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ت بگویمبگذار برای  

بردم، که  رنجی از  

. کشیدم که دردی از  

: بخوانم برایت  بیا  

را،  هایمغصه  یقصه  

.را  امتنهایی  اشک  

بودم،  دل ساده چه  

گرگها،  میان در  

.هاپَلَشتی  هجوم در  

: کردم باور زود  چه  

. را هادلدادگی داستان  

( ۱۳۸۱سال  )  

 

ام و احساس شده شانیو پر حوصلهی ب اریبس  چند وقتیست

گرفتم   میتصم یسردرگم نی فرار از ا ی. براکنمی م یپوچ



در   رای همین. باورمیبوجود ب میهای در روزمرگ ی رییتغ

 شیهاارشاد ثبت نام کردم. کالس تخصصی انجمن شعر

  رد  .شد یم لی تشک ۵تا  ۴ها از ساعت شنبهسه کباری یاهفته 

.  پیش آمد  برایم  یاتفاق جالب ، که شرکت کردم یاجلسه نیاول

  ی ساعت از شروع کالس نگذشته بود، که پسر کیهنوز 

 وارد کالس شد. ناگهان ماتم برد.

آشناست. انگار او  میاش براچرا احساس کردم، چهره دانمی نم

چشم از او بردارم.   توانستمینم  بودم. دهید  میهارا در خواب

نگاهم را حس کرده و سر   ین یشدم، که سنگ اشرهیآنقدر خ

نشود.   کنجکاومبلند کرد. بالفاصله رو گرداندم تا متوجه نگاه 

: تکه کنارم نشسته بود، گف یدختر دهیوح  

« ده؟یشده؟ چرا رنگ و روت پر یچ»  

تکان داده و گفتم:  یسر  

«. ست ین یزیچ»  

به سمتش انداخته و آرام رو به    یاز چند لحظه نگاه کوتاه بعد 

گفتم:  دهیوح  

«؟یشناسی تو اون پسره رو م»  



«؟یکیکدوم »  

 با سر به پسر تازه وارد اشاره کردم. 

از وسط باز   رو و فرقش هتنش د یسف راهنیهمون که پ»

«کرده.  

و گفت:  انداختهبه پسر  ینگاه  

شرکت   کالس نیتو ا  هوقت یل ی. خهریآهان اون؟ اسمش ام»

« .هبهار یی. پسر داکنهی م  

:د یشد و پرس قیدر صورتم دق موشکافانه  

« ش؟یشناسی ؟ ممگه چطور»  

نه تکان دادم. یرا به معنا  سرم  

آشناست، که در خواب   یابه یغر میبگو م؟یبگو توانستمی م چه

بود،   سخت خودم هم باور کردنش ی. براامدهیاو را د  ایو رؤ

بار نگاهش کردم   نیکالس چند  انی. تا پا گرانیچه برسد به د 

کننده  یاش تداعکه چهره دم،یس ر نیقی  نیبه ا شتر یو هر بار ب

  ام.با خود مرور کرده  اکه باره ست،یدور و دراز یاهایرؤ

این راز   گرفتم  مینبود. پس تص ریباورپذ  یکس یقطعاً برا ماا



  هیدلم حفظ کرده و آن را برمال نسازم؛ تا دستما نه یدر گنج را

را فراهم نکرده باشم.  شترمی ب ری تمسخر و تحق یبرا ید یجد   

در کالس چشم گردانده و بهار را شناختم. او هم در   یکم

که من بودم. چشمم ناخواسته   خواندی درس م یاهمان مدرسه

او هم از   دیرسی . به نظر م د یچرخی م  امیر مدام به طرف

لختش  یکالفه شده، که مدام دست در موها امره یخ یهانگاه

را    جهمتو شتری حرکتش ب نی. اما همداد ی برده و آنها را باال م

نگاه سرکشم را   توانستمی م ی معطوف خود کرده و به سخت

 کنترل کنم. 

در آنجا   ی که به تازگ یکالس به سمت فروشگاه انی از پابعد  

که لباس   یفروشگاه .اه افتادممشغول به کار شده بودم ر

انجام   یکار نوع و من در آنجا همه  داد یم  هیعروس کرا

از نظافت فروشگاه گرفته تا رساندن لباس به دست   .دادمی م

. شد یکه بازگردانده م ییلباسها یشستشو ایو رفو   انیمشتر

، به خانه صاحب  بود انجام دادن ن ی برا یهم که کار یگاه

.شدمی فروشگاه رفته و مشغول نظافت منزلش م  

 

 ____________ 



 

(۱۳۷۷)سال   سرآغاز  

 

به من گفت:  زدمی امروز که داشتم با ستاره حرف م  

بهت   تونهینوشتن م ؟یسینوی نم  رو تیچرا داستان زندگ»

«. یکمک کنه کمتر غصه بخور  

هم فشار دادم. یرو کج کرده و کمی را  میهالب  

و   (غم هم) شهیهمش م ؟(سم یبنوبنویهم) )چی( یح»

«؟(هیچحیه) شدهی . فا(غصهههه)  

 داخل برده وبا دست اش را چند تار موی بیرون زده از مقنعه

فکر کرد.   یکم  

و داستان   سیمن نامه بنو یکن، تو برا ی کار ه یخب! اصالً »

ها رو برات جمع  کن. من هم اون فیبرام تعر  رو تیزندگ

«؟یطور نیا ه. خوبارم یکتاب در م ه یو مثل  کنمی م  

گفتم:  تفاوت ی باال انداخته و ب یاشانه  

«!دونمینم»  



.  سیبنو تیامروز شروع کن. از روز اول زندگ نیاز هم»

« مثل دفتر خاطرات.  

 

نوشتن از درد و  ایستاره مرا به فکر فرو برد. آ یهاحرف 

 شود ی باعث م  ایها خواهد کرد؟ آبه کم شدن آن ی رنجم، کمک

به   دنیول راه تا رسببرم؟ در ط اد ی را از  امیزندگ یهایسخت

  ، فاصله خانه ما تا شهر .شد او  یهاحرف  ریفکرم درگ  ،خانه

از زمانی که وارد  .بود با ماشین حدود ده پانزده دقیقه 

.  کنماین مسیر را هر روز طی  مجبور بودمدبیرستان شدم 

چون در روستای ما تنها تا مقطع راهنمایی مدرسه وجود  

دوست نداشتم   و بیشتر بودمعاشق یادگیری  . منداشت

با   هر روز تحصیالتم را نیمه کاره رها کنم. برای همین باید 

گشتم. می رفتم و بر بوس یا سواری تا شهر می مینی   

  یاز مردها کی  چ یه دم،یرس به روستایمان  یوقت  خوشبختانه

به   ،زرگتر بودند دو برادرم  که از من ب  خانه حضور نداشتند.

  کار  روی زمین کشاورزی اغلب روز را ،مهمراه پدر و مادر

  و بعد از سرکشیدنش، برای خود ریختهیک چایی  .کردند می 

  یرفته و کاغذ   م یبا خواهرها م با عجله به طرف اتاق مشترک 



نداره، امتحان   ی »نوشتنش که ضرر : برداشتم. با خود گفتم

و   دور.« زمیری و م کنم یپاره م ومد یخوشم ن  تشی. نهاکنمی م

.  ی پردردمنوشتن داستان زندگ این آغازی بود برای

. میها قصه غصه نوشتن   ،امنامه رنج  

 

 ____________ 

 

م«یالرحالرحمنللا »بسم  

 

( رانیا یجنوب ی از روستاها یکی ۱۳۶۰سال )  

 

رعد و  یآسمان هم دلش گرفته بود. صدادنیا آمدم، که  یروز

که    ی. روزکرد ی م یینوادردآلود مادرم هم  یادها یبا فر ،برق

که با درد و   یسرنوشت دختر یآمدنم، برا  ا یدن یابرها برا

  آغاز   ،روزی که ورودم به این دنیا .ستیغم زاده شد، گر

ناف وجودم   ای گو هایی بود که روزگار بر سرم آوار کرد.ستم



  یخاک یزندگ نیتا به ا دند،یبر ی شده با رنج و سخت نیرا عج

 پا بگذارم. 

آورد و  ایلرزان مرا دن یو دست یکه با خوشحال ی ریپ  یماما

خوشحال بود که جانم را نجات   ام.خدا را شاکر بود، که زنده

دستانش از شوق و یا شاید  ام.خفه نشده ،و حین دنیا آمدن داده

 ام،ی باز شدن راه تنفس یبرا لرزید.به دلیل کهولت سن می 

تا خونابه را   برد انگشت  زبر و زمختش را در دهانم فرو 

انگشتش  شد که  موجب ،دستش لرزش نهماخارج کند. اما  

باعث به وجود  یانگارسهل  نیدر شکاف کامم فرو رفته و ا

در آن   مشکلی که .د وش دهانم در بزرگتر  یاعهیآمدن ضا

  قهیمض لینداده و به دل صهینق نیا جاد یبه ا یتیاهم ی زمان کس

با   بعد  .امدند ی رفع آن برن یبرا یشیاند در فکر چاره ،یمال

مرا به دست مادرم سپرد و گفت:  یخوشحال  

«رتون.وَ ود  مه  یا !هیب»  

 )بیا! این هم دخترتون.( 

 

 



 نیبا اول همراه سرنوشتم واین چنین بود پا گذاشتنم به دنیا  

روستا به   ر یپ  یکه ناخواسته توسط آن ماما ،یزخم زندگ

  ، یزندگ یروزها نیکه در آغاز ی وجود آمد، آغاز شد. نقص

  روح و روانم.  کرهیبر پ  یبعد  یهازخم  یشد برا یاهیدستما

. اجازه  کردندی ام مانگشت مرا نشان داده و مسخره با

و   هاطنتیباشم. در خانه بابت ش شانیهمباز دادند ی نم

شان شان به چشم که عقل  ی. کسانشدمی م هیتنب م یهایگوشیباز

مورد شکنجه   هایشانزخم زبان  انه یمرا با تاز  رحمانه یبود، ب

 خواستند یخود گذاشته و م   ینیب  یقرار دادند. انگشت رو

گنگ و الل خطابم   ست؟یگناهم چ دانستمی نم  اما . کنم کوتس

و  هاه یکنا نیا یپاک کودک یایدر دن دند،ی فهمی و نم هکرد 

فهمیدم چرا از من  نمی  آورد! د ها چه به روزم خواهطعنه

  ای برایدستمایه، نقصم د را بایچ ؟حرف نزنمخواستند می 

آیا کسانی که به دیده تحقیر در من   ؟گرفتمیقرار   متمسخر

داشتند؟ خود هیچ نقصی در وجودشان ن ،نگریستند می   

خور برادرها و پدرم بودم،  که خود را شناختم کتک ی زمان از

چه   دم یفهمی. نم دانستمی ظالمانه را نم یهاهیتنب نیا لیاما دل

متفاوت با من   ید یدارم، که با د  گرانیبا د  ی زیوجه تما

بزرگتر به نام   یطیوارد مح نکهیتا ا کردند؟ی برخورد م



بود که تازه   آنجا مواجه شدم. ید یجد  یمدرسه شده و با آدمها

  متفاوت صحبت کردنم دمیبرده و فهم یبه نقص عضو خود پ

کلمات را ادا کرده  گرانیمانند د  مستتوانی نم با سایرین است. 

و   شدند ی نم  میهاوجه حرف منظورم را برسانم. اغلب مت و 

  ازهت .دادند ی ، مرا مورد تمسخر قرار مهاواژه  بیان بابت نحوه 

روز جمعه    کی که  گذراندم،ی اول مدرسه را م یروزها

به من   مادرم رو   یمان آمدند. پسرعمومهمان به خانه  یتعداد 

:د یپرس  

« گذره؟ی مدرسه خوش م ؟یکنی طهوراجان چه م»  

 امیی بزنم، دا ی قبل از آنکه دهان باز کرده و بخواهم حرف اما

  یبه خاطر فرهنگ رفتی که آن زمان معلم بود و انتظار م

داشته باشد، رو   گرانینسبت به د  یبودنش درک و فهم باالتر 

گذاشته و گفت:  شیلبها یاش را روبه من انگشت اشاره  

« هیسسس!»  

به پسر عمو ادامه داد: رو ا اخم ب  

«حرف بزنه. د ینبا نیا»  

به خاطر برخورد تحقیرآمیز   که داشتم،  یوجود سن کم با

از  ام و اینکه اجازه حرف زدن در جمع را به من ندادند؛دایی



را   میاز کنار سفره بلند شده و نتوانستم غذا یشدت ناراحت

پیش خود  ،کنمهر زمان به آن روزها فکر می  بخورم.

یک معلم که بایستی الگوی   ممکن است، گویم چطورمی 

؟ از خود نشان دهد  ناشایستیچنین رفتار  ،شاگردانش باشد  

از قهر کردن من ناراحت شده ،  پسرعمویم همسر خانمهیمرض

و   هدلم را بدست آورد  داشت  یسع .به دنبالم وارد اتاق شد و 

  کرد؟ی درکم نم  ی چرا کس دمیفهمی نم مرا سر سفره برگرداند.

ربط داده و مرا وادار به سکوت   یرا به نادان میچرا ناتوان

شان از  در برابر قضاوت ناعادالنه توانستمینم کردند؟ی م

  فهمیدمبود که با قلب پاک کودکانه،  همانجا  دفاع کنم. مخود 

چه   یکسیو ب  ییچه؟ حس کردم تنها یعنیو عداوت  نهیک

مجبور  و ارزش قائل نباشد  ت یبرا یکس نکهیدارد؟ ا یدرد 

  یسپر  یها و روزها را بدون دوست و همدمساعت  یباش

بعد به   یبرادرم، لحظات نیدوم اللج دارد؟ یچه زجر  ،یکن

: گفت خانمه یبه مرض مان وارد اتاق شده و رودنبال  

«.یارمششما بفرما سر سفره، خودم م»  



زده و از اتاق خارج شد. به   م یبه رو یلبخند  خانمهیمرض

زده و  میبا نوک پا به پهلو یا ضربه جالل  ،محض خروجش 

از اتاق خارج نشود، گفت:  شی صدا کرد ی م ی سع کهیدر حال  

  ؟یار یمهمونا از خودت در م شیپ ه یچ یاجنگولک باز یا»

«؟یشکمی خجالت ن  

با   امی شانیکه پ با دستش پس سرم زد،  یگریمحکم د  ضربه

آخم را در   یبرخورد کرده و صدا میشدت به کمد روبرو

  یبرا ،ام بلند شد گریهصدای و   کرده وقتی اعتراضآورد. 

. د یساکت کردنم با پشت دست به دهانم کوب  

  رهیدختره خ ؟نفَ شن  ب   رو صدات یخوای ! خفه! مسسسیه»

َدس کتک   هیوا . انگار هر رو دربیار  ی زیسر! همش آبرو ر

« .یش آدم تا  خوریب  

زده و گفت:  میبه پا یگرید  لگد   

کوفت کن.   یچ  ه یآشپزخونه کمک ننه. همونجا  برو پاشو»

« .نییشب هیسر سفره همراه بق یراد ن اقتیل  

مهمانم کند، با وجود  یگرید  یاترس آنکه مبادا ضربه از

  رونیبود، زودتر از او ب دهی چیپ  میکه در سر و پهلو یدرد 

پنهان   هیبق د یرفته و به کنج آشپزخانه پناه بردم. خود را از د 



را   ینشوم. کتاب فارس ید یجد   یکرده، تا دوباره باعث ماجرا

ها در آشپزخانه جا گذاشته بودم،  که قبل از آمدن مهمان

بودم  کتاب شدهبرداشته و مشغول خواندن شدم. آنقدر غرق  

؟مانجا مچاله شده، خوابم برد ه  یک  دمیکه نفهم  

 

در گوشم   یی آن روز دا یبعد از گذشت سالها صدا هنوز

بار در خود  نیاول یبرا ییدا یها. با حرف زند ی زنگ م 

  ییها. حرف دمیرا شن شیکه تنها خودم صدا یشکستم. شکستن 

کرد. از آن روز به   جاد یا و روانم ترک را بر روح  نیکه اول

 یاکردم کمتر حرف بزنم. در مدرسه گوشه یبعد سع

و   ییتنها نیهم  .کردمی ها را تماشا مبچه  یو باز ستادمیای م

وقتم را صرف درس خواندن  شتر یباعث شد، ب یهمزبان یب

ها، چون حال موقع جواب دادن به درس نیکنم. با ا

نمره کامل را   سؤاالت باشم؛ یح پاسخگوووض به توانستمی نم

  اد ی یآنکه همه مطالب را به خوب با وجود  . دادند ی به من نم 

گویایی   ، تنها به این دلیل که زبان  سپردمو به خاطر می  گرفته

داده و  توجه کافی به من نشان ن ، هایم نداشتمختهوبرای بیان آم

. هایم را باور نداشتند استعدادها و توانایی   



 

 ____________ 

 

(۱۳۷۷)  

 

  دمیکه نفهم ،بودم امی سرگرم نوشتن خاطرات زندگ ی قدر به

با بدخلقی  و  ستاد یسرم ا یباال .چه موقع جالل وارد خانه شد 

 گفت: 

نوشتنت تموم   خشمَ  !هکتاب و دفترتو تو که باز سرت »

« ؟میشه هیچ وقت ن  

  یبرا یاتا بهانه د،یگوی م  ی زیجالل از عمد چ دانستنمی م

دادم سکوت کرده و جوابش   ح یترج  نیهم یبرا  .ابد یآزارم ب

 را ندهم. 

« .نمیب اریب  وردار ییچا هی . پاشو مسَ ی! مگه با تو نیهو»  

گفتم:  میرو شی کاغذ و دفتر پ  یبلند کردن سرم از رو بدون  

« .بریز()ی برو بر )خودت(ودتح! )چه(هحبه من »  



باشم،   ختهیبه انبار باروتش ر  یاجرقه  ،حرف نیبا ا انگار

و به طرف   دهیچ یرا در دست پ  میدفترم پراند. موها ریز یلگد 

 آشپزخانه کشاند. با ضرب پرتم کرده و گفت: 

 من یتا اون رو  ار،یبَوردار درست و درمون  یی چا هیبرو »

«.یرد یاوباال ن رو  

  یچا  یبه ناچار استکان ،را مرتب کرده امختهیبه هم ر  یموها

گذاشتم. به طرف مداد و دفترم رفتم تا   شیو جلو ختهیر

با   .نگاهش کرد  یشان کنم. استکان را باال آورده و کمجمع

.د یکوب ینعلبک  یآن را رو عصبانیت  

« هم که سرده. ییچاای قندش کو؟   پَ »  

که   زد  دستم  ریز یا. ضربه د یاز طرف من ند  یحرکت یوقت

  ن یرا پخش زم ز یرا نگه داشته بودم و دوباره همه چ لمیوسا

 کرد.

«قندش کو؟  میگم  ؟یشنفی م؟ ندنشکر  یگوشاتم به سالمت»  

را باال بردم.  میصدا یکم  

«برو َوردار. ؟یدست و پا ندار)خودت( ودتح )مگه( ههم»  

آلود نگاهم کرد. را در هم فرو کرده و غضب شیابروها  



نذارم   گهینکن د  ی! کار ها یزبون در آورد  ی لیخ یتازگ»

«! یبذار رونیاز خونه بپات رو   

 

ساکت بمانم.  اش یی در برابر زورگو نتوانستم  

  )آقا(اه!! آ)مگه( ههم  ای()کارهیاارهه )چه(هحتو »

«...دهیم  )اجازه(ههاحا )خودش( ودشح  

دوباره  ،برداشته ز یطرفم خ بهام به پایان برسد.  نگذاشت جمله

:د یغر شیدندانها نیاز ب  .را در چنگ گرفت  میموها  

«!ها؟! ام؟ارهبهت ثابت کنم چه ک  یخوایم»  

ندادم. یکرده و جواب سکوت  

  یبود، سرم را تکان دهیچیرا دور دستش پ میکه موها همانطور

:توپید  شده و دوباره شتر یب میموها یدگیداد که کش  

« م؟!بد نشونت  ی خوای ها؟! م»  

تنها توانستم به گفتن »نه« بسنده  ،از دستش یخالص یبرا

به پشتم زد.  یکرده و لگد   می کنم، که رها  

« .من  یب رو ختت یر خوامم  م دور شو! ن  اچش یجلو اَ  گمشو»  

https://www.instagram.com/romanbookir/


را جمع کرده و به اتاق رفتم. در را پشت سرم بستم تا   لمیوسا

 ننوشت مشغول آن یکه رو یدوباره مزاحمم نشود. کاغذ 

با   ادامه دادم. نوشتنم صاف کرده و به  یبودم، با دست کم

 از این به بعد در حیاط ارشاد  هتر استب  خود فکر کردم 

کسی  . در این خانه ام را انجام دهمکارهای نوشتنی  نشسته و

.بود قائل ن  هایمو خواسته هاتوانایی رای اهمیتی ب  

 

با ورود به دبیرستان از روستای خودمان دور شده و به همین 

خاطر، زمان آزاد بیشتری داشتم. مدرسه در دو شیفت صبح  

شد و دو سه ساعتی، میان دو شیفت  و عصر برگزار می 

ه و استفاده کرد  پیش آمده فرصت  این بیکار بودم. من هم از

از زمانی که وارد دبیرستان شده بودم، ماهی یکبار در  

کردم. اما نگذاشتم های رایگان شعر ارشاد شرکت می کالس

شدند. ام چیزی در این مورد بفهمند وگرنه مانعم می خانواده  

 

__________ 

 



تنها بوده و خود را  شهینداشتم. هم یریدلپذ  یکودک یروزها

  هیته ی برا ی. چون پول کاف کردمی سرگرم م کتاب  با خواندن

  از یدور انداخته و ن گرانیرا که د   ییهاکتاب نداشتم، کتاب

گوشه و کنار مدرسه جمع کرده  ا ی ابانینداشتند، از کوچه و خ

. در مدرسه اجازه کردمی استفاده م شانکردن ز یو بعد از تم

. زدند ی ذوقم م یرا به من نداده و تو  یتیفعال  چ یشرکت در ه

  انیباعث شد که خود را م  ها و تنها ماندنمتوجهی این بی

شاگرد   در امتحانات کتبی،  شهی که هم یطور کتابها غرق کنم.

سه دوره در مسابقات    ی دوم کالس بودم. حت ایاول 

  نیاول شدم. هم شرکت کرده و مانمدارس استان یخوانکتاب 

  ی ها باعث شده بود، نسبت به همساالنم آگاهکتاب خواندن

بودنم، مرا   یتنها و منزو  یداشته باشم. اما از طرف  یشتریب

کرده بود. یبداخالق و عصب ی به دختر لیتبد   

  ست،ی مربوط به زمان امییخاطره قابل گفتن دوران ابتدا تنها

 ندهیدر آ»درباره  ییانشا ه بود؛مان گفتکه معلم کالس پنجم 

. من نوشته بودم، دوست میسیبنو  «د؟یچه کاره شو د ی خواهی م

را سر   میانشا خواستیدلم م  یلیدارم معلم بشوم. آن روز خ

تا آن   مگرفت  هاجاز ،اد یبا اصرار ز نیهم یکالس بخوانم. برا



به   میخواندن انشا ی قتو ها بخوانم.بچه  یجلو ،بلند  یرا با صدا

رو به من گفت:  ی مهریو ب  یمان با سرد معلم د،یرس انیپا  

. معلم  یمعلم بش یتونی نم  ،طرز حرف زدنت  نیتو که با ا»

اونوقت چه جوری  بتونه درست صحبت کنه.  د یاول از همه با

«؟خوای به بقیه درس یاد بدیمی   

کودک در  کی روح  ی برا یگرید  زیانگحرف ضربه غم  نیا

و و گوشه  هایادآوری نیاز ا ک ی. هر و سال بود آن سن 

و  شکستی در خود م شترینقص عضوم، مرا ب یبرا هاه یکنا

کرده بودم. اعتماد به نفسم را از   دایپ ریپذ بیآس یاهیروح

دوست شوم. به هر   یبا کس توانستمیدست داده و نم

کنم.  داینجات پ ییتنها نیبلکه از ا ،زدهچنگ  یزیوآدست  

داشته باشم،    یبدون آنکه دوست و همباز  امیکودک یسالها

به  گرانیکه قادر نبودم مانند د  لیدل نیتنها به ا .شد  یسپر

. روز به  منظورم را به آنها بفهمانمصحبت کرده و  یخوب

.  تشنه کمی مهر و توجه روز تنهاتر شده و تشنه محبت بودم.

کمبودها   نیا توانستم در میان هیچ جمعی وارد شوم.نمی 

  همین که نشست،ی که کنارم م ی کوثر، دختر  ی وقت باعث شد 

نشان داد؛ چنان به او دل بستم که   به من خوش ی رو یکم



خاطرش انجام داده تا او  تیرضا ی برا ی حاضر بودم هر کار

کنار خود داشته باشم. آن روز بعد از خواندن  شهیرا هم

  می جاسر  ی از حرف معلم ناراحت شدم. وقت  د یفهم م،یانشا

ام گذاشته و با لبخند گفت: شانه  یبرگشتم، دستش را رو  

صحبت   یچطور یریگی م  اد ی یبزرگ شد  !نداره یبیع»

« .یمعلم بش  یبتون د ی که همه بفهمن. اونوقت شا یکن  

جمله ساده چنان به وجد آمدم، که دو طرف صورتش  نیهم با

  شروعمن و کوثر  ی. بعد از آن روز دوستدمیرا محکم بوس

  ی . چون تنها من بودم که براکطرفه ی یدوست کیشد، اما 

.   کردمی م  یخود گذشته و فداکار یهااو از خواسته یخشنود 

  ستبه د  یبرا  یحرکت چیتوجه بودم که از ه ازمند ین به قدری 

. کردمی نم یاو کوتاه سمت از توجه یآوردن کم  

*** 

آوردم،   ر ینون و پن )لقمه( مهه ل )امروز(امرو )کوثر(رهَ وه»

«؟خوری()می یورحی م  

:د یپرس اقیاشت با  

«؟یخوریمگه خودت نم »  



، سرم را کج  مبود  نگه داشته دستم را درکه لقمه  همانطور

 کردم. 

  )نصف(نف  ایب ی، ول( هستهت) (م)گرسنه مرنهه»

« .)بخوریم(میورحبا هم ب  کنم( )می نمهی م  

ام را موافقت تکان داد. من هم نصف لقمه  یرا به معنا سرش

: د یپرس آنبه دستش دادم. در حال گاز زدن به نصف کرده و   

«؟یحل کرد  رو تیاضی ر ی نایتو تمر»  

ام گفتم: لقمه دنیحال جو در  

«بود. (آسون آهون) )خیلی(یلیحآره، »  

گفت: ی ناراحت با  

«من نتونستم حل کنم. بلد نبودم. یول»  

را به طرفش دراز کردم.  دستم  

  )لقمه( روتمه هتا تو ل ،بده من رو دفترت»

« .(سمینوی منویهم)می برات  ،خوری()بیورحب  

بود، نگاه کرد.  دهیرس  مهیاش که به نلقمه  به  



کم با    هی رم ی. بعدش مشهیمتموم  یم که کوچولوئه، زود لقمه»

.  یسیتا تو حواست پرت نشه اشتباه بنو  کنم،ی م یها باز بچه

«شد صدام کن. هر وقت تموم   

از هیچ   یدوست نیحفظ ا یچون برا رفتم، یپذ  یناراحت بدون

هر چه بیشتر   چرا فهمیدم اما نمی .کردمکوششی دریغ نمی 

بیشتر در منجالب فرو   ،مد زتالش کرده و دست و پا می 

و او را  شدهتبدیل به یک بت  برایم کوثر  ؟مفترمی 

توانم تمام  کردم در کنار او می احساس می  پرستیدم.می 

در حال   .جبران کرده و خألهایم را پر کنم کمبودهایم را 

  کمیها نزد از بچه گرید  یکی  ، کوثر یاضیر  نات ینوشتن تمر

ده و گفت: آم  

«؟یسینوی م یاالن دار ؟یننوشت رو مشقات»  

بلند کردن سرم جواب دادم:  بدون  

. بلد (ه)کوثرهرهَ وه. مال  ( ست یننیت) )خودم(ودمحمال »

« .(سمینوی منویهم)می دارم براش  ،نبود   

:پرسید  د یمکث کرده و با ترد  یکم  

« ؟یسینوی من هم م یمشقا»  



نگاهش کردم.  یرا باال آورده و کم سرم  

«؟ (یسیبنوبنویهی) یتو هم بلد نبود  )مگه( ههم»  

مون بودن. من برامون مهمون اومد و تا شب خونه  روزید »

  خوابم برد،  .رفتن دیر وقت باهاشون.  کردمی م  یهم داشتم باز 

«.سمیبنو دیگه نتونستم  

: و جواب دادم کردهدستم  ری دفتر ز نگاهم را متوجه دوباره  

« .تونمی نم ،( سمینوی منویهم)می   رو انیدارم ا (کههه) »االن  

گفت:  زیآمالتماس  یحالت با  

«.یسی بنو ی که مال من هم بتون س،یخب تند تند بنو»  

به خودش اشاره کردم.  م سر حرکت  با  

«؟(یسینوی نم نویهی)نمی )چرا( راح )خودت(ودتح»  

« .فهممی، نم هبرام سخت. اد یبدم م یلیخ یاضیآخه از ر»  

کردنم، گفت:  یراض  یبرا نشنید وقتی جوابی از من   

  یهر چ  یتونی م اونوقت . دمیبهت پول م  یسی ! اگه بنونیبب»

« .یخودت بخر  یبرا دوست داری  



در آورد و به طرفم   یاروپوشش کرده، سکه  بیدر ج دست

  بشیبه ج دوباره که سکه را رم یگرفت. خواستم از دستش بگ

 برگرداند و گفت:

« .دمیم بهت  . تموم که شد سیاول بنو»  

 

  فیکه توانستم، تکال یسرعت نیشتریآن روز با عجله و ب

انجام   یبود برا یآغاز  نیهر دو را نوشتم و ا یاضیر

  ی. راضکردند ی که پرداخت م یپول یها، در ازابچه  فیتکال

گفت:  ،انجام داده بودم شیکه برا ی از کار  

هم پولش. اگه هر   نیا ای. ب ینوشت ز یچقدر خوب و تم !نیآفر»

«. دم یبهت م نقدریهم  یسیبرام بنو  رو روز مشقام   

بده  رو . دفترت (هخته)ستح شه، ینم (مدرسهمدرهه)تو »

. تو هم فردا ( سمینوی منویهم)می برات  )خونه(ونهح برمی م

« .)بگیر(ری هب رو و دفترت  اریب رو پولش  

  رفتم،یرا پذ  فشیراحت انجام تکال ال یاز آنکه با خ خوشحال

 گفت: 



بهت پول بدن.   گمی م یسیهم بنو گهید  یهابچه  یاگه برا»

« ؟یخوای م  

تکان دادم و او هم قول داد   قبول حرفش یرا به معنا  سرم

به سراغم  شانبرای نوشتن تکالیف  را ی گرید  یهابچه

 ،آوردمکه از این طریق به دست می  را ییهابفرستد. پول 

  مورد نیازم را ریالتحرلوازم ای خودم کتاب  یو برا جمع کرده 

.دمیخری م  

 

  ریآن دوران دلم به درد آمده و اشکم سراز یادآوریاز 

که بر من گذشته  را ییزهایهمه آن چ توانمی . نمشود می 

تلخ و  ع یپر از وقا ،بازگو کنم. هر کدام از آن روزها

  .آوردمی کردم و دم برنمیتحمل م   د یکه با ستیی هاحقارت 

من   ،ادم یز تیبه خاطر فعال یکه حت ه بود د یرس یی به جا کار

مرا   هتر استب ،بود  توصیه کردهدکتر  ند.دکتر برد  نزد را 

  شان داد تا اَنگ  به دست  یابهانه ن یروانشناس ببرند. هم پیش

خطاب کنند. انتظار   وانهیبه من چسبانده و مرا د  دیگری

  ی تیفعال چی و ه نشسته یاگوشه حرکت یداشتند ساکت و ب

، با آنکه  مکرد  د یقطع ام  های اطرافمآدم  تمامنداشته باشم. از  



و ماجراجویی  حس کنجکاوی   بودم. شانهتشنه محبت و توج

 امناپذیری داشتم که آن را به حساب شیطنت و ناآرامی سیری 

گذاشتند.می   

به کوثر   شتری رفتارها باعث شد، که من روز به روز ب نیهم

ارتباط و   نیوابسته شوم؛ گرچه کوثر به اندازه من دلبسته ا

  فیکه از نوشتن تکال یبا پول  ینبود. به هر مناسبت دوستی

 یاهیهد  شیبرا آوردم،یبافتن کوبلن به دست م  ایها بچه

، که  بودمپیدا کرده  شیگرا  طرفشبه  ی. به قدردمیخری م

  ی کار چیمن باشد. از ه متعلق بهتنها  د یاو با کردمی فکر م 

که آرزو   یی. کارهاکردمینم  غیخوشحال کردنش در یبرا

. تا  کردمی انجام دهند، من در حق او م میبرا گرانیداشتم د 

به   ید یبا ورود شاگرد جد یی در سال سوم راهنما نکهیا

توجه به  بی کالس، نظر کوثر به سمت او جلب شده و

کرد.  یم رها امناراحتی   

 

  نی. فکر کنم تازه اومده تو اهدختر  چقدر خوشگل نیا یوا»

«مدرسه.  



دوست  یگر یکس د  ااز من ب ر ینداشتم کوثر به غ دوست

گفتم:  نی هم ی. براشود   

که   یبا هم شعر می بر ای! ب (کنهن)ولش   )کوثر(رهَ وه»

« .)کنیم(مینه  )حفظ(بود حف  )گفته(فته ه )خانم( انمح  

چقدر   نیبشم. بب آشنابرم باهاش  خواد ینه صبر کن. دلم م»

«.خندهی قشنگ م  

گفتم:  انهیدلجو ی را گرفته و با حالت دستش  

 رو اون  )دیگه(ههی. د (دوستمدوتم)باهات  )که( ههمن »

«؟)کار(اره  )چی( ی ح خوای()مییواحی م  

درآورده  فمیرسانده بودم، از ک ان یرا که روز قبل به پا یکوبلن

 و نشانش دادم.

،  )کردم(ردمهتموم  )کوبلن( رووبلنه هی )دیروز(روی! د نیبب»

  )چی( یح هر  م ی. بردنی بهم م رو پولش ()امروزامرو

« .رم()بخرم حبرات ب یدار (دوستدوت)  

و به سمت شاگرد تازه  د یکش رونیرا به زور از دستم ب  دستش

 وارد قدم برداشت. 



باهاش دوست  می با هم بر ایولم کن طهورا! خب تو هم ب !اَه»

« .میبش  

گفتم:  یگردانده و با دلخور رو  

  )کس( ححندارم با  (دوستدوت). خوام()نمی وامحی من نم»

  (م)مسخرهمرهح بشم. م (دوستدوت) )جدیدی(ید ید ح

«.( کننمی)ننهی م  

  جدید  شاگرد  طرفبه  ، من یهاکوثر بدون توجه به التماس اما

با او  دمید ی رفته و مرا به حال خود گذاشت. هر روز م کالس

آنطور خوشحال و سرخوش  شاندنی. د د یخند ی و م گفتی م

را   ی گریشکست د  ،قطع ارتباط  نیا .کرد یام م آزرده شتریب

چنان   ،یتجربه دوست نیبه دنبال داشت. شکست در اول میبرا

 انیاطراف نیدروغ یهاکرده و نسبت به محبت  اعتماد ی مرا ب

شده و آن سال را   یدرس د یدلزده شده بودم، که باعث افت شد 

پشت سر گذاشتم.  ید یبا چهار تجد   

مهر و وفا را از یاد   اعتماد شده وبی  همهبه کلی نسبت به 

هر چه بیشتر دست   . از من گرفتند محبت را  باور برده بودم.

  تنهایی و انزوابیشتر درمنجالب  ،دوستی بیابم زدم تا و پا می 

که نباید به کسی دل  ه بودم،رسید   نتیجهبه این رفتم.  فرو می 



ارتباطم را خشکانده بود. ریشه  ،اعتمادی به افراد بی ببندم. 

 ،دیدند می  و دوست و آشنا هابدتر از همه آنکه وقتی غریبه 

  درسعی  ،با من رفتار خوبی ندارند  اماعضای خانواده

تمامی آرزوهایم را از یاد برده   .داشتند  از من سوءاستفاده

یا   دیگر باور نداشتم که مورد توجه کسی قرار بگیرم بودم.

فریادهایم به گوش    کسی پیدا شود که ارزشی برایم قائل باشد.

  از .کنم صدایم را در خود خفه   مجبور بودمرسید و کسی نمی 

در خانه به وجود آمد که  یگریهمان شب حادثه د  ، بخت بدم

بودم که   میهاکرد. مشغول نوشتن مشق لیرا تکم  کوکمناحال 

خواهر کوچکترم گفت:  ودابهس . منطقه قطع شد ناگهان برق    

« ! برقا چرا رفت؟یوا یا»  

را بلند کرد. شیصدا ننه  

« .د یاریتون موسر خو ییبال  هی. االن د یجاتون بلند نش اَ »  

 که در آشپزخانه مشغولصدا کرد،  بزرگترم را  خواهر

بود. آشپزی  

ه،  طاقچه آشپزخون روی گذاشتم رو ! او فانوسهیراض»

« .توش ریختم امروز نفت که  شد  . خوبارینش کن بروش  



داخل شده و آن را به  ،با فانوس روشن هیراضچند لحظه بعد 

 زانیآو میمنظور گذاشته بود  نی هم یکه برا وارید  ی رو یخیم

گفت: سودابه ،کرد. به محض روشن شدن اتاق  

  اطیتو ح  رمی. مسمیبنو ی زینور کم چ نیتو ا تونمی من که نم»

«.ه یبق شیپ  

: داد ادامه  به من  رو  

« ؟طهورا یایتو نم»  

گفتم:  حوصلهی را باال انداخته و ب سرم  

«تموم نشده. ( درسامدرهام) )هنوز(هنو»  

 بالفاصله رو گرداند و حین بیرون رفتن گفت:

«پس من رفتم. ،باشه»  

گرفتم من هم   م یاز رفتنش نگذشته بود که تصم ی ساعت مین

کرده و  مشغولخود را  ی بتوانم کم د یم. شاوآنها بر شیپ

توانستم دردهایم را  من که نمی   ببرم.  اد یکوثر را از  یی وفایب

قابل فهم نبود و چون برای دیگران  . برای کسی بازگو کنم

های من را به حساب نادانی  کردند. تمام حرفمرا درک نمی 

هایم نداشتند. پس باید  عقلی گذاشته و توجهی به خواستهکم و 



و رهایی از تنهایی   راهی برای سرگرمیخود به فکر  

بودم.می   

به همراه دو دختر و پسر و عروسش،  هاه یاز همسا یکی

نشسته بودند. من هم   اطیدر ح  م یدو تا از پسرعموها نیهمچن

  هایشان گوش دهم.و به صحبت  نم یگرفتم کنار آنها بنش میتصم

یکی دیگر از  منصوره  ،یاما بعد از گذشت زمان کوتاه

گفت:  نزدیکم شده و خواهرانم  

«بیا تو ساختمون. ،جالل میگه اونجا نشین»   

  یخود باق  یسر جا ، داشته باشمبه حرفش  یتوجهبدون آنکه 

  گوشم آورده و  ک یسر نزد  .دوباره برگشتبعد  ی قیماندم. دقا 

: زد  آرام پچ  

«!تو ایب  گهیننه م»  

دو بار   یکی  ه و از جایم تکان نخوردم. نکرد   ییهم اعتنا باز

دون رفت و آمد خواهرم تکرار شده و من همچنان ب ،گرید 

نشان ندادم.  یالعملعکس کوچکترین یشان،هاام غیبه پ توجه

قصد رفتن به  آنها نداده و  خواست به  یتیاهم فهمیدند  یوقت

 رونی ببا عصبانیت جالل  کبارهی؛ به  داخل ساختمان را ندارم

انداخت و کشان  م یدر موها چنگ آمده و به سمتم هجوم آورد.



فامیل و  همه  یکشان مرا به داخل خانه برد. آن روز جلو

  یکتک مفصل ،حضور داشتند مان هایی که در خانههمسایه

شد. پدر هم به کمکش آمده و مرا مثل توپ فوتبال به   بمینص

. دادند یپاس م  یکدیگر  

« !تیسمرگت همونجا نش باز لَش   ، ت میگم بیا توش  هر چی ب  »  

 پدرم دنباله حرفش را گرفت: 

«گیری؟نمی کشی حرف بزرگترت رو گوش ی خجالت نم»  

 نامربوطی را به من نسبت داده و بعد   فهر کدام فحش و حر

کردند.  پرتابم می   دیگری طرف به ،زدن مشت و لگدی از

  شان گوش کنم. که حاضر نشده بودم به حرف  به این دلیلتنها 

را    ینشسته و زمان ه یکنار بق خواستمی به جرم آنکه م نهات

  یکنم. من دوست داشتم فرد  هاه یوقف گپ و گفت با همسا

 همانطور خواستند ی باشم. اما برادران و پدرم م  یاجتماع

با این   ،شدمی بمانم. هر چه بزرگتر م  یخنگ و کودن باق

  شتریب میهاعقدهشان، عطوفتو مهر  از رفتارهای به دور

هم از   را اندک نیاما هم ،داشتم ی با آنکه توقعات کم. شد یم

  نهی. من دستان پرمهر و قلب بدون ککردند ی م غیمن در



نداشته و  یدوام چندان انمیاطراف یهامحبت  ولی . خواستمی م

.کرد ی مرا کند م یحرکت رو به جلو نیا  

پناه برده و   ا یها دور شده بودم، که ناچار به رؤآنقدر از آدم

دوست و   شهیرا ساخته بودم که هم یخود مرد  الیدر خ

او حرف زده   با  .گذاشتی مرا تنها نم اهگ چیهمراهم بوده و ه

  یبرا یری. از او تصوکردمیم  ف یتعر شیرا برا  زیو همه چ

  ی. حتدادمی تفکراتم پر و بال م نیخود ساخته و هر روز به ا

بود، که به   یزیآو. چون تنها دست دمید ی خوابش را م یگاه

  یو نامراد  ی اهیپر از س یا یدن نیدر ا توانستمی کمک آن م 

و در هر   کرد ی را نثارم م غشیدری . او محبت ب اورمیدوام ب

او را برادر خود تصور   ی کمک حالم بود. گاه یطیشرا

همسفر و همراهم. هر شب قبل از خواب با   یو گاه  کردمی م

اتفاق   میکه در طول روز برا ییاو حرف زده و ماجراها

. کردمی م ف یتعر شیبرا افتاد،ی م  

« بینی هیکی)هیشکی( من رو دوت)دوست( نداره؟می»  

ت دارم.» «مهم نیست! اهمیت نده! من که دوس   

«؟ تنهام. (کنمهنم)  (کار هار) (چیهی) حاال باید »  

« هستم. تا هر موقع تو بخوای!همیشه  من که »  



 

بعد از تعطیلی   ،دوستانم یآمده بود که برادرها شیپ بارها

که   ، ن آنها کنار یکدیگرد یو من از د  آمدهشان به دنبال مدرسه

با هم صحبت کرده و   تنش و ناراحتی  هیچ گونه بدون

  یگاه  برای همین .خوردمی حسرت م کردند،شان میهمراهی

که سر راهم   اطراف را یروستاها یاز اهال ی کیبه دروغ 

  افتیدر زمانبرادرم است.  نی ا گفتمینشان داده و م دیدم،می 

برای   امافراد خانواده یک از چی، هرسید که می   کارنامه

  یکس  وقتی . برای همینکردند ی به مدرسه مراجعه نم   گرفتنش

: »شما  گفتمیم به دروغ  ،د یپرسی م از من  یسؤال باره نیدر ا

به    یگاه یا  .«و رفت  داداشم اومد گرفت د یسر کالس بود 

  شما ، گرفت وام رکارنامه د و اوممادرم »  : گفتمی م  ناچار

«!دینشدین  

شان بابت  هایهایم از خوشحالی خانوادهکالسیهم  زمانی که

؛ من کردند تعریف می  شانوب و پیشرفت تحصیلیهای خنمره

.  دادمشان می تحویلو  سر هم کرده هم به دروغ داستانی

  حاصل ،به جز اشک و تحقیر، پوچی و سیاهی کودکی من

مجبور   . معنای بچه بودن را نفهمیدم.دیگری برایم نداشت

هایی را از سر  و تجربه  دهبزرگ ش پیش از موعد شدم 



در میان جمع   سن خودم بود. بیش از ظرفیت وگذراندم که 

عادت  برایم  خوردم.تنها بوده و همیشه چوب صداقتم را می 

به   ظار دوست داشته شدن از کسی نداشته باشم.انت که بود  شده

گفتم: ام می دوست خیالی  

  (سرم هرم)محبت به   (دستدت)یه نفر دارم  (رزوآآرو)»

  ههی)کسی( خواد( برای حواد)میدلم می  . (کشهبهشه)ب

.« (باشمباهم)  (داشتهداته) (ارزشه)ار  

کنم از آدمهایی که دور و برت هستن. مگه  من تعجب می »

چرا این همه   آدمیته؟ ودرستکار بودن لکنت نداشتن نشونه 

به همین نقص   چسبیدنبینن و فقط  استعدادی که داری رو نمی 

راحت   ،همت کنن دلشون بخواد و تازه اگه  ت.عضو کوچیک

 میشه درستش کرد.«

  .( ساکتمهاهتم)  (همیشههمیهه)  (کههه)  ه همینبرای  »

  ( چیهی)همه   (ازاَ) (پسپه) (کننمی هنن)می  ( فکرفهر) 

در نمیاد.«   (صدامهدام) (کههه)  (هستم هتم)  (راضیراهی)  

 

______________________ 

 



شدن   کی قبل از تار د یبا د.وبنمانده  آفتاب به غروب  یزچی

. چون برادرم تنها به  گشتمیمر ب در روستامان  نههوا به خا

موقع   درکه  شرط اجازه کار کردن را به من داده بود  نیا

. من هم  به خانه برگردمیعنی قبل از اذان مغرب تعیین شده 

میری  خانم تاج  ،خواهش و تمنا یبا کل ،مجبور شده بودم

  یواه یهای ریگکرده تا از بهانه  یصاحب کارم را راض

 فمیجمع کرده و درون ک را لمیکرده باشم. وسا یریجالل جلوگ

کرده و به طرف خانه   یخداحافظ میریخانم تاج گذاشتم. از 

سخت در فکر فرو   ،شدم بوسی نیسوار م ی راه افتادم. وقت

ام حرف میزدم و از مشکالتم گله  . با دوست خیالی رفته بودم

و آن را با خود   دهیبه ذهنم رس یناخودآگاه شعر کردم.می 

  تعویض  به خانه بعد از دنیزمزمه کردم. به محض رس

  یرفته و فوراً کاغذ  میخواهرها م بابه اتاق مشترک ،میهالباس

آوردم. شروع به نوشتن آن شعر کردم تا مبادا از ذهنم  بیرون 

 پاک شود.

  من و ،برای جلوگیری از دعوا و درگیری بیشتر با برادرانم

جداگانه  در اتاقی  پنج خواهر دیگرم شام و ناهارمان را

. با این حال  تعلق داشتدخترها  ما  بهاین اتاق و خوردیم می 

از بخت بدم   های برادرانم در امان نبودیم.گاه از دخالتهیچ



و مرا  د یجالل از راه رس  ،بود  سرم پایینکه   لحظههمان 

  بیرون کشید دستم  زیر  کاغذ را ازناغافل . د یمشغول نوشتن د 

با   ،کرد. به محض تمام شدن  هایمنوشته و شروع به خواندن

با صدایی  و د یکوب میبه پا یلگد  ،درشت شده یچشمان

: د یغر خشمگین  

  بوقت ش ینکنه تا ا ؟یشتون یخردوم کرهوک  واس رو نیا»

«؟ید وب پ ی ش  

گفتم:  در همان حال و   رم یشدم تا کاغذم را پس بگ بلند   

«؟)میگی(یهی م )چیه(ه یحو پرتا  )چرت(رتح نیا»  

  یبه عبارت ایتو را باور ندارد  یکس  یسخت بود وقت چقدر

. یانشده  ییمرتکب خطا  یبقبوالن بخواهی منطق ندارد،  

برو   ( شهینمنمیهه)بودم. باورت  (کار هار) (سرر)هَ تا حاال »

« .( بپرسبپر) )کارم( ارمه )صاحب(ابهاز   

: فریاد زد بود که در گوشم خواباند و  محکمی یلیس مجواب  

  یدوم اَنتروبا ک ی . معلوم نناسمشی مرو  طهیسل ئهومن ت»

تو رو آدمت  نم ؟یسینوی م واسشکه نامه عاشقانه  ید رگ  ی م

«.کنمی م  



:داد زدمو   رم یبگ از دستشدراز کردم تا کاغذم را  دست  

به    (سرمَهَرم) ( منیهم)میگممفهمی؟ »حرا)چرا( نمی

« .رو ، بده من شعرم (ه)خودمهودمح )کار(اره  

کردن  زیزری نداشته و بعد از ر میهابه حرف  ییاو اعتنا اما

صورتم  یها را توبه من زده و کاغذ پاره یگریشعرم، لگد د 

و ناالن آنها را جمع کرده و به اتاق پناه   انیپرت کرد. گر 

به  یحرف  کرد یبود که مادرم هم جرأت نم  نجای ا یدبخت ب بردم.

جالل داشته باشد.  یهاییدر برابر زورگو یدخالت  ای زده او

به خود حجت بوده و  شیبرا فتند،گمی  مردها ه چهر  شهیهم

. د یشان نه بگوحرف  ی، روداد اجازه نمی   

باعث   های مادرم در برابرشانسکوت و کوتاه آمدن نیهم

من که تحمل   بینی شوند.دچار توهم و خودبزرگ شده بود،

آدم  از دید آنها  ستادم،یای شان مرا نداشته و مقابل  هایق لد ر نیا

به من  را   زشت  ها و القابتهمتخطارکار بوده و انواع 

نکند حق با    کردم،ی خودم هم شک م یگاه .دادند می نسبت 

هم در اثر   د یشا !دانمی نباشم. نم  ی نهاست و من آدم درستکارآ

چنان با آب و تاب از   .بودم دهیباور رس نیبه ا آنها نیتلق

را خرد کرده و   تمیکه شخص زدند ی م حرف صفات ناپسند من 



 شده بودند. ل یمن از آشنا و فام بیشتر  یر یگباعث کناره

و فامیل  ها خصوصاً بعد از کتکی که آن روز جلوی همسایه

خود  شان را نداشتم. با آنکه روی دیدن هیچ کدام ،خورده بودم

هایشان برایم آزاردهنده بود.اما نگاه دانستم،می مقصر ن را   

  یمداد و دفتر یبه آرام ،همه خواب بودند   ی شب وقت آخر

روی کاغذ مانده بود،  یادم به برداشته و ابتدا آنچه از شعرم 

افتاده و شروع به نوشتنش   یاخاطره اد یبعد  .نوشتمجدیدی 

متأهل بودن در بخش   لیستاره به دل کردم.برای ستاره 

بزرگساالن مدرسه ثبت نام کرده بود و چون برنامه مدرسه  

دروس  ی فقط بعض شد،ی برگزار م  یما به صورت ترم

و رشته من   ی. رشته او علوم انسانمیکالس بود را هم  یعموم

دروس مشترک   میتوانستینم  لیدل نیبه هم .بود  یحسابدار

. می داشته باش در کنار هم یشتریب  

 ______________ 

 

بود. خوشحال بودم که جزو   ی عقد برادر بزرگم مجتب مراسم

  نیدر ا توانمی راحت م  الیداماد بوده و با خ ک یاقوام درجه 

  کی با  یام به عکاسجوالن دهم. به خاطر عالقه یعروس



و عروس عقد مشغول عکس گرفتن از سفره    ،یمیقد  نیدورب

،  بیرون رفتمخوردن آب از اتاق  ی برا یدم. وقتشو مراسم 

آمده و  کمیام که همسن من بود نزد عمه  ینوه دختر نهیام

 گفت: 

 رو عروس  ، تو اتاق عقد  امی من هم باهات ب  شهیطهورا! م»

« نم؟یبب  

باعث   دمیترسی م ی بدهم، از طرف یچه جواب دانستمی نم

شروع به التماس   د یمرا د  یو دودل  د یترد  یدردسر شود. وقت

 کرد.

. آخه  نمشیبب  قه یدق  هی. فقط رونی ب امیم یتو رو خدا! زود »

  کیآدم بره نزد  ذارنی نم شه،یبعداً انقدر دورش شلوغ م

«عروس.  

  یعروس نیدر ا توانمی آنکه خواهر داماد هستم و م الیبه خ

از خود داشته باشم، گفتم:  یاریاخت  

برو، فوراً   ( گفتمهفتم)بهت  (وقتوهت)هر  ی. ول می بر ،باشه»

« .رونیب  یریم  

ه و پشت  . من هم در را باز کرد رفتیرا تکان داده و پذ  سرش

و او   مشغول عکس گرفتن شدم دوباره دم.وارد اتاق ش سرش



ه و در کار  سرگرم شد  ی. به قدرای به تماشا ایستاد هم گوشه

 ، مدتفراموش کردمبه کل که خود غرق شده بودم 

در اتاق عقد حضور دارد و من از او غافل   نه یام ستیزیاد 

 دنیخوانده شدن خطبه وارد شده و با د  یبرا ی ام. مجتبهماند 

:د یعقد برآشفت و توپ قما دو نفر در اتا   

«؟انجیا اینیب د به شما دو تا اجازه دا یک»  

 دهیبرادرم ترس ن یخشمگ افهیو ق  ت یاز عصبان یبه قدر نهیام

 بود که با ت ت ه پ ت ه من را نشان داد.

« .امیب که طهورا گفت اشکال نداره»  

از پشت گردنم را محکم گرفته   .ورد آهجوم به طرفم  یمجتب

 و گفت: 

ش   به هم  گهید  ی کی! حاال ه یاد یز ا نجیش هم ادوطهورا خ» د م 

« ؟دنبال خودش کشونده تو اتاق و ستهب  

دستان قدرتمندش فشرده و با  انیرا در م میهم بازو بعد 

از اتاق پرت کرد.  رونی ببه ضرب مرا   

«.شعوری ! نکبت  بببینم  رونی ب  روب ،م شوگ»  



 یو کتک خوردن جلو زی رآمیرفتار تحق نیاز ا ی قدر به

تا از جلوی  مرفت  اطیکه به ح دم،یمهمانان خجالت کش

 یاگوشه  به،یغر  کی مراسم مثل  ان یتا پا .چشمشان دور باشم

  یبعض یمراسم شدم. حت  یمچاله شده و از دور مشغول تماشا

 دادند.کاری انجام می  نیب نیهم در ا انیو آشنا هاهیاز همسا

موجود  کی مثل  و ساکت،  حرکت یم ببود اما من مجبور  

باشم. لحظه به لحظه بغض    ی تنها نشسته و تماشاچ یاضاف

دواند. می  شهی ر ذهنم شده و نفرت در  شتریب میبه گلو دهیچسب

و   مهر یتنها کم و من که وجودم سرشار از احساس بود 

  اندوهیأس و ا جز ام خواستم؛ی از طرف برادرم م  محبت

نشد.  بمیاز آن مراسم نص چیزی  

******* 

که گرفته بودم، با   یاندک یهاعکس یروز بعد از عروس چند 

پول خودم چاپ کرده و خوشحال به سمت خانه رفتم تا به  

هم نشان دهم.  هیبق  

  (یهاعکس)های عه ن یایب (سودابههودابه) ،(هیراضراهیه)»

رو چاپ کردم. (یمجتب مهتبی) (یعروسعروهی)  



کنار   یهمگ  و پا کرده ییدمپا ،میصدا دنیبا شن میخواهرها

از   یکیسودابه  بودیم که مشغول تماشا  یم. حوض نشست

ها را نشان داده و با ذوق گفت: عکس  

چطوری یاد گرفتی  عکس  چقدر قشنگ شده. طهورا تو  نیا»

« ؟به این خوبی عکس بگیری  

: دادمجواب خوشحال از تعریفش با ذوق   

  (خونمی محونم)می  (کتاب هتاب)همه  نیا»

هر   (از اَ). (ست یننیت) (که هه) (یخود ی بحودی)بی

« .(رمیگی مهیرم) می  اد ی (زی چ هیز) ( یکلهلی) (کدومهدوم)  

ها را با دقت  بود و عکس نیی همانطور که سرش پا هیراض

گفت:  کرد،ی نگاه م  

خوندن من که اصالً حوصله ندارم مثل تو همش در حال »

«.بیشتر دوست دارمخونه رو  باشم. من کار    

هدر   اَلَهی)الکی(رو  (وقتم وتم)میدم    ترحیح)ترجیح(من  یول»

  (فکر فر)   (بازبا)   (رمیگی م هیرم)می  اد یهم  (یچ هی)دم. هر ن

«بدونم.  شتریب د یو با ( هکمهمه)  ( کنمی مهنم)می   



ها را سرمان پایین بود و عکسکه  همانطوراز شانس بدم 

در  ، دادیمچرخانده و در موردشان نظر می دست به دست  

به محض دیدنش،   هیداخل آمد. راض یخانه باز شده و مجتب

بلند شده و به آشپزخانه پناه برد. من اما    از جا بالفاصله

و  جلو آمده ی ، که مجتببه کار خود ادامه دادم  تفاوت یب

  شیها. با نگاه به آنها رفته رفته نفسقاپید ها را از دستم عکس

: فتگ خشم و صورت گ ر گرفتهتند شده و رو به من با   

 یچ واس نم  عکس زن   ؟یچاپ کرد  ور نای ا یبا اجازه ک»

  ه یبق  یفکر کرد  ! هرزه ؟ کثافت  هبچرخ نو او نیا س  دَ  تو د یبا

ل نگارند هم مثل خو « ؟ت و   

  زیزریرا رها عکسهمه  ،کی رک ییهاگفتن فحش نیح در

کرده و در هوا پخش کرد. بعد به سمتم هجوم آورده و سرم 

مادرم   هراسان  غیج یرا محکم به لب حوض کوباند. که صدا

 بلند شد.

و شی کشت  ،یتب مج کنیمی کار   یچ» « ؟خ   

بود و مادرم هر چه تالش   ر یانگشتانش اس ان یدر م میموها

با همان موها   نباریمرا از او جدا کند. ا توانستی نم کرد،ی م

  ن یزم یرو حالی کوباند. که ب  واریبلندم کرده و سرم را به د 



بلند شوم. حس از بدنم رفته و   م یافتاده و نتوانستم از جا

در سرم زنگ   وسمثل ناق شیاما صدا د،یدی چشمانم تار م 

. خورد ی م  

 . دوبارو شدهپرر  یجور نیا  ارهیپت ی ه ننه! که انتو ریتقص»

« .بشهآدم  تا رهوخبکتک  باید   

کرد بلندم کند.  یسمتم آمده و سع مادر  

«.یش کرد آش و الش   یتو که زد »  

 زیر بغلم را گرفته و حین بلند کردنم گفت: 

،  ذارش ن. چقدر بهت بگم سر به سرنمیب َوریننه!  َوری»

رو  اعصابش ی جور ی حاال ا ه خوب ره؟یگوشت فرو م تومگه 

« ؟یختریبه هم    

دختره  .شینمبب خوام، نمی چشمم اَ جلو رو لشش جمع کن تن  »

اتاق عقد   از. یکنی مغلطا  یاز ا اشه بار آخرت ب ! تیخاصیب

رو   تهیسا ماخویمنشد ن ت یحال ی عنی ،رونیداختمت بنا  

به گند   رو نموی زندگ تینحس ماخوی م ن. یفته ب مونیزندگ

«بکشه؟  



ذام یا  گویی ج، چنان با حرص و عصبانیت حرف میزد 

مهلک و واگیری دارم و ممکن است به آنها سرایت  بیماری 

.  بردند به اتاق  مرا با کمک سودابه و منصوره یسخت  بهکند. 

رو به منصوره    یفیضع یآب قند آورد. با صدا میبرا هیراض

 گفتم: 

پاره شده رو  ( یهاعکسهای)عهبرو  (یواشکییواشهی)»

  (ی کسههی)باش  (مواظبمواهب). و بیار  (کنهن) ( جمعحم)

« نفهمه.  

و تهوع شده   جهیباز کنم. دچار سرگ توانستمی را نم چشمانم

. منصوره به  کرد ی م  شتریآب قند تهوعم را ب  ینیریبودم و ش

 یانجام داد. صدا ،را که خواسته بودم یسرعت کار 

  وانیل هیهمچنان به راه بود. راض یمجتب  یغرغرها

رفتن   رونیدستم برداشته و در حال ب یرا از جلو خوردهنیم 

گفت:   با تشر  از اتاق  

،  و کتک خوردی همه بال سرت اومده نیا هانی به خاطر هم»

«؟یکنی جمع م رو هاشپاره یباز دار  

پلکم را باز کرده و با ناله گفتم:  ی ال زحمت  به  



  نیا (روزرو)اون  (شوقشوح)و  (ذوق)هوحمن با »

 (خودمحودم)دل  ی. برا(گرفتم هرفتم)رو   (عکساعها)

 (حاصل  حاهل)و  (هی ادگاری)هیادهاری.  (گرفتم هرفتم)

  لیدل فهمه،ی رو نم  (ارزششارهشش). اون (هزحتمتمه)هم

  (قائلائل) ه (کارم هارم) یبرا ( یارزشارهشی)من هم  شهینم

« نباشم.  

 

نبرم   اد یام تا از ها را نگه داشتهآن عکس یهاهنوز هم پاره

الفاظ زشت و   ریکردند. چگونه ز  ریکه چگونه مرا تحق

تازه رشد  تیشخص دادند،ی که به من نسبت م  ی ناپسند  صفات

ختم نشد. بعد   ن جا یماجرا به هم اما .ردند برا به تاراج  امافته ی

در خانه ما ساکن   تازه عروسشبرادرم به همراه  ،یاز عروس

بود،   ه یخانه را که بزرگتر از بق یهااز اتاق ی کیشده بودند. 

شان را شروع کنند.  مشترک  یبه آنها اختصاص داده تا زندگ

  فینشسته و مشغول تعر وانیلب ا میروز من و خواهرها کی

بودم.  ییماجرا  

  فیبرات تعر  ( یز یچحیزی) ه ی نیبش ا یب (سودابههودابه)»

«.( کنمهنم)  



گفت:  جانم یلحن پره دنیمشتاق از شن سودابه  

«بعد شروع کن.  ،ارمیب وهیکم م  هی ستایوا»  

خواهرها هم نظرشان جلب شده و کنارم نشستند و  هیبق

منتظر بودند. نجمه خواهر سومم گفت:  صبرانهیب  

«دلم آب شد. ،گهیبگو د  !طهورا»  

سودابه از آشپزخانه داد زد: ، خواستم دهان باز کنم تا  

« .امی! صبر کن من هم بستیقبول ن ،نه»  

آمد و کنارمان نشست. من هم با آب و   وهیم یبدو با ظرف بدو

  یسبوینیراننده م یخواستگار  یماجرا فیتعر شروع به تاب 

  تاخانه  ریمس  ،همین راننده هر روز با .کردم  امیاز همکالس

مان یخنده و شوخ ی. صداگشتیمو برمی  میرفتی مدرسه را م

 بلند بود.

  (نگاشنهاش) نهیاز تو آ یراننده ه (خالصهحالهه)»

  ( میکالسهمهالهیم) هم  (شانسمشانهم). از (کرد یمهرد)می 

  (خندمحندم) هم  بود. (نشستهته)هنشمن  (دستت) هد  (بغلبهل)

هم ، (کاراشونهاراشون)بود از  (گرفته هرفته)

  (کنترلهنترل)  رو (خودمحودم)بودم  ( مجبورمحبور)



  دوستم. (برنخورهبرنحوره)بهشون  ( وقتت)ه و هی ( کنمهنم)

پشت حشم)چشم(  و  ومد یم (کرشمههرشمه)و   (نازنا)  هم هی

  (دمیترسی مترهیدم)می همش کرد(. هرد)می ناهح)نازک( می

یه    (کنهمیهنه)می  (نگاهنهاه)اَ)از( بس تو آینه داره اینو 

. ( میکن هنیم) (تصادفتهادف)  (وقتوهت)  

با خنده گفت:  نجمه  

  یا یم یکیبا  تا میای    .یطهورا تو هم انگار شانس ندار»

«.پرهی از دستت م ، یه جورییدوست بش  

  (شانسشان)داشته  (خداحدا) (انگارانهار)آره واال. »

  ( یزی چحیهی)  هیرفته  ادشی ،(کردهیمهرده)می  ( می تقستقهیم)

«.(بذارهبهاره)  ( کنارهنار)من  (واسهواهه)هم   

کرد. مانیاز پنجره کوچک آشپزخانه صدا ننه  

ر، اال جا نشستینتو. اون بیاین ،پاشین دخترا»   نبه ه ر و ک 

«.کننمی  به پا ای نگهم شَ لَ اَ  هیدوباره  انیمداداشاتون   

داخل  ، از جایمان بلند شده و بهمادر باعث شد  هشدار

به   همانطور که ،نشسته از سالن یادر گوشه برویم. ساختمان 

، بقیه ماجرا  میبود  وهیداده و مشغول خوردن م ه یتک هایپشت

داداش  تازه عروس، غافل از آنکه زن . اما ردم ک ف یتعررا 



زمانی که روی ایوان نشسته   را مهینصفه ن  یهاهمان حرف 

برادرم   لیتحو  گرید  یو به شکل دهیاز پنجره اتاقش شن بودیم،

که    نیزم و پدرم هر روز از سر   یو مجتب جالل داد. واهد خ

خورده و بعد هم تا آماده  یاول از همه دور هم چا آمدند،ی م

  ی . مجتبشدند یمشغول استراحت م یاشدن شام هر کدام گوشه

استراحتش جدا شده   گاهیبعد از آوردن عروسش به خانه، جا

رفت. سودابه گفت:  جدیدش به اتاق مشترک کراستیو   

. االن  میحرف بزن  واشیجلو  د یار یها سراتون رو ببچه»

م انقدر  با ه د یگی م  یکه چ سرمون زنیری دو تا م نیدوباره ا

«. زنید حرف می   

در   های یکدیگر را بشنویم،حرف شد یکه م ییصدا نیبا کمتر 

ه  گذشتن هنوز زمان زیادی  . ماجرا بودم یمابق  ف یتعر حال

  نیزم یبه سرم اصابت کرده و رو هوای ب یا ضربه  که ،بود 

 افتادم. 

با راننده   که دهیرس ییجا به حاال کارت   !هرزهکثافت »

« ؟ن رو همیزی رمی بوسی نیم  

از کجا در آمده؟ قبل  گریها د حرف  نیکرده بودم که ا رتیح

اش چه حمله لیبلند شده و بفهمم دل م یاز آنکه بتوانم از جا



  ر یاس .کمرم فشار آورد تا تکان نخورم یرو شیبوده؛ با زانو

گره کرده  یهابا مشت  وقفهبی شدم، که  اشی ضربات بعد 

  آن زهر کالمش بود  از . بدتر آوردی کمر و پشتم فرود م یرو

 که رگباری از دهانش خارج میشد.

ت داشته الی خ ،میشتذاباز گ رو افسارت»  تدل یهر غلط َور 

با راننده چشم تو چشم   ی به چه حق ؟ ینتونی بکمی  ،خواست

ما   ید کر الیخ  رم؟ آاز کاسه در  رو  چشات یخوا ی م ؟شیمی

«ناموس!بی  م؟ یرتیغیب  

از کتک زدنم خسته شد، بدون آنکه بفهمم گناهم چه   وقتی 

کرد. قادر به تکان خوردن نبودم. با   میرهازنان نفسبوده؟ 

همچنان ادامه داشت.  شیهاو تهمت   هاشیحال ن نیا  

به خودش اجازه  کنهی مجرأت ن  ی کس بگردی،تو اگه درست »

تا   شتین ،نجایمثل ا  تی سنشهم   ن یماش توگات کنه. حتماً یبده ن

ت ود خ متوجههمه رو   نیگاهکه  خندیمیبازه و بلند بلند  آخر

«.یکنمی   

  دنیبار شن  ریکرده و از ز  یدر تالش بودم بلکه حرکت  من

از درد   شیکه دردش ب ابم،ی ییو اساسش رها  هیپای جمالت ب

به   و متوجه حال خرابم شده سودابه آزار دهنده بود. یجسمان



به آسمان   ادمی با کمک مادرم مرا بلند کردند که فر   .طرفم آمد 

  ی آورده و به قدر ورشیبه سمتم  یچنان ناگهان  یرفت. مجتب 

شده و مرا   کیجرئت نکرده بود، نزد  یبود که کس یعصبان

 از دستش نجات دهد.

 بوسی نیم تو  د یخواهونت  چرا با ی اگه کس !د  آخه المصب»

  ی چ ی. معلوم ن یخواسگار اد یممثل آدم   ره؟یگب ده و قلوه بدل 

رو هم از   چارهی بون که ا یایمو سوسه   یزیرمی رم ک   یجور

« ؟ی راه به در کرد   

: دمیدستان سودابه و مادرم نال انیم  

«.د یببر  ( نجایاا)هاین )از(اَ  رو من»  

  به مرا ها، با کمک ماشین یکی از همسایهبود  یهر سخت  به

کردند، تا بتوانم قدم از   قیتزر  میبرا یآمپول ند.درمانگاه رساند 

بودم، سودابه با  دهیتخت دراز کش  یرو یقدم بردارم. وقت 

نگران و اشکبار نگاهم کرد.  یچشمان  

از کجا   ی. وگرنه مجتب سسمیه  زیر سر   نایمطمئنم همه ا»

ما که   دونست؟ی م رو تی از همکالس یخواستگار انیجر

« .میزد ی حرف م واشی میداشت  



جار و جنجال   خواستمنمی  با آنکه نای حرف زدن نداشتم، اما

شود. درستمان در خانه  زن برادرمجدیدی با   

 (تازهتاهه). اون هم (سودابههودابه) (کنهن)ول »

 یطور نیا (کردههرده) (فکر فهر) ،  (ه عروسعروهه)

«داداش. یبرا ( کنههنه) نیریش رو ( خودشحودش)  

 دست و سرش را با حرص تکان داد. 

داشته،  یباهات چه رفتار بد  یمجتب دهیچون د  !گهیآره د »

ً  ،فکر کرده حاال بره بهش گزارش بده « .میده مدال بهش حتما  

، آمپول  شدممدتها مجبور تا حاد بود که  یدردم به قدر کمر

. اما  مبرگرد  یعاد  تیبه وضع تا زده و دارو مصرف کنم 

با کدام   دم؟یبخشی م امیالت د ی ها را چگونه بازخم زبان یجا

بودم. در کدام داروخانه  انشپماد و دارو قادر به مداوا کردن

 به ؟استبهبود زخم زبان موجود  یبرا ییدارو ،یو عطار

که توان حرف زدنم   لیدل نیتنها به ا شدم؟ی م  ه یتنب ی چه جرم

  نیآمده بودم، تا ا ایکاش الل دن یبود؟ ا گرانیمتفاوت با د 

شد. آرزو داشتم دست می شان سوهان روحم نهمه زخم زبان 

و   آنها نام هرزهدر عوض اما  ،شود  دهیبر سرم کش یمحبت



. حرف اول و آخرشان در برابر بلند گذاشتند یبر من م  بدکاره

من کتک و تهمت بود. یهایروازپ  

 

ختم نشد. با   نجایزن برادرم به ا  ،هیو عداوت سم نه یک یماجرا

 یکه برخورد  کردمی و تالشم را م یوجود آنکه تمام سع

او  یی دوستانه و به دور از خصومت با او داشته باشم؛ اما گو

یک روز که   برقرار باشد.  ماننیب زیآمصلح  ینبود َجو لیما

 یعصب یصدا ،ام بودممورد عالقه سلایر ی اشاتمدر حال 

.د یمادرم به گوشم رس  

« ؟شغاالآ توونده انداخته شک  یرو ک وانایل یا! هیراض»  

بود جواب داد:  یکه همراه مادرم مشغول آشپز هیراض  

ظرفا رو شست، ظهر   هی. صبح که سم، خبر ندارمدمیمن ند »

«هم طهورا.  

  بارت با چشمانی شمات آورده و رونی سرش را از آشپزخانه ب

 مرا مخاطب قرار داد.

ردهکار توئه؟  !طهورا - سطل   تو یرو انداخت  وانایل هایخ 

«نم؟ینب  منآشغال که   



  نگاهی به بلند شده و به آشپزخانه رفتم.   می جا ازبا حیرت 

شده  دهیچ یهاوانیل م. درون سطل آشغال کرد  ه شکست هایتکه

را نشانش دادم. ی در جا ظرف  

  ( فرق)فرح مدلش  (شستم شهتم)امروز من  (کههه) ییوانایل»

  .ن(سالمهالمن)شون همه  نی. بب( شکستهشهته)که  یداره با اون

.« (سفرههفره)  (سرهر)اینا رو آورده بودیم  ( ظهرههر)  

پا   که  هماه ه ی  نیتو هم ؟هیفل  دست و پا چ   هیسم  ی کار ا پَ »

ظرف   ر . هر بابه ما همه ضرر زده یا ،ای خونه توشته ذاگ

«دستش؟ م اَ نکار ک  یچ !خدا ی شکنه. اب د یبا یچ هی ورهشی م  

برای آنکه عصبانیت مادرم فروکش کند با خنده و به نرمی  

 گفتم: 

  ی، طور(شکوندهشهونده) وانیتا ل (سههه)حاال دو »

به بعد   نیاز ا (اصالً اهالً). ( سرتهرت) ی  . فدا(ست ییت)ن

« نده. تیاهم شورم،یم رو ( اظرفهرفا) همه( خودمودم)  

  مادرم  یاما غرغرها ،نم یرا بب  المیسر  هیسالن برگشتم تا بق به

  و بود  یاز دست تازه عروسش شاک .ادامه داشت همچنان

بکند.   یمن هم نتوانسته بود به آرام شدنش کمک یهاحرف 

  کراستیشد،  داریرت بعد از ظهرش باز چ   یمجتب یوقت



  یآمده و بدون توجه به آنکه مشغول تماشا ونیزیسراغ تلو

و با  دهی را از برق کش مشی ام هستم؛ سمورد عالقه  فیلم

گفت:  یبدخلق  

و   یگاه کردن. پاشو عوض تنبلین ونیزیچه به تلو رو دختر»

ین ای چرت و پرتا  تسنشهمش  ه؟یبده به بق یکمک هیلم دادن 

«تون یه متر درازه.کنین که زبون ی مرو نیگاه   

 پیش ؟آمده شی چه پ گر ید  نباریهاج و واج مانده بودم که ا من

را همراه خود به  ونیزیتلو  ، بکنم یاز آنکه بتوانم اعتراض

هایی  . قبل از داخل شدن به اتاق با اخم شان برد اتاق مشترک

آلود گفت: غضبدر هم نگاهم کرده و   

اتاق  یا اَ  رو ونیزیتلو هی  ه د ف  دَ  هیبه حالت  یطهورا وا»

«! نمکی مقلم  رو دستت  ؟یردارو  

  میصداتفاوت ! بی عصبانیتش چیست هفهمیدم دلیل این همنمی 

باال بردم تا به گوشش برسد.  یرا کم  

هم   (ظهر ه ر)بودم.  (مدرسهمدرهه)من   (کههه) (صبححبح)»

  (خبرحبر)بود. من  ( نجایهمینها)هم (ونیزیتلوتلویون)اومدم 

«برداشته. (توناتاقتون)اتاهاز  (یک هی)ندارم   



اش را به آمده و انگشت اشاره رونیبشتابزده  شنیدن صدایم با

تکان داد.  میجلو د یتهد   

که   یتو برداشت  هگیم هی. سمکنن یزبون دراز نواس م»

  ی رو ک وانایداره ل مربوط. بعد هم به تو چه  نه یب فیلم نتونه 

« ؟ینکیم یشکونده که فضول  

 شده بود.درشت  نامربوطش یهاحرف  دنیاز شن  چشمانم

 متعجب گفتم: 

؟ ننه از من  ( زدمهدم) یحرف  ( نیهمچهمهین)  (ی کهی)من »

  ی  فدا  (گفتمهفتم) ،کی( شهته)شکسته(( هی)د یپرسپرهید)

« .(شکستهشهته) (سرت هرت)  

و با خشم گفت:  د یکوب م یبه پا یلگد   

«!عرضهی تن  لش  ب !موقوف  ی اد یحرف ز»  

باید   یتا به ک  ؟یارقم زده میبرا  ستیچه سرنوشت نیا !ایخدا

چوب صداقت و  بایستی  نگونهیا اورم؟یتحمل کنم و دم برن

که به   ییهاباور ندارد، زخم  ی را بخورم؟ چرا کس امی پاک

و بیش از بیش از   همرا به انزوا برد  زنند یروح و روانم م 

سر پر  ،آرامبه ظاهر و  ریگآدم گوشه نیا .امهمه گریزان شده

خفه کند.   نطفه همه را در  مجبور استدارد که  ییسودا  



هر چه فریاد   ؟امام چه آرزوهایی داشتهبه کل از یاد برده

 ،خودم درون  زنم صدایم به گوش کسی نرسیده و فقط درمی 

محبت چه    به خاطر ندارم. دیگر  کنممی  خفهرا فریادهایم 

کنم  جرئت نمی   ام.؟ باور مهر و وفا را از یاد بردهحسی دارد 

  ست.ها موقتی دانم این دوستیبه کسی دل ببندم، چون می 

اند. آیا دست یاری به سمت  کردهاعتماد را در من نابود 

  ی متوجه ناراحت م آن روز وقتی پدر ؟ ها باید دراز کنمغریبه

  او را یجلب نظرش که به قول یپسر بزرگش شد، برا

گفت:  ؛دانستمی اشی ری روز پ یعصا  

فردا از بانک    میگم. به طهورا ودمشته بذاکنار گ یپول هی»

وتون  خ   واسجدا  ونیزتلو ه یبرو باهاش بهت،   مید . هریگب

« شما هم راحت شی. و ها درست نشهه ای الم شنگهدی   .خرب  

توسط من  پدرم یادار یبخت و اقبال کجم تمام کارها  از

سرم به حساب و کتاب بود و    هیاز بق شیچون ب .شد یانجام م

م هیچ  به چش  میهایی . اما تواناآمدمی از عهده آنها برم یبه خوب

بود و حسرت. اشک   ری سراسر تحق امی زندگ. آمدی نم شانکدام

عادت  د ی . بانمیبالبوده و ترس و وحشت هم  نمینشو آه هم

 دهیبر سرم کش یکه انتظار نداشته باشم دست محبت  کردمی م



اصالً  توانستم برای کسی بازگو کنم. این دردها را نمی  شود.

کرد.هایم را باور نمی کردم کسی حرف اگر هم تعریف می   

صبح زود کولر را  جنوب، مادرم یفرساطاقت   ی گرماآن  در

استراحت   یشتریت باساع میتا از گرما نتوان کردی خاموش م

توسط جالل   نیقوان نی. همه امشدیمی  داریکرده و به اجبار ب

برادر بزرگ و پدرم   یکه همه کاره خانه بود. حت شده،وضع 

  یرهاکمک در کا  نیشتریب رای ز .دادند ی هم گوش به حرفش م

  ریدر سا اشیموجب برتر  نیو ا شد یمزرعه توسط او انجام م

 امور هم شده بود.

******** 

برادرم نبود که مراسم به کامم تلخ شد. بار   ی در عروس تنها

بود که...  میپسرعمو یعروس گرید   

 

شون برم دنبال همراه (خوامی مام)وحمی ننه من هم »

«.(عروسعرو)  

کمی تندی جواب داد:و  مادرم با اخم   



 ، یسین  نهیبب اد ی. بد یخونه داماد بمون ، د یجا نر چی جالل گفته ه»

«.نهکی م به پا  ی قشقرق یه  باز  

.دمینداشت، نال یجالل که تمام  ی رمنطقیغ نیدلخور از قوان  

(  مگهمهه)  شه یم ( یچحی)برم.   (خواد ی محاد)می من دلم »

.  (م یبرگشتبرهشتیم)و  می ما رفت اد ی؟ تا اون ببرم

. حه)چه( طوری  هها)کجا( رفتم  (د ینگنهید)بهش  حب)خب( 

خواد( بفهمه؟« حواد)میمی   

دستور برادرم و بدون توجه به مخالف   برخالف بی ترت نیا به

 شگاهیآوردن عروس از آرا یکه برا یمادر، همراه کسان

آهنگ   نیشدم. در ماش یشده بودند، من هم راه نیسوار ماش

و   میزد ی گذاشته بودند و هماهنگ با آن دست م یشاد 

 ک ینداشته که با  ییدر طالعم جا یخوش یی. اما گومیخواند ی م

تمامی سرنشینان ماشین  تصادف کرده و  ،لحظه غفلت راننده

راهی بیمارستان شده و  همگی  . به جای عروسی زخمی شدند 

 دو روز آنجا بستری بودم. 

 

به گوشم   واضحجالل  یاما صدا دم،یچیپی درد به خود م از

.د یرسی م  



.« مشیبرمی  رن، یالزم نکرده عملش کنن. بگو فقط گچ بگ»  

بچه از دو جا   نیدست امیگم  !د یستیآقا چرا متوجه ن»

کار گذاشته بشه. وگرنه    نیداره توش پالت از یشکسته، ن

«.شهی کج م خوره،یدرست جوش نم  

به گوشم برسد. در   شیکه صدا  زد ی به عمد بلند حرف م جالل

سعی و  ستادهی که مقابلش ا یواقع مخاطبش من بودم، نه دکتر 

نیاز به عمل  برای بهبود وضعیتم داشت متقاعدش کند که  

.دارم  

همه   ی نشه. ا نیسوار او ماش خواست ی که بشه، م شهیکج م»

حرفم ارزش   یبرا ی زیسفارش کردم خونه داماد بمون، پش

هر   ه،گیرمی ن  بزرگترش که گوش به حرف ی د. کس وبقائل ن

«.هحقش اد یب سرش  ییبال  

دختر  نیا ریتقص !برادر من  یزنیم ی آخه چرا حرف ناحساب»

اون   ؟کرده و باعث تصادف شده یکه راننده حواس پرت هیچ

مسافر سوار کرده   ، نیماش تیاز ظرف  ترشیکه ب هراننده مقصر

بزن و   و از اون طرف همبلند ضبط  یبعد هم صدا د.وب

کار اشتباه   متوجه اطرافش نبود. .راه انداخته ن یبکوب تو ماش



  عشده و نتونسته به موق شیباعث حواس پرت راننده

« ؟بده د یبا چارهیب نیا رو العمل نشون بده. حاال تاوانشعکس  

نگذاشت. یباق ییچون و چرا چیه یقاطعش جا جواب  

بمونه به حرف   ادشیون بده تا دفعه بعد وئت د یبله! با»

  م، یخرجش کن می رئ. ما پول مفت نَبگیرهبزرگترش گوش 

وگرنه  ،آورده که خدا زدتش. شانس مشیبریم  یطور نیهم

« .شینافرمون نیبابت ا خورد ی کتک م د یمن با س هم اَ دَ  هی  

 

با من همراه   گیآثار خوب جوش نخوردن آن شکست هنوز

از   شوممحروم   ،مجبور شدم یدلخوش ی قیدقا ی ست. فقط براا

  طنتیدلم ش یکه گاه  شومی درمان مناسب. منکر آن نم 

  یاما به جا .شدمیمرتکب اشتباه م ی. گاهخواستی م

و   ستیناشا  یشاهد برخوردها د یو آموزش با ییراهنما

شده بودم. عقده  یاعقده  یبه آدم لیتبد  .بودمی تندشان م

و   الیمتکرد با مکسی سعی نمی  .یبرادری عقده ب ،یهمدمیب

معنای بچه بودن را نفهمیدم.    نرمی اشتباهاتم را گوشزد کند.

هایی را از سر  تجربه مجبور شدم زودتر از سنم بزرگ شوم. 

همیشه چوب    .زود بود برای کودکی خام و پاکگذراندم که 



به   ی متعجب بودم که حتخوردم. این صداقت و پاکی را می 

به   کبار ی. تنها دادند ی از من توجه نشان م شیخواهرانم ب

رو به پدر و مادرم گفتم: اعتراض و با اشک و آه   

  تیاز من حما شتر یب ( روخواهرامحواهرام) (چراحرا)»

  (ی گناههناهی) (چههه)من   (مگهمهه)؟ کنید(هنید)میمی 

(؟« کردمهردم)  

کس جوابم را بدهد.  چیکرده و نگذاشت ه یدست شیپ جالل

 ظالمانه با انگشت نشانم داد.

ما   یکه باعث سرشکستگ  یای ن ایناقص دن یخواستیم»

« !یباش  

به خواست   گفت؟ مگر شانی فکرکوته نیدر جواب ا شد یم چه

من بود   اریبه اخت من بود که با شکافی در کام دنیا آمدم؟ مگر

شدن شکاف   تر قیباعث عم  ،ماما  یو ناوارد   یاطیاحتی که ب

 کامم شد. 

تا   نید(کنید)هم عمل برید نمی من رو  حرا)چرا( حب)خب( »

«بشم؟ (خوبحوب)  

اعتنا به  جالل دستی به معنای برو بابا در هوا تکان داد و بی

ام گفت: ناراحتی   



  .ی دارن الزم  عمل  ، دیگهمیهم فی تو را م  یهاما که حرف »

خود خرج  ای چیزای بی  ابتریم بئنَ  اضافی بعد هم پول

« کنیم.  

  که تا آن روز به سرم آورده بودند،  یاین بالهای از همه بدتر

  ی نیکه س نی بود. هم مانهنخواستگاران به خا ی باز شدن پا

به نقصم برده  یپ  ،کردمی کرده و سالم م شانرا تعارف  یچا

شان . کاش اصالً راهدادند ی م  حیو فرار را بر قرار ترج

  ر چیزی از ه ش یب زشانیرآمیتحق  یها. چرا که نگاهدادند ی نم

  قصو ن بیعی ب یدنبال عروسهمگی آزاردهنده بود.  میبرا

. دند ید ی و مرا در شأن خود نم گشتند ی شان مپسران یبرا  

 یمداوم جلو یها خوردنو دوستان و کتک  لیفام  یبرخوردها

به این نتیجه  بود.  دهیرا از همه جا بر میپا ،بهیآشنا و غر

انتظار دوست داشته شدن از طرف هیچ کس  د ینبارسیدم که 

که  ،کاری نداشت و شخصیتمدرون ا ب یداشته باشم. چون کس

تر از  و نسبت به سنم پخته ی داشتهآگاهعلم و تا چه حد 

که از دهانم خارج   یکالم نیتنها با اول کردم. سایرین عمل می

 دهیرس  ییبه جا کارم .شدند می گردانده و منصرف  رو  ،شد ی م

که از  یمثل آدم  .کس را باور نداشتم چیمحبت هدیگر بود که 

  دم. خودم همش  زانیاز همه گر ،ترسد ی م د یو سف اهیس سمانیر



دل ببندم، چون مطمئن بودم   یبه کس داشتمجرأت ن دیگر

ت. یافنخواهد  یدوام چندان امیدوست  

 _________ 

 

  با ناراحتی  نامه را به دست ستاره دادم، نی که آخر یروز

 گفتم: 

.  (ینکننهنی)باور  رو حرفام ه ممکن  (ستارههتاره)»

به من   (یکسهی)هندارم  (دوست دوت)من   (راستشراتش)

  ( نگهنهه)تو دلم  رو حرفام شهی هم نیهم  ی. برا(کنه هنه)ترحم 

  (اصالً اهالً). (نکردمنهردم) فی تعر (ی کسههی) یداشتم و برا

  (م یتصمتهمیم)  (که هه)شد  (یچ هی) دونمی هم نم (خودمهودم)

 (خودمحودم). با  (سم یبنوبنویهم)رو برات  نای ا (گرفتم هرفتم)

 هیتو نوشتن  (قولهول)به   د یشا ( کردمهردم) ( فکرفهر) 

دلم.   شیباشه رو آت یآب ه ی د ی. شا( کنههنه)آرومم  (کم هم)  

  یمدرسه نشسته و با صدا اطیگوشه ح یمکتی ن ی هم رو کنار

ادامه دادم: ینیغمگ  

. اما  (گفت هفت) ( یکسهه) به  شه یحرفا رو نم ( ی بعضبعهی)»

  (مدرسهمدرهه) نیتو ا یاومد  (که هه) یماه شیش نیتو ا



رفتار   ن ی. همیدار (فرقفر)   (هیبق بهیه)با  ینشون داد 

« شد باهات راحت باشم. (باعثباعه) ( تمانهی صمت)همیمانه   

دستم گذاشت. یرو حبترا با م دستش  

تو شک نکردم.   ییطهورا من واقعاً تا امروز به راستگو»

  نایبفهمه ا یکس ذارمی راحت باشه، من رازدارتم و نم  التیخ

. ی رو برام نوشت  

  (یازبباهی)نقش  (ستمیننیتم) من بلد   (ستارههتاره)»

« .ینیبی م  ( کههه) هنیو باطنم هم (ظاهرهاهر)، (کنمهنم)  

مدت   نی. من هم تو ایرو به من بگ زایچ نی ا ستیالزم ن»

ریایی  دونم که دختر یکرنگ و بیمی   خوب تو رو شناختم.

«هستی.  

  بافم ی و منف (یتعصبتعهبی) یبرادرها پیش»

نداشتم.   (دهیعقعهیده) (ابراز)حابراجرأت  (چوقتیههیحوهت)

دفاع   (ازماهم)نبوده  (یکسههی)  ( وقت( وهت)چیههیح)

  ( روخودمهودم) (زورهور)هم به  ( جاها) نی. تا هم ( کنههنه)

  با  ( کنمی مهنم)می   (ی سعهعی). (کشوندمهشوندم)

  ( غرقهرح)رو  حودم)خودم( ( مختلفمحتلف)  ( یکاراهارای)

باشم که نفهمم   (مشغولمشهول)  انهدر)انفدر( .کنم( هنم)



  (ی جورحوری) ( چههه) (روزگارمروهارم)

« .(گذرهیمهره)می   

  نی. اخورمیغبطه م  این همه تالش و شجاعتت من که به»

کار   ،یگیتا حاال، شعر م  ی جورواجور خوند  یهمه کتابها 

«نداره. ییهمه توانا نیا ی. هر کسیخونی درس م ،یکنی م  

. میرا گرفته و بلند شد  دستش  

.  ه( گشنمهشنمه) ، (می بخوربحوریم) ( یز یچحیهی) ه ی می بر ایب»

 یول ( کنمهنم)  ف یهم برات تعر (گهید دیهه) (راز  ح )را هی

« .(ینخند نحندی)بده بهم  (قولهول)  

با دلخوری نگاهم    .می رفت رونی هم همراه شده و از مدرسه ب با

 کرد.

  !نم یو من بهت بخندم؟ بگو بب ی شده برام حرف بزن  یآخه ک»

.« یبگ بهم  یخوای م یکنجکاو شدم چ   

و   (ساختمتم)ها (خودمحودم) ی برا ( یالیخحیالی)آدم  هیمن »

.  (زنم یم هنم) می هر شب باهاش حرف 

  یبرا ایتو رؤ ، دارم (کههه) رو (ییکمبودهاهمبودهایی)

آروم   (کم هم)  هی  ینطوری. ا(کنم ی مهنم)می  پیدا (خودمهودم)

  یبرا  (کههه) یاون آدم (حداقلحداهل). (رمیگی مهیرم)می 



  (که هه) (هستهت)  یطور همون (ساختمهاتم) (خودمحودم)

دلم   (کههه)رو   (یی کاراهارایی)دارم. همون  (دوستدوت)

«.دهیم  (انجام انحام) (خواد یمحواد)می   

 یه عادت داره (کههه)و بلند   ( لختلحت) یپسر با موها  هی

.  شیشونیرو پ (زهیری ممیریهه)باال و دوباره  بدهاونا رو 

به حرفام   (دقت دهت)با   شهیو هم همهربون  (یلیخحیلی)

راحت   شهیو هم ههم باهوش ( یلیخحیلی). دهیم (گوشهوش)

 (گمشدههمشده) مهین  (انگارانهار). ه فهمیحرف دلم رو م 

« .همن  

آدم فکر    ، یزنی در موردش حرف م یجور  هی! هجالب»

« .شید یوجود داره و تو د این آدم واقعاً  کنهمی   

. دمیبه طرفش چرخ جانیه با  

 ( روخوابشهوابش)  (یگاههاهی)  (یکنی مهنی) می باور »

ً یدقدهیهاً) (خوابحواب)تو  نم؟یبی م  یطور  همون (قا

  ه ی. ( کنمی مهنم)می  (تصورشتهورش) (کههه)  ( هستهت)

  (کههه)نفر   هی .همدم هیهمراه،  هی، (دوستدوت)

«.(کنهی مهنه) می  ( درکمدرهم) (خوبحوب) (یلیخحیلی)  



  ت یواقع یرو تو زندگ یکس نی همچ یروز بتون هی دوارمیام»

« .یکن دایپ  

را کج کرده و لبم را به هم فشار دادم. سرم  

همهین)همچین(   (یکنی م هنی)می  (فکر یعنی فهر) »

«. شه یباورم نممن هه)که( ؟ اتفاهی)اتفاقی( میفته  

 با لبخند و امیدواری گفت: 

«شد. د یشا ؟ید یخدا رو چه د »  

  (یکار هاری)من برم.  (گهید ه)هدی ( خبهب). دونمینم»

« ؟یندار  

« ؟هگشنم یکجا؟ مگه نگفت»  

  ( کارهار) (سرهر)  رم یم کهتو راه  ( خرمی محرم)می نون  هی»

« .(خورمی محورم)می   

.د یرا گرفت و مرا به سمت خود کش دستم  

مون، خونه  می. برشهینمغذا که   ی نون خال ذارم،ی مگه من م»

«.یبخور شه یم دایلقمه پ هیبه اندازه تو   

از او فاصله گرفتم.  کمیو  دهیکش  رونیرا ب دستم  



 (اد یز هیاد) (امروزامرو)شده.  مری د  ،برم د ینه با»

به   (حواسمحواهم) (،زدنهدن)به حرف   ( مینشستنشهتیم) 

« نبود.  (ساعتهاعت)  

 چشمانش را ریز کرده و سرش را کج کرد.

«؟یکنی تعارف مداری »  

زدم.  شیبه رو  مرنگیک لبخند   

،  (تونخونهتون)حونههمه اومدم  نیتعارف ندارم. تا حاال ا»

  (گفت هفت) (یجاللحاللی) (خانم حانم). امیم ( بازمباهم)

.  (شخونهش)حونه برم  ( راسترات) ه ی (امروزامرو)

 (خردهحرده) هی ، ه(شبچهشه)بحهتولد  (نکهیااینهه) (مثلمهل)

  (گهید دیهه)  (امروزامرو) ( فت)گ هفتداره.   (کار هار)

(  اونجااونحا). (شگاهیآراآرایشهاه)برم  ( ستیننیت) ( الزمالهم)

 شهیم دایپ ( یزیچحیهی)  هی (باالخرهباالحره) هم

«. (بخورم بحورم)  

گفتم،   یمن جد   یول کنم.اصرار نمی  . یباشه هر جور راحت»

« .شمیخوشحال م  یایب  

«.(خداحافظحداحافه). (گهید دیهه) دفعه هی باشه ممنونم، »  



« خداحافظ.»  

به   دنیو تا رس دهیخر  ینان  ،یرفتن به خانه خانم جالل قبل از

گلویم پایین  نان خالی به سختی از  خوردم. تکه تکه آنجا 

در   یخوشبختانه آبسرد کن خفه شوم.کم مانده بود  رفت ومی 

. تا غروب  فرو دادمها را و با چند مشت آب، نان دهید  ریمس

و نظافت بوده و در آماده  یرینفس مشغول گردگ کی آفتاب 

کمکش کردم. در آخر با  وسایل پذیرایی و  غذاکردن 

اش  از خانه کرده و  یخداحافظ ،که به دستم داد  یچیساند 

نمانده بود.   میبرا یینا یآمدم. از زور ضعف و خستگ رونیب

خوردم.  بوسی ن یبه خانه در م دنیرا تا رس چیساندو  

 

به گوشم   ی اد یداد و فر یصدا  خانهاز فشردن زنگ   قبل

با  اما  . هاهیهمسا ای مطمئن نبودم صدا از خانه ماست  .د یرس

  سر و متوجه شدم، اطیباز شدن در و پا گذاشتن داخل ح

خواهرم سودابه است. به   باجالل دعوای مربوط به  هاصدا

جالل   متوجه شدم  .داده و داخل رفتم  یشتری ب سرعت میپاها

دستان سودابه است.  میان از ی گرفتن دفتر  یدر تالش برا

https://t.me/romanbooki


رفته و خود را  جلو کرد؟ی چه م هادست آن ان یدفتر شعرم م

  بیسودابه نص ی که ضربات جالل به جام انداخت شاننیماب

 من شد.

دفتر  برای هی)چی(  ؟(د یکنیم هنید)می  ( کارهار) ( یچهی)»

« ؟رو برداشتید  من  

زد. غیج سودابه  

.  کرد ی و روشون م ر یرفته بود سراغ کتابات و داشت ز»

«.و بهم حمله کرد  شد  یوحش، یه دفعه رم یاومدم از دستش بگ  

که حاال به دستش آورده بود از چنگش   یکردم دفتر  یسع

.د یتوپ تیدرآورم، اما ه لم داده و با جد   

چند بار   ؟ینوشت ی کدوم نره خر واسرو  نایکثافت  هرزه! ا»

« ؟ی فهمی . ها؟ نماد یکارا خوشم نم ن یبهت بگم از ا  

 (واسهواهه)تو؟  (آخهآهه) (ی گیممیهی) ( یچهی)»

  ای  (ممدرسهم)ههمدر ا ی (که هه)نوشتم. من  (خودمحودم)

« .(کارهار) (سرهر)  

ل سه؟ینوی ش هم نامه عاشقانه م د برا خو مگه آدم» مگه   یخ 

« تو؟  



  یزیدفتر را به صورتم پرت کرده و با خنده تمسخرآم بعد 

 گفت: 

«.ست ین ی بودنت که شک وونهیگرچه در خل و د »  

زده و دورتر  رشیز یشدم تا دفتر را بردارم که لگد  دوال

 پرتابش کرد. 

  نیهم وسط. یکج گذاشت رو  به حالت بفهمم پات یوا یول»

«.کنم ی خونه زنده زنده چالت م  

دفترم را برداشته به اتاق رفتم.   ،فشیتوجه به اراج بدون

و صورتش  دهیژول شی سودابه پشت سرم آمد. موها

گفت:  یبود. با ناراحت برافروخته  

 ، از فرصت استفاده کرد ویستی نخونه  د ید  ؟یکرد  ریچرا د »

  ی هر چ همه رو زیر و رو کرد.  اومد سر وقت کتابات. 

