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 خالصه :

 

 .است باروت بویِ و خون ی بحبوحه در عشقی یِ قصه قصه،

 بود؟ عاشق مردانه تواننمی که گفته کسی چه و! ماندن عاشق و بودن مَرد بین سرنوشت، سختِ دوراهی در مَردی ی قصه

  

 دیدمش؛ ماه چند و سال یک از بعد که روزی از اًدقیق بود، پایانبی شروعی اما، من یقصه. دارند پایانی و شروع هاقصه یهمه

  .خورد ورق دیگر جوری سرنوشت
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۱فصل  

کنممی باز را حیاط درِ دزفول، ماه خرداد گرمای از کالفه و خسته . 

کنممی پرت حوض کنار و آورممی در را هایمکفش ! 

فرستندمی پسم هفته یک سر کنم، ازدواج اگر که امشلخته قدرآن گفتمی بود جااین سبحان عمو اگر ! 

خانواده تغاری ته و عمو دردانه عموسبحان، فتمگ .  

است شده منتقل تهران به شودمی سالی یک و کندمی کار زمینی نیروی در است، ارتش ستوان عمو . 

گویممی یی"عمو شده تنگ برات دلم" لب زیر و زنممی لبخندی . 

 که شود می خبردار شستم شوم،می مواجه در دم زیادی هایکفش با که دربیاورم را چادرم خواهممی

هستند مانخانه مهمان سعید عمو یخانواده . 

خوردمی گوشم به عموسبحان زدن حرف صدای شوم،می داخل و کنممی باز که را در ! 

 و شوممی پذیرایی واردِ زده، ذوق و خوشحال که شودمی تزریق هایمرگ به خوب حسِ قدرآن ناگهان،

روممی سمتش به و دهمنمی امانش بینمش،یم هاپشتی به زدهتکیه وقتی . 

آیدمی سمتم به و شودمی بلند جایش از خندان . 
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شوممی آویزان گردنش از بچگی عادت به ! 

کشدمی سرم روی رنگم ایسورمه یمقنعه روی از گونهنوازش را دستش و خنددمی . 

شی؟ بزرگ خوایمی کی! میشی آویزون جوریاین رسیده دادنت شوهر وقتِ دیگه! بچه آخه -  

است عموسبحان تخصص فقط کوتاه یجمله چند در هم آن تضادها، از استفاده . 

 به را مادرم اعتراض همیشه که لوسی شدت به لحن با و شوممی جدا او از صورتم روی بزرگی لبخندِ با

گویممی دارد دنبال : 

جونم عمو برات بود شده تنگ دلم - ! 

شودمی بلند رمماد یگونه اعتراض صدای . 

 !هانیه -

 باالخره! خودشانند مقصر که هم انگار نه انگار باشم، خانم خواهدمی و است حساس لوس لحن به نگفتم؟

اندنشسته آدم کلی که افتدمی یادم تازه! دیگر دارد هم را هاآمدن بار نارنجی نازک این بودن فرزند تک . 

دهندمی را جوابم خنده با همه و دهممی سالمی آرام و زدهخجالت . 

نشسته جاآن هایمبچگی آبی چشم مَردِ افتد،می پدرم کنار درست جایی به نگاهم . 

امانبی کوبد،می قلبم ! 

برگشت باالخره دوماه؛ و سال یک از بعد برگشت، باالخره پس . 
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کنم عوض را هایملباس تا روممی اتاقم به . 

کنممی سرم را مدارگل چادرِ و پوشممی را هایملباس . 

 میز روی آبی عکس قاب یک درون که کوچکی عکس به خوردمی چشمم که شوم خارج اتاق از خواهممی

است کرده خوش جا تحریرم . 

بنددمی نقش لبانم روی لبخندی افتد،می عکس درون شادِ و خندان کودکِ دو یچهره به که نگاهم . 

«   ای،شده عجین تو

  خاطراتم، با

  ،هایمبچگی

دنیایم و ..! 

نیست سر از رفتن خیالِ را، شده عجین !» 

 قابِ همان داخل کودکان از یکی که بگیرم وضو تا حیاط سمت بروم خواهممی و آیممی بیرون اتاق از

شودمی سبز جلویم بزرگتر، شکلی و سر در منتها عکس، ! 

گویدمی رودمی ور رنگش خاکی پیراهن ییقه با و است فرش سمتِ نگاهش که طورهمان : 

خانم؟ هانیه بدین من به سجاده یه میشه -  

میارم االن آره - . 
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دهممی دستش به و آورممی و دارمبرمی را امسجاده اتاقم، به گردمبرمی . 

گزممی را لبم و کشممی خفیفی هین باشد، آمده یادم چیزی انگار یکهو . 

کندمی نگاهم متعجب که قاپممی دستش از را سجاده ! 

دارم شک که من نشده؟ خل! شده خل عموسجادش یدردانه گویدمی خودش با دارد البد ! 

 چادر از خالی یسجاده آورم،می بیرون سجاده وسطِ از را سفیدرنگم نماز چادر و زنممی پس را افکارم

گویممی و دهممی دستش به را، دارگل سفیدِ : 

شدنمی احتیاجتون اون شد، االن - . 

شودمی خدابیامرز آقاجانِ به شبیه خندد،می ! 

زنممی صدایش که رودمی هااتاق از یکی سمت به : 

مهدی؟ آقا -  

 بله؟ -

دعا التماس - . 

 نماز تا رودمی است من اتاق کنار که اتاقی به و گویدمی لب زیرِ یی"دعا به محتاجم" محو لبخندی با

 .بخواند

گویممی دل در و شوممی خیره را رفتنش : 
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" شودمی دارخنده کندمی که تعجب هایمان،کودکی مثل هم وزهن !" 

*** 

 کنار نشستن به را همه مادرم اندازیم،می سهیالعمه و عموسعید دخترهایِ و مادر کمکِ با که را سفره

کندمی دعوت سفره . 

 برق تشانگش در اشنامزدی انگشتر و است بزرگتر من از سالی دو که سهیالعمه دخترِ فاطمه، کنارِ

کنممی شروع آرام و زیر به سر مان،دهنده روزی نامِ با همیشه مثل و نشینممی زند،می . 

 الرحیم الرحمن اللّه بسم خوردن غذا از قبل باشد یادت گفتمی همیشه گویم؛می را پدرم پدر آقاجان،

 نعمتِ همه این بابت را خدا لطف جورییک باید گفتمی العالمین؛ رب الحمداللّه هم انتهایش و بگویی

 هاسال اگر حتی نیست؛ جبران قابل و است سخت خیلی البته که کنیم؛ جبران منّت، بی و رنگارنگ

بیاوریم جا به شکر یسجده . 

 دست یک محاسن و موها برای دلم چقدر دانینمی! آقاجان بودی جااین کاش کشم،می خفیفی آه

شده تنگ پُرمهرت اما لرزان هایدست برای رنگت، آبی هایچشم برای سپیدت، . 

گویدمی چیزی کس هر و شوندمی شروع هاصحبت کم کم . 

 و است آقاجان دوری برای من نظربه ولی است؛ سن کهولت خاطربه پزشکان نظر از که جانخانم بیماریِ

 زیر و تنشگرف زن یقضیه و تهران از عموسبحان برگشتن تا گرفته، بماند پیشش نفر یک ایهفته کهاین

نرفتنش بار ! 

هست نیز درمان خود که دردی دانم،می را سمجم عموی این درد من فقط البته که ! 
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بینمشمی عموسعید نزدیک که گردممی امعالقه مورد سبزی قورمه ظرفِ دنبال چشم با . 

کنم دراز را دستم است محال و است دور من از . 

را دیگر چیز هیچ نه کنم، ابراز توانممی را اساتماحس نه شده، دردسرم یمایه هم بودن خجالتی ! 

 سرِ هایمحرف حداقل بودم، دارزبان و سر مریم و مهدی خواهر و عموسعید کوچک دخترِ مینا، مثل کاش

ماندندنمی دلم . 

گیردمی جلویم را سبزی قورمه ظرف دستی که کنممی بازی روبرویم سفید برنج با طورهمان . 

گویممی آرام و کنممی نگاه ار فاطمه متعجب : 

خونی؟می رو هاآدم فکر -  

کندمی اشاره نشسته مهدی که جایی درست و عموسعید دستِ کنار به چشم با و خنددمی . 

رسیده یار طرف از! که نیستم الخلقه عجیب بنده نخیر، - . 

گیرممی را ظرف و کنممی الکی اخم رود،می غنج دلم ته که حالی در . 

 و من پسر و دختر آن که بسا چه اند؛بسته هاآسمان در را پسرعمو دخترعمو، عقد است معتقد اطمهف کالً

باشیم مهدی ! 

 که هاییزمان آن و هایمبچگی دوران به رودمی ذهنم گذارم،می دهانم در که را سبزی قورمه قاشق اولین

اشتندند بیشتر سال ده یا نُه عموسبحان و مهدی و رفتمنمی هم مدرسه . 
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 سبزی قورمه خوردنِ مانهفته هر بساط و نشستیممی جانخانم یخانه حیاطِ توی تختِ روی ها،جمعه

بود جانخانم عطرخوش . 

دارم؟ دوست چه من نداند هایمکودکی همبازی شودمی مگر !  

*** 

کنممی باز را هایمخطیخط دفترِ و نشینممی تحریرم میز پشت . 

بنویسم باید دارم دیدنش بار هر از بعد که عادتی طبق ! 

نگیرم غمباد و نمانند دلم سرِ احساساتم تا بنویسم . 

کنند سد را امبیچاره گلوی راهِ و بغض نشوند احساساتم تا بنویسم باید . 

 بیاورند بیرون دلشان یپرده پسِ از را هایشانحرف یهمه باید طوری یک جایی،یک هاآدم یهمه اصال

هادیوان شاید و هاجمله و هاکلمه از شودمی پر آدم جانِ وگرنه ! 

شوندمی کاغذ یروانه که هستند کلمات سیلِ طورهمین و گیرممی دست به خودکار کنم،می باز را دفتر : 

« ؟..چرا...چرا...چرا  

پاسخی من دلِ چراهایِ ندارند  

من دردهای همه پاسخِ ای بیا »  

 و بندممی را دفتر دستپاچگی و عجله با نمایان، چهارچوب در وسبحانعم قامت و شودمی باز که اتاق درِ

کنممی نگاهش منتظر . 
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گویدمی و زندمی لبخند : 

بودی شاعری و شعر تو شهمه! ها ببینیمت دقیقه دو اومدیم - ! 

 که مهدی و سبحان انشاهای نوشتنِ و بودم دبستانی که وقتی همان از دارم، قلم بر دستی که داندمی

نویسنده یا شوی می شاعر یا آخرش تو گفتمی بود، من گردن بودند اهنماییر . 

نوشتممی درس داشتم! بابا نه شعر؟ - . 

اندازدمی باال ابرو : 

هانیه؟ میگم! بله آهان، -  

بپرسد زهرا از خواهدمی یعنی گفتنش، "هانیه میگم" این . 

حاال؟ بگویم طورچه افتاد، جانم به استرس ! 

گویممی بزند حرفی کهاین از قبل : 

خوبه هم زهرا - . 

گویدمی و خنددمی : 

ها تیزی - ! 

شودمی خالی و پر هی هایمچشم یکاسه و کنممی بازی لبم پوست با . 

گرفته شده رفیقم عاشق که ایساله 32 عموی برای دلم من . 
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هانیه؟ شده چی -  

 ...زهرا -

عمویم؟ بیاورد تاب چگونه را خبر این! آمدهمی بدم بد، خبرهای دادنِ از همیشه. کندمی نگاهم نگران  

کنممی ردیف کلمه وامانده، استرسِ این شر از زودتر هرچه خالصیِ برای هم، سرِ پشت و تند : 

عقدشه هفته این زهرا - ... 

آورمنمی تاب را عمویم دردانه چشمان در اشک انعکاس و پیشانی یزده بیرون رگ من که خدا به ! 

3فصل  

نشینممی خوردند،می تاب و پیچ درونش گلی و قرمز هایماهی که مانکوچک و آبی حوض کنار . 

کندمی دلبری عجیب و پرنور و شده کامل که ماه به دوزممی را نگاهم . 

کنندمی خودنمایی و زنندمی چشمک دورش هایستاره . 

 حیاط داخل تخت روی مهدی و عموسبحان با هاشب وقتی بودیم، بچه که هاوقت آن! بخیر یادش

 همیشه. کردمی انتخاب خودش برای ایستاره کداممان هر نشستیم،می هاستاره تماشای به جانخانم

 حق هم ابداً سبحان، و مهدی مال نداشت نوری هیچ که کوچک یستاره آن و بود من مالِ پرنور یستاره

بودم جانخانم یعزیزکرده من چون نداشتند اعتراض . 

 خودم برای را خوب چیزهای یهمه بودم غرغرو و لوس بس از مادرم یگفته به و دیکتاتور پدرم قول به

خواستممی . 
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 به را جایش زود خیلی عموسبحان، غمگین صدای با که نشیندمی لبم روی خاطرات یادآوری از لبخندی

 یچهره از برود، خودشان یخانه به اگر گفت که شد داغون قدرآن دادم، را خبر وقتی. دهدمی کوتاه آهی

ماند جاهمین و افتدمی پس جانخانم پریشانش . 

گویدمی ماه به خیره و نشیندمی کنارم : 

خوبیه؟ پسرِ -  

پرسممی گنگ و گیج : 

خوبیه؟ پسرِِ کی -  

کنم می تکرار را گفته زهرا هرچه. بگوید چه خواهدمی که بفهمم توانممی گفتن در تردیدش از : 

زهراست داداشِ زن اقوامِ از داره؛ مکانیکی! وبیهپسرخ آره، - . 

سر آخر کنندمی دیوانه مرا همش، سرِ پشت هایکشیدن آه این . 

شاید بیام، کنار بتونم شاید شد، راحت خیالم... خوبه پس - ... 

گویممی اشک از لبالب چشمانی با. اندازدمی گلویم جانِ به بغض بغضش، : 

 دمِ وقتاون. هاشچشم نداشتن غم زهرا وقتاون. شدنمی طوریاین وقتاون اومدی،می زودتر کاش -

 یاجازه اصال دونیمی کرد؟ زورش داداشش دونی می عمو... نبود هازدهماتم مثه شقیافه نامزدیش

بهش؟ نداد گیریتصمیم  
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 دستش که ینمبمی چشم یگوشه از. دارندبرمی نم هایشچشم که دانممی ولی است؛ ماه به خیره نگاهم

گزدمی را لبش که بینممی شود،می مشت . 

گویدمی دارخش صدایی با : 

دونستمنمی نه، رو قدرشاین ولی خودرایه؛ برادرش دونستممی - . 

