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 ...اوست  ينام آنکه جان پروانه  به

 

 :  مقدمه

 ...میروزها نیتکرار نفوذ کرده است در ب ستیچند"

 ...را از تپش انداخته است میرا گرفته و قلب آرزوها میپاها ریتقد دست

 ...را ندارد دنمیمحبت هم چشم د گریروزها د نیا

 !کنمیرا جستجو م میایگمشده در رو يمرگ کافه ها یو به دنبال فنجان رمیگیرا قرض م الیخ يپا

 ...بارالها

در حسرت مقصدم آواره تر  میقدم ها کنم،یهرچه پا تند م...لمس آغوشت اما يبرا شومیتاب تر م یب هرلحظه

 !شوندیم

 ...ابرها هم با آسمانش قهر کرده اند یشده است که حت یابانیهمچون ب دلم

 ...ستیصورت شاخه ها ن يرو یشبنم یست،حتین ست،گلین باران

 ...خفته اند، جز آفتاب يداریهمه در ب ییگو...ستین چکسیه

داردو از درونش  یدلم شکاف برم نیبغض،زم يبار به جا نیو ا تابدیکه بر دلم م! خشم آفتاب...هم نه آفتاب

 ...دیام بِرُبا یرا از زندگ دیتا خاکسترش ام کشدیرا به آتش م میو آرزوها کشدیام زبانه م نهیریآتش داغ دل د

 یو در پ کشمیتازد،احساس سرکوب شده ام را به آغوش م یکه اشک در آن م یو چشمان دیاز ام یخال یدل با

 ...رومیم راههیبار به ب نیدلم، ا يآرامش خانه  يبرا يکسب جواز

 ...سازدیرا سبز و استوار م میو قدم ها کندیم يقرار ینور ب شیکه انتها يا راههیب

 "....شود يبهار میاهایتا دفتر رو دشویام م یافتد و عشق نبض زندگ یدر وجودم به تکاپو م مهر

*** 

 ی، نگاه ینگاه دزدک هی، دنشونیکنه واسه د ی، وسوسه ام م ادیم اطیکه از ح ییاهویو ه يخنده و شاد يصدا

 ییوفا یکه ب میشگیهم ارغاریاز کنار تخت ، . شاد بودنها و در کنار هم بودنهاست  نیکه تنها سهم من از ا

،  رهیو ت میضخ يکه با پرده ا يا نجرهرسونم کنار پنجره ، پ یزنم و خودم و م یبغل م ریو ز ستیتوکارش ن

 .سربه فلک گذاشتن  رونیکه ب ییمن و خنده ها ونیشده م يسد
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و اونها متوجه من  نهیچشمم اونها روبب هیکه فقط  يزنم ، طور یدم و پرده رو آروم کنار م یم هیتک وارید به

شه  یمن م دنیاتاق و د ينگاهشون به پنجره  دنیمانع از رس یساختن آدم برف و ي، برف باز ستنینباشن که ن

. 

، محمد جواد و مائده ، چه شور و  ي، مهد ای، لع دی، وح دی، حم نمیب یو همه رو م اطیخوره تو ح یچرخ م نگاهم

تند و گرمشون  يدارن سرخ سرخ شده ، نفس ها دنیدو يکه برا یدارن ، صورتهاشون از سرما و تالش ینشاط

 . ادیهم به چشم م نجایاز هم

شه ،  یمائده بلند م غیندازه و ج یاش م قهیکنه و گوله برف تو  یم ریجواد از پشت سر مائده رو غافلگ محمد

مائده دنبال محمد جواد .. کنم  یشه و گردنم و جمع م یو قابل لمسه که منم سردم م کیاونقدر حسش نزد

رو دماغش مائده رو دماغ  نگشتا دنیتونه بهش برسه و محمد جواد با کش ینم و زهیل اطیح یذاره ول یم

 . دونه  یسوخته م

و همه دور هم جمع هستن و زن عمو  ی، روز برف اطیتو ح ادیم يبغل سبز هیشه و زن عمو با  یباز م اطیح در

پرسه  یو م ادیم دیخواد بره خر یم یکنه ،وقت شتریدرکنار هم بودن و با خوردن آش رشته ب یِخواد گرم یم

 . میبار بذاره تا دور هم بخور تهخواد آش رش یگفت م یکه م دمینه ،منم صداش و شن ای میالزم دار يزیچ

 دیحم نیو ا ادیبرف رو سر و صورتش فرود م يمونه و گلوله ها ینم بینص یب دیو وح يمهد طنتیاز ش اونم

نگرفته ،  ادیو  ستیکه بد بودن رو بلد ن يدیرسه ، حم یعمو م دلسوز منه که به داد زن شهیمهربون و هم

فرار کنه و به جون  دوتاشه واسه زن عمو که ازدست اون  یم يو خودش سپر رهیگ یرو از دستش م يسبز

 !!!  نیزنه که نکن یاون دوتا غر م

که قهرش کف دستشه ،  شهیمثل هم ایشه و لع یو مائده کامل م ایلع یاون دوتا با خراب کردن آدم برف طنتیش

 بیو نص ضشیرسه ، غ یداخل خونه ، زورش به اون دوتا نم ادیزنه و م یاش م مهینصفه ن یبه آدم برف يلگد

قهر کردن و ناز اومدن  يبه جا بودماون  ي، من اگر جا نهیکنه ، اخالقش و عادتش هم ینوا م یب یِآدم برف

 ي، حسود ستمیاون ن يساختم اما صد افسوس که جا یاول م رو از میشدم و آدم برف یدوباره دست به کار م

تونن هر  یچشم نداشتم و حسرت نخوردم که چرا اونها سالمن و م گرانید يوقت به داشته ها چیکنم ، ه ینم

 يجور نیشد ا یکه م ی،سرنوشت امیگرفتم با سرنوشت کنار ب ادینه  نم یخواد انجام بدن ول یدلشون م يکار

 .رقم نخوره  چیدرپ چیو پ اهیخط س نیبا ا
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متوجه من بشه که پشت  دی، اگر حم ایاونها همچنان ادامه داره بدون لع يگردم تو تختم ، اما باز یبر م دوباره

 یخوام ، اون که م یو نم نیسراغم و من ا ادیکشه و م یم يکنم ، دست از باز یو نگاهشون م ستادمیپنجره ا

 .پاسوز من باشن  گرانید ستیالزم رو ببره ، بنا ن ي تونه بهتره از لحظه هاش استفاده

  یکس یعادت دران ب یقفس يپرنده ها "

 همنفس کنج قفس  یکنن ب یو سر م عمرشون

 ... گن ستاره  یم یدونن به چ ینم

  ".... داره  یدونن بهار چه رنگ ینم

گله و شکوه  يموقع ها رنگ و بو یکه بعض ییکنم ، درد دلها یخودم درد و دل م يبه سقف اتاق با خدا رهیخ

کنم که سرنوشتم  یزنم و ادعا م یدست منم م یخوام ناشکر باشم ، وقت ی، نم رنیگ یبه خودشون م تیو شکا

 يکنن جلو یو آروزهام قد علم م رتهاوقتها حس یشه ، بعض ینداره ، اما نم یکردن معن یرو قبول کردم ناسپاس

خودم بزنم به  ایشه نگاهم و ازشون بدزدم ،  یکه نم يکنن ، طور یم ییخودنما شهیچشمم و پررنگ تر از هم

فاصله انداختن  کیو تار قیعم يدره  هیکه هستن و مثل  ییحسرت تفاوتها.  ستنیکه مهم ن دمیاون راه که ند

 . یمعمول یزندگ هیمن و  نیب

طور وارد شدن مختص مائده  نیکنه ، ا یدر اتاقم خفه م يدفعه ا کیگلوم و باز شدن  يجون تو مهین بغض

 يکه سفره  ي، نه به اندازه ا کهیکنه ، مهربونه ، هم خونه ، نزد یاز من م يادیگاه  یاست ، اونه که گاه و ب

نباشه مائده از خواهر  ي،نه که اعتماد هیخوبخودش همزبون  يدلم تمام و کمال براش باز باشه ، در حد و اندازه 

 .هم حد و مرز داره  یکینزد نی، اما ا کترهیخودم به من نزد

 !!  دنتیخواب نیبا ا يکرد دیخرس رو هم سف يسالم خانم خواب آلو ، بابا تو رو ـ

 . دارمیسالم ، ب: دم  یم هیشم وبه تاج تخت تک یم زیخ مین

  ؟یکن یاحزان دل نم يکلبه  نیو ازا يداریب:  نهیش یتخت م يرو کنارم

 ی، چشمم و م نهیب یخنده رو م نیپراز درد ، اما مائده مثل همه فقط ظاهر ا يخندم به روش ، خنده ا یم

... احزان  يبه قول مائده کلبه  ایخوره تا اتاق  یبهش م شتریاتاقم ، عزلت کده ب يچرخونم رو گوشه به گوشه 

اتاق  نیبه پر گل و سنبل شدنش نبود ، ا يدیاز گلستان شدنش گذشته ، از اول هم ام گهیکه د یاحزان يکلبه 

 .که به اندازه دراز بودنشون دور هستن  ییو به زانو در آوردن آروزها دنیبه بند کش يشده برا یقفس

 !!  یبرف اومده چه برف: گه  یکه تو چشماشه م یو برق جانیه با
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 .دونم  یم ـ

 . دهیبرف نبار يجور نیوقت بود که ا یلی، خ میاز عزا در آورد یبا بچه ها دل ـ

 . دمیصداتون و شن: دم  یاما بروز نم دمیخودم د يباچشمها

 .نکرد  دارتیب ياومد دنبالت ، اما تو خواب بود دی، حم يزد ی، صدامون م یلیل یتبنل یلیخ ـ

کارزار سرنوشت اگر اون و نداشتم  نیا ونیوانفسا و م يایدن نیمن ثابت شده است ، تو ا يبرا دیحم یمهربون

 . دادم ، اومد تو اتاقم اما من خودم و به خواب زدم  یوا م نهایکه قبل ا

 کجا ؟  يدوست داشته منم کنارتون باشم ، وگرنه من کجا و برف باز ـ

ر ، همه که نف نی، نه آخر ينفر نی، نه تو اول یکن یسختش م یلیخ گهی، تو د یلیتا حاال هزار بار بهت گفتم ل ـ

 . یاز زندگ دنیمثل تو نبر

  "آرزو یوسوسه ، ب یکشم ب یآه م "

حرفهاش درسته ، اما مسئله  شتریگه که از من بدتر هستن ، ب یم یکنه و از کسان یخودش نطق م يبرا مائده

،  دهیمن حم یعطف زندگ ي، تنها نقطه  اوردمیشانس ن یچی، من از ه اوردمیراه و دو راه بد ن هیکه من از  نهیا

 .مشخص و معلومه  گهیکه د من فی، تکل ارنیخونه واسه خودشون هم وقت کم م نیا يوگرنه آدمها

، اون که مثل من حسرت راه رفتن ساده .سخت بودن و سخت کردن حرف بزنه  نیحق داره که راحت از ا مائده

بودن و نبودن و با  ونیعلق موندن مقهر نبوده ، حس م نیمن با زم ينداشته ، کف پاش مثل پا دنیدو يو آرزو

 !  یکه فراموش بش یستینه ن!  يایکه به چشم ب ینه هست نکهیوجودش لمس نکرده ، حس ا يذره ذره 

نگاه مهربون مادر و نداشته ،  هی يرو سرش آوار نشده ، عقده  گرانیکرده ، نگاه پر از ترحم د یتونسته بچگ تا

، غمباد  دهینکرده ، خار چشم نبوده و سرکوفت سربار بودن نشن ینیش سنگدرد دل دوستانه وخواهرانه رو دل هی

 ... نداشته و  ونکردنش یزدن و خال هیتک يبرا يا نهیکه س یینگرفته از بغضها

 کردم ؟  یسالم م یمن به زندگ دیکدوم ام با

مونم تا حرفش تموم بشه ، اگر بخوام اعتراض کنم دوباره  یمن تکرار مکرراته ، ساکت م يمائده برا يحرفها

که خارج  یکس يندارم ، برا دنیو پند و اندرز شن حتینص يو من حوصله ا نهیبرام بچ يکبر يخواد صغر یم

 .راحته  یلیگفتن لنگش کن خ ستادهیگود ا

دم به  یم انیپا شبیراسم دم يدونم و با سؤال درباره  یم متیواسه ادامه دادن ، فرصت و غن رهیگ یم نفس

 خوش گذشت ؟  شبید: اثرش  یو ب ینطق طوالن
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پسر عمه  زدانیکردن ،  فیکنه از اول مراسم تا به آخرش و تعر یباز کرده باشم شروع م ویراد چیپ نکهیا مثل

پدربزرگ و  تیخانم شد و با گذشتن از هفت خوان رستم رضا هیمائده مرض يخاله  يمون عاشق و دلباخته 

تو شهر  هیمرض ي، خانواده  عمو يهم مراسم بله برونش بود ، تو خونه  شبیمادر بزرگ مائده رو گرفت ،د

 یبه حساب م لیعمو گرفتن ، که از هر دو طرف فام يکنن و چون راه دور بود مراسم و خونه  یم یزندگ گهید

 .عمو با خواهر زاده اش باجناق شدن  گهیاومد ، حاال د

 شبیکه تو اتاقم بودم هم انگار د یحرکت ، من هیکلمه و  هی یجا انداختن حت یگه ب یکه افتاده رو م یتفاقا هر

 ؟  يومدیتو چرا ن: پرسه  یاونجا بودم ، آخرش هم ناراحت و دلخور م

 یعنیمراسم ،  نینبود چون خودمم دوست نداشتم تو ا ی، توقع ایتو هم حتماً ب یلیدعوت نشدم ،نگفتن ل میمستق

 یننگه و حضورم تو مجلس اضاف ي هیمن ما لیچالق و عل يها پا یشرکت کنم ، از نگاه بعض یمراسم چیتو ه

که اون  دیمن عادت کردن ، فقط حم يا، همه به انزو ایاصرار نکرد که تو هم ب یهم همه رفتن و کس شبی، د

 جواب کردم  یرو هم مثل دفعات قبل با قربون صدقه و بهونه کردن خستگ

دو تا جوون  یو زندگ ندهیخوان واسه آ یبزرگترهاست که م يداره ، بله برون جا یتیبود و نبود من چه اهم ـ

 ؟  ازیته پ ایبودم  ازیمن سرپ رنیبگ میتصم

 .همه بودن  ـ

 ..من بودم  شبیآدم به مراسم د نیربط تر ی، ب ستمیمن که جزء همه ن یگم ول یدلم م تو

 .زنه و مجبوره که من و تنها بذاره  یزن عمو صداش م خوشبختانه

شه ، بابا من هنوز از  ینم می، حاال امروز آش رشته نخور ایب: گه  یشه و با حرص م یاز کنارم بلند م یناراض

که  امرزهیرو ب یمردان نیخدا پدر ا.پاك کنم  يبرم سبز دیهم کردم ، حاال هم با يخسته ام ، برف باز شبید

 یزنه و من فکر م یکردم ،مائده غر م یمهم خورد  يسبز دیوگرنه من با دیخرد کن آورد و مامان خر يسبز

و بدون  تیشکا یوقفه ، ب یکارها رو پشت سر هم وب نیا ي، حاضر بودم همه  هیکنم اگر سالم بودم و مثل بق

ها و دوست  یدونه عمر خوب یسخت شده ؟ مائده نم گرانید يانجام بدم ، چرا قدر نعمت دونستن برا یخستگ

 دیداره و با یدونه چه نعمت ینم!! داشتن  یچه ارزش یفهم یم يشون داد تازدس یها کوتاهه و وقت یداشتن

 .خبر  یو ب میو خودمون غافل هیناشکر میبدون نکهیا یوقتها ، حرفمون ، کارمون ب یقدر شناس باشه ، بعض

 ؟  يایم: پرسه  یمنم م از

 !! نه :  ستیبه وقت تلف کردن ن يازیحاضرو آماده است ، ن جوابم
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 . شمیپ ادیهنوز صبحانه نخوردم ، سمانه هم قراره ب: گم  یزبون به اعتراض باز کنه م نکهیاز ا قبل

 !!! ياومد یاومد تو م یاگر اون نم نکهیحاال نه ا ـ

بهم سخت  يطور طیندارم ، شرا تمیوقعدرك م يبرا یکس توقع چیره ، از ه یبنده و م یحالت قهر درو م به

 کیچون نگاه مهربون و  دیکنه ، شا یم تمیکه از درد من باخبرن هم اذ یحضور تو جمع یگذره که حت یم

فکر  يجور نیگه ازبس ا یگه اشکال از نگاه خودت هم هست ، م یشه ، سمانه م یم دایکم پ ونشونیرنگ م

 گرانیخودم عادت کردم د طیکه من به خلق و خو و شرا يگم اونجور یذهنت ، اما من م يشده ملکه  يکرد

 .نکردن 

 ایاست ، لع ینه خوبه نه بد ، خنث دیکنه ، وح ینم يادیاز من  ی، کس رونیزنم ب یکه از اتاق م مهینه و ن ساعت

اتاق واسه خودش  هیبابا هم ... کنه ، اگر نبودم راحت تر بود ، مامانم که  ینم یکه بود و نبود من براش فرق

 شتریب اکشیتر ي رهیو حواسش به بافورش و ذخ هکه تنها باش ادیم شیپهنه و کم پ شهیکه هم یداره و بساط

سقف و برامون  هی ي هیکه سا نیهم جزء شون هستم ، از نظر بابا هم زیکه من ناچ يزی، همه چ زهیاز همه چ

هم نداره  یتیرو کامل در حقمون تموم کرده ،اهم يذاره پدر یکرده و از خورد و خوراك و پوشاك کم نم ایمه

 . ادیبه روز بچه هاش م هچ یتوجه یب نیکه با ا

خونه و  نیا يآدمها يداداش بزرگمه ، که جنسش ، فکرش با همه  دیکه من و فراموش نکرده ، حم یکس تنها

 . ادیمآوازش از تو حمام  يکنه و االن هم صدا یشناسم فرق م یکه م ییآدمها

رو محکم بسته ، نشد من  شیشونیپ يرم تو آشپزخونه ، مامان طبق روال سردرد داره و با روسر یزنون م عصا

که داشته و هنوزم داره و  هیدیشد یافسردگ ي جهیروز چشم باز کنم و سر مامان باز باشه ، سردردش نت هی

که به خواب  ییو ازم گرفت ، پا پاممنم شد و  ریکه شرش دامنگ یکرده ، افسردگ ریو گوشه گ يمامان رو منزو

 . نیسنگ یرفته ، خواب

 یوانیل اطیخودم با احت يبرا نتهیکاب يکه رو ییاز فالسک چا. رمیگ یدر حد لب زدن م یکنم و جواب یم سالم

التماس  بسته است آخه بابا رو با هزار جور ایکه به جون لع يزیو م نتیذارم ، کاب یم زیم يو رو زمیر یم ییچا

که  يدوستاش و شوهر يخواد جلو ی، نم رهبخ يناهار خور زیو م سیکرد که آشپزخونه رو سرو یو تمنا راض

 .نشدم ریکردنشون کم سرزنش و تحق فیکث يکم باشه و منم برا ادیب دیسوار بر اسب سف يروز هیقراره 

کشم و با برداشتن لقمه از  یخنک شده رو سرم باًیکه تقر ییو چا رمیگ یخودم م يبرا رینون و پن يا لقمه

 .کنم  یخوش سالم م ياومده با رو رونیکه تازه از حمام ب دی، سر راه به حم رونیب امیآشپزخونه م
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 . ینگرفت لیسالم خانم خوشگله ، صبح اومدم تحو: ده  یفشاره و جوابم رو م یدو انگشتش م نیو ب دماغم

 .بودم و نخواستم جوابش رو بدم  داریب که دهیخندم ، فهم یبه روش م خجل

بعد : گه  یکه صداش بلند شده و م شیره سراغ گوش یزنه و م یم رمینون و پن يکوچولو به لقمه  يگاز

 .رسم  یحسابت رو م

دست  ي، بچه ها جا ارمیدر م اطیاتاقم سر از ح ي، به جا دهیکه بار یو برف اطیح دنید يکشه برا یپر م دلم

کامل کردنش اما  يدارم برا یمونده ، قدم بر م مهیو مائده همون طور نصفه ن ایلع ینخورده نگذاشتن و آدم برف

 شهیکنه و مثل هم یحتماً مسخره ام م شیرفتم سراغ آدم برف نهیبب ایسخته و اگر لع ییشم ، تنها یم مونیپش

 .گه به داشته هاش چشم دارم  یم

لقمه ام که تموم ... در حال شروع شدنه  زشیر يدسته و برف با دونه ها کی دیکه سف یکنم به آسمون یم نگاه

 .گردم تو خونه  یشه بر م یم

 یاز من کوچکتر ول میدار یسال تفاوت سن کی،  شهی، سر وقت مثل هم ادیکشه که سمانه هم م ینم یطول

. گرفتم  ادیخواهرم از اون  ایمادر  يرو به جا زهایچ یلی، خ کهیدور وبرم بهم نزد ياز دخترها شتریعاقل تر ، ب

نشون ندادم ،  يعالقه ا رستانیدب ي رهمدرسه ، واسه دو میرفت یو با هم م میهمکالس بود ییتا سوم راهنما

نچ  دنید یمن و م یوقت شهیبود و هم يبودم ، از نگاهشون که پر از ترحم و دلسوز زاریها ب یچون ازنگاه بعض

 .سوزوند  یدلم رو م ينابرابر نیکردن و ا یم سهیدستم رو با صورتم مقا يلنگ و عصا يکردن ، پا ینچ م

من که  ينداشته باشم ، اما برا گرانیبه حرفها و نگاه د ياصرار کردن که ادامه بدم و کار یلیو سمانه خ دیحم

خوام و اونها  یکفش کردم که نم هیدونه پام و تو  هیبود ،  یکردم کارسخت یاون نگاه ها رو تحمل م ینیسنگ

که  ییجمع بچه ها ونیمشکل وداشتم ، بودن م نیهم هم ییابتدا يهم من وبه حال خودم رها کردن ، دوره 

سال مردود  کیکه رو درسم هم اثر گذاشت ،  يداد طور یرفتن عذابم م یکردن و راه م یم یطونیراحت ش

زورش بهم  دید یوقت دیاون دوران و پشت سر بذارم ، حم یتمجبور شدم با سخ یول یاز همه چ زونیشدم و گر

 .نشدم  مونیو من هنوزم پش يغد باز نیاز ا یش یم مونیپش يروز هیرسه گفت که  ینم

، باباش تو  یدوستش دارم ، بابا و مامانش هردو کارگرن ، کارگر فصل تینها یاما ب میبا هم ندار یتشابه وجه

باباش . کنه  یم دیشور تول اریکه رب گوجه و خ ییمواد غذا ير کار خونه قند و مامانش کارگ يکارخونه 

. همه آشناست  يو تو منطقه برا ناست، عموم اوستا ب ییره بنا یهمراه عمو م لهیکه کارخونه تعط ییوقتها
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 یبرسه و زندگ ییکنن عزم و جزم کرده که به جا یکه مامان باباش تحمل م یسخت يهمه  يسمانه هم در ازا

 .ام  یخورده زندگ نیکه زم یمقابلش منم ، من ي، درست نقطه  ارهیرو به زانو در ب

 شیحرف اول و تو زندگ دیاش شاده و ام هیشه ، روح یاتاقم هم عوض م يتو اتاقم ، رنگ و بو ادیکه م سمانه

غز من در برابر کرد اما م یم تیبود و به تو هم سرا يمن مسر يدواریو ام يگه کاش شاد یم شهیزنه ، هم یم

 .که توش جا خوش کرده ، دلخوشه  يزیمقاوم شده و با همون چ یهمه چ

، اما به  دهیسرگرم شدنم بوم و رنگ خر يبرا دیوقته که حم یلی، خ نهیش یم هیبوم نقاش يکه جلو یصندل رو

تو ذهنش  یمن سمانه است که هرچ ي، به جا ستیقشنگ ن يرنگ و منظره ا چیو تار من ه رهیچشم و نگاه ت

 .کشه  یبوم م يو رو ادیم

 یمهربون چی، ه ستهیا یباز م مهیدر ن ونیم ایشه و لع یآهسته باز م يگذره و در اتاقم با چند ضربه  یم یساعت

و ازش  ادیب نجاستیبار که سمانه ا هیدر مقابل منه ، نشد  شیریباشه ، جبهه گ ي، نه که ذاتاً آدم بد دمیازش ند

 .کنه  ییرایپذ

ده و به من که منتظر بهش چشم دوختم با  یچرخه ، جواب سالم سمانه رو م یمن و سمانه م نیب اهشنگ

 ؟  يایعمو ، تو هم م يخوام برم خونه  یم:گه  یم ندینچندان خوشآ یلحن

: ده  یده جوابش رو بدم و با قصد و منظور ادامه م یگفتن بدتره ، اجازه نم ایگفتنش از صدتا ن يایهم م تو

 !!! هیمرض يهم هستن ، عمه و خانواده  شبید يمهمونها

 !! ییایب دینبا!  این نکهیا یعنی

 که مانده یزنده ام نه از جان "

 "اند  ستادهیهم ا يکه رو يلجباز ياستخوان ها از

 ....  اینگاه لع یندازه از نا مهربون یم ریشه و سربه ز یسمانه هم ناراحت م نگاه

رفتم  یو م فتادمیعصا جلوتر از اون راه م نیشدم با هم یجنگنده داشتم ، بلند م ي هیسرزنده بودم و روح اگر

نه ، من : شه  یم دونیم يکه برنده  استیلع شهیو مثل هم الیو خ استیهمه اش رؤ نهایعمو ، اما ا يخونه 

 .، خوش بگذره  نیمهمون دارم ، شما بر

رم خونه  یکشه چون از اول مطمئن بود که من نم ی، نفس راحت هم نم نهیش یرو لبش م یمصنوع ییا خنده

 .عمو  ي
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 ينداره و آروز نایمرد ناب ياز دزد عصا یدست کم ای، لع رونیدم ب یم نیشه نفسم رو سنگ یکه بسته م در

 .به گور ببرم  دیاز طرف اون و با دنیمحبت د

 تو گذاشته ؟  يتا حاال خودش و جا ـ

 نیمن گذاشته بود تا ا ياگر خودش و جا!! بهتر از نه  یسؤال ، و چه جواب نیا دنیغضه موقع پرسپر از ب لحنش

 .شد  یاندازه جبار نم

 .توبه  یگه و اله یاستغفراهللا م ي، بعدم فور ندازهیم نگیجبار س ادیآدم و : گه  یخونه که م یفکرم و م انگار

 . میزن یاتاق فقط از خودمون حرف م نیوسمانه تو ا من

به تازه شدن  یمن حت!! سمانه نه  اینداره اما غصه خوردن من  ی، رفتار اون تازگ ایناراحت شده از رفتار لع سمانه

 : کنه  یم یگرفته و حرصش رو سر من خال ایغصه هام هم عادت کردم ، سمانه دلش از لع

؟  یکن یارزش م یچرا خودت و ب!  يبرد ادی، وجودت و از  يخودت و فراموش کرد!!  وانهید!  یلیل يا وانهید ـ

به  يخوا یم یخواد با تو رفتار کنن ، تا ک یدلشون م يکه هر طور يد یچرا با رفتار خودت به اونها اجازه م

فرار کردن تا حاال چه !! که هر کارت به خواست و نظر اونها باشه  یستیعروسک ن ی؟ تو آدم یساز اونها برقص

 ؟ يدیبرات داشته به کجا رس يا جهینت

من  يایمن گذاشته و دن يخودش و جا یلیسمانه خ ایزنه ، برعکس لع یو دلخور حرفش رو م یو عصب ناراحت

که نسبت به من  هیمحبت ناب و خالص يشم چون تمام حرفاش ازرو یو حس کرده، از دست سمانه دلخور نم

بچه ها که  ي هیمثل بق یوقت ؟سرشته شده  يجور نیروز ازل اگل من از  یبکنم ، وقت دیداره ، اما من چکار با

دلخوش  دیبا ایدن نیا یاومدم ؟ به چ ایدرد بزرگ به دن هیذارن با  یم ایگناه پا به دن یاز شکم مادر معصوم و ب

 یرو م نهایازم سر بزنه ؟ سمانه خودش همه ا یگناه نکهیا یباشم و براش بجنگم که خداش مجازاتم کرد ب

 ...دونه اما 

 سمانه ؟  ـ

 يگریراحت باشه ، د يگریتا د يگذر یاز حقت م یتالش چیه یکه ساده و ب رهیگ ی؟ حرصم م یسمانه چ ـ

،  ستیگذشت ن نیاسم ا!!  یترس یکنه ازش م یدونه و فکر م یفهمه و قدر نم یرفتار تو رو نم یکه اصالً معن

نون و تو دامن تو  نیمادرت ا اشتباه،  ری، خدا ، تقد يدامه بدا يخوا یم یذره ذره نابود کردن خودته ، تا ک

 !!  یعموت باش يخونه  ياز مهمونها یکی یتون ی، تو هم م یلیات غلطه ل هیگذاشتن درست ، اما رو
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 میراحت هیبا نرفتنم خودم و بق ی، به انزوا خو گرفتم سمانه ، وقت ییتنها نیخوام ، من به ا ینم یتونم ول یم ـ

سر و تهش دلم و بسوزونه  یب يبا حرفها ادیتلخ بشه و بعد ب ایبه کام لع یچرا خرابش کنم ؟ برم اونجا مهمون

زبونش و  شیکنه و من و با ن یمجازات م ییاعتنا یب بااز حضور مامان هم ناراحته ، مامان و  یحت ایبهتره ؟ لع

کنم و  یمحبت و در حقش م نیودمم که باشه اکنه ، من به خاطر خ ینم يمن خواهر يسرکوفت ، اون که برا

 ؟  يو فراموش کرد شینداره ، چند ماه پ یعواقب خوب ایبا لع يذارم وجودم آزارش بده ، لجباز ینم

 ییزهایبه چ يبکنه ، تو با دست خودت چوب حراج زد يکار نیهمچ ایفراموش نکردم ، باورم نکردم که لع ـ

کشه ، اون کارش فقط به  یهاش نم یو دلبستگ ایدست از دن یسادگ نیبه ا ایلع!!  یهم زندگ شیکیکه حقته 

 .کردن بابات بود  یخاطر ترسوندن تو و راض

 یرو لبم ، با وجود ب نهیش یشه و خنده م یخنک از رو دلم رد م مینس هیبابا  ياون شب و حرفها يآور ادی از

 يبابا هیکنم ، اون شب انگار  یوقت فراموشش نم چیزد که من تا عمر دارم ه یتفاوت بودنش حرف یتوجه و ب

ترسش از حرف مردم ، اما  ایدونم ،  ینمکرد ، نئشه و شاد و شنگول بودنش رو  یم تیبود که از من حما گهید

 .فروغ  یبود اگرچه ب دیام يکورسو هیمن  يبرا ایاتمام حجتش با لع

کرده بود ، عروس و داماد همون  یکه دوستش معرف ياومد ، خواستگار ایخواستگار واسه لع هی شیماه پ چند

هاش وضع کرده تو اتاقم  يخواستگار يهمه  يبرا ایکه لع یشب به دل هم نشستن ، منم اون شب طبق قانون

 . نزدم  کینشستم و ج

اش  هیکرد بق یشب من و پنهون م هیدوسال از من بزرگرته ، اما افکارش ، رفتارش بچگانه است ، حاال  ایلع

 ختیبه هم ر یهمه چ یچراغ اتاقمم خاموش بود ول ی؟ اون شب صدا از سنگ در اومد و از من نه ، حت یچ

داره که فلج مادر زاده ، رفتن و  یلیلبه اسم  يخواهر ایبودن که لع مدهیفه قاتیداماد موقع تحق يچون خانواده 

کرد کارستون ،  يکار ایو لع هیجرا چهم بهش گفته بود که ما ایبه پشت سرشون نگاه نکردن ، دوست لع گهید

 چیکه کرد نشون داد که ه ي، اما کار ارهیرو سرم در ب دهیکه شن ییزهایچ یسراغ من و تالف ادیانتظار داشتم ب

کنم که سد  یکار و م نیا یلیزد و نامه نوشته بود که به خاطر ل غیرگش و با ت حمام، تو  ستیوقت بزرگ بشو ن

 .منه  يو آروزها یخوشبخت يبرا یبزرگ

نداره  تیبراش اهم زهایچ نیواقعاً بخوادش و دوستش داشته باشه ا یکرد که کس ینارس بود و درك نم عقلش

رو  ایتونست لع یم یسمانه حق داره ، چطور اون خراش نازك و سطح نمیب یکنم م یاون موقع م ادی، حاال که 

 !! شاهرگ  يبکشه ، اونم نه رو
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 نیتو ا یلیبودن ل: گفت  یو م دیکش یاجازه نداد ، سرش عربده م دیوح یش و کرد ولخودش قصد کشتن دیحم

همه  ينداشته باشه ، پا يزیبکشمت که آبرو ر يجور هیبذار !! تو نه  یخودکش یول هییآبرو یب ي هیخونه ما

 . سادمیهم وا زشیچ

حد نامهربون  نیتونه تا ا یکردم ، چطور خواهر آدم م ینگاهشون م ونیبه جون هم افتاده بودن و من گر اونها

 باشه ؟

 نیرنگ آرامش و تو ا نیخوا یخواد نرسه دست بر نداره ، داد زد اگر م یکه م يزیکرده بود تا به چ تیکه ن ایلع

د که رم ، اونجا بو یخونه م نیاز ا ایکشم ،  یمن دوباره خودم و م ای،  شگاهیآسا نیرو ببر یلیل نینیخونه بب

بار  هیبار فقط  هیصداش و سرش انداخت که اگر  ابافرود اومد ، ب ایبابا تو صورت لع يو پر صدا نیسنگ یلیس

کشمت که الزم به فرار کردنت هم نباشه ، همه  یخودم م يخودم با دستها يکرد یغلط نیبشنوم همچ گهید

 نیی، هنوز نمردم و اونقدر از دست نرفتم که تو برام تع نیرو بکن تونیآدم زندگ يفراهمه مثل بچه  زتونیچ

خونه  نیاعتراض بشنوم و قشقرق تو ا ي، صدا نهیحسابت با کرام الکاتب ی، دست از پا خطا کن یکن یم فیتکل

 یلیل!! نگران نباش  ير یو م یکن یسرت به کار خودت باشه ، تو هم شوهر م!! دونم و تو  یمن م یبه پا کن

تو رو  ی، هر ک نهمو یجا م نیخونه باشه پس هم نیخوام تو ا یخونه است و مثل تو حق داره ، م نیهم عضو ا

 يمن جبران همه  يکه بابا گفت برا يدو جمله ا نیخانواده ، هم نیبخواد ، با ا يجور نیهم دیخواد با یم

 ..تو دلم چله نشسته  هیکه عمر ینبودن ها شد ، جواب حسرت

 .بابا برام قصه نبود  يدلسوز گهی، د ستمین یدنیمن باز کرد که اونقدرها هم ند يبه رو دیاز ام يدر بابا

خودش  شی، اما ن ومدیاز من به مذاقش خوش ن دیبابا و حم تیبد بود از اون موقع بدتر هم شد ، حما ایلع رفتار

بودن وجودم گفت و ارزش  یترحم دونست و از ب قیو بابا من و ال دیرو همون شب زد و دور از چشم حم

نگذاشت مزه و  یو با بدجنس ردمحبت خواهرانه اش از زهر مار تلخ تر ک نیبابا رو با ا يحرفها ینیریش

برده بودم و بارها به  یکه خودم به اون پ دیرو به رخ من کش یقتیاون شب حق ایزبونم بمونه ، لع ریز شینیریش

نقطه ضعفت رو مثل چماق تو سرت بکوبه و  ایمثل لع یکیبود که  نیبه ا شیخودم اعتراف کرده بودم ، سخت

 .  ناستاده تو چزوندن و دل سوزوند ایلع

 . میتا با هم بر رونیب ای، ب يآها ـ

 .کشم  یو آه م امیم رونیفکر و ذهنم ب يتو در تو يسمانه از پستو يصدا با
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سمانه از خودش  دید زده ناراحته ، شاسرم دا نکهیشناسمش از ا ی، م نهیش یکنارم م ادیشه و م یبلند م سمانه

من ، مائده همون قدر که به من  يشم ، محرم تر از مائده است برا یباشه اما من از دست اون ناراحت نم ریدلگ

 .کنم  یمائده تجاوز نم یداشتن و همراه يوقت از حد خودم برا چیهم هست و من ه ایبه لع کهینزد

دونه خواهر داشتم اما با  هیخواستم  یاز خدا م شهی، هم ایاز لع رهیگیها دلم موقت یدونم تند رفتم ، اما بعض یم ـ

 .  نمیب یم ایکه از لع يرفتار

شد چون تو مثل  ینم ای، مطمئن باش خواهر تو مثل لع گهید يزهایخوبه مثل داشتن چ یلیخواهر داشتن خ ـ

 !!  یستیمن ن

قطره اشک از چشمش  هیکنه ،  یاز اشک نگاهم م سیخ ییپوشونه و با چشمها یاز غم م يو گرد صورتش

 . ستهیا یزنه و پشت پنجره م یشه ، پرده رو کنار م یچکه و از کنارم بلند م یم

شد ؟ همدل و  یبهتر نم نیاز ا ایکنم رفتار لع یزندگ يتونستم عاد ی، اگر منم سالم بود و م نهیاز ا ریغ مگه

 ؟  میشد یهم زبون نم

 .شم  یخودم نم یش یمن ناراحت م یزندگ قتیقدر که تو از حق نی، ا.سمانه  نیبش ایب ـ

 !! ياز بس کله خر: کنه  یم میکنه و با جوابش مستفض یم ینیف نیف

ره رو منبر  یهم م ینداره که سرم و از تنم جدا کنه ، هر از چند گاه يچاره ا رهیگ یوقتها که حرصش م یبعض

جواب حرفاش  شهیمائده است و منم هم هیحرفهاش شب شیو چنان ، کم و ب نیکنه که چن یمن نطق م يو برا

 .دارم  نمیو تو آست

 !! خونه عموت اومدن  يمهمونها ـ

 .مونه  یپنهون نم یکیاون  دیمشترکه ، رفت و آمد دو خانواده از د اطمونیعمو ح با

 طرف اون طرف ؟  نیا یفتیراه ب یبرف بلند ش نیارزه تو ا یآش رشته م هی ـ

خوان دور  یبهانه دوباره م نیبود ، به ا هیو مرض زدانیبله برون  شبی، د ستیبه خاطر آش رشته تنها که ن ـ

 هم باشن 

 نیکنن ا یکه حقشون هست چقدر تالش م ییزهایبه چ دنیرس يبرا گرانید نمیب یم ی، وقت یبه سالمت ـ

 .شم  یاندازه خودشون خوشحال مرسن به  یبه هدفشون م یکنم ، وقت یقدر ذوق م

داده رو من اثر نداشته ، چند  شنهادیکه پ يزنه ، تا حاال هر روش و راهکار یاش رو به من م هیکنا سربسته

که از کمر قطع نخاعه اما با  ي، مرد رمیبگ ادیو  نمیرو برام آورده تا من بب کیپارا المپ يها يباز لمیف يبار
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و براش دست  ستنیا یسالم به احترامش م يکنه و آدمها یرو بلند م ییلویچند صد ک يوزنه ها ادیتالش ز

 ...کنن و  یم يچقدر خوب و ماهرانه بسکت باز چریبسکت بال که با ول میزنن ، ت یم

شد مغز آدمها رو هم عوض کرد ،  یکاش م: زنه  یرو م شیشگیحرف هم نهیب ینگاه موشکاف من و م یوقت

 .بردم  یتو رو منفر  نیخودم اول

رسه  یهم به من م الهیپ هیزن عمو  يرشته  گیدارم ، باالخره از د یخواد بره اما به زور نگهش م یم سمانه

سمانه  یبا هم دست دهیزحمت آوردنش رو کش دیکه حم یبشم ، دخل ظرف آش کیکه اون و با سمانه شر

 .داغه  ازیکشک و پ اززن عمو که روش پر  يچسبه ، آش رشته ها یسرد واقعاً م يهوا نی، تو ا میاریم

،  ستین ينظر و نگاه بد چیخونه ه نیراحته که تو ا الشیاز موندنش ، چون خ ستیناراحت ن چیه مامانش

 .رفتن و موندن رو نداره  ییهر جا يوگرنه سمانه اجازه 

ه خودش وگرنه سمانه باشه و مربوط ب یمهم زیچ دی، با یکنه واسه گفتن حرف یاز خورد آش دل دل م بعد

 .زنه  یدلش بخواد به من م یهر حرف یترس چیه یراحت و ب

 ؟  یبگ يخوا یم یچ ـ

 معلومه ؟  ـ

منم  یشکاف یبله خانم ، همون طور که شما مغز ما رو م: خندم  یعالمت سؤالش م هیشب ي افهیته دل به ق از

 .هست  تیزیچ هی یدونم ک یم

 .حرف تو حرف اومد و نشد  یخواستم بگم ، ه یهمون صبح م ـ

 خوب ؟  ـ

 ...چند روزه که احمد  یلیل ـ

؟  یشده خوب ؟ احمد ک یچ: خواد بزنه رو  یکه م یکنه حرف یو تو هم قالب کرده و مزه مزه م انگشتاش

 ؟  یاحمد چ

  یاحمد قربان ـ

 شه ؟  یخوب ؟ مزاحمت م ـ

هستم چه بعد از ظهر ،  یصبح یاست ، چه وقت سر کوچه امیم رونیدونم ، چند روزه از خونه که ب ینم ـ

 .ادیدنبالم م سیسرو يها یکیصبحها که خلوت تره تا نزد

 !! زنه  یحرف هم م ـ
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 . رهیساکت م ادینه ، ساکت م ـ

 ؟  یبه مامانت گفت ـ

 .شه  یبد م یلیکه من هستم نباشه و اون وقت خ يترسم اشتباه کرده باشم و اون تو فکر یبگم ، اما م دیبا ـ

با هم  شتریبا هم دارن و ب یکیشناسن ، ارتباط نزد یرو م گهیهمه همد نجایشناسم ، ا یرو م یقربان احمد

تا مرکز  يلومتریدو ک ي، قبالً دهستان بود و با فاصله  میشد نیکه شهرك نش هیهستن ،چند سال لیفام

افتاد ، ساخت وساز  يکشاوز يها نیزم ونیقطار م لیداشت ، ر يادیز شرفتیچند سال پ نیشهرستان ، تو ا

 نیو بهتر نیخونه ساختن تا وصل شد به شهر ، بزرگ تر نجایا گهید يها از شهرها و جاها یلیشد و خ ادیز

به شهرك  گهیوجهه د هیساخته شده و  نجایکه دو ساله ا هینور امیکه تو شهرکمون هست ، دانشگاه پ یامکانات

 نجایباشم که ا ییاز دانشجوها یکیوقت وسوسه نشدم که منم  چیبار از جلوش رد شدم اما ه نیما داده ، چند

 دیدرس بخونن ، شا گهید يمجبور نباشن جا یرستانیدب يهم بسازن تا بچه ها رستانیخونه ،کاش دب یدرس م

خواهر  نکهیازا گهید ایشد و لع یبرام آشنا تر م طیدادم ، مح یداشت منم به درسم ادامه م رستانیدب نجایاگر ا

که  یلی، دل لیشدم واسه ترك تحص ینم بیشد و من ترغ یباشه سختش نم رستانیدب هیباهاش تو  علولشم

 .چه ها با من نکرد  اینگفتم که لع یوقت به کس چیفقط خودم ازش خبر دارم و ه

دنبال  فتهیهمه با هم آشنا هستن ب ینداره وقت یلیدل!!  تیآزار و اذ ایکنم که قصدش مزاحمت باشه  یفکر نم ـ

 .شیدختر هم محله ا

 یبود نم ریبه نظرت اگر قصدش خ یول یزن یکه م ییحرفها نی، به هم یلیبهش فکر کردم ل یلیخودمم خ ـ

 منظورش رو به من برسونه ؟ يا گهیجور د ایما ؟  يتونست مادرش و بفرسته خونه 

 يمن نداره ، با مامانش هم رابطه  ییبه راهنما يازین چیفهمه و ه یاز سنش م شتریسمانه موافقم ، سمانه ب با

که قضاوت  نهیا يمورد هم برا نیکنه ، تعللش تو ا ینم یرو از مادرش مخف یچیداره و ه ییخوب و دوستانه ا

 .جا نکرده باشه  یب

 !!کلک  یزن یاحمد آقا حرف م نیراحت از ا یلیهان ؟ خ ادینکنه تو هم بدت نم نمیبب ـ

 :  ارمیاز دلش در م يرو از من نداره ، منم فور یشوخ نیکنه ، توقع ا یاخم م بهم

که باشه  یهرچ تشیخواد امتحانت کنه ، ن یم دیبرخورد کن ، شا نی، باهاش سرسنگ نیو مت یتو خودت خانم ـ

 . ادیدنبالت نم گهیفهمه و د یخودش و م فی، تکل یکن ییاعتنا یتو بهش ب یوقت
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شم و عاشق ، من  یو بکشه من خامش م کمیسرکوچه کش ای ادیمن ب يحاال حتماً فکر کرده پا به پا! !آره بابا  ـ

 .تونه مانع فکر کردن من به اونها بشه  یو رژه رفتن احمد آقا هم نم فتهیام برنامه ها دارم ، نگاه ش ندهیواسه آ

 اری،تک پسره ، باباش فوت شده و خودش نون ب ستیهم ن يبد يهدفش باالست وگرنه احمد بچه  سمانه

واسه ما هم  میداشت نیکه زم یهم کار داره ، تا وقت شهیو هم هیکشاورز يها نیزم ياریخانواده شه ، کارش آب

اش ازدواج کردن ،  گهیخواهر د تااز ما کوچکتره ، دو یسال کیدونه خواهر تو خونه داره که  هیکرد ،  یکار م

 چیدارن اما ه یتو زندگ یسخت طیهستن ، اما سمانه هم مثل همه حق انتخاب داره ، شراهم  یخوب يآدمها

کنه ، رو خواسته هاش اسم آرزو  یلرزش به هدفش فکر م یستون محکم و ب هیو مثل  اوردهیوقت خم به ابرو ن

برات فراهم بشه ، اما اگر  طیروز شرا هیتا  ینیبش یالیبا خوش خ دیباگه هدف ،اگر آرزو باشن  یذاره ، م ینم

 . زهاستیچ نیو عمل ، تفاوت من و سمانه هم تو هم یکن یبه اونها فکر م دنیرس يهدف باشن برا

نفر دوستت داشته باشه و همه اش به تو فکر کنه ،  هیکه  هیحس خوب یول: گم  یکشم و م یتخت دراز م يرو

 نه ؟ 

 یبزنه تا فکر من و منحرف کنه ، بهتر از خودم م یالیخ یب خواد خودش و به یم دیندازه ، شا یباال م شونه

تونم حسش کنم ، چون حقش رو ندارم  یوقت نم چیکه ه یگذره ، به عشق یتو فکر من م یدونه االن چ

پاش لنگه ازدواج  هیمن که  ثلم يشه با دختر یحاضر م یک!!! من  یزندگ يها دیاز اجبارها و نبا گهید یکی،

دم ، داغ دل خودم و تحمل کنم برام  یم حیترج یهمراه نیرو به ا ییاما من تنها! مثل خودم  یکیکنه ؟ حتماً 

 .بسه 

بلند  ي، سمانه فور داریب ایخواد بدونه خوابم  یشنوم که م یو م دیحم يخوره و بعد صدا یبه در م ییها ضربه

 .کنم داخل  یو دعوت م دیندازه ، منم حم یسرش م يشه و روسر یم

 !!  ای، بلند شو ب نهیخواد تو رو هم بب ی، م نجایاومدن ا هیو مرض زدانی: گه  یکشه تو اتاق و م یم سرك

که رو حرف  ستمین یو منم کس ارمیرم ، خودش اومده که من نه ن یفهمه که م یزنم و م یروش لبخند م به

 . شهیداداشم حرف بزنم ، البته نه هم

 .شه  یرفتن سمانه م يبچه بهانه  اومدن

 ؟  اوردنیبرات ن دیکتاب جد: پرسم  یازش م یخداحافظ موقع
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،  رنیگ یمنه ، سمانه و مائده از دوستاشون واسم کتاب به امانت م یِسرگرم نیو خوندن رمان ، بهتر مطالعه

به منم هست ، بامداد خمار و خوندم ، پنجره ، از  ادشی فتهیسمانه عضو کتابخونه هم شده ، هروقت گذرش ب

 ... هو زنبق در ردیم یجنگل و دوست داشتم ،عشق هرگز نم يبانو شتریه بهم

 . ارهیبه پرستو گفتم ، قول داده برام ب ـ

 تو مدرسه برات دردسر نشه ؟ ـ

 ... رمیگ یازش م میشد لیتعط یمدرسه و وقت يجلو ارهیپرستو از من و تو ترسوتره ، خواهرش م ـ

ندازم  یهم م ي، روسر یزانومه و شلوارم هم گشاد و مشک يتا رو کمیتون يکشم ، بلند یبه لباسم م یدست

 .رم  یم رونیموهام وهمراه سمانه از اتاق ب يرو

بهش  ایره ، لع یکنه و م یگفتن دعوت بچه ها رو واسه نشستن قبول نم کیو تبر کیبعد از سالم عل سمانه

 : زنه که  یم هیکنا

 !که  ستینداره ، از ما ن یسمانه با ما صنم ـ

چند ساعت  نیتونه هم یم نمیدختر داره ، بب نیآخه چکار به ا... بزنمش که  يخواد طور یوقتها دلم م یبعض

بودنش  تیاهم یبه سمانه و ب نانمینه ؟ اگر اطم ایو از من دورش کنه  رهیبا سمانه رو هم از من بگ یهمصبحت

از اون  يدادم ، جدا یجوابش رو م ستخوا یمکردم و اون جور که دلم  یم ینبود سنت شکن ایلع يبه حرفها

 ریباشن ، ناگفته نمونه کفگ ایگرفتن من و لع شهیخوام شاهد اره دادن و ت یهستن و نم نجایعروس و داماد ا

 یخودم و محکوم کردم تا بدونه قصد دشمن شهیهم ایخورده ، من در برابر لع گیوقته به ته د یلیجسارت من خ

تونم  یم یدونم تا ک یبشم ، اما نم گرانید یِبشه و باعث سرشکستگ يجور نیا تمیخواستم وضع یندارم ، نم

 .دونه  یشه ؟ فقط خدا م یم زیلبر یصبر من ک يتحمل کنم و دم نزنم ، کاسه 

که رو لبشون نشسته ، به هردو شون  يخنده ا يو شکوفه  نمیب یرو تو چشم هردوتاشون م یو شور زندگ شوق

 .کنم  یم یخوشبخت يگم و آرزو یم کیتبر

 يشه به پوزخند یخودت و نگاه من دوخته م يبرا شاهللایا: گه  یبا اون نگاه مهربون و پر از شرمش م هیمرض

من  يسوزه ، غصه ها یاز چشمم م شتریره تو چشمم و دلم ب یاشک فرو م شی، ن نهیش یم ایکه رو لب لع

 ...  ایلع...  ایلع...  ایبه رو آوردن نداره ، لع گهید

 ”دلم”روزها  نیا "

 بزند ادیدارد فر اصرار
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 !!!رمیگیدهانش را م يمن جلو اما

 یدانم کس یم یوقت

 .…را ندارد شیصدا دنیشن لیتما

 ”من”روزها  نیا

 "شده ام ” سکوت” يخدا

تو  یدونم که حرف یزد ، م یرو م ششیکرد و با زبونش هم ن ینم شیوگرنه پوزخند تنها راض نجاستیا دیحم

 .چشم انتظار باشم  دیو کجا ؟ با یکنه ، ک یم یمونه و خودش و خال یدلش نم

کنم  یو من تعجب م) ص(گه ، روز تولد حضرت محمد  یبعد از ماه محرم و صفر م شیاز مراسم عروس زدانی

 !!!! ، مگه ماه محرم شروع شده 

کنم ، امشب شب اول ماه  یم دایمائده پ يصحبتها ونیروز و ماه و سال ازدستم در رفته و جوابم و م حساب

 .من  یمحرمه ، ماه دوست داشتن

خودش و آماده کرده و  شیوقت پ یلیگه از خ یم زدانیو  دنید یگه دو ماه کمه واسه تدارك عروس یم مائده

،اگر  رو هیکنه صورت شرم گرفته و سرخ مرض ینوازش م میکنه تو نگاهش که مثل نس یم دادیب یچه عشق

 کنه  ینکرد وصالش حتماً م وانهیو د زدانی هیمرض يِدور

 .... اقتشونیاز ل شتریب یعطا کن حت یبه همه خوشبخت ایخدا

 يکه به گفته  ینیریرسه ، ش یاز راه م ینیریش يبا جعبه  زدانیشه و خواهر  یکه دختر عمه ام م طرالن

، اما  ستیجوابگو ن ینیریش چیکام من و ه یبشه ، تلخ نیریتا کامم ش دهیمخصوص منه و واسه من خر زدانی

باشم اما خودم و  نداشتهها  يشاد نیاز ا يا رهیخودم سهم و ج دیشون ، شا یشم تو خوشحال یم کیشر

 یمحبت بودن رفتارشون فکر نم ایمنم هست چون به ترحم ، تصنع  ياونها شاد يدونم ، شاد یازشون جدا نم

 .کنم  یم يم که از اونها دوراوقات خودم شتریکنم ، ب

خوره رو تو  یم ایاز دست لع دیکه حم یکنه و من حرص یدم م یی، مائده چا نیبه زم دهیچسب ي ایعوضِ لع در

و  يکه کار لهی، براش سخته و ثق ستین یرفتارش عوض شدن دیبا حرص خوردن حم ای، لع نمیب یچشماش م

باشه ، باورش سخت و  ییچا اناستک هیاگر دم کردن  یمن داشته باشه حت يبرا ینفع نیانجام بده که کوچکتر

با !!  گهید استیکنه ، اما لع یپا افتاده م شیارزش و پ یب يزهایو مغزش رو صرف چ يانرژ ایخنده داره که لع

 ...از خودش کم سن و سال تر و بچه گانه  يافکار
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لحظه نگاه  هیکردن و شکار  ریزنه واسه غافلگ یدو دو م که نگاهش یکنن ، طرالن یم ییرایو طرالن پذ مائده

 یچیدونستم ، مائده که ه ینم يزیزنه ، منم چ یخودش و به ندونستن م ایخبره  یب ای دیو وح کهیداداش کوچ

، شونزده  دیداشته باشه واسه وح یالیزد که طرالن فکر و خ یمونه بهم گفت اونم حدس م یازش پنهون نم

واسه زن گرفتن  یعنیهم هنوز بچه است  دیباشه ، وح یسن کم دیکردن با یسال واسه عاشق شدن و عاشق

هست که از خدمت اومده و تازه پشت لبش  یسال چند ماه 22شه  یبزرگتره ، م ایبچه است ، دو سال از لع

واسه من برعکس شده رطب  منع رطب چون کند ، وردهگه رطب خ یضرب المثل هست که م هیسبز شده ، 

من ، فرصت دوست داشتن و دوست  ينداشتنها ي، خدا کنار همه  هیدونه مزه اش چطور یم ینخورده چ

 .داشته شدنم ازم گرفت 

 يخونه  میبر دیگه بعد از ماه صفر با ی، م میخواد که خودمون و آماده کن یاز همه و از من م زدانیرفتن  موقع

 يجا هی، سفربه  ننیرو بب شیهم عروس هیمرض لیشون اونجا انجام بشه و فام یتا مراسم عقد رسم هیمرض

به آماده شدن و  يازی، ن رمیگ یرو م ممیمن تصم زدانی ي؟ قبل از تموم شدن حرفها گهیشهر د هی؟  گهید

و  بیشهر غر هیبه احوال  يام ، وا بهیخودمم غر يآشناها ونیرم ، من م ی، چون نم ستیمن ن دنیتدارك د

 .تر  بهیغر ییآدمها

 : شه  یمانعش م دیخواد پشت سر بچه ها بره که حم یهم م ای، لع ومدهیعمو ن يهنوز از خونه  مامان

 !! شه ، فؤاد منتظره  یم رمید يخوام برم گاودار یشام درست کن ، م ایب ایلع ـ

و قاطع  يپوشه که با لحن جد ی، صندلش رو م دهیبا اون بوده و صداش و شن دیده که حم ینم یتیاهم اولش

ره طرف  یم نیسنگ ییفشرده و قدمها ییکنه ، با لبها یبا پا پرتش م یآوردن رونی، چه ب ارهیم رونشیب دیحم

به  نکهیاز ا رهیگی، دلم م ستین يا گهید زیگفتن به من چ راهیگه که جز بد و ب یم ییزهایلب چ ریآشپزخونه و ز

 . بشه  لیبهش تحم يدوست نداره کار گهید يآدمها يهم مثل همه  ای، لع بشه ینامهربون دیخاطر من با حم

 کنم ،  یبرو ، خودم براش درست م: گم  یرم طرفش و م یم

ده ، اما اون به پام و  یکه براش انجام م يباشه از کار یباشه و ناراض دمیخوام به خاطر من منتش سر حم ینم

 یپا نم گهیشه ، شام درست کردن که د یندازه و با پوزخند از کنارم رد م یم ریپر از تحق یدستم نگاه يعصا

 .تره  زیباشه که از جونت برات عز یکس يبرا یوقت امیکار برب نیتونم از پس ا یم یخواد ؟ سخته ول یخواد ، م

رکه و من اشاره که شعله ور بشه و بت هیجرقه است  هیباروت فقط منتظر  يبشکه  نینگاهش به منه ، ا دیحم

 يجور نی، تنش و بده بستون ا رهیهم زد تا دوباره جون بگ دیخاکستر و نبا ریو ز شیآت نیخوام ، ا یو نم نیا
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تو دعوا جفت و جور کردن و به هم  استاده ای، لع نهیمن بب يها ینیریاز چشم خود ش ایرو دوست ندارم که لع

 یخودم و به ب يگرفتم که چطور ادیهنوز فراموشم نشده ، خوبم  شیمصلحت یخودکش هیاعصاب ، قض ختنیر

 ...  ياجبار يسازگار هیشده ،  دهیوقته به تنم مال یلیخ ایلع يحرفها هیبزنم ، پ یالیخ

 يخواد به اندازه  یشنوم که ازش م یو م دیحم يرم طرف اتاقم اما صدا یره تو آشپزخونه منم م یکه م ایلع

 .چشمم  يجلو ادیم هیو عصبان نیکه مثل اژدها خشمگ ایصورت لعهمه غذا درست کنه و 

کنه ، تو  یم يکه اوقاتش سرجا باشه همه کار یخودش رو هم نداره اما وقت يحوصله  یوقتها حت شتریب مامان

دوست نداره مگر به اجبار ، االن هم به خاطر زن عمو و عمه است که اونجا مونده وگرنه  ادیجمع بودن رو هم ز

ره  یم نییکنه از گلوم پا یغذا درست م انکه مام ییده ، منم وقتها یم حیخودمون رو به همه جا ترج يخونه 

 .ه تا اضافه کن یگوشت تن و آب م شتریشه ب یخورده م ایلع يکه با نگاه خصمانه  ییوگرنه لقمه ها

تو  دی، حم يکرد وبعد رفت گاودار ی، موقع رفتن اومد و خداحافظ ستیکه ن دیزنن ، حم یشام صدام م يبرا

داد که  شنهادیاز دوستاش بهش پ یکی یهم براش کارجور شد ول يخونده ، تو جهاد کشاورز يدانشگاه کشاورز

اش رو تو  هیاز سرما یکرد که قسمت یبود بابا رو راض يهر طور دی، حم یصنعت يبزنن ، گاودار يبا هم گاودار

کنن ، اسم دوستش فؤاده ، چند  يبزرگ راه انداز يگاودار هیتونستن  التیکار بذاره و با گرفتن وام و تسه نیا

مدته که نا امن شده  هیکنن ، اما  یدن و خودشون فقط نظارت م یمربوط رو انجام م يتا کارگر دارن که کارها

 .مونن  یو دوستش شبها اونجا م دیهم حم نیرو دزد زده ، محض هم منطقه يهایتا از گاودارو چند 

بودن  يآبا و اجداد راثیکه ملک و م یینهای، زم يکشاورز يها نیبابا متعلق به همه بود و از فروش زم هیسرما

که  دی، حم شهیل پمربوط به چند سا هیتونست کار کنه ، همه رو فروخت ،قض ینم گهیوبابا چون خودش د

هم  دیموندن بود و وح یقلک م لکه مث یینهاینبود وگرنه مخالف صد در صد فروش زم نجایدانشگاه بود و ا

 .ازش ساخته نبود  يبچه و کار

بچرخه  يطور نیا یو امورات زندگ رهیرو فروخت و پولش رو گذاشت بانک تا ماه به ماه سودش رو بگ نیزم بابا

هم با خواهش و تمنا از بابا خواست که  ایاز همون پوله ، همون موقع بود که لع ياز سهم گاو دار ي، درصد

 .خونه بکشه  يبه سر و رو یدست

که  ایلع یو غضب ، واسه راحت نکهیزنم ، نه از ا یدرست کرده نم ایکه لع ییاما لب به غذا نمیش یسفره م کنار

کشم ،  یو کنار م يچنگ سبز هیخورم و  یلقمه نون و ماست م به ناراحت بودنش ، چند میفکر نکنه راض

 .کردم  یبهانه م ور ینیریخوردن ش دنیپرس ی، اگر م يخور ینداره که چرا نم يهم کار یکس
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ذاره ، ابروش رو باال  یباز م مهیدر اتاق دست رو در ن يشه و جلو یهم پشت سرم بلند م ایشم لع یکه م بلند

 يو برا رشیپوزخند نفس گ! انجام بدم  يدوست ندارم برات کار یفهم یم ادیخوشم م: گه  یندازه و م یم

 ؟  يشد یخودت چه حال یعروس گفت هیمرض ی، وقت یآخ: گه  یکنه و م یبار تو طول امروز تکرار م نیچندم

 یابش منم ، منطرف حس گهیرو تو دلش نگه داره ، االن که د یتونه حرف یسخت م ایبودم ، لع دنشیشن منتظر

روباه  ستین ریش یکنه ، تا عقده نشه براش ، وقت یشم تا خودش و خال یرو نداره ، ساکت م دنمیکه چشم د

 .تازونه  یو م دهیو دور د دیپادشاهه ، چشم حم

 دیکه سالمم به خاطر وجود تو با ینباش ، چون من دواریام ادیز: ده  یادامه م يجد یزنه و با لحن یم يشخندین

 .معلومه  گهیتو که د فیببندم ، تکل یچشم رو همه چ

 ؟ یاز صبر باالتر هم هست که بهش سفارش کرده باش ایخدا

که  یدم ، جواب یکشم و جوابش رو م یم یقیتو چشمم حلقه بزنه ، نفس عم یدم که اشک حت ینم اجازه

 : حرف دلمه 

از خدا خواستم که  یلیتا حاال خ!!  ستیاومدن ، رفتنمم دست خودم ن ينه اومدنم به دست خودم بود نه چطور ـ

خواد به من وفادار  یم ینفس تا ک نیدونم ا یشما اما نم ینباشم سرراه خوشبخت یعمرم کوتاه باشه تا مانع

خونه  نیبشه و ازا دایپ یباش قشیکه تو ال یکیخوام  ی، ازش م ایخوام لع یهم از خدا م گهید زیچ هیبمونه ، 

 . ستیعذاب هم ن هیحضورمون ما گهیمنم راحت ترم د ی، تو که نباش يبر

 نیمن زجر آوره ، بذار بدونه تو ا ياونم برا يده ، حرفها یکه حضور من عذابش م يبهش بگم همون طور بذار

  شتری، زجر ب شتریسوزم با درد ب یومنم پا به پاش م ستیتنها ن دنیعذاب کش

 يجواب حرفها دنیمنتظر شن دیزنه ، حرف آماده نداشت با ینم یره ، حرف یم کنه و یو مشت م دستش

 .شه  ینگه داشتن اشکم تموم م يشم و سماجتم برا یامشب هم بمونم ، رو تختم ولو م

من گره خوردن و الفت دارن با  يروز خوب داشتم ؟ روزها میبود ؟ اصالً من تا االن تو زندگ یروز خوب امروز

گفته نشده و  ياز حرفها رمیگ یوقتها غمباد م شتریتونه حرفش رو بزنه ، اما من ب یم ای، لع ایلع نیدل چرک

 .دلم  يکهنه شده و کبره بسته  يدردها

گذرن  یو با عجله م يخبر یعمرن که تو ب يرسه ، روزها یروز هشتم ماه محرم از راه م یبه هم زدن چشم

لحظه به لحظه  ي، دلم برا رنیمسابقه باشه و بخوان از هم سبقت بگ ایدنبالشون کرده باشه ،  یانگار که کس

 .شه  یرفته تنگ م يروزها ي
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داره ، بهار  یداره ، تازه شدن و از نو شکوفا شدن يبهار يزیگن هرچ یکنه ، م یماه فرق م نیو حالم تو ا حس

که با  ینج و طبل و مداحس يصدا ونیساله م کی يکردن عقده ها یواسه خال یدل منم ماه محرمه ، فرصت

 .کنه  یسوز صداش دل سنگ رو هم آب م

و  یزن نهیشه با س یخاص خودش و داره ، ازهمون شب اول شروع م يمحرم تو شهرك ما حال و هوا يعزادار

و بعدش هم مراسم  هینیمختلف و جمع شدن همه شون تو حس يها تو محله ها ئتیو حرکت ه یرزنیزنج

ناهار روز  ئتیادامه داره و کل ه) ع( نیشون تا شب سوم امام حس يگرد وسط محوطه ، عزادار يرو سکو هیتعز

 .هستن  هینیتاسوعا و عاشورا رو تو حس

خونها واسه دل خودشون و به خاطرامام  هیگرفتن قبالً خود جوش بوده و تعز هیگه تعز یکه عمو م يطور نیا

 یکردن ، اما االن چند ساله که فرق کرده ، هر کس یم يبازو  نیامام حس بتیخوندن و مص یم هیتعز نیحس

 يو چه روز یندازن که ک یم عهشن و قر یداشته باشه چند روز قبل از شروع ماه دور هم جمع م یتین ينذر

و ) ع(حضرت قاسم  هیگرفتن ها ، تغز هیتعز نیاز ا میدار یما و عمو هم سهم ي، خانواده  رهیمراسمش رو بگ

 یدردش معلوم بود و درد من ب دیو شفا گرفتن ، وح یشدنش تو بچگ ضیو مر دهیکه محض خاطر وح ينذر

کردن و آب از سر  یمنم نذر م ي، واسه خوب شدن پا بودنمن شده  یضیاگر به موقع متوجه مر دیصدا ، شا

شدم  ینم شد و من ینم دهیکش یشد تا هجده سالگ یمداوا م یکه تو شش ماهگ یضیگذشت ، مر یمن نم

 . زارهیکه نه تنها همه که خودش هم از خودش ب یلیل نیا

امروز  دیبا لیعمو ، فام يما و شام خونه  يروال هر سال مراسم ما و عمو پشت سر هم افتاده ، ناهار خونه  به

 ؟  نیاز خوردن غذا و نذر امام حس ادیبدش م یکنن و ک يخونه سپر نیو تو ا

 اطیامروز و بگذرونه ، االن هم تو ح يتونه مجلسها یو با کمک عمو م ارهیعآشپز تمام  هیعمو خودش  زن

 .و همهمه  یرسه از شلوغ یصدا به صدا نم

که نه حوصله  ایدم ، لع یمنه ، با جون و دل انجامش م يالزمه به عهده  هیکه واسه تعز یکردن طبق آماده

 ...داره نه وقت ، مامانمم که 

رفته بود  ایکه لع یکه الزم داشتم و وقت یهرچ شبی، خودمم د دهیخر روزید دیکه الزم بوده رو وح يزیهرچ

 .کمک نخوام همه سرشون شلوغه  یبرداشتم و آوردم تو اتاقم که امروز از کس نتیاز تو کاب هینیحس

از من مهمتر باشه ،  داشته باشه و تیشه که ن یم دایپ یکیکنم ، هر سال  تیحاال نشده که واسه خودم ن تا

کردم و مشکلش حل شد ، از اون به بعد هر  تیسال اول عمو مشکل داشت موقع آماده کردن طبق واسه اش ن
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از  يادیز زی، من واسه خودم چ رمکه از همه محتاج ت یمن.  دهیشده و هنوز نوبت به خودم نرس یکیسال نوبت 

امسالم هم  يخوام واسه خودم دعا کنم ، دعا یتموم بشه ، امسال هم نم میسرگردون نکهیخوام جز ا یخدا نم

به خاموش  يدیمونه که ام یم یمثل آتشفشان ایخونه بره ، لع نیاز ا یو سالمت ی، که به خوش استیسهم لع

شه به دور با نجایاز ا دیبا شیآت نیا يدر امان موندن از شراره ها يفورانه و برا يآماده  شهیو هم ستیشدنش ن

 . لشهیخواد و باب م یکه خودش م یاون شکل

رو فراموش کرده ، ازش  رشیحق يکه بنده  ییخوام که تنهام نذاره ، خدا یاز خدا م زمیر یسوز دل اشک م با

 .راحت بودن من  یعنی ای، خوش بودن لع ادیراه ب ایخوام که به دل لع یم

ندازم  یکه سوغات عمو از کربالست رو توش م يسبز يکشم ، پارچه  یرو نوار م لیاست يتا دور مجمعه  دور

نقل خراش  ینیکاسه چ هیروش نوشتم ،  لیشده ، ظرف حنا که اسم قاسم رو با اکل نییقند تز ي، قرآن ، کله 

 ینیس يبه لبه  يتکه پارچه ، بوسه ا ندو شمعدون و گالب پاش ، شمع و عود و چ نهیکاسه پراز آبنبات ، آ هیو 

و  رهیدستم و بگ یومدنیخدمت کوچک و به چشم ن نیهم يخوام که در ازا یزنم و از حضرت قاسم مدد م یم

 .... تنهام نذاره 

 یخودمون برگزار م يخونه  يرسن ، مثل هر سال مجلس زنونه  یظهره و مهمونها کم کم از راه م کینزد

 .خودمون باشم  يخونه من راحت تره که  يعمو هستن ، برا يشه و مردونه هم خونه 

وبه  زیوقته که خودش و بازنشسته کرده وهمه چ یلی، بابا خ دهیو وح دیزحمت مراسم به دوش حم ي همه

 .من  يهمتا یتک و ب دیسپرده ، حم دیدست حم

دم تو اتاقم بمونم و تو  یم حیاما ترج امیشون بر م یانجام بشه و منم از پس بعض دیهست که با يادیز يکارها

 . هیو دوست يدور يقصه  ایمن و لع ينباشم ،قصه  ایلع يدست وپا

بشور و بساب رو شروع کرده تا خونه موقع اومدن مهمونها  روزیاز د ایدانشگاه ندارن و لع يو مائده چند روز ایلع

 یضیشم ، مر ینم ایخانه دار بودن لعکه باشه منکر خانم و  یلیبه چشم اومدن ، به هر دل يبرا دیباشه ، شا زیتم

 يکدبانو هیبزرگ بشه و از اون  دیکه با یاز اون زودتر ایکه داشت باعث شدن لع يخونه و اجبار طیمادر و شرا

گناهکار بودن تو  نیهم واسه من داشت ، من در ع یکم دلرحم هیکاش  يکاش ، ا يفقط ا.. نمونه ساختن 

 .گناه ترم  ی، از همه ب اینگاه لع

 يدوستها شتریسوزه ، ب یاز خودم م شتریاون ب يکنم دلم برا یتو خلوت خودم فکر م یدم وقت یحق م ایلع به

قافله عقب مونده ، دوستاش چند منزل ازش جلوترن و  نیاز ا ایدرشرف ازدواج هستن و لع ایازدواج کردن  ای ایلع
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 يکه برا ییپا کی، راهزن  نهیب یچشم راهزن و غاصب م و دور باشه من و به فتهیخواد جدا ب یکه نم ایلع

که  نهیو واسه هم نهیب یاز دست رفتن فرصتهاش و از چشم من م ایو خراب کردن آروزهاش اومده و لع دنیدزد

 . یتفاوت یوقتها ب یوبعض رهیگ یبه خودش م یرنگ انتقام و تالف ینگاهش گاه

تخت و انتخاب  يکه مناسب مراسم هست و گذاشتم رو ییموندم ، لباسها یلباس سر دوراه دنیپوش يبرا

 يپا يو لخته ، بلند وکلوش ورو ونیکت و دامن ، دامنم جنسش ر ایکردن واسه ام سخته ، کت و شلوار بپوشم 

 یکشم ، کاش سمانه م یم مبه صورت یداره ، کالفه دست يپوشونه ، اما کت و شلوار شکل بهتر یناقصم و م

و  ارهیدونم که دلش تاب نم یکرد ، مثل هر سال دعوتش کردم قول صد در صد نداد اما م یمد و کمکم ماو

 .شه  یم داشیزود پ ای رید

به  تمی، کم من وبه خاطر وضع دمیآشنا کم زخم زبون نشن لیفام نیهستن اما من از هم لیامروز فام جمع

واسه پنهون کردن ندارم و نبودنم فقط  يزی، چ زارمیب سخره نگرفتن ، از نگاه دلسوز و پر از ترحم شون هم

واسه نقل مجلس اونها شدن  ازهت يو به دنبال خودش داره و سوژه ا لیفام يها یخاله خانباج ثیحرف و حد

 .شون ندارم  یبه حضور تو جمع دوست نداشت يوگرنه عالقه ا

 ي، همه جا امیم رونیکشم و از سنگرم ب یبه لباسم م ی، دست یساتن مشک يپوشم با روسر یو شلوار م کت

کشم تو  یهم تو آشپزخونه هستن ، از رو اپن سرك م ایو مرتبه مثل روز اول سال نو ، مائده و لع زیخونه تم

اون دوتا .. پر از قند  يپر از استکان و قندوق ها يهستن ، سبدها دنیبزرگ در حال جوش يآشپزخونه ، کترها

بادوم  ایسفت ، گردو  يهسته  يکه به جا ییتو بشقاب هستن ، خرماها یفتمضا يخرما دنیهم مشغول چ

 .وسطشون گذاشتن 

 ؟  نیخوا یکمک م: پرسم  یزنم و م یم ایبه در دل

نه ، تو زحمت : ده  یتفاوت ، مائده با لب خندون ، اول مائده جوابم رو م یب ایکنن ، لع یدوتاشو نگاهم م هر

 !!  يدیخودت و کش

 ... آماده کردن طبقه به  منظورش

 !!  یتون یکه تو نم ییرایمونه پذ ینمونده ، فقط م يکار گهید: گه  یم شیتفاوت یبا همون ب ایلع

 !! ستین یمونن و جاشون پر شدن یکه تا ابد تازه م ییمن ، زخمها ينتونستن ها نیعذاب و درد داره ا چقدر

کوتاه  نیمزه ، نه که فکر کن یو ب یچاشن ی، پوزخند و مسخره کردن نداره ، ب هیجد شهیبرعکس هم لحنش

 ! اومده نه 
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 ... خواد  یخودش تلخ هست که ادا و اصول نم یبه حد کاف قتیحق

 لیتحل هیرو تجز ایحرف لع نیاز ا شتریده ب یاجازه نم ییزن دا دنیمهمون و د نیشدن در سالن و اومدن اول باز

 .کنم 

 يبرا یحرف هی شهیکه دوست ندارم باهاش چشم تو چشم بشم ، چون هم هیلیاز همون فام یکی ییدا زن

 .سوزوندن دل من داره 

ندارم اما  دنشیواسه بوس يرم تا بفهمه عالقه ا یگم ، جلو نم یخندم و خوش آمد م یبه روش م یزورک

 نیآست رهنیو پ يا شهیجوراب ش ایکه سفت و محکم گرفته رو باور کنم  يدونم چادر یجلو ، نم ادیخودش م

 کنه  یمحکم بوسم م اونچسبونم و در عوض  یزمستون ، گونه به گونه اش م يسوز سرما نیکوتاهش رو تو ا

  ییزن دا يریگ یاز ما نم يجان ؟ خبر یلیل یخوب ـ

اما زبون به  ییزن دا هیخوش خبر يخبر ی؟ دوست دارم بگم ب رمیاز اون خبر بگ دی؟ من با ستین جایب توقعش

 ..حسرت گفتن و به زبون آوردنش تو دلم بمونه  دیکه شا هییاز اون حرفها یکی نمی، ا رمیگ یدهن م

 ستادمیکه ا ییهمون جا.شه  یمائده شروع م ییرایو پذ نهیش یمجلس م يدعوت مامان که همراهشه باال با

 .ده  یوخودوسش مشام و نوازش ماسط يدارم ، بو یکنه رو بر م یکه مائده تعارف م ییو چا نمیش یم

جون ،  سیهرساله فرنگ يقبول باشه و روز: کنه  یخوره و نطقش و شروع م یم شییازچا يجرعه ا ییدا زن

 . رمیبگ یمجلس نیخودم همچ رمیواهللا منم منتظرم حاجتم و بگ

 یجون وقت یلیل: گه  یدوزه به نگاهم و م یچند ساله که ازدواج کرده و هنوز بچه دار نشده ، چشم م دخترش

 !!  یمنم باشه ، نظر کرده هست يبه زهرا ادتیشکنه  یدلت م

سهم  دیکشم شا یچون کمبود دارم و آه م ستمینظر کرده ن!! کنم ؟ من نظر کرده ام  هیزار زار گر ایبزنم  قهقهه

 از خدا داشته باشم اما خدا اگر من و دوست داشت ؟؟؟؟  يشتریب

جون  مهیلبخند ن هیکه فکر و من و به کجا کشونده ، در جوابش فقط  یی، به زندا نطویفرستم به ش یم لعنت

 ... زنم  یم

و ترحم تو نگاهش و  ياما من دلسوز ستی، خاله بد ن میخاله است که بازم من از نگاهش فرار يبعد مهمون

پاکش کنه و پر  شیوسراشک تو چشمش حلقه بزنه و با گوشه ر نهیب یخواد تا من و م یدوست ندارم ، دلم نم

که  نهیبغض به روم بخنده و بغلم کنه ، نه فشرده شدن تو آغوشش رو دوست دارم نه نگاه پر از حرفش رو ، هم

 !!!که دارم عادت نکردن  يمثل خود من به درد هیگم بق یم
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از  زدانی،  زدانی ياز محبتها دهیپوستش دو ریشم ، آب ز یخوشحال م دنشیو من از د ادیهم م هیمرض

 ... خودش باشه  شیروآورده تا پ هیمرض یلیچند روز تعط نیاستفاده کرده و تو ا تیموقع

 ي، خرما و بسته ها يکنن با چا یم ییرایاز مهمونها پذ ایشه ، مائده و طرالن و لع یعاشورا خونده م ارتیز

 . سیو ساند کیک

کنم  یها ، با خانواده دعوتشون کرده بودم و گله م، تن ادیشه سمانه هم م یناهار و سفره انداختن که م کینزد

 .اومدن و تنها اومدنش  ریازش محض د

 . ی، االن هم اومدم که ناراحت نش میمهمون داشت ـ

روزها مهمون نداشته باشه به خاطر  نیهست که تو ا يشه ، کمتر خونه ا یشلوغ م یلیخ نجایو عاشورا ا تاسوعا

 .باشن  نجایچند روز و ا نیسمانه هم اومدن که ا ي، خاله ها هیمراسم تعز

 ی، مائده م هینیرفتن به حس يشن برا یازناهار و شسته شدن ظرفها و مرتب شدن آشپزخونه همه آماده م بعد

 یدونه از راه رفتن با عصا تو شلوغ یرفتم ، مائده م یاگر سمانه بود م دیکنم ، شا یو من مخالفت م میبر ایگه ب

 . ادیبدم م

 ... ياریخواد عصات و همرات ب یخودم هستم ، نم ایتوب ـ

 يبذارم اما سر بار بودن و لنگ زدن جلو نیکف پام ورو زم یتونم به سخت یم رهیباشه که دستم و بگ یکس اگر

 .... از عصا دست گرفته  شتریرو دوست ندارم ، جلب توجه اش ب گرانیچشم د

 .کنه  یکردم سرم درد م هیگر ادیخوندن ز یعاشورا که م ارتیز ـ

برام سخته  یلیرفتن خ ی، تو شلوغ ستیره ، دست خودم ن یم ضیکنه و با غ ینگاهم م هیعاقل اندر سف مائده

تو خود فرو  نیکنن ، ا یشن و من و نگاه م یهمه چشم م هینیورودم به حس يکنم از همون لحظه  ی، فکر م

 .... رفتن رو دوست ندارم اما 

و  ییبایمن همچنان بسته موندن ، به انتظار ، به صبر ، به شک یکور زندگ يصفر روبه تموم شدنه و گره ها ماه

 دی، شا رمیبهتر از امسال جواب بگ گهیسال د دیبه مدارا کردن هم مثل درد عادت کردم ، عادت کردم که شا

 دهیمن و در نورد یکه زندگ یشدن طوفان مومبه ت دیبرام کنار گذاشته که هنوز وقتش نشده ، ام يبهتر زیخدا چ

آروزها از سر من  نینباشه و ا شیب یالیو خ ایرؤ دیمن ، شا یو کدر زندگ اهیکمون تو آسمون س نیو رقص رنگ

 .آورد  یمن و از پا در م نهایزودتر از ا ینبود ، زندگ کیکوچ يها یدلخوش نیهم دیباشن ، اما اگر ام يادیز
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هم تو تاالر دوست  یاست و مراسم عروس هیمرض يو همه در تکاپو، عقدشون که خونه  کهینزد زدانی مراسم

دعا  ي جهیآرومتر شده ، نت ایرو داشته ، لع یشگیو هم يمن همون روال عاد يبرا یمدت زندگ نی، تو ا زدانی

و دوست  آرامش نیهست من ا هک يزی، هرچ زدانی یشلوغ بودن سرش واسه امتحاناتش و عروس ایکردن منه 

 ...طوفان نداشته باشه  دیدارم ، اگر نو

غروب  يتو خنکا میکنه ، مثل حرکت نس یکم متالطمش م هی زدانی یکه فقط فکر کردن به عروس یآرامش

 يآدمها يترسم از نگاه و حرفها ی، م هیو مرض زدانینه گفتن به  يتو وسعت آب ، نه دل رفتن دارم ، نه رو

شدن و سر  دهیاز پوک رسمت یدن ، م یو تأسف تکون م يکه به دلسوز يو سر یواشکی ي، ازپچ پچ ها بهیغر

 ...گذشته  يدلم و تکرار شدن تجربه ها يباز کردن تاولها

فرار از خودم  يوتکرار روزها يتکرار يِ، مائده ، خودمم از روزها دی، حم زدانی،  ادیم شیپ يبگم نه دلخور اگر

، چون از  ارمیخودم نم يخوام و به رو یخوام و نم یم ی، سردرگم شدم که چو فرو رفتن تو خودم خسته شدم 

 دیکامل بود با دیبا دنیرفتن و رس يبرا!!!  لیعل يپا هیرسم به خودم ، به  یرم م یکه م یهر طرف و هر راه

 .دلم ببندم  يرو خواسته ها دیکه با یدست من و بسته ، مثل چشم لیعل يپا نیدوتا پا داشت و هم

و بعد  نیاست اما اومدم بگم تا آماده باش تهیشب اومد خونه مون و دعوت گرفت ، گفت فرمال شیچند پ عمه

کنه ،مراسم بله برون هم که  یبنده و منها نم یمنم جمع م شهینباشه ، عمه تو حرفهاش مثل هم يبهونه ا

 ي، نه نگاهش حس بد دنمیدموقع  نهیش یبود ، تو چشم عمه اشک نم هینرفتم محض راحت بودن خودم و بق

شه  یکنه ، از نرفتنمم خوشحال و ذوق زده نم یده نه حرفاش ، حضورم تو مجلس پسرش ناراحتش نم یبهم م

حس دوطرفه است  هی نیکنم که ا یو من دوستش دارم و حس م هیدور وبرم ، عمه خاکستر اهیس ي، تو آدمها

 . ادین رونیب هم از حصار دل دیو شا ومدهیکه تا حاال به زبون ن

 يحضورش تو اتاق و کنارم ، دو سه بار يبه اندازه  يخبر یخبرم ، ب یشه که از سمانه هم ب یم يهفته ا دو

نه ؟  ایره  ی، هنوزم دنبالش قدم رو م دی، نشد که بپرسم با احمد به کجا رس دهیزنگ زده و احوالم و پرس

،  دنمید ادی، قول داده امروز ب دهوقتش رو پر کر يو آماده شدن واسه کنکور همه  یدانشگاه شیپ يدرسها

منه که  يها یو دلخوش دهایازام یکیزنه ، سمانه هم  یرفت و آمد ونم دینداره اما ق دیسمانه بازد يدهاید

 .دوست ندارم به نداشتنش فکر کنم 

ق به استقبالش شنوم و با ذو یرو م ایحرف زدنش با لع يرسه ، صدا یشه خودش از راه م یکه تموم م فکرش

 .رم  یم
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که من ازش  ی،حس نیریو تجربه کردنش ش هیکنم ، دلتنگ شدن حس قشنگ یبه در نخورده در و باز م دستش

 يانگشت ها يتعدادشون به اندازه  دیدوستم دارن ،شا ایرو دارم که دوستشون دارم  ییچون کسا ستمیمحروم ن

 .شه وجودشون رو انکار کرد  یدست هم نباشه اما هستن و نم

 !! که من تنهام  یدون یمعرفت ؟ خوبه م یب يکجا بود: کنه  یحال من وداره که محکم بغلم م اونم

 یدون یتو هم خوب م:  ستین يداره خبر نیتو آست شهیکه هم ییشه ، از جواب ها یکنه و ازم جدا م یم اخم

 .که چقدر سرم شلوغه 

 .گرفت  یوقت قبل دیبا خانم دنید يبرا گهیبله د ـ

 خوب چه خبر ؟ :  میپرس یو منم کنارش و هر دو همزمان م نهیش یتخت م ي لبه

 !اول تو بگو : شه  یخنده مون بلند م يصدا

 !نه اول تو بگو  ـ

 . یبرام حرف بزن دیندارم ، تو با يادیمن که خبر ز ـ

 ... من که همه اش درس وکتاب : ده  یم رونیب نیرو سنگ نفسش

و : گم  یپرم و منظور دار م یحرفش م ونیتونم لمسش کنم م یکه نم یواسه دونستن حسش ، حس کنجکاوم

 !!احمد 

 شه ؟  یاسمش ناراحت م دنیکنه ، از شن یاخم م دوباره

 ؟  يناراحت شد ـ

 ! رینگرفتم تو هم نگ ي؟ من اون و جد ینه بابا ، ناراحت واسه چ ـ

 ؟  ادیهنوزم دنبالت م ـ

 یخانواده اش رو م يمالحظه  یکارش ، از طرف نی، کالفه شدم از ا یلیل هیدونستم منظورش چ یکاش م ـ

 ...خودمه وگرنه  يهم محض آبرو یکنم ، از طرف

براش داشته باشم و آرومش کنم ، خودش به  یندارم که بخوام جواب يقرمز شده مثل لبو ، تجربه ا صورتش

، دوست ندارم حرف و  امیادامه بده تو روش درم يجور نیاگر بخواد هم ، یلیو گرفتم ل میتصم یول:  ادیحرف م

شم کور  یدم و خامش م یمن دل به دلش م زیو گر بیتعق نیکنه با ا یپشت سرم باشه ، اگر فکر م یثیحد

 .خونده 
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ولش کن بعد مدتها هم و : گه  یکشه و م ینفس سر م هیتا بخوره و آروم بشه ،  زمیر یبراش م یآب وانیل

 !!  یواسه حرف زدن هست ، از خودت بگو از عروس يمهمتر يزهایچ میدید

 .که همون روز تولده  یعروس ـ

 ؟ منظورم به لباسه  يحاضرشد ـ

به فکر لباس نباشم ، جنگ و  ای یندازه ، نگرانه که نخوام برم عروس یم دیحم ادیخندم به لحنش که من و یم

 .کنه  ادهیپ طونیتونست من و از خر ش دیکردم و حم دیحم دعوام وبا

 . یخواستم برم عروس ینم ـ

 . ارهیسمانه زبونم و بند م يغره  چشم

 یول ستیبه من ن ادشونیعروس و داماد که !! خوام  یخواستم ، نه نم یگفتم ؟ گفتم نم یچ يدیدرست شن ـ

 .... رم که دلخور نشن  یم

 !!  یکن یم دوارمیام يخوبه ، دار ـ

 یسمانه نرفته م یکنم ول یچند روز و تحمل م نیحرف بارم کرد و من به خاطر اونم که باشه ا یکل دیحم ـ

 !! گذره  یدونم که به من خوش نم

 ؟  يلباس چکار کرد ياول ؟ برا يسر پله  یدوباره رفت ـ

 ...دیخر میقرار شده با بچه ها بر ـ

 ؟  دیخر يبر يخوا یم یبا ک!!  یداشت شرفتیم به تخته چقدر پبزن: ندازه از تعجب  یباال م ابرو

 .. دیبا وح يمائده ، محمد جواد و مهد ـ

 ؟  ایپس لع ـ

 .نبود  ایب دیاگر لباس هم نداشت با من خر یحت ایخودش کرده ؟ لع شیپ يچه فکر سمانه

دست هم آماده بخره  هیخواد  یم یول اطهیخ يداده مامان دوستش براش بدوزه ، مائده هم لباسش خونه  ایلع ـ

 . دیخر میبر میخوا ی، فردا م

امروز روز : گه  یپر از بغض م یی، با صدا یآغوش ناگهان نیبار من شوکه شدم از ا نیکنه ، ا یبغلم م ناغافل

داره ، دوست  یخوشحال يجا یول یکار و بکن نیا يخوا یو به اجبار م گرانی، اگر چه به خاطر د یلیل هیخوب

که  میو نداشت ، حاال راض شتریب يطاقت دور لماما د نمیرو بب نیو گوشه نش دینا ام یلیو ل نجایا امینداشتم ب

 .اومدم 
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****** 

 اجازه هست صابخونه ؟؟ : بنده تو چهار چوب  ینقش م دیشه و قامت حم یباز م یاپیپ ياتاق با چند ضربه  در

 !! تو  ایب: زنم  یکه دارم به روش لبخند م يبا تمام مهر کنم و یم زونیو از تخت آو پام

 بانیگاه ، پشت هی، تک تیحما یعنی یشونیپ يخوندم که بوسه  ییجا هی،  نهیش یبوسه و کنارم م یرو م میشونیپ

 .. دیوجود حم یعنیمن  يو برا

 یلیبود ، معلومه که خ یشگیچشمها هم نیکاش برق ا: شه  یچرخه و تو چشمم ثابت م یتو صورتم م نگاهش

 !! بهت خوش گذشته 

تونم جواب بدم که بله خوش  یکنم و سر جمع م یکه پشت سر گذاشتم و مرور م يگذشت ؟ روز خوش

 !! گذشت 

و به مائده سفارش کرده بود که حواسش به من باشه ، به  ادیتونست ب ینم دیداشت ، حم ییماجرا دنمیخر لباس

 هیتک دیوح یمائده و گاه ينشکوندش دلش عصا رو با خودم نبردم ، دست ها يراب شهیاصرار مائده و مثل هم

بهشون زل زد و  دیهمه هستن و نبا لمعلول مث يکه آدمها فتهیخواد جا ب یم یدونم ک یشدن ، نم یگاه من م

نگاهشون آزار دهنده  نکهیرصد کرد ؟ درك ا شتریب يکردن نقص ها دایپ ينقص سرتاپاشون رو برا هی دنیبا د

 زیت يشترینگاه ها مثل فرو کردن ن نیمثل من گذاشتن که بفهمن ا یکس يسخته ، خودشون و جا نقدریاست ا

 ..کاش  يشدن ، ا یتفاوت م ینگاه ها ب يکنم کاش همه  یموقتها آرزو  یمونه ؟ بعض یتو زخم م

 یروز هزار روز نم کیبشه ،  دایتو صورتم پ و نذارم غم دلم رمیکردم به خودم سخت نگ یسع نهایا يهمه  با

 یو خاطره اش لحظه به لحظه تو فکر من نقش م ادیدونم که  یگذشت ، اما م یروزها م ي هیشد و مثل بق

 .شه  یبنده و موندگار م

کردن اونها رو  ی، خسته شده بودم و توان همراه میمنتظر پسرها شد نیمن و مائده که تموم شد تو ماش دیخر

 شتم ندا

 یو ناراض ومدیکدوم اخم به صورتشون ن چیه میگشت یو مغازه به مغازه م میکرد یم دیکه خر یتمام مدت ،

بشن ، به مائده هم گفتم که معطل من نباشه  تیکه به خاطر من اذ ومدیمن ، اما خودم دلم ن ینبودن از همراه

 .... موند  شمیرو بهانه کرد و پ یدروغ ، خستگ ای، راست 
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حسرت تو  یقبل ، خوش گذشت بهم ول يمن ، متفاوت با روزها يبود برا يحال تازه ا نیسخت و در ع روز

 اینکردم ،  دایمثل خودم پ یکیبا نگاهم گشتم  یهرچ ابونیکاش منم سالم بودم ، امروز تو خ يدلم تازه شد ؛ ا

 ... هابودن از نگاه آدم زونیمثل من خودشون و حبس کرده بودن و گر اینبودن 

 !! روزها  يفرق داشت با همه !! خوب بود  ـ

 !! هیاز بق ي، جدا نبود يچون تو امروز خودت بود ـ

 ؟  يدیخر یچ نمیبب اریخوب ب: کنه  یخودش حرف و عوض م نهیب یتلخم و که م لبخند

 !  ارمیکجاست ؟ بگو خودم م: شه  یده و خودش بلند م یخوام بلند بشم که اجازه نم یم

 .ره طرفش  یم دیکنم به کمد و حم یسر اشاره م با

 کدومش ؟  ـ

، چون همه شون  ادیندارم که کمدم شلوغ باشه و به چشم ن ادیز یشناسه ، لباس مجلس یو نم دمیجد لباس

 نیکلوش و گشاد ، بارزتر يو بلند ، با دامن ها یماکس يسخته ، لباسها دیحم يبرا صشیمدلن تشخ هی باًیتقر

 .من هستن  یِانتخاب يهالباس یژگیو

 ... رنگ  یاسیاون لباس : کنم  یکمد اشاره م يگوشه  به

قشنگه ، مبارکت : گه  یزنه و م یعکس العملش ، آروم پلک م دنید يکنم برا یدقت به صورتش نگاه م با

 .باشه 

که تو خونه  زدانیمراسم  يو ناآشنا ، برا بهیوسواس دارم ، به خصوص تو جمع غر دنیو پوش دنیلباس خر تو

 ...پوشونه  یپام و م يکه رو هی، بلنده با دامن کلوش و چند ال دمیرنگ خر یاسیلباس  هیاست  ضهیمر ي

خوب عادت کرده ، اگر از  یلیخ طمیبه من ، اخالقم ، شرا هیکنه ، برعکس بق یوقته اعتراض نم یلیخ دیحم

 یو دوست داره هراز چند گاه طمیکرده به من و شراکه عادت ن ایبرعکس لع ارهینباشه به روم نم یکارمم راض

اگر  یانجام بدم ، حت لمیخالف م يکارکنه  یذاره و مجبورم نم یاحترام م ممیبه تصم دیبزنه ، حم یرنگ تازگ

 نکهیا ي، برا ستین یفهمم که از انتخابم راض یبرام داشته باشه ، هرچقدر که تالش کنه م یاز نظر خودش نفع

 : دم  یم حیبراش توض هیکارم چ نیا لیبدونه دل

 نیاست و من ا بهیمدل از همه اش قشنگ تر بود ، دوست داشتم کت و دامن بخرم ، اما مجلس غر نیا ـ

 ...راحت ترم  يجور
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تونم زورگو  یو لجباز ، م يدنده ا هی، يذار یمنم نخوام حرف بزنم خودت نم: ده  یم رونیب نیرو سنگ نفسش

خوام  یکه نم نهی؟ گناه من ا هیچ هیاونوقت فرقم با بق یول يگم و انجام بد یکه م يربشم و مجبورت کنم کا

 !!  یسوء استفاده کن يازت دور بشم ، تو هم خوب بلد

 ؟  يهمون بحث تکرار ـ

مظلوم و با حسرت و غم به  يجور نیاالن ا يبرات ضرر نداره ، اگر قبول کرده بود یچرا تکرارش نکنم وقت ـ

 !!  يکرد یمن نگاه نم

 شد ؟  یاز کجا معلوم که درست م ـ

 !!  ی؟ نه نخواست یامتحان کن یتو خواست ـ

ازش  يکه کار ستیپا رو نداشتم ، مهم ن نیکشم ، اگر قبول کرده بودم االن هم یناقصم م يبه پا یدست

ن باهاش انس از وجودمه و م یکه جزئ نکهیپامه ، مهم ا یکیکه الغرتر از اون  ستی، مهم ن ستیساخته ن

 يپا هیکردم به  یکندم و دل خوش م یپا م نیدل از ا يکنه ، چه طور یگرفتم و از دست دادنش ناراحتم م

 ؟؟؟  یمصنوع

اون خجل بودم و اون  دنی، همون فؤاد ، من از د دمید کی، دوستش و از نزد يگاودار میرفت دیبار که با حم هی

به فرق سرش ،  دیچشماش چسب دیمن و با عصا د ینزده بود و وقت یمن حرف تیدرباره وضع دیمتعجب ، حم

 .. دختر خوشگل که پاش چالقه  نیا فیخودش گفته بود ح شیحتماً پ

تعجب  يجا مینبود يخبر چیه دنیما که منتظر شن يو ذوق اومد خونه ، برا یبا سرخوش دیروز بعد حم چند

به خاطر من باشه ، فؤاد بهش گفته بود  جانشیشوق و هشد که شور و  ی، باورم نم یداشت اون همه خوشحال

 ... از اقوامش مشکل و من و داشته و االن حالش خوب شده  یکیکه 

 يحرفها ي هیبق دنیو نور شد ، مثل روز تولد ، اما شن یبرام پر از بادکنک رنگ ایاون خبر دن دنیروز از شن اون

که  دمیبار تو عمرم فهم نیاول يرخورده تر شدم ، اون روز براکرد و من س امیرو دوباره مهمون دن یکیتار دیحم

 يوقبل از شکل گرفتن و کامل شدن استخون بند یمن شده بود تا شش ماهگ ياگر مامان متوجه مشکل پا

 زهایچ یلیمامان که خ یضیشدم از مر زاریب شتریموند و من ب یشکل نم نیشد و به ا یبدنم مشکل پام حل م

که از گوشت و خون خودم بود و  ییدرمان گفت ، از قطع کردن پا ي گهیاز راه حل د دیحم... رو از من گرفت 

 ...  یرگ و پ يمتر ی، بدون سانت یزندگ يحس داشت نه بو هکه ن یمصنوع يشدن پا نیگزیجا
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در  يریگ میتاقم ، تصمخندونش گرفتم و رفتم تو ا يو لبها دیاز اشکم و از حم سیناباور و خ يچشمها همونجا

 باره قطع کردن پام ذوق داشت ؟ شور داشت ؟ نظر خودم مهم نبود ؟ 

اصرار و از من انکار ، آخرش هم  دیمهم نبود ، بابا واگذار کرد به خودم ، از حم یکس يلج ، برا يرو دنده  افتادم

 ... من دل نکندم از پام 

رو ندارم ، دلسوزه ، مهربونه ، به فکر منه ، توان شکستن دلش  شیناراحت دنیخواد بغض کنم ، تاب د ینم دلم

 :دم  یوبهش م یشگیدم و جواب هم ی، بغضم و قورت م نمیب یرو در خودم نم

نگاه مردم ،  ایشد  یعوض م امیاومد ؟ دن یبه وجود م میتو زندگ یو تحول رییدادم چه تغ یپام و ازدست م ـ

 !! نقص ؟ نه  یسالم و ب یلیل هیشدم  یگشتن ؟ من م یر مکه از دست دادم ب ییگذشته ، روزها

فقط شکلش عوض  دیموند حم یم ینداشت ، مشکل من به قوت خودش باق یفرق چیکه ه یدون یم خودت

ده  یبغض اجازه نم... محض خاطر خودمه ، اما  یزن یم یدونم که هر حرف ی، م یدونم که نگرانم یشد م یم

 ...حرفهام و تموم کنم 

و به زانو  یمن و خلع سالح کن يچطور یدون یم!!  هی، کاف یلیبسه ل: کشه تو موهاش  یدست م فهکال

 یاشتباه کردن و م گرانیحرف منم بشنو د نیبار ا نیچندم يزنم ، اما برا ینم یبار هم حرف نی، باشه ا ياریدرب

 ....دونم  یمن نم یباور کن يواخ یم ی، ک يتاوان پس بد دیتو نبا!!  یکن یکنن ، تو خودت و مجازات م

  یاز همون شش ماهگ دمیشا ایتولد ،  ي، از همون لحظه  شیمن تاوان پس دادم ، از همون هجده سال پ یول

، خودش شروع کرد و من  ختمیدادم و اعصباش رو به هم ر يکنم خودم و که خنده رو از لبش فرار یم لعنت

 ...  دیکش نجایخراب بشه ، خودش حرف و به ا میکه داشت یوز خوبخواستم ر یجا برسه ، نم نیخواستم به ا ینم

تونم احساسم و بهش نشون بدم ،  یکه م هیخزم تو آغوش مهربونش ، تنها راه یکشم سمتش و م یو م خودم

دونم که چقدر سخت با  یکه دارم ، م ییها یبدقلق يمن نگه داشته با همه  يکه تا االن برا یبه پاس احترام

 ....و نداره  دیشدن حم يمن ارزش دلخور يای، اما دن ادیمن کنار م

و روز  میروز قبلش بر هیکشه ،  یطول م يرفت و برگشت ما دو سه روز یول ستین شتریروز ب هی زدانی مراسم

اه و صورت همه شور کنه ، تو نگ یمن چند برابر م يسفر و برا نیا یشدن سخت یطوالن نیو هم میبعد برگرد

دم  یخودم و بروز نم يداحساس ، شا ی، پوچم و ب یزندگ ي شهیمن مثل هم یهست ول جانیو شوق و ه

 ... از رفتن  مونیکنه و من و پش یم لشیاتفاق زا هینگاه ،  هیحرف ،  هیدونم  یچون م
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 يمهمون خونه  يکمک و آماده کردن مقدمات رفته ، اقوام شوهر چند روز يبرا شیعمو از چند روز پ زن

 یکنه ، هوا سوز داره و نم یکردن خسته شون م يسنگ تموم بذاره ، چند روز مهمون نواز دیپدرش هستن و با

 .هم دندون روجگر نگذاشت تا هوا مناسب بشه  گهیچند ماه د زدانیدونم چرا 

،  دهیچی، شال گردنش رو دور صورتش پ دهیداخل ، پالتو پوش ادیو نفس زنون مکنه  یدر هال و باز م مائده

همه : پرسه  یماله و م یکنه ، دستاش و به هم م یو خودش و گرم م يسر بخار يره باال یم میمستق

 حاضرن ؟ 

 ! دونم  یرو نم هیمن که بله ، بق ـ

 یهم م ينباشه ، مهد یمونه که خال یبه خاطر خونه م شتریب یمونه ، دانشگاه داره ول یخونه م دیوح فقط

بمونه خونه ،  يدرست نبود که مهد.  ششیپ انینگذاشت گفت چند تا از دوستاش م دیخواست بمونه اما وح

 .کمک اونجا باشه  يبرا دیخاله اشه و با یعروس

 ون، بابا و مامان هم از اتاق خودش رونیب ادیهم چمدون به دست از اتاقش م ایلع

 . نیفتیراه ب نیاگر آماده ا: داره  یتو و اول چمدون من و بر م ادیاز در هال م دیحم

بابا ، عمو ....  میفتیکنن و راه م یخوشحال و بدجنس زل زده به ما م يکه با چشما دیسفارشها رو به وح نیآخر

 . دیو مائده با حم ای، من ، لع يو مامان با محمد جواد هستن ، مهد

و محبت خودشون رو  یمقابل هواست و گرم ، از همون اول ورود مهربون يجشن نقطه  نیا يهازبانیم دل

من  ي، برا میرو تحمل کن گهیچند روز همد نیتو ا دیرسه به دخترها و با یم هیدن ، اتاق مرض ینشون م

تختش رو عوض  ي فهمال هیده ، مرض یو بر خالف انتظار نشون نم ستین یراض یلیخ ایاما لع ستیسخت ن

، تو نگاهش  استیکه از ما دوره رفتارش بهتر از لع يا هیذاره که راحت باشم ، مرض یمن م تاریکنه و در اخ یم

رفتار  دیشا میکنم اگر از هم دور بش یوجودشه ، با خودم فکر م يو حرفش از سر عاطفه  ينه ترحمه نه دلسوز

قضاوت ،  نیباشه ا یانصاف یب دی، شا ارهیب ایلع ادینه من و به تو ینم يفاصله ا چیهم عوض بشه ، اما نه ه ایلع

!! کنم که چرا  یوقت درك نم چینسبت به من نداشته و من ه ینرمش چیتا حاال ه ایاز سوز دل ، اما لع دیشا

 .خوام  یکوچولو عادت م هیذره  هی، من فقط  یمهربون یندارم به بزرگ يادیز يخواسته 

 .خوابم  یم نیرو زم هیدستت درد نکنه ، منم مثل بق: گم  یکنم و م یم تشکر

 .و سخت نگذره بهت  یخوام راحت باش یم ـ

 .من راحتم  ـ
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 .اتاق بزرگتر بشه  يشه تا فضا یچمدونها م گاهیجا هیتخت مرض و

نبود اما حرف حرف  يازی، ن شگاهیبره آرا یم ادیشه و مائده منم با اصرار ز یعقد بعد از ظهر برگزار م مراسم

است و قرار  بهیرفتن آسون و راحته ، فضا غر دیبودنم مثل خر شگاهیکنم چون تو آرا یمائده است ومن قبول م

 یشه ، نه که آزار نداشته باشه داره ، ول یم ذرابا اونها روبه رو بشم ، پس نگاهشون گ يدوباره و به زود ستین

اول رو پام و  شگاهیورود به آرا يکه لحظه  ییشه ، مثل نگاه ها یکه برم فراموش م نجایاز ا..  ستیموندگار ن

 ي قهیهمون چند دق يکه برا شگری، مثل لبخند تلخ زن آرا یدم گوش ي، مثل نجواها نهیش یبعد رو صورتم م

 .اوله 

و به  ظیغل شیآرا تونم پلکم و باز کنم ، همون اول بهش گفتم که یکشه و م یصورتش و عقب م شگریآرا زن

به  يازیهست و ن ییخدا يکرده  یماشاهللا صورتت نقاش: کرد که  دییخوام ، خودش هم تأ ینم یچشم اومدن

 . يرنگ و لعاب ندار

 ..... سالم بودم  یرو نداشتم ول ییبایز نیمن ا وکاش

و خونه هنوز خلوته ،  ومدنی،عروس و داماد ن دنیعقد چ يبستن و سفره  نیگوشه از سالن بزرگ خونه آذ هی

مائده نشسته  يخاله  شیچرخونه ، مامان پ یکنه ودور سرمون م یمون اسفند دود م ییهر سه تا يزن عمو برا

 .مبارك باشه : گه  یکنه و م یمنگاه  هیزنه و مامان شنونده است ، فقط  یمائده حرف م يخاله  شتری، ب

نگاهش  ینیندارم از مکث و سنگ یگه و من حس خوب یماز مامان از خوشگل شدن ما  شتریمائده ب ي خاله

که  ییو حرفها گرانیتونم عکس العمل د یساده م یلیمن داره ، خ ينگاه نکردن به پا يکه برا یتالش دیوشا

 .گن و حدس بزنم  یمن م دنیتو دلشون موقع د

از دعوت مائده رو قبول  مونمیرم تو اتاق ، پش یعقد و من م يشن طرف خنچه ها یم دهیکش ایو لع مائده

؟  هیبزك دوزك کردنت چ يکنه که تو که پا ندار یم شخندمین نهیمن و بب يپا یرفتن ، هرک شگاهیکردن و آرا

 ادیدستمال که مائده م يره برا یگرفتم ، دستم م دیرو ند یبزرگ نیسرخوشم که نقص به ا یلیکنن خ یفکر م

 ؟  یکن یچکار م يدار يآها:  رهیگ یداخل و مچم و م

 !!  يکرد ی، اگرتو اصرار نم ستیشدم ، من که گفتم الزم ن نیسنگ لویمعذبم مائده ، انگار صد ک ـ

، به طرالن زنگ  میلباس عوض کن ایکه ، ب ستیمعلوم ن يزی، چ یاگر دستش بزن یخوب کردم ، بامن طرف ـ

 !به خونه ، زود باش  میکیزدم گفت نزد
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، کت و دامن  ادیهم م ایکشم ، لع یلباسش رو باال م پیکنه لباسم و بپوشم و منم براش ز یکمک م مائده

ره ، قشنگ و تو دل برو شده ،  یم رونیو ب ندازهیموهاش م يهم رو ریشال حر هیپوشه و  یرنگش روم یخردل

استاد شدم تو  یول رداویزبون ن به یکردن ، حرف یم شگاهیصورت من تو آرا یکه از خوشگل یفیاما پکره از تعر

 ..  ایلع يکردن نگاه ها یخوندن حرف و معن

:  رهیگ یشه و دست منم م یبلند م يعروس و داماد اومدن ، مائده فور یعنیهل هله و شاباش شاباش  يصدا

 !! اومدن  میبر ایب

 ! میبا هم بر ایزنم ب یکم به خودم مسلط بشم ، صدات م هیتو برو ، من  ـ

گردم  یشه و با گفتن زود بر م یعروس و داماد مانع اعتراض کردنش م يجلو یکوبیو ذوقش واسه پا شوق

 .زنم  یم دیدر د يره ، منم از ال یم

شد با  یقطع یاومدنم به عروس یخوشگل شدن ، وقت یلیرنگش خ یبا تور نبات هیو مرض يتو لباس داماد زدانی

 تیجمع نیا دنیتوجه نکنم ، اما االن با د ینگاه چیو ه یحرف چیباشم و به ه الیخ یخودم عهد بستم که ب

داده بودم ، عقلم و دلم با هم  یقول چهره به خودم  یم ادمیره هوا ،  یشه وم ی، اعتماد به نفسم دود م بهیغر

 ینداره و نباش یتیگه بمون ، بود و نبودت اهم ی، دل م یکه تو اتاق بمون يومدیگه برو ن یدر جدالن ، عقل م

 !!شه  یدلتنگت نم یکس

کل  يصدا قهیو هر چند دق ادیخونه م یکه م يخواننده ا يشه و مجلس ساکت تر ، صدا یتموم م اهویه

 . دنیکش

ندارم ، از  ي، انتظار نجامیمن ، مائده هم که فراموش کرده که من ا يبرا یاونهاست و تشنگ يبرا جانیه

در  يکنه ، ال یخواد خودش و خال یوقت م یلیداماد ، خ ییعروس و دختر دا يدوطرف آشناست ، خواهر زاده 

 ...  ستیاتاق ن درحواسش به  یکنم ، همه دور عروس و داماد حلقه زدن و کس یباز م شتریو ب

به  یخوام تو مجلس ازش استفاده کنم ، به حد کاف یشم ، نم یم مونیراه پش ونیم یرم به طرف عصام ول یم

قابل ترحم  دیکنه و شا ینداره و من و مسخره تر م یهمخون چیصورتم ه شیدستم با آرا يعصا ، امیچشم م

 یکه نم هیبه حد یرم ، تشنگ یم نهبه طرف آشپزخو اطیگاهم ، سالنه سالنه و با احت هیتک شهیم واری، د شتریب

در  يداشته باشه ، جلو دید رونیکه ازب ستی، خوشبختانه آشپزخونه اش اپن ن ادیتونم تحمل کنم تا مائده ب

دونم ، عقب  یبه جونم افتاده نم یشه ، چه ترس یقامت دو تا خانم از پشت سر مانع رفتنم م دنیآشپزخونه ، د

 :و گوش دادن  ستادنیکنه به ا یکه مربوط به خودمه وادارم م یصدا و حرف یکنم ول یگرد م
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بچه بود و کم سن  دمشید یدلش چه خبره ، من وقت دونه االن تو یچه م ی، کس ومدین رونیاز اتاق ب یطفل ـ

که شانس نداشته ، سوسن برام گفته  فیچه ح یقرص ماه ، ول ینی، اگر صورتش و بب دهیو سال ، حاال قد کش

 .دلم براش کباب شد  دمشیبه چشم د یوقت یبود ول

که دل من و  يا بهیغر يکه کنار مامانم نشسته بود وصدا یمائده است ، نسترن خانم ، همون يخاله  يصدا

 : کنه  یخون م

و ناقص ؟  ی، خوشگل باش ادیبهش داده که به کارش نم يزیدرد بخور ازش گرفته به جاش چ زبهیچ هیخدا  ـ

 ؟  دهیچه فا

ت باشه تو روش ، حواس ادیخدا رو خوش نم.  ماینگو س:  يدلسوز دمیکنه ، شا یمن و م يمائده طرفدار ي خاله

 شه ؟ یم یاگر دلش بشکنه چ یدون ی، م ینزن یحرف

من و  ي؟ نه از اقوام مائده است نه اسمش به گوشم آشنا ، اخطار نسترن خانم و ترسش از دل شکسته  مایس

 : زنه  یو حرف خودش و م رهیگ یم دهینشن

  اد؟یب شیپ یدخترش مشکل يبرا دیخانواده ، نترس نیدختر داده به ا یدر عجبم با چه توکل نیمیمن از س ـ

 داره ؟  هیبه مرض ی، چه ربط یچه مشکل ـ

چند تا پشت  ینیب یدفعه م هینسترن ، تو خون آدمه ،  هیارث تهایجور معلول نیبه خودش که نه ، به بچه اش ، ا ـ

 !! کنه  یبعد و گرفتار م

 نیا دنینرفته باشه از شن لیو بغض نبسته باشه و توانت تحلو پر دل و جرأت ، راه حنجره ات  ینترس باش دیبا

گروه ارکست  ي، نه فقط تو گوش اون زن تو گوش همه ، اصالً بلند گو تیجمع نیا ونیم يبر یحرفها تا بتون

نشونه !!سالمت  يخواهر برادرها اهدشش! ستین یتا همه بشنون که مشکلت ارث یبزن ادیو فر يریو دستت بگ

 !!!اش تک و تنها بودنت 

سرباز  يهستن که مثل دسته ها یاشک ي، تنها سالح من قطره ها دونیم نینه تو ا ستمیمن مرد عمل ن اما

رو ، کاش پام قلم شده  ییکذا شیآرا نیکنن ا یشن رو صورتم و پاك م یبدون وقفه و پشت سر هم روون م

 نیدونن تکرار ا یداره نه اعتبار ، نم متیمن نه ق يدونن دل شکسته  یها نمآدم نیبودم ، ا ومدهین نجایبود و ا

رو  يزهایچ نیخدا برسه ، من همچ يازش نمونده که صداش به گوشها يزیشکسته شدنها نابودش کرده و چ

 !از خودم نگذرم  گرانیبه خاطر د گهیبودم ، مثل روز برام روشن بود ، تا من باشم د دهید
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که مثل همه نبودن ، بر  ییآدمها یهوا ، مهربون ي، سرد ی، خوش ی، عروس یره ، تشنگ یم مادیاز  یچ همه

به سرم زده رو  شگریکه آرا یکنم ، تاج یگردم تو اتاق ، هق هق کنون با دستمال محکم صورتم و پاك م یم

 ستمیآدم ن یناقصم ، وقت یوقت.. معلولم  یگه ،وقت یدم ، راست م ینم یتیکشم و به درد موهام اهم یمحکم م

 !!! ادیبه چه کارم م یو دل ندارم ، خوشگل

من و بپوشونه ، حق با  بیتونه ع ینم یحجاب و حفاظ چیاتاق ، ه يندازم گوشه  یو م ارمیم رونیو ب لباسم

حق با ..  ادیکنم که به چشم ن یم یلباس مخف ریو ز بمیکه ع ومدمیخودمم با خودم کنار ن دیبود شا دیحم

ک کردم که فقط و فقط نقصم به یو کوچ دمیکش نییپا ییالنفسم ، خودم و تا جا فیضع یلیمانه است من خس

 !!ناقص و بس  يپا هیفقط  یعنی یلی، ل نهیب یرو نم یلیل یچکیکنه ، ه یو جلوه م ادیچشم م

چسبن به فرق سرش ، در و  یدهنش ، چشماش م يذاره جلو یکشه و دست م یم ینیتو اتاق ه ادیم مائده

  نهیتو اتاق و نب یبنده تا کس یم

 ؟ زده به سرت ؟  هیچه وضع نیا یلیل يچکار کرد ـ

 !! ؟ آره  يکرد يجور نیدنبالت ا امیرفت ب ادمیچون : پرسه  یم يو با دلخور نهیش یروم م روبه

 .که نه  برمیتونم بازش کنم ، سرم و باال م یزنم تو چشمش ، لبم قفل شده و نم یم زل

 شده ؟ یپس چ ـ

 .شه مائده رو دست به سرکرد  یو اشاره نم مایدم با زبون ا یوقورت م بغضم

ندازه ،سکوت  یدعوا راه م دمیشن یشوره ، به مائده بگم چ یبار صورتم و م نیچندم يزنم و اشک برا یم پلک

 !!کار ممکنه  نیبهتر

 ! یرس یو مثل آدم به جشنت م یکن ینم لهی، پ ستیندارم ، حالم خوش ن ینپرس مائده ، چون جواب ـ

 چکار ؟  يشه ، پس اومد یمگه م ـ

 باشم  دیبا یهستم و ک یک ادیب ادمیگم اومدم تا  یدلم م تو

 ؟  يد یتومجلس ، ازتو چمدون من لباسم و م امی، ازم نخواه که ب مونمیاومدم چون مجبور بودم ، حاال هم پش ـ

 زده ؟  یحرف یکس ـ

 !شدم وونهیآن گرفت و د هیدلم  دمیرو ند یمن کس! نه  ـ

 ؟ هیبق ـ
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 یم یک زنهیحرف م ی، اگر زن عمو سراغم وگرفت بگو با سمانه تلفن ستیمن ن ادی یکه کس یدون یخودت م ـ

 !خونه ؟ میشه فردا که برگرد

شه از تو چمدون لباسم  یم که هست بدتر ینیمن بشه وگرنه وضع ازا چیپاپ دیجور وقتها نبا نیدونه ا یم مائده

 یاتاق دراز م يکنم و گوشه  یاجازه ندادم اتاق و مرتب کنه ، در اتاق و قفل م ی، حت رونیره ب یده و م یو م

 .....صداست  دنیفقط شن يسهم من از شاد شهیکشم ، مثل هم

از خودم  گرانیبه خاطر د دیکه نبا دمیداشت ،فهم یخوب هیبودن  يتکرار نیواسه من در ع زدانی یعروس

، گفتم کاش نرفته بودم ، اگر به  دمیشن یبهم گذشت و چ یاومد بهش گفتم چ دنمیبگذرم ، سمانه که به د

بود که بهم  یخوردم ، تو خونه مونده بودم بهتر از عروس ینم شترینرفته بودم دوباره ن دیو حم زدانیخاطر دل 

 .زهر شد 

 :  موعظه ام کرد شهیمثل هم سمانه

 هی، یلیل یاش فکر کن گهید يبه جنبه ا دیچپ ، تو با ياما از دنده  يشد داریاز خواب غفلت چند ساله ب ـ

،  يتو جهت مخالفش قدم بردار دیو توبا ستین یعقالن شتریب ي، انزوا یغلط و چپک یول يدیرو فهم يزیچ

 .کنه  یکه خالف جهت آب حرکت م يآزاد یمثل ماه

بسازم  گهید یلیل هیکه االن هستم و  ینیتلنگر باشه که من جدا بشم از ا هیحرف  نیا دیداشت با دهیعق سمانه

مونه که بخوام از نو رو هم سوارش کنم  یم یچ گهیاگر خرابش کنم د نهیمن ا ي، خراب کنم و از نو آباد ، آباد

 ؟

کنم، به  یبه خودم فکر م شهیز هما شتریو فکر کردم ، از اون موقع ب دمیگفت وگفت وگفت و منم شن سمانه

ادامه  دیکه به ذهنم رس يفکر نیبهتر دیو شا نی، تنها تر ادیخواد ب یکه م يا ندهیکه رفت ، به آ يگذشته ا

 طیشرا رستانیخواستم برم دب یم که، اون موقع  هیکارسخت یبود ، جبران کردن سه سال عقب افتادگ لیتحص

شه به اون روزها فکر  یم...  فتهیکه م ایلع يبه حرفها ادمیمانع شد ،  ایکه داشتم و اخالق خاص لع يبد یروح

. که شروع شد درسم وادامه بدم  دیجد یلیگرفتم سال تحص می، تصم ستنین یشه ، اما فراموش شدن ینکرد ؟ م

 کی،  ستیمن دست خودم ن يشن ، البته حال و هوا یخوشحال م یلیخ برخ نیا دنیو سمانه از شن دیحم

 یشه ، پس تا قعط یکه با خودم گذاشتم و فراموشم م ییشم و همه قول و قرارها یم مونیپش ینیب یعه مدف

 .زنم  ینم یشدنش حرف
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تو  يمهمون عاد هیبراش نداشتم و مثل  يشور گهیگم که بعد از اون حرفها د یبراتون م زدانی یعروس از

 .هم نبود  یکرد و دل و دماغ یم جابیا يطور نیا طمیجشنش حضور داشتم ، شرا

از خوندش  دیکه وح يعاشقانه ا يبود ، نامه  دیمدت افتاد ، نامه نوشتن طرالن به وح نیکه تو ا یبیعج اتفاق

، اما  ستیسن طرالن سن عاشق شدن و دل باختن ن. و من دلم به حال طرالن سوخت  دیخند یغش غش م

 يو کار یبود و ازسر خام بچگانهکار غلط زد ، کار اون  نیبه ابود که دست  دهید دیتو وجود وح یدونم چ ینم

 !! کرد احمقانه  دیکه وح

دل منم بهش زد ، بر فرض که طرالن نامه هم نوشته  يحرفها ییجوار هیو سرزنش کرد و  دیوح یلیخ دیحم

 دیداشته باشه ، وح ي، نه که منظور بد نداختیاسم طرالن و سرزبون م دیداشت نبا یبزرگ يکه ادعا دیبود ، وح

که از طرالن شکست و  یاما دل ،سربه سر گذاشتن  يبرا یلیبچگانه فرض کرد و دل يباز هیکار طرالن رو 

 یلیداشت که به موقع به دادش برسه ، عمه خ يتونه جبران کنه و خوش به حالش که مادر ینم يپادزهر چیه

کردن و  یبود نه از زندان يخبر یو تو گوش یلیس، نه از  ارهیخوب تونست اوضاع رو تحت کنترل خودش درب

با عمه حرف زده بود تا تو  يکاش طرالن قبل از هرکار يوا دمحدود شدن ، عمه مادرانه به طرالن کمک کر

 . فتادیمخمصه هم نم نیا

هست که اهل خونه در تکاپو هستن  يهفته ا کیشروع شده ،  یعنی،  فتهیهم قراره ب يا گهیتر د بیعج اتفاق

ما و عمو که آدمها هم در حال متحول شدن هستن ، نمونه اش بابا که بند و بساطش رو  يو نه تنها خونه 

بره ، اگر  رونیاز خونه ب اكیتر یموندگ يمونه تا بو یجمع کرده و بعد از ظهرها که هوا خوبه در اتاق بابا باز م

 یجنب و جوش رو به خودش نم نیهم ا دیما موقع ع ي، چون خونه  ستیاغراق نبشه  دیخواد ع یبگم انگار م

 . نهیب

که  یبمونه ، مهمون نجایا يو چند روز ادیکه قراره از راه دور ب هیبه خاطر حضور مهمون جانیه نیا ي همه

بابا و عمو  يخاله ،  ادینم ادشونیو محمد جواد هم خاله خانم رو  دی، حم ستیکدوم از بچه ها آشنا ن چیه يبرا

 .جا ساکن بشه  نیو ا ادیکه ب یبه حال وقت يجو اومدنش همه رو گرفته ، وا دهی، هنوز نرس

موجود خارق العاده رو که  نیاونها رو منم اثر گذاشته و دوست دارم ا جانیشدم ، شور و ه داریصبح زود ب منم

 هیعمه مهمون خاص یبابا و عمو ، مامان و زن عمو و حت يکه برا ی، خاله خانم نمیولوله تو جون همه انداخته بب

 .کرده  کمرنگو  دیطرالن و وح نیاتفاقات ب ی، حضورش به موقع است ، تلخ
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دم تو خونه منتظر ورودش باشم ، نه به خاطر  یم حیفرودگاه رفتن و استقبال ، من ترج يحاضر شدن برا همه

کنم  یتونم تمام مدت خودم و ازش مخف یموندگاره و نم نجایا کردن از جمع و پنهون موندن ، خاله خانم يدور

 .نداره که منم همراهشون برم  ییجا گهید نی، ماش

ما باشه و  يحواست به آشپزخونه  میگرد یجون ، تا ما بر م یلیل: گه  یندازه و م یعمو چادرش و سرش م زن

 . ستیبد ن یکمه ، اما تو هم سر بزن رشیبه خورش بزن ، ز يسر هی

 .چشم زن عمو  ـ

 .روشن  ـ

 اطیشده و ناهارش و بار گذاشته ، ح داری، از صبح زود ب میکه مهمون مشترك دار شهیعمو طبق معمول هم زن

بشه ،  یخاله خانم قربون يپا يبسته شده تا جلو اطیح يگوسفند چاق و چله گوشه  هیشسته شده و مرتبه و 

و اقتدار خاله خانم حرف زدن که  جناتقدر از و نیمدت ا نیترس ؟ تو ا ایاز سر احترامه  دنیهمه تدارك د نیا

 ... نمشیبب کیو از نزد ادیزن خشن و اخمو رو تو ذهنم ساختم و هر لحظه منتظر هستم ب هی ریمن تصو

به  یتکون هیخونه  نیا يکه خبر اومدنش باعث شد آدمها یاومدن مهمون یعنی اطیباز شدن در ح يصدا

 حضورش چه قدر مؤثره ؟ دید دیو باخودشون بدن 

پشت سرش ،  هیداخل و بق ادیخودمون م نیخاله خانم ، اول ماش دنی، به شور و شوق د اطیتو ح امیعجله م با

 . هیکشور يرتبه  یاز مقامات عال یکیبه خاطر  فاتیتشر نیکنه ا یندونه فکر م یهر ک

حدوداً  یکنن ، اول عصاش و بعد خودش ، زن یشه و مهمون خاص و مهم ما قدم رنجه م یباز م نیماش در

 یتو پرش رو کت و دامن کلیچروك ، قد بلند ،نه چاق و نه الغر ، ه یو گرد و کم دیسف یهفتاد ساله ، با صورت

که با  یمشک ریحر ي، با روسر كنه کلفت نه ناز یخوش تراشش رو جوراب يرنگ قاب گرفته و پاها یبادمجون

 .گلوش جمع شده  ریانگشتر ز هی

که انتظار داشتم اصالً  يزی، برعکس چ یزن یتو صورتش زل م یوقت یش ینگاهش م خیابهت و پر جذبه ، م با

 .ندارم  یترس چینسبت بهش دارم و ازش ه یو من حس خوب ستیترسناك ن

کنن ، خنده  یو اسکورتش م فتنیپشت سرش راه م هیو بق ستنیا یدو طرفش م گاردیو بابا مثل دوتا باد عمو

 .. هیخال نجایارتش ا يو رژه  یمارش نظام يفقط جا رهیگ یام م

کنه  یداره ، عمو با دست به طرف خونه شون اشاره م یقدم بر م نیچرخه و سنگ یم اطیدور تا دور ح نگاهش

اوامر پشت سرش ،  عیهم مط هیو بق ادیمما  يتوجه به اشاره و تعارف عمو به طرف خونه  یخاله خانم ب یول
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دونه کدوم خونه  یدور بوده نم نجایکه سالها از ا ی، کس ستیکه باشه شناختن خونه ن یانتخاب هرچ نیا لیدل

 . هیمتعلق به ک

فعالً جون  یبشه ول یبسته شده ، بنا بود قربون اطیح يکه هنوز گوشه  يشه سمت گوسفند یم دهیکش نگام

 .سالم به در برده 

که به خاله خانم  نمیب یبابا رو م يگردونه سمت اونها ، اشاره ها یخاله خانم نگاهم و بر م يتق تق عصا ضرب

 .برم  شوازشیبه پ دیکنه و من با یاشاره م

و به  و سرم ستمیا یدم به عصا و صاف م یم هیهست اما من آرومم ، تک ینگاه همه استرس و دل نگران تو

 .کنم  یخم م یاحترام کم ينشونه 

 ! نیسالم ، خوش آمد ـ

 . یلیدخترم ل ـ

که تو  ییبشه سمت پام و عصا دهیکنه ، منتظرم نگاهش از صورتم کش یم یکه منو به خاله خانم معرف باباست

 .سالم ، ممنونم : ده  یو سرش و تکون م رهیگ یدستمه ، اما نگاه از صورتم نم

کهولت سنشه ، اما ناخواسته آدم و وادار  يکوچولو لرزش داره که اقتضا هیرفتنش استواره ،  هم مثل راه صداش

 دنمیموقع د ایکه به پام نگاه نکرد  هیدارم ، خاله خانم جزء معدود کسان یکنه به احترام گذاشتن، حس خوب یم

ره و  یخاله خانم جلو م.  ندهیمن خوشا يبراباشه بازم  یتیاهم یب ياگر از رو یرنگ نگاهش عوض نشد ، حت

  ؟يدیتو ازش نترس: گه  ی، مائده تو گوشم م وندمیپ یمنم به صف همراهانش م

 ؟  يدینه ، مگه تو ترس ـ

 ! يبهش احترام بذار دیهم با يانگار اگر نخوا!!  هیجور هی یول.. ترس که نه  ـ

 . ادینم يبه نظر زن بد ـ

 . یلیل رهیگ یابهتش و آدم و م یول ـ

 .کنه خاله خانم  یحرف مائده موافقم ، آدم و مثل آهنربا جذب م نیا اب

 يداریکامل بابا خر تیو با رضا ژهیورود مهمون و يبرا ایلع شنهادیو به پ یکه به تازگ ییمبلها يخانم رو خاله

 .کنه  یبه قول مائده ، جلوس م ای نهیش یشده م
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،  ییرایپذ يبرا ارنیسر از آشپزخونه در م میمستق ای، زن عمو و لع رنیگ یاطرافش جا م هیاز نشستنش بق بعد

دوست داره کجا  نکهیدرباره ا یکس چیذارن ، ه یسالن م يخاله خانم و گوشه  يچمدونها دیو وح يمهد

 کنه  یمپرسه ، خاله خانم نشون داد که خودش انتخاب  ینم يزیاقامت داشته باشه چ

مونه و با  یکشن که از چشم عمو دور نم ینفس راحت م یشیشن و نما یولو م یصندل يرو يو مهد دیوح

که از چشم خاله  ستین دیشه ازرفتار اونها ، بع یکنه هر دوتاشون رو ، عمو رنگ به رنگ م ینگاهش شماتت م

 یسرزنش شدن حساب نتظرم دیبا دیو وح يعمو سخت اومده ، مهد يحرکت و برا نیخانم دور مونده باشه ا

 .باشن 

خاله جان ،  نیخوش اومد یلیخ: از همه است  شتریسکوت ب نیشکوندن ا يجرأت عمه برا نکهیا مثل

 . میچرا تنها ؟ منتظر بچه ها هم بود ی، ول نیسرافرازمون کرد

رنگش و به  ينقره ا يداره و موها یو از سرش برم يمبل و روسر یده به پشت یم هیخانم راحت تک خاله

 .ذاره  یم شینما

نداره که خاله خانم حجاب  یاز نظر من اشکال یول نهینب یندازه تا خنده اش رو کس یم نییسرش و پا مائده

از سن خاله خانم گذشته  گهی، بعدشم د ستینداشته باشه ، چون به همه محرمه ، فقط به شوهر عمه محرم ن

نازك و  ریحر نیتحمل هم دیاکردن ش یآزاد زندگ طیکه به فکر جلب توجه باشه ، خارج از کشور و تو مح

 .براش سخت کرده باشه 

 . امیدوست داشتم تنها ب ـ

 !! خاله جون  نیبرگشت کایاز امر ی، ک میچقدر خوشحال شد نیدون یقدمتون سر چشم ، نم ـ

و  ایندازه و بعدش هم لع یم قیکه تو دستشه جواب دادن خاله خانم و به تعو یشربت ینیزن عمو و س ورود

 . وهیپر از م ستالیظرف کر

داره  یندازه و شربت آلبالوش رو برم یم ینیشده تو س فیرد يوانهایو ل ینیبه س زیو ت قیدق یخانم نگاه خاله

و کالس  يریسخته ، به هر سختگ نقدریکردن از خاله خانم ا ییرایپذ یعنیکشه ،  یو زن عمو نفس راحت م

 . ستیاز آدم بودن که خارج ن گهیکه باشه د ییباال

 .تشنه بودم  یلیدستت درد نکنه عروس ، خ ـ

 .و پر از محبته  ظیرو لب زن عمو و جوابش نوش جان گفتن غل نهیش یم خنده
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شه که برگشتم ،  یم یسال کی: ده  یما رو م يهمه  ایخوره و جواب عمه  یاز شربتش م يخانم جرعه ا خاله

کارش و  يموند برا یتهران م دیماهان با یول رازیاصرار داشت که برگردم ش اوشیکردم ، س یم یتهران زندگ

به زادگاهم بزنم و اقوام  ياطراف خوب ، گفتم سر نیا يو هوا دهیخواستم ماهان تنها باشه ، االن که دم ع ینم

 .من نمونده  یبه خاموش شدن چراغ زندگ يزی، چ نمیبب کیرو از نزد

 . چهیپ یاز جون و خدا نکنه است که تو فضا م دور

 . یکن میرو تقد زیو جون عز یبش میتسل دیداره ، با یتعارف و دور از جون برنم گهیوقتش که بشه د ـ

 .بودن  عیاطاعت و مط نیاز ا رهیگ یکنن و من باز خنده ام م یم دییحرف عمه خانم و تأ همه

 .خسته شدم  ینبود ول یتونم استراحت کنم ، راه طوالن یمن کجا م یمحمد عل ـ

 !خاله جون  نیهر کجا که دوست داشته باش: ده  یا مامان جوابش رو مباب يجا به

 . نیما ، هر کجا که راحت باش يخونه  ای نجایبله خاله جون ، ا: کنه  یم دییعمو هم حرف مامان و تأ زن

 .باشم  یمهمون محمد عل يخوام چند روز یزنم ، اما م یشما هم سر م يبه خونه  ـ

 .قابل شما رو نداره ... خودتونه خاله جون  يخونه  ـ

گذرونه ، تو دلم ولوله است که نکنه اتاق بابا رو  یگرده و اتاقها رو از نظر م یخاله خانم دور تا دور خونه م نگاه

 يجمع شده بازم تو اتاق بو هیزده و بساط بابا که چند روز ایکه لع يهمه خوشبو کننده ا نیانتخاب کنه ، با ا

 .هست  اكیتر

کنه  یعود م گرنمیوقتها م ی، بعض ستیهم باشه بد ن کیکم تار هی، البته  سیکدوم اتاقتون ساکت تره فرنگ ـ

 .باشه  کیتار يفضا هی دیبا

اتاقها  ي هینسبت به بق دیره ، اتاق وح یتو هم م دیکشه ، اما اخم وح یهم نفس راحت م ایتنها من که لع نه

 .اعتراض کردن نداره  طیکنه اما االن شرا یعوض نم ایتره ، اتاقش رو با دن کیساکت تر و تار

 .اتاقش رو ترك کنه  دیبا دیهم پشت سرش ، وح دیشه و وح یبلند م يفور ایکنه و لع یاشاره م ایبه لع مامان

مدت که  نیخواست ا یبابا م طیعمو ، عمو به خاطرشرا يتو خونه  یخاله خانم اتاق آماده شده بود ول واسه

 . ختیهمه رو به هم ر يخاله خانم کاسه کوزه  یباشه ول زبانشیخودش م نجاستیخاله اش ا

 زیشه، م یپهن م شهیاز هم رتریاسمش مهرنگاره ، د دمیفهم گهیناهار به خاطر خاله خانم که االن د ي سفره

، اما به خاطر خاله  ستین همه ياز آشپزخونه به سالن منتقل شده ، هشت نفره است و جا برا يناهار خور

 :شه  یخاله مانعش م يشه و صدا یناهار م زیم دنیمشغول چ ای، لع ننیتونن دورش بش یمهرنگار چند نفر م
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 !سفره بنداز  نیزم يرو ـ

و  دهیکه ازش بع یذاره و با لحن یجواب نم دنیو خاله رو منتظر شن زیم يذاره رو یرو م یترش يکاسه ها ایلع

نشستن نداشته  نیزم يعادت به رو دیبه خاطر خودتونه خاله جون گفتم شا: گه  یم دمیو نشن دمیمن تا حاال ند

 . نیباش

نداره ،دوست دارم مثل همه و کنارشون غذا  یمن فرق يتونه عوض بشه ، برا یتونه ترك بشه ، م یعادت م ـ

 .بخورم 

 .ده  یخاله خانم گوش م يبه صبحتها ریبره وار و سر به ز ایلع

 .چشم  ـ

حرف  شتریب يتو اتاق و در حال استراحت بوده و چند جمله ا شتریگذره و ب یاز اومدن خاله خانم م یساعت چند

 ستیکردن هم ن یم فیکه ازش تعر ي، زورگو و ترسناك ، طور ستین يمن مسجله که آدم بد ينزده ، اما برا

، از باال به آدمها  ستین دنید بزرگترزنه ، اما اهل فخر فروختن و خودش و  ی، جذبه داره وحرفش رو محکم م

شه دوستش داشت و  یکنم م ی، در عوض فکر م يریسرت و باال بگ دنشید يبرا ستیکنه ، الزم ن ینگاه نم

  هیکاف ستین هیحسم بهش مثل بق نکهیمن هم يباهاش راحت بود ، برا

 یرنگ وسط سالن پهن م ییطال ي، سفره  ارنیعمو م يد جواد از خونه و محم دیغذا رو حم يو قابلمه  گید

، کاش  ستیازم ساخته ن يبده که جز نظاره کردن کار یلی، خ ننیچ یشه و دخترها به کمک هم سفره رو م

 ! کنم  يتونستم مهموندار یمنم م

گوشت  نی، ته چ اریاسفناج ، ماست وخ یزن عمو ، دوغ ، نوشابه ، دلستر ، ساالد فصل ، بوران یخونگ يهایترش

 یمهمون يشدن جلو فیاز همه شون رد يسر کیشه و  یم دایتو سفره پ يکه بخوا ی، از هرچ يو قورمه سبز

 .شده  ایبند و بساط به خاطر اون مه نیکه ا

 : کنه  ی، بابا به خاله اش تعارف م میش یکه دور سفره جمع م همه

 . فتادهیتا از دهن ن نییخاله جون ، بفرما دیبفرمائ ـ

هم کنار  یکاسه ترش هیو  زهیر یم نیداره و به انتخاب خود خاله براش ته چ یبشقاب خاله خانم رو برم عمه

 .ذاره  یدستش م

باشه  دهیرو چش ایدن يمزه  نیداره و بعد از مزه کردنش انگار که بهتر یزرد رنگ وبر م يدونه از گل کلمها هی

 :کنه  یم فیاز کار دست زن عمو تعر
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که مادرم  ی، به وقت شیمن و برد به چند سال پ یطعم ترش! عروس  يهم جا افتاده شد يتو کدوبانو گر ـ

 .هنوز زنده بود 

 .مادر بزرگ و بعداز خاله خانم مشغول غذا خوردن  يطلبن برا یم يامرزیخدا ب همه

کنه ، تا خونه ساکت باشه و خاله  یشون م یکنن ، عمه هم همراه یفتن ماز ناهار ، عمو و بچه ها عزم ر بعد

 .و پسوند جان و خانم  شوندیپ یمن فقط خاله باشه ، ب يخاله باعث شده که برا ي ستهیاستراحت کنه ، رفتار شا

 ت روز ؟ وق نیکجا ا: پرسه  یکنه خاله م یم یکه خداحافظ دیسر بزنن ، حم يبه گاودار دیهم با دیو وح دیحم

  يگاودار میبر دیبا اجازه تون با ـ

 ؟  یصنعت ای ی؟ سنت يگاودار ـ

 .کنم  یها و وجنات خاله اضافه م یخوب ستیباال رو هم به ل یعموم اطالعات

  هیصنعت ـ

 . نیسر بزن هی نیتون یم نیاگر بخوا:  ارهیو سر ذوق م دیکنه و حم یم نیو تحس دیبا نگاه و تکون سر حم خاله

 يدار يشتریب يو جربزه  يتو از پدرت زرنگ تر نکهی، مثل ا يچکار کرد نمیبب دیفرصت ، با نیتو اول! حتماً  ـ

. 

