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کردم و با نوازش دستانش رو در دستانم   یدشو سف یدهچروک یهابه دست نگاهی

رو  یمگلو  یبر دستانش زدم بغض بد یاگرفتم. با تمام وجود لمسش کردم، بوسه
و دستانش  یدسپ یشگذشت تا آرام باشم. موها  یمبرا یزشفشرد. از همه چ

عشقش را به من  یت. عاشقانه نگاهم کرد و نهایایدن یمبه ابرو شد تا خم یدهچروک
گذشت تا خوش باشم.   هایشینشوم. از خوش یگریکرد تا محتاج عشق د  یههد

از  یالحظه یوجودم را آرام کرد. مرا برا یرینشو لبخند ش کردیعاشقانه نگاهم م
 یشههم یمرد و براپدرم  ی. وقت یختر یممشکالت دور کرد. او دار و ندارش را به پا
من، حاال او هم مادر بود و هم پدر، ما  یما رو ترک کرد. مادرم شد تمام هست 

روز کار کند تا بتواند خرج و مخارج و مادرم مجبور بود شبانه یمبود یریخانواده فق
کند. تا من بتوانم درس بخوانم اما نشد. انگار قرار نبود ما رنگ   ینمن را تأم
خانه  یکو  مدوست داشتم مهندس بشو یمتو بچگ یشه. من همینیمبب یخوشبخت 

 یمیکوچکم بود. آخر ما خانه قد  یایقشنگ واسه خودم و و مامان و بابام بسازم، رو
. یمداشت یسخت  ینداشت و ما زندگ  ی. پدرم درآمد خوب کردیمیم یزندگ  یو کوچک 
به خاطر کار شد و کمردرد هم  یقلب یماریسالم بود که مامانم دچار ب ۱۸درست 

عاشق  ینکهکار کنم. نتوانستم درس بخونم با ا  دمسراغش آمد و من مجبور بو یادز
ها گرفته درس خواندن بودم اما نشد که نشد و کار کردم از گل فروختن تو چهارراه

که دارم،   یداشتم و دارم. من با تمام مشکالت  یدام یشهو آن. هم ینتا کار خانه ا
 .یمهاین و مادرم هست و من آرامم با تمام ناآرامدارم که مراقب م ییخدا

مادرم  یبتوانم داروها ینکها یسالم شده من کار کردم و جان کندم برا ۲۰االن که  تا
تا آخر عمرم فقط نگاهش کنم. مادرم که چشم ازم  خواستیرو بخرم. دلم م

 بهم گفت: یبا مهربان  داشتیبرنم
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گلم مگه   کنی؟یمنو نگاه م ینشست  ینجاا یاز ک   دونییجان مادر، م یکاارن -
 ی؟سر کار بر خوایینم

 با لبخند گفتم: من

 یشهم یر . آخه مگه آدم از نگاه کردن به شما سیرمچرا مادرم، چرا تاج سرم م -
 مگه؟

 قلبم را نوازش داد: یرینشش لبخند

 نشده خدا پشت و پناهت. یرتنکن. برو تا د یزبون خب حاال بلبل یلیخ -

 فعاًل خداحافظ. یدچشم مراقب خودتون باش -

که   کردیرو م یشسع یتنها یدخوب بود. خورش یلیهوا خ یرونخونه آمدم ب از 
خوب ببرم.  یجا یهبرسد که بتوانم مامانم را  یکند. کاش روز  یرا پر از روشن ینزم
درد است، کاش  یلبخندانش از رو دانمیحالش خوب باشد. م ینجا،بهتر از ا ییجا
زدم و به  ی. لبخند تلخ یمبرسد که من و مامانم در خونه بزرگ از ته دل بخند یروز

. کردمیکار م  یلباس فروش یراهم ادامه دادم. درست وسط تابستان بود. تو
 گرفتم و تا محل کارم در افکارم فرو رفتم.  یتاکس یکراه سرچهار 

 حواستون کجاست؟ یدیمخانم، خانم رس -

را حساب کردم وارد مغازه  یهگفتم و کرا «یدببخش»کردم و   یسبه راننده تاک نگاهی
 زد: یلبخند یدنمبا د یریشدم. خانوم نص

 .یاب ینجاا ی،جان خوش اومدسالم فاطمه -
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تر بود و دو دختر بزرگ یلیاز من خ یریکردم. خانوم نص  یاحوالپرس یریخانم نص با

 بزرگ داشت که هر دو عروس شده بودند.

 یک رفتمیکه هر جا م  یگرانکار رفتم برخالف د  یبرا یششپ ی. وقت بود یمهربان  زن
 قبول کرد. یکی ینا آوردنیبهانه م

حداقل بهتر از  یستحقوقش بد ن کنم،یکار م  ینجاسال است که ا یه حدوداً 
 راه هستدر چهار  یفروشگل

 یک. رفتنیو م اومدنیم هایها شدم تا شب مشترمرتب کردن لباس مشغول
پنهان بود. با  یغم یهوارد شد. سر و وضعش مرتب بود اما ته نگاهش  یخانم
 بهش نگاه کردم و گفتم: یمهربون 

 خانم؟ ییدبفرما -

 و گرون مغازه کرد و گفت: یکش یهابه لباس ی،نگاه  مشتری

 یارین؟رو واسم ب یسرهم ینا یشهم یدببخش -

 یبرا یست؛همراهش ن ییادبود مشخص بود که پول ز یادز یمتشآوردم. ق براش
اش بچه یرا برا یتر حساب کردم و او هم در آخر سرهمکم  یشمنم برا ینهم
 یتاکس یکرا جمع کردم و  یلممن تا هشت شب بود وسا ی. ساعت کاریدخر

 گرفتم.خانه رفتم. در خانه را باز کردم و داخل شدم.

 ی؟سر حال ی؟خوش ی؟سالم سالم مامان قشنگم، چه خبرا؟ خوب  -

 با لبخند جوابمو داد:  مامان

 دلم. یز عز ینجاا یاماهت قشنگم، ب یسالم به رو -
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 !یهآخ که چه حس قشنگ یدمسمت آغوش مادرم پر کش به

به خواب فرو  یالاز فکر و خ یاییو من با دن یدیمخواب یماز خوردن شام رفت بعد
 رفتم.

سر به  یهداشتم  یممشدم. امروز تص یدار از خواب ب یمآالرم گوش یزود با صدا صبح
 یبا مامان راه  یکنم. بعد از خداحافظ   یداپ یهم بزنم، بلکه کار بهتر یگر د یجاها
 بود. یشدم که آغاز خوشبخت  یریمس

قار و قور شکمم  یپارک نشسته بودم ساعت حدودًا سه بعدازظهر بود. صدا تو
ت من با مشخصا یکس  گیویندیم زنمی. از صبح به هر کس زنگ مکردیم یتماذ
مانده بود  یگر د یجا یکانداختم. هنوز  هایازمندیبه روزنامه ن ی. نگاه خواهندینم

 «شرکت آرمان»که زنگ نزده بودم. 

بوق، دو  یکبشود.  یکی ینکه ا  کردمیتماس را گرفتم و در دلم خدا خدا م شماره
 بوق... . ینبوق و آخر

 یدمرا د اشیبزرگ  یبه آسمون کردم اما وقت  ینگاه  یشانپر یشکسته و حال یدل با
در  طور ین. تا موقع اذان مغرب همبینییو من را م یکه هست   دانمیلبخند زدم. م

مسجد رساندم و نمازم  ترینیکاذان، خودم به نزد ی. با صداچرخیدمیم هایابانخ
 زنگ خورد. مامانم بود. امیگوش  د،آمدن از مسج یرونرا خواندم. بعد از ب

 جانم مامان. -

 ی؟کرد  یداکار پ  یی؟جانت سالمت دخترم کجا -

 گفتم:  یناراحت  با
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 یگه؟کنم د  یکار . چیشهم یداخدا پ یدبه ام ینه هنوز ول -

 خونه؟ یایم یاره دخترم نگران نباش توکلت به خدا . ک   -

 مامان جان. یاماالن م -

 باشه دخترم مراقب خودت باش. -

 دارت.اش، خدانگهچشم شما هم مراقب خودت ب -

 متوقف شدم. یکس  یکه با صدا  رفتمیاز قطع تماس داشتم م بعد

 خانم؟ یدببخش -

پنجاه سالش  خوردیکه بهش م  یقد بلند و مو گندم ییرا برگرداندم. آقا رویم
 باشد.

 ید؟با من -

 .گردیدیکه شما دنبال کار م  یدمشن یمن به طور ناگهان  یدبله. ببخش -

 .طورهینبله هم -

 یاید؟ب تونیدی. شما میمدار یاز ن یمنش یهشرکت دارم که به  یهخب من  -

 گفتم:  یبرق زد. بهش نگاه کردم با خوشحال چشام

 یام؟ب یدبا یفقط من ک   کنم،یبله آقا معلومه که قبول م -

 گفت:  یالبخند پدرانه با

 .یدباش ینجاشما فردا صبح ساعت هشت ا -
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 بله حتمًا، ممنونم ازتون خداحافظ. -

. گنجدیدمیپوستم نم یتو یبه آسمون کردم از خوشحال یخونه شدم. نگاه  راهی
خبر خوب به مامانم،  ینشکرت ممنونم ازت. بعد از رفتن به خونه و دادن ا یاخدا

 .یمخورد یشاممان را با شادمان 

*** 

متوجه شدن  کهینود بعد از اب یروز بعد، به شرکت رفتم. شرکت مجلل و بزرگ  صبح
استخدام کردن و من مشغول  یمن رو به عنوان منش یه،شرکت کارم عال یکه در کارا
 یکه آقا  یداشتم و وقت  یبیاستعداد عج یاضیر یتو یاز بچگ  یادمهکار شدم. 

 برد. بهم گفت: یاستعداد من پ ینبه ا یمنصور

به من زنگ  یروز د ینو دارن. همهواتون یروزا بدجور ینفکر کنم خدا ا یاریخانم  -
که   ییکسا  یبرا یاضیامتحان ر یههفته،  ینزدن گفتن که قراره پنجشنبه هم

 یهم داره، برا اییژهو یزهدارن برگذار بشه و چند مرحله داره. جا یاضیاستعداد ر
 .یلیونهم ۲۰ اشیزهنفر اول جا

خبر خوشحال شدم و خودمو آماده  ینا یدنروز با شنکه چقدر اون  یادمه من
 مسابقه کردم.

*** 

 شرکت آورده بود. یآبدارچ  یمبودم که آقا رح یتلخ  یحال خوردن قهوه در 

 یموناستخدام شدم، خدا رو شکر وضع زندگ ینجاکه ا  یسه ماه از روز شدیم امروز 
 یجااعالم نت یادبهتر شده بود. بعد از خوردن قهوه دوباره مشغول کارم شدم. به 
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ماه بعد از آزمون اعالم کردن که نفر  یهزدم روز جمعه بود.  یلبخند یاضیمسابقه ر
 اول شدم.

