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 لم؟یوک -

 .خوردیعاقد، در گوشم زنگ م یصدا

 به وضوح به لرز افتاده. تنم

 .خواندیکه نامم را م شنومیم

 .خواهدیم وکالت

 دیدهیبه بنده وکالت م ،یوثوق انیلیسرکار خانوم ل -

 دیس یشما را به عقد دائم جناب آقا که

 .شنومیرا نم جمله اش امه یاد

 .کشدیم غیها در گوشم ج پچ پچ یصدا

 بابا، نذاشت چهار ماه و ده روز بشه چهار ماه و یا -

 روز! ازدهی

 اتاق نیا یچندماه قبل بود تو نینکنه، هم بیخدا نص -

 دختر. نیا یبرا میبود

 زود بله داده چون گنیم -

 .خوردیو تاب م چیدر هم پ دلم

 عق بزنم. خواهمیم

 مشت شده و انگشت امیمرد کنار یدستها

 انگشت دست نیزرد رنگ در دوم الشمس شرف



 .دهدیم یرا با شستش باز راستش

 گذرانم،یرا از نظر م مرخشیچشم ن گوشه یبا  یوقت

 است و کنج نییمدت پا نیسرش مثل تمام ا نمیبیم

 .زندینبض م نیششایپ

 که زمزمه شنومیگردنش برجسته شده و م یرگها

 :کندیم

 .هیو اتوب ال یاستغفرهللا رب -

 یادیو من کنار او ز زندیم شیبه چشمم ن اشک

 او کنار من. دیو شا ره اممسخ

 .میبدقوارها گریکدیکنار  یادیما ز یهردو

 نیچندماه قبل بود که من در ا نیهم ند،یگویم راست

 بودم. اتاق

 نه کنار او. منتها

 بودم و حاال... دیروز با لباس سف آن

 نگاه ره امیت یو به کت و شلوار طوس کنمیخم م سر

 .کنمیم

 نگونبخت. عروس

 .زنمیم شخندین



 به تن دارد. یو او سر تا پا مشک ده امیپوش یطوس من

 !کردمیبه تن م یبهتر بود که من هم مشک دیشا

 یادیمن ز یگوشها ایخالهزنکها بلند است  یصدا

 شده؟! زیت

 !کرد؟یم کاریچ شدیاگر عقد برادرشوهرش نم -

 گذاشته. شیکرده پا پ یآره واال، مردونگ -

 بده. رشیخ خدا

 یهم راض دینگاه کن توروخدا، معلومه دل خود آقاس -

 .ستاین

 ؟یدونیخودشو نم طیخواهر! شراحق داره  -

 .ندیگویم راست

 نبودم اما اجبار است. ینبود و راض یراض

 مادرش دو کاسه خون است. یچشمها

 .ستیپدرش فرار نگاه

 ره یو گ زدیریانداخته و اشک م نییسر پا مادرم

 .ستین یپدرم باز شدن یاخمها

 و نه ستیآن چندماه قبل نه لبخند بر لب کس برخالف

 برپاست. یهیجانو  شور



 کیو  ستیاتاق مثالا عقد، دو صندل نیما از ا سهم

 .مانیبه روو قرآن رو نهیآ

 مده بودکه چندماه قبل انتخاب کر یدفتر بلهبرون همان

 هست. هم

 دینام س شیابه جرا خط زدهاند و  ررضایام دیس نام

 را نوشتهاند. رضایعل

 .سوزدیم شتریب قلبم

 که منتظر گل ستین یو کس شودیعاقد بلند م یصدا

 و گالب آوردن من باشد. دنیچ

 دیکه قند بسابد و من فقط با ستادهیسرمان نا یباال یکس

 تا برادرشوهرم بشود شوهرم و ما دو میبله بگو کی

 و تمام. میبشو گریکدی مه یدر شناسنا اسم

 :پرسدینگرفته که دوباره م یجواب

 دیس یشما رو به عقد دائم آقا لمیعروس خانوم، وک -

 اورم؟یدرب انیموسو رضایعل

 پا میگلو خیب یکه به طرز وحشتناک یو با بغض خفه

 لب خورد،یو نه َت َرک م رودیم نییو نه پا گذاشته

 :زنمیم



 بله. -

 :کندیپدرش، نجوا م رحسن،یم دیس حاج

 بر محمد و آل محمد صلوات. -

 و حاال نوبت اندازدیم نیصلوات در اتاق طن یصدا

 .دیگوکه بله ب اوست

 را از حفظ یهایو او اما انگار آ میرا باز نکردها قرآن

 .خواندیم

 جز قرآن است. یگفته بود برادرش حافظ س ررضایام

 تا آسمان نیزم اندازه یمن و او به  یایدن کشم،یم آه

 دارد. فاصله

 :دیگویم عاقد

 دیدهیبه بنده وکالت م ان،یموسو رضایعل دیس یآقا -

 را یوثوق انیلیضمن عقد، سرکارخانوم ل طیبا شرا که

 اورم؟یعقد دائم شما درب به

حلقه انگشت  یدست راستش را رو ره یاشا انگشت

 ی

 .کشدیچپش م دست

 که هنوز حلقه در آن است! یانگشت



 خرابتر از من پچ یبدون بلند کردن سرش، با حال و

 :زندیم

 بله. -

 و خطبه خوانده شودیفرستاده م گرید یصلوات

 .شودیم

 یو برا اورندیهمه دست باال ب خواهدیم عاقد

 ما دعا کنند. یخوشبخت

 ! آن هم ما؟!؟یخوشبخت

 دو نفر؟! ما

 !ام؟یو برادرشوهر سابق و شوهر فعل من

 مضحک است. یتراژد کی نهایتمام ا مسخرهست،

 و رودیم جیو سر من گ ندیگویم نیآم کنند،یم دعا

 تنم تحمل کنم. یسرم را رو ینیسنگ توانمینم گرید

 تنم هم از نکهیاز ا شیو پ رودیم یاهیس میچشمها

 یمرد شانه یسقوط کند، سرم به  یصندل یرو

 .چسبدیم

 .ستیکه قطعاا او ن یمرد

 لُهراسب، برادر بزرگترم در شده یهول  یصدا



 :شودیاکو م گوشم

 .دیاتاق رو خلوت کن شهیفشارش افتاده، اگر م -

 صداها را هم نشنوم. کاش

 بشوند. نیسنگ میهم مثل پلکها میگوشها کاش

 صیرا تشخ رضایعل دیس نیسنگ ینفسها یصدا کاش

 لُهراسب یدستها یرو کنمیو از ته دل آرزو م ندهم

 بدهم. جان

 و جانم ثابت کرده که جان سختتر انمیلینه، من ل اما

 .یحرفهاست و محکومم به زندگ نیا از

 و لُهراسب سوزن سرم را در دستم کندیم هیگر مادر

 .کندیم فرو

 :دیگویم پدر

 زشته. میبر ایب رونن،یمهمونها ب اجان،یلع-

 باال سرشه. لهراسب

 من نیمحرمتر ایکه حاال گو یمرد به ییغر یصدا

 :دیآیم است

 د؟ییفرمایم یمرخص زه یابوذر، اجا ج آقاحا -

 .خورمیحسرتش را م یلعنت یاریوشه همیآن ن انیم



 دارد. زیبه حالش که راه گر خوشا

 :دهدیخطاب قرارش م پدر

 خونهست و یاما مهمون تو د،یس دیاریصاحب اخت -

 :زندیحرف پدرم پچ م انیم

 برم. دیبا یول ج آقاحا ریعذر تقص -

 :زندیم هیکنا لُهراسب

 نگران زنت هم نباش! ما رضا،یعل دیبه سالمت آ س -

 .میدار هواشو

 من! به خدا قسم که خندهدار! د؟یگوی! من را مزنش

 نسبت! نیا است

 سکوت کرده و پدر، لهراسب را هشدارگونه صدا دیس

 .زندیم

 رود،یو او که م رودیو م دیگویم یآرام زه یبااجا

 توانمیو حاال م شودیبازتر م یراه تنفس من کم انگار

 که برادرم در یآرامبخش ریتحت تاث یفقط کم یکم

 و به خواب روم. رمیقرار بگ ختهیر سرم

 امیداریمدتهاست که کابوس خواب و ب شان،یصداها

 .شده



 نحس بود! -

 دختر بود! نیقدم ا یاز بدشگون -

 رحسنیم دیدختر شد عروس حاج س نیتا ا -

 رو به اون رو شد! نیاز ا شونیزندگ

 ناجور بود. له یاز اولم وص -

 خودشم انگار نخالهست چه برسه به یخونواده تو

 !رحسنیم دیحاج س یخونواده

 طرف دیکش رضاامیعل دیشد س یخدا داند که چ -

 .خودش

 دیاهل دعا و جادو جنبل باشه، وگرنه س ستین دمیبع -

 و رضایعل

 .کنمیو ناله م دهمیرا تکان م سرم

 شوم. داریتالشم تا ب در

 است. سیتنم خ تمام

 با هق ندینشیم میموها ینوازش لهراسب که رو دست

 .کنمیپلک باز م هق

 تلخ و سخت. زند،یم لبخند

 :دیگویم



 مهمونا رفتن. -

 .میخشک است، درست برخالف چشمها یلبها

 .دهمیتکان م یرا به سخت زبانم

 ؟یایمهمون؟ چه مهمون -

 بودم. هوشیکه رفت، منم که ب رضایعل دیس

 ؟یما بوده و بدون ما نشسته بودن که چ عقد

 و دکنیم کینزد میآب را به لبها وانیل لهراسب

 :دیگویم یحرص

 رنظریز یچهارچشم ننیکه حرف مفت بزنن، بش -

 بکننمون نقل محافل و نیاز ا شتریب رنمون،یبگ

 .شونیخاله زنک مجالس

 وصلت زیانگ هیجانچندماهه موضوع  خداروشکر

 رو دارن. رحسنیم دیحاج ابوذر و حاج س یخونواده

 :دیگویم یو دستور کشدیم آه

 .نمیغذا بخور بب میپاشو بر -

 و کندیاشتها ندارم، چشم گرد م میبگو خواهمیم تا

 .اندازدیکتفم م ریز دست

 گفتم پاشو. د،یچشم سف ره یدخت ،یکرد خودیب -



 اگر نبود، اگر نداشتمش، کنم،یم هیو به او تک ستمیایم

 !گفتم؟یم یرا به چه کس دردم

 از رضایدعلیکه همان روزها، فقط لُهراسب و س یدرد

 خبردار شدند. آن

 "رضای"عل

 اتاق، نیپشت در ا نجا،یاز چهارماه است که ا شتریب

 یلیمستط شیشه ی نیو ا رمیگیکه آرام م ستییجا تنها

 .ستی، حاال خالته بودمن را قاب گرف یتمام زندگ که

 .دهیآن تخت نخواب یرو گریمن، د نرگس

 آمدم.ICUبه  NICU  یچرا باز به جا دانمینم

 .رومیرا باال م ه هاآسانسور، پل یجا به

 .شناسندیبخش من را م یپرستارها

 .نمشیبب شهیاز پشت ش دهندیو اجازه م کنمیم یسالم

 .رودیکوچکش م یدست و پا یاست و دلم برا خواب

 .دیاما نرگس هرگز او را ند میسال منتظرش بود ازدهی

 حسرت بر دلم. کیو  ده اممان من

 .ردیگیخ َرم را م خیکه قطعاا تا آخر عمر ب یحسرت

 و از همانجا نوازشش دهمیم هیتک شهیبه ش سر



 نوزاد زودرس و نیبه پسرم، به ا رهیو خ کنمیم

 :میگویمادرش م یبه جا کوچک

 بگو حاللم کنه. یپسرم، به مامان -

 .زنمیو با نرگسم حرف م بندمیم چشم

 عقدم اومدم، حاللم ره یاز سر سف یخانومم، من لعنت -

 و من، زن برادرم رو عقد یکشیکه تو نفس نم کن

 .کردم

 نرگس، ببخش. ببخش

 خانومم، به روح پاک خودت قسم، من هنوز یول

 نگاهش نکردم. میمستق

 اجبار بود، به وهلل قسم اگه مجبور نبودم نرگسم،

 خواسته یو  ریتقد ایحکمت خدا بوده و  کنم،یم مکث

 !خودمان؟

 نیماتم و مبهوت و چهارماه است که من در ا جم،یگ

 .برمیبه سر م حالت

 .خورمیسر م وار،یو کنار د رودیم میاز پاها توان

 از کنمیبه ظاهر محکم، توان تحمل ندارم، حس م من

 .ده امش یته درون



 و نام دو زن کنمیفکر م مه امدوم شناسنا حه ی صف به

 سر هم. پشت

 و دمشیپرستیکه سالها عاشقانه م یزن ،یاکبر نرگس

 شینگاه کامل به سر تا پا کیکه  یدختر ،یوثوق انیلیل

 تا آسمان نیکه تفاوتمان از زم دانمیاما م ته امنداخین

 !م؟یو اصالا قرار است به کجا برس است

 لُهراسب به حق بود، اما دست و دلم به گرفتن یه یکنا

 .رودیحال خواهرش نم دنیو پرس شماره اش

 و بدون یده بودهمسرم درد کش نکهیفکر ا انت،یخ حس

 و من دختر دهدیآزارم م ته بودپسرکمان رف دنید

 که به جان یانهای، مثل مورده امرا عقد کر حاجابوذر

 .جودیو آن را م دهیبه مغزم چسب افتد،یم چوب

 .خوردیزنگ م امیگوش

 قصد نیقیدلخور است و قطع به  دانمیاست، م پدر

 دارد. خیتوب

 .چسبانمیرا به گوشم م یگوش

 جانم حاج بابا؟ -

 :توپدیم



 و یکرد یدرست بود بالفاصله بعد عقد خداحافظ -

 پسر؟ یرفت

 .کشمیم میشهایبه تهر دست

 بودم. قراری، بده امشرمن -

 .کشدیم آه

 آروم شو. ،یعل ریقرار بگ -

 :میگویدر گوش پدر بلرزد و آرام م میصدا خواهمینم

 حاج بابا؟ هیشدن -

 دارد. یآرامش دردناک کی شیصدا

 :زندیم لب

 روز هیو  دهیروز م هیخودش  ،یباالسراون  -

 .رهیگیم

 .یبر شهیباباجان، به جنگ خدا که نم هالهی تیمش

 که پشت سر هم کمرم را خم یدو فقدان یبرا خواهدیم

 آرامم کند. کرده

 :دیگویو پدر م شودیم یهردومان طوالن سکوت

 برگرد خونه باباجان. -

 .کنهینم یفرق مارستانیو نبودت تو ب بود



 و ستیمدتهاست خال میکه دستها دانمیم دانم،یم

 .ستیدلم در خانه آرام ن اما

 .امیحاجبابا، من م دیچشم، شما بخواب -

 میدستها انیسرم را م کند،یرا که قطع م تماس

 :خوانمیبا خودم م رم،یگیم

قَالُوا إن ا  ِلل َوإن ا  بَةین إذَا أَ َصابَْت ُه ْم ُمص َیا  لذ -

 راجعُو َن َ هیإ َل ْ

 و فقط خودش خواهمیاست که از خدا صبر م چندماه

 انهمه مچهار ماه و چند روز، چه بر  نیدر ا داندیم

 .گذشته

 آن اتفاق همه یچندصدبار  یکه روز داندیخدا م فقط

 صبر بده، صبر. ایو خدا کنمیمرور م را

 و خوانمیم مارستانیب خانه یصبح را که در نماز نماز

 .شومیخانه م یراه زنم،یمNICUبه   یسر دوباره

 باال ه هاو آرام از پل گذارمیم نگیرا در پارک نیماش

 .رومیم

 آرام یصدا کنم،یاول مکث م طبقه یدر واحد  پشت

 .گذارمیدرد م یو درد رو شنومیمادر را م یها هیگر



 دیکل رسم،یدوم که م طبقه یو به  رومیرا باال م ه هاپل

 .اندازمیدر م به

 گرینرگس که د خانه ینه،  ایمن و نرگس،  خانه ی

 یخودم راه یدستها نیاو را با هم ست،ین نجایا

 .ده امکر دیشاب خانه ی

 رم،یگیسر باال م کشم،یم یاز ورودم، آه شیپ

 سوم که قرار بود طبقه یطبقه،  نیدر آخر یواحد

 شود. انیلیو ل ررضایام خانه ی

 .بندمیم پلک

 و سرم را به چپ و راست تکان شودیمنقبض م فکم

 .دهمیم

 از دست رفته، چه یوارونه و آرزوها ریتقد نیا یبرا

 کرد؟ توانیم کار

 در ،یو بدون روشن کردن چراغ ده امخانه ش داخل

 .رومیسمت اتاق مشترکمان م یکیتار

