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 به حال زار دل يتو رخ ، وا مییگر ننما*** تو ، رفته ز کف قرار دل  يغم هجر رو در

 زآن که غم فراق تو ، کرده تمام کار دل*** که تا سحر ، خون نفشانم از بصر  یشب ستین

 شکنم شکر برم ی، ن یکه ن مییور تو بگو*** ام که سر نهم ، عشق تو را به سر برم  آمده

 اوست گرفته شهر دل ، من به کجا سفر برم*** نشسته در نظر ، من به کجا نظر کنم  اوست

 به حال زار دل يتو رخ ، وا مییگر ننما*** ، رفته ز کف قرار دل  تو يغم هجر رو در

 ز آن که غم فراق تو ، کرده تمام کار دل*** که تا سحر ، خون نفشانم از بصر  یشب ستین

 شدم ندهیدولت عشق آمد و من ، دولت پا*** بدم ، خنده شدم  هیبدم ، زنده شدم ، گر مرده

 

 تو دیبه ام ایخدا

 

زانوم  يو دردش رو تا باال دیکش یم ریکف پام ت. بزنم  ادیخواست فر یکرد که دلم م یدرد م يرپام به قد کف

 دایمتناسب با لباسم پ یتا بتونم کفش میشهر رو پشت سر گذاشته بود يها یکل کفش فروش. کردم  یحس م

 . کنم 

 !بگذره  یپیخوشت ریشد مارال از خ یمگه م. م بود  شهیکار هم نیا البته

 . دوست داشتم  شتریگرچه که اگه مختلط بود ب. شه  یجدا برگزار م یمهم نبود که عروس برام

 .پر از ذوق و شوق بودم  گهیاز هر زمان د شتریبرادرم بود و من ب یخوب عروس یول

اد دونه خواهر دام هی یکیمنم که .  شیعروس يو آرزو برا دیبرادر رو داشتم و هزارتا ام هی نیخصوص که هم به

 ! مجلس سر تر نباشم  يدخترا  يشد که از همه  ینم. 

 :شماتت بار مامان بلند شد  يصدا

 .پا برام نموند .  گهیرو انتخاب کن د یکی؟  يباشه تا تو بپسند یچه مدل دیا آخه دختر مگه کفش با – مامان

 :سرم رو به طرفش چرخوندم و گفتم  يدلخور با

 . هیمیمدال قد شتریب.  دمیرو نپسند چکدومیکنم ؟ ه کاریخوب چ – من

 .تکون داد  يبه حالت تأسف سر مامان

 ؟ هیمیمدلش قد یعنیپس  يدار ادیمدل کفشا ز نیچون تو از ا – مامان

 :گفتم  یلحن مطمئن با
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من .  هیمیمن باشه پس قد شیکه مدل کفش دو ماه پ یکفش.  دمیمن االن دو ماهه کفش نخر. بله  – من

 .گردم  یبهتر و قشنگ تر ممدل  هیدنبال 

 .اشاره کرد  ابونیاون طرف خ یکفش فروش يتکون داد و به مغازه  يدوباره سر مامان

 . يدیرو پسند یکی دیشا.  نیاونجا رو هم بب يکفشا میمارال بر – مامان

 .گفتم و دنبال مامان راه افتادم  يا "باشه  "

 یهمون. پا بند نبودم  يرو یاز خوشحال. اومد  رمیکفش قرمز همرنگ لباسم گ هیبعد از اون همه گشتن  باالخره

 نیکفش هم پنج تا نگ يپاشنه  يرو. بود  نیکه روش پر از نگ یصندل پاشنه ده سانت هی. خواستم  یبود که م

 .کار شده بود 

 نیاصالً از هم. کنم  یم رهیعروس نگاه ها رو خ يهمتا یکه انتخاب کردم شب عروس یدونستم با لباس یم

 .خاص  يبودم ، اونم مطابق مد و البته با رنگ ها دیکه دائم دنبال خر ومدیخوشم م رهیخ ينگاه ها

 شگاهمیو هماهنگ کردن ساعت با آرا اطیگرفتن لباس از خ لیمونده بود تحو. کارام رو انجام داده بودم  شتریب

 . 

زدم که  یدائم هم غر م. اون شب  يبرنامه داشتم برا یکل .موهام رو رنگ کنم  یشب عروس يخواستم برا یم

با حجاب عروس رو بخورن که مجلس رو جدا  يالیخوان فام یجدا باشه ؟ مگه مردا م یعروس دیچرا با "

 "! تونن چادر سرشون کنن  یگرفتن ؟ خوب اونا که م

 .  نهینتونه من رو بب ایخوشگل بشم ، بعد پو یهمه خرج کنم و حساب نیبود من ا فیح یلینظرم خ به

با هم  یحت ای مینیرو بب گهیهمد میتونست یچون مجلس جدا بود و نم. دو دل بودم  ایدعوت از پو ياول برا از

خواستم بهش  یبه قول معروف تا چند روز بعدش م. گرفتم که دعوتش کنم  میآخر سر تصم یول.  میبرقص

 .جواب مثبت بدم و زنش بشم

بهش جواب مثبت بدم  يزود نیخواستم به ا ینم. گرفتم  یمیخبر نداشت من چه تصمکه خودش هنوز  گرچه

 .شه  یمختل م میبهش جواب مثبت بدم آزاد نکهیدونستم به محض ا یم. و خودم رو گرفتار کنم 

دونستم با  یو م. جواب پس بدم  یکنم به کس یکه م يکار ایرفت و آمدم  يخواست برا یوقت دلم نم چیه

 .کارام رو با اطالع نامزد محترم انجام بدم  يهمه  دیبا گهید يمثل تموم زنا ایبله گفتن به پو

خونه  یبپوشم و با مامان و بابا راه شگاهیتختم گذاشتم تا به محض برگشت از آرا يو کفشم رو آماده رو لباس

 .که قرار بود مراسم عقد اونجا برگزار بشه  میعروس بش ي
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رضوان ، حرفم رو  يبایصورت معصوم و ز يادآوریغرغر کردم که با  یلب به خاطر جدا بودن عروس ریز رهدوبا

 .خوردم و لبخند زدم 

. شه  یو معصوم تر م باتریبنده ز یکه رو صورتش نقش م یمیو گر شیدونستم تو لباس عروس و اون آرا یم

 .کرد ؛ شد عروسمون  يم خواستگاررو از پدر - مهرداد  -که به مدد پدرش که برادرم  یعروس

 . که بابا اومد خونه و ماجرا رو براش گفت  يبرم اون روز ینم ادیمهرداد رو از  ي افهیق چوقتیه

برادرش مهرداد  شیکه رفته بود پ يرضوان هم چندبار. مهرداد بود  ياز همکارا یکیقضا رضا برادر رضوان  از

. کرد  یانجام کارش به محل کار برادرش رفت و آمد م يکار داشت و برا لیبه قول خودش اوا. بود  دهیرو د

 .بره اونجا  يکرد به هر بهانه ا یدلش بود که وادارش م نیبعد از اون ا یول

راحت بره و حرفش رو به مهرداد بزنه با  گهید يتونه مثل دخترا ینم دیهم از مهرداد خوشش اومد و د یوقت

 یم میما و مهرداد ، تصم يخونواده  يدرباره  قیمدت تحق هیحجوب هم بعد از م يآقا. زنه  یپدرش حرف م

 .کنه  یم يروز با رفتن به محل کار بابا مهرداد رو خواستگار هیو . با پدرم صحبت کنه  رهیگ

.  یقال يشد به گال رهیباال رفته خ يموضوع رو تو خونه مطرح کرد ، مهرداد با ابروها نیکه بابا ا يروز اون

 .زد و من از شدت خنده دلم رو گرفته بودم  یبابا لبخند م. مامان دهنش از تعجب باز مونده بود 

 يکار خونواده  نیو تا مدت ها ا.  يدخترشون برن خواستگار يبرا يخونواده ا يروز هیکردم  ینم باور

 .من  يخنده  يمحجوب شده بود سوژه 

بهتر از رضوان  یکس نیقیچون به . کار رو انجام دادن  نیخدا رو شکر کردم که ا دنشونیکه بعداً با د گرچه

 .ما بشه  يتونست عروس خونواده  ینم

و  دیکرد عقا یخوند به خاطر رضوان سع یم ونیخط در م هیهمون روزها هم مهرداد که نماز هاش رو  از

 .رفتارهاش رو مطابق خواسته ش درست کنه 

 .کرده بود  رهیاز همون روز اول چشم مهرداد رو خ اشیشد که حجب و ح یرضوان ي فتهیزود ش یلیخ و

*** 

اول به . ماهرم فقط چند تکه از موهام رو رنگ کرد  شگریآرا یقرار بود کل موهام رو رنگ کنم ول نکهیا با

نظرم رو رد  دیجون رنگ لباسم رو پرس مایش یوقت یول.  ادیدر ب یخواست من قرار بود کل موهام به رنگ شراب

 . کرد 
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موهام رو حالت  یوقت یول ومدیخوشم ن یلیاولش خ. در اومد  یبه شراب لیتکه از موهام به رنگ قرمز ما چند

موهام زد به انتخابش احسنت  يبزرگ رو نیو چندتا نگ ختیصورتم ر يرو رو شیداد و به صورت کج مقدار

 . ومدیم خوب هماهنگ بود و بهم م رهیت یکم یاون رنگ با پوست گندم. گفتم 

. کردم  دایپ یپاشنه دارم ؛ حس خوب يبود تنم کردم ، همراه صندل ها یتو خونه لباسم رو که مدل ماه یوقت

 .از همه بهتر و تو چشم تر باشه  دیخواهر شوهر با. خواستم  یرو م نیمنم هم. شده بودم  شهیمتفاوت تر از هم

خنک  میبود و وزش نس نیفرورد. به رقص در اومد  دیوز یکه م یخنک میبا نس موهام میخونه که خارج شد از

 .داد  یروح آدم رو جال م

 . مطبوعش  يهوا نیعاشق بهار بودم و ا.  دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

اما به محض اومدن مهمونا و . غر زدم  یلب به خاطر جدا بودن مراسم کل ریورودمون به تاالر ، باز هم ز با

 . کردن  يو شاد دنیشروع کردم به رقص هیعروس و داماد کم کم همرنگ بق نطوریهم

رو  یلبخند قشنگ.  رهیخواست نگاه ازش بگ یکه آدم دلش نم يتو لباس عروس شده بود مثل فرشته ا رضوان

 .که تموم حواسش به عروسش بود  يمهرداد يلب هاش بود و دستش رو با شرم گذاشته بود تو دستا

با  گرانیکه نگاه د ییلذت بخش بود به خصوص زمان ها یلیتنها برادرم واقعاً بهم خوش گذشت و خ یعروس

 . شد  یبهم دوخته م نیتحس

رم خونه  یم ایمانتوم رو برداشتم و به مامان اطالع دادم که همراه پو عیسر ایکه تموم شد با تک زنگ پو مراسم

 . 

باز هزارم بهش  يکرد و برا یم یطرف ازش خداحافظ هیاز  یخدا انقدر سرش شلوغ بود و هرکس ي دهبن

 .چپ چپ نگاهم کرد  یو فقط با چشماش کم. بکنه  یمخالفت چیگفت که نتونست ه یم کیتبر

 . تنها برگردم خونه  بهیپسر غر هیاون موقع شب با  ستین لیکه چندان ما وردمیخودم ن يهم اصالً به رو من

 نهیلباس و مدل موهام رو بب ایبودم که پو دهیمخصوصاً مانتوم رو نپوش.  دمیرو منتظر د ایتاالر پو يپله ها نییپا

 .بره  یکرده لذت م ادهیصورتم پ يمعروفم رو شگریکه آرا يدونستم با اون هنر یم. 

زد و  يباز کرده بود لبخند یدو تا دستاش رو کمکه  یبعد در حال. زد  يسوت بلند دنمیبا د. شد  نطورمیهم

 :گفت 

 !کرده  کاریپرنسس چ نیبب. به به  – ایپو

 .اومدم  نییآخر رو با عشوه پا يزدم و پله ها يلبخند. لحن شگفت زده ش خوشم اومد  از
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 .زدم و گفتم  ی، چرخ دمیکه رس جلوش

 چطور بودم امشب ؟ – من

 .بهم انداخت  یتنگ کرده بود ، نگاه پر از لذت یکه چشم هاش رو کم یحال در

 . شهیمثل هم.  یعال – ایپو

 .  ومدیحرفا خوشم م نیاز ا يا گهیمثل هر دختر د.  فاشیبردم از تعر یلذت م کالً

و بذارم  ستمیکرد ساکت با یکه وادارم م یحس هی. نگاهش پر از حس بود . اومد به سمتم  یهمون حالت کم با

 .و کارش رو انجام بده  ادیبه طرفم ب

که تو سرش  يزیکردنش به چ بیترغ يبرا. سه رو باهاش تجربه کنم .طعم بو نیخواست اول یهم دلم م خودم

 .و بعد دوباره به چشماش . ب هاش انداختم .به ل یبود ، نگاه

 . نه  ایدم  یکار رو م نیا يبهش اجازه  نهیخواست بب یانگار م. مکث کرد  یکم

رو با عشوه به دندون گرفتم و  نمییب پا.، ل یهر حرف ياما به جا.  " گهیجلو د ایب "ست بگم خوا یم دلم

 .خمار کردم  یچشمام رو به سرخوش

که به  یکس يقدم ها يصدا دهیهنوز به وصال نرس. سرش رو با سرعت جلو آورد . اجازه رو صادر کردم  دیفهم

 .چندتا زن  يو پشتش صدا.  دیچیشد تو سالن پ یم کیپله ها نزد

 . میسرعت از هم فاصله گرفت با

 .  دیکوب یم م نهیس ي وارهیبه شدت خودش رو به د قلبم

 . پله ها نگاه کردم  يبه باال عیسر. کرده بودم  هول

 .  دهیما رو ند یداد کس ینشون م نینشده بود و ا دایپ یکس يهنوز سر و کله  خوشبختانه

 . پله ها بود  يچون اونم هول کرده نگاهش به باال. از من نداشت  یهم دست کم ایپو حال

 .پله ها برگشت به سمتم  يم باال دهیخاله حم کلیشدن ه دایپ با

 . میخوش باش قهیذارن دو دق ینم.  میبپوش بر – ایپو

 . بدجور خورده بود تو پرش . آخرش  يم گرفت از جمله  خنده

بعد از  یحت. رو بهش نداده بودم  ایرو ادهیز نیا ياجازه  یتا شب عروس میکه با هم آشنا شد يروز از

 یمحدودش م یجواب دادن بهشون کم يفکر کردن برا يتموم مدت به بهونه . مادرش  یرسم يخواستگار

 .کردم 
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 .نداشت  یمانع چیحلقه کردن دستش دور کمرم ه ایوگرنه که دست گرفتن و .  یکم البته

  . میشد نیماش سوار

 .تعلل کرد  یکم. رو روشن کرد  نیماش یقینفس عم با

 .برگشت به سمتم  بعد

 ! نمیجلو بب ایب.  نهیما رو بب ستین یکس نجایا – ایپو

 .زدم  یبدجنس لبخند

 .بعد  يباشه برا.  ستیحسش ن گهینه د – من

 .توجه به حرفم اومد جلوتر  یب

 . ارمتیکه خودم سر حال م اییب – ایپو

 .ب هام .نگاهش رفت سمت ل و

 .رو به عالمت نه گرفتم جلوش  دستم

 ! مایندار یهنوز با هم نسبت... اُ اُ  – من

 :تونه خوددار باشه ، آروم گفت  ینم گهیکه معلوم بود د یلحن با

 . میکنم که نسبت دار بش یم يخودم کار يبذار..  ایب – ایپو

 .تر  کیاومد نزد یباز کم و

دوسم داره و  یلیکردم خ یحس م نکهیا. حرف زدناش رو دوست داشتم  نجوریچقدر ا. ت ضربان گرف قلبم

 . بود  ندیخواد زودتر بهم برسه ، برام خوشا یدلش م

تجربه  یکس چیخوب رو با ه يحس ها نیمن ا. خواستم بهش جواب مثبت بدم  یبود که م نیخاطر هم به

 . یزندگ کیانتخاب شر يبرا هیخوب کاف يحس ها نیکردم هم یو فکر م. نکرده بودم 

ها رو تجربه  نیهم هم يا گهیو اگر من با شخص د.  ایحس ها تا اون روز فقط متعلق بود به پو نیچون ا دیشا

 .گشتم  یم میزندگ کیانتخاب شر يبرا يا گهید لیکردم مطمئناً دنبال دل یم

 .کارمون از اون حد فراتر بره  نیماش تو دمیترس. ب هام رو مهر نکرده بود که پسش زدم .ل هنوز

 .به چشمام دوخت  يخمارش رو با دلخور يچشما

 .خوامت  یبه شدت م. تونم خوددار باشم  یامشب نم. نکن پرنسس  – ایپو

 .زدم  یسر خوش لبخند
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 .شه  یبد م یلیخ.  نهیما رو بب یکیممکنه . وقت بهتر  هی يباشه برا – من

 .شد  يکرد و جد ینفسش رو پوف. درست نشست  شیصندل تو

 .کنم  یهمه به حرفت گوش نم نیا گهیاونجا د.  راستیسم یمهمون گهید يهفته  – ایپو

 .زدم  ينصفه ا مهین لبخند

 هی!  میداشت ؟ ما که قرار بود با هم ازدواج کن يرادیچه ا. کار ندارم  نیبا ا یدونست که من مشکل ینم خودش

 !خورد  یبر نم ییبه جا یز ازدواج رسمسه قبل ا. بو

و بعد هم  میعاشقانه داشته باش يسه . بو هیشد  یچه خوب م. از ذهنم گذشت  يفکر رایسم یفکر مهمون با

 .بود  یعال. من جواب مثبتم رو همون لحظه بهش بدم 

 . بود  یخوب يریغافلگ. رو لبم نشست  يفکر لبخند نیا با

*** 

سفر  هی ایگرفتم قبل از دادن جواب مثبتم به پو میما جمع بودن تصم يبود و همه خونه  یروز قبل که پاتخت از

 .برم 

نباشه برنامه هام رو  ازیخواد توش انجام بدم و ن یدلم م يکه هر کار يسفر نیدر اصل آخر.  يسفر مجرد هی

 .هماهنگ کنم  یبا کس

 .شه  ینم یراض یدونستم به راحت یم. م گرفت یزدم و ازش اجازه م یبا مامان حرف م دیقبلش با یول

 نیاز ا يسر هیدر اصل  یشد ، ول یبهمون داده م ییها يآزاد يسر هیو  میداشت یراحت يچند خونواده  هر

 .خاص  يها تیها همراه بود با محدود يآزاد

 .خوردن صبحانه وارد آشپزخونه شدم  ياز شستن دست و صورتم برا بعد

آورده  رونیرو ب اشیدست شیظرف ها و پ يهمه  یبه خاطر پاتخت. ها بود  نتیدر حال مرتب کردن کاب مامان

 .ذاشت سر جاشون  یکرد و م یم ياون ها رو دسته بند بیو حاال داشت به ترت. بود 

 .گاز  يرو يو قور يکردم و رفتم سمت کتر يبلند "سالم  "

 .ب سالمم رو داد بود جوا نتیهمونجور که سرش تو کاب مامان

جلوم  دمیرو کش زیرو م ینیریو ظرف پر از ش یصندل ينشستم رو.  زیم يو گذاشتم رو ختمیر يخودم چا يبرا

 .بود  یمونده ازعروس یباق يها ینیریش. 

 .بهم انداخت  یو نگاه ستادیبلند شد ا مامان
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 ! ایوقت کمک نکن هی – مامان

 .تکون دادم  يسر

 .کمک  امیرو بخورم م مییچا – من

 .و دوباره نشست و سرگرم کارش شد  دیکش یآه مامان

 .کردم  نگاهش

 .پسرت تنگ شده  ي؟ نگو دلت برا یکش یچرا آه م – من

 . دمیبرگشت به سمتم و من برق اشک و لبخند همراه با لرزش لبهاش رو د مامان

 .بغلش کردم . زدم و بلند شدم رفتم طرفش  يلبخند

 .  یامانبغض نکن م!  یاخ – من

 .م گذاشت  نهیس يرو رو سرش

دلم براش تنگ  نکهیهم ا.  شونیهم خوشحالم که رفتن سر زندگ.  میچه حال یکه بفهم یستیمادر ن – مامان

 .شه  یم

 .شونه هاش  دنیکردم به مال شروع

 .دم زود مادر بشم  یقول م یول ستمیمادر ن. نگران نباش  – من

 .حرفم سرش رو بلند کرد و متعجب نگاهم کرد  نیا با

 ؟  یچ یعنی – مامان

 یفکر مامان رو م یاز طرف. مسافرتم  يکه گرفتم و هم برنامه  یمیگفتن تصم يهم برا. بود  یمناسب وقت

 .دور کنم  یتونستم از مهرداد و دلتنگ

 .زدم و با شوق گفتم  ییدندون نما لبخند

 .ثبت بدم جواب م ایخوام به پو یم – من

 . دیپرس يجد یلیصاف نشست و خ مامان

 ؟ ي؟ فکرات رو کرد یمطمئن – مامان

 .کردم  نییهمون لبخند سرم رو به عالمت مثبت باال پا با

 . و نگاهش کردم  ستادمیمنم ا. باال انداخت و بلند شد  ییابرو

 .کج کرد  یرو کم سرش
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 . به بابات بگم  دیخوب پس با – مامان

 .لب گفت  ریهم متفکر ز بعد

 . میدار شیدر پ گهید یعروس هیانگار  – مامان

خودمون رو  گهید یعروس هی يبرا دیبا ومدهیمهرداد از تنمون در ن یعروس یهنوز خستگ. دونستم نگرانه  یم

 .که از قضا من عروسش بودم  میکرد یاماده م

 دیخر يبرا نیو ا. ند بودم و هم سخت پسند پس ریهم د. خواست  یم يمن اعصاب فوالد يبرا دیخر واقعاً

 .فاجعه بود  یعروس

 .زدم به پشتش  یدست

 .نکنم  تیاذ یلیخ دیخر يدم برا یقول م.  نیخواد نگران بش یحاال نم – من

 .پر از حرفش رو دوخت به چشمام  نگاه

 .من نگران انتخابتم  – مامان

 . دمیآروم پرس. جمله رو گفت  نیا دیو با ترد يرو جمع کردم از بس جد لبخندم

 ؟ یچ یعنی – من

 ؟  يپسره رو دوست دار نیا یتو مطمئن – مامان

 .گفتم  دیترد با

 چطور مگه ؟ – من

 .باال انداخت  يا شونه

 .پسره از تو مشتاق تره  نیکنم ا یآخه حس م – مامان

 .گفتم  دیبا ترد دوباره

 داره ؟  يرادیمگه ا – من

 .داره  رادیتو ا یاقیکم اشت نیا. نداره  يرادیبودن اون امشتاق . نه  – مامان

 .گفتم  متعجب

 چرا ؟  – من

 .نگام کرد  دیشک و ترد با
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 ينجوریدوره جوونا ا نیدونم چرا تو ا ینم.  یش یمتوجه م یرو تجربه کن یبار عشق واقع هیاگه  – مامان

 !کنن  یازدواج م

 .باال انداختم  ابرو

 مثالً ؟ يچه جور – من

 .به حالت تأسف تکون داد  يسر

 .با بابات حرف بزنم  یحاال اگه مطمئن. دونم واال  ینم.  يریدل س يراحت و از رو.  گهید ينجوریهم – مامان

 .همونجور هم سرم رو تکون دادم . حرف مامان رفتم تو فکر  با

 . نیآره با بابا حرف بزن – من

 .مسافرت افتادم  ادی بعد

 برم مسافرت ؟ يدو سه روز هیخوام  یم! مامان  یراست – من

سرش رو باال  عیکرد ، سر یانداخته بود و داشت قاشق ها رو شمارش م نییحرفم مامان که سرش رو پا نیا با

 .آورد 

 ؟ يبر يخوا یم یبا ک – مامان

 .گفتم  تیرو کج کردم و با مظلوم سرم

 .تنها  – من

 .کرد  یاخم

 .نه  – مامان

 .التماس صداش کردم  با

 !مامان  – من

 .تکون داد  يسر

 ؟ ير یچرا با دوستات نم – مامان

 .فکر کنم  ممیبه تصم شتریبه قول خودتون ب. خوام تنها باشم  یم. حوصله شون رو ندارم  – من

 .نگاهم کرد  مردد

 بار دومت باشه ؟  نیکه ا یرفت ییتا حاال تنها جا یک – مامان

 . اخم کردم تیجد با
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 !و سه سالمه ها  ستیب. مامان  – من

 .خونسرد جواب داد  یلیخ

 ! دونم  یم – مامان

 .شدم  يکفر شیخونسرد از

 ؟ رمیبگ میخودم تصم يتونم برا یبزرگ شدم و م نیقبول کن نیخوا یم یک – من

 . يبر ییبذارم تنها جا رهیگ یدلم آروم نم یول. االنم قبول دارم  – مامان

 .گفتم  يکفر

 نداره ؟ رادیچطور اگه با دوستام برم ا – من

دونم  یدر ضمن م. هست  شتیپ یکس ادیب شیبرات پ یو مطمئنم اگر مشکل نیچند نفر نکهیا يبرا – مامان

 . نیر یدوست و آشنا م يخونه 

 .از کارم گفتم  نانیاطم با

 هوم ؟. دوست و آشنا برم  يتونم خونه  یخوب االنم م – من

 .کرد  مردد نگاهم مامان

 .ندارم  یاگر قبول کرد منم حرف. گم  یبه بابات م – مامان

 .نازك کردم  یچشم پشت

 . نیکن یدونم اخر سر قبول م یمن که م – من

 .خودشون  يبرا ایمن بود  يبرا دمیبه حالت تأسف تکون داد که نفهم يسر مامان

البته من دلم . دوست و آشنا  يکنن به خصوص که خودم تو دهنشون گذاشتم برم خونه  یدونستم قبول م یم

چون تو . زدم  یرو م دشیق دیدوست و آشنا با يبا اومدن اسم خونه  یسر برم اصفهان ول هیخواست  یم

 . مینداشت ییدوست و آشنا چیاصفهان ه

*** 

 .نگاهم کرد  تیبا جد بابا

 ینم یمونه ، ول یبرامون نم یهم من و هم مامانت حال یاز دلشوره و نگران یا برسدونم ت یم نکهیبا ا – بابا

 . یخودت باش يپا يرو میما نذاشت یخوام فردا پس فردا بگ

 .مسافرتم رو صادر کنه  يبودم به لب هاش تا اجازه  رهیخ
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 .مکث کرد  یکم

 .و ادامه داد  دیکش یقیعم نفس

البته .  يدختر حاج آقا محمد يخونه  زدیبرو  ای. اونجا  يبر یتون یم .خواهر شوهر خاله ت مشهده  – بابا

 . برو اونجا  يخوا یم. احمد هم هست  يخونه 

 .  میداشت یبا هر دو هم رفت و آمد خونوادگ. پدرم بودن  يو احمد آقا هر دو از دوستا يآقا محمد حاج

بودن و من  یمذهب یلیکه خ ییاز اونجا یول.  يزهرا دختر حاج محمد يخونه .  زدیخواست برم  یدلم م یلیخ

رو تو خونه رو  ياز دو سه ساعت روسر شیتونستم ب یعمراً اگه م. رو زدم  دشیتونستم راحت باشم زود ق ینم

 . نمرو تحمل ک دهیتونستم لباس بلند و پوش یالبته اگر م. سرم تحمل کنم 

 نیهم میرفت و آمد داشت يحاج محمد ياده با خونو یهم وقت شهیهم. داد  یبهم دست م یخفگ احساس

 يخونه  يقرار بود چند روز یوقت یول. بود تحمل کنم  ازیدو ساعت ن تیالبته اون موقع نها. مشکل رو داشتم 

 .شد  یقابل تحمل م ریزهرا باشم غ

 .در جواب بابا گفتم  عیسر نیهم يبرا.  ختیر یفکر کردن هم بهش اعصابم رو به هم م اصالً

 .خونه شون رو تحمل کنم  طیتونم مح ینم نیشناس یمن رو که م. رم  ینم زدی – من

و  دیدونست افکار و عقا یم. خوب دخترش بودم و بزرگم کرده بود . به عالمن دونستن تکون داد  يسر بابا

 . هیعادت هام چه جور

 .که مامان ناراحت نشه گفتم  یلحن با

 .شم  یمزاحمشون م. رم  یهم نم دهیخواهر شوهر خاله حم يخونه  – من

بود که  نیا يچپ چپ نگاه کردنشم برا.  ادیدونست از اونا خوشم نم یم. چنان چپ چپ نگام کرد  مامان

 .گفتم  یداشتم دروغ م

 .با کنترل خنده م ادامه دادم  یول. نگاهش خنده م گرفت  از

. احمد آقا  يمونه همون خونه  یم! خوام برم  یچرا اونجا نم گهید نیدون یخب م. دروغ گفتم  دیببخش – من

 . رم اونجا  یم

 .تکون داد  يسر بابا

 .شه  یدونم خوشحال م یم.  رمیگ یباشه باهاش تماس م – بابا
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دختر . بودن  شیشد با زن و بچه هاش ساکن ک یم یکه چند سال. بابا بود  یآقا دوست دوران جوون احمد

 . از من بزرگ تر ، هنوز مجرد بود  یسال هیکه  کشیکوچ و دختر. بزرگش ازدواج کرده بود 

اونا هم .  حیتونستم از صبح برم گردش و تفر یچون م. گذره  یدونستم با رفتن خونه شون بهم خوش م یم

 .ذاشتن  یکم نم ياز مهمون نواز شهیمثل هم

بابا هم با . آوردم  ریگ طیت بلراح یلیبرگشته بودن خ التیمردم از تعط شتریبود و چون ب نیآخر فرورد ي هفته

 .عصر پرواز دارم  کشنبهیاحمد آقا تماس گرفت و بهشون خبر داد 

هم غر زد که چرا  یکل. اصالً خوشحال نشد .  شیرم ک یتماس گرفتم و بهش گفتم دارم م ایاز همه با پو اول

 . ادیزودتر بهش نگفتم و ازش نخواستم که باهام ب

. گذره  یتو سرش م یدونستم چ یم. رسم کوتاه اومد  یم رایسم یمهمون يدادم برا نانیبهش اطم یوقت یول

 الیگردم با خ یرم و بر م یخواستم تا م یم. کردم که کمتر غر بزنه  يادآوریرو  یمخصوصاً بهش مهمون

 .بود خوش باشه  دهیکه برام کش يو نقشه ا یمهمون

*** 

قرمز  يرفتم سمت تختم و مانتو. رو برداشته بودم  ازمیمورد ن لیهمه وسا. رو چک کردم  فمیک گهیبار د هی

 . نازکم رو برداشتم و تنم کردم 

موهام رو هم کنار  ي هیبق. زدم  یبزرگ پسیکل. موهام رو به سمت عقب بردم  يو جلو ستادمیا نهیآ يجلو

 . ختمیصورتم ر

رو  فمیبار اخر چک کردم و ک يرو هم برا شمیآرا. عقب بردمش  یسرم و کم يرو هم انداختم رو میمشک شال

 .برداشتم و از اتاق خارج شدم 

چمدون رو گرفت و به دنبال خودش از  يدسته  دنمیبابا با د. بودن  ستادهیو بابا هر دو کنار در منتظرم ا مامان

 .خونه خارجش کرد 

*** 

 .اف  یصندل. نه  فیرد. به کارت پروازم انداختم  ینگاه

 . چارتر شده بود  ییمایهواپ ياز شرکت ها یکیبود که توسط  کیکوچ نگیئبو هی مایهواپ

ازش فاصله داشتم  یصندل فینه که فقط دو رد يشماره  فیرد دنیبا د. ها انداختم  فیرد يبه شماره  ینگاه

 .به قدم ها سرعت دادم 
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 . نشستم و از همون اول کمربندم رو بستم  میصندل يرو

 يها نیتو کاب شونیدر حال گذاشتن ساك دست ایهاشون بودن  یکردن صندل دایپ هم در حال گهید يمسافرا

 .باال 

 .خانوم مسن نشست  هیکنارم هم . رو اشغال کردن  مییجلو فیچندماهه شون رد يبا بچه  یو شوهر جوون زن

که نشون  یشگیهم يباند پرواز قرار گرفت مهماندار شروع کرد به انجام همون ادا اطوارها يکه رو مایهواپ

 . یصندل رینجات ز ي قهیو جل. باال سرمون  ژنیخروج بود و ماسک اکس يراه ها يدهنده 

 يهر کدوم سر جا گهید يماهایکنار دستم چشم دوختم به هواپ يحوصله نگاهم رو ازش گرفتم و از پنجره  یب

 .بودن  ستادهیخودشون انگار به صف ا

 . ز پنجره گرفتم و چشم دوختم به رو به روم موتورها نگاهم رو ا يباال رفتن صدا با

کنار  يبود به دسته  مایکه حاصل از سرعت هواپ ياز فشار اریاخت یب. با سرعت شروع به حرکت کرد  مایهواپ

 .چنگ انداختم  میصندل

و من .  دیرس یکوبش خودش م يقلبم به منتها. قسمت پرواز واهمه داشتم  نیاز ا شهیهم. اوج گرفت  مایهواپ

 .از ترسه  ایشه  یم لیکه به بدنم تحم هیدونستم از فشار ینم

 .گرفتم  یشد آروم نم یآسمون صاف نم يتو مایهواپ تا

بعد با صاف  قهیاما چند دق. شد  شتریدلهره م ب یکم.  دیبه سمت راست چرخ یاوج گرفتن کم نیدر ح مایهواپ

 . دمیکش یتو آسمون نفس راحت مایشدن هواپ

که به قسمت  يا هیسا يکه قله هاش از رو ییکوه ها. مرتفع انداختم  يها يو بلند نییبه پا یره نگاهپنج از

 . دیرس یانداخته بود بلند تر به نظر م گهید

رو مثل پنبه تو خودش جا  يدیسف يشدم که تک و توك ابرها یآسمون ياز کوه ها گرفتم و محو تماشا نگاه

 . داده بود 

 یانگار اون ها رو م دیسف يبا ورود به ابرها. خورد  یشد و تکون م یابرها رد م نیاز ب یگاه یآهن غول

 .رفت  یشکافت و جلو م

 يحاو یدست یفقط وقت.  ییغذا يمهماندار ها شروع کردن به دادن بسته ها یک دمیمحو بودم که نفهم چنان

 .برداشتم  يدیبه سف نیمز یجلوم قرار گرفت چشم از اون آب هیشفاف پر از اغذ يبسته 
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 هی يحاو يبسته . مخصوصم رو باز کردم و بسته رو روش قرار دادم  زیقفل م. کردم  يرو گرفتم و تشکر بسته

 . دیسس سف کیکوچ يبسته  هیو کارد و  وهیکالباس ، شکالت ، آب م چیساندو

آب پرتقال ش خنک بود و آدم . رو داخل سوراخ مخصوصش فرو کردم  یرو برداشتم و ن وهیآبم يمحتو پاکت

 .آورد  یرو سر حال م

 . دیسف يگاز میاون همه حج نیداشت غرق شدن ب یلذت.  کرانیب یسمت پنجره و آب دیهم نگاهم چرخ باز

که با انوار  ابیز يپنبه ا ياون ابرها يبرم و پا بذارم رو رونیب مایخواست از هواپ یدلم م. لذت بودم  غرق

 .رنگ شده بودن  ییطال یرنگ به نظر کم دیخورش

حس  نیا نمیوحشت زده به سمت مخالف برگشتم تا بب یاحساس کم شدن ارتفاع و دوباره باال رفتن غول آهن با

 .افته  یم يدار یواقعاً اتفاق ایمنه 

 :گفت  یاز مهماندارا که م یکی يبا صدا. کردن  ینگاه م گرانیهم مثل من با وحشت به د هیبق

 . میرو رد کرد ییهوا يچاله  هی نینگران نباش ستین يزیچ -

 .هاشون  یراحت لم دادن به صندل الیکه انگار به حالت نرمال برگشته بود همه با خ مایهواپ تیصد البته وضع و

 .با سرعت . دوباره ارتفاع کم کرد  مایچرا که هواپ. نبود  شتریب يآرامش لحظه ا نیا اما

، با دست آزادم  نییوحشت زده از اون همه فشار و سرعت رو به پا.  دیکش یم نییما رو به سمت پا ییروین انگار

 . چنگ زدم  میصندل يبه دسته 

 .انداختم  ینگاه. دستم احساس کردم  يرو رو يا گهیدست د يگرما

 .بود  میخانوم کنار دست دست

 .نگاهش کردم  سرعت به

 :وحشت لب زد  با

 .خدا رحم کنه  -

 . فتهین یرحم کنه تا اتفاق دیمن باور کردم خدا با و

 .شد  یروشن و خاموش م مایداخل هواپ يها چراغ

.  دیکش یصد برابر جاذبه ما رو به سمت خودش م ییرویکه انگار با ن ینیبودم به زم رهیوحشت از پنجره خ با

 . م شده بود  دهینفسم حبس جسم ترس

 . دیلرز یبه شدت م دستام
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 يدما هیافتاده و در هر ثان ریگ خیاز  یکوه نیرو داشتم که انگار ب یحس کس. به بدنم رسوخ کرده بود  سرما

 .شد  یبدنش کم و کم تر م

 .اوج گرفت  يخورد و در کمال ناباور یتکون سخت مایهواپ

 .دست زدن  یاوج شروع کردن به صلوات فرستادن و بعض نیمسافرا که تا اون لحظه ساکت بودن با ا ي همه

 يکرد خودش رو به مدد نفس ها یم یانگار تازه داشت سع. م انداختم  نهیس يبه قفسه  یچنگ اریاخت یب

 . یزندگ يادامه  يپر کنه از هوا برا قمیعم

 .شد  دهیکش نییاوج نگرفته بود که دوباره به شدت به سمت پا یلیخ مایهواپ هنوز

 .از هر گوشه بلند بود  ادیو فر غیج يصدا نباریا

 .خدا به دادمون برس  -

 .ابوالفضل  ای -

 ...بسم اهللا  -

 .کنم  یسکته م یمطمئن بودم قبل از هر اتفاق نباریکه ا یمن و

 .ها به طور کامل خاموش شد  چراغ

 . و احساس معلق بودن بهم دست داد  میبرخورد کرد يزیشدت با چ به

 ................... یاهیس و

 .رو پر کرد  مینیب يبد و زننده ا يبو

کنه و جوش  یداغ م نیماش یکه وقت ییداغ کرده ، بو ایروغن داغ ، موتور سوخته  يمخلوط از بو يزیچ هی

 .خون مردار . خون  يمثل بو گهیبد د يبو هی، و  ارهیم

 . بود  يبد يبو.  اُه

 .هنوز بسته بود و من اصالً حوصله نداشتم بازش کنم  چشمام

 نکرده بود ؟ دارمیچرا مامان ب. خوابم برده بود ؟  یک از

 .... يوا

 .  شیرفتم ک یاومد من داشتم م ادمی تازه

 ....بودم که  مایهواپ يتو

 .قلبم ضربان گرفت  دوباره
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 زنده ؟ نکنه روح شدم ؟ ایم  مرده

 .رو تکون دادم  دستم

 . بود  لقمع

 . خورد  يزیدفعه دستم به چ هیکردم واقعاً روح شدم که  حس

 .چشم باز کردم  عیسر

 ............................... يوا

 . بودم  دهیبود که به عمرم د يصحنه ا نیبدتر دمید یکه م يزیچ

که سرش در  یآغوش مادرش ؛ در حال يغرق در خون مادرش ، تو دیکه با اون لباس سف يچند ماهه ا ي بچه

 .معلوم بود هر دو مردن . له شده بود  یاثر ضربه فرو رفته و کم

 .بغض کردم  اریاخت یب

 .من نشسته بودن  ییجلو فیکه رد يمادر و بچه ا همون

 چرا معلق بودم ؟.  نمیخودم رو بب تیکردم موقع یلحظه سع هی

 يا گهید يکنده شده  يها یصندل يکه رو ییها یصندل. کرده بود  ریگ یدوتا صندل نیاز کتفم ب یمیو ن سرم

 .افتاده بود 

 . کمرم و پاهام افتاده  يهم رو ینیسنگ زیکردم چ یم حس

 . رو حرکت دادم  پاهام

 يوزنه  ریانگار پاهام ز. بهشون بدم  یذاشت حرکت قابل توجه ینم نیسنگ زیاون چ یکردم ول یم حسشون

 .افتاده بود  ریگ ینیسنگ

 .کرده بودم ؛ دادم  ریگ نشونیکه ب ییبه دو تا صندل يرو باال آوردم و فشار دستم

 !جا به جا نشدم  يا ذره

کم  ییرها ياون مقدار فشار برا ایجون نداشت تا من رو از اون مهلکه نجات بده و  یکاف يدستام به اندازه  ای

 .بود 

 . کرد  یچشمم به شدت حالم رو بد م يجلو ياون صحنه  به خصوص که. نداشتم  یاوضاع خوب اصالً

 .دادم  هیبه گردنم زاو یکم

 .باشه  ادیز دیبا دهید بیداد تعداد افراد آس ینشون م نیبود و ا یخون یکم مایهواپ کف
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 یبود و حالم رو بدتر م دهیچیپ مینیب ریاز قبل ز شتریباشه ب دیخون با يدونستم بو یکه حاال م يزننده ا يبو

 .کرد 

 .گرفت  يرو به باز نمیاست يگوشه  یخنک مینس

 . شد  یم دمیکرده بودم مانع د ریگ نشیکه ب ییصندل.  ادیاز کجا م مینس نیدونستم ا ینم

تازه امکان .  گهیشه د یله م شییقسمت ها هیکنه  یسقوط م مایهماپ یلحظه از ذهنم گذشت که وقت هی

 .گرفتنش هم هست  شیآت

تونستم خودم رو از  یگرفت و من قبلش نم یم شیاگر آت. گرفتنش تموم وجودم پر از ترس شد  شیتصور آت از

 .سوختم  یبکشم حتماً زنده زنده م رونیب نیاون ب

 . دمید یم میقدم هیمرگ دردناك رو تو  نیهم سخت بود چه برسه که من ا تصورش

 .دادم  یخودم رو نجات م دیبا

 .که شده  يبه هر نحو. دادم  یخودم رو نجات م دیبا.  رمیبم يواستم اونجورخ ینم. تو جونم نشست  يبد لرز

 .دادم  یبه صندل يدستم رو باال آوردم و فشار دوباره

افتاده بود رو هم تکون بدم و با هر دو دست به  ریگ یصندل نیم که از کتف ب گهیتونستم دست د یم اگر

 .نبود  یکار شدن نیافسوس که ا یول. کردم  یم دایزودتر نجات پ دیشا ارمیفشار ب یصندل

 .و دوباره فشار دادم  دوباره

افتن و زمان  یخدا م ادی يکه وقت گرفتار یی، مثل تموم آدم ها اریاخت یب يلحظه ا يبرا. شد  ینم.  نه

 .ازش غافلن ؛ خدا رو بلند صدا کردم  یخوش

 ..........ه . ه . ه . آه . به دادم برس .  ایخدا – من

 .دادم  یبه صندل يا گهیفشار د و

 . دیچیپ يمردونه ا يصدا یمونده از اون غول آهن یباق یآهن يتو فضا نیهمون ح در

 .... زنده ست ؟  یکس -

 . ادیم یکس يتوهم زده بودم که صدا دیشا.  دمیکردم اشتباه شن احساس

 .بلند گفتم  دیبا ترد نیهم يبرا

 .......کمک  – من

 .دوباره باشه  یزندگ دیتونست برام نو یکه م یآدم يصدا دنیشن يکردم برا زیگوش هام رو ت و
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 ؟ نییشما کجا -

صداش . دورتر از من باشه  یکم دیداد اون شخص با یمردونه و آروم که نشون م يهم همون تن صدا باز

حس گرفتار بودن رو  بهتر بود بگم انگار ایدرد بود  یتو لحن صداش کم. مرد جوان باشه  هی دیداد با ینشون م

 .کرد  یبه آدم القا م

. کمکم  ادیگفتم ب یم دیبود با یهر چ. باشه که زنده مونده  ییاز مسافرا یکی دیدونم چرا حس کردم با ینم

 .خورد  یرو به روم به هم م ریحالم داشت از اون بو و تصو

 . ستمیتنها ن نکهیبودم از ا خوشحال

 .بلند گفتم  يصدا با

 .کردم  ریگ نجایمن ا. کمکم  نیایشه ب یم – من

 .رو داد  جوابم

 . پام  يافتاده رو یصندل. کردم  ریمنم گ -

وضعم رو براش شرح  دیبا. کرده بود  ریگ ییخودش بدتر از من جا! بودم  یچه کس دیبه ام. شد  ینم نیاز ا بدتر

 . امیب رونیتونم از اونجا بدون کمک ب یعنوان نم چیدادم که بفهمه به ه یم

پاهام . از دستام رو تکون بدم  یکیتونم  یکرده و نم ریکتفم هم گ. کردم  ریگ یدوتا صندل نیب نجایمن ا – من

 .تونم حرکتشون بدم  یافتاده روش که نم يزیچ هیو آسمونه و  نیزم نیب ییجورا هیهم 

 . دیچیباز پ صداش

 .کمکتون  امیبکشم و ب رونیکنم پام رو ب یم یمن سع. پاتون در رفته باشه  ایممکنه دست .  نیتکون نخور -

 .کمکم  ادیهست که اگر بتونه م یکی نکهیا. تو دلم زنده شد  يدیحرفش نور ام نیا با

 .بکشه  رونیبتونه پاش رو به قول خودش ب دیشا نکهیا دیگرفتم به ام آروم

 . شده بود  داشینه خودش پ و ومدیازش م یینه صدا. گذشت  يا قهیدق چند

 .اومد سراغم  گهیبار د هی مایترس از منفجر شدن هواپ یاز طرف! از هوش رفته باشه  اینکنه مرده باشه  دمیترس

 .گفتم  بلند

 ؟ نیاریب رونیپاتون رو ب نیتونست. شد ؟  یچ – من

 .آخش بلند شد  يصدا

 ........خ . خ . خ . آخ  -
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 .ترس صداش کردم  با

 شد ؟ یچ! آقا  -

 .که پر از ناله بود  ییبا صدا. مکث جوابم رو داد  با

 .کمکتون  امیم گهید ي قهیچند دق. شده  یپام زخم.  ستین يزیچ -

 .با التماس گفتم  مایهواپ يادآوریباز با . کمکم  ادیجهت که م نیاز ا شتریالبته ب. بابت خودش راحت شد  المیخ

 .منفجر بشه  مایاپممکنه هو.  دیعجله کن – من

 .جوابم رو داد  هیزیبلند کردن چ يداد در حال تالش برا یکه نشون م ییصدا با

 .افته  ینم یاتفاق ینیچ.  نیمنفجر ؟ نترس -

 .خبر داشت  زیانگار از همه چ. از کجا انقدر مطمئن بود ؟ . گرفت  حرصم

 .حرص گفتم  پر

 .شه  یکنه منفجر م یسقوط م یوقت مایهواپ يدیند ونیزیمگه تو تلو!  شگویجناب پ -

 .از حرفم و لحنم حرصش گرفتم که با حرص گفت  انگار

 . نیدلتون خواست بهم بگ یبعد هرچ امیپام رو آزاد کنم و ب نیصبر کن -

 . هم فشار دادم  يحرصم لب هام رو رو از

 رونیکنم تا پاش رو ب گفت صبر یمردم و اون داشت م یمن داشتم از ترس م. خواست خفه ش کنم  یم دلم

 .بعد منفجر بشه  میکرد ما خارج بش یصبر م مایانگار هواپ. بکشه 

 .جوابم رو داد  يکه اونجور هیکدوم آدم خجسته ا نمیو من بب انیزدم و منتظر شدم تا جناب آقا ب يپوزخند

بکشه  رونیاش رو بحتما تونسته پ نکهیاز فکر ا. بلند شد  ینیسنگ زیپرت شدن چ يصدا قهیاز چند دق بعد

 .لبهام نشست  يرو يلبخند

اونجور با من  یکه چ یعنی. جذبه داشته باشم  یکمکم کم ادیجناب م یکردم که وقت یزود اخم یلیخ یول

 !حرف زد 

 يبرا. شد  یم کیداشت بهم نزد. ره بلند شد  یراه نم یکه انگار به راحت یکس يقدم ها يزود صدا یلیخ

 .کنه ، دست آزادم رو بلند کردم و گفتم  دایبتونه پ نکهیا

 . نجامیمن ا – من

 .ظاهر  بتشیتر شد و ه عیها سر قدم
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 . نمشیدادم که بتونم بب هیکه تونستم به گردنم زاو ییجا تا

 . دیرس یمن و نوع نگاه کردنم بلند به نظر م طیکه به خاطر شرا. مرد جوون  هی

 .بود  دهیمرتب و اتو کش شیرنگ و شلوار خاکستر دیسف رهنیپ

 یبچه مثبتا م ادیبه چشمم اومد ، محاسن کوتاه و مرتبش بود که آدم رو  یلیکه تو اون لحظه خ يزیچ تنها

 . انداخت 

 .با حرص گفتم . کرد  یرو نگاه م يا گهید يجا

 ؟ یکن یکردم کجا رو نگاه م ریگ نجایداداش من ا – من

 .تکون داد  يسر

 . نمیب یم. بله  -

 .از حرفش گفتم  متعجب

 ؟  یکن یمن رو نگاه م يدار یمطمئن – من

 .تکون داد و برگشت و به پاهام نگاه کرد  يهم سر باز

چندان  تمیچون وضع یول!  ینیب یو من رو م یکن یرو نگاه م گهید يبود بگم مگه چشمات چپه که جا کینزد

 .خوب نبود ساکت موندم 

 . دمید یکه من نم ییجا یزد و شروع کرد به وارس زانو

 :کنه گفتم  یرو نگاه م گهید يکمک کردن داره جا ياز دستش که به جا يمعلق و کفر تیاز اون وضع خسته

 . یبرس تیبعد به بازرس ياریب رونیب نجایشه من رو از ا یم – من

 :داد ؛ گفت  یکه داشت به کارش ادامه م همونجور

 ! دیچقدر عجول.  گهینم کمکتون کنم دتو یم يچه جور نمیکنم بب یدارم نگاه م -

 :تر گفتم  يکفر

 .ش حله  هیبق ياریب رونیب یدوتا صندل نیا نیمن رو از ب – من

 :اخم کرد و جوابم رو داد  یکه بود کم یتیهمون وضع در

بعد . کمرتون بردارم  يرو از رو یصندل نیتا ا نیصبر کن.  مینامحرم. تونم به شما دست بزنم  یمن که نم -

 . نیایم رونیب ایاون صندل نیراحت از ب ياونجور.  دیپاهاتون رو حرکت بد دیتون یم

 .  " مینامحرم ".  "تونم بهتون دست بزنم  ینم ". حرفش دهنم باز موند  نیا با
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 !افتاده بودم  یچه آدم ریگ یتیموقع نیتو همچ! خدا  يوا

 هیترسه به  یاز اون جانماز آب بکش هاست که م دمیفهم یر بسته ش متا آخ ي قهیاز اون محاسن و  دیبا

 . فتهیدختر دست بزنه نکنه که به گناه ب

کنن با  یانقدر به خودشون اعتماد ندارن که فکر م "گفتم  یدر موردشون م شهیکه من هم ییاون دست آدما از

 . "افتن  یتونن خوددار باشن و به گناه م ی، نم بهیبا زن غر کیتماس کوچ هی ایدست دادن 

من  ریرو انتخاب کرده بود و انداخته بود گ سیجرج امبراشیپ نیخدا گشته بود و ب. شد ؟  یبدتر هم م نیا از

 .بدبخت 

 . بکوبم  ییجا هیخواست سرم رو به  یم دلم

 .حرص گفتم  با

 شیآت يو به جا رهیگ یم شیآت مایکه قبل از به گناه افتادن شما هواپ نیلطفاً زودتر کمک کن! برادر  – من

 . نیسوز یم نجایجهنم ا

 .اخمش باز شد  یکم

 !خواست بشه تا حاال شده بود  یاگه م. شه  یگفتم که منفجر نم.  نینگران نباش -

 . شد  ینم شیحرف حساب که حال. هم فشار دادم  يرو با حرص رو لبم

 .حرص گفتم  يرو از

قراره  یدون یخوب م.  يدیهم رس ییشگویماشاهللا هزار ماشاهللا به خاطر اعتقاد باال به مقام پ نکهیمثل ا – من

 .  ادیب شیپ یچ

 . زد  يکردم لبخند محو احساس

 .خبر داشت  یانگار از همه چ گهیگفتم د یراست م خوب

 :جوابم رو داد  يجد یلیخ

احتماالً خلبان . شد  یمنفجر م دیبا میر بود منفجر بشه همون موقع که سقوط کرداگر قرا یول.  ستمین شگویپ -

 . فتادهین یاتفاق نیکرده که چن هیرو تو هوا تخل نیبنز

 .باال انداختم  ییتعجب ابرو از

 از اون لحاظ ؟. آهان  – من
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 یچگونگ يها هیتو ما يزیچ یو مذهب ینیدرس د يبه جا دیشا. شد  یم شیحال ییزایچ هی شییخدا.  نه

 . خونده بوده  مایسقوط هواپ

 .کرد  یم یداشت بازرس هنوز

به خدا .  رونیب امیتا من بتونم ب نیپام بردار يرو از رو نایا نیستینامحرم ن ایصندل نیاگر به ا. جناب برادر  – من

 .  یمعلق بودت تو هوا سخته و مختص فرشتگان اله

 .  ستادیمسخر زده بودم بلند شد و اتوجه به حرفم که با لحن ت بدون

من به خاطر طرز قرار گرفتنم  دمیشا. انگار کج و کوله بود  ییجورا هی.  ستهیتونه با یکردم درست نم احساس

 .حس رو داشتم  نیا

 .گفت  آروم

 .که ادامه ندم  نیبگ نیهر وقت احساس درد داشت. دم  یها رو تکون م یصندل نیا واشیمن  -

 .تکون دادن سرم بهش جواب مثبت دادم  با

 . ها داد  یبه صندل یتکون یسخت با

کم و کم تر  واشی واشیذاشت تکونشون بدم داره  یکه پاهام رو قفل کرده بود و نم یینیکردم سنگ یم حس

.  ستهیخواست بلند شه و با یجا نشستن م هیرو داشتم که بعد از مدت ها  یو در عوض حس کس. شه  یم

 . بود  يجور هیاخل پاهام حس د

و . حس سرد و گرم شدن تو پاهام رو داشتم  ییجورا هی. افتاد  یم انیپام به جر يتازه خون داشت تو رگا انگار

 .بعد شروع کرد به سوزن سوزن شدن 

 يداد چشمام رو بسته بودم تا منظره  یپام حرکت م يها رو از رو یکه اون مرد جوون داشت صندل یمدت تموم

 . نمین مادر و کودك رو نباو

 .مرد جوون بلند شد  يکمرم و پاهام کنار رفت صدا يها کامل از رو یفشار صندل یوقت

 ؟ نیکه ندار یمشکل -

 .بسته جواب دادم  يهمون چشما با

 .فقط انگار پاهام خواب رفته . نه  – من

 .شه گفت  یرو متحمل م يادیکردم داره فشار ز یکه حس م یحال در

 . نهیسنگ یلیخ ایصندل نیا.  نیبکش رونیزودتر پاهاتون رو ب -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٢٦ 

گه  یگم پاهام خواب رفته اون وقت م یخوب من م. بکوبم تو سرش  يزیچ هیخواست  یکه دلم م يوا

 . رونیبکششون ب

 .حرص گفتم  با

 نیا ییتنها تونستم که خودم ی؟ خوب اگه م یکن یهم فکر م يا گهید زیبه چ ینید لیمسا ریشما به غ – من

 !به کمک بود  يازیچه ن گهید. دادم  یکار رو انجام م

 .من با حرص گفت  مثل

 نجایآدم افتاده ا یکل. رو پرت کنم اون طرف  ایتونم صندل ینم.  نیانجام بد دیبا یول. دونم سخته  یمنم م -

 .مرده  ایدونم زندن  یکه نم

ناچار . بهش حق دادم . حرفش چشمام رو باز کردم که باز هم اون مادر و کودك تو مرکز نگاهم نشستن  نیا با

 .به پاهام دادم  یتکون

 رونیو ب نیپاهاتون رو جمع کن نیکه بتون نیاریبا زانو بهش فشار ب. قرار داره  گهید یصندل هیپاتون  ریز -

 . نیبکش

 .اومد  یاز دستمون بر نم يا گهیر دکا. ناچار بودم . حرفش گوش کردم  به

 . دمیکش رونیپاهام رو ب واشی واشی. رو که گفته بود انجام دادم  يکار همون

 .تا بتونم تنه م رو آزاد کنم  ارمیفشار ب یکردم کم یکرد ، سع دایتماس پ مایکه به کف هواپ پام

رو داشتم که بعد از مدت ها اسارت اجازه  یحس کس. از زندون بود  يمثل آزاد نیاومدن از اون ب رونیکه ب يوا

 .داشت  ییرها ي

 . ستمیپاهام با يکردم بلند شم و رو یسع

 . نتونستم

ذاشت  یهم کج بود و نم نیانگار زم یکرد ول یدرسته پاهام درد م. نه .  ستمیپاهام با ينتونم رو نکهیا نه

 . ستمیراحت و صاف با

 .کردم  یبه دور تا دور غول اهن ینگاه

 باشه ؟ ستادهیچرا توقع داشتم بعد از سقوط صاف و خوشگل سر جاش ا. کج شده بود  یکم

 . دمیکش مایرو به سمت کف هواپ نگاهم

 !بود  يا فاجعه
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 .غرق در خون . طرف اون طرف  نیا ایهم افتاده بودن و  يرو ایآدم که  یکل

 .و حالت تهوع گرفتم . خون رو حس کردم  يزننده  يبه تکاپو افتاد که بو مییایدوباره حس بو انگار

 .و دهنم گرفتم  ینیب يشالم رو باال آوردم و جلو يگوشه  اریاخت یب

 .عق خشک . زدم  عق

 .گردوند  یها رو سر جاش بر م یرو کردم به مرد جوون که داشت صندل عیسر

 .گفتم  آروم

 .خوره  یداره حالم به هم م – من

 .گفتم  یچ دیبود که نشن انقدر حواسش به کارش.  دینشن

 .ناچار بلند و با لحن پر از التماس گفتم  به

 .خوره  یداره حالم به هم م – من

 .به سمتم  برگشت

 .نگاهم کنه گفت  نکهیا بدون

 .  رونیب میبر نیبلندش -

 .شد  ینم.  ستمیپاهام با يکردم رو یهم سع باز

  يکج و کوله راه بر نیزم يرو یکه نتون يدیپاشنه دار رو چرا پوش يکفشا نینبود به من بگه خوب ا یکی

کج شده بود  یکم يمایمشکل از هواپ.  ادیکردم اون مرد جوون کج و کوله به نظر م یچرا حس م دمیفهم تازه

. 

کردم با خم و راست کردن خودم  یم یسع یکه کم یو در حال ستمینشد که راست با یپاهام بلند شدم ول يرو

 .نداشت  یخودش هم تعادل درست. بدم ، دنبالش راه افتادم  يشرویپ يبه پاهام اجازه 

 .به سر تا پاش کردم  یکه پشتش به من بود نگاه یحال در

از  یکیو . شده بود  فیشلوارش خط اتو داشت اما کامالً کث نکهیست ؟ با ا دهیحس کردم لباساش اتو کش چرا

شده بود  شیر شیمامان ر يمخصوص نظافت آشپزخونه  يشلوارش پاره شده بود و مثل پارچه ها يها یپاچه

. 

 .بود کردم  دایپ یبه مچ پاش که کم ینگاه

 .آخه رد خون هنوز روش بود . تازه باشه  دیکه معلوم بود با. روش بود  یبزرگ زخم
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 .درد داشته باشه اومده بود کمکم  دیکه مطمئن بودم با ییبا اون پا. براش سوخت  دلم

 .اومده بود  رونیب یلباسش از داخل کمر شلوار کم نییو پا. هاشم از درز شونه پاره شده بود  نیاز آست یکی

 .شدم  مایموقع بود که متوجه وسط هواپ همون

 ...... يوا

 . شده بود  میکامالً از وسط به دو ن انگار

 .معلوم بود  یبه خوب رونیو ب از بدنه ش هم کنده شده بود یقسمت

 . یسنگالخ يجا هی

 . کوهه  هی میکه سقوط کرد ییجا دمیتازه فهم میدیبه اون شکاف رس یوقت

 .کرد  یم یابیرو ارز رونیانگار داشت ب.  ستادیا

 .شدم  کیبهش نزد یکم

 .نگاه کردن به من به راهش ادامه داد  بدون

 . میاومد رونیب یغول آهن از

 هیاما آخر سر با .  فتمیجفت و جور گذاشتم که ن یاون کوه سنگالخ يپاشنه بلندم رو رو يکفشا یسخت به

 .تکون تعادلم رو از دست دادم 

 .سرپا موندن چنگ زدم به دستش و بازوش رو گرفتم  يبرا

 ...................برق زده ها برگشت و نگاهم کرد  مثل

 .ازوش حلقه شده بود به دستم که دور ب. به من که نه  البته

 .رفت تو هم  اخماش

 . رفت  ینم يجو هیآبم تو  ونیجماعت مذهب نیکالً من با ا. اخمش بدم اومد  از

 . مگه قتل کرده بودم . اخم کرده بود  يخواست بزنمش که اونجور یم دلم

 .گفتم  يش به دستم با لحن تند رهیاز اون نگاه خ یحرص

 .برن  یبرن جهنم من رو م ینترس تو رو نم! سنگا  نیبا صورت برم تو ا ی؟ نکنه توقع داشت هیچ – من

 . يا گهیو رو کرد به سمت د دیکش ینفس کالفه

 . نیمقدار مراعات کن هیلطفاً  -

 . نیخوردم زم یدست خودم که نبود ، داشتم م.  ومدیاز حرفش خوشم ن اصالً
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 .با حرص گفتم  دوباره

و شصت درجه  صدیچشمات رو س یخواد ه یدوماً نم.  نیخوردم زم یاوالً که داشتم م. داداش  یه – من

 .نظر حالله  هیگن  یم.  یبچرخون

 .تنها جوابم بود  سکوت

 .بگه  يزیخواست چ ینم اینداشت در جوابم بزنه  یحرف ای

 .رو کرد بهم  يا هیاز چند ثان بعد

 . مین برسبه کارمو میاگر حالتون بهتره برگرد -

 ؟  میبه کارمون برس. انداختم باال  ییابرو

 .نازك کزدم  یچشم پشت

 ! میگذاشته باش يقرار همکار ادینم ادمی – من

 .خونسرد جواب داد  یلیخ

 . میرس یهر کدوم به کارمون م.  میکن يهمکار میخوا یمنم نگفتم م -

 . رونیدم برم ب یم حیترج. داشته باشم  يکنم اونجا کار یفکر نم – من

 .کرد  یاخم

تونم به اون  یمن که نم. زنده ست  یک مینیبب نیکمک کن نیبا نیبه دو کن یکیبا من  نجایا نکهیا يبه جا -

 !خانوما دست بزنم 

تازه بازم داشت . نه  ایواقعاً مردن  نمیتو دستم بب رمیمشت مرده رو بگ هیمونده بود برم دست  نمیهم... اُه  اُه

 . زد  یمحرم و نا محرم محرف از 

زندده رو استنشاق کنم ؛ حالم رو بد  يو اون بو نمیمشمئز کننده رو بب يباز برم و اون صحنه ها نکهیا تصور

 .کرد 

 . دمیبهش توپ رو

 میکنن تا ما بترس یم يدارن نقش باز ایواقعاً مردن  نمیبه اون مرده ها دست بزنم بب امیب يتوقع که ندار – من

. بود  نیا ریمن رو بهش نشون بده بگو تقص يخدا گفت چرا دست زد ایاگرم اون دن. خودت برو دست بزن ! 

 . يبود ریتقص یدم ب یخودم شهادت م

 . خدا  يبنده ها نیکمک ا نیایحرفا ب نیا يبه جا. خانوم محترم  -
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 .گفتم  ییپر رو با

 . شهیمارال صداقت پ. مارال هستم  – من

 .گفت  یو بعد با لحن آروم دیکش یقیکرد نفس عم یرو نگاه م يا گهید يجاکه  همونجور

 ؟ شهیکمک خانوم صداقت پ نیایشه ب یم -

 ینم ییبه تنها دیبود و شا ادیتعداد اون آدما ز. دست تنها بذارمش  ومدیدلم ن. لحن آرومش خوشم اومد  از

 .تونست همه رو چک کنه 

حفظ کنم به طرفش  مایهواپ نیبلند تعادلم رو رو سطح کج زم يکردم با اون پاشنه ها یم یکه سع یحال در

 .گفتم  یرفتم و با لحن نرم

 !دما  یاگر حالم بد شد ادامه نم – من

 .تکون داد و جلوتر از من راه افتاد  يسر

 .کنه  یم تشیمعلوم بود زخم پاش اذ. رفت  یبد راه م یکم هنوز

 .گفتم  يدلسوز با

 کنه ؟ یپاتون هنوز درد م – من

 .کرد  یرو نگاه م يا گهید يهنوز جا یرو به طرفم چرخوند ول سرش

 .واجب ترن  نایفعالً ا. شه  یخوب م -

 .طرف افتاده بودن اشاره کرد  هیکه هر کدوم  ییبا دست به آدما و

 .  میشروع کرد مایاول هواپ از

 .شده بود  یتو هم قاط یهمه چ. بود  یوضع نا بسامان.  ستادمیگوشه ا هیمنتظرش . خلبان شد  نیکاب وارد

 .تکون داد  يو با تأسف سر رونیبعد اومد ب یکم

 . ستیزنده ن یکس -

 .کادر پرواز  ي هیسراغ مسافرا و بق میو با دست اشاره کرد بر دیبه صورتش کش یدست

 یکردم کم یسع یول. بد شد  یصورت پر از خونش حالم کم دنیبا د. رفتم به طرفش  دمیکه د یزن نیاول

 . خوددار باشم 

 .خون آزارم نده  يرو پوشوندم تا بو مینیب يگوشه ش پاره شده بود جلو یشالم که کم با
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دستم رو به طرف قفسه  دینا ام. کردم  یحس نم یچیه. رگش قرار دادم  يو رو. بردم سمت گردن زن  دست

 . زد  ینم. ش بردم  نهیس ي

 .چشم انتظارش بودن  ییحتماً کسا. بره  يزود نیحقش نبود به ا دیشا. جوون بود . ردم نگاهش ک يدلسوز با

 .هنوز نگاهم بهش بود مرد جوون رو مخاطب قرار دادم  یدر حال یبه حالت تأسف تکون دادم و با ناراحت يسر

 ! چارهیب.  ستیزنده ن – من

 . دمیرو از پشت سرم شن صداش

 مشیکه ببر نیفقط هر کدوم که زنده بودن بگ.  میاومد بشنو ییکه اگر صدا میبهتره تو سکوت کار انجام بد -

 .گوشه  هی

 .تعجب گفتم  با

 ؟ ییصدا ؟ چه صدا – من

 . گهیداره د یوحش وونیحتماً ح. وجود نداشته باشه  يزیکوه چ نیتو ا نیتوقع که ندار -

 .ترس برگشتم به سمتش  با

 .گرگ و خرس  یعنی.  یحشو – من

 .به کلت گفتم  رهیخ. کلت تو دستاشه  هی دمیتکون داد و در همون حال د يسر

 ؟ هیچ نیا – من

 .بود اشاه کرد  نیکه جلو پاش رو زم يدست به مرد با

 .خوره  یکلتش به دردمون م نیا. خدا رحمتش کنه . پرواز بود  تیمأمور امن -

 ! گهیدنبالمون د انیخوب م.  میبمون نجایمگه قراره چقدر ا – من

منطقه  نیا دیاگر نه که با. ممکنه زود بهمون برسن  میاگر بدونن کجا سقوط کرد. شه  یم یچ ستیمعلوم ن -

 .بره  یرو کامل بگردن که اونم وقت م

 بود ؟  یبتیچه مص گهید نیا.  خدا

 .بود  یچ گهیسقوط کردنمون د ابونیوسط بر و ب نیا

 .م گفت مستآصل

 ؟ یاگه ندونن چ – من

 .کرد  مایهواپ يشکسته  يبه پنجره  ینگاه
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 . کردنمون سخته  دایپ یکیشه و تو تار یم کیهوا داره تار. بکنن  ياگر بدونن هم ممکنه نتونن امشب کار -

 .باال آورد  یرو کم کلت

زودتر کارمون . باشه  یحواسمون به همه چ دیبا. رو به طرفمون بکشه  یوحش يوونوایخون ممکنه ح يبو -

 .تموم بشه بهتره 

 ؟ میکجا میو بگ میزنگ بزن میشه از گوش ینم – من

 .تکون داد  يسر

سوماً . دونم  یمال شما رو نم. رفته  نیمن که کامالً از ب یدوماً گوش. آنتن بده  نجایدونم ا یم دیاوالً بع -

از مهماندارا قبل  یکیبود که  يزیچ نیا.  میشده بود رد رازیدونم از ش یمن فقط م.  مییکجا قاًیدق ستیمعلوم ن

 .گفت  یاز سقوط داشت م

شد  یو نه م مییکجا میدونست ینه م!  یچه شانس. خواست داد بزنم  یدلم م. تکون دادم و سکوت کردم  يسر

 . میرو به رو بش يزیممکن بود با هر چ یاز طرف.  میخبر بد ییبه جا

 یحت. بود  یمرگ دردناک. گرسنه بشم  يوونایح يخواست غذا یاصالً دلم نم.  یخطرناك و وحش يوناییح

 . مایدردناك تر از مرگ با سقوط هواپ

 . بشه بغض کردم  یدونستم قراره چ یکه نم نکهیاز ا اریاخت یب

 .کارم سرعت دادم  به

توش  يزیپولم چ فیاز ک ریغ. اما درب و داغون . آوردم  رشیباالخره هم گ. هم بودم  فمیدنبال ک نیب اون

 .بدبختم کامالً داغون بود  یگوش. سالم نمونده بود 

که . دو تا مرد . اون همه آدم فقط دو نفر زنده بودن  نیاز ب یول. کارمون تموم شد  یدو ساعت یکیاز  بعد

 هوشیهر دو ب. جوان تر بود  یکه کم یکیو اون . بود  فیضع یلیداشت و ضربانش خ ییسن باال شونیکی

 .ازشون رفته بود  يادیو خون ز. بودن 

چشماش  شونیکیو من هم کنارشون نشستم تا اگه  میراه داشت گذاشت رونیکه به ب یقسمت کیدو رو نزد هر

 .رو باز کرد بفهمم 

 .بود  ییشد گفت قسمت قرار دادن مواد غذا یکه م ییمرد جوون هم رفت به سمت جا اون

 .آب و چندتا بسته  يتا بطربا چهار. اومد  یقیاز دقا بعد

 .داخلش جلوم گرفت و گفت  لینشون دادن وسا يدستش رو برا دیکه رس کمینزد
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 . میسر کن نایکنن با ا دامونیکه پ یتا زمان دیبا. نمونده  یباق يشتریب زیچ. سالم مونده بود  نایهم -

 . دمیپرس یدرموندگ با

 ؟ ستین یکاف – من

 .تکون داد  يسر

 .... نکهیخوردن بود بازم کم بود چه برسه به ا يآب هم که اگر فقط برا.  ستین يادیز يغذا -

 .سکوت کرد  و

 یعنی.  دمیمثانه م اومد منظورش رو خوب فهم يکه تو يکه با فشار.  هیمنظورش چ نمیکم فکر کردم بب هی

 . شد  یم يبند رهیج دیرفتنمون هم با ییدستشو

 " یبتیچه مص! خدا  يوا "دلم گفتم  يبار هزارم تو يبرا

از نور  یاص يکورسو هیفقط . شدن کامل هوا نمونده بود  کیتا تار يزیچ.  میرفت رونیکمک مرد جوون ب با

 .مونده بود  یباق دیخورش

 .هموار بود  یکم نیچند قدم اون طرف تر زم میاون سنگا که رد شد يرو از

گرچه که .  ادیکرد باهام کنار ب یاون بدبخت هم سع.  وفتمیلباسش رو گرفته بودم که ن يمدت گوشه  تموم

 .آخرش گفت 

 ؟ ستیکفشا کفش ن ي هیبق.  نیدونم شما خانوما چرا انقدر به پاشنه بلند عالقه دار یمن نم -

راه  مایاونم به سمت هواپ. از سنگا نشستم  یکی ينازك کزدم و رو یجوابش رو بدم پشت چشم نکهیا بدون

 .افتاد 

 .ازش نداشت  یشلوارم هم که دست کم. که به لطف سقوط چند جاش پاره شده بود  دمیمانتوم کشبه  یدست

 .دارم  ییبه دستشو یمبرم ازیانداخت ن ادمیفشار مثانه م  دوباره

 .به مرد جوون گفتم  رو

 ... يآقا – من

 .به سمتم  دیچرخ

 .درستکار هستم  -

کاراش درست بود و به  يجناب همه  نیبه وجود اومده ا ایکه دن يگفت انگار از روز یچنان با لحن خاص.  يوا

 .انتخاب کردن  لشینام فام ياسم رو برا نیخاطر ا نیا
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 .بهش گفتم و بلند رو بهش گفتم  يا " یاز خود راض "لب  ریز

 ...شه  یکجا م نجایدرستکار ا يآقا – من

 . دارم  ییبه دستشو ازیروم نشد بگم ن. حرفم رو خوردم  و

 . هیکرد بفهمه منظورم چ یم یانگار داشت سع. کرد  یبود اخم نییکه سرش پا همونجور

از من  شتریاونوقت تو ب. شم تو روت بگم  یوگرنه ناچار م.  گهید هیخوب بفهم منظورم چ "دلم گفتم  تو

 ... "برادر  یکش یخجالت م

 .انداخت  مایبه سمت هواپ یبرگشت و نگاه متفکر

 . بلند گفت همونجور

اومد بتونم کمکتون  شیپ یکه اگر مشکل نیدور نش ادیبهتره ز.  مایفکر کنم بشه رفت پشت هواپ – درستکار

 .کنم 

 کردم ؟ یم یرو ط یراه سنگالخ نیدوباره ا يچه جور. به کفشام کردم  یشدم و درمونده نگاهه بلند

 .باعث شد نگاهش کنم  صداش

 .قسمت راهش بهتره  نیا.  مایسمت هواپ نیطرف بر نیبهتره از ا – درستکار

اومده  رونیکه ازش ب ییبود که برم سمت مخالف جا نیمنظورش ا. کرد  یکه اشاره م یکردم به سمت نگاه

 . میبود

 .هم نداشت  دیگفت راهش بهتر بود و د یم راست

 . آب رو گرفت طرفم  يها ياز بطر یکیکه اومد به سمتم و . شدم برم اون طرف  بلند

 .کردم  يلب تشکر ریرو گرفتم و ز يبطر

 یبدون آب هم که نم.  میاونجا بمون یتا ک.  ادیسرمون ب ییمعلوم نبود چه بال. آب هدر ندم  یلیکردم خ یسع

 .کرد  يشد کار

 . بلند شد  دنمیبا د. منتظرم نشسته  دمیبرگشتم د یوقت

 یشیآت هیتونم  یم بنمیتا من ب نیجا بمون نیو هم نیریکلت رو بگ نیا نیندار يا گهیاگر کار د – درستکار

 .نه  ایدرست کنم 

 .گفتم  متعجب

 ؟ نیدرست کن شیآت یبا چ – من
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 .اون طرف تر اشاره کرد  یدست به کم با

به پا  شیآت هی میتون یهر جور م میناچار. باشه  دیاحتماالً چوب خشک هم با. اونجا چندتا درخته  – درستکار

 .کنن  رمونیتونن غافلگ ینم وونایح ينجوریا.  میکن

 .کنه  یم کاریچ نمیکلت رو گرفتم و نشستم و منتظر شدم بب. تکون دادم  يترس سر با

که از  یتیو کبر یچوب و روکش چندتا صندل يسر هیالبته با استفاده از . به پا کرد  یشیساعت بعد به زور آت مین

 . کرده بود  دایپ وستهیبه ملکوت پ يمسافرا بیج

 . مینبود یکیتو تار گهیبود که د نیا شیآت یخوب

 .اون طرف تر  یخودش هم رفت کم. نشستن انتخاب کردم  يرو برا شیآت کینزد ییجا

به  ستادیپهن کرد و ا يبعد تکه پارچه ا. کردن  ممیشروع کرد به ت دمیکنه که د یم کاریچ نمیکردم بب نگاش

 .نماز خوندن 

 ! نماز خوندنم داشت  نجایوضع و ا نیا. کردم  یپوف

 .که تموم شد رو کرد بهم  نمازش

 . ستیافقش معلوم ن نجایا. بهتره  نینمازتون رو زودتر بخون – درستکار

بسه  يکه تو نمازت رو خوند نیهم!  يبه کار من دار کاریخواستم بگم تو چ یم. گفت نماز بخونم  ومدین خوشم

 .جواب دادم  ثانهیحرکت خب کیاما در . خواد قضا بشه  یاصالً دلم م.  يبه نماز من دار کاریچ گهید

 .خونم  یمن نماز نم – من

 . حرفم باعث شد با بهت نگاهم کنه  نیا و

 . ست  رهیجناب برادر درستکار سبز ت يچشما دمیفهم يتاز. زل زدم تو چشمش  منم

 . نگاهش رو ازم گرفت و در سکوت بلند شد و پارچه رو جمع کرد  عیسر

 .نشست و چشم دوخت بهش  شیآت کینزد ییحرف اومد و جا بدون

 . ختیاعصابم به هم ر مینیصمم بکم بش ينجوریتا صبح هم دیبا نکهیکه گذشت از تصور ا يا قهیدق چند

کنه که بشه دو کلوم حرف زد باهاش  بمیرو نص یکینکرده بود . برام درست کرده بود  يهم عجب برنامه ا خدا

 .کرد باهام حرف نزنه  یم یجهنم سع شیتماً به خاطر ترس از آتح یبرادر اله نیا. 

 .گفتم  یآروم يبا صدا اریاخت یب

 . خدا  يوا – من
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 ؟ نیکن یچرا صداش م نیبراش نماز بخون نیستیحاضر ن یوقت – درستکار

 .زد  یبود حرف م رهیخ شیکه هنوز به آت یدر حال. حرص نگاهش کردم  پر

 .ول کرده  ابونیب نیخواد بخونم چون من رو وسط ا یدلم نم – من

 ؟ نیمگه ازش طلبکار – درستکار

 .در عوض گفتم  یول..  "به تو چه  "خواست بگم  یدلم م. کردم  یاخم

 .در قبال ما مسئوله  دهیما رو آفر یوقت. آره  – من

 . گهید نینشست نجایو سالم ا حیدر ضمن مسئوله که االن صح. نداره  فهیوظ یدرسته مسئوله ول – درستکار

 .اشاره کردم  مایسر به هواپ با

 ! ستنیاونا که سالم ن – من

 .خودش  شیاونا وقتش بود که برگردن پ – درستکار

 .ول کنه  نجای، ا ينجوریحق نداشت ما رو ا یول – من

 ستین یبه صالحمونه و چ یچ میدون ینم یکه حت یینه ما. کنه  یم نیحق و نا حق رو خودش مع – درستکار

. 

بهش نشون بدم خودش هم به  يبرا. کرد  یم يازش طرفدار ينجوریخدا بود که ا یوص لیوک شونیا انگار

 .حرفاش اعتقاد نداره گفتم 

 ؟ یینجایکه ا یستیخودت االن ناراحت ن – من

 .مکث کرد  یکم

 .بعد آروم گفت  یکم

 !داره  یحتماً حکمت – درستکار

 .زدم  يپوزخند

کم فکر  هیکنه ؟  یده و خودش رو راحت م یرو به حکمت خدا ربط م يزیکه هر چ یهست ییاز اونا – من

 . ستیحواسش به ما ن نمیهمچ ینیب یم یکن

بدتر،  دمیشا ایراحت دست و پا  یلیتونست خ یوگرنه م.  میحواسش بهمون هست که سالم – درستکار

 .نبود  دیامکان داشت و چندان بع يزیسقوط هر چ نیبا ا.  رهیچشمون رو ازمون بگ
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 يتونست اتفاق بد یم. گفت  یراست م. هم خوشحال بودم  یلیخ میسالم بود نکهیخوب از ا. تو فکر  رفتم

چه جک  ستیکه معلوم ن یابونیب نیشد که بگم خدا ممنونم که من رو وسط ا ینم لیدل نیا یول.  فتهیبرامون ب

 . یداره انداخت يو جونور

 .گفتم  طلبکار

 ؟ یستین یسقوط ناراض نیخودت از ا – من

 .قاطع جوابم رو داد  یلیخ

کنم ؟  یم ینا فرمان!  میها چه جور یتو سخت نهیکنه که بب یداره امتحانم م ایدونم  یچون م. نه  – درستکار

ز  یکیممکنه تاوان  ای... نه ؟  ایمحکمه  مانمیا! تو فرمان خودشه  یگم ؟ حواسم هست که همه چ یکفر م

بهم  یسخت نیخواد با ا یم ای... نخواسته  امرو بر نیکه بدتر از ا ارمیشکرش رو به جا ب دیگناهانم باشه که با

. رو تحمل کنه  يادیز یلیخ يفشار و گرما دیقراره بشه الماس با یکه وقت یمثل کربن. بده  يباالتر يدرجه 

 . ستمین یناراض نیهم يبرا

 . زدم يپوزخند

 !سقوط پر دردسر  نیاز ا يدار يرینه اونوقت چه تعب ای میتا فردا زنده بمون ستیمعلوم ن – من

 ...به آسمون انداخت  ینگاه

 . ادیبه نظر نم بیعج ریتعب نیا نیداشته باش مانیاگه بهش ا – درستکار

 .حالت تمسخر گفتم  با

 ؟ زایچ نیداره به ا یچه ربط مانیا – من

 .خواد  یبد بنده ش رو نم چوقتیاعتماد داشتن بهش که ه یعنی.  یاعتقاد قلب یعنی مانیا – درستکار

 !خوره  یم يبه چه درد مانیا نیا مینیب یم میگرگا شد يطعمه  یوقت – من

 .کرد گفت  یرو نگاه م یکیتو تار ییکه جا یر چرخوند به سمتم و در حال سرش

 !  گهید نیبهش اعتماد کن نیکه بخوا ستین يبه قدر مانتونیا یعنی نیخون ینماز نم یوقت – درستکار

 .گفتم  يتند با

 ! نیگ یکه شما دائم بهم م هیچه اجبار. خواد نماز بخونم  یمن دلم نم – من

 .گفت  نهیطمأن با
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خواد باهاش حرف  یدلتون نم نیرو دوست داشته باش یشما اگه کس. حرف زدن با خدا  یعنینماز  – درستکار

 ؟ نیبزن

 دیچندبار با يروز. خنده داره  یلینماز خوندن خ نیا.هم با خدا حرف زد  یشه معمول یم یول! خوب چرا  – من

 بشه ؟ یکه چ یدوال راست بش

 یگاه. باهاتون ارتباط داشته باشه  یقیکه از چه طر نیگ یبهش م نیش یدور م یشما از کس یوقت – درستکار

 درسته ؟.  لهیمیا یتنها راه ارتباط نیممکنه بگ یو گاه هیتلفن راه خوب نیگ یم

 .آره  – من

در ضمن چون به .  میحرف بزن ينجوریا میباهاش حرف بزن میخوا یخوب خدا هم گفته اگر م – درستکار

که خدا  یبده ؟ در حال نیا. ده  یدر ازاش بهمون پاداش هم م.  میشیهم م زیبراش عز میکن یحرفش گوش م

 .نداره  یاجیشدن ما احت به اون به قول شما دوال راست

 .کرد ادامه داد  یکه دوباره به آسمون نگاه م یدر حال بعد

 یخدا رو نم دیاونجور که با ای نیستیراه عاشق بودن رو بلد ن ای نکهی؟ ا هیمشکل شما چ نیدون یم – درستکار

 . نیکن یم یکه انقدر راحت از حرف زدن باهاش شونه خال نیشناس

 .نازك کردم و مثل خودش گفتم  یچشم پشت

 . نیکن حتیرو نص هیبق دیو با نیاز همه بهتر نیکن یفکر م نکهی؟ ا هیمشکل شما چ نیدون یم – من

 يجور هیخواست  یدلم م. خواستم  یرو م نیمنم هم. شه  یخوره و ناراحت م یبودم بهش بر م مطمئن

 .کنم  عشیضا

 .زد  ي، لبخند شیبه آت رهیدر کمال تعجب من ، خ یول

 .خوام  یپس معذرت م نیبرداشت کن ينجوریاگه حرفام باعث شد ا – درستکار

 . ارمیبود شاخ در ب کیتعجب نزد از

، لبخند زد و  تیعصبان ای یناراحت ياون به جا یول. اداش رو در آورده بودم و مسخره ش کرده بودم  من

 .کرد  یعذرخواه

 ي، افراد یمذهب يتو ذهن من تموم آدما. لبخند بزنن  ییآدما نیبودم همچ دهیند. بود  بایبه چشمم ز لبخندش

بلد  يزیکه چ نییرو به پا ییاخم کرده بودن با سرها شهیآدما هم نیتو ذهنم ا. بودن  بهیبودن که با لبخند غر

 .از ذکر  رینبودن بگن غ
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 یگرچه که هنوز وجه مشترک. هم زد  دو سه تا کلمه و لبخندش به نیاز معادالتم رو با هم يسر هیپسر  نیا و

 .با اون آدما داشت 

اومد به سمتم و کلت رو داد دستم و به حالت دو رفت به . بلند شد  عیسر مایاز سمت هواپ يناله ا يصدا با

 . میکه اون دوتا مرد مجروح رو اونجا خوابونده بود ییسمت جا

کردم ؟ من بلد نبودم از  یم کاریچ دیاومد من با یوحش م وونیح هیاگر . دور شدنش ترس به سراغم اومد  با

 ! کلت استفاده کنم 

 . چرخوندم  یکیترس نگاهم رو تو تار با

 .  ستیپس وجودش چندان دلگرم کننده ن یاز کلت استفاده کن یبلد نباش یوقت. رو تو دستم جابجا کردم  کلت

 . بتونم زود بفهمم و پا بذارم به فرار  دمیرو د يزیتا اگر حرکت چ یکیتار يهم با ترس چشم دوختم تو باز

 .نبود  داشیکه پ. هم که انگار رفته بود سفر قندهار  درستکار

 دایشدت پ اریاخت یگذشت تکونش ب یم یو هر چ. از پاهام  یکیترس و استرس شروع کردم به تکون دادن  از

 .کرد  یم

 . ستادمیو بلند شدم ا ارمیسر هم نتونستم طاقت ب آخر

! دونستم به خاطر حضور همون برادر  یکردم و نم یداشتم درستکار رو مسخره م شیپ ي هیچند ثان نیهم تا

 .دلم گرم بود 

 .  ادیخواست صداش کنم و بگم زودتر ب یم دلم

 .اومد حس تراسم کمتر شد  یکیکه از تو تار ییپا يکه با صدا. پا و اون پا کردم  نیا

 .ثل پتو گرفت طرفم م يزیسرعت اومد به سمتم و چ با

 ؟  نیپهن کن نیزم يرو رو نیشه ا یم – درستکار

 .نازك رو از دستش گرفتم  يتکون دادم و پتو يسر

 .سنگ نداشته باشه  یلیکه خ نیپهن کن ییجا نیلطف کن – درستکار

 .کردم  تیهدا يا گهیها رو به سمت د زهیبا پام سنگ ر. رو نگاه کردم  نی، و زم شیاون طرف تر از آت رفتم

 . پهن کردم  نیرو زم پتو

 .کولش انداخته  ياز او ن مردا رو رو یکیکه  یدر حال ادیداره م دمیلحظه د همون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٤٠ 

هن و هن نفس هاش به  يصدا. پتو بخوابونه  يکنار رفتم که بتونه اون مرد رو رو یکم دیکه رس کمینزد

 .بود  دنیقابل شن یخوب

 .نبضش رو چک کرد . پتو گذاشت و کنارش نشست  يرو رو مرد

 . دمیپرس ینگران با

 زنه ؟  یم – من

 .تکون داد  يسر

 .خدا رو شکر هنوز زنده ست  – درستکار

 .شده باشه  يزیچ دیبا دمیفهم دمیتعللش رو د یوقت یول.  ارهیبودم بره و نفر دوم رو هم ب منتظر

 .گفتم  آروم

 ؟ یچ یکیاون  – من

 .به حالت تأسف تکون داد  يسر

 . ارهیبود و نتونست دووم ب ادیسنش ز. نبود  ایعمرش به دن – درستکار

 .موند  یتونستن به دادش برسن و زنده م یکرده بودن و م دامونیاگر پ دیشا. اون مرد سوخت  يبرا دلم

 . برگشتم سر جام و نشستم  ینارحت با

 . مایهم بلند شد و رفت سمت هواپ بر گشت باز یعیکه نفسش به حالت طب یکم. به درستکار انداختم  ینگاه

 . چند تا پتو تو دستش بود . که برگشت  دیطول نکش یلیخ

 .رو گرفت به سمتم  یکیو  اومد

 .سرد باشه  دیبا نجایشب ا.  نیریبگ – درستکار

 يلحظه از فکرم گذشت اگر من به جاش بودم هوا هی. انقدر به فکر بود خوشم اومد  نکهیاز ا. رو گرفتم  پتو

 همسفرم رو انقدر داشتم ؟

 يکار نیاومد مطمئن بودم همچ یخوشم نم یلیجماعت خ نیاز ا نکهیکه از خودم داشتم و ا یتوجه به شناخت با

 . دمیچیپتو رو دورم پ. کردم  ینم

 .اون مرد  يرو دیرو برد و کش يا گهید يپتو

 .رو نشونم داد  يا گهید يپتو. سمتم  برگشت

 . نیریرو هم بگ نیا ستین یپتو کاف هی نیدون یاگه م – درستکار
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چه سخاوتمندانه اون رو به من تعارف  یول. شد  یسهم خودش م دیمونده بود و قاعدتاً با گهید يپتو هی فقط

 !کرد  یم

 من رو داشت ؟ يبه خودش فکر کنه هوا نکهیقبل از ا چرا

 .جوابش گفتم  در

 . مال خودته  گهیاون د. ممنون  – من

 .کنم  یم شیکار هیمن .  نیتعارف نکن – درستکار

 .تکون دادم  يسر

 .خوبه  یکی نیهم. نه  – من

 .من و اون مرد نشست  نیب يتو فاصله  ییتکون داد و جا يسر

 . شیشد به آت رهیهم خ باز

 . شدم  رهیو روشن صورتش خ کیتار تو

تونست تو اون صورت  ینم يزیچ چیانگار ه.  یمعمول یمعمول. ساده  يساده . اخم داشت و نه خندون بود  نه

 . کنه  جادیا یحالت خاص

 چیه ستیانگار مطمئن بود قرار ن. کرده بود  نیرو تمر یتیموقع نیانگار صد سال همچ. داشت  یبیعج آرامش

 . فتهیب ياتفاق بد

 ياون چه جور. کردم  یرو به ناچار تحمل م طیمن داشتم اون شرا. اون همه آرامشش تعجب کرده بودم  از

 انقدر راحت بود ؟

 . دمیپرس اریاخت یب

 ؟ یترس ینم – من

 .و بدون نگاه کردم به من جواب داد . به طرفم چرخوند  یرو کم سرش

 ؟ یاز چ – درستکار

 ! فتهیب یقراره چه اتفاق میدون ینم نکهیاز ا – من

 . شیشد به آت رهیخ دوباره

 .توکل به خودش  – درستکار

 .گفت که حرصم در اومد  يزیچ دوباره
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 داره به ترس ما ؟ ی؟ چه ربط یچ یعنیاالن  نیخوب ا – من

 . زد  يلبخند دوباره

 ! نیریبگ رادیاونوقت ا نینگرفت جهی، اگه نت نیبار اعتماد کن هی؟  نیکن یچرا بهش اعتماد نم – درستکار

 .گفتم  طلبکار

 ؟ یباعث شده انقدر مطمئن باش یمن موندم چ – من

 . جواب اعتمادم رو گرفتم  یاعتماد کردم و به خوب شهیهم نکهیا – درستکار

 ...خرابتر شد  نیاگر وضعمون از ا یکنم ول یمن اعتماد م. باشه  – من

 . ش رو بسپار به خودش  هیکن و بق نانیشما اطم – درستکار

 .شد قبول نکنم  یحرف زد که نم نانیبا آرامش و اطم چنان

بنده ت بهت  نیمن به حرف ا! .. خدا  گهید ییاونجا "اهم رو دوختم به آسمون و تو دلم گفتم نگ اریاخت یب

 "شه  یم یچ نمیخوام بب یم... ش با خودته  هیگفت بق... اعتماد کردم 

 . که به طرفم گرفته شده بود چشم از آسمون گرفتم  یآب يبطر با

 .  میوقته آب نخورد یلیخ – درستکار

آورده بود داد  رونیسالم مونده ب يهم که از بسته ها کیکوچ چیساندو هی. کردم  يو تشکر. رو گرفتم  يبطر

 .دستم 

 . نخورده بودم  يزیاومده بودم چ رونیاز خونه ب یاز وقت. بودم  گرسنه

؟ خبر  میبودن ؟ خبر داشتن سقوط کرد یدر چه حال. مامان و بابا جلوم جون گرفت  يخونه چهره  يادآوری با

 داشتن زنده م ؟

اونا که !  گهیحتماً مهرداد و رضوان هم با خبر شده بودن د. دلم براشون سوخت . دونستن زنده م  ینم مطمئناً

 . رفته بودن ماه عسل مشهد 

گرچه که احتماالً خواهرا و برادراشون . از من نداشتن تنها بودن  یخبر خوب چیکه ه یو بابا با اون حال مامان

 . ذاشتن  یون نمتنهاش

 !گرفت که  یآروم نم زایچ نیمامان حساس من با ا یول

 دیافتاد با یبراش م یرفت باال و اتفاق یمن فشار خونش م يبرا یاگر به خاطر نگران. بغض کردم  اریاخت یب

 کردم ؟  یم کاریچ
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 .لوس خونه بودم  يبه قول مهرداد بچه ته تغار. مردم  یبدون مامان و بابام م من

.  یمن رو داشته باش يخواد هوا ینم. اشتباه کردم  ایخدا "لب زمزمه کردم  ریرو کردم و رو به آسمون ز سرم

 "قول . دم  یقول م.  ارمیم مانیسالم هستن بهت ا نمیبه خدا اگر برگردم و بب. حواست به مامان و بابام باشه 

 شده ؟ يزیچ – درستکار

 . با همون بغض . کردم  نگاهش

 . خواست  یدلم توجه م. کرد  یاهم منگ کاش

 !بکنم  یقرار نبود کار خالف شرع ای! خواستم بخورمش  یکرد ؟ من که نم یبشر نگاهم نم نیا چرا

 .همون بغض گفتم  با

 . یچیه – من

 یو م ادیم یکه به آروم یمینس هیمثل  دیشا. کوتاه و گذرا  یول. که نگاهم کرد  دیلحن پر بغضم رو فهم انگار

 . ره

 .شد  کیبهم نزد یکم

 ؟ شهیشده خانوم صداقت پ يزیچ – درستکار

 .بغض گفتم  پر

 .نگران مامان و بابام هستم  – من

بهتره غذاتون رو .  ادیاز دستمون بر نم ياالن کار یول. منم مثل شما نگران خونواده م هستم  – درستکار

 . میجون داشته باش دیو با شهیدر پ يتا صبح راه دراز.  نیبخور

 .خودش  يسر جا برگشت

 ......  میبمون داریتا صبح ب دیبا.  میحرف هم بزن میخور یکه م نجوریبهتره هم – درستکار

 .باال انداختم  ییابرو

 ؟ میحرف بزن – من

 .رو باز کرد  کشیکوچ چیساندو يتکون داد و بسته  يسر

 رستانیکه سال سوم دب یقبل درست زمان یلیخ. برام تعجب آور بود  رهیخواست من رو به حرف بگ یم نکهیا

زنن نفر  یزن و مرد نامحرم با هم حرف م هی یبودم که وقت دهیمدرسه شن یمذهب ياز بچه ها یکیبودم از 

 . فتنیشه اونا به گناه ب یهست که باعث م طانیش نشونیسوم ب
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 نیهم يبرا. نظر رو دارن  نیهم یمذهب يآدما شتریدونستم ب یم یحرف اصالً موافق نبودم ول نیبا ا نکهیا با

 .بود  بیکنه عج یچقدر مراعات م دمید یکه م یآدم هیبه حرف گرفتنم از طرف 

 . دمیپرس دیبا ترد نیهم يبرا. نگم  يزیچ نتونستم

 ؟  ینداره با من حرف بزن يرادیا – من

 .تکون داد  يسر

 ؟ يرادیچه ا – درستکار

 ...که  نهیمنظورم ا – من

 .وقفه گفتم  یکردم و ب فیخواستم بزنم رو تو ذهنم پشت سر هم رد یکه م یحرف

 ؟ یبا نامحرم حرف بزن یدون یمگه گناه نم – من

 .بود  رهیخ شیهنوز به آت. نشون نداد  یعکس العمل چیه

 گفت ؟  ینم یچیزده بودم ؟ چرا ه يحرف بد. رو گاز گرفتم  لبم

 .زد  يود لبخندب یمن قرن يکوتاه که برا ي هیاز چند ثان بعد

 . نیهم. فقط قراره خوابمون نبره  – درستکار

 ؟ میچرا نخواب – من

 .انداخت  هوشیبه اون مرد ب ینگاه مین

 يوونایمن جمله ح یاحتمال هر اتفاق.  میرو مدام چک کن تشیوضع دیکه با میمجروح دار هی – درستکار

 . میباش اریهم هست پس بهتره هر دو هوش یوحش

 .گفت  یراه نم یب

 .کرد متوجه نشد  ینگاهم نم میگرچه که مثل هر دفعه چون مستق. تکون دادم  يسر

.  دمیشد فهم یگاز زدن به آدم القا م نیکه ح یرو از ولع نیا. معلوم بود گرسنه ست . زد  چشیبه ساندو يگاز

خورد و هر بار مامان  یگرسنه بود به شدت تند غذا م یبرعکس مهرداد که وقت.  دیجو یدر کمال آرامش م یول

 .غذا بخوره  واشیکرد  یبهش گوشزد م

 .رو باز کردم و مشغول شدم  چمیساندو يخورد که منم بسته  یبا اشتها م یقشنگ و با آرامش و از طرف چنان

 .گاز رو که زدم گفت  نیاول

 ؟ میخوب از کجا شروع کن – درستکار
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 .باال انداختم  يا شونه

 ؟ میبگ یقراره چ – من

 . میکه باعث بشه گذشت زمان رو حس نکن يزیهر چ – درستکار

 .فکر کردم  یکم

 .  طنتیش یو البته کم.  ادشیخواست ، از نوع ز یم یفضول دلم

 من سوال کنم ؟ – من

 .تکون داد  يسر

 . دییبفرما – درستکار

 .زد  چشیبه ساندو يگاز و

 . دیزدم که ند يلبخند انهیموذ

 ؟ يازدواج کرد – من

 .تو حلقش و به سرفه افتاد  دیدهنش پر اتیسوالم محتو نیا با

همصحبت  ي جهیسرفه نت نیا. خنده  ریفکر کنم که جوون مردم ممکنه خفه بشه زدم ز نیبه ا نکهیا يجا به

 . گهیشدن با من بود د

 .آب خورد  یکنار دستش کم ياز بطر. ش بند اومد  سرفه

 . قرمز شده  یکردم صورتش کم حس

 .آورده بودم  یجوون مرد چ سر

 .گفتم  انهیموذ

 ؟  یخوب – من

 .تکون داد  يسر

 . نیاگه بذار – درستکار

گفتم . نشدم که بزنم پشت کمرت  کیتو جهنم بهت نزد ينر نکهیا يتازه برا. نداشتم  تیمن که کار – من

 !مگه نه . جهنم  يکه بر نهیبهتر از ا یخفه بش

 .زد  يلبخند

 . نیکه به فکر اعتقادات من بود ممنون – درستکار
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 ! کرد که بهش دست بزنم  یاخم م یشد ؟ فقط در صورت ینم یچرا عصبان. کردم  اخم

گرچه که . تا اخم کنه  رمیآوردم تا دستش رو بازم بگ یم ریخوب گ لیدل هیبود حتماً  يبهتر تیاگر موقع یعنی

 .لبخندش بهتر بود 

 !خوش به حال زنت .  يخند یگم م یم یهر چ ایخوش اخالق یلیخ – من

 .بازم اخم نکرد  یرو جمع کرد ول لبخندش

بگم من  دیبحث تموم بشه با نیا نکهیا يدر ضمن برا. که من بخوام اخم کنم  نینگفت يزیشما چ – درستکار

 .ازدواج نکردم 

گرفتم  یاب وجدان ماگر زن داشت عذ. کنم  تشیاذ شتریشد ب یپس م. آقا مجرد بود . جوابم رو گرفتم  خوب

بودن  ییآدما حتماً زن هاشون از اون خانوما نجوریچون ا. شه با شوهرش حرف زدم  یکه زنش بفهمه ناراحت م

 هیشوهراشون با  ومدیحتماً بدشون م دماا نجوریا. بود  دایچشمشون پ هیگرفتن که فقط  یکه با چادر چنان رو م

 ! گهیدختر حرف بزنه د

 .  ومدیزن ها بدم م نجوریمن از ا چقدرم

 .گفتم  انهیموذ

 ؟  یچرا تا حاال زن نگرفت – من

 .کرد و جواب داد  یرو نگاه چشیآخر ساندو ي تکه

 !قسمت نشده  – درستکار

 چرا قسمت نشده ؟ – من

 .رو به طرفم چرخوند و باز بدون نگاه به من گفت  سرش

 ؟ نیبرس نیخوا یم یبحث به چ نیاز ا – درستکار

 .بد جلو رفتم . اوه  اوه

 .بود  يادیز میفضول

 ییجورا هیرو  میو حس مردم آزاد یبزنم که بتونم فضول یرو حبس کردم و مغزم رو به کار انداختم تا حرف نفسم

 .موجه جلوه بدم 

 .کردم  یو من من
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که دختر که  یتهس ییکنم از اونا یفکر م.. بگم ؟  يچه جور.  نمیزنت رو بب.. خواست  یدلم م... خوب  – من

باشه و تُن صداش  دهیباشه و آفتاب مهتاب روش رو تا حاال ند يحتماً چادر دیبا یکن یازدواج انتخاب م يبرا

 . باشن  دهیاز پدر مادر و خواهر و برادرش نشن ریغ یچکسیرو ه

 . شیبود به آت رهیخ یعکس العمل چیهم بدون ه باز

 خراب کرده بودم ؟  بازم

 .  گهیتصوراتم بود د يهمه  نیخوب ا. نگفته بودم  يبد زیچ. کم فکر کردم  هی

 .ده  ینشون م یچه واکنش نمیمنتظر بودم بب. کردم  ینگاهش م مظلومانه

 .نشد  جادیتو صورتش ا يرییتغ چیه

 ! نیاریتو ذهنتونه راحت به زبون م یهر چ.  ادیبهتون م یلیخ لتونینام فام – درستکار

 .ال انداختم با ییابرو

 خوبه دروغ بگم ؟ – من

 .تکون داد  يسر

 . نیگ یخوبه که دروغ نم یلیخ نیا. نه  – درستکار

اگر به ضررم  یحت. رو بگم  قتیحق شهیگرفتم بهتره هم ادیاز پدر و مادرم  یعنی.  ادیمن از دروغ بدم م – من

 .باشه 

 .تکون داد  يسر

 . نیرو بلد باش زایچ نیکردم ا یفکر نم – درستکار

 .کردم  یاخم

 چرا ؟ – من

 .کنه  یحس رو با آدم القا م نیچون ظاهرتون ا دیشا. دونم  ینم – درستکار

 .گفتم  طلبکارانه

 مگه ظاهرم چشه ؟ – من

 .زد  يلبخند

دست  ستیکه براش مهم ن یکردم کس یخوب اصالً فکر نم. ندارم  يبه خدا منظور.  نیناراحت نش – درستکار

 .دروغ نگه  رهینامحرم رو بگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٤٨ 

 .نگفتم  يزیچ

 یهر ک یعنی! باشم  ییآدم دروغ گو دیکه چون دستش رو گرفتم پس شا یچ یعنی. بهم برخورد حرفش  باًیتقر

 مثل من بود دروغگو بود ؟

 . تا آسمون فاصله داشت  نیما از زم يایانگار دن. باهاش حرف نزنم  گهیدادم د حیترج

 .به سکوت گذشت  يا قهیدق چند

 .خودش سکوت رو شکست  که

 . نداشتم  يمنظور نیباور کن – درستکار

 . ستیمهم ن – من

رو ناراحت  یکه بخوام کس ستمین یمن آدم.  نیخواد از دستم ناراحت باش یاصالً دلم نم. مهمه  – درستکار

 .کنم 

 . يکار رو کرد نیا یول – من

 . دیکش یقیعم نفس

 .. نیپس لطف کن. االنم متوجه اشتباهم شدم . کردم  یفکر م ينجوریال امن تا حا – درستکار

 .گفتم  عیدست برداره سر کهیا يبرا. بحث رو ادامه بدم  نیخواستم ا ینم. ادامه بده  نذاشتم

 . يادامه بد ستین ازین.  ستمیناراحت ن گهید – من

 .کرد  سکوت

 .حرف زدم  نیسرد و سنگ دیفهم

 .داخل دستم  يگاز زده  مین چیرو دوختم به ساندو نگاهم

 . نداشتم  ییاشتها گهید

 یو ب یفیطرف و بالتکل هیسردش هم  يشب و هوا.  يمرد رو به روم هم اونجور.  يکه اونجور وضعمون

 موند ؟ یم یهم باق ییمگه اشتها.  گهیمونده از طرف د یاز ساعات باق يخبر

 .شد  یم يشد نبود سکوت وهم آور یداشت کمتر م که شعله هاش شیاو آت يصدا اگه

 . مایهواپ يبلند شد و رفت سمت الشه  درستکار

 .کردم نگاهش نکنم  یسع

 . بشه  دایپ یوحش وونیح هی نکهیترس از ا. ترس از تنها بودن . ترس  دوباره
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 .اطرافم چرخوندم  یکیرو تو تار نگاهم

 . سکوت رو بر هم زد  يزیشدن چ دهیکش يکه صدا دیطول نکش یلیخ

کم رمقمون آورده بود  شیآت ياحتماالً برا.  مایآش و الش هواپ يها یدرستکار با صندل. سمت صدا برگشتم  به

. 

 .انداختم  نییرو پا سرم

 .و فضا رو روشن تر کرد . دوباره جون گرفت  دیجد يها یبا صندل شیآت يها شعله

 .بود  ستادهیا هنوز

 . دینگاهم رو به سمت خودش کش صداش

به خودم بوده ،  هیاعتقاداتشون شب شتریکه ب ییآدما ایکه مثل خودم بودن  ییبا ادما شهیمن هم – درستکار

خودم درست کردم  يرو برا یدگاهید دمیکه خودم د ییزهایچ ای گرانید يدر اثر حرفا یگاه. وقتم رو گذروندم 

تفکرات  نیاز هم یکیشما  ییاستگور نیمثل االن که ا ستیتفکرات من درست ن يهمه  شهیقبول دارم هم. 

 . اشتباهم رو برام روشن کرد 

 .گرفت  ینفس

 نیگفت. ها برام مهمه  زیچ یلیخ. درست جلو برم  شهیکردم هم یو نه سالم سع ستیمن تو عمر ب – درستکار

نه  یباشه ول يبله من دوست دارم همسرم چادر. باشه  يچادر دیکنم با یکه انتخاب م يهمسر نیکن یفکر م

مهم اصل . ست  هیظاهر قض قطف نایا. بندم  یم زایچ ي هیبق يمورد رو داشت چشمم رو رو هی نیهم نکهیا

 .ازدواجه 

 .گفتم  اریاخت یب

 ؟ یاصل ؟ چه اصل – من

 ؟ میازدواج کن دیبا یچ ياصالً برا نکهیا – درستکار

 . گهیکنن د یاج مخوب همه ازدو – من

 .تکون داد  يسر

 هی يهر کار يآدم برا لیکه دل نهیمهم ا.  یلیهر کس به دال یول. کنن  یهمه ازدواج م. درسته  – درستکار

 . باشه  یمنطق لیدل

 . بود  یمنطق لیدنبال دل يادیز
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 . نیکن یبهش نگاه م یفلسف یلیخ – من

 یچ میبدونم از زندگ دیچون با لمیدنبال دل. گردم  یم لیکه دنبال دل ستین یفلسف نیا. نه  یفلسف – درستکار

 . خوام  یم

 ! زد  یحرفا م چه

 ؟  میبخوا یچ یقرار بود از زندگ مگه

 . سر کج شده نگاهش کردم  با

 .به سمتم چرخوند  یرو کم سرش

که  ياز روز. کرد  ياردرست امانت د دیبا. گن که زن و بچه دست آدم امانته  یپدرم م شهیهم – درستکار

رو وارد  یکس دیبا یلیفکر کردم که به چه دل نیکنم به ا میسه میرو تو زندگ گهینفر د هیتونم  یمطمئن شدم م

 !کنم  میزندگ

 ؟ يدیرس يا جهیو به چه نت – من

 .شد  رهیها خ زهیانداخت و به سنگ ر نییرو پا سرش

 ؟ نیکن یچرا ازدواج م نیفکر کرد چوقتیشما ه – درستکار

 .آره  – من

 خوب ؟ – درستکار

 .  میبچه دار بش.  میبد لیتشک دیجد يخونواده  هی. کنم  یکه دوسش دارم زندگ یبا کس نکهیا يبرا – من

 ؟ نیهم – درستکار

 . نگاهش کردم  مبهوت

 ؟ ستین یکاف نایهم – من

 .تکون داد  يسر

 . ستین یکاف یکن کیرو تو لحظاتت شر یکس نکهیا يبرا. نه  – درستکار

 . یزندگ هیشروع  يداره برا یلیچه دل گهیخوب د! زنه  یحرف م یداره فلسف گفتم

 ! هیآوردم منظورش چ یسر در نم.  دمیفهم ینم

 .ادامه داد  دیسکوتم رو د یوقت
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 یگقراره دو تا ادم از کنار هم زند یعنیآرامش هم قرار دادم  ي هیگه زن و مرد رو ما یخدا م یوقت – درستکار

تزلزل  دینبا يبلند یپست ایمشکل  چی، ه يزیچ چیکه به هم دارن با ه یعشق یعنی. کردن به آرامش برسن 

 یو بهش کمک کن.  يرادیبا هر ا یشکه همسرت رو هرجور هست قبول داشته با نهیا یعشق واقع. کنه  دایپ

 يرو برا یچیه گهید.  نیهمراه هم به آرزوهاتون برس دیبا.  یبش شرفتشیپ ي هیما دیبا. رو رفع کنه  رادشیا

 دنیبا هم به کمال رس یعنیاصل ازدواج .  نیبا هم بودنتون بخوا ي، برا نیبخوا گهیهمد يبرا.  يخودت نخوا

 .  یبعد جسمان يداازدواجه ج یبعد روحان نایا. 