گویممی و چکدمی زهرا مظلومیت برای اشکم، یقطره اولین : 

 داشته، نگه خودش پیش ور زهرا مادرشون و پدر مرگ از بعد که ساله ده داشت؟ میشه انتظاری چه -

 یعنی نداره؛ رو باهش مقابله توان هم بیچاره زهرای. باشه خودش حرف حرف باید میکنه احساس االن

برادرش به دونهمی مدیون رو خودش داره؛می نگه حرمت اون نه، که مقابله توان . 

گویدمی رودمی خانه سمت به که طورهمان و شودمی بلند : 

نداشت جودو"کاش" کاش، ای - ! 

جانخانم تغاریِ ته قلبِ روی شده تلنبار هایِ"کاش ای" برای چکد؛ می اشکم، دوم یقطره . 

اندازدمی مهدی یاد مرا ای،نقره یدایره این ماه،. مانممی ماه به خیره و رودمی . 

 قعش غمِ که برسد روزی نکنم، ردیف هم سرِ پشت "کاش ای" اسمش آوردن با که بیاید روزی کاش

نگیرد نفسم که قلبم، روی نکند سنگینی ... 

*** 
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 باز را هایمچشم داخل، به اتاقم یپنجره از خورشید رنگطالیی نور تابش با همیشه، از زودتر صبح

کنممی . 

بود هایمچشم جلوی عموسبحان غم از پر هایچشم عکسِ شب، تمامِ . 

 که بود نماز و صبح اذان از بعد تازه شود؟می چه برگشته عمو که بفهمد زهرا اگر کردممی فکر این به

شدند خواب گرمِ هایمچشم . 

 بر پدری حکم که برادربزرگش جلوی توانستنمی زهرا اما عمویم؛ دردانه به زهرا یعالقه از بودم مطمئن

کند عشق به اعتراف و بایستد صاف صاف کرد، می دِین احساس ترمهم آن از و داشت گردنش ! 

 سالِ یک این شرایط و برگردد کی نبود معلوم و بود رفته تهران به بود سال یک که انیسبح به هم آن

بود نکرده پیدا کامل ثبات هنوز که اخیر . 

 لباسِ رویم، و دست شستن از بعد و کنممی دل رسندنمی دقیقی ینتیجه به که سروسامانمبی فکرهای از

روممی حیاط به و کنممی سر را چادرم تن، به مدرسه . 

گویدمی و آیدمی دنبالم مادرم : 

برو بعد بخور چیزی یه بیا زوده، که هنوز. مادر کنیمی ضعف صبحانه بدون - . 

گویممی پوشم،می را هایمکفش که طورهمان : 

مدرسه تو خورممی چیزی یه! جان مامان ندارم اشتها - . 

مادر میشی راحت بدی هم رو آخر امتحان این - .  
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اشهمیشگی هاینگرانی دل به زنممی لبخندی و شوممی بلند پله روی از : 

مامانم خداحافظ دیگه، برم من! دبیرستان بدرود و - ! 

میام باهات مسیری یه تا جایی، دارم کار من! هانیه وایسا - . 

دارد بغض هم هنوز عمویم صدای و گزممی لب ! 

 و کنممی نگاه قرمزش چشمانِ به. شودمی همراهم قدم به قدم عموسبحان و آیممی بیرون خانه از

گویممی : 

نخوابیدی؟ دیشب هم تو -  

بلدند؟ دروغ چشمانش صداقتِ مگر بلدم؛ خوب را شته که راهی به زند می را خودش شود،می دستپاچه  

خوابیدم چرا، - . 

 تلخ. یندگومی دیگری چیز پریشانش موهای و اشگرفته صدایِ قرمزش، هایچشم ولی خوابیده؛ گویدمی

گویممی و خندممی : 

نخوابیدم هم من - ! 

پرسدمی گنگ : 

چرا؟ تو -  

نیست؟ بلد را دروغ چشمانش صداقتِ نگفتم نشیند،می هایملب روی تلخی لبخند   
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نخوابیدی پس - ! 

گویدمی و خنددمی من از ترتلخ : 

نخوابیدم...آره - !  

شودمی آوار سرم روی دنیا بینم،می ار زهرا کم، یفاصله همان از و رسیممی که کوچه سر ! 

برویم مدرسه به هم با تا آیدمی امروز بود رفته یادم اصال . 

سوزاندمی را دلم چشمانش، در اشک برق رسد،می که ماننزدیک . 

گویدمی متحیر : 

سبحان؟ آقا -  

 بغض از پر و مب صدای همان با است، خیره هایشکفش نوک به که طورهمان. کندنمی نگاهش اصال عمو

گویدمی : 

بشین خوشبخت مبارکه شدین، عروس شنیدم! زهراخانم سالم - ! 

 گفته که من. شده خم که را کمری بینممی پشت از و رودمی. رودمی و کندمی کج را راهش و گویدمی

است سوز خانمان عشق" بودم !" 

 که اآلن چرا هانیه؟ چرا کنم؟ کارچی ونمدنمی و تونمنمی که اآلنی چرا گشت؟برمی باید اآلن چرا چرا؟ -

 بگیره نم تا میاد بارونی نه و سوزم می آتیش توی دارم که اآلنی چرا موندم؟ کردم که اشتباهی وسط

ریزه؟ می روم آب کسی نه هام،شعله  
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 مدرسه سمت به و کشممی خودم دنبال را دستش شود،می سرازیر چشمانش از که اشک یقطره اولین

افتیممی راه . 

خیابون وسط زشته بریم، بیا - ...  

*** 

هاتوئیم معطلِ همه مادر، دیگه بیا هانیه؟ - ! 

اومدم... حاضرم مامان، چشم - . 

بود کرده دعوت شام برای را همه عموسعید . 

مهمانی این از زدن باز سر برای نداشتم توجیهی هیچ اما نروم؛ توانستممی کاش . 

 سمت به که کنممی ذوق قدرآن جانخانم دیدن از شویم،می داخل و مرسیمی که عموسعید یخانه به

کشممی پر آغوشش . 

گویدمی و کشدمی آغوشم در : 

طوره؟چه گلم دختر -  

گویممی و کشممی نفس عمیق را تنش محمدیِ عطرِ اشتیاق، با : 

جونخانم بود تنگتون دلم قدرچه - ... 

گویدمی و گیردمی را دستم مینا : 
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زیاده بازیدردونه عزیز واسه وقت بهت؛ بدم چادر بریم بیا! جونخانم لوسِ ابی - ! 

روممی دنبالش و خندممی . 

گیردمی را اممشکی چادر و دهدمی دستم داریگل چادر . 

 ولی چرخانم؛می چشم نامحسوس مثال جمع میان شویم،می خارج اتاق از و کنممی سرم که را چادر

بینمشنمی ! 

بشه پیداش که االناست سجد،م رفته - . 

 آشپزخانه به و زندمی معناداری لبخند که کنممی نگاهش زدهشرم و گردمبرمی فاطمه سمت به دستپاچه

رودمی . 

بودم؟ ضایع قدراین یعنی  

شویممی صحبت گرم و نشینممی کنارش و جانخانم سمت روممی کالفه . 

آیدمی گذردمی که دقیقه چند . 

کشممی جلوتر را امروسری . 

بوسدمی را دستش و آیدمی جانخانم سمت به . 

دهممی جواب خودش از ترآرام که دهدمی من به آرامی سالم . 

نشاندشمی من روبروی درست خودش، کنار و گیردمی را دستش جانخانم که برود خواهدمی . 
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شوندمی اضافه مانمعج به زده ماتم عموسبحانِ و نامزدش میثم و فاطمه مریم، مینا، کم کم . 

امآوردهمی مهدی سر بر که بالهایی و من بچگی هایشیطنت شودمی شانمجلس نقل همیشه مثل . 

اندازممی پایین را سرم خجالت از . 

من توسط مهدی شکستن سر یخاطره تعریف به کندمی شروع جانخانم ! 

 هی. من مظلوم مهدیِ دنبال افتاد هندونه قاچ یه خاطربه وروجک یهانیه این... گفتممی داشتم آره -

 به خورد که کرد پرت طرفش سنگی ایسته،نمی دید که هم سر آخر. بچه این دنبال دویدمی حیاط دور

شکوند رو بچه یکله و سرش . 

گویممی جانب به حق و معترض رود،می هوا به که جمع یخنده : 

خورد رو قرمزیم اون به یهندونه قاچ اشتنمیگین؟برد رو ماجرا یهمه چرا جون،خانم آخه - ! 

گویدمی خنده با جان خانم : 

 تو واسه اومد خونی سرِ با اون! شکوندی رو مبچه یکله زدی تو! مادر آورد خنک قاچِ یه برات که بعدش -

آورد هندونه . 

گویممی لجباز و دندهیک : 

قرمزیش زدمی چشمک بهم اصال... خواستممی رو اون من - ! 

شدینمی مریض قاچ، اون بود گرم - . 

رودمی و آیدمی نفسم. شودمی قطع جمع یخنده صدایش، با . 
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اندانداخته گل هایمگونه کنممی حس . 

رودمی حیاط به و شودمی بلند عموسبحان . 

روممی دنبالش و کنممی پیدا ایبهانه . 

نشینمیم کنارش بینمش،می است عموسعید حیاط یگوشه که تختیِ  روی . 

کوچیکه؟ عمو شد چی -  

 ...نِمیره -

گویدمی شودمی دارترخش لحظه به لحظه که صدایی با. کنممی نگاهش گنگ : 

هانیه؟ امعوضی من. نمیره کنار هامچشم جلوی از هاشچشم عکسِ -  

گویممی متحیر : 

عمو؟ میگی چی -  

کشدمی دست موهایش نبی عصبی و چرخدمی خودش دور شود،می بلند تخت روی از کالفه . 

 انگشتر دیگه یهفته که کنممی فکر کسی به که امعوضی! هانیه امعوضی خیلی من. امعوضی آره، -

 امعوضی... نمیره کنار صورتم جلوی از هاشچشم عکس که امعوضی! دستش توی شینهمی دیگه یکی

کنممی فکر دیگه یکی ناموس به که . 

 بلند حیاط در خوردن هم به محکم صدای بعد، ثانیه چند و شودمی دور. شکنار ایستممی حرکاتش، ماتِ

شودمی . 
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خوردمی گوشم به اممتری سانتی چند در درست صدایی که گذارممی هم روی را هایمچشم . 

سبحان؟ بود شچه -  

بینمشمی سرم پشت که گردمبرمی و کنممی باز را چشمانم ترسیده و کشممی هینی . 

مهدی آقا ترسیدم - ... 

سبحان؟ بود شچه نبود، قصد از ببخشید -  

زنممی محوی لبخند : 

عمو بگین بهش که نشد وقتهیچ - ! 

افتدمی چال اشگونه خندد،می ! 

نه؟ یا بود شچه میگین حاال. کوچیکه زیادی گفتن عمو واسه! ازم بزرگتره ماه چند فقط -  

 ...نِمیره -

گویدمی متعجب : 

 کی؟ -

خندممی متعجبش ییافهق به دل در . 

نمیره کنار هاشچشم جلو از داره، دوست که کسی هایچشم عکس - ! 

فهممنمی که کندمی زمزمه چیزی لب زیر. کندمی نگاهم مات ثانیه چند . 
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گفتین؟ چیزی -  

 میرم نم! سرده هوا. تو برید یعنی! نه نه،... تو برو! همه برای گیرهمی حافظ فال داره جونخانم! نه نه، -

سبحان دنبال ... 

گویممی لب زیر و خندممی رود،می بیرون که در از : 

- داره رودربایستی هم خودش با !  

گردممی بر خانه داخل به و دهممی تکان سری . 

بروم کنارش کندمی اشاره لبخند با جانخانم . 

گویدمی که گیرممی جا کنارش : 

نمیشن مهمونی وندنخ حافظ بدون ما هایمهمونی مادر؛ کن نیت - !  

زهرا برای زهرا؛ برای عموسبحان، چشمان غمِ برای کنم،می نیت دلم ته ته. بندممی را هایمچشم ... 

کنم نیت خودم دل برای رودمی یادم که سوزانده را دلم چنان اشکرده بغض صدای . 

کندمی خواندن به شروع بخشش آرام صدای با. دهممی جانخانم دست به و کنممی باز را حافظ دیوان : 

-« مخور غم کنعان به آید باز گمگشته یوسفِ  

مخور غم گلستان روزی شود احزان یکلبه  » 

کنندمی نگاهم لبخند با همه جمع هایجوان! اندازدمی من به معناداری نگاه شودمی که تمام . 
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گویدمی شیطنت از پر مینا : 

نوم؟خا هانیه کردی نیت چی! ایعاشقانه فال چه -  

گویممی سریع و تند : 

که نکردم نیت خودم واسه - ... 

کشممی راحتی نفس و کندمی بلند جا از را مینا عموسعید، یخانه تلفن صدای . 

گویدمی جانخانم به رو و آیدمی بعد دقیقه چند : 

 مونینب هم شما گفت اونجان، عموسبحان با. زدمی زنگ شما یخونه از. جونخانم بود مهدی داداش -

دنبالتون میاد فردا جااین . 

کرده آرام را عمو پس شود،می راحت خیالم ! 

 از امحوصله روزهااین که هم من و بمانم پیششان که کنندمی اصرار مریم و مینا کنیم،می که رفتن عزم

کنممی قبول رفته سر بودن فرزند تک . 

 خوابش تختش روی که مینا به اشاره با و کندمی پهن تشک برایم خودش کنار زمین روی مریم شب، آخر

زندمی غر کرده، لبم مهمان را خنده خروپفش صدای و برده : 

کنهمی خرخر جوریاین هرشب بینی؟می - . 

زنندمی برق تابد،می اتاق به پنجره از که مهتاب نور زیر هایشچشم گردانم،برمی مریم سمت به را سرم . 

است مهدی هایچشم شبیه قدرچه هایشچشم ! 
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تنهام که بگو رو من. داری برادر خواهر که خوبه - ! 

خنددمی : 

برادرت و خواهر مثل هم ما. بودی ما با بچگی از که هم تو - ! 

ام؟نداشته برادر جای گذارندمی را مهدی همه چرا. گزممی را لبم  

برادریم؟ و خواهر جای کنندمی فکر چرا  

رسد؟نمی دلم دادِ به کسی چرا  

مادر؟ خوابه حانسب -  

پرسیده را سوال این که جانخانم سمت کنممی رو . 

خوابیده جون، خانم آره - . 

تابهبی خیلی... چشه نیست معلوم روزها این مبچه - . 

بگیرم پوست جانخانم برای تا کنممی جدا سیبی و میوه ظرف سمت برممی دست . 

 هوای ظاهراً و بود جااین دیشب از مهدی آمدیم، جانخانم یخانه به مینا همراه که بود ده ساعت صبح

بود ابری فعال عمو دل . 