 مشترک من و نرگس. اتاق

 ده،یکه چندماه است نرگس را به خودش ند یاتاق

 تن و عطرش، هنوز هم یاست اما بو بیعج



 .نجاستیا

 تخت دراز یکه به تن دارم رو ییلباسها نیهم با

 .کشمیم

 یبه رورو یو به قاب عکسها گذارمیسر م ریز دست

 .زنمیزل م تخت

 قابهاست. بقیه یبزرگتر از  مانیعروس عکس

 در کنج یمشک ینرگس که به روبان یتک یعکسها

 شده. نیمز ییشباال

 یو به حلقها آورمیو دست چپم را باال م زنمیم لبخند

 زل امدهین رونیدوازده سال است از انگشتم ب که

 .زنمیم

 لبخند سوزاند،یکه به تن دارم جگرم را م یاهیس لباس

 پرمهرش در یاست و صدا میچشمها شیپ نرگس

 .گوشم

 خاطرات چندسالهمان، از همسر آرام انیاز م فکرم

 سمت او. رودیم یو پسر کوچکم، ناگهان گرفته

 صفحه ی  نیاسم در دوم نیکه حاال دوم ییاو

 .نمیفتریبا او، بالتکل ارتباطشده و من در  مه امشناسنا



 و اسمش در دهانم زدمیم شیصدا زنداداش

 !چرخدینم

 حق با حاج دانمیو م کشمیم میشهایبه ر دست

 .باباست

 تمام جانم را فرا ندهیو وحشت و اندوه از آ میتنها

 .گرفته

 قلبم یو دست رو بندمیچشم م نم،ینشیبه قبله م رو

 :خوانمیو هفت مرتبه م گذارمیم

رة  الل  َو أَُ عوذُ دَ عوذُ بقْ زة  الل  َو أَ ُأَ ُعوذُ بع   -

 مة  الل  َوبَْرحَ 

بعََظمة  الل  َو أَُ عوذُ الل  الل  َو أَ ُعوذُ عوذُ بَجَ  ُأَ 

 مع  الل  َوبَجْ 

ن َشر َما اء  الل  مْ مل  َو أَ ُعوذُ بأَسَ ُرسول  العوذُ بَ  ُأَ 

 أَ ْحذَ ُر َو

 یَن ْفس ین َشر َما أَ َخا ُف َعلَ  ْم

 "انیلی"ل

 .ده امدا هیتک نیماش شیشه یسرم را به  -

 در قلب من رخنه کرده ایتمام غم دن کنمیحس م یگاه



 مطلق یحسیب کیمثل حاال، انگار دچار  یگاه و

 .شومیم

 آخرش که چه؟ کنمیو فکر م شودیسر م روحم

 همه تالش و نیا گر،ید رسدیان مهمه م یزندگ انیپا

 دارد؟ یلیکندن چه دل جان

 پاسخ یو تمام تالش من برا زندیم میصدا لهراسب

 خارج میلبها انیهوم آرام است که از م کی دادن،

 .شودیم

 :پرسدیم

 سرکار؟ یبر یتونیکه م یمطمئن ان،یلیل -

 .ستایواجب هم ن یلیبهتره؟ خ حالت

 .یهم نرفت ینرفت اصالا

 :میگویم کوتاه

 خوبم. -

 :زندیو لب م دهدیم رونیرا کالفه ب نفسش

 .شهینگم، نم یچیه خوامیم یهرچ -

 :دهدیو خودش ادامه م ده امکر سکوت

 زنگ نزد حالتو بپرسه! هی د،یآ س -



 که تند شودیزبانم باز م ریغل و زنج کبارهی به

 :میگویم

 نزد، به درک که نزد.نزد که  -

 بود؟ اصالا مگه من شونیمنتظر زنگ زدن ا یک

 باهاش دارم که یصنم

 .ماسدیحس نگاه متعجبش حرف در دهانم م با

 !؟یمطمئن ؟یندار یصنم -

 .ده امپرخاشگر ش یادیمدت ز نیا

 :میگویم آرامتر

 ندارم. یولش کن لهراسب، من ازش توقع -

 ال رفتم.هم نبود که جلوش از ح یاول عه یدف

 :میگویکه هدفش خودم هستم م یهایپرکنا یخنده با

 شده. یغش و ضعف کردنام عاد گهید -

 .زنمیزهرخند م دوباره

 داشته باشم، یتوقع رضایعل دیاز س دیاصالا من نبا -

 شامل حال بنده شده که محبت کردن و شونیا لطف

 و دنیخر آبرو

 از جا کوبد،یفرمان م یدستش را که محکم رو کف



 .پرمیم

 نیسرخ شده، برادر است و لعنت به من که ا صورتش

 .ده امرا به درد آور رتشیغ مدت

 :غردیم

 یگیتو م ر،ینگ نییخودتو دست پا ،ینجورینگو ا -

 کرده؟ باشه، کرده، دمش هم گرم. یآبرودار

 حاال خواست،یم چه اشب یمادر برا هی گمیمن م اما

 .گرفتیکه زن م گهینه، سال د امسال

 بد نشده. نیهم که همچ دیآ س یبرا

 حق با لهراسب باشد اما دیشا دانمینم کشم،یم آه

 .ستیسخت یروزها

 ست،ین گرید ررضایکه ام کنمیفراموش م یحت یگاه

 رم؟یبرادرش را بپذ توانمیم ورچه ط

 کنم؟ یپسرش مادر یبرا توانمیم ورچه ط

 که به یبه مرد خواهمیو م ته امکارم نشس زیم پشت

 رفت و برگشت به آنکارا و رزرو هتل سه طیبل دنبال

 است کمک کنم. روزه

 همکارانم را یکه صدا ته امتالشم را به کار گرف تمام



 .نشنوم

 .شنومیخوب هم م شنوم،یم اما

 :دیگویم یمحمد

 ؟یگیتوروخدا؟ راست م -

 ست؟یزشت ن میازش بپرس میبر

 :دهدیکالفه جواب م یرئوف

 دختر؟ یبپرس ویبابا، چ یا -

 .شوننیهمسا نا،یا خالم گمیبهت م دارم

 عقد کرده! روزید

 .کندیم ینچ نچ یمحمد

 آخه شوهرش که تازه مرده! شه،یباورم نم یوا -

 :دیگویم یرئوف

 پوش یبرادرشوهرشم که عقدش کرده هنوز مشک -

 !زنشه

 .برمیو من دندان در جگر فرو م کشدیم ینیه او

 ینفس د،یآیکه م ینژادپناه یآژانس، آقا ریمد یصدا

 .کشمیم راحت

 سر کارتون. دییبفرما ،یو محمد یخانوما، رئوف -



 شیکه در صدا یو با لبخند دیآیمن م یپشت صندل بعد

 :دیگویم کنمیم حس

 ؟یحال و احوالت خوبه خانوم وثوق -

 :دیگویکه م کنمیو تشکر م شومیم زیمخین

 بگو. یداشت اجیاحت یزیراحت باش، چ نیبش نیبش -

 متشکرم. -

 .دهمیو سرد جوابش را م خشک

 کند؟یال مفرد خطابم مبه حتا یک از

 نسبت به ررضایکه از بعد فوت ام یبیتوجه عج بابت

 خودم یبه رو کنمیم یو سع کشمیداشته عذاب م من

 .اورمین

 یگریکه دل و دماغ برگشتن به باشگاه و مرب فیح

 طرز نگاه یرقصم را ندارم، وگرنه برا یکالسها

 .رفتمیهم که شده از آژانس م ینژادپناه یآقا

 .رودیو م ده امرا انجام دا یمشتر یکارها

 امیکه گوش زمیبر یخودم چا یتا بروم و برا ستمیایم

 .خوردیم زنگ

 :دهمیاست، جواب م مامان



 جونم مامان؟ سالم. -

 چنان آه میصدا دنیچندماه به محض شن نیتمام ا مثل

 جگر من را چ،یکه، جگر خودش که ه کشدیم یقیعم

 .سوزاندیم هم

 :دیگویم بعد

 ؟یخورد یزیچ ؟ی، خوبن جانسالم ماما -

 :دهمیو جواب م ندینشیلبم م یلبخند کم جان رو کی

 بخورم. خوامیم -

 :دیگویم یحرص

 هی ؟یبخور یخوایم یپوست و استخون، چ یشد -

 .یکه نخورد ونه امتلخ؟ صبح ییچا

 .ینخورد یچیه روزیاز د ه؟یچ صبحونه

 :دهمیم جواب

 سرم زدم. شبیمامان من خوبم، د -

 .یخوریانقدر حرص م چرا

 .شودیهم م شتریب شود،یکمتر که نم حرصش

 .یآره آره همون سرم شده غذات، رگ سالم ندار -

 ادامه دارد و دهیفایبحث ب نیاست که ا میماه و ن چهار



 :میگویم ه اشخاتم یبرا

 مامان؟ یباهام داشت یکار -

 برگردم سرکار. دیبا

 :دیگویو م کندیم مکث

 نمیبب ان،یموسو ج آقاحا خونه یسر برم تا  هی خوامیم -

 مراسم چهلم نرگس خانوم یندارن برا یکار

 .امرزیخداب

 :میگویو م شودیحلقه م امیچا وانیدور ل دستم

 باشه سالم برسون. -

 :پرسدیم

 ان؟یلیل یایتو نم -

 :میگویو م دوزمیم نیبه زم چشم

 اومدم، فعالا. دیشا دونم،ینم -

 هی یکیبه بار ،یمرگ و زندگ نیب فاصله ی ندیگویم

 موست. تار

 ایتن و دن یاحتضار که روح از تنگنا ظه یلح همان

 .رودیم تیو به وسعت ابد شودیم رها

 یعمر برا کیچندلحظه خاطرات  نیهم نیح ندیگویم



 .شودیمرور م انسان

 را هیآن چندثان ررضایکنجکاوم بدانم ام کنجکاوم،

 کرد؟ یسپر ورچه ط

 خورد،یهنوز در گوشم زنگ م شیه هاخند یصدا

 یه یاما کمتر از نود ثان زدمیو قهقهه م زدمیم حرف

 که یبسته، طور ته یبسته بود، بس شیچشمها بعد،

 نبوده. داریب چوقتیه انگار

 .کنمیجدا م شهیاسنپ سر از ش ننده یرا یصدا با

 خانوم؟ گهید نجاستیهم -

 .رودینگاه کنجکاوش دستم سمت صورتم م با

 است. سیخ میه هاو گون چشم

 .ته امخیچندماه اشک ر نیبدانم، به رسم ا نکهیا بدون

 .شومیم ادهیپ رحسنیم دیحاج س خانه یدر  یجلو

 داربست و یفوت نرگس هنوز رو تیتسل یبنرها

 خانه است. وارید

 رم،یگیو سر باال م دهمیفرو م یرا به سخت بغضم

 یلبخند نباریو ا شومیسوم م طبقه ی ره یپنج خیره ی

 .زنمیم تلخ



 .ردیگیکه درد دارد، جگرم آتش م یلبخند

 نرگس و نوزاد یخودم، برا یبرا ررضا،یام یبرا

 و پر از خشم و بهیآن مرد غر یبرا یو حت زودرسش

 .غضب

 ست،یکوچه شلوغ ن اندازم،یبه اطراف م ینگاه

 و کنمیخارج م فمیکوچک را از ک یآب معدن یبطر

 و بعد زنگ در را فشار میشویرا م میچشمها یکم

 .دهمیم

 پر از مهر است و شهیحاج خانم، مثل هم یصدا

 ریوصفناپذ یمهر، توام با غم نیکه ا ستیچندماه

 .شده

 .یسالم مادر، خوش اومد -

 .شومیو داخل م کندیرا باز م در

 یه هاخانه، که تک تک کوچ نیا یجا یفقط جا نه

 .اورندیاشکم را در ب توانندیهم م شهر

 .نمیبیم ررضایاز ام یرد رومیم هرجا

 .اندازدیم ادشیمن را  یزیچ کنم،یهر کس نگاه م به

 کیطرز قدم برداشتن  یتُن صدا، گاه کی یگاه



 وانهیمن را د به یمشا باایعطر تقر یبو یگاه شخص،

 .کندیم

 وانهترید یهستم، گاه وانهیروزها د نیکه ا البته

 .شومیم

 شود و من خودم را یابر یآسمانم تا ذرها خیره ی

 خفه کنم. میبغضها یال به ال

 از آنها از شاخه یکیبه برگ درختهاست تا  نگاهم

 غم بگذارم، به قول یمرگش غم رو یشود و برا جدا

 .گردمیدنبال بهانه م یادیز لُهراسب

 .رومیباال م ه هاو از پل ستمیایمحکم م اما

 کنمیشرم م قتاایکه حق کندیم یزندگ یخانه زن نیا در

 از او باشم. ناراحتتر

 یو عروسش را از دست داده و موها پسر

 دیدست سف کیچهار ماه و چند روز  یط یشجوگندم

 .کندیاما حفظ ظاهر م شده

 زنگ در آپارتمان بگذارم یدست رو نکهیاز ا شیپ

 میچشمها شیاو پ انه یو قامت چهارش شودیباز م در

 .دیآیم



 هول و خجالتزده یکه مقابلش کم ستین بیعج

 !شوم؟یم

 :زنمیو آهسته لب م گذارمیعقب م یقدم

 .دیسالم آقاس -

 یکه رو یایکت مشک ردیسر باال بگ نکهیا بدون

 :دهدیو جوابم را م پوشدیانداخته را م دستش

 .دیسالم خوش اومد -

 داخل. دییبفرما

 داخل بروم اما او خم شده که کفش به پا کند خواهمیم

 عقب گریقدم د کیبا او برخورد نکنم،  نکهیا یبرا و

 .گذارمیم

 هیو در صدم ثان ردیگیپله قرار م لبه ی میپا نه یپاش

 .شودیم یخال میپا ریز

 همان رضایعل دیو س کشمیم یکوتاه غیج دهیترس

 :دیگویم دهیو ترس ردیگیمچ دستم را م موقع

 زنداداش! دیمواظب باش -

 "رضای"عل

 که ییو با نگاه کوتاه و گذرا ده امجا خور خودم



 او شده یدر صورت سرخ  ته امبه او انداخ ناخودآگاه

 .نمیبیحس خودم م هیشب یزیچ هم

 شیفوراا رها کشمش،یو جلوتر که م ده امش معذب

 .کنمیم

 حبس کرده. نهینفسش را در س انگار

 فهممیبه وجود آمده را دوست ندارم و نم یفضا نیا

 و بدون کنمیکفشم را به پا م گرید گه یلن ورچه ط

 .رومیم یگریحرف د چیه گفتن

 نکهیچرا جان ا دانمیاما نم ته امفرمان نشس پشت

 ببرم را ندارم. رونیب نگیرا از پارک نیماش

 با او دارم، حالم یچرا هربار که هر برخورد دانمینم

 .شودیم بد

 دستش را گرفتم اعصابم را نکهیا

 به نرگس و انتیکرده و باز آن حس خ متشنج

 .ختهیروانم را به هم ر ررضایام

 .ردیگیاما قلبم آرام نم کوبمیفرمان م یمشت رو چند

 م،یایاجبار کنار ب نیور قرار است با اچه ط دانمینم

 قرار است بگذرد که گریچند روز و چند ماه د دانمینم



 باور را باور کنم، اصالا رقابلیغ قتیحق نیا بتوانم

 !توانم؟یم

 سینه ام قفسه یبکشم اما  قینفس عم خواهمیم

 و ردیگیدرد م میو گلو سوزدیم میچشمها سوزد،یم

 نکند، نکند، نکند حاال حاالها حرف از کنم،یم فکر

 مطرح شود. انه امبه خ انیلیل آمدن

 بکشند، شیاگر حاج بابا و مادر بحثش را پ دانمیم

 اطاعت کنم. دیو با شودیالل م زبانم

 را از نیمادر ا حتملیشود  صیپسرکم که ترخ دانمیم

 یقرار است از دهانم بپرد و زن یو تا ک خواهدیم من

 رفته،یمن شده و مغزم هنوز آن را نپذ نیمحرمتر که

 خطاب کند! زنداداش

 مبتال سمیبه مازوخ کنمیهم مثل االن، احساس م یگاه

 خودم را خواهمیکه با مرور خاطرات دردناکم م ده امش

 بدهم. آزار

 و دهمیم هیتک نیماش یسرم را به صندل نجایهم

 که یبار نیو از اول کنمیو مرور م بندمیرا م چشمم

 تا تمام کنمیشروع م دمیرا دست در دست بردارم د او



 .میپشت سر گذاشتها یکه همگ یتلخ یروزها

 "انیلی"ل

 هم دیشا دانمیزبانم ضربان گرفته، نم ریقلبم ز انگار

 .میگلو در

 که دانستمیخودم هم م نکهیجز ا فتادهین یخاص اتفاق

 و او من را، دانمیهنوز او را برادرشوهر خودم م من

 برادرش! همسر

 است. ریدلگ یمسخرها یلیبه طور خ زیهمه چ اما

که شورش  ده امز رشیو ز ده امبه خودم قول دا انقدر