«.د یزورم بهش نرس رم،یبگ رو  خواستم جلوش  

شدم.  مدستم مشغول صاف کردن دفتر با  

  نیا یبرا (یحسابهابی)حو  (درست درت) (قفلهفل)  هی د یبا»

« .شهینم  (یجورحوری) نی، ا(کنم هنم) (جورحور)  (کمد همد)  



هایی که روی طاقچه و درون قفسه فلزی گوشه اتاق  به کتاب 

اشاره کرد. ،بود   

«؟یجا بد  ی کمد تو یخوای م  ی چه جور رو همه کتاب  نیا»  

چرخانده و با بغض گفتم:  هایمکتاب نگاهم را روی    

خوام( هام)نمی و نمی  نمهم  (کههه)  رو اونایی (فقط فهط)»

  ( یسر هری) ن یا (.ذارمی مهارم)می توش  ،ههی)کسی( ببینه

و   (قفلهفل) (خرجحره)  ( روحقوقمحهوهم) (مجبورممحبورم)

  تونمی . نم(بکنم بهنم) (لمیوساوهایلم) یبرا (صندوقهندو)

« .(بخرمبحرم)  (یزی چحیهی)برات   

در جوابم گفت: با صدای غمگینی سر به زیر انداخت و   

  ی ستیتو که ن خواستیمن که به خاطر خودم نگفتم. دلم م»

« باشم. لت یمواظب وسا  

دفعه   نیداشتم ا (دوستدوت) (خودمحودم) !دونمیم»

(  ییزای چهیهایی) (ازاَ) ( یکییهی)، ( گرفتم( هرفتم) حقوق)حهو

.  (بخرمبحرم)برات  ی دار (الزمالهم)   (کههه)

  (صبرهبر) (گهید دیهه) تا ماه   (میمجبورمحبوریم)

« .( میکن هنیم)  



خواهرانم را   یو کمبودها ازهایآنجا که در توانم بود ن تا

در حقم انجام   گرانی. آنچه انتظار داشتم د کردمی برطرف م 

کرده و  شانی. خود را سپر بالکردمی آنها فراهم م  یدهند برا

  یحس ی. گاهستادمیای م انیاطراف یهاییدر برابر زورگو

پشت و   خواستمیبرادارانه و مردانه نسبت به آنها داشته و م

تا   ، استوار و مقاوم باشمکوه لمث کردم می سعی  شان باشم. پناه

ها بتوانند به من تکیه کنند. آن  

 

  دمیرس جهینت نیبه ا غافلگیرکننده پیش آمد.  یبعد اتفاق روز

آن باال هست که حواسش به بندگانش بوده و نظر  ییخدا

شان خواهد کرد. شامل حال  ،لطفش را هر زمان صالح بداند 

:د یمدرسه به سراغم آمده و پرس نیاز معاون ی کی ی خانم اقبال  

مشکلت   ن یو ا یعمل کن  خواد یجان! تو دلت م یمهدو»

«برطرف بشه؟  

م:جواب داد  یبا خوشحال اشمقدمهی از سؤال ب متعجب  

با   ی! ول(خانمحانم) ه(خدامحدامه) (ازاَ) ( کههه)من »

و   ( دکتردهتر) (نه یهزههینه)  تونمی پول؟ من نم (کدومهدوم)

«.( کنمهنم)  فراهم  ( رومارستانیببیمارتان)   



 یکشاند تا از سر و صدا یا را گرفت و مرا به گوشه  دستم

. میدور شو ،رفتند ی م  اطیبه ح حیها که به خاطر زنگ تفربچه  

از  یک یاومدم بهت بگم.  نیهم  یکردم، برا دایپ  یراه هیمن »

  د یشهرمون تو مجلس شده. به فکرم رس ندهینما یاقوام ما تازگ 

یا   نهیبشه بدون پرداخت هز د ی و شا  میر یبگ یا با کمکش نامه 

« کرد. یری گیپ رو  درمانت با وام گرفتن،  

به    یحرف توانستمی . نمشناختمی سر از پا نم یخوشحال از

باالخره از   یعنیزبان آورم. اشک در چشمانم جمع شده بود. 

مثل   توانستمی بعد از آن م کردم؟ی م دایپ ییمشکل رها نیا

ام.شوکه شده از شنیدن این خبر که  د یصحبت کنم؟ فهم هیبق  

«م؟یر یازش نامه بگ م یبر ، با همی ایامروز ب ن یهم یتونیم»  

جواب دادم.  یمعطل بدون  

  (یشگاهیآراآرایشهاهی)برم  د یبا ( فقطط)فهبله، البته! »

  ( صاحبهاهب) ( ازاَ) (کنمی مهنم) می  (کار هار)توش   (کههه)

«. ( رمی بگبهیرم) ( ی مرخصمرحهی) ( کارمهارم)  

« .می ری با هم م تا  دم دفتر ایب زنگ که خورد باشه »  



آخر را چگونه گذراندم. اول از ساعت آن روز تا  دم ینفهم

خوشحال شده    خبر را به ستاره داده و او هم مثل من نیهمه ا

. غوشم گرفت شوق در آو با   

  خیلیواقعاً   . دمیانجام م برات ،اد یاز دستم برب  اری هر ک»

و   شهب انجامبه خوبی  کارا. امیدوارم همه شدم خوشحال

«.مشکلی پیش نیاد   

به سمت   یساعت مدرسه به همراه خانم اقبال  انی از پا بعد  

گرفتم.   یآن روز مرخص یمحل کارم رفته و برا شگاهیآرا

درهم رفته و   شیهابتدا اخمیدن درخواستم ابا شن  یخانم جالل

متوجه خانم   یزده و گله کند. اما وقت   یحرف آمد ی بدش نم

تنها به گفتن »باشه« اکتفا کرد.   یهمراهم شد، خشک و جد 

:د یپرس  ی خانم اقبال  میآمد  رونیکه ب شگاهیآرااز در   

« ؟ید یانجام م ی چه کار شگاهیآرا نیتو ا»  

  هی. (نظافتنهافت) (یکاراهارای)  شتریب»

 (سرشونهرشون) (که هه) هم  (ییهاوقت هایی)وهت

  ،داشته باشن (عروسعرو) (مثالً مهالً) ؛باشه (شلوغشلو)

. هر  (ستم یمیواوایمیتم) (دستشوندتشون) (کمک )حهم

انحام)انجام( میدم.«باشه،  ( یکارهاری)  



«برات؟ ستیسخت ن»  

 به تأیید سر تکان دادم.

  (درسدر)هم  (. هستهت) (کههه) (سختهت)»

 یبرا یول (.کنمهنم) (کار هار)و هم  ( بخونمبحونم)

  ( فکرفهر)  (کمبودهامهمبودهام)به  (کمتر همتر) (نکهیاینهه)ا

  (نظرم نهرم)به   (که هه) هیتنها راه نیا ( کنمهنم)

تونم حرح)خرج(  تاهه)تازه( اینطوری می  . (رسهی ممیرهه)

 حودم)خودم( رو در بیارم.«

دلم   نیهم ی. من هم برایهست یکوشتو دختر عاقل و سخت »

 نیبه خاطر ا  هفیبرات انجام بدم. ح  یکار هی خواستی م

« هدر بره. هاتییاستعداد و توانا ،مشکلت  

پرسید:  سکوتبعد از کمی   

« ه؟ی شغل پدرت چ»  

  (نیزمهمین)رو  (. کشاورزنهشاورن)پدر و برادرام »

و   ( ینیزمب یس همینی)هیب. (کننی مهنن)می  (کار هار)

«.(کارنی مهارن)می  (گوجههوحه) و (سیرهیر)  و (از یپپیا)  

«چند تا خواهر و برادر داری؟»  



. برادر میو دو تا برادر (خواهرحواهر)تا  شیما ش»

و با ما   (گرفته هرفته) (زنهن)  (تازهتاهه) ( بزرگمبهرگم)

  (اد یزهیاد)تعداد  نیهم  ی. برا(کنهی مهنه)می   ( یزندگهندهی)

  (یها نه یهزهای)ههینه توننی ، نم (کم هم) ید یو عا

  نیتأم  (یخوبحوبی)به   ( رومونی زندگمون)هندهی

  یمن برا (کردنهردن) ( رکاهار) (واقعواهع). در  (کننهنن)

و تا   (خودمحودم) ( یازهای ننیهای) (کردنهردن) برآورده 

« .ه(خواهرامحاهرامه)هم  یحدود   

اندازه به فکر   نیتا ا ،که با وجود سن کمت هخوب یلیخ»

« به وجودت افتخار کنن. د یت با. خانوادهیشتریتالش و کار ب  

  ه یبلکه مرا ما  کنند،ی دلم پوزخند زدم که نه تنها افتخار نم در

  میشد  یمؤمن  یوارد خانه آقا  یوقت .دانند ی خود م یسرشکست

در مورد  یاز ما استقبال کرده و او هم سؤاالت یبه گرم 

سع مال یو شغل اعضا یزندگ   نی. اد یپرس مانیخانواده و و 

تا   مانیهارا شرح دادم و صحبت  زیتر همه چمفصل بار

با مهر و   یا. در آخر نامه د یساعت نه شب به طول انجام

با   یخودش نوشته و به دستم داد. موقع خداحافظ یامضا

گفتم:  ینگران  



 نیاگه امن تا حاال این همه دیر حونه)خونه( نرفتم. »

  هرم)سرم( (ازاَ) (پوستت)پو ، شب تنها برم (وقتوت)

« ؟(کنمهنم)  (کارهار) ( یچ حی) حاال  .( کننیمهنن)می   

شده و قبل از آنکه بخواهم   شانم یمتوجه حال پر ی مؤمن یآقا

بدهم، گفت:  ی شتریب حیتوض  

اتفاقاً   نگران نباش. .رسونمت یتون مخودم تا خونه»

« تا با پدر و برادرات آشنا بشم. امیهمراهت ب خواستمی م  

  ی و همراه خانم اقبال رفته یپذ  یتعارف  چیخدا خواسته بدون ه از

. اما به محض باز شدن در توسط جالل م یبه سمت خانه رفت

به همراه  یکه ابتدا متوجه همراهانم نشده بود، کتک مفصل

آمدنم نوش جان کردم. اگر پا در   ریفحش و تهمت بابت د 

. بردمیجان سالم به در نم  د یشا ،نبود  یمؤمن  یآقا یانیم  

بوده  رگذاریتأث  اریبس ، یمؤمن ی آقا  یهاکمک هم روزهای بعد 

  ریو سا یاجتماع نیاز تأم یمتعدد  یهاو توانستم نامه 

امتحانات سال سوم   انیبعد از پا بگیرم.مربوطه  یهاارگان

که یک   شدم  ی شهر ی نیامام خم مارستان یب ی راه رستانیدب

 نیانجام اول یبراباید  .ساعت با روستای ما فاصله داشت



شده و معاینات و آزمایشات اولیه پیگیر کارها  یعمل جراح

.  دادمرا انجام می   

  عمل نامهت یرضا یامضا  یبرایک بار، آن هم تنها  پدرم

به   بعد از اتمام مراحل اداریبالفاصله  و آمد  همراهم

حاضر نشد هنگام عمل در   یحت  .برگشت روستایمان

من و مادرم را   ، حضور داشته باشد. به بهانه کار مارستانیب

  شیپ ی عنی  گویم،گاهی با خود می  .رفت  خانهتنها گذاشته و به 

  ای عمل به در نبرم؟  نیجان سالم از ا د یشا ؛کرد ی خود فکر نم

در سرش  چه  دانمی باشد؟ نم دارمانید  نیآخر نیا د یشا

مایت و و بدون هیچ ح که مرا به امان خدا رها کرد  گذشتمی 

 پشتیبانی به ما پشت کرد؟

از همه زن   ش یبودم، ب یبستر مارستانیکه در ب یمدت یط

  کردم،صدا می که او را زن عمو  ، خانم سه یام نفپسرعمه

و  کردند ی م ی زندگ آن شهرکمک حالم بود. چون در 

  یاعضا ری کنارم بماند. اما سا ی شتریزمان ب توانستی م

رفت و آمد   نهیدر پرداخت هز ییعدم توانا لیام به دلخانواده

 امی اقامت، حاضر به همراه یبرا یینداشتن جا همچنین و

  ار یشب قبل از عمل بس .داشتم یاد یاسترس ز ترس و نشدند.

. کردمی م ه یگر زیرک یبوده و  پریشان و ناراحت  



متخصص و جراح گوش و حلق  ، انیفیشر رضایدکتر عل یآقا

  ی دار عملم باشد، در آن زمان دکترکه قرار بود عهده  ،ینیو ب

و   نیشتری. بگذشتیساله بوده و سه ماه از ازدواجش م ۲۹

  ی در حقم انجام داده و در تمام ،ها را اوکمک ن یبزرگتر

 ند یآمد تا بب دنمیآخر شب به د  یوقت  و همراهم بود. اریمراحل 

خرابم   هیو روح  انیعمل آماده هستم و با چهره گر یبرا

گفت:  ییمواجه شد، با خوشرو  

  نیکه بزرگتر  یدختر خوب؟ مگه نگفت هیچ  ی برا تهیگر»

  یآدم عاد  هیمثل  یمشکلت برطرف بشه و بتون ،هنیآرزوت ا

که داری به این   یخوشحال باش د یپس حاال با  ؟یصحبت کن

« .ت نزدیک میشی خواسته  

 ک یچیکه ه یمن کند؟ی چه م  نجایوقت شب ا نی ا ،بودم مبهوت

لحظات قبل از عمل به   نیکنارم نبودند، تا آخر کانم یاز نزد 

داده و باعث آرامشم باشند؛ چطور حضور او و  یمن دلدار

خراب   یو حال  هیگر با کردم؟ی باور م  د یلحن مهربانش را با

 گفتم: 

عمل   (موقعموهع)  (اگهاهه)  شه ی! م( دکترتر)( د یآقاآهای)»

شدنم   (خوبحوب)  ی برا (یشانسشانهی)  د ید یفهم



 ی با دارو (همونجاهمونحا)نداره،  (وجود وحود)

  نیبه ا (د ینذارنهارید)و  (د یبکشبهشید) رو من  ( یاضافهافی)ا

  نیشدم. ا ( خستهحته)  (گهی د دیهه)؟ (برگردمبرهردم) ایدن

« .(خوامینمحوام)نمی رو   ( یزندگهندهی)  

و گفت:  د یخند  دکتر  

«؟یشی بهت گفته که خوب نم یک شم؟ کمگه من آدم»  

محکم   یلیشده و خ ید ج اش. قیافه نگذاشت جوابش را بدهم

 ادامه داد: 

و صبر و حوصله  یدار شیدر پ  رو یقبول دارم راه سخت»

بشه. اما از   دتیمطلوب عا جه ی تا نت یداشته باش د یبا یاد یز

 هیروح نیبا ا ، یبش د یو ناام وسیمأ یاول راه بخوا نیهم

  یرو مجبور یتریزمان طوالن تیبهبود  یبرا ،داغون

« .ی صرف کن  

و روی   تختم گذاشت کینزد   ،کنار اتاق را برداشت یصندل

 آن نشست.

« کنم. فیبرات تعر رو یا قصه  هیبذار »  



مهربان به    یو با نگاه نهیپا انداخت و دست به س  یرو پا

داد. هیتک یصندل یپشت  

تماشا کنم. در مورد   یلمیف  هی نمایرفته بودم س ش یچند وقت پ»

  نیهم هم لمیبود. اسم ف  «یتیبه اسم »ا ییموجود فضا هی

. لحظه  لمیف   یتماشا ینشسته بودن برا یاد یز  تیبود. جمع

ظاهر شد، مردم از   نمایپرده س یکه اون موجود رو یاول

از وحشت بستن. رو و چشماشون دنیکش غیترس ج  

و   شهیکودک دوست م ه یبرخالف انتظار مردم با  یتیا اما

بابت   لمی. در آخر ف کنهیها م به انسان  یاد یز یهاکمک 

تو دل همه جا باز کرده بود، که همون   یبه قدر هاشیخوب

  یوقت اومد،ی که تو نگاه اول ترسناک به نظر م  یموجود 

.  کردنی م هیرفتنش گر یمردم برا ،برگرده فضا خواستی م

بودن،   دهیکش  اد یکه موقع ورودش از ترس فر یهمون مردم

یشه  م یاجه یچه نت لمیف  نی. از ازدنی رفتنش زار م ی حاال برا

« ؟گرفت  

و   اما منتظر جوابم نماند  ،فکر کنم یمکث کرد تا کم  یالحظه

 خودش ادامه داد:



ترسناک مهم   ی حت ای ند یکه ظاهر ناخوشا اینه ش نتیجه»

خالص باشه   د یکه با  هسالم آدم نت یپاک و ط . مهم باطن  ستین

به فکر   نکهیاز ا شتر یکنه. تو هم ب دایو درست پرورش پ

  نیو کدر نشه. ا اهیمراقب قلبت باش که س  ،یمشکلت باش

  ،قابل اصالح هستن، اما ذات آدمظاهری و جسمی مشکالت 

«درستش کرد. شهینم ی راحت نیبه ا شد خراب  یوقت  

قبل از آنکه بخواهد  شیهایها و دلدار آن شب با حرف  دکتر

وقت   ریکرده بود. تا د  مداواجسمم را عمل کند، روحم را  

.  تقویت کند ام را از دست رفته  ه یصحبت کرد، تا روح میبرا

در  اشکلمه به کلمهکرد، هنوز هم  فیتعر  می که برا یداستان

.قرار دادمگوشم  زهیرا آو حشیخاطرم مانده و نصا  

آماده  یهوشی ب ی برا بود، که مرا ی بزرگترش زمان لطف

سر   یقبل از عمل باال یدکتر  چیه کهی. در حالکردند ی م

تا   ؛ اما او خالف سایر پزشکان،شود ی حاضر نمخود  ماریب

و تنهایم   شوم کنارم بود  هوشیکه دارو اثر کرده و ب  یالحظه

  ییگو زد،یحرف م  میو برا کرد ی . چنان نگاهم م نگذاشت

و باعث شد با آرامش به استقبال عمل   خواند ی م  میبرا ییالال

  هوشی ب نشیدلنش یهاچهره مهربان و حرف  اد یرفته و با 

 شوم.



 خواستی . دلم مد یبه طول انجام م یکه شش ساعت و ن یعمل

بمانم، زنده از اتاق  ی اگر قرار باشد به همان شکل قبل باق

هفده سال عمرم زجر   نیدر ا  ی . به قدرمی این رونیعمل ب

صبر و تحملم به   گریبودم، که د  دهیو زخم زبان شن دهیکش

.خواستمیبار را نم فالکت  یزندگ نیو ادامه ا دهیرس انیپا  

بار بود که   نیبود. اول افته ی انیو صبرم پا دهی جانم به لبم رس

به   از ین امی زندگ بقیه یخواستم. برامی مرگم را از خدا 

ی که پیش رویم  محرک داشتم تا به ادامه راه ی رویو ن زهیانگ

با خود عهد  ،هاوجود تمام ناراحتی شوم. با  دواریام ،بود 

را از صفر شروع کرده و  ز یکردم اگر خوب شدم، همه چ 

  ،اجازه نخواهم داد  گری. د ازم خود بس یبرا ید یجد  یزندگ

شوند. شرفتمیشده و مانع پ رهیمشکالت بر من چ  

عمل به هوش آمده و بماند که چه   انیساعت قبل از پا مین

 یدارو زانیشدم. م ییو متحمل چه دردها دهیزجرها کش

. نکرده بودند  م یتنظ امیبدن  هیرا متناسب با بن یهوشیب

  نیهم همچنین انتظار نداشتند کارشان تا این حد طوالنی شود.

ختانه شوم. اما خوشب داریب تعیین شده، از موعد  شیباعث شد پ

مانده بود و دوباره بعد از زمان    یهنوز اثرات دارو باق

به خواب رفتم.  یکوتاه  



مرا به    یبودم. وقت یکاوریبعد که چشم باز کردم در ر دفعه

. نه  کردمی ناله م  زی ر کی  ،اتاق بازگرداندند از زور درد 

انگار زمان کش  بخورم.  یزی حرف بزنم و نه چ توانستمی م

 دنیچه مدت است در حال درد کش دانستمینمآمده بود و 

.به گوشم رسید خانم  سهینف یصدا شد؟یهستم؟ چرا تمام نم  

  شهی. نمکنهیداره آه و ناله م  یه ریز  طور نی دکتر هم  یآقا»

«بهش داد آروم بشه. ی زیچ هی  

چشمانم را   توانستمی که نم درد داشته و کالفه بودم ی قدر به

. شنیدمرا می  شانی. فقط صداشان را ببینمباز کرده و حرکات   

  شتریب .کردن ق یبراش تزر ،الزم بوده یتو سرمش هر چ»

تحمل   د یمقدار با هیبهش مسکن داد.  شهینم معینی ندازهاز ا

درد داشته  که  هیع یکامالً طب .بوده ییکنه. عمل سخت و طوالن

امکانش که  یی. تا جاهاز دهانش زخم ی اد یز یهاباشه. قسمت 

    «.میرو برداشت یاضاف یهاگوشت بود،

  تحملمرا  دردناکی یهاو چه مشقت  دمیکش  ی چقدر گرسنگ

ین ا دادم.و طاقت از دست می  شدهگاهی صبرم لبریز  .شدم

امیدوار کرده  به بهبود مرا   بود که های دکتر تنها دلداری میان

مادر و   .ذرانمبگرا از سر  سخت شرایط  باعث میشد این و



د. اما  ماندننتظر م هنگام عمل پشت در  ،و همسرشام پسرعمه

بعد از به هوش کنارم بماند و   نیاز ا شیمادرم هم نتوانست ب

پدر و خواهر  کبار یگشت. بعد از عمل فقط  ر ب به خانه  آمدنم

شب و روز،  شریفیان دکتر  یآمدند. اما آقا  دنمی ترم به د بزرگ

حالم بود.  ر یگیو پ همد آ دنمید به   وقتی وقت و ب  

«کنه؟ی ما چه م یرورغ  غ   ض یمر نی ا !خب  ،خب»  

 آویزانچارت  .لبش بود  یجمله لبخند رو نیحال گفتن ا در

به صورت  ینگاه میتختم را برداشته و بعد از ن نییپا

 ینوشته شده رو یهاگزارش  یمشغول بررس ،آلودماخم

  مکینزد  و آن را دوباره پایین تخت آویزان کرد  چارت شد.

کند.  امنهیآورد تا معا از جیبش بیرونرا  قوهچراغآمد.   

«.هچطور تتی وضع ،نمیباز کن بب رو دهنت»  

، چراغ قوه را درون جیبش  شامعاینه کردن از تمام  بعد 

به   گریداده و دست د  هیدستش را لب تخت تک کیگذاشت. 

وخی پرسید: ه شب کمر زد.   

« ه؟یچ یاخمو برا  افهیق نیاالن ا»  

ادامه داد: خودش بدهم. پس توانمی نم یکه جواب دانستی م  



جزم  رو عزمت  د یو با  جلوی روته یبهت گفتم که راه سخت»

که   هیاچارهیاون ب ه یشب ،یکه تو به من دار ی نگاه نی. ایکن

« .کنهیبندش نگاه مبه نعل   

را به لبخند   میهاشدن لب دهی کش یحرف نتوانستم جلو نیا با

. رمیبگ  

«حاال شد. !نیآفر»  

قرار داشت و   می پا یکه رو یرا دراز کرده و کتاب دستش

ورق  ی کرده و کم یبرداشت. نگاه  ،مشغول خواندنش بودم

 زد.

« !نی. آفریبه! هشت کتاب سهراب سپهربه»  

قرار داد.  م یپا یکرده و کتاب را دوباره رو نگاهم  

«؟یبه شعر عالقه دار»  

  ی که برا یسر جواب مثبت داده و بعد کاغذ و خودکار با

، در اختیارم قرار داده  میهاارتباط و گفتن خواسته ی برقرار

.«گم ینوشتم: »شعر هم م شیبرداشته و رو بودند،  

برق زده و با افتخار نگاهم کرد.  چشمانش  



هر موقع حالت بهتر   یقول بد   د ی! پس باهیعال ی لیاحسنت! خ»

«.ی من هم شعر بگ یبرا ،شد   

شده و  یجد  نباریکه ا ،تکان دادم د ییهم سرم را به تأ باز

 گفت: 

که   نجای. از ایمهمون ما هستالی ده روز هفته  هیفعالً تا  »

. حرف عات یمگر ما ی بخور یز یچ د یتا پونزده روز نبا ی رفت

ها هم  سفارش  ه یتا زخمت کامل جوش بخوره. بق ی بزن د ینبا

استراحت کن تا   حسابیزمان مرخص شدنت.   یباشه برا

« .یزودتر خوب بش   

«دکتر اجازه هست؟ یآقا»  

که   یسمت خانم به . د یزده به عقب چرخدکتر شگفت یآقا

بزرگ دست پشت   یرفته و با لبخند  ،بود  هستاد یدر ا یجلو

شده و گفت:  کی کمرش گذاشت. همراه هم نزد   

«خانم.  نینازن ،بنده ز یخانم عز .کنم ی م ی معرف»  

را به سمت من دراز کرده و با لبخند رو به همسرش   دستش

 گفت: 



  دم یطهورا خانم، که االن فهم ما کم طاقت  ضی هم مر شونیا

« .ه بودنبروز نداد  یز یشاعر هم هستن و تا حاال چ  

خانم  نینازناز طرز معرفی کردنش لبخندی روی لبم نشست. 

آمده و دستم را در دست گرفت.  ترک ینزد   

ازت حرف   زیاد  تو خونه رضای. علزمیخوشوقتم عز یلیخ»

  . نمتیبب و از نزدیک ام یب  که کنجکاو شدم . برای همیننهزی م

 اشکالی که نداره؟ ناراحت نمیشی؟«

طرف   به با خوشحالی سرم را به دو طرف تکان دادم.

را نشانش داد. یو ظرف کوچک دهیچرخ همسرش  

مشکلی براش پیش بهش بدم؟  شهیآب مرغ آوردم، م یکم هی»

«؟نمیاد   

  . نخوره یزیچ  هبهتر گفتم ی م بهش االن داشتم نیراستش هم»

 یه با مآرو ش روکم  هی و آوردی، ید یحاال که زحمت کش یول

چون دهنش  ،بهش بده. به خاطر خودش گفتم   کوچیک قاشق

« احساس سوزش کنه.  ه ممکن ه وزخم  

: جواب داد  ،فشیاز ک  یآوردن قاشق  بیرون خانم حین نینازن  



م که جا  یول .دونمیم» ر  . حاال تا هر  رهیگیغذا رو نم یس 

«. دمیبخوره بهش م  ،تونست یچ  

سمت در برداشت.  ی دکتر قدم یآقا  

  ه ی یبر  یمن برم به کارم برسم. خواست دستت درد نکنه.»

« .شمیپ  بیا سر  

سرش را به طرفش گرداند و با لبخند و تکان سر   نینازن

 گفت: 

« .رمی که نم یحتماً! بدون خداحافظ»  

بخش دکتر بود. چقدر لذت  یاز طرف آقا  یچشمک جوابش

  ی . آن هم براعاشقانه  یو رفتارها ی مهربان نیا دنید  ،بود 

و تجربه   دهیند  یها را در زندگمحبت  نیکه تا به حال ا یمن

ساخته   ییهاصحنه نیچن ایخود در رؤ ینکرده بودم. تنها برا

.آوردمی م  می در شعرها ای  

  و رقیق  یآبک  عیاز ما کمیکنارم نشسته و ، لب تخت  نینازن

فرو   اقیقاشق را با اشت نیدرون آن به طرف دهانم آورد. اول

که   یطور  .سوزش دهانم اشک به چشمم آورد اما دادم، 

شده    بدمبخورم. او هم متوجه حال   یگریقاشق د  خواستمی نم



اشکم  بیرون آورد، دستمال کاغذیکه از جعبه  یو با دستمال

 را پاک کرد. 

«.ست ین یاچاره ولی. سوزهی م دونمیم»  

به لبم چسباند و در همان حال گفت:  یگرید  قاشق  

 د یبا ، نشون میدهکرده فیازت تعر رضایکه عل یزایبا چ»

  یمشکل هم به خوب نی. پس از عهده ایباش  ییقو دختر  

گردی.«و خیلی زود به وضعیت عادی برمی  ی ایبرم  

هر قاشق از آن مایع برایم  با وجود عذابی که فرو دادن 

دستم را جلو برده تا   ،دو قاشق یکیاز خوردن  بعد داشت، 

دستش را عقب   اما .ادامه دهمخودم قاشق را از او گرفته و  

و اجازه نداد.  دهیکش  

همه رو  و  لرزهی وقت دستت م  هی  .بذار خودم بهت بدم ،نه»

فرصت    .یری کم جون بگ هیرو خودت. صبر کن   یزیری م

کارات رو خودت انجام بدی.«  هست تا  

از   جیحرف زدن به تدر نیحشرمنده این همه محبتش بودم.  

اش  از مزه  ی زیزخم دهانم، نتوانستم چ لیکه به دل عیآن ما

بود  دهینرس مهی ظرف به ن یبفهمم به خوردم داد. هنوز محتوا

آن   یسوزش را نداشته و از خوردن باق نیتحمل ا گریکه د 



وقتی صورتم را به طرف دیگر گرداندم،   کردم.  یخوددار

 پرسید:

«؟یبخور یتونی نم گهید »  

که حال    د ینزارم فهم افهی تکان دادم. از ق  یرا به نف  سرم

را  کاسه و قاشق درون دستشندارم و بدون حرف  یخوش

بود و با حرف   شمیعمو پکنار گذاشت. تا زمان آمدن زن 

کنم. زن   یسرم را گرم کرد تا کمتر احساس ناراحت ،زدن

کنارم بود و   یهر روز صبح و عصر چند ساعت سهیعمو نف

  یکیآورد. می گوشت یا مرغ  آب  میبعد او هم برا یروزها

  یهربان آمد و هر بار با م دنمیخانم به د  نیهم نازن گریدوبار د 

و از هر چیزی   ماند می کنارم   یبرخورد کرده و ساعات

پانزده روز بستری بودن در  کی . بعد از کرد صحبت می 

دکتر   یآقاکه قرار بود مرخص شوم،  یروز  بیمارستان،

گفت: ام کرده وخرین بار معاینهآ برای  انیفیشر  

  . کنمی حرفا رو تکرار م نیدارم ا هبار نیکه چندم دونمیم»

  رو  نکات نیا د یبا  یر یمطلوب بگ جه ینت یخوا ی اگه م اما

. یکن  تیرعا  

.باال آورد  کی را به نشان   اشاشاره انگشت  



به    یانتظار نداشته باش همه چ یزود  نیبه ا  نکهیا ک،ی»

  نیدر ع یول ه،یو خوش بن یبرگرده. البته جوون یوضع عاد 

  ستیبعد از ب  ،. دومیداشته باش رو  الزم یهامراقبت د یحال با

تا   یول ،یکه به شکل پوره باشه بخور ییغذاها یتونی روز م

  یب یکه آس بخوری عیبه صورت ما  د یبا رو یاون موقع همه چ

«به زخمت نرسه. سوم هم حرف زدن تا پونزده روز غدغن.  

، جمع  کرد یک به یک باز می شمردن  یرا که برا انگشتانش

ادامه داد:  یجد  یاافه یمحکم و ق  یو با لحن هکرد   

کن.   یبه بعد خوب زندگ نی نکته! برو از ا نیترو اما مهم »

که تو رو  ییاون کسا ی مردنت، حت که بعد   یطور

که داره   یاون مرده شور یکنن. حت ه یبرات گر ،شناسنی نم

  رو باطنتکن   یبه حالت زار بزنه. سع  شورهی تنت رو م 

«. رو هرتنه ظا ، یخوب بساز  

دکتر رفتم، در   دنیبه د  معاینه یبار که برا هردفعات بعد 

  .هم به فکر درمانم بود  یروانشناس  دگاهیاز د  طبابتکنار 

در برابر    مقاوت  ی برا یاد یمثبت ز راتی تأث شیهاحرف 

خانم   سهیدرمانم داشت. همراه نف ی ریگیو پ مشکالت پیش رو

شان بودم به  روز که مهمان   چند بعد از شان رفته و به خانه 



تمام مدتی که در خانه   بازگشتم. مان در روستاخانه خود 

هر   برای همین کردم.می  تغذیهباید از سرم  ،پسرعمویم بودم

های الزم را انجام  تا کار آورده  شانروز کسی را به خانه 

  دهد. 

درخانه خودمان هم تا زمان بهبودی یکی از اقوام که در  

 داد.را انجام می کارهای مربوط  مشغول بود،بهداری 

روزهای بسیار سختی را گذراندم. از هر چه سوپ و آش 

، متنفر شده و حسرت یک غذای درست و حسابی را  بود 

تا   از خوردن غذاهای نرم و آبکی خسته شده بودم. کشیدم.می 

مان به خانه  برای عیادتم  شنایاناقوام و آ مدام چندین روز

  با  ماما اغلب وقتم را در اتاق مشترک ند.داشت ،رفت و آمد 

هم حالم را   کباری یحت  میبرادرها گذراندم.ی م میخواهرها

  تیرعا د ی هستم و با ضیو انگار نه انگار که مر  دهینپرس

  به یرا داشته و توجه یشگیهم  هیرا بکنند. همان رو یتموض

  م اوقات شتریب ادمد   حیترج نی هم  ی. براداشتند ن حال و روزم

انم.ربگذ  ییرا در سکوت و تنها  

خود ساخته و  یبرا  را ید یجد  ی کردم از آن به بعد زندگ یسع

  نی. به همنمیبرگز مانیبرخورد با اطراف یبرا یگرید  وهیش

بعد از بهبودی و زمانی که توانستم از خانه بیرون   خاطر



شعر که به صورت   یهاکالسدر مقطع تخصصی  بروم،

 خواستممی   . ثبت نام کردم ، شد یدر ارشاد برگزار م گانیرا

.  دنبال کنمبا جدیت را   قمیعال  اشکاالتم را برطرف کرده و

  بار  کی  یانجام دادم. ماه هستار قیهم به تشوکار را  نیالبته ا

شعر   پیشرفته یهابه شهر رفته و در کالس شدنیبه بهانه د 

شان رفته و  هم به خانه  پایان کالس. بعد از  کردمی شرکت م 

. میگذراند ی را کنار هم م یچند ساعت  

 **** 

اش به محض ورود به خانه ستاره، سبا دختر دو ساله به

که   همانطور خاله خاله گفت.   نشیر یو با زبان ش د یآغوشم پر

دختر بزرگترش سمانه که هفت سال   ،سبا در آغوشم بود 

شان رفته و  از بس به دیدن شده و سالم کرد.  کیداشت، نزد 

  آنها هم از دیدنم ،کردمها به مهربانی برخورد میبا بچه 

 هنوز خوشحال شده و حسابی با من ا خت شده بودند.

 یحرف بزنم و با تکان سر و صدا یبه خوب توانستمی نم

شان را دادم. ستاره جلو آمد تا سبا را از آغوشم  جواب یآرام

به خود چسباندم. سبا هم   شتریکه اجازه نداده و او را ب رد،یبگ

که   را ییهای بماند. خوراک شمیپداد و ترجیح می  داشت مدوست

  ی را هم برا یکیبودم، به دست سمانه داده و  دهیخر شانیبرا



دور تا دور سالن  قهیکه با سل ییهای به پشت سبا باز کردم. 

داده و سبا را که مشغول خوردن   هیبود، تکشده  دهیچ ییرایپذ 

خود نشاندم. ستاره با لبخند نگاهم کرد.   ی پا یرو ،بود   

دلم برات تنگ شده بود. خوب شد که باالخره شما هم  »

.  رمی ازت بگ ی تا خبر  کردمیوگرنه دق م  د،یصاحب تلفن شد 

برم. درس و کار  خونه و...   ییجا تونمی وروجکا که نم نیبا ا

«.دنتید  ام یب شد ی . نمرو  تمیوضع یدونی خودت بهتر م   

تکان داده و آرام گفتم:   د ییرا به تأ سرم  

«ندارم. (یاگله )ایهله دونم،یم»  

  ،خودم دوست داشتم یول ، یکنی گله نم  وقت چیتو که ه»

  شگهید  لیدل  هیهستم.  ی معرفتی دوست ب ی. فکر نکننمت یبب

وقت   هی  . گفتمدمیترسی از داداشات م رو بخوای هم راستش

زن   ه یچرا با   سرزنشت کنن ممکنه   و ارنیمبرات حرف در 

«.یمتأهل دوست شد   

ادامه داد:  د ی را که د  لبخندم  

رو   ی زیهر چ ،کردی فیکه تو ازشون تعر نطوریواال! ا»

کنن. همون بهتر باهاشون   تتیاذ  ی جور هیتا  کننی بهونه م

« روبرو نشم. وقت چیه  



دستش گذاشتم تا ادامه ندهد. کاغذ و خودکارم را   یرو دست

  ششعر ای تخصصیکالس ،ارشاد در آورده و نوشتم: »رفتم 

ام ذوق زده گفت: ثبت نام کردم.« با خواندن جمله  

کردی. آفرین!« یجداً! چه کار خوب«-  

  دنیشرکت کنم، به بهانه د  اد یز  تونمی نوشتم: »فعالً نم دوباره

  دایپ د یکار جد  ه ی د ی. باشهر و میرم کالس امیبار م ه ی یتو ماه

  گهید  ی کی ام،یب تونمی نم  یمدت ه ی د ید  وقتی ی کنم. خانم جالل

من آورد.« یرو جا  

 .د یکشی م  یگار یت بزَ سرت. اون هم اَ  یفدا  ست،یمهم ن»

  به چند نفر . من همگهی کار د  هیدنبال  ی همون بهتر بر

« .کنمپیدا کردم خبرت می  ییاگه جا ،سپرمی م  

آماده کرده بود، جلوتر گذاشت و اشاره  میرا که برا یاوهیآبم

 کرد.

«تا گرم نشده بخور.»  

؟«یکار کرد  یمدت چ  نینوشتم: »چه خبر؟ ا دوباره  

خدا رو شکر. حاال که تو   ست، ی. بد نگذرونمی ! میا»

بذار امروز من برات حرف بزنم.   ، یحرف بزن یتونی نم



برات بگم، اما   م یوقت بود دوست داشتم از زندگ یلیخ

«.اومد ی نم شیفرصتش پ  

  یشوخ دانستمی که م  یو لحن خاص زیآمطنتیش یبا لبخند 

گفت:  کند،ی م  

به درد  یوقت نداشت و سرت شلوغ بوده شهیکه هم یجنابعال»

« .یدل من گوش بد   

»بدجنس!«.   و گفتم: زده شی به زانو یهم خنده ضربه ا من

ما گرداند. قربان   انی شد و سبا با تعجب نگاه م شتریاش بخنده

صدقه نگاه متعجبش رفتم، که صورتش را به طرفم چرخاند  

:د یاش پرسو با زبان کودکانه  

«؟یت نی چرا.. مامان.. َدخ م»  

گوشش آرام گفتم:  کنار  

برم.   (قربونتهربونت)  ( نکردمنهردن) (َدخشَدحش)»

«.(خندهیمحنده)می  نی ، بب( کردمهردم) (نازشناهش)  

حرفم را   ییبه مادرش و چهره خندانش کرده و گو ینگاه

ما شده و دوباره به خوردنش ادامه داد.   الیخیباور کرد، که ب 



ستاره سر به  دمی از آن خوردم که د  یرا باال آورده و کم وانیل

گفتم:  یبه فکر فرو رفته. تکانش داده و به آرام ریز  

« شده؟ یچ»  

تکان داده و جواب داد:  ش را به دو طرفسر  

 دونستهیخدا م  کنم ی فکر م ی. گاهی شگیهمون مشکالت هم»

ما رو سر راه هم قرار داد، تا با حرف    که میما دو تا همدرد 

مون بر  که از دست یاگهی. کار د میکن دایپ نی کم تسک هیزدن 

«.م یهم انجام بد  یبرا اد ینم  

جسته و  پشت سر گذاشته،اش و مشکالتی که گاهی از زندگی 

کرد. اما آنقدر مشکالت  گریخته چیزهایی برایم تعریف می 

که اغلب شنونده   ،من زیاد بود  زندگی  ریز و درشت

گفت. می   چیزی هایم بوده و کمتر از خودشحرف   

  وقت چیشده؟ نگران شدم. تو ه ینوشتم: »ستاره چ شیبرا

؟« یکرد ی گله نم یطور نیا  

و گفت:   هد یکش یبلند  آه  

که   یتو خودت انقدر غصه دار دمید یچون م کردمی گله نم  -

. اما حاال که  یمن ندار هایدل درد  دنیشن یبرا ییجا گهید 



و دیدن  بودن تو دم یتازه فهم نمت،یبی بعد چند وقت دارم م 

خودم فکر کنم. به   یکمتر به زندگ شد یباعث م ،مشکالتت

 شه،کمی  اطهورهایی که سختی در مقابل  گفتمیخودم م

بعد از   شکر. بعد هم خدا رو اد یمن به چشم نم مشکالت

. گرچه زود برخوردم مشکلکمتر به ازدواجم با همسرم 

مرد   .ههمراه و کمک حالم بود  شهیازدواج کردم، اما اون هم

« صبوریه و تا حاال خدا رو شکر زندگی آرومی داشتیم.  

: دمیپرس یآرام یصدا با  

«؟(یکرد هردی)  (ازدواجاهدوا) (زود هود) (چراحرا)»  

بلند شد و همانطور که به طرف آشپزخانه و سراغ   شیجا از

گفت:  رفت، ی م خچالی  

.  ارمیب اول رو که برات کمپوت کردم  ییهاوهیم نیبذار ا»

  فی تعر برات  و نم یخنک بشه. بعد مفصل بش  خچالیگذاشتم 

« کنم.  

بلند شده و به طرف   میپا  یاز رو ،با رفتن مادرش سبا

برنامه کودک جلوی تلویزیون نشسته و  که  رفت خواهرش

کنار  م. را درآورد  م یمانتو من هم بلند شده و .کرد تماشا می 

.کرد یآماده م  م یکه برا یبه ظرف اشاره کردم ه وستاد یستاره ا  



« .(بخورمبحورم)  تونمی نم یطور نیشه، االه ب د یبا»  

کرد و گفت:  نگاهم  

. «هدرست کردم، نرمخودم »  

را تکان دادم. سرم  

ل ه ش   (چنگالحنهال). با (نکنه نهنه)باشه، دستت درد »

«. ( کنمی مهنم)می   

له  یاقه یدق هی   ،کسریتو م  زمی ری پس صبر کن! االن م نه،»

«.شهیم  

: د یپرس ،کمپوت شده درون میکسر هایمیوهدر حین ریختن    

داشته؟ ن یری عملت تأث حرف زدنت زیاد تغییری نکرده.»

«؟یتا کامل خوب بش کشهی نگفت؟ چقدر طول م ی زیدکتر چ  

. دوباره کاغذ و سخت بود  برایم یطوالن حرف زدن

  ی را که همیشه برای این منظور همراهم بود،خودکار

  ی گفتار درمان  د یبرداشته و نوشتم: »زخمام که خوب شد، با

م الزم باشه.  ه  گهیچند تا عمل د  هممکن شرو شروع کنم. بعد 

ببرم باال و به  رو  صبر و تحملم  د یبهم گفت با چندین بار دکتر 

کنم.«  حبتص یمنتظر نباشم به حالت عاد  یزود  نیا  



ای در جوابم گفت: کنندهبا لبخند دلگرم  

  یهست تالشیمن مطمئنم. تو دختر فعال و پر   ،یشیخوب م»

« .ی ایش برباز عهده یتونیکه م  دونمیو م  

همراه هم  .  به دستم داد پوره میوه را در ظرفی ریخته و 

  ی اری او هم خ .میداد  ه یتک هایدوباره به سالن برگشته و به پشت

پوست گرفتنش گفت:  نیبرداشته و ح  

فرستادن خونه پدربزرگ   رو سالم بود من شیش یوقت»

جرأت نداشت   ی. اون زمان بزرگ خاندان بود و کسمیمادر

و   میکرد یم  یرو حرفش حرف بزنه. ما تو روستا زندگ

دار بود و عالوه بر پدربزرگم تو شهر. پدربزرگم مغازه

از مغازه رو اختصاص داده بود به  ی قسمت هی  یپارچه فروش

از   رو  نهایا خواستی هر کس م . یعسل محل وو روغن  یچا

تو خونه پدربزرگ اتراق  ، یکی دو شبارهیبراش ب روستا

شب، وقت و   مهیداشت، شب و ن ییزائو یاگه کس ای .کرد ی م

  هامییدا ا یسمت خونه اونها و پدربزرگم  فتادنیراه م  وقت،یب

  ی . خالصه که روزشگاهیزا  شونرسوندنیم  ن یبا ماش د یبا

از مهمون باشه.  یشون خالنبود خونه  



 شیبردن پ رو من ادشون،یرفت و آمد ز   ن یخاطر هم به

  ایخودشون که کمک دست مادربزرگم باشم. اون موقع دختر  

  لیو من تنها دختر بزرگ فام  ش کنهنداشت که کمک یعروس

کار نبودن، اما پدربزرگم   نی به ا  یبودم. مادر و پدرم راض

که تو   به این بهانهالبته  .داد ی کس نم  چیبه حرف ه یتیاهم

من    ،حصیلم ادامه بدمتونم درس بخونم و به تشهر بهتر می 

. رو کشوندن خونه خودشون  

انتظار   داریبا اون همه برو بیا و مهمون اون طرف  از

هم   ی. ولرمیبگ یخوب بخونم و نمرات عال رو ماداشتن درس

درس خوندن نداشتم و هم تو اون همه سر  یبرا ی فرصت کاف

 نمره وقتی امکانش نبود. و رفت و آمد زیاد  یو صدا و شلوغ 

من و   ی. فاصله سنکردنیم  رم یمدام تحق گرفتم، خوب نمی 

از   پربچه   ر دخت هیبود. اونها مسن و من  اد یز یلیاونها خ

ً ی. خب طبکه دوست داشتم شیطنت کنم  بودم یانرژ   عتا

از محبت الزم برخوردار  جه یدرکم کنن. در نت  تونستنی نم

بود و نه از محبت پدر و   شمی پ  ینبودم. نه خواهر و برادر

«بهم سخت گذشت. یلی خ نیهم ی بود. برا خبری مادر   



گوش  شی هابا دقت به حرف  پوره میوه،خوردن  نیح در

تا   لیداشته و یپر درد  ی او هم زندگ مشخص بود که .دادمی م

بروز نداده بود. یز یچ آن روزبه   

  (چراحرا). ینداشت (یخوشحوشی) بحهی)بچگی(پس تو هم »

«؟یبود  (نگفتهنهفته) (یهیهی)هیچتا حاال   

قربونت برم؟ مگه خودت کم غم و غصه  گفتم ی م یچ»

که باهات   لیاز همون اوا یمن هم بشم بار اضافه؟ ول ؟یداشت

احساس کردم نقطه   ،یحرف زد  ت یآشنا شدم و برام از زندگ

باعث شد االن راحت دارم   نی . هم م یبا هم دار یاد یاشتراک ز

  نیهم  کنمی . فکر مکنمی م ف یرو برات تعر زایچ نیا

بهتر تونستیم همدیگه رو درک بوده که  به هم هامونتشباه

« دار شده.تا امروز ادامه مونی دوست کنیم و  

انقدر   ی زمان ه ی. راستش یگیآره، درست م»  برایش نوشتم:

  سمونیشده بودم، که به قول معروف از ر اعتماد ی به همه ب 

، پیش  کرد ی بهم محبت م ی. اگه کسدمیترسی هم م د یو سف اهیس

.  که بهم نزدیک شده داره یحتماً قصد و منظور گفتمیم خودم

همه رو   دمیفهم م، یکه با هم آشنا شد  هشت نه ماهی نیا تواما 

«هم وجود داره.   استثناچوب روند و  ه یبه  د ینبا  



کسی  که  میداشت ییما هر دو استعدادها !طهورا یدونیم»

بهش  که   برسیم ییزایبه اون چ میو نتونست توجهی نشون نداد 

 درس خوندن . . من عاشق ورزش و هنر بودمعالقه داشتیم

. البته بعد از  دوست داشتمدو تا  نیبه خاطر ا شتریب رو

  نیهم  یکردم و برا دایبه درس خوندن عالقه پ شتریازدواجم ب

. کنمی هم االن دارم دنبال م  

  ینتونستم نمرات خوب گهی د  بودم، که  ییسال سوم راهنما

و مردود شدم. پدربزرگم هم بالفاصله به خانواده عموم   رمیبگ

  ه یگر ی لیبا پسرشون ازدواج کنم. مادرم خ د یخبرداد که من با

و   ی س. از زندگکرد و به پدربزرگم گفت ستاره هنوز بچه 

دوست داره درس بخونه. حداقل  ، دونهی نم یز یچ یخونه دار

. رهیبگ  اد یرو   راه و رسم زندگیتا  د یکم فرصت بد  هی  

بین    یچند ماه ه یکالم بود. فقط  کی پدربزرگم حرفش  اما

فاصله انداختن تا به اصطالح من آماده  خواستگاری و عقد 

بشم. بعد مجبورم کردن با پسرعموم ازدواج کنم. دو سال  

  روستا  دوباره برگشتم رو می و پنج سال اول زندگ مینامزد بود 

به پدر و مادرم   ه نکیکردم. از ا یبا خانواده عموم زندگ و

  ی تو خونه عموم هم زندگ اماخوشحال بودم؛  مشد  کینزد 

نداشتم.  یراحت  



از  گهید   ی کیبودن.  تیخانواده شلوغ و پرجمع  هی اونها

  یش تو اون خونه زندگبرادرشوهرام هم با زن و بچه 

تو بود و  یعموم مرد خوش قلب و مهربون البته .کردنی م

و  یبا من بداخالق وقت چیه  ،که اونجا بودم یپنج سال اون

نسبت به   یلیاز خواهرشوهرام خ یکی یول . نکرد  بدرفتاری 

براشون  از دستم برمیومد  یکار ر . من هکرد می من حسادت 

باز   حال نیبا ا . تو همه کاری کمک دستشون بودم.کردمی م

به راه بود. شهیهم شونتی گله و شکاهم   

مشهلی)مشکلی(   با شوهرت حداهل)حداقل(  ه(خوبحوبه)»

«.نداشتی  

  .ها گذاشتجلوی بچهخرد کرده و خیارهای پوست گرفته را 

پوست بگیرد.برای خودش  برداشت تا  یکی دیگر  

ش  خانواده ی. هر چ کرد ی سکوت م شتریشوهرم در واقع ب»

هاش هم دفاع  از بچه ی. حتداد ی نم رو شونجواب گفتنی بهم م 

 ،باعث شده بود  سکوتش در برابر اونها نیهم د یشا .کرد ی نم

 ه ی نکهیکنن. تا ا  تمیمحق بدونن و با حرفاشون اذ  رو خودشون

  ،کاره بود  مهیخونه رو که اولش ن نیو ا می جمع کرد  یپول

توش   مینداشت، اومد  یامکانات چیه هک ی. با وجود مید یخر



که االن   یشکل نیتا به ا مید یکش  یسخت یلی. خگی کردیم زند 

«. اد یدر ب ینیبی م  

و  (پدربزرگر)ه  پدرب    دنید  یری نم (گهید دیهه)االن »

«؟(مادربزرگت ت)ره  ه  مادرب    

چون  .بود  ومدهیبه من ن یانگار خوش ،یدونی م نه زیاد. »

و پدر و   شهیپدربزرگم حالش بد م ،سال بعد از ازدواجم کی

دوباره ازشون  کنن. یدگیشهر که بهشون رس رن یمادرم م

رفت   د. بعد از اون،هم مادرم فوت کر شسال بعد  دور شدم.

شد.«و آمدمون کم   

« .(کنه هنه)شون رحمت (خداحدا)»  

  شدم، تیاذ  یلیخم تمام اون سالهای دور از خانواده نکهیبا ا»

. بعد هم  رمیبه دل نگ نهیک  یکردم از کس ی سع شهیاما هم

تشخیص   ها روخوبی و بدی آدم داشتم، یکمچون سن 

و حرف گوش کن بودم.   عیمط شهیهمدادم. برای همین نمی 

شد، تازه   شترینسبت به مسائل ب   میبزرگتر شدم و آگاه  یهر چ

«که چقدر در حقم اجحاف شده.  دمیفهم  

 آه بلندی کشیده و با حسرت گفتم: 



  (که هه) (روزها روها)اون  (گهید دیهه) ده،یفا  (چهحه)»

  ( یسعهعی)به بعد  نیاز ا د ی. با(گردهی برنمهرده)برنمی 

  (درستدرت) ( رومونی زندگمون)هندهی ( میکن هنیم)

«. (م یبسازبهاهیم)   

  پلم،یگرفتم بعد از گرفتن د  می حق با توئه. من که تصم»

ه فهمیدم همه  کحاال  ادامه بدم. رو کنکور شرکت کنم و درسم 

فته باید جبرانش کنم.« خودی هدر راین سالها عمرم بی   

. من هم امسال به یکنی م  ی کار خوب» روی کاغذ نوشتم:

سال   یبخونم برا د یعملم نتونستم شرکت کنم. با نیخاطر ا

نامه   شونلیکمکم کرد از فام  یخانم اقبال نکهی. بعد از اگهید 

  ن یو تأم یست یافتادم دنبال  کاراش تا از بهز گهید  رم، یبگ

  انامه گرفتم. ب  هی ی کنب رو که فکرش  ییو هر جا یاجتماع

دکتر   یآقا  یهااگه کمک  وجود اون همه نامه و فارش،

که   ییعمل کنم. هر جا تونستمی باز هم نم ،نبود  انیفیشر

قرون بابت    هیکرد و خودش هم  یباز  یتونست برام پارت

«عمل ازم پول نگرفت.  

همچین آدمهای با وجدانی کم پیدا شدن.« بده. رشیخدا خ»  



 ،بودند  دهیکه کش را ییهای نقاش تابدو بدو به طرفم آمده  هابچه

 نشانم دادند.

«.مید یشما کش یخوب شده؟ برا مونینقاش  نیخاله بب»  

  یو با شوق و عالقه مشغول تماشا دهیدو را بوس هر

بکشد و فقط   یزیچ توانستی شدم. سبا که هنوز نم شانی نقاش

بود. با  دهیکش  ی روی کاغذ مختلف خطوط درهم یبا رنگها 

و  دهیاز خواهرش با کلمات بر  د یداشت به تقل یحال سع نیا

بود که   شانیشگ ی. کار همدهی دهد که چه کش حینامفهوم توض

  شانیرا که برا یاز قبل شکالت .بکشند  ینقاش م یبرا ر هر با

و گفتم: درآورده  فمیاز ک ،کنار گذاشته بودم  

برام   (یقشنگ هشنهی)  نیبه ا (که هه)، حاال (خبحب)»

هم   نیا ،( د ید یکشهشیدید)  ( ینقاشنهاشی)

«.(تونزهیجاتون)هحای  

خود رفتند. من هم از جا   یکرده و دوباره دنبال باز  تشکر

مقدور    میبلند شده تا به خانه خودمان بازگردم. تا آنجا که برا

. چون  گذراندمی وقت آزادم را در خانه ستاره م شتریبود ب

 دادمی م حیترج شد،یکه با من م ییهای بدرفتار لیبه دل شهیهم

به آنجا و    ادم یز د رفت و آم ن یاز جو خانه دور باشم. هم



به من   اریشده و بس آنها  تیمیموجب صم ،توجهم به دخترانش

 عالقه داشتند.

 ********* 

کرده و به عنوان فروشنده لباس  دایپ ید یبود که کار جد  یمدت

مغازه مشغول به کار شده بودم. ناگفته نماند    کی در  ریز

اجازه کار   ، محل کارم دنیبدون پرس و جو و د  میبرادرها

  توانستمی نم ییهر جا نیهم ی. برا کردند ی کردن را صادر نم

قرار   نانآ د ییمورد تأ یستیمشغول به کار شده و حتماً با

که بود  یاچند هفته  زی را ن یگفتار درمان  جلسات . گرفتمی 

  یست یبهز مراکز  از یک یبه  دو بار یاهفته بودم. شروع کرده 

  یر یگیپ یبرا انجام داده بودم،همان شهری که عملم را 

دکتر به آن   یآقا نامهی کمک معرف  با. کردمی درمانم مراجعه م

تقبل کرده بودند بدون   آنها رفته وگفتار درمانی مرکز 

روز   آن .ند انجام دهبرایم الزم را  یهاآموزش  ،نهیهز  افتیدر

  ی خانم دکترتوصیه   وارد خانه شدم. واکمن د یخوشحال از خر

و با   بلند  یبا صدا .کرد ی کار م من گفتار درمانی که با بود 

گفتم:  ذوق  

«؟(دمیخر حریدم) (یچحی)  نیبب ا یب (سودابههودابه)»  



همیشه هر چیزی   ، چون با سودابه بیش از بقیه صمیمی بودم

با   سودابهدادم. اول از همه به او نشان می  ،خریدممی 

به طرفم آمد و جعبه را از دستم گرفت تا زودتر   یخوشحال

.کرد ی و نگاه م ستادهیسرمان ا  یهم باال هیبازش کند. راض  

آهنگ گوش   شهیمگه با ضبط نم ؟ید یخر این رو یچ یبرا»

« کرد؟  

  رو حرف  نیا (چراحرا) ( گهید دیهه)تو  (هیراضراهیه)»

  ( یمجتب محتبی)و  (جاللحالل) (مگه مهه) ؟ (ی زنیم) میهنی

اهتفاده)استفاده( حبط)ضبط( اَ)از( ( ما ذارنی مهارن)می 

دور و   ،باشن ( خونهحونه)اونا تو  (ی وقتوهتی)تا  ؟ هنیم)کنیم(

رفت. بعد هم همش    شهینم (زای چحیها) نیبر ا

  (گوشهوش) (ه یچحیه) نیبدن ا  (ری گهیر) (خوانیمحوان)می 

 میسیوا د یبا  ی . ه(خورهینمحوره)نمی به دردتون  ن؟ید یم

«. (م یکنهنیم)و دعوا  ( جنگهن)  

  ،تا لباسم را عوض کنم رفتم می طرف اتاق   به همانطور که 

 گفتم: 



  هیدارم ( دوستدوت) (کار هار) (سر هر)اون هم  (ازاَ)بعد »

  ( جاحا)راحت هر  رو  نیبدم. ا (گوشهوش)  ( یآهنگآهنهی)

« ببرم. (خودمحودم) با  تونمیم  (بخوامبحوام)  

:د یآورده و پرس رونیآن را از جعبه ب  سودابه  

« باهاش آهنگ گوش داد؟  شهیفقط م»  

حرف   (تیتقو تهویت)  یبرااین رو  (واقعواهع)نه، در »

  (گفتار هفتار) رمی که م  (نجایااینها). ( دمیخرهریدم) ( زدنمهدنم)

  (اگهاهه) ( گفتهفت)بهم  ، حانم)خانم( دهتر)دکتر( یدرمان

  ( کمکهمح)  شرفتمیبه پ  (بخرمبحرم) نایاز ا ی کیبتونم 

 (ضبطرو هبط) (صدامهدام) (گفتهفت). (کنهی مهنه)می 

حرف   (اشکالاشهال) بفهمم (خودمحودم)، بعد (کنمهنم)

 تونمی بهتر م یطور نی؟ ا(کجاست ههات) ( زدنمهدنم)

  . (کنم هنم)برطرف رو ( میگفتارهفتاریم) (مشکالتمهشالت)

رو   (خودمحودم)شده  (ضبطهبط) (صدایهدای) ( وقتیوهتی)

ها رو اشتباه  حرف  (کدومهدوم)فهمم بدم می  (گوشهوش)

.« (کنم می هنم)می  (تلفظتلفح)  

«؟یدینخر فقط برای آهنگ گوش دادن،آها پس »  



دنبال   (کههه)درآمد ندارم   (انقدرانهدر)نه!  (کههه) همعلوم»

با   اد یباشم. اما بدم هم نم (یگذرونخوشرونی)هحوش

و از   ( کنمهنم)  (گوشهوش) (آهنگ آهن)راحت   (الیخحیال)

« شم.اراحت ب (جاللحالل) ( یغرغراهرهرای) (دستدت)  

آمیز گفت: سودابه التماس  

«من هم ازش استفاده کنم؟  یهر وقت کارش نداشت شهیم»  

  ،بدم ( انجامانهام)رو   (امروزمامروهم) نیتمر (بذاربهار)»

« بهت. میدم بعد   

آمد. دور  ماندنیبه د  میاز دخترعموها یکی ثهیبعد حد  یساعت

که گفت:  میهم مشغول صحبت بود   

یه  . یر یطرف م و اون طرف نیاز ما ا شتریطهورا تو ب»

 لیاسماع یبرا میخوای م ؟یسراغ ندار  خوب و نجیب دختر

« .می ریزن بگ  

حایی)جایی(  تموم شد؟  (درسشدرهش) ( مگهمهه)»

«شد؟ (استخداماستحدام)  



درخواست داد و  ،گرفت  رو  موقع که مدرکشآره، همون »

براش دنبال دختر   میبالفاصله هم شروع به کار کرد. حاال دار

«.میگرد ی م  

. با شناخت کمی  اورد یب  یبه آشپزخانه رفته بود تا چا سودابه

همسر  تواند می  به نظرم رسید،که از پسرعمویم داشتم 

از فرصت استفاده کرده و با خنده  سودابه باشد. ی برایمناسب

 گفتم: 

  ، (یخوبحوبی) نیبه ا (دختر دحتر) (سودابههودابه)»

  ونی! می نیبی هست، نم (تونگوشتون)هوش  (بغلبهل)

«؟(یگرد ی مهردی)می  (دختردهتر) دنبال  (هابهیغر)هاهریبه   

  ینگاهم کرد. تا خواست جوابمتفکر مکث کرده و  یالحظه

کنارمان نشست. با حرکت چشم و   یچا  ینیبدهد، سودابه با س

. موقع  د ینگو یزیچ در حضور او فعالً   ،ابرو اشاره کردم

:د یکردم. آرام پرس اش ی تا دم در همراه یخداحافظ  

« ؟حرفی بزنم  ینذاشت ؟یچرا چشم و ابرو اومد »  

تموم نشده،   (درسشدرهش) (هنوزهنو) (چونحون)»

 نیبره دنبال ا (حواسشحواهش) (خوامینمحوام)نمی 

داداشت و  (ستیننیت) . بعد هم معلوم حیها)چیزا( 



. (کننهنن) (قبولهبول) (تخونوادهت)حونواده

  د یاول با ؟(میکن هنیم) شییهوا  ( چراحرا) (یخود ی بحودی)بی

  نیبه ا (رنیبگبهیرن)  (میتصمتهمیم) شما  (نوادهوخنواده)وح

، بعد (هستنهتن)  (یراضراهی) (وصلتوهلت)

«.م یبد  (قرارهرار) (انیجرحریان) رو در  (سودابههودابه)  

« .شهیم یچ  نم یبب  تا گم ی. باشه، به داداشم میگیدرست م»  

به طرف واکمنم رفته تا آن را   ثه،یبا حد  یاز خداحافظ بعد 

که امروز با خود   یامجله  یامتحان کنم. ابتدا چند بار از رو

ام ضبط شده یاز مغازه آورده بودم، خواندم و هر بار به صدا

کرده بود  هیکه خانم دکتر توص  یزانیبه م یگوش کردم. وقت 

  ن یح صدایش را باال بردم.  گذاشته و یکردم، آهنگ نیتمر

. آرزو به دلم مانده بود دادمیآهنگ گوش م  به مجله نخواند 

ام را بدون  ت آهنگ مورد عالقه راح الیبتوانم با خ کباری

بلند آهنگ   یصدا  خوشبختانه . دهمگوش  برادهایم مزاحمت

مانع از آن بود که متوجه اطراف شده و در عالم خود غرق 

شد. سر بلند   دهیکش رونیمجله از دستم ب کبارهیبودم. به شده 

جالل، دادم به هوا رفت.  غافلگیرانهحرکت  دنیکرده و با د   

«.( کنهه)آدم رفتار  ( مثلمهل)؟ (چته حته) یهو»  



گفت:  ییرا در هوا تکان داد و با پررو مجله  

«؟یکار کن یچ یخوای مثالً م ، مثل آدم رفتار نکنم»  

خصمانه، مانع از   ی به عنوان مجله کرده و با نگاه ینگاه

:د یجواب دادنم شده و رو به من غر  

به چه درد  یمجله ورزش  ؟یخونی م ه یچرت و پرتا چ نیا»

  یا حروم   رو سر کار که پولت ی ریم خوره؟یدخترا م

«؟یکن فیاراج  

که دستش را باالتر برده تا   رمیآن را بگ تا دراز کرده دست

. در همان حال گفتم: نتوانم پسش بگیرم  

  (صاحبهاحب) ( پسرپهر)مال   ،( دمینخرنهریدم)اوالً که »

ً ی ثانهانیاً).  ه(کارمهارمه)   ، ه(فیاراجاراحیفه) (اگهاهه) (ا

به درد من   یول (خورهیمحوره)می به درد تو  (چطورحطور)

« ؟(خورهینمحوره)نمی   

به صورتم زده و تشر زد: یامجله ضربه  با  

 هبه اون دکتر شه؟یدرازتر مروز به روز زبونت داره تو »

  یعمال نیکوتاه کنه عوض ا  رو ذره اون زبونت ه ی یگفتی م

مغازه   ی نداشته. بعد هم مگه تو نگفت یادهیفا چی که ه یخود یب



وسط از  یدار اپسر مغازهپس  ،فروشهی فقط لباس زنونه م

«شد؟  داشیکجا پ  

:دمیباشد، خروش خته یآتش به جانم ر ییگو شیهاحرف  با  

به من   (کارهار) ( یچهی)تو  (اصالً اهالً)! ( چههه)به تو »

« ؟یدار  

به طرفش حمله برده و مجله را از دستش چنگ   خواستم

افتاده و دست  درون دستم بزنم، که تازه چشمش به واکمن

متوجه شده و به موقع عقب   عی دراز کرد تا آن را بردارد. سر

. با دستش که در هوا معطل مانده بود، به واکمن اشاره دمیکش

 کرد:  

ل نگار ینطوریکه ا ، ید یآشغاال رو گوش م نیهم»   بند ی و ب و 

شد   یکرد  شرفتی. تا حاال ضبط بود، االن پهی  د  یو بار شد 

« واکمن؟  

«...(خواد یم حواد)می دلم»  

را به   مینگذاشت حرفم را ادامه دهم. بازو م جلو آمد ومادر

  ریو مرا به طرف اتاق ه ل داد. با تغ د یکش یشگونیهمراه ن

 گفت: 



سفره جداگانه براتون  و اتاق شما دخترا رو جدا کردم»

. باز  نیمثل سگ و گربه به جون هم نپر نطوریکه ا ندازم،ی م

«.د یستیهم دست بردار ن  

«؟همن (ر یتقصتهیر) ( مگهمهه)»  

 با دست به جالل اشاره کردم. 

  ( نشستهنشهته)بگو. من که  ( پسرتپهرت) (شازده شاده)به »

  (کار هار)به  (سرم هرم)  ( مرگممرهم) (خبر حبر)بودم، 

«بود. (خودمحودم)  

بهش حرف زد؟ تو   شهیپسر! مگه م یگیم یخودت دار»

«شه؟یم یچ  ای کوتاه ب ر،یزبون به دهن بگ  

جانب   شهیهم ،رد یآنکه مادرم طرف حق را بگ عوض

برخالف خواست  کرد ی چون جرأت نم .پسرانش را داشت

بزند. یحرف  هاآن  

بار اونا   هی  ام؟یب (کوتاههوتاه)من  د یهمش با (چراحرا)»

  (دختردحتر) ( کردمهردم) ( گناههناه). انیب (کوتاههوتاه)

  «شدم؟



 ستادهیاتاق ا در ینداده بود، که جالل جلو یمادر جواب هنوز

مادر را کنار زد.  یو کم  

گفتم پسر صاحب مغازه   ؟ینداد  رو ! جوابمطهی! سلیهو»

«کرد؟یکار م  یاونجا چ  

 یلیمی با ب  ،کرده و در حال جمع کردن دستگاه واکمن پشت

دادم.  حیتوض  

  ( کههه) (ییهامجله هایی)محله  یمادرش گاه»

  (غازهممهاهه) ارهیم ،(خرهی محره)می  ( پسرشچهرش)

. من هم  ( می کنهنیم) (ز یتمتمی) شهیباهاش ش  (کههه)

ش داشتم. د   ( وگرفتم هرفتم) (اجازهاحاهه) من  دهیَور 

، بعد اَ)از(  (بخونمبحونم) ( مجلهمحله) دارم (عالقهعالهه)

«.ارهیبرام م پسرش،  حوندن)خوندن(  

در هوا تکان داده و  ، مجله رااورد یآنکه حرصم را در ب یبرا

گفت:  یبا قلدر  

  گهی. بار د نمیبی مزخرفات دستت م نیدفعه آخرت باشه از ا»

«. حواست باشه!کنم یمهربون برخورد نم  یطور نیا  

را در آوردم که باعث خنده سودابه  شیپشت کرد، ادا یوقت

  چون پشت به او بودم. اما از ،د ید ی شد. جالل صورتم را نم



ام. دوباره گفته  یز یکه من چ د یه فهمسوداب  دنیخند  صدای

به سودابه زد و در همان حال گفت:  یابرگشت، ضربه   

رو   حسابت یمثل اون جفتک بنداز  یتو هم بخوا»

«!رسمای م  

سودابه قرار گرفتم.  یالعمل نشان داده و جلوعکس بالفاصله  

  (سر هر)به  (سرهر) (روزرو)  ه ی؟ (چتهحته)»

شب   (روزتروهت)  (ینذارنهاری)  (خواهراتحواهرات)

«شه؟ینم  

هم مادر مداخله کرده و ما را به داخل اتاق ه ل داد. در را  باز

بحث را خاتمه دهد. اما   بیترت نیبست، تا به ا مانی به رو

 هیهمچنان بلند بود، که حاال به جان راض ادشیفر یصدا

نبود، او را  لشیآورده و باب م شیکه برا ییافتاده و بابت چا 

. کرد ی مالمت م  

که   ستی ماری ب یدچار نوع د یشا کردمی با خود فکر م یگاه

و هر روز دنبال   برد یاز آزار دادن خواهرانش لذت م

نبودم که   ی. من هم کسفتد یتا به جان ما ب  ردد گیم یابهانه 

کرده تا   یآنان را جر شتریب نیبار حرف زور رفته و ا ریز

 ،شدمی دلخور م نیاز ا شتری سر به سرم بگذارند. از همه ب 



  ی حد فرمانبردار آنان باشد؟ چرا بعض نیمادرم تا ا د یچرا با

زن و مرد از لحاظ فکر و   نیب  یکه تفاوت رند یبپذ  ،خواهند ی نم

  عیمط ،به خاطر دختر بودن د یقائل نباشند؟ چرا من با شهیاند 

بوده و بلند  نینشباشم؟ من دوست نداشتم خانه فرمانبردارو 

و   جوماجرا .گذاشتند ی م  بند و باریبی مرا به حساب  یپرواز

ناپذیری برای یادگیری بیشتر  کنجکاو بوده و روح سیری 

:زد ی سرکوفت م  به من برادرم مدام داشتم.  

  شیر  خی. تا آخر برهیتو رو بگ شهیحاضر نم کس چیه»

  قدر نیو ا یسر به راه باش ههتر. پس بیخودمون بسته شد 

«.نیفتادیمون چشم  این از از شتر یتا ب  ،یجفتک ننداز  

جواب دادم: ت یعصبان با  

؟  (کردمهردم) (تنگتن)تو رو  (ی جاحای) ( مگهمهه)»

و   ( ستمین نیتم)  (خونهحونه)تا شب  (صبح)هب ه(خوبحوبه)

در   (که هه)هم   (ی چحی). هر ( کنمی مهنم)می   (کار هار)دارم 

  ( گهید دیهه). شهیم ( خرجج)حر (خونهحونه)  نیتو هم ارم یم

«؟(یخوایمحوای)می  ( جونمحونم)  ( ازاَ) ( یچحی)  

«حل بود.  یهمه چ ،یهمه پررو و سر به هوا نبود  نیا»  



خانه ستاره  ،آرامش داشته باشم ی کم توانستمیکه م  ییجا تنها

.  رفتم ی م دنشیبه د  شد یبود. هر زمان که امکانش فراهم م

حضور دائم من عادت کرده و   نیکه دخترانش به ا یطور

که با   ینقشزیداشتم. دختر ر یخوب  انهیخصوصاً با سبا م

  یچا  ینیس در دلم جا باز کرده بود. یحساب ،اشی زبان  نیریش

 را مقابلم گذاشت.

« ؟ههات تو همباز سگرمه  ی شدهطهورا! چ»  

رنگ مقابلم بود و با لحن  عطر و خوش   ی به چا نگاهم

گفتم:  ینیغمگ  

  شتری ب رفتم ی م (مدرسهمدرهه) (موقعموهه)اون »

من   و یدار (درسدر). االن تو مید ید ی رو م  (گهیهمد همدیهه)

نمیشه   (فرصت فرهت) . ( کارمهارم) (سرهر)هم همش 

با هم باشیم.« (زیاد هیاد)  

دهانش گذاشت. یرا دست گرفته و قند  شیچا استکان  

  یکار  ی. کسم ینی رو بب گهیهمد  نجا یا ایحاال هم هر روز ب»

«بهت نداره.  

  (گربههربه) یایح  ه( بازباهه) (یزید دیهی)در »

شون  دونم که فامیالی شوهرت خوشمی  ؟(کجاست ههاست)



بهت   (چیزی حیهی)یه   ببینن.  ( اینجااینها)د من رو انمی

«کنن. ناراحتت می  ( میگنمیهن)  

زد.  میبه بازو یاضربه  

اونا هم که هر روز اینجا  شدم و تو گربه؟  ی زیحاال من د »

.«تا رفت و آمد تو رو ببینن نیستن  

من و مادرش نگاه کرده  یبه شوخ یبا شگفت   میشه مثل ه سبا

به لپ نرمش زده و گفتم:  یاو متعجب بود. بوسه  

مامان و بابات باهات   (انقدرانهدر)برم!  (قربونتهربونت)»

تو   (اگهاهه). (ه بیعجعهیبه)برات  ( زایچحیها) نیا ،مهربونن

  یعاد  ( این رفتارا براتگهید دیهه) یما بود  (خونهحونه)

 میشد.«

گفت:  یبا ناراحت ستاره  

«زنن؟یتون مکتک  ،مگه هنوز هم داداشات»  

خوردم. م یاز چا یکم  

  (ی کییهی)به   ( روتشسششتش) ( ناز  ناه) د یبا  (روزرو)هر »

افتاده   (نجمهنحمه) (جونحون)به  (روزید دیرو)نشون بده. 

مردا ، (ید یخند حندیدی)بلند تو مهمونی   (چراحرا) ، کهبود 



  (ر یگهیر) (گهی د دیه) (روزرو) هی دن؟یشن ( روصداتهدات)

  (کوچههوهه)دم در  (چراحرا)، (سودابههودابه)داده بود به 

  (چند حند)  ننت؟یبی م شنی مردا رد م  ،(یستادیواوایتادی)

  (ازاَ) ( یک ییهی) (یعروسعروهی)  ش یپ (روزرو)

بعدش افتاد به جون من   م،یرفته بود  (هاهیهمساها)همهایه 

 (یروبوسروبوهی)  یبا فالن (چراحرا) (هکهه)

اد؟ینم  (خوشمخوهم) (ازشاهش)من   ، (یکرد هردی)  

شکالت را تعارفم کرد.  ظرف  

که   یکمتر دور و برش باش ، یکن یکن ازش دور یسع»

 نتونه به پَر و پات بپیچه.«

شکالت را باز کرده و آن را دهانم گذاشتم. کاغذ   

  (خونهحونه) حبح)صبح( تا عهر)عصر( ( کههه)من »

  (نخنح)همش تو  (کههه)  هبعد هم اون .( ستمین نیتم)

( یه  گردهیمهرده)می و دنبال بهونه  (ماست مات)

. باور  )جوری( آهارمون)آزارمون( بدهحوری

  (ازاَ)نشده با آرامش  ( روزرو) ه ی (یکن ی نمهنب)نمی 

  (کنهی مهنه)می  ( یکارهاری) هیم.  یبش داریب (خوابحواب)

  ( مثالً مهالً)بلند شم.   ( قلبهلب)با وحشت و طپش  شهیهم



باال   ( روونیزیتلوتلویون) ( یصداهدای) هوی (امروزامرو)

  پتاپ و تو ( قلبمهلبم)  ( یکهی)تا  دم یترس (چنان هنان) ،برد 

« .(کرد یمهرد)می   

  وهیشده را به آشپزخانه برد و ظرف م یاستکان خال، شد  بلند 

آورد.دستی همراه خود با پیش را   

  لیفام  یرفتارا  اد ی یخودم هم گاه !بگم؟ واال یچ دونمینم»

همه بهشون خدمت   نی. اخورمی حرص م  فتمیشوهرم م

تر  . اون موقع من هم بچه سال اومد یشون نمبه چشم  کردمی م

حاال   ی. ولستین یرفتارشون از رو دوست دمیفهمی نم ،بودم

به خرج   یمن چقدر صبور ،شم یدارم متوجه م یکی  یکیتازه 

کردم  که باهاشون تو یه خونه زندگی می تو اون پنج سال  دادم

«دووم آوردم.و   

که مشغول  رفت بلند شده و کنار خواهرش می پا  یاز رو سبا

بود.  فشینوشتن تکال  

  د یبا  (کارهار) ( ی چهی)من  مونمی م  (ی گاههاهی) (آخهآحه)»

باشه؟   (درستدرت)داداشام  (نظر نهر) (ازاَ)تا  (بکنم بهنم)

بدم،   (جوابحواب) رمیم (خورهیمحوره)می   (زنگ هن)تلفن 

  یای، بدو بدو م(خطحط)پشت   ( هیکهیه)ها!   (گه یممیهه)



  (گهیممیهه)  ،یبرندار (اگهاهه) ؟یبردار رو یگوش

  (جوابحواب) (ستیننیت)  (خونهحونه) نیتو ا  (یک ییهی)

  (سازشهاهش) (کدومهدوم)آدم به   ( خبحب)بده؟  رو تلفن

«؟ه(برقصبرهه)  

جواب داد:   لحنی با مزهبا   

«!ی به ساز بندر»  

  م؟یخند ی ما چرا م دند ی. سبا و سمانه نفهممیدو به خنده افتاد  هر

شان آمد. مشغول دانه کردن آنها هم همراه ما لبخند به لب یول

:د ی پرس نیانار شده و در همان ح  

«؟یا تموم شد  یر یم  هم باز  رو ت یدرمان گفتار»  

االن   ،دو بار بود  یاهفته  لی اوا، حاال حاالها باید برم. آره»

  (که هه) ( یروزروهی) ( ازاَ)بار.  هی یاشده هفته

  شرفتم یتو پ (ی لیخحیلی) ،( دمیخرد حریدم) (واکمنواهمن)

«.(کردههرده) (کمکه َم)  

« .و کلی اذیت شدی ی داشت انیاون هم که جر سر»  

با پول  ه(خوبحوبه) ؟ بینیآره. تو رو حدا)خدا( می»

  د یهم با (جوابحواب) ،بودم (هد یخرحریده) (خودمحودم)



  (رسمیم میرهم) ( تا ترسمترهم)  (ازاَ)دم. دا می  (پسپح)

  (یصندوقهندوهی)تو  ( رولمیوساوهایلم)همه  (خونهحونه)

هم دو   عد ب ،(کنم ی ممیهنم) (می قاهایم)  (دمیخرحریدم)  (کههه)

بره هوا بی مبادا  ،(کنم ی ممیهنم)  (ه  قف ) ههفل (سههه)

  (سودابههودابه)هم   (بازبا). (شونسراغشون)  راهه  

)  (سر  هر)رهیم ی بش ( غافلهافل)تا  (گه یممیهه)   (وقت  وهت 

تا   (کنهی هنه)ممی و رو  (ریزهیر) و همه رو   (ت کتابا)تهتابا

به من   شهیهم (انگار انهار). ارهیب  (ر یگهیر)من   (ازاَ)آتو  هی

  ( ازماََهم) (ییخطاهتایی) هی ه(منتظر منتهره)داره و  (شکَشح)

و   ( کنههنه)  ( چماقح)ماح   رو ، تا اون(بزنهبهنه)   (سرهر)

« .(سرم هرم)تو  (بکوبهبهوبه)  

همه چهار   نیباز هم ا ،یکج نذاشت رو وقت پات  چیه»جالبه 

« پاد؟ی رو م تو و خواهرات یچشم  

 ( خودشونحودشون) (قولهول)به    (مثالً مهالً)»

اما   . بدن (خرجَحر)به  (رتی غهیرت) (خوانیمحوان)می 

 (هیتوصتوهیه)به   ؟(یجور حوری) (چههه) دوننی نم

 بلند  بلند  شش،یپ  رمی م (کههه)  (ی دکترد ت ری) ( خانمحانم)

و   (کنم هنم)  ن یتمر (که هه) (خونم ی محونم)می ( کتابهتاب)

  ( چراحرا) (گه یممیهه) اد ی. مرو بشنوم (خودمحودم)صدای 



خوای( پهرای)پسرای(  حوای)میمی  ؟(یخونیم حونی)میبلند 

از   ( روکتابهتاب) ای همسایه هدات)صدات( رو بشنون؟

  ( هیچحیه) نیا ( گهیممیهه) ( وقاپهی مهاپه)می  (دستمَدتَم)

بعد   حوره(.حوره)نمیبه دردت نمی  ؟(یخونیمحونی)می 

 ا ی.  (بخونهبحونه) (خودشحودش)تا  (اتاقشاتاهش)تو  برهی م

 ؟(یخونی محونی) می همه رمان  نیا (چراحرا) (گه یممیهه)

ت)مغزت( رو هراب)خراب( هرده) «کرده(. َمه   

و همراه نمک و   ختهیر یان شده را درون کاسهاد  یانارها

دستم گذاشت.  یگلپر جلو  

  یحرفا تموم نیا. یخورد  حرص  یهر چ هبخور! بس»

« نداره.  

دهانم گذاشتم.  یو قاشق دهیانارها پاش ینمک و گلپر رو یکم  

  ( ایمی کهیمیا)  (حکم )م ه  محبت برام  (ستارههتاره) یدونیم»

  (غرقح) هر ( روخودمحودم) (انقدرانهدر). پیدا کرده

  ی برا (مختلفمحتلف)  یهاتی و فعال ( کردمهردم) (کار هار)

به   ( کمترهمتر)  ( کههه) ( کردمهردم) (جورحور) (خودمحودم)

  ( سرهر) (ازاَ). ( کنمهنم)فکر   ( زایچحیها) نیا



دنبال   اهامیتو رؤ کسی(بی )هیهو بی  (ی ناچارناهاری)

« .(گردم ی مهردم)میو آرامش  (یدلخوش دلحوشی)  

گفت:  یبا خنده و شوخ ستاره  

 ی و جذاب و مهربون و عاقل با موها بیتهمون پسر خوش»

« لَخت؟  

!  (گهید دیهه)  (نکننهن) (مسخرهمحره)  (ستارههتاره)»

رو بهت   (زای چهیها) (یبعضبعهی)   (یکنی مهنی)می  مونمیپش

« .گمیم  

گذاشت. م یزانو یمهربان شده و دستش را رو لحنش  

نه به خدا! قصدم مسخره کردنت نبود، فقط خواستم باهات  »

«.ی ایب بیرونحال و هوا  نیکم از ا هیکنم   یشوخ  

انار برداشته و   یهاپوست  ینیرا به همراه س ی خال یهاظرف

 گفت: 

  . همونجاکنم یدرست م  باید شام .تو آشپزخونه می بر ایپاشو ب»

« .میحرف بزن با هم    

  ک یدم. ش شیو مشغول تماشا ستادهیدرگاه آشپزخانه ا کنار

 لحظه برگشت و نگاهم کرد. 



«تو فکر؟ ی شد دوباره؟ رفت یچ»  

  (سمینوی منویهم)می  یمطلب ای  گمیشعر م (یچ حی)من هر »

با   (ی گاههاهی). ه(یالیخحیالیه)همون آدم  (مخاطبم محاطبم)

  (روز رو) هی ( اگهاهه) ( کنمیم میهنم) (فکر فهر) (خودمحودم)

  یبرا شه؟ی م  (ی چحی) بیاد، (م یزندگهندهیم)تو   (یک ییهی)

«؟ (بگمبهم)شعر  تونمی اون هم م  

«.ی کن دا یهست پ قت یکه ال رو یاون یبتون  دوارمیام»  

نوشتم   (دکتردتر) ی برا (تشکرتشهر)نامه   هی  (یراستراتی)»

  (چاپشحاپش) ماهان تا   (مجلهمحله)  (فرستادمفرتادم) و 

  نهی معا یبعد برا (ی سرهری) (خوامی محوام)می . (کننهنن)

و نشونش بدم.« رو براش ببرم (مجلهمحله) ،ششیرفتم پ  

ها گذاشته بود و حاال  بچه  یکه برا ی کوچک انار یهاکاسه

برداشت.  شانیخورده رها کرده بودند، از جلو مین  

. از  شهی. حتماً خوشحال مکنیمی  یکار خوب  خیلی! نیآفر»

  خوانی گرفتن م  میخواستگار سودابه چه خبر؟ باالخره تصم

«کار کنن؟ یچ  

  (.یخواستگارحواتهاری)  انیشده ب (قرارهرار) اونا که »

 (خرداد حرداد)امتحانات  (سودابه هودابه) (منتظرنمنتهرن)



  (سودابههودابه) . اما (بذارنبهارن) شیبعد پا پ  ،بدهرو 

«بده. (یجوابحوابی) ( چهحه) دونهی، نمهمردد   

شان مشغول برداشت و بعد از شستن  ین یزم ب یچند س ستاره

شد. ی ریپوست گ  

« ؟هچرا مردد  گه؟یم یچ»  

  (مونچشممون)حشم مونههم (راستشراتش) (، خبحب)»

  یه وهت)وقت(  ( میگ یممیهیم). (دهیترسترهیده)مردا  (ازاَ)

  ن یهم هیشب ، فته یب  (رمونیگهیرمون) ( یکییهی) (نکنه نهنه)

  (ازاَ) (خوشحوش)آب  ( نذارهنَهاره)باشه و  مونداداشا

« بره.  نییپا (گلومونهلومون)  

االن شوهر من یه کدوم از این   . شنیهمه که مثل هم نم»

«رفتارای برادرات رو نداره.  

با   مینیشی م ی . ه(گمیم میهم)بهش  رو  ن یمن هم هم»

  ه ی یرو رو هاشیو بد  ( ی خوبحوبی) (گهیهمد همدیهه)

تر بشه تا راحت  ( میسینوی منویهیم) می  (کاغذ هاهَ)

اون طرف مدام با   (ازاَ) . (گرفتهرفت)  (م یتصمتهمیم)

  ی( چ حی)اونا  نمیبب ، (هستمهتم) ( ریگ یپپیهیر) (ثهیحد حدیهه)



 (خواهانحواهان) (چقدرحهدر). (کننی مهنن)هار)کار( می 

؟«(هستنهتن) (خواهرمحواهرم)با  (وصلتوهلت)  

همه   نیکه ا  هبرات مهم یل یسرنوشت سودابه خ همعلوم»

«؟یهست دنبال ماجرا  

  (فاصلهفاهله) (چونحون) (سودابههودابه) من و »

با هم   (ه یبقبهیه) (از اَ) شتری، به( کمهمه) (مونی سنمون)هنی

  (ی گاههاهی)  (راستشراتش).  (م یهستهتیم) (ی م یصمهمیمی)

  (خواهرامحواهرام)داداش   (کنمی ممیهنم) ( فکرفهر) 

  (که هه) (انقدرانهدر)  ؛(خواهرشونحواهرشون)تا  (هستم هتم)

  ،شهیوقت با داداشام دعواشون م. هر (فکرشونمفهرشونم)به 

هپر)سپر(   و (ندازمی منداهم)می (جلوحلو) ( روخودمحودم)

  شی. پ(نمهنم)کدفاع  هشون)ازشون(بالشون میشم، تا بتونم ا

 (اندازهانداهه)به  یطور  نیهم ( گمیممیهم) (خودمحودم)

  ،(کشنیمهشن)می   (ی سختَهتی) ارند  (ی کافهافی)

  (شونخوردنشون)حوردن (کتک هتح) (گهید دیهه)

« ؟(هیچحیه)  

«ها رو بدونن.محبت نیها هم قدر ااون یکاشک»  



  (کم هم)برام  ( ی)چ یحتا حاال  (که هه) (سودابههودابه)»

  (خاطرحاطر)بار به   (نیچند حندین). (نذاشتهنهاشته)

  (لمیوساوهایلم)به  (جاللحالل) (نذاشتهنهاشته) (نکهیااینهه)

. اما  (خوردهحورده) (کتکهتح)  (،بزنهبهنه) (دستَدت)

  ( روجلوشحلوش)بتونه  ( وقتوهت)هم هر  (باز با)

  (دستمدتم) (ازاَ) ( یکارهاری). من هم هر (رهیگیمهیره)می 

  (غیدر دری) (شیخوشبختحوشبحتیش) ی برا اد یبرب

« .(کنم ی نمهنم)نمی   

 »خوش به حال خواهرات که همیچین حامی دارن.«

را درون سطل   ینیزمب یس یهااز جا بلند شد. پوست  ستاره

زباله انداخته و با برداشتن رنده از کشو کنار دستش، شروع  

کرد.  شیرو ی جلو ینیدرون کاسه چ هازمینی سیب به رنده   

حاال که   .انتخاب کرد برای دبیرستانش  هم رو  یرشته خوب »

  یبرا تونهی م ، یاطیخهمین مهارت با  هدرسش تموم شد 

« راه بندازه. یخودش کاسب  

  (کنه هنه) یهمون اول با شوهرش ط ( گفتمهفتم)آره، بهش »

بهش بده.   (کردنهردن) (کارهار)کار)  (اجازهاحاهه) (کههه)



 (خوندهحونده)  ی هه)که( درس (حداقلحداهل)

« نمونه. (جهینتی بنتیحه) بی  

مورد   هی یتو هم بتون کنمی خوشبخت بشه. آرزو م دوارمیام»

«. یکن دایخوب پ  

  (زخمهم) همه  نی، ا(نخواستمنحواتم)من شوهر »

نگاه  (ی وقتوهتی). هینشونم، برام کاف  (زبونهبون)

  (خودمحودم) ی و آشنا رو رو لیفام  (زیآمترحم آمی)ترحم 

به  دولبه ر یبا شمش ( کنمیم هنم)می  (احساساحاه) نم،یبی م

  (مکهیتم)تیه  ( کهیتتیهه)افتادن و دارن  ( جونمحونم)

اون همان)زمان( هه)که( مدرهه)مدرسه(  . ( کننیمهنن)می 

اولیاء   (انجمنانحمن) دعوت یهانامه  شه یهمرفتم، می 

و به   (کردمی مهردم)می رو پنهون   (مدرسهمدرهه)

مبادا  (کههه) ،دادمی نشون نم (مخونوادهم)حونواده

  ( یوقتوهتی). (کننهنن) ( رمیتحقتحیرم) (خوانببحوان)

  (دنیپرسیم پرهیدن)می  (ازم اهم) (امیکالسهم هالهیام)هم

  هی شهی؟ هم(مدرسهمدرهه)اومدن   (تنوادهوخت)حونواده

و بهشون   (کردم ی مهردم)میهم  (سر هر) (ی دروغدروهی)

  شمیدعوت م یمهمون (ییجاهایی) ه ی. (گفتم ی مهفتم)می 

و   (نگاهنهاه)با  (نکهیااینهه)نرم، تا  دمیم  (ح یترجترحیح)



  دنید  (ازاَ)هم  (هنوزهنو)بدن.  (آزارمآهارم)حرفاشون 

  (یجلوهلوی) (کههه) ییهال یو فام ( ه یهمساهمهایه)

  (خوردمحوردم) ( کتکهته) (شونچشمشون)هشم

( و حودم)خودم( رو  کشمی مهشم)می  ( خجالتححالت)

« .کنم( هنم)می هایم)قایم( می   

  ،که دست روت بلند کرده یاون ؟یخجالت بکش د یتو چرا با»

تو چه گناهی داشتی که بخوای جلوی   خجالت بکشه. د یبا

«شون نباشی.چشم  

.  (ست یننیت) (شونالیخشون)حیال  نیع (کههه) این آدما»

 برشون و و دور ننیبی م رو ( خودشونحودشون) (فقطفهط)

به   (شونعقلشون)عهل  (هایلیخها)حیلی . رو

  رو هامییتوانا  (وقت وهت) (چی ههیح). ه(شونچشم شونه)حشم

  هدرت)قدرت( . به استعداد و(نکردننهردن)باور 

همه   نیندارن. ا  ( یکار هاری) (محافظه م)حافهه 

،  دمیم (انجام انحام) رو ( آقامآهام) یادار  ( یکاراهارای)

  ( فقطفهط) نداره.  تیبراشون اهم صالً()ااهالً 

  (فکرفهر)و  ( ضعفمهفم) (نقطه نهطه)به   (دن یچسبهسبیدن)

  (لحاظلحاه) (ازاَ) (چونحون) ( کننیمهنن)می 



همه    (پس )حپدارم،  ( مشکلمشهل) (ی گفتارهفتاری)

. ه( ناقصناهه) ( زمی چحیهم)  

 

 ****** 

شرکت در جلسه   یو صبح زود برا د یکنکور فرا رس زمان

در جلسه حاضر شده  یشدم. سرحال و پرانرژ داریامتحان ب

، استفاده  داشتم اد یسال خوانده و به  کی نیا  یو هر آنچه ط

 د یگرفته و با عشق و ام پلمید   ی که با هزار بدبخت ی. منکردم

خروج از جلسه امتحان و  به محض .در کنکور شرکت کردم 

با ذوق  ،ساعت انتظار پنج که بعد از چهار ییهاخانواده دنید 

زحمات آنها   جه یشان رفته، تا از نتو شوق به سمت فرزندان

کس منتظر من    چیکرد. چرا ه  دایغم به دلم راه پ ،مطلع شوند 

  یمن برا نداشتم؟ چرا درس خواندن   یهمراه چینبود؟ چرا ه

 یااعض یمن برا نداشت؟ اصالً چرا وجود    تیاهم یکس

بود؟  ارزشیام بخانواده  

ولی برای فراموش کردن غم و اندوه خود در جنگ بودم.  با

  از دکه روزنامه فروشی مجله ماهان را مسر راهاین غصه، 

دکتر   ی آقا یکه برا  یچاپ شدن نامه تشکر دنیبا د  م.د یخر



دور   ،از افکار آزار دهنده ینوشته بودم، توانستم کم انیفیشر

   به دکتر  یآقا و دیدن ماهانه نه یمعا یشوم. روز بعد برا

منتظرش   .در اتاق عمل بود وقتی که رسیدم، رفتم.  مارستانیب

 .مجله را نشانش دادم دیدنش آمد. به محض رونیتا ب دممان

اشک به چشمش   یاز خوشحالبعد از خواندن متن چاپ شده،  

. با ذوق به طرف همکارانش  گرفت ی آمده و نگاه از مجله نم

نشان داد. استادش با  انشک یکایبه  اقیرفته و مجله را با اشت

و تشکر از او    ر یتقد  ی که برارا مطلب درج شده  ،صدای بلند 

خواند.نوشته بودم،   

 

 _______________ 

 

 قدردانی یک بیمار از دکتر 

 

...... طی    ساله از شهرستان ۱۸، نیاخانم طهورا مهدوی

، جراح گوش، حلق و ای از آقای دکتر علیرضا شریفیاننامه

که با عمل  بینی بیمارستان امام خمینی)ره( شهر ...... 

شان وجود داشته، ماهرانه نقص عضوی را که در صورت



  جالعالل عدم تمکن مالی از دریافت حقیترمیم کردند و به دل

ته نجات  رشنظر نمودند، تشکر کرده و او را فهم صرف 

 نامیدند.

ام اند که بر اثر نقص عضو روحیهدادهنیا توضیح خانم مهدوی

تر مراجعه و  که د را از دست داده بودم که به وسیله آشنایی ب

ام.  ای را شروع کردهبا ترمیم نقص عضو اینک زندگی تازه 

ما هم از همه فرشتگان نجات در هر لباسی که هستند و به  

. کنند، متشکریممردم خدمت می   

 

 شکر نعمت، نعمتت افزون کند. 

 

_______________________ 

 

گفت:   ردکت یرو به آقا  ،بعد از اتمام خواندنش  

که ازت   یت و تشکر از کار   ضیمر  تیبه خاطر رضا»

. هدف  رمیگی ازت نم رو داشته، امتحان آخر دوره تخصصت

و   یگرفت اد ی خوب  رو درسات می نیکه بب  هنیاز امتحان ا



تا   ض یمر هی  ی نه؟ وقت  ای ید یهات رو درست پس مآموخته

 سه،ینوی م  رنامهیکه برات تقد  هیحد از کارت راض نیا

و دیگه نیاز به امتحان   یپس داد  وبخ رو امتحانت  همعلوم

 مجدد نداری. موفق باشی!« 

اش زده و با لبخند از ما دور شد. دکتر به طرفم  به شانه  یدست

کامل   نهیبرده و بعد از معا شآمد و مرا همراه خود به اتاق

 گفت: 

«؟یدار رو شی. آمادگی انجام بد  د یبا  گهیعمل د  هی»  

  ا اطمینان اما هنوز ب کرد،یم   گرید  یصحبت از عمل یگاه

تنها به فکر   ،نام عمل دنیبود. با شن زدهن از آن یحرف

از   توانممی  چطور بار نیآن افتادم، که ا یهانه یپرداخت هز

: دمیناالن پرس یاافه یبا ق ام؟ یپس آن برب  

  (کجاهها) (ازاَ) رو (شنه یهزش)ههینه ندارم،  یمن پول یول»

«؟ (کنمهنم) نیتأم  

:د یجوابم تنها پرس در  

به اندازه کرایه اومدن  ؟یندار  فتیهزار تومن هم تو ک یعنی»

« پول داری؟ بیمارستانتا   



جواب دادم: با ناباوری   

تونم  می  !آره دارم. ( کههه)تومن  ( هزارههار) (!چراحرا)»

.« (اینجااینحا)بیام تا   

گفت:  یخونسرد  با  

  یزی. غصه چبیمارستان  ایتو فقط ب ه، یکاف نی هم  !خب پس»

«کارا با من. ه یرو نخور، بق دیگه  

کارها را خودش به عهده گرفت و نه تنها آن  یواقع تمام  به

کمک   ی را هم برا یهزار تومان را از من نگرفت، بلکه مبلغ

گرفت که   میبرا  ی ستیاز بهز یاگذاشت. نامه   فم یدر ک  یخرج

  حتی .بدهند عملم به من  یوام برا ی مبلغ مرا معرفی کرده تا

کنم.   نهیهز مارستانیمخارج ب یرا هم اجازه نداد برا مبلغ آن

اتاق و   نیا ییالزحمه عمل نگرفت و به تنها حق یالیخودش ر

امضاها را   ،ی نگارو نامه  یباز یآن اتاق رفته و با پارت 

که در آن   یانجام داد. عمل ییرا به تنها  مراحلگرفته و همه 

داشته  نهیحدود هشتصد هزار تومان هز  ممکن بود  زمان

هشت هزار تومان هم خرجش   د یبه حداقل رسانده و شا ،باشد 

.شد ن  

 ******* 



وارد خانه  ،که انجام داده بودم ییدهایخر  لونینا نیچند  با

چه چیزهایی   بفهمند  تا دورم جمع شده با کنجکاویشدم. همه 

:د یپرس ،هالونینا ی؟ اول از همه مادرم در حال وارسامخریده  

« ؟یاز کجا آورد  روها این از کجا اومده؟ پول  نایطهورا ا»  

خوردم. به درگاه  آب یوانیطرف آشپزخانه رفته و ل به

گفتم:  آشپزخانه تکیه داده و  

  (کرد هرد) ( کمکهمح) انیف یشر ( دکتردهر) (یآقاآهای)»

، اما  ( گرفتمهرفتم) ( یستیبهزبهیتی)  (ازاَ)وام  ه یعملم  یبرا

برو  ( گفتهفت)برنداشت.   رو ( شیچیههیهیش)

  (مقوی )مهوی  (یغذاَههای)و   (مرغ م رح)و  (گوشتهوشت)

داشته  (جونحون) عمل  (ازاَ) (قبلهبل)  (کههه)  (بخر بحر)

« .یباش  

به   م مادر یبودم با همراه  هد یرا که خر ییمواد غذا هیراض

 آشپزخانه برده و در همان حال گفت: 

«؟ یبخور یی خودت تنها یخوایهمه رو م  نیا»  

گفتم:  میهادر آوردن لباس حین  



نه   ، (دم یخرحریدم)  (خونوادهحونواده)همه  یبرا»

« .ییتنها (خودمحودم)  

بود،  دهایخر  انیکه در م ییهاپارچه  یبا خوشحال سودابه

: د یپرس شانیآورده و در حال وارس رونیب  

«؟ید یخر یک ی چه خوشگله! برا ه؟یچ هاپارچه نیطهورا ا»  

  یبرا  ( دمیخرحریدم) ( پارچهپارحه) ( کمهم) هی»

  (لباسلباح) ( یک هی)هر   نی. بب(لباسلباح) (دوختندوتن)

«.(بدوزبدو)براش  ،نداره  ( مناسبمناهب)  

بیرون    فمیمانده بود، که از ک ی از مبلغ وام باق گر ید  یکم

 آورده و به طرف پدرم گرفتم. 