 . دمیچیپتو رو کامل دور خودم پ. سرد شده بود  هوا

 .سرش رو به طرفم چرخوند  باز

 يهست که تو رو برا یکس شهیهم یبدون نکهیا.  باستیدوست داشتن و دوست داشته شدن ز – درستکار

دوطرفه باشه بدون  یقشنگه که وقت نیا يعشق خدا و بنده ش برا.  يماد زیخواد فارغ از هر چ یخودت م

ده بدون  یو اون پاداش م یقع پاداش داشته باشتو نکهیبدون ا یچون عاشقش یکن یتو عبادت م. چشم داشته 

بدون چشم  یکن یم يهرکار دیبا.  نهیزن و شوهر هم هم نیب یعشق واقع. بخواد  يشتریازت طاعت ب نکهیا

 .داشت باشه 

 .حرفاش بودم  مبهوت

 . کرد  یداشتنش وسوسه م يرو برا یگفت که هر کس یم یاز عشق. زد  یحرف م قشنگ

 . بودم  بیگفت غر یکه م يزیبا اون چ یلیمن خ یول

خوش اومد من  يبرا. من باشه و به خودش اصالً فکر نکنه  يکنه برا یم يهر کار ایخواست پو یدلم م من

 . بزنه  يدست به هر کار

 .شه فراموش کردن خودمون  یکه م نیخوب ا – من

 .زد  يلبخند

بعد  نیو تازه ا. قشنگه  یلیخ نیا. هم  يکنن برا یم یزن و مرد هر دو از خودگذشتگ. درسته  – درستکار

و  میجسم دار.  میکن یم یزندگ میدار يکه ما تو جهان ماد نهیا يازدواجم برا یبعد جسمان. ست  هیقض یروحان

 . عالوه بر روحمون جسم هم به آرامش برسه  دیبا

 و بچه ؟ – من

 .شد  قیعم لبخندش
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 .زن و مرد باشه  یعشق جسمان یبچه قراره تجل – درستکار

 .زدم  يپوزخند

 شن ؟ یکه بچه دار نم ییو اونا – من

و به  مید یدختر م یخودش گفته به بعض. قرار بده  یرو تو چ یهر عشق یدونه تجل یخدا خودش م – درستکار

 ینم چوقتیه میداشته باش مانیاگر بهش ا.  چکدومیه یو به بعض مید یهر دو رو م یبه بعض. پسر  یبعض

 . يچرا بچه نداد ای يچرا پسر داد يچرا دختر داد میگ

 ؟ یش یروز زنت بچه دار نشه ناراحت نم هیاگر  یعنی – من

 .تکون داد  يسر

 .تونه درك کنه  یانسان نم هیداره که عقل من به عنوان  یچون مطمئنم حکمت. نه  – درستکار

 ؟ یپس حس پدر شدن چ – من

 .حس رو به منتها رسوند  نیکه پدر و مادر نداره ، ا يشه با محبت به بچه ا یم – درستکار

 !بگم  یچ دیدونستم با ینم

 .کردم  یتصور م ينجوریمن ا دیشا ای! بشر رو ناراحت کنه  نیوجود نداشت که ا يزیچ انگار

 . شد به خدا و اذنش  یتصور داشت که انتهاش ختم م هی یهر مشکل يبرا

. کنه  ینگاه م يا گهیشخص د يبا چشما یبودم که داره به زندگ یمثل آدم. داشتم  یحرفاش حس خاص از

 .کنه  ینگاه م يا گهیجور د

که  ییحرفا اریکردم و با ع یرو جلو چشمم تجسم م ایپو. کردم  یم سهیخودم مقا يها دگاهیحرفش رو با د هر

 .کردم  یم نییبراش ارزش تع دمیشن

رو  يا گهیانتخابم بعد د يبود که من برا نیا يکه نشون دهنده  دمیرس یم یرفتم به بن بست یم یهر راه از

 .درستکار موافق بودم  يکه با تموم حرفا یدر نظر گرفتم در حال

خواد  یدلم م. که دوست داره به خاطر ازدواج با من بگذره  ییزایمن دوست ندارم همسرم از چ – درستکار

 .همسرم مثل مادرم باشه 

 .کردم  یاخم

 !بچه ننه .  ومدیحرفش خوشم ن نیااز  اصالً

 ؟ کاریچ يخوا ی؛ زن م گهیخوب پس برو با مادرت ازدواج کن د – من
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 .باال انداخت  ییابرو

 ؟  رنیگ یخانوما انقدر زود جبهه م يهمه  – درستکار

 .گفتم  طلبکارانه

 .از شما مرداست  ستیاز ما ن رادیا – من

 .زد  يلبخند

 !نزدم  يمن که حرف بد – درستکار

 !بود بر بچه ننه بدون مردا  یگواه علن هیفقط . نبود  يحرف بد. نه  – من

 ...حق دارم . مادر من فرشته ست  – درستکار

 .وسط حرفش  دمیپر

 .پس احتماالً مادر من خون آشامه  – من

 .جواب داد  يجد یلیخ

کنن و  یازدواج م یوقت. ون واجبه دختر خانوما احترامش يهمه . نکردم  یجسارت نیمن اصالً هم – درستکار

. شن احترامشون دو چندان و بر همه واجب  یمادر م یشه و وقت یم شتریاحترامشون ب رنیگ یم ينقش همسر

 . کنه  نیمادر توه کیبه  یگاهیحق نداره در هر جا چکسیه

 . دیکش یقیعم نفس

 خوره ؟ یچرا انقدر زود بهتون بر م – درستکار

 .دوست نداره مالک قلب همسرش ، مادر شوهرش باشه  یزن چیکه ه تهیواقع هی نیا .خوره  یبر نم – من

 نکهیمنظور من از ا. عشق به مادر و همسر ساکن قلب ادمه . خودشه  یمالک ؟ مالک قلب هر آدم – درستکار

 نیا. مادرم بهم عشق بده  يبود که مثل مادرم فرشته باشه و به اندازه  نیگفتم همسرم مثل مادرم باشه ا

 . ستین يادیانتظار ز

 . بعد حرفش بد نبود  نیا خوب

و مطمئن  نهیخواست مادرش رو بب یآورد که ناخودآگاه آدم دلش م یضمن انقدر با عشق اسم مادرش رو م در

 .بشه به فرشته بودنش 

مطمئن شد هنوز زنده  یوقت. ش گذاشت  نهیس يقفسه  يدستش رو رو. رفت سمت مرد مجروح . شد  بلند

 . دیبه سرش باال کش کیست پتوش رو تا نزد
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 .  دیچیهم برگشت سرجاش نشست و پتو رو کامل دور خودش پ بعد

 . دمیپرس کنجکاو

 مادرتون شاغل هستن ؟ – من

 .مونده  ادشیهر محبتش صد برابر به  یمادرش تو بچگ دنیمادرش شاغله و به خاطر کم د دیکردم شا حس

خواهر هم دارم  هی.  يسنگ بر. پدرم هم شغل پدربزرگم رو ادامه دادن . مادرم خانه دار هستن . نه  – درستکار

ازدواج کردم  ینگرانم که وقت شهیبهم وابسته ست و من هم یلیاونم خ. دوسش دارم  یلیبه اسم نرگس که خ

که خدا قبل از ازدواجم مهر همسرم رو به  نهیاز دعاهام ا یکیهم  شهیهم! نه  ای ادیتونه با همسرم کنار ب یم

 .دلش بندازه 

 .رو لبم نشست  يحرفش لبخند از

 . میرو دوست داشت گهیهمد یلیمن و مهرداد هم خ. مهرداد افتادم  ادی

 .گفتم  ناخودآگاه

 !مثل من و مهرداد  – من

 . زد  یم دهیشت سپچقدر زود دا. اومد انداختم  یدر م یاهیکه کم کم داشت از س یبه آسمون ینگاه

 مهرداد ؟ – درستکار

 . االنم با همسرش ماه عسله . بود  شیعروس شیچند روز پ. مهرداد برادرم . آره  – من

 ؟ شاغل هستن ؟ یمادر شما چ – درستکار

 .بکشم  یباعث شد آه شیفشار خون ارث يبرا یمامان و نگران ادی دوباره

اومد به  ایمهرداد به دن یوقت یاومدن مهرداد معلم بود ول ایالبته قبل از به دن. مامان منم خونه داره . نه  – من

 . مادر بزرگم کارش رو کنار گذاشت  یضیخاطر مهرداد و مر

 پدرتون ؟ – درستکار

 .  هییشرکت دارو هیحسابدار  – من

 .تکون داد  يسر

 . نیکش یآه م شونیاز دور نجوریکه ا نین رو دوست دارخونواده تو یلیمعلومه خ – درستکار

داشت  دیبهم تأک یلیخ. شه  یحالش بد م یمادرم فشار خون داره و با هر فشار عصب. راستش نگرانشونم  – من

 .من گوش نکردم  یتنها سفر نکنم ول
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 .باال انداخت  ییابرو

 سفر ؟ نیتنها اومد – درستکار

 ؟ نی؟ همسفر نداشت یشما چ. از دوستانمون  یکی يبرم خونه  شیقرار بود تو ک. آره  – من

 میدوست مشترکمون شرکت کن یقرار ود تو عروس.  یمیاز دوستان قد یکی. همسفر داشتم  هیچرا  – درستکار

 .که قسمت نشد 

 .گفتم  متعجب

 شد ؟ یدوستتون چ – من

 .به حالت تأسف تکون داد  يسر

 .نبود  ایعمرش به دن – درستکار

چه . دوستش که عمرش قد نداد  یخواست بره عروس یم. داشت دوستش  یچه سرنوشت. دلم سوخت  یلیخ

 ! يسرنوشت بد

 .به آسمون انداخت  ینگاه

 . کنه  یزود طلوع م دیخورش نجایا – درستکار

 .دوباره به آسمون نگاه کردم  منم

 ................. کینزد یبلند بود و کم باًیکه تقر یوحشتناک يزوزه ها يکارم همزمان شد با صدا نیا و

 .  میبلند شد عیدو سر هر

 .تو وجودم لونه کرد  ترس

 . کیتار یلیروشن بود و نه خ یلینه خ اطراف

 . کردم  یترس نگاه م با

 . شتریشد و ترس من هم هر لحظه ب یم کیزوزه ها نزد يصدا

 . بشه  کمونینزد يدرنده ا وونیخواست قبول کنم ممکنه ح ینم دلم

 .بغض کردم . کرده بودم  دایپ يبد لرز

 .طرف  نیا نیایب – درستکار

 .دستش به طرف خودش اشاره کرد  با

 . رو همونجا گذاشتم و با ترس رفتم پشت سرش سنگر گرفتم  پتو
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 .کرد به سمت مرد مجروح  تمیدست هدا با

 .گردوند آروم به سمتمون اومد  یباز دورمون م طیکه نگاهش رو در امتداد مح یهم در حال خودش

 . دمییپا یبا ترس اطراف رو م منم

 .گفت  آروم

 .حواستون به پشت سرمون باشه  – درستکار

 .رسوخ کرد  شتریحرف ترس تو بدنم ب نیا با

 .برگشتم به سمت مخالف  عیسر

 .آشکار که صدام رو مرتعش کرده بود گفتم  یبا ترس. نبود  يزیچ

 . ستین یچیه – من

 .نباشه  ادیخدا کنه تعدادشون ز – درستکار

 .به سمتش  دمیترس چرخ با

 ؟ یتعداد چ – من

 .شغال  ایگرگه  يدونم زوزه  ینم – درستکار

 گرگ ؟ . ترس حالت تهوع گرفتم  از

 .ترس چنگ زدم به پشت لباسش  از

 .خورد  يبد تکون

 شده ؟ یچ – درستکار

 .لرز گفتم  با

 .ترسم  یم – من

 .گفت  آروم

 . میکلت جونمون رو نجات بد نیبا ا میفکر کنم بتون. نداره  یدوتا باشن نگران یکیاگر  – درستکار

 .شدم  رهیکلت تو دستش خ به

 بلد بود ؟ يراندازیت

 .شک داشتم  ارهیرو از پا در ب وونیح ریت هیبتونه با  نکهیبه ا یول. رفته بود  يمطمئناً سرباز.  گهید حتماً

 .بهش گفتم  دهیچسب باًیو تقر. کردم  کیرو بهش نزد خودم
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 ؟ یبودن چ شتریاگه ب – من

 .خورد و ازم فاصله گرفت  يبرق گرفته ها تکون بد نیع

 .به سمتم  برگشت

 .سرش رو به حالت تأسف تکون داد . رو رها کرد  نفسش

 . نیکن ینم تیشما هم که اصالً رعا.  ادیب شیپ یچ ستیمعلوم ن – درستکار

 !تو اون حالت ترس ، توقع داشت فکر بهشت و جهنمش باشم . کردم  یاخم

 جونمون ؟ ایاالن بهشت و جهنم مهمتره  – من

 .هر دو  – درستکار

 .حرص صورتم رو به سمت مخالف چرخوندم  از

 . بلدم بهش بدم تا دلم خنک شه  ایفحش تو دن یخواست هر چ یم دلم

 . اب فکر بهشت و جهنمش بود جن نیمردم و ا یداشتم از ترس م من

 !کردم  یجهنم و با لذت به سوختنش نگاه م شینداختمش وسط آت یخدا بودم و خودم م کاش

باعث شد با ترس و التماس  ومدیجلو رومون م يتر شده بود و انگار از پشت قله  کیکه نزد ییزوزه ها يصدا

 .نگاهش کنم 

 . ادیصدا از اون سمت م میکرد یکه حس م ییبرگشت به سمت جا عیسر

 .گفتم  آروم

 ؟ میکن کاریچ – من

 .نگاهش به همون سمت بود که گفت  هنوز

 .دونم  ینم – درستکار

 .تشر ، بلند گفتم  با

 دونم ؟ ینم یچ یعنی – من

 .برگشت به سمتم و با شماتت گفت  عیسر

 . نیشما با داد زدن راه رو کامل نشونشون بد ستین ازین. دارن  يقو يشامه  یکاف يبه اندازه  نایا – درستکار

 .شد  شتریب بغضم

 . نیرو زم دمیکوب پا
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 .ترسم  یمن م – من

 .به سمت قله انداخت  یهم نگاه باز

 .  نیفقط از کنارم دور نش.  ادیم شیپ یدونم چ ینم – درستکار

 .بعد آهسته تر گفت  و

 .......... رمیبود دستتون رو بگ ازیبخونم که اگر ن غهیص هی نیهست یراض – درستکار

 . کرد  یشدم به صورتش که داشت قله رو نگاه م رهیبرگشتم و خ مبهوت

. کرد  یرو نم اشیفکر اون دن یه رمیبود از ترس دستش رو بگ ازیحداقل هر وقت ن. بود محرم شدنمون  خوب

 .گفت مراعات کنم  یو نم

 يکه کار دمیکش یعالم نقشه م هیکردم و  یم تشیاذ ین کلمحرم شد نیا يبود حتماً برا يبهتر تیموقع اگر

 ... یول. بشه  مونیکنم که از محرم شدن پش

 .لبش نگاهم رو به رد نگاهش دوختم  ریگفتن ز "ابوالفضل  ای " با

 ........ یکی

 ......... دوتا

 و.......... تا  سه

 !شغال  دمی؟ شا یسگ گرگ ایبودن  گرگ

 .دهنم از ترس خشک شد . دونستم  ینم

 . نهیسنگ يادیتنفسم ز يکردم هوا برا یم احساس

 .  دیبلع یبازم هوا رو م دهن

 .گرفت  یم با ولع دم م ینیب

 .افتادن  یهام به خشک هیکردم ر یم یح. نفس کم آورده بودم  یول

 .از ترس خشکم گفتم  يهمون لب ها با

 .بخون  – من

 .سنگر گرفت  جلوم

 .گرفتن  یآروم آروم به طرفمون راه م وونایح اون

 . دنیپر یم گهیبه سنگ د یسنگ ياز رو یاومدن و گاه یم نییسمت قله به سمت پا از
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 .گفت  میکه بود یهمون وضع در

 ؟ هیمهر – درستکار

 .چشم بر دارم گفتم  وونایاز اون ح نکهیتر کردم و بدون ا کیترس خودم رو بهش نزد با

 ...آب . خاك . شد  یهر چ – من

 . گفت  یرو به عرب يحرفم جمله ا وسط

 . بعد از تموم شدن جمله ش ، دست چپش رو به عقب آورد و من رو به خودش چسبوند  و

 . رنیتونن از هم فاصله بگ یلباس تن کرده باشن و به اجبار نم هیکه  یانگار دو تا آدم.  دمیبهش چسب کامل

بهتر بگم من اون لحظه از  ایوگرنه اهل سواستفاده نبود . از منه  شتریفظت بمحا يکارش برا نیدونستم ا یم

 ............برداشت کردم  ينجوریکارش ا

 .بودن و از دو طرف محاصره مون کرده بودن  ستادهیها با فاصله از ما ا گرگ

 .تا گرگ  شش

 .سرش رو به طرفم چرخوند  یکم درستکار

 .گفت  یآروم یلیخ يصدا با

خلبان  نیتو کاب نیکن یسع.  مایبه سمت هواپ نیبر دیگفتم ، با یوقت. بشم  ریممکنه باهاشون درگ – درستکار

 .که با ضربه هم باز نشه  نیو درش رو محکم ببند نیش میقا

 .انداختم به پشت لباسش  چنگ

 ؟ یتو چ – من

 .من رو از خودش دور کرد  یدست کم با

 . نیآماده باش – درستکار

 کنه ؟ کاریواست چخ یم

 رفتم ؟  یکردم م یولش م دیبا یعنی

 . تونستم  ینم.  نه

 کردم ؟ یکمکش م دیبا يچه جور یبا دست خال یکنم ول يکار هیشد  یم میدو تا کلت داشت اگر

دونستم به همون اندازه که مادر و پدر من نگران من هستن مادر و پدر اون  یم. اومد تنهاش بذارم  ینم دلم

 .بهش وابسته ست  یلیگفت خ یخواهرش که م نطوریو هم. هم نگرانشن 
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 .رفتن و نرفتن  نیبودم ب مردد

 يبرا ستین يفهموند راه فرار یبه ادم م زشونیت يدهنشون باز بود و دندونا. گرسنه گارد گرفته بودن  يگرگا

 .شه  یکه گرفتارشون م یکس

 .که قرار بود نجاتمون بده از اون برهوت  يزیتنها چ. کلت  هیفقط با . دفاع  يدرستکار که گارد گرفته بود برا و

 . من کنه تا سالم بمونم  يخواست خودش رو فدا یم اون

کنم چون بعد از اون  کاریچبود که بتونه آروم بهم بگه  نیا يمن رو به خودش چسبوند برا نکهیا دمیفهم تازه

 .راحت من رو از خودش جدا کرد  یلیخ

فرو  يبرا يطعمه ا دیشا ایحکم داده بود به رفتنم تا من سالم بمونم و اون بمونه تا بشه غذا  یچه کس و

 هار ؟ یوحش وونیح هی یدرندگ ي ضهینشوندن غر

بود که کمکمون کنه و نذاره  یکاش کس. کمک بهش متوسل بشم  يخواست که برا یم یمنبع مطمئن دلم

 . فتهیب یبراش اتفاق

 .... "بهش اعتماد کن  ".... صداش تو گوشم زنگ زد  اریاخت یب

.  يبهم نشون بده که قابل اعتماد. همون بنده ت که گفت بهت اعتماد کنم  نیا ایخدا ". کردم به آسمون  رو

 "خودت نجاتمون بده 

 .کامل دل از دعا جدا نکرده ، بلند گفت  هنوز

 .طرفتون  انیکنم نذارم ب یم یسع.  نیکردم بر کیمن که شل – درستکار

 .فاصله گرفتم  یکم ازش

 .گرفتم بمونم  میو تصم. خواست برم  ینم دلم

 . تا آخرش  بمونم

درستکار که کنار پام افتاده  ينبود جز پتو یچیه. دفاع  يکنم برا دایپ يزیچ دیرو نگاه کردم تا شا نیزم يرو

 .بود 

رو  دشید ياز اون گرگا جلو یکی يبشه با انداختن پتو رو دیلحظه فکر کردم شا هی. بود  متیهم غن همون

 .گرفت و تا چند لحظه از شر حمله ش در امان موند 

 . گرفتم  یو گارد دفاع. پتو رو برداشتم  عیفکر هم سر نیهم با
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داشتن شروع کردن به حرکت به  یبه دور هم بر م یقط گارد گرفته بودن و بعضاً قدمکه تا اون موقع ف گرگا

 .سمتمون 

 .هم پشت سرش قدم تند کردن  هیگرگ که قدم هاش رو تند کرد بق نیاول

 ... دیچیتو فضا پ يریت يکرد که صدا يکردنمون جهش بلند کهیت کهیبه قصد ت نشونیتر کینزد

 ... ریت هی

 ... ریت دو

 .... ریت سه

 ....سر هم  پشت

 .گوشم گذاشتم و همونجا نشستم  يرو رو دستم

درستکار افتاد  يخوردن ، رو ریکردم که به خاطر جهش بلندش قبل از ت ینگاه م يخورده ا ریبه گرگ ت مبهوت

. 

 . رهیمونده پنجه هاش رو تو بدنش فرو کنه و گردنش رو گاز بگ یداشت با جون باق یسع و

 .عنوان توان بلند شدن و کمک بهش رو نداشتم  چیمن به ه و

خوردنش رو از سر درستکار در  ریخواست تاوان ت یبه جدال درستکار و اون گرگ که انگار م رهیخ. بودم  مسخ

 . ارهیب

به طور کامل  ریچند تا ت کیکه چند تا چوب بزرگ گرگ رو به زور دور کرد و با شل دیطول نکش شتریب يا نهیثا

 .آورد  از پا درش

 .رو درك کردم  تیافتاد تازه موقع نیزم يکه رو گرگ

 .بزرگ دورمون رو گرفته بودن انداختم  يکه با اسلحه ها ییبه مردا ینگاه

 بودن ؟ یک

 کجا اومده بودن ؟ از

*** 

 . نشسته بودم  يمهد ریدونستم اسمش ام یم یدرستکار که حاال به لطف اون افراد محل کنار

 .بود  نییپا سرش

 .تازه حالش جا اومده بود  انگار
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بودم که رنگش به شدت قرمز شده و تند تند  دهیبعد از کشته شدن اون گرگ ، نگاهم برگشته بود روش د یوقت

 . دیکش ینفس م

 .نمونده بود  يزیرو بسته بود و انگار تا جدا شدن روح از بدنش چ چشمانش

 .کرد  ینگاهشون م يبود و با ناباور جیبلند شه هنوز گ نیزم يمردا کمکش کردن از رو یوقت

 .باور نداشت نجاتمون دادن  انگار

 . شد  یباورم نم منم

که گردنه  ییبه کل روستاشون خبر دادن و اونا دنیرو شن مایافتادن هواپ يصدا یکه وقت میدیحرفاشون فهم از

روشن کردن راه ،  يبرا يا لهیشناختن و راه رو بلد بودن با برداشتن اسلحه هاشون و وس یکوه رو م يها

بمونن و بعد  ییرو جا یهوا و خسته شدنشون ناچار شدن چند ساعت یکیبه خاطر تار یول. اومدن به کمکمون 

 .کنن  دامونیتا پ فتنیدوباره راه ب

 .زنده موندن  يبرا مینداشت يدیام چیه گهیکه د یهمون زمان.  دنیبه دادمون رس یخوب موقع و

که بتونن گروه امداد . کجاست  مایهواپ قیدق يکه رفته بود به روستا خبر بده جا یمنتظر تا کس میبود نشسته

 .کمک  يرو بفرستن برا

 .بود  نییسرش همچنان پا يمهد ریام

 .کنه  یفکر م یدونستم داره به چ ینم

 .کردم  کیخودم رو بهش نزد یکم

 ؟ يبهتر شد – من

 .رو به عالمت مثبت تکون داد  سرش

 .دستش رو باال گرفت و گفت  عیکه سر رمیرو بردم سمتش تا دستش رو بگ تمدس

 ......ساعت خوندم  هی يرو برا غهیص. شه  یتموم م گهید قهیتا چند دق تمونیمحرم – يمهد ریام

 .بهت نگاهش کردم  با

 ساعت ؟ هی يبرا

 ! گهید میموند یبخونه ؟ همونجور نا محرم م غهیبود ص کاریب خوب

 .حرفم رو خوردم  " قهیچند دق " يادآوریساعتش کنم که با  هی ي غهیخوب نثار روحش و ص يکلمه  هی اومدم

 !داشت  یخودش عالم يهم برا قهیخوب چند دق. شه  یباطل م غهیص گهید ي قهیچند دق گفت
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 کرد ؟ تیاذ قهیشه تو چند دق یگفته نم یک

 بگذرم ؟ قهیچند دق ریاز خ دیگفته من با یک

 !رفت  یپسر از دستم قسر در م نیر ااگ عمراً

 .کردم  کیخودم رو بهش نزد یکم

 مونده ؟ قهیچند دق – من

 .باز هم حاضر نبود نگاهم کنه . رو به طرفم چرخوند  سرش

 مونده ؟ قهیچند دق یچ – يمهد ریام

 ! گهید غهیص – من

 .حواسش نبود  یکس. اطرافمون نگاه کرد  يبه آدما عیسر

 کنن ؟ یم يخودشون چه فکر شیاالن پ.  نیشه آرومتر حرف بزن یم – يمهد ریام

 .باال انداختم  يا شونه

 حاال چقدر مونده ؟.  یهر چ – من

 .رو نگاه کرد  ساعتش

اگر . از اون موقع گذشته  قهیاالن پنجاه دق. ساعت رو نگاه کردم  میزد یحرف م میداشت یوقت – يمهد ریام

 ... میبعدش محرم شد قهیپنج دق میحساب کن

 ..کرد  یمکث

 . باطله  غهیص گهیربع د هی – يمهد ریام

 .زدم  تیاز سر رضا يلبخند

 .بود  یمن کاف يهم برا قهیدق پنج

 .دستش گذاشتم و در همون حال با ناز گفتم  ينتونه مانع کارم بشه ، به سرعت دستم رو رو نکهیا يبرا

 ؟ يمهد ریام – من

 . میسر بلند کرد و چشم تو چشم شد عیدستم ، که سر يگرما ایام بود دونم از حالت صد ینم

 . میما گذرش رو حس نکرد ای ستادیما ا يبرا ایدن. شد  یدونم چ ینم

 .ها رو کش داد  هیخدا مخصوصاً ثان دمیشا

 .چشماش  ین یقرن بود حل شدن تو ن هی يمن به اندازه  يبود که برا یچ هر
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 . نظرم نگاهش قشنگ بود چون من از نگاهش خوشم اومد  به

لذت بردم که  یول.  دمیچراش رو نفهم. من خاص بود  ينه چندان پرش برا يش با مژه ها دهیکش يچشما

 . میباعث شدم چشم تو چشم بش

 .  رهینتونست نگاه ازم بگ هیچند ثان يچشمام شد و برا ي رهیبردم که خ لذت

 .بشه  تیو باعث شد نگاهش به سمت لب هام هدا.  تیاز سر رضاباز هم . زدم  لبخند

 .چشماش رو بست و ازم رو گرفت  عیشد که سر یدونم چ ینم

 .... گهید ي قهیتا چند دق – يمهد ریام

 .ادامه بده  نذاشتم

 .بکشه ؛ محکم گرفتم و گفتم  رونیدستم ب ریخواست از ز یرو که م دستش

 . میهنوز که محرم – من

 .تکون داد  يسر

 .شه  یباالخره تموم م – يمهد ریام

 .هنوز مونده  – من

 .اشاره کرد  یسر به اون افراد محل با

 !زشته  – يمهد ریام

 .جواب دادم  الیخ یب

 . ستیمهم ن – من

 .  ستیدرست ن – يمهد ریام

 .کردم  کیبهش نزد شتریرو ب خودم

 .زنتم  – من

 .ازم فاصله گرفت  یکم

 .شبهه داشت  یوگرنه از نظر شرع میناچار بود – يمهد ریام

 .بهش  دمیجلوتر و چسب رفتم

 .کنم  یهم بخوام م يمحرمتم هر کار – من

 . ستادیبلند شد ا کالفه
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 .دم نفس کالفه ش رو از دهنش خارج کرد  باز

 .کرد  یم ییخودنما شیشونیپ يعرق رو يها دونه

 !به روزش آوردم  یچ

 .بود  فتادهیمثل من ن یآدم ریبود تا حاال گ معلوم

 .کار  نیکرد به ا یتو وجودم بود که من رو وادار م يزیچ هیانگار . کنم  تشیاذ یخواستم حساب یم

 . ستادمیشدم ا بلند

 ؟ یکن یچرا از زنت فرار م – من

 .هم نگاهم نکرد  باز

 . شهیخانوم صداقت پ ستیدرست ن – يمهد ریام

 . نیرو زم دمیحرص پا کوب با

 ! یکن یکنم که از زنت فرار م یرو م تتیشکا یپرست یکه م ییبه همون خدا – من

 . کرد  نگاهم

 .، درمونده  نباریا

 . کالفه

 . حرفش رو  دمیفهم یپر از حرف بود و من نم نگاهش

 . کینزد اومد

 . ستادیبه شونه م ا شونه

 . نییرو انداخت پا سرش

 ستمین یخوب گری؛ من ، باز يباز نیا يبرا نیباور کن یول. منت  ي دهیبر د نییامر بفرما یهر چ – يمهد ریام

................. 

 .لحظه از حرفش جا خوردم  هی

 کنم ؟  یم تشیدارم اذ دیفهم یعنی

 .رخش گفتم  میبه ن رهیخ. خودم رو جمع و جور کردم  یکم

 ؟ يکدوم باز – من

 .  میهر دو سرمون رو چرخوند یمحل ياز مردا یکی يباز کرد جوابم رو بده که با صدا لب
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 .خودمون  يروستا متونیبر یاگر امکانات نداشتن م. تا گروه امداد برسه  دیبمون دیبا! مهندس  -

 .گفته بود  ينجوریخودش ا. اسمش فتاح بود . شد  کمونینزد مرد

 .تکون داد  يسر يرمهدیام

 . میکن یصبر م. ممنون  – يرمهدیام

 .داشت گفت  یخاص یجنوب يفتاح که لهجه  آقا

 ، نه ؟  نیفکر کنم گرسنه باش - فتاح

 .به من انداخت و جواب داد  ینگاه مین يرمهدیام

 . مینخورد يزیچ شبیاز د – يرمهدیام

 .تکون داد  يفتاح سر آقا

 . هیبهتر از گرسنگ یول. کشه  یگرچه که طول م.  ارنیب يزیبراتون چ میفرست یاالن بچه ها رو م - فتاح

 .زد  يلبخند يرمهدیام

 . میبازم صبر کن میتون یم.  ستین يازین – يرمهدیام

 . نیریجون بگ دیگروه امداد با دنیتا رس. مهندس  ستیراه دور ن - فتاح

 .مونده بودن  یکه باق يرفت سمت سه تا مرد و

هم که  يلحظه ا از. نخورده بودم  یچندان يمن که شب قبل به لطفش غذا. رو بزنم  يرمهدیخواستم ام یم

کردن  تیفقط به لطف اذ. نداشتم  ستادنیا ياز دست داده بودم که نا يانرژ يبه قدر میگرفتار گرگا شد

 .جون تو تنم مونده بود  يرمهدیام

 .چپ چپ نگاهش کردم که باعث شد کامل نگاهم کنه  نیمنم همچ. بهم انداخت  ینگاه یچشم ریز

 شده ؟ يزیچ – يرمهدیام

 .نازك کردم  یچشم پشت

 نه ؟ ایگرسنه هستم  یازم بپرس دینبا. انگار نه انگار زنتم  – من

 .باال انداخت  ییابرو

 . حواسم نبود .  دیببخش – يرمهدیام

 .به گردنم دادم  يقر

 . يرو خوند غهیخوبه خودت ص – من
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 .زد و نگاهش رو از صورتم گرفت  يلبخند

 نبود ؟ یکاف.  دیگفتم که ببخش – يرمهدیام

 ! دمیبراش کش یتوپ يدونست چه نقشه  یالبته اگر م. بود  یکاف. زدم  يلبخند

عصر تا اون موقع باور کرده  رزویکه از د يکنم ؟ اونم پسر تشیکنه اذ یکه وادارم م هییرویموندم چه ن بازم

 .کنم  تشیخواستم اذ یم لیدل نیبه هم دیمثبت بود و شا يادیفقط ز. بودم خوب بودن و پاك بودنش رو 

 .  ارنیب يزیخواستن برن برامون چ یم. تا از مردا راه افتادن  دو

 .  میفتاح موند که تنها نباش آقا

 .بلند شد  شونیکی "آخ  " يمرد هنوز ازمون دور نشده بودن که صدا دوتا

 .رفت سمتشون  عیفتاح سر آقا

 شد ؟ یچ – فتاح

 .بود گفت  دهیچ پاش رو چسبکه دوال شده و با دست م یدر حال مرد

 .خورد  چیفکر کنم بازم پ – مرد

 بار چندمه ؟ نی؟ ا یستیچرا مواظب ن. اهللا اکبر  – فتاح

 . از اخمش معلوم بود درد داره . تکون داد  يسر مرد

 .دو پا نشست و با دست مچ پاش رو گرفت  يهم رو شیمرد کنار.  دیمال یدست مچ پاش رو م با

 نه ؟ ای نیتنها بر نیتون یم – فتاح

 .کرد گفت  یکه پاش درد م يمرد

 . میتون یم – مرد

 .دوم بلند شد و رو به اقا فتاح گفت  مرد

 . میر یش رو خودمون م هیبق میرو رد کن کهیت نیا یاگر کمک کن – مرد

 .تکون داد و رو کرد به ما  يفتاح سر آقا

 .گردم  یزود بر م. گردنه رو رد کنن  نیا نایمهندس من کمک کنم ا – فتاح

 .تکون داد  يسر يرمهدیام

 . شما برو  – يرمهدیام

 .زدم  یثیلبخند خب. بودم تو ذهنم پر رنگ شد  دهیکه کش يخارج شدن نقشه ا دمونیاز د یوقت
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که  يکار گهیبار د هیکرد و تو ذهنم  یرفتنشون نگاه م ریکه هنوز داشت به مس يرمهدیرو دوختم به ام نگاهم

 .خواستم بکنم رو مرور کردم  یم

 . جلو چشمام ظاهر شد  ایلحظه صورت پو هی يبرا

 . "تو برو تا بعد . ام  يرمهدیمن فعالً زن ام " دمیو تو دلم بهش توپ. کردم  یاخم

 . رشیبکشم رو تصو يکردم خط قرمز یسع و

 عیسر. انگار تو کما بود  شیخواست بره سمت مرد مجروح که از روز پ یانداخت و م نییسرش رو پا يرمهدیام

 .گفتم  ینازک يدستم رو به سرم گرفتم و با صدا

 .... يآ – من

 .به سمتم  دیچرخ

 شد ؟ یچ – يرمهدیام

 .کنم  يباز یعیکردم طب یکردم و سع زیرو ر چشمام

 .ره  یم جیسرم داره گ.  يرمهدیام يوا – من

 .کرد  کیرو بهم نزد خودش

 . هیحتماً به خاطر گرسنگ.  نینیبش – يرمهدیام

 .رو بستم  چشمام

 ! نمیتونم بش ینم.  يوا.  ستیحواست به من ن.  گهیبله د – من

 . نیکه روش دراز بکش ارمیاالن براتون پتو م.  نینیبش نیکن یسع – يرمهدیام

 .بره  شیپ ينجوریخواستم ا ینم یول. که باور کرد  خوبه

 یک نیا! باطل  الیخ یزه یول.  رهیگ یحداقل دستم رو م ایکنه  یلم مره بغ یم جیکردم تا بگم سرم گ فکر

 .کرد  ی؟ در همه حال مراعات م گهیبود د

 .کرد  يشه کار ینم گهیاگر بره د دمید

 .لباسش  ي قهیزدم به کنار  چنگ

 .کمکم کن . تونم  ینم. نه .  يوا – من

خواست کمکم  یم ينجوریمثالً ا. فاصله از بدنم به صورت حائل در آورد  یدو تا دستش رو با کم. کرد  هول

 . فتمیکنه تا ن
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 . بود به هم  ختهیاعصابم رو ر یهمه مثبت نیکه ا يوا. گرفت  حرصم

تو ذهنم زنگ زد و من بدون فکر کردن به عاقبت کارم ، خودم  يزیو چ. به هم  دیچیعصب مغزم پ يها رشته

 . رهیکه ناچار شد کمرم رو بگ يجور. و کمرم رو مماس دستش کردم  بغلش يرو انداختم تو

 .تاپ ... تاپ . کردم  یکه ضربان قلبش رو خوب حس م آخ

 .ناز گفتم  با

 . يمهد ریام.  يوا – من

 . شونه ش قرار دادم که نفس هام بخوره به پوست گردنش  يرو يسرم رو طور و

 .نبود  ایپو يبرا ییجا. و من با لجاجت پسش زدم . تو ذهنم رنگ گرفت  ایپو باز

و حاال داشتم تو آغوش . شد ، زن شدن بدون عقد کردن  یدادم عاقبتم م یانجام م ایبا پو کباریکار رو  نیا اگر

که من جرأت  يرمهدیبود ام نانیچقدر قابل اطم.  ینگران يدادم بدون ذره ا یرو انجام م نکاریا يا گهیمرد د

 .کردم  دایکار رو پ نیا

 نیپدر و مادرم با همچ یول مینبود یدرسته مذهب. حساس بودن  زایچ نیکه خونواده م به شدت به ا یمن

بود و دوست شدنم با  دنمیکه باهاش مشکل نداشتن مدل لباس پوش يزیتنها چ. اصالً موافق نبودن  ییزایچ

 .الم و بدون رابطه س یدوست هی. پسرا اونم به قصد ازدواج 

 .کرد  تمونیمن رو متوجه موقع يرمهدیخاص ام ينفس ها يصدا

 .بهش فشار دادم  شتریرو ب خودم

 .بود و پر شتاب  قیکه عم. نفس هاش  يشد جز صدا ینم دهیازش شن ییصدا

 .داشت  یداد و نه دستاش رو از دورم بر م یفشارم م نه

 .انجام بده  يتونست کار یمسخ شده بود و نم ییجورا هی انگار

با زن نداشتن  یتماس چیوقت ه چیچون ه. ادما حساس بودن  نجوریا. کنم  یم کاریدونستم دارم باهاش چ یم

. 

 .سه از گردنش .بو هی. سه بفهمم .خواستم حسش رو به بو یم.  دمیخودم رو باال کش یکم

 . گردنش کردم  کیرو نزد لبم

 .ازم فاصله گرفت  یهام هنوز با پوستش مماس نشده بود که آروم و با نرم لب

 .و ازم دور شد  دیزود به سمت مخالفم چرخ یلیهم خ بعد
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 کنم که رفت ؟ کاریخوام چ یم دیفهم. و مبهوت نگاهش کردم  مات

 .صورتش گذاشت  يدستاش رو رو یکالفگ با

 . دیکش یم قیعم يباز هم نفس ها. و سرش رو به سمت آسمون بلند کرد  دیکش نییرو به طرف پا دستاش

 . هیتونستم حس کنم چه حال یم یول. به من بود  پشت

 .آروم گفت . به ساعتش انداخت  ینگاه

 شه ؟ یتموم م یک – يرمهدیام

 ...........شه؟ خواست زودتر تموم ب یانقدر در عذاب بود که دلش م یعنی. ست  غهیدونستم منظورش مدت ص یم

 .کردم  یرو تو تموم حرکاتش حس م نیو ا. بود  کالفه

 .بودم  یهمه کالفگ نیباعث ا من

 .آقا فتاح نگاه از راه رفتن کالفه ش گرفتم  يصدا با

 ؟ یشده مهندس ؟ چرا نگران یچ – فتاح

 . دیرو فهم يرمهدیو از همون اول حال ام. برگشته بود  تازه

 .به طرفم انداخت و جواب داد  ینگاه مین يرمهدیام

 . آقا فتاح  ستین يزیچ – يرمهدیام

 .نپرسه رو کرد به من  يزیچ گهیآقا فتاح د نکهیا يهم برا بعد

 ؟ نیبهتر شد – يرمهدیام

 .تکون دادم  يکه کرده بودم ، سر ياز کار نادم

 .بهترم . بله  – من

 خواستم بکنم ؟  یکار م یچ.  خدا ازم فرار کرد يبنده . کردم  یاون کار رو م دینبا

 . نشستم  يو گوشه ا رفتم

 .ناراحتم که اومد و با فاصله ازم نشست  دیفهم انگار

کردم  یمن تموم مدت داشتم فکر م یبود ول يدونم تو چه فکر یرو نم يرمهدیام. زد و نه من  یاون حرف نه

به  ای. کردم  یدرمونده ش م تاًی؟ نها دمیرس یم یشد ؟ به چ یم یشدم کارم رو انجام بدم چ یاگر موفق م

 ؟ دمیرس یم يا جهینت چهبه  يرمهدی؟ به قول ام یبعد چ! ش  ضهیآوردم در مقابل غر یزانو درش م

 .مونده بود  یباق قهیشد ، فقط دو سه دق یباطل م غهیکه ص یتا زمان. به ساعت تو مچ دستش انداختم  ینگاه
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خواستم انجام بدم  یم يچه کار دنیفهم یاگر م یمن اعتماد داشتن ول مادر و پدرم به. وجدان داشتم  عذاب

 کردن ؟ یبازم بهم اعتماد م

 کرد ؟ یخودش م شیپ يچه فکر! خواستم بهش جواب بله بدم  یکه م ییایپو ای

. گفت  یراست م يرمهدیام.  میکمک به هم محرم شد يبد و برا طیما تو شرا. گفت  یراست م يرمهدیام

 .راست 

*** 

 .رو باز کردم  چشمام

 .نشست رو سقف اتاق  نگاهم

 .خودمون بعد از اون اتفاق  يشدنم تو خونه  داریب نیدوم

بزرگ و  یاون حجم ها سنگ نیو گرفتار شدن ب مایکه تا قبل از سقوط هواپ یامن يخونه . خودمون  ي خونه

 .دونستم  یقدرش رو نم کریغول پ

 .  شهیسقفش مأمن آرامش و آسا. پناهگاه آدمه  نیبهتر وارهاشیکه د يخونه ا همون

اگر تو اون  یحت.  يزیکنم بدون ترس و واهمه از چ یم يساعات رو سپر نیکه با مادر و پدرم بهتر ییجا

 . بارها غر بزنم  يکار یاگر از ب یحت. ساعت ها حوصله م سر بره 

 . کنه  یم نیدم مادر فضاش رو عطرآگ شهیهم يکه عطر خوش چا ییجا

در عوض با عشق و  یگرده ممکنه دستش پر نباشه ، خسته باشه ؛ ول یپدر خسته از سر کار بر م یکه وقت ییجا

کلبه  نیکس اجازه نداره به ا چیه نکهیبه ا نانیاطم.  نانیکنه از حس اطم یم زمونیذاره و لبر یمهر توش پا م

 .کنه  يعشق و مهر دست دراز ي

 مایخبر سقوط هواپ دنیکه با شن يبرادر. فروشه  ینم يزیرو به چ شیمهر برادر تاشیکه برادر با تموم اذ ییجا

 .گذاشت و با همسر سرشار از مهرش برگشت  مهیماه عسلش رو ن

 .تخت نشستم  يشدم و رو بلند

 :چشمام رد شد  ياز جلو لمیف هیروز قبلش مثل  دو

 .مزه کرد  يرمهدیبدجور به من و ام که یمحل ریو آوردن نون و پن ایاز محل گهیچند تا د اومدن

 يبودن حال مرد مجروح اول اون رو اعزام کردن برا میکوپتر امداد ، که به خاطر وخ یهم اومدن هل بعد

 . مارستانیشدن تو ب يبستر
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اونجا به خونه . ما رو رسوندن بندرعباس  نیبا ماش. و ما رو ببره  ادیب يکوپتر بعد یتا هل میهم صبر کرد ما

 .زنگ زدم 

و  مایخبر گرفتن از هواپ يبابا و مهرداد رفته بودن برا.  لیفام يکل زنا يو رضوان خونه بودن به اضافه  مامان

 هیهق هق گر يو صدا "من زنده م رضوان  "رو برداشت فقط تونستم بگم  یرضوان گوش یوقت. مسافراش 

 . مامان هم حرف زدم با . ش بلند شد 

 "نرگس  "پشت تلفن گفت  يمهد ریام یره ، وقت ینم ادمیوقت از  چیه. هم زنگ زد خونه شون  يرمهدیام

 . دمیصلوات شن يبعد هم صدا. شد  یبا هم قاط هیو گر غیج يصدا

 . لحظه هم جمع نشد  هی يرمهدیام لبخند

  . يرمهدیبازم ام.  يرمهدیام

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

قدر . قدر خونه و مادر و پدر . دونستم  تیتازه قدر عاف. بود  یعال زیکه وارد خونه شدم همه چ يا قهیدق از

 . خونواده 

نگاه خاص  هیلبخند قشنگ ،  هی. کم داشت  يزیچ هیکرد  یم افتیکه در یدل من با تموم آرامش و عشق یول

 .رو  يمحرم بودن اجبار ید حتکر یم تیآغوش گرم که رعا هیقلب پر ضربان ،  هی،  رهیبه رنگ سبز ت

رو ثبت  يرمهدیو ام. خودم رو گرفتار کردم  نکهیکنم غافل از ا تیرو اذ يرمهدیخواستم ام یاون روز م من

 .تموم لحظه هام 

 وندیانگار روحم رو باهاش پ. خواست رهاش کنه  ینم میمنِ وجود دمیشا.  یقیطر چیبه ه. رفت  یذهنم نم از

 . زده بودم 

 ياما صدا. تصور کردم رضوان اومده .  دمیجواب دادن مامان رو شن يصدا.  دیچیتو خونه پ فونیزنگ آ يصدا

 .مامان تصوراتم رو به هم زد 

 .اومده  ایپو. ؟  يداریمارال ب – مامان

 !  ایپو
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 کیخواستم شر یخواستم بهش بله بگم ؟ مگه نم یخوشحال نشدم ؟ مگه نم یلیاسمش خ دنیاز شن چرا

 بشم ؟ شیزندگ

برگشتم اتاق تا لباس عوض  عیبعد هم قبل از ورودش سر. بلند شدم و رفتم دست و صورتم رو شستم  عیسر

 .کنم 

 . ستادمیکمد لباسام ا يبه رو رو

 . شوازمیاومد فرودگاه پ نایبا مامان ا.  يو سرشار از شاد یمعمول يسه .بو هی. سه ش تو ذهنم جون گرفت .بو

اسم  دنیاز شن.  میبر مایخودمون با هواپ نکهیا ایدنبالمون  انیب دیخونواده با ایگفتن  نیبندرعباس مسئول تو

. امن نبود  گهیکه به نظرم د یبزرگ یحاضر نبودم دوباره خودم رو بسپارم به غول آهن. کرد  خیبدنم  مایهواپ

من باز هم  "به خونواده مون  میرس یزود م ،به خدا اعتماد کن  "زمزمه کرد  کمینزد يرمهدیام یوقت یول

 . اعتماد کردم و باز هم جواب اعتمادم رو گرفتم 

 . شد  یچشماش باز نم هیبعد تو آغوش مامان بودم که از زور گر میساعت و ن کیو سالم  حیصح

 . دونستم نگرانم بوده  یم. خوشحال بود . شاد بود . هم اومده بود  ایپو

 یگرچه که چشمام گاه.  نمشونیبب گهیبار د هیتونستم  یذوق زده ، که مهمه شون خوشحال بودم و  دنید از

نرگس  دیجوون تر که حس کردم با شونیکی. که تو آغوش دو تا زن بود  يا يرمهدیخورد به سمت ام یسر م

 .که از فرم صورتش حدس زدم مادرشه  یهم زن یکیخواهرش باشه و اون 

ب هاش .ل ایدورمون نبود پو ی، تا کس کیفرصت ؛ هرچند کوچ هیشادم برگشتم خونه ، تو  يبا خونواده  یوقت

 .آروم روش نواخت  يسه .بو هیب هام قرار داد و .ل يرو رو

فاصله  ایصورت من و صورت پو نیکه ب يرمهدیصورت ام.  دمید یم زیچ هیفقط . لحظه مغزم هنگ کرد  اون

 . انداخته بود 

 . دیکش یانگار ملکوت رو به بند م. کرد  ینترلش منگاه خاصش که ک و

 رابیاز اون لبخند ها س صمیچقدر دل حر. کرد  یاز ابهت مردونه ش کم نم ییبایز نیکه در ع ییلبخند ها و

 !شد  یم

 .عقلم  يها یداد به سرگردان یکه انگار سمت و سو م. خدا  يعاشقانه ش درباره  يحرف ها و

 نشسته در نظر ، من به کجا نظر کنم  اوست

 گرفته شهر دل ، من به کجا سفر برم اوست
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 . دیانگار پر شده بودم از ترد. کنه  يرو شینه ، اجازه نداشت انقدر پ.  دمیخودم رو عقب کش عیسر

 .که به در اتاق خورد ، برگشتم به اتاقم و کمد پر از لباس رو به روم  يتقه ا يصدا با

 .منتظرته  ایپو! ال جان مار – مامان

 .و تنم کردم  دمیکش رونیب یدامن بلوز

 .شونه کردم و راه افتادم سمت در اتاقم  نهیآ يرو جلو موهام

 .نگاه کردم  نهیبرگشتم و خودم رو دوباره تو آ. به دلم چنگ زد  دیترد

 ییهمراه دامن مشک. وند پوش یسرشونه م رو م نییسر خود بود و فقط دو سانت پا نیکه آست یرنگ یاسی بلوز

 .زانوم بود  يکه تا رو

 "بهش اعتماد کن  "جون گرفت و گفت  نهیتو آ يرمهدیام

که گرگا جلومون بودن و بهش اعتماد کردم و گفتم  یبه خدا اعتماد کرده بودم ، نکرده بودم ؟ همون زمان من

 .و کرد . کمکمون کنه 

بهش اعتماد کردم و  يرمهدیو من باز هم به حرف ام میبش مایکه قرار بود دوباره سوار هواپ يلحظه ا همون

 .تهران  میدیسالم رس

 عیسر یلیخ یاز هر اتفاق يریجلوگ يبابا برا. و بود . باز اعتماد کردم بهش تا حواسش به پدر و مادرم باشه  و

 .نشده بود  شیزیدکتر مامانم چ يو به لطف داروها. دکتر خبر کرده بود تا فشار مامان باالتر نره 

بودم گفته خودت رو از  دهیکه شن ییتوجه به همون خدا یو حاال چرا داشتم ب. سه بار به خدا اعتماد کردم  من

 ؟ ایپو شوازیرفتم پ ینامحرم بپوشون با اون سر و وضع م

 .دار و شلوار بلند برداشتم  نیبلوز آست هی. برگشتم سمت کمد  نانیاطم با

 . دید یبود و م يرمهدیام کاش

 ! يرمهدیام بازم

 يفرش پهن شده برا نیتر فیات ، شر دهیاز بهشت است و نگاه به بند کش يکه لبخندت خالصه ا یدون ینم

 ....حوا بودن شده  ییاستقبال از دلم ، که هوا

 ....  دمیکه من از ملکوت نگاه تو به عرش رس یکن ینم باور

 ....مهمان کرد  ییسبز و شکوفا يدلم را به بهار زرعیلم  نیبود که زم یتو باران يها حرف

 ! یدون ینم.  میچه حال یدون ینم.  يرمهدیام یدون ینم
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 ......رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم  لباسم

 .  ستادیبا ورودم به هال بلند شد و ا ایپو

 . نبره لبخند زدم  یپ میبه آشفتگ نکهیا يبرا

 .سالم پرنسس من  – ایپو

 . م سال – من

 . نهیکرده که بش يبا دست اشاره ا و

تشکر کردم  يزدم و بابت چا يبه صورت مامان هم لبخند. وارد شد  يچا ینیمامان با س میهر دو نشست یوقت

. 

 يا بهیپسر غر چیوگرنه که ه. مثبته تو خونه راهش دادن  ایگفته بودم جوابم به پو نکهیدونستم به خاطر ا یم

 .ورود به خونه رو نداشت  ياجازه  یراحت نیبه ا

گازش رفت آشپزخونه و  يرو يغذا يگذاشت و به بهونه  زیم يهم آورد و رو ینیریپر از ش یظرف مامان

 .تنهامون گذاشت 

 .شرم رو کنار گذاشت و با خم شدن به سمتم دستم رو گرفت  ایرفتن مامان ، پو با

توجه کنم چقدر تفاوت  نکهیبدون ا. شد  يا گهیدست د يگرما ادآوریدستم که نشست  يدستش رو يگرما

 . هر دو پسر  نیهست ب

دست من کجا . کردم  یرو کمرم نشسته بود رو حس م شیکه چند روز پ یدست يمن گرما یبود ول ایپو دست

 و کمرم کجا ؟ 

. دستش  يو گرما يرمهدیمارال تو کوه و آغوش ام يشد به صحنه  لیخونه تبد يفضا يلحظه ا يبرا

 .بهم دست داد  یحال خوش يرمهدیدست ام يناخودآگاه چشمام رو بستم و از حس گرما

 کرد ؟ یم کاریداشت چ. شدن داشت ضربان قلبم باال رفت  کیکه قصد نزد ییایپو دنیباز کردن چشمام و د با

 . دمیکش رونیدستش ب ریکردم و دستم رو از ز یاخم

دستش اون حال خوب بهم دست داده که به خودش  ير کرده بود از گرمافک دیشا. جا خورد  دیرو که د اخمم

 .اجازه داد فاصله مون رو کم کنه 

خم  یهر حرف ياما به جا. بشه  کینزد يادیلحن ممکن بهش بگم که حق نداره ز نیخواست با بدتر یم دلم

 .برداشتم  زیم يرو از رو يشدم و فنجون چا
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 و در همون حال دست برد و فنجونش رو برداشت . شده بود مشکوك نگاهم کرد  یکه انگار بادش خال ایپو

 ادی. خوردم  یانگار داشتم زهر م يچا يبه جا. تونستم تحمل کنم  یحضورش رو نم. رفت  یم کاش

 .کنم  دیترد يزیهر چ يشد برا یباعث م يرمهدیام

 ریکه تو اون کوه ها گ يلحظه به لحظه ا.  و حرفاش فکر کنم يرمهدیو به ام نمیگوشه بش هیخواست  یم دلم

 ایبود  يرمهدیخود ام ریحاال تأث. شده  يزیچ هیدونستم  یم. مرگم شده بود  هی. رو مرور کنم  میافتاده بود

 .دونستم  یحرفاش ؛ نم

 .کرد گفتم  ینگاهم م یچشم ریکه به خاطر سکوت من سکوت کرده بود و ز ییایبرگشتم سمت پو اریاخت یب

 ؟ یینجایتو چرا ا – من

 .باال  دیپر یبه آن ابروهاش

 باشم ؟ دینبا – ایپو

 . میبا هم ندار یدونم هنوز نسبت یکه م ییتا اونجا. دونم  ینم – من

 .گذاشت  زیم يرو رو فنجونش

 ! نه  ایاشتباه کردم  نمیاومدم بب.  يشد يجور هیکنم  یحس م. نگرانت بودم  نکهیاول ا – ایپو

 ؟ جهیخوب ؟ نت – من

 یم يزیانگار از هر چ. گذاشته بود  ریبدجور روم تأث يرمهدیام يریگ جهینت نیا. به خودم فرستادم  یدلم لعنت تو

 بد ؟ ایخوب بود . کنم  يریگ جهیخواستم نت

 ! يواقعاً عوض شد – ایپو

 .تکون دادم  يسر. اومدم  رونیب يرمهدیام يفکر چند باره  از

 . ایپو يشه بر یم.  ستیحالم خوب ن – من

از با هم بودنمون ناراحت  چوقتیه. وقت کنارش نزده بودم  چیه یتو تموم مدت دوست. باور نگاهم کرد  نا

 !نشده بودم  شقدمیخودم پ لیبه م یخداحافظ يبرا چوقتیمن ه. نبودم 

 ایبه خصوص پو. رو نداشتم  يزیچ چیه يحوصله . انگار دست خودم نبود  یول. تعجب داشت  يهم جا واقعاً

 . کردم  یحس م نطوریمن ا دمیشا. کرد  یرو تو ذهنم کم رنگ م يرمهدیکه با حضورش ام

 . ستادیتکون داد و بلند شد ا يسر

 دنبالت ؟ امیب یفردا ک. خوب  – ایپو
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 فردا ؟ – من

 ! گهید رایسم یمهمون – ایپو

 ..... يوا

که مطمئناً . شد  یم دایتوش پ یهر جور ادم.  یقاط یمهمون هی. رو به کل فراموش کرده بودم  رایسم یمهمون

فرق  هیبا بق اشیو مهمون رایسم يخونه . تونست باشه  یم ییشب پر ماجرا شیلکل.ا يها یدنیبه لطف نوش

 .داشت 

 خواستم برم ؟ یکجا م دیو حاال پر از حس ترد. بدم  ایجواب بله م رو به پو یبود تو اون مهمون قرار

 ي سهیمقا.  ایو پو يرمهدیام يحرفا ي سهیترس از مقا.  دیترس از اون همه ترد. و ترس  یهم اشفتگ باز

 .رفتارشون 

 . کرد  سهینبود که بشه مقا یقابل توجه زیچ چیه نه

و من . کنه  رونیاز صحنه ب یرو به راحت یبیتونست هر رق یآل بود و م دهیا يادیز يرمهدیام يحرفا مرد

 !ادامه بدم  ایبا پو يزد چه جور یم ادیخواستنش رو فر یکه دلم به راحت یال دهیمونده بودم با اون مرد ا

 .  یتونستم برم به اون مهمون ینم

 .گفتم  مطمئن

 . امیمن نم – من

 ؟ یچ – ایپو

کجا و  دیهمه ترد نیمارال با ا. عوض شده بودم  یلیحق داشت من خ.  دیو متعجب حرفش رو کش یعصب

 مارال مطمئن قبل کجا ؟

 .گفت  یتو هم گره خورد و عصب ابروهاش

.  یزن یدستم رو پس م رمیگ یدستت رو م!  یکش یجلو عقب م امیمارال ؟ م یچ یعنیکارا  نیا – ایپو

 چته تو ؟!  ياینم یگ یو قرار بر رفتنمون بود رو م میکه قبالً درباره ش حرف زد ییمهمون

 ایپو یزد ؟ ول یشد و فقط و فقط لبخند م ینم یگفتم عصب یم یچرا هر چ. جلوم جون گرفت  يرمهدیام باز

من انقدر  ی، وقت میبش کیاز اون حد نزد شتریخواستم ب یفقط نم. گفته بودم  یمگه چ! شد  یعصب عیچقدر سر

 !به رابطه مون و انتخابم شک کرده بودم 

 داشت ؟ یمن دست بر نم يذهن خسته  نیچرا ا. کردم  یذهنم رو خط خط. اشتباه بود  سهیمقا.  نه
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 .بزنم  ينداشته باشه ، لبخند یکه راه برگشت ياز هر مجادله ا يریجلوگ يکردم برا یسع

 ییجورا هیهنوزم . رو ندارم  یمهمون یباور کن اصالً آمادگ.  یش یم یچرا عصبان!  اینشده که پو يطور – من

 ؟ یش الیخ یشه فردا رو ب یم. سر در گمم 

 . یفقط کم یشد ول میمال یلحنش هم کم. ابروهاش باز شد  گره

 من بدون تو برم ؟ یعنی – ایپو

 .تر  ظیرو کج کردم و لبخندم رو غل سرم

 !شم  یممنون م – من

 .تکون داد  يسر یناراض

 .کنم  یم شیکار هی. باشه  – ایپو

 کرد ؟ یم يکار هینبود من رو  يچه جور!  یچ یعنی دمیرو نفهم "کنم  یم شیکار هی " نیا و

 .گفت و رفت  " یخداحافظ "ذهن من  ریرفت و آمد اون همه حرف و تصو نیب

 .اومد  رونیمامان از آشپزخونه ب نیدر همون ح.  دمیکش یکه رفت نفس راحت ایپو

 ؟ يزود نیرفت ؟ به ا – مامان

 .گرفتم  شیو راه اتاق رو در پ. دم به عالمت مثبت تکون دا يسر

 !فکر کردم حاال حاال ها بمونه  – مامان

فکر  نیداد ا يرو فرار ایمن چقدر راحت پو يدونست ذهن آشفته  یاگر مامان م. و فقط نگاهش کردم  برگشتم

 !کرد  یرو نم

 . ذهنم غرق کردم  يآشفته  يایدن ياون همه  نیوارد اتاقم شدم و خودم ب یحرف بدون

*** 

 يناهارخور زیاز پشت م. داشتم  ونیزیهم به تلو ینگاه میکردم ن یناهار ساالد درست م يکه برا یحال در

 . داشت  یخوب دید ونیزیآشپزخونه تلو

 ی؟ دلم م یره مهمون یبدون من م نکهیو ا ایتو فکر پو. تو فکر بودم . کردم  یرو خرد م ارهایآروم خ آروم

من که هنوز بهش جواب . ازش توقع داشتم  يادیز دیشا. نذاره  یبه خاطر نبود من ، پا تو مهمون. نره خواست 

 !نداده بودم  یدرست

 .پخش شد حواسم رو دادم بهش  نیزیکه از تلو "اهللا اکبر  "بلند  يصدا با
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 . وقت نماز . اذان بود  وقت

 .که در حال وضو بودن  ییآدم ها. مسجد . بودم  ونیزیدر حال پخش از تلو ریتصاو محو

 .به پا داشت  یشلوار طوس يگریبود و د دیلباسش سف یکی

 .کوتاه  يموها یکیداشت و اون  شیر یکی

 . کلشیهم ه باًیتقر گهید یکیبود و  يرمهدیهم قد ام یکی

 . ازشون ساخت  يرمهدیام هیشد  یذاشتن م یاون ادم ها رو کنار هم م اگر

البته نه محو شدن . عده ادم پشت سر امام جماعت تو مشهد اوج محو شدن من بود  هیدادن نماز خوندن  ننشو

 یکه آروم خونده م ينماز.  يرمهدیو نماز خوندن ام. گذشته  يبلکه محو شدن تو خاطرات روزها.  ونیزیتو تلو

 . شد  یبا آرامش خم و راست م. شد 

 ؟ ییکجا -

 .رفت  نیمات شد و از ب يرمهدیام ریمامان تصو يصدا با

 . نجامیهم – من

 .حاضر بشه  یک ستیمعلوم ن یول یساعته قراره ساالد درست کن هی. معلومه  – مامان

که تو  یاون يبه اضافه . مونده بود  گهیرو خرد کرده بودم و دو تا د اریدو تا خ. به ظرف ساالد انداختم  ینگاه

 . ها و کاهو  یدستم بود و گوجه فرنگ

 .و نشست روش  دیرو کش يکنار یصتدل مامان

 !  یستیشده مارال ؟ چند روزه خودت ن یچ – مامان

 .تکون دادم  يسر.  دمیکش یقیعم نفس

 .کم فکرم مشغوله  هیفقط .  ستین يزیچ – من

 چرا ؟ – مامان

 .نگاهش کردم  درمونده

 . دونم مامان  یخودم هم نم – من

 یگفتم اون همه اشفتگ یم یکیبه  دیبا. شدم  یم وونهیداشتم د. تو خودم و حرف نزنم  زمینتونستم بر گهید

 ! بهتر از مامان  یو چه کس. رو  میذهن
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 يزیچ چیاما ه. کنم  یشون م سهیهمش دارم با هم مقا. دارم  دیهمش ترد! دونم چم شده  یمامان نم – من

 .  ستین سهیمقا يبرا

 .ادامه بدم  نذاشت

 ؟ یکن یم سهیرو با هم مقا ایمارال ؟ ک یک – مامان

 ..............شد ؟  یگفتم اعتمادش بهم کم نم یرو براش م یاگر همه چ یعنی

نزنم و نه  یتونستم حرف ینه م. کرد  یفکر م یکردم درموردم چ تیرو اذ يرمهدیام يچه جور دیفهم یم اگر

 .تونستم بگم  یم

 .بود  يبد تیموقع

. گفتم و گفتم  یم دیبا! کردم  کاریچ دیفهم یم دیبا. و مو به مو رو براش گفتم  نییشرم سروم رو انداختم پا با

 .شدم از کارام  مونیو آخرش هم اضافه کردم چقدر بعدش پش

 .سکوت رو شکست  باالخره

 بگم ؟ یچ دیبا – مامان

 .نگاهش کردم  ملتمس

 !نبوده کارات درست  یدون یخوبه خودت م – مامان

 ...ست  غهیاگر منظورت اون ص.  میبود یتیبه خدا مامان تو بد موقع – من

 .زنم  یبعدش حرف م ياز کارا. زنم  یدر اون مورد حرف نم – مامان

 ! مونمیمن که گفتم پش – من

 .کرد  یاخم

 ؟ هیبودن کاف مونیپش نیهم یکن یفکر م یعنی – مامان

 .کردم  بغض

 . دیببخش – من

 . تکرار بشه  گهیدوست ندارم د – مامان

 .تکون دادم  سر

 .چشم  – من

 . دیکش یقیعم نفس
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 ؟ يعاشقش شد!  یکن کاریچ يخوا یحاال بگو م – مامان

 . شه  یم یآل دهیمرد ا یلیباشه که خودش گفته خ یاگر همون. دونم چمه  ینم یعنی. نه  – من

 . دمیبا حسرت آه کش و

 اگه نبود ؟ – مامان

 .نگاهش کردم  دیترد با

 اگه بود ؟ – من

 ! يبره خواستگار دیاونوقت حتماً بابات با – مامان

 .خنده  ریکار زدم ز نیتصور ا با

 . دیهم خند مامان

 ؟  یآل اون پسر باش دهیا یتون یم. نگاه به خودت بنداز  هی – مامان

 تونستم ؟ یم. کردم  فکر

 . خوام  یم یدونم چ یاصالً االن نم. دونم  ینم – من

 .گفتم  يبعد با لحن ناله مانند و

 !تونم چادر سرم کنم  یمن نم – من

 .به حالت تأسف تکون داد  يسر مامان

 ؟ یکن یپس چرا بهش فکر م – مامان

 ! آل بگذرم  دهیتونم از اون همه ا یچون نم – من

 !اون همه ؟ چند تاش رو اسم ببر  – مامان

 .دست شروع کردم به شمردن  با

گفت دوست نداره زنش از  یم. چهار .  ستیبچه ننه ن. سه .  ستین زیه. دو . احترام گذاره .  کی – من

 ..هفت . شه  ینم یزود عصبان.  شیش. مهربونه . پنج . آرزوهاش دست بکشه 

 . نهیفرشته رو بب نیخواد ا یکه آدم دلش م یگ یم نیهمچ. بسه  – مامان

 .طعنه داشت  یکم لحنش

 .باور کن اگر همون باشه که گفت فرشته ست  – من
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 .متفکر گفت  مامان

 ؟ یچ ایپو – مامان

 . عنوان بهش فکر کنم  چیتونم به ه یفعالً نم. دونم  ینم – من

 .هم ملتمسانه گفتم  بعد

 .رو با خودم بدونم  فمیتکل دیشا. کن  داشیرو پ يرمهدیمامان ام – من

 .گفت  متفکر

 .تونم برات بکنم  یم کاریچ نمیاگه موافق بود بعد بب. زنم  یبا بابات حرف م یول. دم بهت  یقول نم - مامان

 .لب گفت  ریبلند شد و ز یصندل يرو از

 .کردن سوزن تو انبار کاهه  دایگرچه که مثل پ – مامان

 .ماه . ماه بود مامانم . بلند شدم و بغلش کردم  یصندل ياز رو خوشحال

 . زهیساالد رو زود درست کردم و ظرف رو دادم به مامان تا توش سس بر ي هیبق یخوشحال با

 . آواز  ریبزنم ز یخواست تو خونه بدوم و از خوش یدلم م...  يوا!... کردم  یم داشیپ اگر

 تو رفته ز کف قرار دل  يغم هجر رو در

 ............به حال زار دل  يتو رخ وا مییننما گر

از  یدونستم چشم پوش یشروع شده بود و م رایسم یمهمون. بودم  ایاز نه گذشته بود و من تو فکر پو ساعت

 .ممکنه  ریغ ایپو يبرا یاون مهمون

من فقط و فقط اعصاب  يکه برا یشب نیشد ا یگذشت ؟ چرا تموم نم یچرا نم. به ساعت انداختم  ینگاه

 داشت ؟ يخرد

 "کنم  یم شیکار هی "بفهمم  رایتا من با زنگ زدن به سم ومدیروز بعد م. شد  یشب تموم م نیزودتر ا کاش

 بود ؟ یچ ایپو

 .نشست کنارم  مامان

 ؟ یاگه دلت اونجاست چرا نرفت – مامان

 .کردم  نگاهش

 .بشم از رفتنم  مونیبرم و بعدش پش دمیترس. ذهنم آرامش نداره  – من

 به اون پسره داره ؟ یربط دیترد نیا – مامان
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 .تکون دادم  يسر

 .هم آره هم نه  – من

 .لب گفت  ریز

 به بابات بگم ؟ يچه جور – مامان

 . شد  یبه بابا گفته م دیکه با يزیاز چ دمیمن ترس و

 ! ادیموضوع مسافرت نبود که بابا باهاش کنار ب گهیموضوع د نیا. شد از عکس العمل بابا  یدلم خال ته

انقدر استرس داشتم از عکس . بود  يعاد یلیخ. صورت بابا انداختم به  یکه وارد آشپزخونه شدم نگاه صبح

 .دل تو دلم نبود . بودنش جا خوردم  يالعملش که از اون همه عاد

 .زد  يلبخند دنمیبا د مامان

 ! يخور یسالمتم که م ایتازگ – مامان

 .متوجهم شد  بابا

بلند تو خونه پخش  يبود که با صدا ویراد يهر دو جواب دادن اما حواس بابا به برنامه . کردم و نشستم  سالم

 . یرانیا يجمعه . شد  یم

 .لب زدم . مامان اشاره کردم  به

 ؟ یگفت – من

 . "نه  "و با سر جواب داد . کرد  یاخم

 . امیب باعث شد کوتاه شترشیکه اخم ب. ملتمسانه نگاهش کردم  دوباره

 .کرد  یکه رفت تو هال ؛ رفتم کنار مامان که داشت غذا درست م بابا

 مامان جونم ؟ – من

 . ختیر یم هیتو ظرف مرغا ادو داشت

 ؟ يکرد کاریبه بابات بگم چ ییمن با چه رو. نشد  یمارال صد بار خواستم بگم ول – مامان

 .کنه  یقبول م یدون یکه م يهمونجور – من

 .کرد  و نگاهم برگشت

 تونم ؟ یم یکن یواقعاً فکر م – مامان

 .التماس گفتم  با
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 .تو رو خدا مامان  – من

 .تا بعد . حاال برو  – مامان

 .بغض کردم  اریاخت یب

 کنم ؟  کاریمن چ – من

 .نگاهم کرد  یو با نگران برگشت

 اون پسر ؟ دنیانقدر واجبه د یعنی – مامان

 .برام تار شد  یکه صورت مامان کم يبه حد. تو چشمم نشست  اشک

 یخال میاز زندگ ییجا هیانگار . دست خودم نبود . تابه  یچقدر دلم ب. چقدر آشفته هستم  دیفهم یمامان م کاش

 .بود 

 که تا سحر ، خون نفشانم از بصر یشب ستین

 ..........که غم فراق تو ، کرده تمام کار دل  زان

 .و گفت  دیکش ینفس یبا کالفگ دیبه اشک نشسته م رو که د يچشما

 !تونم بکنم  یم کاریچ نمیبرو تو اتاقت بب – مامان

 .شد به گفتن  یکاش زبون مامان باز م...  "شه کرد  یم کاریچ "! جمله متنفر شده بودم  نیاز ا چقدر

 .نه  ای رهیگ یتابم آروم م یدل ب نیباالخره ا نمیمنتظر بودم بب. تو اتاقم و منتظر نشستم  رفتم

*** 

 .به جونم انداخت  يکرد و لرز بد خیبلند بابا مو رو به تنم س يصدا

 مارال ؟ مارال ؟ – بابا

 . ستادمیتخت بلند شدم ا ياز رو اریاخت یب

 .به عقب رفتم  یاتاق به شدت باز شد و من از شدتش قدم در

دستام رو تو هم قالب کردم و  اریاخت یب.  دمیبابا رو د یصورت قرمز و عصبان یشد وقت شتریو ب شتریب استرسم

 .فشاد دادم 

 گه ؟ یم یمامانت چ – بابا

 .سکوت کردم  نیهم يبرا. بگم  یچ دیدونستم با ینم

 .بابا بلند تر شد  يصدا
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 ؟ يکرد کاریتو چ – بابا

 یو نازك نارنج دختر لوس باًیتقر. کنه  يباهام اونجور تند ای. اومده بود بابا سرم داد بزنه  شیاون روز کم پ تا

 .رفتارش برام گرون تموم شده بود  نیو ا. بابا بودم 

 .لرزون بگم  يبغض کردم و فقط تونستم با لب ها بازم

 . دیببخش – من

 .جلو اومد  یقدم بابا

 ؟ يکارا رو کرد نیتو واقعاً ا – بابا

 يرمهدیام تیچرا اون موقع که به فکر اذ. عمرم بود  يلحظه  نیکه بدتر يوا. انداختم  نییشرم سرم رو پا از

 بکشه ؟ نجایبودم فکر نکردم آخرش ممکنه کارم به ا

 جواب اون همه اعتماد من بود ؟ نیا – بابا

 . سکوت تنها جواب من بود  بازم

 . يفرت نداراز افراد خونواده حق مسا یکیبدون . با دوستات تموم شد  ای ییبه بعد مسافرت تنها نیاز ا – بابا

 . نشدم  ناراحت

مسافرت در مقابل . کرد  ینم همیطور تنب نیشده ا يرمهدیدونست تموم ذهن من پر از ام یبابا م اگه

 . بود  چیمن ه يبرا يرمهدیام

 .گفتم  آروم

 .چشم  – من

کنه  یو تو سکوت داره نگاهم م ستادهیا دمیسرم رو بلند کردم که د. فکر کردم بابا رفته .  دمینشن ییصدا گهید

. 

 .گفت  یلحن آرومتر و همچنان خشک با

 .پسره برام بگو  نیاز ا ایب – بابا

 .بلند گفت  يو باز با صدا. لبخند زدم که باز اخماش رفت تو هم  اریاخت یب

 ! شینیبب يکه اصرار دار هیبابا ک نیا نمیخوام بب یفقط م! از کارت گذشتم  یفکر نکن – بابا

 .رو کج کردم  رمس

 . نیشما بگ یهر چ – من
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 .اروم شد  یحرفم انگار بابا کم نیا با

 بگم به تو دختر ؟  یچ -  بابا

 .تکون داد  يسر

 ! يکردم بزرگ شد یفکر م.  ستیدختر ن هی ي ستهیکارا شا نیا -  بابا

 .گفتم  معترض

 !بابا  -من

 .به من به سمت هال رفت و من هم دنبالش  ینگاه بدون

 . گفتم  يرمهدیبابا نشستم و از ام يهال و رو مبل کنار تو

 .که تو ذهنم پر رنگ بود  يزیو از هر چ. حرفاش ، حالتاش  از

 .سکوت با اخم گفت  قهیبه دقت به حرفام گوش کرد و آخرش هم بعد از چند دق بابا

 دشییو تأ نمیپسر رو نب نین اباشه تا م ادتونیفقط . مادرت انجام بده  دیبا صالحد يخوا یم يهر کار – بابا

 .  نینباش زایچ نینکنم به فکر ازدواج و ا

 .تکون داد  يسر مامان

 کردم ؟ يشما کار يبدون همفکر یمن ک – مامان

 .زد  يلبخند محو بابا

 . يایترسم به خاطر مارال کوتاه ب یم یول. دونم  یشما رو که م – بابا

 .داد  نانیبه بابا اطم "راحت باشه  التونیخ "با گفتن  مامان

 نیچون بعد از اون تو فکر ا. چند ساعت  يالبته برا. مرحله تموم شد و منم آروم شدم  نیکه سخت تر يوا

 .کرد  دایرو پ يرمهدیشه ام یم يبودم که چه جور

*** 

 .داد  یپاهاش رو تکون م یمبل نشسته بود و عصب يرو مهرداد

 .کرد  یکنگر ها کمک م يسر نیسته بود و تو پاك کردن آخرهم کنار مامان نش رضوان

 . بود  یاومده بودن و مامان ماجرا رو براشون گفته بود مهرداد عصب یوقت از

 وانیپرت کرد و ل ییظرفشو نکیآب تو دستش رو با شدت تو س وانیبود که ل ياون اول به حد تشیعصبان

 .شکست 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٨٧ 

 .کنه  کاریگفت معلوم نبود مهرداد چ یوگرنه اگر اونا رو هم م.  من رو فاکتور گرفت يمامان کارا البته

خواسته به  یم. نکرده پسره  يکار بد "انقدر داد و هوار کرد که آخر سر هم بابا با گفتن  غهیموضوع ص سر

 غهیداد خودش هم با ص یکه بابا بعدش بهم کرد نشون م یگرچه که اخم. آرومش کرد  "خواهرت کمک کنه 

 . ادینتونسته راحت کنار ب

. البته حق داشت .  "کنم  دایخوام پسره رو پ یم یچ یعنی "هم از برادر محترم توپ و تشر خوردم که  یکل

 .کرد  یرو نگاه م هیخودش قض دیاون از د

 یکرد و م یبار من رو نگاه م هی قهیهر چند دق.  ومدیلبخندش بند ن دیکه شن يعوض رضوان از لحظه ا در

 . دیدخن

 . بود  یبدجور عصبان.  رهیو منتظر بودم بلند شه من رو بزنه تا آروم بگ. از مهرداد رو مبل نشسته بودم  دورتر

 .گرفتم  یمامان نگاه از مهرداد عصبان يصدا با

 یفردا م.  يریگ یم ادیهم  یمون ینم کاریهم ب. کمک کن زودتر تموم شه  اینشستن ب کاریب يبه جا – مامان

 . یستیبلد ن یچیه یشوهر کن يخوا

 .حرف مامان ، رضوان باز هم لبخند زد و نگاهم کرد  نیا با

دادم کنار مامان باشم تا اگر خواست کتکم بزنه پشت مامان پناه  حیهم چنان نگاهم کرد که از ترسم ترج مهرداد

 . رمیبگ

 .مامان کنار گوشم گفت . شدم و کنارشون نشستم  بلند

 .از مهرداد  نمی؟ اون از بابات ا یراه انداخت يچه الم شنگه ا نیبب – مامان

 !بود  يچه جمعه ا. گفت  یم راست

پدر و . شروع شده بود  شیکار از دو سال پ نیا. رفتن  رونیقدم زدن با هم ب يبعد بابا و مهرداد برا قهیدق چند

 .کردن  یزدن و خلوت م یرو با هم قدم م یساعت کی لیتعط يپسر روزا

 .رو به رضوان گفت  عیرفتن اونا مامان سر با

 يکه برا ییجاها ای؟ تو جلسات روضه تون  یشناس یدرستکار م یلیرو با فام یرضوان جان کس – مامان

 ؟ يدیند یلیفام نیرو با ا یکس یرفت یمجلسا م نجوریا

 .تکون داد  يسر رضوان

 . شنوم  یرو م یلیفام نیاوله ا يدفعه . راستش نه  – رضوان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٨٨ 

 .کرد به من  رو

 .کرد  داشیبشه پ دیخونشون کجاست شا ایخود پسره چکاره ست  یاگر بدون – رضوان

 .تکون دادم  يسر

خواهر داره به  هیو . درستکاره  يرمهدیاسمش ام نکهیاز ا ریدونم غ یازش نم یچیدر اصل ه. دونم  ینم – من

 . نیهم. اسم نرگس 

 . باال انداخت  ییابرو متفکر

 .کرد  يدونم بدون اطالعات بشه کار یم دیبع – رضوان

 "؟  يرمهدیکنم ام داتیپ يچه جور "تو دلم گفتم . جلو چشمام جون گرفت  يرمهدیام ریتصو دوباره

 .رو کردم به رضوان . تو ذهنم زنگ زد  يزیدفعه چ هی که

 .داره  يگفت پدرش سنگ بر. دونم  یهم م گهید زیچ هی – من

 سنگ ساختمون ؟ ایمزار  يبرا ی؟ سنگ تراش یچه سنگ – رضوان

 !........ میبازم به در بسته خورد یعنی. سنگا با هم فرق داره  نیاصالً بلد نبودم که ا. دونستم  ینم

 . به رضوان و مامان انداختم  ینگاه مغموم

 . میداشتکه  یاطالعات کم ایمنه  يبرا دمیبه حالت تأسف تکون داد که نفهم يسر مامان

 .  رهیگ یچقدر دل من آروم م ارهیاسم خدا رو م یوقت دیسکوت کرد و نفهم "خدا بزرگه  "هم با گفتن  رضوان

 . ، باز هم به خدا اعتماد کردم و کارم رو سپردم دست خودش  يرمهدیام "بهش اعتماد کن  " ادی به

*** 

 .دستم انداختم  يتو میبه تقو ینگاه

 . کردن  یآموزشگاه زنگ زدن و دو تا شاگرد بهم معرف از

 .خواست  یفشرده م يبرنامه  هی. کردم که اون دو نفر رو به امتحانشون برسونم  یم يزیبرنامه ر دیبا

 ي هیافتاد پا یم ادشونیخونواده ها تازه  یشد بعض یامتحانات آخر سال که م کینزد. بود  نیهم شهیهم

 .به معلم دارن  ازیو ن هفیبچه هاشون ضع یاضیر

استخدام آرزو به دل  يخوب با اون همه دنگ و فنگ آموزش پرورش برا یول. رو دوست داشتم  یمعلم شغل

هم  ينجوریا.  یدادم بشم معلم خصوص حیترج نیهم يبرا. دانشگاه خوب  هیاز  یاضیر سانسیموندم اونم با ل

 .کردم  یم يزیرخودم بود و خودم براش برنامه  ياوقات روزم برا شتریکردم و هم ب یم سیتدر
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گرفتم اگر هر دو تا شاگردم موافق  میعالمت زدم و تصم میتقو ي، دوشنبه و سه شنبه  کشنبهی يروزها يرو

 .روزها رو براشون کالس بذارم  نیبودن ا

 رونیبردارم و برم ب ییانتواز نبود مامان استفاده کردم و رفتم سمت کمد لباسام تا م. گذاشتم  زیم يرو رو میتقو

. 

 . بخرم  يا هیخواستم براش هد یمادر بود و م روز

بزرگم رو  پسیکل. کردم  شیو آرا نهیآ يرفتم جلو.  دمیتنگم رو پوش نیکرم رنگ کوتاهم و شلوار ج يمانتو

 .گذاشتم  رونیاز موهام رو ب يدسته ا شهیشالم رو هم سرم کردم و به عادت هم. موهام گذاشتم  يرو

هم دوسش داشتم رو به خاطر سقوط از دست  یلیکه خ میقبل فیافتاد ک ادمی دنشیکه با د فمیسمت ک رفتم

 .دادم 

رفتم  یانگار از هر طرف که م. تو نظرم مجسم شد  يرمهدیبار ام نیهزارم يو سقوط ، برا مایهواپ يادآوری با

 . رمشیبگ دهیشد ناد ینم يجور چیه. گرفت  یچشمام رنگ م يجلویرمهدی، ام يزیهر چ يبه جا

شده بودم مثل تشنه .  يادآوریگرفت از اون  یهم رنگ غم م چارهیدل ب. کرد  یم ییتو ذهنم فرمانروا بدجور

 .زد  یقطره ش له له م هی يو بدجور برا. که دنبال آب بود  يا

 .خودم شدم  ریتصو خکوبینگذشته م نهیرو برداشتم و خواستم از اتاقم خارج بشم که هنوز از کنار آ فمیک

داشتم کجا  ختهیر رونیب يبزرگ که سرم رو دو برابر کرده بود ؛ و موها پسیو اون کل شیبا اون همه آرا من

 رفتم ؟ یم

 نیزم يافتاد ، پام رو رو یکه هر بار به جونم م دیاز خودم و عادت هام ؛ و حال خرابم و اون همه ترد يکفر

 .  دمیکوب

 . کردم  یداشتم به خودم هم شک م گهید! گذاشته بود  ریبدجور روم تأث يرمهدیام

پرتش . رو در اوردم  پسیدونستم کدوم درسته و کدوم نادرست ؛ دست بردم و کل یکه نم ییاز کارها کالفه

کوتاهم برم  یلیخ يتوجه به مانتو یکردم ب یبعد هم سع.  دمیجلو کش یاتاق و شالم رو کم يکردم گوشه 

 . ونریب

 ادیخدا خوشت م! پام  ریز رهیکه بگ نیتونم مانتو بپوشم تا رو زم یکنم ؟ نم کاریخوب چ "لب هم غر زدم  ریز

 "؟  نیبخورم زم

 ! دهیبرام د یدونستم که خدا چه خواب خوب یزدم و نم غر
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 ياداوریبا  یول. شل داره  قهیکوتاهه و  نشیکه آست ییاز اونا.  رمیبلوز دامن بگ هیمامان  يخواستم برا یم اول

 یجاها حجابش رو بر نم یکنه و بعض یم تیرعا یلیحجاب داره ، مامان هم خ نکهیبه خاطر رضوان و ا نکهیا

 . یفروش يشال و روسر يداره ؛ رفتم سمت مغازه 

 .خوشش اومد  یلیکه خ.  یرنگ مجلس يشال نخود هیش شد  هیسر هم هد آخر

*** 

 .  یتاب یپر از ب. تند و پر از غم . گذشتن  یم روزها

شده بود همون  يرمهدیام. کنن  یانگار نه انگار پنج تا آدم دارن تالش م. بسته بود  میزد یم يهر در به

 . میکن داشیکه قرار بود تو انبار کاه پ یسوزن

گرچه . بهمون اضافه شدن  بابا و مهرداد هم واشی واشی یول.  میفقط من و مامان و رضوان دنبالش بود اولش

 .  ستنیکار ن نیبه ا یهم راض یلیکه معلوم بود خ

که به  ییکرده بودن تا حراست فرودگاه و خالصه هر جا يریگیکه خبر سقوط رو پ ییفرودگاه و روزنامه ها از

 . می؛ رو رفت دیرس یذهنمون م

 .  نیقطره آب شده بود و رفته بود تو دل زم هیانگار  اما

 . و هوا بودم  نیزم نیمثل آدم معلق ب. قت نداشتم طا گهید

 . کرد  یم يریبدجور بهانه گ. هم کامالً رو اعصابم بود  ایپو يکارها

 .کرد  یجواب داده بودم قهر م ریکرد و روز بعد چون تلفنش رو د یرم گله م ینم رونیباهاش ب نکهیروز از ا هی

 یمواقع ب شتریب نکهیرو روشن کنم و چند ساعت بعدش از ا فمونیزودتر تکل دیگرفت که با یروز بهونه م هی

 .کرد  یم تیحوصله بودم شکا

 .کار هر روزش بود  نیا

 .کرد  یمن رو آشفته تر م ي ختهیرسوند و ذهن به هم ر یمهم رو به انجام م نیدوبار ا يروز باًیتقر

کردم همه  یزد که حس م یزنگ م يبه قدر یگاه.  نهیآرامش رو بب يقسم خورده بود نذاره اعصابم رو انگار

موندم که  یخبر م یچنان چند ساعت ازش ب یتلفن ، و گاه يرو کنار گذاشته و نشسته پا شیکار و زندگ ي

 .وجود نداشته  ییایکردم انگار از اول پو یفکر م

داد  یچند ساعت اجازه نم يبرا یداشت و گاه یبود که نصف شب هم دست از سرم بر نم دهیرس ییبه جا کار

 .هم بذارم و بخوابم  يچشمام رو رو
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*** 

 .بود  بهشتیارد يروزها نیاز آخر یکی عصر

 .زنگ زد  دنمیبه محض رس ایشاگردم برگشته بودم و پو ياز خونه  تازه

 .همون اول هم شروع کرد به غر زدن و بهونه گرفتن  از

 دنبالت ؟ امیر بده بمگه نگفته بودم کالست تموم شد بهم خب – ایپو

 . دمیبه سرم کش یحوصله دست یب

 . میزن یزنم با هم حرف م یبعداً بهت زنگ م. خونه  دمیمن تازه رس ایپو نیبب – من

 ! یکنیکارا رو م نیبفهمم چرا ا دی؟ من با یزن یکه نم ییاز همون زنگا – ایپو

 .رفت سمت صورت نگران مامان که زل زده بود بهم  نگاهم

 .  ایزنم پو یبهت زنگ م گهیساعت د میباور کن ن – من

 ؟ يریگ یبهونه م يبد ي؟ جواب ندار يآورد ریهالو گ – ایپو

 ! ارمیحداقل بذار لباسام رو در ب. ؟ به خدا هنوز لباسام رو عوض نکردم  هیبهونه چ – من

 . رونیب میدنبالت بر امیاالن حاضر باش م نیهم ياریو بهونه نم یگ یاگه راست م – ایپو

 .گفتم  کالفه

 .به خدا خسته م . خونه  دمیمن تازه رس ایپو – من

 ! يریگ یبهونه م يدید – ایپو

 .شدم  یمنطق بودنش عصب یب از

 .گم خسته م  یگم ؟ م یم یچ یفهم یچرا نم – من

 . دمیکش ی؟ ازش خجالت م دید یجر و بحث ما بود که مامان م نیچندم. به مامان نگاه کردم  بازم

 .گفت  يبا لحن تند ایاون طرف خط پو از

 ! يهمه مدت اخالق گندت رو تحمل کردم بازم طلبکار نیکه ا یفهمم ؟ تو نفهم یمن نم – ایپو

خوام بهت زنگ  یمعذرت م. کنم ؟ باشه  یازت عذرخواه يخوا یم. به خدا اعصاب ندارم . بس کن  ایپو – من

 .باور کن . بودم  کرده يرو ادهیهوس پ. دنبالم  ياینزدم ب

 .کرد  يزیتمسخرآم ي خنده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 !  يرو ادهیهوس پ. منم خرم .  گهیآره د – ایپو

 حرفم رو ؟ دیفهم ینم چرا

 ! يبه من چه که تو باور ندار – من

رفته ؟ بهت زنگ  ادمی شیمگه دو روز پ.  یکن یم میخودت رو قا ياز بس که دائم دار. آره باور ندارم  – ایپو

 يحال شهرباز ی؟ گفت یگفت یبعد تو چ. دنبالت  امیحاضر باش م يشهرباز میر یبا بچه ها م میزدم گفتم دار

 .فکر کردن با هم بحثمون شده .  يومدیبچه ها آبروم رفت تو ن يمن جلو. ندارم 

 دهیچیو صداش تو خونه پ کردیکه داشت آهنگ شاد پخش م یونیزیشد به سمت تلو دهیکش اریاخت یب نگاهم

 .بود 

.  "مبارك  تیاختر تابناك آسمان امامت و وال نینهم الدیم "نوشته بود  یبزرگش با خط خاص يصفحه  يرو

 گفتن ؟ یرو م یک

کردم  یاما سع.  " یدلت خواست بهم گفت یبود ؟ خوب صبح اون روز هر چ نیاز ا ریمگه غ"بگم  ایبه پو اومدم

 .رو آروم کنم  نمونیدعوا جو ب يادامه  يبه جا

 .بدم که نذاشت حرف بزنم  حیبازم براش توض اومدم

که من  یهمه وقت نیا اقتیل.  يندار اقتیتو ل نکهی؟ ا دمیرس يا جهیبه چه نت یدون یم! مارال  نیبب – ایپو

 .ندارم  يبا تو کار گهیمنم د. انداخت دور  دیرو هم با اقتیل یآدم ب. ذارم  یبرات م

 . من قطع کرد  يتلفن رو رو و

 .رو بدم  نشیجواب توه ایاجازه نداد از خودم دفاع کنم  یحت

 ریزدم ز ایو با اون حرفا و کار پو. روم اثر گذاشته بود که حساس شده بودم  ياون مدت به قدر يها یآشفتگ

 .  هیگر

 .رو بلند کرد و رو به آسمون داد زدم  سرم

 فهمه ؟ ینم یچیچرا ه نیا...... خدا  – من

 .به ذهنم خطور کرد  عیسر يزیچ هی. حرصم گرفت .  دیشن یمن رو نم يخدا هم صدا انگار

 .کردم ؛ گفتم  یم هیکه گر یو رو به مامان در حال برگشتم

 خونن ؟ ینماز م يچه جور – من

 .هاج و واج نگاهم کرد  مامان
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 .با حرص گفتم  دوباره

 خونن ؟ ینماز م يگم چه جور یم – من

 .فت با بهت اومد به سمتم و گ مامان

 . يریوضو بگ دیاول با – مامان

 .گفتم  هیدر رو باز کردم و رو به مامان با همون گر.  ییسمت دستشو رفتم

 ؟ هیوضو چه جور – من

 ؟ ینماز بخون يخوا یواقعاً م – مامان

 .تشر گفتم  با

 !گم  یم یبفهمه چ دیکه گفته حرف بزنم شا یخوام باهاش با زبون یم. آره  – من

 .وضو گرفتن  يکنم برا کاریگفت چ کیبه  کی. لبش رو به دندون گرفت  مامان

 .اومد  یاشکام بند نم. سرم کردم . مبل افتاده بود  يکه گرفتم رفتم سمت شالم که گوشه  وضو

 . ستادمیبه سمت قبله ا. جانماز هم داد دستم  هیقبله رو نشونم داد و  مامان

 .کردم به مامان  رو

 بود ؟ يرنماز چه جو – من

 .کرد  يادآوریبا حوصله ارکان و ذکرهاش رو بهم  مامان

 .خوندم  یکردم و هم نماز م یم هیهم گر. به نماز  ستادمیا

 .خودم  يو اراده  لینماز به م نیاول. مدرسه  ياجبار ينماز بعد از نماز ها نیاول

 .گفتم  هیو رو به آسمون با گر. سجاده م نشستم  ينمازم تموم شد رو یوقت

؟  يد یپس چرا جوابم رو نم! نگفت بهت اعتماد کنم ؟ من که اعتماد کردم  يرمهدیمگه ام.  ایخدا – من

.  يدار یحکمت يهر کار يگفت برا یم يرمهدیام. خسته شدم  یهمه آشفتگ نیکنم ؟ از ا کاریچ دیبا گهید

؟ آره ؟ خسته  یکن وونمید ينجوریا یخواست ی؟ هان ؟ م يآشنا کرد يرمهدیبود که من رو با ام یحکمتت چ

 .........نجاتم بده . کنم  یشک م زیدارم به همه چ. به دام برس .  یهمه آشفتگ نی، از ا ایاز خودم ، از پو. شدم 

 .......... ختمیگذاشتم رو سجاده و باز هم اشک ر سر

 .بودم  دهیسجاده دراز کش يهمون مانتو و شلوار و شال ، رو با
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سراغم رو که گرفت ، مامان با گفتن . شد که بابا اومده بود خونه  یم یساعت مین.  رونیاز اتاق رفته بود ب مامان

 .گه  یرو م یبابا همه چ يگرچه که مطمئن بودم برا. سر و تهش رو هم آورده بود  "تو اتاقشه  "

 ي هیبر پا شونییزناشو یزندگ يندگارانگار راز ما! نگه دارن  یرو از هم مخف يزیبود چ دیزن و شوهر بع نیا از

 .بود  نیعشق ، هم

اشک ،  يانگار به جا. سوخت  یگونه هام خشک شده بود و جاشون م ياشکام رو. تخت  يبودم به لبه  رهیخ

 .اومده بود  رونیاز چشمام ب دیاس

جلوم ظاهر  يرمهدیرخ بده و ام يخواست انقدر اونجا دراز بکشم تا معجزه ا یدلم م. و حوصله نداشتم  حال

 .بشه 

 . کنه  ممیخوام تقد یم یهر چ ینماز خوندم با توپ و تشر ، و انتظار داشتم خدا دو دست هی

 .نداشت  یوجه تشابه چیخوند ه يرمهدیکه ام يمن با نماز نماز

 . اون تو نمازش آروم بود ، من آشفته بودم  یهرچ

 . کردم  ینفس واژه ها رو ادا م یخوند ، من تند و ب یآروم م یچ هر

 . و دعوا خوندم  يبا عشق خوند ، من با طلبکار يرمهدیام یچ هر

 و کم بود ؟ یاصل نماز بود ؟ پس چرا آرامشش نسب نیا

 میتصم. مهمون نداشتم  يحوصله . خونه مون  ادیب یشب بود و قرار نبود کس.  دیچیتو خونه پ فونیآ يصدا

تو اون اوضاع بدم ، مهمون رو کم . رو بهونه کنم  یخواب آلودگ میگه مهمون دارگرفتم اگر مامان اومد ب

 . میداشت

 .بگم در اتاق باز شد  يزیچ نکهیبه در اتاقم خورد و بدون ا يبعد تقه ا قهیدق چند

ز ا ینگران. به صورتم انداخت  ینگاه. به سمت داخل اتاق خم شد  یاز کنار همون چهارچوب در کم. بود  مامان

 . دیبار یچشماش م

 .بعد لب باز کرد . نگاهم کرد  یکم

 ؟ رونیب ياینم. مهرداد و رضوان اومدن  – مامان

 ؟ رونیداشت ؟ که برم ب یچه توقع.  دید یحال و روزم رو که م. نگاهش کردم  فقط

رضوان از پشت  يبگم که صدا یمردد موندم چ. خواست بلند شدم  یدلم اومد بهش نه بگم و نه دلم م نه

 .سرش بلند شد 
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 اجازه هست ؟ – رضوان

 .رضوان لبخند به لب سرش رو از پشت مامان کج کرد و رو به من گفت . برگشت و نگاهش کرد  مامان

 تو ؟ امیشه ب یم – رضوان

سبز روشنش بدجور با  يچشما. چادرش خوشگل تر شده بود  ریبا شال سبز ز. بود  وردهیچادرش رو در ن هنوز

 .نگ شالش هماهنگ بود ر

.  هیمشک يکرد یحس م یکه گاه رهیت يبه قدر. بود  رهیرنگ چشماش سبز ت. افتادم  يرمهدیام يچشما ادی

 .وجود نداره  یتشابه یرنگ چشماش و رنگ مشک نیب يشد یمتوجه م یرنگ مشک دنیبا د یول

 . ورود دادم و به احترامش نشستم  يتکون دادن سرم به رضوان اجازه  با

 .مامان هم در اتاقم رو بست و رفت . همون لبخندش وارد شد و نشست رو به روم  با

 .دستام رو گرفت تو دستاش و زل زد تو چشمام  رضوان

 شده ؟ یچ – رضوان

با باال . بود  دهیکه دوست داشت رس ی؟ خودش به کس دیفهم یگفتم ؟ مگه دردم رو م یم یچ. کردم  نگاهش

 . ستین يزیانداختن سرم گفتم که چ

 . دیبه جلو کش یرو کم خودش

 ی؟ م نجایا میایزنگ زد به ما و گفت ب یشده که مامانت با نگران یمارال ؟ چ يچرا انقدر آشفته ا – رضوان

 . ستیگفت حالت خوب ن

 .لب باز کردم  یحوصلگ یب با

 . ستین یخاص زیچ – من

 .رو برام بگو  ستیهم ن یخاص زیهمون که چ – رضوان

 .حوصله ندارم  – من

 !  يساکت نبود ينجوریا!  يتو انقدر کم حوصله نبود. مارال  يشد ينجوریچرا ا – رضوان

 .گفتم  آروم

 . گهیشدم د – من

 چرا ؟ – رضوان

 .دونم  ینم – من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٩٦ 

.  میکن یتالش خودمون رو م میاگه به خاطر اون پسره که ما هممون دار. مارال  یناراحت يزیچ هیاز  – رضوان

 .ست  ابندهی،  ندهیمطمئن باش جو

 .حرص گفتم  با

 . ستیفعالً که ن – من

 .انگشتاش صورتم رو نوازش کرد  با

 .توکلت بر خدا .  میکن یم داشیپ – رضوان

 . دیاشکم جوش ي چشمه

 .انگار نه انگار  یول. براش نمازم خوندما . با من لج افتاده  شما يخدا نیفعالً که ا – من

 .باال انداخت  ییابرو

 طلبکار ؟  نجوری؟ هم يحالت نماز خوند نی؟ با ا ينجوریا – رضوان

 .پر از اشک نگاهش کردم  يچشما با

 بشه ؟ يچه معجزه ا يخوا یم يبار نماز خوند هی – رضوان

 !بهتر بود  می؟ قبالً که زندگ هیخوندنش با نخوندنش چ نیپس فرق ب – من

 .زد  يلبخند

 بهتر بود ؟  – رضوان

 !بهش التماس کنم  يزیچ ينبود برا ازین. آره  – من

از قبل  شتریاالن خدا ب. بود  نیاوضاعت هم یشناخت یاالنت خدا رو م ياون موقع هم اگر اندازه  – رضوان

 دیکه با يدار یشناخت نسب هی. بسته باشه  قتیحق يکه چشم و گوشت رو یستین یادم گهید. ازت انتظار داره 

 .  يبر شیمطابق همون شناخت پ

 .زدم  يپوزخند

 . يدیرس یخواست یکه م یتو به کس. زدم  یحرفا رو م نیتو بودم هم يمنم جا – من

 . دیکش یقیعم نفس

 . مثل امروز تو رو داشتم  ییمنم روزا.  وردمیمنم مهرداد رو آسون به دست ن – رضوان

 .ادامه داد  یبا لحن محزون بعد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٩٧ 

به  نکهیا يبرا یدون ینم.  نهیخواست بب یبهتر بگم نم ای.  دید یاول مهرداد اصالً من رو نم يروزا – رضوان

 یوقت! حرفام من رو بشناسه  يچقدر حرف زدم تا از ال به ال. چقدر رفتم و اومدم . کردم  کارایچ امیچشمش ب

خونواده  دید یکرد و وقت قیرفت تحق.  دمدست به دامن بابام ش يخواستگار نیبراش بر نیخوا یم دمیم شنه

 .بابات  شیاومد پ دهییتون مورد تأ

 .نگاهش کردم  يناباور با

 .زد  يلبخند

. مهرداد من رو نخواد  ستیما ن يخونواده تون مثل خونواده  نکهیبه خاطر ا دمیترس یمنم اون روزا م – رضوان

خوب من  یول. اتفاق ممکن بود  نیبرام بدتر رهیبگ يا گهیجلو روم مهرداد زن د نکهیا. بدتره مارال  یلیخ نیا

 .توکل کردم و جواب گرفتم 

 !من که توکل کرده بودم  یول. بد بود  یلیخ نیا. گفت  یم راست

 ده ؟ یپس چرا جواب توکل من رو نم – من

که اونم به حرفات  يتو به حرفاش گوش کرد!  ي؟ همش طلبکار يکرد کاریر مقابل خدا چتو د – رضوان

 بهت بده ؟ یخواست یخدا تا آخر عمرت هر چ يحاال توقع دار.  يبار نماز خوند هیگوش کنه ؟ 

 .نگاهش کردم  درمونده

 کنم ؟ کاریچ یگ یم – من

 یحجاب یعمره ب هیکه  ییتو يدونم حجاب داشتن برا یم. کارا برات سخته  يسر هیدونم  یم – رضوان

 يتو برا یول. دونم  یهمه رو م. سخته  يتوجه بود یبهش ب شهیتو که هم يدونم نماز خوندن برا یم. سخته 

.  یخدا دست بکش نیاز ا ادینم تدل گهیاونوقت د. داره  یبرات هزار قدم بر م نیقدم بردار ، بب هیخدا  تیرضا

 .باور کن . کنه  یگره ت رو باز م یکن یکه فکرش رو هم نم یقیرباور کن از ط

 . تو ذهنم گفت بازم اعتماد کن  یکیگفت باور کن و  رضوان

 .گفتم  آروم

 کنم ؟ کاریچ دیبا – من

به . رو انجام بده  شیکی،  يکارا رو با هم انجام بد يهمه  یتون یاگر نم تشیرضا يحداقل برا – رضوان

 .کنه  یخودش هم کمکت م.  ستیخودش قسم که سخت ن
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ارزشش رو داشت ؟ ارزش داشت از صبح تا  يرمهدیکردن ام دایپ. شد  یم یفرج دیشا. کردم  یم يکار هی دیبا

 شب پنج بار نماز بخونم ؟ اون همه خم و راست بشم ؟

خواستم  یشد و من م یکه بدجور کنترل م ینگاه. شد که چند بار به من دوخته  ینگاه. نگاهش افتادم  ادی

 .من از او نگاه سهم داشتم . سهم من بشه 

پر از . که پر از آرامش بود  يلبخند. بود  یسرخوش يکه نه از سر تمسخر و نه از رو. بود  بایکه ز.  لبخندش

 .خوب  يحس ها

 .و رو کرده بود  ریکه دلم رو ز. حرفاش  و

من  يبرا یکه مثلش وجود نداشت ول يواقعه ا. ملموس بود و دور از ذهن  يواقعه  هیمن  یتو زندگ يرمهدیام

 . یخاص بود ، ناب بود ، تک بود ، و چقدر خواستن. بود  ندیخوشا نهیرید يمثل آَشنا

 ست ژهیناب و و یست ، اتفاق دهیپد هینفر که  هی

 .............. شهیکرده از کل یخال مویزندگ

. داشتم ینگه م یخداش رو از خودم راض دیبدست آوردنش با نیا يو برا. خواستم  یرو م يرمهدیام من

 تونست ؟ ینم. باشه  یتونست به همون اندازه خواستن یخداش هم م

 . ستادمیبلند شدم ا عیسر

 .  ستادیهم ا رضوان

 شد ؟ یچ – رضوان

 ؟ گهینماز مغرب سه رکعت بود د. دفعه درست  نیا. خوام نماز بخونم  یم – من

 .تکون داد  يسر

 !خونن  یتو که مامان و بابات نماز م. آره  – رضوان

خط در  هی يتازه اون نماز ها. دادم  ینم تیوقت اهم چیمن که ه یگفت ول یراست م. کردم  نگاهش

 !من آموزش الزم باشه  يتونست برا یاز قبل بود که نم شتریکه حاال به لطف حضور رضوان ب ونشونیم

خواستم نمازم رو شروع  یم.  دمیشالم رو جلوتر کش. پام کج و کوله شده بود ، صاف کردم  ریرو که ز سجاده

 .کنم که رضوان دستم رو گرفت 

 . کامل باشه  دیحجاب موقع نماز خوندن با. بهتره  یچادر سرت کن – رضوان

 .چادر برگشت  هیبا  قهیو بعد از چند دق رونیرفت ب و
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*** 

برام . خواست چشمام رو باز کنم  یو دلم نم ومدیهنوز خوابم م. اعصابم رو خرد کرده بود  میزنگ گوش يصدا

 .خواد بازم بخوابم  یدونستم دلم م یفقط م. مهم نبود ساعت چنده 

 هیو چون نتونسته بودم . دم و غر غر کردنام ، نماز خونده بو یشده بودم و با تموم سخت دارینماز ب يبرا صبح

 .شدن نداشتم  داریبه ب لیداشته باشم هنوز م وستهیخواب پ

 . چهاربار زنگ خورده و من رو کالفه کرده بود . ذاشت  یم لمیمگه موبا یول

خاموش کردنش  يبرا یآن میتصم هیبا .  ادیصداش در ن گهیتا د واریرو بکوبم به د لیخواست موبا یم دلم

 .چشم باز کردم 

رو  یاز شاگردام باشه و بخواد کالسش رو لغو کنه ، گوش یکیممکنه  نکهیقبل از خاموش کردنش با تصور ا اما

از کالسام ، جواب دادم  یکیکنسل شدن  دیو فقط به ام یلیم یبا ب. شماره آشنا نبود . برداشتم و نگاهش کردم 

. 

 بله ؟ – من

 . دیچیپ یتو گوش یزن ينا آشنا يصدا

 ؟ شهیخانوم صداقت پ. سالم  -

 . دییبفرما. خودم هستم . سالم  – من

شه امروز  یخواستم اگر م یم. هستم ( ... )  ي، خبرنگار روزنامه  دیمن ، نو. مزاحمتون شدم  دیببخش -

 .مصاحبه داشته باشم  هیباهاتون 

 . مهم شدم که خودم خبر نداشتم  یک! شدن انگار  وونهی؟ مردم د مصاحبه

 در چه مورد ؟ دیببخش – من

 . ماتونیسقوط هواپ يدرباره  – دینو

 .حوصله گفتم  یب

 .ندارم  یلیتما – من

 ... دینیبب – دینو

 . دمیدوباره خواب. رو قطع کردم  یادامه بده و گوش نذاشتم

 .رو جواب دادم  یباره گوشگفتم و دو يبلند "اَه  ". نگذشت که دوباره زنگ زد  يا هیثان
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 بله ؟ – من

 . رمیگ یوقتتون رو نم ادیز شهیخانوم صداقت پ – دینو

 .گفتم  یعصب

 .ندارم  یلیتما. بار که گفتم  هی – من

 .خوابم پرداختم  يرو خاموش کردم و به ادامه  میزنگ نزنه گوش گهید نکهیا يو برا. باز قطع کردم  و

دست و صورتم ،  يبلند شدم و بعد از شست و شو. بردارم  دنیدادم دست از خواب تیرضا ازدهیساعت  باالخره

 گذاشته بود  ادداشتیبرام . خاله  يمامان رفته بود خونه . خوردم  کیکوچ کیک هیو  ریش وانیل هی

 يشماره پاسخ از  ینوشته بود ده تماسخ ب. بازش کردم . اومد  امیپ هیبعد از چند ثان. رو روشن کردم  لمیموبا

........... 

 .که زنگ خورد  رونیخواستم از اتاقم برم ب یم. باال انداختم  يشونه ا. شناختم  یرو نم شماره

 .زنگ زده بود  يکه ده بار يهمون شماره ا. به صفحه ش انداختم  یو نگاه برگشتم

 .دادم  جواب

 بله ؟ – من

 .هستم  دینو.  شهیسالم خانوم صداقت پ – دینو

 چرا دست بردار نبود ؟. هم گذاشتم  يشمام رو روحرص چ از

 . رمیوقتتون رو نگ یلیدم خ یقول م – دینو

 ...من که گفتم  – من

 .ادامه بدم  نذاشت

 ..تو رو خدا .  رمیساعت وقتتون رو بگ میدم فقط ن یقول م. کنم  یخواهش م – دینو

همون خدا نماز خوندم  يمن صبح برا. که داد زبونم بند اومد  ییخواستم بازم قبول نکنم که با قسم به خدا یم

 تفاوت باشم ؟ یتونستم به قسمش ب یم يو حاال چه جور. 

 .اجبار گفتم  با

 فردا خوبه ؟. باشه  – من

 .روزنامه بدم  لیخوام تا شب مصاحبه رو تحو ی؟ م امیشه امروز عصر ب یم – دینو
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 یهمش م.  ستنیروزنامه ها چرا دست بردار ن نیدونستم ا ینم. دم گفتم و آدرس خونه رو دا " يباشه ا "

 . خوان صفحاتشون رو پر کنن 

 .شاگردم  يکه بعدش بتونم برم خونه .  میساعت سه قرار گذاشت يبرا

. خونه شد  يزکاریو مشغول تم "خوبه قبول کردم  "مامان گفت که . که برگشت ماجرا رو براش گفتم  مامان

 .  میخورد يبعد از نماز با مامان ناهار مختصر.  يریشروع کردم به مرتب کردن و گردگ منم اتاقم رو

 !بود  یمیخبرنگار آن تا. ساعت سه زنگ خونه زده شد  رأس

 .رو براش باز کردم  در

 .زده بود  يساده ا پیت.  کیگرد و کوچ یبود با صورت يا زهیم زهی، دختر ر دینو خانوم

 . اتاقم  يتو میرفت. تعارفش کردم به داخل .  میکرد " یسالم و احوالپرس "

 . ستیخونه ن یاز من و مادرم کس ریغ.  نیراحت باش نیتون یم -من

 .زد  يلبخند

 . ممنون  – دینو

 .مامان براش شربت آورد و زود تنهامون گذاشت .  نشست

 .از شربتش شروع کرد  يهم بعد از خوردن مقدار دینو

 .برام مهمه  یلیمنه و خ يمصاحبه  نیاول نیا.  نیکه بهم وقت داد یمرس – دینو

 .زدم  يلبخند

 ؟ نیاصرار داشت نیهم يپس برا – من

 .تکون داد  يسر

 ؟ میخب شروع کن. خوب باشه  دیبا. کار اولمه . بله  – دینو

 .من آماده م . بله  – من

 . زیم يدستگاه رو روشن کرد و گذاشت رو.در اورد  فشیبرگه از ک هیو  ریدستگاه پل هی

 . شهیمصابه با خانوم صداقت پ – دینو

 .کرد به من  رو

 ؟ فتهیبراتون ب یاتفاق نیچن نیکرد یفکر م مایهواپ يتو نینشست یوقت.  نیاز اون روز بگ -  دینو

 .تک به تک سواالتش رو دادم  جواب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ١٠٢ 

با دقت به . نره  هیصحبت به حاش ریداشت مس یتموم مدت سع.  دیاز حس اون روز و بعد از سقوط پرس شتریب

کرد  یبرگه رو نگاه م يهم رو یگاه. کرد  یرو طرح م يبعد یحرفام سوال نیاز ب یداد و گاه یحرفام گوش م

 . دیپرس یم يزیو چ

 .ساعت مصاحبه تموم شد  کیاز  بعد

 .و رو کرد به من . دستش انداخت  يتو يبه برگه  ینگاه.  میستادیو ا میدو بلند شد هر

 ؟ نیدار ییآشنا( ... )  يشما با محله  – دینو

 .مقدار  هی – من

 .زد و برگه رو گرفت طرفم  يلبخند

 آدرس ؟ نیبرم به ا يچه طور نیبگ نیتون یم – دینو

 .زدم  يلبخند. به آدرس انداختم  ینگاه

 یدونم کدوم فرع یکوجه رو نم نیا. اوله  یالبته اونا خونه شون تو فرع. شه  یخاله م م يخونه  کینزد – من

 رو بکشم ؟ شیکروک نیخوا یم. شه  یم

 .گفت  خوشحال

 . نیخورش رو هم بهم بگ یفقط راه تاکس. کنم  یم دایرو هم خودم پ شیفرع. شم  یممنون م – دینو

 .و کاغذ رو گرفتم طرفش  دمیرو براش کش یککرو. برداشتم  زمیم ياز رو يتکون دادم و خودکار يسر

 .زدم  يلبخند

 مصاحبه ؟ نیبر دیبازم با – من

 .درستکار هم مصاحبه کنم  يبا آقا دیبا. بله  – دینو

 . دیرو لبام ماس لبخند

 درستکار ؟ يآقا – من

 . میصحفه بذار هیهردوتون رو تو  يمصاحبه  میخوا یم. بله  – دینو

گرم . کردم  خی. شد  ادیز. کم شد .  نییاومد پا. تعدادش رفت باال . خارج شد  یمعمول تمیقلبم از ر يها تپش

 . شدم 

 ....... وستیبه وقوع پ معجزه

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ١٠٣ 

 . میساعت هفت صبح منتظر بود از

 .اونجاست  يرمهدیام يگفته بود خونه  دیکه خانوم نو یابونیخ تو

 .  نیتو ماش. و رضوان و مهرداد  من

 . کنم  شییو من شناسا ادیب رونیاز در اون خونه ب یتا کس میبود منتظر

 .داد کالفه ست  یسکوتش نشون م. و مهرداد جلو پشت فرمون  میو رضوان پشت نشسته بود من

 .خودشون رو رسوندن  عیسر میکرد دایروز قبل مامان زنگ زد بهشون و گفت آدرس رو پ یوقت

 .در هم  يبا لبخند و مهرداد با اخم ها رضوان

داشت آرومش  یکه بلد بود ، سع يرضوان با هر ترفند چارهیب. نبود  یراض يرمهدیام دنیهنوز هم به د مهرداد

 .کنه 

 .هم که به کل سکوت کرده بود  بابا

من با چشمام معجزه ش . ندازه  یقدم بردارم خدا هزار قدم کارم رو راه م هیمن  نکهیا. راست گفته بود  رضوان

 .ودم ب دهیرو د

 . میبود ؛ هر سه نفر صاف تو جامون نشست يرمهدیام يکه طبق آدرس ، خونه  يباز شدن در خونه ا با

 .ازش خارج شد  يدیسف يپژو

 . شد  ادهیپژو پ يراننده  ینفس رفت و اومد وقت. بدنم چشم شد  تموم

 .نده  صیرت رو تشختونست اون صو یمشتاق من نم يچشما یبود ول ادیز باًیفاصله مون تقر نکهیا با

 .خود خودش . بود  خودش

 . يرمهدیام. من  ياهایرو مرد

 .به دست رضوان چنگ زدم  اریاخت یب

 .نگاهم کرد  جانیو با ه برگشت

 خودشه ؟ – رضوان

 .برگشت و نگاهمون کرد  مهرداد

 .تکون دادم  يچشم بردارم ، سر يرمهدیاز ام نکهیا بدون

 .خودشه  – من

 .که به نظرم کرم رنگ اومد  يمردونه ا راهنیتنش بود با پ يشلوار قهوه ا کت
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 ستادهیکه ما ا یفرمون رو چرخوند و به سمت. شد  نشیآرامش در خونه شون رو بست و دوباره سوار ماش با

 .اومد  میبود

 .وقتش نبود .  دید یمن رو م دینبا.  دمیرو دزد سرم

 .و دنبالش راه افتاد  رو روشن کرد نیکه رد شد ، مهرداد هم ماش نشیماش

 .  میکرد یفاصله ازش حرکت م با

 .بانک شدن  هیوارد . شد و دنبالش رفت  ادهیپ.  ستادیجلوتر رفت و ا ی، مهرداد هم کم ستادیا یوقت

 .شد  نیبعد مهرداد اومد و سوار ماش قهیدق چند

 . میگفت جانیو روضوان هر دو با ه من

 خب ؟ -

 .به سمت عقب  برگشت

 ؟ یخب چ – مهرداد

 .گفت  یحرص رضوان

 شد ؟ یچ – رضوان

 .بهم انداخت  ینگاه مین مهرداد

 .محل کارشه  نجایا نکهیمثل ا – مهرداد

 .معروف  ياز بانک ها یکی. به ساختمون بانک انداختم  یلبخند برگشتم و نگاه با

 .رو روشن کرد و راه افتاد  نیماش مهرداد

 .ت جلو خم شدم کنه پس ؟ به سم قیرفت تحق ینم چرا

 . میر یکجا م – من

 .خونه  – مهرداد

 .گفتم  متعجب

 ؟ یکن قیتحق یخواست یمگه نم – من

 يبرا امیبعداً م. رم سر کار  یخودمم االن م. ذارم خونه  یشما رو م. گرفتم  ادیمحل کارش رو که  – مهرداد

 . قیتحق

 .گفتم  معترض
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 مهرداد ؟ – من

 .گفت  يجد یلیخ

 . عجله نکن  – مهرداد

 . هم گذاشت  يزد و چشماش رو رو يلبخند. برگشتم به سمتش . دستم روگرفت  رضوان

 .جز صبر نداشتم  يچاره ا. گرفتم و صاف نشستم  آروم

من و رضوان هر دو ساکت . چشماش رو دوخته بود به لبامون . مامان اومد استقبالمون  میخونه که شد وارد

 . میبود

صبر کنم  دیبا یمعلوم نبود تا ک نکهیمن به خاطر ا یول. خواست خودم بگم  یم دیدونم چرا ، شا یرو نم رضوان

 .حرف زدن نداشتم  يحوصله 

 . وردیسر هم مامان طاقت ن اخر

 شد ؟ یچ – مامان

 .ساکتم رو کرد به مامان  دید یبه من کرد و وقت ینگاه رضوان

 .کرد  یبانک کار م هیتو . رش تا محل کا میکرد بشیتعق. خودش بود  – رضوان

 .ادامه داد  جانیبا ه بعد

از . جلفا  نیبود و نه از ا ایبچه قرت نینه از ا. بود  يعجب پسر! که  نیدون ینم. مامان جون  يوا – رضوان

 . ستهیدفعه انتخاب مارال ب نیا. آقا باشه  دیش معلوم بود با افهیو ق دنشیطرز لباس پوش

 . گفت  " يخدا رو شکر "زد و  يلبخند مامان

 .رو به هر دومون کرد  طنتیهم با ش بعد

 .خوب دارم  يمنم براتون خبرا – مامان

،  يرمهدیاز ام ریمن غ ي؟ برا هیمن خبر خوب يکرد برا یخواست بگه که فکر م یم یچ. شدم به مامان  رهیخ

 . ودیخوب ن يخبر چیه

 .نه ایخبر رو بگه  میآماده هست نهیخواست بب یانگار م. نگاهمون کرد  جانیسکوت کرد و با ه یکم مامان

 .زد  یقیعم لبخند

 .ماجرا رو براش گفتم . خواهرم  يمنم زنگ زدم خونه  – مامان

 .خبر خوبش بود ؟ آبرو که برام نموند  نیا.  دیخواب بادم
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 ؟ نیرو به خاله گفت یهمه چ – من

 .سر بر افراشته گفت  با

 دروغ بگم ؟ یتوقع که نداشت – مامان

 !خاله  يرفتم خونه  یم ییبا چه رو گهید. خودم متأسف شدم  يبرا واقعاً

 یما هم م. و ازش خوشت اومده  يدیجا د هیفقط گفتم تو پسره رو . کل ماجرا رو که نگفتم . نترس  – مامان

 .دروغم نگفتم . حرفا  نیو از ا نیخونواده ش چه جور مینیبب میخوا

 .دروغ نگفته بود . گفت  یم راست

 .نبود بگه  دیمن بع يگرچه که از مامان راستگو.. رو نگفته بود  غهیشکرش بود که موضوع ص يجا بازم

 .هاش باهاشون رفت و آمد داره  هیاز همسا یکیو  ستیباهاشو آشنا ن ادیخالصه که خاله ت گفت ز – مامان

 ؟ جانیداشت به اون همه ه ازیکجاش خوب بود و ن نیا. خبر خوب مامان بنده  نمیا ایب

 .به مامان گفتم  رو

 !ش پرس و جو کنه  هیحتماً قرار شد خاله بره از همسا – من

 .باال انداخت  ییابرو مامان

 هیبا همسا) . ع (  یتولد حضرت عل يبرا هیشون مولود هیهمسا يخاله ت گفت پس فردا خونه . نه  – مامان

 ......پسره هم هستن  نیمادر و خواهر ا.  مینه که ما سه تا هم برک یشون هماهنگ م

 .رفتم و دست انداختم دور گردن مامان  یخوشحال با

 .ماه .  یماه یلیخ. مامان  يوا – من

 .زد  يلبخند میبه خوشحال مامان

 . ومدیبود که از دستم بر م يتنها کار – مامان

دونستم تو ذهن  یگرچه که نم. کنم  دایپ دارشید يبرا یلیتونستم دل یم ينجوریا دیشا. شد  یبهتر نم نیا از

 . گذره  یم یچ هیبق

 .خونه  دنیمهرداد و بابا با هم رس عصر

 . میدو ساعت بعد شام بخور یکیکرد تا  ییرایازشون پذ يبا عصرونه ا شهیبه عادت هم مامان

خواست به  یدلم نم. نه  ایکنه  قیفهمم رفته تحقب دیچشم دوختم به مهرداد تا شا یبدو ورودشون با نگران از

 .  دنشید يعجله برا. من عجله داشتم . عنوان کارم رو پشت گوش بندازن  چیه
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. تونستم بفهمم  یرو م نیا. نگران بودن . من و مهرداد در گردش بود  نیو مامان دائم نگاهشون ب رضوان

 .نبود  یخوب يسکوت مهرداد نشونه 

کرد و ازش  یآخر سر هم رضوان از خودگذشتگ. مهر سکوت مهرداد شکسته نشد  یول.  میرو هم خورد شام

 . دیپرس

 ؟ قیتحق یمهرداد جان رفت – رضوان

 .مهرداد  يبه لبا میزل زد یحرفش من و مامان چهارچشم نیا با

از  يکار. اهم کرد نگ یبعد هم با ناراحت. خدا سکوت کرد  يبه رضوان انداخت که بنده  یمهرداد چنان نگاه اما

 یو فقط به خاطر بابا که سکوت کرده حرف ستین یمعلوم بود مهرداد هنوز چندان راض. دستش ساخته نبود 

 .زنه  ینم

شده بابا سکوت  دایآدرس پ میاز روز قبل که بهشون گفت. اون طرف هم بابا با سکوتش کالفه مون کرده بود  از

 .کرده بود 

 ! کنم  رکایچ دیدونستم با ینم گهید

از  يکار یاما جواب نگاهم ، باال رفتن شونه ش به معن. بکنه  يبتونه کار دیشا. التماس به مامان نگاه کردم  با

 .بود  ادیدستم بر نم

 يختم کردن همه  یکه به معن تیسکوت نه از سر رضا نیو مهرداد درسته که سکوت کرده بودن اما ا بابا

 .بود  يرمهدیام يحرفا درباره 

از همون شب . کرد  یباز هم کمکم م دیشا. بلند شدم برم دست به دامن خدا بشم . نداشت  يا دهیفا ينجوریا

به قول . بود  قیدقا نیتو آخر شترشیگرچه که ب. نماز هام رو خوندم  يقدم بردارم همه  هیگرفتم  میکه تصم

 .افتاد برم سمت خدا  یم ادمینود  ي قهیمامان دق

 . دیمامان پرسکه بلند شدم  نیهم

 ؟ ير یکجا م – مامان

 .زدم  يکالفه ا لبخند

 .رم نماز بخونم  یم – من

 . دیخوند و پرس ینشست کنار بابا که داشت روزنامه م. خدا افتادم  ادیچرا زودتر  دیفهم انگار

 ؟ يمولود میما فردا بر يد یباالخره اجازه م – مامان
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خودش رو جلو انداخت . بچه ش رو نداشت  یطاقت ناراحت.  گهیمادر بود د. برگشتم سمت مامان  یخوشحال با

 . ستین یدونست بابا چندان راض یم نکهیبا ا

 .دست از سر روزنامه برداشت و نگاهش کرد  بابا

 افته ؟ یم یاتفاق خاص یکن یفکر م – بابا

 !افته  یانشااهللا م – مامان

 پسرت بوده؟ ي غهیساعتم ص هی؟ که دختر من از پسرت خوشش اومده ؟  یبگ یچ يبر يخوا یم – بابا

 .لبش رو به دندون گرفت  مامان

 !کرد  يکار هی دیشدن دو تا خونواده با کینزد ي؟ باالخره برا هیحرفا چ نیا – مامان

 .بابا جواب داد  يبا اخم به جا مهرداد

 !پسرشون در نظر نگرفته باشن  يرو برا یاز کجا معلوم که کس – مهرداد

 .رضوان به کمک مامان اومد  نباریا. نداشت  یانگار جواب. در سکوت نگاهش کرد  مامان

 ! گهید میرو بفهم زایچ نیتا ا میبر دیخوب با – رضوان

 یکه اخمش باز شد و با لحن آروم دید یرضوان چ يدونم تو چشما یبا اخم برگشت سمتش که نم مهرداد

 .گفت 

. گفتن  یهمه ازش خوب م قیامروز که رفتم تحق.  ستیپسره ن نیمارال و ا نیب یوجه تشابه چیه – مهرداد

 !کجا و اون کجا  نیا.  نیمارال رو بب.  هیمذهب یلیخ شونیا نکهیا يکردن به اضافه  یم فیهمه ازش تعر

با که با نگاه حق به جانب از کرد ، و با ینگاهش م یبه مامان انداخت که داشت با درموندگ ینگاه رضوان

 .کرد  یم يمهرداد طرفدار يحرفا

من رو  يمشابه روزها ییاگر رضوان هم به قول خودش روزها. بهم انداخت  یسمت من و نگاه برگشت

 .بر پاست  يدونست تو دلم چه ولوله ا یگذرونده بود ، پس م

 .گفت  هیزد و رو به بق یمهربون لبخند

 .کم عوض بشه  هیتونه  یپسر ارزشش رو داشته باشه مارال م نیاگر ا – رضوان

 .رو به من گفت  و

 شه ؟ ینم – رضوان
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منتظر  هیاما انگار بق. شم  یکنن تا منم بگم که عوض م دییخواستم اونا هم تأ یم. انداختم  هیبه بق ینگاه

 !من حاضرم عوض بشم  ننیخواستن بب یم. حرف من بودن 

 . هیو باز چشم دوختم به بق. بودم  زاریمثل چادر ب زهایچ ین دادم ، من هنوز از بعضتکو دیرو با ترد سرم

 . دیکش ينفس صدا دار بابا

حس زودگذر و از  هیعقله نه  يکه انتخابت از رو.  ي، عاقل شد يبزرگ شد يکه نشون بد یبه شرط – بابا

 . یو خام یسر جوون

 حس زودگذر شدم ؟ هیگفته بود من دچار  یک!  هیمنظورش چ! خواد  یم یبابا چ دمیفهم ینم

اتفاقات وادارم کرد عاقل  یچون بعض. شرط رو گذاشت  نیبهتر. حرف رو زد  نیبابا بهتر دمیبعد ها فهم یول

 .من  يبه خصوص برا. سخت بود  اشیکه بعض یامتحانات. بشم 

*** 

 .بار سوم از داخل اشپزخونه داد زد  يبرا مامان

 !تو ذوقشون  یاول نزن نیاز هم.  ایلباس درست بپوش هی. مارال  – مامان

 ستین کیبوت.  یمهمون يکه مگه من چند دست لباس دارم برا. بار هزارم کمدم رو از نظر گذروندم  يمن برا و