اول راه  یناتفاق شکر کردم. تازه ا ینکه چقدر خوشحال بودم و خدا رو بابت ا  وای
 یمخوب پشت سر هم دارن با عجله به زندگ یوارد شرکت شدم اتفاقا یبود، از وقت 

مختلف زنگ زدن و  ییکارها  یمختلف برا یهااز مؤسسه یجتا. بعد از اعالم نیانم
کرد، به شرکت   یکه در حقم پدر  یمنصور یتشکر از آقا یمن بعد از کل

شده بود. دانشگاه رفتم و  یرفتم و کارمند اونجا شدم. حقوقم عال یسازساختمان
لم را از پو یعمل مامانم را دادم. خانه قشنگ گرفتم و مقدار ینهدرس خواندم، هز

 امیبچگ  یکردم و االن بعد چند سال، من به آرزو  سرپرستیب  یهاصرف بچه
که مامانم دوست   یامهندس موفق شده بودم و خانه انومخ یکبودم.  یدهرس

اما  یرمبگ یباییو ز یخانه آنچنان  توانستمیبودم. من م یدهخر یشداشت را برا
پاش و به یز ربه یلینبود خ یاز بس بود. ن قدر ینمن و مادرم هم ینگرفتم چون برا

هر چه از آن پول بود  ینهم یهستن که نون شب ندارن بخورن؛ برا هایلیکنم. خ
 کردن،یچهارراه کار م که با هم سر   ییهادادم تا به تمام آن بچه یریهرا به مراکز خ

 یو پا آمدمیها مبچه ینهم یشبار، پسه یدو ال یاکمک کنند. من خودم هفته
 یی. به تمام دردهادادمیگوش م  یشانهاو به صبحت نشستمیم یشانهاو دلدرد 
به ساعت کردم، همراه  ی. نگاه دادمینبود گوش م من یبه دردها شباهتیکه ب 

 کردمیم هایابانبه خ ی. نگاه یمو به طرف تاالر رفت یمشد ینبا مادرم سوار ماش
ها و مشکالت خودشان را که هر کدام دغدغه  کردنیم یزندگ  ییهاآدم ینجاا

که عاشقانه دست هم را گرفته بودن، کردم و با   یبه دختر و پسر یداشتن. نگاه 
 خودم گفتم:

 عاشق بشم. یروز یهمنم  یدشا -
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 یادهپ ینبعد بتوانم! از ماش یناز ا یدکنم، شا  یمدت که وقت نکردم عاشق  ینا در 
. اوه یم. به طرف تاالر رفتیریمجشن بگ یهپرورشگاه  یهابچه ی. قرار بود برایمشد
از ته  یها با خوشحالشلوغ بشود همه بودن. بچه قدر ینا کردمیمن فکر نم یخدا
 ینکه ا  کردمیمرتبه خداروشکر م هزارانو من  کردنیم یو شاد خندیدنیدل م

 بکارم. یگریبر لب د ینم لبخندhشد تا بتو یبمسعادت نص

 :جشن آهنگ مادر شروع به پخش شد وسط

 من خرمیبا جون م یتو"مهربون

 بهترم من یشاد خندیویم وقتی

 که تا زنده هستم  ینها افتخارم

 مادرمم من نظیر یب  یپا خاک

 غرق نوره یتو باش آسمونم

 از وجودم با تو دوره هاناخوشی

 ستخونه یتو چراغ و سو چشمای

 و سات حال خوش با تو چه جوره سور 

 ینیترمادر  یادن خانوم

 ینیبمونه رو سرم که بهتر تسایه

 یکه هست   یوقت  ترینمعاشق

 به من احوال... ." یدهتو م آغوش
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روانه شده بود، به طرف مادرم پر  یمهااول آهنگ چشم از مادرم برنداشتم اشک از 

 یهااتفاق ینا یو خودم را به آغوش پر مهرش سپردم. خدا را بابت تمام یدمکش
. من داردیدارم که چشم از من برنم ییکه خدا  دانستمیخوب شکر کردم. من م

و مشقت  یپر سخت  یهاسال اینمن و مادرم را در تمام  یداشتم که هوا ییخدا
... امیخوب زندگ  یهاداشت. سپاسگذارم از او به خاطر وجود مادرم و تمام اتفاق

. 

*** 

 دوم فصل

 

را عوض  یمهالباسرا داخل قفل در چرخاندم، در باز شد. وارد خانه شدم.  کلید
خونه حاکم بود. اصاًل  یرا روشن کردم. سکوت ترسناک در فضا ساز یکردم و چا

که او   ینبودن مادرم، از وقت  یهاسال ینسکوت را دوست نداشتم اما در تمام ا ینا
ام بر گونه یروز مرگ مادرم، اشک  یآوریادرا ندارم، با  یکس  یمو من جز خدا یستن

. هر چه زنگ زدم آمدمیشنبه بود از شرکت داشتم خانه مهسر خورد. درست روز س
 یدلشوره یکداشتم در را باز کردم و داخل شدم.  یدجواب نداد. خداراشکر کل یکس
 داشتم. یبیعج

 مامان، مامان جونم من اومدم. -

 یشبود رفتم صدا یدهتخت خواب یآرام رو یلیاتاق مامان شدم. مامانم خ وارد
 ش تکون دادم.اشانهزدم. نگرانش بودم 

 مامان جان، مامان! -
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مامان و صدا  یهامتعدد به شانه ییهاوجودم را فرا گرفت، با ضربه یبیعج ترس

و  گذردیسال م یکبشود، اما نشد. االن از آن روز  یدار ب کردمیزدنش، خدا خدا م
 درد نداشتنش را باور کنم! توانمیمن هنوز نم

روانه شده بود و من غرق در گذشته بودم.  یمهامتوجه بشوم، اشک کهینا بدون
. تازه گرفتیبه خودش م یرنگ خوشبخت  مانیچرا آخر؟ چرا؟ تازه داشت زندگ 

 یمهابشود؟ اشک طوریینا ید. چرا باکردیمیخوب را تجربه م یزندگ  یک یمداشت
 یدباشم نبا یقو یددم. من بایرا نوش یمبل نشستم. آرام چا یرا پاک کردم و رو

نما ضعفم را نشان بدهم؛ گرگ  یهاانسان ینبه ا ید. من نبایندبب یمهااشک یکس
 یبه طرف اتاقم رفتم و مشغول کارها ی. بعد از خوردن چاشومیم یدهوگرنه در

همه کارها را در شرکت انجام بدهم خانه  توانمینم یوقت  یشهشرکت شدم. هم
شب  یازده. ساعت یدمسه ساعت، از کار دست کشهم. بعد از دیانجام م آورمیم

سر به  یک. قرار بود امروز یدمبود. بعد از خوردن شام به سمت تخت رفتم و خواب
شدم  ینکنم. بعد از خوردن صبحانه، سوار ماش  یها را بررسها بزنم و کار ساختمان

رود من، بودن با و نو به سمت مکان مورد نظر راه افتادم. کارگرها مشغول کار کرد
 یصنوبر یکردند و مشغول کار شدند. به سمت آقا  یکیهمه به احترامم سالم و عل

 از کارگرها بود رفتم. یکیبخش که در حال صحبت با  ینناظر ا

 .یصنوبر یسالم آقا -

 به من کرد و با لبخند جواب سالمم رو داد. ینگاه  یصنوبر آقای

 خب چه خبر؟ -

سر  یهبه من زنگ زدن و گفتن  یصالح  یخانوم، فقط آقا یستن یواهلل خبر -
 .یدبهشون بزن
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 فعاًل. یرم. پس من مینباشه ممنون که گفت -

 داشت باهام. به سمت شرکت رفتم. یکار چ دانمیشرکت بود. نم یر مد یصالح  آقای

که گفت داخل  «ییدبفرما» یدنبه در زدم. با شن یارفتم و تقه یصالح  یاتاق آقا به
 شدم.

 ین؟داشت یبا من کار یصالح  یسالم آقا -

 زد و گفت: یلبخند مرموز یصالح  آقای

 .ینیدبنش ییدبفرما یاریبله خانم  -

در پنهان کردنش داشتم،  یکه سع  یبهم دست داد. با ترس یبد یحس یهلحظه  یه
بلند  یماز جا یامام هشتم، زود یانشستم که به سمت در رفت، در را قفل کرد. 

 شدم و گفتم:

 ید؟چرا در را قفل کرد یصالح  یآقا -

 قهقهه زد و گفت: یصالح  آقای

 ی؟زودتر بفهم یدوست دار یلیخ -

کار داشت به   کهین. تا ارفتمیتر مقدم عقب یک آمد،یکه به سمتم م  یهر قدم با
هاش به صورتم بود و نفس یکمکه نزد  طور ینهم رسید،یم یکیبار یجاها

داخل  یبکشم چون وقت  یغج توانستمیته دلم از خدا کمک خواستم. نم خورد،یم
کاراته رفته بودم،   کالس. خداراشکر  یستداخل شرکت ن یآمدم متوجه شدم که کس

 یشبلد بودم رو یدستم را باال آوردم و داخل صورتش زدم و هر چه فنون رزم یک
باز کردم  یددر اتاق را با کلشد.  یهوشکه ب  ییباألخره ضربه نها کهیناجرا کردم. تا ا
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دختر  ینکردم. مشخص شد تا االن با چند  یتزنگ زدم و شکا یسجا به پلو همان

 ینشرکت بروم تا االن چندبار ا یناز ا یدرا گرفتم با یم. تصمکردهیکار را م  ینهم
حاضر  ی. حت فتدایها ماتفاق ینتر شدم، کم.تر اباحجاب یاتفاق افتاده که از وقت 

 .یفتدن یمها برااتفاق ینا یگر د یرا بزنم ول یمهندس یدق بودم

ها از دانشگاه یکیدر  یسماه از آن اتفاق گذشت و من مشغول کار تدر یک حدود
. یدارم تا مهندس یسازگار تر یشکار ب  ینکه با ا  بینمیم کنم،یشدم. االن که فکر م

 یشااهلل که روز خوب . انکنمیوارد دانشگاه شدم خب امروز هم با نام خدا شروع م
که   یدمرا د ییناآشنا یچهره یکاستادها  قبه اتا یدنمداشته باشم. به محض رس

بود اما خب به من چه واهلل مبارکه  یباز یلیهمه با او گرم گرفته بودند. خ یبدجور
کردم و نشستم. خدا   یپرسصاحبش! نگاهم را ازش گفتم و با همه سالم و احوال

غرور و االن  ین! من ماندم اکندیچه با غرور هم سالم م یست،ک  یگر د ینشفا بده ا
 دارد واقعًا که! اشیافهق ینهم یبرا

خوب  یمام با دانشجوهابهش فکر نکنم. رابطه یادکردم ز  یشروع شد، سع کالسم
را  یمو نوع تدرس ّیتجد یاما وقت  انداختندیم یکهپسرها ت یلیخ یلشده بود. اوا

با چند نفر از دخترها هم دوست  یکالس جور شدند. حت   یطشرا همه با یدند،د
 بودم.

