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 اول  فصل

نشسته بودم و غرق در   یصندل ی شلوغ... رو یپشت  ابونیوقت بود مطب خلوت و خ آخر
 افکارم بودم که 

 ...یکیکوتاه و  یکی ممتد و بلند،  یکیافکارم رو پاره کرد...  ی ها رشته   نیبوق ماش ی صدا

 ام رو به خودش جلب کرد. پرنده توجه   هی کی ج کیج ی صدا یاون شلوغ ی تو

پرنده روش   انهیچند تا آش ی کرد  یدرخت چنار بود که اگه خوب دقت م کی پنجره   پشت
جوجه هاش غذا  ی واسه  یروز کار هیپرنده بعد از  نیکه ا یکرد... انگار یم ییخودنما

 آورده بود.

  یرا به عروس زمستان م شی داشت نم نم جا زییسرد بود، آسمون کبود و گرفته... پا هوا
 داد. 

 یکه چه عاشقانه به آنها غذا م شی مادر و جوجه ها ی شدم به پرنده  ره ی جا بلند شدم خ از
 داد. 

 ام افتادم   ی زندگ  ادی اریاخت یب

 یخود غلط بود آنچه م                                      م یداشت یار یچشم   ارانیِز  ما
 م ی پنداشت

نخواستم خاطرات را مرور کنم، نشستم پشت پنجره اتاقم و آروم رفتم تو   دمیکش یآه
 فکر... فکر خاطرات مامان.



  فی تعر م ی برا یچند بار نکهیبوده و با ا نیبرام جذاب و دلنش شهیمادرم هم یزندگ  ی  قصه
بار خودم دوست داشتم   نی ا یداشت... ول یتازگ  می برا دمیشن یکرده بود اما هر بار که م

 مرورش کنم. 

تصادف مادر  هیدختر داشت به اسم مهتا... تو   هیبار ازدواج کرده بود و   هیپدرت قباًل  ـ
 مونه. یمادربزرگش م  شیومهتا هم پ  رهی میمهتا م

  یمن، مهتا رو اونجا م یِ عمه بدر یعنی شوهرش  خواهر  ی خونه  رهیم  یروز اتفاق هی مادرم
 پرسه:  یم  یاز عمه بدر نهیب

 ه؟ یک  ی بچه   نیا ـ

 من تا به کارهاش برسه. شیگذاشته پ یاست چند ساعت ه یهمسا ی بچه   گهیم اونم

طور که   نیالبته ا گه،ینم یز یچ گهی و د کنهیهم حرف خواهر شوهرش رو قبول م مامان
دختر، دختر شوهرش   نیکرده که ا یکرده انگار به ذهنش هم خطور نم یم فیخودش تعر 

 باشه.

وقت   چیاما ه  اد،ی بودند که بابا از مامان خوشش م یدانشگاه هم کالس ی و مامان تو بابا
زن داشته اما   یچون اون موقع ها ازدواج کرده بوده... به عبارت ارهیبه زبان ب نو ینتونسته ا

  رهی گرده مادربزرگم براش م یبر م یاز سرباز یوقت یعنیسن کم   ازدواجش با عشق نبوده تو
 .کنهیکه با مادر مهتا ازدواج م  شهیم ن یو ا کنهی و قبول م ادی، اونم بدش نمیخواستگار

و   شهیقبول م  یرشته پرستار  کنه،ی کنکور شرکت م  گذرهی سال که از ازدواجشون م هیاز   بعد
 .یتو همون رشته پرستار  شهیدانشگاه... مامان من سال بعد دانشگاه قبول م رهیم

انتخاب   ی روزکه برا هی  گفتیکرد م  یم فیخودش تعر  نویا  ومدیاز مامان خوشش م بابا
سالن سر در گم بود معلوم بود سال    ی که تو دمیرو د یدختر هیواحد رفته بودم دانشگاه، 

کنه... رفتم جلو سالم دادم  کاریبره و چ  د ینست کجا با دو یبرگه هم دستش بود نم هی یِ اول
 و گفتم: 



 تونم کمکتون کنم؟  یم ـ

 کنم و کجا برم؟!  کاری چ دیدونم با  یثبت نام اومدم اما نم ی برا شمیسالم... بله ممنون م ـ

 ه؟ یرشته تون چ ـ

 ی پرستار ـ

 ترم سومم...  یول می هم رشته ا ـ

برخوردمون بود... بعد از اون روز سر چند   ن یاول نیا  کنه، کاری کردم کجا بره و چ شییراهنما
وقت به خودم  چی اما ه ومدی... من از وقار و متانت مادرت خوشم م می تا کالس با هم بود

به   دیداشتم و با  یدر موردش فکر کنم، چون زن داشتم زندگ  نیاز ا شتریاجازه ندادم ب
 بود.   زیبرانگ نیبرام تحس شهیبودم اما هم  یم دیمق  میزندگ 

براشون   یوزندگ   دهی گذره خدا مهتا رو بهشون م یسال که از ازدواج پدرم با مادر مهتا م  دو
 از شش ماه دوام نداشته.  شتریب  یخوش ن ی... اما ارهی گ یم ی ا گهی طعم د

و   کنهیراننده خواب آلود باهاش تصادف م  هی رون،ی ب رهی م دی خر ی روز که مادر مهتا برا هی
 .  دهی جا جونش رو از دست ممادر مهتا در

  یخصوص  یهم نداشته که بخواد از زندگ  یمیصم  قیبوده، دوست و رف یآدم تو دار پدرم
تاهل پدرم خبر نداشت...  ت یدانشگاه از وضع ی از بچه ها یکس نی را یاش براش بگه بنا 

 یترم مرخص هی  شهیاز مهتا مجبور م یبعد از مرگ همسرش به خاطر نگهدار  یوقت یحت
 گرفته. یمرخص اکه چر شهیکنجکاو نم ی... کسرهیبگ

بمونه...   شیمادربزرگ مادر  شیکه مهتا پ شهیم نی بر ا میتصم ی از اتمام مرخص بعد
بر   یاز پس بچه دار ینبود حدودا چهل و پنج ساله بوده پس به راحت ریمادربزرگ مهتا پ

 د.تنها دخترش بو ادگاری مهتا  نکهی مخصوصاً ا  ومدهیم



ازدواج مجدد پدرم داشتند، پدرم   ی من برا ی که مادربزرگ و عمه  اریبس ی از تالش ها بعد
قصد ازدواج دوباره   التشیتحص انیکه تا پا کنهیم  دی و آروم بودنش تاک ی ریبا اون سر به ز 

 زاره.  یم ان یرو نداره... اگه نظرش عوض بشه اونا رو در جر

مشغول کار شده بود... بالخره در جدال با عقل   مارستانی ب هیکه تو  التیتحص  انیاز پا  بعد
و به خانواده خودش هم   کنهی و سر صحبت رو با مادِر من باز م شهیو دلش، دلش برنده م

 نزنن. یبچه داره حرف  نکه یکه از ازدواج اولش و ا کنهیم یو پافشار گهیرو م هیقض

خودش فکر کرده اگه مادرم بفهمه که اون قباًل   شی که نه حتماً پ دی شا  د،یدونم شا  ینم
 باشه. یبچه داره جوابش منف هیازدواج کرده و 

زود متوجه بشه اون   ای  ریواگر د  ستیکرده که کارش درست ن حتشینص  یلیپدرم خ مادرِ 
فکر بوده که هر طور شده با مادرم   نی !!.... پدرم که اون موقع فقط در ا؟؟ی وقت بذاره بره چ

و   شهیانجام م یخواستگار نیحرفها بدهکار نبود... خالصه که ا نیازدواج کنه گوشش به ا
 .دن یم  تینبوده رضا  ی وصلت راض نیمادر عروس به ا  ایخانواده عروس هم که گو

مشغول به کار بودند و با هم قرار   مارستان یب ی هر دو تو گذرهی از ازدواجشون م یسال  کی
 کار نکنه. گهیبچه دار شدند مادر د یگذاشته بودند که وقت

دختر    هی  یانسالیخانم م هی روز  کیکرد که  یکار م مارستانیتو بخش اورژانس ب مامان
 داشت.  هیبه بخ اجیبود و احت دهی بر یدستش رو بدجور شهیاونجا که ش اره یبچه رو م

 ی بار خونه  کی همون بچه است که  نیکه ا ارهیبعد از نوشتن اسمش به خاطر م مامان
 پرسه که:  یبود... از خانِم م دهی د یعمه بدر

 نوه اتوِن؟   ـ

 بله  ـ

 بهاِر؟  ی که تو کوچه  دی خانم باش یبدر  هیهمسا دی ... شما با یِ خدا حفظش کنه دختر ناز ـ



... یِ مهتا بدر ی !!... اما اسم عمه می کنینم یاصاًل ما اونجا زندگ  ست،ی ن مونینه همسا  ـ
 ! دش؟یشناس یشما م

اما   شهی و مشکوک م  رهیمهتا به فکر فرو م ی ها غیج ونی زدن و م ه یبخ نیدر ح مامان
 . کنهیخودش رو جمع و جور م عیسر

 شباهت بود. هیفقط    دمیپرس یطور  ن یهم یچینه ه ـ

 .انیدوباره ب  هیبخ دنیکش ی که چند روز بعد برا شهی م نیاز اتمام کارش قرار بر ا  بعد

 یاصاًل دلم نم دم،ینرس ی ا  جهینت چیفکر کردم اما به ه یلیگفت اون روز خ  یم مامان
باشه که   یبدر هیهمون کوچه  ی تو دیخودم گفتم شا  شیکنم... پ ی بد  ی خواست فکرها

چند روز بعد    نکهیرو فراموش کردم تا ا هیبچه است... اون شب گذشت و من قض نیعمه ا
 . هیبخ دنی کش ی اونا اومدن برا

بابا... بابا...و  کشهی م ادیمهتا با ذوق فراوان فر  دمی که د میبود  فتی روز با مهران ش اون
 دست در دست مادر بزرگش اومدن به سمت ما. 

 گهی... دی... چه تصادف؟یکنی کار م نجایدونستم ا  ی... مادر نم؟یسالم آقا مهران... خوب ـ
و دل   زنهی طفل معصوم با عکست حرف م نی... ا؟یزن یبچه نم نیبه ا  یماه به ماه هم سر

 ش به تو خوِش تو هم که... واسه بچم مادرکه نداره دل  رمیخوِش... بم

  نیکرد که انگار تمام کائنات دست به دست هم داده بودند تا پرده از ا یم فی تعر مامان
 رازبردارند.

حالت چهره پدرت نبود، بعد رو کرد به   رییو اصال حواسش به تغ   زدیحرف م زیر هی  مادربزرگِ 
 من و گفت: 

 . دستتون درد نکنه دنیرو کش هیخانم زحمت بخ نیا ـ



کرد فقط   یکنم... مغزم کار نم کاری چ ایبگم   یچ   دیدونستم با  یاون لحظه نم ی تو من
مهران   ی گرفتم... فقط صدا ش یرو پ رونی رو برداشتم و راه ب فمیبزنم ک  یحرف نکهیبدون ا
 گفت:   یکه به اون خانم م دمیشن یرو م

 .ی خانم... خراب کرد ن یشه ی خراب کرد ـ

پدرم، حال و حوصله  و   ی خواستم برگردم خونه  یها... نم ابونیشده بودم تو خ سرگردون
  ینم یاش... از طرف جهی نت نمیا  یسرکوفت رو نداشتم که بگن خودت خواست دنیتحمل شن

 بودم. یعصب  یلیخودم هم برم از دست مهران خ  ی خواستم به خونه 

  ی چرا کی نگفتن؟!... وهزار و  یز یخودم گفتم: آخه چرا دروغ؟؟!!...چرا خانواده اش چ شیپ
باال آوردم، تو چند روز گذشته هم    یچند بار خوردمی که م یی... از حال بدم و حرص ها گرید
  میلحظه تصم هیبد بود.  یلی حالم خ گهیاون روز د یشده بودم ول یجور  نیدو بار ا  یکی

  ریگ یتونستم اونجا بمونم؟... تو چه برزخ  یم ی دوستم زهرا اما تا ک  ی گرفتم برم خونه 
کار که از کار  دم، یدادگاه در خواست طالق م رمی راست م کی کرده بودم، با خودم گفتم 
 .شه یتموم شده اما نم یهمه چ  گهیاون وقت د شنیگذشت خانواده ام مطلع م

مثل دِل  د ی لرز  یم ی بمب بارون تهران توسط عراق بود راه به راه گوشه ا ی روزها روزا اون
اون ال به    یکی زدند... اگر هم  ی و به من تنه م دنی دو  یو اونور م نوریمن... مردم هراسون ا

تر شده بود چند روز قبل از اون   کی گفت خانوم فرار کن، صدا نزد یسوخت م یال دلش م
شده   د یشد   یلیخ گهیاما از شانس اون روز د دی رس یم ییبود و خبرها  هشد  ی تق و توق

 بود.

  تیمسجد بود تا وضع نیزم ر ی که ز یرفتم به پناهگاه دمیدو  تیمنم همراه جمع دمی ترس
  یبودند اما دلم نم ادیها ز  ی حتماً زخم  مارستانیگشتم ب یبرم دی اعالم بشه. با  دیسف

 خواست کمک کنم.  یهم دلم م  یخواست با مهران رو به رو بشم، از طرف

بود و من   ادیداشتم، کار ز ی دی ا مشغول شدم ضعف شدو اونج گهید  مارستانی ب هی رفتم 
گوشه خوابم برد... از خواب که    هیدر اومده بودم. شب رو اونجا موندم    الیاز فکر و خ یکم
 سرم و گفت:  ی اومد باال یشدم خانوم داریب



 ! دیکرد یکار م ی حرفه ا یلیممنون از کمکتون، خ ـ

 بله پرستارم  ـ

  یبر  یتون یم ی کارا سبک شده اگه بخوا ـ

 .دمیبعد به کارام ادامه م کنمیاستراحت م ینه کم ـ

  نینا نداشتم، فردا هم هم ی رفتم از اونجا بهتر از خستگ یفرصت بود کجا م  نیبهتر برام
 ... حال منم بد و خراب. ادیز یوضع بود شلوغ بود و زخم

خودم فکر    شیشده اما اصاًل برام مهم نبود... پگرده و نگرانم  یدونستم مهران دنبالم م یم
  ایدونه  یزن اولش م یعنی... چرا مهران با من ازدواج کرده؟... ه؟یکردم زن اولش ک  یم

 نه؟!... بچه هم داشته اومده منو گرفته؟!... 

داشته باشم اما االن و با اون   ی خواست بچه ا  یدلم م شهیکرده بودم که حامله ام هم شک
معلوم شد که باردارم،  شیتا حامله باشم... بالخره بعد از آزما  رمیداشتم بموضع دوست 

اتفاق خوب ناراحت بشم... دروغ چرا؟... به فکر    نی قدر از ا نیکردم ا  یوقت فکر نم چیه
 هیکردم...  ی... دوست داشتم... احساست مومدینتونستم... دلم ن  اسقط هم افتادم ام
خودم   شی وقت برنگردم خونه خودم رو گم وگور کنم اما بعد پ چیه گهیدفعه به سرم زد د

کردم دارم از  یاشتباه کرده چرا من خودم رو مجازات کنم؟!... احساس م گهید  یکیگفتم 
 یلینکرده بود دوستم داشت بهم خ ی بد منمدت به  ن ی... اون تو اشمیمهران متنفر م

کرد تا خوشحال باشم... خوش اخالق و مهربون بود اما با   یم یکرد و هر کار یمحبت م
 ! ؟یکه گفته بود چ یدروغ بزرگ  نیا

چند لحظه بمب   ی کردم تو یبودم... منگ بودم...احساس م  جیمونده بودم گ یدو راه سر
 اومده و کاخ آرزوهام رو خراب کرده. 

به فکر   د یبا  ی م تو هم بود... حاال تنها من نبود؟ی داشت یتو افتادم، واقعا تو چه گناه ادی
گردم خونه  یفکر کردم... فکر کردم... با خودم گفتم برم  نیهم ی تو هم باشم، برا ی  ندهیآ



گردم و   یبزارم برم برم  ستیام، مگه من مسافر خونه اومدم که حاال اوضاع بر وفق مرادم ن
 کنم.  یم یزندگ 

 اطالع بودم. یکه من از موضوع ب کنهیزِن... حتماً درک م کی اول مهران هم  زن 

 منو بده.  ی سوال ها ی جواب همه  دی بده... با حیتوض دیبا  مهران

 درد باشد  یهر کو زن بود نامرد باشد                               زن آن مرد است کو ب نه

زن بودنم و مادر بودنم رو  گردم و   ی برم که بچه ام رو بدون پدر، بزرگ کنم؟!... بر م چرا
حرف ها به   نی با ا خوادیلحظه است، ساختن که هنر م کی ... خراب کردن کنمیثابت م

 و اعتماد به نفس دادم. هیخودم روح

 درد و دل نکردم... خودم، خودم رو قانع کردم و برگشتم.  ینزدم... با کس یحرف یکس به

 گفت:  یم د یرس یم نجای هر وقت به ا  مامان

 .یصبور و مقاوم باش  دی با  یلیخ ست،ین یزن بودن کار هر زن  ـ

  شهیاز ش یکیانداختم و در رو باز کردم، مهران خونه بود...  دیاز دو روز رفتم خونه کل بعد
 رو هم چسب زده بود واسه موج انفجار.  هیبود بق ختهیها ر

... به ؟ی کجا بود دی نپرس دیدستاش منو که د ی مبل نشسته بود سرش رو گرفته بود تو ی رو
که داشتم  رو به روش نشستم زل   یو داد نکردم با آرامش غیتته پته افتاده بود... منم ج

 خوام... اونم شروع کرد به گفتن: یم حیتوض یعنیزدم بهش که 

 باشه"  ی جوابت منف دمیترس یم نکهیابهت بگم...  شدیعاشقت شده بودم روم نم نکهی"ا

االن کجاست و چرا   نکهیخواست از زن اولش بگه... ا یمن فقط سکوت کرده بودم دلم م و
 نگفته؟؟  ی زیتا حاال چ

 . دمینگفتم و نپرس یزیچ یول



                                              ***************** 

  یسرد بود، کم کم برف گرفته بود و من خوشحال بودم هر از چند گاه ی لیروزها هوا خ اون
 .شدیمن هم محسوب م یزندگ  ی روزها نیآوراول اد یافتادم  یخاطرات مامان که م نیا ادی

 : دیرس یبهناز بود که به گوش م ی به صدا اومد و پشت سرش صدا در

 براتون؟  ارمیب دیدار لیم  ی خانم جون چا ـ

 داخل بهناز  ایب ـ

 گفت:   دیدر رو باز کرد فنجون قهوه رو که تو دستم د  هنازب

 . اوردمیمن م د یگفت ی... منیِاوا خدا مرگم بده بازم که خودتون قهوه آورد ـ

 ست؟ ین  یخبر ضیچسبه... امروز از مر  یهوا م  ن یتو ا ختمیقهوه ر  ه یخودم  ی حاال برا ـ

حداقل   ای فردا   ی برا کنهیشه موکولش م یمنصرف م ادیهم بخواد ب یهوا خرابه... کس ـ
 که؟  دینیب  یشده م دتری که هوا هم خوب بشه، برف شد یوقت

 . یعال گمی گم بد، م یهوا نم ن یمن به ا یآره ول ـ

 گفت: دیکش  یو دستمال م کردیرو مرتب م  زیم ی همون طور که رو بهناز

دلش  ی ابر ی هوا نی و ا... آدم تدایعالقه دار ییزا ی بابا خانم جون شما هم به چه چ ی ا ـ
 !د یکنی م یاون وقت شما چه ذوق ره،یگیم

هوا لذت   نیا  ی کردم و از گرماش تو یکه فنجون قهوه رو لمس م یزدم و در حال ی لبخند
 بردم گفتم:  یم

 هوا رو دوست دارم. نی دوست داره... منم ا   یزیچ  هی یهرکس ـ

 لب گفت:  ری باال انداخت و ز یی ابرو بهناز

 اووو....  ـ



 به کارش مشغول شد.  و

... ومدی اصاًل بهش نم یبود... سه تا دختر بزرگ داشت ول  یام بود، زن خوب یمنش بهناز
 یمطب رو باز کردم با هم کار م نیاول که ا ی از سالها بایزود ازدواج کرده بود، تقر  یلیخ
 . میبهم عادت کرده بود  گهی...دمیکرد

  ی تو ی گشت هیو رفت که به کارهاش برسه... من  د یشبه سر و گوش اتاق ک  یدست بهناز
آخه گل و    دمشی دم،بوسیبه برگهاش کش یکه گوشه بود نگاه کردم... دست ی اتاقم زدم، به گل

و بزرگ   کننیزودترهم رشد م ی جور نیفهمن،ا  ی جون دارند ومهر ومحبت رو م اهیگ
 .شنیم

کرده بود... انگار  دای انداختم، برف شدت پ رونیبه ب ینشستم نگاه میصندل  ی و رو برگشتم
 نیکه جن  یخواست از زمان یمامان رو مرور کنم... دلم م ی که دوباره حرفها ومدی قلقلکم م

مامان که مثل  ی برف و حرف ها ی شدم به دونه ها رهیکنم... خ  ی بودم رو تا حاال واکاو 
 رفت.  یم رژهچشمم  ی جلو لمیف

 

                                             **************** 

تصادف مرده... راستش اولش فکر   هیکه زنش تو   نجایبه ا  دیگفت و گفت تا رس مهران
  دی به بعد با  نی ... اما با خودم گفتم )صبور باش تا ادامه بده از ادهی دروغ جد هی  نمیکردم ا

 مادرم(  هی  گهیصبور باشم من د یلیخ

 ادامه داد: مهران

کنم که قبل   یبود که به فکر ازدواج با تو افتادم، البته انکار نم امرزیبعد از مرگ اون خدا ب ـ
وقت به خودم اجازه   چیکردم اما چون متاهل بودم ه یم ن یهم، متانتت رو تحس نیاز ا

 در موردت فکر کنم.  یحت ای بشم  کی ندادم که بهت نزد



  المی... اگه بخوام بگم خستین ایدن نی ا ی االن تو چارهیزن ب دمیاونجا بود که فهم تازه
 یحس  هیطور نبود فقط  نی ... نه ایکمال پست فطرت ست،یدر کار ن  ی بیراحت شد که رق

 کنم. انشیگنجه که بخوام ب  یلغاتم نم ی  نهیکردم که در گنج دایبهش پ

  یزیچ  گهیهم اصاًل د دی شا  دمی شن یمهران رو نم ی حرف ها گهیفکر و د  ی بودم تو رفته
چه آرزوها    چارهی خودم فکر کردم اون زن ب شیلحظه پ هیگفت که من بخوام بشنوم،  ینم

اون   ی من جا ،یبچه اش نداشته... اما حاال چ ی خودش نداشته... چه آرزوها که برا ی که برا
 .نجامیا

 بود که شده بود.  یکنم، کار ونی خواستم به خاطر آب رفته ش یرو گرفته بودم و نم میتصم

 الیخ یمن سنگدل نبودم... ب ایرو پنهان کرد   تی کرد که واقع یهران کار درستگم م ینم
  نیخواستم به ا یبرام حرمت داشت نم یرو دوست داشتم. زندگ  م ی هم نبودم اما زندگ 

 ازدواج کرده بودم. نیبه ا  یها ببازمش، مخصوصاً که خانواده ام رو به زور راض یسادگ 

اکت بود و تو خودش بود به قول خودشون مرموز بود،  س  ی ادیمهران ز نکهیبه خاطر ا  اونا
به دست آورده   یرو که با سخت ییزهایچ یراحت  نیخواستم به ا  ینبودن... حاال نم یراض

 بودم رو از دست بدم.

  ومد،یاتاق... مهران هم سراغم ن  ی نزدم فقط از جام بلند شدم رفتم تو ینگفتم و حرف  یزیچ
 ... اون شب تو سکوت گذشت. گهی نگفت د  ی زیاونم چ

 یبود... وقت فتادهین یاتفاق چیشدم صبحانه رو درست کردم انگار که ه   داریاز خواب ب صبح
 رو به مهران کردم.   م یصبحونه رو خورد

 م یبر  ـ

 کجا؟؟!!  ـ

 سرکارمون  ـ

 کردم و گفتم:  یدست  شی بگه من پ ی زیباز کرد که چ لب



 . یبگ یزیکه افتاده چ یتفاقاتخوام در مورد  گذشته و ا ی نم گهیفقط د ـ

که با  یو خاطرات خوش  میبودم، به خاطر زندگ  دهی سخت اما اونو بخش ی لیاگر چه خ من
 ینم ایدن نی از ا یچی و ه می راه داشت ی که تو ی و البته از همه مهم تر بچه ا  می هم داشت

 کاشتم. یبچه م  نیتخم نفرت رو تو دل ا دی دونست. نبا

از  یکه چقدر خوشحال و راض دی فهم شد یاز تو صورتش م ینگفت ول  ی ا گهید  زیچ مهران
 واکنش منو فقط گفت: 

 یبه خاطر همه چ ی مرس ـ

 بدونن.  یزیخواست خانواده ام فعاًل در مورد ازدواج اول مهران چ ینم دلم

و دار   ریاون گ ی داشتم. تو یدر فراموش  یگذشت و من سع یماجرا م  نی از ا ی هفته ا کی
نگفته   یزی به مهران چ یتو راه ی آروم شده بود... من هنوز در مورد بچه   یمجنگ، تهران ک 

 بودم.

دونم   یکنم نم یفکر م  یافتادم، هر چ یمهتا و اون نگاه معصومش م  ادی  یاز چند گاه هر
 شد؟!    ختهیقلبم ر ی همه محبت از کجا تو نی دفعه ا هی

بود که از ته دل  یبه خاطر بخشش نی ا دی که شا نمیب یم کنمیکه به ماجرا نگاه م خوب
 یکه نسبت به مهتا و مادرش داشتم نم یحس ترحم دمی شده بودم، شا یبهش راض

کرده بود   یمهتا مادر باشم، آخه اون بچه چه گناه  ی خواست برا یدونم... به هر حال دلم م
تونست کنار پدرش بزرگ   یکه هنوز خودش رو نشناخته مادرش رو از دست بده حداقل م

 پدر و دختر باشم.  ییشه! چرا من باعث جداب

  شتررفتاروی کنم ب یاز قبل مهربون تر شده بود البته فکر م یلیمدت کوتاه مهران خ ن یا ی تو
کرد...   ی خونه کمک م ی کارها ی د،توی خر یبود. راه به راه کادو م یقدردان ی گفتارش برا
  فتادهین  یاتفاق چی ه نکهیمثل ا می زد یاز ماجرا نم یحرف گهی کدوم مون د چی همچنان ه

 بود.



 روز رو به مهران گفتم:  هیگذشت  انیجر نیماه از ا   کی

 خودمون؟!  شیپ یار یچرا مهتا رو نم ـ

 یفکر م  یخودش چ شی تو اون لحظه پ یعن ی  کرد،یهاج و واج به من نگاه م مهران
 کرد؟!... ادامه دادم: 

بچه   نینباشه( مثل ا یحرفام سر کوفت نینداره )حواسم جمع بود که ب ی اون بچه که گناه ـ
 و اشاره به شکمم کردم. 

 : دی گرد شده پرس ی با چشما مهران

 !!... ه؟؟یکدوم بچه ؟؟!!... منظورت چ ـ

 یلی خ یلیرو بهش گفتم. شوکه شده بود...خوشحال شد... خ زیبود که همه چ  اونجا
 خوشحال...

 ما؟؟  شی پ ادیمهتا ب ی خوا ی که م یتو مطمئن ـ

 آره  ـ

 کنم. یتونم مادربزرگش رو راض  یم نمیبزار بب ـ

مهتا   یچند روز  ی اما قبول کرد که برا شدینم یمادر بزرگش راض  اره،ی رفت که مهتا رو ب و
  می که گذاشته بود یکه به کارم داشتم طبق قرار ی رغم عالقه ا یما بمونه. منم عل شیپ
 سر کار نرفتم و موندم خونه. گهید

ناز و معصوم، از قبل هم آماده اش کرده بودند که مامان   ی دختر بچه   هیبرگشت با  مهران
 من رو به مهران گفت:  دنیبه محض ورودش به خونه و د یشیدار م

 خدا برگشته؟!  شی... مامان از پ ییبابا  ـ



  ن یجواب ا میدونست یطور مهران... نم نیمن، اشک تو چشام جمع شد و هم ی خدا آه
که حواسش پرت   ی... دستش رو گرفتم بردم آشپزخونه طورم؟یبد  دیبا  یسوال رو چ

مامانت بشم؟... با سر جواب    یدوست دار دمیآوردم، پرس تیی سکویسوالش بشه. براش ب
 داد: 

 بله  ـ

دلم... از اون روز مهتا شد   ز یعز یکردم و گفتم منم دوست دارم تو دخترم باش بغلش
 دخترم.

پدرِش و   شی نوه اش خوبه و پ ی جا دید یت بود، وق  یمادر بزرگش آدم منطق انصافاً 
شد که اون با ما بمونه و هر از    یراحت شد و راض  الشیمن باهاش مهربونم خ نیهمچن

 . زدیبه نوه اش م یو سر ومدیم  یچند گاه

                                          ******************** 

 گذشته رها شدم.   لایدِر اتاق به خودم اومدم و از فکر و خ ی صدا با

 تو بهناز جون  ایب ـ

 به دور بر انداخت و گفت:  ینگاه هیوارد شد و  بهناز

 خانم جون اتاق چه سرِد، لرز کردم. ی وا ـ

 ! ؟ی رو بگ ن یهم ی اومده بود ـ

 شتون؟ یپ ادیداره... بفرستمش ب دی درد شد ایاومده گو یخانوم هینه نه....  ـ

 بله.... بله.... حتماً  ـ

وارد اتاق   فتهیهم دستش رو گرفته بود تا ن  ییکه آقا ده ی با کمر خم یلحظه بعد خانم  چند
 شدند. 



 خانم   دییبفرما  ـ

اصاًل بچه است   ست،ی جوون ن دمی نشست... خوب که نگاه کردم د یصندل  ی رو یسخت به
 .خوردیشونزده م ایبه پونزده   ادی ز ادِ یکه سنش ز

 همسرتون هستند؟   آقا  نیا ـ

 بله  ـ

 ه؟ ی خب مشکلتون چ ـ

 و دل درد دارم.  یز یهمراه با خونر  دی من دو ماهه باردارم از صبح کمر درد شد ـ

 چند سالته؟  ـ

 چهارده سالم تموم شده  ـ

 بگم، چقدر زود ازدواج کرده بود.  یدونستم چ ینم

  شهیمحسوب م سکیر  هیسن باال  ی تو یهمون طور که باردار یدون ی جون مگه نم دختر
بخواب ضربان قلب بچه رو گوش   ایکه شده ب یطوره، حاال کار  نیهم هم نیی تو سن پا

 .میکن

سونو رو    عینوشتم، رفت که سر یبود. براش سونوگراف فیضع یلیخ  یلیقلبش خ  ضربان
بهشون   ی... وقت نییسن پا  لی انجام داد و برگشت اون نتونسته بود بچه رو نگه داره به دل

جوون    یلیدادم که شما هنوز خ شونیهر دوشون ناراحت شدند. منم دلدار یلیگفتم خ
 .  ادهیو حاال وقت ز دی هست

  یسالگ  ستی تا ب خوامیگفت که م یهاش م هیکرد و تو گر یم هیجالب بود دختره گر  یلیخ
 بچه دار بشم.  یسالگ  ستی بعد از ب خوادیچهار تا بچه داشته باشم، دلم نم

نامه نوشتم و   یمعرف هیآرومش کردم و  کمیدختره...  نی من چه بامزه بود ا ی خدا ی وا
 که رفتند. مارستانیارجاعشون دادم به ب 



دختره که   ی حرفها ادیبود.   دی رو نگاه کردم همه جا سف رونیبلند شدم و ب یصندل ی رو از
 وارد شد. ومدی قهوه م  ی ازش بوفنجون که   هیگرفت... بهناز با  ی خنده ام م فتادمیم

 . یبر یتون یم  ی اگه بخوا ستین  یامروز خلوِت کس ـ

 . رمیمونم بعد م یم گهیدو ساعت د  یکی ندارم که بخوام برم، تا  ینه کار ـ

 یباشه هر جور راحت  ـ

که داشتم   یرفتم تو فکر... رفتم به گذشته به خاطرات مامان، به اون لحظات اول دوباره
 گرفتم.  یشکل م

 کرد. فیرو برام تعر نایخوب شد که مامان ا  چقدر

... زاشتمیبود زود با من اخت شد منم براش کم نم  کی کوچ یلیگفت که مهتا خ  یم مامان
 بزارم.  ونیخانواده ام در ممسئله رو چطور با  نیمونده بودم که ا نی فقط تو ا

اونام  گم،یبسه راستش رو م گهیکردم، باز هم دروغ؟...د دایکه مهتا رو پ گمی م بهشون
 . کننی ندارم قبول م یمسئله مشکل  نیکه من با ا  ننیبب

  یخبر رفتم خونه پدرم، بدون مهران رفتم تا اگر حرف یروز دست مهتا رو گرفتم و ب هی
 زده نشه که بعداً نشه جبرانش کرد. تیعصبان ی تو  یحرفخواستن بگن به خودم بگن و 

 ... در زدم، در رو باز کرد. نایدِر مامانم ی جلو دمیرس

   زجونی سالم عز ـ

 رو صورتش جا به جا کرد و گفت:  نکش  ینگاه به مهتا انداخت و ع هی

 ماهت   ی سالم به رو ـ

 شد.  رهیسمت چپش اومد باال و به مهتا خ ی و ابرو ن ییسمت راستش رفت پا ی ابرو بعد

 ه؟ یک  نیا ـ



 کردم که: زمزمه

 داستانش مفصلِ  ـ

به امانت قبول نکن،   یخواه ریخ  ی رو از رو یکس ی بچه   گمیبهت گفتم باز هم م شهیهم ـ
به پاش بره اون وقت صد تا پدر و مادر    ینکرده خار یی. اگه خدایکیکوچ نیاونم بچه به ا 

 طرف لطف کرده نگهش داشته تا پدر و مادرش به کاراشون برسن. گنینم  گهی . دکنهیم دایپ

 . ستیمردم ن ی بچه   نیچشم... اما ا زجونیباشه عز  ـ

 : دی گرد شده پرس  ی با چشما مامانم

 !! ه؟یپس ک  ـ

خوشحال شد و   یلیرو به مادرم دادم، اونم خ  می حرف رو عوض کردم و خبر باردار منم
خوشگلش   ی نوه  ی و قربون صدقه  یسمونیس  دی خر ی برا دنیشروع کرد به نقشه کش

 : دیرفتن. ذوق کردن هاش که تموم شد پرس

 ه؟یک  ی بچه  نیا  ینگفت ـ

خراب نشه.  ادیشروع کنم که اوضاع ز دی دونستم از کجا با یهنگ کرده بودم، نم راستش
ماجرا، مادرم    فیکنه... بعد شروع کردم به گفتن و تعر  یتا باز اط یاول مهتا رو فرستادم ح

کردم  ف ی کل ماجرا رو تعر نکه یبعد از ا  شدیهم باورش نم دیهاج و واج مونده بود... شا
 که: دیکش ادی ... مادرم فرنمیرو بب العملشسکوت کردم تا عکس 

به خرجت نرفت که نرفت،    خورهیکاِه... به دردت نم ریب ز پسره آ نی چقدر بهت گفتم ا  ـ
  یتا آخر عمرم مجرد م ای نی ا  ایکفش   هیتو  ی پاتو کرد مِ یهم کالس  شیشناس یم یگفت

 تف سر باال.  شه یهم بگم م یهر چ گهیبگم من... واال که االن د  یمونم. چ

 هم شروع کرد با خودش غر غر کردن که: بعد



منو بگو برامون   یاز خود راض ی اون دختر عمو  ی بدم... وا یرو چ هیحاال جواب درو همسا ـ
 شوهر دادن؟   یاشون رو به ک  دونهی  یکیکه دختره   رهیگ  یدست م

 گفت:   یشتریب تیبا عصبان بعد

دنبال خودت  نویکه تو ا !... مادرش کجاست ؟ی بچه رو دنبال خودت کجا آورد  نی حاال ا ـ
 ؟!  نجا یا ی کشوند

 مادرش مرده، مادر نداره. یطفلک ـ

 لحظه مکث کرد انگار که ناراحت شده بود، بعد دوباره ادامه داد: هی  مامان

 تو مونده؟!  شی ... خب حاال کس و کارش کجان؟... چرا پامرزدشیب خدا

 ِمن کنان گفتم:  ِمن

 کنه  یقراره با خودمون زندگ  ـ

  ادیمکث کردم تا مامان از شوک حرفم ب یرفتم به سمت آشپزخونه... کم عیگفتم و سر نویا
 مامان نشستم.  ی و رفتم رو به رو ختم یر یی. دو تا چا رونیب

 ؟ ی ایباهاش کنار ب یتون ی!... مشه؟ینکن دختر، مگه م یبا من شوخ ـ

  کنهیم یبه بعد با ما زندگ  نیرو هم گرفتم مهتا از ا  میمامان جونم من فکرامو کردم، تصم ـ
 مادرش.  شمیمنم م

 بر لب ادامه دادم.  ی خنده ا با

 خواهر حاضر و بزرگتر هم داره.  هی ادیب ایتازه بچه که به دن ـ

 بگه  یهاج و واج مونده بود که چ مادر

 تا چه حد؟!!  یآخه بد اقبال  ا یخدا ـ



دونم   یکردم، نم  یباز هم با مهران ازدواج م دمی فهم یرو م هیاگه ازهمون اول هم قض ـ
 .شمی چرا مهران فکر کرده بود اگه من بفهمم از ازدواج منصرف م

به   یخورش کردند، ول زیچ ایشده   ونهی که دخترش د کردی مادرم تو اون لحظه فکر م دی شا
 . گهید یتا از کس  دیشن  یم مرو از زبون خود هیبود که قض  نیهر حال صالح ا

 م؟ یدار یخب مامان خانم نهار چ ـ

 با حرص جواب داد: مامان

خودت  ی دلت خواست واسه  ی... برو هر چخوادیدختر... تازه ناهارم م ییپر رو یلیخ ـ
 درست کن.

و قانعش   اوردمیبود از دلش در م ی هر جور دیولش کنم و برم، با یخواستم اونجور  ینم
رفتم آشپزخونه و شروع کردم به بار گذاشتن  یحرف چ یه یب نی هم ی کردم. برا یم

به   میفرار از اون مهلکه تصم  ی نداشتم فقط واسه  یدمپختک، راستش دل و دماغ آشپز
 کار گرفتم.  نیا

 غذا رو دعا کردم که در مواقع ضرورت کار زنها رو آسون کرده بود. نی ا مخترع 

کرد رو صدا   یم  یکردم و مهتا رو که تو اتاق داشت نقاش که حاضر شد سفره رو پهن غذا
 غذا شدم و رو به مادرم گفتم: دنی کردم و مشغول کش

 نمِک؟...  یب ایشوره   ینی... بب؟ی دستپخت دخترت رو بخور ی خوا یجون نم زی عز ـ

 به مهتا انداخت و گفت:  یکه حاال بهتر شده بود، نگاه یجلو با اخم و َتخم مادراومد

 بگم!  یچ  ره یانشاهلل که خ ـ

 آروم تر شده بود. ا یکه گو مامان

خودش رو   ی بچه  ی مادر جون، آدم حوصله  گمیبه خاطر خودت م  گمیم  یزیاگر هم چ ـ
حواست بهش باشه   دی با ی قبول کرد تی هم نداره چه برسه به.... به هر حال که مسئول



که باشه از گناه مهران   ی. اما هر چ یوحشتناک نش ینامادر هیبه   ل ینکرده تبد ییخدا
 نگه داره. یرو از ماها مخف یمهم نی به ا وعگذشت، اون حق نداشت که موض  شهینم

خونه، بماند که بعد از اون چه حرفا و   می اون روز گذشت من و مهتا برگشت نکهیا خالصه
برعکس   یبود.ول  نیران سرسنگهم تا مدتها با مه ز ی در اومد و درست شد. عز ییها  ثی حد

کردند و بهم احترام   یبهم محبت م دنیچرخ یمثل پروانه دورم م یمادربزرگت و عمه بدر
 . زاشتنیم

 ی هم واسه  د یو ادامه داد شا دی بعد خند ،ی اومد  ایبه دن یروز برف هی ی تو تو نکهیا تا
 . یبرف و بارون رو دوست دار  نقدریکه ا نیهم

 خوشحال بود بغلت کرد و گفت:  یلیپدرت خ ی اومد  ایبه دن ی وقت ـ

 م؟ ی بزار یاسمشو چ ـ

 بگم.  یز ی قدر ذوق داشت که نذاشت من چ اون

 مهرسا؟   ایمهسا چطوره؟...   اد،یکه به مهتا هم ب می بزار یاسم هی ـ

 انگار به خودش اومده باشه گفت:  بعد

 اسمش هم خودت بزار. ی دیزحمتشو تو کش  دیببخش ـ

  ادیسا قشنگه به مهتا هم ممه یگیراست م ـ

نبوده تا لذت بزرگ شدن بچه اشو   ایعمرش به دن نکهیمادر مهتا افتادم، از ا  ادی لحظه  هی
بوده،   ی ا گهیشوهرم مال کس د یروز  هی نکهیبه ا  شدیم می حسود ی ببره. راستشو بخوا

  یزن وقت کی : )گفتیمامانم افتادم که م ی حرفها ادیافکارم رو جمع کردم.  عیسر  یول
  نیخوب دارم ا یلیسراغش(... االن خ ادیبد م ی فکرا   شه،یمحساس    یلیخ کنهیم  مانیزا

 . کنمی حرف ها رو درک م



از  یبودم که وقت  دهیعروسک سخنگو خر هیدوست داشت... از قبل  یلیتو رو خ مهتا
 ذوق کرد. یاون عروسک کل دنیاونو بدم به مهتا.. مهتا با د می اومد مارستانیب

هوام رو داشت و مراقبم   شهیمنو دوست داشت هم یلی گفت مهتا خ یدرست م مامان
سه نفر به خودم   ی در واقع من با عشق و عالقه  شد،یمادر دومم محسوب م ییجورا  هیبود

 بزرگ شدم: مادرم، پدرم و مهتا 

 کرد. ادهیزمان پ نیبهناز منو از ماش ی صدا

 به دور و بر انداخت گفت:  ی نگاه هیدررو باز کرد و اومد داخل اتاق، طبق معمول   بهناز

 . کنمیرفع زحمت م گهیمن د  دی ندار یخب خانم اگه کار  ـ

 . نمتیب یبرو به سالمت، فردا م ـ

 

 دوم  فصل

  ی دور کنده شدم، سوا ی کرد و رفت... من دوباره تنها شدم و از گذشته ها یخداحافظ بهناز
  ندهیرفتم که به آ یخاطر به گذشته ها م نیبه ا  شتریب ومد ی که داشت م یو برف  یابر ی هوا

دونستم مثل چند صباح گذشته به سرعت   یبعد که م ی اصاًل به هفته  نکهیا  ایفکر نکنم  
 نداشت.  ییمعنا  چی که توش گذشت ه ی ... گذشته اشهی به گذشته م ل یو تبد ادیبرق م

روز   هیو من   شدی م کی انداختم، هوا کم کم داشت تار رونی به ب یرو باز کردم ونگاه پنجره
 رو گذرونده بودم. یخلوت کار

آسمان داشت   ایگو   شد،یم دی روسف ن یو زم فتادیم  نی صدا به زم یبرف آروم و ب ی ها دونه
 ی برف مثل نقل رو ی پوش که دونه ها دی . درختان سفزدیدرختان لباس عروس کوک م ی برا

 . ختیر  یسرشون م

 هوا قدم بزنم.  نیا  ی خواست تو یدلم م چقدر



 رو برداشتم و از مطب خارج شدم.  فمیرو بستم روپوشم رو عوض کردم و ک  پنجره

فکر   ی بد ی زهای هوا به چ نیا ی توانست تو ی... آدم مگه میو روح نواز  زیدل انگ ی هوا چه
 کنه؟

 دور نبود، تمام راه رو قدم زدم و لذت بردم. ادیمطب تا خونه ز  ریمس

بلند   ی قفل در چرخوندم و در رو باز کردم  رفتم داخل، با صدا ی رو تو دی کل دمی رس یوقت
 گفتم: 

 سالم   ـ

 نگاهم کرد.  زیر  خوند،ینشسته بود داشت کتاب م نهیشوم ی رو به رو مامان

 !ی کرد رید ـ

 اومدم  ادهیتمام راه رو پ ـ

 ؟ یخوریم  یی... چایِ خوب ی هوا ،ی کرد یکار خوب ـ

شام   ی. راستمی شام بخور امیاتاقم هر وقت بابا اومد خبرم کن ب رمینه ممنون، خسته ام م ـ
 م؟ یدار یچ

   یکوکو سبز ـ

 پزم، لباسام رو عوض کنم.  یم امیباشه اصاًل خودم م  ـ

شد که رو تخت ولو شدم و رفتم   ی ا قهیده دق هی تو اتاقم بعد از عوض کردن لباسام  رفتم 
 : دیمامان پرس ختمیر یظرف م  ی آماده شده رو تو  یجور که داشتم سبز نیهم ن، ییپا

 چه خبر؟  ـ

  یکورتاژ م دی بچه اش مرده بود، با ینفر اومده بود که اونم طفلک هیامروز فقط   یچیه ـ
 کرد.



 شد  گفت:  نیغمگ مامان

 چرا؟!... یآخ ـ

 کم بود.  یلیسنش خ ـ

 لب ادامه دادم:  ی رو ی با لبخند بعد

کنه، حاال که   لیتکم شیسالگ  ستی خواست تعداد بچه هاشو تا ب یبا اون سن کمش م ـ
 کرد. یم یناراحت  یلیشده بود خ یجور ن یا شیاول

 شکوندم رو به مامان گفتم: یظرف م  ی طور که تخم مرغ ها رو تو نیهم

 ؟ یزیچ  ؟یزنگ ؟یخبر  ؟یامی چه خبر از مهتا؟ پ ـ

 رفت تو خودش و آروم گفت:  مامان

طرف اون    هیطرف درس و از   هیروزها از   نیشلوغِ ا یلی فکر کنم بچم سرش خ یچینه ه ـ
 ... یوخونه دار کی کوچ ی بچه 

 یلیخ ی جور نی گرفت. ا یجا دکتراش رو م  نی رفت آلمان، هم ینم  شد یکاش م ی ا ـ
 که برگرده.  گهی ... کو تا دو سه سال دمیدلتنگ

 شونه ام گذاشت.  ی رو ی همدرد  ی دستش رو برا کمیاومد آشپزخونه و اومد نزد مامان

 برداشتم.   اریگوجه و خ خچالیسر  رفتم 

 ؟ یکنی م کاریچ ـ

 درست کنم  یرازی ساالد ش خوامیم ـ

 .کنمیتو غذا رو بپز منو ساالد رو درست م ـ

بعد ازم نپرسه چون اصاًل  ی از هفته  یزیکردم دوباره چ یکردم، فقط خدا خدا م قبول
 طرف کوکو که سرخ شد بابا هم اومد.  هی. دینپرس ی زیحوصله نداشتم. شکر خدا که چ



و   یجو گندم ی سبزه، رنگ موها یدرشت، صورت ی مرد قد بلند با چشم ها هیجونم  بابا
سن پنجاه و   ی بود که هنوزم تو بای جذاب و ز ی گفت که مرد شدیو در کل م دهیورز  یکلیه

 خودش رو حفظ کرده بود.  تی جذاب یسالگهشت 

  نیهم  دی بود و شا تیفوق العاده با درا یزن یپدر نبود ول  تیو جذاب ییبا یمادر به ز اما
 طور مجذوب خودش کرده بود. نی خصلت مادرم بود که پدر رو ا

 :دمی پرس یدرهم بود... رفتم جلو بعد از سالم و احوالپرس بابا

 افتاده؟   یاتفاق ییبابا  ـ

 گفت:  ن ی غمگ ی با حالت بابا

 .میکن یآوردن که نشد براش کار یتصادف  ضی مر هیاورژانس  ی امروز تو ـ

 مرد؟  یعنی ـ

 پدر بود جواب داد: ی تاسف که تو چهره  با

 آره   ـ

نتونسته    مارستانیب ی همه سال کار تو نینوز بعد از ا رفت. بابا ه ییبه سمت دستشو بعد
اما زود خودش  ختیر یبهم م ی... هر بار کلادیمرگ کنار ب یعنیقسمت شغلش  نیبود با ا 
 کرد.  یم دایرو پ

آرود که من رفتم   یم ی بابا چا ی بعد از خوردن شام مامان داشت برا دم،یشام رو چ زیم
 بعد بود فکر کنم. ی که هفته  ندهیاتاقم تا به آ 

و چهار تا اتاق خواب هم باال، دو    نییآشپزخونه پا  هیو   ییرا یپذ  هیمون دوبلکس بود  خونه
پدر و مادر و اتاق رو به رو  ی من و مهتا بود و اتاق ته راهرو برا ی تا اتاق کنار هم که برا

 مهمون. ی برا



قبل از   نکه یبسته بود و قفل، دلم گرفت. چقدر دلم براش تنگ شده بود با ا اتاق مهتا  در
که به اسم اون بود   یاتاق دنید  یبه آلمان بره ازدواج کرده بود و از خونه رفته بود ول نکهیا

 کرد.  یدلتنگم م

خسته   یل یاتاقم و در رو بستم کش موهام رو باز کردم و رو تخت ولو شدم. خ ی تو رفتم 
بود سر در گم   یکردم. چند مدت یم ینداشتم اما احساس کرخت یروز پر کار نکهیبودم با ا
فقط    کنمی باال بود البته فکر م ی لیکنم؟ هوشم خ کاریچ  میبا زندگ  د یدونستم که با یبودم نم

 . یزندگ  ی تو هدرس خوندن ن  ی تو

اگه اون   دی وارد دانشگاه شدم البته شا  ی گرفتم و شانزده سالگ  پلمیپانزده سالم بود د یوقت
شدم اما  یقبول م یپزشک ی که نه حتماً رشته  د ینخونده بودم شا   یچند سال رو جهش

 نبود، خوب بود الاقل من دوسش داشتم.  ی بد ی هم رشته  ییخب ماما

بود. چقدر خوشحال   کی زیمهتا رفتم دانشگاه، اون ترم سه ف  ربایبخ ادشیاول ثبت نام   روز
ثبت نامم رو انجام   ی تر بود، مهتا کارها  نییهام پا ی هم دوره ا ی و البته سنم از همه بودم 

اون   نی اون وقتا مهتا در شرف ازدواج بود و از ب ادی  یم ادمیخونه  م یداد و با هم برگشت
 رو انتخاب کرد. دی که داشت حم تگارهمه خواس 

داشت و تو   سانسیپدرم بود و استاد دانشگاه، اون وقت ها فوق ل ییپسر دا دیحم
 داشت درست مثل مهتا. لیکرد و قصد ادامه تحص یم س یتدر شگاه یقسمت آزما

  یرفتن آلمان و االن مدت یدکتر ی برا دی ارشدش رو گرفت با حم یکارشناس ی هم وقت مهتا
 که اونجا بودن. شدیم

 کشه. ی وبه ذهنم چنگ م اد ی یبا هم م یهمه چخاطراتم درهم و برهم شده؟...  چقدر

تلفن خونه زنگ خورد و   میاز خونه خارج بش  نکهیروز اول ثبت نام قبل از ا ادمِ ی  خوب
 گفت: ی رو برداشت... بعد از سالم و احوالپرس یمامان گوش

 دست تون  یگوش ـ



 رو کرد به مهتا گفت:  و

 با شما کار دارند.  دی دخترم آقا حم ـ

 جواب داد:  یرسم یلیکه روش نشه با نامزدش حرف بزنه خ یگرفت، انگار  رو یگوش مهتا

 فردا ی خوام تنهاش بزارم، باشه واسه  یدانشگاه نم رهیکه مهسا م یامروز روز اول ـ

  دیکردم حم یفکر م شهیذوق کردم... آخه هم ینداشتم، چقدر  یدلخوش دیکه از حم منم
توجه مهتا به من نباشه، خب سنم کم بود و نوجوون بودم و   ی همه   گهیباعث شده که د

 حساس. 

نبود که توش   یرستانیدب هیداشت، اصاًل شب یجالب  طی سمت دانشگاه چه مح می مهتا رفت با
 .خوندمیدرس م

... رنگ موهاش  یتونی ز ی نقش با موها زی ر یآشنا شدم، دختر  نیجا بود که با نوش همون
  یبودم که البته همشون وقت ده ی رنگ مو د نیرو با ا  یتک و خاص بود کمتر کس یلیخ

مونده بود و   یرنگ موهاش همون جور نیکرد اما نوش ریی بزرگ شدن رنگ موهاشونم تغ
برنج از   ری بود و رنگ پوستش مثل ش یکرد... چشماشم عسل یم ییمقنعه خودنما  ریاز ز

 کرد. یجذاب ترش م ی لیرو صورتش نبودند خ ی بود اگه جوشا  دیبس که سف

از من بزرگتر بود اما بعد ها    یچهار، پنج سال نکهی هم با مادرش اومده بود... با ا نینوش
 دوستم شد. نی تر یمیصم

بودن از در و   ادیکه وارد دانشگاه شدم خواستگارام ز یازدواجم از همون اول ی اما ماجرا و
تو اون سن کم    یچه جور نکهیکه از سن کم و ا  نی.. هم .امیگرفته تا هم دانشگاه هیهمسا 

  یهم ب  میی بایشدن... البته ز  یشدن خواهان ازدواج با من م یکنکور قبول شدم با خبر م
 نبود. ریتاث



بلند و   یشونیبلند و پ ی درشت و مژه ها ی هم نبودم... چشما  ییبایدختر فوق العاده ز من
که همه  یا هم بودن و رنگ پوستم هم گندم که متناسب ب ینیو لب و ب کی کوچ ی چونه 

 باشم.  با یز  ایلیمن از نظر خ  شدیباعث م نایا ی 

  ی رضا تو ی که سر و کله  یکدوم از اون خواستگارها فکرم رو مشغول نکرد تا وقت چیه اما
 شد.   دای پ میزندگ 

خونه مامان صدام   دمیروز که خسته و کوفته از دانشگاه رس هیسوم دانشگاه بودم  سال
 کرد.

 بود نجایامروز فرشته خانم ا ـ

 ادامه بده.  یعن یکردم که  نگاهش

 پسرش در نظر گرفته  ی تو رو برا ـ

 کدوم پسرش؟!  ـ

 کدوم پسرش؟!  ی گیداره که تو م گهیاز رضا پسر د ری... اصاًل مگه غگهیرضا د ـ

 ضا کجا و من کجا؟! ام گرفت... آخه ر خنده

 :دی گرفتم... مامان پرس  شیبگم راه اتاقم رو پ یزی چ نکهیا بدون 

 بگم بهشون؟...  ی!... چ؟ی خند یچرا م ـ

 بذاره من جواب بدم ادامه داد: نکهیا بدون 

 گفتم.  یبهت م  دی ... اصاًل نبانیخور  یآره واال تو کجا، اون کجا؟!... بهم نم ـ

 در اتاقم رو باز کردم و رفتم تو و نا خودآگاه به رضا فکر کردم. منم

مرد خود ساخته   هیبود که درس نخونده بود و اگرنه  نیا  بشیع دی نبود شا ی پسر بد رضا
از جوون ها که دست چپ و راستشون رو  یبود، اصاًل هم سوسول نبود مثل بعض



از اون   ومدیرفت و شب م ی... صبح مکننیو به قر و فرشون فکر م  دنی نم صیتشخ
 کرد. هیبهش تک شدیبود که م ییآدما

تونم   یباشه، منم م میتونه مرد زندگ  یلحظه احساس کردم اون م کی   قاً یلحظه دق هی تو
شلوار   هیو   تهیو شل قهیو جل یم یچارقد قد   هیلحظه خودم رو با  هیدوسش داشته باشم و 

  هیدوران قاجار... و رضا رو با   ی رو تصور کردم... مثل دخترها شدیکه پاچش با کش جمع م
پر گل   اط یح هیتخت تو   ی که لبه  یدر حال  یپرپشت و فرفر ییکلفت و موها لیسب

 گفت:  یم یداش مشت یلیو خ زدینشسته بود و صدام م

 ار یبرام ب ییچا  هیمهسا  ی آهـــا ـ

 : گهیرم و اون مب ی م ییبراش چا  منم

  ی می... تو تموم زندگ فه یدستت طال ضع ـ

 خودم شکلک در آوردم. ی واسه  نهیآ  ی طرز فکرم خنده ام گرفت... جلو نیا از

 اومد تو اتاق و گفت:  مامان

 ناهار حاضره  ایزود ب ـ

 دونه؟  یمهتا م ـ

 ناهار حاضره  نکهیرو؟!... ا یچ ـ

 .گمیرضا رو م ینه بابا، موضوع خواستگار ـ

  نجا، یا ادیب  یبهش گفتم قرار شد عصر ی!.... رضــا؟!... آره تلفن؟ی شد یخودمون  عیچه سر ـ
 .یِ که منتف هیقض یول

 گه؟ یم یاون چ نی... حاال اول به بابا بگو ببان؟یب یبگ شهی!... نم؟ی حاال چرا منتف ـ

 شد که: قی تو صورتم دق مامان



به   یگفت یو م ی دیخند  یم شی پ قهیچند دق نیشد؟!...تو که تا هم یچ  هویبال؟!..  هیچ ـ
 ! ن؟یخور  یهم نم

 گفتم: طنتیبا ش منم

 نبوده؟  تیرضا ی از کجا معلوم خنده  ـ

 با خنده گفت: دیعصر مهتا اومد، مامان تا مهتا رو د یروز اون

 به به خواهر عروس   ـ

 هم با تعجب گفت: مهتا

 ! ؟یِ مگه راض ـ

 آره انگار  ـ

 اومد سراغم و زل زد بهم... مهتا

 !ان؟ یب می بگ یعنی... گه؟یمامان راست م ـ

 شهیم یچ  م ینیبب انیحاال ب ـ

 رفت تو فکر... و ادامه داد که:  مهتا

 . نایخور یبعد به مشکل برم ،یش یخانم دکتر م ی نداره؟!...تو به زود التیآخه اون تحص ـ

 تا بعد... می نیبب انیحاال بزار ب ـ

برنامه بود، پرسش و پاسخ... و تعجب   نیاومدن خونه هم دی شب هم که بابا و حم  همون
چطور   مینی تا بب  میحرف بزن م،ین یبب انیشد که فعاًل ب  نیبر ا  میتصم تیمن در نها   تیاز رضا

 .شهیم

 رو برداشت   یفرشته خانم تلفن زد خونه مامان گوش  یوقت فردا



 سالم.... احوال شما؟  ـ

 ـ

 بله... بله... قدمتون سرچشم... ساعت پنج عصر فردا؟  ـ

 ـ

 ... خدا نگهدار میبله خوبه، پس منتظرتون ـ

 رو گذاشت...  یگوش و

رفتم و دو   م،ی کن دیمراسم فردا خر  ی برا م یکه بر  می قرار گذاشت  نیتلفن با نوش نیاز ا  بعد
  دی کت و دامن سف ی کیبود و  یبا دامن مشک یکت صورت یکی... دمیدست کت و دامن خر

 بود.

رو   دیها رو به مهتا و مامان نشون دادم، مهتا کت و دامن سف دی خونه و خر دمی رس یوقت
 خنده... ری زد ز دیکه د

دختره عجله داره، اون   گن یزشِت حاال م اینپوش نوی... ادهیخر  دی چقدر هوِل... رفته سف  نویا ـ
 مامان؟   یگیم یبهتره به نظر من... شما چ یکی

 جواب داد: ین یری با اخم ش مامان

 آره منم موافقم  ـ

  یسقف زندگ  هی  ریعمر با هم ز   هیقراره  نکهیفکر کردم، به رضا به خودم به ا یروز من کل اون
 .میکن

ظهر خودشون   ی هم حدودا دیاومد خونه... مهتا و حم  مارستانیاون روز بابا زود از ب ی فردا
 . می دیهم به سر و گوش خونه کش یدست هیرو رسوندن... و

 ؟ ی حاضر ش یبر ی خوا یخب عروس خانم نم ـ



 رمی االن م یچرا آبج ـ

 گفت:  دی چ یظرف م ی ها رو تو وهیطور که م  نیهم مهتا

 اونجا دیبر  هیاول ی صحبتها ی ان داره برااتاقتم مرتب باشه، امک ـ

 برم حاضر شم. دی مرتِب فقط با  یجمع باشه همه چ التیخانم چشم... خ یچشم... آبج ـ

  نیاما اول ومد،ینبود که خواستگار م یبار نیاول ن یپله ها رفتم باال در اتاق رو باز کردم ا از
 کردم. یبود که به خواستگارم فکر م یبار

بودند...خودش رو   دهیمادربزرگ بودن،احتماالً اونجا منو د  ی  هیو خانواده اش همسا  رضا
بود با رضا هم دورادور آشنا   یبودم، زن خوب دهی د ادیمادرش فرشته خانم رو ز یکه نه ول
 بودم.

اون   د،ینی ب یومدن همو مکه ا گهیدو ساعت د  یک ی نکن،  الیفکر و خ ادی خودم گفتم ز به
 .یکن یم نی موقع سبک و سنگ

  ینگاه هیگرفته بودم رو برداشتم...   روزیرو که د ی سر کمِد لباسام، همون کت و دامن رفتم 
...  ومدی اتاق نگاه کردم بهم م ی گوشه   یِ قد نهی... خودم رو تو آ دمشیبهش انداختم و پوش

 ش رو سر کنم؟ دونستم کدوم یهم برداشتم نم ی روسر هیشال و  هی

مامان و   تیرو امتحان کردم... در نها یکردم و و بعد شال و روسر  م یمال   شیآرا  هی اول
 . ادیبه لباسات م شتریب  ینظر ِبدن... اونام گفتن که روسر انیمهتا رو صدا زدم که ب

 ؟ یزار  یمادر چادر نم ـ

 نه ـ

 بهتره  یبزار ـ

منظور حاضر کرده بود   نیهم ی چادر خوش آب  رنگ که انگار از قبل واسه   هیرفت با  مامان
 .ومدی نگاه کردم، بد نبود بهم م نهیرو برام آورد... منم گذاشتم رو سرم و خودم رو تو آ 



معارفه داره... سماور رو جوش آوردم  ی جنبه  شتریب ست،ین یرسم  یامروز خواستگار ـ
تو   ز ی رو بر ییکه صدات زدم چا یودم کن، وقتر ییکه شد چا  قهی اومدن ده دق یوقت

رو   ییچا ی اومد  یهماهنگ کردم وقت دی ... با آقا حماری که حاضر کردم و بعد ب یی استکان ها
 .هو خودش تعارف کن رهیازت بگ

 ست؟ یخودم تعارف کنم بهتر ن ـ

 ! یترسم گند بزن یاوِل م  ی نه جلسه  ـ

 دلم گفتم:)بهتـــر(  تو

  یبودن... بابا وقت  ونی زیتلو  ی رو به رو د یبابا و حم ،یی رای تو پذ می از اتاق اومد یهمگ بعد
 با خنده گفت:  دی منو د

 دلم  زیعز  یدخترم چه ماه شده... انشاهلل خوشبخت بش ـ

به پنج بود که زنگ در رو زدن، خودشون بودن... مامان بهم اشاره کرد تا   قهیپنج دق ساعت
 برم آشپزخونه... منم رفتم. 

ها که تموم شد اومدن و نشستن... سه نفر بودن: فرشته خانم و    یو احوالپرس سالم
 خواهر رضا بود. یکه انگار گهیخانوم د هیپسرش و 

قسمتش   نیتعارف کنه، ا  د ی رو آقا حم ییداشتم چقدر خوب شد که قرار بود چا استرس
 سخت تر بود.

 فرشته خانم اومد که: ی د... صداو آسمان زده ش  نی معمول انجام شد و حرف از زم تعارفات

  نیپسر ما غالم شماست، اومده اگه خدا بخواد دختر تون رو خوشبخت کنه... حاال ا نیا ـ
 ...مش؟ینیبب ادیعروس خانم ما کجاست؟!... چرا نم

 حال مامان صدا زد: نیهم در

 مامان جان  اریرو ب ییمهسا جان چا ـ



تو استکان خودم رو جمع و جور کردم و از آشپزخونه   ختمیرو ر ییچا  ل یتخ یبا کل منم
 . رونی اومدم ب

سر جاش نشسته بود، قدم هامو آهسته کردم بلکه بلند شه... اما اون حواسش نبود   دیحم
... اونم به  رهی رو بگ ییو چا ادیب یعنیسقلمه بهش زد که   هیمهتا کنار دستش نشسته بود 

 دادم و نشستم.  لیت رو تحو خودش اومد و بلند شد... بالخره منم پس

 جونم گفت:  بابا

 ! ومدن؟ی خب حاج خانم، حاج آقا کجان؟ چرا ن ـ

منم   نی اگه بله گرفت دیگفت شما بر  یسرشون شلوغ بود شرمنده... بعدم م دوونی تو م ـ
 همو بپسندن.  دی ... اصاًل دختر و پسرن که باامیم

 گفت: یحوصلگ یبا ب بابا

 بلــه  ـ

 : دی رو به رضا کرد و پرس بعدش

 از خودت بگو   ی... کم؟ی ندار یخب آقا رضا شما حرف ـ

 هیخونه  هیاست، و   وهیپدرم و کارمون صادرات م شی... پکنمیکار م وهی م دوونی تو م ـ
 مغازه که فعاًل دادم اجاره.  هیپرادو دارم و البته  نیماش

 ؟ ی چ التتیتحص ـ

 درس رو زدم. دیق گهید ... بعدشم که زدم تو کار وپلمیتا د ـ

 ... اما راستش من خوشم اومده بود. ومدهی خوشش ن ادیز دمی ساکت شد، فهم بابا

 . ومدیدرد سرم بدم نم یب ینبودم اما از زندگ  یپولک آدم

 گفت:   دید  نیخانم که جو رو سنگ فرشته



 . خوادیم  یخدا چ مینیجوونا برن حرفاشونو بزنن تا بب  نیا  دی آقا مهران اگه اجازه بد ـ

 بله... بله حتماً  ـ

 رو کرده بهم  مامان

 کن  ییمامان جان آقا رضا رو راهنما ـ

... در اتاق رو باز کردم ومدی رفتم باال و رضا هم دنبالم م یجام بلند شدم پله ها رو م از
 ... اولش سکوت بود... میداخل و نشست  می رفت

 ودت بگو  شما از خ  ـ

 هم آرامِش  ی زندگ  تیام، االن نوزده سالمه... اولو ییمن سال سوم ماما  ـ

 حرفم رو قطع کرد که: رضا

 ی نوزده ساله ِت اما سال سوم یچطور ـ

گرفتم...  پلم یخوندم و زود د یرو تو دوران مدرسه جهش یدادم که چند سال حیتوض براش
 بعد ادامه دادم که:

 ام دوست باشم   ندهیبا همسر آ خوادیدلم م ـ

 نِ ی منم نظرم هم ـ

و هفت سالش بود... رضا پسر خوش   ستیطور که خودش تو اون جلسه گفته بود ب نیا
کم داشت که رو   لیسب هی... به نظرم فقط  یفرفر ی داشت با موها  ی بود قد نسبتاً بلند یپیت

کل حرف   نکهی... خالصه اومدیجور مردا خوشم م  نی دونم چرا از ا یبه باال تاب بخوره... نم
 . میسکوت کرد  یکم نشدهم  قهیزدن ما ده دق

 نمونده   یحرف نکهیمثل ا ـ



... خواهر رضا همچنان ساکت  هیکنار بق  م یکه بر  می تکون داد و هر دو بلند شد  یسر رضا
 نم که تمام صورتش خنده بود گفت: بود... فرشته خا

 خب انشاهلل که مبارکه  ـ

 بود  نییبه من چشم دوختن... منم سرم پا  همه

 که پدر و مادرم بگن  یهر چ ـ

 ساکت بودند که دوباره فرشته خانم گفتش پس مبارکه... بابا گفت: همه

 م ی دیبهتون جواب م گهیتا چهار روز د میفکر کن  شتریب دی اجازه بد ـ

ردل منم نبودن... خالصه مهمونا رفتن... بابا هم گفت که فردا   ینکنه راض خت یر یم ه 
 . میکرد که ما متوجه نشد دیصحبت با حم ی سر هیو بعد   قیتحق می ریم

  هی... که مامان می گفت ایخواست بپرسه که چ یتو اتاق، حتماً م می که بر دی دستمو کش مهتا
 ...نیی ابروشو داد پا هیابروشو داد باال و 

  دی بعد هر جا که خواست نیظرف و ظروفا رو جمع و جور کن  نیکجا تنبل خانوما... اول ا ـ
   دی بر

 ... بعدش مهتا گفت:میو کارها رو کرد می هم دست به کار شد ما

 گه ید  میخب بر  ـ

 ـ کجا؟!  

 نگاهم کرد که: اخمو

   گهیاتاقت د ـ

 کردم.  فیرو تعر   یجو... منم همه چ  اتاق و مهتا شروع کرد به پرس و می رفت

 ه؟ یخب حاال نظرت چ  ـ



 با خنده جواب دادم: منم

 دونــم... ینم ـ

                                       ***************** 

  یرو شروع کردند...از همه جا و همه کس پرس و جو کردند وقت قاتشونیتحق دی و حم بابا
 برگشتند... بابا گفت که: 

و اهل دود و دم و خالف   یِ خوب  ی گفتند بچه  یم  دوونی م ی طور که همکاراش تو نیا ـ
 ندارم. یمنم حرف  یباش ی... اگه خودت راضستین

 ام  یراض یعنیکه  نیی رو انداختم پا سرم

 پس مبارک باشه دخترم  ـ

 گفت   کیو تبر  دی هم صورتم رو بوس مامان

تا جواب رو بهش بدن... فرداش فرشته خانم تماس   رهیشدن فرشته خانم تماس بگ منتظر
 گرفت و با مامان قرار بله برون گذاشته شد 

براش شروع کردم به  دمی دانشگاه د ی رو تو نینوش یوقت  هیقض نیکه دو روز بعد از ا ادمِ ی
 کردن که:  فی تعر

 یدون یکه م نایمرد کامِل از ا  هی... مونهی ها م لمیف  ی تو یمیقد  ی مثل مردا یدونینم ی وا ـ
رو   ییباشه که چا یینا یاز ا ادیهم هست... بهش م پی پشتت بهش گرِم... خوش ت شهیهم

 .کشهی هورت م یتو نلعبک

 زد پشتم و گفت: نینوش

 هم ذوق کردن داره؟!  ییچا  دنیهورت کش وونهی آخه د ـ

   ادیخوشم م یپ یت ن یو ا یداش مشت ی گفتم کاًل از مردا  یطور نینه... هم ـ



 گه ید ی ا وونهید ـ

کردم که اون  یم یپنجشنبه آخر هفته گذاشته شد و من چقدر روز شمار ی بله برون برا قرار
 دو سه روز بگذره و زودتر پنجشنبه بشه. 

ام   یپاچه بز ی به حال ابروها  یفکر هیاون روز و   ی برا شگاهیگرفته بودم برم آرا میتصم
مونه... به با پرزاش که بــه    یبــه م ی  وه یگفت که دختر مثل م یبکنم...آخه مامانم م 

بــه   ی کردم وقتشه که از شر پرزا یفکر م گهی... راستش حاال دیخوشبو و خواستن شه،یم
 خالص شم  

 و گفت:   دیبه مهتا گفتم اونم خند  اولش

 گه؟ ی م یچ نمیاز خدا خواسته!... بزار به مامان بگم بب ـ

 تو صورتم انداخت و بعد گفت:  یاخم هیاومد و  مامان

 خوبه   یلی... کارش خرهیکه خودش م یشگاهیهمون آرا  دیبا مهتا بر  ـ

 م ی و رفت  دمیشدم و مامان  بوسبه دو حاضر  منم

بود که ناخناش رو الک قرمز زده بود و موهاش بلوند بود، خانم   یخانم تپل هی  شگرهیآرا
گفت تموم    یدستم نداد، م نهی بار اولمه آ  دی د ینشستم وقت یبود... من رو صندل ی خوشگل

 ... منم قبول کردم... کارش که تموم شد گفت:نیکه شد خودتو بب

   نیبلند شو خودت رو بب ـ

کرده   رییتغ  یلیخ ره، ینم ادمیکه داشت از  یوقت اون لحظه و لذت چیمن... ه ی خدا ی وا
 رو به اون رو شده بودم   ن یبودم از ا

 در خدمتم  د یداشت ی ا گهیاگر کار د ـ

 گفت: مهتا



   می خوا یمختصر م شیآرا هیپنجشنبه   ی برا ـ

 چشم... در خدمتم  کنم یخواهش م ـ

خونه مامان با   می دیرس ی... وقت می زدی حرف م  یشگریراه خونه با مهتا در مورد آرا ی تو
 به سمتم اومد و گفت:  جانیه

 ...مبارکت باشه ی قربونت برم چه خوشگل شد ـ

 .اوردمیخودم ن ی که اونم به رو دمیکش یخجالت م یبوسم کرد... از بابا اما کم  بعدش

بخونه و بعد عقد   نمون یماهه ب کی  غهیص  هی ارن یرو ب  یقرار شد کس دی پنجشنبه رس بالخره
،یآزما ی که برا میدائم کن ... تو اون دو سه روز همه اش به  میراحت باش نایرفتن  ا  رونیب ش 

  هینه؟...خودم که تو  ا یرضا هم قدر من ذوق و شوق داشت  یعنیکردم که  یفکر م نیا
 دم بو ی ا گهیعالم د

مختصر و موهام روهم درست کرد   شیآرا  هی  شگاهی همون آرا  میپنجشنبه با مهتا رفت صبح
نگفت   یکس  گهیبار د  نیا دم،ی رو پوش دی خونه...همون کت و دامن سف می و بعدش اومد

 همه باورشون شده بود که من عروس شدم.  گهید ینپوش زشته... انگار نویا

که بعداً   گهیمهمون هامون اومدن رضا هم با خانواده اش اومد و چند نفر د ی کم همه  کم
 خاله ها و عمه ها و زن عموهاش بودند... خواهر رضا اما همچنان ساکت بود. دمیفهم

  یع به شلوغ کارشرو  لیفام ی که رفت زنها یماهه خوند وقت  کی اومد برامون عقد  ی آخوند
 برام شد. یزیاون روز خوب و خاطره انگ نکهیکردن و کادو دادن... خالصه ا

خوشحال شدم... بابا و  یلیها رفتند اما رضا نرفت موند، منم که از خدا خواسته خ مهمون
آشپزخونه مشغول   ی نشسته بودند... مامان و مهتا هم تو ونی زی تلو ی   ی جلو د یرضا و حم

 تدارک شام بودند. 

  هیخوب نبود اون تنم باشه رفتم اتاق عوضش کردم و دی حم ی کتم کوتاه بود، جلو دامن
 بهشون گفتم:   یو برگشتم آشپزخونه... با خوشحال دمی دامن بلند پوش



 ساالد با من  ـ

 و گفت:  د یخند  مامان

 آقا رضا    ی رو ببر برا ییچا نیا  ایزحمت نکش تو ب ادیز ـ

 ؟ یچ  دی دو تا فنجون بزار... پس بابا و حم ـ

 نهیبا بابا رفت اونو بب دی بابات خراب بود آقا حم ن یماش ـ

  یزی آم طنتیش ی جشن بود و برگشت و خنده  ی ظرف ها  دنی هم که مشغول آب کش مهتا
تا ما راحت   اهینخود س یِ اونا رفتند پ دمی داد... منم فهم لیچشمک بهم تحو   کی همراه با 

 . میباش

 زمزمه کرد:  یف یضع ی نشسته بود... با صدا یرسم یلیرو بردم، رضا خ  ی چا

 دستت درد نکنه ـ

 نوش جان  ـ

 ... رو به رضا گفتم: دیرو هورت نکش شی... انصافاً چا ی شروع کرد به خوردن چا  بعدش

 اط یح میبر  دی آقا رضا موافق ـ

 ...اط یح میتعارف من باشه از جاش بلند شد و رفت  ن یکه منتظر ا یانگار

  ی که سبز کی کوچ ی باغچه  کی با  شدیم یمتر ستی دو باً ی خونه مون بزرگ بود تقر اط یح
 کار بابا... اشیکار مامان بود و بنفشه و گل محمد  ارشیو گوجه و خ

 گفت:  یرسم یلیخ رضا

   ییبا یز اط یچه ح ـ

 واقعاً  یبله... نعمت ـ



 : دمی کردم و بعد پرس یمکث کوتاه هی

 امروز بهتون خوش گذشت؟  ـ

 و گفت:  دی خند رضا

 به تو خوش بگذره  د ی ... باییعروس تو ـ

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه هی  بعدش

 !! دمت؟ی که د یاول ی با دفعه  ی چقدر فرق کرد ـ

 گفتم:  طنتیش با

 بد شدم؟؟  یعنی ـ

 ! ؟ی کرد کاری... چی قشنگ شد یلیخ که نهینه منظورم ا  ـ

 کردم؟!  کاری دونست چ  ینم یعنیخدا  ی وا

 فوت و فِن زنونه است....  نایا ـ

                                          **************** 

 که خوابم برد.  رونیگذشته اومدم ب الیاز فکر و خ یک  دمینفهم

 شدم  داری مامان از خواب ب  ی صدا با

 شو... نمازت قضا نشه دختر جون  داریمهسا جان... مهسا ب ـ

بودم،   دهیو دوساعت خواب  یکی از   شتریکنم ب یفرو رفته بودم... فکر نم یقیچه خواب عم به
از جام بلند شدم و رفتم به   اد یز  یو کرخت  یکردم... با خستگ یتمام شب رو داشتم فکر م

... دمی نمازم رو خوندم و دوباره خواب به زور وضو گرفتم و خواب آلود ،یی سمت دستشو
از   گهیمامان اومد به زور چشمهام رو باز کردم... آفتاب افتاده بود وسط اتاق د ی دوباره صدا

 نبود.  یخبر روزیو برف د روزی د ی ابرها



 داشت هوا  یجام بلند شدم پنجره رو باز کردم چه سوز از

 ! ؟ی دیزنگ زده، مگه شب  نخواب تیه گوشنشه!... بهناز چند بار ب رتی... دمیساعت نه و ن ـ

 بود  رینه مامان جون.... فکرم درگ  ـ

 رو برداشتم و با بهناز تماس گرفتم   یتکون داد و رفت... گوش یسر مامان

 سالم ـ

قبول   ضی مطب؟... مر  د یای!.... امروز مد؟ید یرو جواب نم یسالم خانم جون... چرا گوش ـ
 کنم؟ 

 رسونم  یخسته بودم خوابم برد.... خودم رو م کمیآره... آره....  ـ

 . می کرد یخداحافظ و

که از خونه خارج  دمی به دست و صورتم زدم... لباس پوش  یآب رون،یزور از اتاق رفتم ب  به
صبحونه قصد خروج از خونه رو  یو ب شدیم رمی وقتا که د نیشم... مامان طبق معمول ا 

 جلوم رو گرفت و گفت:  ریو پن لقمه نون هیداشتم با 

 یحتماً بخور ضعف نکن ـ

و لقمه رو گرفتم و از خونه خارج شدم و با عجله شروع کردم به راه رفتن...   دمشی بوس
 .  دمیرس  ری د یکمی زده بودند، سرعتم کم بود  خیها   ابونیچون خ دمی رس م یساعت ده و ن

منتظر نشسته بودند که با ورودم بلند شدند... منم سالم   یمطب رو باز کردم... چند نفر در
 گفت:  یکردم و رفتم اتاقم... بهناز دنبالم اومد و شاک یو معذرت خواه

 منتظر موندن بفرستمشون؟  یل ی خدا خ ی بنده ها ـ

 صبر کن لباسم رو عوض کنم... باشه  قهیدق هی ـ

 نازم همراهش بود.  ی دختر بچه  کی بود که  یه فرستاد خانوم ک  ینفر نیرفت و اول بهناز



 کرد و نشست   سالم

 ه؟ یمشکلت چ زمی خب عز ـ

  کاریچ  د یمراقبت با  ی واسه  نمیدادم باردارم... اومدم بب شیمشکل که نه راستش آزما  ـ
 کنم؟ 

 دومِت؟  ی  بچه

 بلـه  ـ

 براش نوشتم و گفتم: نیتامی... چند تا ویسالمت به

   نهیمعا ی واسه  ایر ببا کی  یماه ـ

زنانه بود...  ی ها یماریب ایبودند  ینبود... مراقبت باردار یخاص زینفر پنجم ، ششم چ تا
 داخل بهناز اومد و گفت: اد یب  نکهینوبت نفر هفتم که شد قبل از ا

 زه یر ی بِد... گوله گوله اشک م یلیخانم جون حالش خ ـ

 ! ؟یکــ ـ

   ی نفر بعد ـ

 حرص گفتم:  با

 بهنــــاز  ـ

گفت حالش بد بود... به شدت   یبهناز رفت و بعد اون خانم اومد داخل... بهناز راست م و
   کردیم  هیگر

 ه؟ ی مشکلت چ زمی عز ـ

 داد  یاَمونش نم هیگر



 تونم مشکلت رو حل کنم یمن نم یاگه حرف نزن ـ

 پاک کرد و گفت: اشکاشو

   می عقد کرد  می سال و ن  کی ما  ـ

 ی خب به سالمت ـ

 هیگر  ر یمن االن دو ماِه که باردارم و بعد زد ز  ـ

 ؟ یمراقبت باردار ی برا ی االن اومد ـ

 نـــه  ـ

 ! ؟ی پس چ ـ

 م ی نکرد یهنوز عروس یعنی می ... ما عقد؟ی ستیشما متوجه ن  نکهیمثل ا ـ

 اد؟ یبر م یبله متوجه شدم... خب از دست من چه کار ـ

 اومدم سقطش کنم  ـ

خودم گفتم دختره کم عقل حواسش رو جمع نکرده االن   شیشدم... پ  یلحظه عصبان کی
 کنه... اما زود خودم رو جمع کردم و جواب دادم:  یگناه رو سالخ ی اون طفل ب خوادیم

 شوهرت کجاست؟  ـ

 نشسته   ی ... رو صندلرونِ یب ـ

 تو  ادیبگو ب ـ

 مقدمه گفتم:  یو شوهرش رو صدا زد و اومدند داخل... ب رفت

 ! ؟یستیخانم ن نی مگه شما شوهر ا ـ

 بله  ـ



 د؟ یمگه عقد نکرد  ـ

 بله  ـ

 ه؟ ی پس مشکلتون چ ـ

 م؟ یمردم چه کن ثی ... با حرف و حدشهی بد م یلیخانواده هامون اگر بفهمند خ ـ

رو اداره  یزن و زندگ   کی د ی تون ی م دیکه احساس کرد  دیقدر بزرگ شد  نیشما حتماً ا  ـ
 ... درسته؟؟ نیکن

 گفت:  یو به آرام نییرو انداخت پا  سرش

 بله  ـ

سر   نی و بر  دیر یبگ ی... اصاًل زود عروسستیو دادارو دودورش ن یکه به عروس  یزندگ  ـ
 . تونیخونه زندگ 

   می رو ندار طشیشرا شهینم ـ

 د؟؟ یبچه تون رو بکش دیبا  دی رو ندار طشی!... چون شرا ؟ی چ یعنی ـ

 . ارن یسر اون بچه قراره که ب ییدادم که چه بال  حی براشون توض  بعدش

شما   نکهیعشِق پاِک... حاال ا هی بچه هم حاصل   نی ... ادی خالف شرع که نکرد نی شما عقد ـ
است... اصاًل  گهید ز یچ هیاون  نیفکر کن گهیم یعرف چ  نکهیبه حرف مردم و ا ن یخوا یم

که ازشون   یمردم نی وقت هم ... اون؟یبچه دار نشه چ گهی سقط خانم تون د نی اگر با ا
هم   ی ا گهی کار د نیکنی... جز زدن زخم زبون؟... فکر مکنن؟یم  کاریچشما  ی برا نیزنی حرف م

سال،   هی... ن؟یخانم تون رو تحمل کن دیتون ی... اصاًل خود شما چند وقت ماد؟یازشون بر م
ازدواج    می بزاره و تسل ر یخانواده اتون روتون تاث ی دوسال، ده سال؟... تازه اگر هم فشارها

 کنه؟؟ ی... مکنهی رهاتون نم قتو چی عذاب وجدان ه ن،ی مجدد بش



تون رو   یبعدش زندگ  یمشهد ول دی بر نِ یبراتون سنگ یلیخ نهیاگه هز دی ری جشن نگ ـ
بعدم اون    دی ستیخودتون ن گهی ... شما االن ددی ند ی تی... به حرف مردم هم اهمدیشروع کن
اونم از طرف پدر و   یرحم یب نی که االن مستحق ا ومده یگناه با خواست خودش ن یطفل ب

 مادرش بشه! 