  شه یش (خرجحره)هم  رو نیمونده. ا ( یباقباهی) پول  نیا»

 هاششهی که ش ییاون درا یبرا (.ید کن) ید اتاها)اتاقا( هن

«. (شکستهته)شه  

خانواده و خواهرانم بودم، که    تأمین نیازهای  به فکر  ی قدر به

 ایذرهکرده و  نهیهز شانیآخر برا  پول وام عمل را تا لایر

  ،قبل از عمل  یکه روزها ی. طور گذاشتمن ی خودم باق  یبرا

عمل آماده شوم، تا   یخورده و برا یمقو یآنکه غذا ی به جا

، سرخ شده بود   ازیتنها گوجه و بادمجان و پ میروز غذا نیچند 



که از محصوالت زمین خودمان بود و توان خرید غذای 

نداشتیم.  بهتری   

توانم را  به فکر آسایش خود نبوده و تمام   چ گاههیآنکه  با

دان نه تنها قدر بردم،خانواده به کار می  اعضای رفاه برای

حاضر نشدند به خود زحمت داده و تا  ی حت ؛نبودند  میهاکمک 

 ،سال بود  انی. با جالل که سالند یا یب ادتمیع ی برا مارستانیب

  هایشو فحش و کتک ردادنی جز گ یارتباط نیکوچکتر

  خواهرانمن و و کمتر با  زن داشت با آنکه ی نداشتم. مجتب

که   ی زمان .بود ن دارمیحاضر به د  ، او همدرگیر میشد  دیگرم

  ی بستر مارستانیعمل دوم در ب یشده، برا  نییتع  خیدر تار

دکتر   یعمل با آقا  نیکرده و در ا امنه یکه معا  ییدکترها ؛شدم

گفتند:  به من داشتند، یهمکار  انیفیشر  

قبل رو  نیماست ا فهی. وظهتنها پنج درصد  تیشانس بهبود »

که انتظار معجزه نداشته  م یگوشزد کن ضی به مر از عمل 

«باشه.  

  به دوباره ،یقبل  یهاباعث شده بود که ترس شان حرف  نیهم

سراغم آمده و با وحشت پا به اتاق عمل بگذارم. در عمل اول 

درصد  ۴۵ نزدیک آن سری  اما ،ها گفته شد حرف  نیهم هم



  شیمثل دفعه پ انی فیدکتر شر  یهم آقا  بار نیداشتم. ا یبهبود 

دستانم را در   .شوم، کنارم بود  هوشی تا لحظه آخر که ب

گرم و مهربانش   یداد. صدامی یمن دلدار هدستش گرفته و ب

. خواند ی م برایم آرامبخشی بود که ییالال ییگو ، کنار گوشم  

  شیپنج درصد که اگه عمل خوب پ گنیخاطر م نیاونا به ا»

به خدا  دتینداشته باشه. اما تو ام یابهشون گله ی نرفت، کس

از پنج درصد به   شتریمن ب. یشیباشه. مطمئنم خوب م

«وجود نداره. ینگران ی جا چی. هدوارمیام تیبهبود   

هم   (باز با) (خوامی نمحوام)نمیمن  ( دکتردتر) (یآقاآهای)»

  (ی اد یزهیادی) د یباشم. با ام  (قبلهبل)  (مثلمهل)

  ( انجامانحام) (گهید دیهه)عمل  هیشدم دوباره   ( حاضرحاهر)

  (چقدرحهدر) (امروزامرو)تا   (کههه) د یدونی بدم. م

رو تحمل   ییدردا (چهحه)  ؟(دمیکشهشیدم) (زجر هر)ه

  هم االن ب نیهم ،شمینم (خوبحوب)  (اگهاهه)؟ (کردمهردم)

  (مثلمهل) یول رم،یبم دم یم ( حیترجترحیح). (د یبگبهید)

« نباشم. (گذشتهههشته)  

به   یبا فشار اندک دستش را روی دستم گذاشت. کرده و یاخم

گفت:  ییدلجو یدستم، برا  



« ...گم ی همه بهت م نیا ؟یباز که حرف مردن زد »  

  یخبری چون به عالم ب د،یبه گوشم نرس گرید  ش یهایدلدار اما

بابت   امیضعف بدن لیکه به دل ییهوشی. به بودمفرو رفت

تا دو روز بعد از عمل ادامه داشت و  بنداشتن تغذیه مناس

  ؛داشتند  یبه بهبود  د یدرصد ام ا پنجکه تنه ی. عملیدار نشدمب

به   پیشرفتمیزان  بوده و اریشانس با من  ،خواست خدا هب

و کمی از دردم کم  که به هوش آمدم  ی زمان .د یدرصد رس ۸۰

: پرسید  دکتر با لبخند شده بود،   

حاال امتحان کن   ؟ یبگ یتونستی کدوم حرف بود که قبالً نم»

«؟یتونی م نیبب  

که گفتم:  ،تلفظ کنم توانمی حرف »ج« را نم  میبگو خواستم  

«جوجه!»  

توانسته بودم »ج« را   یکه به خوب میصدا دنی هم از شن خودم

زده شده و اشک شوق به چشمم آمد.  متعجب و ذوق ، تلفظ کنم

از دکتر تشکر کرده و گفتم:  زیکری  

« جبران کنم. رو تونزحمات  یچه طور دونمینم»  

   به رویم زد. با خوشحالی لبخندی



«کن.  یفقط خوب زندگ  ،ستیبه جبران ن یازین»  

 عمل نیدر اصل از پارسال که شما اول ،من  یواقع یزندگ»

که حالم بهتر   چند وقتشروع شد. بعد از  ،د یانجام داد  رو

دنبال کنم.   رو  قمی رفتم کالس شعر ثبت نام کردم تا عال، شد 

« هم با کمک استادم نوشتم. رو اون متن  

  شترتیب  یهات یخبر موفق  دنی! منتظر شنهیعال یلیخ»

   «هستم.

خانم، زن   سهیتنها کمک حالم نفهم  باز  در عمل دوم

  یبستر مارستانیام بود. بعد از سه روز که در بپسرعمه

تا  آوردند ی را م  ی بودم، مرا به خانه خود برده و هر روز کس

  یک یهم که به خانه خودمان برگشتم،  یسرم بزند. وقت میبرا

کار   یمانروستا یام که در بهدارعمه  یهااز عروس گرید 

را به عهده گرفت.  فهیوظ  نیا کرد،ی م  

دکتر   دنیبه د  نهی معا یبرا  کبار یاز آن هر سه ماه  پس

 یروانشناس دگاهیاز د  ،من ت  ی زیهر بار در کنار و . رفتمی م

  شتریمطالعه ب ی برا یی صحبت کرده و کتابها  م یبرا اغلبهم 

  ی ماجرا هیشب  ییدر کنارش ماجراها .کرد می ی به من معرف

و با  کرده ف یتعر  میبراکه دفعه اول گفته بود،  «یتی»ا



.  داد ی را در من رشد م یبه زندگ د یام ،هاالمث نیاستفاده از ا

  یریادگی به  یاد یز  یاقیاشت ،باعث شده بود  شیهاحرف 

مطالعات سبب شده بود، بهتر   نیکرده و هم دایپ یروانشناس

  یبه زندگ یشتر یخود را شناخته و بتوانم با اعتماد به نفس ب 

 ادامه دهم.

وضعیت   ،های زیادی را از سر گذراندم تا حرف زدنمسختی

که برایم   کارهای بعدی. و مانند دیگران شود  پیدا کرده عادی

 .کامل بود هوشی به صورت سرپایی و بدون بی انجام دادند،

دیدم که تیغ جراحی را درون دهانم فرو  های خود می چشم  با

  و دردهایی هاگرسنگی های اضافی را ببرند. ده تا گوشت بر

تا چند سال بعد از   .خواهد رفتهیچ وقت از یادم ن ،که کشیدم

تا بتوانم   مجبور به پیگیری گفتار درمانی بودم ،آخرین عمل

 نحوه صحیح ادای حروف و کلمات را آموزش ببینم. 

زمانه با من   گویی اما با وجود همه مشقاتی که تحمل کردم، 

  یسپر یروزگارم به خوش دادی سر جنگ داشته و اجازه نم

 جهینت ،ازدواج سودابه ی برا امو پیگیری  ن همه تالششود. آ

 ،لیسبب وصلت خواهرم با اسماع امیانیو پادرم د یبخش

وصلت  نیبابت ا یشد. اما مجبور شدم تاوان سخت میپسرعمو

عالقه   گریکد یشدت به  هکه ب یپرداخت کنم. از تنها خواهر



  رای ز .کندمی به اجبار دل م ، باید میبود  یمیداشته و با هم صم

تر بتوانم با  برای آنکه راحت مرا نداشت. دنیشوهرش چشم د 

  م بقبوالنم خود به   مجبور شدماین دوری و جدایی کنار بیایم،  

  کسی  بار با . هر و به کسی دل نبندم شدهاز همه متنفر  که

به شدت از   پیدا کردم، بعد از مدتیعالقه به او  دوست شده و

دنبال پیدا . پس همان بهتر که هرگز اش ضربه خوردمدوری

 کردن دوستی نباشم. 

 ******* 

ش را مرتب  لباس  دامن کنار خواهرم ایستاده واتاق عقد  در

که شوهرش داخل شده و با  رند،یتا از او عکس بگ کردممی 

رو به من گفت: ت یاخم و عصبان  

!«نزنبرو اون طرف! ولش کن! دست بهش »  

پر اشک و حسرت زده به خواهرم نگاه کردم. او  ی چشمان با

با او   یکرد  قمیهم با نگاهش به من فهماند که خودت تشو

 توانستمی چه مآید. حاال کاری از دستم برنمی ازدواج کنم. 

خواهرم را به کامش تلخ   یروز زندگ ن یبهتر د یانجام دهم؟ نبا

از اتاق خارج   یرفو بدون ح  ری . به ناچار سر به زکردمی م

و متعصب بود که فکر    یمذهب  یربه قد  لیشدم. اسماع



که با   از آن شود  مانعو اعتقادش  مانیحداقل ا کردمی م

. و ندانسته در موردم حکم دهد  جا شماتتم کند ناب  یهاقضاوت

 اما سخت در اشتباه بودم. 

 

 ********** 

 

خونه   یهم فرستاد  رو خواهرت ی! به سالمته خب مبارک»

« بخت.  

به زبان   ی ستاره کالم یدر برابر ابراز خوشحال نتوانستم

 یوانیبه آشپزخانه رفته و در حال آماده کردن لستاره آوردم. 

خنک گفت:  یفالوده طالب  

  ثمری ب تی ر یگ ی همه پ نیداد و ا  جه یباالخره زحمتات نت»

«نموند.  

شده و  یجار که از چشمم  ،بود  ییهاتنها قطرات اشک  جوابم

پرصدا شد.   اوشدنم توسط    دهیکه با در آغوش کش یهقهق  

« شده گلم؟  یچ رم، ی دلت بم یبرا یاله»  

:دمینال دهی بر دهیبر ،هیگر  انیم همانطور  



کردم... هر   ی ... سودابه... همه کاریخوشبخت یمن برا»

... برام انجام بدن...  گرانی که... دوست داشتم... د  یکار

...  وصلت  یبرا شون... شدم....  خواهرام کردم... من باعث 

  ....دهی.. به خونه خواهرم... راه نمرو حاال... شوهرش... من

حق   گهی م ... به هم نزدیک... بودیم...خواهری که... این همه

  ...م، یهست هیهمسا ... م، یلی... با هم فامی... بهش تلفن کنیندار

« .. محروم باشم..خواهرم  نیزتریعز دنی ... از د د یبعد با  

آرامم کند.  یتا کم د یبه پشتم کش ینوازش دست  

  ،مدت بگذره ه ی د ی! شا قربونت برم نکن با خودت ینطوریا»

« کم کم نظرش عوض بشه.  

که به دستم داد، صورتم   یآمده و با دستمال رونیآغوشش ب از

 را پاک کردم. 

 یمدام مادر و خواهرش تو گوشش بد  یوقت  ...؟یچطور»

 یادعا کنن؟ی م  فیو هزار تهمت پشت سرم رد  گنیم رو من

و صدها حرف نامربوط به من نسبت   شهیم شونیمسلمون

هستن و خواهرم کنارشون  ی! دلم خوش بود مذهبدنیم

از   شهیهم یبرا ،با ازدواجش  دونستمی اما نم . شهیخوشبخت م

« فراموشش کنم. د یو با کننش می محو میزندگ  



. اورد یب میآماده شده را برا وانیآشپرخانه برگشت تا ل به  

براشون  یو آزار تیمگه تو چه اذ  اد؟یآخه چطور دلشون م»

«کنن؟یکارا رو باهات م  نیکه ا یدار  

ستاره همچو   ی نشستم. حرف زدن برا یسالن رفته و کنج به

  سخت و آسانم ی دوست روزها ستاره بود بر آتش دلم. یآب

بود. در میان این همه   تارم هایروز روشن و شب قی. رفبود 

. بود  همه کسم تنهایی،   

تو خودم   ل یآشنا و فام یهاکه با تهمت  هبار نیچندم نیا»

از دستم در رفته.   گهی. حسابش د اد یو صدام در نم  شکنمی م

  کنهیترک بهش وارد م  هی یکی بندزده. هر بار   ی نیقلبم شده چ

جواب خدا رو  خوانی م یآخه چه جور کنهیفکر نم  نیو به ا

و به   شکننی م رو من دهیرنج کش  دل   نیا یبدن؟ چه طور

«ارن؟یخودشون نم یرو  

  یجلو ،رفتی م یرا که حاال رو به گرم  ی آب طالب وانیل

 دستم گذاشت.

ترسن  نمیآخه از خدا  گه؟یبهشون نم یچیه  ی شکیه یعنی»

 ندیده و ندونسته بهت تهمت میزنن؟« 



داشت و   رو از همه، هوام شتر یبهمیشه که   ی تنها کس»

سودابه بود، که بارها به خاطر   نیهم کرد یم  رو میطرفدار

مثل    ایبزنن  ی حرف کننی جرئت نم ای ه یمن کتک خورد. بق

  مردم  چیزایی که که نکنه  شه یداداشام تازه باورشون هم م

. چنان با آب و تاب در موردم  باشهراست پشت سرم میگن 

«.کنم ی خودم شک م بهخودم هم  ی که گاه  زنن،ی حرف م  

را بلند کرده و به دستم داد. وانیل  

  نی. راستش دهنم به نفراد یکم حالت جا ب هیبخور! »

رو هر   یعادت نداشتم کس م یتو زندگ وقت چ ی. هچرخهی نم

برام   یکنم. اما وقت نشیدر حقم کرده باشه، نفر یچقدر هم بد 

  شیدلم آت ،یزنی حرف م انت یاطراف یمروتی و ب ی از نامهربون

از جونت   یچ  ، آخهیو مهربون یمظلوم نی. تو به ا رهیگی م

خواهرت داره، که از   یبرا ی خوان؟ وجود تو چه ضرر ی م

«کنن؟ی محرومت م دنشید   

را   کامم یتا بلکه بتوانم تلخ ،خورده نیریش ع یاز آن ما  یکم

. از بین ببرم  

بره  دختر  هی ،دوننی ما بد م ی  ستاره! تو روستا یدونیم»

اینجوری   دختر به  یکار کنه. وقت هاهتو مغاز شهر و 



بندن و هر چی دوست دارن چشمشون رو می ،خورنبرمی 

  ،و طرف هی بَعله! حتماً خبر  کننی فکر م در موردش میگن.

. حاال  سکه صبح تا شب تو مغازه جنبهیسر و گوشش م

طرز فکرشون مثل  ،مادرشوهر و خواهرشوهر  خواهرم هم 

پیش خودشون  دیگه  .هشون به دهن مردمو چشم هیمیقد   بقیه

نمیگن که همه مثل هم نمیشن. نباید تا چیزی از من ندیدن  

کورکورانه افکار جاهلی رو حرف نامربوط نزنن. فقط همون 

«کنن. رار می تک  

 آه پر سوزی کشیده و ادامه دادم:

  ی تو زندگ تونمی م  ید یس. من چه امزنده د یآدم به ام ستاره»

  کننی طردم م ی طور نیم انکسا ن یکترینزد  یداشته باشم، وقت 

  ی که سع ننیبی م  رو همه ظاهر من ؟برنو آبروم رو می 

  دوننی اما نم  م.برخورد خوبی نشون بد  خوشرو باشم کنمی م

سرخ   یلیبا س رو  صورتم شهیهم  ؟به پاست یتو دلم چه آشوب

که    یراه ادرونم با خبر نشه. تنه از راز   یتا کس ،نگه داشتم

و سکوت بوده. چون  ی خفگ ، دهیها به فکرم رسسال نیا یتو

  یچه کودک دونهی کس نم چیه کشم؟ی م  یچ فهمهی نم یشکیه

« داشتم؟  یرنجدرد و پر  



دستانش گرفته و با محبت گفت:  انیدستم را م ستاره  

هم   یلیو تا هر جا که بتونم همراهت هستم و خ شهیمن هم»

. چون خودم هم  یکشی م االن و ید یکش یچ  فهمم ی خوب م

و سکوت گذشته. به دور از مهر و   یی تو تنها م،یدوران بچگ

و   ی که همباز یربدون خواهر و براد  ایپدر و مادر  محبت  

« همراهم باشن.  

گفتم: صالیاست با  

. من که  کنمی م یخواهرام فداکار یآخه من که دلسوزانه برا»

  یخودم گذشتم تا اونا مثل من تو سخت ندهیو آ یاز خوش

از خودشون   رو  من ینطوریرسمش؟ که ا  هنینکنن، ا یزندگ

« ؟برونن  

نگاهم کرده و با اخم گفت:  د یبا شک و ترد  ستاره  

« طهورا؟ یکار کرد  یگذشتم؟ چ مندهیاز آ  هیمنظورت چ»  

ام، ناراحت شده و  اگه ستاره بفهمد چه کرده دانستمی م

لحظه نتوانسته   نیتا به ا نی هم یسرزنشم خواهد کرد. برا

را   ام به او بروز دهم. نگاه شرمنده در این باره یزیبودم چ

  یمرتکب اشتباه متوجه شد،که به زیر انداختم، به خوبی  

گرش نگاه  توانستم در چشمان مالمتنمی  ام.شده ریناپذ جبران



مرا به گفتن   یترم یبار با لحن مال نیا رف بزنم. حکرده و 

ام گذاشته و وادارم کرد نگاهش  چانه  ر یز ستکرد. د  بیترغ

 کنم. 

بهت   ی کمک هی تا دیر نشده بتونم  د یشا ؟یکار کرد  یبگو چ»

« بکنم.  

را به دو طرف تکان داده و با تأسف گفتم: سرم  

 خوامی زدم. من نم رو دشیق گهینداره. اصالً د  هد یفا گهید »

بتونم   ی مثل من داشته باشن. هر کار یخواهرام هم، سرنوشت

از کارم هم پشیمون نیستم.« .دمیبراشون انجام م   

که   چی کار کردی جون به سر شدم! حرف بزن دختر!»

؟«روی گفتنش رو نداری  

«قبول شدم. یدانشگاه شهر کرد رشته حسابدار»  

گفت:  یزده و با خوشحال  یبرق  چشمانش  

همون رشته خودت   ه!خوب یلی که خ نیا وای! راست میگی؟»

« .هرستانیتو دب  

ادامه دادم: ی ناراحت با  



، حتی  رو آماده کرده بودم. مدارک، دفتر و کتاب یهمه چ»

«برم. که جمع کرده بودم رو هم  لباسام  

:مرا تشویق به ادامه کرد مکثی کردم که مشتاقانه    

چی شده؟«  االن مگه ؟بودم آماده کرده »خب! چرا میگی  

برگشت  ، میاون خواهر آخر نب،یز کم یروز خواهر کوچ هی »

  . ندارم و کفش  فی ک ،برم  مدرسه خوامی به بابام گفت امسال م

 ش رو باال انداخت وشونه  یتفاوتی کار کنم؟ بابام با ب یچ

  رو سرش و بهش گفت خب نرو مدرسه. اون هم بغض کرد 

من هم   دلم براش سوخت.خیلی نگفت.  یچیو ه نییپاانداخت 

گفتم خودم میرم سر  بهش شدم.  به دانشگاه منصرفز رفتن  ا

  ، برای مدرسهکار و پول میدم بهت که هر چی الزم داری

« بخری.  

سرم را بلند کرده و با جسارت   میهااز تمام شدن حرف  بعد 

ادامه دادم: یشتریب  

  یکی شنیکنم، اونا هم م تی من نباشم ازشون حما !ستاره»

خودم گذشتم، تا    ندهی. من از آپناهی خور و ب  یمثل من، تو سر 

  ییزایکه اونا بتونن به اون چ ارم، یرم سر  کار و پول در بب

َمرَدم و    هی کنمی احساس م یبرسن. گاه د،خوایم دلشون که



مرد   هیمثل  دونمیخودم م  فهیشون باشم. وظگاه  هیتک د یبا

تصور   اهامیتو رؤ  یگاه ی فراهم کنم. حت  رو ازهاشونین

دم.  میانجام براشون  تونمیم   یپسرم و هر کار ه ی کنم،ی م

اون  ، هبیکار ع نیا یچون دختر کنه،ی شماتتم نم  یکس گهید 

« .شهیوجودم جبران م یخألها یطور نی. انگار اه کار زشت  

چند لحظه   یچنان شوکه شده بود که برا میهااز حرف  ستاره

ام گرفت  خنده ،هاج و واجش افهیبا دهان باز نگاهم کرد. از ق 

 وانیو همانطور که هنوز نم اشک در چشمانم بود، با لبخند ل

صورتش تکان دادم.  یفالوده را باال آورده و جلو  

« ارم؟یقند ببرم برات آب »  

  تیخارج کرده و با عصبان  یزدگحرکتم او را از بهت  نیا

:د یتوپ  

بود که   یچه کار نیدختر؟ ا ست یتو مگه عقل تو سرت ن»

«؟یکرد   

ادامه داد: زند،ی از جا بلند شده و انگار با خود حرف م بعد   

  ی بر یتونی م باز هم  !نشده. اشکال نداره ریهنوز هم د  یول»

«شروع نشده. که . کالسادانشگاه  



را گرفته و   شی بازو ،آرام کردنش یبلند شده و برابه دنبالش 

 او را به طرف خود چرخاندم.

 شونهمون روز جلوی چشم رو مدارکمهمه ستاره من »

تنهاشون   و ت باشه جایی نمیرم حشون راکه خیال سوزوندم

  دوست ندارمبرم.  تونمو نمی خوامی نم گهی. د ذارمنمی 

خواهرام مثل من حسرت به دل بمونن. اونا خوشبخت باشن و  

. من براشون شدم کوه شمیخوشحال م م ه من ، برسن یی به جا

دونی وقتی داشتم وسایلم  نمی  کنن. هیبه من تکبتونن تا اونا 

کردن. انگار  با چه حسرتی نگام می  ،چیدمرو توی ساک می

دادن. بغض تو گلوشون بود و  شون رو از دست می حامی 

تونستن حرفی بهم بزنن.« نمی   

او بود که اشک به چشمش آمده و همانطور که نگاهم   نباریا

گفت:  ه یبا گر کرد،ی م  

و   یهمه فداکار نیچرا ا ؟یتو چرا انقدر خوب آخه !طهورا»

  رو همه محبتت  نیقدر ا یمگه کس ؟یکنی م ی از خودگذشتگ

« دونه؟ی م  

قرار داده و به طرفش   نکیشده را درون س یخال وانیل

. دمیچرخ  



شون و پیشرفت و خوشبختی ننککه احترامم رو حفظ   نیهم»

 نیا خوام.چیز بیشتری ازشون نمی  . هیبرام کافرو ببینم، 

که چرا   عذاب وجدان ندارم گهیخودم د  شیپ یطور

از   یکه هر کار هخوش نی. دلم به انکردم حرکتیتونستم و می 

خواهرام انجام دادم. اگه    یخوشبخت یبرا دستم براومده،

و دل   بیام بیرونشون و خیال از فکر  یشد نم ،دانشگاه رفتمی م

  ش  یپ اسموحهمه . تمرکز داشته باشم تونستمیبه درس بدم. نم 

و کتاب   فیروپوش پاره منصوره و ک نب،یز کفشی ب  ی  پا

نجمه بود. سودابه که خدا رو شکر سر و سامون گرفت.  

با   یو مشکل هیراض  یدارمثل اسمش از خونه  ایهم گو هیراض

  المیخ ،برسن ییجا هیسه تا هم به   نینداره. اگه ا این مسئله

. شهیراحت م  

 نجانبدارشون م، چون تنها هشون به منچشم  ستاره! خواهرام

شون از من  خیال چشم انتظاریتونستم بی چطوری می  هستم.

اونها به جز من حامی   باشم و برم دنبال سرنوشت خودم.

شون  ای ندارن. کسی دیگه به فکر درس و تحصیلدیگه

  شون کنم تا به جایی برسن، کمک تونم نیست. چرا وقتی می 

حالی رو تو  خوشام که برق کوتاهی کنم. من به همین راضی



شون به حضور من و حمایت  چشماشون ببینم. همین که دل

« من گرمه، برام کافیه.  

 ***** 

عمل  ، و سوزاندن مدارکم کنکور در از قبولیماه بعد  شش

. فقط  یعموم یهوشیبدون ب بار نیسوم را انجام دادم. اما ا

انجام شد و چهار روز بعد از آن در  یموضع  یحسیب

  ،ای کاش باز هم مثل دفعات قبل بودم. یبستر  مارستانیب

دیدن وسایل جراحی که از جلوی چشمانم   .کردند هوشم می بی

های  برای بریدن گوشت  ،عبور کرده و وارد دهانم میشد 

روز   بود که مجبور به تحملش بودم. دیگریزجر  ،اضافی

گفت:  رو به من دکتر مارستانیب آخر موقع مرخص شدن از  

در رفته.   هی بخ  ریمونده که از ز یباق  ز یسوراخ ر هیفقط »

کم   کهبا نوک سوزن خراشش بدم  د یبا  اینجا تا  ایب بار ه ی ماهی

  یمشکل گهید  دوارم یبسته بشه. امجوش بخوره و کم خودش 

«. اد ین  شیبرات پ  

 با قدردانی نگاهش کردم. 

  وقت  چیشما رو ه یهاکمک  !دکتر  یممنونم آقا یلیخ»

«.کنم ی فراموش نم  



 با خوشرویی جواب داد: 

و با   یموفق باش شهیهم دوارمیمن هم ام !برو به سالمت»

«.یادامه بد  تی به زندگ یشتریاعتماد به نفس ب   

و سه عمل  یبعد از چهار سال گفتاردرمان  بی ترت نیا به

  ایدن نیکه در بدو ورودم به ا  ی، مشکلسالها ن یا یطجراحی 

  توانستمیبه بعد م نآاز  .شده بود، برطرف شد  رمیگبان یگر

خود ادامه  یمعمول ی صحبت کرده و به زندگ عادیمثل افراد 

بپردازم  میبه استعدادها تریگرفتم جد   میتصم نی هم ی برا دهم.

  یزندگ گرانید  ی فقط  برا د یباشم. نبا  قمیدنبال عال شتریو ب

خانواده   یو نوجوان یکودک ی. آنقدر در طول سالها کردمی م

ندارم و مرا آدم  یارزش چیکرده بودند، که ه ن یبه من تلق

که مدام مراقب بودم با وجود تمام   کردند؛ی حساب نم

که سر راهم وجود داشت، دست از پا خطا نکرده   ییهایسخت

شان  مدام چشم  نکهیبودم از ا خسته  نشوم. دهیو به راه کج کش 

  نیهم یشود. برا لیتبد  نیقی شان به دنبالم بود، تا مبادا شک

برآورده شود.  شانیآرزو نیهرگز نگذاشتم ا   

  ی گاه خواستمی دل خودم دنبال کردم، م  یشعر را تنها برا 

را دوست داشتم به خود    یکنم. زمان  یخودم زندگ یبرا



که   ید از مواهب خدادا  ،تمحق را داش نیاختصاص داده و ا

بفهمند   ،هرگز اجازه ندادم لذت ببرم.  ،در وجودم گذاشته شده

ً روم و شعر میبه کالس شعر می نه تنها   سرایم. چون قطعا

آویز بلکه مرا به باد تمسخر گرفته و دست ،تشویقم نکرده

تمام اوقات فراغتی   کردند.دیگری برای آزار و اذیتم پیدا می

کرده و  مطالب گوناگون صرف مطالعه ،داشتم در اختیار  که

. روح  بردمه کار می برای یادگیری بیشتر ب یتالش فراوان

ساعات   شد و دست از آموختن برنداشتم.تشنه من سیراب نمی 

که از آن به   ،طیلی بین دو شیفت کاری بهترین فرصت بود تع

در آن   کردم. چون رفت و آمد به روستانحو احسن استفاده می

، از آن بهترین بهره را برده و یا در مشکل بود  زمان کم 

گذراندم یا خانه ستاره.ارشاد وقت می   

 

(۱۳۸۱)  

 

  اریبسکه از زندگی یکنواختم خسته شده و بود  یوقت چند 

. بعد  کردمی م  یاحساس پوچ .شده بودم شانیو پر حوصلهیب

ادامه  یاز ازدواج سودابه و انصراف از دانشگاه برا



 نی. آخربه سراغم آمده بود  یاحساس سرخوردگ ل،یتحص

  یمغازه خراز کی عمل را که پشت سر گذاشتم، موقتاً در 

منجر   ،میهاعمل یبرا یبار مرخصشروع به کار کردم. هر 

که در   کسالی. بعد از حدود شد ی م  یبه از دست دادن شغل قبل

  رییتغ گرفت،  میصاحب مغازه تصم خرازی کار کردم،

دهم.   ریی و باز هم مجبور شدم، محل کارم را تغ داده ی کاربر

لباس    هیمغازه کرا ک یبود که در  ماه وریحدود اواخر شهر

.مشغول شدمعروس   

  ی رییتغ جاد ی و ا یهمه سردرگم نیفرار از ا  یبرا زمان  هم

و   که رده باالتر در انجمن شعر ارشاد  ،میهای در روزمرگ

ثبت نام کردم.    های قبلی داشت،نسبت به کالس تریتخصصی

ها و پیگیری  درگیری برای عمل دلیل  قبل از آن به

 جلساتصورت مستمر در  توانستم بهنمی  ،گفتاردرمانی

  ن ی. همچنکردمشرکت می بار  و تنها ماهی یک  دهشحاضر 

در   یکه تا به آن روز رفته بودم، از همه گروه سن ییهاکالس

  شعر درباره و اولیه یو تنها موارد عموم حضور داشتهآن 

. دادند میآموزش  را  

ثبت نام کنم، که به طور   یدر کالس  تصمیم گرفتم  بار نیا

گروه  کیساالنم در به شعر پرداخته و با هم  پیشرفته و  یجد 



تا    ۴ها از ساعت شنبهسه  کباری یاها هفته . کالسرمی قرار بگ

که شرکت کردم اتفاق   یاجلسه نی. در اولشد یم لیتشک ۵

ساعت از شروع کالس نگذشته بود،   ک یافتاد. هنوز  یجالب

. چطور  مات  صورتش شد نگاهم  شد.وارد کالس  ی که پسر

آشناتر   میبودم. برا دهیممکن بود؟ او را بارها د  ی زیچ نیچن

که هر شب با   ی بود. کس شهیاز هم ترک یو نزد  ییاز هر آشنا

و  اهایسخن گفتم. بله! او همان مرد رؤ میاو از دردها

نخواهد  پذیرباور کس چیهبرای  ولی قطعاً بود.   میآرزوها

مدعا ندارم، جز خودم که در   نیا ی برا یشاهد  چید! هبو

داشتم. از یبا او راز و ن مخلوت  

 ،که وارد شد  یا. از لحظهنگاهم را از او بگیرم توانستمی نم

چشم از او برنداشتم. آنقدر   ؛ند یخود بنش یکه سر جا یتا زمان 

نگاهم را حس کرده و سر بلند  ی نیبودم، که سنگ اشرهیخ

  ست یک ند یتا بب ،کرد. از پشت دوستش سر به طرفم چرخاند 

تا   گرداندمکه نگاهش بر او ثابت مانده. اما من بالفاصله رو 

به من وارد شده بود.  یشوک  یینشود. گو حیرانممتوجه نگاه 

  یبرا ایو رؤ  ال یرا که در خ  ی باور کرد، کس ود شیچطور م

را پر کند؛ تا شنونده درد    مهاییی خود ساخته بودم تا تنها

  قت ی باشد، حال به حق امیکسی باشد، تا سنگ صبور ب  میهادل



دیدم که ؟ حاال جلوی چشمانم همان مردی را می مبدل شده

 دهیوحبرای خود ساخته بودم. به همان شکل و شمایل. 

  یا نگرانبمتعجب نگاهم کرده و که کنارم نشسته بود،  یدختر

 گفت: 

«ده؟یشده طهورا؟ چرا رنگ و روت پر یچ»  

تکان داده و گفتم:  یسر  

«. ست ین یزیچ»  

به سمتش انداخته و آرام رو به    یاز چند لحظه نگاه کوتاه پس

گفتم:  دهیوح  

«؟یشناسی تو اون پسره رو م»  

است.  یکرد تا بفهمد منظورم چه کس را دنبال  نگاهمخط   

«؟یکیکدوم »  

از وسط باز   رو و فرقش هتنش د یسف راهنیهمون که پ»

«کرده.  

انداخت. به پسر تازه وارد  ینگاه  

شرکت   کالس نیتو ا  هوقت یل ی. خهریآهان اون؟ اسمش ام»

« .هبهار یی. پسر داکنهی م  



:د یشد و پرس قیدر صورتم دق موشکافانه  

« ش؟یشناسی چطور؟ مگه م»  

: دمینه تکان داده و پرس یرا به معنا  سرم  

«بهار؟ کدوم بهار؟»  

.داد  مدورتر از ما نشسته بود، نشان یرا که کم یدختر  

«.خندهی. همون که داره مخانیبهار ش»  

.نمشیرا کج کردم تا بهتر بب سرم  

 خوند،ی. تو مدرسه ما درس م شناسمیم رو آها! اون»

ا  ب  ییهاشباهت  هیپسر هم  نیچون ا د ی. شادمشید یدورادور م

«اومد. مداره، آشنا به نظر  فامیلش  

آشناست، که در خواب   یابه یغر میبگو م؟یبگو توانستمی م چه

بود،   بیخودم هم باور کردنش عج ی. براامدهیاو را د  ایو رؤ

بار نگاهش کردم   نیکالس چند  انی. تا پا گرانیچه برسد به د 

 یاش تداعکه چهره دم،یرسی م  نیقی  نیبه ا شتر یو هر بار ب

با خود مرور  ا که باره ست،یدور و دراز یاهایکننده رؤ

  گرفتم مینبود. پس تص قابل قبول  یکس  یقطعاً برا اما ام.کرده

  یکس یدلم حفظ کرده و آن را برا نهیدر گنج این راز را



  شترمیب ر یتمسخر و تحق یبرا ید یجد  هیبرمال نسازم؛ تا دستما

در کالس چشم گرداندم، اما نگاهم   یکم. را فراهم کرده باشم

او هم   د یرسیبه نظر م  .د یچرخی ناخواسته مدام به طرفش م

  ی ، که مدام دست در موهابود  کالفه شده امرهیخ یهااز نگاه

  یشان یپ یدوباره رو ، امادادی لختش برده و آنها را باال م

توجهم را معطوف   شتریحرکتش ب نی. همخت یریبلندش م

  نگاه سرکشم را کنترل کنم توانستمی م یخود کرده و به سخت

.تا به سمتش روانه نشود   

در آنجا   ی که به تازگ یکالس به سمت فروشگاه انی بعد از پا 

که لباس عروس  یمشغول به کار شده بودم رفتم. فروشگاه

از   .دادمی انجام م یو من در آنجا همه جور کار  داد ی م هیکرا

و   انینظافت فروشگاه گرفته تا رساندن لباس به دست مشتر

هم که   یگاه. شد یکه بازگردانده م ییلباسها یشستشو ای و رفو

انجام دادن نبود، به خانه صاحب فروشگاه رفته   یبرا یکار

.شدمی و مشغول نظافت منزلش م   

 

در ذهنم مرور  پسر را آن  ریشب بارها و بارها تصو تا

  ک یبتوانم او را از نزد  یکه روز شد ی هرگز باورم نم. کردم



  ریهمانند تصو  رشیحاال که تصو کردمبا خود فکر می  .نم یبب

  یهاهم همانطور مطابق ساخته تشیشخص ایبود، آ امیالیخ

. حضور او شناختم یاو را م  شتریب د یذهن من خواهد بود؟ با

و با  کرده  دایپ ید یجد  زهیدر کالس باعث شده بود، که انگ

ها و شروع  شنبهسه دنیهر هفته منتظر رس یشتریشوق ب

 کالس باشم. 

مدام نگاهش کرده و از  نظر داشتم.  ریاو را ز دورادور

ام  های خیرهشدم. او هم به خوبی متوجه نگاهدیدنش سیر نمی 

او هم   ،اما چون جلو نرفته و سعی در آشنایی نداشتم .شده بود 

وبی  خبه که   حالداد. در عین العملی نشان نمی عکس متقابالً 

اما پیش   ؛اش نمایانگی کالف و بود  امهای دزدانهنگاه متوجه

با    دمیکرده و فهم قیدر موردش تحق .قدم آشنایی هم نمیشد 

با آنها بگو بخند دارد. ابتدا   شهی دختر دوست است و هم نیچند 

از   رفتارش بدم آمد و از او متنفر شده بودم. وهیش نیاز ا

آمد و پسرانی که دوست دخترهای زیادی داشتند خوشم نمی 

او  ،متوجه شدم  ج یاما به تدر نبودند.های درستی در نظرم آدم 

خورد کرده  مدل بر ک ی ،با همه دوستانش چه پسر و چه دختر

منوال گذشت تا    نیبه ا  یماهکی .  ستیقائل ن شاننیب  یو تفاوت



شده و به  ک ی به او نزد  شتریب  ییآشنا یگرفتم، برا میتصم

او را بهتر بشناسم.  م، یبهانه رفع اشکال شعرها  

 

«!یساجد  یآقا د یببخش»  

 به سمتم چرخید و با متانت گفت:

 »بله!«

من   ، ولیکرد ی صحبت م جلسه قبل استاد در مورد وزن »

« د؟یبد  حیبار برام توض هی د یدرست متوجه نشدم. وقت دار  

  یلیچون مبحث وزن خ ؟ توجه نشدید کدوم قسمت رو م»

« س.گسترده  

  بخش عالقه دارم. نیو به ا  سمینوی شعر نو م شتریمن ب»

چطور باید وزن رو تو شعر نو رعایت  دوست دارم بدونم 

 کنیم؟«

جلسه قبل استاد را  یهااز صحبت یطور خالصه بخش به

در دفترچه یاداشتی  حاتشیتوض ن یداد و من هم ح شرح  میبرا

  ییزهایهم چ یکرده و گاه یبردارنکته  که همراهم بود،

گوش   شیهابا دقت به حرف نکهی. متوجه شدم از ادمیپرسی م



  یتری فن  هایسؤالهر بار  ،او حاتیداده و همگام با توض

را  حاتشیهر دفعه توض. او هم بود  سر ذوق آمده دم،یپرسی م

المثل افتادم: »مستمع صاحب  ضرب  نیا اد ی. کرد ی تر م کامل

او   ،یر یادگی یبرا  اقم یاشت ییآورد.« گو ذوقسخن را بر سر 

  سؤاالتم باشد. یتر جوابگورا وادار کرده بود که جامع

نفهمیدیم چه مدت است که با   و د یبه درازا کش مانیهاحرف 

که اغلب   یدختر  با،یفر  کنیم.هم در مورد شعر صحبت می 

کرد. شیصدا ،بود همراهش   

؟«می بر ی اینم یر شد. ! د ریام»  

در   قراری که ب گرداند  بایبه طرف فر  از روی شانه را سرش

بود.  ستادهیآستانه در کالس منتظرش ا  

«اومدم! اومدم!»  

ندامت گفتم:  با  

«گرفتم. رو ! وقتت د یببخش»  

  یکه باعث شد موها ،به دو طرف تکان داد  ی را به نف سرش

.زد یبر اشی شانیپ یلختش رو  



  یی نداره. قول داده بودم بعد کالس با هم جا ینه، نه، اشکال »

  یاگه خواست گهیرفت. هفته د  ادم ی میگرم صحبت شد  م، یبر

« بپرس. ی،ر دا یهر سؤال  .مونمی م  شتریب  

گفتم:  شنهادشیاز پ خوشحال  

رو که   یپس دفعه بعد اگه اشکال نداره من شعر !ممنون»

« .م یکن  یریگبا هم غلط ارم یم  با خودم نوشتم  

را دست گرفته و در حال دور شدن گفت:  لشیوسا  

  یداشت یهر مشکل دم،یقول نم ی به کس گهیباشه هفته د »

«بگو.  

داشت.   یمیحال گرم و صم نیمعقول و در ع اریبس یرفتار 

و  جمع شدهدورش  یاد یعده ز اغلب باعث شده بود که نیهم

به او  خواستی دلم م یلیخ دوستانه داشت. ی با همه برخور

آشنا شوم. اما   اتشیروحاخالق و با  شتریشده و ب کترینزد 

ارتباط   ایآ دانستمی و همه جا همراهش بود. نم شهیهم با یفر

بود که   یتنها مانع  با ی؟ فریا نه وجود دارد  شانن یب یخاص

فعالً    دم،یبهتر د  نیهم ی به او فکر کنم. برا شتریب گذاشتی نم

بسنده کرده  او ا ب صحبتیهم برای  التم رفع اشکا وهیش نیبه هم

حساس نکنم.  یک ینزد  نیرا به ا  گرانیو او و د   



های ارشاد شرکت داشته و عضو ثابت  فعالیتامیر در بیشتر 

گذراند و در هر  آنجا بود. تقریباً بیشتر وقتش را در ارشاد می

با او   شتریمراوده ب یبرابخشی دستی برای یاری داشت. 

  یرا گسترش داده و به جا تمیدامنه فعال تصمیم گرفتم من هم

با   .برومبه ارشاد سه روز  یاهفته  ،روز کی یاهفته 

همراه شدم. به کمک   ،کردند یم  کار  ه ینشر یکه برا  ییهابچه

  یکرده و برا هیمطالب آموزنده و شعر و گزارش ته هم

  یکدیگر، با مشورت شد یمنتشر مدر آنجا که هر هفته  یامجله

.میکرد ی م اطالعات جمع  

  ج یکه به تدر ،بودم شده پرجنب و جوش و فعال ی به قدر

  نیشتریب شهیمتوجه شدم نظر او هم به طرفم جلب شده. هم

مطالب را ما دو نفر فراهم کرده و در واقع اطالعات ما  

  در کنارش بای فر یحضور دائم مچنانه بود. گریکد یمکمل 

و   یمیصم  ر یآزاردهنده بود. اما به اندازه الزم با ام میبرا

به خرج دهم.  یمورد کنجکاو  نینبودم که بتوانم در ا کینزد   

 ی ط نکهیدر موردش برنداشته، تا ا قیحال دست از تحق نیا با

متوجه شدم   م،یداشت هینشر  یکه برا ییهایدورهم نیهم

  کی شانیوجود ندارد. دوست با یو فر ریام نیب  رابطه خاصی

؛ همانطور که با پسرها دوست بود  ه یمثل بق یمعمول یدوست



  میخوشحال شده و تصم ،بردمپی مسئله  نیا  به ی وقت میشد.

طی  که از او  ی توجه به شناخت با  را امتحان کنم. ر یگرفتم ام

بدانم نظرش نسبت به  ،کرده بودم، دوست داشتم دایپاین مدت 

. تا  خیلی فکر کردم که چطور او را امتحان کنم  ست؟یمن چ

به آن عالقه داشته و  ار یکه بس ،دارد  ی دفتر شعر فهمیدم  نکهیا

تا به امروز   ن ی. همچنکند ی آن را از خودش دور نم چگاهیه

دفتر به   نیا یقرض دهد. به نوع ی آن را به کس مبود  دهیند 

محسوب   شیبرا  ییگرانبها ییجانش بسته شده بود و دارا

توجه او به خودم   زانیم شیآزما یراه برا نی بهتر نی. اشد یم

 بود.

******* 

  رو بگم دفتر شعرش ریامروز برم به ام خوامی! مدهیوح»

« قبول کنه؟  یکنیه من بده. تو فکر م چند روز ب  

کشدار جوابم را داد:  دهیوح  

«عمراً!»  

« چرا؟»  

از خودش جدا کنه. به نظر    رو دفتر نیا دمی من تا حاال ند »

«.ی نکن خیسنگ رو  رو من که بهتر  خودت  



«نداره. یامتحانش که ضرر»  

باال انداخت.  یاشانه  

غم بغل   یزانو  نجایا ینیاز من گفتن. بعد نش !یخود دان»

« .بگیری  

زدم. شیبه پهلو یاآرنج ضربه  با  

« دفتر شعر غمبرک بزنم. هیم به خاطر مگه بچه »  

که   ه نیبهتر از ا ، یجواب رد بشنو ه ممکن یبدون گه،یخب د »

از خودش  رو دفترش شهی حاضر نم گمی. من میبش د یناام

«قرض بده.  یدور کنه و به کس  

و لب به هم فشردم.  ای باال انداختمشانه  

من   فته، ی نم ی. نداد هم اتفاق گمی بهش م رم یم تموم شد، کالس»

«.ه یهم مثل بق  

و سراغ  دهیرس  انیکالس به پا ساعت منتظر بودم صبرانهیب

هم عادت شده بود که هر بار بعد از   ریام یبروم. برا  ریام

و درشت من   ز ی منتظر مانده و به سؤاالت ر ،کالس  تمام شدن

که به من   ییهاجواب شهی. البته همدهد  ها جواببچه   ریسا ای

  نیری بود که به سا ییهاتر از جوابو کامل  تریطوالن ،داد ی م



با هم   ی. چون با دقت و توجه به او گوش داده و به نوعداد ی م

 یهانه یکه در زم یاد یز  ی. کتابها میتبادل اطالعات داشت

خوانده بودم، حاال به کارم آمده و کمک  تا به آن روز مختلف 

  ریاز سا شیاطالعاتم ب شهیبود. هم شده م یبرا ی بزرگ

با   یروانشناس  نه یکه در زم ییساالنم بود. خصوصاً کتابهاهم

 .کرده و مطالعه کرده بودم هیته انیفیدکتر شر ییراهنما

بود. میگشاراه یخودشناس نه یاز همه در زم شتریب  

رفتم.    ریگذاشته و به طرف ام  فم یو خودکارم را درون ک دفتر

و   یها دورش را گرفته و با شوخاز بچه یطبق معمول تعداد 

و  ستادهیشان افاصله از جمع  ی . با کمکردند یخنده صحبت م 

کردم. شیصدا  

«؟یساجد  یآقا»  

جوابم را داد:  ،که بر لبش بود   یو با لبخند  د یطرفم چرخ به  

«بله!»  

«؟قرض بگیرم رو دفتر شعرت یچند روز تونمیم»  

مان جلب شد. همه  ها به سمت سکوت شده و توجه بچهناگهان 

هم جالب بود    بقیهگویا برای   بودند. ریالعمل اممنتظر عکس



در کمال بهت و   خواهد داد. به من  که بدانند چه جوابی

به طرفم گرفته و آرام گفت:  یدفتر را دو دست یناباور  

«بفرما! خدمتت!»  

ماجرا بودند، با   نیکه شاهد ا  یبود! کسان رممکنیغ نی! انه

 شد ی. باورم نم کردند ی مان ماز حدقه درآمده نگاه یهاچشم

اندازه به من  نی تا ا ی عنیشود آن را به من امانت دهد.  یراض

از   ی ریاز هر گونه سوءتعب یریجلوگ یاعتماد داشت. برا

و در   گرفتهبالفاصله آن را از دستش  ها،یکالسطرف هم 

کوتاه از کالس خارج   یخداحافظ ک یقرار دادم. سپس با  فم یک

به   د یرا با  نیا ی عنیابرها بودم.  یرو یشدم. از خوشحال

. شناختم ی سر از پا نم کردم؟یم  ر یتوجهش نسبت به خودم تعب  

**** 

 شانیو برا مینشستی م  میمان با خواهرها شب در اتاق  هر

  طیتا آنها را با مح گفتم،یم   اتمی. از تجربکردمی صحبت م

دور و برشان را بهتر   یهاآشناتر کرده و آدم شانرامونیپ

  ی دفعه با ضربه محکم ک یبود که  باز مهیبشناسند. در اتاق ن

شد. همه وحشت   دهیکوب واری تا آخر باز شده و به شدت به د 

. تکان سختی خوردیمکرده   



کدوم   هی د ینداره؟ پاش یحرفاتون تموم گه؟یبا همد  د یگیم یچ»

واسه هم   ی. نشستن قصه خاله خانباجمیبخور د یبد  ی کوفت هی

«. کننی م  فیتعر  

لب   ریبا عجله بلند شده و در حال خروج از اتاق ز هیراض

 گفت: 

  ه. خوبگذرهیروزش نم ،روز سر به سرمون نذاره هیانگار »

«رو براش آماده کردم.  یهمه چ  

 هی صبورتر از بق   شه یهم .کرد یگله م  هیبار بود که راض نیاول

نشان   یالعمل بوده و کمتر نسبت به رفتار برادران عکس

به راه  یاتازه یآنکه باز هم نخواهد دعوا ی. براداد ی م

. در کنار  میرا روشن کرد  ونیزیاندازد، به سالن رفته و تلو

جمعه   یهاشب  یینمایس لمیف  یهم نشسته و مشغول تماشا

آماده  شیبرا هیکه راض یاوهی. باز جالل با ظرف ممیشد 

نشسته و بدون توجه به ما چهار   ونیزیتلو کیکرده بود، نزد 

کانال را عوض کرد. نجمه   م،یتماشا بود   در حالنفر که 

اعتراضش بلند شد. یصدا  

«؟یچرا شبکه رو عوض کرد  م، ینیبی م  لمیف میدار»  



چند دانه انگور دهانش گذاشته و با دهان پر   یخونسرد  با

 گفت: 

حال و   نی که ا د،ینیبی م رو  سر و ته یب  یهالم یف نیهم»

 د،ی ریبگ  اد ی یو آشپز یدارکم خونه ه ی نکهی. عوض اهروزتون

 د؟یشد  لسوفیف د یکنی م الیخ و د یکتاب دست گرفتچند تا 

ظرف بشورید  تو آشپزخونه  د ی بر د یباز هم با  ؟ یآخرش که چ

« خوره؟ی به چه دردتون م لمی. فو غذا بپزید   

. خصوصاً در حضور آقا و ننه،  میشد ی او نم فیکه حر ما

به او بزند. به ناچار دوباره به   یجرأت نداشت حرف  یکس

  ری. دفتر شعر اممیشد  ی اتاق برگشته و هر کدام مشغول کار

قرار   ارم یکه در اخت ییفرصت طال نیرا در آورده و از ا

  ار شیشعرها یگرفته بود، حداکثر استفاده را برده و تمام

خود نگه   شیردم. سه روز دفترش را پک سیخودم پاکنو یبرا

چهارم   روز . بازنویسی کردم راحت همه را   الیداشته و با خ

. ناچار  افتمیدفترش را به ارشاد برده، اما هر چه گشتم او را ن

و همه جا با او بود، رفته و در مورد   شهیکه هم با یسراغ فر

سؤال کردم.  ریام  

«کجاست؟ یدونی نم ؟ید یند  رو ریام»  



بودن، داشتن    نجا یتئاتر ا یهابا بچه  شیساعت پ می ن نیهمتا »

،  هکن یاستراحت هی. فکر کنم رفت خونه کردن ی م  نیتمر

دارن سفت و سخت   ه،کی. جشنواره نزد هگرد یدوباره برم

«.کننی م  نیتمر  

درآورده و به طرفش گرفتم.  فمیشعر را از ک دفتر  

برم سر   د ی . من بایبهش بد  رو نیهر وقت اومد ا شهیم»

«فرصت ندارم منتظرش بمونم.  ،کار  

را از دستم گرفته و گفت:  دفتر  

با  م یهست هیخونه، همسا رفتمی بهش. اتفاقاً داشتم م دمیآره، م»

«دستش. دمی. م هم  

به محل کارم رفتم. اگر   یکوتاه یکرده و با خداحافظ تشکر

تا دفتر   آمدمی تئاتر است، زودتر م نیمشغول تمر دانستمی م

را شخصاً به دستش رسانده و بابت اعتمادش به من از او  

اجرا کرده و در  ی شینما ،دارند  میبودم تصم دهیتشکر کنم. شن 

  خبری ب اتشیی شرکت کنند، اما از جز  یجشنواره تئاتر استان

  یلیتا چهار که زمان تعط  کیساعات  نیروزها ب شتر یب بودم.

فروشگاه لباس عروس بود، به خانه ستاره رفته و ناهار را  

  ا یهم که همسرش خانه بود  ی . مواقعخوردمی در خانه آنها م



  یتکه نان  د یبا خر اینظافت رفته  ی به خانه صاحب کارم برا

 اندنارشاد نشسته و با خو اطی کردن شکمم، در ح  ریس یبرا

به محل کارم  تا دوباره   گذراندمی کتاب و نوشتن شعر وقت م

 بازگردم. 

نه؟   ای دیدفتر به دستش خواهد رس ایآن بودم آ نگران

  هیشان را نداشتم. چطور مطلع شوم؟ آدرس خانه دانستمی نم

 ادداشتیدفترش  یافتادم که از رو یشماره تلفن اد یدفعه به 

کس   ایکرده بودم. مطمئن نبودم تلفن خانه خودشان باشد 

فروشگاه  وارد   شانسم را امتحان کنم. توانستمی اما م ؟یگرید 

صاحب کارم را مشغول نشان دادن  ، یریمشده و خانم تاج 

. از فرصت سرگرم بودنش دیدم یعروس به مشتر  یهالباس

  رونیب کردن شماره تلفن دایپ  یاستفاده کرده و دفترم را برا

شماره را گرفته   عیآوردم. همانطور که نگاهم به آنها بود، سر

  یریمخانم تاج  خواستمی . نم م ارتباط شد  یو منتظر برقرار

از چند بوق   بعد  و بازخواستم کند. ند یمرا در حال مکالمه بب

. د یچیپ یگرم الو گفتن خودش درون گوش یخوشبختانه صدا   

«سالم.»  

. به گوشم رسید مرا نشناخته مشخص بود متعجبش که  یصدا  



«سالم، شما؟»  

«.اینیطهورا هستم، مهدو»  

«؟چطوریآها! سالم دختر خوب. »  

از تو دفترت   رو تمزاحم شدم. شماره  . ببخش، خوبمممنون»

«ده؟یبرداشتم. فقط خواستم مطمئن بشم دفتر به دستت رس  

«االن برام آورد. نی هم بای، فر»آره  

بود و کمک    د یبرام مف یلی. خیکه بهم اعتماد کرد  مممنون»

«.یبه من کرد  ی بزرگ  

خوشحالم که به دردت خورد. تو واقعاً   کنم،یخواهش م»

بهت اعتماد کردم،   نیهم ی. برایدار رو اقتشیاستعداد و ل

از دستم   ی. هر کاریشتریب  ی ریادگیجداً دنبال  دمیچون فهم

«.دمیکمک بهت انجام م  ی برا اد یبرب  

را   نیاز ا شیخوشحال شده و ادامه صحبت ب  فشی تعار از

 یاز تلفن فروشگاه طوالن خواستمی نم نیندانستم. همچن زیجا

قطع   را تماسکوتاه  یخداحافظ ک یاستفاده کرده باشم. با 

  یهاارتباط ی شد برا یتلفن، آغاز نیاول  نیکردم. اما هم

مختلف.  یهابه بهانه  یبعد  گاهی گاه و ب  یهاو تماس  شتریب  



 

  دهی. حاال که فهمگذشتی م ری از قرض گرفتن دفتر ام یمدت

من هم هر   گذراند،ی را در ارشاد م ی تریبودم زمان طوالن

. چه سر  رفتمی به ارشاد م شد،یزمان که امکانش فراهم م 

  ی چه انجمن شعر و چه درست کردن مجله هفتگ ناتش، یتمر

هر جا او حضور دارد من هم  باشم.   کردمی م ی عس شعر.

مدام   ،در مورد نوشتن شعر ی به دست آوردن اطالعات یبرا

خود نوشته   ی را که برا شی . شعرها دمیپرسیاز او سؤال م

او  یهاییاستفاده را از توانا ت ی بودم، دائم مرور کرده و نها

.بردمی م  

. روزها  رفتی نم رونیلحظه هم فکرش از سرم ب  کی

  از قبل شتریب شناختمشیو من هر چه بهتر م  گذشتی م

بیشتر جذب    ، شناختمبیشتر او را می چه هر .  شدمیجذبش م

ش بیشتری به سمتش پیدا کرده کشرفتار و منش او شده و 

گرفتم با او روبرو شده و  م یتصم یروز نکه یتا ابودم. 

  توانستمینم دیگر بازگو کنم.  شیاحساسات درونم را برا

عالقه و کشش، نسبت به او را درون  نیخوددار بوده و ا 

عزمم   ،شوم مانیقبل از آنکه پش  نیهم ی راب .پنهان کنم  امنهیس

ارشاد  اطیوارد ح ی به سراغش رفتم. وقترا جزم کرده و 



فرصت بود تا به    نیبهتر نیکه تنهاست. ا دمیشدم، از دور د 

بازگو کنم.  شیرا برا میهاحرفم  یراحت  

 صادقانه با او روبرو شوم،  کرد یکه وادارم م یگرید  لیدل

که با   کرد یبرخورد م  یابه گونه نوع رفتارش بود. همیشه

  یو گاه هاینکند مزاحمش باشم. شوخ ،کردممی خود فکر 

  د یکه شا ،شک انداخته بود  نیمرا به ا شیهاسر به سر گذاشتن

از رفتارم   ی کرده و استنباط نادرست یدر مورد من فکر بد 

بهتر است راحت حرفم را   ،دم یرس  جهینت نیا هب داشته باشد.

من را از سر خود   ایخواهد کرد؟  یچه برخورد  نمیزده و بب

 هاحرف  ایمان ادامه نخواهد داشت و یدوست گریباز کرده و د 

بفهمانم قصد و   خواست به اودلم می  .رد یپذ ی را م و دالیلم

  نزدیک و مراودهاز این صمیمیت  نادرست و سویی منظور

سرم را   ،یبعد از سالم  و احوالپرس وجلوتر رفته  ندارم.

انداخته و با مکث گفتم:  ریز  

« بهت بگم! ی زیچ هی  د یمن با ریام»  

جواب   زیآمطنتیش یو با لبخند  ستاد یا میروبرو  نهیبه س دست

 داد: 

«.دمیگوش م»  



دستپاچه   ی کم ستادنشیبه طرفش کرده و از حالت ا ینگاه مین

نکند؟  یکه برداشت بد  میبه او بگو د یچه طور با ایشدم. خدا

که  یاو هم متوجه شده بود مطلب یی عرق شده بودم. گو سیخ

.  ست یراحت ن میقصد گفتنش را دارم، به زبان آوردنش برا

ه و با نرمش گفت:نگاهم کرد   مستقیم  نیهم یبرا  

«؟یبگ یخوای م یچ  !دخترم بگو»  

تر بتوانم حرفم را  گفت که راحت  یدخترم را به شوخ کلمه

  د یرا گرفته بودم، نبا ممی. حاال که تصم گفتمی م  د یبزنم. با

زده و   ایدل را به در م.گرفت   یقی . نفس عمشدمی منصرف م 

کردم.  فیپشت هم رد  قبل از پشیمان شدن، تند تند کلمات را  

ت دارم.   ریام»   یحس نیبهت عالقه دارم. اما ا ی عنیمن دوس 

دختر و   نیکه ب یکه بهت دارم فرق داره با او دوست داشتن

. هعالقه و کشش  من نسبت به تو بدون منظور  نیپسرهاست. ا

خواستن اصالً دست خودم   نی. اهجور احترام هیدر واقع 

تونستم  ی شدم. نم ینطوریا دمتیکه د  ی. از همون اولستین

جور دوست داشتن  هی نیبهت نگم. ا خودم نگه دارم و شیپ

  باور کن  .یعالقه خواهر و برادر هی. هعاقالنه و بدون هوس

خیلی با خودم   .ستیو کشش به خواست خودم ن لیم نیا



تونم نسبت به  نمی  ، نمیشه، اما دیدم که سرکوبش کنم.  جنگیدم

« .توجه باشماحساسم بی   

  ی زیبود و چ نییسرش پا ،زدمی که حرف م ی مدت تمام

. سرش را  نمیالعملش را بب. سکوت کردم تا عکسگفتی نم

 باال آورد و با آرامش گفت: 

چی   علومهکامالً برام م. فهممی رو م تمنظور خیلی خوب»

  دمت،یکه د  یروز اول همون از من هم گذره.تو دلت می 

«.یفرق دار  هیبا بق  دمیفهم  

 با استیصال نالیدم: 

  ی و ارتباط پنهون یدوست خواد،ی دلم نممن اصالً ! ریام یول»

.  ارنیپشت سرمون حرف در ب خوامی . نممی با هم داشته باش

  یو هر حرف  شناسنی رو م گه یهمه همد  نجایکه ا یدونی م

« .شهیزود پخش م یلیخ  

گفت:  د یشده و با تأک کیبه هم نزد   کمی شیابروها  

  ی م ندارم. هر موقع تلفن کرد پنهون از خونواده  یزیمن چ»

  نی. از کوچکتری خواهرام هم صحبت کن ایبا مادر  یتونی م

  یکس  هر  ی. در ضمن در  خونه ما به رونمن با خبر  کارهای

  ی. تا وقت هباز شهیهم صاف و صادق باشه،کف دست  نیکه ع



من و   دستاز  ی هر کمک ،رخورد کنیو غش ب غلی که ب

« .کنیمبربیاد دریغ نمی م خانواده  

کرده و گفت:  یبه در خروج  یابا سر اشاره  بعد   

« .شهیم ک ینشده. هوا داره تار ر یتا د  خونه بری  هبهتر»  

 با لبخندی شوخ ادامه داد: 

به   ستادهیا یه پسر یجلو غروب موقع  نیدختر تا ا هی هزشت»

«.ست ین التیخ  نیع این مسائل کننی بعد فکر م  .حرف زدن  

. احساس شوخ از تلخی کالمش بکاهد سعی داشت با لحنی 

  نیرا به رخم بکشد. ا رتشی غ خواهد ی م با این حرف کردم

همراه بود، شروع   یستیاعتراف که با خجالت و رودربا

مرا   جی. بعد از آن به تدرشترمانیب یدوست ی شد برا یاتازه

شده و  شتر یب وارد خانواده خود کرد. روز به روز ارتباط  ما

بودن را به من انتقال   تیحس با اهم ،اشی بانیبا رفتار و پشت

.داد ی م  

آنکه شهرستان محل سکونت ما کوچک بوده و همه  لیدل به

کرده و  دایرابطه گسترش پ نی کم اکم  شناختند،ی را م گریکد ی

و مسائل   گریکد یشد. با کمک هم گره از مشکالت  یخانوادگ

که مانع از   یز ی. تنها چمیداشتی برم هی مربوط به نشر



 هو حساب شد  دهیرفتار سنج  شد،یپشت سرمان م یسازعهیشا

جهت   نیرفتار کرده و به هم  به یک شکلبا همه . بود  ریام

.کردند ی م یهمه با او احساس راحت  

**** 

  زی آرنجش را به م همانطور کهچانه زده و  ریدست ز دهیوح

.رد کداده بود، سرش را کج کرده و نگاهم  هیتک  

ل زد  هساعت هی  ینجوریا هیچ»   ایبه من؟ شاخ در آوردم  یز 

« د م؟  

.د ی صاف کرده و کامل به طرفم چرخ ش راکمر  

جور   رنقد یبا هم ا یشما دو تا چه جور ارمیسر در نم  اصالً 

همه   نیبا ا ر ی. امد یهست گهیدرست نقطه مقابل همد  د؟یشد 

با تو دوست بشه.  یروز هی  شد یباورش نم کس چیه ،ادعا  

 با ناراحتی و اخم پرسیدم: 

«مگه من چمه؟ »  

  یبا تو فرق داره. هر جور یلیخ ر ی. امستین  تیزیتو چ»

هیچ و قید و بندی   اون .سر در بیارم تونم ، نمی کنمی حساب م

تو این همه مأخوذ   . ولیارتباط با بقیه ندارهبرای دوستی و  



اصالً شباهتی با هم   کنی.رفتار می  سرسنگین به حیا و

« ندارید.  

با عجله وارد کالس  ر یاز آنکه بتوانم جوابش را بدهم، ام قبل

 شده و رو به من گفت: 

کجاست؟   ،ها آورده بودنکه بچه   یمتن نیا سیطهورا پاکنو»

«؟یمگه قرار نبود امروز به دستم برسون  

جا بلند شده و با تعجب گفتم: از  

  یعنیآماده!   ی پوشه کارا یگذاشتم ال  روزیمن که د  یول»

«؟ید یهنوز ند   

: د یرا به طرفم گرفت و با اخم پرس پوشه  

  گردمی م یچرا من هر چ نم؟یبده بب  منشون یکو؟ اگه گذاشت »

«کنم؟ ینم داشیپ  

دانه دانه ورق زده و کاغذ  م. را از دستش گرفت  پوشه

و بدون   بیرون آوردهها بود، برگه  نیرا که ماب سمینودست

بدون  زده برگه را گرفت و  رتیح حرف به طرفش گرفتم. 

گفت: نگاه گرفتن از آن   

« نکردم؟ داشی پ ،همه گشتم  نی پس چرا من ا»  



 با اطمینان جواب دادم:

.  یچند تا هندونه بردار یخوا ی دست م هیبا   نکهیا یبرا»

  یکیبه کدوم  یدونی که نم یختیانقدر کار سر  خودت ر

کن، قبول   میها تقسبچه  نیکارا رو ب  گمی بهت م  ی . هر چیبرس

« .یکنی نم  

داخلش  یهارا برداشته و در حال مرتب کردن ورق  پوشه

 گفت: 

  یگند زدن بهش. برا ،سپردم گهید  ی کیبه  رو  هر وقت کار»

  ی ندم که دوباره کار یبه کس تیمسئول دمی م  حیترج نیهم

االن فکر   . ییدارم تو نانیکه بهش اطم  ی نشه. تنها کس

و با توپ پر اومده بودم   یکرد  یانگارتو هم سهل کردمی م

« شدم. عیخودم ضا شسراغت؛ آخر  

وحیده ابرویی باال   .اعتراف صریحش لبخند به لبم آورد 

های  توانایی  کمو دهانش از تعجب باز مانده بود. کم انداخت 

رسید که بدون کمک  به این نتیجه می  من به چشمش آمده و

حاال برای  پیش نخواهند رفت. به درستی  یشمن کارها

که دلیل حمایت و نزدیکی من و   ،اطرافیان هم روشن شده بود 



امیر تنها برای پیشبرد کارها بوده و هیچ موضوع دیگری در  

 بین نیست. 

*** 

  یتلفن م،یداشته باشبا هم  یدار ید  شد ی زمان فرصت نم هر

روز که طبق معمول    کی. کردمی اشکاالتم را برطرف م

بابت بحث و جدال با جالل حالم گرفته بود، به او زنگ زده 

ندارم. چند   یحال خوش  د یجمله که گفتم، فهم نیو با همان اول

: د یپرس میهاحرف  ان یبار م  

«طهورا! حالت خوبه؟»  

گفتم:  دادن به سؤالش جواببه جای   

با مداد نوشتم،  یی زایچ هیکه کنارش  رو من اون شعرت»

« .ه دوست دارم. کامالً وصف حال من یلیخ  

«؟هیتو چه جور همگه حال»  

را به   ارمیناگفته بس یهابودم که حرف یمنتظر تلنگر ایگو

 یکردم. از روز اول ف یتعر شی برا ه یزبان آورم. همراه با گر

 شیرا برا زیکه با او آشنا شدم. همه چ  یآمدم تا زمان ایکه دن



با او روبرو شدم. گفتم و   برای اولین بار که یگفتم تا روز

. ختمیو اشک ر دمی کردم. نال هیگر  

  ایکه در خواب و رؤ یهمچون همان سنگ صبور  ریام

ها و بود، در سکوت و با حوصله به حرف  میهاشنونده حرف

همراه با بغضم    دنینفس کش یصدا یو حت هاهی به گر ها،هیگال

برای آنکه مرا از آن به نقطه با او بودن.  دمیتا رس ؛گوش داد 

گفت:  یبه شوخحال و هوای غم گرفته بیرون بیاورد،   

«گرفت.  لیس رو ! مخابراتگهیبسه د »  

*** 

بود و  محتوای ب م یما ادامه داشت. شعرها  گاهیگاه و ب روابط

او پرمحتوا و پرمعنا شده بود. از حالت نثر درآمده  قیبا تشو

. هر چه  شد یم  ک ینزد  ،ام بود که مورد عالقه   د یو به شعر سپ

  او هم جی. به تدردادمی قبل از همه به او نشان م نوشتمی م

را اول از همه به من   شیشعرها و همین رویه را پیش گرفت

آنها را تر از خودش جالب آنجا بود که راحت .اد د می نشان 

دفترم را به   . میکرد ی م یکرده و با هم نقد و بررس  یمعن

 طرف امیر دراز کردم. 

«امیر این رو دیشب نوشتم. ببین خوب شده.»  



هایی که در  با دقت مشغول خواندن شد و بدون توجه به بچه

ام زده و با ای به پیشانی با انگشت وسطی ضربه، کالس بودند 

 اخمی مصنوعی گفت: 

!  اشتباهه نوشتن این جوری دختر! چند بار بهت بگمهی »

«نویسی.می عاشقانه مگه داری نامه  ؟کنیچرا دقت نمی   

لب   با دلخوری دست روی پیشانی و محل ضربه گذاشتم.

 برچیده و گفتم: 

اون شعره که درباره   .نویسیخب تو هم همین طوری می »

«.دیگه همین بود  مثل بودی وزنش هباران نوشت  

. خوبه که همه شعرام رو  با دقت نخوندی میشه معلومپس »

نیاز نیست مثل شعرای قدیمی قافیه  بارها مرور کردی. 

خونی اون حس آهنگین بودن ولی باید وقتی می  که. بسازی

وزن شعر رو حس   ،در واقع تو خود متن  رو داشته باشه.

و هی با   بیشتر بخون شعر نو خیلی باید تمرین کنی.  . کنی

های  بخون که با سبک متفاوت از افراد  ار کن.خودت تکر

« مختلف آشنا بشی.  

*** 



 امی با او صحبت کرده و از زندگ  یکه تلفن یاز زمان  ماهک ی

داغان و  یاهیخسته و روح ی. با تنگذشتی گفته بودم م شیبرا

  هیقرمز، وارد ارشاد شده و به اتاق مخصوص نشر  یچشمان

  یآمده و با نگران کیجا خورد. نزد  د یمرا د قیافه زار  رفتم. تا 

 اخم در هم کشید.

« شده؟   یطهورا! چ»  

آنها را  توانستمیم   یپف کرده بود که به سخت یبه قدر  چشمانم

بودم. سرم   هیدر حال گر یک ریز باز کنم، چون از شب قبل 

  ر یاشکم سراز ، دوبارهچهره نگرانش دنیبا د و  را تکان داده 

به دور و بر انداخت تا   یو نگاه زد  شیموها  انیشد. چنگ م 

آرام و مهربان گفت:  ی حواسش به ما هست. با لحن یکس ند یبب  

بهشون خبر   . امیهم ب خودم  چند دقیقه دیگهتا   .برو خونه ما»

«میدم.  

آژانس گرفت. آدرس داده و  می کرده و برا امیدم در همراه تا

که چه طور   دمی پولش را هم خودش پرداخت کرد. اصالً نفهم

حرفش   یراحت  نیبه ا رامن سر از خانه آنها درآوردم؟ چ ،شد 

  یرو ی کنترل چ یو منگ بودم که ه جیگ یبه قدر رفتم؟ یپذ را 



  مچنانمن هخانه توقف کرده و  یجلو نیرفتارم نداشتم. ماش

 مات روبرو بودم. 

«؟یش ادهیپ یخوای . نمم ید یخانم رس»  

شان را باز کرده و خود را مقابل خانه  نیاراده در ماش بدون

  و شناخت دهی. مادر و خواهرانش را تا به آن روز ند افتم ی

چند کلمه  در حد  با هم   یتلفن  گاهیتنها    .داشتم از آنها  کمی

شان بار بود که پا به خانه نیاول ی . براحرف زده بودیم 

چند ضربه به در  . مببینآنها را  از نزدیک قرار بود  گذاشته و

از من   یباز کرده و به گرم م یمادرش در را به رو زدم که

 استقبال کرد. 

«دخترم! بفرما تو. یخوش اومد »  

نسبت به   یشناخت چیکه ه  یا سخت بود ورود به خانه  میبرا

ساده و   یافراد آن نداشتم. اما رفتار مادر و خواهرانش به قدر

ا توانستم با آنها اخت شده و ب ی بود، که به راحت مانهیصم

مشغول   یگرفتند. دخترها هر کدام به کار  لم یتحو مهربانی 

کرده  دواجاز شان ن یپنج خواهر داشت که بزرگتر ریبودند. ام

برادر   کیفرزند خانواده بود و  نیبود. البته خودش بزرگتر 

هم داشت.  گرید   



«؟ید موندخترم! چرا سرپا  نیبش»  

ام کنند که با  درباره  یمبادا فکر بد  دمیترسیبوده و م معذب

  کی و وارد خانه  رفته یپذ  ی راحت نیبه ا ساده، دعوت کی

ام.پسر شده  

  ست یدرست ن ی عنی ... خواستمی مزاحم شدم. من نم د یببخش»

« سر ظهر اومدم...  

که تا چه حد مضطرب هستم.   د یفهماز قیافه نگرانم  ایگو

گفت:  خاطرم  نانیاطم  مهربانی و برای با  نیهم یبرا  

خوب   یلیخ رو  هامجونم! من بچه  یمراحم ه؟یچه حرف نیا»

نباش.   یزیو بهشون اعتماد کامل دارم. نگران چ شناسمی م

. حتماً  نجایا ی ایبهم گفت، خودش ازت خواسته که ب ریام

. ناهار هم ما  هبهتربرات  یاینجا باش  صالح دونسته که

  ، گفت زود میاد  ر یصبر کن ام  ست، یت ن. اگه گرسنهمیخورد 

«.د یبا هم بخور تونید می   

شده و با خجالت گفتم:  دستپاچه  

«... ست ی.. درست ن.رم ی.. من م.ناهار  .نه، نه..»  



مرا به  دست روی زانویم گذاشته و  ، اماشده بودم زیخم ین

گفت:  با خنده د.رک  بینشستن ترغ  

  . خودش که اومد،اد ی ب ریتا ام ارمیبرات ب یچا  ه ی نیحاال بش»

«.روب  هر جا خواستی  

  ریآمد. مادرش در اتاق ام به خانه ریساعت بعد ام مین

  ی انجام کار یپهن کرد و خودش برا  کوچکی  سفره مانیبرا

به طرفم انداخت که در  ینگاه کوتاه ریاز خانه خارج شد. ام

را نشانم داد.  یخود جمع شده بودم. سمت  

بیا ناهار   .بشور رو دستاتسرویس بهداشتیه، برو اونجا »

« بخوریم.  

رد اتاق شده و منتظرم ماند. در  جلوتر از من وا خودش

را   ز یناهار خورده و بعد خودش همه چ گریکد یآرامش کنار 

بازگشت که   ی نیس ک یجمع کرده و به آشپزخانه برد. با 

  یرو مانان یآن را م .و یک قندان بود  یچا درونش دو لیوان

 یخواب بودند و دو تا شیقرار داد. دو تا از خواهرها نیزم

  بهکه  دقیق شد،  روی صورتمهم مدرسه. نگاهش   گرید 

داده و غمبرک زده بودم. هیتک وارید   

« شده؟ یچ  ،نمیکن بب  فیتعر ب!خ»  



 امزندگی گذشته ناگفته   یهاحرف  ه یبا جالل و بق شبمید  یدعوا

  شیبرا عصر  تا پنج ک یکردم. از ساعت  فی تعر شیرا برا

کردم و حرف زدم. گفتم و گفتم. از   ه یحرف زدم. باز هم گر

از   گفتم.  انم یاطراف یمهری برادرانم و از ب هایی نامهربان 

که    زجرهایی و  های که کشیدم. مشکالتها و سختیتوجهی بی

نقصم متحمل شدم. همه و همه را برایش   شدن  برطرف برای 

ام. اینکه او گفتم. به غیر از آنکه او را در خواب و رؤیا دیده

ام بوده و حاال به واقعیت تبدیل شده.  سنگ صبور خیالیهمان 

ترسیدم حرفم را باور نکند و یا فکر کند قصد و منظور می 

 دیگری دارم. دوست نداشتم ذهنیتش نسبت به من خراب شود.

با . اجازه داد فتگن چیمدت در سکوت گوش داده و ه تمام

کنم؛ هر چند   هیتخلخودم را زده و   فحربرایش راحت خیال 

درست مثل همان سنگ صبور   که خودش لبریز شده بود.

اما با این تفاوت که این بار واقعی شده و کنارم   ،هایمخواب

و به او  د یرس انیبه پا  میهاحرف  یدست آخر وقت  نشسته بود.

توجه کردم؛ چشمانش دو کاسه خون شده و دستانش را با  

 هیگر داد ی فشار مشت کرده بود. مرد بود و غرورش اجازه نم

خود را  یآن داشت که جلو ز چشمانش نشان ا ی کند. قرمز



  رتیهمه غ نیا شد ینشود. چطور م ریگرفته تا اشکش سراز

و تاب آورد و دل نباخت؟ د یرا د  یو مردانگ  

به من زمان داد تا آرام  یکم هایم ز تمام شدن درد دلبعد ا

کرد.   ییرایآورده و پذ  وهیو م  ی چا م یبرا دیگر شوم. چند بار 

تا به آرامش برسم. در آخر   م،یمتفرقه زد  یهاحرف  یکم

گذاشت.  م یرا برا نی ها گذشته( از معآهنگ )گذشته   

ها  گذشته گهی. م گهیداره م یچ  نیآهنگ توجه کن بب نیبه ا»

« باش. خوب گوش کن. ندهیگذشته و به فکر آ  

 

ها گذشتهمخور غم گذشته، گذشته  

 هرگز به غصه خوردن، گذشته برنگشته 

باش، دلشاد و سرزنده باش ندهیبه فکر آ  

تابنده باش د یانتظار طلعت خورش به  

کمه صفا کن، رنج و غمو رها کن  عمر  

به قطره اکتفا کن  ا، ینباشه در اگه  

کمه صفا کن، گذشته رو رها کن  عمر  



به قطره اکتفا کن ،به قطره اكتفا كن   ا، ینباشه در اگه  

بوده که بر سرت گذشته ن یقسمت تو هم   

کار سرنوشته نیاز فلک، ا هیگال نکن  

بوده که بر سرت گذشته  نیتو هم قسمت  

کار سرنوشته نیاز فلک، ا هیگال نکن  

ج و غمو رها کن کمه صفا کن، رن عمر  

به قطره اکتفا کن  ا، ینباشه در اگه  

کمه صفا کن، گذشته رو رها کن  عمر  

به قطره اکتفا کن، به قطره اكتفا كن   ا، ینباشه در اگه  

مكن نش یشاد است، غمگ یزندگ  

ی نخواه یگذرد خواهی گران م عمر  

یبران کن  نرود رو به تباه  یسع  

خدا کن یدل را طلب از سو مطلب  

ی تناه یکه بود رحمت او ال زان  

کمه صفا کن، رنج و غمو رها کن  عمر  



به قطره اکتفا کن  ا، ینباشه در اگه  

کمه صفا کن، گذشته رو رها کن  عمر  

به قطره اکتفا کن، به قطره اكتفا كن   ا، ینباشه در اگه  

 

رد   ای د ییدر تأ یگریحرف د  چیکرد و نه ه  حتینص نه

در چنین   هر دختریهمان کاری را کرد که زد.   میهاحرف 

ها و به آن نیاز دارد. گوش شنوایی برای شنیدن گله مواقعی

بدون سرزنش یا پند و اندرز   هایت، بدون هیچ قضاوتی. ناله

گفت: با لحنی مهربان  خوب آرام گرفتم،  یوقت دادن.  

با هم   میتونی تر م. تو خونه راحتنجایا ا یب یهر وقت تونست»

که بدون   مادرم به من اعتماد داره. مطمئن باش م یحرف بزن

با توجه   یای اینجا.هیچ مشکلی اجازه داد تو رو دعوت کنم ب 

خونه، به  تو این  ارم یرو نم یهر کس نکهیمن و ا یهابه حرف 

از   یچ یه که رو هم اضافه کنم  نی. اکنهی م دایتو هم اعتماد پ

کار   جاو ک  یاهل کجا هست نکهیاز ا ریغ دونه،ی تو نم

  التی بهش گفتم. خ یی جز یزای چ ی سر ه یتا حاال فقط . یکنی م

تا خودت   پرسهی ازت نم یچ یوقت هم ه چی ه ! راحت باشه

که اونقدر بهم اعتماد   ینیبی . م ی کن یراحت احساس باهاش



دلت خواست بیا   داره که رفت دنبال کار خودش. پس هر وقت

بردار  ، کتاب هست. بمون تو اتاقم دون هیچ مشکلیب اینجا و

«. ام یب  نبخون و مشغول شو تا م  

آژانس گرفت و بازهم با پول خود مرا  میروز دوباره برا آن

آشکار و پنهانش،   یهاخانه کرد. پس از آن محبت یراه

به او   جیباعث شد که به تدر گاهشی گاه و ب هر  مپر یهانگاه

توجهش   ،امی زندگ یماجرا دنیتر شوم. بعد از فهم وابسته

: گفتی م اشبه خانواده و مدام بود  شده شتری نسبت به من ب  

« .هشیمن پنج تا خواهر دارم، طهورا هم ششم»  

آنها   یخال یکرد جا  یسع کردم،ی دائم از برادرانم گله م چون

مرد رؤیایی که برای خود ساخته  پر کند. درست مثل  میرا برا

همه آن   یروز  ،کرد ر می باو ی . چه کسشد ام حامی  بودم،

به   نیچن نیحاال ا  پروراندم،یکه در خلوت خود م  یاالتیخ

مبدل شود؟ برادرم شده بود و برادرانه در حقم محبت   تیواقع

و   یبه دور از هر َهوو و خالصانه  اکپ یدوست کی. کرد ی م

نداشت. هر دو   یما معن ی. دختر و پسر بودن در دوستیَهَوس

. هر چه  مینرو رونیب یکه از حد برادر و خواهر می گرفت اد ی

را  می. هوابه من آموزش میداد  و رغبت  لیبا م دانستمی که نم



پرورشم داد و کمک   .داد ی تعصب به خرج م میبرا و داشت

 کرد تا در کنارش به آرامش برسم. 

 

ل آ ! معرکه  ،ی گیر آوردمفیلمیه  دخترم بدو بریم اتاقم که »

«شناسی؟می پاچینو رو   

«کی هست؟ ،نه»  

« فیلم پدر خوانده رو دیدی؟»  

 با پوزخند جواب دادم:

های تلویزیونی رو هم به  سلایرو فیلم ها. تو هم دلت خوشه»

تونم  این فیلما رو کجا می  اونوقت تونیم تماشا کنیم.زور می 

«ببینم؟گیر بیارم و   

« کنم.روشنش می  کامپیوتر رو برو یه چایی بیار تا من»  

تلفن به صدا در زنگ  بریزم که چای   به آشپزخانه رفتم تا 

که ظرف   بلند شد. همانطور به اعتراض آمد. صدای مادرش

یخچال در آورده و درون سینی کنار دستم  خرما را از 

، با حرص گفت: گذاشتمی   



جاش   سریه دقیقه این تلفن س وقتی خونه باز شروع شد. »

هم   اینجافهمم چقدر حرف با هم دارن که نمی   گیره.نمی قرار 

« دارن.دست از سرش برنمی   

لبخندی به رویش زده و بدون گفتن حرفی از آشپزخانه بیرون 

رفتم. سینی را باال آورده و نشانش دادم تا زودتر صحبتش را  

تکان داد و لحظاتی بعد از من وارد اتاق  ش راتمام کند. سر

  بعد از پایانهر بار   ل تماشای فیلم شدیم. هم مشغوشد. کنار 

گاهی    .کردیمبا هم آن را نقد و تحلیل می  دیدیم،فیلمی که می 

ها و  زدیم و از جنبهها درباره هر فیلم حرف می ساعت

یم. در واقع فیلم دیدن و  کرد آن را بررسی می  مختلفزوایای 

یکی از کارهای روتین و همیشگی ما شده  ، تبدیل بهتفسیر آن

خیلی چیزها را به من آموزش داد.  ،بود. به کمک آن

بتوانم   تاغیرمستقیم یادم داد که در زندگی چگونه رفتار کرده 

.مانده و با مشکالت مواجه شوماستوار باقی   

  کردم.مواقعی که در کنار او بودم، گذر زمان را حس نمی 

تمسخر قرار نداده و برعکس با    هرگز مرا مورد تحقیر و

کرد. در  عزت نفس بیشتری به من تزریق می ، رفتارهایش

با تبادل  مطالعات و اطالعات عمومی وسیعی که داشت،کنار 

  رفت.باالتر می به مرور  من  هایآگاهی  ،فکری که داشتیم



و من هم به او بابا   کرد ی م  میدخترم صدا یبه شوخ یگاه

که   یبابا لنگ دراز من، تا مرا از منجالب ده بود . شگفتمی م

. او بزرگم کرد و  اورد یب رون یب زدمی در آن دست و پا م

به من آموخت. محبتش ناب و   دانستم ی پرورشم داد. هر چه نم 

. اگر او کرد یم  رابیبود و مرا از آن س ارمی خالص، در اخت

کرده بودم و یا   رار از خانه ف ا ی گرفتی سر راهم قرار نم

کرد، مرا   جاد یدر من ا ریکه ام  ی. اما اعتماد به نفس خودکشی

احمقانه بازداشت. و افکار کارها نیاز ا  

**** 

به   شتریخوندن به نظرم ب اینیکه خانم مهدو یمتن نیاستاد ا»

«.هی تا شعر. چون نه وزن داره و نه قاف شبیهه نثر   

پسری که این حرف را زده  امیر نگاه چپی همراه با اخم به  

انداخت و بالفاصله رو به استاد گفت:  ،بود   

«بدهم؟ ش رواجازه هست من جواب !استاد »  

«.یساجد   یآقا  د ییبفرما»  

ام که از نوشته یکالسبا اعتماد به نفس در چشمان هم  ریام

ل زده و گفت:  راد یا گرفته بود، ز   



و رو  که استاد داشتن انواع شعر ن یفکر کنم اون جلسات»

خواب   ای د ینداشت فیتشر سر کالس ا یشما  دادن یآموزش م

«.د یداشت فیتشر  

بالفاصله از خنده منفجر شد، که با ضربه دست استاد  کالس

با غرور ادامه داد:  ری همه ساکت شدند. ام ز یم یرو  

و موج نو. شعر   د یسپ ،ییما ی. نمیما سه نوع شعر نو دار»

  نیدر ا هیاما قاف ،یهم آهنگ داره و هم وزن عروض یی ماین

  یوزن عروض د ینداره. شعر سپ یمشخص  یمدل شعر جا

نداره، اما آهنگ و   یمشخص یهم در اون جا هینداره و قاف

داد و  صینوع شعر تشخ نیا یتو  شهیم یرو به خوب یقیموس

ً ی شعر موج نو هست که تقر آخردر  اما آهنگش  ،هنثر  ه یشب با

« .ستیو آشکار ن هیدرون  

گفت:  یبخش نانیو با لبخند اطم د یبه طرف من چرخ سپس  

خوندن، اگر خوب دقت کرده   اینی که خانم مهدو یشعر»

  شه یم یکه به خوب شه،یمحسوب م د یجزو دسته شعر سپ د یبود 

«داد. صیتشخ رو بودنش نیآهنگ  

و درست کامل  تونحاتی! بله، توضیساجد  یممنون آقا»

« بود.  



و نگاهم کرد،   دهیبه طرفم چرخ روزمندانهیپ ر یام یوقت

در   ی همراه با لبخند به لب آورده و او هم چشمک ی»ممنونم«

استاد ما را به کالس برگرداند. یصدا جوابم زد.  

به   یهم از شاعرا د ینمونه شعر سپ هی د یتونیم  یساجد  یآقا»

؟«آشنا بشن شتریمون تا ب دوست ی برا د یبخون نام   

دلم گرفته است»  

گرفته است  دلم  

کشم   یشب م ده  یروم و انگشتانم را بر پوست کش یم وانیا به  

کند یرابطه تار یهاچراغ  

کند یرابطه تار یهاچراغ  

نخواهد کرد  ی مرا به آفتاب معرف یکس  

ها نخواهد برد گنجشک  یمرا به مهمان یکس  

را به خاطر بسپار  پرواز  

« ست.یمردن پرنده  

بلند گفتم:  یبا صدا  ه محض تمام شدن شعر بالفاصله وب  

«!فروغ فرخزاد »  



. با شوق نگاهم کرد  استاد   

«احسنت.»  

.  میگمشده هم بود  مهین  یی . گوزد یهم برق م ریام نگاه

در دل   میدانستی م  کی ناخودآگاه با هم هماهنگ بوده و هر 

یا   بارها پیش آمده بود که سر کالس .گذرد ی چه م  یگرید 

  ،شدیمجمع می مواقعی که برای مجله هفتگی دور هم

.  گشتچرخانده و دنبال چیزی می  سر  سرگردان به هر طرف

دانستم به آن  اما من بدون معطلی کاغذ یا خودکاری که می 

از این دقت نظرم نسبت   گذاشتم.جلوی دستش می  ،نیاز دارد 

  یکدیگر  میشد. ریز به ریز حرکات خودش هم متعجب ،به او

آن دیگری به چه فکر  دانستیم ظر داشته و همیشه میرا زیر ن

  راد یکه از شعرم ا یکالس همان پسر انیبعد از پا .کند می 

 گرفته بود، جلو آمده با تمسخر گفت: 

  عیضا رو  من فقط که  د یاز قبل با هم هماهنگ کرده بود »

؟«د یکن  

 مقابلش ایستاد و قبل از من  و نگذاشت دهان باز کنم ریام

 جواب داد: 



تا   د،یاظهار فضل کن هکه شما قرار میاوالً ما خبر نداشت»

ً ی. ثانمی کردن شما هماهنگ باش عیضا یبرا تون کم مطالعه هی  ا

  ی حفظ چند تا شعر شاعر به نام، برا د یفهمیم  ،د یرو باال ببر

  ؛هیکامالً عاد  ، یک کار که تو کالس شعر شرکت کرده یکس

«.د یموند  بهرهیشما ازش ب  رسهی که به نظر م  

از طرف او نماند و بالفاصله پشت کرده و رو  ی پاسخ منتظر

 به من گفت: 

« طهورا. میبر»  

خنده   ر یز یپق  همزمان هر دو ، میاز کالس خارج شد  یوقت

 زده و در همان حال گفتم: 

« .یگفتی کم آرومتر بهش م ه یک پ کرده بود. خب  چارهیب»  

جواب داد: یجد  یلیخ  

من رو ناراحت کنه.   ینداره آبج اجازه کس چی ه»حقش بود. 

  گهیکه د  ومد یحساب کار دستش م  د یجمع. با ی خصوصاً جلو

«غلط اضافه نکنه.  

نگاهش کرده و  . می رفتیکنار هم به سمت محوطه ارشاد م

 گفتم: 



  نیو ا ستیبلد ن ی واقعاً چهار تا شعر درست و حساب یول»

«.شهیهمه ادعاش م  

شب شعر   ید یس  هیخونه ما؟   می بر ی ایولش کن اون رو. م»

« ؟ی نیبب  دوست داری،آوردم.  ریگ  

«فردا.برای برم فروشگاه. باشه  د یبا شه،یم رمیاالن د »  

.د یو به طرفم چرخ ستاد یا شیجا سر  

مون، رو تئاتر دارم. پس خودت برو خونه نی فردا من تمر»

«.ام یتا من ب نیگذاشتم. بب وترم یکامپ زیم  

*** 

« طرفا؟ نیا ومد یطهورا ن !مامان»  

  ا یبهش گفتم ب ی. هر چ هتو اتاقت ،اومد  شیساعت پ هیچرا، »

«.اد یب ر یتا ام کنم یبا ما ناهار بخور، گفت صبر م   

به   یباز اتاقش را تا انتها باز کرده و داخل شد. سر مهین در

 طرفش چرخانده و با لبخند سالم کردم. 

«؟ یکنی ! چه میسالم دختر  بابا! سخت مشغول»  



روی  . انداخت  توریبه صفحه مون ینگاهو  ایستاد  سرم  پشت

  وترشیشب شعر در کامپ یمشغول تماشا اش نشسته وصندلی

گفتم:  جان یبا ه رم یآنکه چشم از صفحه بگ بدون .بودم  

«؟ید ی. خودت د ه! چقدر قشنگریام یوا»  

کج کرد. شخند یو لبش را به حالت ن ستاد یا کنارم   

تو  دنید  یرو برا ید ی من خودم اونجا بودما! س نکهیمثل ا»

«کردم. هیته  

و لب گزیدم. سر به طرفش چرخانده   

نبود. کاش   ادمی! دستت درد نکنه. اصالً یگی آخ! راست م»

«. ام یهمراهت ب تونستمی من هم م   

کرده و در حال خروج از اتاق گفت:  پشت  

. یباش  رونیشب ب ذارنی نم تی رتی مثالً غ یداداشا م؟یچه کن»

  ا ی. پاشو بشهی، شبا برگزار مهشب شعر هم که اسمش روش

« برم. د یزود با  م،ی ناهار بخور  

را خاموش کردم. در همان   ستمیبلند شده و س یصندل یرو از

: دمیحال پرس  

« ومده؟یکجا هنوز ن»  



تلفن بلند شد.  یاز آنکه بتواند جوابم را بدهد، صدا قبل

 مادرش از آشپزخانه گفت: 

  ه یدختر هیفکر کنم با تو کار دارن. از صبح تا حاال  ریام»

« .گیرهو سراغت رو می زنهی مدام زنگ م  

به   هم  من .به طرف تلفن رفته و مشغول صحبت شد  ریام

  ز یطرف آشپزخانه رفته و خودم سفره را پهن کردم. همه چ

همچنان مشغول صحبت بود. آخر   ری اما ام دم،یآن چ یرا رو

  یبا لبخند  شیو به طرفش رفتم. روبرو اوردهیطاقت ن

اش تا خودش بفهمد مکالمه ستادم،یا نهی مضحک و دست به س

اش  به خنده  ،من  آمیزنتطیشده. نگاه ش یالنطو از حد  اد یز

انداخته و نتوانست صحبتش را ادامه دهد. مجبور شد با گفتن  

« تماس را قطع کند. .برم  د ی»کار دارم، با   

برگرداند و با تکان سر به دو طرف و  شیرا سر جا یگوش

:د یلبخند پرس  

«؟یطلبکار ه؟یها؟ چ»  

گفتم:  ینازک کرده و رو گرداندم. با دلخور ی چشم پشت  

کم   هی یتونی هستم، م نجای. اما حداقل من ا ستمیطلبکار ن»

« .ی مراعات کن  



حرفم را گرفت:  دنبالهبه دفاع از من  مادرش  

  نیخونه. انگار اشده تلفن نجا یقربونت طهورا جان! ا یآ»

تموم   یکی  نیرو با مخابرات اشتباه گرفتن. ا نجایدخترا ا

مگه شما صبح تا   فهمم ی . من نمزنهیزنگ م  یکینشده، اون 

  ی خب هر حرف ؟نید کی با هم کار نم پیش هم نبودید؟ مگهحاال 

فقط    .هاتلفن داغ کرد از دست این. گهید  د یهمونجا بزن د یدار

 یه تلفنچی الزم داریم جواب این دخترا رو بده.«

من کنار   یزانو باال داده و پهلو  یشلوارش را از رو یکم

 سفره نشست. 

 یجلوحداقل ها؟  یدار یدل پر  یلیخ نکهیمثل ا !مامان»

چه خبره   کنهی خودش فکر م شیپ ، یگله نکن شهیطهورا نم

« .شما اینطوری میگی  

سفره گذاشته و  یرو وانیپارچ آب را به همراه دو ل شمادر

رفتن از آشپزخانه گفت:   رونیدر حال ب  

  صداش بوده،  ساکت  شهیکه اون بنده خدا هم که هم ی نیبیم»

« دراومده.  

لبخند و حق به جانب گفت:  با  



همه  نیا چه اشکال داره. کننی اونا ولم نم ه؟ی من چ  ریتقص»

« طرفدار دارم؟  

برنج برد،   سی را به سمت د  ر یکفگ رینداد. ام یجواب شمادر

 اما نگاهش به طرف من بود. 

«؟یناراحت شد »  

جوابش را بدهم. کردم خونسرد  یسع  

«.یراحت باش! هر جور دوست دار»  

. بعد از چند  د ی هر دو نفرمان غذا کش ی برا یکرده و کم   یپف

: دمیقاشق که در سکوت خورده شد، پرس  

« عجله دارم؟ یکه گفت یبر یخوای کجا م»  

قاشقش را درون ظرف درون دهانش را قورت داده و  لقمه

. ترشی کنار دستش فرو کرد   

کتاب تو ارشاد برگزار بشه. قول دادم  شگاهینما هقرار»

«شون کنم. کمک   

دهانم گذاشته و بعد از فرو دادنش، گفتم:  برنج ی قاشق  

این  ؟ کنیخودت رو درگیر کارای مختلف می نقدرچرا ا»

« کم به فکر خودت باش. ه ی. یدورت رو شلوغ کرد همه   



اش را پایین داد و با تکان سر گفت: لقمه  

.  خودی هدر برهوقتم بی  اد یخوشم نم . بمونم کار یب  تونمینم»

و   لم یف ید یس  ه یبعد برم تو کار ته نیگرفتم از ا م یتازه تصم

کردم،   دایشب شعر رو که برات پ ید یس نی . اگهید  یزایچ

«راه درآورد. نیاز ا یپول هی شهیم   د یبه فکرم رس  

هم اضافه   ی زی چ هیکارت رو کم کن، تو تازه   گمیمن م»

«؟یکنی م  

خوردنش با لبخند گفت:  نیماستش را دست گرفته و ح کاسه  

ً یآره دق» « تا جون داره کار کنه.  د یدخترجون. مرد با قا  

رفتن گفت:  رونیاز جا بلند شده و در حال ب سپس  

« م؟یبا هم بر یآماده ش یخوای . مرم یمن دارم م»  

«ظرفا رو بشورم. نیآره، صبر کن ا»  

*** 

را در کنار   ی شتریب  زمان کتاب، شگاهیشروع به کار نما با

با هم درون  م، یآزاد داشت وقتکه   ی. تمام مدتمیگذراند ی هم م

که تا به حال    ییهادانه به دانه کتاب چرخیدیدم.می  شگاهینما

  م یبرا یخوانده بود، نشانم داده و از هر کدام شرح مختصر



 اشکتابخانه حتماً فالن کتاب را از  کرد ی م هیتوص ای. داد ی م

اطالعات باال و مطالعات زیادی داشت و  برداشته و بخوانم.

رد.داند در اختیارم بگذاکرد هر آنچه می سعی می   

 یاز شاعرا ی کتاب شعر تمامش کپ نیطهورا ا نیبب»

  یجاها ه یبعد به اسم خودش رفته چاپ کرده.  س،گهید 

متوجه نشه   یکس به خیال خودشداده که  رییرو تغ شیکیکوچ

«کرده. یکپ  

نگاهش کردم.  رت یح با  

«؟یخوند  ،ی د یکه نشونم م یی کتابا نیتو واقعاً تمام ا ریام»  

برگرداند. شیرا سر جا  کتاب  

 نایا دمیم حیدارم برات توض یچه جور  یآره، پس فکر کرد »

« رو؟  

. ستادمیجلو رفته و مقابلش ا یقدم  

«؟یهمه کتاب بخون نی ا یکنی وقت م یآخه چطور»  

کتابها، چند قدم   نیقرار گرفته و در حال نگاه گرداندن ب کنارم 

. میرفت  شیپ  



وقتم   ذارمی نم  .مدام سرم تو کتاب بوده نیی من از سن پا»

  تیزندگ  یبرا  یریبگ اد ی  د یتلف بشه. تو هم با یخود یب

ت رو باال  مطالعه یتونی که م  ییو تا جا  یبرنامه داشته باش

کرد و   شهیم دایپ هاتو کتاب   یباش هداشت ازین  ی. هر چ یببر

« .یاد گرفت   

را دست گرفت.  یگر ید  کتاب  

رو نگاه   نجاشیخوندم. ا شیدوسال پ. من نیرو بب یکی نیا»

«کن چقدر قشنگ نوشته.  