 .کنه  یم یگه و دوباره خداحافظ یندازه ، با اجازه م ینگاه به بابا م مین هی دیحم

 يو بد ستیخونه ، لحن ناشا یعرضه م یبه چشمش اومده که بابا رو ب یکنم از حرف خاله ، چ یم تعجب

 .کنه  یکه حرفش رو منظور دار م يا هینداشت اما طعنه داشت وکنا

خواست  یبابا رو باز م حیرك و صر يجور نیا دیشم نبا یم ریخورده ازش دلگ هیانداخته ،  نییسرش و پا بابا

من اما احترامش به جاست و  ينبوده برا یخوب يبچه هاش ، بابا کامل و مطلق بابا يکرد ، حداقل نه جلو یم

 .که سرزنش بشه  لهیبرام ثق

 و دوباره خونه مون شلوغ بشه  انیب هیدم تو اتاقم باشم تا بق یم حیبزرگونه شده و منم ترج جمع

 ؟  يبر يخوا یتو کجا م ـ

با اجازه تون برم تو : تو جونم  زهیر یخورده استرس م هیزنم ، دروغ چرا سؤالش  یبه روش م يلبخند مچهین

 .اتاقم 

 بشه ؟  یکه چ یاونجا بمون يخوا یمگه تو اتاقت چه خبره ، تنها م ـ

  نیخواستم شما راحت باش: دم  ی، بزاق دهنم و قورت م رمیتونم نگاه از صورتش بگ یزده به صورتم و نم زل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٤٨ 

به فکر خودم هستم دختر جون  هیاز بق ترشیخودم ب!! من هستن  یفهمم چرا همه به فکر راحت یمن که نم ـ

 .، نه جدا از هم  میکه دور هم باش نجامیا!!  نیتعارف هم ندارم پس بش

 .دم به صحبت خاله که طرف صحبتش دوباره باباست  یکه بودم و گوش م ییگردم سر جا یاحترامش بر م به

 یشکل نیتو رو ا یِــــــند سال ، زندگ، انتظار نداشتم بعد از چـــ یکردنه محمد عل یچه وضع زندگ نیا ـ

 !! نمیبب

چرخه ،  یم میکه دار یو وسائل واریرو در و د هیشه ، نگاه منم مثل بق یمثل انار که چلوندش م ایلع ي افهیق

 یرو اداره م یتوانش زندگ يبه اندازه  ی، هر کس ستیاما بد هم ن نهیب یخاله خانم در شأن خودش نم دیشا

 ...کنه 

 . ستی، خاله منظورش به ظواهر و خونه ن میما بد متوجه منظور خاله شد يهمه  اما

برات  يزرنگار، تو مادر!!  تیزندگ يزن وبچه هات و آخر کار برا يبرا! خودت  يبرا یمحمد عل یکم گذاشت ـ

 ؟  ينبود یدار خوب راثیزبونزد خاص و عام بود ، چرا م شیکم نگذاشت ، آقا عبداهللا که مردونگ

از همون لحظه که :  رهیگ یخودش حرف و از سر م رهیگ ینم یجواب یصم بکم نشستن و خاله وقت همه

 ؟  ي، تو مرد معتاد شدن بود يبه روز خودت آورد یکنم ، چ یمدام دارم به شما فکر م دمتونید

 . ستی، اما فقط بابا شوکه و متعجب ن ادیباال م يبابا فور سر

خواد دلت به  ینم یزرنگ دنشی، فهم يزنه که گرفتار یفهمم ، از دور داد م یمن نم ي؟ نکنه فکر کرد هیچ ـ

حواست  دیناخدا با هیتو مثل !  يکرد یبه زن و بچه هات رحم م يحال خودت نسوخته ، به خودت رحم نکرد

طوفان  یتو کم از کشت یزندگ مانرسه ا یبه کس يتا صدمه ا يبود یو به دستت دادن م ارشیکه اخت یبه کشت

 ! زده و در حال غرق نداره 

که اومد  هیهمون زن نینگاه به زنت بنداز ، ا هی: کنه به مامان اما طرف صحبتش همچنان با باباست  یم اشاره

 تو ؟ يتو خونه 

 !!  ستیوبه دست من ن ریشدنشون که تقص ضیمر: شه  یبابا باالخره باز م نطق

 ؟  ادیاز پس خودش هم بر نم یکه حت ی، چه توقع از کس ي، حقم دار یکن یخوب خودت و تبرئه م ـ

 يکنار ناخنش باز ي شهیو مثل خودم با ر یقال يکنم ، نگاهش دوخته شده به گلها ینگاه م ایبه لع یچشم ریز

 .زدن نداره  کیجرأت ج یو کس نهیخونه سنگ يکنه ، هوا یم

 ! هم به گردنت نبود ؟ تشی، مسئول يشدنش مقصر نبود ضیتو مر ـ
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 !کردم ، پول هست ، دکتر هست  یم دیچکار با ـ

 میاز حق نگذر یتونه جواب خاله رو بده ، ول یکنم به خاطر دل و جرأت بابا که م یدلم خدا رو شکر م تو

 ..خاله کامالً درسته  يحرفها

 ی، شده گنج ، محبت م ابینا شما شده در يو رفته ، تو خونه  دهی، پرکش ستیباشه ن دیکه با يزیاون چ ـ

، انگار  ستیخواد که ن یخواد ، درکنار هم بودن و دل به دل هم دادن و انسجام م یخواد ، عشق به خانواده م

 .نیخانواده هست هی ينه انگار که اعضا

 دیما پررنگ هستن که خاله تو چند ساعت فهم يچقدر نقطه ضعف ها نیخورم ، بب یحال خودمون تأسف م به

فرسنگها  یول میکیکنم ، ما به هم نزد یم دیی، تو دلم حرفش و تأ دیهم فهم شهی، از بن ور میدار یچه مشکل

 . نمونیفاصله است ب

 نیدونه که پلک رو هم نگذاشتم ، چطورشما متوجه خالء به ا یاستراحت ، خدا م يرفتم تو اتاق به بهونه ا ـ

، به  نیو همت نداشت نیدونست یم دمیا غرق شدن کامل ؟ شارفت ، ت یم شیپ دی؟ تا کجا با نینشد یبزرگ

مرض گرفتن به فکر ترکش  سبراتون شده عادت و از تر یزندگ نیا دیشا ای،  نیآورد یخودتون نم يرو

 آورد ؟  یم ادتونیو به  دید یشما رو م یاومد و زندگ یم رونیاز ب یکی دی؟؟ حتماً با نینبود

که جوابگو باشه ، البته اگر بتونه لب از لب  استیبار نوبت لع نیکنه و ا ینفس تازه کردن سکوت م ياندازه  به

 .باز کنه 

مشکالتت از کجا آب  يدینفهم يکرد یخانواده زندگ نیتو که تو دل ا يکرده ا لیدختر جون ، تو که تحص ـ

 خوره ؟  یم

هم  یخواست یاگر م یدارم ؟ تو حت يچه انتظار من و بگو: ده  یگه و خاله خودش جواب م ینم يزیچ ایلع

شد که صبر کنم تا برگشتن اونها ،  یبودن ، م نجایهم ا دیو وح دیکاش حم!!!  ینداشت اریشد چون اخت ینم

 !!  میکه تنها باش ادین شیپ گهید یتیموقع نیهمچ دمیتو دلم و نداشتم و ترس ختنیخودم طاقت ر

 یدونم اگر سؤال یو فراموش کنه کنارش نشستم ، نم امیمن به چشمش ن دیشا نمیش یحرکت م یو ب ساکت

مونه و من  ینم یخاله مهرنگار مخف نیزبیت ياز نگاه ها يزیباطل ، چ الیخ یجوابش رو بدم ، اما زه یکرد چ

 . امیگنده تر از اون هستم که به چشم ن

 تو شد ؟  بینص یاز ک یزندگ نیشر ا ـ
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خاله قبول داره که  یعنیکنم ،  یخودم تکرار م يو دوباره و چند باره سؤالش و برا زنه یتو چشمم حلقه م اشک

کنم  یم یکه سع ییدم و با صدا یمقصر باشم ؟ بغضم و همراه آب دهنم قورت م نکهیا یمن تاوان پس دادم ب

 : دم  ینلرزه جوابش رو م

 . ی، از بچگ ادیم ادمیکه به  یاز وقت ـ

 ؟  هیمادرزاد ـ

 .دم  یده آب دهنم وقورت بدم با تکون دادن سرم جوابش رو م یراه گلوم و بسته و اجازه نم يزیچ هی

نداره  یسخت دنشونیآسونه که فهم يمشکالت شما به حد یعنی،  ستیسخت ن نمیا دنیزدم ، فهم یحدس م ـ

 !خواد  ی، فکر نم

 ؟  یدکترم رفت ـ

 .نه  ـ

 ! ساده است : شنوم  یپوزخندش رو م يصدا

رفتن به طرف اتاق  نیو ناراحته ، ح یکنم ، صورتش عصبان یو نگاهش م ارمیشه ، سرم و باال م یجا بلند م از

چهار تا  ونیبشه و م يجور نی، خواست خدا بوده که ا رهیتقد نیحتماً گفت: زنه  یبلند حرف م يبا صدا دیوح

 یخدا م یبه رضاش ، چون هر چ میهست یاضمشکل داشته باشه ، بال از خدا و سر از ما ، ر یکی نیبچه فقط ا

 !! ، مصلحته  رهیخواد خ

چه ! تو لحنش بود  یتیخاله ، چه حس مسئول شیپ قهیچند دق يبه سقف دوخته شده و حواسم به حرفها چشام

کرد به  بشیها ترغ یترکها ، فاصله ها و آشفتگ نیا دنید دیما ، شا یمتالش يخانواده  يسوزوند برا یم یدل

 ... دیا موندن ، شام يخونه 

از  یلیخ يتونسته جلو ی، بابا هم حق داره نم دید یرو از چشم اون م یطرف حرفش بابا بود و همه چ شتریب

 بهتر از پدر خانواده ؟  یشد که کنترل بشه و چه کس ی، اما م رهیاتفاقها رو بگ

چکارت  نیزنه ،بب یخاله خانم صدات م: گه  یتفاوت باشه م یداره ب یکه سع یبا لحن ایشه و لع یاتاق باز م در

 داره ؟

تفاوت  یب يتونم براش انجام بدم ؟ به اندازه  یمن چکار م!! تونه با من داشته باشه  یخانم ؟ چکار م خاله

 !!من متعجبم  ایبودن لع

 چکارم دارن ؟  یدون ینم ـ
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 .نه ، زود باش ، معطلشون نذار  ـ

کشم ، بخوام با خودم رو  یبه لباسم م یشم ، دست یشه و بلند م یتعلل نم لیندارم ، تعجبم دل يقصد نیهمچ

خاله من  ادیازش برم يسالم که هر کار يایشدم ، با وجود لع دهیشوق بچگانه هم دارم ، د هیراست باشم ، 

 . ستین مهمو بزرگ بودن کارش هم  کی، کوچ ستیصدا کردنم مهم ن لیوصدا کرده ،دل

 !! تو  ایب: کنه داخل  یکشه دعوتم م ینم یزنم و طول یضربه م دیدر اتاق وح به

 یکیگذره و چشمام به تار یم قهیکنم ، چراغ اتاق خاموشه ، چند دق یکشم و در اتاق و باز م یم یقیعم نفس

 . نمیب یم دیرو تخت وح دهیکنه ، خاله خانم و دراز کش یعادت م

 خاله خانم ؟؟؟  نیدار يبا من کار ـ

 !! جلوتر  ای، ب يستادیونجا اچرا ا ـ

 ؟  ستیحالتون خوب ن ـ

کنم ،  یکه تا االن به من داشته ، مهرش و با نگران شدنم جبران م یشم به اندازه توجه و مهربون یم نگرانش

و  یعصب یوقت: ده  ینسبت به قبل آرومتر جوابم رو م یشه و با لحن یتو صدام و متوجه م يهول و وال

 .کنه  یعود م گرنمیشم م یناراحت م

 !!  دیببخش ـ

اومد تو روز اول  ینشده بود و غصه ما رو نخورده بود سردرد سراغش نم یگفتنم بجاست ، اگر عصب دیببخش

 .سفرش 

 چرا ؟  ـ

 ! نیشد یبه خاطر ما عصبان ـ

 .گرفت  شینه ، دلم سوخت ، مغزم آت یعصبان ـ

خاله  يطلبه شرمنده و خجل باشم تو رو ین تجربه نکردم ،مکه دارم و تا اال یندازم ، احساس یم نییو پا سرم

است ، نه  دهیمهم بودن ، دلسوز داشتن ، حسم بکره ، نوبره ، نو رس جانی، ه جانهی، ه ستین یخانم اما شرمندگ

در جوابش بگم که جبران  ی، متفاوته ، چ است گهید زیچ هیخاله  ینگران ما نشده باشه ، جنس نگران یکه کس

 !! کنه ؟ نه  یم تیساده کفا دیببخش هیکنه ،  مافات

 ..دارو بخورم  دی، با ياریآب م وانیل هیبرام  ـ
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سخته ، من براش آب  یول ستیممکن ن ریکه غ يام ازم خواست ، کار يزی، من ؟؟؟ چه چ ادیباال م يفور سرم

 ؟  ای؟ چرا به مامان نگفته ، به لع ارمیب

 ...چشم ، االن به ما ـ

خواستم  یبه تو گفتم ، اگر م: کار وانجام بدم  نیا دیکنه خودم با یم دیشه چون خاله خانم تأک یتموم نم حرفم

 !! تونستم به اونها بگم  یخودم م

 جز اطاعت کردن  ستین يا چاره

 . ارمیچشم ، االن م ـ

 واریست ، بخوام به ددستم که بند عصا هیکه بهم محول شده افتاده به جونم ،  يدرست انجام ندادن کار ترس

: زنم  یم بیهم مشکله ، به خودم نه یدست هیرسه ،  یازآب به دست خاله نم يزیزنم و چ یکنم لنگ م هیتک

آبه ، از آشپزخونه تا  وانیل هی،  هک یفتح کن يخوا ی، اورست و که نم ستین یکار شاق. به خودت مسلط باش 

. دم ، اما اون موقع استرس ندارم  ی، خودمم به خودم جواب م يدیخودت انجام م يکه برا ي،کار نجایا

 .کنه  یکه خاله خانم داره کار من و سخت تر م یبودن و وسواس ریسختگ

به  یاومدن من بوده ، سرک رونیانگار منتظر ب یول ونهیزیتلو يتو سالن نشسته و حواسش مثالً به صفحه  ایلع

 شد ؟ خاله خانم چکارت داشت ؟  یچ: نه ز یکشه و آهسته لب م یم دیسمت اتاق وح

 .خوان  یآب م وانیل هی!!  ستین یکار خاص ـ

 ؟  يبه تو گفت آب ببر:  شترهیاز منم ب ایره ، تعجب لع یهم باال م ایلع يابروها

اعتماد به  یتونه با حرفهاش هرچ یم ایرو ندارم ، لع ایلع يرم ، حوصله  یندازم و به آشپزخونه م یباال م شونه

 .کنه  یدفعه خال هیرو قطره قطره جمع کردم  نجاینفس از تو اتاق تا ا

خاله .  ستین ونیزیکنم ، انگشت به دهن گرفته و هنوزم حواسش به تلو ینگاهش م یچشم ریتو آشپزخونه ز از

ه اون نگفته ؟ سؤال مثل خوره افتاده به جونش که چرا من ؟ چرا ب هیرو هم سردرگم کرده ، االن  ایخانم لع

 !! به غرورش بر خوره کار من زاره  ایدردسر نشه واسه من ؟ لع

 .شکل ممکن انجام بدم  نیمن تا تمرکز کنم و کارم و بهتر يبرا هیهست فرصت خوب یلیبه هر دل ایلع سکوت

، با عصا راه رفتن و کنترل  ریآب تا اتاق نفس گ وانیو استرس زا ، بردن ل رهیبدون لک وقت گ وانیکردن ل دایپ

 !! کاره  یِسخت لیدم دل یکار و براش انجام م نیکه ا ی، کس ستیروز و دو روزم ن کیتعادل کار 
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کنم تا نفس  یندازم و صبر م یو درش گذاشتم م وانیکه ل يو بشقاب بلور وانیبه ل یدر اتاق نگاه يجلو

دوه تندتره و ضربان قبلم  یرو م يادیکه مسافت ز ییونده امنظم بشه ، تند راه نرفتم اما نفس هام از د دنمیکش

، دوباره چند ضربه به در  ختهیبشقاب نر يوبوده ،آب لت نخورده و ت زیآم تیموفق اتیعمل نجای، تا به ا شتریب

شناسم وجب به وجب  ی، اتاق و خودم و م کهیکه هنوزم تار یشم ،اتاق یخاله وارد اتاق م يزنم و با اجازه  یم

ام  بهیغر دیکنم ، با اتاق وح دایخوام و پ یم يزیپا بذارم و هرچ ریتونم کل اتاق و ز یبسته هم م يبا چشمها و

 کنه  یمشکل وحل م نیزود ا یلیسخت ، خاله خ یکیو راه رفتن تو تار

 .چراغ و روشن کن  ـ

نداره ،  يکار دیکردن کل دایزنم ، پ یم هیتک واری، به د نهیش یرو لبم م ییا مهینصفه ن يآرومه ، خنده  لحنش

کشم و چند لحظه بعد اتاق روشن  یم واریکنم و دست رو د ی، محاسبه م کهیاتاقها به در نزد يبرق همه  دیکل

 .کردن  يشه و ترس من کمتر ، ترس از خرابکار یم

 ... شیپ قهیآرومتر ازچند دق یمؤآخذ ه ام کنه اما صورت خاله آرومه ، حت رمیبابت تأخ منتظرم

 .خاله جون  دییبفرما:  رمیگ یدم و بشقاب و به طرفش م یدهنم و قورت م آب

 .ممنونم : زنه  یم هیو به تاج تخت تک نهیش یتخت م يرو

 .نوش جان  ـ

فکر و بر حسب عادت از  یدفعه و ب کیکه  یشم از حرف ینوش جان موقع قرص خوردن درسته ، هول م گفتن

  ستین يآب هم خبر وانیموشکافانه اش به ل ياز اون نگاه ها هیاومده ، اما خاله عاد رونیدهنم ب

 . نیبش نجایا ای؟ ب يستادیچرا ا: گه  یو قبل از خوردنش م ارهیم رونیب یکنار تخته ، قرص فشیک

 یفتخودش ؟ شگ کیشه ، کنار تخت ؟ نزد یم نییکنه باال پا یکه اشاره م ییصورت خاله و جا نیب نگاهم

 یم فیکه ازش تعر يزیشه خاله با اون چ یباورم م شتریگذره ب یم شتریب یدم ، هرچ یخودم و نشون نم

 .خاله رو خوب نشناختن  هیبق ایکنه ،  یرفتارخاله با من فرق م ایتا آسمون متفاوته ،  نیکردن زم

اجازه  یعنی، دعوتم کرده و  نمیش یکنه م یکه اشاره م ییکنم تا بهش برنخوره ، درست همونجا یتلف نم وقت

 . نمیدارم که اونجا بش

 . ارمیخودش سرم و باال م يتا راحت آبش رو بخوره و با صدا رمیگ یم نییو پا سرم

 بود ؟  یکار سخت ـ
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 نیا دنیانجام بده پرس يتونه هرکار یکه سالمه و راحت م یکس يبرا دیبدم ؟ شا یآب ؟ چه جواب وانیل آوردن

سخت بودنش خودتون  یلیتونم بگم دل یمن جواب دادن سخته ، سخته چون نم يبرا یول سؤال ساده باشه ،

 .تونم بهش بدم  یکه نم یجواب دیشا یو حت نهیب یو م صالمی، است نیهست

کردن ،  يو خود خور گرانید ينگاه کردن به پاها يبه جا یتو پهن کردن سفره کمک کن یتونست یتو هم م ـ

 . یتون یم ياگر بخوا یتا بدون ياریآب و برام ب وانیخواستم ل!  يبود که بخوا یکاف

، خاله  فتهیعقاب م ینیزبیت ادی، آدم  نی، چقدر نکته ب یدزدم ، چه حواس جمع ینگاهم و ازصورتش م خجل

 یو خراب یرانینکرده تا خاله خانم و يکار ای، لع ومدهیبه چشمش ن ای، فقط رفتار لع دهیخواهش نگاه منم د یحت

به من نداشته ، خاله خانم  يو کار قصهو ن بیع یکردن ب ییرای، سرش گرم پذ نهیدوتا خواهر وبب يرابطه 

جز سرزنش شدن  دنیپلک ایلع يسخته ، تو دست و پا یلیخ ایو به خواست لع ایکردن در کنار لع یزندگ دهینفهم

 .نتونستن من نخواستنه  لیو دل ستیتن ننخواستن من نتونس لیخاله هم قبول نکنه دل دینداره ، شا يا جهینت

بتراشم خاله جون  لیشن تا دل ینم فیندارم ، کلمه ها ، واژه ها از ذهنم فرارکردن و کنار هم رد یحرف چیه

 یممکن به نظر م ریاز خاله خانم غ تیو واقع قتی، کتمان کردن حق ستین نیکن یکه شما فکر م ياون جور

دستم و تو هم قفل  يانگشتهازنه سکوت کنم ،  یبامن حرف م یوقت ستیدرست ن یرسه مثل قانع کردنش ول

 .کنم یم

 .تو دست و پاشون بودم تا کمک  شتریب ستیازم ساخته ن يادیکار ز ـ

 نیتو نگاهش واهمه دارم ، در عرض هم يترحم و دلسوز دنی، ازد نمیکنم تا حالت صورتش و نب ینم نگاهش

و خط بطالن  زدشیر یکنه و به هم م یو ترحم خرابش م يساختم که دلسوزتو ذهنم  يریچند ساعت تصو

اشک تو چشمم  يفوردل نازك شدم که  یمن ، ازک يتازه و نوپا يمن ، باورها يباورها يکشه رو همه  یم

 تصور ؟  نیزنه از ا یحلقه م

 ؟  يراه بر یتون یبدون عصا نم: سؤال  هیشنوم و بعدش  یو م قشینفس عم يصدا

 یخاله خانم با همه فرق م! همه متوقع شدم  نیزنم ، خاله چند ساعته مهمون ماست و من ا یو پس م اشک

 .داشته باشم  يایانتظار ز!!  دی،نبا دیهستم و پس نبا یلیکنه ، اما من همون ل

گردم  یکه من دنبالشون م ییزهای، چ ستین زیچ چیکنم ، تو نگاهش ه یکنم و تو صورتش نگاه م یبلند م سر

 ؟؟  ستین!! خوبه  نمیو ترحم ، نه سرزنش ، هم ي، نه دلسوز ستین
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با عصا خودم راحتم . زنم  ی، در هر صورت لنگ م رهیدستم و بگ یکی ایبزنم ،  هیتک واریبه د دی، با یبه سخت ـ

 .داره ي، شکل بهتر

 ؟  یتا االن دکتر نرفت یراست گفت ـ

خاله خانم مقابله  شیکنم ، پ هیخاله خانم راحت گر شیدونم چرا دوست دارم پ یدم ، نم یو قورت م بغضم

خواد بدونه  ی، م ستیمن ن يبه رو آوردن دردها تشین.  ستیشده ، قصدش بد ن یکردن با اشک هم کار سخت

 :ذارم  یجوابش نم یپرسه و ب یو م

و  یضیمر يو شنگول اومد خونه ، گفت براشاد  دیروز حم هی شیدکتر نرفتم ، چند مدت پ ادمهیکه  یاز وقت ـ

 .هست  ینقص منم راه درمان

 .صحبت  يکنه به ادامه  یم بمیشه و با تکون سر ترغ یابروهاش محکم تر م گره

از اقوامشون مشکل و من و داشته و  یکیگفته بود  دیو بعد به حم دید يمن و تو گاودار یبار اتفاق هیدوستش  ـ

تونه با قطع  یحاال م ینداشت ول یدرمان شده بود االن مشکل یگفته بود اگر تو بچگره ،  یاالن راحت راه م

  نهیکه داره هم یحداقل درست راه بره ، تنها راه درمان یمصنوع يکردن پا و استفاده از پا

 تعلل کرد ؟  ی؟ محمد عل نیخوب ؟ اقدام نکرد ـ

 !! خودم نخواستم ! نه  ـ

 چرا ؟ : پرسه  یشه و سؤالش رو م یرن ، رو تخت جابه جا م یو باال م رنیگ یاز هم فاصله م ابروهاش

هم  يا گهید لیاز وجودمه و بهش عادت کردم ، دل ییجز یول ستیدل کندن از پام سخت بود ، کامل ن ـ

 .گشتن  یاز دست رفته بر نم يفرصت ها.شد  یعوض نم یمصنوع يبا پا یمن حت یزندگ. داشت 

 ریدونم ، فکر خاله خانم درگ یکه زدم نم ییحرفها يکنه ، به کجا یشه و فکر م یساکت م يا قهیدق چند

که دوستم دارن و  ییآدمها ستیشه اسم خاله رو تو ل یتونم ؟ م ی؟ م ستین! خوبه  نمیمن شده ، ا يحرفا

 دوستشون دارم بذارم ؟ 

 کشته شده ؟  ایرفته  يفرصتها ـ

 کنم ؟؟؟؟ یسؤال نگاهش م پر

، در حقشون ظلم  يو نکرد یدرست استفاده کن یتونست ی، چون م یکشت یرو که داشت ییفرصتها شتریتو ب ـ

هستن ! آدمها نه  ي هیبق نی، ب يتنها بود لیخونه ، تو جمع فام نیتو ا! طور در حق خودت نی، هم يکرد
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 یاز زندگ دنیبر شدن و دیامنا يسنت برا یکن یفکر نم. شون از تو هم سخت تره  یزندگ طیکه شرا ییآدمها

 کم باشه ؟ 

تو  تیسمانه ، عقل و درا یکن ی؟ چه بزرگونه فکرم هیکیدارن که حرفاشون  یو خاله چه وجه تشابه سمانه

کنم ، همون  یاما لب ازلب باز نم انیدادم تا سرزبونم م یکه به سمانه م ییمنه ، جوابها يبابا يخاله  ياندازه 

 .نا ممکنه  باًیمثل خاله تقر یکردم قانع کردن زن یطور که فکر م

 ؟  يدرسم خوند ـ

ازپس  ستیمن بد ن ي؟ برا گهید زیچ هیره سراغ  یبحث رو تموم نکرده م هیپره ،  یشاخه به شاخه م چرا

 . امیخاله خانم برنم يدیکل يسؤالها

 .رو تموم کردم  ییراهنما ـ

 ..و  ـ

 .ادامه ندادم  گهید ـ

 چرا ؟  ـ

 ...رفتم شهر منم  یم دیبا رستانیدب ي، برا ستین شتریب ییقطع راهنماتا م نجایامکانات ا ـ

 ؟  يدرس خوندن رو زد دیآدمها و ق ي هیبق نیاز حضور ب يدیترس ـ

زنم ، به  ینم یحرف ایآدمها ، من از لع ي هیاش به خاطر فرار از نگاه بق هیبود و بق ایدرصدش به خاطر لع هفتاد

آنچنان  لشینرفتم و دل رستانیخاله خانم خراب کنم ، در هر حال من دب شیرو پ ایلع ستمیوجه حاضر ن چیه

 .. ستیمهم ن

 یبودن و هر کجا پا م گرانینگاه د نیذره ب ری، ز ستیکنن و رفتارشون مثل هم ن یآدمها مثل هم فکر نم ـ

 . ستین ندیمرکز توجه شدن خوشآ يذار

 !!؟ يت نکردعاد طتیهمه سال به شرا نیتو چطور بعد از ا ـ

 .عادت کردم  ـ

داره  یبه خودمون بستگ یچون خودت و باور نداشت يفرار کرد شتری، ب يومدیکنار ن تتی، تو با وضع ينکرد ـ

ناقص  يپا هیتو فقط  نیکه فقط نقص تو رو بب ياجازه داد گرانیکنن ، تو به د یرفتار م يبا ما چطور گرانید

 !!  ينبود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٥٧ 

که سالم  یی، دستها یمعصوم و دوست داشتن ي، چشمها یقشنگ نیبه ا مایس: کشه رو صورتم  یم دست

 هی يو فدا يکه دار ییکه وجودت داره ، تو همه حسنها یهستن و هزار تا کار ازشون ساخته است ، آرامش

 شگاهیکردم هر سال چند تا نما یم یکه زندگ یالتی، تو ا هیاما قابل چشم پوش کهیگم کوچ ی، نم ينقص کرد

شد ، همه روزه شلوغ ،  یگذاشته م شیبه نما يرینظ یب يِها یشد و چه نقاش یبرگراز م دیپر بازد یِشنقا

گم خالق اون همه  یکردن، برات م یم دنید شگاهیاومدن و از اون نما یمهم ، عاشق هنر و سالم م يآدمها

که معلول بود ، از دست و از پا  يساله ا یجوون س مردبود ،  یداشت ک یوا م نیکه همه رو به تحس ییبایز

 يبرا یلیچون دل دیبر یم ایاز دن دیاش کن ، نه دست داشت نه پا ، پس با سهیبا خودت مقا! ،فکرش و کن 

به  شگاهیرفت اون نما یم ی، هرک دیکش یم یگرفت و نقاش یقلم مو به دهن م یکردن نداشت ، ول یزندگ

کردن  یم نشیتحس شتریب تشیالبته که به خاطر وضع..  ستیآدم سالم ن هیها کار  یقاشکرد که ن یفکر نم نیا

داره  يو چه کمبود هیخودش مهم نبود که چه شکل ينه خودش رو، چون برا دنید یهنرش و م شتریاما مردم ب

 .. 

 شنوم و سمانه هم یکه از زبون خاله خانم م ییحتهای، نص هیخودمم عجب يکنه و من فکر ، برا یمکث م خاله

خاله  يدادم ، اما حرفها یکردم و فقط همون لحظه گوش م یرد م یبلیس ریسمانه رو ز يگفت ، حرفها یم

 .کنن  یبه خودشون مشغول م شتریدارن ، حداقل فکر من و ب يشتریب ریخانم تأث

گرفتن حقت از  يبرا يجسارت ندار! جسارت  يهم دار گهید بیع هی: گه  یخوره و م یاز آبش م يا جرعه

 . یزندگ

 ! گرانهی، تنها هنر من گذشتن از خودم به خاطر د دهیتازه از راه رس يخاله  یخوب من و شناخت چه

 يخاله  هیشب یلیتو خ:  نیریش يخاطره ا يآور ادی، شکل  نهیش یمحو رو لبش م يره و خنده ا یفکر م تو

که  ينبود، دختر یخاتونه ول يردم ، فکر کردم خاطره ک دایپ یبیحال عج دمتیو از دور د اطیتو ح ی، وقت یمن

 !  دیکش یبود حضور داشت و نفس م یبود واقع ستادهیچشم من ا يجلو

!  ي، پس تو خاتون نبود يبگه خاتون عصا به دست نبود و تو بود ومدیدلش ن دیشه ، شا یخانم ساکت م خاله

کنم که  یفکر م یبه شباهت شتریب نباریکرد ا یمهم جلوه م یلیبرام خ گرانید يکه حرفها شهیبرعکس هم

فهمم ،  یمحسابه و فکر م یشه ؟ با کم یم یخاله خانم نسبتش با بابا چ يازش نزده بود ، خاله  یحرف یکس

 .خواهر مادر بزرگ بابا 
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موند چرخ گردون به مرداش بچرخه  یاون منتظر نم!  يکاش مثل اون جسور بود ی، ول یاون هیشب یلیخ ـ

 . دیرس یخواست م یکه م یآورد و به هرچ یرو به زانو در م یزندگ خودش

 ...خونه  یمثل اون نبوده ، انگار خاله فکرم و م میزندگ طیچون شرا دهیجسارت من ته کش! سالم بوده  اون

 يقصه  يزود نیبه سالم بودن نداره ، به ا یاون سالم بوده ، اما جسارت داشتن ربط یکن یفکر م يحتماً دار ـ

کنم ، چند  یهم فکر م گهید زیچ هی، اما من به  يکاش به اون رفته بود یلی؟ل ياون نقاش و فراموش کرد

،  دمیرس ینم نجایافتاده بودم و اگر خاتون نبود من به ا ریگرفتن گ میتصم يبرا يبد طیمن تو شرا شیسال پ

و  لیشباهت تو دل دیکمک کنم ، شاوقتش شده منم به تو  دیکنم که شا یفکر م نیبه ا دمتیکه د یاز وقت

 ... که خاتون به من کرد  یجبران کمک يباشه برا یراه

 به شما کردن ؟ یمگه چه کمک: شم واسه دونستن  یزنه که مشتاق م یحرف م نیریش يبه حد خاله

 ؟  یبدون يدوست دار ـ

 کنه و الزمه استراحت کنه  یشم ، خاله سرش درد م یم مونیلحظه پش هیکنم اما  یذوق نگاهش م با

 ! نیاالن استراحت کن گهیوقت د هی يکنه ، باشه برا یخاله جون ، فراموش کردم که سرتون درد م دیببخش ـ

کردن و  ی، زنها مثل مردها و پابه پاشون کارم مایقد: پس خوب گوش بده  ستیبهتر از االن ن یوقت چیه ـ

مالک  يبود ، خان زاده و مالک بودن ، هر چند تا پارچه آباد تی، اون زمان رسم ارباب ورع دنیکش یزحمت م

کردن مادر  یمرداشون کمک م هگرفت زنها هم ب یکرد و مزد م یخان کار م نیرو زم تیداشت و خان ، رع

 ...منم ، نور به قبرش بباره 

 .خدا رحمتشون کنه  ـ

 میکرد یم یباف یخواهر ها تو خونه قال ي هیمن و بق ن،یرفت سر زم یاونم کمک پدرم م!! خدا رحمتش کنه  ـ

مادرم رفتم کمک پدرم ،  يمن به جا ادیز نیروز حالش خوب نبود و کار زم هی،  دمیرس یو به کار خونه م

و کار  نهایسرزدن به زم ي، برا يپسر مالک هفت پارچه آباد دنید يبود برا ریشدن مادرم دست تقد ضیمر

خبر اومد که  یره ، وقت یهرز م یلیشون چشمش خ یکیبودم خان چند تا پسر داره و  دهیشن. مردم اومده بود 

و ازم خواست زود برگردم خونه من سرگرم کارم شدم و به اصرارش  دیکم ترس هیپسر خان اومده روستا پدرم 

ار کرد و من جا گذاشت ، چند ماه بعد خان پدرم و احض شیو پ دلشپسر خان اومد خودش رفت و . گوش ندادم 

زاده  تیخورد رع یم شتریو فروش ب دیکه نه دستور بود و اجبار ، به خر ي، خواستگار يمن و ازش خواستگار

 کجا و خان زاده کجا ؟؟؟
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 ؟  نیشما هم دوستش داشت ـ

 تی، روا هیدنیرم ، برام جالب و شن یصحبت خاله م ونیتونم احساسم و کنترل کنم و م ینم!! دوباره  ي عجله

و به ادامه  رمیگ یم نیی،عکس العمل خاله بازم آرومه ، سرم و پا تیتو واقع یقصه ، شکل قصه و رمان ول نیا

 .دم  یحرفهاش گوش م ي

 دم،یاش رو ند افهیاومد اصالً نگاهش نکردم ، شکل و ق یسرکش يکه برا یبودمش ، زمان دهیمن اصالً ند ـ

 اری، اخت میمون بود براش کار انجام بد فهیو گر گرفتم ، وظ شدم یپدرم اومد و دستور خان رو گفت عصبان یوقت

بار نرفتم  ری، سر باز زدم و ز رهیبگ يما رو به باز یداد زندگ یبه خودش اجازه م دیرو نداشت ونبا مونیزندگ

آخرش شد  میپدرم و تحت فشار گذاشته بود ، تصم گهیبچه اش از طرف د یطرف و زندگ کیترس خان از .

 .نکنم  يرو به جون بخره و من بر خالف خواسته ام کار ییر خان عمل کردن ، حاضر شد هر بالخالف دستو

کرد  يقصه ما رو رقم زده بود ، قبل از اقدام پدرم پسر خان اومد خونه مون و خودش خواستگار ریدست تقد اما

وادارشون کرده قبول کنن ، از خودش مطمئن  دیازدواج نبودن و به اصرار و تهد نیبه ا لی، گفت خانوده اش ما

، جسارت و وقار  میخواست از طرف منم مطمئن بشه ، گفت حسابش رو از حساب خانواده اش جدا کن یبود و م

اول ختم  داریحرفاش به د... کنه  یفکر نم يا گهید یجذبش کرده و جز من به کس میظاهر ییبایمن و بعد ز

به چشم غاصب و زورگو بهش  گهیکرار شدن تا تونست من و رام خودش کنه ، دبعد ت ينشد و دوباره و روزها

 . ابهتداشت و  یکردم ، مردونگ ینگاه نم

 .هم داشته  ینیریش یکه در کنار سخت يکنه ، گذشته ا یدور فکر م يکنه و به گذشته ها یمکث م یکم خاله

وابسته شده بودم و هر روز منتظر بودم از راه :  داره یمنتظر نگه نم ادیده و من و ز یم رونیب نیرو سنگ نفسش

پسر خان  اریکه مه یدوستش دارم ، شدم اون دمیوقت د هیکردم ،  یرو خودمم باور نم دنشید اقیبرسه ، اشت

کردن ، تازه  یمنع م می، تفاوتها ، اختالفها ، من و از گرفتن تصم دمید یاما خودم و براش کم م. خواست  یم

بشه و  مونیممکنه بعدها پش نکهیگرفتم ازش فرار کنم و فکر ا میخوام تصم یخاطرش و م دمیاون موقع که د

 يدخترها.و دور از ذهن بود  بیاهل روستا هم عج يفرارم بود ، برا لیدل ارهینتونه در مقابل خانواده اش دوام ب

مثل  ییاز سر دخترهاکردن، عروس خان شدن  یخان خدمت م يبودن تو خونه  یم قیال هک ادیز یلیدهات خ

تو با خانواده ام  گهیو د میر یگفت از روستا م یو منم رو حرفم ، م ستادیرو حرفش ا اریبود ، مه ادیز يادیمن ز

 .کرد  یم تیام رو اذ هکرد و خانواد یم یخان تالف دیاما من فقط به فکر خودم نبودم ، شا یش یرو در رو نم

 .عشق شون  يداشته قصه  یمرارت و سخت چه
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 ؟  یفتیب ریدو تا انتخاب مهم گ نی؟ ب یداشته باش دیگرفتن ترد میتا حاال شده موقع تصم ـ

 حیو به خودم ترج گرانیو انتخابها بزرگ شدم و شکل گرفتم ، د دهایترد نیهم ونیمن اصالً م!!  ادیز شده

 .از وجود من شده  ییدادن جز

فدا  ای یفدا کن دیبا ایجور موقعها  نی، ا یرو انتخاب کن یکی تیتا اولودو  نیب يسخته بخوا یلی، خ ادیبله ، ز ـ

 . یبش

 .دم  یزنه ، منم جوابش رو به رسم خودش م یبه روم لبخند م خاله

 حیاگر خاله خاتونم نبود صالح خانواده ام رو به خواهش دل خودم ترج!! بودم  یطیتصور کن من تو چه شرا ـ

که حقش بود  يزیهرچ يبرا. که از هم جدا نبودن ، گفتم که جسارت داشت و جنگده بود  یدادم در حال یم

خودت و  دیباشه ، گفت نبا ونیدبه خودش م دیداشت آدم نبا دهینداشت ، عق یهم فرق ادی، کم وز دیجنگ یم

د سنت من بو تیگفت اگر تو موقع ی، م دید یسعادت من م يو هما اری، خاله خاتون مه يریدست کم بگ

داشت ، گفت خدا خواسته و تو هم بخواه ،  یو خان زاده بودن رو بر م تیرع نیب يکرد و فاصله  یم یشکن

با .کنه  تیتونست نه تنها از من که از خانواده ام حما یم اریکنم ، مه نانیاطم اریکرد به عشق مه حتمینص

دونست ،  یو حق مسلم خودش م اریکه مه شهیساخت عاشق پ يحرفهاش ذهنم و شستشو داد و از من دختر

که  يدرس نخونده بود شد عروس خان چند پارچه آباد شتریباف که تا اکابر ب یو قال نیدختر خوشه چ هی

 .شدن  یجلوش خم و راست م يادیز يآدمها

 .، عروس خان بودن  نهیو ابهت خاله به خاطر هم اقتدار

بچه مون بهادر  نیاومد اول ایبه دن.بود  شتریهاش ب یخوشها داشت ، چون  یچه سخت اریبا مه یگم زندگ ینم ـ

 يخان چند تا نوه داشت و همه شون دختر بودن و بهادر چراغ خونه .رو به اون رو کرد  نیرو از ا مونیزندگ

شد ، اون وقت بود که پدرم شد  میتقس الکشاومدن بهادر ، خان مرد ، ملک و ام ایسال بعد از دن کی. خان شد 

 .جبران شد  میدیکه خودم و خانواده ام کش ییها یو سخت اریهمباشر م

 ادیعمه زنگ زد که خاله خانم قصد داره ب یچند روز از وقت نیدونم ، ا یخاله خانم م يکم از خانواده  یلیخ

ازدواجش رو از  يقصه  یول دمیشن ییزهایچ هی ختهیاومدن خاله بودن جسته گر يخونه مون و همه تو تکاپو

اگر کوتاه اومده  نهی، حرفش مت شتهرو دا اقتشیبوده و ل یاون زندگ ي ستهیشنوم ، خاله شا یزبون خودش م

برام  یشکل نیتا االن ا یکردم ؟ زندگ یمن تا االن اشتباه م یعنی.شد  ینوشته م يا گهیبود سرنوشتش جور د

 ؟  يچطورکردم ؟  یم دیخواستم ؟ چکار با یگذشته چون خودم م
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 .شه  یو جدال من و فکرم تموم م نهیش یگرم خاله رو دستم م دست

خودت  دیوقت نبا چی، ه یدر جا بزن یزندگ ریتو مس یسخت نیبا کوچکتر دینبا یقصه ام رو برات گفتم تا بدون ـ

تره ، تا  کیتر و کوچ نییکه از تو پا ینه به اون یبه باالتر از خودت نگاه کن دیبا شهی، هم ینیبب کیو کوچ

 ییتوانا ی، خوشبخت ستیکردن ن یزندگ حتمشکل نداشتن ورا یخوندم خوشبخت ییجا هی،  رنیهات نم زهیانگ

جز  يو چاره ا ستنیکه به دست خودمون ن ییشده از اتفاقها لیتشک یمقابله با مشکالته ، زندگ يداشتن برا

از اتفاقها هم  يسر هیم از همون روز تولده و اومد ، منظور شیتو پ يکه برا ی، مثل مشکل ستیقبول کردنش ن

 . دیجنگ دیوقتها با یلیمدارا کرد و خ دیجاها با ی، بعض میو اجازه ند میبخوااگر خودمون  فتنیتونن ن یم

 يباشم ، تا بوده مدارا کردن با درد بوده ، تحمل نگاهها دهیندارم جنگ ادیعمرم به مدارا گذشت ،  يهمه  من

، نه که به فکرش نباشم ،  دمیزخم زبون و تلمبار کردن تو دلم بوده ، من تا حاال نجنگ دنیو شن گرانید

 !! نداشتم  یلینداشتم ، دل یسالح

افتاد  انیکه پام ناقص شکل گرفت از جر یقبل تر از اون موقع دیتولد ، شا يتو همون لحظه  یمن زندگ يبرا

کردم ،  ی، اما درست فکر نم ستمیکردم محق ن یفکر محقها رو از خودم گرفتم چون  یلیمن خ. و تموم شد 

حرفها رو و االن هزار تا چرا تو  نیا دمیشن ادیو مائده ز دیهستن از زبون حم يخاله خانم تکرار يحرفها شتریب

 يتکرار نیحرفها در ع نیکنم ا ینداشتم ، چرا حس م دنیشن يبرا یذهنم قطار شدن ، چرا اون موقع گوش

 بودن تازه هستن ؟ 

تو  تمیدر کردنشون هم نبودم ، خاله از وضع یبه فکر خستگ یو من حت دیحرفامون با خاله به درازا کش روزید

 يبود خانواده  دهیکرد ، خاله خودش فهم یشد مخف یبود و نم دهیکه د ییزهایو رفتار خانواده ، چ دیخونه پرس

به  یگاه یگفتم ، مهربون دیحم ی، از خوب فتموبراش نگ زینم همه چنداره ، اما م دیرو که با یما اون انسجام

نکردم  ياشاره ا ایبه رفتار لع یده و از مشکل بابا ول یمامان که خودش رو هم عذاب م یضی، از مر دیوح یگاه

 یدلمم نم شهیمن نداشت ، مثل هم يبرا یچشم خاله نفع شیپ ای، نه دروغ گفتم ، نه راست ، خراب شدن لع

کنم  یخوب ایتونم به لع ینداره ، من م یبه من ربط هیچه شکل ایلع يایبشه ، دن کیوچک یکس شیپ ایخواست لع

 .اگر خودش نخواد ، نفهمه  ی، حت

وقت به مغز من خطور نکرده بودن ، از نبود  چیوقت ، ه چیکه ه ییزهایهم بهم زد ، چ يا گهید يحرفها خاله

گفت و ازدواج کردنش  دیسرِمن باشه ، از حم يشون باال هیکه سا ستنیزنده ن شهیهم نکهیمامان بابا گفت و ا

خاله ترس داشت و در کنارش  يره ، حرفها یخودش م یشه و دنبال زندگ یاز ما جدا م يروز هیکه باالخره 
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 ي چهیدر هیفکر کردن به تنها شدن !! فکر نکرده بودم ، به تنها شدن  یمهم نی، چرا من به مسئله به ا یتازگ

تازه که دلهره و دلشوره هم داشت ، اگر مامان بابا نباشن من چکار کنم ، اگر زن  يا چهیمن ، در يتازه بود برا

 لیکه فکر نکردن به اونها دل ییمون ؟؟؟اتفاقها يخواهر برادر نیاون و از من جدا کنه و فاصله بندازه ب دیحم

 .بودنشون نبود  ریاجتناب ناپذ

خاله  يکه از حرفها يا جهیخاله گذشت ، نت يحرفها يه شدن و فکر کردن به جمله جمله به دنده دند شب

باالبره و قبل از اون اعتماد به نفسم ، من  دیعوض بشه ، همتم با دیبود ، طرز فکرم با یاساس میترم هیگرفتم 

 شهیمن تنهاتر از هم دیهستن و شا االنکه به مراتب سختر از  ییسخت آماده باشم ، روزها يواسه روزها دیبا

 یآدمها حق زندگ ي هی، شکل بق زادنیمثل  دیحم!! و گرفت ؟ نه  دیعروس کردن حم يجلو شهیباشم ، م

که دست به کار  ییشد قبل از من بودن کسا یاگر م!! مرگ و گرفت ؟ نه  يکردن داره ، امکانش هست جلو

 .بشن 

 دنیدونستن و فهم يبرا ایهم داشت ، کنجکاو شدن لع يا گهید یمن و خاله خوب يبودن چند ساعته  تنها

 ای، لع اوردیخودش ن ياومدم به رو رونیهمراه خاله از اتاق ب ینزد ، وقت یمن و خاله ، خودش حرف يحرفها

 ....به من گفته  یبپرسه و نشون بده براش مهمه خاله چ يزیمغرروتر از اونه که بخواد از من چ

 يتو خمار ایبار دلم خواست لع نیاول يکرده بود تا از زبون من حرف بکشه و من برا ییرو مأمور بازجو مائده

هم  يخواد بدونه راه بهتر یاگر م ایخودم داشته باشم ؟ لع يبرا يزهایداره منم چ یندونستن بمونه ، چه اشکال

 .هست ، هم صحبت شدن با خاله خانم

خواستم  ی، موقع سفره انداختن سمانه تلفن زد وگرنه م میما بودن و شام و دور هم خورد يهمه خونه  شبید

کار و تلفن سمانه نجاتم داد  نیا يدودل بودم برا. خاله گوش بدم و کمک کنم تو سفره انداختن  ي هیبه توص

اگر سمانه زنگ نزده بود قدم اول و بر  دیشا!!  دینشون دادن ، شا يخود ي، به نظرم زود بود برا دیاز شک و ترد

 . داشتم  یم

با  دیداد و حم یخاله اش گوش م يبه حرفها ریحرف زد ، بابا سربه ز دیبعد از شام اول با بابا و بعد با حم خاله

 یمن حت دیکرد حرفهاش رو ، حم یم دییگفت و خاله با تکون سر تأ یهم به خاله م ییزهایدل و جون ، چ

کنم به داشتن  یاومده و من افتخار م همخاله خانم به چشم  دیحم يها یشده ، خوب زیخاله خانم هم عز شیپ

 ؟؟؟ يدل من وبه شور بنداز یاز زن گرفتنش ، خاله چکار داشت رهیگ یو دلم م يبرادر نیهمچ
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خوان برن ؟ فرصت نشد  یطور ، کجا م نیبرگرده ، بابا هم هم ياز گاودار دیشال و کاله کرده منتظره حم خاله

 .امروز صبح ، چون صبح زود رفته بود ، نه  شبیبپرسم نه د دیاز حم

 .شن  یم یاز خاله خانم راه یدنبالش و بعد از خداحافظ ادیدانشگاه رفتنه ، مائده م يهم حاضر و آماده  ایلع

 قهیچند دق هی: گه  یکنه به خاله و م یگفتن رو م ریرسه و بعد از سالم و صبح بخ یهمون موقع از راه م دیحم

 .خدمتتون  امیلباسم و عوض کنم م نیمنتظر باش

 . میفتیپسر جان ، صبحانه ات رو بخور بعد راه م ستین يعجله ا ـ

 خانم ؟  یلیاحوال ل: پرسه  یفشاره و م ینوك دماغ من و م دیحم

بسته و محدود  يایدن هیزنه ، حس ترك کردن  یرو دارم که تازه داره جوونه م ییحس دونه ا شبی، از د خوبم

 .... رو تجربه کنه  ییخواد نور و روشنا یکه م يتازه ، دونه ا يبا تجربه ها عیوس ییایدن و سفر به

 .خوبم : دم  یخندم و جوابش رو م یروش م به

 نیبه بهتر دیکنم و حم یو حاضر م دیحم يسرگرم مرتب کردن اتاق خاله است و من با شوق صبحانه  مامان

نشسته که حواسش به  یی، خاله جا ادیم رونیب دمیکه کش یاز خجالت زحمت میشونیرو پ يشکل با بوسه ا

 تیبه منم سرا ایلع ي، مرض کنجکاو دیپرس دیاز حم يزینگاهش چ نیذره ب ریشه ز یآشپزخونه هست و نم

 !! اشاره کرد  دیشه به حم ینم یاست حت جهینت یخوان برن و ب یخوام بدونم کجا م یکرده و م

 .عمرم بود  يصبحانه  نیم درد نکنه ، خوشمزه ترخان یدست آبج ـ

 .نوش جان  ـ

 !نره  ادتیرد کنه ، عجله داشتم نشد ،  یو از صاف ریبه زن عمو بگو ش یلیل ـ

 .راحت باشه  التیهست ، زن عمو خودش هم وسواس داره ، خ ادمینه  ـ

 . نییمن آماده ام بفرما: گه  یو روبه خاله م زهیر یو به هم م موهام

 .هست که اونم به وجد آورده  یهم مملو از شوقه ، حتماً خبر خوب دیحم نگاه

آورده و زن  ریش دیگم حم یزنم و م یطور ، به زن عمو زنگ م نیکنم ، آشپزخونه رو هم هم یو مرتب م زیم

 .خاله خانم  يخواد مشک بزنه واسه کره تازه برا یم گهیعمو م

خاله  زبانیکه م ییروزها يبرگشت خونه شون تا آماده بشه برا شبیخونه مون خلوته ، عمه همون د امروز

 ... خانمه 
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قبل و نداره ، سرخورده شدن به  جانینظر داشتم ، ، از آب و تاب افتاده ، شور و ه ریطرالن رو هم ز روزید

برده ، طرز  یتازه به اشتباهش پ دیفهممش چون تجربه اش کردم ، وح یم ستین یشکل حس خوب نیبدتر

کرد  ینم یازش عذر خواه دیوحمثل عمه نداشت ، اگر  يطرالن اگر مادر. اشتباه بود  یلیرفتارش با طرالن خ

 یم يبد يشکل جوجه فنچه ، طرالن ضربه  دیو تو چشم وح ستین شتریخواهر ب هیگفت براش  یو بهش نم

گرفته  ادیخدا کنه طرالن . گذشت  ریبخ یول یکرد ، به سخت یجبرانش انتخاب م يهم برا يخورد و راه بدتر

ها ، روبه بهبود رفتن اوضاع  یجور دلبستگ نیده به ا یو سنش قد نم ستین يباشه ، دوست داشتن بچه باز

 ... نگران طرالن بودم  یلیبود ،خ یطرالن خبر خوب

روز  هیگفت واسه و  دیپا پس کش میمهمون دار دیفهم ی، وقت ادیداد سر وقت م شبیکه د یطبق قول سمانه

خاله  دنیاصرار کردم تا قبول کرد ، د یلیحرفها دارم بهش بزنم ، خ یلیاما من دلم براش تنگ شده و خ گهید

 . ستیمتأسفانه خاله خونه ن یول ستیاز لطف ن یسمانه خال يخانم برا

 !!شده  کونیچه خبره ؟ خونه تون کن ف: ندازه  یچرخه و ابرو باال م یدور تادور سالن م نگاهش

 .به خاطر مهمون تازه مونه  ـ

 .نه تنها رو خونه ، رو آدمهاش هم اثر گذاشته  نمیب ی، م یبه به ، چه ابهت ـ

 ؟  هیمنظورت چ ـ

از  یغم بغل گرفته باش يکردم االن زانو یدارن دختر ، فکر م ی؟ برق چشمات تازگ يدید نهیخودت و تو آ ـ

 ! یحبس کرده باش يمهمون تازه و خودت و تو انفراد دنید

 !شناسه  یحق داره خاله رو هنوز نم سمانه

 ! کنه  یفرق م دمیکه تا حاال د ییسمانه ، با همه آدمها یاگر بدون يوا ـ

 !! ترسن  یهمه ازش م ییجورا هی یتو که گفت ـ

 یداره که نگو ، ول يابهت و اقتدار هیذارن ، بس که قابل احترامه ،  یبهش احترام م شتریترس نه ، سمانه ب ـ

 ! درموردش قضاوت کرد  شهینم یبه همون اندازه هم مهربونه ، تا نشناس

 شما بمونه ؟  يخواد همه اش خونه  یانشاهللا که حضورش ، پا قدمش براتون خوب باشه ، م ـ

باشه ،  انجیفکر نکنم همه اش ا یو اظهار نظر کرد ، ول ینیب شیشه در مورد کارهاش پ ینم.دونم  ینه ، نم ـ

 . هستن  رازیشوهرش هم سر بزنه ،تازه چندتا از اقوام خودش هم ش لیبه فام دیگفت با یم شبید

 خوب ، از خودت بگو چه خبر از درس ، کنکور ؟ :  نمیش یتختم م يو رو رمیگ یو م دستش
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 .،فک زدن  یخر خون شهیمثل هم ـ

 ؟  يخسته شد ـ

 . ستمین مونیپش یخواد ، سخته ول یهم م يادیراه سخت انتخاب کردن ، تالش ز: ندازه  یباال م شونه

 !!  یبرس يخوا یم یکنم به هرچ یدعا م ـ

 .زنه  ینم یخنده و حرف یروم م به

 چه خبر از احمد ، هنوزم ؟  ـ

 شه ؟  یدونم خسته نم یآره هنوزم ، نم ـ

 !، به مامانت ، بابات  یگفت یم یکیکاش به  ـ

به فکرشون اضافه کنم ، اونم باالخره خسته  يخوام فکر ی، نم یلیدارن ل يو گرفتار یدل مشغول یبه حد کاف ـ

 .پشت سرم باشه اونم به ناحق  یخوام حرف کس یمعذبم چون نم.من مهم نبود  يشه ، از اولش برا یم

 .نبود  يبه خونه مون رفت و آمد داشت پسر بد یدر عجبم ، تا وقت ـ

من  يبرا نمیهم یکنه ،ول ینم يزنه ، کار ینم ي، االن هم حرف بد یلیعوض شدن دارن ل تیمها قابلآد ـ

 !سخته 

 ...بگم ؟ اون مرد  دیبه حم يخوا یم ـ

 ها ؟؟؟  ینزن یبهش حرف یلیل! نه : کنه  ینگاهم م یو با نگران ارهیسرش و باال م يفور

خواد با اعصاب تو  یم ی؟؟ تا ک هیحرف حسابش چ نهیمثل داداشت ، بذار با اون حرف بزنه بب دیچرا ؟ حم ـ

 کنه ؟  يباز

 ...خوام  یدم ، نم ینم تیمهم خودمم که بهش اهم!  یبهش بزن یحرف ینکن یوقت بچگ هی یلینه ل ـ

تونه به من اعتماد کنه ، همون طور  ینم یعنیخواد ؟  یرو نم یده ، چ یکنه و حرفش رو ادامه نم یم مکث

 گم ؟  یتو دلم باشه رو بهش م یکه من هرچ

**************************** 

،  ستین ییگردن خونه ، خسته و کوفته ، بابا غرق فکره و حواسش جا یبر م دیعصر خاله ، بابا و حم کینزد

زنه ، اگر الزم باشه  ینم یحرف یاما کسکه تو ذهن همه است و سر زبونشون  یکجا رفته بودن ؟ سؤال یعنی

 .ده کجا رفته بودن  یم حیکشه و خاله خانم توض یطول نم ادی، انتظارمون ز میفهم یم
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کنه ، ارزش خودش و  یتونه سالم زندگ یکه م یاومد کس فمیحرف زدم ، ح یلیخ یبا محمد عل شبیمن د ـ

چرا به  یکن یخوب زندگ یتون یم یروشه ، وقتبف رهیو ش اكیمثل تر یکم يرو به بها شیندونه و سالمت

 آدم چقدره ؟ یمگه عمر زندگ يریخودت سخت بگ

و  یکنه ، اما من مخالفم ، تو مرکز تخصص ی، گفت تو خونه ترك م يکمپ و مرکز بازپرور میخواستم بر ازش

اولش  ينباشه و بخواد دوباره برگرده سر پله ا يبهتره ، البته اگر اراده ا یلیکار انجام بشه خ نینظر دکتر ا ریز

با خودشه کدوم و  میخوب و دارن ، تصم یگزند اقتی، اما خودش و بچه هاش ل يکنه کجا و چطور ینم یفرق

 .. کنه یزندگ يانتخاب و چطور

هت که ب ییزن و بچه ات حرفها يخوام جلو یم!!  یمحمد عل: ده  یکنه به بابا و حرفش رو ادامه م یم رو

به گردنت  ینیسنگ تیچه مسئول ي، غافل شد یخانواده هست هیگفتم و تکرار کنم ، تو مسئول و سرپرست 

 لی، دل نیکرد ایمه راشونلقمه نون ب هیسرشون و  ي، سقف باال نیآورد ایبچه ها رو به دن نکهیهست ، هم

 !! به گردن توئه  فتهیبچه ها ب نیا يبرا ی، هر اتفاق یات رو تمام و کمال انجام داده باش فهیشه وظ ینم

 هی ییجا هی، تا اگر  یاونها باش يبرا یخوب يالگو دیپس با رنیگ یم ادیکنن و از تو  یبچه ها نگاه به تو م نیا

خودت و نکنن چماق و نکوبن تو  طیو اونها شرا یباهاشون مخالفت کن یبه خطا رفتن توان داشته باش يروز

 یتو زندگ يریتو به عنوان پدر چه تأث ررفتا یدون یمثل دسته گل ؟ م يها بچه نیاز ا ومدین فتیسرت ، ح

 !! کنن وگرنه از خودت محق تر هستن  ینم یو پدر بودن اعتراض یبه حرمت بزرگ نهایذاره ؟ ا یشون م

از سر اجبار و  ایخاله رو باور کرده  يحرفها!! داد بابا  هیرو رییگفتن نداره ، چه زود تغ يبرا یبابا هم حرف ظاهراً

قدم برداشته و خواسته که عوض  هیبابا  نهی، مهم ا ستیکار وانجام بده مهم ن نیخواد ا یسر باز کردن خاله م

که مثل  ییایموضوع خوشحاله و سر ذوق اومده ، لع نیا زهم ا ایلع یبابت ، حت نیاز ا میبشه ، همه خوشحال

 یتا زبون باز نکنه منم نم یکنه ، چه حرف یم يهم دورزنه واسه حرف زدن با من و خودش  یدل دل م یماه

 !!فهمم 

زنه و با  یاز دانشگاه برگشته چشماش برق م یاز وقت ستیخبر ن نیا دنیفقط از شن ایلع یدونم که خوش یم

هم جرأت  ایکنه ، حضور خاله به لع یبه خاله نگاه م یشه و با قدر شناس یم شتریب شیخبر خوشحال نیا دنیشن

 .زنه بدون ترس از عواقبش  یراحت حرف م یلیچون خ دهیبخش

خواست قبول  ی، منتها بابا نم میبا بابا حرف زد یلیدست شما درد نکنه خاله جون ، خود ما ، عمه و عمو خ ـ

 !!کنه 
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رو چهره و صورت بابا نگذاشته ، اما با چند بار همکالم  يادیز ریخوشحال باشه ، درسته که مواد تأث دمیبا ایلع

 چیبود و ه فیهم سخت و سخ ایلع يموضوع برا نیکنه و ا یکه مواد استفاده م دیشه فهم یشدن کامالً م

 .. وقت جرأت اعتراض به بابا رو نداشت 

 يماده  نیاز بند اسارت اخواد خودش و  ی، خوشحالم چون بابا م ایلع لیمثل دل یلیخوشحالم ، نه به دل منم

جور  نیا دیکه خودش و بنده و عب ستیاز آدم اشرف مخلوقات ن فیرنگ نجات بده ، به قول عمه ح يقهوه ا

 بکنه ؟  زهایچ

خانواده به مالقاتش برن  ياز اعضا یکس ستیداره چون قرار ن شیدر پ یسخت يره کمپ ،روزها یاز فردا م بابا

ما تموم بشه و بعد اقدام کنه ،  شیخودش پ یفرصت نداد مدت اقامت و مهمون یخواد ، خاله حت ی، خودش نم

کنه بابا بتونه سر قول و قرارش  دااستفاده رو ببره و خ تیکنه نها یکه احساسش م یخواد از ترس یم دیشا

 ! بمونه ، نه به خاطر ما ، به خاطرخودش 

 یآدرس روانشناس خوب و م رازیداداشم تو ش يهازنم از بچه  ی، زنگ م یبه فکر باش دیتو هم با سیفرنگ ـ

 !! یتحت نظر باش دی، تو هم با رمیگ

خاله ، همه  شنهادیکنه با پ یمخالفت م نمیب یو در کمال تعجب م هیحرفش چ نمیدوزم به مامان تا بب یم چشم

 .کنه  یزده بشه اما مامان قبول نم یتوقع ندارن رو حرف خاله حرف دیکنن ، شا ینگاهش م يجور هی

 .، کم قرص و دارو استفاده نکردم  ستیبه درمانش ن يدیدرد من کهنه شده خاله جان ، ام ـ

تو  يکه به شوهرت زدم و برا ییحرفا دی، با یکیتو تار هیرینداره ، ت ياست ، تجربه اش ضرر گهیراه د هی نمیا ـ

حلقه از  هی، اگر  وستهیمتصل باشن و پ به هم دیمونن که با یم ریزنج يهم تکرار کنم ؟ خانواده مثل حلقه ها

به اون  ينه اعتبار گهیشه و د یشه ، سست م یگسسته م وندهایهم باز بشه ، شکل خودش و از دست بده ، پ

 نیکه دار یاثر گذاشته ، شما همه تون تو حال یکیرفتار تک تک شما رو حال و روز اون !!  ينه اعتماد رهیزنج

 ،  یشکل هیهر کدوم به  نیمقصر هست

 یباهات حرف نزنه لب از لب باز نم ی، از تو خود فرو رفتن ، اگر کس تیوضع نیاز ا يخودت خسته نشد تو

 ؟  یزندگ نیبه نظرت درسته ا یکن

از حرف مامان تو صورتش و  یتیعصبان چیدم ، ه یکنم و به حرفهاش گوش م یدقت به صورت خاله نگاه م با

 .به سرش اومده  یده که چ یم حیمامان توض ير ، موشکافانه براطو نی، سرزنش هم هم ستیکالمش ن

 کنم ؟  یخوام زندگ یم گهیعمر من پرِش رفته کمش مونده خاله جون ، مگه چقدرد ـ
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 . ده  یبه تأسف سر تکون م خاله

که  یخوب ییرسه ، منم به روزها یکه باالخره از راه م يکنه ، به آخرش ، به روز یهم مثل من فکر م مامان

 هیاز بق شتریخواستم ب ینداشتم و نم دیتنها شدن فکر نکرده بودم ، چون ام يشد داشته باشم ، به روزها یم

 .کنم  یزندگ

 گهیصد سال د دمیعمرت پر بشه ، شا ي مونهیاالن پ نیهم دی؟ شا یکن یچقدر عمر م یدون یتو مگه م ـ

 ؟  یمدارا کن يخوا یم ی؟ تا ک یکن یزندگ

، مامان  ی، تکرار و روز مرگ ییخونه از منم بدتره ، تنها نیمامان تو ا تیشه ، وضع یم رمیدستگ يزیچ هی تازه

که  یسوزه ، من یاز خودم م شتریمامان ب يزدن و من دلم برا وندیپ أسیکردن و همه روزهاش رو به  دیو نا ام

 یدونستم االن م یهمه مشکالت م نیا مقصرتو خلوت اون و  شهیمادرم شدم و هم یو ناآگاه یضیمر یقربان

، مامان تو  هیک ریدونستم ، مشکل مامان تقص یاز منم مظلوم تره ، من مامان و مقصر م یمامان حت نمیب

همه فاصله است که  نیما ا نیکنه ؟ تا به امروز دلش به حال من سوخته ؟ چرا ب یرو سرزنش م یخلوتش کس

 . میاز دل هم خبر ندار

پاهام به دست خودم نبود ،  اری، اخت رمیگ یو دستش و تو دست م نمیش یرم کنار مامان م یشم و م یم بلند

زنه و  یبه روم م يزنه و حاال کنار دست مامان نشستم ، مامان تلخ خنده ا یکار ناخودآگاه از من سر م نیا

کنه ،  یمامان و راض کنم خاله بتونه یتو دلم دعا م ندهیخبر از آ یکنه و من ب یآروم پشت دستم و نوازش م

 .ازش ساخته است  يهر کار نمیب یکه من م يخاله مهرنگار

**************************** 

،  ستیکنم ، حضورش اگر معجزه نباشه کمترم ن یخاله خانم فکر م يکشم و به حرفها یسقف دراز م روبه

بهش  دیرو به اون رو بکنه با نیتونه متحول کنه ، از ا یکه م یانقالب نداره ، کس هیاز رهبر  یخاله دست کم

 .دن  یخوب و م یزندگ هی دیعمل برسن نو يهم داد ، راهکارهاش اگر به مرحله  شوایمقام رهبر و پ

خوان  یاز بابا م هیکه چند ساله بق يکرده دست از مواد بکشه ، کار یگذاره که بابا رو راض ریحرفهاش تأث چقدر

از  ییکه سالها با مواد خو گرفته و جز یتونه ترك کنه ، کس یبابا م یعنیده ،  یروز انجام م 2 و خاله در عرض

 ؟  ارهیتونه طاقت ب یخونش شده م

 شی، حتماً پ نهیب یم یناج هی، اونم خاله رو به چشم  شتریرو ب ایخاله همه رو شگفت زده کرده و لع يها میتصم

موند ،  ینم یباق یو مشکل يدرد گهیرو هم خوب کنه د یلیل يپاتونست  یکنه کاش خاله م یخودش فکر م
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 یراض نمیبه هم ایرسه لع یبه نظر م مابراش انجام نداده ا ینداشته و کار خاص ایرو لع یمیخاله نظارت مستق

 .باشه 

 .از جار و جنجال و تنش  یدغدغه ، خال ی، ب میآروم داشته باش یزندگ هیاز خدامه  منم

 یعنی،  دمیند يزیچ یجز خستگ دی، اما من تو نگاه حم دهیخوش آ دیآ شینداره و هرچه پ یبراش فرق دیوح

 اتفاقات ؟  نیاز ا ستیخوشحال ن دیحم

 موقع شب ؟  نیا هیک یعنیگردونه ،  یشه حواس من وبه اتاقم بر م یدر نواخته م يکه رو یآروم يها ضربه

به  یکنم داخل و قبلش نگاه یآهسته دعوت م ستادهیرو که پشت در ا یآروم ، کس ياز ضربه ها تیتبع به

 ..کوتاه و شلوار  نیکنم ، تاپ آست یلباسم م

: طرفم  ادیبنده و م یموقع شب ؟ در و م نی؟ ا دی، حم نمیش یو کامل م نمیب یو م دیروشن اتاق حم کیتار تو

 ؟  يخواب نبود

 شده ؟  يزینه ، چ ـ

 .بود  دنشیکه دلم تنگ د ي، خنده ا رهیگ یم نتیز ي، صورت مهربونش به خنده ا نهیش یتخت م يرو کنارم

 شده باشه مثالً ؟  دیبا یچ ـ

 گفتم ؟؟؟  یچ: گه  یو م ادیاش کش م خنده

 !!  یبش داریصبح زود ب دیبره ، فردا هم با رونیاز تنت ب یتا خستگ يدیخواب ی؟ م يداریچرا هنوز ب ـ

 !!  ستمیخسته ن ـ

 ؟  ستیخواد ترك کنه ن یخوبه که بابا م ـ

 ... آره ، خوبه : کشه  یهاش م هیاز ته ر ینفس

 !!  ارهیتونه دوام ب یبابا م ـ

شون حاضر شده  یکیگفت  یبودن صد پله از بابا بدتر ، مشاور اونجا م ییتو مرکز آدمها! اگر خودش بخواد  ـ

 .... خواسته دخترش رو  یها ماز اون یکی یبه خاطر مواد بچه اش رو بفروشه ، حت

من  يبرا شینیب شیسخته و پ دیحم يکشه تو موهاش ، گفتش برا یحرفش دست م ي هیاز گفتن بق یناراض

 !! از متأسف شدنه  شتریدردش ب!! رسه  یم نجایشه آدم به ا یم یآسون ، چ

شه  ینم لیداشتن دل ییبود تونستن و توانا دهیتو خودش فرو رفت ، تازه فهم دیمشاور و شن يحرفها یبابا وقت ـ

 ... دلش خواست انجام بده  يآدم هر کار
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 بود ؟؟  دواریشه به بابا ام یم یعنی: پرسم  یده ، ذوق زده م یم يدواریام يخوشمزه  يمزه  دیحم يحرفها

 !! شه  یم ـ

رو نشون  شیه خوشحالغالب شده و نتون ی، نه که خستگ ستین یاز خوشحال يسرده و تو صورتش اثر آهش

 ... من ناراحت و دلخوره  دیبده ، حم

 !!  یستیتو خوشحال ن ـ

 !! نه  لشیاز خود اتفاق چرا ، از دل ـ

 ؟  لشیدل

چقدر من . خواستن  یکه همه ازش م یشنوا شده بود ، همون وقت نهایزودتر از ا یلیبابا خ يکاش گوشها ـ

دور  يآشنا هیکه نه  بهی، غر بهیغر هیانگار نه انگار ، حتماً الزم بود  یگفتم ، عمو گفت ، عمه اصرار کرد ؟ ول

 يو دلسوز يریگ میبرامون تصم یتا کس میایبه خودمون ب نیشد زودتر از ا یو همون حرفها رو بزنه ، نم ادیب

 !! ارزش نداشتن ؟؟؟ يزیما همه کشک ، پش يحرفها یعنینکنه ، 

باشه و منظورش به منم  ریکنه ، نکنه از منم دلگ ینم میمستقم يشاره ،ا دیشم تو حضور حم یشرمنده م منم

 باشه ؟

به  رییهستم ، من که تو خودم تغ یلینکردم ، من هنوزم همون ل يبه سرم زده ، من که کار يفکر نیهمچ چرا

 ...شه رو سر من  یم يآب سرد دیحم ي، اما حرفها نمیب ینم یچشم اومدن

 ...نسبت به تو گفت  يحرفها زد ، از کم کار یلیخاله خ نیتو ماش ـ

 یلیخ ریتو کم نگذاشتم گذاشتم ؟ من از خ ي؟ من که برا یلیل: زنه تو صورتم  یگرده طرفم و زل م یم بر

،  يوبه اجبار انجام بد يکه دوست ندار ي، درست نبود وادارت کنم کار یخواست یگذشتم چون خودت م زهایچ

کنم تو ازم  ي، نخواستم کار نکرد یم يخودشون ازت دور هی، بق دمیترس ینت ماز افتادن فاصله و دور شد

، قبول قبلش کم گذاشتم ، بچه  یذره مهربون هیام از ساخته نبود جز  يکار چی، ه یو تنهاتر نش يریفاصله بگ

!!  يخوا ینم یگفت یو نم ي؟ سرسخت نشد يمن خواستم توسنگ نشد یازم ساخته نبود ، وقت يبودم و کار

 ؟  میسرخورده بش يجور نیخاله ا يجلو دیارز یم

 .ناراحت تر  نیاز ا دینشه و حم سیدم تا صورتم خ یسوزونه ، لبم و به هم فشار م یاشک چشمم و م شین

 هیبودم ، شکوه و گال دهیبودم ، رو ترش کردنش و ند دهیسرزنش نشن دیندازم ، تا حاال از حم یم نییو پا سرم

 .بود  وردهایاش و به روم ن
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تو  ینکردم ، من جز خوب ينزدم ، کار یمن حرف: دم  یپر از بغض جوابش رو م ییکنم و با صدا یتازه م نفس

بابا سرخورده و خجلت  یحت ایمن اصالً قصد نداشتم تو . به احترامش جواب دادم  دینگفتم ، پرس يزیبه خاله چ

 !!  نیزده بش

بهش  يحس بد: کنم  یپلکم و اشکم و پاك م ریکشم ز یندارم ، دست م زهیر یکه م یرو اشک یکنترل

 ایلع يها ياز بد یمن حت!! نگفتم  يزیو دل سوزوندن نبود ، به خدا من چ ریاز تحق ينداشتم ، تو حرفهاش اثر

 !! نزدم  یحرف

 دیشدن حمو ناراحت  دنیبه عذاب کش ینره ، من راض رونیهق هقم ب يدهنم تا صدا يجلو رمیگ یم دست

 .دار شده  حهی، غرورش جر ستمینبودم ، ن

ندازه دور  یهق هقم و نداره ، دست م دنیاشکم و شن يقطره ها دنیمنه ، طاقت د یشگیداداش هم دیحم اما

 .کنه بعد من و آروم  یشونه ام ، اول خودش و سرزش م

بابا سر  یاومدم باهات درد دل کنم ، تالف.  زمیمنه عز ری، تقص یلیل یآروم باش!  شیه...  شیلعنت به من ، ه ـ

 .نکن  هیتو در آوردم ، خدا من وببخشه ، گر

تونم آدم باشم و اشکم دم مشکم نباشه ،  یصبر که نم یکنم ، لعنت به منِ کم طاقت و ب یخودم و لعنت م منم

 هیتلنگر ، با  هیم با شدم مقصرم ، دل نازك شدم ، دلم ، بغض دیحم يها یکه بدعادت مهربون یمن!! مقصرم 

 شکنه  یم دیابرو گفتن از طرف حم يچشم باال

، دلش  هیکنه از سر مهربون یم يزنه ، کار یم یازش ناراحت نباش ، حرف: اش  نهیچسبونم به س یو م سرم

 میکه خودمون فراموش کرد ارهیآدم م يدونه و به رو یم ییزهای، چ میسرشکسته باش گرانید يخواد جلو ینم

 ... 

 نیتر از ا دهید ایخاله خودش دن.  يزد یگفتم که دلم گرفته بود ، منظورم نبود تو حرف: کشه رو سرم  یم دست

، وگرنه منم  فتادی، دلم از بابا گرفته بود که زودتر به فکر ن ادیکه به چشم ن ستین يزیحرفهاست و مشکل ما چ

 یحت يدیبگم از حضور خاله خانم ناراحتم ، د ستیانصاف ن خواد بابا سر بلند باشه ، ی، دلم م یخوشحالم و راض

 .نبود  شهیمثل هم ایامروز لع! هم از حضورش خوشحاله  ایلع

 !! شده  ایلع راتییهم متوجه تغ دیحم

 !! نکرده  ينزده ؟ کار یبه تو حرف ـ
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 ایخشم لع يرهایخواستگار تازه باز شده و ممکنه دوباره آماج ت هی يکنه پا یفهمم ، فکر م یو م دیحم منظور

 .نزده  یتا االن حرف ایهست ، اما لع ییکنم خبرها یبشم ، خودمم حس م

 ... به من نداره  يکار میمهمون دار ینه ، از وقت ـ

 . رهیهست خ یهرچ ـ

تونه  ینم ییروین چیشه که ه یم دهییزا ییآرامشها طوفانها یباشه ، از دل بعض ریخوام خ یاز خدا م منم

 .... کنترلشون کنه 

**** 

 يشه ، صدا یبازم نبودنش حس م یتو اتاق و پشت در بسته بود ول شهیگذره ، هم یروز از رفتن بابا م چند

 .سر بودنش  ي هینفسش ، سرفه کردنش ، حضورش تو خونه و سا

 یو راحت شیکامل باشه ، اما اسباب آسا یآدم چیم هرو کامل و مطلق انجام نداد که فکر نکن يبابا ، پدر دیشا

 .شد  یاز کنارشون رد نم الیخ یبراش مهم بود و ب زهایکرد ، حداقل اون چ یما رو فراهم م

نبودن حضور بابا ، مامان  یدائم يخاله خانم در باره  يفکر کردن به هشدارها يبود برا یمدت فرصت خوب نیا

 . گرانیو د

هام  ییمونم و تنها یو م فتهیاتفاق م نیناخواه ، چه من دوست داشته باشم ، چه بهش فکر نکرده باشم ، ا خواه

 یشون ، زندگ یندازن ، اما در هر حال بازم سربارم و مزاحم زندگ یمن و دور نم دیوح یحت ای دیدرسته که حم.

 ...مونه  یکه معتلق به خودشون تنها نم

خوام درسم و ادامه بدم و با شروع  یتر فکر کردم و م يگرفته بودم جد لیتحص يه ادام يکه برا یمیتصم به

 .. منه  یزندگ يالزمه  دنیرس ییکنم ، درس خوندن و به جا یم شیعمل دیجد یلیسال تحص

دونم من  یخبرم ، خودم بهش زنگ زدم اما نم یسمانه ، از سمانه ب یحت ای دینزدم نه به مائده ، حم یحرف

نبود ، نه حواسش ، نه حرف زدنش ، دوست داشتم بدونم  شهیرفتار سمانه عوض شده که مثل هم ایعوض شدم 

 .ازم ساخته نبود  يزد کار ینم یحرف یذهنش و مشغول کرده وقت یچ

تم خوام از دس یخاله خانم بذاره و نم يحرفها يمن و به پا راتییهم نگفتم ، اگر بفهمه ممکنه تغ دیحم به

 .کرد  شتریخاله عزمم و ب يکار وانجام بدم و حرفها نیخواستم ا یبشه ، من قبلش هم م ریدلگ

از  یکیاست ، خاله گفت ماهان از  دهیفا یگه ب ینشده به درمان و تحت نظر دکتر رفتن ، م یهنوز راض مامان

از دست دادن نداره و  يبرا يزیبار نرفت ، معتقده چ ریآدرس دکتر خوب و گرفته و مامان ز رازیدوستاش تو ش
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مامان  يرفت ، قصه  یم ایبره  شیپ یکلش نیاگر اوضاع منم هم... ذارن  یتو حالش نم يحرف و دارو هم اثر

،  فتمیخودم بسوزه و به فکر ب ندهیحال االن مامان باعث شده دلم به حال آ دنیشه ، اما د یمنم تکرار م يبرا

 . زینشدم از همه چ دیمثل مامان ناام یول دمیبر یمن از زندگ

 ریفرق داره ، ز شهیبا هم ی، ول ستین بیحال سرخوش داره ، خوشحال بودنش تازه و ناشناخته و عج هی ایلع

 .است  گهید يجا هیوقتها تو جمع هست و حواسش  یزنه و بعض یبا خودش حرف م ایخونه  یلب آواز م

که بشه  ییگذره ، تا جا یوقتم تو جمع خانواده م شتریقم فراتر رفته ، باتا يمن از محدوده  يایچند روز دن نیا

کنم ، سخته برام و  یم يریکشم و گردگ یم یجارو برق ییپا هیشورم ،  یکنم ، ظرف م یتو کارها کمک م

که  ی، البته وقت امیکم کم کنار ب نمتو یعادت نداره اما م یشکل نیشم چون بدنم به تحرك ا یزود خسته م

 .هردومون بهتره  يآتو به دستش بدم ، برا دیکنه منم نبا یمراعات م ای، لع ستیخونه ن ایلع

 یکرد ، ول یم ینیو فقط نبودن بابا رو دل همه سنگ میعمو بود ، همه جمع بود يشب و مهمون خونه  هی خاله

ارزه به  یبودنها م یدن و جا خالدور ش نیا مینیب ی، م میکن یبابا و برگشت دوباره اش فکر م یبه سالمت یوقت

 یره با دکترش حرف م ی، م نهیبب کیرو از نزد باباره اونجا ، اجازه نداره  یهر روز م دیسالم ، حم ییداشتن بابا

 . بره  یم گهید يزهایو چ یپرسه و براش خوراک یزنه و حال بابا رو م

خودش و شوهرش ،تعداد  لیفام دنی، د رازیره ش یم يخاله گفت چند روز میعمو بود يشب که خونه  اون

 .به اونها هم سر بزنه  دهیساکن هستن و خاله بهتر د رازیاز اونها هنوز تو ش یکم

کنه و به  یم فیکه از خودش و گذشته تعر يناراحت شدم از رفتنش ، به حضورش به حرفهاش ، قصه ها من

 .شه مانعش شد  یهاش انس گرفته و عادت کردم ، اما نم حتینص

تو خونه تنگ  يتنش ها يدلش برا دیکه منم دوست دارم جوابش رو بدم ، شا هیخوشحاله ، چرا ؟ سؤال یول ایلع

 یبرق چشمهاش و خوشحال دیشا ایکردن خسته شده ،  يبه راه انداختن دعوا ، ممکنه از مهموندار يبرا ایشده 

 .خود داره  يکه جا ایلعنداره ،  یبه کس يماجراست وگرنه خاله کار نیا لیچند روزه اش دل

***** 

داشته که اول  يادیز تیخاله اهم يخواهر زاده ها برا دنیکنن ، د یم یهمراه رازیخاله رو تا ش دیو حم عمو

تونست از همون فرودگاه بره اونجا ، اومدن خاله خواست خدا بود و  ی، وگرنه م هیبق دنیو بعد د نجایاومد ا

 .داشت  يادیز يها یخوب
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 شتریدوتا رو ب یکیکه با خودش آورده  ی، از چند تا چمدون میتا خاله رو بدرقه کن میمنتظر هست اطیتو ح همه

 .بره ، قصد داره زود برگرده و من نرفته دلم براش تنگ شده  یهمراهش نم

من فراموش فکر نکن  سیفرنگ: گه  یشه و رو به مامان م یقرآن رد م ریو خاله از ز ارهیعمو آب و قرآن م زن

 . میزن یبرگشتم مفصل با هم حرف م یکوتاه اومدم ، وقت ایکردم 

 !بزرگ شده باشن  یحساب دیبرگشتم با یمنم باش ، وقت يمواظب گوساله ها: گه  یو م دیکنه به حم یم رو

 ذاره  یدست رو چشمش م دیحم

 تونه بزرگ بشه ؟  یگوساله تو چند روز چقدر م هیکنه ، مگه  یمزاح م خاله

اداره کردنش  يو فؤاد برا دیاونجا و همت حم دنیو خاله از د يگاودار میبعد از رفتن بابا به اتفاق خاله رفت روز

قصد  دی، حم دیخر دیکردن و خاله گوساله هاش رو از حم مانیبه وجد اومد ، همون روز دوتا از گاوها زا

گوساله  هی، منم اونجا  يدار کیشر نجایاحق خودش ، تو  یر ککه ه ومدیکردن داشت و خاله کوتاه ن شکشیپ

و بزرگ بشه  ردهیگاو ش هیخوام نگهش دارم تا  یاومد ، م ایموقعها به دن نیسالشه ، پارسال هم کیدارم و االن 

 .... گاو گوساله داشتن  ادیگه از دستت م یم دی، حم

 ینبودم و برام مهم نبود با چه ناراحت زونیفؤاد گر ياز نگاه ها گهی، د دیبه منم چسب يگاودار دنیاز مدتها د بعد

 یارزش نی، حرفاشون و قضاوتشون برام کمتر گرانیکنم نگاه د یم نیکنه ، دارم تمر یمن نگاه م لیعل يبه پا

 .نداشته باشه 

هم  دیخودشون ، وح يرن خونه  یعمو م يداخل ، بچه ها میگرد یره و بر م یکنه و م یم یخداحافظ خاله

ها با قلم  یرم تو اتاقم ، تازگ یزنه تا مرتب بشه و منم م یسر م دیره ، مامان به اتاق وح یهمراه محمد جواد م

 یو خال دیسف يایفقط رنگها رو به دن یاصنه هدف خ یواضح ریکنم ، نه تصو یم يو رنگها باز یمو ، بوم نقاش

 . کنم  یبوم دعوت م

به سالن  یداخل ، قبلش سرک ادیم ایشه و لع یخوره و قبل از بفرما گفتنم در باز م یبه در اتاق م يضربه ا چند

شده بعد  ینداره ، چ یخوب یمعن دنشیو سرك کش ایبشه ، حضور لع دهینخواد د ایکه لع ستین یکشه ، کس یم

 .شدن خونه بوده  یو منتظر خالداشته  عجله یلیگفتنش خ يو برا هیمن کرده ؟ حتماً خبر مهم ادیاز چند روز 

 ؟  يخوا یم يزیبله ؟ چ ـ

 .با اومدنش دلشوره آورد تو دلم و اتاقم  ای، لع ستیصورتم دست خودم ن اخم
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تازه  زیاتاق چ نیخواد به من نگاه کنه وگرنه تو ا یچرخه دور تا دور اتاق ،نم یو نگاهش م نهیش یتخت م يرو

 .وجود نداره  دنید يبرا يا

 !!  میپس فردا شب مهمون دار ـ

 !!  هیحد خوشحال کنه معلومه ک نیرو تا ا ایکه لع یشن ، مهمون یمغزم فعال م يسنسورها

 !، مبارك باشه  یبه سالمت ـ

 يدفعه لحنش جد کیتو خلسه است و  هیکنه ، چند ثان یم يکتش باز يرو لبش و با دکمه ها نهیش یم خنده

 ایلع ینرفته ول ادمیو اتمام حجتش با من ، من قانون رو  ادیخواد ب یار مکه خواستگ شهیشه ، مثل هم یم

 .کنه  يادآوریدوست داره 

 !دونه  یو م زیباهاش آشنا شدم ، همه چ هیدانشگاه ست ، مدت ياز بچه ها ـ

 . ناقصم  يپا یعنیمن ،  یعنی ینگاهش به منه ، همه چ ي اشاره

 ایاز دستش بدم  دنشیخواستم بعد با فهم یخودم بهش گفتم تا بدونه و بعد انتخاب کنه ، دوستش دارم و نم ـ

 ! ناراحت بشه 

از همون اول  ایخوشحاله ، منم خوشحالم ، لع نیهم يبرا اینبوده و لع يخواستگارش مسئله ا يرو شکر برا خدا

رو به خاطر خودش  ایشده لع دایپ یکیمهمتر  نینکرده ، از ا يو گفته و پنهون کار زیراه درست و رفته و همه چ

 . پسش نزده  ضیخواهر مر هیبخواد و به خاطر داشتن 

شد  ی؟ م دیدونه ؟ حم یهم خوبه ، مامان م یلیخ: گم  یم کیزنم و بهش تبر یجون به روش لبخند م مهین

 !؟ ادیبابا هم ب یصبر کن

 ... کنم  فیتکل نییتو کارش داشته باشم و براش تع يادیکنه ، دوست نداره دخالت ز یم اخم

گم از  یم دی، خودم به حم انیم ییاول محض آشنا يبابا هم خبر داره ، جلسه  هیدونم ، اون از قض یخودم م ـ

 !!  ياینم رونیو ب یمون یتو اتاقت م شهیمثل هم یلی،عمو هم هست ، ل رهیبابا اجازه بگ

 دونه ؟  یرو نم یمگه داماد همه چ یاومدن ندارم ، ول رونیببه  يعالقه ا. دونم  یمنم م ـ

نداره  یخانواده اش خبر ندارن ، گفته کار از کار بگذره بعد بفهمن اشکال.  ستیدونه و براش مهم ن یخودش م ـ

. 

 ؟  یآخرش که چ ـ

 ! دونه و خانواده اش  ی، اون خودش م رونیب ای، تو ن ستادهیا یهمه چ يمهم خودشه که پا!  یچیآخرش ه ـ
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دونه  یرو م یگفت همه چ ی، وقت ستمین دواریهم ام يخواستگار نیا انیره ، من به پا یزنه و م یرو م حرفش

 !!!رفته اما حاال  شیفکرم تا خانواده اش هم پ

 ایلع يه ، شکست دوبار یخود بزن یب يو باز دست و پا هیآخرش چ یرو اصالً قبول ندارم ، انگار بدون ایلع منطق

جنگ وجدل دوباره رو ندارم ،  يبشه و بره ، من حوصله  ایکنم قسمت لع یاما دعا م ستیدور از انتظار ن

مانع حضور من  ایکنه  يتونست نقش باز یمن ایخاله اگر بود لع.. علت بود  نیاز رفتن خاله به هم شیخوشحال

بود که اون پسر به  نیکج ، درستش ا واریرود د یم ایتا ثر.. تو مراسم بشه ، اما خشت اول چون نهد معمار کج 

 !گرفته نشه  دیبابا هم باشه و حضورش ند نکهیگفت ، درست تر ا یخانواده اش هم م

از دستش  تیموقع نیخواد برسه ، ا یکه م يزیهم به چ ایپسره مثل خودش فکر کنن تا لع يخانواده  دوارمیام

 ....  ادیم شیپ یچ ستی، معلوم ن نهیدر بره و از اون مهم تر بازم از چشم من بب

******************** 

که تو نگاهشه ، بغض و حرص تو حرفهاش و  یو فرو رفتن ناخناش تو گوشت گردنم ، نفرت ایلع يانگشتها فشار

تقال کردن ندارم ،  يبرا یو من توان و فرصتمحضه  قتی، حق الیرو تن من ، نه کابوسه نه خ کلشیه ینیسنگ

رسه ،  ی، نفسم کم کم به آخر م ارمند ایفرار از خشم لع يبرا یبا زانوهاش دستام و مهار کرده و من سالح

شه ، به  یم یراض یخواد و به به چ یم یدونم چ ی، م ستیدست بردار ن ای، اما لع فتهیام به خس خس م نهیس

 . ایشده واسه لع یمانع سخت یول ستیکه از بتن و آهن ن يمردنم ، به نبودنم ، به برداشته شدن سد

شور اشک  يکه بهم زد و قطره ها یلیس يکنه ، جا یهم رحم نم زهیر یکه از چشمم م یاشک يقطره ها به

اه بودن ، خودش حکم کرده و گن یب نیشم در ع یسوزش کجا و درد قلبم کجا؟ مجازات م نیسوزونه و ا یم

 .فرصت دفاع هم نداشتم  یخودش اجرا ، من حت

،  نمیب ینم یمرگ يکنه ؟ من فرشته  ریآخر عمرش و تفس يتونسته لحظه  ی؟ ک هیمرگ چه شکل ي لحظه

 یشه رو ، من حت یکه از دهنش خارج م یو کف نمیب یرو م ایلع يو گر گرفته  یمن فقط صورت عصبان

شه ،  یم رکه رفته رفته مات و کد ی، صورت نمیب یفهم و فقط حرکت لبهاش و م یمفهموم حرفاش و نم

صورت سرخ و !! و تحمل کردن  دنیاعمال من ، تاوان هجده سال خون دل خوردن وسالها درد کش ي جهینت

بود  نیحق من ا یعنی ایخدا بسپرم ؟ ادیتونم به  یکه م يزیچ نی، آخر دنهیبار د نیآخر يرو برا اینامهربون لع

 ؟ 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٧٧ 

 يروزنه  نیکنن و من از کوچکتر یکه ازشون محروم شده تندتر کار م یژنیبه دست آوردن اکس يهام برا هیر

 ایلع ياست تالش کردنم ، فشار و غضب دستها دهیفا یقاپم ، ب یمونده مولکول به مولکول هوا رو م یباق

 فتهیقلبم داره از کار م. ستین یراه،  ستین يدیواسته اش برسه ، امشه تا زودتر به خ یم شتریلحظه به لحظه ب

کردم ،  یچشم انتظار مردن نبودم و به کوچ فکر نم هیو من مدت دهیمن رس ي، زمان مرگ من ، مرگ آروزها

 حواست به حساب کتابت هست ؟  ای؟ خدا ارمیخوام و زودتر به دست م یکه نم يزهایچرا چ

مرگ ، من که خوابش و  يبود ، من که خبر نشدم از لحظه  دیبودم ، کاش وح دهیو د دمیصورت حم کاش

 ! نکردم ، نخواستم حاللم کنن  یخداحافظ ی، من با کس دمیند

حواست  ایداره ؟ خدا نیبه گردن من د ی، پس ک ونمیزنم ، اگر من به همه مد یآخر خدا رو صدا م يلحظه  تو

 ..... رو  یمرگ دوست داشتن هی یکردن و طلب کارم ، حت یباشه ، من از تو زندگ

 یکی، سکوت ، تار يخبر یلحظه است و بعدش ب نینفس راحت ، آخر هیشه و  یام سبک م نهیلحظه س هی

 ...مطلق 

******** 

کنه و انگار  یکنه ، گردنم درد م یکنم ، تمام بدنم کوفته است و گل به گلش درد م یباز م یو با سست چشمام

؟؟؟؟ متأسفانه هنوز زنده ام ، بازم نفس  یباشم ، ول کیتو گور تنگ و تار دیگلوم و استخون زخم کرده باشه ، با

صورتم و  يکه پهنا یو اشک ارهیم ادمیو  دمیکه کش يکه هر دم و بازدمش خفت و خوار یکشم ، نفس یم

 ...  شی؟ چند ساعت پ شیبود ؟ چند روز پ یِکنه ، ک یم سیخ

 ؟  یافتادن به جون هم ، به خاطر ک ایو لع دیشلوغه ، صداها آشنا ، حرفها آشناتر ، حم رونیب

که کامالً  ي، صدا کهیعمو نزد يخوره ، صدا یکه انگار به در هال م ییو ضربه ها ادیعمو هم م يصدا

 ..... خواد بلند باشه  یمشخصه نم

 ؟  ياریسرش ن یی، عمو و در و باز کن ، عمو بال دیحم ـ

؟ چرا من هنوز هستم ، چرا  ایکنم ، خدا یکشم و اشکم و پاك م یپلکم م يو رو ارمیباال م یو به سخت دستم

 ؟ 

؟ منِ جون  ارهیب ایسر لع ییبال دی، نکنه حم فتهیکشه ، ترس عمو به جون منم م یاز در زدن دست م عمو

به راحت شدن من  یراض يزود نی؟ خدا به ا یک يابر ي؟ دلخور یچ يدعوا برا گهیسخت هنوز زنده ام ، د

 .... شه ، چوب خط من هنوزم جا داره  ینم
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متولد نشده دوباره  یلیبه زنده موندن ندارم ، ل يعالقه ا گهی، من د ستیام سرمه ، برام مهم ن گهیدست د به

 !!  نهیمرد ، من خدا رو صدا نزدم به دادم برسه ، صداش زدم بب

دنبالش  دی، کجا با ستیدم ، عصام ن ینم تیاهم زهیکه ممکننه بر یکنم و به خون یجدا مو از دستم  سرم

اتاق ،  يگوشه  هیتخت و عصا رو  يعصا رو از دستم گرفت ، من و پرت کرد رو ایپرتش کرد ، لع ایبگردم ؟ لع

 ...  یباش دیکه نبا!!  يدیکش شیمن و به آت ی، که هست یستین یچیکه ه دیداد زد ، هوار کش

 بست نبود ؟  هیهمه گر نیا یلیاشک چرا ؟ ل گهیکنم ، د یو پاك م اشکم

 ..... رسونم به در  یو خودم و م رمیگ یم واریبه د دست

 ؟  ادیسرش ب ییممکنه بال ی؟ نگفت رهیم یم ینگفت ـ

 ... ، دلخوره  هی، ناراحته ، عصب ادیانگار تو سر من فرود م دیحم داد

 !!  ی، تو نذاشت يدیتو رس رهیخواستم بم یبه درك ، منم م ـ

 .شه یخوردم تازه م ایکه از لع یلیو درد س ادیانگار تو صورت من فرود م دیحم یلیس

چشمت و باز  يخوا یم ی،ک يرسم خواهر نهیواسه تو داره ، ا يچه آزار یلی؟ ل ایلع يدیاز خدا خجالت نکش ـ

 ؟  ینیو بب قتیحق..  یکن

 ...و کاش بود  ستین ایکوتاه ب ایلع

 نهیب یخونه تا م نیتو ا ادیم یکه هرک نیمن ، آزار باالتر از ا یباالتر از بدبخت قتیآقا ؟ حق دیحم یقتیچه حق ـ

خسته شدم ، لعنت به همه تون ، به .. کنه ؟ منم آدمم ، حق دارم  یره و به پشت سر نگاه نم یفهمه م یتا م

 .... به همه تون . لیذل یلیبه اون ل. به مامان . بابا 

 شه ؟  یاوضاع بدتر نم رونیذارم ، برم ب یو سر رو زانو م واریخورم کنار د یم سر

مامان و وادار کرد قبول  ای، مادر پسره زنگ زد و لع ایلع ياز عجله  دیحم یتیاومد ، تو نبود بابا و نارضا خواستگار

تو مراسم موند ، عمو هم  ایناراحت اما به خاطر لع دیحم..بود  دهیشن یکنه ، به بابا هم سخت گذشته بود وقت

 .... ایبودن از لع ریاومد ، همه دلگ

داماد و  يهمراه ها يها هیرو ، کنا هیحالت صورت بق دمی، ند دیمادرش از بابا پرس دمیتو اتاقم موندم ، شن منم

سنگشون رو به  ایکه لع يبود خانواده ا نیبه خودم سخت گذشت ، ا یشدن ، ول یچه حال هیبق دمیو ند دمیشن

 .از من نبود ، نشد  یاومدن ، حرف بارازش مطمئن بود ؟ معلوم بود به اج ایکه لع يزد ، پسر یم نهیس
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، به اجبار قبول کردن و لعنت  يریدل خوش به عشق اساط ای، لع ایاش گفته بودن نه ، پسره گفته بود لع خانواده

اونها ، خواهرش اومده  دنیدل خوش به تموم شدن ، سر خوش از نفهم ایع بشه ، لعکه با کراهت شرو یبه زندگ

شده  یو مخف ضیمر یلی؟ ل یلیدم دست تر از ل ياو چه بهونه  ارهی، اومده بود تا بهونه به دست ب قاتیبود تحق

 ؟ 

 !!اونها  ای،  یو محروم شدن از همه چ ایلع ای،  ومدنیکوتاه ن گهیاما خانواده اش د.  ستیگفته بود مهم ن پسره

شد کنار اومد ، اما حاال  یم ضشی، با پدر معتاد و مادر مر مینداشت یآورده بودن اگر اولش گفته بود مشکل بهونه

که هنوز  يا ندهیگذشت ، به خاطر آ ایپسره از لع..  ستیتو ن قیخوره ، ال یهمه دورغ گفته به درد ما نم نیکه ا

 ..... خانواده اش  تیمحض حما نساخته بود ،

ره ،  ینم ادمیحرفاش . کرد  یداشت سر من خال یدق و دل یهرچ ایمن شدم بال گردون همه و لع ونیم نیا

و خواهش و التماس از رفتن به  هیکه من و با گر یاون شب يایلع یحت ای، لع دیکش یکه م يالتماس و زجر

  ..... طور  نیرو هم هم دنشی، بر دمیاچار بودنش رو فهمن. بدتر از اون بود . مدرسه منع کرد نبود 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !!  می، پشت و پناه هم باش میبه درد هم بخور دیبا.  شهی، همخون و هم ر میما خواهر بردار ـ

، کو ؟ چرا  میبه درد هم بخور دیبا. آره : سوزونه  یم شتریدل من و ب دیو جوابش به حم ایلع یعصب ي خنده

 .... خودش درده  یلی؟ ل ي، کدوم همدرد نمیب ینم یچیه

 دیرفتن ، دست حم رونیشه واسه بلند شدن و ب یم یخوره ، توان یکه به در م ییو ضربه ها ایلع غیج يصدا

 ..... فاصله داره  ایباالست تا صورت لع

 !! ؟ نزنش  دیحم ـ

 .  یو به سخت ادیم رونیبه زحمت از گلوم ب صدام

 ؟؟؟  يصدتا جون دار.... که مثل  یلعنت ي؟ تو یگ یم یچ گهیتو د ـ

،  یداخل ، عمو عصب انیم هیشه و بق ی، در هال باز م ایتو صورت لع نهیش یم عیمحکم و سر نباریا دیحم دست

 ! شه  یم يمن اشکش جار دنیزنه ، مائده با د یپشت دستش م زونی، زن عمو اشک ر ونیمامان گر
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سفت و سخت  ایبره تو اتاق ، اما لع یرو کشون کشون م ای، لع ایرف لع، زن عمو ط دیره طرف حم یم عمو

 ..... بخوابه  يزود نیخواد دعوا به ا ی، نم ستادهیسرجاش ا

 ...  رمیگ یشم ، من حقم و از همه تون م یمزاحم و نکشم راحت نم نیو نشد ، اما من تا ا يدیبار تو رس نیا ـ

 .... کنه  یسپر م نهیو س ستهیا یم ای، لع ایلع يزدن دوباره  يره برا یاز دست عمو در م دیحم

 !! نه  ای یش یخفه م ـ

کدومتون رو ندارم ، همه تون  چیه دنیمن چشم د. بزن  ایب یبزن يخوا ی، م زارمیمن از همه تون ب!! نه  ـ

 ..... ، ناعالج تر  شتریب یکی نیا نیدرد

 .....  رونیره ب یزنه وم یعمو رو پس مکنه ، دست  ینگاه م ایبا حسرت به لع دیحم

 .... تا من از دستتون خالص بشم  نیریبه درك ، بم نیآره برو به درك ، همه تون بر ـ

رو  گهید یکی یبه راحت یتون یچطورم ای، لع ریزبون به دهن بگ ایتو نگاهم ، لع نهیش یلرزه ، ترس م یم دلم

 ؟؟؟ دیمثل داداشت ، حم ی، کس یکن نینفر

******************* 

رفت تو اتاقش و درش و قفل  ایرفته دل منم باهاش رفته ، لع دیحم ی، از وقت دهیو دلشوره امونم رو بر نگرانم

کردن ، مائده دست من و  هیگوشه نشست به گر هینداد ، مامان هم  یتیعمو و زن عمو اهم يکرد ، به حرفها

 شیگه گوش یاست که اپراتور م قهیدق دجواب نداد ، االن چن زنگ زدم و دیگرفت و آوردم تو اتاق ، به حم

ترس و لرزه  ایلع يحرفها ستیدل من و تو مشت گرفته باشه و بفشاره ، دست خودم ن یکیخاموشه و انگار 

 ... انداخته به جونم 

 !  یلیرو ، دراز بکش ل یگوش نیبده من ا ـ

 .رفت  یبود و همراهش م یکی، کاش  رونیرفت ب یکاش از خونه نم!! شه آروم باشم  یتونم مائده ، نم ینم ـ

 یکردن نبود ، عمو م یکنن ، حالش مساعد رانندگ شیهمراه ایتنها رفت ، بچه ها نبودن تا مانعش بشن  دیحم

 .. گفت بذار تنها باشه تا اعصابش آروم بشه اما 

 يبا صدا نشیف نیف يزنه ، صدا یکنه و اشک تو چشمش حلقه م یبه گردن کبودم نگاه م یبا ناراحت مائده

 .باشد بدجور رو اعصابه و من دلِ دل شکستن ندارم  یدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م

 چکارت کرده ؟؟؟ نیانتظار نداشتم ، بب ایاز لع ـ
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 یینبود ، دعوا ی، جنگ هم آروم بود ای، من نبودم لع ایدق و حسرت لع نهیمن شدم آ! کاش تمومش کرده بود  ـ

 مائده ؟  هیمن چ رینبود ، تو بگو تقص

کنه ،  ینگاهم م سیخ يگه و تو سکوت با چشمها ینم يزیفهمم ، مائده چ یخودم و نم يحرفها خودمم

 .چربه  یکنم ، اما زور مائده به من م ی، مقاومت م دنیکنه به دراز کش یذاره و وادارم م یدست پشت کمرم م

 . نگذاشتن  دی، بابا و حم مارستانیب متیاصرار داشت ببر ياستراحت کن ، دکتر نوروز ـ

دختر دوست عموئه ، دوست که نه ، کار ساخت خونه شون از شالوده تا به آخر با عمو بود و از اون  ينوروز دکتر

 .از حال هم باخبر هستن  يو حضور یموقع تلفن

 !  ادیب شیپ یمشکل ایلع يبرا دیترس دیحم ـ

 نهیش یاشک م شیبدرقه اش کرد ،دوباره ن ياون طور ایهست و لع ینگران همه هست ، به فکر همه چ دیحم

 . گفت  یاز گل نازکتر م دیبه حم دینبا ایمنم و لع یتو چشمم ، مقصر اصل

از گلوم  يزیخبرم و چ ی، چند ساعته ازش ب ستین دمیزنم ، حم یو من لب نم ارهیاز خونه شون سوپ م مائده

 ..ره  ینم نییپا

خبره ، عمو دست  ینرفته ، فؤاد ازش ب يگاودار دیتو دلش ، حم فتهیشه و ترس م یطاقت م یهم ب عمو

 . گردن  یتا فردا بر نم دانیعمو و دوستاش رفتن سپ يبا بچه ها دیتنهاست ، وح

و چشم  يقرار یب ونی، م شیخبر سالمت دنیو حداقل شن دیبرگشتن حم دیکنم به ام یخواب مقابله م با

 . رم  یو به خواب م فتهیهم م يپلکم رو یفهمم ک ینم يانتظار

و پلکم باز  ادیخاك برسر شدن زن عمو م ي، صدا ادیو داد و فر غیج ي، اضطرابه ، صدا اهوئهیه. است  ولوله

خونه ، مائده هم  نی، تو هم تهیصداها تو واقع يهمه  ستیباشم اما ن الیخواب و خ يایشه ، انگار تو دن یم

 . ادیروشنه و صدا م رونیب ي، چراغها ستین

 !  ستیمعلوم ن. شده  یچ نمیبرم بب دیبه سرمون شد ؟ با یخدا ، چه خاک يا! صبر کن  ـ

 به سرمون شده ؟  یخواد بره ، چه خاک یشده ، عمو کجا م یچ یعنی

بهونه اشک از  یتو دهنم و ب ادیقلبم داره مجوشه ،  یده ، دلم م یخوب نم یدلم گواه. شم  یجام بلند م از

 ؟  یچ يو برا یفهمم ک ینم یشده حت يچشمم جار

 یخورم م یبه در اتاق چند بار م دنیتونه جور کش من باشه ، تا رس یکه نم ییحواسم به عصاست ، نه به پا نه

 بفهمم چه خبر شده ؟  دیاما با رهیگ یو زانوم درد م نیزم
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هاج و واج  ایماله ، لع یکنه و شونه هاش رو م یم هیتو هال هستن ، مامان از حال رفته، زن عمو گر همه

کوبه و زن عمو ازش  یحواس کاسه کوسه تو سر هم م ی،مائده تو آشپزخونه ب وارینشسته رو زانو زل زده به د

 .متوجه من نشده  یکنه و هنوز کس یآب قند طلب م

گه ،  یو م نیخونه هم ي، اوضاع آشفته  ستیدر انتظارم ن یخوب يه نپرس ، خبرگ یم یبپرسم ، حس دینبا

 هیرم طرف زن عمو ، گر یاما م کهینزد ایرم طرف زن عمو ، لع یچهار زانو م فتادهیکه هنوز راه ن يمثل بچه ا

 .کنه  یم شیزن عمو دلم و ر يها

 یشه و سر تکون م یم سیذاره و صورتش خ یگرده طرفم ، پلک رو هم م یذارم رو بازوش و بر م یم دست

 .... یلیل......  یلیل......  یلیل: زنه ، با سوز و گذاز  یده و اسمم و چند بار صدا م

،  کینزد یهست، ارتباط یارتباط.چرخه  یزن عمو م سیخ يهوش مامان و چشمها یصورت ب نیب نگاهم

 ! ، به نبودن عمو  دیکردن حم ریره به د یحواسم م

 !! تو رو خدا بگو ... ده زن عمو ..ش  یچ: چرخه ، لکنت دارم موقع حرف زدن  یشده و نم لویچند ک نمزبو

که  ي، آب قند ارهیآب قند م ونیلرزون و چشم گر يذاره و مائده با دستها یمامان م ي نهیعمو سر رو س زن

 .ازش نمونده  يزیچ

 یدونم چ یکنم تا حرف بزنه ، انگار م یندازم دور بازوش و التماسش م یشم به مائده ، دست م یم متوسل

 مائده ؟؟؟ : دونم  یشده و نم

 شده ، خدا ؟؟  یچ نیگ یچرا به من نم: زنم  یذاره ، داد م یطاقته و نا آروم ، سر رو زانو م یب اونم

زنگ زدن ،  مارستانیاز ب:  زهیر یک ملرزه و اش یذاره ، م یکنه ، سر رو شونه ام م یطرفم ، بغلم م ادیم مائده

 !!  دیحم

دور گردنم ، صورتش  ادیم ایلع يشه ، دستها یو تار م رهیت ایچرخه ، دن یو زمان م نیکنه ، زم یم هیگر مائده

 ؟؟؟ دی، حم دی، حم دی، حم دیریبم دی، به درك ، بر نی، نفر یلیچشمم ، حرص ، بغض ، دعوا ، س يجلو ادیم

 .خوام بشنوم  یشنوم ، نم یشنوم و نم یآغوش گرم ، مائده است ، صداش و م هیشم تو  یم دهیکش

 . شده ، گفتن دست و پاش شکسته  یچ نهیبابا رفته بب یلی؟ ل یلیل ـ

سر رو زانو ! از حال رفتن و مات شدن نداره ! دونم که دروغه ، دست و پا شکستن خاك بر سر شدن نداره  یم

 ، چرا ؟  یگ یشده ، مائده چرا دروغ م یداره ، دلم خبر شده چ ختنیگذاشتن و اشک ر

******* 
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 .. که تو دلم به پا شده بود دروغ نبود  یمن رفت ، روح من ، آرامش من ، دل منم با خودش برد ، آشوب دیحم

زودتر ،  تلفن مائده زنگ خورد ، مائده سقوط کرد و من نکهیداد ، تا ا یزدم و جواب نم یبه عمو زنگ م مدام

شه  یراه نم مهین قیمن رف دیحم ره،یم یمن نم دیشد ، محال بود ، حم یباورم نم شتر،یمائده شکست و من ب

 .... 