 و نشسته ایگوشه مانآمدن اول از که مهدی شودمی باعث آید،می در صدا به که جانخانم یخانه تلفن

شود بلند جایش از بود، زیر سربه . 
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خوردمی گوشم به صدایش : 

لحظه چند... آها... بهشون؟ بدم رو گوشی اینجان، بله خوبین؟ عمو، زن سالم - ! 

گویدمی و آیدمی جانخانم سمت به : 

دارن کار شما با خطن، پشت سمیه عموزن - . 

دارد جانخانم با مادرم که کاری از آشوب شود،می آشوب دلم ته ولی چرا؛ دانمنمی . 

نشیندمی و آیدمی کنارمان صورتش روی بزرگی و شاد لبخند با جانخانم بعد، لحظه چند . 

پرسممی مضطرب : 

شده؟ چیزیش بابام جون؟خانم شده چیزی -  

خیر خیره،. مادر نکنه خدا اِه، - ... 

گویدمی که کشممی راحتی نفس : 

خونه برو بگیره ماشین یه برات مهدی پاشو مادر، پاشو - . 

گویممی شوخی به و خندممی : 

باشه... خانمحاج باشه دیگه؟ کنیمی بیرونم - . 

بریز نمک کم دختر، اشوپ - . 

گویدمی و مهدی سمت کندمی رو : 
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شناسی؟می رو مسجد بانیِ مصطفی حاج پسر تو مادر، راستی -  

طور؟چه... بودیم دورههم سربازی. جونخانم بله -  

هانیه برای خیر، امر برای بیان قراره امشب - ... 

 ...آخ -

شده ایجاد رویش عمیقی خراش که انگشتم به شوممی خیره . 

کندمی رنگی را دستم تمام قرمزرنگ خون . 

نبود؟ شوخی! شنیدم؟ درست. چرخندمی چشمم جلوی همه هایشآدم و دنیا کنممی حس ! 

گویدمی و گیردمی را دستم مینا : 

کجاست؟ حواست. رو دستت کردی داغون -  

 و کندمی فرار چشمم حصار زا که اشک قطره اولین و گزممی را لبم. دریایی نگاه آن پیش گویممی دلم در

کندمی نگاه را دستم خیره خیره که مهدی سمت شودمی کشیده نگاهم ریزد،می امگونه روی . 

گویدمی و آیدمی حرف به جانخانم : 

آره؟ مادر؟ نیستی راضی -  

 آب شیرِ زیر را دستم و روممی آشپزخانه سمت به سست، هاییقدم با و شوممی بلند. گویمنمی هیچ

گیرممی . 
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کنممی خفه جاهمان را امگریه هقهق . 

که مینا صدای بندش پشت و آیدمی حیاط در خوردن هم به بلند صدای : 

مهدی؟ چشه -   

روممی مینا و جانخانم پیش و پذیرایی به امگرفته انگشتم زخم روی را دستمالی که طورهمان . 

را جانخانم معنادار هاینگاه کنممی حس و نشینممی زیر به سر و آرام . 

گویدمی و شکندمی را آورخفقان سکوت دفعهیک : 

نیستی راضی بگن هااین مصطفی حاج به میگم سمیه، به زنممی زنگ - . 

شنوممی را گردنم هایاستخوان تقِ صدای که کنممی بلند شدت با را سرم چنان . 

دهدمی ادامه جانخانم که امنکرده باز دهان : 

 هست حواسم قدریاون نبود، خجالت و شرم روی از بریدنت دست بفهمم که تجربه و دارم سن قدراون -

بیرون رفت و پاشد چرا مهدی بفهمم که . 

اندشده قرمز هایمگونه کنممی حس . 

گویدمی رودمی تلفن سمت به و شودمی بلند که حینی جان خانم : 

گذاشته دست روی دست که چشه مهدی دونمنمی فقط - ! 

مینا شیطنت از پر لبخندهای و مانممی من و رودمی جان خانم . 
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گویدمی و اندازدمی امشانه دور را دستش نشیند،می کنارم : 

من برم داداشمزن قربون الهی - . 

*** 

زهراست عقدکنانِ فردا که افتدمی یادم دفعهیک. نویسممی شعر و امنشسته اتاقم در . 

 دردانه یزدهماتم یچهره هی و بروم شودنمی راضی دلم طرفی از ولی باشم؛ کنارش دارم دوست طرفی از

بکشم عذاب و بیاید چشمم جلوی عمویم . 

مادرم گفتن یاحسین صدای سرش، پشت و شودمی بلند خانه زنگ صدای . 

 دستانش، درون چمدانِ و کبود یگونه با زهرا دیدن از که حیاط سمت کنممی پاتند نگران و سراسیمه

ریزدمی هُری دلم . 

پرسممی لرزان صدایی با و روممی زهرا نزدیک : 

زهرا؟ شده چی -  

زندمی آتش را جانم اش،گریه هق هق صدای. اندازدمی آغوشم در را خودش و شکندمی بغضش . 

شده؟ چه که گرددبرمی و رودمی راه هزار فکرم  

 تنهایمان اصل در دانممی و بیاورد قند آب تا رودمی مادرم. بریممی اتاقم داخل به را زهرا مادر، کمک با

بزند حرف من با ترراحت زهرا تا گذاشته . 

گویممی و گیرممی دست در را دستش : 
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وضعیه؟ چه این نیست؟ عقدت فردا مگه شده؟ چی بگو دِ زهرا؟ بزنی حرف خواینمی -  

کندمی زدن حرف به شروع لرزان صدای با : 

دز رو من اون هانیه، - ! 

کردی لبم به جون! زهرا بزن حرف درست کی؟ - . 

 یکی گشتم،برمی بازار از داشتم. بود مریض شکّاکِ یه. هانیه نبود دادمی نشون که چیزی اون! فرهاد -

... زد کتک رو طرف خوردمی تا و دیدش فرهاد اومد؛می دنبالم خودمون یکوچه سرِ تا شد، مزاحمم

صورتم تو کوبوند خیابون وسط جاهمون هم بعدش ... 

دهدمی ادامه اما گیردمی شدت هقشهق : 

 اون که کرده کاری یه حتما میگه داداشم به و خونه برده کشون کشون رو من میشه؟ باورت هانیه -

کردی؟ گریه رفت، که بعدش دیدی رو پسره اون روز اون چرا میگه برگشته هانیه. دنبالش افتاده پسره  

عموسبحانه؟ منظورش -  

 خودت ندارم، بهت ایعالقه گفتم خواستگاری روز من گفتم هم من. انگاری دیدتمون روز اون... آره -

 بهش، مدیونم چون کردم؛ قبول داره گردنم به که پدری حق و داداشم خاطربه فقط من! بودی مصمم

نه بگم نتونستم احمق منِ که این خاطربه ! 

 سر چرا دنیا و خوب زندگی یک الیقِِ ست،وشبختیخ الیق زهرا. آیدمی هایمچشم پشت تا اشک

دختر؟ این با دارد ناسازگاری  
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گفت؟ چی داداشت -  

شودمی بلندتر هقش هق : 

 گفت. بود زده فرهاد که جاییهمون زد! زد هم اون دارم، دوست رو دیگه یکی من گفتم وقتی... وقتـ -

 حق دعوتن، فامیل کل و عقدته فردا فهمیدن همه که حاال گفت. عقد یسفره پای بشینی فرهاد با باید

! خوایمی که قبرستونی هر برو برو؛ پس گفت تونم،نمی گفتم. ندارم خواهری من وگرنه بیاری نه نداری

. بیرون اومدم و کردم جمع رو چمدونم هم من. کردم قبول رو مسئولیتت کردم اشتباه هم اول از گفت

نبودم بدبخت قدراین من کاش بودن، زنده مامانم و بابا اشک...کاش! نیومد هم دنبالم حتی هانیه . 

 شدت با اتاقم در دفعهیک. شودنمی قطع اشگریه دردناکِ صدایِ. کشممی آغوشش در و روممی جلوتر

 با و کندمی بلند را سرش زهرا. کندمی نگاهمان زده شوک. شودمی نمایان عموسبحان قامت و شودمی باز

شودمی اششده کبود یگونه یخیره که بینممی. کندمی شنگاه خیس چشمان . 

شده؟ چی -  

ایستممی مانده عموسبحان که جایی درست و در جلوی و شوممی بلند زدهشتاب . 

گویممی بکشانمش خودم دنبال کنممی سعی که طورهمان و گیرممی را دستش : 

میدم توضیح برات من بیا - . 

*** 

شودمی ترمتورم گردنشرگ کنم،می تعریف برایش را ماجرا که لحظه هر که بینممی . 
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شوممی مانعش و ایستممی جلویش. رودمی در سمت به و شودمی بلند گویم،می که را ماجرا : 

آره؟ فرهاد؟ پیش بری خوایمی -  

غردمی و فشاردمی هم روی را هایشدندان : 

. کرده بلند دست بشه زنش بوده قرار که دختری رو که کرده غلط. زده که جاییهمون بزنم برم خواممی -

خوبیه؟ آدم گفتیمی رو غیرتبی این  

گویممی ملتمسانه : 

 کن، ول اصال. نباشم نگران من که خوبیه آدم گفتمی زهرا! دونستممی چه من. عمو وایسا خدا رو تو -

نکن ترشخراب . 

شبه بزنم رو دلم حرف برم رضا، آقا پیش برم بذار پس - . 

گویممی رفتنش از قبل اما کشم؛می کنار را خودم : 

داره دوست رو خودت همون دیگه، یکی زهرا، شنیدی وقتی لبخندت نموند دور چشمم از - . 

گویدمی و گرددبرمی سمتم به : 

 بشه، داغون طوریاین نخواستم. براش کردم خوشبختی آرزوی خدا به. هانیه خواستمنمی رو این من -

نیستم عوضی خدا به هانیه، یستمن عوضی من . 

زنممی لبخند : 

هاستحرف این از مَردتر من، عموی - ! 
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رودمی و کشدمی عمیقی نفس . 

 تخت روی سر، به چادر و لباس با که شوممی مواجه زهرایی با و روممی اتاقم به شود،می خارج که در از

برده خوابش . 

 حوض کنار و روممی حیاط به و کشممی رویش را پتویم م،ورآمی در سرش از را اشروسری و چادر آرام

نشینممی عموسبحان آمدن انتظار در . 

خوردمی گوشم به مادرم صدای که امبرنگردانده را سرم هنوز نشیند،می کنارم کسی کنممی حس : 

 و زد نگز جونخانم که شکر رو خدا! مستأصل و گریون زهرایِ میشه آخرش. نیست خوب اجبار -

 بار به پشیمونی عمر یه و بابات حرف روی آوردینمی نه هم تو وگرنه کنیم، قطعی رو قرار نذاشت

اومدمی . 

 حاج پسر پدرم اگر شاید گوید،می راست مادرم. مانممی هاماهی به خیره و گویمنمی هیچ و زنممی لبخند

 و کنممی شکر را خدا. بایستم پدرم روی در رو توانستمنمی زهرا مثل هم من کرد، می تایید را مصطفی

پرسممی در پشت همان از. کندمی بلندم جا از حیاط در صدای. کشممی عمیقی نفس : 

 کیه؟ -

 .سبحانم -

ریزدمی جانم به ذوق اش،خنده. شوممی روروبه خوشحالش یچهره با و کنممی باز را در . 

 پاشدمی صورتش به و کندمی آب از پر را مشتش که طورهمان و حوض کنار رودمی آید،می حیاط داخل

گویدمی : 
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شد راضی ولی گوشم؛ توی زد - . 

گویممی شوق و تعجب با : 

عمو؟ آره کرد؟ قبول چی؟ -  

کرد قبول آره، - . 

گویدمی و مادرم سمت کندمی رو لبخندی با : 

بدم خبر جونخانم به برم من سجاد؟داداش به میگید شما داداش، زن - . 

زندمی بیرون خانه از خوشحال عمو و دهدمی تکان سر متعجب مادرم . 

خواد؟می رو زهرا سبحان -  

پوشاندمی را صورتم بزرگی لبخند : 

بدجور هم اون... آره - ! 

کندمی نگاهم گیج و باز را هایشچشم. شود بیدار تا دهممی تکان را زهرا روم،می اتاقم به شادی با . 

سریع تند؛ زود،. تونونهخ بری باید! پاشو پاشو، - ! 

دنبالم؟ اومده داداشم شده؟ چی -  

 که افتممی پدرم حرف یاد بزند؟ را هاحرف آن توانست برادرش طورچه مظلومیتش، برای گیردمی دلم

کندمی فرق خیلی عادی، حالت در آدمِ با عصبانیت زمانِ آدمِِ گویدمی همیشه . 
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 قبول داداشت بگم اگه میشه باورت! زهرا گفت بهش رو چی همه. زد حرف داداشت با رفت عمو نه، -

خواستگاری میایم فردا که خونه برو پاشو کرده؟ ! 

نشده باورش کند،می نگاهم خیره و متعجب ! 

گویممی و کمرش پشت زنممی : 

عموم زن بشی قراره! رفیق نیستی خواب - ! 

 

*** 

گویممی اعتراض با : 

چرا؟ آخه! بابایی -  

کشدمی را لپم و ددخنمی پدرم : 

خونه بمون شما! ستبزرگونه مجلس - . 

گویممی بدعنق و ایستممی سینه به دست و جانب به حق : 

ها سالمه هیجده م؟بچه من مگه - ! 

- باباجان خونه بمون! ایبچه بشه هم سالت ۱۱1 شما . 

هامونهمی یادم ولی باشه؛ - ! 
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 و کنممی مرتب را کتش ییقه. روممی است بقیه رمنتظ و پوشیده شلوار کت که عموسبحان سمت به

گویممی : 

میشم راحت هم با عموم و دوستم دست از! باحال چه - ! 

گوید می و خندد می است، نورباران هایشچشم خندد،می : 

خوشحالی؟ االن -  

کنممی براندازش پا، تا سر از و کشممی عقب .  

 تون،خونه پالسم! دوستم بهترین شوهر میشه عموم عموم، زن میشه دوستم بهترین. اشهدقیقه یه ماله -

ها باشم گفته االن از ! 

گویدمی و کشدمی کندمی خودنمایی رویش عرق ریز هایدانه حاال همین از که اشپیشانی روی دستی : 

کنه رحم خدا پس - . 

ایمآماده همه بیا مادر، بیا! سبحان - ! 

رودمی ضعف اشتیاقش و عجله برای دلم. رودمی در سمت به عموسبحان جانخانم صدای با . 

دنیا عموی برادرترین شوی خوشبخت که الهی که شود می راهش یبدرقه دعایم و رودمی . 