 را

 نکردن به احترام مادر هیگر نیمثالا هم ،ام دهدرآور

 و با کشمیم میچشمها ریآنها اما دست به ز یدهیداغد

 .فرستمیم یبه خودم لعنت رشانیرطوبت ز حس

 را مقابل ه اشدیو قامت خم دیآیانم محاج خگرم  یصدا

 .نمیبیم خودم

 زدلم؟یداخل عز یایچرا نم ،ن جانایلیل -

 به صورتم بدهم اما از یطرح لبخند ده امکر یسع من

 .ستمینشدنم چندان مطمئن ن ایشدن  موفق



 خانم و مادرم با حاج یایو احوالپرس شومیم داخل

 چه شده و سرم پرسدیکه او با چشم و ابرو م کنمیم

 .دهمیتکان م چیه یبه معن را

 را میبروم و دستها یبهداشت سیخواهم سمت سرو یم

 را در خودم گریبرداشتن چدقدم د ییاما توانا میبشو

 .نمیبینم

 مراسم چهلم آماده یکه برا یوهایم یپکها بساط

 .ستییرایسالن پذ انیم کردهاند

 یخانه به چشم کس نیکه ا شودیور مچه ط دانمینم

 نگاه کند، شیکه به هر سمت و سو دیایب ریدلگ انقدر

 بچسبد. شیبه گلو یخفگ حس

 بزرگ است و تمام المپ لوسترها یادیز نخانهیا

 است. روشن

 به طرز ک،وامایکوچه و خفه است و نه تار نه

 دهد. یغم م یبو یوحشتناک

 که روز عقدمان یدر کت و شلوار ررضایام عکس

 است، واریکنجش به د اهیس یتن کرده بود با روبان به

 یو قاب عکس نرگس را با لبخند چرخانمیم سر



 .نمیبیم زیم یرو شیلبها یرو بزرگ

 غیغم ج نجایدر سکوت ا میگویکه م ستیخود ن یب

 .کشدیم

 و ظرف خرما را مقابلم یاستکان چا انمحاج خ

 :دیگویو م گذاردیم

 عروس گلم. یبخور گرم بش -

 به توجهیو ب دارمیو استکان را برم کنمیم تشکر

 میو گلو کشمشیسر م شود،یکه از آن بلند م یبخار

 داغ نشسته بر جگرم کمتر ازیاما داغ ردیگیم آتش

 تحمل شودیرا م یو من حاال مطمئنم هر داغ است

 .ندینشیکه بر قلب آدم م یبه جز داغ کرد

 و ستیخوب ن چکداممانیکه حال ه میدانیم هرسهمان

 .میاوریهم ن یبه رو یزیکه چ میدار اصرار

 کمک ه هاویم یدر بستهبند خواهمیو م رومیم جلو

 :دیگویو م شودیکه حاج خانم مانعم م کنم

 .یخستها زم،ینکن عز -

 ست،ین یخانومم گفتم کار ایاستراحت کن، به لع برو

 زحمت. یخدا افتادن تو یبنده



 :دهمیم جواب

 زودتر تموم بشه. کنمیکمک م ه،یچه حرف نینه ا -

 :دیگویو م ردیگیمچ دستم را م آرام

 با هم میدار نجایمن و مامانت ا زمینکن عز گه،ینه د -

 ،یشما هم از صبح سرکار بود م،یکنیم صحبت

 هیبرو  اد،یقرمز شدن، مشخصه خوابت م چشمات

 .کنمیبزن من موقع شام صدات م چرت

 تا مطمئن کنمیمن با گوشه چشم به مادرم نگاه م و

 یجواب م،یجا بمان نیشام را ا ستیکه قرار ن شوم

 :دیگویکه حاج خانم م رمیگینم

 .کهیبرو تو اتاق کوچ زدلمیپاشو، پاشو عز -

 میو او گفته به اتاق کوچک خانه بروم اما پاها ستمیایم

 که درش بستهاست و شودیم دهیکش یگریاتاق د سمت

 ندارد. یصاحب گریکه د شودیم یماه چند

 که شومیو داخل م دهمیم نییدر اتاق را پا ره ییدستگ

 کند،یتمام مشامم را پر م ررضایعطر ام کبارهی به

 فراموشش ته املحظه هم نتوانس کی یکه حت یعطر

 .کنم



 .رومیچرخانم و سمت تختش م یدر اتاق م چشم

 یناش میچشم ها یدانست که قرمز یانم محاج خ کاش

 ینه از ب دهدیرا خراش م میکه گلو ستیدرد از

 .یخواب

 را محکم به امینیو ب کشمیتختش دراز م یرو آرام

 .چسبانمیم بالشتش

 ایتلخ است  یدانیکه نم یهم مرور خاطرات یگاه

 آرامت کند و تواندیکوتاه م یقیدقا یفقط برا ن،یریش

 به همان دوسال قبل. گردمیبرم من

 بار به آژانس نیاول یبرا ررضایکه ام یروز به

 که من در آن مشغول به کار هستم، آمده یاییمایهواپ

 .بود

 که در ستیزیچ نیآخر بش،یچشمان و لبخند عج برق

 ببرم. ادیتوانم از  یم یزندگ نیا

 نداشت اما نگاهش خاص یادیز طنتیش شیچشمها

 .بود

 نگاه بود. کیعشق در  یتهایاز همان حکا تمانیحکا

 برد. ییکهویدلم را  زشیمحجوب و ر لبخند



 را که گفت، حدس زدم از همان یشلیفام

 معروف بازار باشد. یانهایموسو

 .مبودیده شن ادیرا از زبان بابا و لهراسب ز نامشان

 دیحاج س یکربال برا طیبل ده بودروز اول که آم آن

 شیبه رو یزیو حاج خانم رزرو کند، نه من چ حسن

 دوباره کردمیچرا حس م دانمیو نه او اما نم آوردم

 و آمد. د،یآیدوباره م نمش،یبیم

 کند پدر و یبررس نکهیا انه یهمان روز به به یفردا

 به شیو پس فردا شوندیدر کدام هتل مستقر م مادرش

 .گرید یبهانها

 اطراف ه اشچندروز بعد هم اگر سر و کل یط و

 تعجب داشت. یجا شد،ینم دایپ آژانس

 یم وقتشده بودمطمئن  گریدوم بود و حاال د هفته ی

 .رودیضربان قلبم هم باال م نمشیبیم

 رفتم که مقابلم رونیم و از آژانس بشده بود لیتعط

 شد. ظاهر

 نقش میلبها یکردم تا آن لبخند المذهب رو یهرکار

 به نظر ریکه سر به ز ندازدیگل ب میو مثالا لُپها نبندد



 لبخند کش آمده به کی شیابه جنتوانستم و  برسم،

 م که او همزده بودخوشرنگش  یو چشمها صورتش

 با خنده گفت: متقابالا

 خانوم ستین زایچ نیدا قصد من مزاحمت و ابه خ -

 هکمیبگم اگر امکانش هست،  خواستمیفقط م ،یوثوق

 .میباهم آشنا بش شتریب

 لب زد: ررضایو ام دیطول کش هیچندثان سکوتم

 شه؟یم -

 م کهگفته بودن یزیو چ دمیلبم را از داخل آرام گز کنج

 دلبر گفت: یخندها با

 د؟یکنیم ویرو س ره امشما -

 را باز کردم و دستش دادم و گفتم: امیگوش قفل

 .فتهیمنم براتون ب ره یبه خودتون شما دیبزنزنگ  -

 و باتریپرنورتر شد و هم لبخندش ز شیچشمها هم

 چپش را از پشتش جلو آورد و شاخه گل رز دست

 شده را مقابلم گرفت و گفت: دهیپالس

 افتاد هوا گرم بود. ختیاز ر هکمی دیببخش -

 .میخنده زد ریچرا هردومان با هم ز دانمینم و



 .زمیریتلخ بر لب اشک م یبا لبخند م،یآیخودم م به

 :زنمیو پچ م بوسمیعکسش را م قاب

 که ییو آرزوها اتیجوون یبرات، برا رمیبم الهی -

 هردوتامون یبرا رمیبم الهیخاک،  ریز رفت

 .ررضایام

 و کنمیرا پاک م میو اشکها خوردیتقه به در م چند

 :دهمیم جواب

 بله؟ -

 را ده امسرخ ش یچشمها کند،یخانم در را باز م حاج

 :دیگویو م آوردینم میرو به

 که عروسم. یدینخواب -

 .کشهیبخور تا شام حاضر بشه طول م یزیچ هی ایب

 و به دنبالش میگویلبخند بزنم و چشم م کنمیم یسع

 تا ابد کنمیبا خودم فکر م نیح نیو در هم رومیم

 دوست داشتهباشم و ررضایرا مثل ام چکسیه توانمینم

 که اصالا ازدواج پرسمیبار از خودم م نیهزارم یبرا

 بود؟ مجبور به انجامش بودم؟! یکار درست مجددم

 " رضای" عل



 و ده اممراسم فردا را تمام و کمال انجام دا یکارها

 .رومیبازار م سمت

 تا کار حاج مانمیمنتظر م یو کم شومیحجره م داخل

 که مقابلش نشستهاند تمام شود. یبا دو مرد بابا

 :دیگویو م زندیم میبه رو یلبخند

 بابا؟ میبر -

 .ستمیایو م گذارمیپا م یرو دست

 مارستانیب رمیخونه، خودمم م رسونمیشما رو م -

 :دیگویو م ردیگیحرفم دست باال م انیم

 خانومت و برا شام یمادرت زنگ زد گفت خونواده -

 .یعل مارستانیداشته، امشب نرو ب نگه

 ! جزکندیجلوه م بیغر یخانمت برا مه یکل چهقدر

 رم؟ینسبت بپذ نیرا با ا یگریور کس دچه ط نرگس

 خواهمیم لیدل نیبه هم قاایدق کنم،یرا تر م میلبها

 :میگویرا نباشم که م امشب

 حاج بابا جسارت نباشه برم که -

 .کندیم اخم

 ؟یاریتا حاال رو حرف من نه م یاز ک -



 ندارم. یچارها

 چشم راستم یو اشاره را رو یانگشت وسط دو

 :میگویو م گذارمیم

 .می، برج آقاچشمه حا یحرف شما رو -

 و همراه حاج کنمیپارک م نگیرا که در پارک نیماش

 زنگ یدستش را رو نکهیاز ا شیپ م،یرویباال م بابا

 :میگویفوراا م بگذارد

 و بعد رمیحاج بابا با اجازه من برم باال دوش بگ -

 برسم. خدمت

 .رومیباال م یکیرا دو تا  ه هاباز نکرده که پل دهان

 یادیتا چه حد ز میکه رفتارها دانمیهم م خودم

 ؟یتا کجا؟ از ک ؟یاست، اصالا فرار تا ک مزخرف

 خانه َدم دارد که کنمیو حس م کنمیرا باز م در

 .گذارمیباز م یرا کم انشیم

 هر روز و هر ساعت تیو باز حکا شومیاتاق م وارد

 نرگس شروع یعکسها دنیبا د ظه امهر لح و

 .شودیم

 تمام نشده که بخواهد شروع شود. یعنی



 .کنمیرا از تنم خارج م یمشک راهنیو پ لهیو ژ پالتو

 تخت دراز یرو نطوریبه خودم باشد که هم اگر

 دیاما با شومیو غرق در غم و اندوهم م کشمیم

 بروم . نییپا طبقه ی

 امیاز سردرد لعنت یآب کم یو داغ شومیحمام م داخل

 .کندیکم م را

 یشتریب یآزاد میاشکها نجایو ا ده امستایدوش ا ریز

 دارند. یریسراز یبرا

 "انیلی"ل

 نمیبیو م شودیکه داخل خانه م رحسنیدمیس حاج

 .کشمیراحت م یناخواسته نفس تنهاست،

 و ردیرفته دوش بگ رضایعل دیس دیگویحاج خانم م به

 .میندازیسفره را ب ما

 .ندینشیکنار پدرم م خودش

 یفاصله فقط اخمها نیو من از ا کنندیصحبت م آرام

 هم و صورت ناراحت و پر افسوس پدرم را در

 .دهمیم صیتشخ

 که ناراحت دانمیو م رسدیکالفه به نظر م لهراسب



 .رضاستیعل دینبودن س از

 و هم من ستیکه هم او از من فرار میدانیم انهمه م

 یاصرار به عاد مانیه هاچرا خانواد دانمیاو، اما نم از

 دارند. طیدادن شرا جلوه

 که میکنیو سفره را پهن م کنمیحاج خانم م کمک

 و بشقابها را از دستم دیآیفوراا سمتم م لهراسب

 :دیگویو آرام م ردیگیم

 مواظب شتریب دیتو خم و راست نشو، مگه نبا -

 ؟یباش خودت

 کن. تیرعا

 موضوع هربار نه فقط پوست تنم که نیا یادآوری

 را هم از شدت خجالت امیجوارح داخل اعضاو

 .سوزاندیم

 :دیگویکه حاج خانم م دهمیرا به دستش م بشقابها

 رو صدا رضایعل دیباال س یریجان، مادر، م انیلیل -

 دخترم؟ یکن

 :میگویو م شومیهول م یکم

 زنگ بزنم بهشون حاج خانوم؟ -



 او نکهیاز ا شیو پ دهدیو ابرو باال م زندیم لبخند

 از آن فاصله که رحسنیم دیحاج س د،یبگو یزیچ

 :دیگویور به ماست، مچه طحواسش چرا و  دانمینم

 شام میخوایم ادینه نزن باباجان، برو باال بگو ب -

 .میبخور

 و رودیچشم و ابرو م میاز داخل آشپزخانه برا مامان

 که معطل نکنم. ردیگیگاز م لب

 .رومیباال م ه هاو از پل میگویم یآرام چشم

 که انگار قلبم رودیچنان باال م کدفعهیقلبم  ضربان

 نقل مکان کرده. میگلو انیم نهیس قفسه ی از

 نیمن تمام ا کنمیو فکر م ستمیایم ه اشدر خان پشت

 .ته امطبقه نگذاش نیرا پا به ا چندماه

 که دست سمت شالم ستین یاریحرکاتم اخت انگار

 .فرستمیرا داخل م میو موها برمیم

 مانده از شلوارم رونیب یبه ساق پاها ینگاه

 .اندازمیم

 .میآیو به خودم م دهمیسرم را تکان م بعد

 آدم فراموش کند که برادرشوهر شودیاست! م محرم



 شده؟ یشهمسر فعل سابقش

 رونیمدل پوشش، ب نیمن با ا کنم،یرا درک نم خودم

 از او، دیاصالا چرا با کنم،یخانه کار م از

 بترسم و حساب ببرم؟ ییکجورهای

 دو شوم،یمعطل م یکم گذارم،یزنگ م یرو دست

 .کنمیم شیو صدا زنمیزنگ م گریبار د سه

 د؟یاریم فیتشر دیآقا س د،یآقا س -

 خانه اشچند تقه به در باز  دهد،ینم یهم جواب باز

 یبرگردم اما صندلها نییپا خواهمیو م زنمیم

 و با شک و آورمیرا در م ده امکه به پا کر یمردانها

 .شومیداخل م دیترد

 از دل من، اهتریچراغها را هم روشن نکرده و س یحت

 اوست. خانه ی انگار

 با میاشکها شوم،یو داخل که م رومیاتاق م سمت

 اتاق و اندک یکینرگس در تار یعکسها دنید

 .شودیم ریسراز د،یآیم رونیکه از ب یاییروشنا

 پسر یبرا توانمیم دانمینم یحت کشم،یاو خجالت م از

 نه؟ ایمادر باشم  کوچکش



 .رومیم ششیآرا زیم سمت

 .دارمیرا برم رضایعل دیبا س ه شانعکس دو نفر قاب

 چه کندیقلب سنگ را هم ذوب م ده اشیپر کش لبخند

 به من. دهیرس

 یشتریرا با دقت ب رضایعل دیو س کنمیتنگ م چشم

 .کنمیم نگاه

 .داستیکامالا پ گیشکرده، شکست رییتغ چهقدر

 نجایا کردیاستفاده م شهیکه نرگس هم یعطر یبو

 است. محسوس

 خواهمیو م دارمیادکلنش را با بغض برم شیشه ی

 درد شتریکنم تا وجدانم ب کشینزد امینیبه ب یکم

 یکباب شود که با صدا شیبرا شتریو دلم ب ردیبگ

 یبلند نیو ه چرخمیاو وحشت زده سمتش م انه یمرد

 .کشمیم

 یپرپشت مردانه و چشمها یدو ابرو انینشسته م اخم

 .نمیبیرا م ده اشش گرد

 که حرف ده امو آنقدر معذب ش کنمیدر اشاره م به