که باهاش دوست بودم، به اسم نازگل به   ییاز همان دانشجوها یکیاز کالس  بعد
 سمتم اومد و با لبخند گفت:

 سالم استاد حالتون چطوره؟ -

 زدم و گفتم: یهم متقاباًل لبخند من
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 ی؟تو خوب  یزم،عز یسالم نازگل خانوم مرس -

 یدی؟رو د یداستاد جد یکاارن یبله منم خوبم، راست  -

 ی؟همون استاد تهران  ی؟ک   -

 خوشگله نه؟ یلیخ یگمآره بابا، م -

 .یهمثل بق یکیه ینمکه ابه نظر من -

 گفت:  یابا حالت متفکرانه نازگل

 .یبرعکس بش زنمیم یکیکه   پسندیینم ینمنگو که ا -

 یاز رو یامب ینکهنگاه اول اعتقاد ندارم نه هم ا نازگل چندبار بگم من به عشق در  -
 .یاونو انتخاب کنم. تو هم بهتره طرز فکرتو عوض کن یکیخوشگل بودن 

 نگاهم کرد و گفت: یطنتبا ش نازگل

 .فهمییم یروز یهحاال صبر کن  یول یگیتو م یباشه، هر چ  ینبب -

رفتم  ینم با کالفگ نموند و از کالس خارج شد. م یحرف منتظر جواب  ینگفتن ا  با
هم از کالسش خارج شد. بدون توجه بهش از  یتهران  یکه همون لحظه آقا  یرونب

 من را متوقف کرد: یشکنارش رد شدم که با صدا

 یاری؟خانم  -

 بهش انداختم و منتظر ادامه حرفش شدم. نگاهی

 .یمباش یخوب  یهمکارها یدوارمام یدم،شن یهاز بق یستدر یرو تو یفتونتعر یلیخ -

 .طورینممنون. منم هم -
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را جمع کردم و به طرف خونه  یلمسه ساعت پشت سر هم کالس داشتم. وسا تا

 !یهنه به آن برخورد ثانو یه،رفتم. جالب است نه به آن برخورد اول

*** 

را عوض کردم و رفتم وضو  یمهاسکوت مسخره! لباس ینخانه شدم. بازم ا وارد
و  یدمد یلمچندتا ف یهنشستم.  یزیونتلو یاز پاگرفتم و نماز خواندم. بعد از نم

آالرم از خواب بلند شدم. بعد از خوردن  ی. صبح با صدایدمبعدش هم رفتم خواب
رفتم. امروز روز چهارشنبه بود و  هو به طرف دانشگا یدمرا پوش یمهاصبحانه لباس

 ی،ران ته یو من را آقا بردیمیسالن بزرگ م یکها را در چهارشنبه بچه یروزها
 ی. به طرف دانشگاه رفتم صدایمنظارت داشت یشانو بر کارها یماستادشان بود

با عجله  ید،بود. نازگل تا من را د یچیدهتو دانشگاه پ یهمهمه دانشجوها بدجور
 و گفت: ومدبه سمتم ا

 قدر ینا یشمال وا یماز طرف دانشگاه بر یگهقراره تا چند هفته د دونستییم -
 !یکاخوشحالم ارن

 ها ذوق کردن؟بچه قدر ینا یناالن به خاطر هم -

 ی؟مگه تو خوشحال نشد یگهآره د -

 واسم خوبه! یحتفر یکمچرا  -

در  یول یارددرب یحال افسردگ  ینخوشحال بود که قرار است من را از ا یلیخ نازگل
سخت است  یز واقع من اصاًل افسرده نبودم. درست است درد از دست دادن عز

 .میریمیچه زود، همه ما م یر چه د یروز یککه   دانمیاما من باهاش کنار آمدم و م
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هم با من بود، تا  یو کالس رو شروع کردم. استاد تهران  یمنازگل وارد کالس شد با

 کردیبرخورد م یستدر یو خشک تو یجد یلیبودم. خ یدهرو ند یسشحاال تدر
کالس به سمت اتاق استادا رفتم همه   یاند از پاچه با دخترها و چه با پسرها. بع

 یکی ی. رویامم یر من د یشههم نشسته بودن و در حال خوش و بش بودند، ظاهراً 
نگاه نکردم. بعد از اتمام دانشگاه  یتهران  ینشستم و اصاًل به آقا هایاز صندل

م . برگشتم نگاه کردزدیداشت بوق م یکیبروم اما  ینمبه سمت ماش خواستمیم
. به سمتش رفتم، زدینشسته بود و واسم بوق م ینشماش یبود، تو یاستاد تهران 

 بهش انداختم. ین داد نگاه ییرو پا یشهش

 ید؟داشت یکار  ییدبفرما -

 برسونمتون. ییدبفرما -

 دارم خودم. ینممنون، ماش -

 آها، باشه پس فعاًل. -

 فعاًل. -

رو چند سال « خانه آرزوها»رفتم. « خانه آرزوها»شدم و به سمت  ینمماش سوار 
از  یاسم خوامیکرده بودم اما گفتم که نم  یستأس سرپرستیکودکان ب   یبرا یشپ

ها بچه ی. وقت یدمخر یز چ یکل  فروشییبازمغازه اسباب یهمن برده بشه. سر راه از 
رو  یلشون کردم و تمام وسانگاه لبخندو  یبه طرفم اومدند. با مهربان  یدن،منو د

 یخوشحال بودم که خوشحالند. بعد از صحبت با خانم نظام یلیبهشون دادم. خ
من، خونه،  یشگی،ها به طرف خونه رفتم. بازم همون روال همدر مورد بچه
 سکوت... .
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تنگ  یلیبابام، خ هاییخودم، مهربون  هاییطنتمامانم، ش یهاواسه خنده دلم

م برم و قدم بزنم. خونه یرونب یکمگرفتم   یمبود. تصم یون خالجاش یلیشده بود. خ
قهوه خوردم  یهخونه پر از خاطرات من و مامانه.  ینعوض کنم، ا خواستمیهم م

 خوب بود. یلی. هوا خزدمیقدم م هایابونخ یتو یادهو لباسامو عوض کردم و پ

خونه سوال کردم.  یچندجا برا یهرفتم  یعال روییادهپ یهبعد از  کهینا خالصه
آپارتمان  یهکردم.   یکشو اسباب یدمبا پولش نداشتم، زود خونه خر یچون مشکل

دکتر، مهندسه تو  یهر چ  یدمشن یناصر یطور که از آقابود که اون یکش یلیخ
 .یختنآپارتمان ر ینا

و مرتب کردن خونه که  یکشتحول الزم بود. بعد از اسباب یکمبود  یقشنگ  خونه
 یشهمثل هم ید،روز جد یه. خب امروز هم یدمخسته شده بودم رفتم خواب یکل

 یهاومدم. همزمان با من همسا یرونو از خونه ب یدمصبحونه خوردم و لباسامو پوش
 کهینبهش انداختم. جان! ا هیاومد و درو بست. نگا یرونش بهم از خونه یمکنار

کنار هم باشه؟ اونم که تازه   یدبا ینخدا آخه چرا خونه من و ا یا یه،استاد تهران
 متوجه من شده بود با تعجب گفت:

 ینجاست؟شما خونتون ا -

 .یمهست یهبله ظاهرًا فکر کنم همسا -

 کرد و گفت:  یا( تک خندهیتهران  ی)آقا آریا

 ین؟اومد ینجا. شما تازه اطورهینبله هم -

 .طورهینبله هم -
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. بعد از یمرو هم پشت سر گذاشت یگهروز د یهو  یمهم به طرف دانشگاه رفت با

برگه امتحان دانشجوهام شدم. امروز تنها اتفاق  یحاومدن به خونه مشغول تصح
که مشغول   طور ینبود. هم یاآر وقتیوقت و ب  یهاکه تو دانشگاه افتاد نگاه  یخاص
و درو باز کردم.  یدم. لباسام رو پوشدها بودم زنگ خونه به صدا در اومبرگه یحتصح
 بود با تعجب نگاهش کردم. یاآر

 ید؟داشت یکار  -

 دستپاچه شده بود گفت: یکمانگار  آریا

 ترسی؟یوقت که نم یه یگمم -

 با تعجب گفتم: من

 بترسم؟ یدنه. چرا با -

که داداش   یدمها فهمت فکر کردم داداشته، اما از بچهاومد خونه یکی یروز آخه د -
 .یندار

 کنید؟یم یشوخ  -

اما اصاًل  یدمکه من ترس  کردیو فکر م یرهخندش رو بگ یلوداشت ج یسع آریا
 بودم. یدهنترس

 ت دزد اومده.نه بابا فکر کنم خونه -

 زدم و گفتم: یپوزخند من
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چند  یرونب یرمدر هر وقت م ین. اینمنو بترسون تونیدیم یدفکر نکن یتهران  یآقا -

 یدندار ی، پس اگه کاروارد خونه بشه تونهینم یدبدون کل کسیچو ه خورهیقفل م
 .یدبر ییدبفرما

شونه باال انداخت و رفت که بخوابه. در رو بستم و از خدا طلب  خیالییبا ب  آریا
 .یدمکردم. بعد از انجام کارهام رفتم خواب  یاآر یشفا برا

 

*** 

رو آماده کردم.  یلم. وسایدشمال فرا رس یمها برکه قرار بود با بچه  یروز باالخره
 یهراه  ی. تویمخودمون راه افتاد ینبا ماش یاها با اتوبوس رفتند اما من و آربچه

. من قباًل یدیمو بعد چند ساعت، باالخره رس کردمیگوش م  یمو مال کالمیآهنگ ب 
 یا،سمت در یم. بعد از سکونت رفتیامکه شمال ب  قتهر و یخونه گرفته بودم برا یه

. خوندیو آهنگ م زدیم یتار ها گاز بچه یکیهم جمع بودن و ها دور همه بچه
خودم احساس  یرو رو ینگاه کس ینیعمق آهنگ غرق شده بودم که سنگ یتو

ها به سمت شب شده بود بچه یگهکردم اما نگاه نکردم برام مهم نبود. د
 .رفتندهاشون اتاق

*** 

برم و  یاسمت در خواستیبود. دلم م یادر یروم روبهشدم خونه یدار زود ب صبح
 کرانیب  یایو به طرف در یدملباس مناسب پوش یهآزادانه خودمو توش رها کنم. 