*** 

است طرفهیک مهدی به نسبت احساسم که کنممی فکر هاوقت گاهی . 
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 دخترعمو و بودن چگیب همبازیِ روی از را، آنها امپنداشته عشق من که توجهاتش تمام کنممی فکر

نشدنش؟ قدمپیش این دارد دلیلی چه وگرنه است، پسرعمویی  

 حال این شرِ تا خواستگاری بیا کن لطف حاال دارم دوستت پسرعمو بگویم و جلو بروم توانمنمی که من

توانم؟می! شود کنده سرمان از هابدبودن  

درک به آیدنمی چیست؟ دانیمی اصال ! 

کنممی پاک جانم و دل از را عشقش نم،کمی فراموشش هم من . 

کنم بغض و کنم بغض و کنم خطیخط شعر دفتر بنشینم هی که شودنمی ! 

 خراب سرش روی دنیا عموسبحان مثل تا خواستگاری بیاید مصطفیحاج پسر گذاشتممی بود حقش اصال

 .شود

شسر فرق وسط زدممی را خودکار و دفتر همین تا بود پیشم االن کاش اصال ! 

روممی بیرون اتاق از و کشممی ایکالفه نفس . 

شوممی آرام کمی و خورممی یخی آب لیوان . 

گیردمی امخنده خودم، با قبل دقیقه چند هایدرگیری و هاحرف فکر با . 

کند رحم خدا ،کرده امدیوانه پسرعمو عشق . 

 سوزدمی اممعده برای دلم دهند،می نشان را شب نیم و هشت که هاعقربه دیدن با کنم،می نگاه را ساعت

رسدمی گوشم به حیاط درِ صدای که کنم درست غذایی خواهممی و . 
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 کلید که هااین بابا" که کنممی فکر روم،می در سمت به و کنممی سرم را دارمگل چادر که طورهمان

کیست؟ یعنی دارند، " 

شوممی آسمانی برکت این اران،ب نمنم بارش متوجه گذارم،می حیاط در که را پایم . 

شودمی دارنم باران هایقطره برخورد از صورتم . 

است شده پخش اشپیشانی روی که خیسی موهای با بینم،می را مهدی و کنممی باز را در . 

گویدمی که کنممی نگاهش متعجب : 

که بگم اومدم - ... 

شده؟ چیزی! مهدی آقا سالم -  

گویدمی و کشدمی دست اشمشکی موهای بین کالفه : 

میشیم مزاحم هااین بابا با شب فردا که بگم اومدم... سالم..سَـ - . 

گویممی متعجب : 

عمواینا؟ نیومدن االن چرا چشم، سرِ قدمتون -  

خنددمی که بینممی . 

اجازه با! دخترعمو رسیممی خدمت خیر امرِ واسه - . 

دهممی تکیه حیاط آهنی در به جاهمان و بندممی را در من، و رودمی و گویدمی. رودمی و گویدمی . 
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شودمی اندازطنین گوشم در صدایش. خورندمی صورتم و سر به امانبی هاقطره و شودمی تندتر باران . 

" رسیممی خدمت خیر امرِ واسه "  

شودمی باز کلید با در سرش پشت باراین اما شود؛می بلند در صدای دوباره بعد، دقیقه چند . 

شوندمی داخل عموسبحان و مادرم و پدر جان، خانم . 

گویدمی و دستش روی زندمی مادرم : 

مادر؟ موندی بارون زیر چرا. بده مرگم خدا - ! 

انددوخته هم به را هایملب انگار . 

توانمنمی اما ها؛ بزنم حرف خواهممی . 

داردمیبر سرم روی از را خیس چادرِ و دهدمی هلم خانه داخل به مادر . 

پرسدمی عمو آیندمی داخل که همه : 

نبود؟ مهدی رفت،می کوچه ورِاون از داشت که اینی -  

گویممی و کنممی جمع را توانم تمام : 

بود مهدی آره، - . 

پرسدمی کنجکاو پدرم : 

داشت؟ کارچه -  
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واسه... واسه جا،این میان هااین عمو با شب فردا گفت - ... 

کنم کامل را امجمله توانمنمی و آیدمی راغمس به دخترانه خجالت . 

گویدمی زدهزل من به لبخند با اول از که جانخانم : 

خیر امرِ برای میان زده، حرف من با سعید - . 

آورمنمی تاب را عموسبحان کردن نگاه خیره و پدرم چشمان در نهفته رضایت مادر، متعجبِ نگاه . 

ومرمی اتاقم به آرام، و زیر به سر . 

افتممی تخت روی و کنممی عوض را بارانم از خیس هایلباس . 

بنددمی نقش لبم روی لبخند قبل، دقیقه چند به کردن فکر با و کمکم . 

آیدمی داخل مادرم و شودمی باز اتاق در . 

اندازممی پایین را سرم . 

گویدمی و نشیندمی کنارم : 

 من چی هر. بود مرد سجاد اما چیزها؛ خیلی تو بودم بچه. ودب سالم شونزده کردم، ازدواج سجاد با وقتی -

 نمیشین؟ داربچه چرا که شد شروع هاحدیث و حرف کمکم گذشت، که سالی یه. بود بزرگ اون بودم بچه

 دنیابه که تو. داد بهمون رو تو خدا درمون، دوا و نیاز و راز سال یازده از بعد. نشد ولی رفتیم؛ راه هزارتا

 که ایکلمه اولین مامان، از بعد که کردمی بازی باهات و بود پیشت قدراین. بود سالش پنج مهدی اومدی،

 قدریاون. داشت مردونگی و غیرت بچگی همون از. مَرده خیلی مهدی. بود مهدی شبیه چیزی یه گفتی
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 رو راستش. ردکمی رعایت رو حدودها و حد بود، سالش چهارده اون و رسیدی تکلیف سن به تو وقتی که

 ولی نبود؛ معلوم هاشگفتن خانم هانیه اون از! باشه داشته دوستت کردمنمی فکر وقتهیچ بخوای

 خواستگاری به نیستی راضی گفت و زد زنگ جونخانم که روزاون! تو هایچشم توی رو عالقه دیدممی

 هانیه، ولی رو؛ مهدی داره ستدو اشپسرنداشته قدِ که هم بابات. شدم مطمئن مصطفی،حاج پسرِ اومدنِ

مادر؟ تونیمی بیای؟ کنار خطرش از پر شغل با مهدی، بودن نظامی با تونیمی تو  

گویدمی که خواندمی را چیز همه سکوتم از. کنممی نگاهش : 

عزیزدلم بشی خوشبخت - . 

 

*** 

شد چه اشتگاریخواس یقضیه بپرسم عمو از رفت یادم اصال که بوده مشغول فکرم قدرآن دیشب از . 

اندازممی هایملباس به نگاهی و ایستممی آینه جلوی . 

دارد هایمچشم با عجیبی هارمونی رنگم عسلی روسری دخترانه، و ساده دامن و کت . 

 و آیدمی سمتم مادرم. روممی آشپزخانه به و کنممی سر را دارد طالیی هایگل که رنگمشیری چادر

گویدمی : 

بیار کردم صدات. مادر حاضرن چای و هااستکان - ! 

" رودمی بیرون مادرم شود،می بلند که در صدای. گویممی لبی زیرِ و آرام "چشم . 
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خوردمی گوشم به هاکردن احوال و حال صدای بعد، دقیقه چند . 

زنممی کنار دارد ایفیروزه هایگل که را آشپزخانه کوچک یپنجره سفید یپرده آرام . 

 آغوشش در و رودمی جلو عموسبحان وقتی که آرام قدرآن همیشه، از زیرتر سربه و آرام بینمش،می

کندمی بسنده تبسمی به تنها کشد،می . 

دارند عجیب مغناطیسی هانگاه که راستی به و کندمی بلند را سرش ! 

 چپ سمت روی را دستم و اندازممی را پرده کندمی برخورد چشمانم عسلیِ با که نگاهش آرامِ دریایِ

است کننده کر هایشتپش گذارم،می امسینه ! 

کشممی عمیق نفس و کنممی متر هی را مانخانه کوچک یآشپزخانه عرض و طول ساعتی نیم . 

ریزدمی دلم و زندمی صدایم پدرم : 

دخترم بیار چای بابا؟ جان هانیه - . 

بریزم سینی در را چای مبادا هک بگیرم را دستانم لرزش جلوی تا گذارممی را تمرکزم یهمه . 

 گویان اللّه بسم و ریزممی مادر کمرباریکِ هایاستکان در را چای باالخره هست که مشقتی و رنج هر به

زنممی بیرون آشپزخانه از . 

دهندمی را جوابم روییخوش با همه متعاقبش و دهممی سالمی آرام . 

نبردنم که بودم بچه رفتن خواستگاری برای من فقط گویممی دل در و گیردمی حرصم بینممی که را مینا ! 

*** 
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است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این  

www.negahdl.com 

*** 

عموسعید و جانخانم اول که زندمی اشاره پدر که کنم تعارف چای خواهممی . 

گویدمی آرام داردبرمی را چای که طورهمان رسممی که عموسبحان به : 

 باشم گفته تون،خونه پالسم! میشم راحت هم با رفیقمه، یکیشون که هامبرادرزاده دست از! جالب چه -

 !ها

زندمی خودم به را خودم حرف ! 

کندمی لبی زیر تشکری و داردبرمی را چای آرام و زیرسربه همیشه مثل رسم،می که نفر آخرین به . 

دارم استرسم کردن مهار در سعی ام،روسری یگوشه اب رفتن ور با و نشینممی مادرم کنار . 

گویدمی عموسعید : 

بهتره بزنه حرف مهدی نظرمبه - . 

گویدمی و کندمی آرامی یسرفه مهدی : 

 خطراتش، با شده، عجین شغلش با قولی به که نظامی افسر یه. شناسینمی بد یا خوب که رو من واللّه -

 یه فقط... فقط. دارم رو نوپا زندگی یه گردوندن توانایی خدا شکر ام،ولیمعم مالی نظر از... هاشسختی با

بدین اجازه اگه بگم، خانم هانیه به باید که هست چیزهایی . 
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گویدمی پدرم : 

باباجان بزنین رو هاتونحرف اتاقت تو برید مهدی با جانهانیه - . 

روممی اتاقم سمت و شوممی بلند ببخشیدی با . 

کنممی حس سرم شتپ را هایشقدم . 

شوم وارد من اول که دهدمی اشاره رسیم،می که اتاقم در به . 

نشینممی تخت روی و شوممی وارد . 

کندمی شروع هایمانبچگی عکس قاب به خیره و نشیندمی تحریرم میز صندلی روی : 

 شده تدلبسته نه،... توندلبسته کردمنمی فکر وقتهیچ. برام سخته هاحرف این گفتن... راستش -

 راستش. باختم رو دلم فهمیدم تازه ندیدمت چندماه و سال یه که پیش وقت چند تا قبل سال از! باشم

فکرم طرز این توی نبود تاثیربی هم اطرافیان تایید البته بینی؛می برادرت چشم به رو من کردممی فکر . 

 احساسم بفهمم کهاین از. ترسیدممی دنش شکسته از چرا، دروغ. بشنوم نه و جلو بیام که ترسیدممی

 و بزنم رو هامحرف که جاماین هم االن... ازت شدم مطمئن جونخانم یخونه توی روز اون. بوده طرفهیه

هانیه؟ هستی راضی تو. نشم دلم و احساسم یشرمنده   

 را سرم کنم،می سح دل و جان با را هایشاعتراف حقیقت و است پایین سرم هایشحرف پایان تا که من

گویممی و آورممی باال : 

ازم شدی مطمئن روز اون میگی داری - . 
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کشدمی آتش به را قلبم اشگونه کنار چال خندد،می . 

مدت این کردم دست دست که هست هم دیگه چیزِ یه - . 

را حالم خواندمی هایمچشم از. شوممی نگران . 

 اسالمی جمهوری نظام زیادی خطرهای شده انقالب و اومدن امام وقتی از که دونیمی... امارتشی یه من -

 هانیه؟ تونیمی. بشه هم همیشگی حتی نبودنم ممکنه یعنی نباشم؛ ممکنه لحظه هر. کنهمی تهدید رو

 با هااین یهمه کارم، سختی هم، سر پشت هایماموریت! ماه چند هفته، چند روز، چند من؟ بی تونیمی

 .منن

کردمنمی را هاحرف این فکر وقتهیچ. زنمنمی هم پلک حتی . 

 هر از ترمطمئن و گیرممی را شده سرایز چشمم یگوشه از که را اشکی قطره برود؟ آمدنش از بعد نباشد؟

گویممی وقتی : 

همین باشم، کنارت خواممی فقط من... من - . 

گویدمی و زندمی لبخند : 

 بعد به این از. وطنم برای دینم، برای انقالبم، برای. جنگیدم امهارزش کردن حفظ برای زندگیم تمام من -

بجنگم هم تو کردن حفظ واسه خواممی . 

شودمی داشتن دوست غرق هایشحرف با قلبم . 

است مشخص چیز همه لبخندهایمان از رویممی که بیرون . 
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 بعدش و کشندمی لک مریم و مینا. گیرممی جای مادرم کنار من و عموسبحان کنار نشیندمی مهدی

شودمی بلند هازدن دست صدای . 

نداشتند دیگر معنایی که رضایت جز لبخندها آن ! 

 میگم... طورهمین هم سبحان. تهران برگرده باید ماه این آخر تا مهدی چون کنن؛ عقد زود باید سجاد -

نگیریم؟ هم با رو دوتاشون عقد  

گویدمی داده را پیشنهاد این که عموسعید به خطاب پدرم : 

 حاال. نیست نامزدی دوران به الزم و هم از دارن کافی شناخت که هاجوون این. موافقم که من واللّه -

مراسم واسه خودشونه با تصمیم دیگه . 

گویدمی لبخندی با و گیردمی خودش به بانمکی یقیافه عموسبحان : 

 دوتا و عروس دوتا! اتفاقاً میشه هم الباح. گیریممی عقد جشن یه عروسی جای به. طوریاین که خوبه -

 ...دوماد

گویدمی و نشسته کنارش که مهدی کمر پشت زندمی محکم حرفش دنبال به : 

جان؟ مجنون نه مگه -  

شودمی بلند جمع یخنده صدای . 

زندمی آرامی لبخند اما مهدی . 

ایعاشقانه یواژه چه مجنون، . 
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کندمی پا به عشق طوفان حرفش به حرف . 

گویممی رلبزی : 

 !لیلی -

مادر؟ گفتی چیزی -  

گویممی و جانخانم سمت کنممی رو : 

کنهنمی مخالفت دونممی هم زهرا موافقم، هم من. نه - . 

چی؟ مهریه -  

گویدمی کشیده پیش را بحث این که عموزن به رو مادرم : 

 آقاسجاد و من هم باز .رسمه و عرف خب ولی! گرفته کی داده کی رو مهریه میگن جون اعظم واهلل -

اونه زندگی و آینده حال هر به. ستهانیه حرفه حرفمون . 