 هیکنم  یکشم و التماس م ی؟ چند ساله زجر م دیرو شن ایلع يخونه نشسته بود که صدا نیا يکجا نیآم مرغ

شد به  یراض يو قبول شد ؟ خدا چطور دیبه عرش رس ایلع يشد دعا یچ ست،یاجابت ن هی ستیگوشه نظر ن

بود ، زود  فیح يادیمردن ز يمن برا دیخونه ؟ مرگ حقه ، اما حم نینشستن جغد شوم مرگ رو پشت بوم ا

 ...  دنیبود پر کش

ها جمع  هیو ناباور ، همسا ونیکشون ، طرالن گر غیبه راه ، عمه اومد تو سر زنون و ج ونیشلوغ شد و ش خونه

و باور نکردم که  دمیکوب واریداد زدن نبود و به جاش سر به د يبرا یی، گلو دمیضجه زدم ، صورت خراش. دن ش

از گلوم  يچشمم از اشک و آب قند ي سهکردن کا یخال يمگر برا فتادیهم ن يپلکم رو.  ستین گهید دمیحم

 .من تشنه ، گرسنه و خسته بود  دیکردم و لب از لب باز نکردم ، حم هینرفت ، خون گر نییپا

 شهی، تنها تر از هم نمیتر زیبود ، شب مرگ عز میزندگ يشبها يلدای نیلداتریقرن گذشت ،  کیشب نه و  کی

صبح  ي دهیشب به سپ یاهیگذشت تا س يرو نخواستم ، عمر یکس ییآغوش و همنوا یشب ، گرم نیبودم تو ا

، به  یرفت طلوع کردن، شب به سخت یم ادشی دیخورش کاش يکاش صبح نشده بود، ا يگره بخوره و ا

 .نبود  شیزن چند ساعت پ گهیکرد، مامان د ریکه مامان و پ یگذشت ، شب يکند

که سفرش برگشت نداره و آب همه  يزیعز يبدرقه  يوداع، برا يبرا انیشه و خونه شلوغ تر ، همه م یم روز

 ... نباشه  گهید دمیکنم که حم یاثر و من بازم باور نم یپشت سرش ب ختنیر يبارونها برا

،  ادیز ي هی، نه که اشکش تازه باشه ، چشمهاش سرخه از گر زهیر یبا مامانش ، مامانش اشک م ادیم سمانه

گه و از صبر بر  یکنه و از حکمت خدا م یکنم تو آغوشش ، نوازشم م یم یکنه و من خودم و خال یبغلم م

 دونه ؟  یو از دست دادم ، نم یدونه من ک یسمانه م، مامان  بتیمص

 .... تو آغوش هم  میزن یهم شکسته ، هق هق م سمانه

به دردام اضافه شد، سمانه هنوزم باورم  يچه درد يدی، د اوریو  اری یکس شدم ، ب یب يدیسمانه ؟ د يدید ـ

 ... شه  ینم

 .کنه  یم هیمن گر يکنه ، پا به پا ینم حتمینص شهیمثل هم. کنه  یآرومم نم سمانه
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که  ییشه، بابا یم شتریره و هق هق ها ب یمحل ، صداها باال م يشوهر عمه و بزرگها یبه همراه ادیم بابا

وزنش رو  ینیکه قوت تحمل سنگ ییرفته بود کمر راست کنه و سربلند برگرده با کمر شکسته اومد و زانوها

و بغل کردن بابا  دنیدو ينبود برا ییشدن و پا یم دهیکش نیزم يکه رو ییپاها ينداشتن، دلم کباب تر شد برا

 .  دمیو حجم نبودن حم یبه بزرگ يدرد. چند ساعته تو آغوشش  يکردن درد دل ها یو خال

 دیبابا ؟ بابا همه هستن و حم ینیب یبابا ، استقبالت رو م يخوش اومد: کنم  یم يزنم و زار یدلم ضجه م تو

شب چند  نیشده ات رو نظاره کنه ، مگه ا دیسف ییمو ستین دی، حم نهیات رو بب دهیقد خم ستین دی، حم ستین

 . ودحق نب دیکرد ؟ بابا زود بود ، رفتن حم ریسال گذشته که همه رو پ

بابا . زنم  یکنه، پاهام و چنگ م یکنه و سقوط م یتموم م واریرو د دیعکس حم دنیبابا رو د يپاها قوت

 .  ختیفرو ر ادیبه سر بچه هاش م یچ ستین الشیخ نیکردم ع یکه فکر م ییشکست ، بابا

که  ادیم یرسه ، وقت یزرد از راه م يبهش گفتن که با رنگ و رو یبهش خبر داده ؟ چ ی، ک ادیهم م دیوح

،  ارهیرو با خودش م نمیکه جسد مهربون تر یآمبوالنس، آمبوالنس دنیرس يهستن و حاضر برا اطیهمه تو ح

 نیا يآجرها ینباشه ؟ حت گهید دیشه حم یباورش م یره ، ک یاز حال م دیزنه وح یزانو م اطیدر ح يجلو

 ... خوب من  يشه برا یو دل سنگ آب م دیکنن فقدان حم یخونه هم باور نم

کنن ، همه  یبلندش م دیوح يکه حق نداره تموم بشه ، دوستها یشن از اشک ، اشک یم یپر و خال چشمام

 .گرفته  يپوش، رخت عزا به تن و صورتها اهیس

 یم اطیدر ح يآمبوالنس جلو یکنه وقت یم ستی، قلبم ا ادیو زمان به لرزه در م نیزم امت،یشه و ق یم غوغا

،  نمیب یم دیتاج گل سف ونیو م دیعکس حم یوقت رمیم یشه ، م یعبدالباسط همه جا پخش م يو صدا ستهیا

 ی، دست سمانه رو چنگ م مبوالنسدر آ يبرن برا یهمه اتفاق افتاد و من خبر نشدم ؟ مردها هجوم م نیا یک

داداشم کل بکشم ، داداشم از سفر حج برگشته ، داداشم با لباس  يبرا دیبرم استقبال ، با دیزنم تا رهام کنه ، با

 .... ش ، آرزوها داشتم واسه ا میهلهله کن دی،با هیاومده، چرا گر يداماد

کنم و  ی، التماس م نیکوبم به زم یشن ، پا م یده ، دستم تو دست خودش و مامانشه ، مانعم م ینم اجازه

 ....  نمیب یفقط اشک م

 یم رونیناقوس مرگه، تابوت و ب...بلند بگو ال اله اال اهللا ..... اهللا  یول یمحمد رسول اهللا و عل.... اله االاهللا  ال

 .... رو  يروز نیهمچ يدید ی؟ به خواب م يمن و تو خودت جا داد دیحم يقد و باال یداشت یاقتیچه ل.. کشن 
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مردم،  یم دیشه ، حق من بود ،من با یم رهیو ت اهیمن س يلرزونه و چشمها یخونه رو م ادیو فر غیو ج ونیش

 ....  يبود اریکه  ییکه سر بار بودم ، نه تو یمن

******************************** 

شد مثل اصحاب کهف تو  یجدا شدن از لحظه به لحظه درد ، چه خوب م يای، دن هیالیخ یب يایخواب دن يایدن

 يایسال ، دن 300روز ، نه بعد از  300شدم ، نه بعد از  ینم داریب گهیرفتم و د یخودم به خواب م ییغار تنها

رفت و همه  دیهم داره ؟ حم یقشنگ دیبدون حم یداشته باشه ؟ زندگ دنیخواد بکنه که د یم يرییمن چه تغ

 ... خوب و با خودش برد  يزهایچ ي

کشه  یم ریو مغزم ت رهیگیسوزه ، قلبم درد م ی، دلم م میزندگ يلحظه ها نیتلختر يآور ادی یعنیشدن  اریهش

،  امتیرفت به ق داریبار ، د نیآخر يماهش برا يرو دنیو بوس دنی، بدون د یخداحافظ یمن رفت ب دی، حم

 دلخوش باشم ؟  یمن حاال به چ

 ادیز مینفرت از خود تو زندگ يِلحظه ها نی، از ا اوردمیشم از خودم ، از خود ناتوانم که چرا طاقت ن یم زاریب

 ایخدا.  یراه جبران چینداره ، ه یراه جبران چیمحروم شدم که ه يزیفرق داره ، از چ شهیبار با هم نیداشتم و ا

شاد و خندون و  دیامکانش هست حم یعنیبوده ،  ایرؤهمه اش  نمیبشم و بب داریشه ب یخواب باشه ، م شه یم

 شه ؟  ی، م الیهمه فکر و خ نیسالمت از راه برسه و با حضورش خط بطالن بکشه رو ا

 !! محاله  ییچون آرزو!!  نه

 يبرا دیجمع باشم ، با ونیم دی، االن با یبلند شدن ، من عقب افتادم از همه چ يکنم برا یگاه م هیو تک دستم

 .که ازم ساخته است  يکنم ، تنها کار ياز دست رفته ام عزا دار زیعز

که کنارم  یکس ينفسها يصدا یمن حت کهیکه کنار تختمه ، اتاق تار یخوره به دست یبلند شدن دستم م موقع

 . دمیرو نشن دهیخواب

  ؟ يشد داریب: پرسه  یکنه و م یبلند م سر

 ماست ؟ يسمانه است ، سمانه هنوزم خونه  يخش دار وگرفته  يصدا

زنم تا چشمام  یزنه ، چند بار پلک م یکنه ، نور چشمم و م یره و چراغ اتاق وروشن م یکورمال راه م کورمال

خون ،  يورم کرده و سرخ ، چشم کاسه  ي، پلکها نمیب یاتاق عادت کنه و صورت سمانه رو م ییبه روشنا

 ؟  ختهیبه هم ر دح نیشه تو دست گرفتش ، چرا ؟ به خاطر من تا ا یکه جمع شده و م یصورت
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سمانه . دزده  یبدتره و نگاهش و از صورتم م هیاز صدتا گر میدون یکه هر دوتامون م يخنده ، خنده ا یم تلخ

 خوبه ، مهربونه ،  دیچون مثل حم دهیآور حم ادی

 ! وقفه عادت کنن یب دنیبه بار دیمن با ي، چشمها رمیگ یاز سر م هیخزم تو آغوشش و گر یم

داره آرومم  یدادن سع يکشه و با دلدار یکنه ، دست به کمرم م ینم هیگر یکنه ، اونم بغض داره ول یم بغلم

 .کنه  یم شتریاشک م و ب يدونه هر کلمه اش جوشش چشمه  یکنه و نم

 هیبرم : زنه تو صورتم  یشه و زل م یازم جدا م شه ، ینم یدل من خال يعقده ها يزود نیدونه به ا یم

 ! ، لبات پوسته پوسته شده  يرنگ به رو ندار نی؟ ب يبخور ارمیب يزیچ

 .. خورم  ینم: دم بلند بشه  یو اجازه نم رمیگ یو م دستش

 .. شه که  ینم ـ

 . تونم سمانه ، باور کن  ینم ـ

 .. نکن  هیگر. باشه ، آروم باش : پلکم  ریکشه به ز یم دست

 . رونیخوام برم ب یم ـ

 . میبر ـ

بودم و  دهیماه محرم خر تیکه به ن یرنگ یمشک کیکنه ، تون یکنه بلند بشم و لباسم و مرتب م یم کمکم

 ؟  ینرسه ، ک ندهیمن به ماه محرم سال آ دیکرد حم یفکرش و م یک.  دمیپوش دمیحم يعزا ياالن برا

دم و باکمک  یتکون م ي، سر کیاقوام دور و نزد.. رم ، همه هستن  یم رونیتو دست سمانه از اتاق ب دست

، عمه  زهیر یکنه و اشک م یخودش زمزمه م ي، سالن شلوغه ، مامان برا نمیش یم واریسمانه همونجا کنار د

، صاحب عزاست و کنار  ستینبه دستش  یچیه اریاخت دیتو مجلس حم نباریا گهیطور ، زن عمو که د نیهم

 ییزن دا یگذاشته ، حت واریخواد آروم باشه، خاله سر به د یکنه و از مامان م یم هیشسته ، خودش گرمامان ن

 ... هم ناراحته 

رسه ، من نه  یصداست و کم کم به هق هق م یکه ب يا هی، گر رمیگ یاز سر م هیذارم رو زانو و گر یم سر

 .... کنم  هیو گر زمیاشک بر دمیتونم تو نبود حم یبلند ، من فقط م يبا صدا ينه عزا دار. بلدم  یروضه خون

...  ارهیکنه و اشک همه رو در م یم دیحم يها یخوب ادیذارم رو شونه اش ، عمه  یکنه ، سر م یبغلم م سمانه

 ....شه  یهمه بلند م هیگر يزنه و صدا یبردارش و صدا م زیبا سوز دل عز
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 ییدلت به حال تنها یبا اون همه بزرگ ایجگرم بذارم ، خدا يدلم جا بدم ، دندون کجا يدرد و کجا نیا ایخدا

 من نسوخت ؟ 

 یهراسون سمانه رو م يفته به بدنم ، صدا ی، رعشه م دمیبه چشم رفتنش و ند یمن رفت و من حت جون

 .زنه  یشنونم که زن عمو رو صدا م

ره ، اصرار  ینم نییاز گلوم پا يزیچ یکنم ، چرا وقت یکشم و پلک از هم باز م یم هیتن زن عمو رو به ر عطر

 دارن به خوردن؟

 .خوام زن عمو  یخورم ، نم ینم: زنم  یکه تو تنم مونده دستش و پس م یتوان با

 .  شیرنیسوزه از ش یتو حلقم و تا ته وجودم م زهیر یزور چند قطره شربت گالب م به

 ! به روزت اومده  یچ ینیب یبخور ، نم ـ

روز  هیخودشه ،  ییخواست خدا بود ، دارا: خونه  یکنم ، پر از درد ، پراز حرف ، حرف نگاهم و م یم نگاهش

تو اتاقت  ير ی، م ستین یراض دمی، حم ینکن ي، از خودش صبر بخواه ، ناشکر رهیگ یروز پس م هیده و  یم

 ؟  يبخور ارمیب يزیچ هی،  یاستراحت کن

 . چسبم به سمانه  یو م نیزم شم به یگم نه و چفت م یتکون سر م با

 . برات نمونده  ی، جون یفتینکن ، از پا م یتاب یب یول.. باشه : کشه تو صورتم  یم دست

که من مشتاق ادامه  یداره ، چه قشنگ یچه خوش دیبدون حم ی، من از خدامه هرچه زودتر برم ، زندگ بهتر

 دادن باشم ؟ 

 ؟  يچطور... باور کنم  يمن چطور ایذارم ، خدا یسمانه و پلک رو هم م فینح يذارم رو شونه  یم سر

عروسش به طرف  یکه با همراه نمیب یرو م یعیکنم و حاج خانم رف ی، چشم باز م ادیسالم و صلوات م يصدا

 دهیکنه ، مادر دوتا شه یذاره بلند بشه ، بوسش م یمامان و نم يذاره رو شونه  یره ، دست م یمامان و عمه م

ها صورتش و  یرود ، ماه اروندشده ، تو  دیپنج شه يشون کربال یکیگفت  یعمو م ی، من که نبودم ول

 ی، سمانه کمک م ادیو فرتوته ، به طرف منم م ریکردن ، پ شیبازوش شناسائ يرو یخورده بودن و از ماه گرفت

 یبه حال یکنه ، عطر حرمش آدم وحال یذاره رو شونه ام ، بوسم م یکنه بلند بشم ، احترامش واجبه ، دست م

فهمه  یاست و م دهیاست ، داغ د دهیکش یخونه برام، سخت یلب ذکر م ریبوسه و ز یرو م میشونیکنه ، پ یم

 .  میدار یچه حال
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 دیخبر فوت حم دنیو بعد از شن شبی، از د ایره سراغ لع یکنم ، م یره به طرف چپ من ، با نگاه دنبالش م یم

 یمرگ نم يهمه آروز يبا نفرت و بغض برا ياگر اون جور دیست،شای، حال و روزش برام مهم ننگاهش نکردم

؟ اونم رنگ به رو نداره ، لباش  دیارز یم دیبه اندازه مرگ حم ایمن االن زنده بود ، شوهر کردن لع دیکرد حم

حالش  نی، اما حالش ؟ ا فتهیخوام چشمم بهش ب یازش متنفرم که نم يرنگه و پوسته پوسته شده ، به حد یب

گفت همه تون  یراحت م شبیداره ،اما د يفقط با من سر ناسازگار ایبده ، لع ایگم لع یده ؟ نم یم یچه معن

 ...  دی،شا دی، شا دینزده بود شا رونیبود ، با اعصاب خراب از خونه ب شکستهن دیبه درك ، اگه دل حم نیبر

،  رهیخدا بوده و دلش خواسته پسش بگ ییدارا دین عمو گفت حمدونم حرفام و حسم همه از سر بغضه، ز یم

 رفت ؟  یما م نیاز ب دیبازم حم یعنیاومد  ینم يشد ، اگر خواستگار ینم ییاگر دعوا

گه جوون بوده از  ی، م زنهیرو پس م ارهیکه مائده براش م ییکنه و چا یاشکش رو پاك م یعیخانم رف حاج

 ... ره  ینم نییگلوم پا

 از من خواهر دارن ؟  يچه انتظار هیبق

از منم داغون  دیبا ایکنه ، لع یم هی، سرش و تو دستش گرفته و گر ایشه طرف لع یم دهیناخودآگاه کش نگاهم

باشه ، خواست خواست خدا  ریاگر تقد یطرف ، حت کیطرف و عذاب وجدان  کی زیعز يتر باشه ، مرگ برادر

به من  يهمه بد نیبگذرم ، ا ایلع ازتونم  ینداشته بازم نم شیگنجا شتریب روزیتا د دیعمر حم مونهیباشه و پ

 ...  شبیوقت به دل نگرفتم ، اما د چیوقت ، خدا شاهده ه چیکرد ، دلم و شکست ه

نگاهم و حس کرده  ینیسنگ دیکنه ، شا ینگاهم م میکنه و مستق یدن، سرش و بلند م یم شیدلدار دوستاش

 ی، من حت رمیگ یکنم و نگاه از صورتش م یتو صورتش مکث م هی، چند ثان نهیخواد حال من و بب یم دی، شا

 . متأسف باشم  ایلع يخوام برا ینم

 یخانم ، جونم ، آروم باش دخترم ، م سیفرنگ: ده  یم يکه نشسته مامان و دلدار ییخانم از همون جا حاج

 ی، همه م نهیهم یزندگ عتیطب یمرده اش رفته ؟ سخته ول پشت سر ی،ک نیاما من و بب يدار یدونم چه حال

خدا  يباش به رضا ی، راض شمونه و ملک یوقت ، خدا م یب یکیوقت ،  یکیآسون ، یکیسخت ،  یکی،  میر

!! 

 .من آسون رفته بود ، به وقت رفته بود  دیکاش حم يا و

 ادیخواد همراهم ب یرم تو اتاقم ، سمانه م یبره ، م نییکه غذا ازش پا ییشه اما کو گلو یشام پهن م ي سفره

 ..شم  یمانعش م
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 ! شامت رو بخور  نیبش ـ

 .خورم  ینم: زنه  یبار اشک تو چشمش حلقه م نیصدم يبرا

 . ستیهم ن یکنم ، سمانه تعارف نداره ، خجالت ینم ياصرار

 ؟ یمون یم شمیشب پ ـ

 پر توقع نشدم من ؟  چه

 . دنبالم  ادیدوست دارم ، اما بابا گفته آخر شب م: ندازه  یم نییسر پا خجل

 .  ستمیکنم تا بدونه ناراحت ن یو نوازش م بازوش

و  ستهیا یرسه م یاتاق من رد بشه ،کنارم که م ياز جلو دیبا ایشه و دوستاش همراهش ، لع یهم بلند م ایلع

 يخونه ، دست جلو یکنم و خوب حرف نگاهم و م یزنم فقط نگاهش م ینم یحرف چیکنه ، ه ینگاهم م

افتاده  یچه اتفاق ونهخ نیبفهمن تو ا هیخوام بق ینزنه نم یکنه ، کاش حرف یذاره و هق هق م یدهنش م

،چه خوب  رهید یهر حرف يهر کار ي، برا رهید یول..  نمیب یرو تو نگاهش م یگه و رد شرمندگ ینم يزی،چ

از  شتریو دلمون ب میافتاد ینم ریگ یتیموقع نیتو همچ دی، شا میکرد یر مشد قبل از حرف زدن خوب فک یم

 ...سوخت  ینم دیاونچه با

************************************* 

 نی، اول میبرگشت دیحم يو ابد دیجد ياز سر خاك ، از خونه  شیتموم شد ، چند ساعت پ دیرفتن حم مراسم

 یاز سر دلتنگ يا هیقبرش گذاشتم و گر يکه رو يو مبارك گفتن بود ، سر دیکه سر زبونم امد منزل جد یحرف

حسرت ببرم به  شهیتا هم دیو من با نخاك بلندم کرد يتموم بشه و از رو دیو غم ، اجازه ندادن درد دلم با حم

،  ختنیام ر نهیکنه ، از خاك دور قبر تو س یو تو آغوش گرفته و رهاش نم دمیکه بدن گرم حم يخاك سرد

مشت  هیکه سالها همدمت بوده رو با  يزیشه عز یمگه م ستیطور ن نیاما ا ارهیم يگن خاك مرده دلسرد یم

 ؟ یخاك فراموش کن

شه  یها سرد و خاموش نم يزود نیکه به ا یشیسوزان و فروزان بود ، آت یشیآت دی، رفتن حم میسوز یم همه

گفتن آخر غمت باشه ، اما تازه  یمونه ، همه م یافتادن مثل جرقه افتادن تو انبار کاه م دیحم ادیو هر لحظه 

 .اول و سرآغاز غم بود 
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 یچند روز نصف نصف شده و انگشت م نی، تو ا ایلع یرفت پ یدونم چرا نگاهم م یهم بود ، نم ایبه لع حواسم

 دایتفاهم پ ایبا لع يزیچ هیبلند نبود و من تو  يبا صدا يو زار ونیهم مثل من اهل ش ایچشمهاش ، لع ریره ز

 !! صدا  یب ي هی؛ گر دیبعد از رفتن حم میکرد

پوش ، تو خواب هق  اهیو س نیتا امروز صبح که خاله خانم اومد ، ناراحت و غمگ میکدوم لب به غذا نزد چیه

کرد ، خاله  دارمیشد و از خواب ب دهیبه نوازش به صورتم کش یزدم که دست یو صدا م دیکردم و حم یهق م

 ازیخاله ن دییکردم ، انگار به تأ هیگرراحت به آغوشش رفتم و  یلیناراحت و من راحت ، خ ییخانم بود با چشمها

و خواست خدا  ریتقد يو گذاشت به پا دیخبر نداشت رفتن حم يزی، خاله که از چ امیکنار ب دیداشتم تا با غم حم

 ره ؟  یحرفها به گوش دل فرو م نیهم آزرده نباشه اما مگه ا دیاشن تا روح حم، از همه خواست آروم ب

... خندون و خوشحال  یپوش ، با صورت دی، سپ نمیب یو م دمیچرخونم حم یاون موقع به نظرم هر جا چشم م از

آورد تو  ییرایپذ يرو برا سیو ساند کیک يبسته ها يکه فؤاد جعبه  يبار نیبار تو مراسم ختم بود ، آخر هی

 ییابا چیکرد و ه یم هیگر دیبابا و وح ثلرو زد ، م یهمه چ دیو ق دیزحمت کش یلیخ دیحم ي، فؤاد برا هینیحس

مارو  يست هوا ای،خانواده اش هم بودن ، خواهر کوچکترش فاطمه همسن لع ننیاشکش رو بب گرانینداشت د

 .... رو  ایداشت بخصوص لع یلیخ

بد اخالق و غر غرو  يساله همراهش هستن ، بچه ا کی باًیتقر ییجوون و دختر بچه ازن  هی ومدهیتنها ن خاله

برعکس اسمش که دالرامه ، خاله اون خانم و دختر بردار شوهر و  رهیگ یجز مامانش آروم نم یک چیکه بغل ه

که داره اصالً اهل  یپیو ت ظاهرکنه ، اسمش گالره است ، نگاهش مهربونه ، بر خالف  یم یعروسش معرف

 .  هیشوهر خاله موروث يبودن تو خانواده  ایر یب نکهی، مثل ا ستیباالگرفتن خودش ن

خونه  انیعمو بودن م يکه خونه  ونیرن و آقا یکنن و م یم یمهمونها خداحافظ شتری، ب لیکم ياز دعا بعد

باشه ، شکسته تر و  شیدو روز پ ين باباشه همو یو االن باورم نم دمیدوبار از دور د یکیخودمون ، بابا رو  ي

 يزیهم چ دیبابا رو از پا در آورد ،از وح.  بود نیسنگ يادیبابا ز يشونه ها يبرا دیتر از قبل شده ، داغ حم ریپ

ده چه درد  یافتاده و لرزونش نشون م ياز هم جدا و شونه ها یبود و نفس دیغار حم اری دینگم بهتره ، وح

 . کنه  یرو تحمل م یبزرگ

جوون بودنش عزت و احترام  نینا آشنا به چشم ما هم هست که بابا و عمو در ع ي بهیغر هیآشنا  يمردها بجز

 .ذارن  یسرش م يادیز

 .با مامان ، عمه و زن عمو آشنا بشه  ادیخواد ب یزنه و ازش م یخاله صداش م یآشناست تا وقت نا
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 !  نجایا ایماهان جان ، پسرم ؟ ب ـ

کنم ، صورتش مثل خاله ابهت و  یداره و من تو صورتش کنکاش نم يبلند ي، قد و باال رمیگ یم ازش نگاه

 . ستنین یخاله خاک يآشناها يانگار همه  رمیحرفم و پس بگ دیجور غرور ، با هی دیجذبه داره و شا

 .و با وقار  نیشنونم ، محکم ، با ادب ، مت یبا مامان و م شیاحوال پرس يصدا

 . نیبدون کیما رو تو غم خودتون شر... گم  یم تیتسل ـ

مائده به پهلوم حواسم و جمع  يکنه ، سقلمه  یم یاحوال پرس هیمنوال با بق نیکنه و به هم یتشکر م مامان

 .کنه  یمائده م

 ؟  هیچ ـ

، سمانه سمت چپم  ستمیخواد منم با یو با اشاره م رهیگ یدر حال بلند شدنه ، دستش و به سمتم م خودش

شم ، نگاه گذرام  یم ستادنیمائده ا يکه روبه رو ییخواد بلند بشم و من تازه متوجه جفت پاها ینشسته و ازم م

ذارم و با کمک  یتو دست مائده م دست،  امیکنن ، به خودم م یکه دارن نگاهم م ییکنه با چشمها یم یتالق

 . ستمیپا با پام خواب رفته و خدا کنه بتونم سر یکیشم ، اون  یسمانه بلند م

داره ،  یفیندازه به جونم و صدام لرزش خف یشدن استرس م ریگه ، غافلگ یکنه و خوش آمد م یسالم م مائده

ره ، بعد از مائده  یانتظار نم نیخاله کمتر ازا يکردم بخواد با کوچکترها آشنا بشه اما از دست پروده  یفکر نم

 . دیمکنم از حضورش تو مراسم ح یکنم و تشکر م ینوبت منه ، سالم م

 .خانم  یلیگم ل یم تیکنم ، تسل یخواهش م ـ

،  گهیکرده ؟ حتماً د فیخانم ؟ خاله خانم براش تعر یلیقورت دادن آب دهنم و نشنوه ، ل يکنم صدا یم یسع

 .شناسم وازش مطمئنم  یرو خوب م تشیره چون شخص یبد نم يگفته خاله خانم ؟ فکرم به جاها یچ

 .  نیدیمنونم ، زحمت کشم ـ

 یکنم م یکشم ، مثل مائده ، حاال که دقت م یشه و من نفس راحت م یگه و رد م یم یکنم یم خواهش

 .از من  شتریب یکرده حت خیمائده  يدستها نمیب

گه و  یآقا ماهان به به م دنیبا د ومدهین نییخانم که تو بغل مامانش جا خوش کرده و از صبح تا حاال پا دالرام

 یکنه ، محکم به خودش م یبغلش م یمعطل یکشه طرف ماهان و اونم ب یخودش و از بغل مامانش م

 یلیبا هم دارن و خ یکینزد هکنه ، معلومه رابط یبار صورتش و غرق بوسه م نیبار که چند کی هیفشاردش و 

 .... ره طرفش  یکنه و م یبغل باز م اقیدوستش داره که خودش با اشت
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********* 

ره ،  یو بعد همراه سمانه م نهیش یکنار بابا م يا قهیده ، چند دق یم یدنبالش ، سر سالمت ادیسمانه م يبابا

چند روز همراه  نیشه ، ا یم یراه سیخ يکنن و سمانه با چشمها یمامان ، بابا ، عمه ، مائده ازش تشکر م

 دواریام گهید ي هیثان هیشه به  ینه ؟ نم ای ادیم شی، فرصت جبران محبت سمانه پ ختیمن سوخت و اشک ر

برام ثابت  نیکه منتظر جبران کردن من باشه ، ا ستین یسمانه هم کس!!  ختیبود و فکر کرد و براش نقشه ر

 ... شده است 

دلم و  ينایم ي شهیرو ندارم ، چرخ گردون دست به سنگ شد و ش یزندگ دنیچشم د گهیمنم که د نیا

کدوم تنها  چیه گهیو د دیحم شیرفتم پ یاومد و م یکاش فرشته مرگ سراغ منم م. شکست و من و تنها کرد 

، تحمل کنم و  نمیروزها رو بب نیرفتم و نبودم که ا یبود من زودتر از اون م دهیبه موقع نرس دیاگر حم.  مینبود

 ...دم نزنم 

 يحرفاشون دلدار شتریزنن ب ی، همه دور هم نشستن و حرف م هیبزرگونه شده ، خواب از چشم همه فرار جمع

و  واریزدن به د هیمن تک يهم نشسته ، همراه فاطمه خواهر فؤاد روبه رو ایلع.دادنه ، از خواست خدا حرف زدنه 

 یم یفؤاد هم خداحافظ يکنه ، خانواده  یرشته رو پاره م نیمامان فؤاد ا ییزنه ، صدا یفاطمه براش حرف م

فؤاد و بغل  یشه وقت یبابا کباب م يچند روز ، بخصوص فؤاد ، دلم برا نیبود تو ا ین ، حضورشون قوت قلبکن

و براش زنده کنه ،  دیحم ادیخواد بهش سر بزنه و  یاز فؤاد م ی،وقت يد یرو م دمیحم يگه بو یکنه و م یم

 دیعوض شده ، شا یکن یه فکرش و نمک ییکه به اندازه ا ییسوز بابا ، بابا پر يبا صدا ادیاشک همه در م

 . ادیب ادشی، خودش و  ادیبابا که به خودش ب يتلنگر شده برا هی دیخودش ، مرگ حم یبرگشته به جلد اصل

ندازه  یم نییکه سرش و پا يجبران کردن و فؤاد يفؤاد و به شاد یو عروس یسالمت يرن با دعا یم اونها

 .کنه  یحرفها و اشکش رو پاك م نیا دنیموقع شن

 : پرسم  یتو جمع موندن رو هم ندارم ، به نجوا ازمائده م ياما حوصله  ادینم خوابم

 شه ؟ یمائده برم تو اتاقم بد نم ـ

 ؟ ادیخوابت م: ده  یچرخه و جوابم و با سؤال م یجمع م ونیم نگاهش

 .شده  يهمه تکرار يبمونم ، حرفها نجاینه ، کشش ندارم ا ـ

 ؟ یبینه چه ع:  دیحم ياز خواهر نداشت و نگذاشت برا کشه ، مائده کم یم آه
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شه اول از  یهمه بلند م يگم و صدا یم يکنه بلند بشم ، روبه جمع با اجازه ا یو کمکم م رهیگ یو م دستم

 :همه زن عمو 

 !چشم رو هم بذار  کمیجان ،  یلیبرو ل ـ

 یبه بزرگ يخاله خانم ، اون موقع که درد يبه حرفها ادیم ادمیکنه ،  ینگاهم م سشیخ يبا چشمها مامان

 .... به مداوا نداشت ، االن که  يخونه نبود ، مامان عالقه ا نیتو ا دینبودن حم

 یکشه ، تلخ م یتو موهام م یداره و دست یکشم ، شالم و از سر برم یکنه رو تخت دراز م یکمک م مائده

 .کم استراحت کن  هی: گه  یخنده و م

 :م فشار یو م دستش

 بمونم تا خوابت ببره ؟  يخوا یم ـ

 .به صبح برسه  دیمن شا دنیتا وقت خواب موندش

 . تو هم استراحت کن . نه  ـ

 ! يدیزحمت کش دیحم يبرا یلیمائده خ: شه  یم سیشکنه و صورتم از اشک خ یم بغضم

 .گفتن حاللش کن  يذاره رو لبم ، خودمم دو دل بودم برا یم دست

است به  رهیهر دوتامون خ يده ، نگاه بهت زده  یاجازه رو نم نیبگه و باز شدن در اتاق ا يزیکنه چ یباز م لب

 .  ستادهیکه تو چهار چوب ا یدر و کس

تو  نجای، چکار داره ا نهیرسه هم یرفتارش به ذهنم م يکه برا یداخل اومدن ، تنها معن يو دو دل برا استیلع

 اتاق من با من ؟

 یوقتها من بودم که نگاه ازش م شتریاما ب می، چند بار چشم تو چشم شد میف نزدحر یچند روز کالم نیا

 .شه یره و بلند م یشم ، دست مائده از صورتم کنار م یم زیخ میگرفتم ، ن

 .  هیبق يبرا ارمیب يزیچ ییچا رون،یمن برم ب ـ

 یبرام تداع ایخلوتم با لع نیخواد خلوت دو تا خواهر و به هم بزنه ، خاطره آخر یکنه مزاحمه و نم یفکر م حتماً

 کنه ؟ یمن درد م يگلو يبه اندازه  ایبود ، فک لع یکیمن  يشه ، فشار دندونهاش با فشار دستاش به گلو یم

گذره  یم اینار لعشه و از ک یم دهیبه من کش ایکنه ، نگاهش از لع یرفتن اشکش رو پاك م رونیقبل از ب مائده

. 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٩٤ 

که  ایلع ي هیرسه و سا یبسته شدن آرومش به گوشم م ياز در اتاق و صدا رمیگ یره و نگاه م یم رونیب مائده

 .شه  یتر م کیو نزد کینزد

فکر کنم ،  ایلع يآخر ، به حرفها يخوام به لحظه  یکنه ، نم یم سیزنم و بارون اشک صورتم و خ یم پلک

و  ایو از چشم لع دیمرگ حم گهیو خواست خدا برامون گفتن و بهش فکر کردم که د ریاز تقد نقدریچند روز ا نیا

 ! آخر  يتو لحظه ها دیحم خورشه ، به خاطر نگاه دل یصاف نم ای، اما دلم با لع نمیب ینم نشینفر

قت کنم ، غم نگاهش ، مات شدنش ، فکر مشغولش ، ر ی، گذرا و کوتاه نگاهش م نهیش یتخت م ي لبه

 ! از من  شتریکرده ، ب زشیانگ

 یم اریهش یذارم و وقت ی، نه فقط از درد خواهر بودن ،چند لحظه پلک رو هم م.رفته خواب ندارم  یاز وقت ـ

، از  یبودم ، دلم از خودم، از زندگ یعصبان! بشه  يطور نیخواستم ا یشم دستام دور گلوم حلقه شده ، من نم

اونجا  دیحم ریغ یاز همه گرفته بود ، عقده هام سر باز کرده بودن ، حرفام دست خودم نبود ، هر ک... خدا ، از 

 !!زدم یبود همون حرفها رو بهش م

 !! از خودش ؟ حتماً  زارهیهم ب ایزنه ، لع یکنم ، پر از درد و بغض حرف م یم نگاهش

 .شه  ینگاه از من گرفته م دنیو فرصت دزد ادیآن سرش باال م هی

 یافتادن و ب گرانیاز چشم د!! مگه نه ؟؟؟ یدون ینداره ، خودت خوب م یپس زده شدن حس و حال خوب ـ

 خواد مگه نه ؟؟؟  یگناه مجازات شدن تحمل م

بهش فکر کردم  یلیکنم ، خ یگه ، درکش م یهم نم راهیخودم ، پر ب يزنه کف پا یمن و کرده چوب و م ایلع

 شتریب ایاشتراك و تفاهمم با لع ينقطه  یکی یکیکه با من داشته بهش حق دادم ،  يبه خاطر رفتار شهیمو ه

مصره به محکوم کردن من ؟  هنوزمداره ،  یگناه مجازات شدن چه عذاب یدونه ب یم یشه ، اما چرا وقت یم

 .شه  ینم دایپ یرسه و احتماالً دم دست تر از من کس یچون زورش فقط به من م دیشا

 ينور برا ياشعه  هیکنه ، نگاهش ظلمت زده است و دنبال  یم شینگاهش دل آدم و ر یبده ، درموندگ حالش

 چرا اومده سراغ من؟ یکنه و تبرئه، ول هیخواد توج ی، اومده حرف بزنه تا آروم بشه ، م ییروشنا

 !! عمو ، زن عمو ، مائده ، مامان ،  دنیرو شن ایلع يشب من تنها نبودم ، همه بودن و صدا اون

 ده ؟  یم حیمن توض يبرا چرا

 !! که داداشم بود  دیو بخوام ، حم یمرگ کس ستیدلم از سنگ ن ـ
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 ییوقت جا چیه ایلع يها یدوست داشتن ي رهیزنه ، من تو دا یخبر بازم داره به دلم زخم م یو ب ندونسته

 یکه اومده سر زبونم رو ازش م یشم ، مستأصله ، سؤال ینم رینبودم ، بازم دلگ یکس ایلع يمن برا. نداشتم 

 : پرسم 

 ؟ یگ یچرا به من م ـ

 زیدوستت داشت ، براش عز دیحم: شه  یکنه اما فاصله اش با من کمتر نم یم هیشکنه و زار زار گر یم بغضش

بگو فقط گفتم که  بگو حرفم از ته دل نبود ،. خواستم  یبه خوابت ،بهش بگو ، بگو من نم ادی، حتماً م يبود

 ! من و بشنوه  ينخواد صدا دیشا یبهش گفتم ول یلیبشم ، خ یخال

کو  ینگه داشتن نبود ، ول يبد يبرا یی، تو دلش جا ایراحت لع التی، خ ستیاهل دو چشم نگاه کردن ن دیحم

 . گم  یحتماً بهش م دمیو د دیداشته باشه ؟ اگر خوابم برد ، اگر خواب حم ییدرش جا دیکه حم یخواب

ره و من  یره ، م یم رونیکنون از اتاق ب هیشه و گر یتاب م یهر دوتامون سخته ، ب يحرفهاش برا يآور ادی

 یحالش اگر م نی، با ا دمیپلک ریکنم چرا د یشم چرا بغلش نکردم تا آروم بشه ، خودم وسرزنش م یم مونیپش

خدا . کنم  دیی، اما االن محتاج بود من حرفش و تأ ارهیخودش ن يبعدا به رو دیزد ، شا یرفتم سراغش پسم نم

 ... رهیبه خواب خودش تا آرامش بگ ادیب دیامشب خوابش ببره و حم!کنه دلش سبک شده باشه 

و  دنیخواب يتو اتاقم برا امیمرتبه است م نیاول دیشه ، بعد از رفتن حم یم دایخلوت پ هیره و فرصت  یم ایلع

 . نجایبالشمه ، از مائده خواستم عکس و بذاردش ا ریکه ز یعکس د،یتنها با عکس حم. تنها هستنم  یبعد از مدت

انداخته بودن جمع شد ، ازمائده خواستم عکسش و  ادشیو به  دیکه تو اتاق حم يسفره ا لیکم ياز دعا بعد

 .گذاشت  ینبود وگرنه من و با عکس تنها نم ادشیکردم ،  شیراض هیکرد و با قسم آ یبد قلق.بذاره تو اتاقم 

 ...موهاش ... قشنگش  يکشم رو چشمها یکشم ، دست م یبوسم و بو م یخودش عکسش رو م يجا به

گم ، عذاب  یخودش به عکسش م يبه بعد به جا نیکنم ، درد دلهام و از ا یم هیو گر زمیر یصدا اشک م یب

 باالتر هم هست ؟  نیاز ا

رنج بود ، خاله خانم  يو خزون زده بودن ، رفتنت رنج رو يزییعمر من همه پا ي؟ روزها یاشداد یچرا رفت ـ

 زارمیره ، من از جاده ب یم دی، نگفت حم یش ی، تنها م رهیگ یزن م دی، حم رنیم یگفت مامان بابات م یم

،  زارمیهوا ب نیتو ا دنی، از نفس کش یتو و زندگ نیمن و تو ، ب نیکه فاصله انداخت ب يداداش ، از جاده ا

حرفها تو دلم  یلیو خ ی، رفت ارمیکنم ؟ دوام ب یبدون تو زندگ يمن چطور.  ستیسهم تو ن گهیکه د ییهوا

و حسرت گفتنش موند به دلم ، به من تنها ظلم  ی، رفت یخوام چکار کنم تا ناراحت نش یموند ، بهت نگفتم م
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 یشده پوست و استخون ، داره عذاب م ایسر خورده شد ، لع دیشد ، وح اغونپشت بابا شکست ، مامان د.نشد 

 گفت ؟  یها م یچ يدیکشه ، شن

 ...اتاق و کنار من  نیتو ا نجاستیهم مهربونه ، انگار خودش ا شیکشم رو چشماش ، نگاه کاغذ یم دست

و  دمیبه هم بزنه ، من حم یخوام خلوتم رو کس یصدا ، نم یکنم ، ب یم هیفشارم و گر یم نهیو به س عکسش

 ...خوام  یم

داخل و من به حال  ادیم رونیکه از ب يشه و نور یدونم ،در اتاق باز م یگذره نم ی، چند ساعت م قهیدق چند

 گردونه  یخودم بر م

 زن عمو ؟  يداریب ـ

 : پتو  ریبرم ز یم يو فور دیخبر بد ،عکس حم هی دنیشدم و هر آن منتظر شن دهیترس

 ه ؟ شد یچ ـ

 ... شنوم  یم کینزد يزن عمو رو از فاصله ا يزنه ،صدا یکنه و نور چشمم و م یاتاق و روشن م چراغ

،  نید یروحش و عذاب م يجور نیره ، ا ی؟ چرا حرف به گوش شما نم یکن هیگر ای یتو اتاق بخواب ياومد ـ

 !زن عمو  نیبه فکر اونم باش

 ! کشه  یتا به نبودنش عادت کنم طول م ـ

عادت  تمیاطرافم به من و وضع ياز آدمها یلیمن هجده سالمه هنوز خ.شه  یکنه و بلند م یم دییعمو تأ زن

 ؟؟؟ امیکنار ب دیتونم تو چند شب با رفتن حم یمن م ينکردن ، چطور

  يامشب تو اتاقت مهمون دار ـ

 مهمون ؟  ـ

 ! تو اتاقت  انیخوان ب یآره ، خاله خانم و عروسش م ـ

 نجایا دیخوان تا شب هفت حم یم کینزد لیخوابن ، اما جمع فام یعمو م يشلوغه ، مردها همه خونه  خونه

 اشغال شد،ه  دیتو نبود خاله خانم اتاق وح. بمونن و کنارمون باشن 

و  ییمنظورم به زندا هیمادر شیشم ، هم اتاق شدن با خاله و گالره خانم بهتراز قوم و خو یرو تخت بلند م از

 ... دخترشه 

 .تختم بخوابن  يشون رو یکیتا  نیتخت و عوض کن يزن عمو مالفه  ـ

 .تو اتاق  انیم دارهیو خاله به اتفاق گالره خانم و دآلرم که هنوز ب رونیره ب یعمو م زن
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 جون ؟ یلیل میکرد دارتیب ـ

 !!  نییخواب نبودم ، بفرما ـ

 ادیم ادمیتخت و  يره سراغ ملحفه  یکنه و م ینگاهم م ، مائده مشکوك و ناراحت انیعمو و مائده م زن

پنهون  دشیسرخ و ورم کرده از د يچشمها. ده  یپسش نم گهیاونجاست ، به دستش برسه د دیعکس حم

 .نموندن 

 یتخت بودم ، وگرنه به مائده نم کیکمدم ، خوبه که نزد يذارم تو کشو یدارم و م یعکس و بر م يفور

 . شدن  دهیخر ستیوقت ن یلیکه خ ییکنه ، تشک ها یتا رختخواب نو پهن م، زن عمو چند  دمیرس

 . میخواب یم نیزم يتخت بخوابه و خودم با گالره و دآلرام رو يکنم رو یخاله خانم تعارف م به

 هیزنه و گر یگم االن نق م یخودم م شیکنم ، پ یخندم و نازش م یزل زده به صورتم ، به روش م دآلرام

 ... کنه تا بغلش کنم ،مامانشم از حرکتش تعجب کرده  یخنده به روم و دستش وباز م یکنه ، اما م یم

 یاومده بجز بغلش پدرش به کس ی، از وقت بهیمنم عج يکنم ، برا یزنم و بغلش م یاش نم نهیرد به س دست

 . محل نداده و حاال 

 .زنه  یاش حرف م کشه رو صورتم و با زبون بچه گانه یکنم و دست م یم بوسش

 شیخواد بره پ یگه م یبمونه م شمونیخواد پ یو در جواب تعارف گالره که ازش م ارهیم خیپارچ آب  مائده

 .ذاره  یبنده و تنهامون م یدر اتاق و م ایلع

بپوشه و تو بغل من لباسش و عوض  یشه تا لباس راحت یکنن ، دآلرم از بغلم جدا نم یرو عوض م لباسشون

 . کنه  یم

 ! راحته و االن با تو  شیفقط با ماهان و دائ... جون ، بد قلقه  یلیدوست داره ل یلیمعلومه خ ـ

 . شماست ، اصالً به آقا ماهان نرفته  هیشب شتریب ی، خدا بهتون ببخشه ، ول هیدختر ناز ـ

و مالحظه ام رو کرد ؟ من  زنه ، نکنه از حرفم ناراحت شد ینم یره تو فکر و حرف یزنه ، م یروم لبخند م به

 .... فقط اظهار نظر کردم 

و  ی، از سخت میرو هم پشت سر گذاشت دی، چهلم حم ارمیدوام ب دیکردم بعد از حم یکه فکر نم يناباور نیع در

 نیو گره خوردن به خاطره ها ، تلخ تر وستنیبگم کمه اما گذشتن و به گذشته ها پ یروزها هرچ نیا یتلخ

با  دیکنه و من با ینم کیرو نزد جلمرگ و ا ي، اشک و خودخور هیکه گر دمیباور رس نیبه ا خاطره ها و من

 ؟  یتا ک یبسوزم ول يدرد دور
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 یخانواده ما فرق يو بود و نبودش برا شهیمثل هم دی، ع یشگیگذشت ، بهار ، بهار هم دی، ع دیاز راه رس بهار

بابا برگشت .ما  يخونه  يانداخته بود رو هیو ظلمت عزا سا یرگیو طراوت بهار ، ت يسبز يبه جا. نداشت 

و خرسنده  یبابا راض میهم از تصم دیدونم روح حم یخوشحال کرد چون م یلیرو خ یکیکمپ و با رفتنش من 

اراده رو داشته باشه که بخواد سر حرفش بمونه و انتظار داشتم دوباره بساط پهن بشه  نیکردم بابا ا ی، فکر نم

 يزیکم چ.اتفاق بود  نیبهتر نیمن غلط از آب در اومد و ا ینیب شیاما پ چهیهمه جا بپ اكیتر يه و بوتو خون

بابا در جواب خاله خانم که  دمیدر کار باشه ، شن ياجبار ایازش بخواد  یکس نکهیا یبابا خودش خواست ب!! نبود 

 مهیخوام کار ن یو آرامش روحش م دیحم یگفت ، بابا گفت به خاطر خوشحال یکرد چ یم نیاراده اش رو تحس

زنده بمونه ، منظور  دیبا شهیهم دیحم ادیبه باد بره ،  دهیکه کش ییدم زحمتها یتمومش رو ادامه بدم و اجازه نم

 .شد  یمربوط م دیکه به حم ییزهایچ يبود و راجع به همه  یبابا کل

 ادمونی ریقدر د نیچرا ما آدما ا!  میدونست یم میهست یکاش تا وقت يا ی، ول نیریتلخ بودن و ش حرفهاش

 ؟  فتهیم

زنده بود  دیرو بزنم ، با خودم گفتم تا حم یهمه چ دیخواستم ق یبابا رو رفتار منم اثر گذاشت ، م میتصم نیهم

فردا چشم  یدون ینم یمونم ، وقت یم یلیبه خودم ندادم بعد از رفتنش هم همون ل یرو نخواستم ، تکون يزیچ

 ی؟ نم یزندگ يتالش ؟ چرا تکاپو برا چراشه  یخبر تموم م یدفعه و ب کیعمرت  ینه ، وقت ای یکن یباز م

تازه ، منم  ییایدن يتازه بود به رو ییا چهیبابا در يباشم ، اما حرفها دیحم يخواستم با عوض شدنم شرمنده 

خموده و  یلیشدم ، ل یام دست به کار م ندهیاز خودم و آ الشیراحت شدن خ ي، برا دیروح حم يشاد يبرا دیبا

دورش  شهینم. دادم  یبهش نم ییکردم و فرصت خودنما یم یذهنم مخف يپستو نیتر ییدلمرده رو تو انتها

فراموشش  دیو شا دشیشه ند یاز من شده ، اما م یعمرم و جزئ يرفته  يشده با روزها نیانداخت چون عج

 .کرد 

سر از  يبه زود ستین دیکردن شده کار هر روزه اش ، بع هینشستن و گرگوشه  هیمامان بدتر شده ،  حال

، بدتر از همه  دهیبر ینبردن ، چون مامان از همه چ ییخاله راه به جا يو هنوزم اصرارها ارهیدر ب مارستانیت

از خاله  یحت ستیساخته ن یاز کس يخواد کار یترسم و چون خودش نم یمامان هم م ي ندهیو من از آ دهیبر

بنده ، اشکم رو  یخاله خانم تو قاب چشمام نقش م ریخوره و تصو یبه در باز اتاق م يضربه ا. خانم مقتدر 

 ، هست ؟  ستیکه دست خود آدم ن یده ، دلتنگ یسر تکون م یکنم و خاله ناراض یپاك م

 نه ؟ ای یرو گرفت متیخانم تصم یلیل ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٩٩ 

 نی، دور شدن از خونه مون تو ا دمینرس یو من هنوز به جواب قطع دهیسؤال و خاله تا حاال چند مرتبه پرس نیا

کنار خانواده ام باشم ، طاقت دور شدن از پنج شنبه ها و  دیروزها با نیرسه ، تو ا یبه نظر درست نم طیشرا

دل  خاله رو دارم ، نه دل شنهادینه گفتن و رد کردن پ يرو هم ندارم ، نه رو دیدلتنگ شدن واسه حم يروزها

 تیدونه از سر رضا یکه خودش م یکنم ، سکوت یدر جوابش سکوت م! چند روز  يبرا ی، حت نجایکندن از ا

 .من سکوت کردن بهتر از جواب رد دادنه  يبرا یول ستین

 دختر جون ؟  هیچ يبرا دیو ترد یدو دل نیهستن ا یهمه راض یوقت ـ

که  یشب يوقتش رو کنار ما گذروند ، فراد شتریمدت تنهامون نگذاشت و ب نیخواد بگرده تهران ، تو ا یم خاله

و  دیگردنم رو د يشدم تازه کبود داریو هق هق از خواب ب هیمهمون اتاقم بودن و مثل اون چند وقت با گر

قصد  دیکرد به خاطر حم ی، فکر م ياریسر خودت ب ییبال نیهمچ یخواست یسرزنش و شماتت که چرا م

 ؟ دیچرب یم ایشد اگر جرأت من به لع یم یم و داشتم و چکشتن خود

رفت  رونیدآلرام از اتاق ب يگالره به بهونه  ینزنم ، وقت یبود که نشد حرف يو سرزنش نگاهش به حد شماتت

حرف زدنم با خاله  ي گهید لی، دل دمیرو د شیخاله گفتم ، افسوس خوردن و ناراحت يدلم وبرا يناگفته ها

گرفتم از دست  یگفتم غمباد م ینم یسکرد و اگر با ک یم ینیداشتم و رو دلم سنگ ایبود که نسبت به لع یبغض

 !! توقع بودن من  یب نیکه قصد مهربون شدن نداره ، در ع ییایلع

 یخودش از همه کناره م ایخودمون بمونه ، لع نیخاله اعتماد کردم و حرف دلم رو زدم و ازش خواستم ب به

که با مرگ  ییایخاله مطمئن بود لع دیبود ، شا بیمن عج يبرا نمینداشت و ا ایبه لع يخاله هم کارگرفت و 

 .ذاره  یروش نم يچند تا کالم حرف هم اثر ومدهیبه خودش ن زیعز

 . بابات اجازه داده  ـ

 .  ادیخودم دلم نم ـ

 یبه هم ندارن ، تنهام و م يکه کار ییها هیهست و همسا یآپارتمان يخونه  هی؟  یچکار کن يخوا یمگه م ـ

 !  يدوست ندار یوقت يریبپذ یستیدعوته و مجبور ن هی نیا ی، ول یباش شمیمدت پ هیخوام 

 ینندازم و نذارم از دستم دلخور بشه ، شرمنده نگاه م نیمحبت داشته که روش و زم يمدت به اندازه ا نیا

سخته جدا ! قبول کن ، برو  یعنیلبش  يرو يخنده ندازم و  یم دیبه عکس حم یاز صورتش ، نگاه رمیگ

 ادیز یول امیهمراهتون م: زنم  یکنم و به نگاه منتظرش لبخند م یسر بلند م.... شدن و دور شدن از خونه ، اما 

 . گردم  یمونم زود بر م ینم
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 ! يگرد ینباشه ، زود بر م تیتو چمدونت رو ببند ، کار: شه  یتخت بلند م يفشاره و از رو یبه هم م لبش

 ي، جا ستیدارم ، تلخ و زجر آور ، بابا ن يسوت و کور ي، بدرقه  میکه از خاله داشت یعکس استقبال گرم بر

، دانشگاه داشت و صبح که  ستین ایمامان هست ، لع. هست  دیکنه ، وح یپر نم یحجم چیهم ه دیحم یخال

خاله  ياز نگاه ها زونیهم گر دشون موقع تو اتاقم بودم و بعکرد و من ا یخواست بره از خاله خداحافظ یم

 . رهیگ یکردم ، اما دلم م یبا همه خداحافظ شبی، د نیخانم ، عمو و زن عمو و عمه هستن و هم

بردن خاله ، دوست  يماهان ، از تهران اومدن برا نیتر ، با ماش نیاز چمدونم سنگ یشم با دل یسفر م یراه

کنه و حتماً گالره و دآلرام  یهم خداحافظ رازیاز اقوامش تو ش دیخاله با. بره  مایبا هواپ نداشت راه برگشت و

 . سفر شروع نشده من معذبم نیشن و ا یاونجا همسفرمون م

شم ،  یتر م کینزد دیذاره و من لحظه به لحظه به حم یمن و پشت سر م يروزها نیآشنا به ا يریمس نیماش

دلم به تاپ  دهیهنوز نرس.  یخداحافظ يتازه ، برا يدارید يسر خاك برا میخاله بهم قول داد قبل از رفتن بر

سر در  دنیشه از د یم رهیت همبه چشمام و نگا ارنیاشک سوزنده و گرم هجوم م يو قطره ها فتهیتاپ م

 ) .س(بهشت زهرا

 يداره و ماهان دو دله برا ازیخاله خودش به کمک ن.  شم یم تیشدن اذ ادهیبلنده و موقع پ یشاس نشیماش

، چشمام  دهیبه مزار حم مینگاهم مستق. ذاره  یکمک کردن به من و خوشحالم که به حد و حدود من احترام م

کنم ،  ینشسته ، اشتباه نم دیحم مزارسر  يزن باال هینداره ،  دید يبه تار یربط نمیب یکه م يزیچ یتاره ول

کنم  یوقت روز ؟ اخم م نی؟ وسط هفته ، ا دیسر خاك حم هیک. امیو برم و ب ریمس نیتونم ا یمن چشم بسته م

 ي، صدا ستیرم طرفش ، تو حال خودشه و متوجه اطرافش ن یگم و م یبه خاله و ماهان م يدی، ببخش

 ؟  هیهق هق و اشک ک نیحب اشنوم ، صا یاش رو م هیگر يصدامن  یشنوه ، ول یمن و با عصا نم يقدمها

من ، نگاهم ناباور  دنیرو انتظار داشتم جز سمانه ، اونم بهت زده است و شوکه از د یهر کس! شه  ینم باورم

 !و صورت سرخ سمانه در رفت و آمده  دیقبر حم نیب

 !؟ نجایتو ؟؟ ا ـ

خواد چکار کنه ؟ با شرم  یچشماش م یکشه به صورتش تا رد اشک و پاك کنه ، اما با سرخ یتند دست م تند

و صورت سمانه گلگون تر  رهیگ یخاله فرصت حرف زدن و م دنیکه گمش کرده ؟ رس یینگاهش و دست و پا

دن  یم زیچ هیخبر از  مه، همه و ه دیحدش ، رفتارش موقع مرگ حم یب هی، گر نجایسمانه ا ییشه ، تنها یم

 ...تر  نیشه وکوله بار حسرتم سنگ یو دل من خون م
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آسمون ! من  يروزها نیو گرفته ، مثل حال ا اهیس یبا آسمون يکدر ، شهر ینیدر هاله ، نگ یماه!!! تهران

دور  ياز فاصله  یتون یپرواز پرنده ها رو م یرنگ ، حت دیسف ییبا لکه ها یکنه آب یخودمون تا چشم کار م

 ریو ز ابونی، خ يا هیحاش ي، پارکها ابونهاشی، خ هیشهر قشنگ میگرفته اش بگذر ياز هوا...  نجایا یول ینیبب

بوده هوا برام  نیچون دلم از قبل سنگ دیدوستش هم دارم، شا ییجوار هی،  یبی، بجز حس غر بایز يگذرها

 یسوزه و سرفه ام م یهوا عادت نداره ، گلوم م نیهام به ا هیکشم ، ر یرو باال م شهیش.کنه  ینم ینیسنگ

 . رهیگ

 .شه  یهواش نم يتنگ بشه برا نجایا یِهرچ يخانم ، دل من برا یلیکجا آوردتت ل يمان مهرما ینیب یم ـ

دوزه ،  یخاله خانم نگاهش و به جلو م...کنم  یشلوغ نگاه م يابونهایزنم و به خ یبه روش لبخند م محجوب

بودنم اصالً به  بیبودن ، بعد مسافت و غر یخوب يلحظه ها. سفر سربه سرش نگذاشت  نیماهان کم تو ا

چرا اونجاست و انکار و  دمیفهمسمانه تو بهشت زهرا بودم ،  دنیچون تو شوك د!! اولش چرا ..  ومدیچشمم ن

از پا گرفتن !  گهیچشم د هیو دوست داشته نه مثل داداش ، به  دیبودنش رو ، سمانه حم لیحاشا نکرد دل

از دست رفته ،  يفرصت ها يزالل برا ی، اشک میختیو اشک ر میاحساسش برام گفت ، تو بغل هم هق زد

خوردن ؟ اما نشد که بشه ،  یکه انکار کنه به درد هم نم هیک!!  هوسمان دیحم.... قابل جبران  ری، غ یتکرار نشدن

فرصت  نی، آخر میخاله و ماهان تنهامون گذاشتن تا با هم حرف بزن. ناکام رفت و سمانه آرزو به دل موند  دیحم

شد  یکاش م. سمانه دل کندن از اونجا برام سخت تر شد  يبا سمانه بود و با حرفها يدن حضورحرف ز يبرا

سفر، به دور  نیکرد به ا بمیکرد اما سمانه هم ترغ یبا هم بودن تحمل درد و آسون تر م. و کنارش باشم  بمونم

 قوا  دیحال و هوا و تجد نیشدن از ا

 ون،یدختر تنها ، گر هیخواست ،  یهم نم يادیهوش ز دنشیچه خبره ، فهم دنیماهان هم فهم یخاله و حت.

خوب بود  دنشیگوشه از دلم جا خوش کرد ، فهم هیوجود داشت ؟ غم سمانه هم  یباالتر از دلبستگ یلیچه دل

شد و کردن ، گالره با ما همسفر ن ی، در حد خداحافظ دینکش یطول رازیتوقفمون تو ش.دونم  یبد ؟ خودمم نم ای

 یبهش گفتم دآلرام به آقا ماهان نرفته حرف ی، وقت دمیبردم و از خودم خجالت کش یاشتباه بزرگم پ هیمن به 

به هم نداشتن ،  یماهان با گالره و دخترش ربط خاص. نخواسته بود تو اون لحظه دلم و بشکنه  دینزد ، شا

و به خاله گفتم و اونم ناراحت شد نه از اشتباه  اشتباهم. عروس برادرش  گالرهخاله است و  يِپسر يماهان نوه 

 یدآلرام قبل از تولد بچه اش اونها رو تنها م يگالره و منم براشون غصه خوردم ؛ بابا یزندگ يادآوریمن از 
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فهمن رفته  یزنن و م ی، آخرش ردش رو م جهینت یگردن ب یدنبالش م رانیره ، مدتها تو ا یخبر م یذاره و ب

 !! گهیزن د هیهند ، تنها نه و با 

مونه تا  یکنه و م یشوهرش متارکه نم يخانواده  تیدل کندن از خانواده اش و با حما یِبه سخت گالره

 يبه پا دیدخترش بزرگ بشه و هنوزم منتظره شوهر خائنش برگرده ، خاله به کار گالره معترض و معتقد که نبا

 .ده  یو که دوست داشته انجام م يبده و گالره کارعمرش و هدر  يمرد نیهمچ

لونه  یغم بزرگ نیمثل گالره همچ یکردم تو دل زن یوقت فکر نم چی، ه هیبه چ یاگر بهم نگفته بودن چ دیشا

، خاص و  یو غن ریرفتن ، فق راههیاشتباه کردن و به ب! سر دخترش نباشه  يپدر باال ي هیسا ایکرده باشه ، 

دآلرام به  يو بابا يانتظار ندار ازشونکه  ییاونها یهمه هست ، حت يه امکان خطا کردن براشناس ینم یعام

 یرو با چ یحواست باشه چ دی، با ارزهیب دیکه داشته گذشته ، اشتباه کردن هم با ییزهایچ نیاز بهتر یراحت

 ..  یکن یمعامله م

کرد وحاال فکر  یکردم متأهله اوضاع فرق م یفکر م یکشم ، تا وقت یکم از ماهان خجالت م هیاون موقع  از

خورده از  هیکرد من هنوز بابت سفر کردن دلخورم ،  یماهان فکر م. کردن در کنار اونها معذبم کرده  یزندگ

 شیزندگ ينباخته و محکم تر به پا واش ر هیکنار اومدن با مشکالت گفت و گالره رو برام مثال زد که روح

 ریمناظر اطراف و مس دنیداده تا د حیبه خاطر من ترج مایبودن راه و به سفر با هواپ ینشسته ، گفت خاله طوالن

 .نباشم  يکردم همسفر بد یسع يهمه محبت و بزرگوار نیام رو عوض کنه و من خجل از ا هیروح

! و براق  اهیرنگ ، س اهیس یبرج ، برج يدوزم به بلند یو من چشم م ستهیا یم بایبرج ز هی يجلو نیماش

قبل از رفتن داخل .تا رد بشه  رهیگ یو ماهان دنده عقب م ادیب رونیب نگیخواد از پارک یم يا گهید نیماش

 .کنه  یدوباره مکث م نگیپارک

 .زدن  شیبابا ، انگار موش و آت يا ـ

ن و سال پسر جوون هم س هیکنم به طرف  یشه، رفتنش و نگاه م یم ادهیکنه و پ یگوشه پارك م هیو  نیماش

اون خوشحاله و گل خنده رو لبش نشسته ، هر  دنیخاله هم از د.ده  یره و باهاش دست م یخودش م

 .شم  یم ریکشه و من سربه ز یم نییو پا نیماش ي شهی، خاله ش انیم نیدوتاشون به طرف ماش

 !! گهید يما رو فراموش کرد می، گفت داری؟ بابا مشتاق د نیسالم ننه جون ، خوب هست ـ

 ! بذار من برسم بعد شروع کن  مانیسالم ، آقا ا ـ

 . خنده ، شاد و سر زنده و پرشوره از صداش و حالت حرف زدنش مشخصه  یاز ته دل م مانیا
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 مگه دست خودمه ننه جون ؟ ـ

 یلیخ مانیانگار ا.باشه  يداره نخنده و جد یکنم، لب به هم فشرده وسع یبه صورت خاله نگاه م یچشم ریز

 .  نمیب یخونه شون م يجلو نجایخاله رو ا گهید يرو هیذاره ،  یکنه وسربه سرش م یم یت با خاله شوخراح

 . خواد درست بشه هم آزار دادن خودته  یتونه و نم یکه م یبچه ؟ توقع داشتن از کس یستیتو درست بشو ن ـ

 . يدلمون تنگ شده بود ، مامان مهر ـ

باال ،  میبر میخوا ی، برو م مانیبسه ا يـ روده دراز: ماهان  يو بعدش صدا ادیم یپس گردن يضربه  يصدا

 .و خسته است میمهمون دار

 یم يکم جد هی. کنم  یسالم م یو به آروم ارمیکنه ، سرم و باال م یو نگاه م نیکشه داخل ماش یم سرك

 .  نینم ، خوش اومدسالم خا: ده  یدزده و جوابم رو م یمکث نگاهش و م هیشه و بعد از چند ثان

 .ممنونم  ـ

 .باال  میبر ایب مانیآقا ا ـ

 .و رفع زحمت کنم  ارمیشما رو ب ی، من امانت يمامان مهر ادهیوقت ز ـ

 ؟ یهم تحملش کن گهیروز د هیشد  ینم ـ

 .دوستش داشت  دایسر شما درد نکنه آقا ماهان ، کالفه مون کرده ، فقط آ ـ

 دمیبه ماهان و خاله است ، شا ادیز یِکیاز اثرات نزد دیزنه ، شا ی، رك و راحت حرفش رو م هیآدم عجب

حد از دستش  نیتونه باشه که تا ا یم یخاله چ یکنم امانت یره و من فکر م یم مانیا. هیجور نیا تشیشخص

 زمیر یمه اش رو مه مانهیکه دست ا یقفس دنیشه اما با د یم دهیشده ، فکرم به سگ و گربه هم کش یعاص

ذاردش  یو م رهیگ یم مانیماهان قفس و از ا. قفس خوشگل و بزرگ  هیو سبز رنگ تو  بایز یطوط هیدور ، 

 يها وارهیشناسه و خودش وبه د یکنه ، خاله رو م یگرده و نگاهش م یعقب کنار من ، خاله هم برم یصندل

به نوك  یکنم و خاله دست یرسه بلندش م یتا قفس نم خاله، دست  ارهیرسونه و صدا از خودش در م یقفس م

 گه یکشه و م یم یطوط

 .اسمش سبزکه  ـ

 . يریبگ دیرنگارنگ بالش و ند ي، البته اگر پرها ادیبهش م اسمش

 زنه ؟  یحرفم م ـ

 بتونه حرف بزنه  دیشا یکن نیگه اگر باهاش تمر یماهانه ، م ي هیدارمش ، هد ستیوقت ن یلیخ!! نه  ـ
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ره و ماهان  یاون م. انیم دایگه با مامانش و آ یکنه و م یکنه و دعوت خاله رو رد م یم یخداحافظ انمیا

حضورم تو تهران به دلم نشسته ، اون قدر  يساعت ها نیره ، اول یم نگیبه طرف پارک میشه و مستق یسوار م

 .... ستیقابل تحمل ن ریکردم سخت و تلخ و غ یها که فکر م

*********************** 

 ي، از دکمه ها ییطبقه ا ستیساختمون ب هی، واحد هشتم از  کهیخونه هم مثل ظاهر ساختمون ش داخل

 .چند طبقه است و خونه شون کجا قرار گرفته  نجایا دمیآسانسور فهم

که گوشه به  بزرگ یبودن صاحب خونه هستن ، سالن قهیکه نشون از با سل یکیلوکس و آنت ي هیاثاث اسباب

خونه  هیهم  نجایتوجه نکنم ، ا ادیکنم ز یم یمختلف پر شده و سه تا اتاق خواب ، سع يگوشه اش با مبلها

 . یخونه ها و محل زندگ ياست مثل همه 

داره واسه خودش ،  يکنه ، سبزك هم قصر یسالنه وصل م يکه گوشه  يا هیقفس سبزك رو به پا ماهان

بازرگان تو فکر آزاد  یِممکنه مثل طوط یعنیارزه ،  یو پرواز نم يصحن و سرا به داشتن آزاد نیمطمئنم ا یول

از اتاقها ،  یکیکنه به طرف  یم مییخونه اش تنگ شده باشه ؟خاله راهنما يمن دلش برا هیشب ایشدن باشه ؟ 

اتاق  ونیاتاق آرامشه ، دکوراس دنیحسم از د نیاول! ره  یشه و باالتر م یکه با چند تا پله از سالن جدا م یاتاق

تخت پهن شده ،  يکه کف اتاق و جلو یفرش میو گل یتا روشن ، پرده ، رو تخت رهی، از ت هیآب ياز رنگها یبیترک

دخترونه  يادیباشه ، ظاهر اتاق ز یکه متعلق به شخص خاص نهین اتاق بوده ، منظورم ایتو ا یقبالً کس دیشا

 . است 

 !!  یباش یو راض ياتاق لذت ببر نیاز ا یهست نجایا یتا وقت دوارمیخانم ، ام یلیتوئه ل اریاتاق در اخت نیا ـ

 بهتر از تشکر کردن ؟ یو چه حرف يکار چه

 .ممنونم  ـ

هنوز  یاون در نظر گرفت ول تیاتاق و ماهان به ن نیمهراوه خواهر ماهانه ، ا ي قهیاتاق به سل یطراح ـ

 ! یاتاق هست نیمهمون ا نی، تو اول رانیا ادینتونسته ب

کنه  یخاله اشاره م. پره یاتاق از سرم م نیبودن تو ا یکنه ، حس اضاف یراحت م یو کم المیخاله خ حاتیتوض

 :  رمیگ یاتاق و من رد اشاره اش رو م يبه در گوشه 

 .بره  رونیاز تنت ب یتا خستگ ری، آب که گرم شد دوش بگ هیبهداشت سیاونجا سرو ـ
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بهم زنگ زده و  دیرو بدم ، دو بار وح دنمیره و من تو فکرم اول به خونه زنگ بزنم و خبر رس یم رونیب خاله

گذاشت ،  یم ریتأث یمن تو روند زندگ يکاش حسرت و افسوسها!! زنده بود  دمیسه چهار بار مائده ، اگر حم

 يبرا یرو که دوست داشت ییزهایو اون وقت چ دیچرخ یخودم آدم م يو خواسته  لیکاش چرخ گردون به م

 ! کاش ترس از دست دادن نبود .. يکرد یو تا آخر عمر حفظ م شهیهم

رو بر  یخوره و لحظات آخر مائده گوش یجواب بده ، چند تا بوق م یکیو منتظر تا  رمیگ یخونه رو م ي شماره

 . ایلع يصدا دنیشن هیداره ، انتظار عبث یم

و خبر  يخبر بد يتو فقط زنگ زد زهاستیچ نیچه وقت فکر کردن به ا یلیل: کنم  یو سرزنش م خودم

 ده ؟  یجواب م یکنه ک یم ی، چه فرق يریبگ

 .سالم  ـ

 نه ؟  ای نیدی، بالخره رس یلیل یسالم، خوب: کنه  یتازه م نفس

 ؟  ي، از بابا خبر دار دیمائده ، مامانم ؟ وح یتو خوب.  میدیشه رس یم یساعت کی. خوبم  ـ

 .، همه خوبن  ستنیبد ن!! ، فرصت بده  ری، نفس بگ یلیچته ل ـ

 ؟  ستین يخبر چیه یعنی ـ

 ؟  فتهیتونه ب یم یچه اتفاق ی؟ دو روزه رفت یپرس یسؤال م نیا میزن یچرا هر دفعه با هم حرف م ـ

پرسم و  یاحوال مامان و م!! ؟؟ یکش یکه انتظارش و نم ی،اون وقت فتهیدونه اتفاق تو لحظه م یمائده نم یعنی

بابا حالش خوب بشه و .و آرومه  نهیش یاش کمتر شده اما بازم ساکت م هی، گر هیگه همون شکل یمائده م

 یصبحتم با مائده تموم م.  دهیرس ستتونه به مامان کمک کنه ، مامان االن از همه طرف به بن ب یبرگرده م

.  يبود نه حوصله ا یذارم ، نه حرف یجواب م یرفتارشون با من ب خونه و طرز يو در باره  شیشه و کنجکاو

، باشه  میبه سمانه هم زنگ بزنم و با هم حرف بزن دیبا.که به مائده گزارش بدم  فتادهیهم ن یقابل گفتن یاتفاق

 ی، موندم تو اتاق طوالن رونیزودتر برم ب دیو بعدش حمام ، با نمیچ یرو تو کمد م لمیوسا.فرصت مناسب  هیتو 

 . ستیشده و درست ن

************ 

و  یپزشک زاتیشرکت واردات تجه دمیجور که فهم نیروزه تهرانم ، ماهان امروز صبح رفت به شرکتش ، ا دو

استراحت  يراه بودن و بعد از خوردن شام حاضر يهمه خسته  شبی، د ادیدارو داره ، تازه کاره با وسواس ز

 میکرد زیجون خونه و همه جا رو تم هب میبود ، از صبح کمک خاله افتاد یمروز، روز پر جنب و جوشا یول میکرد
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آفتاب گردون بهش دادم ،  يتخمه  یخواست ، با سبزك هم دوست شدم و کل یم يری، مرتب بود و گردگ

 . امیالزم بود وبه نظر موفق م نانشیرفاقت جلب اطم يبرا

 يخاله برا.  میبخور رونیشام رو هم ب دیو شا میکن دیخونه خر يفروشگاه و برا میرقول داد بعد از ظهر ب ماهان

ازش گذشته اما  یسن و سال نکهی، با ا دیچسب یلیو خ میناهار زرشک پلو با مرغ درست کرد خسته و گرسنه بود

 يها تیمتفاوته ، رفتارش تو موقع یلیخ دمیکه روز اول د یده با زن یکارهاش و انجام م يخودش همه 

 . یزن رو بشناس نیا یتون ینم یکن یکه حس م يکنه ، طور یمختلف فرق م

 :  رهیگ یم رادیپر و خاله بهش ا يخونه ، با دستها ادیزود م ماهان

 ؟ يکرد دیماهان ؟ چرا خودت خر ـ

 هیکنسل و واسه  گهیرفتن د رونیو ب دی، گفتم خر نجایا انیخوان امشب ب یگفت م مانی، ا ينشد مامان مهر ـ

 . گهیروز د

 !! بگه  يزیمعصوم که به من زنگ نزد چ ـ

 .فراموش کرده  دیشا ـ

 ذارهیم زیم يو رو دهاشیخر! سبک بوده  يادیبه هم ندارن ، اما انگار پا قدم من ز يکار نجایخاله گفت ا خوبه

زنه و  یمعصوم خانم زنگ م. ها  وهیو شستن م لیوسا ییکنم تو جابه جا ی، به خاله کمک م رونیره ب یوم

و  رهیگ یغذا م رونیاز ب انیشام ب ياگر برا ود، ماهان به خاله گفته ب داریتجدد د ي، برا انیگه بعداز شام م یم

 ....شه  یخطر بزرگ از سرش رفع م هیفکر کنم 

حس دلشوره، سر تا  هیتازه ،  يآدمها دنیدارم از د یو نگران شیو من هنوز تو اتاق هستم ، تشو ادیم صداشون

 میاریب رونیتا رخت عزا رو ب دیخانواده مون لباس خر يبرا ییزن دا دی، بعد از چهلم حم اههیپام مثل کالغ س

 هی يغویج غیج ي، سه تا چهار نفر ، صدا ستنیشلوغ ن. تنمه  دیحم اهیو هنوزم س میبار نرفت ریکدوم ز چیه یول

 !!خانم  دایآشنوم ،  یدخترو خوب م

 !!  ایجان کارت تموم شد ب یلیل ـ

نگفت ،  يزی، ماهان نگاهم کرد و چ رونیب امیبندازه ، گفته بودم بهتره ن ریبد گ يتهایاستاده آدم و تو موقع خاله

با دستمال عرق صورتم .  فتمیدونستم تو تله اش م یبود انگار م ينه مخالفت نه موافقت ، اما خاله نگاهش طور

 یکه از همون موقع که م نهیاتاق ا يبد!  رونیرم ب یم انیزنم و بسم اهللا گو یبغل م ری، عصا ز رمیگ یرو م

 ادی، ز رمیگ یدم و سرم و باال م یبزاقم رو قورت م. که تو سالن نشستن  یهست یکسان دیتو د رونیب ير
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و  فیهمسن طرالن ، ظر يو دخترسال  ونیم یشناختمش ، زن روزیکه د یمانیاشتباه نکردم ، سه نفر هستن ، ا

 نییرم ، پا یم نییشدن ،آهسته از پله ها پا زیخ میهمه شون ساکت هستن ، به احترام من ن.  یدوست داشتن

 .کنم ، حواسشون هنوز با منه  یپله ها نگاهشون م

دونم پشت  یزنم ، خودم م یهمه شون لبخند م يبه رو. کنم  تیتا به مهمونهام معرف ایجان ، ب یلیل نجایا ایب ـ

و خاله من و  ستمیا یکنار خاله م. دونه که من و تو عمل انجام شده قرار داد  یخنده چه خبره ، خاله هم م نیا

کم اخم مهمون  هیمعصوم خانم که . شم  یآشنا م هاکنه ، با اون یم یخواهرش به اونها معرف يبه عنوان نوه 

شوکه است ، حقم  مانیرسه ا یرو لبش از سر اجباره ، به نظر م يفهمم که نصف خنده  یصورتش شده ، م

 یجواب لبخندم رو م دایآ. پا ناقص باشه  هیاز  دهیو نشسته د نیتو ماش روزیکه د يکرده دختر یداره ، فکر نم

 . و مائده است  نهده ، نگاهش مثل سما

 دهیکش یکه به رفت و آمد خانوادگ هیجد يماهانه ، رفاقتشون به حد هیمیحسابدار شرکت و دوست صم مانیا

ماهان  يجلو يو بدون روسر دهیو شلوار پوش کیمدعا ، تون نیبر ا یهم گواه دایشده ، طرز رفتار و پوشش آ

 . نشسته 

 .گرفتم  یبودم و از ماهان جان سراغتون رو م ادتونی! دلمون تنگ شده بود مهرنگار خانم ـ

کنه  یزنه ، آدم شک م یحرف م يخبر نمونه ازش ؟خشک و جد یمدت ب نیشد به خاله زنگ بزنه و ا ینم

 .بچه ها باشه  نیمادر ا

 ....افتاد که  یاتفاقات یقصد داشتم زودتر برگردم ول ـ

 .دم  یمعصوم خانم گوش م يندازم و به صدا یم نیی، سرم و پا دهیخاله به مرگ حم منظور

 برام گفت ، متأسفم مانیبله ، ا ـ

  نهیخواد بش یشه و از ماهان م یدست به کار م دایزودتر از اون آ یول ییرایپذ يشه برا ید مبلن ماهان

 !  هیچطور دایاخالق آ یدون یتو که م نیبش ـ

 .رفتار کنار اومده  نیکنم ، انگار خاله هم با ا یخاله نگاه م به

 زهیاست ، هموژه ن زهیاست ، استرل زهیرو ندونست ، پاستور یتیموقع نیشد ، هرچند ماهان قدر همچ فیح یول ـ

بهتر از االن به خرجش  یگفتم چه وقت یکرده ، هرچ یبچه ، انگار نه انگار که سالها اون طرف زندگ نیاست ا

 .نرفت
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اون خجالت  يفهمم ، من به جا یشه و منظورش رو م یآن حواسم جمع م هی؟  يچه کار يخوب برا تیموقع

 .کشم  یم

 :شه  یوم خانم بلند مپر از سرزنش معص يصدا

 ؟ مانیا ـ

 نزدم شما فکرت منحرفه مامان جان، مگه نه ماهان ؟ يمن که حرف بد ـ

 : رهیگ یده و خودش حرفش و از سر م ینم یجواب ماهان

 دمیرو خر شیکیره ، منم  یکارها نم نیدنبال ا گهید یتن تاك اومده کس یمامان ، از وقت يتو مگه خبر ندار ـ

 . نیهم میتا با ماهان رو تناسب انداممون کار کن

حرف  نی، اما منظورش رو ازا دمید ونیزیرو تو تلو غشیتبل يچند بار. شه  یو ماهان بلند م دایآ يخنده  يصدا

 . کنم  یدرك نم

 یمکنن ، پسرها رو در حال ورزش کردن نشون  یتن تاك و م نیا غیتبل يطور هیگه ، واهللا  یتو گوشم م دایآ

 . ستنین ياون جور حاتیبه فکر تفر گهیده ، پسرها د

 :دم  یپر از حرص معصوم خانم گوش م يخندم و به صدا یشرم م با

دخترها که برات  نیاز ا یکی ایبچه ، بچه که چه عرض کنم ، الزم نکرده ، تو ب يد یتو آخرش من و دق م ـ

 !! نگران تناسب اندامت هم نباش !  ریکنم و بگ یانتخاب م

تره  دونی، رفتن به م فتهیبا خاله م شبمید يزیبه برنامه ر ادمیخواب صبح  ینیریش ونی، م يداریخواب و ب نیب

 ینشدن زندگ يتکرار يتنوع ، برا يده برا یانجام م شهیخودش هم يکه خاله به گفته  ي، کار دیبار و خر

 يخواب عوض شدن خبر يبودن و جا بیغر یخواب یپشت سر گذاشتم ، از ب یخواب نشدم ، اما شب خوب ریس.

 ایخودش تنها رفته  ایاول صبحه ، سکوت و سکوت ، خاله .طور  نیخواب هم هم یو سست ینبود ، از کرخت

آهسته از  يصدا هی.کنم  یزنم و در اتاق و باز م یدست و صورتم و آب م عیتند و سر!! نشده  داریهنوز ب

 رفتن ، اگر خاله رفته باشه و با ماهان تنها تو خونه باشم ؟ رونیب يمونم برا ی، مردد م ادیآشپزخونه م

کشم و دست خودم  یبه من القاء نکرده اما ازش خجالت م يکه حس بد هیی، از انگشت شمار آدمها ماهان

برگردم تو اتاق ، باالخره  دهیو من وند ومدهینبهتره تا .خونه داشت گهید يحداقل جا ایکاش متاهل بود .  ستین

 ؟  يشد داریب: شه  یم مانعم ییکنم و صدا یخونه است ؟عقب گرد م ایشده ، خاله رفته  یفهمم چ یم

 .پشت سرش  دیوسبد خر دهیپوش رونیگردم ، لباس ب یدم و با لبخند به طرفش بر م یم رونیب نیو سنگ نفسم
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 . ریسالم ، صبحتون بخ ـ

 ینم.کنه  یعوض م رونیو با کفش ب شیرو فرش ي، رو پادر یره طرف جا کفش یده و م یسالمم رو م جواب

 ؟ يایب يخوا یمگه نم:  رمیگ یکشه جوابم رو م ینم یخواد من و همراهش ببره ؟ طول

 . نیآخه صدام نزد ـ

 .بجنب  يایب يخوا یکنم ،اگر م دارتینخواستم ب يدیخواب روقتید شبید ـ

 .کنم  ی، همراه شدن با خاله رو انتخاب م یکیمشکله ، موندن تو خونه  هی یخاله و گم شدن تو شلوغبا  رفتن

 .شم  یاالن حاضر م نیصبرکن قهیچند دق ـ

کنم تا موقع رفت و آمد راحت باشم ،قبل از اومدن  یپوشم و شلوار دم پا گشاد ، مقنعه سر م یم ینخ يمانتو

ندازم رو شونه ام  یم یطرف کیاسپرتم رو  فیک.، تهران اومدن بود و دردسرهاش  دیبه تهران با مائده رفتم خر

هم خنده مهمون لبم  شیآور ادیکه  یبکه گذشت ، ش یخوب مثل شب يداشتن روز دیبه ام. رم  یم رونیو ب

، جلف  ینبود که معذب بش يهاش طور یتا آخر شب ادامه داشت ، شوخ مانیا يها ییبذله گو.کنه  یم

تونه با رفتارش فکر آدم و به خودش  یکه م ی، کس دمید میکه تو زندگ ییآدمها نیک نبود ، جزء نادرتروسب

تو  ينکردم ، همه ما به نحو دایباشه گشتم و پ مانیا هیکه شب یدنبال کس لیتو جمع خانواده وفام.مشغول کنه 

با دل  مانی، اما ا گرانیبه حال د يوا میبرد ادیخودمون رو از !!  می، غرق شد میخودمون غرق هست يایدن

منم  خیکم معذب بودم اما کم کم  هیحرف زدنش  يشه ، ابتدا یهم م گرانید یکه داره باعث خوشحال يشاد

 .و مزاحم بودن دست از سرم برداشت  بهیآب شد ، حس غر

 نیو ا دیمن و ند يپا اصالً نقص دایبهتر از سمانه ، آ یبود ، تو شناختش اشتباه نکردم ، حت یدختر خوب دایآ

شماره رد و بدل . بود  دایوجه مشترك من و آ نیبا ارزشتره ، دوست داشتن سبزك اول يزیمن از هرچ ينگاه برا

 !  ارمی، اون پشنهاد داد و من نتونستم نه ب میکرد

صوم مع يشد ، فقط اخم کوچولو یرو تجربه کردم ، گذر زمان کنارشون احساس نم یخوب يکنارشون حسها در

 نیشد ا ینگاهش باعث م یتفاوت یب دیشا. نبود  يدلسوز ایاز ترحم  يخانم رو مخم بود ، تو نگاه اونم اثر

که گذشت ،  یبود از شب یهم راض الهخ.بود  ندیمن خوشآ يکه بود برا یلیبه هر دل.  نمیرو تو نگاهش نب زهایچ

 !که تهران هستم الزمه  یمدت يبرا دایمثل آ یمعتقد بود دوست

 یم ریکنه از اومدن و سر به ز یم مونمیهمه آدم پش نیا دنید.  ستیسوزن انداختن ن يشلوغه و جا برا بازار

به کار خودشه ، قبالً  یو سر هر ک ستین يکار یو به کس یکس نکهی، اما جالب ا گرانیفرار از نگاه د يشم برا
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نه ،انگار  نجایدستم ، اما ا يرفتنم و عصا اهکرد ، به طرز ر یم ینینگس کلمیرفتم نگاه ها رو ه یم ییاگر جا

 . ستمیافتاده باشه و چقدر خوبه که مرکز توجه ن ایاتفاق دن نیتر يعاد

و لذت  دنیواسه د يا گهید يزهایگرده ، بجز آدمها چ یره و بر م یو نفسم راحت تر م ادیکم سرم باال م کم

که تو خونه  ییجمله ا دیبا.کنه  یرو نوازش م یها در کنار هم هر چشم وهیو م يسبز یبردن هست ، رنگارنگ

سفر به تهران فرصت تجربه .  ستین رمن فقط دردس ياعتراف ؛ تهران برا هی دیخاله گفتم رو درست کنم و شا

 ... ،شکل جوونه زدن و شکوفا شدن  یتازه است ، نوبرانه ،مثل تموم شدن خواب زمستون يحسها ي

*********************** 

شه  یم يچند روز. اهویشلوغ و پر ه يبزرگ و سر سبز با غروب ها ی، پارک میآپارتمان نشست کیپارك نزد تو

 یتا قبل فکر م. یخونگ چیداغ و ساندو ي،چا میخور یروزها عصرونه هم م یو بعض نجایا امیغروبها با خاله م

تا جوون ، ورزش  ریاز پ دمیه گروه خانم دی روزیپارك اما د انیم یها هستن بعد از بازنشستگ رمردیکردم فقط پ

و  مینگاه کرد ریپ يبا خاله به خانم ها. داشت  یبرام جالب بود و تازگ دنیدو یکردن و دور تا دور پارك م یم

 . رهیکه بم یبه حال دل يوا.  ارهیم یدل زنده بودن سر زنده گ. از اون همه نشاط  میلذت برد

سالم  دیدل زنده بودن با يبرا. شدم  یگفت اگر پا درد نداشتم حتماً عضو گروه م یحسرت داشت مهم  خاله

من و واسه من همه  يشده دور همه آروزها دهیتن چکینداشته ام شده حصار و مثل پ يهم بود ، مثل من که پا

زنه  یخودش هم حرف مشهر خاله خانمه ، نیزنم ،همزبونم تو ا یبا خاله راحت حرف م.شده شکل حسرت  یچ

و  دی، منظورم و فهم هیشرط اول سالمت يهر کار يبهش گفتم برا یوقت روزیده ، د یمن گوش م ي، به حرفها

 یم.تونم و بخوام  یباور کنم که م دیرو پاره کنم ، فقط با چکهایتونم حصار و بشکنم ، پ یبهم جواب داد ، م

، من خودم و کجا گم کرده  يخودت و کجا گم کرد یبدون دیدا کردن بایپ يکنم ، برا دایخودم و پ دیگفت با

 ؟ راه برگشت بسته نشده بود ؟ یبودم ؟ ک

 .خونه  میزودتر برگرد دیامروز با! ادیدفعه ماهان م کیجان ،  یلیل میبهتره بر ـ

همون ،کار توشرکت و شده ، م یبهانه منتف هیو هربار به  میخور یم رونیمرتبه ماهان قول داده شام رو ب چند

رفتن ندارم  رونیبه ب يشم ،عالقه ا یبلند م. ادیامشب قول صد در صد داده که م ی، ول نیخراب شدن ماش

؟ درسته با من رفتار  هیهر شبش چ نقول داد ستین یاگر راض ی،ول هیکنم ماهان از بودن من ناراض یفکر م.

کنم همه  ی، فکر م رونیدوست نداره همراه من بره ب دیذاره ،اما خوب شا یزنه ،احترام م ینداره ،حرف م يبد
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شد  یخونه و اومدن ماهان حتم میرفت ی، وقت امیگم نم یحاال به خاله نم.افتادن ها بهانه هستن  قیبه تعو ي

 .بهتره  یشکل نیگم ،ا یبهش م

اومدن  رونیاز ب گهیتره بار د دونیتم مرف یاز وقت. گهیشکل د هیشکل ، خاله  هی، من  میفتیزنان راه م عصا

خوره ،منم تو  یمن تکون نم يبه تأسف برا يشه و سر ینم دهیمن کش يدنبال پا یکشم نگاه یخجالت نم

در کنار خاله سخت  ودنب.ستیهم ن يمونه پس غصه ا ینم ادشیمن وبه  یچکیهستم و ه بهیشهر غر نیا

آروم  اهیس یعکس سنگ دنیکشه و با د یده و روحم پر م یوقتها آزارم م یبعض ی، تا االن نبوده ، دلتنگ ستین

 يبا سبزك هم دوست شدم ،راحت از دستم تخمه !سنگ ؟ مثل حضور خودش  نیداره ا یتیشم ،چه خاص یم

شونزده تا .کردم همسن طرالن باشه  ی، فکر م دایهم هست ، آ گهید یدلگرم هی،  رهیگ یآفتاب گردون رو م

سال از من بزرگتره سال اول دانشگاه ،شب اول در حد دوست شدن گذشت اما بعدش  کی.، اما نبود  هفده سال

گفت بعد از تموم شدنش دست از سرم  یناراحت بود از امتحانات دانشگاه و م. میزد یبا هم حرف م یتلفن شتریب

 نیگفت خدا کنه تا آخر عمر هم یبهش گفتم ذوق کرد م یخورد و وقت یبه صورت بچه سالش نم.داره  یبر نم

تونه درس بخونه ؟ حالش بهتر  یم طیشرا نیافتادم ،تو ا ایلع ادیگفت  یامتحان م یاز سخت یوقت.بمونه  يطور

 . ههم تنگ شد ایلع يباشه اما دلم برا یوونگید دیهنوزم عذاب وجدان داره ، شا ایشده ، 

اون رو  يسوار ، حواسم به حرکت دست ها لچریو ی، به خانمشه به چند متر جلوتر یوصل م ایو لع دایاز آ فکرم

از  يادیکنه ،معلومه زمان ز یرو کنترل م یصندل یخودمه ، با چه مهارت ياز قدم ها شتریب لچریو يچرخ ها

که االن انجام  ییمشکل داشت و کارها پاممن اگر مثل اون بودم ، هر دو تا .گذره  یهمدم شدن اونها با هم م

 .نشسته  ی؟ چه راحت با سر بلند و کمر راست رو صندل دیرس یکارم به کجا م. اومد  یعهده ام بر نم دم از یم

 . لهیخانم وک ـ

خونه اش !!!  نینش لچریو لیوک!  لیتأسف به حال خودم ، وک دیشه و شا یم شتریو بهتم با حرف خاله ب تعجب

داد  یبود و هلش م ی، اگر کس یسخت یره با کم یمخصوص باال م یبیماست ،از سراش يساختمان روبه رو

ممکن بود  یعنی،  نمیب یمره ، صورتش رو ن یدنبالش م يا شهیرنگ و ش اهینگاهم تا در س.نداشت  یمشکل

 :ده  یو خاله حرفش رو ادامه م میر یمن تو چشم اونم باشه ؟ آروم از پله ها باال م يدرد آشنا

 .ده  یکنه و قدرت تحرك پاهاش و ازدست م یگذشته بوده که تصادف من شیلیاز فارغ التحص يزیچ دمیشن ـ

بر . ستمیا یم!کرده  یم یرفته ،رانندگ یروز سالم بوده ،رو جفت پاهاش راه م کیکشم ، یشنوم و درد م یم

با من  ییرسم ، درد آشنا یگردم ؟ به جواب سؤالم م یم یکنم ، دنبال چ ینگاه م يا شهیگردم و به در ش یم
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که مثل موم نرم بود و به  یگذشته ،من ودبا من از خ. گرفت  يبه باز گرانیو نگاه د میکه زندگ ینداره ،با من

 ونی؟ م گرانیبودن واسه د تیاهم یب ونیواقعاً من کجا خودم و گم کردم ؟ م.گرفتم  یشکل م گرانینفع د

 يزیبه اون چ ایچون لع یگرانیخودم گذشتم تا د کنم باختم ، بد هم باختم ،من از ی؟اعتراف م ایلع يخشم ها

 .رفت  دیو منم جا موندم ،من جا موندم و حم دینرس ایلع، دنیخوان برسن و نرس یکه م

کشف  يبرا!! ری،د دمیفهم ریکردن الزم نبود شکل اونها باشم و د یزندگ هیمثل بق يبرا! تونستم  یشد ، م یم

صدا خودشون رو  یساده و ب تهایواقع ی، بعض ستیسخت و امتحان کردن ن يالزم به راه ها شهیهم نهایمهم تر

،درد به ناف من گره خورده بود و  بودهاز من  شتریب یلیکه تحمل کرده خ يدرد!! کشن ،مثل االن  یبه رخ م

 !اون بودم ؟ ياون داشته و از دست داده ، اگر من جا

،تنها  یدلتنگ نیتنها راه رفع ا هیزد و گر یکه م ییفهاهاش ،حر یمهربون ي، برا دمیحم يتنگ شده ،برا دلم

، سر وقت و وعده ، تو اتاق هستم و صداش  ادیکه دست من بهت نرسه ،چرا ؟؟؟ ماهان م یرفت ییچرا جا! راه 

 .شنوم  یو م

 .  میو بر رمی، دوش بگ نیخانم ؟حاضر باش یلی،ل يمامان مهر ـ

بودم  سهیرفتن اما من در حال مقا رونیب يکنه اومدم حاضر بشم برا یخاله فکر م.کنم  یاشک و پاك م نم

تا سبک  ختمیر یدلم گرفته بود و اشک م.کردم  یم سهیمقا ییتو ساختمون روبه رو يدختر ای یخودم و با زن.

 ؟اگر بگم نه و مجبور شون کنم به موندن ارمیب یلیزنه ، چه دل یکشه ماهان دوباره صدامون م ینم یطول.بشه

 .تو خونه ؟ چند ضربه به در اتاق و بعدش سرك خاله تو اتاق و تعجبش از آماده نبودن من 

 ؟  ي،چرا حاضر نشد یلیل ـ

 ...دیاگر اجازه بد ـ

 ؟؟؟ يای، ن یچ میاگراجازه بد ـ

 ی،مزاحم شما و اقا ماهان نم ستیحالم خوب ن: کنم  یم يکرده و زل زده به صورتم ،با انگشت دستم باز اخم

 .شم 

 یبار م مهیماهان و از در ن کینزد يصدا.بنشونه  یخواد حرفش و به کرس یتو اتاق، م ادیحوصله م یب خاله

 .دزدم  یکنه ،نگاه از صورتش م یشنوم و بعد قامتش تو چهار چوب در ،اونم تعجب م

 شده ؟ یچ ـ

 . امیگه نم یم ـ
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 باشه از نرفتن من ؟ یهش راضکنم ، اگر خوشحال باشه ؟اگر نگا یچرا ؟ سرم و بلند م ـ

کردم ،بلند  يزیبرنامه ر ی، کل زهیرو به هم بر یخواد همه چ یخانم م یلیامشب که من خوش قول شدم ل ـ

 ! شو 

 .آخه  ـ

 .خانم  یلیل میستین یخوب زبانینذار فکر کنم م ـ

 یوقت...ذارن  یگم چشم و تنهام م یمن ،م یازهمراه ستین ی،ناراض ستیتو سرش ن يفکر چیکردم ،ه اشتباه

کشم، خوشحالم از رفتن و نموندن تو خونه ، خوردن شام تو رستوران  یتخت دراز م يرو ی، وقت میگرد یبر م

 یبا درك و فهم ، ول یول ،مهربون  یرسه ، ول یم رگیشون بامن به مو یکه نسبت خون یخوب ، با کسان

 یاز همراه ییخاله ابا یحت ایمثل ماهان ،  یکس یوقت! من  يرازنه ب یرو رقم م ی، شب خوب یدوست داشتن

 !! ستیتو کار ن یاست ، بد گذشت هیاحترامم شکل بق یمن ندارن ، وقت

*************************** 

خوره و شب به روز، اگر خونه و تو اتاق خودم بودم گذر زمان به  یگذرند ، روز به شب گره م یتند تند م روزها

 !نبود  يدتن نیا

قبل از  يمامان برگشته به روزها.حرف تو دلمون تلمبار شده بود ، از اوضاع خونه برام گفت  یتلفن زد، کل مائده

مدت  هیاز وجودش پاك شده و  اكیبهتر شده ،اثرات تر یلیگفت خ یبابا خوبه م شتر،یب يبا انزوا دیمرگ حم

 .به دنبال داشت  يادیز يها یبد بودنش خوب يبا همه  دیگرده خونه ،رفتن حم یبر م گهید

دادم ، مائده خودش برام حرف زد ، از  حی، دلم تنگ شده بود براش اما سکوت و ترج دمینپرس ایاز لع يزیچ

 ...اش و  هیگفت ،از بهتر شدن روح ایگرمتر خواهر فؤاد با لع يدوست شدن و رابطه 

 دیحم يکه دلم برا یشه ، بهم زنگ زد، وقت یاالن دلش برام تنگ مبهتر از قبل شده ، بد نبود ، اما  دیوح رفتار

آروم شدن  لیو دل دیحم هیو آروم شدن و باهم داشت، تن صداش شب یتاب یب دیتنگ شده بود، حرف زدن با وح

 دیحم ادیو  دی، منم وح میکرد هیگر همتموم شد و با  يتاب شدم و خود دار یگفت دلش تنگ شده ب ی، وقت

 .انداختم  یم

 .از رفتن و برگشتن زد یشه حرف یتو خونه مون بودم ، کنار هم ، اما نم کاش
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از دو روز قبل از کنکور درس .هستم و نگران  ادشیبدونه . که فرداش کنکور بود به سمانه زنگ زدم  یشب

 یت از خوندن نم، من بودم تا صبحش هم دس گهی، سمانه بود د الیآرامش خ يخوندن و گذاشته بود کنار، برا

 . دمیکش

از  ی،نگفت ول دیلرز یچشمم م يعروس و داماد جلو هی ریو غم تو حرفاش بغض نشوند تو گلوم، تصو شرم

که  يخوب بود و انتخاب رشته ا يبه رتبه  دشیدل موندن تو شهرك و نداره ،ام گهیحرفاش معلوم بود د

 !!!  دیبا! برسه  دخوا یکه م ییزهایبه چ دیکنم ،سمانه با یدوست داره ،منم براش دعا کردم و دعا م

 . کنه  یجبران م گهید يجا هیشده بود ، دلم روشن بود خدا  شتریب دشیبود از تست زدنش و ام یراض

******* 

امتحاناتش  ی، از وقت دهیچ يچه برنامه ا گهیدونم د یشه ، نم یخاموش روشن م یگوش يرو صفحه  دایآ اسم

حرفام  يمن همه  یول هیرو لبش ،دختر خوب شهی، شوخه و خنده هم میوقتش و کنار هم هست شتریتموم شده ب

 . گم  یو بهش نم

 یدلم و به چنگ م یاز ته دل برام عذاب بود ، دست دنی، خند يتئاتر کمد دنیبار هم د کی،  میرفت دیهم خر با

همه . نمیخنده دار بب شیآورده بود نماشده من و  یدونست چ یم نکهی، دلخور شدم از دستش با وجود ا دیکش

 . دمن سخت بو يشدن اشک ،اما برا يرفتن تا حد جار یم سهیاز ته دل ر

آدمها تو دلشون غم و غصه دارن  يگفت از عمد و من آورده ،همه  یو از دلم در آورد ،م دیمن و فهم یناراحت

 .  یتا زنده هستن قدر بدون دی،با یشاد باش دی، با ستیمهربون بودن و دوست داشتن ن لیتا ابد عزا دار بودن دل

 بودم ؟  دیقدر شناس حم من

 !!  بودم

 !! من بود ، تو دلم  يرو چشمها دیحم يدل کندن از پام سخت بود وگرنه جا فقط

 .کنم  یشادش گوش م يکنم و به صدا یو وصل م تلفن

 .مجنون  یب یلیسالم بر ل ـ

 .غرضه نه که بگه و بعد ادعا کنه حواسش نبوده  یحرفش، ب شم از یکنه ،ناراحت نم یم یشوخ

 سالم ،حالت چطوره ؟  ـ

 .زنگ زدم و خوش خبرم .خوبم  ـ

 داره  يدونم چه خبر ینم
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 .شنوم  ی، م یبه سالمت ـ

 !  یلیل ياصالً حس و حال ندار ـ

 يبرا یفهمه حرف یکشم و م یام ،آه م یلیباشم من ل يا گهیکس د ایتونم مثل اون  یگه ، من نم یم درست

 .گفتن ندارم 

 .خوب  يجا هی میبر میخوا یکردم ، فردا م یخورده فضول هیمن  یقرار شد ماهان بگه ول ـ

 : بدم به صدام  جانیه یکنم کم یم یکردم ، اما وسط هفته است ،سع یفکرش و م دیبا

 کجا ؟ ـ

 . قسمتش سکرته نیا یکردم ول ی، درسته فضول یفهم یبعدا م ـ

،منم نتونستم بگم نه  میافتاد یصبح زود راه م دینگفت کجا ،هرجا بود با یکرد ول فیحرف زد و تعر قهیدق چند

 . ارمیو بهانه ب

 چکار ؟  میببر رزنیعشق و حال پ میبر میخوا یراحت گفت م یلیخانم هم نبود ،فقط جوونها ،خ خاله

تفاوت  یبه من نداشته تا حاال ، همون ب يکار نه،یش یبه دل نم یلینبود نه از بابت خاله خانم ، مادرش خ بدم

 .آزار دهنده است  ییجورا هیبودنش هم در کنار خوب بودن 

 ینم.  يریگی،سد الر ،ماه میبر میخوا یگفت کجا م یرو ، ول دایآ يکرد حرف ها دییزودتر اومد و تأ ماهان

که  مانیو ا دایدر کنار آ یروز خوب باش دیشا.باشه  یوبخ يجا دیمشخص بود با دایشناسم اما از شوق و ذوق آ

 .از خشت و گل هم هستن و شاد 

گفت اونجا خنکه  یلباس گرم و پتو ،م. برامون گذاشته  ی، خاله چند تا سبد خوراک میباش داریب دیدم با دهیسپ

، همسفر  رونیب میبر دیزنه و با یتک م مانیا.نداشتم  یهم خواب خوب شبیچشمام خمار خوابه ،بر عکس د.

 . میهست مانیا

 یندازم ، تنها کمک یرو رو شونه ام م یمسافرت ي، منم پتوها يریگیداره و قالب ماه یسبدها رو بر م ماهان

 ي، خاله آهسته سفارش ها ادیم رونیو پشت سرم از خونه ب فتمیکنه جلو ب یکه ازم ساخته است ، صبر م

 : ده  یابش رو مگه و ماهان آهسته تر جو یآخرش و م

 .راحت  التیکه ، خ ستیبار ن نی،اول يچشم مامان مهر ـ

 : ماهان  يچند جمله  يکشه به اندازه  یطول نم شتریب هیاومدن چند ثان نییپا

 .به من سفارش نکرده  يجور نیخانم ، چند مرتبه رفتم ا یلینگران توئه ل يمامان مهر ـ
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منتظر ما  نیزدن به ماش هیزنم ، هر دوتا شون تک یشه ، فقط به روش لبخند م یهام رو م ازهیبزنم خم حرف

 ؟  ارهیرو از کجا م يهمه انرژ نیبلند و پر شور ، ا دایده اما آ یآهسته جوابم و م مانیکنم ، ا ی،آروم سالم م

 هیمه ، دلم صورت يمتر یکنه ، صورتش چند سانت یشه ، پتو رو مرتب م یشم ، ماهان خم م یسوار م یوقت

 یتشر م دایشده ، به آ کیحد به من نزد نیباره تا ا نیتو دلم ، اول يزیچ هیشه مثل جابه جا شدن  یم يجور

 کشه  یزنه و خودش وعقب م

 .سرحال باشه  میدی،سر وصدا نکن تا بخوابه اونجا رس دایآ ادیخوابش م یلیل ـ

، فقط  ادیحالم سر زبونم نم فیتوص يبرا یحرف چیه! اما دلم ، دلم  ستیمن تازه ن يهاش برا ینگران جنس

 . دیدونم محبتش خالصه مثل حم یم

بعد با مجوز  قهیشه و چند دق یم ادهیماهان پ.کوه  ونیم اچهیدر هیاونجا ، خنک و سرسبز ، میرس ینزده م آفتاب

 . گرده  یبر م يریگیماه

که اونجا  یتیاز جمع. ستنین یآنچنان حاتیتفر دنبال هیشون دارم ،سالم هستن ، جوون هستن اما مثل بق دوست

 . دارن  يریگیشور و شوق ماه ستنین مانیکنم ، فقط ماهان و ا یهستن تعجب م

هم  مانیا.کنم  یوسائل کمک م ییمنم تو جابه جا.کنه  یبه ماهان کمک م دایشه آ یبرپا م یمسافرت چادر

تونم  یبده چون نم!  نمیب یرو م عتیطب ییبایکنه ،خوبه که اونجا هستم و ز یرو آماده م يریگیماه يقالب ها

 !باشم  هیمثل بق

 ؟  یکنار ما باش ای یتو چادر استراحت کن يخوا یخانم ؟ م یلیل ـ

 . وساده است  یحرفاش خودمون هیبق یول شهیزنه هم یو با احترام صدا م اسمم

 ...اونها باشم اگر  شیدارم پ دوست

 شما باشم ؟  شیل نداره پاشکا ـ

زدم اما به خاطرخودش  يدونم حرف بد یده ،م یم رونیب نیزنه به صورتم ، نفسش رو سنگ یزل م قهیدق چند

 . ستهیا یدوتا قدم روبه روم م یکی يجلوتر و به فاصله  ادیبود ،م

 !! خانم  یلیل نیبب ـ

 .تونم  یخواد نگاهش کنم و نم یم

 خانم ؟  یلیل ـ

 . دهیکنم ،مهربونه ، حرفم و خوب فهم ی، نگاهش م ستین چاره
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آوردن تو  يبود برا يچه اجبار یتو کنارمون باش میاگر دوست نداشت هی؟ من ،بق يد یچرا خودت و آزار م ـ

 ،هان ؟ 

 . دزدم  یکشم و نگاه م یم خجالت

 . يلذت ببر نجایا يخواد از هوا یدلم م ی،ول ی،کسل يگفتم خسته ا ـ

 .  ارهیبه سر دل من م یتوجهات چ نیدونست با ا یم کاش

 !  يریبگ یماه یتونست دی، شا ایب:  فتمیخواد راه ب یو با حرکت دستش ازم م ستهیا یم کنارم

 .از محاالته ، من ؟ حتماً  گهید یکی نیا

 .چقدر شانس داره نمیطعمه بزنه ، بب یلی،قالب من و بذار ل مانیا ـ

 . ترسم بزنه رو دستمون  یم یبه چشم ، ول يا: ده  یشاد و شنگول جواب م اونم

شه  یبشن ، نم يها فرار یماه يدم همه  یاونها ،آخه شانس من کجا بود ؟ قول م يداره حرف هر دوتا خنده

 .قسمت ماجراست  نیاعتراض کرد ، کرم زدن سر قالب چندش آور و سخت تر

بسته  يخوام با چشمها یکنه و من م یم قمیتشو دایره بهش و آ یکنه ، ماهان چشم غره م یم تیاذ مانیا

 کنار وانجام بدم  نیا

 !! شه  یم تیاذ ینیب یم.بهش بده  ری، از خم مانیبسه ا ـ

رو لبش  يکرد ،برق نگاهش و خنده  ینم تمیاذ ادیدادم از کرم بدم م یکنم ،نشون نم ینگاهش م یحرص

 .خودمم بود  ریکنه ،خوب تقص ی،رنگ نگاهم و عوض م

دم تا  یگه چکار کنم ،به دقت گوش م یده ،ماهان م یبهم م ریخم کهیت هیخنده و از تو ظرف کنارش  یم

 . فتهیب نجایگذرش به ا یدونه ماه هیکنم  یو دعا م نیزنم تو زم یقالب وم هیپا.بهم نخنده  گهید مانیا

رو  ایصداش بلند شد انگار دن یصداش بودم وقت دنیچشمم دوخته شده بود به زنگوله و منتظر شن یساعت مین

بلند شدن ماهان با مهارت قالب و بلند و نخش و جمع کرد ، اشک تو  يفور مانیبهم داده باشن ، ماهان و ا

اما خوب بود ، .بزرگ نبود  مگرفته بود یدونه ماه هیهم خوش شانس شدم من ، يچشمم حلقه زد ، چه روز

 . بود  یماه

 يبه جا دای، آ دمیپر ینم نییاونها باال پا ياگر سالم هم بودم جلو ینبود ،ول دنیپرباال  يخانمانه بود ، پا ذوقم

 .نگذاشت  مانیخواست بندازمش تو آب ا یکرد ،دلم م یمنم خوشحال
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دوتاش به  یکیماهان زدم و  يچند تا طمعه برا. بود  یتو تور مخصوص وانداختش تو آب ، روز خوب گذاشتش

شه  یکرد ، قبالً هم به خودم گفته بودم نم یطور آخه مظلوم نگاهم م نیهم هم انمیا يبرا.  دیرس یماه دیص

 . رفتارش خاص خودشه .آدم فکر نکرد  نیبه ا

 .گوشت درست کرده بود نی،خاله برامون ته چ میو اونجا خورد ناهار

 یکه خودت و فراموش م یخوب ياز اون روزها.بود  ینتونستم خوب بخوام اما روز خوب.  میبود شب برگرد قرار

 !  يو چطور یهست یره ک یم ادتی یکن

گرفت ،  یشه ماه یاز پنج تا نم شتریگفت ب یم دای،قالبها جمع شدن آ شیکنم و قشنگ ینگاه م اچهیدر به

 .همراهش رفت  مانیا ییرفت دستشو یم دیبا دایماهان رفته تلفن بزنه ، آ

 خانم خانمها تنهات گذاشتن ؟  ـ

 . انیهستن و االن م نجایکنم ، بچه ها ا یلرزه مثل دستم اما بهش اعتنا نم یدلم مترسم ،  یم

 .موش کوچولو  یآخ ـ

 یکشه و م یراهش و م یاعتنا باش یگه ب یبهت متلک م یکس یگفت وقت یکنم ، مائده م ینگاهش نم یحت

قصد رفتن نداره بدتر لج کرده  یمحل یتنها نبودم ، اما اون با ب ایرفتم  ینم رونیب. نداشتم  يره ، من تجربه ا

 ! انگار 

 من باشم ؟  انیتا اونها ب يخوا یم ـ

، به دور و  ستادهیترسم ،االن درست روبه روم ا یم ییو تنها ی،من از ناتوان انیکاش زودتر ب.شعور و نفهم  یب

 .کنم  یبر نگاه م

 پات اوخ شده ؟ ینترس ،آخ ـ

 .و برسون  مانیا ایماهان  يزد یها که به قالب م یون ماهمثل ا ای، خدا رهیام بگ هیگر االنه

 ..من  ستیمهم ن ی، ول ستیصورت ن نیا فیح ی، طفل یفیح ـ

با اون  مانیکنم ا یچشم باز م یکنم و وقت یم هیرو ، راحت گر دایگفتن آ یلیشنوم و ل یو م مانیا يصدا

تونم داشته باشم  ینم طیشرا نیکه تو ا یخواد آروم باشم ، تنها حس یو م داستیشده ،دستم تو دست آ زیگالو

 . آرامشه 

 . جداشون کن دعوا نکنن !  دایآ ـ
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شد احمق و نفهم باشه و  دایپ یکیهمه آدم  نیا ونی،م ادیب یسرکس ییخوام به خاطرمن دعوا بشه و بال ینم

 .من شد  چیپاپ

، به خاطرمن امروزشون  مانیا یشکنه از لب خون یم شتریکنه ، دلم ب یو اون دو تا رو از هم جدا م ادیم ماهان

 یو نگاهشون م ستادمیترسون لرزون ا.  مانیره سراغ ا یم دایره ، آ یترسه و م یشعور م یخراب شد ،اون ب

 .کنم 

رت کنم و صو یم هیگرده ،گر یطرف من ،حس نفرت از خودم دوباره برم ادیپرسه و م یو م مانیحال ا ماهان

 . نمیب یماهان و تار م

 .من شد  ریتقص.. یتقص... ت  ـ

 ؟ یلیداره ل یچه ربط ـ

خوام پسش بزنم  یشه ،م یماهان مانع و سد م يو قبل از سقوط دستها فتهیلرزه و عصا از دستم م یم دستم

 .که آرومم کنه  ی، کس ی، مهربون تیحما.خواد  یو م دیمن االن دلم حم ستین یاما توان

 ! رونیبودم ب ومدهیمنه ، کاش ن ریتقص ـ

 . دستاش شل و صداش مهربون  ي حلقه

خودت و  گرانیبه گناه د یبه تو داره ، تا ک یشعور بودن و آدم نبودن اون چه ربط یگفته ؟ ب ی، ک شیه ـ

 ؟  یکن یمجازات م

 ...اگر ،اگر  ـ

گشتم تو چادر ،اگر سالم بودم  یود بر ماگر سالم بودم ز.رفتم  یم دایخواستم بگم اگر سالم بودم همراه آ یم

 .ده  یدادم ،اما اجازه نم یو جوابش رو م دمیترس ینم

 یم ادتهیحقشه ،  مانیا!  فتادهین یشعور ،اتفاق ی،پست و ب ادیآدمها ز نی، از ا ستین ياگر چیه!  سیه ـ

 ؟  یخواست مجبورت کنه به کرم دست بزن

، من فقط از خودم دلخورم ، از خودم  ستمیدونه من از اونها دلخور ن یمن و عوض کنه ،م يخواد حال وهوا یم

. 

 یکنار م یده و بعد خودش و کم یده ، اول عصام و به دستم م یاجازه نم. کشم  یپس م ره،یگ یآروم م دلم

 ..شرم دارم نگاهش کنم . کشه 
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. انت باشه و حرفاش آرومت کنه که نگر یکی. خوبه  یلیگاه داشتن خ هینباشم اما تک فیضع گهیخواستم د یم

عادت  دنیجا د کیهمه محبت و  نیدل من به ا. زهیکه به خاطر تو دعوا کنه و خون از لب و دماغش بر یکی

که متفاوت بود جنسش  یمحبت. ستین گهیشد و د غیکه در یشناسه ، محبت یمحبت و م هینداره ،دل من فقط 

 ... کرد  یفرق م

********************************** 

 .شهر برم  نیفراتر از اون از ا ایخونه  میشد برگرد یموندن ندارم ، کاش م نجایا يبرا يا حوصله

و تو چشمم  ارهیمن ب ادیهست نداشته هام و به  یهمه جا کس! رنگه ، تک رنگه  کیمن آسمون همه جا  يبرا

 ..بکوبه 

اگر اجازه داده .زشت بود  ینبود ، ول يآغوشش عمد يماهان نگاه کنم ، تجربه  يتو رو ياز همه ، چطور بدتر

بود ،اما بعدش  یحس خوب هیکرد ؟؟؟ اولش  يکه محض خاطر من کتک کار مانیا!!  مانیبخورم ؟ا نیبود زم

 .عذاب وجدان و شرم 

 خونه ؟؟؟  میبرگرد يخوا یم ـ

خواد  یکنم ، دلم م ینگاه نم یشه ساکت نشستم و به کس یم یساعت میسؤال و بپرسه ،ن نیداره ا حق

 . هیاما خودخواه میبرگرد

 .دیهر طور دوست دار. دونم  ینم ـ

 .شنوم  یو صداش و م نمیب یچند کلمه هم برام سخت بود ، بلند شدنش رو م نیهم گفتن

 ؟  مانیا میبر ستیبهتر ن ـ

 .مامان خونه تنهاست !  میچرا بر: ده  یجواب م دایجاش آ به

 مانیا.کنه  یم یبار ماهان رانندگ نیشه و ا یجمع م یحوصله هستن ، همه چ یهم ب هیفقط حال من ، بق نه

 .بنده  یو چشماش و م یده به صندل یم هیسرش و تک

 یمونه ، م یتفاوت نم یب گهیو بفهمه به خاطر من دعوا کرده د نهیحال بب نیمعصوم خانم پسرش و با ا اگر

 ! دونم ، مثل روز برام مشخصه 

و  شهیزنه به ش یم هیاونم مثل من سرش و تک.است  دهیفا یاد سکوت جمع و بشکنه اما تالشش بخو یم دایآ

 .کنه  ینگاه م رونیبه ب
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ترانه  نیبا ا دیخونه ، چقدر حم یرو م سیبگم فرنگ یشه ،همون که آخ چ یکه پخش م يترانه ا يصدا و

 .گذاشت  یسربه سر مامان م

 . ستیکردنم دست خودم ن هیمن ، گر يها یدلتنگ ي، و همه  دی، مامان و و ح دیحم

 سر کن با خودت  ستیکنارت ن یک چیآخ دلم ه"

 و زبر کن با خودت  ریرو ز ایو رو شو ، دن ریز

 کنه  یخودت داره کالفه ات م ینیب یم یوقت

 "خودت پاشو ، خودت باش و سفر کن با خودت  از

ذارم بمونم ؟ چه  یکه با خودم م يتونم سر قول و قرار یا نم، چر زارمیاز خودم کالفه ام ، خسته ام ، ب منم

 بودن ، شل بودن من ؟ نخواستنم ؟  دهیبهتر از سست عق یجواب

 .شروع کنم  دی،از خودم با یشروع کن دیخودت با از

 پابندت کنه  شهیر نکهیاز ا شیهر زمستون پ"

 تبر کن با خودت  نیات و بردار و تمر شاخه

  نیبساز و دونه دونه مرگ برگات و بب ای

  "رو شعله ور کن با خودت  یبسوز و جنگل ای

،  دنیکه به من چسب ییاضافه ها يباغبون خودم باشم ، هرس کنم همه  دیبشکنه منم ، خودم با دیکه با یاون

رگ مردن ، م یعنیموندن  يجور نیمن و گرفتن ،هم دنیکه سر راه سربه فلک کش ییمانع ها يهمه 

 . دنی،فقط نفس کش یجیتدر

  یروبه روت و باخت ریمس یسر بچرخون "

 با قلبت گذر کن با خودت  دیپل ترد از

 با خودت ، با دشمنت با دوستت  يموند تنها

  "سرکن با خودت  ستیکنارت ن یک چیدلم ه آخ

روشن  يا ندهیوقته باور کردم تنها موندم رو ، جا موندم رو ، دوست دارم آ یلیگذشته رو باختم ، خ!!  باختم

 ... اما . داشته باشم 

از  دی،نه از فردا که همه اش بهانه است ، با یعمل کن یزن یکه م یی؟ وقتشه به حرفها ی؟ اما چ یلیل یچ اما

 !! لحظه  نیلحظه آغاز شد از هم
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نباشه  یشکل نیشد ا یکه م ی، خودم دیوح يتو ذهنم ،غصه ها ادیم دیحم يپلکم ، خنده  ریکشم ز یم دست

ده  ینم تیبهت اهم یکس یخودت ارزش قائل نباش يگه تا خودت برا یخاله راست م.دم  یو به خودم قول م

 .، خودت باش  یلی، از خودت پاشو ل

 پابندت کنه  شهیر نکهیاز ا شیهر زمستون پ "

 تبر کن با خودت  نیات و بردار و تمر شاخه

  نیبساز و دونه دونه مرگ برگات و بب ای

 "رو شعله ور کن با خودت  یبسوز و جنگل ای

 .شه  یباز م مانیو قفل زبون ا میرس یشهر م به

 .ماهان اول ما رو برسون خونه  ـ

 .برم  یو م نیماش امی، فردا م میتر ازشمائ کیما نزد: گه  یذاره ماهان اعتراض کنه و م ینم

هم  مانیزنه ، ا ینم یزنه اما حرف یبوسه ، لبخند م یده ، صورتم و م یدست م دایکنه ، آ یتوقف م نیماش

 .ره  یکنه و م یم یطور ، خداحافظ نیهم

شم ،  یم ادهیپ.گرفتم و االن همون لحظه است  میزنن اما من تصم ینم یمن حرف یراحت يکنم برا یم درك

جدا کردن  يبود برا یچیق هیکردم کاش  یبود ، فکر م یعال یبود ، بجز اون مزاحمه همه چ یامروز روز خوب

 .کنه یمو رهام ن دهیتا بهش فکر کنم به من چسب. اون اتفاق از امروز و از فکرم 

گول زدن و  يزنم نه برا یکنم ،لبخند م یتشکر م مانیاول از ا. ستمیا یزنم و کنارشون م یو دور م نیماش

 : یواقع یظاهر کردن ، واقع حفظ

 .بود  یخوب یلی،امروز روز خ مانیممنونم آقا ا ـ

 .ندازم  یم نییاش رو ندارم و سرم و پا رهینگاه خ تاب

 : ده  یجوابم رو م یصداش خنده است وقت ته

 .آره ،مطمئنم منم کتک نخوردم ، توهم بود همه اش  ـ

 خونه ؟  میبرگشت یا ، پس الک ـ

رو بشه  یهرچ!  ینیشه فراموش کرد اگر بزرگ نب یم ی،به سادگ ارهیهمه رو در م يخنده  دایآ اعتراض

 .شه  یلبش رو نم يفراموش کرد ، زخم گوشه 

 ... فقط ، شرمنده شدم که  ـ
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 ؟ خوبه من چند بار به خاطرش دعوا کرده باشم ؟  ینیب یوروجک و م نیخانم ، ا یلیل الیخ یب ـ

کشه ، ماهان در جلو رو  یطول نم ادیمون ز یهم اتفاق افتاده ،خداحافظ دایآ يخواد بگه برا یفهمم ، م یم

تو خاطرم هست ، فراموش کردن اون  نمیا یبا ماهان تنها هستم ،ول فتهیم ادمیکنه و من تازه  یبرام باز م

 .شه  یماجرا شامل کار ماهان هم م

 . فتهیشه و راه م یدم ، ماهان سوار م یدست تکون م دایآ يبرا.شم  یکنه ،سوار م یجلو رو برام باز م در

 ؟  میبخور رونیشام و ب يخانم ، حاضر یلیخوب ل ـ

شه جواب  یهم م ي، شکل بهتر ستیبد ن دی،بگم هر طور دوست دار یدوست داشتن يدارم ، تجربه ا تجربه

 داد 

 . ادیبدم نم ـ

 ؟  یموافق چیبا ساندو.  ستیشام منتظرمون ن يبرا ي، مطمئنم مامان مهر یچه عال ـ

 ...  تیشه عالمت رضا یم سکوتم

افتاده باشه ،اما رفته  لیاز دماغ ف يکردم از اون عصا قورت داده ها ی، فکر م دمشیبار تو خونه مون د نیاول

 بخورم  چیو ساندو منیکنارش بش نیشب تو ماش هیانتظار نداشتم .نه ، مهربونه نه تنها با من با همه  دمیرفته د

 .ندازه تو سطل زباله  یشه و م یم ادهیپ نی، از ماش لونیذاره تو نا یها رو م چیساندو آشغال

 : کنه  یو روشن م نیکنه ، ماش یشه به ساعتش نگاه م یسوار م یوقت

 ؟  میکم حرف بزن هی،  میوقت داشته باش گهیکم د هیفکر کنم  ـ

 ؟  یشه از تعجب ، چه حرف یگرد م چشام

 .خواستم  یناراحت کردنت و نم.  ستمین يکاره ا دمیخوام حرف بزنم ، اما د یم هیمدت ـ

 . ستی،سرزنش ن ستین خیآرومه ، توب لحنش

بعد  دمیخوشحال شدم ،د یلیافتاده خ یانگار نه انگار اتفاق يرفتار کرد يو طور يشد ادهیپ نیاز ماش یوقت ـ

برات  یهمه چ نهی،واسه هم يرو به خودت ربط بد یهر اتفاق دیخانم تو نبا یلی، ل یودت رفتاون ماجرا تو خ

 .سخت شده 

 .همه شناخته شده است يبرا یلیل! همه رو شده است  يمن برا درد

سخت  یلیخ یلیل نیتونم بهشون عمل کنم ، برام فاصله گرفتن از ا ینم یبه خودم قول دادم ، ول ادیتا حاال ز ـ

 .شده 
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 . نمیب یسرش و با کنارچشم م يکننده  دییتأ يتکونها

 ی،وقت نمتیبب يجور نیدوست ندارم ا!  ی،ازمن ناراحت نش تییبرات ناراحته ، ناراحت تنها یلیخ يمامان مهر ـ

 !!  دنیروبه رو شدن الزمه ، جنگ!!  ستیتنها موندن تنها راه فرار ن يبد تیبه زندگ يشکل بهتر یتون یم

از شمردن  ستمین ریندارم از حرف زدن ، دلگ يراحت ، احساس بد یلیکنم ، خ یاعتراف م یبه سادگ براش

 .  دهیدر مورد شون شن ای دهیکه تو وجودم د ییها بیع

 .بود  گرانیمن به خاطر د ي،ازخود گذشتن ها رید یول دمیفرصتها رو از دست دادم ،فهم یلیدونم ، من خ یم ـ

خواستن و نخواستن .هستن  قیکه ال يزی، به چ رسنیبه اون چه حقشون باشه م گرانید!! اه اشتب نیبزرگتر ـ

 گم ؟  یم یچ یفهم ینداره ، م دهیما هم فا

 .و پر از درد  نیشه آه ، سنگ یم!  شیآور ادی!  دنمیگه ، فهم یم یفهمم چ یم

 ی،م یفرصت فکر کردن داشته باش شتری، تا ب یاز خونه تون دور باش یآوردت تهران تا مدت يمامان مهر ـ

 .تو روبه حال خودت رها کنه  ومدیاما دلش ن طیشرا نیکنه به خصوص تو ا یم تتیاذ يدور نیدونست ا

 ...که االن دارم  ی، آرامش نسب ونمیمن به خاله مد ـ

 .شه  یهم بفهمه خوشحال م يشدم ، مامان مهر دواریهنوزم کمه ،امشب ام یخوبه ول ـ

و گرفتم  ممیاما خوب من تصم ستمیخواد به خاله بگه ؟ ناراحت ن یم یعنیکنم ،  ینگاهش م ارمیاال مو ب سرم

 :  هیدونه عکس العملم ازچ یبازم م.