قانع شده... شوهرش هم   یهاش کاسته شده بود و معلوم بود کم  هی که از شدت گر  خانمِ 
خوبه ادامه  طی شرا دمیم که د... منکردیم یدستش باز ی بود و با انگشتها نییسرش پا 
 دادم: 

وجدان   ی برا دی حرف مردم و سئواالتشون دنبال جواب باش ی برا نکهیقبل از ا   دیکن یسع ـ
گناه شروع بشه... من شما را   کی با  تونیکه زندگ  د ی... نخوادیکن دایپ  یجواب هیخودتون  

 ی نه برا  دمیم نمکار رو انجا ن ی... به هر حال من ادی شناس یشناسم شما هم منو نم ینم
رو که شرط بالغ بود   یزیخودتوِن من اون چ لی... شما هم مگهید سک  چی ه ی شما نه برا

  گهیم یز ی چ هی نمیا دی خودتون بگ ش یپ نکهیا ای  دی ری خودتوِن که پند بگ لیگفتم، حاال م
 با خودتوِن.  یینها میخودش... تصم ی واسه 

 با تاثر گفت:  مردِ 

 بله کاماًل حق با شماست   ـ

 به خانمش کرد و گفت:  ینگاه هی  بعد

 عوض شد  ممی من تصم ـ

 رو به زنش کردم: منم

رو هم ماه   یسونو گراف  خی... تار سمی نو یبراتون م نی تامیو و   یتیمن چند تا قرص تقو ـ
 .ادیم ایو سالم به دن  حی... انشاهلل صحزنمی بعد م

 اش کردم و تشکر کردند و رفتند.  نهیاز جاش بلند شد... معا خانم

 : دی پرس یاومد با تعجب و با کالفگ بهناز



 همه در اومده...   ی ... صدادیخانم چقدر طول کش ی وا ـ

 شدم    قیچشمهاش دق تو

 ادی ب ی ... بگو نفر بعدکنمی م فیبهناز جون سر فرصت برات تعر  ـ

اتاق سرد شده بود... صبح اونقدر با   ی ود... هواب  یروز شلوغ یلیخ  روزیبرعکس د امروز
 نکردم!  یعجله اومده بودم که اصال به دور و برم توجه

  دیقشنگ و سف یرو نگاه کردم به وجه اومدم... چقدر همه چ رونیاز پنجره اتاق ب  یوقت
  یآسمون دست به دست هم داده بودند و رو سر درختان مانند عروس  ی بود... دوباره ابرا

 لب زمزمه کردم: ریشعر رو ز  ن ی... ناگاه اختندی ر یباشه نقل م دهی پوش دی اس سفکه لب

 یخاک خال ی نداشت                 عقده در دل داشت رو یهم از بارشش قصد فداکار ابر
 کرد و رفت 

کردم نسبت به   یاومده بود احساس م شیبرام پ یکه تو زندگ  ییا ی قضا ی از همه  بعد
 شدم.   ن یبدب زهایچ یلیخ

 شش بود که بهناز در زد و اومد داخل ی حدودا ساعت

 تونم برم؟  ی نوبت نداره، م یکس گهیخانم جون د ـ

 رفتن عجله داشت... ی بود بهناز برا  یشده بود که دو سه روز یدونم چ ینم

 شده؟   یزیچ ـ

 جواب داد:  یبا دستپاچگ بهناز

 : به ساعت انداخت و گفت  ینگاه هی... ستی ن یزینه خانم چ ـ

 ساعت مونده هنوز.. قربون حواس جمع... حواس ندارم که هیخاک عالم   ـ



  یرفتن عجله داره چون حت ی شده که بهناز واسه   ی مطمئن شدم حتماً طور  گهیرفت... د و
سوال کنه...    دیطول کش  یلیکه کارشون خ ییرفت که در مورد اون خانم و آقا ادشی

  نکهیبدون ا نیهم ی شده، برا ینداشتم که بدونم چ ی راستش منم حس و حال کنجکاو
 و بهش گفتم:  رونیو رفتم ب مازش بپرسم در اتاق رو باز کرد یزیچ

  یم کمی منم    اد،یب یکس گهی ... فکرم نکنم دستیکه ن ی... کسیبر یتون  یم ی اگه بخوا ـ
   رمیمونم بعد م

 نشده بهناز ساکش رو برداشت   ام تموم شده و جمله

 بده خانم... خداحافظ   رتیخدا خ ـ

ساعت بعد عزم   مین هیجم و جور کردم و لمویرفت... اون که رفت منم رفتم اتاقم وسا و
 خونه کردم.

 هیقض یکردم... مامان وقت  فی مامان تعر ی اون روز رو برا عیوقا  شهیخونه مثل هم دمیرس
 بهم گفت:   دیاون زن و شوهر رو شن ی 

 یگذر یتفاوت نم یخدا عمرت بده دخترم که از کنار درد مردم ب ـ

 تشکر کردم.  فشیلبخند از تعر کی هم با  من

تر   ک یبه روز دادگاه نزد یبه گذشته... هر چ دیرفتم تو تختم دوباره فکرم پر کش یوقت شب
از گذشته   یزیخواست بتونم چ یدلم م ی... انگارشدیمرور گذشته برام جالب تر م شدمیم
نشستم، موهام رو باز کردم   یصندل ی رو نهیآ  ی بشه... رفتم جلو  ممیکنم که مانع تصم دایپ
  دهیآبشار نکش نی شونه به ا  هیبود که  یچند روز ا یانداختم... خدا ودمبه خ  ینگاه هیو 

بهش زده بود، شونه رو برداشتم و شروع کردم به شونه   یرعد و برق اساس هیبودم انگار که 
 زدن موهام. 



از حالت   می... زندگ دمید یم  اهامیما شروع شده بود و من رضا رو مرد رو  ی نامزد دوران
از   شتریکردم هر روز ب یگرفته بود... احساس م ی ا  گهی د ی تجرد خارج شده بود و رنگ و بو

 .شمیبهش عالقه مند م روزید

روز پنجشنبه رضا با خونه تماس گرفت و گفت   هی مون گذشته بود...   ی ز نامزدهفته ا کی
 خونه مون.  می شام بر  ی دنبالت برا امیبعد از ظهر م

با شال   میمال  یصورت ی مانتو هی مادر شوهرم   ی خواستم برم خونه  یبار بود م نیکه اول منم
... رضا که اومد من حاضر بودم  ومدیبهم م یحساب دم،ی پوش دیبا شلوار سف یازیپوست پ

  یسر هی   شهی... و ازش خواستم اگه ممی و راه افتاد می شد نی رفتم دم در با هم سوار ماش
 و اونم قبول کرد.  مینهم به مادربزرگم بز

 گفت:   یو چقدر هم خوشحال شد و موقع خداحافظ می به مادربزرگم زد ی راه سر سر

 به مادر شوهرت سالم برسون  ـ

 با خودم تکرار کردم:» مادر شوهر« لب  ریمن ز  و

 مقدمه گفت:  یدفعه رضا ب هی   می که بر می افتاد راه

 خوب شد گرفتمت  ـ

 چطور؟!  ـ

 خنده گفت:  با

 ی شدیدختر م ریگرفتت؟... پ یم یگرفتمت ک  یاگه من نم ـ

 ینگفتم در حال یزیو چ نییچه طرزصحبت بود... سرم رو انداختم پا نی برخورد ا یلیخ بهم
 ناراحت شده بودم. یلی که در معرض انفجار بودم، ازش خ

 ناراحت شدم   دی لحظه متوجه من شد فهم هی رضا



 ! ؟یگفتم؟... چرا نارحت ی بد زِ یچ ـ

 !!!یچرا ناراحت دی پرس یبود تازه م یآدم عجب

 چه طرز حرف زدِن!  نیا ـ

 بخندونمت  خواستمی... می جنبه ا یکردم... چقدر ب یشوخ ـ

 ! ؟یجور نیا ـ

 و گفت:  نییرو انداخت پا  سرش

 م یبزن یبستن جی آب هو   هی می بر ایب ـ

هم   یل ی شاپ خ یکاف میرفت ومد، یبدم ن شنهادشیمنم از پ ارهیخواست از دلم در ب یم
 خوش گذشت... انصافاً از دلم در آورد.

خونه اشون شب شده بود... خواهر رضا با مادرش اومدن استقبالمون...  می دی رس یوقت
 پام...   ری تخم مرغ آورد گذاشت ز هیمامان رضا  

 عروس خوشگلم   یرد بش نیا  ی از رو دی با ـ

  یدلم م یلیخ کرد... یسرد باهام احوال پرس یل یبود خ  هیرضا که اسمش مرض خواهر
  می برس ییرای تا به پذ میکرد یراهرو رو ط  یسرد بودنش رو بدونم... وقت  نیا  لیخواست دل
 : دمی از رضا پرس

 ؟ یِ طور نی ا هیچرا مرض ـ

 ! ؟ی چه طور ـ

 آروِم، سرِد... انگار طلب کاره  یلیخ ـ

 یِ طور نی ولش کن اون اخالقش ا ـ



با دوستش حرف   یکه داشت تلفن دمیفهم یوقت  نوینبود ا  یطور ن یاون اخالقش ا  اما
 بود.  یمیچقدر گرم و صم زد،یم

 رضا زدم و گفتم:  ی به پهلو آروم

 ره؟ یخواسته دوستش رو برات بگ  ینکنه م ـ

   دمی خند بعدش

 ...ونهی نه بابا د ـ

 خانم صدام زد  فرشته

 م یگپ بزن نی بش یرو صندل نجا یا ایندارم ب یآشپزخونه... کار ی ایعروس خوشگلم نم ـ

 رفتم... ممن

 ...سرده... دعوا داره؟! ؟یِ جور نی چرا ا هی فرشته خانم مرض ـ

 ... بچه ام تو داره ستین امیجور  نینه جونم ا  ـ

 !زدیحرف م گهیجور د ه یبا دوستش  یول ـ

 خانم حرف رو عوض کرد و گفت:  فرشته

 زم؟ یفرشته خانم!... بگو مامان... باشه عز  یبه من بگ نم ینب گهید ـ

 چشم مامان   ـ

رو به روم  یصندل ی بود، اومد و رو دهیمکالمات من و مادرش رو شن ایکه گو  هیمرض
 نشست. 

 روز شود معلوم شود؟ ـ

 ؟؟ ی !!... با من بود؟؟یچ ـ



 آره  ـ

از رفتاِر   ی ... اون شب جداارهیب ی زیچ یهوا پِس، فرستادش از تو انبار دی که د مامانش
قشنگ و گرون   یلیخ یساعت مچ کی خوش گذشت... فرشته خانم  یلیخ هیسرد مرض

 داد.   ییبهم کادو یمتیق

مامان و   دی گذشته بود که رضا منو رسوند خونه مون... با خودم فکر کردم شا مهیاز ن شب
در رو باز کردم و هر چقدر به رضا   دی زنگ در رو نزدم و با کل نیهم ی بابا خواب باشن برا 

 و رفت.  م یکرد یخونه و شب رو بمونه قبول نکرد... خداحافظ  ادیاصرار کردم که ب

مهتا با مامان نشستن و مشغول   دمی شدم د یی رای خونه گذشتم وارد پذ اط یاز ح یوقت
 صحبتن. 

  ایحاال چ  دای رفت... خوب گرم گ دید ی !... چه خوب شماها هنوز نخواب؟یینجایِا... مهتا تو ا  ـ
 د؟ ی کرد یمنو م بتی... نکنه غن؟یگفت یم

 !! وونــهی!... دم؟یکن یتو رو م بت یغ می کاره نشست هیآره   ـ

 اومد بغلم کرد بعد

 بود یچقدر جات خال ـ

 مون گفت:   ونی اومد م مامان

 نبود   بتیغ یول میزد یدر مورد تو حرف م  ـ

 : دمیکردم با لبخند پرس یمانتوم رو باز م ی که دکمه ها یدر حال منم

 د؟ یگفت یم ای چ یحاال چ ـ

 م ی زدی حرف م زها یچ نی و ا هیزیو جه یدر مورد عروس ـ

 رو از سرم باز کردم، نشستم   شالم



 کجان؟!  دیبابا و حم   یراست ،یبودا... چه بحث خوب ی واقعا که جام خال ـ

 بود رفت خونه  ادیهم چون فردا کاراش ز دی... حمدهی بابا که خواب ـ

 .دی خب خوبه شما هم که شب زنده دار ـ

و منم براش    دیپرس یم نایرضا ا ی ... مهتا از خونه میموند  داریب یدو ساعت یکیشب   اون
 کردم. یم فی تعر

 از خواهر شوهرت بگو   ـ

کلمه هم حرف نزد امروز از اونم   کی و بله برون  یخواستگار  ادِت یاون قدر عنِق که نگو...  ـ
 تر بود. بد

 ه یآدم مرموز  د، یرس یبه نظر م بیغر بی... عجیلی آره خ ـ

 ادتی... یوقِت... مهسا جان تو هم که فردا کالس دار رید  دیبخواب دی بسه بر گهیخب د ـ
 که نرفته؟ 

 حواس فردا جمعه است خانوم...  یماماِن ب ی آ ـ

 و گفت:  د یخند  مامان

 م یبخواب  میوقِت بر  ریبه هر حال د ینبود... ول ادمی ِا... آره اصاًل  ـ

 یکرده بود و همه م رییتغ یلیام خ افهیکه رفتم دانشگاه بچه ها دوره ام کردن...ق شنبه
 ی گفتن چقدر خوشگل شد

و دقت به حرفام   جانی کردم، اونم با ه فیکه افتاده بود تعر  یهم تمام اتفاقات نی نوش ی برا
 داد. یگوش م

  شهیهم  یمن نداشت ول ی برا  یوسط هفته ها وقت باً یوغ بود... تقرشل  یلی سرش خ رضا
 . میکرد یصحبت م یتلفن



شدم...   یبهش وابسته م شتر ی ما گذشته بود و من هر روز ب  تیهفته از زمان محرم دو
 گذشت.  یخوش م  یلیو خ می پنجشنبه ها از ساعت چهار تا آخر روز جمعه مال هم بود 

 .شدیداشت وقتش تموم م م،ی بود  غهیبود که ص یماه  کی کم کم  گهید

گفت دوره   یکرد م یبابا قبول نم یول می ری جشن بگ هیگفت بعد از عقد  یخانم م فرشته
بشه ما دو سه   یبخواد طوالن ی که نامزد  یکوتاه باشه بهتره، جشن عقد مال زمان ی نامزد ی 

 . شونیزندگ که انشاهلل برن سر خونه و  میکن یمهسا رو جور م هیزیماهه جه

هم انجام شد   زاینجورچی و ا  ش  ی آزما ی ماه که تموم شد و کارها ک یاون   نیهم ی برا
 محضر و همون جا عقد دائم خونده شد.  میخانواده ما و خانواده رضا با هم رفت

 و با خنده به رضا گفتم:  یواشکی منم  ومد،یاصاًل ن هیبار مرض نیا البته

 .ارمیدر م هیمن بالخره سر از کار مرض ـ

 گفت:  ی عاد یلیخ رضا

  گهیاست د  هینکن مرض ریذهنت رو درگ  ـ

ما...   ی خونه  می مامان به مامان رضا اصرار کرد که شام بر رونی ب میاز محضر اومد  یوقت
که در  زدینبود، دلش شور کارش رو م یراض ادیز یمامان رضا هم قبول کرد اما باباش انگار 

 اونم قبول کرد.  تیانه

 خونه مامان گفت:  می دی رس یوقت

   اری خانوم هم ب ه یآقا رضا برو مرض ـ

 کرد و آروم گفت:  یِمن ِمن رضا

 باشه  ـ

 وسط حرفشون و گفت:  دی خانم پر فرشته



  ادی تونه ب ینم ادهی نه بچه ام کارش ز ـ

 تو دلم گفتم: بهتـــر  منم

 بهم انداخت... مامان هم جواب داد: ینگاه معنا دار هیهم   مهتا

 د ی به هر حال باشه هر جور راحت ـ

تو فکر بود، رفتم کنارش با آرنج زدم به پهلوش   داً یشست و شد   یم وهی تو آشپزخونه م مهتا
  دمیپرس طنتیو با ش

 !  ؟یتو فکر ـ

 مقدمه گفت:  ینگاهم کرد و ب دی با ترد مهتا

سم عقد برادرش شرکت کنه؟!... حاال هر چقدر  آدم ذوق نداشته باشه تو مرا  شهیمگه م ـ
 هم کار داشته باشه!! 

 بعد انگار که برام مهم نباشه رو کردم به مهتا  یلحظه به فکر فرو رفتم ول کی  منم

 داره؟  یتیولش کن بابا چه اهم ـ

و کارهاشون برام مهم   هیرضا برام مهم شده بود و دوسش داشتم که بق نقدریا  راستش
 نبودن.

شده بودم...   رهیخ نهیآ  ی و به خودم تو یصندل ی دستم بود و نشسته بودم رو ی تو شونه
رو جمع کردم و   المیمرغ خ نیهم  ی برسم مطب برا ریخواست که فردا هم د  یاصاًل دلم نم

 ذهنم خوابوندم تا خودم راحت تر بتونم بخوابم. ونهی آش ی تو

                                             **************** 

 لب زمزمه کردم ری مطب اما در هنوز قفل بود، ز دمیبه موقع رس صبح

 ِب ی... عجومدهیهنوز بهناز ن یعنی ـ



  ومدهین  شی تا حاال پ میدکر ی که با هم کار م یچند سال نیبود چون تو ا  بیهم عج واقعا
  شی پ یبهناز مشکل ی که برا شدمیداشتم مطمئن م گهیبود من زودتر از اون برسم... د

 بود.   ومدهیرفتن عجله داشت، امروز هم که هنوز ن ی هم برا روز یاومده که د

 نباشه  ی خدا کنه حاال مشکلش جد ـ

در اومد مجبور شدم   بعد زنگ در به صدا قهیاتاقم لباسم رو عوض کردم ده دق ی تو رفتم 
  ن یداشت... حتماً اول دیچون خودش کل ستیدونستم بهناز ن یخودم برم در رو باز کنم... م

 بود. ییامروز بود، بله حدسم درست بود خانم فخرا  ضی مر

خدا   ی بود، بنده  شی آخر باردار  ی هفته ها گهیتحت نظر خودم بود االنم د  شیاول باردار از
 رفت.  یراه م یبزرگ بود و به سخت یلیشکمش خ

 رو که باز کردم سالم کرد و گفت:  در

 تون کجاست؟!  یِا... خانم دکتر!!... پس منش ـ

 رسم.  یاتاق من، من هم االن خدمت م دیی... شما بفرما ومدهیهنوز ن ـ

اش رو انجام دادم همه  نهی بهش ندادم...معا شتری ب ی کنجکاو ی اجازه  گهی حرفم د نیا با
حرف هام تموم شد   نکهیرو هم بهش گفتم... بعد از ا  مان یزا  خیخوب بود، تار زشیچ

چشمهام نگاه کرد و   ی نگران تو ییخانم فخرا   دمی خواستم دفترچه اشو بهش بدم که د
 گفت: 

 ترسم  یخانم دکتر اضطراب دارم... م ـ

 !... خانم خوشگه ؟یچرا؟!... از چ ـ

 نکرده ... یینکنه بچم خدا  نکهی... از امانیدونم از زا  ینم ـ

 بگم و آروم بشه. یزیمنتظر بود من چ نکهیرو ادامه نداد و مکث کرد، مثل ا  حرفش



مادر و مادر بزرگ   ،یعیطب ی پروسه  هی  نیا نکهی توکلت به خدا باشه... دوم ا نکهیاول ا ـ
هفته  فکر کن که دو سه   نیبه ا ِت ی باردار ی آخرا گهیبودن.. تو د یجور  نیما هم هم ی ها
 یخونه... م یم یبغلت آواز زندگ   ی ناز و معصوم تو ی کوچولو هیو   یشیمامان م گهید

 .میکن یزن ها معجزه م  ابه نظرم م زمیعز یدون

 چهره اش آرام تر شده بود با تعجب گفت:  دی رس یکه حاال به نظر م ییفخرا  خانم

 مــعجــزه؟؟!!  ـ

  عهیکرده که مادر شدن رو تو وجود ما ود  ی ا  ژهی بزرگ به ما زن ها لطف و ی آره خدا ـ
موجود پاک و فرشته گونه از  هیکه  م ینعمت باش نیشکرگذار ا  شهیهم  د یگذاشته و ما با 

با کوچولت حرف بزن... شعر بخون براش و   ینگران ی ... تو هم به جارهیگ  یوجود ما جون م
 . یکن مانیزا ی بر تا انشاهلل به سالمتلذت ب وزها ر نیمنتظرش باش و از ا 

بود... ازم تشکر   انینما  دارطفلشی حالش خوب شده بود از چشمهاش شوق د ییفخرا  خانم
 کرد و رفت.

  یشده... نکنه اتفاق یبهناز چ یعنی کردم که  یدر رو بست داشتم فکر م  ییخانم فخرا یوقت
از اتاق   دمیشن یسالم و احوالپرس ی فکرها بودم که صدا ن یتو هم ومده،یافتاده که تا حاال ن

 کرد. یحال و احوال م ییکه با خانم فخرا دمی... بهناز رو درونیرفتم ب

بره که از بهناز علتش رو بپرسم...روم  ییخوشحال شدم؛ منتظر شدم خانم فخرا  دنشید از
 هفت ساله   ایشش  باً یبچه تقر کی رو کردم سمت بهناز که علتش رو بپرسم چَشم خورد به  

 ؟ یی ... شما مهمون مایناز ی به به چه دختر کوچولو ـ

 بلــه  ـ

 ه؟ ی... خب خانم اسمت چیچه عال ی وا ـ

 ن ینازن ـ



   یقدر ناز نیکه ا نی هم ی پس واسه  ـ

نفهمه  نی که نازن یجور هیشکالت براش آوردم و دادم بهش... رو به بهناز  هیاز اتاقم   بعد
 گفتم: 

 ه؟ یچ هیقض ـ

   یصندل ی مستاصل نشست رو بهناز

 د ی دیزودتر از من رس دیشد امروز... ببخش ری د اهی خانم جون روم س ـ

پرسم   یازت م  ینیبیبارم رمضون؛ اگه م هیشعبون   شهیشده؟... هم ی خب حاال مگه چ ـ
 . ستیکه نگرانتم، قصدم باز خواستت که ن نیا ی واسه 

   یخانم نقدریدونم خانم جون... قربونت برم که ا  یم ـ

 :دمی رو بردم اتاقم و ازش پرس نینازن ست یاوضاع رو به راه ن دمیبغض کرد من که د  وبعد

 ؟ یبکش  ینقاش ی بلد ـ

 مداد بهش دادم  هیبرگه با  کی تکون داد... من هم  دیی تاسرش رو به عالمت  نینازن

 بکش   خوادیدلت م یپس هر چ ـ

 شده بود   زی اشکش سر ر ی بهناز... بهناز که حاال چشمه  ش ی برگشتم پ خودم

رسه طرح    یاز راه م یبا هر کس یِ ساده ا یلیخواهرِم... شوهر خواهرم آدم خ ی بچه   نیا ـ
... خواهرم هم که بدتر از  کنه یرو آغاز م یو باهاش رفت و آمد خانوادگ   زهیر  یم یدوست

بار سالم   هینفر  هیتا با  شهی که نم نی ا زمنیروز به خواهرم گفتم:" آخه عز کی شوهرش؛ 
... دیرو شروع کن ی و خاله باز دی خونه تون،شام ونهار بد دی اری ب دیورش دار  نیکن یم کیعل

 ی ... شوهرتم که جایخودت سه چهارتا خواهر و برادر دار ،د یستیکس کار که ن یالحمدهلل ب
بار   ک ی یکه شب نیهاست؟... هم بهیبا رفت و آمد غر یچه لزوم گهیچهار تا نه تاشو داره د

 مونه."  یها نم بهیغر ی وقت واسه    گهید دی خودتون رفت و آمد کن ی با خانواده ها



 ؟ یهارو بهش گفت نیا  یگفت وقت ی خب خواهرت چ ـ

  ستنی ن بهیبگه ناراحت شد و گفت:"اونا که غر یخواست یم یخانم جون؛ چ یچیه ـ
 دوست هامونن" 

همه که خودتونم اسم   نیدوتا، سه تا نه چهار تا... آخه نه ا دونه،ی گفتم: دوست   منم
با همه   یدارم ول  کیمحل سالم عل ی ... منم االن با کل آدم هاستین ادتون ینصفشون رو  

  ؛ینیب یهمه رو خوب م یسادگ   ی از رو یندارم... خودت خوب یشون که رفت و آمد خانوادگ 
 . نیخودِت در و تخته خوب با هم جور شد  ی شوهرتم لنگه  یآخه بدبخت

 یگفتن... حت گهی د زیچ هیاونا  می ما گفت یهر چ ارم یخالصه خانم جون سرتون رو درد ن ـ
کدوم  چی کردند اما ه  یرفت و آمد اعتراض م ن یشوهرخواهرم هم به ا ی خانواده 

نخورده   ی آدم ها که چا  نیاز هم یکی نکهی حرف ها نبود تا ا نی گوششون بدهکار ا
 ... دستشونباهاشون پسرخاله شده بودند کار داد 

 :دمیپرس  ی با کنجکاو منم

 شد مگه؟!  یخب چ ـ

 نیهناز در رو باز کرد منم رفتم تو اتاق؛ نازناومده... ب ضی مر  دمیزنگ در رو زدن فهم که
 .دیکش یم  یهنوز داشت نقاش

  یبچه معصوم م نیا ی هنوز از کل ماجرا خبر نداشتم دلم واسه  نکهیبود با ا   یآروم بچه
 بهم نشون داد و گفت: ی  سوخت... نقاش

 خاله خوبه؟  ـ

تا من   نهیبش  نجایخانم ا  ن یاجازه بده ا نیبش یصندل یکیرو اون   شهی... اگه مزمی آره عز ـ
 شون کنم.  نهیمعا

  یرو م شیخانم باردار بود که اواسط باردار کی جاش رو عوض کرد... باز هم  نینازن
قلب بچه اشم   ی نداشت... صدا یگذروند... وزنش رو گرفتم، فشار هم خوب بود مشکل



رفت؛ بعد از اون خانم  براش نوشتم و  ن یتامی قرص و و یسر هیگوش کرد و خوشحال شد  
 نصِف کاره موند تا ظهر و موقع نهار شد. زبهنا ی اومدن و حرفها گهید ضی چند مر 

رو   می اون تا ن یهم ی نده برا یوقت قبل  یتا دو به کس کی از بهناز خواسته بودم ساعت  قبالً 
 .  می آزاد بود

صحبت کرد...   شدیراحت تر م  یجور نی خواب بود ا نینازن می اومد اتاقم شانس آورد بهناز
 بهناز گفت: 

 کجا بودم؟  ـ

 کار داد دستشون نایاز هم یکی اونجا که  ـ

  شه، ینفر تو محل کارش دوست م هیگفتم شوهر خواهرم با   یآره قربون حواست داشتم م ـ
هم   یبه ظاهر دوستشم معتاد بوده هر از چند گاه نی... ایِ شرکت باربر هیمحل کارشون  

کرده... طبق معمول هم با هم رفت و آمد   یم یمواد فروش ادشیخرج اعت نیتام ی واسه 
به  نهیب یآقا رو م  نی بار ا  کیپدرم  یرفت... حت یدوره م  ادند یداشتن، دوره م یخانوادگ 

بگذر الاقل   یکی  نیا  ری از خمعتادِ  ستی ن یآدم درست و حساب نیکه ا ده ی دامادمون تذکر م
دو   یکی نکهیترکش بدم، مثل ا دینه من با  گهی... شوهر خواهر ساده منم مارشیخونه ات ن

... رهیبار نم  ری معتاد کنه که شکر خدا ز شهم خواسته بود دامادمون رو مثل خود یبار
 سوزه...  یم کشی کوچ ی منم دلش به حال زن و دو تا بچه  ی  ونهی خواهر د

...  فتنیرمی کنن که خودشون گ  یرو باز یخواستن نقش ناج یزن و شوهر م نکهیخالصه ا ـ
رسه خونه شوهر خواهر من و هر   یم ادیم نم یکنن ا ی آقا شک م  نیروز که مامورها به ا هی
  یو م رن ی گ یها که ردشو م  سیپلو  کنهیم می تو خونه شون قا ییجا  هیمواد داشته   یچ

... شوهر خواهر  دمیخر یآقا جنس م  ن یمن از ا  گهیم اونم کننینم دا یپ یزی گردنش چ
بگه مامورها   دی با  یدونسته چ یدوستش، نم ی از نامرد شهی منم که بهت زده م ی  چارهیب

خواهرم ثابت   ی گناه یب برن یکنن و اونا رو م یم   دایگردن و مواد رو پ  یهم خونه شو م
من تا بره دنبال   شیپ گذاشتهبرن زندان... االن هم بچه اشو  یاما شوهرش رو م شهیم

 رو ثابت کنه. شیگناه یشوهرش که ب ی کارها



 یبکشن تا معن یبذار سخت گنی عقب م دنیپدرم و پدر شوهرش خودشون رو کش  ـ
بمونه  نینشد نازن من همشون کار داشتند ی ما رو بفهمن... امروز هم که دخترا ی حرفها

خودش...  شی پ برهیاکثراً شب ها هم م اره،یرو ب نی شون، منتظر شدم تا خواهرم نازن شیپ
  نی خودمون ا شی پ انیب نی مدت رو خواهرم و نازن چند  نیا  میحاال با شوهرم قرار گذاشت

 رفت و آمد براشون راحت ترِ.  یجور

  یکن کمکشون کن یافتادن، سع ری حاال تو خودت رو ناراحت نکن... اونا هم بندگان خدا گ ـ
انشاهلل که شوهر خواهرت هم هر چه زودتر از بند زندان   ینکن یو پشت شون رو خال 
 سفارش دادم، االِن که برسه.  تزایکن براش پ داریرو ب نیخالص بشه... برو نازن

 دم نهار آورده بودم.خو دی د یخانم جون چرا زحمت کش ـ

 بشه گفتم: داری بشنوه و ب نیکه نازن  یبچه گونه طور ی خنده و صدا با

 نهار خودت رو بخور یتو اگه دوست ندار میدوست دار  تزایما پ ـ

 گفت:   دیمال یکه چشماشو م نینازن

 تزا یآخ جون پ ـ

 د ینیبب ریدست تون درد نکنه خانم... خ ـ

 خلوت شد به بهناز گفتم:   یاومدن و وقت ضیمر   ییعصر چند تا تا

اگه   شِت یپ نی نازن ی... اصال تا وقتیزودتر بر یتون  یم ی خسته شده اگه بخوا نینازن ـ
 . امیمن خودم از پس کارا برم ،ی ا ین یتونی م یخواست

  نی... ادی و زود شد ببخش ریاگه د یول امیقربونت برم من خانم جون نه اومدن رو که م ـ
 کنم.  یودم جبران ممشکل حل بشه خ 

آب   خچالی... رفتم سر ومدین  یصداش کردم جواب  دمیخونه مامان رو ند  دمیرس یوقت شب
 که نوشته بود: دمی مامان رو د ادداشتیبخورم 



  ی کم  هی ،یعمه بدر  ی منم رفتم خونه  ادیو خونه نم فِت ی" مهسا جان سالم بابات امشب ش
اگر نه که مراقب خودت باش...  ایب ر یآژانس بگ هیتو هم  یترس یم ییکسالت داره. اگر تنها
 دوست دارم مامان" 

ها هم چه   یکرد... بعض یکرد عالم و آدم رو خبردار م  یسرفه م هیتا   یعمه بدر ن یا اَه
 خودشون ارزش قائلن.  ی واسه 

دادم تنها خونه  حیترج نیهم ی هاشو نداشتم، برا حتیو نص یعمه بدر ی حوصله  چیه
...گشنم شد و  ونیز یتلو   ی . لباس هام رو عوض کردم، نمازم رو خوندم و نشستم جلوبمونم..

 کردم.  مروشیدو تا تخم مرغ برداشتم و با کره ن خچالیرفتم سر 

  ن یا ی خدا تو ی با روغن دوست داشت... وا مروین  ومدی از تخم مرغ با کره خوشش نم رضا
 هفته افتادم.  ک ی  نیا ی بودم که تو فتادهیرضا ن ادی قدر  نیسال ا   کی

کوه؛ مامان چند تا تخم مرغ   می بر می با رضا قرار گذاشت یبعد از عقد محضر  ی جمعه  نیاول
 آبپز کرد و بهم داد. 

 چسبه  یتخم مرغ م  دیاون باال که برس ـ

کوه   ی پا  می دی رس یازش تشکر کردم هنوز آفتاب نزده بود که رضا اومد دنبالم... وقت منم
 بود.  کی شدم، هوا هنوز تار ادهی پ نیم رو برداشتم و از ماشکوله ا

 : دیسرحال بود پرس یلیکه خ رضا

 ؟ یترس یاز ارتفاع که نم ـ

 هم دوست دارم  یلینه اتفاقاً خ ـ

 گفت: یهم با لبخند و به آرام رضا

 م ی چه خوب پس بزن بر ـ



... دمیشن یضربان قلبم رو م  ی سخت بود، صدا  یلیراه به هن هن افتادم... خ ی ها وسط
هم ازم   یو هر از چند گاه  ومدی آسون باال م یلیباشه خ ش یشگیرضا انگار که کار هم یول
 : دییپرس  یم

 ؟ ی خسته که نشد ـ

 گفتم:  یم ارمیکم ن نکهیا  ی واسه  منم

 من؟! ... نــه یک  ـ

باال   ی بته باالال میکه بود خودمون رو به باال رسوند  ی خسته بودم... خالصه با هر سخت یول
 داشت. یو خوراک  ی دکه بود که چا کی   شتر؛یاز وسطاش ب  یکم هی باً یکه نه تقر

 : دی به دکه کرد و پرس ینگاه هی رضا

 ؟ ی خور یم یچ ـ

 ی چا ـ

 ! ن؟یهم ـ

 آره  ـ

اومد   یخواستم وقت یکه رفت منم شروع کردم به پوست کندن تخم مرغ ها م  رضا
 بشه. زیسورپرا 

 زد و گفت:  یت ی لبخند رضا دیتخم مرغ ها رو د  یبرگشت و وقت ی با چا رضا

 کاش نون هم بود  ی گرسنه ام ا یلی... من که خی تخم مرغ آورد ی چه خوب کرد ـ

رضا کامل شده   یدر آوردم... فکر کنم که خوشحال ینون بربر کهیت هی  فمیمن از داخل ک  و
 بود که گفت: 

  ی استم رو کردخو یمثل جادوگرها هر چ ول یدستت طال... ا ـ



کلفت و کفش با   لیافتادم... مرد با سب میقد  ی ها یفارس   لمی ف ادیام گرفته بود دوباره   خنده
 یکرد تا نامزدش... گاه یاز رفقاش رفتار م یکیمثل  شتری... رضا با من بیپاشنه تخم مرغ

 داد که من اصغر آقام، رضا هم داش رضاست. یاحساس بهم دست م نی وقت ها ا

 برام جالب بود تا آزاردهنده.  شتریرفتاراش ب ن یاون روزها ا اما

 : دمی خورد ازش پرس یم یگذاشت و دو لپ  ینون م ی طور که تخم مرغ ها رو ال نیهم رضا

 ادا؟ ی که باالش تاب داره فکر کنم بهت ب ییال یبیس نی... از ا؟یذار ینم لیبیچرا س ـ

 ور لپش هل داد و گفت:  هیدهنش رو به  ی غذا تو رضا

 ! اد؟یخوشت م لیبیتو س یعنی!... ؟ی گ یم یچ ـ

 ی شیآره... به نظرم با مزه م ـ

 مهسا جون بگه   یچشــم... هر چ ـ

 خوش گذشت. یلی... اون روز خشدیگفت مهسا جون، قند تو دلم آب م  یم یوقت

خونه شون...  میداد که بر شنهادیرضا پ میخورد  کی رستوران ش هینهار رو تو  نکهیاز ا  بعد
خواست روزمون با اَخم و َتخم   یشدم، دلم نم  مونیبعذش پش یاولش قبول کردم ول 

 نموند.  ادیرضا اومد خونه مون اما ز نیهم ی خراب بشه برا هیمرض

  ر ییاش تغ افهیکه ق شد یم یساعت می حدود ن ،ی استکان چا هیو خوردن  ک یحد سالم عل در
هاش غرق شده باشه،   یصبح رو نداشت... داغون بود انگار کشت تی کرده بود اون بشاش

اصرار نکردم که بمونه... سرخوش و سرمست به اتفاقات اون   ادیز یِ جور نیا  دمیمنم که د
 کردم.  یروز فکر م

گفت و   یباهام تماس گرفت... حالش خوب بود، م   ازدهیدور برِ ساعت   باً یشب تقر   همون
 ی... اون وقت ها جز خوبیمنم رفتار غروبش رو گذاشتم به حساب خستگ دی خند یم

 کردم. یفکر نم ی ا  گهید  زیهاش به چ



شنبه همون هفته دانشگاه بودم، کالس آخرم ساعت پنج غروب تموم شد ومن ساعت   سه
  نی شکردم که رضا رو تو ما یم   یخداحافظ نیدر دانشگاه داشتم با نوش ی جلو میپنج و ن

 داد. ی داشت برام دست تکون م دمید

  می هنوز نرفته و داشت نیافتاد نوش ادمیرفتم سمتش   یخوشحال شدم داشتم م دنشید از
 و گفتم:  ن ی... برگشتم سمت نوشمیکرد یم  یبا هم خداحافظ

 هول شدم.  دیِا... ببخش ـ

 زد که: یزی آم طنتیهم پوزخند ش نینوش

 بله معلوِم... بدو بدو که شاهزاده منتظرتِ  ـ

 کردم:  تعارف

 م یرسون یتو رو هم م ایب ـ

 عقب عقب رفتن گفت: نیو در ح  دیخند

 ... برو خوش بگذره یخواد مهربون بش یحاال نم ـ

 جلو رو باز کردم و نشستم.  یدست تکون دادم و رفتم سمت رضا... در صندل منم

 بهم داد... با تعجب گفتم:  چیکادو پ ی  بسته هیاز حال و احوال رضا  بعد

 ! ه؟یچ  نیا ـ

 یفهمیبازش کن خودت م  ـ

زنونه...  نِ ی ری ش ی بو هیعطر بود،  شهی... شدمیخوشگل د ی  شهیش هیرو که باز کردم   کادو
 باالست. متشی ق یلیمعلوم بود خ

 زده نگاهش کردم و با لبخند گفتم: ذوق

 داره.  یخوب ی ... چقدر بوی رضا تو فوق العاده ا ی وا ـ



 به غبغب انداخت:  ی هم باد رضا

رو   میکن یرو که قراِر توش زندگ  ی خونه ا خوادی دلت م گه؛ی د مینیخوشت اومد؟... ما ا ـ
 ؟ ینیبب

 عطر بودم جواب دادم: ی که هنوز تو هپروِت بو من

 . شدیروم نم یت بپرسم ولدوست داشتم در موردش از  شهی... همخواد یبله که دلم م ـ

   خوادیکه رو شدن نم نی!!... اوونــهید ـ

ساختمون شش طبقه از ظاهرش    کیبه   می دیرس  نکهیتا ا  دیچیرو پ ابانیچند تا خ بعد
 . نمیخواست داخلش رو هم بب یدلم م یلیبود خ کی معلوم بود بزرِگ... سنگ شده و ش

 رو داد به من و گفت:  دیکل رضا

 خودت بازش کن  ـ

 سمت آسانسور... می رو باز کردم رفت ی ورود در

 چندِم؟  ی طبقه  ـ

 دوم ی طبقه  ـ

در باز هم من در آپارتمان رو   ی جلو  مید ی رس یدو روفشار دادم... وقت ی طبقه   ی دکمه  ومن
خودم   شی پ شهی مکنم، ه یزندگ  نجایکه من قراِر ا   شد یوارد شدم باورم نم یباز کردم... وقت

کنه تا بعد ها کم کم   یزندگ   کی کوچ ی خونه  هیتو   دیبا  شی کردم آدم اول زندگ  یتصور م
تازه    هی  ی متر آپارتمان برا  ستی بزرگ بود؛ دو یلیخ نجایاما حاال ا ه،کن شرفتیبتونه پ

 بود.  یعال زیعروس و داماد... همه چ

 چطوره؟  ـ

 ی ... امروز همش خوشحالم کردهیعال ـ



راهرو قرار داشتند،   هیجدا بودند و تو  ییرا یاتاق ها رو نشونم داد سه تا اتاق که از پذ رضا
هم   یی اون دو تا اتاق بود... دستشو ی از اتاق ها هم روبه رو یکیدوتا اتاق کنار هم و  

  ی ود... حمام هم تواما جالب ب شد یم ی دو متر  دی پهن نبود شا ادیراهرو، راهرو ز ی انتها
 بود که کنار هم بودند. یدو تا اتاق  ناز او  یکی

گرفت...  یداخلش جا م ینهار خور  زی م هیراحت  شد یم ی حدوداً چهل متر آشپزخانه
 بودند.  یو عال  کی ها ش نتیکاب

 رو به رضا کردم و گفتم:  ادیز  جانیه با

 ! م؟یکن یزندگ   نجایقراِر ما ا  یعنی ـ

 جواب داد:  یبا غرور خاص رضا

 خب معلوِم بلــه  ـ

 :دی پرس طنتیبا ش بعد

 ومده؟ ی خوشت ن هیچ ـ

شروع    ییجا  نیهمچ هیمون  یکردم که اول زندگ  ی... اصاًل فکرشم نمهیعال نجاینه ا ـ
 مون.  یسرخونه و زندگ   میا یدو ماه زودتر بگذره تا ب یکی نیکاش ا ی بشه... ا

 باال رفته گفت: ی و با ابرو  یخاص یرک ی با ز رضا

 نجا؟؟ یا ی واسه   ای  شهیمن تنگ م  ی دلت واسه  هیچ ـ

 گه یقشنگه د نجامیا یول یخودت لم یدل نی... خب اول؟یکن یم ییبدجنس... بازجو ی ا ـ

  فیمهتا تعر  ی مامان و بعد برا ی رو با آب و تاب اول برا هیخونه قض دمی رس یروز وقت اون
 . نیوشن  ی کردم و روز بعدش هم برا



ازش  نو یبار ا هیاش به کل فرق کرده بود... من فقط  افهیق دمیبعد که رضا رو د یسر
 کرده بود. ش یخواسته بودم اما اون عمل

صورتم و بلند   ی دستم رو گرفتم جلو دمشید  یپهن و پرپشت وقت لیبیس  هیبا  رضا
 ...دمیخند

 اخم کرد و با اخم لبخند زد و رو به من گفت: رضا

 ؟ی خند یزهر مار چرا م ـ

... دمیاصغر آقا، بهت گفت زهرمار" و دوباره خند  ی خودم فکر کردم "مهسا بازم شد با
 دنبال خودم و بلند مامان رو صدا زدم:  دمشیدستش رو گرفتم و کش

 ... آقا رضا اومده ایمـامـان... مامان ب  ـ

 و با لبخند گفت:  رونیب دیکش  رو از دستم دستش

 ؟ ی کجا؟!... کجا؟!... هنوز نظرت رو نگفت ـ

 .... یول ی ... بامزه شدست؟یام معلوم ن افهینظرم از ق ـ

  ی اما مامان اومد جلو شهیمزه م یب گه ینزار بمونه د شتریدو هفته ب یک ی  یبگم ول خواستم
 ن گفت: در و حرفم نصفه موند... بعد از حال و احوال مامان رو به م 

 رو سرت؟!  یچه خبرِت مهسا خونه رو گذاشت ـ

 خنده جواب دادم:  با

لحظه فکر کن آقا رضا بخواد منو   هیچه بامزه شده.... مامان    لیبیآقا رضا با س  نیمامان بب ـ
 صدا کنه.

 رو کلفت کردم  صدام

 خسته ام. اریبرام ب ی استکان چا هی فهیضع ـ



 تو خنده هاش گفت:  مامان

 یزن ی م ییخدا نکشتت مهسا چه حرف ها ـ

 رو به رضا کرد  بعدش

 گه یم ییزا یوقت ها چه چ یمهسام بعض  نیپسرم... بفرما داخل ا ی خوش اومد ـ

  متی... رضا فرصت رو غنارهیب  ی هم مامان رفت آشپزخونه چا ی رو به رو می نشست یوقت
 شمرد و گفت: 

 دم یمامانت خجالت کش   ی جلو یتبود راه انداخ یلمیچه ف  نیا ـ

 . ی کردم باهات، آخه بامزه شد یشوخ یچ ی نه بابا خجالت برا  ـ

  نی کوچکتر ی چقدر اون روزها بچه بودم... برا  نمیبیم کنمیکه به اون روزهام فکر م االن
  نیهم د یگفتم حتماً با  یکردم... با خودم م یکردم... به رفتارهاش فکر نم یذوق م یزیچ

 طور باشه. 

 رو به فکر فرو برد.  ایغِم دن یافتاد که مِن ب ی اتفاق هیبار   کی  اما

 ی به خونه  یخبر سر یگرفتم ب می روز تصم هی می بود که عقد کرده بود یماه دوم حدوداً 
نداشتم، با خودم فکر کردم حتماً تو   یاز رضا خبر شدیم یمادرشوهرم بزنم... دو سه روز

نهار  ستی... با خودم گفتم االن که صد در صد رضا خونه نشلوغِ  یل یسرشون خ دون یم
افکار به سمت   نی مونم، با هم یعصر که رضا برگرده منتظر م تافرشته خانم  ی خونه  رمیم

 مادرشوهرم حرکت کردم. ی خونه 

  یمنتظر موندم جواب ی ا هیزنگ فشار دادم، چند ثان ی در انگشتم رو رو  ی جلو دمی رس یوقت
بار ششم انگشتم رفت   ی برا  ینبود... وقت یاز کس یدوباره زنگ زدم... باز هم خبر دمینشن
  ی انگشتم رو از رو ستیخونه ن یتصور که کس نی حرصم در اومده بود با ا  گهیزنگ د ی رو

  دی شا هیکنم... چند ثان یخال چارهیکارم خواستم حرصم رو سر زنِگ ب نیزنگ برنداشتم و با ا 
 رو شناختم که گفت:  هیمرض  ی که صدا دیطول کش ی ا قهیدق مین



 ـــه؟ یک  ـ

 منم با شعف و البته حرص جواب دادم: ـ

 پس چرا....  دییمنم مهسا باز کن درو... کجا ـ

رد شدم و به ساختمون   نگیدرو زد و در باز شد.... از پارک  ی رو کوبوند و دکمه  یگوش که
 تونستم باور کنم. ینم دمید یرو که م  ی زیپامو تو خونه گذاشتم اون چ یوقت دمی رس یاصل

  ی ... دو تا از تابلوهاختیر ی آشپزخونه نشسته بود و اشک م ی گوشه تو هیخانم   فرشته
شکسته بود...  زیم ی افتاده بود... گلدون رو نیزم ی شون رو  یکیکج شده بود  وارید ی رو

انگار غارت  قاً یاومده بود وسط پرت شده بود... دقکه از جا در  ییتلفن با دکمه ها یگوش
 کرده بودند. لهگرا به اون خونه حم 

لحظه به خودم  هیکردم...  یاوضاع آشفته بود... منم مات و مبهوت به دور برم نگاه م یلیخ
 :دمیاومدم رفتم سمت فرشته خانم... سالم کردم و با ترس پرس

 کجاست؟  هی.. مرض!!.؟یِ جور نی چرا ا نجا یشده؟!... ا یچ ـ

   رونیب دی در اتاقش رو باز کرد و پر هیناگهان مرض که

 ... نی صفا آورد  نیبه به عروس خانم... خوش اومد  ـ

ور دماغش خون   هیهاش پاره بود و از  نیاز آست یکیکه  یدر حال زدیتند حرف م تند
 چشمش کبود شده بود.  ی و البته پا ومدیم

  یداشت چرت و پرت م زیر هیداد  یهم که امون نم هیترس برم داشت؛ مرض دمیکه د اونو
 زدم:  ادیگفت... منم سرش فر

 چه خبره؟!  نجایبگه ا یکی... گهی بسه د ـ

 گفت:   ختیر  یو همون طور که داشت اشک م  هیگر ری زد ز هیمرض



 بشه... دسته گل شوهر جانِت... آقا رضا جونت..  یخواست یم یچ ـ

 گفت:  هیخانم که تا حاال ساکت بود با تحکم به مرض فرشته

 برو تو اتاقت  ـ

 اون حرف مادرش رو قطع کرد و رو به مادرش ادامه داد: اما

... بالخره که ؟یکن یمخف  ی خوایم ی... اصاًل تا ک ؟یکن یازش مخف ی خوایرو م یچ ـ
  زیچ  هیآقا رضاتون سر  شهیخان داداش ما ضعف اعصاب داره... بالخره که معلوم م فهمهیم

... بعد هم رو به من  رهی م رهی گ یبعدم راهشو م ندازه یراه م یبزرگ  نیقشقرق به ا   کیکوچ
 کرد گفت: 

لقوه زن  قاتل با نیا ی نبودم واسه  یبه ازدواجتون نبودم، اصاًل راض ی من از اولش راض ـ
نذاشتن که بگم، از من  یعنینگفتم  یچیه  گهی اصرار خودشون بود... منم د رن،یبگ
 جزِو محاالِت.  یآدم نی همچ هیبا    یجونت رو بردار و درو؛ زندگ  ی شنویم

دونستم، با خودم گفتم   یدونم چرا خودم رو مسئول م یسوخت... نم  هیمرض ی واسه  دلم
خانواده مشکالتشون رو خودشون حل کنن...   نیبهتره برم تا ا ستیکه االن وقت موندن ن

  دیرو که نبا ی زی ناخواسته اومدم و اون چ ایفکر کردم که من خواسته   نی اما بعد دوباره به ا
رو به  موندن  نی هم ی خانواده ام، برا ن یاز ا ی ضمن من االن عضو رد  دمیرو د  دمید یم

 دادم. حیرفتن ترج

... منم  کردیدستاش گرفته بود و فکر م ونیتو اتاقش بود و فرشته خانم سرش رو م هیمرض
از خونه  یمی ن باً یگذاشتم و مشغول جمع و جورکردن خونه شدم... تقر ی رو گوشه ا فمیک 
 و گفت: رونیشده بود که فرشته خانم از فکر اومد ب زیتم

 .میکن یم  زیتو زحمت نکش خودمون تم زمی عز ـ

 دادم گفتم:  یطور به کارها ادامه م نیکه هم منم

 زودتر تموم بشه   نی بزار ینه چه زحمت ـ



 و گفت:   رونی کنان از اتاق اومد ب هیگر هیمرض

 اَشه شهی... کار هم؟یِ تموم شه... مگه تموم شدن ـ

 خانم با اخم به دخترش تشر زد که: فرشته

 برو تو همون اتاقت  ای کمک کن  ایب ـ

فرشته خانم و   ی و آوردم جلو  ختم یدم کردم و سه تا استکان ر ی خونه مرتب شد چا یوقت
 رو صدا کردم هیبعد مرض

 بخور ی چا ای ب هیمرض ـ

 خورم...   یکه نم  دیهم از تو اتاقش داد کش هیمرض

 ...ی خسته شد  نیبش ای... تو بادیولش کن خودش م ـ

  یطور نیا  ی... سر چرن؟یبا هم درگ  شهیو رضا هم  هیشد؟... مرض یطور نیشد که ا یچ ـ
 شد؟ 

خب  یمدت هم تحت نظر بود ول هیبچه ام رضا ضعف اعصاب داره...  ی که نه ول شهیهم ـ
 . ارن یزود جوش م  ن،یعصب گهید  نیطور ن یها هم ا ینداشت... بعض ی ا جهینت

که از  یزخم ری مثل ش هیمرضکردم... ناگهان  یگفت و من به رضا فکر م یخانم م فرشته
و  ستادی مادرش ا ی و رو به رو  رون،یب  دیقفس فرار کرده باشه در اتاقش رو باز کرد و پر 

 :دیو آشفته بود روبه مادرش نال  ختیر یهمون طور که اشک م

 ؟ یکن یازش پنهون م یرو دار یچ ـ

 رو کرد سمت من و با تشر گفت:  بعد

بوده، هر بار دو سه   یبستر مارستانیت ی تو یآقا داداش ما دو سه سال نی ا زمنیعز  نیبب ـ
... اونم تا  اوردشیرفت و م  یسوخت م یمامان خانم دلش م  شدهی ماه. حالش بهتر م



... شدیمثل قبل م شدیخوب بود اما قرص هاش که قطع م خوردی قرص هاشو م یوقت
نشده به فکر   ریا هم تا دنداره... شم  تعادلداداش ما  نیخالصه اش کنم مهساجون ا

 بر باد رفته ات باش.  یِ خودت و زندگ 

رضا  یعنی شده بودم...  رهیخ ه یو به مرض د یجوش ی از چشم هام مثل آب از چشمه م اشک
 : دمی و نال نییدفعه سرم رو انداختم پا  کیبود...  شیروان پر 

جون   هی... مرض می االن ما رسماً زن و شوهر میعقد کرد ن؟…مای بهم بگ د یها رو االن با  نیا ـ
 یفکر کنم نه خان یعنی... ؟یچ  یعنیبکن  تی به حال زندگ  یفکر هی یگ  یبه من م یوقت

رضا ازش جدا بشم؟... اگه  ی رفته... برم دادگاه به خاطر عدم سالمت روح یاومده نه خان
 ؟ یرابطه رو خرابش کن هی یسادگ  نیبه هم ینستتو یم ی خودت بود

  نایچند مدت چطور مادربزرگم که حدود هفت سال با رضا ا نی کردم تو ا یاشتم فکر مد 
 متوجه نشده؟  ی زیبوده چ هیهمسا 

 خانم انگار ذهنم رو خوند  فرشته

  ی ال یفام یببرن... حت ییبو هی قض نی از ا هیدرو همسا  م ینذاشت میکرد یآبرو دار  یلیما خ ـ
فوت کرد، اون موقع رضا   امرزشیخداب ی شروع شد که بابا یحالتاش وقت نی... اکمونینزد

 بچه بود. 

بابا صداش   ه یکه رضا و مرض ییچه خبره؟!!... پس اون آقا  نجای!!!... اامرزش؟یخدا ب ی بابا ـ
 ! ه؟یک  کننیم

با پدر من    دهی شوهرش رو از دست م یاون آقا پدِر من... در واقع مامان فرشته وقت ـ
 . شمیازدواج هم من م نیو حاصل ا کنهیازدواج م

همه موضوع مهم از من    نیکردم گول خوردم، ا یبودم... احساس م یشدت عصبان به
ازدواج   نی دونستم جوابم به ا یرو م زهایچ نیاز همون اول ا  دی مونده بود... شا یمخف
 دهن منو بسته بودن.  تی کردن واقع یبود... اما رضا و فرشته خانم با مخف یمنف



 بودم... رو کردم به فرشته خانم و گفتم:  یعصبان یلیکه خ یجام بلند شدم در حال از

 عجله دارم.  نیهست بگ ی ا  گهید  زیاگه باز چ ـ

 ... نکنه؟ ی دیشام بمون هنوز که رضا رو ند   ، یبر ی خوایکجا م ـ

 کردم که:  خشم نگاهش با

که من   دی ... شما هم به پسرتون نگرمیبگ میتصم تینگرفتم تو عصبان ادی من  دینترس ـ
 . دی دیبودم اصاًل انگار نه انگارکه امروز منو د نجایا

  فمیاومد دنبالم دست انداخت و ک  هیرو برداشتم و به سمت در حرکت کردم... مرض فمیک 
 : دیرو گرفت و نال

کنم منتها من   یرو ازت مخف  یزی خواستم چ ی... باور کن من اصاًلنم؟؟یبخش  یما رو م ـ
 داد.   ینم یتیمن اهم ی به حرفها  یکاره بودم، کس چی وسط ه نیا

  یخصومت  چ ی... تو حرفهاش و نگاهش هدمید یم  یجور نیرو ا هیبار بود که مرض نیاول
 روم گفتم:کنار زدم و آ  فمیک  ی نبود... با محبت بهش نگاه کردم و دستش رو از رو

 خداحافظ  ـ

شوهر من   یعنیکنم با خودم گفتم  کاری چ دیدونستم با  ینم رونی از در اومدم ب یوقت
 !  ؟؟یِ روان

ممکن بود   یعنیکردم که  یفکر م  نیذهنم به ا ی حرف بزنم، تو  یخواست با کس ینم دلم
  ی... من زندگ شدیفکر حالم بد م  نیداشته باشه؟؟!!... از ا یرفتار نیهمچ هیکه رضا با منم  

  یآدم هیبا   دیبدون جنگ و دعوا خالصه کرده بودم و حاال با  ی عاشقانه  ی رابطه  هیرو تو  
به   یهرکس یعنیبود جز خودش...  یکنترل اعصابش دست هر کس کهکردم  یم یزندگ 
 تونست کانال مغز رضا رو عوض کنه.  یم یراحت



غروب بود...  کیمهتا، نزد  ی خونه  دم یرس یچه جور دمیافکار بودم که نفهم نیهم ی تو
رفتن   ی دنبال کاراش بود برا داً ی کردم مهتا خونه باشه آخه اون روزها مهتا شد یخدا خدا م

 به آلمان و گرفتن دکترا. 

مد  رفتم داخل، مهتا او یزنگ در رو فشار دادم... خوشبختانه مهتا خونه بود وقت ی دیناام با
 استقبالم. 

 : دمیپرس یمعطل یجواب سالمش رو دادم و بعد ب یحوصلگ یب با

 کجاست؟  دیحم ـ

 شده؟   یزیچ ـ

 اد؟یم یخونه است؟... ک  دیحم ـ

  نمیکرد که بنش یم تی طور که دستم رو گرفته بود و من رو به سمت مبل هدا  نیهم مهتا
 جواب داد:

 ... شـیپ ی داره، چند تا از بچه ها برا یخونه کالس خصوص ادیم  ری د دی امشب حم ـ

که   یاون ساعت ی خواستم تو یفقط م   اد،یم ری رو قطع کردم برام مهم نبود که چرا د حرفش
مهتا ازم  نکهیمن اونجام اون نباشه تا راحت بتونم حرف بزنم و درد دل کنم... بدون ا 

داشتم   یکردم و شالم رو برم   یباز ممانتوم رو   ی که دکمه ها  یبپرسه همون جور یسئوال
 گفتم: 

 بودم   نایرضا ا ی امروز خونه  ـ

 خب؟!... ـ

ام گرفته بود... مستاصل   هیکردم... گر  فیرو براش تعر  زی و همه چ نیی رو انداختم پا سرم
 حرف هام گوش کرد و بعد رفت تو فکر  ی بودم، مهتا به همه  

 ؟ یگفت یزی به خودش چ ـ



 نه ـ

 ؟ یکن کاری چ ی خوایم ـ

 کنم؟؟  کاریدونم... تو بگو من چ ینم ـ

 صورتم نگاه کرد و گفت:  ی تو قیعم

  رمی گ یروانشناس برات وقت م  کی ... من از ینگفت ی زیکه فعاًل بهش چ ی کرد یخوب کار ـ
  نیبش ا ی... بعد بکنهی م تییچطور راهنما   نیبه اونم بگو بب  یبه من گفت یبرو اونجا هر چ

 . ری بگ میکن و تصم  نیخودت سبک و سنگ شیپ

صبح حرف   ی مهتا موندم و تا دم دما شیاون شب همون جا پ ه،ی حرفش منطق دمید
 . میزد

مامان   دمی به خونه رس یکردم و به سمت خونه راه افتادم... وقت یاز مهتا خداحافظ فرداش
 کردنم  چیشروع کرد به سئوال پ

 خونه؟  ی ومد ین شبیچرا د  ـ

 خواهرم  ی شب موندم خونه   کیمگه  شده یحاال چ ـ

 افتاده باشه؟  ینکرده اتفاق  ییوقت خدا  هینبود... گفتم   نینه نه منظورم ا  ـ

 ! ؟ینـه... چه اتفاق ـ

بابت    نیاز ا  المیخ نی نگه، بنابرا یزی به مهتا سفارش کرده بودم که به مامان چ یکل قبالً 
 . گهیبهش نم یزیاز مهتا بپرسه مهتا چ یزیراحت بود که اگر مامان چ

بگه   یزیچ  یخواست کس یدوست داشتم و دلم نم یلیبود که من رضا رو خ  نیا  تیواقع
دادم مامان و بابا   حیترج نیهم  ی بذاره... برا یمنف ری ازدواج تاث ی من برا میتصم ی که رو

دادن با   یمال ماحت ی اگر ذره ا دی باشه اونا پدر و مادر بودن و شا یندونن، هر چ  یزیچ



ادامه رابطه با  ی منو برا ی من خدشه دار شه را ی خوشبخت دارهمشکل که رضا  ن یوجود ا
 باشه. ینجوریخواست ا یو من اصاًل دلم نم زدنیرضا م

کردم و به خودم  یخودم رو قانع م شتریگذشت من ب  یکه از اون اتفاق م ی ا هیثان هر
 رو از من پنهون نکردن.  یمهم زیدادم که اونا چ یم یدلدار

زده  نیر یش  تی در واقع من خودم رو به خر نم یبیم کنمی که به اون وقت ها فکر م االن
  یرو بزنه حت م ینکنه را دمیترس یمشاور برم م شی خواست پ یدلم نم گهید یبودم... حت

کردم  یمورد نگفتم...راستش از همون اول احساس م نیدر ا  یزیهم چ نیبه دوستم نوش
پسر   هی گفت که اون   یبهم م م یمستق ریغ شهی... همادی از رضا خوشش نم ادیز  نینوش

  ومدینم ن ییپا  گهیرفت رو منبر و د یحتماً م شدی مطلع م ایقضا  نی... اگه از ادونِ یچاِل م
 کرد دست بردار نبود. یتا منصرفم نم

با قد نسبتاً بلند و الغر اندام   ینک یخانم ع کیمشاور...  شی پ می دو روز بعد با مهتا رفت یکی
 بود... خوب به حرف هام گوش کرد و بعد گفت: 

بوده و حاال خوب    یبستر مارستانیت ی مدت تو هی رو داشته و  یماریب   نینامزدت ا نکهیا ـ
 است. گهیبحث د هیازت پنهون مونده  هیقض  نیا نکهیبحِث و ا  کی شده 

 رو گرفته بودم. میمن تصم رونیب  میاز اتاق مشاوره اومد  یوقت

 ازم بپرسه   خوادیم  یدونستم چ یپرسش گرانه نگاهم کرد... م مهتا

کدوم از   چی کنم، اونم که خوب شده؛ مگه ه یمن رضا رو دوست دارم... باهاش ازدواج م ـ
 ؟ ی نشد یخودت تا حاال عصبان نی... همم؟یشینم یما عصب

 مهتا سئوالم رو جواب بده... ادامه دادم:  نذاشتم

  نی من ا یکمتر... وقت  یکی  شتری ب یکی حاال  م،ی دیکنترلمون رو از دست م یما گاه ی همه  ـ
 تحمل کنم. زهاشمیچ نی ا  تونمیهمه رضا رو دوست دارم حتماً م

 . ستیروز دو روز ن کی   یخوب فکرهاتو بکن، زندگ  ـ



 محکم گفتم: یلیوسط حرفش و خ دمی پر

  یکس خوادیخودم و خودت بمونه، دلم نم ن یموضوع ب نی کنم ا یدونم... خواهش م یم ـ
 مامان و بابا. یموضوع با خبر بشه حت نیاز ا

  چیموضوع با رضا ه نیگرفته بودم از ا میبهم قول و انصافاً به قولش وفا کرد... تصم اونم
 نزنم.  یحرف

 . گمی بهش نم یزیدونم منم چ یخودم گفتم اگه اون دلش خوِش که من نم شیپ

  کی  ن یکردم ا یکنم. فکر م یم یکردم دارم کار بزرگ  یکردم، فکر م یم یبزرگ   احساس
رو با پدر    هیقض ن یخواست ا ی دلم نم یرسالِت که رو دوش مِن... بچه بودم خام بودم حت

ببرن مانع  یی بو هیقض نیکردم اگه از ا  یفکر م  د یدونم شا یبزرام... نم  ونیو مادرم در م
 کردند. ینگاهش م  ی ا گهیاز اون به بعد جور د شدندیاگر هم مانع نم ا یاردواجمون بشن 

  یعنیساعت هفت غروب بود اومد دنبالم  م،ینیکه همو بب می روز بعد با رضا قرار گذاشت دو
جعبه  ه یکرد و بعد  یباهام احوال پرس ی عاد یلیبعد از تموم شدن کارش... خ  باً یتقر

 بهم داد.  چیکادوپ

نه؟... جعبه رو  ایدونه که من از ماجرا خبر دارم  ی دونستم م یشده بودم نم جیگ  راستش
 نگاهش کردم. رضا لبخند زد و گفت:   دی ازش گرفتم با ترد

 ؟ یبازش کن ی خواینم ـ

 :دم یطور که جعبه تو دستم بود نال همون

 ...؟ی ندار یتو حالت خوبه؟... مشکل ـ

 : دی لب رضا خشک شد و با تعجب پرس ی رو لبخند

 ؟ ینیبی مگه نم گهی... خب خوبم د ؟یِ چه سئوال ن ی ساعت ا م یدفعه چت شد بعد از ن هی ـ



بشه تا   یکنم عصب  یبشم بهتره که کار تشیمتوجه شخص نکهیا  ی بهم گفته بود "برا مشاور
خودش  ی تونه رو یم ای ... آکنهیم ریی چقدر تغ ای  ،یِ تحملش چه جور ی آستانه  نمیبب

آدم   کی نه   ایهم رضا همون رضاست  تیموقع عصبان ایحداقل کنترل رو داشته باشه؟... آ
 تحمل."  ابل ق ریآدم غ هی... شهیم گهید

مخصوصاً   ت،ی هم وقت عصبان یکی سفر  یکی  دنی م"آخه آدم ها خودشون رو دوجا نشون 
و   زمیگل و بلبِل و عز یکه همه چ ی تو حالت عاد یآدم  چی مهِم چون ه یلیخ تیعصبان

و در کل   کنهینم یبد دهن ای  شکونهینم یزیبر وفق مراِد چ یفدات شم به راهه و همه چ
رو هم   نی... اشهیآدم رو م تی که شخص ِت یعصبان وقت. زنهی ازش سر نم یمعمول ریکار غ

هست اگر   ی ادی تون احترام ز ن یب  نیبنابرا  د، ی سقف نرفت  کی  ری که شما ز ی ریدر نظر بگ د یبا
  ی فحش بهت داد مطمئن باش تو کی جمله   هیشد و اون تو  تشیباعث عصبان یکار
 تر."  اکوحشتن یلیخ  ی زهایبه چ شهیم ل یاون فحش تبد دیمشترک که بر  یزندگ 

از ذهنم گذشت   هیکه اون روز مشاور بهم گفته بود در عرض چند ثان یی حرف ها ن یا تمام
 خواستم به حرف هاش عمل کنم   یاما نم

رضا رو   گهی مردد شم... من د  مم یکنه که تو تصم ی شه کار یبزنم عصبان یحرف دمی ترس یم
  یخواست با رضا زندگ  یعاشق کور که فقط دلم م ک یدوست نداشتم عاشقش شده بودم،  

 کنم.

که رضا بهم داده   ییباز کردن کادو  ی اون روز که من تو یحت نم یبیم کنمی که فکرشو م االن
کرد... اما اون روزها من خودم رو زده بودم به   یم ش ی داشت عصبان نی بود تعلل کردم هم

بود که   نی ا ت یرضا شده بودم اما واقع هیدونم عاشق چ یبرام مهم نبود... نم دیشا  ت یخر
 .قم عاش من عاشق بود

  چیکه به ه یمشاور در صورت  شیکه من چرا رفتم پ کنمیفکر م نیروزها همش به ا نیا
 کدوم از حرفهاش عمل نکردم.



از موضوع خبر نداره   دمیکردم از طرز حرف زدنش  فهم یطور که رضا رو نگاه م ن یهم من
نگفتن که من اون روز اونجا بودم و از   یزیکه مادر و خواهرش بهش چ دی فهم شد یم یعنی

 خبر دارم. انیجر

 خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:  ی زود

 . کنمی... االن بازش م ؟یشی حاال چرا نارحت م ـ

  ونیپاپ هی چسب زده شده بود و   قهیبا سل یلیشروع کردم به باز کردن کاغذ کادو که خ و
 کردم گفتم:  یکرد... همون طور که باز م یم ییقرمز روش خودنما 

 آقا!  ی کرد  چش یکادو پ قهیچه با حوصله و با سل ـ

 و زمزمه کرد: دی خند رضا

 کنه یم قهیآدم رو با سل اری  ی هوا ـ

 ذره هم شک نکردم. کی   ممیجمله به عشقم و به تصم  نیا  دنیمن از شن و

اش خوشم    قهیقشنگ بود، از سل  میمال  هیو با حاش ی آب  نهیبا زم ری حر یروسر  هیجعبه  ی تو
 کرد گفت: یسرم و نگاه  ی رو ازم گرفت و سه گوش کرد و انداخت رو ی اومد... روسر

   ادی... بهت می قشنگ شد ـ

                                          ********************** 

افتاده بود و   که سرد شده بود و از دهن مرویقفل در منو به خودم آورد، تخم مرغ ن ی صدا
 داد که من باز در گذشته غرق شدم. یپارچ هم آب شده بود و آب گرم نشون م ی تو خی

 : دیپرس دیبرگشته بود، منو که د مارستانیبود که از ب بابا

 موقع شب؟؟!...   نیا ـ

 انداخت و ادامه داد: شیبه ساعت مچ ینگاه ک یبعد   



 باباجان؟!  یخوریتخم مرغ م یوقت صبح دار  نیا  دینه ببخش ـ

 و جواب دادم:  دمیخند

رفت بخورمش... اگه شما   ادم یمثاًل شامم بود اونقدر فکرم مشغول شد که  نینــه... ا ـ
 ارم؟یب  دیخور  یم یزیچ

 ... تو هم برو بخواب مگه فردا.... خوابمیحموم بعد هم م رمیخسته ام م یلینه من خ ـ

 که:  دیافتاده باشه خند ادشی ی زی که چ یانگار بعد

     ؟یداری ب نیهم ی واسه  لِ یاومد فردا تعط ادمیآهان  ـ

رفت سمت حموم برگشت و   یطور که داشت م نیسرم رو تکون دادم... بابا هم منم
 دلسوزانه نگاهم کرد و ادامه داد:

 .شهیدرست م  یقدر مشغول کرده اما غصه نخور همه چ  نیفکرت رو ا ی دونم چ یم ـ

 حرف رو عوض کرده باشم گفتم:   نکهیا  ی و برا نییسرم رو انداختم پا منم

 . ستیمامان خونه ن یراست ـ

 !... کجاست؟! ست؟یخونه ن ـ

 ! ششیکسالت داشته مامان رفته پ ایگو  ی عمه بدر ی خونه  ـ

حتماً اونم    ه،یچ ی شد حدس زد خنده بابا برا یو سرش رو تکون داد و رفت... م  دیخند  بابا
 داشتم از سر گذرونده بود. یرو که من راجع به عمه بدر  یهمون فکر

  بخوابم یرو جمع کردم، ظرف ها رو شستم و رفتم سمت اتاقم که کم  ز یرفت من هم م بابا
بهناز و خواهرش افتادم  ادیلحظه  کیبود...  ریلحظه آرامش نداشت همش درگ  کی ذهنم 

 و از خدا خواستم تا کمکشون کنه.

 جور سرگرِم. هی یهر ک   ایدن نیا  ی تو دمیتختم بودم با خودم نال ی طور که رو نیهم



که بلند    ومدی مامان م ی شدم... صدا داری بهتر بگم لنگ ظهر بود که از خواب ب ایوقت   رید
  یجور نی... آخه فقط با اون ا زنهیداره با مهتا حرف م دمی فهم زد،ی بلند با تلفن حرف م

 حرف بزنه!  یجور ن یا  دی چون تلفن از خارجِ با کنهیهم فکر م دی شا زنهی حرف م

رو داد به  یو گوش دی بق معمول بغضش ترک که ط زدی جور با بغض باهاش حرف م نیهم
 کرد. یم هیکردم، اونم داشت گر کیمن... با مهتا سالم عل

 کن. هی بچه ننه کم گر ی ا ـ

 رو خورد و جواب داد: بغضش

 ... تموم شد؟                        ؟ی کار کرد ی تو چ ـ

 گه ینه هنوز... چند روز د ـ

 داد و گفت:  می شد و دلدار ناراحت

 اصاًل غصه نخور   ـ

 ... ولش کن از خودت بگو  گهیسرنوشت د ـ

و من رفتم سراغ مامان که همچنان داشت    میکرد  یو بعد خداحافظ می با هم حرف زد یکم
 زمزمه کرد: دی هاش تا منو د هیگر  نی کرد و ب یم  هیگر

منم رفتم جلوتر تا  اش شدت گرفت؛  هیغربِت، تو هم که... و گر اریبچه ام مهتا که تو د ـ
 آرومش کنم.

 گرده   یروزها هم بر م نی و هم رهی گ یم یمهتا که خدا بخواد داره دکتر ـ

 گفتم:  یطنت یبا خنده ش بعد

 منم که وِر دلتم  ـ

 که گفتم مامان چپ چپ نگاهم کرد و گفت: نویا



 ! ؟یفهمیتباه شده ات دلم خوِن خون چرا نم یزندگ  ی واسه  ـ

 جواب دادم: یالیخ ی شدم و با ب مغموم

 ! گهیکرد سرنوشت د شهیچه م ـ

 :دیکرد نال یم  هیطور که داشت گر نی هم مامان

  سانسینه ل ی بود  مانیفوق تخصص زنان و زا   دی االن با یکه دار یهوش نی تو با ا ـ
 . یبابات نبود همون هم نداشت ی اون مطب که اگر اصرارها ی نشستن تو  ،یی ماما

 رو گذاشتم رو شونه اش و فشار دادم  دستم

 .شهیبود، خوب شد که داره تموم م ی بد ی آره واقعاً اون روزها روزها ـ

  ی هم برا ی فنجون چا  کیخودم درست کردم و   ی برا ریلقمه نون و پن هیآشپزخونه   رفتم 
 : دمیفضا رو عوض کنم پرس نکه یا ی و برا و آوردم براش ختم یمامان ر

 چه خبر؟... حالش خوب شده؟  یاز عمه بدر ـ

 کرد جواب داد:  یکه داشت اشک هاش رو پاک م  مامان

 آره خدا رو شکر   ـ

 نبود ش ی به نظر من اون از اولشم طور یول ـ

 گه یبگم روزگار د یچ  کنهیم تشیاذ  شیینباشه... تنها شی جسماً طور دی شا ـ

 ش یی بعد شروع کرد به خوردن چا و

 :دمی خوردم رو به مامان پرس ی همون طور که داشتم لقمه ام رو م منم

   ؟ینهار که نذاشت ـ

 ـ نه چطور؟  



 گفتم امروز نهار رو من بذارم   یچیه ـ

دارم همون نهار رو خودت بزار؛ تو   دیکم خر  هی  رونیآره دستت درد نکنه... اتفاقاً من ب ـ
 ؟ یندار الزم  یزیچ  رونیب

 نه ممنون  ـ

 به دست و صورتش زد و چادرش رو سر کرد و رفت. یاز جاش بلند شد، آب مامان

  یبپزم، ناگهان قطره اشک تزایداشتم پ میدر آوردم تصم زریرو از فر  تزایپ  ر یبلند شدم خم منم
مدت انگار   ن یا ی صورتم حس کردم... تو ی ول شده از گردنبند باشه رو  دی رو که مثل مروار

خاطراتم بودم، اما نه من دنبالشون نبودم  یادآوریگرفته باشم دنبال   سمینوع مازوخ هی
دوست داشت...  تزایمهبد افتادم پسرم که پ ادیکردند؛  یمن بودند که رهام نم از ییاونا جز

براش   خواد یاً ازم مبزرگ شه حتم یکردم وقت یتصور م  شهیچقدر براش آرزو داشتم هم
جورواجور...   ی زهایمداد و پاک کن... وچ خواد،ی درست کنم... ازم دفتر م دی جد ی غذاها

خواستم مامان   یکردم... اصاًل نم هیگر  ی ها ی هاو  یصندل ی نشستم رو دیبغضم ترک 
 خودم رو جمع و جور کردم. ی غصه بخوره، زود شتریام بشه ب هیمتوجه گر

رو گذاشتم سرجاش و دوباره نشستم... با  تزایپ  ر ینداشتم خم تزایحوصله پختن پ گهید
 کنم اصاًل حوصله ندارم. یگفتم که غذا رو من آماده م ی کاش به مامان نم ی خودم گفتم ا

 ی دوست داره، واسه  دهیدونستم مامان کباب کوب یم رمی بگ رون یگرفتم غذا از ب میتصم
 سفارش دادم. دهیدو پرس کوب می و ن کی ساعت  ی تلفن رو برداشتم و برا نیهم

  ضی و پاش مر ختیمادرشوهرم و شاهد ر ی که من ناخواسته رفتم خونه  یاون روز از
شده بودم که قرار بود ازم پنهون    زهای چ یلیبخوام متوجه خ نکهیرضا بودم و بدون ا ی گونه 

  نیداشت بار ا یخوبذات  دی دونم شا یباهام خوب شده بود نم هیمرض ی بمونه... رابطه 
نمونده بود   یپنهون کردن باق ی برا یزیکرد و حاال که چ یم ینیرو شونه هاش سنگ هیقض

 از عذاب وجدان راحت شده بود. 



خونه مون و حاال اگه من بودم با خودم   زدیزنگ م دید  یمنو نم یاگه چند روز ادمِ ی یحت
روز   هیکه مامان تعجب کرده بود و  د یپرس یاگر هم نبودم احوالم رو از مامانم م زدی حرف م
 :دی ازم پرس

 افتاده؟!  یاست؟!... چه با اخالق شده؟!... اتفاق  هیهمون مرض نیا ـ

 با خنده جواب دادم: منم

 دونم... حتماً متحول شده   یچه م ـ

 بفهمه.  یزیچ  یخواست کس یدونستم اما دلم نم یرو م لشیکه دل خودم

حاضر بود و چند تا   باً یام تقر هیزینمونده بود، جه یبه عروس  شتریدو هفته ب یکی  گهید
با رضا بحثم شده بود اما گذاشتم به  یمدت چند بار نیا ی مونده بود... تو ز یخورده ر

رنِگ، بالخره هر   کیگفتم "آسمون همه جا  ی... با خودم م یزن و شوهر ی حساب دعوا
  یکم کی حاال رضا هم   یگاری س  یکیمعتاِد،   یکیدزِد، یکیداره...  ی رادیو ا  بیع هی یکس

"... شهیدرست م  مونیسر خونه زندگ  می بر  ستمین  بیمنم بدون ع ستین ی زیتند مزاجِ چ
 دادم.  یم  یکردم و دلدار یحرف ها خودم رو قانع م  نی با ا شهیهم

  ی... اما نماوردیشکل از دلم در م  نیرضا به بهتر  شد یهر بار که بحثمون م نکهیا  صاً مخصو
 بره.  یم نیحرمت رو از ب ی گاه پرده  یگاه و ب ی بحث ها نیدونستم که ا

چه   نکهیبه ا ه،یز یجه دنیبود... خر ینیر یش ی روزها  یلیاوصاف اون روزها خ نی ا ی همه  با
  می د یخر  یم  میرفت یرو با مامان و مهتا م لیاز وسا یکم و کسرِ جالب بود... بعض یزیچ

 گذشت.  یخوش م یلیخ ومدیباهامون م نیهاش هم نوش یبعض

 داد.  یقلقلکم م  نمینو بچ ی جا با هم تو خونه  ک ینو رو   لیوسا نیقراِر تمام ا   نکهیا فکر 

دو خانواده در تکاپو بودند، قرار شد ده روز   ی معلوم شده بود و اعضا  یروز عروس خیتار
بود که شب  نی خوشحال بودم، آرزوم ا یلیکارت ها پخش بشن... من خ یمونده به عروس

 قدر مشتاق بود؟  نیاون هم هم  ایو روزم کنار رضا بگذره اما آ



 بود:   نیمتن کارتمون ا   م،ی ها رو سفارش داده بود کارت

 گنبد دوار بماند   نیکه در ا یادگاریخوش تر                        دمیخن عشق ندس ی صدا از

 متن کارت خنده ام گرفت بلند با خودم گفتم:   یادآوری از

 نوشتم:  ی کارت متن انتخاب کنم حتماً م ی خواستم برا یاگه االن م ـ

و   ی آن به که ببندعهد نابستن از                ییمهر و وفا  ینداستم از اول که تو ب من
 یینپا

بود...  کی   کی به ساعت انداختم نزد یدر پاره شد نگاه ی افکارم با باز شدن صدا ی  رشته
 به تمسخر گفت:  دنیوارد شد و بعد شروع کرد به بو کش داشی مامان بود که با خر 

 ؟ یتنبل غذا نذاشت ی مهسا نمی!... به به... بگو ببده؟یچیپ  ییغذا ی عجب بو ـ

به اجاق گاز انداخت که شعله هاش    یگذاشت نگاه یم  زیم ی ها رو رو  دی طور که خر  نیهم
 بعد آروم با خودش گفت:  شد ینم دهی روش د ی قابلمه ا  چی خاموش بود و ه

   می فکر کنم نهار گشنه پلو دار ـ

سفارش دادم... االنا   دهی نهار امروز مهمون من کوب ی باور کن حوصله نداشتم، ول  دیببخش ـ
 .میرو جمع کن نجایا ما ات رسهیم

 . دهای کردم به جابه جا کردن خر شروع

 ادیفردا م  نمیخواستم بب یبهناز رو گرفتم، م ی و بعد شماره  دمیچرت خواب  هیاز نهار  بعد
 نه؟  ایمطب 

خودش سر    نیبنابرا  زاره یم ششیرو پ نیاز دختراش فردا خونه است نازن یکی که  گفت
 رسه. یوقت م



  یداشت... تند تند راه م ی هوا عجب سرد بود، سوز بد رون یساعت نه از خونه زدم ب صبح
  نکهیرغم ا  یکه توجهم بهش جلب شد عل دمیرو د  یراه خانم ی تر برسم... تو عیرفتم تا سر
اون سرما مردد بود   ی ... توِش ی اول باردار ی بارداِرو ماه ها  دیفهم  شدینداشت م یشکم بزرگ 

مکث کردم خواستم برم سمتش اما   ی ا هی... چند ثانومدیرفت و م یم  وکوتاه ر ری مس  کی
و رفتم...   دمیراهم رو کش  نیناراحت بشه و فکر کنه فضولم، بنابرا د ی روم نشد گفتم شا

 نشسته بود. زشیبهناز پشت م دمی رس یوقت

 . دمی حال خواهرش رو پرس ،یاز سالم و احوالپرس بعد

 . ادیم شیپ ی چ  نِ یتا بب لِ یگفت که فعاًل دنبال وک  یم

  کی هم   دی شا قهینشستم... ده دق زیو پشت م دم ی اتاق رو باز کردم و روپوشم رو پوش در
 در زد.  یربع بعد کس

 د ییبفرما  ـ

وارد شد... سالم کرد و رو به روم نشست... خوب که نگاه کردم   یباز شد و خانم در
 بودمش، هنوز هم اضطراب داشت.  دهیاومدن به مطب د بود که موقع یشناختمش همون

 خب خانم خوشگله چند وقتته؟  ـ

 تو ماه سومم   ـ

نرمال بود،   زشیاش کردم و براش سونو نوشتم و گفتم حتماً انجام بده... همه چ نهیمعا
 کاراش که انجام شد گفتم: 

   یکن مانی زا یخب انشاهلل که به سالمت ـ

 شده بود.  رهیاون هنوز روبه روم نشسته بود و بهم خ اما

 حالتون خوبه؟!  ـ

 ...هیگر ریز زد



اصاًل براتون   د یاضطراب داشته باش دی نبا د،یآروم باش  دیشده خانم؟!... شما االن با   یزیچ ـ
  نیدر حد خودم و ا د، یبا من حرف بزن دیتون یم  ی... اگر دوست داشته باشستیخوب ن

 بتونم کمکتون کنم. دی چند سال تجربه شا 

 هاشو پاک کرد. اشک

 نکنه. رشی رو پذ یهماهنگ کنم فعاًل کس یبزار من با منش یشروع کن  نکهیفقط قبل از ا  ـ

 رفتم و به بهناز گفتم:  رون ی از اتاق ب بعدش

 نداره. ی مساعد ادیخانم حال ز نیرو قبول نکن، ا  یکس گهیساعت د کی لطفاً تا  ـ

 و گفت:  د یخند بهناز

 خانم جون؟  دیباز هم مشاوره دار  ـ

 ولش کنم   یجور  نی هم ادیدلم نم کنهی م هیخدا مثل ابر بهار گر ی بنده  ـ

 تو اتاق و در رو بستم... و زمزمه کردم: رفتم 

 شده؟   یچ نمیخب خوشگل خانم بگو بب ـ

  ییو جذاب بود... پوست صاف و روشن با چشمها  بایخوشگل آخه واقعاً ز گمیکه م نیا
به چهره   یخاص  ییبا ینمک و ز ه یکه با صورتش هماهنگ بود   ینیو لب و ب یلدرشت عس 

 اش داده بود. 