 يمانتو دیبا نکهیاز ا ریبه غ. مجالس دارم  نجوریسه دست لباس مناسب ا تینها. داشته باشم  نهیکه هزار تا گز

 .کردم  یم دایسبش رو هم پمنا

 . وارد اتاقم شد و رو به من درمونده از انتخاب گفت  رضوان

 ؟ یافتیباالخره  – رضوان

 . کردم بهش  رو

 بپوشم ؟ یچ. نه  – من

 . ستادیکنارم ا اومد

 .کم بلند باشه  هیبپوش که  ییمانتو هی – رضوان

 .آوردم  رونیو ب دمیسف يبعد هم دست بردم سمت مانتو. حرص نگاهش کردم  با

 . بلند تر ندارم  نیاز ا – من

 يمانتو رو هم برا نیا. مانتوهام همه کوتاه بود  ي هیبق. خورد  یزانوم بود و روش کمر م ریتا ز دمیسف يمانتو

 .بلند بپوشم  يکالً عادت نداشتم مانتو. بودم  دهیخاص خر يجاها
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 . يخودت بخر يبرا نایز اچندتا ا يبر دیبا یول. خوبه  نیفعالً ا – رضوان

 .از باد وا رفتم  یبادکنک خال مثل

 .بلند دوست ندارم  يمانتو – من

 .خونسرد جواب داد  یلیخ

 . يخوا یرو نم يرمهدیپس ام – رضوان

 . ستادمیو محکم ا صاف

 .خوام  یم – من

 .زد  يا روزمندانهیپ لبخند

 . يخر یبلند م يو مانتو يریپس بعداً م!  نیآفر – رضوان

 هم داشتم ؟ يا گهید ي چاره

 .شه  یم رمونیداره د. بلوز شلوار هم انتخاب کن  هی. خب  – رضوان

سر  نیش باز بود و آست قهیکه کل .  یبلوز تنگ به رنگ زرشک هیآوردم با  رونیتنگم رو هم ب یمشک شلوار

 .پوشوند  یشونه هام رو م يخودش فقط رو

 . هم انداختم سرم  یشال مشک هیو  دمیرو پوش همه

 . سرش رو داخل اتاقم کرد  مامان

 ...بهتره . گم مارال  یم – مامان

 . زد  يلبخند. حرفش رو خورد  دنمید با

 شده ؟ یچ – من

 . میبر ياگه حاضر.  يخودت مراعات کرد دمیکن که د شیخواستم بگم کمتر آرا یم.  یچیه – مامان

 . میبر – من

 .جفت جوراب جلوم ظاهر شد  هیبا  یرو بپوشم که دست میپاشنه دار مشک يارفتم تا کفش یسمت در م به

 .کرد  یفیاخم ظر. رضوان بود . کردم  نگاه

 جوراب ؟ یب – رضوان

 .کردم  اخم

 .جوراب دوست ندارم  -  من
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 .خوان  یجوراب نم یاونا هم عروس ب – رضوان

 .زد  يلبخند

 ينجوریهم دیاونا هم با ياحتماالً خونواده . حساسن  دنیمن به جوراب پوش يمثل خونواده  يافراد – رضوان

 .باشن 

 .اضافه کرد  یبعد با نگران و

حق نداره ابرو  شیدارن دختر تا شب عروس دهیمن نباشن که عق يعمو يمثل خونواده  دوارمیفقط ام – رضوان

 .برداره 

 .من بود  يبرداشته  يبه ابروها مشیمستق ي اشاره

 .گفتم  یرو به مامان با نگران.  دمیبه ابروهام کش یدست یترس و نگران با

 کنم ؟ کاریحاال چ – من

 . کرد  يرو کار زمیتم يشد ابروها یکه م انگار

 .گفت  تیبا قاطع مامان

 .با ما فرق دارن  يادیز گهید. دم  ینم يخونواده ا نیمن دختر به همچ – مامان

 .من رو هل داد به سمت کفشم  " هیبه چ یچ میفهم ینم میتا نر. بزرگه حاال خدا  "هم با گفتن  رضوان

*** 

 .کرد  تمونیهدا یخاله با احترام بهمون خوش آمد گفت و به طرف سالن اصل ي هیهمسا

 .شد و رو به من گفت  لیبه سمتمون متما یرفت ، کم یکه جلوتر از ما راه م خاله

 ؟ یشناس یمادر و خواهرش رو م – خاله

 .و با دلهره جواب دادم  آروم

 . دمشونیبار از دور د هی – من

 .نه  ایتونم بشناسمشون  یدونستم م ینم

 .تکون داد و آرومتر از قبل گفت  يسر خاله

 .اون رو به رو نشستن  – خاله

 . زد  ید تند مانقدر که تن.  رونیب ادیبود از دهنم ب کیقلبم نزد.  میانگار اومده بودن خواستگار. تو دلم نبود  دل

 .بلند گفت  یبلند رفت به سمتشون و کم يبا قدم ها خاله
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 ؟ نیحال شما ؟ خوب. سالم خانوم درستکار  – خاله

 . ستادنیقرار گرفته بودن بلند شدن و ا دمیکه حاال تو د يرمهدیحرفش مادر و خواهر ام نیا با

 .درستکار با لبخند رو به خاله گفت  خانوم

 ؟ نیشما چطور. خداروشکر .  ازمندیسالم خانوم ن – درستکار

 . میرفت یخلف دنبالشون م يمن و رضوان هم مثل بچه ها. رفت و مامان روو دنبال خودش کشوند  شیپ خاله

 .دادم  یگرم رضوان بود و از استرس فشارشون م يسردم تو دستا دست

 .ما  یروع کرد به معرفبعد هم ش. کرد  یروبوس يرمهدیجلو رفت و با مادر ام خاله

 .و دخترشون مارال جان . عروس گلشون رضوان جان . جان خواهرم هستن  دهیسع شونیا - خاله

همونجور . بهم دوخته شده  يرمهدیام يانگار چشما. شدم  یحال هیخانوم درستکار که بهم دوخته شد  يچشما

 . رهیسبز ت. و البته همون رنگ . بود با همون طرز نگاه 

 .رو به ما گفت  خاله

هم دخترشون  شونیو ا. خانوم درستکار هستن . ما  گانیدوستان و همسا نیاز بهتر یکیهم  شونیا – خاله

 .نرگس خانوم 

گرچه که من از استرس و . کردن  یدرستکار و نرگس ، لبخند به لب با هر سه نفرمون سالم و احولپرس خانوم

 .جواب دادم  یو با هزار بدبخت یزبونم کم کار شده بود و به آروم ینگران

 . میرو در اورد مانتوهامون

خودش و خانوم درستکار  نیمامان رو ب. ما هم باز کرد  يکنار خانوم درستکار نشست و جا رو برا یرکیبا ز خاله

 .درست کنه  نشونیب ییپل ارتباط نکاریکرد با ا ینشوند و سع

 .چون رو کرد به نرگس و گفت . از خاله نداشت  یهم دست کم رضوان

 ؟ نید ینرگس خانوم به ما افتخار م – رضوان

 ينبود به سمتمون اومد و کنارمون جا يرمهدیام يشباهت به لبخندها یکه ب یهم با لبخند قشنگ نرگس

 .گرفت 

از سن و . حبت بود زدن رضوان با نرگس در حال ص یشد و همه دست م یخونده م يکه مولود یتموم مدت در

زدن و من  یاونا حرف م شتریب. شد درباره ش حرف زد  یکه م يزیتا هر چ دنیشروع کرد به پرس التشیتحص

 .شنونده بودم 
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کردن کار  دایگشت و به ناچار تا پ یدنبال کار م.  یسیاز من بزرگتر بود و کارشناس زبان انگل یسال کی نرگس

 .کرد  یم یخصوص سیمناسب تدر

 وندشیپ "کنه  یبه کارشناس زبان داشت ، خبرش م ازیکنه ن یکه مهرداد کار م یاگر شرکت "با گفتن  رضوان

 .همراهش رو ازش گرفت  يرو محکمتر کرد و شماره 

کرد به حرف زدن ، مامان و رضوان تموم  ینم ياریکه من از اضطراب زبونم  ییخوشحال بودم جا یلیخ

 .کنن  ين برام کارکردن تا بتون یتالششون رو م

 .خاله رو به خانوم درستکار گفت . زود آهنگ رفتن کردن  یلیکه تموم شد خانوم درستکار و نرگس خ مجلس

 ! يزود بر يخوا یکه م يمعلومه کار دار – خاله

 .زد  یدرستکار لبخند قشنگ خانوم

.  مید یم ینیریشربت و ش رو انیکه م ییحضرت کل محله و آدما الدیکه هر سال شب م یدون یم – درستکار

 . میامسال روز تولد که امروز باشه رو هم باز برنامه دار

 .رو به ما کرد  خاله

تو  ادیب یهر ک.  ینیریو شربت و ش يمولود. برنامه دارن  الدیخانوم درستکار و حاج آقا هر سال شب م – خاله

 .شه هر سال  یم ییغوغا. کنن  یم نییکل کوچه رو تز. مونه  ینم بینص یکوچه شون ب

 .با لبخند رو کرد به خانوم درستکار  مامان

 .شه  ینم بشیسعادت نص نیا یهر کس. خوش به سعادتتون  – مامان

 .زد  يلبخند راشیمهربون و گ يدرستکار با اون چهره  خانوم

در  دیاریب فیشما هم تشر. کنه  یم يخودشم مهمون نواز. مجلس آقاست .  ستیمجلس ما ن – درستکار

 . میخدمت باش

 هیانشااهللا  یحضرت هستم ول ونیمارال رو مد یمن سالمت نکهیبا ا. دنبالمون  ادیپسرم م. ممنون  – مامان

 . گهیوقت د

 .کرده بود ، با لبخند گفت  دایکه صداش در اثر بغض لرزش پ یدر حال بعد

 .مارال رو بهمون داد  گهیبار د هیخدا  – مامان
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داشت لبخندش رو حفظ کنه و بغض تو  یکه سع. مامان  يبه لبها رهیشدن به من ، و من خ رهیچهارنفر خ هر

باز هم براش  شیادآوریگرچه که . حرف رو زد  نیدونستم رو منظور ا یم.  گهیمادر بود د. ذاشت  یگلوش نم

 .دردآور بود 

 .گفت  یبا مهربون نرگس

 !براتون افتاده  يحتماً اتفاق بد.  یآخ – نرگس

 .مامان فاصله داد  يحرف من رو از لرز پر بغض لب ها نیبا ا و

سقوط  يمایگشتم تا بتونم بدون نشون دادن استرسم از هواپ یم يدنبال واژه ا. زدم و نگاهش کردم  يلبخند

 .کرده حرف بزنم 

 .من مامان با همون حالش گفت  يبه جا که

 .سقوط کرد  ماشونیهواپ شیماه پ کی – مامان

 . شدن به من  رهیخ يبا ناباور. رف مامان ، صورت خانوم درستکار و نرگس رو تعجب پشوند ح نیا با

 . مای؟ کدوم هواپ ماتونیهواپ – نرگس

 .جواب دادم  یخودم با لبخند پر استرس نباریا و

 . شیتهران ک يمایهواپ – من

لحظه  هی! بود  يزیبه صورت من انگار به دنبال چ رهیخ. خانوم درستکار به وضوح باال رفته بود  يابروها

 !به مادرش گفته باشه  يزیچ يرمهدینکنه ام دمیترس

 .شه  یفکر حس کردم روحم داره از تنم جدا م نیا با

 .رو به من گفت  يدرستکار با لحن شگفت زده ا خانوم

 ؟ نیکرد دایمن نجات پ يرمهدیپس شما همراه ام – درستکار

نداشتم تا بتونم واژه ها  يتمرکز. زبونم هم که بدتر از قبل قفل کرده بود . نگاهش چشم بردارم تونستم از  ینم

 ایکنم  ییاظهار آشنا عیسر دیدونستم با ینم. هم نداشتم  یاصالً جواب. به سوالش بدم  یکنم و جواب فیرو رد

 . هگ یرو م يرمهدیخودم رو به اون راه بزنم و بپرسم کدوم ام

 .رو به خانوم درستکار گفت  دیکه سکوتم رو د مامان

 ؟ نیزن یحرف م یدر مورد ک – مامان

 .درستکار با همون صورت شگفت زده رو کرد به مامان  خانوم
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 . پسر منم تو همون پرواز بود  – درستکار

 .باز رو کرد به من و منتظر جوابم شد  و

 جانیه یباال انداختم و به لحنم کم ییابرو نیهم يبرا. چپ  یعل يشد خودم رو بزنم به کوچه  ینم گهید

 .دادم 

 ؟ نیدرستکار هست يشما مادر آقا – من

 .رو لباش نشست  يلبخند

نگران خونواده ش بوده  یلیگفت خ یکرد و م یم فیازش تعر يرمهدیکه ام یپس دختر خانوم – درستکار

 ! یچه تصادف.  نییشما

 .شد به من  رهیباز خ و

 ییبودم با اون بالها یفیتعر شییکرده بود ؟ نه خدا فیاز من تعر يرمهدیام. رو برد به فضا حرفش من  نیا با

 که سرش آوردم ؟

تر حرفش  نهیاهسته و با طمأن یداد به ضربان قلبم کم یمیتیدونست با اون حرفش چه ر یخانوم درستکار م اگر

 .زد  یرو م

 .کرد به مامان  رو

 یخبر خاص.  نیایب دیبا. پسرم بوده  یامروز نذر سالمت يبرنامه .  نیشه دعوتم رو رد کن ینم گهید – درستکار

هم تو  ونیآقا. خونه مون هستن  اطیخانوما تو ح. کنن  یو شربت دارن پخش م ینیریفقط ش.  ستیهم ن

 .کوچه 

 .نگاهم کرد و دعوت رو قبول کرد  یبا لبخند خاص مامان

 . يرمهدیام يسمت خونه  میبا هم راه افتاد همه

 . داشتم  یبیلرز عج. کرده بود  خیو استرس دستام  جانیاز ه. تو دلم نبود  دل

 . نفس ها به شماره افتاده بود  دنشیذوق د از

. کردم  ینگاه م قیتو کوچه بود رو دق يهر مرد. کردنش  دایپ يچشم چرخوندم برا میکوچه شون که شد وارد

 .چشمام قفل شد به قامتش  نیتو همون ح

 . یو شلوار مشک دیسف يمردونه  رهنیتو اون پ. و بلندش  کیبار قامت
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زد و همون لبخند  یحرف م يا گهیداشت با پسر د. که از اون فاصله هم معلوم بود کوتاه تر از قبله  ییها شیر

 .خنده  ینقدر راحت ممرده ا هیدونستم چون مخاطبش  یو م دیخند یپروا م یب. قشنگ رو لباش بود 

 . داد به رفتن  یمغزم فرمان م يرفتن نداشت و قلبم به جا يارای پاهام

هم راحتت  نجایا نیبب.  يرمهدیمن اومدم ام "بکشم و بدوم به سمتش و داد بزنم  غیخواست بلند ج یم دلم

 ". ذارم  ینم

 .من  دنیعکس العملش با د دنید جانیو البته ه. شد  یم م دهیشرط بابا مانع از رفتار نسنج یول

 .مادرش صداش کرد  میشد کیبهش که نزد. رفتن  یو خاله و خانوم درستکار جلوتر از ما راه م مامان

 . يمهمون دار!  ریآقا ام – درستکار

 یاول به مادرش نگاه کرد و بعد نگاهش رو کم.  دیجمع کرد و محجوبانه به سمتمون چرخ یرو کم لبخندش

 .نگاهش رو ازم گرفت  يلحظه ا يبرا. و صورتم قفل کرد چرخش داد که ر

نگاه متعجبش باال اومد و دوباره نگاهم کرد و باز . ابروهاش باال رفت .  نیزل زد به زم. خشک شد  لبخندش

 . نیشد به زم رهیدوباره خ

 .لب زمزمه کرد  ریز ناباور

 .......... شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 .نگرفت  نینگاه از زم. به سمتمون  اومد

 .و خوش امد گفت . سالم کرد  نیمت یلیخ. کرد  ی، مامان و رضوان و خاله رو بهش معرف مادرش

 .من رو نشون داد  مادرش

 ! يرو هم که به خاطر دار شونیا – درستکار

 .تکون داد  يسر

 . شهیخانوم صداقت پ نیخوش اومد. بله  – يرمهدیام

 ریسر به ز.  رنیانگار بخوان مچمون رو بگ. کنن  یما رو نگاه م یحس کردم همه دارن چهارچشم. گرفتم  گر

 .انداختم 

 .بره  نیاز ب یتا اون گر گرفتگ دمیکش یقیو نفس عم. گفتم  یآروم "ممنون  "

 .تو دستش رو جلومون گرفت  يجعبه  يرمهدیام

 . دییبفرما – يرمهدیام
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 یدست من خشک شده بود و جلو نم یول. برداشتن و تشکر کردن  ینیریله با لبخند شو رضوان و خا مامان

 .رفت 

 .و آروم گفت . شد  لیبه سمتم متما يرمهدیام

 ؟  نیدار یچرا بر نم – يرمهدیام

انگار . مادرش بدجور دست و پام رو گم کرده بودم  ينگاه ها ریز. برداشتم  یکیدست بردم و  یهزار بدبخت با

انجام  یکار اشتباه ای.  رمیو من نگران بودم مورد توجه قرار نگ میخواستگار انیاول ب داریقرار بود با همون د

 .بدم 

 .درستکار با دست تعارمون کرد  خانوم

 .منزل خودتونه .  دییبفرما. داخل  دییبفرما – درستکار

 یاما من نم. که نشون داد  يو رضوان جواب تعارفش رو با لبخند دادن و همراه خاله راه افتادن سمت در مامان

 .بردارم و برم  يرمهدیتونستم نگاه از ام

کردم لبخند  یحس م. بود  يجور هیاما . ذوق نداشت . شاد نبود . ناراحت نبود . کالفه نبود ! بود  يجور هی

 . شگفت زده ست  دنمیاز د و هنوز. لباشه  يرو يمحو

 .، به ناچار نگاه ازش گرفتم و راه افتادم  يرمهدیدور شدن مامان و رضوان و خاله همراه مادر و خواهر ام با

 . خورد  یبود و تکون نم ستادهیسر جاش ا يرمهدیام اما

 . کرد کردنش رو  تیاذ يبدجور دلم هوا.  دمیهام کش هیکنارش رد شدم و عطر حضورش رو به ر از

 حرف و ساکت ؟  یمرد هم انقدر آروم ؟ انقدر معصوم و مظلوم ؟ انقدر ب آخه

تو خونه  یول.  دیپر یم نییبدجور تو وجودم باال و پا يرمهدیام يخصلت ها نیبا ا طونمیش ياون خو خوب

 .بودن ؛ ممکن نبود  يرمهدیام ياون همه آدم که مطمئناً از اقوام و آشناها يشون و جلو

 .بزرگ پهن کرده بودن و خانوما اونجا نشسته بودن  یدو تا قال اطشونیح تو

دنبالمون  ادیطولش بده ؛ بعد ب يا قهیزد که بگه ده دق یو کنار رضوان نشستم که داشت به مهرداد زنگ م رفتم

و صداش رو نشنوه و هم مهرداد ر یداشت هم آروم حرف بزنه که کس یکه سع. رضوان بود  يحواسم به حرفا. 

 . زنه  یمعلوم بود مهرداد داره غر م. کنه  یراض

 . میهمه به سمت در برگشت یگفتن کس " ااهللای " يصدا با

 . آلبالو و پرتقال  يشربت ها. شربت  يها وانیل يحاو ینیس هیبود با  يرمهدیام
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 .بعد هم آروم گفت . بود  ستادهیرو داد به نرگس که کنار ما ا ینیبه سمتمون و س اومد

 .گردم  یو بر م ییرم تا جا یمن م – يرمهدیام

 ؟ ير یکجا م – نرگس

 .گفت  یبخش نانیلحن اطم با

 .گردم  یزود بر م. دارم  کیکار کوچ هی – يرمهدیام

 .به سمت ما ، رفت  یبدون نگاه يرمهدیتکون داد و ام يسر نرگس

 .کرد  یم یه خواهرش معرفخانوم درستکار هم داشت ما رو ب. شروع کرد به تعارف کردن شربت  نرگس

 .کرد و کنار گوشم گفت  کیخودش رو بهم نزد یرو قطع کرد کم شیکه گوش رضوان

 ؟ ینیتو خونه شون رو هم بب يبر يخوا یم – رضوان

 .نگاهش کردم  متعجب

 ! ایزن یم ییحرفا هی؟  میبر يچه جور – من

 .زد  يلبخند

 !شه رفت تو  یم يچه جور نیکم فکر کن بب هی – رضوان

 .  نیشد به زم رهیچون خ. انگار خودش هم رفت تو فکر . تو فکر  رفتم

 .ممکن بود جواب نده  یول.  دیبه ذهنم نرس يزیاز آب خوردن چ ریغ. فکر کردم  یکم

 .شدم  کیرضوان نزد به

 . میشه گفت تشنه ا یم – من

 .بهم انداخت  یهیعاقل اندر سف نگاه

 ..تازه ! تو خونه  نیایگن که ب ینم.  ارنیرن برامون آب م ی؟ خوب دختر م يفکره تو کرد نمیا – رضوان

 . اشاره کرد  ییابرو به جا با

 . هیآب معدن يپر از بطر نجایا – رضوان

 دهیکه من ند. بزرگ اونجا بود  یدو بسته آب معدن. گفت  یراست م. که اشاره کرد نگاه کردم  ییجا به

 .بودمشون 

 .... نکهیداخل مگر ا نیایتونن بگن ن ینم گهید میدار ازین ییبه دستشو میاگر بگ یول – رضوان

 . کردم  نگاهش
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 .چرخوند  اطینگاهش رو تو ح یکرد و با نگران سکوت

 .زد  يدوباره لبخند بعد

 .ندارن  ییدستشو اطیتو ح – رضوان

 .کنار گوشش گفت  يزیبلند شد و رفت به سمت نرگس و چ عیسر

 .رضوان اومد کنارم . زد و با دست به خونه اشاره کرد  يلبخند نرگس

 .تو  میبلند شو بر – رضوان

 .باال انداختم  ییابرو

 . ییدستشو يبر يخوا ی؟ تو م امیمن کجا ب – من

 .نگاهم کرد  يکفر

 . میبلند شو بر. دختر  ییاصل تو. م  کارهیمن چ – رضوان

 . میرضوان همراه شدم و پشت سر نرگس وارد خونه شون شد با

 .شد  ییرضوان داخل دستشو. رو نشونمون داد و خودش رفت  ییدستشو نرگس

شد و سمت راستش  یوصل م ییرایهال بزرگ که از سمت چپ به سالن پذ هی. به خونه انداختم  ینگاه

 . دیشد د یداخلش رو م يحدودتا  واریدو تا د نیکه از قسمت اپن ما ب. آشپزخونه بود 

 دیقرار داشت که احتمال دادم با گهیقرار داشت و شمال و جنوب هال سه چهار تا در د ییآشپزخونه دستشو کنار

 .اتاق هاشون باشه و البته حمام 

رو  شنهادیپ نیمن ا يکه به هوا دیترک یرضوان هم انگار خودش داشت م نیا. انداختم  ییبه در دستشو ینگاه

 . احتماالً روش نشده بود بگه . د دا

 ! گهید رونیب ایخوب دختر ب. به ساعت تو دستم انداختم  ینگاه

 ! شهیخانوم صداقت پ -

 .ش ؛ برگشتم به سمتش  کبارهی، متعجب از حضور  يرمهدیام يصدا با

 .بود  کیکوچ يراهرو هی ياز اونجا تا در ورد. بود  ستادهیهال ا يورد کنار

 بله ؟ – من

 دنیهمه به بند کش نیکاش از ا. نگاهش رو داره  مینس يدونست چقدر دلم هوا یو نم. بود  نیبه زم نگاهش

 .داشت  ینگاهش دست بر م
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 !بود  کیکوچ یآب معدن يبطر هیتو دستش . و دستش رو گرفت طرفم  کمینزد اومد

 .باال انداختم  ییابرو

 ؟ هیچ نیا – من

 .گفت  آروم

 ......تون  هیمهر – يرمهدیام

 .من شگفت زده شدم  نباریا

 . که زنش بودم  یساعت هی ي هیمهر. م آب بود  هیمهر

 ؟  يرو کرد نکاریتو چرا ا. خاك مهر کن  ایهم انقدر حرف گوش کن ؟ من گفتم آب  آدم

 .رو گرفتم  يبردم و بطر دست

بعدش هم که . تون رو بدم  هیمهر دیاون روز به کل فراموش کردم با. شد  ریشرمنده م که د – يرمهدیام

 .ازتون نداشتم  ی، آدرس میبرگشت

 .زدم  يلبخند

 !سوال  هیفقط . نداره  یاشکال – من

 .گوشش با منه  یعنیباالتر گرفت که  یرو کم سرش

 .شد  انهیموذ لبخندم

 ؟ يکرده بود نییرو هم تع هیمقدار مهر – من

 .لحن ممکن جواب داد  نیصادقانه تر با

 .فقط گفتم آب . نه  – يهدرمیام

 نداره ؟ يرادیا! نباشم  یمقدار آب راض نیمن با ا دیخوب شا – من

 .باال انداخت  ییابرو

 . نیکن نییمقدارش رو تع دیشما هم با. حق شماست  هیمهر – يرمهدیام

 .کمه  نیا. خوام  یبزرگ آب م يبطر هیبگم که من  دیپس با – من

 .  دمید یتو صورتش نم يرییتغ. بود  نیبه زم رهیخ. کرد  سکوت

 .تکون داد  يسر
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منه  يشما هم بر ذمه  ي هیمهر. پولش رو من ندادم  یول میبزرگ دار یراستش آب معدن. چشم  – يرمهدیام

 .برم بخرم  نینداره صبر کن يرادیاگر ا. 

 !بود  یبشر دوست داشتن نیچقدر ا. خواست بپرم بوسش کنم  یکه دلم م اخ

 . کنه  یخودش م ریاس شتریو ب شتریخوب بودنش داره دل من رو ب نیدونست با ا یب بود و نمخو چقدر

 .رفته بود  یآب معدن يبطر دیخر يقبل هم برا ي؟ مطمئناً دفعه  رونیبره ب گهیبار د هی ومدیدلم م مگه

که  يفکر نیاول نیهم يبرا. بذارم  ریداره منم بتونم روش تأث ریمن تأث يخواست همونجور که اون رو یم دلم

 .کردم  یرو عمل دیبه ذهنم رس

 .آروم و پر از ناز گفتم  يصدا با

 . دمیش رو بخش هیبق.  ستین يازین – من

 .داشته باشه  ریتو دلم دعا دعا کردم که ، اگر لحنم نه که حرفم روش تأث و

کرد  یساعت ها شکار م يگرفت و نگاهم رو برا یم يکه دل من رو بدجور به باز ییاز همون ها. زد  يلبخند

داده  هیهد يرمهدیام يبهشتش رو به عنوان لبخند ، به لب ها ییبایاز ز کهیت هیگفتم خدا  یراه نبود اگر م یب. 

. 

 .انشااهللا بتونم جبران کنم . ممنون  – يرمهدیام

 ". کنه  یم م هوونیلبخندت د نیهم. کنه  یلبخندت جبران م نیهم "من تو دلم گفتم  و

 . محکم ، آروم و موزون  يبا قدم ها. گفت و رفت  " يبا اجازه ا "

 .  ستادمیخودم ا يبهش تو جا رهیمن خ و

 . دمیدر چرخ يصدا با

 .آورد و گفت  رونیدر ب يسرش رو از ال رضوان

 رفت ؟ – رضوان

 .تکون دادم  يسر

 .آره  – من

 .تو دستم کرد  يبه بطر يکرد اشاره ا ینگاهم م طنتیکه با ش یو در حال رونیاومد ب رضوان

 چه خبره ؟ نجای؟ ا هیمهر – رضوان

 گفتم ؟  یم یچ دیبا. دستپاچه شدم . که لو رفتم  يوا
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 ؟ دیفهم یاگر مهرداد م. رو به دندون گرفتم  لبم

 .تر  کیاومد نزد رضوان

 ؟ هیچ دنشیو بخش هیمهر يماجرا – رضوان

 .به جانب گفتم  حق

 ؟ يبود ستادهیوش اگ – من

با جناب  يدار دمیگوش دادم ، د.  ادیحرف م يصدا دمیکه د رونیب امیخواستم ب یم.  رینه خ – رضوان

 ! نیگ یم یچ دمیناخواسته هم شن.  یزن یدرستکار حرف م

 .کردم  یاخم

 ؟ يدیترک یم یخودت داشت نکهیا ای يتو به خاطر من اومد شییخدا – من

 .رو  يرمهدیمن و ام يبره حرفا ادشی نکهیا دیرو عوض کردم به ام بحث

 .نکنم  ياومد کار فمیچقدر خوشگله ح شونییدستشو دمید یبعدش وقت یول. اولش به خاطر تو  – رضوان

 .دستم رو گرفت  جانیبا ه بعد

 ! نیبب ایب – رضوان

 .  ییبه سمت دستشو دیمن رو دنبال خودش کش و

 .با دست اشاره کرد رو باز کرد و  در

 ! نیبب – رضوان

 . چرخوندم  ییرو تو دستشو نگاهم

 يشستشو ياز حوله تا صابون و فرچه . بود  یکرم نارنج ییتموم ست دستشو. خوشگل بود . گفت  یم راست

 . ییسنگ دستشو یحت.  ییدستشو

شده بود و دور تا  هیتعب يا نهیبود که وسطش آ يا شهیدر اصل دکور ش. بود  بایز یلیخ ییدستشو يتو ي نهیا

 . بود که دهنم باز مونده بود  بایز يبه قدر.  يفانتز يپر از انواع صابون ها. دورش دکور بود 

 . ریقرار دادن بوگ يتک هم بود که سرش باز بود و جا کیدکور کوچ هیهم  يا شهیدکور ش کنار

کار رو  نیتونست ا یم يرمهدیاز مادر ام ریغ یو چه کس. باشه  قهیخوش سل دیداد با یبود نشون م یهر ک کار

 کرده باشه ؟
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 دمیشا ایبود ؟  شیقگیمادرش باشه منظورش خوش سل هیخواد همسرش شب یگفت دلش م یم یوقت پس

 .!دونستم  یهم داشت و من نم يا گهید يهنرها

 .تکون دادم  يسر

 کنم ؟ کاریحاال چ – من

 رو ؟ یچ – رضوان

 . ست  قهیخوش سل یلیخ – من

معرکه  یتر لباس بپوش دهیالبته اگر پوش.  دنیبه خصوص تو لباس پوش.  يا قهیواال تو هم خوش سل – رضوان

 . یش یم

 .کردم  نگاهش

 ؟ یکن یتعارف م – من

 .تکون داد  يسر

به خصوص . پسندم  یم یت رو تو همه چ قهیدر ضمن من که سل. گم  یرو م تیدارم واقع. نه  – رضوان

 ؟ ادتهی.  نیکه برام اورد یلیوسا نییتز

رو  میکه براش برد ییها هیخونه شون تموم هد میرفت یعروس خیو تار هیمهر نییتع يکه برا يروز. بود  ادمی

 .کردم  نییخودم تز

 .راحت تر از دکور خونه بود  یلیخ هیهد نییتز یول

 .کرد  یاون فرق م – من

 .  یستین قهیتو هم بد سل. و داره خودش ر ي قهیهر کس سل.  ریسخت نگ – رضوان

کرد  ینگاهمون م یکه با نگران. نشد به جز مامان  مونیطوالن بتیمتوجه غ یکس.  اطیداخل ح میهم برگشت با

 . 

 .شد و رو به ما گفت  اطیوارد ح انیگو " ااهللای " يرمهدیکه ام میبود ستادهیا هنوز

 .اومدن دنبالتون .  شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

رو داد  شتریبر موندن ب یجواب تعارفاتشون مبن ییمامان با خوشرو. و خانوم درستکار همزمان بلند شدن  مامان

 . میکرد یو هر سه خداحافظ
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نگران چشم دوختم به حالت .  دمیرو در حال حرف زدن د يرمهدیمهرداد و ام میرفت رونیدر خونه شون که ب از

 یصورت هر دو معمول یول. نداشته باشه  ینبودن ، رفتار خوب یمهرداد به خاطر راض دمیرست یم. صورتشون 

 .بود 

با لبخند به هم دست دادن و  يرمهدیمهرداد و ام.  مینشست نیداخل ماش يرمهدیبه ام "خداحافظ  "گفتن  با

 .کردن  یخداحافظ

 . دیشد مامان رو بهش پرس نیکه سوار ماش مهرداد

 نه ؟.  هیپسر خوب – مامان

 .جواب داد  رهینگاه از رو به روش بگ نکهیبدون ا مهرداد

 .تو برخورد اول بد نبود  – مهرداد

 .بشه  یحرفش نشون داد هنوز مونده تا راض نیبا ا و

با رفتارش مهرداد  يرمهدیدونستم ام یم. نداشته  يرمهدیبا ام يشتریدادم که هنوز برخورد ب يخودم دلدار به

 دوسش نداشته باشه ؟ یهمه خوب باشه و کس نیشد آدم ا یمگه م.  ارهیرو هم به راه م یناراض

خونواده شون  يهم بود ؟ دخترا گرانید يبود برا نیریمن ش يهمونقدر که برا یعنی.  دیفکر تو دلم لرز نیا با

 ....نکنه ... ؟ نکنه  یچ

نه . نه خدا  " دمیدن ؟ تو دلم نال یم حیها ترج بهیرو به غر لیکه ازدواج با فامبودن  ییاز اون خونواده ها یعنی

 "رو ندارم  يا گهیبا دختر د يرمهدیام دنیمن تحمل د. دم  یمقدسه قسم م یتو رو به هر چ. 

 .دست از فکر برداشتم  میزنگ گوش با

 رمیباهاش تماس بگ یخواستم روز بعد از مهمون یافتاد م ادمیتازه . بود  رایسم. آوردم  رونیب فمیرو از ک یگوش

 ادمیاومد به کل  شیبابا پ یرو به بابا گفت و اون مسائل و ناراحت يرمهدیام ي هیچون اون روز مامان قض یول. 

 .رفته بود 

 .از قطع شدنش جواب دادم  قبل

 . رایسالم سم – من

 ! ییدای؟ کم پ يچطور.  یسالم مارال – رایسم

 .جمع رو نداشتم  يمدت حوصله  هیفقط . هستم  – من

 .تو جمعمون  ياینم يبه هم زد ای؟ من فکر کردم چون با پو يجد – رایسم
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 !که خودم خبر نداشتم  یبه هم زدم ؟ من ؟ ک ایپو با

 .زدم  یدست هی رایبتونم بفهمم چه خبره به سم نکهیا يگفته بود ؟ برا رایرو به سم يزیچ نیهمچ یک اصالً

 ؟ يدیتو از کجا فهم – من

.  نیبه هم زده باش دیبا دمیاومد فهم گهیدختر د هیبا  ایپو دمید یاخه وقت.  یاز همون شب مهمون – رایسم

 ..........رفت  ینم ییبدون تو جا ایوگرنه پو

 بود ؟ نی، ا ایپو "کنم  یم شیکار هی "پس اون . شدم  یحال هی

تو  دیشا ای! کرده بود  دایپ نینبودن ها جانش يدوست من ؟ چه زود برا یبره تو مهمون گهیدختر د هیبا  نکهیا

 کرد ؟ یداشت و رو نم نشیآست

 ؟ رونیب میخواست که با هم بر یزد و م یدائم زنگ م یچرا بعد از مهمون پس

 ؟ گهید یکیباز کرده بود که هم با من بود و هم با  یمن چه حساب يرو

 .م نشست گلو ونیبغض م. به درد اومد  دلم

 . بهم زهر شد  يرمهدیام دنید حالوت

 .بغض رو پس زدم و جواب دادم  رایسم يگفتن ها "الو . الو  " با

 . جان  رایهستم سم – من

 ؟ نیبه هم زد یحاال ک. فکر کردم قطع شده  – رایسم

 !بردار نبود که  دست

مقدار  هی ایپو. به هم زدن  ي نهیشد زم نمیهم. کرده بودم  دیمدت بود که تو رابطه مون ترد هیراستش  – من

 .کم طاقت بود 

 .بهم انداخت  ینگاه مین نهیمهرداد هم از آ. حرفم نگاه مامان و رضوان نشت روم  نیا با

بود که با  ایپو نیا. در اصل من رابطه رو به هم نزدم . فقط مسئله رو براش باز نکردم . دروغ نگفتم  رایسم به

 . برد  نیب من رو از دیکارش ترد

چون . حق داشت  دمیشا. خواستم  یمن مرد نا مرد نم. کنار گذاشتم  شهیهم يرو برا ای، پو نی، تو ماش همونجا

 .کرده بودم  دایبراش پ ینیمن هم جانش

 یرفتار آرمان. رو کامل کنار بذارم  ایهنوز مونده بود تا پو. شدم  يرمهدیاخالق و رفتار ام ي فتهیمن ش یول

 .من فاصله داشت  یاز مرد آرمان ایپو. من نبود  ریتقص نیا. شک کنم  ایباعث شد تو انتخاب پو يرمهدیام
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*** 

 .مامان و رضوان بدون عوض کردن لباس هاشون پشت سرم به اتاقم اومدن  میدیکه رس خونه

انگار . ودن سکوت کرده ب نیاز تو ماش. اومدن  يزیچه چ دنیشن يدونستم برا یم. و نگاهشون کردم  برگشتم

 .بپرسن  يزیمهرداد چ يجلو دنیترس یم

 یش رو از تو مهمون ندهیداشت آدم همسر آ دهیبه خصوص که عق. هم چندان موافق نبود  ایبا حضور پو مهرداد

کنم توسط خونواده ش  یرو قبول نم شیدوست شنهادیپ دید یاز همون اول وقت ایگرچه که پو. کنه  ینم دایپ

 .باعث نشد مهرداد موافقت کنه  نیا یول. جلو اومد 

به خاطر  شتریمخالفت نکرد و من حس کردم ب اینزدن ، با حضور پو یهم چون مامان و بابا حرف شیعروس يبرا

 .نگفت  يزیجدا بود ، چ یعروس نکهیا

 .کردن  یو رضوان منتظر نگاهم م مامان

 "؟  هیچ " يتکون دادم به معنا يسر

 .شد  ينجوری؟ چرا بعدش رنگ و روت ا يبه هم زد یگفت رایچرا به سم – مامان

 .چون مامان سوال کرد مجبور شدم به جواب دادن  یبزنم ، ول ایاز پو یخواست حرف یدلم نم نکهیا با

 . رایسم یرفته مهمون گهیدختر د هیبا  ایپو – من

 .کرد  یگشاد شده نگاهم م يرضوان هم با چشما. مامان به وضوح باال رفت  يابروها

 .باال انداختم  يا شونه

 . خودش بمونه  الیکه منم گذاشتم تو خ میفکر کرده بود ما به هم زد رایسم – من

 .مامان پر از غم شد  نگاه

 .کار رو هم ازش نداشتم  نیتوقع ا ی، ول ومدیازش خوشم نم یلیخ نکهیبا ا – مامان

 .روزگار گفتم  ياز باز درمونده

 ه مامان ؟، ن گهیتمومش کنم د دیبا – من

 .تکون داد  يسر مامان

 . دم  یمن دختر به آدم هوسباز نم. معلومه  – مامان

بخواد زنگ بزنه مامان بدجور  گهیبار د کیبار ، فقط  کی ایدونستم اگر پو یم. طلبکارانه از اتاق خارج شد  و

 .کنه  یباهاش برخورد م
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 .بود  ستادهیکه هنوز تو اتاق ا یکردم به رضوان رو

 ؟ يدار يا گهینظر د – من

 .بستش  یسمت در رفت و به آروم به

 .به سمتم  برگشت

 نیزد یکه شما حرف م نجوریا! رو کامل بدونم  غهیخوام موضوع ص یم. نه خواهر شوهر جان  – رضوان

 !بوده  نتونیب یمعمول ي غهیص هیاز  شتریب يزیمعلومه چ

 .کردم  یم کاریچ دیعروس فضول با نیمن با ا! نرفته بود  ادشیکه  يوا يا

 .زن داداش  ایفضول شد – من

 .تختم نشست  يرو

 . کردم  زونیآو یو به چوب لباس. و شالم رو در آوردم  مانتوم

 خبر دارن ؟ یمامان و بابات از همه چ – رضوان

 .کردم جواب دادم  یم زونیرو تو کمد آو یکه چوب لباس یحال در

 . نیدون یفقط تو و مهرداد نم. آره  – من

 .به سمتش برگشتم  عیترس ، سر با

 ... یبه خدا اگه به مهرداد بگ – من

 !کنه  یدونم بلوا به پا م یم. گم  ینم يزیچ – رضوان

 .  دمیکش یراحت نفس

 .کردم  فیرو براش تعر یهمه چ یآروم يعوض کردن لباسام پشت در کمد ، با صدا نیح

 .گفت  ینم يزیزدم ساکت بود و چ یکه حرف م یتموم مدت در

 .، در کمد رو بستم و رو بهش گفتم  دمیکه پوش یراحت لباس

 .نبود  یخاص زیهم چ یلیخ. بود  نیهم – من

 .زد  یخاص لبخند

 ! يومدینبود ؟ امروزم کم براش عشوه ن یخاص زیچ یگ ی، بعد م يدمار از روزگار پسره در اورد – رضوان

 عشوه اومدم ؟ یدون یاز کجا م.  يبود ییتو که تو دستشو – نم

 .  دمیشن یدر ضمن صدات رو که م. مقدار با نازه  هیهم  تیتو حرف زدن عاد – رضوان
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 .گفتم  اریاخت یب

 ؟ یقدر خوب و خواستن نیپسر ا. خودشه  ریتقص – من

 .رو به دندون گرفتم و با ترس نگاهش کردم  لبم

 .داد بدجور خودم رو لو دادم  یباال رفته ش نشون م يرضوان و ابروها لبخند

 گه ؟  یکس نم چیپس دل خواهر شوهر ما بد جور رفته و به ه – رضوان

 .گفت  يبا لحن بامزه ا بعد

 ! يخواستگار یآخرش مثل من بابات رو نفرست دوارمیام – رضوان

 . خنده  ریز میحرفش هر دو زد نیا از

 . دیلبخندم پر کش رایسم يحرفا يادآوریلحظه با  هی

 نه ؟. نامرده  یلیخ ایپو – من

 . ستادیشد ا بلند

مردا  يدوره زمونه همه  نیا.  استیبا ارزش تر از پو یلیخ يرمهدیام.  يرو دار ایتو االن بهتر از پو – رضوان

 يخدا فقط برا ياونوقت اون بنده . کنن  یسواستفاده و موجه نشون دادن هوساشون استفاده م يبرا غهیاز ص

 .ت کرد  غهیساعت ص هیگناه نکنه  نکهیا

 بود ؟ سهیقابل مقا ایپو يو بد يرمهدیام یخوب. گفت  یم راست

 .شه  یبرات کم رنگ و کم رنگ تر م ایپو یفکر کن زایچ نیاگر به ا – رضوان

*** 

 گهینماز صبحم با زور و غر خوندم د یاز وقت. خارج شدم  ییاز دستشو یو به آروم. و صورتم رو شستم  دست

 .گرفتم صبحانه رو با بابا و مامان بخورم  میتصم نیهم يبرا. خوابم نبرد 

رفتن به سمت در ، پشت  يحرف زدن مامان و بابا باعث شد به جا يبه سمت آشپزخونه راه افتادم که صدا آروم

 .بمونم و گوش بدم  وارید

 .نه خونواده ش رو  يدی؟ هنوز که نه پسره رو د هیمخالفتت چ لیدل – مامان

 .ازدواج هنوز بچه ست  يمارال برا – بابا

 ! ینظر رو نداشت نیقبالً در مورد ازدواجش ا – مامان
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کرده و چقدر بچه گونه رفتار  کاریچ ابونیتو اون کوه و ب دمیفهم یوقت یول. کردم بزرگ شده  یفکر م – بابا

 .کردم  دیکرده ، ترد

رفت من  یم شیپ ينجوریاگر ا. بره  نیمون از ب دهیبده که اعتماد پدر و مادر آدم به خاطر رفتار نسنج چقدر

 .دادم  یرو از دست م يرمهدیام

  ". بکن  یکمک هی ایخدا "دلم گفتم  تو

 .رو به دلم تابوند  دیاز ام يموقع حرف مامان نور همون

که اشتباه  يترسم از روز ی؟ م هیمارال چ فیتکل میروز نباش هیاگه . واال آدم که از فرداش خبر نداره  – مامان

 .داد  ینبود که نشون م يزیاون چ ایپو. جواب داده بود  ایافتاد االن به پو یاگه اون اتفاقا نم. انتخاب کنه 

 ؟ یاگه بازم اشتباه کنه چ. ترسم  یم نیمنم از هم – بابا

اگه مارال رو دست . خوب بودن  یلیتو برخورد اول که خ. نبودن  يبد يپسره و خونواده ش آدما نیا – امانم

 .  هیپسره به نظرم پسر خوب نی؟ ا ستیخوب ن میادم خوب و خونواده دار بسپار هی

 .شه  یم یچ مینیتا بعدش بب! کن  دایرو پ یگ یکه م یحاال تو اون راه. دونم  ینم – بابا

 . زدنا  ی؟ مشکوك م یچه موضوع يکنه ؟ برا دایپ یقرار بود چه راه انمام

 .ورود به آشپزخونه  يبرا دمیسکوتشون وقت رو مناسب د با

*** 

و  ایشد انجام بدم تا پو یبود که م يتنها کار نیا. شدم بهش  رهیجلوم گذاشتم و خ زیم يآب رو رو يبطر

 يمهمتر از اون بو یول. بود  می، آرامش بخش زندگ اتشیو محتو يانگار اون بطر. کارش رو فراموش کنم 

 .بود  يخاص بطر

 .شده بودم  یاالتیمن خ ایداد  یرو م يرمهدیام يواقعاً بو ای.  يرمهدیام يعطر دستا يبو

 .اومد و کنارم نشست  مامان

 ؟ هیچ نیا – مامان

 .جواب دادم  يبه بطر رهیخ

 .م  هیمهر – من

 ؟ یچ – مامان
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کرد که چشماش رو  یداشت م يدونم چه فکر ینم. کرد که برگشتم و نگاهش کردم  انیمتعجب ب چنان

 .چونه م زدم  ریز یدست! اونجور گشاد کرده بود 

 .بهم داد  روزید. بودنمه  يرمهدیام ي غهیساعت ص هیاون  ي هیمهر – من

 .ست لباش نش يرو یلبخند کم رنگ. مامان به حالت نرمال برگشت  يچشما

 يداشت عشق و عالقه  ياون بطر يکرد که انگار از رو یچنان نگاه م.  يرو دوخت به بطر نگاهش

 .زد  یم نیرو به من تخم يرمهدیام

 .مامان  يپا يو سرم رو گذاشتم رو دمیکاناپه دراز کش يرو

 مارال ؟ يبچه شد – مامان

 .رو با دست عقب زدم و جواب دادم  موهام

 گه هنوز بچه م ؟ یمگه بابا نم. آره  – من

 . دیموهام کش يال یدست مامان

 ؟ يبود ستادهیگوش ا – مامان

 . دمیتو آشپزخونه که شن امیخواستم ب یم – من

 ! اینکرد یکار خوب – مامان

 .دونم  یم – من

 . دیکش یآه مامان

 ؟ یچ یعنی. کن  دایپ یراه هیبابا گفت  یراست – من

 . رمیرو بگ ممیبود که تصم نیمنظور بابات ا. خوام زودتر اداش کنم  یم. کردم  ينذر هی – مامان

 ؟ يچه نذر – من

 .کرد  نگاهم

 یدرستکار رو هم دعوت م يخونواده . روز مبعث . خوام سفره بندازم  یم. سر و سامون گرفتنت  يبرا – مامان

 . کنم 

 .زدم  يلبخند

 ! گهید نهیهم يگم عاشقتم برا یم – من
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 .  میانجام بد دیکار با یباشه کل یبلند شو که اگر بابات راض – مامان

*** 

 .  دیاز بس رفته بودم خر. جون نداشتم  گهیمن د یدو روز تا مبعث مونده بود ول. هالك بودم  یخستگ از

 همه يرمهدیمادر و خواهر ام يخواست جلو یدلم م. باشه  یداخلش عال يزهایسفره و چ نییخواستم تز یم

 . میکم ندار يزیچ یقگیباشه و نشون بدم ما هم تو خوش سل یعال زیچ

 یو م. برن  یمشگل گشا با خودشون م لیبه خصوص آج یخوراک يدونستم که آخر سر ، مهمونا مقدار یم

 .باشه  یرسه از هر نظر عال یم يرمهدیدست ام يزیچ یخواستم وقت

با همون  ییها و تورها ریبه رنگ حر ییشمع ها.  نشییتز يبرا یرنگ يها ریبودم با حر دهیخر دیجد سفره

 .ها  لیآج يرنگ برا

 .  لیآج يتورها نییتز يبرا بایز يفانتز يساتن و گل ها يها روبان

 يتاللو يزرد و سبز و نقره ا يها ریحر. کردم  نشییو با کمک رضوان تز.  میرو از شب قبل انداخت سفره

 .بود داده  دیسبز و سف يبه سفره  یقشنگ

که همه . گفتن  یقرار بود سفره از ساعت پنج باشه تا هشت شب که اذان م. هم اومده بود کمک مامان  خاله

 . بتونن شام رو کنار خونواده باشن 

که  میو مرطوب پوشوند زیو روشون رو با دستمال تم.  میدیها رو چ وهیم.  میبار مصرف رو آماده کرد هی يظرفا

 .تازه بمونه 

 .بودن  یصبح روز مبعث ، خاله و مامان مشغول درست کردن شله زرد و کاچ از

که  میبار مصرف بکش هی يقرار بود عدس پلو رو تو ظرفا.  میو رضوان هم گوشت عدس پلو رو درست کرد من

 .مهمونا با خودشون ببرن 

 يکرد و رو یم نییرو تز يسبز يرضوان تربچه ها. رو با قالب به شکل گل و ستاره و قلب قالب زدم  رهایپن

 .ذاشت  یها م يسبز

 .کردن  یم يو عمه م هم نون ها رو بسته بند کمیکوچ ي خاله

 . شکل ممکن برگزار بشه  نینذر مامان به بهتر نیدر تکاپو بودن تا ا همه

ه ک. گروه هم خانوم درستکار و نرگس بودن  نیآخر. بود که مهمونا اومدن  میحول و حوش چهار و ن ساعت

 .اومدن  یبا ک دمیاصالً نفهم
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 . خرداد بود و هوا گرم شده بود  يوسطا.  میکرد ییرایشربت از مهمونا پذ با

 يحوصله  يرمهدیام دنیقبل از د. نبودم  یمجالس نیمدت ها بود تو همچ. مداح شروع کرد به خوندن  خانوم

حاال دلم بدجور  یول. زد  یو دعا حرف اول رو م هیبرم که توش گر ییدوست نداشتم جا. رو نداشتم  زایچ نیا

 .شد ، گره خورده بود  یکه خونده م ییو دعاها ينذر يسفره  نیبه ا

و  یاتفاق یلیاز ائمه ؛ خ یکیداد به  یتوسل شروع شد و تو هر قسمت خانوم مداح خدا رو قسم م يدعا یوقت

 .صدا دلم شکست و اشک چشمام رو تار کرد  یب

خدا رو به چهارده معصومش . قسم من  يدونستم شدن سرچشمه  یازشون نم يادیز زیکه چ یمعصوم چهارده

 .کنم و ما رو قسمت هم کنه  یباشه که فکر م یهمون يرمهدیکه ام. قسم دادم 

ها  لیاز آج یکیکردم و  تیبار بود که ن نیاول. کردم و خدا رو قسم دادم  هیگر یمجلس نیبار بود تو همچ نیاول

 .رو برداشتم 

 ! ..........با من چه کرد  يرمهدیام يخدا... بهتر بگم  ایبا من چه کرده بود ؟  يرمهدیام

*** 

بود و  ینیریو ش وهیپر از م سهیک هیتو دست هر کس . رفتن  یکردن و م یم یخداحافظ یکی یکی مهمونا

 .غذا  يظرفا

سفره و غذاها که کار من بود  نییهمه از تز. تم همونطور که دوست داش. رفت  شیپ یعال یلیخ زیچ همه

 .بود  میباعث خوشحال نیکردن و ا یم فیتعر یحساب

مطمئن باش تو امشب  "طرفم با گفتن  ومدیم یخداحافظ يبرا یکه هر ک يطور. شد  یباز نم هیاز گر چشمام

 .کرد  یو لبم رو به خنده باز م. داد  یم يدواریبهم ام " یرو از خدا گرفت یخواست یهر چ

 .  يرمهدیبه ام دنیرس يایرو یبود حت نیریکه چقدر ش آخ

خاله بزرگم ، سرور ، که هم محله . بود که زود رفت  یتلفن یمنتظر تاکس کمیخاله کوچ. هام مونده بودن  خاله

ما  يتن و قرار بود از خونه مادرشوهرش دعوت داش يشب خونه . بود هم منتظر پسرش کامران  يرمهدیام يا

 .راست بره اونجا  هی

 .تونه برسونتشون  یکرد که نم یخانوم درستکار هم عذرخواه از

 .همه رفته بودن که خانوم درستکار اومد سمت مامان و رو بهش گفت  باًیتقر

 ؟  نیریما بگ يهم برا یتلفن یتاکس هیممکنه .  شهیخانوم صداقت پ دیببخش – درستکار
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 .اضافه کرد  یشرمندگ با

هم رفته کمکشون  يرمهدیام. خراب شده  نشونیماش نکهیمثل ا یدنبالمون ول انیقرار بود حاج آقا ب – درستکار

 . 

 .زد  يلبخند مامان

 !درست شد و خودشون اومدن دنبالتون  نیماش دیشا نیداشته باش فی؟ تشر هیحاال چه عجله ا – مامان

 . میکن یرفع زحمت م.  ستیندرست .  گهینه د – درستکار

 .رفتم جلو  نیهم يبرا. تو هم تعارف کن بود  یبهم انداخت که حس کردم به معن ینگاه مین مامان

 . میش یخوشحال م.  نیداشته باش فیتشر.  هیچه حرف نیا – من

 .درستکار انگار تو معذورات مونده باشه رو به مامان گفت  خانوم

 .شن  یمعذب م شونیا میباش نجایما ا. خونه  انیخوان ب یم شهیصداقت پ يآقا – درستکار

 .زد  يباز هم لبخند مامان

 ضنیمر. برن ییتونن جا ینم هیمادرشوهرم چند سال. مادرشون هستن  يخونه  شونیا.  نینگران نباش – مامان

. مادرش غذا ببره  يکه برا ادیاحتماالً فقط م. هم هستن  شیاالنم مادر و پسر پ.  دنشونید میر یما م شهیهم. 

 . نیشما راحت باش.  ادیداخل نم

بمونن و اگر  یساعت کیکه عاقبت مامان موفق شد و قرار شد اونا . مامان اصرار بود و از خانوم درستکار انکار  از

 . میریبگ یتلفن ی، براشون تاکس ادیدرستکار نتونست ب يآقا

فقط .  انیخونه ن گهیساعت د هیشون ، رضوان موضوع رو به مهرداد و بابا خبر داد و قرار شد تا  یراحت يبرا

 .برد  ینیریو ش وهیمادربزرگم غذا و م يمهرداد اومد و برا

باز کرد که  يسر صحبت رو جور شتریب ییآشنا يمامان برا.  میو مشغول حرف زدن شد میدور هم نشست همه

البته مامان .  میدیرو فهم گهید يزایچ یلیخانوم درستکار و سال ازدواجش و خ کیوچساعت بعد اسم ک هیتا 

 .داد  یگرفت و هم اطالعات م یهم اطالعات م

 .کرد  يادآوریگذر زمان رو نرگس با نگاه به ساعتش  نیو ا. ساعت مثل برق و باد گذشت  کی

 به بابا زنگ بزنم ؟! مامان  – نرگس

 .تکون داد  يدونستم اسمش طاهره ست سر یم گهیدرستکار که د خانوم

 شد ؟ یچ نیماش نیبب. آره مادر  – طاهره
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 .رو در اورد و زنگ زد  شیگوش نرگس

 .بلند شد بره زنگ بزنه به کامران  "دنبالم  ومدیپسر کجا موند که ن نیا "هم با گفتن  خاله

 .رو قطع کرد رو به مادرش گفت  یگوش یوقت.  دیطول نکش یلینرگس خ صحبت

 .دنبالمون  انیخودشونم دارن م.  ابونیخ يرو گذاشتن گوشه  نیماش – نرگس

 .مامان  يتاب شد و لبخند مهمون لب ها یحرفش دل من ب نیا با

 .داد  یبهم آرامش م نیو ا.  نمیرو بب يرمهدیتونستم ام یم بازم

تو آشپزخونه آروم . دنبالش رفتم . خواست باهاش برم تو آشپزخونه کرد و  ياومدن خاله ، مامان بهم اشاره ا با

 .گفت 

 .رو خلوت کن  يغذاخور زیم يزنم تو هم برو رو یتا من به بابات زنگ م – مامان

 .باال انداختم  ییابرو

 ؟ یکن کاریچ يخوا یم – من

 .زد  يلبخند مامان

 .  میاگر بابات موافقت کنه شام نگهشون دار – مامان

و خونواده  يرمهدیمعلوم بود از ام. هوش و ذکاوتش رو به کار گرفته بود  يمن همه  يمامان برا. زدم  يلبخند

 .و بهتر کنه  شتریرابطه مون رو ب يداره به هر نحو یش خوشش اومده که سع

فتم تو ر یم یو گاه. و اشاره به رضوان فهموندم  مایموضوع رو با ا. رو خلوت کردم  زیم يرو واشی واشی

 .آشپزخونه تا به مامان کمک کنم 

 .زنگ در خونه که بلند شد ، رو به رضوان که کنارم بود گفتم  يصدا

 بپوشم ؟ یچ – من

 ! نیتعارفشون کن یمثالً قراره بدون قرار قبل. کوتاه نباشه  ادیز یول. مانتو تنت کن  هیبرو  – رضوان

رو هم سرم انداختم و از اتاق  مینگم رو تنم کردم و شال سرمه ار یآب يمانتو. تکون دادم و رفتم تو اتاقم  يسر

 .خارج شدم 

کمک به بابا و مهرداد که  يخانوم درستکار و نرگس و البته برا يبدرقه  يمثالً برا.  اطیتو ح میبا هم رفت همه

 .بودن  ستادهیدر ، منتظر ا يشد جلو یم يا قهیچند دق
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ما هم . بودن  يرمهدیدرستکار و ام يبا آقا ییآشنا باًیو تقر یدر بابا و مهرداد در حال سالم و احوالپرس يجلو

 . میبهشون ملحق شد

 يبه خصوص که لبخند ها. بود و دلچسب  نیریو خواستنش از خدا ، ش هیبعد از اون همه گر يرمهدیام دنِید

انگار با هر لبخندش من دوباره متولد . کرد  یمامان و خاله روحم رو تازه م یمحجوبانه ش در جواب احوال پرس

 !داشت لبخند هاش  ياعجاز. شدم  یم

 .  وستیو به جمع مردا پ.  دیموقع کامران هم رس همون

مامان و رضوان هم رو . و مهرداد که از قبل توسط مامان از نقشه خبردار شده بودن شروع کردن به تعارف  بابا

 .دادن  یکار رو انجام م نینرگس و خانوم درستکار ا به

 . داشتم از قافله عقب نمونم  یهم سع من

داشت دعوت رو رد کنه  یسع " گهیوقت د هیباشه  "و  " میش یمزاحم نم "درستکار با گفتن  يآقا یچ هر

 .وادارشون کرد قبول کنن  " نیبد بگذرون نجایرو ا یچند ساعت هیحاال  "نشد و آخر سر با گفتن  یبابا راض

 .که خاله من رو صدا کرد . با خاله زودتر راه افتادن برن داخل  یخانوما بعد از خداحافظ. قبول کردن  باالخره

 .طرفش  رفتم

 جانم خاله ؟ – من

 ؟ شیاریبرام ب یکش یزحمت م. رو جا گذاشتم  لمیخاله من موبا – خاله

 . گفتم و رفتم براش آوردم يا "بله  "

هم  يرمهدیام. گرفته بودن  شیحرف زدن ، آهسته راه داخل رو در پ نیدر ح ونیاقا یداخل بودن ول نایا مامان

 .نشسته بود  نیخاله تو ماش. زد  یداشت با کامران حرف م

 .گفت  يرمهدیزد و رو به ام يکامران لبخند. رو دادم به کامران  یگوش

 .  دنتیخوب خوشحال شدم از د – کامران

 .گرفت  يرمهدیدستش رو به طرف ام و

 .کردن  یزد و دستش رو فشرد و با هم خداحافظ يهم لبخند يرمهدیام

 .برگشت سمت من و دستش رو به طرفم گرفت  کامران

 .خدافظ  – کامران

 .دست دادم  باهاش
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 .خدافظ  – من

 .و به رفتنش نگاه کردم . زدم  يلبخند. رفت  و

قبلش دست  قهیکه چند دق هییبه جا ي رهیو خ ستادهیهنوز همونجا ا يرمهدیام دمیرفتن ، برگشتم که د یوقت

 .من و کامران تو هم قفل شده بود 

 .بشه  ينجوریا يرمهدیباعث شده ام یبستم فکر کردم چ یکه در رو م ینیشدم به جهت نگاهش و در ح رهیخ

 ...که ، که ، . نکرده بودم که  یکار خاص.  گهیدست داده بودم د فقط

 .حساس بود  زایچ نیا يرو يرمهدیام. با نا محرم دست دادم ! کردم  کاریافتاد چ ادمیتازه  يوا

 . يرمهدیام يبود کرده بودم ؟ اونم جلو يچه کار نیا. رو به دندون گرفتم  لبم

 یول. برگردونم و کار اشتباهم رو درست کنم  شیپ قهیرو به چند دق یهمه چ لمیلحظه دلم خواست مثل ف هی

 .درست کردنش نبود  يبرا ییجا گهیکار از کار گذشته بود و د

 . انگار بدجور بهت زده بود . گفتم  یم يزیچ هی دیبا. کارم  هیتوج يکردم دنبال واژه ها گشتن برا شروع

 .اروم پشت سر مردا راه افتاد  يکردن واژه ها ، برگشت و با قدم ها فیرد يدست دست کردن من برا با

 . شدم  دهیدنبالش کش اریاخت یب

که در  یبود ؛ مثل آدم نهیقدم هاش با طمأن. کرد  یم یبود و انگار داشت کارم رو تو ذهنش حالج نییپا سرش

 .حال فکر کردنه 

 حس کردم شونه هاش افتاده ست ؟ چرا

حداقل . کردم  یم يکار هی دیبا. بهش راه برم  کینزد یها رو مخصوصاً بلند برداشتم تا بتونم کم قدم

خواستم  ینه حاال که م. خواستم تو ذهنش در موردم بد فکر کنه  ینم. خواستم مالمتم کنه  ینم.  یعذرخواه

 !بدم  رییتغ شیبشناسمش و خودم رو همگام با زندگ شتریب

و . شد  یم شتریفاصله مون ب ينجوریا. کنم از خودم  دشینبود که بخوام با کارم دلسرد و ناام نیوقت ا االن

 .اصالً به نفعم نبود  نیا

 .آرومش لب فرو بستم  يبزنم که با صدا یباز کردم حرف دهن

 یعنی؟ !دن  یشما با مرداتون دست نم نیسرزم يچرا خانوما: گه  یم یرانیا هیبه  یسیانگل هی -  يرمهدیام

؟ !ده  یشما چرا با همه مردا دست نم نیملکه سرزم: گه  یم هیرانی؟ ا!قابل اعتمادن  ریمرداتون غ نقدریا
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 يزن ها: گه  یم هیرانیا! ده  ینم تدس ی، با هر کس ستین يملکه فرد عاد: گه  یشه م یم یعصبان هیسیانگل

 !من همه ملکه اند  نیسرزم

 .کردم  نگاهش

 حرفش انقدر شماتت بار بود ؟  چرا

 بود ؟ یچ منظورش

 خواست قدر خودم رو بدونم ؟ ایزد  طعنه

گفت تا  یم يزیچ هی؟ چرا لحنش بد نبود ؟ چرا هزار تا حرف ناجور بهم نزد ؟ کاش  نهیانقدر آروم و با طمأن چرا

 !همه ساکت و آروم نبود  نیا یول رهیبگ شیزد که دلم آت یم یحرف هیکاش .  رهیم بگ هیبهم بربخوره و گر

 . ه و برم داخلش دهن باز کن نیخواست زم یم دلم

 . حس رو بهم منتقل کرد  نیخواست ازم ناراحت باشه و لحنش ا یدلم نم. کردم  بغض

. کار رو کردم  نیو من نا خواسته ا! ناراحتش کنه  ادیدلش نم چوقتیرو دوست داشته باشه ه یادم کس یوقت

 ؟ ارمیتونستم از دلش در ب یم يحاال چه طور

 زهایچ یلیخ يکه به خاطرت رو. در موردم بد فکر نکن . نباش  یازم شاک "داشتم لب باز کنم و بگم  دوست

 دیره با یم ادمی یگاه.  نیریبهم سخت نگ.  نیکرد شهیتو و خدات بدجور تو دلم ر.  يرمهدیذارم ام یدارم پا م

بهت  هیبذار با تک. اهت رو بهم قرض بده نگ.  ریازم رو نگ يریبا دلگ ينجوریا. راه نرو  ينجوریا. کنم  کاریچ

 " رمیبگ ادیراه درست رو 

من رفتم  یک! اون رفت و کنار پدرش نشست  یک! تو خونه  میدیرس یک دمیغرق در افکارم بودم که نفهم انقدر

 !شدم  رهیصدا خ یتو آشپزخونه و به مامان و رضوان ، ب

 .به صورتم انداخت  یرو برداره و عدس پلو بکشه ، نگاه سیمامان برگشت تا د یوقت. دو پشتشون بهم بود  هر

 ؟ يشد ينجوریشده مارال ؟ چرا ا یچ – مامان

 .حرفش رضوان هم برگشت و نگاهم کرد  نیا با

 . دمینال

 .گند زدم  – من

 ؟ يکرد کاریچ – مامان

 .با کامران دست دادم  يرمهدیام يحواسم نبود ، جلو – من
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باشه و  یبا ارزش زیبود که منتظر چ یمثل کس. وا رفته نگاهم کرد . د کنار بدنش مامان شل شد و افتا يدستا

 .شده  دهیبا ارزش دزد زیبهش بگن اون چ

دهنش گرفته بود با  يکه جلو یبا دست. ازش نداشت  یرضوان هم دست کم. پر از مالمت بود  چشماش

 .کرد  یگشاد شده نگاهم م يچشما

 . دیلبم لرز. بغض کردم  رشتیبود که ب يهر دو جور حالت

 کنم ؟ کاریحاال چ – من

 .کرد جواب داد  یرو به ادم القا م یحس درموندگ یبا همون حالتش و صداش که کم مامان

مهرداد هم حق داره که دائم . حق داره .  یکن یفکر عمل م یب.  يگه هنوز بچه ا یبابات راست م – مامان

 . کردم  یدعوتشون م دینبا. من اشتباه کردم .  نیستیتن هم ن يگه شما دو تا وصله  یم

 !همه مالمت ؟ انگار حقم بود  نیا.  دیچک اشکم

 . دیدور خودش چرخ یکم يبا حالت اشفته ا مامان

 .  نمیرو بچ زیرم با مهرداد م یمن م.  نیشما دو تا غذا رو بکش – مامان

 .رو بهم تشر زد  و

 . کن  رونیپسره رو هم از سرت ب نیفکر ا. زشته . تو هم اشکات رو پاك کن  – مامان

 .راه گرفت  رونیاز قبل به ب شتریبا رفتنش اشکام ب.  رونیرفت ب و

 .کننده بود  وونهیهم د يرمهدیام یب يکه فکر روزا يوا

 .و کنار گوشم گفت  دیبه پشتم کش یدست. اومد به سمتم و بغلم کرد  رضوان

 ؟ یکن یم ينجوریخوادت که ا یبهت گفته نم ای دهیبه آخر رس ایحاال مگه دن – رضوان

 . آبروم رفت رضوان  – من

غذا رو  ایب.  میکن ییرایشکل ازشون پذ نیبه بهتر دیاالن اونا مهمونن و ما با. فعالً بهش فکر نکن  – رضوان

 . وفتهیشه و از دهن م یسرد م.  میبکش

 . رو برداشتم  سیتم دتکون دادم و رف يسر

 .چشمام کمتر بشه  يبشورم تا قرمز یاز خروج از آشپزخونه ، رضوان وادارم کردم صورتم رو کم قبل

.  يرمهدیام يو بدبختانه رو به رو. کنار رضوان نشستم . بودن  زیهمه در حال نشستن دور م میکه رفت رونیب

 . میبه هم داشت یخوب دید یبود ، ول ادیزبه اون گوشه  زیم يگوشه  نیگرچه که فاصله مون از ا
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 رینگاه ازم گرفت سرش رو ز یچون وقت. کردم  هیگر دیو انگار فهم. بهم انداخت  یینشستم نگاه گذرا یوقت

 . دیبه سرش کش یانداخت و تکون داد و کالفه دست

 .رو از مهرداد گرفت  ریتعارف مهرداد بهش لبخند زد و کفگ با

 یزدن و همه به حرفاشون تو سکوت گوش م یحرف م یدرستکار گهگاه يبابا و آقا. مشغول خوردن بود  همه

 . دادن 

متوجه  یدادم که کس یفقط قاشقم رو تو ظرف تکون م. نداشتم  لیم. کردم  یم يمن داشتم با غذام باز یول

 .خورم  ینشه نم

از قاشق رو  زونیآو يبا چنگال برنج ها. کرد  یم داشت قاشقش رو پر. شدم به ظرف غذاش  رهیخ اریاخت یب

 .شد  یقاشق دوباره تو ظرفش خال دمیمنتظر بودم تا قاشق رو به سمت دهنش ببره که د. جدا کرد 

  . اخم داشت و انگار تو فکر بود  یکم. نگاهم رو باال بردم و دوختم به صورتش  متعجب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . شد  یم یشد و دوباره تو ظرف خال یر مکه پ یقاشق. هم تکرار کرد  گهیرو دوبار د کارش

اما نگاه . کنه  یخواست نشون بده داره گوش م یمثالً م. درستکار چرخوند  يسرش رو به سمت بابا و اقا یکم

 . ستیهم حواسش ن یلیفهموند خ یشد ، به آدم م یبار جهتش عوض م هی هیآشفته ش که هر دو سه ثان

 ! متأسف بود  یاز چ دمیکه نفهم. تکون داد  يو سر. به من و ظرف غذام انداخت  ینگاه میلحظه ن هی

خودم رو تو آشپزخونه حبس  ییدم کردن چا يرو به بهونه  شترشیو من ب. نشستن  یساعت میاز شام ن بعد

 .کردم 

 . گذاشتم و دادم دست مهرداد تا ببره ینیو تو س ختمیمامان ر ستالیکر يها وانیرو تو ل ییچا

کنه ، بلند شدن و به رسم ادب  ینگاهم م یچشم ریکردم ز یکه در تموم مدت حس م ياز خوردن چا بعد

 .رفتن گرفتن  ياجازه 

 یم یچ نمیاصالً گوش ندادم بب. نداشت  یدرستکار تموم يبابا و آقا يحرفا.  میکرد عتشونیدر مشا يجلو تا

 .به تموم کردنش نبودن  لیکدوم ما چیدو طرف بود و ه يبود مورد عالقه  یهر چ یگن ول

 .زدن  یو خانوم درستکار هم داشتن حرف م مامان
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 . داد و رضوان سر صحبت رو با نرگس باز کرده بود  یبود و به حرفاشون گوش م ستادهیکنار بابا ا مهرداد

 .  میتک افتاده بود يرمهدیمن و ام فقط

.  هیزاو هی يرمهدیبودم و ام هیزاو هیمن . رو اشغال کرده بود  ي، هر کس گوشه ا یچهار ضلع يها هیزاو مثل

 .خانوما  ستادنیمحل ا هیزاو یکیدرستکار بود و اون  يبابا و آقا ي هیرو به روم زاو

داشت از جاش  لیتما يرمهدینه من حاضر بودم برم کنار خانوما و نه ام.  میهم بود کینزد يرمهدیو ام من

 .تکون بخوره 

 یوقت. از دست ندم  هودهیرو ب دنمونیکه بتونم شب آخر د یشد به حرف یکاش لبم باز م.  نیشدم به زم رهیخ

 .جبهه بودن  هیهر سه نفرشون تو  گهید. شد  یبرو برگرد اجرا م یب یعنیداد  یم ماتومیمامان الت

 .رسه  یدونستم زورم بهشون نم یم

 . دمیاز ته دل کش یآه ناخوآگاه

 .ناراحتتون کنم  خواستم ینم -

 .  هیناراض. از لحنش معلوم بود ناراحته  یبود ول نییپا شهیسرش مثل هم. و نگاهش کردم  برگشتم

دور کردن حس عذاب  يبرا یمن بلد نبودم دروغ بگم حت یول.  ستمیتونستم به دروغ بگم ناراحت ن یم کاش

 .نبودن بود  ایاگر در مورد ناراحت بودن  یکه دوسش داشتم ، حت یوجدان از کس

 .تکون دادم  يسر

 . ستیمهم ن – من

 .رو ناراحت کنم  یکه بخوام کس ستمین یمن آدم. گم  یبار دوم م يبرا. مهمه  – يرمهدیام

 . میحرف نزد زایچ نیبعد از اون که ما با هم درباره ا.  گهیبود ؟ اون شب تو کوه ؟ آره د یبار ک نیدوم ؟ اول بار

 . دیکش یقیعم نفس

کنن و با  یفکر م يخودشون چه جور يدرباره  نکهیا. نبودن دست خود آدماست  ایملکه بودن  – يرمهدیام

 .کنن  یم یمعرف گرانیخودشون رو به د يرفتارشون چه جور

 .گفتم  آروم

 . هیاراد ریکارا غ یبعض – من

 . ننشیب یهم با ارزش م گرانیاگه ادم خودش رو با ارزش بدونه د. گناه  يبرا ستین یخوب هیتوج – يرمهدیام

 بود ؟ میارزش یب يکار من نشون دهنده  – من
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 .تر از قبل گفت  آروم

که خدا  یارزش!  نیبدون شتریقدر خودتون رو ب. باالست  یلیگفتم ؟ ارزش شما خ يزیچ نیمن چن – يرمهدیام

 .که بشه راحت ازش گذشت  ستین يزیتو وجود زن قرار داده چ

خدا و  يکه من درباره  ستین يزیچ نیا. ذاره ؟ زن و مرد نداره که  یبنده هاش فرق م نیمگه خدا ب – من

 . دمیعدالتش شن

خانواده قرارش داده، اگر  سی، اگر بهش زور بازو داده ، اگر رئ دهیآفر ياگر مرد رو قو. فرق نذاشته  – يرمهدیام

ارزش زن  نیهم يبرا. مرد رو تو دامن پاك زن ها پرورش داده  نیکنه در عوض هم نیازش تمک دیگفته زن با

 ؟ ستیپاك نگه داشتن ن قیال ین همه بزرگیا. کنه  یم يکه خدا به مرد داده برابر ییزهایها با تموم چ

 .کرد به خودش بباله  یحرفاش ناخودآگاه آدم رو وادار م! زد  یزن حرف م يقشنگ درباره  چقدر

 .به خودم نگاه نکردم  يجورنیمن تا حاال ا – من

 .گفت  یتر از قبل و با لحن خاص آروم

 .نگاتون کردم  ينجوریمن از اول هم یول – يرمهدیام

. چپ چپ مهرداد که معلوم بود خوب حواسش به ماست ، نگاهش کردم  ي، بدون توجه به نگاه ها اریاخت یب

 .کرد  یخودش م ي فتهیآدم ، عالم رو عاشق و ش نیکه ا يوا

 ...دارم که  شیدر پ يسفر.  نیاز دستم ناراحت نباش گهیلطفاً د – يرمهدیام

 .کرد و بعد ادامه داد  یمکث

 .بشم  یراحت راه الیتا با خ نیحاللم کن نجایهم. نداشته باشه  یدر پ یممکنه برگشت – يرمهدیام

 خواست کجا بره ؟  یم.  ستادیا قلبم

 . دمیترس پرس با

 ؟ ير یکجا م – من

 . دیکش یقیعم نفس

 .کربال  – يرمهدیام

 . نییپا ختیر يهر دلم

 !فرسته هوا  یبمب کل اونجا رو م هیهر روز ! اونجا که جنگه  – من

 .زد  يلبخند
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 !شه  یم یکنه اخرش چ یفکر نم گهید. کنه  یم ياعتماد به خدا ادم رو قو – يرمهدیام

 عاقالنه ست ؟ نی، جون خودش رو به خطر بندازه ؟ ا ارتیتونه به اسم ز یگفته آدم م یک – من

 .ش گذاشت  نهیس يرو یدست يرمهدیام

 یو با دل جلو م میکن یبا عقل انتخاب م. کنه  فیتکل نییدل تع يتونه برا ینم یکس. کار دله  – يرمهدیام

 ! ستین شیحرفا حال نیعشق ا.  میر

. که واژه ها رو گم کرده باشه  یآدم ای،  انهیدونه بگه  ینم که یبزنه و نتونه ، مثل کس یانگار بخواد حرف بعد

 دیکش نییچونه پا ریهاش رو لمس کرد و دستش رو تا ز شیلبش گذاشت و با انگشتاش ر يکف دستش رو رو

. 

 .زنه ادامه داد  یعاشق داره حرف م هیکرد  یکه آدم حس م یبعد آروم با لحن و

ممکنه ناخودآگاه با دل انتخاب کنه و ناچار شه با عقل جلو بره .  ستیدست خود آدم ن شهیالبته هم – يرمهدیام

 .سخته  یلیخ نیو ا! 

 . دیکش یپر حسرت آه

 . دیکش یم ریته کوچه افکارش رو به تصو یکیچشماش شدم که داشت تو تار ي رهیخ

 بود ؟  یچ منظورش

 .کرد  رمیکه نگاه خاص خانوم درستکار غافلگبود رو نگاه کنم  رهیکه خ ییبه ته کوچه ، جا برگشتم

 .در حال صحبت با مامان حواسش به ما بود . انداختم  نییشرم سرم رو پا با

 .همون حالت اروم گفتم  با

 . مراقب خودت باش  – من

 .بود ، دلم رو آروم کرد  یزندگ يلبخندش که تکرار لحظه به لحظه . چشم نگاهش کردم  ریاز ز و

 .چشم  – يرمهدیام

نرگس و رضوان رو در  يو همون موقع نگاه ها.  رمیباعث شد سرم رو باال بگ نیبه سمتم برگشت و ا یکم

 .خونواده هامون  يمن و هم برا يهم برا. بود  ییشب پر ماجرا.  دمیحال صحبت متوجه خودمون د

 . دوستانه .  نیداشته باش ادیبه  شهیحرفم رو هم نیخواد ا یدلم م. نباشه  يدارید گهیممکنه د – يرمهدیام

 .از نرگس و رضوان گرفتم  نگاه
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از اون  يا هی، ثان مید یم رونیکه ب ی، هر بازدم مید یرو که به شکل دم فرو م ییهر هوا – يرمهدیام

وقت رو از دست  نیا فهیح یلیخ.  میفرصت دار یتا ک ستیمعلوم ن. شه  یکه خدا بهون داده کم م یفرصت

 . میو خدامون رو نشناخته باش میبد

 ؟ یتو خدا رو شناخت – من

 .زد  يلبخند يرمهدیام

 .راهم  نیا يمن هنوز هم دانشجو – يرمهدیام

 خدا رو شناخت ؟ دیبا يچه جور – من

 . نیدیاز خدا د یتیکه توش آ يزیبا هر چ – يرمهدیام

تونستم از همون بهشت به خدا  یازبهشت رو به لبخندش دادم م يمن لقب تکه ا یوقت. گفت  یراه نم یب

 .شد  یکه نگاه و لبخندش مال من م یبپردازم به شرط یشد ؟ حاضر بودم تا ابد به خداشناس ینم. برسم 

نگاه مهرداد و لبخند اون دو ، نگاهم رو .  دیدرستکار نگاهم به سمتشون چرخ يبابا و اقا يخنده  يصدا با

 . د سرگردون کر

 .درستکار رو به خانومش گفت  يآقا

 . میرفع زحمت کن نید یم تیاگر رضا! خانوم  – درستکار

و به سمت مامان  دیباال کش یچونه ش محکم گرفته بود رو کم ریچادرش رو که با دست ز يخانوم لبه  طاهره

 .زد  يلبخند

 !ازشون جدا بشه  ادیکنن که آدم دلش نم یصحبت م وایش شهیراسش انقدر خانوم صداقت پ – طاهره

 .درستکار هم در جوابش رو به بابا گفت  يآقا

 نیبعد و ا يدفعه  يحرفا باشه برا ي هیبق.  شهیشم از مصاحبت جناب صداقت پ ینم ریواال منم س – درستکار

 .ما  يدفعه هم خونه 

 .جواب داد  ییبا خوشرو بابا

 .کنم  یلذت بردم که دعوتتون رو رد نم من انقدر از مصاحبت با شما – بابا

 .درستکار رو پوشوند  يآقا يحرف رو زد که لبخند تموم چهره  نیبابا صادقانه ا انقدر

 يدرستکار به شخص رو به روش وعده  يو هر شخص خونواده . شد  یخداحافظ گفتن همه با هم قاط يصدا

 .کرد  یم يادآوریرو  يبعد دارید
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 . میکرد یرو نظاره م گهیکه در سکوت حضور همد میبود يرمهدیمن و ام فقط

 .نگاهم به سمت پاهاش رفت . خواد بره  یکردم م حس

 .قدم  میچپش رو ن يو پا. قدم جلو برد  کیراستش رو  يپا

 .راستش رو هم  يچپش رو عقب آورد و پا يپا هیاز ثان يکسر در

 . دیتردقدم به عقب و  کیو .  دیقدم به جلو و ترد کی دوباره

 . یقدم به عقب و کالفگ کیو . تند  يقدم به جلو و نفس ها کی

 .بودم  ستادهیکه من ا ییقدم به عقب و جا کیو باز . قدم به طرف خونواده هامون  کی باز

 .  جهینت یب یقدم کیرفت و برگشت  نیبه ا رهیمن خ و

 . گهید زیچ ایعقب اومدن هاش کار دل بود  نیا دمیو من نفهم. رفتن نداشت  يپا انگار

 . دیبه سمتم چرخ یسر کم آخر

 .؟ البته اگر خدا خواست و سالم برگشتم  ارمیبراتون ب نیهست که بخوا يزیچ – يرمهدیام

 شد ؟  یم ادآوریبازگشت بودن رو  یتو حرف از رفتنش ب چرا

 .گفتم  آروم

 . نیگرد یانشااهللا سالم بر م – من

 یخوب يدر مقابل همه  گهیکه د. قرارم  یدل ب نیبه خاطر ا. تو دلم گفتم حداقل به خاطر من سالم برگرد  و

 . بشه  بندتیخواد بدجور پا یهات کم آورده و م

 عاشق شده بودم ؟ اصالً اسمش عشق بود ؟ زود

 .زمزمه کرد  آرومتر

 . نیحاللم کن – يرمهدیام

 . ختیاز قبل دلم فرو ر شتریمن ب و

 .زمزمه کردم  آروم

 .دعام کن  -  من

 .باعث شد کامل به سمتم برگرده  نیا و

مثل شما  یکردم آدم یفکر نم.  نیزن یاز معدالتم رو به هم م یکی نمیب یهر دفعه که شما رو م - يرمهدیام

 .به دعا کردن اعتقاد داشته باشه 
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 . فقط سکوت بود  جوابش

پسر نماز بخونه  هیکرد مارال به خاطر  یفکر م یک.  يمعادالت من رو به هم زد يتو هم همه  "دلم گفتم  تو

" 

 یسکوت کرده و تو فکر بودن ، وقت ییجورا هیهمه  ی، وقت اطیتو ح میهمه با هم پا گذاشت یرفتن ، وقت یوقت

به عرشش  يرمهدیکه من از نگاه ام.  رهیدر رو بستم ؛ تو دلم به خدا التماس کردم که سهم نگاهش رو ازم نگ

 .که سوار بر بالش عرش رو به لرزه در اورده بود  یمثل ملکوت. دل بستم 

و درك  يرمهدیمن شناخت ام يبرا.  دمیبودم به خدا رس دهید يرمهدیکه در ام یتیمن از آ. گفت  یم راست

 . بود  یحرفاش همون خداشناس

دلم رو پاك و به سمت  يغبار گرفته  ي چهیدر بایچقدر ز. رو به اون رو کرد  نیهنرمندانه من رو از ا چقدر

 ..............باز کرد  دیخورش

هم وسائل سفره . مونده  یهمه در سکوت شروع کردن به جمع کردن ظرفا و وسائل باق میخونه که شد وارد

 . زیم يشام رو يمونده بود و هم ظرفا یباق

در  يا گهیحرف د یول "کجاست  نیا يجا " ای "رو کجا بذارم  نیا "که  دیپرس یم يزیچ یکس یگهگاه

 .نبود  ونیم

 .بود  يرمهدیام يحرفا ياز تفکر درباره  یسکوت خودم ناش یول.  دمیفهم یکس رو نم چیسکوت ه یمعن

 "و  "با عقل انتخاب کردن و با دل جلو رفتنش  "،  "به هم خوردن معادالتش  "،  " شیخداشناس "به  راجع

آدم با دل  نیاز ا. بدجور ذهنم رو مشغول کرده بود  يآخر نیکه ا "با دل انتخاب کردن و با عقل جلو رفتنش 

 .چاره با عقل جلو بره کرده و حاال نا تخابرو با دل ان یخواست بدونم چ یدلم م یلیخ! بود  دیانتخاب کردن بع

درد مبتال  نیچرا که من هم به هم. گه که سخته با عقل جلو رفتن  یراست م دمیخوب فکر کردم د یوقت و

 دیو با عقل بهش فکر کردم ، ترد دمیرو شن يرمهدیام یمنطق يحرفا یبود که وقت ایانتخاب پو شیکی. شدم 

 .با من نداشت  یچ وجه تشابهیود که به قول مهرداد هب يرمهدیهم انتخاب ام یکیو . رو به جونم انداخت 

 .....کرد  یم چارهیبا عقل جلو رفتن آدم رو ب نیا و

*** 

 .با نمک فراوون . خوردم  ینفس دونه به دونه ش رو م یب. پر از گوجه سبزم بود  يتو کاسه  سرم
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 نیریش دیمعلوم بود با. بود  دهیبودن که بابا تازه خر يقرمز يو مامان هم کنار هم در حال خوردن هندوانه  بابا

 .افتاد  یخوردن که دهن آدم آب م یچون چنان با ولع م. باشه  دهیو رس

. اخبار بود  میکرد یکه توجه م يزیچ نیهر سه در حال خوردن به آخر یول.  میکرد یظاهر اخبار گوش م به

و من محو . گوجه سبز تو دهنم همراه با هسته ش له شد اخبار گفت ،  ي ندهیکه گو يزیدفعه با چ هی یول

 .شدم  ونیزیتو تلو ریتصاو

شده  يبمبگذار يسوار يدستگاه خودرو کیعراق ، امروز دو دستگاه اتوبوس و  يبه گزارش رسانه ها:  ندهیگو

از  یکی،  یاقمنبع عر کیشده اند که به گفته  یو زخم دیدر شمال کربال منفجر شد که تا کنون هشتاد نفر شه

 یستیترور تیجنا نیدر ا زین یرانیا زائربوده و چند  رانیا ارتیسازمان حج و ز ياتوبوس ها از کاروانها نیا

 .شهدا هنوز مشخص نشده است نیا تیهو. شده اند  یو زخم دیشه هایریتکف

 یجزغاله رو نشون م يو اتوبوس ها نیماش يگرفته  شیآت ریتصاو یمخصوصاً وقت.  دیچیتو تنم پ يبد حس

 .هم رفته کربال  يرمهدیکردم که ام یفکر م نیو من فقط و فقط به ا. داد 

 .کردن  یرو نگاه م ریباال رفته تصاو ينگاهم رو به مامان و بابام دوختم که داشتن با ابروها یبا نگران اریاخت یب

همون شب که شام . رفته کربال  يرمهدیدونستن ام یاونا هم م. برگشت و نگاه نگرانش رو بهم دوخت  مامان

 .در مادرش به مامان گفته بود  يخونه مون بودن ، جلو

 .  يرمهدیام یخبر سالمت. خبر  هیتاب  یب. تاب بود  یقلبم بدجور ب. دهنم گرفتم  يرو جلو دستم

 . نرفته بود  کاش

 .به حرف دلش گوش نکرده بود  کاش

 .ذاشت  یجنگ بود رو کنار مکه هنوز  ییعاقالنه ، رفتن به جا کاش

 .حرفا  نیا يبود برا ریچقدر د و

 ؟ یسرش اومده باشه چ ییاگر بال. اشک تو چشمم حلقه زد  اریاخت یب

 .آروم گفت  مامان

 از کجا معلوم کاروان اونا باشه ؟. ره اونجا  یهزارتا کاروان م. بد به دلت راه نده  – مامان

تاب و در حال  یمن ب يبرا دمیکه نفهم ینگاه بابا هم پر بود از نگران. رد حرفش بابا برگشت و نگاهم ک نیا با

 . يرمهدیام يبرا ایبود  هیگر
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 دیشا. زنگ زده  یو من چشم دوختم بهش تا بفهمم ک. زنگ تلفن ، مامان بلند شد و رفت به سمتش  يصدا با

 .باشه  يحامل خبر

 بله ؟ – مامان

- ... 

 ؟ مهرداد خوبه ؟ یخوب. سالم مادر  – مامان

 ...بود  رضوان

 . میدیآره ما هم شن – مامان

- ....... 

 شد ؟ یچ.  يکرد یکار خوب – مامان

- ..... 

 . يمادر که زنگ زد یمرس. خدا خودش نگهدارش باشه  – مامان

- .... 

 .بگذرونه  ریخدا خودش به خ. گم  یباشه بهش م – مامان

 . دمیپرس عیسر رو گذاشت ، یکرد و گوش یخداحافظ یوقت

 گفت ؟ یچ – من

 .نگاهم کرد  یحرفم مامان که تو فکر بود ، برگشت سمتم و با درموندگ نیا با

نرگس . شده  یچ دنیفهم شیاونا دو ساعت پ نکهیمثل ا.  رهیرضوان زنگ زده به نرگس تا خبر بگ – مامان

 .زنم  یبه طاهره خانوم زنگ مخودم فردا . ده  یرو هم جواب نم شیگوش. ندارن  يگفته هنوز ازش خبر

 .تاب تر شد و اشکام روون تر  یدل من ب و

 .تکون داد و در حال بلند شدن گفت  يسر بابا

 .انشااهللا که سالمه . و پدر مادرش رحم کنه  شیخدا به جوون – بابا

مامان انقدر  یو ک. به زبون آورد  نانیبابا انشااهللا گفتن رو شروع کرده که انقدر با اطم یک دمیمن نفهم و

به نرگس گفتن  دیاز دخترشون رس یخانوم درستکار گفت طاهره و ک يکرد که به جا یکیباهاشون احساس نزد

. 

 . شیتاب خبر سالمت یب. تاب بود  یمن چقدر دلم ب و
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 .طاقت بودم  یمن چقدر ب و

کردم زودتر صبح بشه  ینشسته تو ذهنم ، دعا م يرمهدیبا افکارم و ام ریمنِ درگ یبود وقت یچقدر شب طوالن و

 .و مامان بهشون زنگ بزنه 

 .من نداشته باشه  يبرا یتونست در انتهاش خبر خوب یکه م یکیچقدر بد بود شب تار و

 .تاب آدمت  یو دلت ب یچقدر بده که حوا باش و

 . یتاب یاز ب يو مجنون وار تمام شب راه بر یچقدر بده که حوا باش و

 .تا بتونم از رفتن منصرفش کنم . هنوز نرفته  يرمهدیام نمیخواست چشم ببندم و باز کنم و بب ین دلم مم و

 .ذهنم حرف زدم و شماتتش کردم به خاطر رفتن  يرمهدیطول شب با ام تموم

 . فتهیب یخواد که براش اتفاق یخوش شده و من دلم نم اشیمدت بهش گفتم که چقدر دلم به مهربون تموم

،  دمیرسوند ؛ شن یباز هم صوتش رو به گوشمون م ادیز يکه با فاصله  ياذان رو از مسجد يصدا یوقت و

 کار کنم ؟ یمن چ نمشیبب گهیافتاد اگر خدا نخواد که د ادمیو تازه . رفتم و وضو گرفتم 

 .ما باشه  ییکه خواستش جدا دمیترس یداشتم و م نانیکه بهش اطم ییهق زدم به درگاه خدا و

*** 

. خوابم برده بود  یک دمیو من نفهم. ساعت ده بود . که باز کردم با نگاه به ساعت مثل جت بلند شدم  چشم

رو از خدا خواستم ،  يرمهدیکردم و ام هیبعد از نماز باز هم گر یداد وقت ینشون م نیسجاده بودم و ا يهنوز رو

 .همونجا خوابم برده 

دونستم مامان  یکه م يکردن صورتم رفتم سمت آشپزخونه ا و صورتم رو که شستم ، بدون خشک دست

 .اونجاست 

 . کردم  "سالم  "

 .و با لبخند جوابم رو داد و با نگاه نگرانش به چشمام اشاره کرد  برگشت

 ؟ يکرد هیچقدر گر – مامان

 .حوصله جواب دادم  یب

 . هیخواب یمال ب – من

 ؟ دیازش رس يخبر يکرد هیو گر يدیحاال تو نخواب – مامان

 ؟ یزنگ بزن يخوا ینم – من
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 .به ساعت انداخت  ینگاه مامان

 ؟  ستیزود ن – مامان

 .التماس گفتم  با

 .تو حلقم  ادیقلبم داره م!  گهیبزن د. نه  – من

 نتیکاب يرو یدستش رو شست و رفت سمت گوش. تکون داد و دست از پاك کردن برنج برداشت  يسر مامان

. 

 .گرفته  يرمهدیخونه شون رو از مادر ام يدونستم همون شب شماره  یگرفت و م شماره

 .نشسته تو چشمش بودم  يتاب اون اشکا یو من ب. شد  یشنونده م شتریزد و ب یحرف م مامان

 ... "خودت رحم کن  ایخدا "گفتم  یلب م ریز و

که  ایبرگشتن به آشپزخونه به اسم پو نیبه طرف اتاق رفتم و با سرعت برداشتمش و ح میزنگ گوش يصدا با

 .کردم  یافتاده بود نگاه م میگوش يرو

 .  واریرو بکوبم به د یخواست گوش یم دلم

 .گفت  یمکررش نگاه دوختم به مامان که داشت م يتوجه به زنگ ها یب

 .مزاحم شدم  دیببخش. توکل بر خدا  – مامان

 .منم قطع شد  یگوش يصدا. رو قطع کرد  یکرد و گوش یخداحافظ و

 .گونه ش رو پاك کرد و گفت  يروون رو ياشکا. عالم سوال نگاهش کردم  هی با

 رنیهنوز نتونستن خبر بگ یول. باهاش اعزام شده  يرمهدیکه ام هیاز اتوبوسا مال همون کاروان یکی – مامان

 !مجروح  ایشدن و ک دیشه ایکه ک

 به سرش اومده بود ؟  یمن کجا بود ؟ چ يرمهدیام. باز اشکاش روون شد و من انگار مردم  و

 .....تو ذهنم جون گرفت  لبخندش

 .......که منحصر به فرده  ریتصو نیهم.... کنندست  رهیلبخند تو خ چقدر

 ...شد  ریبه دلم سراز نگاهش

 ... ست  ژهیناب و و یاتفاق.. ست  دهیپد هینفر که  هی

 ....آرومش  يرفتارها. افتادم  اشیمهربون ادی

 ....اراده ست  ینبضه ، ب مثلیاون ، مهربون ي واسه
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 ...چشمام رژه رفت  يجلو لمیاون شب تو کوه ، مثل ف ادی

 .......شب سرد تو وجودم منتشر کرد  هی يتو عشقو

 !مردم  یحتماً م. مردم  یم يرمهدیام یکردم ؟ من ب یم کاریچ يرمهدیام ی، من ب يوا

 ..... ینیفرشته رو زم هیانعکاس ... شد  یجز عشق ، منتف یهرچ... شد  یعاطف امیتو دن با

 ........... ایبازم زنگ خورد و باز هم اسم پو میگوش

 ؟ رهیکه زده البته به نظر من ، دوباره با من تماس بگ يگفته بود حق داره با اون گند یک

 زنگ بزنه ؟ ،يرمهدیاز ام يخبر یآشفته بازار ذهن من و ب نیگفته بود حق داره تو ا یک

 ! يرمهدیاز ام يخبر یب

 ازش نبود ؟ يخبر چیچرا ه... من کجا بود ؟  يرمهدیام

 "به سرش اومده خدا ؟  یچ " دمیرو بلند کردم و رو به آسمون نال سرم

 .و در رو بستم . نگران مامان رفتم تو اتاقم  يخورد و چشما یزنگ م وستهیکه پ میتوجه به گوش یب

 . يرمهدیام يمن بودم و خدا حاال

 .زد  یازش حرف م يرمهدیکه ام ینانیبودم و اون منبع اطم من

 .کرده بودم  نانیکه بهش اطم ییبودم و خدا من

 .با عقل عاشقش شده بود  يرمهدیکه ام ییبودم و خدا من

 .حکمت هاش رو  نیا لیدل دمیفهم یگفت حکمت داره هر کارش و من نم یکه م ییبودم و خدا من

 .بودم  یو بدجور شاک دمیفهم ینم

 .گفتم  يبهش با لحن طلبکار رو

پس کوش ؟ با .  يدار یتو صد قدم برام بر م امیقدم جلو ب هیگن من  ی؟ مگه نم یستیمگه مهربون ن – من

بهش  یدونست یدوسش دارم ؟ مگه نم یدونست ی؟ مگه نم يبه سرش آورد ی؟ چ يکرد کاریمن چ يرمهدیام

 دل دادم ؟ 

 یخواست و شدت فشار روم نم یم هیچقدر دلم گر. کرد  یم ینیرو دلم سنگ یغم بزرگ.  نیزم يرو نشستم

 .ذاشت راحت بغضم رو رها کنم 

 .زدم  داد
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نه ؟ !  يتو من رو دوست ندار!  گهی؟ خوب منم بنده تم د یکن یکارار رو م نیچرا من ؟ چرا با من ا – من

 . شیوسط بمب و آت يکه عشق من رو فرستاد يسم نداردو.  یکن یکارا رو باهام م نیکه ا يدوست ندار

 .داد زدم  بلندتر

نداشتم  مانی؟ که من بهت ا ی؟ که چ يزنده بمونم تا عذابم بد ی؟ هان ؟ گذاشت میپس چرا زنده گذاشت – من

گن ،  یپس عدالتت که م! عمر برات نماز نخوندم  هیچون من  ياریسرم ب يخوا یم ییهر بال ي؟ که حق دار

 و ؟ هان ؟ک

 .گفتم  درمونده

. خونم  ینماز نم گهیسرش اومده باشه د یی؟ اگه بال یداشت کاریچ میرمهدی، به ام یمن رو دوست نداشت – من

 .برم  یاسمتم نم گهیبه خدا که د. برم  یاسمتم نم گهیشده باشه د شیزیاگر چ

 .کردم  بغض

 .ذارم  یرو کنار م مانمیا گهیبه خدا د – من

 .چشمام رو تار کرد  اشک

 .به خدا قسم  – من

 . دیزدم و اشکم جوش داد

 .سرش اومده باشه  ییبه خودت قسم که اگر بال. به خودت قسم  – من

 .تند تند روون شد  اشکام

 .قسم  يبود يرمهدیبه خودت که عشق ام – من

 .زدم  هق

 .خوام  یرو سالم م میرمهدیمن ام. به خودت قسم  – من

 . کردم  هیرتم رو پوشوندم و بلند و از ته دل گردستام صو با

 .همون حالت بلند گفتم  با

 .کرده بودم  نانیمن بهت اطم.  یحق نداشت.  یکار رو بکن نیباهام ا یتو حق نداشت – من

  "؟  نیمگه ازش طلبکار "کنارم گفت  يرمهدیام يبا صدا یلحظه حس کردم کس هی

 .پر از اشکم ، به اطرافم نگاه کردم  يآوردم و با چشما نییرو پا دستام

 ؟ دمیرو شن يمهد ریام يتو ذهنم حرف زده بود ؟ چرا صدا یک. نبود  یکس
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مگه از خدا  "بهم گفت  يرمهدیکه ام یوقت. اون شب تو کوه افتادم  ادیباز هم به خدا از حقم بگم که  اومدم

 .... "؟  نیطلبکار

 .و در عوض تو دلم جواب حرفش رو دادم . هام بسته شد  لب

 .رو طلب داشتم  يرمهدیمن از خدا ، ام. طلبکار بودم  آره

  ". نداره  فهیوظ یدرسته مسئوله ول "گفته بود . افتادم  يرمهدیام ادی دوباره

 . رهیزم بگرو ا يرمهدیحق نداشت ام. من رو سالم برگردونه  يرمهدیداشت ام فهیوظ. داشت  فهیوظ

به  یچ میدون ینم یکه حت یینه ما. کنه  یم نیحق و نا حق رو خودش مع " يرمهدیحرف اون شب ام باز

 ".  ستین یصالحمونه و چ

 . دمینال

 کنه ؟ یکار رو م نیچرا خدات با من ا.  يرمهدیخوام ام یمن تو رو م – من

ها چه  یتو سخت نهیکنه که بب یداره امتحانم م ای ". انگار حرف اون شبش تو کوه ، جواب حرف من بود  و

نه ؟  ایمحکمه  مانمیا! تو فرمان خودشه  یگم ؟ حواسم هست که همه چ یکنم ؟ کفر م یم ینا فرمان!  میجور

 یم ای... رو برام نخواسته  نیکه بدتر از ا ارمیشکرش رو به جا ب دیاز گناهانم باشه که با یکیممکنه تاوان  ای... 

 یلیخ يفشار و گرما دیقراره بشه الماس با یکه وقت یمثل کربن. بده  يباالتر يبهم درجه  یسخت نیا خواد با

 ".  ستمین یناراض نیهم يبرا. رو تحمل کنه  يادیز

 .ذهنم گفتم  يرمهدیپشت سرم و به ام واریدادم به د هیتک

 يفشار برا نیا.  نهیمن سنگ يتاوان برا نیامتحان ، ا نیا.  میمن از خدا ناراض.  يرمهدیام میمن ناراض – من

 . ستیبه خودش قسم ن.  ستیمن قابل تحمل ن يباالتر برا يدرجه 

 . يهم اشکام شد بارون بهار باز

 " نیشناس یخدا رو نم دیاونجور که با ای نیستیراه عاشق بودن رو بلد ن ای نکهی؟ ا هیمشکل شما چ نیدون یم "

 نبودم ؟  یخداشناس خوب ایبلد نبودم ؟  یواقعاً عاشق. رو خوابوند  میباد طلبکار يرمهدیحرف ام نیا

 خواست به کجا برسم ؟ یداشت ؟ م يکنم ؟ چه اصرار یاون شب جلو در خونه گفت خداشناس چرا

من بر  يرمهدیام یبا خداشناس. شد  یبه نظرم نم. شد  یشد ؟ نه نم یشناختم مشکلم حل م یخدا رو م اگر

 گشت ؟ یم

 .ن دادم تکو يسر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 .شه  یعوض نم يزیمن چ یبا خداشناس.  يرمهدیام يگرد یبر نم – من

 یهر چ یول.  ویراد ای ونهیزیتلو يصدا دمینفهم یول. قطعاً کار مامان بود .  دیچیتو خونه پ یصوت مداح يصدا

 .تو جونم انداخت  شیبود مداحش آت

با وجود بارها بد .... مرا  يعشقت امان داد يدر واد شتریب...... آمدم بر درگهت  شیهر چه آلوده تر از پ " -

 یمن میتو رح....  یمن میتو کر.....  یمن يتو خدا..... مرا  يباز هم از نو مجال امتحان داد..... امتحان پس دادنم 

 ".....  یمن بیتو طب....  یمن بیتو مج....  یمن بیتو حب....  یتو رئوف من....  یتو عطوف من..... 

 .کرده بودم ؟ من باز هم مثل قبل فقط طلبکار بودم  کاریخدا چ يبرا من

دوطرفه باشه  یقشنگه که وقت نیا يعشق خدا و بنده ش برا ". تو ذهنم جوون گرفت  يرمهدیام يحرفا بازم

ده  یو اون پاداش م یتوقع پاداش داشته باش نکهیبدون ا یچون عاشقش یکن یتو عبادت م. بدون چشم داشته 

 ". بخواد  يشتریازت طاعت ب نکهیبدون ا

 .کرده بودم  دشیکه تهد ییاز خودم و خدا دمیکش خجالت

 .از ذهنم گذشت  يزیلحظه چ هی

 . رو خواستم  يرمهدیمن ام. عبادتم پاداش خواستم ؟ آره  يبرا من

عبادتم ،  يزارو خواستم در ا يرمهدی؟ نکنه چون من ام یبود چ يرمهدیمن و ام دنیخواستش نرس اگر

 ما رو از هم دور کرد ؟ ينجوریا

 ". قرار بده  یرو تو چ یهر عشق یدونه تجل یخدا خودش م "

 . بود  يرمهدیحرف ام نیا

 ! گذاشته بود  دنیرو تو نرس يرمهدیعشق من به ام یخدا تجل دیشا

 .هق زدم  دوباره

 رو ندارم ؟ اقتشیرو داشته باشم ؟ من ل يرمهدی؟ من حق ندارم ام میما به هم برس يخوا ینم – من

 ....... يخانه نه ا نیا قیال.....  يکه جانانه نه ا گفت

 من به تو بود؟  دنیکه عامل رس ی؟ کس ياریبالها رو سرش م نیا يمن بهش دار دنیبه خاطر نرس – من

 .اشکام رو با پشت دست پاك کزدم . تکون دادم  يسر

 يرو تو لبخندا تییبایمن ز. گن  یراست م.  ییبایگن ز یم.  يخوا یمباشه هر طور تو . باشه  – من

 یپس راست م یرو داشته باش يرمهدیام یاگر دو برابر مهربون.  ادیز یلی، خ یگن مهربون یم.  دمید يرمهدیام
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دهمش باشه بازم  کی،  ندکه من رو به عرشت رسو يرمهدیاگر نگاه ام.  رهینظ یگن عرش تو ب یم. گن 

به تو داره رو نسبت به  يرمهدیکه ام یذره از عشق هی یاگر حت.  یگن تو عاشق بنده ات یم. گن  یراست م

  یتو بگ یهر چ. باشه . من طالب اون عشقم  یبنده هات داشته باش

 .و با نگاه پر از اشکم رو به آسمون گفتم . دو زانو نشستم  يرو

.  یو از همه مهمتر عاشق بنده هات ییبای، ز یچون مهربون.  یچشم داشت چیه یب. کنم  یمن عبادتت م – من

 دنشید يبرا گهید. رم  یدنبالش نم گهید. رو ندارم  يرمهدیام اقتیواقعاً ل دیشا. رم  یدنبالش نم گهیمن د

 .  گردونفقط تو سالم برش . خوامش  ینم گهید. کنم  ینم فیهزار تا نقشه رد

 ". ش رو بسپار به خودش  هیکن و بق نانیشما اطم "

تو سالم برش . سپارم دست خودت  یش رو م هیکنم و بق یم نانیمن بهت اطم يرمهدیبه قول ام – من

 . نیهم. کنم خوشبختش کن  یفقط خواهش م. گذرم  یم يرمهدیمن از ام. گردون 

 .باز هق زدم  و

 ....، هست ؟ ستیکار که کفر ن نیا. حسرت نداشتنش رو بخورم  یفقط بهم اجازه بده گاه – من

*** 

 يکه من کجا. کردم فکر کنم  یم ی، سع دمیرس یاز القاب خدا م یکیکه  يا هیحال قرآن خوندن ، به هر آ در

 .کردم  یم هیگر يا قهیو چند دق دمیرس یم يرمهدیهم به ام يآخر هر فکر.  دمیصفت خدا رو د نیا میزندگ

بار هم خدا  نیو ا. دونستم زنده ست  یبود که م يدو هفته ا. دونستم برگشته  یبود که م يهفته ا کی

 ! یزنده برگرده ؟ بدون سوختگ یکرد از او توبوس جزغاله کس یباور م یک. نجاتش داده بود 

،  ستیدرست و سر جاش ن زشیچ چیکه ه يکشور هیانقدر مورد لطف خدا باشه که تو  یکرد کس یفکر م یک

 کنن ؟ می، ترم یبوده به طور کامل قطع بشه رو با عمل جراح کیکه نزد یبتونن دست

 یعضله داده بود ول یپارگ. کرده بود که دستش از بازو ، آش و الش بوده  فیمامان تعر يخانوم برا طاهره

 .کرد و نه رگ ها به طور کامل قطع شده بود  دایپ یخواست خدا بود که نه اعصاب دستش مشکل

 .رو اعزام کرده بودن  يرمهدیکه خود ام یهمراه همون کاروان. کردنش  دایپ يعراق برا رفته بود پدرش

از خدا انقدر هواش  ریتونست غ یم یو ک. بود  زیآم تیعملش موفق مارستانیبودن چون زود رسوندنش ب گفته

 رو داشته باشه ؟
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خدا جواب اون همه عشق رو به . به جا بود  یلینجاتش خ نیو ا. حق داشت . داشت عاشق خدا باشه  حق

 .شکل داده بود  نیبهتر

بنده ش رو داشت ، کنار گذاشت  يکه انقدر هوا ییشد خدا یمهربون رو دوست نداشت ؟ م يخدا نیشد ا یم

 ؟

و . داده بود  ییبایز نیکه جواب عشق بنده ش رو به ا ییعاشق خدا. ها عاشق تر شدم  زیچ نیا دنیبا فهم من

 .اب خواهش من رو جو

 . میستیآوردم که ما مال هم ن مانیا شتریبرگشتنش ب با

 . که برگشت ، من قرآن خوندن رو شروع کردم  يهمون روز از

نمره آوردن تحملش  ياز سر اجبار و برا میخوند یکه که فقط تو مدرسه م يزیچ نکهیا. برام سخت بود  یلیخ

 .خوندن تا بتونم از ال به الش خدا رو بهتر بشناسم  یا دقت م دبیکردم ، با یم

 یرو ول گهید یبعض. خوندمش  یکرد که بارها و بارها م یم فتهیقشنگ بود و آدم رو ش يبه قدر اتشیآ یبعض

 .بود  "دونم  ینم "جوابم  یو گاه. رضوان  ایاز بابا ، از مامان . بود بپرسم  ازین.  دمیفهم ینم

تماس  رشیشد به مادرش زنگ بزنه و خانوم محجوب ، بنده خدا با معلم تفس یان ناچار موقت بود که رضو اون

 . دیپرس یرو برام م رشیو تفس هیگرفت و شرح آ یم

 یو به خدا غر م امیتونستم باهاش کنار ب یاصالً نم یکردم و گاه یبا جون و دل قبول م یرو گاه رهایتف نیا

 "؟  امیباهاش کنار ب يچه جور. سخته  زایچ نیخوب ا.  يوا "زدم که 

 .خواستم خدا رو بشناسم  یکه تازه م یمن. من تازه پا خوب بود  يکه بود برا یهرچ یول

 .گذاشتم  يبه در اتاق ، قرآن رو بستم و کنار يتقه ا يصدا با

 بله ؟ – من

 .شد  دایسبزش ، پ يلب هاش و چشما يرضوان با اون لبخند رو يباز شد و کله  در

 اجازه هست خواهر شوهر ؟ – رضوان

 .زدم  يلبخند

 . تو  ایب – من

 .وارد شد و در رو پشت سرش بست  کامل

 ؟ ياومد یک – من
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 .تخت نشست  يکنارم رو اومد

 ؟ نیاومد یبپرس ک – رضوان

 مهرداد هم اومده ؟ – من

 .نازك کرد  یچشم پشت

 !رم  ینم ییمن که بدون شوهرم جا – رضوان

 .ش زدم به شونه  یمشت

 .گه شوهرم انگار برادر من نبوده  یم نیهمچ – من

 .االن شوهر منه  – رضوان

 .برو بابا  – من

 .شد به چشمام  رهیخ

 ؟ يکرد هیباز گر – رضوان

 .تکون دادم  يسر

 .خوندم  یداشتم قرآن م. آره  – من

 .به قرآن کنار تختم انداخت  ینگاه

 فقط به خاطر قرآن ؟ – رضوان

 .باال انداختم  يا شونه

 کنه ؟ یم یچه فرق – من

 میبر ایبهت گفت ب) گفت  یمامانم رو م(  دهیمامان سع نهمهی؟ ا یکن یم يخودآزار يخوب چرا دار – رضوان

 ! یگرفت یآروم م دیشا یرفت یاگر م.  يومدیخودت ن.  ادتشیع

 . شه  یدلم کم طاقت تر م.بدتره رضوان  دنشید – من

 ؟ یچ شیدید گهید يجا ای ابونیبر حسب تصادف تو خ وقت هیاگه  – رضوان

 .تخت بلند شدم  ياز رو کالفه

هم  دمشید يدفعه ا هیاگر . جور نکنم  دنشید يبرا يبهونه ا چیو ه يکار چیمن قول دادم ه.  نیبب – من

 . نداشتم  ینقش چیمن توش ه. اون کار خداست 
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 .رو بستم  چشمام

 . باشم به رضاش  یقول دادم راض – من

به  یراض نیقول و هم نیمگه خدا به هم. قولم بزنم  ریخواستم ز یعنوان نم چیقول داده بودم و به ه من

 رو بر نگردونده بود ؟ يرمهدیرضاش بودنم ام

 .که به شونه م خورد چشم باز کردم  يضربه ا با

 .با لبخند گفت  رضوان

 . یباش یخواد به داداش من راض یحاال نم – رضوان

 .تکون دادم  يسر. رضاشون بود  منظورش

 . شما نبود  يمنظورم رضا – من

 .زد  یو چشمک.  دیخند

 . ریخواست خدا رو دست کم نگ یول – رضوان

 . ؟  ی؟ ک یطیما باشه ؟ در چه شرا داریشد که خواستش د یم یعنیخدا ؟  خواست

 .خواد خواست خدا باشه  یرضوان م دیکه حس کردم شا يطور. بدجور مشکوك بود  نگاهش

 . رمیگ یخدا رو دست کم نم چوقتیمن ه – من

 یبه هم م شتریشد ، اعصابم رو ب یختم م يرمهدیکه به ام یهر بحث. زودتر از رضوان از اتاق خارج شدم  و

 .  ختیر

صابم به خوشبخت بشه ، اع يا گهیدونستم قراره با دختر د یم ی، وقت میندار يدارید گهیدونستم د یم یوقت

 .کردم  یو بغض م ختیر یهم م

 نشدم ؟ ينجوریا ایاز دست دادن پو يبرا چرا

 .منم به اتاقم و تختم پناه بردم . و رضوان بعد از شام رفتن خونه شون  مهرداد

 کرد ؟  یم کاریبود ؟ چ یدر چه حال یعنی.  يرمهدیرو پرواز دادم تا ام المیو خ دمیکش دراز

 نداشت ؟  یبهتر بود ؟ مشکل دستش

 تونست راحت بخوابه ؟  یم شبا

 کرد ؟ ی، بهم فکر م لنیهزارم اپس کیآن ، کمتر ؛  هیدم ،  هیذره ،  هی اصالً

 .نشسته تو ذهنم گفتم  يرمهدیو به ام. سرم گذاشتم  ریو دستم رو ز دمیپهلو چرخ به
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 يبرا التیحداقل خ.  يرمهدیکنم ام یعوضش من تموم شب بهت فکر م.  یبهم فکر نکن ستیمهم ن – من

 .منه 

 زآن که غم فراق تو ، کرده تمام ، کار دل.... که تا سحر ، خون نفشانم از بصر  یشب ستین

*** 

 .نشست کنارم و اروم گفت  مامان

 بدم ؟ یجوابشون رو چ – مامان

که مامان هم من رو گذاشته تو  ارهیداره فشار م دمیدونستم انقدر خواستگار جد یم! که دست بردار نبودن  يوا

 .منگنه 

 .خواستگار ندارم  ياالن اصالً حوصله  یدون یمامان جان شما که م – من

 .؟ مادرش دوست عمته  یازدواج کن يخوا یبگم نم – مامان

 .به مامان انداختم  يکالفه ا نگاه

 يبرا ییجورا هیخواست  یکرده بود و دلش م دایرو پ شیمیچون دوست قد! منم برام لقمه گرفته بود  ي عمه

دونستم اگر خودش دختر  ینم. کرده بود  یپسرش معرف يباهاش رفت و آمد داشته باشه ، من رو برا شهیهم

 !نه  ایداد  یم شنهادیبهش پ یراحت نیداشت هم به ا

 .رو تکون دادم و با حرص گفتم  پام

 . انیب نیاگر خوب بودن بگ.  قیبابا بره تحق – من

 . ومدیازش خوشت ن دیشا. بهتره  شینیفکر کنم اول پسره رو بب یول. باشه  – مامان

 .رو راست جواب دادم  یلیخ

دوست ندارم انقدر زود . افته  یتا اومدنشون فاصله م يچند روز هی ينجوریا. بهتره  میکن قیاول تحق – من

 .کنم  نشیگزیرو جا یکس

 .کنه  کاریچ دیمامان نشون داد که اونم مثل من مونده با قیعم نفس

 . زنگ خورد  میگوش

داد و نه حاضر بود رو  یم امینه پ ومدیخوشم م. دادم  یزد و من جواب نم یزنگ م ونیروز در م هی.  ایپو بازم

 . نهیدر رو من رو بب

 .بهش گفتم و باز رد تماس زدم  "جونور  " هیذهنم  تو
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 .  ي؟ خسته شدم انقدر زنگ زد و تو جواب نداد يجوابش رو بد يواخ ینم – مامان

 .خواد صداش رو بشنوم  یدلم نم – من

 .که انقدر زنگ نزنه  یرو بهش بگ نیو هم يبهتره جواب بد – مامان

 .باال انداختم  يا شونه

 .شه  یخودش خسته م – من

 .به حالت تأسف تکون داد و بلند شد رفت  يسر مامان

 .بلند شد  میگوش امیزنگ پ يصدا

 ............. "؟  يایم.  هیفردا شب مهمون ". بود  ایطرف پو از

 .لب گفتم  ریز

 . نهیقزو ي، سنگ پا ستیرو که ن – من

 " ینیتو خواب بب "دادم  امیبراش پ و

 "برمت  یبه زور م.  نمیب یم يداریتو ب "زود جواب داد  یلیخ

 يحق دست دراز. بود رو اجرا کنه  دهیکه برام د یشدم برم و بذارم خواب یم عمراً اگه حاضر. زدم  يپوزخند

 . ارزشم باال بود . نه  ایکردم ملکه هستم  یم نییتع دیمن خودم با يرمهدیبه قول ام. نداشت 

 .رو  ياولش بلد نبود وفادار نیکه هم یکس. بودم  يادیز ایپو يبرا

و براش ارسال  " یبکن يخوا یم ینشدن که بذارن هر غلط رتیغ یخونواده م انقدر ب يمردا "نوشتم  براش

 .کردم 

چشمش  يطاقت نداشت بشنوه باال. رفت  یزود از کوره در م ایپو.  هیدونستم احتماالً عصب یو م. زد  زنگ

 .مهربون بود  شهیهم رمهديِیکامالً قطب مخالف ام. ابروئه 

 .جواب دادم  نباریا

 بله ؟ – من

 ! یزن یم یاضاف يزرا – ایپو

 ؟ ابویه گفتن .؟ به اسب شا هیچ – من

 .کنه  یعرعر م يادیخره داره ز. نه  – ایپو
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 .دلم به اون همه ادب ، پوزخند زدم  تو

. هم بهم تو نگفته بود  کباری. زد  یبا احترام باهام حرف م يرمهدیام! کجا  ایکجا و ادب پو يرمهدیام ادب

 ؟ ایاونوقت پو

 .و کوبنده گفتم  يلحن جد با

 . نهیفرهنگت هم. توقع ندارم  نیاز ا شتریاز تو ب – من

 .دلت بخواد  یلیخ – ایپو

 .حرص گفتم  با

 ؟ یکن یفردا شب جلز و ولز م يبرا گهیچرا د. رو ندارم  اقتتیل یمگه نگفت – من

 !کنن  ینم راتیدر ضمن ، وسط دعوا که نقل و نبات خ. بودم  یاون روز عصب – ایپو

 . نکرد که دلم خوش باشه  یعذرخواه هی

 حرف نزد ؟ ينجوریبار هم ا کیرو بارها مسخره نکردم ؟ چرا  يرمهدیام مگه

 ؟؟؟ ایو پو. کرد  یگفت ؟ چقدر راحت ازم عذرخواه دیجز ببخش يزیاز دستش ناراحت نشدم ؟ چ مگه

 یو من مونده بودم چرا باز هم م. هم هست  گهید یکیآورد که با  یخودش نم ياصالً به رو ایکنارش پو در

 !دم دستش بود  يا گهیدختر د یوقت یخواد با من بره مهمون

بود که من با  یدونست کس ینم. سرش خراب نکردم  يرو رو ایکرد خبر ندارم که کل دن یفکر م دمیشا

 گهیدختر د هیم به خاطر بخوا نکهیفکر کنم ، چه برسه به ا ایپو يبهش حاضر نبودم بخوام درباره  یدلخوش

 .باهاش دعوا کنم 

 .خواست ازم سواستفاده کنه لجم گرفت و گفتم  یم نکهیا از

 ؟ ستین هیفردا شب پا يبرا دتی؟ دوست دختر جد هیچ – من

 یول. کار رو کرده  نیحس حسادت من ا کیگه به خاطر تحر یم نکهیا ایکنه  یانکارش م ایکردم حداقل  فکر

 .در عوض گفت 

 .، مثل تو  نیشگیهم ایبعض. مدت لذت بخشن  هی يبرا ایبعض – ایپو

 .زد که حالم ازش به هم بخوره  ی، حرف چیکه نکرد ه انکار

که تو رو از  یکه من دوسش دارم انقدر مرد هست و انقدر خواستن یاون.  ي، نامرد ایپو یستیتو مرد ن – من

 .چشمم انداخته 
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 یستیمقدس ن میکشن مر یو هم ؟ پس انقدرا هم که خونواده ت جانماز آب مر یختیر گهید یکیا ؟ با  – ایپو

 ؟  یاهل حال! 