خواند. میرا که برداشته بود، برا یاز کتاب  یچند خط بعد   

خنده گفتم:  با  

«!یتو انگار صفحات کتاب هم حفظ»  

«.خونمی بار م نیچند  ،م باشه که مورد عالقه  ییکتابا»  

حرکت کرده و گفت:  شگاهینما  گر یبه طرف د   

ترجمه   یغرفه هست اکثراً کتابها هیاون طرف،  می بر ایب»

«.فروشهیشده م  

را برداشت و شروع به ورق زدنش کرد.  یکتاب دوباره  



. از  دمید یبا هم د  شیچند وقت پ  هادتیغرور و تعصب  لمیف»

بهتر   یکتاب ساخته شده. اگه کتاب رو بخون  نیا یرو

به   توننی نم شهی هم لمیبوده؛ چون تو ف یماجراش چ یفهمی م

«رو نشون بدن.  زیکتاب همه چ یخوب  

  ی لیکتابش هم هست. اتفاقاً خ دونستمی ! من نم؟یگیم یجد »

« خوشم اومد. لمشیاز ف  

نگاهم کرد.  موشکافانه  

اگه خوشت اومد پس چرا وسطاش خوابت گرفت؟ چند بار  »

«مجبور شدم صدات کنم.  

خسته بودم، جون نداشتم. شب قبلش هم کم   یل یاون روز خ»

«بودم. دهیوابخ  

با اخم و نگراین   و نگاه در صورتم گرداند. د یطرفم چرخ به

 پرسید:

«؟یبه من نگفت  ی زیچرا همون موقع چ ؟یچرا خسته بود »  

جواب دادم: ی انداخته و به آرام ریرا ز  سرم  

. انقدر تو خونه خانم  یشگیهمون مشکالت هم  گفتم؟ی م یچ»

  میبرام نمونده بود. تصم یجون گهیکار کرده بودم، د  یریمتاج 



فرصت نکردم لباسم رو   یکنه. حت یخونه تکون ،گرفته بود 

بلند شدن   ی نا ی از خستگ د یسودابه اومد د  یبشورم. وقت 

صبح   و نیانداخت تو ماش ،شونندارم، لباسام رو برد خونه

.«سرم گذاشت ی اتو کرده و آماده باال  

با دلخوری جواب داد: کمی از غرفه کتاب فاصله گرفته و   

  لم یف با هم که مجبورت نکنم یاخسته  یگفت ی بهم م د یبا»

«.م ینیبب  

 کنارش ایستاده و با شرمندگی نگاهش کردم. 

دوست ندارم با گفتن   گهیکه د  ی کنی تو انقدر بهم محبت م -

ناراحتت کنم.  نیاز ا شتر یب  ،مشکالتم  

وار گفت:شماتت   

« کمکت کنم. تونمی من هم بهتر م  ، و راست باشیباهام ر»  

دلجویانه گفتم:  لب برچیدم و  

 »من که هیچ وقت بهت دروغ نیمگم.« 

دوست ندارم   .اما همه حقیقت رو هم نمیگی  ، »دروغ نمیگی

چیزی رو ازم پنهون کنی. باید تا حاال فهمیده باشی هر کاری  

کنم.«از دستم بربیاد برات کوتاهی نمی  



قول میدم از این به بعد همه چی رو بهت   ،باشه  .دونممی»

؟«حاال چرا انقدر تند میری . بگم  

  مانی. امیخارج شو شگاهیرا عوض کرده تا از نما رمانیمس

که از قضا پسر پرشر و   ری ام یمیاز دوستان صم یکی

قبل از جواب  شد.  کیو نزد  د ی هم بود، از دور ما را د  یشور

ایمان پرسید:دادن امیر به سؤالم   

« خونه؟  ی ریم یدار ر؟ی ام ی ریکجا م»  

تو بازار بزنم و از    یچرخ هی  رمیالزم دارم. م یز یچ هینه »

« .رم یاون طرف هم همراه طهورا تا فروشگاه محل کارش م  

مان راه  کرده و بدون تعارف همراه  بیدستش را در ج دو

بردند.   اد یافتاد. با هم مشغول صحبت شده و حضور مرا از 

که از کنارمان رد   یدفعه متوجه شدم دوستش به دختر کی

به خنده افتادند. به   بلند با صدای شد، متلک انداخته و هر دو 

  نهااز آ تا  مشان ناراحت شده، پا تند کرد حرکت نیشدت از ا

خود را به من   عیمتعجب از حرکتم، سر ری. امبگیرم فاصله 

راهم را سد کرد. ی رسانده و جلو  

« صبر کن با هم میریم. ؟یدفعه گازش رو گرفت هیشد  یچ»  



 میکرده و خواستم از کنارش رد شوم که دوباره جلو اخم

و مانع شد. ستاد یا  

« .یبر  ذارمیشده، نم یچ  یتا نگ»  

گفتم: یدلخور با  

«. اد یدر م یریمخانم تاج  ی. صداشهیم رم ید  امیر! برو کنار»  

در چشمانم زل زد. یانعطاف چیو محکم بدون ه سفت  

 یسرت رو انداخت یشده که بدون خداحافظ ی بدونم چ د یبا»

« .یری م یو دار نییپا  

هایی در هم پرسیدم: با طلبکاری و اخم  

«ناراحت شدم؟ یاز چ یخودت متوجه نشد  یعنی»  

.ام شد ی دلیل دلگیر خیلی زود متوجه فکر کرده و یالحظه  

«؟ربطی داره اون متلک انداخت، به من چه »  

  چیمن ه ده،یانجام م یکار  نیمن همچ یجلو  یکس یوقت»

  نیا گمیمبه خودم  کارش رو فراموش کنم. نی ا تونمی نم وقت

یه خاطره بد  و   ندازهی بود که به دخترا متلک م ههمون پسر

  ره،یهم جلوش رو بگ ی. اگه کسرهیگی تو ذهنم جا م ازش

که جلوش رو   ه یتیآقا و با شخص همون پسر   نی ا گم،یم شهیهم



  نیا ؟ید یگرفت و اجازه نداد کارش رو تکرار کنه. حاال فهم

« .شهیهن من پاک نمذ از  زایچ  

تمام شدن حرفم از کنارش عبور کرده و راه خود را در  با

گرفتم. پست سرم جا ماند، اما صدا بلند کرد. شیپ  

با هم   خریدم  کردی بعد از صبر می .اتفاقی نیفتادهحاال که »

« .رفتیممی   

تکان داده و گفتم:  یکه پشتم به او بود، دست همانطور  

« باهات ندارم.  یتو راحت باش، من کار»  

 **** 

جشنواره تئاتر در ارشاد برگزار شده و آن  یبود به زود  قرار

جشنواره را ارشاد شهرستان ما به عهده   نی ا ی زبانیسال م

  ی برا ،مختلف ی از شهرها ی شینما یهاگرفته بود. گروه

  نیبه آنجا آمده و در انتها با انتخاب بهتر شانیهاش ینما یاجرا

.شد یم هداءا ن گروهیبه برتر  یزیتوسط داوران، جوا شینما  

  بیش از پیش گران،یباز بقیه به همراه ر ی ام نیهم یبرا

. گذشتی شان در ارشاد موقت اکثربوده و  نیمشغول تمر

. آن روز  رفتند یخوردن ناهار هم به خانه نم  یبرا  ی گاه یحت



غذا  یبودند، تعداد  نیکه مشغول تمر ییهابچه  ی هم برا

 کم بود و به تعداد نگرفته بودند؛ولی چون غذا  ند.سفارش داد 

مشغول خوردن شریکی  صحنه نشسته و  یرو  همگی دور هم

 شدند. 

بود، بالفاصله   ری ام یشگیو همه جا همراه هم  شه یبا که همیفر

 یاتکه  ریکه ام دمیآنها جا کرده و از دور د  انیخود را م

 نیا دنید  یو به دستش داد. به قدر دهیچینان پ  یکباب را ال

  صدایو ب اوردهیناراحت کننده بود، که طاقت ن میمنظره برا

از خروجم نگذشت که   یزمان کوتاه  اما زدم. رونیاز سالن ب

چه   نمیبرگشتم تا بب ی. وقت دمیشن را پشت سرم  ییهاقدم یصدا

به طرفم دراز شد.   یاهمراه لقمه ریدست ام ست،یکس

زدم. اما بغض و اشک   یآن را گرفته و گاز کوچک حرفیب

از   مانیرود. همان لحظه ا  نییپا میاجازه نداد، لقمه از گلو

 کنارمان عبور کرده و با خنده و متلک گفت: 

س. کباب که بدون نوشابه از گلوش واسه نوشابه شهیگر»

«.رهی نم نییپا  

به متلکش بدهد، از ما دور   یبتواند جواب ری از آنکه ام قبل

به سالن برگشته و حضور  توانستمی نم گریشد. اما من د 



  نیهم یبرا گر باشم. نظاره  ریرا در کنار ام با یفر کینزد 

کوتاه از آنجا دور شدم. به    یخداحافظ کی با  یبدون حرف

بغض و دردم را در کنار او آرام   ه یخانه ستاره رفته و بق

 کردم. 

 

  تونمی . نمستیم شده؟ اما دست خودم ن چ   دونمی ستاره من نم»

«باشه. ریدور و بر ام  ی تحمل کنم کس  

گفت:  یدو دستش گرفته و به نرم  انیدستم را م ستاره  

تو باشه.  بهتمام توجهش  ، یوادارش کن یتونیبه زور که نم »

  ،و خونگرم بودنش به خاطر نوع برخوردش یگیخودت م

.  ه کسانیهم که با همه  رفتارش. پلکنی دور و برش م هایلیخ

باره   هی د،یکه با هم آشنا شد  یچند ماه  نیتو ا  یبعد توقع دار

« همه رو کنار بذاره و بچسبه به تو؟  

 ناخواسته کمی صدایم باال رفت.

چه   یکیهمه نزد  نیاما ا ، همه رو بذاره کنار گم یمن نم»

« ده؟یم  یمعن  

اش گرفت. خنده ستاه  



آخه قربونت برم! شما که مدام از لفظ برادر و خواهر »

کس بهش   چی ه یانتظار دار . بعد د یکنیهمه استفاده م یجلو

  که نایا گن،یخودشون م شینشه؟ خب اونا پ کینزد 

  . می ببر یضی ف  هی. پس بذار ما هیخواهر و برادر شونیدوست

اینطور که تو میگی، خوش تیپ و قیافه هم هست. خب دخترا  

 چذبش میشن.«

دفعه برافروخته جوابش را دادم. کی  

حد و حدودش رو با همه    رینگو. ام یطور نیستاره ا»

«هم تا حاال پاش رو کج نذاشته. وقت چی. هکنهی م  تیرعا  

پشت    ،یچا ختنیبه طرف اجاق گاز رفته و در حال ر ستاره

 به من گفت: 

  یدوست هیشما  ننیبی م گرانید  یوقت  ،که هنیمنظور من ا»

«...نیدار یساده و معمول  

 با عجله کالمش را بریدم. 

ادامه نده. تحملش رو ندارم در مورد   کنمی ستاره خواهش م»

«.ی حرف بزن یطور نیا ریام  

 استکانی چای جلوی دستم گذاشت. 



ولی حرف نزدن من واقعیت رو  . گمینم  یزی چ گهیباشه د »

ه.«کنعوض نمی   

 بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: 

« ؟یشد  دایکم پ ؟یکنی کار م  یتو حرف بزن، چ»  

گذاشتم.  م کنار نتی کاب یرا از دستش گرفته و رو یچا  

« خودت حرف بزن. من فعالً حوصله خودم هم ندارم.»  

با مکث گفت:  ستاره  

  نکهیاز ا ری ندارم! غ ی! خبر خاصیسالمتهیچی، من؟ »

  شیداشتم کنکور شرکت کنم و برم دانشگاه، که با پ میتصم

«نشد.  ، دیگهموضوع نیاومدن ا  

«.یشی شاءللا موفق مان! یبه سالمت»  

کنکور کلمه  دنی ستاره نداشتم، تنها با شن  یهابه حرف یتوجه

درهمش   یهاجوابش را دادم. اما اخم  حواسی ب ،از دهانش

و دوباره تکرار کرد.  امدهیخوشش ن  حرفماز  داد،ی نشان م  

  ی چ ید یکنکور شرکت کنم. اصالً فهم تونمی نم گهیاالن د »

معلوم هست کجایی؟«  گفتم؟  

و گنگ گفتم:  جیتکان داده و گ یسر  



«؟یها؟! چ»  

گرفته با انداختن   نت یرا از کاب امه یتکبدون توجه به اخمش، 

خوردم.  م رایاز چا یدر دهانم کم یقند   

من هم گفتم موفق    ،یکنکور شرکت کن یخوای م  یخب گفت »

« .یباش  

و ظرف شکالت را به طرفم   خته یخود ر یبرا ی چا یاستکان

 گرفت. 

 گهید  یکنکور شرکت کنم، ول خواستی ! گفتم دلم مرینخ»

«.تونمی نم  

هایش نبود و با گیجی پرسیدم: هنوز حواسم جمع حرف   

«ه؟یمشکلت چ ؟یتونی چرا نم»  

  ی کار چیه به ذارهی تو راهه و نم یسوم ه که نیمشکلم ا»

« .رسمب  

تمرکز   .کند ی صحبت م یز یدرباره چه چ شدمی متوجه نم

داد:  حیتوض شتر یهاج و واجم ب افه یق  دنیبا د  نداشتم.  



بعد   اد،یب  ایصبر کنم دن د ی طهورا جان! باردار هستم. با»

و  درس خوندن ه برام سخت تیوضع نیکنکور شرکت کنم. با ا

«.دانشگاه رفتن  

خارج شده و  ی حالت خمودگ آن خبر باعث شد از نیا دنیشن

 با شوق بغلش کردم. 

« خوشحالم! مبارکت باشه. یلی! خیوا ؟ یگیراست م»  

که دهانش   یو همراه شکالت د یکش رونیرا از آغوشم ب خود 

خورد. ی چا یگذاشته بود، کم  

دار دوباره بچه مینداشت میراستش از دستمون در رفت. تصم»

البته خانواده . گه ید  هبس میدو تا دار م یخودمون گفت شی. پمیبش

 گفت ی مدام م که  مادرشوهرم .پسر دوست دارن یلیشوهرم خ

مون پسر بشه و ما  . انگار دست ماست که بچه نیاریپسر ب  هی

«.میخوای نم  

شاءللا  باشه! ان هر چی خدا بده، خوش قدمسالمت دنیا بیاد. »

«.شدم خوشحال یلیپسر بشه. خ یکی نیا  

شکمش گذاشت و با لبخند گفت:   یرا رو دستش  



  یاما وقت م،یداشته باش گهیبچه د  هیکم سختم بود  هیاولش »

سالم   م یدعا کن میتونی شکرگذار بود. فقط م  دیبا هخدا خواست

«. ستیوگرنه پسر و دختر بودنش مهم ن اد،یب ایدن  

من بابت نقصم، کم   خدا بخواد. خود   ی هر چ ، یگیدرست م»

  یتر از سالمتمهم  ایتو دن ی چی. ه دمیعذاب نکش یتو زندگ

آدم رو خراب   هیروح تونهیم  کی نقص کوچ ه ی ی. حتستین

بهت   گهیجور د  ه یو  یمتفاوت ه یبا بق یکنی حس م یوقت  .کنه

« .آدم از زندگی سیر میشه ،کننی نگاه م  

 تونم شم اگه ب بمونم. تو فکر کاری دوست ندارم تو خونه ب یول»

« مشغول به کار بشم. ییجا  

 ؟یدار یابعد. چه عجله ،رهی کم جون بگ هی  اد،یب ایبذار دن»

  گه؛ید  دمی. بچه سودابه رو د شهیم  ریاولش انقدر دست و پا گ

 یداربچه  ریدرگ یماه نشده حامله شد. بعد هم به قدر شیش

«بره.  یاطی دور و بر خ تونستیبود، تا مدتها نم   

شام  تدارک مشغول  ،زد ی همانطور که با من حرف م ستاره

 بود.



دو تاشون رو بزرگ کردم. اما شوهرم   ،خودم دونمیآره م»

. تازه خواهرم هم  لیادامه تحص ی قول داده کمکم کنه برا

« ها رو به اون بسپرم.بچه یگاه  تونمیفرصت داره. م   

چه   یدار میکمک حالت باشه. تصم یرو دار یکس هخوب»

« ؟ی انجام بد  یکار  

معلم نهضت   تونمی م پلمیدوست دارم. با د  رو  ی معلم شتریب»

  شه، یشون برگزار مامتحان  یک  نم یبشم. منتظرم بب  یسوادآموز

«برم شرکت کنم.   

  یاز همه به فکر سالمت  شتری ب  ی. ولیموفق بش دوارمیام»

هست،   شهیکار کردن هم یت باش. وقت برا خودت و بچه

« .شهینم رید   

 ******* 

 یاافه ی تازه اومده تو کالس، چه ق ید یرو د  هاون پسر دهیوح»

« .رهیگی هم م  

دوره چند تا با هم ثبت نام   نی؟ اهمنظورت یکیکدوم »

«کردن.  



عجق وجق  یلباسا شهیهم و بلندهکه موهاش همون »

« .پوشهی م  

«د؟یکنی م بتیغ  یک پشت سر »  

خورده و به   یپشت سرم، تکان  اشی ناگهان یصدا  دنیشن از

برخورد کرده و  اشنه یکه با س  دم؛یسرعت به عقب چرخ

  کینشسته بودم، نزد  یدسته صندل یرو مهی چون نصفه و ن

. ستم یکرد سر پا با مرا نگه داشت و کمک می . بازوفتمیبود ب  

«مگه؟جن دیدی دختر جون؟  هچه خبرت»  

دلخوری گفتم: ذاشته و با دست روی قلبم گ  

«! دم یترس ؟یایم هویآخه چرا »  

من پدرانه گفت:  د یسرزنشگر و از د  ی شد و با لحن یجد  یکم  

خودت از   یچند بار بهت بگم پشت مردم حرف نزن. وقت »

حرف    بقیه پس چرا پشت سر  اد،یخوشت نم اکار نیا

«؟یزنی م  

شده، بعد از جمع کردن   یابر  ماننیجو ب  د یکه فهم دهیوح

به من   ریرفت. ام رونیکرده و ب یآرام خداحافظ لش،یوسا

را گرفته و گفتم:  شیپشت کرده و قصد خروج داشت که بازو  



«.رهیگی م  افه یق  یلینزدم. فقط گفتم خ یمن که حرف بد »  

  حرف بزنه  ینطوریت ادرباره  یکی ست؟یبد ن نیهم»

متلک گفت،    یدختر ه یبه  مانیاون روز ا ناراحت نمیشی؟

به دوستت   یچی که چرا ه  زد یخانم تا دو روز با من حرف نم 

و  ی زنی حرف م  کالسیتهم راحت پشت سر  نقدر. بعد ای نگفت

بهت نگم؟ یچی ه یانتظار دار  

بود که کم مانده بود اشکم  یتند و عصب  ی به قدر لحنش

ها حرف  نی موقع گفتن ا که  نآشود. بدتر از همه  ریسراز

زجرآورتر از نگاه گرفتنش   میبرا زیچ چیو ه کرد ی اهم نم نگ

 نبود.

« تکرار نشه.  گه ید  دمیقول م ! د یببخش ،باشه»  

 کمی نگاهم کرد و با دیدن حال پریشانم حرف را عوض کرد. 

«؟یشناسیآدم رو م نیچقدر ا نم یحاال بگو بب»  

« ؟بلندهمو  نیهم ؟یک»  

  یاومده درخواست داده جزو گروه تئاتر باشه و ه !آره»

تو انقدر دقیق  خواستم حاال که  . تونمی تجربه دارم و م گهیم



و  چقدر قابل اعتماد بفهمم رو در میاری،  مه همه شجره نا

«.کاربلده  

  یالی. از فک و فامگهید  رهیگی م افه یگفتم ق  نی هم یمن برا»

« خانمت... با یهمون فر  

از حرفم   مانی. پش د یکرد که حرف در دهانم خشک یاخم چنان

افتاده ادامه دادم: ریبا سر ز   

.  اد یم یق پ  یلی. خهشونلیفام یعن ینداشتم.  ی! منظورد یببخش»

بلدم، اما امتحان کردم. چند   رو بلدم اون رو  نیا همش میگه

ادعاش  انقدر که گهید  یزای بار در مورد تئاتر و شعر و چ

درست   ،کدوم رو نتونست  چ یه .دمیازش سؤال پرس ،شد یم

«ادای آدمای کار بلد رو درمیاره.فقط   .جواب بده  

صداش در و  نهیشی که ته کالس م هاون پسر ؟یچ یکیاون »

 نمیاد.«

باشه.   شیحال  یلیفکر کنم خ اون اتفاقاً »اون ریزه میزهه؟! 

 یامسئله  هیها در مورد اما هر وقت بچه  زنه،ی حرف نم اد یز

اطالعات   یلیخدیدم  ؛داد ی و اون هم نظر م ند زی حرف م

  یی زایاما چ هسالش  ستیداره. ب تری نسبت به بقیهو باال کامل



  ،هاتی. دانشجو رشته ادبدهیاز سنش نشون م  شتریب بلده،که 

«.اد ی م حیتفر یهم برا نجایا  

بهتر بود  ؟یاریهمه اطالعات رو از کجا م  نی تو اللا! ءماشا»

به همه اطالعات   راحت .یشد یاستخدام م ۱۱۸تو  یرفتی م

«.دادیمی   

دلخوری لب برچیدم.  با چشم و ابرو برایش ادا آمده و با  

چرا این   یحاال دعوا دار .من هم جواب دادم ،ید یتو پرس»

«؟دونمچیزا رو می   

لحنش   کیفم را دست گرفته و خواستم از کالس خارج شوم که

.را تغییر داد   

 مونخونه ی ا یگرفتم، م د یجد  لمیف  هیقهر نکن.   ! باشه بابا»

« م؟ینیبب  

 به راهم ادامه داده و گفتم: 

  دمیرس ریو د  دیمون طول کشنشه که بحث  روزیاگه مثل د »

« .م یبر ،خونه  

 با خنده لپم را کشید.

« کار کنم؟ یمن چ  ،یبحث رو کش داد  یخوب تو ه»  



 با اخم نگاهش کردم. 

. من حرفت رو قبول نداشتم. گفتم اون یگیزور م چراا ا ا ! »

  یلیخ ی تو گفت  . فتاد یبه التماس م یطور نیا لمی آخر ف د ینبا هزن

«کرد.  یهم خوب کار  

گفت:  یکرد و با بدجنس یاخنده  

  ؟ارمیگفتم که لجت رو در ب یطور نیا»یعنی نفهمیدی  

  تاز عقیده و  پای حرفت وایستی  یجد محکم و دوست دارم 

بدم   یلیخ کنی،و سکوت می  یشیمظلوم م ی . وقت ی دفاع کن

خوری، بزنمت که  تا می خواد ی ها دلم مجور موقع نی. ااد یم

«. ی نباش زبونیساده و ب  اینطور  

من   از با خنده اش کنم که پا تند کرده وحواله  یمشت خواستم

را از   بایفر یبودم که صدا دهیجلو افتاد. هنوز به او نرس

. مید یپشت سرمان شن   

« ت دارم.کار   ستایوا ریام»  

لب غر زدم:  ری شد، ز کیکه نزد  نیهم  

«.کنهی ش رو صدا مانگار پسرخاله ر،یام گهیم نیهمچ»  

لب گفت:  ریبه طرفم انداخت و او هم مثل من ز  یچپ نگاه  



«؟ما خبر نداشتیمو ه ینکنه پسرخاله جنابعال»  

را   مانیهابود، حرف ستادهیچون با فاصله از ما ا ریام

 شهیکه مشغول اره دادن و ت زد،یداد م مانافهیاما ق د؛یشنی نم

با چند قدم بلند خود را به ما رساند،  نیهم ی. برامی گرفتن هست

مان شود. تا مانع باال گرفتن مشاجره  

  ی برم، باشه برا  د یبا یاگه کار واجب ندار با؟یشده فر یچ»

«.گه یوقت د  هی  

  ییاجرا ر یمد  تازهپرست که  حق  یندارم. آقا   یکار من»

«. اهات حرف بزنه ب خواد می گفت  ،ارشاد شده  

. د یابرو در هم کش ریام  

از راه نرسیده خرده فرمایشا   کار داره با من؟ یچ گهیاون د »

 شروع شد؟« 

آمد رو تو خوش یقبل متن سخنران  یسر نها بهش گفتبچه»

  . برای همینیها هم بود برنامه یو مجر  یکرده بود  میتنظ

 مشورت کنه  باهات جشنواره تئاتر یبرگزار یبرا  خواستی م

« .های الزم رو انجام بدهو هماهنگی   



رو هم من   شیمدت کم، توقع داره سخنران نیف! تو افاو»

« شده؟ ییاجرا ریمد   یچ یآماده کنم؟ پس برا  

که گفتم:  گشتند،ی به داخل ارشاد برم بای همراه فر ریام  

«.نم یبب جدیده ی رو که گفت لمیاون ف  رمیمن م ریام»  

خودم رو  اینجا کارم زیاد طول نکشید،باشه برو. اگه »

«.رسونمی م  

از من جدا   ری که باعث شد ام ادمد فحش  بایفر  به در دل اما

نبود و  بایفر  ر یچندان هم تقص دانستمی م گرچهشود. 

  شدهباعث  ، مختلف یهانهیدر زم  ریمتعدد ام یهاییتواناها

از آمدنم به   کساعتیاز او مشورت بخواهند.  یدر هر کار 

را به   ناهارم. د یهم از راه رس ر یکه ام گذشتی شان مخانه

کردم به  چون فکر نمی  بودم. همراه مادر و خواهرانش خورده

 ی وقت م. منتظرش نماند این زودی از دست فریبا راحت شود، 

بوده و با ورودش   لمیف  یوارد اتاق شد، مشغول تماشا

نشان ندادم. یملالععکس  

« بابا چطوره؟ دختر   !سالم»  

با شور   برخالف من اما او و سرد جواب دادم »خوبم«. آرام

 و اشتیاق پرسید:



« ؟یناهار خورد »  

« آره!»  

ا  تفاوتم فهمید مشکلی پیش آمده. نزدیکتر شده و ببی از لحن 

پرسید:  و بدون انعطاف محکم  

«؟ یباز دوباره قهر کرد  ه؟یچ»  

«نه!»  

 با دست به صورتم اشاره کرد. 

« ؟یگرفت  افهیپس چرا ق»  

و با اخم و حالتی حق به جانب   بالفاصله به طرفش چرخیدم

 گفتم: 

« . همش...اد یلوس و نچسب خوشم نم  هدختر نیمن از ا»  

ابروهایش باال رفت.  ادامه دهم. نگذاشت  

ارشاد اسم من رو   ر ی. مد رفتم یم د یآورده بود، با غامیفقط پ»

کمک من  از  تونهی م داشت، یبهش گفته بود، که اگه کار 

«نبود. یاوسط کاره نیا بای . فراستفاده کنه  



  هام را دور انگشتم پیچید روسری ستهد  ،از لحن سردم مانیپش

گفتم:  و با سر زیر افتاده،  

«کار کنم؟ یچ  اد،یخب ازش خوشم نم»  

 پشت کرد تا از اتاق بیرون برود.

تا   ی. چرا منتظر نموند م ینیبا هم بب امیمن هم ب ،استپ بزن»

« من برسم؟  

تا    صبر کردمرا به اولش برگردانده و  لم یرا ندادم، ف جوابش

گذاشته و   ینیرا درون س شی . غذامی نیدوباره از اول با هم بب

  نیرا زدم. ح یبه اتاق بازگشت. کنارش نشسته و دگمه پل

کرده و سر به سرم   یو خوردن غذا مدام شوخ لمیف  یتماشا

را   ینیکه تمام شد س شیغذا  باز شود.  میهاتا اخم گذاشتی م

  ز یها را شسته و همه چبرداشته و به آشپزخانه رفتم. ظرف 

به طرفش  و  دهیقرار دادم. سپس لباس پوش  انشیرا سر جا

 رفتم تا خداحافظی کنم. 

« ش رو ببینی؟خوای بقیه نمی»  

مزه نمیده.  که  بعدش اما بدون تفسیر کردن ،خواد دلم که می »

. باشه یه دفعه دیگه که با  ارسر ک رسماونوقت دیر می 

« حوصله نیگاه کنم.  



کمی با دقت در صورتم نگاه گرداند. الزم نبود همیشه  

هر دو به خوبی از نگاه   اغلبهایمان را بازگو کنیم. حرف 

خواندیم. آن روز هم خیلی خوب  یکدیگر حرف هم را می 

اما  فریبا دلخورم کرده.  اب  ی و همراهینزدیک ،متوجه شد 

آزادنه با دختران  ،برای اویی که تا قبل از آشنایی با من

گیری از رویه سابق برایش  این کناره ،مختلف در ارتباط بود 

 راحت نبود.

 **** 

به کار   ییآراکه استاد گفته بود توش واجرو   ی شعر !ریام»

«؟ینوشت  ،رفته باشه  

« .اد یبه ذهنم نم یزیچ ده،ینه نتونستم. مخزن شعرم خشک»  

به طرفم انداخت و با غمزه جواب   ینگاه زیرچشمی  با یفر

 داد: 

«.هبا از ما بهترون ین ینشاثرات هم»  

که درخورش باشد، به او بدهم که آمدن استاد  یجواب خواستم

.  م یکالس در محوطه دور هم نشسته بود  انیاز پا بعد . مانع شد 

هم   ریرا درآورده و به ام گارشیطبق معمول پاکت س مانیا

ایمان فندکش را زیر   برداشت. یادانه ری تعارف کرد. ام



را    گاریبه محض آنکه چند پ ک زد، س سیگار امیر گرفته و

مشتم له کردم. با آنکه دستم سوخت،   انیاز دستش گرفته و م

از این حرکتم،   یبه قدر ر یام نبودم. مانی اما از کارم پش

خشم و   دنی. با د زد ی م یکه چشمانش به سرخ ،شد  یعصبان

کار از کار   یشدم، ول مانیپش از رفتار خود  اشناراحتی 

معرکه شد.  اریبهم آتش  بایگذشته بود. فر  

کشیدن امیر چی    گاریس به ! آخه توکشهی وا! خجالت هم نم»

ره؟یاز تو اجازه بگ برای کاراش د یمگه با ؟کار داری  

به پهلو گرفته و حق به جانب گفتم:  دست  

ضرر داشته باشه، جلوش رو  شیسالمت یبرا  ی زیهر چ»

« مثل تو نیستم مثل ماست وایستم نیگاش کنم.  .رمیگی م  

و داد زد: دهیلختش کش یبه موها یدستظ و محکم با غی ریام  

از بس مثل سگ و گربه   د یم کرد ! اَه! خسته گهید  د یبس کن»»

«.د یپری به هم م  

جمع جدا شده و راه خروج را    انیاز ماش، ا تمام شدن جملهب

غرورش را  ،دوستانش یجلو نباید   دمیگرفت. فهم شیدر پ

با عجله  . بود  از دستم دلخور شده . به شدتگذاشتممی پا  ریز

گفتم: کرده و  یعذرخواه یبا ناراحت م.د ی دنبالش دو  



 گهیتو هم قول بده د  یول امیر! تکرار نشه  گهید  دمیقول م»

. دلم  گمیخودت م یبه خاطر سالمت به خدا .ی نکش گاریس

ایمان که مدام این سیگارش رو   بهت برسه. یبیآس خواهد ی نم

«ترسم تو هم مثل اون بشی.می  .کنهبا اون قبلی روشن می   

: د یغر شیهادندان نیدرهم بود و از ب شیهااخم  

«؟یبد   ادمی یکه تو بخوا  رسهی انقدر شعورم نم  ی فکر کرد »  

« !گهیاخم نکن د  !خوامی معذرت م ! تو راست میگی،باشه»  

و به سمت خانه   ادامه داد به من راهش را   توجهیاو ب اما

رفتنش خشک شد. آن   ریکه به مس یرفت. من ماندم و نگاه

  یبه قدر د،نزیپ ک م  گارشیبا لذت به س دمیلحظه که د 

را فراموش   هیحضور بق یالحظه ی شده بودم که برا یعصبان

از من سر بزند. اما   یحرکت نامعقول نیکرده و باعث شد چن

مرد چقدر   کی  یبرا ممتوجه شد  کردم،ی خوب فکر م کهحاال 

  ریتحق طور نیدوستانش او را ا یجلوکه ، بودهخرد کننده 

فکر    یشب کل. تا  آوردمی از دلش در م ی قیبه طر د یکردم. با 

  یحت تا مرا ببخشد. همانجام د  شیبرا توانمی کردم که چه م

  که یبه خانه برگشتم، تمام مدت در فکر بودم؛ طور یوقت



همانطور که   جلب شد.  قیافه درهممتوجهش به منصوره 

: پرسید  یبه آرام ،بود  فشیو مشغول نوشتن تکال نییسرش پا  

«؟یتو فکر  یاومد  ی شده؟ از وقت یچ یآج»  

 متفکر نگاهش کرده و گفتم: 

بهش   ی زیچ ه یدر واقع  یعنی بدم.  هیهد نفر  ه یبه  خوامیم»

کرده  یمعذرت خواه ،که ازم داره یبدم که بابت دلخور

کار کنم؟ ی چ دونمی باشم. اما نم  

و هواتو  کنهی کمکت م یل یخ یکه گفت  تیکالسهمون هم»

« ؟ داره  

چپ نگاهش کردم.  چپ  

«؟همن یدرس خوندن حواست به کارا یناقال! به جا یا»  

نشسته و مدادش را باال آورد. صاف  

که کار  هم تو   ینگفتم. ول ی! تا حاال به کسینه به خدا آبج»

. گهید  یدوست شد  یک یخوب با  . یکنی نم یبد   

نگاهش کردم.  می زانو نشسته و مستق چهار  

که   یدونیانجام بدم. م  یواشکیندارم کار  م ی من هم تصم»

تون کردم تا چشم و گوش فیرو براتون تعر  ی همه چ شهیهم



. مثل من  نیدور و برتون رو بهتر بشناس  یهاباز بشه و آدم 

  طرافیانم روا یکه راحت گول دو تا محبت دروغ نینباش

و   رخوش س ایخوشگلتر  یک ی کهمدتی  بعد از  .خورم

و  قیدم رو زدن راحت کردن خیلیپیدا می  تر از منزبون

«.د یرفتن سراغ اون آدم جد   

شعر از خودت براش   هی  ه! به نظرم خوبیآبج دونممی»

  ، یکرد  فیتعر  ازش که تو  یی زای. با چیو بهش بد  یسیبنو

« .اد یفکر کنم خوشش ب  

نگاهش کردم.  یخوشحال با  

«!هیعال ی لیخ د؟ی! چرا به فکر خودم نرسیگیراست م»  

برداشته و شروع به نوشتن  یخودکار و کاغذ  بالفاصله

دست   م.کرد   یسیبار تا آخر شب آن را بازنو دنیکردم. چند 

هم اطرافش را  ی کرده و کم سینوپاک ی زیکاغذ تم یآخر رو

  از همیشه کردم. روز بعد زودتر نییتز یرنگ  یبا خودکارها

  یکه برا ییبه همراه کارها  کاغذ شعرم را  م.به ارشاد رفت 

ها قرار داده و با برگه  یکرده بودم، رو هآماد  ی مجله هفتگ

 لبخند به طرفش دراز کردم. 

«س.مجله  مربوط به  ه ی، بقهخودت ی برا ییاون کاغذ باال»  



  ی ها را رودسته برگه ابرویش باال رفت و چشمانش گرد شد.

کرده  را که اشاره یکاغذ   ی گذاشته و اول از همه تا زیم

کرد. تمام حواسم   ششروع به خواندنبا عالقه   .بودم، باز کرد 

متوجه صورتش بود، که لحظه به لحظه بازتر شده و طرح 

آن شکل گرفت.  یرو  ییبایلبخند ز  

 

 مهربانم! 

 دوستت دارم... 

 آنقدر كه 

كنم ی هر نگاهت را شعر م  

سازمی و از هر لبخندت قافیه م  

 غزلم!

 خط به خط  تنت را... 

خوانمی عشق مبا   

 و مو به مو 

هایت راحرف   



سپارمی به جان م  

 شراب من! 

ی عجیب شورانگیز  

نگاه توأم یک و من خمار    

 آغوش باز كن...

خواهم بخوانمت... ی م  

 ببویمت 

 بنوشمت... 

 مست شوم... 

انگیزت را و عشق دل  

هر شبم بكشم یهای تنگبه رخ دل  

 آغوش باز كن

 و این سر سنگین خسته را 

ات بگذار سینه میان   

قرارت ی قلب ب یهاتا تپش   



 آرام جانم شود...

 مهربانم 

 دوستت دارم... 

ناشناس( اینویسندهبه نقل قول از  )  

 

پرمحبت نگاهم کرده و گفت:  ی با چشمان شبعد از تمام شدن  

نوشتی!« قشنگ  یلیخ»  

را   روزید  یکه باالخره توانستم دلخور   شناختم،ی سر از پا نم

  کی نزد  بایاز ذهنش دور کنم. اما از شانس بدم همان لحظه فر

انداخت. با ناز و عشوه گفت:  ریام ی بازو ورشده و دست د   

« م؟یبا هم ناهار بخور رونیب می بر ی ایم ریام»  

:د ی به من کرد و پرس ی نگاه ریام  

« م؟یبر دوست داری ه؟یطهورا نظر تو چ»  

. دمیو اخم در هم کش د یپر به یکباره امی خوش تمام  

مزاحم   .شونمن به ستاره قول دادم امروز برم خونه »

.«شمیتون نمخلوت  



را   ی ما بدهد تا دل هر دو یمانده بود چه کند و چه جواب ریام

داد. شنهاد یپ یگر یبه دست آورد. در آخر راه د   

.  میبا هم بخور همینجا رمیگی غذا م رم یم . د یبمون نجایهم»

« ؟یخوری م  یچتو طهورا   

اش را تغییر دهم با ذوق  خوشحال از آنکه توانستم برنامه

 گفتم: 

«.دهیمن کوب»  

«با؟ یفر  یتو چ»  

به  داد،ی دخالت م یشهای ریگم ی او را در تمام تصم نکهیا از

مانع   توانممی  چطور دانستمی اما نم  .دمش  یشدت عصبان

 با خود  تحمل کردم. شوم. آن روز هر طور بود  شیکارها

کرده، تا   شتریب  ری را با ام  تمیمی گرفتم از آن به بعد صم میتصم

تحمل دیدن دختران رنگ به  برود.  گرید  افراد  کمتر سراغ 

به    یآن روز وقت یفردارنگ را دور و برش نداشتم. 

نشسته و مشغول مرور   وتریرفتم، پشت کامپ  شانخانه

 ستادهی. پشت سرش اآنها را گرفته  بود که خودش ییهاعکس

  یانجام کارش، گاه نی. حردم کنگاه فحه مونیتور به صو 

اما من  .داد ی م حیتوض م یبرا وتریدر مورد کار با کامپ یمطالب



 شیگرفته بود و مدام دست در موها امی آن روز باز

دست به سر و صورتش   .کردمی م طنتی . شچرخاندمی م

آرام   اما مرا از خود دور کند، کرد ی م  ی. هر چه سعدمیکشی م

. ادمد به کارم ادامه  شتوجه به تذکرهای مکرربی نگرفته و 

  رونیرا گرفت و مرا از اتاق ب  میبازو اورده،یدر آخر طاقت ن 

گفت:   تی. با عصبانانداخت  

  ز یدو تا چ زنمی همه دارم فک م نی. من انمی بب رونیبرو ب»

« س؟گه ید  یبدم، تو همش حواست جا ادتی  

و قفل کرد. مشت به در   محکم به هم کوبید  سرم در را پشت

و با التماس گفتم:  دهیکوب  

  گهید  دمیتو! قول م  امی. بذار ب خوامی ! معذرت م ری! امد یببخش«

« .حواسم رو جمع حرفات کنم  

شاید کوتاه  کمی منتظر ماندم . امد یاز آن طرف ن یجواب اما

  یبا ناراحت ،وقتی فهمیدم خیال باز کردن در را ندارد بیاید.

 گفتم: 

«؟یدر رو باز کن  یخوا ی باشه، نم»  

جوابم را بدهد اما خبری نشد. تا مکث کردمای ظهحل  



«پس من رفتم. خداحافظ.»  

گر حرکات ما بود، انگشت به مادرش که با لبخند نظاره  رو

و  ی !«. بعد به آرامسیگذاشته و لب زدم »ه ین یب یاشاره رو

باز اتاقش خود را  مهیرفته و از پنجره ن اطیبه ح نیپاورچ

با چشمان   .خورد  ی تکان ،امی از ورود ناگهان داخل انداختم.

گفت:  ظیغل یگرد شده و اخم  

« ؟یکرده بود  یخداحافظتو که »  

گفتم:  پشیمانیمظلوم به خود گرفته و با  یاافه یق  

«.گهی. خب ببخش د ی من تحمل ندارم باهام قهر کن ریام»  

 همچنان با اخم و لحنی جدی گفت: 

  ی لوس باز ینطوریکه بار آخرت باشه ا بخشمی م یبه شرط»

«.ی اریدر م  

به آرامی گفتم: سرم را کج کرده و   

« .دمیقول م ،باشه»  

دادن در   حیشروع کرد به توض وو ا ستادهیکنارش ادوباره 

  کردم،ی . اما آن روز هر چه موتریمورد نحوه استفاده از کامپ

دل به  داد یدر وجودم سربرداشته و اجازه نم  طنتیش لیم



بلند شده و به من پشت   شیاز جابا کالفگی بدهم.  شیهاحرف 

  اانداخته و آنها ر اشیشانی پ یجلو یکرد. دست در موها

 نیا فهمید چرا نمی . د یکش یعقب داد و همزمان پف بلند 

. ناخواسته از پشت  کند ی او م فتهیحرکتش تا چه حد مرا ش

  یهاو دست د یمحکم او را در آغوش گرفتم. بالفاصله چرخ

  نیمرا از دور خودش باز کرد. اما من از رو نرفته، باز هم ا

با   . از کوره در رفتبه شدت  بار نیکار را تکرار کردم. ا

:د یکش اد یفر   تی با عصبان .اتاق اشاره کرد   رونیبه ب دست  

«! زود!رونیاالن برو ب نیطهورا! هم»  

. سرخورده و د یکشی م اد یسرم فر این چنین بار بود  نیاول

خراب کرده بودم.   ی زدم. حساب رونیشان باز خانه  وسیمأ

  اندازهیش از ب معلوم بود   را نداشتم. یبرخورد  نیانتظار چن

مرا از خود راند. بعید به نظر   ه این شکلکه بدلخور شده 

ین حجم  ا .شود  دنم یحاضر به بخش یراحت رسید اینبار بهمی 

با   ها تا مدت از آن بعد  ندیده بودم. تا به آن روز از خشمش را

  به سردی جوابم را دمیپرسی م ی زیو اگر چ بود  نیمن سرسنگ

تا چه حد به  دانستی م خیلی خوب . کرد ی نگاهم نم  ، اماداد ی م

  همی تنب ینقطه ضعفم برا نیحساسم و از ا دنشینگاه دزد 



به   ات .شدمی م وانه یداشتم د  اشیتوجهی از ب .کرده بود استفاده 

.ده باشد اندازه از دستم ناراحت ش نیا تابود،  امدهین شیحال پ  

از   به همین جهت  بود. شده مانان یهم متوجه کدورت م با یفر

به نفع خود سود نهایت استفاده را کرده و   ،فرصت نیا

 یلوس کرده و سع ر یام یخودش را برا شیاز پ شی. ببرد ی م

در   یمتوجه شده بودم، گاه یتازگ به در جلب توجهش داشت.

دور از   یگریشبانه شرکت کرده و با دختران د  یهای پارت

 .انداخت مبه هراس شتریمسئله ب نیدر ارتباط بود. ا چشم من

که مدام دورش  ی مرا زده و دختران رنگارنگ  د ینکند به کل ق

  ریباعث شوند، ام بکشند؛ یا او را به سمت خود  دند،یچرخی م

. باشد ن  بانمیپشت گری د  از من روگردان شده و کامالً   

 توانستمی نم کرد،ی با من برخورد م نیسرسنگ  طور نیا یوقت

دادم  حیترج نم.با او ارتباط برقرار ک به او نزدیک شده و

 اوردهین  را دوریاین  . اما دلم طاقت رمیاز او فاصله بگ یمدت

رفتم. وارد اتاقش که شدم، پشت   دنشیو بعد از دو روز به د 

نگاهم   که سرش را بلند نکرد  ی نشسته بود. حت وترشیکامپ

 یتیتا کارش تمام شود. بدون آنکه اهم  دممنتظر مان ی کند. کم

که درون  خورد می را شیغذاهمزمان دهد، ب  من به حضور

، به  د بدون آنکه تعارفم کن .قرار داشت سینی کنار کامپیوتر 



به محض   کههمیشه  حتی طبق معمول د.خوردنش ادامه دا

اما   ؛«طهورا غذا خوردی؟»  ،اولین سؤالش این بود  ،دیدنم

ایش که  ذ غگویا برایش اهمینتی نداشت. هیچ نپرسید.آن روز 

  .د یتخت دراز کش یرو تمام شد کامپیوتر را خاموش کرده و

شد.  رهیسرش گذاشته و به سقف خ ریدست ز  

بار   نینداشت. چند  دهیفا ،بزند  یچه منتظر ماندم حرف  هر

  ینداد. باال یجواب سکوت کرده و همچنان کردم، شیصدا

را   شیچرخاندم. پاها شی و دست در موها تختش ایستاده

نشان  یالعملعکس چ ی. اما هنوازش کردمدستش را  دم،یکش

ظاهراً میزان دلخوری ماند.  یباق   حرکتی نداده و همانطور ب

بود که به این راحتی   قدری زیاد اش از من به اراحتی و ن

تا به حال در مدت  . پوشی از خطایم نبود چشم حاضر به 

مان چنین وضعیتی پیش نیامده بود که تا بدین حد از آشنایی

کدام از رفتارهایم تغییری در  هیچ  اب روگردان شود.من 

که   یباالخره نتوانستم خوددار بوده، با اشک. داد وضعیتش ن

ه بود، گفتم: اه گرفتر  ورتمص یرو  

گوش  فقط  کنم یبهت بگم؛ خواهش م  ی زیچ هی خوامی م ریام»

 یول ،یاز دستم دلخور دونمی . مرم یمطمئن باش بعدش م !بده



بالفاصله  حرفم تموم شد، دمیاجازه بده حرفم رو بزنم. قول م

« برم. نجایاز ا  

  یعن یتکان داد، که   کمی ش راسربه آرامی جوابم تنها   در

. کند یگوش م  

خب   رم؟یگی برادرت رو برات م یجا  یتو خودت مگه نگفت »

  نکهیمگر ا رم،یبرادرم رو بگ ی من تا حاال جرئت نکردم پا

  وقت چیلگد زدن به دل و پهلوم ازش استفاده کرده. ه یبرا

اال  زدن اون رو ب یلیس یبرا  نکهیدستش رو نگرفتم، جز ا

به  ختندهن انداآب  ایفحش و ناسزا  یبرا. دهنش فقط آورده

 ولی اونم، بزندست به موهاش  نشده  وقت چیروم باز شده. ه

چنگ به موهام انداخته و من رو دنبال خودش کشونده.  بارها  

که برام   یی. کارهایکارها رو به من داد  نیتو اجازه تمام ا اما

تو در حقم   .بدم شآرزو شده بود و هرگز نتونستم انجام

  و برام این امکان رو فراهم کردی که به  یکرد  یبرادر

در   یاگهید  زی به چ نیاز ا ری . من هم به غبرسم هامخواسته

کردم که باعث    یکار ایزدم   یمورد تو فکر نکردم. اگر حرف 

، معذرت  ی برداشت کرد  یاگهیشد و تو جور د  تیناراحت

قصد و  چی نداشتم. ه یمنظور چیباور کن ه ی! ولخوامی م



باعث  خواستمینم .نبوده نیبه جز حس برادرانه در ب یغرض

و حضورم   ی حاال هم اگه تحمل من رو ندار  بشم. تیدلخور

« .ینش تیاذ  از این شتر یتا ب رمی مآزارت میده،   

اشکم روان بوده و  ز یکری ، بود که تمام مدت یدر حال نیا

بعد از تمام شدن گفتم.  شیبرا ه یرا با گر هایمدرد دل

العملی در وقتی دیدم هیچ عکس را برداشته و فم ی ک هایم،حرف 

در حال خروج   دهد،ام نشان نمی عجز و البه برابر این همه  

 از اتاق اضافه کردم: 

 یاشکال چی . هشمیمزاحمت نم گهید  ،یباشه! دوست ندار»

«نداره. خداحافظ.  

هال   انهیزدم. اما هنوز به م رونیکرده و از اتاق ب پشت

را   م یآمده و از پشت بازو رونی بودم، که با عجله ب دهینرس

  اشنه یگرفت. مرا به سمت خود برگرداند، سرم را به س

. تمام مدت مادرش  رم یفشرده و اجازه داد در آغوشش آرام بگ

به   شکصحنه، ا نیا دنیما بود. او هم از د  برخورد اهد هم ش

.رد کاشکش را پاک  یچشمش آمده و با پر روسر  

به خود   ی گریما رنگ و شکل د  یبعد از آن روز دوست

از   شیآورده و ب مانیو شرافت من ا یبه پاک ر یگرفت. ام



 نیکوچکتر یکس داد ی شد. اجازه نم بانم یو پشت ی حام شیپ

نسبت به من   یی نظر سو ایدر حق من کرده و  یاحترامیب

به او دل بسته بودم، که قسم    یداشته باشد. من هم به قدر

!«  ری: »به جان تو امگفتمیراستم وجود خودش بود. اگر م

. امگفته را   قتیحق  شد یمطمئن م  

 

  روقت یهر روز تا د  هی. چهبس  ی تنبل گهیبه بعد د  نیاز ا ریام»

  د یبا زنم، ی هشت صبح بهت زنگ م. من سر ساعت یخوابی م

« .یبش داریب  

صبح زود بلند شم  سر جدت دلت خوشه!  تو رو خدا»ول کن 

« که چی بشه؟ چی کار کنم؟  

.با وجود اخم و جدیتش قصد کوتاه آمدن نداشتم  

شب به موقع   همون کارایی که بقیه روز انجام میدی؟»

 بخواب تا صبح بتونی راحت بیدار شی؟

طهورا! چی کار به من داری؟ برو دنبال کار و   »اذیت نکن

« بیدارم دیگه. اینجا زندگیت. ظهر که میای   



منصرفم  چشمان سیاهش  نمبادا دید  که  بدون آنکه نگاهش کنم

ر ادامه دادم: ،کند  م ص   

کلمه باهات   خوره بیداری؟ تا میام دوظهر به چه دردم می »

یا  داریئاتر تمرین ت خوایمی  همش کار داری یا  ، حرف بزنم

؟ ذاریمی پس کی برای من وقت  . دنبال کارای دیگه هستی

ت  ااونوقت راحت به همه کار ، اگه صبح زودتر بیدار شی

«.خالی باقی مونه   فرصتبرای من هم   .رسیمی   

 

به محض   زنگ زده وشان به خانه  روزهفته هر   ک ی تا

تا   خواندم،ی م ش یبرا یز یچپشت گوشی  شنیدن بله گفتنش،

شماره تلفن  روز که طبق معمول   کیخواب از سرش بپرد.  

را برداشت. از شانس بََدم   یپدرش گوش ،شان را گرفتمخانه

پدرش از   یانجام کار بانک یشده و برا داریزودتر ب ریام

 ریام یاد ص  ه یشب یلیپدرش خ یرفته بود. صدا رونیخانه ب

با پدرش صحبت نکرده و   یتلفن  آن روزمن چون تا به  .بود 

  نم، یبب  کیبود تا او را از نزد  امدهین شیپ ی فرصت  نیهمچن

که به   ییتمام روزها چون نشدم. شانیمتوجه تفاوت صدا

  مانکاریپدرش سر کار بود )به صورت پ رفتم،ی شان مخانه



که   د جمعه خانه بو ی در شرکت نفت شاغل بود( و تنها روزها

  .شدمو موفق به دیدارش نمی  ه خانه خودمان بود  زمانآن  من

  قوقویقوقول  یمحض الو گفتن پدرش، شروع کردم صدا به

آن   در آوردن. آنقدر ادامه دادم که پدرش متوجه شد، مخاطب

با پسرش کار دارد و با احترام گفت:  طرف خط  

« .رونیرفته ب  یکار یه  یبرا  ست،یخونه ن  ر یدخترم! ام»  

خجالت دلم  ازبا شنیدن این جمله کم مانده بود سکته کنم. 

دهان باز کرده و داخلش فرو روم.   نیزم خواستی م

جرأت نکردم به   هامدت را قطع کرده و تا  یبالفاصله گوش

را در   ریشان زنگ بزنم. همان روز به محض آنکه امخانه

  یکردم؛ تا قبل از اعضا فیتعر شیماجرا را برا دم،ید  ارشاد 

  ،بعد از آن اتفاق  تا چند وقتاش از زبان خودم بشنود. خانواده

  نیا یادآوریاز  کرد،ی م  یدر هم تالق ریهر بار نگاه من و ام

دلش را نداشتم  گر ید  ی. حت م یرفتی م سهیاز خنده ر یخرابکار

مادرش مرا   ف ی شان برم. پدرش که با توجه به تعاربه خانه 

داد،   غامیپ ریشده و به ام امیطوالن  بتیمتوجه غ شناخت،ی م

هاش رو نوک زده. من  همه تخم همرغ»  به طهورا بگو:

و   ی ستین گهید  ی مثل دخترا دونمی . مدمیشن اد یرو ز  فتیتعر



خونه ما، فراموش   ای. باز هم بیاشتباه گرفت  ری من رو با ام

« اومده. شیپ  یکن چ  

  ریمن و پدرش که او هم مثل ام ییآشنا یشد برا یآغاز نیا

کم نگذاشت. بعد از آن عضو ثابت    میاز محبت برا یزیچ

آن   یاز دخترها یک یخانواده آنها شده بودم و من را به چشم 

.کردند یخانواده نگاه م  

 

من   ؟یچ ی عنی ، یکه از قول پدرت گفت  ییاهاون حرف ریام»

« بود؟ یمنظورشون چ  اوردمیسر در ن  

 با لبخند جواب داد:

  نی. منظورش ایخوند  قوقویتو اون روز براش قوقولچون »

  شمیاز تو از خواب پا م رتریو من که د  یبود، تو خروس

  ه خانم مرغ یهاکه همه جوجه  یاومد  ریمرغم. گفت انقدر د 

  کیتا من تو رو از نزد  نجایا  ا یحاال ب .سر از تخم در آوردن

«.نم یبب  

 با کف دست به صورتم زده و لب گزیدم. 



چه   .که به بار اومد  یبا اون افتضاح  ،شهی! من روم نمیوا»

«تو روش نگاه کنم؟ یطور  

و با اطمینان گفت:   امیر دست در به طرفم چرخید   

اومده دخترا  شیپ یگاه .ه یآدم منطق یل یاتفاقاً پدرم خ»

مون زنگ زدن و با پدرم حرف زدن. تو رو با اونها  خونه

. تازه  یباهاشون فرق دار یلیکرده، متوجه شده خ سهیمقا

پس   .پیشش کردن  رو فتی تعر  شهیمادر و خواهرام هم هم 

قضاوت بدی در موردت  جای نگرانی نیست که فکر کنی 

«کنه.می   

تردید گفتم: کمی مکث کرده و با  

قول بده بهم  ولی  ، کنم فیبرات تعر  خوامی م یز یچ  هی! ریام»

«.ینخند   

 با شیطنت گفت: 

«نخندم. کنمی م  یکن، سع  فیتو تعر»  

 مشتی به بازویش کوبیدم. 

«. میگم ینکن! جد  تی! اذ ریام»  



 یخوای مدر مورد چی  دونمی نم  یخب دختر خوب! وقت »

«نخندم؟  که قول بدمتونم  می  یچطور ، حرف بزنی  

را نشان داده و گفتم:  یادستم گوشه  با  

« رو بزنم. ام تا راحت بتونم حرف  مینیاونجا بش می بر ایب»  

که کنج   کشاندم نیمکتیرا گرفته و او را به سمت  دستش

  حین صحبت خواستم. نمی قرار داشت ارشاد   اطیاز ح خلوتی

گفتم:  یآرام یافتاده و صدا  ری مان شود. با سر زمزاحم  یکس  

همه ماتم برد و   نیا دمتیبار که د  نیچرا اول یدونیم»

« چشم ازت بردارم؟ تونستمی نم  

   .سرش را تکان داد 

م کرده بود. هر بال! اون روز نگاهات کالفه  ه دخترآخ! آخ! »

 ییاز اون دخترا خورهیبهت نم  دمیهم دقت کردم، د  یچ

  دمیفهمی . نمدنی و بهشون نخ م  فتنیکه دنبال پسرا راه م یباش

« ؟یشده  بود  رهیبه من خ ینطوریچرا ا  

  برای خودم هابیشتر وقت تنها بودم، که  تو زندگیم من انقدر»

  یحام ایبرادر  هیحسرت داشتم  شهی. همکردمی م ی ابافیرؤ

  خودمرو برای  نفر  هی المیداشته باشم که مراقبم باشه. تو خ



حتی گاهی خوابش  به تو شباهت داشت. یلیساخته بودم که خ

ً یدق چون باورم نشد. دمتید  یوقت نیهم یبرا دیدم.رو می    قا

. من هر  بود  دیده و رؤیاهام که تو خواب  بودی یهمون شکل

.  کردمیدرد و دل م زدم،ی حرف م یالیاون آدم خ یبرا شب

« و سنگ صبورم بود. کرد یاون هم با دقت گوش م  

  چ یهیر خالف انتظارم و  اد د گوش  میهاساکت به حرف  ریام

احساس  نه واکنش بدی نشان داد. نه مسخره کرد و . فتگن

ادامه دادم: نیهم یباور نکرده، برا حرفم را کردم   

از   شه یباورت نم.  هقتیحق نی . عگم یراست م  ریبه جون ام»

  کنم،ی م  فیستاره تعر یرو برا  زایستاره بپرس. من همه چ

«خبر داره. میزندگجیک و پوک اون از همه   

 اشی شانیپ یرو ی موها ،مهربان یکمال آرامش و با نگاه  در

گفت:  نیگرم و دلنش ییرا عقب داده و با صدا  

«؟یگفت ی م ی به سنگ صبورت چ»  

ام و دوباره لحظه حس کردم به همان روزها بازگشته  کی

. ناخواسته غرق در  امنشسته امی ایهمان مرد رؤ یروبرو

کردم.  ف یخاطرات گذشته شده و شروع به تعر  



های دور و برم در  هایی که آدمگفتم. از بدی »از مشکالتم می

نسته و وهایی که د ها و گوشه و کنایه ضربه کردن.حقم می 

از آرزوهام و چیزایی   نسته به قلب و روحم وارد کردن.وند 

دلم من همیشه  . گفتم، می خواست داشته باشمکه دلم می 

که حوصله شنیدن حرفام رو   یه کسی رو پیدا کنم  خواستمی 

  هایی رو که کشیدم درک کنه و نیازهام روسختی داشته باشه.

 بفهمه. 

از سودابه،  یخوردم، دور  میکه تو زندگ یاضربه ن یبزرگتر

 نجایدردش ا  نیشتریخواهرم بود. ب نیکتریو نزد  نیزتریعز

 کاراشون ریگیازدواج بودم و انقدر پ نیبود که خودم واسطه ا

بود و   یبه شدت مذهب یآدمپسرعموم شدم تا به هم برسن. 

خواهرم   کردمی بابت خوشحال بودم؛ چون فکر م نیمن از ا

  ی خوب یالبته اون زندگ. شهیخوشبخت م یکس نیهمچ در کنار 

داره، اما من رو از ارتباط با خواهرم محروم کرد. باورم  

ها و  دروغ ی باشه و به راحت نیبحد دهن نیتا ا شد ینم

«باور کنه. د،شیرو که پشت سرم گفته م ییهاتهمت   

که انقدر برات گرون تموم    پشت سرت گفتنی م  یمگه چ»

« ؟شد   



 آه بلندی کشیده و توضیح دادم: 

یه دختر بره شهر و تو   دید خوبی ندارن که تو روستای ما  -

 دونن.دختر می  اون بد بودن هها کار کنه. این رو نشون مغازه

رو به   یزی تا چ شونبه خاطر اعتقادات یافراد مذهب دمیشن

 . اما مادر و خواهرکنننمی باور   ن،بینون نشچشم خود 

شهر و تو   رفتمی م خاطر که هر روز  نیفقط به ا اسماعیل،

دختر خراب و   ه یمن رو  کردم،ی مختلف کار م یهامغازه

شون رو باور  شوهرخواهرم هم حرف  .دونستنی م یالابال

سخت   یلیخمن   یبرا کرد حق با اوناست.فکر می .کرد ی م

  یمیاز همه باهاش صم شتری که ب  یبود دل کندن از خواهر

  بیام،کنار تر بتونم با این قضیه برای اینکه راحت  بودم.

 فقط از این راه  .کنم از همه متنفرم  نیمجبور شدم به خودم تلق

به خودم گفتم نباید کسی رو دوست  ازش دل بکنم. تونستم

داشته باشی نباید به کسی دل ببندی. چون هر کدوم یه روزی  

ت می تَ  «ذارن.کنن و تنهات می رک   

ام هایم غمگین شد اما سعی داشت دلدارین حرف امیر از شنید 

 دهد. 



که در مقابل    یهست و با شهامتی  ی به نظر من تو دختر قو»

این خیلی  .ینشد  دهیو به راه خالف کش یستاد یا های همه سخت

هایی که پشت سرت  با ارزشه که بر خالف شایعات و تهمت 

دست از پا خطا نکردی.«  ،بود   

ها و رو با حرف  تمی! بارها و بارها شخصریام یدونیم»

 ه یکه تو   مونهیم  نیخرد کردن. درست مثل ا زخم زبوناشون

  فته یباز دستت بعد اون مجسمه  ،ی درست کن قشنگمجسمه 

  یبه همون شکل قبل یتو دوباره بخوا بعد .  بشکنه زمین و

اون   وقت چ یه کار تکرار بشه. نیو بارها ا یاریدرش ب

. هر  در نمیاد شه، مثل روز اولش یساخته م از نو که  یزیچ

فرق داره.  یکه با قبل کنهیم دایشکل تازه پ ه یبار   

شکل   گهیکه د  ی. شکلروحیو شکننده و ب  دهیشکل خم هی

 یوسط ک  نی. حاال اتیهوی سردرگم و ب  ز یچ هی.  ستین

  هیباشم؟ خدا که من رو با   یشاک  یاز ک د ی ؟ من باهمقصر

که به خاطر  نقصم من رو طرد  ییهاآدم ای د؟ینقص آفر

  یخواهرام سخت  دم،یعذاب کش م ی کردن؟ اونقدر که من تو زندگ

مورد   شتریکه داشتم، ب ی. چون من به خاطر مشکلدنینکش

من مثل   ی قرار گرفتم. از طرف و کم توجهی ی مهریب

شون بار حرف زور برم و مقابل  ر یخواهرام حاضر نبودم ز



 هاشون،در برابر زورگویی ند اما اونا ترجیح میدا. ستادمیای م

شون رفتار کنن تا کمتر اذیت بشن.  سکوت کنن یا به میل

نبود  یخواهرام بودم، اما کس ی حام شهیمن هم ضمن اینکه

و   یفشار زندگ  نیشتریب نیهم  یبرا . من باشه یحام

« من بوده. دوش یرو  یمال یکمبودها  

 با صدای دردمندی گفت: 

که انقدر   داشتی ه مزاحمتی براشونمگه تو چ فهممنمی»

دختر به این معصومی و   ؟ت چی بودهگناه کردن؟ ی م تتیاذ 

؟« پاکی رو چرا باید تا این حد برنجونن  

و جواب دادم: گرفتهبلندی نفس   

مسخره   یزایسر چ موندعواها شتریاگه بگم ب   شهیباورت نم»

چرا   گفت یم  جالل ،یعروس ا ی یمهمون میرفت ی بود. مثالً م

چرا با   ؟ید یچرا بلند خند   ؟ینشست ی فالن ش یاونجا پ ی رفت

« ؟یکرد  یروبوس ا ی یحرف زد  کس فالن  

« بود؟ یطور نیاون هم هم ؟یبرادر بزرگت چ»  

گفتم:  ی لبم شکل گرفت و با ناراحت یرو یپوزخند  سؤالش از  



رو با خودتون    نیا گفتی مراسم عقدش م ی برا »مجتبی

نشونه نحس  نی. انگار من مشکل حرف زدن دارم، اد یارین

  د ی. زنش هم که فهم مد شیم شونیبختاهیو باعث س هبودنم

 شیخودش رو پ نکه یا یمن رو نداره، برا دنیداداشم چشم د 

. کرد ی مش  بهمن رو   ییکنه، مدام بدگو  زیشوهرش عز

و تو  ستاد یمیگوش وا گفتم، ی به خواهرام م هک ییهاحرف 

  یبرا یزیدست آو شد ی م ن ی. همکرد یخانواده پخش م 

فهمیدم این همه کینه و اصالً نمی  . شتریب  ریهاشون و تحقکتک 

ای کردم رفتار دوستانهدشمنی برای چیه؟ هر چی سعی می 

 باهاشون داشته باشم فایده نداشت.« 

  یبرا ناراحت شده بود که ،شنیدن سرگذشتمبه قدری از  ریام

افکار آزاردهنده،  دور کردنم از و میحال و هوا عوض کردن

ثبت نام کنم. خودش هم  یلمبرداریداد در کالس ف شنهاد یپ

و   شتریب دارید  یبرا یگرید  فرصت نیو ا کرد ی شرکت م 

کرد. فراهم   مانکنار هم بودن  

 **** 

از  رو بدم. شهزینه تونمی . من نمهیکالس که پول نیا ریام»

 کجا بیارم؟«



پشت شلوارش در آورد؛ همراه   بیرا از ج  فشیک بالفاصله

  یلبش را با لبخند به حالت ،که میان دو ابرویش نشست یاخم

 مسخره، به دندان گرفت که مرا به خنده انداخت.

.  ی مرد حرف از پول بزن هی  یجلو یکنی چطور جرأت م«

«مگه من م ردم؟  

 بالفاصله جواب دادم:

  نیا یول. کنمی من دق م امیر، حرف رو نیخدا نکنه! نگو ا»

«.شهیکه نم یطور  

جواب داد: مقدار الزم را از کیفش بیرون آورده و   

. چطور شوهر خواهرت برات  شه یخوب هم م شه؟یچرا نم»

«ست؟یحاال پول من قبول ن ،یقبول کرد  د یلباس خر  

«.کرد یاون فرق م»  

   «؟یچه فرق »

«م.میگبریم بیرون برات »  

از دفتر ارشاد  یشدم کار ثبت نام تمام شده و وقت منتظر

دادم. حیتوض م، یخارج شد   



  لباسام رو سودابه ،سته و کوفته رسیدم خونهکه خ شب  هی -

شوهر   .برام شستش یبا ماشین لباسشوی شون وبرد خونه

رنگ و   لباسا رو دید و پرسید مال کیه؟ چرا انقدرخواهرم 

به   س؟ وقتی فهمید مال منه،شده نهیرو رفته و وصله پ

  یچه لباسا نیا  ره، یخواهرم گفت طهورا که خودش سر کار م

در   یهر چ ،جوابش داد . خواهرم پوشهی که م  درب و داغونیه 

برای خودش پولی باقی   گهید  .کنهی م ه یبق  خرج  ارهیم

پول داد به خواهرم  و سوخت به حالم  . اون هم دلشمونهنمی 

«.تهیه کنهبرام   نو دست لباس  هیتا   

کالس  نیبا هم تو ا ییخب! حاال هم من دلم خواست دو تا»

باباش باشه. خودم    شی. دوست داشتم دخترم پمیشرکت کن 

 خوامی هم نم گهی. د دمیدادم، خودم هم پولش رو م شنهاد یپ

« بشنوم. یزیچ  

که نتوانستم مخالفتی  خر را به قدری محکم ادا کرد آجمله 

بعد از مکث کوتاهی گفت:  نشان دهم.  

ت و  لفاون همه مخاوجود با خواهرت شوهرولی جالبه که  »

اخالقش عوض شد تا جایی که دلسوزیت   ،تو  هب بدبینی نسبت 

«کنه.رو هم می   



 ،زننحرفایی که پشت سرم می  ،فهمید خودش »آره کم کم 

  .درست نیست و اجازه داد با خواهرم رفت و آمد داشته باشم

ش نظرشون عوض نشد و همچنان چشم دیدن من  اما خانواده

«رو ندارن.  

پی به اشتباهش برد و  پسرعموت همین که  !فدای سرت»

خودش  ،تونی باز هم با خواهرت ارتباط داشته باشیمی 

.«ارزشمنده  

کمکی از دستش  سودابه خیلی برام عزیزه و هر »آره!

« کنه.کوتاهی نمی  ، برام بربیاد   

 وقتی از محوطه ارشاد خارج شدیم با قدردانی گفتم: 

. واقعاً ممنونم.  یکه ثبت نامم کرد  خوشحالم یلی! خریام»

پس   بخرم. تونمی نم  گهیکه د  نی دورب ؟یچ نیپس دورب ...یول

«چه جوری تمرین کنم؟  

مون باهاش  تو خونه .من هست نیدورب ،یبخر ستیالزم ن»

ازش   یتونی م دارن. نیکن. تو کالس هم که دورب نیتمر

« .یاستفاده کن  

که یک دفعه یاد   خواست برای ماشینی دست تکان دهد،می 

 چیزی افتادم. 



  ؟یرفتی کجا م داشتی ! پنجشنبه ساعت هشت شبیراست»

« و... د یسف شرتی و ت  نیشلوار ج .یهم کرده بود  پیخوش ت  

قرار گرفت. دو دست  میو روبرو ستاد یا شیدفعه سر جا کی

طلبکار نگاهم کرد.  یاافه یبه پهلو زده و با ق  

اون  یکجا بود  ،ید یآدرس م یدار قیدق نطوری! تو انم؟یبب»

« ؟که من رو دیدی  وقت شب  

کمال آرامش جواب دادم: در  

«بودم. وننبودم، تو خونه خودم ییمن جا»  

نگاهم کرد.  موشکافانهسر کج کرده و    

نشونه   یدار اتییبا جز دقیق و یجور نیپس چطور ا»

«؟ید یم  

 با غرور جواب دادم:

  طور نیآمارت رو دارن. هم قام،ی زنده باشن دوست و رف»

پر و پا قرصت. حاال طفره نرو، بگو کجا   یطرفدارا

«؟یرفتی م  

جواب داد: در کمال آرامش به راهش ادامه داده و  

«.بود  از دوستام یکیتولد »  



پرسیدم:  شاکی  

«نَه شب تا صبح! .سه ساعت..  . تولد دو ساعت..»  

رو ترش کرد.  یعصب  یاز من جلو زد و با حالت  یکم  

! سرت به کار خودت  های کنی م مم یج نیس اد یخوشم نم»

«باشه.  

تند کرده و خودم را به او رساندم. پا  

ا ا ا ! چطور تو سرت به کار من هست؟ اون روز داشتم با  »

کار به پسرا    ی . چد ینکن بتی غ ی گفت زدم،یدوستم حرف م 

پرسم کجا  بعد من می سرتون به کار خودتون باشه. د؟یدار

کردی، ایراد داره؟« بودی و چی کار می   

گفت:   ،آنکه نگاهم کند  بدون  

و با   نیسنگرفتارت  د یبا برای همین ی! دختریتو فرق دار»

« ه.باش وقار  

هم مثل   من  قرار گرفته و عقب عقب قدم برداشتم. شیروبرو

گفتم:  خودش طلبکارانه  



حرفا   نیاونها هم که هم ه؟یجداً؟! پس فرق تو با داداشام چ»

چطور برای شما پسرا همه کاری مجازه به   . زننی م  بهم رو

 ما دخترا که میرسه باید حد و حدود رو مراعات کنیم.« 

جهت با او مرا برگرداند تا هم  و گرفتمحکم را   میبازو

 حرکت کنم. 

فقط یه   باش.  یمن که محدودت نکردم. نگفتم تو خونه زندان»

« رعایت کنی.سری کارا رو میگم   

فاصله   از او و کمی از دستش آزاد کردنرا  بازویمبا حرکتی 

 گرفتم. 

لی به وو اشکالی نداره،  همجاز  یشما هر کار  یاونوقت برا»

رسه زشت و ناپسند میشه؟«من که می   

اش را به تهدید جلویم تکان داد.انگشت اشاره  

مو به   تونمینکن. من که نم  ی رو با هم قاط ی ! همه چنیبب»

«. ول کن تو رو به خدا.برات شرح بدم کارام رو لیمو دل  

در جهت مخالف او   م،یبگو یگر یبدون آنکه کالم د  ناگهان

شروع به راه رفتن کرده و از او دور شدم. تحمل نداشتم 

و به گوشم برسانند.   نند یبی م  ی بشنوم، هر بار او را با دختر



مختلط صورت  یتولدها نیکه در ا یام به گونه آن ه

  چیطور که من دنبال ه  . دوست داشتم همانگرفتی م

نباشد.  یدختر چینبودم، او هم چشمش دنبال ه یابرنامه   

*** 

از دختران  ی کیمتوجه شدم  یبعد سر کالس عکالس روز

شده و مدام    کینزد  ریبه ام یسؤال دنیکالس، به بهانه پرس

و تحمل   خورد ی . خون خونم را مچسباند یخود را به او م

که مثل   امی رفتار جلف آن دختر را نداشتم. دختر کنار دنید 

  بهمتوجه نگاه پرخشم من   یصحنه بود، وقت  نیمن تماشاگر ا

 آن دختر شد، گفت: 

  ی ساجد  یکه آقا  ه. حاال درستشنیم دایپ یی! چه دختراشیا»

انقدر سبک   د یآدم نبا گهید  یول  ،هلیستو خوش ا پیخوش ت

«.ارهیدرب یباز  

صدایمان را شنید.  نشسته بود،  دورتر ی که کم یگرید  دختر

در  اشی جانب لیو وسا نیطور که مشغول جا دادن دورب همان

بود، بدون نگاه کردن به آنها گفت:  فشیک  



ش م یلیخ دمیشن»   د ی. شاپرهی رؤسا م  سیو مدام با رئ رهیَخر 

  ه یبلکه به  پلکن،ی دور و برش م های لیکه خ ه خاطر نیبه هم

«برسن. یینون و نوا  

از پشت سرمان گفت:  یپسر  

و اتو  نهزی آداب حرف م یپسر، مباد  نیکه ا یطور نیا»

 ندهینما کنهی ندونه فکر م ی هر ک کنه،ی رفتار م دهیکش

تنه در آن واحد  هی تونهی چطور م دونمی . نم یه اکاره  ،یمجلس

  ه ینشر یکارا  دمیکنه؟ شن  هماهنگزمان  کار رو هم نیچند 

  یارااز اون طرف در تدارک ک .چرخهی ارشاد دست  اون م

رو به   یعکاس  ی. حاال هم که دارن کاراهجشنواره تئاتر

  ، که بتونیمبده  دونیخرده هم به ما م  هی. ذارنیش معهده

« .مینشون بد  یخود   

غرق لذت  ریدر مورد ام فی تعار نیا دن یاز شن گرچه

  ی طاقت نداشتم وجودش را با کس یاما از طرف شدم؛ی م

 ی برا .خواستمیخود م  یشده و او را تمام و کمال برا کیشر

:دم یبه طرف پسر پشت سرم چرخ ر یدفاع از ام  



.  یشد یم دهیاگه کارهاتون مورد پسند بود، خود به خود د »

  یخودش رو کنار بکشه، تا شما خود  یساجد  ی نبود آقا  یازین

«.ینشون بد   

دختر لوس و  آن به طرفم جلب شده و از ریناگاه توجه ام  به

شد.   کیمن( جدا شده و به من نزد  دگاهیچندش )البته از د 

کرده و همانطور که نگاه   کیرا به هم نزد  شیابروها

به پسر بود، مرا مخاطب قرار داد: اشرهیخ  

اومده؟  شیپ یمشکل»  

من  یاو از آن فاصله چطور متوجه صدا که   بودم عجبمت

سمت   نی، به اکنارش دختر یگربه عشوه توجهیشده و ب

شدنش در   یرت یکارش داشتم، غ یکه برا یلیآمده؟ تنها تحل

 .شدند ی م کیبه من نزد  لیبود، که به هر دل ی برابر پسران

از دهانش  یبد  یصدا ، در حال عبور از کنارمان  پسر

بشنود، گفت:  ریکه فقط ام یطور ،هستهو آ درآورده  

« نکنه؟ ریوقت تو گلوت گ ه یچند تا چند تا؟ بپا »  

جواب داد:  یخونسرد  در کمال هم ریام  

و   شورهیم  خورم،ی تو نگران نباش! پشتش نوشابه م»

«.نییپا رهبی م  



مرا با فشار گرفته و از کالس   یبازوبعد رو گردانده و 

دهانش را به   م،یفاصله گرفت ه یکه از بق ی. کم م یخارج شد 

:د یکرده و غر  کیگوشم نزد   

دهن به دهن نذار. پسر    یمافنگ یپسرا نیچند بار بگم با ا»

شلوارش رو بکشه باال، اومده کالس   ستیالدنگ بلد ن

« .یلمبرداریف  

 دانستمی که م ی نشان دهم، با لحن ام رایگناهی آنکه ب  یبرا

گفتم:  دارد،ی او را به نرمش وا م شهیهم  

تو که با اون دختره نچسب چیک تو چیک بودی. پشت   -

.  گفت یرو م  تیداشت بد سرت هم چشم داری؟ بعد هم 

 ی چی ه و کنم شگا ن ب ر و ب ر  و ستمیوا یجور نی هم تونستمی نم

«نگم. بهش  

گفت:  ظکند، با غیبدون آنکه بازویم را رها   

  دایکش پ هیتو. قض ی کی گه،یاون م ی کی. گهی د  شهیم نیهم»

کم   یز یمگه از من چ .دوست دارن بگن ی. بذار هر چکنهی م

بعد هم چندمین باره که میگم خودت رو با من مقایسه   شه؟یم

 نکن.«



حرف را   نیهم  یکند؛ برا خمیتوب نیاز ا شینداشتم ب دوست

 عوض کردم. 

دخترا انقدر بهت بچسبن؟ خب   نیا یذاری ! چرا م ریام»

از   هیاداها چ نیا گهید  .بپرسن یطور نیسؤال دارن هم

اَه! انقدر بدم   ؟پلکن و هی دور و برت می  ارنیخودشون درم

کنن.«میاد هی خودشون رو لوس می  

  یلختش رو ی تکان داد، که موها یکرد و سر یاخنده

 دانست ی نم  ای کرد ی م نیبه عمد چن دانمی . نمختیر اشی شانیپ

به   ی. دستکند ی حرکت ساده، چطور تپش قلبم را تندتر م نیا

و آنها را عقب داد. دهیسرش کش یجلو یموها  

  اد ی یزیامروز چ نم یرو. حاال بگو بب زایچ نیولش کن ا»

که   د یچرخی و اونطرف م نطرفیحواست همش ا ا ی ی گرفت

« ؟ کسی قاپ من رو ندزده  

لحنی ناراحت اما جدی گفتم: با   

  دم یرو نفهم زویا نی. فقط ادمگوش داخیلی خوب ! خیر هم ن»

کردم. از بس گفت   یآخرش قاط ی! ولها دمی فهم چی؟ یعنی

فالن اندازه   افراگمیباال باشه، د  زویباشه، ا اد ی سرعت شاتر ز

با هم قاطی شد.«همه  هویباشه،   



دست تکان داده و بعد از سوار شدن، با آرامش  ین یماش یبرا

دادن.  حیتوض رایمشروع کرد ب  

هر نوع    ی ، که برانسه تا موضوع متفاوت هانیا نیبب»

رو متناسب با اون   طیشرا ،ی ریبگ  تصمیم داریکه  یعکس

سالن  هی. مثالً فرض کن تو یکن میتنظ د یسوژه با ایمکان 

که در حال   ییاز ورزشکارا یخوایو م  یهست یورزش

  د یبا نجا ی. ایو واضح داشته باش ز یعکس تم هی حرکت هستن، 

  طور ینباشه تا کمبود نور سالن رو جبران کنه. هم باال زویا

که   کمکم . فتنیتار ن  ریباال باشه که تصاو د ی سرعت شاتر با

مختلف   طی تو شرا یشتری ب یهاو عکس  یکار کن  شتریب

و هر   یهر موضوع یبرا یفهمی . ماد یدستت م نهایا ، یریبگ

تا   یکن  میسه تا مؤلفه تنظ نی ا یرو برا یاچه اندازه یمکان

«.از آب در بیاد  ی عکس بهتر  

 با کنگی پرسیدم:

من   مونه؟یتو خاطرت م  زی همه چ نیا یتو چطور ریام»

کنم تا تو ذهنم    ن یمرور کنم و با خودم تکرار و تمر  د یبارها با

« .جا بیفته  



به اون مبحثی که سعی   عالقه آدم زانیبه م گردهی همش برم»

  ، کنیدنبال  اقیکه با اشت رو  یزی . هر چگیریش دارییاد  رد 

  ستین ازی. نسپاری می ذهنت  بهبه همون اندازه هم راحت  

  فیلم هی  فعالً بریمبمونه.   ادتیتا  یار یبه خودت فشار ب یکل

شینه تا  پاش می که آدم  ساز اونا با هم ببینیم. ،پیدا کردم د یجد 

س!«عرکه م  دمیشن تونه ازش دل بکنه.تموم نشه نمی   

. مادرش طبق معمول می شان رفتشده و به خانه ادهیپ همراهش

و گفت:  شرویی با من احوالپرسی کردهبا خو  

 یکه دوست دار یماهه یامروز به خاطرت قل !طهورا جان»

« درست کردم.  

  سیکنارمان رد شد و در حال رفتن به طرف سرواز  ریام

گفت:  یبهداشت  

«. رهیبگ لیهم ما رو تحو ی کیخدا بده شانس. »  

  . شده و در را بست سیکه داخل سرو گرفتم  ری را از ام نگاهم

گفتم:  ر یرو به مادرش با لبخند و سر به ز  

من رو   . با این کاراد ید ی. خجالتم مد ید یممنون، زحمت کش»

«.د یکنی شرمنده خودتون م  



. صورتم گذاشت روی یاپشت کتفم گذاشته و بوسه دست  

کنار تو   ریام نم،یبی که م  نی. همدخترم دشمنت شرمنده باشه»

  نیا یپات به خونه ما باز شده، تلفنا ی آرامش داره و از وقت

. به  کنمی رنگ به رنگ کمتر شده، خدا رو شکر م یدخترا

باهات آشنا   نهایزودتر از ا ر یام یکاشک  ، گفتم هم پدرش

«.شد یم  

آمده و در حال رفتن به اتاقش گفت:  رونیب سیاز سرو ریام  

کار دارم. ناهار    یکل م، ینیرو بب هلیف  می بر !طهورا زود باش»

« .میخوری همونجا م اریرو ب  

 ایدونفرهسفره   ر،ی به کمک مادر ام  م،یهااز شستن دست بعد 

در اتاقش پهن کرده و همزمان با خوردن غذا، مشغول 

  مید یکه نفهم  میتماشا بود . هر دو چنان غرق می شد  لمیف  یتماشا

گفتم:  ریبه ام  رو  .د یرس انیبه پا مانیغذا یک  

رو با هم   شهیرو جمع کنم؛ بق   نایاستپ بزن. برم ا قهیدق هی»

«.م ینیبب  

بلند شده و روی تختش دراز کشید. کنار سفرهاز   

« عقب. زنمی دوباره م یتو اومد  نم،یبی من م»  



  گشتم،ی به اتاق رفته و برم ی زیبردن چ ی بار که برا هر

دست زیر   ری. امدهیرس یحساس یهابه صحنه   لم یمتوجه شدم ف

آن بود. بعد از جمع شدن   یمحو تماشا  و کامالً  سر گذاشته

 لمیگشتم تا همراه او ادامه فرها، به اتاق بسفره و شستن ظرف

نشده بودم که   ری گجا ز،یپشت م یصندل یهنوز رو .نم یرا بب

گفت:  یادورگه یبا صدا  

« نمون! نجایطهورا برو! ا»  

نگاهم به   ی خشکم زد. وقت  میجا سردوال مانده و همانطور 

بالفاصله آن را خاموش کرده   د، یچرخ وتریطرف صفحه کامپ

تنها گفت:  یاگرفته  یو بدون نگاه کردن به من، با صدا  

بعداً خودت تنهایی فیلم رو ببین« برو!از اینجا  فعالً »  

  کی را برداشته و با  فم ی ک ،یحرف هیچ و مبهوت، بدون  جیگ

  ، با خود فکر کردم بیرون رفتم. شانز خانه کوتاه ا یخداحافظ

کرد؟ هر   رونی مرا از اتاقش ب ی ناگهان نطوریچه شد؟ چرا ا

  یاجه یچند ساعت مرور کردم، به نت نیچه رفتارمان را در ا

یا باز هم ناخواسته کاری کرده بودم که باعث  آ .دمینرس

اش شده.ناراحتی   



به   یدر مطب دندانپزشک یبه تازگ ام،ی کالسدوست هم دهیوح

توانستم مواقعی که نمی  مشغول کار شده بود. یعنوان منش

و تا زمان باز شدن  رفته دنشیبه د  خانه ستاره بروم،

پس به طرف   .داشتمهنوز فرصت  . ماندمروشگاه آنجا میف

را کنار او   ماندهیتا ساعات باق  حرکت کردم،محل کارش 

مطب خلوت بود. با   وزبگذرانم. خوشبختانه آن ساعت از ر

ام گفت: گرفته افهیق دنید   

«؟نغرق شد  اتیشده؟ کشت یچ»  

ه  به خند  با صدای بلند کردم،  ف یتعر شیرا که برا ماجرا

دهان  یجلو ش را دو دست افتاده و شیاد موقعیت . ناگهان افتاد 

نشود. مارانیگرفت، که باعث اعتراض دکتر و جلب توجه ب  

«آخه؟ ی! دختر! تو چرا انقدر خنگایخدا»  

:دمی توپ ظیغل یو اخم ت یبا عصبان  

«! مؤدب باش!دهیوح»  

«!گهیبود د  دهیحساسش رس  ی جا لم یخب ف»  

«؟یرو که من خودم بهت گفتم. که چ نیا»  



دختر! خب   یازهیمن! طهورا! تو چقدر پاستور یخدا یوا»

خوددار باشه. چقدر   تونهی ها نمصحنه نیا دنی! با د هاون پسر

  نکهیا یکرد، به جا  رونیکه تو رو از اتاقش ب  هآقا و جنتلمن

 خفتت کنه.« 

من! در   ی. خداستیمنظورش چ دمیتازه فهم دهیسکوت وح با

از سرم گذشت.   یااحمقانه  یزمان کوتاه چه فکرها  نیهم

به  بیشتر دن کر  فکرواقعاً چطور دوباره با او روبرو شوم؟ 

  نیبه ا ستمتوانیو نم دهیباعث شد خجالت کش ،مسئله نیا

. همسر  رفته وبا او روبرو شومشان دوباره به خانه  یزود 

خانه   به روز ظهر رهفته پست صبح بود و ه نیستاره هم ا

چند  بروم. مجبور شدم  توانستمی پس آنجا هم نم  رفت.می 

و در مطب بگذرانم. دهیوقت آزادم را کنار وحروزی   

به آنجا   یگاه دانستی شماره تلفن مطب را داشت و م ریام

  میدایبا من داشت و پ یهر زمان کار نیهم ی. برارومی م

تا به   گذاشتی م  غامیپ م یبرا .زد می زنگ  دهیبه وح کرد،ی نم

از بوده و  خبری دو روز از من ب یکیگوش من برساند. چون 

  نسپرده بود به م دهیبه ارشاد هم نرفته بودم، به وحخجالتم 

. رم یفرصت با او تماس بگ ن یدر اول د،یبگو  



 

«؟یسالم، خوب»  

« ؟ییدای کم پ ؟ییسالم دختر بابا! کجا»  

به    یسکوت کرده و حرف م؟یدر جوابش چه بگو مدانستی نم

.د یرسی ذهنم نم  

ت رو درست کرده. گفته بهت بگم  مورد عالقه یمامان غذا»

« .یبخور  و یای ب تاه سهمت محفوظ  

جواب دادم: یآرام به  

« شون درد نکنه.دست»  

و   آن روز دلگیرمهنوز بابت که  د یلحن حرف زدنم، فهم از

آنکه مرا سر ذوق آورد،  ی. برادهمی سرد جوابش را م

.د یکش شی را پ یروانشناس یعنی  امموضوع مورد عالقه  

!  هیعال .دمیخر  جدید  کتاب  ه یزنگ زدم بهت بگم  یراست»

ترجمه   ونگ،یاز  یاز دستت رفته. کتاب خودشناس ینخون

  یحرف نداره. اگه نخون گهی هم هست که د  حیفص لیاسماع

« نصف عمرت بر فناست.  



ام را صدای خنده ی . وقتانداختام خنده زدنش به حرفلحن 

ادامه داد:   طنتید با شنیش  

  ارمیب که هداد  بهم  استاد  هم ها روبچه  یتازه چند تا از شعرا»

 م یبا هم انجام بد  ی تو هم باش خواستمی کنم. م یریخونه غلط گ

چه  مزه نداره.. بدون تو که میبه شعراشون بخند  یو کل

«جوری بخندم؟  

هم آرام جواب دادم: باز  

« .ام یم ،باشه»  

« منتظرتم! ؟ یایم یک»  

کردم.  ههمان لحن زمزم با  

«!شه یاالن که نم»  

:د یبلندتر پرس  نیهم ی کنم، برا یبهانه تراش خواهمی م د یفهم  

«؟یگفت ی ! چدنمینشن»  

واضح جواب دادم.  بار نیا  

« .امیباشه، فردا م»  



.  م یکار دار یکه کل ا یحاال شد. باشه دختر خوب. زود بآها! »

هم رو دستم مونده. مگه   هینشر یشده. کارا  یطوالن بتتیغ

و بدون تو کارام لنگ   یدست راستم هست یدونی نم

« مونه؟ی م  

 یتوانست با لحن سرخوشش، مرا از آن حال و هوا باالخره

تر و  گرم مان یخداحافظ .آورد  رونیچند روز ب  نیگرفته ا

ای به آن  نه او توانست اشاره .مان بود تر از سالمصمیمانه 

سؤالی از او روز داشته باشد و نه من رویش را داشتم تا 

هن دیگری چه  ذ دانستیم در دل و بپرسم. انگار ناگفته می 

سعی در رفع   ،بدون اشاره به اصل موضوع گذرده ومی 

  ر یدست ز ،د یلبم را د  یلبخند رو یوقت دهیوح  کدورت داشتیم.

. کرد نگاه  صورتم  بهچانه زده و با دقت   

 ؟یذاری چرا طاقچه باال م ،یرو ندار شیتو که طاقت دور»

  یگوشه چشم هی ریام شکوننی سر و دست م گهید  یدخترا

  ی منت جنابعال یطور نیا بنده خدا بهشون نشون بده. بعداً اون

«ه؟یهم باق  مت یدو قورت و ن کشه،ی رو م  

. پا انداختم ینشسته و پا رو یصندل  یرو کنارش  



که باهاش آشنا شدم، بارها شده با هم قهر   یسال هی نیتو ا»

هر دومون   گهی. د م یکرد  یو بعد دو روز دوباره آشت میکرد 

« مون اومده.دست گهیق ل ق همد   

  همه تفاوت،  نی! چطور شد شما با اهبیهنوز هم برام عج»

«د؟یشد  صمیمیبا هم  نجوریا  

  . میبوده که هر دو اهل مطالعه هست نیبه خاطر ا شترشیب»

خوب حرف هم    یلی. خسگهیدر واقع اطالعات ما مکمل همد 

کافیه یه اشاره به موضوعی داشته باشه تا بفهمم   .م یفهمی رو م

به من . هر چی خودش بلده بزنهحرف  خواد می  درباره چی

  مبه  ،کتابی که خودش خونده و دیده مفیدهیاد میده. هر هم 

ش با هم حرف  بعد درباره .بخونمحتماً کنه و مجبورم می  میده

کنیم و  بینیم بعدش با هم تحلیلش می زنیم. یا یه فیلم که می می 

. در مورد شعر،  کنیمبحث می های خوب و بدش درباره قسمت 

بلده با هم حرف  عکاسی، کار با کامپیوتر و هر چیزی که 

« .داریمزنیم و تبادل نظر می   

که ته کالس   هتا اون پسر الغر  دمیاون روز تو کالس د  !آره»

و   د یشعرش رو خوند. شما چطور به هم نگاه کرد  نه،یشی م

اشکال  یساجد  ی بعد هم استاد طبق معمول گفت: »خب آقا



  د ییتأ  د یبا ریشده که اول ام یجور ه ی یعنیشعرش کجا بود؟« 

« .کننصحبت  دارن اجازه ه یبق بعد کنه،   

چه   فهممی . نمهکامل، منبع اطالعات یکشنری د  هیمثل  ریام»

« شه؟یتو مغزش جا م زیچ ههم نیا یطور  

 **** 

شان رفتم، در کمال تعجب  به خانه  یآن روز وقت یفردا

به طرفش رفته و آن را   جانی. با هدمیدر اتاقش د  ی تاریگ

 برداشتم.

«؟یبزن  یچه جالب! مگه بلد  ؟ید یخر تاری گ  !ری! امیوا»  

  ایلبخند نگاهم کرده و بدون نگاه گرفتن از صورتم که گو با

جوابم  در داشت؛  یقصد رفع دلتنگ ،دنمیبعد از دو روز ند 

: گفت  

  نجایا اد یبسه روز در هفته دوستم قرار شده   ستم،ینه بلد ن»

«بده. ادمی  

«! چقدر خوب.یجد »  



را درآوردم. همزمان   شانیو صدا دهیکش شی هام یبه س یدست

باز کردن در از اتاق   یبرا ر یزنگ خانه بلند شد. ام یصدا

رفت و گفت:  رونیب  

«.که باهام کار کنه  دوستم اومدههمون فکر کنم »  

بعد   یاقه یو دق به گوش رسید  شانیسالم و احوالپرس یصدا

هر دو وارد اتاق شدند. چون مادرش آن لحظه خانه نبود،  

: رو به من گفت ریام  

« .ی درست کن ییچا  هی شهیم !طهورا جان»  

  هیتکان داده و با تک د ییسرم را به تأ همراه »باشه.« گفتن

از اتاق خارج شدم. در آشپزخانه منتظر   وار،یبه د  تاریدادن گ

نکردم.   دایدم بکشد. اما هر چه گشتم قندان را پ یماندم تا چا

گذاشته و بدون قند   ینیرا درون س ی چا یهابه ناچار استکان

گفتم:  وتریکامپ  زیم  یرو ینیا قرار دادن سب به اتاق بردم.   

«نکردم.  دایگشتم قندون رو پ ی! هر چ د یببخش»  

کرده و در جوابم گفت:  می به سر تا پا ینگاه دوستش  

«!میخوری تو م  ی لبا ین یریاشکال نداره! با ش»  



صورتم   که   ،شدم یحرف عصبان نیا دنی از شن ی قدر به

بالفاصله بدون   .دستانم به لرزش افتاد  و هبرافروخته شد 

  رونیشان باز خانه  عجلهو با  چنگ زدهکیفم را  یخداحافظ

ناراحت   ری. اما آرام و قرار نداشتم. به شدت از دست امرفتم 

حرف به دوستش  نیبودم که چرا سکوت کرده و بابت ا

نگفته.  یزیچ  

ناچار به طرف مخابرات رفته    .م کن خود را کنترل  توانستمی نم

و   ه یزنگ زدم. هر چه در دلم بود با گر ری و از آنجا به ام

در سکوت و آرامش به  ری گفتم. امپشت گوشی  تیعصبان

.  اورد یبه زبان ن در جوابم یگوش داده و کالم میهاحرف 

دلم خواست رده و هر حرفی ک  هیاجازه داد خوب خود را تخل

. بگویم  

 یهستم، پس چطور اجازه داد  من خواهرت یگیتو م»

کر   اره؟یبه زبون ب تدر حضور ،یحرف زشت  نیدوستت چن

  یحرف  نیخودت هم خوشت اومد که همچ ای ید یو نشن یبود 

من چه   ؟یکه جلوش رو نگرفت یهست یزد؟ چه جور برادر

و   یراحت ساکت موند  نقدریبرات هستم، که ا  یطور خواهر

خواهر و  ادعایهمه  نیبود ا نی؟ همینگفت   یچیبهش ه

« ؟یوا داد   د یعمل که رس ی فقط شعار بود؟ پایا  ؟یبرادر  



به زبان   یگریو باربط د  ربطی ب یهاحرف   چه ست ین ادمی

فهمیدم  نمی بودم که  یبناراحت و عص یبه قدر یول .آوردم

کرده  هیگر  زیکری . فقط شود ی که از دهانم خارج م  یکلمات چه

 ،زبانم آمد در آن لحظه و در اوج عصبانیت به  و هر چه 

به او گفتم. بعد هم بدون آنکه اجازه دهم   ای فکربدون ذره

، تلفن را قطع کردم. بگوید جوابم کالمی در   

از او گرفتم و نه او به دنبال    یهفته بعد، نه من سراغ ک ی تا

با من بود. تحمل نداشتم دوباره با او   یارتباط  ی برقرار

شان بروم،  اگر به خانه کردمی. حس م برخوردی داشته باشم

دل  زبان   اما ها در گوشم زنگ خواهد زد.دوباره آن حرف

  کی  یبرا زد ی را نداشت. دلم پرپر م اشی نفهمم، طاقت دور

  دنید  یگفتنش. برا « دختر  بابا» دنیشن ی. براشار د یلحظه د 

گوش دادن به  ی. برااشی شان یپ یجلو یعقب دادن موها

من   یکه قبل از هر کس برا با آن لحن دلنشین شیشعرها

از خواهرانش به من گفت:  ی کیبار  کی .خواند ی م  

و   فهمهی شعرام رو م ی طهورا بهتر از خودم معن گهیم ریام»

همه   نیبا داداش ما که ا ی. چه کرد کنهی م  ر یاونها رو تفس

«کرده و انقدر برات ارزش قائله؟  رییتغ  



پدرش گفت:   دیگر بار  

رو از الک خودش  ریام یکه موفق شد  یبود  ی تو تنها کس»

  ی فقط برا هاوقت  ی گاه با تو، یی. تا قبل از آشنایاریدرب

بعد از ورود تو  ی . ولرفتی شرکت تو کالس شعر به ارشاد م

 ونیرو مد  نیرو به رو شده و ما ا نیاز ا ریما، ام   یبه زندگ

  ی باز کن نهاز خو رونیرو به ب  ر یام یپا  ی. تو تونستمیتو هست

«.ی اریدرش ب یی و از تنها  

که با   ی بود. چون از زمان بی عج م یها براحرف نیا دنیشن

  دهیآداب د  یو مباد  یاجتماع یآشنا شده بودم، او را فرد  ریام

پرجنب و جوش بود و با وجود دوستان  نیهمچندیدم. می 

  و عزلتش نشین بودنخانهکه دورش را گرفته بودند،  یاریبس

  ر حاض ریام ی تصور کنم که زمان توانستمی . نمباورپذیر نبود 

باالخره  گذشت و هفته   کیاز اتاقش خارج شود.  ینبوده، حت

ادامه دهم. از   یخبری ب نینتوانستم به ا. د یرس ان یطاقتم به پا

شان زنگ زدم که مادرش جواب داد و با خابرات به خانهم

گفت:  صدایی پر غصه یناراحت  



  یکرده. نه با کس یاتاق زندان توخودش رو  سه هفت کی»

  یلیخ تو این مدت .اد یی م رونیو نه از اتاق ب  زنهی حرف م

«. دادهرو ن کدوم  چیاز دوستاش بهش زنگ زدن، اما جواب ه  

دلنگرانی تنها گفتم: »اومدم.« در جوابش با   

شان به طرف خانه  بالفاصله ،از مادرش  یمحض خداحافظ به

به روزش   هچ .د یجوشی و سرکه م ری . دلم مثل سحرکت کردم

من او را به   یهاحرف  یعنیشد؟  نطوریا کبارهیکه  بود  آمده

چرا   ،ردمکخود را سرزنش  ،انداخت؟ تمام طول راه حال نیا

با خود  چرا  ؟ه بودمبا او صحبت کرد  مالحظهیب طور نیا

نیش زبانم غرورش را هدف گرفته؟ ،فکر نکردم  

به سراغش رفتم. اما در   یکراست دم،یشان رسبه خانه  یوقت

 جوابم را نداد. ،کردم شیاتاقش را قفل کرده و هر چه صدا

هایی  اشک ا ب. زدم و پشت در زانو  لم از سکوتش به درد آمد د 

چه با عزیزم کرده   . آمدمحرف  به ،کنترلی رویش نداشتمکه 

خودم را لعنت کرده و با بغض گفتم:  ؟بودم  

رو ندارم و جوابم رو   کس چیتو ه  ر یمن غ بینیمی تو  !ریام»

 نیاونوقت ا ،باشه  بانمیو پشت یرو ندارم حام  یمن کس  ؟ید ینم

تو ارشاد بند   تونستمی من بدون تو نم ؟یکنی برام ناز م یطور



  خهآ بودم، اونجا هم نرفتم. خبری هفته که ازت ب ه ی نیبشم. ا

شده؟ چرا جوابم رو   یبگو چ ؟یکنی م  میتو چته؟ چرا عصبان

« م؟...امثل برادر یتو هم شد  ؟ید ینم  

  .خت یری من اشک م یهم کنارم نشسته بود و پا به پا  مادرش

  جمله آخرم، دلش به رحم آمده و در را باز کرد.  دنیبا شن اما

 گاریپر از دود س  شمتوجه شدم اتاق ،همین که داخل رفتم 

داغان و افسرده  ایه افیبا ق . روی تخت دراز کشیده وشده

  گار یپاکت س ی. به تند که برایم دور از انتظار بود  مواجه شدم

.  دستش برداشته و با خشم به راهرو پرت کردم یرا از جلو

ها را تا آخر باز  چراغ اتاق را روشن کرده و درها و پنجره 

را از   گاریس ندهپر از ته ما  ی گاری جا س تیکردم. با عصبان 

  نیانجام ا نیح و درون سطل آشغال انداختم. برده رونیاتاق ب

. دمیغر زده و سرش داد کش  به جانش زیکر یکارها   

همه دود  نیخودت رو با ا یخوا ی م ؟یکشیتو خجالت نم »

من دلم رو   نیبب  ؟ید یکش گاریهمه س  نیا یچ ی برا ؟یخفه کن 

خودم قرار دادم؟ خجالت  یرو الگو یخوش کردم؟ ک ی به ک

«؟یثابت کن  یخوای رو م  یکارا چ نیبکش! با ا  



سکوت   میادهایجالب بود با تمام جوش و خروش و داد و فر

من  د یشا ،دانمی . نمشد یتر م کرده و لحظه به لحظه آرام

به قدری   ه بود،متوجه شد  د ی شا  ای. کردمی تصور م نطوریا

داد  حیترج . برای همینبارد ی از چشمانم آتش م  خشمگینم که 

  شدت خروشم بیشتر تا  ،د ینگو ی زیسکوت کرده و چکه 

 نشود.