 : دیکرد نال یطور که هق هق م همان

منتها من شاگرد بودم   میتو کالس کنکور با هم آشنا شد  می من و شوهرم هر دو تک فرزند ـ
گفتن لوِس...  یم نبودن یپدر و مادرم راض م، یاومد خواستگار یو اون استاد زبان... وقت

کس... خودم رو حبس کردم،   چ ی ه ای  نیا  ایاما من دوسش داشتم گفتم  ستی ن یمرد زندگ 
 به ازدواجمون شدن. یراض هغذا نخوردم تا بالخر 



 ؟ ی پس با عشق ازدواج کرد ـ

 کاش حرف پدر و مادرم رو گوش داده بودم.  ی آره... اما ا ـ

 طور ادامه داد که:  نیحرفش رو ا دیمنو کنجکاو و مشتاق د  یوقت

 نکهیقشنگ بود تا ا  یلی عاشقانه و خ زیسال اول ازدواجمون خوب بود همه چ کی  ـ
... از  شهی رو تحمل کنه و معتاد م هیقض  نیتونه  ا یو نم  دهی شوهرم پدرش رو از دست م

رو با من قطع کرده بود و  اون وقت به بعد مشکالتمون شروع شد... پدرم رفت و آمدش 
خونه مون... اون هم   ادیداد که ب یهم اجازه نم مادرمذاشت منم برم خونه شون، به  ینم

براشون تنگ شده بود و تازه    داً ی گرفت... دلم شد ی باهام تماس م یمکیوقت ها قا یبعض
و لوِس،  درست   ستین یگفت:" آرش مرد زندگ   یکه م دمیفهم یحرف پدر رو م  یمعن
 بدبخت کنه "   ادیبا اعت روآدم خودش  نکهیمخصوصاً پدر و مادر سخِت اما نه ا زانی عز مرگ

 کردم... دوباره ادامه داد:  دیی کرد و من هم حرفش رو تا مکث

با   اد،یداشت و هم اعت یمن که از طرف خانواده ام ترد شده بودم و آرش که هم افسردگ  ـ
وحشتناک شده بود توهم   یل یاون خ شد،یترک کنه اما نم میتالش کرد یلیمادرشوهرم خ

 گهیخواست بکشتش... منم که د یبار هم فکر کرده بود مادرش گوسفنِد م کیزد...  یم
که به بچه   ی دی رغم عالقه شد یباردارم عل دمیفهم شی دو هفته پ نکهیخود دارم، تا ا ی جا

... به شیم نه راه پس دارم نه پکن کاری دونم چ یداشتم اصاًل خوشحال نشدم... راستش نم
طالقت   کنمی م یگفت که دارم پدرت رو راض یم هیقض  نی مادرم گفتم باردارم، مادرم قبل از ا

 ش ی پ یدونم چ یبچه نم نی وجود ا باخودمون... اما حاال  شیپ ی برگرد ی ریرو بگ
مطمئنم   ی اون نامرد برگرد ی کنم با بچه  یگفت من که قبول نم ی...مادرم که ماد؟یم

فکر برگشتن به خونه رو از   ینگهش دار ی خوا یاگر م  ایبندازش    کنه،یپدرت هم قبول نم
 کن.  رونی سرت ب

 اشک و آه گفت:  انیو م  هیگر   ریزد ز  دیکه رس نجایبه ا  دخترک 



مادرشوهرم آدرس    روزیشه؛ د  که یت کهیدلشو ندارم خانم دکتر... دلش رو ندارم بچه ام ت ـ
گه برو بندازش هم   یمادر شوهرم م دن،یانجام م یقانون ریکار رو غ  نیرو داد که ا ییاج

خانواده ات... منم  شیراحت کن هم خودت برگرد پ یکوفت ی ایدن نی اون بچه از دست ا 
  دمیشما رو د ی تابلو نکهیکار رو بکنم اما نتونستم تا ا نیامروز صبح اومده بودم که هم

 . دیکمکم کن  دیشما بتون  دیبه سرم زد گفتم شا  یفکر 

 گفتم:  نیو غمگ متاثر

 اد؟ یازم بر م  یچه کار نمی سرپا گوشم بگو بب ـ

 ِمن کرد و گفت:  ِمن

رو   یخواستم اگر شما کس یبچه م نیچه برسه ا  امیمن از پس خرج و مخارج خودم برنم ـ
 ایمنو قبول کنن، بچه که به دن یمخارج باردار دیبهشون بگ شنیکه بچه دار نم د یسراغ دار

 . نیخوب ی خانواده   دی بد نیکه شما تضم یاومد مال اونا باشه به شرط

 تونست به کجا برسه که مجبور بشه بچه اشو بفروشه؟!  یمن آدم م ی خدا ی وا

 ؟ یکنیکار رو م  نی... باز هم ا ؟ی خانواده ات ببخشنت چ نکهیا  ایاگه شوهرت خوب بشه  ـ

نه پدرم کوتاه   هینه آرش خوب شدن ستیام، اما امکانش ن وونهینه خانم دکتر مگه د ـ
 .ادیم

 من کمکت کنم؟  نجایا ی ومدیمگه تو ن ـ

 بله  ـ

 هم نباش... اون با من.  تی پس بسپارش به من تا اون موقع هم نگران مخارج باردار ـ

 کردــــــــ یمو قبولم  دی بخش یپدرم خوبه، اگه منو م یخانم دکتر وضع مال ـ

 رو قطع کردم و گفتم:  حرفش



 به من اعتماد کن   ـ

اوصاف   نیبا ا  دیخودتون فکر کن شیپ د یندارم شا یشیراه پس و پ  چیدکتر من ه خانم
 شم؟ یچرا ازش جدا نم ایکنم  ینم  تیچرا ازش شکا 

 راستش آره برام سئواِل!  ـ

... همه ستیدختر اون پدر و مادر و اون خونه ن گهی د کنهیکه ازدواج م  یدختر اون موقع ـ
...  شهیجدا م  شیزندگ  یدرست اسماً هنوز فرزند همون پدر و مادِر ول شهیعوض م یچ

که من   دی ... حاال شما حسابش رو بکنزنهی و به پدر و مادرش سر م ادیمهمون م ک یمثل 
حاال اگر پدرم قبول   خواستم که زن آرش بشم یزیرو خودم خواستم با چه آبرو ر  یزندگ  نیا

که   ستی ن یزی ام چ هیمهر یاون خونه... از طرف  ی دوباره برگردم تو شهیکنه خودم روم نم
نذاشتم پدر و مادرم دخالت کنن، پنج سکه   یبخوام روش حساب کنم اون وقت ها با لجباز

 .رممِن که اونم از صدقه سر عاقد دا ی  هیطال مهر

کمکت کنم، فعاًل  ادیکه ازم بر ب  ییتا جا  دمی قول مهم بهت  نیهم ی برا کنمیمن درکت م ـ
 یپدر و مادرت رو راض کنمی م یکه بتونم سع ییاز فکر فروش بچه منصرف شو من تا جا 

 کنم.

  دهی د ی دیاون دختر نور ام ی چهره  ی خونه شون و آدرس رو ازش گرفتم... تو ی شماره  بعد
من   ی رو برا ینقش ناج خوادیدرد م ی دکتر ب نیکرد ا یهم با خودش فکر م دی شا  شدینم
کمک به اون   تمیبود که من ن ن یمهم ا  کنه، یفکر م ی نداشت اون چ یتیکنه... برام اهم یباز

 من بود.  یزندگ  هیشب شیزندگ  ییجورا هیبود،  

  یفکر  یِ ریدرگ  نکهیکردم و به سمت خونه راه افتادم، با ا لیروز زود مطب رو تعط اون
  ییمشکل آدم ها ادیکه از دستم برم ییتونستم تا جا یبود اما حداقل م ادیز یلیخودم خ

 من قوت قلب بود. ی برا  نیکردند رو حل کنم و ا یرو که بهم مراجعه م 

که بابا اونجا مشغول   یمارستانی گرفتم برم ب میتصم نیتونستم تا شب صبر کنم بنابرا  ینم
خواستم که با پدر اون   یاز بابا م دی با  امیکار برنم نی دونستم تنها از پس ا ی بود، چون م



تونست پدر اون دختر رو قانع  یبود حتماً م یو آروم  نیدختر صحبت کنه... بابا آدم مت
 کنه. 

گرفتم و اونم بابا رو    مارستانیب دنتیسراغ بابا رو از رز   مارستانیداخل ساختمان ب دمیرس
 کرد. جیپ

 معمول بابا گفت:  ی ها یبود بعد از سالم و احوالپرس شمیبعد بابا پ  هقیدق چند

 !؟یتا شب صبر کن  یشده که نتونست یبابا جان چ نم یخب بگو بب ـ

که   یکردم، بابا هم صبورانه همه رو گوش داد و طبق انتظار فیکل ماجرا رو براش تعر  منم
 کنه. ش یو راض رهیداشتم قبول کرد با پدر اون دختر تماس بگ

نظرش در مورد آرش   نمیکنم، بب یروانپزشک معرف کی گرفتم آرش رو به  م یهم تصم من
 ه؟ یچ

وقت گرفتم و    یروانپزشک و از منش هیراست رفتم مطب  کی کردم  یاز بابا خداحافظ یوقت
که الله بهم داده بود تماس   ی رفتم سراغ تلفن با شماره ا دنی بعد رفتم خونه،به محض رس

  ریگیکه پ شدیباورش نم زدیرو برداشت اولش که باهام حرف م  یگوش گرفتم... خودش
 کاراش شده باشم. 

که آخه  دی بعد نال یشوهرش گرفتم اولش خوشحال شد ول ی گفتم وقت دکتر برا بهش
 کنم؟  شیچطور راض

 هنر خودت  گهی اون د ـ

 کنم... خدا خودش کمک کنه.  یم شیکار هی با کمک اون   ،یِ مادر شوهرم زن منطق ـ

 خوام به اون دختر کمک کنم.  یکردم خوشحال شد که م فی مامان هم تعر ی رو برا ماجرا

 کرد. یموندم که بابا با پدر الله صحبت م  یمنتظر م دی با حاال



تلفن رو برداشت و شماره رو گرفت... بابا خواست تنها صحبت   یِ بعد از شام بابا گوش شب
اما درخواست بابا رو اجابت   گن یم یخواست بدونم به هم چ یدلم م  نکهیرغم ا یکنه، عل

 . رونیساعت بابا از اتاق اومد ب م یرفتم... بعد از ن رون ی کردم و از اتاق ب

 شد؟  یخب چ ـ

اما بچه اش رو نه  کنمی دخترم رو قبول م گهی و ناراحت،م یعصبان یلیبد قلِق و خ یلیخ ـ
  شتریهم بتونم ب نهیتا هم وضع دخترش رو بب نجایا ادیاما ناراحت نباش قرار شده فردا ب

 باهاش حرف بزنم. 

  یروانپزشک در مورد آرش چه نظر نمیدادم بب ح یترج شتریب  دمینپرس ی ا گهید  زیچ منم
  ادیو دوباره    رونی ب امیتونستم ب ینم از فکر خودم و رضا هم  یجور  چی ه یداره، از طرف

 خودم افتادم. یزندگ 

                                             ****************** 

که آرزوش رو داشتم... حدوداً  یمن، روز یروز زندگ  نی... بهتردیفرا رس  یروز عروس بالخره
به   م،ی دی مشترکمون چ ی تو خونه  می ام رو با دادارو دودور برد هیزیهفته قبلش جه  کی

 شد.   دهی چ هیمنو مهتا و مرض ی  قهیسل

شرکت کنه البته حق هم داشت...  یتو جمع خانوادگ  شدی فکر کنم روش نم  ومدی ن نینوش
کردند تا کمک ما باشن... مردها هم به   یصحبت م  شتریمامان و مامان رضا هم با هم ب

 کردند. ی رو جا به جا م نیسنگ لیدستور ما وسا 

 گفت:  یآورد و با لحن خاص  ر ی خلوت منو گ ی گوشه  هیتموم شد رضا    لیوسا   دنی چ یوقت

 مبارک باشه عروس خانم   ـ

 گفتم: طنتیبا ش منم

 ممنون آقا داماد   ـ



  کی گفتن و در آخر پدر رضا همه مون رو به   کیتبر  ی کی یکی از کارها همه اومدن و  بعد
 اون خونه بودم. ی ایدعوت کرد... منم که تو رو کی رستوران ش

خواست اون چند روز   ینو جذاب تر شده بود، دلم م لیبزرگ بود و قشنگ و با وسا  خونه
 . می زودتر بگذره تا بتونم برم سرِ زندگ 

شهر   ی تاالرها   نیاز بهتر  یکی  ی تو ونم یقرار بود عروس  شگاه،یاز صبح رفتم آرا  یعروس روز
 . نایهم مهمون دعوت بودن هم از طرف ما و هم از طرف رضا ا یبرگزار بشه... کل

 پارچه پوشونده بود. کی رو با  نهیآ  ی مشغول کار شد و رو  شگریآرا خانم

 . نمی... دوست دارم خودم رو ببد؟ی اون پارچه رو بردار شهیم ـ

 و گفت: د ی خند شگریآرا خانم

 بهتره.  یجور نیا ،ینیدفعه بب کیدارم  یکارم تموم شد برش م ی عجله نکن... وقت ـ

که  یخسته شده بودم البته ذوق  دیطول کش  ینگفتم... کارم دوساعت یزیچ  گهید منم
 پارچه رو برداشت. شگری... بعد خانم آراشدی م یداشتم مانع از بروز خستگ

خوشم اومد... حاال  یلیام به کل عوض شده بود خ  هافیمن بودم ق نیا ی عنیمن   ی خدا ی وا
بلند که رضا    یلیتور خ ک یداشت با   ی بلند ی لباس عروس بود، لباسم دنباله  دنی نوبت پوش

 ملکه ها شده بودم.  هیبودم... شب دهی انتخابش کرده بود و منم پسند

رضا اومد دنبالم   یدستم باشه و خودم رو نگاه کنم... وقت نهیآ  کیخواست مدام  یم دلم
  نی تو ا یجور  ن یرو داشتم که زودتر منو ا نی ذوق ا د یدونم شا  یخوشحال بودم نم یلیخ

 . نهیلباس بب

  می هر دو سوار شد  یو قشنگ... وقت  کیش یلیشده بود خ  نییرز قرمز تز ی با گلها نیماش
 به من انداخت و گفت: یرضا نگاه

 بانو  ی شده ا  بایز ـ



 با خنده جواب دادم: منم

 جناب یسپاس عال ـ

تاالر همه مشغول بزن و بکوب بودند... دنبال  می دی رس یخنده... وقت ری ز  میبعد هر دو زد  و
  فی ازم تعر یقشنگ شده بود... اومد سمتم و کل یل یکردم، اون هم خ داش ی مهتا بودم که پ

 کرد و قربون صدقه ام رفت. 

 بود.  یماندن ادی شب خوب و به  کالً 

باورم شده بود که   گهیخونه مون د  مید یجشن تموم شد و با بوق بوق مهمون ها رس یوقت
نزاشتم اشک هام  یاز پدر و مادرم جدا شدم، تازه اونجا بود که بغض گلوم رو گرفت ول

 بشه. یجار

من و رضا رسماً    یکرد و زندگ  ی آدم رو مست م لیوسا  یینو  ی داخل خونه بو می گذاشت قدم
 امسر. ر می بر یده روز یقرار بود بعد از عروس   یو عال کی رمانت یلیشروع شده بود... خ

از بچه   م؛ی گفت  ندهیو از آ می دی و خند  می گفت یراه کل ی ... تومی حرکت کرد یروز عروس ی فردا
 . مونیر یهاشون و از پ یهامون از عروس

 من  ی خدا آه

 هرگز تکرار نشد... گهی من بود که د  یزندگ  ی روزها ن یتر  ییای چند روز رو اون

بود... چند متر که   یبکر ی پدر رضا، عجب جا ی ال ی و  می رفت یبود و هوا عال وری شهر ی آخرها
کرد... مخصوصاً وقت   یآدم رو مست م ایموج در   ی صدا ا، یبه در ی دیرس  یم یرفت یراه م
گرفت   یبارون شدت م  یو وقت می زد یبارون قدم م ریز  ییبود و دو تا  یکه هوا بارون ییها

 بود.  ینیر یخوب و ش ی ... چه روزهامی دی دو یتا خونه م

خبر   یزی کرد من از چ یاما اون فکر م دمید یقرص خوردن رضا رو م  گهی زها داون رو من
وقت ها اصاًل   یبعض یِ راض زی خورد... معلوم بود از همه چ یقرص م ی مکی ندارم و مثاًل قا

 بودم کار اون بوده باشه. دهیمادر رضا د ی که من تو خونه  یزیاون چ  شدیباورم نم



 بود. یعال یلیکه تو شمال گذشت خ ییو شب ها روزها

  ی خواست برا یمن دلم م یول  می کرد یرو شروع م یو زندگ  می گشت یبرم  دی با گهی کم د کم
 داد... رو به رضا گفتم:  ی روح آدم رو جال م ی همه سرسبز نی ا می اونجا بمون شهیهم

  نجا،یا  امیم یزندگ  ی کنم و برا یجمع م لمیروز بارو بند کی من بالخره  هیچ یدون یم ـ
 قشنِگ. یلی...خنی زم ی از بهشت رو کندن و منتقلش کردن رو کهیت کی انگار 

 گفت:  ی و م  دیخند  یمن م  ی هم به حرفها رضا

 داره. ی ا  گهید ی صفا هی ییجا  نی همچ هیکردن تو   ی زندگ  ،ی گیآره... واقعاً تو راست م ـ

خواست باز هم   یمدلم  ومد،ی بارون م زیر زی بود؛ ر یهوا بارون می گشت یکه برم یروز
 گفت:  ی... رضا به شوخمیبمون

 . ارمتیبازم ب  دمیقول م یباش یاگه دختر خوب ـ

ظهر بود، در رو که باز کردم تمام خاطرات خوب رامسر از   ی خونه طرف ها می دی رس یوقت
بزرگ حالم   ی خونه  ی تو یزندگ  ی بود و بو کی مرتب و ش زیقدر که همه چ نیرفت... ا ادمی

 خونه زدم و لباس هام رو عوض کردم و رو به رضا گفتم:  ی تو یچرخ هیکرد،   ی رو خوب م

 کنم. یرو آماده م ی من چا یر ی دوش بگ هیتا تو  ـ

به برگه انداختم پر    یدستم، نگاه ی خودکار تو کیکاغذ جلوم بود و  کی خودم که اومدم   به
 بودم. دهیگذشته ام کش  یردن به زندگ فکر ک  ن یکه من ح ییاز ستاره بود... ستاره ها

 رو بلند کردم و رو به روم گرفتم و به خودم گفتم: برگه

  وونه ی د ی مهسا ی ا ـ

کار دختر   نیخدا خواست و گره از ا  دی کار داشتم، شا  یلیفردا خ دمی خواب یزودتر م د یبا
 باز شد. چارهیب



  ختنیر  ی خورد و مامان مشغول چا یشدم بابا داشت صبحانه م داری که از خواب ب صبح
  ری نون و پن ی طور که لقمه  نیها نشستم... بابا هم   یاز صندل یکی ی بود... سالم کردم و رو

 گذاشت رو به من گفت:   یدهنش م ی رو تو

  یساعت ی رو دادم، حاال اگه رو حرفش موند و اومد مرخص مارستانیبه اون آقا آدرس ب  ـ
 . زنمی و باهاش حرف م مریگ یم

آرش شوهرش   ی تشکر کردم و صبحانه ام رو خوردم و گفتم که منم از روانپزشک برا ازش
 وقت گرفتم. 

 دست به دعا برداشت که: مامان

 خدا مشکل همه رو حل کنه... خدا خودش به داد همه مون برسه   ـ

 گفت.   نیبه من انداخت و آم ی نگاه دلسوزانه ا کی بعد   و

دونستم الله   یآدرس رو قباًل به الله داده بودم، راستش نم  می ساعت چهار وقت داشت ی برا
مطب تموم شد ساعت سه راه   ی نه؛ به هر حال کارم که تو  ای اره یشوهرش رو ب شهی موفق م

 . دمیرس م یکه داشت یزودتر از وقت قه یدق ستیزودتر برسم، ب یافتادم که کم

رو هم حساب کردم...  تیز یتاق انتظار نشستم؛ پول وا ی ها یاز صندل ی کی  ی رو ی دیناام با
خانم   کی مننتظر موندم، اما هنوز ساعت چهار نشده بود که الله رو همراه با  ی دیبا ناام

 ... خوشحال شدم و رفتم طرفشون. دمی آقا د کی مسن و 

دونستم   یخوشحال شد و منو به اون خانِم مسن که حاال م یلیمن خ  دنی هم از د الله
دادم  حیدکتر، من ترج شی پ م یکرد که بر  تی ما رو هدا یکرد. منش ی مادرشوهرِش معرف

 باهاشون نرم. 

از اتاق خارج شد، کنجکاو    ونی مادر آرش با چشم گر قهیدق ست یداخل و بعد از ب رفتند
نگفت   یزیتا خودش بگه؛ اما اون هم چ دمی نپرس یز ی اما چ کنهیم  هیشدم که بفهمم چرا گر

 کرد.  یم هیو فقط گر



 ساعت بعد هم الله و شوهرش از اتاق خارج شدند. مین

  دی بد و شا ریمغزش تاث ی که آرش مصرف کرده رو ی مواد ِم،ی وخ تی وضع  گهیدکتر م ـ
 بشه   یگذاشته و براش بهتره بستر یری جبران ناپذ

  ی ادامه  باً یکه تنها با من صحبت کرد بهم گفت تقر   ی ا قهیاون ده دق ی گفت که تو  یم الله
تونست احساسات   یممکِن؛ مادر آرش که نم ریخطرناک و غ یآدم نی همچ ک یبا   یزندگ 

 خودش رو کنترل کنه رو به الله تشر زد که: 

 بود؟   یچ ی روانپزشک اومدنت واسه  گه،یمن بهت گفته بودم جونت رو بردار برو د ـ

 اون رو به آرامش دعوت کردم. دمی د یجور نی که اوضاع رو ا  من

وز  از خودش نداشته باشه، همون ر  یاریبچه که اخت  کیداشت مثل   یحالت منگ  کی  آرش
 . میکرد  یو آرش رو بستر  میکه دکتر نوشت برد  ی با نامه ا

که   ی بد ری جور معتادها اگر ترک هم کنن با تاث نیگفت ا   یبود م شگاهی آسا ی که تو یدکتر
 داشته باشند.  ی عاد  یتونن زندگ  ینم گهیمغزشون گذاشته د ی مخدر رو ی ماده 

 نداشت.  یمشترک براشون معن یزندگ  گهیالله روشن شده بود... د  فی حرف تکل نیا با

  شی و پ دهی و االن هم احتماالًرس  ندشیتا بب ادیهمون جا به الله گفتم که پدرش قراره ب من
 کردند و رفتند.  یپدرِم، اون دو تا مغموم و ناراحت خداحافظ

 گفت:  ی... بابا مدمی بابا اومد خونه در مورد پدر الله ازش پرس یوقت شب

  ریدلگ یلیدخترش براش مهِم اما خ یعنی  نیش رو رسوند تهران، ا خود  مایاومد... با هواپ ـ
  نیخواست هم یم نهیشد دخترش رو بب یباهاش حرف زدم تا راض یو ناراحت بود کل
 بود؟   یدکتر چ صیتشخ ی... راستدی که گفتم وقت روانپزشک دار نِ ی امروز اون رو بب

 که دکتر گفته بود رو براش گفتم.  یهر چ منم

 : دی و حوصله به گفت و شنود منو بابا دل سپرده بود پرس یمدت با تان  نیام ا مامان که تم 



اون   خوادی کنه؟... هنوز هم نم کاریچ خوادیالله با بچه اش م  ریهمه تفاس نیحاال بعد از ا  ـ
 کرده؟  ر یینظرش تغ ایبچه رو نگه داره  

فکر کنم اگر پدرش هم قبول    یاونو نگه داره، اگه پدرش قبول کنه ول خواد یخودش که م ـ
بعد از مالقات پدر و دختر   م ی نیبب دی به سقط بچه اش نشه؛ حاال با یراض گه ینکرد الله د

 اد؟ یم شیپ یچ

که من  یمشابه طی شرا نیهم  دیتونستم الله رو درک کنم اصاًل شا  یم  ییجورا هی  راستش
 کرد بهش کمک کنم. یم بیمن رو ترغ  میو اون داشت

به  یخصوص  سیداشت و با تدر یسی دونستم الله مدرک زبان انگل  ی اونجا که من م تا
 خودش داشت. ی برا ی ا کهیبودند آب بار ف یدرس ضع نیا ی که تو  ییدانش آموزا 

  دیمالقات الله با پدرش به کجا رس ی  جهیخواست بدونم نت یشده بود و من دلم م  غروب
تونستم به عنوان   یکه م ییدادم؛ با خودم گفتم من تا جا یاما به خودم اجازه دخالت نم

 .ستی به من مربوط ن گهی اش د هیکمکشون کردم، بق بهیغر کی

رو برداشت و بعد   یجمع و جورکردن اتاقم بودم که تلفن زنگ خورد، بهناز گوش مشغول
و قبول کرده که بچه رو    دهیق من، الله بود گفت که پدرش با اکراه اونو بخشوصل کرد به اتا 
 هم نگه داره... 

 ؟ ی مشهد بش یبا پدرت راه یهست یالله راض یخودت چ ـ

 فکر کرد و جواب داد: یکم الله

ذلت بکشم اما لذت بغل کردن بچه ام رو از دست    دمی م حیخانم دکتر من ترج یدون یم ـ
 ندم.

 رو برام معلوم کرد. زیکه الله گفت همه چ ی جمله ا نیا

 ؟یفراموشش کن یتون یم  یمطمئن شهیم ی!... اون چ؟ی آرش چ ـ



که اولش  ییبود از اون خواب ها یانیخواب هذ ک یمن مثل   ی آرش... آرش اون برا ـ
 ی  نده یبه فکر آ  دی االن با  گهی ... من دشهیکابوس وحشتناک م کی  هی  لیقشنِگ و بعد تبد 

 بچه باشم. نیا

 به لبم اومد و گفتم:  نیر یش ی لبخند

 کنم.  یم تیموفق ی مامان کوچولو... برات آرزو نیآفر  ـ

 ازم تشکر کرد... من هم ازش خواستم برام دعا کنه. یکل الله

خواست خودم   یکردم دلم نم  ی از کتاب ها نگاه م  یکیاتاقم نشسته بودم و به   ی تو شب
به خودم انداختم و گفتم   نهیآ  ی تو یکه کتاب بخونم، نگاه دارمیرو گول بزنم که مثاًل من ب

 مونده رو به نبش قبر گذشته مشغول باشم.  یچند روز باق نی ا  خوادیاصاًل دلم م

 .دیدوباره پر کش  المیطور شد که مرغ خ نیا

همه   لم ی ف کی گذشته و مثل  ی تونه بره تو  یداره، م ی خارق العاده ا تی آدم چه خاص ذهن
مثاًل قدرت عوض کردن   اد،ی ازش برنم نیجز ا  ی ا گهیرو از خاطر بگذرونه اما خب کار د
  میبتونه تصم  دیشا  یطور  نی فقط ا شدیخوب م یلیخاطرات رو نداره که اگه داشت خ

 .رهیبگ یبهتر

 گذروندم.   یرو م ستان مار یرفت من ترم آخر بودم، واحد ب یم شیداشت خوب پ زیچ همه

نوبت من بود کارهاش رو انجام دادم اما  نهیمعا ی برا مارستانی اومد ب  یخانم کی روز  کی
 دانشجو کارهام رو انجام بده. کی  خوادیگفت دلم نم یکرد م ی اون خانم قبول نم

برنامه ها   ن ی قدر سر و صدا کرد که دکتر متخصص خودش کارهاش رو انجام داد، از ا اون
و بالخره   میی که ما هم دانشجو م یکرد یم یبا حرف زدن زائو رو راض یگاه می داشت ادیز
 حرف ها... نیو از ا  می ری بگ ادیکار  د یبا

تا مدرک   میددا یانجام م مانی هشتاد تا زا دی با می که داشت یعمل  ی از آموزش ها بعد
 .می ری رو بگ ییماما



که   نیبود از ا نیر یکه انجام دادم برام ش ییها  مانی رشته ام رو دوست داشتم و تمام زا  من
 داشتم.  یحس خوب ومدیبغل من م ی بار تو ن یاول ی برا یموجود دوست داشتن  کی

اگه  ن یبنابرا  ارمیپول در م یگفت "من به حد کاف یآروم بود و خوب، رضا بهم م  مونیزندگ 
خواست درسم رو   ی" اما من دلم میو استراحت کن یسر کار نر یتون یم ی خودت بخوا
 ادامه بدم.

زود متوجه شدم که باردارم اما  ی لیخودم احساس کردم و خ ی رو تو ی راتییتغ  کی کم  کم
  ایخواستم بچه ام سالم دن یکردم و اگه م  یم یکار د یخوب نبود نبا  ادی حال و اوضاعم ز

  یلیرو زدم... رضا خ لیادامه تحص دی هم ق نیهم  ی کردم برا یاستراحت مطلق م دی با ادیب
 هم گرفته بود که تو نبودش کمک حالم باشه.   رخدمتکا کی مراقبم بود، 

  ی دل تو شدیکه خاله م نی خوشحال بودند، مهتا از همه خوشحال تر از ا  دادی رو نیاز ا همه
  دی... مامان هم مشغول خر زدیکرد بهم سر م  یم دای دلش نبود... هر وقت فرصت پ

گفتم حاال صبر کن    یهر چقدر هم م ومدیخوشش م د ید یم یبود و هر چ یسمونیس
 داد: ینبود ذوق زده جواب م هکارپسر بودنش معلوم بشه گوشش بد ایدختر 

 پسرونه و دخترونه  خرمی دوتا م ی از هر چ ـ

 گفت:  یهم م مهتا

 من زودتر از تو خاله شدم. یول یشی ... زودتر مامان میتو از من زرنگ تر  ـ

کردم  ینبود که تنها باشم... با خودم فکر م  یدلش نبود؛ روز ی هم مثل مهتا دل تو هیمرض
 . ومدی م یکی رفت اون  یم  یکی  ستیوجود خدمتکار اصاًل الزم ن

  ی تو نی رفت و آمدها و مراقبت ها بود... اون وقت ها نوش نیثابت ا  ی هم که پا نینوش
  ی از پزشک ها یکیمشغول کار شده بود و خبر داشتم که در شرف ازدواج با   مارستانیب  کی

 اوصاف حواسش به من هم بود. ن یاما خب با ا مارستانِ یهمون ب

 بود سرخوش و سرمست بود.  ی ا گهی طور د هیمرض صی و ب  صیح نی ا تو



 یِ دلدادگ   نیکرد، ا یم ری کردم عوض شده انگار تو آسمون هفتم س ید حس موقت بو چند
که  نِ یفقط به خاطر ا هیمرض یِ و سرخوش یخواستم فکر کنم خوشحال یمحض بود... اگه م

 بود. ونیدر م ی ا گهید  زیدرست نبود، حتماً چ یلیخ  شهیعمه م ی به زود

 ه؟ یچ هیقض دمی زدم و ازش پرس ایدلم رو به در م؛ی تنها بود هی روز من و مرض کی

 بود.  ونیدر م یعشق و عاشق هیحدسم درست بود، قض بله

و البته  شنیاز همکاراش آشنا م یکی کرد همون جا با  یشرکت کار م کی   ی تو هیمرض
خبر نداشت، از من هم   هی قض ن یحال هنوز مادرش از ا ن یبود. با ا یدختر عاقل هیمرض

 نگم.  یزیچ یبه کسخواست که فعاًل 

 کرد.  یمشعوف نگاهم م هیفکر بودم و مرض  ی تو من

 ؟ ی گینم یزی چرا چ ـ

 بدون مقدمه زل زدم به چشمهاش و گفتم: من

  یرسم یل یخ یِ جد هیبدونن؟!... خب اگر قض یزیچ  دی چــرا؟!... چرا فعاًل خانواده ات نبا ـ
 که خجالت نداره. نی ا  ت،ی خواستگار ادیب

   دیچهره در هم کش هیمرض

 گفته فعاًل پول هاشو جمع و جور کنه بعد  یعنی... ستی ن طشیفعاًل شرا  یدونینه م ـ

بذار که  انی... به نظر من هر چه زودتر خانواده ات رو در جر ستین یاصاًل منطق ن یا یول ـ
 نکرده ازت سوء استفاده نشه. ی وقت خدا  کی

 از حرفم ناراحت شد و با اخم بهم نگاه کرد و گفت: هیمرض

مادربزرگ    ی ادا ی خوایدونستم م یگفتم چه م یم  دی اصاًل اشتباه کردم به توام گفتم، نبا ـ
 .یاریها رو در ب



اگه  یشناسیبرات نگرانم... تو مرد جماعت رو نم ، ی ... تو مثل خواهرمهیاشتباه نکن مرض ـ
 ... رِ یواقعاً قصدش خ

شد که نذاشت حرفم تموم بشه.بلند شد   یتند بود... اونقدر از دستم عصبان ی لیخ ششیآت
 که بره صداش زدم: 

... نجایا ادیمامان فرشته هم م  گهی ساعت د کی کجـا؟!... ناراحت نشو... تا  نیبش هیمرض ـ
 بگم؟  یمن بهش چ یستینتو  نهیبب ادیحاال اگه ب اره،یو م  پزهیگفته شام فسنجون م

 : دیگذاشت و چهره درهم کش نیرو زم فش  یمردد شد، ک  هیرو که گفتم مرض  نیا

 گفتم  یم یزی بهت چ دی اصاًل نبا ـ

 زدم و جواب دادم:   یلبخند مصنوع منم

قول بده به حرف هام   یول میدر موردش نگ  یزیاالن چ ای اما ب یگفت ی کرد  ینه خوب کار ـ
... چند وقِت با هم قول  گه؟یسئوال د  کی با خودِت... فقط   گهید یبعد اگر نخواست یفکر کن

 د؟ ی و قرار گذاشت

 با اکراه جواب داد: هیمرض

 پنج ماهه  ـ

دست پدر و   شهینداره اگه داره که بلند م ایازدواج داره   یآمادگ  ا یآدم   هیمرض نیبب ـ
سقِف   کی  ر یمشترک ز  یو به فکر زندگ  یخواستگار  ره ی م یرسم یلیو خ  رهی گ یمادرش رو م

  یدختر وارد رابطه احساس کی با  دهی نداره که از اول به خودش اجازه نم ی واگر هم آمادگ 
به وصلت بودند کمکشون   یبزاره، اگر هر دو خانواده راض  شیپا پ که نِ یحداقلش ا ایبشه 

اصاًل   نی جفت و جور بشه ا  یباشه تا همه چ یپنهون ی رابطه  کیکه  نیا یکنند ول یم
 . خورهیضربه م یکیشه اون   مونیپش تونیکی وسط اگر  نیحاال ا ست؛ین یعقالن

 یبا ب  هیو مرض زنمیمثل متکلم وحده دارم تند تند حرف م دمیخودم که اومدم د  به
 کرد. ی نگاهم م یحوصلگ



 وگفتم:   دمیخند

 ! ؟یگ   ینم یزی چرا چ ـ

 : دیداد و نال هیچونه برد و آرنجش رو به زانوش تک ر یدو دستش رو ز هیمرض

 نــه؟  ما ینگ یزی مورد چ نی در ا گهی قرار بود د ـ

 رو هم بدونم  یزیچ هی خوادیدلم م یآره ول ـ

 زده جواب داد:   جانیکرد و انگار ذهنم رو خونده باشه ه  یدست شیپ هیمرض

 ؟ ینکن ی ا گهیقضاوت د  ی دیقول م ـ

 بردم باال:  م یبه عالمت تسل دستم رو دو

 دم یقول م ـ

بگه   خوادیکه م ی زیچ یادآوری داد از  یلبش نشست که نشون م ی گوشه  ی لبخند هیمرض
 خوشحاِل...

  ده،ی سال جوون تر نشون م ستی ب ادیحدوداً پنجاه و دو سالشه... اما خب اصاًل بهش نم ـ
... پدرش رو از دست داده و با  یهم خوش برخورد و عاطف یلیتا حاال هم ازدواج نکرده خ

 هست؟  یخواهر وبرادر هم نداره... کامل گفتم؟... باز هم سئوال کنهیم  یزندگ  رشیمادر پ

سکوت کردم و بعد انگار که وارفته باشم   هیاز تعجب چشم هام گرد شده بود؛ چند ثان من
 گفتم: 

جووِن هم سن سال خودِت... چرا تا حاال ازدواج  همسن پدرِت... من فکر کردم  باً یاون تقر ـ
داره؟!... چرا اومده سراغ تو؟!... تو   یسن چرا مشکل مال نی به ا ی نکرده؟!... اصاًل عاقِل مرد

 !! ؟؟ی چرا قبول کرد

 کالفه جواب داد: یلیخ هیمرض



... چه ؟ی همه سئوال دار نی تازه بعد هم ا ،یهمه گفت نی... حاال امی نگ ی زیقرار بود چ ـ
 خبره؟! 

 زنِگ در ما رو به خودمون آورد. ی بگه که صدا یزی اومد چ هیمرض

 دهنم و گفت:  ی اومد جلو، دستش رو گذاشت رو دی از جا پر هیمرض

  یخودمون بمونه و فعاًل کس نیب ی باشه که تو قول داد ادتی فکر کنم مامان فرشته است  ـ
 نفهمه. یزیچ

 یزیبابت راحت کردم که چ نی رو از ا الشیکردم و خ یگرد شده نگاهش م ی با چشمها من
 . گمینم

مامان فرشته با دوتا قابلمه وارد  قهیدکمه رو زد و بعد از چند دق فونیرفت سمت آ  هیمرض
 فسنجون همه جا رو پر کرده بود. ی شد... بو

دختر عقل  نی اصاًل ا قدر خل و چل باشه، ن یا  هیکردم مرض یفکرش رو هم نم اصالً 
که  ی کرد؟!... اونم مرد  یم  دایعالقه پ ی مرد ن یهمچ کی به  د یبا  یچ ی داشت؟!... برا

 بود؟!  شهیهم نداشت اما خوش برخورد و عاشق پ ی پول چیهمسن و سال باباش بود و ه

 اش خوب بود بد نبود  افهیعکس برام آورد، عکس همون آقا بود ق کی  هیروز بعد مرض چند

  هینداشت، معلوم بود از مرض یاش همخون افهی گفت اصاًل سنش با ق یراست م هیمرض
 همه. نیبزرگتره اما نه ا 

با رضا که  هی... مرضزدیاون حرف م ی عاشقانه  ی همش از اخالق خوب و حرف ها  هیمرض
  نیگل و بلبل هم نبودند ا ینداشت ول یا پدرش هم مشکلنداشت ب  یخوب ی اصاًل رابطه 

  یبه خودش اجازه م  دیآخه اون آقا چرا با  یبشه ول ی مرد نی همچ هیبود که جذب  یعیطب
 بره.  یدختر نی داد که سمت همچ

  ینه اجازه م ومدی ازم برنم یاما کار کنهیداره اشتباه م هیکه مرض دمی د  یبه وضوح م من
بار اشتباهش   ریکرد و ز  یمن گوش م ی بگم نه به حرف ها یزیداد که به خانواده اش چ



کنم تا   قی تونستم برم تحق یکه داشتم نم  یجسمان تی رفت... من هم به خاطر وضع یم
 .کنهی م هبهش ثابت کنم که داره اشتبا 

 اتفاق افتاد.  دمیترس یکه م یزی بعد از چ  ی سه هفته  حدود

سخت    ی روزها نیبودم و منتظر بودم که ا دهیبق معمول دراز کشخونه ط ی روز تو کی
 ظهر بود رضا به خونه تلفن زد و گفت:  کی زودتر بگذره که نزد

   مارستان یب رمیمن دارم م اینگران نش ـ

 چه خبره؟!  ـ

رو   هیدعواش شده طرف هم به قصد کشت مرض یبا کس   ایگو مارستانی رو بردن ب هیمرض ـ
 زده 

 و بعد قطع کرد.  نیهم

خبر   یکه بدتر بود من از همه جا ب یجور نیبه من زنگ زده بود؟!... ا  یچ ی اصاًل رضا برا 
 شدم. ینگران م شتریب

از اون آقا باهام   هیمدت مرض  نیشده بود؟!... تو ا  یچ یعنیسرم،   ی تا فکر اومد تو  هزار
 شده بود.  ال یخ یب گهیازش بپرسم، منم د  یزیداد چ ینزده بود و اجازه هم نم یحرف چیه

 ی غروب بود که رضا اومد خونه... داغوِن داغون بود به جا ی ها ک یکردم بخوابم نزد یسع
 :دیجواب سالم ازم پرس 

 ؟ ی دونست یتو م ـ

 شده؟!  یرو؟!... چ یچ ـ

 گفت:   یخسته و عصب رضا

 ؟ ینامرد خبر داشت ی  کهیبا اون مرت  هیمرض ی خودت رو به اون راه نزن، تو از رابطه   ـ



 بودم با لرز جواب دادم: دهی کرده بود... ترس خ ی  بدنم

نگم منم بهش   یبه کس یزی نشده چ ی جد هیازم خواسته بود تا قض هیمرض یآره... ول ـ
 قول دادم.

 داد و گفت:  لمی تحو ی پوزخند رضا

 تموم شد  هیجون مرض متی قولت به ق ـ

 زدم: ادی کالفه شده بودم فر گهیکه د من

 چش شده؟؟!!   هیشده؟؟!!... مرض ی چ نم یخب بگو بب ـ

داش  یسالم و احوالپرس  کی و   ومدی... برخالف هر روز که میلیبود خ یعصبان یلیخ رضا
بود که هر لحظه   ینارنجک  کی کرد اون روز مثل  یباهام م می قد ی به رسم مردها یمشت

 امکان داشت منفجر بشه.

مامان   ی اون روز تو خونه  ی رضا خبر داشتم و اوضاع آشفته  یروح یماریکه از ب من
رغم   یعل ن ی بنابرا زهیبهم بر  یخواست همه چ  یدلم نم دمی افتاد، راستش ترس ادمی فرشته 

 ینگفتم دلم نم یزیساکت موندم و چشده   یخواست بدونم چ  ی دلم م یلیخ نکهیا
 سرم.  ی رو دمیجور دراز کش پتو رو کش همون  دمی ترس یازش م نمیخواست رضا رو بب

... بعد از  واری به د د یکوب یبار مشت م  کی قهیرفت هر چند دق یفقط تو خونه راه م رضا
 مقدمه گفت:  یساعت ب  کی

رو ازمون   یموضوع مهم نیهمچ  هیکرد که  یآخه اون عقل نداشت تو هم مغزت کار نم ـ
 ؟؟ یپنهون نکن

دونم؟!...   یرو م زیکه من همه چ دهی کردم آخه رضا از کجا فهم یبا خودم فکر م داشتم
افکار بودم که  نیهم ی ... توکنهی وسط من چه کاره بودم که داره با من دعوا م نیاصاًل ا
سنگ آشپزخونه   ی که رو یوان ی پارچ و ل رونیاومد سرم رو آوردم ب یز ی چ شکستن ی صدا

 بود رو پرت کرده بود.



منو   اد ی... با خودم گفتم االِن که بواریبه در و د  دیکوب یوقفه مشت م یجور ب نیهم و
 بکشه، با ترس گفتم:

ا اگه کرده ام یو عصب شونی پر نجوریافتاده که تو رو ا  یدونم چه اتفاق یرضا من نم ـ
تو   ی رو بدون که اون به من اعتماد کرده بود، بعد هم رابطه  نی است ا هیمربوط به مرض

بگه   یز ی و جرات نداشت خودش بهت چ لیبود که نه تنها م یخیاون قدر باهاش سرد و 
 .ستمیهم که افتاده من مقصرش ن یبگم پس هر اتفاق یزی خواست منم بهت چ یبلکه نم

 مستاصل و کالفه شده بود  رضا

ساعت   یدون یاز کجا؟... م یدون ی... ممارستانی هوش بود که رسوندنش ب  یب هیمرض ـ
 چند؟ 

 جواب نداشتم... ادامه داد:  چیه

از همکاراش که  یکیشب  ی ها مهیکرد... ن یکه توش کار م یشرکت ی از اتاق ها ی کیاز  ـ
  هیجوِن مرض مهین رو برداره با جسم نگرده که او یمدارکش رو جا گذاشته بود بر م فیک 

... بابا و مامان  رهیگ  یو با ما تماس م مارستانیرسونه ب یبعد هم اون رو م شهیمواجه م
 .مارستان ی ب رن ی هم م

  یبدنش بوده، هنوز نم ی رو ی و کبود یبد بوده آثار خفگ یلیگفت حالش خ  یم مامان
شده چند بار به هوش اومده و    ریدر گ یافتاده اما معلوم بود که با کس  یدونستند چه اتفاق

گفته که باهاش همکار بوده و قرار    ییاز هوش رفته... همون وقت به مامان در مورد آقا
گفته    دهی بر  دهیازش سوء استفاده کرده بعد هم بر  ادی اون آدم ش ماازدواج گذاشته بودند ا

 دونه... فعاًل هم دکترها گفتند تو کماست.  یم اون دی رو از مهسا بپرس هیکه قض

 .... آروم گفت: ختیر ی آروم شده بود... اشک م یعیطب  ر یبه حالت غ رضا

  فیرو تعر  هینه؟... قض ایزنده بمونه  گهید هیمرض ستی بسه معلوم ن یراز دار گهی مهسا د ـ
 شده؟  یکن... بگو تا بدونم چ



 که: دمی دونستم گفتم... از رضا پرس یرو که م  یهر چ منم

 ده؟ ی کش مارستانیبه ب ه یاومده که کار مرض ش یپ یچ نشون یب ـ

 رو نداد و رفت. جوابم

با خبر بودند... مامان از من   ه یاز قض شی کم و ب شم یاون روز مامان و مهتا اومدند پ عصر
تو بچه خوب   ی و برا ادِ یتنش و اضطراب ز نجایگفت که ا یخواست که برم خونه شون، م

 اما من قبول نکردم. ستین

ماجرا   نیکه رضا اومد خونه حالش بهتر بود انگار با خودش کنار اومده بود که مقصر ا  شب
 کرد و گفت:  یچون ازم معذرت خواه ستمیمن ن

 کرد یسادگ   یلیخ هیمرض ـ

 مغز من.  یبا خودش زمزمه کرد خواهر ساده و ب  بعد

 : دمی که آروم شده پرس دمی د یوقت

 چه خبر؟...  ـ

  زهایچ نی ا دهیاعتراف کرده اما چه فا  زیکردند به همه چ ری نامرد رو دستگ ی  کهیاون مرت ـ
 .کنهیرو خوب نم هیحال مرض

 کرد که: ف یاز زبون اون نامرد تعر رضا

شده بودم جون حسابدار شرکت بود و منم   هیاز اولش هم با نقشه وارد رابطه با مرض ـ
خواستم گاو   یبودم... م ده ی نرس ییجا چیکردم اما به ه یاونجا کار م شدیم یچند سال

  یکنم بعد هم فلنگ رو ببندم؛ فکر کردم اگه از راه احساس یصندوق و حساب ها رو خال
نبود... اون روز   یآدم  نیکردم اون اصاًل همچ یاما اشتباه م  کنهیقبول م هیوارد بشم مرض

تو شرکت نمونده   گهی هم د یاضافه کار بود منم موندم اما خب نقشه ام نگرفت کس هیمرض
 .دیبود، کارمون به زد و خورد کش



 گفت:  دی که رس نجایبه ا رضا

  ی  چارهیبود؟!... خواهر ب ده ینفهم هیدو تا زن داشته چطور مرض ،یعوض اِش یع کهی مرت ـ
 که به سرش خورده تو کماست.  ی دی من االن هم به خاطر ضربات شد

دوست نبوده، اصاًل   یبا کس ه یدونستم مرض یآشنا بودم م  هیچند مدت که با مرض نی ا تو
اون به ظاهر مرد مرد   ی از نامرد شتریتونستم حدس بزنم ب ینبوده... م  ییای واد نی تو همچ

 . یشده تا زخم جسم  مارستانیب ی روانه  فیکث

نداشت... دو  یحرف زدم اون هم حال و روز خوش یمشنگ بود با مامان فرشته تلفن رضا
 شده بود. یو مرگ مغز ادیبه هوش نم گهید هیسه روز بعد خبر دادند مرض

 روحش مرده بود نه مغزش. هی نظر من که مرض به

  امیالت ی بود برا یکار راه  نیا  دیرو اهدا کردند، شا  شیاعضا  شتری ب  هیمرض ی  خانواده
  یاون رضا نشد داروهاش رو نم گهیبود؛ رضا د  ی بد ی .... چه روزهاهیخودشون و روح مرض

  دیخونه مون آرامش نداشت... شا گهی انداخت د یدعوا راه م یکیکوچ زیخورد، سر هر چ
حواسش به خواهر کوچکترش نبوده چرا باهاش دوست   چراکرد که  یخودش رو سرزنش م

حرف ها همه نوش دارو بود بعد از مرگ سهراب   نی اما خب ا گرید  ی چرانبوده و هزار 
 .کنهیم ی نداشت... اون اصاًل حواسش نبود که داره من و بچه مون رو هم قربان ی ا دهی فا

سالم تو   ی  لهیوس گهیاوضاع بهتر که نشد بدتر هم شد... د هیاز مراسم چهلم مرض بعد
کنترل اعصابش دست   گه یشده بود د  به دست رضا شکسته زیهمه چ می خونه نداشت
 خودش نبود. 

  یمادرم از طرف ی رو برم خونه  یباردار ی مونده  یمدت باق نیفرشته ازم خواست ا   مامان
 اون خونه باشم.  ی اوضاع تو نینبودند که با ا یخودم هم راض ی خانواده 

  ومدی بد، هر وقت م یلیبودم و از حال رضا خبر داشتم حالش بد بود خ م یپدر  ی خونه  من
  می من و بچه براش مهم نبود گه ی... اصاًل دزدیکرد، با خودش حرف م ی م هیفقط گر  دنمید

 بشه.  یبستر  د یدادند که رضا با  صیماه آخر بودم که دکترها تشخ  باً یتقر



 بود.  می زندگ  ی روزها نی روزها سخت تر اون

  ی کس به اندازه  چیتونه باشه که وجود ه یزن م کی  یزندگ  ی دوره  نی اس تر حس یباردار
... حاال تو اون دوران حساس شوهر من نبود که مراقبم  ستین یاون دوران الزام ی شوهر تو

  ی و ناراحت بودم و مثل زن ها  ریدلگ یلیکنه ازش خ ی باشه همراهم باشه و با من همدرد
 بودم.   وهیب

  ک یوجود رضا  یکردند احساس کمبود نداشته باشم ول یم یسع یلیمامان و بابا خ  مهتا،
 وجود من نگران و ناراحت حال رضا هم بودم. نی بود... با ا گهید زیچ

  یدگ یبه رضا رس میکه داشت  یخوب یتا بتونم برگردم به زندگ  ادیب ایبودم بچه به دن منتظر
 .می باش مونیر خونه و زندگ خونه و هر سه مون کنار هم س  ارمش یکنم و ب

مامان فرشته و اون اوضاع   ی خبر رفته بودم خونه  یکه ب یاون روز اد یمدت همش  نیا
" و من  ی کن یبا رضا زندگ  یبتون  دوارمی بهم گفت" ام  هیافتادم که مرض یم  دمیآشفته رو د

 شدم.   هیاون روز مرض ی االن تازه متوجه حرفها

 که داشت بالخره تموم شد.  ییها یسخت ی با همه  یباردار دوران

کرد گذاشتند تو   یم هیو فقط گر شدیپسر خوشگل و ناز که چشم هاش به زور باز م کی
 بغلم. 

که سه تخت داشت و   یاتاق ک ی  ی اومدن پسرم و بردن من به بخش تو ایاز به دن بعد
دو  یوسط قرار داشت تخت وسط یگریتخت کنار پنجره و د ک یبود،    واری تخت من کنار د

 شدند.   یساکت نم یجور چ یفوق العاده نق نقو که ه  ی آورده بود دو تا بچه  ایقلو به دن

که چقدر هم از   کنهیاونجا کار م نی برم که نوش یمارستانی قبل خواسته بودم که همون ب از
هوام رو داشت، مامان فرشته همراه با پدر رضا   یل یخ نی داشتم... نوش ت یخواسته ام رضا 

  نی دونستم ا یکردند... نم  هیه شون خوشحال شدند و هردوشون گر نو  دنی اومدند از د
 افتاده بودند. هیمرض ادیهم  دی شا ای  یخوشحال هی... گر ه؟یچ ی برا  هیگر



اما من به   ن یبراشون به درد اومد؛ دورم شلوغ بود... مامان و بابا، مهتا و شوهرش، نوش دلم
 لب زمزمه کردم: ری باشه ز  دی که با یکردم همه بودند اال اون یم ییشدت احساس تنها

 گرست ی د ی جمع و دلم جا  انیمن در م                 ی ا دهیشن بیحضور حاضر غا  هرگز

  یانداختم هر دو شوهراشون بودند... چقدر دلم گرفت نم میستبغل د ی به تختها ینگاه
تونستم خودم رو سرزنش   یدلم براش بسوزه، نم   نکهیا ایباشم   ریاز رضا دلگ دی دونستم با

بود که خودم  یاون خبر داشتم راه تی رضا رو مقصر بدونم چون من از وضع نکهیا ایکنم 
  ن یوسط فقط ا نیکردم... ا ی رو هم قبول م تشیمسئول دیبا  نی اانتخاب کرده بودم بنابر

مخصوصاً مامانم چرا   اوردنیبه روم ن یزیبرام سئوال بود که چطور خانواده ام تا حاال چ
 کنن؟! ینم ی کنجکاو

اما مهتا  بمونه  شمیخواست پ یباشم مامانم م یبستر مارستانیشب تو ب کی بود   قرار
 با شعف گفت:  نیمونه... نوش  ینذاشت گفت که خودش م

 خودم مراقبش هستم.  دی اگه اجازه بد ـ

 انداخت و گفت: نی همراه با سپاس به نوش ینگاه مهتا

 خودم بمونم بهتره.  یمسئول  نجایبه هر حال ا یول یتو که لطف دار ـ

 مان  باشه با اون راحت تر بودم تا ما  شمیدادم مهتا پ حیترج منم

 :دمی ازش پرس می با مهتا تنها شد یهم تشکر کردم وقت نینوش از

 یچی!... هست؟ین بی مامان و بابا عج ی شدن رضا برا  یمهتا چرا رفتارها و بستر ـ
برخورد کردند انگار که آنفوالنزا گرفته؟!... نکنه تو   ی عاد یلیرضا خ ی !... درباره گن؟ ینم
 ؟ ی بهشون گفت یزیچ

 و زمزمه کرد: نیی سرش رو انداخت پا مهتا



به   یزی تا حاال چ یکه داشت  یتی مجبور شدم بگم... مامان هم به خاطر وضع یدون یم ـ
  یکار پنهون ی بده واسه  تیگوش مال یاما فکر کنم حالت که بهتر بشه حساب اوردهیروت ن
 . ی که کرد

سر و کله   ی حالم بد بود که حوصله  یوضع حساس  نیهمچ کی قدر از نبود رضا تو  اون
 و آروم گفتم:  نییزدن با مهتا رو نداشتم... سرم رو انداختم پا

  مشینبود که بشه قا یزیچ  ؛ی کار منو راحت کرد دیفهم  یبالخره که م ی کرد یکار خوب ـ
 شد.  یکرد و اشک هام جار 

جو رو عوض کنه رفت سراغ بچه و   نکهیا ی داد... بعد برا می اومد بغلم کرد و دلدار مهتا
 بغلش کرد و صداش رو بچه گونه کرد و گفت: 

 ؟ یواسم اسم بزار  ی خواینم یخب مامان ـ

به صورت معصوم نوزادم انداختم و   یکردم نگاه یطور که اشک هام رو پاک م نیهم
 گفتم: 

 اسمشو؟  می بزار یبگو به نظرت چ یزیچ هی بچه اسم نداره... تو   نی ا یگیراست م ـ

 فکر کرد و گفت:  یکم مهتا

 مهبد چطوره؟؟  ـ

 جواب دادم: یحال یب با

 هم خوبه  یلیچرا که نه... خ ـ

 من شد مهبد  یدوست داشتن  ی پسر کوچولو اسم

خواست هر چه زودتر حالم خوب بشه و سرپا بشم و برم   یدلم آشوب بود دلم م ی تو
 رضا.  دنید



از   دمیبغلم،نگاهش کردم ازش خجالت کش ی اومد جلو و مهبد کوچولو رو گذاشت تو مهتا
 که براش انتخاب کرده بودم.  ییبابا

به خودم انداختم چشمهام قرمز   نهیآ  ی تو یگذشته بود، نگاه مهیخودم اومدم شب از ن به
کرده   ی اشک رو از چشمهام جار لیاز اشک... امواج متالطم قلبم س  سیتم خبود و صور

 بود.

  یگذشت هنوز هم فکر کردن به مهبد جگرم رو م یاز چند سال که از اون روزها م بعد
 سوزوند.

  کیکه نزد دم یشن یمامان رو م  ی پا ی من... همه جا ساکت بود صدا ی   چارهی... مهبــِد بآه
  شد یکردم ناراحت م هیگر دیفهم  یاگر م نهیحال بب ن یست منو تو ا خوا ی دلم نم شدیاتاق م

 تختم و خودم رو زدم به خواب.  ی تو دمی پر عی هم سر   نیهم ی برا

مثاًل خوابم... اون هم   یعنیدر اتاق رو باز کرد و آروم صدام زد منم جواب ندادم که   مامان
 رفت. نمیهم ی رو باور کرد برا دنمیخواب

 یم ینبود که با رضا زندگ  یی گذروندم اما مسلماً تلخ تر از روزها  یرو م  یتلخ ی روزها
به ساعت   یآوردم و نگاه رونیپتو ب ریمطمئن شدم مامان رفته سرم رو از ز  یکردم... وقت
شب ها تا   نیکنه... ا دارمینماز ب  ی صبح بود، حتماً مامان اومده بود برا کی انداختم نزد 

فکر کردن   ایاما خب گو  بردیصبح خوابم م ی برد و دم دم ها یخوابم نم وبودم  داریصبح ب
 کرد.  یمصمم تر م  ممیکرد و من رو در تصم ی به گذشته آرومم م

  رید یلیبه ساعت انداختم خوب بود خ  یچشم هام رو باز کردم آفتاب زده بود نگاه یوقت
 . رونینبود حاضر شدم و از خونه زدم ب

فکرش مشغول بود... آخه   داً ینشسته بود و شد  زشی مطب بهناز پشِت مم دمی رس یوقت
  یستاره م  یگذاشت و توش کل یبرگه جلوش م هیکرد  یفکر م یزی بهناز هر وقت به چ

 ...رفتم جلو دیکش

 ! ؟ی ...چرا تو فکر؟یسالم... خوب ـ



بهش خورده   یام حکم شوهرش اومده ده سال زندان چارهیسالم ممنون... تو فکر خواهرِ ب ـ
بار   ری خواهرم ز یکنه؟... پدرم اصرار داره جدا شن ول کاری چ خوادیمدت م ن یدونم تو ا ینم
دختر بزرگ   ک ی طفل معصوم   نی . فکرش رو بکن تا شوهر خواهرم از زندان آزاد بشه ارهینم
مدرسه چه جور  ی تو  شنی م  یخواستگاراش چ نی مردم ظاهر ب نی ا ااون وقت ب شهیم

 نه. ای داشته باشه  یخوبتونه ازدواج  یاصاًل م کننیبهش نگاه م

همراه با خنده   یگفتن به خواهرش و شوهرش... اخم  راهی هم شروع کرد به بد ب بعد
 دادم که: لشی تحو

از االن به فکر   مِ ی ... بعد هم تا اون موقع خدا کر؟ی دیحاال چرا خواهرت رو فحش م ـ
 ! ؟ی خواهر زاده ات هست ی خواستگارها

  ینم نجایداد االن کار به ا یفکرش نم   یخانم جون آخه اگه خواهرم دل به دِل شوهر ب ـ
 که. دیرس

  ی ریبال و پرشون رو بگ ریمدت ز ن یکن تو ا یسع ی خودت رو ناراحت کن خوادیحاال تو نم ـ
بهش عفو بخوره زودتر آزاد شد، خدا رو چه   دی احساس نکنن اصاًل شا اد یتا غم و غصه رو ز

 ! ؟ی دید

اتاقم و طبق   ی بود اومدم تو ر یدرگ  یلیحرف زدن نداشتم، ذهنم خ ی حوصله  ادیز  راستش
 گرفتم.  شیو راه خونه رو پ دمی د ضی مر ی معمول هر روز تعداد 

که گرفته   یمیدر مورد تصم ی خونه کس ی به وقت دادگاه نمونده بود تو شتر یب یروز چند
  کی  نکهیاز ا یِ بودند... رضا جدا ییجدا نیبه ا یداد اما همه از ته دل راض ینم ی بودم نظر

  یزیبود چ یبود،کاف یگرفت فوق العاده عصب یتحت درمان قرار م دیبود که با  یروان ماریب
و زمان به هم بدوزه. در کل کنترل اعصابش دست همه بود   نیتا زم اشهب  لشی بر خالف م

که  یک ی بود  یقرار داشت و آروم بود کاف ی در حالت عاد یمثاًل وقت  یعنیاز خودش   ریغ
  یمعلوم نبود چ  گهیاون وقت د ادیانجام بده که رضا خوشش ن یشناستش کار یاصاًل نم

 قاتل بالقوه بود.  کی ... اصاًل به نظر من اون  ادیم شیپ



خشمش رو کنترل کنه تا هم   ک یهر چند کوچ ی بتونه حداقل در موارد  دی هر حال آدم با به
 یکرد... گاه ینم نهیزم نی تو ا  یتالش چی اما اون ه  گرانینرسونه هم به د یبیبه خودش آس

  ایبا خانواده اش مخصوصاً مادرش  ایبا من   کیکوچ ی مسئله  هیسر   نکهیوقت ها بعد از ا
و با   د یخر  یم مت ی گران ق ی کادو  کی فت و ر یم  عیسر   شدیم حثشب  امرزی خداب هیمرض

 .اوردیاز دلمون در م یمعذرت خواه

هاش   یبداخالق  ی و همه  دی بخش یخانم که چون مادر بود بدون کادو هم اونو م فرشته
هم   دی وقت نتونسته بود رضا رو ببخشه شا چیه ه ینه، مرض هیکرد اما مرض یرو فراموش م
  هیشارالتان شد، منم که از بس دوسش داشتم با  که یبود که جذب اون مرت نی به خاطر هم
 رفت. یم ادمی از  زیهمه چ یمعذرت خواه

کرده بود...  دای پ ادیخوره اعت یکه م ییبودم که رضا به اون قرص ها   دهی اواخر فهم نیا
ال  با رضا منو چند س یزندگ  شد،ی هر روز هم بدتر م یچیه شدیرضا خوب که نم ی رفتارها
 عقب انداخت. یاز زندگ 

 زدیمهتا هر روز بهم سر م  م،ی پدر ی مرخص شدم رفتم خونه   مارستانیاز ب نکهیاز ا  بعد
 غامیبهتر شد مامان از طرف بابا بهم پ یمامان هم مراقب من و بچه بود... حالم که کم

حرف وحشت تمام وجودم رو   ن یا دن یآماده کنم، من با شن  ییجدا ی رسوند که خودم رو برا
اون رفته   نکهیبه ا  دینداشت اما ام یکیز یوقت بود که وجود ف یلیرضا خ نکهیگرفت با ا

خونه مون آرومم   می گرد یبر م ییگرده و سه تا  ی و برم  شهیدرمان و بالخره خوب م ی برا
 کرد. یم

خبر   یکه ب  روزه بود ستیمهبد ب  ده،یمن عماًل از هم پاش یخواستم قبول کنم زندگ  ینم
 بود.  یکه رضا اونجا بستر ییبغلش کردم و راه افتادم سمت جا 

 آروم... رفتم مهبد رو بهش نشون دادم و گفتم:  یلیآروم بود خ  دمش ید

 اومد.  ایبالخره به دن نش یپسرمونه... بب ـ



که بهش  یزد و خواست که بغلش کنه، با ترس مهبد رو دادم بغلش در حال یکمرنگ لبخند
 بود زمزمه کرد:شده  رهیخ

 نبودم.  ینــه؟... من شوهر خوب ی شد ت یاذ  یلیخ ـ

 کردم جواب دادم:  یاشکم رو پاک م یحال در

 . یباش یپدر خوب یتون ینه... م ـ

 هم نبودم. یبرادر خوب یپدر...پــدر.... من حت ـ

 موندم. ششیپ یکرده بود... کم یقدر طوالن نیبود که درمانش روا هی دفعه فکر مرض نیا

در اون جوونه  یزندگ  دیکار ام نی ا ن،یکه با بچه اومد ن یکرد یگفت" کار خوب یم دکترش
 ."زنهیم

 شه؟ یمرخص م یک  ـ

که حتماً   خوادیم ی پوالد ی سخِت و اراده  یلیخ  ییآدم ها  نیهمچ  کیکنار اومدن با   ـ
حالش زودتر خوب بشه زود   د ی خوا ی به هر حال اگر م  دید یاراده رو تو خودتون د  نی شما ا

 .دی به زود بهش سر بزن

 نی ... امیگرفت شیبغلم راه خونه رو پ ی مغموم و دل شکسته با مهبد کوچولو تو من
  یم نی دادم، به خودم تلق  یم یمشکل جا خال  نی با ورود اول دیانتخاب خودم بود و نبا

برگرده البته اگه  یکنم که به زندگ  یمن کمکش م  امیتونم از پسش بر م یکردم که من م
 .هرضا هم بخواد به خودش کمک کن

  کی دادم که بابا در زد و وارد شد... بعد از  یم ریاون روز تو اتاقم داشتم به مهبد ش ی فردا
 : دیپرس یمعمول  ی حرف ها یسر

 مالقات رضا؟!  ی رفته بود روزید  دمیشن ـ

 بله  ـ



 شد؟... حالش چطور بود؟  یخب چ ـ

 .شهی گفت زود به زود بهش سر بزنم حالش بهتر م یکه بهتر بود دکترش م یانگار ـ

 ؟ یتمومش کن ی خوا ینم یعنی ـ

 رو؟!  یچ ـ

 .شهیبچه هم پدر نم نیا ی و برا  شهی تو شوهر نم ی واسه   گهیبا رضا رو... اون د یزندگ  ـ

حاال که  میها باهم بود  ی... ما تو خوش میما االن بچه دار شهیبابا مگه م  یگ یم یچ ـ
 درسِت؟  ن یاومده تنهاش بزارم؟!... ا ش یمشکل پ

  ی داره؟... برا شیضی به مر  یهم ربط تشیعصب ای اما آ ِض ی دونم اون مر یمن م ـ
کوره   نی از ا  یکیاگه تو   ده،ی و کنترل خودش رو از دست م شهیم یموارد عصب نی کوچکتر

 بچه....   ایسر تو  یینکرده بال  ییدر رفتناش خدا 

 حرفش تموم بشه و با تحکم گفتم:  نذاشتم

 زارم. یخودم رو گرفتم... تنهاش نم می من تصم ـ

حماقت من سخت ناراحت و  نی بابا به هم گره خورده بود و معلوم بود از ا ی دستها
شد    مونی نگفت بلند شد که بره اما انگار پش هیقض  نیراجع به ا یزیچ گهی... اما دیعصبان

 تخت نشست و گفت:  ی همون جا لبه چون برگشت و 

  نجایاومده بودم که حرف به ا  شنهاد یپ کی  ی ها رو بگم در واقع برا نی بودم ا ومدهیمن ن ـ
 .دیکش

 خجالت آروم گفتم: با

   دیخب حرفتون رو بگ  ـ



به   یبود که به نظرم حاال که درست تموم شده و بچه ات هم به سالمت نیا شنهادمیپ ـ
که   ِف یح یدار یی ماما سانسیبه هر حال تو ل ،ی کردن مطب باش ریاومده تو فکر دا  ایدن
کنم هر    یش هم نباش خودم درستش م نهی... نگران هزینیخونه بش ی تو یجور نیهم

 .  یگردن  یوقت کار و بارت گرفت بهم برم

 آخر رو با خنده گفت... و دوباره ادامه داد: ی جمله  نیا البته

  التیاز بابت بچه خ یریتخصصت رو هم بگ یتون یم یکه دار یش ذکاوتتو با اون هو ـ
به نظر خودت داره هر چند   یها بستگ  نیا ی ... همه شتری البته مامانت ب می راحت ما هست

 ؟ یبمون   نیهمه زحمت خونه نش نی بعد از ا یباش یکنم خودت هم راض یفکر نم

 فکر کردم و جواب دادم: یکم

اما حاال که شما هم   شهیفعاًل نم  دمید   ایریدرگ  نی با ا یآره خودم هم تو فکرش بودم ول ـ
کنم... ممنون از   یم دایپ یکه استقالل مال نهی حداقلش ا میچشم من هم راض  دیگ یم
 . دی به فکرم بود نکهیا

 و از اتاق رفت. دی خوشحال شد و مهبد رو بوس بابا

داشته   ی نتونه درآمد دی و شا شیمار یب ریها رضا درگ خودم فکر کردم رضا که حاال حاال با
  ی بهتر که بتونم از رشته ا نیاز ا یرو به دوش بکشم، چ یباشه و فعاًل بهتره خودم بار زندگ 

 که خوندم استفاده کنم.

که شد   میخونه پدرم اجاره کن کی رو نزد ییجا م ی بالخره تونست ادیز  ی ها یاز دوندگ  بعد
 بعدها تونستم همون جا رو بخرم.  ادیز ی مطب من که البته با تالش ها

هم خودم    یبدم گاه رشیآوردش مطب که ش یمامان م یگاه رخواریبود ش  کی کوچ مهبد
 رفتم خونه.  یم



شدن تو   هی بورس ی اون موقع ها سخت مشغول درس خوندن بود و مقاله دادن واسه  مهتا
با   یکه بعد از چند روز اومد مطب اما وقت ستین ادمی قیدق ...ییاروپا ی از کشورها یکی

 خوشحال شدم. یاومد کل ینیری گل و ش

 ؟ ی خواینم یبه به مبارک باشه خانم دکتر... منش ـ

رفتم طرفش و بغلش کردم و خوشامد   یمهتاست با خوشحال  دمیفهم دم یرو که شن صداش
 گفتم. 

  ی خانواده برا ی نبود فقط دوستان و اعضا یرباردا ی ها نهیو معا  ماریخبر از ب  ی چند روز تا
باشه که  یکس دی... بعد از اون کم کم کارم شروع شد و احساس کردم با ومدنی م کی تبر

دختر   ی رو انجام بده که بعد از مدت یجانب ی و کارها  مارهایکمکم کنه تو وقت دادِن به ب
چند   نیهمسن و سال خودم که در شرف ازدواج بود و اومده بود تو ا  باً یاومد تقر یخانم
...  هیزیجه  دی خر ی خانواده اش باشه برا یکه به مراسم ازدواجش مونده کمک خرج یوقت

 بود. یراض ینبود ول ادیگرفت ز  یکه از من م  یحقوق

ت  تونس  ی بهتر شده بود و م یلیگذشت... حال رضا خ یمطب م یاز راه انداز یماه  کی
 خونه. ادیب

داروهاش رو سروقت بخوره... حالش خوب بود اما نه  د یداشت که رضا با دی تاک دکترش
  شد،یم  رهینامعلوم خ ی وقت ها به نقطه ا شتری . آروم بود بمونییاول آشنا ی مثل روزها

  یوقتها با مهبد باز یتنگ شده بود... بعض زدیحرف م یکه داش مشت یی اون رضا ی دلم برا
 کرد. یمهبد کالفه اش م ی ه هایوقتها هم گر یکرد بعض یم

شدم به هر حال من   یوقت ها خسته م یعماًل دو تا بچه داشتم دو تا پسربچه... گاه من
شوهرم مراقبم باشه نه من   یو چه از لحاظ عاطف   یداشتم چه از لحاظ مال ازیزن بودم و ن

  ی سخت برا  ی نداره روزها بیدادم که ع یم یخودم دلدار مراقب اون باشم اما بعد به 
 .دهی خوبش رو به من نشون م ی رو یو زندگ  شهیم تمومروزها  ن یا  ادیم شیهمه پ



مهبد کل ساختمون رو برداشته بود...  ی  هیگر  ی روز عصر از مطب برگشتم خونه صدا کی
کرد، رضا هم بهش زل زده   یم  هیو گر  زدیانداختم و در رو باز کردم مهبد زار م دی کل عیسر

 کرد. ینم یبود و کار

و کبود شده بود   اهیکرده بود که س هیشده بودم رفتم بچه رو بغل کردم... اونقدر گر  یعصب
 کرد. یبغلم هق هق م  ی تو

 راحت گفت:  یلیبه رضا انداختم و چپ چپ وراندازش کردم... خ ینگاه

  هیساعِت داره گر  کی  خوادیم ی چ ستین ام کرده... معلوم وونهیبچه د  نیا  ی بالخره اومد ـ
دلش گرفته بزارم   دیگذاشتم راحت باشه گفتم شا  شهیآروم نم  یجور چی ه دمی منم د کنه،یم
 کنه سبک شه. هیگر

بود که  یحرف ها چ  نیشده بود... ا وونهی بگم رضا رسماً د دی با یدونستم چ ینم واقعاً 
 بزارم...  ششی صالح نبود که بچه رو پ  گهید زد، یاون م

 با بابا هماهنگ کردم. دون یبرگردم م خوامیخونه موندم م ی خسته شدم از بس تو گهید ـ

و کمتر    شدیخوب بود... سرش گرم م یلیخواست برگرده سرکارش خ ی خودش م نکهیا
 گرفت. یبهونه م

رو   زیچ چیه  ت یرعا  گهیدونم د  یم شیمار یرو در مورد ب زی بود من همه چ دهیفهم  یوقت از
آروم بود اما    یداشت و کم  یحالت منگ کیخورد  یداروهاش رو م  یکرد... تا وقت ینم
 کرد. یجنجال به پا م  یکیوقت ها سر هر مسئله کوچ   شتریب

چون صاحب   یکرد منته یمثل قبل کار نم  گهیهم اصاًل مشخص نبود د شیکار  تیوضع
  یبود حتماً اخراجش م ی ا  گهیگفت و اگر نه که اگه هر کار د ینم ی زیکار پدرش بود چ

 بره عماًل خرج خونه با من بود.  شینداشت که خرج خونه پ یکردند... درآمد آنچنان 



تونستم تمام وقت تو   یکارم هنوز خوب شناخته نشده بودم و به خاطر مهبد هم نم لیاوا
  یرفت از طرف یم شینداشتم و خرج روزانه به زور پ ییدرآمد باال نیمه  ی مطب بمونم برا

 دادم.   یببرن و خودم رو شاد و سرزنده نشون م ییخانواده ام بو   ذاشتمیهم اصاًل نم

که مامان فرشته   یگاه ره، یدستخوش قضاوت و کنکاش قرار بگ  میدوست نداشتم زندگ  
 گفت:  یم  یدلسوز ی بهمون سر بزنه از رو ومدیم

گذره عقلش   یکه از سنش م ی... هر چیکش یم  یدونم از دست رضا چ یمهسا جان م ـ
و   شهیمرتکب م گهیاشتباه د هیاشتباهاتش رو جبران کنه  نکهیا ی به جا  شهیکمتر م

  یبود تا حاال خسته شده بود و ولش م یتو رو نداره هر ک   اقتیپسرم اصاًل ل کنهیبدترش م
کردم اگر ازدواج کنه  ی... من فکر می حاال تحملش کرد اکه ت ی کرد یکرد اما تو بزرگوار

خاک   ریکه جوون جوون رفت ز هینشد، اون هم از مرض اه یاما خب روم س شهیدرست م
از هم   میاست... زندگ  هیسا هیشب  شتریب هیاز رضا... اونم از آقاشون که بعد از مرگ مرض نمیا

 . دیپاش

منو    ومدی برد مثاًل م یزمان م یاون رو آروم کنم کل امیحاال تا من ب هی گر   ریز  دزیهم م بعد
 بده.  ن یتسک

دونستم که چرا چشم   یمن خودم رو مقصر م ونی م ن یخدا حق هم داشت ا ی بنده  البته
 باز نکردم.  شتریهام رو ب

افسرده و    هیکه از مرگ مرض می ری گذره، اصاًل گ یم  یتونستم بفهمم تو سر رضا چ ینم اصالً 
 هیقض ن ی ا دی با ایرو هم به کشتن بده   هیبق  دیبا ایدونه آ  یناراحِت و خودش رو مقصر م

 یلیبدونه... درکش برام خ شتر یخانواده رو ب ی اعضا هیبشه که قدر بق  یبراش درس عبرت
 سخت بود. 

  چیکرده بدون ه گره ی هاش غرق شده بودند؛ با ابروها یتو انگار کشت ومدیدر که م از
داد، کم کم   یمهبد هم نشون نم یبه خوشحال ی توجه  یحت شدیوارد م یو کالم یسالم

نشون بدم... هر  یتونستم از خودم محبت ینم  گهیمن هم نسبت  بهش سرد شدم د 
 . میردک  یم  یکنار هم زندگ  خی دومون مثل دو تا  



جلو   ادیکردم ز  یم یاز مهبد گرم کرده بودم، سع ی سر خودم رو به کار مطب و نگهدار من
کنه و اوضاع خونه رو آشفته کنه  ی ندم دستش که قاط دی جد ی چشم رضا نباشم تا بهونه 

 و مهبد رو بترسونه. 

  یآروم م  یجور نیآدم مسخ شده بودم، خودم رو ا کی شده بود مثل    ی برام عاد راستش
 جا نزنه. یکه تو سخت یزن و شوهرا مشکل دارند زن اون ی مه کردم که ه

  یپدر و مادرم، زندگ  ی... زندگ کنهی کردم رضا داره از صبر من سوء استفاده م یم  احساس
که مملو از آرامش احترام و عالقه و  دمی د یو شوهرش همه رو م نی نوش د،ی مهتا و حم

 نداشت. یمعنا و مفهوم  گهید ییزها یچ نی من و رضا همچ یعشق بود اما تو زندگ 

که نسبت به   ست ی ن نیگفت" اصاًل قصدم ا یم دنمیاومده بود مطب د  نیروز نوش کی  ـ
  نیبا ا یهم باهوش  ی هم خوشگل یاما رضا از خداشم باشه که تو زنش ی سرد بش  تیزندگ 

 یچ گهید ، یفهم  یم شتری از صد تا متخصص ب سانستیو با ل ی سن کمت مطب زد 
کنم و مطب باز   دای و جرات تو رو پ سارتکنم بتونم ج یوقت فکر نم  چی ... من هخواد؟یم

اما   نِ یاشتباه بدم حسابم با کرام الکاتب  صیتشخ  کی اگه  خوادیکنم، مطب باز کردن دل م
... یکار رو بکن نیکه ا ی جرات رو به خودت داد نی تو اون قدر سطح سوادت باالست که ا

آب سر باال بره قورباغه   هگفتند ک  می !... از قد؟ی رضا شد نی ا هیتو عاشق چ  دونمی اصاًل من نم
 " زنهیم یبندر

 خنده و گفتم:  ریز زدم

 ؟ یضرب المثل رو درست بگ هیبار   کی ... شد زنهی هم لنگ م اتت یآخه تو ادب ـ

 لب زد   یدلخور با

 خب تو درستش رو بگو خانم معلم؟  ـ

   یخونه.... ابو عطا نه بندر ی ابو عطا م ـ

 رو برد باال و گفت:  دستش



 رضا.....  نی گذشته ا یخب از شوخ یخب حاال توام... ول ـ

 :دمی و نال نیی حرفش تموم شه سرم رو انداختم پا نذاشتم

 مورد نگو... اصاًل ولش کن.  نی در ا یزیام چ گهی کنم د  یمن دوسش دارم خواهش م ـ

بد و    ی رو دوست داشتم و تمام رفتارها م ید بگه... زندگ از رضا ب یدادم کس  ینم اجازه
 کردم. یدادم اما اشتباه م  یربط م  شیمار یبد رضا رو به ب ی اخالق ها

وجود مهبد هم نتونسته بود    یحت دمید یخوش از رضا نم ی عماًل رو  گهی روزها من د اون
 وجودش رو آب کنه.   خی

  نیریهم براش جالب و ش   نیگفت اما ا  یتازه به حرف اومده بود و بابا، مامان م مهبد
من   ی وابسته   داً یداد و شد  یپدرش نشون نم  دنی د ی برا یاقیاشت گهی نبود... مهبد هم د

است تا   هیسا  کی  شتریما ب  یزندگ  ی با خودم کنار اومده بودم که رضا تو گهیبود... من د
 کرد. یم یبود که منو راض نینداشتم هم یوقعپدر، ازش ت ای همسر  کی

                                                  *************** 

رو جمع کردم و  لمیعصر وسا  ی اومدن و رفتن طرف ها ضی چند تا مر  نکهیروز بعد از ا  اون
خونه مامان خوشحال بود  دمی رس یگرفتم وقت شی کردم و راه خونه رو پ یاز بهناز خداحافظ

 اومد سمتم و گفت: 

 . یماه مسافر ن ی آخر ا ی رو جمع کن برا لتیبرو وسا  ـ

هام رو درشت کردم و با تعجحب مامان رو نگاه کردم، مامان که متوجه تعجبم شد   چشم
 دامه داد: نیهم ی برا

اون  ی  هیوحر ی مهتا هم برا شی آلمان پ  میبر  یگرفته که چند روز طیمن و تو بل ی بابا برا ـ
 .شهیخوبه هم تو حال و هوات عوض م



  یطالق رسم یول  میکه عماًل از هم جدا شده بود   شدیم یچند من و رضا االن دو سال هر
از   یشناسنامه ام خط خورد مدت ی رسماً اسم رضا از تو نکهیخواست بعد از ا ینبود، بابا م

ست االن چند ساله که وجودم رو  دون یکنم اما نم  ال یکمتر فکر و خ دیشا  ایدورم کنه  نجایا
 . تهگرف  الیفکر و خ

  دن ید ی برم مسافرت اون هم مسافرت خارج و از همه بهتر برا ومدی هم بدم نم خودم
 لبم نشست.  ی رو تیاز رضا ی مهتا... از کار بابا خوشحال شدم و لبخند 

 مامان منو به خودم آوردم. ی جور تو افکارم غوطه ور بودم که صدا نیهم

 ؟ی خوشحال شد  هیچ ـ

بنده   الت،ی اون هم بره تعط ستمی که من ن ی... به بهناز خبر بدم که تو اون مدتیلی آره خ ـ
 حال و هواش عوض بشه.  دی مسائل خواهرِش...شا ری خدا اون هم درگ  ی 

 شونه ام و زمزمه کرد:  ی دستش رو گذاشت رو مامان

  همه به آرامش برسند آره خوبه بگو... انشاهلل ـ

 کرد و ادامه داد: یمکث

   می امشب مهمون دار یراست ـ

 نباشه که اصاًل حوصله اش رو ندارم.  یکه هست عمه بدر یهر ک  دوارمیام ـ

 نازک کرد و با خنده گفت:  ی پشت چشم مامان

 دنبالش. ادیدو شب بمونه بعد نادر م  یکی چرا اتفاقاً خودِش... فکر کنم  ـ

 پسرش نادر. ی رفت خونه  یهفته م کی ماه هر  یبدر عمه



 یم یشده و اگر نه کدوم دختر  بش یزن فرشته نص ی الحق که نادر زن نگرفته، به جا ـ
هفته من   زدهی دوازده، س یرو تحمل کنه... اون هم سال یمادر شوهر  نیهمچ هیتونست 

 روزش هم ندارم. کی  ی که حوصله 

 کرد گفت:  یرو پر م ی طور فنجون چا نی که هم مامان

عمت دل    ینادر شده... اما خب از طرف بیفرشته است که نص  کی زهرا  یگیآره راست م ـ
 شهیمحسوب م یو در کل آدم غرغرو و بد اخالق  زهی داره، درسِت که زبونش تند و ت یصاف

کاراش و حرفاشو به دل   نیهم ی دونه برا یخوب م نویاما فوق العاده مهربوِن... زهرا هم ا 
 .رهیگ یمن

طرف زن برادرش   کی از  ،یِ آدم خوش شانس  یاصاًل عمه بدر  ستیزهرا فرشته ن  رینخ ـ
  دایپ ی زهرا عروسش، به هر حال خوش به حالش اما به نظرم اگر کس یاز طرف ییشما
کرد... اصاًل به  ینم ی شرویحد پ  نیتا ا  رهیاز اخالق هاش رو بگ یبعض  ی که جلو شدیم

 اخالق هاش دق کرد و مرد. نی نظرم شوهرش از دست هم

 اومد رو به روم نشست و گفت:   ی چا ینیبا س مامان

 در بره.  ت یرو بخور خستگ تییقدر پشت سر عمت حرف نزن... چا نی ا گهی بسه د ـ

نبود اما فوق العاده غرغرو بود حرف هاشو به   ی آدم بد  یگفت عمه بدر  یراست م مامان
 زن نداشت. ن یا ی برا یفرق  چی و بفرما و بتمرگ ه نی گفت انگار بش ی شکل م  نیبدتر 

  ای  یگفت:" چرا جلو نبست یبست م  یرو پشت م  شی زهرا عروسش اگه روسر نیهم مثالً 
داد تا آخر   ینظر هی نی گفتند ا یم  یانتخاب اسم بچه شون هر اسم ی مثاًل برا ایبالعکس  

 خدا پسر و عروسش هم قبول کردند. ی خودش انتخاب کرد، بنده 

لباس بپوشم که   یکردم طور یام رو خوردم و رفتم اتاقم که لباسم رو عوض کنم... سع  ی چا
 در مورد لباسم نظر نده. یاول کار نیو هم ادیعمه خوشش ب



سرم کردم و بعد اومدم  و شالم رو  دمی بلند پوش یدامن مشک  کیبا   رهی رنگ ت کی تون کی
 شام به مامان کمک کنم.  ی تا برا نییپا

 و بابا وارد شدند.  یبعد عمه بدر  یساعت

 یآوردم... عمه بدر ی نشستند و من رفتم چا یمعمول ی ها یاز سالم و احوالپرس بعد
که لباسم به نظرش خوب بوده چون اگه بد   دمینگفت، فهم  یزیبهم انداخت و چ ینگاه

 داد.  یم  ینظر هیبود حتماً 

کرد و به زبون   یرو بزرگ م رادشیو ا  بیکرد فقط ع ینم فیتعر یزیاز چ یکل عمه بدر در
 آورد. یم

 کنار مامان جا گرفتم. ی ها یاز صندل یکی  ی گذاشتم و رو زیم  ی رو رو ی چا ینیس

 :دی و پرس اوردیکرد... طاقت ن ینگاهم م یچشم  ریساکت بود ز  عمه

هنوز   ا یاز شناسنامه ات خط خورد   رتیغ یقلچماِق ب کهی اسم اون مرت نم یخب بگو بب ـ
هنوز هم   هی که بعد از اون قض دی دار یدونم شماها چه دل ی... نم؟یکش یم دک ی اسمشو  

 ! دی نکرد یکار

 گفت که بابا حرفش رو قطع کرد و با تحکم گفت: یخودش م ی جور داشت برا نیهم

 سرد شـد.   تییچا  یآبج

 نگفت... من هم گفتم:  یزیچ گهید  کنهیم ی رو اده یکه داره ز دی هم فهم اون

   ارمیب وه ی م رمیم ـ

که آروم به  دمیشن یبابا رو م ی رفتم سمت آشپزخونه صدا یجور که داشتم م نیهم
 گفت: یخواهرش م

چون جز   م یزن یازش تو خونه نم ی... اما ما حرفشهیبخواد تموم مخدا  گهیچند روز د ـ
 نداره.  ی ا گهی د ی  دهی مهسا نارحت کنه فا نکهیا



از دردهاش گفتن و بزرگ کردن  یکی  یکینگفت شروع کرد  یزیچ گه ی از اون عمه د بعد
 بود گذشت.  یهاش.... اون شب هر طور یضیمر

 شدم که عمه گفت:  یرفتن م ی داشتم آماده  صبح

 ؟ ی گرد یبرم  یخب مادر ک  ـ

 غروب   ی طرف ها ـ

 رفته باشم.  گهیمن د ی ماچت کنم احتماالً تا تو برگرد   ایپس ب ـ

 د؟ یمون یشام نم ی پس واسه  ـ

 .گهیموندم د ادینه عمه جون چه خبره ز  ـ

 منو بزن.  ایموندنت... ب ی دلم گفتم خب حاال انگار چقدر من مشتاقم واسه  تو

 . دی به پسر عمه و خانمش هم سالم منو برسون دی شه هر جور راحتبا ـ

 خوره.  ی... زشِت به آدم بر مه؟یچ  دی... هر جور راحتیمادر تو مثاًل دکتر  ـ

 .رونیرو کندم و از خونه اومدم ب هیشده قال قض  رمید هیبا   پس

فکر بود اونقدر حواسش پرت   ی نشسته بود و تو زشیمطب بهناز پشت م دمی رس یوقت
 بود که متوجه اومدنم نشد. 