رو  یلشآروم بودم دل یلیرو دوست داشتم. آروم بودم. خ یارفتم. آرامش در
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 یکمداره نزد یآروم بودن رو دوست داشتم. حس کردم کس یناما ا دونستمینم
 بود کنارم اومد. یا. آریشهم

 

 ی؟رو دوست دار یادر -

 بهم. یدهاره، آرامش م -

 مثل تو! -

 تعجب نگاهش کردم که حرفش رو ادامه داد: با

 وقتیچ. مادرم نبود، هکردمیم یو با پدرم زندگ  یدمکش  یادز یسخت  یمن از بچگ  -
بود. مادرم از پدرم جدا شد و رفت، بعد از  هاشیخوشگذرون  یپ یشهنبود! هم

روز فکر کردم همه  . از اوندیدمیهر روز شکستن پدرم رو مرفتن مادرم به چشم 
 یبودند؛ ول یلهوس یهاومد و فقط برام یاز دخترا بدم م ینهم یمثل مادر منن، برا

! تا حاال یکاًل عوض شد. تو متفاوت بود  یمتفکرات با ورود تو به زندگ ینتموم ا
 وقتیچبا وقار بودن. هبا حجاب بودن و  یندر ح یبابودم. ز یدهند یدختر ینهمچ

بدت رو بگن. تو  یدممدت نشن ینتو تموم ا وقتیچه یدی،بلند نخند یبا صدا
خونه » یکردم و متوجه شدم که دار  یبتروز تعق یه. یو هست  یبود خاص یلیخ

 یسجا رو تأسمتوجه شدم که خودت اون یقتحق یبعد از کل یحت  یری؛م« آرزوها
 یهعاشقت شدم و  کهینجالب بود. خالصه ا یلیخ یتیشخص ین. برام چنیکرد
بودم  هنشد یدختر یچکه عاشق ه  یکه دوست دارم. از من  یدمفهم یشهم یمدت 
 .کردیینگاهمم نم یسخت بود اعتراف به عشق اونم به تو که حت  یکم

 در آورد و گفت: یبشجعبه کوچک از ج یهجلوم خم شد و  آریا
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حاال با من ازدواج  ی،باهام ازدواج کن امخوی! میباهام دوست بش خوامیازت نم -
 کنی؟یم

بود! البته  یدکوه غرور بع  یامتعجب بودم، باورش برام سخت بود. واقعًا از آر خیلی
کمک   یگرانبه د کهینشده بودم. ا یواشکیش هاییمتوجه مهربون  یمن تازگ 

 بهش گفتم: یبهش داشتم ول ییهاحس یه. راستش منم کنهیم

 .خورهیهم نماخالق من و شما اصاًل به یران ته یاما آقا -

 و زود گفت: کردیبا عشق داشت نگاهم م آریا

 . حله؟خونمیمنم مثل تو نماز م یشم،خب منم مثل تو م -

 زدم و گفتم: یلبخند محو من

 نه. -

 خشکش زد و گفت: آریا

 نه! چرا؟ -

 .یارینب یفبا خانواده تشر ید. بایستن طوریینخب رسمش ا -

 و گفت: یدخند آریا

 به چشم، هرچه بانو امر کنن. یا -

*** 

 سوم فصل
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 ینکهشکل ممکن برگزار شد. خوشحال بودم از ا ینبه بهتر یامن و آر یعروس جشن
 یمبا وجودش قراره زندگ یادر اومدم و آر ییاز تنها یگهد ینکهآرومم، از ا یاکنار آر
. فرداش یادقراره سرم ب ییه چه بالهاک  دونستمیباطل! نم یالخ یکنه اما زه   یبارو ز

 رو صدا زدم. یاخوشگل آماده کردم و رفتم آر بحانهص یز م یهشدم و  یدار صبح زود ب

 .یمصبحانه بخور یزمجان. بلند شو عز یاآر یاآر -

 بهم لبخند زد و من رو در آغوشش گرفت. باز یمهبا چشمان ن آریا

 ه صبحانه منتظرمونه.ک  یمبزن بر یر،سالم خانم خوشگلم، صبحت بخ -

برم حاضر شم  خواستمی. بعد از خوردن صبحانه میممون رو خوردخنده صبحانه با
 گفت:  یاکه آر  یمکه دانشگاه بر

 !ی؟دانشگاه بر خواییم یموننکنه روز اول عروس -

 داره؟ یبیاره خب، مگه چه ع -

 ین. بشیمدختر خوب امروز مرخص ینداره. بش یبهم ع یلیداره؟ خ یبیچه ع -
 شوهرت حالشو ببر. یشپ

 بهم زد. یحرف چشمک  یناز گفتن ا بعد

 .یمبر روییادهپ یرونباشه. پس بزن ب ینطور،خوب، پس که ا یلیخ -

 خانومم. یمباشه بر -

که با من داشت   یی. اون از آرزوهایمرفت روییادهپ یارو عوض کردم و با آر لباسام
 .کردمی. من به جان دل گوش مگفتیم
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*** 

 گفتن.  یکها بهمون تبر. همه بچهیمدانشگاه رفت یابعدش با آر روز 

بود. همه  یامن و آر یروزا ینکه از بهتر  یی. روزهاگذشتیمنوال م ینبه هم روزها
تموم بشه اما  خواستیکه دلم نم  یقشنگ  یالخ یه یال،خ یهبود،  یارو یهمثل  یز چ

 شد! کابوس ترسناک  یهبه  یلقشنگ تبد یالخ ینشد. ا

هم استاد دانشگاه  یا. آخه آریادبودم که از شرکت ب یامنتظر آر یشهشب مثل هم یه
شب شد که  ۱۲:۰۰. غذا رو آماده کرده بودم. ساعت کردیشرکت کار م یبود، هم تو

 ی. با نگران دادیم یبد یاومد. سمتش رفتم، چشماش سرخ بود و دهنش بو یاآر
 بهش گفتم:

 جان حالت خوبه؟ یاآر -

 نگاهم کرد و گفت: آریا

عکسا دروغه.  ینواست کم گذاشتم، بگو ا یچرا؟ مگه چ  ی؟چرا لعنت  یکا؟چرا ارن -
 حرف دروغه! ینبگو ا

گرفت.   یماون منم گر یه. با گرکردیم یهمغرور من داشت گر یایآر شدینم باورم
 !یشدم تر یشها رو بهم داد. با نگاه کردن به هر کدوم تعجبم بعکس یاآر

*** 

من بود که  یهشب یعکس دختر دیدمیکه م  یریمن، امکان نداشت، تصاو خدای
امکان  ین. ادونمیپسر عکس گرفته بود اما من م یهبد با  یلیبا سر و وضع خ
 بهش گفتم: ینداشت. با ناباور
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 دونییتو که م یستم،ن کسیچمن جز تو با ه دونیی. تو که میابه خدا دروغه آر -

 ی؟را باور کردمن عاشقتم، تو چ

 بهم زد و گفت: یمحکم یلیس آریا

 بود جواب تمام عشقم، احساسم، اعتمادم؟ هان؟! ینا -

گوشاش و چشاش پر   شنید،ینم یچی. انگار هکردمیم یهو من گر یزدداد م آریا
که چشم نداشت   ی. کسنفر بهش گفته بود یهکه مطمئنم   ییهاشده بود از دروغ
 .فهممیبود اما باالخره م یک   دونمینم ینه،رو بب یاعشق من و آر

که ازش   یزی. چیابود، هم واسه من، هم واسه آر یشب، شب ترسناک  اون
 حرفش رو زد: یاسرم اومد. آر ترسیدمیم

 برو. یرونب یماز زندگ ینمت،بب خوامینم یگهد -

 از عشقم دست بکشم! تونمینگاش کردم. امکان نداشت. من نم یناباور با

 یادن ینمن تو ا دونییمن دوستت داشتم و دارم، تو که م کنی؟یا باور مچر  یاآر -
 کار رو نکن.  ینا یاآر یی،تو یمرو به جز خدا ندارم، بعد از خدا تمام زندگ کسیچه

زجه زدم. بسته هر چقدر  یبشنوه. من اون شب کل خواستی. نمشنیدینم یاآر اما
که به شدت   ی. فردا صبح با بدن رمیشدم. من م یر کردم، بسته هر چقدر تحق  یهگر

 یروز دونستمیخونه نبود، م یانامه نوشتم. آر یهچمدونم رو بستم و  کردیدرد م
کنم که   یزندگ  یبا آدم تونمیشده. من نم یر د یگهد یول یشهمتوجه اشتباهش م

به خونه انداختم،  یو سمت در رفتم. نگاه  یدمبهم اعتماد نداره. لباسام رو پوش
سال  یه ینتو ا گذره،یساله که از ازدواجمون م یهشد.  یتمام خاطرات برام تداع 
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عاشقانه شده بود  یهامثل داستان یمونزندگ یم،با هم دعوا نکرد وقتیچه

 قدر عاشقانه!با، همونیقدر زهمون

 شدم. یناشکامو پاک کردم و سوار ماش

 کردم.  یرو پل« شهر یناز ا یرمم»به نام  ییفاتح نورا آهنگ

 ییمدت الزمه تنها یهشهر برا  یناز ا یرم"من م

 ییهر جا ینجااز ا یی،هر جا ینجابرم از ا یدبا یستمشخص ن مقصد

 اندازهیم یهشهره منه و هواش منو باز به گر این

 بازهیم یشههم بازهیعمره م یهکه   یتو چشمامه شدم مرد غربت

 بود یارمها دارم با اون که شهر خاطره ینا یهاگوشه  از 

 بره دائم کنارم بود یادمکه   ییبه اونجا میرم

 ییمدت الزمه تنها یهشهر برا  یناز ا یرمم من

 ییهر جا ینجااز ا یی،هر جا ینجابرم از ا یدبا یستمشخص ن مقصد

 اندازهیم یهشهره منه و هواش منو باز به گر این

 بازهیم یشههم بازهیعمره م یهکه   یتو چشمامه. شدم مرد غربت

 بود یارمها دارم با اون که شهر خاطره ینا یهاگوشه  از 

 بره دائم کنارم بود" یادمکه   ییبه اونجا میرم

 کردم.  یآهنگ رو پل دوباره
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 ین. من از ایتو منو پس زد یرم،من م یا. آره آرکردمیم یههر حرف آهنگ گر با

 ی،رانندگ  ینودم برگردم. تو هم خوش باش. در حخ یتنها یتا به زندگ  یرمشهر م
مطلق...  یکیو تار یچیدجلوم پ ینماش یهجاده  یدفعه تو یهشد که  یدهقم شدهق
. 

*** 

به  ی. نگاه ینمبب تونستمیبه زور م کردیرو باز کردم، تمام بدنم درد م چشمام
 یبدونم چ  خواستیدلم م یلیپنجره داشت. خ یهاتاق کوچک که  یهاطراف کردم. 

 یم؟شده، کجام؟ اصاًل من ک

 گفت:  یدارمب یدد یبه سمتم اومد. وقت  یمهربون  یرزنپ یهاتاق باز شد.  در 

 ینکهدکترا گفتن مثل ا ی،امادر، خدا رو هزار مرتبه شکر که زنده یشد یدار ب -
مدت  یه یوارد شده و برا یدیخطرناک بوده و به سرت ضربه شد یلیتصادفت خ

 .یگرفت   یفراموش

 نگاش کردم . یرتح با

! اصال من یشهمن باورم نم یگرفتم. خدا  یمن تصادف کردم، االنم فراموش ی؟چ  -
 ین؟هست یشما ک  ام؟یک 

 زد و گفت: یلبخند پیرزن

و بعد  یهست  یسال دچار فراموش یهمدت به اندازه  یهنگران نباش مادر فقط  -
 یمراه داشت یما تو ی،صدا کن یممر بییب  تونیی. ضمنًا منو میشیمثل روز اولت م
دورتر  یکمهم  ینت. ماشیافتاد ینزم یرو یدیمکه تو رو د  رفتیمیخونه دخترم م

. من یشد یهوشو ب یرو اومده بود جاو تا اون یبود. فکر کنم، اول به هوش بود



 

 
29

 یسبحان یسا| پر یکاکوتاه ارنرمان  

 
 یشاالن پ ینکهو خالصه ا یمتبرد یمارستانب ینهمسرم و پسرم آرم یمو آقا رح
 یه ینا یاریم،ب یمتونست ینتماش یلوسا یکه تو  یزیتنها چ ی. راست یما هست 

 عکس و شناسنامت بود.