 !! تنها، اول از همه به خودت  ی، نه به مامان يبا رفتارت نشون بد دیگم ، خودت با یمن بهش نم یول ـ

 !! ازخودت پاشو ، خودت باش !  ای؟ به خودت ب یفهم ی؟ م ینیب یم یلیشه ،ل یراحت م المیخ

 .به حالم سوخت  گرانیدل خودم ، دل د یخوام ، بسه هرچ یم

********************************* 

زنم ، حتماً  یفرصت با خاله حرف م نیاول.برگردم  دیخوام بهشون برسم با یکه م ییزهایبه چ دنیرس يبرا

 ياالن جلو نیسمانه و صورت متعجب مائده از هم سیخ يسمانه ، چشمها شه مثل مائده و یخوشحال م

 کنه ؟ ینه مسخره ام م ایمونه  یتفاوت م یکنه ؟ ب یچکار م ایچشمامه ، لع

که تو وقت  ییبازگشت ، به خاطر اتفاقها یرفته و ب يکنم و حسرت به دلم ، از روزها یشکست م احساس

 ي، فرصت برا ستمین وسیرفتن من و سست کنه ، مأ يپا دیندامت نبا نیاما ا مونمیپش. خودش قشنگ تر بود 

 ؟؟؟  ای ، مهیتصم نیهم يبرا دهیکه امونم رو بر يدلشوره ا! اراده  یجبران هست با کم
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 !! کنم  یگردم ، شروع نشده تمومش نم یراه و بر نم نینداره ، به هر بهانه من ا تیاهم يزیچ گهید

هنوز تو  روزید يزنم ، ظرفها یبه آشپزخونه م يرم ، خاله و ماهان هنوز خواب هستن ، سر یم رونیاتاق ب از

از اون . گذشت  يچطور میکن فیخاله تعر يو فقط فرصت شد برا دیبه خونه طول کش میسبد هستن ، تا برگرد

 .فکر کنم  دیبان نیو ممنونش هستم و به باالتر از ا ونیزدم نه ماهان و من چقدر مد یمزاحم نه من حرف

شه به  یتونم منکر بشم ؛ تکرار اسمش ختم م ینم...ماهان ... شه ماهان  یو تکرار م ادیاسمش سر زبونم م اما

 !!، دلشوره و آرامش توأمان با هم .حس ناشناخته  هیلبخند ، به 

. برسم  جهیخوام فکر کنم و به نت یحس گنگ و مبهم ، نم نیکنم از ا یکنم و فرار م یو دست به سر م خودم

 تیخوام آخرش برسم به ناتوان بودن ، کم بودن و در نها ی، نم زمیدور بر دیرو با هودهیب االتیو خ يپرداز ایرؤ

درسته با حرفهاش وجود من و .راه گذاشت  اونپا تو  دیممنوعه است از همون اول نبا یراه یدلسرد شدن ، وقت

منظور ادا و انجام شده  یتونه ب یکه م يکار..  یکنم ، حرف یخودم معن يبرا دیما نباتکون داد و منقلبم کرد ا

 !! باشه 

کنم و  یم یصدا آب کش یذارم و ظرفها رو آهسته و ب یپام م ریز یکیکوچ هیکنم ، چهار پا یرو آب م يکتر

 !کنم  یصبحانه رو آماده م زی، م ییتو ظرف شو نمیچ یم

 .کاره  نیسر و ته ، بهتر یب ياز فکرها زیحوصله بودن و گر یشروع و قدم اول ، فرار از دلشوره و ب يبرا

 بازنشسته شده ؟  یاز ک يمامان مهر ـ

 .گردم طرفش ، حوله به دوش و خنده به لب  یم بر

 راههیشه به بحواست با یلیعالمت خطر با خط قرمز و درشت ل هی،  المیزنم سر راه فکر و خ یممنوع م عبور

 است ؟  راههیاما واقعاً ب! ينر

 یشه ، تشر م یچشمم تکرار م ياون حرفها مدام جلو دنیو بعد از شن شبیکه از د یاز صورت رمیگ یم نگاه

 !مصرف داشته باشه  خیتار دیزود فاسد بشه ، نبا دیدفعه نبا نیکه با خودم گذاشتم ا يزنم به خودم ،قول و قرار

 . ریسالم ، صبحتون بخ ـ

 . ریصبح شما هم بخ ـ

خوام  یخوام آزاد بشم ، م یخودم موندم ، م يام که مدتها تو دخمه  یلیکنه ، من همون ل یم ینافرمان نگاهم

 ! مشخص باشه  دیبا یعنیاما راهم مشخصه ، .  امیب رونیبشکافم و ب لهیمثل پروانه پ

  زهیر یم ییچا خودش
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 !!  یخوشرنگ يعجب چا ـ

 : دم  یکه بشنوه جوابش رو م يدر حد فیضع

 .نوش جان  ـ

دورتر از  یلیباشه ، خ يا گهید يجا دیمونه که حواسم با یم ادمی! مونده  ادمی،  يزیکشم به رو م یم دست

قابل  ریدرخته و غ يشاخه  نیکه رو باالتر يا وهیتازه ، دور از م يناشناخته ها ي، دور از محدوده  نجایا

 . دسترس 

 ! تو نگاهش  نیداره تحس یو حاضر ، چه شوق یح زیچرخه رو م ی، خنده به لب نگاهش م ادیم خاله

 زیازسر م یناراض.  ستیهست دست بردار ن یشه ، هرکس یماهان بلند م یگوش يصبحانه خوردن صدا سرگرم

 . آب پرتقال به دست  وانیشه ، ل یبلند م

 .کنه  یلرزونه و نگرانمون م یم مگفتنش دل ما رو ه یچ يصدا

ناخواسته  ایافتاده ؟ خواسته  یشه و منم پشت سرش ، چه اتفاق یبلند م دهی، خاله ترس شهیدور م صداش

 .نگرانشم 

 :گه  یشنونم که م یره تو اتاقش و خاله پشت سرش فقط م یم

 ؟  يزنگ زد سیبه پل ـ

 ؟  یواسه چ سیشده ماهان پل یچ: ادیخاله هم م يصدا

 . امیباشه ، االن م ـ

 : ده  یپوشه و جواب خاله رو م ی، با عجله م رونیب ادیبه دست م کت

 .سر وته نداشت  مانیا يبرم تا بفهمم ، حرفها دیبا. دونم  ینم ـ

 یآروم ، کنترل شهیو ناراحته ، ماهانِ هم یکامالً مشخصه چقدر عصب یخواد خودش رو آروم نشون بده ول یم

 .داره رو رفتارش ن

 یگه تا وقت ی، م ستیبه استراحت کردن ن یدمار از روزگارمون در آورده ، خاله سردرد گرفته وراض دلشوره

ندران تو حال من  يریکدوم توف چی، نه نشستن نه راه رفتن ه ستیمنم دل تو دلم ن.  رمیگ یجواب نده آروم نم

 .و خاله 

وارد  یکیکه نقاب به صورت بزنه و تو تار يزنه به شرکتش دزد زده ، نه دزد یو زنگ م ادیبه سر م انتظار

 ...برده  شیکه از قبل نقشه داشته و آروم آروم کارش و پ يشرکت بشه ، دزد
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************************* 

که بهش  یسوخت ، حق ماهان نبود از کس ینبودم اما دلم م ي، کاره ا میرو پشت سر گذاشت یسخت يروزها

 . مانیبود و معرفش ا یامور مال ریاعتماد کرده بود نارو بخوره ، دزد شرکت مد

از  یتا قاچاق بادیردش رو زده بود ، رفته بود تا سیاز خود ماهان کالفه و سر خورده بود ، پل شتریب یحت مانیا

 .هاش به ضررش تموم شده بود  يبود و نابلد ، محکم کار یمرز رد بشه ، دزد ناش

بزنم ،  یهنوز فرصت نشده از برگشتن به خاله حرف.  میو ماهان هم رفتن و االن من و خاله تنها هست مانیا

 .بود  ختهیاوضاع به هم ر

، اما انگار نه  يخبر یندونستن و ب يزدم به کوچه  یدلم و م یتونستم تحمل کنم ، هرچ یماهان و نم یناراحت

و به حال خود رها  ستیبراه باشه ، پر و بال دادن به دل کار من نانگار ، قرار نبود حرف گوش بده و سر 

 . کردنش هم تو مرامم 

 وهیرخنه کرد تو وجود من ، م یدونم ک یکه نم یحس نیا. مهمون ناخونده رو دوست ندارم  نیاگر بگم ا دروغه

لمس !  ستیمن رونده شدن از بهشت ن يمغزم و تاوانش برا يشده خوره  دنشیچ يکه تمنا يممنوعه ا ي

 ... اما ... خود بهشته ، اما 

از سمانه به خاطر پنهون کردن حسش دلخور .کنم  یسرزنش نم دیطرالن و به خاطر دوست داشتن وح گهید

،  یدوست داشتن چی، ه نمیب ینم هودهیدوست داشته شدن و به چشم اومدن و تالش ب يبرا ای، تالش لع ستمین

 . سرزنش کرد  دیرو نبا یته شدندوست داش

کنه ، دور شدن از سبزك هم  یزنگ من و از سبزك جدا م يرفته حمام و منم با سبزك سرگرمم ، صدا خاله

 .مدت  نیتو ا میبرام سخته ، بد به هم عادت کرد

 ومدهین همراهش دایدم ، تنهاست ، آ یم رونیب نیمعصوم خانم نفسم وسنگ دنیو از د هیک نمیکنم بب یم نگاه

 . رونیب ادیخاله ب یتحمل کردنش تا وقت یعنیباز کردن در 

 : کنم داخل  یدارم و دعوتش م یرو برم یگوش

 . دیبفرمائ يزدیسالم خانم ا ـ

 گهیرم و د یآد ، م یشدن باهاش دست نم یهم فرصت خودمون گهیکنم ، د ینم یباهاش احساس راحت هنوز

 .کنم  یرو فراموش م زهایچ یلیرم و خ یم.  نمشیب ینم

 . ده  یسالمم و جواب م فقط
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 ادیکشم و ز یبه لباسم م یشه ، دست یزنگ بلند م يکشه صدا ینم قهیتا برسه باال ، به دق نمیش یدر م کنار

 .ذارم  یمنتظرش نم

 !  نیسالم ، خوش اومد ـ

 .کنه  یداخل و با نگاهش دور تا دور خونه رو نگاه م ادیم

 ؟  ستیجون ن يمهر ـ

 .داخل  دیرفتن حمام ،بفرمائ ـ

 .در  يکنه تو کمد جلو یم زونیرو خودش آو شیو روسر مانتو

 .نشسته  لتیاسپ میباد مستق ری، گرمشه و ز ارمیب يزیچ ییرایپذ يبعد برا نمیکنارش بش قهیچند دق بهتره

 رفتن حمام ؟  یک ـ

 . ستین شتریب قهیچند دق ـ

 .رفتن نداره  الیکشه و خ یدونه حمام خاله چقدر طول م یم نکهیمثل ا بشه و بره اما مونیپش دیشا گفتم

 : فهمه  یشم و منظورم و م یم زیخ مین

 . ارهیم نییکنه و صداش و پا یحمام م يبه راهرو ینگاه. فرصت هست  نی، بش ستیالزم ن ـ

 . میکم باهم حرف بزن هیبهتره  ـ

 با من داره ؟  یکنه ، چه حرف یم ییاز تعجب ترس خودنما شتریب

 :شباهت داره جز لبخند  یاومدن لبش به همه چ کش

 . رم سر اصل مطلب  یزود م ـ

 .فته با اصل مطلب گفتنش  یم يخواستگار ادی آدم

 شهرت ؟  يبرگرد يخوا ینم ـ

شما رو تنگ کردم  يشد بپرسم جا یده تا سؤال کردن ، کاش م یکردن و دستور م فیتکل نیتع یمعن شتریب

 شهر درندشت ؟  نیتو ا

 .شه  یخوره و جا به جا م یجاش تکون م تو

 ! ترسونه  یکه من و م مانهیکنم ، ا یالبته من از طرف تو احساس خطر نم ـ

 زنه ؟  یحرف م ی؟ از چ مانیکنم به روش ، احساس خطر ، ا یم اخم
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. اش رو خراب کنه  ندهیآ يبشه و به خاطر دلسوز ریدرگ نیاز ا شتریخوام ب ینرفته اما نم یاونم هنوز راه ـ

 .راحته انتظار هم دارم  المیکه از تو خ يهمون قدر

ازم سر  ییربطه ، از خودم مطئنم که خطا یحرفهاش ، فکرش ب يشه ، اما ، همه  یم رمیدستگ ییزهایچ هی

 .از بازخواست شدن هم ندارم  یینزده و ابا

 !  دینباش يزی، پس نگران چ يزدیخانم ااز من راحته  التونیخوبه که خ ـ

ده ، از همون شب اول که اومد خونه و گفت  یشه بدونم بچه ام به حرفم گوش م یتموم م یمن وقت ینگران ـ

 نکهیکرده بود ؟ مگه ا دایساعت دختر مد نظرش و پ کیتو  يبد داد ، چطور ی، دلم گواه دهیدختر خوب د هی

نگاه متعجب  یوقت...  دمتید یداده باشه ، از همون لحظه گفتم مخالفم و وقت تیفقط به صورت دختر اهم

 .  ستین یحرف گهیراحت شد د المی، خ دمیو د مانیا

دم تا  یکنم ،بغضم و همراه آب دهنم قورت م یندارم ، دستم و مشت م يراحت شده ناقصم و دردسر الشیخ

، از همون  یبا من طرف یبشکن ياگر بخوا يداد یچه قولباشه  ادتی!!  یلیباش ل يقو!  یلی، ل زهینر یاشک

 !نده  تیارزشه پس اهم یسر و ته و ب یب يحرفها

 یگه به خاطر دل نگران یم یشکنن ؟ کدوم قانون یراحت بدون فکر به آخرش دلت و م یلیخ یشه ؟ وقت یم

 ؟؟  نی، دل بشکن نیکن نیتوه گرانیبه د نیتون یمادرانه م يها

 يمو ، به اندازه ا چششیو من پ نهیب یاون مو م! کنه  یفکر نم زهایچ یلی، به خ ستیدست بردار ن مانیاما ا ـ

 !!کشه  یتجربه دارم بدونم آخرش به کجا م

 .صدام نلرزه  نهیتالشم ا ي همه

 !  يزدیدر کار باشه خانم ا يشه که آخر یشروع نم ـ

 یبهتر م یچشم نباش يجلو یوقت! برو  نجایاز ا یکمکم کن یتون یراحته ، اما تو م المیدونم ، گفتم که خ یم ـ

 !و کنترل کنم  مانیتونم ا

 . خودم  اریقشنگ تر ، به اخت ییقصد و داشتم ، با بهانه ها نیهم

سفر نداشتم  نیبه ا يقصد وداشتم ، من از اولش هم عالقه ا نیحرفاتون هم هم دنیقبل از اومدن شما و شن ـ

بندازه  نجایاگر باد کاله من و ا دیمطمئن باش.شدم  یقدم هم از خونه مون دور نم هیو اگر اصرار خاله خانم نبود 

 . دیراحت به مادرانه هاتون برس الیگردم برش دارم ، با خ ی، بر نم
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ه من و از بودنم هست ک ییایرم لع یکشه ، گرچه از اولش هم ناراحت نبود ، چرا هر جا م یراحت م نفس

 کنه ؟؟؟  مونیشیپ

 ! کنم  یم نتیو تحس يدار ییدرك باال يبرگرد ومدنیپس بهتره تا ن ـ

امشب با خاله حرف  نیبزرگه ، هم يادیبغل من ز ریز يکنه ، هندونه هاش برا یفکر م ینداره چ یارزش برام

 .فرار کنم  دیهم با هی، ظاهرا نه از احساس خودم ، از بق ستیموندن ن نجایطاقت ا گهید.زنم  یم

،  یحس و مزه و چاشن یگذاشتم ، ب يبرادر يحرفها و مهربون بودنش رو به پا ي، من همه  مانیتعجبم از ا در

 دیی، تأ ندازهیم ادمیازش ندارم ، معصوم خانم به  یکه سهم یدلخوش کردم ، محبت گهیمحبت د هیدر عوض به 

 .که ندارم  کنه یم

شه ،  یگردم تو اتاق تموم م یخواب برم يبرا یبودن در آوردنم وقت يقو يبودنم ، تحمل کردنم ، ادا خوددار

که تو وجود من به راه  یاز طوفان الیخ یشام هم موندن ، معصوم خانم ب يهم به جمع اضافه شد و برا دایآ

، دل خوش شده بود که  دیگفت و خند ،جونم انداخت تو  يبا حرفهاش چه لرزه ا نکهیفکر به ا یانداخته ، ب

 کرد ؟  یم یخوشحال دیخطر از سر پسرش رفع شده ، رفع بال کرده بود چرا نبا

برام  یباش دایآ يبرا یبیترسم رق یکنم ، اگر گفته بود م یو هق هقم و تو بالش خفه م زمیر یم اشک

 . بشه  رتیدرگ مانیخوام فکر ا یتر بود تا بگه نم ندیخوشـآ

 يخوا یراه نا هموار کجاست ؟ به کجا م نیا انیفتم تو چاه ؟ پا یو م امیاز چاله در م يدار یچه حکمت ایخدا

 ؟  یمن و برسون

**************** 

پر از خواب کنار  ي، صبح که خاله رو با چشمها دمینفهم يزیگفتن و تب گذشته بود ، خودم چ انیبه هذ شب

غصه من و کشوند  نیو زهر کالم معصوم خانم و فرو خوردن حجم سنگ یذشته ، تلخگ یچ دمیفهم دمیتختم د

 .  یدلتنگ يبه پا گذاشتکه به جونم افتاده بود و چه خوب که خاله اون و  یاز درد و تب يخبر یبه ب

تجربه کرده  ادینبود ، ز یکار سخت یکردن و تظاهر به خوب يکردم آروم باشم ، نقش باز یو کنارشون سع شب

ماهان هم مثل  يخانواده  ایترس به جونم افتاد نکنه خاله . بار فرق داشت ، طعمش گس بود  نیبودم ، اما ا

 یرو فراموش کنم ، دلبستگ یرفتم تا همه چ یکه م یمن يبود برا ییجا یمعصوم خانم فکر کنن و چه ترس ب

 . ها رو  یها و دلشکست
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که  یهرچ! فراموش کنم  دیبا. دل محرم اسرارم بود نیه بود و همچنان افاش نشد یبود راز دلم بر کس خوب

 !فراموش بشه دیکه هست با یهرچ ،یهست ، عادت ، عشق ، وابستگ

ازم خواست برگردم . نبود تو حالم  ریتأث یهم ب دیوح يحرفها دنیشن دیزنگ زدم ، شا دیاز خواب به وح قبل

 یخودش و م ندهیدو روز آ یکیگفت تو . کردم و قبول کرد  هیلم گردنبا ایخونه و من از خدا خواسته گفتم ب

 . چشمم من و از پا در آورده بود  يجلو یگتلخ زند يها تیبعد از اون تلفن و رژه رفتن واقع يها هیرسونه و گر

 باشه ؟  دهیفهم يزیزده باشم و خاله چ یحرف نکنه

 يا گهید زیصورتش هستن چ يروزها نیا ریناپذ ییکه جز جدا یو ناراحت یزنم تو صورتش ،جز خستگ یم زل

 .بوده  اریبا من  نجایدم ، خدا و شانس ا یم رونیآسوده نفسم و ب.  ستیتو نگاهش ن

تو  یختیدلت تنگ شده ، چرا ر یگفت یات عوض بشه ، م هیروح یجا باش نی؟ گفتم ا یچرا به خودم نگفت ـ

 !کشه  یطول نم ادیاما ز یکن یم دوارمیوقتها ام یدل خودت ؟ بعض

 !! دیبه خاطر شما بود که تنها نباش ـ

 !دادن  حیو به خود ترج گرانیو د یمحبت نه از خود گذشتگ يذارم به پا یو م نیا ـ

 . از محبت نبود  ریغ نیباور کن ـ

 . به خودم  یکنم نه فقط به شما ، حت یتو دلم زمزمه م و

 : شه  یکشه و بلند م یبه صورتم م یدست

 . میگشت یبا هم بر م ادیماهان ب يکرد یدنبالت کاش صبر م ادیفردا م ایگفت امروز  دیوح ـ

 . خوام برم تا دور بشم  یره ، م یم رونیو از اتاق ب نهیب یخنده ام و خاله نم تلخ

 یحت. کنم ، اما حوصله هم نداشتم  یمادرش و سر اون خال یدق و دل ومدی، دلم ن دیزنگ زد و حالم و پرس دایآ

 .که داشت  یخوب يبا خبرها

شناختم  یرسه ، بهم زنگ زد و گفت تهران هستم و آدرس خواست و من سر از پا نم یشب م مهی، ن ادیم دیوح

وقت اومدنش و من  یب يکنه برا یم یبودم ، دم در از خاله عذر خواه دنشیو گوش به زنگ رس دنشید يبرا

 دمشیشه ند یدوماه م یکیکشه ،  یپر م دنشیلم با د، د دنشیکشم واسه د یصداش سرك م دنیشن صیحر

رو تحمل کرده ، االن که لحظه  یگه چه عذاب یغم نگاهش م يآنکارد شده اش ف هاله  شی، الغرتر شده ، ر

 . اثر  ی، ب ریشدم از اومدن ، هر چند د مونیشده پش کیبرگشتن به خونه نزد ي
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بار  نیو ا فتهی، عصا از دستم م دیوح يبازوها ونیتازه م يتجربه  يکشم برا یکنه و من پر م یباز م آغوش

غرق بوسه  یکشم ، حت یو عطر تنش و بو م زمیر یمهابا اشک م یپروا و ب یشه ، ب یسد م دیوح يبازوها

 . کنه  یشدن موهام آرومم نم

که حصار  خوام نه اون یکنم به نشستن ، نه من م یو دعوت م دیکنم از شماتت نگاه خاله و وح یم فرار

 !!دستمون از هم باز بشه 

 پسرم ؟  يشام خورد ـ

 : ده  یو جواب خاله رو م رهیگ یازمن م نگاه

 . ندارم  لیم يزیچ دی، راحت باش رمیدست شما درد نکنه من س ـ

 .نگاهش بسه  یرو لبش و دلتنگ يمن خنده  يسؤال دارم ازش بپرسم اما خسته است و برا یلیخ

کنم  یپلک رو هم گذاشته ، آروم موهاش و نوازش م. برم  یکنه براش آب خنک م یت ماتاق ماهان استراح تو

 .کنم  یو پر از آرامش هم خداحافظ یاتاق آب نیبا ا دیگردم به اتاق خودم با یو بر م

 دنیتاب رس یو من ب میگفت فراد قبل از ظهر پرواز دار دیوح.  ستمیاتاق ن نیمهمون ا شتریب گهیساعت د چند

، ال اقل نه به  ستنین یتر بوده ، اما غمها هم فراموش شدن نیسنگ نجایمن ا يها یخوش ياون لحظه ام کفه 

 .  يزود نیا

 .خواد از قفس آزاد بشه  یکه م هیمرغ تیمن حکا تیبندم ، حکا یو م ساکم

هاش  یخوب يهمه  زنگ زدم ، به خاطر دایبه آ. شم  یتر م کیگذره و من به رفتن نزد یم يها به تند لحظه

دوباره  دنیمن طاقت د یرسونه ول یتشکر کردم ، خبر برگشتنم به خونه ناراحتش کرد و گفت خودش وم

 . مادرش و نداشتم 

کردم ، به خاله گفتم ازش تشکر کنه لحظه  یجا شروع م نیاز هم دیزدم اما با یادب بود به ماهان زنگ م رسم

 .خوب کنارشون کم نداشتم  يها

و ترحم از ذهن  يدلسوز نیکنم ا یراحت شده از بابت من و دعا م الشیآد ، خ یمعصوم خانم نم خوشبختانه

 . اثر باشه  یکنم ب یخودم کردم و ته دلم دعا م يکه برا ییبشه ، همون دعا يفرار مانیا

به دل نه به زبون .  کنم یم یخداحافظ دایکنن اول از خاله بعد با آ یمون م یتا فرودگاه همراه دایو آ خاله

 .بهم سر بزنه  رازیخوام هر وقت اومد ش یازش م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ١٣٣ 

برام سخته بغض تو گلوم و  ییمدت و جدا نیکنم ، وابسته شدم ا یم یاز رفتن دوباره با خاله خداحافظ قبل

رفتن و قسمت  ومدهیکه ن ییزهای، به خاطر دست از دادن چ ستیحسرت تو دلم فقط به خاطرجدا شدن از خاله ن

 !! يباور کن تو فقط وابسته شده بود یلیل. شون موندگار شدن نبود 

  دیوقفه امونم و بر یبغض ب "

  دیند یبارون من و کس هیگر

 "به داد من برس، تو به داد من برس  تو

سر  يبه باال! گفتن  دارید دیکنم بدون به ام یم یهاش خداحافظ یهاش و سخت یخوب يتهران ، با همه  با

 !! کنه  یدونه چکار م یکنم ، م ینگاه م

 امون  یب يحادثه ها نیا يتو"

  دینفر به داد قلبم نرس هی

  "به داد من برس ، تو به داد من برس  تو

خواد اول بره  یاز راننده آژانس م دیبخوام وح يزیبزنم و چ یحرف نکهیا یشه ، ب یخونه بعد از ظهر م میبرس تا

 .بهشت زهرا 

، خواهش چشمام و لرزش  دینگاهم و د یکنم ، دلتنگ یو با زبون نگاه ازش تشکر مخندم  یم هیگر ونیم

 ...دستام و 

طاقت  يچطور یلیدرد و دل ، دل خوش کردم ، چطور ؟ ل هیعکس ساختم و به  هیهمه مدت با  نیا چطور

 !  يآورد

سهم .نزدم ، نه که نخوام بگم ، امروز سهم خودش بود  یخودش حرف يبرا یدلتنگ يجز قصه  دیحم با

 . يچـــــــند روز دور

شم همون  یم اطیخودم ، داخل ح يگه برگشتم سر جا یتموم شد ، م يگه دور یرنگ م يبزرگ و قهوه ا در

دم ثابت به خو دیفرق کردم و اول از همه با شیچند ماه پ یلیمن با ل.که به خودم قولش و داده بودم  يقو یلیل

 . کنم 

 .به دست  لنگیو ش اطیزن عمو تو ح.  میگرد یبر م یدونه ک ینم یگفت کس دیوح

 .سالم زن عمو  ـ
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ورها  لنگیخنده ، ش یگرده به روم م ینگاهش بر م يفور ی، ول گهیکنه ، انتظار نداشته د ینگاهم م يگذر

 :کنه  یو سرزنش م دیاز همونجا هم وح عیطرفم تند و سر ادیکنه و م یم

 ؟  دیوح یچرا نگفت ـ

 . یلیخ یلیخ یلیخ.شم تو آغوش زن عمو ، دلم تنگ شده بود  یم گم

 :زنه  یشوق مائده رو صدا م با

  ایمائده ؟ مائده ب ـ

 .هم تنگ شده بود  دنید کیمائده رو از نزد ينق زدنها يبرا دلم

 ... قهیدق هیمامان ؟ بذار من  یگ یم یچ ـ

 .طرفم  ادیم دهیو نپوش دهیپوش ییلنگه پا ، دم پا هیو ماسه  یتو دهنش م حرف

شه ، مثل  یپر نم شهیتا هم شیخال يو جا ستیباشه ن دیکه با یهستن ، گرم ، مهربون ، منتظر ، اون همه

 ! شه  ینم یکس خال چیکه از ذهن ه ادشی

 .بپرسم  هیده از بق یمائده فرصت نم يشم تو دستها یلمو م آب

خواد بغلش کنم کاش فاصله  یجوشه تو چشمم ، دلم م ی؟ اشک م ایلع رونیکشونه ب یرو هم م ایو صدا لع سر

 .که من نخواستم باشه  ينبود ، فاصله ا يا

 .بوده  الیخ یب ینه آروم که بگ یباشه و دلتنگ يچشم انتظار يطرفم نه با سرعت که نشونه  ادیم

کنه ، نه سفت و  یبغلم م یده ، و از اون باالتر وقت یجواب سالمم و م یشه وقت یتعجب چشمام گرد م از

 هیواقع نمیبب رمیبگ شگونیکنم ، خودم و ن هیبخندم ؟ گر. کنم  ی، خوب حس م ستیهم ن ياجبار یمحکم ، ول

 .ره  ینم يکار چیدستم به ه!! نه  ای

 !!  يخوب شد اومد ـ

 حرفها ؟  نیو ا ایلع! باشه  ایؤو ر الیشه ، فکر کنم خ یتو سرم قطار م یتا واژه و معن هزار

 شده ؟  یکنه ، چ یمامان و از ذهنم دور م یحت ایرفتار لع یشگفت

 ....کردن  یقربون يآوردم برا یگله گاو و گوسفند همراه خودم م هی دیبا انگار

****************************** 

تو اتاق به .  رونیب ومدیشون رو به دست آورده بودن ، جز مامان ، با اون همه سر وصدا ن هیروح باًیتقر همه

 نا معلوم ، الغر و رنگ و رو رفته ، يزده بود و زل زده بود به نقطه ا هیتک وارید
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 ...، بغل باز کرد و  دیجلوش زانو زدم ، چشمش درخش یوقت اما

همدل و . مامان باشه  يبرا یبتونه کمک دیزودتر برگرده ، شا کاش بابا. کرد  شیهاش دلم و ر هیهق گر هق

 ...شون چهارتا بچه است  یزندگ يهمزبون بودن ، ثمره 

مائده با . گرده خونه  یبر م گهیدو روز د یکیاز قبل مستجاب شده بود ، مائده خبر خوب و بهم داد ، بابا  دعام

 . حالش خوب بوده و مواد رو به کل کنار گذاشته.ن رفت دنشیبه د شیکرد که چند روز پ فیشوق برام تعر

 . میشد یهمه دوباره دور هم جمع م! بود  خوب

 خودم بارها تکرار کردم ، همه ؟؟؟  يبرا

 ییزهایچ هیکم شده و  ییزهایچ هی. سابق نبودم  یلیل! بود که رفته بودم ، اما خودم نه  یهمون شکل اتاقم

 .اضافه 

با وجود چند ساعت ! تنگ شده  یعنیشه ،  یتنگ م گهینفر د کی يو برا یاتاق آب يخاله خانم ، برا يبرا دلم

 بکنم ؟  دیچکار با نیبعد ازا يدلم گرفته ، با روزها يدور

 یوقت ، ول یب ایغلط ؟ به جا  ایدرست بود ! طور  نیدونم ، چرا اومد رو هم هم یحس از کجا اومد و نم نیا

 دونم چرا ؛  ینم و مفراموش ک دیبا

 !!  دنیاز جنس تفاوت ، از جنس نرس يتموم بشه ، فاصله ا ریکردن مس یکه با ط ینه فاصله مکان!!! ها  فاصله

حس ! تو نطفه خفه بشه  دیطرفه با کیحس  نیا. نداشت  یانیکه رفتم پا یراه. خندم  یکشم ، تلخ م یم آه

 طرفه ؟  کی

قاطع و  یلیدل نیطرفه است و ا کی يدی؟ تازه فهم یلیل ینیب یخودم م يدم برا یبه افسوس تکون م يسر

 !!! فراموش کردن  يمحکم برا

سرزنش  یزندگ هیساختن  يرو به خاطر دوست داشتن و تالش برا ایهم لع نیافتادم ؟ قبل از ا يچه روز به

 ! شه  یتر م کیحاال دلم به دلش نزد.  شتریکردم و حاال ب ینم

اجازه رو بده ،  نیا ریپرشون کرد ، اگر دست سرد تقد دیهست و با یی، خالء ها ارهیدوام نم ییتنها یآدم چیه

 !برسه  هیندارم ، خدا به داد دل بق ییجا ریتقد يبند هیمن که تو سهم

 .منه  نیتر نیتو دلم هست و سمانه ام يادیز يبه سمانه زنگ بزنم ، دلم براش تنگ شده ، حرفها دیبا

 .شه  یمهمون لبم م یموقت يو خنده  چهیپ یتو گوشم م صداش

 !! ها  يخونه ؟ اونجا جا خوش کرد يبرگرد يخوا یخانم ؟ نم يچطور ـ
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 .سالم  ـ

 .رفت  ادمی.، سالم  يوا ـ

 ؟  یخوب ـ

 تو ؟  ي، از خودت بگو مگه چقدر کنگر خورد ستمیبد ن: کشه  یم آه

 .دلم برات تنگ شده . دمیرس شیساعت پ کیبرگشتم خونه سمانه  ـ

 . یلیخواسته بودم ل گهید زیچ هیکاش از خدا :  رهیگ یاوج م صداش

 .خونه گذاشتن  نیکنه سخته براش پا تو ا یو من من م نجایا ادیخوام ب یم

 .گم من و برسونه خونه تون  ینداشت م يگم اگر کار یم دیبه وح ـ

 .کنه  یقطع م يشه و تلفن و زود یم خوشحال

 .اومد تو اتاق  یخورم ، ناغافل م یرفتن از اتاق به مائده م رونیب موقع

 : انگار نه انگار  یکشه به دماغش دردش اومده ول یم دست

 .حرف دارم برات  یکل رونیب ای؟ ب یتو اتاق که چ يدیچپ ییتنها ـ

 خونه است مائده ؟  دیوح ـ

 . رونینه رفت ب ـ

 . شتیپ امیبذار من بهش زنگ بزنم بعد م ـ

 .اونجا زنگ بزن  میبر ایب:  رهیگ یو م دستم

 .محل خواب بهاره و تابستون پسرا  اطهیح يگوشه  یچوب ي، رو تخت ها اطهیاز اونجا ح منظورش

 .خونه  ادیم گهیساعت د کیگه تا  یم. زنم  یزنگ م دیوح به

 : چرخه  یمائده رو صورتم م نگاه

 مائده ؟  يگرد یم یشده ؟ دنبال چ یچ ـ

 ؟  يخورد یاونجا هم غصه م!  ينکرد یتو که اصالً فرق ـ

 ! براش بپردازم ؟ دیکه با يا مهیسفر به دلم خورده و جر نیکه تو ا يدونه از اضافه بار یچه م مائده

 .شه مائده ،تا عمر دارم همراهمه  یکهنه نم دیحم يغصه  ـ

 دیبا یفراموش بشه اما هرکس ستیقرار ن!  همه مون يمنم تحملش آسون نبود ، برا يبرا: فشاره  یو م دستم

 !کنه  یزندگ
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 :باشه  کیمنم شر یخواد تو خوش یرو قبول دارم دلم م حرفش

 .برگشتم  نیبدم واسه هم لیتحص يخوام ادامه  یگرفتم مائده ؟ م یمیچه تصم یدون یم ـ

 ؟؟؟  یش یم مونیروز پش هی، بهت نگفتم  یلیل هیعال: خنده  یشه و بعدش م یگرد م چشماش

 . دید یو م رییتغ نیکاش اونم بود و ا.گفته بود  دمیحم

 مائده ؟  ستین رید ـ

 یبرزگساالن اجازه نم يمدرسه  يبر ای یتو خونه بخون دیبا ایکم سخته  هی یول. کنم  یخودم کمکت م! نه  ـ

 . یدن روزانه درس بخون

 .کدومش بهتره  نمیفکر کنم بب دیهم برام گفته بود و من با دایآ

 به نظرت کدومش بهتره ؟  ـ

هات از خودت  یهمکالس شتریب دیشا یاست ول گهید زیچ هی، سر کالس رفتن  یلیخودت ل یبسته به راحت ـ

 . بزرگتر باشن 

 يبه خودم باشه دوست دارم تو خونه بخونم ، نه برا. مشکله الزمه با سمانه هم مشورت کنم  هیخودش  نمیا

 .که دوست دارم  يزیبه چ دنیرس يها الزمه برا یسخت نیبهتر تحمل ا طیحض شرافرار از جمع م

 .داره  یحرف مهم یعنی نهیش یم یشکل نیا یچسبه بهم وقت یم مائده

 .حرف زدن  يدودله برا یکنم ول ینگاهش م منتظر

 ؟  يدار دیو ترد یبگ يخوا یم یشده مائده ، چ یچ ـ

 .کنه به در هال  یفشاره و نگاه م یبه هم م لب

 ؟  يخوشحال شد ایلع رییاز تغ ـ

 .متعجب شدم  شتریب ـ

 . دمشیند گهیبرگشت به اتاقش و د ينداد و فور يا گهیفرصت د ایسؤال هم بود اما لع يجا برام

 ... مدته آروم تر شده ، نگرانش شده بودم گفتم نکنه افسرده بشه به خاطر  هی ـ

 ... عذاب وجدان داشت از همون شب  ایخونم ، لع یشه و من تا ته حرفش رو م یساکت م مائده

 خوب ؟  ـ

 .نفره  کیهمه اش اثرات حضور  یلیل دمیخودم فهم ینگفت ول يزیچ.باهاش حرف زدم  ـ
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ظرف چند ماه ؟؟؟ مائده  ایلع ینفر ؟ تو زندگ کی، حضور  ستین یکم زیچ رونیاگر از حدقه بزنه ب چشام

 ؟ ارهیسر از کار همه در م يچطور

 مائده ؟؟  یگ یم یچ ـ

 یوقتشون کنار هم م شتریرن ، ب یم رونیزنه ، ب یسر م ایبه لع یلیبخدا اگر دروغ بگم ، فاطمه خواهر فؤاد خ ـ

 .گذره 

دم مرد و با خو کیفکرم رفته بود به حضور . کنم  یم اسیرو با گذشته ق ایمائده و رفتار لع يزده از حرفها بهتم

تونست  یم ایشده پس چرا رفتارش عوض شده ؟ لع دایپ شیمرد تو زندگ هیکردم اگر  یدو دو تا چهارتا م

 .  ارهیم رونیب اهماسم فاطمه من و از اشتب دنیشن! بدتر  یگذشته باشه حت يایهمون لع

 اثر بذاره ؟  ایحد رو رفتار لع نیممکنه فاطمه تونسته باشه تا ا چطور

 .کننده  جیقابل انتظار و گ ریغ رمیگ یم یپرسم و جواب یسؤال از مائده م نیهم

 .نبود  یکردم به خاطر فاطمه است ول یمنم اولش فکر م ـ

،  میسر زد يرو آروم تر کرده ، چند بار به گاودار ایفاطمه است که لع يحرفها: کنه  یو آهسته تر م صداش

 یب ایلع!! شدم ، از اون نگاهها ها  ایفؤاد به لع يبار متوجه نگاه ها کیشده ،  ادیز نجایرفت و آمد فؤاد هم به ا

 هیخبر نبود مطمئن شدم  یب گهیهم د ایتر شدن ، لع ادینگاه ها ز نیخبر بود منم ناغافل متوجه شدم اما ا

 ! هست  ییزهایچ

 دیکه آدم و مطمئن کنه ، شا ستین ي؟ اطالعات مائده به اندازه ا ایدم ، فؤاد و لع یم رونیب نیو سنگ نفسم

 لیدل نهایا يبا همه  یداد ول یرو نشون نم يزیفؤاد چ يرفتار گذشته . برداشتش اشتباه بوده، احتمالش هست 

سؤالها رو گذشت  يداره ؟ جواب همه  تقدم ای؟ حسش تازه است  یوجود نداشته باشه ، از ک يزیشه چ ینم

 .کنه  یزمان مشخص م

شه  یو م طهیاز شرا یدونه ، مسلماً انتخابش با آگاه یو م زی، فؤاد آشناست و همه چ ستیباشه بد ن اگرم

 ... کاش  ي، اما ا ایلع دنیبود به سرانجام رس دواریام

*********************** 

سرزنشم نکرد از دل . و سبک تر کرد ، خوب به حرفام گوش داد  میسمانه و حرف زدن با اون بار دلتنگ دنید

 که به مغزم افتاده  ییالهایبستن و فکر و خ
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،گفت تالشت رو  یباشه و فراموش شدن یباشه و موندگار ، وابستگ یتونه دلبستگ یاحساس م نیبود ا معتقد

رو بتونه تحت کنترل  يزیهر چ یدمآ! نباش  ری، از خودت دلگ ریبه خودت سخت نگ یتون ینم يدیبکن اگر د

 .آزاده  يتونه ، دل منطقه  یدلش رو نم رهیخودش بگ

و گفت تو خونه تمرکز  دمینظرش و پرس. گفت  کیخوام درس بخونم ، خوشحال شد ، بغلم کرد ، تبر یم گفتم

که با خواسته  یولق.. ذاره  یکنه و تنهام نم یبود کمکم م نجایقول داد اگر ا.درس خوندن  يبرا يدار يشتریب

 .دور  نجایدور قبول بشه و از ا يدونستم دوست داره جا یبود ، م ریاش مغا

 یجز دلتنگ يهر دومون ثمر يبرا شیادآوریبپرسم اما زبون به دهن گرفتم ، دیخواستم از احساسش به حم یم

 .نداشت  شتریب

و فؤاد ،  ایتا لع یشه از ماهان و دلتنگ یم دایتوش پالسه و پ يبخوا يزی، فکرم ، شده بازار شام ، هرچ مغزم

 ... و معلم ، مامان و  اهی، تخته س یصندل

 !  امیاز عهده اش بر ب دیبا یسخت ول يو سامون دادن به اونها کار سر

از  یینبود من ، شده جز يو فؤاد رفتن دنبالش ، انگار تو روزها دیعمو به همراه وح. گرده خونه  یبابا بر م امروز

خونه باز کنه ، نه که  نیخودش و تو ا يمائده درست باشه و فؤاد بخواد جا يهستم اگر حرفها یده ، راضخانوا

 .اد بره یاز  ایتکرار بشه  ستیقرار ن دی، حم رهیو بگ دیحم يجا

 ینشسته رو موهاش نشون م يِریره ، اما غم نگاهش ، گرد پ یسراغ منقل و بافور نم.  ستیآد ، معتاد ن یبابا م

 یرگیو بساط ؛ داغ پسر ارشد برق نگاهش و ت اكیتر يتحمل کرده ، نه از دور ي، چه درد دهیکش يده چه زجر

 . موهاش و به تاراج برده 

وقت  چی، ه نهیب یهال م واریو به د دیکه عکس حم یشه ، موقع یم اطیوارد ح ینم نشستن چشمش وقت به

 !!! دلش تنگ شده بود ! کنه ، دلم تنگ شده بود  یکه بغلم م يشه ، مثل لحظه ا یفراموشم نم

تاب تحمل کردن هم نداشته  یول یبشکن گرانید يجلو يکردن هم سخته اگر نخوا یبودن و مردونگ مرد

 !  یباش

حرف و اشاره  نیکوچکتر میدون یهمه م.رسه  ینفس ها به گوش نم يجز صدا ییو سکوت ، صدا سکوته

 ! بابا  يشکستن چند باره  يبرا هیکاف

و  ایلع زونیگر ينبودن ، چشمها راهیسمانه پر ب يحرفها. و ساکت  ریبغل دست بابا نشسته ، سربه ز فؤاد

 .ادعاست  نیا یشن گواه یخورن و باز م یکه مدام به هم گره م ییدستها
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که آرزوش بود و براش شده  يزیبه اون چ ایدو تا حس متناقض ، خوشحالم لع نیشدم ب ریگرفتار و اس روزید از

؟ منصفانه است ؟ بعد از اون همه حرف و زخم زبون  استیهم شدم ، حق لع ثیرسه ، خب یبود شکل حسرت م

 آرامش برسه با فؤاد ؟؟؟ نیزدن به ا

انصاف داشته باشم ، به حکمت کار خدا و با حساب کتاب  دیمن با ستیاگر عادالنه هم ن یحت.. کشم  یم آه

وقت به فکر تاوان  چیخواستم ، ه یو م گرانید یخوشحال شهیهم نکهیمگه نه ا.شک کرد  دینبا اینبودن کار د

خواد  یخودش و هر طور م یقادره بزرگ داخ! داشته باشه  یفرق دیاالن هم نبا. نبودم  ایلع دنیدادن و عذاب کش

 کنم؟  فیتکل نییکه بخوام تع امیدن نیا يکجا زیبه بنده هاش ثابت کنه ، من ناچ

 !! من  یراحت یعنی ایلع آرامش

شه و  یشم چون بابا بلند م یم دواریام یزندگ نیو من به بهتر شدن ا ادینم رونیبابا هم ب دنید يبرا مامان

 ... ییصدا یرسه به هق هق ، به ب یشه و کم کم م یمامان بلند م ي هیگر يمامان ، صدا شیره تو اتاق پ یم

 : کنه ،صداش آهسته است در حد لب زدن  یم مائده پهلوم و سوراخ آرنج

 ؟  یلیگفتم ل يدید ـ

 .عرق نشسته اش  یشونیرسه به فؤاد به پ یاشاره اش م رد

 تو حرفام باشه  یخوام حب و بغض یزنم ، نم یدلم و به مائده م حرف

 .خواست  یم ایکه لع هیزیهمون چ نیکنه مائده ، ا ینم یمن فرق يبرا ـ

 يکاش زودتر حرف زده بود تا خاطره . ، از فؤاد  یبهتر از االن باشه ، دلم گرفته از زندگ طیشد شرا یم یول

فقط دست خداست و بس ، هر چند  یباور کردم مرگ و زندگ گهیشد وگرنه د یقدر سخت نم نیا دیرفتن حم

 ... شه  یتو چشمه و همه جا نبودش ، کمبودش احساس م دیحم یخال يجا

رسه به  ی، نگاهش کجاست ؟ رد نگاهش م ایکنم به لع ینگاه م. شم  یو من تنها م زنه یعمو صداش م زن

 نکهی؟ مگه نه ا یچ يشرم برا.ندازه  یم نییرسه به من ، سرش و پا یگذره و م یم اینگاه فؤاد از لع. فؤاد 

 خواد ؟  یو م نیخودش هم

 یگم و بلند م یم يخوام بشکنه ، با اجازه ا یسر گلوم نشسته که نم یبغض هیاونجا نشستن و ندارم ،  تحمل

 .. شم 

 یاست که به سادگ دهیچیپ يخلوت کردنه ، خاطرخواه شدن امر يبرا یخوب يجا اطیح يگوشه  يها تخت

 خواد ، قانون داره ؟ رمز و راز ؟  یرو م یکیشه دل  یم ی، چ فتهیاتفاق م
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 يبرا دید یم یسمانیخواستگارهاش و ر يهمه  ایه ، لعتا به ثبات برس ایلع يشه برا یم یحتماً کمک خوب فؤاد

قصدش دوست داشتن بود ، اما حس فؤاد راه  ایزد ، همه شون رو دوست داشت  ینجات و بهشون چنگ م

گذاشته تا راه  ایخدا فؤاد وسر راه لع دیشا.تا خودش و باور کنه ، ارزش خودش و بفهمه  استیلع يبرا یخوب

 !! درست و بهش نشون بده 

 !! شه ؟ مثل ماهان  یم دایمن پ یتو زندگ یکس نیهمچ

بزرگ تر  يرفتم نه به االن و لقمه  یم ورتمهیخودم  يبودم و برا طونیکه سوار خر ش یداره ، نه به زمان خنده

 . از دهنم برداشتن 

 يشده بود و پولها ریبرام داشت ، دزد دستگ یبر خوبو تشکر ، خ یاحوال پرس يخاله زنگ زدم به بهونه  به

 .  شتریب ياز ماهان نزد ، منم شرم داشتم از کنجکاو يا گهیحرف د.رفته برگشته بودن 

 بمینص يزیچ یفیو بالتکل يخبر یدوست داشتم بشنوم ؟؟ جز ب یخاله ، چ يگشتم تو حرفها یم یچ دنبال

 .نشد 

موندم ، اما فکر  یم الیخ ی، اگر بود دلشوره نداشتم ، ب ستیتنها ن یاحساسم وابستگ. مطمئنم  يزیچ هی از

اگر اون من و  یباشه حت یهرچ! دارم  یمن دست از سر اون بر نم ایکنه ،  یماهان من و به حال خودم رها نم

 .دوست نداشته باشه ، تو خلوت خودم دوستش دارم ، با حد و مرز 

 ؟  اجازه هست ـ

 ؟  رونیاومد ب یک

 .کنم  یخواهش م ـ

 . نهیش یتخت م ي گهید ي لبه

 . يبرم گاودار دیشم ، با یمزاحم نم ادیز ـ

 .حرفش رو بزنه  یکنم تا باق یم سکوت

 . نیبب گهیبرادر د هیباشم ، من و به چشم  دیحم يخوام جا یتونم ، نه م ینه م ـ

 : که داره  ییبه درك باال نیآفر

 .طور بوده  نیهم شهیهم ـ

کنم ، زل زده به  یسکوت نگاهش م لیشه و من دنبال دل یم ی؟ سکوتش طوالن قینفس عم ایکشه  یم آه

 ..  ادیکنه و به حرف م ینگاهم و حس م ینیها ، سنگ یکاش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ١٤٢ 

شد تا  يطور دیبار ، رابطه ام با حم نیاول يبرا يتو گاودار دنتیدوست و همکار بودن ، بعد از د یبعد از مدت ـ

 . يتو بود شهیگذره ، فکر و ذکرش هم یتو دلش م یراحت از دغدغه هاش با من حرف بزنه و بگه چ

 . دیحم یتمون نشدن يها یکنم به نگران یخوره اما من واسه خودم فکر م یفؤاد تکون م يلبها

رو بهش بگم ، مرد بود اما  زهایچ یشدن تا بعض یمانع م اینه ، شرم و ح دیحم يبه اندازه  یعنی! من نه  یول ـ

 ! فرصت هم نشد  دمید یمن در خودم نم

 . میکش یدفعه با هم آه م نیا

 یم.من خارج  اریبود و از اخت هیبق يحسم بهش جدا. خودش کرد  ریدرگ دارید نیخانم فکر من و از اول ایلع ـ

 . میبا هم ندار نشده بودبود و  دهینرس يبه برادر دیمن و حم یدوست یاز وقت یعنیاول  داریگم از د

 کرده ؟  يمن بگه ، چه فکر ينگاهش و برا لیاومده دل پس

 ...خانم برام گفت ایاز رفتار لع دیحم یوقت... مهربون . تو هم محفوظ بود ، معصوم ، مظلوم  گاهیجا

 ! سوخته  یبه حالم م شتریمعلوم بود دلش ب یول یچ نگفت

 یبهش دارم ، راهش و غلط م یبره حس ادمیرفتارش و نتونستم ، نشد فراموش کنم و  دنیشدم از شن ریدلگ ـ

 .آورد  یم ادشی دیبا یکیرفت و 

 داد ، امکانش نبود خودش متوجه بشه ؟ ینشون م ایبه لع دیبا یکی حتماً

 .گفتم راه درمان هست  دیبه حم ـ

 یشه ، م یگفتنش االن معلوم م لیکنه ،دل یم حرفش ناراحتم.کنم  یاخم م. خوام بشنوم  یحرفش رو نم یباق

 ... نکشه  یناراحت ایخواسته خوب بشم تا لع

 : کنه  یشه و از خودش دفاع م یو خوب متوجه م منظورم

به . از خودت فکر نکردم  ریغ يزیقسم اون موقع به چ يباور دار يزیبه هرچ. باور کن به خاطر خودت بود  ـ

 .و تموم شد  یشد ، تو هم نخواست یکه راحت تر م تیو زندگ يکه دار یحق

 : ها  یزنم به کاش یخودش زل م مثل

 . دیرو بزن یآقا فؤاد ، حرف اصل نیبرس نیخوا یم یبه چ ـ

 .خانم چکار کرده  ایفاطمه برام گفت لع ـ
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خانم ، ماهان با من رو با پسوند  ایکنه و لع یخانم ، حرمت دوست داشتنه ؟ من و راحت خطاب م ایخانم ؟ لع ایلع

 چیه یستین شیفکر و زندگ يکجا چی؟ ه یلیل یکن یفکر م یدوستم نداره ؟؟ به چ یعنیزد  یراحت حرف م

 ! کن  رونیسرت ب ازدوست داشته شدن و  الیکجا به همون دوست داشتن تنها دل خوش کن و خ

 ... وبس غرورش که کم نشده بود  نینکرد ، جواب سالمم و داد و بغلم کرد ، هم یکار خاص ایلع

، واگذار کرده بودم به  دیرو به حرمت حم یکرده بود اومدم بگم من همه چ فیفاطمه تعر يخودش برا ـ

 .خانم رو شد  ایلع شیو دستم پ ختیمن و به هم ر يگذشت زمان تا وقتش برسه اما فاطمه همه کاسه کوزه ها

و  يمشتاق نبود یلیدوست داره اما تو خ یلی، فاطمه تو رو هم خ ایرسوند به لع یمن و م يقاصد و حرفها شد

 ! بعدش هم سفر تهران 

 زیخودش و دوست داشته باشه چ یکرد اگر کس یباور م دیخانم با ای، لع میگفت یعنیاز ارزش شما گفتم  براش

هم  ریتأث ی، ب يرندا يریتقص نیاومده کمتر شیپ طیکرد تو شرا یدرك م دیبا. نداره  تیبراش اهم يا گهید

 .و باور کنه  هو بفهم قتیشما باعث شد حق يما ، فکر کردن خودش و دور يحرفها.نبود 

اما . رو ندارم  ایکوتاه اومدن لع يعقده .حرفها رو زده بود  نیباشم ؟؟ کاش خودش ا یو چ یک ونیاالن مد من

 !! حرف زدن و درد دل کردن با خواهر چرا  يعقده 

 .که خودش راه بلده  یکنم ، اشک یو پاك م اشکم

 ...  یشد ول یاز ماجراها نم یلیمانع خ دی، شا نیگفته بود دیرو به حم یکاش همه چ ـ

به . دادن  یو فرصتها رو از دست نم شهیم ریزود د یلیدونستن خ ی، کاش همه م مونمیخودمم پش.فهمم  یم ـ

 ...وقت فکر نکرده بودم  چیه دینبود حم

 . میلحظه با هم مشترک نیلرزه ، تو درد و بغض ا یگرفته است و م اونم بغض يصدا

شدم ،  دهیفوالد آب د. دمید ادیز میشکل حرفها و رفتار ها تو زندگ نینگرفتم ، از ا ادیرو  هیشدن از بق ریدلگ ـ

 یکه چ دیبد حیمن توض ينداشت برا یلیدل. گذشتم  شهیمن هم نیمحق ، واسه هم دیکه خواهر بود و شا ایلع

شما رو داشته باشه و قدر  اقتیل ایخوام لع یخدا م زا. شم  یذره مهربون شده ، من ناراحت نم هی ایچرا لع ایشده 

 .احساستون رو بدونه 

 .لرزونش هزار تا حرفه  يره ، شونه ها یشه و م یحرف بلند م یب

 .قدر بدونه  ایخدا کنه لع. بود  یکنم با نگاه آرزوم واقع یاش م بدرقه
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و  زدانیاما طرالن و نه با  دمیعمه رو د. دوه به طرفم  ی، طرالن م انیعمه م يبسته نشده خانواده  اطیدرح

زنم و طرالن و  یرو پس م یهمه چ. ازش نداشتم  یخوب يکه من خاطره  ییجا. رفته بود شهر اونها  هیمرض

حسرت بسه .ها رو از دست داد  رصتف دینبا گهیشه ؟ د یم ریگفت ؟ گفت زود د یکشم ، فؤاد چ یبه آغوش م

 ... 

****************************** 

و  میالزم و انجام داد يهمه کارها دیهمراه مائده و وح. رو انتخاب کردم  یرو گرفتم و دورخوان یینها میتصم

ر وقت سمانه گفته ه. شروع شد تو خونه ، کمک مائده هست  هیمن زودتر از بق يعقب افتاده  یلیسال تحص

 ستیبابا هم هست ، الزم ن تیحما.بود، خودمم استقبال کردم  یبه گرفتن معلم خصوص دینظر وح.  ادیبشه م

گه تا به خودت ارج  یارزش داره ، خاله راست م ایدن هیکنه برام  یم قمیکه با نگاهش تشو نیباشه هم یکالم

 . و کاش من زودتر خواسته بودم  ستین ادتی یکس ينذار

نبود ، رشته  یخودش راض. در خور  يرو پشت سر گذاشتم ، قبول شدن سمانه با رتبه ا ینیریتلخ و ش يماجراها

و  يهسته ا یمهندس. قبول شد  رازی، دانشگاه ش دیخواست و بهش نرس یدلخواهش بود اما بعد مسافت م ي

شد منم مثل سمانه  یم. بودشده  بانیسالها با من دست به گر نیکه ا یشدم از خمودگ مونیمن چقدر پش

 ...  یامسال برم دانشگاه ول

سر راه سمانه  يبود برا یچ لشیپس دل دمیخبرش و از سمانه شن یهم ازدواج کرد و شوکه شدم وقت احمد

سمانه .  شیبخاره رفته سراغ زندگ یسمانه ب گهید یبوده و وقت یدوست تشین دی؟ به قول سمانه شا ستادنیا

 .رو هم از دست نداد يزیو وقتش رو صرف چند تا نگاه بکنه ، اشبتاه نکرد ، چ ینبود زندگ یکس

 ایبه دن يدیکرد ، ام ی، قبول نم ادیباالخره به فکر درمان افتاد ، بابا تونست قانعش بکنه با اصرار ز مامان

 .نداشت 

ه ، حالش بهتر شده ، گذشت یماه کیشد تحت نظر دکتر ،  یم يبستر مارستانیتو ب دیحاد بود و با تشیوضع

شده  یگلدون شکسته و متالش هی، فکر و جسم مامان مثل  میهم ندار يادیتوقع ز.شه  یمامان سالم نم هیاما 

 .و درشت  زی، ر ینیب یاز تکه هاش و م یلیخ یخال يجا يکنار هم که بذار. است 

بار،  کی يبرا یحت دمینشن ماهان و يزنم اما صدا یاوقات بهش زنگ م ی، منم بعض رهیگ یتماس م خاله

 . استیسهم من فقط دلخوش شدن به رؤ
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 ستین يدی، ام ستین یحس ، مهمون ناخونده قلبمه ، تناسب نیکه من و سر پا نگه داشته ، هم یلیاز دال یکی

 .هم قانعم  ریتصو یب يایمن به رؤ. کنم  یط یالیخ یشه ب یاما بازم نم

 یاشک م شیسوزونه ، هنوز ن یحرفهاش هنوز ته گلوم و م یتلخ.بود  دایمدت تلفن آ نیا يماجرا نیتر تلخ

 .شه تو چشمم 

کاش  يکرد ، اما ا یاز رفتار معصوم خانم دلم و راض دایآ يخبر یو ب یگناه یب. به جواب دادن رضا نبود  دلم

 ... 

بود  دهیفهم مانیا! افتادنشون سر من  گهیبرام گفت ، به جون همد مانیمفصل معصوم خانم و ا يدعوا از

 .و از پشت تلفن ، جنگ راه افتاده بود  یمادرش چکار کرده ، اتفاق

خوام  ی، حاال هم م یرو دوست داشته باشم نذاشت یلیخواستم ل یبود سر معصوم خانم که م دهیشور مانیا

 ینکشه و رفتشما عذاب  يتا راحت باشه تا با حرفها دمیکش یلیگفته بود دست از ل. يذار یفراموش کنم و نم

 .بمونه  يخبر یتو ب یکف دستش ؟ چرا نگذاشت یرو گذاشت یهمه چ

 بینص یمعصوم خانم ب ریخ يدارم تو اون روزها از دعا نانیکنه و من اطم یاز خونه قهر م يچند روز مانیا

 .نبودم 

باور  دیجنگ یمبهش نداشتم اما اگر  یاوج دوست داشتن ؟ حس یعنیاز من گذشته بود به خاطر خودم ،  مانیا

 .بود  ریاحساسش امکان پذ

شدم ،  ریمثل مذاب داغ معصوم خانم دلگ يمن از حرفها.به حال من نداشت  يریتوف مانیحس ا دنیفهم

 .کوه  يو استوار یبه محکم. نه محکم و قاطع بود  مانیوگرنه جواب من به حس ا

 یمصنوع يقطع شدن پا و استفاده از پا یعنیوسوسه هم به جونم افتاد بعد از اون تلفن ، کنار گذاشتن عصا ، هی

 .گفت و من نخواستم  دیحم يروز هی!! 

خواد  یکه م یلیتو وجود من رسوخ کرده ، ل يتازه ا یلیاالن ل. من با االن فرق داشت  يآل ها دهیموقع ا اون

 دیبا.  دمینرس جهیهنوز به نت یخوره ول یکه روحش و م ینه با وجود عذاب وجدانگذشته رو جبران ک يهمه 

 ...صبر کنم به وقتش 

 . ایلع يماجراها امشبه ، شب خواستگار تینها

بابا و  دنیکرده ، مامان فؤاد اومد د دایخودش و پ يروال عاد یگذره و زندگ یم دیپنج ماه از رفتن حم کینزد

 .شد  یعلن یو همه چ دیکش شیرو پ يحرف خواستگار
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 ! پابرجاست  یگذره ول یمونه ، م ینم ی، معطل کس نهیهم یزندگ

شن و همچنان  یم ی، منزل به منزل واگن هاش پر و خال انیپا یب يریدر مس يمونه ، قطار یقطار م مثل

 . ییآخر و مقصد نها ستگاهیرسه به ا ینم

موعظه ! ، نه صلح ، نه جنگ  میبا هم نداشت يزد و بند! ه آروم شدنش هم غرور دار ایرم تو مراسم ،لع ینم

هنوزم خواهر نشده ، خواهر من  ایکردن ، وگرنه لع يحد اثر گذار بودن در حد دور نیفاطمه و فؤاد تا هم يها

 !!نشده 

 يمن بودم که گذشتم ، ادعا شهیازش اما هم نمیبرام نداره ،دل چرک یارزش نیغرور ، کمتر ایخجالته  از

 .وقته که گرفته  یلیکنم چون ته دلم گرفته ،خ ینم دنیبخش

امان مائده  یب يکنه ، اصرارها ینم کیخودش و کوچ یلیل.  استیدفعه نوبت لع نیبه کوتاه اومدن باشه ا بنا

 ! ندارن  يهم اثر

 :کنه  یآهسته اش مؤاخذه ام م يصدا با

 ...  دی، حم ستیبه خاطر عمو ، زن عمو ن یلیل ـ

 : رم  یحرفش م ونیم

از  یبگم تو هم دلخور بش يزینذار چ. مونم  یخودم تو اتاق م لیدفعه به م نیا! رو واسطه نکن مائده  یکس ـ

 .دستم 

 .ره  یکنه و م یذاره ، قهر م یو تو کمد م لباس

... به جا آورده باشم ، اما تو خلوت  يکنم تا حق خواهر یدفاع م ایاز لع گرانید ياز من داره ، جلو يانتظار چه

 که دلم محبت خواهر نخواد ؟؟  ستمیمن آدم ن

داره ، سر و کله زدن با جمله ها و فرمولها ، دو تا  یتازه چه لذت يزهایگرفتن چ ادیکشم ،  یتخت دراز م يرو

کرده ،  ید معرففؤا.و دلسوز  يهر دو بازنشسته هستن ، جد. يو شاکر یعیمعلم سر خونه دارم ؛ خانم سم

 .  ستیاما امشب وقت جبران ن.کنم  یلطفش رو فراموش نم

 .شه  یو وارد م رهیگ یزنه ، اجازه م یتو اتاقم ،در م ادیم ایمونده به اومدن مهمون ها ، لع یساعت

 مهمون ها  ياجازه بده بدون چادر بره جلو دی،محاله وح یو شلوار مشک یشمیکت  دهیو شلوار پوش کت

 .زنه یچند وقت انگشت به هم گره م نیکنه و به عادت ا یو صاف م اش نهیس

 . یدوست دارم امشب تو هم باش ـ
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 کنه ؟  یهمه اضطراب داشت ، چرا نگاهم نم نیحرفها ا نیا گفتن

 چرا ؟  ـ

 .خشک و سرده  لحنم

 . ارهیو اون تاب نم رمیگ یزنه تو صورتم نگاه نم یو زل م ادیباال م سرش

 زد ؟  یحرف و م نیخواد منم باشم ؟ فؤاد خواستگار نبود هم یم چرا

 .متأسفم  یبه خاطر همه چ ـ

 ؟  ایقلبه  میچقدر با خودش کلنجار رفته ،حرفش از صم!! ؟؟ اگر زودتر اومده بود  تأسف

 ؟ هینگاهش چطور دید دیقضاوت کنم عوض شده ، با منصفانه

 ؟  یلیمگه نه ل دنهیبهتر از نفهم دنیفهم رید ـ

 !، خوبه  دوارهیخودش ام به

 .خوبه ،از اون باال به آدمها نگاه کردن  یلیقدرت بودن خ گاهیتو جا.دم  یسرم و تکون م فقط

 ! ایبه خاطر خودت ب ـ

 .ندارم  یمهمون ياما حوصله  ستمیرحم ن یلرزه ، ب یم صداش

 :تخت  يشکم رو یم دراز

 .بودن فقط اونه که عمل کرد  یکه مدع ییاونها يهمه  ونی،قدر فؤاد و بدون ، م ایلع یخوشبخت بش ـ

 .کنم  ی،خودم بارها تکرار م اریبه روم ن ـ

 !نداشتم  یتین نیمن همچ یکن یاشتباه م ـ

 . ایپس ب ـ

 .شه  یشه ، نوازش م یبندم و دستم گرم م یم پلک

 .بمونم  دنتیچشم انتظار بخش دیبا یدونم تا ک ینم ياین ـ

 .دونه  یپس م!  نیآفر

 يدواری،ام يدیچرخه ،عجز و ناام یگرده ، نگاه اونم تو صورت من م یره و بر م یدو تا چشماش م نیب نگاهم

 . ادیکم و ز. تو نگاهش هست  ی،انتظار همه چ

 .ببخش  ـ
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انداخته بود  هیسا اهیس يهم شکست ،غرور مثل ابر ایغرور لع.رو لبم  نهیش یشه و خنده م یم سیخ صورتش

زالل رو صورتش ، برق اشکش  يقطره ها. کنه  یرنگش م یسبک و ب دنیکه بار ي،ابر ایرو وسعت قلب لع

 . هیخوب يو نشونه  دینو

 .ره  یم رونیکشه و ب یپلک م ریحرف دست ز یزنه ، ب یخلوت خواهرانه رو به هم م نیزنگ ا يصدا

 .نداره  المیتو فکر و خ ییهم جا ایب لعندارم ،عذا ینه ؟ از خودم ابا و خجالت ای برم

 .انداخت تو کمد ، چروك نشده باشه  يلباس و چطور مائده

 ! خاله است و ماهان  يکنم ،صدا یزنه ، اشتباه نم یکنم و همونجا خشکم م یکمد و باز م در

 ! من دارم  هیچه حال.لرزه  یشه و دستم م ی، زانوهام سست م فتهیکنم و دلم به شور م یم زیت گوش

***************************** 

 کنه ،چرا اومدن ؟ یرشته بودم و پنبه م یده ، هرچ یتالش من و به باد م يماهان همه  يصدا

فهمم چقدر دلم تنگ  یکنه ، تازه م یتا صد هم من و آروم نم یتا ده حت کیو شمارش از  قیعم يها نفس

خوام ، نه امکانش  یحس رو نه م نیکنم فرار از ا یخودم ، اعتراف م يماهان و برا يخاله ، برا يشده بود ،برا

 . طرفه باشه  کیاگر  یحت.هست 

 .باش و تمام  یلیکنم ،ل یم يآور ادیرفتن به خودم  رونیکنم و قبل از ب یدم ، لباسم و عوض م ینم طولش

گه  یو جواب بابا که م رهیگ یخاله سراغ مامان و م.نکرد  یشه لبخند نزد ، خوشحال یشنوم و نم یم صداشون

 .مامان کجاست 

 .کنم  یکنم حرفش تموم بشه و سالم م یو ماهان کنار هم نشستن و بابا در حال صحبته ،صبر م خاله

 . شهیباشم ، مثل هم يعاد دیمن با یکنه ول یم یگه به ماهان نگاه کن ، عقلم نه یم دلم

 .ذارم  یخاله م ي نهیکنم و سر رو س ی، فاصله رو تموم م نستیا یخاطر من م به

 .دلم براتون تنگ شده بود  ـ

 .کنه  یبوسه و از خودش جدام م یو م سرم

 ؟  یخوب ـ

 .گم  یکنم و خوش آمد م یشه ،به ماهان هم سالم م یرو لبم جوابش م ي خنده

 .ده  یجوابم رو م یکم جون ي، با خنده  ستین شهیهم مثل
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من و خاله که  نیهست ب يوندیکنه ، چه پ یخواد ، دستم و رها نم ی، خودش م نمیش یاست خاله مر دست

 .تونم بهش گله کنم  یراحت م

 ؟  دیچرا بهم نگفت ـ

اومد ، دالرام هم  شیماهان کار پ يبرا.  میقصد اومدن نداشت: گرده  یره و بر م یتا صورت ماهان م نگاهش

 ...شما برگردم  دنی،نتونستم بدون د میزد یبهش سر م دیحالش خوب نبود با

 ، ناراحت باشم ؟  ستمیبودن شون من ن نجایا لیموندن ندارن و دل قصد

 . ارهیهم مقاوم بود و چه خوب که من و از فکر در م شهیشه هم یداره ، نم دنیبار يهوا دل

کنم ، لب خندون و نگاه نگرانش  یم فیدونم و با آب و تاب براش تعر یپرسه چکار کردم ، قدر فرصت م یم

بودن بذارم بهتره ،از اون  نیاسم رفتارش و سر سنگ.ساکته  بیبا هم ندارن و ماهان عج یهمخون چیه

با اونم حرف زده  مانیا کنهبه خاطر دوستش ،مم دیشا اینکردم و خاله رو تنها گذاشتم ناراحته ؟  یخداحافظ

 ؟؟  يکه خودت دوست دار يخودش باشه ، اون جور يسر جا یهمه چ دیباشه ؟؟ چرا نبا

گرده و نگاه  یکنه و بر م یره تو اتاق چادرش و عوض م ی،م ایلع يبار مهمون ها نیزنگ و ا يصدا دوباره

 .و باباست  ایکنجکاو خاله دنبال لع

 ؟  یلیل دیمنتظر مهمون بود ـ

 .شه  یمعلوم م یهمه چ گهید ي قهیبزنم اما تا چند دق یکشم حرف یم خجالت

 . استیلع يبرا شتریب ییقراره آشنا ـ

 !!  ییگفتم ؟ آشنا یحرف زدنم ، چ نیا با

 هست؟  یک: پرسه  یکنه و متعجب م یگه اونم انتظار نداشته ، بازم به ماهان نگاه م یخاله م يابروها

 ! ادی، ز ادهیز هیزنم ، امشب بهانه واسه گر یگلوم و پس م بغض

 . شم  یم ریاز صورت خاله و سر به ز رمیگ یم نگاه

 . دیدوست حم ـ

 فؤاد ؟؟  ـ

گذشته ؟ براش نگفته بودم و امشب  یمدت چ نیبدم تو ا حیخاله توض يدم ، الزمه برا یسرم و تکون م فقط

 .فهمه  یرو م یخودش همه چ
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ن عمو و زن عمو رو خاله و ماها دنیداخل ، د انیفقط عمو و زن عمو هستن که همراه مهمون ها م لیفام از

 ... کنه  یهم خوشحال م

خاك  ری، جوون ز ومدیکنن به مذاقش خوش ن یرو علن یهمه چ يزود نیفؤاد و قبول داره اما بخوان به ا بابا

 یم.رو واسطه کرده بود  یعی، حاج خانم رف ادیطاهره خانم باعث شد بابا کوتاه ب يکرده بود ، آخر سر اصرارها

بشه تا به خطا  یبهتره رابطه شون رسم ستناست و از حال هم باخبر ه گهیدو تا با همد نیگفت حاال که دل ا

 . خواست در حد حرف و گفت  یاونم مراسم ساده مT فتنین

 .زد  ینم یبابا گذاشته بود ، حرف اریرو به اخت یهمه چ ایلع

 دی، اگر وح یهست ایداش لعو تنها دا ستین دیهم به اصرار من تو مراسم امشب موند ، بهش گفتم حم دیوح

 .شد  یکرد مجلس سوت و کور تر م یقبول نم

دونم  ی،اما م ادین دیو شا ومدهی، به خوابم ن نمیب یم دیحم شیآال یخوب و ب تیدور هم جمع شدن و از ن نیا

 .و حتماً خوشحاله  نجاستیامشب روحش ا

کنه ، غرق فکره و مدام  یماهان مکث مآن نگاهم رو صورت  هیشه ،  یو بش مهمون ها با هم تموم م خوش

 .کشه  یدست به چونه اش م

 .ده  یگوش م هیکنم اونم خنده رو لبشه و تو سکوت به حرف بق ی؟ به خاله نگاه م چرا

کنه از عجله شون ، معذبه و مشخصه  یم یفرسته و اول حرفش عذر خواه یفاتحه م دیحم يفؤاد برا يبابا

هم نبود  يتحفه ا ایخواسته ، و اال لع یخودش هم م نکهینشسته ،مگه نه ا ریناراحته ، فؤاد هم ساکته و سربه ز

 ؟  نهیب یم یشکل نیمن ا يچشمها ایشدن  بیعج هیبق. 

و صفر و مرخص شدن مامان از خواد بعد از محرم  یفؤاد اجازه م يشه ، بابا یبا صلوات شروع و تموم م مراسم

وقت  يمراسم برا ي هیبشه و بق شتریخونده بشه تا رفت و آمد بهتر و شناخت ب نشونیب يا غهی، ص مارستانیب

 .مناسب باشه 

 شد ؟  یشد تا همون موقع صبر کرد ، نم یزنم ، م یدلم پوزخند م تو

 بیمن عج يخاله و ماهان امشب برا يو اشاره ها مایدارن ،ا یفؤاد قصد خداحافظ يو ماهان با خانواده  خاله

 بود 

ماهان گوش به فرمان خاله امشب . ادیخاله است که کوتاه م نیخواد بمونه و ا یده و از خاله م یاجازه نم بابا

 ... فرصت بشه با خاله حرف بزنم تا بفهمم چرا امشب همه اش ساکت بود  دیشه ، شا یمهمون خونه مون م
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**************************** 

 .شدن  یآماده م دیو و با فتنیهستن ، غروب راه م زیها سحر خ مهمون

 یلیبروز نداد ، خسته بود و م يزیشده و چ یچ دمیزدم و ازش پرس ایخاله مهمون اتاقم شد ، دل به در شبید

 دینبا گهید ستین يزیگه چ یم یمدت ، وقت نیاخالق خاله خوب دستم اومده تو ا. به حرف زدن نداشت 

 .شده  يزیچ هیدونم  یم یول یبپرس یسؤال

 نیکرده به ا ینمونده ، فکر نم يکار یوقت یول ادی، زن عمو م میکن یصبحانه رو آماده م زیم ایکمک لع به

 . میشده باش داریب يزود

 .کنه به وقت مناسب  یکنه و موکول م یناهار و خاله رد م يکنه برا یشون م دعوت

 یکه دلم و به شور م یماهان هست و عاجز از درك اونها ، نگاه يحواسم به نگاه ها زیجمع کردن م موقع

 .و اتفاق  يخبر ی، شور ب نیریاندازه ، نه شور ش

 : گه  یکنه و به بابا و م ی، رو م نمیخواد بش یو ازم م رهیگ یدستم و م خاله

 امروز و با من باشه ؟  یلیل يد ی؟ اجازه م یمحمد عل ـ

 .کنار خاله بودن ، امروز و با ماهان سر کردن !  ستیخاله باشم ؟ خوب هست و ن با

 . ارهیرو حرف خاله نه نم بابا

 . نیدون یخواد خاله خانم ، هر طور صالح م یاجازه نم ـ

 ؟  يندار ي، تو خونه کار يخوا یبابات اجازه داد ، خودت هم م ـ

 .شه نه گفت  ینم و به خاله کارمیب

 .نه  ـ

 .پس آماده شو  ـ

 یب دیکه به جونم افتاده ،شا یبا وسواس یکشه حت ینم یگردم به اتاق ،حاضر شدنم طول یگم و برم یم چشم

 . امیدوست ندارم بد به چشم ب یول دهیفا

درس  يخودم برامامان ، تالش  تیدم ، از وضع یپرسه و من جواب م ی، اون م میزن یبا خاله حرف م رازیش تا

 . شبید يخوندن و خواستگار

 .گالره  يبرام آشناست ، خونه  نجایا
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تشکر و حرف خاله زبونم  يکنم برا یشدن نداره انگار ،لب باز م ادهیکنه ، قصد پ یو خاموش نم نیماش ماهان

 .کنه و متعجب  ی، شوکه ام م ارهیو بند م

 ! ، خوب به حرفاش گوش بده  یلیماهان باهات حرف داره ل ـ

 شم ، ماهان ؟ حرف زدن با من ؟  یم ریشه و سربه ز یم یدلم خال تو

 .هم نباش  يزینگران چ ـ

 ... ، دلشوره گرفتم  ستمیبه منه ،نگران ن نهیحواس ماهان از آ نمیب یکنم وم یخاله نگاه م به

 .هر دو تاشون راحت بشه  الیزنم تا خ یبسته لبخند م لب

 .بار متفاوته  نی، قبالً تجربه کردم و ا نمیخواد جلو بش یشه و از من م یم هادیپ

 . اطیو احت تیحما يدستامه فقط برا کیطرف من ، دستش نزد ادیشه و م یم ادهیزودتر از من پ ماهان

 .زنه بهش  یمشوش هست و رفتار ماهان دامن م یکاف يبه اندازه  فکرم

 .کنه  یم دادیب یبوسه ، تو نگاهش هنوزم نگران یخاله صورتم و م نیاز سوار شدن به ماش قبل

شه  یو بالخره قفل زبونش باز م فتهیو راه م شهیکشم ، ماهان هم سوار م یم یشم نفس راحت یم ریجاگ یوقت

. 

 ؟  میبر يکجا دوست دار ـ

 .گم تا فکر نکنه معذبم  یکه اومدم محدوده ، راستش و بهش م ییجاها

 .شناسم  ینم ادیو ز رازیمن ش ـ

 .خوب پس انتخاب با من  ـ

 .کنم  یم دییسکوت نظرش و تأ با

رو  تشیشه ، حما یم ادهیکنه ، قبل از من پ یو جلوتر پارك م نیاست و برام آشنا ، ماش هیماهان حافظ انتخاب

 .ده دل خوش کنم  یگفت اجازه نم یکه خاله م ییحرفها يدوست دارم اما ترس و دلهره 

 .نداره  یکرد ، تو خوف و رجا بودن حال خوب ی،کاش حرفش رو زودتر شروع م ادیبه شونه ام راه م شونه

عهد و . نداشت یتیبود هم اهم ستیشلوغ ن یلیو ماهان نشسته ، خ ستادهیمن ا میخون یحافظ فاتحه م يبرا

 است  گهیمحکم د لیدل تشیماهان و حما یهمراه.  ستین یکه با خودم بستم شکستن یمانیپ

خواسته  یم یزنه ،چ یو لبخند م رهیگ یخودش فال م ي، برا ستهیا یداره و کنارم م یحافظ و بر م وانید

 حافظ بشه وعده داد ؟ 
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 ؟  یلیل یکن تین يخوا ینم ـ

، ترس وا شدن مشت هم  تهیزنم ، تو دلم پر ن یپسش م يچشمم و فور يجلو ادیفؤاد م يخانم گفتن ها ایلع

 .زنه  یبرات حرف م یاز عشق و عاشق یکن تیطالق هم ن يگفت حافظ اگر برا یهست ، مائده م

 .نه ، ممنون  ـ

 کتاب و بدم به خودت ؟  يخوا یم ـ

 .خوره اگر قبول کنم  یاما بهش بر م ستین يبد فکر

 ؟  مینیبش نجایا کمی ـ

 .، سرسبز و پر از گل ، آرامش داره  قشنگه

 .  مینیبش ـ

 . نهیش یم مکتیو نفاصله از من ر یکم با

 .  ایاول گله کنم  ـ

دونه چه  یکردم براش مهم نبوده ؟ با وجود اون همه محبت من شدم گربه کوره ، خدا بهتر م یفکر م چرا

 .بودم اون موقع  یحال

 .گشتم  یبر م دیشرمنده ام ، اما حالم خوب نبود و با ـ

 .دونم  یم: کشه  یم قیزنه ، نفس عم یم هیتک

 !و بهش گفته  یهمه چ مانیحتماً ا.کشم ، تعجب نداره  یم آه

 .بود  یاز مادرش از خودش عصبان شتریبرام حرف زد ب مانیا ـ

 ...خواستم  یمن نم ـ

 ؟  یو دوست نداشت مانی؟ چرا ا یلیل یخواست یچرا نم ـ

 نیا یگفتم ، ول یو بهش م قتیزدم و حق یجسارت کنار گذاشتن خجالت تو وجودم بود ، تو چشماش زل م اگر

اومده باشه جاده رو  ستین دیره ،بع یجلو چشم من رژه م شهیتر از هم انیعر تیاست ،چون واقع دهیفا یفکر ب

 !! نه . است  آمادهاول حاضر و  نیباشه ، جواب من هم نیا تشیصاف کنه ،اگر ن مانیا يبرا

 : ده  یشه و خودش ادامه م یبه حرف زدن باز نم لبم

 براش ؟  يدید یخودت و کم م ـ
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بباره ، اونم کالفه است و ناراحت ، با پا رو  دیاشک تارش کرده اما نبا يکه پرده  یکنم ، با چشم یم نگاهش

 .ضرب گرفته  نیزم

 ... مانیا ـ

 ! بغضت رو پس بزن  یلیحاال موضع من و بدونه ، ل نیکنم جمله اش کامل بشه، بذار هم ینم صبر

 !! نه  ـ

 نه ؟  یچ: زنه به صورتم  یم زل

 چیه یذارم مثل برادر ول ی، بهش احترام م ونمیتو ذهن من نداشت، مد ییجا مانیمن اگر سالم هم بودم ا ـ

 .کنم  یکه منظور شماست ، فکر نکردم و نم يوقت به دوست داشتنش اون جور

مهمون  يبنده ،صورتش آرومه و خنده ا یرو به آسمون و چشماش و م رهیگ یزنه ، سرش و م یم هیتک دوباره

 .لبشه 

 . دهیو فهم تیتو دلش و لرزونده، تنها تیشدم ، گفت معصوم چشیبا حال خراب اومد شرکت پاپ یوقت ـ

 .گذره  یبهم سخت م شتریاالن ب یگفت ول یم دایکه آ ییزهایحرف ؟ همون چ نیده ا ینم يدلسوز یمعن

 ...  رهیگ یمعصوم خانم جبهه ماما ! خواسته دوست داشته باشه  یم ـ

 خواسته ؟  یم

 ؟  يبخوا دی، با ادینم شیپ يدفعه ا کیدوست داشتن  یعنی.  ستمیخبر ن یبهم گفته و ب دایگفتم آ یم کاش

 .بود  لیدل یاشتباه بوده اگر دوست داشتن بود ب هیبهش گفتم احساست از پا ـ

 .مورد  نیتو ا کهیشم ، فکرم به ماهان نزد یآروم م یکم

بود چرا قبل از باور کردن خودش حرف تو رو به  یبود ، از خودش عصبان یحرفم از نظرش درست و منطق ـ

بود  نیو عذابش از ا یبه تو اون حرفها رو بزنه ، ناراحت ادیمادرش زده و بعد با رفتارش باعث شده معصوم خانم ب

 !! تو رو فراهم کرده  يورسباب دلخاز مادرش ا شتریخودش ب نکهی،از ا یدون یتو احساسش رو م

همون . هم دنبالش باشه  یمن شروع نشده بود که عذاب يبرا مانیحرفها بشنونم ، ا نیخوام از ا ینم گهید

 : موقع ازشون گذشتم 

نشدم ،  ریگم ناراحت و دلگ یو گرفته بودم ، نم ممیاومد و اون حرفها رو زد که من تصم یمعصوم خانم وقت ـ

 ؟  میدرباره اش حرف نزن گهیشه خواهش کنم د یم. برام تموم شد  اما همونجا

 !نه  ـ
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 .کنم  یکرده و پر از سؤال نگاهش م اخم

 . گهید زیچ هیخوام برسم به  یچون م ـ

 !!! کنم  یخواهش م ـ

 حرفم ؟  ایکنه  یالتماس بود تا خواهش ، لحنم ناراحتش م شتریب

 ؟  ي، قرار نشد خوب به حرفام گوش بد يو فراموش کرد يمامان مهر ي هیتوص ـ

 داره ؟  يا دهیحرف زدن چه فا ستین گهیکه د يزیاز چ ـ

 ؟  ستین يزیچ یدون یتو از کجا م ـ

 کنه با حرفاش ؟  یم جمیگ چرا

، بدون  یاومد و اون حرفها رو زد ؟ از تو دلخور و از خودم عصبان مانیا یبودم وقت یتو چه حال یدون یم ـ

 .، منم قدر فرصت ندونستم  یز من برگشتا یخداحافظ

 ؟  یچ يفرصت ، برا قدر

 یبودم ، حت دهیگوش من چه خبرها بود و من نفهم ریز. شدم  یکرد و من تو خودم داغون م یم فیتعر مانیا ـ

 .بود  یرو به خراب یشک نکرده بودم و همه چ

 .شد  یتو حلقم و کاش زودتر تموم م ادیداره م دلم

 .چشم تو چشم  شهیکه دوست بودم و هم یاحساس مشترك با کس هی:  رهیگ یم نفس

 بمش ، لحن آرومش ، احساس مشترك ؟؟ ي،صدا ستیدارم که دلشوره ن یحال هیکنه ،  یم زیسر ر يزیچ هی

 ...  مانیکرد ، شک افتاد به جونم نکنه منم شکل ا تیدار بود و به منم سرا ریواگ مانیحال خراب ا ـ

 دوستم داشته باشه ؟  مانیکنه ، شکل ا یم سیاشک صورتم و خزنم و  یم پلک

بعد از رفتن تو ساکت .داشتم  ازیبه تجربه اش ن. کنم  ي، منم قصدم نبود پنهون کار دیزود فهم يمامان مهر ـ

 ... يکه تب کرده بود یگفتم بهت عادت کرده و االن براش سخته ،اما شب یشده بود ، م

 .آباد  دیشا ایرو خراب کردم  یگفتنم همه چ ونیداد من ، تو هذ يا

کرد با  هیبرقرار بشه ، به منم توص یشون آشت ونهیم يزود نیاز خجالت معصوم خانم در اومد ، فکر نکنم به ا ـ

 یتو ب یتو هم بود ول يکه برا یخوامت ،فرصت ی، چرا و چقدر م یهست میزندگ يکجا نمیخودم فکر کنم ، بب

 .  يخبر
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. از سر ترحم نبود  ایحس زود گذر  هی! فراموش کن ، اما نبود  يبه دلسوز يدیگفت اگر تهش رس يمهر مامان

 یکشوند ، خودم م یمن و طرفت م یحس هیشناختم و از همون موقع نگران بودم ،  یم دنتیمن تو رو قبل ازد

 .و برات پر کنم  زیهمه چ یخال يگاهت باشم و جا هیخواستم تک

،  قهیهم بود ، اگر مطمئن بودم احساسش عم مانیا یدل نگران: هوا شدن دل من  یب ونیکنه م یتازه م نفس

 ! کردم  یبراتون م يهر کار یتو ممکنه دوستش داشته باش ای

تو به چه !! کرد به خاطر خودم ، به خاطر تو  بمیترغ يمطمئن شدم و خودم و باور کردم ، مامان مهر مانیا از

 ...  ینم ولدو یو نم يدیرس يا جهینت

 ... یلیدوستت دارم ل ـ

صداش .  يو ناباور جانیجوشه از شوق ،ه یو دلم پر ، اشک م نی؟؟ دوستم داره ؟ سرم سنگ یلیدارم ل دوست

 یطوفان يای، نرم و نوازش گونه ، اما دل من مثل در میشه به تکرار ، ساده گفت ، مثل نس یتو گوشم اکو م

 .تو گوشمه  نشیسنگ يبرخورد موجها يمتالطمه ، صدا

من ...  یکیو  یآهن یکیتا پا ، ، سه تا سالم ،  5ها ، به  یشده به کاش خیتونم نگاهش کنم ، نگام م ینم یحت

 !!اشتراك ، دور از هم  ينقطه  یب يمتفاوت ، دو تا خط مواز يایکجا بودم و تو کجا ؟ دو تا آدم از دو دن

استخون  هی یبد نافم ؟ از وقت دنیبر ياز لحظه ! ؟ از همون اول شده ؟ بوده  یماهان سهم من از زندگ یعنی

 نرفته بود ؟  راههی؟ دلم به ب یپر از نور و قشنگ يبرسم ؟ به لحظه ا نجایخودش نبود ، نبود تا من به ا يسر جا

ذشت گ یم دنیکه با درد و رنج و فکر بر ییبودم و هستم ؟ تو تمام لحظه ها زیخدا عز ياندازه برا نیا تا

 یشده ؟ م خیطلسم  نیسرزم يآفتاب برا يمثل وعده  دیرس یاومد و م یبه من بود ؟ م دنیماهان تو راه رس

 من ؟  دیشد واسه دل ناام یاومد و معجزه م

 !!!  تی، واقع ایو رؤ الیقصه است ، نه خ نه

کنم ،  یمن و من با جون و دل قبولش م يروز مبادا يو پس انداز خدا برا هیسخاوت خداست ، هد ماهان

تو تنگ باشه  یخواد مثل ماه ینم گهیدل من د. تونم لمسش کنم  یمنه ، حضور داره و م يایرؤ ریماهان تصو

 یکه م یکس ي، پا به پا ایدن یوغو شل یو گم شدن تو بزرگ یی، فرار از تنها ییخواد و رها یم ای، در ریو اس

 .  ستیکس ن چیمن مثل ه يکه برا یگاه من باشه ، کس هیخواد همراه من باشه ، تک

 گذشته  يقصه ها يآدما "

 "گن فرشته  یمثل تو م یکس به
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شدن ، بدنم  ریبه شرم و خجالت ، به رنگ گرفتن گونه و سر به ز فتهیم ادمیو تازه  ادیبه طرف دستم م دستش

 . ادیم رونیاز اون حالت انقباض ب

 ؟  یخوب: کشه اما صداش نگرانه  یفهمه و دستش و کنار م یم

 ؟  یاشک واسه چ گهیپلکم ، د ریکشم ز یدست م. زنم  یلبخند م هیگر ونیم

 .خوبم :  ادیم رونیو صدام به زور از گلوم ب رمیگ یم نفس

 . شنوم  یکشه رو م یم یکه از سر راحت ینفس يصدا

گفت زوده ، از  یم رازیبه اصرار من اومد ش!  يدلسوز ایباشه  ینگران بود حس تو به من وابستگ يمامان مهر ـ

خواستگار اومده تعجب کردم ، خواستم باهات حرف بزنه ،  ایلع يبرا دمید یوقت. تو باخبر بود  يبرا دیارزش حم

 نه ؟؟؟  ایاومدم  بربهم بگو خوب از عهده اش . کرد و سپردش به خودم  یشونه خال

 . تو دلم هست و بگم  یخودش هرچ یشه ، کاش منم بلد بودم به سادگ یمن حرف زدن بد نم يآرزوها از

. خوام  یباشه که من م یو حرف نگاه همون ایشرم و ح نیا دوارمیندارم ، ام یجواب چیمن االن توقع ه یلیل ـ

 ي، غم دور يدار شیدر پ یسخت يو روزها یدرس بخون یگرفت می،تصم یهست یروح طیدونم تو چه شرا یم

 چیه يد یبهم جواب م یخواد وقت یدلم م.به من و حرفام فکر کن  نهایا يم هست ، اما کنار همه ه دیحم

 .تو صدات نباشه  يدیترد

که نشون داده با همه  نجایتا ا!  هیکاف نجایمن تا هم ياما برا. شناسمش  یندارم ، هنوزم خوب نم يدیترد من

 قیخاله خانم و دارم و دلم گرمه ، اما تا ال تی، حما ختهیجا که احساس من و بر انگ نیکنه ، تا هم یفرق م

 .ماهان باشم  ياندازه  دیبااما  نمیب یخودم و کم نم. دارم  شیدر پ يادیماهان شدن راه ز

از خاله  یخداحافظ یکنم که بده ب یکوچولو اعتراض م هیگردونه خونه ،  یزنه و من و بر م یتو شهر م یگشت

 ؟ 

 ! يمرتبه مامان مهر نیزه که اون دفعه من و اندا یبه غبغب م باد

ناراحت  گهیپرسه اما صداش د ینم يزیچ. کنم  یم یزنم ، با خجالت و شرم خداحافظ یبه خاله زنگ م خودم

 . کردم و حاال خودم به روز اون افتادم  یسرزنش م ختشی، اون شب فؤاد و واسه عرق ر ستین

 ی، حضور ماهان اعتماد به نفس م ستیانگار ن یعصا دستمه ول.  میخور یراه م نیب یو تو رستوران سنت ناهار

 .آد  یبه چشمم سخت نم یچیده و کنار اون ه
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! پدر مادرش و حتماً به خاطر من  دنیخواد بره د یم فته،یگه و دلم به هول و وال م یم کایسفرش به امر از

 ممکنه اونها مثل معصوم خانم باشن ، مخالف ؟؟؟ 

 : پرسم  یزنم و ازش م یم ایبه در دل

 ؟  دنشونید دیبر نیخوا یبه خاطر من م ـ

 .  دیشه نترس یکنه اما نم یم هیبه دل هد نانیکه اطم يخنده ، خنده ا یکنه و به روم م یلبش و پاك م دور

 ای یگفت ریبله و خ ایگفتم  ی، من که هرچ ینگران شده بودم نکنه زبونت رو تو خونه جا گذاشته باش!! خوبه  ـ

 . يسرت و تکون داد

 . دمیکش یخجالت هم م. شده بودم  شوکه

 .وقته بهشون سر نزدم  یلی، خ یستیتنها تو ن لشیدل ـ

 ؟  انیخاله خانم هم م ـ

 .آره : کنه  یچونه اش و نگاهم م ریذاره ز یم دست

 یدونم ، اما دلم پر و خال یه نمش یم ی، نگاهم چه حالت رهیو سراغم و نگ ادیب اینشه بر نگرده ،  مونیپش اونجا

 ؟  هیچ نیا: پرسه  یکشه سمت من و م یشه ، خودش و م یم

 ؟؟؟  یچ: پرسم  یخفه م ییمنه ، با صدا ياش به چشما اشاره

 ؟؟؟  یترس یتو م.  نمیب یکه م يزیچ نیا ـ

 بهش بگم ؟  یچ. کنم  یم يدزدم و با دستمال باز یلبش خندونه ، نگاه م یکرده ول اخم

بهشون  ییزهایچ هی! نباش  يزیمگه نگفت نگران چ. کنم  يآور ادیو برات  يحرف مامان مهر دیدوباره با ـ

من و  يقدر نی، ا یو بشناس ینیبب دیخودت با.نه  ایمهراوه خوب هستن  ایکنم مامان بابام  ینم فیتعر. گفتم 

به من  يشک کرد يزینبرن ، به هرچ السؤ ریاسم و زاحس ایکارم  یشناسن و به من اعتماد دارن تا درست یم

 ! شک نکن 

 . دیببخش ـ

 یم گرانیکه د یو شکل يزیاون چ ستیتو فقط خودت باش الزم ن یلیکه حقته ؟ ل يزی؟ واسه چ یواسه چ ـ

 . دمیتا االن د شبیباش که من از د یلی، ل یخوان باش

 . خوب کوتاه هستن و زود گذر  يداره و من ناراحتم چرا عمر روزها یو نگه م نیماش اطیدر ح يجلو

 .بود  یاما روز خوب یبه من نگفت يزیبا زبونت چ ـ
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 یکنه ، تنها حرف یم ییهاش خودنما یشه تازه سخت یموقع عمل م یوقت یول هیدوست دارم کار آسون گفتن

 : نهیا ادیکه سر زبونم م

 .منم  يبرا ـ

 . ده  یکه م یشه با جواب یم زتریماهان واسه ام عز و

 . ندارم  وبیکه گفتنش سخت نباشه ، فقط من صبر ا يکنم تا روز یصبر م! خوب  یلیخ ـ

 .تهران بشه  یبرگرده ، چند ساعت بخوابه و بعد راه دیگه با یکنم داخل و م یم تعارفش

 .  دیمراقب خودتون باش ـ

 !!! ؟ هر کدوم باشه چشم  يمهر با مامان یجمع بست ایمنظورت من تنها بودم  ـ

آب ندارم اما اشک  يداشته باشه ، کاسه  يخطر یخونم تا سفر ب یم یالکرس ۀیلب براش آ ریره و ز یم

 .تا برگرده  زمیر یچشمم و پشت سرش م

 . ستین بهیگه غر یکه م یناشناس و حس ي،شماره  رهیگ یم نینگام و از کوچه و رد ماش امیزنگ پ يصدا

  ... دوست دارم  "

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 "من باش یلیگردم ، تو فقط ل یهم مراقب خودت باش ، زود بر م تو

 بدون گذر از زمستون وصل بشه به بهار ؟  زیشه پائ یم.... من  یلیل... من  یلیل

، شاد و قشنگ ، سر  ایکردن بوم دن ینقاش يبزرگ و رنگ به اندازه  يقلم مو هی.. خواد  ینقاش شدن م دلم

 .ازه زنده و ت

 يباشه ، اما جا يبهار دیدل با يرنگ عشق بکشم ، هوا زیپائ يرو زرد دیخواد ، با یم یدل خودمم تازگ بوم

 ... نبردن  ادی، رنگ از  ی، رنگ دلتنگ اهیس. بوم محفوظه  نیتو ا اهیرنگ س

همه جا با منه  ادشیخنده ، خودش نباشه  یلبه تخت نشسته و م دیتو لباس سف دیذارم ، حم یم اطیداخل ح پا

 .... همه جا 

 آدما خسته بودم  يکه شکسته بودم ، از همه  يدیرس یوقت"

 ..  يدی، اما تو مثل معجزه رس يدیکه نبود ام يدیرس یوقت
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 از همه آدما خسته بودم .. که شکسته بودم  يدیرس یوقت

 ... من فرستاد  ي، خدا تو رو برا ادیعالم اشک و بغض وفر هی بعد

  ستین نیفرق تو فقط هم هیلیخ..  ستین نیتو رو زم ينم جادو یم خوب

 ...گن فرشته  یمثل تو م یگذشته به کس يقصه ها يآدما

 تو جون ازم بخواه اونم کمه برات .. نجات  يفرشته .. نجات  ي فرشته

 تو فقط تو قصه ها بود  هیشب.. جا که آشنا بود  هیاز  يدیرس

 ..  يمثل نور اومد ی، قفل و شکست يدور اومد يجا هیاز  تو

 من بود  يهر جا روبه رو شهیهم.. من بود  يکه آرزو یهمون تو

 بودم  دهیشبا بهت رس یلیخ.. بودم  دهیتو رو تو خواب د شبا

 ...  ستین نیفرق تو فقط هم هیلی، خ ستین نیتو رو زم يدونم جا یم خوب

 "ه گن فرشت یمثل تو م یگذشته به کس يقصه ها يآدما

********* 

 یبعض. تو دلم دارم و شادم  یحس هی،  يراز هیگذشته ،  یلیاومدن و من از جلد ل رونیاز قالب تکرار ب روزهام

شه  یم. شه برام  یماهان و دوستت دارم گفتنش تکرار م ينقطه ، حرفها هیشم به  یشه مات م یوقتها م

رو  ارهیکنه به قلبم ، خنده م یم هیرو هد یشه قند و آب شدنش ذوق یکنه ، م یکامم م نیریشهد عسل و ش

 . لبم و اشک به چشمم 

 یشگیهم یلیمن ل مدهیهم فه یعیخانم سم یحت.وقت  ی، وقت و ب ادی، سر زده م ستیشناس هم ن وقت

 . نده است فکرش هم سکر آوره ، مدهوش کن.خواد  یرو م یلیخواد ،ل یمن و م یکی! هم باشم  دی، نبا ستمین

درس دست به  يبا بهانه  ایکردم و  یبار حرف زدن شونه خال ریهم بهم مشکوك شده و من هر بار از ز مائده

 .که باهاش حرف بزنم ستیسمانه هم ن.گفتم  دیسرش کردم ، فقط به حم

 .زنه  یوقتها بهم زنگ م یشه رفته و بعض یم یماهان ارتباط داشتم تا قبل از رفتن و سفر ، دو ماه با

 ایجواب من . نوشت  یخودش رو برام م يحرفها ایقصار ، شعر و متن ،  يفرستاد ، جمله  یم امکیپ برام

هستم ، ماهان امتحان نداده هم قبول شده و اسمش  ادشیهست ، به  ادمیبه . ساده  يتشکر ایسکوت بود 

 . همه جا ، تو قلبم ، مغزم . ثبت شده 
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قدر شناس  دیگذشته ، با يغم ها يزنم به همه  یض شده و من لبخند ممن عو يایکالم ساده دن کی در

نعمت کمه و چه خوبه  نیا يچند هزار مرتبه شکر هم برا ينشه ، روز غیموهبت از من در نیتا ا قیباشم و ال

سرکوب سالمت بودنش رو  یقتکنم ، و یوقت فراموش نم چیرو ه ایلع يسر بنده هاش نداره ، حرفها یخدا منت

بدونه  یشه وقت یم یندارم و چه شکل ایاز دن یکرد که من سهم یخودش حکم صادر م يزد و برا یم مبه

 مال من شده ؟  ایآسمونم شهاب بارون شده ، همه دن

صداش و  یو بعد از مدت یخداحافظ يگرفته بود ، بهم زنگ زد برا یکه روز پروازش دلم از همه چ ییایدن

به  نجایکرد و دل من زودتر از اون از ا یخداحافظ.  دیگفتن آماده کرده بودم از ذهنم پر يبرا یو هرچ دمیشن

 .کرد  شیپرواز در اومد و همراه

، خود  میشد دواریمرخص شد و برگشت خونه ، ما هم مثل دکتر به مامان ام مارستانیمامان از ب شیروز پ چند

ره نه به اندازه  یو تو فکر نم واریزنه به د یزل نم گهید هاش کمتر شده ، هیها و گر یتفاوت یهاش ، ب يآزار

کرده از مجالس غم و  دیدکتر سفارش اک.  میکن یم يقبل ، تو کارِ خونه مشارکت داره ، با کمک هم آشپز ي

که غم مامان تو دلشه و همه جا همراهش ، داروهاش و به موقع استفاده کنه ،  یدر حال میعزا دور نگهش دار

 . شه  یش مثل اولش نشه اما بدتر هم نمحال دیشا

، روش  میما با نظرش مخالف بود يکه دکتر داشت بود و همه  يشنهادیکردن با مامان راحت تر از پ مدارا

. بابا مخالف بود .. فراموش کردن خاطرات بد و تلخ  يبه مغز بود ، برا یکیدکتر شوك الکتر يشنهادیپ یدرمان

که  ییمامان و ببره مشهد و بابا کرده تی، ن دهیسفر کش ينقشه . مامان انگار عذاب خودش بود  دنیعذاب کش

 .دو نفره  يکنه به سفر یتونه مامان و راض یم نمیب یم

 يروزها یشدن محرم و صفر هم مثل باق يمدت محرم و صفر بود ، سپر نیمن تو ا يلحظه ها نیتر سخت

 نیکه سنگ يا هیعمر ما ، سا يروزها و لحظه ها يافتاده رو همه  دیدن حماز نبو يا هیبود ، سا دیبدون حم

 یطرف غم کیبود ،  یدلم خنث تیهر ساله رو نداشت ، امسال هم خاص يهم هست ، محرم برام رنگ و بو

و محبتش رفتن، ماهان و عشقش  دیکردم ، حم یکه سالها از خدا طلب م يدیو ام يطرف شاد کیبزرگ ، 

 ... ، غم و عشق همراه هم  ادیو از سر من ز نیشدن ، هر دو سنگ نیگزیجا

*************** 

 نیموقت ب ي غهیچند تا بزرگ تر رفتن محضر و ص یسر و صدا ، به همراه یمحرم شدن ، ب روزید ایو لع فؤاد

 .دل من  ور شهیعمو ومائده مثل هم يفؤاد ، ما و خانواده  يخونه  میشون خونده شد و امشب مهمان هست
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 ؟  یمهمون يبرا یبپوش يخوا یم یچ یلیل ـ

 !! مانتو شلوار : کنم  یم تشیاذ یکم

 هی يریبه خودت سخت بگ ي، دوست دار ینیبا مانتو شلوار بش يخوا یتمام شب و م: شه سمتم  یم براق

 !لباس راحت بپوش خوب 

 .امشب سارافون آماده کردم ، اتو زده و آماده  يبرا

 .پوشم  یو م میدیکه با هم خر یکردم ، سارافون یشوخ ـ

 .کنه  یو خودش و برام لوس م نهیش یده و کنارم م یسر تکون م یراض

 ؟  یلیل ـ

 .شه  یخوش به حالش م یلیجونم خ بگم

 .بله  ـ

 رییهمه تغ نیشد ا یکه چ بهیخوام اما برام سؤاله ، عج یم یلیرو خ یلیل نیشده ، من ا یجان من بگو چ ـ

 ؟  هیخبر نمی، بگو بب يردک

 يادیز لیماهان ، دال ي هیاز قض يجدا.  ستیو مخابره کردنش ن ی، اما فعالً وقت اطالع رسان ادیکه ز خبر

 .برسم ، به شروع دوباره  نجایکمک کرد من به ا

به مرگ  شهیهم! دو تا هم نه  یکی. کردم  یاعتراف به اشتباه سخت تر از قبول کردن اشتباهه مائده ،اشتباه م ـ

 .کردم  یفکر م گرانیقبل از د

 : کشم به پام  یم دست

، اما  دی، سمانه ، حم یگفت یتو م. کردم  ینباشم ، خودم و فدا م هیمانع بق دمینرس ییاگر خودم به جا نکهیا به

 ...و تنها شدنم  دیرفتن حم. نبود  ریتأث یحضور خاله ب. من نخواستم باور کنم 

 .خوب تلخ بشه  يخواد لحظه ها یناراحته اما لبش خندون ، نم شماشچ

 . شده و تو رو از راه بدر کرده  دایپ یطور ؟ من فکر کردم مجنون نیکه ا ـ

 .آوردم تو راه  شتریدونم ، اما من و ازراه به در نکرد ، ب یو نم مجنون

 . خالفش ثابت بشه  نکهیاست ، مگر ا انیمرد در م کی يپا شهیاز نظر شما هم ـ

 .گرفتم و مائده خوشش اومده  ادی دایتهران از آ. کنم  شیکنه بهم تا موهاش و ببافم و گوجه ا یم پشت

 .  دیسف حاًیترج ادیب یبا اسب مهربون یکی.ما هم بخواد  يخواست برا ایلع يخدا برا ـ
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 .بشه  دایمائده پ يابخت خوب هم بر هیخوام  یزنم تو شونه اش و تو دلم از خدا م یم آروم

، خدا  ارهیچقدر خوب بلده دل به دست ب نمیب یکنم م یکه دقت م ایگرم ، تو رفتار لع یساده است ول یمهمون

زد ، گفت االن کله ات داغه  ایبه لع يجد یبا لحن شوخ حرف دیوح شیچند شب پ. طور باشه  نیکنه تا آخر هم

 .مثل حاال باش  شهیهم یهست دونی، مرد م

 . جمع و ترك کرد  قهیو گرفت که چشمش نمناك شد و بعد از چند دق دیکالم وح يطعنه  ایانگار لع و

شه ، خصلت و  یم نیکه با گـُل همنش یگل يبا فؤاد کار خودش و کرده ، مثل قصه  یو هم صبحت ینینش هم

 دیفؤاد با. کرد  یم لشیتکم مثل فؤاد قرار گرفتن یبچه بود و کنار بزرگ ای، لع رهیگ یگل رو به خودش م يبو

 ! بکنه  ونکار و ممکن و آس نیعشق ا يمعجزه  دیرو از اول بزرگ کنه و شا ایلع

مونه و  یم نجایحتماً امشب ا ایمخم رو خورد که لع یمائده طول مهمون. هم هست  ایخونه ، لع میگرد یم بر

 .بود و نبود  دیبع. نداشتم  ينظر چیمن ه

حرف  یکس نکهیتو هم گره خورد و قبل از ا دیوح يفاطمه از مامان بابا اجازه گرفت ، اخم ها یخداحافظ موقع

 . رو بشناسم  ایلع شتریب دیمن چشم و ابرو اومد و من فکر کردم با يخودش مخالفت کرد ، مائده برا ایبزنه ، لع

، خارج از کشوره و توقع  ستین يماهان و چند وقته خبر يها امکیکشم ، معتاد شدم به پ یتختم دراز م رو

خراب بشه ؟ به ماهان  یزنه نکنه همه چ یدلم شور م. بهانه است  امکیمنصفانه ، البته پ ریداشتن غ يادیز

جنگه و من االن فکر  یخواد م یکه م يزیبه چ دنیرس يبرام نوشته بود برا امهاشیاز پ یکیتو . اعتماد دارم 

 نه؟ ایهستم  دنیجنگ قیکنم من ال یم

. گم نه  یبعد م قهیشه و چند دق یگم م یبار م کیبه جونم ، تعادل ندارم  فتهیشک ب يمثل االن خوره  شده

بعدش خودم و سرزنش . دم منتظر اومدنش باشم  یکنم و به دلم وعده م یو به ماهان واگذار م یگاه همه چ هی

 . تالش کنم  دیمنم با ستیطرفه ن کیکنم که راه  یم

انگار وقت اذانه ، نماز  ینگذشته ول دنمیاز خواب يزیچ. شنوم یرو م لمیموبا يصدا يداریواب و بخلسه خ تو

خونم و برام اون  یخونم ، نشسته م یچند ماهه م یول. نبودم  ازیخوندم دلم با خدا بود اما اهل نماز و ن ینم

 .. شه  یم شتریب دمیکنم و ام یحس م شهیکتر از همیکار ، خدا رو نزد نیرو نداره اما دلم قرار داره با ا تیفیک

 .که از دست دادم  هیزنگ به خاطر تماس يگه اشتباه کردم و صدا یم یگوش ساعت

 وقت شب ؟  نیا هیخوره ک یکنم ، دوباره زنگ م یبندم به شماره هم نگاه نم یحوصله چشمم و م یب

 ؟ راه دور ؟؟  بیغر بیعج.  بهیغر بیهام عج شماره
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 ...  دی، شا ي، شاد ادیم جانیپره ، ه یم خواب

 : دم  یآهسته جواب م يصدا با

 .الو  ـ

 .رفت صدام و صاف کنم ادمی اه

 . یالو ، هان ـ

 :  فتهیاشتباه گرفته ، شونه هام م یخانمه منم با هان هی

 ...اشتباه  ـ

 : گه ، با مزه و قشنگ  یکنم چون اسمم و م یام رو کامل نم جمله

 .ذاره  یماهان حواس نم. ببخش  ي؟ سور ياوه خواب بود. جانم  یلی؟ ل یخوب ـ

 شه ، ماهان ؟  یدوباره باز م چشمام

 مهراوه است ؟  نکنه

 ؟  نیسالم ، خوب هست: کنم  یو صاف م صدام

 .صدات که خوشگله  ـ

 ...  یلیخ

 !  یحتماً خودت هم مثل صدات هست ـ

خواهر و برادر ،  نیرسه دعواست ب یبه نظر م. شنوم  یمن يزیچ گهیو د ادینا مشخص از اون طرف م ییصدا

 .  یسر گرفتن گوش

 . و خنده  یحدسم درست بود دعواست نه جنگ و جدل ، شوخ..  کیشه ، دور و نزد یواضح م صدا

 . بذار خودم بگم  ـ

 . رسه  یکه زورش به خواهرش نم یدور شدن صدا ، خنده ام گرفته از ماهان دوباره

 : زنه  یشنونم و بهتم م یرو دوباره ممهراوه  يصدا

 ... رانیا میایم میدار یلی، ل یهان ـ

********************************* 

 . امیم رونیشم و ب یاز سر جلسه بلند م هیکه دادم و با روح ییاز جوابها یراض
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دادم شور و شوقم  یرو که جواب م یپشت سر گذاشتم ، هر سؤال یامتحان و به خوب نینه ، مطمئنم اول فکر

خودمم سخته که چرا موقع جواب دادن اشک تو چشمم حلقه  يشد ، باورش برا یم شتریب يخوندن بعد يبرا

 . زده بود 

ده نگاه  یاجازه نم گهید یلیل نیکرد اما ا یم ینیروم سنگ يادیز يگشتم ، نگاه ها یم یدنبال صندل یوقت

بود  یخوب نیشه گفت سخت نبود اما تمر ینم. رنیبگ يبه باز اون و یزندگ ایکنن  عیرو ازش ضا یحق گرانید

خنده و  دنیبا د یهمه چ.بودم  رفتهگ ادیمدت از کتاب  نیکه تو ا ییزهاینه چ یلیخود ل يامتحان برا هی، 

 .نبوده  يزیمهربون مراقب دود شد و به هوا رفت ، انگار از اول چ يچشمها

من که  يو آه ها.  نیکشه رو زم یم یفرض يو با پا خط ها نیزده به ماش هیمنتظرمه ، تک رونیب دیوح

 .من شدن و شمارش اونها از دستم در رفته  یشگیهم نیهمنش

دارم اونم فاصله  یقدم بر م يشتریخندم و با سرعت ب یحوزه ، م يدوزه به ورود یکنه و چشم م یبلند م سر

 .کنه  یرو کم م

 روباه ؟؟؟  ای يری، ش یلیشد ل یچ ـ

 ینیب شیامتحانم پ يکه برا یخوب ي جهیاز نت شتریب ،یو دلواپس ینگران نیاز ا رمیگ یم يمن جون دوباره ا و

 .کنم  یم

 . نهیش یم میشونیپ يگرمش گوشه  يشه و بوسه  یبا شوق دور بازوم حلقه م دیندازم و دست وح یباال م ابرو

 .دونستم  یم ـ

 !!  تیحما نیاعتماد ، ا نیداره ا ی، چه حس يسر چه

 .خونه  میو بر میبخر ینیریش ـ

گرفتن ، دوست دارم آخر کار  جهیهنوز زوده نت. من االن اول راهم  یباشن ول کیمن شر يتو شاد دیهم با هیبق

 .با خبر خوب و دست پر برم خونه 

 . میگم بهتره تا آخر امتحانات صبر کن ی، م دیزوده وح ـ

 . یتو بگ یخروار ، اما بازم هر چ يگم مشت نمونه  یمن که م: ده  یم رونیب عیرو تند و سر نفسش

 . فتهیشه و راه م یعقب ، خودش هم سوار م یذاره صندل یو م رهیگ یرو از دستم م عصا

انتظار تا وقتش برسه و من همچنان منتظرم  ستیمثل دوست داشتن ماهان بره تو ل دیامتحانات هم با ي جهینت

 .کوس برسه صبر به شمارش مع نیا
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مهراوه  یاومدن ماهان همراه خانواده اش استرس زا بود و مضطرب کننده ، خواب از چشمام حروم شد وقت خبر

 ...  ایوطن بعد سالها بود  دنیشوق د. گفت  یم رانیبا شور و شوق از سفر به ا

،  دیکش یطول م یماه کینبود ،  يزود نیکرد ، سفرشون به ا قیبه وجودم تزر یماهان آرامش موقت يحرفها

خواست نگران  یکه ازم م دید یصورتم و م دی، شا انهیرو به پا دنهامیکه تو شمارش من و خط کش یماه کی

 دهیفا یب یماهان بفهمم ول يکردم تا از حرفها زیسؤال نداشتم و گوش ت دنیپرس يرو.  نینباشم ، فقط هم

خود دلهره بود و  يخبر یب نیآروم بودن اما ا يه براکن یبه من کمک م يطور نیکرد ا یفکر م دیشا.. بود 

 .بس 

 یروز ، صورت شاداب مامان موقع برگشتن م ستیبه ب دیو مامان رفتن مشهد ، سفرشون ده روزه بود و رس بابا

 .بابا دلشاد و خوشحاله  تیگفت اونم از مهم شدن دوباره ، از حما

 .چقدر مؤثر بوده  نمیب یمن تا بهتر به درسهام برسم و االن م يشد برا یبودن خونه فرصت خلوت

 ياز مائده بود جوك برام فرستاده بود برا امهایپاسخ ، پ یتماس ب هیو  امیکنم ، دو تا پ یو روشن م میگوش

که خنده  یو تماس.. ده  یم یاضاف يکنه و انرژ یم نگیدوپ يجور نیا گهی، مائده است د هیروح تیتقو

 . راه دور  يآشنا يکنه ، از شماره  یبم ممهمون ل

 بهم زنگ زده ؟  چرا

 یهم معتاد شده بودم اما حس م امهاشیکنه ، به پ یدونه حرف زدن معذبم م ی، م میکه داشت هیو قرار قول

روز براش نوشتم چه  هینوشت ،  یم یو تازگ دیگفت ، همه اش از ام ینم یخاص زیکردم کارم اشتباهه ، چ

 . حس احترام گذاشت  نیدارم و اونم به ا یحس

 خواسته بهم بگه ؟  یم یاما چ ستیاز لطف ن یشماره اش خال دنید

خواسته بودم ،  گهید زیچ هی، خاله خانم تماس گرفته ، کاش از خدا  رمیگ یرسم م یبه خونه م یو وقت جوابم

 .  یهمه چ یعنی ، محبت ماهان یچیه گهید! ؟ نه  يمونده که بخوا يزی؟ مگه چ یلیل

تازه همه رو به تکاپو انداختن و دل من و  ي، مهمون ها رازیهفته بعدش ش کیتهران هستن و  گهیروز د سه

 مونیرسه پش یاون لحظه م یبشن و وقت يزودتر سپر يهست دوست دار یتو زندگ ییلحظه ها هی،  شتریب

 تونم با خودم رو راست باشم ؟  یاز خواستن ، چرا نم یش یم
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 یکه شروع کردم و م ی، من تا آخر راه فتهینم یاتفاق چینکنن ، ه دییبه خودم قبولوندم اگر اونها من و تأ بارها

حرف زدن راحت تر از عمل  شهی، اما هم دمیرو فهم شیهمچنان ادامه داره و من تازه معن یرم چون زندگ

 . کردن بوده 

 ؟ ادیم شیپ یچ یعنی، برد  ادمیاومدن مهمونها خوب شدن امتحان و از  خبر

******** 

گذره ، تماس نا موفق ، چند  یکشم دو روز از تماس ماهان م یدراز م نیزم يپر تالش رو ياز روز خسته

 یم یدلم نه هیگفت ممکنه منتظر من باشه و  یدلم م هیمرتبه دستم به شماره گرفتن رفت و ناکام برگشت ، 

به فال انگشت گرفتن ، اگر  کنم یم تیبندم و ن یچشمام و م.ددم کار و من هنوز سر در گم و مر نیکرد از ا

 .زنم  یزنگ م دیسر دو تا انگشتم به هم رس

 ؟  یکن ینگاه م یچشم ری؟؟ ز یشرم و خجالتت کجا رفته ، جر زن یلیل

برم  یاقبال ، آهسته آهسته انگشتم و جلو م ایشانس و  ایدم ،  یکشم و پلکم و محکم به هم فشار م یم یهوف

 .نگاه کردن مقابله  يو با وسوسه 

قبل از برخورد انگشتها به هم . دمیرس یرفتم زودتر م یتهران و م رازیش يقدرها فاصله نبود ، جاده  نیا گهید

 .لرزه و دلم من به دنبالش  یم یگوش

 خواد  یماهان فال انگشت هم نم.  رمیگ ی، شماره رو تک به تک حفظم ، نفس م ماهانه

 .سالم  ـ

 .منتظر باشم ، کمتر از فال انگشت  یکم دیرسه و با یم رید صدا

  ؟یسالم ، خوب ـ

 .شه ، فرودگاه  یادا م گهیکه به زبان د یبلند گو و حروف ي، صدا ادیشلوغ م ياز جا صداش

 . دونم ، شمارش معکوش شروع شده  ی، حال خودم و نم ستمین خوب

 : کنه  یدم که خودم و متعجب م یم یجواب ياردا ریغ

 . ترسم  یم ـ

 .شه پاکش کرد و از اول گفت  یگفتم و نم یفهمم چ یم تازه

 !! يبگو چرا بهم زنگ نزد ـ
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 ینم الیخ یماهان ب یشه ول یم یکنم ، سکوتم طوالن یم هیکنه توج یبودم فکر م ادشیاالن  نیبگم هم اگر

 : شه 

 !  یگفته بود سر جلسه هست يامان مهراز امتحانت چه خبر ، بابات به م ـ

تا به استرسم  دیطول کش ی، امروز هم خوب بود ول هیهم امتحان داشتم اما منظور ماهان امتحان قبل امروز

 .غالب بشم 

 .خوب شدن  ـ

 . يقولت موند یکی، انگار سر اون  هیعال ـ

 . دیشه انکارشون کرد و نترس یهست که نم ییها تی، اما واقع دهیکه د یلیباش ، همون ل یلی؟ گفته بود ل قول

 ، رو در رو ، باشه ؟  میزن یبه وقتش با هم حرف م ـ

بدم و کنار هم  لیجستجو تشک میت دیواژه ها از ذهن من فرار کردن ، با يهمه  شهیخوبه ، چون مثل هم یلیخ

 .خواد  یجمعشون کنم که زمان م

 . باشه  ـ

 . میکوبم تو سر خود دست و پا چلفت یرو محکم م یشنوم و گوش یماهان و م یخداحافظ

 ..، بچه  یلیل يبچه ا هنوز

*********** 

گن ماهان قهر کرده ،  یما ، شواهد م يخونه  ادیفرودگاه ، خاله گفت اول م میبر دیرسه و با یموعود م روز

 .دادنش  یآشت يتا واسطه بشه برا ستین يدیسف شیقهر بزرگ و ر

 .ره  یجوشه و سر م یو سرکه با هم م ری، تو دلم س میخر یبزرگ م یگل دسته

که نسخه چند  یی، پنج نفر هستن ، خاله ، ماهان که عبوس و بد اخالقه ، آقا نمیب یخاله رو م شهیپشت ش از

داره و مهراوه ، نگاه اونم  یقدم برم يجد یلیمادرش که محکم و با وقار و خ.ماهانه بدون شک  ي ندهیسال آ

 ؟  يگرد یکه دنبال ما م یشناس ی،بگو تو م.کشه  یم همه جا سرك

نگاهش حس  ریبه پدرش رفته ، ز ی، ماهان تو مهربون کیاستقبال از نزد يبرا میر یشه و م یتموم م فاصله

 يعاد یلیکنم ، خ یفکر م يطور نیمن ا دمیکنه ، شا یندارم ، اما نگاه مادرش نه تا مغز استخون نفوذ م يبد

، مهراوه پر شر و شوره ، به  هیمعمول همده ، رفتار ماهان  یکنه و جواب خوش آمد گفتم رو م یبا من تعارف م

 . خانواده است انگار  نیا يمتعادل کننده  ییتنها
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 یزنه ، آهسته تو گوشم م یبوسدم ،لهجه داره و من در عجبم چرا ماهان مثل اون حرف نم یکنه و م یم بغلم

 : گه 

هست  يزیچ هی: ده  یگه ، و به نجوا ادامه م یم يکه مامان مهر يزیبهتر از چ!! شه  یمن ، باورم نم يخدا ـ

 .ماهان رزا رو فراموش کرد 

 ماهان بوده قبالً ؟  یتو زندگ ی؟ کس یچرخن ، رزا ، ماهان و فراموش یسرم م يسؤالها باال عالمت

 نخواستم بدونم ؟؟؟ دونستم ؟ و  ی، چرا نم نهیش یرو لب م يمهراوه تلخنده ا فیتعر از

 کیشر یماهان گذشته اش رو با کس. که خودم شناختم  یاون شکل ایمهر ماهان و نشناخته به دل گرفتم  من

، روراسته با خودش ، پس  ستیزنه و حرفاش برام تکرار ، گفت از سر ترحم ن یاشک تو چشمم حلقه م! بوده 

 .... چرا با من نبود 

کنه ، ممکنه ماهان من و به خاطر خودم دوست نداشته باشه، من  یشدن کامم و تلخ م يگرید نیگزیجا فکر

 کردم ؟؟؟  یمثل کف دست رو بودم و شناخته شده ، ساده دل

 یقضاوت کن دینبا يدیهست تا نفهم یلیو دل تین ي، پشت هر کار زمیر یکننده رو دور م وسیمأ يفکرها

کنه ، من  یفرق م ياعتماد یبا ب يدلخور یاش و اعتماد کن ؟ ول، چند مرتبه بهت گفت شک نداشته ب یلیل

 ینگاه م ابونهایده فکرم مغشوش بمونه ، با شوق به خ یمهراوه با من و مائده اجازه نم یهمراه. رمیازش دلگ

 رنگ يصورت ناز و مهربونش ، موها.و قدم به قدم بگرده  رازیدوست داره ش.. پره  یوقتها از جا م یکنه و بعض

که بازار  ییشهر داره ، جمله ها دنیکه از د یجانیکه قصد نداره رو سرش بمونه و ه يکرده اش ، روسر

تو دل من به پا کرد ،  ی، انگار نه انگار با حرفاش چه طوفان ارهیم جدرو به و یکیمشترك هستن و دوگانه ، من 

نگاهش  يصداقت آشنا نهایا يخانم و باالتر از همه  ونیمادرش کتا یخال يتر و مخرب تر از نگاه ها میعظ

 بمهراوه رو با حوصله جوا يدونن و سؤال ها یم شتریو مائده از من ب دیوح.کنه  یتر م یاون و دوست داشتن

 یساکت نم قهیدق هیخونه مهراوه  میتا برس.شه و دنبال جواب سؤال در به در  یم ییدن و فکر من باز هوا یم

سال  نیشدن به اول کیامتحان و نزد يندارن ، روزها یروزها اصالً با هم همخون نیدختر و ا نیشه ، حضور ا

من  يروزها یوقته چاشن یلیکه خ یحسکنه ،  یها رو آسون م یسخت نیا یحس هی، اما  دیاز دست دادن حم

 يبرا ایآماده است و مه یهمه چ!باشم  دواریرو قابل تحمل کرده ، اگر بتونم به سرانجامش ام یشده و زندگ

، نه از نگاه خاله خوندم نه از رفتار  ستمیاومدن شون مطمئن ن لیخود من هم از دل یکه حت ییورود مهمان ها

تر  کیشه بعد بهم نزد یندازه ، م یبرخورد با خاله خانم م نیاول ادیمن و  خانم ونیرفتار کتا. هیماهان و بق
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 هیو  رفتهیپذ ریخارج از کشور تأث یرسه از زندگ یافتاده ، به نظر م لیماغ فاز د ای؟ نه که مغرور باشه ،  میبش

کنه ،  یم کمک زیم دنیمهراوه هم موقع چ.تعارف بودنش  یتو رفتارش هست به اضافه رك وب یخاص يسرد

و عجله  نهیبب کیرو از نزد يبردش گاودار یبهش قول داده م دیدوست داره ناهار خوردن زودتر تموم بشه ، وح

 هی دنیکنن د یم يو اونجا سپر التیمزرعه بزرگ دارن که تعط هیخودشون  ي، اونها که برا هیدنیمهرواه د ي

مهراوه همه حاضر  يها دنیچند ساعته و باال پر یستراحتتونه داشته باشه ؟؟؟ بعد از ا یم یچه شگفت يگاودار

 فتهیب ییزهایخواد چشمم به چ یا سر نزدم ، دلم نمرفته من به اونج دیحم یرفتن ، از وقت يگاودار يشدن برا

 نیفؤاد با ماش.درس و امتحان دارم  یبه خوب ي، امروز هم بهانه ا دهیاز حم شتریبه اونها ب ایدن يکه عمر و وفا

ما  يخانواده .. ذاره  یماهان م اریو در اخت نیماش چیسؤ دیعمو و خودمون هم هست ، وح نی، ماش ادیم دشخو

همه حاضر هستن جز من و خاله زودتر .، زن عمو عصرونه آماده کرده اونجا بخورن  گهید نیو عمو با دو تا ماش

اجازه تون نه ، پس فردا امتحان دارم ،  ا؟ ـ ب يایب يخوا یمگه نم یلیـ ل.شه من قصد رفتن ندارم  یمتوجه م

خاله  يخانم رو و به جا ونیطور کتا نیم همکن ینگاه ماهان و حس م ینیسنگ.درس هام و مرور کنم  دیبا

 یبه چه درد م ی؟ تو نباش یلیـ ل.رم  یمن نم یو تو نباش يایب يخوا یکنه که چرا نم یمهراوه من و خفت م

پر از درد و غصه ، درس  ی، با دل یشه و منم راه یمهراوه موفق م.رم  یمنم نم ییایخوره ، زود حاضر شو تو ن

 یو بزرگ باز بشه و من اشک و پس م یدر آهن میمنتظر هست.گرفته  گهید يل من از جاخوندن بهانه بود ، د

رو  تالشاون همه  ي جهینبود تا نت.. دیجا نرس چیبه ه دیو هر چه دو دیزحمت کش يدیبا چه ام دیزنم ، حم

مونده بهتر از متنفر بودن از اونهاست ،  ادگاریکه به  ییزهایاز چ يگه استفاده درست و نگه دار یم دی، وح نهیبب

مهمون ها خراب کنم ، غم من تو دل خودمه  يروز و برا نیا دیدارن ، منم نبا یو زنده نگه م دیچون اسم حم

که گوساله  ییگرفته تا اونجا ردهیبزرگ و ش يگاوها سمتهمه جا ، از ق دنید يشه برا یمن م يمهراوه همپا.