کندمی نگاه را مادرم لبخند با پدرم که بینممی . 

شده ترعمیق و ترمحکم عشقشان هاسال این یهمه . 

کنندمی نگاهم منتظر همه . 

گویممی و کنممی تر کمی زبان با را استرسم و هیجان از خشک هایلب : 

همین نرگس، گل شاخه دوازده «شریف فرجه تعالی اللّه عجل»زمان امام نیت به - ... 
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 یک همه هایچشم رضایت. کنممی نگاه را همه دور یک و کنممی بلند را سرم آید،نمی کسی صدای

طرف یک مهدی چشمان ته مخفی لبخند و آرامش و طرف . 

*** 

داداشم شده متحول... دیده رو بابام خواب گفت. شد راضی خوابید، که عصبانیتش رضا داداش خب - ! 

زهرا هایلب روی لبخندِ به زنممی لبخند . 

آمد سر عمو و او عشق غم که خوبچه . 

گویدمی شیطنت با : 

ناقال بله که هم تو - ! 

خندممی . 

نمیشه؟ تنگ هامونخاطره و محله این و شهر این واسه دلت تو. زهرا تهران میریم دوتامون -  

دیوونه نمیریم که همیشه اسهو - . 

نمیشه؟ تنگ دلت... چی هر -  

دارم بخواد دلت تا دارگریه یخاطره عوضش. ندارم زیاد جااین از خوب یخاطره من! شاید دلم، - . 

 روزهای. داداشم زن و داداشم زندگی خونه سرِ بودن سربار حسِ. شدنم یتیم بابام، و مامان تصادف

 به رسیدن حتی. بَده یخاطره شهمه بینی؟می! بودن خوشحال به تظاهر .فرهاد کردن تحمل مزخرف

خوردنه سیلی با ناراحتیه، و غم با هم دارم دوستش که کسی . 
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کندمی عوض ناشیانه را بحث شود،می سرازیر که اشکش یقطره اولین . 

یدی؟نم کنکور بری؟ دانشگاه خواستینمی مگه تو. گرفتیم رو دیپلم که االن راستی، -  

روزی یه نباشم ممکنه" سرم در دهندمی جوالن مهدی هایحرف ..." 

نه فعال - . 

بسازم خوب روزهای و خاطره بودن کنارش از رو هامثانیه یهمه خواممی فعال" دهممی ادامه دل در " 

شوممی بلند جایم از ساعت به نگاه با . 

گیرممی پیش در را خودمان یانهخ مسیر و کنممی خداحافظی زهرا با. بروم خانه به باید . 

دهدمی پدرم و مادر نبودن از نشان حیاط و خانه سکوت شوم،می که حیاط وارد . 

اندجهیزیه خریدن مشغول سخت روزها این . 

کوچکمان حوض کنار نشینممی . 

کنم؟ کارچه نباشد مهدی اگر. دارندبرنمی سرم از دست مزاحم و منفی افکار  

! است عقدمان دیگر یهفته که حاال نه ام،شده ترعاشق که حاال نه ندارم، را ندیدنش و نبودن طاقت من

انگشتم روی کندمی خودنمایی اشنامزدی نشان که االنی نه ! 

سوزانندمی را امگونه داغ هایاشک . 

نیامدنش و رفتن فکرِ از بنددمی یخ وجودم و شودمی سردم من دزفول، ماهِ خرداد گرمای میانِ . 
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است سوزخانمان عشق بودم گفته که من ! 

 

*** 

مادر دیگه بیا هانیه؟ - . 

کنممی صاف را رنگم کِرِم روسریِ یلبه شدیدی وسواسِ با . 

زنممی بیرون اتاق از آماده و پوشیده چادر . 

ایستاده منتظر حیاط درِ کنار که بینممی را مهدی . 

زیرسربه همیشه مثل ! 

کندمی ودنماییخ دستانش میان تربت تسبیح . 

 شکل لبم روی را لبخند لبش، زیرِ ذکرهایِ و کنندمی رد را تسبیح درشتِ هایدانه که هایشانگشت

دهندمی . 

عمیق و کوتاه کند؛می نگاهم و کندمی بلند را سرش ایستم،می که کنارش . 

دهدمی جواب ترآرام او و کنممی سالم آرام . 

زنیممی بیرون خانه در از . 

شویممی همراه قدم به قدم و شانه به شانه مانخانه خیابانِ امتدادِ در . 
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است من از بلندتر گردن و سر یک زنم،می لبخندی . 

شنوممی را آرامشش از پر صدایِ : 

ببینیم؟ حلقه بریم اول -  

 .آره -

گویدمی اشخنده یمایه ته با. کنممی نگاهش تعجب با. خنددمی : 

رو روزها این دیدمنمی هم رویاهام تو - . 

هم من - ... 

ها نرفته یادم راستی؟ - ! 

گویممی تعجب با : 

رو؟ چی -  

رو شکوندی زدی بچگی تو که ایکله - ... 

گیردمی امخنده اشیادآوری از . 

کنممی الکی اخمی و کنممی جمع را امخنده زود : 

نرفته یادم هم من - ! 

رو؟ چی -  
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گویممی آشکاری حرصِ با : 

مهدی آقا رو هاتونگفتن خانم هانیه انمخ هانیه - . 

گیردمی اشخنده هم باز که گویممی غلیظ عمد از را آقامهدی . 

رویممی طالفروشی سمت به و گیریممی تاکسی رسیم،می که اصلی خیابان به . 

 

*** 

نه؟ هم این! بابا ای -  

کنممی نگاه را نگین از پر و پهن یحلقه وسواس با . 

دهممی تکان کردن رد و نفی تعالم به را سرم : 

آخه؟ این چیه! نه -  

 است، کرده زیبایش کوچک نگین ردیف یک که ایساده و ظریف یحلقه روی و چرخانممی را چشمم

گیردمی را نگاهم رد کنم؛می مکث . 

 این؟ -

دهممی تکان اشتیاق با را سرم : 

نه؟ خوشگله خیلی -  
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 ...راستش -

چی؟ راستش -  

ارزونیشه و بودن سبک خاطربه نکنی فکر گفتم بدم، نشونت رو همین واستمخمی اولش - . 

کنممی نگاهش : 

زنهمی رو آدم دل زیادی تجمل. شیننمی دل به بیشتر دارم، دوست بیشتر رو ساده چیزهای من - . 

کنم؟نمی عوض دنیا با را چشمانش رضایت بودم گفته  

*** 

ایستممی خانه در روبروی . 

گویممی و گذارممی زمین را دستم توی کپالستی چند : 

برو بعد بخور شام داخل، بیا - . 

نمیشم مزاحم دیگه، نه - . 

نشود معذب که کنمنمی اصرار : 

راحتی جور هر باشه - . 

 ...راستی -

کنممی نگاهش منتظر . 
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زندمی برق ماه نور زیر هایشچشم . 

عقد؟ روز تا نبینیم رو دیگههم بگم اگه نمیشی ناراحت... عقد تا هفته یه این -  

 و کشدمی موهایش بین دستی. خواندمی هایمچشم از را سوالم را؟ هم نبینیم چرا چرا؟. شوممی شوکه

گویدمی : 

 شه آروم قلبم که عقد، روز تا بذار. معذبم یعنی ؛ندارم خوبی حس دونیمی. هانیه نیستیم محرم خب، -

رو؟ منظورم میشی متوجه برام، سخته یکم توضیحش. شرعاً و عرفاً خودم، مال بشی که گفتنت؛ بله با  

هایملب روی نشیندمی لبخند : 

دیگه یهفته تا خداحافظ پس،! اممتوجه - ! 

گویدمی که امنبسته را در... شوممی داخل و کنممی باز کلید با را در : 

دارمت که خوبه - . 

دهممی تکان را دستم و زنممی لبخند . 

زندمی لبخند و دهدمی تکان برایم ار دستش : 

دیگه یهفته تا خدانگهدار، - ! 

ذلیلم زن یبرادرزاده واسه بمیرم. بخوابه دوساعت خونه بره هم اون بذار دیگه، داخل بیا - ! 

ایستاده امقدمی چند که عموسبحان سمت گردمبرمی . 
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 عمو به رو باریشیطنت و خودمانی لحن اب و آوردمی داخل در الی از را سرش مهدی. گزممی را لبم

گویدمی : 

آقاسبحان هستم هم خانمم نوکر من - ! 

 امبرادرزاده با دارم حرف که برو صلواتی، پدر برو! هانیه اومده گیرت شوهری خوب! نوکر و ذلیل زن -

 .مزاحمی

عمو آقای رسیممی هم به باشه، مزاحم؟ شدیم ما حاال - ! 

گویدمی گرفته امخنده دستشان از که من به رو هم بعد : 

هانیه خداحافظ - ! 

عمو سمت کنممی رو. رودمی و . 

عمو؟ چی حرفِ -  

بهت بگم تا جااین بشین بیا - . 

نشیندمی حوض یلبه و رودمی حرفش این دنبال به . 

گذارممی ورودی در کنار را خرید هایپالستیک . 

 یباغچه درون که ایبنفشه و محمّدی هایگل به رسممی و گیرممی را نگاهش رد. نشینممی کنارش

کنندمی خودنمایی مهتاب اینقره نور زیر و مانخانه کوچک : 

رسینمی نظربه رویایی و قشنگ خیلی دیگههم کنار دوتا شما - . 
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دهدمی ادامه! لیلی و مجنون همان مثل! رویایی و قشنگ. زنممی لبخند : 

 ارتش و نظام وارد تازه مهدی و من شاه سلطنت آخرهای.وطنش و مانای پایِ میده هم رو جونش مهدی -

 تو انقالبی هایبچه به بود، سلطنتش و شاه ارتش نیروی که حالی در دیدم خودم چشم به. بودیم شده

نه؟ مگه هانیه، دونیمی رو هااین. کردمی کمک امام سخنرانی نوارهای و اعالمیه پخش  

دهممی تکان را سرم آرام : 

دونممی - ... 

 بیفته اتفاقی هر ممکنه و نیست معلوم کشور اوضاع که االنی. شناسمشمی کسی هر از بهتر من -

 راحت و آروم بقیه تا بگذره بودن تو کنار و خودش از حاضره مهدی که نیست سخت برام بینیشپیش

نظامی؟ مآد یه با زندگی با هاش؟نبودن با ها؟این با بیای کنار تونیمی. کنن زندگی  

دوزممی هایشچشم به را هایمچشم وقتی هر از ترمصمم . 

کنم فدا را عمرم یهمه بودن اشخانه خانم و مهدی کنار روز یک برای بودم حاضرم من . 

گویدمی که خواندمی هایمچشم از را عشق گمانم به : 

عمو وروجک مبارکه - ! 

دهدمی خنده به را جایش بغضم . 

کندمی بلندم و گیردمی را مدست شود،می بلند : 
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 گرفته هال وسط همون خستگی از سجادداداش بیچاره. انداخته راه شامی بازار چه داداشزن ببین بیا -

هانیست مهدی تقصیر... چرخیدن خریدن جهیزیه واسه داداش زن دنبال رو بازار کل کنم فکر! خوابیده ! 

 چی؟ -

ظاهراً هموروثی ما یخونواده توی! ذلیلیش زن - ! 

شوممی خانه داخل و دارمبرمی را هاپالستیک و خندممی . 

بردمی هال یگوشه به را اثاث هایجعبه که بینممی را مادر . 

کشدمی پر گرفته خوابش هال وسط جایی،جابه صدای و سر همه این بین که پدری برای دلم . 

گویدمی عمو به رو و دهدمی را سالمم جواب بیندمی که را من کنم،می سالمی مادر به رو : 

 یه مهدی با ست،آماده عروس دوتا این یجهیزیه. بود باهامون امروز هم آقارضا خانمِ خانم، راحله -

 تو خودم من خوایدمی یا چینیدمی رفتید که خودتون ببینم،. تهران بفرستین رو هااثاث بگیرید ماشین

طوره؟چه برم؟ هفته این  

افتادین زحمت تو کافی یاندازه به شما. دیگه چینیممی رفتیم که خودمون داداش،زن نه - ! 

مادر؟ گرفتین حلقه هانیه، ببینم! پسرهام طرف یه دخترهامن طرف یه چیه؟ زحمت -  

مامانم آره - . 

 را هایملباس تا روممی اتاق به خودم و دهممی مادر دست به و آورممی بیرون کیفم از را هاحلقه یجعبه

کنم عوض . 
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میز روی عکس قاب به خوردمی چشمم . 

 یک. مابسته خرگوشی را هایممو و امپوشیده نارنجی شلوار و بلوز. عکس این در دارم سال شش کنم فکر

است بغلم هم کچل و پوست سیاه عروسک . 

است باز بناگوشش تا نیشش و ایستاده کنارم ساله سیزده یا دوازده مهدیِ ! 

اندشده نجومی هایملبخند آمار روزهااین کنممی فکر دنبالش به و زنممی لبخندی !  

*** 

اندازممی دارد کمی آرایش که صورتم به نگاهی آرایشگاه، یآینه در . 

خودمانی عقد جشن یک برای مناسب و وقار با . 

دمبو ایستاده بپوشی عروس لباس باید که مادرم مکرر اصرارهای مقابل حتی! بودم خواسته خودم . 

 که بودم عشقی این عاشق من و داشت دوست مهدی که را چیزی من و داشت دوست را سادگی مهدی

خالق یبنده کرد، اشبنده که یوسف به زلیخا عشق مثل کرد،می ترنزدیک خدا به مرا . 

 کی هایمبچگی مثل من مرغ اما کنند؛ امراضی که بود کرده سفارش مینا و مریم و فاطمه به حتی مهدی

نداشت بیشتر پا . 

 کرم و طالیی هاینقش که شیری روسری با همراه را باحجابی و رنگ شیری دامن و کت هم سر آخر

کرد را کار همین هم زهرا دنبالش به و کردم انتخاب را داشت . 

باشد هم عین هم مانلباس باید پس یکی، مانجشن و است هم عین چیزمان همه که حاال گفت . 
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نکردند اصراری دیگر ایم،شده هیچ به دو حاال نددید که هم بقیه . 

شودمی تمام هم زهرا کار من با همزمان شوم،می بلند که آرایشگاه صندلی روی از . 

بودند همیشه از تربراق اشمشکی هایتیله. بود شده هافرشته مثل . 

 یاشاره با و کنیممی سر را چادرهایمان دو هر. دهدمی دستم را رنگم سفید چادر و زندمی من به لبخندی

رویممی بیرون آرایشگر . 

کشندمی مانآغوش در و کشندمی کل دیدنمان با خانم راحله و مادرم . 