 و شناسنامه رو سمتم گرفت و با لحن مهربونش گفت: عکس

هم نباش،  یتتوضع ینها آب بدم. تو استراحت کن، نگران ابه گل یرممادر من م -
 .یشیزود خوب م

عکس دختر که انگار من  یه، به عکس کردم یاز اتاق خارج شد. نگاه  یممر بیبی
. کردندینگاه م ینکه با لبخند به دورب  یپسر چشم و ابرو مشک  یهبودم و 

. فهممیم یکه به زود  دونمیداره اما م یو با من چه نسبت  یهپسر ک ینا دونستمینم
 احتمااًل اسم من بود! ی،قشنگ  مچه اس «یکاارن»به شناسنامم کردم. اسم ینگاه 

*** 

مدت  ین. تو ایگذشتم یمو عمو رح یممر بییخونه ب  یماه از حضور من تو شش
که مربوط به   کردیاز ذهنم عبور م یمحو یر تصاو یه. فقط یفتادن یاتفاقات خاص
 ینکههست؟ ا یاالن اون پسر کجاست و ک  دونستمیعکس بود. نم یاون پسر تو

 یابه گذشته کردمیم عیس یول کردیم یتماذ یلیخ آوردم،ینم یادرو به  یزیچ
سال از  یه بییبا صفا بودند. پسر ب  یلیخ بییب  یکه مبهم بود فکر نکنم. خانواده

 یلیازدواج داد. خ یشنهادچند روز بهم پ ینبود و هم یتر بود. پسر خوب من بزرگ
 یزیچ یهبدم اما  یمبه زندگ یو رنگ  یارمدرب یتوضع یناز ا یمودوست داشتم زندگ

گذشته رو   تونستمی. من نمدادیکار روو نم  ینکه بهم اجازه ا  بودوجودم  یتو
 یبا پسر مو مشک  یبیعج ییآشنا یهداشتم.  یحس تعهد یهفراموش کنم. چون 

 تو عکس داشتم.
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بود اما  یز لبر یگهد یکینداشتم. چون وجودم از عشق  بییهم به پسر ب  یاعالقه و
 عکسه! یه پسر تومربوط ب هاینا یهمه یدشا ی؟ک   دونستمینم

 یلیخ یمو عمو رح بییجواب رد دادم. فکر کردم ب  بییپسر ب  یشنهادبه پ وقتی
 !کنندیم یرونو منو از خونشون ب یشنناراحت م

دوست داشتن  یلیخ ینکهبود که اونا با ا یادز قدر ینخانواده ا ینمهر و محبت ا اما
هم به خاطر شغلش  بییو پسر ب  یاوردندمن عروسشون بشم اما اصاًل به روم ن

 یمتهران رفت. راستش خوشحال شدم که رفت چون با وجودش معذب بودم. تصم
 .بشه یدااز گذشته پ یاونجا رد یدداشتم برم تهران شا

 یرینیو من به خاطرات ش کردیمیغذا درست م یمداشت بییآشپزخونه با ب  توی
با لذت گوش  کرد،یم یفداشت و تعر یدر دوران جوون  یمبا عمو رح بییکه ب 
 .دادمیم

 یبراش چا یکه اومده بود. وقت   یبود شب خواستگار یخجالت  قدر ینا یمتازه رح -
انداخته بود که اصاًل چهرش مشخص نبود و  یینپا قدر ینآوردم، سرش رو ا

از اول  یشهگذاشتم. باورت م  یششبرداره که خودم پ یچا یچطور دوستینم
الل ازدواج  یکلحظه فکر کردم دارم با  یهد. کلمه هم حرف نز   یه یمجلس حت 

 .کنمیم

بخش لذت یلیو خانوادش خ بیی. بودن در کنار ب خندیدمیو من م گفتیم بیبی
 بود.

*** 
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( اومده بود تا بیی)پسر ب  ین. چمدونم رو برداشتم. آقا آرمیداون روز رس باالخره

 بییمدت ب  ینبغض کرده بودم. تو تمام ا یلیخ یمنو تهران ببره. موقع خداحافظ 
و عمو آشنا  بییو عمو واسم کم نذاشتن. خدا چقدر هوام رو داشت که من رو با ب 

 یدکنارشون باشم اما با  یشههم یشدم شبا اونا خوب بود! کا یکرد. چقدر زندگ 
که از   یریبرام آشنا شده بود، تصاو یمدت کم ینکه تو ا  رفتمیم یادنبال گذشته
اون پسر تو ذهنم نقش  یر ها تصواون تر یشتر بود و در ب. واضحکردیذهنم عبور م

 یدارو پ یقتهرچه زودتر حق کردمیبشه اما دعا م یقراره چ  دونستمی. نمبستیم
 کردم.  یگوشم گذاشتم و آهنگ رو پل  یرو تو میکنم. هندزفر

 ترهیشداد تو زورت ب یادم"بارون اومد و 

 نره یشپ خواستییکه م  یدفعه اونجور هر  ممکنه

 ازم گیرهیداره خوابو م هامخاطره

 قلبت نوک قله قافه یاته دن یگهو من د دوری

 دارم بگم آخه یچه دروغ  یستن یشکیه یمکه تو زندگ  من

 نه واسه تو خوبه نه من یهمه دور این

 یاددلتنگ ز یشینم یادتو بارون نم طرف

 خوادیمچند وقته دلم تو رو  دونیمی

 نکن با من یدور ینکن با من ه  اینجوری

 واقعاً  میرمیم تویمن ب  یستن یخوب  یشوخ  این

 رحمهینرو سخته چرا قلب تو ب  همینجوری
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 فهمهیحال منو م ینتو با قلبش ا یر غ کی

 چشم به راهم یبا اشک و آهم با چشما موندم

 رو خاطرات با هم خوردیم یچیق یه یشدم کاشکی

 قدرینازم ا یتبده دور یندوست دارم ا من

 دور یایرو یهم به زور زنده که

 نکن با من یدور ینکن با من ه  اینجوری

 واقعاً  میرمیم تویمن ب  یستن یخوب  یشوخ  این

 رحمهینرو سخته چرا قلب تو ب  همینجوری

 فهمهیحال منو م ینتو با قلبش ا یر غ کی

 نکن با من یدور ینکن با من ه  اینجوری

 واقعاً  میرمیم تویمن ب  یستن یخوب  یشوخ  این

 رحمهینرو سخته چرا قلب تو ب  همینجوری

 "فهمهیحال منو م ینتو با قلبش ا یر غ کی

تو گذشتم  یزودتر بفهمم چه اتفاقات  یدوارم. امکردمیراه فقط به گذشته فکر م توی
برام آشنا بود. حس  یبشهر عج ین. ایدیمافتاده. بعد از چند ساعت باالخره رس

بودم؟ من  یبودم؟ دلتنگ چ  ی. دلتنگ ک یددر وجودم شعله کش یبیعج یدلتنگ 
 بودم؟ یگمگشته و هوادار ک 
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 یتشکر کردم. اونم خواست که اگه کار یلیخونه گرفت. ازش خ یهبرام  ینآرم آقا

 داشتم، روش حساب کنم.

*** 

شدم. هر  یدمجد یمشغول زندگ  یدمتهران و خونه جد یماه سکونتم تو یهاز  بعد
کردم که   یدادانشگاه پ یه یاکردن گذشته بودم که تازگ  یداپ یبرا یروز دنبال سرنخ 

 یدمخوردم و لباسام رو پوش یچا یوانل یهو استاد بودم.  کردمیانگار قبال توش کار م
برام آشنا بود، به هر جا نگاه  یلیرفتم. خ اهشدم و به طرف دانشگ ینو سوار ماش

به پا بود. به  ییقلبم غوغا ی! توکردمیرو م ییاحساس وجود فرد آشنا کردم،یم
و  یدبه در وارد شدم. دو_سه نفر از اسات یارفتم و با زدن تقه یدطرف دفتر اسات

با تعجب  هانفر از اون یهکه   کردنیدانشگاه اونجا بودن که با تعجب نگام م یر مد
 گفت:

 ید؟خودتون یاریخانم  -

 یم؟با هم صبحت کن یشهم ینجایید؟ا یر بله خودمم شما مد -

 سر صحبت رو باز کردم. یر مد یبا آقا یدرفتن اسات یروناز ب بعد

 دونمیکه م  یزیواسم افتاد. تنها چ یادیز یبمدت اتفاقات عج ینمن تو ا ینیدبب -
ن . االگیرمیم یو فراموش کنمیجاده بودم و تصادف م یکه در حال سفر تو  ینها

 شناسید؟یآقا رو م ین. اومدم بگم که ایادنم یادمشما رو  ینهم یهم برا

 بهم گفت: یرو به طرفش گرفتم که با ناباور عکس

 .یتهران  یاکه همسرتونه آر  ینا -
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 .زدمیم حدس

رو  ینجاکه ا  کنمیم یقو چند وقته دارم تحق یستن یادم یچیمن االن ه ینیدبب -
 کنه؟یم یا زندگ کج  دونیدیکردم، شما م  یداپ

 گفت:  شدیلحظه هم از تعجبش کم نم یهکه   یر مد آقای

 یاو به آر گردهیاز خارج برم یاآر یاز اولش بگم. النا دختر عمو یدراستش بذار -
حرف رو بشنوه.  ینا خوادینم یگهکه زن داره و د  یگهم یااما آر کنه،یابراز عشق م

چند  یکی یبا همکار ینهم یبرا یرهانتقام بگ کنهیم یو سع خورهیالنا شکست م
 .رسونهیم یاو اونا رو به دست آر کنهیم هپسر آماد یهاز شما و  یعکس ساختگ 

و روز بعدش شما  یشهدعوا م ینتونو ب ینکرد  یشما به اون نامرد کنهیفکر م یاآر -
 کنهیم یتو از النا شکا یشهمتوجه اشتباهش م یاآر ی. بعد از مدت زنهیم یبتونغ

 یامدت آر ینا یکه تو  ییخانم من شاهد تمام زجرها یکاو اون النا االن زندانه. ارن
 یلیمدت خ ینا یبه شما تهمت زده و تو هک  یمونهپش یلیبودم. اون خ یدکش

آدرس خونه  ین. االن هم اینبرگرد توندیو به زندگ  ینشلطفًا ببخش یدهعذاب کش
 .ینهست، بهتره اونجا بر

 یلمف یهمثل  یز چبلند شدم و ازش تشکر کردم و آدرسو گرفتم. همه یکمال ناباور  در 
اتفاقات شد، دختر  ینکه باعث تمام ا  یچشمام رد شد. پس اون کس یاز جلو
 یلیدم خونه خ یدمرس «یامن و آر»بود. به طرف خونمون رفتم. خونه  یاآر یعمو

در باز شد. وارد خونه  فاصلهالاسترس داشتم. برام سخت بود. زنگ رو فشردم، با
 دارش اومد.خش یمبل نشسته بود و صدا یرو یابود. آر یختهجا بهم رشدم. همه

 .یاب ینجاسامان ا -
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بودم، پاهام قدرت حرکت نداشت. چقدر دلم  یستادهمنم. سر جام ا دونستنمی

 هاش!صداش، خنده یبراش تنگ شده بود، برا

به پشت سرش  ینگاه  یست،از سامان ن یخبر یدد ی. وقت یدگونم چک  یرو اشکی
 که من بودم کرد.