 يبسته ها یکنه ، حت یره و اونها رو نوازش م یکنن ، از نرده ها باال م یم يرو نگه داراومده  ایتازه به دن يها

از تنقالت و  يزیعجله داشت که فراموش کردم چ يداره ، اون قدر تیمهراوه جذاب يهم برا ونجهیکاه و 

ـ : گه  یو م نیذاره رو زم یکاه و م ياز بسته ها یکیو االن تشنه اش شده ،  میهمراه مون بردار اه یخوراک

کار اما اون سرعت  نیبه گردن من بود ا.تا من برگردم  نیبش نجای، تو ا ارمیمن تشنه ام شده برم آب ب یلیل

رو هم سوار شدن ، چه خوبه  يادیز فاعکنم تا ارت یکاه نگاه م يبه بسته ها.گرده  یداره و زودتر بر م يشتریب

، زننده  هیکینزد نیکه ا یذرت يلویس يبو.آوردن  یاول دوام نم فیرد يهابه تن ندارن ، وگرنه بسته  یجون

 یراه مهراوه رو حتماً م نیو ب هیبق شیگردم پ یکنم ، بر م یم زیشم و پشت لباسم رو از کاه تم یاست ، بلند م
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و من و  وارهیزده به د هیفرستم، ماهان تک یم رونیهام و ب هیانباشته شده تو ر يکنم و هوا یعقب گرد م. نمیب

شه  یدو قدم من چهار قدم اون م.مهرواه همه اش نقشه بوده  يکارها نکهیا دنیساده است فهم.کنه  ینگاه م

 یم یجون مهینـ اجازه هست ؟ بدون نگاه کردن بهش لبخند . ستهیا یروم م يرسه و جلو یو زودتر به من م

آره ، : دم  یکنه نه ؟ سر تکون م یم تیبو اذ نی، ا گهید يجا هی میـ پس بهتره بر.کنم  یخواهش م: زنم 

 نیکنه و دوباره ا یمن اندازه م کیکوچ يشه و قدم هاش و با پرش ها یهمراهم م.شده است  لویذرت س يبو

 یکردم وقت یست ؟ شکلش ، کارش ؟ ـ فکر میبهتر از عصا ن یمصنوع يپا هی،  ارهیفکر به مغزم هجوم م

خوام اما  یم یدونم چ یوقته با خودم رو راست شدم و م یلیخ...اما  يگفتن دار يبرا يادیز يبرگردم حرفها

 یراحت م ادیب شیپ یاون و خانواده اش تنش نی، دوستش دارم اما اگر بنا باشه ب ستمیمن تنها ن رندهیگ میتصم

ـ چه ! شه  یم یچ نمیکردم بب یصبر م دیـ با.زنم  ی، حرف دلم و بهش م فراموشتونم انکار کنم و سخت 

و اونها  دیخانواده تون بگ يمن و برا طیاونجا تا شرا دی؟ ـ سفرتون به خاطر من بود ، رفت فتهیقرار بود ب یاتفاق

 یکن یباشن چکار م ف، اگر مخال یبعدش چ...  هیجالب ی، گرو کش يبود نیـ آهان پس منتظر ا. دیکن یرو راض

ـ .نا برابر باشه  یشدن تو جنگ میباال بردن و تسل دیپرچم سف يتونه نشونه  یکه م یکنم ، سکوت ی؟ سکوت م

مزه هستم ؟  یاز من که مثل آش شله ب ی، چه توقع ریکالمش پر از حرصه و دلگ.همه تالش  نیممنون بابت ا

هست ، اشتباه  ییزهایچ هیدونم  ی، وگرنه م کردهمهراوه سستت  يحرفها: کشه  یم نینوك کفش به زم

 شتریدونه ترس از دست دادن به جونم افتاده و امروز ب یم.شده  یوقته معن یلیمن خ يکردم ، ترس تو بران

چون برام مهم  یمن بود همونجا موند و تموم شد ، نخواستم در موردش بدون یاز زندگ یمقعط هیشده ؟ ـ رزا 

 ی، حس اون مرد و اگر نمرده بود خودم زنده به گورش م ستی، فکر و احساس من ن یدگزن يکجا چینبود ، ه

 یدانشگاه درس م هیـ با هم تو .کنه  یم دوارمیام نینفرت و ا یحت ستیتو حرفاش ن یحس چیه... کردم 

رس نگاه ، براش مهم نبود فکر  ریتو ت شهیبود و هم هیدرس ها با هم مشترك ، متفاوت از بق شتریو ب میخوند

به  دمیکه هست ، به دوست داشتنش رس يزیکردن اون چ یمخف يپوسته بود برا هیت اما کردم از نجاب یم

که نه چند نفر  یکیبه نام من بود و به کام  یاما ذاتش براش معلوم شد وقت.عشق و من بودم که اعتراف کردم 

و انگار نه انگار ، دست  بدونم ، چشم ببندم يعاد رو زهایچ نیحد که ا نی، آزاد بزرگ شده بودم اما نه تا ا گهید

خوب  یلیخ. فهمم  یقسمت حرفاش و خوب م نیده ا یم رونیب نیاز اونم سخت بود نفسش رو سنگ دنیکش

سازمش ، برام مقدس بود در  یم دیکه با یکنم و اون شکل یکنم تا برگرده ، خرابش م یـ گفتم کمکش م.

 یچند ماهه خالصه م ایچند ساعته  يرابطه  هیتو  ی، براش همه چ دیفهم ی، ارزش عشق و نم یناپاک نیع
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به  يکرد و تالش من برا یدارم مدام از من فرار م یتیچه ن دید یکردم ، وقت یشد و من به فراتر از اون فکر م

 از يمحدود ، مامان مهر یخواستم و اون لذت یم شهیهم يحاصل ، من وجود اون و برا یدست آوردن اون ب

شد و  یکردم تا خالفش ثابت م یخودم امتحان م دیبرام گفته بود و من با جهیا ازنتخبر داشت ، باره یهمه چ

 ختنیشدن احساسم ، دور ر دهیبه لجن کش..  هیداشت ، از دست دادن روح ینیثابت شدن برام تاوان سنگ نیا

سخت  یلیپسش بر اومدم ، نه ساده ، خ من از یسخته ول یلیخ دیبا هزار تا ام يکه ذره ذره جمعش کرد یحس

 یفرق نجایاونجا با ا... به خاطر من بود و به دنبالش موندگار شدن  یاز طرف مامان رانیسفر به ا شنهادی، پ

بهانه  نیبه ا دیرو وارد قلبم کنم تا شا یکیداشتم تا  يادیز يخواستم فرصتها یمن اگر خودم م یلینداشت ل

... که خودم و گول بزنم  ستمین ینبود ، آدم یو بعدش محو بشه ، اما راه درست رنگکه به رزا داشتم کم یعشق

چشم ها ، بکر و  نیو نجابت ا ی، پاک یتو فرق داشت یـ ول.دوزم  یو من نگاه به کفشش م ستهیا یروبه روم م

 يرو پر نکرد یسک ينگاه ، پله پله ، تو جا کیدفعه با  کیخودش کرد ، نه  ریدست نخورده بودنش ، من و اس

به اشتباه رفته بود  يکه روز یهست یدرست احساس ری، مس يخودت و دار يتو جا..  ينشد سهیمقا ی، با کس

****************************. 

 .تر باشم ، بزرگ بشم  يجد دیآرامش ، با ي هیو ما شهیآب رو آت شهی، حضورش مثل هم حرفاش

 .داره  یها نکرده و بد مست یمست نیخودم و دارم ، دل من آکبنده از ا يکوچولو هوا هی

دوست  هیهمه محبت  نیا یماهان جور کش منم باشه ، تنها راه تالف ستیدونم انصاف ن یکردم و م ناراحتش

حرف دلم و بهش  ی؟؟ دوست دارم وقت هیدونم نظر خانواده اش چ یدارم گفتنه و هنوز وقتش نشده ، من نم

 !! انتظار تموم بشه  نیشه ا یم ی، ک یآروم باشه و همه راض یم که همه چبزن

 !، اما بازم صبر الزمه ، صبر  هیخوب يهستن نشونه  نجایکه ا نی، هم رمیبگ کیحضورشون رو به فال ن دیبا

کنه و من شرمنده ام که باعث شدم اون خاطرات تلخ براش  یکه داره منتظر نگاهم م ییاز نطق بلند باال بعد

من بد نشد ، اعتمادم به  يماهان سخت بود و برا يزنده بشه ،خودش گفت فراموش کرده اما مرور گذشته برا

 دوست دارم ؟  قبلاز  شتریکه ماهان و هر لحظه ب هیماهان چند پله باالتر رفت ، چه راز

 بچه ام نه ؟؟  یلیمن خ: کنم  یدم و نفس تازه م ینم و قورت م، آب ده ارمیاز دلش در ب دیبا

 ی، چکار م انیکنه ، دستاش به طرفم م یم تیکشه ، خنده رو لبش به چشماش هم سرا یو رو لبش م زبونش

 .کشم  یشکنه و من نفس راحت م ینم میاما حر ادیبازوم م کیخواد بکنه ؟ تا نزد
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که باالخره تو دل شما چه  رونی، منم سرگردون و ح یکن یناز م شتریب: فرسته  یم رونیرو مثل آه ب نفسش

 خبره خانم ؟؟ 

که تنها  یو ناچارم به سکوت ، سکوت فمی، بال تکل ستین دی، منم سر گردونم ، ترد گهیحس و حال مشترك د هی

 . فرار از ترس و دلهره است  يمن برا زیدست آو

شه از زبونت  یم یباشم ، ک دنیصبر من سر دراز داشته باشه و همچنان منتظر شن يانگار بناست رشته  ـ

 حرف بکشم ؟؟ 

 .حوصله  یشما راحت شد ، مهراوه هم تنهاست و ب الی، خ میبهتره بر:  ستهیا یم کنارم

هستم  یکنه من تو چه برزخ یماهان بهتر از همه درك م! اما نکنه خسته بشه ؟ نه  ستمیکه تحت فشار ن خوبه

 . 

ساده هست و همه اونجا جمع  قیآالچ هیگاوها  يمحوطه دور از محل نگهدار يتو محوطه هستن ، گوشه  هیبق

 .پاك  يهوا نیکه زن عمو آورده ، هوا سرده اما لطف خودش و داره ا يو عصرونه ا ییخوردن چا يشدن برا

تا ما رو با  مینشد بهش بگم از هم جدا بش روم. کرده و ساکت  بی، دست تو ج ادیقدم به قدم همراهم م ماهان

درست و  یکه همه چ هیکردم ؟ شرمم از زمان یخواست من چرا مخالفت م یم یاون همراه ی، وقت ننیهم نب

 . خودش داشت  يبراو از همون اول احترام همه رو  زهیهمه عز يمعلوم بشه وگرنه ماهان برا

خانم  ونیکتا ينگاه ها ریدرسته ، ز يدونم چه کار یزنه اما من نم یلبخند م هیشه ، به بق یمون کم م فاصله

کنه؟ به عدم تناسب ، به  یفکر م یشه ، به چ یاز ما جدا نم يکه لحظه ا یکنم ، نگاه یدست و پام و گم م

 من ؟؟  ایدست به سر کردن ماهان  یبودن پسرش ؟ به چگونگ فیح

تونم  یشه ، من م یمن شروع نشده تموم نم يباشه ، قصه  کردم اونم مخالف يآور ادیهم به خودم  قبالً

بهتر شدن و به چشم  يکنم برا شتریبمونم و تالشم و ب یلیل نیماهان و تو دل خودم دوست داشته باشم و هم

 .اومدن 

 . هیدختر سراسر شور زندگ نیزنه ، ا یکنه ، چشماش برق م یکنار خودش برام جا باز م مهراوه

 . دمیدونه گوساله خر هیمن از عمو  یلیل ـ

 . میبش کیخاله شر يو با خانواده  يگاودار دیبره با شیپ يطور نیهم

 بود و  دیهمون که سف ـ

 .  نجاشهیا یتک خال مشک: گه  یده و م یخودش و نشون م یشونیدست پ با
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 .مبارك باشه و پر برکت  ـ

 برکت بشه ؟  يچطور ـ

 .بشه  ادیز نکهیا یعنی ـ

 .بشه  ادیآره عمو گفت ماده بخر ز: کوبه  یبه هم م دست

 . کنه  یاضطرابم و کم م دنیزدن با مهرواه و پا به پاش خند حرف

 ماهان همه رو گفت ؟ : گه  یکنه تو گوشم و به نجوا م یم سر

 . دم  یزنم و با تکون سر جوابش رو م یجمع لبخند م به

 از حرفم ؟  يشد ، ناراحت شده بود ی، عصب یگفت یلیبه ل یچ دیندونستم بهت نگفته ، ازم پرس ـ

،  ستیاز مخالف بودن ن يمهراوه اثر يخنده ، تو حرفها یبرم که نه و اونم م یزنم و سرم و باال م یم پلک

 . ، سرزنده و شاد  هیطور نیاخالقش ا دمیشا

 .  دیکردم ، تنهاتون گذاشتم حرف بزن یمن براش تالف ـ

هم  نیریتشکر ، ش يبوسم ، دلم خواست ببوسمش ، به جا یدازم و گونه اش رو من یدور شونه اش م دست

 . خواست انجام بده  یماهان م شیپ قهیچند دق دیکه شا يگذشت ، همون کار دنشیبوس ریشه از خ یهست نم

 یکس زی، منتظر نبودم عز دیگنج یتو باورم نم ي، روز نهیش یاشک تو چشمم م شیشه و ن یم یحال هی دلم

که  ییزهایوقتها چ یلیپر از اتفاق و اسراره و خ شهیهم یزندگ يماهان ، توبره  هیمثل و شب یباشم ، کس

 . يخبر یشده برات و تو ب نیمع یول یستیمنتظرش ن

گاوها ، ماهان  دنیدوش يرفتن برا دیقصد برگشتن نداره انگار ، فؤاد و وح یکس یشه ول یهم تموم م عصرونه

 يکنن ، بهادر خان و بابا و عمو رفتن تو مزرعه  یم يباز یو مهراوه وسط ایت ، مائده ، لعهم همراه اونها رف

 . شدهتنگ  یلیخ يو کشاورز نیزم يبهادر خان دلش برا دیروبه رو ، شا

کردم ، حواسم به گل گرفتن مائده است و حرص خوردن مهراوه  یکم مرور م هی نجایکتابم و آورده بودم ا کاش

 . ارهیم رونیحرص مهراوه رو ب یمائده وقت يبه در کنه ، خنده داره ادا اطوارها دونیتونه مائده رو از م یکه نم

 ؟  يتا حاال به خوب شدن فکر کرد ـ

 .گردم به طرفش  یشه ، با حفظ لبخندم بر م یم یصداش و دلم خال دنیکنم از شن یم تعجب

آب  یخانم دوخته شده به صورتم ، حت ونیکتا يم ، چشمهاگرد ی، دنبالشون نم ستنی، مامان و زنعمو ن خاله

 .دم  یدهنم رو هم قورت نم
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 .کم  یلیخ ـ

 چرا ؟  ـ

 يپا تا االن گذشته ، بهش اخت گرفتم و انس دارم سخته برام دل کندن و استفاده از پا نیمن با هم یزندگ ـ

 . کنم  یوقتها بهش فکر م یبعض ی، ول یمصنوع

 ؟  یاز ک ـ

گرفتم  میتصم یکه مادرش زده بود ، از وقت ییو حرفها دای، از تلفن آ یاز ک ادمهیخواد برسه ؟  یم یچ به

 .و ساده تا باورش راحت باشه  يگم ، عاد یعوض بشم ، راستش و بهش م

 .با حرفاش دلم و بد شکست ، از اون موقع فکرش افتاده تو سرم  یکی ـ

 ؟  يتلنگر بود هیپس منتظر : ده  یفشاره و سرش و تکون م یبه هم م لب

رو از دست  یداداشم ازم خواست بهش فکر کنم و نخواستم ، اون موقع همه چ شی، چند سال پ لیدل هی دیشا ـ

 . دمید یرفته م

 ؟  يکرد یاشتباه م يدیشد که فهم یچ ـ

پا و  نیشده بود به همخالصه  امیخودم و باور نکرده بودم ، دن: فرستم  یم رونیام و ب هیداخل ر يهوا حجم

 ...دست به دست هم داد  زهایچ یلیخ..  دنید یفقط پام و م دنید یخودم و نم هیکردم که بق یرفتار م يطور

 دوست داشتن ماهان هم جزءشون بود ؟  ـ

تو صورتش نگاه کنم و بگم پسرت و  ییساده و جواب دادنش سخت با چه رو دنشیپرس. ؟ بود ، هست  بود

 دوست دارم ؟ 

 . قیدوزم به کف آالچ یو م نگاهم

 .  رهیتر از اونه که حرف سکوتم و متوجه نشه و جواب نگ پخته

 ؟ يکه ازش بگذر يدوست دار يماهان و اون قدر! پس بوده  ـ

 !؟ گهید نهیهم رخالصیت

 یلیل يکنه ، آماده بود دایچشمم راه پ ياشک تو مجرا ذارم یکنه ، نم یلبم جا خوش م يگوشه  يخنده ا تلخ

به نفع خودش  ستی، دست من ن) همه تالش  نیممنون از ا( شه  یماهان تو گوشم تکرار م يمگه نه ، گله 

 یسست نشم ، سرم و تکون م نزنم تا تو جواب داد یپر از آرامش حقشه ، ماهان و پس م یهم هست ، زندگ

 .آره : خانم و راحت  ونیکتا الیو خزنم  یدم ، بغض و پس م
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حرکت باشه شروع  نیکنم ، زل زده به من و انگار منتظر ا یگذره ، سرم و بلند م یبه سکوت م يلحظه ا چند

 : کنه به حرف زدن  یم

خودت  یی، با مظلوم نما یستیشدن ن زونیو آو ینیریاهل خود ش دمیغرورت رو دوست دارم ، تو فرودگاه فهم ـ

و سرنوشت دست خود  ریمعتقدم تقد. نمیب یرو قشنگ م ایام ، دن یگم آدم خوب ی، نم يو تو دل ماهان جا نکرد

 نه ؟  ایآدمه که بخواد 

، اما ماهان عوض شده حتماً .. رو دوست دارم که  يو بگه دختر ادیروز ب کیماهان  دیرس یبه فکرم نم یحت

و ترس داشتم  شتریمحتاطش کرده بود ، وسواس من ب هیشته ، اون قضرو پشت سر گذا ییبهت گفته چه ماجرا

شه با کار ماهان  ینم لیاما دل...  ردماشتباه ک دمید نجایتا ا. دوباره بخواد ازش سوء استفاده بکنه  ینکنه کس

 .موافق باشم 

گه ، عادالنه ،  یزنه ، نظرش و م یخانم ندارم ، حرف دلش و م ونیکتا ياز حرفها یحس خاص یدلتنگ جز

خواد من و خراب و  یکه م يزیبه چ دنیرس ي، برا ستیمن ن دنیمنصفانه ، مثل معصوم خانم قصدش کوب

 .کنه  یداغون نم

رو  یذارم ، حتماً همه چ یماهان انتخابش و کرده و منم بهش احترام م یول: ده  یم رونیآه ب هیرو شب نفسش

کار و انتخاب  نیتون از ا یکی ایشما  ينرسه هر دو يروز دوارمیامراه گذاشته ، فقط  نیکه پا تو ا دهیسنج

 چی، هنوز ه دیاشتباه رو تحمل کن انتخاب گرانید يجلو اوردنیبدتر از اون به خاطر کم ن ای،  دیبش مونیپش

، دوست داشتن صرف و  دیریبگ میو بعد تصم دیگم ، خوب فکر کن ی، به ماهان گفتم به تو هم م فتادهین یاتفاق

 ....ببره  نیتفاوتها رو از ب يتونه همه  یعالقه نم

***************************** 

 . کنه و خلع سالح  یو ماتم م شیسر زبونم ، ک ادینم یلبخنده ، حرف هیخانم ،  ونیکتا يبه حرفها جوابم

ره ، به  یآب م ریسرش ز يگریدست درو دارم که با فشار  ی، حال کس یجمله حرف زد با هزار تا معن چند

 . ده و دوباره از نو  یبهش فرصت م دنینفس کش هی ياندازه 

و داشتم ، با حرفاش احترامم  نیمعصوم خانم انتظار بدتر از ا ي، با تجربه  دیکرد نه ناام دورامیخانم نه ام ونیکتا

، مادرانه  دهینقص من حسن من رو هم د بودم ، در کنار نشیذره ب ریورود ز يشد ، من از لحظه  شتریبراش ب

 یو خوب م نینگران و متوقع باشه ، من خودم ا اهانم ي ندهیآ يحرف زد ، عادالنه قضاوت کرد ، حق داره برا
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بود ،  نیخانم هم ونیکتا يدغدغه  يسالم و مطمئنم همه  يپا هی يدونم واسه ماهان کمم ، فقط به اندازه 

 . زد  یکه ازش حرف م یتفاوت

بکش  رونیماهان ب یگفت پات و از زندگ یگفت نه ، م یبهم م میمردد کردن من نبود که اگر بود مستق تشین

که احتمال  میبش مونیمن پش ایبرامون معلوم کنه ، بگه ممکنه ماهان  ندهیاز آ ییخواست نما یم دی، شا

خانم بعدا نشه  ونیکتا یتیو نارضا ادهاز خانو يبده ، دور دهیعق رییممکنه تغ یعنی،  شترهیشدن ماهان ب شمونیپ

 ؟؟  لیدل

دوست ندارم به از دست دادن و نداشتن ماهان فکر  یول هیدونم چه حس یشم ، نم یمن مردد نشدم ، نم وگرنه

 . دم  یالزم باشه انجام م يخوام با چنگ و دندون حفظش کنم و هرکار یکنم ، م

خانم گفت ماهان  ونیدارم ، کتا ییجا یباشن و انتظار ب یماهان همه از حضور من راض يخواد خانواده  یم دلم

 . ستین یدلش راض يشش گوشه  یعنیذارم ،  یرو گرفته و منم بهش احترام م مشیتصم

گفت ، باخبر  یم دنیبود ماهان از جنگ يزیچ هیو منگم ،  جیتو سرم ناقوس به صدا در آورده باشن ، گ انگار

 !! ز کار مادرش بوده ا

خونه ، هوا سرد شده ، منم دلم  میو برگرد ادیزنه تا ب یزنگ م دیو بابا به وح قیشن تو آالچ یجمع م همه

 . فکر کردن  يفرار ، برا يخواد ، نه برا یاتاق و خلوت م ییتنها

و  رمی، درگ ستمین ریدلگ زیچ چیکس و ه چیکنه ، از ه یم ینینگاهش رو صورتم سنگ ادیم یاز وقت ماهان

 . یتصنع یرها باشم و بخندم حت میاومد یذاره مثل وقت ینم يریدرگ نیهم

کردم ، ساکت بود و متفکر ، به  ینگاهش م یخونه ، طول راه چند مرتبه ماهان از ما جلو زد ، دزدک میرس یم

 کرد ؟  یفکر م یچ

کنه و باهاش  یم از فرصت استفاده مه دیخواد بره تو شهر دور بزنه ، وح یشن جز ماهان ، م یم ادهیپ همه

 .  میو فؤاد هست دیکباب ، امشب شام مهمون وح دیخر يره برا یم

تو دلت  ی، همرنگ جماعت شدن هم سخته وقت رمیحوصله بودن خودم و ازش فاکتور بگ یاگر ب هیخوب شب

 .غوغا به پا باشه 

رقصن و بعد  یچشمم م يمونه ، کلمه ها جلو یم رونیتو اتاقم اما حواسم ب امیدرس خوندن م يبهونه  به

 . داره و حکمت خدا رو شکر  یهم سخت دنمیرس یبه آسون یاشکم ، حت يشن تو قطره ها یغرق م یکی یکی

 . آشنا  ییو حرفها ادیم امیزنگ پ يصدا
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 نه ؟  ای یهست دنیجنگ هیپا ـ

 سمیبنو یره سر حرف آخر ، چ یول مدونسته و همون ا یکنم ، م یپلکم و اشکم و پاك م ریکشم ز یم دست

 ...  ی؟ رو در رو حرف زدن بهتر از نوشتن بود ول هیقهر نکنه ، بفهمه حرف دلم چ

 :  سمینو یکنم و با سالم و صلوات براش م یدل م دل

 !! نداره  تیمامانت رضا ـ

 ؟  دنیپا پس کش يچقدر مهمه ؟ به اندازه : بره جواب دادنش  ینم یزمان

 :  سمینو یمنظورم و بد متوجه شد ، تند تند براش م..  اَه

 کنم   یهمه اش خراب م يطور نیا میحرف بزن میبتون یبودم زدم ؟؟ بذار واسه وقت مونیمن حرف از پش ـ

 . ، از همون جواب اولم قهر کرده  یچیبه ه یچیو ه یدوزم به گوش یکنم و منتظر چشم م یو سند م امیپ

 .و منظورم و بتونم برسونم  ادیکه از دلش در ب یشکل هیبدم  حیتوض دیتن ، باکنم به نوش یم شروع

 ... برسم که  نجایروز به ا هیکردم  یفکر نم ـ

 شه ، خودشه ، کجا رفته ؟  یو نوشتن قطع م ادیم یزنگ گوش يصدا

 . کرد  يشه کار یو دو رگه نم یتو دماغ يبا صدا یدم ول یو قورت م بغضم

 .الو  ـ

 ؟  يکرد هیگر ـ

 .شه  یجوابش م نمیف نیف

 !!  نمیخانم ، درستش کن بب یبگ يخوا یم یشنوم ، چ یم ـ

 ینیریحس ش هیحرفم و بزنم ، جنگ اول به از صلح آخر ، البته  دیمن با یول یحوصله است و عصب یب صداش

 ستم ؟ بشه از د یحد دوستم داره که عصب نیتا ا یعنیشه ،  یاز قلبم به تمام بدنم پمپاژ م

 : گم  یکه فقط اون بشنوه م ییزنم و با صدا یعاشقانه رو کنار م يالهایو خ فکر

 .تا آخرش گوش بده خوب  ـ

بسته ، انگار ماهان زل زده به صورتم و  يزنم ، با چشمها یحرفم و م قیو من بعد از چند تا نفس عم ساکته

 .کنه  ینگاه م

 ... دوستم داشته باشه ، دوستش  یبرسم که کس نجایروز به ا هیکردم  یفکرش و نم ـ
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 ینفس تازه م.. االن نبود  يبرا مهیاعتراف نصف و ن نیگم ، ا یمن نم یفهمه ول یگم ، اون م یرو نم دارمش

 شده ؟  یاش االن چه شکل افهیکنم ، ق

 يادیخوام ، زجر ز یمرو کامل  یخوشبخت نیو من ا دهیرس تیحاال شده ، به واقع یهم نبود ول ایبرام رؤ یحت ـ

،  بهی، زخم زبون از آشنا و غر دمیحرف شن یلیبدون خ یشه طومار ، ول یتو گذشته اگر بخوام بگم م دمیکش

 ... ، تو ، تو  یچشم بودم ، عقب موندم از خودم ، از زندگ ریشدم ، بهم ترحم کردن ، ز ریتحق

طرفه  کی یمنه و محکومم نکنه ، بسه هرچ یزندگ يدم ، بذار بهش بگم تا بدونه کجا یو به هم فشار م پلکم

 ..تالش کرد 

 ..اما  يادیاز سر من ز دیروزهام و شا یکینور تو ظلمت و تار ییمن ، روشنا يبرا یخدا هست يتو خنده  ـ

 : کنه  یم سیشکنه و اشک گونه هام و خ یم بغضم

 يخاله بهم گفت خانواده مثل حلقه ها ییجا هیخواد ،  یمامانت نم... خوام ، در کنار تو  یآرامش و م نیمن ا ـ

کمبود تو رو  نیرو کم نکنه ، ا گهید یکی تیدر کنار هم باشن ، ماهان ؟ اضافه شدن من تو زندگ دیبا ریزنج

 زد ؟  یکه مامانت ازش حرف م یمونیخسته و دلزده نکنه ، نشه همون پش

 یرو م یازش حرف زد ، تو کس تیکرد و با قاطع ینیب شیشه پ یرو نم زهایچ نیبدم ؟ ا دیبا ینیچه تضم ـ

 ؟  نهیاز ا ری، غ یلیداره ل یبا خبر باشه ؟ به خودمون بستگ ندهیازآ یشناس

 : ده  یندارم و خودش حرف و ادامه م یجواب

، تو جسارت آب باش ، رسوخ کن تو  ستی؟ دل اون که از سنگ ن ونهیفقط حس مامان کتا یسخت یگ یتو م ـ

 . میکن یت و ثابت کن ، با هم درستش مقلبش ، خود

 : پرسه  یکشه و م یم یقیعم نفس

 ؟  یهست دنیجنگ ي هیپا نمیحاال بگو بب ـ

 . هستم : دم  یاز االن خودم جوابش رو م منانیاط با

 تا کجا ؟  ـ

 . خونه  یبلده آدم و تو منگنه بذاره ، فکرت و م خوب

 ".سازم  یم زهیپائ یبا غم هرچ يشاد نیا يبهار من در کنار تو بودنه و من برا"،  يتا هروقت تو بخوا ـ

 رو لب خودم چطور ؟  يداره ؟ خنده  متیراحتش چقدر ق نفس

 ، چرا ماهان و من و دوست داره ؟؟؟  نهایا يکنار همه  و
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********************************* 

خانم  ونیکتا دیمونم ، شا ینفس باهاش م نینگاه مهربون و مطمئن ماهان کردم و گفتم تا آخر ي مهیو ب دلم

سخت  دی، شا شهیدر پ یخوام خودخواه باشم ، راه سخت یبار م نیمن ، اما ا یشد با جواب منف یخوشحال تر م

کنم ،  یدل خودم زندگ يبرا بار نیا خوام یدارم و م یاز زندگ یکه پشت سر گذاشتم اما منم حق ییتر از سالها

 دیدله ، به ام کیکنم و دل  یگه من و دوست داره ، منم اعتماد م یها م یسخت يماهان کنار همه  یوقت

 . دی، خوش آ دیآ شیهر چه پ نکهیا

. مونن  یم رازیش هیگرده تهران و بق یده امتحان دارم ، امروز مهمونها قصد رفتن دارن ، ماهان بر م ساعت

 . و شام مهمون عمو  میفؤاد دعوت بود يناهار خونه  روزید

 دیرو سرزنش ، شا ینکرد ، نه اخم به ابرو آورد نه با نگاهش کس یماهان فرق يخانم بعد از حرفها ونیکتا رفتار

کردن اون راهه و  دایمن تو پ ییمسئله توانا یخانم سخت نباشه ول ونیکردن راه ورود به هزار راه دل کتا دایپ

 . بره  یکه م یزمان

که  یمعرفت يو من ممنون ماهان هستم به خاطر همه  کهینزد دیسال نبودن حم نیزده نشد ، مراسم اول یحرف

 . داره ، فصل امتحانات هم هست 

 دیبا محمد جواد برم سر جلسه ، وح دیرم تو اتاقم تا حاضر بشم ، امروز و با یکنم و م یصبحانه رو جمع م زیم

 . کنه  یم ینیرو دل من سنگ يزیچ هیکنه و  یهمراه رازیمهمونها را تا ش دیبا

خانم سختر از  ونیکردن با همه سخته و با کتا یکنم ؟ نه تنها با ماهان ، خداحافظ یباهاش خداحافظ يچطور

 .  هیبق

 نیسنگ یدمکنم و با ق یجا نگذاشته باشم ، مقنعه ام رو مرتب م يزیکنم تا چ یرو نگاه م یطلق ي پوشه

 . رم  یم رونیب

کنه  یمحو که مهمون لبشه ، موکولش م يمهربون به من و خنده ا یموندنه و آقا بهادر با نگاه شتریسر ب بحث

 . مناسب  یبه فرصت

 .  میبا هم کار دار یلی، خ یمحمد عل یش یاز دست ما خالص نم يزود نیبه ا ـ

مهمون شده رو لب خاله ، ماهان و مهراوه رو  يخنده  یول هیو من نگاه از بق رهیگ یخانم نگاه از من م ونیکتا

 .  نمیب یم

 .، قدمتون سر چشم  دیکن یخودته بهادر جان ، خوشحالمون م يخونه  ـ
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 . کنه  یجز من منظور بهادر خان و درك نم یکس

 . خانم  ونیکتا یکنن ، حت یتشکر م همه

 . شه ن ریامتحان د دیفتیبهتره راه ب ـ

، اونها زودتر از من  انیهم با ما م ایکنه ، مائده و لع یم کیرو نزد یخداحافظ يبا حرفش لحظه  خاله

 . کنم  یخانم خداحافظ ونیبا کتا دیرن و من اول با یم رونیکنن ب یم یخداحافظ

 یدستم و به طرفش دراز م.  ستهیا ی، بعد رفتن دخترها نشسته بود ول به خاطر منم م ستمیا یروش م روبه

 :زنم  ی، به روش لبخند م ستین يکنم ، دستم سرده اما چاره ا

 .. خوشحال شدم  دنتونیاز د یلیخ ـ

 . بعد دعوتش کنم  يدفعه  يشه برا ینم روم

 .  زمیممنونم عز: کنه  یفشاره و آروم تشکر م یو م دستم

 . .. يروز هیبودن من بود و کاش  زبانیم يبرا زمشیعز

کننده است ، آقا  دواریشم ، نگاه خاله ام یازش دور م يا گهیکشم و با لبخند د یم رونیمکث دستم و ب یکم با

تونم بخونم ، سرم و بلند  یو حرف نگاه ماهان و نم طونیلبش مهربون ، مهرواه ش يگوشه  پیبهادر با اون پ

 .  رهیکنم و اونم سر به ز ینم

 . پرواز داره  ازدهیکشه ، ماهان ساعت  ینم یدونم موندن اونها بعد ما طول یم

 .  ادیشم تا ب یکنه و منتظر م یصدام م دیاومدن وح رونیب موقع

 . برگشتن خودم اومدم دنبالت  يبرا دیشا: گه  یآهسته م ییو با صدا ستهیا یم کنارم

 . باشه : گم  یم یبه من برسه ول دهیبع

 . ممکنه بهت برسم  ینیلحظه سر امتحان بش نیاگر تا آخر: رو مقنعه ام کشه  یم دست

 . کنم ، بر خالف زبونش که ساکته ، نگاهش حرف داره انگار  یم نگاهش

 .  رمیگ یم دیمائده نگاه از وح يخنده و من با صدا یلب بست م با

 !! ؟ يایباشه ، مراقب باش تند ن ـ

 .چشم ، برو  يبه رو: کشه  یکه نه محکم آه م نفس

 .  امیم رونینگاه و به ماهان بندازم و دلتنگ ب نیتونم آخر ینم دینگاه وح ریز

 . عقب ، هنوزم سرش تو کتابه  ایجلو نشسته ، من و لع مائده
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تا  یگرفته باش ادیبنا باشه : گه  یکشه و م یرو از دستش م ایگرده ، کتاب لع یجواد قبل از حرکت برم محمد

 . ره سر جلسه  یراحت داره م الیبا خ ریبگ ادی یلی، از ل یگرفت ادیحاال 

 . تو دل من برپاست  ییدونه چه غوغا یچه م یکس

زنه ، خواهرم بزرگ شده واقعاً ، اگر  یگه و فقط به روش لبخند م ینم يزیهم چ ایخندم ، لع یجوابش م در

 . زد به جون محمد جواد  یکرد و نق م یگذشته بود قهر م يایلع

 . شده بود  داشیدست آقا فؤاد درد نکنه ، کاش زودتر پ:  ندازهیابرو باال م طونیجواد ش مدمح

کنم فکر  یکه من فکر م يزیهم به اون چ ایکنه ، ممکنه لع یبازم سکوت م یکشه ول یپر م ایاز لب لع خنده

 کنه ؟؟ 

 . ره ، خودش هم ناراحت شده  یبه محمد جواد چشم غره م مائده

 .  فتهیذاره و راه م یم یکالم یب آهنگ

 : کنه  یم تیموفق يداره و برام آروز یدر مدرسه نگه م يجلو

 . خانم ، منتظر تماست هستم  یلیل یموفق باش ـ

 . زنم  یبهت زنگ م ومدیاگر ن ادیب دیوح دیبهش برس ، شا يدار يدستت درد نکنه ، اگر کار ـ

زنه و  یکنم ، بوق م یکنه ، براش دست بلند م یبه مدرسه صبر مکنه ، تا وارد شدن  یخنده اش بدرقه ام م با

 . رم به سمت سالن  یخونم و م یبراش م یالکرس ۀیره و من آ یم

 . شون از من بزرگ تر هستن  شتری، ب ستیهم ن يازیدوست نشدم ، ن یهنوز با کس یامتحانه ، ول نیسوم

دادم با حوصله جوابها رو  دیکه به وح یکردم ، اما محض قول یراحت تر از اونه که فکرش و م ایجغراف امتحان

 . ها قصد سفر کردن نداره  يزود نی، دلشوره به ا ادیب رازیاز ش یگم تا به سالمت یلب ذکر م ریو ز سمینو یم

 : ده  یجوابم رو م يزنم و فور یمدرسه بهش زنگ م اطیح تو

 .  یلیاونجام ل گهید ي قهیدق 5تا  ـ

 دیدنبالم و منتظر وح ادیب ستیدم الزم ن یم امیکنم ، به محمد جواد پ یکشم و خدا رو شکر م یراحت م نفس

 .مونم  یم

 . در  يجلو دهیگه رس یزنگش م تک

 .  رهیگ یشه ، عصا رو از دستم م یم ادهیپ

 ؟  ياومد یبا چه سرعت ـ
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 . زود شد  نیزود اومدم ؟ ماهان نگذاشت تا فرودگاه همراهش برم واسه هم ـ

، سوار شو  یچیه: گه  یکنه و م ینگاهم م زیر يو اون با چشم ها هیپرسم چ یزده به صورتم ، با نگاه م زل

 .  میبر

 باشه ؟  دهیفهم يزیخودش چ ایزده باشه ،  یهست ماهان حرف امکانش

 خوب شد امتحانت ؟  ـ

 ! بد نبود  ـ

 !! يکه دار يفکر يخوبه با همه مشغله  ـ

 يمشغله : پرسم  یآهسته م یازم سر زده باشه ول ییشه نگاهش کنم ، انگار خطا ی؟ روم نم يفکر ي مشغله

 ؟؟؟  يفکر

خودت و به من !  یبهم اعتماد کن یتونست یباشم اما کاش م دیحم يتونم جا یوقت نم چیدونم ه یم ـ

 !  یبدون کینزد

گه با ماهان تنها هم نشده ، خودمم دست از پا خطا  یزده باشه ، م یدونم ماهان حرف یم دیدونه ، بع یم یچ

 .مدت  نینکردم تو ا

 ... من  ـ

 . مونم  یکنم اما تو ادامه اش م یرو شروع م جمله

 .  یلیفهمم ل یرو م ییزهایچ هی،  ستمیکردم اما بچه ن یطرالن بچگ يدرسته که درباره  ـ

 .  دهیخودش فهم پس

 .  ستیو کالفه ن یره ام فکر کرده ؟ خوبه که آرومه ، عصبدربا یکنم ،چ یم يانگشتهام باز با

 . مسخره ام کنن  گرانید دمیترس یکردم تا مطمئن بشم ، م یصبر م دینداشتم اما با يمن قصد پنهون کار ـ

 پس حدسم درست بود ؟ : داره  یگوشه نگه م هیو  نیماش

 شه ، رودست زده به من ؟؟  یم نییام باال و پا نهیس ي قفسه

 . یصندل یدم به پشت یم هیبندم و تک یم پلک

 .راه اعتراف گرفتنه  هی نمیا: گه  یتو صداش م يته خنده  با

 . شده  نیمن کوتاه تر از پرچ يبرا نجایحاشا ا واریتونم انکار کنم ، د ینم گهیمن د و

 اما خوشحال هم هستم  رمیازت دلگ ـ
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 ؟  یسرزنشم کن يخوا ینم: گردم طرفش  یبرم

تو  ی، من به خواهرم اعتماد دارم ، وقت یلیل ی؟ من و دست کم گرفت یواسه چ.. ابدا : نرمه  ریمثل حر نگاهش

و من حسرت  یکن یفرق م یلیخ ایتو با لع. نکرده  ییخدا غافل نشد مطمئنم خطا ادیلحظه ها از  نیسخت تر

 ... داره  ینیتاوان سنگ دنیوقتها فهم یبعض یبشه ول يشد بهتر سپر یخورم که م یرو م يگذشته ا

 . هست  نیسنگ یدم ، بار رو شونه هاش به حد کاف یزنه و منم ادامه اش نم یحرفش رو نم یباق

اومده بودن نه  نینه ؟ خانواده اش واسه هم ای يحاال بگو مطمئن شد: خنده  یکشه و م یپلکش م ریز دست

 ؟  هی؟؟ نظرشون چ

 . نداره ، جز مادرش  یحرف یطوره ، کس نیهم: دم  یو تکون م سرم

 مخالفه ؟ : کشه  یبه چونه اش م دست

 . کنم  یگه به خاطر ماهان قبول م یدونم ، م ینم یعنینه ،  ـ

 !! از فهم و درك باالشه ، نگاهش بد نبود ، جلب و بد ذات نبود  ـ

 .  می؟ پشت سر مردم حرف نزن دیوح ـ

 !!  بتیبه قول مائده صفته نه غ: خنده  یم

 !  یحاال هرچ ـ

 !! نه  ایدم  یمن خواهر به ماهان م نیخوره خانم ، حاال بذار و بب یچه بهش بر م ـ

 . شه تجربه کرد  یهم م دیکردم و با وح یتجربه م دیکه با حم یخوب يها حس

 . دزدم از نگاهش  یکنم و نگاه م یم شرم

 .خواد  یم یاون چ نی، بب یلیاول به دلت رجوع کن ل ـ

 .  ارمیذاره به زبون ب یهمون شرم نم یخواد ول یم یمعلومه چ نکهیا با

 ی، وقت فتهیاتفاق ب نیخواد ا ی، مطمئنم خدا هم م یلیخوشحالم ل یلیخ: فته  یکنه و راه م یو روشن م نیماش

 . معلومه  گهیذاره حساب تو که د یم ایمثل فؤاد و سر راه لع یکس

 نمیب یاما م.. نگران تو هم بودم .. بشه  ریعاقبت بخ يطور نیا اینبودم لع یخودمون باشه من اصالً راض نیب

 . تو زودتر و بهتر کنار گذاشته  يخدا برا

پشتوانه امه  دیهست و وح دینگاه حم یکنه ، وقت یکه گرفتم راسخ تر م یمیتصم ي، من و برا دیقلب وح قوت

 ... باشه  کیراز و با من شر نیهست ا یدلم سبک تر هم شده ، کس گهیندارم ، االن د یغم و ترس چیه گهی، د
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*************************** 

 دنیو فقط د نانیاطم نیپشت سر گذاشتم و تموم شدن ، خودم مطمئنم و ا تیبا موفق یکی یکیرو  امتحانات

کشت و  یکه سخت يرزبودم و البته خوشحال ، مثل کشاو یکنه ، خودم که راض یم یامتحانات قطع ي جهینت

منتظر خرمن شدن کشته  منمرسه ،  یخواد م یکه م يزیکنه و به اون چ یبا برکت تحمل م یبرداشت دیبه ام

 . هام هستم 

،  میکن یگندم و از هم جدا شون م يپر از جوونه  يکنار سبد ها میو نشست میعمو جمع شد يصبح خونه  از

 .  هی، همراه مرض انیم ين هم به زود، عمه و طرال ایمامان ، من ، مائده ، لع

 یلیخ نهیب یکه م ییبه خوابها دیکه با ییبار چند مرتبه ، زن عمو از اونها کیبود نه  دهیعمو خواب سمنو د زن

 لوی، چند ک دیگرفت بعد از مراسم سال حم میخوابش تصم ریصادقه ، به خاطر تعب يایمثل رؤ يزیچ هی يبها بد

و قبل از مراسم بساط سمنو رو راه  ادیکوتاه ب دخواب باعث ش دنیسمنو ، اما چند باره د يگندم آماده کنه برا

 . بندازه 

 هی، چه حکمت میاز هم جداشون کن دی، حاال با چهیشون در هم بپ شهیجوونه بزنن و ر دهیهمه زحمت کش نیا

 واقعاً ؟؟

داخل  ادیبه دست م ینیموقع زن عمو س نیدرد کمتر بشه ، هم نیشم تا ا یجابه جا م یدرد گرفته و کم کمرم

 . کار مونده  یلیو هنوز خ میندازه ، بعد اذان شروع کرد یتخم مرغ دل آدم و به ضعف م ي، بو

 .مائده پاشو سفره رو پهن کن ضعفتون زد  ـ

 . شه  یهم از خدا خواسته بلند م مائده

 ...  نیصبحانه بخور نیایدخترها ب س؟یفرنگ ـ

خودش زودتر از همه لقمه  يخنده و برا یمن م يرفتم ، مائده به عجله  یگفت هم من با سر م یعمو نم زن

 . زن عمو نداره  يبه چشم غره ها يو کار رهیگ یم

از نگاه  شتریب يداره و کار شهیبار ش هیشه ، مرض یم شتریب یکمک يرویرسن و ن یو بچه ها از راه م عمه

دست  ارشیگرده ، اخت یو بر م هیره رو شکم مرض ینگاهم تند تند م یا ولدونم چر یآد ، نم یکردن ازش برنم

چند ماهه  يکوچولو نیبه ا یپسره ، حس خاص زدانی يعمه با شوق گفت بچه  یبخصوص از وقت ستیخودم ن

 . دارم 
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براش  یبره و مشکل لشیبه فام زدانی ي، که نکنه بچه  دمیکه شن يو حرفها زدانی یفته به عروس یم ادمی

کشم  یآه م هیاون موقع تو دلم نشسته بود و با خودم چکار کرده بودم ، اما االن فقط  یی، چه غصه ا ادیب شیپ

نبافه ، خدا  فیاراج گهیاون زن که د نشه به ده یم یمشت ادیب ایو سالمت به دن حیصح زدانی يبچه  ی، وقت

 . ده هاش ندارن هم که خدا داره ، بن ی، علم ستین لیکه مثل بنده هاش بخ

چرخ  دی، بعد از آب رفتن با رهیگ یبزرگ ، زن عمو آب م یشن تو چند تا آبکش چدن یاز هم جدا م گندمها

،  ادیبه چشم م یلیخ یخال يجا هیدور هم جمع شدنها ،  يهمه  هیو حاضر هستن و شب یبشن و پسرها ح

شه ، اشک و پس  ینم ارتکر گهید شیکه مهربون یشد ، کس یعمو م يبرا یخوب یکمک اریکه اگر بود ،  یکس

اشک چشمش و  هیدور از چشم بق یحس و دارن ، زن عمو که گه گاه نیزنم ، نه که حال من باشه ، همه ا یم

 پرسه چرا ؟؟؟  یاز خدا م دیو شا رهیگ یسرش و باال م قهیکنه ، مامان که هر از چند دق یپاك م

 دیام یفروغ و ب یبا قبل نکرده اما نگاهش مثل قبل ب یرو لبش فرق ي خنده ي هیاش بهتر شده ، سهم هیروح

، با هم  ستیمه گرفته و سرد ن گهیخونه مون د يو بساطش دل کنده ، هوا یبابا از اتاق تک ی، از وقت ستین

 گهیمامان د یشونیتنها بمونه ، پ خودشذاره تو خونه و تو  یکنه ، نم یم یزنن ، بابا با مامان شوخ یحرف م

و  ادیب زهایچ نیکه انگار رفت تا ا ی، کس دید یرو م یهمه خوب نیبود و ا یکیشه و کاش  یبسته نم يبا روسر

 . کامل دارم  نیقیحرف  نیلحظه هاست ، به ا نیا يتر از شاد نیهمه سنگ يغم اون رفتن برا

 : کنه  یرو متوجه خودش م کنه و با حرفش نگاه همه یناهار آب گوشت پخته ، سفره رو پهن م يعمو برا زن

 ..  می، شب مهمون دار مینهار ساده بخور هیشرمنده ام ، گفتم  ـ

 قراره به جمعمون اضافه بشه ؟  یک

خاله خانم و آقا بهادر رو هم دعوت کردم ، چقدرم که خوشحال :  رمیگ یحرف زن عمو م يو با ادامه  جوابم

 . شدن 

خونه  گهیهستن اما د رازیماهان هست ، هنوز ش ياما بو ستی، ماهان ن یدوست داشتن یبود ول يبد يریغافلگ

، با ماهان و مهراوه در تماسم ،  ستمیخبر ن یب. نه  هیدوبار اومد و بهمون سر زد اما بق یکی، خاله  ومدنیمون ن

 . داره و کاش ماهان هم بود  گهید یحس و حال دارهایتازه شدن د یول یامکی، پ یتلفن

 یکنم ، ماهان کپ یبهادر خان کم م دنیماهان و با د دنیند ی، دلتنگ انیزن عمو مهمون ها م يوعده  طبق

 . برابر اصل آقا بهادره 
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خود  دیشده و شا شیپ يخانم مهربون تر از دفعه  ونیکتا ایفکر کنم  يجور نیخوام ا یدونم من م ینم

کنه ، اما همون طور که  يخانم و جر ونیکردم سماجت من ، کتا یده ، راستش فکر م یرو نشون م شیواقع

هم  یکی نیخبر ، ا یب زیچ همهاز  هیگفته بود با انتخاب ماهان خوب کنار اومده ، البته اون مهمان ماست و بق

داده دلم  ادیبه من  ینداشته باشه اما زندگ یمن فرق يرفتارش باشه ، نه که برا رییتغ يبرا یخوب لیتونه دل یم

 . نزنم  صابون يخود یو ب

سراغ گوساله اش رو  یتنگ شده بود مثل خودش ، حت یلیکنه ، دلم براش خ یصورتم و غرق بوسه م مهراوه

 .  دنشید میدم فردا بر یو من قول م رهیگ یهم م

بار  نجایگوشه اش جا گرفتن ، قراره سمنو رو ا اطیح يو مرتب شده ، تخت ها زیتم اطیح يگوشه  يانبار

 . بذارن 

 نشی، اول تیتو چرخ کردن گندمها داشتم با هزار تا ن یگندم گرفته شده و با آرد مخلوط ، منم سهم کم ي رهیش

 . خودم  نشیبود و آخر دیحم

ازشون  ونیدر م یکیو مهراوه  میسمنو ، گردو و بادوم ها رو کمک هم مغز کرد نینشد از ا ریخ یهم ب مهراوه

 گید ي، االن هم پا یبمون داریبه خاطرش ب دیشب تا صبح با نکهیخورد ، براش جالب بود سمنو پختن و ا یم

پوستش رفته و  ریز یکنم ، آب یم هشکنه و منم با لب خندون نگا یم تی، چشماش و بسته و داره ن ستادهیا

 یمن نگاه نم دنیبا د ی، حت نمیب یخانم و متوجه خودم م ونیگردونم و نگاه کتا یخوشگل تر شده ، نگاه م

 . کنه  یزنم و اونم به تکون آروم سرش اکتفا م یو من براش لبخند م رهیگ

 .  رمیگ یخانم م ونینشستن مهراوه نگاه از کتا با

 ! قبول باشه  ـ

 .  نییخواستم بگم ، کاش همه اش رو نوشته بودم ، از مهم به پا یم یرفته بود چ ادمیمن  یلیل يوا ـ

 : زنم  یلبخند م دوارشیدل ام به

 . برو هم بزن  ياومد فور ادتینداره ، هروقت  یلاشکا ـ

 . باشه : گه  یندازه و با ذوق م یو پسرها م گیبه دور د ینگاه

 . شک و شبهه و اضطراب  یدردسر ، ب یخواد برسه ، ب یم یکنه به هرچ خدا

 . کنه  یو رو م ریو ز ندازهیمن با حرفش دلم و به شور م يمهراوه بر عکس دعا یول

 . خواد با عمو حرف بزنه  یبابام م: گه  یبا ذوق و شوق م یکنه تو گوشم و به نجوا ول یفرو م سر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ١٨٨ 

 .. نبود  نیاست ، ماهان نگفته بود ، قرارمون ا هودهیبودن ب يعاد يبرا تالشم

 .  رهیگ یو دستم و تو دست م نهیب یرو تو نگاهم خوب م یتعجب و نگران مهراوه

 ... گه واجبه عمو بدونه  یخواد قبل از رفتن حرفش رو بزنه ، م یبرگرده و م دی؟ بابا با يشد یشکل نیچرا ا ـ

********************************** 

در کنار خوب بودن ، قشنگ بودن ،  زیشدن همه چ یمهراوه دلم و به شور انداخت ، رسم يمنتظره  ریغ خبر

 .من بود  یِنگران لیمن تنها دل يهم داشت ، عکس العمل بابا و طرز فکرشون درباره  ینگران

شه  یحرفش زده م یک نمی، همه اش نگاهم به آقا بهادر و بابا بود تا بب دمینفهم يزیسمنو چ هیکه از بق يطور

 . هم زده نشد  یبه من حروم شد و حرف شبی، د

، اگرم باشه  ستیازم سر نزده ، جز دلبستن و دوست داشتن که اونم اشتباه ن یاشتباه چیاز خودم مطمئنم ه من

 .کنه  یآرومم م یکم نیخبر داره و ا یاز همه چ دیخوبه که وح.دست من نبود 

و دوخته و موقع تن کردن  دهیخودش بر يکه برا یخودسر جلوه کنم ، کس يدختر گرانیندارم در نگاه د دوست

قضاوت  ین هم نگرانبود و اال دنینرس جهیسکوت من از ترس به نت يهم داره ، همه  يافتاده بزرگتر ادشی

 . نبره  یبه حالم پ یبود کس نیداره و همه تالشم ا یشدن دست از سرم بر نم

، انگار خونه مون  میکن یصبحانه آماده م ایکنه و منم به کمک لع یرو مرتب م شبیکمک زنعمو بساط د مامان

انتخاب  یموندن دائم يرو برا يا گهید يکنن و جا یدل نم نجایداره که خاله و خانواده اش از ا ریخاك دامنگ

 . کنن  ینم

 .کنم  یخانم سرم و بلند م ونیکتا يو با صدا زمیر یرو تو کاسه ها م مربا

 جان ؟  یلیل ـ

 دی، جانم ، بفرمائ ریسالم ، صبح تون بخ: زنم  یرو با لبخند پس م شمیتشو يشم ، همه  یبلند م یرو صندل از

 ؟ 

 ؟  رمیدوش بگ هیست من ، ممنون ، امکانش ه زمیسالم عز ـ

 . کنم ، حتماً  یخواهش م ـ

عرق  يانبار يها شهی، ش گیگرم شده بود ، دور هم بودن و حرارت اجاق بزرگ و بخار د یلیخ يانبار شبید

خانم هم سخت  ونیتا هوا عوض بشه ، حتماً به کتا میدر وباز بذار قهیهر از چند دق میبسته بود و مجبور بود

 .  دیسحر بود که خواب کینبود ، نزد داری، البته همه اش ب شبیگذشته د
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 ؟  دیشد داری، چرا زود ب دیدیخوب خواب: پرسم  یدارم و م یطرفش قدم بر م به

 . شده  میتنظ يجور نیشم ، ساعت بدنم ا یم داریزود ب شهیهم ـ

که الزم داره  ییزهای، چ يانبار کمد تو اتاق ي، از تو کشو فتهیدونه به خاطر اون صبر کردم و خودش راه م یم

 . قبل که خونه مون بودند  يدم ، خودش از اونها استفاده کرده ، سر یو بهش م

 ینیسنگ ریبودن ز الیخ یکنه و ب ینشسته و به تالش من نگاه م یصندل يذارم ، اونم رو یرو تو سبد م همه

 .  امیاز پسش برب دیمن با یرسه ول یممکن به نظر م رینگاهش غ

از  المیصبح زود حمام رو شسته و من خ ایکنم ندارم که بگم ، لع یجز خواهش م یکنه و منم حرف یم تشکر

 . بودن حمام راحته  زیبابت تم

 . کنم  یم شیحمام همراه يره ، تا جلو یداره و م یسبد و بر م خودش

 .  ییبندازم تو لباسشو نیلباستون رو بد ـ

 . باشه ، ممنونم  ـ

 . من و اون  نیشه ب یم یحمام حائل يزنم و در بسته  یروش لبخند م به

 . تو سالن  زیم دنینمونده ، فقط مونده چ يگردم به آشپزخونه ، کار یم بر

 ؟  مینیو بچ زیاالن م نیهم ایبشن  داریب میبه نظرت صبر کن ـ

دونه و تو کارهاش  یخودش م يکنه و من و هم قد و اندازه  یم یاز من نظر خواه ستیبار ن نی، اول استیلع

 یمون ، مثل حرکت الك پشت آهسته است ول يخواهر يرابطه  دنیبه ثبات رس ي، تالشش برا کیشر

رم ، نه خودم و  یم جلومنم  ادیکنم ، به همون اندازه که اون جلو م ینم يندارم ، دور ي، منم کار وستهیپ

به در ، انگار درستش  دونیو از م دیکنم ، نه اون و ناام یم يدار دونی، نه م کیرو کوچ ایکنم ، نه لع یبزرگ م

و آرامش باشه ، درست و  نهیبا طمأن دیاز اول خراب بوده ، با ایکه خراب شده  ي، آباد کردن رابطه ا نهیهم هم

 . نداشته باشه  زشیدوباره خطر ر ابجا ، آجر به آجر رو سر هم ، ت

 ..بخوابن  ادی، فکر نکنم ز میرو ببر هیها بق یوردنبه جز خ ـ

اومدن خاله و  رونیشه با ب یهمزمان م لیوسا يسر نیشه و بردن اول یکنه و دست به کار م یم دییو تأ حرفم

هنوز تو  شبید يهم زدن ها یورم کرده هم خوشگله ، معلومه خستگ يبا وجود پلک ها یمهراوه از اتاق ، حت

چرا  ادیپرسه تو که خوابت م یم زشداره و جواب سؤال خاله رو که ا یتنش مونده که شل و وارفته قدم بر م

 . ده  یبا مکث م يشد داریب
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 . به مائده کمک کنم  يخوام موقع پخش نذر یم ـ

 . گذره  یبهت سخت م يبرگرد ی، وقت زمینشو عز نجایا يهم وابسته  ادیز ـ

که درش  يکنه و قدر اون لحظه ا یم یکه تو لحظه زندگ ییو درسته اما مهراوه از اون آدمها نیخاله مت حرف

 .دونه  یهست و خوب م

بعد از حرف زدن آقا بهادر با  یحت داریآرامش پا نیطور باشه و ا نیاگر در ادامه هم میدار یخوب و آروم صبح

 آقا بهادر فراموش کنه ؟  ایممکنه مهراوه اشتباه کرده باشه  یعنیبابا ، 

 يرویمائده با ن. ره  یدنبالش و م ادینه ، فؤاد سر ساعت م ایشده اما لع الیخ یدانشگاه رو ب يکالس ها مائده

که همراه هم به  دنیکنه ، انگار به توافق رس یرو تموم م يهم داره زود کار پخش نذر يادیکه ذوق ز یکمک

 . شه  یم یچ نمیخوام خونه بمونم بب یو من م ایشده به من که تو هم ب لهیسر بزنن ، چون مهراوه پ يگاودار

که زده بشه  ینداره ، هر حرف یحالت فرق کرده ، اما بودن و نبودن تو فرق شبیدونم از د ی، م یلیل میبر ایب ـ

 . خورده به خودت استراحت بده  هیو  میبر ای، ب یفهم یباالخره تو هم م

هم خوب بود چون مهراوه به ماهان زنگ  یلیرسم که اومدنم خ یم جهینت نیبه ا يکنم و تو گاودار یم قبول

 . ذاره  یو تنها م میسپاره به من و ما دو تا که دور از هم هست یرو م یزنه و گوش یم

 . سالم  ـ

 .  داری؟ مشتاق د یسالم ، خوب ـ

خجالت  زهیر هیاون شب  يثل خودش ، از بعد از حرفهاکه صدام و بشنوه و بدونه منم م يزنم طور یم لبخند

 . شه  یکشم ازش و خوب متوجه م یم

 !  يگه دلشوره دار یگه ؟ م یم یمهرواه چ!! دونم ، تو هم  یم ـ

 . کنن  یخودشون م شیپ گرانیکه بابا و د يآره ، از فکر ـ

 . بابت مطمئن باش  نیحرف بزنن ، از ا يدونن چطور یمامان م یحت ای، بابا  یلیجاست ل یب تینگران ـ

 . تر  يکنه و گذر لحظه ها رو عاد یماهان من رو هم آروم م يحرفها نانیاطم و

و محمد  رازیش میبر گرد میخوا یم ایغروبه ، آقا بهادر به مهراوه زنگ زد که ب کیخونه نزد میگرد یبر م یوقت

 . جواد ما رو آورد خونه 

هم نداشتن ، همه حواسم به حالت صورت  یطوالن يمکالمه  یعنینگفت ،  يزیچ باباش ياز حرفها مهراوه

 .. زد  یو قل م دیجوش یذارن ، م یم شیآت يکه رو ینداشت ، اما دلم مثل زاج يرییمهراوه بود که تغ
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هستن که موقع رفتن به  یی، همون آدمها نمیب ینم ياز دلخور يچرخه و اثر یرو صورت همه م نگاهم

حال  نیکنم ، اما انگار اونم ا ینگاه م دیتو ذهنم حالت صورتشون رو ثبت کرده بودم ، با التماس به وح يگاودار

 .  رهیکنه تا دلم قرار بگ یاشاره هم نم یمن و دوست داره که حت

شرکت ماهان جنس  يبرا دی، با کایخواد برگرده امر یکنن و آقا بهادر مفصل تر ، م یم یها خداحافظ مهمون

معطل کنم ، شرکت مادرشون اونجاست  دیشه و من نبا یتو گمرك معطل م یکاف يگه به اندازه  یته ، مبفرس

 .دارن  یندگینما همبا ماهانه ، تو چند تا کشور خاور دور  تشیریکه مد رانیا يو بجز شعبه 

 . نگاه ماهانه  يکننده  یبوسه ، آرامش نگاهش ، تداع یرو م میشونیرفتن پ موقع

 .بهتون خوش گذشته باشه  نجایا دوارمیام ـ

 . موندن  نجایگردم ، تازه به هم مزه داده ا یزود بر م ـ

 :زنه  یداخل و هنوز وارد هال نشده بابا صدام م میگرد یو بر م میکن یشون م بدرقه

 . کارت دارم  نیبش ایب یلیل ـ

برگشتن آقا بهادر دلم و خوش کرده  يدر انتظاره ، با وعده  یکرد چ ینیب شیکه بشه پ ستین يطور لحنش

 ... بودم و حاال 

اما حضورش قوت قلب  دهیکنم ،حرف زدنش بع یکنه و دعوتش رو قبول م یبه کنار خودش اشاره م مامان

 . منه  يبرا یخوب

 . رو جمع  ییرایپذ لیوسا يمونده  یکنن و باق یو فؤاد به کمک هم سالن و مرتب م ایلع

بدونه  یخوام کس ینره نم شیخوام پ یکه م يخلوت با من حرف زده بود ، اگر اون طور و ییبابا تو تنها کاش

 . گذشته  یشده و چ یچ

 . شده به من  رهیخوره ، آروم نشسته و خ یگره م دیشه و نگاهم به نگاه وح یمامان دور شونه ام حلقه م دست

 . گفت یم ییزهایچ هیآقا بهادر ! ، بابا  یلیل ـ

باال رفته  يشد اما ابروها ییزنم تا بگم دست خودم نبود و دلم هوا یکنم و لب م یو از بغل مامان دور م خودم

 . شه  ینگو مانعم م یچیگه ه یکه م دیوح

 : رهیگ یباره و لب بابا خندونه و حرفش رو از سر م یمامان م يگردم طرف مامان و بابا ، چشمها یم بر

 .  ریامر خ يبرا میباشه مزاحم بش یخانم راض یلیو دل ل دیگفت اگر شما اجازه بد یم ـ
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که نشسته و  ایبه صورت لع رتیطور ح نیمامان اضافه شده و اشک به چشم بابا و هم يخنده به لب ها حاال

 .  زیخبر بوده از همه چ یب یعنی،  وهیده با دست پر از بشقاب و آشغال م یگوش م

 گفته بهشون ؟  یکنم ، واقعاً بهتم زده و متعجبم ، آقا بهادر چ ینم يباز نقش

 نیمن قائل شدن آفر يکه آقا بهادر و خاله خانم برا یماهان و احترام يصحبت بابا به شعور خانواده  يادامه  با

ه هم نیتونستم ازشون تشکر کنم ، من چطور ا یبودن و م نجایزنه ، کاش ا یگم ، اشک تو چشمم حلقه م یم

 مونه ؟  یرو گردن م یتا ک نید نیا...محبت و جبران کنم 

 یخانم هم فکرش و بکنه تا وقت یلیخانم رو خوب شناخته و انتخابش کرده ، ل یلیمدت ماهان ل نیگفت ا یم ـ

 .  رهیتر به خودش بگ یرسم يجنبه  یدوباره برگشتم همه چ

کردم  دایکه به خانواده اش پ هی، واسه عشق ستین که تو چشمم حلقه زده از سر شوق واسه داشتن ماهان یاشک

شوق و  ياون و به پا هیو بق ایخبر ندارن و ممکنه لع هیشده ، بق یدونم چ یکنم ،خودم م یپنهونش م ی، ول

 . ذوقم بذارن 

دخترم ،  يرو دار اقتشیل: کنه  یکنه ، تو گوشم نجوا م یلب خدا رو شکر م ریبوسه و ز یام رو م قهیشق مامان

 ؟  ینیب یخودت و محروم نکن ، کار خدا رو م

 : کنه  یبابا بهم گوشزد م يا گهیحرف و به شکل د نیهم و

 نیتو هم خوب فکر کن بابا ، هر چه خواست خدا باشه ، مسلماً برگشتن خاله بعد از چند سال و از سر گرفتن ا ـ

 . حکمت نبوده یرابطه ها ب

هم خنده نشسته و تو چشمش اشک ، دست فؤاد بازوش و  ای، رو لب لع نهیب یماهان کم نم يمن و برا یکس

تو نگاهش  گهید یرتیو ح يناباور چیاشک تو چشمش از سر مهر و دوست داشتنه ؟ ه.... کنه  یآروم نوازش م

کدوم از  چیه ي افهیبود شکل و ق شیاتفاقها به وقت و به جا افتادن چون اگر چند ماه پ يانگار همه !!  ستین

 .... کاش  ينبود و ا یشکل نیما ا

************************************ 

تکرار نشده بود،  ریروز اول بود ، اون روز تو همان زمان مونده و اس یبه تازگ دیسال نبودن حم نیاول مراسم

 نیگ ترباز من بود و بزر يو چشم ها ياری، تنها تفاوتش هش شیسال پ کیلحظه به لحظه اش مثل 

 .  شهیتا ابد و هم دارید نیحسرت ، حسرت آخر کیاز  یبغض تموم نشدن هیشباهتش 
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و فراموش نکرده بودند و همچنان با ما  دیکه حم ییاون موقع نبود ، اما بودن آدمها یبه شلوغ اطرافمون

 . کردند  یم يهمدرد

 . گالره و دآلرام  يهم خودش و به مراسم رسوند به اتفاق خانواده اش به اضافه  ماهان

 هیثان ستمیبودم االن حاضر ن الیخ یکرده بودم ، دآلرام دختر ماهان باشه ، اون روز ب يچه فکر دارید نیاول تو

 !!  دمیرس یبشم ، از کجا به کجا و ک کیشر یماهان و با کس يا

 ینیب شیقابل پ ریدلم شد و پر شدم از حضورش ، خوبه که دفتر تقد ياومد به اسم مهمون و صاحبخونه  یکی

 . ، اومدن ماهان  دیوقت فراموش کرد ، مثل رفتن حم چیشه ه یرو نم یزندگ يمنتظره ها ری؟ غ ستین

از بابا طلبکار بود و بابا  یمجلس عروس هی دیداشت و داره ، حم دیکه حم یحرمت يبا شکوه بود به اندازه  مراسم

 ... گ تموم گذاشت سن

من  یکنه ، مردن حسرت نداشت ول ینم یبه حالش فرق گهید زهایچ نی، گفت ا دیمراسم و د یوقت ییدا زن

 یتسل يکارها برا نیا یدونست ول یبذاره ، بابا خودش هم م ییاز خدا بخوام دل بابا رو تو دل زن دا ومدیدلم ن

به  يازیخودش فرستاده بود که ن يبرا شیپ شیپ يمن به قدر دیآروم گرفتنش ، وگرنه حم يدلش بود ، برا

 ... فرستن نداشته باشه  یکه بعد براش م يزیاون چ

 دهیند کیوقت بود از نزد یلیاما خ میبا هم در تماس بود ی، تلفن دمید دیرو بعد از مدتها تو مراسم حم سمانه

مونده بود ، اومد ،  ادشیخودش  یول کهینزد دیبهش نگفتم مراسم حم میکه داشت یتماس نیبودمش ، تو آخر

نه ، امکانش  ایدونم درسته  یکه نم فتادهبه سرم ا دنشیاز موقع د يفکر هیتر و  دیخانم تر از گذشته و تو د

 هست ؟ 

اصالً تو فکر هم نباشن ،  دیکه شا يهستن ، دو نفر گهیدوست داشتن من باشه ، از خدامه اما مسئله دو نفر د به

 دیدونم نه حم یهمچنان تو دل سمانه جا خوش کرده باشه ، اما خوب م دیعشق حم دیبخصوص سمانه ، شا

فرصت  نیباهاش حرف بزنم و بهتر اًحتم دیاحساس وفادار بمونه ، با نی، نه به نفع سمانه است به ا هیراض

 یو من دوباره سر دوراه مینشده مفصل با هم درد و دل کن ، هنوز وقت رونیب میبر میخوا یامروزه ، با هم م

 . موندم و محتاج کمک سمانه هستم و خدا به موقع سمانه رو رسوند 

و گرفته بودم ، به ماهان  میشروع شد که من تصم یآقا بهادر در حال شنهادیفکر کردن به ماهان و پ فرصت

راه گلوم و بسته و مثل خوره افتاده به جونم ، آقا  یحس هیما اعتماد کرده و سنگ هام و با خودم واکنده بودم ، ا
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 یسؤال مهم ول هیشده  نیخبر نداشته باشن و ا يزیدرسته بابا و مامان از چ یبهادر حرمت من و نشکست ول

 . من  يجواب برا یب

، سر تا پام و  ادیم رونیکتاب به دست از اتاقش ب دیو آماده منتظر تک زنگ سمانه هستم ، وح دهیپوش لباس

 : کنه  یرصد م

 . روز جمعه  يبر یم فیتشر ییجا یبه سالمت ـ

 .  رونیب میبر میخوا یبا سمانه م ـ

 . حاضر شم برسونمتون : گه  یکنه به طرف اتاقش و م یگرد م عقب

 .  میکن يرو ادهیپ میخوا ی، م میگرد یو بر م میر یتا بوستان م ستین يدور يخواد ، جا ینم ـ

 . خواستم در رکاب باشم  یم: کنه  یراحت قبول م یلیخ

حرف زدن با سمانه  يذره اصرار کرده بود ، دلم برا هیکاش  یکنم ، ول یم یمهربون ازش قدر دان يخنده ا با

 ؟  انیکنم ، به هم م یشد ، هر دو تاشون رو کنار هم تصور م یقرص م

 یحرف بزنم ول دیکردم با وح تیتا حاال چند مرتبه ن.. از دست مون بره  ادیم فمیبه خاطر سمانه ست ، ح شتریب

 .  ادینم یبه نظر کار سخت دیباشه به دست آوردن دل و ح یگفتم اول با سمانه حرف بزنم بهتره ، اگر اون راض

 !! به بابا  يجواب بد يخوا یم یک: پرسه  یو آهسته م رهیگ یکنارم جا م دیوح

حرف  دمیکنم تا از ترد یسال بهم ثابت کرده ، لب باز م کی نی، خودش و تو ا هیفکر خوبهم  دیبا وح مشورت

 . شه  یمانع م لمیبزنم و زنگ موبا

 .  میزن یبرو بعد حرف م: ندازه  یباال م شونه

 . خدا حافظ  ـ

 . خبرم کن  دیاگر طول کش: کنه  یدستش شکل تلفن درست م با

 . دارم  یزنم و سمانه رو منتظر نگه نم یم پلک

 ایخدا... حرف زدن  يکنه برا یچادر من و مصمم م یصورتش تو قاب مشک ي، گرد ادیم یلیبهش خ یمل چادر

 . خواست خودت باشه  یتو فکرمه ، خودت راه و هموار کن ، البته هر چ یچ یدون یخودت بهتر م... 

 : پرسه  ین ماول از ماها یاز سالم و چاق سالمت بعد

 . چه خبر از عاشق منتظر  ـ

 خانواده ؟؟؟  کیو مترادف هستن از  یدوست داشتن و عشق چقدر فاصله است ، هم معن نی؟ ب عاشق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ١٩٥ 

 . خوبه : خندم  یدوه اما با شرم م یپوستم م ریز یخوب حس

 ؟  يجواب بد يخوا یهنوزم نم ـ

 . دونه  یم ـ

 . گم  یبابات ، خانواده ات رو م ـ

 . خبر بودم  یکرده انگار من ب يخواستگار يبهت که گفته بودم ، آقا بهادر طور ـ

 .  نهیچند تا ماش يبه اندازه  ابونیخ ی، شلوغ میرد بش ابونیتا از خ رهیگ یو م دستم

 : کنه  یو بعد از رد شدن رها نم دستم

 نه ؟؟  ای ی، به بابات بگ یچکار کن یدون یو حاال نم ـ

از  دیبا هیتو نگاه بق دیخودم ، شا يموجه باشه ، حداقل برا دیبله گفتن با يبرا لمیدل: کنم  یم نییو باال پا سرم

 . خدام باشه اما من ماهان و شناختم و بعد انتخاب کردم 

 ؟  يدی، از خودش نپرس یگ یم یفهمم چ یم: فشاره  یو م دستم

 . ش بدهکارم سمانه به یلیمن خ...  ی، ول يدوست دار يگه هر کار ینه ، بگم م ـ

 چه طرز نگاه کردنه ؟؟  نی؟ ا یچ یعنیبدهکار :  ستادنیکنه به ا یو منم مجبور م ستهیا یم

 دیفهم یبود ، فقط مائده وقت يعاد یلیخ دمیرس جهیکرده و منم به نت يگفتم ماهان خواستگار یوقت رفتارش

 یلیفکرش و کن ل يکرد ، وا یمثل وزغ گرد شده مدام تکرار م يرو کنترل کنه و با چشمها جانشینتونست ه

 ... عادت کردم  ئدهما يحرف زدن ها نیمنظور بود ، من به ا یشه ، البته ب یمن که باورم نم

 . رو ، دوست داشتنم رو  شیکه دارم ، مهربون ی، آرامش ستیدروغ که ن ـ

 . به گردنت نداره  ینی، پس د یستین گرانیخودش خواسته ، تو مسئول دل د ـ

 یکنم ، من فقط نم میتونم حرفم و تفه یدم ، ظاهراً نم یادامه نم گهیشه و منم د یو بد متوجه م منظورم

 . باباش سر خورده بشه  يخوام ماهان جلو

 ي؟ هوا خوبه ، شمشادها و چمن سبز میرو انتخاب کرد نجاینمونده ، چرا ا یتا بوستان راه میفت یراه م دوباره

 نجایانتخاب ا لیشلوغ بودنش دل دیجا هم معلومه ، شا نیاز هم يشلوغ باز يبوستان و حفظ کرده ، محوطه 

 . بود 

 ... راستش و بگو  ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ١٩٦ 

،  یبهت داره دوست داشت یچه حس یبدون نکهیتو ماهان و قبل از ا: ده  یاز اعتراض کردنم خودش ادامه م قبل

کرده فاصله  یشناختن ماهانه ، بابات سع يبرا یخوب لیدل نیهم بودمدت هم که کنار  نی، ا يخبر بود یپس ب

ماهان هم  يکه بابا يطور هیبزن ،  ونه ، بهش اعتماد کن و حرف دلت  ای يدار یها رو برداره تو هم سهم

 . دروغگو نشه 

 . کنار هم  دنشونیکردن کلمه ها و چ دایسخته پ یاما خوبه ، ول ستیحلش سر راست ن راه

 .  وانیل می، با دوتا ن ارهیم رونیب ییکوچولو یفالکس مسافرت فشیو از تو ک نمیش یم مکتین يرو

 . که  يمجهز اومد ـ

 .  ارهیم رونیلقمه ها رو هم ب فشیخنده و از تو ک یبه روم م طونیش

 . آوردم  یم يزیچ هیمنم  یگفت یم ـ

 !  یب کندنگت رو حسا دیکنم باهات ، دستم رفته تو خرج ، با یحساب م ـ

 : گه  یو گردو و بعد از قورت دادنش ، م رینون پن يزنه به لقمه  یم گاز

 . که افتاده  یهمه اتفاق خوب نیا يکردنت بعد هم برا رییتغ ي، اول برا یلیخوشحالم ل یلیخ ـ

 . گفتن ندارم  يبرا یاما حرف ستین یکاف یقدرشناس ينگاهم برا یمهربون

 ؟  يترم بعد و ثبت نام کرد ـ

مشابه  يبزرگساالن اثرش مثل دارو يها اومد و من با معدل خوب قبول شدم ، قبول شدنم تو مدرسه  جهینت

 .  دمیکه بهش رس يزیمهم بود و چ جهیبود ، اما نت

 . ثبت نام کردم  ـ

 . گفت  نیبه همتت آفر دیبا ـ

 . جبران بکنم  يتالشم و برا يخوام همه  یم یبه فکر افتادم ول رید ـ

 .  يریرو بگ پلمتیانتخاب واحد کن تا زودتر د يجور هی يکرد یبا مشاور صبحت م ـ

، از خودت  میزن یو همه اش از من حرف م رونیب میخودم به فکرش بودم ، ما اومد: کنم  یم دییرو تأ حرفش

 . شما نرفته  يدلش برا یکس... دانشگاه  طیبگو ، از درست ، مح

 . حرفهاست  نینه ، من فکرم مشغول تر ازا ـ

 . رو بزنم  میتا بتونم حرف اصل دمیبحث و وسط کش نیعمد ا از

 . کنه  یها جا م یشلوغ ونیکنه و خودش و م یم رتیدرگ یکن یفکرش و نم یوقت ـ
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 . عبور ممنوع زدم  ـ

 سمانه ؟؟؟ ... است  دهیفا یب ـ

 بله ؟ : کنه  یناراحت نگاهم م يچشمها با

 . راه انتقال احساس  نی، بهتر رمیگ یو تو دست م دستش

 .  یحال بمون نیتو ا یتون یتا ابد نم ـ

 !  يخوبه خودت دوست داشتن و تجربه کرد ـ

 يبرا یاما زندگ... مانع شدن و نگذاشت  يا گهید لیهر دل ای، جبر زمونه  ریفهمم ، اما نشد ، دست تقد یم ـ

 .  یهمونجا بمون یتون ی، تو نم انهیتو در جر

 . خوام  یمنم نم ـ

 .  يریگ یپس چرا به خودت سخت م ـ

 .  یلیهنوز وقتش نشده ل: کنه  یخنده و دلم و خون م یم تلخ

 سمانه ؟؟  ـ

 .  میکن بتیغ ایهمه حرف ، ب نی، ا میباره حرف نزن نیشه در ا یم ـ

 . رو آماده کردم اما حرف زدن سخت شده  نهیشم ، زم یکردنش م یشوخ الیخ یب

 کنم ؟  یفکر م یبه چ دمتید یاز وقت یدون یم: زنم  یم ایو به در دلم

 . ندازه که نه  یباال م ابرو

 . دزدم  یدم و نگاه از صورتش م یدهنم و قورت م آب

 ... فکر دیاگر بشه به وح نکهیبه ا ـ

 ؟؟؟  یلیل ـ

 . رفت ، من به حرف دلم گوش دادم نه عقلم  یحرف از من نم نیشه نگاهش کنم ، توقع ا ینم روم

 منصفانه ؟  ای،  ستیعاقالنه ن ـ

 . هر دو تاش  ـ

 .  یفیتو ح یول ـ

 : کنه  یسوزه ، بغلم م یدلم به حال بغض صدام م خودمم
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شم  ینم ایتارك دن يمن و بخور يخواد غصه  ی، من عالم در نظر دارم ، نم يجا در نظر دار کی، تو  زمیعز ـ

 يجلو رشیمدام تصو يجور نیرو پر کنه ، تازه ا شیخال يتونه جا یمثل خودش م یکی...  دیکه ، اما با آقا وح

 گم ؟  یم یچ یفهم یچشمامه ، م

 :کنم  یفهمم ، غم زده نگاهش م یم

 . از من  یناراحت نش ـ

 . از تو ؟ از محاالت حرف نزن  ـ

 . من نگراتم  یول ـ

 . و هنوز زمان هست  دهیخوبه ، اگر خوب نشد بدون آخرش نرس یآخر همه چ ـ

به دهنم مزه  بیو عج دمیمنم چش هیو چند يدواریام يخوشمزه  يو از سمانه گرفت ؟ مزه  دیشه ام یم مگه

 . داده 

 ..  دیفکر بود که به عمل نرس هیسمانه ،  میکن یجا خاکش م نیخودمون دوتا بود و هم نیحرف ب نیا ـ

خانم تر از اونه  ی، ناراحت شد ول زهیر ینم ییچا گهیدور ، د زهیر یکرده رو م خی يبوسه و چا یام رو م گونه

 .. .  ارهیمن ب يبه رو

 . روشنه  ندهیتو سرمونه ، نگاه هر دوتا مون به افق آ ندهیآ يکه برا یی، از فکرها میزن یحرف م يهم از هردر با

 کنم  یبالمون و من به خاطر سمانه قبول نمدن ادیزنه ب یزنگ م دیوح

 ادی، ز ینیریش يدلم لک زده برا: گه  یبوسدم و م یبار م نیچندم يحالش بهتر شده ، برا یخداحافظ موقع

 ... آقا داماد خسته شدا  يدیدفعه د کیمنتظرمون نذار ، 

هر  ای، امشب باشه  هیگم جوابم چ یحتماً بهش م دیکش شیاگر بابا حرفش رو پ یشه ، ول یخسته نم ماهان

 ....  گهیموقع د

******************************* 

وقت و  نییتع يفؤاد اومدن برا يمونده و امشب خانواده  ایفؤاد و لع ي غهیبه تموم شدن مدت ص گهیروز د چند

که زنده  یدش و رفته و اونکه مرده راه خو یندارن ، اون یاونها، بابا و مامان هم اعتراض يکردن رابطه  یدائم

 . کنه  یزندگ دیاست با

 یعنی،  ندهیتابستون سال آ لیاوا یو جشن عروس غهیشون روشن شد ، عقد شون بعد از تموم شدن ص فیتکل

 . هم تموم بشه  ای، تا درس لع گهیحدود چهار ماه د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ١٩٩ 

وقتها نگاهش و  یشده ، بعض یماهان علن شنهادیپ ی، از وقت دیخواست رس یکه م يزیهم باالخره به چ ایلع

 یاز خوش یتونم سهم یهنوز باور نکرده منم م دیدونم ، شا یکنه نم یفکر م ی، به چ نمیب یمات رو خودم م

 . باشه  اشتهمن د يتو چنته برا يا هیهد نیدست خدا همچ ای!! داشته باشم  ایدن يها

 .  نهیش یو کنارم م ادیزنه به طرفم م یام مکه بر يشه و از همونجا با لبخند یبلند م دیاز کنار وح فؤاد

 ؟  ستمیمزاحم ن ـ

 : کنم با فاطمه مشغول حرف زدنه  یم ایبه لع ینگاه مین

 !! پرسن  یمعموالً قبل از نشستن م ـ

دونه هر  یفؤاده و من دوستش دارم ، محجوبه ، م تیبارز شخص اتیخندون و آروم بودن از خصوص شهیهم

خواد خودش باشه ، قبولش کردم ، بهش  یم دمیکجاست ، از همون اول که د يبرا یو هر حرف یک يبرا يکار

نجات داده ، از اخم و  ایلع يهستم که من و از گارد گرفتن ها ونیهم نبوده بدونه چقدر بهش مد يازینگفتم ، ن

 ایجمله هم در مورد لع کی، زده  هیوقت نه اشاره کرده نه کنا چیخودش هم تو حرفهاش ه...  یتخم و نا مهربون

 .و من رو به خودمون سپرده  ایلع ياز هم گسسته  ينگفته ، رفو کردن تار و پود رابطه  یبه من حرف

 !! چه خبرها  ـ

 !! شماست ، مبارك باشه  شیخبرها که پ ـ

 .. خودت ان شاءاهللا  يممنون ، برا: ده  یکنه و جوابم رو م ینگاه م ایبه لع يگذر

به خودم تشر  يشه حتماً ، فور یماهان م يبرا یکنم ، باجناق خوب یزنم و تشکر م یش لبخند مبه رو خجل

 !!  ستیمعلوم ن يزیهنوز چ یلیل: زنم  یم

کنه ، بابا هم  ینم يهاش اشاره ا امیماهان هم تو پ یزنن ، حت یماهان زنگ نم ي، خانواده  ستیهم ن معلوم

 . و آسمونم  نیزم ونیاز من بپرسه و من معلق م يزینداره چ الیخ

 . ممنون  ـ

، من که سرم به درس گرم بود و وقتم آزاد نبود ، تو دور هم جمع شدنها  میاومده همصحبت هم باش شیپ کم

 ... هم در حد چند جمله 

رو  یاحته هر کر المیکنم ، البته خ یترمت هم معرف نیا يتا برا يبود یراض یقبل ياگر از کار معلم ها ـ

 . توئه  تی، مهم رضا یکن یم دمیکنم تو رو سف یمعرف

 . گرفتم از اونها بوده  ادی يزیبودند ، منم اگر چ یها که عال یقبل ـ
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 !! شه  یم یچ نمیزنم بب یزحمت و خواست خودت هم شرط بوده ، پس به چند تا شون زنگ م ـ

 ؟؟  یشناس یمعلم ها رو از کجا م نیا ـ

 شناسه ، اونم چند نفر ؟؟  یزن و از کجا م يرهایسؤال بود فؤاد دب برام

 . جواب دادن  يکنه ، انگار دو دله برا یفکر م یکم

 . جواب نده  ياگر دوست ندار ـ

بعد از مدتها با خواهر خانومم حرف : شه  یشه و با خنده اش دندونهاش مشخص م یاخمش از هم باز م گره

 : ده  یکشه و ادامه م یآه م. شه جواب نداد  یمگه م هدیپرس یسؤال هیزنم و  یم

زنده بود ، هر  دیحم یسرپرست ، تا وقت یب يکمک به بچه ها ي هیریباهاشون آشنا شدم ، خ هیریتو انجمن خ ـ

 يهر کار.. برم اونجا  يبه حساب شون اما بعدش گفتم حضور میختیر یم يکمک نقد يماه از در آمد گاودار

 !! خاك و رحمت کنه  رانیبود ، خدا اس دیحم تیبه ن شتریکردم ب یم

 : گم  یآوردنش م رونیاز فکر ب يبرا. ، مثل خودم  نیشده و غمگ ناراحت

 . منم ببر  يبر یبعد خواست يدفعه  ـ

 !!  يایواقعاً م: زنه  یبرق م چشماش

 .  امیم: دم  یجوابش رو م مطمئن

 نداره ؟  یهم باشه اشکال ایلع ـ

 .  یشکالنه چه ا ـ

از سر  يهنوزم معقتد: کنه  یبا سؤالش من و متعجب م قهیخنده و بعد از چند دق یجون دار م عمیجواب سر از

 . هستم  يادیز ایلع

 . فؤاد شده  شیهم ک ستیوقت ن یلیخ ایخوب بوده و لع شهیخودش هم!!  هست

 ؟  ياز من بشنو يدوست دار یچ ـ

 . حرف دلت  ـ

 ... بد است  ادشینگردد چونکه بن کویگن ذات بد ن یکه م يدیحتماً شن ـ

خوام  یم یدونه چ یخواد بشنوه ،اگرچه خودش خوب م یحرفم و م هیبق یعنیکنه ،  یبا تکون سر اشاره م فقط

 . بگم 
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 دید یکه از چشم من م یی، کارهاش با من از سر حب و بغض بود ، از سر کمبودها ستیبد ن ایو ذات لع ادیبن ـ

 استیلع یقسمت زندگ نیکردن بهتر دایمثل تو پ ی، اون مشکل بزرگ هم حل شد ، استاد خوب يکه اومدتو ... 

و  یخودش انداخت ادیرو به  ای، لع یستخوا یو خودش و م ي، خودت بود يکرد یبه نظر من ، تو با همه فرق م

 ..  ستین يکم کار نیا

 ؟؟؟  جهیو نت ـ

کرده علتش تو  دایرو پ یچون اگر االن خوب شده ، راه درست زندگ...  يادیز ایآره ، هنوزم معتقدم از سر لع ـ

 . کنه  دایتونست از اول پ یکه خودش م یراه..  ریمس نیبه ا ي، تو هلش داد يبود

 . کنه  یجواب نداشته باشه اما سکوت م دهیده ، بع یکنم ، با دقت به حرفام گوش م یتازه م نفس

 . دنیپرس ياست برا نهیگز نیو فؤاد بهتر دهیذهنم رس به یسؤال قهیچند دق نیهم تو

 سؤال بپرسم ؟  هیتونم  یحاال منم م ـ

 ! بپرس  ـ

 ماهان رو شد ؟  يخواستگار هیقض یگفت وقت یچ ایلع ـ

 ؟  ي؟ هنوز باورش ندار یپرس یچرا از خودش نم ـ

 . دونم ، دلم خواست از تو بپرسم  ینم ـ

برات  یلیخودت بپرس البته اگر جوابش خ یرم ، هروقت تونست یشما دو تا نم يمسئله خواهر ونیمن م ـ

 ... مهمه 

 دیذاره ، خانواده اش قصد رفتن دارن و فؤاد هم با یزنم تنهام م یگذره و با گفتن حتماً زنگ م یم قهیدق چند

 . بره 

 . فرستم  یم امیکشم و به ماهان پ یتخت دراز م يگردم به اتاقم ، رو یکنم و بر م یشون م بدرقه

 است  ختنیفرو ر میتو هر لحظه مرا ب یب "

  "گسل زلزله هاست  يکه به رو يشهر همچو

قابل  یاعتراف کن ششی،هر چقدر که به تکرار ، با زبون واژه ها پ ستین یاعترافها راض نیدونم ماهان به ا یم

بهانه ، از اون  یخواد ، ب یم هیدونم چرا دلم گر یبه وقتش ، نم يزیدونم که کمه اما هر چ یو م ستیقبول ن

 .  ی، رفتن پشه تو چشم و بهونه کن نهیبب یکه اگر کس ییها هیگر
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 نیبه ا دیکار ، شا یآخر و سال و خستگ يکشم ، روزها یذارم و رو به سقف دراز م یبالش م ریرو ز یگوش

 . جواب نده  يزود

 ؟  یخواب یلیل: پرسه  یبابا که م يصداخوره و  یضربه به درم چند

 . نه بابا  ـ

ده  یاجازه نم یحت نهیش یتخت کنارم م يرو ادیبنده و م یشه و قامت بابا تو چهار چوب ، در و م یباز م در

 . پاهام و جمع کنم 

وقت  نیبابا رو ا یبابا هستم ، چ يو من اول منتظر حرفها ادیبالش م ریهم از ز یزنگ گوش يخفه  يصدا

 یکنم همون باشه ، ول یشه همون باشه ؟ ته دلم دعا م ی؟؟؟ م يخواستگار ي هیاز قض ریغ نجایشب کشونده ا

 ... من ، سخته حرف زدن  يسمانه هم کارساز نبود برا ییراهنما!! به بابا بدم  یموندم چه جواب

 ؟  ي، فکرات و کرد رمیگ یوقتت رو نم ادیز يخسته ا ـ

 ... ازم ، وقت جواب پس دادن شد ند یم نییو پا سرم

 . بدم  یخوب ؟ خاله زنگ زد من چه جواب ـ

 !! بابا  نیشما بگ یهرچ ـ

که  يوقت وادارتون نکردم کار چیه یکم گذاشتم براتون ول... توئه  یکنم ، زندگ یخوام زندگ یمن که نم ـ

 چینه با ه يبا من دار یسیاالن هم نه رودروا.. به دست خودتون بود  ارتونی، اخت نیو انجام بد نیدوست ندار

 . که درسته رو انجام بده  ي، کار گهیکس د

 ... خوب من  ـ

 . راحت باش : کنه  یو نوازش م رهیگ یو م دستم

 من ... من  ـ

 ... مبارك باشه : کنه  ی، خنده رو لب بابا نشسته و با ذوق نگاهم م ادیشه و سرم باال م یفشرده م دستم

 حرف دل و نگاه بچه هاش و بخونه ؟؟  یگرفته به راحت ادیبابا  یک از

 . کنم  یکه به خاله دارم بهش اعتماد م ياعتماد يبه پشتوانه  ـ

 بابا ؟  ـ
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ماهان و  شیوقت پ یلیمن ازخ: گم  یحرف دلم و بهش م یمونه تا حرفم و بزنم و من به سخت یم ساکت

که تهران بودم و از بودن با  یکرد از من مدت یم تیکرد ، حما یون بود ، با همه فرق مدوست داشتم ، مهرب

 .. شد که  نی، ا دیجا خجالت نکش چیمن ه

 . مهرش به دلت افتاد  ـ

 ... بابا  يشم جلو یکنم دارم قطره قطره آب م یمامان بود ، حس م کاش

 ... دونستم اونم  یاما نم ـ

رو خراب کنم  ینبود بزنم و همه چ دیازش ممنونم ، چون بع تینها یشه و من ب یصحبتم م يمانع ادامه  بابا

 . شه درستش کرد  یزده شد نم یکه وقت یبا حرف

 ... بود  ری، تقد نیریخواست خدا بود سر راه هم قرار بگ....خودش خبر داره  ياز فردا یک ـ

، کاش  نهیبب ریماجرا رو از چشم تقد نیکه ا هیسادگ نیهمبابا به  يایره ، دن یبوسه و م یرو محکم م میشونیپ

 یموند ، باهاش از ماهان حرف م یآرزو به دلم نم نیاگر بود ا دمی، حم میبه هم بزن يبهتر يشد حرفها یم

شناسه و  ی، بابا خاله رو م دیرس داشتنشروع شد و به دوست  یساده و دم دست یکه از حس یمیزدم ، از تصم

هست که دل بسته بشم ، اعتماد کنم و بخوام با اون همسفر  يکامل نباشه ، اما به اندازه ا دیمن ماهان و شا

 ...  ندهیبشم ، بدون ترس از آ

 هیقض یوقت هینیب شی، کامالً قابل پ ننیب یم ریرو از چشم تقد ییمردم ، هر ماجرا نی، ا نجای، ا ستیاز بابا ن گله

شده ،  ریعاقبت بخ یدختر فالن يدیشه که ؛ د یو اون م نیحرف من نقل مجلس ا یه ، مدتبش يماهان جد

 . شم یم يتازه منم فراموش و عاد وعموض هیاما بعد مدتها با . شانس  یکیدونه و  یخواست خدا م یکی

خندم و تازه  یبندم و م یگذشت ، چشم م یرو سخت گرفته بودم و به سادگ یکشم ، همه چ یدراز م دوباره

 . دارم  امیپ فتهیم ادمی

 . من  یعنیماهان گذاشتم ، ماهان  يکه برا یکه از طرف خودم برام فرستاده شده ، اسم یامیپ

 همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب  "

  "من و تو فاصله هاست  نیو ب یدلم هست در

 يفردا زنگ بزنه خونه تون ، تو جوابت رو داد يهرمامان م ادیگرده ، احتمال ز یبر م گهیبابا چند روز د یلیل ـ

 نه ؟؟ ای

 .  سمینو یکلمه براش م هی
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 . بله  ـ

 .  ادیجواب م یمعطل بدون

 بله ؟ کدوم بله ؟  ـ

 . تعجب هم گذاشته کنارش  عالمت

 !! دوتا بله  ـ

 .  رهیذارم و اونم دوست داره و منتظرم جوابم رو بگ یسرش م سربه

 ... فرسته  یبرام م یو خوشحالشکلک بپر بپر  اول

از  یکه به دل من افتاده ، قطره اشک ییخبر از غوغا ی، دوست دارم نوشته ، با قلب و بوسه ، ب يبعد امیپ تو

 رسه ؟؟؟؟  یبه کجا م تیقصه از کجا شروع شد نها نیچکه ، ا یچشمم م

********* 

رم ، شرم دارم از روبه رو شدن با  یم رونیاز اتاقم ب شهیاز هم رتری، د هیبابا به همه گفته که جوابم چ مطمئنم

 . نرفت  رونیشه تو اتاق موند و ب ینم شهیکشم ، اما تا هم یبهتره بگم خجالت م گرانید

 یشم ، برام ابرو باال م یکه روبه روم نشسته چشم تو چشم م دیتو آشپزخونه دور هم جمع هستن ، با وح همه

کنه و از خدا برام  یطرفم ، بغلم م ادیشه و م یکنه ، مامان بلند م یوجه من مرو مت هیخنده وبق یندازه و م

 . خواد  یم یخوشبخت

...  ایو لع نمیب یو تو درخشش چشم هاش م دی، محبت وح نهیش یم میشونیشه و رو پ یبابا بازم مهر م ي بوسه

رو برام سخت کرده بود با همون دستها محکم  دنیشده بود فشار و نفس کش ضشیخشم و غ يکه روز يایلع

زنم و منم  یم هیکنم ، عصام و به اپن تک یبندم و به فشار دستش فکر م یکنه تو سکوت ، چشم م یبغلم م

فکر  يروز هیشکستن بغضش ،  يشه برا یم يکنم ، حلقه شدن دستام تلنگر یدستام و دور کمرش حلقه م

رو  طمیفقط عادت کردن به من و شرا ایاز لع يروز هیبه گور ببرم ،  دیبا را ایمهربون شدن لع يکردم آرزو یم

کرد ،  فیرد یشه براش هزار تا معن یکه م يا هیکنه ، گر یم هیخواستم و اون االن داره تو بغل من گر یم

 ...  یو دوست یکی، نزد ی، مهربون یمونیپش

 . به دنبال خودش داره بله گفتن به ماهان  یشور و احساس چه

رسه ،تازه و از  یماهان هم م يمن به گوش خانواده  يزنه به بابا و جواب بله  یظهر خاله خانم زنگ م کینزد

و  دیاول ع يروزها يذارن برا یرو م يکنه ، قرار خواستگار یاما خاله رو هم خوشحال م ستیتنور در رفته ن
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شه ،  یم يداره جد یکنم که همه چ وربا دیذاره ، با یچشم م يقدم شون رو ين نوازبابا هم به رسم مهمو

و من همه  "دور گردون قراره بر مراد من بچخره  "ده ،  یسکه اش رو هم به من نشون م يسرنوشت اون رو

 .  ونمیرو به خدا مد دیشور و ام نیا ي

، با وجود خشک و سرد بودن  ارهیبار در م نیچندم يکنه و اشک من و برا یم غیج غیزنه و ج یزنگ م مهراوه

ترازو ، نگاه خشک  يکفه  هیها رو بذارم تو  یخوش يخوام همه  یم یلنگه ، ول یکار م يجا هیخانم  ونیکتا

 نیسنگ يخوام به کفه  ی، اما م یشدن ارنه انک هی، وزنش نه به چشم اومدن گهید يخانم رو هم تو کفه  ونیکتا

 .بزنم  ایمثل ماهان و دل به در ییدلم و بسپارم به دست ناخدا یخوام ، کشت یفکر کنم ، م

************ 

به رنگ  یشده بودم تو قفس ریمن ، اس یهمزمان شده با شروع و آغاز بهار زندگ عتیبهار طب دنیراه رس از

 یه فقط شاخه بودن ، بک ییباغ بزرگ ، با درختها هی، خواب  دمید یخواب شیچند سال پ ادمهیخزون و حاال ، 

زده بود و من افسرده  یو خشکسال یمن بود قحط يکه برا یها فقط به باغ يسرسبز يهمه  ونیبرگ و بار ، م

، اما دست به هر  دمید یشناختمش ،صورتش رو نم یاومد ، نم یکی نکهیو ناراحت که چرا فقط باغ من ؟؟ تا ا

موند و  الیمن هم خ يبود و برا الیشد ، شکل خ یزد و سرسبز م یگرفت ، جوونه م یزد ، جون م یم یدرخت

 .و طراوت  يسبز ياومد با مژده  یبود ، م دهیرس راهخوابم بعد از مدتها از  ریحاال تعب

بود تهران و امروز که دو روز از سال نو گذشته مهمان ما هستن  دهیرس لیبهادر چند ساعت قبل از سال تحو آقا

 . 

 يخانم تو خونه منتظر اومدن مهمونها مونده بودم ، قصد کرده بودم برا هی، من مثل  دنیاه رساز فرودگ تازه

خانم ، اما ماهان بهم گفت تو خونه منتظر بمونم ، گفت قلق  ونیشده به خاطر کتا یبرم حت هیاستقبال همراه بق

 . هان نرفتم حرف ما اعتمادو به  ادیخوشش م شتریفرودگاه ب يایدستمه ، اگر ن یمامان کت

قبل  يدفعه خلوت تر از دفعه ها نیشده ، ا ییرایمشغول پذ ایسال نو تموم شده و لع کیو تبر ییآمد گو خوش

رفتند  نیواسه هم یتیو به چه ن ادیعمو رفتن شهر زن عمو ، خبرداشتن که مهمون م ي، چون خانواده  میهست

 . که زود برگردند 

ندم ، اما االن  تیرو آماده کردم تا سرگرم باشم و به دلشوره ام اهم ییرایپذ لیوسا ياز اومدن اونها همه  قبل

 . امروز روز منه  نکهی، نه که تو دست و پاش باشم ، به خاطر ا نمیخواسته که بش ایلع
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 یکه ماهان نشسته ، به سخت یبشه سمت دهیخواد کش یدم و هر وقت نگاهم م یگوش م هیبق يصحبت ها به

بودن خنده دار هم بود ، اون موقع ازش  یرسم نیگفتنمون به هم در ع کیسالم و تبر.  کنم یکنترلش م

 .  بودمهمه دلتنگ  يدلم براش تنگ شده بود ، برا یلیخ نمیب یاالن م یول دمیکش یخجالت م

 .  کایبرگردن امر یهمگ دیبا نکهیاز مدت اقامت کوتاه آقا بهادره و ا حرف

بهش  یلیمدت خ نیکنه ، ا یو مثالً ناراحت به پدرش نگاه م دهیرو صورت مهراوه ، لب ورچ نهیش یم نگاهم

 . خوش گذشته که دل کندن براش سخته 

خودم و بهش  يمن چطور ستیاون ن ینه ؟؟ وقت ایکنم ، دور شدنش از ما خوبه  یخانم هم نگاه م ونیکتا به

 ثابت کنم ؟ 

 ؟  دنیپرس یچ دمی، نگاه همه به منه و منتظر جواب هستن و من نفهم رمیگ یآقا بهادر سرم و باال م يصدا با

 هیبق يخجل نشم جلو نیاز ا شتریکنه که من ب یمهراوه هم اشاره نم یهمه ، حت نیچرخونم ب یسر م یجیگ با

 !!!بوده که گوش ندادم  تیاهم یوقت فکر نکنن حرفاشون برام ب هی، 

 نه ؟  ينبود نجایجان ا یلیل ـ

 ! خودشون بود  شیمن حواسم پ یخندم ، چقدر بد شد ول یجون م مهین ضهینبودن عر یخال يگزم و برا یم لب

 . آقا بهادر شوخه ، چشماش هم مثل لبهاش خندونه  لحن

 ...  دیببخش ـ

 .  ستین يو سرزنش اثر خیکنم ، تو چشماش از توب یخانم نگاه م ونیبه کتا یچشم ریز

 . کنن  یروزها رو همه تجربه م نیا ، زمیکنم عز یخواهش م ـ

 . گه اوضاع آرومه  یم هیبق يخنده  يصدا

 هی، نظرت چ میریگ یپس نم گهید میبابا گفت ماهان و داد: رسه  یمن به دادم م دنیبعد از خجالت کش مهراوه

 ؟؟  یلیل

اومد تا ابد ، حرف دلم و جواب شون رو از  یباشه ، از وقت یشگیباشه ، هم يخوام بودن ماهان عمر یم منم

 کی يبرا یشه ، با قرار مدار عروس یتموم م یفهمند و همه چ یشدنم م ریرنگ گرفتن گونه هام و سر به ز

خوردن به  يمن حکم ابد ي، برا هتا سک 500سال تولدم گل سرخ شد و  يکه به اندازه  يا هی، مهر گهیماه د

مقصد و منزل همسفر هم  نینشدن و تا آخر مونیماهان از پش نانیبرام اطم نگاه مهربون ماهان بس بود ،
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انجامش نبود  يبرا یانداخته بودم و بازم فرصت قیکه به تعو يحسرت دارم از کار هیفقط .... بود  یموندن کاف

 . ماهه  کی يفرجه  نیتو ا

****************** 

که ماهان  هیزیجه دی، خر شگاهیکردن ، رزرو کردن تاالر و وقت آرا دیماه مثل برق و باد گذشت ، به خر کی

بزرگ فرستاد تهران ، عقد  یونیبا کام یو بابا به حرفش گوش نداد و قبل از مراسم عروس ستیگفت الزم ن یم

که فؤاد  يا هیریپر سر و صدا نبود ، رفتن به مؤسسه خ یلیشون بود خ یعروس گهیکه چون چند ماه د ایلع

 ...ش رو داده بود و قول

 !!  زیهمه چ نیکجا و ا زیخوام برسم ، اون همه چ یم یکه از زندگ يزیوامونده بودم تا به همه چ یهمه چ از

و نداره ،  شتریب يو گفت طاقت دور دیماه کمه ، نازم رو خر کیماهان که زوده ،  ياولش ناز کردم برا ادمهی

مهم من درسم بود  ي، مسئله  رانیدوباره برگردن ا ید خانواده اش کو خودش تهران ، تازه معلوم نبو نجایمن ا

ترم  يخونه ، اما برا امیتونم ب یامتحانات م عباشم ، ماهان گفت موق نجایترم و هم نیکه قرار شد امتحانات ا

عمل شدن پام حرف  يزدم چون دوست داشتم با ماهان درباره  یدل م. تو تهران درس بخونم  دیبعد با يها

بود ، مداوا  دهیفا ی، گفتنش هم ب ومدین شیکه بود فرصت گفتنش پ يادیز يبزنم و تو اون وقت کم و کارها

 .  ردب یم يادیشدن پام زمان ز

 یدل نم گهی، د نمیب یم دیاز جنس تور و مروار دیسف یبا تن پوش شهیمتفاوت از هم یکه خودم و با صورت االن

 . دم  ینم ییخود نما يک شوق هم اجازه به اش یزنم ، حت

باشه ، امروز بدون عصا  کمیمن از خودم شر یکه تو بهت و شگفت ستین یتنها بودم و کس شگاهیصبح تو آرا از

دستهاش تا سالن اومدم ،  تیاومدم ، ماهان همون صبح که اومد دنبالم ، عصا رو از دستم گرفت ، با حما

موقع  "دوست داشتن بود  آغاز "من  يبود ، ماهان برا عتینشدن خالف قانون طب یمهربون نیا يدلبسته 

عرضه کردن  يمحبت ماهان برا يهمپا يزیبوسه زد و من چ سمیخ يچند تا چشم به پلکها يرفتن هم جلو

 . نداشتم 

م دکلته است اما لباسم رو بپوشم ، لباس يکنه کت رو یزنه و کمکم م یبه روم لبخند م نهیتو آ شگریآرا اریدست

خط باال  يکت تا رو ي، بلند رهیگ یلباس قرار م يبلند رو يها نیشده با آست ياز جسن تور منجوق دوز یکت

کنه و به هنر دست خودش با حظ  یم لپوشونه ، تور پشت سرم رو هم وص یلباس رو م يتنه امه و فقط باز

 . کنه  ینگاه م
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 . کس گرفتن ع يکه آقا داماد اجازه ندادن برا فیح ـ

، همون روز اول که  گهید يو مائده رفتن جا ایدم ، با لع یزنم و جواب تلفن مهراوه رو م یمحبتش لبخند م به

 راهیاالن هم دست از بد وب یکنه و مهراوه حت یاتمام حجت کرد همراه عروس قبول نم شگاهیآرا ریمد میاومد

 . گفتن بهش بر نداشته 

 ؟  يخوشگل شد یلیل ـ

 .  نجایچند مرتبه زنگ زده باشه ، خودش اونجاست و دلش ا خوبه

 . مهراوه  یشناس ینم ینیمن و بب ـ

 . نرسه  یخندم تا صداش به گوش کس یبلند م یگه و من کم یم راهیبد و ب دوباره

 خوب ؟  دیمنتظرمون بمون هیتو آتل یلیبه ماهان زنگ زدم جواب نداد ، ل ـ

 . شه  یمن گم م يو با اومدنش دست و پا ادیشه ، ماهان م یم یکی گاهشیزنگ آرا يگفتنم با صدا باشه

بارش نداره ، من کنار  يزنه اما اجازه  یداخل ، چشمم برق اشک م ادیشه تا ماهان بتونه ب یخلوت م سالن

 .  لمیماهان تکم

چهره ام اما قدم هاش سست  رییکرده از تغ رتیشم ، اونم ح یبلند م یبه صندل هیشه و من با تک یسالن م وارد

کاوه  یده ، صورتم و با نگاهش م یرو هم با تکون سر م هیبق يو جواب مبارك باشه  ادیشه ، به طرفم م ینم

 ... هست که  يزی، تو عمق نگاهش چ

تمام مدت ... کنه  یسرم مرتب م يبوسه ، شنل رو یده ، آروم شونه ام رو م یروبه دستم م دیگل سف دسته

 . فقط با خودش . کنم  یلحظه رو فقط با خود ماهان عوض م نیصورتش دوخته شده ،آرامش ا نگاهم به

 . لحظه صبر کن  هی ـ

به من و با چند تا تروال که به اسم شاباش به  متشیق یگرده ، محبت ب یبر م دهینکش قهیره و به دق یم

 . کنه  یم لیده تکم یم شگاهیآرا يکارکنا

 ؟  میبر: پرسه  یو آروم مندازه دور کمرم  یم دست

 .  میبر ـ

گوشم  يآرومش پرده  يکنه و صدا یم شتریکه فشار دست ماهان و ب ی، بغض ستیصدام دست خودم ن بغض

 .  یرد پاش و از همه جا پاك کن دی، با اهی، بفرستش دنبال نخود س یلیدور ل زشیبر: و نوازش 
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 نهیماهان کم باشم ، مهم ا يمن برا ایدن يتو نگاه همه  ستیکنم ، مهم ن یم شتریماهان ب يام به شونه  هیتک

 . کنه  يتونه با همه برابر یم یی، به تنها استیدن يمن همه  يماهان برا

 . به سمت تاالر  میر یشه و م یتموم م شهیهم يپر تب و تاب برا يلحظه ها نیگرفتن و ثبت ا عکس

برام صدقه هم کنار  یحت ایمن گرد شده بود و انگشت به دهن مونده بودن ، لع دنیبچه ها از د يچشمها

 . خراب نشه  ششیو آرا زهیزد تا اشکش نر یگذاشت و مائده پلک م

زنم اما به  یماهان و دارم ، لنگ م يدستها تیداخل سالن ، حما میر یماهان و خودم م لیاستقبال فام ونیم

 . شنونم  یرو م هیبق يو صدا نمیب یپام رو م يجلو ، فقط ادیکه به چشم ب ستین يحد

،  بهی، آشنا و غر نمیرو بب هیتونم بق یداره و من م یسرم بر م يو شنل و از رو ادیخانمها ، مهراوه م يورود

ام ،  گهیخانم ، طرف د ونیکنم ، خاله و کتا یطرفم هستن ، بهشون سالم م هیمامان و زن عمو به همراه خاله 

به طرفم  انیکنه و هر دوشون م یکنم تعلل نم یخانم و حس م ونیکتا قیزنم ، نفس عم یلبخند م به روشون

 . کنم دنبال سمانه بگردم  یو فرصت نم

 .کنه  ی، پر سؤال نگاهم م رمیگ یکنه ، دستش و م یو ماهان لباسم و مرتب م نمیش یعروس م گاهیجا تو

 . ممنون  یخسته ات کردم ، به خاطر همه چ ـ

 ؟؟  یلیل: کنه و اعتراض  یاخم م یشوخ به

ما هستن تا ماهان ، من جز  لیفام شتری، ب ستیشلوغ ن ادی، ز میکن یو با هم به سالن نگاه م نهیش یم کنارم

 . شناسم  یرو نم یگالره کس

بون مهر یدونم ول یخاله نم ایگفتن ، به خاطر خودمه  کیتبر يکنارمون و پشت بندش اقوامش برا ادیم خاله

ره قسمت مردونه  یبعد از رفتن اونها ماهان هم م. دم  یو جواب همه رو م ستمیا یهستن ، به کمک ماهان م

 . 