آیندمی مانسمت عموسبحان و مهدی رویممی که آرایشگاه از بیرون . 

 و سفید هنپیرا! اندپوشیده لباس هم مثل. کندمی خودنمایی هایشاندست میان نرگس هایگل دسته

آیندمی مانسمت به. مشکی شلوار و کت . 

زهرا روبروی عمو و من روبروی مهدی . 

شود؟ هایتخوبی جبرانِِ کمی فقط کمی، که لحظه این بابت کنم شکرت چقدر خدایا  

 

*** 

است قرآن آیاتِ به خیره نگاهم . 

گالب آوردن دنبال فرستدمی مرا هم دوم بار مینا . 
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 ضامن خواهممی معصومین و خداوند از دل در بندم،می را هایمچشم پرسد،می سوم بار برای که عاقد

شوند مانخوشبختی . 

گویممی مطمئن و کنممی تر زبان با را هایملب : 

بله بزرگترها، یبقیه و مادرم و پدر یاجازه با - . 

 

*** 

کنهمی حرکت زودتر ما اتوبوس... دیگه بریم ما خب . 

 تکان دست همه برای شوندمی تاکسی سوار زهرا و او که حالی در و زندمی را حرف این عموسبحان

 هم حق! نیست پیشش دیگر لوسش پسرِ و تغاری ته... کندمی گریه هنوز جانخانم و روندمی... دهندمی

 اشکش از خیس هایچشم به که چشمم. کندمی آوار سرم روی را دنیا مادرم هقهق صدای. دارد

. باردمی هایمچشم از و کندمی پیدا را خود راه کرده، سد قبل هاساعت از را گلویم راه که بغضی خورد،می

شودمی تنگ آغوش این برای دلم من. شودمی بلند امگریه صدای و اندازممی آغوشش در را خودم . 

 

*** 

 در دیارم و شهر از که افتاده یادم تازه انگار. گیرممی پیداست اتوبوس یشیشه از که ایجاده از را نگاهم

 حس پرتقالی یخیِ هایبستنی طعم با را دزفول شهریورِ گرمای که ستسالی اولین این. شدنم دور حال

 ها،شدن دلتنگ این یهمه ها،شدن دور این یهمه که دارم یقین و دانممی! ارزدمی اما! کرد نخواهم
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 بودن به ارزدمی شود؛می آرام کنارش قلبم تپشِ که کسی کنارِ بودن به ارزدمی ها،کندن دل این یهمه

است من وجودِ یهمه نه، که گمشده ینیمه که کسی کنارِ .  

 روی را انگشتش و گیردمی دست در را دستم خورد،می آرامی تکانِ گذارم،می اششانه روی را سرم

گویدمی گوشمکنارِ آرام. کشدمی امحلقه : 

 دورت تخانواده و شهر از باشی باهام کهاین خاطربه که خودخواهم قدراین که بخشب... هانیه ببخش -

 ...کردم

گویدمی متعجب و گویدمی آخی! کنممی لگد را پایش کفشم با : 

 !هانیه؟ -

گویممی طلبکارانه و جانب به حق : 

ستوان؟ شدین متوجه... نزنی هاحرف این از دیگه یدفعه باشی تو تا -  

گویدمی دارد خنده یمایه ته که آرام یصدای با : 

میشه اطاعت... فرمانده چشم - . 

خندممی آرام : 

هاکنی بیدارم تهران هاینزدیک رسیدیم بخوابم، خواممی هم االن... خوب شوهرِ آفرین - . 

ستوان جناب خوابالویِ خانمِ باشه - . 

دارم دوستت - . 
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بیشتر من - . 

 و خواب اسیر شود،می تزریق هایمرگ به وجودش آرامش و گیردمی قرار هایششانه روی دوباره که سرم

شوممی رویا . 

هارسیدیم شو، بیدار... خانمم؟... خانم؟ هانیه... جان؟هانیه - . 

 دستی دارم،برمی اششانه روی از را سرم. کندمی جدایم خواب و خیالیبی دنیای از آرامشش از پر صدای

. کندمی نگاهم شیطنت با که خوردمی نگاهش به نگاهم. خمیازه یک سرش پشت و کشممی گردنم به

کنممی نگاهش گیج : 

 چیه؟ -

بخوابن؟ راحت فرمانده جناب تا نخوردم تکون بنده ساعته چند دونیمی -  

ستوان بوده تونوظیفه - . 

جوریاست؟این! اِ؟ -  

بهت میدم جایزه تشویق واسه حاال - . 

چی؟ جایزه -  

کنم فکر روش باید حاال - . 

 از را مانچمدان او و شویممی پیاده. شوممی بلند هم من و شودمی بلند ایستدمی که اتوبوس. خنددمی

جدید زندگی یک سوی به پیش. گیردمی راننده شاگرد ! 
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*** 

 چهارم، یطبقه. رویممی باال هاپله از. شوم وارد که دهدمی اشاره. ایستیممی هشتم ساختمان مقابل

 را چمدان. دارد وجود چهارم یطبقه در هم روبروی در دو. سازمانی ساختمانِ این یطبقه آخرین دقیقا

گویدمی و زندمی اشاره ستروبرویی واحد در دم که کفشی جفت دو به و گذاردمی در کنار : 

انگار رسیدن زودتر هااین سبحان - ! 

گیردمی را دستم که سراغشان بروم خواهممی : 

کننمی استراحت دارن احتماالً ان،خسته کن ول - . 

 قفل میان را ایمگرفته تحویل پادگان دژبانیِِ مسئول از که را کلیدی. دهممی تکان سری تایید ینشانه به

 کلید. شوممی وارد و زنممی لبخندی. شوم وارد من اول تا ایستدمی کنار. کندمی باز را در و اندازدمی در

شودمی بلند نهادم از آه خانه وسط یاثاثیه و اسباب دیدن از زنممی که را برق . 

بدیم سروسامون رو جااین اول باید کنم فکر - . 

 باال را هایششانه امخستگی از پر نگاهِ دیدنِ با و کرده جیبش در را هایشدست. گردمبرمی طرفش به

اندازدمی : 

خانم تنبل اشیب داشته انرژی باید! هابودی خواب جااین تا - ! 

دارم انرژی هم خیلی - . 

بدیم سروسامون رو اوضاع این بیا پس - . 
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 به رو و زنممی گره سرم پشت را امروسری. گذارممی ایگوشه کیفم همراهِ و آورممی در سرم از را چادرم

گویممی نظامی تن و جدی لحن با مهدی : 

 دستمون طوریهاین جااین ببینن بیان خانمش و یابراهیم ستوان... ستوان بگیر رو فرش این سرِ اول -

تمیزه و مرتب شونخونه االن تا شناسم؛می رو دوتا اون من... میندازن . 

گذاردمی نظامی احترام و کندمی جفت را پاهایش ایبامزه حالت با : 

فرمانده اطاعت - ! 

*** 

افتم می زمین روی خستگی از . 

گویدمی خستگی با. نشیندمی کنارم و آیدمی هم مهدی : 

خریدن اثاث همهاین و کشیدن زحمت قدراین چرا عموزن و عمو آخه - . 

برات نذارم کم هیچی آرزومه امی،بچه تنها گفتمی مامان - . 

هانیه؟ میگم... نکنه درد دستشون -  

 جونم؟ -

گشنمه من - ! 

 !خب؟ -
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 کنیممی کار داریم سره یه رسیدیم هک صبح از ببین... دیگه بخوریم کن درست چیزی یه... خب که خب -

شبه هشت االن ! 

گویممی لبخند با و امچانه زیر زنممی را دستم سمتش، کنممی رو : 

کنم درست نیستم بلد غذا من باشیم داشته هم اگر ثانیاً... نداریم هااین و غذایی مواد که اوالً - ! 

گویدمی تعجب با ماند،می باز دهانش : 

یستی؟ن بلد آشپزی -  

بگیرم یاد نشد فرصت وقتهیچ... نه - ! 

نگفتی؟ خواستگاری شب رو این چرا -  

 جانم؟ -

شدمی عوض نظرم شاید گفتیمی اگه خب... سالمت جونت - ! 

گویممی حرص با : 

 بشه؟ عروسش داشت دوست قبالً عموزن که خانممهین دخترِ خواستگاریِ رفتیمی حتماً هم بعدش و -

 نه؟

شوممی ترحرصی. گیردمی اشخنده بعد و کندمی نگاهم بتعج با اول : 

انگار اومدهنمی هم بدت - ! 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | عشق بیسیمچی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 66 

گویدمی خنده یمایه ته با. کندمی جمع سختی به را اشخنده : 

گفته؟ دونی؟مینامی کجا از رو این تو -  

وگرنه نرفتی خواستگاریش که آوردی شانس... آره - ... 

گویدمی و بوسدمی را هایممو روی اندازد،می امشانه دور را دستش. دآیمی ترنزدیک و خنددمی دوباره : 

باشه؟... دیگه نشو ناراحت... خانمم کردم شوخی. بود گیر ایدیگه جای دلم چون نرفتم؛ -  

 صدای. قلبش روی درست گذارم،می محکمش و پهن یسینه روی را سرم. دهممی تکان را سرم آرام

 به و کندمی جدا خودش از را من آرام شود،می زده که در زنگ. است ممکن وایآ زیباترین هایشتپش

آیدمی عموسبحان صدایِ سرش پشت شودمی باز که در. رودمی در سمت : 

صابخونه؟ خواینمی مهمون -  

 و کرده سرش داریگل ایسورمه چادر که زهرا اول. ایستممی منتظر و شوممی بلند جایم از خوشحال

 و آیدمی نزدیکم عمو. کشممی آغوش در را زهرا. شودمی وارد دستش در ایقابلمه با عموسبحان بعد

گویدمی و مهدی سمت کندمی رو. بوسدمی را امپیشانی آرام : 

برسم امبرادرزاده یکی اون شکم داد به کنه، درست نیست بلد مذا غذا که من یبرادرزاده این گفتم - . 

 تکان تأسف ینشانه به سری عمو. کندمی جمع را اشخنده من الکیِ اخم دیدن با که خنددمی مهدی

دهدمی : 

ذلیل زن - ..! 
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عمو؟ هی - ! 

وروجک؟ چیه -  

ذلیل زن نگو من شوهر به قدراین - ! 

دیگه ذلیله زن - ! 

گویدمی که بگویم چیزی دوباره خواهممی : 

گشنمه که بیار بشقاب و سفره فعالً - . 

کندمی اشاره دارد دست در که ایقابلمه به و . 

*** 

کجایی؟ مهدی؟ -  

 روم،می که هال به. دهدمی نشان را صبح پنج که اندازممی ساعت به نگاهی. شوممی بلند تخت رویِ از

کندمی پهن را اشسجاده دارد که بینممی را مهدی . 

نکردی؟ بیدار رو من چرا... سالم -  

گرددبرمی سمتم به : 

 نمازِ یه که بگیر وضو بدو... اومدی خودت که کنم بیدارت اومدممی داشتم... خانم ماهت یرو به سالم -

بخونیم دونفره جماعت . 
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بگیرم وضو تا روممی و گویممی آرامی یباشه . 

 این. ایستممی مهدی سرِ پشت. کنممی سرم دارد صورتی هایگل که را سفیدم نماز چادر گرفته وضو

عشق خالقِ برای عاشقانه نمازِ یک! بشود نمازی چه نماز ! 

گرددبرمی سمتم به مهدی آوریممی جا به را شکر یسجده و دهیممی که را سالم : 

خانم هانیه باشه قبول - ! 

مهدی آقا باشه حق قبول - ! 

میشی ترمعصوم قدرچه چادرنماز با - . 

مکنمی جمع را امسجاده و چادر و شوممی بلند. زنممی عمیقی لبخند : 

بخری؟ صبحونه یوسیله بری چیه نظرت میگم -  

خنددمی : 

میرم االن... فرمانده چشم - . 

*** 

 که بینممی را مهدی گردم،برمی که هال به. گذارممی آشپزخانه توی و کنممی جمع را صبحانه یسفره

 و کنممی دراز را دستم. نشینممی روبرویش و روممی. است درگیر هایشپوتین با دست به واکس

گویممی : 

من بده - ! 
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اندازدمی باال ابرو : 

میدم انجام خودم... نه - . 

بگیرم یاد دارم دوست دیگه، من بده اِ - . 

. دهدمی دستم را واکس و شودمی راضی کردن قهر به تهدید با باالخره تا مقاومت مهدی از و اصرار من از

 به زنممی زل رضایتی لبخند با شود،می تمام که کارم. شوممی درگیر هایشپوتین با ایدقیقه چند

گیرمشانمی هایشچشم جلوی. براق و تمیز هایپوتین : 

گیرممی یاد گفتم دیدی... آقا بفرما - . 

. کشدمی امبینی روی را اشاشاره انگشت که کنممی نگاهش تعجب با. شودمی بلند اشخنده صدای

دهدمی نشانم را واکسش از شده سیاه انگشت : 

که کردی سیاه رو صورتت و سر کل - ! 

 را صورتم کل زدن واکس یک! گیردمی امخنده. کنممی نگاه اتاق توی یآینه در را خودم و شوممی بلند

 دست در را اشنظامی کاله. بینممی سرم پشت و آینه توی را خندانش نگاه. کرده فیروز حاجی شکل

 دورِ را هایمدست که برود عقب خواهدمی. نشاندمی ایـوسه بـ هایموم رویِ هم باز آید،می نزدیکم. دارد

 و گذاردمی سرش روی را اشنظامی کاله. زندمی لبخندی که بوسممی را اششانه روی و اندازممی گردنش

 حتراما. اندازدمی تاب و تب به را دلم بلندش قامت و نافذ نگاهِ مردانه، ریشِ ته. شودمی چندان دو ابهتش

گذاردمی نظامی : 

فرمانده اجازه با - . 
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دهدمی ادامه و زندمی شیطانی چشمک : 

نباشه نیمرو ناهار کن سعی - ! 

رسدمی گوشم به هال از صدایش فقط شود،می خارج اتاق از سریع حرفش این سر پشت و : 

هانیه دارم دوستت خیلی - ! 

زنممی داد تقریبا : 

ستوان بیشتر من - !  

*** 

 ماهیتابه توی را مایه از کمی. ایستممی گاز کنار و دارمبرمی را زمینیسیب کوکو یمایه اویح ظرف

 یبقیه خیالبی. افتدمی دستم روی روغن قطره یک و کندمی ولز و جلز روغنش دفعهیک که ریزممی

روممی اتاق به و ریزممی هم را مایه . 