 .  هیو کنا شیبود و پر از ن یکامالً عصب لحنش

 .گم کن  میگورتو از زندگ – من

 .حرص جواب داد  با

 !منتظر اون روز باش .  رمیگ یم یحالت رو اساس – ایپو

 .زدم  يپوزخند

 ...پنبه دانه  ندیشتر در خواب ب – من

 .بده قطع کردم  یبتونه جواب نکهیقبل از ا و

اون همه خوب بودن  اقتیمن ل! رو  ایرو نداشتم نه پو يرمهدیام اقتیمن ل. نداشتم  اقتیمن ل. گفته بود  راست

 .رو نداشتم  يرمهدیام

 که شاخ و دم نداشت ، داشت ؟ اقتیل یب ادم

 من رو داشته باشه ؟ يرمهدیام اقتیل يرار بود کدوم دخترق. بودنم بغض کردم  اقتیل یتصور ب از

 زان که غم فراق تو ، کرده تمام ، کار دل ... که تا سحر ، خون نفشانم از بصر  یشب ستین

*** 

 .کردم  یرو دونه به دونه نگاه م مانتوها

 .رضوان  شنهادیبه پ.  دیخر میمامان و رضوان اومده بود با

دونست  ینم گهید.  امیب رونیب يرمهدیام الیو از فکر و خ. من عوض شه  يحال و هوا نکهیبه خاطر ا شتریب

 .داره  یدست از سرم بر نم يرمهدیبکنم ، فکر ام يمن هر جا برم و هر کار

مانتو  نیاز ا يرمهدیکردم ام یداشتم تو ذهنم تجسم م یمانتو ، که هر کدوم رو که بر م دیهمون خر مثل

 !نه  ای ادیخوشش م

 !اوست گرفته شهر دل ، من به کجا سفر برم ..... نشسته در نظر ، من به کجا نظر کنم ؟  اوست

از اتاق ها منتظر رضوان بود،  یکیدر  يکنار مامان که جلو. مانتو برداشتم و به سمت اتاق پرو رفتم  چهارتا

 .مامان نگاهم کرد .  ستادمیا

 ؟ يدیباالخره پسند – مامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ١٦٢ 

 !نه  ایتو تنم خوبه  نمیبب. آوردم  ییچندتا – من

 .تکون داد  يسر مامان

تا  يدینپسند يزیغصه م گرفته بود اگر چ. خوشت اومد  يزیاول از چ يمغازه  نیحداقل تو هم. خوبه  – مامان

به حال  يانقدر گرمه وا رماهیت. که خنک باشه  يبردار يزیچ هی یخواست ی؟ م یکن دیتا تو خر میبگرد دیبا یک

 .داد مر

 .کم خودش رو باد زده باشه  هیشالش رو حرکت داد تا مثالً  يبا دستش گوشه  و

 .رو باال گرفتم و رو بهش گفتم  مانتوها

 . کوتاهه  شیکیزانوم و  ریسه تاش تا ز. فکر کنم خنک باشن  – من

 .گفت  شونیابیو در حال ارز دیبهشون کش یدست مامان

برو بپوش تو تنت  رونیرضوان اومد ب! بلنده . خوره  یبه درد ماه رمضون هم م. پارچه هاشون خوبه  – مامان

 . نمیبب

 .چرخوند آروم گفت  یکه صورتش رو به طرف اتاق پرو م یدر حال بعد

و مانت.  يبردار تیوجب هی يکه باعث شد دست از سر اون مانتوها یاون امرزهیخدا پدر مادرش رو ب – مامان

 !همه جام رو نگاه کن بودن  ایکالً ب! نبودن که 

بودم و خودم  يعجوبه ا.  گرانیبه حال د يگفت پس وا یرو م نیمامانم که ا. مامان خنده م گرفت  ریتعب از

 !خبر نداشتم 

ف حر يبرا ییمقدار لباسام بلند بشه و جا هیفرستادم که باعث شد  يرمهدیصلوات به روح پر فتوح ام هیلب  ریز

 .نمونه  یباق گرانید ثیو حد

منم بعد از . مامان سه تا رو انتخاب کرد  شنهادیبه پ. و نشونمون داد  دیدونه به دونه مانتوهاش رو پوش رضوان

آبان ماه دست از سرش بردارم و  يکه به قول مامان تا آخرا دمی، هر چهارتا رو خر میانتخاب يمانتوها دنیپوش

 .کنم  رونیمانتو رو از سرم ب دیفکر خر

،  دمید یرو م نشینگاه پر از تحس یکه وقت يوا.  نهیتا بابا هم بب دمیپوش گهیبار د هیخونه هم مانتوها رو  تو

قد مانتوهام بلند شده  نکهیا ایخوشش اومده بود  ومدیانقدر مانتوها بهم م نکهیاز ا دمیفقط نفهم. بردم  یلذت م

 !بود 
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تازه ش رو  ياز مانتوها یکیرضوان هم . پدر و مادر رضوان  ي، رضوان و مهرداد قرار بود شام برن خونه  شب

 .زانوش  يبه تنش بود و قدش هم تا باال دهیسبز روشن که چسب يمانتو هی.  دیپوش

 .موقع رو کرد به مامان و گفت  همون

 . ادی؟ بهم م دهیچطورم مامان سع – رضوان

 .نگاهش کرد و گفت  نیبا تحس مامان

 . ادیبهت م یبپوش یمادر هر چ یتو ماه. هزار اهللا اکبر  – مامان

 .هم رو به بابا گفت  بعد

 ؟ دیمگه نه جمش – مامان

 .تکون داد  يبعد هم سر. به رضوان انداخت  یآوردش و نگاه نییپا یروزنامه ش بود ، کم ریکه درگ بابا

دختر ما رو  نیعروسمون ا یکردم تو بش یمن فکر م!  يزیچ هیفقط .  ادیبهت م یلیخ. آره بابا جان  – بابا

تو هم آب  يکرده که مانتوها يکار نمیب یاالن م. ذاره  یرو کنار م شیمثقال مین يو مانتوها یکن یدرست م

 !بره 

 .رو به بابا گفتم  یساختگ یخنده و من با ناراحت ریحرف ، همه زدن ز نیا با

 شه ؟من چ يمانتوها – من

 .باال انداخت و گفت  ییابرو بابا

 . ریشما به دل نگ. شما گوشه بابا جان  يمانتوها – بابا

 .خنده  ریباز همه زدن ز و

 .خنده ش رو به بابا گفت  ونیم مهرداد

مارال که چادر . پوشه  یچادر م ریتازه ، رضوان ز. مارال  يمانتوها زن من بهتر از مانتوها ییخدا – مهرداد

 !نداره 

 .بهش چشم غره رفت تا سکوت کنه  مامان

 يلحظه از ذهنم گذشت ، اون روز تو کوه ، من با اون مانتو هی. بود همه شون با مانتوهام مشکل داشتن  معلوم

کرد ، چه من رو نگاه  ی؟ وقت دیکش یشدم و خودم رو تو بغلش انداختم ؛ چ يرمهدیمحرم ام یقرمز کوتاه ؛ وقت

 ........ نکهیا ایدرباره م کرد ؟ خوشش اومد  يفکر

 .و رو بهش گفت  دیرفت صورت مامان رو بوس رضوان
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که براش در  يدوتا دختر نیشه ا یبشه و راض ادهیپ طونیرضا از خر ش نیا دهیمامان سع نیدعا کن – رضوان

 . نهیبب ادیرو ب مینظر گرفت

 . دیرضوان کش يبه بازو یبه حالت نوازش دست مامان

 . دخترا باشه  نیاز ا یکیانشااهللا قسمتش به . توکل بر خدا  – مامان

 . گفت  يا "خدا کنه  "زد و  يلبخند رضوان

رضوان . گردن  یهست که براش دنبال دختر م یدونستم چندماه یم.  رنیرضاشون زن بگ يخواستن برا یم

. کنه  دایبرادرش پ يتموم برا یدختر همه چ هیواست خ یدلش م. که هم ذوق و شوق داشت و هم نگران بود 

 ! گهیخواهر بود د. کنه  ینگاهش م دارانهیرسه خر یکه م يدونستم به هر دختر یم

داشت ؟ دنبال دختر  جانیازدواج برادرش انقدر ه ينرگس هم برا یعنی.  يرمهدیپرواز کرد سمت ام فکرم

 گشت ؟ یمناسب براش م

 . الشیمن موندم و خ.  يرمهدی، باز من رفتم تو فکر ام و مهرداد که رفتن رضوان

 .موندم و حسرت نداشتنش  من

 ...... يخانه نه ا نیا قیال...  ينه ا وانهیکه د گفت

 .در خونه  يموندم و خاطرات اون شب تو کوه و اون شب جلو من

 .مشت حرف  هیموندم و  من

 ........... يرمهدیام الیو شب و خ من

 زآن که غم فراق تو ، کرده تمام ، کار دل...... که تا سحر ، خون نفشانم از بصر  یشب ستین

*** 

 !گرفته بودم  عزا

 .شب جمعه ، شام دعوت کرده بود  يخانوم درستکار زنگ زده بود و همه مون رو برا عصر

 "زشته .  يایب دیبا "گفت  یو مامان م. رم  یگفتم نم دمیکه شن يلحظه ا از

 !تفاوت باشم  یب يرمهدیتونستم برم و نسبت به ام ینم. برم  تونستم ینم

 !من قول داده بودم . قولم با خدا بزنم  ریتونستم ز ینم

 .آخر هم گفت . کرد  فیرو براش تعر یکه اومد خونه ، مامان همه چ بابا

 ؟ هینظر شما چ.  ادیگم زشته ن یمن که م – مامان
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 ستیشما ن يکه مثالً حواسم به حرفا ونیزیبه تلو رهیمبل و خ يسته روتکون داد و رو به من نش يهم سر بابا

 .؛ گفت 

 ! مارال بابا  – بابا

 .به سمتش  برگشتم

 .دعوتمون کردن . زشته . گه  یمادرت راست م – بابا

 . دمیکش یقیعم نفس

 .  ستیزشت هم ن. بابا  امیمن نم – من

 .گفت  يکفر مامان

 بگم ؟ دروغ بگم ؟ یمن چ ییکجا دنیاگر پرس – مامان

 .رفت گفت  یکه به سمت آشپزخونه م یبلند شد و در حال بابا

 .  يایبهتره ب یول. خودته بابا  لیهر جور م – بابا

 !که از قول و قرار من و خدا خبر نداشت  بابا

 .که بابا نفهمه رو به مامان گفتم  یآروم يهم فشار دادم و با صدا يرو از حرص رو لبم

 !قولم  ریتونم بزنم ز یخب من که نم! رو بذار کف دستشون  یبرو همه چ.  یخواد دروغ بگ یشما نم – من

 .تکون داد  يسر مامان

به قول و  یبرم بپرسم و اون بگه اومدنت ربط یروحان هیمشکلت فقط قول و قرارته ؟ من اگه از  – مامان

 ؟ يایب یش یم یقرارت نداره راض

 تیرضا. کنم  کاریگفت چ یکاش خود خدا بهم م! بگم  یچ دیدونستم با یاصالً نم. نگاهش کردم  درمونده

 بود ؟  یخدا در چ

 .سرم گذاشتم و رو به آسمون گفتم  يدستم رو رو کالفه

 .................راه جلو پام بذار  هی؟ خودت  ایکنم خدا کاریچ – من

 .کنم  کاریو بهم بگه چ ادیو انگار منتظر معجزه ، که خود خدا ب. سرگردون بودم  یلیخ

*** 

 .رو گذاشت رو بهش گفتم  یکه گوش رضوان

 جوابش درسته ؟ یحاال تو مطمئن – من
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 .نگاهم کرد  مبهوت

 ؟ یچ یعنی – رضوان

 . خوب آخه ممکنه درست جواب نده  – من

 .کرد  یاخم

مگه . ؟ قرآن کتاب خداست  ي، اونوقت استخاره به قرآن رو قبول ندار يدار مانیا تو به فال حافظ – رضوان

 ؟ يریاز خودش جواب بگ یخواست ینم

 .تکون دادم  يسر

 ... دیگم شا یم یول. آره  – من

 .ادامه بدم  نذاشت

 یعنیچرا ؟  یخون یاالن که خودت قرآن م.  يزیچ هی يزد یحرف م ينجوریا شیاگر چند ماه پ – رضوان

 ؟ يوردین مانیهنوز بهش ا

 .داشتم  مانیمن که به قرآن ا.  گهیگفت د یم راست

 .دارم  مانیبه قرآن ا – من

 .مونه  ینم يا گهیپس حرف د – رضوان

 .غر نزنم  نیاز ا شترینشست که بهم نشون بده بهتره ساکت باشم و ب يطور و

 . دیاستخاره رو پرس ي جهینماز مسجد محلشون تماس گرفت و نت شیبعد دوباره با پ قهیدق ده

 یو به واقع معن. قرآنم بخونم  يرو از رو شیتا خودم هم معن دیو سوره رو برام پرس هیآ یحت. اومده بود  خوب

 .بهم داد  یداشت و حس خوب ییبایز

 یانتخاب لباس ، باهاشون راه يابا مامان و رضوان بر یکشمکش حساب کیهم پنج شنبه شب ، بعد از  باالخره

 .شدم 

فاصله  يرمهدیام ي دهیمن و عق نیکوتاهم به خودم نشون بدم که چقدر ب يمانتوها دنیخواستم با پوش یم من

 .حرصم رو به خاطر نداشتنش کم کنم  ينجوریست و ا

ذاشت و با  یسر جاش م رضوان اون رو ایمامان و  ایاوردم  یم رونیاز لباس هام رو از کمد ب یکیهر بار  یول

 .درست انتخاب کنم  يمانتو هیخواست که  یتشر ازم م

 .شد  ریبود قائله ختم به خ یکه رنگش آب میداریتازه خر ياز مانتوها یکی دنیسر هم با پوش آخر
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*** 

 .تابم کرد  ی، ضربان قلبم ؛ ب میستادیدر خونه شون که ا پشت

 ییهوا دنشیتا با د ستیکنم اون مال من ن نییقرار بود به قلبم تلق. رو که مال من نبود  یاون نمشیبود بب قرار

 .نشه 

 شد ؟ یم. ذاشتم  یحوا بودن رو کنار م دیبا

 . ستادمینفر ، پشت سر مهرداد ا نیدر به رومون باز شد رفتم و اخر یوقت

 .نفر من  نیو آخر. مامان و بابا ، بعد هم مهرداد و رضوان وارد شدن  اول

نتونم  دمیترس یمنم م. کرده  ییترسه همه بفهمن کار خطا یکه م یمثل مجرم. داشتم  یترس قدم بر م با

 .بزنم  ادیرو با رفتارم فر دنشیخوددار باشم و ذوق د

 .به استقبالمون  اطیاومده بودن تو ح يرمهدیدرستکار همراه نرگس و ام يو آقا خانوم

تا کنکاش نکنه صورت  دمیو نگاهم رو دزد. کردم  "سالم  " یآروم يبا صدا دمیبه روشون که رس رو

 .رو  يرمهدیام

 .زد  یدو دو م يرمهدیام يدست بانداژ شده  يرو میچشم رینگاه ز یول

اون . شد و همه مشغول صحبت شدن یمیزود صم یلیمبل ها ، جو ، خ يورود به داخل خونه و نشستن رو با

 .کردن  یهم م ییرایپذ یگاه يرمهدیو ام درستکار يوسطا هم آقا

نقش و  نکهیکرد و ا یم فیسره داشت از چادر نرگس تعر هیرضوان . رضوان و نرگس نشسته بودم  کنار

نگاهم زوم  یحواس یوقت از ب هیداشتم به حرفاشون توجه کنم که نکنه  یمنم تموم مدت سع. نگارش قشنگه 

 .بشه  يرمهدیصورت ام

 .منقلب شدم  " دییبفرما "رو جلوم گرفت و با لبخند گفت  ینیریظرف ش یوقت یول

ضربان قلبم رو  يو جلو نمیتونستم اون خنده ها رو بب ینم. شدم  یدر مقابل خنده هاش خلع سالح م من

 .  رمیبگ

 .... ياصرار کرد دنتیخند نیبا ا...... وابسته کردن دل من  واسه

 .بشم  الیخ یرو ب یدوم من بودن عاشق شد با اون خنده هاش که انگار خالق ینم

 ........... يتولد منو تکرار کرد..... لبخندات هر روز  ياندازه  به
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باعث  نیو هم. قول و قرارم با خدا بود  يادآوریکنم  دایخودم تسلط پ يرو یشد کم یکه باعث م يزیچ تنها

 .شد بغض کنم  یم

 .که نرگس به رضوان گفت  دمیرو که داخل ظرف جلو روم گذاشتم شن ینیریش

 .ساکت بوده  دمشیانقدر ساکته ؟ هر بار که د شهیخواهرشوهر شما هم نیا – نرگس

 .بهم انداخت و جواب داد  ینگاه رضوان

 .هم پر شر و شوره  یلینه اتفاقاً برعکس خ – رضوان

 .باال رفته برگشت به سمتم  يبا ابروها نرگس

 ؟ یش یانقدر ساکت م یرس یپس چرا به ما م – نرگس

 .لبام نشوندم  يبه زور رو يلبخند

 ! نیکن رونمیاز خونه تون ب قهیترسم سر دو دق یم – من

 .و گفت  دیخند نرگس

من  ینیش یکه ساکت م ينجوری؟ ا يانجام بد يخوا یم ياتاق من که هر کار میبر يخوا یم – نرگس

 .گذره  یکنم بهت خوش نم یشم فکر م یمعذب م

 .ن دادم تکو يسر

 يرو بذارم رو نجایو ا امینبودن ب يرمهدیدرستکار و آقا ام يروز که آقا هیدم  یقول م. خوبه  نجایهم – من

 .سرم 

 . قبول . باشه  – نرگس

 .من انداخت  يبه مانتو ینگاه مین بعد

 ؟ ياریمانتوت رو در ب یکه بتون ارمیچادر برات ب هی يخوا ی؟ م یراحت ينجوریمارال جون ا – نرگس

 سرم نگه دارم ؟ يچادر رو ستمیمن بلد ن نکهیگفتم ؟ ا یم یچ. باال رفته نگاهش کردم  يابروها با

 .به سمتش  میرضوان برگشت يخنده  از

 .چادر سر کنه  ستیبلد ن. تعارفا به مارال نکن  نینرگس جون از ا يوا – رضوان

 .باال رفته برگشت سمتم  يبا ابروها نرگس

 گه ؟ یراست م – نرگس

 .رو مظلوم کردم و گفتم  خودم
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 .گه  یراست م – من

 ؟ يتاحاال چادر سرت نکرد یعنی – نرگس

 .گفتم  صادقانه

 .ندارم  یخوب ي ونهیمن با چادر م. نه  – من

 ؟ یچادر سر کن يکه بخوا یهم نرفت ارتیتا حاال ز یعنی – نرگس

 .من رضوان جواب داد  يجا به

 هیبه ثان هیکنه ثان یچادر سرش م یوقت.  ارتیبا مارال برو ز يچند ساعت بخند يخوا یاگر م یعنی – رضوان

 .افته  یطرف م هیهر بار از .  یجمع کن نیزم يچادرش رو از رو دیبا

 . دیخند و

 .و با بهت گفت  دیرضوان خند انیهم از طرز ب نرگس

 . نمیبار بب هی دیبا. شه  یباورم نم – نرگس

 .خواهرشوهر من انقدر خوب و خانومه که من عاشقشم  نیعوضش ا – رضوان

 .حرف زد و گفت  نیاز ا يلبخند نرگس

 يو حرفا يرمهدیام يها فیبا تعر. ازش خوشم اومد  دمیمن از همون روز اول که مارال جون رو د – نرگس

 .کامل مطمئن شدم به تک بودنش  گهیاالن شما د

 گفته من تکم ؟ یعنی! گفته  یاز من چ يرمهدیام من تو دلم قند اب شد و رفتم تو فکر که و

 .دوستانه خورده شد  یطیتو مح شام

شام هنرش رو به  زیم يبایز نییدرستکار با درست کردن زرشک پلو با مرغ و خورش بادنجون و تز خانوم

 .گذاشت  شینما

. مادرش باشه  هینش شبحق دادم که دلش بخواد ز يرمهدیقاشق از غذام رو خوردم تو دلم به ام نیاول یوقت

 .دستپختش حرف نداشت 

 .برگشتن  ییرایاز شام پدر ها و مادرها به سالن پذ بعد

 .هال نشستن به حرف زدن  يتو يمبل ها يو مهرداد رو يرمهدیام

 . مینشست کشونیکوچ يکنار باغچه  يها یصندل يو رو اطیتو ح مینرگس ما سه نفر رفت شنهادیپ به

 .بود  یاطلس يقرار داشت و پر از گل ها اطشونیگوشه از ح هیکه  یکیکوچ ي باغچه
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 .رو به نرگس گفت  رضوان

 ! يبهم بد یچادرت رو ازش گرفت يکه پارچه  ییقرار بود آدرس جا یراست – رضوان

 .دست چپش  يدست راستش رو زد رو نرگس

 . ارمیرم برات م یاالن م.  دیببخش.  یگ یراست م – نرگس

 . شده بودن  یمیزود با هم صم یلیخ. بلند شد رفت سمت ساختمون  و

 .به باغچه انداختم  ینگاه

 !هستن  یخوش رنگ يها یاطلس – من

 .کرد  دییحرفم رو تأ رضوان

 .شه  یم یدگیمعلومه بهشون رس. آره  – رضوان

نرگس  دنیمنتظر د. باز شدن در خونه شون ، سرم رو به طرف ساختمون چرخوندم  يبا صدا. تکون دادم  يسر

 .به دست  ییچا ینیبا س.  دمیرو د يرمهدیبودم که در کمال تعجب ام

 .نکردنش نگاه ازمون گرفت  دایگشت که با پ یانگار دنبال نرگس م. به سمتمون انداخت  ینگاه

 .ببره داخل و بده دست نرگس  ای ارهیب رو ینیخودش س. کنه  کاریکردم مونده چ حس

 ، خسته شه ، بلند شدم و رفتم طرفش   ینیگرفتن س یدست هینکنه به خاطر  نکهی، از ترس ا ناخودآگاه

 .رو از دستش گرفتم  ینیدر باال رفتم و س يجلو يدو تا پله  از

 .ممنون  – من

 نرگس کجا رفت ؟. کنم  یخواهش م – يرمهدیام

 .گفتم  يچا ینیبه س رهیخ

 . ارنیب يزیرفتن داخل چ – من

 .به دلم چنگ انداخت  یکیخواست بره داخل که انگار  یم

صداش آروم  دنیتابم رو با شن یتونم باهاش حرف بزنم و دل ب یگفته بود نم یک ینبود مال من بشه ول قرار

 کنم ؟

 . دمیپرس عیسر

 دستت بهتره ؟ – من

 .جواب داد  یبخش نانی، با لبخند اطم به سمتم و بدون نگاه کردنم برگشت
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 !بهتره  – يرمهدیام

 .باز با اون لبخندش به قلبم ضربان داد  و

 ......تونه  ینم گهینه د...... خواد آروم بزنه  یم... زنه  یقلب من تند م ضربان

که  یفکر کن نیبه ا ستیقرار ن!  يخودت رو جلوش موجه نشون بد ستیتو ذهنم گفت تو که قرار ن یکی

 ..شه که  ینم يزیچ. کن  تشیکم اذ هی.  یپس بشو همون مارال قبل. روز شوهرت بشه  هیممکنه 

 .جوالن دادم  ثمیبه ذهن خب. فکر لبخند به لبم اومد  نیبا ا و

 .هوا موند  يبرداشت به سمت در خونه که با حرفم پاش رو قدم

 . ایتبحر دار گرانیدر دق دادن د – من

 .گذاشت و با تعجب گفت  نیرو زم پاش

 چطور مگه ؟ – يرمهدیام

 . میدیتا خبر زنده بودنت رو شن میو زنده شد میمرد – من

 .لبخند زد  باز

 ؟ نینگرانم بود – يرمهدیام

 .با قول و قرارم منافات داشت  نیدل گرفتارم بود و ا يگفتنم نشون دهنده . بگم آره که سکوت کردم  اومدم

 .جواب سوالش رو بدم گفتم  نکهیبدون ا نیهم يبرا

 . یحاال حاالها به فکرش نباش دوارمیام. رو  تیکنه سفر بعد ریخدا به خ – من

 .بشه  بمینص ایاون دن طیسره بل هیبعد  يفکر کنم دفعه  – يرمهدیام

 . دینازك کردم که ند یچشم پشت

 ! يپس فکرش رو کرد – من

 . هیسفر برم سور هی دیشا – يرمهدیام

 .داشت  یخوب ي ونهیکه جنگ بود م يکالً با جاها. گرفت  لجم

 .آشکار گفتم  یحرص با

 .شه  یم یازت راض شتریب لمیعزائ. سر برو نوار محترم غزه که کارت راحت تر بشه  هی.  گهینه د – من

 .حرصم رو خوابوند  لبخندش

 ! نیزودتر از دستم خالص ش نیمعلومه دوست دار – يرمهدیام
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 .گفتم التماس  با

 .بعد انقدر دقمون نده  يتو رو خدا دفعه  – من

 !کات بشه  شیقرار بود نقشم تو زندگ یشم ؟ وقت یکه دفعه بعد اصالً من خبردار م دمیتو دلم به خودم خند و

 . و رو کرد  ریکه گفت دلم رو ز " یچشم "

 ؟  یانقدر حرف گوش کن ؟ آدم انقدر خوب و خواستن پسر

 .. " ینیش یبدجور به دل آدم م ينجوریا. انقدر خوب نباش  "خواست بزنمش و بگم  یم دلم

 .کنم بحث رو ادامه دادم  یخال شیذهنم رو از دلچسب نکهیا يبرا

 سفر ؟ نیواقعاً ارزش داشت ا – من

 .سرش رو تکون داد  يجد یلیخ

 .کردم  یکه فکرش رو م يزیاز چ شتریب – يرمهدیام

 .رو لوس کردم  خودم

 ؟ يدعام کرد – من

 یم.  "کنه  یآدم اصالً بهت فکر هم نم نیا.  نیبب "تابم بگم  یکه به دل ب. خواست بگه نه  یچقدر دلم م و

تاب ترم کرد و هم دلم بدجور خواست  یکه زد هم ب یحرف یول. کنه  یم مییگفتنش هوا "آره  "دونستم 

 .آدم رو به روم بودن رو  نیا يحوا

 . نیآقا افتاد ، اولن نفر شما تو ذهنم اومد يشش گوشه  حیکه چشمم به ضر نیهم – يرمهدیام

 ...؟  یهمه خوشبخت نیمن و ا. کرد  یجمعم م ومدیم دیبا یکیکه  يوا

 .غمزه گفتم  یبا کم. خوددار باشم  نتونستم

 ؟ يبود ادمی – من

 .ساقطم کرد  یلحن پر از عمقش از هست و

 .... ادیز – يرمهدیام

 کنه ؟ یم کاریفکر نکرد با دل دختر رو به روش چ. نبودم  دنیبه نفس کش قادر

 . صورتش بودم  مبهوت

انگار از حرف خودش متعجب بود که ابروش رو باال داده . ابروش رو لمس کرد  يرو باال برد و گوشه  دستش

 .بود 
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 ! گهیدعاتون کنم د نیخب ، گفته بود – يرمهدیام

گفت آسمون به  یاگر اون جمله رو نم یعنی..  " يگفت ؟ به خاطر دعا تو ذهنش بود یچ يدید "دلم گفتم  تو

 . گهیخودم خوش باشم د ياهایذاشت تو رو ی؟ خوب م ومدیم نیزم

 .چقدر خورده تو ذوقم  ارمیخودم ن يکردم به رو یسع

 .کنم گفتم  تشیاذ شتریب نکهیا يبرا

 ؟ يآورد یبرام سوغات – من

 .شه  یمقدار شرمنده م هی وردهین يزیکه چون برام چ دمیتو دلم بهش خند و

 .زد  يمحو لبخند

اگر . خودمه  ي قهیفقط بگم که سل. دادنش باشه  يبرا یفکر نکنم امشب زمان مناسب یول. آوردم  – يرمهدیام

 . دییعفو بفرما ومدیخوشتون ن

 .شدم  یم عیکه چقدر من داشتم ضا آخ

ضربان . گرفت  یضربان م. طرف دلم که اصالً گوش به فرمان من نبود  هیو از  يرمهدیام يطرف حرفا هی از

 . یگرفت با هر حرف یم

 .نکرد  میاریجواب دادن  يانقدر حرفش دور از ذهن بود که مغزم برا. بگم  یچ دیدونستم با ینم. کردم  سکوت

 .دراز کرد  ینیرو به طرف س دستش

 .ون عوضش کنم برم برات. سرد شد  اییچا – يرمهدیام

 . يحاال به هر بهانه ا. باهاش حرف بزنم  شتریخواست ب یدلم م. رفت  یم دینه نبا.  دمیرو عقب کش ینیس

 .شه  ینم شیزینخوره چ ییشب چا هیرضوان هم . بعد از شام عادت ندارم  ییمن به چا. خواد  ینم – من

 .نداره  یصورت خوش ادیحرف زدنمون ز. پس من برم داخل  – يرمهدیام

 .لباسش رو چنگ زدم  نیآست

 . میستیبازه و تنها ن يهم که فضا نجایا.  ستیکه حواسش به ما ن یکس – من

 . نشیخشک شد به آست نگاهش

 .گفتم  يکه مطمئن بودم تو ذهنش نقش بسته باشه ، با طلبکار ییاز فکرا يکفر

 .دم هم محرم و نا محرم داره ؟ خالف شرع که نکر نی؟ است هیچ – من

 .گفت  یو با لحن خاص آروم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ١٧٤ 

 . نهیبب یممکنه کس – يرمهدیام

 . ستین یحاال که کس – من

 .ذهنش منحرف بشه با ناز گفتم  نکهیا يبرا بعد

 ؟ يرمهدیبگم ام يزیچه چ – من

 .که بلد بودم ادا کنم  یلحن نیکردم با خاص تر یاسمش رو سع و

 ؟ یبه اون همه زن کمک کن يچه جور یخواست یم يشد ینم یاگه زخم – من

 . مون اشاره کردم  غهیبه علت ص میمستق ریغ

 . دیخند

 . دهیبود که منظورم رو فهم نیا يلبخندش نشون دهنده  و

در . نوع کمکا نکنم  نیاز ا گهیخوندم پشت دستم رو داغ کردم که د غهیبار که ص هیمن همون  – يرمهدیام

 .حالله  غهیا صگم ؛ تا چهل ت یضمن ، محض اطالعتون م

 .  رونیزد ب یداشت از حدقه م چشمام

کردن من بد  غهیگفت ؟ پشت دستش رو داغ کرده بود ؟ مگه ص یچ نیا.... و ... ؟ و  یو حاضر جواب يرمهدیام

 بود ؟

 کردناش ؟ تیبود به خاطر اذ یهنوز از دستم شاک یعنی... بود ؟ نبود ؟  بد

 .رو گذاشتم تو دستش  ینی، س يکفر

 کنن ؟ یم ییرایاز مهمون پذ ينجوریا. رو عوض کن  اییبرو چا – من

 .شد  شتریب لبخندش

 ؟ نیناراحت شد – يرمهدیام

 . رینه خ – من

 .با غضب گفتم که لبخندش جمع شد و مظلوم گفت  نیهمچ

 .رو عوض کنم  اییبرم چا – يرمهدیام

 خواست بره ؟ کجا ؟ یم

 .رو از دستش گرفتم  ینیس عیسر

 . رهیگ یدستت درد م. بده من . خواد  ینم – من
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زود  یلیخ یول. فهمونم که نگرانشم  یدارم علناً بهش م دمیجمله رو گفتم که اولش نفهم نیفکر ا یب انقدر

 .گفتم  یچ دمیفهم

 .گفتم  یچ دیداد فهم یمحوش و سکوتش هم نشون م لبخند

 .ذهنش رو از حرفم منحرف کنم گفتم  نکهیا يبرا

 ؟ یخواب یم يشبا چه جور – من

 .ابروهاش رفت باال  دهینکش هیثان به

 بله ؟ – يرمهدیام

 ؟ یخواب یم يگم شبا چه جور یم – من

 .با انگشتم به دست بانداژ شده ش اشاره کردم  و

 .به دستش  دیبعد ردش رو گرفت تا رس. متعجبش رو به انگشتم دوخت  نگاه

 .آهان  – يرمهدیام

 .داد  رونیرو با صدا ب قشیو بازدم عم.  دیبه پشت موهاش کش یلحظه بعد دست چند

 . دمیلحظه منظورتون رو نفهم هی.  دیببخش – يرمهدیام

 ؟ هیمنظورم چ يفکر کرد – من

 .رو گاز گرفت  لبش

 .حواسم به دستم نبود .... راستش  – يرمهدیام

 .که احتماالً راجع به حرفم تو ذهنش نقش بسته بود ، چشم گشاد کردم  يلحظه از فکر هی

 منظورم به لباسته ؟ يفکر کرد – من

 !رفته  شیفکرش تا کجا پ یعنیو . جوابم بود  سکوت

 .خنده  ریز زدم

 .ناجور انداخته بودم  يبشر رو به فکرا نیا بدجور

 .تم با همون حالت گف.  رمیخنده م رو بگ يتونستم جلو ینم

 !انقدر ذهنت منحرف نبودا  ییخدا – من

 . دمیباز خند و

 .زد  ینیشرمگ لبخند
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 .اصالً حواسم به دستم نبود .  دیببخش – يرمهدیام

 . دمیخند باز

 . يرمهدیام یاز دست رفت – من

 ...لحظه فکر کردم  هیکه  نیکن یم تیاز بس شما اذ – يرمهدیام

 .حرفش رو خورد  و

 .اومد  یم بند نم خنده

 . نیبر یکردن من لذت م تیاز اذ نکهیمثل ا – يرمهدیام

 . دمینشون دادن حسم کش يرو برا کلمات

 . بیچسبه عج یم – من

 .تکون داد  يسر

 .تموم شد گفت  دنمیخند یوقت

 .مطلع شدن  بتمیفکر کنم همه از غ. مرخص شم  نید یاجازه م – يرمهدیام

 .کرده بودم  تیاذ يادیز. بود  بس

 .بعد  يباشه برا تایاذ ي هیبق. باشه  – من

 .از دست شما  – يرمهدیام

 .رفت  و

 .رضوان نشستم  شیتو دستم برگشتم و پ ینیس با

 . ایخوبه با خدا قول قرار داشت. تو هم که سرگرم عشقت . خشک شد  اییچشمم به چا – رضوان

 . شد  یچشمم دور نم ياز جلو شیلحظات پ ریبودم به در ساختمون و تصو رهیخ

 .همون حالت جواب دادم  در

 . نمشینب گهیممکنه د. کردم  یداشتم از لحظات در کنارش بودن استفاده م – من

 . شیدیبازم د دیشا – رضوان

 .زد  یحرف م مشکوك

 تو ذهنته ؟ یچ – من

 .به سمتم خم شد  یو کم. زد  یچشمک
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 ؟ خوره یما م يبه نظرت نرگس به درد رضا – رضوان

 ؟ نرگس ؟ یچ – من

 .به رضا نشونش بدم  يبهونه ا هیخوام به  یآره م – رضوان

 ؟ يچه بهونه ا – من

 . شیداد به صندل هیتک دوباره

 . دیخر – رضوان

 .سکوت نگاهش کردم  در

 .رو گرفت سمتش  يو کاغذ. اومد  نرگس

 .  رمیرو ازش بگ قیزنگ زدم دختر خاله م که آدرس دق. شد  رید دیببخش. آدرس  نیا – نرگس

 .به آدرس انداخت  ینگاه رضوان

نرگس  يایشه خودتم باهام ب یم. نکنم  دایترسم مغازه رو پ یم. منطقه رو نرفتم  نیمن تا حاال ا – رضوان

 جون ؟

. بهتره  میچند روز مونده به ماه رمضون بر نی؟ اگه بشه تو هم يبر يخوا یم یفقط ک.  امیباشه م – نرگس

 . میش یم تیرمه دهن روزه اذآخه هوا گ

 .تکون داد  يسر رضوان

 .هر روز وقتت آزاد بود بگو . باشه  – رضوان

 شنبه بعد از ظهر خوبه ؟ – نرگس

 . هیعال – رضوان

 .رو به من گفت  و

 مارال ؟ يایتو نم – رضوان

 .کنم  ی؟ من که چادر سر نم نیریبگ يپارچه چادر نیخوا یمگه نم – من

 .زد  يلبخند نرگس

 .همه شون هم قشنگن . هم داره  گهید يپارچه ها – نرگس

 .تکون دادم  يسر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

 . امیمنم م – من

*** 

گرفتم نمازم رو بخونم که همون موقع رضوان زنگ زد و ساعت قرارش با نرگس رو گفت و آخرش اضافه  وضو

 . و ما رو ببره . دنبالمون  ادیب يرمهدیکرد قرار شده ام

 . بهم کرد و ذوقم کور شد  یکه مامان اخم يطور. افتادم  یپس ماز شدت ذوق  داشتم

 ؟ یچقدر ذوق کن یخواست یم ستیوگرنه معلوم ن يخوبه که با خدا قول و قرار دار – مامان

 .رو مظلوم کردم  خودم

 ! یخوب نیدختر به ا – من

 ؟ انیب خواستگارا نیبگم ا یبگو ک ایمظلوم باز نیذوق کردنا و ا نیا يبه جا – مامان

 .کردم  یاخم

 .بعد تو رو خدا  يبذار برا.  ریامروز حال من رو نگ هی. مامان  يوا – من

 .تکون داد  يسر

 .مارال  يد یآدم رو دق م – مامان

 نکهیبا فکر ا. کنم  یکه چرا حرفش رو گوش نم. قهر کرده بود باهام  یمثالً کم. رفت سمت اتاق خوابشون  و

 . يرمهدیسمت ام دیذهنم پر کش ارمیرم و از دلش در م یبرگشتم م یوقت

 .مثل برق از ذهنم گذشت  يفکر.  دیکش یکردنش بدجور تو وجودم زبونه م تیاذ حس

 .  دمیخند انهیموذ

 .رفت  یعکس العملش ضعف م دنید يآخ که دلم برا! بودم  دهیکش ينقشه ا عجب

 .و بعد رفتم سراغ کمدم  فمیکمورد نظرم رو گذاشتم تو  يد یاز حاضر شدنم س قبل

 .  دمیبلندم رو پوش دیسف يمانتو همون

 .رفتم  رونیگفتم و ب "خداحافظ  " هیزنگ در ، بلند  يصدا با

رضوان . خودش پشت فرمون بود و نرگس هم کنارش نشسته بود . در خونه مون بود  يجلو يرمهدیام نیماش

 .نگاهش به سمت من بود  نیعقب ماش یهم رو صتدل

 .کردم  "سالم  "کنه سوار شدم و بلند  یخواد رانندگ یم یدست هی يچه طور نکهیفکر ا با
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 یم یبا دست راستش که سالم بود رانندگ شتریکرد و ب یآروم حرکت م. حرکت کرد  نیرو دادن و ماش جوابم

 .رد ک یدست چپش فرمون رو کنترل م يخواست دنده رو عوض کنه با نوك انگشتا یهم م یوقت. کرد 

 .دلم خداخدا کردم بتونم نقشه م رو اجرا کنم  تو

بتونم نقشه م رو اجرا کنم  نکهیا يبرا میکه شد یاصل ابونیوارد خ. گفت  ینم يزیچ یساکت بودن و کس همه

 .و گفتم  دمیخودم رو به سمت جلو کش ی، کم

 ؟ میسکوت خالص ش نیاز ا میگوش کن نیندار یآهنگ.  میساکت یلیفکر کنم خ دیببخش – من

 .تکون داد  يسر يرمهدیام

 .کنم  یاالن روشن م – يرمهدیام

 .دستگاه پخش رو زد  و

 .  دیچیپ نیتو ماش يافتخار يصدا

 روشن کن  یبه چراغ نگاه... ، دل ما را  یگاه ارای ارای

 ....روشن کن  یآه دنیبه دم...  حایتار دل را ، چو مس چشم

 .جلو  دمیخودم رو کش عیسر

 .دم  یگوش نم یمن سنت يوا – من

 .به سمتم  دیچرخ نرگس

آوردم  یخودم م يها يد یدونستم ، از س یاگه م. ده  یگوش م یآقا داداش ما فقط سنت نیا.  یآخ – نرگس

 .کنم  یمن پاپ هم گوش م. 

 .گفتم  یخوشحال با

 ؟ شیبدم بذار. دارم  يد یمن با خودم س – من

 .بده  – نرگس

 .آوردم و دادم دستش  رونیمورد نظرم رو ب يد یو س فمیبردم تو ک دست

 .کن  ادیولومش رو هم ز. قربون دستت  – من

 . هیعال يرمهدیام يآهنگش برا نیدونستم همون اول یم. رو گذاشت  يد یهم س نرگس

اخمش نشون . به سمت پخش انداخت  ینگاه.  دیچیپ نیمانکن تو ماش یساس يبعد آهنگ گوشواره  هیثان چند

 . ومدهیآهنگ خوشش ن تمیداد از ر یم
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رو از اون همه  نیفقط ماش. گه  یم یچ میبشنو میکه نتون ينه اونقدر یول. برد و صداش رو کم کرد  دست

 .کوبنده خالص کرد  تمیر

 .نگاه به رو به رو دوخت  دوباره

شد به  رهیدنبال هم ، نگاه از رو به رو گرفت و بهت زده خشروع شدن متن آهنگ ، و روون شدن کلمات به  با

 . رهیخواست بگ یانگار جواب بهتش رو از اون م. پخش 

 یم نیرو به روش و پخش ماش ریمس نیشد و نگاهش ب یم شتریگذشت بهتش ب یبه لحظه که م لحظه

 . دیچرخ

منو  یوقت..... نشو  يتو همباز یو با کس نرو یبه جز مانکن با کس..... نشو  يبرگرد جون من انقده اطفار ایب

 خنده  یم قهیقربون اون لباش برم که دم به د..... بنده  یکنه و دوتا چشماشو م یبوس م

کردم لباش از  یحس م. کرد نخنده  یم یلبش رو به دندون گرفته بود و انگار سع. به نرگس انداختم  ینگاه

 .شه  یشدت فشار داره کبود م

 .خنده  یصورتش گرفته بود از لرزش چادر معلوم بود داره م يهم چادرش رو جلو رضوان

 . کردم  تیاحساس رضا تیاذ نیته دلم از ا. کردم اصالً نخندم  یسع یول. خنده شون خنده م گرفته بود  از

 . يرمهدیرو چرخوندم سمت ام نگاهم

 . جلو به من دوخته شد  ي نهیمبهوتش از ا نگاه

 .همون حالت لب زد  با

 ؟ هیچ نیا – يرمهدیام

شد ، و حالت نگاه دلخورش ، تموم ذوقم رو کور  یم شتریهر لحظه ب شیشونیپ يکه رو یمبهوتش ، اخم نگاه

 .کرد 

 .کردم  یمونیلحظه احساس پش هی

نداختم ا ریسرم رو ز. و سکوت کردم  میصندل یدادم به پشت هیتک. داشتم  يشکست خورده حس بد يآدما مثل

 . 

 !!کرد ؟ یدر موردم م ينکنه فکر بد. نگاهش کنم  دمیکش خجالت

 ختینگاه دلخورش اعصابم رو به هم ر. رفتار رو داشته باشه  نیکردم ا یفکر نم. اصل شکست خورده بودم  در

. 
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 يد یدلم نخواست به دروغ بگم که س یحت. براش نداشتم  یهیتوج گهیبار د نیو ا.  گهیاشتباه د هیهم  باز

 .تموم شه  شیاشتباه آوردم تا دلخور

هم قابل  ادیشد که ز یم دهیازش شن یکم يته صدا هیکه فقط  يآهنگ به حد يو کم کردن صدا سکوتش

 .بود  شیو ناراحت يدلخور ينبود ، نشون دهنده  صیتشخ

 .اخم کردم  اریاخت یب

دونستم اهل  یکار بود انجام دادم ؟ من که م نمیا. روح و روان خودم کردم بلد بودم نثار  راهیبد و ب یچ هر

 ! ستیآهنگا ن نجوریا

آهنگ  هیحداقل از  دیدونستم ، با یمن که م. ده  یمانکن گوش نم یدونستم صد سال هم ساس یکه م من

 .کردم  یبهتر استفاده م

 یخونم حالل م ختنیحتماً ر گهیکه د وردمین يد یزن س يخواننده  هیهم تو دلم خدا رو شکر کردم که از  بعد

 .شد 

 نیحاکم بر ماش نیتا از جو سنگ میکردم زودتر برس یکردم و تو دلم آرزو م یرو جا به جا م فمیک ي دسته

 .راحت بشم 

 .به رضوان بندازم  یکه به پهلوم خورد باعث شد نگاه يا ضربه

 .چرا ناراحتم  یعنیسر اشاره کرد که  با

 .جوابش رو دادم  یچیه یباال انداختن سرم به معن با منم

 .خودش رو به طرفم خم کرد و آهسته کنار گوشم گفت  یکم

 یرو پرت م يد یوگرنه از اون حالتش معلوم بود ولش کنن س. فکر کنم به خاطر تو خاموشش نکرد  – رضوان

 . رونیکنه ب

 . و به چشم هام نگاه کرد  دیخودش رو عقب کش یکم

 .نگاهش کردم  منم

 واقعاً به خاطر من خاموشش نکرد ؟ یعنی

 .شدم  فمیباال انداختم و باز هم سرگرم ک يا شونه

 نیچراغ قرمز و ماش دنیبا د ی، ول میدیفکر کردم به مکان مورد نظر رس. سرم رو بلند کردم  نشیتوقف ماش با

 .اشتباه کردم  دمیاطراف فهم يها
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 دیحدوداً هشت ، نه ساله دو يدختر بچه  هیهمون لحظه . تر داد  نییپاطرف خودش رو  ي شهیش يرمهدیام

 . نیسمت ماش

 .سر چهارراه ها هستش  يدست فروشا نیسر و وضع لباسش معلوم بود که از ا از

 .گفت  یو با خوشحال ستادیا نیماش کنار

 .سالم عمو  – دختر

 . دیکش یعمو و از شدت خوشحال و

 شناخت ؟ یدختر بچه رو م یعنی.  يرمهدیتعجب نگاهم رو دوختم به ام با

 .شناختش بود  دییرو لباش مهر تأ لبخند

 ؟ یخوب. سالم عمو  – يرمهدیام

 ! یعمو ؟ فکر کردم هنوز برنگشت ياومد یک. بله  – دختر

 بابات بهتره؟ .  دنتونید امینشد ب. بودم  ضیمقدار مر هیفقط . وقته برگشتم  یلیخ – يرمهدیام

 .غم گرفت  یدختر بچه رو کم يچشما

 . شیکه شما برده بود يهمون دکتر. دکتر  مشیبرد. باز حالش بد شد  شیپ يهفته  – دختر

 گفت ؟ یدکتر چ – يرمهدیام

 .نگران بود  یکم لحنش

 .پشت سرمون بلند  يها نیبده ، چراغ سبز شد و بوق ماش یدختر بچه جواب نکهیاز ا قبل

با زحمت به  نایماش نیرو از ب نیبه دختربچه ، فرمون رو چرخوند و ماش "رو  ادهیبرو تو پ "با گفتن  يرمهدیام

 .روند  ابونیسمت کنار خ

 . نیدختر بچه بازم اومد کنار ماش. رو خاموش کرد  نیماش

 گفت ؟ یدکتر چ.  یخوب نگفت – يرمهدیام

 .خوبه  گهیاالن د. عوضش کرد . از قرصاش خوب نبوده  یکیگفت .  یچیه – دختر

 .زد  يلبخند يرمهدیام

 احد کجاست ؟ – يرمهدیام

 .گالش امروز زود تموم شد .  ارهیاحد رفته گل ب – دختر

 .تکون داد  يسر يرمهدیام
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 .. یراست. زنم  یسر به بابات م هی امیتو هفته م – يرمهدیام

 .دست به نرگس اشاره کرد  با

 .بده  ادیتونه به تو و احد زبان  یم يهمون که گفتم اگر بخوا. خانوم خواهرمه  نیا – يرمهدیام

 .بعد رو به نرگس گفت  و

 .خانومه که برات گفتم  گانهیهمون  شونمیا – يرمهدیام

 . جوابش رو داد  یینرگس هم با خوشرو. کرد  "سالم  "مودب  یلینگاهش رو به نرگس دوخت و خ گانهی

 .گفت  يرمهدیچرخوند و رو به ام نینگاهش رو داخل ماش گانهی

 عمو ؟ نیخانوما ک نیا – گانهی

 .خواهرم  يدوستا – يرمهدیام

 ... "خواهرم  يدوستا "و من تو ذهنم چرخ خورد .  میکرد که جوابش رو داد یبه ما هم سالم گانهی

 !بودم  بهیبراش غر چقدر

 . شمونیپ ادینم گهیکرده که د یخودم گفتم حتماً عمو عروس شیپ.  يعمو من فکر کردم با زنت اومد – گانهی

 .زد  یلبخند قشنگ يرمهدیام

 !کنم شما رو هم دعوت کنم  یقول دادم هر وقت عروس. نه عمو  – يرمهدیام

 .تکون داد  يزد و سر يلبخند گانهی

 ؟ یامروز چندتا دعا فروخت. خانوم  گانهیخوب حاال  – يرمهدیام

 .تو دستش رو نشون داد  يدعاها يدسته  گانهی

فروشم  یذارم و به مردم م یم زیم هیهمونجا . رو  ادهیرم تو پ یم. فروشم عمو  ینم نایماش نیب گهید – گانهی

 . 

 ..چون اسم .  فتهین نیزم چکدومیمراقب باش ه.  یکن یم یکار خوب.  نیآفر – يرمهدیام

 .هم صدا باهاش ادامه داد  گانهی

 .خدا روش نوشته شده  – گانهی

 .زد و گفت  يلبخند يرمهدیام

 . میما بر يد یحاال اگه اجازه م. دختر خوب  نیآفر – يرمهدیام
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 !خونمون  يایهفته ب نیا يقول داد. باشه عمو  – گانهی

 .تکون داد  يسر يرمهدیام

 .فعالً خدافظ . قول دادم  – يرمهدیام

 . راه افتاد  نیدوباره ماش و

 .گفت  يرمهدیرو به ام نرگس

 .بود  ینیریش يدختربچه  یلیخ – نرگس

 .تکون داد  يسر يرمهدیام

نبود کار کنن  ازیاگر مادر داشتن ن.  هیهم برادرش پسر خوب هیدختر خوب و مودب یلیهم خودش خ – يرمهدیام

. 

 .برگشت سمت ما و گفت  نرگس

 یافتیاولش کارشون جمع کردن مواد باز. کنن  یشده کار م ضیپدرشون مر یو برادرش از وقت گانهی – نرگس

 .، االن وضعشون بهتره  ریخوب به خواست خدا و کمک چندتا خ یول. کردن  یم دایکه از تو آشغاال پ. بود 

 . دیخودش رو جلو کش یکم رضوان

 .درستکارن  يآقا نیریاز اون خ یکیمعلومه  – رضوان

 .محجوبانه گفت  يرمهدیام

 . میا لهیما فقط وس – يامرمهد

 . میآبرومند کمک کن يآدما نجوریبه ا میش یخوشحال م.  نیبگ ادیهم از دست ما بر م ياگر کار – رضوان

 .تکون داد  يسر يرمهدیام

 . میبکن يبهتر يکمکا میبشه و بتون شتریتعدادمون ب میشیما هم خوشحال م. چشم  – يرمهدیام

 ریکه ز یبضاعت یب يخونواده ها يحرفاشون درباره  يشنونده . شنونده بودم  شتریهمچنان ساکت بودم و ب من

 .خونواده ها کرد  نیشد به ا یکه م ییو کمک ها.  ستنیامداد ن ي تهینظر کم

 دهیانگار آفر. ست  فهیو وظ ستیآدم ها ، لطف و محبت ن نیزد که انگار کمک کردن به ا یحرف م يجور

 . میخونواده ها بردار نجوریدوش ا ياز رو يکه بار میشد

بکنم  یلحظه تو دلم دعا کردم که کاش من هم بتونم کمک هیزد که  یبا عشق از کمک بهشون حرف م چنان

. 
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بود  یکیکه اون نزد يصوت قرآن از مسجد يصدا.  میدیشد که به مکان مورد نظر رس یم کیداشت تار هوا

 . به زمان اذان بود  یکینزد ينشون دهنده 

 ...و نماز .... و نماز  اذان

 .تو صورتم و رو به رضوان بلند گفتم  دمیبا دست راستم کوب اریاخت یب

 !نمازم رو نخوندم  يوا – من

 .متعجب برگشت سمتم  رضوان

 ؟ ینماز ک – رضوان

 .رفت  ادمی گهیبعدش د.  يوضو گرفتم که همون موقع زنگ زد. ظهر و عصر  – من

بهم انداخت و من حس  ینگاه نهیکرد از آ یپارك م گهید نیدوتا ماش نیب رو نشیکه داشت ماش يرمهدیام

 .رو لباش نشست  یکردم لبخند کم رنگ

 .هم برگشت به سمت من  نرگس

 .امشب جبرانش کن . اشکال نداره  – نرگس

 .اومد  یکه از دستم بر نم يا گهیکار د.  "باشه  " يتکون دادم به معنا يسر

 ینماز م يچه جور.  يرو سرت نگه ش دار یتون یو نم ادیتو که از چادر بدت م. ن مارال جو یراست – نرگس

 ؟ یخون

 !گفتم که آبروم نره  یم ی؟ خوب من چ يرمهدیام يسوال بود جلو نمیا. رو به دندون گرفتم  لبم

 .گفتم  درمونده

 .. اممم  – من

 .آوردم و تند تند بدون نفس گرفتن گفتم  نییرو پا صدام

. ندازم  یچادر م يرو هم از رو یکی. ندازم پشت سرم  یچادر م ریرو از ز یکی. دو تا کش بهش دوختم  – من

 .زنم  یچرخونم و از پشت به هم گره م یدوتا بند هم بهش دوختم که دور سرم م

 . دیخند زیر زیدهنش گرفت و ر يدستش رو جلو نرگس

 !ل بود ؟ من که آبروم رفت سوا نمیآخه ا. انداختم  نییخجالت سرم رو پا از

 .در  ي رهیسمت دستگ میهر سه دست برد " دییبفرما "که گفت  يرمهدیام يصدا با

 .گفت  يرمهدیشدن رو به ام ادهیقبل از پ نرگس
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 ؟ یمون یمنتظرمون م نیتو ماش – نرگس

 .منم تو پاساژ کار دارم . نه  – يرمهدیام

و  میهر سه داخل پاساژ شد يرمهدیو قبل از اومدن ام میشد ادهیما هم پ. شد  ادهیتکون داد و پ يسر نرگس

 .مورد نظر  یسمت پارچه فروش میرفت

فروشنده چند توپ پارچه . رو نشونمون بده  شیچادر يمغازه ، نرگس از فروشنده خواست که پارچه ها داخل

سمت پارچه ها و لمسشون  میدست برد اریاخت یهر سه ب. باز کرد  یکی یکیپارچه ها رو  يآورد و تا رونیب

 . میکرد

 .خوردن  یبودن و به درد تابستون م ینخ شترشونیداشتن و ب یجالب يها طرح

 .رو کرد بهم  رضوان

 خواستن ؟  ینم يپارچه چادر دهیمامان سع – رضوان

 .باال انداختم  يا شونه

 .فکر نکنم . دونم  ینم – من

 . نیخوب يپارچه ها.  یزنگ بهشون بزن هیکاش  – رضوان

 .تکون دادم  يسر

 .زنم  یاالن زنگ م. باشه  – من

 .آوردم و زنگ زدم  رونیرو ب میگوش

 یخوب يبهش گفتم پارچه ها یوقت. اومدم تا بتونم راحت باهاش حرف بزنم  رونیکه جواب داد از مغازه ب مامان

 .بدوزه  اطمیدم خلباس که ب يخودم پارچه  يو هم برا رمیبگ يچادر يداره گفت هم براش پارچه 

 . ستادمیسر جام ا يرمهدیام يرو که قطع کردم ، برگشتم برم داخل مغازه که با صدا تماس

 ! شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 .به سمتش  برگشتم

 .رو به طرفم گرفت و گفت  یرنگ دیسف یکیپالست ي سهیک

 .مال شماست  – يرمهدیام

 .رو گرفتم  سهیک دیترد با

 ؟ هیچ نیا -  من
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به  ارهیم ادیرو به  يزیشلوارش ، و انگار داره چ بیدست برد داخل ج. زد  يانداخت و لبخند نییرو پا سرش

 .شد  رهیدور خ ییجا

شن  یم. شه  یکه تا آخر عمر فراموش نم یلذت. لذت بخشن  تینها یروزا تو عمر آدم ب یبعض – يرمهدیام

اول حس  يو حالوتش رو مثل همون لحظه  ادیلبت م ، لبخند رو یکن یکه هر وقت بهش فکر م يخاطره ا

 .رو داره  یحال نیدونم تا آخر عمرم برام چن یکه م هییمن از اون روزا يامروز برا.  یکن یم

 .رخش رو از نظر گذروندم  مین

 .من فرق داشت  يآل ها دهیبا ا يآدم خوشم اومده بود ؟ از نظر ظاهر نیاز ا يجور چه

 کجا ؟ لیو سب شیبا ر يرمهدیکجا و ام غهیشش ت يایپو

 ساده پوش کجا ؟ يرمهدیسر تا پا مد کجا و ام يایپو

به هم زده  کلیه ادیز یمصرف يها نیتخم مرغ و پروتئ ي دهیو هزارتا سف ریکه به زور هورمون و ش ییایپو

 الغر اندام کجا ؟ یکم يرمههدیکجا و ام

 ....! و افکارش  يرمهدیام! ... و افکارش  ایپو

 ... انشیو لحن ب يرمهدیام

 ...ذاشت  یکه م یو احترام يرمهدیام

 ....داد  یکه به آدم م یو حس آرامش يرمهدیام

 یاون ظواهر رو پس م شتریکردم ، ب یم سهیتو ذهنم رو مقا يظاهر يآل ها دهیو ا يرمهدیام شتریب یچ هر

 .باطن آدم ها مهمتر از ظاهرشونه  دمیفهم یزدم و م

 .سهم من نبود . مال من نبود  يرمهدیخوردم که چرا ام یحسرت م شتریب و

 . دیکش نیزم يرو یکیانداخت و با نوك کفشش طرح کوچ ریرو کامل به ز سرش

 ! دمیشد تو عمرم بشنوم ، شن یکه م ییزهایچ نیاز بهتر یکیامروز  – يرمهدیام

 . بلند کرد و نگاهش رو به چشمام دوخت  سر

نگاهش رو  عیسر یلیگرچه که خ. و به خواست خودش با من چشم تو چشم شد  يمن حس کردم چقدر اراد و

 .وار از نگاهم گرفت  مینس

 يبهم مژده  ی، انگار کس نیرفته نماز ظهر و عصرتون رو بخون ادتونی نیگفت نیتو ماش یوقت – يرمهدیام

 .خبر رو ندم  نیا یانقدر خوشحال شدم که نتونستم مژده گون.داده  یبزرگ
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 .تو دستم کرد  ي سهیبه ک يسر اشاره ا با

 دوارمیام. خبر نماز خوندنتون ، هر دو داخلشه  یکه براتون آوردم و هم مژده گون ییهم سوغات – يرمهدیام

 . ادیخوشتون ب

 .باال آوردم و نگاش کردم  یرو کم سهیک

 کردم ؟ یم کاریچ دیبا یهمه خوب نیدر مقابل ا من

 فرشته ؟  ایبود واقعاً آدم بود  ستادهیکه رو به روم ا یآدم

 انقدر خوب بود ؟  چرا

 .کردم  تشی، اذ ادیدونستم اصالً ازش خوشش نم یکه م یکردم ؟ با آهنگ کاریمن در مقابل باهاش چ و

 . چقدر شرمنده شدم از کارم  و

 .لب به تشکر باز کردم  اول

 . اصالً انتظارش رو نداشتم. ممنون  – من

 .بعد نادم از رفتارم ادامه دادم  و

 ....بابت اون آهنگ ، واقعاً عذر  – من

 . جمله م رو کامل بگم  نذاشت

 يبازگو کردن مسائل ناراحت کننده ، حالوت اتفاقا.  میخوب حرف بزن يزهایبهتره راجع به چ – يرمهدیام

 .بره  یم نیخوب رو از ب

 خوب حرف بزنه ؟ حرف بزنه ؟ يازهیخواست با من راجع به چ یخوب ؟ م حرف

 .جمالت از دهنش  نیا دنیداشت شن یکه چه حال آخ

 ............ یکنم که تو در ارتباط با من یمن عشق م....  یخوب تو لحظات با من يفکر حرفا تو

 .بود که قدرت تکلم رو ازم گرفت  نیریمن ش يانقدر گفتارش برا. مقابل حرفش فقط سکوت کردم  در

 .دونست  یبا نامحرم رو گناه م ادینبود که حرف زدن ز يهمون پسر نیا مگه

 ؟ میخوابمون نبره با هم حرف بزن نکهینبود که اون شب تو کوه گفت فقط به خاطر ا یهمون

 . خواست با من حرف بزنه  یم یهمون پسر ، ول. بود  خودش

 ایو  یمژده گون يبه بهونه  ییکادو ای یسوغات هی يبه اندازه  یداشت حرفش و توجهش به من حت یچه لذت و

 ...خوب  يحرفا
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 . یلیبود ؛ خ ادیمن ز يبرا يرمهدیمثل ام یتوجهات از کس نیا

 .دست از سکوت برداشتم  يرمهدیسوال ام با

 ؟ نینماز بخون نیشد که حاضر شد یچ – يرمهدیام

من بود و  يبود درباره  یهر چ یول. نماز خوندنم بود  يرو دشیگرچه که تأک. من بود  يخوبش درباره  حرف

 .داد  هیبود که لبخند رو به لب هام هد ندیبرام خوشا يبه قدر نیهم

هر جور . حرف بزنم  یشد باهاش اساس ازیبار ن هی. راه حرف زدن با خدا نماز خوندن  يبود گفته بود ادمی – من

چقدر  دمید یوقت. بود استفاده کردم  که خودش گفته یبه اعتماد حرفت ، از راه. که حرف زدم جواب نگرفتم 

 .از حرف زدن باهاش دست برنداشتم  گهیزود جوابم رو داد د

 .تکون داد  يسر

 . نیکش یازش دست نم گهید نیبار امتحان کن هیمطمئن بودم اگر  – يرمهدیام

 ؟ يچرا مطمئن بود – من

 .خوره  یم وندیپ تیمثل شما انقدر درونش پاکه که زود به معنو یآدم صادق – يرمهدیام

 . گفت درونم پاکه .  گهیکرد ؟ آره د فیتعر ازم

 انیاز اغراق ب یحس چیصادقانه و بدون ه یلیکه خ.  دیو تمج فیتعر یعنی يرمهدیمثل ام یحرف از آدم نیا و

 .شد 

 شد ذوق نکرد ؟ یمگه م. کردم  ذوق

 . نیاز آهنگ تو ماش یباز حس شرمندگ و

 .کار رو کردم  نیا يفکر یباز هم با ب یول. خواست ناراحتش کنم  ینم دلم

 .لب باز کردم  یعذرخواه يبرا

 ... ادیدونستم از اونجور اهنگا بدت م یاگر م. کنم  تتیمقدار اذ هیخواستم  یفقط م نیمن تو ماش – من

 .هم نذاشت ادامه بدم  باز

 . میقرار شد در موردش حرف نزن – يمهدیام

 .گفتم  مصرانه

به  میاون شب بود که قرار گذاشت يتایهمون اذ يادامه . خواستم ناراحتت کنم  یبه خدا نم. بگم  دیبا – من

 .بعد موکول بشه 
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 .زد  يمحو لبخند

 ...فقط . نداره  يمورد – يرمهدیام

 .ابروهاش افتاد  نیب یکم گره

 ؟ نیکن یآهنگا رو گوش م نیشما واقعاً ا – يرمهدیام

 !نداشت  یداشت ؟ آهنگش که مشکل درایا مگه

 مگه چش بود ؟ – من

 ...متنش  یول. آهنگ ندارم  تمیبه ر يمن کار – يرمهدیام

 .جمع کرد  یهاش رو کم لب

آهنگا  نیا ریگوش و ذهنتون درگ نیذار یچرا م... هجو بود ..... بود  فیسخ.... سبک بود  يادیز – يرمهدیام

 !نبود  یمتن درست داشت حرف هیبشه ؟ اگر 

 .حواس گفتم  یب

 .خوام برقصم  یم یوقت ای. دم  یآهنگا رو گوش م نیشادم ا يادیز یوقت – من

 .و با بهت گفتم ! گفتم  یچ دمیجمله م رو کامل کردم تازه فهم یوقت و

 ! يوا يا – من

 .دهنم  يرو دمیبا دست کوب و

 .ترس نگاهش کردم  با

بهت بگه خوبه ؟ اسم  يزیچ هی؟ خوب االن  یزن یآدم از رقص حرف م نیا ينبود بگه دختر عاقل جلو یکی

 نامحرم ؟ يجلو يبرد دنیرقص

 !يرمهدیمثل ام یآدم ياونم جلو! به زبون آورد  دیرو نبا یهر حرف رمیبگ ادیشد  یم یک

 دفعه با لگد من رو از خودش دور کنه  نیاحتمال دادم ا. عکس العمل توپ ازش بودم  هی منتظر

 .در صورتش بحث رو عوض کرد  يریینکرد ، بلکه بدون تغ ينه تنها کار یول

 ؟ نیریگ یروزه م. ماه رمضونه  گهیچند روز د – يرمهدیام

 ! رهیبگ دهیخواد حرفم رو نشن یصحبت م ری، با عوض کردن مس ينجوریکردم ا وحس

 .نم گرفتم با جواب دادن به حرفش ، بحث قبل رو پشت گذر زمان دفن ک میتصم پس

 .تا حاال روزه نگرفتم  – من
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 .باال انداخت  ییابرو

 .دونم  یم دی؟ بع نیریروزه بگ دینگفتن با چوقتیپدر و مادرتون ه نیبگ نیخوا یم یعنی – يرمهدیام

 .باال انداختم  يا شونه

 رمیگ یپرسن روزه م یچند ساله که فقط م نیهم يبرا.  رمیمن دوست نداشتم بگ یگفتن ول یم لیاوا – من

هر  رشیپذ يبرا شهیهم. کنن  لیرو بهم تحم یمذهب يزهایاونا عادت ندارن چ.  هینه که منم جوابم منف ای

 .آزاد بودم  يزیچ

و . بود  ییخدا زیما همه چ يماه تو خونه  هی نیهم شهیافتادم که هم ییتموم ماه رمضون ها ادیحرفم  نیبا ا و

گرچه . گرفتن  یمامان و بابا و مهرداد روزه م. شد  یقت خونده ماهل خونه جز من به جا و اول و ينماز همه 

 .شد  یروزه گرفتن م الیخ یجمعه رو ب يکه مهرداد روزها

که اگر طنز  ییها الیساعت بعد از افطار بود و سر کیاون سال ها ، شام خودن کارشون  يسهم من از همه  و

 .کردم  ینبود نگاه نم

 .اومدم  رونیاز فکر ب يرمهدیهم با حرف ام باز

 ؟ نیامتحانش کن نینخواست چوقتیه – يرمهدیام

 !  هیفهمم چ یرو نم یو گرسنگ یتشنگ نیا يچون اصالً فلسفه . نه  – من

تو . جور استراحت بدن هستش  هیکه  ی؟ از نظر پزشک نیبدون نیخوا یفلسفه ش رو از چه نظر م – يرمهدیام

از .  ادیفشار ناجور غذا خوردن در م ریکنه و از ز ی، بدن سمومش رو دفع مکم خوردن  يماه به واسطه  هی نیا

 ییخواد ، اما توانا ینن و دلشون میب یرو م زهایچ یلیکه خ هییجور درك حال آدما هیهم که  ينظر معنو

شه  یم یاز نظر مذهب.  میبهشون کمک کن دیکه با میفهم یدرك حالشون م يبه واسطه . رو ندارن  دشیخر

که با  ییمثل غذا.  دهییگناه به تن آدم رو ایکه در طول سال از حرام خدا  ییآب کردن گوشت ها يبرا یراه

اگر  یول. شه  یم بمونینص کیگناه هر چند کوچ هیکه از انجام  یلذت ای. شده باشه  يداریپول شبهه دار خر

رو خواسته و اصالً هم در حد درك و  یعبادت نیدونه چرا چن یمنظورتون حکمت خداست که خب خود خدا م

 . ستیفهم انسان ن

 بدون چشم داشت باشه ؟ دیکه با ییاز اون عبادت ها – من

 . زد  يلبخند
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 یپاداش م یعبادت کل نیهم يبه واسطه  میشه که بدون یدلچسب م یاز هموناست و زمان. بله  – يرمهدیام

تمام حسنات . که تو خوابه  يلحظه ا یحت. شه  یآدم روزه دار عبادت محسوب م يمثالً تمام نفس ها.  میریگ

 یآدم روزه دار زود داده م يدعاها جواب. بنده ها بازه  يرحمت به رو يو در ها. شه  یدو برابر برامون نوشته م

. ده  یجات مفطر هزاران بنده ش رو از آـش جهنم ن دیخودش وعده داده روز ع.  گهیشه و هزاران پاداش د

 . شه  یآدم دو چندان م يخدا برا يبه خوردن تازه ارزش نعمت ها میکن یافطار شروع م يلحظه  یوقت

خواد با  یجلوش قرار داره و م یبا ارزش یزد که انگار ش یپاداش ها و حس ها حرف م نیبا عشق از ا چنان

 .بر ارزش و شکوه و عظمتش صحه بذاره  فشیتعر

رو تجربه  یحال نیمنم چن نمیبار هم که شده ، روزه گرفتن رو امتحان کنم بب کیلحظه دلم خواست تا  هی يبرا

 !کنم  یم

 .رو به سقف پاساژ دوخت و با عشق گفت  نگاهش

 یبنده هاش رو رد نم يکه خدا دعا ییشب ها. قدرشه  يماه شب ها نیقسمت ا نیو قشنگتر – يرمهدیام

کرد  فشیشه توص ینم زیچ چیکه با ه ییساعت ها.شه  یسال آدم نوشته م کیکه سرنوشت  ییشب ها. کنه 

. ببرن  ضیسه شب ف نیااز  ستنیبنده ها حاضر ن یدونم چرا بعض ینم. شب ها رو از دست بده  نیآدم ا فهیح. 

 ؟ میشب ها دار نیمگه تو طول سال چندتا از ا

قضا  ي هیبر پا زیبه قول معروف همه چ.  ستین رییغادم نوشته قابل ت يکه خدا برا یسرنوشت دمیمن شن – من

 .و قدر خداست 

 .گفت  نانیو با اطم محکم

 .هرچند اون قضا محکم شده باشه . گردونه  یاما خودش گفته دعا ، قضا رو بر م – يرمهدیام

 .باال انداختم  يا شونه

خودمون رو هالك  میانگار نه انگار ما دار. ده  یجواب نم میکن یدعا م يزیچ يهر چقدر برا یگاه یول – من

 .شنوه  یکنم نم یفکر م یگاه.  میکن یم

 .زد  يلبخند

 نیکه ا.  "نه  "گه  یبهش م یفقط گاه. ذاره  یجواب نم یبنده ش رو ب يدعا چوقتیخدا ه – يرمهدیام

 .صد در صد به نفع بندشه 

 .باال انداختم  ییابرو
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 ده به صالحشه ؟ یخواد و خدا بهش نم یکه آدم م يزیواقعاً چ – من

 . دیکش یقیعم نفس

ندازه ؛  یم قیکنن که خدا برآورده کردن خواستشون رو به تعو یم يآدم ها کار یگاه!  نینیبب – يرمهدیام

برآورده شدن حاجتشون  اقتیل گهیانجام گناه ، د يهم به واسطه  یگاه.  رنیگ یم شیرو در پ یچه راه نهیبب

 "نه  "گه  یو خدا م ستین لیدخ نایاز ا چکدومیکه ه ییاونجا یول. مربوط به اعمال خود آدمه  نایا. رو ندارن 

برآورده شدن  يبه واسطه  نهیب یم یبهش بده و گاه شتریخواد بهتر و ب یم یگاه. صد در صد به صالحشه 

 يبه بها نیرو از دست بد زیعز هی ایبزرگ  زیچ هیخواد  یشما دلتون م. ده  یرو از دست م یمهم زیحاجتش چ

 ؟ يا گهید زیبه دست آوردن چ

 .فکر کردم  یکم

از داشتنش گذشت نکردم ؟ مگه  يرمهدیچند هفته قبلش به خاطر زنده موندن ام نیشدم ؟ مگه هم یم یراض

 .رو از دست بدم  يزیحاضر نبودم عز خوام تا سالم بمونه ؟ پس یرو نم يرمهدیبه خدا نگفتم ام

 .گفتم  آروم

 . ستمینه حاضر ن – من

 نه گفتن خدا بهتره ؟ نیا نیپس قبول دار – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 . همراه باشه  يزیآدم با از دست دادن چ يبرآورده شدن آرزو نیا دیفهمم چرا با یفقط نم. آره بهتره  – من

 میشد یمخلوقش نم میاریاگر قرار بود از کار خدا سر در ب. دونه  یداره که خودش م یاونم حکمت – يرمهدیام

 .خدا  میشد یم. 

 ؟  میاریاز کار خدا سر در ب میما تونست یک.  گهیگفت د یم راست

 .دست به مغازه اشاره کرد  با

 ! نیپارچه بخر نیخواست یفکر کنم م – يرمهدیام

 .کردن  دیو خر دنیوان هنوز داخل بودن و در حال دنرگس و رض. به مغازه کردم  ینگاه

.  میاز اون در کنار هم باش شتریخواد ب یو نم. حرف زدنمون تمومه  میتا گهیداد د ینشون م يرمهدیام حرف

 .بفهمه  يزیخواست خواهرش چ ینم دیشا

 .گفتم و رفتم داخل مغازه  " يبا اجازه ا  "
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 . دیپرس عیرضوان سر. محض ورودم رضوان و نرگس به سمتم برگشتن  به

 پارچه خواستن ؟ دهیمامان سع – رضوان

 .تکون دادم  يسر

 .خوام  یم یمنم پارچه لباس. مامان پارچه انتخاب کن  يخودت برا. آره  – من

 . مناسب رو نشونم دادم  يخواست من ، فروشنده چند نوع پارچه  به

 .که نرگس متوجه نشه گفت  يو آروم ، طور ستادیبودم که رضوان کنارم ا دنشونیحال د در

 .چند لحظه نگاتون کرد و برگشت .  یزن یحرف م يرمهدیبا ام يدار دینرگس اومد دنبالت د – رضوان

 .برگشتم و نگاهش کردم  مبهوت

 .آبروم رفت  يوا – من

 .کرد  یاخم

 . دیکش یطول م ادیداشت ز گهید یول.  گهید نیزد یحرف م؟  نیکرد یم کاریچ نیمگه داشت – رضوان

 .رو به طرف پارچه ها چرخوندم  سرم

 کنه ؟ یم يخودش چه فکر شیحاال پ – من

 . دمیروم کش يساتن جلو يبه پارچه  یدست

 نگفت ؟ يزیچ – من

، تا  مینیبب ارهیاز فروشنده خواست ب دیخر يخدا انقدر پارچه ها رو نگاه کرد و به بهونه  يبنده . نه  – رضوان

 .حرف زدن شما تموم شه 

 . ياراد ریکار غ هی.  دمیکش یبه پارچه ها م یحال دست نیرضوان بود و در ع يحواسم به حرفا تمام

 . کمونیاومد نزد نرگس

 ؟ يانتخاب کرد يزیچ – نرگس

خواست حرف زدن من و  یاصالً دلم نم.  به پا بود ییکه تو دلم غوغا یدر حال. زدم  يسمتش و لبخند برگشتم

 . ارهیرو به روم ب يرمهدیام

شما رو هم عالف  دیببخش. بدوزم انتخاب کردن سخته  یخوام چه مدل لباس یدونم م یراستش چون نم – من

 !کردم 

 .زد  يدوستانه ا لبخند
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 .هم خوشحالم که باهاتون اومدم  یلیاتفاقاً خ.  هیحرفا چ نیا – نرگس

 .رو با دست نشون داد  يپارچه ا بعد

 .نداره  شتریسه رنگ هم ب. قشنگه  یلیاون پارچه هم خ – نرگس

 ای يلباس نامزد يبرا شتریکه ب.  بایز تینها یب ییطال يپارچه  هی. مورد نظرش نگاه کردم  يپارچه  به

 .مراسم مناسب بود  نجوریا

 یم یرنگ نیا يلباسا ایتو عروس شهینظر گرفته هم در يرمهدیام يکه مامانم برا ییاز دخترا یکی – نرگس

 .پوشه 

 . دمید یرو م يرمهدینظرم محو شد و من فقط و فقط صورت ام يلحظه حس کردم پارچه از جلو هی

 از دخترا ؟  یکی

 که مامانش در نظر گرفته ؟ ییدخترا

 ؟ يرمهدیام يبرا

 ! ... يوا! ........  يوا

شد که  یم يادآوریبهم  دیتو وجودم بود با يرمهدیاز حرف زدن با ام ینیریکه حس ش یدرست زمان چرا

 ؟ ستیسهم من ن يرمهدیام

 يرو برا يرمهدیعمر نگاه و لبخند ام هیکه قراره  ستمین یبدونم من اون نکهیا. بود  دهیزود وقتش رس چه

 .خودش داشته باشه 

  ستیپر اشتباه و مجنون ن يحوا نی، آدم ا ستادهیا رونیاون مرد ب نکهیسخت بود قبول ا چقدر

 رونیاون همه حس بد رو از درونم ب دیبکشم تا شا ادیخواست فر یکه دلم م يطور. کرده بودم  دایپ يبد حال

 . زمیبر

 یرو تصور م يبه اون پارچه دختر رهیو خ. لب هام گذاشتم  يکار رو انجام ندم ، دستم رو رو نیا نکهیا يبرا و

 .عروس طاهره خانوم و حاج آقا .  يرمهدیام يزن خونه  کردم که ممکن بود بشه

 .شد به پارچه و گفت  رهیو دوباره خ. بهم انداخت  ینگاه میکردم نرگس ن حس

 .  يخواستگار میبر ینشده حت یتا االن راض يرمهدیگرچه که ام – نرگس

 بود ؟ یمنظورش چ. کردم  نگاهش

 .به سمت شونه ش خم کرد  یرو کم سرش
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 . تو ذهنشه  یدونم چ یراستش اصالً نم – نرگس

 .سمت ما  برگشت

 ؟ يخر یباالخره کدوم پارچه رو م – نرگس

 يخواست بگه که برا یم! داشت  یاز گفتن اون حرفا چه هدف دمیو من نفهم. بحث رو عوض کرد  عیسر چقدر

 خواست بگه به حرف زدن باهاش دلخوش نکن ؟ یبرادرش دختر در نظر گرفتن ؟ م

 ؟ ستمیخونواده ش ن دییخورم و مورد تأ ینم يرمهدیبود بگه من به درد ام نیمنظورش ا ای

پس بهتره . فکر کنم  يرمهدیمن که حق ندارم به ام. کنه  ینم یباشه فرق یمنظورش هر چ "دلم گفتم  تو

 "شده  جادیکه از حرفاش چقدر سوال تو ذهنم ا ارمیخودم ن ياصالً به رو

 .و رو به هر دو گفتم زدم  يزور لبخند به

 !مرددم کدوم بهتره . بهتره  دنیپارچه خر يبرا امیب گهیروز د هیفکر کنم  – من

 .تکون داد  يسر رضوان

 . یدون یهر جور خودت صالح م – رضوان

چادر نماز گرفتم تا  يبه اصرارشون من هم پارچه برا.  میدیمامان به انتخاب رضوان و نرگس پارچه خر يبرا

 .مامان برام بدوزه 

 . میدیرو به رو منتظر د يمغازه  نیتریرو پشت و يرمهدی، ام میمغازه که خارج شد از

 .رو کرد به ما  نرگس

 ! نیندار ي؟ البته اگر کار میدور هم تو پاساژ بزن هی نیخوا یم – نرگس

 .به سمت رضوان انداختم  ینگاه

 ؟ یتو چ .ندارم  يمن که کار – من

 . میبزن یچرخ هی میدنبالمون وقت دار ادیکه رضا ب یتا زمان. ندارم  يمنم کار – رضوان

 .رو به نرگس ادامه داد  و

 .دنبالمون  ادیبرادرم م نیهم يبرا.  نایمامانم ا يامشب قراره برم خونه  – رضوان

 .تکون داد  يسر نرگس

 .بگم  يرمهدیفقط قبلش من برم به ام.  میبزن يدور هیدنبالتون  انیپس تا ب. باشه  – نرگس
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هم با تکون دادن سرش موافقت کرد و  يرمهدیام. رفت و بهش گفت  يرمهدیما به سمت ام يهر دو دییتأ با

 . مینرگس اومد و هر سه کنار هم راه افتاد

 . اومد  یهم با فاصله ، پشت سرمون م يرمهدیام

 . کفشم قد بلندتر شده بودم  یه سانتد يرضوان و نرگس به لطف پاشنه ها کنار

 . میکرد یو نگاه م میستادیا یهم م یگاه.  میکرد یمغازه ها نگاه م نیتریو به و میرفت یم راه

 .و بدجور چشمم رو گرفته بود . داشت  ییبایز يست ها.  میستادیا یبدل فروش ياز مغازه ها یکی پشت

 .به رضوان و نرگس گفتم  رو

 ست چنده ؟ نیا نمیرم داخل بب یمن م – من

 .از ست ها کردم  یکیبه  يبا دست اشاره ا و

از فروشنده خواستم تا گوشواره و گردنبند مورد . وارد مغازه شدم  ییگفتن و من به تنها يا "باشه  "دو  هر

 . ارهیرنگ داشت رو ب یبزرگ ارغوان يها نینظرم که نگ

که پشتش رضوان و  نیتریو ي شهیلباس گردنم انداختم و رو به ش يروآورد ، برداشتم و گردنبندش رو از  یوقت

 .  ننیبودن گرفتم تا انتخابم رو بب ستادهینرگس ا

خواست نظرش رو  یچقدر دلم م. کرد  یبود و نگاه م ستادهیدورتر ا یکم. گشتم  يرمهدیچشم دنبال ام با

 .مش خواستم بخر یانقدر از اون ست خوشم اومده بود که م. بدونم 

 يکه با نرگس داشت چشمم به پسر يفاصله ا نیکه از ب رمیبگ دیخر يرو برا دشییسمت رضوان تا تأ برگشتم

،  دینگاهم رو به خودش د یوقت. کرد  یداشت من رو نگاه م میبود و مستق ستادهیا گهیافتاد که کنار دو تا پسر د

 .  کرد دییهم گذاشتن نوك انگشت اشاره و شصتش ؛ انتخابم رو تأ يبا رو

 . شدم  یدفعه عصبان هیچرا  دمینفهم

 .بدم اومد که انقدر حواسش بهم بود . از کارش  ومدین خوشم

کار اون پسر  نیا ینتونستم به راحت يرمهدیبا حضور ام یول. حس ها رو نداشتم  نیبود ا شیاگر چند ماه پ دیشا

 کرده بود ؟ مینجوریا میدر چند قدم يرمهدیحضور ام ایکرده بودم  رییمن تغ. کنم  رو هضم

. شدم  مونیپش دشیاز خر دمیرو د يرمهدیاز ام ریغ يمرد دییچون تأ دیشا. اون ست شدم  دیخر الیخ یب

 .اومدم  رونیب ياز مغاز " يتشکر "فروشنده دادم و با  لیست رو تحو

 . دیپرس دیرو که د میدست خال رضوان
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 ؟ دشیدینخر – رضوان

 .نه  – من

 خودم ؟  ای؟  يرمهدیاز اون پسر ؟ ام.  یدونستم از ک ینم. بودم  یعصبان یکم

 . گذاشته بود  ریحرف زدنم هم تأث يحالتم رو نیو ا.  میدونستم عصبان یم فقط

. هست و سکوت کرده بود ، راه افتادم  میزیچ هیبود  دهیکه از لحن حرف زدنم فهم یکنار نرگس و رضوان دوباره

 . ومدیهم باز با فاصله ازمون م يرمهدیام. کردم  یها نگاه م نیتریبا حرص به و

 یشه ؟ خالف شرع که نم یم یچ يما راه بر کیخوب اگر نزد "خواست برگردم و با تشر بهش بگم  یم دلم

 .دونستم  ینمخودم هم ! بود  يرمهدیحرصم از دست ام شتریانگار ب "!  یکن

 .مقدار موهام هوا بخوره  هیگذاشتم . حوصله نداشتم درستش کنم  یول. عقب رفت  یکم شالم

برگشتم که با همون پسر مواجه  يرمهدیام دنید يبه هوا.  رهیبهم راه م کینزد یموقع حس کردم کس همون

 .شدم 

 .رو گرفت طرفم  یکارت میزد و س یطونیش لبخند

 . میزنم حرف بزن یبهت زنگ م. کارت خودمه  میس يدوقلو.  تیبنداز تو گوش – پسر

 . به سر تا پاش کردم  یو نگاه ستادمیا

 ومدیزانوش م کیتر از کمرش قرار داشت و خشتکش تا نزد نییپا یلیاز شلوارش که خ. پارچه فشن بود  هی

 یت نییپا ياز بدنش ، تو فاصله  یکیشد نوار بار یشرت قرمز رنگ تنگ و کوتاهش که باعث م یتا ت ریبگ

مدل  لیو سب شیبا اون ر هو صورتش ک. خود داشت  يجا گهیموهاش هم که د. باشه  دایشرت تا کمر شلوار پ

 . دیرس یبه نظر م طونیدار ، شر و ش

 .  ومدیخوشم ن ازش

 .کردم  یاخم

 .بگرد کارت اضافه ت  میس يتو اول خشتکت رو بکش باال بعد دنبال صاحب برا – من

 .برداشته ش رو باال برد  يها ابرو

 . ریرو بگ نیشاپ اگر نه که ا یکاف میبر ياگه وقت دار. مده  نایا. جوش نزن  – پسر

 .کارت تو دستش که جلوم گرفته بود اشاره کرد  میبا ابرو و تکون سرش به س و

 .هم بدل  دیشا. نقره  ای دهیطال سف دمینفهم. افتاد به گردنبند تو گردنش  نگاهم
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 .از گردنبندش گرفتم  نگاه

 !ازت خوشم اومده  یکن یفکر م ییتو دل برو یلیخ ستین – من

 .چقدر ماهم  ینیب یخودت م ایتو با ما راه ب. هستم  – پسر

از شونه م قرار گرفت و بعد  یکم يشونه ش با فاصله . پشتم قرار گرفت  یجوابش رو بدم که کس اومدم

 . دمیرو شن يرمهدیام يصدا

 . میبر – يرمهدیام

نگاهش به رو به رو بود و . کرد  یم تمیداشت به رفتن هدا ستادنشیبا نوع ا. رو چرخوندم و نگاهش کردم  سرم

 یحت.  يخشک بود و جد.  هیداد عصب یحالت صورتش نشون م یول. کرد و نه اون پسر رو  ینه من رو نگاه م

 . دمبو دهیکه تا به حال ازش ند يزیچ. بود  يجد تینها یلحن گفتارش هم ب

 .بود و من نگران  یعصب يرمهدیام. راه افتادم  یحرف چیه یب

 .حالم رو گرفت  دگرشیشد و لحن تهد شتریب مینگذشت که با حرفش نگران شتریب يا قهیدق

 ! نیکارتون رو تکرار کن گهیبار د هیخواد  یدلم م – يرمهدیام

 ...دستم حس کردم  يرو رو یدست يچون گرما.  دنیس هم شنحس کردم رضوان و نرگ یگفت ول آروم

 .انداختم  شیبه صورت عصبان یبرگشتم و نگاه ناخودآگاه

 . لحظه ش بود  هی يبرا یعصبان

 . دیکش یحرص نفس م پر

 .گفتم  طلبکار

 کردم ؟ کاریمگه چ – من

 .به شدت در هم گره خورد  ابروهاش

 ! نیدون یخودتون بهتر م – يرمهدیام

 .کشه  یبحث کارمون به دعوا م يکرد که مطمئن بودم با ادامه  انیجمله رو ب نیا یعصب انقدر

 .توجه بحث رو ادامه دادم  یب اما

 .خالف شرع نکردم . من فقط جوابش رو دادم  – من

 . ستیو انجامش ن شییبایبر ز لیداره دل رادیاگر تو شرع گفته نشده ا – يرمهدیام

 . میستیهم با ي نهیبه س نهیکه باعث شد به طرفم بچرخه و س. به سمتش  برگشتم
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 .جواب پس بدم ؟ دلم خواست جوابش رو بدم  دیاون پسر مرض داره من با – من

 !خود کنه  یده در موردتون فکر ب یبه خودش اجازه نم یمقدار ظاهرتون موجه تر باشه کس هیاگر  – يرمهدیام

 .رضوان باشه با تشر گفتم  دیو حس کردم با دیکه دستم رو کش یتوجه به کس یب. شد  دهیکش یکم دستم

 من چمه ؟ – من

 .بهم انداخت و گفت  ینگاه مین

ظاهر  نیا. کامالً عقب رفته  تونیو هم روسر ادهیز شونیهم آرا نینیب یدستتون م نیریبگ نهیآ هی – يرمهدیام

 .داره  رادیا

 ؟ يا کارهیاصالً شما چ.  رونیب مایب ينجوریخواد ا یمن دلم م – من

 .حرص نگاهم کرد  با

 .تو چشم  چشم

 . ستمین يمن کاره ا.  نیگ یراست م – يرمهدیام

 .پر از مالمت بود  نگاهش

 .از شماتت  پر

 .از حس بد  پر

. زد  یبعد از حرف من لبخند م شهیهم. بودمش  دهیند ينجوریتا اون روز ا. طرز نگاهش حالم خراب شد  از

 .گرفتم  یقرار م يرمهدیاز ام ینگاه نیبار بود که آماج همچ نیاول

 از حرفام ؟ ایاز کارم انقدر ناراحت بود .  دمیطرز نگاه رو ازش ند نیکه با کامران دست دادم هم ا یاون شب یحت

بود  نیخاطر او مطمئناً به . شد  یول.  میستیهم با يتو رو ينجورینرگس و رضوان ، ا يخواست جلو ینم دلم

 .بهتر باهاش حرف بزنم  تیموقع هیذاشتم تو  یالزم بود م دیشا. که من بحث رو ادامه دادم 

فقط دلم . دونستم  یرو هم نم یچ يبرا. کنه  یازم عذرخواه يرمهدیلحظه به شدت توقع داشتم که ام اون

انجام  ي، به رضوان و نرگس شاهد ماجرا و البته خودش ثابت شه که من کار بد شیخواست با عذرخواه یم

 .ندادم 

 .که بحث رو ادامه دادم  ادیمثل هر دفعه کوتاه م يرمهدیکردم ام یهمون اول هم فکر م دیشا

 لب باز کنه و در مقابل ، اون فقط نگاهش رو ازم یکردم و منتظر بودم به عذرخواه ینگاهش م رهیخ رهیخ

 .گرفته بود 
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 . ستین ایب نییداد از موضعش پا ینشون م نیو ا. هم اخم داشت  هنوز

و  دمیش کوب نهیو کادوش رو تو س یسوغات يحاو کیپالست ي سهینخواهد کرد ، ک یعذرخواه نکهیحرص ا از

 .گفتم 

 .به کادو ندارم  يازیمن ن – من

 .نرگس  يدستم تو دستا دمیپاساژ که د رونیب میبه رضوان بگم ، بر برگشتم

 ستادمیقدم دور نشده ا کی، هنوز  يرمهدیام يو برگشتم برم که با لحن جد دمیکش رونیدستم رو ب متیمال با

 .سر جام 

 ! شهیدن خانوم صداقت پ یقرآن رو پس نم – يرمهدیام

 ! قرآن

 .و من پسش داده بودم . قرآن بود  سهیداخل اون ک ياز بسته ها یکی پس

 ت بود ؟درس کارم

البته اگر از . که من تازه شروع کرده بودم به خوندنش  یهمون کتاب. به کتاب خدا بود  یاحترام یب نیا.  نبود

 ! میگذشت یو کادو م یپس دادن سوغات یزشت

 دادم ؟ یکرد انجامش م یبه ذهنم خطور م يچرا تا فکر. هم گذاشتم  يهام رو رو چشم

رو گرفت  سهیاومد جلو و ک. کرد  یدست شیکه پ رمیرو ازش بگ سهیخواستم برم ک یم. به طرفش  برگشتم

 .طرفم 

 .گرفت  شیگرفتمش ، بدون مکث راه خروج از پاساژ رو در پ یوقت

 بود ؟ ریازم دلگ. دوختم به رفتنش  چشم

 .شدم  رهیود خکه دستش رو بازوم ب یگرفتم و به نرگس يرمهدیبازوم ، نگاه از ام يرو یقرارگرفتن دست با

 .کرد  ینگاه م يرمهدیداشت به رفتن ام اونم

 .حساسه  یلیاز مسائل خ يسر هیرو  يرمهدیام – نرگس

 .مکث کرد  یکم

 .به سمتم و نگاهم کرد  برگشت

رو  تید یس نیتو ماش یراستش وقت.  يبراش ارزش دار بهیغر هیاز  شیکه ب یفکر کنم خودت بدون – نرگس

 يرمهدیبا ام ایشوخ نیکه از ا یو تو دلم گفتم عجب دختر شجاع دمیخش شد اولش خندگذاشتم و اون اهنگ پ
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 یمال ک يد یکالً فرق نداره س دمیفهم دمیش رو د افهیق یوقت!  ادیبار کوتاه م هیحتماً به خاطرت . کنه  یم

شکنه و  یرو م يد یلحظه فکر کردم به عادت قبل حتماً س هی. جور آهنگا  نیکنه ا یم شیباشه ، عصبان

 ....اون کارش نشون داد که واقعاً براش  یول. کنه  یباهات بد برخورد م

 .رو خورد  حرفش

 .زد  يزور لبخند به

 . يکرد یتر برخورد م نیازت توقع داشت سنگ – نرگس

 .باال انداختم  يا شونه

 . نکردم  يمن کار بد – من

رو داده بودم که به نظرم حق  یفقط جواب آدم! بودم  نکرده يمن کار بد. گرفتم  شیرو در پ رونیراه ب و

 .نداشت تا من بهش چراغ سبز نشون ندادم پا جلو بذاره 

 .و رضوان هم دنبالم اومدن  نرگس

 .  میخوشحال بودم که قرار بود با رضا برگرد.  نمیرضا ، برادر رضوان رو بب دیتا شا ستادمیدر پاساژ ا يجلو

داده بود و با پشت پاش  هیتک نشیبه ماش ابونی، اون طرف خ یکه کالفه و عصب يرمهدیافتاد به ام چشمم

 . نیماش ریزد به تا یضربه م

 چرا کالفه ؟ گهید. هنوز کالفه بود . هنوز اخم داشت . بود  یعصبان هنوز

 .گفتن رضا ، نگاهم رو غالف کردم  "سالم  " يصدا با

به سالم رو از  هیشب یجواب دادن که فقط تونستم اصوات يبرابه سمتش و به زور دهنم رو باز کردم  برگشتم

 .جوابش رو دادن  یبرعکس رضوان و نرگس که به راحت. دهنم خارج کنم 

 .بعد هم رو به نرگس گفت . کرد  ی، نرگس و رضا رو به هم معرف رضوان

 . میرو داشته باش تیباز هم سعادت همراه شااهللایا. خوشحال شدم نرگس جون  تیاز همراه یلیخ – رضوان

 . انگار از طرف من هم گفت  و

 .نبود  يکلمه ا چیه يایمن خاموش شده بود و گو يها لب

 .و جواب داد . زد که مطمئناً به خاطر حضور رضا بود  یهم لبخند همراه با شرم نرگس

 .با اجازه تون . بود  یمنم سعادت يبرا. ممنون  – نرگس
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کرد و  کیبه بازوم گرفت و از جانب مخالف سرش رو به گوشم نزد یموقع رفتنش دست. کرد  " یخداحافظ " و

 .گفت 

 .  ریحرفاش رو به دل نگ یلیخ – نرگس

 .هم نگفتم  یخشک و خال "خداحافظ  " هی یازمون دور شد و من حت يبا لبخند و

 .به دهنم زده بودن  یزرگانگار فقل ب. تونستم حرف بزنم  یفقط نم. قهر باشم ، نه  نکهیا نه

 يبرا. فکر کنم  نمونیو اتفاق ب يرمهدیخواست به ام یدلم نم. پاساژ تا خونه مون ساکت بودم  نیب ریمس تو

 .آدمها سرگرم کردم  دنیخودم رو با د نیهم

 ؟ يرمهدیام ایبا من . بود  یو فکر کنم حق با ک نمیبش ییدارم تو تنها ازیکردم ن یم حس

 تمیکه تازه داشت اذ يدیهمه تفاوت عقا نیبا ا. و حرفامون رو از اول مرور کنم  نمیخواست دوباره بش یم دلم

 کرد چرا دنبالش بودم ؟ یم

 .کردم و وارد خونه شدم  یدر خونه باز هم به زور لب باز کردم ، از رضوان و رضا خداحافظ يجلو

 .به محض ورود اومد استقبالم  مامان

 دختر ؟  يمت رو خوردباز سال – مامان

 .سالم  – من

 .انگار تو خونه تازه دهنم باز شد به حرف زدن  و

 .در همون حال گفتم . پارچه ها رو دادم دستش و راهم رو به طرف اتاقم کج کردم  يحاو ي بسته

 .بردار  يهر کدومش رو دوست دار – من

 خوش گذشت ؟ – مامان

و  میموند تا خبر گرفتن از حال درون یبه طعنه م شتریمله ش بج. به سمتش  دمیپا چرخ هی يو رو ستادمیا

 !نه  ایبهم خوش گذشته  نکهیا

 .موشکافش انداختم  يبه چشم ها ینگاه

ش خوب  هی، بق میریخواست سرم رو از تنم جدا کنه فاکتور بگ یم يرمهدیاخرش رو که ام ي کهیاگر ت – من

 .بود 

 . ستمیاما حرفش باز هم باعث شد با. برگشتم که به راهم ادامه بدم  عیسر

 ؟ يکرد کاریباز چ – مامان
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شه اون شخص خودش  یبخواد سرم رو از تنم جدا کنه ؟ نم یکرده باشم که کس يکار هی دیحتماً من با مگه

 اشتباه کرده باشه ؟ 

 .دادم و گفتم  رونیرو کالفه ب نفسم

 .برخورد  شونیبه ا رمیپسره اومد باهام دوست شه منم اومدم حالش رو بگ هی .نکردم  يمن کار – من

 .هم اداش رو با حرص در اوردم  بعد

 ظاهر من بده ؟ هان ؟  يکجا... هه . کنه  یدر موردت بد فکر نم یاگر ظاهرتون موجه باشه کس گهیم – من

ش رو به حالت عمود روش  گهید و دست دجمع کر نهیس يدستش رو رو هیکنارش و  واریداد به د هیتک مامان

 .چونه ش گذاشت  ریقرار داد و ز

 !داشته  رادیاز نظر اون ا – مامان

 !کنه  یفکر م ينجوریبه من چه اون ا – من

 ؟ ادتهی.  یخواست یپسر رو م نیتو ا – مامان

 . گفت  یراست م. کردم  سکوت

بسته شده  زهایچ ي هیبق يو رو دید یهاش رو م یچشمام فقط و فقط خوب ایفکر انتخاب کرده بودم  یب من

 بود ؟

 !متفاوتمون رو  يایدن دمید یکرد تازه داشتم م یکه به وضوح با کارم مخالفت م حاال

و گذاشت توش غرق . بر پاست  يدونست درونم چه ولوله ا یانگار م. نزد  یحرف گهیهم سکوت کرد و د مامان

فکرم آروم شه مارال بهتر از قبل  یدونست وقت یم.  امیب رونیدن ازش بو با دست و پا ز امیشم تا به خودم ب

 .کنه  یم داینمود پ

 . اتاقم شدم و در رو پشت سرم بستم  وارد

 .کردم  داشیخرت و پرت ها پ يو از ال به ال فمیدست بردم داخل ک میزنگ گوش يصدا با

 .آوردمش و صفحه ش رو نگاه کردم  رونیب

 ! ایپو بازم

 ! من افتاده  ادیشده  ینبود باز چ معلوم

 گهیگم که د یبردنم امتحان کنه ، و من باز بهش م يخواد شانسش رو برا یو م هیبازم مهمون نکهیا الیخ به

 .حق نداره زنگ بزنه جواب دادم 
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 .تشر گفتم  با

 بله ؟ – من

 شیعصبان يکنه ، صدا کنه رامم یم یکنه و سع یآرومش سالم م يکردم با صدا یتصورم که فکر م برعکس

 .تر کرد  ختهیم رو به هم ر ختهیاعصاب به هم ر

نبود که به نظر شما آدم  ی؟ احتماالً همون يزد یوسط پاساژ باهاش حرف م یبود داشت یک کهیمرت نیا – ایپو

قل دوقل  هیداره  شاشیر يال شیپیآدماست ؟ ش هیکجاش شب یج.یجوجه بس نیشعور ا یتر از منه ؟ آخه ب

 ؟ یخواستن یگ یاونوقت تو بهش م! کنه  یم يباز

جا جمع کردم و جوابش  هیرو  ایپو يو حرفا يرمهدیحرص از رفتار ام. ترم کرد  یبودم و حرفاش عصب یعصب

 .رو دادم 

هم سگش شرف داره  یج.یجوجه بس نیا. شن ، شک نکن  یملت راهت م هی یو حرف نزن یتو خفه ش – من

 . یستیلد نبه تو که احترام گذاشتن ب

 ؟ هیقالب یره ؟ حاج یم یآب ریکنه و به وقتش خوب ز یملت خدا خدا م يا ؟ نکنه از اوناست که برا – ایپو

 . ستیهست به تو مربوط ن یهر چ – من

 ينامحرم بو ستیگن خوب ن یزنن و م یکه ادکلن نم ییآدما نیمارال ؟ به ا یفروخت یمن رو به ک – ایپو

 حال به هم زن ؟ يآدما نیره ؟ ا یاون طرف تر م ابونیگند عرقشون تا هفتا خ يخوش بده و بو

کرد  یرو مدهوش نم یکس یادکلنش هم تا صد فرسخ يگرچه که بو. داد  یعرق نم يبو چوقتیه يرمهدیام

 .حرف بزنه  ينجوریشناسه ا یکه نم یحق نداشت درباره کس ایپو. 