  ،دست به پهلو و طلبکار ، د یرس انی به پا م ی غرغرها یوقت

دستم را گرفته و مرا  مچ  . نگاهش کردممقابلش ایستاده و 

کنار خود نشاند. دست پشت سرم گذاشته و سرم را به  

.  م یکرد  هیهر دو با هم شروع به گر نباریچسباند. ا اشنهیس

و  منوال گذشت نیبه ا ی کمای پر درد و پر از دلتنگی. گریه 

من زودتر از او به خود   بدون حرفی در همان حالت ماندیم.

رفته و دست و   سیبلند شدم. به طرف سرو میآمده و از جا

غذا آوردم.   شی و برا هبه آشپزخانه رفت بعد صورتم را شستم. 

 کنارش نشستم و مجبورش کردم تا آخر همه را بخورد.

ا هم از  و ب دهیاز آن به اجبار وادارش کردم، لباس پوشبعد 

تا   مید یچرخ  هاابان یدر خ ی. دو سه ساعت می زد  رونیخانه ب

مثل اینکه هیچ کس غیر از من  حالش بهتر شد.  یکم

حالت خمودگی و افسردگی  دانست چطور باید او را از آن نمی 



توانستم رویش نفوذ داشته و بیرون آورد. تنها من بودم که می

پنج شده بود و هوا  ک یساعت نزد او را تحت تأثیر قرار دهم. 

.  ستاد یا یفروش  یقال  کیکه مقابل  رفت؛یم  یکی رو به تار

با  و ادهبود، با انگشت نشان د  زانیرا که آو ییهای از قال یکی

گفت:  ایصدای گرفته   

که همه نگات    یباش  ییجا ه ی  یقال نیمثل ا یدوست دار»

«کنن؟  

نفهمیدم چرا چنین   آن لحظه متوجه منظورش نشده و من

جواب دادم: سؤالی را پرسید. به سادگی   

«نه!»  

. او آگانه چنین سؤالی پرسید و منظوری پشت حرفش بود   

«؟یچرا دوست ندار»  

و  دهی. فا هزشت  ای  هقشنگ گهیم ا ی شهیرد م ی چون هر کس»

«نداره. یا گه ید  تیخاص  

به سؤالش داده بودم، که خوشش آمده   یجواب درست ناخواسته

گفت:  یلبش نشست. همرا آه بلند  یو لبخند رو  



تو   یقال نی آخرش مثل ا م،ی کن ی هر کار ثمیمن و تو و م»

که   ی باش یدختر  ی. تو دوست دارم یمردم هست د یمعرض د 

«؟یمردم باش  ینماو انگشت ننتیهمه بب  

تکان دادم.  یسرم را به نف  نانیاطم با  

از خونه رابطه من و تو کمتر باشه و   رونیب هپس بهتر»

بهت تهمت   ی تا مبادا کس م،ی با هم داشته باش  یرسم  یرفتار 

و سبک نباشه که  جلف  ت کن رفتار ی سع یری م رونیبزنه. ب

«.بخوان برات حرف دربیارن   

ن این مثال تنها توضیح دادن، دلیل  هدفش از مطرح کرد 

را در  حشیکه نصا بردمی لذت م اریبسرفتار آن روزش بود. 

راهنماییم   با کمک شعر ای .آورد ی م ییهالفافه و در قالب مثال 

ام را برایش تعریف  بار اولی که شرایط زندگی  مثل کرد.می 

  میبرا شکلاین  به .را گذاشته بود  ن یآهنگ مع کردم و او

  شتریبوده و ب نصایحش یرایتا بهتر پذ  داد توضیح می

اشاره  یبه مطلب  میمستق  وقت چیه منظورش را درک کنم. 

  نیکند. ان زانیبوده و مرا گرنآزاردهنده   شیتا پندها کرد،ی نم

کرده و من  او فتهیش شیاز پ شی بود که مرا ب ی گرید  لیهم دل

او  یرادهایا وهیش نیبه هممثل خودش و گرفته بودم،  اد یهم 



در مقابل  سکوتش لیدلبیشتر  حی توض یرا بازگو کنم. بعد برا

ادامه داد: دوستش  

و   شد یقانع نم دادم،ی م ثم یم ه ب یحیمن اون روز هر توض»

درباره تو تعصب نشون   خواستمی اگه م. کرد ی شک م شتریب

، که دارم  هیما خبر  نیحتماً ب کرد ی بزنم، فکر م  یبدم و حرف 

سکوت   نیهم ی . براکنمی ازت دفاع م سفت و سخت نطوریا

از دستم  و بوده چی  ماز سکوت  منظورم نفهمیدی   کردم، اما تو

، که  اتفاق افتادهبرام   یازتو سرب یانات یجر هی .  یناراحت شد 

  ف یروز فرصت شد، برات تعر هی.  یخبریازشون بتو 

با دخترا شماره   نکهیافتادم تو خط ا ،. بعد اون ماجراکنمی م

  همه من رو .متابلو شد   برای همه  ییجورا هیرد و بدل کنم و 

  شیپ  برای همین شناسن.ای می یه دخترباز حرفه  به عنوان

که   شاید یکی از همون دخترایی خودش فکر کرده که تو هم

 اون حرف رو به راحتی جلوی من زد.«

. ادامه دهد نتوانست  گریکرد و د  سکوتبا تمام شدن حرفش، 

یادآوری چیزهایی که بر او گذشته حالش را   متوجه شدم

  نشان دهم  یشترینخواستم در آن لحظه کنکاش ب خراب کرده.

و   ی. چون هوا ابرو بدانم چه چیز او را به این روز انداخته

دربست گرفت تا زودتر به خانه   نیماش می بود، برا یباران



 جاد یدر روابط ما ا یگریماجرا هم نقطه عطف د  نیبرسم. ا

  یشده و به نوع ک یبه هم نزد  شیاز پ شیکرد. باعث شد ب

توانستیم در اوج  هر دو خیلی خوب می  .میشو گریکد یوابسته 

 ناراحتی مرهم و مسکن دردهای یکدیگر باشیم. 

  لم یف  هم با گذراندیم. زمان بیشتری را با هم می بعد از آن روز  

بحث و تبادل  انها در موردشساعت خواندیم.می  کتاب دیده و

ها را نقد و  بچه ی شعرها ،در خانه ای. سر کالس داشتیمنظر 

را   انیرفتار اطراف یروانشناس دگاهی. از د میکرد ی م  یبررس

اشتباهات   م،یکرد ی م  یگذاشته و با کمک آن سع نیبذره ریز

. میآن قدم بردار رفع را شناخته و در جهت  گریکد ی  

 نیدتریبه حال خود باشم و جد  یالحظه داد ی نم اجازه

که به دستش  یارزشمند  ی هالم یف ا یشب شعر  یهاید یس

  لیبا هم تماشا کرده و آنها را تحل کرد ی وادارم م د،یرسی م

را  تیصادق هدا یکتابها ایفروغ و شاملو  ی. کل شعرها میکن

شان ی طوالنی دربارهو بحث و گفتگو با کمک هم خواندیم

.داشتیم  

شان به خانه   ی، وقت اجرافرصت بعد از آن م نیدر اول البته

کردم. او هم معتقد   ف یمادرش تعر یرا برا  وضوعرفتم؛ م



قول داد در و  بود که دوستش در مورد من اشتباه فکر کرده

بفهمد که ماجرا   رینزند و نگذارد ام ر یبه ام ی مورد حرف نیا

ام. کرده فیتعر  او یرا برا  

با  اشیدوست ج یمسئله باعث شد که به تدر نیهم  ،نماند   ناگفته

ً یرا که تقر  ثمیم به   .د نکم ک جیبودند، به تدر  یم یبا هم صم با

هیچ گونه ارتباطی   ،بعد از گذشت سالها ،حاال  ی حتکه  یطور

خصوصاً   ثم،یکه در رفتار م  یراتییبا وجود تغ با هم ندارند.

  به کل قطع شد.  شانیبعد از ازدواجش به وجود آمد، دوست

از دوستانش را به کمک   گری د  ی کیهم  تاریگ  یر یادگی یراب

  نه یزم نیدر ا ایهبه انداز .گرفته و شب و روز تالش کرد 

شاگرد   ش کرده بود، که بعدها توانست خود  دایمهارت پ

آموزش دهد. تاریو گ بگیرد  یخصوص  

 ****** 

 یشان رفته بودم، چمدانکه به خانه یو باران  یروز ابر کی

درونش را   ی زهایآورده و چ بیرونتختش  ر یاز ز را

شروع کرد به   ،آوردن هر کدام رونینشانم داد. با ب 

. که از کجا آمده از آنها کی هر  یکردن ماجرا  فیتعر

و   ریو لوح تقد  ایدرون چمدان پر بود از قابها و هدا



 شانآورده و در مورد  رونی ب کی به  ک ی که  یزیجوا

آنها را گرفته. در   یکه به چه مناسبت ،داد  حیتوض میبرا

لحنش تغییر کرده و به   به دفتر خاطراتش. د یآخر رس

کرد در  خوبی میشد غم بزرگی که روی دلش سنگینی می

 هر کالمش حس کرد. 

.  فتم یاون روزا م اد ی ،شهیم  یو بارون یهر وقت هوا ابر»

  رفتمی کم بهش عالقمند شدم. هر روز م خواهر دوستم بود. کم 

شه. تا  ب لیتا تعط موندمی ش و منتظرش مدر مدرسه یجلو

 شدم،ی آب م سی خ ی . گاهنمشی فقط بتونم چند لحظه از دور بب

قانع بودم. از دور دنشیاما برام مهم نبود. به همون د   

سر   . حس رو تو دلم نگه دارم نینتونستم ا ،مدت که گذشت هی

چندین بار من رو   م بهش گفتم.از عالقه  راهش قرار گرفتم و

ظاهراً اون  شناختم. می به خوبی همراه برادرش دیده بود و 

خیلی زود درخواست دوستیم رو قبول   چون، میل نبود بی هم 

و گفتم بهش عالقمند شدم،   وقتی حرفم دلم رو بهش زدم .کرد 

رفتم  به دیدنش می  تقریباً هر روز  .تر شد راحتاوضاع برام 

هر وقت هم   .کردمراهیش می هم  و تا رسیدنش به خونه با

روز به   رفتیم.جاهای دیگه می  ،تونست فرصتی جور کنهمی 

  بعد  چهار سال  مون تادوستی م بهش بیشتر میشد.روز عالقه 



یعنی   .ادامه داشت و هر دو از این ارتباط راضی بودیم هم

، چون هیچ وقت حرفی نزد  کردم که اون هم راضیهفکر می 

رفتم   نکهیتا ا خالفش رو نشون بده.یا رفتاری نداشت که 

دیگه طاقت   کهگذشته بود،  ماز خدمت سال  ک یسربازی. 

. فکر  م خواستم به خواستگاریش بریم از خونواده نیاوردم و

عاشقش شدم، او هم به من   منبه همون اندازه که  کردمی م

 عالقه داره.

ش به شدت  خانواده ،یخواستگار هیبا مطرح شدن قض اما

تو در حد و  گفت ی مخالفت کردن. مخصوصاً پدرش که م

اون هم به   ،دمیکمال تعجب د   رد  .ی ستیاندازه خونواده ما ن

عشق و عالقه ما باشه، حرف پدرش رو   بانیپشت نکهیا یجا

اونکه من رو از سر خودش باز کنه، به   ی برا  .کرد  د ییتأ

م هستم. اما مشخص بود که  دروغ گفت من عاشق پسرعمه

همه   ما بوده. از خودش دور کردن من یبرا یافقط بهانه  نیا

حاضر بودم جونم رو هم براش بدم. اما بعد    م، یجا با هم بود 

کالم  کیو  ستاد یسفت و سخت جلوم وا ،یاز بحث خواستگار

من   ؟یمگه تو به من دل بسته بود ، گفتی خنده منه! با   گفت

« !یست ی! تو در حد من نکردمی فکر نم  با تو اصالً به ازدواج   



آن روزها ادامه  یادآوریاز  ی نیگرفته و غمگ  یبا صدا ریما

 داد: 

های آخرش  با جمله بود. ینابود  هیشکست نبود برام،   هی نیا»

به    بیرون شکستم.. شکستم. هم از درون و هم از فرو ریختم

برام سنگین تموم شد که دنبال یه   ،قدری این پس زده شدن

که به فکرم  یتنها راه گشتم تا بتونم فراموشش کنم. راهی می 

 انتقام گرفتن از دخترا بود.  رومم کنه، آیه کم  شاید  تا د یرس

  هیمسخره شدن توسط  شون مثل همن.کردم همهفکر می 

  ض یمر تیمن از دور گفت، ی م  شیکه تا چند وقت پ یدختر

من رو به مرز جنون  شم؛یهالک م نمت یروز نب هیاگه   شم،یم

  زدنبال انتقام ا تادماف  . از اون روز به بعد رسونده بود 

. همیشه هم خودشون پیش نشد که سر راهم سبز می  یایدختر

هیچ وقت  برای همین  دادن.شدن و پیشنهاد دوستی میمی  قدم

کردم. به خودم  بابت کارهای که می  نداشتم، عذاب وجدان

وقتی   من که مجبورشون نکردم. ،گفتم خودشون خواستنمی 

« ؟خودم رو سرزنش کنمانقدر راحت پا میدن، برای چی باید   

 _____________ 



  ثمیدر مورد حرف زشت م ر یمادر ام ی که برا یروز

کرد:  فی تعر م یصحبت کرده بودم، برا  

بعد از   یشده بود؛ ول یعاشق دختر یتو دوره سرباز ریام»

جواب رد اون دختر و پدرش، به شدت   دنیو شن یخواستگار

و   ی تو دوره سرباز ه چ افسرده شد و تو خودش فرو رفت.

کرده  یچه بعد از اون، تمام مدت خودش رو تو اتاق زندان

فقط   ی گاه ای د شیمجبور م  نکهی . مگه ارفتی جا نم چیو ه بود 

  ، یشد  ریام یکه تو وارد زندگ  ی. اما از روزرفت یارشاد م

متحول شد و از الک   ی لیخ از این رو به اون رو شد.

« اومد.  رونی ب شییتنها  

به من گفته بود: یک بار هم پدرش  

و وادارش   یبکش  رونیرو از اتاقش ب  ریام یفقط تو تونست »

  ونتیخودمون رو مد  نیهم ی بره. برا رونی از خونه ب یکن

«.میدونی م  

 ____________ 

 



که از   ییزهایدوباره شروع کرد به برگرداندن چ ریام

لبش شکل  ی که رو  یچمدانش درآورده بود. با لبخند کمرنگ

گفت:   یبا مهربان  .گرفت، نگاهم کرد   

با   هیعوض شد. االن مدت یبا تو همه چ  مییاما بعد از آشنا»

هم   لشی. دلکنم ی م  یآشت یحضور تو دارم با خودم و زندگ

  رهیم ادم ی کمکم  که داره ،یشیآالی . اونقدر ساده و بیی فقط تو

من   تی. سادگاز دخترا انتقام گرفتن همه هدفم زندگیم شده بود 

. همه زرنگ  ستنیکه همه بد ن   دمیرو به خودم برگردوند. فهم

پر و بال خودم  ریتو رو ز نکهیا لی. دلستنیباز نو دغل

اون  یپناهی ب  اد یمظلومیت تو من رو بود که  نی، اگرفتم 

که    افتادم یروح یهااون شکنجه  اد ی. انداختخودم   یروزها

  نکهیا دختر به سرم اومد. هیاز  دنیبعد جواب رد شن

 یخوشگذرون  ی گرفت و فقط برا ی احساسات من رو به باز

رودست خورده بودم. دلم  شد یهمراهم بود. باورم نم 

تالفی این کارش رو سر بقیه دخترایی که از نظر   خواستی م

  نطوریهمه هم کردمی . فکر ممن شبیه اون بودن در بیارم

  هیچ قید و بندی بی وگرنه خودشون رو .اکارنیباز و ردغل

 در اختیار یه پسر قرار نمیدن. 



ت تونستو دل  پ ی تو با سادگ اما . تو  ینظرم رو عوض کن یاک 

. دارن ود هم وج سنگین و باوقار ایهترخد که   ینشون داد 

  ز یچ . حالم.. ... لمیاون ف دنیاون روز که با د  نیهم یبرا

اون  خواستی دلم نم ...کردم، دایپ ی... حال بد یعنی .شد..

  نیا ... .. ناخواسته.مبادا ...خواستمی . نمیباش  شمیلحظه پ

  نیا خواد ی آلوده بشه. دلم م وجود داره، مونن یکه ب یاعالقه

پاک و سالم بمونه. دوست ندارم با َهَوس    نطوریهم ،حس

  نیو دوست دارم هم هش کنم. عالقه من به تو متفاوتآلوده

عالقه قابل   نی و ا یز یعز خیلی بمونه. تو برام یباق  جوری

و   جور عالقه خاص  ه ی. ستین  دوست داشتنای دیگهبا  سهیمقا

« کنم. هشیتشب ی زیبه چ تونمی . نم ه. گفتنش سختمتفاوت  

گوش  به آن گذاشت و هر دو در سکوت ی آهنگ میبرا بعد 

تخت   یکه گذشت دستم را گرفت و کنار خود رو ی. کممدادی

اش تعریف  از گذشته ناراحت و پردرد  ینشاند. باز هم با لحن

.کرد   

  .هتو خونه ما آروم ز یهمه چ نطورینگاه نکن االن ا !طهورا»

چه خانواده  ،شونخوش به حال  ، یخودت بگ شی پ هممکن یحت

ما هم  با هم! اما ان چقدر گرم و صمیمی ! یخوب و مهربون 

زن    هیپدرم به  ی زمان  ه ی. میرو پشت سر گذاشت  یسخت یروزا



از مادرم جدا بشه. اما   خواستیعالقمند شده بود و م وهیب

هام رو ول  بچه  ستم یحاضر ن فت بار نرفت و گ ری مادرم ز

بد اخالق شده بود و مدام غر   ی لیپدرم خ ن یهم یکنم. برا

کرد  گرفت و با این کارا فکر می از همه چیز ایراد می  .زد یم

  ی تا سالها زندگ شاید مادرم خسته بشه و خودش بذاره و بره.

ود. مادرم رو جهنم کرده ب  

رفتار   و مهربونی همه با تو با محبت نیکه االن ا هدرست

به من   حتی .رفتارش غیرقال تحمل بود . اما اون زمان کنهی م

مون داغون شده . همه و ازم گله داشت داد ی م ری گ مدام هم

بود.   میدوران زندگ نیمن بدتر  یدوران سرباز یعن ی. میبود 

طرف و اوضاع آشفته  هیکه تو عشق خورده بودم از  یشکست

دست به دست هم داده بود و من  گه،یمون از طرف د خونه

کرده بود. لیتبد  ریگآدم افسرده و گوشه هیرو به   

داد و باعث شد که پدرم   جهیمقاومت مادرم باالخره نت اما

 یشده و سع  مونیدست از لجاجت برداره. در واقع االن پش

هست که   ی ش رو جبران کنه . چند سالگذشته یداره کارا

ً یتقر آروم  ی ما روال عادی پیدا کرده وتو زندگ  یهمه چ  با

  دایپ ی تو هم باعث شد که من حال و روز بهتر با ییشده. آشنا

و   زیمون عزهمه  یکه وجود تو برا ه نیهم یبرا . کنم



  یاگهیاسم د  چیه یدوست نیا یرو خوامی . من نمهارزشمند 

چون اسمی براش وجود نداره که بتونه این خلوص بذارم. 

  چیعشق پاک و خالص، بدون ه هیاز  ریغنیت رو نشون بده. 

«.ای ندارهاسم دیگه َهَوسَهوی   

 

از   ش یب ر،یروز با گشوده شدن دفتر خاطرات گذشته ام آن

خالصانه خواهر و  یدوست کی به من ثابت شد؛ جز  شیپ

فکر کنم. اما مگر   د ینبا ی گرید  زیچ چی به ه ،یبرادر

من که همان اول با این عنوان به او نزدیک شده   توانستم؟ی م

نسبت به او بیشتر میشد. هر    مروز به روز کششحاال  ،بودم

این جاذبه  ؛شدهتر به او نزدیکشناختم و چه بیشتر او را می 

اش تا وابسته دمی با خودم جنگ یل یختر میشد. و عالقه پررنگ

مگر   اورد؟یدرمقابل او کم ن توانستی م  یمگر کس ینشوم. ول

جدبش اش را دید و های پاک و پسندیدهمیشد این هم خصلت

دلیل نبود که افراد زیادی دورش بودند و همیشه و  بی ؟د نش

او  راستی و درستی من در مقابل  کردند.اش می همه جا دوره

با من   ینسبت به خود کم آوردم. با هر کس هرطور بود، ول

چیزی از او پنهان نداشتم. از همه زیر و بم   صادق بود.

بارها به من گفت:  ریام ام با خبر بود.زندگی  



خود  خودت. اهل  ،یکه خودت بود  یبود  ی تو تنها کس»

جلب توجه به نحوی  یخواب نکهیا ای. یدروغ و ناز و ادا نبود 

مون و دوستی باهات موندم  زهایچ نی. به خاطر همیکن

  یمی و اونقدر با هم صم یکم وارد قلبم شد . تو کم دار شد ادامه

« دور و برم رو زدم. یدخترا هیبق  د یق جی که به تدر میشد   

آنکه   یو برا دهیفرصت را مناسب د  آخر با این اعتراف

: دمیپرس ،هد یدست کش بایاز فر  باره کی  به  بفهمم چرا  

؟یقطع رابطه کرد  با یبا فر نیهم یبرا»  

میان موهایش کشید و آنها را عقب  ش را مانند شانه دو دست

 داد. 

.« داره گهید   هیقض هیاون »  

: دم یپرس طنتیخنده و ش با  

«ه؟یچ شهیقض»  

گفت:   اما با اخمچپ نگاهم کرده و با لبخند   چپ  

«نه؟ ؟یست یول کن ن  یارین دررو  هیتا ته و توئه قض»  

کمال   درهمانطور که مشغول پوست گرفتن میوه بودم، 

چشمانش زل زده و محکم گفتم:  به  ییپررو  



«نه!»  

ای از سیب خرد شده را که تکه سماجتم را که دید کوتاه آمد.

درون پیش دستی مقابلش گذاشته بودم به دهان گذاشته و بعد 

 از فرو دادنش گفت: 

و  د یپلکی دور و بر من م اد ی ز  شهیبر خالف تو هم  بایفر»

که اون تو  یرو به خودش جلب کنه. کار نظرمداشت  یسع

نتونست بکنه، تو در عرض سه ماه  مونیمدت سه سال دوست

نگاهم رو به   یو تونست یانجام داد  ی عشوه و ناز چین هبدو

«.یسمت خودت بکشون  

:دمیپرس اقیو با اشت اوردهیمکث کرد که طاقت ن یکم  

«خب؟ بعدش؟»  

. با تکان  ابروهایش به هم نزدیک شد شده و  یجد  نگاهش

گفت:  دگونهیتهد  ،اشانگشت اشاره  

استفاده   ییمن جا  هیحرفا رو عل نیا یبه حالت بخوا یوا»

تو هم! چون بهت اعتماد کردم،   رهیمون مکاله گهی! د یکن

خوشم نمیاد حرف   . کنمی م فی رو برات تعر  زایچ نیدارم ا

«نقل دهن خاله زنکا باشه.  ،زندگیم  



آنکه   ی برا ،یگردن کج کرده و با نگاه مظلوم ی را رو سرم

نگذارد، گفتم:  ادامه ماجرا دنیمرا در انتظار شن نیاز ا شیب  

« .دمیباشه، قول م»  

 حین خوردن میوه با اشتیاق چشمم به دهانش بود.

نهار درست کرد   خودش روز  هیبود که  نیتالشش ا نیآخر»

  فیتعر یمادرش هم بود و کلالبته شون. خونهرد کدعوتم و 

در مورد   یو غذا پختنش رو کرد. خالصه ه یدارخونه

  دمی. فهمکرد یم  غیداشت تبل یشون به نوع دخترش و خونواده

  یازم خواستگار غیر مستقیم دارن ییجورا هیدر واقع 

  اونجاو زدم از از کاراشون  مد شد که بدم او  نی. همکننی م

ترجیح دادم به کل قید این دوستی رو بزنم.«  .رونیب  

همه مادرش    نیا ، ینیبب  که یپختش رو نخورد دست  یعنی»

« نه؟ ای گفت می راست  باالخره رو کرد   فشیتعر  

اش به هوا رفت و گفت: خنده یصدا  

و   ییو چا وهی! از دست تو دختر! چرا اتفاقاً غذا و میوا»

« .که حسرت به دل نمونم رونیبعد زدم ب ،خوردم  یهمه چ  

قبل برگشت و ادامه داد:  یبه همان حالت جد  دوباره  



.  رتباطم رو باهاش قطع کردمنبود که ا دلیلش این تنهاالبته »

با   ؟یکجا بود   دمیپرسی م ی. گاهدمیدروغ شن ازش  بار نیچند 

  دم ی. فهمداد ی نم بهم یجواب درست و حساب ؟یبود  یک

  اد ی بدم نم نیاز ا شتریب زیچ چی . از هچونهیمن رو بپ خواد ی م

من رو گول   تونهی بخواد بهم دروغ بگه و فکر کنه م ی کیکه 

به هر   راحتافسانه، کالً  یخواستگار یبزنه. بعد از ماجرا

. اصالً تحمل ندارم طرف مقابلم فکر  کنم یاعتماد نم  یکس

خودش حساب کنه با   شیسر کارم بذاره و بعد پ تونهی م  ،کنه

. رهیتونسته افسارم رو به دست بگ  یزرنگ  

اون حرف زشت رو   ثم یهم که اون روز م  یلیاز دال یکی

  بای سفت و سخت فر ی. چون از طرفداراود ب  نیبهت زد، هم

 ید یچسب ینطوریداره که ا یطهورا چ گفتی بود و مدام بهم م

سر در   خواستی کمرنگ شده. م با یت با فربهش و رابطه

خواست در واقع با اون حرف می  .گذرهی ما م نیب  یچ ارهیب

  العملی نشونم میدیم. که چه عکس و ببینه  ما رو امتحان کنه

خواستم کسی نسبت بهت فکر بدی داشته چون نمی من هم

رفتار کنم که    یجور تفاوت باشم وبی  شدممجبور  باشه،

«نباشه.  زیبرانگشک  



های زشتی که  حرف سرم را زیر انداخته و از روی حرص 

ت  سبا چاقو به جان پو م،روز پشت تلفن به او زده بود ن آ

ها افتادم.  میوه  

من واقعاً پشیمونم که اون روز زود در موردت قضاوت  »

  فهمیدم.موندم و دلیل این کارت رو میباید منتظر می  کردم.

  با یو همه جا فر شه یهم ،دمتیکه د  یآخه از روز اولولی 

و   شد  عوضرفتارت باهاش  دمید  هوی ی باهات بود. ول

« .یشد  یو رسم نیسرسنگ  

و تو هر   افتاد ی در واقع اون بود که همه جا دنبالم راه م»

متوجه دروغاش شدم،  ی. من وقتکرد ی خودش رو جا م یجمع

بهونه   هیادامه بدم. دنبال  ین دوستیبه ا خواستی دلم نم گهید 

ه  احمقانو خودش با اون دعوت  رمیبودم که ازش فاصله بگ

« بهونه رو دستم داد. ، به ناهار  

گفتم:  یآرام یو با صدا بود  نییپا همچنان  سرم  

رو نداشتم. از   دنشیاصالً چشم د  شد؟یم میبهش حسود  یلیخ»

« ...یدخترا  

شد.  یعصب یاز حرفم کم و ادامه دهم نگذاشت  



اون موقع  ؟یگ یم  یچ گهی. د ست ی! حاال که نگهید  کن بس»

  یی وقتا ه ی یعنی تون کالفه شده بودم. هم که بود از دست جفت 

های  یلج و لجباز نیبا ا ،نیرو اعصاب بود  یحساب

تون از دست  هاییهمچین موقع  خواستی . دلم متونبچگونه

و سرم رو بکوبم به دیوار. هیچ جوری نمیشد   فرار کنم

تون کرد.«آروم  

بر موضع  همچناناشته اما پیش دستی خالی را از جلویش برد 

به حرفم ادامه دادم: ،شدنش یبا وجود عصبان م.خود بود   

 چاریل ،خواد یدلش م  یهر چ ستمیوا ینه پس! انتظار داشت»

  ؟یبر یخوایم  ی بهش گفت ستین ادتیبارم کنه؟ اون روز 

نازک کرده و با   یرا کم میبا ناز و غمزه گفت: )صدا نیهمچ

( نه  .را در آورم شیداشتم ادا یحرکات چشم و دست سع

  تاب. من هم گفتم البد آفی نیبیتو من رو نم  گهید  یهستم، ول

. گفت  آورد ی . اون هم که از جواب کم نمشهینم دهیاومد، ماه د 

 خواستیدلم م  نیآفتابه. همچ ای داره آفتاب باشه  یبستگ

که سرگیجه   دور اتاق بچرخونمش و رمی رو بگ ساشیگ

«.بگیره  



  یاش گرفته بود و به سختاز حرص خوردن من خنده ریام

خود را گرفت.  یجلو  

بعد هم مجبور شدم از دست دوتاتون  . هادمیخوب  یلیبله خ»

  ول این حرفا رو. . حاالیه نفس راحت بکشم بتونم  تا  ،م جیم شَ 

یا انداختیش یه  یکه بهت دادم، خوند  یاون کتاب نم یبگو بب

« ؟گوشه  

:دمینال  یدرماندگ با  

« ؟بهم دادی گهیبود د  یچ  نیسخت بود. ا یلیخ !ریام»  

تا کتاب   و انگشتانش را تکان داد  را به سمتم دراز کرد  دستش

 را به او بدهم. 

داشته    شرفتیتو نوشتن شعر پ یخوای . اگه منمیبدش بب»

  ی. فکر کرد می. سخت و آسون نداریتالش کن د یبا  ،یباش

شعر درست   شهیم ،ی دردسربدون زحمت و ب   جوری، نیهم

از مطالعه   د یوقت نبا چی. هیسیبنو و به درخور یو حساب

  ه یتا  یسیو بنو یبخون د ی. مدام باخسته بشی و رهاش کنی

«.اد ی از آب درب و مناسب خوب زیچ  

  یز یچ د؟یبه کجا رس تارت یش رو ندارم. بگو گاالن حوصله»

«؟یگرفت  اد ی  



از جا   یخوشحال باگویا این حرف به مذاقش خوش آمد که 

را برداشت. تارشیبرخاسته و گ  

«برات بزنم؟ یخوای گرفتم. م اد ی د یگ جد نآه هی»  

شوق دست   باپیوترش گذاشته و مها را روی میز کا پیش دستی

نگاهش کردم.  م یمستق  م. چانه زد  ریز  

«و پرسش؟ ی کیکه دوست دارم. ن  همعلوم»  

 کدامهر  یر رفته و با در آوردن صداوَ  ی گیتارهام یبا س یکم

کرد. همزمان با نواختن، شروع کرد به   شانم ی تنظ یکم

گرفته بود. چنان محو  اد یکه   یآهنگ نیدتری خواندن جد 

  یبردم. وقت  اد یشده بودم که به کل گذر زمان را از  شیتماشا

شدم. لند ناگهان به خود آمده و با عجله ب د؛یرس  انیآهنگ به پا   

رفت کجا هستم؟   ادمیاصالً   ، ی! انقدر قشنگ زد ریام یوا»

«شده. رم یبرم که د   

« ؟ی. کجا رفته بود یطرف نیا یومد ین روزید  یراست»  

تولدش  یبرا یاهیبودم که هد ده دنبال آن  یقبل همراه وح روز

ها بودم.  بخرم و تمام مدت در حال گشتن داخل پاساژ و مغازه 

.  می بگو دروغ هم توانستمیمتوجه شود، اما نم  خواستمی نم



 ستتوانی م ییکه گو زده بود،در چشمانم زل  ت یچنان با جد 

: جواب دادم یرا از چشمانم بخواند. به آرام قت یحق  

«بودم. دهیوح شیپ»  

کنم. باهوش بود و گول مید که چیزی را از او پنهان می فه

گذاشته و با خم   ب یدست در ج دوزدنش کار راحتی نبود. 

  یبا حالت .کرد   کینزد  یکردن سرش، گوشش را به دهانم کم 

: پرسید  یشینما  

« ؟کجا! دمینشن»  

از دروغ بیزار   دانستممی   و باشد  دهینکند ما را د  دمیترس

با مکث گفتم:  ام را دور انگشتم پیچانده ودنباله روسری .است  

تا   گشتیمتو پاساژ می با هم    ،الزم داشت یزیچ هی دهیوح»

«.پیداش کنه  

راحت گفت:  ال یراست کرده و با خ د قگویا قانع شد که   

«آها! حاال شد! »  

: دمیپرس اطیو با احت دهی کش ی راحت نفس  

«تموم شد؟ حاال اجازه هست برم؟ ییبازجو»  



لپم را بکشد، که پا به   خواستی در آورد و م میبرا یشکلک

زدم.   رونیفرار گذاشته و از خانه ب  

****** 

از معمول   رترید  یبعد سر کالس شعر در ارشاد کم روز

از لحظه   ریافتاده وارد شدم. ام ری. در زده و با سر ز دمیرس

. بر خالف  گرفتی ورود حواسش به من بود و نگاه از من نم

ها هنگام شعر خواندن، معمول که با اشتباه و ت پ ق زدن بچه

  مید یهر دو فهم  ی عن یکه  م،یزد یمان به هم افتاده و لبخند منگاه

نشان   یالعملعکس  چیآن روز هاما کجا را اشتباه خوانده. 

به   ،کالس انیاز پا بعد گر بوده و ندادم. تنها در سکوت نظاره

مد، سرش را به  آشدم. جلو  لمیمشغول جمع کردن وسا یآرام

د: زپچ  یکرده و به آرام  کیگوشم نزد   

« !ی نکن ریسالن تئاتر، منتظرتم! د  رمیم»  

  یتئاتر ندارند و آنجا را تنها برا  نیکه امروز تمر دانستمی م

بود  ی . کافاورد ی خلوت بودن انتخاب کرده؛ تا از حالم سر درب

تا از حال درونم   اندازد ی چشمانم ب ایبه صورت  ینگاه کوتاه

معطل کردم تا کالس خلوت شود و بعد وارد    یآگاه شود. کم

از   یکینگران به  یاافه یو ق  درهم ییهاسالن شدم. با اخم



به در   نهیداده و دست به س هیتک انیتماشاچ یهایصندل

شوم.  داخلبود تا مانده  رهیخ یورود   

چون به طور حتم اشکم   ،به چشمانش نگاه کنم توانستمی نم

  ، قبل یلیروز را که از خ نیا خواستمی و نم شد یم ریسراز

نحو تولدش   نی کرده و قصد داشتم به بهتر یزی ربرنامه  شیبرا

خرابش کنم. به زحمت   یبا اشک و ناراحت م؛ی بگو ک یرا تبر

. با  شدم کیبه خود گرفته و به او نزد  یشاد  افه یکردم ق یسع

نگاهش   یلبم شکل داده بودم، کم یکه به زور رو یلبخند 

 اوردهی. باالخره طاقت نکرد ی کردم. او هم موشکافانه نگاهم م

: گفتو   

«.شنومیم»  

تر  مانم گرم چشمان نگرانش زل زدم. لحظه به لحظه چش به

 دیدم اماصورتش را تار می  شده و نم اشک آن را پوشاند.

که   یاهیبرده و هد  فم یبدون نگاه گرفتن از او، دست در ک

پرداخته بودم، در آورده و به  یکردنش تاوان بد  دایپ یبرا

  د،یکه از چشمم فروچک یقطره اشک نیدستش دادم. همراه اول

گفتم:  یلرزان یبا صدا  



  ولی...کارا برات بکنم،  یلیمبارک! دوست داشتم ختولدت »

«...خواستمی نشد. نم  

درون   هیبرسد، بدون نگاه کردن به هد  انیحرفم به پا نگذاشت

  یرو سیلیو رد  وردهجلو آ ی به آرام را دستم، انگشتانش

با   لمس کرد. تنها ،زد یم یبه کبود  ی صورتم را که حاال کم

:پرسید  صدایی گرفته  

«؟یجرم به چه »  

به بسته درون دستم داده و گفتم:  نگاه  

«خونه.  دمیرس ریوقت برد. د  یلیکردنش خ دایپ»  

مرا محکم در آغوش گرفت. چنان مرا به   ه،یگرفتن هد  بدون

حل شده و  گریکد یهر دو در  خواستی م ییخود فشرد، گو

  امی شانیپ یرو  یبوسه آرام و کوتاه ی قی. پس از دقامیشو یکی

 یکادو ،و با حوصله آرام را از دستم گرفت. هینشاند و هد 

که   یبه جعبه چوب یدورش را باز کرده و بعد از نگاه کوتاه

کار شده  شیرو ییبایز  ناتییدرست شده و تز  تاریبه شکل گ

با دقت نگاهم کرد. حس کردم چشمانش قرمز شده و  ،بود 

گرفته بود. یلرزش مختصر شیصدا  



برام   یلیخ یل یخ ، یکردنش صرف کرد  دایپ ی که برا یوقت»

« .ستر از خود هدیهارزشمند   

صورتم گذاشته و با   یکبود  ی جا یدستش را رو کف

گفت:  ی مهربان  

بره   ادمی تونهی . چطور م یتقاص بد  ینطوریحقش نبود ا»

« برات داشته؟ یکه ازت گرفتم چه تاوان یتولد هیهد  نیاول  

و جوابش  نشستی به جانم م  نیریش یچون شهد  کلماتش

ام روان شد. پس از  گونه یبود که رو  یگرم  یاشکها  یتنها

 چند لحظه خودش به خنده افتاده و گفت: 

«همراه بود. هی که همش با گر یعجب تولد »  

از تولد گرفتن نداشت   یاز افسانه دل خوش ییبعد از جدا ریام

به   طیاو را ناراحت کنم. اما ناخواسته شرا خواستمی و نم

به جا   شیبرا یرفت که نتوانستم خاطره خوش  شیپ یسمت

. البته او هم  گفتی را م نیبگذارم. گرچه خودش خالف ا

  یظرف را سرم درآورد. اشی نکرده و روز تولدم تالف ینامرد 

  یهای نیری که درونش پر از ش د یخر میبرا تاریبه شکل گ

دورش را باز کرده و بدون   یرنگارنگ بود. خودش کادو

 آنکه ظرف را به دستم بدهد، گفت: 



.  ته یزیجه  یبرا ینگه دار یتونی ظرفش مال تو. م نیا»

« .شهینم  ینیریهم مال  من. تولد که بدون ش هاشی نیریش  

را بردارم، مدام ظرف   هاین ی ریاز ش ی کیچه تقال کردم  هر

. دو ای بردارمدانه  داد می را از دسترسم دور کرده و اجازه ن

را به سمتم    ی مشغول خوردن بود. در آخر ظرف خال یلپ

 گرفت و با خنده گفت: 

«خوشمزه بود. یلیتولدت خ یهای ن یریدستت درد کنه، ش»  

  خواستمی گذاشتم. م  یرو گردانده و ظرف را کنار ی ناراحت با

به   تاریبه شکل گ ید یجا کل ک یاز اتاقش خارج شوم که 

اش را در آورده و مشت بسته  بش یشکالت از ج یهمراه تعداد 

 به طرفم گرفت. 

«نگه داشتم.  ینیر یتو هم ش یقهر نکن برا ایب»  

  ید یجا کل دنیزحمت دانه دانه انگشتانش را باز کرده و با د  با

وق کردم.  ذ  هاو شکالت  ینی ریآن ظرف ش دنیاز د  شیب

کرده و با هم مشغول  زانیرا به آن آو میدهایبالفاصله کل

تمیشد  ی باقی ماندههاخوردن شکالت   تاریگ یاز صدا ی . کاس 

  تاریهم درون ضبط گذاشته و همراه با آن شروع به نواختن گ

 کرد.



به من بها داده   ی به قدر طی مدتی که با امیر اشنا شده بودم،

. اعتماد به  کردمی ابرها حس م یبود، که حاال خود را رو

ام را به من باز گرداند. در کنار او بزرگ  نفس از دست رفته 

 یهاشدم. آنقدر باال رفتم که به خود مغرور شدم. محبت 

باعث شد خود را گم کنم. چنان غرق   ،منتشی خالصانه و ب

  ریگگوشه  یزمان ، بردم اد ی اش شده بودم که ازعشق برادرانه

منجالب نجات داد.  نیبوده و او مرا از ا یو منزو  

که تمام   م،یشده و در هم غرق شده بود  یکی با هم  ی قدر به

را فراموش کرده بودم. آنقدر باال رفتم که خود را  میهاحقارت 

را   گریکد ی . از نگاه هم حرف کردمی م سیرعرش  یرو

 چیبدون ه دمید ی و م شدمی اتاقش م. اگر وارد میخواند ی م

  متمبه س ینگاهم ین ی است و حت تاریمشغول نواختن گ  یحرف

  شیتنها د یندارد و با یکه حال خوش دمیفهمیم اندازد؛ی نم

: »االن برو!« بدون گفتی بگذارم. اگر نزدش رفته و م

در   دم یفهمیچون م شدم،ی از او دور م یناراحت نیکوچکتر

دارد.   یی به تنها از یکه ن ستیطیشرا  

را   گریکد ی ات یاما تمام حاالت و روح ،نباشد  ریباورپذ  د یشا

سکوت   یرا خوانده و معن گریکد ی. حرف نگاه میر بود از بَ 

تا آخر   د،لب باز کنیکی از ما بود  ی . کافمی دانستی هم را م 



. گذرد و الزم به بیانش نبود دانستیم در سر دیگری چه میمی 

  یاز کلمات را در شعرش به خوب ک یبا هر  ی باز یمعن

. دادمی م صیتشخ  

  یما را شناخته و طور یبه خوب ز ین انیآنکه اطراف ترجالب

  یبرا یسوءظن نیکه کوچکتر میجمع رفتار کرده بود  انیم

. دانستند ی نمانده و ما را رسماً خواهر و برادر م یباق یکس

که    دمیفهمی که طوفان در راه است! نم  دمیاما غافل شدم! نفهم

 اد ی را از  حقارتام! نفرت و بال گشوده و اوج گرفته  یاد یز

  یبوده و از زندگ وسیو مأ د یناام  ی رفت زمان  ادمیبرده بودم! 

دست شسته بودم. انیو آدم  

که   زی ن ریبود. ام ریکه با او در ارتباط بودم ام یپسر  تنها

بت به دختران رنگ به  من نس  یو ناراحت ت یمتوجه حساس

ارتباطش را با آنها کم   جیرنگ اطرافش شده بود، به تدر

که بعد از   یر یماندم. ام  یکه تنها من باق یی کرد. تا جا

 دهش یادخترباز حرفه  ک یبه   لیتبد   ،از افسانه یشکست عشق

به   شد یبود. حاال تنها با من مراوده داشت. اگر هم مجبور م

 کرد ی م  یزیبرنامه ر یقرار بگذارد، طور یبا دختر  یلیدال

 که من هم حضور داشته باشم. 



**** 

خسته شده و   یف ی و بالتکل یهمه سردرگم نیباالخره از ا ریام

خود دست و پا کند. با کمک   ی برا یگرفت کار ثابت  میتصم

و گرفتن وام،   ه بود قرار داد   ارشیدر اخت ی لغپدرش که مب

لباس زنانه و   کیبه بوت لیاجاره کرده و آن را تبد  یامغازه

و  گذشتی وقتش در مغازه م شتریب  بیترت نیا  ه ب مردانه کرد.

کردن   دایپ  یبه ارشاد برود. اما از طرف کرد یکمتر فرصت م 

  ای . ثابتی داشتبود. جای تر شده راحت   میبرا نسبت به قبل او

خانه.  ایاش بود در مغازه  

 

  نیتریلباسا رو تو و یمن هم نظر بدم چطور شهیم ریام»

«؟ینیبچ  

لباسا رو تو   هی تو خانم. من بتونم بق  اریدر اخت نیتریاصالً و»

«ها سر و سامون بدم هنر کردم.قفسه   

  از بقیه  ترها را که به نظرم خوش آب و رنگیکی از لباس 

برداشته و جلوی رویم باز کردم.  ،بود   

«کمکت؟ اد یمگه نگفت م  ؟ی چ مانیپس ا»  



ها بود، همانطور که پشت به من مشغول دسته کردن لباس

 جواب داد: 

. منتظر اون بخوام ستین داشیفعالً که پ اد،ی گفت م»

« بمونم...  

تون رو گرفتم. که مچ  د ینکن بتی ! غی! آیآ -  

رفته  نیتریبه طرف من انداخت، که درون و یق ینگاه دق مانیا

 و مشغول قرار دادن لباسها در آن بودم.

«رنگ نذار. هیهمش از  ؟ینیچی م یجور نیچرا ا»  

کرد. شیصدا ر یخواستم جوابش را بدهم ام تا  

من   .به من کمک کن  نجایا ایبه اون نداشته باش. ب  یتو کار»

تو هم اون   نم، یچی م لباسای زنونه سمت رو نیا یهاقفسه 

« .نیرو بچها مردونهسمت   

آورده و مشغول کار شد.  رونیکابشنش را از تن ب مانیا  

  یمشتر  که شهی. نم م یاتاق پرو بکن ی هم برا  یفکر هی د یبا»

«لباس رو امتحان کنه...  خواد ی م  

حرفش رفت.  انیم ریام  

«در موردش صحبت کردم. یکیبا »  



از مغازه را نشان داد.  یادستش گوشه با  

.  ارمیاتاقک کوچولو در ب ه یبا چوب  خوامیاون گوشه م»

« نصب کنه. اد یکرد، ب  هیقرار شد، چوباش رو که ته   

  ی به  کس  الزم نیست  دم،ی رو خودم انجام م شیبرق کار»

  ،یکار بذار یشتر یمقدار نور ب ه ی ههم الزم ن یتری. تو وبگی

«داشته باشه. یبهتر د یها د که شب   

 امیر دو دست به پهلو گرفته و صاف ایستاد.

همه   نی. اصالً انتظار نداشتم ایک ی یک یتو فکرش هستم، »

  مالی  کمک مقدار  هیخرج رو دستم بذاره. خوب شد پدرم 

«.آوردمی کرد، وگرنه کم م  

پرسید:ها ها درون قفسه ایمان در حال چیدن لباس  

«؟یها رو از کجا جور کرد لباس»  

اگه  خواد ی. دلم میپالسکو، جمهور زه،یلهرفتم تهران. شانز»

« سر هم برم قشم. هیبشه   

 ایمان نگاهش کرده و دستش را تکانی داد.

. ولش کن! به  ارنیم ی نیبنجل چ یاونجا که همش جنسا»

  مصرف   از حد   شیب دمی. تازه شنارزهی زحمت و دردسرش نم



.  یهم بد  یعوارض بازرگاه د ی لباس همرات باشه با ،یشخص

«.ینطوریا  کنهی صرف نم  

دست از کار کشیده و گفت:  ایامیر لحظه  

و شناخته بشه،   رهیتا مغازه بخواد پا بگ کنمی دارم فکر م »

کم باعث  خودش کم  کار  نیبدم. هم اد ی  تاریگ  و رم یشاگرد بگ

«.شهیمغازه هم م غیتبل  

و مشغول کار   هد زهمانطور که نفس نفس  نیتریداخل و از

، گفتم: مبود   

  ی غاتیخودت کارت تبل یبرا  ،یبلد  کیتو که گراف ریام»

آموزش   یت، هم برامغازه  یدرست کن و پخش کن. هم برا 

« .تاریگ  

:د یپرس  ریبه طرفم کرده و بعد رو به ام ینگاه مانیا  

اطراف به خاطر سر   یهاوقت مغازه ه ی ،یری اگه شاگرد بگ»

«و صدا اعتراض نکنن؟  

بغل بسته باشن و   یهاکه مغازه   نایشاگردا ب گمیم یساعت هی»

و  بندنی ها ممغازه شتریتا چهار ب ک یشون نباشه. مثالً مزاحم



موقع همون ساعتاس. تازه مغازه تو   نیخونه. بهتر رنیم

«.اطراف یهامغازه رهیصدا نم  اد یز ،هابونیخ  

دو دست به   .نمک یلحظه کمر راست کرده تا استراحت چند 

 ، بودمحاصل کارم  یمشغول تماشا همانطور کهو  گرفتهپهلو 

 پرسیدم: 

؟ یمغازه بذار یبرا یخوای م ی چه اسم ریام»  

قرار دادن   نیسرش را به دو طرف تکان داده و ح ریام

باال انداخت. یاشانه  ،هالباسها درون قفسه  

«فرصت نکردم بهش فکر کنم.هنوز   

بالفاصله با شوق جواب داد: مانیا  

  رانیبدم خدمتت. ا ست یل هیاوستات،  شیپ ایب یخوای اسم م»

مد... ک یش ان،یرانیپوشان، پوشاک ا کیمد، ش  

مختلف   یهاخود اسم یداشت برا وقفهیب  نطوریهم مانیا

: دمیحرفش پر انیرا بلند کرده و م میکه صدا ،گفتی م  

« پوش!گل»  

ایمان   و نگاهم کرد. دهیچند لحظه دست از کار کش ریام

که   یپس از اندک مل امیر بود.العساکت شده و منتظر عکس



در حال فکر   ریبرقرار شد و معلوم بود ام مان انیسکوت م

 کردن است، بدون نگاه گرفتن از من تکرار کرد:

، ساده و با معنا. فروشگاه پوشاک هخوب نیپوش! همگل»

«پوش!گل  

  چیکرده، اما ه  فیهمه اسم رد   نیکه ا خورد یحرص م  مانیا

  ک یمن تنها با گفتن   یقرار نگرفت. ول  ریکدام مورد پسند ام

تا    نیهم یو همان را انتخاب کرد. برا  ، آن را پسندیدهنام

که در کنارشان بودم، سکوت کرده و حرف    یساعت انیپا

نگاه  یو خداحافظ وجرد و بدل نشد. موقع خر مانن یب یگرید 

لب   یمن بود و در مقابل لبخند از رو یرو مانیناخشنود ا

. رفتی من کنار نم  

 

هم   یچرخ افتاد و شاگردان یرو ر یام یکار و کاسب کمکم 

اش رفت و آمد داشتند. البته کار  به مغازه  تاری آموزش گ یبرا

از   ی سر کی  ری گیدر ارشاد را هم رها نکرده و همچنان پ

در ارشاد برگزار   یاها بود. هر برنامه و جشنوارهبرنامه 

و   بایو کالم ز رگفتا  لیثابت آنها بوده و به دل  یپا  ریام شد،یم

حضور   شهیکه داشت؛ هم یخوب یمایو س ظاهر برازنده زین



ه و پای ثابت کارهای ارشاد ها داشتبرنامه  یدر تمام ی ررنگپ

.بود   

از   یزبان یمصاحبه با شهردار و فرماندار و شاعران، م برنامه

ها . جشنوارهآمدند ی م  گرید  یاستانها ایکه از شهرها  ی مهمانان

کمک   نیو همچن شد یکه در ارشاد برگزار م یی هاشگاهیو نما

مثل  شد؛یکه در ارشاد آماده م  ی اتینشر شیرایچاپ و و یبرا

در هر   ری. خالصه امرهیو مقاله و غ کاتوریعکس و کار هیته

او را  هاصهیخص  نیداشت و هم یاری یبرا یدست ،یانه یزم

شناخته شده و مورد اعتماد در  یمحبوب همگان کرده و فرد 

 آن شهر بود.

 

.  شه یشب شعر تو ارشاد برگزار م هیهفته   نیطهورا! آخر ا»

شرکت   ایکرده. ب  شرفتیشعرهات نسبت به قبل پ ی لیتو هم خ

« .یاز دست بد  ه فی. حیبرنده شد  د یکن شا  

گفتم:  ید یناام با  

  برای اون موقع شب تونمی م یاچه بهونه  ام؟یب یچه جور»

،  امیب ذارنی تازه تنها که نم  ؟که از خونه بزنم بیرون ارم یب

« .یکی باید همراهم باشهحتماً   



به   یداده و کم هیتک شیرو یجلو ز یرا از آرنج به م دستش

 جلو خم شد.

کارات   انی. اونا که در جرایاز خواهرات ب یک ی! با ا یتنها ن»

برم   خوامی بگو م ؟یجور کن یتونی بهانه نم   هی ی عنیهستن. 

«. ی مهمون ،یدوست ، یلیخونه فام  

فکر کرده و با تکان سر گفتم:   یکم  

« کرد. شهیکار م ی چ نمی حرف بزنم، بب  هیبذار با راض»  

گفت:   د یو با تأک ستاد یصاف ا دوباره  

رو از   یخوب نیبه ا تی. موقعم یندار ،کرد  شه یکار م یچ»

کدوم از همه   م ینی با هم بب ار یدست نده. فردا شعرات رو ب

  ، میکنیکم روش کار م  ه ی. می رو انتخاب کن یک ی، هبهتر

تو مسابقه شرکت    یکه بتون  م یکنی ش رو برطرف متاشکاال

« .یکن  

کنم. همان   یام کرد که فکرش را عملوسوسه  ریام یهاحرف 

را   مانی مان نشسته و فکرهاشب با خواهرانم در اتاق مشترک

 دایشب شعر پ   نیشرکت در ا ی برا یتا راه میهم گذاشت یرو

، همراه  یمگرفت م ی. در آخر تصمداد یم ینظر یکنم. هر کس 

 دابهبه خانه سو  مییبه ارشاد رفته و به همه بگو هیمرض



مان لو . با سودابه هم هماهنگ کردم که مبادا دروغمیارفته 

رود.ب  

  ،بود  هیرا که بهتر از بق م یاز شعرها  یکی  ر یکمک ام با

لرزان در آن  ییانتخاب کرده و با اضطراب و دست و پا

کردم. باور نداشتم که شعرم مورد پسند قرار   مسابقه شرکت

 رشینه تنها مورد پذ  ی. اما در کمال بهت و ناباوررد یبگ

 شدههم گرفتم. نفر سوم  زهیقرار گرفت، بلکه برنده شده و جا

 یبود. از خوشحال امزه یجا یسکه ربع بهار آزاد  کیبودم و 

آنجا   یمدت طوالن میپا بند نبودم. اما به اجبار نتوانست یرو

. می به خانه برگشت زهیجا افتیمانده و بالفاصله بعد از در  

 

داشت.   یرفتم. چند مشتر دنشی در مغازه به د  ی شنبه وقت  روز

سرش خلوت شود. بعد از راه انداختن   یصبر کردم تا کم

 یحاللبخند به لب نگاهش کرده و با خوش ، یمشتر نیآخر

 گفتم: 

و  اصالً شعرم رو بپسندن شد ی واقعاً ممنونم ازت. باورم نم»

بخوام   نکهی، چه برسه به ااجازه بدن تو مسابقه شرکت کنم

« برنده بشم.  



  ینشان دادن به مشتر  یکه برا ییهاحال تا کردن لباس در

گفت:  بود،باز کرده   

استعداد و   ،یخودت نوشت ؟یکنی چرا از من تشکر م»

« پشتکار خودت بوده.  

 سرم را تکان داده و با قاطعیت گفتم: 

  چ یه یرسوند. اگه  تو نبود  نجایتو من رو به ا یهانه! کمک »

«.شدمی وقت موفق نم   

، به  ها بود ها به قفسه برگرداند لباسکه مشغول  همانطور

گفت:  یآرام  

  نیکه ا یکم دار ی . مگه چری انقدر خودت رو دست کم نگ»

« ؟ید ی همه از خودت ضعف نشون م  

خود را  نکهیو ا احساسشسرد و بی لحن حرف زدنش از

شدم. اما   ریدلگ ،انداختی به طرفم نم یمشغول کرده و نگاه

حوصله بوده و  بزنم. مشخص بود کم  توانستمی هم نم یحرف

  د یچطور با ،دمیفهمی نم یمواقع نی. در چندانستمیرا نم لشیدل

دو  یکیو ارتباط برقرار کنم؟ باز هم  با او رفتار کرده 

نشسته و   یاسراغش آمده و من ساکت گوشه ه ب گر ید  یمشتر



باز   یام سر رفته و براحوصله نکه ی. تا اگفتم ی نم یزیچ

: دم یکردن سر صحبت پرس  

هم لباس  ی قسط گهیاز دوستام م یکی ! مامان ریام»

« ؟یفروشی م  

جواب داد:  یحالیهم با همان ب باز  

اگه خوش حساب باشه و سر موقع قسطاش رو بپردازه، »

«آره.  

مان طوالنی نشود، حرفی زده و سکوت بین تنها برای آنکه  

 شروع به تعریف از زندگی دوستم کردم. 

. با دوستم از اول هشینامادر ست، ین که در واقع مامانش»

« . مادرش که فوت کرد...شدم  آشنا رستانیدب  

ها. مشخص  به من بود و در حال مرتب کردن لباس  پشتش

وقتی دیدم قصد تغییر   ندارد. میهابه حرف  یبود توجه

  حیمن هم حرفم را درز گرفته و ترج موضعش را ندارد،

دوشم  یرا رو فمیادامه ندهم. از جا بلند شده و ک ، دیگردادم

بروم.  رونیگذاشتم تا از مغازه ب  

« من برم! ،یندار ی کار ریام»  



که در پاساژ کنار مغازه،   یقبل از آنکه جوابم را بدهد، دختر

وارد  چیآنجا بود، همراه دو ساندو یهااز مغازه  یکیفروشنده 

گرفت:  ر یرا به سمت ام  یکیمغازه شد و با لبخند   

«.یکالباس سرخ شده برات گرفتم که دوست دار ریام»  

  یرا گرفت. آن را رو چیکرده و ساندو یتشکر کوتاه ریام

  دستش گذاشته و دوباره مشغول کارش شد. یجلو شخوانیپ

متعجب بودم تا چه حد با هم صمیمی هستند که از عالیق امیر  

ول کن نبود.  توجه به حضور منهم بی  دختر با خبر است.  

«.سخوشمزه هتا داغ شه،ی بخور سرد م»  

ف کرده و نصفش را به  را نص چیساندو یحوصلگی با ب  ریام

  ی طرفم گرفت. همانطور که دستش به طرفم دراز بود، گاز

  شیخودش زد. مردد بودم چه کنم؟ از کارها  چیبه ساندو مه

  نیچن نی. اما بار اول هم نبود که او را اآوردمی سر در نم

  اد یبه  د یشا گفتمیبا خود م ی . گاهدمید یم حوصلهیب

به فکر فرو رفته و   طور نیکه ا افتد،ی خاطراتش با افسانه م

از   یزی چ ،مواقع جرئت هم نداشتم جور نی. اشود یبدخلق م

  ،برای گرفتن ساندویچ از من ندید  ی حرکت ی او بپرسم. وقت 

 تشر زد: 



« ؟ی کنی! استخاره مگهید  رید  بگ»  

کرده بود،   یبا من تند  طور نیآن دختر ا  یجلو نکهیا از

زدم. از   رونیاز مغازه ب یناراحت شده و بدون گفتن حرف 

  رفتهیآن دختر را پذ  چیناراحت بودم، چرا اصالً ساندو یطرف

چرا او خبر داشت که امیر چه نوع ساندویچی دوست  بود.

کرد دیگر دختری دور و برش نیست و  او که ادعا می  دارد؟

ه که هر روز  فروشند خانم پس آمدن این  ؛ تنها من هستم

  ،کالم شده بود دیدند و اینطور صمیمانه با او همیکدیگر را می 

  یهابودم و حس ریبا خود درگ کسرهی به چه حسابی بگذارم؟

خواستم باز هم ندانسته  نمی  .داد ی متضاد در سرم جوالن م

حس مالکیت امیر به قدری  قضاوتی عجوالنه کرده باشم اما 

در من رو به افزایش بود که تحمل دیدن هیچ شخص مؤنثی  

 را نزدیکش نداشتم. 

از دوستانم به اسم   گر ید  یکیبه خانه   یبود که گاه یوقت چند 

داشت و اغلب خانه نبود. فقط   ونی. پدرش کامرفتمی م یطوب

کوچکتر از خود داشت که از زن دوم   یخواهر و برادر

فاصله سنی زیادی با من و   ه،یسا اشیپدرش بودند. نامادر

زن خونگرم  خواهر بزرگم بود.  راضیه همسنطوبی نداشت. 

دوستانه   ی رفتار ، رفتمی شان مکه هر وقت به خانه  ی و مهربان



از من  . او بود که کرد یبا من برخورد م مانهیو صم شتهدا

لباس   یسراغ دارم و حاضر است قسط ییاگر جا خواستی م

کنم.  ی بفروشد، معرف  

که داشتم،    یانیرا به دوستان و آشنا ریمغازه ام غیتبل دائم

  یمشتر شیممکن برا قی، به هر طرکردمی میکرده و سع

زدن از مغازه به خانه   رونی جور کنم. آن روز هم بعد از ب

چند بار   هید. سانشد  امیحوصلگی برفتم. آنها هم متوجه  یطوب

را بهانه   یو خستگ دهندا یچه شده، اما جواب درست د یپرس

با برخورد سرد  ، زهیبابت گرفتن جا امیکردم. همه خوشحال

دود شده و به هوا رفت.  ریام  

نجمه که در   مخارج نیتأم  یبرا ،را هم مجبور شدم سکه

قبول شده  یس یزبان انگل یدانشگاه اراک در رشته مترجم 

به   یدو روز ی کیبگذارم.  ارشیبود، فروخته و در اخت

زنگ زد و سراغم را   دهینرفتم تا خودش به وح دنشید 

گرفت. بعد از دو روز که دوباره به مغازه رفتم، برخوردش 

دفعه قبل شاد و پر جنب و جوش بود. با خنده   سکامالً برعک

کردن: فیشروع کرد به تعر  

« که نگو! دم یانقدر خند  یجات خال ،یاون روز زود رفت »  



گفتم:   زانیآو ییهاو لب ی ناراحت با  

«رفتم. ، برای همینهستم یاد یحس کردم ز»  

که دنباله حرفش را گرفت:  د یاصالً حرفم را نشن انگار  

بهم   مقدمهیدختره ب  ، یه دفعهمیخورد ی م چی ساندو میداشت»

تو   د یم گرفت، لقمه پرخنده از حرفش هویازدواج داد.  شنهاد یپ

گلوم. کم مونده بود خفه بشم. چنان دستپاچه شده بود که 

زردچوبه. انقدر کوبوند پشتم که کتفم درد   نیرنگش شد، ع

«.رم یم رو بگخنده  یجلو تونستمیاومد. اما مگه م   

  ،هاتمام صحنه ایو گو د یخند ی کردن باز هم م ف یتعر نیح

به لبم   یلبخند  نیمجسم شده بود. اما کوچکتر شیرو یجلو

لحظه  همان  نگاهش کردم. حالتی و ب رهی. همانطور خامد ین

را نشان   نیتریپشت و یاز شلوارها یکی ،وارد شده یجوان

کردن  دایپشت کرده و در حال پ  ریرا گفت. ام زشیداد و سا

کرد.   یمورد نظر بود، که نگاه ما دو نفر در هم تالق زیسا

 ستادهیا تفاوتی زد، اما من همانطور ب میبه رو یپسر لبخند 

  ر یام پرو رفت. اما اتاقبودم. پسر شلوار را گرفت و داخل 

پسر به من شده بود. رهیمتوجه نگاه خ  



  ی وارد شد و همزمان مشتر ی گرید  یلحظه بعد مشتر چند 

 رونی شلوار را ب . در را باز کرد  ی ال ی کم ، داخل اتاق پرو

  ریام دمی د  ی . وقتد یبزرگتر بد  ز یسا هی شه یگفت م و داد 

با   پسر  . رمیبگ  از دستش جلو رفتم تا شلوار را ،مشغول است

  یلحظه نگاهم به پا کی  ، کهباز کرد  شتریدر را ب دیدنم

ه و داد  ریشلوار را به ام م.اما بالفاصله نگاه گرفت ،لختش افتاد 

 گفتم: 

«. م، این کوچیکهخوای بزرگتر م  زی سایه  یگهم»  

تا به گوش مشتری درون   ،را بلند کرد  شیبا اخم صدا ریام

: اتاق پرو برسد   

«.میبزرگتر ندار زیسا»  

نفهمیدم چرا یکباره از این رو به آن   رفتارش تعجب کردم. از

: دمیپرس های رفتن مشتر رونیبعد از ب  رو شد.  

« ...دمیمن د  م؟یندار یچرا بهش گفت »  

گفت:  تیادامه دهم. با همان اخم و جد  نگذاشت  

« ؟یمتوجه حرکات و رفتارش نشد  ؟ی د ینفهم یعنی»  

تعجب جواب دادم:  با  



متوجه چی نشدم؟« !؟ یچ یعنی»  

  یعنی یدونی وا کرد، نم شتریدر رو ب یمخصوصاً ال نکهیا»

«؟یچ  

باورم نمیشد تا این اندازه تیزبین باشد که کوچکترین حرکات  

به پای  . این را باید بگذارد بین مردان دور و برم را زیر ذره 

گذاشتم؟ عشق و عالقه یا تنها مراقبت از خواهرش؟ چه می   

خواست شلوار رو خب می  ؟ید یم یالک یرای چرا گ !ریام»

.«بده دستم  

بهم داد  چیساندو هدختر ید یتو که تا د   ای دمیم  یالک ریمن گ»

« ؟ی رفت و یگذاشت  

 ً دادم  حیپس ترجحق با او بود. نداشتم.  شیبرا یجواب واقعا

بکشانم.  ی گریحرف را به سمت د   

« ؟یتو هم بود  ی چ یاون روز برا»  

ها شد.را نداد و مشغول جمع کردن لباس جوابم  

« م.ئبا تو ریام»  

نگاه کردن به من گفت:  بدون  



برام بخر   گاری بسته س  هیجوابت رو بدم، برو  یخوایاگه م»

« کنم.  یتا باهات آشت  

ام و مخصوصاً چنین  دانست از سیگار کشیدنش شاکی می 

های قبلی  هنش را از صحبتذ کردم  یسعتقاضایی داشت. 

گفتم:  یبود و با نارحت  نیی. سرم پا منحرف کنم   

  یبفروشم. پولش رو دادم به نجمه برامجبور شدم سکه رو »

«مخارج دانشگاهش.  

و توجهی به حرفم نشان نداد.  پشتش به من بود  همچنان

به این راحتی گول   ،تر از من استدانستم او زرنگ نمی 

خورد.ام را نمی مظلوم نمایی   

«.ی بعد آشت گاریکن، اول سنحرف رو عوض »  

به ناچار   نی هم یرا نداشتم. برا نشیقهر و نگاه دزد  تحمل

بود،   یکیکه آن نزد  یرفته و از دکه روزنامه فروش رونیب

به دستش دادم، کشو دخلش را   ی . وقتدمیخر شیبرا یگاریس

 باز کرده و گفت:

«بردار.»  



که نامرتب   انداختم هایینگاهی به پول ،گرد شده ی چشمان با

.ریخته شده بود درون کشو   

«بردارم؟!  یچ»  

« .یهر چقدر پول الزم دار»  

نگاهش کردم.  یدلخور با  

«مگه من گفتم پول الزم دارم؟»  

آورده و با فندک روشنش کرد. پک   رونی ب گاریس یادانه

دادن  رونی زده و سرش را باال گرفت. بعد از ب یمحکم

 دودش گفت: 

« مجبور شدم سکه رو بفروشم.  یاالن گفت»  

«پول الزم دارم.فروختم، اما نگفتم »  

را نگه داشته بود، انگشت   گارشیکه س  یهمان دست با

شده گفت:  کی تکان داد و با چشمان بار میاش را جلواشاره  

نه    گهی! د یبهم نگ  یزیو چ  یبه حالت پول الزم باش  یوا»

« من نه تو!  

گفت:   ت یبا عصبان و  د یدر هم کش شتریرا ب شیهااخم  



چشم ناپاک  ی  های مشتر نیدر ضمن حواست رو جمع کن، ا»

.  یشون نباشچشم یحداقل جلو  ا ی رونیب ی بر هبهتر نجایا انیم

تو پاساژ بزن و برگرد، تا گورشون رو گم   یچرخ  هیبرو 

« جلوشون. یست یمیمثل ماست وا ینطوریا اد یکنن. خوشم نم  

که جرئت   د یمحکم و با جذبه حرفش را به صورتم کوب  چنان

. تنها سر  ه زبان آوردمب یکالم  نینداشتم در جوابش کوچکتر

حرفش تکان دادم، که صدا بلند کرد. د ییبه تأ  

«گفتم؟ یچ ید یشن»  

و تکان سر    مینگاهش کرده و همراه بستن پلکها یدلخور با

بغ کرده سر پایین   د ید  یگفتم. وقت  یکوتاه و آرام .«بله»

گفت:  یبه آرام دخلش برداشته ومقداری پول از ، انداختم  

.  گردمیزود برم  ،بیرون حواست به مغازه باشه برم  قهیدق هی»

به  یستیوا خوامی . نمامیاومد بگو صبر کنه تا خودم ب ی هر ک

«لباس نشون دادن.  

هم با تکان سر جواب دادم که با خنده گفت: باز  

رو   یکه کله دو من ،یرو کجا جا گذاشت تیزبون دو مثقال»

«؟ید یتکون م  



توانست خنده را مهمان لبانم کند و همانطور که   باالخره

 یصندل یرفت. رو رونینگاهش به لبخندم بود، از مغازه ب

که   د،یچرخیها م لباس ینشسته و نگاهم رو شخوانیپشت پ

را به   چیو نوشابه برگشت. ساندو چیبعد با دو ساند   یقیدقا

گفت:  یدستم داده و با شوخ  

« !یبزن روشن ش»  

ام گرفت و گفتم: خنده دوباره  

  یچ کنهی ندونه فکر م  ی! هر کیروشن ش  ی گیم نیهمچ»

«؟یختیتوش ر  

به سکوت گذشت. لقمه   یق یخوردن شده و دقا مشغولهر دو 

 درون دهانم را فرو داده و گفتم:

و گرفت.  از دخترا تو ارشاد جلوم ر یکی ش یچند وقت پ»

پرس و جو  م. در موردت ازممن خواهرت کرد ی فکر م 

«نداره ازدواج کنه؟ م یتصم ی ساجد  ی آقا گفتیو م کرد ی م  

لبخند گفت:  با  

که تازه اومده کالس    یگیرو م  زهیم زهی نکنه همون دختر  ر»

« ثبت نام کرده؟ یلمبرداریف  



:دمیچشمان گرد شده پرس با  

؟ شناسیشمی کجا  از . هآره خودش»  

گفت:  یکشدار یباال رفته و او شیابروها  

  یهاییاز دارا  ، یروز اومد سراغم چنان با دلبر هیاوووه! »

هر کی   ؛کرد   ف یبرام تعر شونینامه خانوادگباباش و شجره

ایه. چنان با آب و  کاره ،وزیری ،کنه وکیلیندونه فکر می 

رو توصیف شون دونه به دونه مایملک  ،تاب و مفصل

لَه کرد االن آب دهنم راه میفته و براش لَهکرد؛ فکر میمی 

 میزنم.«

گفتم: هاج و واج  

با خودت هم حرف زده! بهش گفتم بذار ازش  دونستمینم»

« .دم یجوابت رو م ، بعداً بپرسم  

در هوا تکان داد.  یدست  

دست  نیدورب چطوری ستی بذار دلش خوش باشه! بلد ن»

. فکر  دهیهم خر  یمت یبه اون گرون ق نیبعد اومده دورب ره،یبگ

داشته باشه، پس حتماً عکاس  تریاحرفه  نیدورب یکرده هر ک



بهم   ی. حتهبه پول باباش بناز ه. فقط بلد شه یهم م ی بهتر

« کنه. هیته امونخونه هم بر  هداده بود باباش حاضر شنهاد یپ  

خنده گفتم:  با  

  دهیرو هم چ  یرفته؟! پس سور و سات عروس شیتا کجا پ »

«.خودش یبود برا  

گفت: گاز بزرگی به ساندویچش زد و بعد از قوت دادن   

  یبر نکهیبچه جون! عوض اد  آخه بهش بگه  ست ین یکی»

ت رو بخون  از حاال دنبال   یدار ، یبرس یی جا هیو به   یَدرس 

«.دهیبچه سال نشون م  یلیخ شافه ی. ق یگرد ی شوهر م  

ام خوردم. نگاهم به او بود و کمی از نوشابه  

داره حرف   تیبا جد  ینطوری! من فکر کردم ادونمینم»

«باشه. شسالو چند  ستیکم ب دست  زنه،یم  

 سرش را رو به باال تکانی داد.

که به   یدو زار یدخترا  نیا خوشم نمیاد از ولش کن! »

کنن ما باید از  فکر می  !مغرور میشن شونهاپشتوانه پول بابا

کارا  یخودت چ  خدامون هم باشه که باهاشون عروسی کنیم.

« ؟یننوشت د یشعر جد  ؟یکنی م  



باال انداختم.  یاشانه  

 هیدانشگاه رفتن نجمه هم شده بود  نینه! حوصله نداشتم! ا»

دلم برات   یآبج  فت،بهم گ  رفتی م  وقتیمون. برنامه تو خونه 

وست  د  م،ی. اما از بس تو خونه جنگ و دعوا دارشهیتنگ م 

واحد کم بردارم که   ،خواد لم می برگردم. د  یزود  نیبه ا ندارم

از خونه دور   تونمی که م ییدرسم تموم بشه و تا جا رترید 

« باشم.  

شد. رهیدر صورتم خ  تردقیقشده و  کیبه من نزد  یکم  

  یزندگ ریکم به فکر خودت باش! چقدر خودت رو درگ هی»

«؟یخواهرات کرد   

تا او را محک بزنم. مدتها بود که دلم   دمیرا مناسب د  فرصت

نشان خواهد داد، اگر  یالعملبدانم چه عکس خواستی م

ناراحت گفتم:  ی با لحن نیهم  ی. براد یایسراغم ب یخواستگار  

من    یول م،یخواستگار اد یم اصرار داره بپسرعمه هچند وقت»

«؟و چه جوابی بهش بدم کار کنم  یچ دونمی . نمبدم میاد ازش   

جواب داد: انهقاطع  اما ،آرام یلیخ  



بفهمن دختر   ی رو دوست دارم. پسرا وقت یاگهیبگو کس د »

  گهید  کنه،ی فکر م یاگهی د  یه نفر به ،شونمورد عالقه

«. رنیسراغش نم  

جواب دادم: بالفاصله  

  ی! اونوقت بشم آش نخورده و دهن سوخته؟ وقت؟یچ گهید »

هم   ینطوریجواب بدم؟ هم  یچ ه؟یک هازم بپرسن اون پسر

به حال   یوا زنن،یچپ و راست بابت کار نکرده بهم تهمت م 

«.اد یهم از دهنم درب یحرف نیهمچ نکهیا  

ادامه دادم: صالیاست با  

« کار کنم دست از سرم برداره؟  یچ دونم ی واقعاً نم»  

  یو بعد از انداختن آشغالها د یرا تا انتها سرکش اشنوشابه

از پاکتش    یگاریدرون سطل زباله، با آرامش س چیساندو

، محکم و بدون هیچ روشن کردنش نیآورد و ح رونیب

گفت:  انعطافی  

نه! به   یبگ  یتونی راحت م  یلیبگم؟.. خ  ی!.. چ دونمینم»

. اصالً  ی کن ی مجبورت کنن باهاش عروس توننی زور که نم 

حرف بزن. رک و راست   هاشبا م یمستقو  خودش شیبرو پ

«غصه نداره. گهیکه د  نی! اخوامتی نم بهش بگو  



را راحت کرد، که    المیخ ر یقاطعانه آن روز ام یهاحرف 

که من   گذرد،ی م یی زهایدر دل و فکر او هم همان چ د یشا

به دلم   یآرامش شیها. انگار جوابکنمی نسبت به او حس م

  ال یشد. با خ شی از پ شیکه اعتمادم به او ب بود  کرده ریسراز

کرده و بدون    فیتعر  شیرا برا امیراحت، واو به واو زندگ

  یهاتی. او هم که متوجه حساسخوردمی اجازه او آب هم نم

اطرافش شده بود، تمام اتفاقات مغازه را مو  یهامن نسبت آدم 

به   یگریتا مبادا از شخص د  کرد،ی م فیتعر  م یبه مو برا

شود. امیو باعث دلخور دهیگوشم رس  

  یگرید  یتا برا م ینکن یکار ، میواقع هر دو مراقب بود  در

 مانان یساده و پاک م یدوست میخواستیبوده و م  زیبرانگشک

  نیا اوردمیسر در ن چگاهیکند. اما ه دایشکل ادامه پ نیبه هم

شاد و به قول   یبود؟ گاه لیمزاج بودنش به چه دل یدمدم

که   یورعبوس و اخمو، ط یو گاه شد یم غمیب  یمعروف عل

.دیدمدر خود نمی شدن به او را   کیجرئت نزد   

پنهان از هم نداشته و   یزیراحت بود که چ الم یحال خ نیا با

شده بود که  ینداشت. طور ییما جا نیدروغ در ب چگاهیه

 شیهااز چشمانم به او اعتماد داشتم و چشم بسته حرف  شیب

 ف یتعر  م یو کاست برا کمی را ب  زی. چون همه چرفتمیپذ ی را م



. گذاشتی نم  یباق   برایم ید یشک و ترد  چیه  یو جا کرد ی م

  ی از او حساب برده و بدون مشورت با او کارمن هم 

همراه با احترام.  یترس  کردم،ی نم  

به فکرمان   یاکدام از ما ذره چیگاه، ه چیرابطه ه نیا در

هرگز  از خودمان  م؟یخواهی چه م  یهمراه نیاز ا د ینرس

از   ری به غ ستی ها دستخوش چه احساسعالقه نیا مید ینپرس

را    یگریبه د  نیاجازه توهکدام  چیه ؟یحس خواهر و برادر

. نه من جرأت داشتم فکر کنم که او از  میداد ی به خودمان نم

به   نیاز ا ریدارد، نه او غ یگریدوست داشتنم منظور د 

. کرد یفکرش خطور م   

داشته و  یدوام چندان ،آرامش نیدست روزگار نگذاشت ا اما

و  های به همان اندازه که عمر تلخ کام دم،یزود فهم یلیخ

کوتاه   م یهایو خوشبخت یعمر شاد  ست،ی طوالن میهایبدبخت

به   ه یسا یآغاز شد که پا یمن از زمان یاست. مشکل اساس

  اهبه همر یخودش و گاه ی برا یباز شد. گاه ریمغازه ام

  ی. حدود هشت نه سالکرد ی م  د یاقوامش به مغازه رفته و خر

 از من بزرگتر بود.



آمده بود، رفت و آمدم به خانه آنها   ایپسر ستاره دن یوقت از

کار داشت که کمتر فرصت    یکمتر شد. چون اغلب به قدر

عد از دنیا  اقوام شوهرش ب اینکه . هم میکرد ی م دایپ  یصحبتهم

شده و چندان   تر اد یرفت و آمدشان به خانه او ز ،پسرش آمدن

 خواستی ا ستاره نداشتند. من هم دلم نمبه مراوده من ب یلیتما

سرزنش او بدهم. یشوهرش برا ل یبه دست فام یابهانه   

  ینبود که بروم. گاه  فراهم  امکانش شهیهم هم دهیوح شیپ

استراحت در آن   ی برا ییجا  . دیگر اینکهسرشان شلوغ بود 

 یام با طوبوجود نداشت. به ناچار مراوده یمطب دندانپزشک

  شناختمی م رستانیرا از سال اول دب یشد. طوب شتر یب هیو سا

 دایپاش هم آشنا شده و به آنها اعتماد با خانواده جیو به تدر

  ه یسا مانهیبا آنها راحت بودم و رفتار صم یلیکرده بودم. خ

  شانیبرا یرا بدون نگران ی هم باعث شده بود که هر اتفاق

پروراندم. غافل از آنکه مار در آستین خود میکنم.  فیتعر  

صحبتت تموم   شه،یسرد م دمیطهورا جان! غذا رو کش»

« نشد؟  

فاصله دادم. یرا از گوش دهانم  

.«ام یچرا! االن م»  



گفتم:  یدرون گوش  

«؟یندار  ی. کارکنهی صدام م هیمن برم، سا ریام»  

مجله کمک   یتو صفحه بند  ی ایبرو به سالمت! امروز م»

رو هم تلمبار   نجوریرفتن، کارا هم ی کی یک یها بچه  ؟یکن

هیچ کس هم عین خیالش نیست. همه هم فقط من رو   شده.

تونم  دیگه مثل سابق نمی  فهمنبینن و ازم توقع دارن. نمی می 

 همه وقتم رو صرف اونجا کنم.«

 با لحن شادی جواب دادم: 

نه   ،یازم بخوا ی زیتو چ شهی آره، حتماً! چرا که نه؟ مگه م»

«.ارم یب  

«برو! خودت رو لوس نکن.»  

  یکرده و همراه با همان لبخند رو یخنده از او خداحافظ با

م بشاشم گرداند در صورت ینگاه ه یلبم، کنار سفره نشستم. سا

:د یپرس ی و با کنجکاو  

«؟یزنیکه هر روز بهش زنگ م  یدوست پسر دار»  

به دو طرف تکان دادم.  یاز غذا دهانم گذاشته و سر ی قاشق  



  د یریکردم م ی. همون که معرف کردمی صحبت م ر ینه، با ام»

« .د یداری برم  یازش لباس قسط  

ماند. راه ثابت میان  ،برد قاشقی که به سمت دهانش می   

قلوه و دل  ینطوریکه ا د یهست ی میحد با هم صم  نیتا ا یعن ی -

.کنید رد و بدل می   

تکان    نه یام گرفت و دستم را در هوا به معنا خنده دوباره

 دادم. 

«.د یکنی که شما فکر م ستی ن ینه بابا! ارتباط ما اونطور»  

نگاهم کرد. موشکافانهچشمانش را ریز کرده و   

«کنم؟ی فکر م   یمن چطور دونیمی تو مگه »  

باال انداختم.  ایه شان تفاوت یب  

  هی. ستیدختر و پسرا ن هیما مثل بق  یدوست نهیمنظورم ا»

«. هیخواهر و برادر ساده یدوست  

پوزخند گفت:  همراهدهانش گذاشته و  یپر سبز  چند   

دختر   نیب ی. دوستم یهم دار یخواهر و برادر یمگه دوست»

عده دنبال سوء استفاده هستن و  هی ایس عاشقانه ایو پسر 

« .میندار یاگهی. مدل د کشهی م  کیبار  یکارشون به جاها  



. با اخم  دمیناراحت شده و دست از خوردن کش شیهاحرف  از

دلخور، اما محکم گفتم:  یو لحن  

  یمعمول یدوست هی. ما  ستین یی حرفا نیهمچ ر یمن و ام نیب»

  یکس نظر بد  چی. تا حاال هدوننی رو م نی. همه هم ا میدار

  مید ی به خودمون هم اجازه نم ی در مورد ما نداشته. ما حت

« .م یفکر کن مونیدر مورد دوست نیاز ا ریغ  

با  ای بپراند تکان داده ودستش را مثل آنکه بخواهد پشه

گفت:  تیجد   

«امکان نداره!! شهیمن که باورم نم»  

جوابش را دادم: تفاوت یقاشقم را دست گرفته و ب دوباره  

«که شده! د ینیبی حاال م»  

چشمانم زل زده و با نگاه نافذش گفت:  در  

«؟یکنی بهت ثابت کنم اشتباه م یخوایم»  

گفتم:  تی قاطع با  

« امکان نداره!»  

گفت:  نانیبا اطم او هم  



رو بذار به   زی تو فقط  همه چ  .م یکنی امتحان م ،نداره یکار»

«عهده من.  

:د یمکث پرس ی از کم بعد چند قاشق دیگر خورده و   

« د؟یچه مدته با هم دوست»  

جواب دادم. یآرام به  

« .شهیم یحدود سه سال»  

گفت:  ،تعجب و چشمان گرد شده با  

بدون  ؟یخشک و خال یجور نیهم د،یسه ساله با هم دوست»

  کرد؟باور  چطور میشه شه؟ی مگه م ؟یاهدف و برنامه چیه

 یول بره،ی ش رو مهست و استفاده یکیبا   یرک ی ز ری حتماً ز

 د ینگه داشته. شا یگرمدست  ی! تو رو هم برایتو خبر ندار

تا بتونه   هینشون بده چه آدم پاک و سالم هیبه بق خواد ی هم م

« دخترا ازت استفاده کنه. هیگول زدن بق یبرا  

تحمل کنم. از جا   ریرا به ام شیهان یتوه توانستمی نم گرید 

 بلند شده، تند و محکم گفتم: 

تون بابت ناهار درد . دست چسبهی نم  ریها به اموصله نیا»

«.شم یتون نممزاحم گهینکنه، د   



خارج شوم که او   شانه رفته و از خان  فمی به طرف ک خواستم

  رونیهم بالفاصله بلند شده و مچ دستم را گرفت تا مانع ب

گفت:  ترو نرم یبا مهربان لحنش تغییر کرده رفتنم شود.  

  ینزدم! تو هنوز سن  یحرف بد  ؟یکنی چرا قهر م هویکجا؟ »

  ی ناراحت گهیکه د  نی. ایشناسی . درست مردا رو نمیندار

که  ه  وسفیرت نداره. بذار بهت ثابت کنم. مگه حض

«...ینطوریهم  

را در دلم  شک  تخم  شیهاکرده و ادامه نداد. حرف سکوت

حداقل به خودم ثابت کنم که او  آمد ی بدم نم ی. از طرف کاشت

  ام کند تاهوسوسبه خوبی توانست  ر؟یام ای د یگوی راست م

در   ییهاحرف   یابکند؟ هر روز به بهانه  خواهد ی چه م نم یبب

چطور  دمیپرسی هر بار م .د یکشی م ش یپ مورد امیر

: گفتی م در جوابم  ؟ینثابت ک یخواهی م  

صبر داشته باش! عجله نکن! دنبال فرصت مناسب  »

هیچ  واقعاً تو  ی عنی نم، یراستش رو بگو بب ی. ولگردمی م

«؟یندار یدوست پسر  

تمسخر گفتم:  با  



جرئت داره دوست پسر   یک  امیر،های مراقبتاز دست »

بهم توپ و   ،رد بشه   یپسر هی هم  میداشته باشه. از دو فرسخ

«باش، مبادا حرف بد در موردت بزنن. ن یسنگ اد یتشر م  

«؟یتا حاال خواستگار نداشت»  

 مانت یمیصم  جیآشنا شده بودم به تدر هیکه با سا یمدت یط

  فیتعر  شیرا برا  زیهمه چ یبه راحت  نیهم یبرا  ؛شده شتریب

ام سوءاستفاده کرده از سادگی اما غافل بودم از آنکه  .کردمی م

آورد تا مرا محک زده و  هر حرفی را آگانه به زبان می و

ورد.آاطالعات بیشتری در مورد من و امیر به دست   

  یهمون اول کار یول تا حاال، دو نفر بودن یکی !چرا»

«.بهشون جواب رد دادم  

از زیر زبانم حرف بکشد و   سعی دارد،با زیرکی فهمیدم نمی 

 بفهمد نظرم در مورد امیر چیست؟

فکر   ی عنی ؟نشستی ریمنتظر ام ؟یردشون کرد   یچ یبرا»

« کنه؟ یازت خواستگار یروز هی  ه ممکن یکنی م  

به دو   یهم سر  روی  میهاباال انداخته و با فشار لب  شانه

او ول کن  .میدر جوابش چه بگو دانستمی تکان دادم. نم طرف

کرد.می   استفاده نصیحتم از هر فرصتی برای  نبود و  



«داره؟ برات یادهیشما چه فا یدوست نیاصالً ا»  

 با اطمینان جواب دادم.

«.یچشم داشت چیخب مواظب منه، بدون ه»  

دلسوزانه و از  ه، یسا یهاکه حرف کردمیزمان فکر م  آن

بودم که زود باورش کردم. . چه ساده دل محبت است یرو  

 یدوست نیپس ادامه ا ،خواد ینم شندهیآ یتو رو برا یوقت»

« ؟خورهبه چه دردت می  

بر این باور بودم که قصد سویی نداشته و من همچنان 

 است.  ن و امیرتخریب رابطه بین م  در پی  دانستم آگاهانهنمی 

 صادقانه جوابش را دادم.

برام   یدوست  نیبه راه خطا برم، ا ذارهی وقت نم چیخب ه»

«.بوده همیشه خوب  

  ک یبهت نزد  حتی یه بار هم... ؟کنه یکار  هینشده  یعنی»

  یناخنک  هیشون اطراف ی.. باالخره... پسرا به دخترا؟نشده

« زنن؟ی م  

  ی شده و با ناراحت یعصبان  دوباره از این توهینش به امیر

 گفتم: 



  ریام ؟شهیباورت نم ،ما متفاوته یدوست گمی م ی من هر چ»

  . یزنی که تو ازشون حرف م  ییفرق داره با اون مردا یلیخ

 همه که مثل هم نیستن.«

  صیاز صفات و خصا شتریاحمق غافل بودم که هر چه ب من  

نسبت به   هیسا  شتریباعث جذب ب ، زنمی حرف م ریخوب ام

خوشش آمده بود. از  ر یمن، از ام یهاف ی. با تعرشومی م ریام

من   یهایکم نداشت. سادگ   یز یهم که چ افهیو ق  پیلحاظ ت

بذر تردیدی که به وجود آورده بود روز به  موجب شد، که 

نبود که   ی. شبدبین شومب رینسبت به ام تر شده وروز بزرگ 

به  ریبا ام ییکه بعد از آشنا ییهاه یبه خواب روم. گر ه یبا گر

که در   یاته یعفر هایکمرنگ شده بود، دوباره با حرف  تدریج

 لباس فرشته ظاهر شده، به سراغم آمد.

ها و  حرف  کر و الل شده بودم، کور شده بودم. خام   نادان من  

  یاو در پ متوجه شوم،  آنکه بدونشده،  هیسا یهاوسوسه

خود کند. مدام آه و افسوس  ریرا اس ریبود تا ام یاطرح نقشه 

به من ندارد.   ی حس چیه ریخورده و باور کرده بودم که ام

. م یاو را امتحان کن یبه نحو د یبا خواند یدائم در گوشم م   



دختر   هیچند سال با  ،یداشتچشم چیبدون ه یکس  شهیمگه م»

  ای یی خطا نیبدون کوچکتر ،دوست باشه و روابط پاک و سالم

س؟ باالخره مردانگی مگه خواجه ه؟داشته باش یینظر سو

«تا...  کنهداره. پس چی کار می   

: حرفش را بریدمینان مبا اط  

رابطه نداره، تو باور  ی با کس خورم ی قسم م یمن که هر چ »

 ست یاز اون ن زتریبرام عز یشکیکه ه  ری. به جان امیکنی نم

جونش رو قسم بخورم؛   ی زیهر چ  یبرا  ستم یو حاضر ن

«.ست یدر ارتباط ن  ی مطمئنم با کس  

اما در دلم به حرفی که میزدم اعتماد نداشتم یعنی پیش از  

هایش توانسته بود آشنایی با سایه اعتماد داشتم. اما او با حرف 

دستش را به معنای برو بابا تکان داد افکارم را متزلزل کند. 

گرداند.هایش رو از من و با بستن پلک   

من   یاصرار کن، ول هیقض نیا یرو یخوای م  یتو هر چ»

محال ممکنه، تا امتحانش نکنم    نیحاضرم باهات شرط ببندم. ا

 . دمیم یبهش درخواست دوست رم ی. اصالً خودم مشه یباورم نم

 بعد معلوم میشه حق با کیه؟«



شده، باالخره خر   یهمه انکارش به حد انفجار عصب نیا از

از   شیآنکه مرا ب یدم تا امتحانش کند. براشده و قبول کر

نگاه تأسف باری به من انداخته و کند،   بیبه کارش ترغ شیپ

 لب به هم فشرد. 

 ر ی ام یکنی و فکر م ی نازی که به خودت م یدار یآخه تو چ»

ت داشته باشه. ام  د یداره، چرا با  ازیهمه امت نیا  ری ممکنه دوس 

نه خانواده آنچنانی   مثل تو بخواد ازدواج کنه. ی با دختر اد یب

خودت رو عالفش   یخود ی ب نه تحصیالت.نه زیبایی  ،داری

به   ی چ یبرا ،خوادتی اون نم یوقت که چی بشه؟ کردی

برو دنبال   ، تیبرو دنبال زندگ ؟ید یباهاش ادامه م یدوست

خوای منتظر بمونی. سنت بره باال دیگه سرنوشتت. تا کی می 

ها دختر روز با ده راون د  کنه.ت هم نمی هکسی نگا

همه   نیا اد یب  د ی. چرا باشهی تر و بهتر از تو آشنا م خوشگل

«تو بکنه؟  ریمدت خودش رو اس  

داشتم، که نگران قضاوت   مانیاعتماد و ا ریبه ام یبه قدر من

همه   یبه سادگ  نیهم ی مان نبودم. برادر مورد روابط گرانید 

. اما  کردمیم  ف یتعر شیبرا ریرا در مورد خودم و ام زیچ

  یرا روز   میهاحرف یتمام  دانستمی من  زودباور، من  نفهم، نم 



به فکر فرو رفته   که نطوریخودم به کار خواهد برد. هم هیعل

: د یپرس ،بودم  

از کجا شروع   تون یاصالً دوست د؟یچطور شد با هم آشنا شد »

« شد؟  

ساده و به   اریبس میبرا ،ریمن و ام ارتباط و دوستینوع  چون

  یبود؛ در کمال صداقت و سادگ یدور از هر گونه سوءظن

  شیبرا مانییاز روز اول آشنا ،و کاست  کمی را ب  زیهمه چ

درباره ما چه    گرانینداشتم که د  نیاز ا یکردم. ترس  فیتعر

مان خواهند کرد؟ هم من و  چگونه قضاوت ا یخواهند گفت؟ 

.  میکرد ی م فی هم تعر یتمام اتفاقات روزمره را برا  ریمهم ا

به اظهار عالقه دختر و پسرها به   گریکد یدر حضور  یحت

قصد   ی. اگر کس میکرد ی شان مو مسخره دمیخند ی هم م

  نیهم ،را داشت  ریدر مقابل ام یگرعشوه  ای ینیریخودش

ها در موردش حرف زده و تا ساعت شد یم یاو سوژه هیدستما

: گفتی م  شهیمه ریام  

  ه یبرن  نکهیولشون کن! بذار دلشون خوش باشه. عوض ا»

بخوره، همش دنبال  شونندهیبه درد آ که رنیبگ  اد ی یهنر

«.چرخنی پسرا م  



در   د،یرس انیبه پا انمییدر مورد نحوه آشنا میهاف یتعر یوقت

 جوابم گفت: 

خودت  یخود ی تو ب نم، یبی م باز   کنمی فکر مبیشتر  یهر چ»

. اون آینده خودت. برو دنبال یکرد  یدوست نیا ریرو درگ

با تو ازدواج کنه. تفاوت    شهیوقت حاضر نم چیه

اونا تو شهر.   و . شما تو روستاادهیز یلیخ  تونیخانوادگ

 بهتره. خودش هم بخواد خیلی هم که از شما   شون یوضع مال

.  یشون باشعروس وت کننی ش قبول نمخانواده  به طرفت بیاد،

ن ت که از  شونی ظاهر یهامحبت نینگاه به ا   یحد  ه ینکن. س 

  ی. االن تا جووناد یخواستگار سراغت نم گه یبره باالتر، د 

و   هیپای ب یدوست نیممکنه دو نفر خواهانت باشن. ول کن ا

«اساس رو.  

شده و هر بار   شتریو آمدش به مغازه ب  رفت به مرور 

هایی  گریهایی که بین او و امیر رد و بدل شده و عشوهحرف 

 ف یتعر  م یبا آب و تاب برا د،که برای جلب توجهش انجام میدا

کدوم از این کارا رو  کرد تو هیچ در آخر اضافه می  .کرد ی م

خوای دلش رو به دست  بلد نیستی اونوقت چطوری می 

که من از خانه آنها    یبود، مواقع دهیرس ییکار به جا بیاری؟

او هم   یگاه کردم،ی زنگ زده و با او صحبت م ریبه ام



در مورد فالن لباس   نکهیرا از من گرفته و به بهانه ا یگوش

حرص   این میانمن  .شد یصحبت م ولدارم، با او مشغ یسؤال

کالم شود. هر بار هم  هم  هیبا سا د یباامیر که چرا  خوردمی م

شروع  اش دوبارهوستانهبه ظاهر د  حیبعد از قطع تلفن، نصا

سوزاند که تو چقدر  هر بار بیش از پیش دلم را می  .شد یم

ای.ای که دل به او خوش کردهساده  

  یکه فقط نقش برادر ینیبش  یکس  یبه پا یخوا ی م  یتا ک»

از اون  یخوای نم  ؟یشوهر کن یخوای نم یعنیبرات داره؟ 

  تتیهمه اذ  نیدست برادرات که ا ر یاز ز ؟یخونه خالص بش

  یزندگ سر خونه و یبر  د یباالخره که با ؟یراحت بش کننی م

« نشده. ریخودت. دست بجنبون تا د   

 یجواب چیبوده و ه شیهامات و مبهوت حرف  نطوریهم من

نداشتم. شیبرا  

 دایپ  ،ش باشهکه مورد عالقه یدختر  ه ی ریاگه ام ی فکر کرد »

از   اد یمثالً م  ای ذاره؟ی کنه؛ اون هم مثل تو دست رو دست م

دل ببنده. با    یدختر ه یهر لحظه ممکنه به  ره؟یتو کمک بگ

راحت تو رو کنار   یلیکه اون داره، خ یهمه ارتباط  نیا

دونی چه شکست سنگینی برات  بعد اونوقت می  ذاره؟ی م



  ،اصالً اگه اون واقعاً خواهانت باشه ؛تو یه قدمی بردار میشه؟

« ذاره وصلتت سر بگیره.نمی   

:دمیپرس و به تصور اینکه قصد کمک دارد، ی کمال سادگ در  

« کار کنم؟ یچ  ی گیخب م»  

گفت: با تأکید   

رو مال  ریو ام یبه خودت مغرور شد  یاد یز یدونی م چیه»

ت درباره  یفکر  نیاون همچ کهیدر حال ؟یدونیخودت م

چند بار   !س. باباجانطرفه  کی و عالقه تو  ی! دوستکنهی نم

به یکی از همون خواستگارایی که داری  بهت بگم، برو 

شون انتخاب  یکی رو که مناسبت هست از بین !جواب بده

 کن.«

  خام  ابله من  باالخره موفق شد زهر خود را ریزد. 