 در دور چندان نه روزهای خوانممی که را خطش به خط. آورممی بیرون را شعرم دفتر هایم،کتاب بین از

شدم؟ مهدی عاشق که بود کِی از من اصال کنممی فکر خودم با لحظه یک .شودمی تداعی ذهنم  

 از شاید! بود آمده تهران به و بود شده استخدام ارتش در تازه که وقتی از شاید دهممی جواب هم خودم

 من که وقتی از شاید اصال یا کردمی خودنمایی اشخالی جای مانخانوادگی هایمهمانی در که وقت همان

 به وقتی رسید،می گرمایش اوج به هوا و شدمی که شهریور و ماه مرداد و بود سالم هفت یا شش هنوز

 بازی مهدی و عموسبحان فاطمه، مینا، مریم، با صفایش با حیاط توی کلی رفتیم،می جانخانم یخانه

خریدمی پرتقالی یخیِ بستنی برایمان خیابان سرِ بقالی از و رفتمی مهدی هم سر آخر و کردیمیم . 
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امباخته را دلم است وقت خیلی که دانممی خوب را این ولی نیست؛ مشخص دقیقش زمان اصال! دانمنمی . 

 دیدن با. روممی آشپزخانه به و گذارممی تخت روی را دفتر زدهشتاب و سریع سوختگی بوی آمدن با

 یخیره ناراحت و مات و کنممی خاموش را گاز زیرِ. شودمی بلند نهادم از آه سوخته هایزمینیکوکوسیب

شوممی غذایم مثال . 

هانیه؟ شده چی... سالم -  

برمی عقب به ترسیده گویممی متعجب. بینممی را مهدی که گردم : 

اومدی؟ کِی... نباشی خسته... سالم -  

گویدمی خندلب با : 

... نشدی اومدنم متوجه بودی فکر تو قدراین. خونه خانمِ نباشی خسته هم شما... ماهت رویِ به سالم -

چیه؟ بوی این ببینم  

کنممی اشاره ماهیتابه به ناراحت سوخته، غذای یادآوری با : 

چرا؟ آخه -  

گویدمی و کندمی نگاهم عشق و محبت از پر. زندمی عمیقی لبخند که بینممی : 

 درست برات غذایی یه میام کنم عوض رو هاملباس من بذار... مرور به گیریمی یاد...خانمم سرِ فدای -

بخوری باهاش هم هاتانگشت که کنممی . 

زندمی لبخند. کنممی نگاهش خیره : 
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 چیه؟ -

مهدی خوبی خیلی تو - . 

تو خوبیِ به نه - . 

گذارممی ظرفشویی توی را شاهکارم هم من و رودمی اتاق به . 

زنممی صدایش هم حال همان در و افتممی راه اتاق سمت به کشد،می طول که آمدنش : 

کنی؟می فکر دادنم طالق به داری موندی؟ کجا مهدی؟ -  

 دستانش در هایمشعر دفتر و نشسته تخت روی پوشیده راحتی لباس. کنممی باز کامل را اتاق بازِ نیمه در

 هِی هایشلب روی لبخند و است صفحات غرق. دهممی تکیه در چهارچوب به سینه به دست. است

شودنمی حضورم متوجه. شودمی ترپررنگ .  

 میان عموسبحان و خودش هایحرف باز. لرزدمی دلم که شودمی چه دانمنمی. کنممی نگاهش خیره

 سرش نشینم،می زمین روی روبرویش درست و تخت پایین. روممی جلوتر. دهندمی نشان خودی افکارم

گویممی و زنممی لبخندی. شودمی هایمچشم یخیره و آوردمی باال را : 

هافوضولی - ! 

میرممی... خنددمی ! 

گویدمی آرام. نشیندمی روبرویم و آیدمی پایین تخت از : 

شدی؟ عاشق قدراین کِی تو -  
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باختم رو دلم خودت قولِ به دیدم کردم باز چشم یهو... نفهمیدم هم خودم - . 

گویدمی شیطنت با و زندمی لبخندی. بوسدمی را دستم کف و گیردمی را دستم : 

دادنمی کتک بوی هاتنوشته همچین! هابودی شاکی دستم از آخرهاش دفتره این میگم - . 

خانم هانیه مخان هانیه هی... هادستت از خوردممی حرص... خواستگاریه از قبل مالِ هااون آره... آها - ... 

سادگی از پر... داریم قشنگی هایخاطره چه - ... 

مونهگشنه سادگی از پر آقای - . 

گویدمی من به رو. رویممی آشپزخانه سمت به. کندمی بلند هم را من و گیردمی را دستم و شودمی بلند : 

پزممی برات چی کن نگاه بشین فقط شما - . 

 یخیره و زنممی امچانه زیر را دستم. نشینممی مانآشپزخانه کوچکِ میز صندلیِ روی و خندممی

 به. خنده زیر زنممی بلند صدای با! داردبرمی یخچال از را مرغ تخم و گوجه و پیاز. شوممی حرکاتش

 کاش گویممی دل در که شیرین قدرآن. کندمی نگاهم کوچک هایپسربچه مثل گیج و گرددبرمی سمتم

گویممی و کنممی جمع را امخنده! بشود تو شبیه تا شود پسر شدیم داربچه روزی اگر : 

بود؟ املت منظورت کردی غذا غذا همهاین -  

 فهمیدی؟ -

کرد؟ درست میشه ایدیگه غذای چه مرغ تخم و گوجه و پیاز با آخه خب -  

چی هر حاال - ... 
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هستیم مه مهدی آقا پختِ دست املتِ چاکرِ ما! آقامون به برخورد چه - . 

گویدمی و خنددمی : 

هستیم شاعرمون خانومِ چاکرِ هم ما - ! 

*** 

 بیکاری از مهدی، رفتن و خواندن نماز از بعد صبح. شوممی بلند تخت روی از و کشممی ایخمیازه

 .خوابیدم

 را در زنگ. روممی عمو واحد سمت به و شوممی خارج خانه از. کنممی سر و دارمبرمی را دارمگل چادر

کندمی باز را در سریع باشد، منتظر که انگار زهرا زنم،می که ! 

گویممی کرده سرش که چادری به اشاره با و کنممی سالم : 

رفتی؟می کجا -  

تو پیش بیام خواستممی... ها داره راه دل به دل سالم، - . 

ما یخونه بریم بیا خب - . 

تو بیا داره، فرقی چه دیگه نه - . 

است هم مثل مانوسایل یهمه تقریبا. شوممی شانخانه وارد و زنممی لبخندی . 

شویمنمی زمان گذر متوجه که زنیممی حرف قدرآن و نشینیممی هم کنار . 
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 هایساعت متوجه تازه شودمی وارد گویان یااللّه مهدی سرش پشت و عموسبحان و شودمی باز که در

کنممی نگاه است دستشان در که زیادی هایپالستیک به تعجب با. شویممی رفته . 

گویدمی مهدی به رو و من به اشاره با عموسبحان : 

دیگه ستهانیه ماله هاکفش اون... جاستاین گفتم دیدی - . 

 کنجکاو. نشینندمی هال طرف یک هایپشتی به زده تکیه و گذارندمی زمین را هاپالستیک و آیندمی

پرسممی : 

ها؟پالستیک این چیه -  

گویدمی مهدی : 

رو توشون کن نگاه - ... 

 باقی. پرندمی باال تعجب از هایمابرو درونش هایعروسک دیدن از و کنممی باز را هاپالستیک از یکی

بازیاسباب و عروسک از است پر هم هاپالستیک ! 

پرسدمی متعجب زهرا : 

 عروسک؟ -

گویدمی شیطنت با عموسبحان : 

شید سرگرم خریدیم هانیه و تو واسه...دیگه آره - . 

پیداست چشمانش از اشخنده و خنددنمی اما مهدی. خنده زیر زندمی حرفش این سر پشت و . 
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شودمی شاکی زهرا : 

ایم؟بچه ما بگی خواستیمی! مزهبی -  

خانمی پا یه شما ولی ستبچه که هانیه... بابا نه - ! 

 !عمو -

هایشگوش روی گذاردمی را دستش : 

مهدی؟ کنیمی تحملش طورچه... ام برادرزاده بدبخت... وروجک زنن جیغ -  

گویدمی و کندمی نگاهم مهدی : 

کنننمی تحمل که رو هافرشته - . 

روممی جانم عزیزِ یصدقه قربان دلم در و زنممی ایپیروزمندانه لبخند عموسبحان به رو . 

دهدمی تکان تاسف ینشانه به سری اما عمو : 

ذلیل زن - ! 

چیه؟ هااین نگفتین حاال -  

گویدمی پرسید را سوال این که زهرا به رو عمو : 

 هم رو هابازی اسباب این... بهزیستی مراکز از یکی به دادیم رو نگرفتیم که عروسی جشن یهزینه -

هابچه برای ببریم کنید کادو سلیقه خوش هایخانم شما که گرفتیم . 
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گویممی مهدی به رو زدهذوق : 

مهدی؟ هآر -  

گویدمی شاکی عمو. گذاردمی هم روی تأیید ینشانه به را هایشچشم آرام : 

نداری؟ قبول رو من حرف یعنی -  

بوسممی محکم را اشگونه و روممی سمتش به خندم،می : 

خودمی یکوچیکه عمو - . 

گویممی و کنممی نگاه زهرا به. خنددمی : 

زهرا؟ نه مگه... کردیم فراموش پاک ولی داشتیم؛ رو فکر ینا عقد از قبل هم زهرا و من اتفاقاً -  

گویدمی و دهدمی تکان را سرش : 

کردید رو کاراین که خوب چه...آره - . 

زنممی فریاد دلم در : 

" خوب روزهای این برای شکرت خدایا " 

*** 

 تکان تهگذاش هایشچشم روی را دستش و کشیده دراز مبل روی که را مهدی و کشممی پوفی کالفه

گویممی ترکالفه. کندمی نگاهم و داردبرمی را دستش. دهممی : 
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رفته سر محوصله - . 

گویدمی و ریزدمی هم به را موهایش دست با. نشیندمی و شودمی بلند : 

رفته؟ سر تحوصله... ها شبه ده ساعت - ! 

 !آره -

خانمم؟ حاال من کنم کارچی - ! 

گویممی هیجان و ذوق با. زندمی جرقه ذهنم در فکری : 

بوم پشت بریم بیا - . 

گویدمی خنده با! خب دارد حق! پرندمی باال تعجب از ابروهایش : 

بوم؟ پشت - ! 

کنیم نگاه رو هاستاره بریم... آره - . 

آیدمی یادش مانبچگی خاطرات که انگار. زندمی لبخندی : 

باشه؟ تو برای پرنوره ستاره هم باز که ببینیم رو هاستاره بریم - ! 

گویممی پرافتخار. خندممی : 

کار؟چی خواممی ستاره... دارم رو دنیا االن من - ! 

بودنت مقابلِ کمه هم دنیا حتی - . 
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*** 

اندازدمی امشانه دور را دستش. گذارممی اششانه روی را سرم : 

کردنمی شک نبودنمو عاقل به وگرنه... بوم پشت باالی نمیاد کسی شب وقتاین که خوبه میگم - ! 

نیستیم عاقل خب - ! 

مچکر خیلی - ! 

عاشقیم... نیستیم عاقل - . 

برم شاعرم خانمِ قوربونِ من الهی - . 

*** 

است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این  

www.negahdl.com 

*** 

گویممی آرامی ینکنه خدا .  

شکندمی آرامش صدایِ با را سکوت که تاس مهدی این دوباره و شودمی برقرار سکوت لحظه چند : 

بیاد پاییز زودتر کاش - . 

پاییز؟ چرا - ! 

میشه قشنگ پامون زیر هابرگ خش خش صدای... زنیممی قدم ریممی بیاد، که پاییز - . 
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نشیندمی هایملب روی لبخندی : 

ها کرده سرایت شاعری - . 

 ...بدجور -

مهدی؟ میگم -  

مهدی؟ جانِ - ! 

بذاریم؟ چی رو اسمش شدیم، داربچه روز یه اگه -  

برم بابا فنچ قوربونِ من الهی - . 

کنممی اخم : 

بگو رو اسم - ! 

زینب بذارم رو اسمش شدم که دختردار داشتم دوست همیشه! حسود - . 

علی یا... محمد هم پسر...هاستاسم قشنگترین از یکی - . 

 هم غذا! خوابیمی گیریمی ظهر تا شما سرکار، مبر باید فردا من خانم پاشو... رویا تو رفتیم که پاشو -

 ...که

چی؟ که هم غذا - ! 

 !املت -
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باشد هایمانخوشی و هاخنده شاهدِ همیشه مهتاب، نور کاش . 

*** 

 ایگوشه و هاپالستیک در را کادوها و زنممی لبخندی. کنیممی کادو زهرا کمک با هم را عروسک آخرین

 هابچه با کلی و بروم دارم دوست. دارم شوق کلی برویم بهزیستی مرکز به که وقتی برای االن از. گذارممی

کنم خوشحالشان و کنم بازی : 

زهرا؟ خوریمی چای -  

ریزممی من بذار آره، - . 

ریزممی خودم دیگه نه - . 

 و امهبرنداشت را قوری گذارم،می سماور کنار و دارمبرمی کابینت از را هااستکان روم،می آشپزخانه به

 هایمگوش روی محکم را هایمدست بمب، انفجار مثل صدایی شنیدن با که امنریخته را چای هنوز

گذارممی . 

بدهم فشار هم روی را هایمچشم که هست انگیزوحشت و بلند قدرآن صدا . 

 قطع صدا و گذردمی که دقیقه چند. هستن شدن تکه تکه حال در هاپنجره هایشیشه کنممی حس

 به. رسانممی گرفته را هایشگوش دست با ترس از هال یگوشه که زهرا به دوان دوان را خودم شود،یم

گویممی ترس از خشکیده هایلب با و زور : 

زهرا؟... شده چی... چی -  
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کندمی نگاهم مات : 

دونمنمی... دونمنمی - ... 

 

*** 

شوممی عصبی... اندازندمی هم به نگاهی مهدی و عمو : 

نه؟ یا شده چی میگین -  

گویدمی سریع و تند مهدی : 

عراق سمت از جنگ اعالم - . 

کنمنمی درک را معنیشان اما چرخند؛می ذهنم در هایشحرف. کنممی نگاهش گیج ! 

دهدمی ادامه : 

موشکن و بمب زیرِ... بدتره خیلی جنوبی شهرهای اوضاع - ... 

گویممی لکنت و ترس با : 

خوبه؟...خو حالشون... هااین عمو...عـ...جونخانم... هانای مامان...ما...مـ -  

کشدمی دست موهایش بین کالفه عمو : 

نداریم خبری... قطعه هاتلفن - . 
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گویدمی آرامی صدای با زهرا : 

میشه؟ چی حاال -  

بمونه مونخاک و مونانقالب مون،ناموس مون،ایمان تا جنگیممی - . 