مامان ، زن عمو و .. اشکش دم مشکشه  شهیو مثل هم ادیکنه ، خاله م یم فیازم تعر یو کل شمیپ ادیم سمانه

 . تونه تکون بخوره  یو نم یبه صندل دهیچسب ییمامان فؤاد ، فقط زن دا

مهراوه و مائده رو برام پررنگ  يها یگه که شوخ یرو م ییزهایکنارم و چ ادیشه مامان م یکه خلوت م دورم

هم دارم چون  یحس خوب ایزنه ، در کنار شرم و ح یکه م ییکنم از مامان و حرفها یکنه و من شرم م یتر م

 . زنه  یحرفها رو بهم م نیمامانم داره ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٢١٠ 

ام ، نفس  نهیس يکوبه به قفسه  یشه و دل من خودش و م یشام نوبت رقص دونفره عروس و داماد م از بعد

 ؟؟؟  دنیهمه چشم رقص نیا يو جلو دمیکه شن ییزهایبه نفس شدن با ماهان بعد از چ

بازم  دی، با ادیفهمه و با لبخند به طرفم م یگرده ، ترس نگاهم و خوب م یکه بعد از شام رفته بود بر م ماهان

 ! که باشه  یهرچ تشیبرم ، نها دیبا تیهست که شروع کردم تا به نها یکنم ، راه هیبهش تک

 دی، با ریسن ، ماهان دست دور کمرم انداخته ، محکم مثل زنج نییفرسته پا یبچه ها رو به زور م لمبرداریف

 يمن کار هیدارم ، رقص آروممحکم و من ناتوان بودن رو دوست  يحلقه  نیباز کردن ا يبرا یپهلوون باش

دم ،  یقلبش گوش م يذارم و فقط به صدا یماهان م ي نهیبه دوش ماهانه ، سر رو س یکنم ، همه چ ینم

 ... من نواخته شده  یکه تا حاال تو متن زندگ یقیموس نیدلنواز تر

 ...  ی، تو هست یسلطان قلبم تو هست "

  " یدلم را شکست يها دروازه

و تو  دیزنن ، دشمن ترد یکه برق م ییزنم به چشمها یکنم ، زل م ین ترانه سرم و بلند ماز تموم شد قبل

 .، عشق ، محبت  نمیب ینگاهش م

 .بار و از رو دوشم بردارم  نیکنم و ا نید يشده ادا وقتش

 . دوست دارم : زنم  یو من لب م هیپرسه چ یاشاره م با

 .شه  ی؟ صدا قطع و وصل م یچ: گه  یکنه و م یکه هست کمتر م ی، فاصله رو از اون ادیبه خنده کش م لبش

 .. دوست دارم  ـ

 . شه  یتموم م هیلبم و ترانه با دست زدن بق يرو یکوتاه يزنه و بعدش بوسه  یآرامش پلک م با

فراتر از  يزیکردنش ، چ یمعن يبرا ارمی، واژه ها رو کم م یشه وصف ناشدن یبا بوسه اش مهمون دلم م یحس

 .آرامش 

... کنه  یکنه ، اشک بابا استقامت منم تموم م یم هیذاره ، گر ی، بابا دستم و تو دست ماهان م یخداحافظ موقع

 يدور شدن از خانواده به اندازه .خواد حاللش کنم  یباباست که از من م یبطلبم ول تیاز بابا حالل دیمن با

 يلحظه ها یخوب بود حت امشب یکنه ، همه چ یسخت ترش م هیبق سیخ يسخت هست و چشمها یکاف

 .نبود  دید یبود و م دیکه با يدینبود ، حم دیآخرش ، فقط حم

 . تهران  می، تا فردا که برگرد میمهمان هتل هست امشب
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 ریکنن ، ز یهتل بدرقه مون م يکنم و چند تا از اقوام ماهان تا جلو یم یخودم همونجا خداحافظ لیفام با

و  رنیگ یاشک از هم سبقت م يکه قطره ها یدر حال نیو ماهان سوار ماش دیوح تیشم و با حما یرآن رد مق

 . کنن  یم سیخ سیصورتم و خ

،  دیگذشته و نبودن حم يسالها يبه جبران همه :  نهیش یتو گوشم م دیوح يشه و صدا یفشرده م دستم

 . یلیخوشبخت شو ل

 .من با خودم عهد بستم خوشبخت کنم و خوشبخت باشم  و

 يآسانسور برا يماهان تا جلو يباال ، خانواده  میاومد هینگاه بق ریاتاق هتل منم و ماهان ، منم و خودم ، ز تو

کنم جز صورت ماهان ، شرم تنها  یجوشه ، به هرکجا نگاه م یو سرکه م ریبدرقه مون اومدن و من دلم مثل س

 . ..شدن و 

 .  کینزد کیکنم ، نزد یفشارم و حضور ماهان و کنارم احساس م یبه هم م لب

 ؟  ستیتشنه ات ن ـ

 .ندازم  یباال م سر

 ي، صدا نهیش یگردنم م يکنم ، بوسه اش رو یحبس م نهیکنه و من نفسم و تو س یو از پشت سرم باز م تور

 .... شنومش  یم یبلنده که خودم به خوب يقلبم به حد

 .کنم و باور  یلمس م يا گهیماهان و به شکل د محبت

 ...  باتریز یول یتر از شوخ يوصل ، جد ینیریعشقه و ش شور

شدن ، سرشار شدن ،  رابیخشک و ترك خورده است ، قطره قطره ، تا س ریبارونه و تن من که مثل کو محبت

خوره به حضورش ، گره به گره  یم ندویبه گل نشستن دشت گونه هام ، بند بند وجودم پ ونیم...غوطه ور شدن 

 .....  ی، کور و ناگسستن

 ياومد ینشون یب بهیتو از شهر غر"

 ياومد یمهربون دیبا اسب سف تو

 پر غبار  يدورو جاده ها ياز دشتا تو

 ياومد یهم زبون ییهم صدا يبرا

 پر از گرد و غبار یرسیاز راه م تو

 همرات بهار ادیانتظار م تموم
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 چه خوبه موندنت دنتیخوبه د چه

 ...خوبه پاك کنم غبارو از تنت  چه

  ایآشنا دوست دارم ب بهیغر

 و همرات ببر به شهر قصه ها  من

 دست من و تو اون دستات  ریبگ

 باشه با هم  یکیخوبه سقفمون  چه

  شمیپ يمنتظر که برگرد بمونم

  "زندونم با تو من آزادم  تو

*********** 

ده ،  یم ي، خواب و از چشمم فرار ادیکه به دستم م یشه ، فشار کم یم دهیکه پشت پلکم کش یدست نوازش

، نگاه  ارهیم ادمیو  شبیصورت ماهان د دنیشه ، د یچشمم واضح و روشن تر م يجلو یزنم و صورت یپلک م

ز نوازشش گرم ا شیپ هیانکه چند ث ییشه و بوسه اش پشت پلکم همونجا یماهان بلند م يدزدم و خنده  یم

 .  نهیش یشده بود م

تجربه  شبیکه تا به عمرم داشتم و د یاحساس نیحجاب ها و فاصله ها رو برداشته ، ناب تر يشدن همه  یکی

اون تجربه ها بود ، آرامش  يفراتر از همه  شبیآغوشش برام آشنا بود اما د یکردم ، لطافت بوسه هاش و گرم

 ... نگاهمه  دنیدزد ياندازه  بهبود و حاال شرمم ازش  تشیماهان به من داد نها يکه بازوها یتیو امن

 ؟  یخوب ـ

 ..آره : زنم  یمرطوبش ، خجل لبخند م يزنم به موها ی،زل م ارمیو تا صورتش باال م نگاهم

و به  ارهیم رونیب يکتش ، جعبه ا بیکنم ، از تو ج ی، با نگاه دنبالش م شهیو بلند م ارهیبه دستم م يفشار

 یکشم و اون کنارم م یخودم و باال م یکم... ماهان  راهنیکنم ، پ یکه تنمه نگاه م یبه لباس...  ادیطرفم م

که بالهاش بازه و  يکشم به پروانه ا ی، دست م ارهیم رونیبه شکل پروانه از تو جعبه ب يریپالك و زنج..  نهیش

داره که دوست  يکنه ، شرم داره اما مزه ا یلبم و گرم م يدر حال پروازه و محبت ماهان گوشه  شهیانگار هم

 محبت ؟  نیجنس ا ایتکرار بشه ، اشکال از دل منه  يدار

 . پروانه شدنت مبارك  ـ
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 يزنم ، من تازه شروع راهم ، اول باز کردن بالها یو پرواز ؟ اشک و پس م لهیشدن ؟ شکافتن پ پروانه

، چون ماهان هست ،  ستیسخت ن يکار چیه گهیمونده و به نظر من د ادی، تا اوج گرفتنم ز دهیروکچ

 ینانیماهان اطم يها، زمزمه  یخستگ یکه عهد بست قدم به قدم همراهم باشه ، منزل به منزل ، ب يهمسفر

 ...  یمصرف ، فاسد نشدن خیتار یبه قلبم داد مدت دار ، ب

و نگاه من تمام  نهیش یگلوم م يبنده و پروانه تو گود یو م ریکنه ، قفل زنج ید مو از دور گردنم ر دستش

 ... که مامان روز عقد گردنش انداخت  يریمدت به گردن ماهانه و زنج

 خودخواه شدم نه ؟ شبید: کنه  یو نوازش م موهام

 ؟؟؟ یخونه ، چه خودخواه یزنم به صورتش و سؤال و از چشمام م یم زل

 ..نه  ای يحاضر دمیاز تو نپرس ـ

  ییبایاون همه ز: ابروم  يکشه رو یم دست

 صورت  نیا: کنه  یام رو نوازش م گونه

 . برد  ادمیرو از  یمحبت ، همه چ نیا: بوسه  یرو م چشمم

کنم ، پشت سر  یم یدارم ، احساس بزرگ شهیمتفاوت از هم ی، من االن حس رمیگ یو تو دست م دستش

که االن دارم ،  یبدون حضور ماهان امکان نداشت نه با حس نهای، همه ا دیجد يایته و لمس دنگذاشتن گذش

 : کنم  یدستش و نوازش م

تو  شهیهم يروزها جدا ، برا يحسابش از همه  روزیمن خوب بود و د يبا تو بودن برا يلحظه ها يهمه  ـ

 ... باشه  روزیروزهام تکرار د يخواد همه  یتکرار بود اما من دلم م یمونه ، ب یذهن من م

،  يمن شد يخودت پا ی، وقت یعصا رو از دستم گرفت یوقت:  ستیاشکم دست خودم ن زشیصدام و ر بغض

 ... چشم اون همه آدم  يجلو یگاهم شد ، وقت هیدستت تک

 ؟؟ یلیل شیه: کنه  یپلکم و اشکم و پاك م ریکشه ز یم دست

 . شون رو نشون بدن  ییبایزده بشه تا ز دیهست که با ییحرفهاخوام ،  یخواد ساکت باشم اما نم یم

، ماهان تو  يدیتوجه به اونها با من رقص ینگاه ها وب ینیسنگ ریز: ندازم  یمخالفت باال م يو به معنا سرم

 یروزها رو نم نیخواب ا ی، من حت يدیو فقط من و د یبهتر از من سر راهت بود ، اما چشم بست یتیحتماً موقع

نبود ، اگرم  یخوام ، خود خواه ینم یچیه ایندارم ، از دن يگله ا چیه ی، من در کنار تو ، از تو ، از زندگ دمید

 ...بود  یمن دوست داشتن يبود برا
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 . فشاره  یتوانش من و به خودش م نیشم تو آغوشش ، محکم و با آخر یم دهیکش

اگر  ی،حت ی، حس کن یلمس کن دی، با ستین یحرفها که گفتن يکنم دور گردنش ، همه  یو حلقه م دستم

،  هیدستها کاف نیبودن وسعت ا یشگیمن هم ي، برا ستیکار ماهان باشن برام مهم ن لیدنبال دل ایدن يهمه 

که خود آرامشه  ی، ماهان کردندوست داشتن و طلب  شتریتفاوت هر روز با روز قبل و لحظه به لحظه ماهان و ب

 ... 

 شتری، تا فردا ب یبا ساپورت مشک کیپوشم تون یکه ماهان برام گذاشته رو م یکنم و لباس یو خشک م موهام

بود ، مامان گفته بود ناهار و  ریصبحانه خوردن د ي، برا نجایلباسهام و برام آورده ا يهمه  ای، اما لع میستیهتل ن

انجام بشه ، با ماهان به حساب  دیاگفت رسمه و ب ن، اما ماما ستیفرسته هتل ، ماهان گفت الزم ن یبرامون م

 . تا ناهار برسه هتل  میدیکه مامان برامون گذاشته بود رس یتنقالت

 . شده  پیکه زده خوشت یاسپرت پی، اونم با ت رونیب ادیم سیاز سرو ماهان

 : زنه به صورتم  یزل م نهیتو آ از

 .شده  بشینص یچه عروس خوشگل نهیبخواد ، بذار مامانم ب ینم شیقشنگ تره ، آرا يطور نیصورتت هم ـ

 يخورده استرس دارم ، خانواده  هیزنم ،  یمرطوب کننده به صورتم م یکم یدم وقت یحرفش گوش م به

 ...  نجایا انیخوان ب یماهان م

، قلب مامان  یلیل ستیو دلهره ن یناراحت يبرا یلیدل گهید: ندازه دور کمرم  یفهمه ، دست م یو خوب م حالم

 تمیو رضا یخواد ، منم نشون دادم خوشبخت یمن و م ی، اون فقط خوشخبخت ستین یو سنگ یبه اون نامهربون

 !  ریهمه سخت نگ نی، پس ا یکن یم دایخودت و تو دل مامان پ يتو هم جا!!  هیدر چ

 ستین يزی، کم چ یو خوب فکر کن ینیشه ، بش یهم باشه به عشق ماهان آسون م ی، سخت رمیگ ینم سخت

 نیخوام با ا ی، عشق بود و محبت ، منم نم فهیو وظ يبود نه دلسوز ثاریو ا ی، کار ماهان نه از خودگذشتگ

 . کنم  تشیکه دارم اذ يافکار

از .. هستن ، با دو تا سبد پر از غذا  دی، مائده ،طرالن و وح ایمشترك من و ماهان ، لع یزندگ يمهمون ها نیاول

کنه ،  یکنه و مائده حرف ماهان و برام تکرار م یبا لبخند نگاهم م ای، لع شتریب دیکشم و از وح یهمه خجالت م

 .  تهخوشگل شدم و کار دل من از آب شدن قند گذش یلیگه خ یم

 .  وهیو آب م ینیریبا ش. کنم  یم ییرایپذ دیو من از وح ننیچ یناهار و م زیبه کمک هم م دخترها
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جون ، آقا بهادر و مهراوه ، از بعد از عقد  ونی، خاله و کتا انیماهان هم م يتموم نشده ، خانواده  کارشون

طول  خی نیخانم هستم ، انگار آب شدن ا ونیزنم ، با آقا بهادر راحت تر از کتا یجون و بابا صداشون م ونیکتا

 .  کنه یتر هم م یزمان و طوالن نیکشه و دور شدن اونها ازمن ا یم

ره به  یم ادمیرفتار بابا بهادر خوبه که  يکنم ، به حد یماهان از مهمون ها استقبال م يدستها تیحما تحت

بنده به دستم از طرف  یخوشگل م یول فیظر يگه ، دستبند یم کیبوسه وتبر ی، سرم و م دنیخجالت کش

 ... همه 

 یکنه ، کنار نم ینم یمونم و مخالفت یم تو بغلش يا قهیبوسدم ، چند دق یکنه و م یجون هم بغلم م ونیکتا

 . ده خودم ازش جدا بشم  یکشه و اجازه م

به .. خوردش  یو م نهیش یم زیآورده و خودش سر م تزایبرامون پ یشوخ ي، برا ومدهین یدست خال مهراوه

و  هینگاه بق ریفهمم ، ز یاز مزه مرغ شکم پر ، نم یچیو من ه میخور یمن و ماهان ناهارمون رو م هیاصرار بق

 یحرفهاش و حت نیزنه ، دلم و آب کرده با ا یکه ماهان درست کرده م یکه مهراوه از اتاق قشنگ ییحرفها

 ...  یچ یعنینشون بده خواهر شوهر  دیعکسش رو نشون بده ، به قول خودش با ستیحاضر ن

ذارن ، قراره فردا  ید تنهامون مکنار ما هستن و بع یکنن ، چند ساعت یم ییرایو مائده پذ ایفاصله لع نیا تو

 دیو با کایگردن امر یماهان بر م يخانواده  گهیپاگشا ، چند روز د ی، به عنوان مهمون میناهار خونه مون باش

 ... تهران  میفردا بعد از ظهر برگرد

نگاه ماهان ... خسته کننده نبود  یول میماهان ، تمام روز تو هتل بود يذارم رو بازو یموقع خواب سرم و م شب

 . دوخته شده به صورتم 

از حالت  رهیگ یلحظه خنده ام م هیکنه ،  یچشمش و اونم حرکت دستم و دنبال م کیبرم نزد یو م دستم

 ارهیمن هنوز تازه است و اشک م يکه برا یطنتیماهان ، ش طنتیاز ش شهینم یکه طوالن يچشماش ، خنده ا

 .. به چشمم 

 کردم ؟  یفکرم یبه چ یبدون يخوا یم: گه  یده و م یو بوسه اش نوازش م سمیخ يپلکها

 . خوام  یم ـ

 ؟  یخوشبخت یکن یتو حس م یلیل ـ

به فکر  يازیدم چون ن یبدون مکث جوابش رو م یخواستم نه سؤال ول یسؤالش ، من جواب م نیداره ا تعجب

نبود ، ماهان خودش اومد با  یطرفه است ول کیکردم  یکردم که فکرم دایبه ماهان پ ی، من حس ستیکردن ن
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، من عشق و دوست  اوردمین هبه ماهان پنا یسخت زندگ طیفرار از شرا ي، مثل خودم ، من برا تیو رضا لیم

 .محض  یخوشبخت یعنی،  یلیمن ل يبرا نیداشتن رو ، مهم بودن رو با ماهان تجربه کردم و ا

 .  میرس یم وجود داشته باشه بهش مه یخوشبختم ،باالتر از خوشبخت ـ

 : خنده  یصورتش با هم م تمام

احساس و برات کنار گذاشته بود تا  نیهاش ا یسخت يبا همه  ی، زندگ یلیخوشبخت شدنه ل نیمهم زمان ا ـ

 . یبرس یخوشبخت نیبه ا ایقبل از لع یحت یزمان

کجا حس  چیوقت ، ه چیه گهیمن د!! شکل  نیبه بهتر: دم  یشه و خودم حرفش رو ادامه م یساکت م ماهان

 يرو تو گذشته باختم که مقصرش هم خودم بودم اما خوشحالم که راه برا زهایچ یلیخ دیبازنده بودن ندارم ، شا

 .برگشت بازه 

 ي، تو رو به خاطر خودت دوست دارم و دلم اشتباه نکرده ، روزها یلیحواسم بهت هست ل شهیاز االن تا هم ـ

 . میبا هم بساز دی، با شهیخوب در پ

شم تو وسعت  یفهمه ، چرا که دوباره گم م یحالم و م ی، ول نهیاشک و نب یسیبندم تا خ یو م چشمم

 ... دستهاش 

  يداریخواب و ب ونیبغض و لبخندم م ونیم"

  يحس مشترك دار هی ایرؤ نیهم با من به ا تو

 وقفه  یب یینجایباورش سخته که تو ا هنوزم

 سقفه  نیا ریجا ز نیمن با تو هم يایدن حاال

 لحظه ماتش برد  کیجهان  دارید نیهم ریتصو با

 تو قلبم مرد  ي، غما يکه چشمات و وا کرد تا

 من از عشق تو حظ کردم  دیخدا خند دمیرو د تو

 "لحظه عوض کردم  کیرو تو  ایتو من کل دن با

******************************************* 

 ریو من اول مس یموندن ادیو به  یدوست داشتن يوقته شروع شده ، آغاز یلیمن با ماهان خ یزندگ ریو مس راه

که اول ، وسط و آخرش مثل  يحفظ کنم ، طور انیآغاز و تا پا نیو شر و شور ا یبستم که خوب مانیبا خودم پ

 .  یشدن و روز مرگ يهم باشه ، بدون ترس از تکرار
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راه من  يکه ماهان و جلو ییاز خدا دمیکردم و کمک طلب تین ینه ول ایشم  یراه موفق م نیدونم تو ا ینم

کنه  یرو مشخص م یگه زمان همه چ یماهان م. آوردن خودم  ادیکردن و به  دایپ يباشه برا یلیگذاشت تا دل

 يخوام به بهانه  یما نمآزموده تره ا ارماهان از من ک داستیداره ، نگفته و تجربه نکرده پ یو به خودمون بستگ

کنم ، برابر و هم سو با  یانتخاب و به گردن ماهان بندازم ، بلکه تالش م نیا تیمسئول يخام بودن همه 

همه بزرگ شده  نیشه ا یو همدل ، خودمم باورم نم میسقفمون مشترك شده ، همسر شد گهیماهان چرا که د

 ... کردنشون  كحرفها و در نیگفتن ا يباشم ، برا

شکل  ستین يادیکه مدت ز يمستقل رو ، خانواده ا یقبول کنم جدا شدن از خانواده و شروع زندگ دیبا گهید

 يداشتن خانواده ا يگرفتم عزمم و جزم کردم برا یکه از زندگ ییخانواده به خودش گرفته و من با درس ها

گذشته ام  یزندگ ریام با ماهان تحت تأث ندهیآ یزندگ دیخوام و نبا ینم. شاد ، وابسته و عالقه مند به حضور هم 

ماهان و نگاه مهربونش و  يدستها یهم هست اما گرم یی، هرچند ترسها دهیباشه ، وقت پوست انداختن رس

کنن به رو به جلو  یم دواریهستن که من و ام ییگاه و پشتوانه ها هیکه چند وقته برام ملموس شده ، تک یمحبت

 . رفتن 

،  یپاگشا و خداحافظ ی، مهمون می، ناهار و مهمون خونه مون بود میتهران هست یغروبه و راه يخنکا

 یدلتنگ نیو من ا رهیگ یبرگشت نبود اما ناخود آگاه دل م یمن ، سفر ب یخانواده ماهان و خداحافظ یخداحافظ

جا خوش کرده بود که چرا  مدل يحسرت گوشه ها هیکردم اما  یاز اعماق همون دل مخف ییرو پشت خنده ها

 يجا دی، شا ستین ریوقت د چیاما ه..  میاز کنار هم بودن لذت ببر يشتری، تا زمان ب میدیزودتر به داد هم نرس

 . گشت  یزندگ يخوب برا يشه دنبال بهانه  یم یقابل پر شدن نباشه ول زهایچ یلیخ یخال

 خانم ؟  يزیر یبرام م ییچا هی ـ

 ییو فالسک چا یره به سمت سبد مسافرت یکه م یپر از مهر و دست ياش رو با لبخند کنم خواسته یم اجابت

 ... 

کنه ،  یمهراوه ، خنده رو مهمون لبم م زونیآو يلب و لوچه  يآور ادیبود ،  ییهوا هی، سفر بق میهست تنها

 . دوست داشت همراه ما باشه و خاله اجازه نداد 

 ؟  يخند یم یبه چ ـ

 . خنک بشه و بعد بدشم به ماهان  یدارم تا کم یرو تو دستم نگه م ییچا وانیل

 . مهراوه افتادم  ادی ـ
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 بغ کرده اش ؟؟؟ ي افهیق ـ

 . ذاره  ینم يعروس و خواهر شوهر يدم ، مسلماً ماهان خنده ام رو به پا یتکون م نیو به طرف سرم

 . از ما دور بشه  یخواد بره و مدت یم بعدش هم که..کاش همراهمون اومده بود ، غصه اش شده حتماً  ـ

دم  یقول م: ده  یکه حواسش به جاده است جوابم رو م ی، در حال رهیگ یرو از دستم م ییچا وانیل خودش

تهران از دلش  میتو هم نگران نباش ، رفت.. اومدم  مایگه چه خوب که با هواپ یو م دهیاالن تو اتاقش خواب

 .  میاریدرم

،  میهمراه هم باش ی، بناست تو همه چ یجمع بستن و همراه نیداره ا ینیریش يه مزه ، چ "میاریدر م "

که  يبوسم ، کار یشم به طرفش و گونه اش رو آروم م یم لیما...  تیو بزرگ ، مهم و کم اهم کیکوچ

، به برق نگاه ماهان و  کنمخوام چکار  یدونستم م یخودمم م یبود ول يزیفرمان مغز بود و اطاعت دل ، نا پره

 . ، فقط نگاه کرد و لبخند زد  دیارز یلبش م يرو يخنده 

موندن هم  نجای، انتخاب ا ومدمیدونم اما تا حاال ن یازش م ادیکه ز ي، شهر میمهمان اصفهان هست شب

 .و من نظرم و گفتم  دیدوطرفه بود ، ماهان پرس

کنم و ماهان به دل من آروم  یبا شوق شهر و رصد م ، هیقدر قشنگه روزش چطور نیکه تو شب ا یاصفهان

 . چرخه  یهمه جا م

 . اصفهان  میایسفر م هیفرصت  نیاول ـ

 فقط اصفهان ؟  ـ

 !!! فقط اصفهان  ـ

 . خوبه  یلیخ ـ

 نداشت ؟  زهیحرفم جا نی، ا یام چ زهیجا ـ

 بدم ؟  زهیبه ماهان جا يچطور نجایمناسب ، ا تیجاده خلوت بود و موقع تو

 . خنده  یفهمه و م یو م صالمیاست

 با سود ، چطوره ؟  یبه وقتش ول ـ

از قبل  شتریشدن ، ما شدن ؟ چرا من ماهان و هر لحظه ب یکیداره  یخندم به روش ، چه حکمت یم خجل

 دوست دارم ؟ 

 . ، آسمان بلند مثل اسمش  یکنم ، ساختمون یو من به اسم و ساختمون هتل نگاه م ستهیا یهتل م يجلو
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 ...  ستین شتریشب ب کی: دم  یاز هتل به صورت ماهان م نگاهم

 ... حرف نباشه  یعنیره  یبهم چشم غره م یخونه و به شوخ یحرفم رو م ي هیبق

 یدستش به طرفم دراز م یبشم ، وقت ادهیکنه پ یو کمک م ادیکنه و بعد به طرفم م یم ادهیچمدونها رو پ اول

 ...  ستیبه عصا ن يازیشه ن

کنه ، ماهان  یحمل چمدونها کمک م يهم برا یکی،  نگیبره پارک یو م نیدر ماش يجلو ياز نگهبانها یکی

توجه  ی، بدون عذاب با لب خندون ، ب میر یهتل باال م يندازه و همقدم با هم از پله ها یدست دور کمرم م

وقته دور  یلیبد رو خ يستن ، حس هاماهان ه بتیکوتاه بلند من و ه يکه نظاره گر قدمها ییبه چشمها

ندارن ، آواره هستن ، دربه در و  یی، اگرم باشه تو ذهن و فکر من جا ستنیو برگشت ن افتی،قابل باز ختمیر

 .  رنیگرفتن تو مغز من بمونن و بم یتو حسرت سکن دیخونه به دوش ، با

 باتریکه خشک شده ، اگر آب بود ز يرود ندهیاز شهر و زا بایز ییبا نما یچهارم ، اتاق يشه طبقه  یم اتاقمون

 . بود 

، دوش  نهیچند ساعت مداوم پشت فرمون بش دی، فردا هم با یو ماهان هم خسته از رانندگ میبه شام ندار یلیم

با حوله  رونیب ادیهم م یدم ، وقت یکنم و حوله رو به دستش م یو خودم لباسش و براش آماده م رهیگ یم

 . دم فردا برم حمام قبل از حرکت  یم حیخودم ترج.  رمیگ یم نم موهاش و یکوچک

خواد ، چه زود وابسته شدم به سر  یدعوت نامه و انتظار نم گهیبازوهاش د یکشه ، مهمون یتخت دراز م يرو

 . ترك کردن  ازین یضرر و ب ی، ب نیریدلخواسته و ش يادیرو دستهاش گذاشتن و هم نفس نفسش شدن ، اعت

 ؟  يخسته شد ـ

 . کم  هی: کنم  یبازوش درست م يسرم و رو يجا

 !! بزنه باال  تیبده ستینرفته ، خوب ن ادتیرو  يزیچ ـ

 نیسنگ میذارم بده یکنه و منم نم یم يشونه و گردنش ، خسته است اما عشق باز ونیکنم م یم میو قا سرم

 . منت  یدم ب یبشه و چوب خطم پر ، دل به دلش م

 . زنه  یآرامش و به هم م نیشه و ا یم ی، چوب لشیامداوم زنگ موب يصدا

 . ده  یجواب تلفن و م قیعم یگرده و بعد از نفس یخودش بر م يبه جا سرم

 ؟  مانیجانم ا ـ
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زنگ زدم ،  دای، ماهان دعوت کرده بود ، خودمم به آ یبودن عروس ومدهیوقت شب ؟ ن نیپشت خطه ، ا مانیا

خودم بودم نه  يوسط نبود ، نه شرمنده  مانیبه ا یحس ياز خودم راحته که پا المی، خ ومدیقول اومدن نداد و ن

 .  میرو هر دو به جا آورده بود یرسم ادب و دوست... نه  ای انیدست خودشون بود ب..  مانیا ایبه ماهان  ونیمد

 یم يبه باز بندم ، دست ماهان هم موهام و یشونه اش و آروم چشمام و م يذارم تو گود یو دوباره م سرم

 .  رهیگ

 . شرکت  امیسر م هیفردا بعد ازظهر  ـ

......... 

 ... چند روزه  نیتو زحمت ا يافتاد ی، حساب یچ ينه خسته  ـ

........... 

 تو دست به کار شو . کنم  یآره حتماً جبران م: کنه  یماهان دل منم خوش م يخنده  يصدا

........... 

 . نکنم  ی؟ گفتم شب رانندگ یچه مزاحمت ـ

.......... 

 ...  يآورد ی، خاله معصومه هم م ياومد یم دیبا یباشه ، ول ـ

معلوم شده بود ، ماهان برام گفته بود از حس  مانیاحساس ا فیبود که مردونه با هم حرف زده بودن ، تکل خوب

بود توان رو در رو شدن با  نیاز ا ریاز خودم مطمئن بودم اما اگر غ نکهی، با ا مانیا يزود گذر و از سر دلسوز

 . ماهان بود  کیکه دوست و شر یو نداشتم کس مانیا

شه  یختم م میشونیپ يپر مهر رو يکه به نشستن مهر یگه تلفن تموم شده ، گرم یماهان م ينفس ها یگرم

 . 

 . هم گفت  کیسالم رسوند ، تبر ـ

 . خودشون باشه  يسالمت باشن ، روز ـ

 ؟  یلیل ـ

 ؟  دنیلحن پرس نیخواد بگه با ا یم یشه ، چ یکنه و چشمم باز م یم صدام یسؤال

 جونم ؟  ـ

 ؟  میتنها باش یاول زندگ يتو دوست دار ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٢٢١ 

کشه ، منظورش به همخونه بودن با خاله  یو وسط نم مانیکشم ، خوشحالم که حرف ا یم یدلم نفس راحت تو

جور  هی،  ستینه ن ایبله  دنیکه منتظر شن هیطور دنشیبود ، لحن پرس ومدهین شیخانمه ، تا حاال حرفش پ

 !خواد  یمشورت م

 ... زده  یچطور ؟ خاله جون حرف ـ

 !!  ي؟ مامان مهر هیخاله جون چ: بوسه  یفشاره و بعد م یو م مینیب نوك

 گفته ؟  يزیچ يچشم مامان مهر یسخته ول نکهیبا ا ـ

 هی، نظرت چ میتا ما تنها باش رازیبره ش یمدت ایان بابا بره خواد همراه مام یگفت م یم دمیکه نه ، شن میمستق ـ

 ؟ 

و دوست داره و  رانیتو ا یبه محبت خاله هم وابسته ام ، زندگ یندارم خاله ازمون دور بشه ، من حت دوست

 . خانواده اش باشن  ياگر اعضا یباشه حت يگریدونم براش سخته بخواد سربار د ی، م کیماهان تنها فرد نزد

 !! جا  نیخواد بمونن هم یگم نه ، دلم م یاز من بپرسن م ـ

 .  میدار یپس با کمک هم نگهش م: خنده  یصورتش م تمام

 . بله فرمانده : ذارم  یم یدارم و احترام نظام یکتفش بر م يو از رو دستم

 !!!فرمانده نه ، همرزم : زنه  یابروهاش و به هم گره م نیریش یاخم

دونه با هر  یکرد ؟ ماهان نم ادیکرد و دل به دست آورد ، عشق ز يشه با کلمه ها باز یم تر هم نیریش نیا از

 هی یمونه ، حت یاز من نم یچیبره ه شیپ يطور نیکنه ، ا یتو دل من به پا م ییزنه چه غوغا یکه م یحرف

 ذره 

، ماهان ناخواسته هر شب به  ستین تیبدون موفق یاتیعمل چیماهان ه ی، با همرزم یو جنگ زندگ دونیم تو

 ..... که زنده هستم  یمحبت بمونم تا وقت نیکاش بدهکار ا يو به دلم حس آرامش و ا ارهیچشمم اشک شوق م

******************************************** 

، متفاوت  نیکوتاه اما دلنش يکردم ، سفر يرو کنار ماهان سپر یخوب يها هیتهران ، ثان میرس یاز ظهر م قبل

 . کنم  یهم عوض نم ایبا خود دن یرو حت یکینزد نیقبل ، ا يبا تجربه 

طور  نیده ، هم یرو م یمعن نی، صورت شاد و خوشحالش که ا ستین ریهم از همسفر نشدن با ما دلگ مهراوه

 ... کردنش  غیج غیج

 . ، مامان بچه ها اومدن  ي؟ مامان مهر نیاومد ـ
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 . تهران  میرس یم ینگفت ک قیزنگ زد ، ماهان دق شیساعت پ چند

 ... ده به طرف داخل  یذاره و هلم م یدست پشت کمرم م ماهان

 . خانواده  نیا یو دائم یشم به عنوان عروس قطع یمرتبه است با خانواده تنها م نیاول

 یرسه ، ناخواسته کم یکنه بعد نوبت مادر شوهر م یاول خاله بغلم م..  انیجون م ونیو کتا يمهر مامان

جون من و شش دنگ به عنوان عروس  ونیکتا دیکس نفهم چیبزنه ، ه یحرف دمی، نشن دمیاسترس دارم ، ند

 . فشاره  یدلم و مشت کرده و م یکیقبول نداره ، اما بازم انگار 

 . بوسه  یکشه و سرم و م یخوام پشت دستش و ببوسم ، آروم دستش و کنار م یم

 !  يخوش اومد ـ

 . کنم  یلب تشکر م ریزنم و ز یبه روش لبخند م واضح

 .  ستیاز بابا بهادر ن يمبل ، خبر يرو نمیش یو کنار هم م رهیگ یدستم و م مهراوه

 ادمیبره تو اتاق و من تازه  یکنم ، چمدونها رو م یهنوز تو دست مهراوه است و با چشم ماهان و دنبال م دستم

 .  میاوردین نیو از ماشر يگز آرد يفته بسته ها یم

 ! هست  شهیبه بعد هم نیحواست به من باشه ، ماهان از ا قهیدو دق ـ

 . بودم  گهید زیمن تو فکر چ: گم  یزنم و آهسته م یبهتر ؟ به روش لبخند م نیاز ا يدینو چه

 . کردم  دیمن موهام و با گچ سف. دونم  یم: قلمبه است  یحرف يو برق نگاهش نشونه  طنتیش

 . گرفته  ادیرو از مائده  افتهیشده و جهش  يضرب المثل دست کار نیا

 . تو فکر اون بودم  میاریب نیرفت از تو ماش ادمونی میدیخوشمزه برات خر یسوغات هی ـ

 . نبود قهر بودم  ادمی،  یگولم بزن يخوا یآهان ، م ـ

ره سراغ  یشه و م یبلند م یجست ، ارهیکه به زبون م یکنه ، لب خندونش منافات داره با حرف یم یشوخ

 . ماهان 

 .  نیبرام آورد یچ نمیرو بده بب چیماهان سوئ ـ

 . ره  یم رونیکنه و از خونه ب ی، مثل بره آهو بپر بپر م ارهیو از چنگ ماهان درم چیسوئ یسخت به

 رونیب ادیشربت از آشپزخونه م ینیجون با س ونیمبل ، کتا يذاره باال یو دست م نهیش یمهراوه م يجا ماهان

.  رمیرو از دستش بگ ینیتونم بلند بشم و س یتا راه گلوم و ببنده ، نم ادیاز ته دلم باال م یبغض و حسرت هی، 

 جون ؟  ونیکتا دیدیچرا زحمت کش: گم  یدم صدام بلرزه و م یاجازه نم
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 .  نیراه هست ي، خسته  نیبش: کنه  یومادرش مخالفت م ینیگرفتن س يشه برا یبلند م ماهان

 دهیکه ند ستیکنم ، ترسم از نگاه اون ن یجون نگاه نم ونیدارم ، تو صورت کتا یاز شربت آلبالو بر م یوانیل

به  فتهیاالن ب نیاز هم یخوام نگران یخوام غم نگاهم و بخونه ، نم ی، نم ستیتو نگاهش ن يزیدونم چ یم

 . گفتم  يدیجونش که د

 . ممنون  ـ

 . نوش جان  ـ

 ی؟ خودم خودم و سرزنش م ادیتوان پس زدن اون بغض و داشته باشه ، از عهده اش بر م دیبا وانیل کی نیهم

 ؟  يشربت انتظار دار وانیل هیتوقع داشتن از خودت از  ي، به جا یلیشروع نکن ل: کنم 

. ره تو چشمت مثل االن  یشه خار و م یلحظه ها م یخوام اما بعض یتونم و م یم یبگ يهم بخوا هرچقدر

 . ، قولت رو فراموش نکن  دیراه گذاشت نیو پا تو ا دیدونست یهر دوتاتون م: دم  یخودمم جواب خودم و م

فراموش  لیبهانه و دل هیبا ماهان حرف بزنم در مورد عمل پام ، هر دفعه به  يبه زود دینکردم ، اما با فراموش

 . الزمه  انیجر نیو همراه شدن با ا يعاد یزندگ هیداشتن  يبرا... فته  یکنم و عقب م یم

 ؟  یلیشده ل یچ: پرسه  یم یماهان نجوا گونه است وقت يصدا

 . ها و لحظه ها بستم  هیثان نیو به هم دمیشم ، من ام یو آروم م هیچند ثان يزنم تو صورتش برا یم زل

 . گم  یبعد بهت م ـ

 .... م نشه رو بخور گر تیدنینوش: زنه  یم پلک

 لونی، پسته و زعفرون و شاخه نبات ، نا لونهیشه ، تو دستش چند تا نا یمهراوه و بابا بهادر همزمان م اومدن

 داریصبح زود از خواب ب. ، پشمک و باقلوا  ی، پولک ياصفهان هم دست مهراوه است ، گز آرد يها یسوغات

 .  میدیخر هیو براشون هد میتو شهر زد یو چرخ میشد

مهربون و خالص  ينگاه ها نیکنه ، من به ا یاستقبال م شهیشم و گرمتر از هم یبابا بهادر بلند م يپا شیپ

 ... چربه  یتره و م نیسنگ دهایام يطرف ، کفه  کیناقصم  يطرف و پا کی نهایا يهمه . بستم  دیهم ام

مهراوه  يآرد يلبها... گن  یم فرداست يشون که برا طیو اونها از بل میکن یم فیاز سفر دو نفره تعر یکم

 ... لوس شدن و ناز کردنه تا بغض  هیشب شتریشه ، ب یم زونیآو

شم لباسم و عوض کنم و برم کمک ،  یره تو آشپزخونه ، منم بلند م یجون م ونیبه ناهار نمونده ، کتا يزیچ

 ... ازمن ساخته نباشه  يادیکار ز دیاگر چه شا
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اتاق ماهان  گهیجهت نبود ، د یمهراوه ب يشه ، دل آب کردنها یاتاق گرد م دنیتو اتاق و چشمم از د امیم تنها

و  یشکالت يها ریاطرافش ، حر ریحر ییگرد با پرده ها یتخت.. سابقش به جا نمونده  نیزایاز د ي، اثر ستین

 ... کرده  رییتغ زیهمه چشده ،  وضخود اتاق هم ع ي، پرده ها ادیز يکرم رنگ ، کوسن و بالشتک ها

 ؟  يچطوره ؟ دوست دار:  امیدست و نفس ماهان به خودم م یبهت اتاق با گرم تو

 .  یلیخ: و ذوق  جانیگرفته است از ه صدام

 ! و استراحت کن  ریتا ناهار دوش بگ يخوا یدونستم ، م یم ـ

 . جون  ونی، لباس عوض کنم برم کمک کتا ستمیخسته ن ـ

 ! کن  دارمیزنم بعد ب یم یچرت هیپس من  ـ

 ... چشم  ـ

 يرو اریکنه و سبد گوجه و خ یسرخ م ینیزم بیجون س ونیرم آشپزخونه ، کتا یکنم و م یو عوض م لباسم

 . شم  یکشم و دست به کار ساالد درست کردن م ی، دستم و آب م زهیم

 .  يکرد یاستراحت م ـ

 . خسته نبودم  ـ

 . کنه  یو به حرکت دستم نگاه م نهیش یکنه و کنارم م یتابه رو کم م یماه ریز

 !  نیقصد رفتن دار يزود نیبه ا فهیح ـ

نگاهش و حس  ینیکوتاه بود ، سنگ یلیقلبه ، از رفتن شون ناراحتم ، فرصت با هم بودنمون خ میاز صم حرفم

 .  ستینگاه ن دنیشدن و دزد ریسربه ز يبرا یلیکنم ، دل یکنم و سرم و بلند م یم

 . خنده  یزنه به چشمم و محو م یزل م يا قهیدق

 .  میرم ، ما قبول نکرد یمن تنها م دیبهادر گفت شما بمون ـ

 یبابا بهادر تنها باشن به همه سخت م: رم سراغ گوجه ها  یکنم و م یشکل خورد م کیرو مرتب و  ارهایخ

 . گذره به خودشون و به شما 

در تب و  شهیشد و دلم هم یمخالف بودم چون دور م رانیبا برگشتن ماهان به اکنار هم باشن ،  دیخانواده با ـ

 چیدونم ه یبرگرده ، اما حاال م میکرد یبود وادارش م ينبود هر طور يمامان مهر يتاب بود ، اگر به پشتوانه 

 . شد  ندجدا کنه ، دل بست و پا ب نجایتونه ماهان و از ا ینم یطناب

 ... وقت  چیهم ه دی، شا ستیاز ماهان راحت ن التونیدونم هنوزم خ یم ـ
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... منم به خوش بودن بچه هامه  ی، دلخوش ستمیکنم اما خودخواه ن یفکر م ندهیبه آ: ذاره رو دستم  یم دست

اولشه ، تا  يبرا ینیریشما در مورد همه ، ش یکنم ، نه در مورد زندگ یخوام تو دلت و خال یخواستم نه م ینه م

 ینیریش نیکنترل کنه که ا يرو طور اوضاعاز هنر زن و مرده که بتونه  نیشه ، ا یم يعاد يایببه خودت 

 .  نیایشما دوتا از پسش برب دوارمیتونه آدم و دلخسته کنه ، ام یدلش و نزنه و گرفتار تکرار نشه ، چون تکرار م

 گرانیاحساس خودمون بعد نگاه د ياول جلو.  میکدوم شرمنده نش چیکنم ه يدم کار یبه خودم قول م دوباره

 .... 

شده، سر  زونیآو يزنم به پرده ها یکشم و زل م یتخت دراز م يره به اتاقش ، رو یم یاز ناهار هرکس بعد

 . ادیماهان کنار سرم فرود م

 . میحرف بزن يبا مامان مهر امیبه شرکت سر بزنم ، شب ب دیبا يعصر ـ

 ؟  يخر ی، براشون کاغذ کادو م میهراوه رو هم بدجون و م ونیبابا و کتا يکادو دیبا ـ

 ؟  يناراحت شد یازچ میاومد یوقت ینگفتن یلیآره ، ل ـ

 !  يکه به خودت داد ییشه شکستن قول ها یحرفها م یگفتن بعض ـ

 ینیناراحت شدم نتونستم بلند بشم و س: گردنش  ریدوزم به برق زنج یکنه ، چشمم و م یکرده نگاهم م اخم

 .  رمیجون بگ ونیرو از کتا

شه  یم يذره ذره ها رو کنار هم بذار نی، هم یلیدور ل زیآزار دهنده رو بر يفکرها: کشه رو موهام  یم دست

 ... تونه از پا بندازدش  ینم یپهلوون چیکه ه یغول

 .  دنیسخته فکر نکردن ، ند ـ

 .  ستیممکن که ن ریغ ـ

 . کنم  یکر مف يزیچ هیوقته به  یلیماهان من خ ـ

 ؟  یبه چ ـ

دستم آزاد ... کنه  یرو برام راحت تر م یزندگ یمصنوع ياستفاده از پا.. به درمان شدن پام ، درمان که نه  ـ

 .  امیبر م یکارها به راحت یلیخ يشه و راه رفتم ساده تر و از عهده  یم

 فکرش افتاده به سرت ؟  یاز ک ـ

  نییپا زهیر یکه از چشمم م یکنم ، ناخواسته است اشک یچرخه و سکوت م یتو صورتش م نگاهم
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،  یلیفکر نکن ل يگرید ایبه هم طراز شدن با من : اش  نهیچسبونه به س یپلکم و سرم و م ریکشه ز یم دست

داره  ییهم توانا یلیل نیا ي، نشون بد یثابت کن گرانیرو به د یلیل نیهم یتون یفکر کن که م نیبه ا

 .... خوام  یرو خواستم و م یلیل نیام بده ، من همبخواد انج يهرکار

 یکت و دامن يپارچه  يمامان مهر يکنم ، برا یها رو کادو م هی، هد دهیکه ماهان خر ییکاغد کادوها با

تجمالت باشه اما الزم بود  نیاهل ا یلیمخصوص جواهرات ، نه که خاله خ يصندوقچه  يبه اضافه  میدیخر

جون هم  ونی، سهم کتا رمچ فیهمراه ست کمربند و ک میدیخوشگل خر پیبابا بهادر پ ي، برا میبراش بخر

نموند  بینص یقلم کار شده ، مهراوه هم ب يشده ، با سفره ا یقلم زن يجعبه  هیو  ینیس هیبود ،  یدست عیصنا

. نقره است  يسر هیمنم جدا گونه  هی، هد میدیخر یبا طرح سنت ییو پانچو فیک هیاز بازار اصفهان و براش 

 .  میهاشون رو بد هیسبد ،قرار گذاشتم قبل از شام هد هیذارم تو  یهمه رو آماده م

 ! يتو که کارش و تموم کرد: کنه  یو به سبد پر شده نگاه م رونیب ادیتن پوش از حمام م يبا حوله  ماهان

 ! سخت نبود که  ـ

 يکار دیخواسته و با يطور نین بهم گفت من و همکنه ، ماها یخنده و موهاش و خشک م یبسته م يلبها با

 تیموقع هیعمل پام نشدم حتماً تو  الیخ یرو باور کنن و قبول داشته باشن اما من بازم ب یلیل نیهم هیکنم بق

 نحلیها رو حل کرد ، اگر ال ذرهذره  نیا دیکشم ، من برعکس ماهان متعتقدم با یم شیحرفش رو پ گهید

 .  رنیگ یار بشن شکل غول به خودشون مهم تلنب يبمونن و رو

 ؟  يمامان مهر شیپ يبر يحاضر: پرسه  یپوشه و م یرو م لباسش

 . حاضرم  ـ

زنم و پهلوم و  ی، به روش لبخند م رهیگ یعصا رو م يدست ماهان دور کمرم جا يچند وقت حلقه  نیا شکل

من معجزه  يخودم تکرار کنم ماهان تمام وجودش برا يکنه با سر انگشتهاش ، هرچقدر که برا ینوازش م

 ... شه  یاست کمه و حق مطلب باز هم ادا نم

که تو  يسراغ مامان مهر میر یرم ، اول م یم رونیدارم و همراه ماهان از اتاق ب یپراز کادو رو بر م سبد

 ...  رهیگ یزنه و اجازه م یمدت ، ماهان چند ضربه به در م نیشده ا کیاتاقشه ، اتاقش رو با مهراوه شر

 ! بفرما  ـ

 یم واریکنار د يآماده  ياش هم جلوش ، نگاهم تا چمدونها یدست فیتختش نشسته و ک يرو يمهر مامان

 . کنم  یگرده و همزمان با ماهان سالم م یره و بر م
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 . سالم  ـ

 . کنه به نشستن  یده و دعوتمون م یخاص خودش جوابمون رو م یمهربون با

 ؟؟؟  یشما هم که بار سفر بست يمامان مهر: شه  یدل من با زبون ماهان گفته م حرف

،  میکن یدلتون تنگه که باور نم دینگ: ده  یکنه واسه جواب دادن و ماهان اجازه نم یلب وا م يمهر مامان

 .  میاالن چند ماهه همه کنار هم هست

 ؟  نیتنهامون بذار نیخوا یم یواسه چ:  رمیگ یو تو دست م يکشم جلوتر و دست مامان مهر یو م خودم

 خوام برم ؟  یکه م دیناراحت ـ

 . گفتنمون همزمانه و محکم  بله

گه  ی، ماهان درست م دیکنارمون باش میدوست دار: فشارم  یده ، دستش و م یخنده و سرش رو تکون م یم

تا تنها  میدار اجیاحت شتریورتون بماست ، من ، ماهان به حض ی، اگر به خاطر راحت ستین یبهونه تون دلتنگ

 ... اما  دیبودن ، البته هر جور که خودتون دوست دار

 !!  ییگو یجانا سخن از زبان ما م ـ

 ... کنه و ما رو خوشحال  یشعر اعتراف م نی، با هم ستیهم رضا به رفتن ن يمامان مهر دل

 ؟؟  یمان یجانا کنار ما م: ندازه  یو دست دور شونه اش م نهیش یم يشه و کنار مامان مهر یبلند م ماهان

 ؟؟  ینکن یمونم اما زحمت باز کردن چمدون به گردنت افتاده ماهان ، شونه خال یم ـ

 االن دست به کار بشم ؟  نیاز هم نیخوا یم ـ

روزها  نیت تردونم سخ یمنه اما م يبرا یخوب يخنده و منم شادم ، درسته روزها یاز ته دل م يمهر مامان

 . دارم  ازین يمامان مهر يسخت ، من به درسها و تجربه ها یخوب ول ییمن و ماهانه ، روزها يبرا

قابل :  يمامان مهر يذاره تو دستها یو م رهیگ یدارم ، ماهان م یو از تو سبد بر م يمامان مهر يها هیهد

 . شما رو نداره ، خدا کنه مورد پسندتون باشه 

 .باالتره  يا هیمن از هر هد يو خوشبخت برا دیشما کنار هم باش: بوسه  یصورت من بعد ماهان و م اول

 . تو سالن نشستن  هیبق رونیب میایم ی، وقت میذار یو تنها م يمهر مامان

 . ، خودش هم در کنارم  نمیش یجون و بابا بهادر م ونیبه کتا یصندل نیتر کینزد يکنه رو یکمک م ماهان

 .  نمیب یم یدوست داشتن يزهایچ ـ

 . است و چشم دوخته به سبد کادوها  مهراوه
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 .ندازم به دوش ماهان  یگفتنش و با اشاره م ي فهیو من وظ میخند یبه صورت خوشحال مهراوه م همه

 . است از طرف ما  هیچند تا هد ـ

 !! اول من  ـ

 یکنه که اشکال یکنم و اشاره م یاست ، به ماهان نگاه م هیو منتظر گرفتن هد نهیش یم زیم نییشوق پا با

 . شه کرد مهراوه عجوله  ینداره ، چه م

رو لبش  يگرده ، خنده  یره و بر م یدست من و سبد م نیدارم و نگاهش مدام ب یکادوهاش و بر م یکی یکی

 ... شه  یها بزرگ تر م هیشدن تعداد هد ادیبا ز

  ؟؟؟ همه اش مال منه ؟ یلیل ـ

 .  رهیگ یبه طرفش و خودش جوابش رو م رمیگ یسه تاش و م هر

 . کنه  یبازشون م يبوسه و فور یمن و ماهان و م يشه و گونه  یم بلند

 ...هستن  بایز یلیمن ، خ يخدا ـ

 ...  يبند یرو م رشیماهان ؟ برام زنج: دوباره است  يبوسه  تشکرش

 !!  کیکوچ يادگاریچند تا :  ادهیجون هم ز ونیکتا يتره ، کادو ها کیجون نزد ونیکتا

 . دونه هم بس بود  هی ـ

 .  نهیخدا کنه به دلتون بش ـ

 . از انتخاب من و ماهان  هیگه راض یدور لب و چشمش م يها نیکنه ، چ یباز م متیها رو با مال کادو

 !  دیدونم مشکل پسند هست یاز ماهان بود ، انتخاب از من ، م دهیا ـ

 . هستن و چشم نواز  یدنید ـ

 . مبارکتون باشه  ـ

 . آخر هم به اسم من افتاده  يهاتون ، قرعه  هیهد نیبا ا دیدل منم آب کرد ـ

خاصه و  شیدوست داشتنش کمه ، بر خالف ظاهر و تپپش ، مهربون ياندازه  يبرا یلیدوستش دارم ، خ یلیخ

 .  نیدلنش

 ... بابا بهادر  میدیشما هم خر يبرا ـ

شدم اگر سهم من  یناراحت م: داره  یکادوها رو بر م يمونده  یشه و باق یبهادر خودش دست به کار م بابا

 . شد  یکمتر م
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 ... رنگ  یکشه به چرم کمربند مشک یذاره و دست م یلبش م يرو گوشه  پشیپ

************** 

زنه ، مهراوه  یهمه مون حلقه م شه ، اشک تو چشم یسالن فرودگاه گفته م يپرواز که از بلند گوها ي شماره

ما بد ،  يمهراوه خوب و برا يدو حالت داشت برا ي، رفتن مامان مهر رهیاشکش رو بگ يتونه جلو ینم گهید

گرفته  گهید يبلند شد و رفت تو اتاقش ، دلش از جا یگفت قصد داره بمونه ، مهراوه ناراض يمامان مهر یوقت

 . کنه ، بابا بهادر باهاش حرف زد و از دلش در آورد ، اما هنوز هم اثراتش هست  هیشد بهانه که گر نیبود و ا

 . ما  شیپ دیایسفرب هیامتحاناتت تموم شد ، حتماً  یلیل: کنه  یبغلم م محکم

 يها يجبران کم کار دیشه ، با یسخت منم شروع م يبشن ، روزها یدم ، مسافرها که راه ینم یحتم قول

وجود  نیهرچه زودتر تموم بشه ، با ا رستانمیدب يتو فکرم ترم تابستونه هم بردارم ، تا دوره مدت و بکنم ،  نیا

 . شه به مهراوه قول داد  ینم

 . همه  شیمهم دل ماست که پ: بوسم  یهاش رو م گونه

وباره من د نهیبه ا شینداره ، خوب یاشکال چیه يریدوباره زن بگ یره تو بغل ماهان ، اگر خواست یکرده م بغ

 !! شما  شیپ رانیا امیم

هم  يشه ، هوا یتو هم مثل مهراوه ، نرفته دلم براتون تنگ م: بوسه  یرو م میشونیکنه ، پ یبهادر بغلم م بابا

 .  دیو داشته باش

شم ، سر شونه و گونه شون  یرو نوك پا بلند م دهیکه ماهان برام خر يو جمع و جور دیجد يبه عصا هیتک با

 .  دیدوست دارم بابا بهادر ، نگران ما نباش یلیدل به دل راه داره ، منم شما رو خ: بوسم  یرو م

 . ره سراغ ماهان  یکشه پشت کمرم و م یم دست

روبه روش  یبه اشک ، زل زده به ماهان و بابا بهادر ، وقت ختهیآم يجون ، با خنده ا ونیرم طرف کتا یم خودم

 . ه صورتم دوزه ب ی، نگاهش و م ستمیا یم

جون ، به خاطر  ونیشه کتا یدلم براتون تنگ م: من به آغوشش و باز شدن دست هاش از هم همزمانه  رفتن

 ....  دیتون ، به خاطر ما پا رو دلتون گذاشت یممنون ، اعتماد تون ، همراه یهمه چ

رو اگر نگم  يزیچ هی: ده  یشنونم ، حتماً بغضش رو فرو م یگلوش رو خوب م يکنه ، صدا یو نوازش م کمرم

 . مون باشه  نیب يمن نخواستم فاصله ا...  یزن یتکلف حرف م یشه با بهادر ب یم میمونه ، حسود یرو دلم م
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که بهم دست  یمن سخت بود ، گفتنش نه ، حس يبرا ی، ول ستین يفاصله ا: کنم  یتو گوشش نجوا م آروم

 مونیاز پش یکه ترس يباشه ، روز یاز من و انتخاب ماهان راض که تمام قلبتون يکنم تا روز یداد ، صبر م یم

 .... نزده باشه  مهیشدن رو دالمون خ

 . بوسم  یکشم و صورتش رو م یکنه ، خودم و دوباره جلو م یمکث خودش و جدا م یکم با

 . دل کندن سخت تره  يطولش بد ی، هرچ میبر ادیب گهیبسه د ـ

کنم ، روز تموم شدن همه  یشن ، نگاهم به رفتن اونهاست و تو دلم دعا م یچمدون به دست از ما دور م همه

 ....  رمیگ یم کیرو به فال ن ینشون نیشه و من ا یماهان دور کمرم حلقه م يباشه ، دستها کیترسها ، نزد ي

*************************************** 

کم  هیچشم ، طعمش خوبه خوش نمکه ، رنگ و لعابش هم خوبه به روغن افتاده ، ماهان  یخورش و م ي مزه

هم آماده است ، ماست  يرازیشه ، ساالد ش یحل م زیسر م مویترش تر دوست داره که اونم با گذاشتن چند تا ل

 ... تو آشپزخونه ندارم  يکار گهیهم درست کردم و د اریو خ

برم ،  یو م زمیر یم ییچا يمامان مهر يماهان موندن ، قبل از رفتن به اتاق برا دوش گرفتن وبه انتظار مونده

پخشش چند  نکهی،با ا نهیب یبرره رو م يشب ها الیخندون سر ينشسته و با لب و چشمها ونیزیتلو يجلو

 . مرتبه تکرار شده اما باز هم تازه است 

بازم : کنه  یگرده و با نگاه شوخش شماتتم م یر م، با حفظ لبخند به طرفم ب رمیگ یصورتش م يرو جلو ینیس

 ؟ 

 !  گهید یشگیهمون جواب هم ـ

 . ، اما خودم دوست دارم  هیببرم ناراض ییمن براش چا نکهی، از ا هییبابت آوردن چا اعتراضش

 . دستت درد نکنه  ـ

 . نوش جان  ـ

 یسوزه ، تو چه هچل یم یلیخ انوشیآقا ک نیا يدلم برا: گه  یدوزه و م یم ونیزیتلو يو به صفحه  نگاهش

 ... افتاده 

هم  انوشیطرف ، آقا ک کیداستان  یقشنگ يهمه  یام ، تو هچل افتاده ، ول دهیهم عق يبا مامان مهر منم

 . طرف  کی

 .  رمیدوش بگ هیبا اجازه تون من برم  ـ
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 . راحت باش  ـ

 دیجد طیگذره و منم تونستم خودم و با شرا یشدن لحظه هام و هم نفس شدنم با ماهان م کیماهه از شر کی

در کنار هم و از  نهایا یهمزمان دیکردن و درس خوندن ، شا يوفق بدم ، همسر و همراه بودن ، خانه دار یزندگ

دن ، اما خوب  ینجام ما ارید نی، ا هرش نیا يزنها يکه همه  ينباشه ، کار یهمه بر اومدن کار شاق يعهده 

و  ینیریش هی، در کنار سخت بودن  دیخورده زمان برد و طول کش هیکه دارم سازگار شدنم  یطیبسته به شرا

 .بود یلحظه ها ، هدف داشتم و تالشم با معن نیداشتن ا یمزه خاص

 یلیرفتنم از اون لکنم ، فاصله گ یم اسیق شیسال پ کیو االنم رو با  نمیش یم یوقتها فارغ از همه چ یبعض

درد مشترك دارن به  هیمن چه تو گذشته چه حال  ي، تمام لحظه ها ستمیو پوچ ن یته گهیواضح و روشنه ، د

 انیکه در انتظار تموم شدن و پا یلیاون ل گهیرخت بر بسته و رفته ، د يدی، اما نا ام دیاسم نبودن و فقدان حم

 دیچکار با نکهیخوابم ، به ا یخواد از راه برسه م یکه م ییشب و با فکر کردن به فردا...  ستمیگرفتن بود ن

 .شد یم لدایشب  يو دوست دارم تمام روزها به بلند ارمیوقت کم م گهیشده که د يبرم ، طور دیبکنم ، کجا با

دل خودم که  ونی، مد دیکه به دلم بخش يمهر ونیوجود ماهانم ، مد ونیو تحول و مد رییانقالب ، تغ نیا

 نیا قیکه من و ال ییخدا ونیشد و از همه باالتر مد رایمهر و پذ نیکرد و ا يزیشد ، نا پره طونیتخس و ش

که لحظه به  یشدن ، طروات زو خشک دل من قوت داد واسه جوونه زدن و سرسب ریبا نی، به زم دیمحبت د

 .... کنم  یلحظه تو نگاهم حسش م

 یلیره خ ینم ادمی،  دیمن و شن ي هیسخت ، شکوه و گال يکه تو لحظه ها ییکنم ، خدا یرو شکر م خدا

 هیحضور ،  هیاسم ،  هیصبر ، جواب همه شون شد  یکه با کم ییوقتها ازش طلبکار بودم که چرا ؟ چراها

  "ماهان  "،  یشگیهم یِدلبستگ

روز پر تالش و از تنم به در  هی یو خستگ يسبزقرمه  يآب بو انیرم حمام تا جر یدارم و م یهام و بر م لباس

 ... کنه 

رم  یکنم و ازاتاق م یکنم ، لباسم و تو تنم مرتب م یو با گل سر جمعش م رمیگ یموهام و با حوله م نم

شه  یاومدن ماهان که م کی، نزد ستیآوردم هم ن ییکه براش چا ی، استکان ستین ي، مامان مهر رونیب

لحظه ها بوده که مامان  نی، فکر هم رونیب ادیبعد از اومدن ماهان م قهیره تو اتاق و چند دق یم يمامان مهر

نبود ، زمان  يبمونه ، اگر مامان مهر میخواست تنهامون بذاره و بره و خودمون ازش خواهش کرد یم يمهر

 چیو اونم از ه تیو حما یدلگرم يخواستم برا ی، حضورش و م امیکنار ب دیجد یلیالزم بود تا من با ل يشتریب
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خونم مامان  یکه درس م یی، ساعت ها میکن یمون رو با هم پر م ییکنه ، طول روز تنها یفروگذار نم يکار

که مشغولش کنه ،  ستیهم ن یسبزک گهیکنه ، د یسر گرم م ونیزیخودش با تلو ای يرو ادهیره پ یم ای يمهر

نگذاشت سبزك  گهیو سبزك همونجا موندگار شد دآلرام د رازیآورده بودش ش يمامان مهر یجشن عروس يبرا

 .  رانبرگرده ته

 دنیدونه گوشم به انتظار شن یتو قفل در ، م دیچرخش کل دنیکنم واسه شن یم زیسکوت خونه گوش ت تو

 . داخل  ادیکنه و م یزنگه اما خودش در و باز م يصدا

، خودم بازش  دیرم طرف در و قبل از باز شدن در با کل یشم ، عصا به بغل م یشنوم و بلند م یو م دیکل يصدا

 . کنم  یم

 !  یسالم ، خسته نباش: هنوز تو قفله و نگاهم اول به دست ماهانه بعد صورتش  دیکل

 . خانم  یسالمت باش: ده  یخنده و جوابم رو م یباره ، م یاز سر و روش م یوگرنه خستگ تعارفه

راه  ییچه بو: گه  یم دنیپوش یی، در حال دم پا نیریش يبوسه ، معامله ا یو گونه ام رو م رمیگ یرو م فشیک

 !  یلیل یانداخت

 خوبه ؟ : کنم  یذوق نگاهش م با

 ؟  یکی ایبه مزه اش داره ، آشپزش دو تا بوده  یبستگ ـ

راه  نه ، گهیکردم اما حاال د یم يآشپز يو کمک مامان مهر یاول با همراه يذاره ، روزها یبه سرم م سر

 . افتادم 

 .  یکی: ندازم  یباال م ابرو

 . پس خوردن داره  ـ

 . شام آماده است  يریتا دوش بگ! فکر کنم  ـ

سالم مامان : گه  یکشه تو اتاق و م یزنه ، سرك م ی، چند ضربه به در م يره به طرف اتاق مامان مهر یم

 .  میحرفها رو با هم ندار نی، ما که ا يمهر

 !! شه  یماهان بلند م يده قهقهه  یم یشنوم اما هر جواب یو نم يمامان مهر يصدا

 ي، تو گمرك به مشکل بر خوردن و برا هیخبر از ماهانه ، خبر سفرش به اروم هی دنیشام همراه با شن خوردن

 يبرا دی، بعدش هم که من با ي، چند روز دور رهیگ یبره اونجا ، دلم م دیکه وارد کرده با ییجنس ها صیترخ
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ماهان ... شه  یمن شروع م ینشده دلتنگ ور، نرفته و د میش یمتحانات خرداد ماه برگردم خونه و از هم دور ما

 .. کنم  یدور شدن فکر م يو روزها قیکنه و من خنده به لب به دقا یم فیتعر يقورمه سبز ياز مزه 

کنم ، ساکت و صامت  یتب ممنم آشپزخونه رو مر ییذاره تو ظرف شو یکنه و م یم یظرفها رو آبکش خودش

 .... 

 خانم چرا سکوت کرده ؟  یلیل ـ

 . مجبورم برم : ده  یزنم و خودش جوابش رو م یصورتش زل م به

 . نگفتم  يزیمن که چ ـ

 .  استی، نگاهت گو ياریبه زبون ب دیحتماً که نبا ـ

 . شه  یتموم م یچند روز و تحمل کن: کنه دور کمرم  یحلقه م دست

 . شه  یبرم خونه ، امتحانات شروع م دیبعدش هم من با: گم  یزده تو چشماش م زل

 . تو رو تحمل کنم  يدور دیمنم با میش یم ریبه  ری: شه  یدستاش تنگ تر م يفشاره و حلقه  یبهم م لب

 ... داره  یفیدوباره چه ک دنیاون وقت به هم رس: ده  یزنه و ادامه م یم یچشمک

منم باور  يدیتو خجالت کش:  نهیش یماهان تو گوشم م يزنم تو بازوش و زمزمه  یشت مبا خجالت م مثالً

 . افته  یدهنم و دلم آب م شیآور ادیکردم ، هنوز هم از 

باز و  مهی، خواب بود ، چشماش بسته و لبش ن دنشیقدم شدم واسه بوس شیکه پ هیبار نیاش به اول هیکنا

و  نیریش یشد خلوت یکوتاه و دزدک يبوسه  هینبود ،  اریشانس با من  ی، ول يخبر یتو ب دنشیبوس اقیاشت

 ...  میمال

 ... ده  یماهان نجات م طنتیمن و از ش یگوش امیزنگ پ يصدا

،  مینیرو بب گهیاز خونه همد رونی، فراموش کرده بودم ، صبح زنگ زد و خواست ب داستیکنم ، آ یو باز م امیپ

دوست ... رو  دایبرده بود تلفن صبح آ ادمیخونه از  يبه کارها دنیو رس یسرکله زدن با کتاب و معلم خصوص

 ینه ، بعد از عروس ایبا ماهان حرف زدم  نهیبب هداد امیماهان و حاال پ يو اجازه  دیدارم برم ، البته به صالحد

 ..  مینیهم و بب يباره قراره حضور نیاول

 دیرم تو اتاق ، ماهان فرداشب پرواز داره و با یم يگفتن به مامان مهر ریو بعد از شب بخ از ماهان قبل

الزم داره براش تو  يزی، هر چ ستین يره اما چاره ا یچمدونش رو ببندم ، دست و دلم به چمدون بستن نم
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من  زونیآو يلوچه  به لب و ورود يو همون لحظه  ادیکارم هنوز تموم نشده ماهان هم م... ذارم  یچمدون م

 ... کنه  یاخم م

 ... بذار خودم  ـ

 .. بندم  ینه خودم م ـ

 ..  ستیهم ن یخندم که خوب باور کردن یدلخور نشدنش هم پهن و بزرگ م يبرا

کنم و  یشه ، چراغ و خاموش م یکارم تموم م... تخت  يکشه رو یده و دراز م یو به تأسف تکون م سرش

 . کشم  یفاصله کنارش دراز م یب

 ماهان ؟  ـ

 بله ؟  ـ

 . زنگ زد  دایامروز صبح آ ـ

 خب ؟ : گه  یو خونسرد م آروم

 .  مینیرو بب گهیخواست همد ـ

 ! خواست  ینبود ، اجازه نم یکه خجالت دایآ ـ

 ، قبول کنم ؟  رهیگ یرو م ياز مامان مهر دی، شا میقرار بذار رونیدونم ، گفت ب ینم ـ

 .  نمیب یدعوتش نمواسه رد کردن  یلیدل ـ

ده منتظر  یدم که باشه و ماهان اجازه نم یم امیپ دایزنم ، به آ یبهش لبخند م یقدر دان يدونستم ، برا یم

 ... بمونم  دایجواب آ

 .... کنه اما  یم شتریرو ب یدونم با هم بودن فقط دلتنگ یم ـ

 ...... محبتش ؟  يایبهتر از غرق شدن دوباره در یچ اما

************************************** 

ساعته ، گفت  نیهم دایاست ، قرارمون با آ ازدهیفته به ساعت که  یو نگاهم م چهیپ یزنگ تو خونه م يصدا

 . دنبالم  ادیخودش م

 ؟  دایباال آ ياینم ـ

 . نه ، ممنون  ـ

 .  امیاالن م ـ
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 . باشه  ـ

 دارید نیاز ا ستین یهم ناراض يکنم ، مامان مهر یم یاحافظخد يذارم و ازمامان مهر یرو م فونیآ یگوش

 .خوش بگذره : کنه  یدوستانه ، با لبخند بدرقه ام م

کنم ، مانتو بهاره با  یاش دوباره به خودم نگاه م نهیدارم و تو آ یبرم یرو از رو جاکفش فمیکنم و ک یم تشکر

 نیو رژلب ، ظاهرم موجهه است ، اول ملیبند در حد ر مین یشیهمرنگ شلوار ، آرا ی، شال خردل یطرح سنت

 دایآ نکهیکنم ا یبه حرف ماهان فکر م گذشتهزنه ، از شب  یاما دلم شور م ستیهم ن دایرفتن با آ رونیمرتبه ب

 یم ییگشت و چا یراحت تو خونه م یلی، خ ادمهیهنوز  دارمونید نینداشت ، اول یسینبود و رو دروا یخجالت

، چوب  شهیهم لیاما نه به شکل و شما میبا هم حرف زد یباال ، چند دفعه تلفن ادیحاضر نشد ب ین حتآورد ، اال

 ! کشن  یحد خجالت م نیتنشون خورده که تا ا هب یحساب يمامان مهر

 . کج شده به طرف ساختمون  یخروج نگاهش به منه با گردن يمنتظر من نشسته ، از همون لحظه  نیماش تو

 . کنم  یبهش سالم م یصندل يکنه ، همزمان با نشستن رو یو برام باز م در

 . سالم  ـ

 . سالم : ده  یو جوابم رو م نهیش یتو دستم م دستش

شه اسمش رو گذاشت آه  یکه م قیعم ینفس دنیزنه و با کش یبند لبخند م میچرخه ، ن یتو صورتم م نگاهش

  .افته  یکنه و راه م یدنده رو جا به جا م

 ... فراموش کرد  دیباال ؟ گذشته ها رو با يومدیچرا ن ـ

 ؟  یاومدن معذب رونیاز ب ـ

 يا لهیپ لهیش یشوخ ، ساده و ب يدایرو نداشتم ، آ دایاز آ دنشی، اما توقع شن هیآرا یاست و ب هیکنا یب لحنش

عوض  دایتو وجود آ ییزهایچ هیکنم  یشد ، حس م تیبه خاطر من غصه خورد و اذ يریگیو ماه حیکه روز تفر

 ....  یخواد مثل قبل باش یدلم م... نه :  خندم یبسته م يبازم ، با لبها یتو نگاه من ، خودم و نم دمیشده ، شا

خوام چون اگر  یمثل قبل ؟ نم:  زهیکه تأمل بر انگ یده ، جواب یده و غرق فکر جوابم رو م یو تکون م سرش

 ... است  دهیفا یتالش ب نیبخوام هم ا

کنار  مانیدونه اشتباه کرده ، ماهان هم با ا ینبود ، اونم که خودش م مانیمن و ا نیب یبراش گفتم حس قبالً

بود که عالوه بر  يمتعلق به گذشته ا مانیمربوط به ا يواضحش کنار هم بودنشون ، ماجرا لیاومده و دل

 .... نداره  ینفع چیگذشتن مرده ، دفن شده و نابود ، تکرار اون روزها ه
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 نیاز ا شتریب یلیبخشه ، انتظارم ازتو خ ینم يسود چیو رو کردن اونها ه ری، ز دایاون مسئله تموم شده است آ ـ

 .... حرفهاست 

مونه ، اما تو دل  یساکت م نیشن و تا متوقف شدن ماش یپشت هم قطار م یکی یکی دایآ قیعم يها نفس

و فاصله گرفتنش از اون  دهیدور خودش کش دایکه آ یسخت يپوسته  من ، تو ذهن من همهمه برپا شده ،

 . ذهنم  يشده ملکه  طونیشوخ و ش يدایآ

 ؟  یلیل یش ینم ادهیپ ـ

 ؟  نجایچرا ا ی، ول ادیبزرگتر از اونه که به چشم ن یرستوران سنت يتابلو

 نداره ؟  یاشکال میناهار و با هم بخور ـ

 ! هم خوبه  یلینه ، خ: زنم  یاسترس به روش لبخند م پر

که  یهم داره ، نه شلوغه نه خلوت ، حوض آب یو صندل زیم چهیرستوران عالوه بر تخت و قال یسنت يفضا

 يروبه رو یصندل يهمون حوض رو کیشرشر آب ، نزد يو فنجون و صدا يقور يوسط رستوارنه ، آب نما

 .  مینیش یهم م

 یهم و دعوتش به رستوران وقت دنیبوده از د ی، هدفش چ دایآ يکشه از خونسرد یو حوصله ام ته م دل

 لنگه ؟  یکار م يجا هیو مطمئنم  ستین یشگیهم يدایآ

 ؟  دایآ ـ

 بله ؟ : ده  یو جوابم رو م رهیگ یرستوران م ياز فضا نگاه

 یگه اشتباه م یاما حسم م نمیهم و بب يخوا یم یکردم از سر دلتنگ ی، فکر م یبه من بگ يخوا یم يزیچ ـ

 ... کنه ، خودت ، رفتارت ، حرفهات  یفرق م یلیخ دمیکش یکه انتظارش و م يزیکنم ، با چ

 ؟  یلیل یخوشبخت: ده  یتوجه سؤال من و با سؤال جواب م یب

شه و من و  یقدم م شیجوابش رو دادن ، خودش پ يزنم برا یزنم به چشماش ، لب م یکرده زل م اخم

 : کنه  یمتعجب تر م

 !!  یو خوشبخت نباش ی، کنار ماهان باش ینه ؟ معلومه که خوشبخت یعجب سؤال ـ

ته ...  ستیهم ن شیپ قهیچند دق يدایآ گهید نمیب یکه االن م ینیگرفته من و شوکه کنه ، ا میتصم دایآ

تجربه کردم ، با دهن باز نگاهش  ادیفهمم چون خودم ز یخواد پس زده بشه ، م یهست که م یصداش بغض

 بغض پنهون شده ؟  نیحرفها و ا نیپشت ا یکنم ، چ یم
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 ؟؟  دایآ ـ

گرفتن و دست  یاست ، بعد ازمدتها کشت بهیشناسم و برام غر یرو نم دایآ نی، خودمم ا یلیدم ل یبهت حق م ـ

 . شه ، اومدم که باور کنم بلکه تموم ب دنتیو پنجه نرم کردن با خودم اومدم د

 ...  دایتموم بشه آ یچ: سر و تهه  یب دایآ يحرفها ای،  جمیمن گ ای

حالم مثل االن تو  دمیخبرش و شن یوقت: لرزه  یاما صداش م ستیدر کار ن یاشک یهست ول سیخ چشمش

ماهان به تو گفت ، من  يخبر از احساس من از عالقه  یب مانیکلمه ها ، ا ی، سر درگم و دنبال معن جیبود ، گ

 . سرانجام  یب یو احساس یخال ی، دست دهیفا یب یموندم و تالش

 ... من  يمغز خودم ؟؟؟ خدا ایکنن  یحرفش رو تکرار م دایآ ي، لبها دایآ يشده به لبها خیم نگاهم

 .... دایآ: زنم  یجون و کم نفس صداش م یب

کنم ، چرا  یو مرور م میو ماهان داشت دایکه با آ یمشترک يا، ساعت ه ادیسر زبونم نم یجز اسم اون حرف انگار

 دونسته ؟  ی؟ ماهان چطور ؟ م دینفهم یکس چی، چرا ه دمینفهم يزیمن چ

،  يکرد دایخودت و پ گاهیجا یتالش چیه یو تو ب هیبق يداشت برا يا گهید ی، معن ومدیتالش من به چشم ن ـ

 نیاما کنار اومدن با دل به ا.. که سهم من نبود  یتو ، خوشبخت ینه چشم من دنبال خوشبخت ینه تو غاصب

کنم بازم راه خودش  یم ولشکنم ، مشغ یگم ؟ هر چقدر سرش و کج م یم یچ یفهم ی، م ستیها ن یسادگ

تا باور کنم ماهان مال من  نمینبود ، اومدم بب یتو کاف یو حس کردن خوشبخت دنیمن فقط شن يره ، برا یو م

 ... شه  ینبود و نم

حرفها بود ، حتماً  نیبه گفتن ا يازیندازه ، ن یباور کردنش من و چرا تو برزخ م يفهمم ، برا یرو نم هدفش

به ماهان داشته ؟؟ من و دعوت کنه به ناهار ، زل بزنه تو چشمم رك و  يآورد تعلق خاطر یمن م يبه رو دیبا

 ... از من  هیراست اعتراف کنه ؟؟؟ انتظارش چ

 نیو هم ستیکنم ، تو چشماش تکه تکه ام ، طلبکار و منتقم ن یرو به روم نگاه م يسرخورده  ي ادیآ به

 : کنه  یم شتریآشوب دلم و ب

 .... من  ـ

سر زبونم ، همه حرفها در حال سبقت  ادینم یکنم جوابش رو بدم اما حرف یم یکنم ، سع یرو شروع م جمله

 .گرفتن از هم هستن 
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هم نه ،  مونمی، از گفتنش هم پش یدون یکه م یهست ی، تو تنها کس یلیخوام نه تأسف ل یم ينه دلدار ـ

 یچند مدت... ؛ خوشبخت شدنتون  گهید زیچ هیو  گرانیسرزنش شدن از طرف د يخوام به جا یسکوت تو رو م

تا من خودم و سرزنش کنم که  ادین يتون مثل االن باشه تا روز یزندگ شهیخوام برم سفر ، دوست دارم هم یم

 .... به دست آوردن ماهان نکردم  يبرا یچرا تالش

، بارها با خودم تکرار کردم ، شده  یناتوان هیتو نگاه بق یهمه خواستن رفتن سخته وقت نیتنه به جنگ ا کی

 نمیکم نب ماهان کم باشم هم خودم و يبرا ایدن يعمرم که اگر تو نگاه همه  يتو همه  یسرمشق دفتر زندگ

 : کنم  یهم تکرار م دایآ يخودم برا ي، کنار تکرار برا امیم رونیاز اون حال نذار ب... 

 . دونم  یمن قدر ماهان و م ـ

تو  یدونستم چ یبود ، اگر م دهیفا یاز همون اول هم ب دارید نیشم ، ا یو بلند م ارمیبه دستش م یکم فشار

.  نمشیکردم بب یوقت قبول نم چیخواسته من و چوب کنه و بزنه کف دست خودش ، ه یگذره و م یذهنش م

 . کنه به رفتنم ، به ناهار نخوردنم  ینم یاعتراض

 ... ، خداحافظ  دایبشه آ میکه به دلت نشسته ترم یزود زخم یلیخ دوارمیام ـ

دونم  ی، بروز نداد اما م اوردیبه زبون ن داشتن ماهان ، اما سرخورده شدم ، يزننده نبود ، محق نبود برا رفتارش

مثل  یبشه ، کس دهیکش یلیمثل ل یتو وجودم کم بود که ماهان به طرف کس یگه چ یته دلش به خودش م

 ....  شیبا نقص عضو انکار نشدن یلیل یعنیمن 

**************************************** 

ساعت  کی.... دلم اضافه شده  نیاون به حجم سنگ يبرا یدلتنگ يگذره و غصه  یروز از رفتن ماهان م دو

اما همه رو پشت در خونه جا گذاشتم ، تا بعد از  ختمیبرگشتم خونه ، با حرفاش بهم ر دایاز آ یبعد از خداحافظ

کردم ، بغض کردم  هی، گر دمیبره ، خند دایبا آ میهمراه یساعت کیرفتن ماهان به فکرم اجازه ندادم به سمت 

ماهان  تیتا ذهن دمیشن ی، نگفتم چ دایبا آ دارمیاز رفتن ماهان ، بهش دروغ گفتم از خوب بودن د دمیو لب ورچ

 یاوقات بدجنس م ینشدم ، گاه دایبه من اعتماد کرده بود اما هنوزم متوجه منظور آ دای، آ زهیمثل خودم بهم نر

 افهیق يآور ادیخودش و آروم کنه و شک به جون من بندازه اما  يرطو نیخواست ا یم دایآ دیگم شا یشم و م

کسل  یخداحافظ يکنه ، صبر کردم تا رفتن ماهان و بعد از بدرقه کردنش و درست از لحظه  یم مونمیاش پش

و بارها دوره  نبا ماهان بود يکم بودن واسه ماهان افتاده به جونم ، لحظه ها يحوصله شدم ، خوره  یو ب

 .... رنگ بشه  یکمرنگ و ب دایبا آ دارید یا تلخکردم ت
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فصل  نیتو ا يکنم ، مامان مهر یدست بلندش م هیذارم و با  یسوپ م يآب پرتقال و کنار کاسه  وانیل

گه با استراحت و خوردن  یاصرار کردم دکتر نرفته ، م یشروع شده و هرچ شبیآنفوالنزا گرفته ، عالئمش از د

 .... شه  یدارو خوب م

از صبح مداوم بهش .. گلو  ی، استخون درد گرفته و گرفتگ دهیتخت دراز کش يرو ياتاق بازه و مامان مهر در

شه ، خدا کنه حالش  یکه خودش گفته اما انگار حالش بهتر نم ییداروها يدادم به اضافه  یعیطب ي وهیآبم

 . بکنم  دیدونم چکار با یبهتر بشه وگرنه نم

 ؟  يمامان مهر.....  يمامان مهر: زنم  یو آروم صداش م ذارم یرو شونه اش م دست

 . کنه  یچشمش رو باز م یو با سست یسخت به

 . گلوتون هم خوبه  ي، برا دیخورده سوپ بخور هیبهتره  ـ

خش  يدارم ، با صدا یو بشقاب سوپ و بر م نمیش یبده ، کنار تخت م هیکنم به تاج تخت تک یم کمکش

  . کنم  ینگاهش م يمامان مهر يگرفته 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . کنم  یم تیتو رو هم اذ ـ

 . کنم  ینم يکار: چرخونم تا زودتر خنک بشه  یو تو سوپ م قاشق

ذارم رو  یخوره و چند جرعه آب پرتقال ، دست م یتشکر از من چند تا قاشق سوپ م يبرا دیزور و شا به

 ... کنم دوباره دراز بکشه  یکمک مدم و  یدونه تب بر هم بهش م هیهنوز هم گرمه ،  شیشونی، پ شیشونیپ

 یاومدن از اتاق صدام م رونی،موقع ب هیمن کاف يجونش برا مهین يبزنه و خنده  یحال تر از اونه که حرف یب

 : زنه 

 ؟  یلیل ـ

 جانم ؟ : گردم طرفش  یم بر

 ؟  يبه ماهان زنگ زد ـ

، اگر خواب  دیباهاش حرف بزن ارمیرو م یوشزنه ، گ ینه هنوز ، زنگ زدم جواب نداد ، وقت کنه حتماً زنگ م ـ

 !  نینبود
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که  ییهمه ، غرغرها هیفاصله هم شب نیخوابه ، حس و حالمون با ا يزنه که مامان مهر یزنگ م یموقع ماهان

 يتموم شدن سفر ، از حال مامان مهر يکنه برا یم يکنه اونم دلتنگ و لحظه شمار یخنده مهمون لبم م

 ... حرف بزنه  يهربتونه با مامان م دیزنه شا یزنگ م دارهیخودش ب یگم و گفت تا وقت یبراش م

که دلم براش تنگ شده  ییآشنا و صدا يخوره ، شماره  یزنگ م یزدنم با ماهان تموم نشده دوباره گوش حرف

 ... ، امشب نوبت مهرواه بود زنگ بزنه 

تو  دیراحت بشه ، امشب با ياز بابت مامان مهر المیتا خ کشم یدستمه دوباره به اتاق سرك م یکه گوش ینیح

 ... اتاقش بمونم 

 !! مهراوه  یداشت ریامشب انگار تأخ. سالم  ـ

اجرا دارم به  گهی، چند روز د انویپ ياز دست مامان ، من و نشونده پا یدون یآره نم: شه  یشروع م غرغرهاش

 .... من مامان استرس گرفته  يجا

 !  یش یتو موفق م ـ

 .... بده  هیبه من روح یلیل نیآفر... بده  ینه مامان که فقط بلده فاز منف یباش نجایدارم که ا ازیاالن من به تو ن ـ

 دیگه شا یم ییکای، امر یرانیدو رگه ا يکرده ، پسر دایپ یکه تازگ یگه و دوست یهاش برام م یدلمشغول از

بنده ، شاد و  یها دل نم یراحت نیدونم به ا یکردم م دایکه از مهراوه پ یبشه ، با شناخت يرابطه شون جد

 ي، از مامان مهر رهینگ میتصم تباهکنه تا به اش تیریتونه مد یحساس خوب م يهست اما تو لحظه ها طونیش

خوره که  ی، غصه م دهیو دراز کش ستیگم حالش خوب ن یخواد باهاش صحبت کنه ، بهش م یپرسه و م یم

 یرو راحت م الشیگذره ، منم خ یبهم سخت نم يمامان مهر یضیپرسه تو نبود ماهان و مر یو م ستین نجایا

 ... داره  ریصدا هم تأخ دنیشن یبعد مسافت ، که حت نیبا ا ستین هساخت ياز اون کار یگذره ول یکنم که نه ، م

بهش سالم  يپر انرژ ادیز یخستگ رغم یجون ، عل ونیده به کتا یرو م یکنه و گوش یم یخداحافظ مهراوه

 . جون  ونیسالم کتا: کنم  یم

 ؟  یسالم ، خوب ـ

 ، بابا بهادر ؟  دیشما خوب ـ

تونم راحت و  یاما هنوز اون فاصله هست نم دمشونیماهان بوده با وب کم د یحرف زدم ، وقت یدفعه تلفن چند

 ... باهاش  رمیساده ارتباط بگ
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 یچ ي، مامان مهر میما خوب: ، خودش ساکت بود  ستیصدا ن ریدونم به خاطر تأخ یگذره که م یم هیثان چند

 ؟  یلیشده ل

 .  یسرما خوردگ ای، آنفوالنزاست  ستیرفتن پارك و از صبح تا االن حالشون خوب ن روزی، د دینگران نباش ـ

 دکتر ؟  نیمگه نرفت ـ

 ... مراقبت کردم ازشون حالشون بهتر شده شن ، از صبح  یاصرار کردم گفتن با استراحت خوب م یلیخ ـ

 گرده ؟  یبر م یکاش ماهان خونه بود ، ک یش یتو هم خسته م ـ

 .  ستیمعلوم ن یعنینگفت ،  ـ

 االن خوابن ؟  ـ

 . آره  ـ

 عاتی، ما یچکار کن دیبا یدون ی، خودت که خوب م یلیشد از طرف ما سالم برسون ل داریخوب هر وقت ب ـ

 برسونش دکتر خوب ؟  يفور ستیحالشون خوب ن يدیبده اگر د ادیز

 . چشم : گم  یکنم کار به اونجاها نکشه و م یدلم دعا م تو

 ... تونه صحبت کنه چون مهمون داره  یگه بابا بهادر نم یپرسه و م یحال خودم و درس خوندنم م از

 . ، خوشحال شدم  دیباشه سالم برسون ـ

رم تو اتاق ، کنار تخت  یخورم و م یاز سوپ م يکنه ، خودمم کاسه ا یم یاز سفارش دوباره خداحافظ بعد

 ..... کنم  یو تبش رو چک م نمیش یم یصندل يرو يمامان مهر

هستم ،  یتیتو چه موقع ادیب ادمیکشه تا  یطول م نهیشم از درد کمر و چند ثا یم داریکنم ، ب یو باز م چشمم

کنم ،  یشم و به صورتش نگاه م یبلند م ي؟ فور يمامان مهر...  ي، اتاق مامان مهر دنمیخواب یصندل يرو

 دارمی، خسته بودم وگرنه خواب و ب بردشد و خوابم  نیپلکام سنگ یک دمیخوابم برده ، نفهم یعرقه ، ک سیخ

 ...  شهیهم

ه ، گ یم ونیدم ، تبش باالست و هذ یگه گوش م یکه م ینامفهوم ییزهایو به چ شیشونیذارم رو پ یم دست

شم ، خوبه المپ هال روشنه ، تا برسم به آشپزخونه چند  یدستپاچه بلند م.... شنوه  ینم یزنم ول یصداش م

 یها رو دنبال تشت م نتیکاب ي، همه  واریرم تو د یفته و م یخورم و عصا از دستم م یم يمرتبه سکندر

کجاست  ادیب ادمیکشم تا به خودم مسلط بشم و  یم قینفس عم هیشدم ،  جیگ یدونم کجاست ول یگردم ، م

وسط  نمیش یکنم و مستأصل م یتونم ببرمش ، عصا رو رها م یفته نم یم ادمیکنم و تازه  یتشت و آب م.... 
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 ستیتونستن ن یمن هر خواستن يو نتونستن ، چرا برا یناتوانکنه از  یم دایآشپزخونه و اشک راه خودش و پ

 چرا ؟؟؟ 

 يبه مامان مهر دی، با ستین تیکردن و شکا يبلند شو وقت خود خور یلی، ل کیبم رو سرامکو یمشت م با

 ؟  يخوام اما چطور یم. تا تبش دردسر ساز نشده  یکمک کن

کرد به  یاصرار نم يشه انجام بدم حداقل تالشم و کردم ، کاش مامان مهر یم يهر کار دیشم ، با یم بلند

 .... دکتر نرفتن 

تالش چند  نیا... آب  يها يبار بطر هیبار تشت و دستمال ،  هیگردم ،  یرم و بر م یدفعه تا آشپزخونه م چند

 شیشونیپ يرو سیکنم و دستمال خ یاش م هیپاشو يکشه ، فور یپش خودم چند ساعت طول م يا قهیدق

و  يبه تن مامان مهر تهف یشه و لرز م یبدنش کم م يدما.. کنم  یبدنش رو مدام چک م يذارم و دما یم

کشم رو  یباره ، کم آوردم ، پتو م یو چشمم م گهیزنه ، لبم ذکر م یتمام مدت دلم شور م... ترس به دل من 

 یخوب تیوضع يزنم ، لرز ادامه دار مامان مهر یذارم کنار تخت و ضجه م یره ، سر م یبدنش و توان از پام م

شهر  نی، تو ا یک یکمک بخوام ول یکیاز  دیبا.. گه  یم ونیو هذ جهی، خودش هم هوش نداره ، گ ستین

شماره اش  یبه ساعت و همه چ تیاهم یب..  داستیآ ادیم ادمیکه  يشماره ا نیاول.. کدوم آشنا ؟ کجا ببرمش 

 .....  رمیگ یرو م

************************************* 

بد حال  ضیکنه مر یفکر م نهیمن و بب یها ، هر ک تیفور يدوزم به ورود یو چشم م یزنم به صندل یم هیتک

 یکردم و تازه وقت دارشیزنگ زدم از خواب ب دای، به آ ضمهیدونه حال خودم بدتر و گرفته تر از مر یدارم نم

 نبود ؟  ادمیچرا به اورژانس زنگ نزدم خودم به فکر افتادم چرا  دیپرس

به اورژانس نبود ، ازش  ادمیکه خودم داشتم  يزیانگ رقت تی، هول و دستپاچه شده بودم با اون وضع جیگ

 یخودش و م يزنم که اجازه نداد و گفت فور یشدنش و گفتم خودم زنگ م داریکردم بابت ب یمعذرت خواه

 . رسونه تا تنها نباشم 

 دنشونیشدم ، رس یعصب میفکر یاز خودم و ب شتریپر از خواب و من ب یی، با چشم ها مانیهمراه ا اومد

 ... همزمان با اومدن آمبوالنس بود 
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اشک من  تیموقع نیتو ا مانیو ا دایخوام آ یشه و نم یم سیپر از اشکه اگر پلکم و باز کنم ، صورتم خ چشمم

 يو چشمها مانینگاه پراز ترحم ا ای،  ستمین يافته عاد یب ادمیخوام  ینم.... که تو دلمه  یی، عقده ها ننیو بب

 . کنه  ینیو سرم سنگر دایکنجکاو و محق آ

 ... ، االن حالش بهتره  یلیآروم باش ل:  نهیش یتو گوشم م دایآ يفشاره و صدا یشونه ام و م یدست

 یم شی، راض ادیب نیخونه ، آسمون به زم ادیآروم باشم ، تو مغزم جنگ و تو دلم غوغاست ، ماهان ب يچطور

، به  دمیرس یشد ، به صفر نم ینم رمیبانگیشب گر هیاونم  ياریهمه بدب نیکنم بذاره عمل کنم ، اگر پا داشتم ا

داشته باشم نه راه پس  شیکه نه راه پ يبدجور من وخفت کردن طور ییو تنها یسخت يبودن ، لحظه ها یته

 ... که از خودم خجالت بکشم  یی، تا جا

ند مضحک و مسخره به لبخ هیکنم ، با  یو رد اشک و از صورتم پاك م رمیگ یو مخالف جهت صداش م سرم

خدا رو شکر ، شما رو هم زابراه کردم ، : دم  یگردم و بدون نگاه کردن به صورتش جوابش رو م یطرفش بر م

 . به اورژانس نبود  ادمیاصالً 

 خرد تر بشم ؟  نیبزنه و من از ا یترسه حرف یشه و بس ، نکنه اونم م یفشردن شونه ام م جوابش

بود حرف و تو دلش  نیا یواقع یخودش بکنه ، مهربون يبد ، حق من نبود من و فدا یلیبه من بد کرد ، خ دایآ

 یمن آب بشم ، از خودم م ایدهن باز کنه  نیخواد زم ی، دلم م ادی، بدم م زارمینگه داره تا بگذره ، از خودم ب

 ؟؟؟  یک دایبجز آ: دم  یزنگ زدم و خودم جواب م دایپرسم چرا به آ

کنه ، انتخاب ماهان  یفکر نم هی، مثل بق ستین هیهست که ماهان مثل بق دیو ام یوشحالخ نیدلم ا يتها ته

 ... همه آدم ماهان من و خواست  نیا نیشهر درندشت و ب نیمن بودم ، تو ا

صورت  نیرم ، نگاهم ب یشم و به طرفشون م یرمق بلند م ی، سست و ب رونیب انیهمزمان م مانیو ا دکتر

که  یشه ، شب یبرام زنده م یحال هیکنم ،  ینگاه نم مانیهم به ا يگذر یشه ، حت یم نییپاباال  نیدکتر و زم

و نباشم ، االن هم  رمیخواست بم یکشتن من ، اون شب دلم م تیحلقه شده بود دور گلوم به ن ایلع يدستها

، از فکر  دنیدارم ، هوا کمه واسه نفس کش ی، اما حس خفگ ستیدور گردنم ن یخواد نبودم ، دست یدلم م

دست  یبه ب!!! جا  کیمختلف اما ختم شده به  ریدو تا فکر تو مس دیگذره ، شا یم یچ دایو آ مانیتو سر ا نکهیا

 ....  دایبود و باختن سهم آ مانیبازنده ، برد با ا یکیو  يزبا يبرنده  یکی!! و پا بودن من 

 : زنم به خودم  یکشم و تشر م ینفس م نیسنگ
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 نیمثل زم دیحرکت تو نبا ریمس یلیشروع ؟ ل ي، به نقطه  نجایبه ا یبرس تشیتا نها یهمه راه رفت نیا یلیل ـ

که دور  يبر یبه راه يقول داد!!  یو شکست رتینقطه باشه ، تو مس هیتو  انتیشروع و پا دیگرد باشه ، نبا

 يتا آخرش ، قرار نشد تکه ها يبر اپرو ینفس و ب کی ، يبه عقب برگرد یبرگردون نداشته باشه و نتون

همه  نی، پس ا ي، از نو زاده و قالب زده شد یاز لرزش دوباره داشته باش ختنیفرو ر میو ب یشکسته رو بند بزن

 چرا ؟؟؟  يدیتزلزل و ناام

پروانه شدنم ،  ي هیکنم ، هد یکه ماهان گردنم انداخت و لمس م یپالک يروسر ينو زاده شدن ؟ از رو از

 جیوجودم بس يزنه ، همه  یچشمک م دیبنده و ام یچمدون م يدلسرد!  ستمیتنها ن!  ستمیاالن من ، من ن

خاکستر باشه  ریز شیآت دیبه حالم بسوزه ، درد من نبا یبذارم دل کس دیشه ، نبا یشن و تمام توانم جمع م یم

 ننیمن و بب یقیخود حق دیسفت و مقاوم بودن ، با کنم به یصورتم و دعوت م يکنم ، عضله  ی، قد راست م

 ... ناتوان رو  يشکست خورده  یلیل هینه 

 دکتر ؟  يچطوره آقا تشونیوضع ـ

 !! شه  یباشن بهتر هم م نجای، امشب و ا رنیگ ی، االن دارو م شیپ قهیخوب ، بهتر از چند دق ـ

و  دیکنم ، اوراژنس به موقع رس یکشم و خدا رو شکر م یم یره ، نفس راحت یزنه و م ینم يا گهید حرف

 ... خطر رفع شد 

 . مونم  یخانم ، من م یلیخونه ل دیبهتره بر ـ

 ... جمله  نیکلمه اش سالم بود و بعد ا نیهمکالم شدم ، اول مانیهشت کلمه با ا يجمله به اندازه  نیا با

 . مونم  یممنون ، م ـ

، محض خاطر  ییچشم و رو یبودنم نه از سر ب يخورم ، جد یخودمم جا مو محکمه که  يجد يبه حد لحنم

 ... قوت قلب دادن به خودمه 

 ...... ذاره  یگرفتن دارو من و تنها م يرم برا یمکث و گفتن پس من م یجا خورده انگار با کم اونم

************* 

که رفت رنگ و  ید نکنه ، اثر داروها و حمامدوباره عو یضیکشم تا مر یباال م يمامان مهر يگلو ریرو تا ز پتو

 تشیمرخص شد ، وضع مارستانی، صبح از ب استیآرومش آرامش دن يو بهتر کرده ، نفس ها يمامان مهر يرو

از  یکیچند ساعت از راه برسه ،  نیا یشد تا راحت یپشت سرگذاشته م شیشب سخت پ دینرمال شده ، با
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باشم به ساحل امن و  دهیپشت سرگذاشته باشم و رس دیشد یطوفان نکهیمن ، مثل ا یسخت زندگ يشبها

 .... شکنه و بس  یم ییایدر يمرغ ها يکه سکوتش رو صدا یآروم

کنارم بودن ، هم صحبت شدنم با اونها در حد چند کلمه بود ،  يتا وقت مرخص شدن مامان مهر مانیو ا دایآ

و  مانیا یهم وقت يسکوت تنها از طرف من نبود ، مامان مهر نی، ا شتریکه گفتنشون الزم بود نه ب ییکلمه ها

رو بندازم ، اما زود به خودش مسلط شد و  نهااونم انتظارش رو نداشت به او دیجا خورد ، شا دیرو همراهم د دایآ

 یدر کار نبود اما نم ینگفت ، سرزنش يزیهم چ يکه کرده بودند ، مامان مهر یتشکر کرد از حضور و کمک

نرفته  يمامان مهر یضیده ، استرس مر ینشون م یکنه ، چه عکس العمل یدونم ماهان اگر بفهمه چکار م

کمک  يبرا لیدل نیو تنها بودنم خودش بهتر يماهان افتاده به جونم ، حال بد مامان مهر دنیفهم يدلهره 

 ... خواستن از اونهاست اما 

 یمن و تنها نم يدونم مامان مهر ی، م امیم رونیاز اتاق ب زنم و یم يمامان مهر یشونیآروم به پ يا بوسه

چکار کنم ، چون  دیآوردنش با رونیب يدونم برا یافتاده تو چاه که نم یدلخوش کردم ، سنگ تشیذاره ، به حما

به طرف آشپزخونه  رمیمس... بزرگ  ي همخمص هیمن و انداخت تو  صالیلحظه است هیشه همونجا بمونه ،  ینم

 ... کنه برم تو اتاق  یوادارم م لمیزنگ موبا يصدا است اما

سخت  يتو لحظه ها شهیداشتم به حرف زدن باهاش ، از بس خوب و مهربونه هم ازیسمانه است ، ن ي شماره

پوکه  یو دلم م رمیگ یحرف بزنم وگرنه غمباد م یکیبا  دیکنم با یکه حس م يرسه ، اون لحظه ا یبه دادم م

 ... 

 ؟؟؟  ییدای، کم پ میریتو رو بگ میتو بنداز دیبا گهیسالم خانم ، د ـ

 یکیدادم که  امکیخبرم ، چند بار پ یهست ازش ب يهفته ا کیزنم ،  یبند حرف م هیو  رمیگ ینم نفس

 : تو جواب دادن  ارهیجواب نداشته ، اونم کم نم شتریدوتاش ب

 ؟؟؟  يمن تور بنداز ي، برا یرفت نجایتو از ا ـ

 . ذره شده بود  هی؟ دلم برات  یخوب ـ

 ... اگر درس و پروژه بذاره منم خوبم  ـ

 ... خرج داره سمانه خانم  یبزرگ ـ

 !! با درس ها  یکن یتا خرجش ، تو چکار م شترهیدردش ب ـ

 . اما کار نشد نداره  دیو جبران کنم طول کش یتا عقب افتادگ ـ
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 چطورن ؟  تیهم خوب ، از آقاتون چه خبر حالش خوبه ، مامان مهر یلیخ ـ

و  میبود مارستانیهم ب شبی، آنفوالنزا گرفتن ، د ستیهم حالشون مساعد ن يماهان رفته سفر ، مامان مهر ـ

 ... 

 ؟؟؟  یلیل ـ

نبود ؟ ماهان ؟ برات سخت  يگفتن سمانه چند تا سؤال با همه ؛ حالشون خوبه ؟ تک و تنها چکار کرد یلیل

 .... گفتن سمانه مستتره  یلیسؤالها تو همون ل نیا ي؟؟؟؟ همه  یکن یکجاست ؟ حاال چکار م

 یگرفته دور خودم م جهیکه سر گ يسخت بود سمانه ، مثل کبوتر: پر از بغض  ییخواد با صدا یدرد دل م دلم

 .... ، نصف شب هم بود  دیرس ینم یی، فکرم به جا دمیچرخ

 ؟؟؟  يخور یآب م وانیل هیبهت گذشته آخه ، ی؟ آروم باش ، چ یلیل: صحبتم  ونیم ادیبار دوم م يبرا

 : دم  یراه دورش ادامه م یتوجه به دلواپس یب

 . زنگ زدم  دایبند نبود به آ ییدفعه بد شد ، دستم به جا کی يحال مامان مهر ـ

 !!  ستین بهیکه غر دای؟ آ یناراحت نیاز ا ـ

کنم  یم فیبهم گفت و براش تعر دایکه آ ییزهایو مختصر تمام چ دیشده ، خالصه ، مف بهینبود ، غر هبیغر دایآ

ده ساکت ، جمله  ی،سمانه تا آخر حرفهام گوش م هیچ دمیکه هنوز نفهم یلیگم ، از دل ی، از احساس خودمم م

 : گه  یم یسمانه چ نمیمونم بب یگم و منتظر م یآخر و م ي

 ... من از عکس العمل ماهان نگرانم  ـ

،  یشناس یخوب شوهرت و م یترس وقت نیا دهی، از تو بع یلیخودت بود ل يصحبتها ونینگران ؟ جوابت م ـ

 ... حرفهاست  نیاز ا شتری، درك آقا ماهان ب ستیترس و دلهره ن يکه منم شناختمشون جا نطوریا

 ! دونم  ینم ـ

 !! ها  کهی، امتحانات نزد يایب يخوا یت بزرگش نکن ، حاال از خودت بگو نمهم واسه خود نقدریا! بدون  ـ

 ... بار سفر ببندم  دیمن با ادیماهان ب!! چرا  ـ

 یکم دارهیزنم تا اگر ب یسر م يکنه و منم به مامان مهر یم یدوباره اش خداحافظ يها یبا دلگرم سمانه

 ... و سوپ براشون ببرم  وهیآبم

******* 
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تو  ادیتخت ، قلبم م يو از رو يکنه و مامان مهر یشدن در ساختمون من و از جا بلند م دهیبه هم کوب يصدا

در و به هم بکوبه بجز ماهان ؟؟؟  يجور نیتونه ا یم یکنم ، ک یحس م یکیدهنم و ضربانش رو همون نزد

 .... کرده بود  هحوالگرده ، احتمال اومدنش و به فردا  یبر م یک قاًیکه نگفته بود دق یماهان

کنه ، اشک هجوم  یم ییخودنما ی، دلتنگ نمیب یصورت بر افروخته و ناراحتش رو م یره وقت یاز تنم م روح

 . نگاه بودم ، هستم  نیصورت ، ا نیپشت پلکم ، چقدر دلتنگ ا ارهیم

که مثل بازار شام همه  یره ، نگاه یو م ادیم يمن و نگران مامان مهر ي دهیصورت ترس نیتوأمان ب نگاهش

حالت تصور  نیوقت ماهان و تو ا چیوقت ، ه چیه....  ی، نگران تی، عصبان يشه ، دلخور یم دایتوش پ یحس

باشه و  يبه حال مامان مهر مربوطحالت ها  نیدم ا یاحتمال م یشه وقت یم شتریتنم ب ينکرده بودم ، لرزه 

 !! که من کردم  يکار

هم شوکه شده ،  يمامان مهر یحت ادیدر نم ییهم صدا يکنه ، از مامان مهر یم فشرده نگاهمون يلبها با

 : کنم  یسکوت پر صدا ، به زور لبهام و از هم باز م نیشم واسه شکستن ا یقدم م شیخودم پ

 !!  يسالم ، خوش اومد ـ

 یدستمال هیکنه ، شب یهست تب و تاب ماهان و کمتر م یدونم ، هر شکل یشده نم یو صدام چه شکل صورت

 ...  يذار یتب کرده م یشونیپ يکه رو

و فشار  ي، دست مامان مهر ستهیا ی، کنار تختش م يطرف مامان مهر ادیده و م یلب جواب سالمم و م ریز

 ؟ االن حالتون چطوره ؟  دیچرا بهم نگفت: کنه  یبوسه و گله م یرو م شیشونیده ، پ یم

زد  یرو با ماهان حرف م قهیبود چند دق ی، به هر سخت ستیم حالشون خوب ناجازه نداد بهش بگ يمهر مامان

 ... اومد تهران  یکرد و م یکارش و رها م دیفهم یاز ماهان ساخته نبود ، اگر م يتا شک نکنه ، از راه دور کار

 !  یکن یقدر بزرگش م نینشده تو ا يطور: شنوم  یم قیعم يدره  هیو از اعماق  يمامان مهر يصدا

 لرزونه  یکه زلزله است و لبهام و م یکنه ، اخم یبه من م یاخم نگاه پر

 .  دیگفت یبهم م دیبا ـ

، اخم ماهان نه تنها لبم ،  نمیب یرو دست ماهان و لرزون م يمامان مهر ياشک نوازش دستها يپشت پرده  از

 . کنه  یو رو م ریوجودم و لرزونده ، ز يهمه 

 !! تو اتاق  ایب یلیل ـ
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 ی، چ يشدم بعد از چند روز دور ری، غافلگ ی، چه استقبال ینیدلنش داری، چه د ستیتو صداش ن ینرمش چیه

 ... شد  یکردم و چ یفکرم

 . چشم  ـ

 . کنم  یبدرقه اش م سیخ يکنه ، با چشمها یزودتر اتاق و ترك م خودش

 ؟  یلیل ـ

 بهش بگم ؟ ی، چ هی، از همون هم عصبان دهیفهم:  يکنم به مامان مهر یم رو

 !! باشه  يا گهید زیچ شیناراحت لیدل دی، شا یبهتره باهاش حرف بزن ـ

از من ناراحته ،  نهی، مهم ا ستیمهم ن یناراحت لیکنم ، دل یزنم و دستور ماهان و اطاعت م یزور لبخند م به

 . بخشم  یخودم و نم

کردم  یمحض بود فکر م یالیره ، خوش خ یکشه و قدم رو م یمرم تو اتاق ، کالفه دست تو موهاش  یم

 ... بلند تر هم شدن  یطوفان يایدر نیا يآروم تر شده ، موجها

 . در اتاق و ببند  ـ

 . امر امر ماهانه  بازم

 ؟  يکرد یو مخف ی؟ چرا نگفت يبا من چکار کرد یدون یم ـ

و دلت  ی، نخواست خودت اونجا باش یش یاجازه نداد ، گفت دلواپس م يمامان مهر: دم  یو قورت م بغضم

 ...  نجایا

 !! نه که نبود  ـ

مامان  یضیتموم بشه ، مر دینگاهم نکن ، حرفم با يجور نیا: دزده  یکنم و اون نگاه م ینگاهش م دلخور

 يبهم بگه تو خونه  دیاون باشده ،  یبشنوم چ مانیاز ا دی؟ من با يچرا به اونها زنگ زد یو بهم نگفت يمهر

 بودم ؟  ی، چه حال دمیکش یچه خجالت یدون یگذشته هان ؟؟؟؟ م یمن چ

مشت  يفته به دستها یآخر نگاهم م يکنه ، تو لحظه  رمیهست که سربه ز نیبلند و سنگ يبه حد ادشیفر

و انجام نده ؟ ممکن بود  يکنه چه کار یسرخ شدن ، خودش و کنترل م ادیکه از فشار ز يشده اش ، دستها

 ؟  ادیاون دستها تو صورت من فرود ب

 بگم ؟؟؟  ی، چ یلیبگم ل یمن به تو چ ـ
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کردم ،  دشیگه ناام یپر از افسوسش م يکنن ، صدا یم دایراه خودشون و پ یکی یکیاشکم  يها قطره

 ....  قتیحق نیبه ا يدرهم مهر دنیرفتنش و به هم کوب

 یهمه چ ستیدر بسته و تنها شدن ، قرار ن نی، هم یاتاق خال نیهم یعنیخوردن  نیشدن و زم یپا خال ریز

 .... ياگر تو نخوا یگذره ، حت یم دیکه با يوقت ها اونجور یبگذره ، بعض يهمون طور که تو دوست دار

که خاموش نشده ،  ییجواب و شماره ا یگذره ، من موندم و چند تا تماس ب یاز رفتن ماهان م یساعت چند

کنه تا قطع بشه ، ماهان قهر  یکنه به امون خدا ولش م ینم جکتی، ر ستیدر کار ن یجواب یخوره ول یزنگ م

که خودم از  يها و انتظار ینیب شیپ يدادن نداد ، نخواست جواب من و بشنوه ، همه  حیتوض يکرد ، اجازه 

 کنه ؟؟؟  ینه ، االن کجاست و چکار ممو یقهر م یماهان داشتم غلط از آب در اومد ، تا ک

و  مانیا يما نبود ، احساس مسخره  نیکاش اون گذشته ب يشم ، ا یکاش ها م يدست به دامن ا شهیهم

ماهان از  یبد اخالق يگه همه  ی، حسم بهم م مانیا دنیمسخره تر معصوم خانم و بعدش پا پس کش يحرفها

 ..  رهیگ یهمون احساس ناپخته سرچشمه م

خواست من و  یکردم ، ماهان واقعاً م يسپر ییکه به تنها یکنم به رسم چند شب یو تو بالشش فرو م مسر

شکنه و هق هقم و تو بالشش خفه  یبار بغضم و م نیچندم يماهان برا يمشت شده  يدستها ریبزنه ؟ تصو

 یگه آروم م یم يمامان مهر ،موند دردش کمتر بود تا بذاره بره و به تلفنم جواب نده  یزد و م یکنم ، م یم

موقع  یخودش و با ب يره من چکار کردم ، مامان مهر ینم ادشیکنه ،  یشه فراموش که نم یشه ، آروم م

شدن  یعصبان يمن تا تجربه  يبشه برا یاتفاق الزم بود تا درس نیدونه ، اما انگار ا یشدنش مقصر م ضیمر

 . ماهان و داشته باشم 

رو نداشت ، بعدشم اتاق و  يلقمه ا چیفرو دادن ه ییمن توانا يسکوت خورد و گلو شامش و تو يمهر مامان

 ... شدنش  یو بارون يابر یکه خار چشمم شده ، بان ییتنها

 یشمار ساعت همراه م هیثان کیت کیکشم ، با ت یماهان دراز م يتخت و رو به جا يکشم لبه  یو م خودم

درد دل  یخال يخودش با جا يرفتن ، به جا شهیرفتن و هم ستیدر کار ن یدنیشم ، اما مثل خودشون انگار رس

 ... کنم  یم

 نیشه ، به نوازش سلول به سلول ا یم دهیپلکم کش ریآروم ز یخواب ، دست یو منگ يداریخواب و ب ونیم

 هیالنفسم و همراه بغضم !! وجودم  يشده با همه  نیطور ، عج نینفسش هم هم یدست وابسته ام ، به گرم
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اشک صورتش و تار  ي دهشه ، از پشت پر یم سیکنم و صورتم خ یدم ، چشم باز م یسکسکه وار فرو م هیال

 .  نمیب یم

 ؟  ياومد ـ

نگاه ماهان ، مثل دل خودم ، از ترس رفتن دوباره اش مچ دستش و  يخش دار و گرفته است اندازه  صدام

 ماهان ؟؟؟  يدوباره نر:  رمیگ یمحکم م

رو  يکنه و نفسش رو تو صورتم ، با دست آزادش موها یتخت رها م يبه آرنج دستشه ، خودش و رواش  هیتک

 !!  یستیخوبه که قهر ن: زنه  یصورتم و کنار م

زنه ؟ قهر ؟؟؟  یحرف م یاما از چ رمیگ یآرامش رو به صورتش ، نگاهش و صداش تو دلم جشن م برگشتن

 چیکه به من داد ه یخورد با خودم عهد بستم به جبران عشق یکه بند بند وجودم به وجودش گره م يلحظه ا

تا  دمیمرز تخت دراز کش نیو آخر شیخال ي، رو به جا یو ناراحت يریدلگ تیتو نها یوقت باهاش قهر نکنم حت

دونم اشتباه  یخودمم م که ی، قهر کردن حق و سهم خودش بود نه من ادیو منتظر هستم ب ستمیبدونه قهر ن

 ... خودم  یکردم ، هلهله برپاست تو وجودم چرا که شده ماهان خودم ، ماهان دوست داشتن

 یم هیدم ، از خودش به خودش گال یاش فشار م نهیس ونیخزم تو آغوشش و سرم و م یشرم م یپروا و ب یب

 : کنم 

 !!  ياین دمیترس یم ـ

ره ، دلِ تار به تار موهام  یکنه و م یرو جمع م شیدستش ، ترس بار و بندل يشم تو حلقه  یو جمع م فشرده

 گهید يزهایچ یلیو شروع کردن رو بهش بدهکارم ، مثل خ میحرف بزن دیواسه لمس لبهاش تنگ شده بود ، با

 :  دیکه به من بخش يا

شه ،  یاستراحت خوب م دکتر قبول نکردن ، گفتن با میخوب نبود ، ازشون خواستم بر يحال مامان مهر ـ

بدتر هم شد ، دستپاچه شده  يمراقب بودم اما شب حالشون بد شد ، نبودنت سخت بود ، با حال بد مامان مهر

 ...  خچالیگاه تو  هیگاه انگار تو کوره باشن ،  هیبودم ، تب و لرز همراه هم ، 

نصفه آدم بودم و  هی: ده  یش مکنم ، خوبه که ماهان داره گو یو با فرو دادن آب دهنم کنترل م بغضم

، تک و  دمیخوره ، ترس یدندون هاشون از سرما به هم م دمید ی، وقت يمثل مامان مهر یضیاز مر يپرستار

چنگ زدم و همون موقع  دیرس یم مکه به ذهن یو سر درگم بودم و به تنها راه نجات چی، گ تیوضع نیتنها ، با ا
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خواست تا به دادم برسه ، به  یهمراه م هیبه اورژانس نبود ، تو اون بل بشو هم دلم  ادمیشدم ،  شمونیهم پ

 ....  يمامان مهر یفکر نکردم جز سالمت يا گهید زیچ

من به خاطر توئه ،  یفهمم ، ناراحت یم: گوشم و  يکنه به تکرار و صداش پرده  یکمرم و نوازش م دستهاش

 یکه دلم م ينفر نیآخر!!  يشد یشکست و خرد م یمعصوم خانم م ای دای، آ مانیا يغرروت جلو دینبا

گفتم  يدیو بگه د مانیا يهااونها بودن ، مبادا معصوم خانم زل بزنه تو چشم یخواست تو بهشون زنگ زده باش

بازم  مانیا ای؟؟  یچه برسه به زندگ ادیدختر از پس خودش هم بر نم نیخوب کردم و حق با من بود ، ا يدی، د

بود ، که تو  نهایمن از ا یکنه ، ناراحت شخندیو عشق ما رو ر یبخواد زندگ دایاون آ ایدلش به حالت بسوزه ، 

 !!  یچشمشون کم نباش

 دونسته ؟؟  ی؟؟ ماهان م دایآ شخندیزنم به چشماش ، ر یکنم و زل م یو بلند م سرم

 ؟؟  يتو هم با خبر بود ـ

 ؟ یاز چ ـ

 !!  دایحس آ ـ

 ؟  یچه حس: پرسه  یرده مک اخم

 .  یدون یخودت بهتر م ـ

 خودش بهت گفت ؟  ـ

 ؟؟؟  یدونست یپس م ـ

 خودش گفت ؟ : پرسه  یتر م يو جد دوباره

دونم ،  یرو نم تشیحرفها بود ، ن نیزدن هم داری، ظاهراً قصدش از د هیآره ، همون روز سفرت به اروم ـ

 ...  دمینفهم

 ؟؟؟ یلیل ـ

 .  زیسرزنش داره ، تند و ت یچاشن لحنش

کردم تا با  يتو نقش باز ي، جلو ختیکنم که من و به هم نر یانکار نم یداشتم ، مهم بود و نبود ، ول دیترد ـ

 یضیکه پشتش بود ، مر یتی، ن دایآ يبرام تازه شد ، حرفها یهمه چ یتو که رفت... سفر  يآسوده بر الیخ

 !! ان نمونده بود ماه ی، توان يمامان مهر

 ؟؟  یوجود دوباره بهش رو انداخت نیبا ا ـ
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 ...  يکرد یم کیخودت و کوچ دیگه نبا یم یزبون یبا زبون ب!! چرا  یو سرزنش نداره اما ناراحت خیتوب لحنش

 . رو نداشتم  یتو اون لحظه جز اون کس ـ

کنم  یگردنش رها م يشم تو آغوشش ، نفسم و تو گود یکنه و دوباره حبس م یمظلومم کار خودش و م لحن

 ؟؟  یدونست یم یاز ک: 

جور موقع  نیا يمامان مهر!! حسود کوچولو : شنوم  یآرومش رو م يخنده  يلحنم پراز حرصه ، صدا ناخواسته

و خودم  اوردمیدونستم ، به روش ن یکه شب جمعه اش رو نشناسه ، از همون اولش م ییگه کور شه گدا یها م

نبود تا  هیاز بق يکنه ، رفتارم با اون جدا ازتونه ب یتو فکر و ذهن نه داره ، نه م ییتا بدونه جا راههیو زدم به ب

 ؟  یکن یباور م!! نداشته باشه  یبرداشت اشتباه

 داشت ، ماهان ؟  یبود دست برنم نیاز ا ریاوهوم ، غ ـ

 جونم ؟  ـ

 .... امشب  ـ

 . شه ، به زبون آوردنش هم سخته  یود اما نمزدنم به سرش افتاده ب یلیخوام بپرسم فکر س یم

 ؟  یامشب چ ـ

 مشت شده بود ، واسه نزدن من ؟؟؟  یدستت واسه چ:  ایزنم به در یم دل

... آروم شدم  یکم دمیو نگاه دلخورت رو که د يتلنگر و انفجار ، حال مامان مهر هیبودم ، منتظر  یعصبان ـ

 . نکنم و تا ابد شرمنده ات نشم  ییرفتم که خطا

کنم ، دروغ نگفت و انکار نکرد ، اجازه  یخواسته بزنه و خودش و کنترل کرده ، ساکت تو بغلش جا خوش م یم

 : بشه  یسکوت طوالن نیده ا ینم

 ؟؟  یعنی ياالن قهر کرد ـ

 هیپاشو يتب کرده بود و برا يکه مامان مهر ی، اون شب ادیز یلیخ!! درد داره : کنه  یبغض سر باز م دوباره

اتاق  ریخوردنها ، دست و پا گم کردنها ، چند دفعه مس نیکردنش هفت خوان درد و پشت سر گذاشتم ، اون زم

 ... تشت آب گذاشتن  وو پاهاش و ت شیشونیپ يتا آشپزخونه رو رفتن و برگشتن ، دستمال رو

 ؟؟؟  یلیل: زنه  یده و صدام م یو از تنش فاصله م تنم
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مشت  يدستها دنید يتمام اون لحظه ها به اندازه : حرفم نا تموم بمونه  دیدم ، نبا یتوجه ادامه م یب منم

به سرت آوردم  یچ.... بوده اما اون لحظه  ادینکرد ،دفعات متنفر شدن من از خودم ز زارمیتو از خودم ب يشده 

 .... من 

 انیتموم شدن ، پا لیپر از عشق تنها دل ي، نوازش و لطافت بوسه ا یده حرفم تموم بشه ، گرم ینم اجازه

 ییجاها هیدلخواسته و دو طرفه ،  یشه ، آتش بس یها و شکوه ها م هیگال يشدن همه  ریگرفتن و ختم به خ

 .... حس کار خودش و بکنه ، راه خودش و بره  ياجازه بد دیبا

 ... االنه  نیشه حرفام ناتموم بمونه ، وقت گفتنش هم یه ، نمافت ینم يدل به دل ماهان بدم ، وقفه ا بخوام

 ماهان ؟  ـ

 جونم ؟ : کنه  یو از کنار سرم بلند م سرش

 !! خوام نگو نه بهم قول بده  یم يزیچ هی ـ

 ؟  یچه قول:  هیپر از دلتنگ چشماش

 .... در موردش  میپام و عمل کنم ، قبالً با هم حرف زد ياجازه بد ـ

 باور کنن نگفتم ؟  یکه هست یشکل نیم بذار تو رو هممنم گفت ـ

،  یستیهم کنار من ن شهی، هم ننیب یچشمها نم نیهمه من و با ا یول...  یگفت: کشم رو چشماش  یم دست

 .... شه  یده ، حاال که م یعذابم م نیمونم و هم یواسه کمک به خودمم در م ییجاها هیمن 

کنم ، تو هم امتحاناتت رو بده تا  یم دایخوام ، دکتر خوب پ یتو رو نم ي، غم و غصه  یلیتمومه ل يتو بخوا ـ

 ...  ادیم شیپ یچ مینیبب

 !! يقول داد ـ

 !! قول دادم  ـ

********* 

 ! ؟ رازیالاقل تا ش امیجور کنم ، بذار همراهت ب طیبل هیتونم  یم!!  یلینشده ل ریهنوزم د ـ

جمله رو  نیزنم به صورتش ، خوبه چند بار ا یتخت و زل م يکنم رو یو رها م بندم ، خودم یساکم رو م پیز

من هر  ی، ول ي، اوامر ي، دستور یمختلف ، خواهش يجمله رو که با شکل ها نیهم ناًیتکرار کرده باشه ، نه ع

 : جواب براش داشتم  هیبار 

 افته ؟  یب میساعت و ن کیساعت ،  کیخواد تو  یم ی، چه اتفاق یهست ینگران چ!! ماهان  ـ
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، محض خاطر  یزن ی، بعدش چرا نفوس بد م کی نیافته ا یهم م هیصدم ثان کیلحظه ،  کیاتفاق تو  ـ

 . گم  یخودم م

داره ، رفت و  ادیرزرو کردم ، تازه از سفر برگشته و تو شرکت هم کار ز طیخودم بل يخبر ماهان برا یو ب یدزدک

،  ستمیخودم با يپا يتونم رو ینشون بدم م دیبا ییجاها هیکنه ، منم  یم خسته اش رازیبرگشت پرواز تا ش

شه تو  یبلند م نجایاز ا مایهمون موقع که هواپ دیاز اونها ، مطمئنم وح یکیاون پرواز چند تا مسافر داره منم 

گفت  یزنگ زده بود و با ذوق م یداشت ، وقت اقیصداش تا اون حد اشت یمنتظر منه ، وقت رازیفرودگاه ش

 یجدا شدن از ماهان به حد کاف نهایا ي، باالتر از همه  ستین ینگران يجا گهیشه ، د یشروع م یامتحاناتم ک

 . شه  یباشه دل کندن سخت تر م شتریسخت هست ، هرچه زمان با هم بودنمون ب

چند روز  نیکنم ا یتو دلم دعا م نمیب یو دلخورش رو م یاالن که روبه روش نشستم و صورت ناراض نیهم

منم سهل و  يدونه برا یبرداره و ببره ، خودش م اهیرو هم باد س هیثان کی، همون  هیثان کیساعت ،  کیبشه 

دستام  ینگاهم ، تو سست وکنه ، خوبه حرف دلم و ت یسماجت سخت ترش هم م نیو داره با ا ستیآسون ن

حال من .  ستیو بازم دست بردار ن نهیب یسفر م نیشروع ا يپاهام برا یلیم ی، تو ب یبستن ساك مسافرت يبرا

 دارید يسرخوش از مژده  دیبا یهجر و تحمل کنم و از طرف دیطرف با کیکه از  یتر از ماهانه ، من ینگفتن

 . از خانواده ام نداشته ام  یحرف زدن سهم وصدا  دنیبه دوماهه که جز شن بیباشم ، قر

ذارم و عطرش و نفس  ی، سر رو شونه اش م اهیفرستم دنبال نخود س یارش ، بغض و مکشم کن یو م خودم

 : هوا کردن  يلحظه ها يبشه برا رهیتا ذخ نیو سنگ قیکشم ، عم یم

عمر  هیسال بخور نون و تره ،  کی،  يمامان مهر يگذشته ، منم مجبورم ، به گفته  يچشم به هم بذار ـ

 ... بخون نون و کره 

که  یتمام شدنش ندارم ، کنار کس يبرا يگاه عجله ا چیکه ه یبازوش ، اسارت يحلقه  ونیشم م یم ریاس

راهها به  يو همه  نیریمزه ها ش يرنگ ها گرم ، همه  يبازه ، همه  یرنگ م ی، معن یباش يدوستش دار

از من  یمهربون نیپس ا از، بر اومدن  وبیاگر من عمر نوح داشته باشم و ماهان صبر ا یرسه ، حت یمقصد م

 .هاست  یخوب يچرا که ماهان تداوم همه  ستیساخته ن

از  یشه بغض یچسبه به تنم ، م یشه گوشت و م یکنه م یکه کنار هم قطار م ییدستهاش و کلمه ها نوازش

 : بنده  یو راه گلوم و م اقیسر اشت
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، تنها  یباش دهیرس یهست قشیکه ال يزی، به چ یرو باال رفته باش یترق ياون روز که تو پله ها دنیفکر د ـ

 . يزیمن همه چ يکه برا یخودت باور نداشته باش دی، شا یلیل هییجدا نیتحمل ا لیدل

 یم دادی، پاك ، چشم هاش حرف دل و ب یقلیصاف و ص نهیزنم تو چشماش ، مثل آ یکنم و زل م یبلند م سر

ممنوعه به جونم نشسته  ي وهیم نیهاست طعم اگفتن هست ؟ مدت يبرا یتونم بگم ، اصالً حرف یم یکنن ، چ

خواهش و لمس تن  قطخود خود بهشت و صاحب شدم ، آرامش ، عشق ، دوست داشتن ف دنشی، من با چش

دلت تا دلش حد  نیب یپر از مفهموم باشه ، وقت یسکوت ینگاه پر از حرف و گاه هیجمله ،  هیتونه  ی، م ستین

 .نباشه  يو مرز و فاصله ا

تو خونه  ي، با مامان مهر میستادیهم ا يگوشه ، روبه رو هی، تو ازدحام فرودگاه  دهیرس یخداحافظ ي لحظه

من  یهست ول یو ناراحت ياز دلخور ییفرودگاه ، تو نگاهش رگه ها میکردم و همراه ماهان اومد یخداحافظ

 .زل زده به صورتم  بی، دو تا دست تو ج رمیگ یم دیند

 .هات ممنونم  یخوب يبه خاطر همه  ـ

 .منه  زیخواد دم رفتن بدونه همه چ ی، دلم م ارهیم رونیب بشیکنه و دستش و از ج ینچ م نچ

 !  یلیده ل یوداع آخر و م ي؟ حرفات بو یگ یم يدار یچ ـ

با خودم گفتم چه  دمتیبار د نیاول يبرا یگردم ماهان ، وقت یکه برم به تو بر م یهر مدت يمن هرکجا و برا ـ

از حصارها  یلی، دوست داشته باشم ، با تو خ یدوستم داشته باش دمید یهم نم ایو مغرور ، تو رؤ یاز خود راض

، به خاطر تو هم هست ،  ستیرم به خاطرخودم ن یکه دارم م یراه نی، ا یخودم انداخت ادیشکست ، تو من و 

برسم که  يو جنس نگاه تو باشه ، به روز هیهم شب گرانیگاه دخوام رنگ ن یتو کم نبودم م يتو نگاه تو ، برا

 .کنم  یم یتو کم نباشم ، قبل از تو فقط زنده بودم اما االن دارم زندگ يتو نگاه خودمم برا

وقت  چی، سهم توئه ، ه یهست قشیکه ال يزیچ يبرا: شم تو آغوشش  یم دهیشه و کش یتموم م فاصله

 . اوردمیبه دست ن يزیتشکر نکن ، منم کم چ

 تو مکان خودش زده بشه نه هر جا ، مفهومه ؟؟؟  دیقشنگ هم با يدر ضمن حرفها: شه  یم طونیش صداش

تو اون  شهیشد تا من هم یاعالم نم رازیپرواز تهران ـ ش يشه دور کمرش و کاش شماره  یآزادم حلقه م دست

 ... سکون و آرامش بمونم 

 . نشده  رتیحاال هم برو تا د!  يخواد با دست پر برگرد یگذره ، دلم م یود مز یباش ادمیو به  یدرس بخون ـ
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 یشونه ام م يساکم و رو. کنه  یجدا م میشونیده ، لبش و از پ یم تیماهان مزه حما یخداحافظ ي بوسه

 .کنم  یم یخداحافظ ختهیسرخ از اشک نر يندازم و با چشمها

تو اتاقم فراهمه ، کتاب ،  زهایچ هیخانواده ، بق يبرا هیو چند تا هد ندارم ، جزوه و دست نوشته هام يادیز بار

 .کنه  یسفر و قابل تحمل م نیکه ا یشه ، حس یجا نم یچمدون چیمن تو دلمه که تو ه نیلباس ،بار سنگ

و تک تک پله ها رو باال رفتن و  مایکردن سالن فرودگاه تا هواپ یدادن ساکم و ط لیفهمم از زمان تحو ینم

دونم نگاه و دل نگران ماهان همه جا همراهم هست ،  یکشه ، م ینشستنم چقدر طول م یصندل يرو

 .قابل لمس من  یول ینامرئ يگاردهایباد

 .االن تنگه  نیدلم از هم:  ادیم امشیو خاموش کنم که پ میخوام گوش یم

وسعت و  نیا يمن طاقت نگهدار يپوسته  ایزنم ، خدا یه مبوس یگوش يسر انگشتهاش به صفحه  يجا به

 يداشتن همه  شی، صبر و گنجا ي، انتظار داد ي، عشق داد يرو نداره ، تو که ماهان داد یاندازه از خوشبخت

 !!  یرو هم به من بده تا نعمت و رحمتت رو در حقم تمام کرده باش نهایا

 ایهمسن و سال لع يدختر یکنم همسفرم خانم باشه ، وقت یشه و تو دلم دعا م یها دونه به دونه پر م یصندل

شم ، هر دو تامون نفس راحت  یکنه و باهاش چشم تو چشم م یو به شماره اش نگاه م ستهیا یم یکنار صندل

 . میکش یم

کوتاه همسفر  يسفر ي، برا هیشه ، از رفتارش معلومه خجالت یکه رد و بدل م هیسالم و لبخند تنها حرف هی

که انتها  ی، آسمون یابرها تو آسمون آب يدیسف دنیشه و من با د یطول سفر اون با کتابش سرگرم م.  هیخوب

 . نداره 

کنم ، هر سه تاشون  ی، براشون دست بلند م فتهی، مائده اومدن فرودگاه ، همزمان نگاهمون به هم م ای، لع دیوح

و با تمام وجودم  دیوح يکنم و دعوت بازوها یزرنگ تر ، ساکم و رها م از همه دیو وح انیبا عجله به طرفم م

که با صداشون ،  یدلتنگ ، من يبرگشته  قندهارمنِ از سفر  يکشه برا یجور دو نفر و م دیکنم ، وح یقبول م

 .  دنشونید يلحظه  دیمدت و سر کرده بودم به ام نیبا عکس از بود و نبودشون ا

 .، دلمون تنگ شده بود برات  یلیل يخوش اومد ـ

 . ادیبهش م یسفر و بذارم دلتنگ نیمن و تنها بذاره ، اسم ا ستیبنا ن یدلتنگ نیخندم ، ا یم هیگر ونیم

همه پر  دنید ي، دلم برا طونیسر حال و ش يخواهرانه اش ، مائده  يپوستش رفته و بوسه ها ریآب ز ي ایلع

 . زنه  یزد و م یپر م
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راحت باشه ،  یاز بابت امانت التیگه سالم برسون و خ یهم م دی، وح دمیگم رس یزنم و م یماهان زنگ م به

شه  یکه راحت م الشیو خ المیزنگ زده ، خ دیبه وح مایگه قبل از نشستن هواپ یماست ، ماهان م زیعز

 . کنم  یم یخداحافظ

 یاز تموم شدن درسش م دیپرسم ، بابا ، مامان ، وح یکنم از همه م یسؤالهام و شروع م نینشده تو ماش ریجاگ

به امتحانات آخر ترم و فراهم کردن  دیمدت که با نیا یو سخت شیاز مراسم عروس ایگه و کنکور ارشد ، لع

گه پنجاه درصد خودش  یرن ، م یپسندن و م یو نم انیکه م ییبرسه ، مائده از خواستگارها یوسائل عروس

 نیرو همچ ی، شوخ دیمائده نخند يشه به حرفها یگردن ، نم یزنن و بر نم یدور مرن  یاونها م یحله ول

 .  یکن یگه که خودت هم شک م یم يجد

صورتم و  یدونم اشک ک یتر ، مشتاق تر ، نم ییشه و دل من هوا یآشنا تر م ریمس میر یم شتریپ هرچه

و همه جا همراهم بوده  شهیهم ادشیخدا شاهد بود که  یول ستین گهیکه د ییآشنا يِکنه از غم دور یم سیخ

. 