 .کند خیرخواهانه نصیحتم می  باور کردم  شده و شیهاحرف 

دارم که   ی: »من چفکر کردمخود  شیپ  ت تاآنقدر گفت و گف 

ای به این فکر نکردم  ذرهبشه؟« من  کودن   معاشق  د یبا ریام

  اد یز  هی. هر شب با گرشاید او به دنبال هدف دیگری باشد که 

خود گفتم: »چرا از  ه . بکردمهایش را با خود مرور میحرف 

  یکلمه خواهر و برادر نیا ری ، ما خودمون رو اساشناییاول 



  مید یترسیدادم: »چون میبعد به خود جواب م م؟«یکرد 

  م یالفاظ قا نی . خودمون رو پشت امیرو از دست بد  گهیهمد 

فکر   نیاز ا ریغ میکرد ی کدوم جرئت نم چیه  گهیو د  میکرد 

.« میکن  

روز    کی ه یو سا د یباالخره روز موعود فرا رس نکهیا تا

با آب و   مثل همیشه برگشت  ی رفت. وقت ریام دنیبه د  یی تنها

هایی که با هم زده  حرف ته بود و ششان گذ آنچه بین تاب از 

  یمن دستم را رو ی گفت وقت ی حت .کرد  فیتعر میبرا ،بودند 

ر آخر با هزار ناز و ادا  د  .د یاو دستم را بوس ،دستش گذاشتم

 اضافه کرد: 

  دم ی. ازش پرسی . تو شرط رو باختگفتم ی من راست م ید ید »

گفت    تفاوتی ب یلیخ ؟یبا طهورا هست ی چ یتو برا

فقط برای دست   . یستیبراش مهم ن  نکهیا یعن ی . ینطوریهم

گردونه.«گرمی نگهت داشته و تو رو سر انگشتش می   

پرعشوه گفت:  یچرخاند و با حالت یگردن  

ل   یچرخیم یخود یوسط ب نیتو ا»خالصه که  و و 

«.یمعطل  

با تمسخر گفت:  د یناالنم را د  افهیچشمان پراشک و ق یوقت  



  ییزایشده باهاش حرف زدم؟ تو نصف چ تی حسود  ه؟یچ»

که دلش رو به    ی. حاال انتظار داری رو هم که من دارم، ندار

  اد یشب ب  هیدادم  شنهاد یتو خوش کنه؟ تازه بهش پ چه چیز

 یتونی مهر وقت اومد،  مون و اون هم قبول کرد.  خونه

چه جوری نازم رو   ی نیبب با چشمای خودت  و یایخودت ب

«.کشهمی   

به  شدم.  شیهاحرف  مسخگنگ و الل،  یامثل مجسمه  من

تا   ستی نیچ سهیدر حال دس دم ینفهم قدری زودباور بودم که

ذهنم را با کالمش   ،در آخر موفق شد ما را بر هم بزند.  انیم

لحظه به لحظه  ییو من گو  گفتی م  وقفهبیمسموم کند. او 

  یک ی یکی ،کرده بود  قیکه درون جان و روحم تزر یسم

که توان مقابله با او را  ؛هنداختاو احساساتم را از کار  هادامان

:د یچیاش در گوشم پپر از ناز و عشوه یصدا نداشتم.  

برای اینکه مطمئن  . میبا هم حرف زد  زایچ ی لیراجع به خ»

 ه؟ینظرت راجع به طهورا چ  دم،یازش پرس بشم یه بار دیگه 

دوست  یطور. گفت تو هر  کنهی رو م  فت یتعر یلیآخه اون خ

ش ندار ی عنیفکر کن. گفتم  یدار جواب داد اون   ؟یدوس 

بهت   یحس چ یه کنم ی . من که فکر نمکنهیفرق م  شهیقض



تو براش یه  هم بهت گفتم،  قبالً داشته باشه. همون جور که 

ای برای گول زدن دخترای دیگه.« بازیچه   

با هر حرفش، در حال رشد   د ی مار  خوش خط و خال  ترد  نیا

 دمی شیاند ی با خود م .و بزرگ شدن درون فکر و روانم بود 

یعنی تا به حال ام؟ نشناخته  یرا به خوب ریبه واقع من ام یعنی

.  کردمکردم که او را آدمی پاک و سالم تصور می اشتباه می

که درون   زد یحرف م ریدرباره ام نانیچنان با اعتماد و اطم

در مورد   ینبود که به راحت   یآدم ریدم. امخود در جنگ بو

او و   نیآنچه ب درباره یحرف بزند. حت یبا کس احساساتش

  فیتعر یزی چ م یبرا یافسانه گذشته بود، تا به حال به درست

با   د یای ب ،یراحت نینکرده بود. پس چطور امکان داشت به ا

برود که  شیحد پ نیکه تازه با او آشنا شده، تا ا یاهیسا

من نظر بدهد؟ درباره بخواهد از حسش   

ست ساعت   ک یمزاج بود و ممکن بود در  یدمدم  ر یکه ام د ر 

بود که   یهزار رنگ عوض کند. گاه رفتارش با من طور

است. به    زاری مزاحمش بوده و از من ب کردمیاحساس م

رو  نیکنم، بالفاصله از ا یاز او دور خواستمی محض آنکه م 

که  کرد ی به آن رو شده و چنان با مهر و محبت برخورد م

او هستم.  یمن بوده و سوگل فتهیعاشق و ش ییگو  



  هیسابا عالئقش در پس پرده و پنهان بود. حاال چطور  شهیهم

ما   نیوابط برفته و از او در مورد ر شیحد پ نیتوانسته تا ا

  می پا به حر ی کس داد ی هرگز اجازه نم ریپرس و جو کند؟ ام

  یعن یشود.  کیاز اندازه به او نزد  شیگذاشته و ب اشیشخص

 و رگ خوابش را به دست آورده  ،توانسته بود   ی با زرنگ هیسا

و با مهارت  خوبی  ؟ بهبگذارد  اشخصوصی م یپا به حر

  ایآ کند.  مبدبین تغییر داده و مرا نسبت به امیر  دید  توانست

از من   ایاز آنچه بوده، به من نشان داده؟ آ ریخود را غ ریام

او بودم؟ پس  ی و راحت شیآسا یبرا ی نفرت داشته و من مانع

آیا   بگذارم؟ یرا به چه حساب  شیهاها و محبت همه کمک  نیا

برای سوءاستفاده از من تا این حد مرا وابسته خود کرده و  

جهت دل به مهرش بسته بودم؟بی  

.  شد یم شتریو ب شتر یتعجبم ب زد، یحرف م شتریب ه یچه سا هر

  را به درستی  ریام امنتوانسته د یشا به این نتیجه رسیده بودم،

  ریطرف عشق ام کی افتاده بودم. از  ریآن دو گ نی. بشناسمب

من    یرو ه،یسا  ی ترفندها و مکار  یکورم کرده بود و از طرف

  آخر! ؟رفتاری باید داشته باشمچه  دانستمیاثر گذاشته و نم

رفتم.   ریبه سراغ ام کراستی  هیو از خانه سا  اوردهیطاقت ن

هم آنجا بود که از او خواستم  مانیا ،دمیرس اشبه مغازه  یوقت



که    د یام فهمبرافروخته فها یچند لحظه ما را تنها بگذارد. از ق

رفت.   رونیب  یندارم و خودش بدون حرف یحال خوش

: دمیسپر  پرو با توپ  دهیچرخ ریبالفاصله به طرف ام  

« گذشت؟ توننی ب یچ روزید »  

:جواب داد خنده  با  

«؟یبدون یخوایکدومش رو م»  

گفتم:  ت یعصبان با  

« د؟یکه کرد  یهر غلط»  

بار  نیهاج و واج شده و دهانش از تعجب باز ماند. اول ریام

زشت و   یکرده و با لحن نیبه او توه م یمستق نطوریبود که ا

فهمید حال خوشی ندارم که   .کردمی با او برخورد م ادبانهیب

  ر برای باال نگرفتن بحث، د   .حرف میزنماینطور گستاخانه 

خشک و آمرانه گفت:  ییجوابم تنها با صدا  

«نگو! برو خونه!  یچیه گهید »  

و گفتم:  ستادهیا محکم  

« .رمی نم هیچ جا ،یتا جوابم رو ند »  

گفت:  ی نرمش چیهم بدون ه او  



شنوی.«از زبونم نمی  چیزی  ،یبمون  نجایتا صد روز هم ا»  

صورتم  هنای چ تمام  به تدریج  که  یو با اشک التماس افتاده به

: گفتم ، را پوشانده بود   

امتحانت کنه و موفق شده. تو که   خواستهی بهم گفته م »

«بره.یگذشته، خوابم نم  تونن یب ی تا نفهمم چ یدونی م  

نگاه کردن به من جواب داد: بدون  

« !ستیبرام مهم ن گهید »  

  دنشیروز به د  دو. نیا بر سرم آوار شد گویی د  ش با این حرف

  یروزها نی بدتر میبگو توانمی که م  ینرفتم. دو روز جهنم

کرده و چه   هاه یبماند. چه گر ، عمرم بود.چه بر من گذشت

کردم دیگر به  فکر می   که در سر به هم بافتم.  هاالی فکر و خ

 کل قید مرا زده و سایه توانسته او را مال  خود کند.

از او   یبدون آنکه کالم ،رفتم مغازهاز دو روز که به  بعد 

کردن ماجراها و   فیبپرسم، خودش شروع کردم به تعر

  ات ییرا با جز ز یرد و بدل شد. همه چ شاننیکه ب  ییهاحرف 

از آنکه تو   شیپ ی لیگفت. گفت که خ میبرا و ریز به ریز 

 یدوست شنهاد ی او قصد امتحان کردن مرا دارد، به من پ ی بفهم



.  که با او ارتباط برقرار کنم  به التماس افتاده بود  یداده و حت

: دمیبا عجز پرس  

«؟ یچرا به حرفاش گوش داد »  

 بدون هیچ انعطافی گفت: 

کنم و در   دایهاش رو پنقطه ضعف خواستمیم  نکهیا یبرا»

« موقع لزوم ازش استفاده کنم.  

نالیدم:  درماندگیبا   

که  یبه من گفت شماره خونه خواهرت رو بهش داد »

«؟یصحبت کن باهاش  ی تر بتونراحت  

  هیچرت و پرتا بوده.  نیقبل از ا  یلیمال  خ  منشماره دادن  »

بهش  خواست و منتظر بود براش بیارم. یه لباسی میبار 

مغازه   و نجایا تا  اد یگرما پا نشه ب نیشماره دادم و گفتم تو ا

  ازش بپرسزنگ بزن خونه خواهرم،  هیبسته باشه. گفتم 

« .ا یبعد ب ،مغازه هستم یا نه  

ناالن گفتم: م و  را به او دوخت شانم یپر نگاه  

« .ید یبوسدستش رو بهم گفته تو »  

گفت:  نانیاطم با  



« اون؟ ا یمن  م؟ یمون بهت دروغ گفتتا حاال کدوم »  

پاسخ دادم:  یدیترد  هیچ بدون  

«.دمیاز تو دروغ نشن تا حاال»  

 سری به دو طرف تکان داد.

«؟یگیم  یخب! پس چ »  

بهش  من هم  .ه بود کرد  یحرفاش عصبان   رو با آخه من»

چه  من  مگه ،د خوا ی دوست دختر دلش م ر ی، اگه اممگفت

که با   بچرخهو اونطرف  نطرف یا د ی؟ چرا بامشکلی دارم

«دوست بشه؟ گهید  یکی  

از شنیدن   و کردههمراه با پوزخند به من  یعصب  ینگاه مین

  نییقرمز شد. بالفاصله سرش را پا هایم، صورتش حرف 

انداخت و سکوت کرد. در آن لحظه در دلم تنها به خود گفتم:  

ات.« حرکات  افکار احمقانه  نی سرت با ا ی»خاک دو عالم تو

: د یگوی به من م ییمعنا را داشت که گو نیا م یتنها برا ریام

بود در   یصاف  نهیآ ریها هستم؟« امن حرف ی»آخه من اهل ا

بودم، مگر   دهیگاه از او دروغ نشن چیمقابل صداقت من. ه

را کج   تی اگر تو هم پا ،بخواهد به من بفهماند به طریقی  آنکه 

آنکه مرا نسبت   یخواهد شد. تنها برا نیعاقبتت چن ،یبگذار



ن لحظه هم  که هما گفت یم  یآگاه کند، دروغ یابه مسئله

دادن به من    یجز آگاه  ین دروغ گفتن هدفی از ا دمیفهمی م

 ندارد. 

. به قول  ند ی بنش کاریهم حاضر نبود ب هیاز آنطرف سا اما

  ریام یو حاال جلو چرخاند یانگشتش م  یخودش همه را رو

بودم که   دهیباور نرس نیبه زانو درآمده بود. من هنوز به ا

ارزشمند باشد. هنوز به خود اعتماد  ی کس یوجودم برا د یشا

و   وحناخواسته اثر خودش را در ر هیسا یهانداشتم. حرف 

باور رسانده بود، چه دارم که دل   نیروانم گذاشته و مرا به ا

  توانمیچطور م ر؟یخوش کنم به خواسته شدن از طرف ام

مثبت خواهان من  ازاتیامت ه هم نیبا ا ریداشته باشم، ام د یام

 باشد؟ 

که   ،یعبارت خواهر و برادر نیا دمیترسی م  گریطرف د  از

  دهیکش شیبا پ کرد؛ی م  ینیما سنگ نیچند سال ب  نیدر تمام ا

 یاز ما دو نفر، باعث دور یکی شدن عشق و عالقه از طرف 

ارتباطمان قطع شود.  یشده و به کل ماننیب ییو جدا

  آخر من حاضر بودم تا  .میرا از دست بده گریهمد  دمیترسی م

او را در کنار خود   یخواهر و برادر نی عمر به اسم هم

  نبود. میاز او کمتر از مرگ برا ییداشته باشم. تحمل جدا



امیر تنهایی کسی بود که تا به آن سن بدون هیچ چشمداشتی 

 حمایتم کرده و همیشه پشتیبانم بود.

و  شهیاند  یرو  هیمغرضانه سا یهااجازه دادم حرف  پس

 ریباطنم نفوذ کرده و به خود بقوبوالنم، در حد و اندازه ام

به دنبال اقبال خود بروم.   یست یاو کم هستم و با ی. براستمین

در دل خود مدفون کرده  شهیهم یرا برا نیعشق آتش نیا د یبا

 د یکند. با ییدنماگذاشته و خو ری رفتارم تأث یو اجازه ندهم رو

کنار خود  توانمی م یبرادر گاهیرا تنها در جا ر یام رمیبپذ 

حق   بخواهم.  د ینبا  یشتر یب زی از آن. چ ریداشته باشم و نه غ

خواه باشم. ندارم زیاده  

صحبت   یتلفن  ری من، با ام  یرو یجلوسایه که  ی آخر بار

  یبود، قطره قطره اشکم رو هی کرد. همانطور که نگاهم به سا

بکنم. چون به   یاعتراض چیه توانستمی صورتم راه گرفت. نم

است. هر   مهی هر چه دارم نصفه و ن که بودم دهیباور رس نیا

  زارنه! در واقع  ه یشده و... گر شتریب امهیلحظه شدت گر

  ه ی. ساشکستمیزده و در خود م اد ی. در درون خود فرزدمی م

مرا به سکوت وادار کند، که در   شیهاتوانسته بود با حرف 

و حسادتم را    رتی غ ر،یبا ام اشیصحبتها و هم برابر عشوه

 حضور هایشان درصحبت  گرسرکوب کرده و تنها نظاره



 یخنده درون گوش تمسخر نگاهم کرده و با با ه یباشم. سا خود 

گفت:  ریبه ام  

«.کنهی م هیطهورا داره گر !ریام»  

در جوابش گفت:  هیاما سا دم،یشنی را نم ریام یصدا  

«چرا؟! دونمینم»  

را به من بدهد، که از   یخواسته گوش هیاز سا  ریبود ام معلوم

بلند شد که به   ادشیفر یگرفتنش امتناع کردم. ناگهان صدا

:د یگوش من هم رس  

«رو بده بهش! یگوش گمیبهت م»  

گفت:  ی با دلخور هیسا  

! به من  رهیگی رو نم  یخب خودش گوش ؟یزنیچرا داد م»

« چه؟  

  ، د یهقم را شنهق یرا در دست گرفته و صدا ی که گوش نیهم

:د یپرسبا لحنی عصبی    

« ه؟یچ»  

 با گریه گفتم: 



«!یچیه»  

:د یتر پرسمحکم  نباریا  

« شده؟ ی چ گمیم»  

:زار زدم دوباره  

«!یچیه»  

گفت:  ای دردناکهخند  با  

«؟یکنیم   هیگر اینطوری یچیه یبرا»  

دارد.  تشیکه خنده او نشان از عصب دانستمی فقط من م اما

جواب دادم: نیهم یبرا  

«.ست ین یچ یباور کن ه»  

گفت:  ی کرده و با مهربان  رییتغ لحنش  

« پس برو ناهارت رو بخور.»  

جواب دادم: یآرام به  

«باشه!»  

: دمیبه سکوت گذشت که با عجز نال یالحظه  

«ه؟یخونه سا  یایب یخوای تو واقعاً م ریام»  



که مجبور شدم    د یتوپ یو محکم درون گوش انیتعصببا  چنان

:آن را کمی از گوشم فاصله دهم  

  هی! اما  ام ی! به جان خودت مام یم وندی خدا! به خداامیآره م»

 به محض اینکه دیدمش و ارمیهم همراه خودم م سیترکه خ

حال  . اونوقت تو فرداش بروافتمی به جونش م  اطیتو همون ح

 ایکبود شده  و اهی تمام تنش س ن،یببو کن  گاشی ن و روزش رو

«نه؟  

هر چند شاید به   حرف مرا بخنداند. نیتوانست با ا باالخره

  یوقت با این حال انگیزتر بود.ام از گریه غم قول معروف خنده

با نرمش  راحت شد، کمی  الشیو خ د یام را شنخنده یصدا

 گفت: 

« !دختر خوب بخورحاال برو ناهارت رو   

.  میرا قطع کردم و ناهار خورد  یگوش یکوتاه یبا خداحافظ

مخم   یرو هی هم سا گرید  یاما نه تنها آن روز، بلکه روزها

روز به اتفاق   ک ی نکه یو دست بردار نبود. تا ا کرد ی کار م

 ،بود  دهیخرقبالً را که  ییهاتا پول لباس میرفت ر یام شیهم پ

حرف را کشاند به سمت و    هیمعمول سا بقط حساب کند.

بود. حرف از دوست شدن و  لیکه خودش ما ییسو



.  د یکش شیاش برود را پشب به خانه  ک یآنکه  ی برا شنهادشیپ

پر ناز گفت:  ییو صدا  یبا لوند   

  ید یچپ همش صبح تا شب ه هی! چ میخوش باشیه کم  ا ی! بریام»

  رونیب م یبا هم بر ا یکن! ب لشیشب تعط هیمغازه؟  نیا یتو

!و گردش حیتفر  

نشان نداده و خود را با مرتب   شیهابه حرف  یتوجه ریام

اهل  یهم به سادگ هیها سرگرم کرده بود. اما ساکردن قفسه 

با لحنی اغواگر گفت:  کوتاه آمدن نبود.  

من   ؟یدوست بش یبا کس خواد ی دلت نمتو واقعاً   یعنی»

«حاضرم دوست دخترت بشم!  

خشک و سرد جواب داد:  ریام  

خواد.« دلم نمی  نه!»  

  می حالم بدتر شده و رنگ از رو جیبه تدر هی هر جمله سا با

 ریبه دنبال وسوسه ام شیهاهمچنان با حرف  هیبود. سا دهیپر

به طرفم انداخته تا به من بفهماند،    ینگاهمی هم ن یبود. گاه

کمی که   را از آن خود خواهم کرد.« ریچطور ام نی»بب

با استهزاء به من اشاره کرد. گذشت،  



  از زندگی و گذروننخوش می خودشون  یهمه دارن برا»

عهد قجر  و تو  هیمیقد  افکارشهنوز  نیاما ا برن،یلذت م

«کنه.سیر میداره   

بفهماند، پاک بودن  ری به ام خواستی م یحرف به نوع نیا با

و منتظر او  ستیگذرانطهورا مهمتر از خوش  یو نجابت برا

سکوتم   و که درماندگی ریام از او به تو برسد. ی ری نباش تا خ

شده و  یبه شدت عصبان ،دید  ه یساهای حرفدر برابر را 

  ،هایی که سایه از روی پول  یتومان ستیدو کیبالفاصله 

  یبرداشت. رو به او داده بود، هابابت پرداخت هزینه لباس 

حتماً    ی کیتو   ره،ینم ی از گرسنگ یآن نوشت »هر ک

را امضاء کرده و به دستم داد.  رش یز با خشم !«یریمی م

ام.( تنها من  نگه داشتهبه یادگار خود  ی)که هنوز آن را برا

. منظورش دمیفهمی را م شیهاه یها و کناحرف  یبودم که معن 

و حقش را    کند ی آن بود که هر کس از سهم  خودش دفاع م

و   یاز حقت دفاع کن ی ستیتو حاضر ن ی عنیاال تو!  رد،یگی م

شان  افکار مخرب  ریتو را اس  یبه راحت گرانید  دهیاجازه م

 کنند.

که    یبه حال و روز ما دو نفر، با هر ترفند  توجهی ب هیسا

خود قرار داده و  ریرا تحت تأث  ریداشت ام یسع توانستمی 



تنها من بودم که با هر   انیم نیدلش را به دست آورد. ا

  در حال فروپاشی بودم.گرفته و حرکت و حرفش دلم آتش 

باالخره فرو   را سست کرده و می که رفته رفته پاها یسوختن

پشت سرم،   نیتر یبه و هی. تکستم یوانستم سر پا بانت ریختم. 

آنکه نگاهم به سمت آنها نچرخد،   یدو زانو نشستم. برا یرو

سرم را گردانده و به اتاق پرو چشم دوختم. بار آخر که نگاه  

گفت:  ه و استهزاءبا خند  د،یبه طرفم چرخ هیسا  

« غش کرده! ،نی! طهورا رو ببریام»  

  یبه طرفم جلب شده و با نگران ریامبا این حرف توجه 

:د یپرس  

« شده؟ یچ»  

 را جاری کرده و میهااشک ، خود به خود او  نگران  نگاه   دیدن

تکان   ی به نف یتنها سر  .صورتم راه گرفت  ی رو یبه آرام

  ما ل و روزبه حا توجهی ب هی. ساستین  یزیچ  ی عنیدادم، که 

و   حیتفر یبرا  ییشنهادهایبه دنبال دادن پ چنان هم دو نفر،

در هم   رینگاه من و ام یالحظه یراب گشت و گذار بود.

به من زل زده و صورتش از خشم قرمز   ر یکرد. ام یتالق

  شیها و پاهادست یشده بود. کامالً متوجه حرکات عصب



  یمات تو ری ام شناختم.به خوبی همه حرکاتش را می  بودم.

  بود صورتم  خی. نگاهش م زد یشده و پلک هم نم  رهیچشانم خ

حرکات چشم و لب گفت:    باسر بچرخاند.  توانستی و نم

!«یچ ی»چته؟« من هم مثل خودش لب زدم: »ه  

تا چه حد از خرد   ر یکه ام د،یفهمی کس به اندازه من نم چیه

در عذاب بوده و  در مقابل دیگران شدن و در هم شکستنم

  م یکه پشت پلکها ییهااو، اشک  رهی. با نگاه خ شود ی م یعصب

شان افزوده بر شدت ،کردند یم  یقراری فرو افتادن، ب یبرا

  یعصب یبرداشت و به طرفم گرفت. با حالت  یشد. دستمال

 گفت: 

« اومد. لیس»  

  امیر  های خیرهنگاه  ش بههتوج ه ی، تازه ساامیر حرف  نیا با

و پربغض   نی. سست و غمگجلب شد  ن مابی و وضعیت

ایستاده بود،  نزدیک امیر   سایه چون. گرداندم چشمشان بین

چند لحظه امیر گرفته و به دستم داد.  ودستمال را از ا

ناگهان   حرکت و بدون کالمی به من زل زد.همانطور بی 

گفت:  یامقدمه چیبدون ه  

«.بیرون برم د یکار دارم، با ییمن جا»  



گفت:  یشده و به آرام  کی من نزد  به  

«اشکات رو پاک کن.»  

شروع  ، آنکه از جای خو بلند شومقبل از آنکه هیچ یک از 

  رونیاز مغازه ب به اجبار  ها تا کرد به خاموش کردن المپ 

به   ایاز مغازه بود.  هیکردن سا رونی. اما تنها هدفش بمیبرو

به   در مقابل من؛ تا ه یبه سا یاحترامی و ب ییاعتنای ب  یعبارت

  انیپا نیا وجود ندارد. شانن یب یز یچ چیمن  ابله بفهماند، ه

و   ناخواسته اثرات شوم ایبود. اما خواسته  ریبا ام هیرابطه سا

ارتباط هم   نیا  انیبعد از پا یحت  ه،یرفتار و گفتار سا مخرب

  شده بودم. یگریآدم د  تبدیل و از آن پس من هماند  یدر من باق 

حرکات و   یشده و تمام  یتعصب  ریشدت نسبت به ام به

نظر داشتم. مدام در مورد رفت و آمدش  ر یرفتارش را ز

 مانیدعوا کرد ی نگاه م دختری. اگر به کردمی پرس و جو م

تا   رده،ی خود را حفظ کخونسرد  کرد ی م یسع لی. اواشد ی م

بازگردم و دست    از آشنایی با سایه قبل  یمن به روزها د یشا

بردارم.  مارگونهیوسواس ب نیاز ا  

  شیاو افزا یرو  تمیمن روز به روز بدتر شده و حساس اما

اش . مدام به مغازهکردمی را کنترل م شیهاکرده بود. تلفن دایپ



آن دختر خونسرد سابق بودم و  گری. نه من د دمیکشی سرک م

با  توانستی م  ریاز حسم نسبت به او بگذرم. نه ام توانستمی م

به    یداشته باشد. گاه شیآسا ، من نظارت  و   همه کنترل نیا

اما به واقع آرامش را از او گرفته بودم.   د،یخند ی حرکاتم م

کرده و از حد کنترلش   ادهیز  .کردمی دنبالش م یواشکی

خواهر کوچکترش حرف   ای. از برادر دورادور مراقبش بودم

با   ی تلفن ای آورد ی را به خانه م  یدختر ای که آ دم،یکشی م

  خته یر رونیرا ب شیهاب یج یگاه   یحت ؟زند یحرف م  یدختر

 دایپ بشیدر ج یخودکار کبار ی.  گشتمی را م شیهالباس و

: دمیپرس یکرده و با لحن مشکوک  

« خودکار از کجا اومده؟ نیا ریام»  

گفت:  شیانجام کارها نیحو   تفاوتی ب یلیخ  

از اونجا برداشتم.  ،بابا شی رفته بودم پ »  

. رم یمچش را بگ خواستمی م هابا این حرف  خود  الیخ به  

  یهااز بچه  یک یدست  ن،یهم  هیشب  یکی شیآخه چند روز پ»

«.دمیارشاد د   

تکان داد.  د ییبه تأ یسر  



  ادمی گهید  سه، یبنو ی زیها ازم گرفت چاز بچه یکیآره، »

« .رمیرفت ازش پس بگ  

  ی با کنجکاو  چرخاندم، ی که خودکار را در دستم م همانطور

: دمیپرس  

بذل و  ینطوریکه هم یخودت داشت شیپ نایمگه چند تا از ا»

«؟یکنی بخشش م  

  اناراحت شده و ب امانهیو لحن بازجو میج ن یهمه س نیا از

گفت:  یتند   

کن! آرم شرکت بابا روش حک شده. تو   اهگ ن بهشخوب »

م  کالفه  ی دار  ؟یکنی م ینطوریچت شده طهورا؟ چرا ا

  نیبه ا یخوایسر و ته. اگه م   ی ب یهمه سؤاال نیبا ا یکنی م

 ،یادامه بد   نسبت به من  دتیو شک و ترد  ی احمقانه رفتارا

  . یخط بکش د ینشه. دور من رو با  داتیطرفا پ  نیا گهیبهتره د 

م کردی.«خسته  

کم کردن   یاز من پنهان نداشت و برا یزی چ ر یام نکهیا با

. اما  کرد ی م ف یتعر  م یآب خوردنش را هم برا یحت  تم،یحساس

دست خودم   میکنترل کارها   گریشده و د  ترص یمن دائم حر

رفت و  جیباعث شد، به تدر دشیو تهد  ریکالم ام تینبود. جد 



دانست که تحمل ندیدنش را خوب می  آمدم را به مغازه کم کنم. 

فقط در   . از آن به بعد ه بود و با همین مسئله تهدیدم کرد ندارم 

  ی. اگر با دخترمید ید یرا م  گریهمد  اد ارش  ایشان خانه

  البته .کرد ی م ف یتعر میبرا قیرا دق  ز یبرخورد داشت، همه چ

سر به سرم   یننشسته و گاه کاری ب انیم  نیهم ا ریام

مرا محک بزند.   یبا ترفند  خواستی هم م  دی. شاگذاشتی م

شده و چون پشتم به   رهیبه در مغازه خ یبه شوخ ی گاهمثالً 

و  دهیبالفاصله چرخ. کند نگاه می  چه  فهمیدم بهو نمی  در بود 

 گفتم: 

« ؟یزل زد  یشده؟ به چ یچ»  

گفت:  یبازهم با خنده و مسخره او  

  یبهم عالمت داد. چند وقت  و رد شد  نجا یاز ا یدختر هیاالن »

« داده. ر یهست بهم گ  

را از نظر گذرانده و   ن یآلود عابربا دقت و اخم دوباره

: دمیپرس  

« ؟یچطور تا حاال بهم نگفت دمش؟یکوش؟ پس چرا من ند »  

  یبا خنده و ذوق و چشمان د،ی د ی حرص خوردن مرا م یوقت

گفت:  زد،ی برق م  طنتیکه از ش  



« .یکردی که دختر  رو بدبخت م   گفتمی اگر بهت م »  

از اندازه حساس و زود رنج شده بودم و با هر برخورد   شیب

بار در    کی. شد ی م جاد یا یدلخور ی برا یابهانه  ،یکوچک

  ریام ایمان هم حضور داشت و مشغول بگو بخند بودیم.مغازه 

  شیبرا  یآب از آبسرد کن پاساژ کنار یوانیاز من خواست ل

گذاشتم،   شخوانیپ یرا رو وانیل برگشتم و  ی. وقتاورمیب

  نی. از اد یسر کش نفس کیرا برداشته و  آن  مانیابالفاصله 

گفتم:  یبا بدخلق  مان یشده و رو به ا یحرکتش به شدت عصبان  

و  ت ی. برایخورد ی م یرفتی خودت م یخواست ی آب م  -

بودم. اوردهین  

جوابم را داد:  یلودگ با  

نشده! برو   یزی چ حاال که. میحرفا رو ندار نیکه ا ریمن و ام»

« .اریب براش گهید  یکی  

نشان دهد، اما او  یالعملعکس د یکردم تا شا   ریبه ام ینگاه

  یگر بحث ما دو نفر بود. وقتو نظاره ستاده یا تفاوت یب

 یبه حالت قهر و بدون خداحافظ دم،یند  واز طرف ا یواکنش

زدم. دوست داشتم در آن  رونیرا برداشته و از مغازه ب فم یک

.  رد یبگگفته و جانب مرا  یزیبه دوستش چ ریلحظه ام



کرده و  رینسبت به خود تعب ییاعتنای ب  یسکوتش را به معنا

 د یشا دانم؟ی پرتوقع شده بودم، نم  د یاز دستش دلخور شدم. شا

که   رفت،ی مغزم رژه م یهمچنان رو هیسا یهاحرف  ریتأث

 یا. هر چه بود، هر بار بهانه خواهد ی مرا نم  ریمعتقد بود ام

.شد ی م دایما پ  نیب یاوقات تلخ  یبرا  

 دمیاش د را در مغازه یرفتم، دختر دنشیروز بعد که به د  چند 

نشسته  یصندل  یرو ریبه او بود. ام  تاریکه مشغول آموزش گ

شان بود. مقابل  شخوانیپ یها روو نت ستادهیو دختر کنارش ا

دختر به طرفم برگشت و جوابم را داد. ،سالم کردم  یوقت  

جوابم را   یرلبی حالتش ز رییسر بلند نکرده و بدون تغ ریام اما

  ی زیکس چ  چیشده بود و ه  جاد یا یاداد. سکوت آزاردهنده

  .س کردم قرمز شدهبود و احسا ر ی. نگاهم به امگفتی نم

تغییر   قصد  رسید به نظر می  همچنان سرش پایین بود و

به این    کنم،ی که به آن روزها فکر م اال ح .ندارد ش راحالت

، از دستم  میشدم اشی از حد پاپ شیب  بابت اینکه  رسمنتیجه می 

 کند،ی و نگاهم نم  زند ی نم یحرف  دمید  یدر عذاب بود. وقت

: دمیپرس  

«من برم؟ ریام»  



جواب داد:  یسرد و عاد  یلیخ  

«. یبر  یتونیم»  

. مثل دفعه  به من دست داد  بودن یاد یآن لحظه احساس ز در

روز نه مغازه و   نیزدم و تا چند  رونیقبل با قهر از مغازه ب

 نی نرفتم. ا دنشیشان به د خانه حتی نه ارشاد و نه 

  نیا به. میمدت با هم داشت نیا ی بود که ط یقهر نیتریطوالن

بودم، غرورم را در برابر دوستانش خرد کرده.   دهیرس جهینت

و برخورد سردش مقابل   مانی قبلش در برابر ا  یسکوت سر

بود. بابت اوضاع  ختهی مرا به هم ر یشاگردش، حساب

تحت   گرید  ییخانه هم از سو  ریناپذ ان یپا ینابسامان و دعواها

سرم   رهمچنان د  هیسا یهاهها و وسوسفشار بودم. حرف

به   ی . تا کیخودت باش یبه دنبال زندگ د یکه با داد،ی جوالن م

  ی از سه طرف در مثلث ؟اینشسته ریام ویاز س یحرکت د یام

تحت فشار بوده و آرام و قرارم را از کف داده بودم. مجموع  

.  دمیترسی فشارها باعث شد، آمد به سرم از آنچه م نیا

را مرتکب شدم.   امی اشتباه زندگ نیترو احمقانه  ن یبزرگتر

.دادی رخ م  د یکردم که نبا ییخطا  



شده و   بوسی ن یمنتظر بودم تا سوار م ستگاهی که در ا یموقع

گذرا نگاهش   کبار یآشنا شدم. فقط  یبه خانه برگردم، با پسر

به نظرم آشنا آمد. همزمان به هم سالم  اش چهرهاما  ؛کردم

.  میشدن کنار هم نشست ادهیتا موقع پ ییآشنا الیو به خ میکرد 

 نیا اما .امدهیاو را کجا د  امد یهر چه فکر کردم به خاطرم ن

 مانارتباط ، ادامه پیدا کرده وکه خیلی اتفاقی پیش آمد  ییآشنا

رفتن به خانه    ر یپشت سر هم در مسو هر روز بعد از آن، 

  در ایستگاه همزمان با منعمد  بهدر واقع او تکرار شد. 

شویم.   صحبتو هم  که در مسیر با هم همراه  ،ماند منتظر می 

  نی. البته نه به امیرد و بدل کرد  با هم  شماره تلفن نکهیتا ا

  یبود و کل رم ی گیدر ارشاد هم پ مدتی طوالنی حتی ! یآسان

داده و توانست از من   تیخواهش و تمنا کرد، تا باالخره رضا

  ،گذشت مانیدارهایکه از د  ی. بعد از مدت رد ی شماره تلفن بگ

  یک یاست.  مانلی از خواهرانش عروس فام یک ی دمیتازه فهم 

و   کند یم   یما زندگ یگی در همسا شیاز خواهرها گرید 

 اشافه یق لیدل نی خواهر آخرش زن برادر دوستم است. به هم

 نیو هم آمد ی به نظر م یمؤدب و خوب پسر آشنا بود. میبرا

به   د یشا  ای یما شد. دوست شتری و ارتباط ب ییمسئله باعث آشنا

  یمن از همان زمان شروع شد. ظاهر مقبول  تیخر یعبارت



توانسته بود، اعتماد مرا به خود جلب   شیهاداشت و با حرف

وجه دیدارهایمان نشود، در ساعات و  برای آنکه کسی مت کند.

ها یکدیگر را مالقات  های خلوت و کوچه و پس کوچهخیابان

کردیم. خیلی مراقب بودم مبادا دوست و آشنایی ما را با  می 

هم دیده و به گوش برادرانم برساند. آنقدر از حساسیت  

مالحظه به او گفته بودم که او هم مراقب بود و  مانبرادر

مفصل درباره  یکبارکرد.  ترس و نگرانی من را می 

و باعث شد احساس نزدیکی   حرف زد  میاش براخانواده

. بیشتری به او پیدا کنم  

بابا بزرگ شدم. بابام  دست زن  ریمادرم فوت شده و من ز»

  یلیخ یده وزیاد به من اهمیتی نم نیهم  یطرفدار زنشه و برا

دفعه   ه یهستم.  شونی. انگار من مزاحم زندگکنهی م تمیاذ 

زدم. اما به   یانقدر بهم فشار اومده بود، که دست به خودکش

«موقع نجاتم دادن.  

  ری تحت تأث داً ینداشتم، شد  ی راحت یخودم هم زندگ چون

سر   یقرار گرفتم. حس کردم کس هایشنمایی و مظلومها حرف 

 میتوانی خودم دارد و بهتر م  شابهم یی شده، که زندگ دایراهم پ

  یلیکه او را خ ر یبا ام سهی . در مقامیرا درک کن گریهمد 

بتواند  عاد ی م د یشا کردمی گمان م دانستم،یسرتر از خود م 



  یازدواج با من باشد. احساسات مشترک  یبرا  یمناسب نهیگز

. باالخره توانست با  ه و با او حس همدردی داشتمداشت

بعد از مدتی  نظر مرا به خود جلب کرده و  شیهاحرف 

داد. به من ازدواج شنهاد یپ  

تا تموم   د ی . فقط باگذرونمی رو م م یاالن که دارم سرباز»

کم  هی. مکنیم دای کار مناسب پ هی زود  ی لی. خیشدنش صبر کن 

و بساط   کنمی خودم رو جمع و جور م عیسر ،یبهم فرصت بد 

«.میندازی رو راه م یعروس  

در   یبودم. بعد از آن قهر طوالن دهیرا ند  ریهفته بود ام دو

ارشاد به سراغش رفتم. بعد از ظهر کالس شعر   اطیح

  عاد یمرا همراه م هیساالبته بیشترین دلیلش این بود که . میداشت

با   چون از ترسم در مقابل امیر با خبر بود، بود و دهید 

من هم  . میگم تو را با یه پسری دیدم ریبه ام بدجنسی گفت 

کرده و قبل از او از زبان خودم بشنود. به   یدست شیخواستم پ

  شیکه حرفش را پ ،روشن کند  ی گاریآمده بود تا س اطیح

. دمیکش  

«.زنم ی حرف م ی کیبهت بگه که من با  اد یب خواد ی م هیسا»  



را از دهان و  گاریس ظیدود غل الیخ یباال داده و ب شانه

داد.  رونیب اشی نیب  

  د یجرمه و من با  بزنی،حرف  ی هر ک تو باخب بگه! مگه »

« خبر داشته باشم؟  

چطور حرفم را به زبان آورم؟ با   دانستمی و نم دهیکش خجالت

گفتم:  یلکنت و به سخت   

به من  یه مدتیه با یکی آشنا شدم و .... زهینه،... آخه... چ»

« ازدواج داده. شنهاد یپ  

حرف از دهانم وا رفت. مشخص بود که   نیآمدن ا رونیب با

اش را نداشته. اما غرور مردانه ی زیچ نیچن دنیانتظار شن

سعی  نشان دهد. بالفاصله  یشتریالعمل باجازه نداد، عکس

پا انداخته  ریرا ز گارشیته س  ند.خود را جمع و جور ککرد 

و با فشار آن را له کرد. بدون بلند کردن سرش همانطور که  

:د یله شده بود، پرس گارینگاهش به س  

«ه؟یک»  

که دوباره مشغول مرور آن روزها هستم با خود فکر   حاال

از طرف   توانستمی م  کردم،یصبر م  ی اگر کم د یشا کنم،ی م

و عشق  هم شور نیجواب ا ر ی ام د یبرسم. شا ی جیبه نتا ریام



بود تا   یمنتظر فرصت د ی. شاداد ی و عالقه من را به خود م

 ید یاش را به من عنوان کند. اما من در راه جد حس و عالقه

به من هشدارش را داده بود.   ریافتاده بودم، که بارها ام

راه منع کرده بود. نیمرا از ا می و مستق ریو غ م یمستق  

  نیبه ا گذرانم،ی گذشته را از نظر م  یشتری با دقت ب یوقت

توانست مغزم را شستشو داده و  ی به خوب هیسا  رسم، ی م جهینت

ها و شد. حرف  ریمن و ام نیب ق یعم یشکاف جاد یباعث ا

را در حد و اندازه خود ندانم.   ریاو باعث شد، ام یهاوسوسه

بگذارم.  نهرا تنها به حساب حس برادرا شیهات یمحبت و حما 

او هم خواهان من باشد؛ اما    د یفکر نکنم که شا نیهرگز به ا

عالقه را به او ندادم. من کور شده و  نیمن مجال ابراز ا

که به خود قبوالندم برادرانه  یحس نیا یچشمانم را به رو

: گفتگرفته  ییصدا با است و نه عاشقانه، بستم.  

« بده! لیاسم و فام»  

  ینیچو مشغول مقدمه  ستادهیشاد اار اطیموقع که در ح همان

آمد از کنارمان رد شد.   بایفر م، یبگو ر یبودم تا حرفم را به ام

گفت:  ه یبا کنا  

«خوش بگذره. »  



توجهی به حرفش   دنیکش گاری سکوت کرده و مشغول س ریام

. اما من در جوابش گفتم: نشان نداد   

«!گذرهی خوش م ، یاگه تو نباش»  

چشمانش هم   یاز جوابم خوشش آمده و حت  ریمشخص بود ام

. عشق و  دمید ی را نم نهایکور شده و ا یی. اما گود یخند ی م

برده بودم.  اد ی شکل گرفت، از   مانانیکه ذره ذره م یاعالقه

به وفور دور و  مانیی آشنا یکه ابتدا را یدختران رنگارنگ

  ییجا به  کم شده، تا تعدادشان جیو به تدر دند یچرخی بََرش م

با   یماندم؛ فراموش کردم. به راحت  ی تنها من باق هک

را   هانیکه در مغزم نفوذ کرده بود، همه ا هیسا یهاوسوسه

سمت ما انداخت و  زیآمریتحق   ینگاهم ین بای بردم. فر  اد یاز 

  منتظر من بود.  یرو ریام و سرخوش اما نگاه خندان . رفت

  ریکامالً از ما دور شود. آن زمان به واقع از ام بای ماندم تا فر

را   عاد یبا م ییبا هزار جان کندن، موضوع آشنا دم؛یترسی م

  یلیخ یحالتش را حس کردم، ول  رییبه او گفتم. به وضوح تغ

نشان دهد.  یعاد  یزود توانست به خود مسلط شده و برخورد 

  و دهیرا د   گریهمد  ابانیدر خ  عاد یچند روز بعد، من و م

و ما  دهیاز راه رس ریکه ام ،میبود  یمشغول سالم و احوالپرس

شده و به من گفت:  کی. نزد د یرا کنار هم د   



«تو برو!»  

به مغازه رفتند. بعد از ظهر به من زنگ زد.   عاد یهمراه م بعد 

ه  ب ی زیکه زده شد، چ ییهاگذشت و حرف  شان ن یاز آنچه ب

. تنها گفت: زبان نیاورد   

« .خواد ی خاطرت رو م یلیخ کنهی ادعا م هپسر نیا»  

جواب دادم. یآرام به  

که   ست ین ییاز اونا یعن ی. ست یفقط ادعا ن گه، یدروغ نم»

لَم کنه. ییهوی « بخواد بره و و   

:با قاطعیت جواب داد   

ردم؟!» «مگه من م   

. اما حاال متوجه  دمیحرف نفهم نیروز منظورش را از ا آن

به  نیکار  تو، از ا  نیکه با ا زد ی م  هیداشت به من کنا  شوم،ی م

رده حساب کن. تو با ا من   یکارت باعث شد  نیبعد من را م 

در افکار پوچم غرق شده بودم، که  ی من به قدر ی. ولرم یبم

و طبق  شتهدا یحرف چه منظور نیمتوجه نشدم از گفتن ا

اش گذاشتم. برادرانه تیجمله را به حساب حما نیمعمول ا

  ن یلحظه هم به ا کی زده بودم. چرا  ت یانگار خودم را به خر



بعد   دفعه ند؟یبی را نم یجز من کس ر یفکر نکرده بودم، که ام

  اورمیکردم سر در ب ی صحبت شدم، سعهم عاد یبا م ی که تلفن

بروز   یز یرد و بدل شده، اما او هم چ شاننیب  ییهاچه حرف 

 نداد. 

کرد؟   مم یج نیهمه س نیاکه  هی پسر  چ نیتو و ا انیجر ، نمیبب»

 شونیا د ییاز هفت خان رستمش رد َشم تا مورد تأ د یانگار با

« !رمی قرار بگ  

گفتم:  یبا تلخ  بالفاصله  

  ینجوریا  اد ی در موردش درست صحبت کن! خوشم نم»

از حس   ریغ . تعریف کردمکه مفصل  رات. بیکنیصداش م

« .ستیما ن نیب ی چیه یخواهر و بردار  

«خان! خوب شد؟ ری خب بابا! جناب ام لهیخ»  

 محکم و قاطع گفتم: 

از   شتریب  ی قائلم. حت یاد یمن براش ارزش و احترام ز»

.  ستین مونن یب یاگهید  انیجر  چ یهم ه نیاز ا ریبرادرام. غ

تو   یبرو بپرس. من حت  خواد یدلت م  سی هماز هر ک

من رو   یشون رفت و آمد دارم و پدر و مادرش به خوبخونه

  زی چ چ ی. ما هشناسنی رو م  ری. خواهرام هم کامل امشناسنی م



در   غیر از این یاگهیفکر د   د ی. نبامیاز هم ندار ونپنه

«!داشته باشیموردش   

بود، که کوتاه آمده و در جوابم گفت:  زیآمچنان عتاب  لحنم  

خاطرش برات   یلی! معلومه خییراغ یعجب سخنران»

درباره   ای. بگمی در موردش نم یزی چ گهیباشه بابا! د  زه؟یعز

«.خودمون حرف بزنیم   

شدم؟ چه در او   عاد یچرا ذره ذره جذب م دمیفهمی هم نم خودم

  رمیگیبود که مرا به طرف خود کشاند؟ اما خدا را گواه م

  ادتر یز یحت چ؛یکم نشده بود که ه ر یام به اماز عالقه یاذره

زمان   نیدرست از هم ریمن و ام تی میهم شده بود. اوج صم

سراغش  آمد،ی م ش یکه پ یامسئله  نیشروع شد. کوچکتر

. خواستمی رفته و از او مشورت م  

و منتظر   ستاده یدر سالن ا  یتئاتر، جلو یهاروز بچه  کی

 شاننات یبودند، تا صحبتش با من تمام شده و به تمر ریام

. اما من درست  دشانید ی پشتش به آنها بود و نم  ریبرسند. ام

شدن   یو متوجه شدم، از طوالن قرار گرفته  شانیروبرو

ها که نامش  از بچه  یکیاند. کالفه شده ریمن و ام یهاحرف 

و  ؛ همراه با چشم غره کالفه و عصبی شده یسجاد بود، حساب



. کامالً مشخص  زد ی غر م زیزریلب ر ر یاخم نگاهم کرده و ز

  ری سراغ ام قهیکه چرا دم به دق   ست،ی بود از دست من عصبان

  .رم یگیاو را به حرف م  یطوالن یرفته و هر بار مدت

.  انع شده و نتوانستم ادامه دهماش مهای خصمانه نگاه  باالخره

  ری زدم. ام رونیکاره رها کرده و از ارشاد ب مه یحرفم را ن

کرد، چه شده؟ و کجا  میپشتم آمد و هر چه صدا یچند قدم

ندادم. چند ساعت بعد به من زنگ زد و با   یجواب  ؟یروی م

: د یپرس یناراحت  

«؟ یرفت هویطهورا امروز چت شده بود؟ چرا »  

«شد؟ یچ ید ی تو نفهم یعنی»  

گفته؟ که سجاد   یز یبهت چ یکس  دمیپرس شوناز همه چرا»

که چپ چپ نگات   اعتراف کرد  ، خودش رو لو داد وخودش

ها بچه  یجلو یمن هم شستمش و گذاشتمش کنار. حساب  .کرده

تکرار   گهیکردم که مراقب رفتارش باشه و د   خشیسنگ رو 

« نکنه.  

چنان کرد؟.... چرا   ریچرا؟.... چرا ام پرسمیاز خود م دائم

به   ی کی یکی را؟ چرا حاال   زها یچ نیا دمیمن کور شده و ند 

خاص او افتاده و با مرورشان خود را عذاب   یهاآن توجه اد ی



  ف یتعر شیمو به مو برا گذشت،ی ما م  نی. هر چه بدهمی م

گفت حوصله یم  ی. گاه کرد یم  مشکلم را حل  ی . گاهکردمی م

  شیهالب ییگو داد،ی و گوش م زد یم  تاریفقط گ ی ندارم. گاه

وج نفرتش  ا .کرد ی با نفرت نگاهم م ی. گاهشد ی به هم دوخته م

و گفتم:  ششیرفتم پ کبار یکه   دمیفهم ی را زمان  

بدم   ی بدم. به نظرت چ هیهد  عاد یبه م ی زیچ هی خوامی م ریام»

  ر یست لباس ز هی ا یجوراب بهتر باشه  یکنی بهش؟ فکر م

«براش بردارم؟  

  میرو یمربوط به هر کدام را جلو یهاجعبه  تفاوتی ب یلیخ

 گذاشته و گفت: 

«بردار. یخوای هر کدوم رو م»  

مشغول نواختن  ، را برداشته و بدون توجه به من  تارشیگ بعد 

وجود  ینور کافبرق رفته و   ،شد. قبل از ورودم به مغازه

هم   ر یام یتوجهی انتخاب کنم. ب یز ینداشت تا راحت بتوانم چ

برداشته و گفتم:   ریست لباس زد  کی  یباعث شد سرسر  

«. یبرام کادوش کن شهیم ریام»  

رفته، گفت:  لیتحل ییصدا با  



«حوصله ندارم.»  

  د،یرا د  ریام یمحلی ب  یآنجا بود و وقت اشییلحظه پسردا آن

 گفت: 

« برات کادو کنم.بده من »  

، گفت: بروم  رونیب خواستم و داشته یقصد خداحافظ یوقت  

« .ارمی تهران جنس ب رمیفردا ظهر م»  

گفتم:  ی ناراحت با  

« تا خوب نگات کنم. ستی! برق هم نفی ! چه حیآخ»  

که به سختی میشد صدایش را  آرام  یلیخ ،یآه بلند  همراه

زمزمه کرد.شنید،   

« چه بهتر!»  

 یو صدا دنیآه کش لیدل  دمیمن باز هم آن روز نفهم اما

غرق بودم و   عشق جدیدم یاش چه بود؟ در حال و هواگرفته 

  ...دهیتازه به خود آمده و فهم ریام د یکه شا شد یباورم نم

... اما  گذشت؟ی در سرش چه م دانمی ... واقعاً نمدانم؟ی نم

حاال که   .نمیچی ها را کنار هم محاال دارم رفتارها و نشانه 

فهمم امیر دیر متوجه  ... می امتر شدهسالها گذشته و عاقل



اش شد. زمانی که دیگر من را کنار خود  عشق و عالقه

نداشته و راحت حرفم را   یست یرودربا ریمن با ام نداشت.

به   کباری. مثالً کرد ی م جیمرا گ ر یام ری . اما رفتار متغزدمی م

 من گفت: 

«تا جذبت بشه! یکار کن  عاد یکن رو م خ م یسع»  

:دم یتعجب پرس با  

« ؟یچطور»  

خنده گفت:  با  

« .یستی بلد ن نکهینه ا»  

گفتم:  صادقانه  

مدت من رو   نی تو ا یعنی! دونمی نم یچیباور کن من ه ریام»

«؟ینشناخت  

. چه قبل از  میگوی را م  قتیکه حق  د ینگاهم کرده و فهم یکم

  چیو چه بعد از آن، من همان بودم و ه  عاد یبا م  ییآشنا

و با   د یصورتم چرخ ینگاهش رو گر ید  ینکردم. کم ی رییتغ

گفت:  یمحزون یصدا  

«.شهیم میتو حسود  ی و پاک یهمه سادگ نیبه ا»  



کردم  گاهی حس می زد. رونی بالفاصله از مغازه ب بعد 

. اما مثل  کرد حضور من آزارش میدهد که از من فرار می 

در جنگ بود. یا شاید تحمل نداشت در حضور  اینکه با خود 

  یمن تمام سع او از عالقه به فرد دیگری بگویم. هر چه بود،

  عاد یو م ری ام نیب  یفرق  چی تا ه بردمی و تالشم را به کار م

 هیهر دو هد  یبرا آمد،ی م  شیپ ینگذارم. اگر مناسبت

و به آنها   دمیخری جور م  کی دو تا  ز ی. از هر چدمیخری م

او را  هیرفته و هد  ریاول از همه سراغ ام  شهی. همدادمی م

  ریام دنیکه من اغلب به د  د ید ی م عاد یم  .دادمی م زودتر

شان و چه مغازه. رفت و آمد او هم به  چه خانه روم،ی م

را   ریموتور ام  یگاه  یشد. حت شتریب جیبه تدر امیر مغازه

  ،را انجام دهد. اما طبق معمول  شیتا کارها گرفتی غرض م

. ه و دوام چندانی نداشتنبود  یشگیمن هم یهایخوش

و اوقات  ادر کنارش بگو بخند داشتم، دعو یهمانطور که گاه

مورد   شیاز کارها ی. بعضآمد ی م شیپ ماننی ب اد یهم ز یتلخ

و پشتکار   تیو با جد  داد یپسندم نبود. چندان دل به کار نم 

خود نبود. تیبهبود وضع یدنبال تالش برا  

 



تموم شده. مگه قول   تیوقته سرباز یلی! تو که خعاد یم»

سر کار تا پول جمع   یر یم ،بالفاصله بعد تموم شدنش ینداد 

«شد؟ ی! پس چمونی شروع زندگ یبرا یکن  

پس   یز یکه بتونم چ دنینم بهم یاونقدر ی. ولرم یکار که م»

«انداز کنم.  

گفتم:  تیجد  با  

ً ی . ثانی ر یم ونیخط در م هیاوالً که » هم که   یاذره  ه یهمون  ا

« .یکنیبا دوستات م  یگذرونصرف خوش ، یاریدر م  

با شتاب سر بلند   که خورد   کهیحرف چنان   نیا دنیشن از

 کرده و نگاهم کرد.

«مزخرفات رو بهت گفته؟ نیا یک»  

. دمیدر هم کش اخم  

« کنه؟ی م  یگفته! چه فرق یهر ک»  

بار برود. ر یز خواستی هم نم او  

از قصد و غرض خواسته ذهنت رو نسبت به من   یکی د یشا»

« خراب کنه.  



  نجوریوقت اهل رفتن به ا چی که ه ره؛یاگه منظورت به ام»

که   دمیشن یی. از کساستین  ییآدما نیجاها و گشتن با همچ

باز   ه،یوهر ساهمراهت بودن. برادرت، شوهر دوستم، پسر ش 

« هم بگم؟  

: د یتعجب پرس با  

«؟ید یکجا د  گهیبرادرم رو د »  

برام   بره ی گفت و بهش شده بودم ض یهمون روز که مر»

برام  تا  یچتر هم بهش داد  اومد،ی . بارون مرهیقرص بگ

« در مغازه محل کارم. ارهیب  

  ری ز یهازهیبا سنگر  یانداخت و در حال باز ر یرا ز سرش

شلوارش بود،   بیهمانطور که هر دو دستش درون ج ،شیپا

گفت:   ی با لحن ناراحت  

«رو بهت بزنه؟ یحرف  نیهمچ اد یب د یبرادرم با  یچ یبرا»  

گفتم:  تفاوت یباال داده و ب شانه  

  یمن از کجا بدونم تو خونه شما چ ؟یپرسی از من م»

کرده؟ بعد هم   ف یرو برام تعر زایچ نیگذشته، که اون اومده ا

نفر   نیاشتباه کرده. از چند  د یکه بگم شا دم ینفر نشن هیاز 



و اونها هم بساط   دنیکش ونیکنارشون به قل ینیشی که م  دمیشن

«.ندازنیراه م یاگهیمواد د   

ی را که به بازی گرفته  با نوک کفش، سنگ شده و یعصبان

  ه وداد  ی لب ریز  ی فحش . شدت به دور دست پرتاب کرد  اب ،بود 

بلندتر گفت: یکم  

ه ه  » ما   یبرادرمون پشت نکهیشانس! عوض ا ی! بخشکیاَ ک 

  هیرفته تو جبهه باباهه. بابام هم پاش رو کرده تو  اد،یدر ب

.«پا داره هیکفش و مرغش    

: دمیپرس تشیهمه عصبان نیاز ا ریمتح  

«ه؟یمگه قشون کش ه؟یچ انیاصالً جر»  

هم قصد داشت مرا مقصر جلوه دهد. او  

.  می کن شیرسم  ایب ،یخواستگار ای ب ید یم  ریخب از بس تو گ»

من هم رفتم بهشون گفتم. بابام که گفت عمراً! داداشم هم اومد 

« منصرفت کنه. ،سراغت که مثالً با خراب کردن من  

سخت بود. میبرا شیهاحرف  باور  

اونا دوست ندارن تو   یعنیبکنن؟   ی کار نی همچ د یچرا با»

« ؟یازدواج کن  



گفت:  یعصب یتکان دادن شانه و دستانش با حالت با  

  شونف ی! برو از خودشون بپرس! من که حردونمی چه م»

« .شمینم  

با  .افزود ی کالف سردرگم م  نیبر ا یگریجوابش گره د  هر

 ناراحتی گفتم: 

من برم بپرسم چرا  معلوم هست چی میگی؟  ؟ یچ یعنی»

؟«من یخواستگار اد یپسرتون ب د یذاری نم  

موضعش را تغییر داده و با لحن   ی کم امی ناراحت دیدن با

تری گفت: نرم   

به   گم یم  یعنی!  یبپرس ازشونکه تو  ستین نی نه! منظورم ا»

«.دنیحرفم گوش نم  

«کار کرد؟ یچ  د یبا ه؟یچ فیتکلحاال خب »  

مرا با خود همراه کند.  یکرد با مهربان یسع  

بذار. چشم! نوکرت هم   گریدندون رو ج گهیکم د  هیتو »

. اگه مادر  کنمیم شونی. باالخره راضکنمی م  درستشهستم، 

کرد تا زودتر  خودش پادرمیونی می  حل بود.  زیداشتم همه چ

 همه چیز حل بشه.«



ا کوتاه که زبانم ر تنها نقطه ضعف من در مقابلش بود  نیا

به    نگویم. اشکاری کم تا چیزی در برابر کوتاهی و  رد کمی 

تا مرا به   شد،یکه به آن متوسل م یالهیتنها وس  یعبارت

این  ،آورد ی. هر جا کم م مادر نداشتنش بود  سکوت وادارد 

  ری. من هم ناخواسته تحت تأث د یکشی م انیرا به م موضوع

قرار گرفته و مجبور بودم منتظر بمانم تا او  اشیینمامظلوم

  شیپ یوصلت بکند. گاه  نیبه ا یپدرش را راض ند بتوا

  هیبرده و با گر ریام شیپ  عاد یرا از م میهاکه گله آمد ی م

: گفتمی م  

«اد؟یب شیبرام پ یمشکل هی د یمن چقدر بدبختم! چرا همش با »  

: گفتی جوابم م در  

  هیگر  نقدری. ا کنمیدعواش م زنم،ی باشه! باهاش حرف م»

«نکن.  

گفتم:   ریبه ام ،میداشت ید یشد  یکه دعوا کباری یحت  

گله من رو بکنه. حرفاش رو باور نکن!   شتیپ اد یب خواد یم»

« .گهیدروغ م  

تمسخر گفت:  با  



  چی. ناراحت نباش! هید یم اد یرو   زایچ نیبه من ا یتو دار»

« بکنه. تونهی نم یغلط  

رفت و سالم    ری به سراغ ام عاد یروز بعد از رفتن من، م آن

  نیکه در حال بستن مغازه بود، کوچکتر ر یکرد. اما ام

جواب   ی به او نشان نداده و سرگرم کار خود شد. حت یتوجه

را نسبت به    ر یام فاوتیتی ب ی وقت عاد یسالمش را هم نداد. م

از من کرد.  تی شروع به گله و شکا د،یخود د   

هم  . من تا حاال دست کنهی م موونهیدختره داره د  نیبه خدا ا»

« روش بلند نکردم، اونوقت...  

مانع   تیو با عصبان دهیبالفاصله با خشم به طرفش چرخ ریام

 ادمه حرفش شد.

در  حق نداری دست روش بلند کنی! . یستیردش نتو مَ »

ودت رو  خ انگار رو سنگ ،کارات   نیمدت با ا نیضمن تو ا

خواست به او  میالمثل ضرب این با گفتن ) کردی. خیس

و  یاخودت را خراب کرده شتریب  تیکه با کارها بفهماند 

« .(یببر  شیاز پ یکار مثبت ینتوانست  

  ی برا عاد یمان و تالش مشدن رابطه ی رسم یمن برا اصرار

  باعث شد، یحت  .د ینرس ی اجه ی کردن پدرش به نت یراض



به اجبار   عاد ی. م ند ک رونیاو را از خونه ب تیپدرش با عصبان 

  کار یدوستانش ب انیم نیا در یساکن خانه خواهرش شد، ول

  نباری. ارساندند ی به گوشم م ید یننشسته و هر بار خبر جد 

از دوستانش به من گفت:  یکی حرف جدیدی شنیده و  

و مشروب خورد. خودم باهاش    د یکش شیهمراه ما حش عاد یم»

«.دمید  ک یبودم و از نزد  یتو مهمون  

موضوع را با او در   یخارج از تحملم بود. وقت گرید  نیا

  زی شده و به کل منکر همه چ  یگذاشتم، به شدت عصبان انیم

 شد.

کام خواستم    هیتنوع در حد   یبار بود و برا  هیفقط همون »

  زیعز زننی فا رو محر نیها از رو حسادت اامتحان کنم. بچه 

«. یکنی دلم. تو چرا زود باور م  

حرف چه   دانستمی نمشنیده بودم که  فاوت های متآنقدر حرف 

. گفت ی م ی زیچ ک یرا باور کنم؟ هر کس  یکس

سرگردان.   ان یم نیضد و نقض بود و من ا شانیهاحرف 

و  زنند ی ها را محرف  نیمن  ا بی تخر یبرا  گفتی م عاد یم

دروغ؟ من هم    یو چه کس د یگوی راست م یچه کس دمیفهمی نم

  خبری باز او  یموضوع با او قهر کرده و چند روز نیبابت ا



دوستانش  زبان هایی ازحرف  چه گفتم  ریبه ام  یبودم. وقت

:د ی شکشده و سرم داد  یبه شدت عصبان ام،هشنید   

ت قربون صدقه باردو  ای طهورا؟!هآخه تو چرا انقدر ساد » 

ذره عاقل   ه ی ؟یریگی قرار م  میره، وا میدی و تحت تأثیر

« باش دختر!  

را.   عاد ی از م یرا داشتم و نه تحمل دور ریام ی تحمل بدخلق نه

شرط   میروز به من زنگ زده و برا کیخودش  نکهیتا ا

 گذاشت.

ش رفتن مسافرت و من تو خونه تنها  خواهرم و خونواده»

تا   نجایا ایب ،یرابطه ادامه بد  نیبه ا یخوای هستم. اگه م

«. وگرنه دور من رو خط بکش.می آخرمون رو بزن ی حرفا  

.  مواقعاً شوکه شد با شنیدن این شرط و حرف از پایان رابطه، 

  چیدر سر دارد؟ فکرم به ه ی االتیچه خ  دمیفهمیاصالً نم

 او ت یاز ن ی ا. خدا شاهد است ذرهرفتی نم ییسمت و سو

  با رفتم،  ریام دنیآگاه نبودم. ظهر که به د  برای این دعوت

پنهان   زیچ چی طبق معمول که ه همیشگی،  یش یاند ساده همان

مو به گوشش   هرا مو ب عاد ی م  یهااز او نداشتم، تمام حرف 

 رساندم. در آخر اضافه کردم: 



کنارش بذارم.  برای همیشه   ،که اگه نرم برام شرط گذاشته »

ش تا درباره ادامه خونه خواهر رمب یعصر ازم خواسته

«. با هم صحبت کنیم مون ارتباط  

  ی بود، چنان با شتاب از رو دهینرس انیام به پاجمله هنوز

به عقب پرت شده و  یبد  یبا صدا یبلند شد که صندل یصندل

: د یکش اد یفر  

و تو هم غلط   همچین چیزی ازت خواسته  کرده جایب عاد یم»

«روش. یکنی م  

احساس کردم از این   و قرمز شده بود. د یکشی نفس م  یعصب

تکان   میجلو د یدستش را به تهد  فریاد گلویش خش برداشته.

 داد. 

  یبرا د یبا یاگه رفت  گم، یبار بهت م نیو آخر نیاول یبرا»

 رو هم   عاد یدور م د یبا  ی. در ثانیدور من رو خط بکش شهیهم

با این پیشنهاد خودش رو خراب    .یخط بکشاز این به بعد 

خوده.« کرد. اون دیگه به دردت نمی   

  قسم، خدا  وحدانیتبودم و به  ر یهمه خشمش متح نیاز ا

چه   تشیهمه عصبان نیا لیدل د،یگنجی نم املهیدر مخ یاذره

.د یکش  اد یدوباره فر د یاز من نشن یجواب یباشد؟ وقت تواند ی م  



 تا توی اون مخ دوباره تکرار کنم  ا یگفتم  یچ ید یشن»

« ؟زودباورت فرو بره  

  یبند آمده بود و تنها به تکان سر به معنا   میترس صدا از

از  شیهاو با خشم حرف  د یلرزی م  نطوریمثبت اکتفا کردم. هم

.آمد یم رونیدهانش ب  

  یحاال برا نیهم ،ی بازهم دور و برش بپلک یدار الیاگه خ»

خواد، با این دیگه دلم نمی  چشمام دور شو! یاز جلو شهیهم

 همه حماقت ببینمت!« 

  عاد یبا م یجد  یمرا مصمم کرد که به شکل  ر یام تیعصبان

 ی لیبعد از ظهر به او زنگ زده و خ نیهم یبرخورد کنم. برا

 محکم گفتم: 

  امیب تونمیماست. من نم  لی خواهرت عروس فام عاد یم»

آبرو برام   گهید  شه،یبد م  ی لیسر برسه خ  هویاونجا. اگه 

  هیاز  ؟یکنی تو چرا همش دس دس م فهممی. من نم مونهی نم

  یکار  چیاز اونطرف ه ،یمن رو دوست دار ی گیطرف م

  یا یب یتونی خسته شدم. اگه نم گهی. من د یکنی نم

ک و راست بگو تکل ،یخواستگار رابطه ما روشن   فیر 

«بشه.  



نشان   یگونه نرمش چیه د یفهم  نکهیکالمم و ا تیجد  باالخره

الزم را گذاشته و در جوابم گفت:  ر ینخواهم داد، توانست تأث  

قائله را ختم به    نیکه هر چه زودتر ا دمیقول صد در صد م»

و حرف آخر رو باهاشون  رم یامشب م  نیکنم. هم ریخ

«.زنم یم  

ممکن آنان را    قیبعد به منزل پدرش رفت تا به هر طر روز

که به شدت   ی کند. اما پدر ی راض یاستگارخو نیا یبرا

پسرش را نداشت؛  یهای نافرمان دنیبوده و تحمل د  یمذهب

بود،   ریبابت ارتباط با دوستان نابابش از او دلگ نیهمچن

او تحت   یخ یبا او نشد. قلب  ی نوع همکار چیبه ه یراض

  یبه حد  شانینرم نشده و دعوا  عاد یم یهاعجز و البه ریتأث

  یاز پدر، به رو یجانبدار یشدت گرفت، که برادرش به هوا

دوم   روز کردند. مارستانیب یو او را راه  دهی چاقو کش عاد یم

تنها شده بود، از فرصت   یالحظه یبرا  یشدنش وقت یبستر

زنگ زد. از او    ریبه ام مارستانی استفاده کرده و با تلفن ب

بگذارد.  انی که نگران نشوم، مرا در جر یخواست به شکل

و گفت:  ا من تماس گرفتهم ب ریام  

« کارت دارم. مغازه ایب»  



: دمیپرس متعجب  

«؟ یبگ یتونی هست که پشت تلفن نم ی چه کار»  

گفت: د یمکث کرده و با ترد  یکم  

«.مارستانیبردنش ب ،مسموم شده عاد یم»  

:دمی پرس ی نگران با  

« مارستان؟یکدوم ب»  

« .برمتی خودم م نجایا ایب»  

ی مرخصی گرفته و خود را  میر نفهمیدم چطور از خانم تاج 

  ه، اما حاضر بمرا رساند  مارستانیتا ب ر یامبه مغازه رساندم. 

را نداشت. قبل از   عاد یم دنیچشم د  گری. چون د نشد مالقاتش 

با   یخواستگار  یماجرا دنیکش شیگفت که بابت پ  یخداحافظ

چاقو خورده. با ورود  لیدل نی شده و به هم ری اش درگخانواده

با پدرش مواجه شدم. تا چشمش به من افتاد،   مارستانیبه ب

رفت. وارد بخش شده و دنبال   رونیب مارستانیبالفاصله از ب

ام شده و با دست  که شوهرخواهرش متوجه  گشتمی اتاقش م

را نشانم داد. یاتاق  

« .هیاتاق بستر نیتو ا عاد یم»  



  عاد یمن رو به م دنیبود و با د  ستادهیدر ا یهم جلو برادرش

 گفت: 

«.دنتیدختره اومده د»  

گفت:  تیشده و با اخم و جد   یعصبان عاد یم  

زنداداش. طهورا زنمه، خانممه! چه شما   یبگ د یبا»

« .تون بیاد چه نیاد خوش  

شد. با   ریاشکم سراز ،افتاد  در آن وضعیت چشمم به او تا

گفت:  و لبخند  ی مهربان  

مون که به بچه  مونهبرام می  ی ادگار ی هی نیناراحت نباش! ا»

«به خاطر به دست آوردن مامانش چاقو هم خوردم.  م،یبگ  

م رو ینگاهش کردم و وقت یکم ر    ی خم شدم که چسب س 

  یل ی. خد یرا بوس امقه یبرادرش شق یدستش را درست کنم، جلو

انداختم.   ر یو سرم را ز دهیآنها خجالت کش یاز حرکتش جلو

  .بود  و خونگرم  مهربان   اریبس ایرادی که داشت، اماهر  عاد یم

و محبتی که نیازمندش بودم   در کنارش احساس آرامش داشتم

. مدام مرا با لفظ خانمم به دوستانش کرد دریغ نثارم میبی

از   شتریاو ب  دم،ید ی را م گری کد ی. هر موقع  کرد ی م ی معرف

م دردسر  و برای ند ی ما را با هم بب یمبادا کس  ،من نگران بود 



رفتم، بعد   دنشیبه د  مارستانیروز که در ب  . هماندرست شود 

حالش بهتر   یاز ظهر مرخصش کردند. چند روز بعد که کم 

. میبا هم قرار گذاشت ابانیدر خ ییشده بود، جا  

  نجایتره. اخلوت یتو اون کوچه پشت می بر ایطهورا ب»

برادرات . به گوش نهی ما رو با هم بب و رد بشه  یکس ترسمی م

«.نهیالکاتبمون با کرامبرسه، اونوقت حساب  

با آرامش گفتم:  ،میزد ی که کنار هم قدم م  همانطور  

  ی. در ثان اد ینم  رونیش باز خونه یاالن که سر ظهره کس»

هستن، کمتر تو شهر   نیداداشام اغلب تو روستا و سر  زم

«.شهیم داشونیپ  

گفت:  یو با نگران د ییپای اطرافش را م مدام  

شانس که   و بهشون خبر رسوند. د یما رو د  یی آشنا هی د یشا»

 نداریم.«

خنده گفتم:  با  

که همه ما رو بشناسند. بعد   م یستیهم مشهور ن  نقدریا گهید »

«انقدر ترسو نباش! . میکنی م اطیهمه احت نیهم ما ا  



 چیبه ه خواد ی هات برم. آخه دلم نم من قربون او خنده یآ»

 یدوستت دارم. خودت شاهد بود  یلیاز دستت بدم. خ ی متیق

حاضر شدم به خاطرت چاقو هم بخورم، اما کوتاه   ی که حت

«.و محکم سر حرفم وایستادم ومدمین  

:دمی پرس ی نگران با  

کردی یه خرده جای زخمت  کاش صبر می   ؟یاالن بهتر»

«جوش بخوره بعد سر پا میشدی.   

  رسیدن به تو حاضرم  خاطر. به ستین  یزیزخما که چ نیا»

.«نمبک ی هر کار  

 با ناراحتی گفتم: 

و  ستادهیسفت و سخت وا نطوریپدرت ا شه؟یم  یحاال چ»

«م؟ یکار کن یچ د یبا اد،یکوتاه نم  

گفت: نانیجلو داده و با اطم نهیس  

دست ور   ارم،ی. تا تو رو به دست نامیمن هم کوتاه نم»

«.دارمی نم  

  یچیه ،د ید   مارستانیپدرت اون روز من رو تو ب یراست»

؟« نگفت بهت  



دستش گرفت.  انیخنده نگاهم کرد و دستم را م  با  

دختره  هیچشم بق  یشده! جلو حی پسره چقدر وق  نیچرا گفت ا»

« .بوسهی رو م  

چشمان گرد شده گفتم:  با  

رفت! از کجا   تا من رو دید از بیمارستانپدرت که  »-

«د؟یفهم  

خودش مأمور کرده بود که ما رو کنترل   یبه جاداداشم رو »

«کنه و بهش گزارش بده.  

 کنجکاو شده و پرسیدم: 

« دن؟ی ازت نپرس یزیتا حاال چ  ؟یچ ریدر مورد ام»  

به   ی گاه نیهم ی. براید بهشون گفتم تو ارشاد با هم همکار»

تون همد  . اونا با تو مشکل ندارن. د ینیبی رو م گریخاطر کار 

  ه یو  یدور دوستات رو خط بکش د یبا گنی. ممنممشکلشون 

« .یبعد به فکر ازدواج باش  ؛ی کن دایپ یکار درست و حساب  

شون گوش نمیدی؟«چرا به خواسته .زننی که نم یحرف بد »  

گفت: ی ناراحت با  



منتظر   طاقت ندارم .همه تحمل ندارم صبر کنم  نیمن ا»

و خاطرش رو  زهیکه برام عز یهست ی. تو تنها کسبمونم

. بعد به  امیدرب یکسی و ب ییاز تنها ی. تو باعث شد خوامی م

از راه برسه و   گهید  ی کی ترسمی بکشم کنار. م  یراحت نیهم

  زخم  خوب بشه   نیا یکم جا هی . بذار ارهیتو رو از چنگم در ب

هر جور شده   و سراغ بابام  رمیباشم. دوباره م اشتهجون د  و

«.کنم یسره م ه ی. کار رو کنم یم شیراض  

. بعد از آن هر  دمیرا د  عاد یبود که م ی بار نیآن روز آخر اما

داشتم   یاز طرف او شد و نه خبر ینه تلفن  ، چه منتظر شدم

سراغش   ،شناختمی از هر کس که م کند؟ی کجا رفته و چه م

دل  دیگر  هم که  ر یکردند. ام یاطالع ی همه اظهار ب . را گرفتم

  یبرا یکمک  گونه چ ینداشت و حاضر به ه عاد یاز م یخوش

از  از دوستانش  ی کیبعد از ده روز  نکهیدا کردنش نشد. تا ایپ

دلش به رحم آمد و گفت:  امقراری این همه پیگیری و بی   

کنه،   رونیفکر تو رو از سرش ب نکهیا یپدرش برا»

  چهار چشمی مراقبشن و خواهرش. شیفرستادش رفسنجان پ

«برگرده. ذارنی نم  



سقوط کنم که دستم را به دیوار گرفته   ،وا رفتم. کم مانده بود 

:دمینالو   

پاش   یو سنگ جلو کننی مخالفت م نقدریآخه چرا ا»

« ذارن؟ی م  

کار   .ناراحت بود  ،گشتی معتاد م آدمایبا  نکهیپدرش از ا»

. معتقد بود تا بخوان سر و سامونش بدن ثابت هم که نداشت

  بگیرن براش زن که یخوان زوده آمادگیش رو نداره و هنوز 

خواستن اول بتونه روی پای خودش می  .بده ی زندگ لیو تشک

.«، بعد قدمی براش بردارنبایسته  

ناگوار بود که دوباره   میبرا ی خبر به قدر نیا دنیشن تحمل

  یهاکه سال  یامارگونه یو ب ی برگشته بودم به دوران افسردگ

  چیه ی. ب وسیداشتم. افسرده و مأ ریبا ام یی قبل از آشنا

در عشق شکست   کردمی . آن روزها فکر میو دلخوش  زهیانگ

بودم. عاد یعاشق م  کردمیخوردم. فکر م   

  کنم،ی به آن اتفاقات نگاه م یشتر یحاال که با دقت ب اما

  .خود بودم یفرار از زندگ  راهی برای من تنها دنبال فهممی م

بود که  ام از خانواده آویزی برای نجاتدست برایم  عاد یم

  مانی. امروز پشو دندان آن را حفظ کنم چنگ اخواستم بمی 



از آنچه بر من گذشت. هر چند سخت، هر چند ناگوار،   ستمین

باید خدا را شاکر   به همراه داشت. میبرا یاریسب  یهااما درس

باشم که به طریقی از سر راهم برداشته شد و وصلتی 

اهل کار و زندگی   مردی نبود که چون صورت نگرفت.

گذرانی و تفریح بود و قطعاً . مدام دنبال خوشباشد 

توانستم در کنارش زندگی خوشی را تجربه کنم. اما آن  نمی 

فکر تشکیل  کردم و تنها به زمان به این چیزها فکر نمی 

،  کردمفکر می ام بودم.زندگی جدید و دوری از خانواده

ست  یب بعد از ازدواج او را به راه آورم. توانش را دارم کع

نادم و   یبا حالت  . ز بعد از رفتنش با من تماس گرفترو

گفت: پریشان   

به حرف پدرم گوش بدم. من بدون  شدم مجبور ! منطهورا»

هر  . بکنم  یکار چیه تونمو به تنهایی نمی  مکمک خانواده

« ...میرو فراموش کن گهیهمد  د ی. بای نشدنراض  حرفی زدم،  

  اد یرا به  شیهاگفت. حرف  ی گرید  یزهایچه چ دانمی نم

 یهااز دستم افتاد. حرف  ی ندارم. دستانم شل شده و گوش

. دانستمی م  افتهی انیخود پا یرا برا ی. زندگدمیآخرش را نشن

به   یاجازه مرخص ،د یحال خراب مرا د  یصاحب کارم وقت

در   ی کم هدفیو ب ارادهیزدم. ب  رونیمن داد. از مغازه ب



چطور شد که به سمت داروخانه  دانمی . نمدمیچرخ هاابانیخ

چه   ستیخاطرم ن ی . حتدمی بسته قرص خر نیرفته و چند 

داشتم....   می . فقط تصمدمی خر ییهاقرص   

بروم.   ریام دنی بار به د  نیآخر ی خود گفتم بهتر است، برا به

رفته و هر بار با   دنشیبارها به د  عاد ی از م یخبر ی در مدت ب

و از زور    شد یحرف زدم. چشمانش قرمز م شیبرا هیگر

آن   یکه جا  فشرد،یرا چنان در دستش م ید یجا کل یناراحت

بروز   جازهاش ا. اما غرور مردانهماند ی م ی کف دستش باق 

اش شدم. چند  . وارد مغازهداد ی نم یاشک ختنیر  ایو   یحرف

مرد آنجا بودند، او هم سرگرم صحبت بوده و متوجه حال   

خواست مطلبی را برای آنها روی کاغذ  میزار من نشد. 

همانطور که  بنویسد اما هر چه گشت خودکاری پیدا نکرد.  

بود، بدون نگاه کردن به من گفت:  گشتن مشغول  

« طهورا خودکار همراهت هست.»  

.  اورمیب خودکاری درکرده تا   فمی دست در ک حواس ی هم ب  من

ها از  قرص  ختنیآوردن خودکار همزمان شد با ر رونیاما ب

  عیشان کف مغازه. دوال شدم که سرو پخش شدن فم یک

و چطور او زودتر از پشت   یک دانمی شان کنم؛ نمجمع



ها را در  طرف رساند و قرص  نیخودش را به ا خوانشیپ

با نگاه به   .میستاد یهم ا یدست گرفت. هم زمان هر دو روبرو

دستش را   د که با چه نیتی آنها را خریدم.آن همه قرص فهمی

به   یمحکم  یلیباال برده و در حضور آن دو مرد چنان س

آزار دهنده  ی . سکوتد یگوشم خواباند، که برق از سرم پر

  پس کس جرأت شکستنش را نداشت.  چیبرقرار شده بود که ه

باالخره خودش سکوت را شکست و با خشم و   یاز اندک

گفت:  ،برافروخته یصورت  

«؟یر یم یامروز ظهر کدوم گور»  

: دم یبه دو طرف تکان داده و با عجز نال یسر  

«!دونمینم»  

شماره خانه   خودشبه تنها کسی که اعتماد داشت ستاره بود. 

  ی نیستاره را  گرفت و اطالع داد به آنجا خواهم رفت. ماش

ته و  را گرف می بازو تیکرد. با عصبان امیگرفته و راه میبرا

ه ل داد.  نیمرا داخل ماش  

هیچ جا حق   تا بهت زنگ بزنم.  همونجا بمون گم شو»

« .بری تا وقتی بهت زنگ نزدم ،نداری  



کرده و سر ساعت دوازده به من  لیزود مغازه را تعط یلیخ

زار   دم،یرا از پشت تلفن شن نشیغمگ یصدا ی زنگ زد. وقت

 زدم: 

«حاال باید چی کار کنم؟ امیر!  رم یمیدرد م نیمن از ا»  

سپس با   دادن. یآرام کردنم، اول شروع کرد به دلدار یبرا

گفت:  ی مهربان  

. به  یباش شینمرده، تا تو دوم  زایچ نیاز ا یشک یتا حاال ه»

تونی  می  . این درد کمرنگ میشه وی شیمروز زمان خوب م

« .باهاش کنار بیای  

شروع کرد، به   برای آرامش دادن به من بود که روز آن تازه

داشته و داستان   یاز سرباز شیکه پ ییماجراها حیتوض

که چطور به   نیشرح داد. ا می عاشق شدنش را مفصل برا

را    زیبار همه چ نیخواهر دوستش دلبسته و عاشقش شد. ا

که   ییهااز ناگفته  یار یکرد، به اضافه بس فی تعر م یکامل برا

وقت دلش  چیکرد. با وجود آنکه هی بار بازگو م نیاول یبرا

فاش کند، اما   ی کس یرا برا اشی اسرار زندگ خواستی نم

  ییهاپرده برداشت و ناگفته از رازهایی آرام کردن من یبرا

کس از آنها خبر نداشت.   چیکه ه را به زبان آورد   



  م،یماهه خوند   شیش ت یمحرم غهیص هیش با اجازه خانواده»

که    می. بگذرمیبا هم رفت و آمد داشته باش م یکه راحت بتون

 نیبود و به خواست مادرش ا یپدرش همچنان ناراض

 ومد یش موقتا از راه مدرسه یانجام شد. بعض ت یمحرم

تا مدت   شمی پ ومد یمدرسه م  ی به جا  یگاه ی مون. حتخونه

داشت و خودش   یعاشق یادعا  یلی. خ م یبا هم باش یتریطوالن

و ارتباط نشون  یدوست نیاق و عالقمند به ادامه ارو مشت

تموم نشده   یماه لعنت شیکه هنوز او ش ی بار وقت هی. اما داد ی م

پسر موتورسوار  هیاون رو همراه  یدرخت هی  ه یسا ریبود، ز

  مبه  یچه حالوقتی دیدمش، لحظه فکرش رو بکن   هی. دمید 

مواجه   یا صحنه  نیبا همچ یمن بود  ی. تو جاد دست دا

«؟یکرد ی کار م یچ یشد ی م  

بودم که   جیگ  یجوابش شانه باال انداخته و به قدر در

. ند یبیمرا از پشت تلفن نم  دمیفهمی نم  

«!دونمینم»  

پس  ؟یشکست خورد  عاد یبا از دست دادن م یکنی تو فکر م »

اون  دمیبعدها ازش پرس یاونها؟ وقت دنیبگم با د  ی چ د یمن با

و رفته بودم که   میبود؟ گفت قبالً با هم دوست بود  یک



  انیپا اماو صحنه بر دنیرو تموم کنم. اما د  مونیدوست

رو بده و  نشون به خدا که جزاشوفقط سپردم  .بود  مونهرابط

بعد از قطع ارتباطمون  ی. مدتدمیسپردن رو هم د  نیا جهینت

رو   ی برادر افسانه که سال آخر رشته پزشک دم،یشن

. اما  کننی فرار م ،که عاشقش شده بود  یبا دختر گذروند،ی م

و بعد از چهار روز جسد  شنیتو راه دچار صانحه م

. کننیم دایشون رو پسوخته  

 ی مشکالت ،یاوضاع داغون روح نیفکرش رو بکن تو ا حاال

ود. به کل خونه  که پدر و مادرم با هم داشتن هم اضافه شده ب

رو نداشتم. چه   ی زیچ چیکس و ه چیشدم. حوصله ه نینش

  ق یپدرش که من رو ال یهارو با حرف ییهاو خفت  یخوار

  مپدرم ه یهای اخالقد تحمل کردم. ب دونستیشون نمخونواده

  یکسیو ب  یی علت شده بود و به کل احساس تنها د یمز

.کردمی م  

  ی رو بهم معرف ی از دوستام دختر ی کیمدت که گذشت  هی

  شتریکه ب ی . بعد از مدترونیب  امیافسانه ب فکر کرد تا از  

  ی. حتشمیباهاش آشنا شدم، احساس کردم دوباره دارم عاشق م

اومد سراغم و  یپسر  هیروز  ه ی. اما شیخواستگار م یرفت

به کل من رو از   گهیمسئله د   نی. استیگفت اون دختر ن



شون انتقام  از همه خواستی کرده بود و دلم م زاریب ختراد 

بشه. فقط   دایهم ممکنه پ ب یکه دختر نج کردمنمیباور   . رمیبگ

کس   چیبه ه  گهیفرشته بود و قبولش داشتم. د   هیمادرم برام 

  یگیها باز هم م حرف  نیاعتماد کنم. حاال با تمام ا تونستمی نم

«؟یتو بدبخت  

اش جزییات زندگیبا شرح  .هایش را قبول داشتمحرف 

توانسته بود مرا از آن حال و هوای ساعاتی قبل دور کند. اما  

که  ها ببرم. چه نقشه اد یرا از  عاد یم توانستمی نم  یراحت نیا به

حال همه را باید  .میبود  دهیمان کشمشترک  یزندگ  یبرابا هم  

کردم؟فراموش می   

« .رمیمی من م  . درد رو تحمل کنم نیا تونمی من نم»  

گفت:  تی قاطع با  

 خوامی نم گهی. د ی کن ی سع د ی! بایفراموش کن د ی ! با ی ریمینم»

به کارها و   یحق ندار گهی. د ی ازش ببر یاسم وقتچیه

« .یخاطراتش فکر کن  

:دمینال  

«تونم؟یسخته! چطور م   یلیسخته! خ»  



گفت:  د یاز قبل و با تأک محکمتر  

از دهنت   عاد ی اسم م یحت گهی بار د  هی. اگه  یآسونش کن د یبا»

تون به هم افتاد و با هم  وقت متوجه بشم چشم هی ایدر اومد 

! دور من رو ی فراموش کن د یبه کل من رو با د،یروبرو شد 

  تیتو زندگ ینام  ریبره ام ادتی د یکالً خط بکش. اصالً با

« بوده.  

قرار دهد، چون من  ری چطور مرا تحت تأث دانست ی م خوب

و من   زد یحرف م نطوریاو همرا نداشتم.   دنشیهرگز تحمل ند 

هیچوقت ندیده بودم آنطور که برای من   .ختمیری تنها اشک م

در مورد خواهرانش چنین رفتاری   .کشید خط و نشان می 

 داشته باشد.

بعد   ؟یشینم یرت یهمه غ نیخواهرات ا یپس تو چرا برا»

«؟ینکیم امر و نهی همه  نیمن ا یبرا  

شون  سرشونه و مراقب  یباال  م پدر و مادر نکهیا یبرا»

  رن؟یو کجا م  کننی کار م یچ  که نداره یهستن. به من ربط

برادرت باشم. تو خودت   که من ی اما تو خودت انتخاب کرد 

 . اما اونا من رو انتخاب نکردن.یناموسم باش یخواست

خوان حواسم بهشون باشه.«نمی   



  یهمه محبت  نی بره ا ادمی  ،یچطور از من انتظار دار ریام»

تو گوشم   که  ییهاهمه دوستت دارم  نیبه من داشت؟ اکه 

یم.  هم انتخاب کرد  یلباس عروس یم،با هم رفت ی؟ ما حتخوند 

 مگه راحته فراموش کردن این چیزا؟« 

  ی برا ا ی یبهش فکر کن یارزش نداره که بخوا یاون حت»

  ه یبراش گر یبخوا  نکهیچه برسه به ا ؛یرفتنش ناراحت باش

اتفاق افتاد. اگه   نیکه ا یآورد . شانس یکن  یو زار

. با  یشد یم  نیتر از ابدبخت  یباهاش ادامه بد  یخواستی م

  د یبا ،یکرد  ف یبرام تعر عاد یمدت از م نیکه تو ا ییزایچ

  ی صورت نگرفت و اتفاق بدتر یکه وصلت  یباش حالخوش

« .فتاد ی برات ن  

امیر به خوبی او را شناخته و برای همین دل خوشی از او 

قیدش را بزنم. اما   ،خواستاز من می آن اواخر مدام. نداشت

هایش مرا پایند خود کرده کالم دلنشین و ابراز محبت با میعاد 

های که سالیان سال تشنه شنیدنش بودم در گوشم  حرف  بود.

کرد.  کرد. محبتی که در حسرتش بودم نثارم می نجوا می

که اینها   ناز ای اش کرده بود و غافل بودمها مرا وابستههمین

بود که    بیترت  نیبه ا نشیند.ست که زود به عرق میتب تندی 



داشتم و   عاد یکه در ابتدا با م ییهای و شاد  هایدفتر عمر خوش

با او باالخره بسته شد. میهای بعد هم دعواها و ناراحت  

و   د یناام فردی. آشفتهو  یعصب یشدم به آدم  لیتبد بعد از آن 

  یحت ،ی که داشتیهای و بد  های با همه خوب عاد یسرگردان. م

به    اما ،مد یشنمیمعتاد شدنش  رداواخر در مو  نیکه ا یعاتیشا

  نینجاتم از ا ی برا یاو، راه یبسته بودم که با همراه د یاماو 

ام. به او دلبسته بودم و او هم بارها به من  کرده دایخانواده پ

که   ریابراز عالقه کرده و با من مهربان بود. برخالف ام

را   لشیآشکارا م تمایلی به نشان دادن احساساتش نداشت،

بافته   اهایرؤ امندهیآ ینشان داده و من برا یزندگ لیتشک یبرا

تمام   شدن ازرها  یخواهد شد برا یپل کردمی بودم. فکر م

 شد یم لیخود او تبد  د یشا  ن بودم که. اما غافل از آمیهایبدبخت

. امیتمام فصول زندگ یبرا  ،های از بدبخت گرید  ی کیبه   

چاه   کی ، خودشمیهای من در عمق تمام بدبخت  یبرا عاد یم

 خود  مرا از گذشته تا د تبدیل به پلی ش که قی عم یبود. چاه

.  امندهیآ یخوشبخت به رسیدن یشده بود برا  راهی . کنمجدا 

با   از آن پس و هداد  رییرا تغ  دگاهمید  تجربیاتی که با او داشتم،

حق با پدر   دمی. فهمکردمی دقت م اطرافیانمبه   ینگرش بازتر

. تازه  د ید ینم  یزندگ لیبود که او را هنوز آماده تشک عاد یم



که تا آن  از دوستان نابابش باز شده بود  یبعض یچشمم به رو

به   آنها . گرچه اغلبشان نشده بودمروز چشم بسته و متوجه

به   ،شکل گرفته بود  ماننی ب  یکه زمان را  یارتباط جیتدر

از دوستانش که از قضا   یکیاما  .سپردند ی م  یدست فراموش

  ی هر از گاه  .نداشت یتر بود، قصد فراموشاز همه قالطاق

مرا  که  نیپراند. هر بار همیم یسبز شده و متلک سر راهم

. گفت یم  یز یچ ک ی دید،ی م کشینزد   

« حالش خوبه؟ ؟یخبر دار عاد یاز م جلیل یراست»  

 ستادهیکه کنارش ا شانمشترک از دوستان گرید  ی کیهم  جلیل

را برانداز کرده و بدون نگاه گرفتن    میبود، با خنده سر تا پا 

 از من جوابش را داد. 

«من از کجا بدونم؟»  

کرد.  در کمال پررویی و قاحت با نگاهش اندامم را رصد می  

خالصه   .میهستکه ما  ،ستین  عاد ی. م م یدر خدمت باش یآبج»

« باشه! یکار  

تا دست از سرم   رمیبگ شاندهیبودم سکوت کرده و ناد  مجبور

از من را   یقصد خواستگار   شخصی کباری  یبردارند. حت

از   ی. وقتکرد ی م یزندگ عاد یداشت و خواهرش در محله م



  لیدل نیبرادرش آگاه شد او را منصرف کرد، تنها به ا تین

 وستانشاز د  یام. ظاهراً تعداد دوست بوده عاد یبا م یکه زمان 

صاف و ساده   یبه قدر عاد یدر محل نداشتند و م یآوازه خوب

. البته به خاطر  گرفت ی آنها قرار م ریبود، که راحت تحت تأث 

اواخر  آن اما ،را کنار گذاشته بود  دنیکش گار یس یمن حت

خدا را شکر کنم که    د یکرده بود. حاال با  رییتغ  یکم

تا   شیامدهایگرچه پ   افت؛ی ان یپا یمشکلبدون  مانیدوست

آشنا   نیاز مضرات ا گرید  ی کیماند. از جمله  یها باق مدت

بود. ری دور شدنم از ام ،عاد یشدن با م  

ً یتقر که متوجه   گذشتی م عاد یمن و م یی از آشنا یدو سه ماه با

با من را از سر   ییاز آشنا شیپ یهای دخترباز ریام ،شدم

شده بود،  یاگرفته و به همان روال سابق برگشته. انگار عقده

و در   ی اش مثل مطب دکتر به صورت نوبتکه مغازه یطور

به    بعدهابه دختران متفاوت اختصاص داشت.   یساعات خاص

انتقام رفتن مرا   خواستهی م قی طر نیبه ا د یفکر کردم، شا نیا

داشت؟ اما  یچه مقصود  دانمی . نمرد یبگ گریاز دختران د 

: گفتیم شیهاحرف  یالبال  یگاه  

«برام ندارن. یارزش چیدخترا ه»  



 اد یپشت سر هم و رفت و آمد ز یهاهمه تلفن نیبه ا یوقت

: گفتی در جوابم م کردم،ی دخترها اعتراض م  

سر کار   نکهیپس ارزش ا  کنن،ی دخترها بهت وفا نم یوقت»

«گذاشته بشن رو دارن.  