 تیکه عصبان یو او با لحن ده امرا هم فراموش کر زدن



 :دیگویمشهود است م درش

 داخل؟ یسر و صدا اومد یچرا ب -

 و آن را که روشن ندینشیالمپ م دیکل یرو دستش

 صورتش یکه رو نمیبیرا م سشیخ یموها کند،یم

 هم باز است و چشمم که به له اشحو قه ییو  ختهیر

 :میگویو م دزدمیفوراا نگاه م افتد،یم سینه اش قفسه ی

 در هم باز بود، د،یصداتون زدم، جواب نداد د،یببخش -

 کردم اومدم داخل. جسارت

 :دیگویم فقط

 خودم د،یزحمت بکش دیالزم نبود. کنمیخواهش م -

 .اومدمیم

 :میگویم دلخور

 .امیحاج خانوم و حاج آقا خواستن ب -

 .کنمیدستم حس م ینگاهش را رو ینیسنگ

 اما لب میچه بگو دانمیو نم دهمیرا تکان م ادکلن

 :زنمیم

 نرگس خانوم رو یفقط برداشتمش بوش کنم، بو -

 .دادیم



 شیو آن را سر جا دهدیسر تکان م آهسته

 .گردانمیبرم

 یکم فاصله یافتاده مقابلش با  نییپا یبا سر همچنان

 لب رضایعل دیکه س کندیو عقلم کار نم ده امستایا

 :زندیم

 زندا دیببخش -

 .شودیکه دستش مشت م نمیبیو م خوردیرا م حرفش

 :دیگویو م کندیم یکوتاه مکث

 تا دیداشته باش فیتشر رونیب شهیخانوم، م انیلیل -

 بپوشم؟ لباس

 و رمیگیرا گاز م نمیریمحکم لب ز م،یآیخودم م به

 هم بلند شود از دنمینفس کش یصدا یحت نکهیا بدون

 .رومیم رونیب اتاق

 "رضای"عل

 فکر شوم،یکه آماده م یقهایدو دق یکی نیهم یط

 رفتارم با او خوب نبود. کنمیم

 شدم و یخانه پا گذاشته، عصب نیبه ا نکهیا از

 نبود. یعمد تمیعصبان



 .کنمیم یبیبا او حس غر یادیفقط ز من

 باشم، حق ندارم با یهرچهقدر هم ناراحت و شاک اما

 کنم. یآمده، تند نجایکه فعالا به عنوان مهمان ا یکس

 رفع و رجوع ی، براه هاراه پل انیو م رومیم رونیب

 :میگویاخم و خشک بودنم م کردن

 تیاهم یلیگفت، خ یهر چ یمراسم، هر ک یفردا تو -

 .دیند

 :میگویو م کندیاهم منگ متعجب

 .میدیهم شن روزیکه د یخالهزنک یحرفها نیاز هم -

 خواستم بگم براتون مهم نباشه. فقط

 و سوزدیو رو شدهمان م ریز یهایزندگ یبرا دلم

 که پشتش هستم، هرچند میبگو یکطوریخواستم  فقط

 نه. ایباشم  توانمیواقعاا م دانمینم که

 خواهدیکه مادر م نمیبیم م،ینینشیسفره که م دور

 و کنار کندیم یکند اما او تشکر تشیمن هدا سمت

 .ندینشیم مادرش

 حق دانمیو نم کندیبرخورد م نیسرسنگ یکم لهراسب

 نه؟ ای دارد



 آزار دهندهست و حاج ابوذر یکم انمانیم سکوت

 :پرسدیو م شکندیآن را م باالخره

 پسر گلت خوبه؟ رضا،یعل دیس -

 :دهمیبزنم و جواب م یلبخند کنمیم یسع

 زنده موندنش گفتیاما دکتر م فهیشکر خدا، ضع -

 حق. یبه رضا میایراض معجزهست،

 :دیگویم پدر

 خونه باباجان؟ مشیاریب دیبا یانشاهللا ک -

 :دهمیم جواب

 احتماالا بشه گهید هفته یتا دو سه  گفتیواال دکتر م -

 .مشیاریب که

 :زندیو لب م ردیگیدست باال م پدر

 عروس گلمون هم دیتوکل به خدا، قبل از اومدنش با -

 .تونیسر خونه و زندگ ادیب

 به شدت انیلیبهتم را نشان ندهم اما ل کنمیم یسع من

 .افتدیسرفه م به

 کنمیو حس م ته امو من مقابل پدر و مادر نشس رفتهاند

 .شودیاز سرم بلند م دود



 لحنم تند شود و خواهمیاما نم امیعصبان داایشد

 :میگویم

 خونه رو یه یاسباب و اثاث دیآخه مادر من، چرا با -

 کنم؟ جمع

 :زندیو لب م کندیرا در دستش مچاله م حیتسب پدر

 پدر و ،یکه عل ومدهیدخترم از سر راه ن نیچون ا -

 آرزو داشتن. کیبراش هزار و  مادرش

 کارتون بذارن یهم همونطور تو یه اشزیبگم جه حاال

 دقشون؟ ینه یبشه آ شتریگوشه که ب هی

 از حد معمول بلند شده شتریکه ب میشهایبه ر یدست

 :زنمیو لب م کشمیم

 نرگسه. ادگاریمن  یبرا ل،یتک تک اون وسا -

 :دیگویو با بغض م ردیگینم اشکش را م مادر

 مادر؟ نرگس یسوختها گریمگه فقط تو ج -

 بود. ته امبود، مثل دختر نداش ده امخواهرزا

 شد، دلش اهیهم گناه داره، بخت اولش که س انیلیل اما

 لشویو تخته و وسا ریچهار تا ت ادیحداقل ب خونه،

 اما پدر و ست،یخودش مهم ن یهرچند برا. نهیبچ



 گناه دارن. مادرش

 :میگویو م ستمیایو م دهمیم رونیرا کشدار ب بازدمم

 .ریبه خسر بزنم، شبتون  مارستانیبا اجازه من برم ب -

 "انیلی"ل

 همانطور که پشت فرمان نشسته، از داخل لهراسب

 :دیگویو م کندینگاهم م نیماش ینه ییآ

 سر یبر دیبشه با صیترخ چه اشب یدونستیتو که م -

 خواهر من؟ یچرا ناراحت و پکر شد گهید ات،یزندگ

 .میگوینم یزیو چ کشمیم آه

 قتیو من هنوز با حق اتیسر خانه و زندگ دیگویم

 را امیمن هنوز معتقدم که زندگ ،ده امامیداده کنار ن رخ

 .ده امبه خاک سپر شیپ میماه و ن چهار

 به دنیکوتاه تا رس ریمس نیکه ا کنمیتالش م یلیخ

 یرا به آن تصادف وحشتناک فکر نکنم اما شدن خانه

 عادت شده. میبرا دنیانگار مرورش و درد کش ست،ین

 سفر سه چهار شنهادیپ ررضایکه ام یبه آن شب لعنت

 را داد. روزه

 مخالفت کرد و گفت: رضایدعلیس



 .میبر ییجا میتونینرگس فعالا نم تیما با وضع -

 نشستن براش خطرناکه. نیماش یتو ادیز

 جاده چالوس که اصالا. خصوصاا

 ذوقزده گفت: نرگس

 من که خوبم، دکترم هم گه،ید میبر رضا،یعل دیس -

 کنار، راه میزنیهم م نینرماله، ماش یهمه چ گفت

 .شمینم تیاذ هکم،ی رمیم

 خونه. یمدت تو نیا میدیپوس

 .مهاینیمدت خونه نش هی اد،یب ایهم که به دن بچه

 و نرگس ررضایمخالت کرد، ام رضایعل دیس هرچه

 کردند. اصرار

 بود که انگار دهیعجلشان سر رس دیقول مادرم، شا به

 قرار است به استقبال مرگ بروند. دانستندیم

 زیسمت تبر نکهیشد به شرط ا یراض رضایدعلیس

 مطمئنتر است. ده اشگفت جا م،یبرو

 .نمیبیم نیو من خودم را در ماش میافتاد راه

 پشت ررضایند، من و امته بودو نرگس جلو نشس او

 .سرشان



 ریاما تصاو دهمیهم فشار م یرا محکم رو میچشمها

 .کنندیحرکت م ته امبس یسرعت از پشت پلکها به

 مانیه هاخند یاما صدا گذارمیم میگوشها یرو دست

 .شودیسرم اکو م در

 که از نمیبیرا م رشیمنحرف شده از مس ونیکام کی

 خودم یغهایج یو بعد صدا دیآیبه رو سمتمان م رو

 .کندیرا کر م مینرگس گوشها و

 و بعد شنومیرا م رضایدعلیس نیحس ای ادیفر یصدا

 :دیکه هوار کش دمیشن ررضایکه از ام یجملها نیآخر

 !یاعلی ،یاعلیداداش مواظب باش، داداش،  -

 که تکانم میآیمادر به خودم م یدهیترس یصدا با

 با بغض نمیبیم چرخانمیو سر که سمتش م دهدیم

 شده. ره امیخ

 را کنار زده و هر سه با دلهره نگاهم نیماش لهراسب

 .کنندیم

 یحملها نیدچار چن یداریکه در ب ستین یبار نیاول

 .شومیم

 آب را سمتم یو لهراسب بطر دیآیسخت باال م نفسم



 .ردیگیم

 :دیگویو م زدیریکه اشک م مادر

 دردت به سرم، کمتر بهش ینطورینکن با خودت ا -

 کن. فکر

 بلند یو با صدا ستین یاریاخت میکنترل اشکها گرید

 . زنمیم هق

بهش  یورچه طفراموشش کنم مامان؟  یورچه ط -

 فکر

 نکنم؟

 یهم از جلو هیثان هی یغرق خونش، حت زه یجنا

 .رهیکنار نم چشمام

***** 

 " رضای" عل

 سمت مسجد عتریکه سر میخوریرا با عجله م ناهار

 .میبرو

 :دیگویکه مادر م میشویم نیماش سوار

 انمیلیحاج ابوذر، ل خونه یتصدقت بشم، برو دم در  -

 .میببر ما



 :میگویو م پردیباال م میابروها

 حاج خانوم، خودشون شهیم رید میاونجا برتا ما  -

 .گهید انیم

 :دیگویو م کندیمکث م مادر

 با خودمون باشه بهتره. -

 و سمت میگوینم یزیچشم پدر، چ گوشه ینگاه  با

 :میگویو م زنمیآنها دور م خانه ی

 که حاضر دیریتماس باهاش بگ هی زحمتیپس ب -

 .باشه

 :توپدیم نباریا مادر

 خب.خودت زنگ بزن  -

 :میگویلب الالهاالهللا م ریو ز آرام

 من پشت فرمونم. -

 :دیگویلب م ریو ز یکه حرص شنومیم

 کنهیدنبال بهونهست که باهاش هم کلوم نشه، فکر م -

 .فهممینم من

 :دیگویبلندتر م بعد

 از خودت بهتر رضا،یدعلیمن تو رو بزرگ کردم س -



 انگار هنوز یکنیرفتار م یطور هیچرا  شناسمت،یم

 .تبه سیانگار غر نامحرمه؟

 :کندیو پدر مداخله م میگوینم یزیچ

 بعد. یحاج خانوم، بذار برا -

 :دیگویم شیبغض محسوس در صدا با

 نگاه تو صورتش هیهنوز  یمطمئنم حت ،یحاج -

 زنشه! فهمهینم ندشیبب ابونیاگر تو خ ننداخته،

 از کاراش. خورمیحرص م دارم

 قیعم یو نفس کنمیرا دور فرمان محکم م میدستها

 .کشمیم

 :دیگویو م چرخدیسمت عقب م پدر

 تازه دو روز از عقدشون گذشته. -

 نبوده معصومه جان. یکه عاد طشونمیشرا

 .خوانیفرصت م هردوشون

 :دیگویم هیگر با

 نیخاکه، غم ا ریپنج ماهه ز کیکه نزد بچه اماون  -

 حداقل خوامیم کشه،یهم که داره منو م یکی

 دا شب و روز دارمبه خبشه،  یزودتر عاد گیشزند



 .سوزمیم

 :میگویاما آرام م اورمیبه زبان ب خواهمینم

 .شهینم یعاد چوقتیه -

 " انیلی" ل

 .میساعت به شروع مراسم مانده و زودتر آمادها کی

 :دیگویم رضایعل دیکه س میمسجد چه یکو سر

 هم زود اومدن. خاله اینامامان،  -

 و کشمیگردن م رد،یگیم دیتپش شد کبارهیبه  قلبم

 ، محبوبه خانم و دخترش نگاره شانآنها که خال نیماش

 .نمیبیرا م شوندیم ادهیآن پ از

 :زنمیکه لب م ده اممضطرب ش چنان

 سوار گمیم یعنیبشم؟  ادهیمن سر کوچه پ دیخوایم -

 منو! ننیشما نب نیماش

 یباال رفته نگاه یبا ابروها نهییاز داخل آ رضایدعلیس

 رحسنیم دیو حاج س کندیم له امحوا هیاندر سف عاقل

 :دیگویم

 ه؟ینه باباجان، چه کار -

 :دیگویخانم آرام م حاج



 گفت، یزیجان، اگر چ انیلیخواهرمم داغداره ل -

 .ریمن به دل نگ اطربه خ

 :میگویو م زنمیپر استرس م یلبخند

 .کنمیرو درک م طشونیشرا ه؟یچه حرف نینه ا -

 هم متوجه آمدن ما شدهاند که داخل نرفتند و آنها

 ماندند. منتظر

 نشسته تیخشم و عصبان توانمیفاصله هم م نیهم از

 .نمینگاهشان را بب در

 رودیم رحسنیدمیو جلوتر از ما حاج س میشویم ادهیپ

 به قسمت مردانه ،یکوتاه یبعد از احوالپرس و

 .رودیم

 .دیریگیجواب م نیو سرسنگ کندیخانم سالم م حاج

 سالم یکه با صدا دیبگو یزیچ خواهدیم خواهرش

 و بعد با کنندینگاهم م رهیهم خودش و هم نگار خ من،

 :زندیم هیکنا شیمشهود در صدا یحرص

 به مراسم چهلم یبه به، عروس خانوم، خوش اومد -

 .دخترم

 حساب یداشت م،یکردیخاکش م میکه داشت یروز



 چند روز مونده به تموم شدن عدهات که دو یکردیم

 قبل چهلم دختر جوون مرگ من با شوهرش روز

 عقد؟ ره یسر سف ینشست

 ترسمیزده، که م خیو چنان بدنم  ته امانداخ نییپا سر

 شود و از حال بروم. یخال میپاها ریز نیزم هرلحظه

 دراز خاله اشو دست سمت  دیآیجلو م رضایدعلیس

 .کندیو سالم م کندیم

 و جواب سالمش را فقط از دهدیخانم دست نم محبوبه

 .ردیگیم نگار

 یو ناگهان به حالت زندیهق م ه،یبا گر خاله اش

 !کشدیو کل م گذاردیدهانش م یدست جلو کیستریه

 کندیم یسع رضایعل دیو س میکنینگاهش م شوکه

 :دیگویکند که م آرامش

 کوچه، جلو در مسجد. ی، زشته توه جانخال س،یه -

 :دیگویم هیو با گر ستین یاو آرام شدن اما

 قشنگم، یخواهرزاده دیببخش وفام،یداماد ب دیببخش -

 سر تو یرو زمیعشق نرگسم که نقل ندارم بر دیببخش

 عروست. و



 عزادارت نبود سر عقدت. خاله یکه  دیببخش

 :دهدیو ادامه م زندیم هق

 مسجد لعنتت کنه که نیصاحب ا د،یس رتتیتف به غ -

 .یدختره رو گرفت نیزنت تنت بود و ا اهیس

 و من دیگویم نیو توه ریتحق تیدختره را با نها نیا

 .دهمیو اشک قورت م کنمیدندان در جگر فرو م فقط

 به حاج خانم که تالش دارد آرامش کند خطاب

 :دیگویم

 خواهرت مرده. گهیمراسم، فکر کن د نیبعد از ا -

 آرام و یو نگار با لحن و نگاه شودیمسجد م داخل

 لب ختهیر شیدر صدا کنمیکه حس م یایطناز

 :زندیم

 صبر شتریپسرخاله، کاش ب میاز شما انتظار نداشت -

 حداقل ای دیکردیم

 :دیگویبا عشوه م شومیو مطمئن م کندیم مکث

 !دیکردیم یانتخاب بهتر -

 .خوادیمادر م پسرتون

 اجازه. با



 هم نهییصورتم در آ دنیو بدون د میمسجد شدها داخل

 شده. دیکه قطعاا رنگ رخم سف دانمیم

 بلند یه هایگر یصدا دنیو شن لرزدیبه وضوح م بدنم

 .کندیو زبان گرفتنش، حالم را بدتر هم م انمبه خمحبو