  یصندل  ی حدوداً چهل و پنج ساله رو یمن اومدم... خانم  دیسالم کردم تا فهم دوباره
 نزدم. یبه اتاقم رفتم و با بهناز حرف می نشسته بود و با وجود اون خانم مستق

 نشست.من  ی اون خانم اومد تو... سالم کرد و روبه رو یقیاز دقا  بعد

 ه؟ یمشکلتون چ زمی خب عز ـ

 بهم نگاه کرد و گفت: یچشم ریز



 . میبگم... من چهل و دو سالِم با شوهرم به مشکل برخورد  یواال چ ـ

 چرا؟  ـ

 ازم خوادیبچه م ـ

  ایمشکلتون   ی واسه  دی هم کرد ی... اقدامد؟ی بود که تا حاال بچه دار نشد یمشکلتون چ ـ
 باره؟  نیاول

 و جواب داد:  دیخند

 د؟ یچند تا بچه دار  دی!... شما بپرسم؟یبچه ندار  ـ

 دوباره خودش جواب داد: بعد

 من هفده سالم بود که ازدواج کردم، االن هم پنچ تا بچه دارم  ـ

 ه؟ ی پس مشکلتون چ ـ

 یبچه دار ی دلم نخواد حوصله    نکهیبچه دوست ندارم نه ا  ادیبچه هام دخترن... خودم ز ـ
تعداد بچه  نیهم ی پسر بود واسه  ی شوهرم به هوا ، یِ دو تا کاف  یکی رم ندارم، به نظ 

 ندارم. یبچه دار  ی حوصله  گهیچهار سالشه د می شد... دختر آخر ادیهامون ز 

 ه؟ یچ ی پسر داشتن واسه  ی حاال اصرارش واسه  ـ

   گنیکه م ییچرت و پرتا  نیکنه از ا داینسلم ادامه پ گه یدونم م یچه م ـ

مگه دور از جون شوهر شما    گه،ینه االن د  تیحرف ها مال دوران جاهل  نی خانم ا ی ا ـ
  تشونی ارزش آدم ها تقواشوِن نه جنس زانیکه نسلش منقرض بشه... م یرانی ا وزپلنگی

 تاسف هستند. هیاما ما ستند یمثل شما کم ن



تش من تو  بدونه... راس خوادی نم ای  دونهی شوهرم نم  دونمیها رو م نیا  ی من خودم همه  ـ
تا از خر   دی ندارم، اومدم تا شما به شوهرم بگ یو بچه دار یباردار ی حوصله  گهیسن د نیا
 شه.  ادهیپ طونیش

بچه هم   نکهیخطرناِک احتمال ا  یلیسن خ نیتو ا  یحرف ها باردار  نیاز ا  ی اصاًل جدا ـ
 داره.  ریتاث یلیخ نیسالمت جن ی ... سن مادر روادِ یز  یلیناقص بشه خ

 دلش زنده شده باشه از جا بلند شد.  ی تو ی دیانگار نور ام زن 

 د یچرا بلند شد  ـ

 نشسته.  نیماش ی تو اد،یبگم شوهرم ب  رمیم ـ

 مشاوره.  د یحتماً بر  دمیم  شنهادیکنم اما پ ییتونم راهنما  یحد م ن یمن فقط در هم ـ

  ک ید نزدفاصله گرفته بو ی... دو قدم از صندل ارهیتشکر کرد و رفت که شوهرش رو ب زن 
 : دیافتاده باشه برگشت سمتم و نال ادشی  یزیچ نکهی... مثل استاد یچهارچوب در ا 

کارتون فقط ـــ فقط   یاز اخالق خوبتون تا تبحر و خبرگ  دم،یشن ادیشما رو ز فی من تعر ـ
 بشه. یکه راض دیبگ یجور هی

 چقدِر؟   تونیعالقه اش به شما و زندگ  زانی... مکنمیخودم رو م یراحت سع  التونیخ ـ

 ازدواجمون هم با عشق بوده.  م،یدوست دار یلیرو خ گهیما همد  ادیز ـ

 لبخند گفتم:  با

 وقت هوس ازدواج دوم به سرش نزنه. هیبود که   نِ یمنظورم ا ـ

 جواب داد: عیکامل به شوهرش داشت چون سر  نانیاطم خانمِ 

   ستین  یآدم  نینه همچ ـ

 ـ خب خوبه   



بعد اون خانم و شوهرش وارد    یبود... لحظات ومدهی ن ی ا گهید  ضیاول وقت بود و مر  هنوز
موجه و موقر داشت بهش   ی هم سن و سال خانمش بود، چهره ا  باً یاتاق شدند... تقر

 جو باشه.  زهیمنطق وست یب خوردینم

 خدا کمک خواستم تا حرف هام روش اثر کنه. از

 د ینیبش  دییبفرما  ـ

شروع به حرف زدن کنم...   نکهیمن نشستند، قبل از ا ی رو به رو یصندل  ی رو هردوشون
 شروع کردند: ی نوروز ی آقا

 . دیمون کن ییراهنما شهیم  ت،یجنس  نییتع  ی هست برا  ییها میرژ  دمیشن ـ

 هم بدون مقدمه گفتم:  من

اما صد درصد   کنهیم  نییرو تع تی هست که جنس ییها میرژ  دیگ یست م بله شما در ـ
 ییباال سکیخانم ر  کی   ی برا یباردار یو پنج سالگ  یبعد هم بعد از سن س ستند،ین

باالست.... بعد    یلیبچه هم خ یخطرناِک... احتمال عقب افتادگ  یلیو خ  شهیمحسوب م
هم مطرحِ، اون وقت اون   یسالم هم باشه بحث اختالف سن  ادیب ایهم به فرض بچه دن

عصاکش پدر و مادرش باشه البته منظور من شما   دی با یتو عنفواِن جوان چاره یبچه ب
بود که از همسر اولش نه تا دختر   ی پدرم مرد  لیفام ی در کل عرض کردم... تو د یستین

بدم و   شطالق  ارهیسر بمن پ  ی برا تونهینم گهیزن د نیکنه ا یخودش فکر م شیداشت پ
گرفت اون زن   گهی زن د ک یرو طالق داد و   چارهیخالصه که زن ب  رمی بگ گهی زن د کی

بچه باز هم دختر   شهیآقا از زن دومش بچه دار م  نیا  کنهیهم دوباره ازدواج م شیقبل
دوقلو   هی بود    دهی که به سال نکش شیاما زن قبل  شهیهم دختر م شی بعد ی و دوتا شهیم
ما   م،یدخالت کن می تون یمن و شما نم گهی ... کار خداست دشهی که هر دوشون پسر م ارهیم
 دختر داشتند؟  کیما هم   امبریپ نکهیخدا... مگه نه ا ی به رضا می باش یراض د یبا

 بله حق با شماست  ـ



 یما م امبر یکه به پ یکرد... اعراب جاهل دایدختر ادامه پ کی نسلشون هم از همون   ـ
دانه دختر به   کی ما از همون   امبری ازشون مونده؟... اما نسل پ ین نام و نشونگفتند ابتر اال

  ی اعراب جاهل ی  وه ی بعد به ش می ما اسم خودمون رو مسلمون بزار ستی جامونده حاال روا ن
است از نعمت   هیو دختر هر دو نعمت خداست، تازه دختر رحمت هد  ر... پسمیعمل کن
ها حرف   ن یا د یدون یها رو م  ن ینه... شما بهتر از من ا ه یاما از رحمت و هد شهیسئوال م
ها هم هستند به سن و سال   ی لینکرده جسارت نکرده باشم خ ی ... من خدانمونِ یبزرگان د

که پنج تا   نِ ی حرف من ا یبچه دار بشن ول  نخوا یکنن و به طبع م  یشما تازه ازدواج م
 ارزه. یمن سکشیبه ر گه ی د دی دسته گل دار

داد خواست   یمن گوش م ی بود و به حرف ها  نیی که تا اون موقع سرش پا ی نوروز ی آقا
 بگه مجالش ندادم و در ادامه گفتم:  یزیچ

بهتر باشه و راحت تر   یجور ن یا  دیخدمتتون شا  دم ی مشاوره رو م  کیحال آدرس   نی با ا ـ
واگرنه من در  چی که ه دی دیرس جه یاگه به نت دیحاال فکراتون رو بکن د،ی ری بگ می تصم دی بتون

 خدمتتون هستم. 

از زبون   یاما وقت دونهیحرف ها رو م یسر  کیوقت ها آدم  یممنون خواهرم.... بعض ـ
 شترِ یب رشیتاث شنوهیم ی ا گهیکس د

 درست عمل کردم. دمینقش بست فهم یخانم نوروز ی لبها ی که رو یتی لبخند رضا از

  نیا ی کردند و رفتند.... بعد از رفتنشون به فکر رفتم که واقعاً تو  یدوشون خداحافظ هر
ها   یبشه؟... بعض یطرز تفکر  نیهمچ کی  لیتونه باعث تشک یم یز یدوره زمونه چه چ

گردند که واسش غصه  یم  یزیچ ک یدنبال  ی مشکل یدلشون از ب ریزده ز  یهم خوش
قدر دوست دارند و    نیرو ا گهی که زن و شوهر همد یو آروم یخوب نی به ا  یبخورند، زندگ 
 خوان؟ یم یاز خدا چ  گهیسالم هم که خدا بهشون داده د ی پنج تا بچه 

 : دی تو فکرم منصرف شد و ازم پرس دی د یبگه وقت  ی زیخواست چ یوارد شد... انگار م بهناز

 ! د؟ی تو فکر شده خانم جون یچ ـ



که چند لحظه   ییزهایاون چ یکردم حت  فیرو براش تعر  ز یهم از خدا خواسته همه چ من
 قبل از خاطرم گذشته بود و در ادامه گفتم:

منتها از نوع   رند یگ ی دسته قرار م نیاز آدم ها هستند که جزو هم یالبته بعض ـ
  یباز هم م  شدیاگه م گهیمادر من هفت تا پسر داره خودش م ی پسرداراشون مثاًل عمه 

رحمش رو خارج  شنیو مجبور م  شهیم ضی مر گهیدختر بهم بده اما د  کی آوردم تا خدا  
  یخدا راض ی کرد... آدم اگر به رضا ی فوتبال درست م می ت کی دختر  ی کنند و اگر نه به هوا 

چند   یکیکه  نِ ی ها صالح در اوقت   یبعض شهیاز تنش ها و مشکالتش حل م یلیباشه خ
 هم اصاًل بچه نداشته باشه. یکیچند تا پسر و    یکیتا دختر و  

 کرد و در ادامه اضافه کرد:  دییمنو تا  ی حرف ها بهناز

راه ها رو   ی همه  نکهیکه با وجود ا ییها  نیشما رو قبول دارم مثاًل ا  ی حرفها قاً یمن دق ـ
  دنیم حیکه علم داشته ترج  یشرفت یرغم تمام پ یباز بچه دار نشدن عل  یامتحان کردند ول
  نیبچه رو از پرورشگاه قبول نکنند... واال اگه به ا  کی   یکنند اما سرپرست یبدون بچه زندگ 

کشن   یمادرشدن رو نم  ایهم حسرت پدر  انیدر م  ییهم خودشون از تنها بشن یکار راض
  شتریباورتون نشه اما ب دی کنه... شا یم دای پ ییمامن و ماوا هیگناه   یب  ی ن بچه و هم او

 . شنیخود آدم با معرفت تر م ی بچه ها از بچه   نیا

بچه از گوشت و   می خوایم  گنیخوان قبول کنن م یاما خب اکثراً نم یگیآره راست م ـ
چه   میو مادرامونپوست خودمون باشه حاال انگار ماها که از گوشت و پوست وخون پدر  

مامان   یباورت نشه ول  دی ما بزنند... بهناز جان شا ی که بچه هامون برا م ی به سرشون زد یگل
 تا من. رهراحت ت یلیمن با مهتا خ

 مهربان گفت: ی با لبخند بهناز

   ی کرد فیبارها برام تعر  دونمیآره م ـ



  ینذاشتند تا حاال ول ی فرق نمون یمامانم البته ب ی مهتا از من دلسوزتر و مهربون تره برا ـ
جور قدر   کی که من داشتم اون نداشته .  ییها ت ی کتمان کرد اذ  شهی رو نم قتیخب حق
 تو وجودش داره. یخاص یشناس

 هامون که تازه گل انداخته بود که در زدن بهناز بلند شد در رو باز کنه. حرف

 ؟ یبگ ی زیچ ی اومده بود ـ

 رفت سمت در گفت: یطور با عجله م نیکه هم بهناز

 گم یآره... آره بعداً م ـ

هاش   ه یبخ دنیکش ی کرده بود و برا مانی وارد اتاق شد که تازه زا یخانم  یقیاز دقا  بعد
 اومده بود. 

هنوز شلوغ نشده بود رو به   رونیرفت من هم از اتاقم اومدم ب یکه تموم شد وقت کارش
 بهناز گفتم: 

 بگو  یدار یاگه کار ـ

 گفتم:   جانیبگه من با ه یزی چ اومد

بهت بگم... در  یزی چ هیخواستم  یمنم م یتو حرفت رو بگ نکهیقبل از ا یول  دیببخش ـ
 گفتم:  می د یدر زد... هر دو خند یکس نیح نیهم

... بعد خودم در ستینگار قسمت نوقت نهارا ی ولش کن بزار حرف هامون بمونه واسه   ـ
 رو باز کردم.

 خانم جون شما چرا؟!  ـ

 شده مگه؟  ینداره حاال چ  یبیع ـ



چون اصاًل معلوم   می ند یتلفن ای  یوقت قبل یبه کس می کرد یطور که قباًل گفتم سع همون
که  یکس  م،ی ... اون وقت امکان داشت بد قول بشکشه؟یچقدر طول م ینبود کار چه کس

شدن به    کی بود با نزد یروز شلوغ باً ی... اون روز هم تقرشدیجلوتر نوبتش م ومد ی زودتر م
 . شدیظهر خلوت تر م

 بهناز گفتم:  به

 . ارن یبگو دو تا ب  یدار لیسفارش بده البته اگه خودت هم م تزاینهار پ ی برا ـ

 گفت:  یبا ولع خاص   و دیدستاشو به هم مال بهناز

 ی من چشم بپوش چی برگ مو و کلم پ ی از دلمه ها یکنم بتون یفکر نم ـ

 نازک کرد و ادامه داد: یپشت چشم هی  بعدش

 خودِت   ل یالبته باز هم م ـ

 و از جام بلند شدم   زیم ی رو گذاشتم رو خودکارم

 !... اونم دلمه؟! ؟یمنو مهمون کن ی خوا یامروز م یعنی ـ

 بله تکون داد   ی سرش رو به معنا بهناز

 بهتر   نیاز ا ی آخ جون دلمه، چ ـ

 گرمش کنم    رمیپس من م ـ

 تا دستهامو بشورم.  ییرفت سمت آشپزخونه و من هم رفتم سمت دستشو  اون

حکم آب    یکی که  نتیو دوتا کاب ییظرفشو  هیدو شعله و  کی گاز کوچ  کیآشپزخونه   ی تو
بود   ییظرف شو نیی پا گهید ی کیقرار داشت و   ییظرفشو  نکیس ی شت و باالچکون رو دا

با دو تا   کی کوچ ز یم کی... می دو سه نفر رو گذاشته بود ی که داخلش ظرف و ظروف برا
 بود.  زی همون م ی رو شهیساز که جاش هم ی چا کی آشپزخونه بود و  ی هم گوشه  یصندل



 گذاشتم رو به بهناز گفتم: یم  زیم  ی طور که بشقاب ها رو رو همون

تا چند روز   م یفقط اسماً زن و شوهر   مییاز هم جدا  شهیم یکه ما دو سه سال یدون یم ـ
... میشیو ما عماًل از هم جدا م خورهیشناسنامه هامون خط م ی اسم ها از تو نیهم ا گهید

من   نکهیمهتا... خالصه ا  شیپ م یمامانم بر  گرفته تا من و طی ماه بل نیآخر ا   ی بابام برا
فرصت    ،ینرفت یوقِت مرخص  یلیگفتم بهت خبر بدم تو هم خ ستمین یز رو یس هی  باً یتقر
روز در  کی که  خوامیم نیمدت از نوش  ن یتو هم برو آب و هوات عوض شه... تو ا یِ خوب
کن تا   ی لطف هیدارند به مشکل برنخورن فقط تو  نهیکه معا  ییمارهای تا ب نجایا ادی ب ونیم

 واجب هستند خبر بده.  یکنی که فکر م ییمارها یبه ب یتون یکه م ییاونجا

  ینگاه زی م ی گذاشت رو یدلمه بهناز فضا رو پر کرده بود... همون طور که قابلمه رو م عطر
 بهم انداخت و گفت: 

دارم برم مسافرت شما برو خوش  زمستون دوست ن   ی واهلل خانم جون من مثل شما چله  ـ
روز در   کی و همون  دمیعقب مونده ام رو انجام م ی مدت کارها نیبگذره... من هم تو ا 

 شما؟  ی جا ادیب  دیگی خانم باشم، مگه نم نیکمک حال نوش امی م ونیم

 ی دونیهر جور خودت صالح م ـ

 نی نگاه تحس کی اول رو که گذاشتم دهنم  ی به خوردن، لقمه   می شروع کرد  بعدش
 به بهناز انداختم و گفتم:   یزیبرانگ

رستوران   کی ... اگه مطب نداشتم حتماً شهیاوووومـــــــممم... مثل هم یچه دستپخت ـ
 سرآشپزش.  یکه تو هم بش  زدمیم

 و گفت:  دی در جوابم خند  بهناز

 ... نوش جانتون. دیی نفرما مونیبابا چوب کار  ی ا ـ

 ؟ ی بهم بگ یخواست یم  یچ یراست ـ

 ِمن ِمن زمزمه کرد:  کمیاز   بعد



  ان یهفته هم م نیا  دن،ی روهم پسند گریدخترم خواستگار اومده همد ی راستش واسه  ـ
 بله برون  ی واسه 

 : دمی پرس جانیخوشحال و ه با

 ! ؟یخب مبارکه... حاال چرا دمغ ـ

حاال   م،یکن یرو با هم برگزار م ینامزد بمونه عقد و عروس ادیدختر ز  میما رسم ندار  ـ
 کنم؟  کاری اش چ هیزیجه  ی واسه  دونم ینم

 د؟ یبگو چقدر کم دار ی... اگر پول الزم داراد؟یبر م ی از دسِت من کمک ـ

گفتند وام بعد از عقد    میوام ازدواج اقدام کرد   ی برا ،یبه ما لطف دار شهی شما که هم ـ
 اگه شماــــ اهیم س... رورهی گ یتعلق م

 حرفش تموم بشه گفتم:  نذاشتم

هر وقت وامتون جور شد بهم برش گردون   دمی پول رو بهت قرض م نی باشه من ا ـ
 بگو  یهم خواست  شتر یخوبه؟... اگه ب

 تشکر کرد... و ادامه داد: یخوشحال شد اومد و بغلم کرد و کل  بهناز

  زاشی مونه خرده ر یماد خودش بخره مدا ونیز یو تلو خچالیبزرگ مثل  لیقرار شده وسا ـ
اش رو هم   هیبق می دار یبرم یلوازمش رو هم قسط یسر هیاونام با ماست... شوهرم گفته  

بهت   ی خوا یاز خدا م یان شاهلل هر چ ،ی کرد یوام... واقعاً ممنونم لطف بزرک   نیبا پول ا 
 بده. 

ها   نیاز ا  شتریکه ب یهست  یزیمن دوست عز  ی ست... تو برا فهیکه وظ کنمینم یکار ـ
 .می نزده بخور خی ... غذا از دهن افتاد سرد که شده تا یگردنم حق دار

کرد و تا آخر وقت که   دنیشروع به بار یرعد و برق فضا رو پر کرد و بارون قشنگ ی صدا
 . دیبار  می مطب بود



 ینادر اومد دنبالش کل یگفت: وقت   یرفته بود... مامان م یخونه عمه بدر دمی رس یوقت
  ی نادر تا خانواده  دنی گرفت، از سر و وضع و لباس پوش ی رادی ا هی یغرولند کرد و از همه چ

 زنش.

 نگفت؟  یزینادر چ ـ

 شهیگرفت، به هر حال ناراحت که م یم یرو به شوخ یخدا اون هم همه چ ی نه بنده  ـ
 . ارهیخودش نم ی خب به رو یول

 خب خدا رو شکر   ـ

 ؟ ی چ ی برا ـ

 یطور  نی هم یچیه ـ

گذشت که خدا رو شکر که رفت اصاًل حوصله   نیچپ چپ نگاهم کرد... اما در دلم ا مانما
 قدر گوشت تلخ!   نیاش رو نداشتم، آخه آدم ا

  یگرفتم هر چ م یبه گذشته ها پرواز کرد تصم المیاتاقم نشسته بودم مرغ خ ی شب تو اون
 . سمی چند مدت گذشته رو بنو نی تو ا

خواند من هم   یهر آواز الیروع به نوشتن کردم... مرغ خخودکار برداشتم و ش کی  نی بنابرا
 نوشتم.

 

                                             ***************** 

بود که خودم رو ازش دور نگه  نی تالشم بر ا ییجورا ک یدور بر رضا نباشم   ادیکردم ز یسع
هاش رو   یوبداخالق ادیخواستم بهانه دستش بدم تحمل داد و فر  یدارم... راستش نم

 نداشتم.



خواست   یدارند دلم نم یطالق چه معضالت  ی که بچه ها  دمیشن یور و اون ور م  نیا از
  رفتم اون از من یطالق بشه و هر چقدر هم من به سمت رضا م ی مهبِد من هم بچه 

 کم کم نسبت بهش سرد شدم.  یِ طور  نی ا دمی گرفت، من هم که د یفاصله م

حوصله   گهیکردم خودش هم د یاحساس م شد،یتنگ م  مونیی اول آشنا ی روزها ی برا دلم
 کرد. یسالم هم نم گهی د شدی شده بود که از در وارد م یطور یرو نداره... حت ی زندگ  نیا ی 

  نیمن ا ی روح بود... و برا  یآدم سرد و ب  نیکرد بس که ا یم  یبیکوچولوام باهاش غر مهبد
 قدر عوض شده؟!   نیا  هیسئوال بود که رضا به خاطر مرض

 از کاراش نداشتم.  یخبر  یلیو خ دمیکش یکاراش سرک نم  ی تو

  یم یو با مهبد باز شدیمهربون م یکرد و کم یم ر یی تغ یاز همون روزها کم یکیاگر   دی شا
 .شدیگرم م یدر حد سالم من هم دلم به زندگ  یحت زدیحرف م یکرد و با من کم

روز که خونه  کیتو خونه...  دی د  یکلفت م کیبود و من رو مثل  کنواختی  شهیاون هم اما
  دی اومد خونه و با کل شهیبودم مهبد رو خوابونده بودم و مشغول مطالعه بودم زودتر از هم

 در رو باز کرد.

  تیبه اجاق گاز انداخت و با عصبان یرفت سمت آشپزخونه و نگاه  یسالم و کالم بدون 
 : دیکش ادیفر 

 پس ناهارت کــو؟؟  ـ

 هم هول شدم و جواب دادم: من

!... منم که خبر نداشتم، صبر  ؟ی اومد یوقت ناهار نم چی!... تو که ه؟ی اومد  یِاـــــــ ک  ـ
 . کنمی درست م یز ی چ هیکن االن برات 

 : دیکش ادی فر دوباره



داره از  ی وقت  یزی... هر چ؟یاالن درست کن کار یچ  خوامیم گهیسرت... د  ی وره توبخ ـ
 ست.   دهی فا  یوقتش که بگذره ب

 گفت: ظی اومد کتابم رو پاره کرد وبا غ بعد

 جمع کن بابا...  خونه،یمن کتاب م ی واسه  ـ

  ومد،ی بدش م هینکنم... اون از گر هیام رو کردم که گر یتمام سع یام گرفته بود ول  هیگر
  هیگر یوقت زنهی زن حالم بهم م هیگفت" گر یکردم م  یم هیدونستم و گر  یکه نم لیاوا
نگفتم رفتم سمت آشپزخونه که   یزی"... چشهیکشتنت صد برابر م  ی زورم واسه  یکنیم

 املت درست کنم. 

رو با ظرفش انداخت سطل   ازیکردم و خواستم تفتشون بدم که رضا اومد و پ  زیر  زیرو ر ازیپ
 آشغال... و بلند گفت:

 خورم یمگه نگفتم نم ـ

نگفتم... همون   یزی بزنم تا دوباره تمام خونه رو بهم بزنه؛ من هم چ ی بود من حرف منتظر
 کرد.  هیشد و شروع به گر داریرضا ب ی موقع مهبد از صدا

 برو اونو خفه اش کن ـ

اما اون تازه اومده بود، رفتم و   رونی ز خونه بره بدلم از خدا خواستم که هر چه زودتر ا ی تو
 گفت:  یکه م دمی مهبد رو آروم کردم... صداش رو شن

 اینکن ی تنبل خوادیم یشام دلم قورمه سبز ی واسه  ی نهار که نداد ـ

  نیهم ا  دیشا زنه،ی نم ییاز جدا ی بود که چرا حرف بی عماًل کلفتش بودم... فقط برام عج من
بود، چون    یروال راض نیقدر در مقابلش کوتاه اومده بودم اونم خوشش اومده بود و از ا

که  دی ترس یاز حرف و سرکوفت و سرزنش مردم م یکرده بود که به قدر دایرو پ یکس
 کرد. ینم غیدر ی تیاذ  چی کنه و اون هم از ه حملرو ت ی حاضر نبود هر خفت



 یول اریدلت خواست سرم ب   یینه هر بال خو ی خونه ازش خواهش کردم تو ی بار تو  کی
بگن تو رو خودم  خوادیبعد دلم نم شن،یکن اونها ناراحت م تیپدر و مادرم رعا ی جلو

سو استفاده کرد و   هیقض ن ی سرکوفت بشه... اون هم از ا  هیقض نیانتخاب کردم و برام ا 
 گفت: 

 اونجا   ی که تو هم کمتر بر یباشه به شرط ـ

هم   ف یگفتم تازه از رضا تعر ینم  یز یچ دی پرس یروزها مامان هر وقت از روابطمون م اون
  یلیحالش بهتره... اما رفت و آمدم رو خ یلیخ خورهیگفتم داروهاش رو م یکردم و م یم

 کم کردم.

 و رفت. دی در رو به هم کوب دمی د می ندار ایبهش بگم لوب رونیدر اتاق اومدم ب از

 .رونیبرم خودم بخرم، مهبد رو بغل کردم و رفتم ب ادیره بکه شب بشه دوبا االن

ادکلنش تمام خونه رو پر کرده   ی و موقر، بو  کیش شهیاما مثل هم یآدم آهن  کی مثل  شب
 بود.

 داره  یخوب ی ... چه بو؟ی دی ادکلن خر ـ

 نداره... شام رو بکش گرسنه ام یبه تو ربط ـ

 و داد زد: ون ی زی تلو ی رو که خورد رفت جلو شامش

 که حوصله ندارم  ادیمهبد ن  ی فقط صدا ـ

 لب زمزمه کردم:  ریز

 ؟ یحوصله داشت یتو کِ  ـ

 که: دیکش داد

 ؟ یگفتـــــ  یزیچ ـ



 ترس جواب دادم: با

 نـه... نــه ـ

 . دیرفت و خواب یساعت کی مهبد رو دادم و رضا هم بعد از  ی غذا

  یجور ن یشه تا آدم چون حداقل ا با  یمثل آدم آهن شهیدادم رضا هم  یم حیمن ترج البته
من نترسه اما اصاًل  هیپول داشت که از دادن مهر ی... رضا اون قدرد یکش یکمتر هوار م

 . زدینم ییاز جدا  یحرف

 براش ندارم. یارزش گهیگذاشتم که د  هیکردم اونقدر از خودم براش ما یخودم فکر م با

هم توقع    هیداد از بق یخواست انجام م یدلش م یرو بهونه کرده بود و هر کار شی ضیمر
نکرده اگر  ی داد اما خدا  یبه مهبد هم نشون نم یحس چیداشت که درکش کنند... ه

 ول کن نبود.  گهید  زدیاز من سر م یدر بچه دار ییخطا

  یم یکرد وقت یم یباز نگیپارک  ی سه سالش بود، سوار سه چرخه اش شده بود و تو مهبد
 ادیکنان م ه یگر   شهیو آرنجش زخم م خورهیم نی زم نیی پا ادیخواست از سه چرخه اش ب

دونه بچه رو   هیکه  ندازهیدوباره الم شنگه راه م  نهیبیم یطور نیخونه رضا که وضع رو ا
  ایبچه رو بغل کنه   نکهی... بدون اشهیم یجور نی ا رون ی ب یتفرس یم  ینگه دار یتون ینم

  هی نی... تو دلم گفتم خوب شد آرنج مهبد زخم شد ا زدیفقط سر من غر م  کسرهینازش کنه 
 کرد.  دایبهونه پ

کار و مطب  ی خونه مون، من هم بهانه  ی ایاصرار کرد که چرا کم م یلیبار هم مامان خ  کی
 رو آوردم.

 . رونی ب می شام بر  ایبا مهبد ب یکنیـ جمعه ها که کار نم 

   ادیم ر یرضا د ـ

 گفت:   ظیبا غ مامان



  نی ایب  ییخودت با مهبد دو تا اد،یاونجا اصاًل ن ادیخودش ب می دی آدرس م می ری ما م ـ

رو  هیشب رضا اومد خونه با ترس و لرز قض  یقبول کردم، وقت   ستی دست بردار ن دمید
 غرولند کرد و گفت:  ینکنه... کم یزیهم خواهش کردم که آبرو ر یبهش گفتم کل

 برو   یری... هر جا میزنی به من همش حرف م ی دیمثل کنه چسب  هیچ ـ

 ببره...  ییاز اختالفمون بو یدوست ندارم کس ی ایتو هم ب خوام یتنهـــا؟!... م ـ

 که قبول کرد.  خالصه

  لیپارک... مهبد با وسا میمامانم بعد از اونجا هم رفت  ی خونه  می ظهر با مهبد رفت جمعه
 و خوشحال بود.  کردیم یباز

  یخشک و رسم کیبرج زهرمار، سالم وعل هیشب  شهیاز دوساعت رضا اومد مثل هم بعد
  یبه خاطر من حرف ینبودند ول یاز حضورش راض ادیانجام شد و نشست... مامان و بابا ز

 زدند. ینم

 زیدونستم اگه دهنش رو باز کنه چ یبودم چون م یراض زدینم یکه رضا حرف نی هم منم
 . ادینم رونیب یخوب

برد از جمله مکان و   ادیرو از  ز یظرف ساالد، رضا همه چ  ی شام مهبد دستش رفت تو سر
 : دنیکش ادی زمان رو فراموش کرد و شروع کرد به فر 

 کار کرد  یچ نیبچه رو ادب کن.... بب  نیصد بار گفتم ا  ـ

 گفت: کنهی م هیکه من ماتم برده و مهبد داره از ترس گر دید یوقت  اوردیطاقت ن بابا

 شده ــــــ ی... چگهیداره آقا رضا... تازه بچه است د  ی ریمهسا چه تقص ـ

 رو به بابا گفت:  ی اجازه نداد حرف بابا تموم شه با لحن بد رضا

 شما دخالت نکن لطفاً  ـ



 ... مامان که توپش پر بود گفت: شدمیاز خجالت آب م داشتم

!... اگه به خاطر بچه اِت ؟ی دل خوش کرد  یزندگ  نی ا هیمهسا واقعاً برات متاسفم به چ ـ
 . دی خودت و بچه ات رو سرمون جا دار

 شد و بلند گفت: وونهی گفت رضا د نویمامان که ا ی وا

 دخترتون، مگه من التماس کردم که بمونه نمیشما ا   نیا ـ

 آروم گفتم:  یلیبغض و خ با

  ایاصاًل ب کنم،ی... رضا آروم باش خواهش مکننیمردم دارن نگاه م نیتو رو خدا ساکت ش ـ
 .می بر

  یمامان و بابا م ی ... دلم برانیسمت ماش می و رفت می کرد ی و خداحافظ می رو برداشت مهبد
از دستم ساخته نبود...  یمهبد اما کار ی از همه مهم تر برا می زندگ  ی خودم برا ی سوخت برا

نبود همش به خودم  ی اما چاره ا می دعوا هم اونجا دار کی خونه  میدونستم اگر برس  یم
 . ی که خودت انتخاب کرد  یِ راه نی گفتم ا یم

  نیب د ید یکرد وقت یبا پدر و مادرم دعوا م  دیبود واگرنه چرا با  یروان ضی مر  ک یواقعاً   رضا
زد  ی گردم... لبخند فاتحانه ا  یردم و دارم باهاش برمخودش و پدر و مادرم اونو انتخاب ک 

پاش رو گذاشته   م ینگفت یز یراه چ ی به من انداخت و راه افتاد... تو  یزیآم  ریو نگاه تحق
 کرد. یم  یرانندگ  انهیگاز و وحش پدال ی بود رو

تلفن مطب    دهی و نرس دهی هنوز رس م یمطب شد  یرو جمع کردم و با مهبد راه لمیوسا  صبح
 زنگ خورد بهناز وصلش کرد اتاقم مامان بود.

  نی ... چرا ا؟یکن یرو تموم نم تی کوفت یزندگ  نی ... چرا ادمیمن و بابات تا صبح نخواب ـ
  یکنیفکر م  ؟ی برف کن ری سرت رو مثل کبک ز ی خوایم  ی...تا ک ؟یبکش ی خوا یم یقدر بدبخت

از   یکس یکن ی... فکر مفهمه؟یکس هم نم چیه  یکنی م یرضا رو الپوشون ی گندها یدار
خبر   یچ   چیمنو بابات از ه  یکنیفکر م  ستیطورام ن نیا جونمخبر نداره؟... نه  تیزندگ 



چون رضا انتخاب خودت بوده اگر   یکنیخودت فکر م شیپ یدار دونمی... مم؟یندار
  نی تو ا ایاما خودت بگو دخترم سرکوفت بهتره    م یزنیاز هم بپاشه ما سرکوفت م تیزندگ 
  دی چرا با یو خوشگل یعاقل  ،یبالغ ، یباهوش ،ی... تو دکتر ؟یرو تحمل کن یجهنم یزندگ 

   ؟ی بد کهیرو به اون مرت یرفتار  نیهمچ هی ی اجازه 

احترام شوهرش رو نگه داره، شما   دی زن با دیداد ادمیشوهرِم... شما خودتون    کهیاون مرت ـ
بدن   ی انساِن... زن و شوهر هم حکم اعضا کی  کری مشترک مثل پ یزندگ  یگفت یخودت م
 ی جا شهیم دهیاز بدن آدم بر  ی عضو یرو دارند، طالق حکم قطع عضو داره وقت کریاون پ
به   قیشده که شما منو تشو یبا آدِم... حاال چ شهیهم دشدر شهیحس م شهیهم شیخال

 . دیکنیطالق م

 گفت:  یه بود با مهربان که حاال آروم تر شد مامان

مشترک هم   یزندگ  یگفتم معن  یها رو م نی ا  یوقت یدادم ول ادتونیمن   نارویبله ا ـ
دو نفر   یعنیآرامش   یعنی ... ؟؟یچ یعنی مشترک  یدادم درسِت؟... زندگ  یم ادتون ی

اگر   ، یکیده بار اون  ادیکوتاه ب  نی بار ا  کیهم ببندند.   ی رادهای و ا بیع ی چشماشون رو رو
 یقدر دان  ی طرف مقابلش جا اد یهزار بار کوتاه ب یک ی  نکهیا همن باشه ن مین ی کیمِن  یکی

کنه تو   یکار خوادیبه کفش داره که م  یگیر هیآدم  ن یهر روز پر روتر بشه... به نظر من ا
هم   شی ضیبه مر یربط چی و ه یو ولش کن یات رو ببخش  هیو مهر یخسته و ذله بش

  ایشد و قانقار  اهیاز بدن س ی عضو  یدادم که وقت  ادتونی رو هم من  ن ینداره... در ضمن ا
 بمونه و آدم جونش رو از دست بده.   نکهیگرفت بهتره عضو قطع بشه تا ا

 ه؟ یمنظورتون چ ـ

گه رو دوش   یبار زندگ  گه؛یم نو یا یجند سالم از زندگ  ی احساسم و تجربه  دونمینم ـ
  شیپ می ر ی... اصاًل گکنه؟یم کاریشوهرت صبح تا شب کجاست؟ چ یدونیخودِت تو اصاًل م

 که تمام خرج و مخارج گردن خودِت. کنهی م کاریپول هاشو چ کنهیپدرش کار م

 ادامه داد: دی رو که د سکوتم



تمومش    می اومدن مهبد هم گفت ایبعد از به دن می نبود  یازدواج راض ن ی به ا یلیما که خ ـ
خودت رو   ف یتکل گهی دفعه د نی دفعه حرفم رو گوش کن ا نیا ای... بی کن خودت ادامه داد

 . برهیمشخص کن، من شب ها از فکر تو خوابم نم

 بهناز اومد گفت:  نیح نیهم در

 ... منتظرنادی ز ضی خانم مر ـ

 شهی باشه االن تموم م ـ

 . میزنیکردم و گفتم که بعداً در موردش حرف م یعجله از مامان خداحافظ با

خونه فرصت نبود شام درست کنم   دمیرس یشلوغ بود... شب وقت  یلیروز سرم خ اون
خوردم اما مهبد گرسنه و خسته   ینم یزیحوصله هم نداشتم اگه به خودم بود که اصاًل چ

دادم زود هم   مهی قسفارش  رونی... از بکردیغوغا م  می اگه شام نداشت ومدی بود و رضا هم م
و  گهیقابلمه د ه یتو  ختمیک قابلمه و خورشت رو هم ری تو  ختمی منم پلو رو ر دیرس

 رو کم کردم که مثاًل خودم پختم.  رشیگذاشتم رو اجاق و ز 

هم خسته بودم و مدام   یلیخ ادی مهبد رو دادم و خوابوندمش منتظر شدم تا رضا ب ی غذا
  میو ن ازدهیشده بود ساعت حدوداً   رید یلیرفتند... خ یمغزم رژه م ی مامان تو  ی حرف ها

 نبود. ی بود اما از رضا خبر

  یکردند، م یبا هم کار نم گهی اش رو از پدرش جدا کرده بود د هیسرما شدیم یسال  کی
از   یکیآقا باالسر داشته باشه... تو    کشهیاعصابش نم گهی راحت ترد  یجور نی گفت که ا
طور که خودش   نیبود در واقع ا دهیخر  یفروش  وهیم ی مغازه  کی شهر   ی باال ی محله ها

  ی هم تو یعماًل پول نمیوقت منو نبرد که اونجا رو بب چی بود اما ه وه ی گفت سوپر م یم
امورات خونه  نی به پولش نداشتم بنابرا یازیکرد... درآمد خودم خوب بود ن یخونه خرج نم

خواست   یازم م  شهیهم یآورد ول یخودش نم ی به رو  یزی گذروندم و رضا هم چ یرو م
بفهمن که از پدرش جدا   اونانگه دارم، دوست نداشت  یموضوع رو از خانواده ام مخف نیا

 منم قبول کرده بودم.  کنهیکار م



سر بچه    ی اسم پدر باال نکهیداد منم دلم خوش به ا یدخالت نم ی من هم اصاًل اجازه  به
از چه قراِر؟... از   هیکه قض شدیم  ز ینداشتم اما کم کم شاخک هام داشت ت یتیشکا   چیِم، ها

  هیسا هیشب  شتریب هیداشته باشم بعد از مرگ مرض  یتونستم انتظار یمامان فرشته هم نم 
 شده بود. 

ومثل  دمیکش یکار رضا سرک نم ی از ترسم بوده که تو دی شا  نمیب یکنم م یکه فکر م االن
متوجه  نکهیترس از ا دیشا  دمی کش یسر و صدا کنارش نفس م یسواد و آروم ب  یزن ب کی

 ازش بشم که مجبور به ترکش بشم... آه که چقدر احمق بودم.  یزیچ یخالف

خواست    یبه کارم نداشت اگر م یکار گهید  ستیگوشم به حرفش بدهکار ن  دی که د مامانم
  یرفتم خونه شون چون خجالت م یتر ممطب و من هم کم ومدیم  نهیمهبد رو بب  ایمنو 
گرفته و دکتر   ایکه قانقار یرضا شرمنده بودم... شده بودم مثل آدم   ی و از کارها دمیکش
قطع بشه، در واقع   ضی عضو مر  نیحاضر نبودم ا  ی متی ق چی هقطع عضو داده اما به  زی تجو

 اما رضا رو از دست ندم هنوز هم دوسش داشتم.  رمیحاضر بودم بم

با وجود داشتن چند بچه حاضر   ی مسخره ا ی زهایها سر چه چ  یشنوم بعض یم یوقت االن
  ر یز تشونی من ستندیحاضر ن نکهیبشه فقط به خاطر ا دهی از هم پاش شون ی زندگ  شنیم

 .ادیبرنم از دستم یو جز خوردن تاسف کار رمی گ ی به دهان م رتیسئوال بره انگشت ح 

 تونستم ازش حرف بزنم. ینم یسادگ  نیراه آخر بود و به ا شهی نظرم طالق هم به

  ییدونم اثر قرص ها  یآروم بود نم  یلیبود خ یبستر  یروان مارستانی ب ی که تو یوقت رضا
  نیبره آروم بود اما ا هیکه مثل  مارستانیپرسنل ب ژهیو  ی مراقبت ها ا ی خوردیبود که م

 تا آسمون فرق داشت. نیاصاًل زم رونیب

سرما خورده بود و من طبق    یسرد زمستون بدجور ی از روزها یکیپنج ساله بود که  مهبد
ساکت و   ی بردم بچه  یبا خودم م  شهیشدم که برم مطب و مهبد رو هم  یمعمول حاضر م

م  ه یگاه  ایکرد  یم یلگو باز ای  دیکش یم یخودش نقاش ی نداشت برا یتیبود اذ  یآروم
  یخونه م ی کرد اما اون روز براش بهتر بود که تو  یم ی داشت که با اون باز یکوک  نیماش
 موند. 



 سوپ درست کردم و از رضا خواستم که:  براش

حالش   ام،ی کنم زودتر ب یم یاز مهبد مراقبت کن منم سع ستیمهم ن ادیاگه امروز کارت ز  ـ
 تو خونه بمونه بهتره. ستیخوب ن ادیز

 به من انداخت و گفت:  ی چپ چپ نگاه

حرف ها رو نداره کار من هر    نی که ا یی... کارشناس ماما؟ی هوا برت داشته که دکتر هیچ ـ
  سوزهی بچه ات م ی دلت واسه  یلیچقدر هم مهم نباشه از کار تو مهم ترِ،تو هم اگه خ

 بچه ام. ی ه ِله خودت بمون خونه نگهش دار... به من چه مگه من لَ 

 و رفت. دیو درو کوب د یکرد لباسش رو پوش یکه غرولند م یهم در حال بعد

بود؟!... با  یچه پدر گهید نیبود زد؟!... ا یی چه حرفها نیگلوم رو گرفته بود... آخه ا بغض
 خودش هم مشکل داشت؟!  ی بچه 

اراحت باشم... کنم و ن هیمهبد گر ی خواست جلو ی کردم خودم رو کنترل کنم دلم نم یسع
ها وا رفتم فکرم مشغول بود که مهبد اومد و   یاز صندل یکی ی ... روشدی بچه بود ناراحت م

 ... خونه رو دوست ندارم. ام؟یبهم گفت مامان منم ب

 کردم و گفتم:  بغلش

 ؟ ی چ شتیپ ادیفرشته بشه ب  زیاگه عز ـ

 و گفت:   فکرد

 مامان جون.  شیپ  می بره... بر یحوصله ام رو سر م کنهیم هی نه اون همش گر ـ

 آخه مامان جون کار داره  ـ

 خاله مهتا شی پ میخب بر  ـ

 اونم کار داره مامان  ـ



دلم  ی از رو به رو شدن با خانواده ام شرمسار بودم اما خب به خاطر مهبد پا رو راستش
 مامانم بردم.  شیگذاشتم و مهبد رو پ 

بهم انداخت و مهبد رو بغل کرد و   یهمراه با مهربون یشماتت بار  در رو باز کرد نگاه مامان
 گفت: 

 دکتر؟  شیقدر داغِ؟... نبرد  نیپسر خوشگلم بشم من... بچم چرا ا ی فدا یاله ـ

دو تا پرستار خوب و مهربون... براش دارو   ی زدم گفتم من مهبد رو آوردم خونه  ی لبخند هی
 بخوره.  دی سوپ هم پختم که آوردم شما بدبهش براش  دی بد دی هم گرفتم شما زحمت بکش

 کنم تو هم سوپت رو ببر خودت بخور.   یپسر گلم سوپ درست م ی خودم برا ـ

من   گهیگفتم خب د  عیسئوال کنه سر خوادیدر مورد رضا م دمیبگه که فهم یزی چ اومد
 برم. د ی شده با رمید یلیخ

 بمونه خودم مراقبش هستم.  نجایبزار امشب رو هم ا ـ

 باشه بمونه  ـ

و به سمت مطب حرکت    دمی خوشحال شد... مهبد رو بوس یلیاز موندن اونجا خ مهبد
 کردم.

 یلیعصر بود رضا با مطب تماس گرفت، خ ی شلوغ نبود طرف ها  ی لیروز مطب خ اون
 . رهی بگ نداشت که بخواد تماس یاصاًل با من کار یعنی  زدیوقت بود که به اونجا زنگ نم

 :دی پرس یسالم و کالم  چیه بدون 

روز   کی   یمطب؟... اصاًل چرا خودت رفت شی پس چرا برد ِض ی مهبد مر یمگه نگفت ـ
 شد؟ یم یخونه مگه چ ی موندیم

 یطرز حرف زدنش عادت کرده بودم انگار که پوستم کلفت شده بود ناراحت نم نیا به
 شدم. 



 مامانم  ی مطب، بردم خونه  اوردمشین ـ

 کنان گفت:  غرولند

  رمیاالن خودم م ش،ینبود؟... دکتر هم که نبرد ض ی مامانم.... مامانم، مگه اون بچه مر  ـ
 برم دکتر   یدارم م یبرش م

 اش دارو گرفتم مامانم هم مراقبِش ... خودم برستینه الزم ن ـ

 ؟ یدارو گرفتم... دارو گرفتم... تو مگه دکتر  ـ

  نیخواست از ا یم دی کرد شا یاواخر همش شغلم رو مسخره م نیرو قطع کرد... ا تلفن
از   یکیعالقه دارم و اگرنه اون قباًل  یلیدونست به شغلم خ یکنه چون م یمنو عصبان قیطر

 و شغل من بود. یلیتحص  ی افتخاراتش رشته 

مهبد رو    قهیخودم گفتم اون حوصله نداشت دو دق شی بود پ بیرفتار رضا برام عج نیا
حرف که به هر   نیمهبد افتاده؟... بعد خودم رو با ا  یضیشده به فکر مر یربغل کنه حاال چ

 گول زدم.  گه،ی حال پدِر د

گفت که رضا اومده دنبال  یبار مامانم بود.م نی ساعت بعد تلفن دوباره زنگ خورد ا مین
 خرابتر نشه گفتم:  ن ی از ا هیقض نکهیا ی بوده... من هم برا  یهم عصب  یلیمهبد خ

 بود.  ش یضیهم نگران مر یدلش تنگ شده بود کم اد،ی آره خودم گفتم ب ـ

 زد و گفت:  ی پوزخند مامان

 نکنه خطرناِک؟!  ی!... مگه دکترش نگفته رانندگ ؟ی د... رضا و دلتنگمنم باورم ش یتو گفت ـ

 دلهره جواب دادم: با

 آره... آره... چطور مگه؟!  ـ



کرده که  ی مهر یبچه ب نیقدر به ا نی خودش اومده بود بعد خودش گفت" ا نیبا ماش ـ
که شده  هم   نی آورده بود که مهبد به خاطر ماش ن ی... حتماً ماشرهیمهبد اصاًل سمتش نم

 بشه. ع یمن ضا ی باهاش بره که مثاٌل نکنه همراهش نره و رضا جلو

 برنج وا رفته شده بودم   مثل

 طورِ  نی حق با شماست... حتماً هم ـ

 دادم اما دلم آشوب بود. انیرو بهونه کردم و به مکالمه پا  کار

 .ومدی از دستم برنم ی ا گهیدادم منتظرشون بمونم چون کار د  حیخونه و ترج رفتم 

حالت    یبودند و من از فرط دلشوره و نگران ومدهیشب شد و اونها هنوز ن  ازدهی  ساعت
  یکردم اما خبر نییاز پونصد بار طول و عرض خونه رو باال و پا شتریتهوع گرفته بودم... ب

 نشد.

 ده بود... نش یگذشته بود و باز هم خبر مهیاز ن شب

از اشک   سیدستم خ ی جلو  ی به هق هق افتادم و برگه  هیاز گر  دمیخودم که اومدم د  به
 بود و جوهر خودکار پخش شده بود.

در بزنه وارد شد... برگشتم و نگاهش کردم، صورت    نکهیاتاقم بدون ا ی هراسون اومد تو  بابا
  واریبه د دی تو چشماش اشک پر شد و ناراحت شد و مشت کوب دیاز اشکم رو که د سیخ

 و گفت: 

همه مرور   نیا  دنیرو که آزارت م ی ... چرا خاطرات بد؟یکنیم هی چرا گر زمیآخه عز  ـ
که مرورش   یتونی اما حداقل م یفراموشش کن یکه بتون ستین یزیچ  دونمی... م؟یکنیم

من و مادرت کمتر از   یکنیقرار داد، فکر م ریهمه مون رو تحت تاث یزندگ  هیقض نیا ینکن
 م؟ یکش ی تو عذاب م

 افکار خودم بودم.  ی گفتم و فقط تو ی نم یزیچ من



همه مون ساخته بود   ی که برا ییکه کابوس ها م یزنی نم یخونه از رضا حرف نیا ی ما تو ـ
  یم یو خود خور یتخود ی که همش تو ستیحواسم بهت ن یکن ینشه... تو فکر م یتداع
 .میکش ینفس راحت م کی همه مون  ی ری... اگه رسماً هم طالق بگ؟یکن

  یفکر م د یدونم شا  یاز مهبد برده نشه نم یخواست اسم یبابا هم م یهمه حت انگار
 .... بابا ادامه داد: شمیمن ناراحت م  ارن یکردند که اگه اسمش رو ب

 خوادیخورم، دلم نم یتو غصه م ی ...از غصه یمن  ی تو هزار سالت هم بشه باز هم بچه  ـ
 ...نمیرو بب تیناراحت

شمام مهبد هم بچه مِن، من هم   ی خواست بهش بگم همون طور که من بچه  یم دلم
ناراحتش   ن ی از ا شتریب  گهیخواستم د یاما منصرف شدم نم رون یب امیتونم از فکرش ب  ینم

 کنم.

رو  ی تلفن اتاقم زنگ خورد؛ گوش رونی بابا از اتاقم رفت ب نکهیربع بعد از ا کی  حدود
تماس از طرف بابا    نیدونستم ا یصداش خوشحال شدم اما م  دنیبرداشتم مهتا بود از شن

  یموقع تماس نم نی وقت ا چ یشِب ه  نجایدونست االن ا یهماهنگ شده، چون مهتا م
 گرفت. 

 داد و تماس قطع شد.  میحرف زد و دلدار یو کم دی زمان دادگاه پرس از

وقت بود که  یلیمن و رضا خ ی هر چند قصه   شدیتموم م زیهمه چ گهیدو روز د  یکی
 تموم شده بود. 

من هم   د، یکوب یقفس ذهنم م واری نشست خودش رو به در و د یآروم نم  المیخ مرغ 
 ا آزادانه پرواز کنه.آزارش ندادم و رهاش کردم ت  نیاز ا  شتریب

زنگ تلفن به خودم اومدم...  ی خبر، که با صدا ی صبح بود من کالفه بودم و ب ی حدودها
رو داد و گفت پول   مارستانیب  کی جون و مستاصل... آدرس   یو ب فی رضا بود ضع ی صدا

 و مدارک ببرم. 



رو   ییزهایذهنم، چ ی نگفت... هزار جور فکر اومد تو یزی چ دمیچقدر از حال مهبد پرس هر
که    یمارستانی آدرس ب  رون،یجمع کردم و از خونه زدم ب فیک  هی ی تو عی که خواسته بود سر 

کردم  یتا برسم. همش هم با خودم فکر م دیطول کش ی لیداده بود اون سر شهر بود خ
 کرد؟  یم کاریآخه رضا اون طرف ها چ

گفتن   یشده بود رو دادند، م ی که بستر ییاتاق رضا جا ی شماره  مارستانیب دمی رس یوقت
ازشون   شبی گذاشتن که برم، اون قدر اصرار کردم و گفتم از د  یو نم ستیساعت مالقات ن

 . نمشیبب قهیچند دق  ی خبر ندارم که قبول کردند واسه 

پله ها رو  نگفتند فقط اصرار داشتند که با دکترش حرف بزنم...  یزیچ دم ی حال مهبد پرس از
 کردم. یط یدونم چطور از نگران ینم

چپش تو گچ بود سرش رو هم باند   ی بود دست راست و پا یکه رضا بستر یبه اتاق دمیرس
 افتاده حتماً تصادف کرده بود. یتونستم حدس بزنم که چه اتفاق یم  گهیبسته بودند... د

  گه ید هوِش،یو ب  ستی خوب ن ادیگفت حالش ز ی و با پزشک مهبد صحبت کردم، م رفتم 
افتاده   یخواست بدونم چه اتفاق ی... فقط دلم مهی گر ری نتونستم خودم رو کنترل کنم زدم ز

 بال سر مهبد من اومده.  نیکه ا

  دیدونستم با  یکه حالم جا اومد به مامان خبر دادم چون خودم سر در گم بودم نم یکم
 کنم؟  کاریچ

گفتم آخه    یبودم همش با خودم م یهم به شدت عصبان ینگران مهبد بودم از طرف شتریب
کنه چرا پشت فرمون نشست حاال خودش   یرانندگ  دی دونست نبا  یاحمق که م ی اون رضا

 سر مهبدم آورده.  ییچه بال  نیبه جهنم بب

... برام سئوال  دمی رو پشت در اتاق رضا د سیافکار بودم که چند تا مامور پل  نیهم ی تو
 !خوان؟ یم یچ نجایاومد که  اونها ا شیپ

قدم   نجایها چرا ا  سی پل نیا دم ی رو نگه داشتم و پرس رونیکه از اتاق رضا اومد ب یپرستار
 اون هم پشت در اتاق شوهر من؟!  زنندیم



 : دی بهم نگاه کرد و پرس قیدق ی ا هیرو جابه جا کرد و چند ثان نکشیبود، ع ینکیکه ع پرستار

 اون آقا شوهر توِن؟!  ـ

 بلــه.... چطـــور؟! ـ

  ارنشیآمبوالنس که ب زننیزنگ م ونی آقا  نی... همکنهیبگم واال شوهرتون تصادف م یچ ـ
در حال فرار کردن بوده   ییکردند و شوهرتون هم با سرعت باال یم بشی تعق ایمارستان،گو یب

 .کنهی چپ م نشیکه ماش

 که از تعجب چشمهام گرد شده بود گفتم: من

 کرده؟!   ی فرار م ی!... از چ؟ی چ ی !... براب؟یفــــرار؟... تعــــــق ـ

 . دیو منم سرم شلوغِ اگه ممکِن از خودشون بپرس ادهیز  ماریب  دیببخش ـ

   دیبلـه بلــه.... ببخش  ـ

 از اون مامورا... گفتم: یکی رفتم سمت  مهیرفت و من هم سراس اون

 افتاده؟!  یآقا هستم، چه اتفاق ن یمن همسر ا ـ

 و گفت:  دی از قدم زدن دست کش بالخره

سر دسته    کنه،یدر ارتباِط، در واقع باهاشون کار م قهیعت ییباند جابه جا کی شوهر شما با   ـ
و   بید تعقهر چن دن،یهستند به اسم مهتاب که البته قمار هم انجام م  یباند خانم نیا ی 
  ی بود که قرار بوده بره به موزه  قهیبه قمارشون نداشت و مربوط به همون عت یما ربط زی گر
خانم مهتاب   ن یبازه و هم یها م یقمارباز نیاز ا ی کیشما که اموالش رو تو   شوهر.... یمل

رو براش ببره و نزاره که به موزه برسه اموال   قهیعت ی استوانه  نیکه اگر ا دهی بهش وعده م
تا   م ینظر داشت ری باند رو ز نی وقت بود که ا یلی... ما خ کنهیباخته شده رو براش جبران م

چپ کرد و البته   نشونیکه ماش میافتادند و ما هم دنبال شوهر شما بود  ریگ  روزی بالخره د
  ایدونم گو یرفت... نم یا سرعت مب یما نبود و به طرز وحشتناک بیاون اصاًل متوجه تعق 



مثاًل   ایرد گم کردن  ی خودش بوده و برا ی بچه  گنی م مارستانیرو که پرسنل ب ی اون بچه ا
 همراه کرده بوده... به هر حال متاسفم. ودشنشه با خ ی مشکوک  ز یمتوجه چ سیپل

که   ییزهای چ نیا  ی همه  شدیرفت باورم نم  یم یاه یداشتم، چشمام س جهیسر گ  احساس
 شده بود.  ییوال یه ن ی همچ هیرضا  یعنی گفت مربوط به رضا بشه!!...  سی پل نیا

بود   دهیبا سرعت باال بوده، چقدر ترس نی که تو ماش  یمهبد افتادم اون موقع  ادیلحظه  کی
 یاله زمی مهبد عز   چارهیب  ایداشته... خدا یموقع چپ کردن و تصادف مهبد من چه حال ای

 مامان فدات بشه.

... دهی خودش مغازه خر گفتی رام معلوم شد که چرا رضا از پدرش جدا شده بود و مب االن
مورد نبود و    یمامان ب ی شک ها دمی فهم یقمار باخته بود، حاال م ی رو تو هیاون همه سرما 

تحمل   د یننگ رو چطور با   نینبرده بودم و حاال ا  یزیبه چ یکودن بودم که پ نقدریمن ا
 کنم؟! 

در کار  یفروش   وهی م ی تونستم باور کنم در واقع اصاًل مغازه  یوا رفته بودم نم ربرنجیش مثل
  نی خواسته با ا ینداشته م یشهر... و رضا چون پول  نیی شهر چه پا ی نبوده که حاال چه باال 

برم   شیاز زندگ  هیسر و صدا و بدون مهر  یرفتار و اخالقش منو ذله و خسته کنه تا آروم و ب
 . رونیب

  هیدوش مادر بدبختش برداره تازه خودش هم بعد از مرگ مرض ی از رو  یبار هی  نکهیا عوض
 بزرگتر شده بود.  بتیمص  کی

 شده بود.   فهیوظ کی به   لیبراش تبد یزندگ  ی من هم تو ی کردن و کوتاه اومدن ها مدارا

دلم به حال خودم و   یفقط کم  یکه به رضا داشتم کم ی اون همه اعتماد ی کاش به جا ی ا
 سوخت.  یاون طفل معصوم م 

دوست   یلیازش متنفر شده بودم اما خ کبارهی به   نمیخواست رضا رو بب یدلم نم اصالً 
 نه؟!  ای کنهیم دادی خبر دارم باز هم داد و ب زیمتوجه بشه من از همه چ  یداشتم بدونم وقت



خواب بود رفتم سراغ پزشک   بهش انداختم هنوز یجا بلند شدم از اتاق رضا گذشتم نگاه  از
 مهبد.

  ستیبوده و معلوم ن ینیگفت تصادف سنگ یبود... دکترش م هوشی من ب یکوچول مهبد
 . ومدیاز دستم براش برنم یتار شده بود... کار رهیچشمام ت  ی جلو ای... دنادیبه هوش ب یک 

سئوال   و پشت سر هم  یو هراسون اومدند... نوبت مهی مامان و مهتا سراس یقیاز دقا  بعد
 ور شهر.   نیاومدن ا یچه جور نکهی ... حال رضا و حال مهبد و ا دندی پرس یم

 دادم...  حیرو براشون توض زیهمه چ  هینبود با گر  یپنهون کار چیه ی جا گهید

 هم بهش اضافه شده بود گفت:  تی که حاال به جز نفرت از رضا عصبان مامانم

  گهی! د؟ی سر خودت و مهبد آورد ییهات چه بال  یبا ندونم کار نیبسه بب  گهی مهسا د ـ
 . دیبرمتون تا راحت بش یبندم با خودم م یشده دست و پاتوم ی برگرد زارمینم

 گفت:   یشونه ام و با مهربان  ی دستش رو گذاشت رو مهتا

 ؟ ی به پدر و مادرش خبر داد ـ

 نه  ـ

 ل بچه شونِ بدونن... به هر حا دی کار رو بکن اونها هر چه زودتر با نیزودتر ا  ـ

واگرنه قبل از   ستی... پدرش هم که براش مهم نکنهیسکته م  چارهیاگه مامانش بفهمه ب ـ
نشده که    ری گ یبار هم پ  کی ی مدت حت نیکرد... تو ا یم یاتفاق ها براش کار نیا ی همه 

باشه االن زنگ  ی... ولکنه؟یم یپس کجاست و داره چه غلط  رهیاون نم شیرضا اگر پ
 دم. یو به مامانش خبر م زنمیم

با مامان فرشته تماس گرفتم، بعد از چند بار بوق  مارستانیب یرفتم و از تلفن همگان
 رو برداشت... گفتم: یخوردن گوش



... من مارستانِ ی تصادف کوچولو داشته االن هم ب ه یرضا  ا یهول نکن ایمامان فرشته نترس  ـ
 .ای ب یخواست  گمیآدرس رو م یخودم هستم ول ی ایب ست ی الزم ن گمیکه م

 فرشته دستپاچه و هراسون گفت:  مامان

... یبه من بگ ی خوا یشده نم یز ی!... حتماً چ؟ی پس چرا به من خبر داد ستیاگه مهم ن ـ
 ... مهبد خوبه؟ ؟یخودت خوب

   ستیمهم ن ادی... گفتم که زدی بله نگران نباش ـ

مهبد بود، بعد از قطع تماس دوباره رفتم   شیهوش وحواسم پ ی رو دادم... همه  آدرس
 که: دمیدکترش... پرس  شیپ

 ؟ یزیچ ییدکتر؟.... دارو رمیبگ  ستیالزم ن  یزیچ ـ

 نه ـ

 اد؟ یبه هوش م یک  ـ

 شهی معلوم م گهیتا چند ساعت د ـ

 مامان و مهتا... رو بهشون گفتم:  ش یپ برگشتم

بکنم... شما رو   دی با  کاریدونستم چ یمستاصل بودم که نم نقدریا دی اومد دی دی زحمت کش ـ
 هم انداختم تو دردسر 

  ی... ک ی هم خوب کرد  یلیخ  می!... ما خانواده اته؟ یحرف ها چ ن یخجالت بکش دختر ا ـ
 از تو و مهبد   زتریما عز  ی برا

 گردم.   یبخورم زود برم  ییهوا هی رونی ب رمی م ستی مامان من حالم خوب ن ـ

 بلند شد و گفت:  یصندل ی از رو عیسر  مهتا

 ... بهتره یتنها نباش امیمنم باهات م ـ



 گردم.   یتنها باشم، زود بر م خوامی... اتفاقاً مکنم ی نه خواهش م ـ

خواست خانواده ام کنارم باشند اما   یمعلوم نبود چم شده اول که تنها بودم دلم م اصالً 
 خواست تنها باشم  یودن دلم مب  نجایحاال که ا

دارد که از تنها  یسعادت آن کس                      زدیکه از تنها بال خ یی خو کن به تنها دال
 زد یبپره

 کرد. یام م وونهی و از دستم بره داشت د ادیاگه مهبد به هوش ن نکهیا فکر 

اومد به بهناز خبر  ادمیلحظه   هی زدی بود و نم نم بارون م  یهوا ابر رونیزدم ب مارستانیب از
 یکی خبر دادن بهش رو نداشتم... با خودم گفتم  ی اما حوصله  رمیندادم که مطب نم
 . رهی م بندهیم امینم نهیمب مونهیدوساعت منتظر م

آسمون   ایکرد، رعد و برق زو و بارون شدت گرفت گو  یرعد و برق گوش فلک رو کر م ی صدا
تاب   یطور ب نی رمق شده بود که آسمون ا یغض کرده بود... انگار پسر آسمون هم بهم ب
 کرد. یم  هیگر

رفتم و بلند بلند   یگلوم شکست و با آسمون هم نوا شدم راه م ی سالها تو  نیتمام ا  بغض
نازم که افتاده بود رو تخت و   کی پسر کوچ ی هام برا یبدبخت ی برا هی کردم... گر یم  هیگر

کردم و   یخودم حس م ی رو رو نی عابر نی...نگاه سنگشهیم یمعلوم نبود سرنوشتش چ
نگاه ها برام مهم نبود   نیکدوم از ا چی کردند و ه ینگاه م  مشدن و با ترح یم  رهیخ یبعض

 داشتم و بس.  ازیاالن فقط به نگاه خدا ن

که پام  ی کفش پاشنه بلند  ی پاهام که تو  ی د انگشتااز در نویکرده بودم ا یرو ط ی ادیز راه
  مکتیبلوار بودم که به فواصل ن   کیمچاله شده بودند... آخ مهبدم... وسط    دم،ی بود فهم

و مانتوم   یکرد، روسر ی... آب داشت از سر و گوشم چکه میورزش ی ها لهیداشت و وس
 و خسته بودم. س یخ یلیکجام؟... فقط خ نستمدو یآب شده بود نم سیخ



از من اونجا نبود... چشم گردوندم و اطراف رو   ری غ یها نشستم کس  کمتیاز ن یکی ی رو
بون   هیسا  ری که ز دمیرو د ی همون بلوار بچه ا ی رو به رو ابونینگاه انداختم اون سمت خ

 سمتم.  دی دو دی هم همراهش بود که تا منو د فی ک  کی نشه،  سیمغازه نشسته تا خ  کی

فال   ی با سر و وضع کاماًل نا مرتب، اومده بود تا بهم فال بفروِش... همه  دختر بچه   کی
 . زمیمهبد عز  یسالمت ی و تو دلم گفتم ثوابش برا  دمیکه داشت رو ازش دو برابر خر  ییها

 بخر بخور   یزیچ ه یخودت  ی برو برا ـ

کرد... با حالت بغض و   یپشت سر هم داشت ازم تشکر م  زیر هیخوشحال شد و   دخترک 
 روم گفتم: آ

 مهبد من دعا کن ی برا ـ

  شمردی طور که داشت پولها رو م نینه... هم ای  دی منو شن ی دخترک صدا دونمینم اصالً 
 اولش برگشت.  ی کرد و به جا یم  یعرض بلوار رو ط

  ادیبارون بودم...  ر یبود که ز ی کنم چند ساعت یفکر م دم، ی لرز یاز سرما به خودم م داشتم
 نگرانم شدند.  یمامان و مهتا افتادم که االن کل

رو گفتم ودر   مارستانیدربست گرفتم و اسم ب  هی  نیهم ی دونستم کجا هستم برا ینم
 به هوش اومدن مهبد داشتم. دی ام ریمس

جون بودم که  یرمق و ب یاونقدر ب  دیچک یآب از سر و گوشم م  مارستانیب دمی رس یوقت
  ادیم ادمیراه برم... فقط   ادیز تونم ی بهم وصل که نم  ییلویوزنه صد ک  هی کردم  یاحساس م

  یکس نکهیاز بابت ا  المیو من خ د یدو  یکه داشت به طرفم م دمیلحظه مامان رو د هیکه 
 و از هوش رفتم. نیزم ی افتادم رو یشد و بدون مقاومت حتهست که مراقبم باشه را

  سهیبودم، سرم رو باال گرفتم و ک   مارستانیب ی از اتاق ها ی کی ی به هوش اومدم تو یوقت
 اش به دستم وصل بود.  گهی بود و سر د زونی آو لهیم  کیکه به  دمی سرم رو د ی 

 : دمیکنارم نشسته بود، آروم پرس مهتا



 شده؟!... من کجام؟!  یچ ـ

 ؟؟ یی نجایا یچ  ی اومد برا ادتیشکر...  خدارو زمیعز ی ِا... به هوش اومد  ـ

اومد... مهبـــــد......رضـــا.....   ادمی  زیدفعه همه چ کی و منگ نگاهش کردم و  جیگ
 تصــادف....

 خواست حال و هوام رو عوض کنه، گفت:  یم مهتا

 یم  م، ی نگران شد گهیساعت بعد از رفتنت د  کی... یرفت یخوب ما رو قال گذاشت ـ
مونم مامان هم   یمنتظر م ی در پشت ی به مامان گفتم من جلو یخونه هم نرفت م یدونست
 همه مدت؟!  نیا ی ... کجا بودمتینیبب ی تا اگه اومد ییدر جلو

  نکهیراه رفتم تا ا یلیدونم کجا رفتم فقط خ یمهبد چه خبر؟؟... به هوش اومده؟؟... نم ـ
 زمان گذشته برگشتم... مامان کجاست؟  یلیخ دمید

  یه زدیبد شد م یلیحالش خ  دیخدا موضوع رو که فهم  ی ه خانم اومده بود، بنده فرشت ـ
مامان هم پاهاش درد گرفته   ومد،ی که برنم یکرد و ار دستش کار یم ه یتو سر خودش وگر 

دستش   هیپا و  هیرضا  ی زی چ هی یبود و خسته شده بود فرستادمشون رفتند... راست
 بود رو سرش.   گذاشتهرو  مارستانی شکسته و از درد، ب

 از مهبد چه خبر؟ چطوره؟... به هوش اومده؟  یبره به جهنم... نگفت ستیبرام مهم ن ـ

 گفت:  یراحت و با نا نیی سرش رو انداخت پا مهتا

 انشاهلل...  اد یخاله فداش بشه... به هوش م یهوِش... اله ینکرده هنوز... ب یرییتغ  چیه ـ

 ی روزها به زود نیکردم که هم یفکر م  نیبد فکر کنم، به ا  ی زهایخواست به چ یدلم نم 
 یم  یمطب... باهاش باز می ری پارک، با هم م  برمش یدوباره م شهی حال مهبدم خوب م

  یم یکنم... با هم نقاش یمورد عالقه اش رو درست م ی خوابونمش... غذاها یکنم... م
 .میکش



 و گفت: خت یر  وهی برام آبم وانیل ک ی  خچالیبلند شد و رفت سر   مهتا

براش مهم   یزی چ چیه گه،یرو نداره د  یفرشته خانم داغون شده اصاًل سر و زبون قبل ـ
نشون   یبه جا مونده خدا به کس  آدم منگ هی... از اون زِن سرزنده و سر خوش  ستین

 ؟ یبگ  یزی... بهش چ؟ینیرضا رو بب  یبر ی خوای تو نم ینده.... راست

 فعاًل نـــه  ـ

بال   نیچرا ا نکهیداد... از ا یم  حیو احمقانه اش توض یآن  می تصم نیا  ی برا  دیرضا با  قطعاً 
 . نمشیخواست بب یداد اما اصاًل دلم نم یم حیتوض دی رو سر مهبد آورده با 

 جام بلند شدم گفتم:  از

   نمیبرم مهبد رو بب خوامیم ـ

 بعد.  ادیصبر کن سرمت تموم شه دکتر ب  یباشه ول ـ

مم  دمیحرف گوش کن حرفش رو قبول کردم و دوباره دراز کش ی بچه  کی مثل  منم ... ِسر 
 بود اومد و گفت:  یبونکه تموم شد مهتا پرستار رو خبر کرد....پرستار مهر 

 د؟ ی با ما همکار هست دمیشن ـ

 یی جورا هیـ بله...  

لذت بخش   یلیبچه خ کی آوردن   ایبه هر حال به دن شترِ،یب یلیکار شما خ جانیالبته ه ـ
 . ستیاز لطف ن ی... البته کار ما هم خالنِ یر یو ش

حرف زدن رو   ی جوابش رو دادم چون حال و حوصله  یلبخند کم جون کی بله و  کی  با
 نداشتم.

 من حال حرف زدن ندارم گفت:  دیکه د مهتا

 کننیوقِت که کار نم یلی پدر و مادرمون هم مثل شما پرستار هستند البته مادرم خ ـ



بود که  نیبه پرونده انداخت و نظرش ا  یحال حرف زدن بودند که دکتر اومد و نگاه در
 من حالم خوبه و مرخصم... 

 و به مهتا گفتم:  مارستانیشب رو موندم ب  اون

 و شوهرت برس   تیتو برو خونه به زندگ  ـ

 نی ... دوست ندارم تو ا مونمی تو و مهبد م شیپ امیاطالع دادم که نم دینه به حم ـ
 تنهات بزارم  تی موقع

 و انداخت دور گردنم و گفت: شد و دستش ر  کی نزد بعد

   شهیدرست م یغصه نخور خواهر خوشگلم همه چ ـ

 م ینیمهبد رو بب م یبر  ی ایم ـ

 گونه ام رو بوس کرد و گفت:  ی رو آروم

رو بهت بگم پدِر   ی زیچ هیرفت   ادمی ی... راستمیتو بخش پرسه بزن زارن یاالن که شِب، نم ـ
 ... همراِه رضا نجاستیرضا ا

 تفاوت گفتم:  یب

 خوبه  ـ

 کرد و من هم گفتم:  یم کاریچ  شیماریاواخر با ب نیا  نکهیا دی رضا پرس ت یاز وضع بعد

کرد و به بد   یم یاما از مصرفش خود دار  شی ماریکنترل ب ی برا خوردیدارو م دی با ـ
   شمیم تی ... ولش کن اصاًل حرفش رو نزن اذ شدی اضافه م اشیاخالق

گفت... اون شب گذشت صبح شد اما   گهید ی زها یاز چ حرف رو عوض کرد و بالفاصله
 و بد.  یطوالن یلیخ



رفتم جلو و سالم کردم... از حال   دم،یپدر رضا رو د  مارستان یب ی محوطه  ی اون روز تو صبح
 . دیمهبد پرس

  ادی به هوش ب یک  ستی ... معلوم نهوِش یهنوز که ب ـ

 داشته تو قمار باخته؟  یهر چ نکهی ... از اد؟ی رضا خبر داشت ی شما از کارها ـ

  ن ییانداخت پا  دییرو به عالمت تا سرش

 ! د؟ی به من نگفت ی زیپس چرا چ ـ

 گفت:  ی خونسرد با

  شدیبود نم یچش شده بود مثل گرگ زخم  دونمی... نمومد؟یاز دستت بر م یمگه کار ـ
اما   رمیبگم، جلوش رو بگ یز ی رفت خواستم چ ی من م  شیاز پ یباهاش حرف زد... وقت

"... بعد هم  امیبرم می نداره، خودم از پس زندگ  یگفت:" به شما ربط ی محترمانه و جد یلیخ
خودم گفتم اگه فرشته   شیحد خودش رو گرفتار قمار کرده... پ نیدونستم تا ا یمن نم

 .کنهیرو بفهمه دق م هیقض نیا

 کردم: زمزمه

مهبد   ای... خودش سالِم؟... ست؟یاالن اوضاع بهتر شد؟... مامان فرشته ناراحت ن یعنی ـ
 کنه؟ یم ی و سالم داره باز حیمن االن صح

 ومد؟ یبر م یاز دستت کار نم یبگو بب ـ

 بودم که بخوام رضا رو سر به راه کنم. یعرضه تر از اون یمن ب گهی راه هم نم یب دمید

 نه سر و ته بحث رو هم آوردم. هی با

کرد اما    یرضا بودم وضع فرق م یعاگه من پدر واق یخودت فکر کن ش یپ دی دخترم شا ـ
بهش   یکس دهیرضا خودش اجازه نم یول دمیاشتباه نکن منم کمتر از پدرش زحمت نکش

 شه.  کینزد



  شیهمچنان در اغما بود... رضا حال جسم زمنیگذشت مهبد عز هیقض  نیاز ا  یماه چند
 کرد.  یزندان رو تحمل م یچند مدت دی خوب شده بود و با

  دیداره آزاد شد، اونم به ق یروح ی ماریب نکهیو ا لیبا کمک وک  نکهیزندان بود تا ا  یمدت
مهبد چون راه   دنی د مارستانی ب می هر روز بر  نکهیمدت کارمون شده بود ا نی ضمانت... تو ا

کرد... هم بابا   یکه بابا اونجا کار م یمارستانیبه ب م ی دور بود انتقالش داد یلیخ مارستانیب
فرشته    دم،ی مدت رضا رو ند ن یبود بهتر بود... و من تو ا کی بود و هم نزد ونجاخودش ا

و   کنهیم  یتاب یب  یلیمهبد ناراحِت و خ ی چقدر برا نکهیاز ا  زدیخانم از رضا برام حرف م
 .نهیمنو بب خوادیدلش م نکهیا

 گفت که  یتونستم باور کنم... م یمن نم اما

 کردند. شیبستر  یروان مارستانی دوباره تو ب ـ

 گفتم: ی هم با خودم م من

  شهیدوباره همون رضا م رونی ب ادیهم ب ی...وقتشه؟ی داره... مهبد من خوب م دهیچه فا  ـ
 که بود.

 .تونیسر خونه و زندگ  دی ریو دوباره م   رونیب ادیرضا هم م  شه،یانشاهلل مهبدم خوب م ـ

 ... اما نگفتم و حرف رو عوض کردم.؟ی خواست بهش بگم کدوم زندگ  یم دلم

  می بود یو راض  میبود نه بهتر و نه بدتر، ما هم عادت کرده بود  یمهبد همون طور  تیوضع
و   ومدیازدستمون برنم ی ا  گهیکار د چی و ه می کرد ی... براش دعا متشیوضع نیبه هم

 چشماشو باز کنه. می بود دواریام

 ش مهم نبود.برا یلیاون مدت خونه نرفتم و رضا هم خ ی تو

 گفت:  یم دنمی مامان فرشته اومد د یبار چند



از تو ندارم، به هر حال مهبد هم   ی منم دست کم یندار یدونم حال و روز خوب یکه م ـ
  یریگ  یاز شوهرت نم یتو اصاًل سراغ نکهیاما ا ز یعز یلیما خ ی منم هست و برا ی بچه 

 .  ستیدرست ن

مهبد زودتر از   خوادیغلِط، فقط و فقط دلم م یدرسِت چ  یچ  دونمی نم گهی من االن د ـ
  ییبرام معنا گهید  یتخت زندگ  ی طور افتاده رو  نی تخت بلند شه و خوب بشه، اون که ا

  یرضا هم نم ایازش نگرفتم آ  یمدت سراغ نیا  ی شما خودت بگو من تو ینداره... در ثان
  ازیهبد چقدر آشفته هستم و نمن االن به خاطر م دونهینمحال من بشه؟...  ی ایتونست جو 

 بار هم اسم منو به زبون آورده؟  کی به آرامش دارم؟.... اصاًل دلتنگم شده؟... اصاًل 

 دستم رو گرفت و گفت:  یفرشته با مهربون  مامان

که حال تو رو از من نپرسه اما    ست ی ن یکه دلش برات تنگ شده و روز  زمی خب معلوِم عز ـ
 و رو نداره.رو به رو شدن با ت  ی رو قتشیحق

 زدم و گفتم:  ی خند پوز

تونست حالم رو بپرسه   یکه م یحداقل تلفن شهی... رضـــا؟!... من که باورم نم ؟یکـــــ ـ
مزاحمش   یلیمن و مهبد خ  یاست انگار گهیعالم د کی نه؟... مامان فرشته اون اصاًل تو 

 گذره.  یداره بهش خوش م می ستی االن که ما ن م،ی بود

باشه مهبد پسر اونم هست اونم   ینگو عروس گلم... هر چ یجور  نی نه تو رو خدا ا ـ
 .کنهیداره دق م یناراحِت و غصه داره... از ناراحت

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر

  گهید دیبه مهبد نداشت که حاال بخواد از نبودش غصه بخوره ولش کن ی رضا اصاًل احساس ـ
تونم   ینم  گهی مهبد هستم و د  یماریب ریدرگ  یلیالن خدرباره اش حرف بزنم؛ من ا خوامینم

از   شتری هم گفتم اگه ب شهی هم دی قابل احترام هست ی لیمن خ ی به رضا فکر کنم، شما برا
 .نم یرضا رو بب امی ب دی... از من نخوا دی کمتر هم نکرد دیباش دهمادرم بهم محبت نکر



 بگه گفتم:  یز ی اون چ نکهیبگه ذهنش رو خوندم و قبل از ا یزیچ  خواست

  ن یا ی البته اگه آرامش من تو نهیمنو بب ادیکه ب دی کنم به رضا هم اصرار نکن یخواهش م ـ
 براتون مهِم.  یفقط کم  تیوضع

 چشماش حلقه زد و گفت:  ی ناراحت شد اشک تو یلیخ

 ! دی ز هم دورکه ا شهیم ی!... االن چند ماه؟یکن کاریچ ی خوایپس م ـ

  چی تونم ه یمهبد روشن نشه و چشماش رو باز نکنه من نم فی دونم تا تکل ینم ـ
تونم برگردم  یتونم به رضا فکر کنم، به اون خونه هم نم ینم یحت  رمی بگ یمیتصم
مهبد رو دارم...   یخال ی هاش رو دارم نه تحمل جا ینه تحمل رضا و بداخالق قتشیحق

 . دهی اون خونه آزارم م ی نبودنش تو

 ی کمکش کن دیتو با  ی... تو زنششهیکه وضع و حال رضا بدتر م یطور نی آخه ا ـ

نکنم و   یاحترام  یشدم اما به زور خودم رو کنترل کردم تا بهش ب یم ی داشتم عصبان گهید
 گفتم:   دهیزن زجر کش  ن یرو به ا یبا آرامش ساختگ

  ک یبه کمک دارم، از  اجیاز رضا احت شتر یب یلیمن االن خودم خ دیه باور کنمامان فرشت ـ
طرف بچه ام جگر   کی ام هدر رفته از  یطرف جوون کی از  ده ی ام از هم پاش یطرف زندگ 
نه؟... شما رو به خدا ازم   ای   شهیکه اصاًل بلند م  دونمی و نم دهیتخت خواب ی گوشه ام رو

 یلیهر دومون الزِم خ ی واسه  یدور نیراستش به نظرم ا  برگردم، به اون خونه   دینخوا
 . میر یبگ میمون تصم نده یدر مورد آ  می تون یراحت م

 نداره فقط گفت:  ییاصرارهاش راه به جا د ی فرشته که د  مامان

به   ری بگ  یریگ یکه م یمی هر تصم کنمیفقط خواهش م یتو خودت عاقل زمیباشه عز  ـ
  یچیه گه ید  یتو هم که بر ده یهم از هم پاش یطور  نیما هم یفکر نکن... زندگ   ییجدا
 .مونهینم یباق



گفتم    ی از چشم م ریغ یزی زن دست از سرم برداره... اگر چ نیبگم تا ا  یدونستم چ ینم
به گفتن   نی هم ی طور بشه برا نی خواستم ا یکرد و من نم  یم دای دوباره بحث ادامه پ
 چشم اکتفا کردم.