به آخر  يکردنش ، برا يسپر يکه من برا رهیگ یم شیرو در پ يریمس دیوح يحرف و اشاره ا چیه یب

زالل  يو من از پشت پرده  یتونه حق شناس یکنم ، م یقدر دان نگاهش م نهیقرارم ، از تو آ یب دنشیرس

 ....  نهیاشک هم بب

******************************** 

شه و چشمم دوباره تر ، بابا  یم نیریو نگاهش به کوچه است ، دلم ش ستادهیا اطیدر ح يتو برق آفتاب جلو بابا

 دیکه به چشم وح يزیبه خاطر منه ، چ نیدوخته شده به حرکت ماش يچشم ها نیمنتظر اومدن بچه هاشه و ا

 : هم اومده 

 ..در ، خدا شانس بده  يبه خاطر شما اومده جلو یخانم ، آقا محمد عل یلیل ینیب یم ـ

شدنِ من از نه دور شدن که از بهتر شدن  زیو شبنم خورده است ، عز سیکنم خ یم هیهد دیکه به وح يا خنده

 . ..شدن  یکه خال ییکه تموم و به جاها ییبه داده هات و گرفته هات شکر ، به حسرتها ایحال باباست ، خدا

که من نشستم ، بابا سرپاست ، اما  یهمون طرف ادیم نیکنه و به طرف ماش یبابا حرکت م ستادهینا نیماش

 .... دارن از جنس نگفتن  ییصورتش ، حرفها يرنگش ، چروکها ينقره ا يموها

 ... سالم بابا : رسا اعالم حضور  يکنم و با صدا یدر خودم بازش م ي رهیاز نشستن دست بابا به دستگ شیپ

 !! مکه  یحاج یحاج ی، رفت يماهت ، خوش اومد يسالم به رو ـ
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کنه ، نه خواب  یبغلم م هیثان کی یحد و فاصله و فوت شدن حت یشه و قوت پاهام ، ب یم یبابا حام يدستها

تنگ شدن که شاخ و دم نداره ، قرار شدن ، دل یاما ب.... من از چشمشون بود نه از دل  ي، دور الیبودم نه خ

 زهایچ یلیهرچند خ " دنیمانند د دبو یک دنیشن "اما  میزد یزدن ، با هم حرف م یزدم ، زنگ م یزنگ م

 یشکستن ینیکه انگار چ ییبابا رو سر و صورتم ، دستها ي، مثل بوسه ها ستنین یهم باور شدن دنیبا د یحت

حالتون خوبه : بوسم ، پشت دستش رو  یذارم محبت بابا رو و شونه هاش و م یجواب نم یرو بغل گرفتن ، ب

 !! بابا 

 ... هم چشم انتظاره  سیتو که فرنگ میبر ایمنت خدا رو بابا ، ب ـ

 ...  اطیتو ح میر یداره ، عصام و مائده و دست تو دست بابا م یبرم دیو وح ساکم

 گهیخونه گذشت ، واقعاً هم گذشت ، د نیبر من ، بر ا ییکنم ، چه لحظه ها یبه وجب خونه رو رصد م وجب

و تو  دمیوشن دمید ینمونده ، دلم از جنس گوشت و خون بود هرچ يتو وجود من از اون رنج ، غم و درد اثر

 ...خودش حل کرد ، سنگ نبود که حک بشه و تا ابد بمونه 

 !!  ایب دیمامان حم: زنه  یندازه و مامان و صدا م یبه در هال بابا صداش و سرش م دهینرس

 !!  دیزنم به صورت بابا ، مامانِ حم یکه دم مشکه زل م یکه دوخته شده به لبم و اشک يلبخند با

 هی يسنته ، اهل محل ، دوست و آشنا خانم و آقا هیبابا تنگ شده بود ،  يصدا کردنها یشکل نیا يبرا دلم

 دیبودم ، حم دهیلفظ و از زبون بابا نشن نیوقت بود ا یلیزنن ، خ یخونه رو به اسم اوالد ارشد پسرش صدا م

 .... همه است  ي، برا ستیمن زنده ن يفقط برا

 یتنش و گرم يپر از مهرش ، بو يمامان عوض نشده ، غم نهفته تو چشماش ، خنده  زیچ چی، ه ادیم مامان

 ... بوسدم  یبوسم و م یآغوشش ،م

 ؟  ومدیرت نچرا شوه: زنه تو چشمم  یم زل

 ... با فؤاد باجناق  یبا همه ، حت زیمسالمت آم يرابطه  هیخودش و تو دل همه باز کرده ،  يجا ماهان

 ... که تازه از سفر برگشته بود ، سرش تو شرکت شلوغ بود  دیدون یم ـ

 ادیم يبه زود زنعمو نینگران نباش: کنه  یخنده و من و خجل م یکنه ، همه رو م یدوباره اظهار فضل م مائده

 دور بمونه ؟؟؟  یلیتونه از ل ی، مگه م

پرسم ، عمو رفته سر کار و زنعمو همراه  یم هیکشم ، از بق یرم و براش خط و نشون م یچشم غره م بهش

 ... هم دنبال درس و کار هستن  يبچه اش رو برده واکسن بزنه ، محمد جواد و مهد هیمرض
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 يتا گلوم هم مثل روحم تازه بشه ، دل از صورت خوشحالشون و عطر قورمه سبز ارهیبرام شربت م يفور مامان

 . برم لباسم و عوض کنم : گم  یشم و در جواب نگاه پر از سؤالشون م یکنم و بلند م یم

 یشه ، در اتاق و برام باز م یهمقدمم م یکنه ؟ وقت یخواد من و همراه یشه ، در تعجبم م یهم بلند م ایلع

،  رمیگ یفته جوابم رو م یاتاق م يگوشه  يتو اتاق و چشمم به جعبه ها و کارتن ها ادیت سرم مکنه ، پش

 ... شده  ضافهبه اتاقم ا ایلع ي هیزیازجه ی، فقط قسمت دمانیاتاق خودم با همون چ

جا نبود ، نخواستم  گهی، تو اتاق خودم د میدیرو خر نهایا شیچند روز پ:  ستهیا یم لشیره و کنار وسا یم ایلع

 .... داره تا  یاگر اشکال نجایرو آوردم ا نهای، ا زهیبهم بر دیاتاق حم

گونه اش و  يرو يکرده ، با بوسه ا دایکه پ ياش و فهم وشعور هیزیجه دنیرم به طرفش ، ذوقم و از د یم

 :دم  یگفتن مبارك باشه نشون م

 ... من و که تنگ نکردن  ي؟ جا یچه اشکال ـ

 یفرق چیرسه بابا ه یرنگارنگ ، به نظر م يافته به جعبه ها یره ، نگاهم دوباره م یخنده و م یبسته م لب با

و عوض  یهم سوار شده ، ماهان گفت سال نو همه چ يرو یمن تو اتاق آب هیزینگذاشته ، جه ایمن و لع نیب

 .... نمونه  بینص یهم ب ای، من که خوشبخت شدم خدا کنه لع میکن یم

 یتو اتاق خال دی، حم ینه خاک يکشم روش ، نه گرد یدارم و دست م یبرم وارید يو از رو دیحم عکس

پرم  شهیهم يکردم اما هنوز و برا ینبودنش خال نیمن هم تنها نمونده ، سر قبرش دلم و از بار سنگ يازسکنه 

 ... 

 یخودش بود که بار اضاف شنهادی، پ ارهیبه قولش عمل کرده ، گفته بود قبل از اومدنم کتابها رو برام م سمانه

 گهیروز د 3امتحاناته ،  خیکنم ، تار ینگاه م دهیکمد چسب ي شهیش يکه رو ي، به کاغذ ارمیهمراه خودم ن

از  يدور نی؟ فکر تحمل ا ارمیو طاقت ب اهانم دنیند دیهمه روز با نی، ا نیآخر گهیروز د 25امتحان و  نیاول

 ... خود امتحانات سخت تره 

، همون اول  میبا هم داشت یگرم یی، فؤاد هم اومده ، سالم و خوش آمد گو میناهار همه دور هم جمع يبرا

خواسته  ایگفت چند مرتبه از لع یتو تهران انداخت ، م یتابستون و بعد از عروس يخودش رو برا يجا دنشید

دونه بدون تالش و  یفؤاد نم...  نبودهقبول نکرده چون وقت مناسب  ایلعسفر کوتاه به تهران داشته باشن و  هی

به ما کرد ، کمک کرد  یبزرگ یپر کرد چه کمک ایلع يرو برا يادیز یخال يکه جاها يفقط با همون حضور



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٢٦٠ 

رو با خودم  ایاز لع دنیمحبت د يکردم آرزو یفکر م ياز هم گسسته دوباره به هم گره بخورن ، روز يرشته ها

 ...  بای، زشت و ز نیری، تلخ وش ادهیز يها يریپر از غافلگ ینم زندگیب یبرم ، اما االن م یبه گور م

ده ، امروز  یبعد از ناهار و دم م يکنم ، مائده هم چا یکردن آشپزخونه کمک م زیتو شستن ظرفها و تم ایلع به

 : پرسه  یم ایکنه ولع یم یتو آشپزخونه و خداحافظ ادیما بود ، فؤاد م يتنها خونه 

 عجله ؟؟؟  نیچرا با ا ـ

 !  یلیکنن ل یم مانیامروز زا دنیکه خاله خانم خر يگاو: گه  یکنه و م یبه من نگاه م ایلع يبه جا فؤاد

شه  یدردش داره شروع م نکهیزود برم ، اکبر زنگ زد گفت مثل ا دیبا نیواسه هم:  ایگردونه سمت لع یبر م رو

.. 

خوام  یم دیفهم یداره نبود ، اما مهراوه چرا ، وقت نجایکه ا يا هیبه سرما ادشیاصالً  ي، مامان مهر هیخوب خبر

 .... و براش بفرستم  رمیبرگردم خونه ، قول گرفت تا از گوساله اش عکس بگ

 رمیگ یآب و م ریکنه ، ش یپر از کف با نگاه بدرقه اش م يبا دستها ایره ، لع یکنه و م یم یخداحافظ فؤاد

 ... برس  تیبرو به خداحافظ: شورم  یدستش و کفش و م يرو

 یکف مهین يبا دستها ایزنم و لع ی، پلک م ادینم رونیاز گلوش ب ییشه و صدا یباز م یگفتن حرف يبرا لبش

 ... ره تا به فؤاد برسه  یم

 !  مینیب یاومده رو هم م ایتازه دن ي، گوساله  يگاودار میبعد از ظهر بر یلیل ـ

 دیاست ، وح لولهیگردم تو هال ، بابا تو خواب ق یشه و بر م یبه سؤال مائده باشه است ، کارم تموم م جوابم

و  يزنگ زدن به مامان مهر تیرم تو اتاقم به ن یره خونه شون ، م یمائده هم م...  ونیزیهم سرگرم تلو

 یکنم ، همون طور که م یطلب م یدگونمژ هیکه دارم  يزنم و بابت خبر یزنگ م يماهان ، به مامان مهر

 ..... گاو و گوساله دار شدنش نبود  الیتو خ يگفتم مامان مهر

 .... خونه  ومدهیناهار ن يگفت برا ي، خونه نبود ، مامان مهر رمیگ یماهان و م ي شماره

 جانم ؟  ـ

 . سالم  ـ

 ؟  يبرگرد يخوا ینم یلیسالم ، ل ـ

 !! روع نشده که ، کار من هنوز ش يزود نیبه ا ـ

 ! همه خوبن ؟ خودت : زنه  یحرف م يکردم جد یخنده از ته دل ، من و بگو که فکر م یم
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 . همه خوب ، منتظر تو هم بودن  ـ

 ؟  یخودت نگذاشت یگفت ـ

 خونه  یگفت ناهار نرفت يمامان مهر! گفتم  ـ

 ... شد با نظارت خودم  یوارد انبار م دیو با دهیوقت نکردم ، جنس ها رس ـ

 ؟  ي، هنوز ناهار نخورد یخسته نباش ـ

 ! نه  ـ

 !! چرا ؟ از وقتش گذشته که  ـ

 ! ناهار بخورم  يمنتظر زنگ شما بودم ، با خودم شرط بستم اگر بهم زنگ زد ـ

 !  ریتأخ یشه به فکر شما نبود و فراموش کرد ؟ البته با کم یمگه م ـ

  يدیخانواده ات رو د ی، تو هم بعد مدت يبود ادمیبه  نهیمهم ا ـ

 . اوهوم  ـ

 شه ؟  یشروع م یامتحاناتت از ک: پرسه  یمتفاوت با قبل م یمونه و با لحن یلحظه ساکت م چند

 25،  گهیسه روز د: دم  یبودنمه جوابش رو م یناراض يکه نشون دهنده  یزنم به سقف اتاق ، با لحن یم زل

 ... کشه  یروز طول م

تازه فکر کنم : کشم  یم شیرو هم پ ایلع یکردنش حرف عروس تیاذ يکنه و برا یگل م طنمیلحظه ش هی

 ...  استیلع یبعدش هم عروس

 ؟؟  یلیل ـ

 . مقدماتش آماده شده ...  ایلع ي هیزی، شده انبار جه ینیگم ، اگر اتاقم و بب یم يجد ـ

 ...  یول یبه مبارک ـ

 ....بنداز  نهاینگاه به ا هی ایماهان ب ـ

 .ماهان  يسپرم به صدا یفشارم و گوش م یزنه ، لب بهم م یصداش م مانیا

 . زنم  یبرم ،شب بهت زنگ م دیمن با یلیل... باشه اومدم  ـ

 ! مراقب خودت باش ، ناهارم بخور ، فکر من آسوده باشه  ـ

 ؟  یبگ دیبا یکردن مدت موندنت نباش ، االن چ ادیچشم ، شما هم به فکر ز يبه رو ـ

 . چشم  يبه رو ـ
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 . دختر خوب ، سالم برسون و خداحافظ  نیآفر ـ

 . خدا حافظ  ـ

************************************ 

بست نشستن تو خونه و مرور  ياز ماهان ، روزها يروز دور زدهیس قاًیامتحان و دق نیشنبه است ، پنجم چهار

از خونه ، تو گوشه کنار شهر  رونیرو ب یبعد به زور بچه ها ساعتو  دیخلوت کردن تو اتاق حم یقیدرسها ، دقا

 یو زنده شدن خاطرات هیحافظ ي ارهدوب دنیو د يگرد رازی، ش ایشدن تو تب و تاب لع کیسر کردن ، شر

ننشسته بود ، نشستم و دوست دارم  یکس مکتیاون ن ياز شانس خوبم رو هیحافظ میکه رفت ي، روز نیریش

، تا قداست اونها کم  یبش کیشر یاونها رو با کس دیهست که نبا ییشد ، لحظه ها یگفتن ماهان برام تداع

که راز  ییدور از انتظار بهم گفت دوستم داره ، از اون لحظه ها وپرده  یکه ماهان رك و ب ینشه ، مثل موقع

خودم بمونه ،  يو حالوتش به همون اندازه ، تو همون زمان و برا ینیریخوام ش یمونن ، م یشدن و راز م

فرستادم و احساسم رو براش نوشتم در حد دو تا  امیکه ماهان هم سهم داره ازش ، همون موقع براش پ یخودم

 ... پر نور ، پر نقش ، پر حرف  یساده ول...  "دوستت دارم  "کلمه 

، دلم  دنشیود ، بهش زنگ زدم و گفت تازه اومده خونه ، خودم رفتم دروزها ب نیا ي گهیسمانه لطف د دنید

حس  هیباشه اما  دیوح یاز زندگ یینبود و نخواست جز دیاون و حم نیب یچیه نکهیذره شده بود ، با ا هیبراش 

به  میکرد يشام نگهم داشت ، من و سمانه هم سفر ي، مامانش برا یاز دوست يخاص نسبت بهش دارم جدا

... نداشته باشه  یگذاشتم تا فرصت اعتراض زشیم يبودم و رو دهیکه براش خر يا هیگذشته ، آخر کار هم هد

 هینزد اما  یحرف می، مستق شیشده تو زندگ دایپ یکیشد ، حس کردم  زیسمانه به دلم سرر دنیازد یحس خوب

که از  یخبر باشه از حس یخودش هم ب، حدس زدم  اوردمیروش ن بهشد ،  یحرفهاش تکرار م نیاسم بود که ب

؛ از سر شوق واسه سمانه ، از سر  ختمیشه ، شب تو اتاقم و خلوت خودم چقدر اشک ر یتکرارها شروع م نیهم

 ...  دیحم يبغض برا

 .  میبر ياگر آماده ا یلیل ـ

خواد اول من  یه ، مبرسه دانشگا دیرم سر جلسه ، خودش هم با یم ایبگذرونه ، امروز و با لع ریخودش بخ خدا

 . گفت که نتونستم تعارف کنم و بگم نه  یم یذوق هیبا  شبیو برسونه ، د

 . اومدم  ـ
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صبحانه است ، بابا هم صبح  زی، مامان مشغول جمع کردن م رونیرم ب یکنم و از اتاق م یام رو مرتب م مقنعه

هم  دیده ، وح یم لیتحو رازیکه روزانه به پگاه ش يریش ي انهیحساب کتاب ماه يزود با فؤاد رفت کارخونه برا

کنم و بعد از  یم ی، از مامان خداحافظ تمهس ایامروز در رکاب لع نی، واسه هم شیآزما يصبح زود رفته برا

داده  نیماش ی، موندم فؤاد با چه عقل رونیب امیکنه از هال م یرانندگ اطیبگو با احت ایدر امان خدا و به لع دنیشن

 ؟؟  ایعدست ل

 ... افته  یکنه و راه م یهمه جا رو نگاه م ایشم ، لع یگم و سوار م یتو م دیبه ام یاله

کردن و  یکنه ، رانندگ یم اطیاحت گهیازحد د شیب ایمونه ، لع یمثل گهواره م نیالك پشت وار ماش حرکت

!! نه .... ، کاش  ایلع ينگاه به پا هیندازم و  یخودم م ينگاه به پا هیهم لطف خودش و داره ،  نیماش تیهدا

 ... بهتر از االن بشه  یکم طمیکنم اگر شرا یتونم رانندگ یمنم م

 ...  میرس یبعد هم نم يبه امتحان جلسه  يبر يبخوا يطور نیهم ایلع ـ

 .  ستیبد ن میرم وگرنه رانندگ یبه خاطر تو آروم م ـ

 .  میهم باشه عقب نمون يطور هی یجونم و دوست دارم ول ـ

 يدنبال فرصت بودم باهات حرف بزنم درباره : رو کم  ویراد يکنه و صدا یم شتریو ب نیسرعت ماش یکم

 ...  دیوح

 ؟  ی، چه صحبت دیوح ـ

رو هم بکشه ، بابا و  دیجور حم دیبا نهیچند برابر شده ،منظورم ا دیوح تیمسئول دیاش ، با رفتن حم ندهیآ ـ

 .... داشتن  ییآرزوها هی دیواسه حم مامان حتماً

 نیهست و به من نگفت يزی، نکنه چ یحرف بزن دیبا خود وح دیچرا با من ؟ با: دم  یم رونیب نیرو سنگ نفسم

 !! 

هم باشه سرش به کار و  يزیکنم چ یفکر نم... گفت  یاول به تو م دیبود وح يزیمطمئن باش اگر چ! نه  ـ

 ...  میبد شنهادیمورد خوب بهش پ هیدانشگاه گرمه ، من فکر کردم 

 .  دهیند يزهایکارها ، به حق چ نیو ا ایلع

 ؟  يرو مد نظر دار یکس ـ

 ینیبب یزن یحرف م دیآره ، فاطمه خواهر فؤاد ، با وح: کنه  یدوزه و دست انداز و رد م یو به جلو م نگاهش

 ؟  هیدهنش چ يمزه 
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 ... دوست داشتم  یشکل نیمن ا یعنیسمانه بهتر بود ،  ی، ول انی، به هم م دیذارم کنار وح یرو م فاطمه

 ؟  یگ یچرا خودت بهش نم ـ

و بدم فکر  شنهادیپ نیهنوزم از من فاصله داره و دلش با من صاف نشده ، بعدش هم اگر ا دیوح: کشه  یم آه

ما باشه ،  يفؤاد تو خونه  ياز خانواده  یکیمن  يکنم تا در ازا یخوام گرو کش یکنه به خاطر خودمه ، م یم

که االن هستم و  يزیبشه ، من نصف چ گهید یکی بیمثل فاطمه نص یدختر خوب ادیم فمیاما من فقط ح

 ...  یفاطمه ام ، از هر نظر عال ونیمد

 دیآل وح دهیا دیاش کرد ، شا کتهیبشه دکه  ستین يزیشم اما دوست داشتن چ یمنکر خوب بودن فاطمه نم ـ

 ... زنه  یکنه ، اگر بخواد خودش حرف م یخودش چکار م مینیبا من و تو فرق بکنه ، بذار بب

 ... دادم  شنهادیمن فقط پ ـ

 ی، من شنهادشیباشه مخالفت کردن با پ یخودخواه دی، شا ایاز فکر مشترکم با لع رهیگ یلجم م یفقط کم یکم

 ... کنم  دیخواستم سمانه رو کاند یکه خودم م

عاشق  دیثمر بودن تالش خودم ، بلکه دوست دارم وح یشه نه به خاطر ب یهم ساکت م ایگم و لع ینم يزیچ

همه  دیحم يبه جا دیخواد وح ی، دلم م یکنه که ک یهم نم یبشه ، دوست داشته باشه بعد ازدواج کنه ، فرق

 .... داشته باشه  یفرصت

فکر و رفتارش ،  ریی، به تغ استیلع يامتحان نشستم ، فکرم به حرفها يبرگه  عیودم منتظر توزخ یصندل يرو

، خواستگار که  دیکش یخواهر من باشه عذاب م نکهیاز ا یوقت هی!  یفرق کرده ، به همه چ ینگاهش به زندگ

 یم یامتحان يحوزه  يتا جلو ومثل امروز من  يو روز نهیمن و نب یشدم تا کس یم یمخف دیاومد با یم

 .. شه  یبرادرش م یرسونه ، نگران خوشبخت

نشسته  يکنار فیجلوتر تو رد یدونه صندل هیکه  يکنم و با دختر یکه هست سرم و بلند م يریاز تأخ کالفه

 .... دم  یکنه ، جوابش رو م یزنه و با سر سالم م یشم ، بهم لبخند م یچشم تو چشم م

 کنن ؟  یا شروع نماز وقت امتحان گذشته چر ـ

 ... شه  یم گهیلبخند د هی، جواب منم  ادیبه جواب باز نشده مراقب با دست پر م لبم

کنم به حل کردن معادله ها ، تصاعد ها  یو شروع م ادیب ادیتا دونسته هام  ارمیبه ذهنم فشار م ی، کم اتیاضیر

به  شهیهم یباشه ول یبیعج يزیخودش بهم زنگ زد ، نه که چ شیافتم ، چند شب پ یجون م ونیکتا ادی، 

شماره شون و  دنیزنه ، د یمماهان زنگ  ای يکردم به خاطر مامان مهر یزد و من فکرم یخونه زنگ م
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، حک شده تو مغزم ، از  ادمهیحرفهاش و  يکلمه به کلمه ... شگفت زده ام کرد  نیصداش واسه هم دنیشن

زنم که صداش تو گوشمه  یجون حرف م ونیاالن با کتا نی، انگار هم گهید يو حرفها ، درس هام دیحالم پرس

 . 

 دختر ؟؟؟  يو ماهان حرف زدم ، دلتنگت بودن به خصوص ماهان ، تو با اونها چکار کرد يبا مامان مهر ـ

 ونیچشم کتاکنم به خاطر دلمه نه تو  یم يماهان کار يو گفتم من اگر برا قتینکردم ، حق يگفتم کار بهش

جون نبودم ، تو  ونیبه فکر عکس العمل کتا يشد لحظه ا ضیمر ياون شب که مامان مهر ایجون اومدن ، 

مضاعف به من داد تا با  يانرژ هیجون با حرفاش  ونیطور و کتا نیدل به دست آوردن هم هم ییحال و هوا

 . ماهان  شیروزها رو پشت سر بذارم و دوباره برگردم پ نیا يشتریتالش ب

بود که من مادر هم تا حاال تجربه اش نکرده ام  یبودم ، تو صداش حالت دهیحال ند نیوقت ماهان و به ا چیه ـ

 ... براتون خوشحالم ..... 

 .... کرد  یادامه نداد و خداحافظ گهیجون هم د ونیلحظه بغض راه گلوم بست ، کتا همون

 یکس ی، تو زندگ یو راحت یسادگ نیحل کردن معادله است نه به ا و یاضیجور ر هی، رفتار ما آدمها هم  یزندگ

 یبه جواب درست م ینیبب ي، چند تا راه و بر يدنبال راه حل بگرد دیاز قبل اونها رو حل نکرده ، خودت با

 نه ؟؟  ای یرس

ام ، تو جواب دوتا شون شک داشتم اما  یراض يشم ، تا حدود یمونده به تمام شدن وقت بلند م قهیدق ده

 . جواب نگذاشتم  یو ب یسؤال

 رهیمونم قرارشد تماس بگ یم ای، منتظر لع اطیتو ح امیگم و م یم دیدم و به مراقب خسته نباش یم لیتحو برگه

 ... 

ان که ماه یامیذارم و پ یو عصام و کنار دستم م فی، ک نمیش یم مکتین يازدرختها رو یکی ي هیسا تو

 :خونم  یفرستاده رو م

 !!  یلیدادن به ل هی، ستاد روح ی؟ به من فکر کن تا آروم بش ي، استرس دار ياالن سر جلسه ا ـ

 اجازه هست ؟  ـ

 . جلسه  يکنم ، همون دختر تو یلبم شده به صاحب صدا نگاه م ي مهیکه ضم يهمون لبخند با

 . کنم  یخواهش م ـ

 !  یتا حاال بعد از امتحان بمون دمیدنبالت ؟ ند ومدنیامروز ن: ذاره  یزانوش م يرو رو کالسورش
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 به من بوده ؟  حواسش

 .  ادیمنتظر بمونم تا ب دیرم ، خودش هم امتحان داره با یامروز با خواهرم م ـ

 !  ياومد یسر کالس ها هم نم ـ

 . خونم  یدرس م يحضور ریغ ـ

 !! سر کالس  يایحتماً برات سخته ب ـ

 ستمین یشگیهم یلیمن ل نهیمهم ا ينکته !  یشگیهم يپره ، سؤالها هایحرفها و کنجکاو نیا دنیاز شن گوشم

 . 

 . کنم ، فقط واسه امتحانات اومدم  ینم یشهر زندگ نیتو ا! وجه  چیبه ه ـ

 چه جالب ، چرا ؟  ـ

خورد  یبه ظاهرش هم نم.  ارهیدرب یخواست سر ازهمه چ یدادم نم یخودمه ، اگر از اولش جواب نم ریتقص

 ... فضول باشه 

 ...  نجایا امیامتحانات ب يچون از قبل ثبت نام کردم مجبور شدم برا.. و کار شوهرم تهرانه  یخونه زندگ ـ

باال رفته به صورتم ، به پام و در آخر به عصام نگاه  يبا تعجب و ابروها یشه صدام حرص داره ول ینم متوجه

 : کنه  یم

 ؟؟  ياج کردتو ازدو ـ

که خودمم چند  یمن حق ازدواج کردن نداشتم ، حال ای،  وستهیبه وقوع پ یبیپرسه انگار اتفاق عج یم يطور

 . مثل ماهان گرفتم  یبهش گرفتار بودم و از خدا درمان و جواب شیمدت پ

واسه آدم  مگه نون گندم: گم  یگه ، همون و در جوابش م یم یجور موقع ها ضرب المثل قشنگ نیا زنعمو

 ؟؟  بهیع چارهیب

 . برم  دیمن با: شه  یخنده و بلند م یفهمه بهم بر خورده ، مستأصل م یم

 ی، نه اشک ی، نه بغض نمیب یم یشه و من تو وجودم ، تو صدام ، تو چشمم ، نه حسرت یتند دور م يقدم ها با

 .... 

 : دم  یترانه م کیاز  تیماهان و با چند تا ب امیپ جواب

 دلم دارم  يحس آرامش ازت تو ایدن هی"

 .بدهکارم  یلی، بهت خ ونمیمد ونیمد بهت
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 تم  یکه من غرق بزرگ ییایمثل در نقدریا تو

 "..... تم  یمهربون ریدارم ، اس یوابستگ بهت

***** 

 نیه اخواد بر یاست ، کجا م قهیدق 11:30افته به ساعت ؛  یداره و نگاه من م یبر م زیم يو از رو چیسوئ دیوح

 : پرسه  یکه بابا هم ازش م یوقت شب ؟ سؤال

 ؟  دیفرصت باشه وح ـ

 . گردم  یکار دارم زود برم ییجا هی،  نیسالمت باش ـ

 وقت شب ؟  نیا ـ

 . گم  یواجبه ، بعد بهتون م ـ

 ؟  يبر يخوا یتنها م ـ

 . هم هست  ينه مهد ـ

 . برو  اطیبا احت ـ

 . چشم ، خداحافظ  ـ

 یگم و بر م یم ریخونم ، به بابا شب بخ یبراش م نیحافظ ریشه با بابا ، فاهللا خ یسالمت گفتنم همزمان م به

 ... کنه  یم جشیخوره گ یکه م یافسردگ ي، مامان هم بعد از شام ، قرصها دیسر شب خواب ایگردم تو اتاقم ، لع

 یآسوده است و نم المیخاموشه ، دلشوره و استرس ندارم ، خ رمیگ یماهان و م يساعته هرچقدر شماره  کی

 یرو خاموش کنه ، م یخبر گوش یب ومدهین شیکنه فکر مشغلومه ، پ یم تمیکه اذ يزیدونم از کجا ، تنها چ

 ...  ستیفکر ن ی، ماهان ب فتهیخوام دلشون به شور ب یزنگ بزنم اما نم يشه به مامان مهر

به  ي، تا حدود دیکنم ، به وح یو حرفهاش فکر م ایاز ماهان موندن به لع يسرگرم شدن و منتظر خبر يبرا

زنن ،  ینم یمامان که حرف یحت ایبده ، در عجبم از بابا  یهم به خودش تکون دیدم ، وقتشه وح یحق م ایلع

دارن  یشدن بهتر از قبل ، دل نگران گاه هیرفت اما حاال ؟؟ پشتوانه و تک یازشون نم ياگر مثل قبل بود انتظار

تو  یحرف دیوح دیشا ایبزنه ؟  یباشه و منتظر که خودش حرف دیاز سابق ، ممکنه چشمشون به دهن وح شتریب

؟ قرعه  دیوح ایکار حرف زدنه ، با بابا  يبزرگ ترهاست ؟ چاره  ينگفته و منتظر اشاره  یدلش داره و به کس

خوام حرف  یسمانه و فاطمه ، ازش م الیخ یزنم ب یفرصت مناسب باهاش حرف م افته ، تو یم دیبه نام وح

با ! باشه ؟ يبه لبم ، ممکنه تو دلش خبر ارهیخنده م دیوح یعروس دنید يدلش و بگه ، احساس شعف و شاد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٢٦٨ 

 یموندن نم داریب شتریمجال ب یکشم ، فکرش هم دلچسبه ، خستگ یم چیدر پ چیپ يبالش خط ها يناخن رو

 ... شه  یم نیسنگ اریاخت یو پلکم ب ده

تجربه  ي، دلتنگم برا ستین بی، غر ییجا هیافتادم  ریشه ، سفت و محکم گ یخوام به پهلو بچرخم اما نم یم

،  دهیعسل ، کارم به کجا رس ینیریبه ش یماهانه ، خواب ياینفس حتماً رؤ یگرم نیعطر ، ا نیا. دوباره اش  يا

شه و پلکم  یهستم ، گونه ام گرم م نگاکنه اما همچنان تو ت یخنده مهمون لبم م دنیحس خواب ماهان و د

روشن اتاق دوتا چشم  کیتو تار.. اما  دمیتختم خواب يتو اتاقم رو ادمهیهزار ، يبه سرعت باز ، ضربان قلبم رو

پشت سر هم  شه تو صورتم ، ینفس پخش م هی یزل زده به صورتم ، دو تا دست حلقه شده دور کمرم ، گرم

 زنم ، ماهان ؟؟  یپلک م

بودن ماهان ،  نجایبودنم ، به ا داریشه به ب یم يدییجانم گفتن ماهان تأ دنیو شن ارمیو بلند به زبون م فکرم

 . شه و خودم آروم  یبدنم شل م

 دنتیلحظه د هی ي، دلم برا نجامی، منم ا يداریب: کنه  یرو تمام م یجیو گ نیریکوتاهش کامم و ش ي بوسه

 .. تنگ بود 

 ..  زیعز دنیرفتن فاصله و د نیخواد ؟ از ب یم یماهان ، دلتنگ از خدا چ يکنن از دستها یم تیتبع دستام

 ؟  ياومد یک ـ

 .  شیساعت پ مین ـ

 . ، اومدن ماهان  دیخاموش ، رفتن وح یگوش

 ! اومد دنبال تو نه  دی؟ وح یچرا نگفت ـ

 .. داد  یمزه م يرجو نیمعرفت ا یب یلیل نیا دنید ـ

: پرسه  یده و م یشم ، اجازه نم یم زیخ میمنم رقم زده ، ن يعمر و برا يمزه و لحظه  نیتر یموندن ادی به

 ! حاال  يکجا ؟ بود

 .  یراحت بخواب ارمیرختخواب ب هی ـ

 ! ندارم بخواب  یتیمن که شکا ـ

، وجود ماهان و حلقه  ایبشه ، از تمام دار و ندار دن شتریماهان ب يتا جا واریکشم کنار د یندارم ، خودم و م منم

 حضورش پاداش کدوم عمل منه ؟  نِیمن بس ، بهشت بر يتنگ دستاش برا ي

******** 
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بخوابه ، خوبه که جمعه  ریس دی، خسته است و با یحرکت چی، زل زدم به صورت غرق خوابش بدون ه دارمیب

طاقت  یشه از بودنش ، ب یم یکاوم ، دلم غرق خوش یرتش و م، رج به رج صو ستیدر کار ن یاست و امتحان

 . شدنش و اومدنش 

تا  روزیکه از د یثیخب یلیل نیشه ؟ به ا یم یچه شکل نهیچشمم ، اگر ماهان و بب يجلو ادیدختره م ي افهیق

 . هستم  يوگرنه شناگر ماهر دمید یخندم ، منم آب نم یکرده م دایحاال تو وجودم نمود پ

 ؟  يخند یم یبه چ ـ

 ؟  یمون یم یافتادم ، تا ک يزیچ هی ادی: بازش  مهین يکشم به پلکها یم دست

 ! داره  یبه نظر شما بستگ ـ

 . کنه  یم دایچرخه ، جوابش و پ یتو نگاهش م نگاهم

 ؟  یچطوره تنهاش گذاشت يحال مامان مهر ـ

 ، برامون مهمون اومد  ادینتونست ب یهم هوات و کرده ول يحالش خوبه ، سالم رسوند ، دل مامان مهر ـ

 ؟  یک ـ

 گالره و دآلرام  ـ

 ! خبر  یگالره ؟ چه ب ـ

 . ره  ینگفته کجا م یخبر اومد تهران ، به کس ی، شوهرش برگشته ، گالره هم ب میما هم تعجب کرد ـ

 !! دآلرام و شوهرش نشسته بود  ياون که به پا ـ

کار ساده  یآدم نیهمچ دنیبخش یکن یدرست و غلط مونده ، تو فکر م نیجور تناقض شده ، ب هیاالن دچار  ـ

 . گالره رو بده  يتاوان غرور شکسته  دیبا ابیباشه ؟؟ افراس يا

بچه اش هم گذشته ، االن با چه  دنید ریاز خ یکه به جونش افتاد حت ینفس و هوس يکه از سر هوا يمرد

 .  ستیها ن یادگس نیبه ا دنیبرگشته ؟ بخش يدی، با چه ام ییرو

: زنه  یصورتم و کنار م يرو يکنه ، موها یگاه م هیدستش و تک هیشه ،  یماهان م يحرفها دییتأ سکوتم

 ؟  يدیخند یم یبه چ نمیحاال بگو بب

با  یکنه ول یتازه رو نگاه م یلیگرد شده ل ي، با چشمها دیوح يبرا ایگم ، از فکر لع یخباثت خودم براش م از

ازدواج  دیفهم یکه وقت ي، از دختر ارین یاز کس یاسم یحرف بزن ول دیگه با وح یاست م دهیخودم هم عق

 : گم  یهم براش م ارهیبود شاخ درب کیکردم نزد
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 شه ؟  یم یچه شکل نهیخودم فکر کردم اگر تو رو بب شیپ ـ

 ؟  يکه نکرد هی، گر یلیل يرفت چکار کرد یوقت ـ

 گهینبود ، تو د یگشتم ول زهایچ یلیدنبال خ هیمعلومه که نه ، بجز گر! : هستم و ماهان کجا  يتو چه فکر من

 !!  یمن نگذاشت يبرا یخال يجا

 ... کنه  یم لیو بوسه اش تکم نمیب یکه تو نگاهش م ي، محبت و افتخار غرور

 .... رم فرودگاه  یکنم و بعدش م یم تیندارم ، فردا تا حوزه همراه يخواستم امشب برگردم ، اما عجله ا یم ـ

 زیهم مثل من متوجه اومدنش نشده بودن ، مامان م هیاومدن ماهان گذاشته ، بق انیهمه رو در جر دیوح

و ماهان  هیفؤاد خال يکنه ، جا یو بابا با استقبال گرمش خنده مهمون لبم م دهیچ زیصبحانه رو اشتها برانگ

 : باجناقش رو هم فراموش نکرده 

 ره ؟  یم شیخانم ، کارهاش خوب پ ایباجناق ما چه خبر لع از ـ

 ....  می، خوشحال شد امروز هم ناهار دعوت فؤاد هست دی، بهش گفتم اومد هیراض شهیخوبه ، فؤاد هم ـ

برگشتن نباشه و ماهان  يبرا يکنم بهونه ا یخوره ، تو دلم دعا م یماهان زنگ م یتموم نشده گوش ایلع حرف

 : کنه  یو راحت م المیخ

 ...  کهیحالل زاده هم هست ، چقدر دالمون به هم نزد ـ

 جانم ؟ : کنه  یماهان صورت همه رو از هم باز م یو شوخ یبدجنس

........... 

 .  نیسالم ، به همچن ـ

.......... 

 .  میبه زحمت نبود یراض ـ

............ 

 بهتر ؟  نیاز ا یاون که حتماً ، چ ـ

............ 

 ... کنه  ینم یخانم گفت ، فرق ایلع ـ

................ 

 .حتماً ، ممنون  ـ
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............. 

 . باشه ، خداحافظ  ـ

، البته چون دور  یخوب يچه باجناقها: ذاره  یکنه و در نبود فؤاد سر به سر ماهان م یهم گل م دیوح یشوخ

 ... خبرها نبود  نیاز ا نی، رو در رو بود نیدر امان موند نیهست

به  یلبش جا خوش کرده و جواب يگوشه  یکوچک يکنم سرش به لقمه گرفتن گرمه و خنده  ینگاه م ایلع به

 :  ارهیده اما ماهان کم نم ینم دیوح

 ! ، فکر اون روز هم باش  دیشه آقا وح ینوبت شما هم م ـ

 . رو من از نعمتش در امانم داماد جان  یرو که خدا از زبونت بشنوه ، دوم یاول ـ

 نه ؟  ایهست  ی، باالخره کس یزن یچرا دو پهلو حرف م: زنم به صورتش  یشوق زل م با

 : ذاره  یکنار دست ماهان م زیم يو رو نیماش چی، سوئ رهیشه و نگاهش ت یم نیسنگ دیوح نفس

 ... امروز اسب ما در رکاب شما باشه  ـ

 ! کردم  یباورت شد ؟ شوخ: ده  یتن جواب من و مرف نیشه و ح یم بلند

 ...که تو چشماش نشسته بود  یرو به اون رو شدن حالش ، غم نیبود ، از ا يشد چون جد باورم

 یهست ، اما ناراحت یی، مطمئنم خبرها نهیش یماهان رو دستم م يو دستها ایخوره به نگاه لع یگره م نگاهم

 ؟  دیبود پس ، به خاطر حم یصداش از چ

کنه ،  یم شیکه دلت و ر یو غم ، حس يشاد نیب يزی، چ نمیچرخونم تا حالت بابا و مامان رو بب یم چشم

تو اون  یدون یکنن ، نم یها و احاطه شون م يشه دور شاد یم يغم ها هاله ا یبعض ینیشه سنگ یم یگاه

 کجا رفتن و برگشتن ؟؟  به... ا ناراحت ، مثل االن مامان و باب ای ی، خوشحال باش یچکار کن دیلحظه با

 نزده ؟  یبه تو حرف ـ

 .  یچیه! نه : دوزم به صورت بابا که منتظر جوابه  یم چشم

 . و بگه چشه  ادی، منتظر بودم ب ستین شهیمدته مثل هم هی ـ

 . بشه  رینذار د یباهاش حرف بزن محمد عل: لرزون  ییکنه با دستها یشه و استکانها رو جمع م یبلند م مامان

 !! انداخته به دل مامان  یو جبر زمانه چه ترس ریتقد دست

 . خجالت بکشه از من  دی، شا یکن یصحبت م دیتو با وح یلیل: ندازه به گردن من  یرو م فهیوظ نیهم ا بابا
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 هیطاقتش طاق شده ، ممکنه  دیکوچولو شا ياشاره  نیهم یبزنه ، ول یمحاله اگر نخواد حرف دیوح هیسخت کار

 . چشم : کنه حرف بابا رو  یم دییکنم و پلک زدنش تأ یخواد ،به صورت ماهان نگاه م یتلنگر م

 ؟  یشده ، اما ک يزیچ هیدلم افتاده  به

فقط  يهمه دور نیخوام امروز و بعد از ا یمن و از درس خوندن انداخته ، م دیوح الیماهان و فکر وخ اومدن

 . هم سر در آوردم  دیاز کار وح دی، شا میخودمون باش يبرا

و که  دیوح نی، ضبط ماش ي، دو نفره و مجرد میبگرد یده کم یم شنهادیمونده و ماهان پ يادیناهار وقت ز تا

پر فشاره  يتوده  هی ریتحت تأث دیدل وح يشه آب و هوا یترانه هاش برام مسجل م دنیکنه با شن یروشن م

 ... 

  ستین ریهنوزم د دیکنم شا دایتو رو پ دیبا "

  ستین ریتقص یب ریتقد یول يساده دل کند تو

 یزنیبازم منو خط م یتاب من یب نکهیا با

 یکنم تو با خودت هم دشمن دایتورو پ دیبا

 آرومت کنه تونهیجمله مثل من م هیبا  یک

 "کنه  مونتیآخر از رفتن پش يلحظه ها اون

******* 

، تو  یزندگ يو دارها ریفؤاد و عمو ، جدا از گ يشلوغ در کنار خانواده  يگذره ، روز یم یو خوش یبه خوب روز

اگر شور و  دیجمله همه رو سر در گم کرده ، وح هیهم خوبه ، انگار نه انگار با  دی، حال وح عتیدل دشت و طب

 ... شد  ید و دلش راز دار نمیکش یم شیحرف دلش و پ یبه سادگ دید یمامان و م يشوق چشمها

 الیخ یکنم ، ب یم قیکه ماهان توش باشه رو تشو یمیکنن و منم با شوق ت یم يباز بالیو وال یها وسط بچه

درد  گهیجمع د نیماهان به من تو جمع بزرگترها نشسته و جمع بچه ها ، جدا بودن از ا گاهیگاه و ب ينگاهها

نداشته  يداشتم ، به جبران همه  هدیاپرسود و ف يمعامله  هیوقته  یلیکه حجم و وزن داشته باشه ، خ ستین

 . هام 

رسونه ،  یفؤاد و م يخانواده  دی، وح يخونه ، بدون بابا و فؤاد چون زودتر اومدن گاودار میگرد یبر م غروب

 .  میگرد یماهم با ماهان بر م

 با فاطمه باشه ؟  دیممکنه دل وح: کنه  یتو گوشم پچ پچ م ایلع
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حال و هواها نبود ،  نیبود ، تو ا یو معمول يعاد دیحواسم به فاطمه بود ، برخوردش با همه ، با وح امروز

 ...  یکیتو تار یطرفه بود و سنگ کی ایلع شنهادیپ

 ... شد که دستش رو بشه  یکنه بازم امروز م يما باز يفکر نکنم ، هرچقدر هم بخواد جلو ـ

: گه  یره تو اتاقش و قبل از بستن در م یو م نهیش یرسه ، تو هال نم یم بعد از ما قهیبه فاصله چند دق دیوح

 .  نینکن دارمیخورم اگر خواب بودم ب یمن شام نم

 زنه ؟  یم یحرف نیاالن وقتشه برو بب یلیل ـ

 . زنم  یو در م ستمیا یحرف بزنه پشت در اتاقش م دیوح نکهیبه ا دیدم و با ام یمامان گوش م ي هیتوص به

 بله ؟  ـ

 تو ؟  امیتونم ب یم ـ

 ....  یلیچند لحظه صبر کن ل ـ

 شده ؟  یچ: کنه  یکنم ، خودش در و برام بازم یکنه و من صبرم یو عوض م لباسش

 تو ؟  امیشه ب یم ـ

ده و آهسته  یاومدنم براش واضحه ، سرش وبه تأسف تکون م لیکنه ، دل یشده نگاهم م زیر يبا چشمها ـ

 ؟  یرس یبه کجا م نمیخل ، ببدا ایب: گه  یم

 . خانواده شدم  ي ندهیو نما ستمیدونه من تنها به فکرش ن ینم

 . زود برو سر اصل مطلب که خسته ام : کشه  یتختش دراز م رو

 !!  یبگ دیاصل مطلب و که تو با ـ

 ؟  ستین يزیو اگر بگم چ ـ

 . کنم  یمنم باور نم یگ یتو راست نم ـ

شه ، از حسرتها  یشه و به خودش ختم م یشروع م دیمن از حم ینیزنه به سقف اتاق ، مقدمه چ یزل م ساکت

غم  نکهیرو کنار خودش داشته باشه ، ا یکیوقتشه  نکهیخانواده ، تنها بودن خودش و ا رییبابا ، تغ يو آرزوها

 ..... و  هیقض نیاز ا دیبذاره تا خوشحال شدن حم ریتحت تأث دیما رو نبا یزندگ دینبودن حم

 . ده  یحرف گوش م یصدا و ب یگم اونم ب یگم و م یم

، پس اگر  میخونه همه منتظر خوشبخت شدن تو هم هست نینبود ، تو ا لیدل یدونم حرف صبحت ب یم ـ

 ....  یسیخجالت و رو در وا یتو دلت جا باز کرده بگو ، ب یکس
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هم باشه از  ی، از پا در هوا بودنه ، خجالت ستیحرف نزدنم از خجالت ن: ده  یم هیتک واریشه و به د یم بلند

 . نداره  یربط هیخودم و خودشه ، به بق

 ! هست  یکیپس  ـ

 .. من  يخبر یبوده تو ب ـ

 ... بعد اومده  ایشد ، بوده  یدونم اصالً چ ینم:  واریده به د یم هیسر تک کالفه

که  یشدم ، اون جیگ شتریواضح حرف بزن منم ب: سر و تهش  یو ب مهیف نکنه با حرف زدن نص یکالفه م منم

 هست ؟  یک یگ یم

 . نداره  يریشو ، دونستن تو توف الیخ یب...  یلیولش کن ل:  دیکشه ، خسته و نا ام یپشت دراز م به

 ؟  دیوح: ذارم رو شونه اش  یم دست

بزرگش سد راهم  يکرد ، تکه ها زشیکوه غرورم ر یوقت.. ، خودم همه اش رو بستم  یلیل ستین یراه چیه ـ

 .... خواست و من چشم بستم ، حاال  یاون م یوقت هیشد ، 

رسه  یرسه آدم به آدم م یکوه به کوه نم تیشه ، حکا یشه ، باورم نم یهمونجا رو شونه اش ثابت م دستم

 ؟؟؟  يریگ یبا همون دست پس م يداد یبا هر دست ایاست 

 !!  طرالن

 طرالن ؟؟  ـ

 دیوح ياون افتضاح ، نامه نوشتن طرالن برا يادآوریشه با  یمنم خفه م يکنه ، صدا یو تو بالش فرو م سرش

 ؟ هیکارها چ نیحکمت ا ایخدا...  دیکردن طرالن و بدتر از اون وح ی، بچگ

موندگار  یبود ول شبید يبرا طشیبل... زنم  یلبخند م نهیکشم و به صورت ماهان تو آ یام رو سرم م مقعنه

اون دختر و نگفته بودم االن ماهان تو اتاقمون خواب  ي هیکردن من ، اگر قض یهمراه يشد تا امروز صبح برا

بچشم ، تا همه  ییا گهیرو طور د بودنشو  تشیحما يرفتن به شرکت ، موند تا مزه  يشد برا یآماده م ایبود 

 ی، که من و امثال من حق و سهم دمیرس یول به کجا ، به ککه من معل ننیما رو کنار هم با چشم خودشون بب

 . ستین هیکه اندازه اش به دلخواه و نگاه بق میدار ایدن نیاز ا

بودن محبتش خو گرفتم ، به  ایر یمن روشده است به خاص و ب ينزد ، اما من ماهان و از برم برا یحرف ماهان

 ریخوب تونست من و ز یکمه ول ایکه واسه تکون دن ینگاه... آدمها بود و هست  يکه متفاوت از همه  ینگاه

 ... و رو کنه 
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 !  میمن حاضرم ، بر ـ

 .بعد از رفتنشه  یدلتنگ دارمونیتازه شدن د يطرفم ، تنها بد ادیشه و م یم بلند

 ... شه  یفرصت نم گهیچون د یاول خداحافظ ـ

 یکشه ، اون سرم و م ی، محکم به آغوشم م طنتیداره تا ش یناراحت شتریکردنش مثل صداش ب یحافظ خدا

 ... کشم  یم هیبوسه و منم عطر تنش و به ر

 . دنبالت  امیروز آخر خودم م ـ

 . باشه :  ستین ایکوتاه ب گهیکنم چون ماهان د ینم یمخالفت

 ... کن  يبراش کار یاگر تونست! شه  یهم نخور ، درست م دیوح يغصه  ـ

نزنم ،  یحرف یشدم ، ازم خواست به کس نیو سبک کنم خودم سنگ دیفتم بار وحر شبیشه ، د یام تازه م غصه

سر قولم موندم ،  مهیسخت بود و من نصفه ن هیبق يکردن جلو ينه از احساسش نه از طرالن ، نقش باز

 . نتونستم به ماهان نگم 

 ؟  امیاز عهده اش برم ـ

 ... تو فقط همراهش باش  دهیخود وح يبه عهده  نی، ا یرو عوض کن يزیتو چ ستیقرار ن ـ

تو وجودش مونده باشه  يزیچ یاون موقع طرالن بچه بود که از خودش گذشت ، ممکنه از اون از خودگذشتگ ـ

 و از چشمش ننداخته باشه ؟  دیبزرگ شدن وح نیاومد ، ا دی؟ طرالن بزرگ شد که به چشم وح

دونه  یچه م یشه ، کس یپا بخوره کهنه نم یهرچ یقیق حقتو ، عش ادیاز پنجره م یکن رونیمحبت و از در ب ـ

 یب یباهاش صحبت کن یرفتار کنه حق داره ، اگر خواست يتو دل آدمها چه خبره ؟ دختر عمه ات هر طور

 . طرف باش 

هم  نیدفاع کردن نگذاشته ، از هم يبرا ییهم جا دیدم ، اصالً خود وح یماهان و با دل و جون گوش م حرف

 ... که سر سبز و به باد داد بعد از حدود دو سال  ی، از زبون سرخسوزه  یم

کنه و صبر  یداره ، در اتاق و باز م یمن و بر م فیبوسه ، ساك خودش و ک یو با مکث م یام رو طوالن گونه

 ... شه  یما بلند م دنیمبل نشسته و با د يرو یشگیتو جلد هم دی، وح رونیکنه اول من برم ب یم

در  يو ماهان و تا جلو ارهیو قرآن م يآب وسبز يواسه بدرقه کردن ماهان خونه مونده ، مامان هم کاسه  بابا

 ... کنن  یم یهمراه
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 ییفته ، چه دعا یکشه و راه م یکنه ، آه م ینگاهم م نهیاز تو آ دیو ماهان جلو ، وح نمیش یعقب م یصندل

، طاقت ناراحت بودنش  ارهیخواد دمار از روزگارش در ب یم که انگار یعشق! کردم براش ؟ دعا کردم عاشق بشه 

سر  یب ابونیرو داره که تو ظلمت شب ب یحس آدم دیکنم ، وح يکار دیکه مونده با یرو ندارم ، تو فرصت کم

 يزیچ دی، شا یدرك کن یتون یبزرگ م يها یکینور و فقط تو تار يو ته گرفتار شده باشه ، اما عظمت ذره ها

 ...  زهیر یترسش روبه رو نشه ترسش نم لیتا با دل دیمونده باشه ، وح شیاز طرالن دوسال پ

 ... وماهان متفکر ، منم تو نخ اونها  دیهم خاموشه ، وح نیضبط ماش ی، حت مینشست ساکت

  ...بشم  ادهیکنه پ یکنه ، کمک م یشه ، در وبرام بازم یم ادهیدر حوزه ماهان زودتر از من پ يجلو

 ... کنه  یم میمونه و ماهان تا کنار در همراه یم نیتو ماش دیوح

 .. خدا  دیبه ام يدیبده ، زنگ بزن ، تا من امتحانم تموم بشه تو هم رس امیبهم پ يدیماهان رس ـ

 . چشم  ـ

 . بخر  یکلوچه مسقط يواسه مامان مهر یفراموش نکن ـ

 . باشه  ـ

 ...  ياومد نجایو تا ا يموند یدونم واسه چ یم ـ

 . واسه خودم و دلم اومدم : ده صحبتم تموم بشه  ینم اجازه

 .  میگه من و ماهان ندار یم راست

 ارهیدلم طاقت نم یاوضاع امتحانات ول نینشه تو ا رینخواستم بگم که فکرت درگ یلیمهم گرفتم ل میتصم هی ـ

 . مصمم تر شدم  روزیاز د یعنی، 

 ؟  یچ ـ

 . خونه  يگرد یبر م یوقت يعمل پات وقت گرفتم برا يدکتر خوب صحبت کردم برا هیبا  ـ

 ؟  روزیچرا از د ـ

ذاره ، دوست داشتم  یسخت تر هم پشت سر م نیراه ازا دهیخودش و باال کش نجایکه تا ا یلیمن مطمئنم ل ـ

 ...  یبه همه ثابت کن یکه هست یشکل نیخودت و هم

 ... کنه  یو بهتر م طمیماهان عمل کردن من فقط شرا ـ

کارها رو به  یلیخ یتون یعصا نباشه تو هم م نیاگر ا دمیفهم روزیاز د! دونم گفتم که دوست داشتم  یم ـ

 ... کارها به دلت نمونه  یلی، حسرت خ یبش هی، همشکل و همرنگ بق يانجام بد یسادگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٢٧٧ 

 ! مثل االن !  ستیسخت ن یچیمونه ، ه ینم یحسرت یتو که باش ـ

 موقع ؟؟ یب يبازم از اون حرفها ـ

 . دغدغه  یخندم ب یته دل م از

 ؟  امیهمراهت تا سالن ب يخوا یم ـ

 . ؟ برو به پروازت برس ، مراقب خودت هم باش  یچ گهید ـ

 . روزها بگو زودتر بگذره  نیتو هم به ا ـ

 . دم  یچشم خودم هلش م ـ

 ؟؟؟  یلیل ـ

 ! شه ها  یاالن امتحانم شروع م ـ

 .  رنیگ یبوسه و من از خجالت گونه هام رنگ م یرو م میشونیپ

 . مراقب خودت باش  ـ

گرفتم االن تو دلم غوغاست  یآرامش م ادشیکه با  یکنم ، من یم یکالم خداحافظ یفشارم و ب یو م دستش

 ... 

********* 

فرو رفته باشه  ریلحظه ها تو ق يبگذره انگار پا عیسر یهمه چ يدوست دار یتو کاره وقت یدونم چه حساب ینم

 ! شه  یم يسپر يزمان به کند

که داشتم بازم سخت گذشته و  یو رفتن ماهان گذشته ، با همه دل مشغول دیروز از صحبت کردن با وح شش

 . به شروع شدن شمارش معکوس امتحاناته  دمیام

 يپدر بچه اش ، برا ایشوهر  دنید يبود ، نه برا رازیمدت افتاد برگشتن گالره به ش نیکه تو ا یخوب اتفاق

باهاش حرف زده و گالره آخر  یلیخ يگفت مامان مهر ینشون دادن مقاومت و محق بودن خودش ، ماهان م

ست بتونه احتمالش ه ستین معلوم،  ستیبه فرار کردن ن يازیاز خودش مطمئنه ن یوقت دهیرس جهینت نیسر به ا

 ... رسه شوهرش و ببخشه  یبه نظر نم کیکه نزد يتو روز

گذشته خودم و به کتابهام سر گرم کردم  يبندم ، خط به خط کتاب و حفظم ، روزها یرو م یو زندگ نید کتاب

 يزینزدم ، اما بابا اصرار داره که چ یحرف هیبه بق دیوح يفرار کردم ، طبق خواسته  هیو از رو در رو شدن با بق
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که من همون بار اول جوابم رو گرفته  یدر حال ،مقُر اومد  دیهست ، از من خواست دوباره باهاش حرف بزنم شا

 ... بودم 

 . ناهار  ایب یلیل ـ

 يکه ناهار خونه  ای، لع ستین یکنم از ظهر گذشته ، تو هال سر سفره جز مامان و بابا کس یساعت نگاه م به

منم  ادیاز طرف اونها ب یخوابشون رفتن منم دعوت کرد قبول نکردم ، بنا نبود کس يسر دیخر يفؤاد مونده ، برا

 : گذرونم  یاتاقش و از نظر م ي، دربسته  ستیهم ن دیدادم تو خونه بمونم و درسم و دوره کنم ، وح حیترج

 ؟  ادیناهار نم دیمگه وح ـ

 .  رونیگه با دوستاش رفته ب ینه بهش زنگ زدم م ـ

مورد عالقه  يخوردن ، غذا يگوجه ، با ماست و سبز يکشه ، کته  یو برام غذا م نمیش یدست مامان م کنار

 ...  دیمن و حم ي

 نشد ؟  رتیدستگ يزیچ دیاز وح: پرسه  یخوردن م نیح بابا

کرد منم عذاب وجدان نداشتم ، عذاب  یصحبت م دیدم ، کاش بابا خودش با وح یقورت م یرو به سخت لقمه

 . ره  یتو خودش فرو م شتریکه روز به روز ب دیحال وح دنید ینگفتن به اونها و سخت

باشه صبرش که تموم شد خودش سر حرف و باز  يزیبابا ، اگر چ دینگران نباش: زنم  یم ییدندون نما لبخند

 ! کنه  یم

خوام  یدونه ، نم یبازنده م شیخودش و از پ دیکمک کنم ، وح دیگه اما من دوست دارم به وح ینم يزیچ بابا

زنم ، همون طور  یباهاش حرف م نمیبشه فرو رفتن ، طرالن و بب شتریباشه که تالش ب یعشق از نظرش مرداب

شدم ، چشم تو چشم  مونیپش يفورطرف ، از اون شب چند مرتبه شماره اش رو گرفتم اما  یکه ماهان گفت ب

بودم از شروع دوباره  دیوح يحاالت صورتش ، چشماش ، البته منم جا دنیده ، د یهتر جواب مصحبت کردن ب

سپرد ، از تو حرکت و  ریرو به گذر زمان و دست تقد یشه همه چ یهم نم شهیاما هم..  دمیترس یم جهینت یو ب

اگر چشمش و باز  دینداره ، لمس کردم و تجربه ، وح ياش غصه ا هی، بق یدله کن کیاز خدا برکت ، دل که 

 .... از نشدن  رهیگ یغم بغل نم يزانو گهید نهیکنه من و بب

؛ به وجه تشابه قصه هامون ،  دی، وح ایدم ، من ، لع یآخر غذا رو با فکر به سرنوشت خودمون قورت م قاشق

که راه خودش و رفت  يدیهم باشه و حم دیحکه ان شاءاهللا سهم و يریعاقبت بخ تشیو نها یاولش سر خوردگ

 . 
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خوام ظرف هم بشورم که  یکنم ، م یشکر و تو جمع کردن سفره به مامان کمک م زیرو به خاطر همه چ خدا

 : ده  یمامان اجازه نم

بهشت زهرا  میببر چیبپ رینون پن ي، لقمه ها ي، اگر درس ندار ستین شتری، چند تا تکه ب يخواد تو بشور ینم ـ

 .... 

 . باشه چشم :  داریشنبه است ، روز تازه شدن د پنج

کنه ،  یکمک م ریو پن اری، خ يکنم ، مامان خودش تو آوردن سبد سبز یتو هال پهن م کیکوچ يسفره  هی

 ....  الیفکر و خ ییایبا دن رینون و پن يمونم و لقمه ها یمن م

کنم و کمک  یفکر م دیپاك حم تیسونه ، طول راه به نر یخودش و م دیرفتن به بهشت زهرا وح موقع

گه دلمون هوا  یزنم ، عمه م یعمه و طرالن محو لبخند م دنیبا د میرس یکه م دیخواستن از اون ، به قبر حم

دنبالش بودم به دست  هک یتیکنم ، موقع یسنگش ازش تشکر م ي، با نگاه به اسم حک شده رو میکرد اومد

 .  ادیم

 یم دهیو ناد دیوح! نگاه و توجه  یتر در حد سالم ب نیسر سنگ دیکنه و با وح یم یمه احوال پرسبا ه طرالن

زنم ، دمغ و پکر نشسته  یم دیو د دیوح یهست ؟ دزدک يثمر دینشده ، ام ي، رفتار طرالن هنوز عاد رهیگ

 ... خونه  یطرالن و فاتحه م يدرست روبه رو

  "عشق  يا یکش یعشق تو ما را به کجا م يا "

کنم ، حواسم  یعاشورا زمزمه م ارتیو ز نمیش یقبر م نییپا مکتین ياز سبک شدن دلم ، کنار طرالن رو بعد

 ... شه  ینم دهیکش دیکه طرف وح یبه طرالن و اخم نشسته تو صورتش هم هست ، به نگاه

از ما دور ، قوز کمر طرالن شه و  یهم بلند م دیذارن ، وح یو عمه به قصد فاتحه خوندن ما رو تنها م مامان

 .... شه و گره ابروهاش باز  یصاف م

 از خودت ؟  یهست یطرالن خانم چه خبر از امتحانات ، راض: ذارم رو قبر  یبا خدا رو م ارتباط

 .درس خوندن  يتوان و فکرم و گذاشتم برا ي، همه  یعال ـ

،  دیبحث و بکشونم به خودش به وح دیبا يطور هی! نداده ؟ تیاهم يا گهید زیتوان و فکرش ؟ به چ ي همه

 گهیاما منم اگر برم د ستین یموقع از سال عقالن نیکردن فکرش تو ا ری، درگ ادیاگر نقشه ام درست از آب در ب

 کمک کنه ؟  دیخواد به وح یم یک

 ! به کتاب و دفتر يطرالن خانم ، خودت و بند کرد ستیفقط درس ن یزندگ ـ
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 ... به خودت بگه  دیبا یکی: ندازه  یال مابرو برام با یشوخ به

 . که عقب افتادم و جبران کنم  ییسالها دیکنه ، با یمن فرق م طیشرا: ندازم  یباال م شونه

 ... من  یکن یاز دست رفته رو جبران م ي، تو سالها یلیل میشکل هم: زنه  یم پوزخند

تو احساس از دست : شه  یکامل م يدونم جمله اش با چه کلمه ا یده ، م یکشه و ادامه نم یم یقیعم آه

 !! رفته رو ؟

 ؟  یکن یپس هنوز بهش فکر م: کنم  یندازه ، کمرش و نوازش م یم نییو پا سرش

 ! به حماقتم  ـ

 . اومد  ینم شیاون ماجراها پ نیمگه تو چند سالت بود ؟ اگر هر دوتا تون خام نبود!  یبچگ ـ

 . همه حرف واسه گفتن  نی، ا یلیل الیخ یب: ره از جواب دادن  یاره ، طفره مفش یبه هم م لب

 خواستم ؟  یم یامروز از خدا چ یدون یم: فشارم  یو م دستش

 .  نمیتو رو بب نکهیا: کنه  یم نگاهم

 ؟  یمن و ؟ واسه چ: کنه  یم اخم

 !  میحرف بزن ـ

 ؟  یده که از چ یو تکون م سرش

 !  ير یکه تو ازش طفره م يزیچ نیاز هم ـ

 : کنم  یکنه ، دستش و نوازش م یاز من نگاه م ریغ ییچرخونه و به جا یم گردن

اسم احساست به  یبدون انکار بهم بگو مطمئن یعوض شده ، ول زهایچ یلیاز اون موقع دو سال گذشته خ ـ

 حماقت بود ؟  دیوح

 ! عوض شده  یهمه چ یگیدت هم م؟ خو یلیداره ل يا دهیکاه کهنه به باد دادن چه فا ـ

 . ، از دل تو خبر ندارم  ستمیمن که تو دل ن ـ

 . ازش نمونده  يزیروش بذار ، چ يخوا یم ی، هر اسم یبچگ ای ـحماقت

 . جنگ نابرابر  هی،  ارهیکه به زبون م هیزیلرزون چشماش خالف چ ین ین

شروع شده ، اسمش هم  دیمونه ، اون حس تازه تو وجود وح یشده ، آدم انگشت به دهن م یبیعج يچه باز ـ

 ... عشقه 
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اما دلم به عکس العمل چشمها و صورت طرالن  زمیر یو رو آب م دیوح يپرده پته  یکنم که ب یم یرحم یب

 . خوش کردم 

و تو  يشه سر بلند کنه و من ناباور ی، م زونیگر يچشمها نیکرد با ا یتو دلش بودم ، کاش نگاهم م کاش

 ؟  اهیوس یخال يحفره  هی؟ نه  نمیچشمهاش بب

 يواقعاً خبر ایآروم نشون دادن خودشه  ي، تالشش برا نهیش یحرکت م یشه ، ساکت و ب یکدومش نم چیه

 ؟  ستین

، تو با  یستیخواهر ن ایجوجه فنچ  هی گهید دی، واسه وح يبد دیفرصت دوباره به وح هی یتون یم نیفکر کن بب ـ

حرف  يرو! از اون ترس گذشته  شتری، محبتت تو دلش رفته و ب يرفتارت ، با دور شدنت تازه به چشمش اومد

 . گذاشتن نداره  شیزدن و دلِ پاپ

فکر : ده  یزنه تو چشمم و با فک فشرده جوابم رو م یپر از حرص زل م یکنه و با نگاه یو بلند م سرش

 !!! ، نه  یلیخواد ل یکردن نم

و عمل  یخوب ، آروم باش ، هر طور فکر کن یلیخ:  ستین زیجا نیاز ا شیبرم ، اصرار ب یو باال م دیسف پرچم

کرده  يبود که خواهر نیواسه خاطر ا دمیکش شیهم ندارم ، اگر حرفش و پ يادیدم ، انتظار ز یبهت حق م

 !  يریبگ دهیمن و نشن يحرفها یتون یدلت بخواد م!!  نیباشم در حقش ، فقط هم

از اون به قول  يزیچ دیچون از رفتارش خوندم که شا دمیدلش وسط کش يبود ، پا یرحم یحرفم هم ب نیا

 ... طرف باشم  یتونم ب یمونده باشه ، چکار کنم نم یخودش حماقت باق

،  میبرگردمن برم دنبال مامانم که زودتر : شه  یخونه و بلند م یفاتحه م دیحم يلرزون دوباره برا يدستها با

 ... ذره شده  هی شیفسقل يو دلم برا میهست زدانی يشام خونه 

 یختم بشه ، به گرفتار شدن دوباره ، روبه روش م دیبن بست قلب وح يآخر فرار طرالن به کوچه  دوارمیام

 . سالم منم برسون و کوچولوش رو ببوس : فشارم  یو دستش و م ستمیا

 . ، خداحافظ  یسالمت باش ـ

 . خداحافظ  ـ

 یبهش م یدفعه ، چ کیچش شد : رسه ، کالفه و نگران  یاز راه م دیچشم دور نشده وح ياز جلو طرالن

 ؟  یلیل یگفت

 . که الزم بود بدونه  ییزهایچ ـ
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 ؟؟  یلیل ـ

ادامه اش با خودت ، از  گهیاولش و برات راحت کردم ، د یکه از دستم ساخته بود ، سخت یتنها کمک ـ

 ... دونه  یم گهیاالن د ينگران بود دنشیفهم

 گفت ؟  یچکار کرد ، چ ـ

 ؛ ستین یو خوب گرفتم پس اونقدر ها هم ناراض مچش

درست از  دیوح یکن زیدور خ دینه ، با ای یبلند رد بش وارید نیاز ا یداره به خودت بتون یحاشا و انکار ، بستگ ـ

 ... که خراب شد  ییهمونجا

کنه ، تا خودش چقدر جنم داشته باشه ، مطمئنم  یو آسوده م المیخ یبرداشتم کم دیوح يکه برا یکوتاه قدم

رو  یکس يباشه و پا یکردن طرالن به خودش متک یراض يهم گفتم برا دیده ، به وح یبروز نم يزیطرالن چ

ابا و ب تیبذاره بدون حما انیرخودش و طرالن حل کنه و بعد بزرگترها رو در ج نیو ب زیوسط نکشه ، همه چ

 ... مخالفت عمه 

زنم ، بهش  یکنم و قبل از اومدن اونها به ماهان زنگ م یخونه ، به مامان کمک م انیشام م يبرا ایو لع فؤاد

 يخونه تون بدجنس شد یبرگشت یلیکنه که ل یم تیذاره و اذ یسربه سرم م یگم چکار کردم ، اونم راض یم

که من و رسوند مدرسه هر وقت  وز، از اون ر ستی، خودش هم کم بدجنس ن یکن یتازه تازه رو م ي، هنرها

ده ، قهر و ناز و ادا هم تا  یو اجازه نم ارهیخواستم در مورد دکتر رفتنم باهاش حرف بزنم ، حرف حرف تو م

 .... حاال جوابگو نبوده 

 .  نهیش یار دستم مخورده کن چیپ يبا سگرمه ها دیزنه و وح یحرف م دهیکه خر ییزهایاز چ ایلع

 !  يتو که هنوز پکر ـ

 . ده  یچند بار زنگ زدم جواب نم ـ

 ! ، چه زود هم دست به کار شده گل پسر  يشور نینه به ا ینمک یبه اون ب نه

 . تازه اولشه  ـ

 خونه ؟  یخونه نم یبدم م امیبهش پ ـ

ها ،  یکن ی، عمه رو بهش مشکوك م نده امیرابراه بهش زنگ نزن ، پ. کنه  یفکر نکنم ، نخونده حذف م ـ

 ...  دیبهت گفت آقا وح دیرو که نبا نهایبراش دردسر درست نکن ، ا

 چکار کنم که اشتباه نباشه ؟  ـ
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 ....  "رود  وستهیخسته رود ، رهرو آن است که آهسته و پ یتند و گه یکه گه ستیرهرو آن ن "ـ

به دست  يبرا دیکه با یکنم ، به تالش یکردم فکر م دیوح يکه برا ییتخت و به نطق قرا يکشم رو یم دراز

 یماهان کم نگذاشتم ول يخانواده  يفؤاد ، منم برا يبا خانواده  ایآوردن از دست رفته ها بکنه ، به رفتار لع

 ... تبصره  یماده ، ب یجون با من بود ، ب ونیکاش دل کتا

کار  نمیب یکنم م یم یرو حالج یب که همه چ، خو ارمیجون و به دست ب ونیتونم دل کتا یگفت م ماهان

جون خراب نبوده و  ونیمن و کتا يهمه بوده ، رابطه  يهم بوده برا ینکردم براش ، محبت و احترام یخاص

برداشته و  نمونیب ي لهفاص نیا يخواست روز یرابطه کامل نبودنشه ، دلم م نی، تنها نقطه ضعف ا ستین

از حاال  دیبه اون روز با دنیرس يبرا نمیب یمون کامل بشه که به چشمش اشتباه نباشم ، اما حاال م یدوست

 . خودمه  يکه به عهده  یشروع کنم ، شروع

 يکشه صدا ینم یو طول رمیگ یزنم و شماره م یم ایاست و به وقت اونها بعد از ظهر ، دل به در ازدهی ساعت

 ... بابا بهادر  ایزد  یکاش اول مهراوه حرف م ، چهیپ یم یجون تو گوش ونیکتا

 . الو  ـ

 : کنم  یپر شور و بدون مکث بهش سالم م يکشم تا آروم بشم با صدا یم قیعم ینفس

 حالتون خوبه ؟  ونیسالم مامان کتا ـ

، تو که  زمیسالم عز:  دیشه نفهم یکه ذوقش و نم ییکشه تا صداش و بشنوم ، صدا یاز معمول طول م شتریب

 ... نهیش یبه دلم م شتریب یمامان کت ی، بگ يبازم سختش کرد

که سهم خودم  یاز قدم نمیشه ، ا یم سیکه به دلم نشسته صورتم خ يذوق کودکانه  ونیزنم ، م یم پلک

 ...... بود 

************ 

 : دم  یم لیامتحانم و به مراقب تحو نیآخر ي برگه

 .خانم  دیخسته نباش ـ

 .... طور  نیشما هم هم: زنه  یلبخند م مهربون

ناراحت بودم  دنشیکه من از شروع و طول کش يروز 25کشم ، تمام شد ،  یم قینفس عم هیمدرسه  اطیح تو

شد ، کف  يسپر دیو ام میکه به ب یسال کیبه تاراج رفته رو جبران کردم ،  يسال از سالها کیگذشت و من 

به قول سمانه  ایدادم  ینملحظه رو هم از دست  کیوگرنه تو گذشته  ادیم شیپ یدست بو نکرده بودم که چ
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کنم ،  یخاص رو مزه م ینیریش هیو فاصله ، االن  قیتعو نیاز ا ستمیکردم ، اما ته دلم ناراحت ن یحراج نم

گره  میزندگ ي هیبه ثان هیدم ، ثان یو از سر اجبار و عادت انجام نم يکار چیشده و هدف مند ، ه لیبودنم با دل

، موجم و به  ستمیمرداب ن يبهتر بودن ، آب راکد و خسته  يخورده به عشق ، به دوست داشتن ، به تالش برا

،  شتریب ییطلوع کرد ، اما با گرما و روشنا رتریمن د یزندگ دیدنبال اوج گرفتن پر از جوش و خروش ، خورش

 نیهمهم  ستنیکه تکرار ن ییروزها یدر پ یت پشده رو دوست دارم ، گذش دهیپاش میکه به زندگ يرنگ تازه ا

من سخت  يکه مونده برا یکردن راه یتر شدن ، ط کیو دلچسبه منزل به منزل به مقصد نزد نیریطور ، ش

 ...  ستین

 .... کردنم بود  یتات یمن و تات يقدمها نیکه شاهد اول يکنم از مدرسه ا یم یخداحافظ

 نییچند متر پا: گه  یبابا م ومدهیاز گلوم در ن ییبابا و هنوز صدا ی، روز آخر و همراه رمیگ یبابا رو م ي شماره

 ... تر منتظرم 

 ...ممنون بابا اومدم : سالم  یب يخندم به مکالمه  یم

 ي، چند متر نمشیشه تا بهتر بب یم ادهیپ نیکنم ، بابا از ماش یم و به سمت چپم نگاه م یم رونیدر مدرسه ب از

، نگاهم  ادیبغل و لبخند به لب ، بابا هم به طرفم م ریرم ،عصا ز یرو م ادهیاست تا برسم بهش ، از تو پ فاصله

حواس و در رفتن  یزنه ، منِ ب یپشت بهم تنه م زنفر ا هیدفعه  کیمونده است که  یباق يبه جلو و فاصله 

 یم یشدن ، زرنگ نیکشه ازتنه خوردن تا نقش زم یطول نم شتریب هیخوردن ، چند ثان نیعصا از دستم و زم

خوردن  نیزم يافتادن عصا تو گوشم زودتر و بلند تر از صدا يکنم و تق ، صدا یصورتم م لیکنم دستم و حا

رو ولو نباشم و  ادهیکنم تا کف پ یپام و جمع م عیزنه ، تند و سر یو صدا م سممبابا که ا يخودمه و صدا

 ... ده  یشدن بابا چشمم و آزار م قهیمرد گوشم و دست به بحث بابا با اون  يصدا

 بهش ؟  ي، مگه چشم تو سرت نبود که زد یبزرگ نیمردك ، راه به ا ـ

 ! عجله داشتم  دیببخش ـ

 ؟  يعمداً تنه زد ای یعجله داشت: شه  یبابا بلند تر م غرش

کمک  يکه برا يبه عصا قبل از دراز شدن دست دختر هیبه درد زانو و با تک تیاهم یدرد گرفته اما ب زانوم

ماهان که امروز  دنیتا آخر خوب بمونه ، تموم شدن امتحانات ، د دیهست و با یشم ، روز خوب یاومده بلند م

به  يگرفتار خرابش کنه ، لبخند ای ضیمرآدم  هیعمد  ریغ ایفکر کردن به کار عمد  دیخوام و نبا ی، نم ادیم
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 یرم طرف بابا و صداش م یلنگ تر از قبل م لمیو وسا یطلق يپوشه  الیخ یزنم و ب یکر متش يدخترك برا

 : زنم 

 .  نیبابا من حالم خوبه ، جر و بحث نکن ـ

دونم  یمن که م... بذار حسابش و برسم : بابا ورم کرده و چشماش بزرگ تر از حد معمول شده  یشونیپ رگ

 ؟؟  يشد یم یناموس خودت هم بود راض: ده  یفشار م شتریمرد و ب ي قهیزد ،  يعمد

بابا : ذارم تا جداش کنم  یرم طرف بابا ، دست رو بازوش م یگذرم و م ی، ازش م نمیب یرهگذر و نم صورت

 .. کنم  یخواهش م

من تنها نبودنم و بودن بابا بسه ،  يکنه ، برا یم دادیکنم ، ترس تو چشماش ب یبه مرد تنه زن م ینگاه مین

بابا ،  هیکاف:دم  یدست بابا رو دوباره فشار م!! که من براشون مهم باشم  ییکه نشون بده هستن آدمها نیهم

 ... بوده ، ولش کن بذار بره  یچ تشیدونه ن یخدا خودش بهتر م

خوردن  نیزم... همه باخبره ، بذار خودش بمونه و خدا  تی، خدا از دل و ن هیآروم شدن بابا کاف يحرف برا نیهم

 يبار ، پماد و ضماد نیچندم يبابا برا تیحما يمزه  دنیخودم چرا چش يبرا یاون نداشت ول يبرا ینفع من

 ...  نهیو تکس يرو مرهم و هر درد یکه هر زخم

کنه  یدرد نم تییپرسه جا یگه و مدام ازم م یم راهیلب به اون آدم بد و ب ریو ز هیبه خونه بابا عصبان دنیرس تا

از بچه ها اون موقع نبود  یکیکنم  یدم که نه ، خدا رو شکر م یجوابش رو م یتصنع يو منم با نه و خنده 

 ... شدن  ینم یراض یسادگ نیوگرنه به ا

خواستم به  ینزنه ، م یحرف هیدم به دم بابا تو خونه هم ادامه داره ، روم نشد ازش بخوام به بق یپرس احوال

بابا همه رو مشکوك و نگران  یدرپ یپ يبرم تو اتاق و پام ونگاه کنم اما رفتار و سؤالها دنیمحض به خونه رس

 . پرسه  یم ایکنه ، لع یم

 االن حالت خوبه ؟  ـ

 ... نشد که  يآره خوبم ، طور ـ

 : تو اتاق  ادیم رهیگ ی، دستم و م ستیبه جوابم قانع ن یول مامان

 ... ، کوفته و خونمرده نشده باشه  نمیبب اریب رونیلباست و ب ـ

 یلی، آرنجم و زانوهام کبود شدن ، ساق دستم هم خ ستیو نشونش ندم دست بردار ن ارمین رونیلباسم و ب تا

 ... کنه  یدرد م
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 کنه ؟  ی، کمرت درد نم یکمرت چ ـ

 . خوردم  نینه مامان خوبم ، با زانو زم ـ

 . ارمیبرات ضماد ب نیبش!!  ارهیدمار از روزگارش درببابات  یگذاشت یم دینده ، با رشیخدا خ ـ

شه نه  یجدا نم يزودها نیبه ا دیکه اگر چسب يری، آرد ، تخم مرغ و زرد چوبه ، خم هیدونم ضماد مامان چ یم

 ...  یتا گرفتن کوفت ضرب خوردگ

 .. چسبه دوست ندارم  یخواد مامان م ینم:  رمیگ یمامان و م دست

 . ده  ی؟ بدنت که سرد شد درد خودش و نشون م یدرد بکش يخوا یم ـ

 ... ندازم تا دردش و بکشه  یدرد ندارم ، چسب م: مامان  یشم از دل نگران یم دلگرم

 ...  ادیکشم تا بابا چسب بخره و ب یتخت دراز م يپوشم و رو یکنم ، لباس م یم یناز و ادا مامان و راض با

 یوانیبا ل ایکنه ، ماهان پشت خط و لع یو من و از جا بلند مو ضربه به در همزمانه  یزنگ گوش يصدا

 ... جوشونده پشت در 

 .. خوبه ، برات دم کردم ، تا گرمه بخور  بیزن عمو گفت سنبل الط ـ

 . دستت درد نکنه  ـ

 : دم  یره و جواب ماهان و م یم يفور ایلع

 . سالم  ـ

 ؟  یسالم ، خوب ـ

 ؟  يمن که خوب تو چطور ـ

 ؟  ي، امتحانت و چکار کرد یعال ـ

 ... مثل امتحان اول  ـ

 نه ؟  ای یروز هم گذشت ، بار سفر بست 25خوشحالم ،  ـ

 ؟  ییآره ، خودت کجا ـ

 . تو راه فرودگاه  ـ

 .  نمتیب یخطر ، پس تو فرودگاه م یسفر ب ـ

 ...  نمتیب یم ـ
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شنوم که  یمامان و م يتا فکر نکنن حالم بده ، صدا هیبق شیشم برم پ یشه ، بلند م یبا ماهان تمام م صحبتم

 ؟  نیکرد يگه چطور امانت دار ی؟ نم میبد یجواب شوهرش و چ: گه  یم ایبه لع

 ... شما که نبود ، اتفاق بود  ریتقص: دم  یخودم جوابش رو م ایلع يجا به

دم  یرو گوش م شنهادشیرو تنت ، پ بعد بندازم ریگه اول دوش بگ یم ای، لع ادیم رنشانیبا چند تا چسب ش بابا

 .... زنم  یو توجه اش لبخند م یو به مهربون

صاف  يکنم ، به وسواسش برا یندازه منم با همون دقت نگاهش م یبا دقت چسب رو پا و ساق دستم م ایلع

خوام  یکه نم ییخواستم ، لحظه ها یرو م ایلع يهمدرد نهایکشنده تر و زودتر از ا يدردها يانداختنش ، برا

چقدر تفاوت هست !! زمانه  سمر هیبیکنند ، عجب رسم عج یاوقات مغزم و قرق م یبهشون فکر کنم اما گاه

 ! ام با همون درد  یلیمن نشسته ؟ من هنوز همون ل يکه االن روبه رو یگذشته و کس يایلع نیب

نداره  یکشم ، فرق ین آه مجو مهیده تا گرم بشه و بهتر بچسبه ، ن یچسب و مالش م يکف دست رو با

کنه ،  یبخش اون درد باشه ، سرش و بلند م امیباشه که الت یکس نهیو عمر درد چقدر باشه ، مهم ا ینیسنگ

 . کنم  یکالم و با نگاه ازش تشکر م یخوره ، ب ینگاهمون به هم گره م

 .... از گذشته نداره انگار  يزیهم گر ایلبش شرم هم داره ، لع يرو ي خنده

**************************** 

خواد تو فرودگاه  یدعوا اومده ، م يو فؤاد هم هستن ، فؤاد برا ای، لع دی، وح ستمیاستقبال از ماهان تنها ن يبرا

 یماهان هم نم!! اونها نمونده  یبه عروس يادیمدت ز یبشه که چرا اومده دنبال من وقت قهیبا ماهان دست به 

فؤاد چشم  ي، با صدا اوردمیخودم گفتم به زبون ن يبراحرف و تو دلم و  نیگشتم ، البته ا یاومد من خودم بر م

 . شده  دایفرود اومد و سر و کله مسافرها پ شیپ قهیچند دق مایدارم ، هواپ یاز مسافرها بر م

 ! تو دعوا نکنم ، باالخره ماهان غرور داره تو هم تعصب  يجلو يخوا یخانم م یلیل ـ

شه ، با همون لحن  یاگر جنگ تن به تن هم باشه ماهان برنده م یکنم ، حت یم سهیبا ماهان مقاو  کلشیه

 : دم  یشوخ خودش جوابش رو م

 ! راحته  المیآقا فؤاد ؟ شما نگران من نباش من خ يجا زد يزود نیبه ا ـ

حرفهاست که اهل دعوا باشه ، من که  نیمن که جا نزدم منتها آقا ماهان گل تر از ا: تو جواب دادن  ارهینم کم

 شه با گفتگو حلش کرد چرا دعوا ؟  یم یسپاره به خودت ، وقت یرو م یگم همه چ یم

 ... رفتن و به خودم واگذار نکنه  اینداره اما کاش ماهان موندن  يریو کنار خانواده بودن س دنید
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 ... فؤاد ، صاحبش اومد  يدیپا پس کش یخوب وقت ـ

که به  ییبار سفر ، خنده ا یمشتاق ، ب یرسم به ماهان ، ماهان خندون با نگاه یو م رمیگ یو م دینگاه وح رد

،  دنیزودتر رس يداره برا یمونده رو بلندتر بر م يکنه ، قدمها یم تیکه به نگاه منم سرا یمن و شوق يلبها

 ... کردن فاصله تو تمام  مش یم میکنه سهم یم ییکه تازه داره خود نما يمنم با زانو درد

کنه بابت  یبوسه و تشکر م یفشاره و صورتشون رو م یو فؤاد رو م دیکنه ، دست وح یم یاحوال پرس ایلع با

 ... زنه به صورت من  یم زیکه نگاهش لحظه به لحظه گر یدر حال دنیکه کش یزحمت

 : کنه  یم یبا قدم برداشتن ماهان به طرف من فؤاد هم مزه پرون همزمان

 ...  میبهتره ما بر ـ

 . فرودگاه ست  نجایشما هم راحت باش ا:  ادیپشت کمر ماهان فرود م دستش

راحتم ، الزم به گفتن  شهیمن که هم: به مذاقش خوش اومده  یگه شوخ یماهان به صورت فؤاد م چشمک

 !  ستین

ماهان  ي نهیبه س نهیافتن و من س یراه م ینفرشون خوشحال هم قدم و شونه به شونه به طرف در خروج سه

 !  يخوش اومد: شم  یم

دم ، هر دوتا دستام و دور  یگوش نواز ضربان قلبش گوش م یقیبوسه ، به موس یکنه سرم و م یم بغلم

 یتیزنم ، اهم یعصا ، با دست ساده ام کمرش و چنگ م نتیبا ز یکیساده و  یکیکنم ،  یکمرش حلقه م

وجودش و  يو همه  دمید یکه منبع آرامشم و بعد از مدت نهیگذره ، مهم ا یم یچ رانگینداره تو نگاه و فکر د

 . کنم  یبا تمام وجود لمس م

شه تا  یم دهیو کش نهیش یبازوم م ي،دستهاش از دور کمرم رو رهیگ یبوسه و ازم فاصله م یسرم و م دوباره

گذرا رو مهمون  یاخم ارهیکه ندونسته به دستم م يو چسب ، فشار يکبود يساق دستم ، درست همون جا

 : مونه  یبا وجود کوتاه بودنش از چشم ماهان دور نم یکنه ، که حت یصورتم م

 شده ؟  یچ ـ

 .  ستیاالن وقت گفتن ن یمونه منم قصد پنهون کردن ندارم ول ینم یزنم ، ازش مخف یو به اون راه م خودم

 ؟  یچ ـ

 ؟؟؟  یچ: کنه  یم تیمن به صورت ماهان سرا اخم
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محکم تر ، مشکوك و بدون  یبار کم نیده و ا یرو فشار م یقبل يهر دو تا دستم و همون جا یزرنگ با

 . خشونت 

 ...  يآ ـ

باال رفته ،  ينگاهم ، طلب کار و باز خواست کننده با ابروها خیشه و نگاه ماهان م یاز درد چروك م صورتم

 ! خونه  میدیرس یم یگفتم وقت یبهت م: کنم  یاعتراف م دنشیقبل از پرس

 !بچه ها منتظرمون هستن ؟ میبر: و صامت زل زده به صورتم  ساکت

 ... کرد  یحرکت و اشاره ، کاش الاقل دعوا م هیاز  غیدر

 .  دهیدستم ضرب د ـ

 ؟  یکجا ؟ ک: چرخه  یم کلمینگران رو کل ه نگاهش

 ...  نیسه خوردم زمدر مدر يامروز صبح بعد از امتحان جلو ـ

 حالت خوبه ؟  یمطمئن ـ

سر و  نیبب... خوبم ، نگران نباش : شه  یده و صورتم دوباره جمع م یدرد و فشار م يدوباره همونجا ناخواسته

  ستادمیمر و گنده جلوت ا

! ؟ میبر: گم  یم شتریفرار از سؤال جواب ب ي، برا ستمیا یکنه ، صاف سر جام م یآروم دستم و رها م دستش

 ! میمنتظر نگهشون دار یلیخ ستیخوب ن

 ؟  یتونست ی؟ م ینگ یخواست یم ـ

 !!  نیلحظه ها خراب بشه ، هم نیا یخورم ماهان ، قصد پنهون کردنش و نداشتم ، نخواستم خوش یقسم نم ـ

 یم یفتن باقواسه گ یمگه حرف یش یمظلوم که م: کنه به راه رفتن  یندازه دور کمرم و اشاره م یم دست

 مونه ؟ 

 !  گهیبلد شدم چکار کنم د ـ

 رگ خواب ما دست شما نباشه کجا باشه ؟  ـ

ماهان در امان بود و  زیشه از نگاه ت یمگه م یدرد زانو درست راه برم ، ول الیخ یکنم ب یم یخندم و سع یم

 فرار کرد ؟ 

 ! مگه نه  ستیستت نفقط د: اعتراض  يکنه به نشونه  یم شتریدستش رو رو کمرم ب فشار

 .  میرس یدختر ، به خونه هم م ادیبه کارت م ییجا هیمظلوم شدن هم تا : ده  یجواب دادن نم ي اجازه
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خوام تو خونه بهش  یم نیبهم تنه زده، واسه هم يسهو ای يعمد یکس نکهیبه ماهان سخته ، ا تیواقع گفتن

 ... شدن ماهان و تجربه کردم و چوبش به تنم خورده  یبگم ، عصبان

 نجایدنبالتون ، فکرکردم از هم امیخواستم ب یم: زده به کاپوت  هیتک نیماش رونیب دی، وح میرس یم نیماش به

 !  نیبر گشت

 کنم ، صورت یشده ، منم به دستم اشاره م یکنه چ یاشاره م دیکنه ، وح یکوتاه بسنده م يبه لبخند ماهان

که داشت  یگفت ، با حال راهیبه اون مرد بد وب یشده کل یچ دیفهم یشه ، خودش هم وقت یهم سخت م دیوح

رو با ماهان هم دارم تا  بتیمص ونکنم تا دنبالش بگرده ، هم یکم مونده بود من و وادار کنه صورتش رو نقاش

 ...  گهید ي قهیچند دق

 یجلو نشستن رد م يو برا دیکنه سوار بشم تعارف وح یشه ، ماهان کمک م یعقب جا به جا م یرو صندل ایلع

 ..  نهیش یکنه و کنارم م

 شیحواسم به حرفاشون هست ، فؤاد همون بحث تو فرودگاه و پ یکشم ول یخط م فشیک يانگشت رو با

 :  دهیکش

 یلیل يد ی، اجازه م یگ یم یحرف زدن بهتره ، حاال چ دمید یدعوا ول ياومده بودم برا یکیخالصه من  ـ

 !!ما  یبمونه ؟ تا بعد از عروس گهیمدت د هیواسه 

 هیندارم ، ماهان مهربون  یخواد من حرف یم یلیل یکنم نگه هرچ ی، تو دلم دعا م رهیگ یو تو دست م دستم

حرف زدن با ماهان ، صبحانه آماده  هیخلوت  هیتنگ شده ، زهایچ یلیخ يکم هم خودخواه باشه خوبه ، دلم برا

 نیکردن و منتظرش موندن ، ا درستکردنش ، با شوق غذا  داریزود و ب يکردن ، دلم لک زده واسه صبح ها

 .. شده  يرغم پربار بودنش برام تکرار یماه عل کی

 ... گرده  یبر م گهی، بعد اگر دوست داشت چند روز د ادیگردم ، با خودم م یبرنم یلیمن که بدون ل ـ

ناراحت نشدن  ينشدن از گردنش ، برا زیحلق آو يکنم ، برا یزنه ، شوقم و پنهان م یحرف دلم و م ماهان

 ...  ایبخصوص لع هیبق

 .. شدم  یاز راه زور و دعوا وارد م دیبا نکهیمثل ا: فؤاد مثالً ناراحت و گرفته است  يصدا

 ... که داره  یبودنش ، به خاطر حس کینزد ياز دلم خبر داره نه به واسطه  ای، لع نمیب یم نهیرو تو آ ایلع لبخند

گه خوب ترجمه کرده  یکنم تا حرف دلم و از تو چشمم بخونه ، کش اومدن لبش م یصورت ماهان نگاه م به

 مگه نه ؟  میکار دار یلیتهران خ: کنه  یکنه ، کوتاه تو گوشم نجوا م یزبون نگاهم و ، سر خم م
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احتماالت رو  دیگفت با ی، ماهان م میچکار کن میخوا یبا خبر نشه م یکس یشدن همه چ یشده تا قطع قرار

،  ستین راهی، اما حرف ماهان پر ب دوارمی، من که خودم ام میکامل صبر کن ي جهیهم در نظر گرفت و تا نت

 ...  فتهیخوام بکنم سر زبون ن یم ياحتمال نشدن هم هست و چه بهتر که کار

 ینیشب نش یعنی، دور هم بودن همه  ندازهیم قیدادن به ماهان و به تعو حیخونه فرصت توض یشلوغ دنید

عمه هم اومدن ، طرالن هم  يهم ناراحتم ، چرا که خانواده  دیکاش زودتر بهش گفته بودم ، واسه وح یطوالن

کنم اما برعکس عمل  یاحت مر دیوح يکردم با گفتن به طرالن کار و برا یهست ، مثل آهو خرامان ، فکر م

، مبارز و جنگ  ارهیدر ب دیشکل سر وح نیاون اتفاق و به بهتر یطرالن باز شده تا تالف يبرا دونیکرده چون م

اعتنا به  یشده ، شاد و خندون و ب شتریعمو ب يمدت رفت و آمدش به خونه مون و البته خونه  نیجو ، تو ا

رفت ، طرالن  یهم تو لک م دیشد چون با رفتن طرالن وح یهم م فقدل سوزوندن ، مو ياومد برا یم دیوح

، دل تنها گذاشتنش رو ندارم  ادیبر نم يموفق عمل کرده تا حاال و از منم کار دیحس حسادت وح ختنیتو برانگ

 نی، مطمئنم طرالن با ا یکه خطر هاست در آن ، شرط اول قدم آن است که مجنون باش یلیاما در ره منزل ل

 ... شه  یهم م زتریافته که عز ینم دیاز چشم وح هاکار

 : عمه  یره هوا با احوال پرس یشه و م یدود م دیراحت منم مثل دل وح الیمبل خ ينشستن رو با

 . از دست و پات  یگرفت یدکتر ، عکس م یرفت یم دیبا یلیل ـ

 .ندارم  يادیعمه ، خوبم ، درد ز ستیالزم ن ـ

 يخدا از سرش نگذره ، محض شاد: منم تاب نگاه کردن به ماهان و ندارم  رهیگ یحرف و م يدنباله  مامان

شوهرش هم شرمنده کرده ، خدا رو شکر که محمد  يبچه تنه زده ، من و تو رو نیبه ا دنیدل خودش و خند

 يروز آخر نی، شرمنده پسرم ا دیپر نییباال و پا شیآت يمثل اسفند رو دیفهم یهم وقت دیاونجا بوده ، وح یعل

 ... شد  يجور نیا

آدمهاست  ی، مشکل از فکر بعض دهینرس گهید یکیمامان ؟ شعور  هیچه حرف نیا: مونم  یجواب ماهان م منتظر

 !! 

که به من تنه زده ، اشک تو چشمم  یکس يبرا دیکشن و شا یکه برام خط و نشون م ییزنم به چشمها یم زل

 ... که وجودش داره  هی، به خاطر آرامش و محبت ستیکردن واسه ماهان ن ییاز سر مظلوم نما

شه واسه حرف  ینم دایپ یکنن و فرصت یعمه بعد از عمو قصد رفتن م يکشه ، خانواده  یطول م ینینش شب

 ... کردن  حتینص یزدن با طرالن و کم
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کنه ، اگر شرم و خجالت نبود تخت خودم و  یرختواب تو اتاقم پهن م هیماهان با بابا غرق صحبته ، مامان  تا

 ... دادم  یم حیترج

، شوهرت هم مسافر بوده  نی، استراحت کن يایخواد ب ینم: ده  یاجازه نم رونیخوام همراه مامان برم ب یم

 .خسته است 

شه و ماهان  یبعد از رفتن مامان در اتاق دوباره باز م قهیزنم به در اتاق ، چند دق یو زل م نمیش یتخت م يرو

 ...  ادیم

 یبلند م...  نهیش یده ، کنار تشک م یم رونیب نیچرخه ، نفسش رو سنگ یتخت و رختخواب م نیب نگاهش

صبح بعد : اش  نهیدم به س یم هی، سرم و تک نمیش ی،کنارش م ارمیم رونیب یشم و براش از تو کمد لباس راحت

، منم خوشحال از تموم  تظرمهمدرسه من يتر از ورود نییپا یاز تموم شدن امتحان بابا زنگ زد و گفت کم

بهم تنه زد و رفت ، چون ناغافل بود تعادلم  یکیدفعه  کیرفتم که  یرو م ادهیشدن امتحان و اومدن تو ، تو پ

بابا باهاش  امی، تا به خودم ب نیزم امیکردم دستم وحائل بدنم کردم تا با صورت ن یزرنگ یو از دست دادم ، ول

 .. کردم  شیکشتش به زور راض یبود م خودشدست ... شده بود  قهیدست به 

کاش خودم اونجا : زنه  یو پر حسرت حرف م نهیش یم میشونیپ يشه و نفسش رو یدور کمرم حلقه م دستش

 ...  دیوح ایبودم 

؟ من که  رتین غرور و غکنه با او یتونست شما رو راض یم ی، وگرنه ک دیبرعکس خوب شد که شما نبود ـ

 ! شر و دعوا رو اصالً دوست ندارم 

 !! تکرارش نکنه  گهید يجا هیتا دوباره  رهیحقش بود جواب رفتارش رو بگ ـ

گفتم نگاه همه به من و امثال  ادتهیشعورش و نداشت ،  یدون یخودت بهتر از من م: کنم  یو نوازش م دستش

 ؟  ستیمن مثل تو ن

 مگه تو چته ؟ :  نهیش یاش رو سرم م بوسه

 !  یچیه: خندم  یم

کشه طرف  یکشه منم م یتشک دراز م ي، رو یو نوع خنده ام واسه ماهان هم آشناست و دوست داشتن جنس

 ... خودش 
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 يری، تأث گرانید ایخنده خودش  يکه بود برا یاون آدم هرچ تین: کنم  یگردنش رو نوازش م ییطال گردنبند

من  يمن نذاشت ماهان تو هم مثل خودم باش ، من درس مقاومت رو با تو پاس کردم ، تو صدا هیتو روح

 تو چشمم اشک حلقه زد ؟  ایکردنش  فیموقع تعر يدیبغض د

 !! نه : شه  یبوسه و لبم گرم م یپلکم و م پشت

تلنگر  هی،  دمید یموندن مآدم تنها چاره ام رو تنها بودن و تنها  نیمثل ا یکیقبالً واسه روبه رو نشدن با  ـ

بهتر هم  نیمن سفت و محکم شده ، از ا ي؟ پوسته  یبود واسه شکستنم ، اما االن چ یحرف کاف هیکوچولو 

 !شه چون تو رو دارم  یم

 ... رو به خاطر خودت باش  یباش يخوا یو م یکه هست یهر چ!  یلیل یباش يطور نیهم دیبدون منم با ـ

 "گردم  یتو م يزردم ، به هوا یتو برگ یب " ـ

 بگم پس ؟  یبه داد دل من برسه اون وقت ؟ من چ یک: شه  یم طونیش

 : گه  یآهسته م ییکشه رو لبم و با صدا یکنم ، دست م یبسته فاصله رو کم م يشرم و خجالت ، با چشمها با

کردم واسه  تیشته باشه نگفتن دا يبرا یخوب يکه ازش وقت گرفتم حرفها يدکتر نکهیخدا و ا دیبه ام ـ

تازه ام تنگ  یلیل دنیاالن واسه د نیزدن ، دلم از هم یو فؤاد بهش سر م دیکه حم هیریکمک به همون خ

 !!! شده 

 نیشد ا ایکدوم رؤ ریدم ، تعب ینفس جواب م یوقفه و ب یرو بوسه به بوسه ، ب شیمهربون يبه کلمه  کلمه

که ماهان  یبوسه بزنم به دست دی، با دیو جون به تن و کالبد من دم ییواضح و روشن که شد نفس اهورا ریتصو

 ...... دهه گذشته اش  کیاز  یو واسه من لقمه گرفت ، واسه روح تشنه و گرسنه من و خشک سال

************ 

وقت دوست ندارم  چیهاست که ه تیاز اون موقع یدو تا دوست داشتن نیگرفتار بودن و انتخاب کردن ب دودل

االن و جدا شدن از خانواده و  هیها باشم ، شب تیموقع نیشاهد تکرار ا دیبا شهیرفتارش بشم و ظاهراً من تا همگ

 میشونیکنه و پ یمحکم بغلم م یبابا محمد عل. شه ازش دور افتادم  یم یکه چند صباح یرفتن سر خونه زندگ

 : گه  یبوسه و رو به ماهان م یرو م

 !  کهیهم نزد ایلع یمکه ، عروس یحاج یحاج دیبوده بر نجایچند روز ا ینگ ـ

 یاشکال ایلع یهم دلتنگ و منتظر برگشتن ماست ، وگرنه از نظر من موندنش تا عروس يچشم ، مامان مهر ـ

 . نداشت 
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 یدلتنگ نیمن و ماهان تنها ا يرفتن و عجله  لیذره شده اما همه دل هی دنشید ي؟ دل منم برا يمهر مامان

چشم از  ایلع يکنه ، با صدا یفرق م ارهیکه به زبون م يزیبا چ یدونم حرف دل ماهان کم یخوب م ، ستین

 :  رمیگ یصورت مهربون و خندون ماهان م

 !! بابا  نیآورد ادمیخوب که  يوا يا ـ

برجسته ، وسط  يبا گلها یرنگ يدهای، پر از اکل دیکشه ، سف یم رونی، دوتا کارت ب فشیبره تو ک یم دست

جز  يزیده به دست بابا ، چ یکارتها رو م ستهیا یشده ، کنار بابا م نییو پراز گل تز یکارت با دو تا قلب چوب

 :  ادیو به حرف م رهیگ یشه ، بابا اونها رو به طرف ماهان م یرد و بدل نم نشونینگاه ب

کارت هم سهم  هیو برگردن ،  انیران بوقت نشه بچه ها تا ته دیالحساب خدمت شما ، شا یکارت عل نیا ـ

 .. کنه  یخاله خانمه ، قدم رنجه کنه خوشحالمون م

 :  رهیگ یذاره و کارتها رو م یمنتظر نم ادیبابا رو ز يدستها ماهان

 !! بابا  میبه دعوت ندار يازیکارها الزم نبود ، ما که ن نیا ـ

 .  يادگاری يدونم ، فقط برا یم: فشاره  یماهان و م يبابا شونه  دست

خانم ، مبارك باشه ،  ایلع یبه سالمت: شه  یقدم م شیماهان پ یول ایدوباره به لع کیتبر يزنم برا یم لب

 .  دیخوشبخت باش

اومد ، دوست داشت خودش دوباره دعوتتون  شیپ يکار یفرودگاه ول ادیدوست داشت ب یلیممنونم ، فؤاد خ ـ

 . کنه 

 میحرفها رو ندار نیما که ا: بوسم  یرو م ایواسه جواب دادن ، صورت لع رمیگ یماهان سبقت م دفعه من از نیا

 !!  یآبج یبخت باش دیبا هم ، سپ

ازش خبر نداره  یکه تو راهه و کس يا ندهیآ ياونها ، برا یخوشبخت يشم و از ته دل برا یفشرده م ایبغل لع تو

چاله چوله و  یخط ممتد باشه ، ب هیکه داره  ی، حس خوشبخت ایلع يخواد برق چشمها یکنم ، دلم م یدعا م

 ... دست انداز

 : کنه  یم يا شهیده ، ناب بودن محبتش چشمم و ش یکنه و فشارم م یمحکم بغلم م يمهر مامان

 یزود برِش م یکن یروزم صبر نم هیخونه رنگ و بو نداشت ، به ماهان گفتم  يگل دختر ، نبود يخوش اومد ـ

 ...  ینگردو
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بوسم ، مدت کوتاه  یکنه ، صورتش رو م یصورتم و با تعجب و شوق نگاه م یسیکشه ، خ یعقب م سر

اندازه خوب و خوش بوده که آجر به آجر خونه گرده خورده  نیخونه تا ا نیکردن تو ا یهمخونه بودن و زندگ

 ؟  و نبودم حس بشه رهیمن و بگ يخونه رنگ و بو!! باشه به حضور و وجود من 

مگر بهش اعتقاد  ارهیرو به زبون نم ی، حرف ستیتو حرفاش ن يریو تزو ایشناسم ، ر یو خوب م يمهر مامان

 : داشته باشه 

 .. چه کنم که اجبار بود  یشما تنگ بود ول يدل منم برا ـ

 نیا! حرف منم بود  يحرف مامان مهر يدید: گوشم و  يکنه و صداش پرده  یماهان کمرم و نوازش م دست

 . کم داشت  يزیچ هیخونه بدون تو 

کم داشتن من  يزیچ هیخونه  ایو پوچ بودم ، اگر اونها  چینوازشگر ه يصدا نیمن بدون و دور از صاحب ا و

 . نبودم  يزیاصالً چ

هست و به  يکه متعلق به مامان مهر یرسونم ، ماهان کارت یم يرو به مامان مهر هیمامان بابا و بق سالم

، کارت و به  نمیش یم يدعوت ، کنار مامان مهر نیا يباشم برا ایبابا و لع ندهیده تا من نما یدست خودم م

 :  رمیگ یطرفش م

، بابا  ندهیمن شدم نما نیواسه هم انی، احتمالش هست نتونن تا تهران ب استیلع یعروس گهیچند روز د ـ

 !  يهست مامان مهر دنتونیمشتاق حضور و د

 ... حتماً  اتی، به شرط ح یو خوشبخت یبه خوشحال:  يعمق داره و شاد يمامان مهر نفس

 ... ان شاء اهللا  نی، زنده باش هیچه حرف نیا: کنم  یاخم م یشوخ به

 نیبدون ماهان سفر به ا گهیاتاق هم تنگ بود ، بـــــــــــود چون تمام شد ، د يگوشه به گوشه  يبرا دلم

 ... و سلول به سلول بدنم  یشده با رگ و پ نین عجرم ، جفت بود ینم يو دراز يدور

 . تنهات گذاشت  یشه به مدت طوالن یمعلومه م!  یمرتب يچه آقا: کنم  یو نظاره م زیمرتب و تم اتاقِ

 هی یتونست یسرم بود ، اگر نه نم يبه دست باال ریشمش يمامان مهر: به طرفم  ادیداره و م یاز در برم هیتک

 !  یهم اتاق و تحمل کن قهیدق

که خودمم دوستشون ندارم  ییدوباره ها!! بعد  يکنه واسه دفعه ها یاتمام حجت م! حوصله بوده از نبودنم  یب

!!! 
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 يلحظه ها يکنه به تکرار تجربه  یکه من و مهمون م يقراره ، پر از تب و تاب ، تضاد ی، چشماش ب صداش

 .... تکرار و ناب  یب

شه ها ، زودتر اونجا  یم رمونید یلیل:  يداریخواب و ب نیشنوم ، ب یم کیدور و از نزد ماهان و از يصدا

 ... وقت مون نگذره  میباش

و  دهیشه و چشمم باز ، ماهان برعکس منِ خوابآلو لباس پوش یاز هم باز شدن تمام م يجدال پلکها برا باالخره

 .کنم از آماده بودنش  یآماده است ، تعجب م

بندمش با خوردن  یم يو فور ادی، انگشت ماهان به طرف دهنم م رهیگ یاز هم فاصله نم نیاز ا شتریب لبم

 . خنده از ته دل  یام ، م ازهیخم

 مگه ساعت چنده ؟  ـ

 .  دهیساعت خواب ، من تو هول و وال ، خانم راحت خواب ـ

 يوا: شم  یبلند م يصبح ، فور 9ساعت  دنیپره با د یساعت و برق از سرم م دنیچرخونم واسه د یم گردن

 !! 

 ...  يآ:  رهیگ یهوا بلند شدن درد م یدفعه و ب کیاز  کمرم

 .... شتاب ، آروم باش ، وقت هست  نینه به ا یالیخ ینه به اون ب ـ

 .  یدکتر تنگستان يکنم ؛ فوق تخصص ارتوپد ی، به تابلو نگاه م ستمیا یدر مطب م يجلو

 ستیکنه ، با ا یم ییخود نما نجایکردم ا یکه به جونم افتاده بود و از ماهان پنهونش م يو دلشوره ا دلهره

افتاده به دلم که  یبه مقصد مطب دکتر ترس میشد نیدر مطب ، از همون موقع که سوار ماش يکردنم جلو

که تا حاال به خودم  ییدهایما ياگر نشه ؟ اگر همه  نکهیشه ، ترس ا یچشمم واضح م يتو نجایا رشیتصو

 راه سراب باشه و عطش موندگار ؟  نیا تیبشه ؟ اگر نها دیدادم نا ام

دستم شد و وقت پاهام ،  يعصا یکه امروز هم مثل روز عروس یشه تو دست ماهان ، ماهان یفشرده م پهلوم

 ؟  یلیل:  ستیماهان اگر ترس من و نفهمه و تو نگاهم نخونه ماهان ن

 يدو کلمه ا یزنم ، ترس یکه دارم با ماهان حرف م يپروا از دلهره ا یکنه ، ب یم تیسرا به زبونم هم ترسم

 اگر نشه ؟ : کننده و مخرب  رانیو یول

 شه ؟  یم یشنوم ؟ صورتش چه شکل یجواب م یکنه ، چ دورامیزنم به چشمهاش که ام یم زل
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شه نه حس صورتش ،  ی، نه رنگ نگاهش عوض م یو ناهمگون یدگرگون ی، ب رییتغ یمونه ب یماهان م همون

 يراهه برا هیشه به نظرت ؟  یعوض م يزیچ! خوب نشه : شم تو حصار بازوش  یشه و فشرده م یم کمینزد

... ، به نشدن  نفکر کن به شد یبهتر شدن احتمالش هست بن بست باشه ، از همون اول گفتم به همه چ

خودت  ي، مقاوم و صبور ، برا یبمون یلیل نیشده ، دوست دارم هم ریدشه و  یگه نم یکه دکتر م نهیا تشینها

 !!!  يشه اگر خودت و نباز یباالتر هم م نی، از ا يدیخودت و باال کش نجایتا ا!  یسقوط کن دیمن ، نبا يو برا

تر از  کیتر و نزد زیبهتر ، عز یبرام تکرار کنه و چه کس یکیبود  ازیماهان و خودمم قبول دارم و ن يحرفها

 اون ؟ 

 یم ییخودم بازگو يماهان و دوباره و صد باره برا يشه ، حرفها یزنه ، انتظار تموم م یاسمم و صدا م یمنش

رو از  يزیچ چیاز دکتر ه دنینلرزه ، من با جواب رد شن يباشم که به هر باد يدیب دیکنم ، نشد هم نشد ، با

 ... هام و به دست آوردم  یکه دارم دلخواسته ها و دلبستگ یطیشرا نیدم چون با هم یدست نم

 شیرسه ، ر یدکتر سخت به نظر نم نینه از ا دنیآروم کننده ، شن یمسن ، خوش رو ، با نگاه يدکتر

 یبلند م ضشیمن مر يکنه ، جلو یم شترینگاهش و ب یهمرنگ موهاش تو نگاه من مهربون دیسف يپرفسور

رو کنار تجربه ،  هکه پهلوهام و در بر گرفت یتیکنه ، لنگ زدن من ، دست حما یشه ، با احترام برخورد م

 ... شه  یمشکلم تو نگاه اول آسون م دنیفهم يذکاوت و علم دکتر بذار

 .  دیکنم بفرمائ یخواهش م: کنم از محبتش همزمان با ماهان  یم تشکر

 : پرسه  یبازم از مشکلم م یول دهیو خودش کنارم ، مطمئنم فهم نمیش یاز نشستنش به کمک ماهان م بعد

 بابا جان ؟  هیمشکل چ ـ

 : دم  یفشارم که خودم جواب م یفرستم ، دست ماهان و م یم رونیآروم ب یول نیرو سنگ نفسم

 . دکتر  يمنه آقا يمشکل من پا ـ

 یقرار نم نیزم يکه صاف رو ییکف پاگم از مشکل پام ، از  یمنتظر ادامه است و من براش م یعنی سکوتش

ها به  یکه تازگ يدیگم ، از نور ام یدور مراجعه کردنم هم م لیاز دل دنشی، از لنگ زدنم ، قبل از پرس رهیگ

 ... شده  دهیقلبم به سرنوشتم پاش

 يراپس زدن بغض اما گشتم نبود ، راحت تر از اونچه انتظارش و داشتم قصه ام ب يکنم برا یخواستم سع یم

 ... کنم  یم یدکتر باز خوان

 ... تخت دراز بکشه  يپسرم کمک کن رو ـ
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 .  دنشیپوش ی، به همون سخت ارهیم رونیو ماهان از پام ب کفشم

 . اریب رونیجورابش هم ب ـ

زانو ،  يکشه تا رو یشلوارم و باال م ي، خود دکتر پاچه  نهیمعا يکشه تا دکتر راحت تر باشه برا یکنار م ماهان

قوزك و در  یکنم ، اول کف پا و بعد مچ ، بر آمدگ یپام و حس م يبندم و حرکت دست دکتر رو یچشمم و م

 ... آخر زانو 

از نوع نادرش ، استخون )  Type 4( فور  پی، تا ایمل یهم ایبیت:  حاتیبار همراه توض نیدوباره ، ا ي نهیمعا

و درست  یمچ پا ، نا هماهنگ حیکنه واسه حرکت صح ینم ياریرو  بوالیکوتاهه ، ف ی، همون درشت ن ایبیت

 ..انجام نشدن کار 

 ! نه ؟ یراه نرفت ادیپا ز نیهم خودش و نشون داده ، با ا نجایا: کشه رو زانو  یم دست

 . کنم  یاز عصا استفاده م شتریکم ، ب یلینه ، خ: کنم  یکه جوابش تو خودشه ، چشم باز م یسؤال

بره ، ماهان از دلم خبر داره  یده و زبونم فرمان نم یتونم ، مغزم دستور م یخواد از درمان بپرسم اما نم یم دلم

 هست دکتر ؟  یو راه درمان دیام: ده  یبرزخ و جدال نجات م نیو من و از ا

 ! بابا جان  ینیبش یتون یم: کنه  یمن اشاره م به

که همه حواسش مثل خودم به دکتره  یکنه در حال یمرتب م شدنم شلوارم و زیخ میکنه به ن یکمک م ماهان

 . که تو راهه  یو جواب

،  هیمن بر اساس تجربه ام گفتم مشکل چ: ده  ینوشتن جواب م نیداره ، ح یام رو بر م مهیب يدفترچه  دکتر

 گهیبا کس د یدم ، کار اصل یرو م یجواب قطع دنشی، بعد از د سمینو یم MRIبهتر برات  صیتشخ يبرا

 دیزنه به صورت من و ماهان و تأک یکنه ، زل م یسرش و بلند م( دخترم ، احتمال  میا لهیاست و ما فقط وس

 ... گم احتمال درمان هست  یم: ) کنه  یم

صحبتش  ونیپرم م یزنن ، هول زده م یرنگارنگ چشمک م ي، المپ ها یکش سهیشه و ر یم یچراغون ایدن

 خواد ؟  ینم یمصنوع يه ؟ پاش یخودم خوب م يپا: 

 ی، معذرت م دیببخش: کنم  یم یعجله و شتاب ، بال فاصله عذر خواه نیشم از ا یم مونیزود هم پش یلیخ

 . خوام 

 !! دکتر خانمم ذوق زده شده  دیببخش: اونم خوشحاله  ي، صدا رهیگ یحرفم و م يادامه  ماهان

 !  یبکن دیچکار با یدون یشما که خودت بهتر م ـ
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مشکل  نیاز آشناهامون ا یکی: ندازم یم نیی، خجل سرم و پا دنشید يلحظه  نیشوخ و آرومه مثل اول لحنش

 ... کنه  یاستفاده م یمصنوع يو داشت ، االن از پا

 !  يمشکل و دار نیتو خانواده تو تنها ا یتو که گفت ـ

 .  دمیدکتر ، من فقط درباره اش شن ستنین لیاونها هم فام ـ

 جهیتا نت یصبر کن دی، با يبذار یمصنوع ياحتمالش هست تو هم پا: ده  یسر تکون م دنیفهم ينشونه  به

 .  نمیرو بب MRI ي

 ایتونه قشنگ باشه ، اصالً دن یهنوزم م ایشن نه چشمک المپها ، دن یها کمتر م سهیهم خوبه ، نه ر نیهم

 .. شده  یدنیوقته که د یلیخ

!  هیماریب نیگفتم مشکل تو از نوع نادر ا: ده  یسپره دست ماهان و روبه من حرفش و ادامه م یرو م دفترچه

تصور کردنش هم سخته ، تو نعمت راه  یهستن که حت گهیبه شکل د يناهنجار نیا يا گهیسه تا ورژن د

تونم عکس  یم بوده ، يو عاد ی، فرم و شکل بدنت معمول يراه بر یتونست یسخت ، اما م دیشا یرفتن داشت

شکل و به  نیاگر مشکلت به هم یراه رفتن دارن ، حت يرو بهت نشون بدم که آروز ییضهایمر يو پرونده 

 ي، پس اگر اومد يلذت برد تیجبران گذاشته ، از زندگ يبمونه خدا رو شکر کن که برات جا یقوت خودش باق

 !! برات به آخر نرسه  ایشه دن یو من بهت گفتم نم

خودش کرد  شیپ يدونم دکتر چه فکر یآخر نم ي، لحظه  الیفکر و خ ییایبا دن میکن یم یدکتر خداحافظ از

من  يتلنگر بزرگ برا هیاون عکسها  یشدم ول دیکرد من نا ام یفکر م دیکه چند تا عکس بهم نشون داد ، شا

به اسم ساق پا نداشت ،  يزیچ هک يموندن ، عکس پسر بچه ا داریشدن ، محض ب داریب يبود ، نه صرفاً برا

 دایاز تو بدتر هم پ شهیهم نکهیکف پاش وصل بود به زانوهاش ، از هر دو پا معلول و محدود ، فکر کردن به ا

بهتر  نیبه خاطر هم دیتر از بغض تو هم هست و تو با قیعم ییاز حسرتها و بغض ها ییشه ، حسرتها یم

 .... و آروم  یبودن شکر گزار باش

 ینم یبارون حباب ، فرق هیآرامش خاص شب هی،  ستین یو آشوب یمتفاوت ، استرس یاز مطب با حال امیم رونیب

 ... برگردوندن  یکه من و به زندگ ییمنتظر منه و چشمها یزندگ نهیکشم ، مهم ا یرو م یکنه من انتظار چ

******** 

 يبرا میاومد ییو عوض کنم ، امروز هم خودمون دوتا دمیپوش MRI يکه برا یکنه لباس یکمک م ماهان

به ماهان گفتم  نی، تو ماش میرد شد ينگاه مشکوك و پر از سؤال مامان مهر زریل ری، البته از ز يعکس بردار
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من بوده ، منم منتظر  ي هو ماهان گفت منتظر اشار میکن یچکار م میگفت یم يکاش حداقل به مامان مهر

 یمانتوم و م يبگم ، ماهان دگمه  يو به مامان مهر زیبرگشتم خونه همه چ یخوام وقت یماهان ، م ياجازه 

 : بنده 

 ! دهیحالت خوبه ؟ رنگت انگار پر ـ

 ... بودم انگار رفتم تو قبر  یحال هیدستگاه ،  يسر درد گرفتم از صدا ـ

 . دور از جون : ده  یگزه و اخطار م یم لب

 .  ادیحالت جا م میبخور يزیچ هی میبر: بلند شدن  يکنه برا یم کمکم

دکتر اگر به  صیعکس و تشخ ي جهینت استیلع یعروس گهید يکنه و من فکر ، دو هفته  یم یرانندگ ماهان

صبر کنم تا بعد از  دیشه ، اگر نظر دکتر به قطع شدن پام باشه با یعمل شدن پام باشه تا اون موقع خوب نم

 ...  میآخر بود ياالن مرحله  دیآمد نکرده بود شا شیات پ، اگر امتحان یعروس

 . جانانه  يغذا هی نمیبفرما ا ـ

 يبو... شن  یکه جابه جا م ییها خیبزرگش و س ي ستادهیکنم به منقل ا یجمع و جور نگاه م یگرکیج به

 نجایپر و پا قرص ا يو ماهان مشتر نجایا میایمرتبه است با هم م نیدوم...  زهیکباب شدنشون هم اشتها برانگ

 ...  يبوده تو زمان مجرد

ماهان ،  یدر پ یپ يبه تنم با لقمه ها نهیش یشه گوشت و م یاول م يکباب شده مثل دفعه  يو قلوه  دل

 ... صبحانه و ناهار همزمان 

 ؟  امیتا خونه همراهت ب يخوا یم: داره  یساختمون نگه م يو جلو نیماش

 . ، مراقب باش  يتند نر دنیزود تر رس يرم ، تو هم برا ینه خودم م ـ

 . باشم  دیهم با هیهستم ، چون جز خودم به فکر بق ـ

بار  يمن بکر و تازه است با همون مزه  يرفتار هنوزم برا نیشه ، ا یم ادهیکمک کردنم پ ياز من برا زودتر

دم که  یم دیکه ماهان دلزده نشه از تکرار مکررات ، به خودم ام نهیتالش و خواسته ام از خدا ا ياول ، همه 

بهتر  يبرا یداره ، چرا که پا تو هر راه ستماز خودم دو شتری، ب ستیراه شدن ن مهین قیشه ماهان اهل رف ینم

 . شه  یذارم قدم هاش جلوتر از من برداشته م یشدن م

 . ممنونم آقا : فشارم  یو م دستش

 ... شه  یوابم ملبخند ج هی تنها
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 . بلند سالم  يکنم و با صدا یقفل ، در و باز م يندازم رو یم دیزنم بعد کل یزنگ م اول

 ؟  نیهست يمامان مهر ـ

 .سالم : ادیم رونیبه دست از اتاقش ب عصا

 پس ماهان کو ؟ : گرده  یچشم دنبال ماهان م با

 . کشم  یم رونیسالمم و ب ي، اول کفش پا نمیش یکنار در م یصندل يرو

 . رفت شرکت  ـ

 . دونم  یگرده نم یم یبه صورتم ، دنبال چ زنهیو زل م ستهیا یپله ها م نییپا

 شده مامان ؟  يزیچ ـ

 ؟  دیکن یچند روز چکار م نیشما معلومه ا! بپرسم  دیو که من با نیا ـ

 . به لبخند  نیمز یشم با صورت یپوشم ، بلند م یو م میرو فرش ییپا دم

 ! شده  يدسم درست بوده ، خبرپس ح ـ

 که درست هم بوده ؟  یکنم ، چه حدس ینگاهش م متعجب

 ؟  یچه حدس ـ

 . منم کنارش منتظر جواب  نهیش یمبل م يرو

 ؟  دمیفهم یمن نم یعنی،  یپنهون کن یخواست یم یتا ک: چرخه  یتو صورتم م نگاهش

کرد ،  یشما فرق م ي، اما قصه  مینزن ینشده حرف یتا قطع میبا ماهان قرار گذاشت: ندازم  یم نییسر پا خجل

 ...  دیبه ماهان هم گفتم دوست دارم شما بدون

 :  میشونیبنده رو پ یپر محبتش هم نقش م يشه دور بازوم ، بوسه  یحلقه م دستش

 يکرد یصبر م یخودتم ، بهتر نبود کم تیچقدر خوشحالم اما نگران وضع یدون یدختر جون ، نم یبه سالمت ـ

 تا حداقل درست تموم بشه ؟

و گرفتم با  میتصم نیا طیبهتر شدن شرا ي، برا يبشه مامان مهر یجواب دکتر چ ستیهنوزم معلوم ن ـ

 ... ماهان  يهمفکر

 . شده از جواب من  جیگه گ یباال رفته اش ، لحنش م يابروها

 واسه جواب ؟  نیمگه امروز نرفته بود نمی؟ بب طیبهتر شدن شرا ـ

 .گرفتم  MRIنه تازه امروز  ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام . الیلـــــــــــ  – ایرو کی ریتصو

wWw.98iA.Com ٣٠٢ 

 ؟  یاون واسه چ: پرسه  یکنه و م یکه دادم و با بهت تکرار م یجواب

 !!نه  ایتونم پام و عمل کنم  یتونه بگه م یعکس م نینظر دکتر بود ، گفت با ا ـ

 ؟  یپات و عمل کن ـ

 ؟  نیزد یحرف م یمگه شما در مورد چ... آره : کنم  یمتعجبش نگاه م يچشمها به

 !! يفکر کردم حامله ا: ده  یهمون بهت دنباله دارش جواب م با

من حامله ، فکرش رو کن  ي، خدا رهیگ یو ازم م یتوان هر عکس العمل يو بهتم از جواب مامان مهر یشگفت

 يشه تو تمام وجودم ، مادر شدن ؟ من ؟ بچه ا یده تو قلبم ، با سرخرگم پخش م یم راژیو نیریحس ش هی، 

سالم و بدون  يبچه  هی،  ونمت یزن بودن ؟ من م يها ییبایها و ز یاز شگفت یکیاز وجود من و ماهان ، 

بوده که به  يمدت به حد نیمن تو ا یزندگ يها ینقص از بطن من ؟ نه که نخوام بهش فکر کنم ، دلمشغول

به تجربه کردن مادر  لیندازه ، م یو هوس و تو دلم م لیم نیا يمامان مهر يبچه دار شدن فکر نکنم ، اشاره 

 . شدن 

 خانم ؟  یلیل یکجا رفت ـ

االن چه  يکشم ، مامان مهر یندازه و خجالت م یگونه هام و رنگ م يخوردن نگاهم به نگاه مامان مهر گره

 :  نهیش یچونه ام م ریز يکنه ؟ دست مامان مهر یمن م يدرباره  يفکر

 يطور نیشما من ا يموش و گربه باز نی، با ا زمیشرم نداشت عز يچرا خجالت ؟ اگر باردار هم شده بود ـ

 ! قدر ذوق زده بودم به مهراوه هم گفتم  نیفکر کردم ، ا

من  يوا يتا االن ، ا دنیهم فهم هیدونه ، پس بق یکشه باال اومدن سرم ، مهراوه م یهم طول نم هیثان چند

 ... 