 همه خواستگاری شب هایحرف. کنممی نگاه زده را حرف این که مهدی به و کنممی بلند شدت با را سرم

یافت واقعیت هایمشب کابوس... دهندمی نشان خودی ذهنم میان همه و ! 

گویممی نامطمئن : 

بری؟ خوایمی که نگو... نگو... ببینم چی؟ - ! 

گیردمی ذره ذره را جانم سکوتش. ایستدمی پنجره کنار رودمی شود،می بلند جایش از . 

 معنی تازه که انگار. اندرفته خودشان یخانه به زهرا و عمو که آیممی خودم به وقتی! مانممی مات

شوممی بلند باشم، فهمیده را مهدی هایحرف . 

 عمیق چاهی ته از انگار که صدایی با و کنممی جمع را امانرژی تمام. ایستممی سرش پشت و روممی

گویممی آیدمی : 

بری ذارمنمی من... نمیدم دستت از من... مهدی ذارمنمی من... من - ... 

باشد؟ اشک برق نکند. زندمی برق هایشچشم. گرددبرمی سمتم به ! 

گویدمی و گیردمی را دستم : 
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 گفته من هانیه... موشکن و بمب زیر جنوبی شهرهای... رو خودمون االن نبین... نمیشه... هانیه نمیشه -

هانیه؟ یادته... نباشم روزی یه شاید گفتم یادته؟ ت،به بودم  

 ...یادمه -

زدی؟ قولت زیر -  

. شودمی بلند امگریه هقهق و افتممی زمین روی. شودمی خم هایمزانو. شودمی سرازیر هایماشک

گویممی گریه با طورهمان : 

... بشم اتوابسته قدراین قراره نستمدونمی من... دارم دوستت قدراین دونستمنمی... دونستمنمی من -

کنم تحمل رو نبودنت تونمنمی... تونمنمی من مهدی . 

 با کند،می پاک را هایماشک هایشدست با. نشیندمی زمین روی کنارم. ریزندمی هایماشک طورهمین

گویدمی داریخش صدای : 

 یشرمنده من که خواینمی... هانیه فقط ...هانیه کننمی داغونم هاتاشک باشه؟... خانمم نکن گریه -

هانیه؟ نه مگه بشم؟ «السالم علیه» حسین امام یشرمنده که خواینمی بشم؟ خدا  

 را سرم که طورهمان. شودمی بلند امگریه صدای دوباره و اندازممی آغوشش در را خودم آورم،نمی طاقت

گویممی گریه با امکرده پنهان آغوشش در : 

ماهه سه شهمه... همیم مالِ ماهه سه شهمه ما - ... 

*** 
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 هایشلب روی که بخشیآرامش لبخند با مهدی. گذارممی جایش سرِ را تلفن و کشممی راحتی نفس

گویدمی بسته نقش : 

شدی؟ آروم االن -  

شد راحت خیالم شنیدم که رو شونهمه صدای آره، - . 

 دارن همه" شودمی پررنگ امریخته هم به فکارا میان مادرم هایحرف. نشینممی مبل روی کنارش

وایسادن مَرد مثل همه... دبیرستانی و راهنمایی و دبستانی پسرهای حتی... میرن ." 

 مهدی؟ -

 جانم؟ -

 قدرچه که فهمیدم تازه... فهمیدم تازه گذشت، باد و برق مثل که ماهی سه این... ماه سه این توی -

میرمی من نباشی روزی یه اگه اگه... بهت اموابسته خیلی که فهمیدم تازه... دارم دوستت ... 

گذاردمی هایملب روی سکوت ینشانه به را اشاشاره انگشت. کنم کامل را امجمله گذاردنمی : 

هانیه نزن رو حرف این... نگو - . 

 .برو -

کندمی نگاهم گنگ : 

بشیم «سالمال علیه»حسین امام و خدا یشرمنده خوامنمی... مهدی برو - . 
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 یک برای نیست آسان... نیست آسان "برو" این گفتن... نیست آسان گفتنش...شکندمی بغضم

... شودمی امگونه یروانه هایماشک... شکندمی بغضم... نبودنش کردن تحمل نیست آسان... عروستازه

رهذ ذره دادم، جان... دادن جان ذره ذره مثل! سخت... بود سخت "برو" این گفتن ! 

*** 

 کوله روی را کاله. کشدمی دست موهایش بین و داردبرمی را کالهش. گذاردمی زمین را اشارتشی یکوله

 روی را دستم که ببندد را هایشپوتین بند خواهدمی. پوشدمی را هایشپوتین و شودمی خم گذارد،می

گذارممی دستش .  

 بندم،می را هایشپوتین بند. ببیند چشمانم در را شکا برق خواهمنمی! کنمنمی نگاهش کند،می نگاهم

 را هایشنفس صدای که باشم داشته وقت بیشتر باشم، داشته وقت بیشتر که آرام قدرآن. آهسته و آرام

 بشنوم؛

 کف. گیردمی را هایمدست که شوم بلند خواهممی بندم،می را هایشبندپوتین. شودمی تمام باالخره اما

 و کندمی بلند که را سرش. شوندمی جاری هایماشک و شکندمی بغضم. بوسدمی طوالنی را دستم دو هر

. شودمی بلند هقم هق و اندازممی گردنش دور را هایمدست. خیسند که انگار هایشچشم کندمی نگاهم

گویدمی داریخش صدای با : 

 گریه مهدی جونِ...گیرنمی رو جونم هاتاشک ...دیگه نشو بدقول... نبودها قرارهامون تو گریه... هانیه -

 .نکن

داده قسم را جانش. کنممی خفه را هقمهق صدای سختی با . 

اندازدمی اششانه روی را اشکوله...ایستممی روبرویش... شودمی بلند... کندمی جدا خودش از مرا آرام . 
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گویممی و گیرممی سمتش را راستم دست کوچک انگشت : 

مهدی گردیبرمی که بده قول... بده قول - . 

گویدمی هایمچشم در خیره : 

هانیه بشم قول بد خوامنمی - . 

دانممی. ندارد بازگشت رفتن این. شودمی مچاله قلبم ... 

گذاردمی نظامی احترام و کندمی جفت را پاهایش. زندمی کنکیخوشدل لبخند. اندازممی را دستم : 

داحافظخ... فرمانده دارم دوستت - . 

گویممی که نشده خارج هنوز و کندمی باز را در : 

آقامهدی دارم دوستت... هامبچگی همبازی دارم دوستت هم من... هم من - . 

شوندمی خم هایمزانو در پشت بندم،می سرش پشت را در. شودمی خارح در از .  

شکندمی را خانه سکوت هایمگریه هق هق . 

 !رفت

*** 

خاله؟ میاید هم باز -  

گویممی بهزیستی مرکز یساله شش یفرشته شیرین، به رو : 
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میایم زهرا خاله با هم باز عزیزم، آره - . 

شویممی خارج بهزیستی مرکز در از . 

آمدمنمی بیرون خانه از که بود بد حالم قدرآن هفته دو این . 

 بیرون خانه از مرا زور به زهرا که مروزا تا. دادندمی خوردم به زور به و آوردندمی غذا برایم زهرا و عمو

آورد بهزیستی مرکز به و کشاند . 

شدند خوشحال هابچه قدرچه دادیم که را کادوها . 

برویم پیششان دوباره تا گرفتند قول ما از و آمد خوششان زهرا و من از هم کلی . 

 تهوع حالت مدام که است زرو چند. برد آزمایشگاه به مرا زور به زهرا ها،بچه پیش رفتن از قبل صبح

است استرس و فشار از حتما گویدمی زهرا. بریده را امانم که هم سرگیجه دارم، . 

بگیریم را جواب تا رویممی آزمایشگاه سمت به و گیرممی تاکسی . 

رویممی داخل و شویممی پیاده ایستد،می که تاکسی . 

 

*** 

مثبته جواب عزیزم، مبارکه - . 

کنممی نگاه را پرستار گنگ و گیج : 
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پرستار؟ خانم مبارکه چی -  

میشی مادر داری بود، مثبت آزمایشت جواب - ! 

زندمی شادی لبخند. کنممی نگاه را زهرا شده شوکه : 

میشم خاله دارم - ! 

بنددمی نقش هایملب روی لبخندی کم کم . 

شودمی پدر مهدی شوم،می مادر دارم . 

کنممی مخالفت که بگیرد تاکسی خواهدمی ازهر و رویممی بیرون آزمایشگاه از : 

خونه تا بزنیم قدم بیا - . 

ت؟واسه نباشه بد -  

کشممی شکمم روی دستی : 

بابا نه - ! 

کندمی گلویم میهمان را بغض شودمی بلند هایمانقدم با که پاییزی هایبرگ خشخش صدای . 

 خشخش صدای خواستمی! بزنیم قدم هم اب تا شود پاییز. شود پاییز زودتر دارد دوست بود گفته مهدی

بشنود را هابرگ . 

هانیه کن نگاه رو جااون - ! 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر زهرابهاروند | عشق بیسیمچی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 90 

فروشی سیسمونی یمغازه یک کنم؛می نگاه کرد اشاره زهرا که جایی به ! 

رویممی مغازه سمت به و گیردمی را دستم . 

یردگمی امخنده. دهدمی نشانم مغازه یشیشه پشت از را مختلف هایلباس ذوق با : 

لباس خرید واسه زوده هنوز زهرا - ! 

کنیممی نگاه داریم هم ما خب - . 

دارد سفید هایدایره رویش که رنگ صورتی جوراب جفت یک سمت شودمی کشیده نگاهم ! 

 

*** 

کنممی نگاه زده زل میز روی چای استکان به و نشسته مبل روی آمده وقتی از که عموسبحان به : 

نیومد؟ زهرا چرا -  

کردمی درد رشس - . 

 چرا؟ -

دهدنمی را سوالم جواب . 

شودمی خیره کنارش ینفره یک مبل روی جایی به . 

دارد سفید هایدایره رویش که صورتی جوراب جفت یک به رسممی و گیرممی را نگاهش رد . 
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پرسدمی تعجب با : 

چیه؟ این -  

گویممی آرامی صدای با : 

آزمایشگاه رفتیم زهرا با دیروز - . 

 خب؟ -

دختره کنممی حس - . 

 ترآرام و اندازدمی پایین را سرش! چرا دانمنمی و شوندمی غمگین هایشچشم کند،می نگاهم خیرهخیره

گویدمی من از : 

 .مبارکه -

جبهه؟ نمیری تو عمو راستی. ممنونم -  

ماه این آخر. میرم چرا - ! 

چیه؟ پستش یعنی کنه؟می کارچه جااون مهدی میگم -  

داردبرمی خش صدایش کنممی حس : 

بود چیسیمبی - ! 

بود". شودمی خراب سرم روی دنیا !" 
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گویدمی بسته هایچشم با و تند که کنممی نگاهش مات : 

شد شهید مهدی. هانیه رفت پیشمون از رفت، مهدی - . 

نه؟ کند،نمی که گریه لرزند،می هایششانه  

دهممی تکان را سرم ناباور : 

آره؟ عمو؟ یکنمی شوخی -  

ریزدمی دلم. بینممی را هایشاشک کندمی بلند که را سرش . 

نیست دیگه مهدی - . 

گویممی بلند بلند و ناباور : 

 بده نشونم رو پیکرش بریم بیا بده، نشونم بریم بیا میگی راست اگه اصال. شوخیه یه شهمه شوخیه، -

 .عمو

نالدمی و گیردمی را سرش طرف دو هایشدست با : 

شده مفقوداالثر - . 

آیدمی سمتم به عمو. امآورده کم نفس گیرم،می دست با را گلویم. ببارد هایمچشم از بغض این کاش : 

جونم به دردت خودت تو نریز هانیه بشی، خالی کن گریه! کن گریه هانیه، کن گریه - . 

گویممی لرزدمی بغض از که صدایی با : 
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کنهمی اذیتش امهگری گفت نکنم، گریه گفته مهدی - . 

فهممنمی چیزی دیگر و رودمی سیاهی هایمچشم . 

 

*** 

ببندمشان سریع شودمی باعث اتاق نور که کنممی باز را هایمچشم . 

 را حالم سِرُم جای سوزش و بیمارستان الکل بوی دیوارها، آبی رنگ. کنممی باز را هایمچشم آرام آرام

کندمی بدتر . 

منتظرند اتاق بیرون عمو و زهرا حتما. نیست اتاق در کسهیچ . 

سفید سقف به شوممی خیره . 

نشد فرصت ! 

دارم دوست را هایتچشم آبیِ قدرچه بگویم که نشد فرصت . 

نشد فرصت ! 

خوبی قدرچه بگویم که نشد فرصت . 

باشیم هم با بیشتر نشد فرصت . 

بنشینیم برف تماشای به هم با نشد فرصت حتی مهدی، دانیمی . 
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بودم ندیده برف من ! 

کنیم درست برفیآدم هم با زمستان نشد فرصت . 

نگاهت در شوم غرق دیگر باریک شدمی کاش . 

ببینم را صورتت دیگر باریک شدمی کاش . 

  بودی، رفتن و راه مَردِ خودت که تو

برنگشت؟ پیکرت حتی چرا  

ایشده مفقوداالثر ... 

 !نیستی

نبارند مهایچشم امداده قول من و نیستی . 

بود؟ که پدرم پرسید من از فرزندمان که بعد هاسال  

  گیرم،می باال را سرم

بود عشق چیِسیمبی پدرت گویممی و کنممی افتخار ! 

شود پدرش مانند مَردی عاشقِ گویممی بود، دختر اگر . 

باشد مَرد پدرش مثل دهممی یادش بود، پسر اگر . 

منریز اشک که خواستینمی من از کاش . 
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کنم؟ چه شده گلویم میهمان که بغضی با بگو تو  

بیاورم؟ تاب را هاستاره و ماه دیدن چگونه دیگر من بگو تو اصال  

  نبودی، خوب کاش

نبودی بهترین کاش ! 

شدمی راحت نبودنت با آمدن کنار حداقل وقتآن . 

بهترین هم و بودی خوب هم اما ! 

ایرفته ... 

نبودنت داغ از شده مچاله قلبی و اممانده من و ایرفته . 

تو و من وجود از فرزندی و اممانده من و ایرفته . 

  دزفول، به برگردم باید حاال و ایرفته

کودکیمان خاطرات از است پر که شهری ! 

بودم گفته که من و ایرفته  

" است سوز خانمان عشق " 
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 به تقدیم همچنین ایران، و اسالم شهیدانِ یهمه و مقدس دفاع شهدای بزرگوار روح به تقدیم احترام، با

خداوند مَردانِ این یخانواده اعضای و همسران مانندبی عشقِ و صبر . 

 

 و جلد طراحی برای عزیز افشارِ ستاره کرد، من به که هاییکمک بابت عزیزم کیمیای از کنممی تشکر

محترم ویراستار . 

 

 بهاروند زهرا
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