 مسجد یو باال رمیگیترمه را م چه یخادم، پار از

 پهنش کنم، عکس نرگس و شمع نیزم یتا رو برمیم

 با یکه ناگهان کس نمیبچ شیگالب و گل و قرآن رو و

 !آوردیم ورشیسمتم  هیو گر غیج

 شومیمحبوبه خانم م خیره یاز جا کنده شده،  یقلب با

 :زندیم غیدر صورتم ج که

 اطر تو در عذابهبه خ شمینجوریروح دخترم هم -

 !یبزن یزیدست به چ یغلط کرد که،یزن

 دانمیم دیبع کهیآرام، طور لرزد،یم کهییلبها با

 :میگویرا بشنود م میصدا

 من فقط، فقط خواستم کمک کنم. -

 و دیآیمادرش را آرام کند که جلو م خواهدیم نگار

 :دیگویم

 تو روش نگاهم نکن. یولش کن مامان، حت -



 و ترمه اندازدیمن م یبه سر تا پا ینگاه ریبا تحق بعد

 .کشدیاز دستم م را

 د،یآیم ده امستایخانم سمت من که هنوز همانجا ا حاج

 :دیگویم هیو با گر ردیگیم میبازو ریز دست

 داغداره، من شرمندتم عروس قشنگم. -

 .نیبش ،یتو کار نکن، رنگم به رو ندار اصالا

 دیس انه یبم و مرد یبعد صدا یو کم نمینشیم کنارش

 :دیگویکه م دیآیپرده م یاز آن سو رضایعل

 مادرجان؟ اهللا،ی -

 انم جواب دهد، نگار دو پا دارد،حاج خ نکهیاز ا شیپ

 و فوراا کنار پرده ردیگیهم قرض م گرید یپا دو

 :دیگویکه م شنومیو م رودیم

 پسرخاله! دییامر بفرما کنه،یخاله پاشون درد م -

 :دهدیجواب م خشک

 یبا آقا مجتب د،یاینداشتم نگار خانم، الزم نبود ب یکار -

 و خرما و حلوا رو که االن وهیم یپکها میخواستیم

 گفتم. اهللایاونور،  میاریرو ب دهیرس یقناد از

 بنده رد بشم. د،ییهم اگر اجازه بفرما االن



 انم،حاج خو به ناچار کنار  شودیکمکم شلوغ م مسجد

 .ته اممسجد نشس یباال

 بسنده نیاما کاش به هم کنندیم یو احوالپرس ندیآیم

 .کردندیم

 هم بدتر مانییاز همان روز عقد کذا ایگو امروز

 .است

 خواندن یبه جا ک،یدور و نزد انیو آشنا اقوام

 با چشم و انگشت، شود،یقرآن که پخش م یحزبها

 را نشانه رفتهاند. من

انم حاج خ یه هایبلند گر یو صدا یروضه خوان انیم

 و

 :ندیگویبشنوم که م توانمیو نگار هم م انمبه خمحبو

 دختره سر خوره، پا قدم نحسش جون دو تا جوون از -

 خونواده رو گرفت. هی

 ره یاونوقت دخت امرزه،یامروز چهلم نرگس خداب -

 شده. رضایعل دیعقد س شیدو روز پ هول

 از اولم گنیهاشه اما م خدا شاهد و ناظر اعمال بنده -

 یررضایام دیبه برادرشوهرش بوده، نه س چشمش



 بگه! یچ مونهی! آدم مچارهیب

 که آقا ستیتو عقد بند و به آب داده و دختر ن دمیشا -

 حاج ابوذر یکرده و گرفتتش که آبرو یمردونگ دیس

 !دهیند ریبخره! تک دخترش آبروشو برده خ رو

 یجدا بافتهست، چه تو خونواده ته یدختره مثل تاف -

 زیچ نارویفکر کنم ا د،یس یچه تو خونواده خودش،

 کرده که گرفتنش! خور

 یو بعد رو رمیرا بگ میبتوانم محکم گوشها کاش

 .اورمیاحمقها، باال ب نیفکر تک تک ا طرز

 " رضای" عل

 سمت بهشت میخواهیدر مسجد تمام شده و م مراسم

 شام به یو بعد هم مهمانها را برا میحرکت کن زهرا

 .میدعوت کن تاالر

 که نگاهم در رومیهمه رفتهاند، سمت مادر م باایتقر

 .افتدیم انیلیلحظه به صورت ل کی

 .ستیحالش چندان خوب ن انگار

 که رمیفوراا نگاه بگ خواهمیم امیشگیعادت هم طبق

 !ستیالزم ن آورمیم ادی به



 دهیپر ینه انگار رنگش حساب کنم،یدقت م شتریب یکم

 شده. دیهم سف شیلبها یحت که

 :دیگویکه مادرش م شنومیو م رومیم جلوتر

 ؟یبدم بخور یزیچ هیحالت خوبه؟  -

 که دیگویم یزیو چ دهدیسر تکان م ی جانب

 .شنومینم

 :دیگویو م دیآیسمتم م عتریسر مادر

 دختر چشه، بهش بگو نیا نیمادر، بب رضا،یعل دیس -

 .دهیخونه، به حرف گوش نم بره

 .میگویو چشم م دهمیتکان م سر

 .رومیاو و مادرش م کینزد

 :دیگویو در پاسخ سالمم م چرخدیم سمتم

 یهرچ امرزه،یسالم از ماست، خدا نرگس خانومو ب -

 یرو هاتیسا د،یعمر شما باشه آقا س یاونه، بقا خاک

 یبه بعد فقط رخت شاد نیاز ا شاالیبچهات باشه، ا سر

 .یتن کن به

 انداخته، نییکه سر پا انیلیو رو به ل کنمیم تشکر

 :پرسمیم



 ست؟یشما حالتون خوب ن -

 خونه؟ دیبرگرد دیخوایم

 اهشیس یلحظه که در پشمها کیو  آوردیباال م سر

 .نمیبیفوج فوج غم م کنم،یم نگاه

 :دیگویم لرزدیکه م ییصدا با

 سر مزار. مینه من خوبم، بر -

 :کنمیهم اصرار م باز

 د؟یبخرم بخور یزیچ دیخوایم -

 انگار آخه

 :دیگویحرفم م انیم

 بده. رسن،یاالن مهمونها زودتر م میبر. نه متشکرم -

 که یو با هر کلمها ده امستایا نمیزتریمزار عز کنار

 .ردیگیتمام وجودم آتش م خواند،یم مداح

 مادریب نطوریا یکس گریامروز تمام شود تا د کاش

 نکشد. ادیپسرم را فر بودن

 نشستهاند، چشم انیلیکه مادر و ل ییلحظه سمت جا کی

 .چرخانمیم

 یصندل یهر لحظه ممکن است از رو کنمیم حس



 آن تیجمع انیور از مچه ط فهممیکند و نم سقوط

 !رومیم سمت

 "انیلی"ل

 توان تحمل ندارم. گریکه د ،ده امیشن اوهی آنقدر

 .جوشدیم ده امو مع زندیزنگ م میگوشها

 شده. نیو سرم سنگ کنمیرا حس نم میو پا دست

 مادر و یدهیترس یو صدا شودیتار م میچشمها

 .شنومیرا م انمحاج خ

 نم،یبیتارم م یچشمها انیکه از م یزیچ نیآخر

 یو کت و شلوار و پالتو راهنیبا پ یمرد ریتصو

 شده. کمیکه نزد ستیمشک

 "رضای"عل

 است و در سالن هوشیتخت ب یکه او رو حاال

 تازه د،یایکردنش ب نهیمعا یتا دکتر برا ته امنشس انتظار

 .ده امچه کار کر امده یو فهم ده امخودم آم به

 به دنش،یهول شدن و در آغوش کش یابه ج توانستمیم

 بسپارمش تا حداقل مهمانها را در مراسم لهراسب

 نرگس رها نکنم. چهلم



 تماس از دست نیو چند امیبه گوش ینگاه یکالفگ با

 و ندینشیم شانه ام یمردانه رو یدست اندازم،یم ته امرف

 نمیبیعبوس لهراسب را م ره یچه گردم،یبرم یوقت

 :دیگویم که

 صدات زدم جواب یهر چ د؟یس ینستادیچرا وا -

 .ینداد

 .یو گازش رو گرفت یشد نیماش سوار

 :میگویو م ستمیایم مقابلش

 شرمنده، متوجه نشدم. -

 که نشان دادم متعجبم. یهم از واکنش خودم

 یریپذ تیسوخته و حس مسئول شیدلم برا یادیز دیشا

 کرده. ینیسنگ میهاه شان یرو

 عذاب وجدان رها کردنش در روز عقد را هم هرچند،

 .داشتم

 :دیگویم لهراسب

 من ،یزشته نباش ،ییصاحب عزا د،یشما برو س -

 .هستم

 و بدون تعارف تکه پاره کنمیمقابلش دراز م دست



 :میگویم کردن

 پس با اجازه لهراسب جان. -

 کوتاه هم به ینگاه گذرم،یکه از مقابل اتاق م یهنگام

 .اندازمیاو م یدهیرنگ پر صورت

 و به انتظار ماندن من و لهراسب در دنیمدل خواب نیا

 عییروز تلخ تش ادآوریدرمانگاه،  کیانتظار  سالن

 .ررضاستیام زه یجنا

 حاال م،ده بودامیاگر آن روز دنبال لهراسب ن دیشا

 را امیزندگ بانیداشتم، گر انیلیکه با ل ینسبت

 !دی! البته فقط شابودته نگرف

 خارج شوم، رو نکهیاز ا شیو پ ده امکنار در آم تا

 :میگویو م چرخانمیاو م سمت

 هروقت به هوش اومد بهم زنگ بزن ممنونم. -

 برادرم عییو فکرم سمت روز تش ته امفرمان نشس پشت

 .رودیم

 .ته بودپدرم شکس کمر

 و من فقط کردیمادرم دل سنگ را هم آب م یه هایگر

 شوم، داریبودم تا از آن کابوس وحشتناک ب منتظر



 کشنده نبود. میآنطور برا چوقتیوجدان ه عذاب

 و باعث مرگ ته اممن پشت فرمان نشس نکهیا فکر

 .کردیم امیشدم داشت روان برادرم

 یچرا من فقط دستم شکسته و چرا به جا نکه،یا فکر

 .کردینم میلحظه رها کیم، ته بودبه کما نرف نرگس

 .ده بودرا کر کر میگوشها ادیو فر ونیش یصدا

 .آمدیدرنم شیصدا گریکه د زده بود غیآنقدر ج انیلیل

 و آنقدر بر سر و صورتش ته بودشسک سرش

 .شده بودباز  نیششایپ یه هایکه بخ یده بودکوب

 ادیبه  اتیآن روز وحشتناک را انقدر با جزئ نکهیا

 دردآور است. دارم

 مادر به طرز انیو آن م ختندیرینقل م انیلیسر ل بر

 .دیکشیکل م یوانهوارید

 آن یخواهرش را کم ه جانمیتن ن یبه سخت لهراسب

 برد. سمتتر

 پدر در قبر یبودم که وقت یتیدر چه وضع دانمینم

 را به جا ریشرفت تا اعمال خاکسپا ررضایام

 آن خواهر و برادر کیهم من را نزد یکس اورد،یب



 تر از آن بودم که بتوانم اعتراض ی جانو من ب کشاند

 .کنم

 انیلیآرام ل یه هاضج یو صدا ته بودگذش یقهایچنددق

 لهراسب را یه هاو تکان خوردن شان دمیشنیم را

 .دمیدیم

 که لهراسب دمیکه قطع شد، شن انیلیل یصدا

 گفت: وحشتزده

 !ه؟یخون چ نیا ن،یامام حس ای -

 سمتش چرخاندم. سر

 آن بود، غرق در یرو انیلیکه ل یایسنگ یصندل

 .شده بود خون

 و لهراسب وحشتزده تن خواهرش را شده بود هوشیب

 را یتوجه کس نکهیکرد بدون ا یو سع دیآغوش کش در

 خودش جلب کند برود. به

 دانمینم یاما ماتتر هم شدم و حت ده بودکه بر ماتم

 دنبال لهراسب راه افتادم. چرا

 نه یشاهد صح نیاز ا شیب خواستمیچون نم دیشا

 باشم. میشرویپ ترسناک



 عقب خواباند و خودش پشت یصندل یرا رو انیلیل

 نشست. فرمان

 در را باز کردم و نشستم که فتد،یراه ب نکهیاز ا شیپ

 نگاهم کرد و من گفتم: متعجب

 .امیمنم م مارستانیبرو ب -

 "انیلی"ل

 .ته امکه سر مزار نرگس از حال رف دانمیم

 آن دمیفهم یبه دستم سرم وصل کردهاند و حت دانمیم

 بود. یمتعلق به چه کس آغوش

 .دهستیفایب میباز کردن چشمها یتالش برا اما

 است و بدنم کرخت. نیسنگ میپلکها

 .زمیعز یررضایام زه یجنا عییمثل روز تش درست

 بسته شد و حس از بدنم رفت. میروز هم چشمها آن

 به سرم آمده. ییکه انگار بال دمیفهمیم اما

 خارج شد را حس میپاها انیکه از م یخون یگرم

 .کردم

 در آغوشم یو وقت دمیلهراسب را شن نیحس ای یصدا

 یرو زده بود رونیب میکه از مانتو یخون یسیو خ دیکش



 نشست، از شدت خجالت آرزو راهنشیپ ینهایآست

 چشم باز نکنم. گرید کردم

 دیکه س دمیگذاشت و فهم نیکه من را در ماش دمیفهم

 هم سوار شد. رضایعل

 را زیکه همه چ یحس نیچه مرگم شده اما ا دانستمینم

 را تکان دهم و نمیزبان سنگ توانستمیو نه م دمیشنیم

 پلک باز کنم، زجرآور بود. نه

 تخت گذاشتندم. یرو

 گفت: گریمضطرب به پرستار د یپرستار

 داره، احتماالا سقط کرده! دکتر دیشد یزیخونر -

 .دیکن جیرو پ ییموال

 ؟ سقط؟!گفته بود چه

 خم شدن توانستمیبسته هم م یبا چشمها یحت من

 .نمیلهراسب را بب یزانوها

 کرد و گفت: نه امیآمد و معا دکتر

 رو کنترل یزیخونر دیبا د،یاتاق عمل رو آماده کن -

 .میکن

 هم مطمئناا از دست رفته! نیجن



 چه بود؟ گریسقط د گفتند؟یرا م نیجن کدام

 کابوس است اما، اما نهایفکر کردم تمام ا یلحظها

 .نبود

 .کنمیدرمانگاه چشم باز م نیهم در ا حاال

 شده. سیاز مرور آن روز خ میچشمها

 .رودیم جیو سرم به شدت گ شومیم زیمخین

 .گذارمیشکمم م یرو دست

 هم، دمیشد یو ضعف بدن یدرپیپ یافت فشارها نیا

 است. از دست رفته هه یسه ما نیهمان جن ادگاری

 نیدر ا یکه پدرش رفته و کس یده بودانگار فهم طفلکم

 من هم یسنت یخانواده انیو م ستیمنتظرش ن ایدن

 ندارد که همزمان با او رفت. ییجا

 مقابلم نهیو دست به س شودیداخل اتاق م لهراسب

 .کندیو شماتتبار نگاهم م ستدیایم

 :میگویو م اندازمیباال م شانه

 غش کردنم دست خودمه؟ -

 :دیگویاخم م با

 نخوردنت دست خودته. یزیچ ینه، ول -



 حلقت. یتو میزیکه به زور غذا بر یستین بچه

 لهراسب سوزن سرم را از تیبه عصبان توجهیب خودم

 :میگویو م کنمیجدا م دستم

 بد شد. یلیخ هیبق یزودتر، جلو میبهترم، بر -

 :توپدیم تیجد با

 که دوباره ببرمت یخونه، انتظار ندار میریما م -

 نیحرف مفتزن تا باز به ا یهایخاله خانباج یقاط

 که. یفتیب روز

 داغ در قلبم فرو یزهایانگار ن شانیحرفها یادآوری با

 :میگویکه با بغض م رودیم

 روم و پشت سرم یدلشون خواست جلو یهرچ -

 .گفتن

 :دیگویرا به پا کنم و م میتا کفشها کندیم کمکم

 به درک بذار بگن. -

 ازدواج رضایعل دیفکر کن که اگه با س نیبه ا تو

 که تو دوران عقدت باال یبا اون گند ،یکردینم

 اگر با یحت کرد،ینگاهتم نم گهید یکس ،یده بودآور

 تو دیفهمیو طرف م یکردیهم ازدواج م یکی



 و بعد کنمیسکوت م یو لحظها شومیخجالت آب م از

 :دهدیم ادامه

 !نیزم یرو ختهیآب ر شدیمن و بابا هم م یآبرو -

 "انیلی"ل