 .تو  بار گفتم که ، سگش شرف داره به هی – من

 ؟ رمایگ یمارال حالت رو م – ایپو

 ! يعقده ا. برو بابا  – من

 یم يکار.  يندار اقتیل یول. خواستم بهت فرصت بدم  یمن خر رو بگو که م.  یخودت خواست. باشه  – ایپو

 . نیو بب سایوا.  یبو گندو رو هم نداشته باش یج.یجوجه بس نیکنم که هم

 . انجام بده  ادیاز دستت بر م يبرو هر کار – من

 .رو روش قطع کردم  یگوش و

 ؟  دمشیبود ؟ پس چرا من تو پاساژ ند دهید يما رو چه جور نیا
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 .پشت سر هم ، لباس هام رو عوض کردم ! حرص از اتفاقات قشنگ  با

کت که به درد  يجانماز و مهر بود و همراه پارچه ا شیسوغات. رو برداشتم و باز کردم  یکادو و سوغات ي بسته

بود با قرآن مخصوصش  یقلم قرآن. و کادوش که گفت قرآنه .  يبه رنگ سرمه ا. خورد  یکت شلوار م ایدامن 

 .و کتاب دعاش 

 .و فکر کردم  دمیتختم دراز کش يگذاشتم و بعد هم رو زیم يدو رو رو هر

 .روز فکر کردم  سه

 .تک تک حرفاش و رفتارش  يادآوریروز کارم شد  سه

 .غذا خوردن خارج شدم  يروز خودم رو تو اتاقم حبس کردم و فقط برا سه

 . يرمهدیام يخدا ایمن بود  يخدا ایکه  ییو خدا يرمهدیروز من بودم و ام سه

 .کردم  سهیخودم مقا یقبل يشناختمش و با خدا يرمهدیام يحرفا يکه از ال به ال ییخدا

 .  ستین ینیکه به من شناسوند ، زم یینماز و روزه و اون خدا يکردم چقدر حرفاش درباره  یمدت حس م تموم

 . خدا  يزنه نه بنده  یخدا داره باهات حرف م یکن یحس م ییوقتا هی

که  ستمین ییگه من اون خدا یم. گه برگرد سمت من  یحلول کرده و م یجسم انسان هیخودش اومده تو  انگار

 !ا من رو به رو شو ب گهیجور د هیو  ایب.  یشناخت یتا امروز م

 .  میو بذار با هم از نو شروع کن ایگه ب یم

انقدر آروم و  یزمان هیو  ادیازش نم ییصدا چیو ه یزن یحرف زدنش بال بال م يشه که برا یم ییروزا هی

خودت باهات  ي وهیآدم خود خود خداست که داره به ش نیا یباور کن یتون یشه که نم یم کیبهت نزد یانسان

 .زنه  یحرف م

 . ده  یو بهت راه رو نشون م ادیم. کنه  یم تییراهنما ادیآدم و م هیشه  یم

که از موجه  ییاونجا یول. داد  یحس رو بهم م نیهم. بود  ينجوریهم يرمهدیام ي هیاول يمن حرفا يبرا

 . نداشت  ییبرام حکم خدا گهیزد د یبودن من حرف م

نگفته !  نینگفته بود چادر سر کن.  نیگفته بود خودتون رو بپوشون. حجاب  يدرباره . و تو نت سرچ کردم  رفتم

هستن آدمن و بنده  يکه چادر یینگفته بود فقط اونا!  دنشی، خودت رو مجبور کن به پوش یتون ینم یبود وقت

 .من  ي
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 ینه به خشک اگر.  نیزم يرو يخدا نیشه بهتر یکنن م یکیرو  يرمهدیمن و ام يباور کرد که اگر خدا دیبا

 !از بنده  زونیمن دور و گر يخدا يباشه و نه به اندازه  يرمهدیام يخدا

رحمت  يگه درها یم يکه اگر گناه کرد ییشد همون خدا یم. شد  یم دیجد. شد  یمن داشت تازه م يخدا و

 .ببخشه بنده ش رو  يگریبه حرمت دعا در حق د یحت دی، شا لیدل یکه ب ییهمون خدا. به روت بازه 

 شیشه آب رو آت یم هیآ هیهمون  یشد و باهاش حرف زد و گاه کیشه به خدا نزد یخط قرآن م هیبا  یگاه

داره تو اون  یبستگ.  ياریاسمش رو ب یخواد حت یدلت نم گهیکنه که د یاز خدا زده ت م يبه قدر.  تیدلخوش

 ! یو بهش نگاه کن یبخون يرو چه جور هیآ

 یهم نماز م ایمادر پو. بشن زاهد و عابد راستگو و درستکار  نیزم ينماز خون رو يادما يهمه  ستین قرار

 .خوند و اون ، پسرش بود 

 .شد پسرش  نیخونه و ا یهم نماز م يرمهدیام مادر

 . ها  يرمهدیو ام يرمهدیو ام ایپو نیهست ب فرق

  "انقدر خشک نبود  يرمهدیام يباورها يکاش خدا " دمیدلم نال تو

دونست فرق  یبه حق ، خودش بهتر م. بگذرم  يرمهدیکه من رو وادار کرد تا از ام ییلبخند زدم به خدا و

 . ما  دیعقا نیهست ب

 .داره  یحکمت يهر کار يواقعاً خدا برا دمیرس جهینت نیو به ا. تازه درك کردم حکمتش رو  و

*** 

 . سس  یو گوجه و کم ارشوریبعد هم خ. نونم  يکتلت برداشتم و گذاشتم ال هی

 هیمثل هر سال .  میخورد یدور هم شام م میو داشت. شد که افطار کرده بودن  یم یساعت کیو بابا ،  مامان

 . رفتن  شوازیگفتن پ یخودشون که م. روز زودتر از شروع ماه رمضون روزه گرفته بودن 

 ؟ هیچ يرفتن برا شوازیپ نیاصل ا دمیفهم یهم اصالً نم من

 .رو که خوردم رو به مامان گفتم  شامم

 .کن  دارمیسحر ب يلطفاً برا. خوشمزه بود . دستت درد نکنه .  یمرس – من

 .از سر سفره بلند شدم  و

 .مات و مبهوت نگاهم کرد و گفت  مامان

 ؟ يریروزه بگ....  يخوا یم..... نوش جان  – مامان
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 .تکون دادم  يسر

 ..........آره  – من

 .زدم  يدر جواب نگاه متعجبش لبخند و

 .باال انداخت و گفت  ییابرو مامان

 !شنوم  یم دیجد يزایچ – مامان

 ! یخوب نیبده ؟ دختر به ا – من

 .تکون داد  يسر مامان

 .بر منکرش لعنت  – مامان

 .ولو کردم  ونیزیتلو يجلو نیزم يو از آشپزخونه خارج شدم و خودم رو رو دمیخند

*** 

 ساعت چند بود که آفتاب تا وسط اتاقم اومده بود ؟. رو باز کردم  چشمام

 . میدوازده و ن. به ساعت انداختم  ینگاه

 . بودم  دهیخواب ادیز

 .افتاد روزه م  ادمیبخورم که  يزیخواستم بلند شم و برم تو آشپزخونه تا چ یم. گرسنه بودم . مالش رفت  دلم

 . گفتم  یته دلاز  " ییوا "

افتاده بود  کهیروده کوچ يروز روزه دار نیاول نیهم! شدم انقدر گرسنه نبودما  یم داریب یوقت يروز چیه حاال

بود که داشت اعتراضش رو  بهیاز اندازه غر شیاحتماالً شکمم هم با آداب اسالم ب. به جون روده بزرگه 

 !داد  ینشون م ينجوریا

 . و تشر زدم دمیبهش کش یدست

 !خورد  يزیشه چ ینم.  گهید ریخوب آروم بگ – من

 اومده بود  یانگار قحط. صدا داد که دلم به حالش سوخت  نیهمچ. دست بردار که نبود  یول

 .نذاشت  لمیزنگ موبا يبهش بگم که صدا يزیچ هیخواستم دوباره  یم

 .کنار تخت برداشتم و نگاهش کردم  زیم يرو از رو یگوش

 ! رایسم

 .جواب دادم  یخوشحال با
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 .سالم بچه پررو  – من

 .گه پررو  یم یکه به ک نیبب. سالم  – رایسم

 .گم  یمن به تو م – من

 ! یدرست حرف بزن دیبا گهیتو که د – رایسم

 چرا ؟ مگه شاخ در آوردم ؟ – من

 .گفت  یبا لحن خاص رایسم

 .اونا  هیاخالفتم شده شب دیگفتم شا يپر ینه که با از ما بهترون م – رایسم

 .گفتم  متعجب

 از ما بهترون ؟ – من

 .کرد  يا خنده

 . سه  یخبرا زود م – رایسم

 .نشستم رو تخت  ینگران با

 کدوم خبرا ؟ – من

 !نبود  دیبع يزیگفته بود ؟ از دهن لقش چ يزیچ ایپو یعنی

بهتر از  یلی؟ خ يانتخابش کرد هیک گهید نیا. مارال  یاز دست رفت.  يپر یبچه مثبتا م نیبا ا نکهیا – رایسم

 ؟ استیپو

 .گفتم  صادقانه

 .  رایرو انتخاب نکردم سم یمن کس – من

 ! یکن یم يازش طرفدار یلیگفت خ یکه م ایپو – رایسم

 .گفته بهشون  ایمعلوم نبود رفته چ.  ایدست پو از

 . ستین یچیمن و اون شخص ه نیب یگفته ول یچ ایدونم پو ینم – من

 ؟ نیزد یو وسط پاساژ با هم حرف م ستین یچیه نتونیب – رایسم

کرد من  یکه خودش هزار تا دوست پسر داشت عمراً اگر باور م یکس. کنه  یبگم باور نم یبودم هر چ مطمئن

 . حرف بزنم  یداشته باشم با کس يمنظور نکهیبدون ا
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حرف زدم  یمنظور با کس یول کنه من بتونست قب یبا منظور بود م يکه خودش حرف زدنش با هر پسر یکس

 حرف زدن هم از طرف خود پسر بوده ؟ نی؟ و ا

 .باور کن . نبوده  یمهم ادیز زیچ – من

 .مورد رو تموم کنم  نیحرفم بحث در ا نیکردم با ا یسع و

.  نجایا ایروز ب هیحداقل .  يایو نم یچونیپ یرو خوب م ایمهمون ایتو که تازگ. کنم  یمن که باور نم – رایسم

 ! هیپسره چ نیا ي هیو هم بفهمم قض نمتیهم بب

ارتباطم با بچه ها به . خبر داشتم  یفقط از دوتا مهمون! که خودم خبر نداشتم  ی؟ ک چوندمیرو من پ ایمهمون

که  یو تنها کس. بچه ها آشنا شده بودم  ي هیمن با بق رایبه لطف سم. نرفتن قطع شده بود  یاطر مهمون

 ي لهیشد وس ایو پو دیعقب کش ایپو ابود که اونم بعد از دوست شدنم ب رایداد سم یرو بهم خبر م ایمهمون

  . ایمن و اون مهمون یارتباط

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یو نم چونمیپ یفکر بمونه که دارم م نیگذاشتم تو ا. بزنم و بحث رو ادامه بدم  یباره حرف نیدر ا نخواستم

بعد خودش بهم زنگ  يخبر نداشتم ممکن بود دفعه  اشیگفتم از بعض یچون اگه م. باشم  ایخوام تو مهمون

 !جور کنم  ينرفتن نتونم بهونه ا يو من برا. بزنه 

 . امیروز م هی. باشه  – من

 . ایناهار ب يبرا. فردا منتظرتم  – رایسم

 . رمیخوام روزه بگ یافتاد م ادمیخواستم قبول کنم که  یم

 .هار بعد از نا یول امیفردا م – من

 ؟ یکن یتعارف م – رایسم

 .باور کن . نه  – من

 .فردا منتظرتم . باشه  – رایسم

 . شدم که زود قانع شد  خوشحال

 .حتماً  – من
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به عادت  ایو  ایبه خواست پو ای.  ارهیموضوع سر در ب نیاحتماالً زنگ زده بود از ا.  میکرد یزود خداحافظ و

 !سر در آوردن  يخودش برا

 کرد ؟ یگفتم ؟ حرفم رو باور م یم یبهش چ دیفردا با.  دمیبه موهام کش یدست کالفه

 .تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم  يرو از

 .رضوان تو هال باعث شد تعجب کنم  حضور

 ؟ یکن یم کاریچ نجایتو ا – من

 .به روم زد  يلبخند

 .سالم بر خواهر شوهر دست و رو نشسته  – رضوان

 ؟ یکن یم کاریچ نجایگفتم ا.  زمیهم عز ينجوریسالم و هم یبدر ضمن . سالم  – من

 .کمک کنم  دهیمنم زودتر اومدم به مامان سع.  میدعوت داشت نجایافطار ا يبرا – رضوان

 .خودش دختر داره که کمکش کنه  دهیمامان سع!  نیریخود ش – من

 .دست بهم اشاره کرد  با

 که تا االن خواب بوده ؟ نیهم – رضوان

 .بهش رفتم که باعث خنده ش شد  يغره ا چشم

 . یش یزشت م یمدل نیا – رضوان

 .خوشگلم  شهیمن هم – من

 .زد  یچشمک

 ؟ يروزه ا دمیخانوم خوشگل شن – رضوان

 ؟ يشنو یم دیجد يزایچ یمثل مامان بگ يخوا ی؟ نکنه تو هم م هیچ – من

 .شد اومد طرفم  بلند

 . يماز خوندنم زدن دیشما گفتم ق يبا اون دعوا – رضوان

 .باال انداختم  يا شونه

 .خوندم که حاال به خاطر رفتارش نخونم  یمن به خاطر اون نماز نم – من

 . دیبه شونه م کش یدست رضوان
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 .خداست  يشه گفت نمازت برا یحاال م.  نیآفر – رضوان

 .گفتم  اریاخت یضعف رفتن دلم ب با

 .گشنمه رضوان  – من

 .زد  يلبخند

 .اولش سخته  يهر کار – رضوان

 .تکون دادم  يسر

 .فعالً از سخت سخت تره  – من

 . ییرفتم به سمت دستشو و

 .که اومدم خودم رو به رضوان رو مبل نشسته رسوندم و کنارش نشستم  رونیب

 .  دمیسرم رو گذاشتم رو پاش و خواب عیهم سر بعد

 .اومد و رو بهم گفت  رونیاز آشپزخونه ب مامان

 ؟ يشد داریب یتو ک – مامان

 .کردم  نگاهش

 . ریظهر به خ. سالم  – من

 .سالم کردنم باشه  ریبه حالت تأسف تکون داد که حس کردم بات د يسر مامان

 .هم گفت  بعد

 ؟ يخور ینم يزیچ - مامان

 .به جانب گفتم  حق

 .روزه ام  – من

 ؟ یتحمل کن یتون یم – مامان

 .کنم  یم یسع – من

 .دوباره از ضعف دلم گفتم  و

 .من گشنمه  یول – من

 .گفت  عیسر مامان

 .بخور  يزیچ هی ایب – مامان
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 .باال انداختم و قاطعانه گفتم  ییابرو. از جام بلند شدم  یکم

 .گشنمه  یول. خورم  ینم – من

 . دمیرضوان خواب يپا يدوباره رو و

 .به حالت تأسف تکون داد  يدوباره سر مامان

 .زد و دست برد داخل موهام  يلبخند رضوان

 . یفکر نکن یخودت رو مشغول کن تا به گرسنگ – رضوان

 .رو ندارم  يکار چیاصالً حال ه – من

 . میحرف بزن ایب – رضوان

 .بگو  – من

 ؟ ناینرگس ا يخونه  میرسه بر یبه ذهنت نم یراه هی – رضوان

 .کردم  اخم

 بشه ؟ یکه چ میبر – من

 ؟ ستین یکس يخورده  ینیریش ایخوام بدونم نامزد نداره  یم – رضوان

 ؟ يبود دهیتا حاال نپرس – من

 .باال انداخت  ییابرو رضوان

 .نداده بود  یچون تا حاال رضا بهم اک. نه  – رضوان

 .زدم  يلبخند

 پس آقا داداشت افتاد تو دام ؟! ا  – من

 .شد  شتریب لبخندش

 .آره  – رضوان

 دو نظر ؟ ای هدینظر د هی – من

 .به شونه م زد  یمشت رضوان

 .خودت رو لوس نکن  – رضوان

 . دمیخند
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 . ستیآخه دو نظر حالل ن! پرسم  یخوب دارم م – من

 .کن  دایبهونه پ هیکردن  تیاذ يبه جا – رضوان

 ؟ یکه چ – من

 .گفت  یحرص رضوان

 .خونه شون  میکه بر – رضوان

 .شدم نشستم  بلند

 ؟ امیمن م یکن یفکر م یعنی؟  میبر – من

 ؟ يایچرا ن – رضوان

 .تو اون خونه قهرم  یکیچون با  – من

 .بار گفت  شماتت

 اون گفت تموم شد رفت  یکی یتو گفت یکیاتفاق افتاد ،  هی! مارال  اریدر ن يبچه باز – رضوان

 .از نظر من تموم نشده  – من

 یوقت هیدم  یقول م. گناه داره . داداش  هی نیمنم و هم. به خدا دست تنهام .  ایبه خاطر من کوتاه ب – رضوان

 .خونه نباشن  شونیکه ا میبر

 یاتفاق هیسابن تا با  یو تو دلم قند م امیخواد ب یخودم دلم م یفکر کن یونیمد. قبوله  ییحاال چون تو – من

 . رمیحالش رو بگ

 . دیخند

 ؟ يکارا دست بردار نیاز ا يخوا یم یک. از دست تو  – رضوان

 .در ضمن دنبال بهونه هم نباش .  یوقت گل ن – من

 . شه رفت خونه شون  یکه نم یالک – رضوان

 .خونه شون که اونجا رو بترکونم  میروز بر هیمن به نرگس قول دادم  -  من

 .زد  يلبخند

 .بهونه  نمیا.  نیآفر – رضوان

 .کردم  یاخم
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 !  نماینب ادیمن خان داداش محترمش رو ز که میبر يجور هیفقط  – من

 .گفت  يا "باشه  "تکون داد و با لبخند  يسر رضوان

*** 

 .صبر کردم  یکم رایسم يدر خونه  پشت

 .به خودم کردم  یآوردم و نگاه رونیب فمیم رو از ک نهیآ

از خودم  شتریمقدار مراعات کنم ؛ کم نکرده بودم ب هی دیگفت روزه م و با یرو به اصرار مامان که م شمیآرا اگر

 .داشتم  تیرضا

کردنم رو کم کرده بودم ؛ حاال باز هم  شیاز آرا یکم يرمهدیام يو حرفا مایبدبخت از بعد از سقوط هواپ من

 یگفت هنوز هم بهش م یگرچه که مامان م. مقدار رنگ و روغن  هیکمش کرده بودم و از نظر خودم شده بود 

 .کامل  شیآرا هیگفت  شه

 .و بعد زنگ رو زدم . و مرتبشون کردم  دمیاومده از شالم کش رونیب يبه موها یدست

 شهیبزرگشون مثل هم يخونه . گذاشتم و وارد شدم  فمیرو داخل ک نهیکه جواب داد و در رو باز کرد ، آ رایسم

 .آورد  یسرسبزشون حال آدم رو جا م يو باغچه  اطیح. چشم نواز بود 

 .رسوندم  يخودم رو به در ورود عیسر يچشم از اطرافم گرفتم و با قدم ها رایسم يصدا با

 ! لیسه يسالم به ستاره . به به  – رایسم

 . سالم  – من

 . میدیرو بوس گهیهمد

 .کرد  تیگذاشتن دستش پشت کمرم ، من رو به سمت داخل هدا با

 .باال انداختم  ییمرجان ابرو دنید با

 ؟ یینجایتو هم ا. سالم  – من

 .شد و اومد به سمتم  بلند

 ! میدیچه عجب ما شما رو د. معرفت  یسالم خانوم ب – مرجان

نبودن تو جمعشون ،  يسرم برا یشلوغ يکنارش نشستم و بعد از گرفتن بهونه . کردم  یمرجان هم روبوس با

 .میسر صحبت رو باز کرد
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رو  شونیدوست دیمهناز و سع نکهیا. شناختم  یکه م ییاز بچه ها. که نبودم شروع به صحبت کرد  يایمهمون از

و در عوض پدرام بهش راه  هیمخ زن يبرا یراه هیخواد با پدرام دوست شه و دنبال  یالهام م نکهیا. به هم زدن 

 .ده  ینم

که تموم حواسم  یتوجه بهش در حال یبهم تعارف کرد ، ب یوقت. شربت اومد  يها وانیل يحاو ینیبا س رایسم

 .برداشتم  وانیل هیمرجان بود  يبه حرفا

رو به سمت  وانیهم ل نیدر همون ح. انگار از صبح آب نخورده بودم ! موقع حس کردم چقدر تشنمه  همون

 .دهنم بردم 

 ادیبه  نمیتو ذهنم گشتم تا بب یکم! کردم از صبح آب نخوردم  یچرا حس م نکهیا لیشروع کرد به تحل مغزم

 .نکردم  دایپ يزیگشتم چ یآب خوردم ؟ هر چ یک ارمیم

 . يچون روزه ا يتو ذهنم جواب داد نخورد یکیاز صبح آب نخورده بودم ؟ و  یعنیآب نخورده بودم ؟  چرا

 .گذاشتم  زیم يشده بود ، دور کردم و رو کیرو که به لب هام نزد وانیل عیسر

که جلوم  ییها وهیشربت خنک و م وانی، از فکر اون ل رایمرجان و بعضاً سم يکردم با توجه به حرفا یسع و

 یاز خوردن در حال يسخت بود خوددار یلیخ.  امیب رونیب یدانمارک ینیریشد و اون ظرف پر از ش یگذاشته م

 .که دلم از داخل باهام سر جنگ گذاشته بود 

، از توجه  دیرس یکه به ذهنم م يزیراجع به هر چ دنیحرف زدن و پرس يرو تونستم به بهانه  یساعت کی

دست نخورده  يبه ظرف ها رایخاص سم يحرفامون تموم شد و نگاه ها یوقت یول. شون به نخوردنم کم کنم 

 .ندارم  يراه فرار دمیجلوم شروع شد فهم ي

 .با ابرو اشاره کرد  رایسم

 ؟ يخور یچرا نم – رایسم

 .زدم  لبخند

 .خورم  یم – من

 .هم که در حال خوردن آلو بود با دست اشاره کرد و گفت  مرجان

 . گهیبخور د – مرجان

 .خورم  یم – من

 .باز گفت  رایباشم که سم يدیمعطوف کنم و دنبال شروع بحث جد يزیکردم نگاهم رو به چ یسع و
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 .بخور  – رایسم

 .کرد  یموشکافانه نگاه م. کردم  نگاهش

 رایدهن باز کردم به گفتن که سم. فقط تو دلم دعا کردم شروع نکنن به مسخره کردن .  گهیگفتم د یم دیبا

 .زودتر از من گفت 

 ؟ يروزه ا – رایسم

 .داشت  رانهیبدجور حالت مچ گ نگاهش

 .تکون دادم  يسر

مرجان با  یول.  شیریبود از مچ گ یانگار راض. زد  یبا همون حالت لبخند خاص رایحرفم سم نیبا ا.آره  – من

 .کرد  یدهن باز نگاهم م

 . دیخودش رو جلو کش یو کم.باال انداخت  ییابرو رایسم

 ! يریگ یپسره روزه هم م نیکه به خاطر ا هیجد يبه حد هیقض نکهینه مثل ا – رایسم

 .رو به زبون آوردم  قتیباز کردم و حق لب

 ...صورت گرفت و  ییآشنا هی یاتفاق یلیخ.  ستین نمونیب يزیباور کن چ – من

 .وسط حرفم  دیپر

 ! يکه منجر شد به خواستگار – رایسم

 ؟ يدوز یو م يبر یخودت م يچرا برا. نه بابا  – من

 یم یگ یاونوقت م نیکرد یو دوختن ؟ جلو اون همه آدم وسط پاساژ دل و قلوه رد و بدل م دنیبر – رایسم

 دوزم ؟ یبرم و م

 ...اون روز به خواست رضوان  – من

 .وسط حرفم  دیمرجان پر نباریا

به خواست  یگ یکرده ؟ بعد م یغش م یگفت و پسره داشته از خوش یم ایکه پو یطیتازه با اون شرا – مرجان

 رضوان ؟

 ؟  ی؟ ک يرمهدیغش کرد ؟ ام یاز خوش یک

 زد ؟ یحرف مهمون موقع رو گفته بود که داشت با عشق از روزه گرفتن  نکنه

 . ارمشونیب رونیکردم از اشتباه ب یسع
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 ... يدرباره  میما فقط داشت – من

 یلی؟ خ يدوسش دار یو بهش گفت يوا داد یراحت نی؟ به ا نیزد یحرف م یعشق و عاشق يدرباره  – رایسم

رضوان هم  یراست!  یگفت ینم يزیچ يزود نیو به ا یگرفت یمقدار خودت رو دست باال م هیحداقل .  يخر

 ! یعروس دیخر نیباهاتون بود ؟ پس رفته بود

 ...گوش کن  قهیدق هی – من

 آدما ؟  نجوریدنبال ا يکنار و بر يرو بذار ایکرد پو یباور م یک ییخدا یول – مرجان

 .رو بگم  تیخواستم با تمام صداقت واقع دوباره

 ...گم که  یم نیاگر گوش کن – من

 تیآدما بدون محرم نی؟ آخه ا گهید نیهم خوند غهیص!  يکه نامزد کرد ینگکس هم  چیتازه به ه – رایسم

 ! کنن چه برسه بخوان حرف بزنن  ینگاهتم نم

 .... يبرا غهیص – من

 ! ایزرنگ یلیخ نیآفر!  نیپس رسماً زن و شوهر. حتماً خوندن  – مرجان

 میرو به هم بزن تینامزد میخواست یمگه م!  ينامزد کرد یو بگ يکالم حرف نزد هیکه  يخر یلیخ – رایسم

 ؟ یکه نگفت

 ! میستیازدواجا ن نجوریما اهل ا.  میزن یمخ شوهرت رو نم. نترس مارال  – مرجان

 ؟ يکه دعوتمون نکرد يکرد يچه فکر ییخدا – رایسم

 . کرده بودم  سکوت

و . بدم  حیدادن که توض ینم یزدن و مجال یخودشون پشت سر هم حرف م يبرا.ذاشتن حرف بزنم  ینم

 . رو بگم  تیواقع

 . رایبه سم یکینگاهم به مرجان بود و  هی

 .اون  یکیگفت و  یم نیا یکی

 . دنیخند یو م شیمذهب دیکردن به خاطر عقا یمسخره م دهیرو ند يرمهدیام

 . شد  یمثل آوار رو سرم خراب م حرفاشون

 ! رنی، به باد تمسخر بگ دهیرو ند یحق نداشتن کس. کرده بودم  دایپ يبد حال

 . دنیخند یکردن و م یبه دست و در حال ذکر گفتن تجسم م حیتسب يرمهدیکوتاه در کنار ام يرو با مانتو من
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افراد با همسراشون رو به تمسخر  نیا دنیحالت خواب یحت. که ناخوداگاه شرم کردم  دیرس ییبه جا حرفاشون

 .گرفتن 

 .کردم  یو واج نشسته بودم و نگاهشون م هاج

ذاشتن حرف بزنم ،  یخواستن بشنون و نم یبسته بودن و نم تیواقع دنیشن يگوش هاشون رو به رو یوقت

 .ببرن ؛ نداشتم  شیو بذارم بحثشون رو پ نمیساکت بش نکهیجز ا يکردم ؟ چاره ا یم کاریچ دیبا

رفته تا ناکجاآباد رو به  شیو من نتونستم بحث پ دنیکش يمهدریام دنیشد که بحث رو به د ادیبهتم ز یزمان

 !برگردونم  یاصل ریمس

 .حق به جانب رو به من گفت  یلیخ رایسم

 . يشوهرت رو به ما نشون بد دی، با يایب نیی؛ پا يباال بر – رایسم

 ؟ يکرد مشینکنه از بس خوشگله قا – مرجان

 .فکر دو دره کردن هم به سرت نزنه که حواسمون هست – رایسم

 ، آره مارال ؟ میریبگ یوقت قبل دیبا دیشا رایسم – مرجان

 ! گهید میریگ یوقت م میاز االن دار - رایسم

 ؟ دنشید يبرا میایب یزود بگو ک – مرجان

 .رو گفتم  دیکه به ذهنم رس يزیچ نینگاهشون کردم و اول مستأصل

 !شه  ینماالن که  – من

 چرا ؟ نکنه چون ماه رمضونه ؟ – مرجان

 .کنه ، وقت نداره  یاالن داره عبادت م!  گهیآره د – رایسم

 . خنده  ریهر دو زدن ز و

 .خنده گفت  ونیم مرجان

 ؟ ستیدر حال کله تو قرآن فرو بردن ن گهی؟ اون موقع که د یبعد ماه رمضون چ – مرجان

کلمه هم  هیباور کن . خونن  یم هیبه آ هیبرات آ یمثل طوط. پا قرآنن  هیآدما خودشون  نجوریبابا ا – رایسم

 !کشه  یمغزشون نم یعنی. فهمن  ینم

 . برخورد  بهم

 بودم ؟  ينجوریمنم ا يروز هی یعنی. حرف بزنن  ينجوریکس ا چیه ينداشتن درباره  حق
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حال من رو داشت ؟ بهش  نیکردم هم یکوه مسخره مرو تو  يرمهدیداشتم ام یوقت. رو به دندون گرفتم  لبم

حرفاش بهم برخورد ،  یمثل خودش فقط از خدا گفت ؟ وقت يدفاع از خودش و ادما يبرخورد ؟ پس چرا به جا

 کرد ؟ یلبخند زد و ازم عذرخواه

 .اومدم  رونیب يرمهدیمرجان از فکر ام يصدا با

 ؟ نیس داشت.ك.رفته ؟ چندبار س شیرابطه تون تا کجا پ ینگفت یراست – مرجان

 .کرد  يزیاستهزا آم يخنده  رایسم

دارن ،  یخودشون رو نگه م يبا هر ضرب و زور یآدما تا شب عروس نیا! مرجان  یالیچه خوش خ – رایسم

 . افتن به جون دختره  یتازه از قفس آزاد شده ، م وونیمثل ح یاونوقت شب عروس

 .بعد رو به من گفت  و

 یکنن همون شب عروس یآدما ازدواج م نجوریکه با ا ییاونا شتریب. ودت رو آماده کن مارال خ – رایسم

 !عقده دارن بدبختا . نبودن  يدختر چیتا اون شب با ه سین.  دهیکش مارستانیکارشون به ب

 .بودن  دهیکه شن ییزهایشروع کردن به شرح اتفاقات و نقل قول چ نباریا

 . من درمونده نگاهشون کردم  و

 !سرو ته رو  یبحث ب نیکنن ا یگفتن و من مونده بودم چرا تموم نم یگفتن و م یم

 ؟ میبد میهم تعم گرانیکرد اون رو به د یمتعارف ریکار غ یکی مینیب یم یوقت میما ادما عادت کرد چرا

 ؟ میکن یم ریارش رو تفسو رفت میزن یحرف م میندار یکه ازش شناخت یادم يدرباره  يجور چه

 ؟ میکن هیتشب وونیآدما رو به ح مید یبه خودمون اجازه م يجور چه

بدون شناخت منِ  میو ما حق ندار! دارن  یانسان يهم مثل ما آدمن ؟ خو گرانیره د یم ادمونی چرا

 . میو بهشون انگ بزن میسوال ببر ریها رو ز شوناونیاصل

 .تر  نییرو از خودمون پا گرانیو د میسبب خودمون رو آدم تر بدون یب میندار حق

 . میحق ندار.  میو خودمون رو محق بدون میدرباره شون قضاوت کن نیبا چشم ظاهرب میندار حق

از اون  ییرها يبرا یبه دروغ حت اوردمین لیدل. برگردم خونه  دیاز حرفاشون بلند شدم و گفتم که با دلزده

 .کننده مشمئز  يحرفا

 .کردم  یستادگیمقابل اصرارشون به موندن ا در

 .داده بود ، با لحن پر از تمسخر گفت  هیکه به چهارچوب در تک رایکفشام ، سم دنیپوش موقع
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 . یکه به خاطرش روزه گرفت يتونم باور کنم انقدر پسره رو دوست دار یهنوزم نم – رایسم

 .زدم و گذاشتم تو تفکرات خودش بمونه  ي، فقط لبخند یهر بحث جادیا يزودتر ، به جا ییرها يبرا

کرد، همون بهتر که در  یگفتم باور نم یاگر هم م اینبود  تیواقع دنیخبر نداشت و حاضر به شن یچیاز ه یوقت

 .بودم  نطوریمنم هم.  میزود قضاوت کن میما ادما عادت کرد. بمونه  یاشتباهات خودش باق

جهل  نیاز ا ییرها يبرا.  "در جهل مرکب ابد الدهر بماند .. اند و نداند که نداند هر کس که ند "قول بابا  به

 .آدم انجام بده  يبرا يتونه کار ینم یک چیوگرنه ه میبه خودمون بد یتکون هی دیهم با

 . رایو فکر کردم به حرف سم. برگشتم  ادهیخودمون رو پ يتا خونه  رایسم يخونه  از

 روزه گرفتم ؟ يرمهدیواقعاً من به خاطر ام نکهیا به

 یآدم رو وادار م یچه حس نمیو بب. برام گفت رو تجربه کنم  يرمهدیکه ام یمن فقط خواستم اون حال خوب.  نه

 ! رهیحاضره باز هم روز بعد روزه بگ یو تشنگ یروز تحمل گرسنگ هیکنه که بعد از 

 .کردم  يادآوریروز قبلم رو  حالِ

 .داشتم  یر حال خاصافطا زمان

و اراده م رو به معرض . مقاومت کنم  یو تشنگ یطرف خوشحال بودم که تونستم در مقابل گرسنگ هی از

 .اومدم  رونیامتحان گذاشتم و ازش سربلند ب

باشم که  ییبه فکر اونا يا هیثان يکه نه برا یقیدقا يباعث شد برا یو تشنگ یتحمل فشار گرسنگ یطرف از

انقدر محتاج بودن و من خبر  ایواقعاً چند نفر تو دن. کردن شکمشون ندارن  ریس يبرا یگرسنه هستن و پول

 نداشتم ؟

بکشم نفس هام شد  یسخت نکهی، بدون ا ی؛ بدون تالش دمیکه خواب يافتاد هر لحظه ا ادمیروز ،  انیپا یوقت

 .بهم دست داد  یعبادت ، حس خوب

شاد  تینها ی، ب هیسخت ازم راض طیفکر افتادم که خدا به خاطر انجام حکمش و تحمل شرا نیبه ا یوقت ای

سقوط کرده  يمایبره از اون هواپ ادمیشد  یمگه م.  دمیکه من بارها لطفش رو به خودم د ییهمون خدا. شدم 

 ؟ میاومد رونیبه لطف خدا سالم و زنده ب يرمهدیفقط من و ام

 نیداد ؟ من که از ا یخدا بود که انقدر حس خوب به آدم م یاز مهمان ریغ يزیچ يروزه دار نیبه واقع ا و

 .گرچه برام سخت بود . بودم  یراض یمهمون

 .من به خاطر عشق بهش روزه نگرفتم . کردم و خواستم خودم تجربه کنم  فکریرمهدیفقط به حرف ام من
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 ! يرمهدیام

 .خنده ش  دنید يبرا دیدلم پرکش.  ستادمیا

 .ش  دهینگاه به بند کش يبرا

 .خودش ..... خود خودش  يبرا..........  يبرا....  يبرا

 !هرچند ازش دلخور بودم . دلم براش تنگ شده بود  من

 " يرمهدیدلم برات تنگ شده ام ". کردم  بغض

 حضور پررنگ داشت ؟ میتو روزه دار یچرا حت. کارام نقش داشت  يتو همه  چرا

 . دمشید یرفتم و از دور هم شده م یم دیبا.  ستادمیا ابونیخ يرفتم گوشه  عیسر

 .کرد  یآرومم م دارشیتاب بود و فقط د یبراش ب دلم

 . نمشیو تو دلم خدا خدا کردم که بتونم بب ستادمیا یتاکس منتظر

 . ارزش داشت  ایدن کی يا هیثان يبرا یحت دنشید

 . زد  یم ادیوجودم اسمش رو فر تموم

 .... از  ریغ... از  ریوجودم غ تمام

 .کرد  يادآوریاخطارگونه قول و قرارم با خدا رو  عقلم

دوباره راه خونه رو  زونیآو يو با دست ها. رو  ادهیتلخ بود و باعث شد دوباره برگردم به پ يادآوری نیچقدر ا و

 . رمیبگ شیدر پ

 .که زدم  یزدم به هر حرف یشک پشت پا م یطرف قولم خدا نبود ب اگر

بود باز هم انقدر به سمتش کشش داشته باشم ؟  يرمهدیمن و ام دیکه تو عقا یشد با وجود تفاوت یباعث م یچ

 .که مثل تفوت روز و شب واضح و آشکار بود  یتفاوت

 . که از قوا و قرارم با خدا وحشتناك تر بود  یتفاوت نیا

 یو زنده موندنش راض يرمهدیبود و من هم به خاطر ام یداشت که خدا ازش راض انیجر یمن و خدا قول نیب

نداشتم و  ياون حرف رو به خدا زدم که چاره ا یطیمن در شرا.  يداشت و نه دلخور یدر پ یینه دعوا. بودم 

داشت ،  يما دعوا داشت ، دلخور دیتفاوت عقا یول. بکنم  يهر کار يرمهدیزنده برگشتن ام يحاضر بودم برا

 .بد بود  یلیخ یلیخ نیداشت و ا ادنستیهم ا يتو رو
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. همه عشق و خواستن  نیا. همه تفاوت  نیا. شم  یم وونهیبکن ، من دارم د يکار هیخدا  " دمیلب نال ریز

 یهم م شتریرضا از نرگس ، ب يکه با وجود خواستگار يرفت و آمد نیا. که باهات گذاشتم  ياون قول و قرار

همه تفاوت و  نیخدا حکمت ا.  رمیم یازدواج کنه من م يا گهیچشم من با دختر د ياگر قرار باشه جلو. شه 

 "؟  هیچ یعاشق نیا

 . رو ندارم  يرمهدیام داریو د شیهمراه ییگفتم توانا یبهش م دیبا. زدم  یبا رضوان حرف م دیبا

. خاگستر من  ریز شیدوباره ش و شعله ور شدن آت داریبهتر بود تا د يدلخور از هم بودن و دور همونجور

 يدلخور نیرفع ا يبرا یقدم چیه يرمهدیشدم که ام یم ادآوریکرد بهش  یم یتاب یحداقل هربار که دلم ب

 . رفتم  یبه جنگ عشق م یبا حس ناراحت ی، فقط کم یکم ينجوریا. برنداشت 

 *** 

 يزیشد و نه وقت افطار چ ینه سحر دهنم به خوردن باز م. رو گرفته بود  رومین شتریروز ، روزه گرفتن ؛ ب چهار

 . رفت  یم نییدونه خرما از گلوم پا هیاز آب و  ریبه غ

به رضوان گفتم  يمامان شدم و هم با لحن بد یکه هم باعث ناراحت يبه طور.  یخلق شده بودم و عصب کج

دادم و زدم  یتراض هم نکرد که من بهش قول همراهاع ینزد حت یخدا حرف يبنده . رم  یکه همراهش نم

 . از دستم دلخور بود دست به دامن بابا شد  یاما مامان که حساب.  رشیز

 یب جهیکرده بود و نت قیبابا در موردشون تحق. گشت  یعمه بر م يمربوط بههمون خاستگار آشنا موضوع

 یمعقول زمان اومدنشون رو عقب م ریو چه غچه معقول  يمن به هر بهونه ا یول. بخش بود  تیرضا تینها

 .  نمبک یاما مامان دست آخر بابا رو جلو انداخت تا نتونم باز هم مخالفت. انداختم 

 . وو گفت  دیکش یآه.  دیبحث رو به خواستگارا کش یرکیاز افطار با ز بعد

بهتر از  یلیرضوان خ. شده  ریدر عوض دلم آرومه که عاقبت به خ یول!  هیبچه ام مهرداد خال يجا - مامان

 . کرده  بمونینص یعروس نیدوسمون داشت که همچ یلیخدا خ. کردم  یکه فکر م هیزیچ

برداشت  ییآلو زیم يرو ي وهیو از ظرف م دیخوش رو جلو کش یکم. موافقت تکون داد  يبه نشونه  يسر بابا

 . جلوش گذاشت  یدست شیو داخل پ

 . ادامه داد  مامان

 نیذاشت ا یاگه م. بابت مارال هم راحت شه  المیبشه تا خ بمونیداماد خوب هم نص هی کاش - مامان

 ! پسر باشه  نیقسمتش به ا دیشا. شد  یخوب م یلیخ انیخواستگارا ب
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 . هم با حالت حق به جانب اضافه کرد  بعد

عمته ممکنه بهش بر بخوره و  يآخه آشنا.  انیخواستگارا ب نیگم بذار ا یگم ؟ م یشما بگو من بد م - مامان

اتفاق  ستیحاالم که قرار ن. پا داره  هیدونه که مرغ تو  ینم گهید.  میذار یبراش طاقچه باال م میفکر کنه دار

 گم تو رو خدا ؟  یبد م. مهرش به دلت افتاد  دیشا نشینظر بب هیآن  یم.  فتهیب یخاص

 . آلوش رو با چاقو قطعه قطعه کرد و گفت  بابا

 .  یگ یشما درست م -  اباب

 . سرش رو به طرفم چرخوند و گفت  و

 . کم نداره  یچیپسره ه.گه  یمارال ؟ مادرت داره درست م يریگ یچرا بهونه م -  بابا

و  يریبهونه گ يخودم رو آماده کردم برا نیهم يبرا. بحث ادامه داده شه  نینبودم ا لیاصالً ما. کردم  اخم

 .گفتم 

 ... آخه ماه رمضون  -  من

 . وسط حرفم  دیپر مامان

حرفا  نیو ا هیو بعد افطار حال ندارم و حاال چه عجله ا میو روزه ا ستین يماه رمضون وقت خواستگار-  مامان

 !که  میآپولو هوا کن میخوا ینم. رو بذار کنار 

 . رو به بابا گفت  و

 .  میواخ یو صالحش رو م ریخ ستیدختر متوجه ن نیا - مامان

اگر به نظرت خوب بود که بهشون . و باهاش حرف بزن  نیتو هم پسره رو بب.  انیب میگ یهفته م نیهم - بابا

اگر هم نه که بهشون . نه  ای نیرس یبه تفاهم م نینیو بب نیمدت با هم رفت و آمد داشته باش هی میگ یم

 !  یکن یکه دائم ازش فرار م ستین یکار سخت نکهیا.  مید یم یجواب منف

گفت  تیو با قاطع عیاومد و بابا سر ییبابا چشم و ابرو يکه مامان برا "فرصت بهتر  هیتو  نیبذار "بگم  اومدم

 . 

 . که گفتم  نیهم -  بابا

تونست با کارشون مخالفت  ینم يبشر یبن چیه یحت. شدم  ینم فشونیکاسه بود من حر هیدستشون تو  یوقت

 .  تمیسکوت از نظرشون شد رضا نیبه ناچار سکوت کردم و هم پس. کنه 

 . خبر رو بهش داد  یرضوان اومد خونه مون ، با خوشحال یانقدر مامان رو خوشحال کرد که روز بعد وقت و
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حس  یگاه. جواب لبخندش رو هم نداشتم  یحت يزیچ چیه يمن حوصله  یول. با لبخند نگاهم کرد  رضوان

 یهم حس دوران و معلق بودن بهم دست م ییگاه. شه  یکردم خونه و تموم وسائلش داره کج و کوله م یم

حال نه  نیبا ا. باشه  جبارباال تیرضا نیاز ا یدادم به خاطر درست غذا نخوردن و استرس ناش یاحتمال م. داد 

 . به مامان و بابا بزنم  یحاضر بودم روزه گرفتن رو کنار بذارم و نه حرف

 . اومد نشست کنارم و دستش رو گذاشت رو دستم  رضوان

 . باز هم لبخند زد و گفت . کردم  نگاهش

 !  يباالخره قبول کرد. مبارکه  - رضوان

 .  دمیکش رونیدستش ب ریحوصله از ز یرو ب دستم

 .ولم کن رضوان  -  من

 . که لبخندش رو جمع کرد  ستمین یچندان راض دیفهم انگار

 ؟  یخوب - رضوان

 .  دمینال نییپا ينگاهش کنم ، با صدا نکهیا بدون

 . افتضاحم  -  من

 .  دیبه شونه ام کش یدست

 .  میبلند شو لباس بپوش بر - رضوان

 . کردم  اخم

 .  امینم -  من

 . به شونه ام داد  يفشار

 . شه  یحال و هوات عوض م. بلند شو  - رضوان

 .گفتم  یناراض

 !  یکن یدرکم نم -  من

 .  میگرد یقبل از اومدنش بر م. فهمم  یحالت رو خوب م. اتفاقاً برعکس  - رضوان

 . کرد و مظلومانه گفت  زیچشماش رو ر. اصرار به رفتنم داشت  يادیز. کردم  نگاهش

 ؟  يتنهام بذار يخوا یم - رضوان
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خواستم به  ینم. داشت رفتن ن يبرا يرفتم بهونه ا یاگر نم. خواهر که نداشت . لحظه دلم براش سوخت  هی

 .  فتهیازدواج برادرش عقب ب يخاطر من مسئله 

دستم .  دنیشروع کرد به چرخ زیبه کمدم باز هم همه چ دهینرس. بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم  یحرف بدون

 .  فتمیگرفتم تا ن واریرو به د

 . هم گذاشتم و چند لحظه صبر کردم  يرو رو چشمام

 یگرچه که کم. بود  دمیسف يباز هم انتخابم همون مانتو. ز کردم و به سمت کمد رفتم چشم با یقینفس عم با

 . به تنم گشاد بود 

*** 

 . باز ضربان گرفت و باز حالم رو دگرگون کرد . تاب شد  یکه زنگ رو فشرد ، باز دل من ب رضوان

 .  دمشیاون در د يافتادم که جلو يروز ادی

 دیکرد آدرسش رس یکه به فکرم هم خطور نم ییاز جا يدینا ام نیازش و چطور در ع يدنبال رد چقدرگشتم

 . به دستم 

 . زدم  یجون یب لبخند

 ییجا هیاز  دیباالخره با. کرده بودم  یبا خودم و دلم ط. ذاشتم تو خونه شون  یبود که پا م يبار نیآخر نیا

من که با . بزنه  وندیپ يا گهیدلش رو به دل د نمیم ببطاقت نداشت. من طاقت نداشتم .  ستادمیا یدلم م يجلو

و  نمیانقدرها محکم نبودم که بب. شکستم  یم جشلحن تند ازش دلخور شده بودم مطمئناً با ازدوا هیحرف و  هی

حداقل دل آدم فقط . رو احساس پا گذاشت و گذشت  دینشکستن و خرد نشدن با يبرا ییوقتا هی. دم نزنم 

 یشه ، به سکون نم یشکنه ، خرد نم یدر عوض نم یشه ول یخارج م تمیشه ، از ر یم نیشه ، غمگ یتنگ م

 . رسه 

دختر  هیهنوز دکمه رو فشار نداده در باز شد و نرگس و  یبار دوم دستش رو به طرف زنگ رد ول يبرا رضوان

 . جلومون ظاهر شدن  مشیشناخت یکه نم گهید

 .  یکرد و روبوس یسالم و احوالپرس. اومد به سمتمون  عیشد و سر قیبش عمل يلبخند رو دنمونیبا د نرگس

 .از نرگس جلو اومد و باهامون دست داد و سالم کرد  تیدختر هم به طبع اون

و تو دل برو  باتریز شیداشت که مطمئناً با آرا ییبایز يچهره .  یشیآرا چیو بدون ه يچادر. قد نرگس بود  هم

 . شد  یتر م
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 . کرد  یا رو معرفم نرگس

 . رضوان جون و مارال جون از دوستانم هستن  - نرگس

 . با دست به سمت دختر اشاره کرد  و

 ..... دور و  ياز آشناها یکیجون  کایمل - نرگس

 . مکث کرد  یکم

 یم قشیانداخت که داشت با چشماش تشو کایبه سمت مل ینگاه. ادامه بده  نیاز ا شتریخواست ب ینم انگار

 . کرد به ادامه دادن 

 . خواد بگه ؛ گفت  یداد دلش نم یکه نشون م یباال انداخت و با حالت ییابرو

 ! خواد  یم یخدا چ مینیبعدش بب - نرگس

 . زد و رو به ما گفت  يحال لبخند نیبا ا. اخم کرد  یکم. از حرف نرگس  ومدیچندان خوشش ن کایمل

 . ببرم  ضیموندم تا از حضورتون ف یاگر کار نداشتم م.  دنتونیخوشحال شدم از د یلیخ -  کایمل

 . با لبخند جواب داد  رضوان

 ؟  میمزاحمتون نباش.  میما هم خوشحال شد - رضوان

 .  یخداحافظ يگفت و دست جلو آوررد برا " یکنم یخواهش م "

 . دست دادن باهاش گفتم  نیح

 . بود  یکم هم سعادت دارید نیهم -  من

 . از نرگس رفت  يسرسر یخداحافظ هیگفت و با  " ینیشما لطف دار ". باعث لبخندش شد  که

 . گفت  یمعطل یکه در رو بست رضوان ب نرگس

 نرگس ؟  هییخواد ؟ خبرا یم یخدا چ مینیتا بب - رضوان

 . جواب داد  یبه من انداخت و با لحن کامالً ناراض ینگاه مین نرگس

 !در نظر گرفته  يرمهدیام يکه مامان برا هیاز دو تا دختر یکی کایمل. من نه  يبرا - نرگس

انگشتاش رو دور قلبم مشت کرد و شروع کرد به فشار  یانگار کس. لحظه حس از قلبم رفت و خون از مغزم  هی

 . دادن 

 . بود  ستادهیچنگ انداختم به دست رضوان که کنارم شونه به شونه ا اریاخت یب

 .دستم رو گرفت  عیسر
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 یعنیکرد ؟  یحالم رو درك م یعنی. نگاهش به نرگس بود و نفس هاش به شماره افتاده بود . کردم  نگاهش

 تو دلم به پا شده ؟ يچه ولوله ا دیفهم یم

 ! رو به روم کرد  تیزود خدا با واقع چقدر

 زیو همه چ. ده  یرخ م يابود که فکر کنم معجزه  یخام الیخ. شدم  یوقت عروس اون خونه نم چیه من

 . ره  یم شیخواد پ یاونجور که دل من م

 .لب رو به نرگس گفتم  ریزدم و ز یتلخ لبخند

 .مبارك باشه  – من

 .نگاهم کرد  دلخور

 .کرد  مونییخونه راهنما يو به سمت در ورود دیکش یآه

 .داخل  دییبفرما – نرگس

 . به پاهام فرمان حرکت دادم  ،یرمق یوجود ب با

 یشد به جنگ با سرنوشت یمگه م. نداشتم  يرمهدیو نگاه کردن به انتخاب و ازدواج ام ستادنیجز ا يا چاره

 کنه ؟ جادیدر امرش ا یتونست خلل ینم يزیچ چیبود که ه ییرفت که به امر و فرمان خدا

 .که نرگس آروم و محزون گفت  میرفت یسمت در خونه م به

عالقه به مامانم تو خونه امون  يبه بهونه  یراحت نینداشت به ا مانیبه انتخاب شدنش ا یلیاگر خ – نرگس

 .کرد  یرفت و آمد نم

 .شدت تعجبش بود گفت  ينشون دهنده  شتریکه ب يباال انداخت و با لبخند ییمتعجب ابرو رضوان

 .مگه خودش خبر داره  – رضوان

 .تکون داد  يبا افسوس سر نرگس

 .که پشتش به عموم هم گرمه  کایبه خصوص مل. متأسفانه هر دو تا دختر مورد نظر مامان خبر دارن  – نرگس

 . مینگاهش کرد یدو سوال هر

 .کج کرد  یرو کم سرش

 .زن عمومه  يبرادرزاده  کایمل.. راستش .. خوب  – نرگس

 .نرگس هم ادامه داد .  میو وارد خونه شد میهامون رو در آورد کفش
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مثل عموم . و خصلت عموم رو گرفته  يتموم خو باًیبه عموم تقر ادشیز يعالقه  لیبه دل يرمهدیام – نرگس

مقدار از  هی يرمهدیمورد ام هی نیفقط تو ا. دونه  یرو بد م یقیگوش دادن موس یمن حت يعمو.  هیمذهب یلیخ

ده که من  یگوش م ارای ارای ي هترانهم که  ایتازگ. ده  یگوش م یسنت یقیموس یحدش پا فراتر گذاشته و کم

 یگاه.  میمشکل ندار يرمهدیام ياخالقا نیبا ا چکدومیالبته ما ه. کرده  شرفتیدونم چطور شده انقدر پ ینم

ازدواجش به شدت  يبرا یول.  رهیبگ میعاقالنه تصم شهیکنه هم یم یچون سع. هم خوبه  یلیبه نظرم خ

 . نگرانم 

 . یستیچندان موافق ن کایتو با مل نکهیمثل ا – رضوان

 .جا خوش کرد رو لب هاش  یلبخند تصنع هی

 .دو تا دختر بود انقدر نگران نبودم  نیاگر دلش با ا. ام  يرمهدیمن طرفدار دل ام – نرگس

 .نرگس زد  يبه شونه  یبا لبخند دست رضوان

ش مهرش رو به دلش دختر باشه خدا خود نیاگر قسمتش به ا. شه  یقسمت باشه همون م یهر چ – رضوان

هم  گهیدختر د هی. هم داره  يسه ا هی ییگن هر دو ی؟ م نیحاال چرا دو تا دختر انتخاب کرد. ندازه  یم

 .بده  تیرضا شونیکیبه  يرمهدیتا باالخره آقا ام نیکن دیکاند

 .داد  هینرگس هد يرو به لب ها یشوخ رضوان لبخند واقع لحن

 .جواب به حرف رضوان بحث رو عوض کرد  يخم کرد و به جا یرو کم سرش

شه رفتن  یم یساعت میمامان هم ن.  ستیخونه ن یکس.  نیاریاتاق من مانتوهاتون رو در ب میبر – نرگس

 .بخرن  يسبز

 . مینرگس تنهامون گذاشت تا راحت باش.  میوارد اتاقش شد همراهش

 .برگشت به سمتم  رضوان

 ، نه ؟ گهید يروزا رو کرده بود نیتو فکر ا. محکم باش مارال  – رضوان

 .تکون دادم و با حال زار گفتم  يسر

 . ستیممکن ن يدونستم انقدر سخته که خوددار ینم. فقط فکر کرده بودم . آره  – من

 .اومد جلوتر  یکم

 .بدجور قدره  بیرق.  ادیاز دستمون بر نم يکار.  یمحکم باش دیبایول. دونم سخته  یم – رضوان

 .زدم  یحرفش لبخند کم جون از
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 . از گود کنارم  یلیباشه ؟ من خ بمیرق کایهستم که مل دایچرا ؟ مگه منم جزو کاند بیرق – من

 .رو گرفت  دستم

 که گفتم سکوت کرد ؟  یدر مقابل نفر سوم يدیمگه ند.  یباش دیشا – رضوان

 ؟ خونواده ام نیا دیچقدر دور از عقا ینیب ینم. امکان نداره  – من

 . يرمهدیمهم دل ام – رضوان

 يالبته من و خدا با هم قول و قرار.  میو از هم دلخور میبا هم قهر یبه خصوص وقت. اون که درسته  – من

 . میهم دار

 .به نرگس زد  يجواب دادن باز کرده بود ؛ بست و لبخند ياومدن نرگس ، رضوان که دهنش رو برا با

 !رو بترکونه  نجایکه نرفته ؟ مارال اومه ا ادتی یراست – رضوان

 بترکونم ؟  يمن با اون حال نزارم چه جور. به رضوان کردم  ینگاه يکفر

 .و حال نرگس رو عوض کنم  نیبود که جو سنگ نیا يبهم کرد که نشون دهنده  یاخم

. تو دلم رو پس زدم  يغم وغصه  قیو با چندتا نفس عم دمیمنظورش رو فهم عیخوب سر يمثل دخترا منم

کردم تا رضوان بتونه سر صحبت رو با نرگس به  یجو رو عوض م دیبا. بود  اریغصه خوردن وقت بس يبرا

 .اطالعات ، باز کنه  افتیمنظور در

 !شاد و سر زنده . رو فراموش کنم و بشم همون مارال قبل  دمیو شن دمید ی، هر چ یساعات يکردم برا یسع

 دمیخند یخودم هم م شونیادآوریکه هر بار با  ییهمونا. خاطرات جالبم  فیکردم به تعر زدم و شروع يلبخند

 . دنیشن یو با آب و تاب از دهن من م جانیکه با اون لحن پر از ه یگرانیچه برسه به د

بهم شماره بده و من به خاطر  یدوست يخواست برا یم افهیو خوش ق پیپسر خوش ت هیگفتم که  يروز از

کل  يلجباز يدوست بشم ، از رو يداد قبل از ورود به دانشگاه با پسر یقانون بابا و مامان که بهم اجازه نم

اون پسر هنوز  يزده  بهت يچهره . کردم  یلباس خوش دوخت اون پسر خال يام رو رو وهیآبم کیپک کوچ

 .شد  یم ریتصو یهم تو ذهنم به خوب

ها با چندتا پسر  نیماش نگیبرگشت به سمت پارک نیتوچال ، و ح میکه همراه دختر عموهام رفته بود يروز ای

 یمیقد شنیاست کانیکه با پ یپاتروله در حال نمونیماش میکالس گذاشتن گفت يو برا میسر صحبت رو باز کرد

در  یول میبفهمن دروغ گفت میو نذاشت میاز دستشون فرار کرد نگیتو پارک.  میو زاقارت زن عموم رفته بود
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گرفتم  میاز همون روز هم بود که من تصم. چراغ قرمز ؛ دروغمون رو شد و ابرومون رفت  نیعوض پشت اول

 .اون روز فقط پونزده سالم بود . دروغ نگم  چوقتیه

.  میدیچادر خواب هیشب با پنج نفر از دوستام تو .  میدو روزه با دوستام گفتم که از طرف مدرسه رفت ياز اردو باز

و من  امونیاز جلف باز میگرفت لمیف. از بچه ها داماد  یکیو من شدم عروس و  میکرد شیآرا یقبل از خواب کل

کار  نیدوستم برامون بزنه و چون خودش بلد نبود ا یه کپی یکی لمیقرار بود از اون ف. ادا اطوار در آوردم  یکل

خونه  انیقراره ب دمیکه فهم يروز. شد خواستگارم  لمیاون ف دنیعد از دب نکهیو جالب ا. رو برادرش انجام داد 

 يرو ختمینوشابه رو ر شهیش هیحواسش نبود ،  یدر مدرسه اومد دنبال خواهرش وقت يجلو یامون ، وقت

 . لباسش 

 جانمیاز خنده هام و لحن پر از ه. بود  دهیچیکه صدام تو کل خونه پ دمیخند یزدم و م یبلند بلند حرف م چنان

 . دنیخند ی؛ نرگس و رضوان هم م

 .نرگس با بهت گفت  يحرفام چندبار وسط

 ؟ يکار ها و انجام داد نیتو واقعاً ا – نرگس

 .کردم  یم دییمن هر بار با تکون دادن سرم ، انجامشون رو تأ و

 زکمونیف ریکه دب یدرست کردم و درست وقتموشک  هیرو بگم که تو مدرسه  يروز يخواستم خاطره  یم

 .کرد  ریموهاش گ نیشد ، شوت کردم طرفش و موشک رفت ب یداشت وارد کالس م

 .بدم  حیکالس و مدرسه رو براشون درست توض يشدم و به طرف در اتاق رفتم تا بتونم کل فضا بلند

 .اتاق رو بستم و گفتم  در

 .شد  یما داشت از در کالس وارد م يافاده ا ریدب نیا نیحاال تصور کن – من

طاهره خانوم  يدفعه ا کی دنیکه با د "وارد شد  ينجوریا رمونیدب "باز کردم و اومدم بگم  جانیرو با ه در

 .با هول گفتم  عیبعد هم سر. کردم  يبلند نیهوا و ه دمیپر

 ؟  نیخوب. سالم  – من

 .گفت  يزد و لحن پر از مهر يهول کردنم ، لبخند دنیخانوم با د طاهره

 .شه  یشاد م جانتیهمه ه نیآدم از ا. پدر و مادرت نگهت داره  يخدا برا. سالم مادر  –خانوم  طاهره

 بود ؟  دهیکه انجام داده بودم رو شن ییحرفام و دسته گال يهمه  یعنی.  يوا

 .شدم بهش  رهیخ یو با نگران. دهنم  يرو گذاشتم رو دستم
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 .صورت طاهره خانوم بودم  ي رهیاما من خ. دن رضوان و نرگس از پشت سرم بلند شد سالم کر يصدا

 .که گفت  دیرو فهم حالم

مارال جون هم اونجا برامون حرف بزنه که منم . رسم  یمن به کارهام م. تو اشپزخونه  نیایب –خانوم  طاهره

من که دلم باز شد . شاد و با دل خوش نگهت داره  نجوریهم شهیخدا هم. مادر  دمیاز دستت خند یکل. بشنوم 

 . يو شاد جانیهمه ه نیاز ا

خراب  یلیداد که خ نانیکرد و با نگاهش بهم اطم یبا لبخند نگاهم م. انداختم  یو به رضوان نگاه برگشتم

 .نکردم 

 .کردم  یفکر نم ينجوریکه خودم ا گرچه

 .رو به مادرش گفت  نرگس

 . میدیکه ما نفهم نیاومد یک – نرگس

 .خانوم در حال رفتن به آشپزخونه جواب داد  طاهره

 یول. ، نخواستم مزاحمتون بشم  نیخند یو م نیزن یحرف م نیدار دمید. شه  یم یربع هی –خانوم  طاهره

 .کرد که نتونم مقاومت کنم  يمارال جان کار

 .کرد  یپاك م يداشت سبز. تو آشپزخونه  میکه رضوان به کمرم داد ، پشت سر طاهره خانوم رفت يفشار با

شد بحث  یروم نم گهید. برداشتم و شروع کردم به پاك کردن  يسبز يرفتم و دسته ا زیبه سمت م اریاخت یب

 يا گهید زیچ ای يحواسشون به پاك کردن سبز ای ادیب شیپ يدیدادم بحث جد یم حیترج. قبل رو ادامه بدم 

 .جمع بشه 

 .طاهره خانوم باعث شد سر بلند کنم  يو صدا. شد  دهیکش رونیها از دستم ب يسبز

منم  نیشما حرف بزن. کنم  یمن خودم پاك م! مادر  یپاك کن يکه سبز نجایا ياینگفتم ب –خانوم  طاهره

 .ببرم  ضیف

بود  یخال يرمهدیام يجا. خواستن ادامه هم بدم  یبرام نمونده بود تازه م ییآبرو گهید! بود  يمخممصه ا بد

 ! یحساب

 .رو درك کرد که بحث رو عوض کرد  تیموقع رضوان

شما .  میزن یو حرف م میکن یرو پاك م ای؟ ما سه تا سبز میکمکتون کن نید یطاهره خانوم اجازه م – رضوان

 . نیمقدار استراحت کن هیهم 
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 .زد  يخانوم لبخند طاهره

 ! نیبزن ایسبز نیباشم دست به ا یدا اگر راضذارم ؟ به خ یمگه م. مادر  نیشما مهمون –خانوم  طاهره

 .بحث عوض شده رو ادامه دادم  عیسر

 .گذره  یخوش م شتریب ينجوری؟ اتفاقاً ا میکن ی؟ مگه ما به مادرامون کمک نم هیحرفا چ نیا – من

 .  يدوباره شروع کردم به پاك کردن سبز و

 .افطار غذا درست کنه  يطاهره خانوم هم بلند شد و رفت تا برا. و رضوان هم اومدن  نرگس

 جادیانقدر حرف زد و بحث ا. کالم رو به دست گرفته بود  يرضوان رشته .  میزد یکار حرف م نیهم در ح ما

 اینرگس نامزد داره  نکهیبه ا دیتا رس دیدرستکار پرس ياز رسم خونواده .  یبه رسم و رسوم عروس دیکرد تا رس

 ! نه 

که .  دیکش ی، رضوان نفس راحت دهینرگس گفت که نه نامزد داره و نه تا به حال خواستگاراش رو پسند یوقت

 .لبخند بزنم  اریاخت یباعث شد ب

 . داشت  یخوب ي جهیرضوان نت يمن خوب نبود حداقل برا يتو اون خونه اگر برا حضورمون

 يبه ترانه ها دیدوباره بحث عوض شد و رس.  دیو رضوان هم که به هدفش رسها تموم شد  يکردن سبز پاك

بابک جهانبخش رو دوست  يمن صدا نکهیا.  میخواننده ها حرف زد يهمه  يدرباره . منتشر شده  دیجد

 رینظ یب ياگفت و من از اهنگ ه یم ینرگس از حام.  دیپسند یرو م یداشتم و رضوان محسن چاووش

 .  يریاحسان خواجه ام

که کدوم  میداد یو نظر م میکرد یبحث م.  می، گفت میراجع به خواننده ها داشت يخونواده هاشون و هر خبر از

 .شاهکاره  يآهنگ هر خواننده ا

احساس  نمونیب یمیانگار از جو صم. زد  یکرد و لبخند م یبا مهر نگاهمون م یخانوم هم گهگاه طاهره

 .کرد  یم تیرضا

 يداخل اتاق نرگس و مانتوهامون رو از رو میرفت.  میرفتن بش يرضوان گفت که آماده حرف زدن  نیح در

 . میبرداشت یجالباس

 .کرد گفت  یبود و نگاهمون م ستادهی، نرگس که رو به رومون ا دنیپوش نیح در

 .حالم عوض شد  نیاومد یاز وقت. صبح  يداشتم به استثنا یروز خوب یلیخ – نرگس

 .کردم  نگاهش
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 . امی؟ باشه بازم م زمیخونه اتون رو به هم بر ادیخوشت م – من

 ! يایو ب یعمل کن يداد کهیکردم به قول یفکر نم – نرگس

 چرا ؟ – من

 .کرد  یو من من

 ....تو پاساژ ... اتفاق اون روز ... به خاطر  دیش... گفتم .. خوب  – نرگس

 .زدم  يلبخند

 قهرم ؟ يفکر کرد – من

 ؟ یستین – نرگس

 !با تو نه  – نم

 ؟ یچ يرمهدیبا ام – نرگس

 ..........حاال  – من

 . دنیدو خند هر

 !  نیکن یآشت دیبا – نرگس

که جونتو براش  یوفا شه اون کس یب.....  یآشت يبرا ییجا چیسخته که نباشه ه یلیخ...  "دلم گفتم  تو

 ".....  یگذاشت

 .نازك کردم  یچشم پشت

 .... یکه نذاشت یآشت يمن جا يواسه  یتو که رفت -  من

 .عاشقانه بود  يادیز. دوم رو نگفتم  تیب یآهنگ خوندم ول با

 ؟ یکن ینم یمنم بگم آشت یگ یم یعنی – نرگس

 .خواستم ذهنش رو منحرف کنم  یدر اصل م دیشا. ترانه جوابش رو دادم  تیب هیبا  باز

 .....آزارم نده  ينجوریا.... من دوست دارم عاشقتم  – من

 .خواد با آهنگ جوابت رو بده  یم نیا یبگ یاالن هر چ. نرگس  يوا – رضوان

 .نگاهم کرد  یبا شگفت نرگش

 ....شکنه  یدلم م ي شهینزن به ش ينجوریا... با نگات صدام نکن ... نگام نکن  ينجوریا – من
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 .به حالت تإسف تکون داد  يسر رضوان

 .هفتگانه ست  بیخواهرشوهر من از عجا نینگفتم ؟ ا – رضوان

 .زدم  يلبخند

 ....ندارم  بیکجا رق چیه.... سوارم  کهیزن و  کهی – من

 . دیخند نرگس

 . مارال  یبه خدا تک – نرگس

 .....شدم  ییمن کنار تو تماشا... منو  دنید ینم ایدن يهمه  – من

 . میبر. بسه مارال  – رضوان

 .و دستم رو به طرف نرگس دراز کردم . رو باال انداختم  سرم

 ....با تو همسفر شدن .. خوبه مثل تن تو ... گاه من  هیتو تک يا... منو با خودت ببر  – من

 ... میتموم کن زودتر بر نکیا ياومد به معنا ییچشم و ابرو رضوان

 .رفتم ، خوندم  یم رونیکه عقب عقب از اتاق ب یبه سر و گردنم دادم و در حال يمن قر اما

 ... ارمهیکج کاله خان .. ابرو به من کج نکن  – من

 .هام رو تو هوا حرکت دادم و به خودم اشاره کردم  دست

 ...دل ها ... خوشگلم و خوشگلم  – من

 . از آهنگم رفت و حس از خوندنم تمیفرد رو به روم ، ر دنیبه طرف مخالف و از د دمیچرخ

 .....رمه .. تا .. گرف  – من

زدن که با ورودم به هال و آهنگ خوندنم متوجهم  یبود و انگار داشتن حرف م ستادهیکنار مادرش ا يرمهدیام

 . شدن 

 . کرد  یچون خودش که نگاهم نم.  دمیباال رفته ش فهم يرو از ابروها نیا. کامالً به من بود  حواسش

که مجاز  يزیجبران حرکتم آروم شروع کردم به خوندن چ يبدون فکر ، برا بود که يبه قدر دنشیاز د بهتم

 .بود  نیکه تو دهنم اومد ا يزیچ نیباشه و اول

 ........ممد ... پر ثمر گشته  ارانتیخون ... شهر آزاد گشته ...  ینیبب يممد نبود – من

 . نه شگت زده بود و نه خوشحال . نداشت  یخاص رییتغ چیصورتش بود که ه خی، م نگاهم

 .گذره  یم یشد نتونم بفهمم تو ذهنش چ یباعث م نیبود و ا یخنث.  یعصبان ایناراحت و  نه
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 .آروم ادامه دادم  یلیلب ، خ ریحرصم ، ز از

 ....کو جهان آرا ....  الیآه و واو – من

 .انگشتام رو فشار داد  یدست بردم سمت کمرم که از پشت دست. لحظه کمرم سوخت  هی

 . دیچیتو خونه پ يرمهدیسالم ام يباهام بکنه که صدا يکار نیجرأت کرده چن یک نمیخواستم برگردم بب یم

 .اون طرف تر ، بلند شد  یرضوان از کنارم و نرگس کم يدر جوابش ؛ صدا و

 . لب جواب دادم  رینصفه و ز مهیهم ن من

. مخاطبش رضوان  دمیاسم از مهرداد برد فهم یوقت.  دیهرداد رو پرسمحجوبانه حال مامان و بابا و م یلیخ

 . دیپرس یوگرنه که حال مهرداد رو ار من نم

تو  انیاحتمال دادم هنوز هم من رو مقصر جر.  نهیباهام سر سنگ یکارش هم باعث شد حس کنم کم نیهم

 . کنم  ینیاز موضعم عقب نش ینبودم که بخوام به راحت یمنم ادم. دونه و از حرفم دلخوره  یپاساژ م

. کردن کار مرد بود  یو آشت یمن ، منت کش دیدر ضمن ، در عقا. به شدت معتقد بودم کار من اشتباه نبود  منم

 .بهم دست داد  يشه حس بد یقدم نم شیهم پ يظاهر يرفع دلخور يبرا یحت يرمهدیام دمید یو وقت

 ..اما . هم از من بپرسه  یوالداشتم حال و اح توقع

 . کردم  بغض

 . زد  یم یحرف هی. کرد  یم يکار هیبراش مهم بودم  اگر

 .ندارم  ییجا يرمهدیام يایداد من تو دن یگرفتنم نشون م دیسکوتش و ند یول

 گرفته بشم ؟  دیند ينجوریباعث شده بود ا یچ

 ؟ حرفم

 ؟ رفتارم

 ؟ دمیعقا تفاوت

 پوششم ؟ وضع

 ؟ بیحضور رق ای

 ".. بیحضور رق...  بیحضور رق...  بیوالبته حضور رق "گفت  یم یدر پ یتو ذهنم پ یکی و

 ............اومد که بدت اومده از من ؟  یک.... شده از من ؟  زتریعز یقلبت ک تو

 . ازش گرفتم و اخم کردم  نگاه
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انقدر تو دلش جا داشت که اخم و  کایماً ملحت. دارم  یام رو پشت اخمم پنهون کردم تا نفهمه چه حال غصه

 .من براش مهم نباشه  یناراحت

 .کرد  یاخم میبود دهیما که لباس پوش دنیخانوم با د طاهره

 ؟  نیبر نیخوا یکجا م –خانوم  طاهره

 . میبا اجازه اتون رفع زحمت کن – رضوان

هم  شونیاالن هم زنگ بزن آقا مهرداد و بگو ا نی؟ هم نیذارم ؟ افطار نکرده کجا بر یمگه م –خانوم  طاهره

 .کنم  یخانوم رو هم خودم دعوت م دهیو سع شهیصداقت پ يآقا.  نجایا انیافطار ب

 . نیشماره اشون رو بگ. زنم به آقا مهرداد  یمن االن زنگ م – يرمهدیام

 .گرفت  دیرو کامل ند من

 .خوردم و اخم کردم  حرص

 .کردم و اخم کردم  بغض

 .هم فشار دادم و اخم کردم  يرو رو نامدندو

 .گفت  عیسر یلیخ رضوان

 .خونه  میبر دیبا.  گهیوقت د هیباشه .  میش ینه مزاحم نم – رضوان

 !خودتونه  يهم خونه  نجایمادر ؟ ا یکن یتعارف م –خانوم  طاهره

 یلیخ دهیروزا سر مامان سع نیا.  میتعارف ندار.  میبر دیبه خدا با یول. ماست  دیمنزل ام. ممنون  – رضوان

 . میبهشون کمک کن دیشلوغه و با

که رضوان گفت  يآخر يبا جمله  یول. رد و بدل شده نداشتم  يحرفا يبرا يخاطر حرص خوردنم تمرکز به

 سر مامان شلوغ بود ؟ چه خبر بود مگه ؟ چرا من خبر نداشتم ؟. اخمام تو هم رفت 

 .رفت  یاهیلحظه حس کردم چشمام س هی

 رفتن چشمامه آخه ؟ یاهیحرص خوردم که االن چه وقت س. چشمام رو بستم  عیسر

 .حرف طاهره خانوم چشم باز کردم  با

 دارن ؟ يافطار یبه سالمت –خانوم  طاهره

 .گفت  یمکث کرد و بعد با لحن خاص یکم رضوان
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 رنی، درگ ادیمارال جون خواستگار م يبرا گهیچند روز د نکهیبه خاطر ا..  شتریب یکه دارن ول يافطار – رضوان

. 

 بحث خواستگار من بود ؟ يحرف بود رضوان زد ؟ چه جا نمیا.  دیاز سرم پر برق

 .قدم رو رفت  يرمهدیبه سمت صورت ام اریاخت یب نگاهم

 ! یو نه تعجب ینه ناراحت!  يو نه لبخند ینه اخم. بود  نیبه زم نگاهش

 .تفاوت بود  یاز درد من ببه قول ذهن پر  دیو شا یهم خنث باز

 نشون نداد ؟ یعکس العمل چیبودم که ه تیانقدر براش کم اهم یعنی. هم حرص خوردم  باز

 .زد  ینگاهش دو دو نم هی يکاش انقدر چشمام برا. دوسش نداشتم  کاش

 .انقدر محتاج لبخندش نبودم  کاش

 از تو رد بشم شهینه م.... باورت کنم  شهیم نه

 با تو بد بشم شهینه م.....  ین بشخوبه م شهیم نه

دلم درد . رو نداشتم  یتوجه یهمه ب نیتوقع ا.  یتوجه یب نیدرد داشت ا یدرست ، ول میقسمت هم نبود ما

 . زمیبر رونیدردم رو ب يبزنم و همه  ادیتونستم فر یداشت و کاش م

داد برو و دلم با ضرب و  یمغرم فرمان م. نیشده بودم به زم خیم. رفتن نداشتم  يپا یخواست برم ول یم دلم

 .داده بود  ستیزور به قدم هام فرمان ا

 .باشه  یباق یهنوز فرصت دیزد شا یم ادیو دلم فر ستیموندن ن يجا گهیگفت د یم عقلم

 نه همنفس ینه دشمن.....  ینه خط خط يساده ا نه

 و پس شینه مونده راهه پ........ موندنه  يبا تو جا نه

 نیکردم که ا یم کاریچ یول. از رفتارش آشفته نشم  نجوریتونستم از لحظه هام خطش بزنم که ا یم کاش

 .داشت  يرمهدیرو از ام دشیجد یمارال تازه پا گرفته ، هست

 ؟  رمیبگ دیرو ند يرمهدیگرفته بودم رو ادامه بدم و نقش ام شیکه در پ يدیشد راه جد یم مگه

 تو صدام  يریقصمو از کجا بگم که پا نگ........... لحظه هام  يتو  چهیبرم که عطره تو نپ کجا

 داشتن که شاخ و دم نداشت ، داشت ؟ دوست

 یشدن نم یکی يبرا ییما جا دیدونستم تفاوت عقا ی؟ من که م هیدونستم قول و قرارم با خدا چ یکه م من

 !ذاره 
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 .خودم نگه دارم  يتونستم عشقش رو برا یم یرفتم ول یم دیبا پس

 .تفاوت ، من دوسش داشتم  یب ای یمعتقد ، خنث يادیکه بود ، خشکه مذهب و ز یهر چ يرمهدیام

 . ش  دهیلبخندش بودم و نگاه به بند کش يبهشت نشسته رو عاشق

 .کرد و لحن محجوبانه ش  یبارون حرفاش که روحم رو تازه م عاشق

 .گفتن همزمان طاهره خانوم و نرگس باعث شد نگاهشون کنم  یبه سالمت " يصدا

 .بود و نگاه نرگس دلخور  یواقع ریغ یطاهره خانوم کم لبخند

فقط به رفتن و فرار از اون خونه و . کنم  یابافیخودم رو يکنم و برا ریرو تعب يزیچ چیلحظه نخواستم ه اون

 .کردم  یتفاوت فکر م یاون صوز ب

 .رفتنم رو شل کنه  يپا یعکس العمل ای یحرف چیخواست ه ینم دلم

 .  ادیکردم دنبالم ب یگفتم و به رضون حال " يبا اجازه ا " پس

. رفتن مقابله کنم چشم درشت کردم  یاهیبا اون س یحت نکهیا يرفت و من برا یاهیباز چشمام س دهیدر نرس به

 .شه  یخونه داره کج م ينبود که حس کردم فضا اریبخت با من  نباریاما انگار ا

 .کنم  يریدستم رو به چهارچوب در گرفتم تا از سقوطم جلوگ اریاخت یب

 .حالم بهتر شه که به ناچار ، به خاطر حرف طاهره خانوم بازشون کردم  دیرو بستم شا چشمام

 ؟ یمادر ؟ خوب يشد یچ –خانوم  طاهره

 .جواب دادم  یکردم با لبخند زورک نگاهش

 . خوبم  – من

 .بود دستم رو گرفت و با سرزنش گفت  کمیکه نزد رضوان

 ؟ رنیگ یروزه م ينجوریآخه ا!  یکش یآخر سر خودت رو م – رضوان

. همون حرفش کار خودش رو کرد  یول. نکنه  مشونیاطالعات تقد نیاز ا شتریب دیاخم نگاهش کردم تا شا با

 . دیپرس عیچون طاهره خانوم سر

 مادر ؟ يریگ یروزه م يرمگه چه جو –خانوم  طاهره

 .جواب داد  یرضوان با ناراحت و

 .خوره  یفقط آب م. اصالً اشتها نداره  نکهیمثل ا. خوره  ینم یچیگن ه یم دهیمامان سع – رضوان

 .گفت  یخانوم با مهربون طاهره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٢٤٠ 

.  ارمیشربت ب هیاگه حالت بده برات . مونه مادر  یجون تو تنت نم. شه  یکه نم ينجوریا –خانوم  طاهره

 .گناه داره  شتریب چیه يروزه گرفتن ثواب که ندار ينجوریا

 .با هول گفتم  عیسر

 .شه  یمقدار استراحت کنم حالم خوب م هیبرم خونه . نمونده  يزیتا افطار چ. خوبم  – من

م به سمت مخالف تا کفش ها دمیچرخ عیگفت و من سر يا " یدون یهرجور خودت صالح م "خانوم  طاهره

 .تو چشم بود  یلیخ یکه بعد از اون حالت خنث يرمهدیام يلب ها يرو بپوشم که چشمم خورد به لبخند رو

 کردم ؟ یم کاریچ دیبا يرمهدیمن با عشق ام.  نییپا ختیر يهر دلم

 کردم ؟ یم کاریچ دی، با يرمهدیام یب من

 .. دیخاك باغچه پوس ریز.... مرد و پژمرد  دیتو با یب....  دیخوب غسل تعم يجا....  يزالل سبز جار يا

 ..بار  نیآخر. بار تو اون خونه پا گذاشته بودم  نیآخر يبرا من

 ... يرمهدیسراسر پر بود از ام! رو گذرونده بودم  یبهار قشنگ چه

 . کردم  یفراموشش م دیکه با یحس یچه تابستون شور و ب و

 . تفاوت معشوق رو  یو هم نگاه ب دمیرو د بیکه هم رق!  یچه روز نحس و

 "برد  بیرق.  يرمهدیهم نفس ام کایمل "کرد  یتکرار م یاپیذهنم که پ يکر کننده  يصدا و

 . من از درون شکستم  و

 .ستیکه صدا ن ییهر صدا... صدا بود  یشکستن ب نیا...  ستیبا شکستن آشنا ن.... تو با هق هق من  چشم

 

 .هام  یکتون. به سمت کفش هام رفتم  عیرو سرگرم لبخندش نکردم و سر خودم

 . ما بود  دارید نیآخر نیا

 ..تنم داد يکه خون به رگها یپر تپش باشه دل.... خطر باد  یتو ب تیهجر.... مسافر  يتو بدرود ا با

 .بندش رو که بستم رفتم سراغ کفش دوم.  دمیدادم و کفش رو پوش هیتک نیزم يراستم رو رو يو زانو نشستم

 ؟ شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 .  دیزنگ صداش دلم لرز از

 .توجه به کارم ادامه دادم  یب نیهم يبرا.  ستمیبودم مخاطبش من ن مطمئن

 .صدا کرد  باز
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 ؟ شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 داد ؟ یچرا رضوان جوابش رو نم. کردم  اخم

 ؟ شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 .رضوان  يبه پا دمیآرنجم کوب با

 ! گهیجواب بده د – من

 !با شما هستن مارال جان  – رضوان

 . ستادمیرو سفت کردم و بلند شدم ا میکتون بند

 .بود و انگار منتظر بود تا جوابش رو بدم  نیبه زم نگاهش

 . کنه  ییخواست بدونه توقع داشتم دلجو یمدلم . دونم چرا دلم خواست بفهمه از دستش هنوز دلخورم  ینم

به جا  يخواست لحن حرف زدنم جلب توجه کنه ، باعث تعجبش بشه ، تو ذهنش رد یاز همه دلم م شتریب و

 .بذاره 

 .جواب دادم  نیسر سنگ نیهم يبرا

 ! دییبفرما – من

 .که ابروهاش باال رفت  دمید

 .که متعجب شد  دمید

 .مکث کرد  یکه نگاهش سر در گم شد و کم دمید

 .هاش رو لمس کرد  شیرو باال برد و با کف دست لب و ر دستش

 . کرد  دیبزنه ، اما ترد یرو باز کرد که حرف دهنش

 . دیرو بست و کف دستش از چونه به سمت گردن کش دهنش

 .بدم  صیحرکت دست هاش هم تشخ يرو از ال به ال دیتونستم ترد یم

 .گفت  کبارهی به اما

 بوده ؟ یاضیر تونیلیتحص يرشته  دمیشن – يرمهدیام

 .نگاهش کردم  مردد

 بود ؟ دهیکجا فهم از

 اطالعات رو بهش داده بود ؟  نیا یک.  دینرگس و رضوان چرخ نیب نگاهم
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 نیدادم ا یاحتمال م دیپس با. نکردن  یداد از حرفش چندان تعجب یو بدون تعجبشون نشون م يعاد نگاه

 .رضوان درز کرده باشه  قیاطالعات از طر

 .سوق دادم و گفتم  يرمهدیرو به سمت ام نگاهم

 .دارم  یاضیر سانسیمن ل. بله  – من

 .گفت  یتکون داد و با لحن نرم يسر

 ؟ میدیرو که سر چهارراه د ي؟ و اون دختر بچه ا ادتونهیرو  دیخر میاون روز که رفت – يرمهدیام

 شد فراموش کنم ؟ یم. مسائل شروع شد  نیو ا يدلخور نیکه ا يزهمون رو. بود  ادمی

 .تکون دادم يسر

 . ادمهی – من

 يکه مثل اونا هستن ، نتونستن تو امتحانات خرداد نمره  گهید يبرادر اون دختر و چندتا بچه  – يرمهدیام

درس دادن بهشون  يشه رو کمک شما برا یخواستم بدونم م یراستش م.  رنیرو بگ یاضیدرس ر یقبول

 يندارن برا يادیزمان ز ننک یساعات روز کار م شتریامتحان دارن و چون ب گهیدو ماه د باًیحساب کرد ؟ تقر

 .کار کنه  یاضیخوب باهاشون ر ریدب هیهست که  ازین. درس خوندن 

 !هستن  یچه مقطع نکهیو ا نیفقط وقت آزادشون رو به من اطالع بد. باشه  – من

 میبهم دوخت و نس هیصدم ثان يشما خطاب کردنش ، که نگاهش رو برا ایدوستانه م بود  ریلحن غ از دمینفهم

 .کرد و گفت  یفیاخم ظر. وار ازم گرفت 

 رمیگ یدر مورد وقت آزادشون هم باهاتون تماس م.  یینفر اول متوسطه و سه نفر سوم راهنما هی – يرمهدیام

 . 

 .محکم ادامه داد  یلیاما بعد خ. مکث کرد  یکم

 .ممنون .  نید یانجام م ادیاز دستتون بر ب یمطمئن بودم هر کمک – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 ؟ نیندار يا گهیامر د. کمک کنه  گرانیکه به د هیهر انسان ي فهیوظ. کنم  یخواهش م – من

 .مطمئن بودم به خاطر شما خطاب کردنش باشه  نباریشد و ا شتریب اخمش

 . ستین یعرض.  رینه خ – يمهدریام

 .به رضوان گفتم  رو
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 ؟ میبر – من

رو به .  دمشیکه ند. با طاهره خانوم  یخداحافظ يچشم چرخوندم برا دشییتأ نیتکون داد و من با ا يسر

 .نرگس گفتم 

 . میمزاحم شد دیببخش – من

 .زد  يلبخند نرگس

 . نیکارا بکن نیبازم از ا. خودتونه  يخونه  نجای؟ ا هیمزاحم چ – نرگس

 . یخداحافظ يبرد برا شیدست پ "نوبت توئه  نباریا "هم با گفتن  رضوان

 . دیپرس يرمهدیموقع ام همون

 دنبالتون ؟ انیم – يرمهدیام

 .جواب داد  عیسر رضوان

 . میر یخودمون م. نه  – رضوان

 .رسونمتون  یمن م.  نیصبر کن – يرمهدیام

 .به من انداخت که با باال انداختن ابرو بهش فهمونم قبول نکنه  ینگاه مین رضوان

 .االن هم که هوا خوبه .  ستیراه دور ن.  میش یدرستکار مزاحم شما نم ينه آقا – رضوان

 .و گفت  دیکاسه بزرگ آش رس هی يحاو ینیموقع طاهره خانوم با س همون

 خوبه ؟ یچ –خانوم  طاهره

 .خواد زحمت بکشن ما رو برسونن  یدرستکار گفتم هوا خوبه و نم يبه اقا - رضوان

 .باال انداخت  يخانوم سر طاهره

 نیبا ا.  نیآش نخور نیاز ا ارهیمنم دلم طاقت نم نیافطار که نموند. که  ستیزحمت ن. نه مادر  –خانوم  طاهره

 .ممکنه حالش بد بشه . ر داره در ضمن مارال جان افت فشا! خونه  نیراحت بر نیتون یکاسه آش هم که نم

 . رونیاومد ب نشیماش چییبعد با سو هیرفت به اتاقش و چند ثان عیسر يرمهدیحرفش ام نیا با

 . میرفت نیبه سمت ماش يرمهدیو پشت سر ام میکرد یخداحافظ

 .راه افتاد  نیو ماش مینرگس تکون داد يبرا یآخر ، دست یخداحافظ يبه منزله .  میدو عقب نشست هر

 يا گهید يشدن صدا یکه از کنارمون رد م گهید يها نیو بعضاً ماش نیماش يجز صدا.  میسه ساکت بود هر

 .شد  ینم دهیشن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

لبخند  يلحظه ا يمانکن برا یآهنک ساس ادی. بود که نگاهش نکنم  نیا میبود و تموم سع ابونیبه خ حواسم

 .و البته امروز ! د اون روز بو يعجب روز. داد  هیخشکم هد يرو به لب ها

هست  یک نکهیا دنیو فهم کایمل دنیدردناك تر از د شیقسمت چیه. مرور کردم  گهیبار د هیاز صبح رو  اتفاقات

 .، نبود 

 یعنی نیو ا. با افراد اون خونه داشته باشه  یمینسبت مستق نکهیخصوص رفت و امدش به اون خونه بدون ا به

 . ندهیو نسبتش با اون افراد در آ گاهیاعتماد کامل داشتن به جا

 .جلو چنگ زدم  یصندل یو به پشت. چشمام رو بستم  يرارادیکه باز هم غ يبه طور دیچیتو بدنم پ يبد ضعف

 ؟ رمیبراتون بگ وهیآبم هی نیخوا یم – يرمهدیام

 .بود  دنیجلو قابل د ي نهیشدم به اخم هاش که از آ رهیباز کردم و خ چشم

 .ب دادم زحمت جوا به

 .نمونده ...  يزیافطار چ... تا .... نه  – من

 .به سمت عقب چرخوند  یرو کم سرش

 ؟ نینکن يشه لجباز یم – يرمهدیام

 .کنم  ینم..  يلجباز – من

شخص مضر باشه حق روزه گرفتن  یحال عموم يقانون روزه گرفتنه که هرجا روزه برا نیاول نیا – يرمهدیام

 .نداره 

 .من خوبم  – من

 .داد  رونیرو با حرص ب نفسش

 ! نیبه بدنتون ظلم کن نیحق ندار.  شهیکار گناهه خانوم صداقت پ نیا – يرمهدیام

 .... بدن خودمه  – من

 .بزنه که رضوان اعالم حضور کرد  یاومد باز هم حرف. به حالت تأسف تکون داد  يسر

 وهیآبم هی؟ اگر نه که بهتره  یتحمل کن یتون یم. نمونده  یتا اذان باق شتریب قهیمارال جان چهل دق – رضوان

 .تا حالت بدتر نشده  میبخر

 .کردم  یاخم

 .کنم  یتحمل م – من
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 . يرمهدیبرگشت به سمت ام عیسر

ذارم  یکنم غذا بخوره وگرنه نم ی، امشب خودم وادارش م نینگرن نباش. فکر کنم بتونه تحمل کنه  – رضوان

 . رهیفردا روزه بگ

 .خاتمه داد  نمونیبه بحث ب ينجوریا و

 .از هم باز نشد  يرمهدیام يبار اخم ها نیا یول.  میهم هر سه سکوت کرد باز

 يرمهدیام يبود و نه اخم ها یالبته نه تشکر من با لحن نرم.  میشد ادهیو پ میدر خونه ازش تشکر کرد يجلو

 .جواب دادن باز شد  نیح

 .که گفت  دمیشن نیدر همون ح. آوردم  رونیب فمیرو از ک دیکل. داخل  میتا بر ادستیا

 آقا مهرداد رو داشته باشم ؟ يشه شماره  یم شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 .االن هم فکر کنم اومده باشه خونه . بله حتماً  – رضوان

 رمیگ یبعداً باهاشون تماس م نیاگر شماره شون رو لطف کن. وقت افطاره . شم  یمزاحمشون نم – يرمهدیام

. 

 .کردم تا حرف زدنشون تموم شه  یم يو قفل در باز دیو من در تموم مدت با کل. شماره رو داد  رضوان

 .کرد و رفت  یخداحافظ " دیسالم برسون "رو که گرفت با گفتن  شماره

*** 

 .وقت افطار انقدر به زور به خوردم داده بودن که نا نداشتم تکون بخورم . داده بودم  کاناپه لم يحال گوشه  یب

 .کرد  یاز لم دادن حالم رو بهتر نم ریغ يکار چیکردم و ه یم يپر احساس

مگه معده هاشون چقدر جا داره که  نکهیا ي شهیخوردن و من در اند وهیاونا در حال م.  میهم نشسته بود دور

 خورن ؟ یهم م وهیم

و .  میونیشن به حضور مبارك هما یم ابیبه سمع و نظرم رسوند که خواستگاران محترم پنج شنبه شرف مامان

 .که زمانش بد نباشه  انیشه با وفات ، قبل ازافطار م یچون اون شب مصادف م

خواد برنامه  یبه ناچار باز هم سکوت کردم تا مامان و بابا هرجور دلشون م. که نا نداشتم مخالفت کنم  منم

 .کنن  يزیر

 .خواستگارا که اومد وسط ، رضوان با حسرت گفت  بحث

 !نرگس  يخواستگار میهفته بر نیشد که ما هم تا آخر ا یم يکاش جور – رضوان
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 .نگاهش کرد  یبا مهربون مامان

 .زنگ زدن و وقت گرفتنه مادر  هیچاره ش  – مانما

دو تا خونواه باشه که رضا و  نیب یقبل ییآشنا هی يخواستگار میر یم یخواد وقت یراستش دلم م – رضوان

دو تا خونواده  ییشه آشنا یجلسه م نیاول میبر میبخوا ينجوریا. نرگس بتونن از همون شب با هم حرف بزنن 

 .دو تا با هم حرف بزنن  نیشه افکر نکنم وقت ب گهید. 

 .گفت  بیدر حال خودن س مهرداد

 داره ؟ یخوب چه اشکال – مهرداد

 جهیدوتا بتونن حرف بزنن و به نت نیتا ا يخواستگار میبر دیو چندبار با نیکه چند نهیاشکالش ا – رضوان

 .برن با هم حرف بزنن  میشه بگ یاول م ياز قبل باشه همون جلسه  ییآشنا هیاگر  یول. برسن 

 .باال انداخت  ییابرو مامان

اگر .  میباهاشون آشنا بش میخوا یما تازه م.  گهید هینجوریاالن خواستگار مارال هم ا. گه  یراست م – مامان

 .و مارال با پسرشون حرف بزنه  انیباز هم ب مید یاول به دلمون نشستن اجازه م يجلسه 

 .رو به رضوان گفت  مهرداد

 .بره  شی؟ بذار کار ها طبق روالش پ يحاال تو چرا انقدر عجله دار – هردادم

 .نگاهش کرد  تیبا مظلوم رضوان

 .رضا هم مشخص بشه  فیخواد تا آخر ماه رمضون تکل یدلم م – رضوان

 .و مظلوم رضوان کرد  بایز يرو چشما یمکث مهرداد

 .زد  يلبخند

 .شه  یدرست م یخدا همه چ دیبه ام – مهرداد

 يشما رو افطار يدرستکار و خونواده  يپس فردا خونواده  ایفردا  يخوا یگم رضوان جان م یم – مامان

 شه ؟ جادیا هیاول ییآشنا ينجوریدعوت کنم که ا

 .زل زد به مامان  ینگاه از مهرداد گرفت و با شگفت رضوان

 ؟ دهیمامان سع نیکن یکار رو م نیا – رضوان

 .ندارم  شتریعروس که ب هی! معلومه – مامان

 .افته رو دوش شما  یزحمتاش م يهمه  ينجوریاما ا – رضوان
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 .زد  يلبخند مامان

 .کنم  یثواب م یعوضش حساب – مامان

 . یماه یلیخ دهیمامان سع – رضوان

 . بلند شد و رفت مامان رو بغل کرد  و

 شینیریخودش نیکه البته انقدر خوب بود که ا. ما  نیریعروس خود ش نمیا! داشتنا  یدل خوش. کردم  نگاهشون

 .دل آدم رو نزنه 

 .ماه رمضونش  يمخصوص شبها الیو سر ونیزیرو دوختم به تلو نگاهم

و  ستیدست تو ن یچیه يدی؟ د هیرمهدیبا ام دارتید نیآخر یگفت یم ادتهی "تو ذهنم با تمسخر گفت  یکی و

 " ینیب یرو م يرمهدیبازهم ام. در قدرت خداست  يزیهر چ

 ". یقربونت برم خدا جون که راه به راه به فکر دل بدبخت من "لب گفتم  ریز. زدم  يلبخند

*** 

 .خوردم  یغذا م یبه زور مامان و بابا کم نکهیمثل قبل جون نگرفته بودم با ا هنوز

 یزد که کمتر خودم رو خسته کنم که شب ، وقت یصبح رضوان اومده بود کمک مامان و دائم به من تشر م از

 .مهمونا اومدن ضعف نکنم 

 .گفت لج نکنم  ینذارم و هر چ يرمهدیهشدار هم داده بود که سر به سر ام بهم

 "شه  یم یچ نمیحاال بب "گفتم  ینداختم و م یباال م يحرص دادنش شونه ا يبرا منم

و  ریخ ي لهیبشه وس يافطار نیبره و ا شیخواد پ یاونجور که م یزد که همه چ یجوش م یخدا ه ي بنده

 . يخواستگار

بهشون . اونا کار کنن و من برم استراحت  ومدیدلم ن. به مامان کمک کرد و منم پا به پاش کمک کردم  یکل

 .نکنم  يکار گهیقول دادم هر وقت خسته شدم و ضعف کردم د

 . تا سر حال بشم  دمیتاقم و خوابساعت قبل از اومدن مهمونا هم رفتم ا هی

داد همه  یاومد و نشون م یبابا و مهرداد هم م يصدا. شدم ، پدر و مادر و برادر رضوان اومده بودن  داریب یوقت

 .درستکار  ياستقبال از خونواده  يآماده هستن برا

 .نمونده بود  شتریتا اذان ب يا قهیدق ستیب

 .بلند شدم و به سمت کمد لباسام رفتم  عیسر
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موند جز  ینم یانتخاب باق يبرا يزیکوتاه و صد البته تنگ و چسبون ، چ نیباز و آست قهیاون همه لباس  با

 .چندتا مانتو 

داشت و  یخنک يپارچه .  دمیکش رونیبودم ب دهیبا مامان خر شیکه ماه پ ییاز مانتوها یکیبردم و  دست

دادم تو  یم حیترج. داشت  يطرح ساده ا. روشن  یبلند بود و به رنگ آب. انتخابش کنم  باعث شد تا نیهم

 .چشم نباشم 

به  یکرم عیسر. به صورتم نداشتم  دنیدست کش يبرا یوقت. هم بلند شد  فونیزنگ آ يکه شدم صدا حاضر

 .سرم انداختم و از اتاق خارج شدم  يصورتم زدم شالم رو رو

 .درستکار وارد خونه شدن  يلحظه همخ ونواده  همون

 .بودم  نیسرسنگ یکم يرمهدیمثل قبل با ام. کردم  یرفتم و با همه سالم و احوالپرس جلو

از  ادیکمک به مامان به آشپزخونه رفتم و نذاشتم رضوان به خاطر کمک ، ز يمحض نشستن مهمونا ، برا به

 .جمع دور باشه 

 . میگرفت يربنا ، همه دور سفره جا يو به محض بلند شدن صدا میردافطار رو آماده ک ي سفره

 . گفت  ینیخوند و آم ییلب دعا ریروزه ش رو باز کنه ز نکهیقبل از ا.  يرمهدیرفت سمت ام نگاهم

 یخواست مطمئن شه که م یم دیشا. که نگاهش به طرف من و ظرف جلومه  دمیخوردن هم چندبار د نیح

 .اشتها نداشتم  ادیدفعه زو من مثل هر . خورم 

 .از افطار کردن باز هم خودم رو با کمک به مامان و جمع کردن سفره مشغول کردم  بعد

 يرو شروع کنه که هم آقا یکرد بحث یم یبابا همه جوره سع. زدن  یدور هم نشسته بودن و حرف م مهمونا

 یسکوت م شتریکرد ، ب یگل م نشونیبحث ب یبه ادامه دادنش باشن و وقت لیدرستکار و هم پدر رضوان ما

 .بشن  اهم آشن دیبا عقا شتریب ينجوریکنه و ا دایاون دو ادامه پ نیکرد تا حرف ها ب

کرد به بهترن نحو اونا رو به هم  یم یکرده بود و سع جادیا یمادر رضوان و طاهره خانوم الفت نیهم ب مامان

 .کنه  کینزد

 .ه بودم تنه کارها رو به عهده گرفت هیهم  من

سر زدن به شام و درست کردن سس . تک تک مهمونا  يها تا گذاشتنشون جلو یدست شیگذاشتن تو پ وهیم از

 .ساالد 
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درستکار آورده بودن  يکه خونواده  ییو نون پنجره ها هیو بام ایبعد از افطار و تعارف زولب يدوم چا يسر آوردن

. 

که  دمیبود و در کمال تعجب د ونیآقا نیحواسش به بحث ب ترشیافتاد که ب يرمهدیهم نگاهم به ام يبار چند

 .زد  یآروم با مهرداد حرف م یلیخ يدو بار

که مهرداد حرف بزنه و  دمیند. داد  یفقط با چندتا کلمه جوابش رو م یشنونده بود و گاه شتریب مهرداد

 .گوش کنه  يرمهدیام

 .تو فکره  يادیاز حرفاشون هم حس کردم که مهرداد ز بعد

 .مهمونا باشه  شیکار ها رو به عهده گرفتم و از مامان خواستم پ یی، باز هم به تنها میرو که خورد شام

 . کنه  تمینبود که بخواد اذ يخوشبختانه به قدر. غذا خورده بودم احساس ضعف داشتم  نکهیا با

 .درستکار عزم رفتن کردن  يبعد از شام خونواده  یساعت کی

 . میقه شون تا دم در رفتبدر يبرا

 . بودم  یراض شتریب ينجوریا. بودم از بس که دائم در حال کار بودم  دهیاز حضورشون نفهم يزیچ

 .جوابش رو دادم  یرسم یلیباز هم خ. کرد  یازم خداحافظ ينگاه دلخور میبا ن يرمهدی، ام یخداحافظ نیح در

 نینرگس هنوز داخل ماش. به اون سمت رفتن و سوار شدن  یهمگ. رو سمت مقابل پارك کرده بودن  نیماش

 .رو کرد به سمت ما  عینشسته سر

 .ساعتم رو جا گذاشتم  يوا – نرگس

 .، بلند گفتم  عیسمت که سر نیا ادیب اومد

 . ارمی؟ بگو من برات م شیکجا گذاشت – من

 . ونیزیکنار تلو زیگذاشتمش رو م رمیخواستم برم وضو بگ یم – نرگس

 .تکون دادم  يسر

 . ارمشیاالن م – من

 .و چراغ هاش رو خاموش کرد  ستادیا ابونیوسط خ نیماش هیدورتر  یکم دمیبه سمت خونه بچرخم که د اومدم

 . توجه به سمت خونه رفتم  یب ینظرم آشنا اومد ول به

 !نماز خونده  ینرگس رفته وضو گرفته و ک یبودم ک دهینفهم اصالً

 .کردم و براش بردم  دایکه گفته بود ، پ ییرو همونجا ساعت
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 .بود  ستادهیهم کنارش ا يرمهدیام. بود و منتظرم بود  ستادهیا نشونیماش کنار

 نیهمون ماش نیقیکه به  ینیماش يرد شم و ساعت رو بهش بدم که با روشن شدن چراغ ها ابونیاز خ رفتم

 .م به نور چراغ ها شد رهیحواسم پرت شد و خ يلحظه ا يبود ، برا ابونیوسط خ

 آشناست ؟ نیکردم چرا به نظرم ماش یو فکر م. بودم  ستادهیا ابونیخ وسط

 .به حرکت در اومد  نیکه پشت فرمون بود گاز داد و ماش یکس

 . ارهیم ورشیشه و با سرعت داره به طرفم  یم ادتریکردم سرعتش ز یبود و هر لحظه حس م ادیز سرعتش

 . آشنا بود  یلیخ یلیخ

 یعروسم م نیاون رو ماش اهامیرو که چند ماه داخلش سوار شدم و تو رو ینیشد فراموش کنم ماش یم مگه

 ؟ دمید

 ؟ گهیشخص د هی ای ایپشت فرمونش نشسته بود ؟ خود پو یک

 ...غرش وحشتناك  يو با صدا عیسر.... اومد جلو  یم

 .کردم  یذهن فلج شده م ، نگاهش م با

 .زد  یچشمام رو م نیماش يچراغ ها دیشد نور

 .شد  یم کیسرعت نزد با

 .شروع کرد به لرزش  پاهام

 ؟ رمیبم نکهی؟ ا فتهیب یبود چه اتفاق قرار

 . نیبه سمت ماش دمیچرخ کامل

 خودمون ؟ يهمه آدم ؟ تو کوچه  نیا يمامان و بابا ؟ جلو يچشما يموقع ؟ جلو نی؟ ا من

 ؟ رمی؟ بم يرمهدیام يچشما يجلو

 ؟ يرمهدیام

 !غرش وحشتناك  ي؟ و صدا يرمهدیو ام من

 .با سرعت . دوباره ارتفاع کم کرد  مایهواپ

 ....همهمه  يصدا

 !با شدت  نییشدن به سمت پا دهیکش حس

 .شد  یروشن و خاموش م مایداخل هواپ يها چراغ
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 ....حس رخوت ...  ترس

 .م شده بود  دهیحبس جسم ترس نفسم

 ... مایاوج گرفتن هواپ دوباره

 ...کف زدن و صلوات فرستادن  ياصد

 ....شدن  دهیکش نییبا شدت به سمت پا دوباره

 ...رحم کنه  دیو من باور دارم که خدا با "خدا خودش رحم کنه  "گه  یکه کنارم نشسته م یخانوم

 .از هر گوشه بلنده  ادیو فر غیج يصدا

 .خدا به دادمون برس  -

 .ابوالفضل  ای -

 ... بسم اهللا  -

 ".. بسم اهللا ... ابوالفضل  ای.... به دادمون برس  ایخدا "من تکرار کردم  و

 ... يزیشدت برخورد به چ با

 ....شدن  معلق

 ........ یاهیس

 ......بوق وحشتناك  يصدا

 .م انداختم  نهیس يبه قفسه  یچنگ اریاخت یب

 ............رد شد از کنارم  یداد و با بوق بلند و وحشتناک ریمس رییبا سرعت تغ نیماش

 ........شد  شتریپاهام ب لرزش

 ....شدم  دهیکش یآغوش در

 ....سقوط کردم  نیاز پاهام رفت و به سمت زم جون

 ........شد  دهیچیدورم پ ییها دست

 ......همهمه .....  همهمه

 .......رو چرخوندم  نگاهم

 .....بودن و نبودن  همه

 .........غرش وحشتناك  ياز صدا ریغ دمیشن ینم يزیشد و من چ یها باز م دهن
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 .... داد  یدست هام رو ماساژ م یکس

 !بذارم و به سمت آسمون پرواز کنم  نیزم يقرار بود جسمم رو رو!  رمیقرار بود بم من

 .....باز خدا بهم رحم کرد  و

 ........کردم  داینجات پ باز

 ........زد تو صورتم  یکس

 .......نگاهم رو چرخوندم  باز

بار دوم ، تو راه  ياومدم ؟ و برا رونیاون همه دود و آهن پاره ، زنده ب نیاز ب نکهی؟ ا دیفهم یحالم رو م یکس

 گرفتم ؟ هیدوباره هد یزندگ هیمرگ پا نذاشته ، 

 ؟ یچ یعنیمرگ رفتن  يدوبار تا پا دیفهم یم یکس

 رو از سر گذرونده باشه ؟ یاتفاقات نیتونست چن یم یک........؟  یک...... ؟  یک

 ....... يرمهدیام..........  ییقفل شد رو صورت آشنا چشمم

 ............ دیفهم یاون م! بود  خودش

 .بغض کردم  اریاخت یب

 .....دستش بود  یآب يبطر

 ..... تو دستش  ختیر یکم... رو باز کرد  درش

 .......بپاشه تو صورتم  اومد

 ......زده گفتم  شوك

 ....صداش وحشتناك بود .... سقوط کرد  مایبازم هواپ – من

 .، با بهت ؛ قفل شد تو چشمام  یکوتاه يلحظه  يبرا چشماش

 . دیم لرز چونه

 .  رمیبود بم کیبازم نزد – من

 .رو به دندون گرفتم  لبم

 .هم گذاشت  يرو با درد رو چشماش

 .بلند شد و رفت  عیرو به دندون گرفت و سر لبش

 .که سرش رو به آسمون بلند بود  دمید یم یول هیتونستم بفهمم در چه حال ینم.  ستادیا ابه م پشت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٢٥٣ 

 .دهنم  يجلو وانینگاه ازش گرفتم و دوختم به ل "بخور  "که گفت  یکس يصدا با

 ! دمیشن یرو هم م گهید يصداها پس

 . بهم داده بود  دنیشن يتو ذهنم تموم شده و اجازه  يمایهواپ يصدا دیشا ای

دلم  شتریکه ب یآب قند خنک. شده ، خوردم  کیبه لبم نزد وانیل يزور مامان و رضوان چند جرعه از محتو به

 .که از ترس بود ، از وحشت بود  يلرز. بخواد لرز بدنم رو کم کنه  نکهیرو حال آورد تا ا

 .منقطعم رو منظم کنم  ي، نفس ها قیکردم با دم عم یم یسع

شده حالت نرمال رو به بدنم  یکرد با هر فرمان یم یدر بدنم و سع ییمغزم شروع کرده بود به فرمانروا تازه

 .برگردونه 

 .داخل  میحال و مبهوت بودن گفت که بهتره بر یرضوان ، رو به مامان و بابا که بدتر از من ؛ ب مادر

انجام بدن تا اون شوك و  يکردن کار یم یهمه دورم بودن و سع.  میبه داخل خونه رفت ییدست ها تیحما با

 .اون حال بد رو پشت سر بذارم 

طاهره خانوم هم کنارم . دراز بکشم  يآورد و وادارم کردن گوشه ا یطاهره خانوم ، رضوان بالشت شنهادیپ به

 .کرده از ترسم  خی يدستا دنینشست و شروع کرد به مال

لرز بدنم  ينجوریو ا فتهیب انیا خون با هجوم تو دستام به جرآورد ت یهم به دستم م يفشار یمالش ، گاه نیح

 .کم شه 

 .کرد  یهم باال سرم نشسته بود و موهام رو نوازش م مامان

و  تشونیبه حما. به حضورشون  نانیاطم. رو با کارشون بهم القا کنن  نانیداشتن حس اطم یدو نفر سع هر

 . ستمیتنها ن نکهیبه ا نانیبهتر از همه اطم

سرد بودم که اون پتو درست وسط  ياز داخل به قدر یبودن ، بدنم رو گرم کرده بود ول دهیکه روم کش ییتوپ

 .تابستون هم نتونست بدن سردم رو به عرق بشونه 

 نکهیبه ا يکس هم اشاره ا چیه. اومده بودن  شیپ يسکوت کرده بودن و انگار هنوز تو بهت ماجرا همه

 .درستکار قبل از اون ماجرا قصد رفتن داشتن ؛ نداشت  يخونواده 

  ایو قصد پو نیشد به اتفاق افتاده فکر کنم و اون ماش یباعث م شتریب. موجود برام آزاردهنده بود  سکوت

بود ؟ چرا ؟ چون ردش کرده  ایکه قصد جونم رو داشت ، پو یکردم واقعاً اون شخص یهم با خودم فکر م یگاه

 بودم ؟
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 ؟ هیا گهیفته بودم دلم با شخص دگ چون

 هاش رو داده بودم ؟ نیچون جواب توه ای

 ! رهیخواست حالم رو بگ یم ينجوریا دیشا ای

 کار رو کرده بود ؟ نیخاطر ا نیبه هم یعنی! مال من بشه  يرمهدیذاره ام یگفته بود که نم خودش

 .دم جدا کر ایآروم حرف طاهره خانوم و مامان ذهنم رو از پو يصدا با

 .رنگ به صورتتون نمونده .  نیآب قند بخور وانیل هیخانوم خودتون هم  دهیسع –خانوم  طاهره

 .هم آروم گفت  مامان

 ..داشت جلو چشمام  – مامان

 .کرد و نتونست ادامه بده  بغض

 یحال االنتون رو داشتم وقت نیمنم هم.  نیشد یدونم چه حال یم. گذشت  ریخدا رو شکر به خ –خانوم  طاهره

 . نیصدقه بد هی. قضا بال بود که از سرتون رفع شد . شد  یتو کربال زخم يرمهدیام

 ش؟یبه جوون ایدونم خدا به من رحم کرد  ینم. کردم  یداشتم سکته م.  میکار رو بکن نیهم دیبا – مامان

 . به دل پاك هر دوتون  –خانوم  طاهره

 .هر دو سکوت کردن حرف دوباره  نیاز ا بعد

شه و  یرد و بدل م یدونستم چه حرف ینه م. آشفته کرده بود  یسکوت فضا رو کم یآروم يپچ پچ ها يصدا

 .هستن  ییچه کسا ندهیدونستم گو ینه م

 .شد  یدوباره برام تداع نیشدن ماش کینزد يو در همون حال با صحنه . دادم چشمام رو ببندم  حیترج

چطور زمان گذشت و خونواده  دمیاومده رو مرور کردم که نفهم شیبا اتفاق پ ایپو يفکر کردم و حرف ها انقدر

 .بار دوم قصد رفتن کردن  يدرستکار برا ي

رفتن پر بود از  يلحظه  يرمهدینگاه ام. کردن  یبدرقه شون بلند شم و همونجور ازم خاحافظ يبرا نذاشتن

 .  ینگران

من دلم خواست نگاه و  دیو شا یلب گفت ، پر بود از حس دلنگرون ریکه ز ي " دیمواظب خودتون باش "

 .کنم  ریتعب ينجوریحرفش رو ا

 . ما موندن  شیمهرداد و رضوان شب پ یول. رضوان رفتن  يبعد هم خونواده  قهیدق چند

 . و پر از سوال  ریذهن درگ هیبه خواب رفتم با  هیاز بق زودتر
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 لیسر و ته تحو یو هزاران جواب ب.  دمیپرس یکارش رو م لیدل ایود که من در اون از پوب یخوابم کابوس شتریب

 .گرفتم  یم

*** 

 .رضوان چشم باز کردم  يصدا با

 ! مارال جان ! مارال  – رضوان

 .و خوابالود  جیگ. کردم  نگاهش

 .زد  يلبخند

 . رونیب میبر میخوا یم. ؟ پاشو دست و صورتت رو بشور و حاضر شو  یبلند ش يخوا ینم – رضوان

 .حوصله گفتم  یب

 ؟ میگرما کجا بر نیگرفته ؟ زبون روزه تو ا تیباز یاول صبح – من

 . ارتیز میبر میخوا یم.  هیاتفاقاً االن وقت خوب – رضوان

 .باال انداختم  ییخمار ابرو يهمون چشما با

 ؟ کجا ؟ ارتیز – من

 .کرده  میشاه عبدالعظ يدلش هوا دهیمامان سع – وانرض

 .رو بستم  چشمام

 !کنم  یچادر سرم نم یول امیم ارتیز – من

 . رمیگ یچادر م دهیمن از مامان سع.  هیراحت تر از چادر معمول. من رو بپوش  یتو چادر مل – رضوان

 ! نیناراحت نش دنیاگر بهمون خند. شه  یسر من بند نم يرو. فرق نداره  شیو معمول یمل. چادر چادره  – من

 . گهیبلند شو د. شه  یولو نم نیرو زم فتهینگران نباش اگر از سرت هم ب – رضوان

 .تخت نشستم  يبلند شدم و رو ینیلباسم ناچار ، با سنگ دنیکش با

 رفتنه ؟ ارتیآخه االن چه وقت ز – من

 .شده به صورتم  رهیخ دمیکه د هیعکس العملش چ نمینگاهش کردم بب برگشتم

 . دیپرس رهیخ همونجور

 اون کار رو کرد ؟ ایچرا پو – رضوان
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بودم و فقط به واسطه  دهیگرچه که تموم شب خوابش رو د. چشمام رد شد  ياز جلو لمیشب قبل مثل ف اتفاق

 .چند لحظه فراموشش کرده بودم  يرفتن برا ارتیشدن و اسم ز داریب ي

 نکهیحداقل ا. از کنارش گذشت  تیاهم ینبود که بشه بهش فکر کرد و ب يزیاون اتفاق چ. گرفته شد  حالم

 .بهش دور از ذهن بود  یتوجه یمن تازه و داغ بود و ب يهنوز برا

 .گفتم  آروم

 بوده ؟ ایپو يدیتو هم فهم – من

 . رو شناخت  نشیمهرداد ماش – رضوان

 . دمیفکر کردم فقط خودم فهم – من

 ؟ دنینفهم دیو بابا جمش دهیمامان سع یکن یفکر م – رضوان

 ؟ دنیفهم – من

 .شک  یب – رضوان

 .نکنن  يرد بشن و کار هیتفاوت از کنار قض یامکان نداشت ب پس

 . دنیفهم یکاش نم – من

 .باال انداخت  ییابرو رضوان

خواسته انجام  یم يندارن که بتونن ثابت کنن چه کار یکه مدرک نهیا.  ستین دنشونیمشکل فهم – رضوان

 .بده 

 ثابت کنن ؟ یبه ک – من

 .خونواده ش ، قانون  – رضوان

 گفتن ؟ يززیمامان و بابا چ – من

 . دمیحرفاشون شن نیرو از ب تیشکا يمن فقط کلمه .  زدنیداشتن آروم با هم حرف م – رضوان

 .بشه  يگاه منکر هر کارتونه تو داد یکنن ؟ م تیشکا یاز چ – من

داد  یناقص ما رو م يهم تاوان اون همه هول و سکته  میکرد یم تیو شکا میاگر مدرك داشت یول – رضوان

 . میهر لحظه نگرانت باش دیاالن با. کنه  یکار رو تکرار نم نیا گهید میشد یو هم مطمئن م

 .بلدم مواظب خودم باشم .  نینگران نباش – من
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 ! یچقدر مواظب میدید شبید – رضوان

 .باال انداختم  يا شونه

 .  فتادهین یحاال که اتفاق – من

 . دیکش یآه

 . نیماش ریمس رییو البته تغ يرمهدیالبته به لطف نرگس و ام. آره  – رضوان

 چطور ؟ – من

 . ستادیا نهیشد و رو به روم دست به س بلند

.  میزد یم غیج میما هم دارشت.  يخورد یتکون هم نم . يشده بود ایپو نیتو که مات و مبهوت ماش – رضوان

و  يشد دهیعقب کش یکم نیهم يبرا.  دنیاونا لباست رو گرفتن کش دیطرفت که د ادیخواست ب یمهرداد م

 . رو کج کرد که بهت نخورد  رشیمقدار مس هیهم  نیماش

 کرده بودن ؟ کمکم

 ! يرمهدی، ام یاونم ک! بهتر بگم کمکم کرده بود  ای

 .لبام نشست  يرو يلبخند

! کرده  شرفتیپ یلیکردم خ یاعتراف م دیبا هیدونستم طرز فکر و اعتقاداتش چه جور یم نکهیتوجه به ا با

 .بود  دهیلباسم رو گرفته و کش

 يرمهدیام نیکجا و ا رهیحاضر نبود لباسم رو بگ یسقوط کرده حت يمایکه تو هواپ يا يرمهدیام! خدا  يوا

 کجا ؟

 ؟ يرمهدیقابل مالحظه و دور از انتظار ام شرفتیپ نیا ایدادم  یشکرانه م دیخطر از سرم گذشته با يبرا

 ؟ يخند یم یبه چ – رضوان

 کنم ؟ یفکر م یدونست به چ ینم یعنی.شد  شتریناخواسته ب لبخندم

 خوشت اومده طرف ، دست زده به لباست ؟ نکهیمثل ا – رضوان

 ؟ دیشه نخند یم – من

 . نه  شییخدا – رضوان

 ..محاله  یهمه خوشبخت نیمن و ا – من

 خدا انقدر جهش داشته ؟ يبنده  نیا يکرد کاریچ – رضوان
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 .داشته  ریاومده به شدت روش تأث شیاتفاقات پ یول.  یچیمن که ه – من

 .زد  يلبخند

 . ينبود ریتأث یبه هر حال تو هم ب – رضوان

 .لحظه لبخندش جمع شد  هی

 ...... شبیاگر د – رضوان

 .هم فشار دادم و سرم رو کج کردم  يرو رو لبهام

 . نیرفتن تو فکر مراسم کفن و دفنم بود ارتیز يمرده بودم االن به جا شبیاگر د – من

 .کرد  یاخم

 . ریزبونت رو گاز بگ – رضوان

 . نیشد به زم رهیخ بعد

 .حالتش بود  نیمرگ بهتر – رضوان

 مگه بدتر از مرگ هم هست ؟ – من

و استخونات  گهید نیرو ماش يافتاد یکرد ، م یخورد بهت و پرتت م یم نیاگر ماش. صد در صد  – رضوان

اتفاق  نیتر عیو شکستن گردن و کمرت فج ی، مشکالت نخاع میشد ؛ از درد و رنجش که بگذر یخرد م

 .ممکنه بود 

 .حبس شد  نهیتو س نفسم

 یتونست تموم زندگ یکه م ییفقط به مرگ فکر کرده بودم نه اتفاق ها یمن در کمال سادگ. گفت  یم راست

 .رو عوض کنه  انمیمن و اطراف

خراش  نکهیحادثه ها بدون ا نیدوبار من رو از بدتر. آوردم باز هم کم بود  یصدبار هم شکر خدا رو به جا م اگر

 . هم بردارم نجات داده بود  یکیکوچ

به هم  زیممکن بود همه چ. پدر و مادرم  یزندگ يرو يشد بار یاومد م یمکه برام به وجود  یهر مشکل اگر

 ! نشده بود  ينجوریو ا زهیبر

 دیو با رهیرو بگ مونیتونه سالمت یخدا اگر بخواد م "تو کوه افتادم که گفته بود  يرمهدیاون حرف ام ادی

  ". میشکرگذارش باش مونیبابت سالمت شهیهم
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برسم ؟ به  ی؟ قرار بود به چ دمیرس یخدا م يحرفاش درباره  ی، داشتم به درستبود که راه به راه  يسر چه

 ؟ يرمهدیاز افکار ام یبه شناخت درست ایشناخت درست خدا 

 .شه  یم رید.  گهیبلند شو د – رضوان

 .تکون دادم  ي، سر رینگاهش کردم و با تأخ متفکر

*** 

 .شد  یلحظه هم آروم نم کی. هق هق مامان بلند بود  يصدا

. من  یسالمت يهمه ش هم به شکرانه . انداخته بود  حینماز شکر خونده بود و چند بار پول داخل ضر دوبار

خراب تر از تصورات من  یلیتونست خ ی، حس کردم اوضاع م دمیو اون همه شکرش رو د شیقرار یب یوقت

 .باشه 

 .جمله رو تکرار کردم  نیا بار نیگفت که من هم به دنبالش چند "شکرت خدا  "مامان  انقدر

سر من درست  يحاضر نبود رو يکش چادر چیانگار ه. سرم نگه داشته بودم  يچادر رضوان رو رو یسخت به

 .باال  دیپر یشد و م یدائم از پشت سرم جمع م.  فتهیجا ب

سرم از اون حال خوب  يبهم دست بده با شل شدن چادر رو یاومدم دعا کنم و به قول مامان حال عرفان یم تا

 .شدم  یجدا م

. زد و کش رو از داخل ، پشت سرم انداخت  يلبخند.  دیحال جدل با کش چادر بودم که رضوان به دادم رس در

 .کارش گفت  نیو در ح

 ؟ يخودت دعا کرد يبرا – رضوان

 ؟ یچ يدعا – من

 . هیو خود خدا راض یش یکه باهاش خوشبخت م یاون! کنه  بتیبخت خوب نص هی نکهیا – رضوان

 ندارم ؟ يکه بهش عالقه ا یاون یحت – من

 .نگاه دوخت به چشمام  رضوان

 ؟ یهر روزت رو با جنگ و جدل شب کن ای یخوشبخت ش يخوا یم – رضوان

 .که دوسش داره  یبا کس یول.  هیهر کس دنبال خوشبخت – من

 ؟ یرس ینم یبا اون شخص به خوشبخت یو اگر بدون – رضوان

 . یرو انتخاب کن یکیقلب و عقلت  نیب يرضوان سخته بخوا – من
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که ازدواج  یمطمئن باش اون. بده ، تو جنگ و جدله  طیدر شرا یاز اون سخت تر ادامه دادن زندگ – رضوان

 .کنه  یباهاش به صالحت باشه باالخره عاشقت م

 ؟ يدیعشقت خواب ادیشب تو بغلش با  نکهی؟ بعد از ا یک – من

 .ار نگاهم کرد ب شماتت

، مهر  یگ یکه م یاتفاق نیکنه و قبل از هم یخودش کارها رو درست م یاگر به خدا اعتماد کن – رضوان

 .ندازه  یشوهرت و به دلت م

 . کردم  نگاهش

 .بهش اعتماد کن  – رضوان

 .افتاده  ریچند ماه اخ نیکه تو ا ییاتفاق ها نیبه خصوص با ا. بهش اعتماد دارم  – من

 .خودش  يباش به رضا یرو طلب کن و راض نیپس ازش بهتر.  نیآفر – نرضوا

 یبار بود که م نیاومد ؟ چندم یاز دستم بر م يا گهیمگه کار د. گفت  یبازم راست م. تکون دادم  يسر

 وجه بهم جواب بده ؟ نیبه بهتر شهیخواست مثل هم یکنم و دلم م نانیخواستم بهش اطم

 .رو طلب کردم  نیبرداشتم و دو رکعت نماز حاجت خوندم و بعد ازش بهتر ي، رفتم مهر یآن میتصم کی در

کاش سرنوشت من و ... من بود  يتو برا نیاون بهتر يرمهدیکاش ام "در آخر دعام با حسرت گفتم  و

 ".. خورد  یازدواج هم به هم گره م يبرا يرمهدیام

 یرو فراموش کنم، ول يرمهدیتونم ام ینم یراحت نیدونستم به ا یم نکهیزد ، با ا یدلم ساز مخالف م نکهیا با

  "خودت  يبه رضا میراض "لب چند بار گفتم  ریز

*** 

 دیبا. وجودت روزه باشه  يهمه  دیبا.  ستیروزه گرفن فقط امساك از خوردن ن "، مامان گفته بود  صبح

 یحجاب داشته باش دیبا تیخواستگار يپس تو جلسه .  یخدا باشه و ازشون اطاعت کن يحواست به دستورها

"  

سرم درستش کنم که موهام  يرو يتا طور ستادمیا نهیا يو رو به رو. سرم انداختم  يرو یروشن یطوس شال

 .معلوم نباشه 

دارم  یخواست وقت یخوب دلم نم یول. خونه  يچند ساعت اونم تو يسخت بود تحمل شال برا ياون کارا از

 .کنم روزه م مورد داشته باشه  یرو تحمل م یو تشنگ یه ساعت گرسنگاون هم
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کدم از  چیچون ه. که از رضوان قرض کرده بودم  یبه رنگ آب دهیبلوزشلوار پوش هی.  دمیبه لباسم کش یدست

 . نیبدون آست ایکوتاه بودن  ایهمه . نبود  دهیلباس هام پوش

رنگ و رو باشه و نه به قول  یب یلیکردم که نه صورتم خ یکم رنگ یلیخ شیبا سفارش مامان ، ارا مطابق

 .مغازه پر از رنگ باشم  نیتریمامان مثل عروسک پشت و

 .آشپزخونه شدم و به مامان و رضوان در حال صحبت گفتم  وارد

 خوبم ؟ – من

 .با هم برگشتن به سمتم  هر

 . يماه شد. آره مادر  – مامان

 .لباس رو  نیا رمیازت بگ گهیمراً دع.  ادیچقدر بهت م. آره  – رضوان

 .زدم  يلبخند

 . نهیب یچشماتون قشنگ م.  یمرس – من

 .متعجب ابروهاش رو باال داد و گفت  مامان

 مادر ؟ یحرفا ؟ خوب نیتو و ا – مامان

 ؟ دمیدرست شن – رضوان

خودم .  نهیب یاصالً هم چشماتون قشنگ نم! خوب حرف بزنما  يمثل دخترا نیذار یشما نم نینیبب – من

 .خوشگلم 

 . دنیدو خند هر

 .مارال  یش یخانوم م واشی واشی يدار - مامان

 . ادیحرفا بهم نم نیا نیاالن گفت نیا ؟ هم – من

. هم هستم  تیعاشق حاضر جواب. و سه سال به رفتارت عادت کردم  ستیو سه ساله مادرتم ، ب ستیب – مامان

 .باش  یشگیمن همون مارال هم يبرا

 .خم کردم  یرو کم سرم

 باشه ؟ يامر – من

 . یاومدن جلوشون غش و ضعف نکن یاستراحت کن که وقت نیفقط برو بش.  ستین یعرض – مامان

 ؟ انیم یقوم آتش آفروز ک نیحاال ا – من
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 .کرد  یو مامان اخم دیخند رضوان

 !مارال  – مامان

 شن ؟ یم ابیشرف ینواده کجناب اسکندر خان و خو نیپرسم ا یخوب ؟ دارم م هیچ – من

 .بلند شد  فونیآ يلحظه صدا همون

 .اومدن . بفرما  – مامان

 .رفت  فونیبا سرعت به سمت آ و

 . یدارشیمشتاق د یمعلومه حساب – رضوان

 ! زمیبگردم دنبال غالم عز دیخودم با ایقبولش کنم  یارزش داره به غالم نمیخوام بب یم.  رمینه خ – من

 . يایمقدار کوتاه ب هی دیکردن با شونیفعالً چون عمه خانومتون معرف – رضوان

 .باال انداخت  ییابرو بعد

 کینزد یگفت يرمهدیبه ام نکهیاونشب بعد از ا. رو بهت بگم  يزیچ هیرفته بود  ادمی. رو ول کن  نایا – رضوان

 .. رمیبود بم

 خوب ؟ – من

 ؟ ادتهیرو  ستادیرفت پشت بهمون ا يرمهدیام – رضوان

 .تکون دادم  يسر

 !کرده باشه  هیگر دیفکر کردم شا. برگشت حس کردم چشماش قرمزه  یوقت – رضوان

 .زدم تو بازوش  یمشت

هر روز .  يد یآدم رو دق م یکن فیاتفاق رو تعر هی يخوا یم یکنه رضوان که وقت کارتیخدا بگم چ – من

 .  ير یو م یگ یم کهیت هی

 دم ؟ یالعات مبده بهت اط – رضوان

هر  دیمن بدبخت با.  هیبه چ یکن که آدم بتونه بفهمه چ فیدفعه تعر هیفقط همه رو .  ستیبد ن رینه خ – من

و گنگ بودم چه  جیمن بدبخت گ یرو به هم وصل کنم تا بفهمم وقت یگفت یوقت بذارم وهر چ یروز دو ساعت

 .افتاده  یاتفاق

 .نازك کرد  یچشم پشت
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 .هم دلت بخواد  یلیخ – رضوان

 ؟ یموضوع رو بگ نیاالن وقت بود ا شییخدا – من

 وا مگه االن چشه ؟ – رضوان

جون ؛  يرمهدیگفتم سالم ام یسالم اسکندر خان اشتباه يفقط االن اگه جلو خواستگارا به جا.  یچیه – من

 . یدرستش کن دیخودت با

 شه ؟ یشه ، م یتو که بد نم يبرا – رضوان

 . میه همون موقع با ورود مهمونا ناچاراً به سمت در رفتک دمیدو خند هر

داشت و  ییآشنا يجنبه  شتریاول ب يچون جلسه . همرا با مادر و دو خواهرش اومده بودن  یمیرح اسکندر

 .از مردا حضور نداشته باشن  چکدومی، قرار بود ه مینیرو بب گهیمن و اسکندر همد نکهیا

و اندام  پیاز نظر چهره و ت. معروف بود  يها ابونیاز خ یکیتو  یبزرگ یفروش ستالیفروشگاه بلور و کر صاحب

 .سخت بود  یبابا ، جواب رد دادن بهشون کم قیتحق ي جهیو با توجه به نت. خوب 

 .، خودشون رو خوب نشون دادن  دارید نیدست کم تو همون اول ایداشت  یخوب ي خونواده

در حال انجام  نکهیا.  میو بعد هم من و اسکندر تو جمع از خودمون گفتزده شد  ییآشنا يبرا یمقدمات يحرفا

 . میانجام بد ندهیرو در آ ییچه کارها میخوا یو م میهست يچه کار

 شتریرو ب گهیبه معاشرت تا همد مینبود شروع کن یو اگر مشکل میصحبت کن یرو با هم تلفن يشد چند بار قرار

 . میبشناس

ارتباط شروع بشه  نیزود ا یلینخوام خ نکهیا يکرد و من برا ییقرارم فرمانروا یطبق معمول ، دل ب البته

 قبول کرد  یو اسکندر هم با فروتن میارتباط داشته باش یازشون خواستم تا آخر ماه رمضون ، ما فقط تلفن

گرفته بود و در عوض من عزا  کیراه اومدن من با سرنوشتم رو به فال ن نیخوشحال بود و ا تینها یب مامان

 .ذهنم پاك کنم  يرو از صفحه  يرمهدیام يگرفته بودم که چه جور

کم  یرو کم يرمهدیو بتونم ام امیکنار ب میتو زندگ گهیهر مرد د ایبتونم حداقل با حضور اسکندر  نکهیا يبرا و

م به عنوان رابط دوخونواده ما ه يرضا از نرگس که خونواده  يخواستگار يرنگ کنم ، فردا شبش تو جلسه 

 .دعوت داشتن شرکت نکردم 

و اسکندر رو  يرمهدیفکر نکردن به ام ينرفتن سخت بود و سخت تر از اون مقابله با ذهنم بود برا نیا

 .کردن  نشیگزیجا
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 .و چندبار راه رفتم  نیچند

 .سرگرم کردم  ونیزیتلو يرو با انواع برنامه ها خودم

 .خورد رو داخل شکمم کردم  یبه درد م یو هر چ خچالیفکر نکردن بارها و بارها رفتم سراغ  يبهونه  به

 .نه عقل موفق بود و نه دل  اما

 . نیگزیکم رنگ شد و نه اسکندر جا يرمهدیام نه

 . سر هم پناه بردم به طناب زدن  آخر

 .تو بدنم نموند  یطناب زدم و طناب زدم تا جون انقدر

و با تن خسته به تختم پناه . نموند  یتو دلم باق یذهنم حرف زدم تا حرف يرمهدیطناب زدن با ام نیدر ح انقدر

 . دمیبردم و خواب

*** 

 .که زنگ زد باهاش حرف نزدم  مهرداد

 .هم مهرداد و هم رضوان . هر دوشون قهر بودم  با

 .نبود  داشونیپ چکدومیمدت ه نیرضا و نرگس ، چهار شب گذشته بود و تو ا يشب خواستگار از

 . دنیازم نپرس یحال یحت. اون دوتا بودن که بتونن با هم حرف بزنن  يسرگرم جور کردن برنامه برا شتریب

 . به مهرداد نه  یدادم ول یرضوان حق م به

از  دیمونده باشه و ندونه با یدو راه هی نیکه ب یمثل کس. سر در گم بودم  ییجورا هی. نداشتم  يمساعد حال

گره سر  یو دست از پا درازتر بر م چهیپیدور خودش م یکه به دنبال سر کالف ، ه يگربه ا ای. کدوم راه بره 

 .اولش  يجا

 .شدم  یتو خودم و هر لحظه کالفه تر م ختمیر یم. کس هم نبود که بتونم دردم رو بهش بگم  چیه و

 .داشتم که حالم رو بفهمن  يادیتوقع ز دیشا

محترمانه گفته بود دوست نداره همسرش کار  یلیخ شونیبار با اسکندر حرف زده بودم و ا هیروز اون چهار  تو

 یبتون دیبا یخودت تو زندگ "زد و گفت  يبا حالت اعتراض موضوع رو به مامان گفتم ؛ لبخند یوقت. کنه 

 " یکن یراض يانجام بد يخوا یم يهمسرت رو به هر کار

که انقدر عاشقش بشم که بخوام به  ياون روز ومدیم یعنیکردم ؟  یم کاریچ دیحرف بود ؟ با نیا شییخدا

 ؟ ادیکنم با کار کردنم کنار ب شیبا هنر زنونه راض ایکار بشم  الیخ یخاطرش ب
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 .دونستم  یم دیبع

کار  نیو ا رهیبضاعت باهام تماس بگ یب يبه اون بچه ها سیبه خاطر تدر يرمهدیهم منتظر بودم ام یطرف از

 .صداش گذاشته بود  دنیمن رو چشم انتظار شن. کرده بود رو ن

 . رو بگذرونم  يدست به دست هم داده بود تا چهار روز بد یهمه چ انگار

 .رفتم  یتو خودم فرو م شتریگذروندم و ب یساعت ها رو م ییتنها بدون گوش شنوا يتنها

 ! یبپرسه چرا انقدر تو خودت ادینم ای.  رهیگ یازم نم یسراغ چکسیکه ه ستمیمهم ن یکس يکردم برا یم حس

نبود ، هم از  يرفتم ، هم از مهرداد و رضوان خبر یجا نم چیسابقم رو کنار گذاشته بودم و ه يدوستا هم

 .اعصابم  ينداشتم و هم اسکندر با اون نظرش رفته بود رو يخبر يرمهدیام

 .خودم رو هم نداشتم  يحوصله  نیهم يبرا

. حرف زدن ندارم  يبعد از چهار روز مهرداد زنگ زد و خواست باهام حرف بزنه ، به مامان گفتم حوصله  یوقت

 . رونیب میدنبالم بر انیتلفن رو قطع کرد گفت که مهرداد گفته بعد از افطار حاضر باشم که م یوقت

 .رم  یلج کردم و گفتم نم منم

 بود ؟ یچ يبرا گهیحضور من د. با هم حرف بزنن  کرده بودن تا نرگس و رضا يزیبرنامه ر مطمئناً

بلد بودم به خودم و  راهیبد و ب یهر چ. و تا زمان افطار از اتاقم خارج نشدم . مشغول کردم  وترمیرو با کامپ خودم

 . و زمان دادم  نیزم

قبل از اذان سر باز  يتو گلوم بود و اخر سر هم به لطف دعا یبغض بزرگ. بشن  المیخ یدعا کردم واقعاً ب دعا

 .رو پر کرد (!)  میوقت خال یساعت میکرد و تا ن

 .ساعت بعد از افطار اومدن دنبالم  مین

 .کنم برن  شونیدر و راض يمجبور شدم برم جلو. کرد  یاز جواب دان بهشون شونه خال مامان

 .، گفت  یپله ها و با مانتو شلوار معمول يرو دنمیدر خونه با د يجلو مهرداد

 ؟ یستیتو که هنوز حاضر ن – مهرداد

 .آروم به سمتش رفتم  آروم

 ؟ امیمگه مامان نگفت بهت نم – من

 . می، ندار امیدادم که نم غامیمنم پ – مهرداد
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رضا . تکون دادن  يهر دو سر دنمیبودن با د ستادهیا يرضوان و نرگس کنار. به داخل کوچه انداختم  ینگاه

 چرا ؟ گهیاون د.هم همراهشون بود  يدرمهیام... کنار .. هم کنار 

 . دید یمن رو نم شهیبود و مثل هم نییپا سرش

 . امیدر هر صورت نم – من

 !همه منتظرت هستن . زشته مارال  – مهرداد

 .منتظر من باشه  یکنم کس یفکر نم – من

 ؟ یلج کن دیحتماً با – مهرداد

 ؟ یچهار شب خواهر نداشت نیا – من

 ؟ يشد ينجوریشده که تو ا یچهار شب چ نیا – مهرداد

 .عوض شده  دیماه و خورش يحتماً جا! دونم  ینم – من

 .برو حاضر شو . لج نکن دختر خوب  – مهرداد

 .باال انداختم  يا شونه

 . امیمن نم. کن  يآبرودار يجور هی – من

 .بچرخم به سمت داخل خونه که با حرفش مکث کردم  اومدم

 . يایب دیامشب حتماً با. دارم  باهات کار – مهرداد

 !کنه  یرفتار م ينجوریانجام دادم که داره ا یگفت که موندم نکنه کار اشتباه يجد انقدر

 .کرد  یاخم

 . زود حاضر شو .  میمنتظر – مهرداد

 .اخم کردم  منم

 ! چشم  – من

چه اون . زمان دوست نداشتم  چیتند شدن مهرداد رو ه. تو گلوم  دیجه یاتاق شدم و دوباره بغض لعنت وارد

. خواست مجبورم کنه به رفتن  یداد چه حاال که م یزمان که سنم کمتر بود و دائم به خاطر رفتارم بهم تذکر م

 .بغض داشتم  یبود و من حساب الدیماه و م ي مهیشب ن
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و  يبد يدیهم عشه ب یم ایخدا "دل حسرت زده رو به خدا گفتم  هیرو به سمت آسمون باال بردم و با  سرم

 "؟  یاز دلم پاك کن يجور هیغم رو  نیا

 ". م نزن  نهیامشب دست رد به س ". زدم  یتلخ لبخند

 .به قد مانتوهام انداختم  ینگاه. کمدم رو باز کردم و مردد موندم کدوم مانتوم رو بپوشم  در

 .اشتم کرم رنگم رو برد يدست بردم و مانتو. بلند بود  یمشکل نداشت و کم چهارتاش

 .مامان از داخل خونه داد زد . و به حالت دو به سمت در رفتم  عیکه شدم سر حاضر

 .مارال کفش اسپورت بپوش  – مامان

 خوان کجا برن ؟ یمگه م – من

 . هیدیخوان برن پارك جمش یفکر کنم م – مامان

پارك  هیتونستن تو  ینم یعنی! حرف زدن رضا و نرگس سنگ تموم گذاشته بودن  يبرا. زدم  يپوزخند

 با هم حرف بزنن ؟ یمعمول

باشه ، سوار  یرسم یکردم کم یسع شتریکه ب هیبا بق یبعد از سالم و احوالپرس. رفتم  رونیو ب دمیپوش کفش

 .بود و همراه ما بود  وردهین نیرضا هم ماش. مهرداد شدم  نیماش

 .ادن شدن و پشت سرمون راه افت نشونیو نرگس هم سوار ماش يرمهدیام

تو  يسکوت و حال گرفته م به قدر نیو ا. خاطر سکوت رو انتخاب کردم  نیو به هم. بودم  نیهمه سرسنگ با

 .چشم بود که وسط راه رضوان با آرنج زد به پهلوم تا نگاهش کنم و گفت 

 ؟ یخوب – رضوان

 .تکون دادم  يسر

 .خوبم . آره  – من

 .نگفت  يزیچ گهیزد و د يلبخند. باز سکوت کردم  و

 .خوام حرف بزنم  یمتوجه شد نم انگار

 .ها رو پارك کردن  نیپارك ، ماش يدر ورود کینزد

 .مهرداد به راه افتادم  کنار

 .انداخت و هم قدم رضا کرد  شیبه نرگس ، اون رو از خودش پ يرضوان با فشار میپارك که شد وارد

 .کرد  یهم کنار مهرداد با چند قدم فاصله از اونا حرکت م خودش
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 یبه لبخند با شرم هر دو که نشون م. شد  میدروغ چرا ، به نرگس و رضا حسود. زدن اطراف  دیکردم د شروع

که چند قدم عقب  يبا مرد یهم همصحبت شیکی. خواست  یم زهایچ یلیمنم دلم خ.  نیگفتگو راض نیداد از ا

 .تو فکر بود  یو حساب ومدیتر از ما م

تو  يهنوز ماجرا. جلو  ادیب دیبا يرمهدیام "کرد  يادآورینوم اما دل لجبازم بهم خواست صداش رو بش یم دلم

گذشت اصالً حالت رو هم  ریکه به خ يچند روز بعد از اون واقع ا نیدر ضمن ا.  وردهین رونیپاساژ رو از دلت ب

 " دهینپرس

 .قدم از مهرداد و رضوان عقب افتادم  چند

 .زدنم ادامه دادم  دیبه د الیخ یب

 ! هیخوب يهوا – يرمهدیام

 .به سمت صداش  برگشتم

 .فاصله ، همقدمم شده بود  با

 . "بله  "جواب حرفش اکتفا کردم به گفتن  در

 .که در حال فکره  یمثل آدم دیو شا. داشت  یآروم قدم بر م آروم

 ؟ نیهنوز قهر – يرمهدیام

 .ندادم  یجواب

 .گفت  آروم

 ؟ نیکن یآشت نیخوا ینم – يرمهدیام

 . ستمیقهر ن – من

 ؟ نید یجواب م نیهنوز سر سنگ نهیهم يبرا – يرمهدیام

 . ستمیگفتم که ، قهر ن – من

 .زدن اطراف  دیدوباره شروع کردم به د و

 شه حواستون به من باشه ؟ یم – يرمهدیام

 .کردم  نگاهش

 .زد  يبود لبخند نییکه سرش پا همونجور

 . نیکن یلج نم گهیخوبه که د – يرمهدیام
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 لج کردم ؟ یمن ک – من

 .گفت  آروم

 .افته  یم لتونیبر خالف م یهر وقت که اتفاق – يرمهدیام

 .باال انداختم  يا شونه

 . ستیمن ن لیمواف م يزیچ چیفالً که ه – من

 .بحث رو عوض کردم  عیسر و

 ؟ نیخوند تیمحرم ي غهیص نشونیب – من

 .بودن  نرگس و رضا منظورم

 .با هم حرف بزنن بعد محرم بشن  يدادم اول چندبار شنهادیمن پ. نه  – يرمهدیام

 .باال انداختم  ییابرو

 ......اون شب تو کوه  ادمهیکنن ؟  یگناه نم ينجوری؟ ا يجد – من

 .به خصوص با اون رفتار من . نه  ایدرسته  نمونیب ي غهیاون شب و ص يادآوریدونستم  ینم. رو خوردم  حرفم

 .که برام دلچسب بود . زد  يلبخند

 ؟ مینیجا بش هیشه  یم – يرمهدیام

 ؟ اونم تو پارك ؟ نهیبش مکتین هی يخواست با من رو یبود ؟ م يرمهدیام نیا. رو سرم سبز شد  شاخ

 .و مبهوت نگاهش کردم  مات

 .اشاره کرد  يا یخال مکتیبه اطراف انداخت و با دست به ن ینگاه

 اونجا ؟ میبر – يرمهدیام

 .عاشقانه .... درخت شاعرانه و  ریز مکتین هی. کردم  نگاه

 .گفتم  آروم

 . میبر – من

 .فاصله ازم نشست  با

 .به اطراف انداخت و گفت ینگاه
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رو  ینشده راه چوقتیه.  رمیگ یاز عقل و شرع کمک م يانجام هر کار يبرا شهیراستش من هم – يرمهدیام

 هیخواد امشب برام  یهست و من دلم م) ع(امام حسن  الدیامشب شب م! برم  شیبا دل انتخاب کنم و بخوام پ

 . باشه  ییشب خوب و استثنا

 .نگاهم کنه  نکهیبه سمتم بدون ا برگشت

 افتاد ؟ یاتفاق خاص... به نظرتون اون شب تو کوه  – يرمهدیام

 .تعجب نگاهش کردم  با

 فتاد ؟ا یم دیبا – من

 ؟ فتادین – يرمهدیام

افتاده باشه  ادتونیهندوستان کرده باشه و  ادی لتونیساعته ف هی تیممکنه به خاطر اون محرم. چرا خب  – من

 ...حالت ، حتما به من  نیتر نانهیدر خوش ب ایو .  نیازدواج کن نیخوا یو م. همدم  هیبه  نیدار ازین

 . کردم  سکوت

 شیحوصله نداشتم دوباره عصب. نه  ایتونم جمله م رو کامل کنم  یببرم م یخواستم از حالت صورتش پ یم

 ش رو بگم ؟  هیمنتظره بق یعنیو من موندم . نکرد  يرییعنوان تغ چیصورتش به ه یول.کنم 

 ؟ به من ؟ عالقه ؟ عمراً  يرمهدی؟ ام ی؟ ک یکرده باش دایممکنه به من عالقه پ بگم

 .ادامه دادم  نطوریا نیهم يبرا

 !مثل تو عاشق بشه  یآدم ستیچون اصالً ممکن ن. غلطه  نانهیحالت خوش ب شهیکه خب هم – من

 .شدم  رهیآخرم رو با تمسخر گفتم و صاف نشستم و به رو به روم خ ي جمله

 . حرفش باعث شد برگردم به طرفش  اما

. عاشق عدالتش . عاشق ذاتش . من تا حاال عاشق نشدم ؟ من عاشق خدام  نیکن یچرا فکر م – يرمهدیام

که با منظور و انقدر منظم کنار هم قرار گرفته  یاهیدرخت ها و گل و گ نیا.  دهیکه آفر ییبایهمه ز نیعاشق ا

ه هر عاشق دم و بازدمم ک. که بهم عطا کرده  ییرویعاشق ن. روح و روان  يمدهوش کننده  يبو نیعاشق ا. 