از   شیخودش متوجه  شد، که توجه من به او ب یاز مدت بعد 

از موضعش عقب   ینکته باعث شد کم نی است. هم عاد یم

اما در عوض اغلب در خود فرو رفته بود. در   ،کرده ینینش

ودم، سهم من  دوست ب  عاد یکه با م یتمام مدت شش هفت ماه 

زدن   تاریگاو در حال  دنیتنها د  ر، یبا ام میدارهاید  ی از تمام

کردم که وقت کمتری  و گالیه می  زدمی م  یبود. اگر هم حرف

: گفتی در جوابم م  گذراند،با من می   

با اون   شتر یکن ب ی. سعیهست گهیتو متعلق به کس د »

« .یباش  

به خوبی درک  سکوتش راحرف  ،رفتم دنشیزمان به د  هر

  یها. آهنگ دمیشنمی در هم شکستنش را  یصدا کردم.می 

با خود همراه   ناگفته  هزاران حرف و نواختی که م ینیغمگ

 دانستی کس جز من نم چی. هدمشیفهمی که تنها من م ؛داشت

باری آنکه   روز کی ها چه نهفته است. زدن تار یگ نیدر دل ا



که نسبت به   یاز احساس شیبرا کمی به او دلداری داده باشم،

حرف زدم.  تمداش عاد یاو و م  

  عاد یخواستن و دوست داشتن  من نسبت به تو با م ،ریام»

از   شتر یب یلی. خخوامی م گهیجور د  هیمتفاوته. من تو رو 

«. ستین  سهی. اصالً قابل مقاعاد یم  

را خواند. از   ب یشبم« از حب ی جوابم شعر »من مرد تنها  در

که   ینسبت به او گفتم. شعر »به راه  میهایو دلتنگ هایخوب

متوجه   که جیرا خواند. به تدر ن یبرنگشته« از مع  یکس ی رفت

، او هم  دهمیاختصاص م از وقتم را به او  یشتر یشد زمان ب

بود که با   یانروز اواخر دور ک ی. اش را تغییر داد کمی رویه 

  تار یگ غرقشان رفتم که او را به خانه  گذراندم،ی م عاد یم

نشسته و گفتم:   وترشیکامپ  ز ی. پشت مدمید  ،زدن  

.«دمیو به دوست نرس  دمیبر  اریاز »  

صورتم راه گرفت.   یاشک رو صدای چشمانم را بسته و ب

را کنار   تارشیگ ی ک دمیشده بودم که نفهم  محو دنیایشچنان 

  ستادهیما ا یخواهرش که کنار در به تماشا یگذاشت. با صدا

و خواهرش تنهایمان  کمی که گذشت  چشم باز کردم. ،بود 



فروغ فرخزاد را   یاز شعرها ی کیبعد از مدتها  گذاشت،

.گر« یخواند. شعر »تولد د  میبرا  

ستی تنهائ  کیکه به اندازه   یدر اتاق  

من دل  

عشقست  کیبه اندازه   که  

نگرد یخود م یساده  خوشبخت یهابهانه  به  

ها در گلدان گل  ی بایزوال ز به  

یامان کاشته که تو در باغچه  خانه   ینهال به  

های به آواز قنار و  

خوانندی پنجره م کیبه اندازه   که  

...آه  

نست یمن ا سهم  

نست یمن ا سهم  

من،  سهم  

رد ی گی آنرا از من م یاپرده ختنیکه آو ستیآسمان  

پله  متروکست کی رفتن از  نیمن پائ سهم  



و غربت واصل گشتن یدگیدر پوس ی زیبه چ و  

هاستدر باغ خاطره  یمن گردش حزن آلود  سهم  

:د یگویجان دادن که به من م یدر اندوه صدائ و  

دارم«یم وستد  را تی»دستها  

گفت:  یعصب یاخنده بابعد از تمام شدنش   

ما جور در   یبود! چقدر با حال و هوا یقشنگا !عجب شعر  »

«.اد یم  

به من بفهماند، چه قصد و   خواستی در لفافه م ینوع به

شعر داشته و مرا به فکر کردن   نیاز خواندن ا یمنظور

 زد،ی که پشت پرده م ییهاوادارد. من عادت داشتم به حرف

  کشان را دربه آنها پرداخته و مفهوم ترقیو عم شتریتا بعد ب

  ار  بیحب «یمرداب یها. بعد از آن هم شعر »خرچنگکنم

کامالً   ی باالی سرم کهخدا قسم بهگذاشت.   میبرا

  ی اما جرئت نداشتم حرف کردم،ی را حس م اشی سردرگم

از دست دادن   مت یسؤالم به ق نیکوچکتر دم یترسی بزنم. م

دست مرا پس میزند و با  فهمیدم با می  تمام شود. اشی شگیهم

کشد. میان این خواستن و نخواستن اسیر شده بود و پا پیش می 

هرگز پی نبردم چرا حرف دلش را به زبان نیاورد؟ شاید 



افسانه ابراز عالقه  ترسیده بود. شاید همان یکباری که به 

؛ که  و به بدترین شکل ممکن جواب گرفته بود کرده بود 

ا دوباره تکرار کند.ای رحاضر نبود چنین تجربه   

کردم. هزاران بار   هیبه خانه رفتم، تا صبح گر  یشب وقت آن

 که به زیبایی و با احساس برایم خوانده بود، شعر فروغ را

را گوش  بیترانه حب کسرهی کردم.  ی خود خواندم و معن یبرا

اش زار زدم. باالخره طاقت  هر کلمه یدادم و به وللا قسم برا

  ،یصمد  یاز دست داده و صبح که به مغازه رفتم، به آقا 

زنگ    ،شناختی ما را م یوهر د  ی استاد شعرمان که به خوب

.  دانستیم  ریدر مورد من و ام ییزهایچ  ش یزدم. کم و ب

تا راهی   کرده و از او کمک خواستم ف یتعر ش یماجرا را برا

ر جوابم گفت:. د پیش پایم بگذارد   

  ی چه فکر دونمی ! نمرهیداره. متغ  یاخالق به خصوص ریام»

ممکنه به   ، ینشون بد  یالعملعکس هر کنه؟یبا خودش م

عمل  یدونی. هر جور خودت صالح می بست برخورد کنبن

«کن.  

و اون  نیچه کنم که از ا دونستمی : »اگر مدمیدل نال در

  دونم؟«ی نم یز یچ ی عمل کنم وقت یچه جور دم؟یپرسی نم



کمک   توانمی م ی از چه کس دمیفهمی سرگردان بوده و نم

با   شناختند،ی را م  ریکه من و ام یدوستان نیدر ب یحت  رم؟یبگ

متفاوت به من گفتند، که   زی چ ک یهر کدام مشورت کردم 

کرده بودند. جم یگ بدتر  

  یباز هم اما و اگر  خواهدت،ی او م گفتند ی م ی اگر بعض یحت

شده  ی پرگار  ه ینداشتم. مثل پا شیبرا یبود که جواب انیدر م

مست   رهیدا نیو در ا دهیکش یا رهیبودم که با مداد دور خود دا

 دانستمی نم چی و ه دمیچرخیو سرگردان به دور مرکز آن م 

به حرف   یزمان بود، نیا بشیع  نیبزرگتر ریبکنم؟ ام  د یچه با

گذشته بود. مانیکه آب از سر هر دو آمد ی م  

مشغول   یبا دختر  دمیاش شدم، د روز که وارد مغازه کی

رفت.   رونی کرده و ب یصحبت است. با آمدن من خداحافظ

  رونیدختر قفل شده بود، بعد از ب یهمانطور که نگاهم رو

: دم یپرس تیرفتنش با عصبان  

«کار داشت؟  یچ نجایا هدختر نیا»  

  یناراحت شده و همانطور که از رو زمیلحن عتاب آم  از

را مرتب کند، بدون  شیرو یجلو یهاتا نت  شد یبلند م یصندل

 نگاه کردن به من جواب داد: 



!«به تو چه؟»  

: دمیتوپ یبا همان حالت عصب باز  

  د یبست خوردم بس نبود؟ تو هم بامن رفتم به بن   !به من چه؟»

«تا سرت به سنگ بخوره؟ یبر  

همه خشمم. سر بلند کرده و با   نیشده بود از ا بمتعج

گفت:  یدلخور  

« بارون کن. ری بعد آدم رو ت ه؟یچ انیاول بپرس جر»  

گفتم:  یلحنم را نرم کنم و همانطور با تند  نتوانستم  

« به تو چه؟!  ی ! گفتدمیپرس»  

بود. ریغمناک و دلگ شیصدا  

!  یکرد ی محاکمه م یندونسته داشت ،ید یکه تو پرس ینطوریا»

«؟ی. خب که چ دمیم اد ی  تاریبهش گ ،شاگردمه  

و خصمانه گفتم:  مشکوک  

تون که به استاد و کردن یمدل حرف زدن و خداحافظ»

«.خورد ی نم یشاگرد   



بود.  لشیو مشغول جابجا کردن وسا نییسرش پا همچنان

.دهد یم حیرا توض یاپا افتاده شی مسئله پ ییگو  

چند نفر رو همراه خودش آورد که من رو   یچند بار»

من رو به دوستا و   خواد ی م  د یشون بده. فکر کردم شانشون

روز حرف از دوست داشتن  هی  نکهیکنه. تا ا یآشناهاش معرف 

ت. «و خواستنم زد. من هم بهش گفتم برو بابا دنبال کار   

در هوا تکان دادم. یرا کج کرده و دست سرم  

«اونوقت اون هم قبول کرد؟ ؟یآسون نیبه هم»  

جواب داد:  یخونسرد  با  

«کار کنه؟  ی چ یخواستیآره! م»  

نگاهش کردم.  نانه یزبیر  

 ست؟ین تونن یب یشتر یب زیبوده؟ چ نیهمش هم یمطمئن»

«حرفات رو باور کنم؟ یانتظار دار یعنی  

گفت:  انیتعصب با  و هباال رفت شیصدا یکم  

حرف آخرت رو اول  . چونیرو نپ  هیقض یخود یطهورا! ب»

 یخوای م یرو که قراره من بدونم رو بگو! چ  یبزن. اون

«؟یبگ  



گذاشته و خود را به او  شخوانیپ یرا از آرنج رو دستم

کردم.  کترینزد   

نشسته   ،که زن داشت یمرد   ه ی یپا  ری ز یمدت هی یدونیم»

؟« بود و دو سال هم با هم بودن  

. ماتش  ستاد یساکت و صامت ا یالحظه ،امتمام شدن جمله با

که گذشت   یسخت بود. کم شی برا میهابرده بود. باور حرف 

داشت خود را  یشده بود، اما سع یعصب اریبا وجود آنکه بس

:د یلرزان پرس یینشان دهد و با صدا یعاد   

« ؟یدار لیحرفات دل یبرا»  

به چشمانش زل زده، محکم و   م یمستق و درهم  ییهااخم  با

گفتم:  یجد   

«ه! البته!بل»  

بار   نیگذاشته و ا شخوانیپ  یرا رو شیهم مثل من بازو او

:د یپرس  با شک و تردید او بود که   

«ه؟یحرفا چ ن یراستش رو بگو! هدفت از ا»  

. شوندمیخودم  با هم د  یبار با چشما نیمن چند  گمیبابا م»

«.شناسمی رو کامل م هدختر نیا  



  کرد می  یچند سع ، هر سست شد  میهاحرف  دنیبا شن ریام

در مورد آن دختر  ریبا خواهر ام ینشان دهد. وقت الفش راخ

داشت   میبه او عالقمند شده بود و تصم دمیحرف زدم، فهم 

من   یهابا او برقرار کند. ظاهراً حرف  یو رسم یارتباط جد 

بعد   یزهاانداخت. رو د ینبوده و او را به شک و ترد  ر یتأثیب

.د یپرس ییهامن سؤالباز هم در مورد آن دختر از   

راستش رو بهم   خوامی م  پرسم،ی ازت م یزیچ هیطهورا »

« .یبگ  

«؟یداشت یبود؟ چه منظور ی گفتن او حرفا چ  یبرا لتیدل»  

بهت دروغ بگم؟ به جان تو که   ام یب د یبا  یچ ی من برا ریام»

در مورد  ، یهست ایدن نیکسم تو ا نیزتریعز یدونی م

.  قتهیحق نیهام عکامل دارم. همه حرف  نانیشون اطم بطروا

«که صحت داره. دونمی هستم و م  ان یکامل در جر  

جا   نیبه هم  ریام ی لجباز یبه عبارت   ایو  یناراحت هیقض اما

  یشد، بعد از مدت د یناام ریاز ام ی ختم نشد. آن دختر هم وقت

از قبل ادامه  شی ب  یحت ریام یهای دخترباز  یول  .ازدواج کرد 

عامل   یبه راست ایبود. آ دهیداشت. از همه کس و همه جا بر

  یشده بود که حت یمن بودم؟ طور شیهایسرگردان نیا یتمام



آنجا تق و لق مانده  یو تمام کارها  رفت ی به ارشاد هم کمتر م

و مادرش  د یخوابی از شبها خانه دوستانش م یلیبود. خ

. گرفت ی سراغش را از من م  

  یبهش بگو مگه تو خونه و زندگ ،ید یرو د  ریاماگه »

«؟یو اون بمون  نیخونه ا یشبا بر  د یچرا با ؟یندار  

اصالً به  یول  زنم،ی باهاش حرف م یلیمامان باور کن خ»

  یداره لجباز یچش شده و با ک فهمم ی . نمدهیحرفم گوش نم

« کنه؟ی م  

ارشاد بود و بنا به گفته   یزدی که سر و تهش را م  یریام

مراسم فوت   ی برگزار لیآن هم به دل کبار،یخودش فقط 

ها  مادربزرگش به ارشاد نرفته بود؛ حاال همه کارها و کالس

خودش را هم   ی حت ییرا در ارشاد رها کرده بود. گو

  که مرا از منجالب نجات داده و یریفراموش کرده بود. ام

که مرا بزرگ کرده و به   ی ریبود. ام تهساخ دوباره از نو

شده بود که راه  ایورطه ریاوج رسانده بود. حاال خودش اس

نداشت. یی به جا  

  نیکرده بود؟ او که مرا از ا ری گ نییخودش همان پا چرا

 ریچرا حاال خودش اس ترساند،یو م داشتیکارها برحذر م 



  یشانیو پر  یسرگردان نیحقش ا ریگرداب شده بود؟ ام نیا

و در خود  یوانگیکورم کرده بود؟ د  عاد یعشق م  اینبود. آ

را   شیهایحوصلگ ی و ب یبداخالق دم؟یرا ند  ریشکستن ام

در کدام اوج بودم که او   شناختم،ی من که خوب او را م دم؟یند 

  کسیبیو   ی که مرا از سردرگم  یرا فراموش کردم؟ کس

 توانستمی داشت. نم ازینجات داد، حاال خودش به کمک من ن

خود ساخته   یکه برا  یو او را در حصار دهیرا د  اشیآشفتگ

تنها بگذارم.  ،بود   

  یمرده متحرک   ییگو ، رفتم دنشیاز چند روز که به د  بعد 

از اشک آن را   یاه یو تنها برق چشمانش که ال ستادهیمقابلت ا

  ی به قدر کرد ی فکر م  ری. امکرد ی م ییخودنما ،پوشانده بود 

  ی گریکرده، که هرگز به کس د  راب یز عشق و محبت سمرا ا

حجم قلب و    ی تمام دانستیخوب م  یلیفکر نخواهم کرد. خ

و ارزشمند   زی عز م یبرا یمغزم را تنها او پر کرده و به قدر

  د ی. شاخوردمیجانش را قسم م   میهااثبات حرف  یبود، که برا

  ادمی . ماندمی منتظر م  گرید   یکم  د یبا د یمن عجله کردم. شا

گفته بود. هیبه سا کبار یهست   

« .اد یها و دخترها بدم ممن از همه زن»  



: د یپرس هیسا  

«؟یپس طهورا چ»  

در جواب گفت:  ریام  

« .کنهی فرق م  هیطهورا با بق»  

کند و من   انیخواستن را ب نی بود تا ا یاو منتظر فرصت د یشا

عالقه من    زانیاز م  ریفرصت را به او نداده بودم. ام نیا

  یبه کس یروز کرد ی نسبت به خودش مطمئن بود و باور نم

او رفته و از  شی پ هیبا گر  ی. بارها شده بود، وقتشمیند یب گرید 

در جوابم گفته بود: کردم،ی م  هیگال عاد یم  

«.ی . عجله کرد یخودت خواست »  

: گفت ی و با حرص م د یکوبی م واریمشت به د  ی گاه یحت  

رو که   یزی! با عجله کردن اون چیعجول شهیهم»

« ؟یبه دست آورد  ،یخواستی م  

  ،من بودم که با عجله کردنم نیبود و ا ریواقع حق با ام به

شاید شرایط  باعث شدم او نتواند به موقع حرف دلش را بزند. 

اش به زبان  هیچ وقت حرفی از عالقهبرایش فراهم نبود که 

که  ر چه  هدانم! . نمی مناسب بود  ی . شاید منتظر فرصتنیاورد 



تحت  فشار    من تنها  گذرد.دانستم در سرش چه می، نمی بود 

بودم. حاال   یدنبال راه فرار ،یو جو  نامناسب  خانوادگ طیشرا

به  ایآ دانمی نم یحت  کنم، ی فکر م  بعد از گذشت سالها که خوب

آمدن از  رونیم هدفم ب؟ تمایا نه بودم عاد یعاشق م  یدرست

اش  از خانواده یهم دل خوش عاد یچاله خانواده بود. چون م

  تمامی که مقصر   داد،یجلوه مدر مقابل من  ینداشت و طور 

نقاط   کردم،ی م فکر   نیهم یاش هستند. براخانواده ،مشکالتش

 ندهیو آ ی در کنار هم زندگ میتوانی و م  میدار یار یمشترک بس

. میخود بساز یبرا یخوب  

گاه   چیدر مورد پسرها نداشته و ه ی اد یشناخت ز آن زمان من

 کردمی . تصور مگذشتی نسبت به آنها در فکرم نم   ییسو تین

  نکه یهستند. اما غافل از ا ایریو ب  کرنگ یآنها هم مثل خودم 

  ی گریاگر هر کس د  د ی. شاشی بودند در لباس م  یگرگ یگاه

.  شدمیجذبش م گرفت، ی سر راهم قرار م عاد ی از م  ری هم به غ

  ک یخانواده و برادرانم بود.  ی مهری چون هدفم فرار از ب

در کار باشد.   ی عشق نکهیبدون ا ، یخواسته و انتخاب اجبار  

را در   ییتوانا نیرا بسازم و ا عاد یم توانمیم  کردمی فکر م 

مقصر   کردمی دهم. احساس م رش ییکه تغ دمید یخود م

  ه یشب یاش بوده و او را کسخانواده ،عاد یم  یهای ناسازگار



  ریاز اندازه تحت تأث شیب عاد ی. غافل از آنکه م پنداشتمیخود م

خود  ریام د از خود نداشت. در ح یادوستانش بوده و اراده

  یپدرش حق داشت که معتقد بود، برا .ساخته و مستقل نبود 

از قطع   یندارد. مدتالزم را   یمشترک آمادگ یشروع زندگ

  م.رفت ریروز به خانه ام کی  که گذشتی م عاد یام با مرابطه

، او را در  مرفت شانخانه اواخر که هر گاه به  نیطبق عادت ا

را   ن یمع یشعرها خودش.  دمیزدن د  تاریگ  سرگرم اتاقش 

را که   بیحب  یهاآهنگ شهی من هم  یدوست داشت، اما برا

. بعد از ورودم به اتاق آهنگ  نواختیام بود، ممورد عالقه

خواند. میبرا تارشیرا با گ ب«ی »نگاهم از حب   

 

نگاهم  شهیهم  

نهیشی م  راهته ب  

رفتن تو  برام  

نه یآخر تب  

یتو بود  بهارم   

یتو بود  تبارم   



یمن هر چه داد  به  

یرا ربود  دلم  

یکه رفت  یراه ز  

برنگشته  یکس  

که اسمت یراه به  

نوشته یسنگ رو  

یتو بود  بهارم   

یتو بود  تبارم   

یمن هر چه داد  به  

یرا ربود  دلم  

 

  ،بود  نییرا کنار گذاشته و همانطور که سرش پا  گیتارش بعد 

گفت:  با صدایی غمگین  

. هم خودت، هم  یبود  بکر  عاد یبا م ییتو قبل از آشنا »

«روحت، هم نگاهت.  

گفتم:  نانیو با اطم یمعطل بدون  



فرقی نکردم.« به خدا من هنوزم همونم. »  

سرش را باال آورده و نگاهم کرد. یآه بلند  همراه  

  ی لیروت قسم بخورم. و خ تونمی ! م ی ! مطمعنم هموندونمیم»

«.لرزهی اما... من... ذهنم م  ،یدوست داشتن یلیخ  

اش دوخته و با دهمنظورش نشدم. نگاه در چشمان دلمر  متوجه

گفتم:   ی مکث کوتاه  

«داره؟! ی! چه ربط؟ یچ یعنی»  

و گفت:  د یتخت دراز کش یحالت دمر رو به  

« .کننی! پاشو پاهام رو فشار بده، درد مالیخی ب ،یچیه»  

بدهد عادتش  میهابه سؤال یجواب درست خواستی گاه نم  هر

با  خواستی و از من م دهیتختش دراز کش یشده بود، دمر رو

 کردمی کنم. حس م رونیرا از تنش ب یخستگ  ش، یماساژ پاها

  یی مثل قبل از آشنا گریکرده و د   ریینگرشش نسبت به من تغ 

بکر و   روح. او آن د ید ی . مرا به چشم سابق نمستین  عاد یبا م

و صداقتم را   ی. او تمام پاک خواستی ام را مدست نخورده

. حاال نسبت به من سرد شده بود و  خواستیخودش م یبرا



نبودم. همانطور که مشغول   شیسابق برا یمن آن طهورا

گفتم:  ،بودم ش یماساژ پاها  

! خودت  میکه خودت ساخت ییمنم! همون طهورا نی! اریام»

یادت رفته؟«  . یبزرگم کرد   

شد. بلند شد و  رینتوانستم خوددار بوده و اشکم سراز گرید 

  تویسرم را   دستم را کشید که در آغوشش افتادم. نشست.

شرمسار کنار گوشم   یبا لحن .نوازشم کرد  و بغلش گرفت 

 گفت: 

  نیاز ا شتری. بیاو شکنده فی! تو ظرطهورا  من رو ببخش»

رو   نی. من ایشیداغون م ،ی ش یخرد م ،یکنارم همه جا باش

« !یخراب بش ،که خودم ساختمت یکه تو، کس خوامی نم  

. آوردمی سر در نم شیهاحرف  از  

« ؟یکار کرد  یتو رو ببخشم؟ مگه چ یگیچرا م»  

آه و افسوس سرش را تکان داده و گفت:  با  

«!شم یوقت نپرس طهورا! نپرس که شرمندت م چینپرس! ه»  

گذشت که آنطور  چه در دلش می آن روز و من هرگز نفهمیدم

و  سوزناک و با حسرت خود را شرمنده نشان میداد 



  وقفهیکه ب  ییهااشک با چیزی بدانم. من خواست نمی 

گفتم:  ،د یباری م  

« ...ید یهام خند ! من طهورام! تو با خندهری نگام کن ام»  

ادامه داد: خودشحرفم را برید و   

«شدم. رونیو هاته یو با گر»  

دردمند ادامه داد:  یلحن با  

«نشو! رونهیو نیطهورا! تو خراب ا»  

: دم یعجز نال با  

«!ریام»  

مصرانه گفت:  همچنان  

! تو  ی فهمی نشو! م وونهیمن  د   طهورا! تو رو خدا تو خراب  »

« .یهست یدختر عاقل  

دستش را دو طرف صورتم گذاشته و با بغض گفت:  دوکف   

 ونهیمن آش  رونه یو یرو خوامی نم  یدارم، ول مانیبهت ا»

.«خودم بزرگت کردم  ای!فهمیده!  ی. تو عاقلیکن  



  یاهر چند کمرنگ به لب آورده و با خنده یکرد لبخند  یسع

گفت:  یزورک  

« .میبا هم بخور  ،اریب ییچا ه یحاال برو »  

متناقضش به آشپزخانه  یهااز حرف جیمشغول و گ یفکر  با

  ی کوچک ینیدرون س یبه همراه قندان  یچا وانیرفته و دو ل

  یبرداشتم تا برا ی قند  یگذاشته و به اتاق بازگشتم. وقت 

دهانم بگذارم، همان دستم را گرفته و قند را   به  یخوردن چا

  رادهان  خودش گذاشت. بعد نوک انگشتم  یدست من تو  با

بغض صدایش  به خون نشسته نگاهم کرد.  یو با چشمان د یبوس

کرد.داد میبی  

  یفدا  یبرو! اگه هم نکرد  ،یکرد  دایاگه خواستگار خوب پ»

صاحبشه. خودم نوکرتم! مگه بابا   شیر خی سرت، مال بد ب

« ندازه؟ی دخترش رو دور م  

شاید هذیان داغان است.  اشهیمشخص بود که روح کامالً 

ام  آمد تا برای ارام کردنش انجگفت و کاری از دستم برنمی می 

دوباره تکرار کرد: دهم.   
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و ازم نپرس چرا! نپرس که شرمنده   طهورا  من رو ببخش»

« !شم یت م  

به خود فشرد و باز هم تکرار کرد:   شتریب مرا  

«برو شوهر کن!»  

خواسته دلش پا گذاشته  یرا زده. رو دم یق گریکردم د  احساس

ازدواج بدهد. همان لحظه   شنهاد یبه من پ ستی ن لیما گریو د 

  گرید  دم یفهمیم د یو دست نخورده.« با یکه گفت: »بکر بود 

دل  ییآنکه دلش با من بود. گو ب وجود از من دست شسته، 

بود که بر   شعقل نیو عقلش با هم در جنگ بودند و باالخره ا

  نیا یهر چه ط د یرسی نظر م به شد. روزیخواسته دلش پ

  شنهاد یکرده و پ یتا خودش را راض ده،یمدت با خود جنگ

آخرش به   یهاازدواج به من بدهد، موفق نشده و با حرف 

منتظرش نباشم. چون   د یمرا رد کرده و بگو خواستی م ینوع

.  زد ی خراب بود و پراکنده حرف م یش از حد ب اشیحال روح

پر از ته مانده   گارشیسردرگم بود. بغض داشت. جا س

ه من  ها را بحرف  نیا روزی که  آناز  قبل شده بود. گاریس

و  کرد ی ول م رفتم، ی م دنشیکه در مغازه به د  ی ، گاهبزند 

  یکم محل یگاه به نوعی از من فراری شده بود.  .رفتی م



شان، هم خانه  ی. اما آن روز توشد یدلسوزم م یگاه و کرد ی م

دهانش گذاشت و  ی. هم قند را با دست  من تود ی انگشتم را بوس

گفت:  ی ا مهربانب  هم بغلم کرد.  

و   شم یرو بهت بگم. شرمندت م لشیدل تونمینم  یببخش! ول»

  طیها شراوقت  ی بعض یول .بشه نجوریا خواستمی . نماهیروس

کنه. اما   یعوض ، ممکنه عوض کنه آدم رو به جای اینکه

« ! دختر  من!ییکنارتم بابا  ایبدون تا ته دن  

چه   ،اتاق، همه جا  یهال، تو ی خانه، سر سفره، تو یتو ریام

مرا دخترم صدا  وقتی تنها بودیم و چه در حضور دیگران،

: د ینال ل رفته، یگرفته و تحل ییصدا با. کرد ی م  

  نجوریمون، نخواستم ابا هم بودن یهاقسم به تموم لحظه»

«بشم. نطوریبشه و ا  

 خواستیم د ی که شا  کردم،یفکر م   نیآن لحظه تنها به ا من

و  خواستمی داشت را م یکه روح بکر یمن آن دختر د یبگو

  نکهیاز ا کردمی برسد. حس م ییدوست داشت با من به جا

 د ی. شاخواهدمیدست خورده شده، نم عاد یافکارم در کنار م

در   یز ی. چست یمثل سابق ن  گر یتفکراتم د  د ی بگو خواستی م

دانم نمی  .ستیم نخواهان گریروح و روانم عوض شده که د 



گذشت، اما من درون خود دنبال عیب و  در فکر او چه می 

گشتم که بفهمم دلیل پس زده شدنم توسط او چه ایرادی می

ردم. همراه با خودش، با   به واقعروز  آنبوده.  من م 

ردم. اشک بود که م ش،یهاحرف  و   ختیری با خاطراتش، م 

 رانیاز من  خراب و و گری. د شدیبغض بود، که فرو خورده م

با نوشتن خاطراتم، با یادآوری   االن ینماند. وقت ی باق یزیچ

لحظاتی  با مرور ، کنار هم گذراندیمتک تک روزهایی که 

ای  تاب لحظهشده و بیحالم بد  ینطورا ،نابی که با هم داشتیم

به حال آن  یوا  ،شومشنیدن صدایش می  قراربی  یا شدیدن

درمانده و   .مشد  یارانهیبه و لی. من هم مثل او تبد میروزها

به دل  د یحاال که با ساخت؟ی ما را م د یحاال که با خراب.

وقتی هر دو آشفته پریشان بودیم.  رساند؟ی دردمندمان کمک م

. شد یم دهیو به زحمت شن شدهدار خش شیصدا  

«. ستیبرو خونه، حالم خوش ن»  

به   ی تب دارد. مسکن کردمی م حس دستی به صورتش کشیدم. 

بعد هال و بعد تا   ،را برداشتم. از اتاق فم یداده و ک خوردش

و  صدای ام، ب بدرقه  ی سالنه سالنه رفتم. او هم برا اطیدر ح

: گفتم چرخیدم و در همان حالآرام همراهم شد. لحظه آخر   



«دنبالم.  ایخداحافظ، ن»  

برخورد کردم. باز دستانش را دو طرف  اشنه یکه به س 

مماس کرد. صورت به   امی شانیبه پ یشانیصورتم گذاشته و پ

صورتم راه   ی. دوباره اشک رومیصورت مقابل هم بود 

و  قیعم  د،یرا بوس امیشانیپ . همه محبتش نیگرفت از ا

دستانش را دورم حلقه کرده و   گرم و پرعاطفه.  .یطوالن

محبت کنار گوشم   با خود فشرد ومرا به  محکم بغلم کرد. 

 گفت: 

  هیبه سا  هیرو باور کن! سا  نی! اشهیکنارتم! هم شهیهم»

ذارم.«تنهات نمی   ام!زنده ی کنارتم، دنبالتم، تا وقت  

 یزدم، من طهورا نبودم. آدم رونیشان بکه از خانه یوقت

شان که  خانه  ریشان و مسخانه  ی بودم که خودم را تو تیهویب

جا گذاشته بودم.   کردم،یبه آنجا پرواز م دنیرس  یبرا شهیهم

  یتو  فمیک وللا قسم. به کشاندمی را بازحمت دنبال خود م فم یک

  ها،نیستگاه ماشیبه ا دنی. قبل از رسکرد ی م  ی نیدستانم سنگ

  یی پارک بود. آنجا نشسته و به روزا کیشان سر راه خانه 

به خانه، چه با   دنیتا هنگام رس ر یمس نیفکر کردم که در ا

. هر کردمی م یل  یل   ارشد یخودش و چه بدون او و به شوق د 



تا زودتر به    زد یبه تپش افتاده و پرپر م دنشید  ی بار قلبم برا

به بازار رفته بود و  د یخر یوصالش برسم. مادرش برا

:د ی. با تعجب پرسد ی زگشت مرا در پارک د هنگام با   

! کجا  یمون بود تو که خونه  ؟ی کنی کار م یچ نجایطهورا! ا»

« ؟یریم یدار  

. جواب دادم:گفتمی م انیهذ  ییگودر حال خود نبودم.   

« تونم! خودم اونجام خاله!االن هم خونه»  

ای داشتم دانم چه قیافه نمی  شده بود. رانیجواب نامتعارفم ح از

 که نگران شد. 

تون شد؟  بحث  باز هم  ؟آخه چی شده دوبارهمادر فدات بشه! »

« !عزیزم  شهیم مونیمطمئن باش فردا پش  

و سرخورده گفتم:  جیگ  

  ... بروبرو خونه مامان! ...! ستمیبشه، من ن مونیاون پش»

«حالش بده! ریام  

گفت:  ی . با مهربانکردمی م شیمامان صدا یخاله و گاه یگاه  

اول  ای. ب ستیتو هم انگار حالت خوب ن یول رم،یباشه م»

« بعد.  ،رمیبگ  نیبرات ماش  



گرفت و خودش به سمت خانه رفت. االن!   میبرا یآژانس

عرق است و   س یحاال! حال  آن روز را دارم. بدنم خ نیهم

به   لی. از درون در حال سوختنم. آن لحظه تبد امحوصلهیب

و حال   حسی. ب رفتی شده بودم که تنها راه م  یمرده متحرک

خود ساخته   یفرد   ریام و سرگردان. هدفی . ب زهیانگیو ب

اما   ر، یزن بگ گفتی مادرش به او م  یگاه ن یهم یبود. برا

را به دست   اری . اختریرا بگ یچه کس  گفتی گاه نم چیه

  یرا برا شانیهابچه  ،پدر و مادر نیا کالً  خودش داده بودند.

افسوس   یلیانتخاب همسر آزاد گذاشته بودند. بعدها مادرش خ

شان پارک، مرا به خانه ی خورد، که چرا همان موقع تو

بار هم   کی  ی نکردد. حت یبرنگرداند و از من خواستگار

 خواهر بزرگش به من گفت: 

  ایبه من    هیکاف  ،ید یرس یاجهی بشه! هر وقت به نت رینذار د »

  ی. فقط خودت رو نسوزون. من سوختم توی مادرم بگ

« .یو نذار بسوز یف یانتخابم. تو ح  

انگار هر کدام از اعضای این خانواده به نوعی زخم خورده 

در حال   هم حاال نیکه هم دانستند ی نم اما عشق بودند. 

سوختم.   ،به عنوان عشق جاودانم ر یسوختنم. من با انتخاب ام

ناخواسته در دام این عشق افتادم    .در حسرت نداشتنش سوختم



.  سوختم و خاکستر شدم و نرسیدن به او نداشتن رایو ب

  حاال .ساخته بود  من را بار خودش ک یکه  بودم یارانهیو

  مرانیاز نو و شیهابا حرف  ی به عبارت ایدوباره با دستها 

ساخت؟ از این به بعد با  حاال چه کسی باید من را می  .کرد 

؟ تکیه به چه کسی باید سر پا میشدم  

امن را   طیآن مح توانستی نم ریبودم، ام دهیرس  جه ینت نیا به

عادت   ری. چون اماورد یبوجود ب م یبراکه نیازمندش بودم، 

این شیوه  شی رنگارنگ باشد و برا یکرده بود با دخترها

من نسبت به    ت یاز حساس یشده بود. از طرف یعاد زندگی 

ممکن    که دانستی داشت. پس م یآگاه یمسئله به خوب نیا

بماند. مدام   ی به من وفادار باق ،اشیاست نتواند در زندگ

آلوده   خواهمی !... نمی ! پاکیف ی! حیتو بکر کرد ی تکرار م

. اما چطور  نمی . دوست ندارم خرد شدن و شکستنت را ببیشو

کردم؟ی حرفش را باور م د یبا  

، همه وقت  دهد ی را سر نم  «دن یرس»آواز  شه یهم ،یزندگ)

  د یآی م  شیهم پ  ی ، گاه گدارستین یکه حال  دل، حال دلدادگ

دل  ی وقت .کرد   یلحظه شمار یاتمام شدن رابطه ی برا د یکه با

! هرکجا که حرف  یخواهد دوباره بازگرد ی ات نمشکسته



  خودتبه جان  ی فتی ب ،دست و دلت نلرزد  ،د یای ب انیعشق به م

اشتباه.  کی  یانیپا دارید   یبرا یستیو با  

ست  ی دنیبهتر از رس ، فرجامی عشق ب کیآمدن با درد  کنار

نرود!  ادتیش تمام عمر از َگسَ که طعم   

  یدنیاما هر نرس .دهد  ی را سر نم دنیآواز رس شهیهم یزندگ

.  ست یرابطه با روزگار ن  انیپا  یچند تلخ، به معنا هم هر

اش خاطرت یتا ناخوش ،قورت داد   د یها را بای از تلخ یبعض

(زادهم یابراه حاتم به نقل قول از  ها نکند...نیتر از ارا آزرده   

 یاشده نهیحاال هم خرد و شکسته شده بودم. وصله پ نیهم

را با دستان پرمحبتش به هم چسبانده   میهابودم که خودش تکه

مرا استوار ساخت. مگر   شیهای بان یو پشت هات ی بود. با حما

  شد یباشد؟ مگر م دهیباور کرد در خود شکستنم را ند  شد یم

باشد؟  دهیدر هم شکستنم را نشن  یصدا ، باور کنم  

ش  انخواهریکی از  بار به   کی ماجرا  نیسال بعد از ا چند 

داشتم تو   میتصم ،کرد ی کم صبر م هیطهورا   هگفته بود: »اگ

مهم بود که   شیازدواج بدم.« برا شنهاد یروز تولدش بهش پ

جاودانه سازد. عالقه   ی قیرا به طر  یخاص زندگ یروزها

ماهرانه   یداشت و به شکل یی زهایسورپرا ن یبه چن یبیعج



گذارد، اما از نوع    یماندگار در ذهنم باق یزیپراتوانست سور

  ریتنها سه روز مانده به تولدم، من سراغ ام ی عنی. اشی منف

آشنا شده و از او خواستم  عاد ی به اسم م یرفته و گفتم با پسر

به هم   زیهمه چ یسادگ نی کند. به هم قیدر موردش تحق 

چرا  ؟یکرد ن صبربارها به من گفت چرا  نیهم ی. براختیر

؟ یعجول بود   

نداخت، تا از  روز ا  نیمرا به ا هیسا یهاکه حرف   د ینفهم اما

خود ندانم.   یهمسر قیدست شسته و او را ال  ر یام به امعالقه

قائل   تیبرا ی که ارزش یادر خانواده یتحمل زندگ د ینفهم

کرده و باعث شد خود به دنبال   زینبودند، صبرم را لبر

  یانیو پا زهصبر و تحمل من اندا دانستی سرنوشتم بروم. نم

از   شیب دنیشده و توان انتظار کش ز یدارد و آن زمان سرر

را بسته،   ریبود که دفتر عشقم به ام نیچن نیا را نداشتم. نیا

نگه   برای خود  یبرادر گاهیاو را در ذهنم تنها در همان جا 

ه و راه  سوق داد  ید یجد  ریمس ی سرنوشت مرا به سو م.داشت

. دیگری پیش پایم گذاشت  

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



اش ستاره و پسرخاله یانجیبود که مجبور شدم م  یوقت چند 

که محل کارش   کرد،ی کار م  ی اش در شرکتباشم. پسرخاله

تلفن خانه    ن یو به دور از شهر بود. همچن  ابانیاغلب در ب

با شهرستان ارتباط   توانستند یستاره دچار مشکل شده و نم

که   ود،دو خانواده صورت گرفته ب نیب  یبرقرار کنند. اختالف

. اما ستاره و آورمیرا به خاطر نم   قشی دق یماجرا

 لیدو خانواده شده بودند. من به دل یانجیاش مپسرخاله

ستاره در حقم کرده بود،   شهیکه هم یاریبس یهامحبت 

ها و گله حرف  رسانغام یپ انیم نیو ا رفتهیدرخواستش را پذ 

بودم. شانات یو شکا  

  یبه عبارت ا یخوابگاه  زدم،ی که زنگ م ییآن طرف جا  از

کارکنان آن شرکت بنا کرده و در    یبود، که برا یاردوگاه

  یبه نام احسان، پاسخگو یطول روز تنها آشپز آنجا، شخص

ستاره را به   غامیها بود. من مجبور بودم هر روز پتلفن

  ی اشب که پسرخاله ستاره بر ا یاحسان رسانده و او هم ظهر 

. روز داد یرا به او م  غامیپ ت؛رف یخوردن غذا به خوابگاه م

را از او گرفته و به ستاره   غام یبعد من دوباره زنگ زده، پ

ادامه  یا هفته  کیحدود   یمراودات تلفن  نی. ارساندمی م

از   زیدار بود و نخنده یبه قدر هاغام یپ نیاز ا یداشت. برخ



مشرب بود،  خوش وشوخ  یعلت که احسان فرد  نیبه ا یطرف

ما   نیدوستانه ب یو ارتباط متیسته صمباعث شد ناخوا

 برقرار شود. 

 یامغازه  یسفارش یهاگرفتن جنس یروز قرار شد برا کی

که احسان آنجا   بروم  همان شهریبه  کردمیکه در آن کار م 

موضوع با خبر شد، از من   نی احسان از ا ی. وقت کرد کار می 

. غافل از آنکه  م یرو در رو با هم داشته باش ی خواست مالقات

کردن ما به   کی نزد  یاش هم در تالش براستاره و پسرخاله

 یآنها تا حدود  قیبودند. از طر ما  نیب ییآشنا جاد یهم و ا

  ی ارتباطات تلفن نیکرده و بعد از ا داینسبت به هم شناخت پ

 نیهمان اول در .میشد  گر یکد یهر دو راغب به مالقات 

ً یتقر  د،یبه طول انجام یساعت  میحدود ن د یمالقات که شا   با

قرار   نالی. در ترمم یرا پسند کرده و به دل هم نشست گریهمد 

صحبت   مانیهادر مورد خانواده شتریگذاشته و هر دو ب

. میکرد   

هستم و به عنوان آشپز، تو شرکت خط لوله  ۵۷من متولد »

تا   ۴تا خواهر و  ۴شاغلم.  یآب پرتوافروز، به شکل قرارداد 

فوت   شیبرادر دارم که همه ازدواج کردن. پدرم دو سال پ



خرج مادرم به    نیهم ی کرد و چون من فرزند آخر هستم، برا

«عهده منه.  

خنده اضافه کرد: با  

  نی. بابت ارمیگی البته بعد از ازدواج خونه مستقل م»

ممکنه اختالف و   دونمیموضوع نگران نباش. چون م 

«.اد یب ش یپ یناراحت  

ناراحت گفتم:    ی، با لحنبود  قضاوت کرده شی شاپیپ نکهیا از  

  شیپ  یاختالف و ناراحت یگیم  ، یمن رو بشناس نکهیبدون ا»

؟«یزنیحرف رو م  نیا  ی چ یبرا اد؟یم  

گفت:  ییخوشرو با  

 

مادرم دختر  . آخه ستینه! مشکل از طرف شما ن »

رو برام نشون کرده و اصرار داره با اون  مونهیهمسا

  یط در عوضاما  ای بهش ندارم. ولی من عالقه ازدواج کنم. 

با منطق  یلیخ  دمیفهم  م، یبا هم صحبت کرد  یمدت که تلفن  نیا

. در واقع از فهم و  یکنی و استدالل با مسائل برخورد م

https://t.me/romanbooki


به همه چیز نگاه   از اینکه با دید باز شعورت خوشم اومده.

بهت داشته باشم.«  نسبت  باعث شده دیدگاه متفاوتی ،کنیمی   

در   یام صحبت کرده و وقتدر مورد خانواده یکممن هم 

بر  ام قرار گرفت، داشته ی که در زندگ یمشکالت  انیجر

شد. چون با لحن   شتر یبه من ب اقشیاشت ییگوخالف تصورم  

گفت:  ینیدلنش  

  نکهی. ااد یخوشم نم چیه ،لوس و نازپرورده یمن از دخترا»

من   ی برا ،یلمس کرد  تیرو تو زندگ هایسخت  کیاز نزد 

«ارزشمنده و خوشحالم که باهات آشنا شدم.  یلیخ  

بدهم. اصالً    یچه جواب دانستمی انداخته و نم ریرا ز  سرم

مثبت   ازیامت ک ی ی در زندگ دنم یکش یانتظار نداشتم، سخت

 محسوب شود.

تا اگه به تفاهم   میبا هم آشنا بش شتری ب ید یاجازه م»

«...مید یرس  

کاره رها کرده و ساکت شد. منتظر جواب و   مهیرا ن  حرفش

بدهم؟   یعکس العمل من بود. باز هم مردد بودم چه جواب

رفته و به   شی بار عاقالنه و حساب شده پ نی داشتم ا میتصم



  یبا فکر  خواستمی . مرمی بگ یدرست می دور از احساسات، تصم

در جوابش گفتم:  برای همینانتخاب کنم.  یباز و منطق   

با   شتری ب د یفکر کنم. با شتر یتا ب خوامی من مهلت م»

  . میا یبا هم کنار ب میتونی م  مین یو بب م یهم آشنا بش اتیخصوص

 نمیشه به همین راحتی جواب بدم.« 

 دایپا بند نبود و شوق پرواز پ یجوابم انگار رو دنیشن با

 کرده بود. ه ل و دستپاچه گفت: 

  هی م یبرمونم تا خوب فکرات رو بکنی. »حتماً! منتظر می 

«ت شده.حتماً تشنه   م،ی بخور یزیچ  

مرا به خنده انداخته بود. مشخص بود که با هر    رفتارش

مان  هر کدام  ی. براشد یمنش و کردارم م فتهی ش شتریجوابم ب

کرده و از هم   یو بعد از خوردنش خداحافظ  د یخر یسیساند 

کرد  دایما ادامه پ ی ماه بعد ارتباط تلفن کی. تا حدود میجدا شد 

به دست   گریکد یاز  ی شتریاطالعات ب میداشت  یو هر بار سع

 ندهیآ میتوانیم  ا یبفهمم، آ یبا شناخت کاف خواستمی . ممیآورد 

م؟ی رقم بزن گر یکد یرا در کنار  یروشن  

ستاره و  یده خرداد آن سال، با همکار خیتار در

حضور   زیاش، در خانه پسرخاله ستاره که همسرش نپسرخاله



خودشان  الیدادند. به خ  بیما ترت یبرا  یداشت، قرار مالقات

ما را با هم روبرو کنند. ما هم   خواستند ی بار م نیاول یبرا

. آنها به هال رفته  میابا هم داشته یداریکه قبالً د  میبروز نداد 

  نی. هممی تنها گذاشتند تا با هم صحبت کن ییرایو ما را در پذ 

.میخنده زد  ر یرفتند، همزمان با هم ز رونیکه از اتاق ب  

 میخوایدفعه اوله م کردنی دوستم و خانمش فکر م چارهیب»

  ی کرده بودند که چه جور ینیمقدمه چ  ی . کلمی نیرو بب گهیهمد 

«بکشونن.  نجا یمن رو به ا  

  د ییلبم بود، حرفش را تأ یهم همان طور که خنده رو من

 کردم. 

تا من رو   د،یچ  یکبر ی. انقدر صغرنطوریستاره هم هم»

  یمرد   چیبا ه خوادی دلم نم کرد ی فکر م . نجایا  امی کنه ب یراض

  د یترسی ، مگیرنو سخت  م متعصبآشنا بشم. از بس خانواده

« کنه.  یرو بهم معرف یکس  

به صورتم نگاه دوخت و با   بعد مکث کرده،  یکم احسان

: د یو شمرده پرس اطیاحت  

آخرم رو زدم و منتظر جوابت   ی تلفن حرفا یپا  روزیمن د »

«م؟یبذار یقرار خواستگار  یهستم. موافق  



گرفته و با آرامش گفتم:  ینفس  

درست و تصمیم کردم  یفکر کردم و سع یلیمدت خ نیمن ا»

 ی زندگ م یبه دور از احساسات بتون خواد . دلم می رم یبگ  یمنطق

« .می رو شروع کن  یموفق  

سکوتم را نداشت و با   تحملچشمانش از شوق برقی زد، اما 

:د یعجله پرس  

«جه؟ی خب! نت»  

گفتم:  نه یطمأن با  

« ندارم. یباشه، من حرف »  

در حال   یکرد ی که گمان م د،یکش یانفس بلند و آسوده چنان

لب زمزمه   ری ز دم یخفه شدن بوده. سرش را باال گرفته و شن

 کرد:

«شکرت! ایخدا»  

  یچشم رید. زخنده را مهمان لبانم کر  اقشیو اشت لیهمه م نیا

گفت:  یآرام ینگاهم کرده و با صدا  

«ت بشم!من قربون اون خنده یآ»  



ام بلند شد. خنده یحرفش نتوانستم خوددار بوده و صدا نیا با

مشکوک  ماندنیافراد حاضر در خانه، به خند  هیآنکه بق یبرا

  یبرا شانی به اتاق آمده، تا از همفکر مینشوند، از آنها خواست

. احسان با شوق رو به دوستش  میمراحل استفاده کن هیبق

:د یپرس  

  هیقض   نیا د یبا یجان! به نظر تو چه جور بیحب»

« اد؟ین  شیپ یکه مشکل م یرو مطرح کن یخواستگار  

 ی چوب زیبه م یابا تعجب به احسان نگاه کرده و ضربه بیحب

 کنار دستش زد. 

  د یو رفت د ید ی ماشاءللا، بزنم به تخته، چه زود به تفاهم رس»

« !یسراغ خواستگار  

 میخواستی دزدانه به هم انداخته و نم ینگاه ، دو با لبخند  هر

  نیاز ا شیهم ب بی . خوشبختانه حبمیبروز بده یشتر یب زیچ

:د ینشده و با نگاه به ستاره پرس ریگیپ  

 شنهادت ی. پ یاز ما با خانواده طهوراخانم آشنا هست شتریتو ب»

«ه؟یچ  

 ی. تا حدود یمن فکر کنم بهتره خودت بهشون زنگ بزن »

و   بیدختر نج  هی. بگو همکارم دنبال شونیشناسیدورادور م



کردم.   یمن هم دختر شما رو بهش معرف گرده،ی م دهیفهم

«با هم آشنا بشن. ننیرو بب گهیهمد  انیب د یاجازه بد   

که   یوصلت بود؛ طور نیا د یمادر احسان مخالف شد  البته

شرکت کند. دفعه اول  یحاضر نشد در جلسه خواستگار یحت

در   میمان آمدند. پدر و برادرهابه خانه  ب یاحسان به همراه حب

بعد احسان   ی. سردادند ی نم تیوصلت رضا نیوهله اول به ا

برادرم   وبه همراه برادر و همسرش آمدند. باز هم جواب پدر 

با التماس و وساطت توانست  ب یحب نکهیبود. تا ا ی منف

پدرم را جلب کند.  تیرضا  

. از  میشناسیش رو نمآقا و خانواده نیخان! ما که ا بیحب»

« هستن؟ ییچه جور آدما میکجا بدون  

همکارم. از   یحصار  یساله با آقا  نیمن چند  اینی مهدو یآقا»

. خودم شخصاً ضمانت  شناسمیشون رو مخانواده کینزد 

از هر بابت راحت باشه. خانواده   تونالی . خکنمیرو م شونیا

 ،د یبخوا یهستن. از هر کس  یشناخته شده و مورد اعتماد 

  شونی. از هر نظر اد یدر موردشون پرس و جو کن د یتونی م

و   هیجوون پاک و سالمچی شد با من. هر  م، کنی م د ییرو تأ



و اهل  ای نیست. سرش به کار خودشههیچ برنامه دنبال

« زندگی.  

مستمر،   یریگ یو پ بیبعد از دو هفته رفت و آمد حب باالخره

  سر سفره عقد نشسته و بله را گفتم. بعد  ۱۴/۴/۸۴خ یدر تار

 نیما را در اتاق تنها گذاشتند، اول یلحظات یبرا  یاز عقد وقت

در مورد مادرش بود. دمیکه از احسان پرس یسؤال  

مادرت رو جلب   تیرضا یتونست یاحسان! چه جور»

«؟یکن  

نشاند. با   امقه ی به شق یاام انداخته و بوسهدور شانه دست

گفت:  یخوشحال  

 ذاشتمی م یالک یمجبور بود موافقت کنه. مگه من الک»

« از دستم در بره. یل عبت نیهمچ  

به چشمانش نگاه کردم.  میو مستق  دهیخود را کنار کش یکم  

. «پرسمی م ینکن! دارم جد  ی احسان شوخ»  

  یبا گرم  . اش گرفتمردانهو دستان بزرگ  انیدستم را م دو

   به رویم لبخند زد. ی و مهربان



! من همون دفعه اول گمیم ی! دارم جد زمیعز هیچ یشوخ»

آروم و قرار نداشتم. باورت   گهیعاشقت شدم. د  ،دمتیکه د 

تو رو از من جدا  دمید ی اگه بگم هر شب کابوس م شهینم

«کردن.  

چطور مرا بیش از پیش شیفته  اش که با هر جمله فهمید ی نم

 در جوابش بود. نیو دلنش ن یریش شیها. حرفکند خود می

زده و گفتم:  یلبخند   

کردم،   فیتعر  میزندگ یهایبار برات از سخت  نیاول یوقت»

باورم نمیشد همچین   و خوشت اومد؟ ید یتعجب کردم چرا خند 

» 

داده و با محبت نگاه در چشمانم گرداند. یرا فشار  دستانم  

نداشتم و   یراحت یمن هم مثل تو زندگ نکهیا یبرا»

  یرو پشت سر گذاشتم. خوشحال بودم کس یاد یز  یهایسخت

  ید یرو چش یکردم که مثل خودمه. سرد و گرم زندگ  دایرو پ

و وقار تو   یهمه خانم نیا شهی . مگه م یو حاال با تجربه هست

؟«و دل نبست د یرو د   

که در   یزد و با مهر  یا از دستانم بوسه  کیهر   پشت

:، حرفش را ادامه داد زد یموج م شیصدا  



تا   خورمی . قسم میم بشخانم خونه یول کرد ممنونم که قب»

از   یهر کار  شتیو آسا یراحت  ی برا ،که جون دارم ییجا

«انجام بدم. ،اد یدستم برم  

« م؟یبه هم بد  یقول  هیحاال   نیهم یموافق»  

گفت:  نانیچشمش گذاشته و با اطم ی دست رو کی  

«قبول!چشم بسته  باشه   یمنت! هر چ دهیبه د »  

 مونی مسئله تو زندگ نیو مهمتر نیاول میبه هم قول بد  ایب»

هر   می کن یو سع  م یوقت به هم دروغ نگ چیصداقت باشه. ه 

«. م یحلش کن تحملبا صبر و  م،یکرد  دایپ یمشکل  

که تمام صورتش را پوشانده بود، جواب داد:  یاخنده با  

همه عاقالنه   نیتو ا یوقت  عزیزم! من نوکرت هم هستم»

«مخالفت کنم؟ تونمیم  یمن چطور  ، یزنی حرف م  

  زای چ نیمن ا یباش. برا یخورده جد  هیاحسان تو رو خدا »

«مهمه! یلیخ  

که کنار   یامحکم در آغوش خود فشرد و همراه بوسه مرا

: نجوا کرد  اریبا محبت بس  کی گوشم زد، از همان فاصله نزد   



  . جونم رو هم کنمی قبول م بدون تردید من  یبگ  یتو هر چ»

« ؟یخوایم  ی چ گهی. د دمب  برات  حاضرم  

 .شده بود  جمع همه محبتش اشک در چشمم نیمقابل ا در

  یانشان ندهم. من هم بوسه یالعملعکس  توانستمیچطور م

با  اش نشانده وصورت صاف و اصالح شده یکوتاه رو

صورت به صورتش چسباندم.  عشق بسیار  

عاقالنه و به  . دوست دارم  خوامی من جونت رو سالمت م »

« .م یکن یدور از تنش زندگ  

ای روی صورتم نشانده و با سرخوشی گفت: بوسه  

فکر دل   ؟یکنیهمه ناز م  نیا ؟یهمه خوشگل کرد  نیآخه ا»

«؟یهست  چارهیمن ب  

فاصله   مانن یب ی گذاشته و کم اشنه یس یدو دست رو کف

: دمیپرس  یمصلحت یکردم. با اخم جاد یا  

جواب دادن در نرو! مادرت که   ریاز ز های زبون باز نیبا ا»

قهر کرد و   ،ی دو تا النگو برام برداشت د ید  یوقت  د،یموقع خر

لحظه   هیتا شب  ،هم که بله برون بود  روزیگذاشت رفت. د 

اخماش از هم باز بشه. موقع خوندن شدن خطبه عقد،   دمیند 

اخماش   ،شهیخوشحال باشه پسرش داره دوماد م نکهیعوض ا



عقد و  نیبه ا یراض یتو هم رفت. پس چطور شتریب

«مراسم شد؟  یبرگزار  

دست بردار نخواهم  ،تا جواب ندهد  د یرس جهینت  نیبه ا احسان

داد: حیتوض یجد  یخارج شده و با لحن شبود. از حالت شوخ  

که به گردنم حق داره و مجبوره به   دونهیمادرم خوب م »

م هم  خونواده ه یبده. نه تنها مادرم بق تیخواست من رضا

. تمام مخارج فوت پدرم به عهده من بوده. در ضمن نطوریهم

مادرم زنده هست، مخارجش با من باشه.   یتعهد دادم تا وقت 

« .انیپس مجبورن به دلم راه ب  

ها ناراحت شدم. اما دوست نداشتم از  حرف  نیا دنیشن از

. همانطور که  میاز هم داشته باش یپنهان زیاول راه چ نیهم

در   گفتم  .ه بودمشرح داد  شیمفصل برا ریمن در مورد ام

خواهر و برادرانه با   یارتباط شهیارشاد با هم آشنا شده و هم

شود،   دهیگاه دوست ندارم بر  چیکه ه ی. ارتباطمیهم داشت

ها و  . او بود که با کمک دانمی م ریام ونیچون خودم را مد 

  شهینشوم. هم دهیباعث شد به راه خالف کش شیهای بانیپشت

نشان داده. البته   برادرانهمراقبم بوده و به من توجه الزم را 

. بوده.. یمسائل ر یکه خودش هم درگ ریاخ یهاماه  نیا یمنها  



 

********** 

 

از خود راند، همزمان شده  شیهامرا با حرف   ری که ام یروز

. من  دمیبار او را در ارشاد د  نیاول یکه برا ی بود با زمان

بعد از چهار  آشنا شدم و  ریبار در مهرماه با ام  نیاول یبرا

را   وند یپ نیباز هم در مهرماه خودش اریا، سال دوستی بی

... هر چه  ای  رمیبگ  کیبه فال ن د یرا با نیا دانم ی گسست. نم 

 خواستی نم نکهی. اشیهاتحمل و هضم حرف  د بود سخت بو

داشته باشد. یاندهیبا من و همراه من آ  

  یرفتار  کردم ی نرفتم. بعد از آن هم سع  دنشیچند روز به د  تا

هر چند   را، ارتباط نیمثل سابق داشته و ا یو معمول یعاد 

از او دور شوم.   توانستمی . نمهمادامه د  نما شدهو نخ دارخدشه

  ی ناگسستن یوند یپ .از وجود و سرنوشتم شده بود  یی جز ریام

نبودم. هر چه   دنشیبه وجود آمده بود، که قادر به بر ماننیب

جذب  شیربا به سوباز مثل آهن راند،یمرا از خود م ریام

بعد از چند  یگرچه وقت   .مینداشت ی. هر دو حال خوششدمی م

. هر  فتادهین  یاتفاق چیه کرد ی رفتم، تظاهر م دنشیروز که به د 



انگار نه انگار آن مسائل و  ،میکرد ی رفتار م یدو طور

خفه   دنیکش گاریآمده. او خودش را با س شیپ ماننیها بحرف 

ستاره بود. هر بار از   میهاکرده بود و من تنها َمحرم حرف

. او  زدمی ستاره رفته و در آغوشش زار م دنیبه د  ریام شیپ

بود.  میهاهیها و گالناله یرایهم خواهرانه پذ   

  ی . آخرش چهار چشمیکنی م  ه یخودت رو انقدر گر یک شت»

«؟یشیم  

ام گرفته و گفتم: حرفش خنده از  

«؟یستی ن ی خودت چهار چشم ستین»  

. بریزد  یچا  تا برای هر دو نفرمان را به من کرد  پشتش  

نکن. با   سهی. خودت رو با من مقا خونمی من دارم درس م»

  گهید  یو کار خونه و دانشگاه رفتن، توقع دار کیبچه کوچ

«بمونه؟  یباق  تو تنم  یجون و قوت  

را پاک کردم.  میهادستمال درون دستم اشک  با  

و درست   یدانشگاه بر ی گرفت  می تصم یکرد  ی چه کار خوب»

«.یرو ادامه بد   

. م یرفت ییرایرا دست گرفته و با هم به پذ  ی چا ینیس  



« حسرت خوردن داره؟. این هم یتونی تو هم م»  

گفتم:  ی داده و با ناراحت هیتک ی پشت به  

 نیتو چرا ا  ،یخبر دار میگزند  یستاره تو که از همه چ »

همه فکر و   نیمغزم کشش داره با ا گهید  ؟یزن یحرف رو م 

«درس بخونم؟ الیخ  

خورد. شیاز چا ی دهانش گذاشته و کم یقند   

رو دستت. برو دنبال   ختی رو ر  یکه آب پاک  ریخب ام»

« بهش؟ ید یچرا باز چسب ت،یزندگ  

  یانگشتانم نگه داشته و متفکر به نقطه نامعلوم نیرا ب استکان

شدم.  رهیخ  

از   اینبود، من  میتو زندگ ری! اگه امتونمی ستاره! نم  تونمینم»

  یکل ،یاون دفعه که خودت شاهد بود  ایخونه فرار کرده بودم 

« بودم... دهیقرص خر  

.د یادامه دهم و حرفم را بر نگذاشت  

.  یریو آبغوره بگ یکن  فیدوباره تعر خواد ی ! نمدونمیم»

بال سر خودت  یخواستی هم تحفه بود به خاطرش م عاد یم

«؟یاریب  



:دمینگاهش کرده و پرس  یدرماندگ با  

 لنگه؟ی جاش م ه ی شهیسر راهم سبز م ی ستاره! چرا هر ک»

« باهام داره؟ یسر ناسازگار  یچرا زندگ  

  تی برگرداند و با قاطع ینیرا درون س شیچا یخال استکان

 گفت: 

منتظر   د یبا د یمون کمه. شا ما آدما صبر و تحمل نکهیا یبرا»

  گردم، یبشه. اصالً خودم م دایتا بخت و اقبال مناسبت پ یبمون

  دایکه دستش به دهنش برسه برات پ ،یآدم درست و حساب هی

«.کنمی م  

دادم.   نییرا بدون قند پا م یاز چا یکم  

اون  تونستی چون نم  ریام کنم یستاره؟ حس م یدونیم»

نخواست با هم   اره،یامن و آروم رو برام بوجود ب طیمح

رنگارنگ    ی. اون عادت کرده، مدام با دخترامیازدواج کن

ل ش  یباشه و براش عاد  شده. خودش هم بخواد اونا و 

«.کننی نم  

داد و مثل من نگاهش را به روبرو  ه یتک یکنارم به پشت ستاره

 دوخت.



  ر یکرده، مرض متغ دایجور مرض پ ه ی ریام گمیمن که م»

باشه. اون به   د یزن جد  هی با  خواد ی بودن. هر بار دلش م

داشته، تنوع طلب شده. بعد   شی که تو زندگ ییهایخاطر آزاد 

. سرش تو هر  شهیم داشیکه همه جا پ هیهم نوع کارش طور

که بشه ازش انتظار   ست،ی ن یآدم معمول ه یهست.  یکار

.«ارهیهم به وجود ب یمعمول ی زندگ هی شتدا  

کردم.  د ییحرفش را تأ یآه بلند  با  

.  دونستی من رو هم م  یهاتیو حساس  یگیدرست م»

بهم وفادار نباشه. چون   ندهی آ ی زندگ یممکنه تو دونستی م

! اون همش با خودش ی فی! تو حیتو بکر  گفتی مدام بهم م

  ی با خودش چند چنده؟ من رو هم به خوب دونهی بود. نم  ریدرگ

دلخواهم رو برام فراهم   ینتونه زندگ د یترسی . مشناسهی م

« .نهک  

گفت:  تیسرش را به طرفم چرخاند و با جد  ستاره  

رو   نیکه من ازدواج کردم ا یچند سال نیطهورا! تو ا»

با هم   ییزناشو ی ها و مردا به زندگزن دگاهیکه د  دم، یفهم

. دوست خوانی م دردسریآروم و ب یزندگ هیها متفاوته. زن 

مرد  هیها از زن یلیدارن مردشون فقط به اونها فکر کنه. خ



تو از    ه ک ی. اونطورخوانیم  یمعمول یزندگ هیو  یمعمول

 تونستی نبود. نم یآدم نیاون همچ ، یکرد  فی برام تعر ریام

«داشته باشه. هیبدون حاش  یزندگ هی  

حرفش تکان دادم. د ییسرم را به تأ دوباره  

 یاونقدر همه جوره هوا ریهم هست. من و ام  گهید  زیچ هی»

  م،یپوست و خون هم فرو رفته بود  ی و تو میرو داشت گهیهمد 

 یاز دست دادن هم ممکنه چه عواقب میکرد ی که فکر نم

  ی روز هیممکنه  میکرد ی برامون داشته باشه. اصالً فکر نم

  افل . انگار غمیرو نداشته باش گهیفرصت از دست بره و همد 

و هم   میو همه جا با هم بود  شه یهم قیاز بس عم م،یشده بود 

که فقط   ییطهورا کرد،ی خودش فکر نم شیپ ر ی. اممیرو داشت

 یاروز بذاره و بره. با توجه به گذشته  هی هوی نه،یبیاونو م

من   ی زندگ زی از همه چ  یبه خوب  ریام نکهیکه من داشتم و ا 

  ازیرو که من ن   ی تیمنو ا یاون زندگ دونستیاطالع داشت، م

« برام بسازه. تونهی دارم، نم  

  یمطلب یادآوریاز  جان یو با ه دهیکامل به سمتم چرخ  ستاره

 دنباله حرفم را گرفت. 



کنن، از   قیتحق خواستنی ت ماز اون گذشته اگه خانواده»

مسلماً  دن،یپرسی م ری که در مورد ام  یهمون نفر اول

ذره ارتباط رو هم از دست    هی نیو هم شد یزده م شونیرأ

«.یداد ی م  

گفتم:  نیغمگ ییام درهم شده و با صداباز هم چهره   

رو بهم ثابت   نیدوستم داشته و بارها ا شهیهم ریاما ام»

  یالزم رو برا طیکرده. من فکر کنم اون منتظر بوده تا شرا

« ازدواج فراهم کنه، اما من بهش مهلت ندادم.  

به طرف آشپزخانه    ینیاز جا بلند شده و با برداشتن س ستاره

 رفت. 

بهت   تونهی دور. مگه االن نم ز یرو بر یخود ی ب یفکرا نیا»

 ،یده. پس چرا بهت گفت اگه خواستگار خوب داشتب شنهاد یپ

  ییزایاون چ ریدرگ خوامی بهت گفته، نم  که یبرو؟ مگه نگفت 

با اون و   یتونی معتقده تو نم  ی عنی شدم.  رشیکه من درگ  یبش

مشترک   یزندگ هیفکر داشتن  گهی. پس د یایکنار ب  طشیشرا

«کن.  بیرونبا اون رو از سرت   

  دنی. سخت بود د ریام یآشفتگ دنید  میاما سخت بود برا

. در مواجهه با  دهیو از همه بر دهیکه دور خود کش یحصار



را سرکوب کرده و ثابت کنم او را   میهاحس  کردمی م یاو سع

  اری. گرچه کار بسخواهمیم  یبرادر گاهیتنها در همان جا

  یو اجازه نده ی بود که با خودت در جنگ باش یدشوار

کنند. طبق روال سابق در   دایدرونت بروز پ ساساتاح

. در  دمی د ید ی را م گر یکد یتئاتر   نیارشاد و سر تمر یهاکالس

تا   کرد ی م هیکتاب ته  م ی. باز هم برارفتم ی م دنشیمغازه به د 

  کی بود، که  ختهی به هم ر  یبخوانم. اما اوضاع خودش به قدر

 واستروز مادرش به مغازه محل کارم آمده و از من درخ

شرح داد. م یرا مفصل برا  ریام تیکمک داشت. وضع  

بزن. اون برات ارزش و احترام    رحرفیبا ام  شهیاگه م»

شده   شی. زندگدهینسبت به ما قائله. به حرفت گوش م  یشتریب

شده به  لی. دختربازتر از قبل شده. تبد گاری پشت س گاریس

نه   اد،یبا تو بوده. نه خونه م ییهمون آدم سابق که قبل از آشنا

حرف شده.   مخودشه، ک  ی. همش تواد یب رونی حاضره با ما ب

 اثرتو روش  ی. فقط حرفا یبه دادش برس یتونی فقط تو م 

« داره.  

باز کرده و موضوع  ر یچطور سر حرف را با ام دانستمی نم

درخواستم باشد.   یپاسخگو را به حال و روز او بکشانم، که

  یدوست نداشت کس رفت،یفرو م اشیی در غار تنها یوقت



 ی . تمام کردمی حالش را درک م  ی مزاحمش شود و من به خوب

  یادگآم یلحظات نیدر چن دانستمی حاالت او را از بر بودم و م

  تیروز موقع ک ی نکهیرا ندارد. تا ا یحرف  چیه دنیشن

 مناسب خود به خود فراهم شد.

پا افتاده و   شیمعمول در خانه ما بر سر مسائل پ طبق

بود.  دهیاز جالل کتک خورده و انگشتم ضرب د  ،یشگیهم

رفتم، فوراً متوجه ورم انگشتم شد. ماجرا را   دنشیبه د  یوقت

کرده و مرا   ل یکردم، بالفاصله مغازه را تعط ف یتعر شیبرا

 ،ستم عکس گرفتند تا مطمئن شوند به درمانگاه برد. از د 

پماد و   میو تنها برا ستینشکسته باشد. دکتر گفت کوفتگ 

. در راه میبه اتفاق هم ناهار خورد  بعد کرد.  زیمسکن تجو

: دمیپرسبا نرمش بازگشت از فرصت استفاده کرده و   

تو که همش من   م؟یقد  یبه اون روزا ی! دوباره برگشتریام»

مراقب خودم باشم؛ پس چرا خودت  یکنی م  حتیرو نص

«؟یشد  ینطوریا  

و افسرده نگاهم کرده و جواب داد:  وسیمأ  

از همه   م،یام! از خودم، از اشتباهاتم، از زندگطهورا! خسته»

ازت خواستم معطل من    نیهم  یبرا ؟ یفهمیام! م خسته  زیچ



! به حرفم گوش بده و برو دنبال اون یخراب و داغون نباش

بودن کنار تو رو داشته باشه. من   یستگیو شا  اقتیکه ل یکس

هم همراه خودم  روتو  خوامی به فنا رفته. نم  می! زندگدمیبر

. «زنمی که دارم توش دست و پا م  بکشونم یمرداب  نیداخل ا  

  د ینماند، که نبا  یباق   میبرا ید یک و ترد ش گریها د حرف  نیا با

  یگرداب نیآمدن از ا رونیاو توان ب دم یبه انتظار او بمانم. فهم

درخواست ستاره را   نیهم یندارد. برا  ،خود ساخته یکه برا

  ی کردم برا  ی و سع رفتهیمناسب، پذ   یکردن فرد  دایپ یبرا

  ی را با او سپر  ی که قرار است عمر ی و شناخت کس ییآشنا

 نیتا دهم آن ماه اول بهشتیارد  ۲ خیکنم وقت بگذارم. از تار

  ی ما صورت گرفت. قرار بود مالقات یتلفن  یهاصحبت

قبل از رفتن سر   خواستمی . مم یبا هم داشته باش  زین یحضور

گذاشته و  انیدر م  ریرا با ام ییآشنا نیقرار موضوع ا

 دنشیبه د  مغازهشوم. سر ظهر بود که در   اینظرش را جو

 رفتم. 

  هی م؟یبا هم صحبت کن   قهیچند دق یحوصله دار ریام»

« هست که... یموضوع  

ادامه دهم.  نگذاشت  



 چیگشنمه. صبر کن اول برم دو تا ساندو یلیمن االن خ»

«بخرم، بعد حرفت رو بزن.  

را باز   چشی کاغذ دور ساندو یبرگشت، بدون معطل یوقت

  د،یرسبه نیمه   چشیساندو یکرده و مشغول خوردن شد. وقت

:د یپرس  

«؟یبگ یخواستی م  یچ شنوم،ی خب بگو! م »  

« .گمی بعد م ، یبش ری حاال بخور س»  

نخورده  ی . صبحونه درست و حسابستی نه بگو! مهم ن »

« .دمیگوش م ،خورمی . دارم مرفت ی بودم، دلم ضعف م  

گفتن   یبا مکث نگاهش کردم. متعجب بود چرا برا یالحظه

داده و آرام و شمرده گفتم:  چمیدارم؟ نگاهم را به ساند  د یترد   

کرده و خواسته باهاش آشنا    ینفر رو بهم معرف هیستاره »

اما اصالتاً   کنه،ی شه. تو... کار مپسرخاله  یبشم. از همکارا 

« اهل شهر...  

ام سرم را باال گرفته و نگاهش کردم.  تمام شدن جمله با

انداخت.  شیروبرو  شخوانیپ یاش را روکاره مهین چیساندو

آورده و آتش زد. همانطور   رونیب  یگاریلرزان س یبا دستان



  چیصورتم بود و ه ینگاهش رو زد،ی پ ک م   گارشیکه به س

ته    د،یبه انتها رس گارشیس یگذشت و وقت  یلحظات  .گفتی نم

 شیرو  شیپ یگاریمظاعف درون جاس یاش را با فشارمانده

با صدایی دورگه شده و  فشرد و بدون نگاه کردن به من

گفت:  غمگین  

« احمق نباشه. یکیچشمات رو خوب باز کن، مثل اون »  

به زبان   یگری است، اما کالم د  رانیکه و زد یداد م اشافه یق

او را   یهاو نشانه دانستمی سان م. هر چه در مورد احاورد ین

طبق  یکند. ول قیداده و خواستم در موردش تحق ریبه ام

بود که   یبودم؛ او هم چند وقت دهیکه از مادرش شن  ییزهایچ

حاضر به   رهجو چیشده، که ه ید یبا دختر جد  یدوست ریدرگ

نبود. بعد از مالقات   و دست برداشتن از امیر کوتاه آمدن

  نم،یرفتم تا بب ریام دنیکه با احسان داشتم، به د  یحضور

  شیپ ی در مورد او به دست آورد؟ دفتر یتوانسته اطالعات 

  یحساب، مشغول بررس نیقرار داشت و با کمک ماش شیرو

نشان   شانشیپر  افهی درهم و ق یهاخرج و دخلش بود. اخم

است.  ر یذهنش درگ یابکه حس داد ی م  

« ؟یکن قیدر مورد احسان تحق یرفت  ریام»  



آنکه سرش را بلند کند، همانطور که انگشتانش تند و   بدون

دفتر و   نیو نگاهش ب فشرد ی حساب را م نیماش یهاتند دگمه

جواب داد:اعتنا بیحساب در گردش بود،  نیماش  

  قیدنبال تحق  مونهی حوصله برام م گهید  ریواگ  ریهاگ نیتو ا»

دختره برام اعصاب نذاشته.   نیشهر برم؟ اشهر و اون  نیا

  گهی. د هیکرده، پس حتماً آدم خوب دشییاگر پسرخاله ستاره تأ

«کردن الزم نداره. قیتحق  

که از آن حسرت   یسرش را بلند کرد. با چشمان یالحظه

گرفته جواب داد: ییبه صورتم نگاه کرده و با صدا د،یباری م  

مرد رو   ه یکه  ی رو دار نیا یی! توانایهست یتو دختر عاقل»

« !یبساز  

: دمیپرس اشیحوصلگ ی همه ب  نیاز ا متعجب  

با هم   یقبول کرد   یچ یپس برا اد، یاگه ازش خوشت نم»

«شد؟  داشیاصالً از کجا پ  د؟یباش  

:د ینال  یدرماندگ با  

  یول م،یکن حیمغازه که با هم شعراش رو تصح ومد یم لی اوا»

من عاشقت شدم و بدون تو   گفت ی ول کن نبود. م گهیبعد د 



مرده متحرکم. اصالً برام مهم    هیمن مثل  !. طهورا رمیمی م

رو   نیهم نی بر  نیایم گفتم بزنم بشه! به خونواده ی ک ستین

  نیکارمون به کجا بکشه؟ فعالً هم دونمی . نمد ی کن یخواستگار

«.شهیم یچ  می نیتا بب م، یهست یجور  

  ریبا ام میدارهاید  جیبا احسان، به تدر شتری ب  ییآشنا یبرا

کمتر شده و چندان از اوضاعش باخبر نبودم. احسان دوست 

در   یگاه  ایفقط در ارشاد  جهینداشت سر کار بروم و در نت 

  یهااحسان در کالس ی. چند باردمید ید یرا م   ریمغازه ام

  ریدرگ ری آن طرف هم ام از کرد. امیشعر ارشاد همراه

 یاصرارها لیشده بود، که به دل دشیدوست دختر جد  سایپر

و   لیگونه م چ یشده، اما ه یاز حدش مجبور به نامزد  شیب

که با   ییهاازدواج با او نداشت. طبق صحبت ی برا یاقیاشت

شان زنگ زده مدام به خانه  سای مادرش داشتم، متوجه شدم پر

ن  شده و خواها ریکه دلباخته ام د یگوی م  یو زار ه یو با گر

  یدو خونواده زمان ت یبا رضا  ن یهم یازدواج با اوست. برا

  ی تیمحرم غهیروز به عقد من مانده بود، ص ۲۰که تنها 

خوانده شد. شاننیب  

رو به   ر یام کی بعد از عقدم متوجه شدم، که مغازه بوت یمدت

خراب   یبرا ی گرید  لیهم دل  نیرفته و ا یسمت ورشکستگ



به حال آشفته    یتوجه  سایبود. اما پر اشیروح تیشدن وضع

شده و حاضر به   ر یام فتهیاو نداشته و ادعا داشت عاشق و ش

من و احسان  ی ارتباط تلفن  بهشتیارد  انیپا تا نبود. ییجدا

ادامه داشت. در خرداد ماه هم با کمک   شتری ب  ییآشنا یبرا

  ،و در آخر میداشت یحضور داریاش د ستاره و پسرخاله

مراسم عقد ما در خانه   ،مادر احسان د یمخالفت شد  رغمیعل

به همراه  ریاعضاء خانواده ام ی تمام .برگزار شد  یپدر

پدرش بعد از   یمراسم حضور داشتند. حت نینامزدش در ا

  ر یام یبه عنوان کادو به دستم داد. وقت یعقد مبلغ قابل توجه

  ز، یآم هیشوخ و کنا یبا حالت د یبگو کی ما شد تا تبر کینزد 

لرزان رو به احسان گفت:  ییاما صدا  

« ! صاحبش منم!یکن تیخواهرم رو اذ  نمینب»  

همین دو جمله تضاد عجیبی با هم داشت که تنها من  

کلمه   یدمق بود و وقت یحساب اشافه یقمنظورش را فهمیدم.  

. د یلرزی م شیبه وضوح صدا شد،یخواهر از دهانش خارج م

درون آن  د یبه چشمانش ماندم تا خودش فهم رهیآنقدر خ

  نییکه  سرش را پا گردم؛ی دنبال چه م اهیس یهامردمک 

از دوستانش به من گفت:  یک ی. بعدها د یو نگاه دزد انداخته   



بره خونه   خواستی تا صبح تو خونه ما بود و دلش نم»

  یچ دونستی خودشون. انگار سردرگم بود و خودش هم نم

« .خواد ی م  

از خواهرانش گفت:  یک یهم  کباری  

 حوصلهیناراحت و ب  یلیخ. عقد کنونت  اد ینداشت ب میتصم»

  م،یشیآماده م میکه دار د یشور و شوق ما رو د  یبود. اما وقت

«داد آماده بشه و شرکت کنه. تیرضا  

 ۱۵۰. حدود اد یها زمان بزرگ بود و تعداد مهمانخانه  اطیح

روستا معموالً شلوغ و پر   یهاینفر دعوت شده بودند. عروس

نشسته   اطیسمت ح کی. مردها شود ی سر و صدا برگزار م

  رینگاهم سمت ام یچند بار. گریبودند و زنان سمت د 

در جواب   یگاه  ریکنار پدرش نشسته و سر به ز  .د یرخچ

. شش ماه بعد از عقدم،  داد ی تکان م یپدرش سر یهاحرف 

از خواهرانش به من گفت:  گرید  یکی  

و   نیترعقدت به قول خودش سخت یاون روزها ریام»

  د یشا ی حت گفتی . مکرد ی ها رو داشت تجربه محس نیبدتر

همه   ری ز زدمیو م دمشیدزد یشب عقد م  کردم،ی م  یکله خر

.«هاقانون  



  ی راه بازگشت چ یه گر یکه د  ی. زمان د یرس جهی به نت رید  ریام

در   ی عنیاو. دو ماه بعد  یمن و نه برا یوجود نداشت. نه برا

و   ریبه همراه احسان در مراسم عقد ام ۱۸/۶/۸۴ خیتار

که به اجبار و تنها به خواست  ی. ازدواجمیشرکت کرد  سایپر

کرد در ی شده بود و تصور م ریانجام شد. عاشق ام سایپر

دور و درازش دست  یهاخواسته یبه تمام تواندی کنار او م

فروکش  اشی اج، که تب و تاب عاشقکند. اما بعد از ازدو دایپ

که   ستین  ییایآن مرد رؤ  ریمتوجه شد ام  ج یکرد، به تدر

آن را نداشت که مراسم   یتوان مال  یحت ری. امپنداشتهی م

شان  مشترک ی گدهد و بعد از جشن عقد، زند   ب یترت یعروس

 را آغاز کردند.

را در کنار   ی خوب و خوش یمن و احسان روزها برعکس،

که با مادرشوهرم   ی مشکالت ی. البته منها میگذراند ی م گریکد ی

از   شین پودر قر یی که گو ، یمتحجر و خرافات  ی داشتم. زن

ابراز عشق و عالقه احسان  دنی. تحمل د کرد یم  یاسالم زندگ

  رزنشبابت مورد س نیبه من را نداشت و مدام احسان را از ا

به اخالق  زیخواهرها و برادرانش ن هی بق .داد ی قرار م

 د یخواهی مادرشان واقف بوده و اعتقاد داشتند اگر م ستیناشا

 یابهتر است مستقل بوده و خانه د،یداشته باش ی راحت یزندگ



خانواده  نیا یهاخانم  ری. البته ناگفته نماند ساد ی کن هیجداگانه ته

  نهمه شور و عشق احسان را به م نیا دنیهم تحمل د 

برادر قبل از خودش رسول و  نیاشتند. خصوصاً آخرند 

  ار یاحسان نفوذ داشته و بس  یرو داً یهمسرش صدف که شد 

آنها   ی . هر از گاهگرفت ی قرار م شانی هاحرف ریتحت تأث 

:کرد ی م  حتمینص  شهی. ستاره همشدند ی معرکه م اریآتش ب زین  

جار نزن.  پیش کسی  رو   تیو خوشبخت ی داستان خوش»

  ت یزندگ یرونیحسود و تنگ نظر باعث و  یهاآدم شهیهم

«رو ندارن. گرانید  یخوشحال دنیچشم د  های . بعضشنیم  

  یمن کوتاه  ی کمک و همراه یبرا یکار چیاز ه احسان

تا پاداش  ده،یباالخره زمان آن رس کردمی . احساس مکرد ی نم

که جز آزار و   یخوب ی. روزها ابمیصبر و تحملم را در

.زد ی آن را برهم نم یگر ید  زیمادرشوهرم چ یهاتیاذ   

که   ییهاتا شب  م،ی ریگی خونه پدرت م کیخونه نزد  هیفعالً »

  خواد روزایی که من نیستم،اگه دلت می .یتنها نباش ستم یمن ن

«بمونن.  شتیپ  انیب یاز خواهرات بگ ی کیبه  یتونی م  

دادم:با مهربانی و دلسوزی جواب   



. اگه  یکنیم  هیته یخونه رو تو دار لیاحسان همه وسا»

« .که کنهی م مونچاره یب ؟یمادرت بفهمه چ   

. د یدر آغوشم کش ی ام گذاشته و با مهربانگونه  روی یا بوسه

نگاه کرده و گفت:   کیبا عشق به چشمانم از آن فاصله نزد   

. بهش  گمی بهش نم ی زیبفهمه؟ من که چ خواد،»از کجا می 

  هیرو ته تهیزی ت مهلت خواستن تا خرد خرد جهگفتم خانواده

«. می بگ یز یچ ینداره به کس  یکنن. اصالً لزوم  

اش زدم. به چانه یارا دور کمرش حلقه کرده و بوسه دستانم  

 نیجواب ا  یتو بود. من چه جور  یتمام خرج عقد هم پا »

«همه محبتت رو بدم؟  

د گفت: چسباند و با لبخن امیشان یبه پ یشانیپ  

خدا رو شکر کنم.   د یبا یو بهم بله گفت  یکه افتخار داد  نیهم»

 یعروس  هیگرفتم  می. تازه تصمخوامینم یاگه ید  زیچ

که دهن همه از تعجب   رم، یبرات بگ ی تر از مراسم قبلمفصل

« باز بمونه.  

« .یکنیلوسم م یاحسان! دار»  

« من قربون اون احسان گفتنت برم. ی»آ  



رفتن از اتاق گفتم:  رونی او فاصله گرفته و در حال ب از  

« .میبا هم بخور  ارمیب وهیکم م  هیجا بمون، برم  نیهم»  

من و   یول م،یاحسان مهمان بود  ی شب همه در خانه پدر آن

. به  میگذارند یمان را کنار هم در اتاق او م وقت شتریاحسان ب

  ینی س کی در آوردم.  خچالیاز  یاآشپزخانه رفته و هندوانه

  میبرداشته و هندوانه را داخل آن گذاشتم تا از وسط به دو ن

غر   یصدا کردم، چاقو را درون هندوانه فرو  نکه یکنم. هم

. د یزدن مادرش به گوشم رس  

  ی. بخچالیسر  اد یواس خودش م کاروانسراس. نجایانگار ا»

«...خواد یدلش م ی اجازه هر کار  

سرم را به طرفش چرخاندم تا بفهمم   شیهااز حرف متعجب

هندوانه در   انیکه چاقو از م  ست؟ی طرف صحبتش چه کس

آب   یخونم با قرمز ی. قرمز د یرفته و کف دستم را بر

مادرش بلند شد.   اد یفر یو صدا ختیهندوانه در هم آم  

هندون قاچ    هی ی. عرضه نداری اَه! همه جا رو نجس کرد »

«؟یمگه مجبور  ،یکن  

 دنیآمد و با د  رونیاحسان هراسان ب ادش،یفر یصدا از

وحشت زده به طرفم آمد.   کرد،ی که از دستم چکه م یخون



دستانش فشرد تا خونش را بند  انیمحل زخم را با تمام قوا م

و نگران   ادامه داده شغرولند به  آورد. مادرش همچنان

  دنیدور انداخته شود. از د  د یکه حرام شده و با  بود  یاهندوانه

صحنه اشک در چشمان احسان حلقه زده و رو به مادرش  نیا

گفت:  ر یبا تغ  

غصه   اره،یخونش رو بند ب ی اریدستمال ب هی  نکهیعوض ا»

ها هندونه نی؟ صد تا از اخونی شدهکه  یخوری رو م هندونه

«طهورا. یتار مو  هی یفدا  

رو گرداند و با کج کردن چشم و لبش همچنان   مادرش

داد.  صیتشخ شد یکه به زحمت م گفت ی لب م ریز  ییزهایچ

اما   ند، ینشاند تا زخم دستم را بهتر بب یااحسان مرا گوشه

.داد ی اجازه را به او نم نیاشک جمع شده در چشمانش ا  

داشته  هی به بخ ازین د یشا  ! دکتر قربونت برم میپاشو بر»

«باشه.  

سر و  دنیاز زن برادرانش که با شن ی کیلحظه صدف  همان

مادرشوهرش جلو آمده بود، با نگاه به دستم گفت:  یصدا  

  نیکم بتاد  هی ؟یکنیکه نخورده انقدر شلوغش م ر یزخم شمش»

« .شهیروش خوب م یزیری م  



بلند   م یآنکه فکر نکنند لوس و نازپرورده هستم، از جا یبرا

شدم. اما احسان اجازه نداد دستم را عقب بکشم و محکمتر  

برادرش من و زن  ن ینگهش داشت. دستپاچه نگاه ب

.چرخاند ی م  

  می. پاشو بر ی نطوریا شهیباشه کزاز بزنه، نم از ین د ینه شا»

«درمونگاه.  

حال که سوزش دستم، اشک به چشمم آورده و   نیع در

 دنیاما د  سوزاند؛ی مادرش هم قلبم را م  دارشین یهاحرف 

  ییگو اش،یو جانبدار تیهمه حما نیجلز و ولز احسان و ا

که آماده فرو  یابود. با لبخند به قطره  میبرا  یخود مسکن

گفتم:  یافتادن از چشمش بود، نگاه کرده و به آرام  

کارا    نیبه ا یاج ی. احتکهیزخم کوچ هیاحسان!  ست ین یزیچ»

« .شهیوب مخودش خ ست،ین  

دست و صورتم در گردش بود. نینگاهش ب نامطمئن  

« بشه. تیطور  ترسمیم»آخه   

و  ستادهیزن برادر احسان که در آستانه در آشپزخانه ا صدف

گر حرکات ما بود، با طعنه گفت: نظاره  



 کنه؟ی کار م ی چ ک یزخم کوچ هی! واسه گایمرد گنده رو ن»

«نوبره واال! لیزن ذل نقدریآدم ا  

همانطور که دستم را محکم در دستش گرفته بود، مرا   احسان

که دو   یهمراه خود به طرف اتاقش برد. از رسول برادر

به   شیالزم را برا لیسال از او بزرگتر بود، خواست تا وسا

ورد، که خودش دستم را پانسمان کند. رسول با خنده بیااتاق 

: تگف  با تمسخر  و باند را به دستش داده و نیبتاد   

« ! بپا النگوهات نشکنه.نایاوف! مامانم ا»  

ما بود؛  یبه در مشغول تماشا  هیتک زیهمسر رسول ن صدف

. احسان در حضورشان کند ی را نظاره م یکمد  ی شینما ییگو

و   نیاول نیا  د ی. شاد یبگو توانستی نم یزیمعذب شده، اما چ

به من   نینچنیبود که در مقابل رسول و صدف ا ی بار نیآخر

 رااش کرده و او مسخره  یابراز محبت کرد. آن دو به قدر 

 حضور دارند، آنها  ، زمانی که داد  حیکه ترج انداختند ی دست م

 یبه دنبال اجرا شتریبه من نشان داده و ب ی توجه کمتر

را  اشیمردانگ خواستی م ی. به قولاشد آنان ب یهادرخواست

نشان دهد. یحفظ کرده و خود   



به  می سال و ن کیکه حدود  میداشت و خوشی عقد خوب دوران

ها به خانه مادرش آمده و  . احسان آخر هفته د یطول انجام

هم من به خانه   ی. گاهمیگذراند ی را با هم م التیتعط

شان . چون خانهماندمی را آنجا م یام رفته و چند روزپسرعمه

رفته و    رونی سان بود و هر شب با هم بمحل کار اح کینزد 

  یکنار هم سپر آسوده خاطرا فراغ بال و را ب  یزمان

.میکرد ی م  

 یو داغون دهیژول  تیوضع هی دم، یفرهاد رو د  شیچند روز پ»

! زن و  یکرده بود که نگو، افتضاح! بهش گفتم مرد حساب دایپ

حال و روز تو رو تحمل   نیا د یکردن که با یت چه گناه بچه

«کنن؟  

:  دمیپرس  یفی ق ی زدن به بستن سیدر حال ل ی کنجاو با  

«الغر و سبزه بود. یلیخ  یفرهاد همونه که نشونم داد »  

اوالش بوده که رفته   ایتازه گو شید یآره اون موقع که تو د »

  ی عنی مصرفش زده باال.  دمی بود سراغ مواد. بعداً کم کم فهم

«دوبار خودم تو آشپزخونه مچش رو گرفتم. یکی  

زده و بعد از فرو دادنش متعجب گفتم:  یبه نان بستن یگاز  

« نکردن؟ رونشیچطور تا حاال ب»پس   



را تمام کرده بود، هر دو  اشی که زودتر از من بستن احسان

قدم    یشلوارش فرو کرده و کنارم به آرام بیدست درون ج

.داشتی برم  

چون خواهرزاده صاحب کارمونه. التماسش کرده و گفته  »

  نیو از ا فتمیآبروم رو نبر! از نون خوردن م کنم،ی ترک م

« .و همچنان داره ادامه میده ست ین ی فعالً که خبر یحرفا. ول  

گفتم:  ی و با نگران دهیطرفش چرخ  به  

  هیآدما نگرد.   نجوریاحسان! تو رو خدا دور و بر ا یوا»

« ...کننی ت موقت وسوسه  

در چشمانم نگاه کرده و محکم    نانیادامه دهم، با اطم نگذاشت

گفت:  یو جد   

م، با نگاه کردن  ! مگه من بچه شمب این همه نگرانیت  قربون»

مثل تو کنارم   یدل ز یعز یوسوسه بشم؟ وقت هایارهیش نیبه ا

«م؟چرخب  ییزایچ نیدور همچ  د یبا یچ  ی هست، برا  

بار   ه یحاال  گنی وقت بهت م  هی! گهید  زادهیآدم دونم؟ی چه م»

حرفا شروع   نیاولش با هم شهی. همشه ینم یامتحان کن طور

«.کننی م  



دستش گرفت و با خنده گفت:  انیرا م دستم  

مثل تو کنارشون ندارن که  یا دهیاونا حتماً زن عاقل و فهم »

  ی کارا نیرو با ا  میزندگ اموونهیبهش دلگرم باشن. من مگه د 

چندر   ی حرفا نی فکرت رو با ا یخود ی احمقانه زهرمار کنم؟ ب

«غاز خراب نکن. هی  

و به من   زد یحرف م میچنان با اعتماد به نفس برا احسان

قلبم را به خود  ی که تمام کرد،ی ابراز عشق و عالقه م

  شیبودم. ب شیهامحبت  یرایتصاص داده و با جان و دل پذ اخ

را  میهانداشته ی تمام  یکرده و جا دایپ مانیاز چشمانم به او ا

  گذراندم،یرا که در کنار او م  یپر کرده بود. زمان میبرا

گاهم شده و توانسته  ه ی. تککردمی م  ریها سدر آسمان ییگو

احساسم را از آن خود کند.   همه عشق و ش،یهایبود با دلگرم

  حتیهمکارانش را نص  ا یهمسر دوستانم  دمید ی م یوقت

ضعف   شیدلم برا د،یباش تانی که مراقب زندگ کند،ی م

 روازدوست داشتم بال درآورده و پ ی. از خوشحالرفتی م

را قسمتم کرده.  تیو با درا م یفه نیچن یکنم؛ که خدا مرد   

دم   یچا اجازهی مادرش که چرا ب  یغرغرها دنیحال شن در

و با گذاشتن قندان و ظرف  خته یر  یام، دو استکان چاکرده



بدون توجه به او به اتاق احسان  ،ینیکوچک خرما درون س

نشستم.  شیگذاشته و پهلو شیرا کنار پا  ین یرفتم. س  

.«ماه عقد کنون جالله نیاحسان آخر ا»  

کرده   یکه تو معرف  یهمون ؟ی! با ک یا ! خب به سالمت»

« ؟یبود   

وقت اگه بفهمه خواهر دوست   هی نکهیاز ترس ا یآره، ول»

خواهر دوست   م یگفت بهش منه قبول نکنه، به دروغ

«س.سودابه  

. د یدو انگشت لپم را کش با  

نداره  اقتی. لی هم دلش بخواد تو براش زن انتخاب کن یلیخ»

«رو بدونه؟ یخواهر نیقدر همچ  

  کی بود، با  زان یاش آوتا شده یکه دستش از زانو همانطور

دهانش   یقند  گر یرا برداشته و با دست د  یدست استکان چا

 انداخت.

از دستش راحت  شهیسرش گرم م  ره،یزن بگ یول»

«!های شیم  



از آن   ی خرما کم یاهم استکانم را برداشته و همراه دانه من

گفتم:  نیغمگ ییخوردم. با صدا  

. از دست جالل  میبه زندگ ومدهین  یانگار تو طالع من خوب»

«مادر  تو.   ریراحت شدم، افتادم گ  

را صاف کرد.    شیگذاشته و پاها ینیرا درون س یخال استکان

خود کشاند.انداخته و مرا به سمت  میدست دور پهلو  

«هات تو همه؟، سگرمهگفته بهت یدوباره مادرم چ»  

دست و   یبرگرداندم تا رو  ی نیرا به س امکارهمه ین استکان

داده و در همان حالت   هیتک اشنه ی. سر به سزد ینر  مانیپا

 گفتم: 

کم تو کارا کمکش کنم. کاغذ پفک و   هیسرم گفتم  ریصبح خ»

جمع کردم   نجایاز ا م،یخورده بود  شبیکه د  ییهاوهیپوست م

و انداختم سطل آشغال تو آشپزخونه. بعد جارو برداشتم تا  

جار   یاتاق تو رو جارو کنم. تا چشمش به کاغذ پفک افتاد، کل

پول پسرم   ؟یخری م  هیآشغاال چ نیو جنجال راه انداخت، ا

  ؟یها پر کنهله هوله نیکه شکمت رو با ا یکن ی رو حروم م

اتاقت رو دارم جارو   د یرو که ندادم دنبالم اومد، د  جوابش

 ؟یجارو برداشت یابه چه اجازه د؛یدوباره هوار کش .کنمی م



به   دونمی نه؟ من واال نم ا یجارو بکنم  ید یاصالً از من پرس

 یراد یا ه ی کنمی م  یکدوم ساز مادرت برقصم. هر کار

«.رهیگی م  

خود نشاند و با خنده به صورتم نگاه   ی پاها یمرا رو احسان

 کرد.

به   ی برقص. کار زنمی که من برات م  یتو فقط به اون ساز»

«نداشته باش. هیبق  

از او فاصله  یقرار داده تا کم اشنه یس یدستم را رو دو

. رمیبگ  

کمک   ای  یر یبگ اد ینون پختن  یا یب نکهیعوض ا گهیم»

 یخود ی ب یتو نون پختن، همش دنبال کارا  یدستمون باش

« ؟یگیبهش نم  یچیتو چرا ه  آخه احسان فهممی ! من نمیهست  

کرد.   ترک یدست پشت کمرم گره زده و مرا به خود نزد  دو

نشاند و همچنان با خنده جواب داد:  لبم یرو ه کوتاهیبوس  

«بگم بهش؟  یچ  ،رزنهینده! پ تیولش کن! اهم»  

بود و با   نییسرم پا راهنش،ی پ یهابا دگمه یباز مشغول

آرام گفتم:  ییصدا  



وقتا حالش خوبه.   یمادرت به حال خودش باشه، بعض»

صداش هم در  ، یه بار ارتی ز م یچطور اون دفعه با هم رفت

  ییزایچ  هی. ره یگی زنداداشات حرصم م نیاز دست ا ومد؟ین

 شیکه مادرت دق و دل کننو گوشش رو پر می گنیم بهش

  یچیروشون ه  ی. تو هم که جلوکنهی م یرو سر من خال 

« .شنیاونا پرروتر م ، یگینم  

نمیشه که وایستم دائم باهاشون   ؟عزیز دلمکار کنم   یخب چ»

کالم متر باهاشون هم  محلشون نذار. ک بجنگم. تو خانمی کن و

«شو.  

به من   ینطوریتو ا شهیم شونیحسود  ؟احسان هیچ یدونیم»

به    یی حرفا هیندارن.  خوشی ما رو دنی. چشم د یکنی محبت م 

«من رو بجزونه، دلشون خنک بشه. اد یکه ب  گنیمادرت م  

به خود فشرد و گفت:  شتری اش بلند شد. مرا بقهقه  یصدا  

تو چقدر   دوننی آخه نم»من قربون اون احسان گفتنت برم. 

ناز زناشون رو  ستنیکه؟ شوهراشون بلد ن یز یبرام عز

« ...شهیم  ینطوریکه ا شهیم نیبخرن! ا  

گم شد.  مانیهامعاشقه  انیم شیهاحرف ادامه  

*********** 



 یامان را در خانه مشترک  یزندگ ۱۳۸۵آبان  ۱۲تاریخ  در

. چون خانواده م یممکن شروع کرد  لیوسا نی محقر، با کمتر

اندک   لینداشتند. همان وسا ه یزیجه  د یخر یبرا یخودم، پول

به مراتب   یمراسم نیکرده بود. همچن یداریرا هم احسان خر

  نیشتریبرپا کرد. البته ب یعروس یقبل برا یتر از سر مفصل

 بودند، داده به ما که سر عقد  های اهداییپولاز  ه مراسم نیهز

  مانیفراهم شد. مادرش حاضر به شرکت در مراسم عروس

به   .اده باشد اش را به این طریق نشان د شد تا نارضایتین

. می مادرش نرفت دنیبعد از آن به د  کسالیتا  لیدل نیهم  

ها و همچنان طبق روال گذشته، فقط آخر هفته احسان

  ر ییمحل کارشان تغ ی. بعد از مدتآمد ی ه مبه خان  التیتعط

مسئله باعث شد که   نی. همند منتقل شد  یگریکرده و به شهر د 

به خانه   کباری ی فقط ماه یرفت و آمدش کمتر شده و گاه 

ناگوار بود.  میبرا طیشرا نی. تحمل اآمد ی م  

  ایدوست ندارم، فقط پنجشنبه جمعه  ینطوریاحسان من ا»

خوشم نمیاد  . می خونه. همش دور از هم  یا یم التیتعط

« باشم. شتیپ خواد ی دلم م اینطوری زندگی کنیم.   



دهانش گذاشته و با دهان پر   شیرو شیپ  یاز غذا ی قاشق

 گفت: 

محل شرکت جابجا شده، رفت و  زم؟یکار کنم عز ی چ یگیم»

« .امیزود به زود ب تونمی آمد مشکله. نم  

را کنار بشقاب گذاشته و نگاهش کردم.  قاشقم   

خونه اجاره کن! من دلم    هیمحل کارت   کیبگرد نزد »

.  تحمل ندارم تنها باشم گهیخونه. د  یا یهر شب ب خواد ی م

دلتنگت میشم.«  .گذرهی سخت ماینجوری بهم   

تکان داد. یماست را دست گرفته در حال خوردن سر کاسه  

،  گلم  باشه»قربون اون دل کوچیکت برم که زود تنگ میشه. 