 و یناراحت کنم،یفکر م شتریهفته است هرچه ب کی

 .شومیم قتریعم صه امغ

 یلهراسب آنطور گفت ارزشم به آن اندک پرده نکهیا

 به همان یخانوادهمان هم بستگ یبوده و آبرو بکارت

 کرد. امیروان داشته،

 و خشک باعث شد به یطرز تفکر سنت نیهم نکهیا

 .کشاندمیبه مرز جنون م م،یایآن مرد در ب عقد

 دوستش توانمیم نمیتا بب کنمیهرچه فکر م نکهیا

 نه و به ای میایبا افکارش کنار ب توانمیم داشتهباشم،

 .دهدیعذابم م رسمینم یجهاینت

 ایبلغزد  شیکه دلم برا شودیم یبدانم روز خواهمیم

 عالمت سوال بزرگ در مغزم تکان کیاما فقط  نه

 .خوردیم



 ده بودآم رونیکه در اتاقش بودم و از حمام ب یشب آن

 را

 .ستیبیاما تنها حسم خجالت و غر آورمیم ادی به

 کنم،ینگاه م میپاها یناخنها یرو یمشک یالکها به

 که هنوز هم بابا با آن مشکل دارد و فکر ییالکها

 داشتهباشد درست مثل یتینکند او هم شخص کنمیم

 پدرم؟

 یو کوتاه میکوتاه شلوارها یه هاقرار باشد به پاچ نکند

 بدون دکمه بودنشان واکنش نشان بدهد؟ ایو  میمانتوها

 کند و در گوشم حتمیاو هم بخواهد شبانه روز نص نکند

 زانمیآو شیاز تک تک تارها ایکه آن دن بخواند

 کنند؟یم

 نبود اما اگر برادرش باشد چه؟ نطوریا ررضایام

 کنم؟ یسقف با او زندگ کی ریز ورچه ط

 .ترسمیهمه فکر کردن م نیاز ا من

 جمله هم با ستیب یمجموعاا حت نکهیفکر به ا از

 پسرش میو چشم بر هم بزن میهم کالم نشدها گریکدی

 چهارستون بدنم شود،یم صیترخ مارستانیب از



 .لرزدیم

 چه دانمینم نکهیا قتیو حق میشناسیرا نم گریکدی ما

 .کشدیم ادیدر انتظارم است، در صورتم فر یزیچ

 " رضای" عل

 هفته از چهلم نرگس گذشته، پسرمان حاال پنجاه و دو

 روزه شده. چهار

 جان شتریکه ب نمیبیم م،یآیم مارستانیکه به ب هرشب

 .گرفته

 را به چشم یزندگ یبرا دنشیکردنش و جنگ رشد

 .ده امید

 کمک کرده تا در آغوش نگهش دارم و من پرستار

 ور درچه طاز عشق  قیو عم عیحجم وس نیا دانمینم

 جوانه زده. قلبم

 انقدر ،یکوچک نیموجود به ا کیور چه ط دانمینم

 شده. زیعز میبرا

 .چکدیم شیسر کم مو یرو اشکم

 شیدستها و سر و پاها یسوزن رو یجا یبرا دلم

 .ردیگیم آتش



 :میگویو م چسبانمیرا به گوشش م میلبها آرام

 ده بودمامان نرگس نذر کر یدونیم ،ییگل پسر بابا -

 ؟یو اسمت رو بذاره َمهد یایب اینبه دو سالم  حیصح

مهد  نفسم به نفست یدونیبابا، عمرم، م یکوچولو یََ

 بنده؟

 سمت گوشه یو  ستیداریخواب و ب انیم یحالت در

 به هیشب یزیو چ دیآیباال م یلحظها یلبش برا چپ

 .نمیبیصورتش م یلبخند رو کی طرح

 دلبر کوچک تمام شده. نیمالقتمان با ا ساعت

 .گردانمشیو به تختش برم کنمیدل م یسخت به

 تا به مادر نشان بدهم. رمیگیهم از صورتش م یعکس

 .دیایتا پزشک متخصص کودکان ب مانمیمعطل م یکم

 حالش خوب است، مشکل بلع دیگویو م میزنیم حرف

 رو به بهبود بماند، نطوریو اگر اوضاعش هم ندارد

 .شودیم صیترخ گریروز د سه

 که ندینشیدر دلم م یاز مدتها چنان شوق پس

 .رسانمیور خودم را به امامزاده صالح مچه ط فهممینم

 .ده امگنبدش ش خیره یو  ته امصحن نشس در



 بعد اشک یو لحظها دیآیم میلبخند به لبها یلحظها

 .شودیم یجار میچشمها از

**** 

 و ذوق بر هیو با گر ده امرا به مادر نشان دا عکسش

 .رودیم قه اشو قربان صد کوبدیم نهیس

 :دیگویو م ردیگیم شینم اشک را از چشمها بعد

 طفل معصوم نیحواست هست ا چیه ،یراست -

 نداره؟ یسمونیس

 را سمت مادر امیو کارت بانک برمیم بیدر ج دست

 :میگویو م رمیگیم

 ؟یکشیشما زحمتش رو م -

 و زندیبرق م شیچشمها ییکهویو  کندیم مکث

 :دیگویم

 نه من پا درد دارم مادر، خودت برو. -

 :میگویو م کنمیلب باز م تا

 آخه من که -

 :دیگویم

 تنها که نه پسرم، با زنت برو. -



 " انیلی" ل

 که قطرات کوبمیم زیم یرا چنان رو یچا وانیل

 صورت و لباس خودم و یو هم رو پردیباال م داغش

 .پاشدیم ینژادپناه هم

 :زندیو لب م کندینگاهم م متعجب

 !یخانم وثوق -

 را میآژانس صدا یو کارمندها هایبه مشتر توجهیب

 :میگویو م برمیم باال

 ده یندارم که روز یمحترم، من با شما صنم یآقا -

 تیمیباب صم دیکنیم یمختلف سع یه هابه بهون بار

 .دیباز کن رو

 !گهید دیبکش خجالت

 و با سر اشاره به اتاقش ندینشیم شیابروها انیم اخم

 :دیگویو م کندیم

 !میزنیاتاقم حرف م ایب -

 :توپمیو م شومیم تریعصب

 د؟یکنیمن رو مفرد خطاب م یاصالا شما به چه حق -

 !دیشورش رو در آورد گهیسکوت کردم اما د چندماهه



 :پرسدیو م کندیخودش اشاره م به

 رو در آوردم خانوم؟ دچار توهم یمن؟! شور چ -

 د؟یشد

 م،یبه پچپچ همکارها توجهیو ب دارمیرا برم فمیک

 :میگویبلند م یو با صدا رومیم یدر خروج سمت

 یدرسته همسر سابقم مرحوم شده، اما اگر سر سوزن -

 زن متاهل شدم کیکه من  دیدونستیم د،یداشت شعور

 متاهل. جناب،

 مضحک و یبه پاسخ دادن لبخندها یعالقها و

 شما ندارم. زیه یه هانگا

 و حداکثر تا دیکنیم هیرو تسو امیحقوق و مزا درضمن

 حسابمه، وگرنه یو چهارساعت بعد، تو ستیب

 قفسه یسرم به  ایگو روم،یکه عقب عقب م همانطور

 .کندیبرخورد م یکس ینه یس

 نیآن هم در ا نجا،یاو در ا دنیو با د چرخمیم

 الل مانده زبان در یو نژادپناه زنمیم خی ط،یشرا

 :دیگویو م آوردیم

 دوست دیشا ،یکرم از خود درخته خانوم وثوق دیشا -



 نطوریمن ا یساده یبهت نخ بدم که از رفتارا یداشت

 یمتاهل باش یخودت دوست دار دیشا ،یکرد برداشت

 که یمثل من الس بزن یکیبا  و

 :چدیپیکه م رضایدعلیداد س یصدا

 !نداریچیخفهشو مردک ه -

 !بردیم سینه امرا در  نفس

 که یبلندش را سمت نژادپناه یقدمها رضایعل دیس

 و من داردیبرم دهیناگهان رنگ از رخش پر نمیبیم

 کنم. یتا کار رسدیبه مغزم نم خون

 سر و گرن از کیکه  رضایدعلیکه س نمیبیم فقط

 که شیو دستها ستادهیبلندتر است، مقابلش ا ینژادپناه

 سر و صداها در آژانس زند،یاو را چنگ م راهنیپ

 .رودیم باالتر

 میسر جا کند،یچه م نجایاصالا او ا نکهیاز ا مات

 .ده امستایا

 :غردیصورت او م در

 که از یکه نامربوط یکرد جایاحمق، تو ب که ییمرت -

 .یدر اومد رو، رو به ناموس من گفت دهنت



 که به زن من ُزل ارمیرو از کاسه در ب چشمهات

 ؟یزد

 مثالا محل کاره؟ نجایا

 بار است که من نیکه اول کندیفکر م نیفلجم به ا مغز

 همسرش خوانده. را

 کامالا مشهود است اما یدر صورت نژادپناه وحشت

 قه ییرا از  رضایعل دیس یدستها کندیم یسع

 :دیگویو م ردیگیم شیجدا کند و دست پ راهنشیپ

 زنگ بزنم صد و ده! ییرضا -

 دارن که بگن؟ یآقا و خانوم چ نیا نمیبب ادیب سیپل بذار

 کنن؟یدارن درمورد من م ییادعا چه

 مه هآژانس من رو کامالا ب ه،یزیخوب چ خجالتم

 مونده. هایکار مشتر د،یختیر

 .ییبزن رضا زنگ

 را ندارم که باالخره نیاز ا شتریدردسر ب له یحوص

 کنارش روم،یم رضایعل دیسمت س م،یآیخودم م به

 نگاه تشیسرخ شده از عصبان مرخیو به ن ستمیایم

 :میگویو ملتمسانه م کنمیم



 .میبر دیایب د،یآقا س -

 یدر صورت نژادپناه رهیو همانطور خ کندینم نگاهم

 :دیگویم

 .سینه، منتظرم زنگ بزنه به پل -

 گرددیمتعجب برم شوم،یم شیبازو زانیآو ناخوادآگاه

 :کنمیو التماس م رسدینگاهش به دستم م و

 .کنمیخواهش م د،یس میبر -

 کرده. امیعصب هایپچپچ کارمندها و مشتر یصدا

 !ماندیبه صورتم م رهیخ یکم

 ،ده بودنگاهم نکر نطوریال ابه حتا  کنم،یم تعجب

 است. تیتوام با عصبان یبیعج کطوری نگاهش

 و اندازدیم یهم سمت نژادپناه یعصب یمنگاهین

 را در هوا مقابل صورت او تکان اره اشاش انگشت

 :دیگویو م دهدیم

 رو خطاب شهیکه از دهنت خارج م یبفهم حرف یول -

 .یزنیم یچه کس به

 که به تن ییپالتو نیآست چرخد،یسمتم م یمعطل بدون

 و آرام کشدیو من را دنبال خودش م ردیگیرا م دارم



 :غردیم

 !نمیبب ایراه ب -

 رودیدر دستش است و آنقدر تند راه م نمیآست هنوز

 .شومیم دهیدنبالش کش باایمن هم تقر که

 را رها نمیو او آست کنمیرو توقف م ادهیدر پ یعصب

 .کندینم

 دستش را به یو با اخم، سوال چرخدیسمتم م فقط

 .دهدیتکان م ه؟یچ یمعن

 :میگویو م کنمیبه دستش م یاشارها

 مگه گوسفند دنبال د؟یآقاس هیزیآم ریچه رفتا تحق نیا -

 د؟یکشیم خودتون

 و ردیگیم قیعم یو نفس کشدیبر صورتش م دست

 :دیگویم آرام

 .خوامیعذر م -

 باشم؟ یحق ندارم عصب اما

 دهمیعقبتر م یرا کم عه امو مقن بلعمیدهانم را م آب

 :میگویم و

 کردم؟ من که خودم داشتم از اونجا یمگه من کار -



 بده. اممیگفتم حقوق و مزا رون،یب زدمیم

 و دیکنیو رفتار م دیدیمن رو کش یهطوریچرا  شما

 که انگار مچ من رو در حال هرهر دیو تَخم کرد اخم

 د؟یکردن گرفت کرکر

 شیناگهان و بدون توجه به اطراف، صدا رضایدعلیس

 :توپدیو م بردیباالتر از حد معمول م را

 یرو حت یزیچ نیکه چن یکرد خودیب یلیشما خ -

 ییخدا نکهیبه ا دهیچه رس ،یکنیم یرسازیتصو

 گهید یکه اگر بود ،یباش یطیشرا نیچن یتو نکرده

 نبود. متیمن انقدر با مال رفتار

 نگاهش آوردیحرص در م دانمیکه م یپوزخند با

 :میگویو م کنمیم

 !دمیهم فهم متیمال یخوبه که معن -

 :دیگویم یو دستور دیسایبر هم م دندان

 ییمایاون آژانس هواپ یپا تو یهم حق ندار گهید -

 .یبذار خرابشده

 :میگویم تیجد با

 نییبرام تع دیشما دار نکهیاطر ابه خنه  ذارمینم -



 میکه تصم لیدل نیبلکه فقط به ا د،یکنیم فیتکل

 .خودمه

 :دیگویو م دهدیتکان م سر

 خوبه. -

 بعد رود،یقدم جلو م کیو  ردیگیحرصم م شتریب

 :دیگویو م گرددیبرم

 مقنعهات هم بکش جلو لطفاا. -

 .میبر

 !زنمینم عه اماما دست به مقن رومیم

 :پرسمیو م ته امگرف یکنارش جا نیماش در

 با من نجایساعت از روز ا نیاما شما ا د،یببخش -

 د؟یداشت کاریچ

 و دوباره چرخدیاستارت بزند، سمتم م نکهیاز ا قبل

 :دیگویو م شودیبه جلو م رهیخ

 .شهیم صیپس فردا ترخ یمهد َ-

 :شودیو از دهانم خارج م کنمینگاهش م یسوال

 ؟یمهد َ-

 :زندیباال م نیششایرا از کنار پ شیموها



 پسرم. -

 که لبخند ته امگرف یچرا از نامش حس خوب دانمینم

 قبل دقیقه یچند  نیو انگار نه انگار که هم زنمیم

 :میگویرا بجوم، م ره اشداشتم خرخ دوست

 .دیگفته بود! نامدار باشه، اسمش رو نیآخ -

 :دهدیتکان م سر

 .ده بودومین شیفرصتش پ -

 رو یسمونیس لیوسا میدنبالت، بر امیگفت ب مادر

 .میبخر

 .رودیباال م میابروها

 د؟یدینخر یچیهنوز ه -

 نه. -

 م؟یما فقط امروز و فردا رو فرصت دار یعنی -

 بله. -

 تشیهنوز عصبان فهممیم شیکوتاه جواب دادنها از

 نکرده. فروکش

 من که ،یسمونیفروشگاه س هی میباشه پس بر -

 اونجا ست،ین ادیز یلیخ نهیزم نیدر ا اطالعاتم



 رو لشیوسا شتریب میکنن بتون مونییراهنما ه هافروشند

 .میبخر

 و کندیم دییبا تکان دادن آرام سرش حرفم را تا تنها

 که قرار ییکوچولو یمهد َیبرا کبارهیمن به  دل

 .زدیریم نییپا یمادرش باشم، ُهر است

 " رضای" عل

 که با یو متوجه نگاه میفروشگاه را رد کردها چند

 .ده امبه هرکدام انداخته، ش وسواس

 :دیگویو م ردیگیم ییرا سمت جا اره اشاش انگشت

 .دیاونجا نگه دار کیلطفاا نزد د،یآقاس -

 :میگویم کالفه

 .ستیپارک ن یجا -

 :دهدیجواب م زیت

 .دیدرش پارک کن یجلو دیستیمجبور ن -

 .دیایبعد ب دیکن دایپارک پ یداخل، شما جا رمیم من

 :دیگویو م کنمیزمزمه م یآرام الالهاالهللا

 د؟یایانقدر عصبان شهیشما هم -

 که انگار دوست یطور هیلب،  ریز دیگیم یچ االن



 .دیپرت کن نییپا نیمن رو از ماش دیدار

 :دهمیخودش تند جواب م مثل

 انقدر آماده به جواب شهیزبون شما هم ؟یشما چ -

 .ینبود ینطوریچون قبالا ا دادنه؟

 :دیگویزل زده و م مرخمیکه به ن فهممیم

 ور باهام رفتار بشه.چه طداره  یبستگ -

 یرا با کم نیو ماش ده امکر دایپ یپارک نسبتاا تنگ یجا

 :میگویو م چپانمیو جلو کردن در آنجا م عقب

 چرا جواب ،یدیاون همه زخم زبون شن یپس وقت -

 ؟یرو نداد چکدومیه

 :دیگویو م کنمیحس م شیرا در صدا لرزش

 دادم. حیحالم بد بود، سکوت رو ترج نکهیا یبرا -