 مهیدونستم شب از ن یبودم... م ختهیو به هم ر شونیانداختم چقدر پر  نهیبه آ  ینگاه 
 کردم به ساعت نگاه کنم دوست داشتم خاطرات تلخم رو مرور کنم.  یگذشته اما جرات نم 

  ی ست دستم جلوخوا یهم دلم نم  یرفتن به مطب رو نداشتم از طرف ی حوصله  اصالً 
از قبل   شتریب  یلیبه پول خ ازمیبود و ن مارستانیدراز باشه مخصوصاً حاال که مهبد ب یکس

وقت   شتری پدر رضا، اما ب یحواسشون به من بود حت یلیشده بود، هر چند پدر و مادرم خ
 .دمکر یازشون قبول نم یها کمک

کردم  یم  یمدت سع  نیا ی نبوده، تو شی ب یبا خودم کنار اومده بودم که رضا مترسک گهید
به جز دعا   یکنار مهبد باشم... هر چند کار شتریفقط صبح تا ظهر مطب باشم تا ب فت یش هی

 .ومدی از دستم برنم

چشماشو باز   یکه ک  ستیکماست و معلوم ن ی گفتند مغزش سالِم اما فعاًل تو یم دکتراش 
و از  ادیوقت به هوش ن چی ه گهید  دیشا  نکهیدادند ا یم  گهیاحتمال د هی.. البته .کنهیم

 دست بره. 

  ل،ی فام لینداشتم... اوا  ی کردم و اعتقاد یوقت به احتمال دومشون فکر نم  چیه من
  کباری ی رفت و آمدها کم شد هفته ا نی مالقات کم کم ا ی برا ومدنیدوست و آشنا هر روز م

 شده بود. ی همه عاد ی بار و انگار برا  کی  یبار، ماه کی بعد دو هفته 

  نی ا ی تو دنش، یبود د ومدهیبار هم ن ک ی  یجالب بود که رضا به عنوان پدر مهبد حت یلیخ
  یخالف رضا باخبر شده بودند و تا مدت ی و کارها مونیزندگ  ی همه از قصه  باً یمدت تقر 
من   نیبرام مهم نبود... انگار ا گهیهم د هیقض نی ... اما امی گرم محافلشون بود ی سوژه 

کرد فقط به   یرضا رو تحمل م ی ها یتمام بد رفتار ش یوقت پ دچن نینبودم که تا هم
 خاطر آبرومون. 



 به قول خواجه:  اما

کزاو سازند   یماند آن راز یآخر            نهان ک  دی کش یبه بدنام یکارم ز خود کام  همه
 محفل ها 

 شده و مرخص شده.   یخبر داشتم رضا دوباره بستر دورادور

شب   فتیبابا هم اون روز رو ش ی نبود حت مارستانیب  ی از من تو ریکس غ چیروز که ه کی
  ی بو هیفکر بودم که   ی پشت در اتاق مهبد نشسته بودم و سخت تو یصندل  ک ی  ی بود، رو

ه سرخوش بود و قرار  ک  ییاون وقت ها شهیادکلن رضا بود هم ی آشنا به مشامم خورد... بو
 کرد. یم  تفادهادکلن اس   نیداشت از ا  یمهم

ادکلنش به مشامم برسه و همون طور که سرم   ی بو  خوامینم گهید یخودم گفتم حت شیپ
 یافکارم بودم ودلم نم ی کردم و تو یپاهام با نوک کفشم نگاه م  یبود و به باز نییپا

  ی فت کفش مردونه رو در چند سانتج کی   نم،یخواست سرم رو بلند کنم و صاحب بو رو بب
 رضاست.  دمیکه توقف کرده... با اکراه سر رو بلند کردم و د دمیخودم د یمتر

 زاریو حاال ازش متنفر و ب  دمی دوسش داشتم عاشقش بودم بعد ازش ترس یزندگ  لیاوا
 بودم.

برام نمونده بود که بخوام ازش بترسم با تمسخر   یزی چ گهیاز جا بلند شدم و د  اریاخت یب
 بهش گفتم: 

  نِ ییپا  ی اورژانس طبقه   ی ... اگه حالت بِد اشتباه اومد؟یضی!... مر؟ی اومد یچ ی برا ـ
تخت   ی که افتاده رو  ینیبی است... اون پسر کوچولو رو م ژهیو ی بخش مراقبت ها نجایا

 نامردِش  ی باعثش بابا گنی هوش! م یب ِض ی مر

اما من    شدیم یکه عصب ییمثل اون وقتا  شدیرضا قرمز تر م ی گفتم و چشم ها یم من
 .دمی ترس  یازش نم گهیاون مهسا نبودم و د گهید



کنم سکوت کردم... رضا   یآبرو دار  دیمحل کار پدرِم و با  نجایافتاد که ا ادمیلحظه   ک ی  فقط
نگاهش رو   ینیسنگ  ن،ییو دوباره سرم رو انداختم پا  ینگفت... نشستم رو صندل یزیچ

 گفت:  هیکردم بعد از چند ثان یحس م

 باهات حرف بزنم   خوامیم ـ

 تخت افتاده   ی ندارم... تمام حرِف من مهبِد که االن اونجا رو یمن باهات حرف ـ

 بگم   دی من با یول ـ

  ست یول کن ن دمید

سرد و خلوت بود...   باً یهوا تقر مارستانیب ط ایداخل ح می رفت رون؛یب  م ینه بر  نجایپس ا ـ
 بگه گفتم:  یزیچ  نکهیقبل از ا

همه  یعنی ،ی ات رو به باد داد ه یثروت و سرما نکهیدونم ا  یرو راجع به تو م زیمن همه چ ـ
 دونن. یم

 بگه گفتم:  یزیوسط حرفم و خواست چ دی پر

اما من باهات ساختم، من کنار تو خود   ی من و اون بچه جهنم کرده بود  ی رو برا یتو زندگ  ـ
مهبد رو سالمت به من    یتون یم ؟یکن کاریچ  ا ی یبگ یچ ی االن اومد دمیجهنم رو د

گوشه   هیصدا   یآروم و ب دن، ی و دو  طنتیو ش یشلوغ کار ی ... االن مهبد من به جا؟ی بد
 نگفته. مانبه من ما یافتاده... از ک 

 مهبد متاسفم  ی برا ـ

 خوره یتاسف تو به درد من نم ـ

 ؟یکن کاریچ ی خوایحاال م ـ

 رو؟  یچ ـ



 گم؟ یرو م مونیزندگ  ـ

 من پسرمِ  ی!... زندگ ؟یکدوم زندگ  ـ

 :دیکش  ادیشد و فر  یعصبان

  ینکن فقط اومدم بهت بگم اگه برنم ادیرو تو ز  گم ی نم یچیمن ه یدور برندار... هر چ  ـ
 کن.  رونیخونه برنگرد اما فکر طالق رو از سرت ب ی گرد

بچه ات تنگ   ی !... فکر کردم دلت برا؟ی که اومد ی شد مون یفکر کردم از کارات پش ـ
 مال خودت  یترس یم هی از مهر  هیشده؟!... چ

 اونش به خودم ربط داره   ـ

   ستیآدم عوض بشو نبود و ن  نیا نهیش رو بببعد از مدتها اومده بود بچه ا مثالً 

 بد است"   ادشینگردد، چون که بن کوی"ذات بد ن

 ی رابطه  ی تو یهست، حت یم ی حر هیآدم ها وجود داره   نیکه ب ییرابطه ها ی همه  ی تو
 کرد.  شهینم شیکار  گهیو حرمت بشکنه د می خدا نکنه اون حر ی زن و شوهر نیب

صافش    میو بخوا  می بش مونی بعد پش یدور انداختن ول ی برا میکاغذ رو مچاله کن کی اگه
وقت   چی از حالت گوله شدن خارج بشه اما ه دیکاغذ شا  م یسی بنو یز ی و داخلش چ میکن

که  میباش  می زنیکه م ییمراقب حرفها دی که با نی هم ی ... برارهینم نی روش از ب ی چروکها
 نره.  نی از ب نمون یحرمت ب

اما بعد از  میبش مونی پش دیشا  می ببر  نیرابطه رو از ب هی م یخواست تی تو عصبان اگر
و   تی عصبان نی و اگه دفعات ا شهیچروک م  شه یهم ی رابطه مون واسه  یمونیپش
 .شهیو منجر به پاره شدن اون رابطه م  شهیم ادتر یشه چروک ها هم ز ادی ز یمونیپش

 یبه اسم حرمت وجود نداشت، خودم رو نم ی زی چ گهیما د  نیمثل من و رضا ب قاً یدق
به غلط   ایکنه  یخواست معذرت خواه یکردم؛ دلم م یتونستم گول بزنم انگار داشتم ناز م



طور شده بود   نیخواست اون ا   یخواست عوض شده باشه... دلم م ی... دلم م فتهیکردن ب
 .یخام الیچه خ یول دمشیبخش یو من م

                                         ******************* 

  لی به ساعت انداختم امروز تبد  یرفتم مطب نگاه ی م دیخسته شده بودم فردا با  گهید
 بخوابم تا سرحال باشم. یدو ساعت یکیدادم  حیشده بود به فردا... ترج

آب به صورتم   یوقت یکسل بودم ول یشدم، کم داریساعتم زنگ خورد مجبور شدم ب یوقت
 رفع شده بود. یفکر  یاز خستگ یشدم همون دوساعت خواب کلزدم سرحال 

و رفتم سمت اتاقم هنوز   میکرد یکی نشسته بود سالم عل زشیبهناز پشت م شهیهم مثل
 کارم نشستم. زیبود، لباسام رو عوض کردم و پشت م ومدهین یکس

 قیگذاشت دق یم زیم ی رو رو  وانیطور که ل  نیوارد شد... هم ی چا  وانیل کی با  بهناز
وارش آماده   کی شل ی سئوالها ی نگاه پرسش گرانه، من هم خودم رو برا کی نگاهم کرد  
گفت... حوصله ام سر رفت سکوت رو   ینم یزیشده بود و چ  رهیطور بهم خ نیکردم... هم

 : دمیشکستم و پرس

 !؟یکن ینگاهم م  یطور نیشده؟!... چرا ا  یزیچ ـ

  شبیرده... چشماتون هم سرخ و ورم کرده است، د باد ک  ،ی جور هینه نه... صورت تون  ـ
 د؟ ید ی خوب نخواب

از شناسنامه   شی دونم اگه اسم لعنت یبودم، نم داریکاماًل ب شبید ی آره درست حدس زد ـ
به گذشته   کنه ینه؟... همش فکرم مشغوِل ناخود آگاه پرتم م ای  شمیام خط بخوره راحت م

گذاشتند و به گذشته پرت کردن، راستش   قیکنم مغزم رو داخل منجن یاحساس م یگاه
از دستم   می کنم همه چ یاحساس م یدون ی!... مهستم؟ یدونم دنبال چ یخود هم نم

 .میفرار کرده مثل جوون

 تامل کرد و زمزمه کرد:  یبگه آروم بشم... قدر یزیکردم تا بهناز چ مکث



 دم یو نرس  دمیچو گرد در قدم او دو              یو از پ  شدیام به سمند شتاب م یجوان ـ

از   یحاال جوون چ،ی گذره ه یعمر که زود م  قِت یحق  نیا یول  دیالبته شما که هنوز جوون ـ
 گذره. یاونم زودتر م

 ادامه داد: بعد

 یلیخ یتا س   ستیب ی گفت دهه  ی م شهیهم میداشت  کی ز یمعلم ف هی  رستانیدوران دب ـ
  دمیوقت نفهم  چی... من هم هدیگذره قدرش رو بدون یهم زود م یلی خوب و قشنگه و خ

و چه   ه یده سال چ نیکه ا ام یقدرش رو بدونم اصاًل تا اومدم به خودم ب دی با یچه جور
 چهل رو رد کردم.  اغافلن هویکنم بهتره که   کاریو چ یجور

 و مکث کرد....  دی کش یآه هی بهناز

هم   ی "... بدِش یهم جوون زادی آدم  یِ داره بهار زندگ   یبهار  یزی" هر چگنیکه م ی دیآره شن ـ
  شیپ کنهی م  یرو ط یاون ده، پونزده سال جوون یو ناپخته بودن... آدم وقت  یکه داره خام
  یکارها رو نم یلیخ ایکردم  یکارها رو م  یلیگشتم به اون دوران خ یاگه برم گهیخودش م

از  یبعض د یرد... شا ای یشیضرب قبول م  کی  اینداره   یکردم اما افسوس که عمر بازگشت
 برگردوند. شهیاشتباهات رو بشه جبران کرد اما عمر رفته رو نم

 ؟ ی آقا رضا افتاد ادیخانم جون باز  هیچ ـ

  یلحظه هم رهام نم هیکه با رضا داشتم  ی چند ساله ا  یزندگ  نی چند مدت فکر ا نی ا ی تو ـ
 گرده. یبر نم زها یچ یلیکرد اما خب عمر رفته و خ

 بگه حرف رو عوض کردم و گفتم:  ی زیبهناز چ نکهیخواست ادامه بدم قبل از ا یدلم نم گهید

 م ی بگذر ـ

 امروز... بهناز رفت در رو باز کرد ضی مر  نیدر زد، اول یبود که کس اریشانس با من   انگار



مراقبت   ی که اومد برا یهر ک   باً یاومده بود، تا عصر تقر  یراقبت باردارم  ی بود که برا یخانم
 داشتند. یاز باردار ریغ یکه مشکالت یاز تک و توک  ریبود به غ یباردار ی ها

زنگ در به صدا   شدمیخلوت بود و منم کم کم آماده رفتن م گهیعصر که مطب د ی ها طرف
 که سه نفر وارد شدند.  دمی م باز بود ددر اومد، بهناز در رو باز کرد... در اتاق من ه

جوون... آقا هم قد   گهی د یکی بود و  ر یپ باً یاز خانم ها تقر  ی کیآقا،  کی تا خانم و  دو
 زن و شوهر باشند. د یداشت و جوون بود حدس زدم با یمتوسط

زن و شوهر نشستند اما اون خانم مسن تر   نند،یبنش یصندل ی ازشون خواست رو بهناز
 گفت:  تی ننشست و اومد سمت بهناز و با عصبان

 داخل   دی ... زودتر بفرستمیما عجله دار  ـ

 بهش برخورده بود گفت:  یکه انگار بهناز

  د ی رو پرداخت کن تیز یو و   دیرو بگ لتونی... اسم و فام د؟یکدوم تون ض یباشه، مر  ـ

 گفت:  یو با دلخور  زیم ی رو گذاشت رو ت یز یکرد و مبلغ ورو باز  شی دست فیخانم ک  اون

 تو؟؟  می حاال اجازه هست بر ـ

 د؟ ی کدومتون ضی مر  دی نگفت ـ

 جواب داد: یخانم با حالت خاص اون

 عروســم  ـ

 اشاره کرد به زن و شوهر جوان و گفت:  بعد

 اجازه صادر شد  دی پاش ـ

 بره داخل  ضی خواهشاً فقط مر  ـ

 تر شده بود گفت: یخانم که حاال عصبان اون



زارم تنها بره    ینم گهیبال سرمون نازل شد، د نیخانم اون دفعه تنها اومد که ا یچ یعنی ـ
 باشم.  دی خودم با

 و رو به بهناز گفتم:  رون یاز اتاق اومدم ب ره یگ یکار داره باال م  دمید

   انینداره... اجازه بده با هم ب یاشکال ـ

قبل از   ی مراقبت ها   ی اومده بود برا شیردم دخترک رو شناختم چند ماه پکه نگاه ک  خوب
 .یباردار

گفت: شوهرش رو دوست داره و شوهرش هم اونو دوست داره اما فوق العاده دهن   یم
پدر شوهر و   یونیبا پادر م یبه ازدواجشون نبوده ول ی... مادر شوهرش اصاًل راضنِ یب

  ی... چند بارمیکه حاال حاالها بچه دار نش خوادیاما از پسرش م شهیم  یخالصه راض لیفام
کنه که پسرش طالقم بده... منم علت   یکار میدار بش بچهکرده بود که اگه  د یهم تهد 

با من بِد... شوهرم هر وقت تنها   نقدریدونستم چرا ا ی اصال، نم دمی فهمیاصرارش رو نم
رفت... االن   یم ادش یاز  زیرش همه چماد دنیگرفت اما به محض د  یطرف منو م می بود

  میت نداده ما بچه دار شیمادرش رضا  گهیو شوهرم م می هست که ازدواج کرد یسه سال
وقتِش   کنمی و شوهرم رو دوست دارم االن هم فکر م یمن زندگ  ستی من مهم ن ی برا یول

اما   یِ دگ خوش اخالق،مهربون و اهل کار و زن یلینداره خ یبیع چی... شوهرم همیبچه دار بش
چرا مادر جون با من بِد   دمی بار از پدر شوهرم پرس  کیمادرِش.  ی به شدت تحت سلطه 

  ی جا گه،یکس د  چی خواست پسرمون ازدواج کنه نه با تو نه با ه یاون اصاًل دلش نم گفت
که   ی... من هم از اون روزریپس تو به خودت نگ شدیم  نیهم بود هم  ی ا گهیتو هر کس د

  یتونستم نظر شوهرم رو جلب م یکه م یینظراتش برام مهم نبود تا جا گهید دمی شن نویا
 کنه؟  کاریچ  خوادیمادرش م نمیدار بشم بب هبچ خوامیکردم اما االن م

 :دمی ازش پرس منم

 نه؟  ای یکن یشوهرت رو راض یکه حاال تونست ـ



بکنه من  تونهینم یکار گهیخسته شدم... خرم که از پل رد بشه د گهی د یراستش نه ول ـ
 .خوادیاز ترس مامانِش نم یشوهرم بچه دوست داره ول دونمیم

و   نی تامیچند جور قرص و  یجور  نی ا دمی و د دمی خانم رو شن نیا ی حرفها  یروز وقت اون
  گهید یول  دمشی د یکردم و حاال بعد از چند ماه دوباره م شییبهش دادم و راهنما یتی تقو

 چهره اش نبود. ی تو شیاون اقتدار چند ماه پ 

 : دی خانم مسن به محض ورود داخل اتاق صداش رو برد باال و پرس اون

 ؟ ی کرد ییراهنما یباردار ی تو عروس منو واسه  ـ

 گفتم:  ی خونسرد با

 بله   ـ

 از ابروهاش رو داد باال و گفت:  یکی

 اون اجازه نداشت   یول ـ

 لبخند گفتم:  با

 یباردار  نیح نکهیا  ایکنم  ییراهنما یباردار ی که خانم ها رو برا نِ یکارم ا نجایمن ا  یول ـ
 سئوال کنم. لیکل فام تی ندارم ازشون در مورد رضا فهیمراقبشون باشم اما وظ

 و گفت:   زیبه م دی کوب خانمِ 

 ؟؟ ی دیمادر شوهرشم... فهم ستم،ین ل یاما من کل فام ـ

ما حواسم به اون زن و شوهر هم بود... دخترک معصوم آروم اشک   ی مدت گفتگو  نی ا تو
 داد.  یم  شیو شوهرش دلدار  ختیر یم

 زد: ادیدفعه متوجه پسرش شد و با تحکم فر  کی مادر

 بدبخت  لیساکت شو... زن ذل ـ



 رو به عروسش کرد و گفت:  بعد

 یبچه دار بش  دینبا یدونست  یم یزن پسرم بش نکهیل از اقب ر؛ یتو هم آبغوره نگ ـ

 نزنه. یساکت باشه و حرف یعن یبگه که شوهرش با آرنج زد به پهلوش  ی زیاومد چ دخترِ 

 رو به دخترِ کردم و گفتم: فتادهین یانگار که اتفاق ی عاد یلیخ

 چند ماهِت؟   یخب به سالمت ـ

 بغض جواب داد:  با

 سه ماهه  ـ

 : دی کش ادیفر زن 

 داره که عروس من چند ماهه است؟  یبه تو چه ربط ـ

 خنده گفتم:  با

 ستم ین ی... من که قاضنجا؟یا دی اومد  یچ ی برا دی پس ببخش ـ

   یدرستش کن دی حاال با ی که خودت زد هیگند   نیا ـ

 گفتم:  کالفه

درست   دی رو با  یچ  شمیاما اصاًل متوجه منظورتون نم گمی نم یزیاز طرز حرف زدنتون چ ـ
 کنم

کنه  دایخودکار پ کی رو گشت تا تونست  زیم ی برداشت با چشمش رو  زی م ی برگه از رو  کی
 بعد خودکار رو داد دستم و گفت: 

دختره   نیا  فیبچه که سقط شد تکل م، ی خوایسقط... ما بچه مچه نم ی برا  س یدارو بنو هی ـ
 کنم.  یم مسرخود رو هم معلو ی 



 بار من با تحکم گفتم: نیو ا  زیم ی رو گذاشتم رو خودکار

 ستم ی خانم... من آدم کش ن دیاشتباه اومد  ـ

 من نده کاروت رو بکن.  لیتحو اتی... چرندیتو آدم کش م یآدم کش کدوِم؟... مگه ما گفت ـ

مادرش  عیمط  بیو پنج سال سن داشت عج یحدوداً س  نکهیاز اون پسر بود با ا تعجبم
  یداد و مدام عرق م یدستاش رو مشت کرده بود و به هم فشار م یبود و از فرط ناراحت 

 گفت.  ینم یزیکرد اما چ

 پسر رو به مادرش گفت:  ناگهان

 ندارند   یریمادر جون خانم دکتر که تقص ـ

 از دست تو  کشمیم یتو ساکت شو که هر چ ـ

باشه از جا    دهی رو به تنش مال  زیهمه چ یرو از دست داده بود و پ تحملش ای که گو پسر
 بلند شد و آروم رو به همسرش گفت: 

 نا یم  میبر  ـ

  یطور که داشت اشک هاش رو پاک م نی هم ناستیدونستم اسمش م یکه حاال م دختر
 کرد از جا بلند شد و با شوهرش به سمت در رفتند. 

 : دیکش ادیبا تعجب فر  مادرش

 کجـــا؟  ـ

 بود رو به مادرش گفت: نییهمون طور که سرش پا  پسر

به مرگ بچه ام بشم؛   یتونم راض ینم کنمیم یکه براتون قائلم اما هر کار یبا تمام احترام ـ
 من عاشق بچه ام 



اش رو برداشت و از جا بلند   یساک دست   زنهیحرف م لشیپسرش بر خالف م دیکه د خانم
 رفت گفت:  یطور که به سمت در م نی شد و پسر و عروسش رو هل داد وهم

  ست، یواستون ن ییجا گهیمن د ی خونه  د یخودتون باش ی جا واسه   هیاز امروز به فکر   ـ
  میمستق ادیاگر هم ب ادیوقت ن  چی کنم اون بچه ه یم یاگر من ملوک السلطنه ام کار

 و رفت. دیرو کوببعد در  یستیبهز

خوشحال اما از کار پسرِ فوق العاده خوشم اومد بعد انگار که   ایباشم   یدونستم عصبان  ینم
 رو بهم داد و گفت:  نایم ی باشه دفترچه  فتادهین یاتفاق

رو به عهده   نایو مراقبت م  دیپرونده باز کن نایم  ی برا شهیم یول خوامیواقعاً معذرت م ـ
 د؟ یر یبگ

رو که ازم  یکرد... منم کار یکه انگار شوک شده بود هاج و واج شوهرش رو نگاه م  نایم
 گفتم: نایرفت رو به م  رونیشوهرش از اتاق ب یخواسته بود و رو انجام دادم وقت

پدر و مادرش   ی که بچه تو رو ستم ین نی دوست داره... من موافق ا یلیقدرش رو بدون خ  ـ
 نبود ینمادرش عقال  ی اما خواسته   ستهیبا

 و تشکر کرد و رفت.  یمعذرت خواه یکل بعد

 اتاقم و گفت: ی اومد تو بهناز

عجب صبر و   ی... ول؟یما رو چراغ نفت  رهیگ ی بودند؟.... همه رو برق م یک  گهی د نایا ـ
 .رونیکرد ب یبود پرتشون م یشما، هر ک  دی دار یتحمل

حاد  شیکنترل کردم، خانِم انگار مشکل روان  یلیکه شدم اما خودم رو خ یراستش عصبان ـ
 جورِش... خدا کنه مشکالت شون حل بشه کی  نمی بود، چه بدونم واال ا

  یتعجب کرده بود و م یکردم کل فی مامان تعر ی خونه ماجرا رو برا  دمی رس یروز وقت اون
 گفت: 



 هم غم باد گرفته. یکی  نیکنن ا یممردم از داشتن نوه ذوق  شن؛یم   دایپ ییچه آدمها  ـ

 رو به من گفت:  بعد

 . ی بود داری تا صبح ب شبی... حواسم بود دینش ضی تو هم شب زودتر بخواب مر ـ

و غلت   دم یتخت دراز کش ی رو  یگفتم و رفتم سمت اتاقم کم ریباشه چشم... شب بخ ـ
  داریان متوجه ببرد، رفتم سراغ دفترم چراغ مطالعه  روشن کردم که مام یزدم خوابم نم

 بودنم نشه و مشغول نوشتن شدم.

                                                     *************** 

نه حال مهبد رو...  دینه حال منو پرس دنمیاز اون همه مدت مثاًل شوهرم اومده بود د  بعد
 اومده بود حرفش رو بزنه و بره. 

 یخودم م شینداشت پ یت یبرام اهم گهید یول  ادی ز یلیناراحت شدم خ یلیروز خ اون
  ی نبودنش تو ایاسم   هیحاال بودن  ستیخواستم که ن یگفتم من حضور رضا رو م

دادگاه و پاسگاه رو   ی حوصله   طی اون شرا ی داره؟... خودم هم تو یری شناسنامه ام چه تاث
 نداشتم.

  یریبود که افتاده بودم تو سراز نی ، مثل انداشت یتیرضا هم برام اهم ی خواسته  لیدل
 . ومدیدرد نم مییو جا شدمیدلخور نم گهیبود و د ی عادت تمام رفتاراش برام عاد

  باً یکرد، تقر  ینم یریی تغ تشی که مهبد به همون حال بود و وضع شدی م  یسال کی  حدوداً 
 رو باور کنم.  هیقض  ن یتونستم ا یبودند از برگشتنش اما من نم  دیهمه نا ام

داشت، چند   هی... مشکل کلستیحال مامان فرشته اصاًل خوب ن دمیروز بود که فهم همون
و اون مجبور بوده با همون   ارنیهاش رو در م هی از کل یکیسال قبل از ازدواج من با رضا  

از خودش   یکرد و هر از چند گاه ینم شیهمراه ادی کنه که همون هم ز یزندگ  هیکل کی
 .اوردیدر م یباز



  زیالیمجبور بود هفته چند روز د چارهیب ی هم کاماًل از کار افتاده بود و مامان فرشته  حاال
آورد انگار مامان فرشته   شی که رضا سر خودش و زندگ  ییو بال  هیبشه بعد از مرگ مرض

 بود. یخوب و مهربون یلیسرپا نشد... اون زن خ گهید

کرد و از دست رضا   یم یتاب  یب یلیبود خ  مارستانی که مهبد تو ب یمدت  نیتو ا  یطرف از
  شیها دست به دست هم داده بودند تا حالش بدتر از پ نیا ی ناراحت بود... همه  یلیخ

 بشه.  وندی هر چه زودتر پ دی بشه، دکترها هم گفته بودند با 

رو با حسرت   اتاق مهبدم شهی بودم و کنار و داشتم از پشت ش مارستانیب ی روز که تو کی
عالم خودم بودم و   ی خودم احساس کردم... تو  ی نگاه رو رو کی ینی کردم، سنگ ینگاه م

 حواسم به دور و برم نبود برگشتم تا صاحب نگاه رو بشناسم.

 کالمم دست خودم باشه ناخود آگاه قبل از سالم گفتم:  اریاخت نکهی رضا بود بدون ا  پدر

   میندار  یهست، مشکل مال  یممنون همه چ ـ

 رضا با تعجب نگاهم کرد و گفت: پدر

 ! ؟یچـــ ـ

 خودم اومدم و گفتم:  به

 دارم... سالم... حال شما؟... مامان فرشته چطوره؟  ینا بسامان یاوضاع روح  دیببخش

  یدون یبگم خودت که بهتر م  یممنون دخترم خوبم... فرشته هم چ ـ

 و ادامه دادم:  نیی... سرم رو انداختم پا می نشست یصندل  ی رو بعد

 اد؟ یاز دست من برم ی... کارکشهیعذاب م یلیخدا خ ی بله خبر دارم، بنده   ـ

 هم قفل کرد و گفت:  ی رو به هم گره کرد و پاهش رو رو  دستاش



تونه باشه    یم یخود خواه تی نها یمن ب ی خواسته  طیشرا   نیا ی دونم تو یدخترم م ـ
براش   یاسترس و ناراحت گمیبه خاطر فرشته م  یفعاًل از رضا جدا نش  اما اومدم ازت بخوام 

  یم گمیباره، باز هم م یبراش غصه م واریاز در و د یکاف ی سِم... االن هم که به اندازه 
حال مهبد رو ازت   ی دیاگه د یازت بخوام... راست  یز یچ ن یچن دی نبا طی شرا نیا  ی دونم تو

نکرده"... انشاهلل که هر   یرییگفت"تغ  ی م دمیبابات رو د  نییبود که پا  نیا ی پرسم برا ینم
 چه زودتر حالش خوب بشه 

 زبونم:   ی بلند اومد رو  فکرم

 بود   نی هم ی پس واسه  ـ

 بود؟!  نی هم ی واسه  یچ ـ

 زدم و گفتم:  یتلخ ی  خنده

جور محترمانه؛ پس   نیخواست البته نه ا  یرو ازم م  نی و هم نجایآخه رضا اومده ا ـ
جو مهر و عاطفه تو وجودش مونده که حاضر شده به   هیبود، خوبه هنوز    نیهم لشیدل

 انجام بده. یخاطر مادرش کار

 تکون داد  یرضا سر پدر

 بگم واال   یچ ـ

 که حال مامان فرشته بدتر بشه  کنمینم یبابت راحت باشه من کار نی از ا التونیخ ـ

دونم تحملش   یم د،یکن یم  یباشه که فکر کنه با هم زندگ  یجور هی پس لطفاً رفتارت  ـ
   د یبا هم بهش سر بزن  ییوقتها هیممکِن اما  ری سخِت و غ

 حداقل حاال   ست،یبرام مقدور ن گه ی کار د نیواقعاً ا  ـ

 فقط به خاطر فرشته  ـ



... استیدن نیا  ی کردم که خاطر من کجا یفکر م  نیبه ا  نگفتم و داشتم یزیچ  گهید من
مداراکنم؟...  گرانیبا د  دی و حاال من با مارستانیبچه ام رو تخت ب ،ینامرد و روان  یشوهر

 ... واقعاً خاطر من کجا بود؟ ست؟ی دور از انصاف ن ایآ

... دی کوه چ ی همون هفته برنامه  ی جمعه  ی حال و هوام رو عوض کنه برا نکهیا  ی برا مهتا
  ومدی خودش و چند تا از دوستاش، من اصاًل حوصله نداشتم که برم اما مهتا کوتاه نم

 !! یخالصه به زور منو با خودش برد.... اما چه رفتن

 یکردند و م یم یمهتا فوق العاده شاد و سرخوش بودند و همه ش شوخ  دوستان
 زشون خواسته بود.هم مهتا ا  دیدونم شا  ی... نمدنیخند

که با هم   ییاون تخم مرغ آبپزها ادیکوه و   می افتادم که با رضا رفت ی بار نیاول ادی
 مون چقدر کوتاه بود.  ی... آه که دوران خوشمیخورد

  یسال کی مهبد بود... حدود    شیروز اصاًل بهم خوش نگذشت فکرو ذهنم همه ش پ اون
 بود و چشم باز نکرده بود.  دهیصدا خواب  یگناهم آروم و ب یب ی بود که بچه 

 گفتم:  می با مهتا تنها شد یوقت

  چی نداره ه یخوش گذرون شی قبول کن روح من گنجا  یول ی به فکرم بود نکهیممنون از ا ـ
 عذابها هم باشه   نیتازه براش بدتر 

 گفت:  یفشرد با مهربان  یطوردستم رو محکم م نیکه هم مهتا

  میتو ناراحت نباش ی ما همه اگه به اندازه  ،یبر یم ن یذره ذره خودت رو از ب یتو دار ـ
اما خب  زِ ی همه مون عز ی ... مهبد براستیمطمئن باش غم و اندوهمون کمتر از تو هم ن

 ی مامان مهسا هی خوادیداشته باش اگه چشماشو باز کنه دلش م نانی....اطمه؟یچاره چ
 . ضیافسرده و مر مامان  هینه   نهیشاد و سرزنده بب

 . ستیدرسِت... اما به خدا اصاًل دسِت خودم ن ـ



... فعاًل قرار  مارستانیکه حال فرشته خانم بد شده و بردنش ب دی دو هفته بعد خبر رس یکی
   مارستانیبود و ب یضیبرسه همهش مر  ی نبود خبر خوب

خوب نبود... از مهبد   ادیحالش ز دنش،ی د می و با مامان و مهتا رفت میروز وقت گذاشت  کی
 :دی پرس

 نکرده   یفرق ـ

 جواب دادم: ی عاد یلی... خودم رو کنترل کردم و خدیدل کرد و از رابطه ام با رضا پرس دل

 م یگذرون یم گهی د یزندگ  ـ

وسط حرف هامون و حرف رو عوض کرد... اما فرشته خانم دست بردار نبود  دی پر مامان
 ه هاش رو ادامه بده. صبر کرد حرف مامانم تموم شه تا گفت

ام بعد از خدا   یرفتن ینیبیدونم پسرم در حقت بد کرده اما تو تنهاش نذار، منم که م یم ـ
 به تو هستش. دمیام

   رونیاز اتاق بردش ب دی شده بود و مهتا فهم یعصبان مامان

 زدم عروس گلم؟!  ی حرف بد ـ

نه مامان فرشته به خاطر شما نبود... خودت رو ناراحت نکن انشاهلل هر چه زودتر خوب   ـ
 خونه. ی ایو م یشیم

 ... مامان با حرص گفت: می شد یو با مامان و مهتا راه  می کرد ی خداحافظ

تونم بهش   ینم گهیطرف د ه یسوزه و از  یطرف دلم براش م هیبگم از   یدونم چ ینم ـ
گفت االن نه   یرضا م یماریدر مورد ب زیهمه چ یخواستگار  انیب نکهیحق بدم، اگه قبل از ا 

 . مارستانیبود نه اون طفل معصوم رو تخت ب یجور نیسرنوشت تو ا 



طرف   ه یزن بدبخت که از  ه ینداره اون االن  بیمامان جون... اما ع دی گیبله راست م ـ
  هیکنه از  کاریچ  عقلیبا پسر ال دونهیطرف هم نم هی  دختر جوونش رو از دست داده از

 ..... مارستانیتو ب یمهبد طفل نهیبی طرف هم م

 که تا اون موقع ساکت بود گفت:  مهتا

خود  ی خودِش که نود و نه درصد از رو یپنهون کار ی  جهینت نهایا ی همه  یآره ول ـ
 بوده و به تو اصاًل فکر نکرد. یخواه

تونه داشته   یم ی کردن مقصر چه سود دایگذشته و پ لیدلم با خودم گفتم تحل ی تو
  یمهبدم بود که تا وقت یعمر من بود که کنار رضا تلف شد، مهم کودک   ی باشه... مهم سالها

عروسک   هیحالش خوب بود همه اش از ترس رضا تو سکوت گذشت و االن هم که مثل 
 حرکت افتاده.  یب

شوهرش براش پرستار گرفته بود... رضا هم   زدم،یبه فرشته خانم سر م یاز چند گاه هر
که فرشته خانم حال   دمیفهم  یم ییرو از جا  نیگرفت، ا یسراغشون رو م  ریبه د  رید یلیخ

و به   میبنا به درخواست پدر رضا با رضا با هم رفت   ی... چند باردیپرس ی رضا رو از من م
 . میسر زد مادرش 

بود که  نیکه داشتم ا  یتنها احساس میکه با هم کنار مادرش بود  یتمام اون مدت کوتاه تو
گذره و من برم اما خب   یم یزمان لعنت نیا  ینشستم و ک  ینیزم ب یس یگون هیکنار 

 یخارج م ی از در ورود نکه یآروِم و خوب و به محض ا  یکه همه چ میکرد  یوانمود م
 . میکرد یراهمون رو جدا م یکالم چیبدون ه می شد

 : دیپرس یخونه مامان ازم م دمیرس یم یوقت

 خت؟ ی... اعصابت به هم نر ؟ی نشد تیاذ  ی د ی رضا رو د ی وقت ـ

 دادم: یهم با خنده جواب م من



  ل یو اونو تحو  ادیتا صاحبش ب ینیبش ینیزم بی س یگون هیکنار  یاگه شما مجبور باش ـ
  ی نکن رضا برا تی ... مامان جون خودت رو اذ زه؟ی ری و اعصابت به هم م یشیم ت یاذ  ی بد

رد... من نه بهش فکر م گهی من بعد از اون تصادف د   تیکه بخوام اذ  نمشیبینه م کنمی م 
 بشم. 

 گفت:   یکرد و م یم یتلخ ی هم خنده  مامان

 . تی به روح نیآفر  ـ

                                                     * ************** 

کرد... از فرط  یآفتاب داشت گونه ام رو نوازش م ییطال  ی که باز کردم پنجه  چشم
 خوابم برده بود.  یصندل   ی رو یخستگ

ماه کامل شده   شبیانداختم، د  یاتاقم نگاه ی به خودم دادم و به پنجره   یو قوس کش
  بای که ماه ز دمی د یپرده رو کنار زدم و حاال م فتهیاتاق ب ی نورش تو نکه یا  ی بود... منم برا

 . دهی رو م گهی روز قشنگ د ک ی  دی نو یبا غرور و مهربان دی رفته و خورش یخداحافظ یب

احساس   یبود و تازه آفتاب زده بود... کم میبه ساعت انداختم حدود هفت و ن ینگاه
نداشت،   یندانکردم رفتم و پنجره رو باز کردم آفتاب زمستون بود رمق چ یم یکرخت
 هوا خوابم رو پروند. ی سرما

 بخوابه. یشب بود... صبحانه خورد و رفت کم فت یاومده بود ش مارستان یتازه از ب بابا

وقت شغل  چی بود اما ه  ماریو کمک به ب یپرستار ییجورا هیشغل خودم هم  نکهیا با
کار کنم اون هم   مارستانیب ی خواست تو  یوقت دلم نم چی رو دوست نداشتم ه یپرستار

که بخوام تمام وقتم   ستم ین  یمن طاقت فرسا بود، من اصاًل آدم ی برا ی شب... وا فتیش
 اما مناسب من نبود. یو قابل احترام فیشغل شر   نکهیبگذرونم با ا  مارستانیب ی رو تو



اونها بچه هاشن   ی کرد که انگار همه  یرفتار م  یطور ماراشیبود و با ب یآدم صبور بابا
  ریکه ز  ییمارها یب ی گفتند که بابا همه   یو جوون هم نداشت... همکاراش هم م ریحاال پ

 ساله.  ستی نود ساله چه جوون ب رمردیچه پ  کنهیدستش هستند رو پسرم خطاب م

  یهر از چند گاه مارهایگذاشت به خاطر برخورد خوبش با ب  یم هیجون و دل براشون ما از
 گفت:  یم  می دی پرس یرو م لشیدل یخونه وقت ومدیم یبابا با دسته گل

رفت، فکر کنم دلش برام تنگ شده بود که   مارستانی از پسرام حالش خوب شد و از ب یکی ـ
 . دنمی با دسته گل اومد د

چه با من    دمی وقت ند  چیقدر صبور و با حوصله بود راستش من ه نی خونه هم هم ی تو
 بلند حرف بزنه.  ی چه با مهتا چه با مامان با صدا

 افکار بودم که مامان صدام کرد: نیهم ی تو

 بفرما صبحونه ـ

 گفتم:  اریاخت یب

 خوش به حالت مامان   ـ

 : دی تعجب چرس یو با کم د یخند  مامان

 ! ؟ی!... چون تو دخترم؟ی چ ی برا ـ

گم چقدر آروم، صبور و   یبابا م  ی نداره... واسه  یبابا داشتن من که خوش به حال ی ا ـ
 مهربوِن. 

ل زدن بود برام  یمامان در هم رفت از جا بلند شد و از سماور ی  چهره   هیکه در حال غ 
و رفت تو    ختیبهم ر  ینجوری من افتاده که ا یزندگ  ادی  دمیفهم  خت،ی استکان آب جوش ر

 حرف رو عوض کردم و گفتم:  عیخودش... سر



وامش که جور شد    شاالی دخترش رو راه بندازه تا ا ه یزیامروز پول رو بدم به بهناز تا کار جه ـ
 پولم رو برگردونه.

 جمع و جور کرد و گفت:  یخودش رو کم  مامان

   ستین  بهی... ثواب داره بهناز هم که غر یکن یم  یآره مادر کار خوب ـ

 گذاشتم دهنم از جا بلند شدم... مامان گفت:  یکره و مربا رو م ی جور که لقمه   نیمه

 ؟ ی نخورد یزی کجا تو که هنوز چ ـ

 خنده استکان آب جوش رو نشونش دادم و گفتم: با

 کنم لش ی تکم رمیناقِص دارم م ،ی ختینر ی حواست نبود برام چا ـ

  هی ی نداره حاال که بلند شد بیرفت... خب ع ادمی  یگیقربون حواس جمع، آره راست م ـ
 اریمن ب ی استکان هم برا

که بهناز  ی ... اول رفتم از حسابم مقدارپولرونیاز صبحونه آماده شدم و از خونه زدم ب بعد
 خواست رو برداشتم و بعد به سمت مطب حرکت کردم. یم

  یکه همه باردار بودن؛ وقت یچاق بود انگار ی اما مطب پر از خانم ها دمیبه موقع رس  باً یتقر
بود   یتا وقت نهار بدمش به بهناز... روز شلوغ زمیم  ی کشو ی شلوغِ پول رو گذاشتم تو دمید

 بود. مانشونیاکثراً همه وقت زا 

 خوشحال شد و تشکر کرد.  یخلوت شد رفتم پول رو به بهناز دادم و بهناز هم کل یوقت ظهر

 رفت   ادمی  یزیچ هی  یراست ـ

پول داخلش گذاشته بودم رو   یرو که قباًل مقدار  یم سمت اتاقم و پاکت پول برگشت  دوباره
 دادم به بهناز

 ه؟ یچ گهید  نیا ـ



گاز فر بخرم    کی خواستم براش   یدختر گلت... م یِ عروس  ی من و ماماِن برا ی ناقابِل کادو ـ
 خودش باشه بهتره  ی   قهیاما گفتم به سل

ناراحت شدم قبول کرد و تشکر   دی د یاما وقت ادِ یز یلی گفت خ یکرد م یقبول نم اولش
 بهناز خوشحال شدم. یکرد؛ چقدر از خوشحال

                                         **************** 

بهش انداختم، اون دفتر   یتو اتاقم تنها شدم دوباره رفتم سراغ دفترم نگاه یشب وقت اون
  م یانتخاب اشتباه و جاهالنه سر خودم و زندگ  هی که من با  ییمن بود... بال  ی اشتباهنامه 

 آوردم.

چه االن که دور از  دمیکش یسقف نفس م هی  ریکه با رضا ز یوقت ها چه اون موقع یگاه
کردم... خوردن دو   یعشق رو با تمام وجودم احساس م یخال ی جا  میکن یم ی هم زندگ 
  ای زینگاه محبت آم کی  ای  یعاشقانه و به دور از جار و جنجال و عربده کش ی فنجان چا

   دلدوست دارم از ته  هیگفتن  یحت

  یمن هم ب ی زده و سرد بود، تالش ها خ ی  موهای اسک نیسرزم ی من مثل هوا یزندگ  اما
 بود.   دهی فا

که اسم   یآوار شد رو تا روز  می زندگ  ی اشتباه رو  هیکه سر   ییخواست تمام بالها یم دلم
انگار  ییجورا هیدفتر کار داشتم   نی ... من با اسمی خورد بنو یرضا از شناسنامه ام خط م
 . شدیم یدفتر خال نیا ی تمام حرصم رو سر خطها

 سالح گرم دستم گرفتم و به سمت دفترم رفتم. هیرو مثل   خودکار

                                              ******************* 

  دمی باشه اما من ام شی نداشت که نشون گر بهبود ی مینداشت، عال  یفی تعر چی مهبد ه حال
نشستم براش   یو ساعت ها کنارش م  دمیخر یم  نی ... براش عروسک و ماششدیقطع نم



تولد براش گرفتم اصاًل باهاش   زدمیکردم... باهاش حرف م یخوندم و نازش م ی م ییالال
 کردم .  یم یزندگ 

  دهیخر  ییبراش چند تا شی سالمت ی دوست داشت قباًل در دوره  یل یخ یآدم آهن مهبد
و رفتم اتاقش    دمیکوچولو خر  یآدم آهن  هیروز براش  هیکرد...  یم یبودم و باهاشون باز 

طور که   نی شست همن یآورد و پشت در م یمامان هم همراهم بود اکثر اوقات طاقت نم
که با  دمی مامان رو شن ی صدا  زدمیو با مهبد حرف م  مکرد یرو روشن م یداشتم آدم آهن

خانم پرستار از مامان خواسته بود که به اتاق دکتر مهبد بره، بابا   ای.... گوزدیحرف م یپرستار
با   کرده بود... اولش کنجکاو شدم که چرا دکتر  ی بود مامان رو همراه دهیفهم یهم وقت

هست چون من داخل اتاق بودم   یزیچ ییوبه دار  از ین دیخودم صحبت نکرده بعد گفتم شا 
و حرف زدن با مهبد مشغول    یبا آدم آهن یندادم و به باز یتیمامان رو خبر کردند... اهم

 شدم. 

پشت در   مکتین ی که برگشت و رو دمیمامان رو د  شهیساعت بعد از پشت ش مین
 نشست. 

آن ترس تمام وجودم رو در  ک ی مامان سرخ و ورم کرده بود،   ی رفتم چشما رونیاتاق ب از
 داد. یبد م یبدونم، دلم گواه  یزیخواستم چ یبرگرفت نم

آن تمام   کی مهبد انداختم،   ی پر از وحشت به صورت کوچولو  یداخل اتاق و نگاه برگشتم
 ذهنم تجسم کردم. ی شدن مهبد رو تو  هوشیقبل از ب ی روزها

 نی ا  ی هم داره... بچه تو هیمهبد گر تیدادم گفتم به هر حال وضع یارخودم دلد به
 تخت افتاده.  ی ماهه که رو ستی سن،ب

 رو به مامان گفتم:  ی عاد یلیو خ  رونی رو برداشتم و از اتاق اومدم ب فمیک 

   می من خسته ام بر ـ

 و درهم بود... رفتم جلو  نی که سخت غمگ دمید واری د ی رو چرخوندم بابا رو گوشه  سرم



هم حواستون به مهبد   شهی... لطفاً مثل هممی ریم   میدار یندار یخب بابا جون با ما کار ـ
 هم باشه  

 به مامان که هنوز نشسته بود کردم و گفتم:  رو

 ! گهید  میبر  ـ

 بلند شد اومد طرفم و گفت:  مامان

 بهت بگم   یزی چ  دیمهسا جان چند لحظه صبر کن با  ـ

 : دمینال زدیکه در دلم چنگ م یوحشت با

 باشه بگو  ـ

   ستی حال مهبد خوب ن ـ

 سر دادم و گفتم:   یوحشتناک ی  خنده

 ست یماهه که حالش خوب ن ستی گفتن نداره... مهبد االن ب  نکهیخب ا ـ

 کرد گفت:  یم هیکه به شدت داشت گر بابا

و دوست    زیعز  یلیما هم خ ی سخِت... مهبد برا یلیدونم خ یمهسا جون... دخترم م ـ
 بود  یداشتن

 لرزان رو به بابا کردم:  ی صدا با

 !...ست؟ین یو دوست داشتن زی براتون عز گهیاالن د  یعنیبود؟!...  یگی چرا م ـ

 دستام رو گرفت و گفت:  ختیر  یطور اشک م ن یهم که هم مامان

 دست خداست  یدخترم مرگ و زندگ  نیبب ـ

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر



 مثل ساعت    کنهی.. مهبد هنوز اونجاست قلبش داره کار م!.؟ی گیم یمامان چ ـ

رو بهش نشون   توریمان شهیو بردم سمت اتاق مهبد... از ش  دمیمامان رو کش ی ها دست
 دادم و گفتم: 

 هنوز هست  یعنی کشهیداره نفس م ینیبینگاه کن!... م ایب ـ

مغزش دچار مرگ شده و شکل خودش رو از دست   گهی دونم دخترم اما دکترش م یم ـ
 اش کنند.  نهیهم معا گهیداده... امروز قرار چند تا دکتر د

به هوش   یهوشیها بودند بعد از ده سال ب یلی... خشهیدونم اون خوب م ی من م یول ـ
 اومدندو خوب شدند 

 اومد سمتم و بغلم کرد   بابا

 ؟ــــــــــــــــی چ یعنی یمرگ مغز  یدون یم  یمهسا جون تو خودت بهتر از هر کس ـ

 شدم. هوش یرفت و ب ج یسرم گ دمیحرف بابا رو نشن هیبق گهید

چرا    ومدی نم ادمیسرم بزرگ بهم وصل بود... منگ بودم  هیچشمام رو باز کردم  یوقت
 نجام؟ یا

 ی حرف ها ادیاومد...  ادمی   زیفکر کردم و به ذهن خسته ام فشار آوردم تا همه چ یکم
و فقط   دم،یکش ادیفقط فر  شمیآروم نم هینه با گر  دمی... دهیگر ریمامان و بابا افتادم زدم ز

.... پسر  زمی کردم... مهبــــد..... مهبــــــِد مامان.... مهبــــــِد عز یمهبد رو صدا م
 کوچولوم...

محل آرامش   مارستان،ی اونجا ب نکهیا یمهم نبود... حت گهیکس د چیو ه یچیه برام
 ...یچــــیمحل کار پدرم... ه یحت ای  مارانیب



نخوابوندم که خوب   مارستانی ماه پسرم رو روتخت ب ستیب نکهیگفتم... از ا  یمهبد م فقط
شده... به من بگن مرده   یکنه به من بگن مرگ مغز  یبلند شه و باز نکهیا ی نشه، به جا
 .شهیبلند نم گهیمهبدم من د 

فکر کنم   نکهیو چند پرستار و پدر و مادرم جلودار من نبودند تا ا زدمیم اد یجمالت رو فر  نیا
 .دمی نفهم یزیشدم و چ هوشیشد چون دوباره ب  قیبهم تزر  گهیآرامبخش د   کی

رو   نیسرم بود. جون ا ی که باال یو مهتاب  مید یرو مکه چشم باز کردم، فقط سقف  دوباره
 ارمیب  ادیبه   یزیخواست چ یگذشته بهم رو هم نداشتم... انگار دلم نم یکه فکر کنم چ

رو   زیداشت همه چ وتریتونستم مغزم مثل هارد کامپ یدوست داشتم بازم بخوابم اما نم
 . شدیهر لحظه نا آروم تر از قبل م کرد و روح  آرومم یم یآور ادیو  دآور   یآروم آروم باال م

اگه همون   ایدونستم... اگه با رضا ازدواج نکرده بودم  یها م نیا ی رو مسبب همه  خودم
اگه همون موقع مهبد رو با خودم به  ایاومده بود از رضا جدا شده بودم   ایموقع که به دن

کردم که   یاگه با رضا برخورد م ایکه تصادف کنه  برد ی بردم و رضا با خودش نم یمطب م
  نیاالن مهبدم زنده بود و ا  دیشا  گر،ید ی ... اگه اگــــه و اگه هایببربا خودت  خوادینم

 . ومدیبالها سرش نم

  هی نهایا ی گفت که همه  یو م ومدیم  یخواست کس یعذاب وجدان داشتم دلم م یلیخ
 کابوس بوده.  هیخواب بوده  

بار بغلش کردم،   نیاول ی که برا یوقت ادیاومده بود...  ایبه دن افتادم که مهبد تازه یوقت ادی
 همه رنج رو نداشت. نیمن قلبم طاقت ا  ی آه خدا

  دید ی سرم، وقت ی که مامان اومد باال ختم یر ی صدا اشک م یآروم و ب یلی دفعه خ نیا
و    ختمیصدا اشک ر یخواست پرستار رو صدا بزنه اما من نگذاشتم... همون جور ب دارمیب

 حسرت خوردم...

 ست؟ ی زنده ن گهیکه بچه اش د دی خبر داد تی خاص یبه اون ب ـ

 از من نداشت با حرص و همراه بغض گفت:  یکه حالش دسِت کم مامان



 کردند   ش یدوباره بستر  یِ گفت که چند روز یپدرش م ـ

  یمهبد رضا م ی کاش جا ی ... است ی و ن یِ حساس بستر ی تهای موقع ی تو   شهیهم اونم که ـ
 مرد  

  یاز عقلم استفاده م دیگشت... با یبرنم گهیمهبد من د ومدمیکنار م تی با واقع دی با من
که سر ازدواج با رضا از خودم نشون   یعقل یکردم تا بعداً دوباره حسرت نخورم،بعد از ب

 .رمی بگ می کار کنم و تصم یخواست احساس یدلم نم گهیداده بودم د

 گفتم:  هی بعد از اشک و آه و گر  دنمی مهتا اومد د ی اون روز وقت ی فردا

 شده؟  ی... مرگ مغزشه؟یمهبد خوب نم گهی د یعنی ـ

 پر از اشک جواب داد:  یبا سر و چشمان  مهتا

 بله   ـ

   دمی م تی من رضا وندِ یعضاش قابل پ اگه ا ـ

خوشحال شدند... مامان بهم   یمطلع شدند کل ممیاز تصم یو بابا و دکترها وقت مامان
 گفت: 

 ینم ی که تو داشت یاما با حال میر یبگ میمورد زودتر تصم نیدکترش گفته بود که در ا ـ
 . میبهت بگ د یبا  یچه جور م یدونست

تونستم خودم رو گول بزنم... با اون وضع مطب  یاهدا شد اما من نم زی مهبد عز ی اعضا
خودم رو از دست داده بودم،   ی تونستم برم حالم اصاًل خوب نبود من بچه کوچولو یهم نم

 بود که اون رو هم از دست داده بودم.  م یبه زندگ  دیبود تنها ام زمی مهبد همه چ

چهل روز گذشت اما حال من بهتر   نمیرو بب یخودم بودم و دوست نداشتم کس ی تو همش
 روانکاو برام وقت گرفت.  کی از  شهینم یطور نی ا  دینشد... بابا که د



رفتن   ی هم تحت نظر بودم... همون وقت ها هم کار مهتا درست شده بود برا یماه چند
 گفت:   یبره م خواست ی به آلمان و اون نم

 تونم تنهات بزارم   ینم  تی وضع نی با ا ـ

 . شمیفکر من نباش خوب م  د،ی بر دیمامان و بابا هستند... تو و حم ستم ینمن که تنها  ـ

  زیبودند و حاال که همه چ ده ی زحمت کش یلیخ  یلیبورس تحص نی ا ی برا دی و حم مهتا
رو راحت  الشیخراب بشه، خ زیخواست به خاطر من همه چ یجفت و جور بود دلم نم

 کردم .

از   یهم جزئ نینبود ا  ی تنها تر شدم اما خب چاره ا  یلیشدند با رفتن مهتا خ یراه بالخره
 بود.  یزندگ 

نمونده بود...  یازش باق یزیچ  گهی د  دمی هم فرشته خانم رو د یدوبار  یکیمدت   ن یا ی تو
 داغوِن داغون بود. 

 گفت:  یکرد و م  هیگر   یکل دنمی رضا اومد د ی بار بابا  کی

برام نمونده اون از دختر جوونم که پر پر شد، اونم از رضا که بود و نبودش   یزی چ گهید ـ
عالم   ی تو شهیم  روزیهم از فرشته که حالش هر روز بدتر از د نیا  کنه،ی نم یفرق چیه

   زیالی د رهی سه بار هم م ی حواِس... هفته ا یب زنهیخودش با خودش حرف م

 نشد؟  دای پ وندی پ ی برا هیکل ـ

 هی... تازه اگه کلشهیم دایپ هی که فرشته داره سخت کل یگروه خون ی را ب  گنی دکتراش م ـ
 اش درست بشه با قلب مجروحش چه کار کنم؟ 

 یلیخ یبرگرده... مثل قبل که نشدم ول ی که حالم به حال عاد دیطول کش یسال کی  حدود
 بهتر شدم. 



حالم   نکهیکمک حالم بودند بعد از ا ی لیمدت تنهام نگذاشتن و خ نی و بهناز تو ا  نینوش
 بهتر شد تونستم  برگردم به مطب.

و   خوردهی بوده و به زور دکترا دارو م یمدت بستر  ن یا ی خبر داشتم که تو نقدریرضا هم از
 رفتارهاش قابل کنترل بوده.

 ی... رضا بخوردیمرگ مهبد ناراحت شده اما من که چشم آب نم ی گفت: واسه   یم پدرش
 حرف ها بود.  نیا رگ تر از 

 شده بود؟!  ی طور نی کردم که رضا چرا ا یفکر م  نی اوقات به ا یگاه

پدر و  یعنیکرده بود که شوهر و مادرشوهر اولش   فیبار فرشته خانم برام تعر   کی
و   زارهی م ری اعصاب و روانش تاث ی رو نمیکردند، ا یم  تشیاذ  یلیرضا خ یمادربزرگ اصل

قرص ها   ن یاز ا یردهیو ش یدوران باردار  خوادیش ماما از دهیدکتر قرص اعصاب بهش م
قرص   نی و از ا  دهی نم یتیاهم ارهی فشار م یلیبهش خ  یگ استفاده نکنه ... اون هم که زند

 . کنهیرضا استفاده م یردهی و هم توش  یباردار ی ها هم تو

تا   شدیتر م  یرضا بزرگتر شد عصب یاثراتش معلوم نبود اما هر چ لیگفت اوا  یم خودش
  یسر هی... ِش ی ضیگفتند و گفتند که اسم مر بی غر بیاسم عج هیدکتر و  مش یبرد  نکهیا

خوردم...   یبود که من م ییدادند به خاطر اون قرص ها  صیو تشخ  دندی سئوال ازم پرس
 شدم. اعثرضا که من ب رهی مامانت بم یاله

  دیکه نبا یبود که اتفاق نیشده مهم ا   یطور نی داشت که رضا چرا ا  یتی حاال چه اهم اما
 .کنهیرو دوا نم ی کردن مقصر درد دایافتاد افتاده... و پ یم

من هنوز    د ید ی م نکهیاونم خوشحال بود از ا زدم،ی بهش سر م یکه بهتر شد گهگاه حالم
... مونیسر زندگ  می ردخوب بشه و برگ  یروز هیرضا  د ی شا  نکهیبه ا  شدیم  دواریعروسشم... ام

دونست رضا خوب   یم یچون خودش بهتر از هر کس  زد،یهم خودش رو گول م دی شا
 .ستین یشدن



...  کلیزشت و بده ی چاق ها نینه از ا  شد،یمحسوب م   یفرشته نسبتاً زن چاق  مامان
  ییبایرفت و از ز یور هر روز آب م  نیبه ا هیبود اما از مرگ مرض پی خوشگل و خوش ت

 . شدیاش کاسته م

شده بود.... دلم براش   دهیاون آدم قبل نبود، الغر و تک گهی و مرگ مهبد د شی ضیاز مر بعد
 سوخت.  یم یلیخ

  یم شدینم  یعمل راض نیشد، مامان فرشته به ا دا ی براش پ هیکل هیاز دو سال بالخره  بعد
 گفت: 

 که جوون تر از منِ  یبه کس دی من آدم امروز و فردام بد ـ

شد که بره اتاق عمل... شوهرش   یراض م یاصرار که من و شوهرش کرد یکه با کل خالصه
 گفت:  یخوشحال بود م یلیخ

 روز هم به عمر فرشته اضافه بشه ارزشش رو داره   هیاگه  ـ

رو به بهبود بود اما غم و غصه   ش ینبود... حال جسم ز یالیبه د یازین گهی انجام شد و د عمل
 . شدیم  شیبهبود  شرفتیدلش داشت مانع پ ی که تو ی ا

کردم چون منم جگر گوشه ام رو از دست داده بودم... من  یهم کاماًل اون رو درک م من
رفتم و بهناز  یحالت خلصه بودم، سرکار نم هی تو   ام یب رونیتونستم از فکر مهبد ب ینم
از  یبرام نمونده بود ول  ی کرد که به مطب برم اما حس یم  بمیاحوالم بود و ترغ ی ایجو
پدر و مادرم باشم... پس اندازم هم رو به اتمام   یحت  ی کس بارخواست سر یدلم نم یطرف
 بود.

  یاشتباهات قابل جبراِن اما بعض نی از ا یعضی کنهیم ادیاشتباه ز  شی زندگ  ی تو زادیآدم
هم   شهی.... هممونهیم یبا آدم شهیتا هم انشیضرر و ز چی ه تسیهاش قابل جبران که ن

 کار درسِت. کی راحت تر و آسون تر از انجام  یلیانجام اشتباه خ



 نکهیبرداره و گاز بزنه تا ا وهیاز ظرف م بیس  کی  یآدم گرسنه براش آسون ترِ وقت  کی
بار   یخورشت قورمه سبز ایدلمه برگ مو رو حاضر کنه  هیهمون لحظه بلند شه و مخلفات  

باشند و آدم بدون فکر    دهیانواع اشتباه چ وه یانواع م ی ظرف بزرگ جا  کی  ی بزار... انگار تو
و طعم تلخش    شهیاما بعد که تموم م زنهی داره و گاز م یها رو برم اشتبهاز اون  یکیکردن 

و دنبال راه    دمی کش یزحمت م یکاش کم ی که ا فتهیم نی ا ادیتازه   کنهی تمام دهان رو پر م
و   نیر یپر دردسرِ اما آخرش ش ی غذا هیگشتم که راه درست مثل پختن  یدرست م

 .مونهیم  ریآدم س یمدت طوالن ی خوشمزه و برا

کاش  ی به موقع از عقِل... ا ی در مقابل انتخاب راه درست معلول استفاده  سهی مقا نیا البته
 باشند.  شیتونستند راه درست رو انتخاب کنند و دور اند یآدم ها م ی همه 

  یاعصاب استفاده نم ی داد و از اون قرص ها یم  یاگر فرشته خانم به خودش سخت مثالً 
 بود و مهبدم االن زنده بود.  نیر یمن هم ش یکرد... زندگ  یفرق م ی لیکرد االن وضع خ

رو   یزندگ  هی  خوادیوضعش چطور م  نین با ا کرد که پسر م  یفکر م یاگه فرشته خانم کم ای
 رضا نبودم و االن عزادار پسر کوچولوم نبودم. یزندگ  ی اصاًل من تو دیاداره کنه شا

کردم و   یم قیتحق  شتریدر موردش ب یعاشق رضا بشم کم نکهیا ی اگر خودم جا  دیشا  ای
 یباهاش ادامه نم ضی مر دم ی همون موقع که فهم نکهیا ایکردم  یباهاش رفت و آمد م 
 کرد.  یفرق م یل یدادم، االن وضع خ

خط بزنه و از نو شروع کنه اما افسوس که   شوی بار زندگ   کی اجازه داشت  یکاش آدم ی ا
 نداره که بشه جبران کرد. ی و مردود ی دیامتحان تبصره و تجد  نیا

ر و  قما ی پا می کرد یم یکه توش زندگ  ی اون خونه ا مینداشت  یمشترک  ی و رضا خونه  من
کردم و از رضا دورادور خبر داشتم   یم  یزندگ  یپدر ی از دست رفته بود... من خونه  یبده

 دل فرشته خانم خوش باشه.  دیکه شا  زنهی به خانواده اش سر م یکه گاه

 یم یبگه ول یزیچ خوادیگفت که م ادیبا ِمن ِمن ز  دنم ی اومده بود د ن یبار که نوش  کی
 دستش و گفتم:  ی رو ختمیرو ر ی ترسه که ناراحت بشم، منم آب پاک



 نکن بگو   تیبدتر از مرگ مهبد هم وجود داره... پس خودت رو اذ  یمگه خبر  ـ

 حرفم بهش جرات دادم که بگه... آب دهانش رو قورت داد و گفت:  نیا با

 پارک هست... هیکنم  یکه من کار م یمارستانی ب ی رو به رو ـ

 شد با خنده گفتم:  ی. مکثش که طوالنکرد.. مکث

 ! ؟ی دیچ  یکبر ،ی همه صغر  نی پارک هست ا هی تون  مارستانیب ی جلو  نکهیا ی واسه  ـ

 اش گرفت   خنده

 ...وونهینـــه د  ـ

 : دی با تشر پرس بعد

 ! ؟ی!... نگو که هنوز دوسش دار؟ی شیتو چرا از رضا جدا نم یراست ـ

 کردم و جواب دادم:  یعصب ی ا خنده

 یم یرضا رو دوست داشته باشم؟...من مگه دارم با رضا زندگ  د یبه نظر تو من االن با ـ
  شی... فقط به خاطر حال فرشته خانم که بدتر نشه رسم میی کنم؟... االنشم از هم جدا

 .می زنیخونه شون بهش سر م می ری با هم م ی... گهگاهمی نکرد

 با حرص گفت:  نینوش

 شه؟ یم یخودت چ ی... زندگ ؟یشی م یوقت؟... پس خودت چ  اون یتا ک  ـ

خوِش که ما از هم   نیکنم... حاال اگه دل فرشته خانم به ا یرو م میمن االنم دارم زندگ  ـ
  هی ی من به اندازه  ی تا اون خوش باشه... واگرنه اون آدم واسه  میشی خب نم میجدا نش

 هم ارزش نداره   زیپش

 گفت:   اط یبار آروم و با احت نیا  نینوش

 رابطه داره؟  گهی زن د کی اون با  یاگه بدون یحت ـ



 سر دادم و گفتم: ی بلند ی  خنده

اون   ستیباشه؟....برام مهم ن یکه کله پاچه اش چ هی!.... رضـــا؟!... مورچه چ؟ی کــــ ـ
 رضا خبر نداره واگر نه....  دیزن بدبخت حتماً از ذات پل

 و سط حرفم   دی پر

 تانِ یپ تانیچ یلی زِن خ یول ـ

 ؟ ی دیتو از کجا د ـ

 ... ی گفتم که روبه رو ـ

 گفتم:  کالفه

 پارِک   هی مارستانتون یب ی رو به رو  یآره گفت ـ

   دمشونیچند بار همونجا د  گهیخب د ـ

 لب زمزمه کردم:  ریز

چه برسه   یآراسته شد....ولش کن اصاًل ارزشش رو نداره بهش فکر کن ز یگل بود به سبزه ن ـ
که ارزش فکر کردن نداره... برام  هیسا  م،یدرباره اش حرف بزن می وقت خودمون رو هدر بد 

 .ستیمهم ن

 ! ستیبرام مهم ن یگی... تو که م؟یدونی است؟! ... تو از کجا م هیاسمش سا  ـ

 خنده ام گرفته بود  نینوش یخنگ از

نور باشه   یهمون که وقت  زمی عز زادیآدم  هیچه کنم؟... منظورم سا خوامیسمش رو ما ـ
 و یک  ی آ ی دی حاال فهم ستین شهیم  کیهوا تار  یهست، وقت

 گرفت گفت:   یطور که انگشت اشاره اش رو به سمتم م نیبا خنده و هم نینوش

 گرفتم بابا  ـ



 کردم و گفتم:  یدست شیبگه که پ یزیچ  خواست

 شهی نگو حالم بد م یزیچ   دشی از رضا و روابط جد گهیفقط د ـ

  یسرش م ییکه داره چه بال   ستیحادثه است متوجه ن کی دل  ی تو زادی وقتا آدم یگاه
شهر    هیکه تو  یاگه بهش سخت بگذره... مثل آدم  یحت هیجور  نیهم ی زندگ  کنهی فکر م ادی

  دنینفس کش یاش بگهر چقدر هم بر شهیو همون جا بزرگ م ادیم ایآلوده و پر از دود دن
سرخوش    نیبا خودش بگه ا   دیفهمه تازه شا  یداره نم  ی ا گهیلطف د هی  زیتم ی تو هوا

 . گهیهوا هواست د  گهیم یچ گهید

من   گهیو نفس بکشه تازه با خودش م ست یکه آلوده ن ی شهر هیبار بره و تو   کی   یوقت اما
 رو به کام خودم تلخ کردم. ی همه سال زندگ  نیبودم ا  یعجب احمق

  دنیرس  ی که برا ی ریخوشبخت بودن آسوِن اما مس م،ی ما آدم ها خودمون مقصر یگاه
هر   ای یتنبل  ی از رو گهی و د می ری م یرو اشتباه ریمس  یمهِم.... گاه میکن ی بهش انتخاب م

 یلیوقت ها تحمل کردن و قانع بودن خ یلی... خمی گرد  یدنبال راه راست نم گهید زیچ
 خوبه.

 د یگَر به دام افتد تحملش با   رک یز  مرغ 

که عشق مرده باشه اون وقت   ی عشِق اما امان از روز گنیدام که م نی ا شهینه هم اما
 داره؟  ی ا ده ی چه فا ی خود یب ی تقال 

  یی ت از غذاوق  چی ه مونیزندگ  ل یاون اوا  میکرد یم  یبا رضا زندگ  یافتادم وقت یزی چ هی ادی
 یچیگفت اما اگه خوب بود ه یداشت م ی رادیو ا بیکرد اگر ع ینم ف ی پختم تعر یکه م
 گفت.  ینم

خودم گفتم حتماً   شینگرفت پ  رادی ا دمیخورد د ییبار کتلت پخته بودم چند تا   کی
 :دمی خوشش اومده ازش پرس

 چطور بود؟... خوشت اومد؟    ـ



 کرد و گفت:  ینگاه

 سرخ شده...   ی اد یز یول  ستی بد ن ـ

  یآدم زندگ   ن یمن، من چطور با ا ی هم نگفت دستت درد نکنه خوشمزه است... آه خدا باز
 یم یت یمن چه اهم ی گفت آخه برا یزن م کی رضا با  ی از رابطه  نیکردم و حاال نوش

 تونست داشته باشه. 

 با رضا دود شد و به هدر رفت... بچه ام رو از دست دادم. یزندگ  ی من تو یجوون

                                                ***************** 

ومن   شدیگذشت و حال فرشته خانم هم روز بدتر م بیترت نیهم به هم گهی سال د  کی
 گفت:  یو به من م زدمیاوقات بهش سر م ی هم گاه

ما   ش یپ نجا یا دی ا یب رهیخونه مستقل بگ  دهیاجازه نم  شیبه رضا گفتم اگه وضع مال ـ
 خونه مادرت؟  ستیتو سخت ن ی مادر واسه  کنهی اما بچه ام غرورش قبول نم د،یکن یزندگ 

تونستم بفهمم و درکش  یو نم  ومدی ازش بدم م دی کش یم نجایحرف به ا یوقت راستش
خواست قبول   یهم خودش رو زده بود به اون راه و نم د یکنم، چقدر خودخواه بود... شا

 ...ستیقابل برگشت ن گهیمن و رضا د یکنه که زندگ 

 گفتم:  یدر دلم م ی سوخت و با پوزخند   یدلم براش م منم

  مونی سر خونه و زندگ  م ی ر ی... دست و بالش که باز شد ماریحاال شما بهش فشار ن ـ

  فیرو معلوم کنم اما تکل فمی گفتند زودتر تکل ینبودند و م یوضع راض نیو مادرم از ا  پدر
بعد از   میدو سال و ن باً یدووم آورد و تقر  گهیمن معلوم بود... فرشته خانم فقط شش ماه د 

 مرگ مهبد اونم مرد.

  گهیبود و حاال د یخوب یلیسوخت... مرد خ یرضا م ی پدر خونده  ی دلم برا نیب نی ا تو
 تنها شده بود. 



رو تحمل کرد اما   ی ادیخدا درد ز ی بود، بنده  یبستر   مارستانیب ی تو یخانم مدت فرشته
 .یزندگ  ن یراحت شد از ا

مقدمه   یروز پدر رضا اومد خونه مون و بعد از کل کی از مراسم چهلم فرشته خانم   بعد
 گفت:  ینیچ

  یسخت بود ول یلیتو انجامش خ ی خواستم که برا  یزیدونم من خودخواهانه ازت چ یم ـ
  یفداکار ن یتو بود ا  ی جا ی ا گه یواگرنه هر کس د  ی قبول کرد یو خانم یبزرگوار ی تو از رو
 مادرشوهرش بزاره...  ی رو به پا شی کرد که دو سال از زندگ  یرو نم

به فرشته خانم هم سر زدم... مطمون   نیب نی رو کردم و تو ا می نکردم، زندگ  یمن فداکار ـ
 دادم. یادامه م یجور به زندگ  نی اگه از رضا طالق هم گرفته بودم باز هم هم دیباش

 آوردم   ی فنجون چا ک یبلند شدم به رسم ادب براش   بعد

  نیا ی هم ازت تشکر کنم که تو  نجایزحمت نکش دخترم... من شرمنده ام اما اومدم ا  ـ
 رضا رو بدم. غامیو هم پ ی رو برامون پر کرد هیمرض ی مدت جا

 رضا فکرم رو مشغول کنه متواضعانه گفتم:  ی لحظه ا  نکهیا بدون 

 شنوم  یم  دییبفرما  ـ

 داد گفت:  ی کرد و همون طور که دستاش رو به هم فشار م یِمن ِمن

 طالق حاضرِ" باز هم شرمنده  ی برا دیشرمنده دخترم رضا گفته" هر وقت بخوا ـ

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

 میکن یاقدام م  دی هر وقت خواست کنه،ینم ی دشمنتون شرمنده... بود و نبودش برام فرق ـ

 : دمی باشه پرس دهی به ذهنم رس یز ی دفعه انگار چ کی

 شده؟!  یدفعه به طالق راض هیکه چطور  دیدون یرو نم لشیاما شما دل ـ



 و گفت:  نییرضا سرش رو انداخت پا  پدر

 دخترم  اهیبگم واال.... روم س یچ ـ

 از سر خجالت به من انداخت و گفت:  ینگاه

که با  شهی م ی شده... چند وقت  والی ه ستین یقبل ی اون رضا گهیگفتم رضا د کباری من که  ـ
هم ازش بزرگتره و شرط براش گذاشته   یخانم قرار ازدواج گذاشتن اون خانِم چند سال هی

طالق افتاده که با   ادیخاطر   نی همسر اول الزِم، حتماً به هم ی فقط عقد دائم که اونم اجازه 
 .ستیبه اجازه ن یازین گهیطالق د

 ادامه داد: دی رضا حرصم گرفته بود، سکوتم رو که د یشرم  یهمه ب نیا از

محفوِظ... خودم  هیرو واگذار کردم البته سهم تو به عنوان مهر  دون یم  ی من تمام غرفه ا ـ
دوست   یشهر برام ننِگ، رضا هم هر غلط   نیا گهی شهرستان بعد از فرشته د  رمیهم دارم م

 .ستی داره بکنه مهم ن

 ! ستیشما ن ی  فهیکه وظ هیاما مهر  ـ

از اون هم به تو   یکنم؟... سهم  کاری چ خوامینه؛ من اون همه مال و منال رو م هیاصاًل مهر  ـ
 .رهینم ادمیتو از  یاون همه خوب یستیرسه، چون تو کمتر از دخترم ن یم

 یتلخ ی کردم... بابا لبخند  فی پدر و مادرم تعر ی رو برا زیپدر رضا رفت همه چ نکهیاز ا  بعد
 زد و گفت: 

 دخترم؟!  ی کرد یم  یزندگ  یتو با ک  ـ

 ادامه داد: مامان

فرشته   ، یتو گوِشت بدهکار نبود که ازش جدا بش می گفت  یم یخب بهتر... ما که هر چ ـ
خدا رحمتش کنه... رضا هم که   ست،ی حاال که فرشته خانم هم ن ی خانم رو بهونه کرده بود

 .گهی د دیجدا ش ین دردسر و توافقبدو یِ خودش راض



 شدم و با حرص گفتم: بلند

کردن،    شی بگم جنون داشته و از من مخف خوامیسر بدونمش، م خوامیامکان نداره م ـ
 اش کنم. چارهیب خوامیم

به جز دادگاه   یدادگاه چیکه به نظر من ه  ی دیکش ی ادیز ی بابا جان... جفا یحق دار ـ
راه داداگاه و پاسگاه اعصاب خودت رو داغون   ی ارزه تو  یاما م ستی جوابگو ن یعدل اله

  نیو ا ی گو ن ی... اگه ارزش داره ا؟یزبون نفهم دوباره دهن به دهن بش کی و با  یکن
  ی دخترم تو تو یول خوادیکار م  ن یا ی برا ی فوالد ی با کفش ها  یآدم آهن  کی چون  دان،یم

تو همون   می کرد یا همه مون فکر مم  یتحملش رو ندار گهید ی شد تی اذ  یلی راه خ نیهم
به خاطر   یدار ی همه روح بلند نی اما تو که ا  یشیموقع بعد از مرگ مهبد ازش جدا م

اش   ییاگه قدرت و توانا یدونی بگم باز هم خودت بهتر م یچ دونمی... نمی مادرش صبر کرد
 بسم اهلل  یرو دار

بار    نیبا خودم بوده ا یینها میتصم  شهی من رو نگرفتند و هم  ی وقت جلو چی و مادرم ه پدر
 . رمیبگ میخواستم درست تصم یم

خواست   یدلم م رمیسالها رو ازش بگ ن یخواست انتقام تمام ا یفکر کردم، دلم م یلیخ
سرش منم....   کی دو سر داره که  هیقض نی ا ست،ی کارها کار من ن نیا  دمی آزارش بدم اما د

سر و   یقدم شده از فرصت استفاده کنم و ب شیرفتم که حاال خودش پگ  می تصم تیدر نها
 صدا جدا بشم.

رو قبول کنم اما   هیخواستم مهر  ی... نممید ینکش ی ادیبود درد سر ز  یتوافق  زیهمه چ چون
بود که "حاال که پدر رضا از جون و دل قبول کرده که حقت رو   نینظر مامان و بابا هر دو ا

 گفتم:  ی"... و من هم م؟یکن یبده تو چرا امتناع م 

 گذره   یپول ندارم و اموراتم م نی به ا یاجیاحت ـ

 گفت:  یبود.... مامان م  ی ا گهید  زینظر اونا چ اما



اما به   ستی واب گو نرو ج ی که با رضا تلف کرد ی سر سوزن از عمر هی پول  نی هر چند ا ـ
 هر حال حقت که هست به نظرم قبولش کن 

   رمیکنم و اگرنه من دنبالش نم یو بهم بده قبول م  ارهیاگه خودش ب یباشه چشم... ول ـ

پاکت    کی   یپستچ دنم،یپدر رضا اومد د نکهیشد که حدود دو هفته بعد از ا  یجور نیا
 نامه به خِط پدر رضا: کیآورد و داخلش پول بود با  

  گهیتو رو نداشت من االن د اقت یاما رضا ل ی فرشته بود  کی ما  ی خانواده  ی تو برا دخترم
رضا تا تونستم   ی رو از دست دادم بعد هم همسرم رو... برا زمیندارم؛ دختر عز  ی خانواده ا

که با رضا توافق   ی ا هیمبلغ مهر نی... ارهیگ یاز من نم یسراغ یکردم اما اون حت یپدر
کار رو   نی و از جون و دل ا تی تونه بده پس خودم با رضا یکه اون نم  دونمیم  دیکرده بود 
 کردم... 

... از من  شی شهرستان پدر ره ی م نکهینوشته بود و بعد ا  گهی تعارفات د یسر  کی هم  بعد
الل اونها رو ح ی باشم و در آخر همه  دی جد یخواسته بود بعد از طالق هم به فکر زندگ 

 کنم.

 چشمم  ی جلو نمایس ی سالها مثل پرده  نیدستم بود و تمام ا  ی نامه تو 

 بره  نیمن و رضا بود از ب نیکه ب  یحاال دو روز مونده بود تا نسبت اسم و

 م ی بعد از ظهر وقت داشت  ی دو روز هم گذشت... برا نی ا بالخره

مطب نموندم و به زور خودم رو رسوندم خونه... بابا هم   شتریروز تا ساعت دوازده ب اون
چهره شون   ی تو یاز غم و ناراحت یگرفته بود،هر دوشون خوشحال بودند و اثر یمرخص
 نبود.

... میرفتن آماده شد  ی و برا می دی لباس پوش م،ینهار رو خورد گهید ی مثل روزها ی عاد یلیخ
 رده بود.بابا دو تا از دوستاش رو به عنوان شاهد خبر ک 



دادم  هینداشتم به خودم روح ی اما چاره ا  نمیرضا رو بب گهیبار د  کی خواست  یدلم نم اصالً 
 باِر.  نیآخر  گهیدفعه د  نیو گفتم اگه خدا بخواد ا

 گفت:   دی... مامانم که دی مشک یبا روسر دمی پوش یآب ی مانتو هی

ات رو بپوش، بهتم   ی... برو اون شال کرمی سر کرد یختم مشک یر ی م یمادر مگه دار ـ
  ادیم

حرفش رو گوش   ن یهم ی تونستم مامان رو درک کنم و مقصودش رو متوجه شدم برا یم
 . دمی دادم و کاًل رنگ روشن پوش

داشتم؛ همه با   یبیحال عج هی  یچرا ول دونمیرضا زودتر از ما اونجا بود؛ نم می دی رس یوقت
 همراه همون زن اومده بود.  حانهیکردند... رضا وق یتنفر همو نگاه م

طالق رو امضا کردم  ی برگه  ی کردم اصاًل نگاهش نکنم با قدرت رفتم سمت دفتر و پا یسع
به اون دو تا انداخت و رو   یز یتمام شد... مادرم نگاه تنفرآم زیشد و همه چ یجار غهیو ص

 به من گفت: 

 زم یک باشه عز مبار ـ

اومدم و نا  رون ی به رضا انداختم و از اتاق ب یدادم و نگاه لشیتحو یلبخند کمرنگ منم
 رو زمزمه کردم: اریشعر شهر  نیخود آگاه ا 

 ترک که ترک تو ستمگر کردم  ی ا برو

 تو من سر کردم ی از آن عمر که در پا فیح

 تو با ما و وفا با دگران  مانیو پ عهد

 تو باور کردم  ی دل من که قسم ها ساده

 ار یو د  اریو من از   ار یهمسر اغ ی شد تو



 آواره و ترک سر و همسر کردم  گشتم

   ست ی به حال دل من زار گر واریو د در

 خود سر کردم یناکام  ی کجا ناله  هر

 

 یم یس پوچ حالت مسخ داشتم احسا  کی... زدینم یکس حرف چی راه برگشت ه ی تو
 کردم.