، روز و شب که به گفته  دیعاشق ماه و خورش. کنم  یبه نماز بابتش ازش تشکر م ستمیا یخدا م يبار رو به رو

و هر . چشمم قرار داده  يجلو واناتیکه با خلق ح یبیعاشق عجا.  رنیگ ینم یشیاز هم پ چوقتیخودش ه ي

 .برم  یچند بار به خدا پناه م يچون از ترسش روز طانیش یحت.  فتمیخدا ب ادیشه  یکه باعث م يزیچ

 .مثل علم . بگو  نیخارج از د يزیچ هی. داره  نیکه همه ش ربط به خدا و د نایا – من
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همون علم هم به خدا ربط . باشه  ادتونی شهیرو هم نیا.  ستیجدا ن نیاز خدا و د يزیچ چیه – يرمهدیام

جاذبه ما رو به سمت خودش  يرویبا ن نیاگر زم. عکس العمل داره  هی یگه هر عمل یم کیزیمثالً علم ف. داره 

 ؟ نهیاز ا ریمگه غ.  دهیررو خدا آف روهاین نیخوب ا.  میکن یوارد م رویکشونه ما هم بهش ن یم

 .شد به خدا  یم یهر طرف حرفش منته از

 ؟ ینیبیاز خدا هم م ریغ يزیچ – من

 .زد  يلبخند

 .از حضور خداست  يا نهیآ يزیهر چ. نه  – يرمهدیام

 . نهیفقط و فقط د. خشکه  اتیدن ينجوریا – من

من رو  يایوجود داره که دن يزیشما چه چ يایتو دن نمیآشنا بشم و بب اتونیدوست دارم با دن یلیخ – يرمهدیام

 ! نیدون یخشک م

با هم حرف  میاالن من و تو دار. داره  رادیتو حرف زدن با نامحرم ا یمذهب يایتو دن. زنم  یمثال م هی – من

نه .  میکشون ینم راههیبحث رو به ب چکدومیه.  میقصد سواستفاده ندار چکدومیداره ؟ ه يرادیچه ا.  میزن یم

از نظر تو هنوز حرف زدن  یول.  یکن یم رفک یاصول ریغ يها يزیمن با ناز و عشوه ست و نه تو به چ يصدا

 .داره  رادیبا نامحرم ا

 .کرد  یانگار داشت به حرفام فکر م. سکوت کرد  یکم

 .سکوتش حق به جانب گفتم  با

 !خشکه  يادیافکارت ز يدید – من

 .گرفت  یقیعم دم

 .مثل همون پسر تو پاساژ .  انیافراد با قصد جلو م یبعض.  ستنیآدم ها مثل من و شما ن يهمه  – يرمهدیام

 .باال انداختم  شونه

 .حرف نزنه  ییادما نیتونه با همچ یادم م. اونا خودشون مرض دارن  – من

 .تکون داد  دییتأ يبه معنا يسر

 ! میشناس یما که طرف مقابلمون رو نم یول. درسته  – يرمهدیام

 .برد  یآدم مقابل پ تیشه به ن یم شهیاول هم يبا دو سه جمله  – من

 .ه مواقع بل شتریب یول. نه  شهیهم – يرمهدیام
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 . یکن یم دییپس حرف من رو تأ – من

 ه؟یطرفمون چه جور آدم مینیبه حرف زدن تا بب هیدر ضمن چه اجبار. کاربرد نداره  شهیهم يبرا – يرمهدیام

 چون ممکنه مرض داشته باشه ؟ میحرف نزن یبا کس یعنی – من

 .سر و ته  یب يبه خصوص بحثا.  مینش یوارد هر بحث یبا هر کس یعنی – يرمهدیام

 .رو قبول دارم  ينجوریا – من

 .سکوت کردم  و

 .که گذشت گفت  یکم

 . میدور شد یاز بحث اصل – يرمهدیام

 .کردم  نگاهش

 !شم  ینم یمن وارد هر بحث – من

 . دیخند

 ؟ نیبه حرفام گوش کن قهیچند دق هیشه  یم – يرمهدیام

 . دیدبود ن نییچشم نازك کردم که طبق معمول چون سرش پا پشت

 . دییبفرما – من

خوام  ینم. و ناخودآگاه هم با دل جلو رفتم . رو با دل انتخاب کردم  یبار راه نیاول يمن برا – يرمهدیام

 .رو بشناسم  اتونیخوام دن یم. خوام عاقالنه جلو برم  یم. بشم  مونیکه از کارم پش ادیب ییفردا

 .شدم به دهنش  ریخ

 .زد  یقشنگ لبخند

 . رمیدادنش رو بگ شهیر يانقدر که نخواستم جلو.مهرتون به دلم افتاده  – يرمهدیام

 . که رفتم تو آسمون و برگشتم  آخ

 .نشستم  نیزم يکردم و دوباره رو پرواز

 .گرفتم و فرود اومدم  اوج

 اومد ؟ رونیب يرمهدیحرف از دهن ام نیا واقعاً

 !بگم  یو واج مونده بودم چ هاج



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٢٧٣ 

 یول. ذاشتم  یبراش طاقچه باال م ایکردم و  یم تشیاذ اینشسته بود قطعاً  يرمهدیما يجا گهیهرکس د اگر

 .بگم  یچ دیدونستم با ینم. شناختم  ینبود که م ییمثل اونا يرمهدیام

لبخند  دنیاما د.  یگفتن حرف يمغز هنگ کرده م بتونه تمرکز کنه برا دیرو به اطراف چرخوندم تا شا نگاهم

 یم یعنی. کرد  شتریزدن ، هنگم رو ب یم دیبودن و ما رو د ستادهیا یدرخت ریرضوان و مهرداد که دورتر از ما ز

 در شرف وقوعه ؟ یما چه اتفاق نیدونستن ب

 ؟ نیاز دستم ناراحت دیمرکز خر يهنوز به خاطر ماجرا – يرمهدیام

 .و نگاهش کردم  برگشتم

 .نه  – من

بگم حرفت مثل  ای. هوا  يو فرستاد يهمه رو دود کرد يکه زد یهم ناراحت بودم تو با حرفنشد بگم اگر  روم

که تمرکز مغزم رو به تاراج برد و من موندم و  یحرف. لرز به بدنم نشوند  نجوریوجودم بود که ا شیآت يآب رو

 .بدم  نشون یدر مقابلشون چه عکس العمل دیدونم با یعالم حس قشنگ که نم هی

 ؟ نیپس چرا ساکت – يرمهدیام

 .گفتم  صادقانه

 !بگم  یچ دیدونم با ینم – من

 حرفم ناراحتتون کرد؟ – يرمهدیام

 .باور ندارم  دمیرو که شن یحرف.. فقط .... فقط . نه  – من

 حرفم ؟ ایقابل باورم  ریمن غ – يرمهدیام

 .قابل باوره  ریغ یحرف رو بزن نیتو ا نکهیا.  چکدومیه – من

 ..حق ندارم نسبت به شما  دیشا ایچرا ؟ مگه من دل ندارم ؟  – يدرمهیام

کردم نسبت  یبهتر بگم باور نم ای.  یرو بهم بزن یحرف نیکردم همچ یباور نم. نکن  ریحرفم رو بد تعب – من

 . یداشته باش یبهم حس

 .زد  لبخند

 . نهیش یبه دلم م یلیخ لتونیو با دل لیدل یب يصادقانه ها نیا – يرمهدیام

 .زد  یتکون دهنده م يآروم و پر از حسش ، حرف ها يقصد جونم رو کرده بود که با صدا انگار

 .با انگشتم  يشروع کردم به باز. بود که آروم و قرارم رو از دست داده بودم  دیشد يبه قلبم به قدر يجار حس
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 ؟ نیجوابم رو بد نیخوا ینم – يرمهدیام

 ؟ يدیپرس يزیمگه چ – من

 .زد  يلبخند ریبه ز سر

خشک من رو به  يایدن میتون یم نمیخوام بب یآشنا شم ؟ م اتونیبا دن شتریب نید یاجازه م – يرمهدیام

 ؟ میگره بزن اتونیدن

 ؟ غهیبا ص – من

 . غهیبدون ص – يرمهدیام

 .ادامه داد  يجد یلیخ

خوام  یم. شه عاقالنه جلو رفت  یهم همراه بشه نم یهست اگر با وابستگ یاالن که دلبستگ – يرمهدیام

.  نیمن بش يایشما هم وارد دن.  امیده باهاش کنار ب یبهم اجازه م نیکه د ییرو بشناسم وتا جا اتونیدن

 ؟ نید یاجازه م! نه  ای میکن یعمر کنار هم زندگ هی میتون یکه م میفهم یم ينجوریا

 .گفتم  عیسر

 !کنم  یچادر سرم نم – من

 نیکه خودتون نخوا ی؟ تا زمان نیگفتم شما چادر سر کن ی؟ من ک نیریگ یچرا انقدر زود جبهه م – يرمهدیام

 .زنم  یاز چادر نم یمن حرف

 .اول حل شد  نیمشکالت هم نیاز بزرگتر یکی. زدم  يلبخند

کردم  یم کاریچ دیحاال با. دفعه قول وو قرارم با خدا تو ذهنم زنگ خورد  هیرو قبول کنم که  شنهادشیپ اومدم

 ؟

 

فقط تو سالم . خوامش  ینم گهید. کنم  ینم فیهزار تا نقشه رد دنشید يبرا گهید. رم  یدنبالش نم گهید "

 ". برش گردون 

 . رو نخوام  يرمهدیام گهیکه د نیا. قول و قرار من با خدا بود  نیع نیا

 !زدم  ی، پرپر م یحرف نیو همچ يلحظه ا نیهمچ يکه برا یکردم ؟ من یم کاریچ دیبا حاال

 بود ؟  يچه قول و قرار گهید نیا

 .، پر حسرت ، به افکار تو ذهنم گفتم  ناخوداگاه
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 !نه  – من

 . دی، مبهوت سرش رو به طرفم چرخوند و پرس يرمهدیام

 نه ؟ – يرمهدیام

 !من با اون نبودم . و واج نگاهش کردم  هاج

 .از غم صورتش رو پوشوند  يا هاله

 ؟  نید یرو م ییآشنا نیکردم بهم فرصت ا یفکر م – يرمهدیام

 !شده بود  یعجب اوضاع. رو در جواب سوالش گفتم  "نه  "کرده بودم  فکر

 .تو هوا تکون دادم  یدست کالفه

 ...خدا  يا.... با خودم ... با تو نبودم ... با تو  یعنی.... بگم ؟  يچطور.... که  نهیمنظورم ا یعنی.... نه  – من

 .گذاشتم  میشونیپ يدستمم رو ، رو کف

 شده ؟ يزیچ – يرمهدیام

 گفتم ؟  یم یچ دیبا

 .پا بندازم و بهش جواب رد بدم  يتونستم راحت پا رو یبدم و نه م حیتونستم براش توض یم نه

 .بود و بدجور گرفتار شده بودم  يمخمصه ا بد

 ؟ شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 .نگاهش کردم  میمستق

 کم فکر کنم ؟  هیشه  یم – من

 . دیکش یقینفس عم. کرد  یم ییغم صورتش هنوز خودنما ي هاله

 .حتماً  – يرمهدیام

. جلوش رو نگرفتم  ینبود که بره ول نیگرچه که منظورم از فکر کردن ا. تنهام بذاره  یکم. شد که بره  بلند

 میسستم کنه تو تصم يرمهدیام يصورت و چشما نکهیبدون ا رمیرو بگ ممیتصم ییالزم بود تو تنها دیشا

 . يریگ

 .به سمتم  دینرفته بود که چرخ شتریقدم ب دو

فرصت رو بهم  نیا نیاگر نخواست یول.  یچیاگر جوابتون مثبت بود که ه!  شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 .فرصت ازم گرفته شده  نیحق دارم بدونم چرا ا.  نیرو بهم بگ لشیحداقل دل نیبد
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 .انداختم  نییرو پا سرم

 . رو بگم  شنهادشیرد کردن پ لیتونستم دل ینم. تونستم بگم  ینم

 .زدن  یو حرف م ستادهیرفت سمت رضا و مهرداد که کنار هم ا. رفت  دیرو که د سکوتم

هام رو  یخوش يرفت و همه گ یلحظات ، نفسم رو م نیقول که تو بهتر هی. قرار با خدا  هیو من موندم و  رفت

 .کرد  یزهر م

 .با انگشتام  يکردم به باز شروع

گرفت که  یشد ؟ اگر خدا قهرش م یم یدادم چ یفرصت رو به خودمون م نیدادم ؟ اگر ا یم یچه جواب دیبا

 افتاد ؟  ینبودم ؟ اگر به خاطر جواب مثبتم باز هم جونش به خطر م بندیچرا به قولم پا

 ؟ نیدی؟ به کجا رسشد  یچ – رضوان

 .تنها بود . اومد نگاه کردم  یرضوان از اون طرف م يو به پشت سرم که صدا برگشتم

 .به حالت اول نشستم  دوباره

 .  دمیبه بن بست رس – من

 چرا ؟ – رضوان

 ..امشب قراره  یتو خبر داشت – من

 .همه خبر دارن  – نرگس

 .از حضور و حرف نرگس ، برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم  متعجب

 همه ؟ – من

 .امشب باهات حرف بزنه  يرمهدیاجازه گرفتن که ام شهیصداقت پ يبابا زنگ زدن و از آقا. آره  – نرگس

 .به رضوان انداختم  ینگاه

 .به سرش داد  یتکون

 .بود  نیهم يامشبم برا يبرنامه . با مهرداد حرف زدن  يرمهدیخود آقا ام – رضوان

بدونه که قطعاً خودم  رازیفقط مونده بود خواجه حافظ ش.  یعجب اوضاع. به حالت تأسف تکون دادم  يسر

 .بود  دیبع نیاز ا ریغ يرمهدیالبته از ام. گفتم  یبهش م

 ؟ يداد یحاال بگو جواب داداشم رو چ – نرگس

 .  دیمظلومانه پرس یلیخ
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 . یچیفعالًه – من

 .اومد کنارم نشست  رضوان

 چرا ؟ – رضوان

 .که به خدا دادم  یبه خاطر قول – من

 !بود  شیاون مال چند ماه پ!!!! مارال  – رضوان

 .بود  یشگیقولم هم یول. آره بود  – من

 ؟  يا وونهیتو د – رضوان

من ... رضوان  يوا...  یعنی.  رمیم یمن امشب م یعنی. شم  یقطعاً م یعنی. شم  یدارم م یول. نه  – من

 کنم ؟ کاریچ

 .و با بغض نگاهش کردم  درمونده

 .فعالً اون قول رو بذار کنار  – رضوان

 . رمیم یمن م فتهیبراش ب یبشه ؟ اگر به خاطر من اتفاق شیزیاگر چ.... تونم  ینم... تونم  ینم – من

 ؟ نیزن یحرف م یدرمورد چ – نرگس

 .برگشت به سمتم  عیسر یلیبه نرگس انداخت و خ یدرمونده نگاه رضوان

 .باشه  یراه هی دیبا – رضوان

 .. دونم  ینم – من

 بدونم ؟ دی؟ من نبا هیموضوع چ نیشه بگ یم – نرگس

 .گم  یمن برات م – رضوان

 .رو به من گفت  و

 ؟ یبه خودش بگ يخوا ینم – رضوان

 .تونم  ینم.... نه  – من

 نه ؟ ای نیگ یباالخره م – نرگس

گفتن باز  يچندبار دهنش رو برا. داشت  دیانگار تو گفتنش ترد. مکث کرد  یکم. برگشت به سمتش  رضوان

 .نگفت  يزیچ یکرد و بست ول
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 .گفتن جزم کرد  يبه من عزمش رو برا ینگاه میسر با ن اخر

 ... نیدرستکار کربال بودن و شما ازشون خبر نداشت يآقا یوقت – رضوان

 ..به من انداخت  ینگاه مین دوباره

 ... یعنی... خواست  یم... مارال .... مم ... مارال .... ممم  – رضوان

 .پر درد گفتم ... حرفش  ونیم دمیپر کالفه

با خدا ... نذر کردم ... بشه  شیزیخواستم چ ینم...  فتهیب یخواستم براش اتفاق ینم.... نگرانش بودم  – من

گفتم من و دلم به .... خوامش  ینم گهیگذرم و د یگفتم اگر زنده بگرده ازش م... حرف زدم گفتم سالم برگرده 

... زنده بودنش برام مهم بود ... من ... من ...  وامخ ینم یچیه گهیمن د... فقط سالم باشه ، زنده باشه ... درك 

 ...نداشتم نرگس  يکار... تم نداش يبه دلم کار گهید

 .اشک تو چشمام حلقه زد  اریاخت یب

 .دستم نشست  يرو یدست کس يگرما

 . دوسش داره که دلش رو گرفتار تو کرده  یلیواقعاً خدا خ – نرگس

 ؟ دهیچه فا – من

 . دیکش یقیعم نفس

 .بهش بگو مارال  – نرگس

 .زده نگاهش کردم  وحشت

 بگم ؟ یچ – من

 . یکه االن گفت یینایهم – نرگس

 .بهتره  یبگ. آره  – رضوان

 .گم  ینم یچیمن ه – من

 .بچه نشو مارال  – رضوان

 .گم  یمن نم – من

 .وار جلوم گرفت  دیانگشتش رو تهد نرگس

 .گم  یمن م ینگ.  یبگ دیبا یعنی.  یگ یم – نرگس
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 .تکون دادم  يسر

 .تونم  ینم – من

 . انیدارن م – رضوان

 . ومدیداشت به طرفمون م وهیآبم وانیکه با دو تا ل يرمهدیت امرفت سم نگاهمون

 .بهم گفت  يجد یلیدو بلند شدن و نرگس خ هر

 نیا فهیح. شه  یمحکم تر م ينجوریا. احساست رو به خودش  یحت. حقشه بدونه . بهش بگو  – نرگس

 .قشنگ جلوش گرفته بشه  ياحساسا

 .زد  يلبخند

 .کنه  یم دایپ یراه هیمطمئنم خودش  – نرگس

 .بهش گفت  يزیو چ يرمهدیوسط راه ، نرگس رفت سمت ام. ازم دور شدن  عیسر و

 .تکون داد و به طرفم اومد  يسر يرمهدیام

 .....تونستم راحت بگم که دوسش دارم  ینم.... بزنم  یتونستم حرف ینم... تونستم  ینم

 .کنارم  مکتین يو آروم و با فاصله نشست رو اومد

 .فرو کرد  وهیآبم کیو داخل پاکت کوچ دیکش رونیدستش رو از داخل زرورقش ب يتو يها یاز ن یکی

 .سمتم  گرفت

 . نییبفرما – يرمهدیام

 .بردم و گرفتم  دست

 .ممنون  – من

 ؟ نیفکراتون رو کرد – يرمهدیام

 یم لیمن ، دل یاون همه درموندگ يکرد وگرنه حتماً برا یخوب بود که نگاهم نم. نگاهش کردم  مستأصل

 .خواست 

 .رو نگاه کردم و جواب دادم  وهیآبم پاکت

 .رو به هر دومون بدم  ییده فرصت آشنا یوجود داره که بهم اجازه نم يراستش مسئله ا. فکر کردم  – من

 ؟ يشه بپرسم چه مسئله ا یم – يرمهدیام

 . ستیقابل گفتن ن – من
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 .گفتن  يبرا نیدون یمن رو قابل نم نکهیا...  ای تمسیچرا ؟ محرم ن – يرمهدیام

 .نزنم  یدم در موردش حرف یم حی؟ راستش ترج هیحرفا چ نیا – من

 ؟ ایکوتاه ن يدیگه تا نشن یهست که نرگس م یچه مشکل. بدونم  دی؟ من با شهیخانوم صداقت پ – يرمهدیام

 ...از دست نرگس  يوا

 .بند رو آب داد  ییجورا هی. کار خودش رو کرد  باالخره

اصالً  یو از طرف میکن دایبراش پ یراه حل دیبگم تا شا خواستیدلم م یاز طرف. زد  یتو دلم موج م يبد دیترد

 .بهش ابراز عالقه کنم  یراحت نیشد به ا یروم نم

 .تونستم راحت تر حرف بزنم  یبود م يرمهدیاز ام ریغ يا گهیهر پسر د دیشا

 .ابراز عالقه رو  نینپسنده ا دمیترس یم. بشم  ریقه تو چشمش حقبا ابراز عال دمیترس یم

 کاریبهش بگه چ میو به طور مستق ادینفر ب هیخواد  یداره که دلش م دیترد يهست که آدم به قدر ییوقتا هی

 هیکنه و  یرو سخت تر م طیخودش شرا يکه بهش کمک کنه ، برا ستیکس ن چیه نهیب یم یوقت. کنه 

 .ذاره  یشرط سخت م

 .شرط سخت گذاشتم  هیداشته باشم  یهیخودم توج يبتونم برا نکهیا يبرا. بودم  نطوریلحظه هم من هم اون

  "گم  یبه خدا بهش م... گم  یبهش م... اگر به اسم صدام کنه ... اگر اسمم رو بگه  "دلم گفتم  تو

 ریغ لیدل هی. داشتم  لینگفتن ، دل يبرا ينجوریا.  ارهیاسم من رو به زبون ب يرمهدیام رممکنهیدونستم غ یم

 .رو  يا گهید چکسیکرد نه ه یم یموجه که فقط خودم رو راض

 " کونیکن ف ".. بگه  هیفقط کاف.. غافل بودم از اذن و خواست خدا که اگر بخواد  اما

 ؟ نیبگ نیخوا یمارال خانوم ؟ نم – يرمهدیام

 .برق گرفته ها برگشتم و نگاهش کردم  مثل

 اسم من رو به زبون آورده بود ؟ نیا. گذشت  یاز شرطم نم يا هیثان

 .بود  دیبع يرمهدیاز ام نکاریا

بود ، باعث شد  ایدن يصدا نیمن گوشنواز تر ياسمم از زبونش با اون آهنگ صداش که برا دنیشن حالوت

 .هم بذارم  يرو يا هیثان يچشمام رو برا

 ...تو  دیخانم بودن از د ستیکم ن...  شومیم یچه حال یدان ینم یده یپسوند خانم به اسمم م یوقت

 .چشم باز کردم و اول نگاهم رو به صورت منتظرش دوختم  دوباره
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که  دمیو اون لحظه فهم. کردم خدا حضور داره  یکه فکر م ییجا. شد  دهیبعد نگاهم به سمت آسمون کش و

 ! یچ یعنیتره  کیگفت از رگ گردن به بنده ش نزد یتو قرآن م یوقت

 ...قسم خورده بودم .... گفتم  یم دیبا..... زدم  يلبخند

 .زمزمه کردم  آروم

و زمان برام  نیزم... به سرت اومده  یدونستم چ ینم یوقت... نبود  يازت خبر یوقت..  يکربال بود یوقت – من

... نت مثل خوره افتاده بود به جونم فکر نبود... بند نبود  ییدستم به جا... تونستم انجام بدم  ینم يکار...  ستادیا

اگر ..  يبا خدا قرار گذاشتم اگر سالم برگرد... نذر کردم  زااون رو... کشتم  یخودم رو م ومدیسرت م ییاگر بال

 ...بهش التماس نکنم  دنتید يروز و شب برا گهید.. نخوامت  گهید..  یزنده باش

  .ادامه بدم  نیاز ا شترینتونستم ب گهید

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .  دمیاز عکس العملش ترس. نگاهش نکردم  یقیدقا يبرا

 .لباش دلم رو قرص کرد  يلبخند رو... ، برگشتم به سمتش  دمیسکوتش رو د یوقت یول

 .رفت  یم شیدرختا پ نیو نگاهش سرگردون ب دیکش یتند نفس م تند

 ...اند را بخند یتا گل اندیگر یرا م یکند، آنکه آسمان یرا اجابت م تانیدعا – يرمهدیام

 .لبخند به سمتم برگشت و بدون نگاه به من ادامه داد  با

 !قلب کوچکم شده  يبزرگ برا يو چشمانت ، که معجزه ا تیچه هست در اعجاز حرف ها - يرمهدیام

 .هم هاج و واج نگاهش کردم  باز

 حرفا رو زد ؟ نیبود که ا يرمهدیخود ام نیا

 .. "حواست باشه  "بهم تشر زد که  یکیقبلش  یول. دستم به سمت بازوش رفت  اریاخت یب

 .رو گرفتم  نشیآست ي گوشه

 .شد به دستم  رهیو خ برگشت

 شده ؟ يزیچ – يرمهدیام

 !تکرار کن  گهیبار د هی؟  یگفت یم یچ یداشت – من
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 شه ؟ یبازم باورتون نم – يرمهدیام

 حرفا رو بزنه ؟ نیمثل تو ا یباور کنم کس يچه جور – من

 .با قلبتون  – يرمهدیام

 .زمزمه کردم  آروم

 .داره  مانیبه شدت بهت ا.. قلبم  – من

 .زد  يلبخند

 دیگفتم از ذوقم با یرو نم تیواقع.  رمیاحساسم رو بگ ي، نتونستم جلو نیکه زد ییاز شوق حرفا – يرمهدیام

 . دمیکش یم ادیفر

 ؟ يواقعاً از حرفام ذوق کرد – من

 .تکون داد  يسر

 . فهیپاك و لط یلیاحساس شما خ نکهیبه خصوص ا. شد احساسم دو طرفه باشه  یباورم نم – يرمهدیام

 .شدم  یم وونهید یگشت یاگر بر نم – من

 .آورد  رونیب یحیشلوارش و تسب بیبرد داخل ج دست

 .بهش انداخت  یهمونجور که کف دستش بود ، نگاه. سبز براق  حیتسب هی

 یم ایکشه  یم هیشد بفهمم داره عطرش رو به ر یکف دستش مانع م.  زد و به سمت صورتش برد يلبخند

 .بوسه 

 .فرو رفته  ینیریش يبسته ش حس کردم در خلسه  يچشما از

 .رو گرفت سمتم  حی، چشماش رو باز کرد و تسب هیاز چند ثان بعد

 .بردم و گرفتمش  شیدست پ آروم

 . دمیشک پرس با

 مال منه ؟ – من

 .تکون داد  يسر

 .همه جا طوافش دادم و متبرکش کردم . از کربال آوردم  – يرمهدیام

 . دمیکش حیبه تسب یدست

 ؟ یپس خودت چ – من
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 رو بدم بهتون  نیشد ا یکیاگر دالمون ... کردم که اگر  تین. شکل  هیرنگ و  هی.  دمیدو تا خر – يرمهدیام

 از اون موقع دوسم داشت ؟ یعنی. رو مهمون لبم کرد  لبخند

 کرد ؟ فیشد توص یم يرو با چه کلمه ا يرمهدیبود پس احساس ام فیاحساس من پاك و لط اگر

کردم در جدال با نگاهشه که به سمتم بر نگرده ؟ هنوزم  یچرا حس م. پر از حسش شد  يمبهوت چشما نگاهم

 بود ؟  ياز نگاه کردن بهم فرار

 .گفتم  ینییپا يتن صدا با

 ؟ یزونیهنوزم از نگاه کردن بهم گر – من

. قابل تحمل  ریشه و غ یدست قلبم ، دل کندن از نگاه کردنتون سخت م فتهیعنان نگاهم ب یوقت – يرمهدیام

 .  مونیزندگ شیکنم که ناخواسته نشه آت یمهارش م

 .انداختم  نییرو پا سرم

 . بود  یبا معن یلیخ حرفش

 . هم کنترل کنه بود که با کنترل نگاه بتونه احساسش رو  نیا یحرفش به معن عمق

 یاحساس يرابطه  هیشه به  یکه منجر م يا رهیمثل نگاه خ. آدم رو به باد بده  یتونه زندگ ینگاه م هی یگاه

 . یمونیعمر پش هیشه  یو بعدش م.  نهیش یکه قطعاً مثل تب تند ، زود به عرق م....  ي.س .ن.ج

 ، نبود ؟ گهیبود د نیهم منظورش

رو به  زیچقدر قشنگ کنترل همه چ. ببره  شیتازه پا گرفته مون رو پ يداشت رابطه  یعاقالنه ، سع چقدر

 . میخواست نذاره راه رو کج بر یدست گرفته بود و م

 .احساس بود  نیا يکنترل همه جانبه  باتریبود و از اون ز بایز احساسش

 عشق رو داشتم ؟ نیا اقتیواقعاً ل. احساس  نیذره از ا کی يدادم برا یجون م من

 ....برات  رمیم ی، صد بار م يعاشقم شد کباری.... 

 .، صداش کردم  نهیو با طمأن آروم

 ؟ يرمهدیام – من

 .مکث کرد و جواب داد  یکم

 بله ؟ – يرمهدیام

 . نمیب یکنم دارم خواب م یفکر م – من
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 ؟ نیگفتم به خدا اعتماد کن ادتونهی – يرمهدیام

 . دمیکش یقیعم نفس

 .باشه  ییایکردم جواب اعتمادم انقدر رو یفکر نم چوقتیه – من

 .ذاره  یکم نم چوقتیبنده هاش ه يخدا برا – يرمهدیام

 . ارمیم مانیبهش ا شتریگذره ب یهر روز که م – من

 .زد  يلبخند

 . نیکن یاز قبل من رو شگفت زده م شتریو هر بار ب – يرمهدیام

 .زدم  يزیآم طنتیش لبخند

 ؟ ياز قبل دوسم دار شتریهر روز ب یعنی – من

 .به حالت تأسف تکون داد  يسر

دفعه  يبرا یول.  رمیرو بگ شرفتشیپ يشد و منم نتونستم جلو یاحساس يادیامشب بحثمون ز – يرمهدیام

 .باشه که حرفامون با هدف جلو بره  ادمونیبعد  يها

 بده ؟ یاحساس يمگه حرفا – من

 یکارمون باشه ، ممکنه به ب شرویاگر فقط احساس پ. که محرمن  ییاونا يالبته برا ستیبد ن. نه  – يرمهدیام

 . میراهه بر

 ؟ يرمهدیام یترس یم یاز چ – من

 .جواب داد  آروم

کنم که دوست  ییزندگ بندیعمر شما رو پا هیکه بهتون دارم ،  یخوام به خاطر احساسات ینم – يرمهدیام

 .ناکرده عذابتون  يو خدا یشه نه تو ناراحت یشما خالصه م یمن تو خوشبخت یزندگ.  نیندار

 .کردم  کیخودم رو بهش نزد یکم

 .دم  یم حیترج يزیمن آرامشِ در کنار تو بودن رو به هر چ – من

آرامش خودتون رو تو تنگنا قرار  نیبه خاطر ا نکهینه ا. باشه  یشگیآرامش هم نیخوام ا یمنم م – يرمهدیام

 .قابل تحمل بشه  ریبراتون غ زیمدت همه چ هیکه بعد از  نیبد

 .بود  یحرفش کامالً منطق. کردم  سکوت
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 ؟ میهم رو بشناس يایو دن میهم جلو بر ي، پا به پا میمطمئن نشد یتا وقت نید یقول م – يرمهدیام

 ؟ یقول و قرار من با خدا چ – من

 .زد  يلبخند

 درسته ؟.  نیمن رو نخوا نیشما قول داد – يرمهدیام

 .آره  – من

 ؟ نیمن جواب رد بد يکه به خواستگار نیقول نداد – يرمهدیام

 .نه  – من

 . ستین یپس فعالً مشکل – يرمهدیام

 فعالً ؟ – من

 .تکون داد  يسر

 . میکن یمشورت م یروحان هیبعدش هم با  يبرا. فعالً  – يرمهدیام

 .کمک کنه تونست بهمون  یم یروحان هی دیشا. تکون دادم  يسر

 .به ساعتش انداخت  یرو باال آورد و نگاه دستش

 میساعته دار هیبه  کیکشه اما االن نزد یربع طول م هیبه آقا مهرداد گفتم حرف زدنمون فقط  – يرمهدیام

 . میزن یحرف م

 ! ستین ینگران ي، پس جا میزن یدونن در چه مورد حرف م یم یوقت – من

 مگه قرار بود ندونن ؟ – يرمهدیام

 .معترض گفتم  مهین

 .خبر داشتن  هیبق! خبر بودم  یب یامشب فقط من از همه چ – من

 .، سرم رو به سمت مخالف چرخوندم  نهیب یدونستم اگر پشت چشم نازك کنم نم یچون م و

  مینادر روزگار بود يامثالً جزو عاشق و معشوق ه.  گهید دیخر یکردم و اون نازم رو م یناز م دیبا باالخره

 ؟ میبزرگترا با هم حرف بزن يبدون اجازه  نیتوقع داشت – يرمهدیام

 .منعطف  یلیخ.  دینرم پرس یلیخ

 .طرز صحبت کردنش بودم  نیکه من عاشق ا آخ
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 .به سمتش  برگشتم

 .کردم  یبهت شک م يکرد یکار رو م نیاگر ا – من

 .زد  يلبخند

 . نیشناس یاندازه من رو م نیخوبه که تا ا – يرمهدیام

 .  دمیخند

 . یشناس یتو من رو نم یول – من

 .کج کرد  یباال انداخت و سرش رو کم ییابرو

 . که بشناسم  نیکمکم کن – يرمهدیام

 کنم ؟ کاریچ دیبا – من

 . نی، آشنام کن نیانجام بد نیکه دوست دار ییبا کارها.  اتونیتو دن نیمن رو ببر – يرمهدیام

 ؟ يشهرباز میفردا شب بر.  هیعال – من

 .باال انداخت و سکوت کرد  ییابرو

 .رو نداشت  يشنهادیپ نیچن دنیبود انتظار شن معلوم

رو دوست  جانیو اون هم ه يخوب من رفتن به شهرباز. که دوست دارم آشناش کنم  ییگفت با کارها خودش

 . داشتم 

که با  يمورد نیاول. برام ناراحت کننده بود  نیو ا. رو دوست نداره  شنهادمیپ دمیشد فهم یکه طوالن سکوتش

 . میهم تفاهم نداشت

 .من ، به حرف اومد و گفت  يدر کمال ناباور یول

 ایاح يمسجد محل ما برا نیایمن ب يبا خونواده  ایاح يکه شما هم شب ها یبه شرط. قبول  – يرمهدیام

 .گرفتن 

 .قبول کردم  عیال شدم که بدون فکر سرخوشح شنهادمیاز قبول پ انقدر

 یاصالً فکر نم. داده باشه  شنهادیپ هیفقط  شنهادمیپ يخواد متقابل به مثل کنه و در ازا یکردم م یم فکر

که به عمرم  یمن شرط گذاشت ، من ياون با هدف برا. باشه  دهیاز فکر خواب ییایشرطش در نیکردم پشت ا

 .خوندن  رآنگرفتن و دعا کردن و ق اینبودم چه برسه به اح داریرو ب ییایشب اح چیه

 . دمیپرس یکمال سادگ در
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 هر سه شب ؟ – من

 .تکون داد  يسر

 .کنم  يادآوریرو  زهایچ يسر هی دیاالن با... فقط . هر سه شب  – يرمهدیام

 .کنم  یگوش م – من

حرف  يکه برا يخوام فکر کنن ، از اجازه ا ی؟ نم می، حرف هم بزن هیبق شیرفتن پ نیح نیموافق – يرمهدیام

 .کنم  یزدن بهمون دادن ، دارم سواستفاده م

 .تکون دادم  يسر

 .کنه  ینم يفکر نیهمچ یدر ضمن مطمئن باش کس.  میباشه بر – من

 .زد  يلبخند

وص در بره به خص یسوال م ریمنش آدم رو ز شهیهم یبدقول. دوست دارم سر قولم بمونم  شهیهم – يرمهدیام

 .مورد موضوع ما 

 . میدست به سمت جلو اشاره کرد و همزمان با هم بلند شد با

 مگه موضوع ما خاصه ؟ – من

 .تر شد  نیریش لبخندش

 . میکن یاز اونچه که فکرش رو م شتریب...  یلیخ – يرمهدیام

 .به سمتم انداخت  ینگاه مین

 .اصل منظورم نامحرم بودنمونه  یول – يرمهدیمام

 . میکرد یرو در سکوت ، آروم ط یچند قدم.  میفتادا راه

کردم رو ابرا  یحس م. لذتبخش بود  دنشینفس کش يصدا.  یبرام داشت وصف ناشدن یبودن آرامش کنارش

 !شب  هیهمه اتفاق خوب تو  نیا. ذارم  یقدم م

 !که برام ممکن شده بود  ییها رممکنیغ... قدم زدن عاشقانه در کنار هم ....  شیحس ناب عاشق..  حرفاش

 .صداش باعث شد سکوت رو بشکنم  دنیشن يتمنا

 . میقرار بود حرف بزن – من

 .بود آروم جواب داد  نییکه سرش پا همونجور

 .عوض کنم  يزیبا چ ستمیآرامش االنم رو حاضر ن – يرمهدیام
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خود  نیا. و اون از حضور من گرفتم  یمن از حضور اون آرامش م. آرامش ما واقعاً خاص بود  يدو طرفه  حس

 ، نبود ؟ گهیعشق بود د

 یکه باعث شد منم سع يطور. کنه  یقلبم م يرو روونه  ینیریحرفاش چه حس ش نیدونست با ا یم کاش

 .رو بهش منتقل کنم  یحس نیکنم چن

 . یسکوت کن شهیاگر تا هم یکنارت باشم حت ينجوریهم ایدوست دارم تا آخر دن – من

ترسم با  یم یول. حرفا رو از زبونتون بشنوم  نیخواد تا آخر عمرم ا یاگر بگم دلم م ستیدروغ ن – يرمهدیام

 .کنم  يدار شتنیحرفا ، پشت سر هم ، نتونم خو نیا يادامه 

 .گم  ینم يزیچ گهیپس د – من

،  ی، گاه ونتمیتا محرم.  دنیداره به شن ازیروحم به شدت ن یگاه. کنه  یسکوتتون دلسردم م – يرمهدیام

 . نینکن غیحرفا رو ازم در نیا

 .شد به رو به رو  رهیخ

 ینم یول. بشنوم  يحرفا رو از زبون دختر نیاز ا يکلمه ا نیحاضر نبودم کوچکتر شیتا چند ماه پ – يرمهدیام

جسارت رو بهم  نیا نیکه بهم گفت يبله ا دیشا. گذشته م رو ندارم  یشده که در مقابل شما سرسخت یدونم چ

. فقط به خاطر شما بوده  نیو ا.  یلیخ.  دمکر رییتغ یلیفهمم خ یتازه دارم م. داده که گوش هام رو شنوا کنم 

 ؟ نیرو قبول کن رهاییتغ يسر هی نیدونم شما هم حاضر ینم

 ؟ رییتغ – من

 .تکون داد  يسر

 . نیشتا آخر عمرتون با حجاب با دیبا نکهیا! مثالً حجاب  – يرمهدیام

 .ممکنه  یسخته ول – من

 ؟  نیبهش فکر کرد – يرمهدیام

 .کم  هی – من

که از صبح تا  ادیب شیپ ییممکنه روزها نکهیبه خصوص ا.  نیفکر کن یپس امشب بهش حساب – يرمهدیام

 . نیحجابتون رو بردار نیشب نتون

 .گفتم  ناباور

 از صبح تا شب ؟ چرا ؟ – من
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 یم ییو آشنا یدوست ایبا خواهر من  یگاه! مسافرت  میر یتنها نم شهیما که هم.  تیبنا به موقع – يرمهدیام

 .باالخره مرد نامحرم همراهمونه .  میر

 . چند ساعت بود  يحجاب داشتن در مقابل مهمون و برا شهیتو ذهن من هم. فکر نکرده بودم  نجاشیبه ا اصالً

 ............ ي؟ تو گرما و سرما ؟ وا يصبح تا شب ؟ با روسر از

 .کار خارج از حد توانم بود  نیتونستم تحمل کنم ؟ واقعاً ا یم

 .داد  ادامه

به قد مانتوهاتون و  دیفکر کنم با.  شهیخانوم صداقت پ ستین يحجاب فقط داشتن روسر – يرمهدیام

 .به رنگشون  یحت.  نیهم فکر کن زشونیسا

 ........ يوا

هر زن  نتیز. کنه  یم ییخودنما يادیز تونیمواقع ، خارج از روسر شتریکه در ب ییو البته موها – يرمهدیام

 .ره  یداره راه م ابونیکه تو خ ینه هر کس. شوهرش باشه  يبرا دیفقط و فقط ، با

 .انداختم  نییرو پا سرم

 داره ؟ رادیرنگ مانتوم ا – من

 ادیبهتون م تینها یکه ب دیسف يمانتو هیو  دمیز دقرم يشما رو با مانتو ادمهی یول. مانتو نه  نیا – يرمهدیام

 .شه آدم نتونه در مقابلتون چشماش رو کنترل کنه  یو باعث م

 .اخم کردم  یکم

 !موجهه  ریدونستم انقدر ظاهرم غ ینم – من

 موجهه ؟ ریگفتم غ یمن ک – يرمهدیام

 .االن  نیهم – من

 .نرم شد  تینها یب صداش

 . نیریگ یجبهه م نیکه زدم ، دار یحرف نیبا اول – يرمهدیام

 ...حرف تو  – من

 . ستادیرو به عالمت ادامه ندادن گرفت به سمتم و ا دستش

مارال . من باشه  يشما برا يها ییبایخواد تموم ز یکه دلم م نهیا يگم برا یکه م یمن هر چ – يرمهدیام

رو  یقلبم ، چشم کس دیکه شده ام یقشنگ رو دارم ، کس يحس ها نیکه بهش ا یدوست ندارم کس! .. خانوم 
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حسادت  نیبا ا نیتون یم.  دهگن آدم عاشق حسو یم. حسادتم  يپا نیحرفا رو بذار نیا. خودش کنه  ي رهیخ

 ؟ نیایکنار ب

 .کردم  نگاهش

 .فقط حرفاش بودم  هنگ

 . گرانیبودن در نظر د بایت به زحساد. که ازم گرفته بود و اسمش رو گذاشته بود حسادت  ییرادهایا هنگ

 . گهیمارال د هیشدم  یم دیبا

 ؟ رمیتونستم انقدر از خودم فاصله بگ یم یعنی

 . دی، آروم پرس دیرو که د سکوتم

 ؟ نیشد مونیاز االن پش – يرمهدیام

 .نگاهش کردم  محزون

 که انقدر باهات تفاوت دارم خوشت اومد ؟ یاز من يچه جور – من

 .زد و راه افتاد  يلبخند

 . نیهمه تفاوت دل بست نیکه شما با ا يهمونجور – يرمهدیام

 .قدم جلوتر بود که منم راه افتادم  دو

 .کردم  یعقل یفکر کن من ب – من

 یوقت یول.  یعقل یکرد به ب ریشد تعب ی، دست من و شما بود م دارهایو اون د یعاشق نیاگر ا – يرمهدیام

 .شه حکمت  یاسمش م گهیاون وضع و اون اتفاق صورت گرفت ؛ دما ، با  دارید نیاول

 .کردم انقدر ظاهرم از نظرت مورد داشته باشه  یفکر نم – من

 . نیدون یرو محرم م یمقدار هر چشم هیکه شما  نهیمسئله ا. مورد نداره  – يرمهدیام

 .کنارش  دمیرو پر کردم و رس فاصله

 !داشته باشه  ریتأث گرانیسر ، انقدر تو ظاهر آدم و چشم د يبودن مو رونیمقدار ب هیکنم  یفکر نم – من

 نی؛ ا نیریگ یو روزه م نیخون یکه براش نماز م ییبه خاطر حکم اون خدا. من نه  ياصالً برا – يرمهدیام

 . نیکار رو انجام بد

 .سکوت کردم  بازم

 کنم ؟  رییدفعه انقدر تغ کیتونستم  یم يچطور
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 .م کرد یفکر م دیبا

 .کار  نیو چقدر سخت بود ا. رفتم  یبا عقل جلو م يرمهدیبه قول ام و

 .نه  ای امیدونستم از پسش بر م یبود و نم سخت

 .کرده بود  یاز اشتباه ته دلم رو خال ترس

*** 

 .مهرداد ، من رو تا خونه رسوند  يبا اجازه  يرمهدیام

 . میهر دو ساکت بود ر،یطول مس شتریب

 .داشتم  شیبودم که در پ یدر فکر شب من

قرار  تیکدوم رو در اولو دیدونستم با یاونقدر فکر تو سرم بود که نم. نداره  یدر پ یدونستم خواب یکه م یشب

 .بدم 

 . دیبه سمتم چرخ یرو خاموش کرد و کم نی، ماش میدیخونه که رس يجلو

 . میریحرفا انقدر از هم فاصله بگ نیکردم با ا یفکر نم – يرمهدیام

 .باال انداختم  ییابرو

 فاصله ؟ – من

 .فاصله ست  نیاول يسکوتتون نشونه  نیهم – يرمهدیام

 .بود و سکوت  یاهیکوچه ، فقط س يرو از داخل گاز گرفتم و چشم دوختم به رو به روم که تا انتها لبم

 . هیشب سخت.  میکه چقدر فکر دارم و چقدر تصم. تو فکر امشبم  – من

 .من سخت تره  يو مطمئناً فردا برا. دونم  یم – يرمهدیام

 .به سمتش  برگشتم

 چرا ؟ – من

 . شب تا صبح فکر کردن رو بشنوم  هیچون قراره جواب حاصل از  – يرمهدیام

 ؟ هیجوابم چ یدون یمگه م – من

 .شه  ی، راه دل سد م ادیعقل وسط ب يپا یوقت یول. نه  – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 .سخته  یو خل – من
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 . نیتون یپس بازم م نیبار از پسش بر اومد هیشما  – يرمهدیام

 .گفتم  متفکر

 ؟ یک – من

 . نیسالم برگشتنم نذر کرد يکه برا یهمون موقع – يرمهدیام

 .اون روزا فاجعه بود  – من

 .و شما سربلند  – يرمهدیام

رو  رتتیتونم حسادت و غ ی، که نم يخوا یبشم که تو م یاون ستمیاگر فردا بهت بگم که حاضر ن – من

 تحمل کنم ؟

 .رو به سمت مخالف چرخوند  روش

 . ارهیو من حس کردم به شدت با دندوناش بهش فشار م دیرو به داخل کش نشییپا لب

 . دیکش یقیعم نفس

 .قسمت  يذارمش پا یاونوقت م – يرمهدیام

 .مرتعشه و حزن داره  یمن حس کردم صداش کم و

 یمن چه رنگ ستیمهم ن یتو زندگ نکهیا.  نیریرو هم در نظر بگ ییزایچ هیو  نیشب لطف کنام – يرمهدیام

محترم  گیهمد يکه نظر هر کدوممون برا نهیمهم ا. اختالفه  نشونیو چقدر ب یدوست دارم و شما چه رنگ

و من  نیدوست دار يشما شهرباز نکهیا.  میرو با همون اختالفات قبول داشته باش گهیکه همد نهیمهم ا. باشه 

دوست داشتن  یعنیهم ،  یبودن در مکان و زمان دوست داشتن.  نمونیب يشه بر فاصله  ینم لی، دل ایشب اح

جدا  یو مسجد بشه جزئ ایکنار هم بودنمون شب اح يتو سال ها دیشا. بودن دل و عقل  یکی یعنی. هم 

تو  زهایچ یلیخ.  يچندبار رفتنمون به شهرباز یبشه سال مااحترام من به عشق ش ای. از روزگارتون  ینشدن

 یتو کوره راه زندگ.  يزن و شوهر يدوستانه  يسالم موندن رابطه  يبرا یزندگ ي هیشه اصل و پا یم یزندگ

 نهیمهم ا. کنن  یم نشیگزیرو جا يا گهیکنن و مورد د یرو ترك م ییزهایچ هیبنا به مصلحت ، آدما  یگاه

 .باشه  یزندگ يها هیپا میتحک ياستاکه همش در ر

 .من قول دادم به حرفاش ، خوب فکر کنم  و

 .کنم  یفکر م زیبه همه چ -  من

 . نیمراقب خودتون باش - يرمهدیام
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 . ریشبت به خ. باشه و ممنون  -  من

 .شب شما هم خوش  - يرمهدیام

 .شدم  ادهیپ و

*** 

 . دمیکش یاتاقم ، لحظه ها رو دم به دم ، خط م تو

مهرداد رو و نه  يها یرضوان و مامان رو ، نه دل نگرون حتیپر از نص ينه حرفا. تو ذهنم راه ندادم رو  یچیه

زده و بابا ناچار شده با پدر و مادرش اتمام حجت کنه که کار به  بشیغ نکهیو ا ایپو يبابا درباره  يحرفا یحت

 .کار من نداشته باشه 

 .باز نکرده بودم  ییجا يرمهدیام ياز حرفا ریغ یحرف و اتفاق چیه يبرا

 .کردم  یبه تک تکشون درست فکر م دیکه با یمشت حرف هیبودم و عقلم و دل کور و کرم ، و  من

 .زده بود  امیساعت بعد از برگشتن به خونه نرگس برام پ کی

که  ها مقاوم باش یدر مقابل سخت.  ستیشدن ن سیتند قیرو نداره ، ال شهیت يکه طاقت ضربه ها یسنگ "

 "شدنه  سیتند ي ستهیوجودت شا

 .اضافه کرده بود  رشیز و

 "بهش فکر کن . منم برات فرستادم . گفت  یداشت م يرمهدیرو ام نایا "

 .، فکر کردم  ینرگس موقع خداحافظ يفقط به نگاه پر دلهره  شیفکر کردن به معن يمن به جا و

اما نرگس . روز نگران برادرم بودم  هیرو چون خودم هم  شیجنس نگران دمیفهم یو من خوب م. بود  نگران

 .دلم و عقلم به راه افتاده  نیب یدونست چه جدال سخت ینم

که  یعاشقانه و چه عقل سنگدل يگذاشته بود با فکر کردن به جمله ها دنیتپ يداشتم که بنا یعقل یدل ب چه

 .کلمات مخالف تصورم  دنیرو با شن یزد عشق و عاشق یم بینه

 .برد  یم غمای، روحم رو به  گهیو قلبم از طرف د دیکش یطرف روحم رو م هیاز  عقل

 .اون  يبر رو دیکش یخط بطالن م يگریو د. و دوست داشتن  یزد از عاشق یدم م یکی

 .قاتل روحم  گهید یکیجونم و  يشده بود بال یکی

بود و پشت سرش پر  یپرتگاه يرو داشتم که جلوش لبه  ی؛ حس آدم یهمه دوگانگ نیا ونیمن ، کالفه ، م و

 ....ترس ... ترس ... همه و همه ؛ ترس .  شینه راه پس و نه راه پ. درنده  واناتیاز ح
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 .گرفتم  امیساعت بعدش بود که باز از نرگس پ دو

پرواز  ایخواهد گرفت و  تو را از پشت ایکرد به او اعتماد کن ، چون  تیهدا یپرتگاه يخدا تو را به لبه  یوقت "

 ". کردن رو به تو خواهد آموخت 

 .تو دلم انداخت  يچه ولوله ا و

 .و نه راه برم  نمیتونستم بش یم نه

 . و قرار نداشتم  آرام

 .با هم نداشتن  یسازش چیانگار که از روز ازل ه. شده بود  دهیکش کیبار يعقل و دلم به جاها نیب کشمکش

زد و  یهر کدوم ساز خودش رو م.  دنیم به وجود اومدن و رشد کردن و به بلوغ رساز ه يدو جدا نیا ییگو

 . دیرقص دیمن مونده بودم به ساز کدومشون با

 ! نه

 ! شد  ینم ينطوریا

 .رو اعالم کنم  ریدوئل نفس گ نیداد اختتام ا یحس ترس ، اجازه نم.  رمیرو بگ چکدومیتونستم طرف ه ینم

 .اتاقم زدم  واریبه د ی، مشت یعصب

 یعقل و دل راه م يپا به پا دیبا. بهم کنه  یتونست کمک یبودن و عنان به عقل و دل سپردن ، نم کالفه

 .کردم  یم یابیهر کدوم رو ارز لیاومدم و دال

 .رو گرفت  شونیکیشد طرف  یم ينطوریا دیشا

 . برداشتم  زمیم يرو لیوسا نیاز ب ي؛ خودکار و برگه ا عیسر

 .که وجود داشت  يزیهر چ. نوشتم  یم دیبا

 .که بهش داشتم  یو هر کشش یاختالف هر

 .من قابل تحمل نبود  يکه برا يزی، هر چ نطوریرو و هم يرمهدیام يها تیمز

 .رو  يخوب و هر بد هر

قلبم و به  يهر کدوم رو با دلم ، با ندا....  ینکات منف گهیو طرف د... طرف برگه نکات مثبت  کی.  نوشتم

 .دستورش نوشتم 
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از با ... ره  یاز محکم بودنش که زود از کوره در نم.... خوبش  ياز خونواده ... از لبخندش ... از عالقه م  نوشتم

از ... رفت  یراهه نم یاز نگاهش که به ب... داد  یکه بهم م یاز حس آرامش... بودنش  یاز حام.... خدا بودنش 

 ..گه ید يزهایچ یلیخ و از..... که بهش داشتم  ینانیاطم

 دیکه با یاز حجاب.... بپوشم  دیگفت نبا یکه م ییاز رنگ ها... از اعتقادات سختش ... نوشتم  گهیو در طرف د

 ...و .... سر کنم  ییجاها هیشدم  یناچار م دیکه شا يو چادر.... بلند  ياز مانتوها.... کردم  یعمر تحمل م هی

 .  دیاذان صبح طول کش کیتا نزد نوشتنم

 . مشغول خوردم  يبابا و مامان ، با فکر ينگاه ها نیذره ب ریز. صدام کرد  يخوردن سحر يبرا مامان

 . دمیجلوم نفهم ياز طعم قورمه سبز یچیو ه خوردم

سجاده م رو پهن کردم و رو به قبله ، به خدا پناه بردم . اذان وضو گرفتم و به اتاقم برگشتم  يبلند شدن صدا با

 . ازش کمک خواستم . 

 . حاال وقت عقل بود که کارش رو شروع کنه . نوشته هام پرواز کردم  ياز نماز دوباره به سمت برگه  بعد

که چه بودن و چه  يموارد يرو.  دمی، خط کش شد از کنارشون راحت عبور کرد یکه م يموارد يرو عاقالنه

 .کرد  یکه من رو جادو م نشیریلبخند ش ایبلند و  يمثل همون مانتوها. شد  یعوض نم يزینبودن چ

کرد خودش رو  یو در اون موقع هم سع دمید تیازش عصبان کباریکه من فقط  يمانتوها در مقابل مرد قد

 . یارزش چیه.... نداشت  یارزش چیکنترل کنه ه

*** 

 . یبلندم به رنگ آب يمانتو. و مانتوم رو تنم کردم  ستادمیا نهیآ يجلو

آزادانه شال  شهیکه هم یمن يبرا.  ادین رنیازش ب ییتار مو چیکردم ه یسرم و سع يرو هم انداختم رو شالم

 .نبود  رممکنیغ یسخت بود ول یکردم ، کم یسرم م

 .خودم رو برانداز کردم  یکم

 رفت ؟ رونیب ينجوریشه ا یم نمیبار امتحان کرد و بب هیشد  یم یکمِ صورتم رو دوست نداشتم ، ول شِیآرا

 .م رو تحمل کنم  افهیو ق پیشد ت یم. بودم  خوب

 .که گفتم ؛ مامان و رضوان تو چهارچوب در ظاهر شدن  يا "بله  "به در اتاقم خورد و بعد از  يا ضربه

 .شدن  رهیدر عوض هر دو با لبخند بهم خ یول. نگاهشون کردم تا کارشون رو بگن  یسوال

 .کردم  یاخم
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 ؟ نیبود دهی؟ تا حاال من رو ند هیچ – من

 !نه  ينجوریا – مامان

 مگه چمه ؟ – من

 ! يعوض شد – مامان

 .باال انداختم  ییابرو

 بد شدم ؟ – من

 ! ي، تازه شد يشد دیانگار جد! نه  – مامان

 مگه برگ درختم که تازه شده باشم ؟ – من

 .رضوان جواب داد  نباریا

 . ینیش ی، به دل م يبهار ي دهییتازه رو يبرگا يبه اندازه  یول یستیبرگ درخت ن – رضوان

 .زدم  يپوزخند

 ؟  نمیش یکردم به دل م تیچون حجابم رو رعا – من

 ؟ يهنوز با حجاب مشکل دار – رضوان

 .موهام رو آزاد بذارم  شهیخواست مثل هم یدلم م. آره ، هنوز مشکل داشتم . کردم  سکوت

 ! يذارم بر ینم. لباسات رو در آر  – مامان

 .متعجب گفتم . به سمتش  برگشتم

 برم ؟ نیذار ینم – من

 .راه افتاد به سمت اتاقشون  مامان

 نیا. نداره  يا دهیپس حرف زدنتون هم فا يایموضوع کنار ب نیبا ا یتون ینم یوقت. ذارم  ینم. نه  – مامان

 یو نه اون م يایکه اون دوست داره کنار ب یبا حجاب یتون ینه تو م یشه وقت یفرصت شما به ازدواج ختم نم

 . ادیتو کنار ب یحجاب یتونه با ب

 .گفتم  معترض

 کردم ؟ یتیمگه من شکا – من

 .لحن ممکن جواب داد  نیتر يبه سمتم و با جد دیچرخ
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 .زنه  یحرف م یکاف يسردت به اندازه  يچشما – مامان

 !باهاش حرف بزنم  دیبا. برم  دیبا.  نینکن تمیاذ – من

رن  یازدواج م يحرف زدن درباره  يجوون برا يتا حاال دختر پسرا ی؟ از ک يکجا ؟ تو شهرباز – مامان

 ؟ يشهرباز

 مگه خالفه ؟.  يمن دوست دارم برم شهرباز – من

 !  هیرمهدیطرف تو ام یول. نبود  یخودمون ، حرف يخونواده  يبود مثل پسرا یکیاگر طرف مقابلت  – مامان

 دم ؟ ایشاخ داره  – من

 ! هیمنظورم چ یدون یخوب م – مامان

 .کردم  یاخم

 .که هستم قبول کنه  يمن رو همونجور دیبا – من

 رفتن ؟ ي؟ با شهرباز ينجوریا – مامان

 .کردم  یاخم

 .کار رو بکنه  نیا دیکه هست قبول نکردم ؟ اونم با يمگه من اون رو همونجور – من

 ؟ يحرف رو زد نیا یاز ک ادتهی؟  ادتهی.  يدوسش دار یتو گفت – مامان

 .گفتم  مستأصل

 .م شه تمو نمونیب یامشب همه چ نیفکر کنم هم. باهاش حرف بزنم  دیبا. کنه  یم وونمیداره د نمیهم – من

 .رو به رضوان گفت  مامان

لحظه هم پلک رو هم  هیکه  شبید.  ستیدختر اصالً حالش خوب ن نیا. امشب مراقبشون باش مادر  – مامان

 . نخورد  يزیافطارم که چ.  دینخواب شتریظهرم دو ساعت ب. نذاشت 

 .زد  يلبخند رضوان

 . میدار یلحظه هم چشم ازشون بر نم هیمن و نرگس .  دهیمامان سع نینگران نباش – رضوان

 .زد  يهم لبخند مامان

 .ست  گهید ينرگس که احتماالً حواسش جا – مامان

 . یحواس پرت يشن تا دلش بخواد وقت داره برا یاز فردا که محرم م. تونه امشب رو صبر کنه  یم – رضوان
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 .باال انداختم  ییابرو

 دادن به محرم شدن ؟ تیشد که رضا یحاال چ – من

تونن با هم حرف  یهم نرگس و هم رضا گفتن اگر محرم بشن راحت تر م. خواستن  نطوریخودشون ا – رضوان

 .هم قبول کردن  هیبق. بزنن 

 . زدم  يپوزخند

 .خواست زودتر محرم بشن  یبود و نه به رضا که دلش م زونیگر گهید ي غهیص هیکه از  يرمهدیبه ام نه

 .د باعث شد ، دل از اتاقم بکنم مهردا يصدا

 !؟ اومدن  نیحاضر – مهرداد

 . میایم میدار – رضوان

 .رو برداشتم و پشت سرش راه افتادم  فمیک

*** 

 . جانیپر از سر و صدا و ه. شلوغ بود  شهیمثل هم يشهرباز

 . ياز شور و شاد پر

 . کنارش خوش بگذرونم  یخواستم قبل از حرف زدن کم یو م. باشه  يرمهدیمن و ام دارید نیبود آخر ممکن

 .دونستم  یدر کنارش بودن و داشتن لحظات شاد رو حق خودم م جانیه

و اون  ادمونیز يفاصله  یول دمید یالبته اون چهارنفر روو م.  میجدا شده بود باًیجمع شش نفره مون تقر از

 .شد تا صدامون رو بشنون  یهمه سر و صدا مانع م

 .اومد گفتم  یکه ساکت کنارم راه م يرمهدیبه ام رو

 ؟ میسوار ش نهیسف میبر – من

 .به سمتش انداخت  ینگاه

 .خطرناکه . نه  – يرمهدیام

 سوار شدن ؟ ووننیهمه آدم د نیپس ا – من

 فتهیخودشون هم اتفاق ب يو ممکنه برا ستین گرانیاگر حواسشون بود حادثه فقط مال د – يرمهدیام

 .شدن  یسوار نم چوقتیه

 . فتهیچون ممکنه برامون اتفاق بد ب نیانجام بد يکار چیه دیکه نبا میفکر کن ينطوریا میاگر بخوا – من
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 .شد  کیبهم نزد یکم

 ؟ نیتونل وحشت دوست دار.  میش یکم خطر سوار م ي لهیوس هی میر یم – يرمهدیام

 .باال رفته نگاهش کردم  يابرو با

 ؟ يهم بلد زایچ نیاز ا – من

 .زد  يلبخند

 . ستمیاطالع ن یب – يرمهدیام

 .بخرن  طیتا مردا برن بل ستادمیپر سوالشون ا يکنار رضوان و نرگس ، با نگاه ها.  میسمت بچه ها رفت به

 . دیآروم پرس رضوان

 ؟ نیحرف زد – رضوان

 .تکون دادم  يسر

 . گهیساعت د مین. نه  – من

 . به حالت تأسف تکون داد  يسر

 .سوار شدن  گاهیبه سمت جا میاومدن مردا رفت با

 .نشستم ؛ آروم گفت  يرمهدیداخل ترن ، کنار ام یوقت

 .لطفاً  نیکن تیرو رعا یقانون يفاصله  – يرمهدیام

 .شوخ بود  یکم لحنش

 .انداختم  نمونیب يسانت فاصله  میبه ن ینگاه

 . هیادیز نمیبه من باشه هم – من

 .گفت  يجد یلیکرد ، خ یکه رو به روش رو نگاه م یحال در

کشه  یانتظارم رو نم یخوب يده حرفا ینشون م نیو ا نیرو ندار شهیامشب اصالً حس و حال هم – يرمهدیام

 .دم اول حرفاتون رو بشنوم  یم حیشدن ترج ادهیبعد از پ. 

 . لیتعط جانیو ه يباز یعنیحرف  نیا و

 .نفر ، ترن راه افتاد سکوت ما دو  در

بود که  ییحرفا ریذهنم درگ. گذره  یم یحواسم نبود دور و اطرافم چ چیمن ه یدونم ، ول یرو نم يرمهدیام

 .شد ترس تو دلم دوباره سر باز کنه  یزدم و باعث م یم دیبا
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 . دارید نیاز آخر ترس

 .اومد به سمتم  يرمهدیبا هم حرف زدن و بعد ام یکم. رفت سمت مهرداد  می، مستق میشد ادهیپ یوقت

 . نینگران نباش یسرم رو تکون دادم به معن یکم. نگاهم کردن  یو نرگس باز هم سوال رضوان

 .که کامالً خلوت بود  ییبه سمت جا میقدم با هم رفت هم

 . میبلند تر صحبت کن یکم میناچار بود يباز يها لهیوس يخاطر سر و صدا به

 .گفت  يجد یلیخ

 .کنم  یخب ، گوش م – يرمهدیام

 . رونیگرفتم و باز دمش رو فوت کردم ب یقیعم دم

 .چرخوندن نگاهم به اطراف گفتم  با

 دونم از کجا شروع کنم ؟ ینم – من

 . نیشروع کن نیتون یاز هرجا که م.  نیبگ – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 . هم به حرفات و هم به اعتقاداتت . فکر کردم  یلیخ شبیمن د – من

 .ده  یمعلوم بود داره با دقت گوش م.  نیبه زم رهیبود و خ نییپا سرش

 .دادم  ادامه

ذره راحت  یکه نم. کنه  یوسط هست که نگرانم م نیا ییزایچ هی یول. من محترمن  يهمه شون برا – من

 .و بگم تا آخرش هستم  رمیبگ میتصم

 مهمن ؟ یلیخ – يرمهدیام

 .من مهمن  يبرا یعنی. مهمن . آره  – من

 .که ادامه بدم  نهیتکون داد که حس کردم منظورش ا يسر

.... شه مانع  یپامون م يمثل سنگ جلو ییجاها هیتفاوت ما  نیا یعنی...  نمونهیکه ب یاختالفات نیا – من

 ...که  نهیمنظورم ا

 .حرفم  ونیم دیبگم که پر دیبا يبودم چه جور مونده

 . میش یرفتن از موضوع دور م هیبا حاش.  نیرك بگ – يرمهدیام

 .گرفتم  ینفس دوباره
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 .شد رك حرف بزنم  ینگاه کردن بهش مانع م. تا بتونم راحت حرف بزنم  دمیبه سمت مخالف چرخ یکم

 ياین يخوا ی؟ م یکن کاریچ يخوا یمن م يمختلط خونواده  يایاگه من بهت جواب بله بدم ، با مهمون – من

دلم . منم عموم رو دوست دارم  يخونواده م رو بزنم ؟ همونجور که تو عموت رو دوست دار ریق دی؟ و منم با

خونواده م رو  دیق شهیهم يتونم برا یمن نم! از حالش خبر داشته باشم  ای نمشیدو سه بار بب یخواد سال یم

 .بزنم 

 . دمیکش یانگار ازش خجالت م.  دمیچرخ یکم باز

که دوست دارم  ییرو کنار بذارم ؟ آهنگ ها دنیرقص دیاعتقادات تو ، من با نیبا ا. من عاشق رقصم  – من

 دیآرزو رو با نیا یعنی. مهمونا برقصم  تیجمع نیبا شوهرم ب میآرزوم بوده شب عروس شهیگوش نکنم ؟ من هم

 گهیعاشقانه همد یتم به خصوص وقتعروس دومادا هس ي؟ من عاشق رقص دو نفره  يرمهدیبه گور ببرم ام

 .شوهرش  ي نهیذاره رو س یکه عروس با عشق سرش رو م یوقت ایکنن  یرو نگاه م

 .قدم ازش دور شدم  هی

 یهمه آدم نیکنه ؟ پس ا یم ی؟ خدا انقدر زود آدم رو جهنم ادیبپوشم خدا قهرش م دیاگر من رنگ سف – من

کفش پاشنه دار نپوشم چون با  دیچون رنگ لباساشون شاده ؟ من با نی، نود درصدشون جهنم نجانیکه ا

 ؟ ادیاعتقادات تو جور در نم

 .سرم گذاشتم  يرو رو دستم

 بذارم کنار ؟ دی، بلند حرف زدن ، همه رو با دنیشلوار تنگ ، جوراب نازك ، خند – من

 .به سمتش  برگشتم

.  یزن یکراوات نم چوقتیتو ه. زنن  یراوات مک شهیهم یرسم يایمن تو مهمون يخونواده  يمردا – من

 ، درسته ؟ ستیساده ست و رو مد ن شهیدرسته ؟ کت و شلوارات هم

 .رو کج کردم  سرم

 يرمهدیکنم ام کاریچ دیبا زایچ نیمن با ا.  دیمد شد برم خر یمدل یکه وقت نیعاشق ا. من عاشق مدم  – من

 ؟ 

 !رو با ما شروع کرده بود  يبد يباز یزندگ. بغض کردم . رو بستم  چشمام
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کنم  یتونم عوض شم ؟ فکر نم یمگه چقدر م.  نمیتونم تحمل کنم ؟ من ا یبه قول خودت تا کجا م – من

مثل  یتون یتو هستم و نه تو م يخونواده  دیینه من مورد تأ.  میکن یاز چند ماه کنار هم زندگ شتریب میبتون

 ؟  يبر یدون چادر تو خونواده ت ممن رو ب يچه جور.  یمن باش يخونواده 

 .به عقب رفتم  یقدم

من ... من ... من .  یتونم وادارت کنم از اعتقاداتت دست بکش ینم! عمر خودم نباشم  هیتونم  یمن نم – من

 ... یکنه ول یم م وونهیکه نبودنت د يبه حد يرمهدیعاشقتم ام

 .ذاشت درست حرف بزنم  ینم بغض

شه  یوجود من باعث م.  يرو دار یزندگ نیبهتر اقتیتو ل. رو خراب کنم  تیتونم زندگ ینم...  یول – من

بهش  دینبا. احساس از اولم اشتباه بود  نیا.  میاولش از هم بگذر نیفکر کنم بهتره هم.  زهیآرامشت به هم بر

 .کنم  یخوام باهات زندگ یمن نم.... من .  میداد یجوالن م ياجازه 

 . نمیحرفم رو بب ریخواستم تأث یم. شدم بهش  رهیباز کردم و خ چشم

. داد  یهم فشار م يانگار با درد پلک هاش رو رو. افتاده بود  نیاطراف چشماش چ. رو بسته بود  چشماش

 . سرش رو به آسمون بود 

 ؟ دیکش یحرفم درد م از

 .............شدم  بد نهیچشماشو بسته تا نب.... رو بستم از کنارش رد شدم  چشمام

تفاوت ها  نی؟ چرا ا دنشیدرد کش نیحسش بودم ؟ ا نیمن عامل ا. شد  شتریکه داشت بغضم ب يحس درد از

 !کاش ! زدم  یرو سرش ؟ کاش بهتر حرف م دمیرو مثل پتک کوب

 .به خودم گفتم  " يخدا لعنتت کنه ا ". تو چشمام جمع شد  اشک

 !کردم  کاریباهاش چ.  دیم لرز چونه

 . دمیاطراف مژه هاش رو د یسیبود که چشم باز کرد و من خ یدردم زمان اوج

 .رو گونه م راه گرفت  اریاخت یب اشکام

 .رو به سمت مخالف چرخوند و دستاش رو گذاشت رو صورتش  سرش

 . دمیکش یانگار منم باهاش درد م. به درد اومد  قلبم

 .درد گفتم  با

 ! يرمهدیام – من
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 .گرفته ها برگشت به سمتم برق  مثل

 . رو رد اشکم ثابت شد  نگاهش

دفعه انگشتاش رو مشت کرد و به سمت  هیرو به طرفم دراز کرد انگار بخواد رد اشکم رو پاك کنه که  دستش

 . دیمخالف چرخ

 .قدم به طرفش برداشتم  هی

 ؟ ریام – من

 .کشه  یم قیکردم تند تند نفس عم حس

 .گفت  آروم

 . نینکن هیو رو خدا گرت – يرمهدیام

 .کرد  شتریم رو ب هی، التماس نشسته تو لحنش ، گر قسمش

 ....................بد شدم  نهیچشماش رو بسته تا نب..... بستم از کنارش رد شدم  چشمامو

 .رو به سمت آسمون باال برد  سرش

 . نینکن هیدم گر یقسمتون م نیریگ یکه براش روزه م ییبه اون خدا – يرمهدیام

 .درد گفتم  با

 !ازت بگذرم  دیبا تیخوشبخت يدونم برا یم یوقت!  هینجوریحالت ا یوقت. تونم  ینم – من

 . فاصله گرفت و سکوت کرد  ازم

 سکوت کرد ؟ چرا ازم فاصله گرفت ؟ چرا

 . دیپا به سمتم چرخ يرو

 نیکه دوست دار یو رنگ ی، بذارم هر مدل لباس امیب اتونیاگر کراوات بزنم ، تو مهمون یعنی – يرمهدیام

با من  یعمر ، زندگ هی نیتون ی، م نیگوش کن نیدوست دار یقالب بدنتون نباشه ، هر آهنگ ادیفقط ز نیبپوش

 ؟ نیرو تحمل کن

 .....کنه  یولم نم یمتیق چیبه ه....... کنه  یبا دلم نم ینامهربون

 .......کنه منو ببخشه باز  یبهونه م.... درخشه باز  یقطره اشکمو که م هی

 ... داره  ی، عجب دل ستین يزیکه چ ایدر

 .نگاهش کردم  مبهوت
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 ؟ ادیخواست باهام راه ب ی؟ م دمیشن درست

 .گفتم  یشگفت با

 ؟ يد یکارا رو انجام م نیواقعاً ا – من

 . دیکش شیشونیبه پ یدست کالفه

 .دونم  یواقعاً نم. دونم  ینم – يرمهدیام

 . دیموهاش تا پشت گردنش کش يرو به سمت موهاش برد و از رو دستش

 .تاب گفت  یرو به سمت مخالف چرخوند و ب سرش

 .فکر کنم  شتریب دیبا. فکر کنم  دیبا – يرمهدیام

 .برگشت به سمتم  عیسر

 !کنم  دایپ یبتونم راه دیشا.  نیچند روز بهم مهلت بد – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

خوام تو رو  یمنم نم. عمر کنارت زجر بکشم  هی يخوا ینم یخودت گفت.  يرمهدیام ستین یراه چیه – من

 زیناچار شدم همه چ. کردم  یفکر نم يهمه اختالف ، جد نیبه ا یگفت یجمله رو نم نیاگر ا دیشا. کنم  تیاذ

 . هیکنم تا بفهمم منظورت از زجر چ لیخودم تحل يرو برا

 . کنم  نیخوام تا حرفاتون رو سبک سنگ یمنم مهلت م – يرمهدیام

 یانگار خدا م. فکر کردن عاقالنه به هم ربط داره  نیکه اون نذر من و ا دمیرس جهینت نیبه ا شبید – من

 .جلو پامون سنگ بندازه  دیبا يدونه چطور

 . میشدن رو دار سیتند اقتیما ل. رد ک ینم تمونیهدا نجایباشه تا ا یخواست وصل یاگر نم – يرمهدیام

 .کردم  سکوت

 .داشت به رفع موانع سر راهمون  اصرار

اصرارش پاداش اون  نیا دیشا! ازم دست بکشه  یراحت نیکه حاضر نبود به ا دهید یدونستم در من چ ینم

 . يرمهدیپاداش گذشتن از ام. صبر و نذر من بود 

 .گفت  آروم

 ؟ میبر – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر
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 . میبر – من

 . میو به اون چهارنفر منتظر ، ملحق شد میکنار هم راه افتاد در

مهرداد  شنهادیبه پ نیهم يبرا.  میندار یخوب یاوضاع روح دنیدائم تو فکر ، فهم يرمهدیسکوت من و ام از

 .خونه  میزود برگشت یلیخ

 یعطف زندگ ينداشت اما در اصل نقطه  جانیو ه يمن شاد يرفتنمون اگر به ظاهر برا يشب و شهرباز اون

 .ببرم  نیاختالفات رو از ب نیشب بعد ، خودم اول کیکردم درست  یفکر نم چیو من ه. من شد 

*** 

 . میاز هم جدا شد يشهرباز يهمون جلو از

 .هم با هم رفتن  يرمهدینرگس و ام.  میمهرداد شد نیو رضا سوار ماش من

. دادن رو نداشتم  حیتوض يچون اصالً حال و حوصله .  دنیازم نپرس يزیمهرداد و رضوان ممنون بودم که چ از

داد  یکه به طور کامل سر باز نکرده بود حلقم رو خراش م یو بغض. بود  ختهیاعصابم به هم ر یکاف يبه اندازه 

. 

/]RIGHT[ 

 .که رضوان به مهرداد گفت  میراه بود يوسطا

 . بازه  هیمانتو فروش نیا! مهرداد .. ا  – رضوان

 . دیکش ابونیخ ي هیرو به سمت حاش نیسرعتش رو کم کرد و ماش عیسر مهرداد

 . میبه سمت عقب که ما نشسته بود برگشت

 ؟ ینگاه کن هی يبر يخوا یم – مهرداد

 .کنم  دایخوام رو بتونم پ یکه م ییمانتو دیشا. آره  – رضوان

 .رو کامل پارك کرد  نیتکون داد و ماش يسر مهرداد

 . دیدستم رو کش رضوان

 داره ؟ يبه در بخور زیچ مینیبب میبر ایب – رضوان

 .حوصله جواب دادم  یب

 ! گهیخودت برو د. ندارم  اجیاحت يزیمن چ – من

 .کرد  یاخم
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 .شه  یدرست نم يزیبا غصه خوردن چ.  میبلند شد بر – رضوان

 .ل ندارم به خدا رضوان حا – من

 اصالً ؟ يبلند دار یمشک يمانتو ایاح يشبا يتو برا نمیبب – رضوان

 .باال انداختم  ییابرو

 شه ؟ یم يزیحاال نداشته باشم چ – من

 رن؟ یدرستکار م يکه خونواده  ياونم مسجد ایاح يبر يخوا یپس با کدوم مانتو م – رضوان

 ... آخ

شد هم به  یتموم م نمونیب زیامشب همه چ نیاگر هم یحت! دادم  يرمهدیبه ام یرفته بود چه قول ادمی اصالً

 .زدم  یقولم نم ریعنوان ز چیه

 .رضوان نقش بست  يلبا يرو يلبخند. رو باز کردم  نیدر ماش عیسر

 . داشت  يخلوت بود و فقط دو سه تا مشتر یمانتو فروش داخل

مختلف  يهم که فضا داشت ، مانتوها ییبود و تا جا یبزرگ یمانتو فروش.  میرگال ها راه افتاد نیرضوان ما ب با

 .گذاشته بود  دیرو به معرض د

 .اشاره کرد  یبا دست به قسمت رضوان

 . مینیبب میبر. گذاشته  یمشک يساده  ياون قسمت مانتوها – رضوان

 .که اشاره کرده بود  یرو دوختم به سمت نگاهم

 . میبر – من

 یاز بعض. هر مانتو بود  يطرح دوخته شده رو ایتفاوتشون در قد و  شتریب. کردم  یرو با دقت نگاه م مانتوها

داشتن رو انتخاب کردم و دست گرفتم و دوباره همراه رضوان ،  يکه قد بلند یدو تا طرح. طرح ها خوشم اومد 

 . میپرو ببر يبرا اکجیو همه رو  میبردار دمیدپسن يزیتا اگر باز هم چ گهید يزدن مانتوها دیبه د میشروع کرد

 .شروع کرد برانداز کردنش . رفت  یکرم رنگ يبه سمت مانتو رضوان

مانتو  ي هیبق نیب. و قشنگ بود  کیش یلیخ. برداشتم و نگاه کردم  یاز رگال کنارش مانتو شلوار ست منم

خواست  یکه آدم م ییجا يبرا. کرد  رهیچشمم رو خ شیبا همون طرح گشتم و باالخره رنگ زرشک يشلوارها

دستم ، ببرم  يتو يدرنگ برش داشتم تا با مانتوها یب. خورد  یبه درد م ارهیبا حجاب باشه و مانتوش رو در ن

 . پرو  يبرا
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 ؟ ادیخوبه ؟ بهم م – رضوان

 .خودش گرفته بود  يکرم رنگ رو جلو يهمون مانتو. به سمتش  برگشتم

 .براندازش کردم  دارانهیخر

 نداره ؟ گهیرنگ د. مدلش که خوبه .  ستیبدك ن – من

 .کج کرد  یرو کم سرش

 ؟ یمثالً چه رنگ – رضوان

 . ادیبهت ب شتریکه ب یرنگ هی – من

 . ادیخوام که به شلوارم ب یکرم رنگ م يمانتو – رضوان

 ؟ يبخر نجایاز ا دیحتماً با – من

 .گفت  یناراحت با

 .بهتره  هیاز بق نیا. نکردم  دایپ یدو روزه هر جا گشتم مدل مناسب نیا. خوام  یفردا م يبرا – رضوان

 .باال انداختم  ییابرو

 ؟ ناینرگس ا يرفتن خونه  يبرا – من

 ي غهیخوان ص یم ینا سالمت. شه  یم رهیت یلیبپوشم خ يقهوه ا يمانتو.  هیشلوارم قهوه ا. آره  – رضوان

 .بپوشم  رهیزشته ت. بخونن  تیمحرم

 !  یکن یبه مانتو ؟ تو که چادر سر م يدار يال چه اصرارحا – من

 .به تأسف تکون داد  يسر رضوان

 .خودم  ينرگس هست هم عمو يآخه فردا هم عمو – رضوان

 . دمیپرس دیترد با

 .. کایکه مل یکدوم عموش ؟ همون – من

 .حرفم رو نصفه گذاشتم  و

 .تکون داد  يسر

 .خشک تر  يرمهدیاز ام.  هیمذهب یلیخ نکهیمثل ا. آره همون عموش  – رضوان

 .زدم  ينصفه ا لبخند
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 !داشته  یتوجه انیشا شرفتیکه پ يرمهدیام – من

 . دیخند

 !و به لطف تو . صد البته  – رضوان

 .م رو جمع کردم  خنده

 ؟ کاریچ يخوا یمانتو م گهید. خب تو که چادر سرته  – من

اونا  ياز عمو ریغ. پوششم درست باشه  رشیام اگر کنار رفت زخو یم یاز طرف. کم نازکه  هیچادرم  – رضوان

 .پا فتوا دهنده ست  هیخودمم  يعمو

 . دمیخند باز

 ؟ نیرو دعوت کرد لیفام گهیچرا د – من

 . ادیحرف در ن دیرو با هم د نایا یفردا کس. شن  یدوتا دارن محرم م نیکه چند نفر شاهد باشن ا – رضوان

 هستن ؟ ایک گهید.  نیکرد یکار خوب. حرف در آوردنا  نیاز ا يوا – من

هم فردا  یکیاصفهانه اون  شونیکیندارم که  شتریب ایمنم که دو تا خاله از دار دن. بزرگ نرگس  ییدا – رضوان

 . ادیدونم ب یم دیمادرشوهرش دعوته بع يخونه  يشب افطار

 ! میکه دعوت شد میا کارهیما چ دمیمن نفهم – من

 ! ایدرستکار بش يشما قراره عروس خونواده  نکهیمثل ا – رضوان

 .هنوز نه به باره نه به داره .  رهیخ یخواب باش – من

اونا االن به چشم . وجود نداره  يشه گفت قرار یم يداد یبهشون جواب منف یبه طور رسم یوقت – رضوان

 .کنن  ینگات م ندهیعروس آ

 .کردم  سکوت

 .بود  يدیپس هنوز ام.  نمونیرفع موانع ب يوقت خواسته بود برا يرمهدیام.  حرفش درست بود ییجورا هی

 .مانتو شلوار تو دستم رو به رضوان گفتم  ينگاهم رو دنیچرخ با

 فردا ؟ يخوبه برا نیا نیبب یراست – من

 .باال رفته مانتو رو برانداز کرد  يابروها با

 .برو بپوشش  – رضوان
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 . شدم و مانتو شلوار رو تنم کردم پرو  ياز اتاق ها یکی داخل

 . نهیباز کردم که رضوان بتونه من رو بب ياومد و من در رو طور عیسر. در رضوان رو صدا کردم  يال از

 .زدم و گفتم  یچرخ جلوش

 چطورم ؟  – من

 .باال انداخت  ییابرو

 . ادیبهت م یلیخ. پرفکت .  یعال – رضوان

 فردا بخرمش ؟ يپس برا – من

 .، نگاهم کرد  دیترد پر

 . نمیتا بتونم پشت مانتو رو بب.  دمیبه سمت راست چرخ یکم. اتاق خودم رو نگاه کردم  ي نهیآ تو

زانوم  ریانگشت ز کی يقدش هم به اندازه .داد  ینشون م لیقالب تنم رو شک یلیخ یبه تنم نبود ول دهیچسب

 .بود 

 .به سمت رضوان برگشتم  دوباره

 ؟ ستیمناسب فردا ن – من

 .رو کج کرد  سرش

 !عموشون هم هست  – رضوان

 .گفتم  پکر

 !مانتو خوشم اومده  نیمن از ا – من

 . فردا نپوش  یول. خب بخرش  – رضوان

 .خشکش  دیکردم با اون عقا يرمهدیام ينثار عمو راهیبد و ب یو کل. تکون دادم  يسر یناراحت با

 ییپانچو يدفعه چشمام رو کیکه . انداختم  زونیآو يبه مانتوها یاومدم نگاه اجمال رونیاتاق پرو که ب از

 .شد  خکوبیم

 .رفت گرفتم  یرضوان رو که جلو تر از من راه م يبازو

 اون چطوره ؟! اونجا رو نگاه ! رضوان  – من

 .با انگشت پانچو رو نشونش دادم . سمتم  برگشت

 فردا ؟ يبرا – رضوان
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 .آره  – من

 !د باشه فکر کنم بلن – رضوان

 . ارهیتکون دادم و از فروشنده خواستم تا اون پانچو رو برام ب يسر

 .مانتو تنم کردم  يرو همونجا

 .قدش که خوبه  – رضوان

 .زانوم بود  ریوجب ز هیجلوش  يبلند

 .خرمش  یم – من

 .شه  ی؟ دستت بره باال تا ناکجاآبادت معلوم م یکن یم کاریچ نشیآست يبرا – رضوان

 .پوشم  یم یسارافون ریز – من

 . دمیرو خر یمشک ياز مانتوها یکی، پانچو و مانتو شلوار و  دشییتأ با

*** 

 .کردم و آروم کنار گوشش گفتم  کیرو به رضوان که کنارم نشسته بود نزد خودم

 .کشم  یخودم رو م انین نایا يتو و عمو يعمو گهیربع د هیاگه تا  – من

 .تر کرد  کیرو نزد خودش

 چرا ؟ – رضوان

هم لباس . باشم هم جوراب  دهیهم شلوار پوش یمهمون هیندارم تو  ادیبه عمرم . شم  یچون دارم خفه م – من

نباشه تازه وسط  رونیباشم که موهام ب دهیچیدور سرم پ یسفت و سخت نیشالم هم به ا. بلند هم مانتو  نیآست

 .تابستونم باشه 

 .زد  یکم رنگ لبخند

تا  ریاز نرگس بگ.  يزد یحرف رو نم نیکنن ا ینگات م يدارن با چه افتخار يدید یاگر م – رضوان

 . يدیلباس پوش ينجوریکنن تو ا یم فیو طاهره خانوم و حاج آقا درستکار همه شون دارن ک يرمهدیام

 .شم  یدارم خفه م. بخوره تو سرم  – من

 . بذار  گرتیدندون رو ج – رضوان

 !طاهره خانوم انداختم  يخونه  يه رو مبل هانشست يبه آدم ها ینگاه کالفه
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رضوان و  يتا اذان مونده بود و عمو یساعت مین. رو با شروع اذان مغرب بخونن  تیمحرم ي غهیبود ص قرار

 .بودن  ومدهیهنوز ن يرمهدیمحبوب ام يعمو

و شال همرنگ  یسارافون ریز. رنگ  يبودم ، تنم بود با شلوار از باال گشاد صدر دهیکه خر یرنگ یشمی يپانچو

 .شلوارم که به لطف رضوان تونسته بودم با هم ست کنم 

 .که بتونم خودم رو باهاش باد بزنم  يزیکردن چ دایپ دیبه ام فمیکردم داخل ک دست

 .صورتم گفت  کیجلوم خم شد و نزد. بلند شد و اومد به سمتم  شیصندل ياز رو نرگس

 .باد کولر  ریز نیاون طرف بش ایاگر گرمته ب – نرگس

 .زده گفتم  ذوق

 خوره ؟ یم میکجا باد کولر مستق. قربونت برم  – من

 .مامانم اشاره کرد  کینزد ییدست به جا با

 . میاون قسمت نشست يها یاز صندل یکی يرو میرضوان بلند شدم و رفت همراه

خدا پدرت رو  ". گرفتم  کمم ، جون شیرنگ گرفته به لطف آرا یبرخورد باد کولر به صورت کم نیاول با

 . دمیکش هیکولر رو به ر ينثار نرگس کردم و خنکا " يا امرزهیب

 !به شدت معصوم و مظلوم شده بود  دشیشدم به نرگس که تو چادر سف رهیکه بهتر شدم با ذوق خ یکم

 .بودم ، رضوان رو مخاطب قرار دادم و گفتم  رهیکه به نرگس خ یحال در

 اره؟یو گالب ب نهیرو بخونن که وسطش عروس بتونه بره گل بچ غهیص يجور هیشه  ینم – من

 .بلند حرف زدم  یباعث شد بفهمم کم گرانید يخنده ها زیر يصدا

 . دنیخند یم زیر یکردن و بعض ینگاهم م یبا شگفت یبه جمع انداختم که بعض ینگاه

 .فرق داشت  هینفر با بق هی یول

 .آروم کنار گوشم گفت  مامان

 دختر ؟ يریزبون به دهن بگ یتون ینم – مامان

 . داشت خنده ش رو کنترل کنه  ینفر بود که به زور سع هیحواس من جمع اون  اما

 .ناخودآگاه لبخند زدم . نبود ، ساکت نبود  یخنث گهیدفعه د نیا.  دیبه حرف من خند يرمهدیبار ام نیاول يبرا

 .سر آورد کنار گوشم  رضوان
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 يدونن تو چه عجوبه ا ینرگس و خونواده ش که نم ییدا یشناسن ول یمن تو رو م يخونواده  – رضوان

 .مقدار خوددار باش  هی!  یهست

 .، هنوز لبخند داشت ؛ گفتم  ریکه سر به ز يرمهدیبه ام رهیخ

 بد شد ؟ یلیخ. زنم  یبه خدا حواسم نبود دارم بلند حرف م – من

. مثل خودمونن  ییجورا هیانگار  هییو زن دا ییدا نیحاال ا.  ینکن کارا نیجلو عموشون از ا دوارمیام – رضوان

 . یکردن که خودت مجلس رو ترك کن یبهت م یوگرنه چنان اخم

باشن دوباره مشغول حرف زدن  دهینشن یهمه انگار حرف. گرفتم و تو جمع چرخوندم  يرمهدیرو از ام نگاهم

 .شده بودن 

 .رضوان رو دادم  جواب

 .در اومد  یروح یجمع از ب. هم دلشون بخواد  یلیخ – من

به احترامشون  هیمثل بق. رضوان به جمع اضافه شدن  يعمو يموقع زنگ خونه شون رو زدن و خونواده  همون

 .  ستادمیا

عمو و ن عمو و . برادرش آشنا کرد يدرستکار رو با خونواده  يرضوان معارفه رو به عهده گرفت و خونواده  پدر

 .کردن  یبا تک تک سالم و احوالپرسدخترشون 

 .لب داد  ریکرد و جواب سالمم رو ز یاخم دیرضوان که بهم رس يعمو

 .کردم  کیرو به رضوان نزد سرم

 .از عموت متنفرم  – من

 .هم آروم جواب داد  رضوان

 .کردم  یرو مروزا  نیمقدار جلوشون خوددار باش فکر ا هیگفتم  یاون روزا که بهت م. خودته  ریتقص – رضوان

 .بز پر از موئه  يگه برم بهش بگم که صورت دخترش مثل پاچه  یم طونهیش – من

 .گفت  زیسرزنش آم رضوان

 ! يروزه ا! مارال  – رضوان

 ؟ ستیعموت روزه ن – من

 يخدا هم جا.  يد یهم روزه ت رو هدر نم یکن یهم ثواب م. کردن صلوات بفرست  بتیغ يبه جا – رضوان

 .حق نشسته 
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 .خدا خوب جوابش رو بده  دوارمیام – من

 .نشستم سر جام  و

چون . جا ختم نشد  نیاما گرفته شدن حالم به هم. شه  شتریب تمیکه عصبان فتهیکردم نگاهم به عموش ن یسع

 .هم همراهشون آورده بودن  يهم وارد شدن و عامل اعصاب خرد يرمهدیام يعمو يبعد خونواده  قهیچند دق

عموش هم . با عموش کرد  یگرم یمشتاقانه به سمتشون رفت و سالم و احوالپس يرمهدیورودشون ، ام اب

 .تو دستش بود بهش گفت  يرمهدیکه دست ام یبهش زد و در حال يلبخند

 .عمو  ییشما يانشااهللا نفر بعد -

 .انداخت  ریمحجوبانه سرش رو ز يرمهدیام و

به سمت نرگس و طاهره خانوم  عیچون سر. بودم که به طور حتم بدون دعوت اومده بود  ییکایمن مسخ مل اما

 .رفت و گفت 

 !کنارتون باشم  تونیگفتم تو شاد.  امیاز ذوقم نتونستم ن يوا – کایمل

 .زد  يلبخند یخانوم با مهربون طاهره

 . يخوش اومد. مادر  يخوب کرد -خانوم  طاهره

 .اکتفا کرد  " يخوش اومد "زد و به  يا ینرگس لبخند تصنع اما

شد لبخند  کیبه ما که نزد.  یشروع کرد به سالم و احوالپرس يرمهدیام يبه دنبال عمو و زن عمو کایمل

 .کرد  یسالم و احوالپرس یرسم یلیزد و بر خالف لبخندش خ يدوستانه ا

 .کرد  یم ياعصابم سرسره باز يحضورش رو. منم ناخودآگاه تو هم بود  يها اخم

خواست که عروس و  يرمهدیام يشدن و دست از تعارف برداشتن ، عمو ریها جاگ یمبل و صندل يکه رو همه

 .عقد آماده بشن  يخطبه  يدوماد برا

 .رو به دست نرگس داد و نرگس به سمت من و رضوان اومد  يریحر يتا شده  يخانوم پارچه  طاهره

 . خم شد و پارچه رو به سمتمون گرفت  یکم جلومون

 . میقند بساب یمنیخوش  يگن بهتره برا یمامان م – نرگس

 ؟ نیفقط قند دار. باشه  – رضوان

 .تکون داد  يسر

 . نیریسرم بگ يپارچه رو هم شما دو نفر رو نیا. آوردن  مییزن دا – نرگس
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 .لنگه ابرو باال انداختم  هی

 .جون که هستن  کایمل! م  کارهیچ گهیمن د. رضوان خواهر شوهرته  – من

 ! ارمایبرات در م يخواهرشوهر باز. بلند شو  – نرگس

 .گفتم  آروم

 .هستن زشته من بلند شم  کایو مل تییدختر دا یوقت – من

 .طرف  هیطرف زن داداشمم  هیاونا  – نرگس

 شم ؟ یگفته من زن داداشت م یحاال ک – من

 .زد  يلبخند

ست ،  رهیتو خ کینزد ییکه همش به جا يرمهدیو اون نگاه ام کایتو از حضور مل ینگاه عصب نیاز ا – نرگس

 !شد  ریبلند شو د. معلومه 

 ریحر يعموش پارچه  يمتعجب خونواده  يچشما يحرفش سکوت کردم و همراه رضوان بلند شدم و جلو با

 . میسر نرگس و رضا گرفت يرو رو

 .خم شد و رو به نرگس و رضا گفت  یشه رضوان کمب يعقد جار يخطبه  نکهیاز ا قبل

 .نره  ادتونیدعا . مقدسه  يلحظه  هیلحظه  نیا – رضوان

 .تکون دادن  يدو سر هر

داد اونم از حضور من دل  ینشون م نیو ا. هم بهم کرد  یاخم مین. هم اومد و پشت پارچه رو گرفت  کایمل

 .نداره  یخوش

 .بله رو گفتن  عی، خطبه رو خوند و نرگس و رضا سر يرمهدیام يعمو

 یخوشبخت يگفتن و براشون آروز کیهمه بهشون تبر.  یتموم نشده نرگس و رضا شدن زن و شوهر شرع اذان

 .کردن 

 يبعد هم رو به طاهره خانوم و آقا. گفتن  نیرو خوند و همه پشت سرش آم ییبلند دعا يرمهدیام يعمو

 .درستکار کرد 

درسته االن شرعاً محرمن .  ادین شیپ یبدن که مشکل یحکم قانون تشونیمدت به محرم هیخدا بعد از  دیامبه  -

رو سر و سامون  يرمهدیانشااهللا بعد از جابه جا شدنتون هم ، آقا ام. همه راحت تره  الیثبت بشه خ یوقت یول

 .  نیبد
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 .انداخت و ادامه داد  کایبه سمت مل ینگاه مین

 .بمونن  فیجوونا بالتکل نیا فهیح -

 .اشاره کرد  کایو مل يرمهدیواضح به ازدواج ام یلیخ

 .بحث رو خاتمه داد  " ادیم شیپ یچ مینیخدا بب دیبه ام "درستکار با گفتن  يآقا

 .رو به همه تعارف کرد تا روزه هاشون رو باز کنن  رکاکائویش يفنجون ها يحاو ینیس يرمهدیام

 يرمهدیو ام. گفت  " يدستتون درد نکنه ا " یمیصم یلیزد و خ يلبخند کایکه گرفت ، مل کایمل يجلو

 . "کنم  یخواهش م "جواب داد  يعاد یلیبود خ نییهمونجور که سرش پا

 .در جوابم گفت . تشکر کردم  یبه آروم یگفت و منم با برداشتن فنجون " يدییبفرما " دیمن که رس به

 .قبول باشه . نوش جان  – يرمهدیام

بودن من به  وونهید. گذاشت  ظشیو من رو تو بهت نوش جان غل. به سمت نرگس و رضا رفت  عیسر و

 !کرده بود  تیهم سرا يرمهدیام

رضا و نرگس  يدونستم که قراره خونواده  یم. ، همه عزم رفتن کردن  ینیریو ش رکاکائویاز خوردن ش بعد

 نیشما بمون "که طاهره خانوم با گفتن  یخداحافظ يبرا میما هم بلند شد. شام با هم برن رستوران  يبرا

 .به مامان ، ما رو از رفتن منصرف کرد  " میکارتون دار

رو از  یکیبعد هم عموش قرآن کوچ. حرف زدن  يو با هم چند کلمه ا دیکش يعموش رو کنار يرمهدیام

مطمئن . مطمئن بودم استخاره کرده . رو رد و بدل کردن  یو دوباره با هم کلمات آورد و باز کرد رونیب بشیج

 . هخودمون باشه و خوب اومده باش يبودم و تو دلم دعا دعا کردم استخاره ش برا

 .اقوام رفتن مهرداد رو به رضا گفت  نکهیاز ا بعد

 ؟ نیریچندتا عکس بگ نیخوا یخوب قبل از شام م – مهرداد

 . کرد  دییپر مهر به نرگس انداخت و اونم با تکون دادن سرش تأ ینگاه رضا

 .کردن  یازشون گرفتم و رو کردم به طاهره خانوم و مامان که داشتن با هم تعارف م نگاه

 . نیبه خدا اگه بذارم بر –خانوم  طاهره

 .نداره  یلیاخه حضور ما دل.  نیقسم نخور – مامان

 ؟ نیشه شما نباش یمگه م –خانوم  طاهره

 ؟ میایب یچ يما برا. رستوران  نیر یم نیعروس و داماد دار نیشما به خاطر ا – مامان
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 . نیامشب رو کنار ما بد بگذرون هی. گذره  یبدون حضور شما خوش نم –خانوم  طاهره

 . هیچه حرف نیا نیدار اریاخت – مامان

 .درستکار رو مخاطب قرار داد  يخانوم ، اقا طاهره

 !حاج آقاشون با شما . کردم  یرو راض شهیمن خانوم صداقت پ! حاج آقا  –خانوم  اهرهط

 .درستکار با لبخند گفت  ياقا

 درسته ؟. گن  یبه من نه نم شونیا – درستکار

 .زد و گفت  يحرف بابا لبخند نیبا ا و

 .تونم بهتون نه بگم  یکه نم نیزیشما انقدر عز – بابا

 .راحت جاج خانوم  التیشما هم خ.  میش یم یهمه با هم راه گهیساعت د مین. پس حله  – درستکار

 .آشپزخونه شد  یراه " ارمیب ییبا اجازه برم چند تا چا "زد و با گفتن  يخانوم لبخند طاهره

 .بودن  ستادهیکه اونا ا ییمهرداد دوباره برگشتم به سمت جا يخنده  يصدا با

 .بودن  ستادهیا ییرایهال و پذ نینبود و فقط رضا و رضوان و مهرداد تو درگاه ب نرگس

 .رضا با اعتراض گفت . رضا بود  يدر حال بستن کراوات برا مهرداد

 ؟ رمیتونم عکس بگ یرو نزنم نم نیحاال ا – رضا

 . یش یخوشگل م. ساکت  – مهرداد

 !شدما  دهیمن بدون کراوات پسند – رضا

 . نهیتو رو جنتلمن بب قهیذار خانومت چند دقب – مهرداد

 .کراوات  یچه با کراوات چه ب. خانومم من رو همه جوره قبول داره  – رضا

 . دمینشن يزیچ گهید

 کراوات ؟ یقبول داشتن چه با کراوات چه ب. به مغزم تلنگر زد  یکی انگار

 کجا ؟ نایکردم و ا یم ریکراوات زدن خواستم ؟ من کجا س يرمهدیچرا من از ام پس

 ؟ نایا يادعا ایمن درست بود  یعاشق يادعا

 بود ؟ يا گهیاونا درك و فهمشون جور د ایبودم  دهیعشق رو نفهم يفلسفه  من

 . دمیبار آه کش حسرت

 !کردم  یم یزندگ يا گهید يانگار من تو کره ! نوع نگرش ما فرق داشت  چقدر
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 ! نمیاهربخود ظ. به جوش اومد از دست خودم  خونم

 يکراوات زدنش برا " دمیلحظه از خودم پرس هی؟ میشد یزد ما خوشبخت نم یکراوات نم يرمهدیاگر ام یعنی

 " ستین زیاما همه چ... اما . آره مهمه  "و به خودم جواب دادم  "؟ مهمه ؟  هیاتیمن ح

خوب  يخصلت ها! کراوات  یب ای شترهیبا کراوات ب يرمهدیذهنم دودوتا چهارتا کردم که ارزش ام تو

 داشت ؟. به کراوات نداشت  یربط يرمهدیام

 !مارال جان  – نرگس

 .و گنگ نگاهش کردم  جیترس سربلند کردم و گ با

 .صدا کردنش باعث ترسم شد  يدفعه ا کیتو حال خودم بودم ، حواسم نبود و  دیفهم

 ؟ يدیترس.  دیببخش – نرگس

 .زدم  يزور لبخند به

 جانم ؟.  تسیمهم ن – من

 .باهات کار داره  يرمهدیآروم برو اتاق من ، ام – نرگس

 با من ؟ – من

 .تکون داد  يسر

 .برو  ستیحواسش ن یتا کس. آره  – نرگس

 یدونستم در چه مورد حرف م یکه نم میبلند شدم و همراه نرگس به سمت رضوان و رضا و مهرداد رفت آروم

 .لب هاشون بود  يزدن کهلبخند رو

گرچه که مطمئن بودم . و من آروم رد شدم و به طرف اتاقش رفتم  ستادینرگس ا میدیکنارشون که رس به

 !رم  یمهرداد کامالً حواسش هست دارم کجا م

 .در گفتم  يمنتظر باشم جواب بده از ال نکهیباز اتاق زدم و بدون ا مهیو چند ضربه به در ن ستادمیدر اتقا ا يجلو

 اجازه هست ؟ – من

 .وارد شدم  دشییبفرما دنیشن با

 .خود به خود . ابروهام باال رفت . تو دستش بود  یبود و کراوات ستادهیاتاق ا يکنار تخت گوشه  ریبه ز سر

 ؟ یکارم داشت – من

 .رو باال آورد  کراوات
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  نیزحمتش رو خودتون بکش. گره بزنم  ستمیبلد ن! امتحانش کنم  قهیچند دق يخوام برا یم – يرمهدیام

 رو به روم دادم ؟ یبود که به خودم و مرد دوست داشتن يچه زجر نیا

 . از دست ها رو هم پشتم گذاشتم  یکیدادم و  کهیپشت سرم ت وارید به

 .به کراوات گفتم  رهیخ

 .ولش کن  – من

 .که نداره  يضرر. امتحانش کنم  قهیخوام چند دق یم – يرمهدیام

 .گفتم ولش کن  – من

 ... نینگفت شبی؟ مگه د یچ يبرا – يرمهدیام

 .وسط حرفش  دمیپر

 . ستیکراوات برام مهم ن گهید. گم ولش کن  یامشب م – من

 . رمیخوام آرزوهاتون رو ازتون بگ یمن نم – يرمهدیام

با پا گذاشتن  یحت. شدم  یارزش قائل م یهمه خوب نیا يبرا دیاز اندازه خوب بود و من با شیرو به روم ب مرد

 .تونستم  یبود ؟ پس منم م ومدهیمگه با چادر سر نکردنم کنار ن.  زایچ يسر هی يرو

 .تونم بدون کراوات عاشقت بمونم  یپس م. من بدون کراوات ، عاشقت شدم  – من

 .و نرم نرمک ، لبخند مهمون لباش شد  آروم

 .مثل من که بدون چادر بهتون دل باختم  – يرمهدیام

 ؟ يبا چادر سر نکردنم کنار اومد نیهم يبرا – من

 .باال انداخت  سر

تونه حجابش چادر نباشه اما خدا رو قبول داشته باشه ، دروغ  یکه آدم م دمیباور رس نیبه ا! نه  – يرمهدیام

حجاب ،  نیبه چادر ندارم که هنوزم از نظر من بهتر ياعتقاد گهیگم د ینم.  رهینگه ، نماز بخونه و روزه بگ

و رغبت انتخاب بشه  لیکه با م یتا زمان يزیهر چ. ندارم  يمنم اصرار نیشما دوسش ندار یوقت یول. چادره 

شه و  یما از هم م ينداره و هم باعث دور یارزش گهیهم د نیاگر من مجبورتون کنم چادر سر کن. ارزش داره 

 .خوام  یرو نم نیمن ا

 .به کراوات ندارم  ياصرار گهیمنم د – من
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 !امتحانش کنم  قهیچند دق يبرا نیبذار – يرمهدیام

 . رو به طرفم گرفت  يسرمه ا بیار يبا راه ها یباز کراوات آب و

 . تحملش کنه  قهیچند دق يخواست به خاطر من برا یبهش نداشت ، م يعالقه ا چیه نکهیا با

 داشت ؟ یچرا دست بر نم. کراوات  يشب قبلم درباره  ي دهیحرص خوردم از دست خودم و حرف نسنج باز

 . دمیکش رونیحرص جلو رفتم و کراوات رو از تو دستش ب پر

 ! گهیشو د الشیخ یگم ب یم – من

 .تخت  يپرتش کردم رو و

 .باال رفته به سمتم برگشت  يتخت گرفت و با ابرو يرو از کراوات پهن شده رو نگاهش

 ؟ نیباز ، زود از کوره در رفت – يرمهدیام

 ! یکن یم يخب رو اعصابم سرسره باز – من

 . دست خودم نبود  یول. بزنم  یحرف نیانگار توقع نداشت همچ. مکث کرد  يا هیثان چند

و حرف عموش رو هنوز فراموش  کایهم حضور مل یاز طرف. بودم و هم از اصرارش  یاز دست خودم عصبان هم

 . بود که اون چند روز روم  يفشار يبه اضافه . نکرده بودم 

که حرف در  یراست گفتن تا زمان نیقیبه . دونستم  یخوب حرف نزده بودم و م. برام نمونده بود  یاعصاب گهید

 .بود  يکاش راه فرار.  میاون يشه ما بنده  یکه زده م یماست و زمان يدهان آدمه بنده 

کاش ! داشتم  ختهیاب به هم راعص نیا يرو يشتریکاش کنترل ب. انداختم  ریزده از لحنم ، سرم رو ز خجالت

 !دادم  یمرد محبوبم رو آزار نم نیا

 . دیو بعد آروم پرس دیکش یقیعم نفس

 ؟ نینباش شهیباعث شده ، امشبم ، مثل هم یچ – يرمهدیام

 .شرم ، مثل خودش آروم گفتم  با

 .چند روزه باعث شد نتونم خودم رو کنترل کنم  نیفکر کنم فشار ا.  دیببخش – من

 بوده ؟ يتند نیچند روزه باعث ا نیفقط فشار ا نیمطمئن – يرمهدیام

 .سر باال آوردم و نگاهش کردم  متعجب

 باشه ؟ دیهم با يا گهید زیمگه چ – من

 .باشم  دهید ينجوریتا حاال شما رو ا ادینم ادمی یول. دونم  ینم – يرمهدیام
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 .رو به دندون گرفتم  لبم

 .بوده  ادیچند روزه برام ز نیفشار ا – من

 ؟ گهیو د – يرمهدیام

 .هم مهم نباشه  یلیخ دیشا نمیب یکنم م یبهش فکر م یکه وقت شبید ياز حرفا يسر هیو  – من

تو دلتون  نیو نذاشت نیخوشحالم که گفت یلیبود و من خ تونیزندگ تیشما واقع شبید يحرفا – يرمهدیام

 یاونا تا آخر م میمشترکمون رو شروع کن یزندگ میبخوا نیکه گفت ییزایتوجه به اون چ یچون اگر ب. بمونه 

 . کنه  یممکن م ریغ رامونراه رو ب يشه و ادامه  یکه روز به روز کورتر م يباز نشده ا يشن گره ها

 .شد گذشت کرد  یم اشیاز بعض یول – من

 !اگر الزم بود .  میگذشت رو با هم انجام بد نیا نیبذار – يرمهدیام

 .الزمه  – من

 کرده ؟ يرو اعصاب شما سرسره باز یچ گهیو د.... کرد  دایپ يبشه راه بهتر دیشا – يرمهدیام

 .مثل خودم حرف زد . زدم  يلبخند اریاخت یب

 هم هست ؟ يا گهیموضوع د يچرا اصرار دار – من

 !چون ذهنتون هنوز آرامش نداره  – يرمهدیام

 ؟ یدون یاز کجا م – من

 .زد  يلبخند

 . طونیش یو کم. پر از شور .  نیش یم جانیهر وقت ذهنتون آرومه ، پر از ه – يرمهدیام

 .باال دادم  ییابرو

 ؟ یشناس یمن رو خوب م یبگ يخوا یم – من

 !کامل بردم  يهاتون بهره  طنتیاز ش یول. خوب که نه ، هنوز مونده تا شناخت کامل  – يرمهدیام

 . دمیخند

 !من بوده  ينمه از کارا هی يدید یهر چ.  يکامل ببر يهنوز مونده تا بهره  – من

 .پس خدا به دادم برسه  – يرمهدیام

 !دلت بخواد  یلیخ – من
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 . دیکش یقیعم نفس

 . گرانیشما جلو د يها طنتیش نیکنترل ا يباشم برا یدنبال راه دیبا – يرمهدیام

 برم ؟ یآبروت رو م یکن یفکر م یعنی – من

 .از حد جوابم رو بده  شیب ینرم دلخورم باعث شد با لحن

 ! گهیحسودم د.  نیباش نیریانقدر ش گرانیخواد جلو د یدلم نم – يرمهدیام

 ! يدیمن رو ند يپس حسود – من

 .گفت  يلحن پر اعتماد با

 . نیکنم که دلنگرون بش ینم يکار نیمطمئن باش – يرمهدیام

 .باال انداختم  ییابرو

با عشوه  یخانوم رو وقت کایخودم رو گرفتم که مل يجلو یلیبه عرضتون برسونم امشب خ دیپس با.. ا ؟  – من

؛  نیمحترمتون هم برسون يلطفاً به عرض عمو. ننداختم  رونیخونه ب نیاز ا "دستتون درد نکنه  "گفت 

 ! خانوم  کایخونه بنده هستم ، نه مل نیعروس ا

 .صدا دار  یبار ، کم نیاول يو برا.  دیخند

 گفته ؟ يزینرگس چ – يرمهدیام

بفهمونن  هیخانوم قصد دارن به بق کایاز بس مل دمیفهم یزد خودم م ینم یخدا هم حرف ياون بنده  – من

 .کنن  دایبا شما پ یقراره چه نسبت

 ؟ نیخور یحاال چرا حرص م – يرمهدیام

 ؟ يخند یخوشت اومده و م یجنابعال یحرص نخورم ؟ وقت – من

 گفته من خوشم اومده ؟ یک – يرمهدیام

 .دخترا به خاطرشون با هم دعوا کنن  ادیمردا خوششون م يکالً همه . از خنده هات معلومه  – من

 تیهمه دوست دارن مسائل با آرامش و درا.  ادیکس از دعوا خوشش نم چیه.  ستین نطوریاصالً ا – يرمهدیام

 .حل بشه 

کدوممون بهتره زن تو بشه ؟  مینی، بب میو مناظره راه بنداز میگرد بذار زیم هیجون  کایمثالً خوبه من و مل – من

 . یقند تو دلت آب کن از خوشحال نیکنار بش هیتو هم 
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 . غمبریازدواج حق آدمه و سنت پ – يرمهدیام

 !شدن  یم ریتکث یسلول میتقس ایانگار قبلش مردم با قلمه زدن  غمبریسنت پ یگ یم نیهمچ – من

حق  یکس گهید یعنی. گرفته  ییخدا يبا ظهور اسالم ، سمت و سو نکهیا یعنی غمبرهینت پس – يرمهدیام

 .نداره به اسم ازدواج ، از قداست زن سواستفاده کنه 

 .حق مرداست  غهیچهارتا زن حالله و چهل تا ص نهیهم يبرا. اون که بله  – من

 .پشت سرش  واریداد به د هیتک نهیبه س دست

 یگفته چهار تا زن ، ول. خواست انجام بده  يس هر کار.هو يجا به مرد اجازه نداده از رو چیخدا ه – يرمهدیام

 نیباشه و از همه مهمتر ؛ مرد بتونه ب یرو داشته باشه ، زن اول راض شییتوانا یکه مرد از نظر مال یبه شرط

 . همسراش با عدالت رفتار کنه 

 !ده  یم تیاهم زایچ نیدوره زمونه به ا نیتو ا یک – من

 . دیکش یقیعم نفس

 ؟ نینگران یشما از چ – يرمهدیام

 .باال انداختم  يا شونه

 ! زایچ یلیخ – من

 مثالً ؟ – يرمهدیام

 ! ی، رو حرفش حرف نزن يبه عموت دار دمیکه شن يبا توجه به عالقه ا نکهیا – من

 .باشه  دهیبودم منظورم رو فهم دواریام

 .انداخت  ریزد و سرش رو کامل به ز يلبخند

 زدم ؟ يحرف خنده دار – من

 .لباش بود  يهنوز لبخند رو. سرش رو باال آورد  یکم

نداشته  يریروم تأث چکسیرو به روم هستم که حرف ه طونیدختر ش يانقدر دلباخته  نیباور کن – يرمهدیام

 نیندارم که بتونم ب نانیعنوان به خودم اطم چیرو راحت کنم که به ه التونیدر مورد چهار تا زن هم خ. باشه 

 . میبگذر یمال ییهمسر اول و توانا تیهمسرام با عدالت رفتار کنم اگر از بحث رضا

گرچه که به احساسش شک . باور احساسش  يبرا. من  يبود برا نانیجور اطم هی نیا. حرفش خوشم اومد  از

 .بود  هیدییجور تأ هی ینداشتم ول
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 .گفتم  طنتیش با

 ؟ يدوسم دار – من

 . دیخند دوباره

 همه اعتراف کردم ، کم بود ؟ نیا – يرمهدیام

 .توش دوست دارم نداشت  یول. نه  – من

 .باال انداخت  ییابرو

جمله رو  نیدم ا ی، قول م نیبازم سر حرفتون بود نیکه بعد از شام قراره بشنو ییاگر بعد از حرفا – يرمهدیام

 .البته به وقتش .  نیبشنو

 ؟ کدوم حرف – من

 ! نیخونه ا نیعروس ا نیهمون که گفت – يرمهدیام

 . میاتاق باعث شد هر دو به سمت در نگاه بنداز رونیب يهمهمه  يصدا

 شده ؟ یچ – من

 !رفتن به رستوران  ياحتماالً همه آماده ن برا – يرمهدیام

 !آهان  – من

 .بازم بد قول شدم  – يرمهدیام

 .و نگاهش کردم  برگشتم

 چرا ؟ – من

. کشه اما بازم زمان از دستم در رفت  یحرف زدنمون طول م قهیبه آقا مهرداد گفتم فقط چند دق – يرمهدیام

 !زشته منتظرمون بمونن .  رونیب میبهتره بر

 .رفتم به سمتش ؛ گفتم  یکه م یبه لب ، در حال لبخند

 .نگران نباش . کنه  یدرك م. روزا رو گذرونده  نیمهرداد هم ا – من

 .خرابش رو درست کردم  ي قهیدست بردم و .  ستادمیا دمیرس که جلوش

 .بود به دستم  رهیخ

 ؟ یکن ینگاه م ينجوریکنم که ا کاریخوام چ یم يفکر کرد – من
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 .گفت  آروم

 ! نیهست ینیب شیقابل پ ریغ – يرمهدیام

 . شد  شتریب لبخندم

. نگاهم کنه  میمستق نکهینداشت به ا لیافتاده ش که هنوز هم تما ریبه ز يبه چشما. شدم به صورتش  رهیخ

 .ترش کرده بود  یکه دوست داشتن شیذات يایبه حجب و ح

 یکار رو م نیاگر اعتقاداتش برام مهم نبود قطعاً ا. سمش .خواست بپرم بغلش و ببو یکه اگر چقدر دلم م آخ

 . کردم 

 !گذره  یتو ذهنم م یچ دیفهم یم اگر

 .کش اومد  شتریب ملبخند

 ؟ نیخند یم ينجوریگذره که ا یتو ذهنتون م یچ – يرمهدیام

 .گفتم  طونیباال انداختم و ش ییابرو

 . ینیب شیپ رقابلیکار غ هیبه  – من

 ! نیبگذر رشیخواهشاً از خ – يرمهدیام

 . دمیخند

 کنم ؟ کاریخوام چ یم یدون یمگه م – من

 . نیکن یم ییشه حدس زد چه کارها یکنه م یشما گل م طنتیش یوقت – يرمهدیام

 .رو صاف کردم  نشیآست ي گوشه

 .گذرم  یم رشیچون همه منتظرن از خ – من

 . دیکش یراحت نفس

 . بده که منتظرن  رشونیخدا خ – يرمهدیام

 .و جلوتر ازش به راه افتادم و از اتاق خارج شدم  دمیبلند خند يلحنش ، با صدا از

*** 

 میبش یخونه شون رو قفل کنه و همه با هم راه يدرستکار درها يتا آقا میبود ستادهیمنتظر ا اطیداخل ح همه

که قرار بود دو  يو حواسم به رضوان و نرگس بود که در مورد مسجد. بودم  ستادهیکنار مهرداد و رضوان ا. 