 که با او ده امش داریچپ ب یدارم امروز از دنده قبول

 :میگویو م کنمیبه دو م کهی

 انشاهللا؟پس االن حالتون خوبه  -

 کنم،یو نگاهش که م شودیم شتریب شیصدا لرزش

 :دیگویو م لرزدیهم م انه اشچ نمیبیم

 ایبله حالم خوبه اما گو م،یبچه رو بخر لیوسا میاومد -



 !دیبابت ناراحت نیاز ا شما

 ته اشخیر رونیب یو موها ده اممان ره اشیخ همانطور

 .رودیاعصابم رژه م یرو

 :دیگویجواب سکوتم با بغض م در

 !دیخر رمیمن م دیبمون د،یسختتونه تحملم کن -

 بسنجم نکهیاز ا شیرا پ چرخدیکه در سرم م یفکر

 :زنمیو لب م آورمیزبان م به

 هم پالتوت کوتاهه هم رونهیب یلیهم موهات خ -

 شلوارت. یه هاپاچ

 !یتنها بر خوامینم

 و کندیو اشکش را با حرص پاک م شودیم متعجب

 :دهدیم جواب

 پس! دیمجبور -

 اما دیایبحث کش ن شتریکه ب میگوینم یگرید زیچ

 .ده امناراحتش کر دانمیم

 که او یو پس از چند ماه شوق و ذوق ده امستایا یکنار

 .کنمیرا حس م دارد

 و نظر من کندیم یبررس هیجانرا با دقت و  لباسها



 .دهمیو من کوتاه جواب م خواهدیهم م را

 زه؟یر یلیخ -

 زودرس بوده. گهیآره د -

 ک؟ی ایصفر براش بهتره  زیسا -

 فکر کنم صفر. -

 شه؟ینم کیزود کوچ صفر

 .دونمیمن نم -

 رشده، معلومه که یبچه تو د؟یدونیور نمچه ط -

 .شهیم کیکوچ

 گرفته. ده امخن

 پس از من نپرس. -

 د؟یکه برداشت هیریش شهیچه ش گهیاون د -

 .ه هاباش یارتودنس دیبا شه اشیسرش

 دارن؟ یفرقمگه  -

 .کندیپا تند م سمتم

 یزینه دو، اصالا شما چ ک،ی زیپستونک سا -

 .دیبرندار

 بردارم؟ یچه رنگ لشیوسا یبرا فیک



 ؟یشمی ای یسورمها

 هردوش خوبه. -

 .چرخاندیچشم در کاسه م کالفه

 د؟یدیشما جواب نم یوقت خوامیچرا نظر م -

 :دیگویو م دیآیبعد هم دوباره سمتم م یکم

 تخت و کمد و نیهم نه ینمو گنیم دم،یپرس -

 انبار دارن. یگذاشتن، تو نجایهم که ا یگهوارها

 .ارنیکه فردا ب میسفارش بد نجایهم از

 باشه. -

 گریشد که تخت کمد را هم تا دو ساعت د نیبر ا قرار

 انیلیو ل رومیخودمان م خانه یسمت  میمستق اورند،یب

 .دیگوینم یزیچ هم

 مادر م،یرویاز پله باال م دیبزرگ خر یپاکتها با

 .کندیو در را باز م دهیرا شن نیماش یصدا

 همراه من انیلیل دنیکه لبخند بزرگش از د فهممیم

 .است

 و میداخل شو کندیو تعارف نم ستدیایدر م مقابل

 .ستیکارش هم عمد نیا دانمیم



 برق یکه از خوشحال ییهمان لبخند و چشمها با

 :دیگویم زنندیم

 بچه رو لیخودتون، وسا خونه یباال  دیبرشما دوتا  -

 .دیبذار

 :دیگویو م کندیم مکث

 رو، عادت ندارم اسم بچمو بگم دردش یمهد َلیوسا -

 جونم. به

 .آورمیم وهیو م یبراتون چا منم

 که مادر در را میبگو یزیتا چ کنمیدست م دست

 !شودیو داخل م بنددیم مانیرو

 هردومان یانگار برا میخانه تنها باش کیدر  نکهیا

 است. سخت

 کوتاه یه هانگا مهابایرا از صورت او که حاال ب نیا

 .فهممیهم م اندازمیآن م به

 .میشویو با هم داخل خانه م میرویم باال

 نرگس فوت یچرا اما از وقت دانمیاست و نم کیتار

 چراغها را روشن کنم. همه ی دیآیدلم نم کرده

 یدهایکل همه ی انیلیخانه عزادار بماند! اما ل خواهمیم



 .شودیو خانه کامالا روشن م دهدیم نییرا پا برق

 سمتش گذارم،یم نیزم یرا رو لیکه وسا همانطور

 :دیگویو م اندازدیو او شانه باال م چرخمیم

 یکیتار نیا یتو رهیگیواقعاا شما دلتون نم -

 د؟ینیشیم

 بود. کیتار یلیهم که اومدم باال خ یسر اون

 قیعم یو نفس گذاردیم سینه اشقفسه  یدست رو بعد

 :دیگویو م کشدیم

 .یکیتار یتو ترکهیمن که دلم م -

 خسته دانمیقرمز شده، نم شیچشمها کنم،یم نگاهش

 ناراحت است. ای شده

 و آورمیرا به زبان م دهیکه به ذهنم رس یسوال

 :میگویم

 اد؟یخوابت م -

 :دهمیو ادامه م کندینگاهم م یسوال

 برو بخواب یآخه چشمهات قرمز شده، اگر خسته ا -

 صدات امیتخت و کمد را آوردن من خودم م یوقت

 یتو ستیجالب ن قه امیچون من سل ینیبچ یایب کنمیم



 .نکارایا

 قطره اشک از کیزند و  یکه پلک م مینیبیم

 :دهدیو جواب م شودیم ریسراز شیچشمها

 اما اگر بخوام راستش رو د،یآقاس ادینه خوابم نم -

 شم،یمعذب م ییجورا هی نجایا امیم یوقت بگم،

 نرگس خانم هنوز کنمیبگم؟ احساس م ورچه ط

 .کنهیو داره نگاهم م نجاستیا

 بدم حیبهتون توض تونمیکه دارم رو م یحس دونمینم

 نه. ای

 شوم،یبدهد اما من کامالا متوجه م حینتواند توض دیشا

 که من هم دارم. ستیهمان حس نیا قاایدق چون

 تیبا عصبان ررضایام کنمیکنار او هستم فکر م یوقت

 همسرش را به عقد نکهیکند و از ا ینگاهم م ظیغ و

 ناراحت است. ده امدر آور خودم

 "انیلی"ل

 .چرخانمیرا در اطراف م نگاهم

 من و او برقرار انیربع است م کیکه  یسکوت از

 .فه امکال شده،



 است. نیسنگ میبرا نمانیب جو

 که با گوشه نمیب یو م کنمیرا محکم فوت م نفسم

 .اندازدیسمتم م ینگاه مین چشم،

 :میگویم یتصنع یخندها با

 آماده کنم؟ ییبلند بشم چا -

 .ارنیرفته ب ادشونیکنم حاج خانوم  فکر

 :دیگویو م رودیباال م یفقط کم ،یلبش کم گوشه ی

 یعنی. ارنیهم نم یینرفته اما االن چا ادشونیمادر  -

 که ما رو فرستادن باال تا با هم تنها ینشد متوجه

 م؟یباش

 که اصالا بفهمم چه نیبدون ا یجواسیو ب یجیگ با

 :کنمیلب باز م میگویم

 بشه؟! یکه چ میتنها باش -

 است زیکند و لحنش طعنه آم ینگاهم م یطوالن یکم

 :دیگویم که

 یلیخ شن،یزن و شوهرها با هم تنها م یخب وقت -

 .دنیانجام م کارها

 یدوست دار یعنی ،یپرسیم یکه شما دار نیا حاال



 بدم؟! حیبهت توض من

 که ده امیپرس یکه چه سوال احمقانها فهممیم تازه

 یب یلیو خ رمیگیگر م شود،یصورتم داغ م پوست

 :میگویم مربوط

 گرد و خاک نشسته. نجایچهقدر ا -

 د؟یکنینم یریاما شما اصالا گردگ دیببخش

 :دیگویو م دهدیرا تکان م سرشش

 مادر هم. نکردم زیخونه رو تم نیوقته ا یلینه من خ -

 رو هم بگم، لج کردن با من که نیو البته ا توننینم که

 برگردم، اگر یبه زندگ دیو بفهمم با امیبه خودم ب من

 صحبتها. نیهست و ا یاما زندگ ستین نرگس

 :میگویو م ستمیایم

 پاککن بردارم البته اگر شهیدستمال و ش رمیمن م -

 نداره. یرادیا

 :دهدیم جواب

 زحمت نکش. -

 .خوامیم نطوریخودم ا -

 :دیگویو م کندیآشپزخانه اشاره م به



 خونه ی گهید نجایکنم به هر حال، ا یخواهش م -

 هم هست. شما

 هستم، حضورش را یریکه مشغول گردگ همانطور

 .کنمیاحساس م کمینزد

 :دیگویسرم ظاهر شده و م پشت

 .نجایا یاریرو ب هاتیزیجه یخوایمادر گفته بودن م -

 خونه نو هستن و نیا لیبگم که اکثراا وسا خواسنمیم

 اما خب ه،یقض نیرو بگم مخالف بودم با ا راستش

 شما هم هست و نظرت مهمه. خونه ی نجایا

 .اندازمیباال م شانه

 نداشت، مامانم اصرار داشت که یمن فرق یبرا -

 .مینیو بچ میاریرو ب هیزیجه

 لیوسا ار،یب یکه دوست دار یلهایباشه هر وس -

 که براشون قابل استفاده ییجا میدیرو هم م نجایا

 .باشه

 :دیگویو م کندیدست سمتم دراز م بعد

 .یبده به من، خسته شد -

 :میگویو م کنمیم تعارف



 .دمینه انجام م -

 نکهیاز ا شتریو انگار ب آوردیدست جلو م خودش

 هدفش دستم است که در رد،یدستمال را بگ بخواهد

 .کنمیو من فقط متعجب نگاهش م ردیگیم دست

 :دیگویو م شودیم رهیخ میدر چشمها یطوالن یکم

 !؟یابروهات رو برنداشت ررضایاز بعد فوت ام -

 شود،یم دهیدر صورتم د دانمیکه م یو با تعجب معذب

 :میگویو کوتاه م کشمیسمت راستم م یبه ابرو یدست

 نه. -

 :پرسمیو م دهدیتکان م سر

 بد شده؟ یلیخ -

 از یاست که در کسر کمرنگآنقدر کوتاه و  لبخندش

 :دهدیو جواب م شودیم دیو فوراا ناپد دیآیم هیثان

 که هست. یبد نشده، اما به قول مادر، زندگ -

 :دیگویو م کندیفرو م شیشلوارها یبهایدر ج دست

 به هکمیخونه،  میاریرو ب یحاال که قراره َمهد دیشا -

 .میایب خودمون

 یو لباسها ده امبرداشته نش یبه ابروها اره اشاش



 است. اهمانیس

 :میگویو م خندمیهم کوتاه م من

 هم که تونیخودتون هم بلند شده، مشک یشهایر -

 .دیاوردیدر ن هنوز

 گفتم که، هردومون. -

 " رضای" عل

 سخت است م،یایکنار ب دیبا م،یدهایرس نجایکه به ا حاال

 .ده امفکر کر ادیز اما

 نیاز ا دیکنم با یپسرم پدر یقرار است بتوانم برا اگر

 خارج شوم. یاهیو رخوت و س یافسردگ

 نیگزیو جا اوردیرا ب یه اشزیبه او گفتم جه نکهیا لیدل

 ،یتنوع بتواند کم دیبود که شا نینرگسم کند، ا لیوسا

 کند بلکه کمتر در فکر کمرنگخاطراتم را  یاندک فقط

 بروم. فرو

 یبا جارو برق نمیبیو م میرا تمام کردها یریگردگ

 از خواهمیو م رومیکه جلو م شودیم ییرایپذ وارد

 :دیگویو م کندیکه ممانعت م رمیبگ دستش

 گاز لطفاا. یرو دیبذار دیرو آب کن یشما کتر -



 حاج خانوم اصالا قصد اومدن ندارن. ایگو

 :میگویجوابش م در

 تنها گهید هکمیدارن، منتها  دیبه ما ام یلیآره، خ -

 .میکنیهم م یخونه تکون میباش

 و آرام کندیرا روشن م یو جاروبرق زندیم لبخند

 :دیگویم شنومیمن نم الشیبه خ کهیطور

 !شهیاز ما گرم نم یآب دوننیبنده خدا نم گهید -

 :دهمیو جواب م برمیرا باال م میو صدا شنومیم

 آب گرم شدن از ما باشه به وقتش! -

 یارغوان شود،یسرخ نم نباریصورتش ا پوست

 !شودیم

 " انیلی" ل

 .میانم خوردهاحاج خو  رحسنیم دیرا با حاج س شام

 عقب یو با خستگ مانمیم نجایشب ا مه یین تا

 نیعضو ا نیبه اتاق کوچکتر تیو با رضا رومیم

 .کنمینگاه م خانواده

 به نهیو س چرخمیبروم، م رونیاز اتاق ب خواهمیم

 .شومیاو م ینه یس



 .یدیزحمت کش یلیخانوم، خ انیلیدستت دردنکنه ل -

 .دیخودتون هم خسته شد کنم،یخواهش م -

 :دیگویدستش انداخته و م یرا رو شیپالتو

 .رسونمتیم میبر -

 .میکن یتا خداحافظ میرویم نییپا

 ما انیم تینگاهش را مشکوک و با رضا انمخ حاج

 :دیگویو م کندیم جا به جا دوتا

 عروس گلم. یموندیامشب رو م -

 .یدیخوابیم رضایدعلیبا س باال

 :دهمیجواب م فوراا

 ممنونم. یلینه خ -

 :کندیم اصرار

 باال دیمادر، بر گهیبمون د -

 :دیگویحرفش م انیم رضایدعلیس

 خوادیخدا م ی! بندهه هااومدمادر شما هم خوشتون  -

 .برگرده

 :دیگویم ستیروزیکه توام با پ یخانم با لحن حاج

 که گهیباشه برو فدات شم اما از دو سه شب د -



 کالا. یینجایا

** 

 م،یبود یمشغول چه کار میگویو م گردمیبرم یوقت

 .نمیبیخودم هم م یرا در صورت خانواده تیرضا

 یتا بخوابم، دائم اختالفها رومیبه تختم م یوقت اما

 و تمام ترس من از کنمیرا مرور م میکه دار یکوچک

 کوچک، رفته رفته یاختالفها نیاست که ا نیا

 شوند. بزرگ

 ؟ اماته امداش یاز با او بودن حس خاص کنمیم فکر

 .کنمینم دایخودم پ یبرا یجواب

 رشیرو دارم، پذ شیکه پ یحاضر تنها انتخاب درحال

 است. راتییتغ

 به کجا نمیتا بب سپارمیم یزندگ ریرا به مس خودم

 .بردمیم

 هول شده افتد،یو چشمم که به ساعت م ده امش داریب

 تا از تخت زیمخین زنم،یتنم کنار م یرا از رو پتو

 بروم. نییپا

 گریافتاده و من د یچه اتفاق روزیکه د افتدیم ادمی اما



 یو سع کشمیدوباره دراز م کنم،یآژانس کار نم در

 بخوابم. کنمیم

 و شودیو داخل م زندیچند تقه به در م مامان

 :دیگویم

 ؟یشده که دختر، چرا حاضر نشد رتید -

 .زنمیم کمرنگ یلبخند

 آژانس مامان. رمینم گهید ر،یبه خصبح -

 برق شیو بعد چشمها کندیمتعجب نگاهم م یکم ابتدا

 :دیگویم یتمندیو با رضا زندیم

 !یکه سر عقل اومد چه بهتر، خداروشکر -

 .پردیباال م میابروها

 مامان؟ هیعقلیکار کردن ب -

 :دیگویو م ندینشیتخت، کنارم م یو رو دیآیم

 .یکن یشوهرت زندگ شیپ یبر یخوایم گهیاالن د -

 حواست باشه دیبهش، با یدنگ حواستو بد شیش دیبا

 .یکن نشیجوره تام همه

 گم؟یم یکه چ یفهمیم

 :میگویو معترض م دزدمیم نگاه



 مامان! -

 .ن جانایلیخجالت نداره که ل -

 جوونه، خوش قد و قامته، دستش به دیآقاس ماشاال

 روزا گرگ شدن نیزنا ا یبعض رسه،یم دهنش

و  یایحواست جمع باشه که به خودت ن دیبا دا،به خ

 هوی

 دل غافل یا ینیبب

 نکردن دایادامه پ شتریب یو برا برمیرا م حرفش