 

 دوم  فصل

  یبود که بخوام ناراحتش باشم، اما دست خودم نبود نم  دهی من امروز از هم نپاش یزندگ 
 اون زن کنار رضا نارحت نشدم.  دن یتونستم خودم رو گول بزنم و بگم که از د 

ما رو برگردوند خونه،   می... بابا مستقشدیرفتم تا دلم آروم م یم ییخواست جا  یم دلم
اتاقش لباسش رو عوض کرد و اومد   ی خواست بروز بده رفت تو یبود اما نم نیمامان غمگ

 مبل ولو شده بودم گفت:  ی رو به من که رو

 بپزم؟  یدوست دار یشام چ ـ

   یخودت دوست دار یهر چ ـ

   رونیب رمیم یساعت  هیرو مبل بلند شدم و گفتم من  از

 :دی بود... مامان پرس اوردهیرو داخل ن نی بود و ماش گن یپارک  ی هنوز تو بابا

 ... صبر کن بگم بابات برسونه؟ی ریکجا م ـ

 گفت:  دمغ

 ن ی نوش شی سر رفتم پ کی  د یتنها باشم... شا خوامینه م ـ



 رو هم نداشتم  نینوش ی حوصله  یبود که حت نی ا قتیحق اما

 مادر؟  امیباهات ب ی خوایم ـ

 ! ن؟ینوش ی کجا؟!... خونه  ـ

 گفتم:  ینگفت... دلم براش سوخت... رو بهش با مهربون یزیچ گهی د مامان

 د یبا خودم خلوت کنم... نگرانم نباش یکم خوامی نه مامان جونم م ـ

 نگفت و من راه افتادم.  یزیچ  گهید اونم

داشت...  دنی به بار لیتا غروب مونده بود و هوا م یساعت کی بود و هوا سرد  زمستون
  نکهیکردم تا ا  یم یط یگر یبعد از د  یکیها، کوچه ها رو  ابانیهدف خ یطور ب نیهم

 . دمی در امامزاده د ی خودم رو روبه رو

  کینزد ی داد... امامزاده  یگلدسته هاش هم بهم آرامش م  دنید ی حت یخوب ی جا چه
 بودم.   ومدهیوقت بود که ن یلیخونه مون بود اما خ 

ها نشستم، هوا   مکتیاز ن یکی ی بود... رو ی داشت با صفا و معنو  ینسبتاً بزرگ  اط یح
 هم که اومده بودند همه داخل بودند. یشلوغ نبود چند نفر ادیسرد بود و ز  یلیخ

دادم و  ل یتحو  یگذاشتم و به کفشدار ک یپالست ه یشد رفتم کفش هام رو داخل  سردم
 داخل شدم.

آدم رو نوازش    ی شامه   ومدیکه م  یگالب ی داشت مخصوصاً بو یقشنگ ی معنو ی فضا چه
 کرد.  یتمام غصه هاش رو فراموش م نجای... آدم اکردیم

و دوباره   رونیکردم، حالم بهتر شد اومدم ب هیگر  یکردم و کم ارتینشستم و ز یساعت مین
 نشستم.  مکتی همون ن ی رو



رو کنارم حس کردم...  ی حضور کس ینیفکر بودم، بعد از چند لحظه سنگ ی تو سخت
  دی د یبسته خرما دستش بود وقت هیکنارم نشسته و   یِ خانم مسن کی دم ی سربرگردوندم و د

 نگاهم به سمتش برگشته خرما رو بهم تعارف کرد و گفت:

 راِت یخ ... برداری متوجه نشد ی نشستم اما تو فکر بود نجا یهست ا ی ا قهیده دق ـ

 رو برداشتم و گفتم:  خرما

   ستیاما امروز که پنج شنبه ن ـ

 خب نباشه دخترم... روز خدا که هست  ـ

 خدا رحمتش کنه ـ

 امرزه ی خدا رفتگان شما رو هم ب ـ

 مهبدم افتادم   ادی  هیگر ریز زدم

 نداشت   یشده، آخه بچه ام گناه  ده ی مطمئنم آمرز ـ

 شونه ام گذاشت و گفت:  ی تر شد دستش رو رو کی خانم بهم نزد اون

 قصدم ناراحت کردنت نبود   دیببخش ـ

 گفتم:  اریاخت یب

  یغصه رو چه جور دونندینم یاز آدم ها اونقدر خوشبختند که حت  یبعض ایدن نی چرا تو ا ـ
 عده هم ــــــــــ کی اون وقت   سندی بنو

 یاون زن رو صد سال بود که م یرداد، انگا یامونم نم هیکردم و ادامه ندادم... گر مکث
 شناختم 

به   یکه داره، هر کس یتیظرف ی به اندازه  ایدن ی هر کس تو ینه دخترم اشتباه نکن سخت ـ
از  یو مشکالت خاص خودش رو داره. فقط بعض  نهیبیم ایآزار خودش رو از دن یقیطر  هی



  یم شی قشنگ تر مخف ییجورا  هی دن، ی تودارن و مشکالتشون رو بروز نم یلیآدم ها خ
رو از آدم   ی نه تنها درد تی صحبت کردن و گله و شکا یکنند که به نظرم حقم دارند... گاه

براش   ی که اشتباه یکس یِ اونم درد نفهم  کنهیرو هم اضافه م ی بلکه درد کنهیدرمون نم
  یطور فکر م نی آدم ها ا یکه ما در مورد بعض نِ ی ... ایو از مشکالتت گفت ی درد دل کرد

سبحان گفته ما   ی خودش...خدا ی  دازه به قدر و ان ی ندارند اما خب هر کس یکه مشکل مینک 
 .می د یآفر  یانسان رو تو رنج و سخت

 زمانه بود. ی به صورتش انداختم... پر از رد پا یرو پاک کردم و نگاه اشکهام

 از زمونه بود. یرنج ی که هر کدوم نشانه  یقیعم ی چروکها

 کنم گفت:  یگاهش مدارم ن  یاونجور دی د یوقت

بعد از   د ی که شا می ا  بهیمن و تو دو تا غر ؛یباهام درد دل کن یتون یم  یاگه دوست دار ـ
کن   یبمونه سع ادتی شهیهم گمیبهت م یزیچ  هیاما   می نیوقت همو نب  چیه گهی د نیا

شون کمتر   یبار منف یاز مشکالتت کمتر حرف بزن ی... وقتیمحرم اسرارت خودت باش
 یکن یکمتر حسشون م کنهویم  تتیاذ 

 !  دی هست یلسوف ی شما عجب ف ـ

 روم اثر گذاشته از جا بلند شد و گفت: حتشینص دی د یکنارم نشست وقت یکم

 براش هست.  یدرمون یکه مطمئن باش اری به زبون ب  یدردت رو وقت ـ

تلخ بود                 آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه   یراز نهان دارو خموش ور خموش 
 شود 

 ازم دور شد.  خوندیشعر رو م ن یطور که ا نیهم و

 خوب شده بود... رو به خودم گفتم:  یلیخ حالم



بار  نیرو بخوره که قباًل چند  ییزهایچ ی غصه  ادیوقت ها خوشش م یآدم بعض ـ
 کردند و حاال تموم شده.  نشیغمگ

انداختم داخل گلزار شهدا بود، چند   رزن یبه پ یاز دور نگاه شدیم کی اشت تارد گهید هوا
 هم کرد.  یو بعد رفت باهاشون خداحافظ ستادیا ی ا هیثان

همه   دمیبود... پنج قبر د  ستادهی که زن ا یی رفت کنجکاو شدم رفتم همون جا نکهیاز ا  بعد
 . انسالیمرد م هیبودند، چهار جوون و  ی نام خانوادگ  ک یبه 

 بود سئوال کردم.. گفت:  کمی امامزاده که نزد یشدم و از متول کنجکاو

کرد...   یم راتیبود و خرما خ نجایهستند که االن ا یچهار پسر و همسر همون زن ـ
وقت ها هم با تک   یبعض ادی م رهیگ یکه دلش م  ینداره، هر روز یاومدنش روز مشخص
 .ادیدخترش و نوه اش م 

 !! ییبچه ها نیهم نبود از اون زن با کماالت همچ  دیخودم گفتم بع با

 حال بد اون روزم رو خوب کرد.  رزن یبا اون پ داری و د ارتی ز نیا

شده بود و سوز برف با خودش داشت با    شتریهوا ب ی سمت خونه حرکت کردم، سرما به
 برگردم. نی گرفتم با ماش  مینبود تصم یتا خونه راه ادهیپ نکهیا

 بعد خونه بودم. قهیگرفتم و پنج، شش دق یدربست هی  ابونیخ سر

رو  اط یرو فشار داد و در باز شد... ح فونیآ  ی دم در، زنگ در رو زدم و مامان دکمه  دمیرس
 .دمیرس ی کردم و به در ورود یط

شام دلمه گذاشته...  ی همه جا رو برداشته بود حدس زدم مامان برا  ی فلفل دلمه ا ی بو
 و رفتم سمت آشپزخونه. دم یبو کش قیعم



... چند تا هم گوجه  ختیر ی رو که حاضر کرده بود رو داخل فلفل م ی داشت مواد مامان
  یمامان نگاه م ی شده بود و مضطرب به دستها یکنار دستش بود که داخلش خال یفرنگ

 کردند: یخودشون فکر م  ش یپ دی اش  ایکردند 

 ! رسه؟یبه ما هم م شهی که تند تند داخل شکم فلفل سبز پر م ی مواد نیاز ا  یعنی ـ

 و گفتم:   دمی فکر خودم خنده ام گرفت... رفتم سمت مامان و لپش رو بوس از

 بانو  یخسته نباش ـ

که  ی ده ا بهم رفت و با خن  ی که تا حاال سرش به کار خودش گرم بود چشم غره ا مامان
 :دیکرد پرس  یکنترلش م

 !ی هم که نبود نی نوش شیتا حاال؟!...دلم هزار راه رفت، پ ی کجا بود ـ

 کردم گفتم:  یطور که لباسم رو عوض م همون

 نه حوصله نداشتم... رفتم امامزاده  ـ

 گفت: جان یو با ه دی از کارش کش دست

 امام زاده؟!  ـ

 حالم عوض شد   یلی خ ،یآره جات خال ـ

 کردم. فیبودم تعر دهی رو که د یبعد براش داستان اون خانم و

 ومدم یاونجا حتماً منم م یریدونستم م  یاگه م ـ

 منتظر  ی قاشق برداشتم و شروع کردم به پر کردن گوجه ها هی

  هی رمیدونستم که کجا دارم م یخودم هم نم رون ی از خونه رفتم ب ی وقت  شهیباورت م ـ
!... مهمون  ؟یشده دلمه پخت یامام زاده ام... حاال چ ی جلو دمیدفعه سرم رو بلند کردم د

 ! م؟یدار



 وقت بود نپخته بودم   یلیخ  یطور نینه هم ـ

 ... من که عاشق دلمه امی کرد یخوب کار ـ

به اتاق مهتا انداختم، چقدر خوب بود   یاضافه رو شستم و رفتم سمت اتاق نگاه ی ظرفها
 . مشید ید یم ی که به زود

به خودم انداختم، با    یقینگاه عم نهیکمدم جا به جا کردم و رفتم سمت آ ی هام رو تو لباس
  یم ییچهره ام خودنما ی تو ینکرده بودم هنوز هم طراوت جوون یاون روزها فرق چندان

از چند   ری البته به غ دادی بهم دست م یحس خوب  نهیآ  ی خودم تو دنی .. هنوز هم با دکرد.
 . زدیم ی دیکه حاال به سف یی تار مو

 داد.  یم  یبهار زندگ  ی خوب بود و بو زیچ همه

 کرد:  یمغزم صدام م ی همه اش تو رزن ی پ ی ها حرف

 هست"  یبراش درمون یکه مطمئن باش اری به زبون ب ی"درد دلت رو وقت

کنه تا بعد   یبتونه حرف خودش رو نگهبان د یگفت آدم اول از همه با یزن راست م اون
 باشه.  هیبق ی برا  یبتونه راز دار خوب

نداشتم و مثل   یمشترک  یزندگ  گهید  شدیم یچند سال نکهیبرام بود با ا  یروز سخت امروز
اسماً شوهرم بود   که رضا هنوز نیکردم اما هم  ی م یبا پدر و مادرم زندگ  ی دوران مجرد

 واقعاً مجرد بودم.  گهی اما االن د شدمی متاهل محسوب م

رو داشتم که زمان رو به   نیکاش قدرت ا ی ام انداختم، ا یخط خط ی به شناسنامه   ینگاه
گشتم عقب و همه اشتباهاتم رو    یو برم شدمیزمان م نی مثاًل سوار ماش ا یعقب برگردونم 

 وجود نداشت.  یامکان نیکردم؛ اما افسوس که چن یجبران م

  یکه همه فکر م سونیمثل اد کنهیم ینیب شیکه آدم پ ستین یاون طور شهیهم یزندگ 
به   تشیارزش مدرسه رفتن رو هم نداره اما خب مادر با درا یخنِگ که حت ی بچه  هیکردند 



گفته   می هم تسل سونینابغه است نه خنگ... اگر مادر اد ی بچه  کی همه ثابت کرد که اون 
 وجود نداشت.  سون ی به اسم اد  یاالن شخص شدیو معلم بچه اش م ری مد ی ها

بود...  یاضیداشتم دوران مدرسه به اسم نغمه مغز ر  یدوست کیچرا راه دور برم  اصالً 
  ی داشت، تو ات یاضیر ی تو یو فعال  بیذهن عج م ی با هم بود می خوند یکه جهش ییسالها

 رو گرفت.  سانسشیخوندو فوق ل  یاضیدانشگاه هم ر

بچه اش    ومد؛ی خودم م شیمراقبت پ ی سه سال بعد از ازدواجش باردار شد و اتفاقاً برا دو
  ی کنم نابغه  یم یسازم کار یدانشمند م  کی بچه   نیگفت" من از ا  یم  شهیدختر بود هم

 . دیبراش برنامه چ یقرن بشه " خالصه که کل

خوند،   یکرد، کتاب م ی اومد از همون اول اعداد رو براش شمارش م ایکه به دن بچه
نغمه   شدیبزرگتر م   یبچه هر چ  نی داد اما ا ینوزادش انجام م ی برا یکه کمتر مادر ییکارها

 برد. یم یبه ذهن نا آرومش پ  شتریب

آروم و قرار    شد،یر کالس بند نمبچه اصاًل س نیکالس اول ثبت نامش کرد... ا نکهیا تا
 شده بود و ولش کرده بود به حال خودش. ینداشت... معلمش از دستش عاص

 ی براش داده"... برا یفعال شی ب صی گفت" دکتر تشخ  یهم درمونده شده بود م نغمه
  ی کرد حاال تو یم س یکنکور تدر یاضیاختالل داشت... نغمه که خودش ر یلی خ یریادگ ی
مختلف، معلم و   ی جمع ساده به دخترش درمونده بود خالصه به ضرب دکترها هیدادن  ادی

غصه دار بود...  هیقض ن ی از ا شهیهم غمهکرد و ن شرفتیپ یکم  یخصوص ی مدرسه 
 شد"  ی چ می خواست یم یگفت"چ  یم شهیهم

 .رهی نم شیپ میکن یم ی نیب شی و پ می خوایاونجور که ما م  زیهمه چ شهیکه هم نِ یا

که بابا   ییداشتم که اکثر کتاب داستان ها یاون قدر هوش خوب یخودم تو دوران بچگ مثل
کردند   یم  ینیب شی رو برام پ ی روشن ی  ندهیاز حفظ بودم... همه آ خوندنیو مامان برام م
  سانسیل  ینوزده سالگ ی نداشتم و تو ی خوندم و مشکل یچند کالس جهش یمخصوصاً وقت



  ریتقص یالبته من خودم هم ب  زنهیآدم رقم م ی برا  ی ا گهید ز یچ ری تقد ی گرفتم اما خب گاه
 نبودم.

 در اتاق به خودم اومدم... مامان بود اومد داخل و کنارم نشست و گفت:  ی صدا با

 ؟ ی خوب ـ

 ... چطور مگه؟! شهیآره مثل هم ـ

  ی دلم برا د،ی سفر رو تدارک د ن یچه خوب شد که بابات ا گمی... میطور  نی هم یچیه ـ
 نمشون یبب می هر چه زودتر بر خوادیتنگ شده... دلم م یلیمهتا خ

هم فکر   دی نزد، شا یمهتا حرف  ی حال منو کرد که از دختر کوچولو تیرعا دی چرا شا دونم ینم
کردم و  یدست شیطور نبود... خودم پ نیو ناراحت بشم اما ا افتمیمهبد ب ادیکرد من 
 گفتم: 

 تنگ شده   شی اون فسقل ی از مهتا دلم واسه  شتریمن که ب ـ

 زد و گفت: یمامان برق چشم

 قربونش برم   ی اونو که نگو... اله ـ

  هیاونجا مونده بود... مهتا  یمهتا رفته بود آلمان چند مدت مانیزا ی مامان برا  شیپ دوسال
  یرفت و آمد نم ی اجازه  یدرس ها، خرج و مخارج زندگ  ینیموندگار شده بود سنگ ییجورا
 داد. 

  یزندگ  هی بودند اما کفاف   هیوقت داشتند درسِت بورس  مهیهم مهتا اونجا کار ن دی حم هم
  ی رفت و آمد لیمدت تحص نی ا ی دادند کار کنند و تو حیداد، اونها هم ترج یمتوسط رو نم

 .ومدنیکنار م د ینداشته باشند سخت بود اما با  ران یبه ا

اما تا حاال   دمی د یولو رو منسترن کوچ ی من عکس ها می در ارتباط بود یو تلفن ی نترنتیا
 نمونده بود.  یباق یفراق و دور ن یاز ا یزی چ گهیبودم هر چند د  دهیخودش رو ند 



خوشحال بود،   یلیگشتند... مامان خ  یو بر م شدی درسشون تموم م گهیسال د کی  حدود
کرد  یکه فکر م یزی گذاشته بود و هر چ ی قورمه ا  یبود حبوبات و سبز ده ی تدارک د یکل

 اونجا در دسترسشون نباشه.

که مهتا   شدیکس باورش نم چیدرست کنه... ه ی رانیا  ی خواست اونجا براشون غذاها یم
من و مهتا فرق قائل بشه...مهتا رو مثل    نیمامان ب دمی وقت ند چیه  ستیدختر مامان ن

... مامان  دی ورز یکرد و بهش عشق م یدوست داشت و از اون مراقبت م شی دختر واقع
 داشت.  ی اقعاً روح بلندو

 : دمی به مامان که کنارم نشسته بود انداختم و پرس ینگاه

 گرسنه ام یلی... خشه؟ی حاضر م یشام ک  ـ

 لبخند جواب داد: با

   می تا شام بخور ن یی پا ی ایب  گهیساعت د میرو بگم که ن ن یاومده بودم هم ـ

 بابا کجاست؟  ـ

   ایتو هم زود ب رمی... خب من مکنهیداره ساالد درست م ـ

 ؟ یروبگ نیهم  ی اومده بود یعنی ـ

 گفت:  دستپاچه

 گه یآره د  ـ

خواست خبر از حالم   یهم م د ی اومده شا ی ا گهیکار د ی دونستم برا یمن م  یرفت... ول و
 ره یبگ

 خوش گذشت. یو کل می د یو خند می شام گفت ز یم سر



خط   یبه عبارت ای از شناسنامه ام  اسم کی کردم پاک شدن  یروز گذشت و من فکر نم چند
دونستم    یبهم ببخِش اگه م ی و سبک بال یقدر احساس آسودگ  نیشدن سجلدم، ا یخط
 کردم. یکار رو م نیها ا نیزودتر از ا ی لیقطعاً زودتر خ شهیم  یجور نیا

 بود... بهش گفتم:  هیزیجه هیهم سخت مشغول ته بهناز

 راحت به کارهات برس   ستمیکه من ن یچند روز  نی ا ی تو ـ

  میدخترم رو برگزار کن یعروس می تونست یواقعاً ممنونم اگه کمک شما نبود حاال حاالها نم ـ
 گردونم   یبه محض جور شدن وامش پول شما رو برم

بازگشت پول   خی نگفتم که تار نو یندارم، در ضمن ا یازی... من که فعاًل نیِ چه حرف نینه ا ـ
 رو معلوم کنم 

 بهش گفتم:  یبا شوخ بعد

 د؟ ی ر یگی رو م یتا من برم عروس نکهیا ای یکن  یتا برگشتن من صبر م نمیفقط بگو بب ـ

 یِ چه حرف نی خانم جون ا دی دار اریاخت ـ

 گفت:  یهم با حالت خاص بعد

 خودتون جبران کنم  یِ عروس ی هاتون رو تو یخوب نی ا  ی ان شاهلل همه  ـ

 تعجب گفتم: با

 مــن!!؟  یعروس ـ

 سراغتون   ادیم  دیشاهزاده با اسب سف ک یبار   نیخدا بخواد ا گهی بله د ـ

 ی بار واسه  کی رو تجربه کنم، همون  یمتاهل ی زندگ  خوادیدلم نم گه ی نه بهناز جون د ـ
 تموم عمرم بس بود. 



خب خوب    یترسه ول یهم م د یو سف اهیس سمونی از ر دهیبگم واهلل... البته که مار گز  یچ ـ
 صفا نداره    یتک یفهمه که زندگ   یکنه خودش م دایآدم تنها بمونه... جفتش رو که پ  ستین

 انتخاب نکنند  یجوون ها جفت اشتباه دوارمیاز ما که گذشت... ام ـ

  یکس روزی طالِق تا د ی ها تیاز مز  ی کی نم یتنها شدم خنده ام گرفت، با خودم گفتم ا یوقت
 حاال..... یول زدیحرف ها بهم نم نیاز ا

لباسم بودم، مامان در رو زد وارد  ی اتاقم نشسته بودم و مشغول مرتب کردن کشو ی تو
 به دور برش انداخت و گفت:  یشد... نگاه

 ؟ یکنیرو جمع م لتیوسا  یدار ـ

 کردم جواب دادم: یکشو رو تا م دهیدر هم تن ی طور که لباس ها همون

هم به وضع  یسر و سامون  هی  ذارم،یسفر رو داخل چمدون م ل یآره... حاال که دارم وسا ـ
 لباس ها بدم.  نیا  ی آشفته 

 تختم نشست و گفت:  ی لبه  مامان

  یشتریدور و بر آدم که مرتب باشه احساس آرامش ب ،یکن یم یآره مامان جان خوب کار ـ
 بهم بگو  ی خوا ی... کمک مشهیم

 ؟ ی سفر آماده ا ی خودت برا ی... راست امینه قربونت، از پسشون بر م ـ

مهتا و اون    ی که برا دی خر یبرداشتم، مونده کم شهیکه الزمم م  ییلباس ها  شی ره کم و بآ ـ
 انجام بدم. شی فسقل

 گفتم:   طنتیبا ش 

 ! چارهی... ب؟یچ یه دی حم یعنی ـ



مهسا هر چقدرم   یدون یباشه دامادم... اما م یهر چ  دمیخر  ییزایچ هی اونم   ی نه بابا برا ـ
 زانی... مستی ن یجور نیمونه و عروس مثل دختر آدم ا یکه بگن داماد مثل پسر آدم م

به رفتار داماد با دختر آدم رو داره هر چقدر   یدوست داشتن داماد از طرف مادر زن بستگ
 ...شتریدوست داشتن هم ب زانیبهتر باشه خب م

 :دمی پرس یمعنا دار ی خنده  با

... اون وقت  ؟یکنه چ تیرِ آدم قلدر باشه و داماد مهربون و مظلوم رو اذ حاال اگه دخت ـ
 ! ه؟یچ فیتکل

 نگاهم کرد و گفت: یچشم ریز  مامان

مورد باشه من دخترم رو   نی!... اما اگه ا؟یپرس یم ییبدجنس!... چه سئوال ها ی ا ـ
همون    از  دیکه قدر شوهر مهربونش رو بدونه اما خب به نظر من آدم با  کنم یم حتینص
که در  ارهی نداره، خوب بارش ب  ی پسرش هم فرق ایکنه دختر   یسع شهیکه بچه دار م یاول
 مردم نکنه.   ونیباشه و خودش رو مد  یهمسر خوب ندهیآ

 بلـــه اون که صد البته ـ

کم نزاشتم، خدا رو شکر   ی زیچ تشونی ترب ی من دخترهام رو خوب بار آوردم، تو یول ـ
مهتا هم دوسش   دم؛ی نسبت به مهتا ازش ند یو آزار تی تا حاال اذ   یِ هم پسر خوب  دیحم

اوصاف منم   نیکه با ا یعیدارند، خب طب  یخوب  ی... خدا رو شکر زندگ یِ داره و ازش راض
 باشم. یازش راض

 انداختم و گفتم:  نیی سرم رو پا  مغموم

 اما عوضش رضــا.......  ـ

 نگذاشت حرفم تموم بشه گفت:  نماما

کابوس بود که تموم شد، در مورد تو نه   هیتو رو خدا مهسا جون دوباره شروع نکن اون   ـ
  یو ازدواج موفق یری گ یرو م می تصم نی کردن تو بهتر یتنها من و پدرت بلکه همه فکر م



 شهیرو نم ریتقد  ی تو بوده و جلو ری تقد نیو ا  می ما اشتباه کرد ی اما خب همه  یهم دار
 گرفت. 

شده بودم... مامان   رهیبه صورت مامانم خ قیچونه ام و عم  ریرو گذاشته بودم ز دستم
 که ناراحت شدم  دیفهم

...پاشم پاشم برم  ستمیبس کن اون وقت خودم ول کن ن گم ینگاه کن تو رو خدا خودم م ـ
 تو هم به کارهات برس  

 ... دوست دارم.میزنی حرف م میدار نیبش یندار یاگه کار ـ

 فضا رو عوض کنه گفت:   نکهیا  ی تخت جا به جا کرد و برا ی خودش رو رو یکم مامان

 سردِ  یلیگفت که اونجا خ ی... مهتا میگرم بردار ی لباس ها شتر یکن ب یسع ـ

 دارم یباشه چشم برم ـ

عروسک داشت رو در آوردم... مامان تا   هیچمدون کوچولو که عکس  کی تختم   ریز از
 چشمش به چمدون افتاد گفت: 

 ! ؟ی دی خودت خر ی چه بامزه و قشنِگ... نگو که برا  نیا ـ

 وا مامان... مگه من بچه ام!  ـ

 گفتم:   یبا ذوق خاص بعد

 ن ینسترن خانِم... حاال بازش کن توش رو بب ی واسه   نیا ـ

و   میرو دار گهیهمد  ی من و مهتا هوا دی د یم نکهیاز ا شهیخوشحال شد... هم یکل مامان
 ...شدیخوشحال م  میکن یم  ی در حق هم خواهر

که داخلش بود رو برداشت و نگاه   ل یوسا یکی ی کی شوق فراوون چمدون رو باز کرد و  با
 کرد.



و چند تا لباس   یرنگ ی و انواع گل سرها یچند تا عروسک، اسباب باز  ،کی ماژ ،یرنگ مداد
که بچشمم خورده بود و خوشم   یز یو خالصه هر چ یعروسک ی دامن، شلوار، جوراب ها
 بودم. دهیاومده بود رو براش خر

چمدون رو   نی!... من اقهیچقدر هم با سل ،ی دیدستت درد نکنه مادر چقدر زحمت کش ـ
 تا بابات که اومد به اونم نشون بدم   نییبرم پا  یم

 .ومدیکاش بابا هم باهامون م ی ... اادی آره، حتماً بابا هم خوشش م ـ

 بست گفت:   یکه داشت در چمدون رو م مامان

 تونه   یکه به خاطر کارش نم یدون  یم یآره... ول ـ

 ی گیآره راست م ـ

 : گفت رونی رفت ب یطور که از اتاق م نی چمدون به دست هم مامان

تو   می بخور ییدم کنم دو تا ی چا هی... آب جوِش  نییپا ایتو هم زودتر جمع و جور کن ب ـ
 چسبه  یهوا م نیا

 در رو بست و رفت. بعد

موهام بود رو درآوردم و دوباره داخل موهام فرو کردم و به کارم ادامه  ی که رو ی ا شونه
 دادم. 

  یکه مامان رفته بود، من وقت شدی م ی ا قهیدق ستی کردم تندتر کارم رو تموم کنم... ب یسع
ولش کردم و رفتم تا با   ی همون طور شهیها تموم نم ی زود نیاتاق به ا نی کاِر ا دمید

 .می دو نفره بخور ی مامان چا

که تا پروازمون مونده بود به سرعت گذشت، اون روز بابا ما رو تا فرودگاه رسوند   یروز چند
رو   زیسفارشات رو کرده بود... باز هم دونه دونه همه چ  ی مامان همه  نی قبل از ا نکهیبا ا

 به بابا گوشزد کرد.



، مواظب  چند روزت غذا پختم حتماً گرمش کن  ی در رو قفل کن، برا رون ی ب یریخونه م از
 جور حرف ها.  ن یخودت باش و از ا

 یکه م یمخصوصاً موقع  دم،ی ترس یم یرفتم کم  ی مسافرت م مایبار بود که با هواپ نیاول
 کرد. یبچه بودم که وجود مادرش دلگرمش م هیبلند شه مثل   نیخواست از زم

داشت، همه   یحس خاص هیدنبالمون... اون باال   ان یب دی مهتا و حم می د یرس یبود وقت قرار
  زیکرد همه چ یآدم احساس م ومدی که به چشمم نم زی بود اونقدر ر زیر  نیزم ی رو زیچ
 بود. ی... حس قشنگشهی مشتش جا م ی تو

 .می دی بعد از چند ساعت پرواز رس بالخره

... بالفاصله مهتا و  می حرکت کرد یبه سمت در خروج می گرفت  لیها رو که تحو چمدون
معصوم مهتا از دور  ی بود... چهره  دیدختر ناز و کوچولو که بغل حم ه یو   مید ی رو د دیحم

تار موش   کی   یکه حت یبست طور یم شهیهم یکرد، با همون مدل روسر  یم ییخود نما
باز اونجا    طی که مح یمامان بود طور یعال تی ترب ی جه ی ها همه نت نی ا  شد؛ی نم دهی هم د

 سوال ببره.   رینتونسته بود اعتقادات مهتا رو ز 

و بعد هر سه من، مامان و مهتا    میشد  رهیبه هم خ  ی ا هیچند ثان مید ی همو د یوقت
گذشت   ی ا هی... چند ثانمیکرد یم هیگر   داریو از شوق د می دیرو در آغوش کش گهی همد
 به خنده گفت: دیحم

 کنند  ی... همه دارند نگاهتون مدینکن شی تراژد  گهی بِس د ـ

و نسترن    میحال و احوال کرد   دیبا خنده با حم میکن یم کاریچ میکه دار می د یتازه فهم انگار
کرد و   یم   یبی... باهامون غردمیمهتا بود بغل کردم و بوس هیکوچولو رو که فوق العاده شب

 تا و به خنده گفتم: نشه دادمش بغل مه تیاذ  نکهی ا ی دوست نداشت بغلم بمونه و منم برا

 شم ی من که بالخره با تو دوست م ـ



... شهر  دی طول کش ی ا قهیپنجاه دق هی می گرفت و به سمت خونه راه افتاد ن یماش  هی دیحم
 بود  یو قشنگ زیتم

  یقشنگ  ی مهتا عجب جا ـ

 رو انداخت دور گردنم و گفت:  دستش

 .دمی همه جا رو بهتون نشون م ارمیدر بره م  یصبر کن خستگ ـ

 بلند توقف کرد  یلیساختمون خ کی  ی حرف زد و راننده جلو یبا راننده آلمان  دیحم

 :دی پرس دی از حم مامان

 ! نجاست؟یا ـ

 م ی شد  ادهی... همه پمی دیبله مامان جان رس  ـ

خارج کرده و به سمت آسانسور حرکت   نیو مهتا چمدون ها رو از ماش دی کمک حم با
رو فشار داد... رو به   ستیب ی رو به مقصد طبقه   ی دکمه ا دی داخل آسانسور حم ...میکرد

 مهتا گفتم: 

 ! ؟یِ همه پله باال رفتن شوخ نی کرد؟... مگه از ا  کاری چ دی روز آسانسور خراب بشه با هیاگه  ـ

 تا حاال که خراب نشده  یآره سخته ول ـ

 که چند واحد داشت... مهتا گفت: می ... وارد راهرو شدمی دیتا رس  دیطول کش یکم

    میکن ی م یهر طبقه شش واحد زندگ  ی تو ـ

چهل و پنج تا پنجاه   دی بود شا یکیکوچ یلیخ ی ... خونه  می انداخت وارد شد دی کل دیحم
اما   کی کوچ یلیآشپزخونه کوچک و دو تا اتاق خ  هیکوچک با  ییرای پذ  کیبود...  یمتر

 بودند. ده ی چ قهیرو با سل لشونی خوب وسا  یلیخ دی مهتا و حم

 .می ما قبول نکرد میکردند استراحت کن یاصرار م د ی مهتا و حم نکهیبا ا می خسته بود یلیخ



بود   دیهمچنان نسترن بغل حم می مبل نشسته بود ی رو یدم کرد و همگ ی برامون چا مهتا
 درشتش به ما زل زده بود. ی و با چشمها

نسترن حاضر کرده بودم، اصاًل هم به   ی که برا یرفتم سراغِ چمدون شهی نم یجور نی ا دمید
ها توجه اشو   یخواستم زرق و برق عروسک ها و اسباب باز یکردم م ینسترن نگاه نم

 .ادیرنگ ب  یجلب کنه و به سمت چمدون صورت

آوردم    رونیاز عروسک ها رو ب  یک یباز کردم... و آروم درش رو  زیم ی رو گذاشتم رو چمدون
 از طرف عروسک گفتم:  ی بچه گونه ا ی بعد با صدا ز ی م ی و نشوندم لبه 

 نسترن اون دخمل خوشله است که اونجا نشسته؟  ـ

 خودم جواب دادم: بعد

 بله که همونِ  ـ

 . نندیکه نسترن جون رو بب اریب  رونی دوستام رو از چمدون ب هیپس بق ـ

 چشـــم  ـ

....نسترن اومد  زیم ی رو دمیها رو در آوردم و چ  ی عروسک ها و اسباب باز یکی  یکی  بعد
بامزه بود، روشنش   یلیهم براش گرفته بودم که خ ی سگ کوک   کیسمتم و بغلم نشست... 

 برد. یکرد و دل نسترن رو م یرفت و هاپ هاپ م یکردم راه م

 ؟ ی دیبوس به خاله م  هیحاال  ـ

گونه ام آورد و بوسم کرد... بعد با لبخند عروسکش رو بغل   ک یگرد و تپلش رو نزد صورت
 کرد.

و اومد   اوردیطاقت ن گهیکردند... مامان د یو مهتا هم ساکت ما رو نگاه م  دیو حم مامان
 نسترن رو بغل کرد و بهش گفت:

 ؟ یمنم مامان جون، منو دوست دار ـ



بود سرش رو به عالمت مثبت تکون داد... مامان هم   هاشیرم اسباب باز که سرگ  نسترن 
  ونیز یاتو و تلو خچال،یعروسک بود با تمام لوازم خونه مثل  هیجعبه براش آورد،   هیرفت و 

  نیر ینسترن هم آب شده بودو ش خی   گهیحاال د م،ی دی خند یاش بودند... کل هیزیانگار که جه
 کرد.  یم یزبون

کرد ورجه  ی... ذوق م شدیسوارش م  کیکوچ ی اون فضا ی سه چرخه هم داشت که تو هی
 گفت:  دیکرد... حم یوورجه م

 همه؟!!  نی اون هم ا د؟ید یقدر زحمت کش نی دست تون درد نکنه چرا ا ـ

 کرد   دیی شوهرش رو تا ی هم حرفها مهتا

نسترن جون   ی برا م یها رو خودمون دوست داشت نیا ی نبود... همه  ینه بابا زحمت ـ
 . میشون خوشحال شد  د یاول هم خودمون از خر  می د یخر

 اومد کنارمون نشست و گفت:  ی چا  ینیبا س مهتا

سه سال برام    نیذره شده، ا  ه یدلم براش   دمشیوقِت ند  یلی خ ومدیکاش بابا هم م  ی ا ـ
 سال گذشته   یس ی اندازه 

 زم یعز  ییما ی ... تو افتخار همه ی عوضش خانم دکتر شد ـ

 خندوند. یو خنده حرف رو ادمه داد و مارو م یدوباره با شوخ دی بغلم کرد و حم مهتا

از لباس ها رو   یکیخواست چمدون نسترن رو جمع کنه که نسترن مانع شد...  یم مهتا
  هیاز پاهاش رو کرده بود تو  یکی تونست،  یکرد بپوِش اما نم یم  یبرداشته بود و سع

خنده مون گرفت مامان لباس    یدرست کرده بود کل یخنده دار ی لباسش... صحنه  نِ ی آست
بزرگ   ونی پاپ کی برداشت که رنگش قرمز بود و روش   واز کفش ها ر یکیرو تنش کرد و  

 داشت پاش کرد مثل فرشته ها شده بود. 

  یو به شوخ دی داشت... رو کردم به مهتا و حم یدست از قربون صدقه رفتنش برنم مامان
 گفتم: 



 م یشما رو فراموش کرد دیوقت فکر نکن  هیحق شما هم محفوِظ ها،  ـ

 بلند شد و گفت:  مامان

 خراب نشه.  خچالیتو   یبزار ارمیرو در ب ییمواد غذا هیقورمه، کرفس و بق یمن برم سبز ـ

 ؟ ی دیقدر زحمت کش ن یدستت درد نکنه مامان جون... چرا ا ـ

 نکردم یدخترم... کار کنم یخواهش م ـ

 و گفت:  دیکرد به حم  رو مامان

 براتون بار بزارم یقورمه سبز  هیانشاهلل فردا  ـ

 ممنون مادر جون یلیخ یخدا قورمه سبز ی وا ـ

 ادامه داد: مهتا

 شده بود.  ایبه رو  لیبرامون تبد  یقورمه سبز گهیآره واقعاً د  ـ

فردا... شب موقع   ی موند برا  میو مهتا رو بد  دیحم ی ها یسوغات می دی نرس گهیشب د  اون
  ی به اندازه  می نشست یی رایپذ  ی من، مهتا و مامان هم تو دی اتاق خواب ی تو دی خواب حم

 . میکه بزن میچند سال حرف داشت 

داد  ی... مامان هم با آب و تاب جوابش رو مدیپرس یهمش در مورد بابا از مامان م مهتا
 نشده بود دلش تنگ شده بود. یچی معلوم بود هنوز ه

  یهم م دی خوابش گرفته بود شا  گهیاتاقش خوابونده بود، مامان هم د   ی نسترن رو تو مهتا
 و گفت:  دیکش ی ا ازهیخواست ما خواهرها رو تنها بزار... خم

وقت   دی خوابم، شما هم زودتر بخواب یکنار نسترن جون م رمیخسته شدم م گهی من د ـ
 ادِ ی حرف زدن ز ی برا

 ما یزنیتو هم برو بخواب... بعداً حرف م ی اگه خسته ا ـ



 عادت دارم ینه بابا من به شب زنده دار ـ

از   یاز دوران بچگ می گفت نی... از هوا و زممیکه رفت حرف زدن رو با مهتا ادامه داد مامان
 د یطالقم پرس هی مهتا از قض نکهیهامون تا ا یقهر و آشت

 یجهنم یبارش کمتر از اون زندگ  ینیاسم بود که سنگ کی با رضا فقط   یسهم من از زندگ  ـ
 یبار راحت شدند... م  نینبود که برام ساخته بود که خدا رو شکر االن شونه هام از تحمل ا

 راه نجاِت   ییجاها هیاما خب  یلیبِد خ یلیطالق خ یدون

 افتاد؟  ییمدت که نبودم چه اتفاقها نیکن تو ا فی برام تعر ـ

 اون روز امام زاده افتادم و اون خانم مسن  ادی مکث کردم و بعد  یکم

خواست   ینشست دلم م  مکتین ی اون خانم کنارم رو یگرفته بود وقت ی لیاون روز دلم خ ـ
مدت رو بازگو کنم اما اون خانم برخالف اکثر  نی براش حرف بزنمو تمام خاطرات بد ا

که سر از   خوانیدونم م ینم یاز سر دلسوز  دی شا ای   ی جور مواقع با کنجکاو ن یکه ا ییآدمها
خدا    گنی کنن و در آخر هم م یگوش م هیو با دقت به چند چون قض ارن یکار آدم در ب

. بهم گفت" مرور خاطرات  نبود.. یجور نیاصاًل ا اد یبر نم یکمکت کنه از دست من که کار
بهتره    زاره،یآدم م ی رو ی اثرات بد شونیبلکه باِر منف کنهیبد نه تنها حال آدم رو خوب نم

نگه اگه حتم   ی زیا نه ساکت باشه و چیهست   یدردش درمون  ی آدم تا مطمئن نشده برا
م  شعر هم برا هینداره...  یحرف بزنه واگرنه لزوم  شهیداره که با حرف زدن دلش سبک م

 قشنگ بود.  یلیخوند که خ

 خوند؟  ی.... حاال چنیآفر  ـ

 تلخ بود          آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود  ینهان دار و خموش ور خموش راز

 قشنگ بود یلی آره خ ـ



 ی تشنه  انتی که اطراف یبهتره... طور یلیم،خیکمتر حرف بزن میر یبگ  ادی  دی ما آدم ها با ـ
باز   نی ا ی مخاطب تو دلش بگه وا یدهن باز کن یوقت نکهینه ا یباشند که حرف بزن نیا

 شروع کرد

 حرفم گفت:  دیی در تا مهتا

ر  ی گو   دهی و گز   ی گو کم ر                      تا ز اندک تو جهان شود پ   چون د 

در عوض   ست،یکالمشون ن ی گفتن تو ی برا یز یزنند اما چ یحرف م ادیها ز  یبعض ـ
 نگفته هاشون هزار تا حرف هست  ی هام هستند که تو یبعض

کرد رفت سمت گلزار   یازم خداحافظ یوقت یدون یگفت... م یآره اون خانم راست م ـ
چهار تا پسرش با شوهرش   دمی اونجا موند و بعد رفت بعد پرس و جو کردم د یشهدا، مدت

 بود. یشدند، واقعاً زن با کماالت دیشه

 با آرنجش زد به پهلوم و گفت:  یشگی هم طنتیبا ش مهتا

 ! ینکن فی رو برام تعر یزیکه چ ی دیچ  یکبر یهمه صغر  ن ی... اطونیش ی ا ـ

از  یبعض  ادیاون خانم افتادم و  ادیدفعه   کی... یمن خبر دار زینه بابا تو که از همه چ ـ
کنند... تو  ی باز م ی هر کس شی دلشون رو پ ی و سفره  کی کوچ یلیکه دلشون خ ییآدم ها

 کردم. ف یرو براش تعر ز یو بعد همه چ  ی ستین یکه هر کس

 یاز چند و چون ماجرا خبر داشت اما خب حال و احوال حضور ینترنتیو ا  یچند تلفن هر
  ی ها کی نزد م ید ید  میبه خودمون اومد  می حرف زد م  ی داشت.... حرف زد ی ا گهید ی صفا

 صبح بود. 

   می تا صبح بخواب مونده رو   یچند ساعت باق نی بهتره ا ـ

 قبول کرد دی کش یم ازهیو مدام خم ومدیخوابش م یلیکه خ مهتا



که بغل گرفته   ییهمون بالشت ها  میکه رختخواب پهن کن م یرو نداشت نیا ی نا گهید
به خواب   می اراده کرده بود دنی خواب ی که برا هیو بعد از چند ثان می گذاشت نی زم م،ی بود
 .می رفت

سفر   هیاومد که  ادمیبه دور و برم انداختم   یکه باز کردم هوا روشن شده بود، نگاه چشم
 شده بود.  داری ... مهتا زودتر از من بمی مهتا هست ی و االن خونه   می چند ساعِت داشت

هم کل خونه  یقورمه سبز ی ... بو دمی رو بلند کردم و مامان و مهتا رو تو آشپزخونه د سرم
خورد هم به عروسکش   یلقمه دستش بود و هم خودش م هیرن هم  رو فرا گرفته بود نست 

 . دمیهم ند دیداد... حم یم

 سمتم و گفت:   دیشدم با ذوق دو  داری ب دی که د نسترن 

 هاله... هاله  ـ

 ... مامان گفت:دمشی کردم و بوس بغلش

 پاشو تنبل خانم   ـ

 گفت: مهتا

 نکن خسته است  تشیمامان اذ  ـ

 بلند شدم و گفتم:  زیخ کی  با

 کجاست؟  دیبشم... حم  داریب د یبا  گهید گهی نه مامان راست م ـ

 داشت... صبح زود رفت  شگاهیامروز آزما  ـ

تا چند روز   دی اومد یشما خوب موقع یادامه داد ول دینوش یرو م شی که چا یدر حال بعد
 .می باشکه با هم  میوقت دار  شتریو ما ب شهی شروع م  سمسیکر التیتعط  نجایا گهید



  رونیبه ب یو نگاه دمیپنجره رو که وسط هال رو پوشونده بود باال کش ی کرکره ا ی  پرده
 انداختم. 

  دهی د یباال به خوب نیخونه شون که از ا ی پارک رو به رو هیداشت   یقشنگ ی  منظره
 بودم. دهی موقع اومدن پارک رو ند  روزی... دشدیم

لباس عروس   ریرنگ مثل حر  دینازک سف هیال ک یو   دنیتازه شروع کرده بود به بار  برف 
 بردم.  رونیهمه جا رو پوشونده بود... سرم رو از پنجره ب

  یم هیبهم هد ینیکردو حس دلنش یبرف مثل انگشت فرشته صورتم رو لمس م ی ها دونه
 داد. 

 با خنده گفت:  مامان

 د اون پنجره رو ببن می زد خی  گهی دختر... بِس د  ی آ ـ

 و گفتم:  بستم

 حواسم نبود دیببخش ـ

 گفت:  جانیبا ه مهتا

  ی... مم یقدم بزن یپارک رو به رو کم نیهم میصبحونه بخور بعد بر   ایمهسا جون ب ایب ـ
   ییهوا  نی دونم تو عاشق ا

 و گفتم:  دمی بچه ها دستهام رو بهم مال مثل

 ی آخ جون برف باز ـ

 بود.  یپارک... پارک خلوت می و رفت می دیلباس گرم پوش یهمگ

برف شدت گرفته بود   می بود رونی ب یساعت میداشت...ن یلذت خاص هیهوا  نی زدن تو ا قدم
 برگشتم. هیخواست برگردم خونه اما به خاطر بق یدلم نم



 خونه مامان خودش رو رسوند به شوفاژ و گفت: میاومد  یوقت

به نظر   ، ی قدر زمستون رو دوست دار  نیقشنِگ که تو ا شی چ خبندونیدونم  یمن نم ـ
 ! ستی مثل تابستون قشنگ ن یفصل  چیمن ه

  ی عاشق تابستون و گردش ها شهیو هم ومدیسرد خوشش نم ی برعکس من از هوا مامان
 کرد.  یم تشیهوا اذ   ی بود... حاال هم سوز و سرما یتابستون

  دی... مهتا و حممی حدود ساعت دوازده اومد خونه و نهار رو دور هم خورد دی روز حم اون
سال تموم شه   کی   نیکنند که ا یم یخوشحال بودند... قشنگ معلوم بود روز شمار یلیخ

 برگردند. 

 به مهتا گفتم: رو

 ؟ ی نیبب کی کوه آلپ رو از نزد یمدت تا حاال رفت نی ا ی تو تو ـ

 ... خوبه؟ میبر   دیینجای چند وقِت که شما ا  نیتو هم دمی راستش نه... اما قول م ـ

 هیعال ـ

 برگشت گفت: مامان

 دارم.  یباشه قدم از قدم برنم ینجوریمن که اگه هوا ا  ـ

                                       ******************* 

زود تموم شد و ما با اشک و آه از هم   یل یکه اون چند روز مسافرت هم خ خالصه
 .می کرد ی خداحافظ

مهتا و خانواده اش   یدور نکهی... با امی چند سال از خونه دور بود ای خونه گو می دی رس یوقت
 . میخوشحال بود می دید یو بابا رو م  می بود دهی ه خونه رسب نکهیکرد اما از ا یم تمونیاذ 



  دی ر یدوش بگ هی  عیسر دی برگشت  ییاز جا ایمسافرت    دی گفت" هر وقت رفت ی م شهیهم بابا
کار رو کردم و رفتم سمت اتاقم تا استراحت   نی".... من هم همد یتا با آب و هوا سازگار بش

 کنم.

انداخت و بهناز هم در   یها رو راه م  ضیمر  شی بودم، کم و ب  نیکار نوش انیدر جر یتلفن
 دخترش بود. یِ تب و تاب عروس

مطب اونها هم خوشحال شده   امیخبر داده بودم که از فردا م نیبه بهناز و هم به نوش هم
 بودند. 

روز،    ستیب ی اون روز شال و کاله کردم و سمت مطب راه افتادم... انگار به جا ی فردا
 تنگ شده بود. زیهمه چ ی بودم دلم براسال ن  ستیب

نشسته بود... دلم براب اونم تنگ شده بود، اومد سمتم   زشیکه شدم بهناز پشت م داخل
 :دی پرس یو بهناز تند تند سئوال م  میکرد یو بغلم کرد و رو بوس 

خوب بودن؟؟...خوش گذشت؟...   یمهتا خانم خوب بود؟.... شوهرش ، بچه اش همگ ـ
 ، سرد بود؟ اونجا چطور بود

 و گفتم:   دمیخند

   دمیسئواالت جواب م ی به همه  یکی ی کی بزار برسم بعد  ـ

 سمت اتاقم حرکت کردم و با خنده ادامه دادم:  به

 نهیدر حال حرف زدن نب نجایهم اومد ما رو ا یاتاق من اگه کس می بر ایب ـ

 کرد و گفت:  یاخم هی بهناز

 ! شه؟یم یمگه چ  نند،یخب بب ـ

 و گفتم:   دمیخند  دوباره



  هیزی... جه؟ی گفتم... از تو چه خبر؟... چه کارا کرد یزی چ هی یجور  ن یبابا هم یچیه ـ
 شد؟  لیدخترت تکم

 داد: ی سمت اتاق بهناز جوابم رو م می رفت یطور که با هم م نیهم

 مونده    زیخرده ر  ییآره خدا رو شکر... چند تا  ـ

 م.من بود حاال همه سئوال هاش رو جواب بد نوبت

کردم...    تی ز یاومدند و و مارهای که از حرف زدنمون گذشت کم کم ب ی ساعت  مین هیاز   بعد
  دی زودتر راه افتادم، با یتا آخر وقت نموندم و کم  شهیاون روز هم تموم شد البته مثل هم

 کردم. یتشکر م ن یرفتم و از نوش یم

سرگردون بشن،   مارهامیبود و نگذاشته بود ب ده ی زحمت کش یلیمدت خ نی تو ا نینوش
 که ماه آخر بودند.  ییمخصوصاً اونها 

  دیگفت و تا صدام رو شن ی ا هیرفتم سراغش... خونه بود زنگ در رو زدم، ک  ینیر یگل و ش با
 گرفتم.  یانرژ دنشی از د شهیدر رو باز کرد... مثل هم

 گفت:  یانداخت و به شوخ ینی ری به گل و ش ینگاه  یو ابراز دلتنگ یاز سالم و احوالپرس بعد

دادن  یسوغات  ریکه از ز ی ها رو آورد نی... اگه ا؟یخواستگار  ی ... مگه اومده؟یچ گهی د نایا ـ
 !! ی کور خوند یدر بر

 و با خنده گفتم:   زیم ی رو گذاشتم رو ینیری و ش گل

مدِت که  نی تشکر تو ا ی واسه  ینیر یگل و ش نیهم برات آوردم... ا ی عجله نکن سوغات ـ
 شد   ادیزحمتت ز 

 کرد سمت مبل گفت:  یم  تمی طور که هدا نیدستم رو گرفت و هم نینوش

 مطب رو هم تجربه کردم ی ... تنوع بود، کار توه؟یزحمت چ ـ



 : دمی پرس جانیه با

خودت مطب داشته   ی برا ی رکه حاال دوست دا  نی حاال نظرت عوض شد؟... منظورم ا ـ
 ؟ یباش

پاشو   دی آدم جد هی یکمک کن نکهیاست ا گهید ز ی چ هی مارستانیب ی کار تو  جانینه... ه ـ
که اصاًل حال و   یدون یبعدهم م دم،ی م حیرو ترج مارستانیبزاره ... در کل ب ایدن ن یا ی تو

 مطب رو ندارم   ت یمسئول ی حوصله 

 نگو   گهی... ددمی آره... آره فهم ـ

 افتاده باشه گفت: ادشی ی زی که چ یانگار بعد

 خب حاال زود باش  ـ

 : دمی پرس منگ

 ؟ ی چ ی برا ـ

 جواب داد: کالفه

 ! ؟ ی... نکنه نگرفتگهید  گمیرو م یبابا سوغات ی ا ـ

 ! ؟ی اریمهمونت ب ی برا ی چا هی  ی خوا ی... نم؟یکش یتو خجالت نم ـ

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش 

هم   یرو بده تا من بازش کنم زحمِت اون کتر ی... سوغاتی شما صاحبخونه ا یدار اریاخت ـ
 .ادیکار خوشم نم نی دم کردن عاجزم و از ا ی که من تو چا یدونیبکش، م

دادم   یبودم، وقت دهی ست کامل خر هیعاشق عطر و ادکلن بود... من هم براش   نینوش
 گفت:  یو به شوخ  ذوق کرد یبهش کل



نه؟... حاال تا من   ای ی بود ادمیبه   نمیفقط خواستم بب ستیکه کادو مهم ن یدون یم ـ
 دختر پاشو  نیرو روشن کن... آفر  یکتر ریپاشو ز کنمیتستش م

 گفتم:  یبا شوخ ختهیغرولند آم با

 خودش   ی واسه   هیهم نوبر  یمدل نی !... ا؟یمهمون می ما رو باش کجا اومد ـ

 برو برو غر نزن   ـ

و مطب    مارستانیاز ب نیکردم و نوش فی من از مسافرت تعر می و خنده که گذشت یشوخ از
 که کرده بود گفت.  ییو کارها

 مقدمه گفت:  یب نینوش

مثاًل تو که تو   کنهیآدم رو جمع م الیوقت ها نداشتن فاصله خ ی... گاهه؟یچ یدون یم ـ
دلم برات تنگ   یو فرسنگ ها دور  یستین ک یدونستم نزد یکه م نیهم  ی مدت نبود نیا
... می نیسه ماه همو نب  ایکه دو   ومدیم شیپ ی بود یوقت دی که شا یدر صورت شد،یم

 درسِت؟؟ 

دور و برش هستند بهش آرامش   کانشی نزد دونهیکه آدم م  نیطوِر... هم ن یهم قاً یآره دق ـ
 . دهیخاطر م

 جا بلند شدم...  از

 کجا؟!  ـ

   ارمیب  ی چا رمیم ـ

 نکن لطفاً  غی رو از من در یزبانیلذت م دی دار اریاخت ـ

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم:  ی چشم ها با

 !! یگفت یم گهیزدیچ هیتو االن   یول ـ



 گه ی د ارمیمنم م  ی خب تو دم کرد ـ

 و گفتم:  نشستم

   اریآره خوبه برو ب ـ

وقت از مصاحبت باهاش خسته    چیکه داشت ه یت یرغم جد  یبود عل ی دختر شوخ نینوش
 داخل فنجون گفت:  ختیر یم  یرو از قور ی که چا نیشدم... هم ینم

 افتاد  ادمی  یزیچ هی  یراست ـ

 بگو  ـ

حالت    هیاومد با  یخانم ه یمطبت نشسته بودم  ی تو یوقت شیپ  ی هفته  هیحدود   ـ
مسافرت   شونیا ری!... منم جواب دادم نخد؟ی هست ییشما خانم نورا د یو پرس یخاص

  نیآخه مهسا اصاًل ا  گمی گردند... بعدش گفت" آره م یبرم گهید ی دو هفته  یکیهستند تا  
  زیام شک کردم"... بهش گفتم امرتون؟... گفت" چ ه لحظه به خودم و حافظ هینبود،  یشکل
 " امیراجع به دخترم سئوال داشتم حاال خودشون که اومدن دوباره م ستین یمهم

 بوده!  مارهای از ب دی.. شابود؟!. یک  ی دینفهم ـ

جور   ن یخودش و ا  ی بود از چهره ات و حافظه  مارهایکنم، آخه اگه از ب ینه فکر نم ـ
 زدی حرف نم زهایچ

 بود؟  یحاال چه شکل ـ

 جواب داد: یبا لودگ  نینوش

 خوشگل بود ـ

 ... بگو گهینکن د ت یاذ  ن ینوش ـ

 ؟ یشناس ی درشت و سبز رنگ... م ی خانم نسبتاً قد بلند، صورت گرد و سبزه با چشمها هی ـ



 ومد ین ادمی یفکر کردم کس  یچ هر

 .شی نیبیم ادیرو بخور... بالخره م تیی چا ـ

شب و تنهاست اما   ِک یگفت که شوهرش کش یشام بمونم... م ی اصرار کرد که برا نینوش
 خسته بودم و نتونستم قبول کنم. یلیخ

 یراه هر چقدر به اون زن و مشخصات ی گرفتم... تو شی کردم و راه خونه رو پ ی خداحافظ
شب شده بود...  گه ید دمیخونه که رس دمینرس ی ا  جهیداده بود فکر کردم به نت نیکه نوش

 :دی مامان پرس

 ؟ ی کرد رید ـ

 ن ی نوش شی سر رفتم پ هیآره   ـ

 چطور بود؟... خوب بود؟  نی ـ نوش 

 کردم که جواب دادم: یمانتوم رو باز م ی دکمه ها داشتم

 آره... سالم رسوند  ـ

 چه خبر؟  ـ

... مامان هم  دمی کردم و بعد در مورد اون زن ازش پرس فیرو براش تعر  زیمن همه چ و
 .اوردیرو نشناخت و به خاطر ن یکس

بعدش   ی با رضا و ماجراها  یزندگ  یکه ط ییمسافرت هر چند در مقابل رنج ها نیاز ا  بعد
از   یمثبت گذاشته بود و کم ریام تاث هیروح ی کوتاه بد اما واقعاً تو یلیاومد خ شیکه برام پ

 مدتم کاسته بود.   نیا ی آالم و رنج ها

  یم دی و حمو بابا همه اش از مهتا، نسترن    میشام خورد   ییشب بابا اومد و سه تا اون
سفر    نیخواست تو ا  یقشنگ معلوم بود که دلش م  یگفت ول ی نم یزی... چدی پرس

 همراهمون باشه. 



حساب رو به روش بود و با دقت   نیماش هیمطب بهناز اومده بود و   دمیرس ی وقت صبح
کرد، اصاًل هم   یحساب م نیکاغذ نوشته بود رو وارد ماش  ی که از قبل رو یی اعداد و رقم ها

 متوجه ورود من نشد.

 متوجه ام شد و سرش رو بلند کرد و گفت:  ستادمیا  ی ا هیرو به روش چند ثان رفتم 

 د؟ ی اومد  یِا.... شما ک  ـ

 ؟ یکن یم کاریچ یکه اومدم... دار ست یوقت ن یلیخ ـ

 باال انداخت و گفت:  ی شونه ا  یحوصلگ یب با

دخترم  ی که تا حاال برا  یلیوسا متیاره!... قکه ند  یتموم ایحساب کتاِب مال دن یچیه ـ
  ی ... مگه هر چادیوقت کم و کسر ن هیشون کنم که   یسامانده دی با زنم،یرو جمع م دمیخر
 !!شهیتموم م یخر یم

 هست بگو  یاگه کم و کسر ـ

 زد و گفت:  ی قدر شناسانه ا  لبخند

داره تموم   گهید دشیشرمنده ام نکن... خدا بخواد خر  نیاز ا  شتری نه قربونت بشم ب ـ
 .می موند یمنتظر وام م دی حاال حاالها با  د یکه اگه شما نبود شه،یم

 خدا رو شکر... انشاهلل که خوشبخت بشه ـ

بود همش منتظر   ی روز شلوغ و پرکار نکهیاتاقم تا کارم رو شروع کنم.... اون روز با ا رفتم 
نداشت،   ی ا دهی فا یکرده بود اما چشم انتظار ف یبرام تعر نیبودم که نوش یاون خانم

 . ومدین یکس

 دونم چرا کنجکاو شده بودم. ینشد، نم یطور گذشت خبر   نی چهار روز هم سه

 اما بهناز گفت:  دمی بهناز هم در موردش پرس از



خبر ندارم.... حاال اگه کار   ومدم،یروزها رو ن ی من هم همه   ی ومدیکه شما ن یاز روز ـ
 . شهیم داشیداشته باشه دوباره پ 

به   گهی خودش رو برام از دست داد و د تیکم کم اهم گهی دو هفته که گذشت د حدود
 فکرش نبودم. 

کردم که  یرو جا به جا م  لمیاتاقم نشسته بودم و وسا ی وقت که تو ی روز آخرها هی  نکهیا تا
 گذاشتم گفتم:  یم فمیرو داخل ک  لمیطور که وسا  نیهمدر زد...  یرفتن بشم، کس ی آماده 

 تو بهناز جان  ایب ـ

 یفکر کردم بهناِز... ول  نیهم ی نمونده برا یباق یمار ی ب گهیدونستم د  یوقت بود و م آخر
 بهناز نبود.

 شعر رو خوند  نی مقدمه ا یداخل شد و ب  یخانم

ما را که برد خانه                     صد بار تو را گفتم کم خور دو سه   وانه،یمست و تو د  من
 مانهیپ

و   دهی شور گریبتر از د  کی هــر                      نم یب ینم ــــاریکس را هش یکیشهر  در
 وانــه ید

پس اون خانم قد بلنِد سبزه رو با صورت   شدیبلند کردم و نگاهش کردم اصاًل باورم نم سر
 بود.  م یدرشت سبز مر  ی و چشمهاگرد 

بود همون طور    میهمون مر  می گذشته بود اما مر یمن حدود پانزده سال ی خدا ی وا
... صورت  مینشست  یبا هم م مکتین هی ی رو می بود  ییخوشگل و جذاب، کالس سوم راهنما

 داشت. یجذاب اریبس

و   کی باعث شد بهش نزد نیهم هم  دیشا  ومدیخوشم م یلی از چهره اش خ یعالم بچگ تو
 تر بشم.  کینزد



  یهام چند سال یاز همکالس شه یخونده بودم هم  یچند کالس رو جهش ییکه تو ابتدا  من
نداشت باهام دوست   یچندان ل یتما   یخوب بود اما کس یلیدرسم خ نکهیکوچکتر بودم با ا

 اتیب بود و عاشق اد فیضع یاضیبود... تو درس ر  گهی د زی چ هی می بشه اما مر یمیصم
شعر نداشتم،   ی شعر حفظ بود اما من حوصله   ت یهمون موقع ها چهارصد پونصد تا ب

 بودم. زانیهم گر یکتاب فارس ی شعر بخونم... از شعرها  ومدیاصاًل خوشم نم

  یبعد از اون با هم م  ،یِ کیراه مدرسه تا خونه هامون   مید ی فهم می کم با هم آشنا شد کم
با   یاما از وقت ومدمیرفتم و م یوقت ها با مهتا و دوستاش م ی... بعضمی ومدی و م می رفت
  تی کرد که چند ب یم یسع یلی.... خمی ومدی و م می رفت یم ییدوست شده بودم دوتا می مر

 دادم.  ینشون نم ی عالقه ا منبده اما    ادیشعر بهم 

  ری. مس..میراهمون تا خونه رو دور کن میگرفت میبود تصم  دهیبار ینیروز برف سنگ  هی ادمِ ی
  نی ا می اونجا بود که مر میبرس رتریتا د میساعت کوچه ها دور زد  کیرو   ی ا قهیدق ستیب

 گرفتم. ادی خوند و بالخره من هم به زور  یرو با خودش م وانهیشعر: من مست و تو د

... بماند که اون روز بعد از  می برد  یو لذت م میرفت یو راه م می خوند  یتو برف م ییتا دو
خوش   ی لیرفتن به خونه اما خ ری باهام کرد به خاطر د  ییبه خونه مامان چه دعوا دنیرس

  نیراه مدرسه تا خونه ا ی تو شه یهم می بود یکه با هم همکالس یاون دو سال ی گذشت تو
 . می دی خند یو م  می خوند  یشعر رو م

  گهینامزد کرد و د می مر میکه بود رستانیبود... کالس دوم دب ییچه روزها  ریبه خ ادشی
  گهیکرد، بعدش هم که ازدواج کرد و د  یم تمیاذ  شیخال ی تا مدتها جا ومدیمدرسه ن

 . دمشیند

 کردم.  یحفظ م دمید یم   یاز اون بود که به شعر عالقه مند شدم و هر جا شعر بعد

بود که رو    می مر نیهمه سال ا   نی بعد از ا کرد و حاال ی م تمی اذ  یلیخ می نبود مر  یدو سال تا
زمان شدم و به عقب   نیکردم سوار ماش یخوند... احساس م یبود و شعر م ستاده یبه رو ا

عالِم آمال و   کی هستم با   ی مدرسه ا ی دختر بچه  کی کردم االن  یبرگشتم...احساس م 
 بود. یکالس درس نشستم... چه حس قشنگ مکت یپشت ن دمکر ی آرزو... احساس م



 : دی ... پرسمیشد  رهیبه هم خ ی ا هیکه تموم شد چند ثان می خوندم مر شعر

  ادینم  ادتیمنو  یعنی ـ

 که: دمیرس نجا یناخود آگاه شعر رو از اول خوندم و ادامه دادم تا به ا من

افسون من   یتچو تو مس   شیب ی من؟             ا ای  یبربط زن تو مست تر یلول ی ا ـ
 افسانه 

 رفتم و محکم بغلش کردم و گفتم: بعد

 معرفت   یوفا،ب  یبره ب ادمیتو رو   شهیمگه م ـ

 گفتم:  یو م ختمی ر یشوق اشک م از

 ؟ ی داد یخبر م ه ی دیمکه... نبا یحاج  یحاج یرفت ـ

شهرستان، پدر و مادرم هم که چند   میبعد از ازدواج رفت ِب،یعج میبابا داستان زندگ  ی ا ـ
 وطنشون رو کردند و اومدند اونجا.  ی بود تهران بودند هوا یسال

 رو آوردم رو به روش نشستم وشروع کردم به پرسش:  ینشست من هم صندل یصندل ی رو

 ؟ ی کرد دایپ یهمه سال منو چه جور نی بعد از ا نم یبگو بب ـ

خاله ام، مامان رو  ی خونه  نجایا  می ومد... مادرم قلبش ناراحت بود ایاتفاق یلیخ ـ
 ... عمل داشت. میکرد یبستر مارستانیب

 حاال مامانت بهتره؟  ـ

 بهتره  یلیآره خدا رو شکر خ ـ

 خب خدارو شکر   ـ

 ی بچه  ه،یچ نِ یبود دخترم دل درد داشت... خاله ام گفت" ببرش دکتر بب ی چند روز ـ
رو داد و گفت"چند تا دکتر داره و   نجایچند روزه دل درد داره"... بعدش آدرس ا چارهیب



  ،ییتابلو خوندم مهسا نورا  ی که رو یِ که چه جور نمیساختمان پزشکان "... من هم اومدم بب
دل به  نکه ی... تا ا؟یفقط تشابه اسم  ای یخودت ی عنیرفتم که  لنجاربا خودم ک  یاولش کل

 مسافرت.  یبود گفتش که رفت  گهیخانم د  هیل اما زدم و اومدم داخ ایدر

 مهتا  شی پ میآره نبودم... رفته بود ـ

 : دی زده پرس جانیه

 ... ازدواج کرده؟... بچه داره؟ کنه؟یم  کاریاون چطوره، چ یمهتا؟....راست ـ

 ساله داره  میدختر دو ون هی... ازدواج هم کرده یدکتر  ی شده برا هیآره رفته آلمان بورس ـ

ها...  نی شد یخودتون کس  ی چه خوب... ماشاهلل درسش خوب بود، خوب واسه  یآخ ـ
 !ی پس آلمان بود

 آره   ـ

 بهناز در زد و وارد شد   نیح نیهم در

 خونه؟!  دیبر  ینم فی شد!...تشر یطوالن  یلیخانم جون خ ـ

 گفتم:  جانیو ه یکردم بهش به خوشحال رو

دوران مدرسه هستند... تو برو    ی از دوستا یکی ( م ی)اشاره کردم به مر شونی!.... ایاگه بدون ـ
 .می ما فعاًل هست

 کرد و رفت.  یکرد و بعد خداحافظ یحال و احوال  می اومد جلو تر و با مر بهناز

 خونه مون  می بِد پاشو بر  نجایهاست... ا یکینزد نی خونه مون هم ـ

موقع    نیبرگردم، ا  دی با گهی ساعت د  کی تا  نمی نه مهسا جون فعاًل اومدم خودت رو بب ـ
.... شمیحتماً مزاحمت م  گهی فرصت د هی  میحرف بزن م یاومدم که سرت خلوت باشه بتون

 ی کرد یم  فیتعر  یخب داشت



 گفتم:  دستپاچه

 بِد   ینجور یا  ،یبخور ارمیب  یزی چ هیبزار برم  ـ

 نشوند و گفت:  یرو گرفت و رو صندل دستم

وقتمون هدر بره به   می دی ت که همو دهمه مد نیبعد از ا  ستین فیهم خوبه... ح یلیخ ـ
 خوردن!

 :دم ی شدم و نشستم... با تعجب پرس قانع

 دخترت دل درد داشت!... دخترت چند سالِش؟  یگفت  یراست ـ

 دخترم چهارده سالِش  ـ

   ادی نکن ماشاهلل اصاًل بهت نم یشوخ ـ

 پسر هفت ساله هم دارم   هیتازه   ـ

 ی ... ماشاهلل به تو، پس زرنگ بود نیآفر  ـ

 و گفت:   دیخند

... بچه ؟ی ازدواج کرد  ی... تو چی شد ی خودت خانم دکتر بنام ی که واسه  ی زرنگ تو بود ـ
 ؟یدار

 جواب دادم:  یو ناراحت  یحوصلگ یب با

 آره  ـ

 زدم و ادامه دادم: یتلخ  شخندین هی  بعد

 ازدواج ناموفق هیاما  ـ

 چطور؟!  ـ



 اد یز  ی البته بعد از کش و قوس ها میبود... جدا شد  دا یز  یلیمشکالت خ ـ

 ؟ یبچه که نداشت ـ

تکون   یکردم سر یم یدستم باز ی که با خودکار تو یچشمام حلقه زد و در حال ی تو اشک
 دادم 

 کوتاه بود  یلیپسر داشتم... امــا.... اما عمرش خ هیچرا   ـ

 ناراحت شد و گفت:  می مر

 یلیخواستم ناراحتت کنم... خ  یدونستم اصاًل نم ی... نمدی ببخش زمیمهسا جون عز  ی وا ـ
 متاسفم 

  ی ها تیواقع  نای... بالخره انِ ی سنگ شهیمادر هم ی نداره غم از دست دادن بچه برا بیع ـ
 من باهاش کنار اومدم.  یول یِ زندگ 

 َجو رو عوض کنه گفت:  خواست

بود که ازدواج کردم...  نییاپ یل یکه سنم خ یدون ینداشتم م  یآروم یزندگ  نیمنم همچ ـ
چند   نکهی تا ا  میداشت ی عاشقانه ا ینداشت اما زندگ  یفیچندان تعر یکه اوضاع مال  لیاوا

جاده   یط شدیمحسوب م یکشاورز ییجورا هینداشت و   یکه اون موقع ارزش ینیهکتار زم
... خالصه که سرت رو درد شهی چند برابر م متشیو ق  ابونیخ ربه فتهیم  یشهر  ی ها یساز
حاال ورق برگشته   میداشت یکه از لحاظ مال  یسخت  یبعد از چند سال قناعت و زندگ  ارمین

 گرفت.  یداشت سر و سامون م  یبود و اوضاع مال

شرکت    هی  سیتاس ی پول رو برا ی فروخت و همه  یخوب یلیخ متیاونجا رو به ق  شوهرم
از  ی هفت سال  هیخوب جواب داد... اون موقع  یلیکرد که البته خ نهیهز  یساختمان

ناراحت بودم   دمشید  یکمتر م نکهیگذشت دخترم کالس اول بود... منم از ا  یم مونیزندگ 
خالصه که حاال شوهرمن    کنهیتالش م مونیزندگ  ی کردم که برا یخودم رو قانع م  یول
  یزندگ  هیو   نی شما م،یخونه داشت م،ی مستاجر نبود  گهیاون شرکت شده بود و د  رعاملی مد



  نیکردم خوشبخت تر  یفکر م گهی اومد د ایمرفه.... همون وقتا بود که پسرم به دن  باً یتقر
  ییزهایبخرم اما چ  است دلم خو ینبودم که هر چ دی بد دی هستم، ند ن یزم ی کره  ی زن رو

راحت و بدون ترس و دلهره از تموم شدم   گهید  می رو هم که به نظر الزم بود داشته باش
 گذشت.  یخوش م یلیو خ  دمی خر  یپول م

و تو   میبچه هم پرستار گرفته بود ی حضور شوهرم کم رنگ تر شده بود... برا گهیخب د اما
 شدم.  ینم  تی هم اذ  یبچه دار

 !   ؟ی کرد  یشاهزاده خانم زندگ  هیپس مثل   ـ

که شوهرم هر   دمید  یگذشت م هیقض ن یاز ا یدو سال یکی تازه اولش بود  نیبگم... ا یچ ـ
راحت بود   الش یسرم گرِم، خ  یمن با زرق و برق زندگ  دی د یم نکهیاز ا یعنی ادیم  ریشب د
 که خواسته بود کرده بود.  یو هر کار

تا چه   یدونستم ساعت کار  یاوقات شام خورده بود، به رفتارهاش مشکوک شدم... م اکثر
کنم اما اگه با   بش یگرفتم تعق م ی!... تصماد؟یم ریبا خودم گفتم پس چرا هر شب د  ،یِ ساعت
  هیکرا نیی مدل پا نی ماش هی ن یهم ی رفتم امکان داشت متوجه بشه برا یخودم م نیماش

 پیک  پیرو ک  می بزرگ به چشمام زدم و روسر  یآفتاب  نکیع هی  هکردم، البته بدون رانند
 شناختم.  یکه خودم خودم رو نم یبستم طور

 آوردم. یاز تعجب داشتم شاخ در م رونی اومد ب یشرکت منتظر شدم وقت   ی رو به رو رفتم 

 : دمیپرس میاز مر  جانیه با

 !! ؟؟ی دید  یچرا؟!... مگه چ ـ

اول خودم رو زدم به حماقت و   دند،ی خند یگفتند و م یشرکت با هم بودن... م یبا منش ـ
شوهرم شدند و راه افتادند، من هم   نیبعدش سوار ماش یِ کار ی رابطه  هیبا خودم گفتم  

ساختمون نگه    هی ی جلو نکهیدنبالشون بودم تا ا ی ا قهیدق ستیدنبالشون رفتم حدود ب
 یکار  ی شدند... دوباره به خودم گفتم نه حتماً واسه   ونداشت و با هم داخل ساختم 



داد چون    یزدم به حماقت جواب نم یهر چقدر خودم رو م ی... ولیِ اومدن، ساختمون ادار
 بود.  یساختمون مسکون

  نکهیبعد از ا ی  قهیبا خودم گفتم بزار مطمئن شم... چند دق دیکش یداشت سوت م  مغزم
شدم و خودم رو رسوندم به در همون آپارتمان؛   ادهیپ نی اونا وارد ساختمون شدند از ماش

جواب ندن   یمنش  ایاز زنگها رو انتخاب کردم و خدا خدا کردم شوهرم   یکیبا دست لرزون  
 د؟ یکار دار یها جواب داد گفت: با ک  هیهمسا از  یکی که خدارو شکر 

  د،یرو به من دادند... گفتش که اشتباه زنگ زد نجای آدرس ا ؛ی حمد ی گفتم: با خانِم آقا منم
چون زن و شوهر   ستندیجواب ندادن... حتماً خونه ن ی... گفتم: زدم ولدی زنگ دوم رو بزن
 .انیو م رن یاکثراً با هم م

 بودم؟!  یکه گفت بدنم سست شد، با خودم تکرار کردم زن و شوهر؟!.... پس من ک  نویا

  دمیشن  یصداش رو نم گهی اما د یِ علوم بود زن فضولم  زد،ی حرف م فون یاز پشت آ  خانمِ 
تن شده و پاهام توان حرکت ندارند... به زور خودم رو تا   کی کردم وزنم  یاحساس م

  ادِت یدونم  یکنم... نم کاریچ د یدونستم با  یها شده بودم نم وونهیرسوندم مثل د نیماش
 یبه خودم دلدار یزندگ  طیشرا   نیبدتر  ی خوردن نبودم، تو همن اصاًل اهل غص ینه ول ای
 که به خودم غصه ندم. ومدمیدادم و با خودم کنار م یم

که تازه   ییباورت نشه اون روزها  دی دوست دارم... شا ی ادی چون خودم رو ز  دیدونم شا  ینم
کردم جز   یرو باز م خچالیاوقات که  یبود گاه کار یمدت شوهرم ب هی   می ازدواج کرده بود

بردم... تا مغزم دستور   ینم ی تیمادرم شکا  یکس حت چی ه شینبود اما پ یزیپارچ آب چ
  هی  عیپس حداقل غصه بخور، سر یخوردن ندار ی برا  یزیچ یول ی اداد که االن گرسنه  یم

 کردم. یخوب فکر م  ی زهایو به چ  دنیکردم به رقص یگذاشتم و شروع م یآهنگ شاد م

 یول  میخورد  یکردم و م یدرست م نی ری ش ی منم چا  ومدیم یربر دونه ب هیشوهرم با  شب
" منم در  یشاد باش نقدریا  یتون یم یگفت" تو چه جور ی... شوهرم ممیخوش بود
 .یار یم ری کار خوب گ هی روزها   ن یارزش نداره انشاهلل هم ایگفتم: که دن  یجوابش م



حدود   شهیکرد... باورت م یم  دا یپ زهیگرفت و انگ  یم هیمن روح هیاز حرف ها و روح اونم
 به عنوان پادو مشغول شد.  یاطیخ هیتو  نکهیتا ا می گذروند  یجور نی هفته ا هی

 رو بلد بودم. یکم بود اما راه و رسم زندگ  سنم

  ده یشوهرِم به مرز جنون رس ی بودم خونه  دهیاون خونه که حاال فهم  ی اون روز جلو اما
منم هر   کننیدر رو باز م زنمیزنگ م رمیشدم با خودم گفتم م  ادهیپ نیبودم... دوباره از ماش 

 ... بعد دوباره به خودم گفتم: گمی بهشون م اد یاز دهنم در م یچ

  یزندگ  نی... ا؟یمفت خور باز کن یاون منش ی جا رو برا یبشه؟!... که بعد به راحت یچ که
ارزش   گهی د کنهیم انتیکه خ ی اره به خودم گفتم مردسهم من بود حق من بود... بعد دوب

شدم و به خودم  مونیباشه... دوباره پش اقتیل  یب ی همون منش ی نداره، بزار بره واسه  
 !" شن؟یم یگفتم" پس بچه ها چ

کنم  یگرفتم کار  می تصم تیکردم اما در نها الیبا خودم فکر و خ یدرد سرت ندم کل خالصه
دادم و خودم رو آروم   یبه خودم دلدار شهی... مثل همرونی من بره ب  یکه اون زن از زندگ 

 دادم...  یکردم، تمام وجودم تنفر شده بود اما بهش رو نم

و با خودم گفتم"    دمیبود اما به خاطر آرامش خودم اول شوهرم رو بخش یکار سخت یلیخ
مثبت رو تکرار کردم  ی قدر با خودم حرفها  نیو اگول خورده، پدر بچه هاِم  زادِ ی بالخره آدم

 که ناخودآگاه باورم شده بود. 

که شوهرت   نیهم  یخوشبخت یلیتو هنوز هم خ می گفتم "مر یو م زدم یخودم حرف م با
خواسته   ی نم یعنی یهنوز براش مهم یعنیهنوز دوست داره  یعنینکرده  یرو علن هیقض

و   نیرو بب  وانیپر ل ی  مهین میگفتم مر  یبرگ برنده است"... م هیخودش  نی ا یناراحت بش
اگه  یکن تمام تالشت رو بکن یدوباره ساختن استفاده کن، سع ی برگ برنده برا نیاز هم

 نشد اون وقت بزن تو سر خودت. 

 هیرفتم خونه...  م یرو پرداخت کردم و بعد مستق هیرو پس دادم و کرا نیرفتم ماش اول
 ... شام بچه ها رو دادم و خوابوندمشون.دمی لباس خوشگل پوش هیشام خوشمزه پختم و 



ناراحت  دی شامش رو هم خورده پس نبا  ادیم ر یکه د یدونیگفتم تو م یبا خودم م بعد
 . رمیرو از اون زن پس بگ می گرفته بودم زندگ  می... تصمیبش

  ی خواست تف کنم تو یدلم م دمشید ی لحظه وقت  هی ی شب بالخره اومد... برا ی ها نصفه
 خودم رو گرفتم.   ی صورتش اما جلو

 ! ؟ی داری ِا... تو هنوز ب ـ

   می ... منتظر تو بودم تا با هم شام بخورزمی آره عز ـ

 گفتم:   یهم گفت و من هم با مهربون نیو هم  رمی من س گهیدونستم که االن بهم م یم

 لِت یهر طور م زمیباشه عز  ـ

روز اومد و گفت   کیکردم...   ی م شتریو ب  شترینزدم و هر روز محبتم رو بهش ب یغر چیه
و با اون زن   ستیدر کار ن یدونستم سفر کار یمنم م یبرم سفر کار دی چند روز با ی واسه 

  یرو تو چشماش م یحال ساکش رو خودم جمع کردم... شرمندگ  نیمسافرت اما با ا  رن یم
 کنه؟  کاریدونست چ ینم ومد،ی رفت و م یش ممثل مرغ سرکنده شده بود هم دمید

اما رفتم جلو و ساک رو دادم  ِش ی به خاطر شرمندگ  ششیدونستم تشو یم نکهیبا ا  منم
 گفتم:  یدستشو با مهربون

 ست ی ن شتریدلتنگ ما نباش برو به سالمت... دو سه روز که ب ـ

 ارم؟ یب یچ یگفت: سوغات  یشرمندگ  با

 یِ سوغات نی من بزرگتر ی واسه  ی که خودت سالمت برگرد نیهم ـ

سفر   نیخواستم که از ا یو تو دلم از خدا م دمید ی چشماش رو به وضوح م ی تو  اشک
کردم... دو ساعت بعد   هیگر  ریدل س هیو من نشستم   رونی منصرف بشه... از خونه رفت ب

 : دمی برگشت پرس

 تاده؟! اف ی!... اتفاق؟ی شد پس مگه پرواز نداشت یچ ـ



  کنهیم ییکه از پسرش دلجو ی کرد و رفتم مثل مادر هیزانو زد و گر  نیها رو زم  وونهید مثل
  یم هیافتاده؟!... اونم با گر  ی اتفاق یکردم و گفتم راستش رو بگو چرا نرفت ییازش دلجو

 . رونیبگه اما نگفت و دوباره رفت ب یزی تو شرمنده ام... اومد چ ی گفت که نه فقط از رو

طال که کادو کرده بود برگشت... با خودم گفتم آقا عذاب   سیسرو  هیساعت بعد با    کی
نقشه ام گرفته بود خوشحال بودم... بهش گفتم مناسبتش   نکهیوجدان گرفته، مثل ا 

ز  بعدش گردنبند رو بست گردنم و گوشواره هام رو با  یجور نیهم یچ ی ... گفتش هه؟یچ
  یرو انداخت و انگشترش رو هم دستم کرد و بعد از مدتها نگاه دی جد ی کرد و گوشواره 

 سرشار از عشق بهم انداخت و 

 گفت" با تمام وجودم دوست دارم"  

رو هم تو   یمونیپش یعذاب وجداِن ول ی کارهاش از رو نی دونستم تمام ا یم نکهیا با
  نی خودت برام بزرگتر ستیارها ن ک  نیبه ا یاجیاحت  زمیمن گفتم عز م ید ید  یچشماش م

 .ییکادو

  م یزدیحدس م م یخورد یخونه، شام رو با هم م  ومدی زودتر م یلیاون شب به بعد خ از
خودم  ی همون هوو ا یشرکت  یافتاده، چند روز بعد رفتم شرکت... منش ییاتفاقها نشونیب

کجاست؟!...   یپس خانم صالح دمی آقا نشسته بود  از شوهرم پرس هیجاش   دمی رو ند
 بود من ردش کردم رفت.  فتهدستپاچه گفت درخواست حقوقش باال ر 

  نمیکردم... مثاًل اومده بودم خودت رو بب یپر حرف یلیخ دی ببخش زمیمهسا جون عز  ی وا ـ
ها رو   نیکه من ا  یهست ینفر نیتو اول یدونیکردم، آخه م فی رو برات تعر م یکل زندگ  یول

 .گمیبهش م

 رو بهش گفتم:  اقیاشت با

 ی  ه یهم دوست دارم که بق یلی جالب بود، خ یلی اتفاقاً خ ی نکرد ینه اصاًل پر حرف ـ
 رو بشنوم ت یداستان زندگ 

 رو به پنجره دوخت  نگاهش



 شه؟ ینم  رتی د یـ مطمئن 

فکر خوب چند   هیخونه مون... اصاًل  می بر شدیکاش م ی ا ینه بگو هنوز وقت هست ول ـ
اونجا و ادامه اش رو اونجا   میشاپ هست چطوره بر  یکاف هیتر از ساختمون  نیی قدم پا
 ؟ ی... موافق یکن فی تعر

 آره.... چرا که نه ـ

 که گفتم:   میبود  ری مس  ی تو می و رفت می جمع و جور کرد میبلند شد  بعد

که   یآدم به شوهر شهیدختر!!... مگه م  یداشت یجون تو عجب دل  میمر  مایخودمون یول ـ
 ممکِن   ری کرده محبت کنه؟!... تصورش هم غ انتیداره بهش خ نیقی

 شونه باال انداخت و گفت:  می مر

 ممکن وجود نداره  ریغ ایدن نی اما تو ا یلیسخِت خ یل یآره حق با تو... خ ـ

بود... همون  یخال می نشست یم  نیا نوشب شهیکه هم ی زیاز قضا م میشاپ شد  یکاف داخل
 م ینشست می جا رو انتخاب کردم و با مر

 ؟ ی خوریم یچ ـ

 ی تو سفارش بد ینداره... هر چ  یفرق ـ

 دادم کیدو تا قهوه با ک  سفارش

 ی کرد یم فیخب تعر  ـ

مخصوص   ی ها یآدمها خوشبخت ی گفت" همه  ی م شهیمادربزرگم هم یدون یم ـ
 گران ی از د می خوا یکه م می کن یم یاحساس بدبخت یخودشون رو دارند، ماها وقت

خونه  م،ی خر ی م نی... ماشمیرس ینم م ییدو یم یاون وقِت که هر چ  م، ی خوشبخت تر باش
بزرگتر   ی خونه  می خر ین بهتر می، ماش می خوای بهتر م نی ماش م یخر  یخونه م می خوایم
جور خواسته  نیو هم م ی خوا یلوکس تر م ل یوسا می خر یبزرگتر م ی خونه  می خوایم



  یهم احساس خوشبخت طیمن تو اون شرا  یباورت نشه ول  دینداره"... شا یهامون تموم
  یلیکردم حاال خ یبود، سع می زندگ  ی ایقطره از در  ه یکردم  فیکه برات تعر یینایکردم...ا یم

 خالصه اش کنم 

 د؟ یکرد  کاریشد؟... چ یخب بالخره چ ـ

از تو اتاقش صداش   زنه،یحرف م  یبا کس یتلفن دمی د یم یچند وقت هی گهی د یچیه ـ
حرف ها...منم  نی تموم شده و از ا  یبه من زنگ نزن همه چ گهیگفت د یکه م ومدیم

که  یچشم و رو پس گرفته بودم اما در حال  یرو از اون زن ب  م یخوشحال بودم که زندگ 
سخت بود اما ادامه اش دادم... به   یلیخ هرمکردنم با شو یمحبت کردن و خوش رفتار

دادم تا از درون داغون نشم... دورادور  یم هیو هر روز به خودم روح دمی رس یم ادیخودم ز
خبر   یزیمن از چ کنهی ماما شوهرم هنوزم که هنوزه فکر  نندیب یهمونم  گهیخبر داشتم که د

 ندارم.