 .زدن  ی، حرف م میبر ایاح يبرا گهیشب د
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 . ارمیو در ب میو گوش فمیدست ببرم داخل ک عیو سر رمیباعث شد حواسم رو ازشون بگ لمیزنگ موبا يصدا

 .آورد  ادمیرو به  یمیصفحه ، اسکندر رح يحک شده رو ي شماره

 .کردم  یرو نگاه م میجواب دادن و ندادن ، گوش نیب مردد

 .تلفن خواستگار سمجم رو بدم از اعضاش تعلق خاطر داشتم ؛ جواب  یکیکه به  يسخت بود تو خونه ا قتاًیحق

 يرمهدیام ي رهینگاه خ ریمن ز ینبود به جناب اسکندر خان بگه آخه االن وقت زنگ زدنه ؟ اونم وقت یکی

 هستم ؟

شد چرا جواب ندادم  یکه مطمئناً مشکوك م يرمهدیام يهم جلو. نداشت  یجواب ندادنم هم صورت خوش اما

به خصوص که تا آخر شب . جواب ندادن رو  نیا دید یبه خودش م یاحترام یجور ب هیاسکندر که  يو هم جلو

 .کنم  یعذرخواه زشو به خاطر رد تماس زدن ا رمیتونستم باهاش تماس بگ یو برگشتن به خونه ، نم

 . در حال زنگم  یبه گوش یتوجه یبود ب یادب یب تینها

 .ناچار جوابش رو دادم  به

 . دییبفرما – من

 .هستم  یمیرح. م سال – اسکندر

 " یکن یبا ابهت خودت رو معرف ينجوریا ستیالزم ن.  یهست یدونم ک یم "خواستم بگم  یم

 ؟ نیخوب هست. بله  – من

 . هیفاصله گرفتم از بق یکم

 ؟ یشما خوب. ممنون  – اسکندر

 . بد عادتم کرده بود  يرمهدیام يچون و چرا یاحترام ب. کرد  یمعذبم م یدوم شخص بودن ، کم نیا

با  يرمهدیهر دفعه ام یوقت یول. بگه  "تو  "هم نبود که طرف مقابلم بهم  المیخ نیبود ع شیچند ماه پ اگر

مورد احترام واقع بشم و  ياز طرف هر مرد دیتصور رو داد که با نیخطاب کرد ، بهم ا "شما  "احترام من رو 

 .حفظ بشه  ممیحر

 .قائل بشه  نمونیب یمیحر هی دیفهمه باحرف زدم تا ب یرسم یلیخ

 . دییبفرما. ممنون  – من

 .کارت  یزودتر بگو وگرنه برو پ يدار ياگه کار یعنی نیا و

 ؟ میبا هم حرف بزن نیوقت دار – اسکندر
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 "تو  یگ یبهم م ستمیمن که مادر و خواهرت ن. حاال شد . آهان  "زدم و تو دلم گفتم  يلبخد اریاخت یب

 . یمیجناب رح میبا هم حرف بزن گهیوقت د هیاگر امکان داره . از آشناها هستم  یکیراستش من منزل  – من

 .خداحافظ . مزاحم شدم  دیببخش. با شما  يپس تماس بعد. نداره  يمورد – اسکندر

 .خداحافظتون  – من

 . فمیرو گذاشتم تو ک یراحت گوش الیبا خ و

 .مهرداد بود . کنارم ، سر بلند کردم  یاحساس حضور کس با

 بود ؟ یمیاسکندر رح – مهرداد

 .تکون دادم  يسر

 .آره  – من

 ؟ یکن کاریچ يخوا یباالخره م – مهرداد

 ؟ ویچ – من

 . یلنگه پا نگهشون داشت هیکه  یدو تا آدم نیهم – مهرداد

 .باال انداختم  يا شونه

 .  ادیبه اصرار مامان و بابا حاضر شدم ب. معلومه  فشیاسکندر که تکل – من

 .لبخند ادامه دادم  با

 .شه  یهم امشب معلوم م يرمهدیام – من

 .تکون داد  يسر

 .  ستی، درست ن نیطولش ند نیاز ا شتریب. خوبه  – مهرداد

 .پارك شده  يها نیبه طرف ماش میتکون دادم و همگام با هم رفت يسر

*** 

اخم  يباعث شد چندبار نینداشتم و هم یچندان ياشتها شهیمثل هم. کردم  يبا غذام باز ترشیشام ب زیم سر

 .در هم بره  يرمهدیام يها

 . خورده م  میشد به بشقاب ن رهیآروم غذاش رو خورد و بعد از تموم شدنش ، با اخم خ یلیخ

زدن  یمسکن حرف م تیوضع يکه درباره  ونیبه نرگس انداخت و بعد رو کرد به سمت آقا ینگاه عیسر یلیخ

 . دنیبحث رس نیبودم چه طور به ا دهیکه نفهم ونیآقا يمنم با گرفتم رد نگاهش ، گوش سپردم به حرفا. 
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 .که به پهلوم خورد ناچار ، نگاه از جمع گرفتم و برگشتم به سمت نرگس که کنارم نشسته بود  يبا ضربه ا اما

 .ت آورد و آروم گف کیرو نزد سرش

 ؟ يخور یچرا نم – نرگس

 .خودش جواب دادم  مثل

 .شدم  ریس – من

 ؟ يبر ییجا میذار ینم يتا نخور – نرگس

 برم ؟ ییمگه قراره جا – من

 .کرد  يرمهدیبه ام يابرو اشاره ا با

 ؟ نیحرف بزن نیخوا یمگه نم – نرگس

 . دمیکش یقیعم نفس

 ؟ رازیاز خواجه حافظ ش ریباز همه خبر دارن غ – من

 .رو هم گذاشت  پلک

 .صد در صد  – نرگس

 .شدم  ریباور کن س – من

 .شناسم  یداداشم رو م. باهات حرف بزنه  ادینم يتا کامل غذا نخور – نرگس

 .جا ندارم  گهید – من

 !حاال چند تا قاشق بخور  – نرگس

 . برگشت و نگاهش رو دوخت به ظرفم. قاشقم رو پر کردم و گذاشتم دهنم  یلیم یب با

 . باال بردم و صبر کردم  مهیقاشق سوم رو تا ن یول. خوردم  یلیدوم رو هم با م قاشق

 خورم ؟  یخواست مطمئن بشه م یم. خنده م گرفت . به قاشق بود  نگاهش

 .لب زدم . شد  دهیخاطر صبرم ، نگاهش به صورتم کش به

 .ندارم  لیم – من

به جمع در حال بحث انداخت و دوباره به  ینگاه مین.  باشه يتکون داد به معنا يو سر دیکش یقیعم نفس

 .طرفم برگشت و مثل من لب زد 
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 . میتا بر نیریاجازه بگ – يرمهدیام

 .باال انداختم  ییابرو

 ؟ رمیچرا اجازه بگ. دونن  یخودشون که م – من

 .کرد  یفیظر اخم

 . نیریاجازه بگ – يرمهدیام

ما نشسته بود  نیکارم رضوان که ب نیبا ا. به مامان زدم  يو با دست ضربه ا دمیبه طرف راستم چرخ دیترد با

 .حواسش جمع ما شد 

 .آروم گفت . کرد  کیخودش رو بهم نزد ینگاهم کرد و کم مامان

 ؟ هیچ – مامان

 . میحرف بزن میکه بر رمیگفت اجازه بگ يرمهدیام – من

 .باال رفته نگاهم کرد  يبا ابرو مامان

 ! یده احترام ما رو حفظ کن یم ادتیکه داره  امرزهیدا پدرش رو بخ – مامان

که سر خود  شهیمن هم یعنی؟  رمیحرف زدن ازش اجازه بگ يتوقع داشت هر بار برا یعنی. نگاهش کردم  مات

 يبدون اجازه  ایمهرداد افتادم و رفتنم با پو یشب عروس ادیشدم ؟  یم شونیدادم باعث ناراحت یانجام م يکار

 .مامان و اون اخمش 

 . رمیبه عنوان بزرگتر من ؛ ازم انتظار داشتن که به عنوان احترام اجازه بگ پس

 .هام گفتم  یتوجه یو به جبران تمام ب دمیخجالت کش یتوجه یب نیا بابت

 اجازه دارم ؟ – من

 .زد  يلبخند

 .برو  – مامان

 . دمیپرس دیترد با

 ؟ یبابا چ – من

 .برو . قبالً ازش اجازه گرفتم  – مامان

ماه ! کرد  یمن رو رفع و رجوع م یتوجه یگرفت و ب یمن از بابا اجازه م يبه جا شهیپس هم. زدم  يلبخند

 .شده بودم  شیطور احترام گذاشتن رو فراموش کرده بودم و باعث ناراحت نیا یتوجه یبود مامانم و من با ب
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اما فراموش .  رمیرو بگ يانجام کار يازشون اجازه  ستین ازین گهیبزرگ شدم د نکهیکردم به صرف ا یم فکر

به . احترامه به بزرگتر بودنشون  ياجازه ، فقط و فقط برا نیداره و ا نینماد يکارا جنبه  یبعض یکرده بودم گاه

 . عشونیباال و رف گاهیجا

داده  يا گهیبهم درس د يرمهدیهم ام نباریا . میبر میتون یاشاره کردم م يرمهدیو به ام دمیکش قسیعم نفس

 . بود 

هر دو بلند شدن و رو به  يا هیو بعد از ثان. مهرداد قرار گرفت که باعث شد نگاهش کنه  يشونه  يرو دستش

 .جمع بزرگترا گفتن 

 .فعالً با اجازه  -

 .رضوان و رضا و نرگس هم زودتر از من بلند شدن . پاسخ گرفتن  عیسر که

 .بلند شدن ، رو به رضوان گفتم  نی؛ در ح شونیاز همراه متعجب

 ؟ نیایمگه شما هم م – من

 ؟ نیتنها بر نیخوا یجلو بزرگترا م – رضوان

 !دونن  یهمه که م – من

 .جوابم رو بده هولم داد و گفت  نکهیا بدون

 . گهیبرو د – رضوان

به پارك پر  هیکه هم شب میتوران راه افتادرس يجلو يو کنارش به سمت محوطه .  يرمهدیافتادم سمت ام راه

، هوا رو مطبوع  شیرنگ يداشت که فواره ها یدرخت بود و هم وسطش حوض بزرگ ییاز سبزه و گل و چندتا

 .کرده بود 

 .ها  مکتیاز ن یکیکرد به  يبا دست اشاره ا يرمهدیام

 ؟ مینیبش – يرمهدیام

 . مینیبش – من

، قطره  دیرس یحد م نیگرفت و گاه به کم تر یاوج م یکه گاه ییاز فواره ها.  میهم اما با فاصله نشست کنار

 .خورد  یبه صورتمون م یآب هرازگاه يها

 یاون شال سفت و سخت بسته، گاه. داد  یشده بود که روحم رو جال م جادیا یمیمال میخاطر فواره ها نس به

 .آورد  ینفسم رو بند م
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 هیبق. زانوهاش بود يخم شده بود و آرنج دستاش رو یکه کم يرمهدیکس امبرع. دادم  هیتک مکتین یپشت به

 .به راه خودشون ادامه داده و ما رو به حال خودمون رها کرده بودن 

 .تازه اوج گرفته انداخت  يبه فواره ها ینگاه

 !رو با حجاب گذروند  یشه چند ساعت یپس م – يرمهدیام

 .پشت سر نگاهش کردم  از

 .سخته  یلشه و یم – من

 . نیکن یعادت م – يرمهدیام

 . گهید يزهایچ یلیمثل خ. آره  – من

 . نیر ی، مثل نماز و روزه خودتون به استقبالش م نیحجاب رو هم بدون ياگر فلسفه  – يرمهدیام

 ؟ میاالن قراره راجع به فلسفه ش حرف بزن – من

 .زد  يلبخند

 . میزن یفرصت در موردش حرف م نیتو اول یول. نه  – يرمهدیام

 . میکنم ، پس از حاال تسل یقبول م یبگ یهر چ شهیدونم مثل هم یم – من

 .داد  هیتک

 . نیش یازش خسته م يروز هینداره چون  دهیکه روحتون قبول نکنه فا یتا زمان – يرمهدیام

 لحظه هم بدون حجاب باشم ؟ هیکه من حاضر نباشم  ياون روز ادیم یعنی – من

 .گفت  مطمئن

 .چشمتون باشه  يجلو شهیکه خدا هم یبه شرط ادیم – يرمهدیام

 .کم سخته  هیما با حجاب بودن ،  لیتو فام – من

 کنن ؟ یطردتون م یعنی – يرمهدیام

 .باال انداختم  شونه

 .بشن  یکس نیهم صحبت همچ ستنیحاضر ن اشونیدونم بعض یفقط م. دونم  ینم – من

 .هاش رو تو هم قالب کرد  دست
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مگه من و شما با . اعتقاد آدم ارزش قائل نشن همون بهتر که باهامون حرف نزنن  ياگر قراره برا – يرمهدیام

 .  میهم صحبت شد ی؟ ول مینداشت دهیهم اختالف عق

 .شدم  یمثل تو همصحبت نم یبا کس چوقتیکرد من ه یسقوط نم مایاگه هواپ دیشا – من

طرف مقابل  دیبه عقا يمواقع کار شتریشه و تو ب یهم صحبت م طیبنا بر شرا انشیآدم با اطراف – يرمهدیام

باهاشون ندارم  یمشترک ينقطه  چیحرف بزنم که ه يکارم ناچارم از صبح تا عصر با افراد طیمن تو مح. نداره 

 . 

 .تکون دادم  يسر

کنه  یرو قبول نداره بفهمونم که داره اشتباه م زهایچ نیکه ا یتونم به کس یمن نم یول. حرفات درسته  – من

. 

 . دیبه سمتم چرخ یکم

کنه ،  دایخواد اطالع پ ینداره و نم یبودن اطالع یقواعد اجتماع نیتر يکه از عاد یکس – يرمهدیام

 . ستین یهمصحبت خوب

 . يد یبه آدم عزت نفس م – من

 .طرز نشستنش رو مثل قبل کرد  دوباره

 . رنیبگ دهیارزش ها رو نا د نیاندك ا يبه بها دینبا. باالست  یلیآدما ارزششون خ – يرمهدیام

 . دیکش یقیعم نفس

 یلیرحم خ يبه صله  نینیبب..... به خصوص رفت و امد با خونواده ها . به بحث خودمون  میبرس – يرمهدیام

 يشه رفت و آمد به خونه ا یم یول. ول ندارم عنوان قطع ارتباط با خونواده ها رو قب چیسفارش شده و من به ه

 یکی یرحم سال ياحترام و صله  يفقط برا. نداره رو کم کرد  دنمونیبه د یچندان لیکه صاحب خونه ش تما

 یو منطق نیبهتر نیکنم ا یفکر م. حالشون بود  يایرفت و در طول سال هم با تلفن جو دنشونیدوبار به د

 .راه ممکنه باشه  نیتر

 .به سمتش خم شدم  یکم

 ؟ یکن یکار رو م نیتو هم در مورد خونواده ت ا – من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٣٣٢ 

 يرو دیخونواده و آرامشش با انیحفظ بن ياوقات برا یگاه. کار رو بکنم  نیا دیبا یبرام سخته ول – يرمهدیام

. بره  یآدم م یرحم برکت رو از زندگ يکه قطع صله  میقطع ارتباط کن ستیقرار ن. پا گذاشت  زهایچ یلیخ

 .نه آرامش اقوام  وبره  نیکه نه آرامش ما از ب. قراره رفت و آمد ها حساب شده باشه 

 ؟  یبکن يکار نیهمچ یتون یتو واقعاً م یول. من قبول دارم  – من

 . مانع شد  میبگه که زنگ گوش يزیخواست چ یم

 .کرد  اشاره

 . نیجواب بد – يرمهدیام

 .کرد  یم یصفحه بهم دهن کج يرو ایاسم پو. آوردم  رونیرو ب یو گوش فمیمن دست بردم داخل ک و

 پاك نکرده بودم ؟  مینامرد رو از تو گوش نیاسم ا چرا

زبونش بکشم که کجاست و به بابا بگم ؛  ریبتونم از ز دیشا نکهیبا فکر به ا یول. خواستم جوابش رو بدم  ینم

 .حالش رو گرفت  یحساب یگوشمال هیشه با  یم

رو کنار گوشم  یگفتم و بلند شدم و بعد از دو سه قدم فاصله گرفتن ؛ گوش يرمهدیبه ام يا "ازه با اج "

 .نفس شروع کردم به حرف زدن  هیگذاشتم و 

 نیهم ي؟ برا یشد ؟ عرضه ش رو نداشت ی؟ چ میبکش یخواست یبه من ؟ مگه نم يشده زنگ زد یچ – من

 تیعاشق ي؟ ادعا یسیوا يانجام بد یخواست یکه م يکار يپا يعرضه ندار یچون حت ی؟ در رفت یدر رفت

 ؟ یقصد جونم رو بکن دنیجواب نه شن هیبا  نکهیقدر بود ؟ ا نیهم

 .وسط حرفم  دیپر

 هیبهت . ازم ساخته ست  يهر کار یاون کار رو کردم تا بدون. تند نرو مارال خانوم ... صبر کن صبر کن  – ایپو

بهت  يچه ورد ستیمعلوم ن!  یبو گندو ش يذارم زن اون حاج آقا ینم یمبفه نکهیا. فرصت دوباره دادم 

رو بهم بزن  یامشب همه چ نیهم.  تکنم به یدارم اخطار اخر رو م!  يشد دشیعبد و عب ينجوریخونده که ا

 .خوامت  یمن م. 

حاج  نیخوش کنم ؟ هم تیدلم رو به چ.  یستیهم بلد ن یدرست و حساب یعاشق یتو حت. آخه بدبخت  – من

ش رو با  دهیگند يمو هی ستمیده که حاضر ن یبهم م یمن رو غرق کرده تو محبتش و چنان عشق نیآقا همچ

 .مثل تو عوض کنم  يصدتا
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 يدرخت ، رو ریمثل امشب که با نامزد املت ز یشب هیتونم  یم.  ادیاز دستم بر م يمن هر کار نیبب – ایپو

 .  یمال من گهیاونوقت د. کنم  تتیث.یح یو ب امیب یحوض نشست يو جلو مکتین

 .شروع کردم به راه رفتن  اریاخت یب. نفس نفس زدم  تیزور عصبان از

کجا بود که داشت ما رو . حرف رو بزنه  نیشد ا یروش م يچه جور. آبروم رو نشونه گرفته بود  زیهمه چ یب

 ! میکن یم کاریچ میدونست ما دار یزد و م یم دید

 .انداختم  نییدست بردم و دو طرف شالم رو آزاد کردم و پا. کردم  یم یخفگ احساس

 ؟ یعوض یکن یم بیما رو تعق – من

 .کنم  داشیچرخوندم تا پ چشم

 .گوش خراش خنده ش ، سوهان روحم شد  يصدا

 یو بفرستتا باباجونت ر سمیجلو چشمت وا ادیکه ب ستمیانقدر خر ن!  یکن ینم دامینگرد دنبالم که پ – ایپو

 .خواد شروع شه  ی؟ بهش بگو تازه کار من م دهیباباجونت ترس. سراغم 

 . میدونست با خونواده هامون هست یواقعاً دنبالمون اومده بود و م نکهیمثل ا نه

 .دست بردم داخل موهام و انگشتام رو مشت کردم  یحرص

 .کنم  یم تیازت شکا.  یمن بش کینزد یکن یتو غلط م – من

 .دم  یرو به باد م تتیثیالبته مطمئن باش قبلش من تموم آبرو و ح. کار رو بکن  نیحتماً ا – ایپو

اون موقع دستت به .  یبکن یتون ینم یغلط چیتو هم ه. تا بخواد دستت به من برسه ، من زنش شدم  – من

 .سنگسار  یفهم یم. من بخوره حکمت سنگساره 

خورم که اگر زنش  یقسم م. امل تف بندازه تو صورتت  يشویه اون رکنم ک یم دایپ یمطمئن باش راه – ایپو

 .کنم  یکار رو م نیا یبش

که چه عرض کنم  تیعصبان. فروکش کنه  تمیکنم و انقدر بزنمش تا عصبان داشیرو داشتم تا پ شییتوانا کاش

 .، تمام وجودم رو به لرزش انداخته بود 

رو به گردن  يانجام بد یخواست یکه م يو کار یبمون يتو که عرضه ندار.  یبکن یتون ینم یغلط چیه – من

 .پس حرف مفت نزن .  یکن یم سیخودتو خ ادیقانون که وسط ب ي، پا يریبگ

 قیعم يداشتم با نفس ها یتو دستم و سع یبودم به گوش رهیخ. ادامه دادن ؛ نداشتم  شیگنجا. قطع کردم  و

 .آروم بشم  ی، کم یاپیپ
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 ساعت چنده ؟.  دیببخش -

 . جلوم بودن  بهیدوتا پسر جوون غر یول.  استیفکر کردم پو. ترس سربلند کردم  با

 . باز گذاشته بودن  نهیس يش رو تا وسطا قهیبه تن داشتن که  یکوتاه نیآست يمردونه ها رهنیپ

ت بردم سمت شالم که از لحظه دس هی يبرا. تو چشم بود  یلیرو لباشون همراه با نگاه خاصشون خ لبخند

 ......حجابم مطمئن بشم که 

 .  ستادیبرام ا ایلحظه دن هی

اون طرف تر  یکه کم يرمهدیو ام..... از شالم  ختهیر رونیب يو موها.  دایکامل باز بود و کل گردنم پ شالم

 .نشسته بود  مکتین يرو

 پاساژ ؟ يقرار بود دوباره تکرار بشه اتفاق تو یعنی

 !ماه هم از اون شب نگذشته بود  کی هنوز

بحث با هر ... نشم ؟  ی؟ دوباره اخم کنه ؟ دوباره بگه که وارد بحث با هر کس رهیبگ رادیبود دوباره ازم ا قرار

 ..........بحث ... ؟  یکس

 تونم ی؟ من که گفتم م هیچه جور يرمهدیدونستم اخالق ام یمن که م. بار صد در صد اشتباه از من بود  نیا

 !خواستم زنش باشم ، همراهش باشم  یمن که م! سرم رو  يشال رو نیتحمل کنم ا

 يهم مثل دفعه  دیشا. نشه  دهیترس رو به رو شدن با اخمش ، نگاهم رو کنترل کردم که به طرفش کش از

 .اومد پشت سرم  یقبل م

 کردم که اتفاق قبل تکرار نشه ؟ یم کاریچ دیبا

 .  نمونیب شتریب يفاصله  جادیا یعنی.  یهمه چ ختنیبه هم ر یعنیاتفاق قبل  تکرار

 .هر جور که بشه . کردم  یدرستش م دیبا

چونه م  ریانداختن نگاهم ، دو طرف شالم رو با دست ز ریبه ز نیموهام رو داخل شال پنهون کردم و ح عیسر

 .محکم کردم 

 .جواب دادم  دستپاچه

 . نیم بپرساز همسر. تموم شده  میشارژ گوش – من

 .نشسته بود اشاره کردم  يرمهدیکه ام ییبا دست به سمت جا و

 . برگشتن و به سمتش رفتن  يرمهدیدو پسر به طرف ام هر
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 . میآروم نگاهم رو باال بردم و دوختم به مرد متعصب دوست داشتن آروم

 !رو نداشتم  من طاقت اخم و تشرش! نه . شد  یکه ته دلم خال يبه حد......  ادیز. داشت  اخم

 .لب زمزمه کردم  ریز

 .به دادم برس  ایخدا – من

دادم که انقدر اعصابم خرد شده  یم حیبراش توض دیبا. نا مطمئن به سمتش رفتم  يرفتن پسرا ، با قدم ها با

 .گفتم  یبراش م دیبا!  هیچطور میکه حواسم نبوده وضع ظاهر

بودن رو به  ینفس هاش تند بود و حس عصبان. نگاهش به رو به رو بود و هنوز اخم داشت . نشستم  کنارش

 .کرد  یآدم القا م

 .هول گفتم  با

 ..من اصالً  يرمهدیام – من

 .به طرفم برگرده دستش رو به عالمت ادامه ندادن گرفت طرفم  نکهیا بدون

 .االن نه  – يرمهدیام

 . و شروع کرد قدم زدن . شد  بلند

ده به  یبازم اعتقاداتش بهش اجازه نم دمیفهم یم.  هیعصب دمیفهم یم. کالفه ست  دمیفهم یم. دور شد  ازم

 .موضوع بگذره  نیاز کنار ا یراحت

 . نکنه  یرو ، سرم خال تشیدونم چرا حس کردم رفت که عصبان ینم اما

 . که نشکنم. نگه که ناراحت بشم  يزیچ که

 . ادین شیپ یدعوا و کدورت نمونیکه ب. خودش رو کنترل کنه  که

 .که با خودش خلوت کنه و خشمش رو کنترل . که آروم بشه  رفت

باشه  ادمیکه . کارش رو هم اضافه کنم  نیخوبش ا يکه به خصلت ها. بمونه  یرفت تا محبوب من باق دیشا

 . ستین یکه جبران شدن يضرر. اگر از دستش بدم ؛ ضرر کردم 

که اگر چادر سرم . حواسم به خواسته هاش باشه  دی، با یهمه خوب نیخوامش ، با ا یکه باور کنم اگر م رفت

 .نشه  دهیبه سمتم کش یسرم باشه که نگاه کس يکنم حداقل حواسم به شال رو ینم

 .  "رو  ایگم موضوع پو یاومد بهش م یوقت "که با خودم بگم  رفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٣٣٦ 

بود و انگار  يعاد. بود  ینه اخم داشت و نه عصب گهیاهسته به طرفم اومد ، د يبا قدم ها یبرگشت ، وقت یوقت

 . فتادهین یاتفاق چیه

 .تر گفت  يعاد یلینشست کنارم و خ اروم

 ؟ میزد یحرف م یچ يدرباره  میخب داشت – يرمهدیام

 یم دیبا. درد من نبود  يموضوع به وجود اومده به کجا برسه ؟ سکوت دوا يخواست با سکوت درباره  یم

 .گفتم 

 .بود دهن باز کردم  يا یبا هر سخت نیهم يبرا

 !بدم  حیرو توض يزیچ هی دیبا – من

 . میزن یبعداً راجع بهش حرف م – يرمهدیام

 .دفعه من دستم رو به عالمت ادامه ندادن جلوش گرفتم  نیا

 نیا يادامه  يحرف زدن ، برا يباشه به جا ازیممکنه بعدش ن. مهمه  یلیخ. مهمه . بگم  دیبا. نه  – من

 .گفتم  یزودتر م دیبا.  یفرصت فکر کن

 . دنهیشن يو نشون داد اماده  مکتین یداد به پشت هیتک

تا . حرف بزنم تا زودتر راحت شم  ایتونستم با سرعت نور از پو یگرفت و م یرو دور تند قرار م زیهمه چ کاش

 .کنه  دایرفتن پ لیتا اون ترس نشسته تو تنم م.  هیچ يرمهدیزودتر بفهمم عکس العمل ام

و من . ، خود خود مرگ بود  يرمهدیچون ترس از دست دادن ام. گن ترس برادر مرگه و واقعاً راست گفتن  یم

 یدونستم احساسمون دو طرفه ست ، وقت یم یوقت. کردم  یبدنم تجربه ش م يداشتم با تک تک سلوال

 . شد با مرگ  یم يمحبت عاشقانه ش رو تجربه کرده بودم ، نداشتنش مساو

 . دمیکش یقیعم نفس

انقدر رابطه مون  یالبته هنوز بهش بله نگفته بودم ول. ازدواج کنم  ایقرار بود با پو مایقبل از سقوط هواپ – من

بابام  دیبا صالحد شیبعد از خواستگار. شه به ازدواج  یه ته اون رابطه ختم مبود که مطمئن باشه ت یمیصم

رفت و آمدمون  شتریباهاش آشنا شدم و ب یمهمون هیاز اول تو .  میبا هم رفت و آمد داشت شتریب ییآشنا يبرا

 ..... يبا لباسا.... حجاب  یب.  ایهم شد رفتن به همون مهمون

و آسمون  نیبه شدت باهاش مخالفه و اگر زم يرمهدیدونستم ام یکه م ییزهایسخت بود اعتراف به چ چقدر

 .  دهید ییمن رو با چه لباس ها ایپو نکهیسخت بود گفتن از ا. گرده  یبشه از اعتقادش بر نم یکیهم 
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 ایبه پو ي "لعنت  ".  ادیتا نفسم بند ب ارهیدور گردنم قرار گرفته و دائم بهش فشار م یکردم دست یم حس

 .رابطه بود  نیما گفتن هم يقسمت ماجرا نیبدتر. فرستادم 

 . دمیکش یقیعم نفس

باعث  نیکردم قراره زنش بشم و هم یفکر م شهیباور کن هم یول. چند بار . بار  هینه . دستمم گرفته  – من

 میخواستم بعد از برگشتن از مسافرت بهش بله بگم و رسماً نامزد ش یم. بره  شیپ ينجوریشد رابطه مون ا یم

 . ختیبه هم ر ور یتو همه چ دنیاون سقوط و د یول.  مونیعروس يدنبال کارا میو بر

 .کرد  یکه بند دلم رو پاره م يگره ا. ابروهاش افتاده بود  نیب يا گره

 .عوض شد  میکردم با تموم صداقتم بگم که به خاطر حرفاش زندگ یرو بستم و سع چشمام

هم .  نیبه دلم نشست. و روم کرد  ریکنم اما حرفات ز تتیخواستم اذ یشد ؟ اولش فقط م یدونم چ ینم – من

که  يطور.  یاثر خودت رو گذاشت.  دمیشن یکه م يزیکه بودم و چ يزیچ نیمعلق شدم ب. تو و هم حرفات 

رو  یگفت یکه تو م ییخدا ایبدم  مهبه راه قبلم ادا دیدونستم با ینم گهید. تمرکز نداشتم  گهیم دبرگشت یوقت

 .کنم  میوارد زندگ

نداره  انیجر یخوب زیچ چیداد تو ذهنش ، ه یاون اخما نشون م. کرد  یکاش اخماش رو باز م. باز کردم  چشم

. 

 .ادامه دادم  ناچاراً

 یم. فاصله گرفتم  ایاز پو اریاخت یچون با اون عدم تمرکزم ب. حکمت خدا بود  دیبه قول خودت شا – من

نه ؛ که نتونست  ایادامه بدم  ایتونم با پو یکه م رمیبگ میخواستم به فکر و راهم سمت و سو بدم ، بعد تصم

رو  گهیتر ددخ هیهم نگذشت که  فتهه هی.  یاز همون اول شروع کرد بدخلق. فاصله رو تحمل کنه  نیکوچکتر

رو  یکیکنم  ینم شیهمراه ایگفت فقط باهاش دوسته چون من تو مهمون یم. کرد  شیهم وارد زندگ

 نیبود من نتونستم با ا یدل بده ؛ هر چ عیبود که سر نیذاتش هم ایدونم از قصد بود  ینم. کرده  نمیگزیجا

 .کرد  دیهر دفعه هم تهد. چند بار  هبار ک هینه . دعوامون شد .  امیکارش کنار ب

 .به سمتش  دمیچرخ

. به قول خودش  رهیخواست زهر چشم بگ یم. بود  ایخواست بزنه بهم پو یکه اون شب م ینیاون ماش – من

ذاره اب خوش از  یگه نم یم. کنه  یم بمونیهمه جا داره تعق. کرد  دیبازم تهد. االنم باز اون بود که زنگ زد 
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تو صورتم  ختیموهام ر یشالم رو باز کردم و ک یک دمیکرد که نفهم میانقدر حرفاش عصب. بره  نییگلومون پا

 . 

دادم سرم  یم حیترج. سکوتش رو دوست نداشتم . کرد  یپاش نگاه م يشده بود و داشت به جلو شتریب اخمش

 .رو ندارم اما سکوت نکنه  اقتشیبگه من ل. خورم  یبگه من به دردش نم. داد بزنه 

 نیبه اجبار هم که شده ا يزیچ هیخواد  یچقدر دلت م. شه  یقابل تحمل م ریوقتا سکوت چقدر بد و غ یگاه

 . سکوت رو بشکنه 

 !کنم  ریتعب یرو به چ يرمهدیو من مونده بودم سکوت ام. کرد  ریشه به چند هزار حرف تعب یسکوت رو م هر

 .نکرد  يرییتغ یول. اخمش  خشک شد به صورتش و چشمم

 .قطع نشد  یپر حرصش ، ول يخشک شد به نفس ها چشمم

 .مشت شده ش و باز نشد  يخشک شد به انگشت ها چشمم

 .پاش که ، ساکن نشد  يخشک شد به تکون ها چشمم

 تو را ؟ شانیچه مانند کنم حال پر به

 ی؟ من رو م ادیروند ؟ با داد ؟ با فر یدش ممن رو از خو يچه جور. تو دلم به راه افتاد  يهم ولوله ا باز

 ؟ رونیکرد ب یپرت م شیشکست و بعد از زندگ

موضوع بگذره ؟  نیاز ا یراحت نیبه ا يرمهدیمثل ام يشد مرد یمگه م! خواست  یمن رو نم گهید مطمئناً

 شد ؟ الشیخ یشد ب یمگه م

 .کنه  دایمشکل پ دنشیدادم که با شن یبهش حق م دیخودم با گفتنش مشکل داشتم پس با یوقت

تا  میکرد یکه فکر م ینه زمان!  میکرد یموانع رو هموار م يهمه  میکه داشت یگفتم و نه وقت یاز اول م دیبا

 . میشد یدل م کی میکه هر دو داشت ینه موقع. نمونده  یشدنمون راه یکی

 .گفتنم  رید؛ ظلم کردم با  مونی، به خوشبخت يرمهدیبه خودم ، به ام من

 .حس تکون خوردنش برگشتم به سمتش  با

 .و آروم گفت . کرد  نییصورتش گذاشته و چند بار باال و پا يهاش رو رو دست

 . طونیش اهیلعنت خدا بر دل س. نچ  – يرمهدیام

 از ته دل بهش لعنت فرستاد ؟ نجوریکرد که ا یم کاریداشت با ذهنش چ طونیش

 . ستادیشد ا بلند
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 . میقدم بزن یکم نیبلند ش – يرمهدیام

 .نگاهش به رو به روش بود . نگاهش کردم  مات

مردد مونده . باهام حرف بزنه چه برسه به قدم زدن  یاون حرفا حاضر باشه حت دنیکردم بعد از شن ینم باور

 .خرد بشم  بزنه که بدجور یبخواد حرف دمیترس یم. رو نداشت  شیهمراه يارایپاهام . رفتن و نرفتن  نیبودم ب

 .به سمتم  برگشت

 .  نیبلند ش – يرمهدیام

 .تونم  ینم – من

 .که بتونم نشسته حرف بزنم  ستیانقدرا حالم خوش ن.  میحرف بزن دیبا – يرمهدیام

 .رابطه رو هم قبول دارم  نیا یتمومش کن يخوا یم. قبول دارم  دهینشن یبگ يخوا یم یهر چ.  امینم – من

 .شد  یعصب

بلند . میبخون دیرو با یهمه چ يقضاوت کنم و حکم بدم که فاتحه  عیاگه منم بخوام مثل شما سر – يرمهدیام

رو هم به هم  ایدن ياالن همه .  نیسیقول و قرارمون هم وا يپا نیسادیاشتباهتون وا يهمونجور که پا.  نیش

 . شه  یشه و نه گذشته پاك م یعوض م يزینه چ میزیبر

 .شد  شتریب اخمش

 یم مونمیفردا تو زندگ یعنی؟  نیزن یجا م عیشما سر ادیم شیپ يفهمم چرا هر مسئله ا یمن نم – يرمهدیام

باشه ،  يقو دی؟ زن با میبا هم ادامه بد میتون ینم گهید نیبگ ی؟ با هر اتفاق و سخت نیباش ينجوریا نیخوا

رو باز  مونیزندگ يتونم گره ها یم ینانیاطممن با چه  نیجا بزن قهیاگر قرار باشه هر دق. پشت مرد باشه  دیبا

 کنم ؟

 . ستادمیشدم ا بلند

 . ادیبا اعتقادات تو جور در نم زایچ نیا.... گفتم  یزودتر م. زدم  یزودتر حرف م دیمن با.. خب  – من

اون شبم . که بدون فکر پا جلو بذارم  ستمین یفکر نکردم ؟ آدم زایچ نیبه ا نیکن یچرا فکر م – يرمهدیام

 .رو کرده بودم  زایچ نیفکر ا نیپس مطمئن باش. خوام با عقل جلو برم  یگفتم ، م

 ! یخبر نداشت يزیتو که از چ – من

 . دیکش یقیعم نفس
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 اتونیربط داشته ؟ مگه مهمون نیکه گفت ییآقا نیبه آ دنتونیمگه حجاب شما و طرز لباس پوش – يرمهدیام

 نیکرد ی؟ مگه با نامحرم راحت برخورد نم نیدیپوش یخواسته لباس نم یتلط نبوده ؟ مگه هر جور دلتون ممخ

 ؟

 فکر کرده بود ؟ زایچ نیاز قبل به ا. کردم  ینگاش م ناباور

که قلبم مهرتون رو تو  لیمسائل فکر نکرده اومدم جلو ؟ همون اوا نیبه ا نیکن یچرا فکر م – يرمهدیام

دست دادنتون با  دمیکه با چشم خودم د یبه خصوص اون شب. رو  زایچ نیخودش جا داد ، بارها به خودم گفتم ا

 یکه لحظه به لحظه بهتر از قبل م ،مثل حجابتون .  دمید یهم م گهید يزایهربار چ یول. پسر خاله تون رو 

پس .  دمیرو د شرفتتونیمثل کودك نوپا ، قدم به قدم پ. ا کردنتون دع. روزه گرفتنتون . نماز خوندنتون . شد 

 يبچه ا چوقتیه. افته  یبچه راه نم نیسر راهتون مانع بذارم و بگم ا نهیباشم نه ا یخوب يکردم راهنما یسع

 یدر مقابلش صبر م. کنن  یخورد طردش نم نیاگر زم ایکنن  یراه بره دعوا نم ستیبلد ن نکهیرو به صرف ا

 . به کمک نداشته باشه  يازین گهیرن تا د یم شیکنن و آروم آروم باهاش پ

 .پلک رو هم گذاشت  اروم

 . که به خاطر گذشته بازخواستتون کنم  ستمیمن خدا ن – يرمهدیام

 .رو باز کرد  چشماش

کشونه  یش مشما رو به طرف خود اقیاشت نیو باز هم با ا نیکرد ییدونه چه کارها یخدا م یوقت – يرمهدیام

صدبار خدا رو شکر کنم که مهر  دیکه خدا مشتاقشه پشت کنم ؟ هر روز با يبنده ا نیم که به ا کارهی، من چ

دلم محکم کرده که با هر باد نا موافق ،  واش رو ت شهیر يو به قدر. که دوسش داره رو انداخته تو دلم  يبنده ا

 .نخوره  یتکون نیکوچکتر

 .اشتن کرد آروم قدم بر د شروع

و  نیکنه ، مطمئن تر به خدا اعتماد کن وستونیاز رحمت خوا ما طونیش نیبذار نکهیا يبه جا – يرمهدیام

 ینم رییبنده ش ، تغ شیخدا و نه پ شینه پ زایچ نیا يچندباره  دنیشما با شن گاهیجا.  نیمحکم تر از قبل باش

 . کنه 

 .قدم برداشتم و پشت سرش راه افتادم  آروم

لعنت  دیبا رهیمقدس شکل بگ وندیپ هی، نذاره  زایچ نیا يادآوریخواد با  یهم که م یطونیبه ش – يرمهدیام

 .فرستاد 
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 کردم ؟ یم کاریگفتم ؟ چ یم یچ دیبا

 .اومد  یکم م يرمهدیام یهمه خوب نیا شیپ یواژه و حرف هر

 بودم ؟ یخدا نبود ؟ اگر بود ، پس من ک نیآدم احسن الخالق نیا

 شهیکه هم یمن. از من بود  شتریب یلیخ اقتشیکردم ؟ به خدا که ل یم کاریچ دیآدم با نیدر مقابل ا من

 .کردم  یعجوالنه قضاوت م

 از جناب دوست یعاطفت دیام دارم

 به عفو اوست  دمیو ام یتیجنا کردم

 که بگذرد ز سر جرم من که او دانم

 .......فرشته خوست  کنیوش است ول يپر گرچه

. درستکار کنه  يخواست خودش رو عروس خونواده  ینبود عقب بکشه و با زور م یراض کایخود نبود که مل یب

 .به دست آوردنش تالش کرد  يبرا دیهست و با يرمهدیتو وجود ام يدونست چه گوهر یاون بهتر از من م

 . دادم  یکه الزم بود ؛ م ییهر بها. دادم  یگوهر رو از دست نم نیمن ا!  نه

 .سم .تونستم بپرم بغلش و از فرق سر تا نوك انگشتش رو ببو یکه کاش م اخ

 .کردم  صداش

 ؟ يرمهدیام – من

 .در حال قدم برداشتن جواب داد  همونجور

 بله ؟ – يرمهدیام

 .بر نداشتم  شتریقدم ب هی

 ؟ يرمهدیام – من

 . دیبه سمت عقب چرخ یحال قدم برداشتن به جلو ، کم در

 ه ؟بل – يرمهدیام

 .خواست تا جونم رو فداش کنم  یجانم از ته دل م هیمن دلم ....  نه

 . ستادمیا

 ؟ يرمهدیام – من

 .به طرفم  دیو چرخ ستادیا
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 . نیشنو ی، نم میرو تا محرم نش نیخوا یکه م یاون – يرمهدیام

 .؟ اعتراض کردم  دیکجا فهم از

 ! يرمهدیام – من

 . دیخند

 . نیدار یبر نم طنتیهم دست از ش طیشرا نیتو بدتر – يرمهدیام

 .تکون داد  يسر

 .دختر  نیال اله اال اهللا از دست ا – يرمهدیام

 .زد آرامش بخش  يو بعد لبخند. رو گاز گرفت  لبش

شما رو  يطنتایش نیتونم ا یکه من نم میمحرم بش دیفطر و جا به جا شدنمون ، با دیبعد از ع – يرمهدیام

 !کنترل کنم 

 .منم شل شد  شیحرم شدن اومد ، نکه اسم م آخ

من و له له  يدستا يهمه سرد نیهمه کنترل نگاه ، ا نیا. وجود نداشت  گهید يهمه دور نیمحرم شدن ا با

 .دستاش  ياز هرم گرما ينفس ؛ داشتن ِذره ا هی يزدن برا

. تابش بود  یکه دل هر دومون قبولش داشت و ب یتیمحرم.  يرمهدیمثل خواب بود محرم بودن با ام برام

تعلق ما به هم بود نه از سر اجبار و  يکه نشون دهنده  یتیمحرم. خونواده هامون بود  تیکه با رضا یتیمحرم

 .تو کوه  تمونیمثل محرم. زنده موندن  يبرا

 .  بودم زیبود که از مهرش لبر ي، محرم بودن با مرد زیچ نیمن بهتر يلحظه برا اون

چقدر دل . رو خورده بودم  ییروزا نیچقدر حسرت داشتن چن. لحظه ها من دعا کرده بودم  نیا يبرا چقدر

 !دل بسته بودم  دیبودم و چقدر با ام دهیبر

 .دادم  یلحظه رو هم از دست نم هیدونستم ؛  ی، که اگر م یچ یعنی يرمهدیدونستم محرم بودن با ام ینم و

 .و حرف دلم رو زدم . جلو رفتم  یقدم

 ؟ ریچرا انقدر د – من

 .نگاهش ؛ گذرا ، صورتم رو نوازش کرد  می، باز هم نس يلحظه ا يبا حسرت گفتم که برا چنان

 .داد  رونیب نهیرو آروم و با طمأن قشیعم نفس
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تونم  یم شلوغه و نمسر یلیهم من تو بانک خ گهید يهفته .  ایاح يهفته که شهادته و شبا نیا – يرمهدیام

 . یبعد از اسباب کش يمونه برا یم.  میدار یهم اسباب کش دیروز ع. مراسما برسم  نیراحت به ا الیبا خ

 . دمیپرس متعجب

 ؟ یاسباب کش – من

 .زد  يتکون داد و لبخند يسر

 . میخونه رو فروخت – يرمهدیام

 چرا ؟ – من

 .جواب داد  يا هیاز مکث چند ثان بعد

بخرم که  ینقل يخونه  هیکه دارم  یمقدار پول هیو  نمیوام گرفته بودم که اگر بشه با فروش ماش – يرمهدیام

دومش مال ما  يکه طبقه  میدو طبقه بخر يخونه  هیدادن با فروش خونه و گذاشتن همون وام ،  شنهادیبابا پ

 .  میریجمع و جور بگ یعروس هی میتون یکه دارم م یو با پول. فروشم  یرو نم نیماش گهید ينجوریا. باشه 

 . دیپرس دیترد با

 کنار مادر شوهر و پدر شوهر ؟ یو زندگ یجور عروس نیبا ا نیکه ندار یمشکل – يرمهدیام

 .  یمن بهشته و پر از دلخوش يدونست که جهنمم با حضورش برا ینم

 . رو تحمل کنم  يزیدونست که من به خاطرش حاضرم هر چ ینم

 نیدونست که ا ینم. رو رها کنم  یبندگ نیا ستمیمحبتش کرده که حاضر ن يدونست من رو چنان بنده  ینم

 . دیسوال رو پرس

 .گفتم  نانیقرص شدن دلش با اطم يبرا. به طرفش برداشتم  یقدم

 .کنم  یهم زندگ ایبا تو حاضرم ته دن – من

کمک ، باز  انیاگر دست و پا و نگاه آدم هم ب یحت .احساسات آدم  انیب يوقتا واژه ها هم کم هستن برا یگاه

 .شه  یهم حق مطلب ادا نم

 . از زبون واژه ها حرف زد  ریغ یبا زبون دیبا یگاه

که  يزیکه گفتم ، به چ يزیو من به خودم قول دادم عمل کنم به چ. حرف زدن ، عمل کرد  يبه جا دیبا یگاه

تونستم جواب  یم ينجوریا دیشا. خارج از حد توانم  یاگر سخت بود ، و گاه یحت. داد  یم جوالن م شهیتو اند

 .رو بدم  يرمهدیام یهمه خوب نیا
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 .هم بکنم باز هم چند پله ازش عقب ترم  يکه زد باعث شد بفهمم ، هر کار یحرف اما

 .زد و گفت  يلبخند

 . یهمه خوب نیممنونم بابت ا – يرمهدیام

 بود ؟  یچ يرمهدیاگر من خوب بودم پس ام نکهیمن رو گذاشت تو بهت ا و

 دادم ؟  ینبود اگر به خودم لقب خوب بودن رو م فیح

رو دنبال  "خوب بودن  " گهید يوجود داشت ، آدما ایتو دن يرمهدیمثل ام یکس یبود وقت یانصاف یب قطعاً

 .  دنیکش یم دكیخودشون 

همه  يرو برا شونیداد ، و خوب یقرار م يتپه ا يجدا و باال  گهید يرو از ادما يرمهدیمثل ام ییخدا آدما کاش

 .خوب بودن رو  رنیبگ ادی گهید يکرد تا ادما یم انیع

 .تفکر جدا کرد  يایمن رو از دن اروم

 ؟ میحاال حرف بزن – يرمهدیام

 .رو هم گذاشتم  چشم

 . میبزن – من

. و محکم میاز اندازه مصمم بود شیهر دو ب رنبایا یول.  میو نشست میرفت يا گهید مکتیبه سمت ن دوباره

 .حرفامون  يرو ستادنیا يمحکم برا

 .و لحنش باعث شد خوب گوش کنم . شروع کرد به گفتن  يجد یلیخ

 باشه ؟.  میبکن گهیفکر د هیتا  نی؛ بگ نیهر جا که موافق نبود. زنم  یمن حرفام رو م – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 .باشه  – من

 ؟ نیندار یمشکل گهیدر مورد رفت و آمد با خونواده ها که د – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 ؟ یمختلط چ يایفقط عروس. نه  – من

شه آدم تو لحظه  یباعث م ینیب شیقابل پ ریغ ياتفاقا یگاه. به وقت خودش  نیاون رو بذار – يرمهدیام

 .  مینر ایعروس نیااز  یفقط از االن بگم که ممکنه به بعض.  رهیبگ یخاص میتصم

 . دیارز یم ایسخت نیبه ا يرمهدیبود قبولش ، اما بودن با ام سخت
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 . باشه  – من

اگر قرار باشه بر نرفتنمون حتماً . کنم  لیرو بهتون تحم يزیچ چیخواد ه یدلم نم نیمطمئن باش – يرمهدیام

و ممکنه  ادیازش خوشم نم نیباور کن. دم  ینم یقول چیدر مورد کراوات هم بگم که ه. گم  یرو م لشیدل

 يعکسا يبرا مونیدم شب عروس یم لاما قو.  شهی؛ نه هم یالبته گاه. به خاطر شما ازش استفاده کنم  یگاه

 .تونم بدم  ینم یقول نیاز ا شتریب. ازش استفاده کنم  هیآتل

 .  هیکاف نمیهم – من

 نیزنونه هر جور دوست دار يایتو مهمون.  امیکنار نم يجور چیمن با جوراب نازك و لباس تنگ ه – يرمهدیام

 ..که مرد نامحرم هست  ییجا یول نیلباس بپوش

 .وسط حرفش  دمیپر

 فقط رنگ لباسم ؟. باهاش ندارم  یمشکل. قبوله  نمیا – من

 . نباشه  یمدل نیا يو رنگا یتو چشم نباشه ، قرمز و صورت یلیرنگش خ – يرمهدیام

 .و با لحن خواهشانه اضافه کرد  رو کج کرد سرش

 .نباشه  دمیسف – يرمهدیام

 . دمیخند

 .نباشه  دمیسف. باشه  – من

 ! نیقبول کن یراحت نیکردم رنگ لباس رو به ا یواقعاً فکر نم. ممنونم  – يرمهدیام

 .گفت  ینم ينجوریاز دلم خبر داشت ا اگر

 . نیتق تقش رو کنترل کن يفقط خواهشاً صدا. ندارم  یبا کفش پاشنه دارتون مشکل – يرمهدیام

 .حواسم هست  – من

گوش دادن به آهنگ مورد عالقه تون  يکه برا ستمیتو خونه ن يدر مورد آهنگ هم بگم ، اونقدر – يرمهدیام

 یوقت.  نیارزش داشته باشه که براش وقت بذار نیکن یکه گوش م یآهنگ نیفقط قول بد.  نیدچار مشکل بش

 . نیکه خواننده ش زنه صرف نظر کن ییآهنگ ها دنیمن خونه هستم از شن هم

کرده بود تا  یسع يزیتو هر چ. آماده کرده بودم  زایچ نیسخت تر از ا يخودم رو برا.  دمیکش یقیعم نفس

 . ادیکه دوست داشتم کنار ب ییزهایتونه با چ یاونجا که م
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 .ندارم  یمشکل نمیبا ا – من

رو  نیخوا یهر وقت م. آدم متشخص نباشه  هیکه خارج از عرف  یندارم تا زمان یبا مد هم مشکل – يرمهدیام

 ستهیکه شا یاگر وقار و متانت. ده  ینشون م يشما رو چه جور تیاون لباس شخص نینیاول بب نیمد لباس بخر

 .  نیذاره ، اونوقت انتخابش بکن یم شیرو به نما هیرانیزن ا هی ي

. کردم  یها عادت م دنیلباس پوش نجوریبه ا دیالبته من با. رو بزنم  زهایچ یبعض دیق دیبا یعنیحرفش  نیا

داشته باشم و خواه ناخواه  يآزادانه ا يتونستم مثل قبل انتخاب ها یاقوامش نم يرفتن به خونه  يچون برا

 .پس قبول حرفش چندان سخت نبود . شد  یانتخاب هام محدود م

 .قبول دارم  نمیا – من

محرم ها  میبگم که تو خونه و حر دیکردنم با یطونیو بلند حرف زدن و ش دنیدر مورد بلند خند – يرمهدیام

 .. یول.  هیدونم خودخواه یم. خودم باشه  يهاتون فقط برا طنتیدم ش یم حیترج یول. نداره  یاشکال

 .کرد  سکوت

 .سکوت کردم تا حرفش رو کامل کنه  منم

 .. طنتیآخه با ش – يرمهدیام

 . هم حرفش رو خورد  باز

 .گفت  عیو پشت به من سر ستادیشد ا بلند

 . نیش یم یبه چشم آدم خواستن یلیخ طنتیبا ش – يرمهدیام

 یاومد و دوباره کنارم نشست با حرف یوقت یول.  دمیکه شن يزیلحظه شک کردم به چ هیگفت که  عیسر انقدر

 . دمیدرست شن دمیکه زد ، فهم

دونم چرا هر  یاما نم. اومد  یکردن خوشم نم یها م طنتیش نیکه از ا ییوقت از دخترا چیه – يرمهدیام

 . بود  نیریحرف و حرکت شما برام ش

 .زد  يلبخند

 !کنه  ینم رییشبه انقدر تغ هیوگرنه که آدم . کار خدا بوده  نمیدونم ا یم – يرمهدیام

 . گفت  یم راست

 !  میشد یو هم نظر نم کدلی،  يهمه اختالف فکرخدا بود که با اون  کار

 .کردم  یقبولشون م یشدم و به راحت یخدا معجزه کرده بود که من با حرفاش جادو م انگار
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 .کردم  کیخودم رو بهش نزد یکم

 سرت شلوغه ؟ یلیخ گهید يهفته  – من

 . یلیخ – يرمهدیام

 ؟ نمتیب ینم یعنی – من

 . دیکش یقیعم نفس

 . ارهیدونم دلم طاقت ب یم دیبع – يرمهدیام

 .تونم  یمنم نم – من

شه و روزا زودتر  یدو هفته ؟ حداقل سرتون گرم م نیتو ا نیبچه ها رو بذار يبرنامه  نیخوا یم – يرمهدیام

 .گذره  یم

 بچه ها ؟ يبرنامه  – من

 .تون  یاضیر سیتدر – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 . خوبه . آره  – من

نگران  گهید. خوب اومد  یلیخ. از حاج عمو خواستم برام استخاره کنن . رفت بگم  ادمی یراست – يرمهدیام

 . نیاون نذرتون نباش

 .تو بود  ی؟ آخه نذرم ؛ نذر سالمت یمطمئن – من

 .زد  يلبخند

هر که از جانب ما بود ،  یرحمت نیو ا "بود  نیکه اومد ا يا هیآ یچون معن. خدا مطمئنم کرد  – يرمهدیام

 " میده یسان او را پاداش م نیسپاس دارد بد

 بود ؟ یچ تتین – من

 ازدواجه ؟ نیو حکمتش به ا هیازدواج راض نیکه با توجه به اون نذر ، خدا به ا – يرمهدیام

 .شد  یداشت خود به خود جور م یانگار همه چ.  نیاز ا نمیا.  دمیکش یراحت نفس

 .گفت  آروم

 . میمعطل کرد یکاف يفکر کنم به اندازه .  هیبق شیپ میبر گهید نیاگر موافق – يرمهدیام
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 .تکون دادم و بلند شدم  يسر

 .کردنمون باشه  ریکنم حواسشون به د یفکر نم – من

 میبرس یقطع ي جهینت هیدونن امشب قراره بوده به  یم. مطمئناً صبر کردن تا حرفامون تموم شه  – يرمهدیام

 .شد  یاالنم منتظرن بدونن چ. 

 . دمیخند

 .دونم  یم دیدونن ؟ بع ینم یعنی – من

 .زد  يلبخند

 .پدر و مادرا از دل بچه هاشون خبر دارن  – يرمهدیام

 .، حسرت بار گفتم  يزیچ يآور ادیاما با  میافتاد راه

 ..... يوا – من

 . ستادمیا و

 شده ؟ یچ – يرمهدیام

 . دهنم گرفتم  ي، دستم رو جلو ناباور

 شده ؟ یگم چ یم – يرمهدیام

 !گفتم  یوقت دروغ نم چیمن که ه.  دیکه بدجور پشتم لرز آخ

 .کردم  بغض

 .به اون دوتا پسر دروغ گفتم . دروغ گفتم  – من

 .کرد  اخم

 رو ؟ یچ – يرمهدیام

 !گفتم  یوقت دروغ نم چیمن ه. تموم شده  میدروغ گفتم شارژ گوش – من

 .دادم ، گفتم  یوقت انجام نم چیکه ه ياز انجام کار یبا ناراحت و

. هول شدم ؛ دروغ گفتم . مثل اون شب تو پاساژ ، به خاطر حرف زدنم با اون پسرا دعوامون شه  دمیترس – من

 .خدا  يوا. کرده  ریته حلقم گ يزیچ هیکنم  یگم ، تا چند روز حس م یهر وقت دروغ م

 .رو بست  چشماش

 ! نیپس از ترس من دروغ گفت – يرمهدیام
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 .خواستم مثل اون شب بشه  ینم – من

 .به حالت تأسف تکون داد  يسر

 !گفت ناچار شده دروغ بگه  یراست م شهیکه هم یکردم من که آدم کاریچ – يرمهدیام

 .خودم بود  ریتقص – من

 .دروغ من بودم  نیا یباعث و بان. گناهتون به گردن منه  – يرمهدیام

 . دنشیچه گفتنش چه شن. کنه  یغ حالم رو بد مدرو. کردم دروغ نگم  یسع شهیهم – من

 .خصلتتون هم بود که من رو جذبتون کرد  نیهم – يرمهدیام

 .برام فاجعه بوده  یول. ندادم  تیوقت به گناه بودن و نبودنش اهم چیمن ه – من

 .االنم گناه دروغتون به گردن منه .  نیبد تیبه گناه بودنش اهم دیبه بعد با نیاز ا – يرمهدیام

 . زهیر یعمد به هم م ریدروغ غ نیدونم تا چند روز اعصابم به خاطر ا یم – من

 . شترینه ب. چند روزه باشه  یهر دومون ، ناراحت يتاوانش برا دوارمیام – يرمهدیام

 عمد ، تاوان داره ؟ ریمگه کار غ – من

 . نه  رعمدیغ – يرمهدیام

 ...پس  – من

 .خدا از دل آدما خبر داره .  نیبهش فکر نکن – يرمهدیام

 . میرفت هیهم به سمت بق همراه

بوسه . لب ها نشست و نگاه ها مهربون تر و آشنا تر شد يرو یقی، لبخند عم میحرفامون رو گفت ي جهینت یوقت

 . تر کرد  قی؛ لبخند همه رو عم میشونیپ يپر مهر طاهره خانوم رو ي

تر کرد و تعهدم رو نسبت بهش  قیعم يرمهدیهمون نگاه ها و لبخند ها باعث شد تعلق خاطرم رو به ام دیشا و

 . شتریب

*** 

 .آروم اومد و آروم گذشت  ایاح يها شب

 .مسجد  میرفت يرمهدیام يسه شب همراه مامان با خونواده  هر
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 ایبودم  دهینشن ایعمر  هیکه  ییهر سه شب من بودم و دعاها و حرفا.  میخوند ریجوشن کب يسه شب ، دعا هر

 .توجه بودم  یبهش ب

نوشته  یچ دمیفهم ینم نکهینه ا. بود  نیمن سنگ يترجه ش هم برا. دعا رو خوندم  ياول ، فقط ترجمه  شب

 !که از خدا گفته بود  یبلکه مونده بودم تو اون همه صفات... نه . 

 . یشد عاشق مالکش بش یباعث م ییکه هر کدوم به تنها یبودم و صفات من

 .خوندم  ی، دعا رو به عرب یدوم با سخت شب

نه به خاطر خواستن .  ختمیاشک ر هیبق يرو نگاه کردم و هم همپا شیسوم هم دعا رو خوندم ، هم معان شب

 .بودم و با تموم وجودم درك کرده بودم  دهیکه با چشم د یصفات قشنگ ياز خدا که برا يزیچ

. کرد  یرو و اجابت م ییهر دعا دیشن یکه م یراست. که اجابت کننده بود  یراست! ... دعاها  ياجابت کننده  يا

  جواب گذاشته بود ؟ یمن رو ب يمگه تو اون چند ماه ، دعاها

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

آورده بودم  مانیکه بهش ا ییبه واقع خدا! ...  دهایام يمنتها يبرطرف کننده بالها ا يآمرزنده خطاها ا يا

 يکه بال ییخدا. من در گذشته بود و باز هم جواب دعاهام رو داده بود  يکه از خطاها ییخدا. بود  نیهم

 .بود  يهر کار يبرا دمیکه ام ییخدا. کرده بود  بمیرو نص يرمهدیمثل ام یسقوط رو ازم دور کرده بود و کس

که به هر که دوستش  يا. و فرمانبردارش دوست است  عیکه به مط يا. خواننده اش اجابت کند  يکه برا يا

 نیمن به واقع تک تک ا! .... خواهد نگهبانست  یهرکس که از او نگهبان يکه برا يا. است  کیدارد نزد

نذر کردم  يرمهدیسالمت ام يکه برا ینزما........  مایسقوط هواپ..... تو کوه . بودم  دهیصفات خدا رو با چشم د

 .......بهم ابراز عالقه کرد  یوقت.... سالم برگشت  يرمهدیام یوقت.... 

 کردم ؟ یم کاریچ دیپروردگار با نیدر مقابل ا من

 يدعا خوندن ، تموم اتفاقات از لحظه  نیانگار در ح. باز کرد  شتریو ب شتریمن رو ب يدعا چشما يتکه ا هر

 .در اومده بود  شیذهنم به نما يتا همون لحظه بر پرده  مایسوار شدن به هواپ

انگار . کرد  یم شتریآدم رو ب تیمسئول. کرد  یشناخت خدا ، حال ادم رو عوض م. گفت  یراست م يرمهدیام

 .افتاد  یم انیخدا ، تو وجود آدم به غل يها یخوب یحس تالف
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کرد من به حرفاش  یاون به حفم گوش م یباشم ؟ چرا وقت يبد يخالق انقدر خوب بود ، چرا من بنده  یوقت

 .از حد داشت  شیکه بهم لطف ب ییخدا يقدم رو برداشتم برا نیتوجه باشم ؟ پس اول یب

 یسخت بود ول. داشته باشم  ینظر کل دیتجد هیگرفتم در مورد پوشش و حجابم  می، تصم ایآخر اح شب

 .کنم  یروز عادت م هیدونستم که باالخره  یم. نبود  رممکنیغ

رسوندم و  يرمهدی؛ خودم رو به ام میرفت یم ادهیپ نیتا مکان پارك ماش میداشت یاز خروج از مسجد ، وقت بعد

 .باهاش هم قدم شدم 

 . داشت  یقدم بر م نهیطمأن با

داد  یقرمزش نشون م يبه خصوص که چشما. خواستم خلوتش رو به هم بزنم  یاول نم. کردم تو فکره  حس

 . با خدا خلوت کرده  یداشته و حساب يشب پر سوز

 .آروم گفتم  نیهم يبرا. طرح سوالم بود  يفرصت برا نیبهتر اما

 ؟ هیحجاب چ يفلسفه  – من

 .صورتم متوقف شد  کینزد ییو جا دیبه سمتم چرخ نگاهش

 ؟ نیکن یفکر م یخودتون چ – يرمهدیام

 . میخودمون رو جلو نامحرم بپوشون دیکه با نهیدونم ا یکه م يزیچ.. خب  – من

 ؟ نیدون یچراش رو م – يرمهدیام

 .نه  قیعم – من

 يمرد رو طور یعنیتونه به طور همزمان چهارتا زن داشته باشه  یگه مرد م یم ی، خدا وقت نینیبب – يرمهدیام

زود عاشق  یعنی. خوره  یتکون م یقلبش به راحت یعنی. تونه در آنِ واحد عاشق چهارتا زن باشه  یکه م دهیآفر

 . مرد رو تو قلبش نگه داره  هیکه فقط عشق  ستیمثل زن ن. شه  یم

 . دیکش یقیعم نفس

آدما ، زود  یبعض.  دهیطور آفر نیخدا زن رو ا.  باستیزن لوند و ز یاز طرف. مرده  عتیطب نیا - يرمهدیام

.  ضهیخود خدا قلباشون مر يبه گفته هم  یبعض. احساسشون دارن  يرو يکنترل کمتر. شن  یعشق م ریدرگ

خدا .  رنیگ یو آرامش رو از زن م تیامن يبهونه ا نیچون به کوجکتر. زن  یشن آفت زندگ یجور آدما م نیا

 نکهیبه خصوص ا. مونه  ینم یآدما باق نیا یفرصت طلب يبرا ییجا گهیگه اگه زن خودش رو بپوشونه د یم

 . کنن  یهست هم رحم نم يا گهیکه در عقد مرد د یآدما به زن نیا
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 .رو به رو به رو دوخت  نگاهش

 یبه خودش اجازه م يمرد یوقت. شدن  دهیاز هم پاش زهایچ نجوریاز خونواده ها به خاطر ا یلیخ - يرمهدیام

که اون زن با پوشش نا مناسب  نجاستیاونم ا. لنگه  یکار م يجا هی یعنیده به زن شوهر دار ابراز عالقه کنه 

تو  نیرو بذار بایز تینها یب نییبا تز وشمزهخ يظرف غذا هیشما .  انیده به طرفش ب یادما اجازه م نجوریبه ا

زن و  ییبایهمون مثل ز نیا. شن  یعالمه مگس دورش جمع م هیکه  نینیب یم قهیبعد از چند دق. آزاد  يهوا

 بشن ؟ کیبهتون نزد ییآدما نیهمچ نیشما دوست دار. فرصت طلبه  يآدما

 .گفتم  عیسر

 .نه  – من

باشه که  یکاف نیفکر کنم هم.  نیاز حجاب برس يتر قیعم يبه فلسفه  ستین يازین گهیپس د – يرمهدیام

 . نیمواظبت از خودتون حجاب رو انتخاب کن يبرا

 .تکون دادم  يسر

 .انتخابش کردم  شیساعت پ کیمن از . آره  – من

 . باال رفت  ابروهاش

 ؟ شیساعت پ کی – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 .که در حقم کرده  یهمه لطف نیبه پاس ا. باشم  یحرف گوش کن يخدا بنده  يخوام برا یم. آره  – من

 . دیکش قینفس عم چندتا

 ؟ نیدیخدا رو تا به حال د یبزرگ – يرمهدیام

 . مایط هواپبه خصوص از اون روز سوق.  ادیز. آره  – من

 . تشهیو امشب نها. از قبل  شتریو هر دفعه ب. و من هر روز  – يرمهدیام

 چطور؟ – من

 .شدم به اشک حلقه زده تو چشمش  رهیخ

که خسته . ، به شما کمک کنه  مونیاستحکام زندگ يسه شب ازش خواستم که برا نیچون ا – يرمهدیام

وجه داد  نیجوابم رو به بهتر نمیب یحرفتون ؛ م نیو االن با ا.  نیاری، کم ن رییهمه تغ نی، از ا ییکه جا.  نینش

 . 
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 .زدم  يلبخند

 .تونم انجام بدم  یکه م هیکار نیکمتر نیکه انقدر هوام رو داره و تو رو بهم داده ، ا ییدر مقابل خدا – من

 .منه  اقتیاز ل شیچون داشتن شما ب.  ونمیبهش مد شتریمن ب – يرمهدیام

من  یعنی؟  اقتشمیاز ل شیکرد ب یکه فکر م دید یمن رو چقدر بزرگ م. خواست برم تو آغوشش  یدلم م چقدر

 همه بودم ؟ نیا

 .تر شدم  کینزد بهش

 .رو ندارم  يدور نیتحمل ا.  میکاش زودتر محرم ش – من

 .  دیانجام بدم که نبا يحرفاتون ، کار یترسم از خوشحال یم یگاه. شه  یصبر منم داره تموم م – يرمهدیام

 . دیکش یقیعم نفس

درس بچه ها به  یراست. گذره  یم عیهم سر گهید يگذشت ، هفته  عیهفته سر نیکه ا نجوریهم – يرمهدیام

 ؟ دیکجا کش

از .  میراهه نر ینداشتم که به ب نانیمنم اطم یبا اون بحث احساس. البته حق داشت . رو عوض کرد  بحث

 .زدم  ي، لبخند اون بچه ها يادآوری

 . رنیگ یم ادی عیگم سر یم یهر چ. هستن  یباهوش يبچه ها – من

 .تکون داد  يسر

 درس بخونن  گهید يده مثل بچه ها یبهشون اجازه نم یکه مشکالت زندگ فیح. دونم  یم – يرمهدیام

 . رنیرو بگ یقبول يکنم تا نمره  یامسال از اول مهر باهاشون کار م. نگران نباش  – من

 .کردم  دایمعلم رو براشون پ نیدونم که بهتر یم – يرمهدیام

 . دمیخند

 يقو شونیاضیر ي هیکنم که پا یتموم تالشم رو م.  یکن یم فیازم تعر يادیز يدونم دار یمنم م – من

 .بشه 

 . نیایانقدر پا به پام م نکهیاز ا. ممنونم  – يرمهدیام

 ؟ يرمهدیداشتن ام يبود برا یآوردم کاف یچقدر شکر خدا رو به جا م. رو بستم  چشمام

 . ، خوب بود  تمیتر از ظرف ادیز
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 يخوردن سحر يبه خصوص که مامان نتونست مثل دو شب قبل ، تعارف طاهره خانوم برا. شب خوب بود  اون

 .در کنارشون رو رد کنه 

برنج به  ریرو داشت و پشت سر هم ظرف ماست و ساالد و کفگ هوام يرمهدیخوردن هم انقدر ام يسحر موقع

 . و هر لقمه رو با خنده خوردن . دستم داد که مامان و طاهره خانوم نتونستن لبخنداشون رو پنهون کنن 

گن آدم از فرداش  یرو برامون در نظر گرفته ؟ م یدونست خدا چه امتحان بزرگ یم یک یول. بود  یخوب شب

 .است گفتن ر! خبر نداره 

 يروزها زودتر بگذره و لحظه  میو فقط منتظر بود.  میهم از چند روز بعدمون خبر نداشت يرمهدیو ام من

 .برسه  تمونیمحرم

گفته بود ؛ که  یبه بابا زنگ زده بود و چ یک دمینفهم. کرد  تیشکا ای، روز بعد بابا از پو يرمهدیدرخواست ام به

 يکار گهیو د.  میریگ یازش زهر چشم م ينجوریا میکرد یفکر م. کرد  تیشکا ایمصمم رفت از پو یلیبابا خ

 ......که  یدر حال. به کارمون نداره 

*** 

 .زنگ خورد  میسه چهار روز قبل ، باز هم رأس ساعت ده صبح گوش مثل

 .د عوض کرده بو يرمهدیجاش رو با اسم ام يواریانگار اون چند روز ، عدد ده ساعت د. بود  خودش

 .مقارن شده بود ؛ با خنده گفت  یخنده م که با زنگ گوش دنیبا د رضوان

 !شد کنترلتون کرد  یوگرنه نم.  نیستیخوبه محرم ن – رضوان

 !کنه  یم تیرعا یلیخدا خ يوگرنه که اون بنده . قابل کنترله  ریدختر من غ نیا – مامان

 .جواب گذاشتم  یو مامان رو برضوان  يپرواز کردم و حرفا میبه سمت گوش یخوشحال با

 .دادم  جواب

 جانم ؟ – من

 ! مایدیهنوز محرم نش. سالم  – يرمهدیام

 رییکلماتش رو با آرامش به زبون آورد که اون اخطار محرم نشدن بابت جانم گفتنم هم حال خوشم رو تغ انقدر

 .نداد 

 .گفتم  صادقانه

 .چرخه  ینم يا گهی، زبونم به گفتن حرف د میافته رو گوش یاسمت م یوقت – من
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 .مکث جواب داد  یکم با

 . امیمنم از خجالتتون در م گهید يان شااهللا هفته  – يرمهدیام

 ! یکن یمهمونم م "جانم  " هی نمیبب. منتظرم  – من

 . دیخند

 ! هیخوب زیصبر چ – يرمهدیام

 .که من ندارم  – من

 ؟ رونیب میبر نیامروز عصر وقت دار.  نیهم صبور یلیخ نیفعالً که نشون داد – يرمهدیام

 امروز ؟ – من

 .خونه مون بود و زشت بود تنهاش بذارم  رضوان

که اگر خدا بخواد پس فردا . کمک به مامان و بابا  يگرفتم برا یچون فردا رو مرخص. امروز بهتره  – يرمهدیام

 . دیجد يخونه  میخونه رو ببر لیکل وسا میبتون دیروز ع

 ؟ یروز بود چ یاگر ماه س – من

بهتره  نمتونیامروز بب ستیفردا و پس فردا مشخص ن يچون برنامه . سر کار  امیب دیام با یروز س – يرمهدیام

. 

 ؟ يدار یکار خاص – من

 ي قهیبا سل.  رمیبگ هیهد هیخوام براتون  ی؛ به پاسش م نیکه روزه گرفت هیسال نیامسال اول. آره  – يرمهدیام

 . میکه به افطار برس میو زود برگرد میزود بر. خودتون 

حضور  الیخ یپس ب. اون که روزه بود  یول.  "از روزه  یمن که چند روزه رفتم تو مرخص "خواستم بگم  یم

 .رضوان شدم که اومده بود خونه مون 

 ؟ یچه ساعت. باشه  – من

 خوبه ؟ میپنج و ن – يرمهدیام

 . هیعال – من

و قول دادم . داده بود ، از مامان اجازه گرفتم  ادمی يرمهدیکه ام ی، به رسم ادب و احترام میه کردک یخداحافظ

 . زود برگردم 
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 .انتخاب ، که عصر شد  يمانتوهام چرخ زدم برا نیو ب دمیدور خودم چرخ انقدر

 .  زهیانگ ایدن هی.  یدلخوش ایدن هیبا . ساعت حاضر شدم  سر

با هم  کساعتی،  میما که محرم نشده بود يبرا. بگذرونم  يرمهدیرو کنار ام یخوام ساعت یم نکهیبودم از ا شاد

 .بود  یمتیبودن هم غن

 .شم برج زهرمار  یدونستم موقع برگشت م یبودم و نم شاد

*** 

 . میداشت یهم قدم بر م يشونه به شونه . کنه  دیخواست اونجا برام خر یم يرمهدیکه ام میشد يپاساژ وارد

 . کردم  یذوق مغازه ها رو نگاه م با

 .  نیخوشتون اومد بگ یاز هر چ – يرمهدیام

 .ذوق گفتم  با

 ؟ يریشه دوتا کادو برام بگ یم – من

 .خرم  یم نیهرچقدر بخوا – يرمهدیام

 . يرمهدیام يریاز دست م يدار – من

 .وقته از دست رفتم  یلیخ – يرمهدیام

 .ام  یاز بس که من خواستن. دونم  یاون رو که م – من

 ! هیخوب زیصبر چ – يرمهدیام

 ! یکن یم کاریچ تیبعد از محرم نمیمنتظرم بب هیخوب زیصبر چ یگ یانقدر م – من

 . دیخند

 . هیخوب زیواقعاً صبر چ – يرمهدیام

 . میاحساستمون رو کنترل کن مینزنه که نتون یکرد که حرف یچقدر خودش رو کنترل م.  دمیخند

 .قشنگ بود  تینها یافتاد که ب یست سی، چشمم به سرو ینقره و بدل فروش هی نیتریو يجلو

وسط  يداده بود به نرده ها هیدورتر ، که تک ی، کم ایپو دنینشونش بدم که با د يرمهدیذوق برگشتم به ام با

 .و حرفم رو خوردم  دیلبخند رو لبم ماس, کرد  یداشت نگاهمون م میپاساژ و مستق

 .م شد تلخند  دهیلبخند خشک. رو بهم منتقل کرد  يش حس بد انهیموذ لبخند
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 یکس "خودشون و وجدانشون رو با گفتن . ست  دهیکنن که نسنج یم ییکارها شونیوقتا آدما تو زندگ یگاه

مان فراموش بشه اما با گذشت ز ایخبردار نشه  یهر چند کس نکهیغافل از ا. کنن  یآروم م "فهمه  یکه نم

ندازه و ممکنه مثا مار  یم هیسا تیو مثل بختک رو زندگ. مونه  یم یآدم باق یتبعاتش تا مدت ها تو زندگ

 .و همه رو از کار بندازه  تیزندگ یاتیح يها انیدور شر چهیبپ

 .من داشت  یرو تو زندگ ینقش نیهمچ قاًیدق ایپو

 ! دهیبرام د یچه خواب نباریدونستم ا ینم! رو بدم  ایبا پو یتاوان اون چندماه دوست گهیبود چقدر د قرار

کنه به  یشروع م يفکر یادم با ب یوقت. جوانب و بسنجه  يهمه  يبه آدم عقل داده تا قبل از انجام کار خدا

 .تاوان دادنا  نیشه هم یش م جهیجوالن دادن و دلبخواه رفتار کردن ؛ نت

؟ که  رهیشکل بگ نمونیب ي، رابطه ا ایشدن نسبتم با پو یاجازه دادم قبل از رسم يزیچه چ ينه به پشتوا من

به خودش  يا گهید يما ، رنگ و بو يکنترل شده  يبابا و مامان نبود مسلماً رابطه  يریاگر به خاطر سخت گ

 .من  يکنترل شده ؛ کمر بسته بود به نابود يو جالب بود همون رابطه . گرفت  یم

 .من بود  يفکرانه  یب يها طنتیو ش یو خام یاشتباه جوون ایپو

 دنشیدادم حاال از د یم تیها اهم میبه سنت ها و حفظ حر یآزادانه رفتار کردن ، کم ياگر به جا دیشا

 .شد  ینم یته دلم خال ينجوریا

 .گفتم  اریاخت ی، ب ایبه پو رهیخ

 ... يرمهدیام يوا – من

 ؟ شد یچ – يرمهدیام

 ! ایپو – من

 ؟ یچ ایپو – يرمهدیام

 . نجاستیا ایپو – من

 کو ؟ کجا ؟ – يرمهدیام

 .تنگ  نیبا ج دهیپوش یشرت نارنج یهمون که ت. داده به نرده ها  هیتک. اون طرف  – من

 .و هول کرده گفتم  شیخواست برگرده و نگاهش رو به اون طرف سوق بده که با تشو یم

 .  يرمهدیبخون ام غهیاول ص. صبر کن  – من

 ؟ غهیص – يرمهدیام
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 الیخ یب دیشا نهیدستامون رو تو هم بب یوقت... بخون . دارم  ازین یلیخ تتیاالن به حما. بخون . آره  – من

 .بشه 

 ؟ یچ الیخ یب – يمهدیام

هم همون آب  هیمهر. ساعت  هی ایساعت  مین يبرا.. تو رو خدا بخون . زنه  یدلم شور م.. دونم  ینم – من

 .باشه 

انگار فقط بابت انتقال . کرد  یآرومم م یول. کردم  یتو چشماش بود که درکش نم یحس هی. تکون داد  يسر

 .بهم انداخت  ییحس نگاه گذرا نیهم

 . نیشما آروم باش.. باشه ... باشه  – يرمهدیام

 .چشم دوختم به لب هاش  منتظر

 . گفته شد  یم چ هیمدتش چقدر شد و مهر دمیوره م بود که نفهمرو خوند و من انقدر حواسم به دلش غهیص

 .دستش  نیکه تموم شد ، دستم رو سر دادم ب خوندنش

انگار با . کرد  ریرو به قلبم سراز نانینگاهش حس اطم. آروم گرفتم  یکم ينجوریدستم رو گرفت و ا محکم

 .بده تونست تکونم  ینم ییروین چی، کوه پشتم بود و ه تشیحما نیا

ذره آرامشم  هیارامشم رو متزلزل کرد و باعث شد همون  يهمه  يشتریچند ر ي، مثل زلزله  ایپو يصدا اما

 . .هم پر بکشه 

 مارال ؟ ي؟ چطور نجانیا ایک نیبب. به به  – ایپو

 . که درست پشت سرمون بود  ایبه سمت پو میدیو بعد چرخ میبه هم انداخت ینگاه اول

اگر قفل دست . اتفاق شوم  هی یداد ، گواه یم يبد یدلم گواه. گر گرفتم . شد  شتریدلشوره م ب دنشید با

 . اما همون قفل به موندن مجبورم کرد . کردم  یشک فرار م ینبود ، ب يرمهدیام يها

 ادمیاسترس ز. نکردم  یتالش چیباز کردنش ه يمن هم برا. ، لب هام رو به هم دوخت  زشیتمسخر آم پوزخند

 . رمیبگ يبه کار میتصم یذاشت به راحت ینم

و نقطه ضعفم دستش اومد که رو  دیچشمام رو د يحتماً التماس تو. تر شد  يانگار جر دیسکوتم رو که د ایپو

 . يرمهدیکرد به ام

 !مارال  یهستم نامزد قبل ایپو. خوشبختم  – ایپو

 .دست دادن  يبرا يرمهدیدست برد سمت ام و
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تازه  ي ونهیتونه آش یراه م نیبود با ساده تر دهی؟ فهم هیبود ترسم از چ دهیفهم. خودم رو لو دادم  یسادگ با

 .از خاك کنه  یساخته م رو تل

. که مقدس بود  یهمون عشق. قرار داده بود  يرمهدیکه در وجود ام یتیخدا ، همون آ يبستم به معجزه  دل

 .کنم  دایبحران نجات پ نیاز ا دیشا

 .ش  گهیالبته با دست د. و باهاش دست داد  دیکش یقینفس عم يهدرمیام

انگار هر دو به هم .  میانفصال از هم باز کن لیاون دل ياتصال رو جلو يحلقه  نیا میخواست ینم چکدومیه

 . میبسته بود لیدخ

 .خوشبختم  – يرمهدیام

 !تابم و پر از دلشوره  یو من موندم پس چرا من انقدر ب. با آرامش حرف زد  یلیخ

 .گفت  یبا لحن خاص ایپو

 گفته که با من نامزد بوده ؟ – ایپو

 .به دستم که تو دستش بود ؛ داد  یفیفشار خف يرمهدیام

 .خبر دارم . بله  – يرمهدیام

 .ما  يتو هم گره خورده  يکرد به دست ها ینگاه ایپو

 گرفتم ؟ یگفته منم دستاش رو م – ایپو

کنه تا راحت و  یم زمیپنوتیکه با چشماش شکارش رو ه يمثل مار.  يرمهدیام يشد به چشما هریدوباره خ و

 .در مقابلمون گرفته بود  يگارد بد.  ارهیهجوم ب يدفعه ا کی

 . دیکش یقیباز هم نفس عم يرمهدیام

 .دونم  یم نمیا. بله  – يرمهدیام

 .لنگه ابرو باال انداخت  هی ایپو

 ينداختم دور کمرش ؟ گفته عاشق بلند ی؟ گفته دست م دیرقص یتو بغلم م ایگفته که تو مهمون نمیا – ایپو

 موهاش بودم ؟

 .گفت  یجلو آورد و با لبخند خاص یرو کم سرش

 .بدنش محشره  يبو – ایپو

 ؟ شهیبرداشته بود که بزنه به کدوم ر شهیت. نگاهش کردم  ناباور
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 .تر شده  يشد و حس کردم صداش جد شتریب یکم يرمهدیدست ام فیخف فشار

 . میباره حرف زد نیمن و خانومم قبالً در ا – يرمهدیام

 . بهش نگاه کنم  دمیترس یرو داد اما م ایخوب جواب پو نکهیا با

رو نشونه گرفته بود و نگرانم کرده  يرمدیمطمئناً بت نجابت و حس ام ایحرف پو. بزنه تو گوشم  دمیترس یم

بند و بار و هوس  یمارال ب هیکه نکنه تو ذهنش شده باشم . ازم داشت  يرمهدیکه ام يدیبود از برداشت جد

 !شه  یم یکی ي فتهیکه هر دم عاشق و ش يباز

 !بود  یشک مرگم حتم یشد ب یم نیاگر چن که

 .و چشماش رو تنگ کرد .  دیعقب کش یودش رو کمخ. به خودش گرفت  يزیحالت تمسخر ام ایپو ي خنده

چقدر طعم لباش  یدون یم ینه ؟ اگر تجربه ش رو داشته باش.  دمیس.گفته که من ، لباش رو بو نمیپس ا – ایپو

 .تونه خودش رو کنترل کنه  یکه آدم به زحمت م يطور.  نهیریش

 .و بلند گفت  دهیکش "هوم  " هیکرده باشه  يادآوریرو  یخاص یلیخ زیچشماش رو بست و انگار چ و

خواست  یانگار م. آخ گفتنم بلند شه  يبود صدا کیباال رفت که نزد يرو دستم به حد يرمهدیدست ام فشار

 .استخونام رو بشکنه 

 . من زد  يبه نگاه ناباور و شوکه  يا انهیچشم باز کرد و لبخند موذ ایپو

 !رفته بود  ادمیسه رو .ون بوا. رفته بود  ادمیمورد رو  نیا من

 . يرمهدیبرگشت سمت ام دوباره

 . تونیبه نامزد باز نیبرس. مزاحمتون نباشم . خوشحال شدم  دنتیاز د. خب  – ایپو

 .که رو لباش بود ، دست تکون داد و رفت  يبا همون پوزخند بد و

 . به رفتنش نگاه کردم  مبهوت

 .در حال له شدن بود  يرمهدیاز فشار دست ام دستم

 ییدلخوش ها يتموم شدن همه  یعنی يرمهدیفشار دست ام نیو ا. جا خوند  هیرو  میکل زندگ يفاتحه  ایپو

 .که داشتم 

رو دائم خونده باشه  ياجبار ي غهیزمان ، اون ص يتو تنگا يرمهدیمحال از ذهنم گذشت که کاش ام يآروز هی

. 

 .اومد  یکرد ، داشت بند م یرد مکه به دستم وا يادیاز فشار ز نفسم
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 !. خدا لعنتت کنه ....  ایلعنتت کنه پو خدا

 . تو چشمام حلقه زد  اشک

 .رفتم  یفرو م شتریو ب شتریو هر لحظه در حال غرق شدن ؛ ب. بود  یهولناک گرداب

هم جنساش خبر  تیبه طور حتم از حساس ایشناخت  یرو م يرمهدیمثل ام ییخوب جنس آدما یلیخ ایپو

 .و رفت  ختیرو به هم ر يرمهدیداشت که راحت و بدون زحمت ام

 . من رو  يو تماشا کنه مرگ آرزوها نهیتا بش رفت

 .نمونده بود  یباق يزیکه تا خرد شدن استخوناش چ یو دست نیم به زم رهیخ يمن موندم ، و چشما و

تو  ینقش چیکه من ه. رفته بود  ادمیسه رو .ن بوکه من او. خواست حرف بزنم و از خودم دفاع کنم  یم دلم

بودم و منگ ؛ کار  جیکه هنوز گ یبرگشت از کوه و سقوط ، زمان یکه تو اون سردرگم. موضوع نداشتم  نیا

بهش  يشتریب يشرویپ اجازهو  دمیعقب کش يرمهدیام ریخودش رو کرد و من همون اول با جون گرفتن تصو

 .ندادم 

 ..... عطر بدنم  و

قشنگ  یلیخ ایپو. جون گرفته باشه  يرمهدیتونست تو ذهن ام یکه م يکه حالم به هم خورد از تصور ياو

 .گند زده بود به نجابتم 

 . دیکش یرفت و من رو هم دنبال خودش م یدوختم که داشت م يرمهدیشدن دستم ، چشم به ام دهیکش با

 یگرفت که به خوب یفرمون م یپاهام از چ دمیفهم ینم. رفتن نداشت و اجبار داشتم به رفتن  يارای پاهام

 .روون بود  يرمهدیدنبال ام

اطراف  دنیبتونم با د ایبرداشته باشم  یعصب يرمهدیلحظه چشم از ام هیمن  نکهیبدون ا.  میپاساژ خارج شد از

 .رو درك کنم  تمونیموقع

 . برد  یرو هم با خودش م رفت و من یراه م تیکه با عصبان دمید یرو م يرمهدیفقط و فقط ام من

 .... ياخماش بودم و چشما مات

 .، قرمز ، و پر از حس بد  یتاب ، عصب یب نجوریا. خواستم  ینم ينجوریرو ا يرمهدیام يمن چشما....  نه

اما سکوت من . شد  یآروم م یکم دیشا. دادم  یم حیزدم و براش توض یسکوت ، حرف م يبه جا کاش

 !داشتم  ایپو يها یرحم یب يبود که برا یجواب نیدردناك تر

 .خودش زنده به گورم کرد  يرو به هم زد ؟ انگار با دستا میزندگ نجوریرحم نبود ؟ نبود که ا یب
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 .رو دور زد  نیمنتظر سوار شدنم باشه ، ماش نکهیبا خشم در جلو رو برام باز کرد و بدون ا میدیکه رس نیماش به

 .کرد و زودتر از من سوار شد نگاه بهم ، در رو باز  بدون

.  مینبود یتو مکان عموم گهید.  دیشا.. زد تو گوشم ؟  یم. باز هم با ترس . حرف  یباز هم ب. نشستم  اروم

 .عکس العمل نشون بده  یتونست به راحت یم

 .رو داخل جاش فرو کرد و بعد هم کمربندش رو بست  چیحرص سوئ با

 . رو گذاشت رو کالچ و دنده رو خالص کرد  پاش

 .تونستم چشم از کاراش بردارم  یحرص تو رفتارش قابل حس بود که نم انقدر

کرد ، براش کم بود که سرش رو  یخال نیو ماش چیکه سر سوئ یاما انگار حرص. دور چرخوند  میرو ن چیسوئ

 .انگشت اشاره ش رو باال آورد و گفت . به سمتم چرخوند  یکم

 یحیتوض چیاعتماد دارم که ه تونییانقدر به راست گو. گفت دروغ بوده  یهر چ نیبگ هیفقط کاف – يرمهدیام

 .رو  دمیشن یکنم هر چ یهم چالش م نجایهم. اون حرفا رو  لیدل یحت. درباره ش نخوام 

 واقعاً خودش بود ؟. شناختم  یکه من م يا يرمهدیدور از ام. بود و خشک  يجد صداش

رو  میاعتمادش به راستگو نیگفتم و هم ینبوده که بوده ؟ دروغ م يسه ا.داشتم بدم ؟ بگم بو یچه جواب من

 بردم ؟ یسوال م ریهم ز

 نیپس سکوتم بهتر. خردش کنم  نیاز ا شترینبود خودم ب ازین گهیشکسته بود ، د يرمهدیام يمارال برا بت

 .جواب بود 

رو در  یزمان چیه گهیکه د! بود  ایسکوت کردم و تو دلم حسرت خوردم که کاش اون لحظه آخر دن ریبه ز سر

 . طیشرا نیتحمل ا ينداشت برا یپ

 .رو روشن کرد و با سرعت حرکت کرد  نیبا خشم ، ماش دیرو که د سکوتم

 نیسرعت سنج ماش يو عقربه ... شد چهار ... شد دو ، و پشت سرش شد سه  نیماش کی يزود دنده  یلیخ

 .لحظه به لحظه باالتر رفت 

 ریانقدر براش غ. کرد  یجدا شدنمون از هم خرج م يکه برا ینه از ترس که از سرعت. تو خودم جمع شدم  یکم

 قابل تحمل شده بودم ؟

 .نداشته باشه  یدر پ یداد که ممکنه وصل یزودتر جدا شدنمون نشون م يبرا سرعت

 .شد به رو به روش  رهیخ یو بدون حرف. با شدت ترمز گرفت  دیدر خونه مون که رس يجلو
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 داد ؟ ی؟ جوابم رو م "خداحافظ  "بگم  دیشدن با ادهیپ يدونستم برا یو نم. در سکوت بودم  هنوز

از سر خشم بهم  " يهر " هی ای "به سالمت  "خودش با گفتن  دیکه شا.  رهیدست بردم سمت دستگ مردد

 . دهیآب به آخر رس وانیل هیر از خوردن راحت ت زیبفهمونه همه چ

 .از اونچه که تصور داشتم  ریبود غ يزیحرفش چ اما

 ؟ نیسکوت گرفت يروزه  – يرمهدیام

 . و نگاهش کردم  برگشتم

 .حرفش رو پر حرص گفته بود ، جواب دادم  نکهیبا ا. خواست  یرو نم سکوتم

 !شه  ینم فیذهنم رد يواژه ها – من

 .رو برگردوند  روش

 یبدعادت شده بودم از بس در مقابل هر حرف دیشا. مثل دفعات قبل . تونست گذشت کنه  یهم م نباریا کاش

 .فرق داشت  زیهمه چ نباریهم ا دیشا! کوتاه اومده بود 

 .آروم گفتم .  میصندل یدادم به پشت هیتک

 .آدم تنهاش نذاشت  یول. حوا هم گناه کرد  – من

 .و خشک گفت  عیسر یلیو خ.هم کرد و نگا برگشت

 ! ستمین غمبریمن پ – يرمهدیام

دفعه  نیفرق داشتن اوضاع ا ينشون دهنده  رشیقابل فهم بود که تعب یکاف يحرفش به اندازه . کردم  سکوت

 .بود 

 .تنگ کرد  یرو کم چشماش

 ؟ نیدار يچه انتظار – يرمهدیام

. اتصالمون قطع بشه  ينذاشته بود حلقه  ییجورا هیکه هر بار  ییاز همونا. خواست  یدلم معجزه م.... ؟  انتظار

 .به طناب قطور ارتباطمون خورده بود  يزیکارد ت ییگو نباریگرچه که ا

بار  هیکه .  ستیها ن يریاز اون تو بم يریتو بم نیکامالً معلوم بود ا.  ادیخواد کوتاه ب یمعلوم بود که نم کامالً

 . ملخک  یسوم تو مشت يملخک ؛ دفعه  یلخک ، دوبار جستم یجست

 ...تلخِ تلخ ...... زدم ، تلخ  لبخند
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 ینم شیاز پ يکار یمن ندانسته همه رو خرج کرده بودم و حاال با دست خال. خدا تموم شده بود  يها معجزه

 .بردم 

 .تکون دادم  نیبه طرف يسر

 .خود داره  يخدا جا يگذره بنده  یاز گناه بنده ش نمخدا  یوقت. ندارم  يانتظار چیه.  یچیه – من

 یهمون پارگ. ترسناك قصه ها بود  يهمون انتها نیا. شدم  ادهیدر رو باز کردم و پ عیدست بردم و سر و

 . اتیشاهرگ ح

 .رو در اوردم و در رو باز کردم  دمیدسته کل. لرزون به طرف خونه رفتم و نگاهش رو پشت سر گذاشتم  يپاها با

 .باعث شد مکث کنم  يرمهدیام ينذاشته صدا اطیپا داخل ح هنوز

 .شه  یتموم م گهیچهار روز د. چهار روز خونده بودم  يرو برا غهیص – يرمهدیام

 " ای "چرا چهار روز ؟  "بزنم و بپرسم  ینشون داد نخواست بمونه تا من حرف نیکنده شدن ماش يبعد صدا و

 "؟  میکن کاریچهار روز رو چ نیحاال ا

 .....من بسه که آرزو کنم تو رو  يبرا نیهم... تو با تمام من برو  میرس یبه هم نم اگه

باشه و  زیبسازم که از عشق و احترام لبر يرمهدیبا ام يا یخواستم زندگ یکه م یبه روزم اومده بود ؟ من یچ

 !روزگار انگشت به دهن مونده بودم  يهمه رو انگشت به دهن نگه داره ، حال خودم از باز

 .به خم شدن و شکستن  کهیکه در اثر هجوم باد نزد یاون درخت ای. آفت زده  يها وهیبودم مثل م شده

 .....به من زد  ی، که چه آفت دیباغبون نفهم یحت........ به من زد  ی، غم لعنت زییباد سرد پا مثل

خونه که شدم ، از تعجب زود برگشتنم ؛ رضوان و مهرداد اومدن تو هال و مامان کنار چهارچوب در  وارد

 . ستادیاشپزخونه ا

 .داد حال زارم رو  یام نشون م دهیحس و مطمئناً رنگ پر یب ي چهره

 . دیبا شک پرس رضوان

 ؟ یچرا زود برگشت - رضوان

 . منتظرشون چرخ دادم  يچشما نیو نگاهم رو ب ستادمیا

اونا مثل من آوار نشه رو  يدروغ بگم که کاخ آرزوها. بار بود که از ته دل آرزو داشتم ؛ دروغ بگم  نیاول يبرا

 .بود  یتل آوار نفسام به خس خس افتاده بود ؛ کاف ریکه من ز نیهم. سرشون 

 . انگار به فرمان من نبود  .نکرد  میاریو  دیزبونم نچرخ. دهنم به دروغ باز نشد  اما
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 . دینگرانشون چرخ يصورت ها نینگاهم ب باز

 يکردم و زانو یخودم رو تو اتاقم حبس م ای؟  هیکردم به گر یمثل گذشته شروع م دیکردم ؟ با یم کاریچ دیبا

 گرفتم ؟ یغم بغل م

خوردم  یرو م یکردم و حسرت ساعات یخراب پشت سرم ، غش و ضعف م يرفتم و بدون توجه به پل ها یم

 که قدر ندونستم ؟

 نیکردم ؟ که واقعاً ا یو درستش م دمیچ یگشتم و با دست هام او تل آوار رو دونه به دونه کنار هم م یبر م ای

 اومد ؟ یکار از دستم بر م

 کردم ؟ یبنا م دیجد ياون آوارها ، سازه  ي، رو دیجد رآهنیبا بتن و ت نکهیا ای

 ؟ دیبا گذشت زما کم رنگ شه و نا پد دیکه شا یتحمل اوضاع ایساختن ؟  ایبودم االن وقت شکستنه  مونده

 بدم ؟ يخواستم بابه ذهن آوردنش ، خودم رو دلدار یمن م ایشد ؟  یکم رنگ م يرمهدیاز ام يدور اصالً

 !ساختن و نساختن  نیبودم و غرق بودم ب ستادهیحرف داشتم بهشون بزنم و در عوض ا چقدر

و تاوان بده،  ستیبا "زد که  یتو سرم بانگ م یانگار کس. بود که نذاشت بشکنم  يقو يبه قدر دیترد نیا

 "کردنت رو  یو خام يتاوان سهل انگار

 ! باال انداختم  يا شونه

 ؟ یکن کاریچ دیبا شیو نه راه پ ينه راه پس دار یوقت

 رو ؟ مرگ آرزوهات ینیو بب یبمون نکهیا جز

 نه ؟ ایشده  یچ یگ یم – مهرداد

 دهیکش رونیب تیمحض ؛ با عصبان کیتار ي، از ال به ال دهایترد نیب یجهنم يایمن رو از دن. کردم  نگاهش

 ؟ میبود باز هم گره افتاده تو زندگ دهیفهم. بود  ادیاخمش ز. بود 

 يلحظه به لحظه  ینشم سردرگم نیاز ا شیب نکهیا يبرا. من نابودشون نکنه  رونیو يایدن نکهیا يبرا

 .لب باز کردم  شونینگران

 .دهن باز کرد و من به قعر جهنم فرو رفتم  نیواژه ها حس کردم زم نیگفتن اول با

 .باز کرد  يرمهدیام ياومد و رابطه مون رو برا ایپو – من

 نیکه زده بودم هم یرفح نیتنها عکس العملم به حجم سنگ. از دستم افتاد  فیدستم شل شد و ک اریاخت یب

 .بود 
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 !کرده بود  ریگلوم رو درگ یبه بارش داشت و نه بغض یلیچشمام م نه

 .اشک و آهم رو جا گذاشتم  ياون پاساژ ، همه  يها نیتو زم انگار

 من ؟ ایشده بود  نیپاساژ نفر اون

 .برداشت کردم  نجوریمن ا دیشا ای. حرفم رو درك کردن  نیداد عمق سنگ یهر سه نفر نشون م سکوت

 .کرد  ینگاهم م رهیخ رهیدست رو لب ، خ مهرداد

 چرا انقدر مات بود ؟  گهیاون د. زدم  یجون یب لبخند

پوست اطراف  ری، به ز ومدهین نییپا ياشک ها دیشا. کردم چشمام بدون بارش به شدت ورم کرده  یم حس

 چشمم نفوذ کرده بودن ؟

 !باز کنم  شتریتونم چشمام رو ب یکردم نم یم حس

 !جا خوش نکرده بود  نیاون ب یگره چیسوخت ، اما ه یم حلقم

 . کوه کنده ، کوفته بود  يمثل آدم ها بدنم

ش  جهیفقط نت یشگیعکس العمل هم يحرکت خودجوش ، به جا کیدار نبود ؟ که اعضا و جوارحم در  خنده

 ؟ دنیکش یرو به رخ م

 نیا. کرد  یداده بود و نگاهم م هیحس به چهارچوب در آشپزخونه تک یبه مامان افتاد که با حال نزار و ب نگاهم

خونه رو  میدیو د میعمه ، برگشت يخونه  یکه بعد از مهمون يشده بود مثل روز. شناختم  یحالش رو خوب م

 .درمونده بود  همونجور. نمونده  یباق يزیو جز فرش ها و ظرف و ظروفمون ، چ. دزد زده 

 .زدم  ینجو یلبخند ب دوباره

 .از منم بدتر بود  نایا حال

 یبه شدت اعصابم رو به هم م. شدم  یاز شر مانتو و شالم خالص م دیبا. به سمت اتاقم به راه افتادم  آروم

 .  ختیر

 . ستادمیکنان راه افتادم که با حرف مهرداد که عقب عقب رفت و رو مبل نشست ، ا یتات یتات

 گفت ؟ یچ قاًیدق – مهرداد

 زهایچ یلیاز خ نایا. رفته بود  ادمی......... نه ...........  ایمن و پو يبگه ؟ رابطه  یمگه قرار بود چ. کردم  نگاهش

 ...عطر بدنم .... سه ، از عطر بدنم .شدنش به من ، از اون بو کیتو نزد ایاز جسارت پو! خبر نداشتن 

 .شدم از پاسخ سوالش  درمونده
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خودم رو جمع و  یبتونم کم دیبدم تا شا هیبدنم رو بهش تک یو وارفتگ یشدگبود که شل  يزیچ ای یکس کاش

 !جور کنم 

 ... !گفتم  یاگر هم م. گرفت  یشد و با زور و دعوا ازم جواب م یم یدادم عصبان یجوابش رو نم اگه

مرگ دوباره ! مرده بودم  يرمهدیام نیتو ماش شیپ قهی؟ من که چند دق ختنیر یشد ؟ خونم رو م یم یچ مگه

 که دردناك نبود ، بود ؟

 .نداشت  میدلخوش يهم برا یسراب یمن حت يرو به رو برهوت

 .مهرداد  يحرفا يرضوان داشت که شد مانع ادامه  يبرا یسکوتم چه برداشت دمینفهم

 ؟ یمارال ؟ خوب – رضوان

 .به سمتش برگردم سر تکون دادم  نکهیا بدون

 .خوبم . خوبم  – من

 .حوصله م ساکتشون کرد و من وارد اتاقم شدم  یخوبم ب خوبم

همون روزا و  يرمهدیمن و ام ییکاش جدا.  نیرو که بستم تاب تحمل پاهام تموم شد و سر خوردم رو زم در

همون موقع که نه صبر . سوال نبرده بود  ریعشقمون رو ز یاتفاق چیهمون موقع که ه. شبا صورت گرفته بود 

.  میدر اوج از هم جدا شده بود کاش. شده بود  ریانقدر خرد و خاکش تمیتموم شده بود و نه من شخص يرمهدیام

 ....کاش .  میگرفت یکاش با دل خوش از هم فاصله م

*** 

ساعت هم نشده بود که اعالم  میهنوز ن. بود  ختهیشادش اعصابم رو به ر يو ترانه ها ونیزیبلند تلو يصدا

 . شده  تیرو دیکردن هالل ع

 . يرمهدیبرزخ ام دیمن و شا يبود و عزا ایپو دیسه روز ع نیا

گذره  یخوش م "زده بود  امیهمون شب اول پ. داده بود و حال خرابم رو بدتر کرده بود  امیسه روز پ نیا تموم

 ؟ "

 .بدن من  یبرداشته و زده به رگ و پ ریت هیحرف  نیبا ا انگار

 یپس لرزه هاش نم ریرو آوار کرده بود و باز هم از خ میزندگ يبود و همه  راه انداخته يشتریده ر ي زلزله

 . گذشت 

 "تنهات گذاشته ؟ ...  یاخ... شد  یتو به سر نم یب.. همگان به سر شود  یب "داد  امیصبحش پ فردا
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که به  يسه ا.بو يبرا ينجوریمن ا. داره  یتاوان يزیدونست هر چ یسوزوند و نم یزد و دل م یم شین

 بود ؟ یچ ایدادم ؛ تاوان پو یخواستم نبود تاوان م

رو  شیدلخور ينجوریانگار ا. گرفت  یکمتر سراغم رو م. زد  یمامان کمتر حرف م. بود  یعذاب سخت يروزا

غذا به چه . شدم  یم الشیخ یب یغذا بود که گاه يگفت صدا زدنم برا یکه م يزیتنها چ. داد  یبهم نشون م

 ؟فرو بده  يزیتونست چ یمتورم از حجم غم م يگلو نید ؟ مگه ااوم یکارم م

 .کرده بود  همیشکل تنب نیبه بدتر. زد  یکرد و نه باهام حرف م ینه نگاهم م. اما رفته بود تو سکوت  بابا

از رضوان  يدوبار یحت. نه ازش خبر داشتم و نه ازم خبر گرفته بود . بود  يرمهدیاز ام میخبر یب نایاز ا بدتر

 نیرو کامل از ب يرمهدیبه احساس ام دمیام يگفتن کورسو "نه  "گرفته که با  يکه نرگس ازم خبر دمیپرس

 .برده بود 

 یبراش ارزش گهیحس کنم د نکهیا. بود  یزجر بزرگ. ازم بدونه  يزیخواد چ یدلش نم یحت یعنی يخبر یب نیا

مونه و  یحرکت م یقلبم ب هیچند ثان يکردم برا یحس م یگاه. کرد  یداد م یحس سوزش تو قلبم ب. ندارم 

 . افته به تپش  یبعد دوباره م

لباس  یگاه.  دمیچرخ یدور خودم م یگاه. و نه راه برم  نمیتونستم بش یسه روز مثل مرغ سر کنده ، نه م نیا

 دهیفرار کنم و هنوز به در نرس ارهیکردم به طرفم هجوم م یخونه که حس م يوارهایتا از د دمیپوش یم

 .کردم  یگشتم تو اتاقم و لباس هام رو عوض م یشدم بر م یم مونیپش

 یو خاطراتم رو مرور م يدوش زل زده بودم به نقطه ا ریو ز. پنج بار رفته بودم حمام  باًیسه روز تقر نیا تو

 .شدم  یتاب تر م یو در عوض ب. اروم شم  یکم يرمهدیام ادیبا  دیکردم تا شا

رو از  مشیش ، س ومدهیباال ن ندوزیو يتوجه به صفحه  یحوصله و ب یرو روشن کردم و ب وترمیبار کامپ نیچند

 . دمیکش یم رونیبرق ب

 .م فشردم  نهیگرفته بود رو بو کردم و به س هیکه برام هد یاز ده بار ، قران شیب

 ...مال من  میکه خاطره دار یهر چ.... خوبه مال تو  يآرزو یچ هر

 ......مال من  يقرار یب يشبا نیا.... عاشقونه مال تو  يروزا اون

 یم یتلفن دست گرفته بود و به هر ک دهیاعالم کردن ع یاز وقت. اومد  یم رونیحرف زدن مامان از ب يصدا

 . دیع کیتبر يشناخت زنگ زده بود برا
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نوشته بود . افتادم  ایسوم پو امیپ ادیرانم نبود ؟ نگ یعنیداد ؟  ینشون م ينجوریخودش رو ا ایخوش بود  دلش

 !کرده  کاریچ میدونست با زندگ یخوب م...  "شادم ؟  یلیروزا خ نیا "

رو  دیکه بلند بلند ع دیچیشاد مهرداد و رضوان تو خونه پ يبعدش صدا قهیزنگ خونه بلند شد و چند دق يصدا

 چرا همه شاد بودن ؟. گفتن  یم کیتبر

 . دمیبوس. به طرفم اومد و بغلم کرد  عیاتاقم باز شد و رضوان سر در

 .مبارك  دتیع – رضوان

 کجا بود ؟ دیع. خرج اون همه احساساتش  یدور شونه ش حلقه کردم و نه حس یدست نه

 .دستم رو گرفت . حوصله ازش جدا شدم  یب

 ؟ يازش ندار يخبر – رضوان

 .تکون دادم  "نه  " يبه معنا يسر

 !بود  دیازش بع – انرضو

 .زد  یحرف رو نم نیا چوقتیگفته ه یچ ایدونست پو یم اگر

 .اومد کنارم و آروم نشست . تختم  يو رفتم نشستم رو دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 ؟ گهید يایفردا م – رضوان

 . کردم  اخم

 کجا ؟ – من

 .نگاهم کرد  مردد

 کمکشون ؟ ياینم – رضوان

 .نه  – من

 ؟ "نگام کن  "گفتم  یو م ستادمیا یرفتم جلوش م یم نهیخواست من رو بب یاون نم یرفتم ؟ وقت یم کجا

فکر  یعنی.. منم از طرفت گفتم . کمک ؟ آخه دست تنهاست  يایتو هم فردا م دینرگس امروز پرس – رضوان

 .از طرفت قول دادم  نیهم يبرا.. خونه شون  يخواد تو بر یم يرمهدیام دیکردم شا

 .سرد گفتم  یلیخ

 . يکرد يکار بد – من
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 .حداقل تو پا جلو بذار  دهیاون عقب کش – رضوان

 بشه ؟ یکه چ – من

 ..حاال وقتشه . کرد  یهمه از خودگذشتگ نیخدا ا ياون بنده  – رضوان

 .وسط حرفش  دمیپر

حاال . رابطه ادامه داشته باشه  نیخواست ا یهم من و هم اون دلمون م. کرد  یاون موقع وضع فرق م – من

 .خواد  یاون نم

 . يمنتظره تو قدم جلو بذار دیشا – رضوان

 .زدم  پوزخند

 .رضوان  يخبر ندار یچیاز ه – من

 .رو گرفت  دستم

 .بگو تا بدونم  – رضوان

 .گفتم  ملتمس

 .نپرس  – من

 .موقع مهرداد وارد اتاق شد  همون

 .سالم مارال خانوم  – مهرداد

 . ستادمیبلند شدم ا.  يکرد یو سالم م رونیب ياومد یم دیتو با یعنیصحبتش  لحن

 .سالم  – من

 . رونیکرد به ب اشاره

 .مامان هندونه آورده  نیایب – مهرداد

 .رضوان رو به مهرداد گفت  " امیمن نم "بگم  نکهیاز ا قبل

 .من از طرفش قول رفتن دادم .  ادیگه فردا نم یم – رضوان

 .بهم انداخت و جواب رضوان رو داد  ینگاه مین مهرداد

 . ادیم – مهرداد

 .کردم  اخم
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 . امینم – من

 .کرد  اخم

 . زشته .  يایم – مهرداد

 .برگشت و از اتاق خارج شد  و

 .به اخم شوهرش بود ، برگشت به سمتم  رهیکه خ رضوان

 ...فردا عموشون هم هست با زن عموشون و  – رضوان

 ؟ کایمل – من

 .آره  – رضوان

اومده راه  شیبا موضوع پ نکهیا ایتحمل کنم ؟  يرمهدیرو اونجا ، کنار ام کایذاشت حضور مل یحسادت م حس

 ذاشتم ؟ یباز م بیرق يرو برا

 کردم ؟ یم کاریچ دیبا. سردرگم شدم  دوباره

 یول. کرده بودم  ریرفتن و نرفتن گ یسر دو راه. بود که نذاره درست فکر کنم  يقو يحسادتم به قدر حس

 .هنوز زنش بودم . گرفتم به رفتن  میمونده تصم یباق تمونیروز از محرم هیهنوز  نکهیا يادآوریآخر سر با 

 .من رو وادار کرده به رفتن  کایفکر بمونه که به خاطر بردن اسم مل نیگذاشتم رضوان تو ا و

*** 

 یاگر راهم نم. شده بودم  دیو من دوباره دچار ترد میدر خونه شون بود يجلو. به رضوان نگاه کردم  دیترد با

 داد داخل بشم ؟

 .رو زد و برگشت نگاهم کرد  زنگ

 .آروم باش  – رضوان

رو گذاشت و شروع کرد پر حرص به  شیناسازگار يتازه قلبم هم بنا. آروم نشدم  یول دمیکش یقیعم نفس

 .م فشار اوردن  نهیس يدواره ها

 .اومد کنارمون  نشیر ماشهم بعد از بستن د مهرداد

دونست اگر هولم نده تا ابد  یانگار م. باز شد و من با فشار دست مهرداد به جلو رونده شدم  یکیت يبا صدا در

 .ذارن  یرفتن نم يمونم و پاهام بنا یهمونجا م
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قاب تخت  .شده بود و چندتا فرش لوله شده  دهیشده کنار هم چ يکارتن بسته بند یکل.  میشد اطشونیح وارد

 .رنگشون  ییطال یچوب يخواب ها و بوفه 

 . همه هم وسط هال در حال کار بودن . هنه بود .و بر یجمع شده بود و کل خونه خال زیهم چ.  میخونه شد وارد

 کینزد.  کایو کنارش هم مل يرمهدیو ام. نرگس و رضا . درستکار  يطاهره خانوم و آقا. و زن عموشون  عمو

 .هم 

با مهرداد که به طرفش رفته بود دست داد و نگاهش رو از فراز  يرمهدیام. همه جواب دادن .  میسالم کرد بلند

 . دیشونه ش به سمتم کش

 ...اومدم  یم دینبا. دلم رو لرزوند  اخمش

درستکار جوابش رو  ياقا. رو متوجه خودش کرد  يرمهدینگاه ام "؟  میخب از کجا شروع کن "با گفتن  مهرداد

 .داد 

که  اطیتو ح میبر یوسائل رو م يهمه  میاالنم دار. و اسباب ها رو بار بزنه  ادیب نیماش میمنتظر – درستکار

 . میمعطل نش ادیز

بردن تو  يداد برا یکه داشت مبل ها رو تکون م يرمهدیام يو رفت کمک عمو. تکون داد  يسر مهرداد

 . اطیح

 .رو برداشته بودن  يناهارخور زیدرستکار م يهم با کمک آقا رضا

 .به من و رضوان اشاره کرد  نرگس

 . وسائل اتاق من هنوز مونده  – نرگس

خم شده  یکه به سمت کارتون بزرگ ییکایمل دنیاما وسط راه من خشک شدم از د.  میسمت اتاق نرگس رفت به

 . تو بلند کردنش کمک کنه  يرمهدیخواست به ام یبود و م

 .گفت  يرمهدیجلب توجه بود به ام يبرا شتریکه ب یمتانت با

 .کمکتون کنم  نیبذار – کایمل

 .جواب داد  یعیطب یلیخ يرمهدیام

 . نهیسنگ نیا.  نییشما بفرما – يرمهدیام

حتماً داشتن تو دلش . خوشش اومده بود که لبخند زد  يهم از حرفش به قدر کایمل. بلندش کرد  ییبه تنها و

 .رو از دست بده  يرمهدیعنوان ام چیخواست به ه یواقعاً مثل من عاشق بود و نم دیشا. کردن  یقند آب م
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که زنش بودم حق داشتم  ی؟ که حرص بخورم ؟ تا زمان کاریاومده بودم چ. شدم  رهیخ يرمهدیرفتن ام به

 نداشتم ؟. حرص بخورم 

 .صدام کرد  نرگس

 ؟ اطیتو ح يببر یتون یفرش رو م نیمارال جان ا – نرگس

 . اتاقش لوله شده تو دستش بود  کیفرش کوچ. کردم  نگاهش

اخم و تخم  يبرا. به کارها برسم  هیکردم همراه بق یسع. شدم  اطیح یطرفش و فرش رو گرفتم و راه رفتم

 .بود  ادیوقت ز يرمهدیام

 يرمهدیحضورش کنار ام از کایمل ونیم نیبرد و ا یم رونیب يزیچ یهر ک. همه .  میدر رفت و آمد بود مدام

 .کرد  یم یبرد و من رو عصب یم ضیف

 یصدا کارش رو انجام م یب. انگار اصالً حضور نداشتم . کرد  یهم که انگار نه انگار ، نگاهم هم نم يرمهدیام

. برش دارم ، بلندش کرد و برد  نکهیبلند کنم و اومد و زودتر از ا ینیسنگ يخواستم جعبه  یبار م هی یحت. داد 

 . " نهیسنگ "نگفت  "تو دست نزن  "نگفت  یول

 کرد ؟ یم ينجوریچرا ا. بودم  زنش

 يسخت آغاز روزها يروزها نیشدم ا یاز قبل مطمئن م شتریکرد و ب یهر لحظه حالم رو بدتر م رفتارش

 . تموم شده  یکردم همه چ یباور م دیبا. ماست  هییجدا

 .بشه  نمیگزیقراره جا کاید قبول کنم ملچه سخت بو و

خونواده  يشده  يداریتازه خر يسمت خونه  میو رفت میشد نیها شد ، ما هم سوار ماش ونیکه بار کام وسائل

 .درستکار  ي

 .گفت  یو قران برده بودن ، باز طاهره خانوم با قران ، قبل از همه وارد شد و بسم الله نهیقبالً آ نکهیا با

شد ؟  یم یک بیحاال نص. من باشه  يقرار بود اونجا خونه  يروز هی. دوم انداختم  يبه سمت طبقه  ینگاه

 ؟ کایمل

نگاه به من  هیدوم انداخت و  ينگاه به طبقه  هی.  دمیرو متوجه خودم د يرمهدیکه از ساختمون گرفتم ، ام نگاه

ها  ونیکه داشتن اسباب ها رو از کام ییاتو چهره ش رفت به سمت کارگر يرییتغ نیبعد هم بدون کوچکتر. 