  ،ینطوریمن هم سخته ا ی. براکنمی م دایپ ییجا هی سپرمی م

«.ی هر جور تو دوست داشته باش  

ً یتقر بی ترت نیبه ا مان، در آستانه  شش ماه بعد از ازدواج با

و   نیکه بزرگتر ی. شهر میسال نو به شهر... نقل مکان کرد 

را در آن تجربه کردم. با هم توافق  امی اتفاقات زندگ نیمهمتر

دار  بچه  ،فتادهی چرخ ن یرو مانی زندگ  یکه تا وقت میکرده بود 

به همراه داشت، که   یتمشکال د یدر شهر جد  ی . زندگمینشو

. میی ایبه خرج داده تا از پسشان برب یباز هم صبور یستیاب  



.  انیدوستان و آشنا گریمثالً دور شدن از ستاره و د  

جوره دورش  چیه توانستمی که نم  ریبا ام میدارهایخصوصاً د 

را با او   یبرادر وند یگاه پ چی نداشتم ه میرا خط بکشم. تصم

  رفتهیو همسرش پذ  ریقطع کنم. من و همسرم به همراه ام

. میرا در کنار هم ادامه ده یخانوادگ یدوست نیکه ا م،یبود 

 یدوست نینداشته و ا هیرو نی با ا  یمشکل زیخوشبختانه آنها ن

خودمان   یبودند. هر بار که به روستا رفتهیباز پذ  ی را با رو

. رفتم ی هم م ریام دنیبال استثناء به د  م، یرفتی م  

 

 ته یروح ی ازدواج کن کردمی فکر م ؟یچقدر الغر شد  ریام»

« بهتر بشه؟  

 ی پا  یپا رو کی   گارش،یبه س  قیعم یهاپک زدن نیح ریام

بود. در ارشاد به   رهینامعلوم خ یاانداخته و به نقطه  گرید 

 هامکت ی از ن یک ی یرو اط،یخلوت ح یرفتم. در گوشه دنشید 

  یرا به علت ورشکست کشی بود که بوت یماه. چند مینشست

: داد کوتاه با تمسخر جواب   ی کرده بود. بعد از مکث لیتعط  

«حال و روزم رو؟ ی نیبی! نمگذرهی خوش م یلیآره! خ»  

: دمیپرس متعجب  



«رسه؟یبهت نم  سایپر»  

جواب داد: پوزخند  با  

«سالم من رو هم بهش برسون! ش،ید یاگه د »  

گفتم:  یو با اخم و دلخور دهیبه سمتش چرخ کامل  

«د؟یرو شروع نکرد  تونی مشترکمگه زندگ ؟ یچ یعنی»  

جواب داد: تیو عصبان ظیغ با  

س؛ فقط  آخر  کل هفته دانشگاه یول م،یچرا! شروع کرد »

  یالک ینطوریهم  میورشکستگ  یکنی خونه. فکر م  اد یها مهفته 

رو انجام    یک ینداره که!  ی هاش تمومشد؟ خواسته ییهوی

 میکه عقد کرده بود  لی . همون اوااد یم ادشی گهید  ی کی ید یم

و گفت   تبار نرف ر ی. زمیاز هم جدا بش یتوافق ایبهش گفتم ب 

«.کشمی خودم رو م ، ی نکن یاگه با من عروس  

انداخته و با فشار پاشنه لهش کرد. به   نیرا زم گارشیس ته

و نگاه در صورتم گرداند. د یطرفم چرخ  

تو  . حاال خوبه کنم یحفظ آبرو دارم تحملش م ی فقط برا»

«اجازه خونه بدم. ستمیو مجبور ن می خونه بابا و مامانم هست  



لبش   یرو  ی چانه به صورتم اشاره کرده و لبخند کمرنگ با

 شکل گرفت. 

پوستت رفته. اوضاع و احوالت  ریتو در عوض آب ز  یول»

«رو به راهه؟  

و با لبخند جواب دادم: ر یو سر به ز دهیکش خجالت  

  نیاز ا نکهیخوبه! خصوصاً ا  یآره! خدا رو شکر، همه چ »

از   ی کیاز تو و ستاره دور شدم، اما  نکهی. با ام یشهر رفت

« بود... نیآرزوهام ا  

اش ادامه دادم:گرفته را باال آورده با نگاه به چشمان غم  سرم  

شوهرم   یازدواج کنم، برا خوامی داشتم هر وقت م میتصم»

دلم  شهی. هممیکن  ی زندگ گهیشهر د  ه ی د یشرط بذارم که حتماً با

از   یکه متولد شدم دور بشم. دل خوش ییاز جا خواستهی م

. اصالً شهیوقت دلم براش تنگ نم چیزادگاهم ندارم و ه

« ازش ندارم. یخاطره خوش  

صورتم در گردش بود. یسکوت نگاهش رو در  

«؟ یکنی کار م یچ  یرو بست  کی حاال که بوت»  

باال انداخت.  یاشانه  به روبرو خیره شد. د وچرخان را  سرش  



. کارت  یقبل یکار و همه کار. دوباره همون کارا چیه»

ثبت نام کردم. تئاتر،   یعکاس شرفتهی. دوره پزنم ی م تیزیو

«ها.ارشاد، مجله، شعر، مثل همون موقع  

و با حسرت گفت: د یکش یبلند  آه  

«! یست یکنارم ن گهیفرق بزرگ! تو د  ه ی یمنها»  

: د یکمرنگ پرس  ینگاهم کرد و با لبخند  دوباره  

«؟یاهمش تو خونه ؟یکنیکار م  یتو چ»  

لباس عروس کار   کیبوت ه ینه! موقتاً دوباره رفتم تو »

شون عوض شده، احسان محل شرکت  ی . از وقتکنمی م

اون  یهانه ی. هزکننی م زیوار  باره یشون رو چند ماه حقوق

برم   یمدتیه گرفتم  می. تصمنجاست یاز ا ترن یشهر هم سنگ

که   یدونیمون رو به راه بشه. م کم اوضاع ه یسر کار تا 

  یکم هی ینطوری. خواستم استین لیهم تکم  مونیزندگ لیوسا

« کمک خرج باشم.  

«؟یسینوی نم گهید  ؟یشعر چ»  



چرا! رفتم ارشاد اونجا ثبت نام کردم. اتفاقاً با چند نفر هم  »

خوبه،   یهستن. در مجموع همه چ یخوب یهاآشنا شدم. آدم

«.امیراض  

  میهایدر چهره غمناکش نگاه کرده و از خوشبخت توانستمی نم

ادامه دادم: فمیبا بند ک  ی باز نیداده و ح نیی. نگاهم را پامیبگو  

  ی از مشکالت کنمی م ی کرده. سع مدهیآبد  یزندگ یهایسخت»

 دنیعبور و رس یپل بسازم برا هیکه سر راهم وجود داره، 

« .ندهیخوش آ  یبه روزها  

گفتم:  وشحالیکرده و با خ نگاهش  

دختر نازپرورده  ه یاگه   نهیاحسان ا یشگی کالم هم هیتک»

رو از   هایکه سخت نی. هم شدمی عاشقت نم هیچ وقت  یبود 

خواهانت باشم و تا   ینطوریباعث شد ا  ،یلمس کرد  کینزد 

  یتو تموم کارها  !شهینم  باورت دارت هستم. عمر دارم منت 

  اد یم  شیپ یمواقع  هیتا مبادا خسته بشم.  اد،یخونه پا به پام م 

سرش داد    ،میکه دار ییو بابت کمبودها رمیاز کوره در م

 شهی. اما احسان همنالمی م یو مشکالت مال ی. از زندگ زنمی م

با آرامش   کنهمی  یو سع کنهی ساکتم م ،با محبت و نرمش

« بده تا درک کنم. حیوضبرام ت  



از او جدا  یکوتاه یشروع شده بود و با خداحافظ ریکالس ام

 اشیشده و به فکر فرو رفتم. مشخص بود که از زندگ

همسرش   یطرف و فشارها   ک یاز  یکاری. ب ستین یراض

او را به   گری از طرف د  ،ییگراو تجمل  یخواه ادهیبابت ز 

  گرید  یدر شهرهمسرش ستوه آورده بود. خصوصاً آنکه 

ها کنار هم بودند.آخر هفته  تنهاو  بود  لیمشغول تحص  

  یبا صداقت و صبور م،یداشت یعوض من و احسان سع در

  شهیچرا هم دم یفهمی . فقط نمم یمشکالت را پشت سر بگذار

  یروزها نیا  کردمی همراهم بود. باور نم یهراس دائم کی

  شتر یشکل ادامه خواهند داشت. هر چند که ب ن یخوش، به هم

احسان اعتماد داشتم. اما    یهاها و قولاز چشمانم به گفته

  د یچرا نبا ست؟یچ هودهیب الیهمه فکر و خ نیا  لیدل دانستمی نم

  انیبه پا میهاهی را پشت سر گذاشته و گر یحاال که سالها سخت

  نیلذت ببرم؟ منشأ ا یزندگ نیراحت از ا  الیبا خ ده،یرس

  کردم،تالش می  شهیترس کجا بود که قادر به حلش نبودم؟ هم

  یعزت و احترام احسان را نگه داشته و او را باال ببرم. حت

آورده، تا به او اعتماد به نفس داده و  نییخود را پا  یگاه

 باعث حفظ غرورش شوم. 

 



همش تو   نمت، یاومدم بب  قه یدق ه ی. نیبش ا یستاره جان ب»

«.یآشپزخونه مشغول  

ها صبر کن برنج رو دم کنم، االن اومدم. تو هم که با بچه »

«سرت گرم شده.  

دورم را   یو حساب دهیکش ی نقاش  میطبق معمول برا هابچه

ناز و تپلش که   یه بودند. خصوصاً پسر کوچولوشلوغ کرد 

غش و  ش ی. دلم برانشستی بود و به دل م ن یریش اریبس

اش به هوا رفته بود، که ستاره کنجکاو  . خندهرفت ی ضعف م

:د یآورده و با لبخند پرس رونی سرش را از آشپزخانه ب  

« خنده؟یم  زی ر هی  یکنیکارش م  یچ»  

« هزارماشاءللا! هیستاره! چقدر پسرت خوردن یوا»  

«قسمت خودت بشه. ی کیشاءللا ان»  

به دست گرفته و   یدستشی به همراه چاقو و پ وهیم یظرف

شان، با سر به شکمم  گذاشتن نیکنارم نشست. بعد از زم

 اشاره کرد.

« د؟ی ست یتو فکرش ن  ست؟ ین یخبر»  



پسر ستاره را رها کرده و همانطور که نگاهم به دور  نایس

 شدنش بود، با لبخند جواب دادم:

«. رهیقرار بگ  مونی ذره زندگ هی فعالً نه! بذار »  

داد. یبرداشته و دستش را در هوا تکان ییچاقو  

. حاال دوران عقد رو د یکرد  یعروس شهیدو سال م کینزد »

« ...د یکه چه کرد   میار یبه حساب ب مینخوا  

زده و نگذاشتم ادامه دهد. شی به بازو یخنده ضربه آرام با  

حرفا   نیباز ا  ،یو پوک  من خبر دار کیخوبه از همه ج»

« . من نذاشتم احسان دست از پا خطا کنه.ی زنیرو م  

.گذاشت میرو یجلو یدست شیمن درون پ ی برا وهیم یکم  

  یک سال و نیم تونست  یچطور ، کنمیواقعاً تعجب م »

«؟و کاریت نکنه خوددار باشه  

برداشته و در حال پوست گرفتنش گفتم:  یپرتقال  

. دلم  یمنیاصول ا تیاما با رعا م،یکرد یکه م  یطونیش»

دوست  بمونه. یبعد از عروس ی برا ییزایچ هی خواستی م

«داشتم اولین با هم بودنمون، تو خونه خودمون باشه.  



هنوز جمع و جور   ی عنی ؟دیگه مشکل کجاست خب حاال»

«خودتون رو؟ د ینکرد   

تکان دادم. یسر  

مون رو به راه شده.  کم اوضاع هیچرا! خدا رو شکر االن »

دست به کار  پسرت به هوسم انداخت دنید  یراستش رو بخوا

احساس گناه   ،شه یحالم بد م ریام دیدن رمی. اما هر دفعه مبشیم

«.کنممی   

سرش را پرسشگونه به دو  ،در حال پوست گرفتن سیبی

 طرف تکان داد.

« شده؟ ید یچرا؟ باز هم خبر جد  گهید »  

گفتم:  مکثهم فشار داده و با  رویلبم را   

مدام درس خوندن و  سایپر  گهیبگم؟ م ی!... چد یجد  خبر»

خسته  ش ا. از دست کارا و رفتارکشهی رو به رخم م سانسشیل

  ؟یریهمه ارشاد م نیچرا ا رهیگیم راد یهمش ا داً یشدم. جد 

رو محدود کرده و   ریام ؟یزن یچرا انقدر با دخترا حرف م

هم تحمل   ریم کرده. امکالفه  گهی . مزنه یمدام به جونش غر م

«رو نداره. سایپر یهایبازو لوس های بازجلف  



ها گذاشت.دست بچه یرا خرد کرده و جلو هاب یس ستاره  

داره؟ همش جنگ   دهیچه فا با این همه اختالف  یزندگ نیا»

حال و   ،یکرد یتو هم باهاش ازدواج م گم یاعصاب! من که م

«بود.  نیروزت هم  

گفتم:  ی و به نرم یدلخور با  

رو درک  گهی خوب همد  یلیخ  رینگو ستاره! من و ام یوا»

  یکیتو دل اون  مید یفهمی م  گهینگاه به همد   هی. با میکرد ی م

. من هر موقع اعصابش خرد بود، دور و برش  گذرهی م یچ

«. همه جا پا به پاش بودم.رهیتا آروم بگ  رفتمی نم  

 ستاره با تردید نگاهم کرد. 

«؟یچرا باهاش ازدواج نکرد  ی خوری هنوز حسرت م یعنی»  

 قاطعانه و بدون معطلی جواب دادم. 

. احسان انقدر در حقم  خورمی معلومه که حسرت نمنه! »

به دلم بمونه. اما   یز یحسرت چ ذارهی که نم کنه،ی م یخوب

که با اون داشتم  یببرم. دوران اد یاز  تونمی رو هم نم ریام

« بود. میدوران زندگ نیبهتر  

گفتم:  ی نیغمگ ی انداخته و با صدا ریرا ز  سرم  



کو؟ با خنده و   تارتیگ دمیازش پرس دنشیقبل رفتم د  یسر»

رو   تارش یهمه گ نیکه ا یگفت با تو رفت. با وجود  یبه شوخ

گیتاری رو   فروختمش. یعقد کرد  یدوست داشت، گفت وقت 

  ،که این همه بهش عالقه داشت و با نواختنش آروم میشد 

نذاشت  گه یبعد هم حرف رو عوض کرد و د   فروخت.

«بگم. ی زیش چدرباره  

  یبه آرام ، سپسچند لحظه متفکر به صورتم زل زد  ستاره

 گفت: 

انگار بعد از عقدت، تازه باورش شد که تو رو از دست  »

« داده.  

 سرم را به تأیید حرفش تکان دادم. 

که   م،یبود  یک یانقدر با هم  م،یشده بود  یما انقدر با هم قاط»

روز ممکنه   هی.  میروز ممکنه از هم جدا بش هی  میکرد ی فکر نم

از   شتریمون بره دنبال سرنوشت خودش. البته من بکدوم هی

. انقدر تو گوشم خوند دونمی م  ییجدا نیرو باعث ا هیهمه سا

  .من هم باورم شد  کهاون از تو سرتره؛  خوادت،ی نم ریام

گرفتم   میتصم  ،رونیبزنم ب  یزودتر از خونه پدر  نکهیا یبرا

«دواج کنم.از  



گفت:   یدستم گذاشته و با مهربان یستاره دست رو  

به قسمت اعتقاد   د یبا ی طهورا از دستم دلخور نشو! اما گاه»

اگه به هم   د ی. شاد یشما مال هم نبود  د ی. شا یداشته باش

به وجود اومده  تونن یکه ب یعشق  قشنگ نیا گهید  د،ید یرسی م

شاید  . رفتی م ن یاز ب یزندگ  یهایو بلند  یبود، تو پست

مشکالت زندگی باعث میشد عشقتون کمرنگ بشه یا از بین  

. پس  چی قراره پیش بیاد  خبر نداره ندهیکس از آ چیهبره. 

به    نیبه قول اون شعر معو نخور  روگذشته   یغصه روزها

«باش.  ندهیفکر آ  

:د یبا خنده پرس  بعد   

« ؟یمن رو خاله کن یدار الیخ  ی حاال بگو ک»  

جواب دادم: یهم به شوخ من  

« ؟ی ست یدست بردار ن یتو تا من رو حامله نکن»  

بلند شد تا سفره ناهار را پهن کند و در همان   ش یاز جا ستاره

 حال با خنده و محکم جواب داد:

«نه!»  

کمک به دنبالش بلند شدم. یهم برا من  



« ... استغفرللا.ونه »  

پهن کردم. دوباره   ییرایرا از دستش گرفته و داخل پذ  سفره

  ی ها را برداشته تا روو کاسه به آشپزخانه رفته و بشقاب 

 سفره بگذارم. 

کنکور؟ سفت و سخت   یبرا خونهیداره م ر یبهت گفتم ام»

امسال قبول  د یهر طور شده با  گهیبه درس خوندن. م دهیچسب

رو کرد تا یه   های پریست کار خودشانگار سرکوفت بشم.

 تکونی به خودش بده.«

ها گفت: غذا درون ظرف دنی کش نیح ستاره  

  برایدرس بخونم  ی. من هم به فکر انداختی چه کار خوب»

«.سانسیل  

خورشت و ظرف برنج را سر سفره بردم. بشقاب  

 سیتو آموزشگاه تدر یهم دار پلمتیفوق د  نیتو که با هم »

«؟یدانشگاه بر یکنی وقت م  گهی. د یکنی م  

  یدست گرفته و همگ هاوانیل ینیآب را به همراه س پارچ

. میدور سفره نشست  



از عهده همه  یها بزرگ شدن. سمانه که حساب بابا! بچه »آره 

اری بتونه  . شوهر من هم مثل شوهر تو هر ک اد یبرم یکار

عمرم رو هدر بدم؟   یخود ی . چرا بکنهانجام بده کوتاهی نمی 

«.یباش لیبه فکر ادامه تحص د یبه نظر من، تو هم با  

.دمیخود کش ی برنج و خورشت برا یکم  

تو   یز یچ هی شهیش فکر نکردم. راستش هم! دربارهدونمینم»

کرده و اجازه نداده به  خودش  ریبوده که ذهنم رو درگزندگیم 

« خودم باشم. شرفت یفکر پ   

.د یها غذا کشبچه  ی برا یک ی یکی  

پر    شهیهم ی. زندگخواد ی فقط همت م خواد،یفکر کردن نم »

به خودت اختصاص   د یرو هم با  یوقت هی. هی و بلند  یاز پست

«.یبد   

: د یو پرس ریختغذا  کمی  خودش هم یبرا  

خودش دست و پا  ی برا یباالخره شغل کنه؟ی کار م یچ ریام»

« کرد؟  

. ختم یخودم ر ی آب برا یوانیل  



مقدار وام گرفت و   هیزده.   یمغازه عکاس  ه یتازگی آره »

  نی. تو استیمغازه رو راه انداخت. فعالً کسب و کارش بد ن 

«.هکامل کرد   هم رو شیبود، دوره عکاس کاریکه ب یسال هی  

***** 

بهتر شده و  ی کم مانیاقتصاد  طیو شرا یزندگ اوضاع

. نه ماه  میکرده بود  دایرا پ یبه زندگ ید یورود فرد جد  یآمادگ

آمدن  ایپشت سر گذاشته و دن ین یریو ش یانتظار را به خوب

را دو چندان کرد. با شور و   مانی رضا پسرم، خوشبخت

به   دمیبودم و ام اشیی فراوان شاهد رشد و شکوفا اقیاشت

شده بود. با توجه به خواندن   شتریب ندهیخوش آ یروزها

ام گاه از برنامه روزانه  چیکه ه یار یبس یروانشناس یهاکتاب 

او را ممکن شکل  نیداشتم به بهتر یسع شد،یحذف نم

  ستهیدرستکار و شا یاز او انسان خواستمیپرورش دهم. م 

 بسازم. 

  یداشتم باعث شد، رو امی که از مردان زندگ ییهاتجربه 

اشتباهات آنها را تکرار   خواستمیاو حساس بوده و نم بیترت

با وجود   ر ی. امدمیبود و رضا ام گاهمهی کند. احسان تک

  تیبود، اما همچنان حما رشیکه خود درگ یمشکالت



  یها. اما حس کرد ی نم  غیاش را از من دربرادرانه

بعد   یمدت آمد،ی به سراغم م یکه هر از چند گاه  یند یآناخوش

احساسم   یهاک شاخ ییشد. گو شتریآمدن رضا ب ایاز دن

 شیب دادند،یبه صدا در آمده و به من هشدار م  شانیهازنگ 

باشم.  امیزندگ حریم  مراقب  یست یبا شیاز پ  

شاهد   شهیکه عروس خانواده احسان شده بودم، هم ی زمان از

بودم. صدف   راثی او با برادرانش بر سر ارث و م یریدرگ

دعواها و اتفاقات را با تلفن   نی هر روز گزارش ا ،زن رسول

. سفره شام را پهن کرده و منتظر  رساند ی به گوش احسان م

 ابشرضا را داده و خو ری برسد. ش انیبودم تا تلفنش به پا

بلند گفتم:  یو با صدا  د یرس انی برده بود. صبرم به پا  

«کرد. خیتموم نشد؟ غذا   دادن گزارش»  

کرده و همانطور که به   یخداحافظ  یلحظه بعد با ناراحت چند 

گفت:  یبا اخم و عصب آمد،ی طرف سفره م   

«صدات رو! د یشن ؟ی داد زد  ینطوریزشته! چرا ا»  

 با عصبانیت جواب دادم:

بشنوه به جهنم! مخصوصاً بلند گفتم که بشنوه! چند دفعه تا  »

من   یوجل اد یگفتم خوشم نم  خبرچین کهیحاال به تو و اون زن



محله و خانواده. به من چه شما   اریبهت تلفن کنه. شده خبر ب

«باهاش حرف بزن. یهست  رونیب  ی. وقتد یبا هم دعوا دار  

به جلز و ولز من  اعتنای کرد به لقمه گرفتن و ب شروع

  ترمی جر  میهابه حرف اشی توجهی مشغول خوردن شد. اما ب

 کرده و همانطور به غر زدن ادامه دادم:

زن و شوهر. اگه بهت  نیا یشب باز مه یعروسک خ یشد »

. بگن با سر برو تو چاه،  ید ی به حرفشون گوش م ر، یبگن بم

دور و برشون  شتر یتو ب اد،یبدم م  نایمن از ا  ی. هر چ یریم

«.یپلکی م  

  نی. حد یشنی را نم میهااز حرف  کی چی ه ییاحسان گو

لقمه  دانستی نم ی و گاه افتاد یهم م  یرو شیهاخوردن، چشم

  شتریحالتها ب نیا دنید  دهد؟ ی صورتش فرو م یرا کجا

. خت یری اعصابم را به هم م  

سرجات بخواب. چرا سر سفره چرت   و بخور اد یخوابت م»

«؟یزنی م  

آلود جواب داد: خمار و خواب همانطور  

ده شب   رون،یب رم یاز ساعت چهار صبح از خونه م»

«؟یدار ازم  ی. چه توقعگردمی برم  



احسان،  دنی چند لقمه فرو داده و بعد از کنار کش میلیا بی ب

  خچالیمانده غذا را در  ی باق یسفره را جمع کردم. وقت 

خانه   یبرا ینطورافتاد پوشک رضا تمام شده. هم ادمیگذاشتم، 

داشتم که فرصت نکرده   ضروری حتاجیما یسر  ک یبه  ازین

سر به طرف سالن  هاشستن ظرف نیکنم. ح هیم تهبود 

: مصدا بلند کرد  چرخانده و  

سر کوچه   یسوپر نیالزم دارم، برو تا ا زیاحسان چند تا چ»

«نبسته زودتر بخر.  

از طرف   یحرکت ای یلحظه منتظر ماندم، اما متوجه جواب چند 

به هال رفته و نگاهش کردم. با همان   ی او نشدم. با دستان  َکف

 یابود، گوشهدر نیاورده تنش از که هنوز  رونیب یهالباس

زدم. شیدر خود مچاله شده و خوابش برده بود. دوباره صدا  

دارم، با رضا که   د یخر گم یم  ستم؟یاحسان مگه با تو ن»

« ...تونمی نم  

  ای د؛یشنی مرا نم یو صدا کرد ی م ر یس یگریاو در عالم د  اما

  شیپ اد یز داً ی! جد دانمی خود را به خواب زده بود، نم د یشا

حرکات و رفتارش خارج از کنترلم   ی که تحمل برخ آمد ی م

  د یشا گفت یشده و مدام در حال حرص خوردن بودم. ستاره م



و دوران   مانیبعد از زا طیو شرا یاثرات دوران باردار

. گفت یم  یگر ید  زیباشد، اما احساسات من چ یردهیش  

  د یخر  یمجبور شدم تا رضا خواب است، خودم برا باالخره

برخی  به  ازین  یوقت شب بود، ول رید  نکهیبروم. با ا رونیب

  نیا ی مجبورم کرد از خانه خارج شوم. گاه مورد نیاز،اقالم 

چه   انداخت،ی و سنگ شدنش مرا به شک م های رتیغیب

شت پرده در حال رخ دادن است که من از آن پ ی اتفاقات

چرا تا ایم اندازه تغییر کرده. احسانی که روزی    خبرم؟یب

برای زخم دستم اشک به چشمش آمده بود، حال چه شده که تا 

تفاوت شده و کاری  هایم بی این حد نسیت به نیازها و خواسته

داد.برای به دست آوردن رضایتم انجام نمی   

را انجام داده و به خانه برگشتم، همچنان با    دهایخر یوقت

در خواب بود. رختخواب را پهن کرده و   تیهمان وضع

کردم. تلوتلو خوران بلند شد، به زور لباسش را  شیصدا

. خواب به  د یتشک دراز کش یعوض کرده و پشت به من رو

تنش و   نیحداقل بعد از همه ا خواستی . دلم مرفتی چشمم نم 

آرامم  لیا در آغوش گرفته و مثل آن اوامر  ی کم مگو،بگو 

به من ثابت کند،   شیهایکند. در گوشم نجوا کرده و با دلدار

دوست خواهد داشت. یدر زندگ یاز هر کس  ش یمرا ب شهیهم  



اگر   یو حت برد یبود که زودتر از من خوابش م هامدت

خوابم   ی. آن شب به سختزد یمرا پس م کردم،یم دارشیب

احسان همسر   دم یداشتم. خواب د  شانیآشفته و پر یبرد، خواب

  شهی. همد یآیجهت کمتر سراغ من م  نیگرفته و به هم یدوم

 اهدر ر یداشته و مطمئن بودم اتفاق بد  مانی ا میهابه خواب

 است.

بود. فکر  از روزهای قبل  ترسرحال ،بعد که به خانه آمد  شب

در مورد   یفرصت استفاده کرده و کم نیکردم بهتر است از ا

  یبا او صحبت کنم. با کمک هم مشکالت  تر، جدیمانروابط

برطرف   ،شده مانی اواخر باعث تنش در زندگ نیرا که ا

و کنارش   خته یر  یدرون ظرف وهیم ی . بعد از شام کممیکن

  یجلو یدستشیگرفته و درون پ ترا پوس هاوهینشستم. م 

به   م،ی. همانطور که با هم در حال خوردن بود گذاشتم شیرو

: دمیپرس  ینرم  

اومده  شیپ یمشکل ؟یستیمثل سابق ندیگه  هیاحسان چند وقت»

«؟یبه من بگ یتونی که نم  

را دهانش گذاشته و همانطور که نگاهش به    وهیاز م یاتکه

باال انداخت.  یاشانه  تفاوتیبود، ب ونیزیتلو  



«؟ینه! چه مشکل »  

داشتم با آرامش او را وادار به حرف   یکرده و سع نگاهش

 زدن کنم. 

«...لیمثل اون اوا  گهی! د یسرد شد  هیمدت»  

انداخته و حرفم را قطع کرد.  اشی نی به ب ی نیچ حوصلهیب  

! حوصله ندارم!  تو رو به خدا طهورا دوباره شروع نکن»

. بذار دو  م یکنیکار نم  یاالن چ م،یکرد ی کار م یاون موقع چ

«آرامش داشته باشم. قهید   

شده و  یبرسانم، عصبان انینگذاشت حرفم را به پا نکهیا از

:دمیتوپ  

حوصله  یگیدهن وا کنم، م  امیشده! تا م تیزی چ هیتو واقعاً »

که وسط  شبیباهات حرف بزنم؟ د  د یبا  ی. من کیندار دنیشن

کم سر   ه ی. امشب که مثالً یغذا در حال چرت زدن بود 

«؟یگوش بد  یحاضر  یباز شروع نکن. پس ک ی گیم ،یحال  

رسول و   حرف    ا ی ؛یبگ یخوای م  یچ دونمیم  نکهیا یبرا»

« ...حرف   ایصدفه   

. دمیحرفش را بر برافروخته  



  ا یاونا هستن  شهیما هم یدعواها یپا  هیخب معلومه که »

فحش و بد و   ی هر چ یاونجا هر ک  م یری ت. هر دفعه مخانواده

. بعد تو مثل ماست  گهیبه من م اد،یاز دهنش در م راهیب

  شهی. من همی گیبهشون نم ی چیو ه یکنی م  گاهین یستیمیوا

ر م یبرا ر واج    م. اونها ه کنمی حفظ غرورت خودم رو ج 

  ی زنش، ک ی  گر  یهمه هوچ نیبا ا گه،یخب معلومه د  گنیم

اونها  ی و جلو یرکاهی که تو آب ز دوننی مقصره! نم 

که همه کاسه    ،یکنی م  ییو مظلوم نما یشیموش م ینطوریا

«ها سر من بشکنه.کوزه  

.از فرصت استفاده کرد  اورده،یهم کم ن او  

بود؟ مثالً اومدم بهت احترام بذارم و تو   یپس اون دفعه چ»

و   م کردنقرار بدم. اون همه مسخره کارام انیرو در جر

بساط. اومدم بهت گفتم.   ی پا ایبار با ما ب   هی یگفتن اگه مردش

راه   یزار ه یو گر ی انقدر اَخم و تَخم کرد  ؟ یکار کرد  یچ

«.یکرد  مونیکه من رو از گفتنش پش ،یانداخت  

در هم رفت، دهان کج کرده و با   شیهااز حرف میهااخم

 تمسخر گفتم: 



باز استقبال کنم و بگم اشکال    ی با رو ینه پس! انتظار داشت»

برو؟ بعد هم اون ماجرا مال دوران  ینداره! اگه دوست دار

مون داره؟ دفعه اول  به مشکالت االن یعقدمون بود، چه ربط

شون گوش  حرف  بار به ه ی ی. وقتینیبساط بش  ی پا گنی بهت م

شون شد  یکرد  ازت   گهید  یزای چ یلیدفعات بعد خ ،یو رام 

رو   تیمرد  ؟ی انجام بد  د یتو با گنیم  ی. مگه هر چخوانی م

  نکهی! نه ایستیمحکم جلوشون وا د یبا ،ینشون بد  یخوای م

. چطور واسه یشون گوش کنو به حرف  یبهشون پا بد 

خودت  ؟یو جانماز آب بکش ی چ ینسخه بپ یخوب بلد  گرانید 

ت  یبه فکر زندگ ،یکرد ی م حتیفرهاد رو نص شهیهم ینبود 

«؟ی! جازد د یوارس د یباش. نوبت به خودت که رس  

نداشت،   میهاحرف  ی برا یهم مثل اکثر اوقات که جواب باز

 واریکرد، که انگار با د  برخورد  یسکوت کرده و طور

نداشتم.  یالیخیحالت  ب  نیرا در ا دنشی. تحمل د زنم ی حرف م

افتادم. چند   شبمیخواب د  اد یبلند شده و به اتاق رفتم.   میاز جا

در  کردمی که احساس م یآمدن رضا، زمان ا یوقت بعد از دن

رفتار و گفتار احسان مشکوک   ریی هستم، به تغ  یاوج خوشبخت

  طیوقتش را در مح شتریبود ب لیشدم. از خانه رانده شده و ما

با جعفر   شانی ارتباط کار ی. خصوصاً از وقتکار بگذراند 



آشپزخانه شرکت را   ازیمورد ن یهاکه گوشت ی سرلک، کس

شروع شده بود.   کرد،ی م نیتأم  

شان، از آن به و نوش شیکامل شدن ع ی برا یبودم گاه دهیشن

فراهم   شانی برا ی ساز خانگدست یهاقول خودشان شربت 

نه؟ او اکثراً در  ای کند ی احسان هم استفاده م دانستمی . نمکند ی م

که   ی خوابگاه تنها بوده و فقط با فرهاد دمخور بود. تنها کس

حرکات  شد یم یاحسان اطالع داشت. مدتپنهان از همه اسرار 

اش، مرا و رفتار زننده مزهی ب یهایشوخ ش،یهاو حرف 

ل کرده نیبه ا شتری روز به روز ب  شک انداخت که خود را و 

 و افسارش را به دست او داده است. 

 یاداشتم، به اندازه نانیبه احسان اعتماد و اطم ی قدر به

احترام قائل بودم، که هرگز به خود اجازه ندادم،  شیبرا

  دهیکه شب قبل د  یکنترلش کنم. اما آن شب با توجه به خواب

رفته   شیهاوادارم کرد تا به طرف لباس ییروی ن ییبودم، گو

را جستجو  شیهاب یکه ج  یآنها شوم. کم  یو مشغول وارس 

آورده و نگاه   رونیب  بشیخورد. از ج یزیکردم، دستم به چ

... در جا  شد یمشتم بود... باورم نم انی انداختم. آنچه م

.دمیترسی شدم... آمد به سرم از آنچه م خکوبیم  



باال رفت. احساس کردم هر لحظه  کبارهی قلبم به  ضربان

منفجر   یلعنت یهاقرص  نیا دنیممکن است، قلبم از درد د 

لرزان، همانطور که   یی با پاها  شان،یو پر جیگ  یشود. با حالت

بود؛ به طرف    ییکذا یهانگاهم به کف دستم و به آن قرص

ست؟ ی رفتم تا جستجو کرده و بفهمم چه نوع قرص وتریکامپ

:دمیفرستاده و پرس  یامک یپ ری متوجه نامش شدم، به ام یوقت  

مورد مصرف قرص ترامادول  د یاز دوستام ازم پرس یکی»

ه؟«یچ  

و  دهیرا د  اممیهر چه زودتر پ  دعا کردم، قراری و ب  صبریب

و در جواب   به درازا نکشید جواب دهد. خوشبختانه انتظارم 

نوشت:  امکم یپ  

اک«یتر نیگز یجا ی»قرص  

و نتوانستم   رفت ی اهیسه کلمه چشمانم س نیخواندن هم با

سر پا شدم. تعادلم را   یبه سخت روی پاهای خود بایستم. 

کف   یهاحفظ کنم. همانطور که نگاهم به قرص  توانستمی نم

داشتم که احسان   یتیچه وضع دانمی دستم بود، به هال رفتم. نم

هراسان از جا برخاسته و به طرفم آمد. صورتم را   دنم،یبا د 



افتاد، با   زد یبه چشمانش که دو دو م م نگاه یباال آورده و وقت

: دمیخفه و ناالن پرس ییصدا  

« شون؟یا آورد ... از کجه؟یچ نایا»  

ها به تته پته افتاده بود. خواست از کف دستم  قرص  دنید  با

  دهیقاپ بزند، که دستم را مشت کرده و مانع شدم. رنگش پر

 و با لکنت گفت: 

«...ی عنی... هزی... چنایا»  

داشت با خنده و تمسخر حرف را عوض کند.  یسع  

فرهاده! بهت  مال  یعنی ... هی! مال کسنایکه ا ست یمال  من ن»

« ...که گفتم   

به صورتش زدم، که کف دست خودم از شدت  یادهیکش چنان

خود بند   یپا  یرو توانستمی آن ضربه به سوزش افتاد. نم 

  ی رو گرمیکه با دست د  د،یچی درون قلبم پ یب یشوم. درد عج

را چنگ زدم. ترس آن را داشتم همان لحظه قلبم از   امنهیس

از آنکه سرنگون شوم،   شیرا برداشته تا پ  فم ی . کستد یکار با

راهم را سد کرد و با   میبرسانم. جلو مارستانیخود را به ب

: د یو نزار پرس حالی ب یاافه یق  



«وقت شب؟ نیکجا ا»  

  نیو از ب د یباری آتش از آن م یهاکه شراره ی نگاه با

:دمیام، غرقفل شده یهادندان  

«قبرستون!»  

 یهاابان یزدم. در خ رونیاز خانه ب به او آماده شده و توجهیب

  شیتلوتلو خوران پ ،آن وقت شب خلوت و سوت و کور

که در تب و   ییها. شب د یچرخی . ذهنم به هر طرف مرفتمی م

  لیمی که ب خورد ی ها را م قرص نیتاب وصال او بودم، پس ا

را  لشیدل توانستمی . آن زمان نم کرد ی م یبوده و از من دور

در مورد افراد معتاد نداشتم.   یاطالع  چیساده دل ه. من  همم بف

در ارتباط بوده و  گر ید  یبا زن د یشا گفتم،یبا خود م یگاه

اش را به هر روزه یهانسبت به من سرد شده. چرت زدن

فرهاد او را به سمت   ی عنی. گذاشتمی م  ی حساب خستگ

  ارادهی اندازه سست عنصر و ب نیمصرف مواد کشانده؟ تا ا

قرار گرفت؟   ری بوده که راحت تحت تأث  

رساندم. آن  مارستان یبود خود را به بکه   یبا هر جان کندن 

چه کردم؟ چند ساعت آنجا  مارستانیشب چگونه گذشت؟ در ب

  رفت ی م یندارم. هوا رو به روشن اد یبه  چی معطل ماندم؟ ه



ها مسکن  ریو تحت تأث یکه به خانه برگشتم. از زور خستگ

 روی بالش سرم را کنار رضا، پسر معصومم نکهیهم

  یاز دو سه ساعت شتریب د یخوابم برد. شا  هبالفاصل ،گذاشتم

شدم.   داریهراسان ب ه دلبندم،ی گر یبودم که با صدا دهینخواب

و منگ بودم. رضا را در آغوش گرفته و بچه به   جیهنوز گ

در خانه زدم. احسان در خانه نبود.  ی بغل چرخ  

به  یپسرم نمانده و من تازه پ یبه دو سالگ یزیچ

آمدن رضا  بود   ایاول دن یهاهمسرم بردم. ماه  یهایروکج

 ،مثل سابق گرید دمید یدر احسان شده و م یراتییکه متوجه تغ 

همه   نی ا لی. دلشود ی نم میهای و نارحت  ینگران خستگ

  ار فر ی . برادمی فهمی نسبت به حال و روزم را نم  اشی تیاهمیب

 دانستمی م شهیداشت. هم نیدر آست یااز من، هر بار بهانه 

حد که بخواهد خانه  نیاست، اما نه تا بد  فیاش ضعاراده

و خردم کند.  زد ی را فرو بر  میخرابم کند. باورها  

ه به قول خودش با اطالع دادن به من روز هم ک آن

کرده و تا چند   ه یهمراه برادرش برود، آنقدر گر خواستی م

شد. در طول دوران   مانیروز با او قهر بودم، که از رفتن پش

  ی به خوب زی آمدن رضا، همه چ ایاز دن شی و پ یعقد و حت

. بعد از آن چه شد که پنهان از من به سمت  رفتی م شیپ



 دهیشد؟ به رفتارش مشکوک شده و فهم دهیمواد کش فمصر

ام را  . چرا عشق و عالقهکند ی را از من پنهان م ی زیبودم، چ

را به   میشد کاخ آمال و آرزوها  یبه تاراج برد؟ چگونه راض

نقش بر آب کند؟ یسادگ نیهم  

و حس کردم   شناختمبه خوبی می احسان را  یرفتارها   یتمام

که به فکر   شبیدارد. اما تا د  اشکاسه  م ین ر یز یاکاسه

مشکل از کجا آب    اوردمیافتادم، سر در ن شیهاب یج یجستجو

بدتر آنکه به   شم؟یند یآن ب یبرا  یتا بتوانم راه حل خورد،ی م

نبود. صبحانه   شیخطا رشیکل منکر شده و حاضر به پذ 

 یخشک و سوزان هوا ی را داده و با وجود سرما ارض

  رونیگرم تنش را پوشانده و باز از خانه ب ی جنوب، با لباس

 زدم. 

ل خ کنان خود را توان راه رفتن نداشت. به زور و ل خ میپاها

سر زدم.   اد یدکتر و درمانگاه ترک اعت  نی. به چند کشاندمی م

مقابله و   یهاپرس و جو کردم. اطالعات به دست آوردم. راه

از را جستجو کردم. با  مرض خانمان براند  نیمبارزه با ا

ها و  پارک ان  و سرگرد  رانیح د؛یوزی که م  ی وجود باد سرد 

 اد یاست،   ازیمورد ن نیبهداشت بودم تا هر چه در ا یهاخانه

. رمیبگ  



ه لت دادم  یتاب نشانده و به آرام ی! تو را روم ینازن یرضا

. صورت چون برگ گلت از یمادرت نباش  یهاه یتا شاهد گر

مادرت، اشک به   انیچهره گر دنیشده و د سرما قرمز 

و تابت دادم تا اشکم را   ستادهی چشمت آورده بود. من پشتت ا

روان بود، اما تو از    روی صورتم لیکه چون س ی. اشکینینب

. پدرت چگونه  ید یخند ی و م یشدن تاب شاد بود  ن ییباال و پا

من و تو را در شهر و در   یجواب آن روز سرگردان تواند ی م

با دستان   گرفتم،ی که در آغوشت م یز سرما بدهد؟ گاهآن سو

.یکرد ی را پاک م انم یپایکوچکت اشک ب   

  میبرا یریگ   میتصم یعمرم! اگر تو نبود  مه یپسرم! ب تک

جواب  ندهیدر آ توانستمی تر بود. اما با وجود تو چگونه مآسان

  یبود و من نرفتم؟ تو  یراه ایسؤاالتت را بدهم، که آ

به  روزی به   د ی صورتت نگاه کنم و شرمنده و خجل نباشم. شا

  د معتا یبزرگ شدنت، بهتر از داشتن پدر یپدری ب  بگوییمن 

  یسادگ نی به ا د ی. نباکردمی م دایپ یاراه چاره د یاست. با

.شدمی م امانهیآش یرانیو شاهد و ستادمیای م  

 خوردند،ی قسم م اشی که همه به پاک یبودم کس متعجب

کرده؟ چه کم گذاشته بودم    ریدرگ نیچطور خود را چن

عزت و احترام قائل   شیاز همه برا شیکه ب یمن ش؟یبرا



کس تا به آن روز   چیموجه داشته و ه یکه ظاهر ی بودم. فرد 

بره بودنش ر ییمتوجه تغ اما  ،حاالتش نشده بود. با همه خ 

بماند و باالخره مچش را گرفتم. هوا  رهینتوانست سرم را ش

اثبات معتاد   ی گرفتم برا می که تصم رفت یم  یکی رو به تار

ببرم. در خانه منتظرش ماندم و   شگاهیبودنش او را به آزما

که از در وارد شد، گفتم:  نیهم  

به من  د یبا ،ستی ها مال تو نقرص  نیا که یگی مراست اگه »

  م یری . با هم ماد یترک اعت کی نیکل م یاالن بر ن ی. همیثابت کن

« .یتا اونا من رو قانع کنن تو سالم م،یزنی باهاشون حرف م  

  یینما. چنان مظلومکرد ی م  یبر موضع خود پافشار همچنان

است. گناهی تا باور کنم ب  زد یحرف م نانیکرده و با اطم  

  نیا ستم،یباور کن معتاد نخوای قبول کنی؟ چرا نمی »

« فرهاده. ی . چند بار بگم براستیها مال من نقرص   

  ی. وقترد یگناهش را بپذ  خواستیحاشا بلند بود و نم وارید 

به ناچار همراهم    ستم،یجوره حاضر به کوتاه آمدن ن چیه د ید 

تا برگردیم.   فم کند منصر داشت سعی هم  راه باز نیبدر شد. 

: گفت یمنکر مصرف شده و مدام م به کل  



. من  ستنی مال من ن نایطهورا. ا ی کنیاشتباه م یتو دار»

  نکارایاز ا ام یباونوقت  رم،یگیمردم رو م  راد یو ا بیخودم ع

«بکنم؟  

  کیو ادعا داشت سالم است. با هم وارد کلن رفتیپذ ی نم هنوز

  یکه روز قبل با او صحبت کرده بودم، تو ی . دکترمیشد 

رفته و گفتم:  کشیبود. نزد  ستادهیسالن درمانگاه ا  

کردم، اما حاشا   دایهمسرم قرص پ بیدکتر من تو ج یآقا»

«. ست یمال من ن  گهیو م کنهی م  

به احسان انداخته و گفت:  یدکتر با دقت نگاه  

«د؟یگیم   یچ نم یداخل بب د یایپس اول تست بده، بعد ب»  

  د یهمانطور که رضا بغلش بود، به قصد خروج چرخ  احسان

باال انداخت.   ی به نف یو سر  

«.دم ینم شیمن َسَرم بره آزما»  

بار نرفت و   ری من اصرار و از او انکار. هر چه کردم ز از

 گفت: 

«تست بدم؟ امیب یچ  یبرا کشم، ی پاکم و نم دونمی م یوقت»  



زد. دکتر رو به   رونی ب کین یبچه به بغل از کل یمعطل بدون

گفت:  انه من قاطع  

از قیافه و رفتارش   .کنهی مصرف م اکیکامالً مشخصه تر»

 خوادی م  یک  می! ما نفهمنهیما کارمون هم به خوبی مشخصه.

« مطمئنم! کشه،یم دهیرفتارش نشون م ن یبفهمه؟ هم  

نماند که معتاد شده.    یباق میبرا ی شک گریدکتر د  یهاحرف  با

کردم.  اد یشروع به داد و فر  ابانیخ یو تو ده یبه دنبالش دو  

خودم رو   ، یبد  شیآزما ی من رو! اگه نر نیاحسان بب»

«.کشمی م  

جلب   به سمت ما  شانبودم، مردم توجه ستادهیا ابانیخ وسط

به سمتم   ینگاهم ی برنگشت ن ی. حتکردند ی م مانیشده و تماشا

زدم: غی. جاندازد یب  

« !ین یفقط برگرد تا تصادفم رو بب »  

با   ی نیبرنگشت و به راه خود ادامه داد. همان لحظه ماش اما

ترمز زد. افراد  یبه شدت رو کم ینزد  یفاصله چند سانت 

وسط  حالی آمده و مرا که ب رونیحاضر در درمانگاه فوراً ب

آب قند به خوردم دادند.  یافتاده بودم، داخل برده و کم ابانیخ



آنجا   یمنش م،آمدن داشت رونیبهتر شده و قصد ب یکم  یوقت

به سمتم انداخته و گفت:  زیآمترحم  ینگاه  

«خدا صبرت بده!»  

گفتم: یرا به طرفش چرخانده و با درماندگ سرم  

  یکدوم خدا؟ سالهاست گشتم، سالهاست صداش کردم، ول»

« .ستی. گشتم نبود، نگرد ننهیبی گام کرد، من رو نمفقط ن  

! چنان »در خود شکستم« بافتمی م  انی! هذ گفتمی ! کفر میآر

  نینداشتم، چه رسد به راه رفتن. بهتر ستادنیا ی که نا

  یعمرم را وقف او کرده و احساس خوشبخت روزهای

کرد   یزد. کار  نمیو زم کردمی م  ریها سدر آسمان .کردمی م

 دمید یکرده و م  هیکه به او تک ی که از اوج به خاک افتادم. کس 

« زناشون! فیح» : گفتی دائم به افراد معتاد م  

از آن زنان   ی کیکه خودم   کردمی باور م د یچطور با حاال

  نیهم  یبرد. از او متنفر شدم. برا نیام؟ اعتمادم را از بشده

و  در برقراری ارتباط یلیمی بود هر بار که به او بابت ب 

تا َشَکم را   داد ی دل به دلم م  کردم،ی رفتارش اعتراض م  رییتغ

. در آورد ی بهانه م شیهاکردن یدور یبرطرف کند. مدام برا

بازگشت به خود گفتم:  راه  



از کجا   ؟یبابات به وجود اومد  اکیرضا! نکنه تو هم از تر»

د نبودم.  بل یچیمن که ه دن؟یشروع کرده به کش یبفهمم از ک 

«دونستم؟ی م  د یاز کجا با  

از پسرم هم متنفر شدم.  یالحظه یبرا  

نکنه   ؟یپدرت بذار یپا  یو پا جا ینکنه تو هم بزرگ بش»

  «؟ یپدر نیهمچانتخاب  ی برا یاز من متنفر بش

 دایهمراهم آمد که احسان را پ ی ری تا مس  کینیاز افراد کل یکی

  و من به رفتی به حال و روزم جلوتر م توجهی باما او کنم. 

که  . به خانه کشاندمی شان مخود را دنبال یسخت  ناچار و با 

باز کرد. خود همراه رضا به سمت    میو در را برا مید یرس

بخرد. وارد خانه که شدم   یخوراک شیرفت تا برا یسوپر

سقوط کردم. توان   ن یزم یقلبم گرفت و رو  یالحظه یبرا

مسموم آن خانه را نداشتم.  یدر هوا دنینفس کش  

در افتاده بودم، نگاهم در خانه   یکه مچاله جلو همانطور

شدم! به ضرب از جا   وانهیزد. جنون به سراغم آمد! د  یچرخ

  یرو یبرخاسته و به سمت آشپزخانه هجوم بردم. کنترل

و شکستم.  رفتارم نداشتم. هر چه دم دستم بود، پرت کرده  

و شکر و حبوبات را درون هال پرتاب کردم. هر  یچا یقوط



شده و   کونیَ واژگون کردم. خانه ک ن فَ  یارا گوشه یزیچ

  ینبود. وقت  صی قابل تشخ زیچ  چیشده بود، که ه ی بازار شام

آشفته بازار   نیبه ا یسرسر یاحسان وارد خانه شد، نگاه

و   رتیرگ غ یی نشست. گو یاگوشه الیخیانداخت و ب

بود.  دهیدر او خشک یمردانگ  

یی که وجود نازنینت را در دامان پاکم نهاد  جان! به خدا رضا

که   کردمی فکر م نیبه ا  یرا نداشتم. وقت دنشیتحمل د   قسم،

خونم به جوش آمده و   ،یساخته شده باش اکیتو هم از تر د یشا

یزان خود را و افتان و خ سر پا شدمعشق تو را هم زدم.  د یق

بزنم که از پشت مرا در   رونیتا از خانه ببه در رساندم  

چشمم به   یاهی ثان  یآغوش گرفت و مانعم شد. همان لحظه برا

.  یکرد ی مان منگاه  نیریش یقشنگت افتاد که با لبخند  شمانچ

  یجار یاز نگاه قشنگت سوختم! از شدت سرما یسوختم! آر

 در اتاق سوختم! 

گفتم:  جانی خسته و ب ییصدا با  

هوای اینجا   .گردمی هوا بخورم، برم رونیولم کن! برم ب »

کنه!«م می داره خفه  



و آرام گرفتم، به خانه   دهیچرخ ابانیکه در خ یق یاز دقا بعد 

و   دمتییبرگشتم! پسرم به خاطر تو برگشتم! بغلت کردم و بو

  تو ماندم! ماندم تا  ی! فقط به خاطر تو! برای! آردمتیبوس

بسوزم و بسازم! تا بتوانم با سوختنم تو را بسازم! ماندم که  

بزرگ   امی زندگ هالتا تو ن مانمی تو! م یققنوس باشم برا 

خود قرار   یمادر، پدرت را الگو زیاما عز  مانم، ی ! میشو

نده! تو راستگو باش! تو پاک باش! صداقت داشته باش! از  

سوء استفاده نکن! مرد باش و   گرانیو صداقت د  یراست

 اتزندگی  مردانه بجنگ! در مقابل هر آن که بخواهد آرامش

! اجازه  کندفاع  متیو مردانه از حر ستیبر هم بزند، با را

را شکست   های تتو را به زانو درآورد، تو سخ هاینده سخت

تا تو در   کنمی را در تو خالصه م امیبده! آرام جانم! هست

.رد یشکل بگ  تتیو شخص یصلح و آرامش رشد کن  

پدرت بود، که هر   یرا باختم! اما بازنده اصل  ی سوختم! زندگ

.  یما را باخت. ماندم که اجازه ندهم تو هم مثل او شو یدو

سالم   یباشم و تو را انسان اتیماندم که شاهد رشد و بالندگ

از آبرو   یپاک بمانم و چتر   شهیکردم هم  یبار آورم. سع

و   ییتنها  ین تو! قربا یشدم برا ی. قربانرمی سرت بگ یباال

  یپلشتدروغ و  یسکوتم! پاره تنم! مونس جانم! مادرت فدا



تا    کنمیشد! مادرت در تو خالصه شد! با لذت نامت را صدا م

! تیام! جانم به فداتو زنده ی تنها برا یبدان  

خودش  یکرد به نحو یسع د،ی را د  شانمیحال و روز پر یوقت

ها حرف  یرو کرد. تمام ید یجد  یهارا موجه جلوه دهد. بهانه 

  ی. کسکرد ی نم هیمن کار اشتباهش را توج یبرا شیهاهیو گال

  حتیشوهر دوستانم را نص  یهمه ادعا داشت و حت نیکه ا

 مانیو به او ا دمشیپرستی که با تمام وجودم م یکس کرد؟ی م

را شکست. م یداشتم، خردم کرد. باورها  

  ی عنی...  کردمیدردم مصرف م   ی... برایمشکل هیمن واسه »

... تو  ومدمیخسته از سر کار م همرات باشم.  اد یز تونستمی نم

مشکل   هی... درد داشتم... تونستمی ... نم یداشت یهم توقعات 

.«تا آروم بشم  کردمی دردم مصرف م یمردانه دارم، برا  

  رشییکه هر َدم تغ ییهالیو دل ض یضد و نق یهاحرف 

عذر بدتر از گناه بود و من هم حاضر به کوتاه   میبرا داد،ی م

قانع کننده نبود.   میبرا حاتشیکدام از توض چیآمدن نبودم. ه

درمان شده و  ریگیخودش پ د یدو روز منتظر ماندم، شا یکی

  یتا برا لتماسو ا هیاقدام کند. کارم شده بود گر شیآزما یبرا



 شیخطا رشیبردارد. اما حاضر به پذ  یقدم مانی نجات زندگ

.کرد یعنوان م ی گرینبود و هر بار بهانه د   

که مادرت تو    یتحمل کن یتونستی م یمن بود  یتو جا»

شرکت نکنه؟ عوضش همراه برادرت حکم   تیعروس

ب َدن دستت؟ شب   یعروس هیهد  یرو به جا تیریدستگ

 نیبودن؟ از ا یتو عروس المیاز فام ی کیما کدوم  ی  عروس

 میی، فقط رسول و زنش همراه داو خواهر و برادر ل یهمه فام

« ش اومده بودن.و خانواده  

  خورد ی که م  ی خاطره آن شب و حرص یادآوریاز  چشمانش

برگزار شده و  یاجازه ندادند عروس ی قرمز شده بود؛ که حت

احسان صادر کرده و  یبرا  ی ریبرسد. حکم دستگ  انیبه پا

 همان شب به دستش دادند.

روز   نکهیدادگاه؟ عوض ا یخودت که فرداش همراهم اومد »

مون کنن و مثالً ما رو دست به  بدرقه  یبا خوش ،یاول عروس

دست هم ب َدن و بفرستن حجله! پامون رو کشوندن به دادگاه! 

هم که احمق نبود، گولشون رو بخوره. رسماً و قانوناً   یقاض

بود. اثر  دهدر حضور برادر بزرگم به اسمم ش نیخونه و زم

  ی امضا یانگشت پدرم مطابقت داشت، همه خبرداشتن. حت



بعد که خوب همه خرجا رو   یبود. ول رشیاز برادرام ز یکی

  و مراسم و ختم و هزار کوفت  مارستانیکردم، خرج دکتر و ب

ها ه راحت شد که همه برنام شونال یخ ی . وقتگهید  و زهر مار 

. رشیزافتاد، اونوقت زدن  ابیآبا از آس ی تموم شده. وقت  

  تا به امروزکه   ارنیخودشون نم ی به تماشا و به رو ستادنیوا

خرج مادرم به   هایی که باهام دارن،با وجود همه بدرفتاری 

 هیشون به اون خونه و و فقط چشم ننیبی رو نم نایعهده منه. ا

ها و تشنج بعد این همه سال . هنوز که هنوزهنهی زم کهیت

کم   یمن باش  ینداره. تو جا  یتموم ثایدعواها، حرف و حد 

  قهر تموم باهات   کسالیمادرت  ؟یتحمل کن یتونی م  ؟یارینم

شرکت نکنه، به چه   تیتو عروس ؟یباشه، به چه جرم

«؟یگناه  

احسان با برادرانش   یاختالفات و دعواها انی در جر نکهیا با

خودش و ما را   یزندگ لیدال نیبخواهد به ا  نکهیبودم، اما ا

و   ه یو گذشت نبود. آنقدر گر  یپوشقابل چشم   براین نابود کند 

من خسته شد.    ی و ناآرام یقراری از ب نکهیالتماس کردم تا ا

درمان  رشیپذ  یکارم شده بود عجز و البه برا ، تمام دو روز  

  ک ینیشد و به اجبار به کل  یو ترک دادنش. باالخره راض



. تحت نظر دکتر و با کمک دارو م یمراجعه کرد  اد یترک اعت

روانکاو شروع به درمان کرد.  ییو راهنما  

شکسته و خرد    ییسابق نبودم. طهورا یطهورا گریمن د  اما

در   یرمق گریتر از آنچه قبالً بودم. د داغان  یشده بودم. حت

کرده و بعد   ینمانده بود. خوشبختانه احسان همراه ی م باقتن

سم از بدنش خارج شد. بعد از پاک شدنش  ی به کل یاز مدت

  اکیکرده و تر  هاقرار کرد که از تنها بودن در خوابگاه استفاد 

  طیشرا اینداشت  اکیبه تر یهم که دسترس  ی. مواقعد یکشی م

.خورد ی فراهم نبود، قرص م  شیبرامناسب   

« داد؟ی بهت م یک ؟یکرد ی م  هیرو از کجا ته زایچ نیا»  

خودم   ،اومد ی نم  رم یهم که گ  ی فقط فرهاد خبر داشت. گاه -

  گهید  یهابچه  از تو وسایل ای شلیسر وقت وسا رفتمی م

«.داشتمی برم  

همه ادعات   نی که ا ییتو زا؟یچ  نیسراغ ا یاصالً چرا رفت» 

و  ی سوزوند ی دل م گرانید  یکه برا ییتو شد؟یم

«چرا؟ ،یکرد یم شونحتینص  

گفت:  یانداخته و با ناراحت ر یرا ز سرش  



  یهابچه  شتری چطور شد گرفتار شدم؟ ب فهمیدم،خودم هم ن»

 شونن یو من هم ب کردنیاستفاده م اکثرشون اونجا

.  شدمی شون خمار مدود و دم ی با همون بو لی. اوادمیچرخی م

شد؟  یچ گهیبعدش د . شدمی آروم م ،خورد ی بوش بهم م 

«آلوده شدم! یچطور  سر در نمیارم! اصالً دونمی نم  

هر روزه صدف،  یهاهمان گزارش دادن  دم یفهمی م حاال

حضور در   یبود. از طرف  یمان کاف خانه خراب کردن یبرا

او را که   کردند،ی که همه اهلش بوده و مصرف م یطیمح

  کشاند. یواد  نیا راحتی وا داده و به سست عنصر بود، به

  ریاز پاک بودن احسان راحت شد، به ستاره و ام الم یخ یوقت

آمده را  شیپ  یاز ماجراها یزنگ زده و شرح مختصر 

هستم و   یکردم. گفتم که خودم در مرز نابود  ف یتعر شانیبرا

از   کی چینمانده. اما اجازه ندادم ه  یباق می برا یتوان گرید 

گفته   ه د. بنا بموضوع مطلع شون نیاحسان از ا ایاقوام من 

در مورد   یز یاز فرهاد، چ ر یهمکارانش به غ یخودش حت

آمد. با   دنمیفرصت به د  نیدر اول ری. امدانستند ینم ادشیاعت

:دمینال  گرفت،ی آرام نم دنیدم از بار ک یکه  یچشمان  

« !شمیم رونی ! دارم وریام»  



جواب داد:  یمهربان با  

  نکه یا یبه جا. ترکش بده! یطهورا! برش گردون به زندگ»

« رو بساز. تی اون رو بساز. زندگ ،یبش رونیخودت و  

گفتم:   یدرماندگ با  

« قبل؟ یبرگرده به روزا شهیآخه چطور؟ مگه م»  

جواب داد: نانیاطم با  

که من    ی! همونطوریمجبورش کن  د ی! باشهیبله که م»

«برگشتم؟  

متعجب نگاهش   د،ید ی که صورتش را تار م  یپشت اشک از

داد:  حیکردم که توض  

  یمدت  هیاز افسانه  ییو جدا یمن هم بعد از سرباز»

مصرف   یدو سال ی کی. ستیو چطورش مهم ن  ی. چدمیکشی م

داشته  یاراده کاف د یکردم. اما خواستم و تونستم بذارم کنار. با

کم  هم بخوای . اگه تو یاریبه وجود ب زهیبراش انگ د ی. بایباش

« .بازهیخودش رو م  شتریاون ب ، یاریب  

: دمیو التماس پرس یدردمند  با  



  یتونی ؟ مدیگه سمتش نره کار کنم  یچ د ی با یدونیتو م»

«؟یکمکم کن  

  ی. با لبخند د یرا در آغوش گرفته و صورتش را بوس رضا

بخش گفت:  نانیاطم  

  ی . هر چیایکوتاه ب  د ینبا  یپسر خوشگل مامان نیبه خاطر ا»

بهت قول دادم که همیشه کنارت   نگران نباش!  دم، یم ادتیبلدم 

ذارم.« هستم و تنهات نمی   

آورده   هیهد  شیکه برا ینی را کنارش نشاند تا با ماش رضا

درهم گفت: یاافهیو ق ی کند. با ناراحت یباز ،بود   

.  گذرونمی داغونه. باالجبار دارم روزها رو م م ی من هم زندگ»

  کنمی م  یفقط به خاطر آبروم سع خوامش،ی رو نم  سایواقعاً پر

  میهر روز شام و ناهار بر  خواد ی . دلش مام یباهاش کنار ب

  یشرکت  هیرو گرفته، تو  سانسشیل یرستوران. از وقت

روز به   ههاش دارمشغول به کار شده. از اون موقع بهونه 

و   حیدنبال تفر بره مدام خوادی . دلش مشهیم  شتریروز ب

  د یهمش تو پاساژها در حال خر خواد ی م ای. یگذرونخوش

«بچرخه.  هاشاپی تو کاف ایباشه   

نگاهش کردم.  ی ناراحت با  



. اما من  یداشته باش یخوب ی زندگ یمتأسفم که نتونست»

اگه  ،یتو هستم. اگه تو سرنوشتم نبود  ونیخودم رو مد  یزندگ

.  فتم ری م یاگهید  یبه سمت و سو ؛ یگرفتی سر راهم قرار نم

 دهیکش راههی. ممکن بود به ب ومد یم  شیام پبر  یبدتر  یزهایچ

« .دهگشا و راهنمام بوتو راه یهاکمک شهیبشم. هم   

  ن ییبا او همانطور که سرش پا یحال نوازش رضا و باز  در

گفت:   ، با اطمینانبود   

اجازه رو بهت نداد. نی. قلب پاکت ایخودت هم خواست»  

را باال آورده و با نگاه به چشمان آبدارم ادامه داد: سرش  

راه درست   میتونی ماست. م ی هاما حاصل انتخاب یزندگ»

. تو  میریبگ شیراه اشتباه رو پ میتونی و م م یرو انتخاب کن 

. از حاال به  یدرست رو انتخاب کن  وهیکه ش یخودت خواست

« کار رو بکن. ن یبعد هم هم  

با   ریبود. ام م یبرا یقوت قلب بزرگ ریآن روز ام یهاحرف 

گاه در   چیآدم بود. ه نیهر کس هر طور بود، با من پاکتر

حضور من کج نرفت و اجازه نداد من هم به راه نادرست  

 ونیکه زنده هستم، خودم را مد  یشوم. تا روز دهیکش

  گریاز آن اتفاق، من د  بعد   .دانمی او م یهاتیو حما  یمردانگ



  ادشیتا اعت کرد،ی نفرکه به احسان کمک م کی ر شدم.  دو نف

را فراموش کرده و   زیبه مرور زمان همه چ و را ترک کند 

که در وجودم بود و هر   یزن  گر ید  یکی . ساختمی م یزندگ

  ریدرگ شی. با خودش و فکرهاشکستی روز در خودش م

و لذت نبردن از گذران  یزاریبود. پر شده بود از نفرت و ب 

اما عجیب وصف   ،دونم این جمله رو کجا خوندمنمی  .یزندگ

کند که هر روز خودش را در من زنی زندگی می حال منه. »

زند.«دار می  

******* 

متوجه شدم، در حال آماده  گریبار د  د یماه بعد، شب ع چند 

و   دهیاست تا بکشد. خوشبختانه به موقع سر رس اکیکردن تر

صحنه و قصد مصرف   نی دوباره ا دنیرا گرفتم. د مچش 

مقابله با   یرا برا یگریمجددش، مرا مصمم کرد تا روش د 

سر   گریکردنش باعث شد، د  ری. غافلگدر پیش بگیرماو 

او اعتماد نداشته باشم. تا چند سال بعد از آن هر   هب یسوزن

که به دست آورده   ی. طبق اطالعاتگرفتم ی روز از او تست م

ها موجود بود، در داروخانه ن یبه نام تست مورف یبودم، تست

در   ی . به راحتشود می  نامیده اک یتست تر به اسم که در واقع

تفاده قابل اس  یبه آسان یدسترس بوده و مثل تست باردار



  شتریگرفته تا ب اریرا در اخت اشی بانک  یکارتها یاست. تمام 

نظر داشتم   ریممکن او را ز قی بتوانم کنترلش کنم. به هر طر

نشود.  دهیبه سمت مواد کش گریتا د   

آمد. خواهرانه مرا در آغوش   دنمیستاره به د  د یع التیتعط

در پناه امنش    ریدل س کیگذاشته و  اشنهیگرفت. سر به س

 دنیتنگ شده بود. بعد از شن شیکردم. چقدر دلم برا هیگر

در   ی و سع میبا هم در ارتباط بود  توانستی ماجرا هر وقت م

دادنم داشت.  یدلدار  

تو   ییچه عقده ها گم، یبا خودم م یطهورا؟ گاه یدونیم»

حاال   شد،یکه اگه شکوفا م یی دلمون مونده و چه استعدادها

که اگه تو    ییهابود. چه محبت  یا گهید  زیچ مونگاهیجا

تا  م؛یحسرت به دل نداشت م،یگرفتیاز خانواده م یدوران بچگ

و   م یندراز ک ی هر کس و ناکس  یمون رو جلودر ازاش دست

« کمبود رو برامون جبران کنه. نیا میبخوا  

دستمال صورتم را پاک کرده و گفتم:  با  

رومه   یکه جلو نیستاره؟ ا کنهیداره خردم م  یچ یدونیم»

چطور زجر   م؟یکه چطور شکوند  ارمیبه روش ب تونمی و نم

  نیحد ناراحت نشدم، که ا نی تا ا ریام یمن از دور دم؟یکش



  ر یام یوقت شی دفعه پ ی کار احسان صد برابر عذابم داد. حت

شده   تاد مع یمدت  ه یاز افسانه  یو گفت، بعد دور شمیاومد پ

معتاد شدن احسان  دنیبودم، انقدر تعجب نکردم که با فهم

«شوکه شدم.  

  ری. چون امیگیم  یچ فهمم ی قربونت برم، م  فهممیم»

رو داره و  ی رو داشت. آدم ازش انتظار هر کار شنه یزم

« .ستیآزار دهنده ن یلیخ  

برادراش  ای. احسان مدام از دوستاش نهیمن هم حرفم هم»

مسائل رفته،   نیدنبال ا یکس  د یفهمی اگه م. کرد ی م هیگال

.  کرد یشون ممسخره  یگاه ی . حت کرد ی م یبراشون دلسوز 

تون به فکر زن و بچه  گفت یو م  داد یشون مراه و چاه نشون

  خراب رو  تی زندگ گفت، ی از دوستام م یکی. به شوهر د یباش

گند بزنه؟!  باورامدام و به همه   نیتو ا فته ینکن. بعد خودش ب

«!و از تو دارم داغون میشم سوزونهی که داره من رو م نهیا  

دستم گذاشت.    یرو دست  

.  زم یعز کنهی رو دوا نم یهم که درد  کردن یخودخور یول»

!  نهی مادرش رو ناراحت بب شهی کرده که هم  یت چه گناه بچه

«؟یخوری چرا غصه م گهیپاک شده؟ د  یمگه نگفت  



ماسک زدم به   هی. کشمیجر م ستاره! تو خودم دارم ز»

چقدر شاد و   کنهی فکر م  نه،یبی صورتم که هر کس من رو م 

کس   چیآروم شده، اما ه میام. آره! ظاهراً زندگو غصه  غمیب

از اینکه با خودم در جنگم خبر   دورنم خبر نداره. یریاز درگ

 نداره.« 

.  دمیکوب امنهیس یرا مشت کرده و رو دستم  

. شدم دو نفر و  گذرهی م یتو چ نیدارم افقط خودم خبر »

.  کنمی م ی رو باز یآدم عاد  هی. نقش  کنمی م یباز  شیدارم نما

منی   . شمیاون آدم سابق نم گهیببخشمش ستاره. د  تونمی نم یول

نشستم و  خوابید باالی سرش می که اون روزای اول وقتی می 

شمردم مبادا بیشتر یا کمتر از حد معمول  هاش رو مینفس

هام تو موهاش هر روز  باشه. منی که با نوازش سرپنجه

یه اژدها که به سختی  تبدیل شدم به  درونم  کردم.بیدارش می

نگهش دارم.  کنم افسارش رو ببندم و همون تو آروم سعی می 

یه ماسک بزنم به صورتش و ظاهرم و شاد و علی بی غم  

«مه یعنی هیچ اتفاق بدی تو زندگیم نیفتاده. نشون بدم  

 ی مشغول باز اطیها که در ح بچه ی شاد  غیج یدفعه صدا کی

مان را جلب کرد. هر دو با هم پشت پنجره رفته و بودند توجه



پردرد  یایاز دن گناهم ی ب ی. رضا میشان کرد با لبخند نگاه

گذرا خنده از  یا . لحظهد یخند یمادرش غافل بود و از ته دل م 

بازگشتم.    مدرون یایصورتم رد شد و دوباره به دن یرو

کنم.  یستاره مجبور نبودم نقش باز یجلو  

« درست تموم شد؟ ؟یکنیکار م  یتو چ»  

و با لبخند گفت: د یطرفم چرخ به  

«.مهترم آخر  نیآره خدا رو شکر ا»  

م.د یاز ته دل کش یآه  

  هیهر روز  ی نیبی درس بخونم. م نم یبش  یگفتی بهم م ادتهی»

که   مونهی برام م یحال و روز  گهی! د شهیسرم آوار م بتیمص

«مغزم کار کنه؟  

نگاهم کرد.  یشگ یدستانش گرفته و با محبت هم انیرا م دستم  

از   د یبا ؟یتا ک ی. ولیکشی م  یو دار ید یزجر کش دونمیم»

ت ب نیا غم   یو زانو ی نیبش شهی. تا ابد که نمرونیب   یای الک 

« هات تموم بشه.تا غصه  یبخوا د ی. خودت بای ریبغل بگ  

.  می نشست یقبل  یو دوباره سر جا دهیرا همراه خود کش دستش

گفتم:  گذاشتم،یم  کشیرا نزد  لی و آج وهیهمانطور که ظرف م  



از ذهنم   یآسون نیاما سخته! گفتنش راحته. به ا کنمی م یسع»

کارش به باد   نیو آروزهام رو با ا د یکه همه ام شهیپاک نم

که   د یندارم. خصوصاً شب ع نانیبهش اطم گهیهوا داد. د 

استفاده کنه،   خواد یو م دهید   هیخودش ته یدوباره برا دمید 

    «رفت. نیهم از ب دمیاون ته مونده ام 

گذاشتم. لی و آج وهیم یخودم هم کم یبرا  

بخور! همش گرفتمت به حرف.   ی زیچ هیمشغول شو، »

« معتاد شده؟   هیسا دمیشن ش یبهت گفتم چند وقت پ یراست  

نشد. جاد یاش اخبر در چهره نیا دنیاز شن ی رییتغ  

  هیکه اون داشت و با داشتن شوهر، هر بار دور  یبا وضع»

« .دنشیتعجب نداره شن اد یز د،ی چرخی م یمرد   

شکستن تخمه گفتم:  نیح در  

رو هم با خودش  هیکه بوده، سا  ینفر نیبا آخر نکهیمثل ا»

هم گرفته.   نهیسرطان س دمیشن ی همراه کرده. اما تازگ

  هیخلرو هم ت شنه یس هیکرد تا ترک کنه.  شی دخترش بستر

«کرد. رمیغافلگ شتریخبر ب یکی نیا شنیدن کردن.  

هوا را نشان داد.  یرو ییدستش جا یتو ی با چاقو ستاره  



درس عبرت گرفت که از   د یآدم با نیاز سرنوشت هم»

 گرانید  یبرا شه یکه هم یغافل بود. کس شهی حکمت خدا نم

  گنی افتاد. م گهید  یکی اد یخودش تو دام اعت کرد،ی دام پهن م

رو  ادشیدوا نداره. اعت یبخور یچوب خدا صدا نداره، وقت

«نه! ایسرطانش خوب بشه  ستیدرمان کنه، اما معلوم ن  

گفتم:   الیخی باال انداخته و ب یاشانه  

همون موقع واگذارش کردم به خدا تا خدا خودش جواب »

رو با احسان  قرارمی دل ب نیا دونمی کاراش رو بده. اما نم

فراموش کنم که اعتمادم رو از    یصاف کنم؟ چطور یچطور

  ه ی. من بهش تکم یبرد. خودش گند زد به احساسم و زندگ نیب

  چرا گفتم ی کرد. همش با خودم م ی کرده بودم و پشتم رو خال

در مورد   ی؟ اصالً شناختیهاگهی با زن د  ی عنی شم؟یپ خوابهی نم

  ه،یبفهمم دردش چ تونستمی معتاد نداشتم. از کجا م  یآدما

« زد؟ی خودش در مورد مشکالتش با من حرف نم یوقت  

 یادر حال پوست گرفتن پرتقال درون دستش، لحظه ستاره

:د یسرش را باال آورده و کنجکاو پرس  

«زا؟یچ نیچرا رفت سمت ا  ید ینفم یعنی»  

گفتم:  تیو با عصبان خته یر یدست شیتخمه را درون پ پوست  



.  دمیجواب شن ه یو هر بار  دمیاز هزار بار ازش پرس  شتریب»

  هیمن  یعنیشد؟  ینجوریچرا ا دونهی اصالً خودش هم نم 

رو باعثش  راثی سر ارث و م یخانوادگ  ی ریمقدار درگ

بودن  و برش که دور ییهم به خاطر همکارا شه ی. بقدونمی م

شون مواد. انگار همون دود و دم نیو همه اهل مصرف ا

 کردهو گرفتار این مواد کوفتی احسان رو هم معتاد  تهناخواس

« .بود   

از پرتقال را که دهانش گذاشته بود، فرو داد و  یاپره ستاره

گفت:  تیبا جد   

وقتی   کارش رو عوض کنه طی . مح رونیب اد یخب از اونجا ب»

«.تا این حد روش تأثیر منفی داره  

 اطیها که همچنان درون حبه بچه ی جا بلند شده و با نگاه از

بودند، به سمت آشپزخانه رفتم.  ی سرگرم باز  

 دمشیکه دوباره د   یاتفاقاً خودم هم به فکرش افتادم. از روز»

باز هم با همون   ست یصالح ن گهید  دمیفهم دن،ی رفته سراغ کش

و   شهیجا کار کنه. ناخواسته دوباره وسوسه م ه ی یقبل یآدما

  هی  ترسمی . مکنهی سرفه م  اد یز های سمتش. بعد هم تازگ  رهیم

  میتموم بشه، بر عید الت یکرده باشه. منتظرم تعط دایپ یمشکل



همه   نیا لیدل می نی. ببیمتخصص درست و حساب هی شیپ

«.کنهی م داینفس پ ی هم تنگ یگاه ه؟یش چسرفه   

بلند شده و کنار درگاه آشپزخانه ایستاد.ستاره هم   

  یلی، خی جنوبیهشهرها نیکه تو ا یهمه گرد و غبار نیبا ا»

شدن، که   ی. اکثر مردم دچار مشکالت تنفس ست ین ب یهم عج

ها نابود شده و جاشون پر نشده.  جنگه. نخل ی ایهمش هم بقا

. شهیها همه جا پخش مخاک اد،یباد که م هی  نیهم یبرا  

*** 

را به کار بردم تا احسان را   خود   آن سال تمام تالش انیپا تا

  یبه عوض کردن محل کارش کنم. البته کار راحت یراض

  ی به شهر قبل کباری ی نفر رو انداختم. حت نینبود و به چند 

 دایپ  شیبرا یگریدوست و آشنا بتوانم کار د  قی رفته تا از طر

. به  م ینمان را هم عوض ککرده و اگر الزم بود محل سکونت

رفتم تا از او هم پرس و جو کنم، اما او در  ریام دنید 

از ما قرار داشت. ترم یبه مراتب وخ یطیشرا  

 

«؟یکن   تیت شکااز مغازه یدزد  یبرا  ی چرا نرفت»  



داد. یتکان دانمی نم یرا به معنا دستانش  

اطالع دادم و  سیبه پل یوقت  ه؟یکار ک  دمی اولش که نفهم»

بوده.  یخود   هیکردن، گفتن کار    بررسیاومدن همه جا رو 

قفل  در رو باز   د،ینشکسته. با کل ا ی ختهیبه هم نر یزیچون چ

 د یکل یاگهی کس د  سایاز من و پر ریکردن و اومدن تو. غ

کنه   قرارمجبور شد ا ،گفتم سای به پر یمغازه رو نداشت. وقت 

« ده.کار برادرش بو   

:دم یتعجب پرس با  

خبر   یعنیبکنه؟  یکار  نیهمچ د یبا ی چ ی! آخه برایوا یا»

« نگفته؟ یزیداشته و به تو چ  

  یدزد  تونستهی هست که م ی تنها کس یخبر که نداشته، ول»

  دمیمن نفهم گه یم سایمعتاده. پر شهیکنه. چون برادرش به ش

پول تو   یخودش ساخته. هر چ  یبرا دامیکل یچه موقع از رو

لوازم با  یو هر چ کامپیوتر سی کرده. دو تا ک    یدخل بوده خال

داشت  دهیارزش که قابل فروش بودن با خودش برده. چه فا

ترک   ی کمپ برا بردنشی م  تشینها کردم؟ی م تیشکا

کنن  داشیپ خواستنی . تا مگشتی اموال من که برنم  ادش،یاعت

«بشه، همه رو خرج موادش کرده بود. ریو دستگ  



ترک دادن  ری نگاهش کردم. همزمان که من درگ ی ناراحت با

و  طیشده بود. چون از شرا یاش دزداحسان بودم، از مغازه 

مورد به من   نی در ا یز یاطالع داشت، چ شانمی حال و روز پر

اضافه نکند.  میهایبه نگران نیاز ا شی نگفته بود تا ب  

«؟ یکار کن یچ یخوای حاال م»  

پا انداخته و دستانش را از دو طرف در امتداد لبه  یرو پا

دراز کرد.  مکتین یپشت  

خونه هم اجاره    ه یمشغول به کار شدم.   یشرکت هیتو  هیمدت»

تموم    سایپر یهابهونه  ینجوریا نمی. ببمیکردم که مستقل باش

«کنه؟یَعلَم م  د یجد  زیچ  ه یباز  ای شهیم  

را به طرفم چرخاند.  سرش  

«احسان چطوره؟ مشکلش برطرف شد؟»  

از طرف  اشییرضا با توپ اهدا ی که نگاهم به باز همانطور

تکان دادم.  یبه نف ی بود، سر ریام  

هر چه زودتر   د یکرده و با دایآسم پ  می د ینه! بهتر نشده. فهم»

 طیعوض کنه. مح د ی . شغلش هم بامی شهر بر  نیاز ا



ی  برا س وخیلی آلوده کنن،ی کار م  که توش ییهاخوابگاه

« .ستیمناسب ن بیماریش  

لبش شکل گرفت.  یرو ی کمرنگ یلبخند   

بترسه و سراغ    گهید  شه، یباعث م شیضیالاقل مر ینجوریا»

«دود و دم نره.  

را با افسوس تکان دادم. سرم  

کارا   نیشده که دست از ا ری سبب خ یضیمر نیمتأسفانه ا»

« برداره.  

**** 

  یاز شهرها  یک یدر  میبا کمک دوست و آشنا، توانست باالخره

  کی د یبه عنوان مسئول خر  ید یکشور، کار جد  ی مرکز

نقل   د یجد  یبه شهر گری. بار د میکن دایاحسان پ ی شرکت برا

  ی. سعمیرا در آنجا آغاز کن یاتازه  یمکان کرده تا زندگ

پشت سر جا   یمان را در همان شهر قبل گذشته نابسامان میکرد 

برای خود و  یبهتر یزندگ شتریو با تالش ب ذاشتهگ

. می بساز فرزندمان  



نگذشته بود، که  د یچند ماه از سکونت ما در شهر جد  هنوز

  میهااند. به زور جواب تلفناز هم جدا شده سایو پر  ریام دمیشن

. به  زد ی کوتاه و در حد چند کلمه حرف م یلیخ  ایو  داد ی را م

نداشت و دوباره  ی کار چیحالش بد بود که حوصله ه یقدر

  ا یبا مادر  یفن تل یهاصحبت قیشده بود. از طر نینشخانه

 و میخواهرانش متوجه ماجرا شده بودم. از هم دور شده بود 

اکثراً با   نیرفت و آمد مشکل بود. بنابرا به خاطر بعد مسافت

از حال هم مطلع   یو تلفن  امکیپ  ای ی مجاز ی هاکه کمک شب

  ی امیپ اش،جدایی موضوع دنیبار بعد از شن   نی. اولمیشد ی م

در جوابم تنها آهنگ »غلط  ؟«یفرستادم: »خوب شیبرا

فرستاد. می را برا یاووشکردم« چ  

 

ی بافق یغلط کردم غلط/ وحش  

غلط کردم، غلط او یکردم بر وفا هیتک  

او غلط کردم، غلط یجان در هوا باختم  

عبث کردم، عبث  یکردم صرف او فعل عمر  

او غلط کردم، غلط یجان را فدا ساختم  



به داغش مبتال کردم خطا کردم، خطا  دل  

او غلط کردم، غلط یخود را برا سوختم  

دل بستم به مهر عارضش بد بود بد  نکهیا  

او غلط کردم، غلط یکه دادم در هوا جان  

ی کــنـیخــوارم مــ ـاریخــاطــر اغــ یبــرا از  

ی کنی اعتـبـارم می بـ نینچـنیچه کردم که ا من  

تـو یآنـچـه با مـن کـرد اسـتغنـا یروزگـار  

یکنـی هـا بـر روزگـارم م ـهی گـر ـمیبگـو گر  

ی کــنـیخــوارم مــ ـاریخــاطــر اغــ یبــرا از  

ی کنی اعتـبـارم م یبـ نینچـنیچه کردم که ا من  

یابزمت نگذرم از بس که خوارم کرده یسو  

یااعتبارم کردهینداند کس که چون ب تا  

ز یمگذار خون من بر نیاز ا  شیب دمیناام  

یاکرده دوارم یام شتنیبه لطف خو چون  

 



شون رو حل  نبود که بشه مشکل  یراه چی ه یعنیخاله »

«کنن؟  

  امیر  یزندگ ی  . از همه چ یستین  بهیطهورا جان تو که غر»

که    یدختر نبود. از روز نی. از اول هم دلش با ایخبر دار

کرد.    رییمشغول کار شد، رفتارش تغ یشرکت ه یتو  سایپر

تو    یبودنش با سر و وضع نامناسب دهیدوبار دخترام د  یکی

 شونیتو زندگ میخواستی . اما نمکرد یرفت و آمد م ابونیخ

خبر داره و با رفتاراش کنار   ر یام د یشا می. گفت میدخالت کن

«اومده.  

«د؟یو طالق کش یی شد که کار به جدا یپس چ»  

تو دفتر   نهیبی شرکتش و م  رهی م وقتی بار ب هی نکهیمثل ا»

خبر   ،دهید  ی بودن و چ یتیتو چه وضع  گهیبوده. د  سشیرئ

 و شهیبعد از اون بهش مشکوک م به ما چیزی نگفت.  ندارم.

.  جنبهی سر و گوشش م فهمهی م کنه که بیشتر کنترلش می

  گهید  ؛نهیبی م شاپی کاف  هیتو  سشیبار زنش رو با رئ نیآخر

«.دهیو طالقش م ارهیطاقت نم   

که   گفت یکاش به دادگاه م  ره،ی کج م د یفهم یحداقل وقت»

«رو بهش نده. شه یبتونه مهر  



 دایسرگردون دادگاه و پ ،تیگفت حوصله ندارم دنبال شکا»

زودتر از شرش خالص بشم.   خوامی کردن شاهد باشم. فقط م

مقدار    هی. رهیرو نقد بگ  ه یش رو کم کنن، بقخرده هیقرار شد 

 ی بودن رو هم در ازا دهیخونه خر یکه برا یا ه یاسباب و اثاث

«بهش داد. هیمهر  

گفتم:  یافسوس و ناراحت با  

«آرومش کنم.  تونستمی بودم و م شش یپ یکاشک»  

.  یکه بتونه بهش کمک کنه خودت هست یفکر کنم تنها کس»

با خودم   نم،یبی رو م  ریطهوراجان! حاال که حال و روز ام

وقت نخواستم    چی. من هیشد ی کاش تو عروس ما م ی ا گمیم

کنم و انتخاب رو به عهده  ل یهام تحمرم رو به بچهنظ

«.اورد ی شانس ن یتو زندگ رم یخودشون گذاشتم. اما ام  

  ریرا مقصر بدانم؟ ام ر یبدهم. تقد  د یبا یچه جواب دانستمی نم

نزد؟ من اشتباه کردم که دوست  ی گناهکار بود که حرف

آوردم که عاشقش  آیا باید به رویش می  دم؟یداشتنش را ند 

خوام؟  نمی  یبرادر  او را در جایگاه ام و دیگرشده

  تیما را از هم دور کرد؟ عدم حما هی سا یهاحسادت

  را بچسبم؟  یچه کس قه یروز انداخت؟  نیها ما را به اخانواده



که او یک جور بسوزد و من   ،چه شد که کار ما به اینجا کشید 

 جور دیگر؟

از   دمید یکرده و م سهیمقا ریاحسان را با ام  ی گاه  یطرف از

و آرامش  ت یبا احسان از امن ی بگذرم. در زندگ د یحق نبا

همه جا بود. استرس  شهیهم  ریبرخوردار بودم. ام  یشتریب

  شهیهم د ی با او با یبوده و در زندگ شتریب  ریبا ام یزندگ

  شهیهم ناما احسا کند؟ی االن کجاست و چه م شدم،ی نگران م

برود.   ییجا یی تنها  ستیو حاضر ن میو همه جا با هم هست

  شیاز پ  شیب م، یشهر نقل مکان کرد  نیبه ا یخصوصاً از وقت

  چیمن و رضا داشت. از ه  ش  یو آسا یراحت  جاد یدر ا یسع

آرامش ما   ینکرده و تمام تالشش را برا یفروگذار یکوشش

.برد ی به کار م  

  یجا مانده و زندگ کی نستتوای آزاد بار آمده بود. نم ریام اما

  ک یداشته باشد. اگر تحرک نداشت، مثل  ی ساکن و ثابت

. حاال که سالها گذشته و  د یگند ی جا ماندن م  ک یمرداب از 

بعد   ی هر زن ام،دهیرس  جهتین نیبه ا کنم،ی پشت سرم را نگاه م

 د ی. شاخواهد یآرام و بدون دغدغه م یزندگ  کیاز ازدواج 

که به من داشت،   یابا همه عشق و عالقه  توانستی نم ریام

پر شر و شورش را خط بکشد. به قول ستاره،   یدور کارها



 مانن یکه ب یعشق پاک شد،یباعث م ی زندگ بی فراز و نش د یشا

با دیدن  شده و فاسد شود. دهیشکل گرفته بود به کج راهه کش 

به گنداب تبدیل شده و   این عشق سوزان کارهایش چه بسا

در طالع ما وصلی  ،هر چه که بود  شدیم.م متنفر می از ه د شای

ننوشته بودند. ،برای به هم رسیدن  

***** 

دو سال  مینقل مکان کرده بود  د یکه به شهر جد  ی زمان از

کمتر   مانیدارهایرا داشتم. د  ر یو دورادور خبر ام گذشتی م

 دانستمی حال و روزش بودم. م ر یگیپ شهیشده بود، اما هم

  یکار توانستی نم یروز به روز اوضاعش بدتر شده و کس

د: یروز تلفن کرده و از من پرس  کی نکهیبکند. تا ا شیبرا  

  هیتو چه ما ه؟یطهورا! اوضاع خونه طرف شما چطور»

«ه؟ییهامت یق  

: دمیو کنجکاو پرس متعجب  

« شده؟ یزیچطور؟ چ»  

اونجا   امیب خوامی کن. م دایخودتون برام پ کی خونه نزد  هی»

« باشم. کتینزد   



او را از بَر بودم.   چرا که دهد ب ی شتریب حی نبود توض ازین

دوباره  ست که ی چند ماه  دانستمی دارد. م ازیبه کمکم ن  دمیفهم

وادارش کردند تا   یرو آورده و به سخت اکیبه مصرف تر

. حاال وقتش بود  دادمی فرصت را از دست م  د یترک کند. نبا

را به او جبران کنم. پس با کمک احسان در کوچه    نمیکه د  

. پول فرستاد و قرارداد میاجاره کرد  شیرا برا  ییجا ودمان،خ

به آنجا نقل مکان کرد.   ی. هفته بعد همراه اثاث مختصرمیبست

.  رفت ی نم ییدو سه هفته اول تمام مدت در خانه بود و جا

رف  . با هم حماندمی م ششیبرده و پ شیناهار و شام برا 

.  کرد ی م ی. با رضا باز میدادی گوش م  یقی موس ای میزد ی م

.  کرد یصدا م ییبا هم ا خت شده بودند و رضا او را دا یحساب

داشت. یی به سزا ر یوجود رضا در بهتر شدن حالش تأث  

رفتن از خانه   رونیب یتا برا نم ک قشیتوانستم تشو کمکم 

 از وجود رضا مایه گذاشته یگاه  حرکتی به خود بدهد. حتی

  ح یبه تفر ازیاش سر رفته و ن که حوصله آوردممی  بهانهو 

با هم  آورد. به قدری به او عالقمند بود که نه نمی دارد. 

خوردن ناهار   یبرا  ی. گاهمیگشتی آن شهر را م  یدنید  یجاها

بهتر شده و در  اشهیروح جی. به تدر آمد ی و شام به خانه ما م

کرد. در    دایپ یخود کار  یشهرمان برا ات یاز نشر  یکی



که امکانش   ییمشغول به کار شد. تا جا  یو ادار پیقسمت تا

توانست به   جی . به تدرگذراند ی بود اوقات فراغتش را با ما م

بهتر شده و دل به کار   اشهی بازگردد. روح  یعاد  تیوضع

و پسرم   ریام ن یهم ب یامانه یارتباط صم انیم نی. در اداد ی م

شد. جاد یا  

  

از خاطرات گذشته و با هم   ه یبار که داشتم با گر کی

در جوابم گفت:  کردم،ی م ف یتعر ش یمان برابودن  

ت  بکنم. اگه االن بچه یاعتراف هیطهورا! بذار  یدونیم»

. با هم  یبمون ی زندگ نیا یتو ذاشتمی لحظه هم نم هینبود، 

.  میکرد ی تازه رو از اول شروع م ی زندگ هیکرج و   میرفتی م

ما رو بشناسه. اما االن بچه   یکس نکهیبکر، بدون ا  یزندگ هی

ازش   شهیکه نم ههم دار ییهای و باالخره احسان، خوب یدار

که   یرو بساز! کار  تیبساز! زندگباهاش . پس د یچشم پوش

انجام بدم. من اونچه رو که   میزندگ یمن بعد از تو نتونستم تو

برام باختم. خراب کردم! پس بزار تو غصه من  یتو ساخت

هر دو تامون   ی نجوریتو رو. ا یو من غبطه شاد  یرو بخور

« .میدرد مشترک اما برعکس دار هی  



 

  م،یبه بازار رفته بود  د یخر یبعد از دو روز که با هم برا اما

و گفت:  را که زده بود، حاشا کرده یی همه آن حرفا  

«!یزدم؟ تو هم بهتره فراموشش کن ی حرفهمچین  یمن؟ ک»  

بعد   گفت، ی م  یز یوقت چ  هرهم دمدمی مزاج بود.  زهنو

  لی. حاال که خودم تشکشد ی م مانیپش اشاز گفته زود  یلیخ

احساساتش را درک کنم.   توانستمی داده بودم، بهتر م  یزندگ

 تیعاشق شدنش، ذهن نیبا توجه به خاطره اول کردمی حس م

هر گاه در   کرد،ی از ابراز عالقه نداشته و تصور م یخوب

خواهند کرد. کما   هقدم شود، از او سوءاستفاد   شیپ  نهیزم نیا

آمده بود. شیموضوع پ نیهم ا سایدر مورد پر نکهیا  

دانشگاه  ی فقط دنبال منافع خودش بود. تا وقت سایپر»

رو بدم، با من موند.   لشیخرج تحص نکهیا  یبرا رفت،ی م

  راحت شد کاراش تموم شده و مدرکش رو الش یکه خ نیهم

کنه.  دایپ ی بهتر  س یک هیگرفت، گشت تا   

ازدواج  دارکی بوت ه یبا  د،یمن که جدا شد به چند ماه  نکش از

نمک خوابونده بودش. صبر کرد  کرد. انگار از قبل تو آب

بهتر از من.   یکی من رو بدوشه و بعد بره دنبال  رهیش یحساب



  ییام  زنم شده بود. با پوال افهیو ق  پیپول و ت ی انگار فقط برا

انداخت. داداششم هم  هرا یمغازه عکاس هیکه از من گرفت، 

«.گردوننی و مترک کرده و با هم دارن اونجا ر  

گفتم:  ضی حرص و غ با  

جاش   هی  اد یسراغت م ی چرا هر دختر  فهمم ی من نم»

«!لنگهی م  

پر درد سر داد و با تمسخر گفت:  یاخنده  

«!لنگمی چون خودم هم م  د یشا»  

گفتم:  نانیاطم با  

  نی. تو که از اول استین  یطور نیهم ا  چی! ه رینه ام»

.  رهیخالف نم. ذات آدما که از اول سمت ینبود  یجور

سمت   نیکه دور و برت بودن تو رو به ا ییو آدمها طیشرا

  یلیکم از ختو کم  م،یکه با هم بود  یکشوند. بعدش هم اون مدت

«.یفاصله گرفته بود  زایچ  

دست از  دادمیتو به خودم جرئت نم  یطهورا من فقط جلو»

مثل   دمیکه د  می تو زندگ یبود  ی پا خطا کنم. تو تنها دختر



  نیو نخواستم ا تونستمی . اونقدر پاک که نمیاسمت پاک بود 

« خراب  خودم آلوده کنم. ی  رو با زندگ یپاک  

  ی. تو نذاشتدونمی تو م ونیپاکم رو مد  ی! من زندگریام یول»

« .ی به راه خالف برم. تو جلوم رو گرفت  

 دارگرفته و خش ییدر چشمانم غرق شده و با صدا نگاهش

 گفت: 

دو سال اونقدر بهم لطف  نی. تو اونمیبهت مد  شتر یمن بحاال »

که حاال من بهت بدهکار شدم.   ،یو هوام رو داشت یکرد 

«.یبار دوم نجاتم داد  یبرا  

رضا ما را به زمان حال برگرداند. یصدا  

«؟یبد   ادمی ییپا  یشوت رو ی ! مگه قول نداد گهید  ایب ییدا»  

 

در حال تماشای بازی   امیر مشغول بازی با پسرم شد و من

زیر لب زمزمه کردم:  آنها،  

 

د ی اوریسوز دلم غم ب  یامشب برا  

د یاوریهزار واژه مبهم ب صدها  



امزخم کهنه  نیتر شود غم اتازه  تا  

د یاوریشعر دمادم ب نهیجام س بر  

شودی جرقه مسلم نم  یکه ب آتش  

د یاور یهم ب  رهنشی که عطر پ د یبا  

دختر حوا که سوت و کور یبرا ایدن  

 ً د یاوریفاتحه آدم ب  یبرا لطفا  

را دهیند  ایبکر هدا یهاخنچه آن  

د یاوریب  میسوره مر هیآ هیآ با  

که رد شده از خاطرات من  ی هرکس ای  

د یاوریب میهاجشن مرگ خاطره در  

ی زندگ بی آخرست ته ج میس نیا  

  د یاوریجهنم! ب  ، قاب  یعکس تو پس

بس«دست یمهر شعر از »  

 

********** 



 

خود نگه   یبرادارانه او را برا ت یحما شهیهم  یکه برا نیهم

ما بود و   شیدو سال پ ری و خشنودم. ام یام، راضداشته

که پسرم وارد  ی انداز کند. هنگامپول پس یتوانست کم

 شیهابه شهر خود بازگشت. با پول وا شد،یدبستان م

  امد یکار هم به مذاقش خوش ن نیراه انداخت. اما ا یشاپی کاف

از چند ماه آنجا را جمع کرد. بعد و   

با   سا، یاز پر ییسال پس از جدا ۶ ،۹۷در بهار سال  ریام

ازدواج   افسانه هم  افسانه عشق اولش ازدواج کرد. البته

  یاش داشت و قبل از شروع زندگبا پسرعمه ی ناموفق

به توافق نرسیده و ازهم ، در همان دوران عقد شانکمشتر

بود.   افسانه و امیر همچنان مخالف وصلتپدرش . جدا شدند 

منجر   ،یخانوادگ دهیعد  تاما باال رفتن سن دخترش و مشکال

افسانه شده بود. یبه افسردگ  

دست به دست هم داده و پدرش را وادار  ،مسائل نیا مجموعه

سکوت کرده و انتخاب را به   اش،ی باطن لیم  بر خالفکرد، 

او را   ریکه ام  زمانی عهده دخترش بگذارد. افسانه از همان 

را زد؛ تازه   یدوست نیا د یبود و ق دهید  یگریهمراه پسر د 



و از کار خود پشیمان شد. اما امیر پس از   اشتباه کرده د یفهم

نشان نداد.  فسانهیگر روی خوش به اآن د   

بیش از پیش به این   اش،با پسرعمه بعد از ازدواج نافرجامش

توانست او را نتیجه رسید که هیچ کس به اندازه امیر نمی 

وجود اما راهی برای جبران گذشته  ؛دوست داشته باشد 

درگیر زندگی دیگری  زیرا امیر هم ازدواج کرده و  .نداشت

بعد از پشت سر گذاشتن مشکالت بسیار در  افسانه  .شده بود 

  نیشده و اصرار به ا ریبود که عاشق ام وا حاال  اش،زندگی

به  رفت. خودش پیش قدم شده و سراغ امیر وصلت داشت. 

بدون حضور پدر افسانه و در  واقع از او خواستگاری کرد. 

  یبرگزار شده و زندگ یخانه برادرش، مراسم مختصر 

آغاز کردند.شان را مشترک  

اداره مشغول به کار شده و   ک یدر   شاپ،یاز بستن کاف  بعد 

  یلمبرداریو ف یهمزمان در ارشاد، به عنوان مدرس عکاس

  یالهایو سر هالم یدر ف نی . همچنشروع به فعالیت کرد 

ده و به  ش یمشغول باز ،و در تئاتر شهرستان خود  یونیزیتلو

  کی  یسالمن هم  .گذرانند ی را م یآرام یهمراه افسانه زندگ

طی چند روزی که مهمانشان   ی رفته، اما نه پدر اخ به  بار

در حد سالم و فقط  ای  نمیبی نماصالً  ام رنبرادرا معموالً هستم، 



  گاه چیه  ، دور  دور!از آنها دورمهمچنان  !ن یهم !سالم

!شانکرده و ببخشم پاک   را از آنها دلم نتوانستم  

 

تو   یام را برادوباره ی کوچک من! زندگ! مرد نم ینازن یرضا

 ساختم! 

ما بود  نیب  

ما بود  با  

قصه  نیا یانتها  

 از ابتدا 

بود... دایپ  

 

 حق یارتان 

انیپا  

۲۳/۹/۹۷  

فرازاندام   یمحمد  زهرا  

یرازیش روزهی ف ی نام کاربر با  
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