که   میو برگشت  م یبار اومد  کی  شی ... چند ماه پنجایا مش ی شد و آورد ضی مادرم مر نکهیا تا
رو انتقال بده   زیهمه چ خوادی.... شوهرم م می دوباره برگرد میو مجبور شد  دیکار به عمل کش

  ی برا یو از لحاظ درمان ستین شرفتیپ ی جا اد یز ِک،ی اونجا شهرستاِن کوچ گهیم نجایا
نداره   یل یتنهاست و فام نجایمنم که ا ی بچه هامون بهتره... خاله  ی را مامان هم خوبه ب

 .نندیب ی همو م شتریگرده و ب ی خوشحاِل که بالخره بعد از چند سال خواهرش برم یلیخ

   میتا حال مامان بهتر بشه و ما هم مستقر بش م یخاله ام هست ی هم فعاًل خونه  االن

 خب خدارو شکر که اوضاع بر وفق مراِد... نـه؟ ـ

خوب رو هر   ی زهای چ گنیم یاگه بگم مهسا دلم باهاش مثل قبل صاِف که دروغ گفتم ول  ـ
  داریتا براتون ملکه بشه... راستش منم هر روز که از خواب ب دیکن نی روز به خودتون تلق

کنم که واقعاً   یو حاال کم کم احساس م دمشیکنم که بخش یبا خودم تکرار م شمیم
 نمونده باشه.  یصاف بشه زمان چندان املهم تا دلم ک   دی شا  دمش،یبخش



... زدیرو برش م کشیک  می کردم و مر یم نیر یو من قهوه ام رو ش میدومون سکوت کرد هر
 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 ؟ یخور  یم نی ری هم قهوه ات رو ش کیتو با ک  ـ

 تلخ دوست ندارم  زیآره اصاًل چ ـ

 ؟ ی کرد کارایچند سال چ نیبگو... تو ا   تی حاال تو از زندگ  ـ

 کردم و گفتم:  یتلخ ی  خنده

 .نمتیبعد حتماً بب یتا ِسر گمیهفتاد من کاغِذ اما االن برات نم  ی من مثنو یِ زندگ  ـ

 گفت:  یدلخور با

و    کیهمون جور ش ی اصاًل عوض نشد یول یباشه هر جور که راحت یبدجنس... ول ی ا ـ
 ی موقر موند

من   ی !... فقط خانم تر شد یرستانیدب می که همون مر یبابا پس از خودت خبر ندار ی ا ـ
به   یچه هارمون یدون یعاشق رنگ چشمات بودم که با رنگ پوستت سِت، سبزِ نم شهیهم

 صورتت داده. 

 واقعاً؟!!  ـ

 بـــله  ـ

 . میکرد  یو خداحافظ می و شماره تلفن همو گرفت آدرس

 بودم. داریخوب شده بود و خوشحال بودم و سرمست اون د یلیخ حالم

 :دی پرس یخونه مامان از نگران دمی رس یوقت

 بودند؟   ادیز مارای!... بی کرد رید ـ

 جوابش رو دادم: یسرخوش با



 نــه مهمون داشتم... ـ

 مهمــون؟!!  ـ

 مطـــب  ی تو ـ

 اومده بود!  یک  یبــلـــه... اگه بدون ـ

 ! ؟یراه انداخت یسئوال  ستیمادر... ب  گهیبگو د ـ

 ادتِ ی  میمر  ـ

 ! ه؟ینه ک  م،یمر  ـ

 تر از ما بود  نیی... همون که خونه شون چند تا خونه پارستانیدب ی دوستم تو ـ

 خوشگل بود... دختر زهرا خانم  یلی آهان همون که خ ـ

 ممامان باهوِش خود نیآفر  ـ

 !د؟ ی کرد دا یرو پ گهیحاال همد یچه جور ـ

 ..یاتفاق یلیخ ـ

 کردم . فی ماجرا رو تعر  ی بعد براش همه  و

و مدرسه    یاتفاقات اون روز رو مرور کردم... دوران بچگ ی که رفتم اتاقم بخوابم همه  شب
رو که پشت سز   ی ها بیچه فراز و نش  شیتو زندگ  زادیچشمم... آدم ی همه اومد جلو

 .زارهینم

  عیمدت وقا نیا ی رو که تو یتخت رو نگاه کردم دفتر ر یتخت خم شدم و ز  ی لبه  از
  مون ی... دستم رو دراز کردم و برش داشتم اما بعد دوباره پشدمیرو نوشته بودم د میزندگ 

کرد و حال خوش امروزم   یحالم رو بد م نکهیداشت جز ا ی شدم تکرار خاطرات بد چه سود
 کرد. یخراب م رو



  دشی خر  ی ... بهناز هم کارهاومدمی رفتم و م یگذشت، مطب م  داری د نیاز ا  یروز چند
بود... تا   یمراسم عروس ی کم کم به فکر لباس و آماده شدن برا  گهی تموم شده بود و د
 کردم...  یخوشبخت ی دخترش رو برام آورد و من هم براش آرزو یِ بالخره کارت عروس

   زمیخودت عز یخانم جون... انشاهلل عروس ی مرس ـ

 کردم و جواب دادم:  یبهش اخم منم

 حرف رو نزن   نی ا گهی تو رو خدا د ـ

 یکنم خوشبخت بش یاز ته دل آرزو م یباشه چشم... ول ـ

 افتاد و برگشت  ادشی یز ی چ هویاز اتاق خارج بشه که  خواست

 !...یراست ـ

 مکث کرد   یکم بعد

 بگو   ـ

که جوابش مثل روز   د یپرس یشد چون سوال مونیکه خواست بزنه پش یاز حرف دمیفهم
 روشن بود 

 گه؟؟ ی د دی ایم یعروس ـ

 و گفتم:   دمیخند

 بهناز حرفت رو بزن   ـ

   نی هم یچیه ـ

 کردم و گفتم:  زی رو ر چشمام

 ؟ی شد  مونیکه پش یبگ یخواست یم یمنو گول نزن... بگو چ ـ



بزرگتر که   هیخواهرانه است و به عنوان   حتینص کی نبود  یِام..... راستش حرف خاص ـ
از   یلی خ د،ی ندار یگذرونده خواستم بگم شما که سن یزندگ  ری رو تو مس ی شتریب ی سالها

  ینیباعث عزلت نش دیشکست که نبا هیشما هنوز ازدواج نکردند... حاال  ی همسن و سالها
خداست...  ی فقط برازنده  یی... تنهادی اریمحکم نه ن نقدریا  نوبشه در مورد بخت و اقبالت 

همه معتاد   ای داشته باشند  یکه همه مشکل روان ستیقرار ن دیهم بهش فکر کن یگاه
بهشون    شهیکه واقعاً مردن و م شنی م دایپ ییجماعت مردها  مردها  ی باشند بالخره تو

 کرد. هیتک

 شده؟!  دای بهناز برام خواستگار پ هیچ ـ

و پا   دی ستی شد طرف فکر کنه اهلش ن دایپ ی که اگر هم مورد دیاریکه نه ن نهینه منظورم ا  ـ
 پس بکشه. 

دونم االن   ی من تو رو مثل خواهر بزرگترم م یدون یباشه بهناز جان چشم... خودت که م ـ
 کنم... نگران نباش یقبول م  دهیرو به د حتت یهم چشم نص

از اتاق خارج شد... کارت رو باز کردم تا متنش رو بخونم، اولش با   تی با لبخند رضا  هنازب
  بایمتن ز  هی و اکبر و بعد هم   نی نوشته بود به نام خالق عشق... و بعد اسم نگ یخط درهم

بود،   ندهیآ  ی جمعه  ی... جشن عروسفمیمراسم، کارت رو بستم و گذاشتم داخل ک  خی و تار
 دعوت نشده بودم. یعروس هوقت بود ب یلیخ

بعد آماده باشند که   ی هفته  ی هم کارت رو به بابا و مامان نشون دادم و گفتم که برا شب
بود   یری... در کل آدم گوشه گومدی خوشش ن ادی... مامان استقبال کرد اما بابا زیعروس می بر

   زانیو از جمع گر 

 گه؟ ی د د یا یبابا جون م ـ

 یمنو از سرش باز کرد، مامان اشاره کرد نگران نباش راض شهیم یچ نم یحاال بب هیبابا با  و
اولش   م ی شد  یگفت کار خودش بود هر جا که دعوت م یکردنش با من... مامان راست م



کرد   یرو جلب م تشیرضا یمامان چه جور   دونمی " اما نم  امیگفت" نم  یحوصله م یبابا ب
 رفتن. ی برا کنهیم شی مامان راض کهاون روز هم مطمئن بودم 

از دوستان   یک ی دختر  یِ عروس ییجورا  هیدختر بهناز بود،   یِ ... عروسدیرس یروز عروس بالخره
 بودند.  بهیبود که همه برامون غر ی خوبم بود اما جمع

  ه یهمسا ی مادر داماد بودند و مردها خونه  ی بود... زنها خونه  یمیساد و صم  مجلسشون
 گفت:  یداماد... بابا معذب بود و م واری به د وارید ی 

   شناسمیرو نم یمن اونجا کس ـ

 جواب دادم: یبه شوخ منم

 د ی شی... کم کم آشنا مدیر یسخت نگ ادیز  گهی شِب د  هیحاال  ـ

مامان دستم رو گرفت و رو به بابا   ادین شیپ ی ا گهید ث یحرف و حد  نکه یبعد به خاطر ا  و
 گفت: 

 خب آقا مهران خوش بگذره  ـ

 گفت:   دیکش یطور که دستم رو به سمت خودش م نیهم و

   شهیم ری د گهید  میخب مامان جان بر  ـ

سر و صدا بلند بود،   یلیآقا داماد خ ی بعد راهمون از هم جدا شد و بابا رفت... خونه  و
  یبود و جوون ترها م یهمه گوش تا گوش نشسته بودند وسط هم خال می داخل شد یوقت
 . دندیرقص

ازمون کرد و   ی شده بود... استقبال گرم پیبود و خوشگل و خوش ت دهی به خودش رس بهناز
کرد... مادر داماد هم زن خوش   یمجلس بود معرف یبعد مارو به مادر داماد که در اصل بان

 بود. یسر و زبون



 یلیآهنگ خ ی آوردند... صدا ینیر یو ش وهیو برامون م  می مون کرد و ما نشست ییراهنما
  دایپ ییآشنا  هی د یصدا به صدا نرسه؛ چشم گردوندم تا شا  شدیم باعث ن یبود و هم ادیز

کرد کس  ی نا معلوم نگاه م ی نشسته بود و به نقطه ا  یصندل ی از عروس که رو ریکنم به غ
 رو نشناختم. ی ا گهید

بهناز کجان که دو تا دختر خوشگل و   ی  گهید ی کردم که دخترها یداشتم با خودم فکر م 
دورمون نشستند و گرم حال و احوال کردند....خودشون بودند   با یز ی ناز با لباس ها

بود  دهیوقت بود اونها رو ند  یلیعروس... مامان که خ ی بهناز و خواهرها ی دخترها
 کرد و گفت:  یباهاشون روبوس

  یانشاهلل عروس د،یشد  یخودتون خانم ی !... برادی ماشاهلل ماشاهلل شماها چقدر بزرگ شد  ـ
 خودتون 

کنارمون موندن بعد رفتن تا مجلس خواهرشون رو گرم کنند...  یهم تشکر کردند کم اونها
 م ی گفت ک یو بهش تبر  م یتا دور عروس خلوِت رفت می دیمن و مامان هم که د

لباس   هیبهناز،   ی افتاد خواهرزاده  نیکردم چشمم به نازن یطور که اطراف رو نگاه م نیهم
اون وسط   یکم کیفرشته ها شده بود...  هیبود و شب دهیعروس کوچولو مثل خودش پوش

خواهرش باشه...   دیبهناز بود حدس زدم با هیزن نشست شب کیبعد رفت کنار  دیچرخ
  خوندیبود هر چقدر خواننده شادتر م یمجلس عروس نجایسرحال نبود و انگار نه انگار که ا

  دهیدرهم کش ی چهره  لیکردم دل یدرک م یو من به خوب شدیمغموم تر م نیماماِن نازن
 شده اش را 

بعد مادر بهناز اومد و کنار   ی... کمدی د یم یمراسم خال نی شوهرش را در ا ی شک جا بدون 
 مامان نشست و تا آخر مجلس کنارمون بود.

از عروس قد بلند تر بود... بهم   یبود و کم ی پیخوش ت ی نه آقاآمد مجلس زنا داماد
کنار هم نشستند عاقد اومد و رفتن اتاق عقد که از قبل آماده شده بود... بهناز از  ومدنیم

من هم دعوت کرد که به اتاق عقد بروم... عروس و داماد بله را گفتند و حلقه ها را در 



ام با رضا... شعر فروغ در   یدم افتادم و روزعروس خو  ادیدست هم انداختند و ناخود آگاه 
 شد:  یذهنم تداع

                 ستیخنده کنان گفت که چ دخترک 

 زر  ی حلقه  نیا راز

 حلقه که انگشت مرا         نیا راز

 تنگ گرفته ست به بر   نیچن نیا

 او   ی حلقه که در چهره  نیا راز

 است  یهمه تابش و رخشندگ  نیا

 شد و گفت:   رانیح مرد

 است"  یاست حلقه زندگ  ی"حلقه خوشبخت

 گفتند: مبارک باشد  همه

 که مرا  غایگفت: در دخترک 

 آن شک باشد  یدر معن باز

 ی رفت و شب سالها

 افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر  یزن

 او   ی در نقش فروزنده  دید

 شوهر  ی وفا  دی که به ام ییروزها

 هدر رفته هدر  به

   ی وا که دیشد و نال  شان یپر  زن 



 حلقه که در چهره او   نیا ی وا

 است   یهم تابش و رخشندگ  باز

 است"   یو و بندگ   ی"حلقه بردگ 

 : دیکه کنارم بود پرس بهناز

 خوشگل شده نه؟  ـ

 : دمیمبهوت پرس نیهم ی چند لحظه انگار اونجا نبودم برا ی که حواسم پرت بود و برا من

 ! ؟یچـــ ـ

 گفت:  زدیطور که کف م  نیهم

 ... خوشگل شده؟ گمیرو م نینگ ـ

 انشاهلل که خوشبخت بشه. گه،ید ده یکه خوشگل شده... به مامانش کش یپس چ ـ

تموم   یشدن عروس به خونه بخت عروس یو راه یی را یبزن و برقص، پذ  یاز چند ساعت بعد
  نکهیکرد و از ا یم فیتعر  یراه مامان از عروس ی تو  می گرفت  شیشد... و ما هم راه خونه رو پ

 : دمی بهش خوش گذشته و رو به بابا ازش پرس چقدر

 بابا به شما هم خوش گذشت؟  ـ

 انداخت باال و گفت:  ی تفاوت شونه ا یب

 خوب بود انشاهلل که خوشبخت بشن.  ـ

به دست و صورتم زدم   یوقت بود، رفتم لباسم رو عوض کردم و آب ریخونه د می دی رس یوقت
  یشیحرف پس و پ چ یدر زدن اومد، مامان وارد شد و بدون ه ی و رفتم که بخوابم... صدا

 : دی ازم پرس ینیمقدمه چ چی و بدون ه

 ؟ ی که خواستگار دار یچرا نگفت ـ



 : دمی گرد شده از مامان پرس ی شدم و با چشمها  خکوبیاز تعجب خشکم زد و سرجام م من

 خواستگار؟؟!!  ـ

 تختم نشست و گفت:   ی طلبکار لبه  مامان

 دونم  ی رو م زی... من همه چیانکار کن خوادیخوبه خوبه نم ـ

 ... لطفاً بگو منم بدونم یدون یرو م یچ ـ

 خبر ندارم   یزیقانع شده بود از چ ا یکه گو مامان

برادرشوهرش در نظر   ی که بهناز و خانواده اش تو رو برا یدون ینم ی بگ ی خوایم یعنی ـ
 گرفتند؟! 

   زنهیحرف نم ی خود یبهناز ب ن یا گم یاون روز بهناز افتادم... م ی حرفها اد یام گرفت و  خنده

 خبر ندارم   یزی نه واال... من از چ ـ

ل ها رو بهم گفت... برادر شوهرش چه نیمامان بهناز اومده بود کنارم نشسته بود ا ـ
 که مرده   شهیم یسالِش دو تا بچه داره، زنش دو سه سال 

اما   امرزدشیشده بود، خداب ضی مر شیگفت جار  ی بود... بهناز م شیچند سال پ ادمِ یآره   ـ
   گمیخودم فردا به بهناز م نویوجه ا چی من اصاًل قصد ازدواج ندارم به ه

 ... فکر کن بعد جواب بده  تیقاطع نیچرا حاال با ا  ـ

 به مامان رفتم و گفتم:  ی چشم غره ا لمیم رغم یعل

کنم، بهناز   یخودم زندگ  ی فقط برا خوامیخالص شدم... م یجهنم یمن تازه از اون زندگ  ـ
  نکهینظر خودم رو بدوِن با شما مطرح کرده کما ا نکهیکرده که قبل از ا  یبد کار یلیهم خ
 دونست.  ینظرم رو در مورد ازدواج دوباره م ش یکم و ب

 نکردم بلند شد و گفت:   یجمع شد پنهون کار الشیکه خ مامان



 بخواب    ی وقِت خسته ا ری... دیدون یهر طور صالح م زمیباشه عز  ـ

و از دست بهناز    دیحرف مامان خواب از سرم پر  نی اما با ا ومدیخوابم م یلیرفت... خ بعد
 ناراحت بودم.

  ی برد که دوباره صدا یو خوابم نم زدمیگذشته بود و من هنوز داشتم ِغلت م مهیاز ن شب
  یمنتظر نشد که از من جواب گهیو د  دیکوب یدر اتاقم بلند شد مامان بود که آهسته به در م

 بشنوه داخل شد و برق رو روشن کرد و هراسون صدا زد: 

 ؟ ی داریمهسا... مهسا جان ب ـ

 شده؟   یزیآره مامان چ ـ

 گفت:   رونیآورد ب ی کمد م ی طور که مانتوم رو از تو نیهم

   می بر  دی بپوش با  نوی... پاشو پاشو ایدار ی چه خوبه که ب ـ

... می بر دی از االن، کجا با  نمی... اون از سر شب ا ایشد یطور هیوا کجا مامان... امروز  ـ
 شده؟   یچ یبگ ی خواینم

 منتظرتِ  ی احمد ی زود باش... آقا ـ

 داره؟!!  کاریوقِت شب با من چ نی !... ا؟ی حمدا ی آقا ـ

 شده بود... با تشر گفت:  یعصب مامان

خانمش پا به ماه بود... االن هم دردش  ستین  ادتیمگه   ، یپرس یاَه...چقدر سئوال م  ـ
 هم دستپاچه اومده سراغ تو    ی احمد ی گرفته آقا

 خب چرا به اورژانس زنگ نزده؟  ـ

هم سرم کرد و کج   یروسر هیکالفه شده بود، مانتو رو خودش انداخت رو شونه ام و  مامان
 گفت:  تیو کوله بستشو با عصبان



تا   چارهیاورژانس... فکر کنم زن ب زدیزنگ م دی تو رو جواب بده با ی سئوالها نکهیا  ی آره جا ـ
 اومده سراغ تو! اورژانس  ی چرا جا  دونمیمادر من چه م گهی... بجنب ددهییحاال ده بار زا 

مانتو   ی رو صاف کردم و دکمه ها می روسر عیسر  دمی نپرس یزی چ گهیمامان حق داره د دمید
 افتاد و برگشتم   ادمی یزیچ  هیکه  رون ی رو بستم و از در اتاق اومدم ب

 ! ؟ی ریدوباره کجا م ـ

 الزم بشه  دی رفت شا ادمیرو   مانیست زا ـ

 : دمیراه پله ها از مامان پرس  نیو اون رو برداشتم و برگشتم... ب رفتم 

 بابا کجاست؟  ـ

 ... االن هم خوابه دیزنگ در رو نشن ی اونقدر خسته بود که اصاًل صدا ـ

 گفت:  د ی به شدت نگران بود تا منو د ی احمد ی در، آقا  ی جلو می رفت

 د یتو رو خدا عجله کن ـ

 ! د؟یچرا با اورژانس تماس نگرفت ـ

کنه،  یبِد مغزم کار نم یلی... حاِل مهناز خدونمیدونم..... نم یاورژانس..... اورژانس نم ـ
 شما افتادم  ادی من فقط 

 م ی باشه بر ـ

سمت   می راه افتاد ی احمد ی نداره با مامان و آقا   ی ا دهیحرف زدن و پرس و جو فا  دمید 
خراب بود...  یلیگفت اوضاع خ یکرد راست م یی خونه شون... منو سمت اتاق راهنما

 داست ی سر بچه پ  دمیکردم د نهیمعا  یآب پاره شده بود وقت ی  سهیک 



کرده بود برام   یطور اهمال کار نیچرا ا  نکهیاولشون بود مهناز تحت نظر خودم بود، ا بچه
و   انیب  مارستانی ازطرف ب می تا صبر کن دمی بود د  دی اصاًل قابل درک نبود.... دردش هم شد

 .شهیببرنش بچه خفه م

مامان هم کنارم بود  نکهیاز ا ارمیب ایکردم اول مهناز رو آروم کنم.... و بعد بچه رو به دن یسع
 بود برام.......   یو قوت قلب

بچه رو انجام دادم و  ی دختر تپل و مپل و خوشگل، کارها هیاومد...  ایبچه به دن بالخره
 گفتم:  یرش دادم... حالشون خوب بود... به شوخ ماد لیلباساش رو مامان پوشوند و تحو

 ی کرد مانیدختر نازت... به سبک مامان بزرگ ها زا نمیا ـ

 کرد. یکنه مدام تشکر م کاریدونست چ  ینم یهم از خوشحال ی احمد ی آقا

روزها موقع   نی کردم بهش گفته بودم هم تیز یبود که مهناز رو و شی پ ی هفته  نیهم ـ
بوده    تی اهم یقدر ب نیداده بودم اما چرا ا حی بهش توض میدر مورد عال  ی حت مانِش یزا
 ! دونمینم

پنج روز بعِد،   یسونوگراف  خیگفت که تار  یدرد داشت اما م یبگم... سر شب کم  یواال چ ـ
شد و من خواب   د یشب دردش شد  ی آخرا نکهیحرفم رو گوش نداد تا ا  ستین یزیچ

مضطرب بودم  نقدریمنم ا  چهیپ  یر داره به خودش ممثل ما دمی شدم د داری ب یبودم... وقت
وقت شب... حاال حالش چطوره هر   نیمزاحم شدم ا  دیشما افتادم... ببخش ادی که فقط 

 دوشون خوبن؟ 

 خوبن... االن هم هردوشون خوابن یلی... هردوشون خیعال ـ

تونستم تنهاشون   یخواست همون جا بخوابم اما نم یخسته بودم دلم م یلیخ منم
 و گفت:   دی من شده بود به دادم رس یبزارم... مامان که متوجه خستگ

مونم مراقبشون   یخانم دکتر تو برو خونه استراحت کن من هستم... م ی خسته شد ـ
 درست کنم  یبراش کاچ خوامیباشم؛ م



 !دمی خواب یک  دمی... نفهمرو تختم میمامان تشکر کردم و رفتم خونه ومستق  از

 شدم... اومد داخل اتاق   داری مامان از خواب ب ی ده صبح بود که با صدا ساعت

 نشه؟  رتیمطب د  یرینم ـ

 آلود جواب دادم: خواب

و   میما هم رو کاغذ نوشت   ادیتونه ب  یدخترِش نم ینـــه... بهناز گفت که شنبه پاتخت ـ
 ... لِ یدر مطب که تعط می چسبوند

 گفت:  زد یمونجور پرده ها رو کنار مکه ه مامان

  تیاذ  ادیتو ز  ادیم ایمهسا به دن یبوده که وقت نیقسمت ا  یخب پس خوب شد... انگار ـ
 ینش

 .... مهسا؟ ؟یچ ـ

 اسم دخترش رو بزاره مهسا  خوادیگفت م یمهناز م  شبیآره د  ـ

 و گفتم:  دمیخند  یخوشحال از

 نِ ینوزاد بب ی که آدم اسم خودش رو رو یِ چه حس خوب ـ

 مادر  یلی آره خ ـ

 مهناز چطور بود؟  یراست ـ

  ششیاالن مادرش اومده پ گهی خوب بود هم خودش و هم دختر کوچولوش... فکر کنم د  ـ
 بخواب؟   ری بگ  ادیاگه خوابت م

 م؟ یدار ی ... چادی خوابم پر گهینه د ـ

 کنم  یدم م یتا تو دست و روترو بشور ـ



 باشه  ـ

                                               **************** 

  ی شال و کاله کردم و به سمت مطب راه افتادم، از دست بهناز ناراحت بودم برا کشنبهی
برخورد کردم و بهناز هم متوجه رفتارم شد... بالفاصله   نی وارد شدم سرسنگ یهم وقت نیهم

 : دیدنبالم اومد اتاق و پرس

 شده؟!!   یزیچ ـ

 ؟ یدون ینم ی بگ ی خوایم یعنی ـ

 بدونم؟!   دیبا  روینــه.... چ ـ

 گفتم:  یدلخور با

  ونیبعدش با مامانم در م ی دی پرس یکاش اول در مورد برادرشوهرت نظر خودم رو م ی ا ـ
 ؟ ی گذاشت یم

 دستش و گفت:  ی زد رو محکم

 رفته کنار مادرتون نشسته بودا   دمیخدا مرگم بده بالخره مامانم کار خودش رو کرد!... د ـ

 ؟ یتو خبر نداشت  یعنی ـ

به   یزی چ دمی بهش سپرده بودم تا نظر مهسا خانم رو نپرس یخبر باشم ول یب نکهینه ا ـ
خدا مادرشوهرم فوت شده   ی که بنده   ستیو گفته... ن اوردهیمادرش نگو، اما انگار طاقت ن
 خواسته در حقش مادر کنه. 

 :دیپرس  اقیچشماش براق شد و با اشت بعد

 ه؟ یخب حاال نظرتون چ ـ

 به بهناز رفتم و گفتم: ی غره ا چشم



 ؟ یپرس یکه م یدون یتو نظر منو نم یعنی ـ

 د؟ ی فکر کن شتریب نی اخو ینم یچرا ول ـ

مشترک داشته   یزندگ  یبرام نمونده که بخوام با کس یحوصله و اعصاب  گهی د قتشینه حق ـ
 کن، حاال هم برو به کارت برس  رون یشدن با منو از سرت ب یباشم... لطفاً فکر جار 

 رفت گفتم:  یداشت م یوقت

 خوب بود؟  یدخترت خوبه؟... عروس یراست ـ

 در چشمانش گفت: یتیبرگشت و با رضا رفت یکه داشت م  یراه از

  دیلطف کرد  یلیگذشت... شما هم خ  یخوش ریبود و به خ یعال زیآره خدا رو شکر همه چ ـ
 د یاز پدر و مادرتون هم تشکر کن  دی که اومد

  ی بعد مارینشسته بودم و منتظر ب زمی روز پشت م کی گذشت  یم هی قض نیروز از ا  چند
  دنیبود... از شن می مر ی رو برداشتم صدا یبودم که بهناز تلفن رو به اتاقم وصل کرد گوش

 صداش خوشحال شدم.

  هی  یدلم برات تنگ شده خواستم اگه بتون یباهات تماس گرفتم ول یدونم بد موقع  یم ـ
 مینی و همو بب  میقرار بزار 

 هم ذوق زده گفتم:  من

 مونم ی منتظر م ی ایم یباشه ک  ـ

که  ی ایخاله ام اگه با مامانت ب  ی ... خواستم دعوتت کنم خونه امیدفعه من نم نینه ا ـ
 یلیکردم خ فی مامانم تعر ی کردنت رو برا  دایپ هیقض  یچون از وقت میش یخوشحال م یلیخ

 شمارو  نِ یذوق داره بب

 ست؟ ی خاله ات زشت ن ی ما؟... خونه  ی خونه  دیا یشما ب  ی خوایم  یباشه ول ـ



 کنهینم یخدا تنهاست، شوهرش که چند ساِل فوت کرده تازه فرق  ی بنده  نه بابا خاله ام ـ
  می اریمون رو ب هیما اسباب اثاث گهی... اگه به اون باشه ممی حرف هارو ندار نیکه ما با خاله ا

 .میکن یخونه اش همون جا با خودش زندگ 

مامان گفتم   ی رو برا هی... قضمیبعد از ظهر فردا قرار گذاشت ی رو قبول کردم و برا دعوتش
 .نهیاش رو بب یمی قد ی  هیهمسا ومدی بدش نم ادی اونم خوشحال شد و گفت که همراهم م

 .می گرفتم حرکت کرد  میکه از مر  یساعت سه بعد از ظهر به سمت آدرس ی حدودا

  کیکوچ ی باغچه  هی  داشت و اط یحوض مربع وسِط ح هیبود،   ییقشنگ و با صفا ی  خونه
خودش در رو برامون باز کرد و بعد از حال و   می ... مر ریبا دو سه تا درخت خرمالو و انج

 ما رو به داخل دعوت کرد.  یاحوال و روبوس

منتظر بودند و بهمون خوشامد گفتند... اولش   ی در ورود ی جلو می مر ی و خاله  مامان
رو آب کرد بعد از   خمونی  می مر ی ه برخورد گرم اونها مخصوصاً خال یول می معذب بود

ساده و    یدورهم هیرو آماده کرد...  ییرای پذ لیوسا می حرف ها مر نی و ا  ییخوش آمد گو 
 زنونه.

خودمون    ی هم حرف ها می گفتند و من و مر یها م می از قد می و خاله مر م یمادر مر  مامان، 
 .می زدیرو م

قابش   ی بود که گوشه  رمردیپ ک یعکس   وارهایاز د یکی ی انداختم رو وار ی به در و د ینگاه
باشه که فوت کرده و   می مر  ی شوهر خاله  دی بسته بودند، حدس زدم با اهیرو با روبان س

 کرد.  یم ییبود که خودنما یمرد جوان هیعکس  گهی د وارید ی رو

 داد که:  حیکه متوجه نگاهم شده بود برام توض  می مر

 خاله مه لقا یِ ... ته تغاریِ اون شوهر خالِم، اونم عکس پسر خاله، عل ـ

 کرد   یم ییخانواده روش خودنما هیسوم رو نشونم داد که عکس   واری د بعد



به کانادا  یِ چند سال ستند،ین  رانی اونم عکس پسر بزگتر خاله است با خانواده اش البته ا ـ
 کنند  یم یگ تنها زند یمهاجرت کردند... االن خاله و عل

 تکون دادم و رو به خاله مه لقا گفتم:  یسر

 ... خدا بچه هاتون رو براتون نگه دارهامرزهیخدا شوهرتون رو ب  ـ

بعد   ی و مامان ازشون قول گرفت که هفته  م یگپ و گفتگو کرد یهم تشکر کرد... کم اون
 خوش گذشت. بود،  یخوب ینهار مهمونمون باشند و اونا هم قبول کردند.... دورهم ی برا

 بهم گفت:  میدر مر  ی جلو

  یبرام بگ تی مثاًل قرار بود از زندگ  میاصاًل نشد دو نفره حرف بزن ـ

   ادهیحاال وقت ز  ـ

 . میکرد یو با لبخند ازشون خداحافظ  دمشی بوس

بگذره و مهتا برگرده   می که منتظر بود یسال کی گذشت... اون  یتند و پشت سر هم م روزها
و خانواده   می مدت مر نیا ی ... تومیکرد یم یو همه مون روز شمار  شدیداشت تموم م

خاله مه لقا بود مستقر شده بودند و   ی خونه  کی خودشون که نزد  ی خونه   ی اش هم تو
مشترکم با   یو بالخره از زندگ  م ید ید  یرو م گهی همد ونجاا شتریب نمشیخواستم بب یاگر م

 ناراحت شد و با تاثر بهم گفت:  یلیرگ مهبد هم براش حرف زدم و خرضا و م

پر فراز و   ی کتاب پر از داستان ها هیخودش  ی سرنوشت هر کدوم از ما آدم ها واسه   ـ
 ِب ینش

 طوره  ن یآره واقعاً که هم ـ

   یعل نیمثاًل هم ـ

 ؟ یگیپسر خاله ات رو م  ـ



خاله ام  شه،ی و پنج سالش بود عاشق م ستیو چهار، ب ستیب یوقت شی آره... ده سال پ ـ
گفت"جواد  ی... آخه میپسرش بره خواستگار ی نبود دوست داشت خودش برا یراض ادیز

  ش یزار و زندگ  کنهیپسر بزرگش خودش زنش رو انتخاب کرد که آخر سر هم زنه مجبورش م
برن   شهیم یراض خاله ام یعل ی که با اصرارها صهرو بفروشه و برن کانادا"... خال 

رو دوست داشته   ی... دختره هم علیتی و نارضا یلی م یب ی از رو یچه رفتن یول یخواستگار
کنند... سرت رو درد ندم  یانام مخالفت م ننیب ی خاله رو م یلیم یخانواده اش که ب یول

طرف به مادر خودش و از   ه یاز  یکه عل یو قولها و تعهدات ادیز ی بعد از کش و قوس ها
کنن، واقعاً همو دوست داشتن به جرات   یبا هم عقد م دهیم  بایز ی به خانواده  گهید طرف 

 نبود! اریمردن اما خب انگار بخت باهاشون   یهم م ی تونم بگم هر جفتشون برا یم

 چرااا؟!  ـ

دو روز    یکی فکر کنم همون  یول ست ین ادمی قی ماه عسل رفته بودن شمال، دق یچیه ـ
  ایبه آب، در زنهیکه شنا بلد بوده م بای... زایاتفاق افتاد که با هم رفته بودن کنار در نیاول ا

نتونسته   ینجاتش زده به آب ول ی هم برا یبره عل یهم نا آروم بوده و اونو با خودش م
  هوشیب  رون ی کشن ب یرو از آب م یعل یآب با خودش برده بوده... وقت  ونجاتش بده اون

برن   یم  زنهینبضش م نیبب  یم یکردن مرده اما وقت ینجا فکر ماو ی ها یبوده و محل
شده... بهت زده شده   یکه چ فتهیم ادشیو  ادیاونم تازه اونجا به هوش م مارستان،یب

کنن و اون موقع تازه   یم دایپ  گهیساحل د هی زرو ا بایبعد از چند روز جسد ز  نکهیبوده تا ا
 مرده.  بایباورش شد که ز  یعل

اوقات   یهمش تو فکر بود و گاه زد،یبود تا چند مدت که حرف نم ی بد ی روزها یلیخ ی وا
 کرد  یم هی گر ی ها ی مثل بچه ها ها هیگر  ر یز زدیم

 مکث کرد و به فکر فرو رفت  می مر

 ! ده؟یکش یخدا چه عذاب ی بنده  ـ

حال و   د ی برادرش جواد که شا شی فرستادنش پ ی مدت هیسخت بود...  یلی آره واقعاً خ ـ
 و زود برگشت   اوردیهواش عوض بشه فراموش کنه اما طاقت ن



 کنه؟ ی م کاری االن چ ـ

خاله مه   لی... اون اوا دهی وجه تن به ازدواج نم چیاغلب تو خودِش، کم حرِف به ه یچیـ ه 
هم که   یل به کارش نداره ع  یکار  گهیکرد که ازدواج کنه اما االن د یبهش اصرار م یلیلقا خ

 سوزه  یدلم براش م یلیگرده خونه.... خ یو بر م دهیبه بچه ها درس م رهیآروم و ساکت م

 معلِم؟  ـ

 ده یها زبان درس م یموسسه به کنکور هیبود اما االن تو  رستان یآره معلم دب ـ

رو  یخاله اش رفته بودم پسر خاله اش عل  ی به خونه   میمر   دنید ی که برا یسه بار دو
  یبود و محجوب و البته مودب اما اصاًل فکرش رو هم نم ریبودم... سر به ز  دهیاونجا د

 طور نا فرجام مونده باشه.  نی ا شیزندگ  ی کردم که قصه 

 گفتم: می حرف رو عوض کرده باشم رو به مر نکهیا ی برا

 گرده، درسشون تموم شده و قصد دارن برگردن  یبرم ی مهتا هم به زود یراست ـ

   شنیگردن و اونور موندگار نم یِا.... چه خوب که برم ـ

 گردن...  ی برم نیهم ی آره هم خودش هم شوهرش به خانواده هاشون وابسته ان، برا ـ

با هم آشناتون کنم اونم   دی روز حتماً با ک یکردم و گفتم که  ف یتعر نیاز نوش م یمر  ی برا بعد
 :دی افتاده باشه پرس ادشی یز ی چ ایکه گو  می کرد.... مر یاز خوشحالابر

 ه؟ یات چ ندهیو آ  یزندگ  ی مهسا تو برنامه ات برا یراست ـ

کنم   یبه من داد که فکر م یبا رضا چنان درس عبرت ی زندگ  م،یراض یجور نی... همیچیه ـ
 فکر نکنم   ی ا گهیمرد د  چی تا عمر دارم به ه

... اصاًل ولش کن هر جور خودت صالح  ستندین کجوریهمه که  یحرفت رو قبول دارم ول ـ
   یدونیم



خودش مستقر شده بود   ی خونه  ی تو می مر یشونه اش... از وقت ی و آروم زدم رو  دمیخند
 . میاون راحت تر بود ی خونه  ی تو  نشیدی رفتم د یاغلب هم من م دمشید یم  شتریب

کرده   دا ی پ ی ا گهیگردن خونه شور و حال د یبرم ی که به زودمهتا خبر داده بود  یازوقت
تا اومدنشون مونده بود مامان اتاق مهتا رو آماده کرده   ی هنوز دو سه هفته ا نکهیبود... با ا

خودمون   شیکنند پ دایکه خونه پ یمدت نیا ی بود، اتاق مهمون هم آماده کرده بود تا تو 
  یلیمدت کم بشه تا هم سر فرصت به کارشون برسن... منم خ نیا یباشند تا هم رنج دور 

تودار بود    یلیکردم؛ بابا هم که خ یکارها به مامان کمک م ی تو شیخوشحال بودم، کم و ب
 به سبک خودش بود.  شیخوشحال

بود که چند روز بعد از اومدنشون برگزار کنه، با    دهی هم تدارک د یمهمون هیمامان   یحت
 ی نگفت و به رو  یزیرو نداره اما چ زهایجور چ نیا ی دونستم بابا حوصله  یم نکهیا

کرده بود و حواسش   ستیام و آشناها رو لاقو ی و قبول کرد.... مامان همه  اوردیخودش ن
و   نی من مثل بهناز و خانواده اش، نوش ی دوستا ی... حتاندازهیرو از قلم ن یبود که کس

 مهمون ها جا داد. ستیل ی خاله مه لقا رو هم تو  ی و خانواده اش حت  میخانواده اش، مر 

 ! م؟یکن ییرای همه مهمون چه طور پذ  نی از ا ی فکر کرد  چی مامان جون ه ـ

سفارش  رون ی غذارو هم از ب ارم،ینگران نباش فکر اونجاش رو هم کردم... دو تا کارگر م ـ
 م ی با مهمون ها باش شتریکه ب دمیم

 تکون دادم  نی و تحس دیی رو باال انداختم و سرم رو به عالمت تا ابروهام

 م ی منتظر ورودشون باش دیمرتِب و فقط با  زیحساب همه چ نیمامان خانم..... با ا نیآفر  ـ

 انشاهلل... بله ـ

 .ومدمی رفتم و م  ی مدت من همچنان مطب م ن یا ی تو

رو بهم بگه اما   یزیچ خوادیاحساس کردم که م دمیرو د  می روزها که مر نی از هم یروز هی
و از جواب دادن   ستین یز یهر چقدر اصرار کردم که بگه گفتش چ کنه، ی پا اون پا م نیا



اومده که حاال از گفتنش   یخاص  زیگفتن چ ی دونستم که برا یرفت... اما من م یطفره م
 و اجازه دادم راحت باشه. دمی نپرس یزی چ گهید نمم نیهم  ی شده، برا مون یپش

 

                                       **************** **** 

 م ی مر

 یخاص  لیبود دل  یجور نیا  یدوست داشت از همون بچگ یلیچهارشنبه ها رو خ مهسا
...  یلیو تعط ادیبعدش پنج شنبه و جمعه م نکهیبه خاطر ا دی گفت شا  ینداشت خودش م

طرز تفکر باهاش   نی گفت حاال هم هم یرو م نیهم  می رفت یاز همون موقع که مدرسه م
 رشد کرده بود و بزرگ شده بود. 

روز چهارشنبه رو انتخاب   نیهم ی رو بهش بگم برا هیقض دی با یدونستم چه جور ینم منم
 عصرونه دعوتش کردم خونه مون.  ی کردم که خودش دوست داشت... برا

  دی که با یزیاال چ می حرف زد یاز همه در دیچهار بود که رس  م،یساعت سه و ن ی حدودا
  زیکرده بودم همه چ دایسال که مهسا رو دوباره پ  کی  نی ا ی حرفش زده بشه... راستش تو

مهسا،    ییعوض شده بود... ازدواجمون، جدا  یل یو مدرسه خ  رستانینسبت به دوران دب
ازش  نمیاز ا  ری خودش خانم دکتر بود هر چند غ ی رامهسا ب گهیمرگ پسرش... االن د

وفق بده اما    شیزندگ  طی ه تونسته بود خودش رو با شرارفت اما هر چقدر ک  ینم یانتظار
 .دی کش یم دک ی که داشت رو با خودش  یمشترک  یزندگ  یتلخ

خو گرفته اما من   زینداره و به همه چ یتیو شکا  یِ راض  یکرد که از زندگ   یطور وانمود م نیا
 یدوست براش کار کی خواست به عنوان  یطور باشه... دلم م نیشک داشتم که واقعاً ا
خونه مون تمام حرف   ادیب  نکهیدرونش آگاه نبودم... قبل از ا قتیانجام بدم، هنوز از حق

  دمی ترس  دی شدم شا مون یکرده بودم اما پش نی بهش بگم رو تمر استم خو یرو که م ییها
 نگفتم. یزیکه بود منصرف شدم و چ یهنوز مطمئن نبودم هر چ دیشا  ای ازم بَرنجِ 

 بهش بگم، چند بار گفت:  یزیچ  خوامیبود م دهیودش فهمخ نکهیا مثل



 حرفت رو بگو  میخب مر  ـ

رو که آماده   ییزها یاصاًل تمام اون چ شدیهم روم نم  دیدونم شا  یطفره رفتم نم یه منم
که با هم   ییروزها ی ... اون روز برخالف همه دی از ذهنم پر کش کبارهی کرده بودم رو بگم 

کش دارو سخت گذشت و من هم از دست خودم به  یلیگذشت خ  یو خوش م می بود
 بودم. یشدت عصبان

کرد و رفت و منم   یشد و مهسا هم خداحافظ دایبچه ها پ  ی غروب سر و کله  ی ها کینزد
 نتونسته بودم حرف دلم رو بگم.  نکهیکالفه از ا

روزمره بودم که زنگ خونه به صدا در   ی خونه مشغول انجام کارها ی تو شیده روز پ حدور
ماهانه  یکارگر شهردار دیقرار نداشتم اون وقت صبح، با خودم گفتم شا  یاومد... با کس

خاله مه لقاست   دمیدر... در رو که باز کردم د ی برداشتم و رفتم جلو یپول هی خوادیم
 یکار داشت که اول صبح یچ یعنیخاله   دنی رفتم د یتعجب کردم آخه اغلب من م

 هم نتونسته بود بگه؟!  یاومده بود؟!... تلفن

 آوردم    ی کردم اومد داخل، دستپاچه بود براش چا تعارفش

 دارم  یکار مهم نیبش ای خورم ب ینم یزیخاله زحمت نکش چ ـ

 باشه   ریخ ـ

 رِ یخدا بخواد خ ـ

 طور شروع کرد: نیانگاهش کردم و منتظر بودم تا حرفش رو ادامه بده...و خاله  ومن

 یِ بگم در مورد عل خوامیکه م یزیچ ـ

 : دمیو با ترس پرس هراسون

 افتاده خاله؟!!  یاتفاق ـ



پوشه، تو    یم یلباس مشک ونی در م کی اخالقش عوض شده  یچند وقت  هینـه... فقط  ـ
  شی خنده... من از ده سال پ یم  گهی گفت االن م یم  یسالم و خداحافظ  هیطول روز به زور 

جفت جوراب، دل و دماغش رو   هی یحت ره یبگ یز یخودش چ ی بودم برا دهیتا حاال ند 
کرم   رهنیپ هیو   دهی من خر  ی خوش رنگ برا یسر رو  هی  دمید شینداشت اما چند روز پ

بود از تعجب   کی نزد یمون  یکه مثل دخترم م م ی خودش... به جان خودت مر ی رنگ برا
 . ارمیشاخ در ب

شده بود... آخه دو سه سال بعد از   شتری کرد من تعجبم ب یم فی تعر  شتریب یهر چ خاله
  ییجورا  هیو   می نکرد تشیاذ  ادیما هم ز  گهیراحت ترِ د یجور نی ا می د ید  یوقت  بایمرگ ز 

  هیبپوشه و حرف نزنه و تو خودش باشه... انگار که تو  یمشک شهیهم  یکه عل میقبول کرد 
 .ردک  یم  یزندگ  گهید ی ایدن

 :  دمی رو به خاله پرس جانیکرد... با ه یم  فیکه خاله تعر ییزهایچ نی حاال ا اما

 شده؟!!  یجور  نیشده که ا یچ ی خب متوجه نشد  ـ

 سر داد و گفت:   ی شاد ی خنده  خاله

 م دوباره عاشق شده!! اگه بگ شهی... باورت مدمیچرا فهم ـ

 !!نوا؟یب  نیهست ا  ی!!... حاال ک ؟ی!!... علـــ؟یواقعاً؟!!... کــ ـ

 کرد و گفت:  یکه انگار بهش برخورده باشه اخم خاله

 ! ؟یگ   یم یجور نی واااااا.... خاله جان چرا ا ـ

 خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:  عیسر

 نداشتم خاله یناراحت نشو به خدا منظور ـ

 فراموش کرد و گفت:   عیداشت سر جانیکه ه خاله

 دوستت مهسا  ـ



 : دمیسرفه افتادم و با تعجب پرس به

 مــهسا؟!!... حاال چرا اون؟!  ـ

 چرا مگه مهسا چشه؟  ـ

کنم   یافتاده فکر نم شیقبل یکه تو زندگ  ییبا اتفاق ها یهم خانِم ول ی لیاتفاقاً خ یچیه ـ
 قصد ازدواج داشته باشه

 و گفت:  دیچهره در هم کش خاله

  یسع گه،ی م یچ  نینفوس بد نزن... باهاش حرف بزن بب یاول کار نیحاال خاله جان هم  ـ
خودت که بهتر   ِپ یسالِم، خوش اخالِق و خوش ت ستین ی که پسر بد یعل یکن شیکن راض

بعد از اون خدا   یدون یبود تو هم که م بایبود که عاشق ز نی تنها گناهش ا  شیشناس یم
کنم... حاال که  یکرد که من ازدواج نم دادیداد و ب می کرد یرو بهش معرف یهر کس امرزیب

شاد و   ی خوب بشه همون عل خوامیسر خورده بشه م خوامیقدم شده نم شیخودش پ
 . رونی ب ادیسرحال بشه از تو خودش ب

بود که   یهر دختر  ی آرزو ییجورا هیبود  یپسر خوب و موجه ی گفت، عل یراست م خاله
به مهسا بگم که هم ناراحت نشه و   یرو چه جور هیدونستم قض یزنش بشه اما من نم 

 هم قبول کنه.

کردم نکنه بهش بگم و از دستم ناراحت بشه مثاًل بگه تو که از   یخودم فکر م ش یپ همش
گرفتم   می تصم نیهم ی ... برا؟ی دیازدواج م شنهادیچرا پ یمن خبر داشت م یافکار و تصم

  میتصم یجور که معلوم بود عل نیهمو بشناسن البته ا  شتریدو تا ب نیبدم که ا یبیترت
مهسا رو   ی گرفتم خانواده   می فکر کردم و تصم ی مهسا کل ند مو یخودش رو گرفته بود م

اما بهشون گفتم که  انیب ی شام دعوت کنم و به خاله مه لقا هم خبر دادم تا با عل ی برا
 اوناهم قبول کردند. ییآشنا  ی برا یِ نیمقدمه چ هی  نیدونه و ا ینم  یزیمهسا هنوز چ

با مامان و باباش هماهنگ    دیآخر هفته دعوتش کردم گفت با ی مهسا تماس گرفتم و برا با
بزار باشه بعد از اومدن مهتا، من هم   گهیکنه بعد باهام تماس گرفت و گفت مامانش م



  کشهیطول م ی دو هفته ا ادیول نکردم خودم با مادر مهسا تماس گرفتم و گفتم تا مهتا بقب
 . دیا یمهتا که اومد دوباره ب دیاریب فیحاال شما تشر 

و همش حواسم به   دمیتدارک د  یتعارف قبول کرد و اون شب شام مفصل یکه با کل خالصه
 کرده بود مثل ده سال قبل شده شاداب و سرزنده. رییبود که چقدر تغ یعل

... دلم براش زدی کنار آقا مهران پدر مهسا نشسته بود و حرف م یاول تا آخر مهمون  از
خوند   یم  یالکرس هیلب آ ریدلش زنده شده بود... خاله هم ز ی تو ی دی سوخت انگار نور ام

 کرد.  یو فوت م

رو ببره که   وهیظرف م ادیرم رو صدا زدم تا بو دخت  دمیظرف چ ی ها رو تو وهیاز شام م بعد
 مهسا از جاش بلند شد و گفت: 

 کمک مامانت  رمیمن م نینه خاله جون شما بش ـ

 گفت:  یآشپزخونه و با حالت خاص  اومد

 ؟ ی خوروند یزیپسر خاله ات چ ن یبه ا ـ

 چطور؟!  ـ

 گفت:  یباال انداخت و با شگفت یی ابرو

 ساکت بود اما االن ــــ ی لیخ شهیآخه هم ـ

 گفتم: رونیب ومدمیاز آشپزخونه م وهی طور که با ظرف م نیهم

باعث   ادینم  هیکه به چشم بق ی وقت ها اتفاق ساده ا   یبعض گهید زادیبگم واال... آدم یچ ـ
  شهینفر م هی یدگرگون

 گفتم که مهسا نشونه  یآروم طور و

 کرده  شیجور نیعشِق مهسا ا  ـ



 ازم گرفت و گفت: رو  وهیکه م مهسا

 رو بده من   وهی... میگفت یچ  دمیمن که نفهم ـ

 داد یبهم م یخوب ی شب که مهمون ها رفتند حس ششم خبرها اون

                           

                                       ******************* 

 مهسا 

 مامان بهم گفت: می برگشت یکه از مهمون شب

 کرده!... چقدر خوب شده بود!  رییآقا چقدر تغ یعل نیا ـ

 آره فرق کرده بود انگار اون آدم قبل نبود  ـ

 و گفت:   دیکش یآه  مامان

 طفلک خدا کنه اونم به مراد دلش برسه  و خوشبخت بشه  ـ

 حرف مامان گفت:  دیی هم در تا بابا

 کنه ریجوون ها رو عاقبت به خ ی ... خدا همه یِ آره واال جوون خوب  ـ

مدت   ن یکه تو ا یحس هی یدونم ول یبودم نم  یجور هیخونه   می دی رس یاون شب وقت 
 یم یی... چقدر احساس تنهانمیکردم که آزار نب  یسراغم و من از خودم دورش م ومدیم

کاش  ی م... اکرد یرو داشتم که تمام عاشقانه هام رو نثارش م یخواست کس یکردم دلم م
  یخوندم ... کس یبارون براش غزل م ریو ز  اشتمبود که با تمام وجود دوسش د یکس

 بودــــــــــ

 شد و ناخودآگاه گفتم:  ری از چشام سراز اشک



بود    میتو زندگ  یمثل عل یکیرضا  ی به جا شدیم ی... چینینب ت یاز زندگ  ریخ یلعنت ی رضا ـ
 اونقدر دوسش داشت  یکه عل بایخوش به حال ز 

ام  هیکردم گر  ی همه عاشقش بوده حسود نیکه مرده و شوهرش ا  یزن کی به  نکهیا از
 : دمیگرفت... چشام ورم کرده بود... از خودم پرس

همه دوست داشت؟.... اما   نی که ا یکی... ؟ی بود با یز ی خواست جا یواقعاً دلت م  یعنی ـ
بود   ایعمرش به دن  بای... اصاًل از کجا معلوم اگه ز؟ی نبود ایدن نیا ی تو  گهیتو د  دهی چه فا

مثل   دنِش ی عشق به نرس یموندگار   گنیم شهیموند؟... هم یطور عاشقش م نیهم یعل
دادم و  یحرفها دلدار  نی و فرهاد و.... خودم رو با ا ن ی ری ش ن،یامو ر سی و مجنون، و یلیل

  یزندگ  ی مثل رضا تو  یکی که شر نِ یبهتر از ا  یلیتنها موندم خ دمیرس جه یتن نی در آخر به ا
و   کنهیم  شی که آمد دوست داشتن و دوست داشته شدن رو ستا نی آدم باشه اما خب ا 

نبودم اما   یمستثن هیقض نی ر و من هم از ا یو البته انکار ناپذ یو ذات ی حس خداداد نیا
 نداشتم. تی واقع رشی هم جز پذ ی چاره ا

اومد داخل پنج  یبودم... خانم ماری اتاقم نشسته بودم و منتظر ورود ب ی روز بعد تو صبح
 وارد شد.  نیبود که نوش ی رفت نوبت نفر بعد ت یز یماهه باردار بود بعد از و

 به حالت گله گفت: یاز سالم و احوالپرس بعد

معرفت   ی... بینه احوال یرفته... نه حال  ادتیمنو  ی کرد دای جونت رو پ م یمر  یاز وقت ـ
 مهسا خانم؟!  ی دش

آشناتون کنم...   دیروز با  کیهم گفتم که  می اتفاقاً به مر ستیحرف ها ن نینه بابا بحث ا  ـ
 ی خوای منتظرن وقت گرفتن... م  رونی گناه دارن ب مارهای ب ستیاالن وقت گله ن م یبگذر

 م؟ یکن یبمونه بعد از ظهر صحبت م

 گرفت و گفت:  یحق به جانب ی  افهی ق نینوش

 نوبتم نشستم   ی منتظرم و تو رون ی هست که ب  ی ساعت ک یمحض اطالعتون من االن   ـ



 نگفت؟!  یزیِا... چرا پس بهناز چ ـ

 کرد و گفت: یم یطور داشت با انگشتاش باز نی که هم نینوش

   شتیاومدم پ ضی خودم ازش خواستم، آخه من امروز به عنوان مر  ـ

 ! ؟ی ومدیچته که خودت از پس خودت برن نمیبگو بب !... حاال ض؟یتــو؟!.... مر  ـ

 ی ام کن نهیخواست تو معا یدلم م  امینه که برن ـ

نبود اما حس کردم   یخاص زی اومده بود من هم کمکش کردم البته چ  شی براش پ یمشکل
 راحت شد و رفت.  الشیکرده... خ دای وسواس پ یچون در مورد خودِش کم

روز صبح که حاضر شدم تا از خونه  هیبه اومدن مهتا نمونده بود   شتریب یچند روز گهید
 مامان بهم گفت:   رونی بزنم ب

 د؟ یخر  می تا با هم بر ی ایامروز زودتر ب هینظرت چ ـ

 ؟ ی چ دی خر ـ

مثاًل  ینگاه به خودت انداخت هی می مهمون دار  گهیچند روز د ی... ناسالمتگهیلباس د  ـ
 ی دیو به خودت نرس ی دی خودت نخر ی برا یحسابدست لباس درست و  هی یاز کِ  یجوون

رو نداشتم   زها یجور چ ن یو ا  دیدل و دماغ خر  گهیوقت بود د یلیگفت خ  یراست م مامان
 مامان رو قبول کردم. شنهادی.... پدمی رس یو به خودم نم

  دی پسند یمامان م یو هر چ دی مرکز خر هی می زودتر برگشتم خونه و با مامان رفت یعصر
و آخر سر   ی مهمون ی دست بلوز دامن برا کی مانتو،شلوار، کفش و  ،ی... روسر می دی خر یم

 ادکلن زنونه و خوشبو انتخاب کرد و گفت:  هیکه مامان   یعطر فروش هیهم 

 بردار بوش خوبه   نمیا ـ

 .می رو گرفت و رفت شیشگیبابا هم عطر هم ی هم قبول کردم... و برا من



رفت بالخره مهتا و خانواده اش اومدند، با بابا   چند روز هم تند و پشت سرهم اومد و اون
  یکل دنشونیفرودگاه استقبالشون... نسترن بزرگ شده بود و خانم بابا از د  می و مامان رف

هم اومده   دی حم ی ... خانواده می خوشحال بود  یکرد همگ یم  هیذوق زده شده بود و گر
به خاطرش نبود، دو تا   یزیداشت و چ مریشده بود پدرش هم آلزا فوتبودند البته مادرش 

خونه   انی اصرار کرد ب یبا خانواده شون بودن که موقع رفتن مامان هر چ دی حم ی خواهرها
 کردند و رفتند.   یو از همون جا خداحافظ ومدندیما ن ی 

 چند روز بعد اونا رو هم دعوت کرده بود.  یمهمون ی مامان برا البته

به   دیرس ی باال راه افتاد وقت ی خونه مهتا چشماشو بست و به سمت طبقه  می دی رس یوقت
 زده گفت: جان یاتاق خودش چشماشو باز کرد و ه

 برگشتم  نکهی نکرده... چقدر خوشحالم از ا  رییتغ یچی خدا انگار زمان رو نگه داشتن، ه ی وا ـ

 گفت:   دی رو به حم بابا

بشه و خونه   سی تا کارتون راست و ر دی بمون نجای رو ا  یچند مدت میگرفت می با مادر تصم ـ
   دیکن دایپ لتونیمستقل و باب م

 و گفت:  دیدستهاش  بهم مال مهتا

 هم قبول کنه  دیمن که از خداِم اگه حم ـ

 ی منم موافقم هر جور تو راحت ـ

 یو م می زدیو حرف م می بود  داریشب ب ی ها  مه یتا ن یو همگ می شب شام خورد اون
... نسترن خاله  دندی و مامان رفتند و خواب دی.... بعد دونه دونه اول بابا بعد حممید یخند

 بود. ده یهم سرشب خواب

رو   می براش حرف زدم، مهتا هم مر می کردن مر دایاز پ می بود داریو مهتا تا خود صبح ب من
 .ندشیخواست زودتر ببدلش  یلی شناخت و با هم دوست بودند خ یم



 داده که همه رو دعوت کرده؟  بیترت  یمهمون  هیمامان  یخبر دار یراست ـ

 ه؟ یمناسبتش چ ـ

 به تعجب گفتم:  ختهیآم یطنتیش با

 گه ی ورود خانم دکترِ د ی کلک؟!... خب واسه  یدون  یتو نم یعنی ـ

 سرخ شد  مهتا

 هی کارها چ نی... ادید یبابا خجالتم م ی ا ـ

با    شتریمهمون ها رو دعوت کرده بود و دو تا کارگر هم خبر کرد تا به قول خودش ب مامان
 یلیورود مهمون ها... مخصوصاً مهتا که خ ی برا می آماده بود ی.... همگمی مهمون ها باش

 بود.  دهیرو ند  انیوقت بود دوستان، اقوام و آشنا 

  یداریبودند و مهتا هم با همه د دهیمهمون ها رس  ی همه  گهیساعت هشت شب د حدود
 . می خوشحال شدن مخصوصاً مادر مر ی لیهم خ دنی و مهتا از د می تازه کرد... مر

 گفت:  می رو به مر یبه شوخ نی هم همون جا با هم آشنا شدن... نوش م ی و مر نی نوش اتفاقاً 

وش  و خ یبه مهربون  یدوست ی... آدم وقت ره؟یگ یاز من نم یخبر گهیگم چرا مهسا د یم ـ
 ! کاریچ خوادیرو م نینوش گهیشما داشته باشه د یمشرب

خوش گذشت... به خاطر وجود کارگرها خسته   یل یبود خ یخنده شب خوب ر یز  میزد همه
 . میهم نشد 

 شب که مهمون ها رفتند مهتا اومد سراغم و گفت:  آخر

 یِ عجب خانِم خوش سر و زبون می مر ی خاله  ـ

اونجا   شتریاونا اقامت داشتند، ما هم ب ی کرده بودم خونه  دای رو تازه پ می مر یآره، وقت ـ
 هم دوست شد  می مر ی شد که مامان با خاله   یجور نی... امی د ید  یرو م گهی همد



 چشمک گفت:  هیو   یخاص طنتیبا ش و

هم   یخوش رنگ یِ داره!.. چه کت زرشک یو موقر کی ش  ی جون چه پسر خاله  می مر  نی و ا ـ
 بود!  دهی پوش

  یزی چه سرگذشت غم انگ یاگه بدون یول ی!... آره پسر خوب ؟یگی رو م ی!... عل؟یکـ ـ
 داشته؟ 

 گفت:  ی حوصلگ یبا ب مهتا

هم   گهی تا د  شیش چ یکه داشت ه ی که بوده امشب حواس شش گانه ا یحاال هر چ ـ
 .دیی پا یکرد و م یقرض کرده بود و فقط تو رو نگاه م

 تعجب گفتم: با

بهتر بگم    ایکه زنش   شیخدا از ده سال پ ی اون بنده  یکن ی!!... نه بابا اشتباه م؟یعل یک  ـ
 یبود حاال امشب چ اوردهیرو از تنش در ن اهیغرق شده، س ایدر ی روزه اش تو کی عروس 

من بود، اون اصاًل    شیحواسش پ یگیدونم... اون وقت تو م ینم دهیپوش  یشده که زرشک
  ریبرو بگ  ، ی خسته شد ی ادیز  نکهیره؟... پاشو پاشو مثل ا بزا یش کسی حواس داره بخواد پ

 بخواب  

کرد و از   یم   تشی بود اذ  ده یکه پوش یی کنان وارد شد لباس ها هینسترن گر نیح نیهم در
 مادرش کمک خواست.

 یها پاشو لباس راحت یخاله زنک باز نی عوض ا ؛ی دکتر شد گهیشما د یمهتا جون آبج ـ
 فرشته کوچولو ک ن... ن یتِن ا

 رفت گفت:  یکه م یبلند شد ودست نسترن رو گرفت و درحال مهتا

  ر یبگ یاز من گفتن بود... تو به شوخ یچشم من رفتم... ول ـ

 



                                             ********************* 

 م ی مر

پسر   نیا خونه تماس گرفت... اب یعل م یبرگشت نایمهسا ا ی که از خونه   یروز ی فردا درست
 پاک عقلش رو از دست داده بود و عوض شده بود. 

کرد چه  یبه زور حال و احوال م  دیبه ع دیکرد؛ ع یکارها نم نیوقت از ا چی اون ه آخه
لبام نقش  ی رو نیر یهم براش خوشحال بودم و لبخنِد ش یزنگ بزنه، از طرف نکهیبرسه به ا 
 بست. 

 سالم دختر خاله... حالت خوبه؟... آقاتون و بچه ها خوبن؟  ـ

 ؟ یداشت ی... کار؟ی سالم پسرخاله ممنون همه خوبن... تو چطور ک یعل ـ

 نه راستش... راستش ـ

 بگو راحت باش  ـ

 د؟ ی دی ... نظرش رو پرسد؟ی خواستم بدونم با مهسا خانم حرف زد  ـ

 :دمی کنم... پرس تشیبزارم و اذ سر به سرش  ی ام گل کرده بودو خواستم کم یجنس بد

 ! ؟یچ ی !... نظرش درباره  ؟یحرف؟!... حرف چ  ـ

 که ـــــــــــــ مگه مامانم نگفته؟!  ی همون مورد ـ

 ؟ یگ یم  ی چ نمیرو؟... واضح حرف بزن بب یچ ـ

 گه ی ازدواج د ـ

... من مهسا رو  ؟یمطمئن ی که کرد یکه از انتخاب نِ ی منظورم ا یعنی... ؟ی پسر خاله مطمئن ـ
داشته و   یزمونه باهاش سر ناسازگار یخوب و خانِم... منته یلیشناسم خ  یم یاز بچگ

... حاال  ینیبچه اش رو از دست داده که داغِ سنگ  ی شوهرش نامرد از آب در اومده و از طرف



رو نداره خودش شکسته است اگر همه جوره   گهیشکست د هیطاقت  سامه گهی دونم د یم
  هیو  یهست   تیمی عشق قد  بندیمنم دست به کار بشم واگر نه اگه هنوز پا  ی دفکرهاتو کر

 .رونیب  ایاز فکرش ب یمهسا رو خوشبخت کن یکه نتون ی دی درصد احتمال م

 سکوت گفت:  یپس از کم یعل

که فکرم رو   یِ مهسا تنها کس با ی ساله که شب و روز ندارم... بعد از ز کی  کی نـه االن نزد  ـ
و   شمیکنم کنار مهسا خوشبخت م ی خسته شدم حس م گهیهم د  ییها مشغول کرده، از تن

بدم و خوشبختش کنم.... حاال اگه امکانش هست شما هم    هیحس  بهش هد نیتونم ا  یم
 ه؟ یاصاًل نظرش چ  نمیبزار بب ونیم ررو باهاش د هیقض نی زودتر ا

 دم یروزا خبرش رو بهت م  نیباشه منم هم ی حاال که فکراتو کرد  ـ

رو  هیبا خودم فکر کردم که قض  یرو گذاشتم کل  یو گوش می کرد یخداحافظ نکهیاز ا  بعد
وارد نشه   ی خدشه ا مونیوقت قبول نکرد به دوست هیبزارم که اگه  ونی چطور با مهسا در م

 جهینت  نیکلنجار به ا یحرف ها... بعد از کل نی درکش نکردم و ا  نکهیمتهم نشم به ا ای
نظر   می مستق ریبزارم و ازشون بخوام غ ونیو مامانش در م مهتارو با  هیکه قض دمیرس

برن جلو، اگر هم    دمیخبر م یمهسا رو بپرسند اگر نظرش مثبت بود اون وقت به خاله و عل 
شکنه و   یکه م  یاز دِل عل ریمونه البته به غ یمثل اول م زی افته و همه چ ینم ینه که اتفاق

 .ادیهم از من بر نم یکار

و مطِب و   ستیدونستم اون وقت روز مهسا خونه ن یصبح بود م ازدهی  م،یده و ن ساعت
و    رونینداشتم حاضر شدم و از خونه زدم ب یخودم هم مدرسه هستند و مزاحم ی بچه ها

 . خواستم بگم رو تکرار و مرور کردم یرو که م ییتا برسم خونه شون چند بار حرف ها

رو برداشت در  باز کرد و رفتم داخل.... مامان مهسا اومد   یدر رو فشار دادم؛ مهتا گوش زنگ
 استقبالم و گفت: 

 جان؟!  میباشه مر  ریخ ـ

 من هم گفتم:  یاز سالم و احوالپرس بعد



 رِ یخدا بخواد خ ـ

 کردم یسر زده اومده بودم معذرت خواه نکهیهم از ا بعد

 ست یخودِت... فقط االن مهسا خونه ن ی خونه  یِ چه حرف نی نه دخترم ا ـ

 مزاحم شدم    نیهم ی دونم اصاًل برا یآره م ـ

 زدم و گفتم:  ایور و اونر نگاه کردن بالخره دل رو به در نیا یاز نشستن و کم  بعد

ازم خواسته با مهسا در   یمدت  هیمزاحمتون شدم،  یدر مورد پسر خاله ام عل قتشیحق
نکنه مهسا ناراحت بشه، سر ازدواج   دمی بت کنم... راستش منم ترسمورد ازدواج صح

بزارم... فقط   ونیگرفتم اول با شما در م میکه تصم  نِ یصحبت ها... ا ن یو ا  شیقبل
  د،ینزن یاز خواستگار یبودم و اصاًل حرف  نجایمن ا  دی که به مهسا نگ نِ یکه دارم ا یخواهش

اگه مثبت بود اون وقت بهش   دی بپرس یلفقط نظرش رو راجع به ازدواج مجدد و بعد ع
 .دی اریرو ن یاگه نه که اصاًل اسم عل دیبگ

 و گفت: دی خند مهتا

 ؟ ی ترس یقدر م نیجون حاال چرا ا میمر  ـ

ناراحتش   ده ی که کش یخوام بعد از اون همه بدبخت  ینم ستینه مهتا جان بحث ترس ن ـ
 کنم.  تشیاذ  ای

 گفت:  یمهسا با مهربون مامان

 راحت  التیخ میزن یجون... باهاش حرف م  می باشه چشم مر ـ

                                                  ***************** 

 مهسا 



کرد  یکه از مطب برگشتم خونه نسترن بدو بدو اومد طرفم و خودش برام لوس م  عصر
لم خراب بود خودم ... اما اون روز اصاًل حوصله نداشتم حادمشی منم بغلش کردم و بوس

اگه بود االن   نکهیگرفت، ا یافتادم تمام وجودم رو غم م یمهبد م ادیدونم چرا؟...  یهم نم
 کرد. یم یبا نسترن باز

که  ییافتادم که کنار رضا به هدر رفته بود تمام اون روز و شب ها  ییتمام اون روزها  ادی
هم   دی بود که هدر رفت شا من  یکنم جوون یرفت... احساس م  غمایبه  یکنار اون روان
 ادیها ندارم که  هیو ثان قیجز حسرت از اون دقا  یزی خودم بود که االن چ ریهمش تقص
 عاشقانه گذشت و دود شد.  ی جمله  هیگفتن    سرتکه در ح ییکنم... سالها

کردم...   ی م یگذشته و حسرت ها سرگردان بودم و پله ها رو دمغ و الجون ط  نیهم ی تو
اشک رو که   یِ و حرص گذشته داغ الیدِر اتاق از هجوم فکر و خ ی  رهیدست بردم به دستگ 

اتاق   کیاشکم منتظر بود تا نزد ا یگونه ام حس کردم، گو ی سوختن دلم بود رو رو ی  جهینت
 ا خودم زمزمه کردم:ر بشه  بیام بشم تا سراز ییتنها

من بر سر راه افتاده   ی به دلم                  چه کنم خانه  دی غم به هر جا که رود سر زده آ
 ست 

طور که داشتم وارد   نیقدر غرق در افکار خودم بودم که متوجه حضور مهتا نشدم هم اون
مهتا رو   رو رو شونه ام حس کردم... سرم رو که برگردوندم یدست ین یشدم سنگ یاتاق م

 : دیپرس یبا مهربون دمید

 افتاده؟!  یشده؟... اتفاق  یزیچ ـ

 نه دلم گرفته   ـ

متوجه من و مامان   ی قدر تو خودت بود نی ا ن،ی قربون دل خواهر گلم برم.... فقط هم ـ
 ی نشد



نگاهم کرد... من هم داشتم   رهی تخت نشست و خ ی تو اتاق اونم دنبالم اومد و لبه  رفتم 
دوست داشتم بهش بگم از اتاق بره و تنهام بزاره    ی لیکردم، خ یمانتوم رو باز م ی دکمه ها

 حرف زدن هم نداشتم. ی حوصله  یاما نتونستم ول

 بلند شد و گفت:  دی دمغ و سکوت منو د ی  افهیکه ق مهتا

 مزاحمتم... من برم   نکهیمثل ا ـ

 ست ینرمال ن ادی ن ز... حال میستی نه مزاحم ن ـ

 شده؟  یخب بگو چ ـ

وقت خوب    چیکه ه یمی زخم قد هیبود جز  فتادهین یگفتم، اتفاق یبهش م دی با یچ آخه
 نگفتم  یزیداد.... چ یکرد و آزارم م یسر باز م یو هر از چند گاه شدینم

 ؟ ی مهبد افتاد ادی نکنه باز  ـ

  یزیچ  گهی... مهتا هم کنارم نشست و دهیگر  رینتونستم خودم رو کنترل کنم، زدم ز  گهید
که احساس کردم درد  قهی... بعد از چند دقختیو آروم اشک ر دینگفت، منو به آغوش کش

 با غم زد و گفت:  ی ... مهتا لبخندرونی زخمم کمتر شد و حالم بهتر شد از بغلش اومدم ب

اصاًل بهش فکر نکرد... من  نکه یا ایرو فراموش کرد   هیقض  نیا شهیکه نم دونمیم زمی عز ـ
تو غمت    میتون یفقط م می تو رو درک کن میتون  یکدوم ما هم نم چی و ه  دمیبهت حق م

هم   ایدن نی ا ی ها یتمام خوش یدرِد حت ی رو بدون که انسان زاده  ن یاما ا  می باش کی شر
از  یرنج و سخ ی هاهم نباشه انسان تو نیخب اگه هم ماگول زنک و دل خوش کنِک ا

 . رهیم نیب

 یدون ی... می ایباهاش کنار ب یطور هی دی با یول یمهبد رو فراموش کن یتون ینم دونمیم
  نی ا دی کنه با  یراحت زندگ  یرحم کم یب ی ایدن ن یا  ی بتونه تو نکهیا  ی به نظر من آدم برا

و   کی کوچ ی ها یکنه و خوش ک ی خودش کوچ ی بزرگ رو برا ی ه باشه که غم هاهنر رو داشت
کوچولو از کنار ساحل  یگوش ماه هیکردن   دایجلوه بده مثل پ رگرو بز  تی اهم یبه ظاهر ب



فرصت   نی و بعد از چند روز ا  یشونه به موهات بکش هی یکن یفرصت نم  یوقت یحت ای
 داره. یچه لذت یدون  ینم شهی موهات از هم باز م ی و گره ها دهیبهت دست م

اون   ومدیم ادمی  یگفت از وقت  یآخر مهتا خنده ام گرفت... آخه راست م ی جمله  نیا از
داد... و  یکار رو انجام م ن ی بار ا ک یشونه کردن موهاش تنبل بود و هر چند روز   ی برا

مهتا باهاش بحث   ی سرِ موها شه یسرم سبک شد... مامان هم شیگفت آخ  یبعدش هم م
 کرد. یم

هم   یوقت  ستی شونه کردن موهات سخت ن ی به اندازه  یکار چیه ایدن نی ا ی آره واال تو ـ
 ی شد مثال که زد  نمی... ایکن یذوق م یکل یتمومش کن

   دن یخنده و مهتا هم باهام شروع کرد به خند   ری دوباره زدم ز بعد

 بخند  شهیشاد باش... هم شهیآهان هم ـ

 بهم بگه   یزیپا و اون پا کرد که چ نیا  بعدش

 بگو راحت باش...  ـ

 به من انداخت و گفت:  ینگاه

 بگم؟!  یزیچ خوامیم ی دیِا... فهم ـ

 مقدمه گفت:  یبا نگاهم بهش فهموندم که حرفش رو بزنه... اون هم ب 

 ؟ یکن یتو اصاًل به ازدواج فکر م ـ

 گفتم:   با انگشت اشاره شروع به خاروندن ابروم کردم و کالفه

  یفکر کنم... راستش رضا چنان درس اسمن یمونده به   نیهمه سمن هم  نیا  ونی بابا م ی ا ـ
 بهم داد که ــــــــ



حاال جون با اون به   ستندیآدم ها که مثل هم ن ی رضا.... رضا... همه   یبابا تو هم ه ی ا ـ
 ؟ یتا آخر عمرت تنها بمون ی خوای م ی مشکل برخورد

حرف   یاگه کس ش یچند وقِت پ ن یکالمم منعقد بشه راستش تا هم یزار  یتو که نم دمینال
که نظرم عوض   یاما االن چند مدت زدمی م ریاش رو با ت هیسا  دیکش  یم شی ازدواج رو پ

  یم دم،یکنم اما خب بهش رو نم  یحس م میزندگ  ی خال عشق رو تو ی شده... راستش جا
 بار هم اشتباه کنم.  نی ترسم ا

جور   نیقبل از عقد مشاوره برو و خوب فکر کن... پس ا م،یکن یم قیبار خوب تحق نینه ا ـ
 نظرت راجع به ازدواج مثبِت؟؟  دمیکه فهم

 نداشته باشه آره  یاگه مشکل ـ

 گفت: ش یبدون حرف پس و پ هوی  بعد

 ؟؟ یباشه چ می مر ی پسر خاله   یاگه عل ـ

 بهش رفتم و گفتم:  ی غره ا چشم

 ست ین ندی اصاًل خوشا نیو ا کنهیم یزندگ  بایبا ز اوهامش هنوز  ی تو یول  هیپسر خوب یعل ـ

 ه؟ ی... اون وقت نظرت چ؟ینباشه چ  یکنیطور که تو فکر م نیاگه ا ـ

 که برق گرفته باشه منو رو به مهتا گفتم:  یدفعه انگار هی

 شده؟  یزی ... چ؟یپرس یم یحاال چرا در مورِد عل ـ

 کرد و گفت: رکانهیز ی خنده ا مهتا

  ینظر گرفته تو قبول نم ریآدم تو رو ز  نیگفت، بهت نگفتم ا  یحس من دروغ نم ی دید ـ
عالقه دو طرفه است پس نظرت   ادیطور که بوش م  نیحق با من بود... ا ی دیحاال د ی کرد

 مثبِت؟ 



 رو جمع و جور کردم و گفتم:  خودم

 نه؟  ای شده   یچ یگیم ـ

 فتم: دوباره سئوالش رو تکرار کرد و من هم در جواب گ مهتا

اعضا خانواده   ی کنم تا نظر مثبت رو از همه  اط یاحت  یلی خ دیبار با  نی بگم... ا یآخه چ ـ
 دم ینشد جواب نم دیی نگرفتم و از همه لحاظ تا

 هم نظرشون رو بدن  هیرو بگو تا بق ه یاول ی حاال تو بله  ـ

 : دمیکالفه پرس منم

 شده؟  یچ  گهیبگو د ـ

 کرد   فیرو کامل برام تعر  هیقض مهتا

 نگفت؟! یزیبه خودم چ می چرا پس مر ـ

 یراجع بهش بکن ی ا  گهید ی از دستش و فکرا یناراحت بش د یترس یراستش م ـ

 ! ؟ی چ یعنی ـ

خالصه که   ادین ونی به م می از مر یدونم... نگاه کن تو رو خدا مثاًل قرار بود فعاًل اسم ینم ـ
   ی دیزبونم کش ریاز ز

 به بغل وارد اتاق شد و رو به من گفت:  نسترن  مامان

 ... ناراحت شده ؟ ی بد چرا دختلمو بغل نکرد ی خاله  ی ا ـ

نسترن رو هم نداشتم...   ی حوصله  یگفت اون قدر حالم بد بود که حت  یراست م مامان
کردم  و ازش   یهم باهاش باز  یو کم دمشیبلند شدم و از بغل مامان گرفتمش و بوس

حواسم به مامان بود که آروم و با   یچشم ریکنه... ز یکردم تا باهام آشت یمعذرت خواه



  یهمه چ ی عنیشد" ... و مهتا هم دستش رو برد باال   ی"چ هک  دی پرس یزبون اشاره از مهتا م 
 مرتِب 

 مهتا گفت:  قهیاز چند دق بعد

 گم که نظرت مثبِت  ی و م رمی گ یتماس م می پس من با مر ـ

 رو به مامان گفتم:  رونینگفتم، مهتا که از اتاق رفت ب یزیهم چ من

اون وقت   دی کرد دشیی اگه کامل تا دی صحبت کن ی بار لطفاً اول خودتون با عل  نیمامان ا ـ
رو براش    طمیو شرا  نمیش یکرد... اون وقت خودم م دیی مشاور اگه اون هم تا ش یپ می ریم
  خوامی.... نمدمی رو م یبعد جواب قطع شمیشنوم و باهاش آشنا م یاونو م طی گم و شرا یم
 نم بار هم اشتباه ک  نیا

 تکون داد و زمزمه کرد:  یسر مامان

ترسه... حاال شب باباتم   یهم م د یو سف اهی س سمونیاز ر  دهی حقا که راست گفتن مار گز ـ
 رِ یبخواد انشاهلل که خ ی... تا خدا چه؟ینظر اون چ  می نیبب می بزار  انیاومد در جر 

 رو برداشت  یساعت بعد تلفن زنگ خورد و مامان گوش کی   باً یتقر

 شما؟  د یسالم ببخش ـ

 ـــــــــــــ

 نشناختم... دی ببخش دیی مه لقا خانم شما ی وا ی ا ـ

 ـــــــــــــ

 شمارو رسوندن غامیو پ دنی جون زحمت کش م یبله... بله مر  ـ

 ــــــــــــ



نظرشون   مینیبب م یبزار ونیرو باهاش در م  هیباشه چشم... حاال که آقا مهران اومد قض ـ
 م یزار یقرار م هی... حتماً باهاتون ه؟یچ

 ــــــــــــ

 خوبه  دیر یباشه... فردا تماس بگ ـ

رو گذاشت با خنده رو   یمامان که گوش ،یتعارفات بهم کردند و بعد خداحافظ یسر کی  و
 به من و مهتا گفت: 

دختر سرعت نور داره فکر کنم تا مهتا باهاش تماس گرفته اونم معطل نکرده و خبر   نیا ـ
 ی رو به خاله اش داده.... خدا حفظش کنه دختر خوب

 خاله مه لقا بود؟  ـ

 آره  ـ

 : دیپرس مهتا

 گفت؟  یم  یامان چخب م ـ

صبر کنن    کمیبزاره منم گفتم   یخواست قرار خواستگار یذوق زده بود و م گهی د یچیه ـ
 به باباتون بگم بعد  دی اول با

گن   یرو بهش م هیقض  یو من رفتم اتاقم تا وقت می که بابا اومد شام رو دور هم خورد شب
 .دمیکش ی ساله خجالت م  جدهی هفده ه ی مثل دخترها یدونم چرا ول یاونجا نباشم... نم

که به  ییزهای اون چ ی دو ساعت بابا صدام زد  تا نظرم رو بپرِس... منم همه  یکیاز   بعد
 مامان گفته بودم رو به بابا هم گفتم 

 یهم به نظرم بهم م طتونی... شرامیسطح هی تو  یو مال ی که از لحاظ فرهنگ نجایتا ا ـ
خب حتماً در موردش   یول دمی ازش ند یزی چ میکه داشتهم  ی چند برخورد نی ا ی خوره، تو
 کنم. قیکامل تحق



  ی دختربچه  هی  گهینشستم... من د نهیآ  ی اتاقم تنها شدم رفتم و رو به رو ی تو یوقت شب
تونست سرنوشت   یانتخاب م نیشده بودم... ا می سوم زندگ  ی نوجوون نبودم، و وارد دهه 

 کردم.  یعمل م دهی سنج دی منو رقم بزنه پس با

کرد که ازم  یوقت به ذهنم هم خطور نم چیه یول  ومدیخوشم م ی وقار و متانت عل از
 ذهنش بهم فکر کنه. ی گوشه  یحت ایکنه  یخواستگار

هستش راحت تر و   ییو مملو از تنها ست یاتاق ن نیا  ی کس جز خودم تو چیکه ه االن
که  یل ی از دال یکیتونم با خودم حرف بزنم و رو راست باشم...  یم  ی پرده ا چیبدون ه
  شهیهم  هیقض نیبود من تا قبل از ا  با یبه ز قشیرو قبول کردم عشق عم  یعل یخواستگار

 .ردمک  ی م نیعشق و عالقه رو تحس نیا

بار   کی که  یلحظه با خودم گفتم کس کی گذاشت  ون یرو باهام در م هیمهتا قض یوقت
 ی برا یخوب ی  نهیبعد از مرگ معشوقش عاشق بمونه حتماً گز یتونسته عاشق بشه و حت

 تونه باشه. یم یزندگ 

  صی که نداره حر یزیکه به شدت در مورد چ نِ یکه انسان داره ا یبیعج  ی از خصلت ها یکی
 ...  شهیم

  ینالن و م یت ها از دست بچه هاشون موق یل یاز آدم ها که بچه دارند و خ یلیخ مثل
  کیشه به دنبال  یکه بچه دار نم یغِم" حاال از اون ور کس یکه بچه نداره ب یگن" کس

و فکر   ره یگ  یقرار م ی فرزند یب ن یتحت شعاع ا  شی بچه دار شدِن و تمام زندگ  ی برا یراه
شه حاال هر چقدر هم بهش بگن بچه   یتمام مشکالتش حل م هکنه اگه بچه اشته باش یم

... خالصه که تا به  نِ ی ریگه درد سرشم ش یداره، درد سر داره م تیکنه، اذ  یم هیشب گر 
 کنه. یهم صدق م گهی د ی زهایدر مورد چ  هیقض نیا شهیمقصودش نرسه آروم نم

از ته دل دوستم داشته باشه، بتونم براش   یکی نکهیدر حسرت ا شهیخوِد من که هم  مثل
منطق  ی ب ی وقت ها حرفها  یبعض نکهیا ایاز کنم و اون هم نازم رو با جون و دل بخره  ن

  یها برام حسرت شده بود، سع نیا ی عشق و عالقه قبولش کنه... همه  ی بزنم و اون از رو



 یبا عل دی کردم شا یاالن احساس م یول امیکنار ب یزندگ  ی  احسرت ه نی کرده بود با ا
 حس ها رو تجربه کنم. نی بتونم ا

 بزارم.  ون یدر م یتونستم با کس یوقت نم چی بود که ه ییفکرهام و حرفها  نیا

  نیبره و ا یوجود داره که آدم اونا رو با خودش به گور م ییحرفها هی یهر آدم یزندگ  ی تو
 . شدیمن و من رد و بدل م نیاز اون جمله حرفها بود که ب

  یشدم مهتا هم داشت حاضر م داری صبح که از خواب بخوابم برد،   االتیفکر و خ  نیهم با
 برن دنبال کاراشون... منم به طرف مطب راه افتادم.  دی شد که با حم

شد که از هم    یرومون نم دی دونم شا  ینداشتم، نم یخبر  می شد که از مر  یم یروز چند
 دونستم.  یاونو نم  یمن واضح بود ول لی... دلمی ری بگ یخبر

عصرونه رفتم خونه شون،   ی بعد از چند روز تماس گرفت و باهام قرار گذاشت.... برا  بالخره
 گفت:  یبغلم کرد و به شوخ دمشی د یوقت

 عروس خاله؟ یچطور ـ

 کردم و گفتم:  یاخم

 ؟ ی شد طون یش ـ

ما رو   ی دل پسر خاله  ی کرد کاریبد جور عاشقت شده... چ یعل رم،یتقص یـ باور کن من ب 
 ؟ ی برد

ام   یمیعشق قد ادی... اوردمیخودم ن  ی به رو یزیدلم آب شد اما چ  ی که گفت قند تو  نویا
  ستندین ی توجه نکردم که پدر و مادرم راض نیشدم و به ا  یطور احساسات  نیافتادم که هم

 که من با رضا ازدواج کنم.