 .آوردن  یم رونیب
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اونجا  لشیکه وسا ییجا میکارتن ها ، اونا رو بذار يرو ينوشته ها ياز رو میشروع کرد میخونه که شد وارد

 . شد  یم دهیچ دیبا

که تا شب ،  رهیطرف کار رو بگ هیداشت  یهر کس سع.  میبود و تازه شروع کرده بود میدوازده و ن ساعت

 .بمونه  یو خرده کارها باق یجزئ يو فقط کارها رنیخودشون قرار بگ يحداقل وسائل بزرگ سر جا

 .باز هم انگار نه انگار که منم اونجا بودم . داد  یعذابم م شیتوجه یبا ب يرمهدیهم ام باز

 .داد  یبار نگاهش کردم اما حواسش به من نبود و کار خودش رو انجام م نیچند

به سمتش پرواز کنم و  يصورتش بارها پام رو شل کرد که با برداشتن دستمال کاغذ يعرق رو يها دونه

 یگرفتنم از طرفش ، بال پروازم رو شکسته بود و جون دیاما ند. رو پاك کنم  شیاز گرما و خستگ سیخ یشونیپ

 .برام نذاشته بود 

و طاهره خانوم تو آشپزخونه  يرمهدیام يزن عموهمراه  کایمل. رو با کمک کردن سرگرم کرده بودم  خودم

از  ریسرشون گرم بود البته به غ.رو شروع کنن  دمانشیکردن تا بتونن چ یبودن و کارتن ها دونه به دونه باز م

از من عاشق بود ؟  شتریب یعنی.  رفت یم يرمهدینگاهش به سمت ام کباری قهیکه مثل من هر چند دق ییکایمل

 . کرد  یم ینگاه هاش اعصابم رو خط خط نیبود که من تاب تحمل نگاه هاش رو نداشتم و هم یهر چ

 یم زیتم نیزم. دادن  یاون قسمت رو انجام م يوسط هال بودن و کارها يرمهدیام يدرستکار و عمو يآقا

 .هال رو شروع کنن  دمانیکرذن و با پهن کردن فرش ، قصد داشتن چ

 .وسائل بودن  يد هم هنوز در حال آوردن کارتن هاو رضا و مهردا يرمهدیام

داخل هال  یکه متعلق به نرگس شده بود به راحت یاز اتاق.  میکرد یو رضوان هم تو اتاق نرگس کمکش م من

 .داشت  دید

. نداشت  یکار چندان. اتاق  ي هیبق دنیبه چ میرضا ، قاب تخت نرگس رو وصل کرد ، شروع کرد نکهیاز ا بعد

 .دراورش کار خودش بود  يو کشوها زیوسائل داخل م ییو جا به جا يواریلباس هاش داخل کمد د دنیچون چ

رم به طاهره خانوم کمک  یم "با گفتن  انیبر ب ییتونن از پس کارها به تنها یرضوان و نرگس م دمید یوقت

 .ازشن جدا شدم و به سمت آشپزخونه رفتم  "کنم 

به سمت طاهره خانوم . . بود  شیرونیکردن چهارچوب ب زیدر حال تم کاین و ملرو به برق زده بود زریفر خچالی

 .رفتم و گفتم 

 .کمک کنم  نجایمن اومدم ا – من
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 .به روم زد  ياز ظروفش بود ، سر بلند کرد و لبخند يسر هیآوردن  رونیخانوم که در حال ب طاهره

 اتاق نرگس تموم شد ؟ –خانوم  طاهره

 .شده  دهیچ شیوسائل اساس یول. کامل نه  – من

 .شد  یاتاق نم هیهنوز اتاقش شب گهیبه خودش بود که تا دو روز د. بده  رتونیخدا خ –خانوم  طاهره

 .زدم  يلبخند

 .مون بود  فهیوظ. ممنون  – من

 .خانوم دستش رو گذاشت رو کمرم  طاهره

 . میکن یان شااهللا به وقتش جبران م –خانوم  طاهره

 !بهشون نگفته بود  يزیهنوز چ يرمهدیپس ام. دار شد  یلبخندش معن و

باهام  ينجوریتموم شده ، باز هم ا یهمه چ يرمهدیمن و ام نیب دنیفهم یم یوقت یعنی. پر از غم شد  دلم

 مهربون بودن ؟

 .آهسته گفت . که باهام هم قدم شد  دمیبه کمرم داد که باعث شد قدم بردارم و د يفشار

 ؟ یش یازت بخوام ناراحت نم يکار هیر ماد –خانوم  طاهره

 . باال رفت  ابروهام

 . دییبفرما. نه  – من

رم سراغ اتاق  ی، من م رهیمقدار سر و سامون بگ هیآشپزخونه م که . دورت بگردم مادر  یاله –خانوم  طاهره

. درست کنه  دنشیخواب يتختش رو برا یبچه م انقدر سرش گرمه که فکر نکنم بتونه حت يرمهدیاما ام. خوابم 

 ؟  یتو اتاقش حداقل تختش رو درست کن يبر یتون یم

 .... ي؟ وا يرمهدیازم خواسته بود ؟ اتاق ام يکار چه

حاضر باشه دستم به وسائلش بخوره ؛ و نه  يرمهدیدونستم ام یم دیقبول کنم چون بع یتونستم به راحت یم نه

 !تونستم درخواستش رو رد کنم  یم

 .ردم نگاهش ک درمونده

 . یبکش هیتشک و بالشتش رو رو دیفقط با. قاب تختش رو اماده گذاشته  –خانوم  طاهره

 .حال بهونه گرفتم  نیبا ا. شد بگم نه  یبا التماس گفت که نم چنان

 !ناراحت بشن  دیشا – من
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 .زد  يلبخند

 . کنه  یلحظه هم از اتاقش دل نم هیمطمئن باشه بفهمه دستت خورده به تختش ... ناراحت ؟  –خانوم  طاهره

 .... یول. دوسم داره  یلیخ يرمهدیچقدر راحت به روم آورد که ام. رو گاز گرفتم  لبم

ته  گهیگه د یکه م يعالقه ا نیو ا ختهیبه هم ر یافتاده و همه چ یچه اتفاق شیخبر نداشت سه روز پ یول

 ! دهیکش

مادر . رو راحت کردم  الشیخ "رم  یچشم االن م "با گفتن  نیهم يبرا. رو خراب کنم  دشیروز ع نخواستم

 . ، نگران بچه ش بود  گهیبود د

کارتن ها رو نگاه کردم تا بفهمم تو کدوم  يرو.  هیرمهدیرفتم که طاهره خانوم گفت متعلق به ام یطرف اتاق به

که به زحمت  يطور. بود  وسائل اتاقش رو در هم و بر هم گذاشته يهمه . تخت رو گذاشتن  يمالفه ها یکی

 . تونستم رد بشم  یاز ال به الشون م

 دیبا دمیفهم "مدارك مغازه و سفارش ها  "که روش نوشته بود  یکارتن دنیکارتن ها با د يخوندن رو نیح

 . يرمهدیمربوط به پدرش باشه و به اشتباه اومده اتاق ام

جدا  ییرایهال و پذ ياز فضا وارید مین هیاتاق ها با . م رو به زور برداشتم و به طرف اتاق آخر راه افتاد کارتن

 . که به داخل خونه رفت و آمد دارن پنهون کردن  ییآدم ها دیاتاق ها رو از د وارید میانگار که با اون ن. شد  یم

عقب  یگذاشتم و دست بردم سمت شالم که کم نیرو زم نیدرستکار کارتن سنگ يبا اتاق خانوم و آقا دهینرس

از دسته هاش رو دور گردنم چرخوندم تا محکم  یکیسرم انداختم و  يشال رو باز کردم و دوباره رو. رفته بود 

 یبا آسودگ نیهم يبرا. از هال بود  دیدقابل  يو فضا وارید میپشتم به اون ن.  ادین رونیبشه و موهام ازش ب

 . ستیحواسش بهم ن یدونستم کس یم. کارم رو انجام دادم 

شدن موهام و شال از  دهیکه با کش ستین دایشال مطمئن بشم موهام پ يخواستم با دست زدن به لبه  یم

 .پشت با ترس برگشتم عقب 

 .تشر زد . اخم کرده دستش به شالم بود  يرمهدیام

 خوره  یحجابه که به درد خودتون م تیرعا يسر شماست ؟ اگر برا يرو یچ يشال برا نیا – يرمهدیام

 .اومده باشه  رونیموهام از پشت ب دیحس کردم با. شالم قرار دادن  ریرو ز يزیشروع کرد چ و

 .گفتم  آروم

 . رونهیدونستم موهام از پشت ب ینم – من
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 .شد  شتریب اخمش

 . رونهیهمه ش ب نیاومد یاز وقت. از پشتش نداره  یموهاتون که دست کم يجلو – يرمهدیام

 کرد ؟ یچرا دعوا م. بودم ؟ خب حواسم نبود  هدیبود که من نفهم رونیب یک

اکنفا کردم به  نیهم يبرا. بدم که اصالً متوجه نشده بودم  حیبود که نتونستم براش توض ادیاخمش ز انقدر

 "حواسم نبود  "گفتن 

 گهیمطمئن شد د یبه موهام انداخت و وقت یبا اخم نگاه. موهام رو دادم داخل شال  يجلو عیبردم و سر دست

 .کارش برسه  ي هیو بدون نگاه به صورتم برگشت و رفت به بق. هم به پشت شالم کرد  ی؛ نگاه ستین رونیب

 ينفس آه مانند. باشه  ينجوریا يرمهدیمن طاقت نداشتم ام. بود  ادیاخم و نگاه نکردنم برام ز نی، ا هیتنب نیا

 عیدر اتاق گذاشتم و سر يکارتن رو جلو. رفتم  و دوباره کارتن رو برداشتم و به سمت اتاق پدر و مادرش دمیکش

 . يرمهدیبرگشتم تو اتاق ام

رو به رو  واریتشکش که به د. گوشه از اتاق قرار داشت  هیکردم و رفتم به سمت تختش که  دایها رو پ مالفه

فه تخت انداختمش و رفتم سراغ مال يرو. داده بودن رو برداشتم و کشون کشون به طرف تختش بردم  هیتک

 .ها 

تشک  يگوشه ها ریاز هر چهار طرف کش مخصوص رو ز. تشتک انداختم  يبزرگ رو برداشتم و رو ي مالفه

و بالشت رو مرتب  دمیرو کش شیبعد هم رو بالشت. انداختم و بعد هم با کف دست سطح روش رو صاف کردم 

 . تخت گذاشتم  يرو

که من براش مرتب کرده بودم ؟  ی؟ تخت دیخواب یتخت م نیا يشب رو. رفتم و تختش رو نگاه کردم  عقب

 ....خواست  یاخ که دلم م.  دمیکش ریرو تو ذهنم به تصو دنشیزدم و خواب يلبخند

رشن شدن موتور کولر ،  يبا صدا...  "خواد  یم يزیدلت غلط کرده چ "اخمش به خودم تشر زدم  يآور ادی با

و  يکردم که کولر رو راه انداز ینثار کس يا "بده  رشیدا خخ "لب  ریز. دست از تشر زدن به خودم برداشتم 

 .شد  یداشت تموم م لمتحملم در برار گرما و اون مانتو و شا گهید. حاال روشنش کرده بود 

شد ؟  یاتاق م هیشب نجایا یک. وسائل در هم و برهمش دلم سوخت  دنیاز اتاق خارج بشم که با د برگشتم

 ! گهیاق خودش برسه ؟ حتماً دو سه روز دکرد به ات یوقت م یاصالً ک

. شد حرکتش داد  ینم یاتاقش موکت بود و به راحت نیزم. به طرف دراور سه کشو اش رفتم  یآن میتصم هی در

دادم  یبه اتاقش م یسر و سامون هی دیبا.  دمیحال دست از کارم نکش نیبا ا. جا به جا شد  یانقدر زور زدم تا کم
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 نیا. رفتم  زشیبعد هم به سمت م. ممکن بود براش  يجا نیبردم که به نظرم بهتر يواریدراور رو به سمت د. 

 .تر از اون بود  نیسنگ یکی

نداشت باهام راه  الیخ. نه .  دمشیدوباره زور زدم و کش. خورد  یسانتم از جاش تکون نم هی یزدم ول یم زور

 .  ادیب

که شروع  دیطول نکش شتریب هیچند ثان. توانم هولش دادم  يبا همه  یحرکت آن هیو در  ستادمیجلوش ا رفتم

 يکه به کمک اومده بود و من با چرخوندن سرم متوجه شدم دستا ییالبته به لطف دستا. کرد به حرکت 

 . هیرمهدیام

نگاهم کنه سرش رو  نکهیبدون ا. نگاهش کردم .  میدیهر دو خسته عقب کش میرو که کنار دراور قرار داد زیم

 دمیچهره ش نفهم یباز هم از حالت خنث. تختش خشک شد  يو نگاهش رو. دورتا دور اتاق چرخش داد 

 یخرجم م " يدرد نکنه ا تتدس " هیوگرنه  ومدهیمطمئن بود خوشش ن ییجورا هیته دلم  یول. نه  ایناراحته 

 . کرد 

 .کارا رو انجام دادم گفتم  نیا فکر نکنه سر خود وارد اتاقش شدم و نکهیا يبرا

اجازه وارد بشم  یوگرنه قصد جسارت نداشت که ب. به خواست مادرتون اومدم و تختتون رو درست کردم  – من

. 

 .بهم انداخت  ینگاه مین

 .ممنون  – يرمهدیام

 .به تخت گفت  رهیبعد دوباره خ و

 . نهیش سنگ هیبق.  دییشما بفرما – يرمهدیام

 ي لهیوس یهنوز کتابخونه ش و کتاب هاش و کل. کنه اتاقش رو درست کنه  ی حاالها وقت نمدونستم حاال یم

 .گفتم  نیهم يبرا. وسط اتاق بود  گهید

 . دم  یتا اونجا که بتونم انجام م – من

 . دیلباسم رو کش نیکرد و با تشر آست اخم

 . نهیگم سنگ یم – يرمهدیام
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هم با  شیمهربون. رفتن از کنارم گذشت و به هال رفت  رونیمن رو با خودش از اتاق خارج کرد و به محض ب و

تنها توجهش از صبح تا اون لحظه بود که با نگاه به  نیا.  ادیمقدار کوتاه ب هینداشت  الیانگار خ. تشر بود 

 .دو بعدازظهره  دمیساعتم فهم

 .در کنن  یخستگ یهال شد و بلند همه رو صدا کرد تا کم وارد يچا ینیس هیخانوم با  طاهره

 . وستمیرفتم و پشت سر رضوان و نرگس بهشون پ منم

آروم از . رضا و مهرداد نبودن . به خوردن  ستادمیقسمت ا نیبرداشتم و گوشه تر يچا یفنجون هیبق همراه

 . دمیرضوان پرس

 مهرداد کجاست ؟ – من

 .و آروم جوابم رو داد  برگشت

 . رنیبا رضا رفتن غذا بگ – رضوان

 .رو خوردم  میچا يتکون دادم و جرعه ا يسر

 . يرمهدیرو کرد به ام. خوردن نطق خان عموشون هم باز شد  نیح

 .باال  يو بره طبقه  رهیهم زود سر و سامون بگ يرمهدیان شااهللا آقا ام. خب  -

 يرمهدیتوقع داشتم اون موقع ام. با هم اذغام شد  يرمهدیدرستکار و ام يآقا " نیسالمت باش " يصدا

 .نگاه  مین هیاز  غیدر یول. بهم بندازه  ینگاه

اون لحظه به  یبخورم ول يگرم چا يعادت نداشتم تو هوا نکهیبا ا. داغم رو خوردم  ياز چا يا گهید يا جرعه

 .به دهنم مزه کرد  یلیخ یخاطر خستگ

 .عمو ادامه دادن  خان

که نجابتش حرف اول رو  یانتخاب کن دیبا يدختر.  ستایشما ن قیال یحواست باشه که هر کس ریمآقا ا – عمو

 .بزنه 

. لحظه به خودم اومدم  هی یخان عمو ؟ ول ییکجا. هم نبودم  بینج. من االن زنش بودم . دلم پوزخند زدم  تو

بود ؟ انگار  یچ گهیحرفا د نیافتاده بودم ، ا يرمهدیاز چشم ام یکاف يگفت ؟ من به اندازه  یم یداشت چ

 .داد  یمن و داشت فشار م يگلو خیپاش رو گذاشته بود ب یکی

 .باشه  لیاص – عمو
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؟  يرمهدیخوار بشم تو چشم ام شتریب نیاز ا میمستق ریخواست غ یحرفا ؟ م نیبرسه با ا یخواست به چ یم

 ؟ کایباال بردن ارزش مل ایکردن امثال من بود  کیاصالً هدفش کوچ

. هم که باشن باز اصالت و نجابت ندارن  نیحجاب بهتر یب يدخترا نیا. باشه  يچادر. با حجاب باشه  – عمو

که اگر بود ، حرف خدا رو . عمو  ستیدرست ن تشونیآدما ترب نیا. بد است  ادشینگردد زان که بن کویاصل بد ن

 .ذاشتن  یپا نم ریز

 می، ن یباال رفته و دلنگرون ينرگس هم لبش رو به دندون گرفته بود و با ابروها. برگشت و نگاهم کرد  رضوان

من  یعنیچادر جمع  ریبه تنها ادم غ میمستق ریدونست حاج عموش داره غ یخودش م. به سمتم انداخت  ینگاه

 .کنه  یم نیتوه

 .داد  یاشت گوش مبود و اروم د نییسرش پا.  يرمهدیرو دوختم به ام نگاهم

چادر نداشت در  یاگر کس یعنیخواست سر عموش داد بزنم و بگم مگه اصالت و نجابت به چادره ؟  یم دلم

 میندار اقتیگفته ما ل یاصل و نسبن ؟ ک یب يچادر ریغ يگفته آدما یقضاوت کرد ؟ ک ينجوریا دیموردش با

 ؟ نیچادر از ما باالتر هی يگفته شما به واسطه  ی؟ ک

 ایکه پو ییحرفا يادآوریکنه ؟ اما با  نیبه امثال من توه يسادیبگم چرا وا يرمهدیخواستم برگردم به ام یم

اونجا که هزارتا .  میریگ یما آدما خودمون ، خودمون رو به سخره م یگاه. بهش زده بود خفه خون گرفتم 

 . میبکن دنبوخوب  يادعا میتون یم دهیند یچون کس میکن یو فکر م میکن یاشتباه م

رو  یکی ادیمعتقدت م يداره و به خونواده  یهم خون ارتیدختر که با مع هیدوست و آشنا  نیبگرد ب – عمو

 .  ادهیمورد خوب ز. انتخاب کن 

 .داشت  کایبه طرف مل یکیکوچ یلیخ يبا دست اشاره  و

بود و  دهیرقص گهیپسر د هیکه تو بغل  یکجا مارال. کرد  یم قیعموش رو تصد يتو دلش حرفا يرمهدیام حتماً

 يبود ؟ کجا با خونواده  بیقرار داده بود اصالت داشت ؟ کجا نج ارشیب و عطر بدنش رو راحت در اخت.طعم ل

 داشت ؟ یهم خون يرمهدیام

فکرت . دست دست نکن  گهید.  ياالن خونه هم که دار. عمو  ستیمجرد موندن خوب ن نیاز ا شتریب – عمو

 . که خونواده ت برات در نظر گرفتن متمرکز کن  يدو سه مورد نیهم يرو رو

که  يمرد.  يرمهدیام قیتر بود و ال بیاز من بهتر و نج کایمل یحساب سر انگشت هیتو .  گهیگفت د یم راست

 . کلشیو ه پیخوب بودنش به اخالقش و مرام و منشش بود نه ت
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رو تو  تیترب یب فیآدم کث. نداشتم  یخونه همخون نیا يمن با اعضا. پا عقب عقب رفتم  يپنجه  يرو آروم

 ؟ گهیبود د نیمنظور عموش هم. دادن  یقرار نم بینج يپاك با آدما يجا هی

 يکه چادر ییبه خصوص اونا. رو  شیهمسر اقتیل. رو نداشت  يرمهدیام اقتیل یهرکس. عقب عقب رفتم  باز

 !وش گفت عم نمیا. نبودن 

همه سراپا گوش . حواسش به من نبود  یکس. آروم خم شدم و برش داشتم . بود  وارید میکنار همون ن فمیک

 . شده بودن در مقابل خان عمو 

رفتم  رونیآروم ب.  دیرس یکه سمت راستش هال بود و سمت چپش به اتاق ها م يدر. بودم  يدر ورود کینزد

موند که  ییجا دینبا. به اصطالح خودش حاج عموش  ایگفت خان عموش  یراست م. و کفش هام رو برداشتم 

 .نبودم  يبود که چادر نیاباشم ، مهم  نیزم يآدم رو نیحاال بر فرض ، من بهتر. کنن  یم نیبه آدم توه

 . شیکرد ؛ حذف من از زندگ یراه رو انتخاب م نیهم هم يرمهدیام احتماالً

 .متوجه رفتنم نشه  یبدون کفش برم تا کس اطیبه پاگرد ح دنیه ها رو تا رسخواستم پل یم. قدم برداشتم  آروم

 .به عموش گفت  يرمهدیکه ام دمیقدم بر نداشته شن هنوز

 .رو گرفتم  ممیتصم باًیتقر. چند روز بگذره ، چشم  نیا – يرمهدیام

 ؟  گهیبه طور کامل کارهاشون تموم شد د یوقت یعنی... چند روز ؟  نیا.  ستادمیا

 گهید یعنیمنظورش من بودم ؟  یعنی.  يخواستگار انیتموم شد ب یاسباب کش یکه وقت. بود  نیما هم هم قرار

 به رفتن نبود ؟ ازین

 .کرد  خکوبمیعموش م يصدا

. خونواده رو داشته باشه  نیا اقتیکه ل یکن یرو وارد خونواده م يدونم دختر یم. به انتخابت مطمئنم  – عمو

 . ستیما ن نیمتد يخونواده  قیال یهر کس

بود ،  یکرد ؟ جوابش هر چ یمثل من دفاع م ییگفت و از ادما یاز من م! موندم  يرمهدیجواب ام منتظر

 !نه  ایتو دلش دارم  ییکه هنوز جا. کرد  یمن رو مشخص م فیتکل

 .صد در صد حاج عمو  – يرمهدیام

هنوز من رو  ایپو يحرفا دنیبعد از شن يرمهدیام یعنیکرد در مورد من نبود ، بود ؟  دییتأ يرمهدیام ییحرفا

 دونست ؟  یخونواده ش م قیال
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عموش انقدر ساکت  يدر مقابل حرفا ایداد و  یاز خودش نشون م يوگرنه رفتار بهتر.... به خدا که نه ..  نه

 !موند  ینم

 یم ،یش یافته که منصرف م یم ی، اتفاق یکن ین که فکر مبه رفت! بودن و نبودن  نیمونه ب یآدم م یگاه

 .جهنمه  یخودش کل یفیبالتکل نیا.  يبر دیکه انگار با يشنو یم یحرف ای ینیب یم ي؛ رفتار یبمون يخوا

به  یدر منته يو جلو. اومدم  نییبدون کفش از پله ها پا. فرار ازش ، رفتن رو انتخاب کردم  يکه برا یجهنم

 .بدون بستن بندهاش ؛ قدم تند کردم سمت در .  دمیآروم ، کفش هام رو پوش اطیح

 .  میهم آدم ایچادر ریفهموند ما غ یداد و بهش م یجواب خان عمو رو م. کرد  یمهرداد بود و ازم دفاع م کاش

 هیفقط . هم نه دیشا. کردن  یم نیآخه داشتن به خواهرش توه. شکست  یاگر بود مثل من دلش م... نه  یول

 . کرد  یم تی، براش کفا هیبود و مثل بق يکه تو اون جمع زنش چادر نیهم دیشا. خورد  یکم بهش بر م

گفت خودم رو  یبهم م ایکرد  یداد ؟ من رو سرزنش م یاز خودش نشون م یمهرداد چه عکس العمل یعنی

 نکنم ؟ نیآدم ظاهرب هی يحرفا ریدرگ

 هیکردن بشه شب یکه آدم رو وادار م یینایهم!  گهیبودن که مردم رو خراب کرده بودن د نیظاهرب يآدما نیهم

حجاب از سر برداره  گهید يو جا بیمردم فر یجا چادر سرش کنه و بشه حاج هیکه ! آفتاب پرست هزار رنگ 

مردم ، خودشون ذارن  یهستن که نم نیظاهر ب يآدما نیکه هم. نگه داره  یتا هزار تا آدم مثل اون رو راض

 ! باشن 

مردم رو خراب  نیشما ا. شماهاست  ری؛ تقص ستنیدل ن کیرنگ و  کی گهید میمردم ، امروز ، مثل قد نیا اگر

به  يازیشماها اگر باطنتون هم مثل ظاهرتون موجه بود ، ن.  نید یتقاص پس م ییجا هی،  يروز هیو  نیکرد

هم جذب  يادیز يشدم آدما يرمهدی، که ؛ همونجور که من جذب ام نیو نشون دادن خط مش نداشت حتینص

 .گرفتن  یم شیشدن و راه درست رو در پ یشما م

کنن ، دروغ  یهستم که هزارتا گناه م ییپاك تر از آدما یلیمن خ "زدم که  یم ادیجلوم بود و سرش فر کاش

چادر  هی دنیبا پوش یول گهیزارتا گناه دکنن و ه یم یزنن ، دو به هم زن یکنن ، تهمت م یم بتیگن ، غ یم

 یحجاب یوگرنه که نه چادر و نه ب.  هآدم باشه ، انسان باش دیکه آدم با. ذارن  یاونا سرپوش م يهمه  يرو

 "! کنه  ینم گرانیو آدم رو باالتر و برتر از د ارهینم تیشخص چکدومیه
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به عقب ،  فمیشدن ک دهیرفتم که با کش یم شیکردم و پ یحاج عمو م يدلم هزار حرف نگفته رو حواله  تو

و اخم رو  يرمهدیو من رخ به رخ شدم با ام. پاهام برعکس جهت حرکتشون ، به سمت عقب قدم رو رفتن 

 .صورتش 

 کجا ؟ – يرمهدیام

وجود آدم رو  يشتریده ر يکه مثل زلزله  یتیعصبان يپربود از خشم ، از رگه ها یبود ول نییصداش پا نکهیا با

 . ندازه  یلرزه م به

 زد ؟ یباهام حرف م یعصب ينجوریکردم که ا یم کاریمگه داشتم چ. تو وجودم نشست  يلرز

 .کردم  یاخم

 .رم خونه مون  یم – من

 بدون اطالع من ؟ – يرمهدیام

؟ چرا  رمیازش اجازه بگ يهر کار يبرا دیکرد با یفکر م تمونیمونده از محرم یچند ساعت باق نیخاطر ا به

که  يزد ؟ همون مرد یبا تشر حرف نم چوقتیمهربون من بود که ه يرمهدیهمون ام نیشده بود ؟ ا ينجوریا

 بودم ؟ عاشقشبود که من  ی؟ همون مرد آروم دیپر از تمسخر من تو کوه قط خند ياز حرفا

 . مهربون نبود  گهید نکهیو مهمتر از همه ا. فرق داشت  يرمهدیام نیا...  نه

 بود ؟ هیگر يمگه جا. قم نشست که مثل تموم اون سه روز پسش زدم تو حل يبد بغض

 .حرص جواب دادم  با

 ! رمیازتون اجازه بگ دیدونستم با ینم – من

 .نرفت  نیاز ب یکمتر شد ول اخمش

خبر داشته باشم زنم کجاست  دیکه شوهرتون هستم با نیفقط به صرف ا.  نیرینگفتم اجازه بگ – يرمهدیام

 ینم ییاالنم شما جا.  "دونم  ینم "گفتن  يبرا ادیم تا حلقم باال ن نهیقلبم از تو س دیازم پرس یکه اگر کس

 . نیبه من بدهکار حیهزارتا توض.  نیر

 .دستم رو گرفت و من رو با خودش به اجبار همراه کرد  مچ

و نه تا . آدما  ریعامل تحقهمون . که حاج عموش اونجا بود  یحاضر نبودم تو اون خونه پا بذارم نه تا زمان من

 .من نبود  یاز اون مرد دوست داشتن يانقدر سخت بود و خبر يرمهدیکه ام یوقت

 .و گفتم  دمیراه رفتن ، خودم رو عقب کش نیصد برابر ، ح یحرص با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٣٨٤ 

 ؟ نیسه روز زن نداشت نی؟ ا نیافتاده زن دار ادتونیحاال .  امیمن نم – من

انگشتاش که  نیکردم دستم رو از ب یم رو بردم به سمت دستش و سع گهیددست . و برگشت به سمتم  سادیا

 .شده بود آزاد کنم  دهیچیهم سخت دور مچم پ یلیخ

 .گفت  يآروم و جد. تر کرد  کیرو هم گرفت و من رو به خودش نزد گهیدست برد و مچ دست د عیسر

 نیاتاقش تو ماش يپنجره  ریسه روز هم حواسم بود زن دارم که اگر نبود هر سه روز رو ز نیا – يرمهدیام

 . نذاشته  رونیسه روز پاش رو از خونه شون ب نیدونستم که زنم تو ا ینبودم و نم

 . زده نگاش کردم  بهت

 ازم نگرفته ؟ یسراغ چیاتاقم بود ؟ و من فکر کرده بودم ه يپنجره  ریسه روز ز نیا

 !چقدر گرفته و خرابه  يرمهدیبدون ام يکردم هوا یو من حس م دیکش یبه من نفس م کیروز نزد سه

 نیهم نینرفتم و من ع ییدونست من جا ینفس نشسته بود و چشم دوخته بود به خونه مون و م کیروز  سه

 زدم ؟ یپرپر م يخبر ینداشتم و داشتم تو ب يسه روز ازش خبر

 .تو چشماش گفتم  رهیخ

 یاونوقت تو حداقل م. ازت نداشتم و جونم باال اومده بود  يخبر چیسه روز ه نیمن ا.  یخودخواه – من

 .من تو خونه هستم  یدونست

 .آرومتر از قبل گفت . اخمش باز شد . برداشت  یدست از سخت نگاهش

 .ش مونده  هیهنوز بق. بود  هتونیتنب نیاول نیا – يرمهدیام

 . دیباز دستم رو کش و

 .مقاومت کردم  بارهدو

 . امیمن نم – من

 .با حرص نگاهم کرد . مقاوتم کالفه ش کردم  نیبا ا. به سمتم  برگشت

 چرا ؟  – يرمهدیام

 ! دنیچیموندن من تو خونه تون رو کامل پ يحاج عموتون پرونده  – من

 . دیکش یپر حرص نفس

 .نداشتن  يحاج عمو منظور بد – يرمهدیام

 . باال انداختم ییابرو
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 .کنن  یرو سر من خال ایدن يادما يهمه  یکم مونده بود دق دل. اون که بله  – من

 االن فقط مشکل حاج عمو هستن ؟  – يرمهدیام

 ! گهید يزایچ یلیو هم خ شونیهم ا – من

 .دور مچم باز هم محکم شد  دستش

 مثالً ؟ – يرمهدیام

 .کردنم  هیبه تنب يمن حکم داد يحرفا دنیبدون شن نکهیا – من

 .شل شد  یکم دستش

لحظه هم دستتون  هیو نتونم  نیمحرمم باش نکهیا. خودم  يشما بود و هم برا يهم برا هیتنب نیا – يرمهدیام

 يبه اندازه  نمیصورتتون رو بب ایبشم تو چشماتون  رهیکه داشتم نتونم راحت خ ییبا تموم آرزو ای رمیرو بگ

نگفتن اون حرفا و نه  لیاز دل نیزد یروز حرف ونبود که نه شما ا نیا يبرا هیتنب نیا. بود  ادیمنم ز يبرا یکاف

 . دمیمن پرس

 گفتم ؟ یم ی، چ يفوران بود يآتشفشان آماده  – من

.  میبود يبد تیتو موقع.  گهیبه همد میبش رهیباعث شد خ اطیتق باز شدن در ح يزنه که صدا یحرف اومد

 . به هم و دست من تو دستش  کینزد

 غذا رفته بودن ؟ دیخر ياز رضا و مهرداد که برا ریتونست باشه غ یم یاون موقع ظهر ک و

دستمون رو  چکدومیانقدر برامون شوکه کننده بود که ه یول.  میدونست یبود و هر دو خوب م يبد تیموقع

 . میدیعقب نکش

 .کرد و گفت  يبلند "سالم  "در  ياز همون جلو رضا

 ؟ نیینجایشما ا – رضا

گفت و  يا "با اجازه  "انداخت و  نییما سرش رو پا يدستا دنیو با د. شد  کیتند بهمون نزد يقدم ها با

 . رد شد  عیسر

 . ستادیمهرداد کنارمون ا یول

 .  يرمهدیام يبه مچ دست من تو دستا. ما  يبود به دستا رهیخ. کنار چشم نگاهش کردم  از
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دونست  یمهرداد خوب م یول. ما  ينبود حالت دستا بیاش عجبر دیشناخت شا یرو نم يرمهدیام یکس اگر

 نکهیاونم ا. ده  یم یمعن هیتو هم ما فقط  يدستا نیده و ا یم تیاهم یلیبه محرم و نامحرم خ يرمهدیام

 .ما وجود نداره  نیب یبه نام نامحرم يپرده ا

 گفت ؟ یم يرمهدیبه ام يزیاگر چ. رو به دندون گرفتم  لبم

 .گفت  " يدیببخش "با همون حالت رو به مهرداد . انداخت و دستم رو رها کرد  نییسرش رو پا يرمهدیام

 . عکس العمل بد مهرداد بودم  ي اماده

بود که  یتیباالخره محرم. بخش نبود  تیبه خصوص که اخم رو صورت مهرداد چندان رضا. تو دلم نبود  دل

 يا گهیطاقت گره د گهیو من د. ما باشه  يست دردسر تازه تون یم نیو ا. من ازش خبر نداشتن  يخونواده 

 .شد  یم دایسمان رابطه مون پیتو ر یکه با باز شدن گره قبل ییگره ها يخسته بودم از همه . رو نداشتم 

 .گفتم  یالله یو توکلت عل. لب اسم خدا رو زمزمه کردم  ریز

 .و گفت  يرمهدیام يدستش رو گذاشت رو شونه . نذاشت تو ترس و دلهره بمونم  مهرداد

 .صداتون باال نره  نیمواظب باش. تو  نیایبعد ب نیحرفاتون رو بزن – مهرداد

 . از کنارمون رد شد  عیسر و

داده بود  صیانگار تشخ. ذاشت  یخبر نداشت انقدر راحت تنهامون نم ایپو يحرفا ياگر از دل من و ماجرا دیشا

 .خودمون  نیبه حل کردن مسائلِ ب میدار ازین یحیقبل از هر توض

 .که رفت رو کرد بهم  مهرداد

 . داخل  میبر – يرمهدیام

 .باال انداختم  ییابرو

 . امینم – من

 باز چرا ؟ – يرمهدیام

 . دونم  یخودم رو نم فیمن هنوز تکل – من

 ؟ یچ فیتکل – يرمهدیام

 ... نیهم....  نیهم – من

 ! هیدونست منظورم چ یانگار م. کرد  ینم ياریگرچه که زبون منم . بگم  يزیچ نذاشت

 کرده ؟ رییتغ يزیچ.  ستیمشخص ن فمونیمگه االن تکل – يرمهدیام
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 نکرده ؟ – من

 . دیکش یقیتو چشمام نفس عم رهیخ

 ! نیکه شما به من بدهکار حیتوض يسر هیاز  ریغ. نه  – يرمهدیام

 مونه ؟ یمن اوضاع مثل قبل م يحرفا دنیبعد از شن ینمطمئ – من

 کنه ؟ یرو عوض م يزیچ نیا.  نیبگ دیکه حاال با نیرو نگفته بود ییزهایچ هیشما  – يرمهدیام

 .سرم رو کج کردم  یکم

 ! ستین يساده ا يحرفا – من

 .آماده کردم  يزیهر چ يخودم رو برا نیمطمئن باش.  امیکنار نم يزیمنم ساده با چ – يرمهدیام

. کال بود و به درد نخور  یکن رونمیکه باعث شده از بهشتت ب یبیکه س نهی؟ از ا هیدردم از چ یدون یم – من

 .شدم  یرونده م يا گهیکاش به جرم د

 .شد  کینزد بهم

 . شد تو چشمام  رهیبرد و خ بیرو داخل ج دستاش

 .جرم از بهشت رونده شدن  هیآدم و حوا هر دو به  – يرمهدیام

 ؟ يمرتکب شد یمگه تو جرم – من

 ! ادیروزا ز نیا – يرمهدیام

 .باال انداختم  ییابرو

 ؟ یچه جرم – من

 .شد  رهیتو چشمام خ قیکرد و بعد ، عم یمکث

 !دلتنگتون بودم  یلیخ – يرمهدیام

 .دستش گرفت  ونیدستم رو دوباره م و

 . قلبم رفت باال  ضربان

 بحث مهم ؟  نیبود وسط ا یرفچه ح نیا

 مونده ؟ یگفت ، باق یکه م یاز اون عشق يگفت ؟ گفت که بفهمم هنوز اثر چرا

 . و پام شل شد  دست

 . از دست و پام برد  اریکه اخت یالیبرق س انیکرد ، شد جر قیکه با حرفش بهم تزر یخوب حس
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عطر  ایعطر عشق بود  نیا.  دمیکش یهام م هیهوا رو به ر دیبا ولع عطر جد. در عوض جون داد به نفس هام  و

 ؟ يرمهدیحضور پر عشق ام

مچ دستام ،  يبه جا نباریو ا. م رو هم گرفت  گهیدست د عیشدن دستم رو داخل دستش حس کرد که سر شل

 .دستاش  يگرما دنیکف دستام و انگشت هام رو مفتخر کرد به چش

که تو کوه  يا غهیتاوان اون ص. تاوان گناه خودم و حوام رو پس بدم  دیاگه از نسل آدمم که با – يرمهدیام

 هی يپدرتون خوندم و به جا يکه بدون اجازه  يا غهیص نیهم بود ، تاوان ا يکه راه بهتر یخوندم در حال

 نکهیو بدتر از همه تاوان ا نیکه به خاطر ترس از من گفت یچهار روز خوندم ، تاوان اون دروغ يساعت برا

 تونینامزد قبل يحرفا. نه دل باختتون شدم  ای نیهست يا گهیکه متعلق به مرد د نیو دونستن ا قیبدون تحق

که به خدا قسم از . اومدم وسط راهتون  يدفعه ا هیو من  نیقرار بود زنش بش نکهیا يذارم به پا یرو هم م

 .قصد نبود 

 یکرده بود ؟ و م هیخودش توج يرو برا زیهمه چ يبگم مرد رو به روم با مرد نکهیبود ؟ وقت ا هیگر وقت

 .گفتم  یلرزون يبا صدا نیهم يبرا. روز کار دستمون بده  هیها  هیتوج نیا دمیترس

 . هیهمش توج نایا – من

 .شد و آروم زمزمه کرد  کمینزد کامل

 .حرف دل منه  نایا – يرمهدیام

 ! يبود که در مقابل عموت کرد یحرف دلت سکوت – من

عمر انتخاب  هی يکه برا يگم دختر یتو خونه و به حاج عموم م میر یحرف دلم اونه که االن م – يرمهدیام

 . نییکردم شما

 . سکوت نگاهش کردم  تو

 .داد  هیاز دستام رو باال برد و سرش رو به کف دستم تک یکی

. حسادت بدجور آرامشم رو به هم زده  نیو ا! گفته بودم حسودم . سه شبه چشم رو هم نذاشتم  – يرمهدیام

 . آرومم کن مارال 

وجودش رو درك نکرده  يهم گرما کباریتا اون لحظه . نبودم  کیهمه بهش نزد نیتا حاال ا.  دیلرز یم دستام

 .خواست  یم يباالتر تیظرف يرمهدیعشق ام ایمن کم جنبه شده بودم . بودم 

 .ش بردم بلند شده  یکم يلرزونم رو داخل موها دست
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 . ستمیبلد ن.  يرمهدیام ستمیبلد ن – من

 .دستم  يرو بست و خودش رو سپرد به نوازش ها چشماش

 . يزیر یرو به قلبم م ایکل آرامش دن یکه کنارم نفس بکش نیهم – يرمهدیام

 . قلبم سر به فلک گذاشته بود  کوبش

کرد که خواب  یرو گرم تر م نمونیب ينفس هاش که هوا يگرما یول.  نمیب یکردم دارم خواب م یم حس

 بود ؟. نبود 

 . قلبش  يم رو که هنوز تو دستش بود باال برد و گذاشت رو گهید دست

 ؟  دهیخدا باالتر از عشق آفر – يرمهدیام

در مقابل سوالش  یبرام ذاشته بود که بخوام فکر کنم چه جواب يضربان تند قلبش تمرکز. نگاهش کردم  گنگ

 .بدم  دیبا

 .هاش رو باز کرد  چشم

 ؟ رمیگ یچرا انقدر از وجودت آرامش م – يامرمهد

 . همه ابراز احساساتش رو نداشتم  نیا تیمن ظرف...  نه

 تیبدنم ظرف. کنم  یجا خال هیاز حرفا و کارهاش رو  یناش جانیه يبکشم و همه  غیخواست ج یم دلم

 .، انگشتام چنگ انداخت به لباسش  جانیاون همه ه ي هیتخل يبرا. هم نبود  دنیهوار کش ينداشت و جا

 ! میدونست چه حال یانگار م. چنگ شدم به لباسش رو محکم گرفت  دست

 . میبرگشت اطیح يهر دو به طرف پله ها ي " نیه " يبزنه که با صدا یحرف اومد

 !کرد  یناباورانه نگاهمون م کایمل

 . کردم  یناباورانه نگاهش م منم

 .به چشم هاش  رهیما بود و نگاه من خ یکیدست ها و نزد خیم اون يها چشم

 نانیچون بهم حس اطم. کرد  یمن رو آروم م نیو ا. کرد  یبه سمت من برگشته بود و نگاهش نم يرمهدیام

برمال شدن  ينبوده برا یچندان آدم مهم کایمل دیشا ایشدن  دهید نیهم براش مهم نبوده ا یلیداد که خ یم

 .رازمون 

 يرمهدیانگار که مالک ام. بودم  دهیرو ازش دزد يرمهدیانگار من ام. خصمانه به من دوخته شد  کایمل نگاه

 . بوده 
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رو از نگاهش  یمنف يبا انرژ يرهایت. کنه  میکردم با نگاهش آماده ست من رو از وسط به دو ن یم حس

 یکه قطعاً آبرومون م.  اطیو بکشونه تو حهمونجا با داد و هوار کردن همه ر دمیترس یو م. کردم  یم افتیدر

 .شد  یبد م يرمهدیام ياز همه برا شتریرفت و ب

 زهیبر رونیکردم االنه که از شدت فشار فکش ، دندوناش خرد شه و ب یحس م.  دمید یرو م کایفک مل انقباض

 . 

 .آروم زمزمه کرد . چشم هاش  يرو دیدستم نگاهم چرخ يرو يرمهدیفشار دست ام با

 !شه  ینم يزینترس چ – يرمهدیام

 یاز خان عموش نوش جان م گهیچند تا متلک د تشینها. من که موضعم مشخص بود . خودم نبودم  نگران

 .خونواده ش وجه ش خراب بشه  يخواستم جلو ینم....  يرمهدیام یول. کردم 

 .خودش آروم گفتم  مثل

 .ره  یآبروت م – من

 .زد  يلبخند

 .نگران نباش  – يرمهدیام

 اگه داد و هوار کنه ؟ – من

 !شه  ینم يزیچ – يرمهدیام

 زد ؟  یتو ذهنش بود که انقدر با آرامش حرف م یچ... چرا ؟ ! بود  مطمئن

 ؟ یمطمئن – من

 ؟ يخدا رو فراموش کرد – يرمهدیام

 . دمیپرس دیترد با

 ؟ یچ یعنی – من

 !داره  یحکمت هیهر کارش  – يرمهدیام

 .رو هم گذاشتم  پلک

 .رفته بود  ادمی – من

 . اطیسمت پاگرد ح میباعث شد دوباره برگرد ییقدم ها يصدا

 . دیکوب یپله ها م يداشت و انکار با قصد پاش رو رو یپر حرص قدم بر م. رفت  یداشت از پله ها باال م کایمل
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 . يرمهدی، رو کردم به ام نگران

 . نجایکشونه ا یاالن همه رو م – من

 .کرد و لبخند زد  نگاهم

 . ننیآفتاب سوزان مرداد ماه ، ما رو بب نیا ریز انیکه الزمه همه ب هیحکمت هیحتماً  – يرمهدیام

 .به آسمون انداختم  ینگاه

بود از  يا گهیاگر وقت د دیشا. داد  یم هیهد نیگرماش رو به زم يآسمون ، با شدت همه  يوسطا دیخورش

 . ، انگار قابل تحمل شده بود  يرمهدیاما کنار ام. موندم  یتابش نورش نم ریلحظه هم ز کیشدت گرما 

 ؟ ستیگرمت ن – يرمهدیام

 .کردم  نگاهش

 .ندارم  يفاصله ا یتا کباب شدگ. االن چرا  – من

کنه چه برسه به  یهوا سنگ رو هم ذوب م يساعت گرما نیاصالً حواسم نبود تو ا. داخل  میبر – يرمهدیام

 !نداره  یخوب ي ونهیمن رو که اصالً هم با مانتو و شال م ییخانوم گرما

 . دمیخند

 ! یدون یرو م نایخوبه که ا – من

 ؟ میبر!  گهیخانومم رو بشناسم د دیبا – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 . میبر – من

بود و همه  یانگار جشن عروس. کرد  یتو وجودم به پا م يگفت چه ولوله ا یکه بهم م یاز لفظ خانوم دینفهم و

حال افتاده بودم ، با گرفتن دست  نیبه ا "خانوم  " يکلمه  هیبا . زدن  یو دست م دنیکش یتو وجودم کل م

 یکردم ؟ انقدر ب یم کاریکرد چ یشد و عاشقانه خرجم م یم کیبهم نزد نیاز ا شتریهام شل شده بودم ، اگر ب

 شده بود ؟  ينجوریکارا هم بلد باشه ا نیاز ا يرمهدیکردم ام یچون فکر نم ای؟ جنبه بودم و خودم خبر نداشتم 

رو با اب و  دهید یهر چ میوقت بد کایبه مل میخواست یانگار م. سمت ساختمون  میراه افتاد نهیو با طمأن اروم

 .کنه  فیبراشون تعر شتریتاب ب

 نیو ا. دنبالم اومده بود  ییبا دمپا يرمهدیکه ام دمیباز خونه ، کفش هام رو در آوردم و تازه د مهیدر ن يجلو

 .داد با سرعت اومده که نذاره برم  ینشون م
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که فرش رو انداخته بودن سفره پهن  یوسط هال ، اون قسمت. در رو هل داد تا بتونم وارد بشم  یکم يرمهدیام

اشق و چنگال وسط سفره قرار ق يمصرف غذا و تعداد کباری يکس دورش نبود و فقط ظرف ها چیه. شده بود 

 .داشت 

 .موقع طاهره خانوم اومد و قبل از ورودمون گفت  همون

 !مادر ؟ غذا از دهن افتاد  نییکجا –خانوم  طاهره

 نزده بود ؟ یحرف کایمگه مل.  میو وارد شد میگفت ي " دیببخش "به هم  ینگاه میدو با ن هر

درستکار در حال حرف زدن  يخان عمو و آقا. سفره  يپا انیرد بورودمون ، طاهره خانوم بلند همه رو صدا ک با

 .بود  شیتینارضا يبودن و اخم رو صورت خان عمو نشون دهنده 

زد  یبود و باهاش حرف م ستادهیا يرمهدیام يزن عمو يثابت موندم که رو به رو کایو رو مل. چرخوندم  چشم

 نزده بود ؟ یحرف هیبه بق یعنی. زد  یم ادیرو فر تیو عصبان يحالت صورتش دلخور. 

 رونیاز اشپزخونه ب وانیپر از ل ینیس هینرگس با . به کمرم ، راه افتادم سمت سفره  يرمهدیفشار دست ام با

 .بهم زد  ياومد و لبخند

اتاق  يجلو وارید میمهرداد و رضوان و رضا ، از پشت ن. زد و سرم رو به سمت مخالف چرخوندم  يلبخند منم

 .زدن  یانگار اونجا داشتن با هم حرف م. اومدن  رونیخواب ها ب

سرم و بستن چشم  فیو منم مثل خودش با تکون خف "شد  یچ " دیبه سرش ازم پرس یفیبا تکون خف مهرداد

  "خوبه  یهمه چ "هام گفتم 

 . بهش زدم  يلبخند. اومد کنارم و دست انداخت دور شونه م  مهرداد

 چیه. دوغ ، نشست کنار دستم  يها يهم بعد از آوردن بطر يرمهدیام.  میتعارف طاهره خانوم همه نشست با

 . گفته بود  کایپس مل. از زن عموش ، متعجب نگاهمون نکرد  ریکس غ

. شدم  ینم ریخوردم بازم س یهر روز هم اگر کباب م. عاشقش بودم . ذوق به چلوکباب تو ظرف نگاه کردم  با

 . ادیهام هم مثل چشمام از کباب جلوم به وجد ب هیتا ر دمیکش یقینفس عم آروم

 .رو آورد کنار گوشم و اروم زمزمه کرد  سرش

 ؟ يدوست دار – يرمهدیام

 .تکون دادم  "اره  " يزدم و سرم رو به معنا يلبخند

 .نوش جونت . بخور  – يرمهدیام
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 . نگار گوشت شد به تنم ا.  دیاز غذا بهم چسب شترینوش جونت ب نیچقدر ا و

 . کردم  یم دایگفت احتماالً اضافه وزن پ یم يطور نیهر روز ا اگر

و بعد از  يرمهدیدر کنار ام یوقت! داشت  یو چه طعم. و چنگالم رو برداشتم و شروع کردم به خوردن  قاشق

 .خوردم  یمورد عالقه م رو م ياز ته دلش غذا "نوش جانت  "اون 

که  ییکایاز زن عموش و مل ریحواسش به ما نبود ، البته باز هم غ چکسیخوردن حواسم به همه بود و ه نیح

 .کرد  یپر حرص نگاهمون م یگه گاه

.  ختیر ینبود وگرنه حتماً خونم رو م يزیچ يرمهدیو ام کایمل نیخوبه که ب.  ارمیخودم ن يکردم به رو یسع

 یما رو به هم بزنه ، که اون ، من رو نامزد رسم نیب یقیاد به هر طرحق دادم که بخو ایتازه تو دلم به پو

 .دونست  یخودش م

 . میزن عموش باعث شد نگاهش کن يصدا

 هست ؟ یک یحاال عروس -

 ! ورهیبود ؟ نرگس ؟ اون که گفته بودن اخر شهر یمنظورش کدوم عروس. کردم  تعجب

تو فکرش بود رو  یچ!  رهیخواست مچمون رو بگ یار مبود که انگ يجور يرمهدینگاهش به سمت من و ام اما

 !  دمیفهم ینم

 .خانوم جوابش رو داد  طاهره

 .خدا  دیکنم به ام یدو روز قبلش خبرتون م.  میذار یخونه که تموم شه قرار بله برون م يکارا –خانوم  طاهره

. به من انداخت و دوباره مشغول خوردن شد  نییباال رفته نگاه از باال به پا يبا ابروها.  میمنظورش ما بود پس

 .درستکار دست از نگاه کردنش برداشتم  يآقا يبا صدا

 ؟ يد یبابا جان اون دوغ رو به من م -

 یدست بردم و دوغ رو برداشتم و محض احترام دو دست. من بود  يدوغ جلو. رو مخاطب قرار داده بود  من

 .دادم  لشیتحو

 . دییبفرما – من

 .د ز يلبخند

 .دستت درد نکنه بابا جان  -

 .پر شد گرفت طرف من  وانیل یوقت. برداشت  یوانیدوغ رو باز کرد و ل در
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 .بابا جان  ختمیخودت ر يرو برا وانیل نیاول -

نشون دهنده  وانیل نیاول نیگفتن ها و ا "بابا جان  " نیا. کردم  "تشکر  "رو گرفتم و  وانیل یلبخند قدردان با

 .بود  يرمهدیشناختن من از طرف پدر ام تیبه رسم ي

رفت ،  ینم نییکه غذا از گلوم پا يبعد از اون همه روزه گرفتن و افطار و سحر.  دمیزود دست از غذا کش یلیخ

 .کم غذا شده بودم 

 .که با اخم طاهره خانوم مواجه شدم . گفتم  يا "دست شما درد نکنه  "درستکار  يبه طاهره خانوم و آقا رو

 مادر ؟ ينخورد يزیتو که چ –خانوم  رهطاه

 !خوردم  ادمیاتفاقاً ز – من

 .جون تو تنت نمونده .  يکار کرد یاز صبح کل.  یذارم از سر سفره بلند ش ینم يتا نخور –خانوم  طاهره

 .سرش رو آورد کنار گوشم  يرمهدیام

 .  يشد فیضع یلیماهه خ هی نیا. بخور  – يرمهدیام

 . وندم رو به طرفش چرخ سرم

 .شدم  ریس – من

 .زد  لب

 .بخور  گهیچندتا قاشق د – يرمهدیام

 .، اشتهام رو باز کرد  يرمهدیام يمعطر از نفس ها يهوا. دوباره مشغول شدم . باهاش مخالفت کنم  نتونستم

گاز اجاق گاز و  ریوصل کردن ش يمردا رفتن تو اشپزخونه برا. ، همه برگشتن سر کار  میرو که جمع کرد سفره

 . ییو ظرفشو ییلباسشو نیآب ماش ریش

خان عمو باز نشده  يهنوز اخما. خان عمو عزم رفتن کردن  يساعت نشده کارشون تموم شد و خونواده  مین

 . ابروش رو برداره و بذاره عقب تر  يبود تا هر لنگه  ازین لیجرثق هیانگار . بود 

دونستم موضوع  یم. رفتن با هم حرف هم زدن  نیبدرقه کرد و ح، عموش رو  اطیدر ح يتا جلو يرمهدیام

 .باشه  يرمهدیانتخاب من به عنوان همسر ام دیحرفشون با

 .اومد طرفم  مهرداد

و  میمقدار استراحت کن هیهم  دیبا.  میرضوان دعوت يمامان بابا ي؟ ما شب خونه  میبر يآماده ا – مهرداد

 . میریدوش بگ
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 .تکون دادم  يسر

 .بهش بگم  ادیب يرمهدیصبر کن ام. آماده م  – من

 .اخم کرد  یکم

 ؟ گهید نیمحرم – مهرداد

 .تکون دادم  يسر

 .آره  – من

 ؟ گهید يد یم حیبعداً توض – مهرداد

.  رهیصورت بگ یتیمحرم نکهیقبل از ا. گفتم بهشون  یقبلش م دیبا یعنی. شماتت بار حرف زد . کردم  نگاهش

اون  یدر چه وضع میگفت یم یگرچه که وقت.  ستین یراض میکه کرد ياز کار یعنی.  يدلخور یعنیلحن  نیو ا

 . ومدیکوتاه م یخونده شده از موضعش کم غهیص

 .تکون دادم  "آره  " يبه معنا يسر

 .و گفتم  ستادمیرو به روش ا. که برگشت ، رفتم طرفش  يرمهدیام

 . میر یم میما دار – من

 چرا انقدر زود ؟ – يرمهدیام

 .مهرداد و رضوان شام دعوتن  – من

 .به موهاش  دیتکون داد و دست کش يسر

 .حواسم نبود . نرگسم دعوته  – يرمهدیام

 . دیچونه ش کش ریلبش گذاشت و تا ز يرو رو دستش

 .شه  یباطل م غهیص گهید میساعت و ن کی. خودم برسونمت  یشد بمون یکاش م – يرمهدیام

راحت  يرمهدیکه ام یمدت نیهم. رو  میساعت و ن کی نیحداقل هم. خواست کنارش بمونم  یدلم م خودمم

 .  رهیتونست نگاهم کنه و دستم رو بگ یم

من  يبشه تو چشما رهیو اون خ مینیشد کنار هم بش یم.  میمراعات کن یلینبود خ ازیکه همه خبر داشتن ن حاال

حضورم رو  يبکشم و هوا هیگرم نفس هاش رو به ر يشد هوا یم. و منم محو بشم تو سبزه زار چشماش 

 .کنم  مشیتقد

 .که پدرش صدامون کرد  "رو بدون تو باشم  میساعت و ن کی نیخواد ا یمنم دلم نم "بگم  اومدم
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 ؟ نیایم قهیدق هیبابا جان  -

شرم تو چشماش باعث شد سر . کردم  يرمهدیبه ام ینگاه. بود  ستادهیدرستکار ا يکنار آقا ریسر به ز مهرداد

 . مونیپنهون کار يمطمئناً برا. از پدرش  دیکش یخجالت م. بندازه  ریبه ز

 . میانگار خودشون رو پنهون کرده بودن که ما راحت حرف بزن. نبودن  هیبق.  میسمتشون رفت به

گم که من از  ینه راستش رو مرو سرزنش ک يرمهدیمطمئن بودم اگر بخواد ام.  میستادیدرستکار ا يآقا يجلو

 رو بگم ؟ ایحضور پو.  ارمیب یلیفقط مونده بودم چه دل. رو بخونه  غهیخواستم ص يرمهدیام

 گفت بابا جان ؟ یبهم م ينجوریبعدش باز هم ا. سوال بردن کامل خودم  ریز یعنی ایاز پو گفتن

 .برداشتم و خودم رو سپردم به خدا  الیدست از فکر و خ دیپرس يرمهدیکه از ام یسوال با

 بابا ؟ گهید نیمحرم -

 .محکم جواب داد  ی، آروم ول ریسر به ز يرمهدیام

 .بله  – يرمهدیام

 ؟ شهیصداقت پ يبدون اطالع آقا -

 .با مکث جواب داد  يرمهدیام

 .بله  – يرمهدیام

 کارت درست بوده بابا ؟ -

 .سر بلند کرد  يرمهدیام

 ..اومد که  شیپ يمسئله ا یول. نه  – يرمهدیام

 . یگرفت یقبلش با پدرشون تماس م دیشما با -

 .وقت نبود  – يرمهدیام

 ؟ هیتا چه روز تتونیمحرم -

 .به سمتم انداخت  ینگاه مین يرمهدیام

 . گهید میساعت و ن کی – يرمهدیام

 .زد و سر تکون داد  يدرستکار لبخند يآقا

 .باشه  نیاز ا شتریکردم ب یفکر م -

 .تا امروز خوندم  نیه يبرا.  میحرفامون رو بزن نیچند روز با هم اخر نیخواستم ا یم – يرمهدیام
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 نه آقا مهرداد ؟.  هیاالن وقت خوب -

 .تکون داد  يسر مهرداد

 .بله  – مهرداد

 .درستکار رو کرد به ما دو نفر  يآقا

رو  تیباعث شده شما محرم يزیندارم چه چ يمن کار.  شهیصداقت پ يمنزل آقا نیر یبا هم م يدو نفر -

 غهیص یچ يبرا نیگ یو م نیکن یم فیرو مو به مو براشون تعر زیاونجا همه چ یول. براش  نیراه بدون نیبهتر

 .  نیرو خوند

 .ادامه داد  يرمهدیبه ام رو

شن به شما دختر  یم یاوصاف راض نیبا ا مینیتا بعد بب. بوده  شونیکه بدون اطالع ا یکن یم یعذرخواه -

 ! نه  ایبدن 

ممکنه بابا مخالفت کنه با ازدواجمون ؟ فقط به خاطر  یعنیگفت و من رفتم تو فکر که  ي "چشم  " يرمهدیام

 . میبدون اجازه ش محرم شد نکهیا

دونه و نه ب شتریدرستکار خواست ب ينه آقا.  ومدیوسط ن ایپو يدرباره  یهم خوشحال شدم که حرف یطرف از

رو  يگریو برمال کردن راز د یتو کار کس دنیخونواده فرهنگ سرك کش نیا. بده  یحیخواست توض يرمهدیام

 .نداشتن 

 .به طرف مهرداد رفت و دست به طرفش دراز کرد  يرمهدیام

 .باهاش دست داد  مهرداد

 ...شرمنده که  – يرمهدیام

 .نذاشت ادامه بده  مهرداد

 .شناسم  یهر دوتون رو م.  نیدونم مجبور بود یم – مهرداد

 .زد  يلبخند يرمهدیام

 .ممنون  – يرمهدیام

 .گفت  ي "کنم  یخواهش م "و . تکون داد  يسر مهرداد

 . میخونه مون شد یکه رفت لباسش رو عوض کرد راه يرمهدیهم خودم رو به خدا سپردم و همراه ام باز
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من که اصالً . شکست  یرو م نمونیسکوت ب ویشاد راد يبرنامه  يفقط صدا.  میهر دو ساکت بود نیماش تو

 .هم مثل منه  يرمهدیگه و مطمئن بودم ام یم یچ ندهیحواسم نبود که گو

کرد ؟ کاش آروم باهامون  یم رونیرو از خونه ب يرمهدیام ایزد ؟  یسرمون داد م یعنی. برخورد بابا بودم  نگران

 . ادیحس من کوتاه ب نیبودم به خاطر هم دواریرو دوست دارم و ام يرمهدیدونست ام یبابا م. برخورد کنه 

 یدسته گل.  میشد یدوباره راه یدسته گل بزرگ دینگه داشت و با خر یگل فروش يجلو يرمهدیراه ، ام وسط

 .کنه  ییدلجو ينجوریخواست ا یم. زرد و زنبق بنفش  ياز رزها

از دلم شروع شد . ره  یم شیلوله و پ یکه م یمثل کرم. دلهره افتاد به جونم  شدم ، ادهیپ یدر خونه وقت يجلو

 .وجودم رو گرفت  يهمه  واشی واشیو 

 .گفتم . برگشت و نگاهم کرد . رو گرفتم  يرمهدیام دست

 .نگرانم  – من

 .زد  يلبخند

 . توکل بر خدا  – يرمهدیام

 .در باز شد  دهینکش هیزنگ رو فشار دادم و به ثان. گرم شد  دلم

رو از لباساشون  نیا. انگار مهرداد زنگ زده بود و خبرشون کرده بود .  دمیمامان و بابا رو منتظر د میکه شد وارد

 . دمیفهم زیم يرو ي وهیو ظرف م

بد ورود داده بود دستش با  يرمهدیکه ام یو گل. بلند شد  ییرایپذ يمامان برا.  میتعارف مامان تو هال نشست با

 .برد که بذاره داخل گلدون  خودش

 .رو کرد به بابا و محکم گفت  يرمهدیام

 . یعذرخواه يمن اومدم برا – يرمهدیام

 .گفت  يهم محکم و جد بابا

 . نینکرد یکار درست – بابا

 .ساکت نموندم  نباریا

 .بودم  دهیترس یلیخ. من شد  ریتقص – من

 .با اخم برگشت به طرفم  بابا

 شده بود ؟ یمگه چ – بابا
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 .و کارهاش خبر داشتن  ایهه از پو نجایا. وقت گفتن بود . انداختم  يرمهدیبه ام ینگاه

از م تو سه روز گذشته  مونیخبر یخودش و ب يدلخور یحت. کرد  فیرو دونه به دونه تعر یهمه چ يرمهدیام

 .رو 

خواست عمق  یانگار م. بود  تموم شد باز ساکت يرمهدیام يهم که حرفا یوقت. تو سکوت گوش کرد  بابا

 .از کارمون رو با سکوت نشون بده  شیدلخور

اونم . رو انجام داده بود و بعدش هم نشست کنارمون  شییرایآروم پذ یلیخ يرمهدیحرف زدن ام نیح مامان

 شوننیمنم که نگاهم ب. بود به صورت بابا  رهیکرد خ ینگاه م يرمهدیسکوت کرده بود و بر خالف بابا که به ام

 . دیچرخ یم

 .از نگاه بابا معذب ، آروم گفت  يرمهدیشد و ام یکه طوالن سکوت

 ...هفته با خونواده  نیا نید یاجازه م – يرمهدیام

 .نذاشت ادامه بده  بابا

 .فعالً نه  – بابا

 .شد  رهیجلوش خ ي وهیبه ظرف م و

 . میمدت از هم دور باش هیکه . مون کرده  هیتنب یعنی نیا و

 . نیدون یهر جور شما صالح م – يرمهدیام

 .نگفتم  يزیکنه چ ينکنه تند نکهیاز ترس ا یول ادیخواستم بهش التماس کنم که کوتاه ب یم

 .بودم  تشیبازم دنبال چتر حما! خوام  یازش م یدونست چ یخدا که م. کردم  ازیبستم و با خدا راز و ن چشم

 ....خوام  یوبو فقط از تو محس خ نیمن ا... من و آرزوهام  يکن برا دعا

 ...رو به مهر تو بستم  دیهنوز چشم ام... ت نگه دار که خستم  هیسا ریو ز من

 .رو به بابا گفت . بهم انداخت  ینگاه کوتاه يرمهدیام

 ..صحبته  هی نید یپس اجازه م – يرمهدیام

 .نگاهش کرد  عیسر بابا

 ؟ میکوتاه داشته باش یلیخ.. کوتاه  – يرمهدیام

 .اضافه کرد  ارهیبعد انگار بخواد دل بابا رو به رحم ب و

 .شه  یباطل م غهیص گهید ي قهیدق ستیب – يرمهدیام
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 .به طرف اتاقم اشاره کرد . سرش رو تکون داد ...  يا هیو با مکث چند ثان دیکش یقینفس عم بابا

 . دییبفرما – بابا

وارد . میبه سمت اتاقم رفت يرمهدیبلند شدم و جلوتر از ام عیسر. مخالفت نکرد  یکی نیشدم که با ا خوشحال

 .باز گذاشت  مهیدر اتاق رو ن میکه شد

 .به سمتش  برگشتم

 .. يرمهدیام – من

 .زد  يلبخند

خودم رو  یحساب يدعوا هی يمن برا. باهامون رفتار کردن  متیبا مال یلیخ. من ناراحت نشدم  – يرمهدیام

 .آماده کرده بودم 

 .....همونجا بهشته  یتو هر جا که باش.... وجودت فرشته  نیزم اهل تو

 .زدم  يلبخند

 ؟ یدون یخودت که م... مقدار ناراحته که  هیفقط االن . بابا مهربونه  – من

 . حق دارن . آره  – يرمهدیام

؟ چرا  ایزم پوبا. خورد  یبود به حتماً بهش بر م ایاگر پو. که ناراحت نشده . کنه  یشدم که درك م خوشحال

دونه بود و مطمئن بودم  هیاصالً ... نه .. تک بود  يرمهدیکه ام یکردم ؟ در حال یم سهیدو تا رو با هم مقا نیا

 . دهیافریخدا مثلش رو ن

 .کج کرد  یرو کم سرش

دو  یکی يپس باشه برا.  ستیبراش ن یکه االن اصالً وقت مناسب يبهم بدهکار حیتوض يسر هی – يرمهدیام

 .صالح دونستن  شهیصداقت پ يهر وقت که آقا.  گهیروز د

 .تکون دادم  يسر

 .باشه  – من

 .صحبت کوتاه  هیخسته م و هم گفتم  یلیهم خ. خب من برم  – يرمهدیام

 .ناچار قبول کردم  به

 . ستادیا یول. سمت در اتاق  رفت

 . دیکش یقیعم نفس
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 .رو آروم بست و برگشت به سمتم  در

 . دیجلو کش یاومد جلو و دست هاش رو گذاشت دو طرف صورتم و من رو کم عیسر

 .اومده بود  رونیاز شالم ب یکم میکه چون تو خونه بود ییموها.  میشونیموهام با پ نیمماس شد با مرز ب لبش

 ...نه ... گرفتم ؟  شیآت

 ....نه .... کردم ؟  خی

 .حس پرواز بهم دست داد  فقط

 ...بود و پر مکث  قیسه ش عم.بو

بهارنارنج به بار نشسته  يبود که از شهد گال یمثل عسل. که بخواد دل آدم رو بزنه  ينه به حد یبود ول نیریش

 .بود 

ورجه  ایرقص  ای یشه حست رو با همخون یکه ناخوداگاه باعث م یآهنگ يحس بود درست مثل قطعه  پر

 . يزیبر رونیورجه کردن ب

 .وقت تجربه ش نکرده بودم  چیکرد که ه قیبه وجودمم تزر یبه جاش آرامش. قلبم ضربان نداد  به

 .سرم  يو سرش رو گذاشت رو دیعقب کش یرو کم خودش

کنن ؟ درسته که  یاز عطر و ادکلن استفاده نم يرمهدیمثل ام ییگفته ادما یک.  دمیکش هیتنش رو به ر عطر

بود که من تو اون همه  يبه اندازه ا یشد ول ینم نیعطرآگ یساعت ينبود و با حضورش ، فضا برا زیش ت حهیرا

 .کامل حسش کنم و لذت ببرم  یکینزد

 .کرد  یبدنش هماهنگ شده بود و سرمستم م يکه با بو يا حهیرا

داره با مزه مزه کردن  یبهش دادن و سع يا وهیآب م وانی، ل یرو داشتم که بعد از چند روز گرسنگ یکس حس

 .کردم  یوجودم ثبت م يتند تند عطرش رو با تنفس تو حافظه . و تو وجودش نگه داره هر جرعه ش طعمش ر

خواست جدا بشه و نه من  ینه اون م.  یکیبود اون همه نزد یخوب يتجربه . ش فشار دادم  نهیرو تو س سرم

 .داشتم  ینیعقب نش يبرا یلیتما

 .صداش کردم  اریاخت یب

 ؟ يرمهدیام – من

 .همون حالت جواب داد  در

 جانم ؟ – يرمهدیام
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 . گفت  باالخره

 .شد  بمیاز ته دل نص "جانم  " هیطلسم شکسته شد و  باالخره

 نه ؟ .. جنبه شده بود  یقبلم هم ب. ضربان قلبم رفت رو هزار  یشدت خوشحال از

 ...داد که  بهم فرمان يفرستاد و مغزم هم در کمال ناباور گنالیجنبه بود که به مغزم س یب

 .کردم  کیگردنش نزد يرو باال بردم و صورتم رو به گود سرم

 .گذاشتم  يادگاریرو پوستش  یپر عشق يسه .کوه رو تموم کردم و بو ينا تمام تو کار

 .ستاره بارونش نگاهم کرد  يعقب رفت و با چشما یکم

 نه ؟.. از تو کوه طلبم مونده بود  نیا – يرمهدیام

 کوه ؟  يتو يبود ؟ ماجرا ادشی هنوز

 يبود چه نقشه ا دهیپس فهم. و ازم دور شد  دیکنم که عقب کش کاریخوام چ یدونست م یاون روز م پس

 .براش داشتم 

 !کردم حواسش جمع بود  یکه فکر م یاز اون شتریب. م گرفت  خنده

 .به بازوش زدم  یلبخند کج لب هام ، مشت کم جون با

 .نکن  تیاذ – من

 . دیخند

 گم ؟ یمگه دروغ م – يرمهدیام

 .نظر داشت  ریبه خاطر محرم بودن تموم حرکاتم رو ز نباریا. نازك کردم  یچشم پشت

 .دلت بخواد  یلیخ – من

 .ش قرار دادم  نهیشونه و س نیسرم رو ماب.  دیمن رو به طرف خودش کش دوباره

کارمون به کجا  نیباشه و بب کیصحبت کوچ هیقول دادم ... خوب  یول. خواد  یاالن که دلم م – يرمهدیام

 ! دیکش

 . رمیتا با عطر بدنش جون بگ دمیکش یقینفس عم دوباره

 ؟ يبر يخوا یم – من

 ؟ يد یاجازه م – يرمهدیام

 !نه  – من
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 کیصحبت کوچ هی يبرا. گذاشته باشم  نیدوست ندارم حرف پدرت رو زم یخواد برم ول یدلم نم – يرمهدیام

 .اجازه گرفتم 

 .رو بلند کردم و نگاه دوختم به چشماش  سرم

 .گذشته بود  گهیجور د هیچهار روز  نیکاش ا – من

 . بود  نیداد حرف دل خودش هم هم یاز اونا که نشون م. زد  لبخند

 .طرف بازوهام رو گرفت و گفت  دو

 .دم برات جبران کنم  یقول م – يرمهدیام

 .زدم  مونشیبه لحن پش يلبخند

رو برات  ییزایچ هی دیکه با یبه خصوص زمان. بهم  یاخم نکن گهیفقط قول بده که د. خوام  ینمجبران  – من

 !بدم  حیتوض

 . دیکش یقیانداخت و نفس عم ریرو ز سرش

 . ره  یاز دستم در م ییجاها هیهر چقدر هم بتونم خودم رو کنترل کنم باز . منم آدمم  – يرمهدیام

 .گفتم  آروم

 . یکن یاخم م یوقت ادینفسم باال نم – من

 .روش نواخت  يسه ا.باال برد و بو. بازوم برداشت و دست هام رو گرفت  يدستش رو از رو. بلند کرد  سر

 .خونسردانه رفتار کرد  شهیشه هم ینم. داره خانومم  ادیز نییباال و پا یزندگ – يرمهدیام

 . يبود میمال شهیاز بس هم يبد عادتم کرد – من

 .زد  لبخند

 خوبه قول بدم و بد قول بشم ؟ – يرمهدیام

 .تکون دادم  يسر

 .نه  – من

 خوبه ؟. کنم که کمتر اخم کنم  یم رو م یتموم سع یدم ول یپس قول نم – يرمهدیام

 .زدم  لبخند

 .خوبه  – من
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سه هاش هم .ضرب آهنگ بو. سه بارون کرد .کرد و انگشتام و پشت دستم رو بو کیدستام رو به لبش نزد باز

 .مثل خودش ، مثل حرفاش ، مثل رفتارش ، پر از آرامش بود 

 . دیکش عقب

 .برم  – يرمهدیام

بده به  تیرو درك کنه ، محاله رضا یکیهمه نزد نیا ینیریآدم ش یوقت. وجودم التماس شد به نرفتنش  تموم

 . نشیگ زدم به آستچن.  يدور

 حضورش رو داشتم ؟ يتمنا کپارچهی یرو تحمل کنم وقت شیتونستم دور یم يجور چه

 که دست جلو آورد و صورتم رو لمس کرد . زد  ادیوصل شده م به لباسش ، حرف دلم رو فر يانگشتا انگار

 . حال من از تو بدتره  – يرمهدیام

 .رد بهش ک يو اشاره ا. به ساعتش انداخت  ینگاه

 .مونده  قهیفقط سه چهار دق – يرمهدیام

 . من به ناچار ، لباسش رو رها کردم  و

 .  میدر اتاق رو باز کرد و با هم وارد هال شد.  دیرو گرفت و من رو دنبال خودش کش دستم

 .بابا ، دستم رو ول کرد و رو به بابا گفت  دنیمحض د به

 . دیطول کش ادیاگر حرف زدنمون ز دیببخش. با اجازه تون  – يرمهدیام

دونستم صحبت  یم "کنه که  یم یبه ادم حال یزبون یکه انگار با زبون ب ییاز اونا. بهش انداخت  ینگاه بابا

 "کشه  یکوتاهتون انقدر طول م

 .تکون داد  يسر بابا

 .نداره  يمورد – بابا

 .ر رفت گفت و به سمت د ي "خداحافظ  "رو به مامان و بابا  يرمهدیام

خواستم باهاش تا  یو رو به من که م دیکفش هاش رو پوش يرمهدیام. در خونه اومد  يهمراه من تا جلو مامان

 .برم گفت  اطیدر ح يجلو

 . یش یخسته م.  يایخواد ب ینم – يرمهدیام

 .رو باال انداختم  سرم

 . امیم – من
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 .  يخسته ا – يرمهدیام

 .کرد  یبعد رو کرد به مامان که داشت با لبخند نگاهمون م و

 ؟ نیندار يشما امر – يرمهدیام

 .با همون لبخند جواب داد  مامان

 .مراقب خودت باش . نه مادر  – مامان

 .آورد  نییپا یتن صداش رو کم و

 .کنم  یم شیزنم و راض یبا پدرش حرف م. نگران نباش  – مامان

 .زد  يبانه البخند محجو يرمهدیام

 .دستتون درد نکنه  – يرمهدیام

 .تکون داد  يهم سر مامان

 .به طاهره خانوم هم سالم برسون مادر . کنم  یخواهش م – مامان

 .ازمون فاصله گرفت و رفت  يمهد ریام "چشم  "با  و

 .نگاهم کرد و آروم گفت  يرمهدیام

 .مراقب خودت باش  – يرمهدیام

 ؟ امین. باشه  – من

 . نه  – يمهدریام

 .رفتن و من دل دل  يکرد برا یاون دست دست م. نگاهم کرد  رهیخ و

 .گفت  آروم

 يبرا یلیحتما ً دل. احترامشون رو نگه دار . نگو  یچیزدن و بازم مخالفت کردن ه یاگر پدرت حرف – يرمهدیام

 .مخالفت دارن  نیا

 .کردم  اخم

 !شه  یکه نم ينجوریخب ا – من

 .رو حرفشون حرف نزن . بزرگترن و احترامشون واجب . شه  یم – يرمهدیام

 .رو کج کردم  سرم
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 .باشه  – من

 .به ساعتش انداخت  ینگاه

 .برم  – يرمهدیام

 .شه  یمهلتمون داره تموم م یعنی نیا و

 .موندم به رفتنش  رهیمنم همونجا خ. رفت  نییپله ها پا از

 . پله ها برگشت و با نگاه به من عقب عقب به سمت در رفت  نییپا

 . کرد  یاخر هم استفاده م يها هیاز ثان. م گرفته بود  خنده

به خود و خداش رو تو  نانیکه بذر اطم يشد بهش دل بستم ؟ مرد یکردم که چ یرفت و من فکر م یم عقب

 ! وجودم کاشته بود 

داشت آرامش نهفته تو بهشت  یعجب طعم. رو لب هاش مثل قبل ، مثل همون بار اول جادوم کرد  لبخند

 .خود  یکرد و از خود ب یلبخندش ، که من رو مست م

 .کرد  یفیاخم ظر. به ساعتش انداخت  ی، باز نگاه اطیقدم مونده به در ح چند

 . و پشت به من رفت  دیباال برد به عالمت خداحافظ و بدون نگاه به من ، چرخ دست

 . تمونیمهلت محرم انیپا یعنی نیا و

 يرمهدیبا رفتن ام. کردن  یم نییرو باال و پا رهیانگار به زور دستگ. نداشتن  ییرویدستام ن. خونه رو بستم  در

رو با خودش  يزییپا يافتاده  يره و برگا یو م ادیکه آروم م یمیمثل نس. ذوق و شوق منم رفته بود  يهمه 

 .کنه  یهمسو م

که زمانش معلوم  يبعد تیتا محرم گهید نکهیاونجور حالم رو گرفته بود ، ا غهیهم تموم شدن مدت ص دیشا

 . آرامش دهنده محروم بودم  ينبود از اون آغوش پر مهر و اون حرفا

بود  ومدهیکه آرامش به من ن ییو از اونجا. در وجودم شعله ور شه  أسیکه داشت باعث شده بود حس  یعلت هر

 .بزنه  شیبه جونم آت شتریب أسی نیباعث شد ا یعامل دوم

 .بلند و شماتت گر بابا  ياز صدا رینبود غ يزیعامل هم چ اون

 بزرگت کردم ؟ ينجوریمن ا – بابا

ود از نگاهش پر ب. طوفان درونش بود  يدر هم گره خورده ش نشون دهنده  يابروها. و نگاهش کردم  برگشتم

 .خط و نشون 
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 ؟ ارهیخواست کدوم کارم رو به روم ب یم.  دمیمنظورش رو نفهم اصالً

 .ربط داشت  ایقطعاً موضوع به پو. کردم به فکر کردن  شروع

 .ادامه داد  يبلندتر يبا صدا. داشته باشه  يا جهیاما صبر نکرد فکرم نت بابا

؟ مگه  نیجا با هم تنها نباش چیباشه ؟ مگه نگفته بودم هشده  فیتعر ایمگه نگفته بودم روابطت با پو – بابا

 بهت اخطار نداده بودم ؟ هان ؟ نگفته بودم ؟

 .تو خودم مچاله شدم  ی، کم "نگفته بودم  "گفتن  نیح ادشیفر يصدا از

؟ من که  يام و شما امروز یمی؟ که من قد یچ یعنی یفهمم جوون یسنم رفته باال و نم يکرد یفکر م – بابا

جلو  يحد هیگفتم از  یکه م دمیفهم ی؟ د م هیکردن چ یجوون دمیفهم یآزاد بود نم یهمه چ میجوون يدوره 

تونه خوب و بدش رو درست  یکردم م یکه بهش اعتماد داشتم و فکر م يبشنوم دختر دیحاال با! تر نرو 

 خودش شده ؟ يفکرانه  یب يبده ، گرفتار کارا صیتشخ

. نگم  يزیکرده بود چ دیتأک يرمهدیام. زدم  یدادم و دم نم یبابا گوش م یدر پ یپ يشماتت ها به ریبه ز سر

 .که احترام پدرم رو نگه دارم 

 نیمنتظر چن دیکنه با یخط قرمز ها رو رد م يسر هی يفکر یآدم با ب یوقت. بابا درست بود  يحرفا یطرف از

 .بدتر هم باشه  ای یواکنش

 .راه نبود که سرزنشم کنن  یپس ب. رو مادر و پدرم مشخص کرده بودن  ایقرمز من و پو خط

 دهیرو ناد تشونیخوردم که چرا حسا یکرد و من افسوس م یم يادآوریوقفه گذشته و حرفاشون رو  یب بابا

 یول. کردن  یم حتمیشد که به طور مداوم نص یم شونیاز من حال شتریب يزیچ هیبه قول خودش ، . گرفتم 

 !خورد  یبر نم ییکردن که به جا یذره جوون هیخودم  الیبه خ. نداشتم  ییشنوا من گوش

 !  نیش شده بود ا جهیذره ، نت هیاون  خوب

 .بابا گفت  يو وسط حرفا. اومد  رونیشربت از آشپزخونه ب وانیل هیبا  مامان

 شه ؟ یدرست م يزیحاال االن چ. بسه مرد  – مامان

 .خوددارتر حرف زد  یو در جواب لحن آروم مامان کم دیبه طرفش چرخ یبا همون حال عصبان بابا

نداخت  یمقدار فکرش رو کار م هی یخوشگذرون ياگه به جا.  گهیخورم د یشه که دارم حرص م ید نم – بابا

 .نبود  نیاالن وضعش ا

 .به طرف من اومد و پشتم قرار گرفت  مامان
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 . ایشما کوتاه ب گهید. خوره  یرو م شیداره چوب ندونم کار – مامان

 .برو تو اتاقت  یعنیکه . به کمرم داد و من رو به طرف اتاقم هول داد  يفشار و

 .کرده و خجالت بکشم  کاریبشنوم چ دیکوتاه اومدم که االن با – بابا

 .شما آروم باش . کنن  یخودشون حل م نیرو ب زایچ نیخودشون دوتا ا – مامان

 .شربت رو داد دستش  وانیبه پشت من ، به طرف بابا رفت و ل گهیفشار د هیبا  و

 .حرفا گذشته  نیاز ا گهید.  یآروم بش. بخور  – مامان

و .  ستمیخواست اونجا با یدونست که نم یم يزیچ هیحتماً مامان . آروم به سمت اتاقم به راه افتادم  آروم

ساعت  کی باًیاق ، شروع کرد به صحبت با بابا و تقرچون با ورودم به ات. الحق که فکرش درست کار کرده بود 

 .بعدش بابا آروم شده بود 

گرفتم چه  یم ادیکاش منم . تونه آرومش کنه  یم يدونست چه جور یخواب بابا تو دستش بود و م رگ

 یم یعنی! شه  یکشم آروم م یکنارش نفس م یالبته خودش گفته بود وقت! رو آروم کنم  يرمهدیام يجور

 باشه ؟ یشگیحس هم نیت اتونس

 يبرا ییبه تنها هیتنب نیا.  دمیکش ي، آه پر سوز میانداختن مراسم خواستگار قیحرف بابا و به تعو ياداوری با

 دیتأک يرمهدیگرچه که ام. که بود بدجور هر دومون رو پکر کرد  یبا هم ؟ هر چ يرمهدیمن و ام ایمن بود 

 !نزده  یحرف لیدل یداشت بابا ب

 ادمیتازه . زدم  يلبخند...  يرمهدیام يکادو. بود  دهیبرام خر يرمهدیکه ام یهمون قران. طرف قرآنم رفتم  به

 ! گذشتم  یمن که از کادوهام نم. روزه گرفتنم  يبرا. افتاد دو تا کادو بهم بدهکاره 

هاش  هیم ، خودم رو با آکن یم يادآوریرو بهش  شیحتماً بدهکار نکهیا يرو برداشتم و با تفکر درباره  قران

قران خوندنم تموم شد ، ساعت ده شب بود و  یکه وقت یو به راست. سرگرم کردم تا گذشت زمان رو نفهمم 

 .کرد  یشام صدام م يمامان برا

*** 

 .اوردم ، مانتوم رو هم ار تنم خارج کردم  یرو باز کردم و همونطور که با سرعت کفش هام رو در م در

 .اومد و رو به من و رضوان ، با اخم گفت  رونیب عیاز اتاقش سر مامان

 ! انیمهمونا م گهی؟ دو ساعت د نیکرد ریچرا انقدر د – مامان

 .زدم  غر
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 .جون طولش داد  مایاز بس که ش...  يوا – من

 .اومد کمکم  عیسر رضوان

خدا چه  ي، اون بنده  ياونجور شمیباشه آرا ينجوریموهام ا يد یخودت دستور م یخب وقت – رضوان

 داره ؟ يریتفص

 .کردم  یاخم

 !مثالً عقدمه ها  – من

 . شه  یخراب م شتیآرا. اخم نکن  – رضوان

 .رو به مامان گفت  و

 .بود  دهیکش نییصورتش پا ياومد ؟ شالش رو تا رو يا یبا چه بدبخت نجایکه تا ا نیدون ینم – رضوان

 .جلو اومد و شالم رو از دستم گرفت  مامان

 . دیدارم انداخت و با لبخند پرس چیپ يبه موها یخاص نگاه

 کدومتون بوده ؟ ي دهیموها ا نیحاال ا – مامان

 . ادیکه شوهرم خوشش ب یکن ينجوریخوام موهام رو ا یجون گفت م مایبه ش. خودش  – رضوان

 .نازك کردم  یچشم پشت

 . دوست دارم امشب خوشگل باشم  – من

 .زد  يلبخند رضوان

 !کرد  یوگرنه که انتخابت نم یخدا خوشگل يهمه جوره به چشم اون بنده  – رضوان

 .گفتم و رو کردم به مامان  یظیغل "بر منکرش لعنت  "

 حاال خوب شدم ؟ – من

 .با عشق نگاهم کرد  مامان

 .مادر  يماه شد – مامان

 .ه لب هام هجوم آورد لحنش لبخند ب از

 .برو زودتر حاضر شو  – مامان

 .گفتم  شیراحت يبه لباسا یتکون دادم و با نگاه يسر
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 ! يشما هم که هنوز حاضر نشد – من

 .کنم  یرم لباس عوض م یاالن م.  نیرفته بودم لباس بپوشم که شما اومد – مامان

 . دیبه سمت اتاقش چرخ و

 .انداختم  یاز مهمونا رو نگاه ییرایپذ يآماده برا يتا دور خونه  دور

 پس بابا کجاست ؟ – من

 .باال رفته گفت  يبرگشت و با ابروها مامان

 .حمام .. کجاب باشه ؟  یخواست یم – مامان

 .گشاد شد  چشمام

 االن ؟ – من

 ؟ یپس ک – مامان

 .کردم  اخم

 !رسن  یمهمونا م که من نبودم وقت نشد بره حمام ؟ خب االن یسه ساعت نیا یعنی – من

 .گفت  يا هیلحن پر از گال با

 یتیره و شکا یکنه م تیکرد که اگر بخواد امشب اذ یاتمام حجت م ایداشت با پو شیساعت پ میتا ن – مامان

 .ندازه  یم انیکه پس گرفته رو به جر

 . میوصل شده بود به زندگ یسنجاق قفل نیع! ...  ایپو بازم

 قبول کرد ؟ – من

 .تکون داد  يسر مامان

 .البته راست و دروغش با خداست . آره  – مامان

 .انداختم  یبه رضوان نگاه متفکر

 راست گفته ؟ یعنی – من

 .باال انداخت  يشونه ا رضوان

 !دونم  یم دیبع – رضوان

 .تکون دادم  يسر
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 . نطوریمنم هم – من

ساکت بمونه ؟ نکنه باز  يشتر ي نهیسمج با اون ک يایشد اون پو یمگه م. ، رفتم تو فکر  يبه نقطه ا رهیخ و

 .دست از سر من برداره  یراحت نیبه ا ایهم نقشه داشت ؟ کامالً دور از ذهن بود که پو

 !برو حاضر شو  ایفکر کردن ب يبه جا – رضوان

 !بپوشم  ینگرفتم چه لباس میافتاد هنوز تصم ادمیو تازه . و نگاهش کردم  برگشتم

 .زدنم شروع شد  غر

 بپوشم ؟ یحاال چ – من

 ! گهید دنیکه برات خر یخب همون لباس – رضوان

 !شم چادر سرم کنم  یناچار م. اون که باالش فقط دو تا بند داره ..  يوا – من

 ؟یعموشون شال سرت کن يجلو يخوا یم يلوله شده ت چه جور چیتو پ چیپ يموها نیآخه با ا – رضوان

 ....عموش  که بازم حاج يوا

. شد  یمسائل و مشکالت خود به خود حل م ي هی، بق میکرد یرو از روزگارمون حذف م ایحاج عموش و پو اگر

 .دادنمون  شیهمون شب قبل از ازما. گفتم  يرمهدیرو اون شب هم به ام نیا

رو  ید همه چخوا یگفت که م. بدم  حیرو براش توض یکه من همه چ.  میآخر رو بزن يشب اومد که حرفا اون

خواستم بهش  یم یعالقه مند شده بودم و رو چه حساب ایچرا به پو نکهیا. کارام رو  لیو البته دال. بدونه  قیدق

ادامه  يچه جور ایمن و پو نیروابط ب نکهیا.... رو رد  ایشد که خودش رو انتخاب کردم و پو یچ نکهیا... بله بدم 

 . گهید يزهایچ یلیو خ... کرد  دایپ

... شد  یبدم ، عصبان حیرو مو به مو براش توض یهمه چ ینیب زیداشتم با ر یسع باًیحرف زدن من که تقر نیح

داد ....  دیهوار نکش... در عوض ؛ با من تند نشد  یول.... زد  واریمشت به د.... قدم زد  يا قهیچند دق.... اخم کرد 

 .نکرد  یحرمت شکن.... نزد 

 . ودش مسلط باشه کرد به خ ی، سع شهیهم مثل

انگار خدا . عکس العمل رو نشون بده  نیکرد بهتر یم یسع طیشرا نیتو بدتر. بود  یبحرانش عال تیریمد

کنه ، که نه  تیریتونست تنش ها رو مد یروزگار ، خوب م يوسط تنگنا.  يکار نیهمچ يساخته بودش برا

 ی، با مشکالت برخورد م ریببا تد مونیکارش خوش بود که تو زندگ نیو من دلم به هم. بسوزه و نه کباب  خیس

 . رهیطعم گس و ناجور بگ مونیزندگ ینیریذاره ش یکنه و نم
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که باالش فقط دو تا  یلباس ماکس هی. عقدم بود ، تنم کردم  يدایکه جزو خر یکمک رضوان لباس سبز رنگ با

   ستادیا یآزادانه م یکم نشیی، در عوض پا دیچسب یمبه تنم  باًیزانوم تقر يبند نازك داشت و تا باال

 . ستادی، کنارم ا نهیآ يو اومد جلو. هم لباسش رو عوض کرد  رضوان

 کیش تینها یو هم ب دهیهم کامالً پوش. برازنده ش بود  تینها یرنگش ب یماش یلباس ماکس. کردم  نگاهش

 . يرمهدیام يحاج عمو يبه خصوص جلو. کنه  یدونستم که چادر سرش م یم. بود 

 .نگاهش کردم  نیتحس با

 !لباس  نیا ادیچه بهت م – من

 .زد  يلبخند

 .مهرداده  ي قهیسل – رضوان

. بود  دهیلباسم رو ند میچون محرم نبود! بود  يرمهدیام ي قهیکاش لباس منم سل! زدم  يحسرت لبخند با

 .  میوم رفته بودلباس من و مامان و رضوان با نرگس و طاهره خان دیخر يبرا

 .پرت کرد  نهیمهرداد از پشت در اتاق حواسمون رو از ا يصدا

 ؟ نیحاضر – مهرداد

 . دیبه سمت در چرخ رضوان

 .تو  ایب. آره  – رضوان

 .پر مهر بهم انداخت  ینگاه. نشست  یبه دل م یتو کت شلوار خوش دوختش حساب. اومد داخل  مهرداد

 ؟ یکن وونهیپسر مردم رو د يخوا یم ياول کار نیهم!  يچه خوشگل شد. به به  – مهرداد

 .نازك کردم  یچشم پشت

 !هم باشه  نجاهاشیفکر ا دیبا رهیگ یآدم که زن خوشگل م – من

تازه  نتتیبب یش یم داریصبح که از خواب ب يرمهدیام.  يگفتم خوشگل شد.  ینگفتم که خوشگل – مهرداد

 .سرش رفته  يفهمه چه کاله گشاد یم

 .شدم و کفش پاشنه دارم رو در اوردم  خم

 .تکرار کن  گهیبار د هی يجرأت دار – من

 .گفت  دنیخند نیبلند ، ح يسمت هال و با صدا دیدو

 . رتتیگ یاشتباه م اینیکنه آدم با چ یپف م نیچشمات همچ. گم  یبه جون خودم راست م – مهرداد
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 .مانع شد  فونیآ يخواستم کفشم رو پرت کنم طرفش که صدا یم

به نظرم زود اومده بودن . گروه مهمونا بود  نیاومدن اول يدوبار پشت سر هم نشون دهنده  فونیزنگ آ يصدا

 !بود  دهیساعت طول کش هیبه  کیحاضر شدنمون نزد یعنی. به ساعت انداختم  ینگاه. 

 .و دستپاچه به رضوان گفتم . در اتاق رو بستم  عیسر

 کنم ؟ کاریحاال چ..  يوا – من

 .کرد  یاخم

.  ارمیمن برات چادر م. شال بنداز سرت و برو تو اتاق عقد  هیرو تنت کن و  دتیمانتو سف. آروم باش  – رضوان

 ياول کار نیو هم رونیب ياین شیآرا نیبا ا. کن  یبا همه از دور سالم و احوالپرس.  این رونیاز اونجام ب

 ! ایکن یشوهرت رو عصبان

 ؟ نیایامشب رو کوتاه ب هیشد  ینم.... خدا  يوا – من

 .شد  شتریب اخمش

 .  رینه خ – رضوان

 .رو که گفته بود انجام دادم  يکار عیسر

 . نایبودن و خاله م ا يرمهدیام يمهمونا ، خونواده  نیاول

 یاسیز و سب يگرد با تورها يسفره  هیمهرداد که حاال  میاتاق قد. به محض ورود اومد تو اتاق عقد  نرگس

رنگ بود که در کنار شمع  یاسی يها دیتمام ظروف داخل سفره ، مروار. ش داخلش پهن بود  هیرنگ در حاش

 .کرده بود  دایپ یخاص يبلند سبز رنگ جلو  يها

 .در اتاق رو بست و اومد طرفم  نرگس

 . نمیشالت رو بردار بب.  يچه ناز شد يوا – نرگس

 .زدم و شالم رو برداشتم  يلبخند

 .باال رفته از ذوقش گفت  يابروها با

 ! يکرد کاریچ...  يوا – نرگس

 نرگس ؟ ادیخوشش م – من

 .کرد  یفیظر اخم

 ! رهیم یبرات م یدون یتو که م – نرگس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا گیسوي پاییز  –آدم و حوا 

wWw.98iA.Com ٤١٤ 

 .زدم  لبخند

 .بهم انداخت  ینگاه نیطاهره خانوم که وارد اتاق شد با تحس. سمت در اتاق و طاهره خانوم رو صدا کرد  رفت

 یم. برات دود کنن  ياسفند هیبرم بگم .  يماه تر شد يماه بود. دورت بگردم مادر  یاله –خانوم  طاهره

 .ترسم خودم امشب چشمت بزنم 

با طاهره خانوم ، نرگس در اتاق رو باز کرد و به  یبعد از روبوس. گفتم و به سمتش رفتم  " يخدا نکنه ا "

 .داخل اتاق  ادیبرضوان اشاره کرد 

داخل سفره رو روشن  يداد دستم و بعد رفت به کمک نرگس تا شمع ها يگل دار دیبد ورود چادر سف رضوان

 . کنن 

داخل  يکه اگر مرد دمیکش نییو جلوش رو کامل پا. رو باز کردم و به کمک طاهره خانوم انداختم رو سرم  چادر

 . نهیاتاق اومد نتونه صورتم رو کامل بب

.  دید یبود که صورتم رو نم نییپا يسرم به قدر. اومد و کنارم نشست  يرمهدیاومدن مهمونا و عاقد ، ام با

اومد  یبهش م یمد روز نبود ول نکهیکه با ا شیشکالت يتو اون کت شلوار قهوه ا دنشیدر عوض من از د یول

 .شد و کنار گوشم گفت  کیبهم نزد یکم. کردم  فیک

 ؟ یخوب – يرمهدیام

 .همون حالت جواب دادم  اب

 ؟ یتو خوب. خوبم  – من

 . میمن عال – يرمهدیام

 .کرد  شتریصداش ، ذوق من رو هم ب يتو يانرژ

 .بودن  ستادهیاتاق ا رونیمردا ب ي هیدرستکار و مهرداد ، بق ياز بابا و آقا ریغ

 .پامون  يبازش کرد و گذاشت رو. رنگ رو برداشت  ییخم شد و قرآن طال يرمهدیام

شمعدون رو  نهیا ياز تو. عاقد ، همه سکوت کردن  يسرمون قرار گرفت و با بلند شدن صدا يباال یبزرگ تور

 يبه مامان که داشت رو یم بود نگاه هیو صد و ده تا سکه جزو مهر ییبه روم که به همراه همون قران طال

 .انداختم  دیساب یسرمون قند م

از ته دلم رو  ي "بله  "ها و منتظر شدم تا به وقتش  هینگاهم رو دوختم به آ .شده بود  یو اشکش قاط لبخند

 . ارمیبه زبون ب يرمهدیدر کنار ام یعمر زندگ هی يبرا
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کل جمع مهمونا رو به واکنش واداشت و بعد از  يرمهدیام ي "بله  ". صلوات بلند شد  يکه گفتم صدا "بله  "

 .کرد  ییمهرداد هم با سوتاش هنرنماصلوات به خواست عاقد ، دست زدن و  هی

به احترام بابا .  دنیعقب کش یکم هیبابا که اومد طرفمون بق. برامون داغ بود  یخوشبخت يو ارزو کیتبر بازار

 . میستادیو ا میهر دو بلند شد

 میکه فقط ما بشنو يدستش رو رها کنه ، آروم طور نکهیبدون ا. دست داد  يرمهدیو با ام کیاومد نزد بابا

 .گفت 

 يخوام که هوا ی، فقط م نیگم دخترم دستت امانته که از االن به بعد هر دو دست هم امانت ینم – بابا

 . نیرو داشته باش گهیهمد

 .زد  يلبخند يرمهدیام

 . نیدخترتون رو بهم داد نکهینکنم از ا مونتونیدم پش یقول م – يرمهدیام

 . شونه ش گذاشت يرو یدست بابا

 .کنم  یو رو قولت حساب م نطورهیدارم که هم مانیا – بابا

دستاش جا  ونیاغوش پدر ، خودم رو م ازمندین يمثل بچه . هم برگشت سمت من و اغوشش رو باز کرد  بعد

 .دادم 

 .و کنار گوشم گفت  دیرو بوس سرم

وقت  چیه.  يتو اوج نگه دار شهیکن مردت رو هم یسع. و ابهت مردت به توئه  یبزرگ ياز االن همه  – بابا

 !نکن که به خاطر تو سرافکنده باشه  يکار

 .کنم  یهمه جوره تالش م میزندگ يدادم که برا نانیبا پلک فشردن بهش اطم. اومدم  رونیاغوشش ب از

 .رفتن  رونیطاهره خانوم اتاق عقد خلوت شد و همه ب استیس با

و از سرم انداختش ، بعد هم  دیچادرم رو کش يهمه رفتن ، آروم گوشه  دید ینفر نرگس بود که وقت نیآخر

 .رفتن گفت  نیبود رفت و ح ستادهیباز که رضوان کنارش ا مهیبه سمت در ن عیسر

 . نیراحت باش. کنم  یصداتون م امیخودم م – نرگس

 .ستیدلش ن يودونستم دل ت یبود و م ستادهیکه پشت سرم ا ياتاق که بسته شد من موندم و مرد در

 .مرتعشش مطمئن ترم کرد  يصدا زنگ

 خانومم ؟ نمتیبب يبرگرد يخوا ینم – يرمهدیام
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 .زدم و برگشتم  يلبخند

 . کرد  یم ییبهشت بود ؛ رو لبش خودنما يمن خالصه  ي، همون که برا لبخندش

 ؟ يقصد جونم رو کرد – يرمهدیام

 .بزنم  یدستم رو گرفت و وادارم کرد چرخ. اومد به سمتم  اروم

 .داد  یبدنش به پوست داغم ، التهاب م يگرما. دستاش محسور شدم  ونیکامل به سمتش برنگشته ، م هنوز

 .کنار گوشم زمزمه کرد  آروم

 !بشم  رونیب تیجمع الیخ یگه ب یم طونهیش – يرمهدیام

 . دمیخند

 ه با تو حرف بزنه ؟جرأت دار طونیمگه ش – من

 . دیکش یقینفس عم. داخل موهام فرو رفت  سرش

 .تن و بدن چرا  نیا یول. که نه  طونیش – يرمهدیام

 .رو بهش چسبوندم  خودم

 زنن ؟ یمگه تن و بدن حرف م – من

 .کرد  شتریهنه م التهاب درونم رو ب.بر يشونه  يلب هاش رو يگرما

 !خوشگله  نیچقدر ا – يرمهدیام

 یماه گرفتگ هی. سر شونه م  يرو یست به ماه گرفتگ رهیخ دمیکه د هیمنظورش چ نمیرو چرخوندم ، بب سرم

 . کیکوچ

 .دادم  هیرو به سرش تک سرم

 .نشونه رو دارم  نیاومدم ا ایکه به دن ياز روز – من

 .دوسش دارم . خوشگله  یلیخ – يرمهدیام

 .گفت  یخاص آروم و با لحن. شدم به چشماش که بسته شد  رهیخ

 !مارال  – يرمهدیام

 ....و  برگشتم

 . میزد ینفس نفس م.  میبه در هر دو مثل برق گرفته ها از هم دور شد يتقه ا يصدا با

 .حس از لب هام رفته بود . لب هام گذاشتم  يرو رو دستم
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 .گفت  يا "بله  "زد  یوقفه در م یو به شخص پشت در که ب دیبه صورتش کش یکالفه دست يرمهدیام

 .نرگس هم پشتش  يصدا. من وارد اتاق شد  یگوش يحاو یباز شد و دست یاتاق چند سانت در

 .داره  یکار واجب یکس دیگفتم شا. مارال چندبار زنگ خورد  یگوش یول.  دیببخش – نرگس

 .هم کردم  يتشکر. رو گرفتم  میرفتم و گوش آروم

 .م صداش بلند شد که دوباره در اتاق رو بست ، گوشیِ تو دست نرگس

اگر . شد  یاسمش خاموش و روشن م. کردم  یرو نگاه م یناباور گوش. کرد  یبهم دهن کج ایپو اسم

 ؟ یشد که هنوز اسم و شماره ش رو داشتم چ یناراحت م يرمهدیام

 کرد ؟ یامشب کامم رو زهر م نیهم دیبا. بهش فرستادم  ي "لعنت  ". حس خوبم پر زد و رفت  تموم

 رونیرو از دستم ب یگفت و گوش ي " دیببخش " ایاسم پو دنیبا د. رو نگاه کرد  یاومد کنارم و گوش يرمهدیام

 .جواب داد .  دیکش

 بله ؟ -

- ..... 

 .شناختم . بله  -

- ......... 

 . دییبفرما -

- ..... 

 مونده ؟ یمگه بازم حرف -

- .......... 

 .کنم  یگوش م -

از در فاصله  يرمهدیکه ام يبه طور. بود  ادیاتاق ز رونیب تیجمع يصدا. ادم دهنم رو به زور قورت د آب

 .گرفت 

 زیهمه چ ياول کار نیحق نداشت هم... به پا کنه ؟ نه  يا گهید يخواست بلوا یم ایبازم پو. بودم بهش  رهیخ

 . زهیرو به هم بر

 .چشمام  ينگاهش نشست رو.  ستادمیا يرمهدیو مقابل ام رفتم

 . میندار یاز هم مخف يزیمن و خانومم چ – يرمهدیام
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- .............. 

 ؟ یکه چ -

- ................ 

 ؟ یماه گرفتگ -

 .سمت شونه م  دیچرخ نگاهش

- ........ 

 . دیکش یقیرو هم گذاشت و نفس عم پلک

 میبه حر تیبا افتخار از دست دراز يخوا یاگه تو م.  ستیتو ن یمن ، گستاخ رتیسنجش غ اریع – يرمهدیام

وقتم رو که متعلق به  ستمیکه بگم حاضر ن ادیاالن به کار م رتمیغ. خودته  لیم ی، سو استفاده کن یکس

 .خدافظ . تو تلف کنم  ي هودهیب يحرفا يهمسرمه به پا

 .رو قطع کرد و گرفت به سمتم  یگوش و

 .رو گرفتم  یدست جلو بردم و گوش دیترد با

 ... میاز ماه گرفتگ – من

 .با لبخند گفت . ادامه بدم  نذاشت

 ياومد ایبه دن یبه قول خودت از وقت.  هیدونن رو شونه ت ماه گرفتگ یم رونیب تینصف جمع – يرمهدیام

 .دونن  یپس همه م.  یداشت

 .از شعور و فرهنگ بود  یسیمرد من تند.  دمی، خجالت کش تشیو درا یهمه خوب نیا از

 .گفتم  ریزبه  سر

 .حواسم نبود اسمش رو حذف نکردم  – من

و خودمون رو  استیپو میکه هر وقت زنگ زد بدون یبهتره شماره ش رو داشته باش. حذف نکن  – يرمهدیام

 . زهیر یداره ما رو به هم م ينجوریاونم دلش خوشه ا.  میآماده کن شیخاله زنک يحرفا يبرا

 .بلند کردم  سر

 . یبه خاطر همه چ. ممنون  – من

 .داد  هیرو بهم هد لبخندش

 ...فقط . مهمونا  شیپ میبر. کنه و نه شک  ینه اخم م شیآدم به زندگ.  یمیتو زندگ – يرمهدیام
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 .نگاهش کردم  نگران

 فقط ؟ – من

 .با صدا  دیخند

شب رو بدون تو بخوابم  هیشب اصالً به ذهنت خطور هم نکنه که از ام. مونم  یم نجایمن امشب ا – يرمهدیام

. 

 .خودش رو دعوت کرده بود .  دمیخند

*** 

 .خانوم  گهیشو د داریب! مارال ! مارال  – يرمهدیام

 !گذشتا  یو چهار ساعت از عقدمون نم ستیهنوز ب. ذاشت بخوابم  ینم

 . یکن یصدام م يدار قهیبه دو دق قهیدو دق.  يرمهدیام يوا – من

 .به گوشم خورد  کیو صداش از نزد. شد  دهیبه موهام کش یدست

 . میبخور رونیناهار ب میخوا یم.  رونیب میبر یبچه ها زنگ زدن همگ. بلند شو خانوم  – يرمهدیام

 .باز کردم  مهیرو ن چشمام

 ؟ ایک یعنی – من

 .زد  يلبخند

 یاز برادر شما و خانومشون و خواهر من و شوهرش ، ک ریغ. پف کرده ت برم  يقربون اون چشما – يرمهدیام

 ؟ رونیب میباهاش بر میهست که بخوا

 . دمیمهرداد خند روزیحرف د ادیو به  دمیبه چشمام کش یدست

 .شم  یاالن بلند م.  یچکیه – من

 .زد  میشونیپ يرو يسه ا.بو

 . افتن  یدارن راه م – يرمهدیام

 .عطر تنش رو دوست داشتم .  دمیکش یقیعم نفس

بالشتش رو برداشته بود و گذاشته بود رو تختم . اتاقم انداختم ؛ کردم  يکه شب تو يبه تشک دو نفره ا ینگاه

. 
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حرف  نیو هم "مونم  یخانومم م شیمن پ.  نیشما بر "به مادر و پدرش گفت که  ییقبل در کمال پر رو شب

 .ش هم رو به بابا گفت دو تا خونواده شد و پدر يباعث خنده 

 .هر شب مزاحم شما هستن  ينجوریا.  میتر راه بنداز عیرو سر شونیعروس نیاگر شما اجازه بد -

 .بابا با خنده قبول کرده بود  و

 . میدی، لباس پوش يمختصر يبعد از خوردن صبحانه . شدم و دست و صورتم رو شستم  بلند

 . میراه افتاد یاومدن بچه ها ، همگ با

 . دیچیپ نیتو ماش يریاحسان خواجه ام يصدا. رو روشن کرد  نیپخش ماش میکه افتاد اهر

 .گفتم  ناباور

 ....آهنگ  نیا!  يرمهدیام يوا – من

 . دیخند

حوصله ش سر نره  نیتو ماش نهیش یم یبخرم که خانومم وقت يد یس هیگفتم .  گهیکنم د کاریچ – يرمهدیام

. 

 !واقعاً کم آورده بودم  یمقابل اون همه خوب در

 .رو کج کردم  سرم

 . یمرس – من

 .بود جواب داد  ابونیو همونجور که نگاهش به خ دیخند

 .کنم  یهمه کار م میزندگ يمن برا.  یمیگفته بودم که زندگ – يرمهدیام

 .با شوق گفت  بعد

 ؟ يخور یم یبستن – يرمهدیام

 . دمیخند

 و پرسش ؟ یکین – من

 .شدن گفت  ادهیپ نیح. پارك کرد  ابونیرو کنار خ نیماش

 ؟ يخور یم یچه مدل – يرمهدیام

 ! یفیق يا وهیم – من

 . دیخند
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 ! اینزن سیل ابونیجون من وسط خ – يرمهدیام

 . گفتم  يا "باشه  "و  دمیخند

 . یبستن دیخر يشده بود ؛ رفتن برا ادهیبچه ها و همراه رضا که پ نیسمت ماش رفت

 . ستادمیشدم و رفتم کنار نرگس و رضوان ا ادهیپ منم

 . دیدوتا دستش رو به هم مال رضوان

 .کرده بودم  یبدجور هوس بستن. بده  رشیبود خدا خ یهر ک شنهادیپ – رضوان

 . دمیخند

 .بود  يرمهدیام شنهادیپ – من

 .گرفت  یمرو از فروشنده  یفیق یداشت بستن يرمهدیکه ام ابونینگاهم رو دوختم به اون سمت خ و

 .طرف  نیا انیدست پر راه افتادن ب با

چون . در حال زنگ زدن باشه  شیاحتمال دادم گوش.  بشیدستش رفت سمت ج. بود  يرمهدیبه ام نگاهم

 .رد شد  ابونیبود نگاهم کرد و از خ بشیهمونجور که حواسش به ج. تونست جواب بده  یدستش پر بود نم

 .بهش زدم  يلبخند

 . بهم زد يلبخند

به آسمون بلند شد و  يرمهدیام. گرفت  يگوش هام رو به باز ییها کیشدن الست دهیکش غیج يصدا یول

 .افتاد  نیزم يمن رو يمقابل پاها

 .کرد ثابت موند  یرو فرش م نیکه زم یقرمز رنگ عیبه ما نگاهم

که  زهایآن چ يهمه  روندیساده از دست م يساده  "تندم تو گوشم نجوا کرد  ينفس ها ونیانگار م یکی و

 "! سخت سخت به دست آمدند 
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