 ؟  يمامان مهر ـ

 .... شه  یهم به شرم و خجالتم اضافه م یترس و دلهره از رفتار مامان کت گهید حاال

گرفت منم  یخواست بره سر کالس ، بهانه م یبود ، م ریهم دلخور و دلگ یلیزنگ زد خ شیپ قهیچند دق ـ

 ینگه چون م یخواد عمه بشه ، عجله کردم و اشتباه اما بهش گفتم به کس یواسه خوشحال کردنش گفتم م

 !! نیکن رشونیغافلگ دیخوا
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خودش و لو  يکنه ، فور یرو مخف یتونه حرف یشم ، مهرواه اگر بخواد هم نم یاز اونها منم که شوکه م شتریب

، به  ارهیم مانیفکر بودن من ا یبه ب یکه فقط حدس بوده ، و حتماً مامان کت یمه نیده ، اونم خبر به ا یم

 ... بچه بودنم 

 نداده ؟  ينظر چی، دکترت ه یلیهست به خوب شدن پات ل يدیحاال ام ـ

 ... استفاده کنم  یمصنوع يبتونم از پا دیاحتمال درمان نداره ، شا ـ

شه  یکارها بازتر م یلیانجام خ يدستت برا یبه عصا نداشته باش يازیکه خدا بخواد ، همونم خوبه ، ن یهر چ ـ

 ... 

 من بزرگ تر و پهن تر بشه ؟  يشه لبخند خدا برا یم!! مادر شدن  مثل

، اما تا االن  یمامان کت يصدا دنیشن اناًیزنگ تلفن و اح يکنم ، دستم به کار و گوشم به صدا یدرست م شام

بابا  ای ینگه چون حرف زدن با مهراوه راحت تر از مامان کت يزیو چ ارهیمهراوه طاقت ب دوارمینشده ، ام يخبر

  ..  زیجز گفتن همه چ مونه ینم يباشه چاره ا شهیه مثل همبهادره ، اما اگر طاقت مهراو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

ره تو اتاقش ،  یخوره و م یشامش رو م يگرده ، مامان مهر یاز شرکت بر م ریزنه که د یزنگ م ماهان

 ... فکر  ییایو دن ییمونم و تنها یده ، من م یموندن نم داریب ادیز يکهولت سن اجازه 

لفظ بچه ، چرا تا حاال بهش فکر نکرده بودم ؟  دنیعکس العمل ماهان موقع شن دنیکشه واسه د یپر م دلم

 ادی دیزده ؟ با یبوده و به خاطر من حرف نم ای؟  ستیبچه دار شدن نبوده ؟ ن يماهان هم تو حال و هوا یعنی

 ...  زیبا ماهان حرف بزنم ، همه چ زیدر مورد همه چ رمیبگ

 .ذارم  یماهان مرو تو بشقاب  ایاز الزان ییا تکه

 . ممنون بانو  ـ

 .نوش جان  ـ

 !  دهیچه زود خواب يمامان مهر ـ

ساختمون  نیشون هم بهتره ، تو ا هیروح ي، برا يرو ادهیپ می، تو فکرم از فردا با هم بر گهیشن د یخسته م ـ

 ... جور باشه  يکه با مامان مهر ستین یکس
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عروس و مادر شوهر  ي قهیشون باشه اما سل شیچند مدت پ يخواد مامان مهر یعمو چند بار زنگ زده م ـ

 ... با مامانم راحت تره  ي، مامان مهر ستیبا هم جور ن ادیز

 بمونه ؟  شمونیپ میخواست میاشتباه کرد ـ

... و انجام بده  يمگر نخواد کار ییآشنا يتو که خوب به اخالق مامان مهر!! نه : ده  یاش رو قورت م لقمه

 ؟  یفتبهش گ یراست

چه  يمامان مهر یماهان اگر بدون يآره ، وا:  نهیش یکه رو لبم م یپهن يشه با خنده  یاز هم باز م صورتم

 !! کرده  یم يفکر

 ...  يچه فکر ـ

 . مامانه : گه  یداره و با ذوق م یو بر م اریس یکنه ، گوش یزنگ تلفن جمله اش رو قطع م يصدا

 . دونم  یماهان ، مهراوه بند و آب داده م يدم به حرفها یو گوش م یدم به صندل یم هیتک

 سالم مامان  ـ

........ 

 ما که خوب ، بابا ، مهراوه ؟  ـ

............ 

 ؟  يچه خبر: پرسه  یشه و بعد م یم یطوالن یماهان کم مکث

 رید قهیچند دق کم فقط هینشوم اما نگاه ماهان زوم شده رو صورت من ، کاش تلفن  یرو نم یمامان کت يصدا

 ... گفتم  یتر زنگ خورده بود تا خودم به ماهان م

دزدم از  یزنه به من و نگاه م ی، چشمک م یشه ، لبش خندون و چشماش چراغون یماهان از هم باز م صورت

ماهان هم ذوق بچه دار ... کشم  یکنم و خجالت م یبا هم بودنمون شرم م يلحظه  نیصورتش ، مثل اول

 ...  ستین يخبر نهدو یرو ، خوبه خودش م میشونیکنه و لبش پ یدستش گونه ام و نوازش مشدن داره ، 

 ...است  گهید زیاشتباه بوده ، موضوع چ ينه مامان ، حدس مامان مهر ـ

 ... کنم بگو  یزنه بگم ، اشاره م یم لب

 ... شده  یتا بگه چ دیحرف بزن یلیبا خود ل ـ

 ، حال شما ؟  یسالم مامان کت: کنم  ی،صدام و صاف م رمیگ یرو از دست ماهان م یگوش

 ؟  ي، تو چطور میجون ، خوب یلیسالم ل ـ
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خبر شوکه بشه ، من تو فکرش  نیا دنیزدم از شن یمونه ، حدس م یصداش به آرامش بعد از طوفان م لحن

تونه به من بگه  یم ین کتده که به بچه دار شدن فکر کنم ، اما ماما یاجازه رو نم نیهم بهم ا طینبودم ، شرا

که داره  یبابت نگران دیذارم ، با یحس ها و افکار بد و کنار م يوقتشه ؟ همه  یک ایکار اشتباهه ؟  نیکه ا

و  نمیب یو م وانیپر ل ي مهیبوده ، ن تیحما شتریما ،ب یبهشون حق بدم ، تا حاال نشده دخالت کنن تو زندگ

 . کنم  یصدام و حفظ م یشاداب

 به لطف شما خوبم ، بابا بهادر ، مهراوه خوبن ؟  ـ

 !  یخوشحال نینداشت ا یطول یرسونن ، اون دوتا ذوق زده ان ول یسالم م ـ

 يخانم روز اول و حرفها یوقته به چشم کت یلیزنم ، دوست داره باهاش راحت باشم و منم خ یم ایبه در دل

 .  نمشیب یاون روز نم

 ؟  دیشما خوشحال نشد ـ

شه خوشحال نشم ، فقط شوکه شدم ،  یمگه م: صداست  دنیرس ریحد معمول د یمامان کت يصدا دنیرس رید

 ...  ادیجور در نم يکه تو دار يزیو با برنامه ر یخون یاتفاق ، درس م نیکم زود بود ا هی

چرا  يشده و مامان مهر یدم که چ یم حیزوم شده رو صورتم براش توض ينگاه ماهان و چشمها ینیسنگ ریز

، وگرنه من خودمم بهش فکر  هیفکر کرده خبر يو مامان مهر میدنبال حل کردن مشکل بود: فکر و کرده  نیا

 ... رو ندارم فعالً  طشی، شرا ینکرده بودم مامان کت

ان دو نفره ، بهتره از دور نی، شما تازه چند ماهه ازدواج کرد یلینبود ل تیجسم طیمنظور من اصالً به شرا ـ

خبر اگر درست هم بود منم به اندازه  نی، ا یهست یگذشته باور دارم دختر عاقل نهای، از ا نیبودن استفاده کن

تو هم راحت  يکه برا یطی، اما تو شرا نمیبب روشدم ، منم دوست دارم نوه ام  یخوشحال م هیاز بق شتریب یحت

 ...  نیدار ادیخواد دخترم ، شما هم فرصت ز یتر باشه ، بچه دار شدن وبزرگ کردنش فکر آزاد م

 . که درباره اش بد فکر کردم  رهیگ یزنه ، دلم از خودم م یو درست حرف م یمنطق شهیهم مثل

 ...  یطوره مامان کت نیهم ـ

شه ، اما به  یدرست م یده که همه چ یم يدواریدم ، بهم ام یم حیپرسه ، کامل براش توض یرفتنم م ازدکتر

 ... مان خودش وقت و ز

 کیشون از راه دور ، همدل و نزد تیداره حما یکنه ، حس خوب یزدن با بابا بهادر و مهراوه آروم ترم م حرف

 ... بعد مسافت  نیبودن در ع
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 ... بذار گرمش کنم ، از دهن افتاد : بشقاب ماهان  يبرم برا یشه و غذا سرد ، دست م یتموم م تلفن

 .  ستیالزم ن: فاصله خودم تو آغوشش  یب شه و یم ریتو دستش اس دستم

 !  میفکر کرده ما بچه دار شد يکه مامان مهر:  ادیاش آروم و نرم رو گونه ام فرود م بوسه

 ... زنگ زد  یکردم که مامان کت یم فیتعر ـ

 گفت بهت ؟  یم یمامان چ ـ

 ...  يمادر دختر يحرفها ـ

 ؟  يدلخور که نشد ـ

 راستش و بگم ؟  ـ

 ؟  يمگه دروغ گفتن هم بلد: شم تو آغوشش  یم فشرده

کوچولو به  هیخودمم هست ، من  طی، به خاطر شرا ستین یمامان کت يخورده ، همه اش به خاطر حرفها هی ـ

مثل تو رو بزرگ کرده  یکه دسته گل یاحساس خاص شده ، مامان کت هیمادرش شدن فکر کردم دلم سرشار 

 ... خود داره  يجا

 ؟  يپس به مادر شدن فکر کرد: کشه  ینفس م موهام و عطر

 نه ؟  يبه پدر شدن هم فکر کرد شهیتو هم یگفت فکرش به سرم افتاد ، ول يمامان مهر یاز وقت... آره  ـ

 !  يزد یبه خاطر من حرف نم: کنم پشت پلکش رو  یزنه ، با دست نوازش م یم پلک

 ... ببندم  زیبودنت چشم رو همه چ يکه برا زهیبرام عز يخاطرت به حد ـ

 ریبرات به ارمغان آورد ، جز د یبرات داشت ماهان چ یدوست داشتن من چه نفع! برام ثابت شده است  ـ

 ؟  يبر یحق م یو تو از زندگ یمالک و صاحبشون باش یتون یکه م ییزهاینخواستن چ ایخواستن 

که هر  يکه از حضورت دارم ، وجود یآرامش: وجودم کنه به تار و پود  یم قیکوتاهش عشق تزر يبوسه  با

 ... خوامش  یاز قبل م شتریلحظه ب

 یدوست داشتن از خدا م يو خلوص لحظه ها یسپارم به عاشقانه هاش ، تو پاک یشام نا تمام ، دل م زیم سر

 یکه م ییزهایماهان هست اداره کنم ، چ قیرو اون طور که ال یزندگ نیبده تا ا ییخوام بهم فرصت و توانا

خوب داده ، چشم انتظار  یول ریدحق من رو  شهیو لطف خدا هم یکنم ، زندگ مشیزنه رو تقد یخواد و دم نم

 ... مونم  یقشنگ تر م يزهایبعد و چ يروزها

************ 
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باشه ، حال االن من که  یمنطق ریغ دیهستند شا ینیب شیکه قابل پ ییو دل نگران شدن بابت اتفاقها دنیترس

مونس ، همدم و همراهم بوده و خو  شیکه از چند سال پ یاز دکتر بشنوم ،جواب یدونم ممکنه چه جواب یم

که  يرغم تفاوت ظاهر یندارم و عل هیبا بق یترسم ، قبولوندن که نه باور دارم فرق یگرفتم بهش ، اما بازم م

 یو بتونم کاله بذارم سر خودم و که نم گرانیجربه کنم ، اما سر درو ت یمعمول یزندگ هیبق هیتونم شب یدارم م

تو خونه مون اسم و حس داشتن بچه اومده ، بارها  یالخصوص از وقت یتونم ، دوست دارم حالم بهتر بشه ، عل

لنگ ، عصا به دست ،  يو موقع باردار بودن تصور کردم ، شکم باال اومده و پا دمخو ي افهیتو خلوت شکل و ق

بودن  بای، اما نا خوانا و نا ز ستینداره ، چشم نواز ن یو با هم همخون ستیکه از نظر خودم جالب ن يریتصو

و به  خودماز گوشت و خون  يحس بشم ، نخوام بچه ا نیا يتجربه  الیخ یشه بخوام ب ینم لیهم دل ریتصو

وسعت خوب  يو بزرگ کنم ، محض خاطر خودم تنها هم نه ، به خاطر ماهان و همه  رمی، بغل بگ ارمیب ایدن

 . کردم  یتازه خلق م ریتصو هیو از ذهنم پاك و  ریبه مداوا شدن پام اون تصو دیزود با ام یلیبودنش ، پس خ

و  ی، مامان کت ، فکر بابا بهادر يجواب ، اما دل مامان مهر دنیشن يمطب برا میفقط من و ماهان اومد امروز

صداشون  دنیشده بودند تا با شن داریهم ب هیبدرقه مون کرد ، بق دواریام يماست ، مامان مهر شیمهراوه هم پ

 هیگر يگرفت صدا یرو ازش نم یگوش یکتمن ، ما رو دلگرم کنن ، مهراوه که بغض کرده بود و اگر مامان 

 تیخودم و تو دلشون دارم و در نها يهم جا یشکل نی، قوت قلب بابا بهادر که من هم دمیشن یاش رو هم م

 ... اوقات آرامش داشتن تو قانع بودن به سرنوشته  یگفت گاه یکه م یدادن مامان کت دیام

شه و نگاهم تو  یشم ، دستم تو دست ماهان گم م یجدا م الیفکر و خ يایزنه ، از دن یاسمم و صدا م یمنش

شم ، رفتن به  یکنم و بلند م یدله م کیمونه ، دل  یهست ، م که بشه یگه هرچ یکه م ینگاهش ، نگاه

 ....  دیرو عوض کنه ، نبا يزیچ دیکه تو فکرمه نبا يزیچ دنیاتاق روبه رو و نشن

به  شهیهم یلیکنه به نشستن ، مثل ل یده و دعوت م یجواب سالممون رو م ییقبل با خوشرو يدفعه  مثل

 ...  نهیش یذاره و کنارم م یدکتر م زیم يزنم ، ماهان پاکت و رو یدکتر لبخند م يرو

عکس ، بلند شدنش ، برگشتن به سمت  دنیکش رونیدکتر ، برداشتن پاکت ، ب يشه به دستها یم خیم نگاهم

 ... خودش  گاهیو گذاشتن عکس تو جا وارید

شم که نگاه دکتر هم زوم شده رو  یتازه متوجه م... و فشار دست ماهان  ستادنشیحرکت ا یدکتر و ب برگشتن

 ... صورت من 

 نه ؟  یستین الیخ یب يد یکه نشون م یاون شکل ـ
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 ياز اون لحظه هاست آقا یکیباشم ، االن هم  يداده قو ادهیبه من  یزندگ: کنم در جواب دکتر  یتازه م نفس

 . نم انکار کنم تو یکه دارم و نم یجانیدکتر ، اما ه

 ! ات  هیبه روح نیآفر!! زده  جانیه یول يقو ـ

 ..  دهیاستقامت و ام نیکه منبع ا یبه کس نیحرف دکتر منم و طرف حرف نگاه من ماهان ، آفر طرف

کوتاه  یکرده بودم ، درشت ن ینیب شیهمون طور که پ: کشه  یم رونیدکتر من و از دشت نگاه ماهان ب يصدا

 نکهی، با ا رهیگ یقرار نم نیزم يشده و کف پات صاف رو یتر از حد معموله ، سر استخوان تو قوزك پا قفل نم

 ... میخودت انجام بد يپا يبرا يشه کار یو شکلش عوض نشده اما نم ياستفاده نکرد ادیاز پات ز

 يپا یول!! داد ، همون جواب آشنا  انجام يشه کار یخودم نم يپا يکنم ، برا یحبس شده ام رو آزاد م نفس

 ؟  ستیچطور ، اونم امکانش ن یمصنوع

االن استفاده از : از دکتر  میریگ یخودم جواب م ایخونه ، قبل از زبون باز کردن ماهان  یو از نگاهم م سؤالم

که رفته و قابل جبران  يافسوس خوردن واسه گذشته ا... و بسته به نظر خود شماست  ياریاخت یمصنوع يپا

 یمن با االن فرق م یبودن شکل زندگ دهیممن نداره ، اما اگر به موقع مشکلم و فه يبرا يا دهیفا چیه ستین

 ... کرد 

 دخترم ؟  یهست يتو چه فکر ـ

 !درمان بوده  يکه اون موقع برا يدیگذشته و ام ـ

تو رو  ياگر تو اون سن هم دکتر پا یبگم حتتونم  یرو ، من به جد م گرانینه خودت رو سرزنش کن نه د ـ

 ... اثر باشه  یتونست ب یم یدر پ یپ يها یبود ، چون جراح ادیبرات ز یمصنوع ياحتمال استفاده از پا دید یم

رو بدون  یتفاوت چیماهان ، چرا برگشتم به گذشته ؟ من ه يشه با نوازش انگشتها یدستم تازه و گرم م پوست

 .... به آرامش  دیشده بود و رس نیعج یکه با سخت ی، سرنوشت ریتقد نیام به هم یاضخوام ، ر یماهان نم

 : کنم از آرامش نگاه ماهان  یم دل

 شه ؟  یاگر بخوام ، پام از کجا قطع م ـ

ساق پا  ایمچ : داره  یرو بر م نکشی، ع نهیش یچرخونش م یصندل ي، رو زیم يذاره رو یداره م یوبر م عکس

 ... 

 نداره ؟  یزانوش مشکل ـ

 ... خواد  یساده م یجراح هینه بابا جان ،  ـ
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 ؟  میچکار کن: کنم تو گوش ماهان  یم سر

  "آره تمومه  ینه ، نخواد و تو بگ یبخواد و تو بگ ایهمه دن "

 !! اگر نه باشه  یاون بخواد ، حت یماهان ، هرچ يزنم به لبها یگره م دل

 کشه دکتر ؟  یدرمان چقدر طول م يدوره : پرسه  یدکتر مجواب دادن به من از  يجا به

 !! هی، ماهان راض یکوبیتند پا تمیشه با ر یساز و دهل بلند م يدلم صدا از

،  میکن یو مشخص م یوقت جراح یجسم طیچکاپ کامل بشه ، بسته به شرا دیشدن با يبعد از بستر ایقبل  ـ

 . باشه  يبستر دیبا یچند روز هم بعد از جراح

 استفاده کنم ؟  یمصنوع يتونم از پا یبالفاصله م ـ

 .... متفاوته  ضیتا خوب شدن و جوش خوردن زخم زمان الزمه ، که البته تو هر مر ـ

 یکنه با عروس یم دایباشم به زود خوب شدنم باز هم تداخل پ نیهم خوشب یلیکنم ، خ یحساب م یانگشت سر

کردنم تو مراسم با  دایهم اضافه ، حضور پ گهیساختم ، چند روز د يجور نیا چند سال و نیکه ا یمن...  ایلع

 یلیخواد ل یکار گرفتم دلم م نیم به ایخبر از خانواده ام تصم ینداره ، حاال که ب یقطع شده صورت خوش يپا

 .....  ستی، هر چند اون پا از گوشت و خون ن نیخودش رو بب يبه پا یبدون عصا و متک

 میکن یترك م ایلع یهفته بعد از عروس کیورود و گرفتن وقت واسه  يمتفاوت از لحظه  یدکتر و با حال مطب

شد  یبه هدف کمتر م دنیگرفتم و فاصله ام تا رس یهم م یترم تابستون دیبهم گره نخورده بود شا طی، اگر شرا

 .... شه  یهتر مب تمیکه وضع نهیماجرا به ا ی، خوب یزحمت داره و سخت ی، اما برازندگ

 یو مختصر ول زیپشت خطه و ماهان همه چ ونیشه ، مامان کتا یماهان بلند م یگوش ياز سوار شدن صدا قبل

شه ، همون طور که باور کردن ذوق و  یزنه باورش نم یده ، تا با خودم حرف نم یم حیبراش توض دیمف

 ... سخته  یمن کم يشوقش برا

خانواده ام و شور و شعف شون رو  یخال يتر بود ، جا دواریاز خود من هم ام یکه از حت يبعد مامان مهر نفر

که  دیخودشون در تب و تاب هستن ، وح! از نگفتن نه  مونیشیپ یکنم ، دلتنگ هستم ول یاحساس م یحساب

خوره به بن بست ، من بهش  یکنه م یامتحان م یو هر راه نهیاز طرالن بب يهنوز هم نتونسته گوشه نظر

 یخال يکنم و تالش برا یم یخودم دوست داشتن معن يکردن طرالن و برا تیفتم تا دلخوش نشه اما اذنگ

افتاده به جونش بر عکس من که  یهم استرس عروس ایاز اون قهر و غضب نمونه ، لع يزیکردن خودش تا چ

بار خودم  نیمحرمم بوده و هست ، ا شهیکه هم انهمونه سم یآروم بودم ، م یلیخ یلیخ میموقع جشن عروس
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 یهست که منم نخوام با غصه ها و دلواپس نیسنگ یخودش به حد کاف یبذارمش ، بار زندگ انینخواستم در جر

سمانه تنهاست ،  یباشه ول نمیریتلخ و ش يرو دارم که همنفس تمام لحظه ها یمن کس... هام سربارش باشم 

 ....  یمگر با گرفتن حقش از زندگ رهیگ یدارم سمانه آروم نم مانیو من ا

********** 

 )  hemimelia) Tibial ایمل یهم الیبیت

 الیبیت يماریب نیبه ا. است ایبیت ای یتولد عدم وجود استخوان درشت ن نیدر ح یاسکلت يها ياز ناهنجار یکی

در . نشده است لیتشک یاستخوان درشت ن ینینامعلوم در زمان جن یبچه ها به علل نیدر ا. ندیگو یم ایمل یهم

 يدر فرم ها. استخوان است نیفاقد ا مارینشده و ب لیاصال تشک ایبیاستخوان ت ،يماریب نیفرم ا نیتر دیشد

از  یاستخوان درشت ن ينقص مادرزاد. کوچک تر از معمول است یدرشت ن ای ایبیاستخوان ت ،يماریب فیخف

مبتال،  ماریب یجراح ریو غ یجراح يو درمان ها صیتشخ فهیبوده و وظمهم استخوان و مفاصل  يها يماریب

 .به عهده پزشک ارتوپد است

 

 ایمل یهم ایبیت عالئم

در . درصد موارد دو طرفه است 30و در  شودیم دهینفر د کیتولد در  ونیلیم کیدر هر  يمادرزاد يناهنجار نیا

 نیمغلوب از والد ایعارضه بصورت ژن غالب  نیا یگاه یوجود ندارد ول يماریاز ب یاکثر اوقات سابقه خانوادگ

) بوالیف( یقسمت استخوان نازك ن نیممکن است باالتر. ساق مبتال کوتاه است ،يماریب نیدر ا. رسدیبه ارث م

 دهیبچه به پشت خواب یوقت کهیبطور چرخدیبه سمت داخل م ماریب يکف پا. زانو لمس شود یدر قسمت خارج

 .کندیت کف پا ها به طرف سقف نگاه ماس

 نیدر ا یگاه. زانو را کامال صاف کرد یبه راحت توانیبچه ها معموال در حالت خم شده است و نم نیا يزانو

در . درآورد میبه حالت مستق يرا بطور اراد شیزانو تواندینم ماریو ب کندیعضله چهارسر ران خوب کار نم مارانیب

 نیا جیرا يبند میتقس کیطبق . دنشده باش لیممکن است استخوان ران هم تشک يماریب دیحاالت شد

است که در  یاستخوان راتییبراساس تغ يبند میتقس نیا. شودیم يبند میتقس ریبه انواع ز يمادرزاد يناهنجار

 .شودیم دهید يولوژیعک س راد

 

 یاستخوان درشت ن ينقص مادرزاد يبند میتقس
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• Type 1A  :نیتر نییپا( استخوان ران  ینییپا زیف یاصال وجود ندارد و اپ) یدرشت ن(  ایبیاستخوان ت 

 .نشده و کوچک است لیخوب تشک) مفصل زانو يقسمت استخوان ران درست باال

 

• Type 1B  :قسمت  نیتر نییپا( استخوان ران  ینییپا زیف یاپ یاصال وجود ندارد ول ایبیاستخوان ت

 نینوع در آن است که در ا نیا تیاهم. شده و سالم است لیخوب تشک) فصل زانوم ياستخوان ران درست باال

شده باشد و  لیتشک یوفمفصل زانو ممکن است به حالت غضر ریدرست ز ایبیقسمت استخوان ت نینوع باالتر

 دهید يولوژیغضروف گرچه در عکس راد نیا. به استخوان شود لیغضروف ممکن است تبد نیباالتر ا نیدر سن

 .داد صیآن را تشخ يام آر آ ای یبا استفاده از سونوگراف توانیم یول شودینم

 

• Type 2  :دارد  یعیاندازه طب) ینازك ن(  بوالیاستخوان ف. شده است لیتشک ایبیاستخوان ت يقسمت باال

در آن  یممکن است در مفصل زانو دررفته باشد و برجستگ) قسمت آن نیباالتر( بوالیسر استخوان ف یول

 .زانو به دست بخورد یقسمت خارج

 

• Type 3  :دهیشده و در عکس د لیآن تشک ینییقسمت پا یول شودینم دهیدر عکس د ایبیت ییقسمت باال 

سر استخوان  یشده است ول لیاستخوان ران خوب تشک ینیینوع، قسمت پا نیدر ا. نوع نادر است نیا. شودیم

 .ممکن است دررفته باشد بوالیف

 

• Type 4  :و سر آن  کندیبه سمت باال حرکت م بوالیاستخوان ف. کوتاه است یشده ول لیتشک ایبیاستخوان ت

نوع نادر  نیا. رندیگیمفصل مچ پا از هم فاصله م يدر باال بوالیو ف ایبیدو استخوان ت. زانو دررفته است هیدر ناح

 .است

 

 :  یاستخوان درشت ن ينقص مادرزاد درمان

هدف  نیپس مهمتر. کار کند ماریب ياندام است که بتواند برا کیبدست آوردن  مارانیب نین ااز درما هدف

و بر  يناهنجار نیبر اساس نوع ا یبه نوع درمان جراح میتصم. در راه رفتن است ماریب ییدرمان، بهبود کارا

 .ذکر شده است يبند میحسب تقس
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• Type 1A  : زانو است يبازساز يگریو د) زانو ونیآمپوتاس( از زانو  یقطع اندام تحتان یکیدو راه درمان .

 ای یمصنوع يپا کیزانو و پس از آن استفاده از  هیمعموال قطع از ناح یروش درمان نیو موثرتر نیساده تر

زانو که  يدر روش بازساز. کندیرا مشخص م ماریب فیتکل شهیهم يبرا یعمل جراح نیا. زانو است يپروتز باال

 دیبه ام ردیگیاستخوان ران قرار م ریجابجا شده و در ز بوالیاستخوان ف شودیانجام م یسن شش ماهگ معموال در

هم بزرگتر و کلفت تر  بوالیاستخوان داشته باشد و با بزرگ شدن بچه استخوان ف کیساق با  کی ماریب نکهیا

را کامال به حالت  شیبتواند زانو ماریکه عضله چهرسر ران سالم باشد و ب شودیم نجاما یعمل فقط وقت نیا. شود

زانو و  يداریمانند ناپا یچون معموال با عوارض شودیبندرت انجام م یعمل جراح نیا. نگه دارد میصاف و مستق

 .حرکت زانو همراه خواهد شد تیمحدود ای

 

• Type 1B, 2  :نیا یجراحعمل . ستیبه قطع اندام ن يازینوع، اگر عضله چهارسر خوب کار کند ن نیدر ا 

مچ  ،یعمل جراح نیممکن است همراه با ا. است گریکدیبه  بوالیو ف ایبیشامل جوش دادن دو استخوان ت مارایب

 يزانو کیها بدست آوردن  یجراح نیهدف از ا. کار نباشد نیبه ا يازیممکن است ن ایقطع شود و  ماریب يپا

اگر . و هم طول کردن ساق دو طرف است ردیقرار بگ نیزم يکه کامال بتواند رو ییبدست آوردن کف پا دار،یپا

از زانو  یدرمان قطع اندام تحتان نیرا کامال صاف کند و عضله چهارسر خوب کار نکند بهتر شینتواند زانو ماریب

 .است

 

• Type 3  :مچ پا است هیاز ناح ونیآمپوتاس اینادر است و درمان آن معموال قطع  یلیخ يمارینوع ب نیا. 

 

• Type 4  :از مچ پا است یقطع اندام تحتان ایمچ پا  يبصورت بازساز مارانیب نیدرمان ا . 

*** 

 يمرتبه است با مامان مهر نی، دوم میپشت سر گذاشت نیبار با ماش نیچندم يو برا رازیتهران تا ش ریمس

و تحوالت  ریی، چه تغ يبرام خاله خانم بود و االن مامان مهر شیجاده ، چند ماه پ نیشم تو ا یهمسفر م

 ...  قبلجاده پشت سر گذاشتم ، هر روزم متفاوت و بهتر از روز  نیرو مثل ا یقشنگ

، اول با مامان  ایلع یعروس ي، بابا زنگ زد و دعوتمون کرد برا میرو گرفت ییکه از دکتر جواب نها يروز يفردا

حرفها  نیو بند ا دیتو ق يکه مامان مهر یحالصبحت کرد و بعد با خودم ، رسم احترام و به جا آورد در  يمهر
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سفر کنن و  رانیداد به ا یاجازه نم طیشرا مخواست و در کنار هم بودن ، اون یم ینبود ، دل مهراوه عروس

 . کنم  یاونها رو کامالً حس م یخال يجا ایلع یمطمئنم تو عروس

از کارش عقب افتاده بود و  یلیخ نکهیه خاطر انداشت ، ب ی، ماهان هم مخالفت میخواست چند روز زود تر بر بابا

 یعروس يتا فردا میراه افتاد ایروز قبل از حنابندون لع کیشد ،  یبه خاطر من معطل م دیهم با گهیچند روز د

 .... تهران  میبرگرد

 : شم  یمانعش م میباطن لیرغم م یچرخونه به سمت بهشت زهرا و عل یرو م نیفرمون ماش ماهان

 ... خونه ، خسته شدن  میرو برسون يمامان مهر ـ

 ... و چشمهاش و بسته  یداده به صندل هیسرش و تک يکنه ، مامان مهر یبه عقب نگاه م نهیآ از

 ... اونم به چشم : شه  یرو لبش شکوفا م خنده

گذاشتن ،  ناطمویهم سر در ح دی، رقص نور خوش آمد نمیب یکه بسته شده رو م ییها سهیسر کوچه مون ر از

هم  نیبود ، واسه هم کیگرفتن کوچ یعروس يفؤاد برا يپدر يهر دو تا شب تو تاالره ، خونه  ایمراسم لع

 اطی، در ح دنیکش سهیتو کوچه ر زموجود با نیعروس هم کنار اونها باشن ، با ا ي فهیداده بود که طا شنهادیپ

قبل بابا  يتا دلواپس و چشم انتظار نباشن ، وگرنه مثل دفعه ها میراه افتاد یک قاًیدق میکامالً بازه ، بهشون نگفت

 ....  دیکش یدر انتظارمون رو م يجلو

 ؟  ي؟ مامان مهر يمامان مهر: زنم  یو آهسته صدا م يگردم عقب و مامان مهر یم بر

 ؟  میدیرس: شه  یم اریکنه و هش یباز م چشم

 . آره  ـ

گردم طرف در و  یبر م ي، فور نمیب یو م دیوح نیپشت ماش ي شهیاز تو ش يجواب دادن به مامان مهر نیح

کنه  یماهان دست بلند م يشه ، برا یم ادهیکنه و پ یپارك م نیماش يکنم ، درست جلو یبراش دست بلند م

 :  نیکنه داخل ماش یکنه ، سرش و م یو باز م نیطرف من ، در ماش ادیو م

 .  نیسالم خاله جون صفا آورد ـ

 .جان  دیوح یسالمت باش ـ

بوسم  یبوسه ، گونه هاش و م یکنه ، گونه هام و م یده و همون دست و دور بازوم حلقه م یماهان دست م با

 . 

 !! واسه اومدن  نیکرد یهنوز وقت بودا عجله نم ـ
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 : ده  یخندم ، ماهان جوابش رو م یاش م هیکنا به

 .  میایت زود بخانمت بگو ، به خاطر کار من نخواس یبه آبج ـ

 یشم ، آهسته تو گوشش نجوا م یم ادهیپ دیشه ، منم با کمک وح یم ادهیپ يکمک به مامان مهر يبرا ماهان

 : کنم 

 هنوز همون آش و همون کاسه است ؟  ـ

 ...  یلیکنه ل یبه دلم م یچه خون ینیبب يبوده ، نبود نجایچند روز ا نیا:  نهیکشه از اعماق س یم آه

زنم ، اگر  یحرف م يکنه حرف زبونش رو ، با طرالن جد یم دییقرارش تأ یب يآب رفته و چشمها صورت

تو سرش  يا گهیکردن بسه ، اگر فکر د یتالف گهیداشته باشه د ییتو دلش جا دیحدسم درست و هنوز مهر وح

اون هنوز ادامه  يلرزه ها پس وبار خربزه خورده اما لرز  کی دیکنه ، وح تیو اذ دیدم وح یاجازه نم گهیباشه د

 یرفتار توقع نم نیا نیطرالن باز کرده ، از طرالن مظلوم و مت يو برا دونیم دیوح يرو شده  اقیداره ، اشت

 . رفت 

که  یبا کس دارید دیتجد يبهشت زهرا ، برا میر یدم و با ماهان م یانجام م اطیرو تو ح یو احوال پرس سالم

 ... حرف براش دارم  ییایاز همه است و دن شتریدل من ب یسهمش از دلتنگ

**** 

دن تو شستن ظرفها کمک کنم ،  یکنم ، دخترها اجازه نم یدخترها جمع م يشام و با کمک همه  ي سفره

 لیشب تو اتاق رو تخت خودم بخوابه ، فام يکنم تا مامان مهر یتختم و عوض م يتو اتاقم ، مالفه ها امیم

 ... به خونه شون برگردن  بقصد ندارند ش کینزد اینداره خونه شون دوره  یرقهمه هستن ، ف يو مادر يپدر

 ی، چند بار به سمانه زنگ زدم جواب نداده ، صبر م نمیش یگردم تو هال کنار مامان م یشه بر م یتموم م کارم

 . کنم صحبت مامان با خاله تموم بشه 

 مامان ؟  ـ

 . گرده طرفم ، منتظر  یبرم

 نه ؟  ایسمانه کارت دعوت بردن  يبرا ـ

 !! رفته باشه  ادشیسفارش کردم ، محاله  دیخودم به وح ـ

 : شه  یمانع م ییزن دا يبفرستم صدا امیکنم براش پ یو باز م امیپ ي صفحه

 ! یبیباشه اونجا غر یگذره ، هرچ ی، دور از خانواده سخت نم یلیل یکن یتهران چکار م ـ
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 . وماهان و دارم برام بسه  يآشنا ، مامان مهر ایباشم  بیکه غر ندارم یبه کس يمن کار ـ

سوخته تون  يهمه تون خوب بود ، جا يبرا دیحم يپشت پا: کنه  یکنه ، فک وچونه اش رو جمع م یم ضیغ

 . سبز شد 

شه ، کاسه  یهست نه فراموش م یرفتن ادینه از  دیبه کاممون حروم کنه ، حم يخواد دل بسوزونه ، شاد یم

از  ییخاص خودشه که شده جز يزدنش به خاطر خلق و خو شیزنه ،ن نیداغ تر از آش شدن عادت ا ي

، جوابش رو  کردنو تحمل  دنیکنم به شن ی، خودم و محکوم نم ستمیسر و زبون ن یوجودش ، مثل گذشته ب

 . دم  یم

سوخته مون سبز  ياره ، خدا رو شکر جاحسرت خوردن ند گهیکه د نی، ا ییداره زن دا یسرنوشت هی یهر ک ـ

 .  میرو داشت اقتشیشد ، حتماً ل

 دیبا ییجا هی یاحترام گذاشته ، ول شهیاما هم دهینکش ییکنه ، خودش کم از زن دا یبا سرزنش نگاهم م مامان

شته رو دا دنشیکه درك فهم هیکس ي، احترام برا یسر و زبون هست یآدمها رو داد که فکر نکنن ب نیجواب ا

 .. باشه 

چه سر و : رسه  یکه به گوش طرف م هیشنوم ، آهسته حرف زدنش هم طور یرو م ییگفتن زندا شیا يصدا

 ..  یشون یمن و کجا م یشونیهم بهم زده ، پ یزبون

 شه ؟  یآدم حرمت سرش م نیبفرما ، ا: گم  یبه مامان م آهسته

خاله  ي، اشک چشمها رهیگ یزنه و جواب م یشه ، خاله به روم لبخند م یمامان به تأسف چپ و راست م سر

 .... کردنم به چشم خاله هم اومده  رییشدنم ، تغ يشه ، قو ینم يجار دنمیبا د گهید

******* 

مونده باشه ، تو لباس  یاز شون باق يزیکنم چ یتمام بشه ، فکر نم ایلع ينمونده استرس و دلشوره ها يزیچ

عروسش  يو برا ستادهیسن ا يگوشه  هیکه  يرقصه ، فؤاد یفؤاد م يجلو شهیتر از هم یدنید عروس دیسپ

به رقص عروس و داماد  شستنعرق کرده ، بجز چند تا دختر و پسر کوچولو همه ن یشونیزنه ، با پ یدست م

 دی، موهام و مائده اتو کش یکنم ، لباسم کت و شلواره به رنگ مشک یسرم و مرتب م يکنن ، شال رو ینگاه م

ما  کیدرجه  لیدور تا دور سن همه آشنا هستن ، فام يزهایم.. موهام گذاشت  يهنر دست خودش رو یو تاج

و فؤاد ، چشمش دوخته  اینشسته ، زل زده به لع زیم هیسر  هیرضگردم با مائده و م یو فؤاد ، دنبال طرالن م
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تو  دیلحظه با وح نیا يکنم حسرت تجربه  یآرزو م یالیبا خوش خاست ،  گهید يشده به اونها اما حواسش جا

 ... نگاهش باشه 

 ... کنه  یهم م ییرایو به حرف گرفته همزمان پذ يمامان مهر عمه

 ... بچه ها  شیرم پ ی، عمه ؟ با اجازه من م يمامان مهر ـ

 .  زمیباشه برو عز ـ

 . خودم  شیپ ارهیبگو اشکان و ب هیبه مرض یلیل ـ

 . چشم  ـ

 . چشم رها بشم  يتو يعصا نیبرسه از دست ا یدارم ، ک یبا عصا قدم برم آهسته

شدن  کیکه با نزد یینگاه ها و پچ پچ ها ینیاز سنگ زمیر یعرق م یکل نمیبش یصندل يو رو زیبرسم به م تا

 ... شد  یمن شروع م

 !!  يپاتالها دل کند ری، چه عجب از پ ياومد ـخوش

 ؟  دهیچه فا یره ول یچشم غره م به مائده هیمرض

 ؟  يجا نشسته بود کیمگه تو  یفؤاد اومد تو مجلس تو نشست ـ

 . و بگو  نیهم:  رهیگ یطرف من و م هیمرض

 ؟  یهست یمنافق تو طرف ک يآ ـ

 . طرف حق  ـ

وگرنه االن  ومدهین زشیخانم هم دوست عز نی، طرف حق ، ا هی هی:  هیمرض يکنه برا یم یدهن کج مائده

 !  يشد یهم به حضورش مفتخر نم

 ... ، حال باباش خوب نبود  ومدین ی، دعوت هم بود ول یعروس ومدین سمانه

 ! شه خوب  یم مونیرفتارت پش نیبا ا ینشست یکیبه دل  دینکن ، شا یتو دهن کج ـ

 .  نمیبه دل خودش بش دی، من با نمیپسر بش ي فهیبه دل طا دیگفته من با یکالم از مادر عروس ، ک هی ـ

 .  نیآم یاله ـ

 .  ستین زیم نیو سر ا ایدن نیندازه ، طرالن هم اصال تو ا یگه ،منم به خنده م یم هیمرض

 .  ششیپ يعمه گفت اشکان و ببر هیمرض ـ
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 هیتو هم  رونیبده من ببرمش ، اگر فؤاد دل کند و رفت ب:  رهیگ یم هیشه ، اشکان و از مرض یبلند م مائده

 . نشون بده  يودخ

 ؟  ییایتو نم یلیل..  امیو ب ییدستت درد نکنه ، منم برم دستشو ـ

 . نه ـ

رو  ختهیکرده ، ر زیکشم کنارش ، موهاش و فر ر یرو آروم م یشه من و طرالن تنها ، صندل یخلوت م زیم

 ؟  دهیصورت طرالن و د نیبا ا دی، وح ادینم نشیبه صورت غمگ حیمل شیآرا... شونه 

 دختر عمه ؟  ییکجا ـ

 !  ياومد ی، متوجه نشدم ک دیببخش: شه  یصدام نه با تکون دستم متوجه م با

 . آخه  ينبود نجایا ـ

 . کشه  یخط م يزیروم يگلها يخنده و با ناخن رو یبسته م لب

 ؟  يکرد یفرض م دیخودت و با وح ـ

 ! معلومه که نه : کنه  یم اخم

 . خدا از دلت بشنوه  ـ

است ؟ چرا  دهیفا یتالشت ب یدون ی؟ م ينشد یهنوز خال: دزده از من  یچونه و نگاه م ریذاره ز یم دست

به  نکهیشدم از ا یبغض کردن ، خوشحال م يتو بودم به جا يهم اجرا ، من اگر جا یکن یخودت هم حکم م

صورتش و  يد یآزارش م یقت، و ي، نفسش شد دیوح يبرا يشد نهایشدم ، تو باالتر از ا زیچشم اومدم ، عز

 ؟  ینیو بب دیوح یحرفاش به کنار خواست دنی، شن یکن ینگاه م

 ؟ اون موقع بچه بودم ، به قول خودش فنچ بودم حاال چرا نفس شدم ؟  دیمگه داداشت من و د ـ

 ؟ يسؤالها رو از من بشنو نیجواب ا يتوقع دار ـ

 .  نیزنه به زم یمونه و زل م یم ساکت

 !  يندار ای يدوستش دار ای،  يراست باش حاال که بزرگ شد با خودت رو ـ

 چیبه نفع ه يباز نیخودت رو ، ادامه دادن ا فیتکل ياون و معلوم کن ، اگر ندار فیتکل يدوستش دار اگر

شه تو به خسته  یم هیکشه تنب یعذاب م دیرسه ، آره وح یضرر هم به خودت م نیشتری، ب ستیکدومتون ن

که  ینرس یی، به جا يخورلحظه ها رو ب نینرسه که حسرت ا یوقت هیشدنش هم فکر کن ، به دلزده شدنش ، 

بهش فرصت بده ، اشتباه رو  يدوستش دار يذره ا ی، اگر هنوز ته دلت حت زاریو از خودت ب یبش ریس یاز زندگ
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 یداره ، حت یچه حس خوب بنیحبتش جبران کنه ، بسخت و با م ينکن ، بذار اون لحظه ها یبا اشتباه تالف

 !!نه ؟ امتحان کن  یگ یکنه م یفکر کردن بهش هم خنده مهمون لبت م

 . دونم  ینم:  یزنه به صندل یم هیتک

 ...  دیوح يمثبته برا ازیامت هیدونه ، دودل شدن طرالن  یکنم ، نم یدلم ذوق م تو

جبران گذشته  يبرا دیقصه به درازا بکشه ، وح نی، بهش اجازه بده حرف بزنه ، نذار ا یحقت هست که بدون ـ

 ...  یخوانش هست نیداره ، تو مهم تر یراه سخت

زنه ، فؤاد  یم 8و 6 یج ي، د هیبعدش هم مرض قهیذاره ، چند دق یتموم م مهیمائده حرفمون رو ن دنیرس سر

 یو به زور بلندش م رهیگ یمائده زودتر از همه ، دست طرالن رو هم م ...شه  یشلوغ م ایو دور لع رونیره ب یم

 ... کنه 

گرده ، منم  یکه خودم زدم م ییحرفها دییدنبال تأ دیخوره به نگاهم ، شا یگره م یطرالن هر از گاه نگاه

 ...  دیقبول افتد و در نظر آ دیشا.. کنم به قلبش  یم هیمطمئن آرامش هد يکنم ، با خنده ا یدلسردش نم

********** 

،  ارهیسمانه برام م يخونه  اطیدر ح يرو تا جلو وهیکمپوت و آبم لونیو نا ینیریش يکنه جعبه  یکمک م دیوح

 يحال پدرش ، ماهان و مامان مهر دنیخودش و پرس دنید يسمانه ، برا دنیاومدم د یم دیقبل از حرکت با

 ... تازه کنن  يداریتا اونها هم د رازیرفتن ش

 ... جبران کنم  تیعروس يممنون داداش دستت درد نکنه ، برا ـ

 ... جون  یگردم آبج یفعالً که آب تو کوزه است و من تشنه لب م ـ

و  دینا ام دیکنم لحن وح یچون حس م اد،یطرالن هر چه زودتر با خودش کنار ب ایکنه اشتباه کرده باشم و  خدا

 ... دلسرده 

  "شود  یشود ، هرچه خدا خواست همان م یهرچه دلم خواست نه آن م " ـ

 . خدا  ای ـ

 !باشه ، منم آرزوم خوشبخت شدن توئه  یکیخدا  ياونه که دلخواهت با خواسته  یخوشبخت ـ

 . دنبالت  امیزنگ بزن تا ب ایب یخواست: بوسه  یرو م میشونیپ

 . یتو زحمت بکش ستیم ، اگر تا اون موقع ماهان اومد الزم ندنبال ایب ایلع يخونه  دیبر دیهروقت خواست ـ

 !  یآقا ماهان و داشت نیشما هم ا ـ
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 . ره  یخندم و م ینکنه ، به روش م غیدر دیطرالن و از وح یخوام همراه یاز خدا م تودلم

 نیکنه از ا یبره ، تعجب م ینم یصورت سمانه زمان دنیدست رو زنگ گذاشتنم و باز شدن در و د ي فاصله

 .  دنمیموقع د

 وفا ؟  یب يسالم ، چطور ـ

 .  يخوش اومد ـ

 . قبل الغرتر شده  يکنم ، سمانه از دفعه  یم بغلش

 خانم ، بابات چطوره بهتره ؟  یخوب ـ

 . خدا رو شکر  ـ

 . داخل  میبر ایب: کشه  یو م دستم

 . صبر کن  ـ

 : زنه و شکوه  یدام مص ی، ناراض لونیبرداشتن جعبه و نا يشم برا یم خم

 !! دادن نه  یراه نم ی، تو رو دست خال يدی؟ چرا زحمت کش یلیل ـ

 ستین يقابل دار زیچ: که به سمانه گفتم  رهیگ یرو م یپرسه و همون جواب یسؤال و مامانش تو خونه م نیهم

 .  دیایب دیناراحت شدم نتونست یلی، خ استیلع یعروس يبرا ینیری، ش

 يدوشش ، بابا يرو يشدنش شده بار نیخونه نش یسخت زندگ طیشرا نیپرسم ، با ا یباباش رو هم م احوال

 . و شکر گزاره  یراض شهیاما هم.  ستیموندن نبوده و ن کاریسمانه مرد ب

 . ذارم  یرو جمع کنه نم يخواد بساط پاك کردن سبز ی، م نمیش یسمانه م کنار

 !  ستمیکه ن بهیبذار باشه ، غر ـ

 . کنه  یحرف سفره رو دوباره پهن م یب

 حال بابات بهتر نشده ؟  ـ

بابام  رتیکه استراحت کامل داشته باشه ، اما مگه غ ینسبت به قبل چرا ، به شرط: پر از غصه است  جوابش

 ؟  نهیکنه تو خونه بش یقبول م

خوش  یلیسمانه اگر خ يشده ، بابا یکمر جراح سکیشب که بهش زنگ زدم گفت باباش به خاطر د اون

 ... ده وگرنه که  یعمل براش جواب م نیشانس باشه ا
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 یکه اموراتشون به خوب ستین يسر کار رفتن ، حقوق پدرش هم به اندازه ا ينداره برا یبرادرش هم سن یطفل

 ... بگذره 

 ... بگذرد  زین نیا شهیمثل هم! شه  یغصه ام م یلیل نیساکت نش ـ

خودش دوست نداره بهش فکر کنه من  یوقت یاجباره اما مهم چطور گذشتنه ، ول گذره چون یکه م گذشتن

 رو به رخش بکشم ؟  یزندگ يها یچرا بخوام سخت

 ؟  یاز خودت بگو خانم چه خبر از دانشگاه ؟ ترم تابستونه نگرفت ـ

تو فکرم برم سر طور به حال خودش رها کرد ،  نیرو هم یشه زندگ ینم.. خواستم اما خوب  یکه م یخواستن ـ

 . کار 

 ؟؟؟  يادامه بد يخوا ینم گهید یعنی: انگشتهام  ونیشه م یم ریفته به دلم ، مچ دستش اس یم ترس

دم منظورم به تابستون بود ، هرچند  ی؟ معلومه که ادامه م یلیل هیچه سؤال نیا: لبش ازسر اجباره  يرو ي خنده

 تونم رو خودم بذارم و دست رو دست ؟  یمامان و بابا مخالفن ، اما مگه من م

نداره ، درسته گل وجود سمانه اونقدر محکم و ضد ضربه  یسمانه که تمام یشه از مشکالت زندگ یام م غصه

سمانه اونقدر ! نه  یاومد ، کمک مال یاز من بر م یداره اما کاش کمک یها ترك بر نم یسادگ نیاست که به ا

کنم و هم  يباهاش همدرد متون یهم به ذهنم خطور نکنه ، من فقط مفکرش  یعزت نفس داره که من حت

 !  نیهم يفکر

 .  یختیمن بهم ر يدلت باز بشه بدتر با حرفها ياومد ـ

 ؟  ي؟ تو مگه کم سنگ صبور من بود هیچه حرف نیا: کنم بهش  یم اعتراض

 . کردم  ینم يکار ـ

خدا برام چکار کرد ، تو  نیبب تیمن با اون وضع! سمانه  نیآخر و عاقبت من و بب:  رمیگ یدستش رو م دوباره

 ! من مطمئنم  ستین يکه دار ییزهایچ نیا ی، حق تو هم از زندگ يکه صد پله از من باالتر

 . پا استاد شده واسه خودش  هی یمیشاگرد تنبل قد نمیب یم ـ

 . .تجربه کردم و باور سمانه  ـ

 ؟  یلیل ی، االن خوشبخت یهم داشت یخوب لیدل ـ

! با تمام وجود : باشه  کمیهم شر يشاد يتو لحظه ها دیراهم بود با قیسخت رف يطور که تو لحظه ها همون

 . تو هم باشه  يروز
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 انی، نگران منم نباش ، فعالً با جر یلیبرات خوشحالم ل یلیخدا رو شکر ، خ: شه  یخنده رو لبش شکوفا م گل

 ...  رهیبد مس یکردم ول دایکار خوب پ هی، راستش  ادیب شیپ یتا چ میر یآب جلو م

 مگه کجاست ؟ : کنم تو سبد  یم یدستم و خال يتو يها حونیر

 .  رازیش ـ

تازه دم  ي، چا رهیگ یرو از دست مادرش م ینیده ، سمانه س ینم دنیپرس شتریب يخاله اعظم اجازه  اومدن

 ...  یتابستون يها وهیو م یچشم خروس

 خاله ؟  دیدیشچرا زحمت ک ـ

 . دخترم  ستیقابل تعارف ن ـ

 ! هست خاله  یوجود خودتون همه چ ـ

 . مادر  یزنده باش ـ

 . برم کارخونه  دیببخش دخترم من با: داره  یبر م یو از جا لباس چادرش

 .. ده  یخوام بلند بشم ، فشار دستش رو شونه ام اجازه نم یم

 . برم  دیراحت باش ، شرمنده که با ـ

 . دشمنتون ، خدا نکنه  ـ

کنه واسه ناهار پدرش و  یشنوم بهش سفارش م یخاله اعظم و م يکنه ، صدا یمادرش و بدرقه م سمانه

 ... داداشش 

شم  یم رهیلبش خ يمحو رو يگه و من به برق چشمهاش و خنده  یکرده م دایکه کار پ ییاز کارخونه ا سمانه

 دیتول يکارخونه  ياز سهام دارها یکیو پسر  یهمکالس "سرافراز  نِی، ام نیام "اسم  هیکردن  یموقع هج

و امانت دار دل  نی، ام ادیم یخوب يانگار شست سمانه هم باالخره خبردار شده ، بوها یبهداشت یشیمواد آرا

از خداش ... خاص خودش ، نرم نرمک ، آسه آسه  يها تیها و حما يرسه با دلسوز یسمانه هم داره از راه م

که  ینکنه از احساس يو دور ارهیدر ن يسمانه با خودش باز نکهیتر از سمانه ؟؟؟ مگر ا قیال یهم باشه ک

تو چشم ، سنگ  نهیتونه خار غم بشه و بش یکه م یی، بهانه ها جورجور وا يمهمون قلبش شده به بهانه ها

 ... بگذره  یشناسم به خاطر خانواده اش حاضره از همه چ یکه من م يابشه و سد راه دل ، سمانه 

که دارم  یمی، چند بار تا سر زبونم اومد از تصم میناهار ببر ایلع يبرا دیکنم چون با یناهار سمانه رو رد م دعوت

 ... و فکر داره  یخودش دلمشغول يشدم ، به اندازه  یم مونیشیزود پ یلیبهش بگم و خ
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دنبالم و سر موقع خودش و  ادیتا ب دیزنم به وح یموندن ، زنگ م ییدا يناهار خونه  يزنه برا یگ مزن ماهان

 ... رسونه  یم

آرد ، مامان سهم  يبرنج و دوا يسنگ تموم گذاشتن ، مرغ شکم پر ، حلوا ایلع يو زن عمو مثل من برا مامان

 ... بهش نرسه  یکنم تا دست کس یو ماهان رو هم کنار گذاشته ، تو کمدم جاسازش م يمامان مهر

تازه  يایلع يکنن تا خونه  یم میهمراه هیکنه ، طرالن ، مائده و مرض یم يدوباره نقش راننده رو باز دیوح

ثل بره آروم و ، م ستین يداشت اثر شبیکه تا د یعروس ، طرالن افتاده تر شده ، از اون شور و جنب و جوش

 نهیبار تو آ کی قهیطرالن ، هر از چند دق فتارر نیشده از ا جی، اونم گ رمیگ ینظر م ریرو هم ز دی، وح ریسر به ز

 ...مثل سرب  نیکشه سنگ یکنه ، آه م یگذرا نگاهش م

بوسمش ،  یکنم ، م یاست ، بغلش م شهیتر از هم یدنیگل انداخته د يافتاده و گونه ها ریبا سر به ز ایلع

 يکه خودم زودتر مشق کردم و دوست دارم سر مشق همه  ی، خوشبخت یخوشبخت يگم با آرزو یم کیتبر

 . هم باشه  ایلع یدفتر زندگ يبرگه ها

تو  یتو سرش و چه حس يمونه ، چه فکر یشدن هم نم ییرایواسه پذ یحت رونیره ب یمونه و م ینم ادیز دیوح

 .  ارمیحتماً ازش سر در ب دیکه با هیاببمونه جو نجایدلش بود نتونست ا

درجه  180گشاده و  يبا رو یشه وقت یکه داشتم اضافه م ییشه و به عالمت سؤالها یرو سرم سبز م شاخ

 افتاده ؟  یچه اتفاق قهیچند دق نیگرده داخل ، جلل الخالق تو ا یبرم رییتغ

 !!منتظر بمونن  ستیخوب ن انیخاله خانم و ماهان م یلیدخترا ؟ ل میبر ـ

باشه داداش ، : زنم  یکنه ، تو ذوقش نم یم فیتکل نییدوزه ، تع یبره و م یخوش و شاد واسه خودش م سر

 !  میبر

 ... ره  یم رونیداره ، زودتر از همه ب یبر م ینیریدونه ش هیطور ،  نیرو هم هم ایبوسه ، لع یرو م فؤاد

 تونه باشه ؟  یم یو چ یک یپوست ریز يو شاد جانیه نیا لیدل

گزه ، که  یندازه و لب م یم نییگردم طرف طرالن ، به محض چشم تو چشم شدن سرش و پا یبر م مشکوك

 یکیمن  شیدست طرالن و پ دهیتازه رس امیو دستپاچه شدنش واسه خوندن پ یگوش امیپ يطور ؟؟ صدا نیا

 ..... جنبوندم  یدست م رشه ، زودت یو زبر م ریمن ز يکنه ، اگر مطمئنم بودم طرالن با چند تا جلمه  یرو م

******** 
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اونها رو برام محدود کرد ،  يشدن تو شاد میداشتم فرصت موندن کنار خانواده و سه ندهیآ يکه برا ییفکرها

بود ، طرالن از  فتادهیهم ن یباشم هرچند اتفاق کیشر دیوح يکه دوست دارم تو شاد ينتونستم و نشد اونطور

گنج بزرگ بود ، با  هی دیوح يهم برا کیآوانس کوچ نیو بشنوه و هم دیوح يشد تا حرفها ادهیپ طونیخر ش

 یو راه میکرد یباشه از اونها خداحافظ دیحرف دل و نگاه وح يو شنوا رایطرالن پذ يگوشها نکهیا يآرزو

 .  میتهران شد

 می، معذب بودم واسه پنهان کردن تصم میقبول نکرد میبمون شتریبابا اصرار کرد و مامان خواست ب هرچقدر

 ازمندیشد ، ن یمانع باز شدن زبونم م دیبا شکل جد دنمیبهت صورتشون موقع د دنیکه داشتم اما فکر د یمهم

سرگذاشتن و فراموش کردن درد  اسهبابا و ي نهی، دلتنگ س شهیکه در پ یسخت يبودنِ مامان هستم تو روزها

 نکهیقفل زبونم و باز نکرد ، استداللم هم گرفتار بودنشون بود و دور بودنشون و ا یلیدل چیبرادر اما ه یهمراه ای

و بودن  يا قهیچند دق يحرفم شد ، همون گفتگو يشنوا اهیسنگ س هی، فقط  ننیبب ینخوام من و اون شکل

 . من بس بود و هست  يماهان برا

روزها جز عشق  نیتخت ، واسه التهاب ا يشم از رو یم زیخ می، ن رمیگ یاز صورت غرق خواب ماهان م نگاه

 يبا نجواها یکه حت یقرار گرفتن و آروم شدن دل ، دل يبرا ازیراز و ن هیخوام ،  یماهان محبت خالق رو هم م

 . باشه  میمهم زندگ ياز روزها ت، امروز بناس ستین یتابه ، کم اتفاق یمانند ماهان هنوزم ب ییالال

شم ، خواب  یتخت بلند م يبا کمک لبه .  میو حک میعل يسپارم به خدا یومکنم خودم  یرو مرتب م سجاده

وقت به  ریتا د شبیده ، د یم يماهان فرار ي، تو اتاق موندنم هم خواب و از چشمها ادیبه چشمم نم گهید

من ،  يآرامشه برا تینگاهش نها یو دلواپس یکرنگیبود تا آرومم کنه ، حضور دلسوزانه اش ،  داریخاطر من ب

،  ادیقامت من به چشم ن یتا شکستگ ستادیهم ا زیهمه چ يکه بود خواست پا یرو همون شکل یلیکه ل یکس

 . مونم  یشه و من وامدارش م یوقت ادا نم چیکه ه ینید

دکترم رفتم و برام کامل  دنیالزم انجام شد و جواب هم گرفتم ، به د يشهایشم ، آزما یم يبستر امروز

بود و ) اندام ساز (  ستیاز همکارهاش که متخصص پروتوز یکیبکنم ،  دیر انتظارمه و چکارباد یداد چ حیتوض

شه  یبعد از عمل انجام م ردمک یکه فکر م يکار یمصنوع يساختن پا يکرد تا تحت نظرش باشم برا یمعرف

بود که  یراه ، دمیند يازیتونم با مشاور هم صحبت کنم ماهان هم اصرار داشت ، خودم ن ی، دکتر گفت م

 ایبه زمان  يازیدر انتظارمه ، اتفاق نبود که سازگار شدن با اون ن یدونستم چ یخودم انتخاب کرده بودم و م

 . مشاور داشته باشه 
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ناخواسته  یلحظه استرس نیشدم به ا کیکه نزد شبیادعا دارم اما از د یته دلم قرص و محکمه و کل نکهیا با

پا برم تو اتاق عمل و بدون اون برگردم  نیوداع کنم ، با ا نییبا از مچ پام به پا دیکنه ، امروز با یدلم و آشوب م

 . کشه  یطول م تیکه تا ابد یدر کار باشه ، خواب یدنش داریب نکهیرسه بدون ا یم انیپام به پا نی، خواب سنگ

 يبرا ییممکن ، اشتها يصدا نیتربا کم نمیچ یصبحانه رو م زیکنم ، م یرو آب و نون رو گرم م يکتر

 امیب رونیگذشتن امروز ب ییخوام سرگرم بشم تا از فکر چون و چرا یبخورم ، م دیهم نبا يزی، چ ستیخوردن ن

اون  دنیرس ياونها هم برا یحت نمیب یساعت م يبه عقربه ها یاثر نبوده ، با نگاه یتالشش ب نهی، تا ماهان بب

شد و  یم يسخت زمان کند سپر يتو لحظه ها شهیبرعکس شده ، هم یلحظه ها شتاب دارن ، امروز همه چ

 . دو گذاشتن  يحاال انگار عقربه ها مسابقه 

نداره ، امروز که  يانتظار ثمر نیهستم و ا یبابا بهادر و مامان کت يصدا دنیتلفن و شن يبه زنگ صدا گوش

خواد مهراوه بغض کنه تا  یولمس محبت بابا بهادر هستم ، امروز که دلم م یکتمامان  يصدا دنیمحتاج شن

 ... برم  رونیب ونهخ نیدست به دست هم داده تا دلتنگ از ا یبزنم ، همه چ ایمنم دل به در

 ی، ماهان عل ستیهم دل تو دلش ن يشه ، مامان مهر یو سرد م اهیس ییصبحانه دست نخورده جمع و چا زیم

 . پنهون شده واسه ناآروم نشدن من  يقرار یقراره ، ب یرغم ظاهر آرومش ب

 نیاز ا يروزها! در انتظار منه  يکنه ، چه سفر یقرآن ردم م ریاز ز ياومدن از خونه مامان مهر رونیب موقع

د و ترس از بو يدیکه بود ناام یواسه سر پا موندن نبود ، هر چ یلیکه دل ییسخت تر هم بر من گذشته ، روزها

 . نامعلوم  يا ندهیآ

من ، اومد و با  یشگیگاه هم هیها و تک یتلخ يخندم ، پادزهر همه  یماهان و م يزنم به چشمها یم زل

ترس و  یشدن ب ندهیآ یراه يپاك کردن گذشته ، هم قدمم شد برا ياومدنش پاك کن به دست گرفتم برا

 . واهمه 

 ؟  میبر: ذاره  یشت شونه ام مخونه ، دست آزادش و پ ینگاهم و م حرف

 ... سرنوشت  يبه سو فتمیده و راه م یجلو هلم م روبه

خواستم دورم  ی، خودم م رهیگ یبرام م ینداره ، ماهان اتاق خصوص يشدنم دردسر يدکتر بستر ينامه  با

مونم تا  یکنه لباسم و عوض کنم ، ساکت م یکمک م. نگفتم  يزیخودش چ یراحت يشلوغ باشه اما برا

 ... کارش و انجام بده 

 خانم ؟  یچرا ساکت ـ
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 بگم ؟  یچ: کشم  یم نییو پا راهنمیپ خودم

 ؟  یلیل نمتی؟ بب هیحرف نزدنت چ لیدل ـ

 ... ياگر مردد شد: زنه  یابروهاش وبه هم گره م يزیذاره ، اخم ر یچونه ام م ریز دست

 . خورده دلم گرفته  هی!! نه : کنم  یانکار م يفور

 شما چکاره ام ؟  یپس من تو زندگ ـ

 ! همه کاره  ـ

 !بگو تا دلت باز بشه : کنه  یرو مرتب م ياومده از روسر رونیب يموها

 .. زنگ نزدن  یبابا بهادر و مامان کت: نگاهش  ینیسنگ ریشم ز یم ریبه ز سر

 .. طور  نیکه ا:  نهیش یکنار تخت م یصندل يندازه و رو یباال م ابرو

 ؟  يخند یم یبه چ: کنم  یلب خندونش نگاه م به

 !  یچیه ـ

 شما چکاره ام ؟  یطور ، من تو زندگ نیکه ا ـ

 . شه  یقشنگ تر م یبه وقتش بفهم یرو وقت زهایچ یشما هم همه کاره ، اما بعض! چه حاضر جواب  ـ

 خواد بشه ؟ یم یمگه چ ـ

 .  یچیه ـ

 . ه ماهان خورد یچیقرص ه امروز

خواب  دیخودم باهاشون حرف زدم ، شا روزیتو و امروز نباشن ؟ د ادیشه به  یمگه م:کنه دراز بکشم  یم کمک

 . داشته  یتلفن ها مشکل ایاومده  شیبراشون پ يکار دیموندن ، شا

 . ندارم ، دوست داشتم صداشون و بشنوم  يانتظار ـ

 . ماست  شیمطمئن باش اونها هم دلشون پ ـ

 . مطمئنم  ـ

 . بگه  يزیده ماهان چ یزنه اجازه نم یکه اسمم و صدا م يپرستار يصدا

 ! چکار دارن  نمیبرم بب ـ

 کیاز  ینداشته باشه ، ک یراه برگشت نیا دیکنم ، شا یشد قبل از عمل با همه حرف بزنم ، خداحافظ یم کاش

با خواستن ماهان براش  نکهینم و از احرف بز یخودش خبر داره ؟ دوست داشتم با مامان کت گهید يلحظه 
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کرد  لیکه وجود من بهش تحم یابمحض چند سال عذ ایاز لع.. محبتش  يفکر درست کردم ، از بابا بهادر برا

و پا پس نکشه حاال که طرالن هم اومده تو  ادیعمه کوتاه ن يریبخوام مقابل سخت گ دیبطلبم ، از وح تیحالل

هم  دیحم يبهم زد و براش تکرار کنم ازش بخوام به جا یکه شب عروس یاون ، همون حرف يجبهه 

من ، از  یدندگ کیاومد از  یوقتها لجش در م یلیو خ بودسمانه که همدل و همرازم !! خوشبخت بشه ، سمانه 

 . همه و همه 

، غم و  یزندگکه کشتم ، به خاطر گرفتن حق  ییبطلبم ، واسه لحظه ها تیحالل دیهستم ، از خودمم با خودمم

 . که بهش روا داشتم  ییغصه به خوردش دادن ، محض ظلم ها

 . کنه  یتب و فشار خونم و چک م يکنه ، درجه  یسرم وصل م ادیپرستارم

 خونم  یرو از رو کارتش م اسمش

 شم خانم مقدم ؟  یم یامروز جراح ـ

 . داره بعد از اون نوبت شماست  هم يا گهیاحتماالً بعد از ظهر ، دکترت عمل د: کنه  یم میو تنظ سرم

: صداشون هستم ، از خونه است  دنیباشه که منتظر شن ییاز اونها یکی دیشه ، شا یبلند م میزنگ گوش يصدا

 ؟  يجانم مامان مهر

 ؟  یلیل نیچکار کرد ـ

 .  نجاستیدونن اگر خودشون هم نباشن دلشون ا یکه م ییگه اونها یراست م ماهان

 !  يشدم مامان مهر يبستر ـ

 . کاش اومده بودم ، ماهان اونجاست  ـ

 . الزم باشه رفت بخره  يزیبود صدا زدن رفت ، فکر کنم چ نجایا ـ

 . دلم آروم نداره  نجایا مارستانیب امیمنم م ـ

 ...یالزم ن ـ

 .  امیم ـ

 !  نیهر طور دوست دار:  يکالم مامان مهر تیذاره قاطع یتعارف کردن نم يجا

لرزون  يکنم با کمک دستها یرنگ تنم م یشه ، لباس آب یگذرن و انتظار تموم م یم يها بازم به تند عتسا

 يزیصبر چ نیکه با برق اشک شفاف شدن ، ماهان کالفه است و در ع ییو زل زدن به چشمها يمامان مهر

 ... کنم  یماهان فرار م يگزم تا بغضم نشکنه و از نگاه به چشمها یده ، لب م یبروز نم
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حرف  یکل یزنه تا حاضر بشم ، آماده ام ول یدر اتاق و پرستار اسمم و صدا م يجلو ادیبرانکارد مخصوص م

 .نگفته دارم 

 . شه  یاالن آماده م: ده  یجوابش رو م ماهان

 ؟  يمامان مهر ـ

 يامان مهرم دیحاللم کن: دوزم به نگاهش  یشه ، نگاه م یم سیشکنه ، صورتم خ یاشک تو چشمم م سد

 . کردم  تتونیاذ یلیخ

 ؟  هیحرفها چ نیگل دختر ؟ ا یکن یچرا سختش م: بوسه  یرو م میشونیپ

 ؟ يشه مامان مهر یم یدونم چ ینم ـ

 . کنه  یگرفتن و نچ نچ م يکه موهاش وبه باز نمیب یماهان و م يچشم دستها يگوشه  از

 . توش پس تا آخرش برو و نترس  یراه و خودت پا گذاشت نیتلخش نکن دخترم ، ا ـ

 . ترسم  ینم ـ

 . ذاره  یبوسدم و با ماهان تنهام م یم دوباره

 ماهان ؟ : زنم  ی، صداش م ستادهیکنار در ا ماهان

 !! ها  ادیاالن صداشون درم یلیل میبر دیبا ـ

نبود ،  يدسرتو هم حاللم کن ، دوست داشتن من کم زحمت و در: گم  یخواد حرف بزنه ، اما من م ینم

 .. و عوض کردم  زیو همه چ ي، اومد يو عوض کرد زیو همه چ ي، اومد يمن موند يممنون که پا

نه ؟ چرا  يوگوش نداد يحرف مامان مهر: اش  نهیچسبه به س یطرفم ، سرم م ادیشه و م یتموم م طاقتش

 !!  یکن یناراحتم م يحالت دار نی؟ با ا یکن یسختش م

 یورود برانکارد باز م يبوسه ، کالهم و مرتب ، در اتاق و برا یپلکم ، دست نمدارش و م ریکشه ز یم دست

 ...  ادیو قدم به قدم همراهم م رهیگ یکنه روش دراز بکشم ، دستم و تو دست م یکنه ، کمک م

هان شه وصورت ما یاتاق عمل باز وبسته م يکه ورود یی، تا جا رمیگ یلحظه نگاه از نگاهش نم نیآخر تا

 ....  داستیپ يومامان مهر

خسته ام  گهیمدوام از طرف د يطرف و عق زدن ها کینبودن از  اری، هش يداریخواب و ب نیو منگم ، ب جیگ

 : شنوم  یم کیرو از دور و نزد یفیظر يکنم تمام دل و روده ام و باال آوردم ، صدا یکرده ، حس م

 !ت سخته دو تا عمل همزمان ، به هوش اومدنت هم مثل عمل هیهوش یاثرات ب ـ
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،  يآور ادی يبرا هیتلنگر کاف نیشه ، هم یپرسم و چند بار تو مغزم تکرار م یبار از خودم م کیسخت ؟  عمل

متدد  ي، سؤالها یهوش یو ب يخبر یکه گذروندم تو ب ییحس کردن درد ، پررنگ شدن ساعت ها يبرا

 یکنه و دست یم دایپ وچشمم راه خودش  ياشک از گوشه ... و بسته شدن چشمم و حاال  ادیم ادمی نیتکنس

 . و نوازش  میشونیپ

 چرا ؟  هیگر ـ

 . درد دارم : خش دار و خفه است  صدام

سرت رو بچرخون اون طرف و نگاه  یش یکنن آروم م یم قیبخش ، بهت مسکن تزر ير یم یتر بش اریهش ـ

 !! کنن و نگرانت هستن  یم يقرار یچه ب نیتابه ،بب یتو ب ياکن ، دل اون دو نفر بر

کنن ،  ینگاهم م شهیپشت ش يکنه ، ماهان و مامان مهر یشه و بغض سر باز م ی، درد کمرنگ م نمیب یم

دم ، لب  یدستم و تکون م یذاره ، کم یم شهیکش اومده ، ماهان کف دست رو ش يو لبها نیغمگ يچشمها

لحظه  نیا يباشن برا دهیشاشک انگار سالها انتظار ک يخواد آروم باشم ، اما قطره ها ی، م نمیب یزدنش رو م

 ...  رنیگ یاز هم سبقت م یکی یکیتند و تند ، 

منتقل شدم بخش ، بهتر هم شد با  یکنم ، حالم بهتر بود وقت یاز هم باز م یپلکهام و به سخت ینوازش دست با

جواب موند سؤالش تا دروغ نگفته باشم ، خوب نبودم ،  یو ب یخوب دیپرسماهان و لمس دست و لبش ،  دنید

کرد درد  یتلخ رفته رو ، تازه م يالهاکرد س یسوخت و زنده م یکه م يبود ، زخم تازه ا دهیدرد امونم رو بر

 ... کهنه رو 

خواست مامان  ی، دروغ چرا دلم م يقو لیتخ نیزنم به ا ی، لبخند م استیو رؤ الیکه جلو چشمامه خ یصورت

 یرو زندان ایرؤ نیبندم تا ا یچشمام و م! ؟؟ یمامان کت دنیکرد اما د یبود و مادرانه بهم محبت م شمیاالن پ

 . براش نمونه  يتا راه فرار ریکنم و اس

 ؟  یچشمات و باز کن يخوا ینم ـ

 تونه ؟  یباشه م لایتونه خ یدستش نم یشه تصور کرد اما صداش ، گرم یرو م صورت

 ؟؟  یمامان کت: شه  یو لبم همزمان باز م چشم

 جانم ؟  ـ

 .  نیهست نجایاز خدا مهر مادر طلب کردم و شما االن ا: آب  یشهد ، به زالل ینیری؟ جانم ؟ به ش جانم

 نه ؟؟  یخواست یم گهید زیچ هیکاش از خدا  ـ
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 !! نه  ـ

 . حالت بهتره خدا رو شکر :زنه تو صورتم  یشه به خنده ، نگاهش دور م یاز هم باز م لبهاش

 بابا بهادر و مهراوه هم اومدن ؟  ـ

 . بودن  نجایخودشون بود االن ا ارینه ، اگر به اخت ـ

 !  يوا..آخ : کشه  یشم و درد تا خودم مغزم سوت م یهوا جابه جا م یب

 ؟؟  یلیشد ل یچ:  فتهیهم به هول و وال م یتشه و نفسم تنگ ، دل مامان ک یفشرده م پلکم

 .. ، حواسم نبود  ستین يزیچ: کنم  یتازه م نفس

 . دادم ، دکترت منع کرده  یشد بهت آب م یکاش م ـ

 !، نگرانتون کردم  ستیمهم ن ـ

 شده مامان ؟  یچ ـ

 ی، دستش م ستهیا یمکشه ، ماهان کنارم  یخودش و کنار م یماهانه ، پر هراس و نگران ، مامان کت يصدا

 . رو دستم  نهیش

 ؟  يدرد دار ـ

 . کم  هی: دم  یدهنم رو قورت م ينداشته  آب

 .  ادیرفتم دارو گرفتم ، پرستارت االن م ـ

 . بزنم  يبه مامان مهر يمن برم سر ـ

 . شم با ماهان  یتنها م هیو در عرض چند ثان میزن یلبخند م یدومون به صورت مامان کت هر

شده رو سلول به  یم دهی، انگشتش کش ییکنه صورتم و با بوسه هاش ، مسکن تر از هر دارو یبارون م گل

طوره تا  نیگفت ؟ اولش هم یم یچ ادتهیزنه ،  یبهت سر م ادیبود ، شب م یدکترت راض: سلول صورتم 

 . بده  قیبدنت خودش و تطب یوقت

به هم  ستمشیدته ، بعد از اون عکس العمل بدنه چون سخو نیدردها اول تلق نینکردم ، دکتر گفت ا فراموش

کنه تا درد و حس نکنم ،  یکشه ، چون عصب پام و جا به جا م ینم یدردها طول نی، بهم قول داد ا زهیر یم

 . شدنشون  يتا عاد عتیوض نیمدارا کنم با ا دیاالن هم با

 . از اونه  شتریصبور باشم ، درد زانوم هم هست ب دیندارم ، با یتیشکا ـ

 . گذره  یم یمدت کوتاه تحمل کن هی ـ
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 ؟  نمیشه پام و بب یم ـ

 .پام  دنید يکنه و من مصرم برا یتو صورتم نگاه م مستأصل

 !! شه  یم یدونستم چ یکنه ؟ م یم يریچه توف گهیچند روز د ای، حاال  یآخرش که چ ـ

 . نه  ای یخم و راست بش یتون یدونم م ی، نم ینیکنم تا بب یکم تخت و راست م هی ـ

 . کوتاه  يچند لحظه  ـ

 . از دست تو  ـ

طور ، به خودم  نیمحکم بسته شده ، زانوم هم هم دیسف يباالتر از مچ قطع شده سرش با بانداژ یاز کم پام

چرا ؟ دلم  ي،پنهون کار یکی نیسالمم و ا يپا نیدم چشمم دو دو بزنه ب یگم و اجازه نم یباش م يچند تا قو

 . شه براش  یتنگ م

  ادیبرات نشستن ز ارهیب شیپ یمشکل دیبسه ، شا: گردونه  یتخت و به حالت اولش بر م ماهان

***** 

 يدکتر برا ینیب شیکنه ، درد جدا شدن پام طبق پ میترخص دیشا تیوضع یبعد از بررس ادیگفته امروز م دکتر

و  یبه موقع پرستارها ، حضور مامان کت یدگیر و ماهان ، رسوسواس دکت ونیو مد نیاول بود ، و ا يروزها

ادامه  دیتو خونه هم با اطیباشه اما مراقبت و احت مارستانیتو ب شتریبه حضور ب ازیفکر نکنم ن.خودمم  ياراده 

 مراقب عفونت کردنش باشم و تحت نظر دکتر تو مطب  دیکه زخمم جوش بخوره با یکنه ، تا وقت دایپ

 دیکش یطول م شتریچند ساعت ب یمامان کت فتیموندن ، ش یم شمیپ ینوبت يو مامان مهر یمامان کت روزها

کنار هم بودن و  شتریب يفرصت برا هیمن ،  ییمرهم بود رو تنها هی ی، شب هم ماهان ، اومدن مامان کت

دستش سرُم بود و  هیم ، رفت یکه با عصا تو بخش راه م یینهفته ، وقتها يشناخت بهتر ، وجودش مملو از مهر

شدم  یکردم تو وجودم ، چه مغرور م یو انباشته م رهیرو ذخ شیمهربون يدستش حائل کمرم ، منم مزه  هی

داد عروسمه ، قرارمون با اون ور  یباز جواب م ي، با لب خندون و چهره  دنیپرس یرو م نمونینسبت ب یوقت

 زیعز يبرا یلیقابل لمس کردن و دل یبودن مامان کت کینزد يها هر روز غروبه ، عشقشون به اندازه  یآب

 . بودن 

  ست؟یبهتر ن یبمون مارستانیب یکن یفکر م یلیل ـ

 .. ، فقط امکاناتش بهتر از خونه است  ریخفه است و دلگ نجایا يهوا ـ
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 يلش براو قو یمامان کت يشه وعده  یده و مشغول خوندن کتابش م یحرفم سر تکون م دییتأ ينشونه  به

کالمش هم نشون  طنتی، ش يدیمهراوه رو انداخت به جونم که همه رو ازمن دزد يزود نیموندن و نرفتن به ا

خوام  یکردم و م یسع گرفتمرو ن یکس يدونه من جا یبودنش داره ، مهراوه از خودمم بهتر م هیرایپ یاز ب

 ... خودم و داشته باشم  يجا

 .عفونت نکرده ! خوبه : ده  یسر تکون م یکنه ، راض یم نهی، بانداژ و باز ، پام و معا ادیم دکتر

 . از لطف شماست دکتر  ـ

 .دم  یام رو انجام م فمهیهمه مراقبته ، من وظ نیخودت و ا یاز خوش شانس ـ

پام ، تو چارت  ي بانداژ دوباره يده برا ینه ، به پرستار دستور م ایده  یم یبه لبشه که مژده خالص چشمم

 . کنه  یو همزمان به کار پرستار هم نظارت م سهینو یم ییزهایچ

 ؟  يبشنو یچ یمنتظر هست: کنه  ینگاهم م نکشیع يباال از

 .  ستمی، منتظر ن یچیه: خنده  یهم همراهم م یکت مامان

 ... ، اما الزم  فتهیب مارستانیمنم که دکترم دوست ندارم چشمم به ب ـ

 .  یبمون نجایشه ، الزمه بازم ا یم یخال بادم

، هر  يد ی، همه رو جز به جز انجام م یکن یمن و فراموش نم يها هی، توص یاما الزم بود تحت نظر باش ـ

به فکر استفاده از  یتون یبندم ، از اون به بعد م یپوست پات و کامل م یمطب تا خودم بگم ک يایهفته م

 ..  یپروتز باش

که فقط به  يا ندهیروشن ، آ ییا ندهیبه آ دوارتریشم و ام یبا هرکلمه اش خوشحال تر مگه و من  یم دکتر

 .... گذشتن لحظه به لحظه اش  يشم تو چطور یم میخوره ، خودمم سه یرقم نم ریدست تقد

*********************************** 

به  یلیم چیاز گذشته ام بود که ه یو گذاشتمش کنار ، اون عصا جزئ دمی، بوس دمیعصا رو به لقاش بخش يعطا

. شد  یمچاله و دور انداخته م دیکه با یاز دفتر زندگ یو تازه موندن خاطراتش نداشتم ، ورق ادشیزنده موندن 

رو  ریبا هجده سال تأخ یسالگ ستیسن ب تو! قرار گرفت و استوار شدم  نیزم يکه کف هر دو تا پام رو يروز

رو کنار سطل زباله  ییکذا ي، عصا اهیساختمون بلند و س يجلو! شدم  یو به خودم متک ستادمیخودم ا يپاها

لرزون  یی، با پاها دمیپروانه شدن رس یواقع يرها کردم ، چون خودمم رها شدم ، تو نگاه خودم اون روز به معنا

 . قرار  یب یو دل
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شده بود و از شوق خودش و به  مشیز پاش آزاد و فرصت پرواز تقداسارت ا ریرو داشتم که زنج يپرنده ا حس

احساس من ،  ينبود ، واژه ها کم آورده بودن جلو ی، شوق اون لحظه وصف شدن دیکوب یقفس م يها لهیم

گل انداخته و  يتو وجودم جوونه زده بود ، تند و با شتاب ، با گونه ها دنینوپا تمنا و ذوق دو یمثل کودک

 دیگنج یکه تو باورم نم یقتیحق... اول  ياز اشک شوق و لذت ، همراه با ترس از قدم ها سیخ يچشمها

شدن و موجود  دهیزد تا برام مسجل بشه آفر یزد و چرخ م یچشمهام به رقص در اومده بود ، چرخ م يجلو

 یبه زندگ دیهر قدم با يپاداش گرفتن اون لحظه بود و من به واسطه  يو تحمل کردنم برا وبیشدنم ، صبر ا

شده بود ،  يقلبم ، آسمون چشمم بهار ي، هوا نی، سبک بودم و سنگ یپر بودم و خال.کردم  یدوباره م یسالم

با گوشت و خون من  بهیصد پشت غر يمهر پا... از فرمان بردن  ریداشت و من ناگز دنیبار يدم به دم هوا

بهم ، انگار از  میرو فراموش ، انس گرفت ينه بدن من مهمون نواز کرد یبیبود که نه اون غر فتادهچنان به دلم ا

 یاستفاده از پروتز نبود ول يهم به شرکت تو کالسها يازین ی، حت يفاصله ا چیه یب میروز ازل بهم وصل بود

خندون  يلب ها ی، با همراه یو مامان کت يزالل مامان مهر يچشم ها. کرد  ینم بیع يکار از محکم کار

زد ، بار و  یگره ها رو به بغچه اش م نیمن ، غم آخر يهمسان و هم اندازه  يشد به قدمها یماهان دوخته م

کرد ،  یشد از هم گسسته بودن رو جمع م یوقت م یلیکه خ يریزنج يبست ، حلقه به حلقه  یرو م شیبندل

 گهیاز گردنم باز کرده بودم و د شیا پغم رو مدته یموندگار شدن براش نمونده بود ، طوق بندگ يبرا ییجا

دوباره  دیوح يکشه ، اسم و شماره  یم رونیخوش ب يزنگ تلفن من واز اون روزها يصدا. شدم  ینم ریاس

شم ،  ی؟ چندبار رو نوك پا بلند م یمژدگون یـ سالم بر داداش خوشحال ، چه خبر ؟ ـ ب.  یده تو خوش یهلم م

 یو زمان و به هم م نیشد زم یقربونت برم مثبت بود ؟ ـ نم: حس کنه  هم دیو وح میشاد اکشم ت یم غیج

بود که عمه رو  ي، همتش تو راه عشق به اندازه ا دیچرخ دیچرخ گردون به مراد دل وح... ـ بابا زلزله .  ختمیر

، دل عمه  دیسماجت وح مابهش نرسه ا دیکه دست وح ییکرد ، عمه رفته بود باال جا ادهیپ طونیهم از شتر ش

خون  شیبار دوم آزما يبرا شیهفته پ کینکرد ،  یو خال دیرو هم نرم کرد ، نا گفته نمونه بابا هم پشت وح

: خوابه  ی؟ بادش م یلیـ ل.  کمیتو شر يچه اونجا از ته دل توشاد نجای؟ ـ من چه ا يایب يخوا یـ نم. دادن 

خبرن هستن ، تو  یبه ، روزگارم خوبه و اونها هنوز باست حالم خو ههفت کی؟  یکن یتو معلومه اونجا چکار م

به حالم نبردند ، االن هم  یو تالشم به ثمر نشست و پ یهم چند مرتبه بهم زنگ زدن ، اما سع مارستانیب

 یبکنم داداش ، زندگ دیـ چه کار با. ، اما مهمون دارم  میو جشنش سه يباشم ، تو شاد دیدوست دارم کنار وح

به لحن . مشت بهش بدم  یگوشمال هی امیتا خودم ب يایذاره ب یکنه نم یم تیاگر ماهان اذ نیـ بب. کنم  یم
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به فکر ثبت نام هم باشم  دیحرفها ؟ مهمون دارم ، با نیماهان و ا: خندم از ته دل  یم دیوح یرتیشوخ و مثالً غ

با ناز و ادا  رهیگ یم يبه بازدل من و  اونمطاقت دلخور شدنش رو ندارم ! و تمام  يایب يخوا یـ بگو نم. 

و  یدم روز عقدت کنارت باشم خوبه ؟ پس فردا مسافر دارم ، مامان کت یحرف و زدم ؟ قول م نیمن ا: اومدن 

 یم یو راض دیوح... رسونم  یخوان برگردن ، کار ثبت نامم تموم بشه به سرعت نور خودم و م یم يمامان مهر

خواد همسفر  یهم م ي، مامان مهر دیرفتن خر يو مامان مهر یمان کتزنم ، ما یم رکنم ، به ناهار ظهر س

هم بابت  يمامان مهر الیخ دی، شا ستیهم وارد ن یبار اعتراض نیاونها ، ظاهراً ا شیعروسش باشه و برگرده پ

ره دنبالشون و با هم بر  یگه برگشتن ، ماهان زنگ زد گفت خودش م یزنگ در م يصدا. ما آروم شده  یزندگ

ـ سالم ، . ، صورتشون خسته و گرما زده  یرنگ یرنگ يلونهایکنم ، دستهاشون پر از نا یگردن ، در و باز م یم

دستم و  یکمک و مامان کت يکنم برا یشه تو جواب دادنشون ، دست دراز م یصدام گم م.  نیخوش اومد

 زمیر یم يتگر يمویشربت آبل نوایچند تا ل نبه صورتشون بزن یزنه ، تا اونها لباس عوض کنن و آب یپس نم

، همون روز هم  دیلرز یداشتم دست و دلم با هم م جانیکردم ، ه ییرایکه پذ يمرتبه ا نیفته به اول یم ادی، 

 میکه اومد يخاله عصا به دست آب بردم ، روز يکه برا يروز يشد ، خاطره  یبرام تداع يادیز يخاطره ها

 یم ینیاز دستش رو دلم سنگ ینیو من حسرت بلند شدن و گرفتن س ختیشربت ر نبرامو یتهران مامان کت

بدون لکه ، سر بلند و با عشق خدا  ینیکنم به س یمرتب نگاه م يها وانیکشم ، به ل ینه آه نم...  یکرد ، آه م

دستم به  ینیماهان به س... حسرتها  يبه خاکستر نشستن همه  يروز ، برا نیا دنیرس يکنم برا یرو شکر م

تا  ینیگرفتن س يشه برا یهم نم زیخ مین یهست بر مهرش ، حت يرو لبش مهر يکنه ، خنده  یام نگاه مپ

 يـ کار. یخسته نباش: شه و دست ماهان دور کمرم حلقه  یتموم م ییرایپذ... کارم باشم  يخودم تموم کننده 

و آب شدن ، به ماهان چشم غره  نیکردن زم بازدهن  ي، منم در آروز نهیش یبوسه اش رو گونه ام م. نکردم 

ـ رنگ . نگاهشون ، خنده مهمون لبشون شده از کار ماهان  ینیسنگ ریشه ز یگزم ، شرمم م یرم و لب م یم

ماهان ،  طنتیشم از ش یرسماً آب م گهید!! مگه نه  دیدیبدترش هم د نیبه رنگ شدن چرا ؟ مامان شما از ا

 ادیداره و کوتاه نم یماهان دست بر نم نیا یول!نکن ماهان  تشیـ اذ. م بلند بش ونمبدجنس دستم و گرفته تا نت

بخش لبش اما  نتیز نیمت يماهانه ، لبخند يدستها خیگذرونم ، نگاهش م یرو از نظر م ی، صورت مامان کت

ز ناهار ا ي ه، به زور و بهون ادیکمک کردن م ي، ماهان برا نمیچ یناهار و م زیم.. است  گهید يحواسش جا

و از کنار  زیم يذارم رو یکلم پلو رو م سیذارم ، د یو محلش نم نمیمثالً باهاش سرسنگ. دستش در رفتم 

: فشارم  ی؟ لب بهم م يبا کدوم جرأت با من قهر کرد: شه تو دستش  یم ریشم ، مچ دستم اس یماهان رد م
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: کنم  ی؟ آهسته اعتراض م يکرد يتو کار مگهـ .جلف باشم یخوام تو نگاه مامان کت یزشت بود ماهان ، نم

دونه که ما با هم  یدونم م یالزم بود ، م یمامان کت الیخ یراحت يبرا: کنه  یساق دستم و نوازش م!! ماهان 

مامان . تو دلش نباشه  يشم تا غصه ا ینم مونیوقت از انتخاب تو پش چینشونش دادم من ه...  میخوشبخت

فهمم ،نگاه  یترس درجا زدن واشتباه کردن داشتم م شهیکه هم یمن و نی، ا ستین شی، زن چند ماه پ یکت

انتظار حضورش رو نداشتم  یسخت وقت يروزها نی، ترس هم نداره ، تو ا ستین یمثل روز اول خال یمامان کت

 نیم که تو ایکرده ، راض دایپ یخودش و تو قلب مامان کت يدم جا یم دیاومد و مادرانه کنارم موند ، به دلم نو

 يبهشون گل دختر ؟ نگاه از چمدونها یبست لیـ دخ...  میمون ی، خوشبخت هم م میراه کم نگذاشتم ، خوشبخت

کنارم ، سرم  ادیم!شه  یدلم براتون تنگ م:  ارمی، نرفته دلتنگشون شدم ، حرف دلم و به زبون م رمیگ یآماده م

 دیبر یبراش م ییـ بدونه چه کادو! برگردم  دیکرده با دمیطور ، مهراوه تهد نیمنم هم: کشه  یو به آغوش م

.  ارهیجهت بخت با من  نیـ از ا. کنه  یرو خاموش م ششیآت يمامان مهر دنیشه ، د یحتماً خوشحال م

،  دیدیزحمت کش یلیخونه ، ماهان ، خ نیا يمن ، برا يمدت برا نیا: کنم  یتو آغوشش جا م شتریخودم و ب

و  ارمیسرم و باال م. ي، باز ایشه ر یـ محبت که جواب نداره ، اون وقت م. مونم  یم ونمن تو جبران محبت ت

دادم دلتون رضا شده ، تو  دی، به دلم ام تیرضا يخبر اومدنتون رو گذاشتم به پا یب: زنم تو چشمش  یزل م

من و ماهان  یبه زندگ يادیز يدونم لحظه ها یبخوام ، م تیفکر بودم قبل از رفتن تواتاق عمل ازتون حالل

به بعد  نیاز ا يکه تا حاال از پسش بر اومد یی، تو دیخوشبخت نهیمهم ا: ذاره رو لبم  یدست م...  نیفکر کرد

گردم  یدوباره بر م. تا تداوم داشته باشه  دیو شد ، بخوا دی، فکر منم مدتهاست آزاد شده ، خواست یتون یهم م

...  يسر بلند تی، به نها دمیآخر خواستنم نرس يوز به نقطه هن منرضا شده اما  یتو بغلش ، دل مامان کت

گذاشته زل زده به سقف اتاق ، با ورودم بلند  یشونی، ماهان دست رو پ رمیگ یچشمم و م یسیپشت در اتاق خ

شه طرفم ،  یکنم ، خم م ی، پام و جدا م نمیش یتخت م يده ، لبه  ینم ی؟ جواب يداریـ هنوز ب. شه  یم

ـ . ـ درد نداره ؟ ـ نه .  ستیقرمز شده اما التهابش آزار دهنده ن یکنه ، کم یپام و نوازش م تصالمحل ا

ـ فردا . کشه  یخودش دست منم م دنیهمزمان با دراز کش. ـ زبون دراز . که ندارم  يمطمئن ؟ ـ خود آزار

منم ازش .  میر یم: کاوه  یمو  م؟ جزء به جزء صورت میبابا و مهراوه بخر يخوب برا هیبازار چند تا هد میبر

 یچشمک م. پر از خواهش و نوازش  يمونه ، بوسه ا یدوست دارم گفتنم ناکام م... دوست دا : کنم  یم تیتبع

 ياز ظهر شیپ: گم  یخندم و قبل از پاتک زدن دوباره اش م یم.  يدفعه به موقع حرف خوب زد نیا: زنه 

 یدونم دارم چکار م یخودم خوب م یموقع ام ، ول یربط و ب یب رفکنه از ح یاخم م. سمانه زنگ زده بود 
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 دنیکه رفتم د ایلع یعروس يبرا: اخمش  يکشم رو جا یخوب ؟ دست م: کنه  یاخمش و پنهون م. کنم 

،  شیشگیهم يدلسوز ي، منم جوابش رو دادم ، سؤالش رو اون موقع گذاشتم به پا یخوشبخت دیباباش ازم پرس

موهام !  دیکه دلش گره خورده بود به مهر حم یدون یم:کنه  یمنتظر نگاهم م!بوده  یدم دنبال چیاما امروز فهم

نره ،  رونیخواست سمانه از خونه مون ب ینشد دلم م دیـ قسمت حم. ده  یکنه و سرش و تکون م یو نوازش م

ماهان  يسرافراز برا نیاز ام... سر راهش سبز بشه  قشهیکه ال یخودش مخالف بود ، منم براش دعا کردم کس

که آخر حرفاش اعتراف کرد ، از شوق خودمم  یکه سمانه برام شمرد ، از دوست داشتن ییگم ، از تفاوتها یم

ـ از همون تفاوتها ؟ ـ تو نگاه سمانه کم . ترسه  یسمانه م یـ ول! خوبه  یلیکه خ نهایـ ا.گم  یماهان م يبرا

مثل من  یرو راحت کردم ، کس الشی، منم خ ادیتا با خودش کنار ب دهی، اون موقع هم از من پرس ستین يزیچ

حرف دلم برام حجت شد ، بهش گفتم به  ی، منم ترس داشتم ول یبست ی، چشم رو همه چ یو تو دوست داشت

بد بجنگه تا  يخواد همون کار و انجام بده ،با تموم حس ها یم یدلش چ نهی، بب ارهیب مانیعشق ا يمعجزه 

باشه ؟ ـ به  روزیهر روزمون بهتر از د میـ قول بد... رو لمس کنه  یبا تمام وجودش خوشبخت منمثل  يروز

قلب ، تن و  ونیکنه م یم ییو عشق ، عشق ، عشق ، فرمانروا...  دمیبالم که خواستمت و نترس یخودم م

 ... احساس ما 

********************************* 

 ؟؟؟؟  یلیلـــــــ ـ

 ؟؟ نمیب یدرست م ـ

 ؟  يتو چکار کرد!! خدا  يوا ـ

 !! بگو  يزیچ هی؟ ماهان تو  یلیچه خبره ؟ ل نجایا ـ

 !  ستین يزی، آروم ، چ ی، آروم باش مامان شیه: کنم  یذارم و زمزمه م یرو شکمم م دست

 یو گذاشتم تا آروم بشم ، استرسم کم بشه ب دیعقد وح لمی، ف رمیاشک و بگ یسیکشم تا خ یپلکم م ریز دست

کنه  یزنه و اعالم حضور م یکنه ، دست و پا م یم تیقرار تر شدم و نا آروم ، تب و تابم به قند عسلم هم سرا

 ...  هو خاله و مادر بزرگ تنگ شد ییدا دنید ي، دلش مثل دل مامانش برا

خودم  ياون روز و برا هیرم طرف آشپزخونه ، بق یمشم ، پنگوئن وار  یکنم و بلند م یو خاموش م دستگاه

مراسم برسونم ،  ي، بابا ، مامان خود طرالن هم زنگ زدن تا خودم و برا دیکنم ، بعد از تماس وح یمرور م

رفتم اما صبر اونها کم بود  یکه ظاهراً قهر کرده بود ، قصد منم طاقچه باال گذاشتن نبود ، هر طور شده م دیوح
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و بهم  دیوح يو کاسه کوزه  میخبر رفت ی، ب میخبر رفت یکردنشون ب ریغافلگ يو صد البته برا یتالف ، ما هم به

 . میختیر

شگفت زده شون کرده بود  ي، بدون عصا ، در حال راه رفتن رو دو تا پا به قدر افهیمن با اون شکل و ق دنید

شدن  يجار ونی، درست م میدیهم رس یعقد و فراموش کردن ، بد موقع يکه عروس و داماد منتظر سر خنچه 

بند اومده بود ، اگر  بونششونکردن ، ز یمن و رصد م يعقد ، همه بهت زده و متعجب ، قد و باال يخطبه 

از اشک مامان  سیدادن ، بابا رو بغل کردم ، صورت خ یبه خودشون نم یرفتم اونها حرکت یخودم طرفشون نم

 یخبر بود من در چه حال یکه مامان ب یکه دوست داشتم کنارم باشه ، در حال يبه جبران لحظه ها دمیو بوس

جابه  يعقد بلند شد و اومد طرفم ، با تمام قدرتش من و تو بازوهاش فشرد ، صدا يسفره  ياز پا دیهستم ، وح

شده بود ، حال و  یهمه قاط يو خنده  هیتر ، ناباورتر ، گر جیگ هیاز بق ای، لع دمیجا شدن استخونهام و شن

 يتمام روزها يطرف دلم برا کیهم  یپر نشدن یخال يطرف ، جا کیاونها  ي، همه  یدنیصورتشون د

گاه من ، عاقد هم هاج و واج مونده بود  هیتازه داماد شده بود مأمن و تک دیبودنش تنگ شده بود و آغوش وح

 ... اومدم  يا گهید ياینکرد من از د یچه خبره ، بنده خدا فکر م

روزه ها به دنبال هم اومدن و گذشتن  31روزه ها و  30روزه ها ،  29بعدش ،  يبود اون روز و رزوها يروز چه

 جیمنتظر اعالم نتا ي، تو روز گرم مرداد ي، اواخر ماه نهم باردار یسالگ 23تا من به امروز برسم ، تا اواسط سن 

 . کنکور و اومدن مهمون هام باشم

شه و من رد صداش  یتلفن بلند م يشه ، صدا یم سیکه لباسمم خ ییکشم تا جا یآب و الجرعه سر م وانیل

 چیو تلفن ه لیموبا یتا بهش برسم ، اگر ماهان پشت خط باشه در حال حرص خوردنه که چرا گوش رمیگ یو م

 .  فتهیدلش به هول و وال ن شتریب يبوقها دنیتا اون با شن ستیوقت کنار دستم ن

 . الو : کنم ، خونم مباحه ، ماهان پشت خطه  یم داشیکوسن پ پشت

 بگم ؟  یمن به تو چ ـ

 ! خواد  یدل تنگت م یهرچ ـ

: و تند ، و سکوت  یعصب ينداره ، از حد مجاز طلب بخشش گذشتم ، نفس ها يریمظلوم و شوخم تأث لحن

 ؟  ییشد ، کجا یرفته بودم آب بخورم ، چ

 ! رو بده به دخمر بابا  یونه ، گوشخ امیمن که م ـ

 .شه چون دخمر بابا خودمم  یکنه ، موفق نم کیخواد حس حسادت من و تحر یم
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نشسته و خودش تو سالن منتظر اومدن  مایگه هواپ یکنه و بهش م یمن و م تیزنه ، شکا یدخترش حرف م با

  یسالمت: گم  یدخمر بابا بهش م يخونه الزم نداره و من به جا يبرا يزیپرسه چ یمسافرهاست ، ازش م

 يکه نقطه  يزیاندازه است ، تنها چ نیقهر ماهان هم يبوسه ، فاصله  یدخمر بابا من و م يبه جا اونم

 . کنم  یوقت با ماهان قهر نم چی، چون ه ستیمشترك ما ن

و طرالن با مشارکت  ایمامان ، لع ي قهیرنگ دخترونه ، سل یصورت زشیکشم ، همه چ یاتاق بچه سرك م به

 ي هی، توص رمیگ ی، نگاه از ساك آماده م میرو خودمون بخر یسمونیسوزن از س هیمائده ، بابا مامان نگذاشتن 

 . کنه  یدرست م دشساك و خو يحتماً کم و کسر ادیمامان بود که آماده باشه ، خودش هم م

رفت نه وقتش بود ، تو اوج  یه انتظارش من یشه ، نا غافل اومد وقت یاول حس کردنش فراموشم نم يروزها

 یشده به وجود من ، نه م هیبود از سبد مهر خدا ، هد یبود ، نعمت یتنش و ناراحت یدرس خوندن ، اومدنش ب

بچه هم تکرار  نیکرد نکنه ا یمترس تو دلم خونه  هیاوقات  یشد پسش زد ، نه به نبودنش فکر کرد ، گاه

هست و برام  رشیشد ، دل به دل خدا دادم تا هرچه خ یاثر م یرنگ و ب یزود ب یلیخ یباشه ول یلیل يقصه 

 .  یهر امتحان يقرص آماده برا یمن بود و بذل و کرم خدا ، با دل می، سر تعظ ارهیب شیپ

نرم ماهان بود  يها ي، دشمن وسواسم آغوش گرم و بوسه  رمینمونده بود که نگ یو عکس شیوجود آزما نیا با

وا موندن ،  یاز همه چ يزدن ، ترس از پا افتادن من و داشت ، واهمه  رونیاز خونه ب يشد تا پا یم ی، عصب

قند  نیداشتم ا تیماهان اذ يمن برا که يدونست فقط با اون آرومم ، اونقدر یگشت ، چرا که م یاما زود برم

 !! من و ماهان عوض شده بود انگار  يجا!! من نداشت  يعسل برا

شم ، حاال  یآروم نم رمیوسالمت تو بغل نگ حیکه بچه ام رو صح ی، من تا وقت ستیاز خدا پنهون ن خودم و از

 .  يا گهیهر کار د ایدخمر بابا رو به رخم بکشه ! خواد بکنه  یم يهر کار! خواد بگه  یم یماهان هرچ

مون ، خانواده هامون ، هر دو طرف  یبود تو رگ زندگ يوجود گذاشتن دخمر ماهان خون تازه ا يایبه دن پا

، مهراوه و بابا بهادر  ستمیمن ن دی، طرف وح دیشده عروس وح ومدهیبراش چه نقشه ها که داشتن ، هنوز ن

،  دهینوه اش خر يبابا بهادر برا ییاومدنش ، چه عروسک ها ایبه دن يکنن برا یم يهستن که لحظه شمار

 یخره ول یکه بابا بهادر م ییبه جمعشون اضافه شده ، عروسک ها یکی میریگ یم يریهربار با هم ارتباط تصو

 ... ده  یبه اسم خودش به ما نشون م یمامان کت

 يکه اومدن تو روزها ییرم استقبال مهمونها یگفتن ماهان ، م دیبه دنبالش بفرمائ ادیم دیچرخش کل يصدا

 . ،طرالن  ای، لع دیآخر کنارم باشن ، مامان ، وح
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 !! ســــــــــــالم  ـ

 . مامان  دیخوش اومد: کشم  یکنه ، عطر تنش و نفس م یبغلم م مامان

 . شه ، گونه هام بوسه بارون  ینوازش م کمرم

 . سر طرالن جونت  ریدست راستم ز:  ارمیخنده ، منم کم نم ی، از ته دل به طرز راه رفتنم م دیرم طرف وح یم

 !  یکن یرو تحمل م یلیل يباشه توبه ، ماهان تو چطور یشکل نیاگر ا ـ

 . يریتا جوابت رو بگ ینیبا چشم من بب دیبا: شکفه با جواب ماهان  یاز گلم م گل

 . داداش  گهینکن د اهیروزگارمون رو س ـ

و  خودش حادتر از همه است ، عاشق بچه است تیبودن ماهان ، به حضور طرالنه ، وضع لیاش به زن ذل اشاره

 . چسبونه  یم یلیبه خاطر درس طرالن دندون رو جگر گذاشته ، اون وقت به ماهان انگ زن ذل

 پس سوگل کجاست ؟ : پرسم  یتنها اومدنش رو م لیکنه ، دل یبغلم م اطیبوسم ، با احت یرو هم م ایلع

 . مادر بزرگش  شی، موند پ ومدیبدون فؤاد ن: ده  یبوسه ام رو م جواب

 .بمونه  ادیتونه ز ینم ایلع يطور نیشد ا فیح

 . من  يمونه از بوسه ها ینم بینص یهم ب طرالن

 ؟ حال عروس ما چطوره ؟  یلیل یخوب ـ

 . خوب ، دستبوسه  ـ

گم اشتباه شده ،  یمن که م: داره  ی، قبل از نشستن چادرشو بر م نهیش یمبل م يبا تعارف ماهان رو مامان

 ... خوره  یمبه دختر ن یلیل ي افهیشکل و ق

 . لمیف دنیاز اون راه دور و با د یهم بود ، حت يو مامان مهر یمامان کت حرف

پسر ، خدا کنه سالمت  ایدختره  ایبچه : رم طرف آشپزخونه  یکنم به نشستن و خودم م یرو دعوت م هیبق

 . باشه 

خودم  نیبرو بش: بوسه  یسرم و م هیچشم بق ي، جلو رهیگ ی، پارچ شربت و ازدستم م ادیپشت سرم م ماهان

 ؟  ي، استرس که ندار ارمیم

 . رسه  یکه به آخر نم ایشم ، دن ینم ایشم  یقبول م ایهمه نگران نباش ،  نیا! نه  ـ

 . نفس راحت بکشم  هیچند روز بگذره من  نینباشه ، امشب بگذره ، ا یکیترسم حرف دل و زبونت  یم ـ

******* 
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شه  یباز نم تیو سا ستمیس يشدن ، ماهان بست نشسته پا ییرایتن به در کردن ، پذ راه از یخستگ مهمونها

 . هم شلوغه  تینه ، همه ما در تب و تاب هستن ، سا ایقبول شدم نه  نمیبب

 هیاطالعاتم و وارد کنه ، هم استرس دارم هم آرومم ،  يرو کنار دست ماهان گذاشتم تا اگر شد فور یچ همه

تا گرم و تازه است  دیرو با ینیریش نیا يگه مزه  یدلم هم م هیگه نشد هم نشد بازم فرصت هست ،  یدلم م

 .  رمی، دستمزد تالشم و بگ نمیببچند سال زحمت و خون دل خوردن رو امشب  ي جهیخواد نت ی، دلم م دیچش

کنه ،  یگرده نگاه م یبر م قهیدو طرفم نشستن ، ماهان هر از چند دق گاردیو طرالن مثل دو تا باد مامان

 .  شترهیماهان از من ب شیتشو

 .شکار لحظه ها  يدستش گرفته برا نیهم دورب دیوح

 . یلیباز شد ل ـ

 . و من چشمم به پشت سرماهان دوخته شده  ستهیا یره کنار ماهان م یم ایلع

 یلیل يمجاز شد: ده به همه به من  یم یگرده و با لب خندون مژدگون یکشه ، بر م یدونم چقدر طول م ینم

 . خوب  يرتبه  هی، با 

 .گشاده و خوشحال  ییدم با رو یهمه رو جواب م کی، تبر هیکه ماهان آروم شده برام کاف نیهم

 ؟  هیهدفت چ نیخانم دانشجو بعد از ا ـ

 .بخونم  یت يخوام آ یم: خوام بدم  یکه م یکنه جواب یم دییزنم به ماهان ، تأ یم زل

 . کیخانم مهندس تبر ـ

خواهر و  شهیهم نیو دادن ، سمانه است ، صداش پر از شور و شعف ا دیخوره قبل از جواب وح یزنگ م لمیموبا

گفت  یگرفتن اطالعاتم ، م يهم زنگ زد برا روزی، د ستیدوست ، بگم سمانه از خودم نگران تر بود دروغ ن

 . نمیبا چشم خودم بب دیبا

 .  یلیمبارکه ل ـ

 . قربونت برم سمانه  ـ

 ... گه خانم مهندس  یم کیرسونه ، تبر یهم سالم م نیام ـ

 الیخ ینبود ، اما ب یگفتنش بود غم یشدنش به راحت یبندن ، اگر عمل یمن م شیهم به ر یخانم مهندس چه

مرد  نهیب یم یسخت تر هم پشت سر گذاشتم ، زندگ نیرو ، من از ا شیپ يبابت روزها ستیبه دلم ن یغم

 .داره  یتونم ، دست از سرم برنم یشدم ، م دونیم
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*********** 

 ادیتر ، به  نیریش یکیاز  یکیهوش شدن ،  یب يتجربه  نیکنم ، دوم یچشمم و باز م یو کرخت یسست با

 . تر  یموندن

روشن تر و بزرگ تر و  يایدن يخسته شد ، دلش تمنا کیکوچ يایبطن من از اون دن یدوست داشتن موجود

 . رسه  یداشت به آرزوش هم م

 .خودم  کیکوچ يایاون رو داره ، دن دنید يکنم ، دل منم تمنا یرو لمس م شیخال يجا

 ! مامان خانم  يشد داریب ـ

 نمیب یکشه ، چشم دوخته به چشمم ، تو مردمک چشمهاش خودم و م یم رونیهم من و از خلسه ب ییصدا چه

 . 

 ؟  ي؟ بهتر یخوب: شه  یگرم م میشونی، پشت پلکم ، پلبم  ي گوشه

 خوبه ؟ : اون  دنیزنه واسه د ی، دلم پر م ستمیاصالً مهم ن من

 ! کوچولو ، قرمز ، کچل هم هست ، اخم کرده انگار طلب کاره !  شینیاگر بب یلیل: درخشه  یم نگاهش

 ! ماهان  نمشیبب: شه  یگه و دلم آب م یم

 . کنم  یگردنبند و حس م یبعد دور گردنم ، خنک بشیره تو ج یزنه رو تنم ، دستش م یم مهیخ

 . ات مامان خانم  هیهد يممنون برا ـ

 !!  نمشیماهان بب ـ

 . خدشه دار و کدر بشه  دیلحظه نبا نیا ینه ، خوش ایازش بپرسم سالمه  ادیزبونم نم سر

 . خواد  یکنه مامانش و م یم یتاب ی، اونم ب اردشیگم ب یاالن به پرستار م ـ

 شیچند روز پ ای، لع ینیریبزرگ و ش یداخل ، با دسته گل انیم دی، مامان ، طرالن و وح رونیره ب یم ماهان

 . داره ، بچه اش هم همراهش نبود  یرفت ، ناراحت بود اما خودش خونه زندگ

شه  یکه بچه ات زشته و نم دیوح يها یشوخ ی،حت ارهیاونها اشک به چشمم م یعالقه و خوشحال ابراز

 . نگاهش کرد 

 .بابا و مامان دور گردنم  هیهد کادی، پالك وان  نهیش یتو دستم م دیوح انگشتر

 ... دلمه  ي وهیحواسم به باز شدن در ، به وارد شدن م يخواد اونجا باشم اما همه  یم دلم
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نگاه من  ایپرستار انگار تو سرب باشن ،  يپاهابچه ام ،  دنیشه واسه د یوجودم چشم م يتموم و همه  انتظار

که ماهان  ی، همون شکل دنشیکشم واسه د ی، گردن م نهیب یرو آهسته م یمشکل داره که حرکت همه چ

 .  ستیاشکم دست خودم ن اریاخت،  فتهیبه وجودم م يلرز هی،  دیسف يشده تو پتو دهیچیکرده بود ، پ فشیتوص

 : کنه  یصورتم و پاك م مامان

 . نکن  هی، گر يبد ریبهش ش يخوا یآروم باش دخترم ، م ـ

 !دونن االن تو دل من چه خبره  یمگه دست منه ؟ همه م یخوام ول یم

 ی، م رهیگ یم لمیف یکنه ، طرالن با گوش یم هیچونه تو دست گرفته گر دیکنم ، وح یتند اشکم و پاك م تند

 .  شهیهم يخوام برا یلحظه ها رو م نیخوام ، ا

 ینم ریکرك مانندش ، حرکت دستش ، س يشه ، صورت اخمالوش ، موها یزدنم با بغل گرفتنش تموم م دل

 . شمار  ی، ب تهینها ي، ضربان قلبم رو دنشیشم از د

 .  دمیکه هنوز ند ییبده ، قلب من ، حواس وفکر من به پاهاشه ، پاها ادمی ردادنیخواد ش یم پرستار

 . نه خودش نه طرالن  ستیگردم ن ی، دنبالش م دیبه وح فتهیم ادمیکشه و من  یلباسم و باال م پرستار

شه  یمنتشر م یخنک هیمکه ،  یم یگه چکار کنم ، وقت یدادنش ، مامانم هم بهم م ریلرزه موقع ش یم دستم

 .شه  یتو تمام تنم ، قلقلکم م

 یبوسه و م یپتو ، هر سه تامون رو م يذاره ال ینگ ممخمل قرمز ر ي سهیک هیره ، مامان هم  یم پرستار

 .  دنتونید ادیبرگرده خونه بابات م دیبابابزرگش ، وح هیهد: گه 

 . مون  یدوست داشتن يشه ، من ، ماهان و دختر کوچولو یم یخانوادگ جمع

 .در گردشه  میزندگ يفرشته  يصورت و پا نیزنم ، نگاهم ب یماهان چشم م از

 دخمر ما مامان خانم ؟  نیشد اسم ا یچ: بوسه  یسرش و م ماهان

اسم خوشگل هم براش انتخاب کردم ، نگفتم تا امروز ، مارال ، مثل آهو  هیخودم ،  يگذاشت به عهده  ماهان

 . خرامان 

 . مارال  ـ

 .ماهان  يکنه ، خوش آهنگه با صدا یم تکرارش

 . گشتهاش کنم ، پشت دستش ، ان ینرمش رو نوازش م یشونیپ

 .  نیدل دل نکن پاهاشم بب ـ
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 .  ستیاگر من و نشناسه ماهان ن ماهان

 .کنه  یتبت فروکش نم ینیدونم تا نب یم ـ

ره  ینم شیبودم ، دستم پ دهید یکه بارها تو سونوگراف ییمن ، همون پاها يزنه ، خدا یپتو رو کنار م خودش

کنم خودم از  ینقص ، حس م ی، ب بیع ی، ب نمیب یم زنه و من حرکت پاهاش و ینوازش پاهاش ، پا م يبرا

 . نو زاده شدم 

کنم  یکنه تا آروم بشم ، خدا رو شکر م یصدادار ، ماهان بچه رو ازم جدا م ي هیشه گر یصدام م یهق ب هق

 يکه برا یخوب يزهایاحزانم و همه چ يگلستان شدن کلبه  يحکمتش ، برا يتمام کردن نعمتش ، برا ي، برا

 . من کنار گذاشته بود 

راه همچنان ادامه داره ،  نیبودن و نبودن عاشق شد ، عشق شد ، همسر شد ، مادر شد و ا ونیمعلق م یلیل

 .داستیکه آخرش ناپ ینردبان

،  ریدر تصو ریتصو نیزنم به ا یکه جلو چشممه ، ماهان مارال به بغل ، حبس ابد م يریزنم به تصو یم زل

 " ایرؤ کی ریتصو "جز  ستین يزیمن چ يو قاب نگاهم چون براشدن ت یزندان يبرا

 بود  هیام از تولد گر هیهد "

  "... يکرد هیرا تو به من هد دنیخند

 

  ـــــــانیپـــــــــــا

2 /11 /93 

 م.  الیلـــــــــــــ

 

 

 

  93 بهمن  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 اسفند: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member234430.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member125532.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 

  