و دوباره شکست    رمینگ میگرفتم تا اشتباه تصم   یخودم رو م ی سخت جلو  نیهم ی برا
 : دی ازم پرس میدفعه مر  هینخورم... 



باورم   ی که تو در مورد ازدواج گرفته بود ی ... با موضع؟ی شد که قبول کرد  یناقال چ یراست ـ
رو با من در   هیقض نیوقِتکه خاله مه لقا ا یلی!... االن خیقبول کن یراحت  نیبه ا  شدینم
 .یکردم تو ازم ناراحت بش ی فکر ممطرح کنم چون   دمیترس یگذاشته اما من م  ونیم

 بهش انداختم و گفتم:  قیعم ینگاه

 قاتیهم که تحق ی... تا وقتیخواستگار  ی شدم برا  یاما من هنوز قبول نکردم... فقط راض ـ
گم، تازه بعدش   ینم یزیبابا در موردش کامل نشه و نظر مساعدش رو اعالم نکنه منم چ

و سنگهام رو با خودش وا   نم یکنه... اون وقت بش دیی مشاوره تا ازدواج ما رو تا  میبر  د یبا
  جادیا نمونیب  یباشه دوست ندارم وابستگ ی رفت و آمد خوامیهم نم  موقعبکنم... تا اون  

 بشه.

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم  هی می مر

سربسته   ی هندونه  هیدرسِت که ازدواج  دمیاوه ...اوه... چه خبرِت... البته بهت حق م ـ
  نیداره اما خب ا یاتیکه طرفت چه خصوص یبفهم  یتون ینم یاست و تا واردش نش

نه؟....  ایداره  یزندگ  هیشروع    ی الزِم که آدم بفهمه طرفش حداقل ها رو برا هیاقدامات اول
تونه   یگم که اون م  یشناسم بهت م یرو دورادور م  یعلکه   یبه عنوان کس یول

صدا رو   یب  ی ادهایاعتقاد داشتم که خدا جواب فر شه یمن هم یدون یخوشبختت کنه... م
 تو از طرف خداست.  ی صدا یب ی ادهایجواب فر  ی و به نظرم عل  دهی قشنگ م یلیخ

بالخره جواب داده... خدا  ی از خودت نشون داد تی قبل یکه تو در مقابل رضا و زندگ  یصبر
 بندهاش هست.  ی حق نشسته و حواسش به همه  ی جا

 باشه  یگیکه م ینیهم دوارمیام ـ

 هفته بعد بابا نظر مساعدش رو اعالم کرد و گفت: دو

راحت شد و با   الم ینداره... از اولشم نظرم مثبت بود اما حاال خ یآقا مشکل یبه نظرم عل ـ
 کنم. یم  دشییتا لیدل



دو بار  یکینداشتم، فقط   یبا عل ی مالقاتمدت اصالً   نیمشاوره بود و من تو ا  نوبت
بار سوم قرار گذاشت که   ی مادرش اومده بود خونه مون و با خانواده ام حرف زده بود... برا

و    ارهیرو هم با خودش ب یدفعه من از مامان و بابا خواستم که اجازه بدن عل ن یاما ا ادیب
 اومد... ینیری با دسته گل و ش یبار خاله مه لقا بهمراه عل نیو ا دناوناهم قبول کر

طور   نیا  دمی د م،ی ساکت بود  قهی... هر دو تامون چند دقمیدادند تا با هم حرف بزن اجازه
 سکوت رو شکست و گفت:  یبگم که قبل از من عل یز ی خواستم چ شهینم

 د؟ یبگ  یزی چ دی خوا ینم ـ

  نِ ی تر از ا دهی چیپ یلیخ یندارم، زندگ  ییسرپا  ی حرف زدن ها نیبه ا ی من اصوالً اعتقاد ـ
 ست یمعارفه بد ن ی خب برا ی... ولمی ری بگ یمیبراش تصم  میبخواه قهی که در عرض چند دق

 چرخوند... جواب داد:  یبود و دو انگشت شصتش رو دور هم م ن ییسرش پا یعل

 بله حق با شماست  ـ

هم با خبرم...  نیکه متحمل شد  یبرام گفته... از رنج تون ی از شما و زندگ  شی کم و ب میمر  ـ
که چرا   نِ ی دونم ا یکه نم یزیدونم... تنها چ  یها رو همه رو م نی سن و سالتون، شغلتون ا

 د؟ ی و ازدواج انتخاب کرد  یزندگ  ی من رو برا

  یبه من انداخت و بعد از مککث کوتاه یانگشتان دستش متوقف شد و نگاه چرخش
 گفت: 

  کنهی وجود داره که حال منو خوب م یرفتار و نگاهتون آرامش ی تو  یول  دونم ینم ـ

 ! ن؟یفقط هم ـ

 ... نی بله فعاًل فقط هم ـ

 فعاًل؟!  ـ

 زد و گفت: یحیمل لبخند



از آرامش هم   ریبه غ یزی ... مگه ما آدم ها چستین یزیبه نظر من کم چ یول ـ
بعد نظر مثبت خانواده و   ق یاول تحق دی که شما گفت دمی شن می ... و چون از مرم؟ی خوایم

منم قبول کردم و به خواسته   دی دی نم یو تا اون موقع جواب قطع دیبدون د یمشاور رو با 
 تون احترام گذاشتم 

و ازتون ممنونم که   دی کنم بهم حق بد یمن بوده خواهش م ی ها خواسته  ن یبله... بله ا ـ
 .دی و احترام گذاشت دی توجه کرد

من   دیمشاوره؟... هر وقت شما بگ ی برا می بر ی... خب حاال ک دمین حق مبله کاماًل بهتو ـ
بچه ها رو   شهیبهتره چون کالس ندارم... نم یل یآماده ام... فقط اگه پنج شنبه باشه خ

 یبچه هاشون رو رو م ی دی بدون معلم گذاشت، به هر حال پدر و مادر اونا هم به ام
 فرستند کالس 

 خوشم اومد   یلیکه داشت خ یت یاحساس مسئول از

  دم ی و بهتون خبر م رمی گ یباشه وقت م ـ

رفتند مامان و مهتا اومدن و نظرم رو   یمالقات ما شکل گرفت... وقت نی اول بیترت ن یبه ا و
 دن ی پرس

 گه یم یمشاوره چ نم یخوب بود تا بب زیکه همه چ  نجایتا ا ـ

فکر بودم که بهناز با    ی ومطب نشسته بودم و سخت ت ی غروب تو ی روز بعد دم دما  چند
و شروع کرد به   زمیم ی دسته گل وارد شد... پاکت و گل رو گذاشت رو هیپاکت و  کی

 تشکر 

 ه؟ یچ نایشده؟... ا یچه خبرِ؟!... چ ـ

که ازتون قرض کردم بابِت   یهمون پول نیشد ا  ری که د دیببخش  یبا عرض شرمندگ  ـ
 دخترم  یعروس

 هم تشکر کرد و گفت:  یکل



 گردوندم  یو اگر نه زودتر بهتون برم دیطول کش یوام مون کم ـ

 بزار بمونه   یاگه الزم دار  ستین ی بهناز جان عجله ا ـ

 م یدعاتون کرد  یشده... ممنون کل  رید  یلیاالنشم خ نینه خانم جون تا هم ـ

 شه یفکر کنم دعاهات داره مستجاب م ـ

 :د ید و پرسنگاهم کر ی با شعف خاص بهناز

 چطور؟!  ـ

 کردم... بهناز دستاش رو برد باال و گفت:  فیرو براش تعر  یعل  ی من کل ماجرا و

 رِ یخدا رو شکر انشاهلل که خ ـ

                                                **************** 

  میشنبه همون هفته از مشاور وقت گرفتم، دوست بابا بود همون که آرش رو برد پنج
بار تنها برم   ک یمشاوره   ی برا  میبر   ییدو تا یبا عل نکهی... از بابا خواستم قبل از ا ششیپ
 دو روز قبل از پنج شنبه وقت گرفتم و رفتم   نیهم ی برا ششیپ

 ه؟ یازداج چ ی برا ارمیمع نکهی النم و ا یروح تیعلت طالق و وضع د،ی پرس میقبل یزندگ  از

براش  یچ نِ یکنه و بب ی ازدواج دسته بند  ی مالک هاش رو برا  دی گفت که آدم با یم
و ...   التیاخالق، سطح فرهنگ، تحص ،یی بایز  ایداره   یشتریپول ارزش ب ایمهمتره؟... آ 
 ی ... براشهیانسان خالصه نم کی ها در کنار هم و به طور کامل در   نی ا ی مسلماً همه 

کدومش    زهایچ  نیا ی همه  ن یب  مینیو بب میکن ی بند  رجهخواسته هامون رو د دیبا  نیهم
 نه؟  ایهست   نهی داره و در وجود طرف مقابل نهاد یشتری ب  تیمن اهم ی برا

  یلیخ نیاما ا کنهیآدم رو منحصر به فرد م هی اتیخصوص  نیا ی واضح ِ که وجود همه  پر
 .یفکر کن یمنطق د ی به هر حال با فتهیاتفاق ب  نی در ده هزار ا کی   دینادره و شا 



 م در جواب گفتم: ه من

ندارم،   یپول هم باشه مشکل   یاگه شوهرم گدا و ب یندارم حت یمشکل  یمن از لحاظ مال ـ
من سالمت روح و روانِش و اخالقش خوب باشه، آروم باشه، دوستم داشته باشه   ی مهم برا

 هستند  یها برام کاف نیو بهم عشق بده... هم

 زد و گفت:  ی مشاور لبخند خانم

 کنم ؟  دیی سالمت روانش رو تا ی خوا یدرست متوجه شدم پس از من م ـ

 بله  ـ

که   نِ یا زهای از اون چ یکینره که  ادتیداره اما   زهای چ یلیبه خ یبستگ  یزندگ  هی یداری پا ـ
  نیرو تام شیتونه زن و زندگ  یم یمرد احساس اقتدار کنه و حس کنه که از لحاظ مال

  یزندگ  ی تو  یزیکن هر چ یسع  نکهیا گهی د زیچ هیوقت فراموش نکن و   چیرو ه نیکنه... ا
و هم به   گمیرو هم به تو م نی شون نکن... ا سهیو با هم مقا  یکن وشبوده رو فرام   تیقبل

 خواستگارت 

 جلسه تنها صحبت کنم  ه یبا اونم  دی با یول

   دیکه شما اول با اون صحبت کن میایپنج شنبه  زودتر از ساعت مقرر ب  شهیم ـ

 ... شهیبله م ـ

 هم هماهنگ کرد    شیمنش با

 کنم   یمنم قبول نم  دینکن دش ییدفعه هم اشتباه کنم اگه شما تا  نی ا خوامینم ـ

از اسم شغلمون هم معلوِم   م،ید ی ... ما فقط راه رو نشون مستین ی شغل ما امر و نه ـ
 شتر یما فقط مشورت دادن نه ب ی  فهیاوره، وظمش

  یم حیخوش شون اومده بود... اما من ترج یاز عل د یاز جمله مامان و بابا، مهتا و حم همه
 مشاور صبر کنم.  ییدادم تا نظر نها



  میرو که زده بود  ییو حرفها   هیباهام تماس گرفت و چند و چون قض  می اون روز مر  ی فردا
 کردم. ف یمن هم براش تعر دوی رو پرس

 تا فراموش نکنه  یکن یادآوری ینره که پنج شنبه رو به عل  ادتی  یراست ـ

 ؟ ی چ ی برا ـ

 شدم و گفتم:  یشاک

 م؟ ی مگه وقت مشاوره ندار ،یزن یم  ج یبابا تو هم گ ی ا ـ

 ؟ ی گیچرا خب خودت بهش نم ـ

 ازدواج ندونم ــــــــــ نیتا نظر مشاوره رو راجع به ا ـ

 دمی.. باشه فهمباشه. ـ

... دمید یخانواده م ی اعضا ی صورت همه  ی رو تو ی نگران ییجورا هی  د،ی شنبه از راه رس پنج
که  ادیب   شیپ یخوششون اومده بود دوست نداشتن اتفاق یچون از عل  دیدونم شا  ینم
 .ره یازدواج سر نگ نیا

دنبالم... اولش   ادیم یمه لقا با مامان تماس گرفته بود و بهش گفته بود که عل  خاله
کنم   شیکنم عصبان یراه سع ی فکر کردم بهتره که باهاش برم و تو  یخواستم قبول نکنم ول

 ه؟ یعکس العملش چ نمیتا بب

  ی آدم ها تو ،یکن شیکن عصبان یسع یرو بشناس یآدم  نکهیا ی مشاور گفته بود برا آخه
 . دمیخودشون رو راحت تر نشون م یِ مِن واقع تیبانعص

تونم اعصابش رو   یچطور م یعن ینبود، با خودم فکر کردم  یطوالن کی نیخونه تا کل ریمس
 هم روش حساِس  یلیو خ دهیرو تازه خر  نشیبودم ماش ده یشن م ی کنم، از مر کی تحر



و    شهیم ریخونه و اونم قبول نکرد و گفت که د  ادیمامان تعارفش کرد که ب   دیرس یعل یوقت
  یبه رسم ادب در صندل یعل ی... بعد از سالم و احوالپرس نییمعذرت خواست و من رفتم پا 

 جلو رو برام باز کرد. 

 یربع فاصله اش بود دو ساعت برام گذشت... وقت  کی که  یریزده نشد مس یراه حرف ی تو
اگه  یزود بجنب دی اول، با  اتی عمل ی باش برا به خودم گفتم مهسا آماده دمی به مقصد رس

 . یکن ی کار یتون ی... اون وقت نمکنهیو در رو برات باز م شهیم ادهیپ یدست دست کن

که توان داشتم در رو محکم   ییشدم و تا جا  ادهیرو پارک کرد بالفاصله پ نیماش یوقت
 انداختم  ی عل ی به چهره   یبستم و بعد نگاه

 زد و رو به من گفت:  ی لبخند

 داخل  میبر  گه،یجاست د  نیهم ـ

   دیدر رو محکم بستم ببخش ـ

 زد و گفت:  ی لبخند دوباره

 سرتون   ی نداره... فدا یبیع ادیم شیپ ـ

 کردم. یم یته دلم احساس خوشحال یدونم چرا ول ینم

  می شدم که برگرد  یم نیسوار ماش م یداشت یوقت  م،ی مشغول مشاوره بود یدو ساعت حدود
 خونه سخت تو فکر بودم و حواسم به اطراف نبود  

رو به  یبستن ج یآب هو وانیمشاور... حاال افتخار خوردن دو ل دیی تا نمی خب مهسا خانم ا ـ
 د؟ ید ی بنده م

 بهش انداختم و آروم گفتم:  ینگاه

 بله  ـ



و   ستادمیا  اط یچهارچوب در ح  ی خونه انگار همه منتظر برگشتمون بودند، تو می دی رس یوقت
داخل و اونم قبول کرد... اما من فقط تعارف کرده بودم فکر   ادیتعارف کردم که ب یبه عل
  ی ... بومی وارد راهرو شد  م یکرد یرو که ط اط یقبول کنه، طول ح یراحت  نیکردم به هم ینم

 پر کرده بود. خونه رو  ی فسنجون مامان همه 

اون نگاه ها   نی... بدیهمه نشسته بودند، نگاه هاشون به سمت ما چرخ می که شد داخل
...متوجه نگاه  دی خند یداشت و م نانیبود که با تمام وجود اطم ینگاه خاله مه لقا مادِر عل

 متعجب من شده بود که گفت:

باشم اما چه   نجایادونم قرار نبود که من امشب   یاز حضور من تعجب نکن دخترم، م ـ
تونستم   ی م ن یهم ی ... براشتریاز خودش ب یشناسم حت یکنم مادرم و پسرم رو خوب م
و اگر   می که حرفهامون رو بزن  نجایاومدم ا  نی... به خاطرهمهیحدس بزنم مشاور نظرش چ

رو انجام   یاصل ی... و بالخره خواستگارمیرو روشن کن اشم  فیو تکل می هست وا بکن یسنگ
 م ی بد

  یو اومد جلو به عل دیبگم که مامان به دادم رس د یبا  یدونستم چ ی نم دمیکش خجالت
 تعارف کرد 

  یچ جهی نت نم یکن بب ف یبعد تعر ارم،یب ی برات چا  نیپسرم بش ایآقا... ب یعل دییبفرما  ـ
 شد؟ 

 نشست تشکر کرد و گفت:  یمبل م ی طور که رو نیهم یعل

 د یرو از مهسا خانم بپرس جهینت ـ

 رو به من گفت:  مهتا

   ایجون برو لباست رو عوض کن و ب یبرو آج ـ

شام بموند اونام قبول   ی و مادرش اصرار کردند تا برا یبه عل یشب مامان و بابا کل اون
  یعقد رو هم مشخص کردند، خانواده ها م خ یکردند و موندن... قرار مدارا رو گذاشتند و تار



ساده برگزار   یلیخ میداد حیترج یاما هم من و هم عل رندی بگ کی جشن کوچ هیخواستن 
 م ی کن یزندگ  میخواست  یکه م ییموند جا یهم قبول کردن... م هیبشه و بق

همون جا تا هم   م یبر  یزندگ  ی مامان بزرِگ و جا دار، اگه مهسا خانم قبول کنه برا ی خونه  ـ
 مامان تنها نباشه و هم ــــــــ

به   دینوش یرو م شیطور که داشت چا  نیا حرف پسرش رو قطع کرد و هممه لق خاله
 و خنده گفت: یشوخ

تو هم    یبعد عروس ی واسه  ستم یتنها ن چمیرو مهسا خانم قبول کنن، من ه یچ یچ ـ
در  ییهم اون از تنها میکن یخودم تا با هم زندگ   شی پ ارمینقشه دارم... خواهرم رو ب یکل
و   یگفتن دور  می ... بعدش از قدمونهی هم من... دوره هامونم که مثل قبل پا برجا م ادیم

 دو سه تا در اون ورتر   یباش ول  یباش کینزد ی خوای... میدوست

 : دی به پدر انداخت و پرس ی نگاه بعد

 حاج آقا؟  گمیبد م ـ

 د یار یبگم... شما صاحب اخت  یواال چ ـ

 ز حرف مه لقا خانم خوششون اومده. خوندم که ا یمامان و مهتا م ی چهره  از

  ی و عل دی... حممی دی و خند  میهم گفت  یحرف ها و خواسته ها مطرح شد، کل نکهیبر ا  عالوه
بود و   ی... شب خوبختیر یمزه م یهم با هم گرم گرفته بودند و اون وسط نسترن هم ه

 خوش گذشت. 

کردن و رفتن، من هم رفتم اتاقم و مامان، مهتا هم پشت سرم   یخداحافظ نکهیاز ا  بعد
 گفت؟  یچ قاً یخواستند بدونند مشاوره دق  یاومدن... م

... اون که قرار  نجا؟یشد خاله مه لقا اومد ا  یکه چ  دی بدم شما بگ یمن جواب نکهیقبل از ا  ـ
 ...اد؟ینبود ب



 به مامان انداخت   ینگاه مهتا

 شما بگو مامان  ـ

 دخترم خودت بگو  ـ

سرزده اومده بود   نکهیخاله مه لقا هم اومد... اول از ا دی شما رفت نکهی ساعت بعد از ا  هی ـ
  یعل امرزی همسر خداب بایز یداد که" از وقت حیاومدنش رو توض لیکرد و بعد دل یعذرخواه

  ی تو شهی سابق نشد، هم یاون عل  گهی د یاون بال سرش اومده و به رحمت خدا رفت عل
رفت ما    یبار نم ریرقمه ز  چی کنم دوباره ازدواج کنه اما ه یکار فتمگر  م یخودش بود..تصم

مهسا خانم رو   نکهیتا ا  میراحتش گذاشت گهید شهیم  تی بدتر داره اذ  یطور  نی ا می دی هم د
  یم  باً یجون هم بود و منم تقر  میبه ازدواج گرفت... خب دوست مر  می و خودش تصم دید

حاال هم چون از پسر خودم   م ی کرد امو اقد می خوشحال شد یلیشناختمش همه مون خ
چون بچه    دی ... فکر نکنکنهیم دش یی مهسا جون تا ی دونم که مشاور برا  یکاماًل مطمئنم و م

نداره... به خاطر   یمشکل اخالق  ویکنم نه از همه لحاظ عال یم ف یخودِم دارم ازش تعر ی 
دوتا جوون اومدند حرفهامون رو   نی که ا یمزاحم شما شدم تا وقت  نجایاومدم ا نیهم
 . شونیو برن سر زندگ  میبزن

 د؟ ی گفت یخب شما چ ـ

  یمشاور چ  نمیهمون بشه... حاال تو بگو بب ریخ ی هر چ می... گفتیچی ه  میگفت یم یچ ـ
 گفت؟ 

  میکن یسع  دیجد  یزندگ   ی بود که تو نی که داشت ا ی دیمشاور گفت خوبه... و تاک ـ
 .م ینکن اسیق بایهم منو با ز   یرو با رضا و عل یدر کار نباشه مثاًل من عل ی ا سهیمقا

 با ذوق گفت:  مامان

 مادر  دی ... پس مبارکه... انشاهلل که خوشبخت بشست؟ین یمشکل یعنی ـ

                                     ***************** 



اجاره  ی برا ی خونه ا یباشه... عل کی به هر دو خانواده نزد  میر یگ یکه م ی شد خونه ا قرار
تا اگه پسند شد همون جا رو    نم یاومد دنبالم تا من هم برم و بب یبعد از ظهر هیبود   ده ید
 . میر یبگ

خره و   یبود... برام سئوال بود که چرا خونه نم  یدلباز خوب و  ی جا مید یوخونه رو د  می رفت
 دم ی ازش پرس

  زهایجور چ نیپس اندازو ا  ی برا ی ا زهیانگ گهید بایراستش مهسا جان بعد از مرگ ز ـ
  یمشترک  ی کردم دوباره عاشق بشم و بخوام زندگ  یوقت فکرش رو هم نم چی نداشتم، ه

خرج روزمره  و خورد و   ی دادم برا یحقوقم رو  به مامان مه لقا م ی داشته باشم... همه 
  ونی مد  ینیب یرو هم که م ی مختصر  ش یپول پ  نی... اردمک  یم راتی رو خ هیخوراک و بق

   ی روز نیهمچ  هی  ی گذاشت برا یمادرم هستم که دور از چشم من کنار م 

کار  یمدت هر چ  نیو ابوده اما برعکس شما من ت  شیبده مامان...  دور اند رشیخدا خ ـ
 یلیکه از همسر سابقم گرفتم.... فکر کنم خ ی ا  هیاز مهر ریکردم رو پس انداز کردم، به غ

 ه؟ ی!... نظرت چمی خوب و بزرگ بخر ی خونه  هی  میراحت بتون

 فکر کرد و گفت:  یکم یعل

دلم   یطور  نیبشه که ا  داینفر پ هیروز   هیکردم  یبابا مهسا منو شرمنده نکن... فکر نم ی ا ـ
 کنم  هیتو خونه ته ی مِن که برا  ی  فهیوظ ن ی منو ببره و اگر نه ا

 که  میمن و تو ندار هیحرف ها چ ن یا ینه عل ـ

  ازیمورد ن  لیرهن خونه بود وسا  ی پولم که برا نیخونه با تو من هم با ا  دیباشه پس خر  ـ
 کنم...  یم  یداریخر

 گفت:و و مثل خانم ها با ادا   دی خند خودش

  ارمیرو من م هیزیجه ـ

 هم خنده ام گرفت  من



 من باشه   ی  قه یبه سل دی با یول ـ

 د یی اون که بله حتماً.... خانم خونه شما ـ

   میراه برگشت هر دو ساکت بود  ی تو

 مهسا؟   یچرا ساکت ـ

و   یجا ندار  یخوبه که تو غرور ب یلیکردم که خ یفکر م  نی... فقط داشتم به ا یچیه ـ
دارم اون هم   یخواهش هی... ازت ممنونم... حاال ازت ی رو قبول کرد شنهادمیراحت پ یلیخ
  هیبا  ک ی کوچ ییال یو ی خونه  خوامیباشه م یکه دوست ندارم خونه مون آپارتمان نیا
 داشته باشه ینقل اط یح

 زم؟ یعز  یچ ی خواهش برا گهی.... ددیار یشما صاحب اخت ـ

  دی با نی هم ی ساده و مختصر... برا یلیخ مون،یسر خونه و زندگ  می بود بعد از عقد بر قرار
در کار نبود که سر فرصت کارها رو  یعقد تا عروس ی دوره  یعنیشد   یم   ایزود مه زیهمه چ

 . میببر  شیپ

خونه موافق بودند... بالخره بعد از دو سه روز   دی و بابا هم با نظر من در مورد خر  مامان
 . می کرد دایپ  میرو اونجا شروع کن مونیرو که قرار بود زندگ  ییها جا یتو مشاور امالک گشتن  

به سر و   یشروع بد نبود و اگر دست ی برا ی... تازه ساز نبود ولینقل  اط یح هیخونه با   هی
بود، هر   ازیمورد ن لیوسا دی ... بعد از خونه نوبت به خر شدیم یعال م ی د یکش یگوشش م

  هی... حدود می د یچ یو م میبرد ی خودمون م ی به خونه  می مستق می دی خر  یرو که م یزیچ
 بود.  هآماد  زی هفته بعد همه چ

نداشتم... بعد از چند روز که تنها شدم   یگرم بود و با خودم خلوت یلیمدت سرم خ ن یا ی تو
خواستم با    یاون موقع که م نکهیخودش کرده بود... اونم ا  ریذهنم رو درگ  یفکر بد جور هی

رضا ازدواج کنم از رضا خوشم اومده بود و عاشقش شده بودم اما نه حس اون موقع با  
عشق کور بود... پناه بر   هیاالنم فرق داشت... من از مشکل رضا خبر داشتم و عاشق شدنم 



 قیخوب راجع بهش تحق کنهیفرق م شدم اما االن یوارد زندگ  یشناخت  چیخدا و بدون ه
 بودند، عشق کورم نکرد.  یکردم و از همه مهم تر خانواده ام راض

دادم... و   یبه دلم راه م دیترد د یگرفتم پس نبا  ی خوب م یگفت که تصم  یبهم م احساسم 
 کردم.  یآماده م  دیجد  یروز عقد و زندگ  ی خودم رو برا

 در زد و وارد شد  مامان

محضر و   خی تا تار  شتریب ی ... مهسا مامان چند روزی دی و نخواب یدار ی دونستم ب یم ـ
 د؟ ی ری جشن بگ دی خوا ینم دیعقدتون نمونده مطمئن

 رو ندارم فاتیمراسم و تشر نی حوصله ا گهیآره مامان جونم.... د ـ

 ؟یکن یازدواج م یکه دار یگفت  نیبه نوش یراست ـ

 اشه گفتم: که بهم شوک وصل شده ب یدفعه انگار هی

از همون   باً یتقر دمشی که ند شهیم ی.... چند وقتی نبود...وا ادمینــــه... نگفتم اصاًل  ـ
 م یکه داد یمهمون

 شه یپس بهش بگو حتماً... اگه بعدش بشنوه ناراحت م ـ

 ی کن یفکر م یمامان گلم که به همه چ یمرس گم، یباشه چشم... آره حتماً م ـ

 گفت:  یو بهم م  دنمی به د ومدیهر روز م یمونده عل یاون چند روز باق  ی تو

  ی بره... و البته خودم برا نیهست از ب ی دیتا اگه ترد یمنو بشناس شتری که ب امیهر روز م ـ
 و به انتخاب خودم احسنت و تبارک اهلل بگم  نمیکه تو رو بب  امیدلم م

 کرد.  یکمتر شد و هر دومون رو مصمم تر م یلیخ دهای ترد دارهای د نی هم ی تو و

  می و شوهرش و مادِر مر می من، خاله مه لقا، مر ی خانواده   د،یبالخره روز موعود از راه رس تا
 . میمحضر... عاقد عقدمون رو خوند و ما محرم شد  می رفت



 کردند. یبرامون م ی خوشبخت ی و آرزو دند ی کش یخوشحال بودند و کل م همه

بهم دست داد... از نگاهش عشق و  یبیحس عج هینگاه کردم و   یعل  ی تو چشمها من
 گوشم گفت:  کی آروم و نزد یکه ناگهان عل  دمید یمحبت رو م

... قلبم و روحم  دمی و بهت قول م  نیا  کنم،یمهسا جون مطمئن باش خوش بختت م ـ
 متعلق به تو  

 پر از مهر جوابش رو دادم ی فقط با لبخند ومن

خودمون اما خاله مه لقا شام تدارک   ی خونه  می بعد از عقد بر م یداشت لیچند ما تما  هر
  فی خوردندو همش ازم تعر یومهتا از کنارم جنب نم  میاونجا... مر  میبود و همه رفت  ده ید

 رفتند.  یکردند و قربون صدقه ام م  یم دی و تمج

داد...   یعشق م ی و طرز نگاهش بود که چقدر رنگ و بو یحواسم به عل نیب نی من در ا و
  یهم هر از چند گاه یشکرت که درست انتخاب کردم.... و عل ای... خدایدلداگ ی رنگ و بو

 یکرد و من در آسمان ها پرواز م یحواله ام م  یخورد چشمک یکه نگاهمون بهم گره م
 کردم.

ماجرا خوشحال   نی از ا یم و اونم کلکرد فیتعر  نی نوش ی رو برا هیروز قبل از عقد قض چند
شده بود داشت   دهی که از قبل برنامه اش چ یکرد.... چون سفر یخوشبخت ی شد و برام آرزو

 کرد. یاز اومدن به محضر عذرخواه

داده بود و با   لیتشک یگروه  یخوش گذشت بعد از شام هر کس یلی شب به همه خ اون
و   می با هم بودند...مامان، مامان مر م یو شوهر مر  ی، عل  دی گروهش خوش بود بابا، حم

اگر چه همسن نسترن   می و مهتا هم باهم... دختر مر می خاله مه لقا هم با هم و من، مر
شب دور هم   ی ها مهیتا ن باً یسرگرم کرده بود... تقر  نسترن نبود اما خودش رو با برادرش و 

ما  ی خودش رفت، خونه   ی نه به سمت خو ی هر خانواده ا ی... بعد از خداحافظمی بود
و با همه   می ما موند  نی هم ی خاله مه لقا نداشت برا ی با خونه  یچندان  ی فاصله 

 . میخودمون راه افتاد  ی و بعد به سمت خونه   می کرد ی خداحافظ



 مادرش بمونه اما خاله مه لقا گفت:  ی خواست شب رو خونه  یم یعل

خودش نه شما مزاحم   ی بره خونه  ی... هر کسدی مستقل بش یاول کار ن یبهتره که هم ـ
 نه من مزاحم شما   دی من بش

با رفتن ما خاله مه لقا  یاما از طرف میخودمون بر  ی تر بودم که به خونه  یخودم راض من
با خنده و    دیرفتن د  ی ما رو برا د یموند ومن نارحت بودم.... خاله مه لقا که ترد یتنها م
 گفت:  هیکنا

  ی تا با هم زندگ  نجا یا ادیم لشیبره... تازه هفته بعد خواهرم با وسا  یآل منو نم   دینترس ـ
که   دی بر  دیزودتر جمع و جور کن دی همه راحِت... حاال شما هم پاش الیخ یجور نی ا م،یکن

 خوامی م ادیمن خوابم م ادی خوابتون نم دیشما جوون دی باش  رزن یخسته ام، به فکر من پ
 بخوابم. 

 کرد. یخوشبخت ی و برامون آرزو دی اونم ما رو بوس میکرد  یخداحافظخاله مه لقا  با

و با   ختیبه چشمام ر ی نگاه عاشقانه ا یعل رون؛ی ب می خاله مه لقا که اومد ی دِر خونه  از
 که داشت گفت:  یتمام محبت

شب رو شکافته و همه جا رو روشن    اهینور ماه چقدر قشنگ، دل س ینیب  یمهسا م ـ
و تار    رهیت ی ایدن دمت ی د یاز وقت ؛یمون ینور ماه م نی من مثل هم یزندگ  ی کرده؟... تو تو
 از طرف خدا. یهست ی ا  هیمن هد  ی شد... تو برا  یدرونم مهتاب

  ی طور که شونه به شونه  نیداد.... هم یمنو جال م ی و وجود زنگار گرفته  زدیحرف م یعل
 . میعشقمون برس ی تا به خونه  می کرد یم یرو ط ابونیخطول  یعل

 رو براش خوندم: اریشعر شهر نی دستم گرفتم و ا ی رو تو دستش

 نجاست یچشم فلک امشب قمر ا یکور از

 نجاست یقمر امشب به خدا تا سحر ا یآر



 د یبه گوش فلک از بنده بگوئ آهسته

 نجاست یشب قمر ا  کی همه  نی ندود ا چشمت

 مهسا؟  ی با من بود ـ

 دلم  زی آره عز ـ

 عاشقانه دوست دارم ـ

 یبود که م یهمون مرد عاشق  یخوشش رو به من نشون داده بود؛ عل ی رو یزندگ  ای گو
 خواستم.

رفته   ادمیکرد،   دارمی از خواب ب یداری زنگ ب ی خواب بودم که صدا جیاون روز هنوز گ ی فردا
  هیاز اتاقم نبود بعد از دو سه ثان یتم... خبربه دور و برم انداخ یبود که کجا هستم نگاه

  دمونی جد ی و االن خونه  می عقد کرد یبا عل روزی افتاد که د ادمیکرد و  یمغزم همراه ی ا
 .می هست

  ی تو یبلند شدم و نگاه دم؛یدلنگ و دلونگ رو از آشپزخونه شن ی که گوش کردم صدا خوب
 و بستمشون.  دمیبه موهام کش ی به خودم انداختم... شونه ا نهیآ

بند بسته و   ش یکدبانو پ کی مثل   یعل دمیاتاق رو باز کردم و رفتم سمت آشپزخونه د در
گرد   زی م ی رو قهیکرد با دقت و سل ی که آماده م یزیو هر چ کنهیداره صبحونه حاضر م

 اصاًل هم حواسش به من نبود. دیچ  یوسط آشپزخونه م

به دست و صورتم زدم و برگشتم هنوز دو سه   یاول رفتم آب ستیحواسش ن دمیکه د نم
 ی سمت اتاق حدس زدم برا  رهیداره م یعل دمیفاصله نگرفته بودم د   ییاز دستشو  یقدم
بود، از دور    ده یصبحونه که چ زی کردم رفتم سمت م  یمنم بدجنس ره؛یکردن من داره م داریب
   دمشید یم

 کرد: یلب زمزمه م ریخاروند ز یطور که سرش رو م نیهم یعل



 ! دم؟یشد من نفهم داری ب یدخترِ ک  نیا ـ

 و جواب دادم:  دمیخند

به بعد برنامه مون  نیاز ا یعنی!... یدار ی ا قهی!.... عجب سلی کرد کاری جان چ یعل ـ
 ِن؟ یهم

 من تو آشپزخونه خوشحال شده باشه گفت:  دنی انگار از د یعل

 کنم  دارتی خواست خودم ب ی!... دلم م؟ی شد  داریب یکِ  زمی عز ـ

 جواب سئوالم دادمه داد: ی در ادامه  بعد

در خدمت شما هستم خانم   شهیبخواد چرا که نه!... من هم نویا  زمیعز  ی اگه مهسا ـ
 خوشگلِ 

 . می عاشقانه رو با هم خورد ی صبحانه   نینشست و اول زی اومد سر م بعد

 یشود زه سریگرت مدام م                          قیشف  قیغش و رف  یب ی امن و م مقام
 ق یتوف

 برات درست کنم؟  یدوست دار یشام چ  ستمیجان نهار که خونه ن یعل ـ

تو دوست   ینکن هر چ تی خودت رو اذ  ،یقدر به فکرِمن  نیدلم که ا زیقربونت برم عز  ـ
خسته    ادیمنم همون رو دوست دارم اصاًل تو زحمت نکش دلم نم  یو بپز  یداشته باش

اومدم   ری پزم اگر هم د یخونه خودم م دمیبگو اگه زود رس یدوست دار ی... هر چیبش
 . دمیسفارش م

کردم و   ی بود؛ با چشمان گرد شده نگاه بیداشت و عج یبرام تازگ  ییبرخوردها  نیهمچ
 گفتم: 

 وقت پر رو بشم؟!   هی یگ یقدر لوسم نکن، نم نی جان ا  یعل زمی عز ـ



سرشار   یفشار داد و با لبخند نگاه  یدستش رو دراز کرد و دستم رو گرفت بعد به گرم یعل
 از عشق به چشمانم انداخت و گفت: 

  ینداره دوست دارم هر کار یی معنا  یکن ی... لوسم میمن ی.... تموِم زندگ یتو عشق من ـ
  چیه خوادینفِس آدم دلم نم یعنیآدم   یِ زندگ   یعنیزِن آدم   ،یبکنم تا تو خوشحال باش

 خار به پات بره  هی یحت خوامی نم نمیرو بب تیو ناراحت یوقت خستگ

 منِ  ی  فهیخونه وظ ی آخه کارها ـ

و به هم    یپخت ییروز غذا هینداره؛ اگه   ییمعنا چی ه فهیخونه وظ  نیباشه تو ا ادتی ـ
لطف تو نسبت   نیا ی خونه کرد نیتو ا  ی ا گهیهر کار د ایو  ی خونه رو مرتب کرد یختگیر

 ست ین ی ا فهیرسونه و اگر نه وظ یبه من م

 شعر خوند:  تیب   کی بعد هم برام  و

سپارم به تو از چشم   یبه منش                   م  ی نو گل خندان که سپرد نیرب ا  ای
 حسودش  

 و گفتم:   دمیخند

 ؟ ی من خوند ی برا ـ

رو   تی ب هی ن یهم ستمینداشت آخه من مثل تو ن  یاگه ربط دیدلم... ببخش زیبله عز  ـ
 حفظم  

 م ی دی بعد هر دو خند و

حاال که لطف  ده؛ی مرد م  کیکه خدا به   یامانت نی باتریمهسا به نظر من زن ز  یدون یم ـ
 تو رو داشته باشم    ی هوا دی خدا شامل حال من شده من با

 افتاده باشه گفت:  ادشی  یزی انگار که چ بعد

 شهیم رمیکردم داره د  یر حرفپ ی لیخ نکهیمثل ا ـ



 رو جمع کنه  زیشد که م بلند

 کنم ی... خودم جمع مفتمیراه م گهی دو ساعت د یکینشه، من   رت یتو برو د  زمی عز ـ

 گفتن کار را که کرد آن که تمام کرد  می از قد دیدستت درد نکنه، ببخش ـ

  ی حرف ها ادیخونه انداختم و  لیبه وسا  یخونه زدم و نگاه ی تو یتنها شدم چرخ  یوقت
 افتادم و صد برابر عاشقش شدم. یعل

 یپرنده ها دارن آواز عاشقانه م ی کردم همه   یاحساس م رون یاز خونه اومدم ب یوقت
عاشق شدن... همه جا و   ابونیچنار کنار خ ی کردم تمام درخت ها یخونن... احساس م 

خواست از اعماق   یخوب بود که دلم محالم اون قدر  دمی د یم  باتریو ز   بایرو ز  زیهمه چ
شد و   یمن م  یته دلم بود که مانع اوج خوشحال ی زیه چی شهیبکشم اما هم ادیوجودم فر

من تو اون دوران  دنینفس کش لیکه تنها دل یی اون هم نبود مهبدم بود؛ مهبد کوچولو
 بود.  یغمزدگ 

  یهم که من م یکرد زودتر از من خودش رو به خونه برسونه؛ وقت یم ی سع  یروزها عل اکثر
  یمن م یخوشبخت  ی برا یهمه جا رو پر کرده؛ اون هر کار یعل ی عطر غذا دمی د یم دمیرس

 . شدیم  روزی کرد تا عشقش رو بهم ثابت کنه و روز به روز عشقمون به هم پر رنگ تر از د

 ون برگزار شد. زنونه خونه م یدور هم هیبعد  ی دو هفته  حدود

... حرف از مسافرت و  می و مامانم همه جمع بود می خاله مه لقا، مادر مر   م،ی مر  ن،ینوش مهتا،
 گفت:  نی ماه عسل شد نوش

  دیخوبه، بر  یلیخ د یمسافرت بر   هی... به نظرم د؟ینرفت ییشما بعد از ازدواجتون چرا جا ـ
 شه یشمال اونجا روح آدم تازه م

اش حلقه کرده بود، احساس کردم   یدست شیپ ی شد که تو  ییارهایمشغول خوردن خ بعد
 ساکت بودند.   ینزد و همگ ی حرف یکس گهیجا خوردن چون د نیحرف نوش نیهمه از ا

 انداختم و گفتم:  نی به نوش ینگاه



  هیتابستون  ا ی دیع التیتونه بچه ها رو بدون معلم بزاره... حاال تو تعط ینم یفعاًل که عل ـ
از اونجا دارم  یخوش ی شمال نه، نه من خاطره  گهیاما د میکن یمسافرت هم م ی برا یفکر 

 .یو نه عل

  یزیچ گهی گفته به سرفه افتاد و صورتش سرخ شد و د ی که تازه متوجه شده بود چ نینوش
 نگفت.

و   دی خر یاونو برام م ومدیکه به نظرش قشنگ بود و به من م دید یم  یزیهر وقت چ یعل
 گفت: یو بهم م ییدمپا ایگل سر   ،ی داد... دامن، روسر یکرد و بهم م یکادوش م

 تو باشه  ی ها برا نی بهتر  خوادیدلم م ـ

  ی حرف ها  نی آوردم؛ با ا یکم م یهمه محبت و عشق عل ن یدر مقابل ا شهیمن مثل هم و
دو چندان    زیبودم لذت همه چ یدر کنار عل یبودم... وقت روزیهر روز خوشبخت تر از د یعل
  کی  یعل  عت،یطب ی گرفته تا گشتن تو نمایس ی مورد عالقه ام تو  لمیف   ی شد از تماشا یم

 . دمید  یبود و خود را درکنار او بهشت م  ر ینظ یو ب ادهمرد کامل بود او فوق الع

 

                                               *************** 

بود...  یخوب بود البته خوب که نه عال  زیگذشت، همه چ یما م یاز شروع زندگ  یسال دو
 ی کردم پرنده   ی... احساس میو روح یذهن یریدرگ  چی عاشقانه بدون ه یزندگ  کی

 من باز کرده.  ی شونه ها ی رو رو  شیبالها یخوشبخت

و  یو شرط دوست دار دیرو بدون ق یکس یکه بدون ستین نی قشنگ تر از ا یحس چیه
 حس رو نسبت به تو داشته باشه.  نیدر مقابل همون آدم ا

از شهر...  رون ی رستوران ب هیتو  می شام دو نفره گذاشت هیقرار  یروز آخر هفته با عل هی عصر
 بهم گفت:  یعل

 مطب دنبالت   امیموسسه تموم شد م  ی آماده باش کارم که تو می پس خونه نر ـ



 اومد دنبالم.  یقبول کردم... عصر همون روز عل لی من هم با کمال م و

 گفت: یپارک بزرگ که پر از دار و درخت بود نگه داشت م هی کنار

  ی... موافقهیو هم غذاهاش عال ِک یپارک هست که هم ش نیهم ی رستوران انتها هیکه  ـ
 م؟ یکن یط  ادهیپارک رو پطول 

که  ییکه گذشت و کارها یراه رفتن از روز  نیهم از خدا خواسته قبول کردم... در ح من
 یحکمفرما شد... نم نمونیب  یو بعد سکوت میاز موسسه و من از مطب گفت یو عل  میکرد

 صدام زدو گفت:  یکه عل میو چقدر راه رفت  م یدونم چقدر ساکت بود

 ! ؟ی ساکت شد هوینداد چرا  ی ا  جهینت یبگ یزیهر چقدر صبر کردم چ ـ

کرد و   یآدم رو مست م اهانشیگل و گ ی پارک که بو نی عطرآگ ی فضا  ی طور که تو نیهم
 و گفتم:  دمیکش یآه  م، ی زد یقشنگش فضا رو بکرتر کرده بود قدم م یچراغون

  ی کردم که تو یفکر م  نیدفعه فکرم مشغول شد... داشتم به ا هیجان  یعل یدون یم ـ
  زیگذشت... چقدر حس و حال همه چ  نیر یخوب و ش یکه کنار تو بودم چقدر زندگ  یمدت

 خوب بود  

دوسال مثل برق گذشت انگار دو روز بود   نیحس رو داشتم و دارم... ا نیآره منم هم ـ
 فکرت مشغول شده؟ خوبه چرا   یلیخ نکهیا یخوش گذشت... ول یلیخ

هم دهه    ی... جوونِش یهم جوون یداره بهار عمر آدم یبهار  یزیبه نظرم هر چ یدون یم ـ
چطور  دمی بهار رو از دست دادمو اصاًل نفهم ن ی ... من ایزندگ  یسالگ  یتا س  ستیب ی 

کاش من و تو زودتر   ی شکل ممکن گذشت... ا ن یبه بدتر دمی فهم دی گذشت... نه ببخش
 بشن لیتبد  وهیبه م یدرخت جوون  ی شکوفه ها  نکهیقبل از ا  می د ید  یرو م گهی همد

 اما من اصاًل نظر تو رو قبول ندارم ـ

 جلوتر رو نشونم داد و ادامه داد:  مکتیچشم چند ن ی بزنم با اشاره  یمن حرف   نکهیاز ا قبل



   نیاونجا رو بب ـ

نشسته بودند و   مکتین ی که رو دمی رو د ی رمردیو پ   رزن ی رو دنبال کردم، پ ینگاه عل ومن
داده بود...  هیتک رمردیپ ی شونه   ی سرش رو رو رزن ی رو گرفته بود و پ  رزن ی دست پ رمردیپ
 قوا  د یتجد  ی نشسته بودن برا مکت یراه خسته شده بودند و رو ن نی ا یاز ط ای گو

  یو مفهموم یاالن معن نایا ی سن و سال برا  یکن ی چه عاشقانه نشستن... تو فکر م نیبب ـ
به  ی... اما عشق و دوست داشتن ربطاستیدن نی عدِد که از ابزار ا  هیداره، به نظرمن سن  

داره که   ی... چه فرقشهیباشه هر روز تازه  و تازه تر م ینداره... اگه عشق واقع زهایچ نیا
که از بودن در کنار هم   نِ ی چهل ساله مون... مهم ا  ایساله مون باشه   ت س یب نمن و تو اال 

انتخاب اشتباه باعث   هیبه اون دوران ندارم که  ی... من کارمیدار ت یاحساس آرامش و رضا
 ییو منم با تنها  ی شده تو با انتخابت با رضا موند  مونیبرهه از زندگ  هیرفتن   نیاز ب

و از اشتباهاتمون   می رو بدون یبه بعد قدر زندگ   نیکه از ا  نِ یمختص بشرِ... مهم ا اشتباه
که االن من و تو کنار   نینداره...مهسا جون مهم ا  ی ا دهیحسرت خوردن فا  م،ی ری درس بگ
من بعد   ایکه االن   یلحظات قشنگ نی بدمون رو با ا ی اون سالها میتون یو م می هم هست

 دوست دارم، عاشقتم  ی لیکه من خ نی.... مهم امیران کنجب مینخودمون رقم بز  ی برا

  مییتا رستوران بدو  ی... موافقیزنیمنم دوست دارم... آره حق با تو، چقدر قشنگ حرف م ـ
 گرسنه ام  یلیمن خ

 کرد  دنیزد و شروع به دو  ی جوابم لبخند در

خنده   ی همش حرف ها یخوش گذشت، عل یلی... خمی رو سفارش داد ی خوشمزه ا ی غذا
 خنداند.  ی و منو م زدیدار م

 گفت:  یو عل  رونیب  می از شام اومد بعد

  می بر ادیبدت نم جانیو از ه یداره اگه دوست دار   کی کوچ یشهر باز هی اون سمت پارک  ـ
 اونجا



 رو باال انداختم و با خنده گفتم:  ابروهام

 ؟ ی افتاد اتیبچگ ادی!... ه؟یچ ـ

 م؟ یبر  ی... دوست دارمیکه ما هنوز جوون ینیبب خوامینه... م ـ

 م یآره دوست دارم بر  ـ

که خشکم زد و حالم رو خراب کرد، اول   دمید یز ی چ می که از رستوران دور شد یمتر چند
 کنم.  ینه اصاًل اشتباه نم دمی اما خوب که دقت کردم د نمیب  یفکر کردم اشتباه م

شد و   کی متوجه شد و نزد ی بغض گلوم رو گرفت و حالم دست خودم نبود عل اریاخت یب
 منو در آغوش گرفت و گفت: 

 ! ؟ی شد  یجور نی ... چرا است؟یشده؟!... حالت خوب ن  یزیچ ـ

 خونه  میبر  شهیاگه م ستمی نه خوب ن ـ

 ؟ی ... مسوم شد مارستان؟یب می بر ی خوایم ـ

 خونه   می لطفاً بر شهینه اگه م ـ

حرکت کرد و   ی... علمی و سوار شد م یرفت نی نگفت و کمکم کرد و به سمت ماش یزیچ گهید
 بغضم رو فرو خوردم یبه شدت نگران و مضطرب از حال من بود.... به سخت

 دفعه چت شد؟   هی یبگ ی خوایمهسا جون... خانمم نم ـ

 تونستم باور کنم  ینم دمیرو که د یزیاصاًل چ ـ

 گفت:  یمهربون با

 ؟ ی دید یشده؟... چ یچ ـ

اون رضا بود... شناختمش از پشت   ی دیرو د فیو کث  اهیرضا بود... اون مرد ژنده پوِش س ـ
 نشناسمش   یبعد از اون همه سال زندگ  شهیمگه م یفیاون همه کث



 ترمز و گفت:  ی زد رو یعل

 رضــا؟!  ـ

 گفتم:  دی لرز یکه م  ییبا صدا  ومن

رو تو قمار   شیزندگ  ی !... اون که ازدواج کرده بود... درسِت که همه شه؟یآخه مگه م ـ
 باخته بود اما.... 

قمار بازها بود حتماً   ی معتاد بدبخت شده البته زنش سر دسته  ه یمعلوم بود  قشنگ
دردونه اش به چه   ز یفرشته خانم اگه بدونه پسر عز  چارهیهمون بدبخت ترش کرده... آخ ب

 کشه یب مافتاده روحش عذا یروز

 به من انداخت و گفت:   رتیترحم، غ ت،یعصبان ی که معلوم نبود از رو ینگاه یعل

 ؟ یکن یتو هنوز به اون فکر م ـ

آدم متنفرم اون آدم باعث مرگ    نی... من از ا؟یکن یفکر م  ینه... نه تو در مورد من چ ـ
دونم   یاما... نم  فکر کنم؟... اما... یوونیح نیمن به همچ یبچه ام مهبد شد تو انتظار دار

روز   نی کمکش کنم و االن به ا شتری تونستم ب یمن م  دی چرا دلم به حالش سوخت... شا
 افتاد  ینم

 بگه ادامه دادم: یزی چ یعل نکهیاز ا قبل

من تمام تالشم رو کردم، کم نزاشتم... اون خودش نخواست... اصاًل  گمیدارم م یاَه... چ ـ
 من امشب رو خراب کردم  دیببخش  یعل ی حقش بود وا

معتاد بدبخت رو   هی  ابونیتو خ یجور نیکنم... آدم هم ینداره من درکت م یبینه... ع ـ
حاال چه   د ایو به رحم م سوزهی گرده دلش م یم یز ی آشغال ها دنبال چ ی که ال به ال نهیبیم

و به   میکن ی کمکش م ی دونم به هر حال اگه بخوا ی... نمیطرف رو بشناس نکهیبرسه به ا 
 م ی دیم  لشیکمپ تحو  هی



 ! ؟یشیتو ناراحت نم یعنی ـ

 یبه دشمن خودت هم کمک کن  یبزرِگ که حاضر  نقدریتو روحت ا ی... وقت یچ ی نه برا ـ
  گهیو ما همد  یو همسر من یمن  شی که تو االن پ نِ یناراحت بشم؟... مهم ا  دیبا  یچ ی برا

  می سراغش... االن هم بر امیجاست فردا خودم م نی ... احتماالً پاتوقش هممیرو دوست دار 
 نکن.  کربهش ف گهیخونه، تو هم د 

 که بهش فکر نکنم اون شب رو با خاطرات تلخ رضا گذروندم.... شدیمگه م اما

  یبه عل می شد یرفتن به سرکار آماده م ی و برا  میصبحانه خورد یبا عل  ی ز وقتاون رو صبح
 گفتم: 

 ی و نگو که شوهر من اریاز من ن یوجه اسم چیسراغش به ه  یاگه رفت ـ

 بگم  دهیاجازه نم رتمی...غیزنیمگه من بچه ام... چه حرف ها م ـ

 مطب هم همه اش فکرم مشغول بود. ی روز تو اون

خوشحال بود... دختر دومش هم خواستگار   یلیصاحب نوه شده بود و خ  یبه تازگ  بهناز
 داشت و در شرف ازدواج بود. 

دستِش و   ی جعبه تو هیبهناز  دمیاومدم د  رونیظهر که خلوت شده بود از اتاقم ب ی ها طرف
باز هم متوجه نشد،   ستادمی سرش ا  ی ... رفتم باالستیاصاًل حواسش به دور و اطرافش ن

 گفتم:  یشونه اش و به شوخ ی زدم رو

 احوال مامان بزرگ چطوره؟  ـ

 کرد و گفت:  یاخم

 خانم جون تو رو خدا  دینگ ـ

 و ادامه دادم:  دمیخند



  یماشاهلل جوون ادیخب اصاًل بهت نم یخوره... ول ی چرا بهت برم گهید  یخب مامان بزرگ  ـ
 و سرحال 

 خوشگل بود   ی عروسک کوچولو  هیدستش انداختم،  ی تو ی به جعبه  ینگاه

 ما   ی نازگل کوچولو نیداره ا  یعجب مامان جوِن مهربون ـ

  ی بچه ها  ی واسش بخرم... واسه  خوادیدلم م نمی بیم یهر چ دم،ینازگل خر ی آره واسه  ـ
شما هم   ی شنو ی... از من منِ یر یش  یلیواسم خ نی دونم ا ینبودما نم یجور نیخودم ا

 نشده   ری بجنب تا د

 فکر و نشستم   ی تو رفتم 

 د؟ ی زدم؟...ناراحت شد ی خدا منو مرگ بده حرف بد ـ

مهبد   ادی ترسم بچه دار بشم،   یخوشبختم اما م ی لیخ یبا عل نکهیبا ا  ینه.... نه اصاًل ول ـ
 به بچه فکر نکن   گهید  گمیافتم به خودم م یکه م

براش  شهیهم نم یاسم  چیسخته... ه یلیخانم مرگ بچه خ دیگ  یم ی دونم چ یم ـ
  نیبوده... به خدا توکل کن و ا  نی اما سرنوشتش ا نِ یگذاشت بس که داغش سخت و سنگ

 نکن.  غیلذت رو از خودت و شوهرت در

 رو کنار بزارم  دمیگفت، وقتش بود که ترد یدرست م بهناز

 م و گفتم: تماس گرفت یمطب تموم شد با عل ی کارم تو ی وقت عصر

  انیب نامیا  می اونجا... بگم مر ای کنم تو هم ب یخاله مه لقا شام درست م  ی خونه  رمی من م ـ
 جواب داد:  نیخشک و غمگ یلی خ میدور هم باش

 نه امشب برو خونه ـ

 بهتره؟  یجور  ن یکنم ا یکنم و همه رو دعوت م ی خونه... پس شام درست م رمی باشه م ـ



   گهیوقت د هی  ی رو بزار باشه واسه  ینه مهمون ـ

  یم  دهیبوق بوق تلفن بود که شن ی کرد و بعد صدا  یشده که خداحافظ  یز یبپرسم چ اومدم
رو  یباال رفت و گوش اری اخت یدستم انداختم، شونه ام ب ی تو یِ به گوش  یشد... نگاه

بود؟...  نیحوصله و غمگ  یب یتونستم حدس بزنم که چرا عل  یگذاشتم سر جاش... اصاًل نم
 بودمش.  دهی ند  یجور نیوقت ا   چیمدت ه ن یا ی تو

 : دمی براش آوردم و پرس ی استکان چا هیبود...  نیکه اومد خونه غمگ شب

 شده؟  یچ یبگ ی خوا  یجان نم یعل ـ

 کرد... یم یاستکان باز ی دسته  با

کالس نداشتم   یدو ساعت یک ی خواستم برم موسسه  یشد و م لیمدسه تعط یظهر وقت ـ
همون پارک، رفتم پارک خلوت    ی گرفتم برم دنبال رضا تو می وقت دارم منم تصم  دمیپس د

  شهیم داشونی جور آدم ها شب ها پ نیکنم با خودم گفتم ا داشیبود... چشم گردوندم پ
جمع شدند... جنازه نظرم رو   ی جنازه ا  هیدور  دمید  رفتم دمی رو د یتیاومدم برگردم که جمع

که اون جا بود در موردش  یبودند کنجکاو شدم از نگهبان دهیروش پتو کش جلب کرد
کردند   داشی پ شی دو ساعت پ  یکیمصرف کرده و    ی ادیز یگفت" معتاد بوده انگار دمی پرس

اولش نگذاشت اما   نمشیتونم بب ی و ببرتش"... بهش گفتم من م ادی ب یحاال قراِر شهردار
 بشناسمش اجازه داد. دیگفتم شا  یوقت

رو نداره که بره و   یمهسا اون کس نمی... بببیگفت  شبیکه د یبود رضا بود، همون خودش
 ره؟ یبگ ل یجنازه اش رو تحو

 طور که ماتم برده بود جواب دادم: نیهم

  یناپدر  هیمادر داشت که مرده، خواهرش هم چند سال قبل از مادرش کشته شد...  هی ـ
 ندارم  یخبر گهی رفت شهرستان و من ازش د ایقضا  نیا داره که اونم بعد از 

 م ی هر دومون ساکت شد بعد



رو به مامان و بابا   هیبهم گفت" بهترِ قض یعل نا،یبابا ا ی خونه  می رفت یشب با عل  همون
 " شتر ی... به هر حال اونا بزرگترن و تجربه شون به؟ یمورد چ نینظرشون در ا مینیبب میبگ

 : دیاز من پرس یواشکی مامان  میدور هم نشست  یوقت

 ... دعواتون شده؟ د؟یدمغ هست یلیخ  ن،ی جور هیشده؟... هر دوتون   یطور ـ

   ستین یزی نه مامان جون چ ـ

  یکدوم مون دل خوش چیاز رضا نداشت در واقع ه یکردم، بابا دل خوش فی رو تعر هیقض و
کرد  یتبلور م ی حون هیکه در هر کدوم مون به   ی حس دلسوزانه ا نی اما ا میازش نداشت

تفاوت نشون   یخواست خودش رو ب ی... بابا مشتریاز حس انسان دوستانه بود نه ب یناش
گرفت    یرو با دقت پوست م بشی داد و همون که س عجم لیتحو  یتلخ ی بده، خنده 

 گفت: 

بمونه خودشون   نیزارن زم  یکس و کاِر نم یب نِ ی بب یشهردار میبراش نکن یما هم کار ـ
 کنن  یبرن چالش م یم

 گفت:  ی و با دلخور  دیگوشه لبش رو ورچ مامان

نبود آدم که بود حاال هم که مرده   ی... اونم هر چ؟ یزن یم  ییآقا مهران شمام چه حرفها ـ
 ی نداره پشت مرده بد بگ تیخوب

 زد و گفت: ی پوزخند بابا

 الزم است   تیرا آدم یهوم... آدم؟!.... آدم ـ

 وسط حرفش و گفت:  دی پر یعل

که بوده اسم   یحاال هر چ م،ی براش قبر بخر می گرفت  می من و مهسا تصم  دیاما اگه اجازه بد  ـ
کوتاِه... ثواب   ایدن نیتموم شده و دستش از ا  شیآدم روش بوده... االن هم که دوران زندگ 

 داره 



 کالفه جواب داد: بابا

 که نا گفتنم خوش تر است  می چه گو ـ

به من انداخت و   ینگاه یگفتم... عل  ینم یزیبود و چ نیی مدت سرم پا نی اتمام  ی تو من
 گفت: 

 ؟ ی گ ینم یزی مهسا جان شما چ ـ

 به من چشم دوختن... با ِمن ِمن گفتم:  همه

رو که پدر رضا به عنوان   یاز پول  یگرفتنم مقدار  می اگه مامان و بابا اجازه بدن من تصم ـ
 به من داده بود خرج کفن و دفنش کنم  هیمهر

تلخ   یلیشده بود که اون شب خ  زی صبرش لبر ی بود انگار کاسه  یکه آدم آروم و صبور بابا
 رو بهم گفت: زد،ی حرف م

  یطور  نی کرد، اگه ا شهینم شیمهربوِن کار  طی باشه دخترم... دِل مهربون تو همه شرا ـ
 ... اَجرت با خدا شی آخر  نمیا  ی رجش کردهمه خ  نیکار رو بکن توکه ا   نی هم یآرامش دار

 برگشت گفت: مامان

خدا آخر و عاقبت همه مون رو   ب،یو قر بیداشتند... عج یخانواده عجب سرنوشت نیا ـ
 کنه  ریبه خ

 د یکه معلوم شد خواهشاً بحث رو عوض کن فی خب تکل ـ

 حرف ها سر رفته بود   ن یحوصله اش از ا  گهیبود بابا د معلوم

 گفتم:  یراه برگشت رو به عل ی شب تو آخرِ 

 ی شیتو ناراحت نم ـ

 ؟ ی چ ی برا ـ



 آخـه؟...آخه ـ

  نکهیاز ا شمی خوشحالم م چی که ه شمی.... اما نه ناراحت نمیبگ ی خوایم ی دونم چ یم ـ
که که  ی آدم ،ی دی که تو اونو بخش دهی نشون م ن یداره، هم یزنم چه روح بزرگ  نمیب یم
رو در حق خودش ببخِش اول از همه   گرانید ی های رو داشته باشه که بد  نیتونه و قدرت ا ب

... زِ یعز  یلیخودش خ ی برا زادیمقابلش... در کل آدم رف در حق خودش لطف کرده تا ط 
کنم و از   یتو رو درکت م نی هم ی و من هم برا  دهیبه آدم آرامش م  دنی گذشتن و بخش

 کنم  یم نت یهم تحس یطرف

  می بتون د ی لذت بردن رو با نی و راه ا می لذت ببر یزندگ  ی از لحظه لحظه  میکن ی سع دی با ما
 از همون راه هاست. یک ی  گرانید ی خطا دنی که بخش میکن دایپ

 ساکت شد و بعد ادامه داد:  ی دادم... چند لحظه ا ی گوش م یعل ی بودم و به حرفها  ساکت

در غم   میکه حدود ده سال از عمر و جوون یوقت دمی رو فهم زهای چ نیا ر ید یلی البته من خ ـ
با خواست خداست اما خوبه که آدم   ومدنیدر کنار ن ری از تقد یتیو غصه گذشت... در نارضا

 باشه. دواریام  یکنه و به زندگ  دایغصه نخوردن پ ی واسه  ی روزنه ا  طی شرا نی بدتر ی تو

 ی دیم ی ببه آدام احساس خو یمرس ،یزنی تو چقدر خوب حرف م یعل ی وا ـ

 یک  دمی خسته بودم و نفهم  یلیکردم خ یفکر م  یعل ی همش به حرفها دن ی خواب موقع
 خوابم برد 

قبر، من ازش خواستم کنار مادرش و خواهرش باشه    دیرفت دنبال خر  یروز بعد عل صبح
سر قبر زنش و دخترش متوجه قبر   ادیب ش یبهتر بود... و احتماالً هر وقت ناپدر  یجور نیا

 . شهیرضا هم م

 یگذشته رهام نم  الیفکر و خ یشد... روز خاکسپار  ش ی ابد ی خونه  یبالخره رضا هم راه و
هر سه   تیو به ن می فرستاد ی چشمام گذشت، فاتحه ا  ی تلخ از جلو الیسر   کی  نیکرد و ع
 . می... همه ساکت بودمیو به سمت خونه راه افتاد   می کرد یراتی شون خ



                                       ******************** 

من عاشق آسموِن    نکهیآروم بود و با ا زیگذشت... همه چ یم هیقض نی سال از ا کی  حدود
  ی ابرها نکهیبارون رو برام داشتن اما از ا د ینو شهیآسمون هم  اهیس  ی بودم و ابرها یابر

کرد خوشحال بودم...  یم ییخودنما  می زندگ  ی تو د ی کنار رفته بودند و خورش م یآسمون زندگ 
 .شدیاز من جدا نم ی مهبد لحظه ا  ی و خاطره  ادیانکار کنم که  نویتونم ا یاما نم

تونم دوباره مادر   یکرده بودم که م دایرو پ نانیجرات و اطم  نیا یمدت زندگ  نیاز ا  بعد
مهبد در رفتن اون بود رو   ری رفته بود و تقد نین از ببشم و ترس از دست دادن فرزند در م 

بچه   ی برا ی هم پدر خوب یباشم و عل  یتونم مادر خوب یبودم... احساس کردم که م رفتهیپذ
 مون باشه.

 گفتم و اون هم استقبال کرد. یدلهره نظرم رو به عل یکم با

  داریو در خودت بر یدوباره عشق مادر یتون یمهسا من مطمئنم تو بعد از مهبد هم م  ـ
واقعاً کمبود    رهی به خودش بگ ی ا گهی د ی عطر و بو هی... با اومدن بچه خونه مون  یکن

  یلی... من مطمئن هستم که مهبد هم االن جاش خشهیبچه تو خونه مون حس م ی صدا
 خوبه.

 .... فیآرامش بخش بود و لط شهیمثل هم حرفهاش

                                     *********************** 

اسمش   یبود... عل  یمادر عل هی کرد که فوق العاده شب هیهد  یسال بعد خدا به ما دختر  کی
 و من هم موافق بودم.  هیرو گذاشت هد 

  یگشت... شب ها خودش اونو م یم  هیخوشحال بود و مثل پروانه دوِر هد یلیخ یعل
نشست، با   یو م شد یبلند م هیهمراه من و هد   یبخوره عل ری ش شدی م داریب خوابوند اگه
 .دیخواب ی خوابه اونم نم  هیکه هد شدیمطمئن نم یو تا وقت زدی حرف م هیمن و هد

 دادم. یبه خودم مرخص یسال  کی کردن... منم  یخوشحال بودن و کمکم م همه



 یداشت من به کارهام م ینگهش م  ومدی... مادی ن هیهد دنینبود که به د یروز یعل مادر
 کردند.  یکمک م ی کرد خالصه همه به نحو یرو حمومش م هی، هد  دمیرس

رو برداشتم و به   هیرفت هد  یم  یبود و هوا کم کم داشت رو به گرم بایز یروز بهار کی
رو بغل گرفته بودم و بهش   هیانداختم و نشستم کنار باغچه و هد  یانداز ری رفتم و ز اط یح
 درشتش نگاه کردم و با خودم گفتم:  ی دادم... به چشمها یم ریش

  نی ا ی پا تو  یچ ی برا دنیفهم  یاز همون اول م انیم ایبه دن ی آدم ها وقت ی کاش همه  ی ا
 .. شدنیخودشون م گاهیکاش متوجه جا ی ا زارن،یجهان م

رو به کس   گاهیجا  دی که عمر چقدر کوتاِه و تا به خودشون بجنبن با دنی فهم یکاش م ی ا
 بدن و رخت سفر ببندن.  لیتحو  ی ا گهید

 ...میداد  یم گرانیلذت بخش رو به خودمون و د  یزندگ  ک یما فرصت   ی کاش همه  ی ا

 نه حرف مردم میکرد ی م یبه خاطر دل خودمون زندگ  شهیو هم شهیکاش هم ی ا

  شیاز زندگ  شهیکنه و هم ی زندگ  یبه خوب ایدن  نیدختر من هم تو ا  خوامیازت م ایخدا
آرزوهاش    ی استفاده کنه و به همه  یلذت ببره و آرامش داشته باشه و از عمرش به خوب

 برسه. 

هوا رو لذت بخش   ی داد و گرما یصورتم رو نوازش م  یخنک مینس ی گرم بود و گاه هوا
 نو به خودم آورد.زنگ در م ی کرد... تو خودم بودم که صدا یم

  یپتو و رفتم در رو باز کردم... منتظر کس ی خوابش برده بود رو گذاشتم رو گهی که د هیهد
 باشه چشمام رو بستم و در رو باز کردم. میو آرزو کردم مر  ستادمی پشت در ا ی ا هینبودم ثان

 ... قبل از سالم،بغلش کردم و گفتم: می بود مر خودش

 م  از خدا خواست یخوب ز یعجب چ ـ

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با



 ! ؟یخواست ی م یمگه چ ـ

 و جواب دادم:  دمیخند

 تو رو خواستم... دلم برات تنگ شده بود.  یچیه ـ

انداخت و   هیبه هد  ینگاه با تعجب هیو  اط ی... اومد تو حاط یداخل ح دمشی کش بعدش
 گفت: 

 ؟ ی خوابوند  نجایچرا بچه رو ا ـ

 تو خونه  می بر ای... بیطور  نی هم یچیه ـ

 رو بغل کردم که دستم رو گرفت و گفت:  هیشدم و هد خم

 م ی نیجا بش نیجا خوبه، هم نینه هم ـ

 هم گفتم:  ی رو به رو می نشست بعد

 ی بخور ارمیب ی زیچ  هیبرم برات  ـ

 حرف دارم نینه حاال بش ـ

 کردم به نظر مضطرب بود  نگاهش

 ! ده؟ی شده چرا رنگت پر یچ نم یبگو بب ـ

 پا و اون پا کرد و جواب داد: نیا یکم

خواستگار اومده... خودش و   قیشقا ی راستش برا یدون یکه نشده... م ی خاص زیچ ـ
 پدرش هم قبول کردن 

 رو نگاه کردم و گفتم:  م یگرد شده مر  ی چشمها با

 !... خواستگار؟!!... مگه چند سالِش؟ ق؟یشقا ـ



 انداخت و با لبخند جواب داد:  هی به هد   ینگاه می مر

پنج سالش    قیبودم شقا قیمن همسن شقا یحساب کن ی بخوا یبابا... اگه اون طور ی ا ـ
 است  گهید زیچ  هیبود، ترس من از  

 ام گرفت  خنده

 ! کنه؟ی اون قدر بزرگ شده که داره ازدواج م قیشقا  یعنیخدا   ی وا ـ

 و گفت:  نیی سرش رو انداخت پا می مر

  ای... حاال از بحث سن و سال و گذر عمر برهیو م ادیم مونه،یمثل آب روان م گهیعمرِ د  ـ
  شیاصاًل ازدواج نکنه و پ   خوادیاضطراب دارم اگه به من باشه دلم م یدون یم رون،یب

 ن یخودم بمونه اما خب هم خودش و هم باباش راض

 و گفتم:   دمیخند

 ؟ ی دی مگه خمره خر ـ

 ! ؟ی چ ی خمره واسه  ـ

 ی دی ره خرخم دی گفتم شا ی شوهرش بد ی خواینم یگیکه م ست ین ـ

 مسخره   ـ

 شدم و گفتم:  ی نارحت شد... منم جد می مر

چرا که نه؟... االن   یِ و خودش هم راض یِ پسر خوب ینیب یاگه م یگذشته از شوخ یول ـ
اون فقط   می دی که همو د  یروز اول ریبه خ ادشی یسال اول دانشگاِه... ه قیشقا  گهید

 چهارده سالش بود چقدر زود گذشت. 

 بغل کرد و گفت: نیزم ی رو از رو  هیهد می مر

 ؟ یخوشبخت یتو چه با عل ـ



 ی  همهیدون یترسم از دستش بدم... م یم ی... اونقدر که گاهادیز یلیخ  ،یلیبلــــه... خ ـ
 توام  ونی رو مد یخوشبخت نیا

شما دو تا از اول هم   یعنیقسمت تو بوده...  یکنم عل یوقتا فکر م یبعض هیچ یدون یم ـ
 ازدواج  نیا  ی بوده برا  یمن و تو هم سبب ی دوباره  داری د د،ی مال هم بود

حتماً   یشوهرت هم راض یگ یم یوقت رِ یتو هم بد به دلت راه نده... انشاهلل که خ زمی عز ـ
 یِ پسر خوب

هم داره که   یخوب  ی دور شوهرِم... کارمند بانِک، خانواده  ی ها لی آره از فام ـ
 هم هست  یپیو پسر خوش ت مشونیشناسیم

... حاال پاشو  یعیطب یهر مادر ی برا ینگران نیپس مبارک باشه... بد به دلت راه نده ا  ـ
اومده و   یدختر خاله اش خشک و خال نهیبب ادیب  یعل یبدم بخور ی چا   هیتو  می پاشو بر

 .شهیناراحت م یرفته حساب

تو   نیمن و نوش نکهیکردم ا ی اطرافم فکر م ی برد و داشتم به آدم ها ی شب خوابم نم اون
استاد دانشگاه   گهیمهتا که االن د  ایکار کنه  مارستانیاون رفت تو ب میرشته درس خوند  هی

که همسن مهتا بود و   می رفت و مر یمدرسه م گه یخاله که داشت د  گریبود و نسترن ج
کوچکتر بودم تازه مادر شده بودم و   یفقط چند سال نکهیمن با ا... .و شدیداشت مادرزن م

شده   ی خودش مرد ی بود و برا یرستانیپسر دب هیمهبد افتادم که اگر بود االن اون هم   ادی
  م یکه هست  یتی تو هر سن و موقع می ر یبگ  ادی دی عدِد ما آدم ها با کی بود... به هر حال سن 

 . میو لذت ببر   می کن یدرست زندگ 

 شد و گفت:   داریاز خواب ب یعل

 ؟ یداری تو هنوز ب ـ

 آره   ـ

 ! ؟ی خواب یچرا نم ـ



 کردم  یفکر م  شونیدور و برم و زندگ   ی داشتم به آدمها ـ

  ن یا دهی که آفر یو درشت زی همه موجودات ر نی ا ی هم فکر کن که خدا تو نیپس به ا  ـ
 ایانسان خلق کنه  از ریغ یز ی تونست مارو هرچ ی م م،ی فرصت رو به ما داده تا انسان باش

 اصاًل خلق نکنه؟ 

 در فکر فرو رفتم.  شتریو من ب دی جمالت رو گفت و خواب نیا

  یموافقت کرد... روز عروس قیهم با دلش کنار اومد و با عروس شدن شقا می مر بالخره
 کرد. یم یزبون نی ر یبغل مامان ش ی بود و تو  مشیسال و ن  کی  هیهد قیشقا

 به نسترن انداختم و به مهتا گفتم:  یمثل فرشته ها شده بود ... نگاه قیشقا

 حواست رو جمع کن امروز و فرداست که نوبت نسترن بشه ـ

 زد و حرفم رو به مامان انتقال داد... و مامان گفت:  ی لبخند

حلقه   نی و ا  شنیم  ریجوون ها پ شن،ی جوون م شن ی... بچه ها بزرگ مگهیبله درست م ـ
 طور ادامه داره  نیهم

 ش ی هم رفت سر خونه و زندگ  قیشقا

 کرد که: یم  ف یبرام تعر دمیرو د  می هفته بعد مر کی

مهمون ها رفتند محمود اومد سراغم و مثل ابر بهار   ی که همه  یوقت  قیشقا  یعروس شب
 :دمی کرد... ازش پرس یم  هیگر

 ! ؟ی ناراحت قیشده؟!... از رفتن شقا یچ ـ

  شه یآروم نم دمید یدادم... ول شیدلدار ی نزد کم یحرف چیه

  م یشوهرش بد  خوادی من که گفتم نم یخب خودت خواست ـ

 مثل بچه ها اشک هاش رو پاک کرد و گفت: محمود



  نی بهتر یخوب یلیهم بد کردم... تو خ یلی... من به تو بد کردم، خستین ناینه مسئله ا ـ
 آرزوشو داره  ی که هر مرد یزن

 رد و ادامه داد:ک  یمکث می مر

و بچه   ی... راستش اونقدر سرم به زندگ ه؟یراستش مهسا اصاًل حواسم نبود منظورش چ ـ
 زخم بزرگ رو فراموش کرده بودم. نی ها گرم شده بود که واقعاً ا

 گفتم:  یگرد شده نگاهش کردمو به شوخ ی چشمها با

 ؟ ی کرد یچه خرابکار  نم یمحمود بگو بب ـ

 روش رو ازم برگردوند و گفت:  دیکه انگار خجالت کش محمود

 شرکت.... یمن با منش ش یچند سال پ ـ

گفت نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم لطفاً ادامه نده... تازه اونجا بود که منظورش   می مر
 ام گرفت رو بهش گفت:  هی افتاد گر  ادمی انگار درد زخمم  دمی رو فهم

و همون موقع هم   دمی رو فهم زیقع همه چدونم، همون مو  یرو م  زیمن همه چ ـ
 نگو و امشبمون رو خراب نکن   یزیپس لطفاً چ دمتیبخش

 بزار اعتراف کنم   یمحاِل تو بدون ـ

  میو تصم دمی رو فهم زینگو.. گفتم که من همون موقع همه چ یزیکنم چ یخواهش م ـ
  نکهیبدون ا دمتیشدم و بخش روزی و پ دمیبجنگم و جنگ می نگه داشتن زندگ  ی گرفتم برا

که هم   دمیکردم که فراموش کنم اما امشب فهم یوقت فکر نم چیاما ه  یخودت بفهم
 فراموش کرد . شهیو هم م  دیبخش شهیم

 از تعجب خشکش زده بود   محمود

   یتو منو از خجالت کشت ـ



زنن بوش همه جا رو برداره... اگه   یجا تمومش کن... سطل آشغال رو که بهم نم نیهم ـ
  نینفع برد من بودم چون اگه ا هیقض  نیکه از ا ینفر نیمطمئن باش اول دمتیبخش گمیم

 مثل تو کنارم نبود .  یشوهر عاشق هیکردم االن  یکار رو نم

 زده شد و گفت:  جانیه محمود

 گه یحرف د  یآره واقعاً عاشقتم و کل ـ

 گفتم:   میبه مر  رو

 ؟ ی دیکه فهم د یهمپس بالخره ف ـ

  ییتوانا  دی سطل آشغال داره فقط ما آدمها با هی یبه نظر من مغز هر آدم  یدون یآره... م ـ
بد هستند دل   ی ذهنمون که همون خاطرات و اتفاق ها ی که از آشغال ها می داشته باش نویا

هم زدن   ای  دنیکش رون یوقت درش رو به قصد ب چی تو اون سطل و ه می زیبر   مویبکَن
 . می برندار

داشته    یاز هم توقع نکهیبدون ا م،ی و ببخش  میمون بگذر  یتو زندگ  م ی ری بگ ادی  دی آره با ـ
از   ی که تو کرد ی... مثل کارشهی گلستان م  یو زندگ   شهینم یوقت جنگ  چی ه گهی... دمیباش

 .یخودت بهشت ساخت ی جهنم برا

 

 

 سازند...   یخودشون بهشت م ی بخشند و برا  یکه م ییها  می پر هستند از مر ایدن نیا

 سازند.. یجهنم م  هیخودشون و بق ی برا یکه با خود خواه ییپر هستند از رضا ها ایدن نیا

انتخاب   د ی و تو با  یفرع ی که پر از جاده ها یاصل ی جاده  هی مونهیجاده م هیمثل  یزندگ 
   یعشق رو گم نکن ریتا مس یبر یکه از چه راه یکن

 که پاک و منزِه، ما رو از اونجا آوردند و به قول حافظ:  یری مس  همون



 

 خراب آبادم  رید نیبود                  آدم آورد در ا می جا نی ملک بودم و فردوس بر من
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