. یدهداشت، انگار چند وقته به سر و وضعش نرس یبلند یشعوض شده بود. ر آریا
 لرزان گفت: ییبا عجله به سمتم اومد و با صدا یاآر

. من در یکاباالخره؟ منو ببخش ارن ی. اومدیست. بگو توهم نیبگو که برگشت  -
 حقت بد کردم.

. چقدر دلتنگش بودم. یددستش صورتمو لمس کرد و منو به آغوش خودش کش با
 تنگ شده بود. یممرد زندگ یچقدر دلم برا

*** 

خوبم، حالم خوبه.  یااتفاقات من در کنار آر ینمثل قبل شد. بعد تمام ا یچ همه حاال
 .هاشیخوشحالم از بودنش، از مهربان 

من و  یفرشته به زندگ  یهو قراره  ماه بعد از اومدن من مشخص شد باردارم یه
 یلیخ یب  ی. ب زدیمیو عمو سر م بییو به ب  رفتیمی. ما هر هفته رشت میادب یاآر

 کردم.  یدارو پ یاخوشحال شد که من آر

*** 
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عاشق دخترمون بود.  یابود. آر زبونیرینش یلیسه سالش بود، خ یکنزد فاطمه

 یبودم که داشتند با هم باز یافاطمه و آر ی. محو تماشایمشمال اومده بود
 .کردنیم

داشتم که  ید. من با تمام مشکالت امیدمرس یبعد تمام مشکالت به خوشبخت  من
 یازن دن ینترو فاطمه خوشبخت یاو شد. من با وجود آر یشهدرست م یهمه چ 
 بودم.

 اومدم. یرونفاطمه از افکارم ب یصدا با

 .یمکن  یتو هم باز یامامان جونم، ب -

 .یاممامان االن م یز چشم عز -

*** 

 چهارم فصل

 

کردم   یابه آر ی. نگاه یشدداشت هوا سرد م یگهبودم. د یلجمع کردن وسا مشغول
 بهم گفت: یو با نگران  اومدیداشت به سمتم م یاکه از طرف در

 توعه؟ یشفاطمه پ -

 مگه با تو نبود؟ یستن ینجانه ا -

 .یاممامان م یشگفت پ  -

 ترس و دلشوره زود از جام بلند شدم. با
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 کن.  یداشفاطمه کو؟ تو رو خدا پ یاآر -

 در آروم کردنم داشت. یسع آریا

 . نگران نباش.جاهاستینآروم باش. هم یکا،باشه ارن -

 اما نبود. یمجا رو گشتهمه یاآر با

 مونسم؟ ییفاطمه من کجاست، دختر قشنگم کجا یعنیمن  یخدا -

 یکالفه شده بود. دست   یا. آرزدمیاسم فاطمه رو صدا م کردم،یم یهکه گر  طور همین
 و گفت: یدبه موهاش کش

 نکن. یهگر  قدر ینا یکابسته ارن -

عکسشو  یم،وجودم رخنه کرده بود. به همه سپرد یتو یبیعج یدلشوره یشدنم اما
از فاطمه  یکردنش کردم اما اثر  یداپ یالزم بود برا یهر کار یم،جا پخش کردهمه

من  یستقرار ن وقتیچه ینکهرفته بود. مثل ا یننبود. انگار آب شده بود تو زم
. کنهیازم فرار م یام،م بختیرو بچشم. تا سمت خوش یبخش خوشبخت طعم لذت

 از اونو ندارم. یکنم من تحمل دور  یدامو پکمکم کن فاطمه  یاخدا

*** 

ساله که  یستسر کردم، ب سال با درد نداشتن فاطمه یستسال گذشت، ب بیست
 ینا یتو ییجا یهدخترکم داره  دونمیزنده هست، م دونمیم یدم،دخترکم رو ند

و من دخترکم رو  یشهفراق تموم م ینا یروز یهکه   دونمیم کنه،یم یزندگ  یادن
 .بینمیم
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از خدا خواستم که فاطمه رو  یشهحال خوندن نماز بودم. سر سجاده مثل هم در 
 کنم.  یداپ

 یدهدخترمون رو دزد یاگفته بود که النا آزاد شده و احتمااًل به خاطر انتقام از آر  یاآر
 یشاد و خندون معصومه تو ی. صدایمنکرد یداشاما پ یمجا رو گشتو ما همه
 دونستی. از اتاق خارج شدم و به چهره دخترکم نگاه کردم. معصومه میچیدخونه پ

 .الشیمنبدر دخواهر گمگشته داره که دربه یه

 . مدرسه چطور بود؟یسالم دخترکم خوش اومد -

 .یدم رو بوسبه سمتم اومد و گونه معصومه

 مدرسه هم خوب بود سالم رسوند. ی؟سالم مامان قشنگم. شما خوب  -

 .یمناهار بخور ینیمبش یادبرو لباساتو عوض کن، االن بابات م -

 چشم. -

خونه اومد. به سمتش رفتم و با  یاکه آر  یدمرو چ یز سمت آشپزخونه رفتم و م به
 لبخند گفتم:

 .یخسته نباش یزمسالم عز -

مشغول  یازد و من رو در آغوش گرفت، من و معصومه و آر یباییلبخند ز آریا
 نشستم. یامبل کنار آر یبعد از ناهار رو یم،خوردن ناهار شد

 خبر از دانشگاه؟خب چه -

 چهرش اشنا بود. یلیخاومده بود. راستش  یدجد یدانشجو یهامروز  -
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 بهش نگاه کردم. متفکرانه

 آشنا؟ -

 نه؟ یابه نظرت آشناست  ین. بببینیشیم یآره حاال تو هم فردا که بر -

 آها باشه. -

 کنم.  یدگیشرکت رس یبه کارا یرمکارم مجان من تو اتاق یکاارن -

 زدم و گفتم: یپرمهر لبخند

 کنم.  یحها رو صحبچه یامتحان  یهابرگه یرم. منم میزمباشه عز -

ها، فکرم برگه یحتو اتاقش در حال درس خوندن بود و منم مشغول تصح معصومه
 کنه،یم یکار کجاست، چ  یعنیکم، به دختر  کردم،یمشغول بود. به فاطمه فکر م

 !یدلم براش تنگ شده، کاش دوباره کنارم باش یلیخ

*** 

اون دختر بود. به  یدند یوجودم برا یتو ی،حس کنجکاو یهدانشگاه رفتم.  فردا
 یبا دانشجوهام، نگاه  یپرسطرف کالس رفتم. درو باز کردم و بعد سالم و احوال

 یلیناسم اون دختر توقف کردم. ا یها رو خوندم رواسم یها کردم. وقت گذرا به بچه
برام  یلیظاهرش خ ید،با پوست سف یدختر چشم مشک  یهو صداش زدم،  یموسو

 یسوجودم شکل گرفت. در طول تدر یتو یبیحس عج یه یدنشبا د آشنا بود،
 درصد با خودم گفتم: یهاون دختر بود، فقط  یر همش فکرم درگ

 اون فاطمه منه! یدشا -



 

 
40

 یسبحان یسا| پر یکاکوتاه ارنرمان  

 
کم بود چون اون اگه زنده هم باشه، االن خارج از   یلیموضوع خ یناحتمال ا اما

اه بعد از گم شدن فاطمه، کشوره چون قطعًا النا اون رو خارج نگه داشته. تا چند م
عکس فرستاد از  یهاما النا  کردیمیما هزار جور فکر در مورد گم شدن فاطمه م

کار   یندخترک پنج ساله من که در حال کار کردن تو خونه النا است. قصد النا از ا
بود و مطمئنم اگه اون  یختهبهم ر یلیعکس خ یدنبا د یابود. آر یازجر دادن آر

گرفتم اون   یم. بعد از کالس تصمکشتیاون رو م رسید،یالنا ملحظه دستش به 
منتظر  یدمنشسته بودم و منتظرش بودم که د ینماش یکنم. تو  یبدختر رو تعق

 یشهپاش نگه داشتم که از ش یرو روشن کردم و جلو ین. زود ماشسته یتاکس
 بهش نگاه کردم. ینماش

 ی؟خانم موسو -

 بهم کرد و گفت: ینگاه  آیلین

 !ییده استاد شماع -

 برسونمت. ینبش یاب -

 بهتون نخوره. یرمممکنه مس یشهزحمتتون م -

 نداره. یبیع ینبش یاب -

شد و با لبخند ازم تشکر کرد. چقدر لبخندهاش آشنا بود! ته  ینسوار ماش آیلین
حس  یول یدمشامروز د ینهم ینکهدخترو دوست داشتم. با ا ینا یلیدلم خ

 دارم. یبیغر

 خانوم خونتون کجاست؟ یلینخب آ  -
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 .یهزعفران -

 ینخودت ماش ی. چرا برایپس حتمًا پولدار کنییم یباال شهر زندگ  یتو -
 خری؟ینم

 و گفت: یدکش  یآه  کرد،یم یدادکه در چهرش ب  یبا غم آیلین

 یزیبا مامانم ندارم، نه حق دارم از چ یزندگ  یاز خودم تو یاریاخت یچخانم من ه -
 بخوام. یزیچ ینکها اعتراض کنم، نه

 ی؟با مامانت؟ مگه پدر ندار یزندگ  -

 بچه بودم تصادف کرده و فوت کرده. یبابام وقت  یگهنه. مامانم م -

 گفتم:  یناراحت  با

 خدا رحتمشون کنه. -

 ممنون. -

به سمت  یلینکردن آ   یادهناراحت بود. بعد از پ یلیخ ینکهنگفتم، مثل ا یزیچ دیگه
 بود. یر درگ یلیخونه رفتم. فکرم خ

لباسام، به طرف  یضخونه رو باز کردم و به سمت اتاقم رفتم. بعد از تعو در 
افتاد که فردا تولد  یادملحظه  یهآشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن غذا شدم. 

صحبت کنم تا جشن  یاآر یدنبود؟! با یادممن چرا  یخدا یمعصومه هست. وا
 .یریمل بگشک ینمعصومه رو به بهتر یسالگ  ۱۸تولد 

 .یممبل نشست یرو یااز خوردن غذا، با آر بعد
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 گفتم:  یآروم یباً تقر یصدا با

 فردا تولد معصومه هست؟ دونستییم یاآر -

 با تعجب نگام کرد و گفت: آریا

 یارفت. تو برنامه یادمشرکت و دانشگاه بودم که کاًل  یکارا  یر درگ قدر یننه، ا -
 ی؟دار

به  یدو با یشهسالگ ۱۸باشه تولد  یارم، باالخره هر چ د ییفکرا یهمن  ینآره بب -
جشن  یهو تو خونه  یمچطوره دوستاشو دعوت کن یگمنحو ممکن باشه. م ینبهتر

 یریم؟مفصل بگ

معصومه  یبا دوستا تر یشتو ب یدم،الزمو انجام م یپس من کارا یهفکر خوب -
 تو دعوتشون کن. یی،آشنا

 باشه. -

 یادشمعصومه  ینکه. جالب بود مثل ایمتولد معصومه شد یفردا مشغول کارا از 
 !دادینشون نم یواکنش یچرفته بود چون ه

معصومه زنگ زده بودم، قرار بود همشون  یبعد از ظهر بود به دوستا ۶:۰۰ ساعت
از دوستانش  یکیبشه. االنم با  یر . معصومه خبر نداشت چون قرار بود غافلگیانب

 یم،کرد  ینو خونه رو تزئ یمها رو باد کردبادکنک یابا آرخونه بره. قرار بود کتاب
هم اومده بودند که زنگ در به صدا  صومهمع یمرتب و آماده بود. دوستا یهمه چ 

ها رو همراه با معصومه وارد شد، برق یو وقت  یمدراومد. زود برقا رو خاموش کرد
ه بود و شد زدهیجانه یلی. معصومه خیمها روشن کردبچه یغدست زدن و ج
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. به سمتم خوندنی. دوستاش آهنگ تولد مکردینگاه م یخوشحال بود و با ناباور

 و اون رو در آغوش گرفتم. فتممعصومه ر 

 رو دارم. تولدت مبارک. ینابهتر یدخترکم برات آرزو -

 زدم. یاهاش بوسهگونه  بر 

 .یدخوشحالم کرد یلیممنون مامان، خ -

 زدم و گفتم : لبخندی

 جعبه هست برو بپوشش. یدخترم، لباست تو اتاقت تو یکه خوشحالخوشحالم   -

 چشم -

معصومه براش سنگ تموم  یهمه کادوها باز شد، دوستا یک،ک  یدناز بر بعد
. وسط جشن، یمبود یدهخر یباگردنبند ز  یههم براش  یاگذاشته بودند. من و آر

 یرفت و برا یشمعصومه زنگ خورد و معصومه با سرعت به سمت گوش یگوش
 که باهاش تماس گرفته بود، به اتاقش رفت.  یصحبت با شخص

اومد و به  یرونمعصومه از اتاق ب یقهمتعجب بودم هم نگران، بعد از چند دق هم
 بهم زد. یسمت ما اومد. نگاهش کردم، لبخند

 بود؟ یمعصومه جان ک  -

 گفت:  یانگار که هول شده بود، با دستپاچگ  معصومه

 «یادرفته مشهد نتونست تولدم ب»ام بود گفت: از دوست یکی -
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حرفشو باور نکردم اما در ظاهر حرفشو قبول کردم. بعد از جشن مشغول  کهدرحالی

بود، چقدر وجودم  یخونمون خال یفاطمه تو یمرتب کردن خونه شدم، چقدر جا
چند ساله  ینکها یادآوریو دلتنگ در آغوش گرفتنش بود! با  زدیفاطمه رو صدا م

 دونمیقبلم داشتم. نم یرو ینیز داشتن دخترم محرومم، بغض کردم. احساس سنگا
. االن هم همون حال رو داشتم که چشمام کشیدیم یر قبلم به شدت ت یاچرا تازگ

 .یدمنفهم یزیچ یگهرفت و د یاهیس

*** 

فکر کنم  ید،اتاق سراسر سف یهبه اطراف انداختم  یباز کردم و نگاه  چشمامو
بازم، به سرعت به  یهاچشم یدنداخل اومد. با د یاهمون لحظه آر .یمارستانهب

 گفت:  یسمتم اومد و با نگران 

 یزم؟عز یخوب  ی؟شد یدار باالخره ب -

 گفتم :  حالییزدم و با ب  لبخندی

 ینجام؟فقط االن چرا ا یا،خوبم آر -

 یرو یهوشآشپزخونه ب یتو، تو یداومد، د یروناز اتاق ب یوقت  یگهمعصومه م -
 یهو االن  یاریمتم یمارستانو ما هم ب زنهیبعدش به من زنگ م ی،افتاد ینزم

 شد؟! یدفعه چ  یه. اصاًل یهوشیروزه که ب

هم چندبار  یشرفت. چند روز پ یاهیو چشام س یدکش  یر دفعه قلبم ت یه دونم،ینم -
 .یستن یمهم یز اما فکر کردم چ کشیدیم یر قلبم ت

 د.ش یعصب یاحرف آر ینگفتن ا  با
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 هان؟! یتو چرا به من نگفت  یکاارن -

 نگرانت کنم. خواستمی. نمیستن یمهم یز خب فکر کردم چ -

 تر شد و گفت:آروم یکم  آریا

 واست افتاد! یاتفاق  یدشا یگینم یزمآخه عز -

 .یاآر یدببخش -

. همون لحظه دکتر داخل اومد و رو به من یدم رو بوسدستم رو گرفت و گونه آریا
 گفت:

 حالت بهتره. ینکهمثل اخب  -

 یست؟که ن  ی. اتفاق خاصطورهینبله هم -

 رفتند. یرونبا هم ب یابه من کرد و با اشاره به آر ینگاه  دکتر 

 نگفت؟! یزیچرا چ ینوا ا -

. بعد از دادیدلم گواه بد م یشهخوب فکر کنم اما مثل هم یزایکردم به چ  سعی
 معصومه با لبخند به سمتم اومد. یقهچند دق

 .یبه سالم مامان جونم باالخره به هوش اومدبه -

آشفته و  یبا ظاهر یالبخند نگاش کردم که کنارم نشست. همون لحظه آر با
 بهش گفتم: یناراحت اومد به سمتم با نگران 

 شده؟ یزیچ یاآر -

 نگام نکرد. آریا
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 نگام کن با توام... . یاآر -

 نگام کرد و گفت: آریا

هم  یگهبرات بده چند روز د یدکتر گفته استرس و ناراحت  .یدار یقلب یماریب یه -
 .یعمل کن یدبا

 بهش نگاه کردم. یناباور با

قبل مرگم دخترم رو  یدامکان نداره. من با ینا یرم،من ممکنه بم یعنیمن،  خدای
 زنده بمونم. ید. من باینمبب

*** 

 هفته بعد یه

 یلیو معصومه خ یات آرمرخص شدم، توجه و محب یمارستاناز ب ینکهبعد از ا 
. کردیمعصومه من رو نگران م یواشکی هاییامکها و پشد. تماس یادنسبت بهم ز

دو روز قبل بعد از  یدمفهم یز بودم، تا االن چندتا چ یلینآ  یزندگ  یگیر پ یاز طرف 
چه »بهش گفتم:  یبود. وقت  شدهاومد، صورتش کبود  یشمپ یلیندانشگاه خود آ 

 یالالبه« با مامانش دعواش شده و کتک خورده»گفت:   یهبا گر« افتاده؟ یاتفاق 
دعوا کردن گفته که حقت بود همون اول  ینمامانش در ح»حرفاش گفت: 

 یو چند سال قبل برا کردندیم یاونا اول کانادا زندگ »گفت:   یلینآ « .کشتمتیم
 ینکهبه ا یلیخ از اون روز « ن اومدن و موندگار شدن.یراشرکت مامانش ا یکارا
ممکنه دخترم باشه مشکوک شده بودم. امروز هم قرار بود بعد از دانشگاه با  یلینآ 

خوب شده بود. تمام حرفاش رو بهم  یلیباهام خ یلین. رابطه آ یمهم کافه بر
. ارمنسبت به شما د یادیز یمیتبار گفت که استاد من احساس صم یهو  گفتیم



 

 
47

 یسبحان یسا| پر یکاکوتاه ارنرمان  

 
لباسام از  یدندوستتون دارم. بعد از پوش تر یشب باورتون نشه اما از مادرم یدشا

شدم. به سمت دانشگاه حرکت کردم. وارد کالس  ینخونه خارج شدم و سوار ماش
. به هر کشیدیم یر قلبم ت یه  یسناراحت بود. سر تدر یشهمثل هم یلینشدم آ 

 .یماز کالس خارج شد آیلینرو تموم کردم و با  یسمبود، تدر یجون کندن 

 رو بهم گفت: ینگران با  آیلین

و دستتون  دادینیافتاده؟ آخه سر کالس تمرکزتون رو از دست م یاستاد اتفاق  -
 .ذاشتیدیقلبتون م یرو رو

 .یمکافه بر  یاجان نگران نباش ب یلینآ  یست،ن یزیچ -

 . دوتا قهوه سفارش دادم.یمرفت یابه سمت کافه یلینآ  با

 ی؟خبر، خوب جان چه یلینخب آ  -

 .یشهم تر یشروز بمن که روزبه هاییجز بدبخت  یستن یخبر یسالمت  -

 شده؟ یباز چ  -

 با بغض گفت: آیلین

وقتا فکر  یگرفته، بعض  یفقط امروز دلم بدجور یاستاد، اتفاقات تکرار یچیه -
 !کشمیم یدارم سخت  قدر ینکه ا  یستخدا حواسش به من ن یدشا کنمیم

 بهش گفتم: یالحن دلگرمانه با

 یمشکالت بدتر هایلیخ ی،حرف رو بزن  ینا یدتو اصاًل نبا یه؟چه حرف ینا یلینآ  -
و صبور  یداشته باش یدکه تو فقط به خدا ام  ینهکه االن مهمه ا  یزیاز تو دارن. چ
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 یدهمشکالتو سر راهت قرار م یندوست داره که ا قدر ین. مطمئن باش خدا ایباش

 .یتا پخته و باتجربه بش

 زد. یلبخند آیلین

 باشه! یگینکه شما م  طور ینکاش هم  -

 دستم گرفتم و گفتم: یتو دستاشو

 .طورهینقطعًا هم -

 اومده باشه گفتم: یادم یزیچ یهبعد انگار که  و

 ی؟رو آورد یتعکس بچگ یراست  -

 گفت:  یناراحت  با

از  یوقت  یول دونستمیندارم، خودمم نم یماز بچگ یعکس یچخانم راستش من ه -
 نداره. یماز بچگ یعکس یچفت که هگ  یدممامان پرس

 ی؟دار یبرادر یاخواهر  یلینآ  ینطور،که ا  -

 نه استاد. -

 آها. -

 قهوه شدم یدنرو آوردن و مشغول نوش هاقهوه

 ترییششده بود. حاال انگار احتمال ب یلینآ  یر ذهنم درگ یلیخوردن خ ینح در 
به تمام  ییدیمهر تأ مونده که یگهد یز چ یهدخترمه اما فقط  یلینوجود داشت که آ 
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ماجرا بود. قرار  ینا یگیر موضوع رو گفته بودم و اون پ ینا یا. به آرزنهیتصوراتم م

 نه؟ یاالنا هست  مونه یلینمامان آ  ینهبود امروز بره بب

آشفته و  یابه سمت خونه رفتم. وارد خونه شدم. آر یلینبا آ  یاز خداحافظ  بعد
 . به سمتش رفتم.زدیتو خونه قدم م یعصب

 یدی؟فهم یزیچ یا؟آر شدیچ  -

 نگام کرد و گفت: آریا

به سمتش برم اما  خواستمیاومد. م یرونخودشه. دم خونشون رفتم، النا ب -
 ست؟!همون فاطمه یلینآ  یشه،باورت م یکاباهاش بودن. ارن یگاردهاشباد

 یدنخترمه اما شند یلینکه آ   دادمیم یادیاحتمال ز ینکهاز دست افتاد. با ا کیفم
 شدم. یهوشهمون لحظه ب یجانبخش بود که از شوق و هلذت قدر ینخبر ا ینا

*** 

 د. نگام کرد و لبخند زد.کنارم بو  یارو باز کردم. آر چشمام

 کنی؟یغش م قدر یندختر تو چرا ا -

 ذوق و بغض نگاش کردم و گفتم: با

 .یاآر -

 جونم. -

 یدنشبه آغوش کش یدلم برا یارش،ب ینجاا یاشد؟ آر یدادخترمون پ یشهباورت م -
 تنگ شده.



 

 
50

 یسبحان یسا| پر یکاکوتاه ارنرمان  

 
 زد و اشکام رو پاک کرد و گفت: یلبخند آریا

اتفاقا افتاد.  یلیخ یبود یهوشمدت که ب ین. تو اینجاستنگران نباش دخترت ا -
 . اونم اولش مثل تو غش کرد.یمرو گفت یز چهمه یلینبه آ 

 و گفت: یدرو که گفت خند ینا آریا

 ادامه داد: یازدم آر ی. لبخندشینیم یهوشب یمادر دختر هر دوتون ه  -

 شد. یر ختم به خ یشد و همه چ  یر النا دستگ ینکهخالصه ا -

 گفتم:  یابه آر یخوشحال با

 .یادبهش بگو ب -

 باشه. -

به  یعتخت بلند شدم که سر یرفت و بالفاصله با فاطمه اومد. از رو یرونب آریا
. به اندازه یختمم وجود دخترکم رو در آغوش گرفتم و اشک رسمتم اومد. با تما

 ینکهدستش گرفتم، در آغوشش گرفتم. با ا یدمش،بوس یچند سال دور ینتمام ا
فاطمه چشمانش  یدمش،ند قتهاما انگار که چند و دیدمشیهر روز تو دانشگاه م

شم تمام اما با چ یم. ما با زبون حرف نزدکردیمملو از اشک بود و فقط نگام م
 . باالخره شروع به حرف کردم:یمرو برطرف کرد هامونیدلتنگ 

ها برات سال ینچقدر دلم برات تنگ شده بود، به اندازه تمام ا دونییدخترکم م -
 حرف دارم!

 زد و گفت: یرینیلبخند ش فاطمه
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خاطر بود. مامان، بابا همه  ینبه هم یمیت. پس اون همه حس صمیشهباورم نم -
. ینفراموشم نکرد وقتیچساال شما و بابا ه ینتو تمام ا ینکهکرد. ا  یفتعربرام  یوچ
که   ییبابا بوده و همه بالها یزن، دختر عمواون  کهین. ایندنبالم گشت یشههم

 مامان؟ ه،سرم آورده به خاطر انتقام از شما بود

 جونم دخترکم. -

و اشکاش  یدمش کشبه گونه ی. دست یداش چکگونه  یبغض کرد و اشک رو فاطمه
 رو پاک کردم.

 یشهداشتم. باورت م یاجاحت یلیها به بودن تو و بابا خسال ینمامان تو همه ا -
 یکل  یابونابوده که تو خ یناالن تا دانشگاه تونستم درس بخونم؛ به خاطر ا ینکها

 یکنجبران   یددوستت دارم. مامان با یلیکار کردم تا بتونم درس بخونم؟ مامان خ
محروم بودم.  یتدلنش یبودم. از صدا مکه از وجودت محرو  ییهاتموم اون سال

 یو شبا به جا یکه نبود  ییهابه اندازه تمام سال یبخون  ییبرام الال یدمامان با
 یگه. مامان دخوابیدمیالنا و کتک م یدعواها یبا صدا ت،ییالال یصدا یدنشن

 نبودنت بهم محبت کن. یهاتنهام نذار. باش به اندازه تمام سال

 و سرشو نوازش کردم و گفتم: کردمیبه فاطمه نگاه م یهگر  با

. دخترکم یدیکش  یهمه سخت  ینمن فدات بشم که تو ا یچشم دخترکم، اله -
 بمون. دخترم کنارم باش.

 معصومه گفت: کردن،ینگامون م یهمدت با بغض و گر ینو معصومه تمام ا آریا

 .یریمبگ یجشن عال یه خوایمی. اصاًل میهاالن وقت شاد یگهد ینبس کن -

 .یمو لبخند زد یمو فاطمه نگاه هم کرد من
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*** 

. یممراسم شد یو مشغول برگزار یمبه خونه رفت یمارستاناز مرخص شدنم از ب بعد
شدن فاطمه  یداپ یجشن بزرگ برا یه خواستیمیطور که معصومه گفت، مهمون

 .یمرو دعوت کرد یاننا. همه اقوام و آشیریمبگ

ها بود که واقعًا برازندش بود. همراه معصومه از پله یدهپوش یلباس قشنگ  فاطمه
فاطمه به همه مشغول  ینگاشون کردم. بعد از معرف  یناومده بودند. با تحس یینپا
 کنارم اومد.  یمونخانوم همسا ینت. زیماز مهمونا شد یراییپذ

 با وقار، محجبه. خدا حفظش کنه. یکا،ارن یدار یماشااهلل چه دختر -

 .ینخانوم . لطف دار ینتممنون ز -

با سواالش من رو  کهینقبل از ا ینهم یبرا یه؛خانوم زن فضول ینتز دونستممی
تموم شد. موقع  یو خوش یبهانه آوردم و رفتم. جشن به خوب  یکالفه کنه، زود

 خواب کنار فاطمه رفتم.

 بخونم؟ ییبرات الال خواییم -

 گفت:  یبا لبخند و خوشحال فاطمه

 بخون. ییها برام الالسال ینالبته، به اندازه تموم ا -

 کردم.  ییزدم و شروع به خوندن الال لبخندی

 "الال الال گل پونه

 بابونه یبایز گل
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 یرهناز برگ گل پ بپوش

 گرمه تابستونه  هوا

 یرهشب ت الالالال

 یرهگلبرگ من! د  بخواب

 خوابن یاماه تموم

 گیرهیخوابت نم چرا

 مهتاب از اون باال الال

 و حاال بینهیرو م تو

 یطونش یبچه ینا گهمی

 پس چرا الال؟ نکرده

 اون دو را تابهیم رهمی

 تپه ماهو را یرو به

 یدهگل که خواب  یرو به

 بچه زنبورا کنار 

 خبر الال الالالال

 فصل سفر الال شده

 اومد یکیرفت و  یکی



 

 
54

 یسبحان یسا| پر یکاکوتاه ارنرمان  

 
 چشما به در الال الال

 خبر اومد الالالال

 از سفر اومد پرنده

 بال و پرش وا شد یکی

 و پر اومد" بالیب  یکی

 

زدم و به سمت اتاق معصومه رفتم.  یشانیشبر پ یا. بوسهیدخواب ییمبا الال فاطمه
 بود. با اومدنم بلند شد و لبخند زد. یدار وارد اتاقش شدم، هنوز ب

هم عمل دارم. نشد  یگهبودم. چند روز د یر درگ یلیچند روز خ ینمعصومه جان ا -
 بازییامکپ یتبا گوش یلیبود خ یباهات حرف بزنم. راستش دخترم چند روز

 .یمشده بگو با هم حلش کن یزیبود. دخترم اگه چ یواشکیو تماسات  کردییم

 هول شد و گفت: یکم معصومه

دارم که  یفنمزاحم تل یه یکه چند روز  ینها یتشواقع ی،متوجه شد دونستمینم -
 و خودم حلش کردم. یدنگران بش خواستمی. به شما نگفتم چون نمیدهم یامپ یلیخ

 زدم و گفتم : یاز سر آسودگ  لبخندی

افتاد با  یبه بعد، اتفاق  ینمعصومه جان، دخترم از ا یخدا رو شکر که حل شد ول -
 ترت استفاده کن.بذار و از مشورت بزرگ یونمن در م

 چشم. -



 

 
55

 یسبحان یسا| پر یکاکوتاه ارنرمان  

 
مبل  یرو یاگفتم و از اتاقش خارج شدم. آر «یربه خشب»و  یدمو بوسر  پیشانیش

 . به طرفش رفتم و کنارش نشستم.کردینگاه م یلمنشسته بود و ف

 .یاآر -

 جانم. -

همه  ینا ی،همه سخت  ینخوشحالم. باالخره تموم شد بعد ا یلیآرومم، خ یلیخ -
که   یها تو بودسال ینممنونم ازت. تو تمام ا یا. آریدفراق، باالخره روز خوب رس

 ها باش.وقت ُمردم مراقب بچه یه. اگه دادییم یبهم دلگرم

 شد و گفت : یعصب آریا

و  یعمل انجام بد یه. فقط قراره یریبم یستتو قرار ن یکا،ارن یهچه حرف ینا -
 . درسته؟یمدار بش. نگران نباش من باهاتم. ما قراره نوهیخوب بش

 زدم و گفتم: دیلبخن

 آره درسته، ممنونم ازت. -

 داد و منو به آرامش دعوت کرد. یبه من دلدار آریا

*** 

 یهانجام شد و خدا  یت. خدا رو شکر عملم با موفقیدروز بعد روز عملم فرا رس چند
در کنار خانواده قشنگم بهم داد. خدا رو شاکرم به خاطرم  یزندگ  یفرصت دوباره برا

و  یدمبه دخترم رس یفراق طوالن  ینو ممنونم که باالخره بعد ا اشهیتمام مهربان 
 بهش محبت کنم. هو مادران یرمشدر آغوش بگ تونمیم
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بود. اون صبر کرد و تالش  یو محکم یدختر قو یکاهم تموم شد. ارن یکاارن داستان

 یمشکالت  یههمه ما آدما  ی. زندگ یدرس خواستیکه م  یزیکرد تا باالخره به چ
به رحمت  یمداشته باش یدام ید. بایمجا بزن یدنبا یم،بش یمتسل یدهست که نبا

است، باور  یآسان  یجمله که بعد هر سخت  ینو به ا یمکن  یمهربان و صبور یخدا
 .یمداشته باش

 

 .یناهلل رب العالم الحمد

 

 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰: پایان

  

 

 

  

 

 