 :میگویمادرانه م یحتهاینص

 باشه مامان متوجهم. -

 ست،ین یاطر ازدواج و خونهداربه خنرفتنم هم  آژانس

 بحثم شد. رمونیمد با

 باشگاه یبازم چند تا سانس کالس تو خوامیم اما

 .رمیبگ

 و ردیگیرا مشت کرده و مقابل دهانش م دستش

 :دیگویم

 ان؟یلیل رمیکالس بگ یچ یعنیا ا ا ا!  -

 :دیگویم یو حرص کنمیم نگاهش



 جزء قرآنه، اونوقت زنش یشوهرت حافظ س -

 یکه چندماهه ولش کرده؟ بر یبره سراغ کار خوادیم

 گه؟یم یچ دیباز، س یرقص بش یمرب

 :پرسمیم متعجب

 واقعاا؟ -

 واقعاا؟ یچ -

 حافظ قرآنه؟ رضایعل دیس -

 .ستدیایو م کندیچپ چپ نگاهم م مامان

 تو گم،یم یبعدم، من چ دونن،یآدم و عالم م همه ی -

 ؟یگیم یچ

 :دیگویو م رودیدر م سمت

 د،یآقاس یاوالا که زشته جلو ان،یلیل ه هاباشگا ینر -

 فرق داره. امرزیخدا ب یررضایدامیخدا با س یبنده نیا

 یکن یاون طفل معصوم مادر یقراره برا ،یثان در

 دنبال کار یاونور و بر نوریا شیبذار نکهینه ا مثالا

 .خودت

 :دهمیو جواب م کشمیکه ابرو در هم م ده امش ناراحت

 باالخره حاج خانومم دارم،ی، نگهش من جانماما -



 خودمم بود قرار نبود بچه یاگر  یدرضمن حت هست،

 و چهارساعت شبانه روزم رو وقفش کنم! ستیب که

 و ترسمیکه م کندینگاهم م زیو چنان ت چرخدیم

 :توپدیم

 ندرال؟یس ینامادر یبراش بش یخوایم -

 رومیو سمتش م ستمیایم رد،یگیام م حرفش خنده ار

 :میگویو م 

 اجون؟یزدم لع یحرف نیمن همچ -

 :میگویو من م کندیپشت چشم نازک م میبرا

 موهات در اومده مامان، چرا رنگ دیسف ی شهیر -

 ؟ینکرد

 :کشدیم آه

 مدت. نیکه ا میدل و دماغ نداشت -

 که درمورد یهم نداشتم و ندارم اما با فکر سوال من

 :میگویم یده بودپرس میابروها

 شگاه؟یآرا میبر -

 حرف را زدم و نیمن هستم که ا شودینم باورش

 .شکفدیگل از گلش م نباریا



 یچه عجب باالخره دار. میدردت به جونم، بر میبر -

 .یایخودت م به

 :میگویم شگریبه زن آرا رو

 نازک نشه. ایکوتاه  یلیخ د،یمرتبشون کنلطفاا فقط  -

 :دیگویم متعجب

 رییکم تغ هیپرپشته خوشگل خانوم، بذار  یلیآخه خ -

 .یکن

 :میگویم مطمئن

 نه ممنونم. -

 :دیگویم مامان

 .یذاشتیموهات م یرنگ هم رو هیکاش  -

 :دهمیم جواب

 .خوامینه مامان، نم -

 و من رودیمامان به خانه م شود،یکه تمام م کارمان

 .دیمرکز خر سمت

 در یو فکر افتدیم هیاول پاساژ چشمم به آتل طبقه ی

 .زندیجرقه م سرم

 .شومیو با دختر جوان هماهنگ م رومیم داخل



 که لباس مردانه دارند پا کج ییکهایسمت بوت بعد

 .کنمیم

 اما شناسمیرا م قه اشیو نه سل دانمیرا م زشیسا نه

 درد گرفته. یاز خستگ میکه پاها ته امگش آنقدر

ده را انتخاب کر یطوس له ییروشن و ژ یآب راهنیپ

 ام

 ساده یو در پاکت کندیم چشانیکادوپ میفروشنده برا و

 .گذاردیم

 ساعت از نیا اندازم،یم امیبه ساعت گوش ینگاه

 را در حجره است. روز

 بروم و رحسنیدمیحاجس خانه یبه  نکهیا نیب مرددم

 راست به بازار فرش فروشها کی ایبمانم  منتظر

 .بروم

 .دهمیتکان م یایتاکس یبرا دست

 دربست. -

 ؟یآبج یریکجا م -

 بازار فرش. -

 سنگ یحت چ،یکه ه ابانهایتک به تک خ نکهیا از



 خاطرات کوتاه اما ادآوری میشهر هم برا نیا یفرشها

 .ندینشیم میبغض در گلو ررضاست،یبا ام خوشم

 .کنمیم دایرا پ ه شانپرس و جو حجر یکم با

 شومیمعذب م ه هانگا یو از طرز بعض رومیم سمتش

 .اندازمیخودم م یبه سر تا پا ینگاه و

 .شومیم داخل

 و پشت ستادهیکه انتها ا نمشیبیم ده امستایکه ا ییجا از

 در است. به

 یمینه چندان بزرگ و قد یاز حجره مغازها تصورم

 یهم بزرگ است و هم به سبک مدرن نجایاما ا بود

 شده. یبازساز

 یو وقت شودیمتوجهم م رحسنیم دیحاج س نگاه

 :دیگویم

 باباجان، منور یسالم عروس گلم، خوش اومد به به -

 .یکرد

 نجایو از هم چرخدیاو هم سمتم م انه یچهارش قامت

 .نمیرا بب شیابروها دنیباال پر توانمیم هم

 یو احوالپرس دهمیو به پدرش دست م رومیم جلو



 .کنمیم

 یکه مجتب یرا به دست پسر هایمشتر رضایعل دیس

 .داردیو سمتم قدم برم سپاردیم زندیم شیصدا

 .دهدیو کوتاه جواب م کنمیم سالم

 ماست که در یدستها نیکه نگاه پدرش ب فهممیم

 .ردیگیقرار نم گریکدی

 :پرسدیم

 نجا؟یا یچرا اومد -

 نیانتظار ا شوم،یناراحت م یکم قتاایو حق خورمیم جا

 سرد را نداشتم. استقبال

 یصورتم و موها نیکه ب یو نگاه ره اشچه از

 شود،یم جا به جاو صورتم  یشانیدر پ ختهیر کطرفهی

 .فهممیبابت آمدنم را م یشتیعلت نارضا شیو ب کم

 که خودش را مشغول رحسنیم دینگاه حاج س ریز

 توانمیماست، معذبم و نم یاما حواسش پ دهدیم نشان

 کنمیبه پاکت در دستم م یو فقط اشارها میبگو یزیچ

 :میگویم و

 شماست. یبرا نیا -



 باشه. مبارکتون

 .کندیو کنجکاو نگاهم م ردیگیرا با مکث م پاکت

 ممنونم. -

 :میگویو م زنمیم کمرنگ یلبخند

 .رمیبا اجازه من م -

 :دیگویم پدرش

 .جان نایلیل نیبش -

 عروسم چه کرده؟ نمیبابا، باز کن بب یعل

 و کادوها را کندیچشم نگاهم م گوشه یبا  رضایدعلیس

 .کندیم باز

 و دیآیصورتش م یکوتاه رو یلحظها یبرا لبخند

 .رودیهم م فوراا

 :دیگویو بدون انعطاف در لحنش م چرخدیم سمتم

 .یمرس. زحمت یتو یافتاد -

 .ادیخوشتون ب دوارمیام کنم،یخواهش م -

 :دیگویو م دهدیجواب م پدرش

 اد؟یچرا خوشش ن ،یقشنگ نیبه ا -

 .ارهیرو از تنش درب اهیرخت س دیبا گهید



 خونه. ارهیکه قراره شازده پسرش هم ب خصوصاا

 .کندیو رو سمتم م دیگویم یآرام چشم

 .رسونمتیخونه م یبر یخوایم -

 و خطاب به کشدیابرو در هم م رحسنیم دیس حاج

 :دیگویم رضایدعلیس

 سر ظهره. رسونمت؟یم ویچ یچ -

 .میخوریدور هم م رهیبگ یزیبره د یمجتب گمیم

 و ستیپدرش ناراض شنهادیاست که از پ مشخص

 دیبکند که حاج س یفرصت نکرده اعتراض هنوز

 :دیگویم رحسنیم

 .ریخودت برو بگ ؟یاصالا چرا مجتب -

 :زندیلب م متعجب

 خودشون. ارنیبزنم مباباجان چرا برم؟ زنگ  -

 :دیگویو م کندیسمت در اشاره م اما

 یهم سفارش یخودت برو، بگو مخلفات و همه چ -

 .نجایبار اومده ا نیاول یکه عروس گلم برا بذاره

 رضایدعلیو س زنمیم انه اشپدر یبه مهربان یلبخند

 .رودیو بعد م کندیکوتاه مهمانم م ینگاه گرید یبار



 که در یحیتسب رحسنیم دیمحض رفتنش، حاج س به

 یایصندل میو برا گذاردیم زشیم یدارد را رو دست

 :دیگویو م کشدیم جلو

 دو نیبش ایب اه،ینخود س یحاال که شوهرتو فرستادم پ -

 .میبا هم اختالط کن کلوم

 :دیگویو او م کنمیم اطاعت

 یدیزحمت کش نجایا یدستت دردنکنه دخترم، اومد -

 .ریبه دل نگ یبگم، از عل خواستمیفقط م یدیخر کادو

 .زنمیکوتاه م یلبخند

 فقط رمیگینه خب، به دل که نم -

 .بردیرا م حرفم

 .یریگیچرا بابا، چرا، به دل م -

 ؟یناراحت نش شهیمگه م گه،ید زادهیآدم

 شد. ییهویشما  ازدواج

 گم،یدارم بهت م نارویا د،یشناسینم گرویهمد خوب

 اُخت رید دونمیم شناسم،یپسرمو م نکهیخاطر ا واس

 .رهیگیم

 یررضای، منتها برعکس امه هاصاف صاف دلش



 داره اما شین یاخالقش تنده، زبونشم گاه امرز،یخداب

 .تونیاطر زندگبه خ ر،یگفت، به دل نگ یزیچ اگر

 اما یدیزخم زبون کم نشن دونمیسخته م دونمیم

 کن و یخانوم

 :میگویحرفش م انیم

 راحت باشه، چشم. التونیخ -

 ست غم مهمانشان شده نگاهمه هاکه ما ییچشمها با

 :زدندیو لب م کندیم

 دخترم. بالیچشمت ب -

 :دیگویو م ردیگیم ینفس

 خودمون بمونه. نیب گم،یبهت م یزیچ هی -

 :دیگویو با آه م کنمینگاهش م منتظر

 در ه هایاز همسا یکی، شده بود ررضایتازه چهلم ام -

 و اومد تو نشست. زد

 من و من کرد و آخر یپا و اون پا کرد، ه نیا یه

من  یدهیاشک و داغد سیخ یصاف تو چشما صاف

 و

 نگاه کرد و گفت: معصومه



 عروستونو خواستمیغرض از مزاحمت، م -

 کنم. یخواستگار

 گرفت و لب نزد شیور آتچه طکه معصومه  دمید من

 .باباجان

 ن مرگگفته بودخدا رحمت کرده هم که دکترا  نرگس

 کردن. دیشده و ازش قطع ام یمغز

 اون شب انقدر ناراحت بود و جلز ولز کرد معصومه

 گفت زن برادرت رضایو به عل اوردیطاقت ن که

 و یخوش بر و روئه، گفت عروس ما شد جوونه،

 .یبشه عروسمون بمون کاش

 بذاره، تا عمر داره با هر نفسش شیپا پ یاگه عل گفت

 .خوادیم یریبه خخدا براش عاقب از

 کنم،یفقط برگشت گفت زنداداش صداش م رضایعل

 رو ریام یعزا اهیهنوز زندهست، هنوز رخت س زنم

 .میاوردیتنمون در ن از

 رضایعل کردمیدروغ چرا، من فکرشم نم قتاایحق

 از تو یدختر گلم، ک ه هابشه، سوءتفاهم نش یراض

 منظورم به اون همه عالقه و محبتش نسبت به بهتر،



 .نرگسه

 :زنمیو لب م ته امانداخ نییپا سر

 .ج آقامتوجهم حا -

 :دهدیم ادامه

 به خاطر حرف رضایعل دونمیکه، نم نهیمنظورم ا -

 اطربه خ ای ات،یبود که اومد خواستگار مادرش

 هیزنداداش جوونش نشه زن  نکهیبرا ا ایبود  بچه اش

 جان، خودت بهتر از انیلیکه بود ل یاما هرچ بهیغر

 ازدواج با عشق و عالقه نبوده، از هیکه  یدونیم من

 .چکدومتونیه جانب

 علت ست،ین یجالب زیحرفا چ نیگفتن ا دونمیم حاالام

 که بوده مهم االنه. یهرچ

 که به عشق و عالقه و شور و حال قبلش ازدواجم

 بخوان، گرویکه زن و شوهر بعدش همد نهیبه ا ست،ین

 شن. ریهم بمونن و پ یپا بعدش

 تا دیخوایازش دلخور نشو، جفتتون وقت م گمیم بازم

 گرویو همد دیکن دایپ دیجد یزندگ نیتو ا خودتونو

 یزندگ دینیبب دیایبه خودتون ب هویو  دیداشته باش دوست



 .هینشدن یکیاون  بدون

 بابا؟ یحرفامو گرفت منظور

 :میگویو م آورمیباال م سر

 .ج آقابله حا -

 یپسرش پا به آن خواستگار نکهیا یعلت اصل او

 .داندیرا گذاشت، نم بیو غر بیعج

 .داندینم رضایدعلیجز من و لهراسب و س چکسیه

 و ده بودکر یبرادرم، دمش گرم که مردانگ ولبه ق

برادرش در دوران عقد بند را  وه ییب نکهیا اطربه خ

 به

 .دیپدرم را خر یگذاشت و آبرو شیپا پ اده بودد آب

 بوده و نیفقط هم دی، شاده امش جیخودم هم گ دانم،ینم

 .خواستهینوزادش م یهم برا یمادر دیشا

 حاج یکه حاال از آن مطمئنم حرفها یزیتنها چ اما

 از حاال به بعدش مهم است. نکهیاست، ا رحسنیم دیس

 " رضای" عل

 را نمانیو سکوت ب میخوریرا در حجره م ناهار

 :دیگویو م شکندیم انیلیل



 مارستان؟یب میبر دیفردا ساعت چند با دیآقاس یراست -

 و برمیرا باال م میباال گرفتن سرم، چشمها بدون

 :میگویم

 ؟یایب یخوایمگه شماام م -

 قراره پسر کوچولو رو ام،یب خوامیمعلومه که م -

 .ه هاخون میاریب

 .دهمیتکان م سر

 دنبالت، حاضر باش. امیهشت و نه م -

 :دهمیادامه م و

 ؟یاریرو فردا م لتیوسا ،یراست -

 شکر گفته و از سر سفره بلند الهی نکهیا نیح پدر

 :دیگویم شودیم

 خونه ی یایدنبالش، از امشب نم یچرا فردا بر -

 دخترم؟ خودت

 کیو  دارمیدوغ را برم وانیو ل افتمیبه سرفه م من

 .کشمیسر م نفس

 و مشخص است هول شده ردیگیهم سر باال م انیلیل

 :دیگویم که



 امشب؟ فرداشب نه؟ نیامشب؟ هم -

 :دیگویم پدر

 اونور که چونه زدن نداره دخترم. نوریشب ا هی -

 :زندیم لب

 بابام! ز،یچ ،یعنیخب  گمینه نه، م -

 :دیگویم پدر

 .زنمیخودم با حاج ابوذر حرف م -

 تا بعد میبفرست یارتیسفر ز هیکه شما رو حداقل  نشد

 اون خونه. یتو یایب

 میکه امشب بر هینظرش چ نمیبب ،یبه حاج گمیم اما

 بعد با سالم و صلوات دست میشام رو بخور رونیب

 تو دست هم. میدوتا رو بذار شما

 به قول پدر امشب و کشم،یم میبه موها یدست من

 چه مرگم شده که دانمیندارد اما نم یفرق فرداشب

 .فتدیب ریبه تاخ گرید یکم انیلیدارم آمدن ل دوست

 آورمیطاقت نم گریبه خانه برسانمش و د خواهمیم

 :میگویم نیبه محض سوار شدنمان در ماش که

 حجره. این گهیاما لطفاا د هات،یبابت هد یمرس -



 نگاهم زیت م،یو حاال که خودمان دونفر ستین پدر

 :دیگویو م کندیم یو بلبلزبان کندیم

 د؟یباعث کسر شانتونم آقاس -

 :زنمیلب م یجد

 ستیدرست ن ،یپوشش مناسب ندار یوقت یول ر،یخ -

 محل کسب من! یاریب فیتشر

جر  .شودیم یََ

ست  لباس شخصیپوشش من نامناسبه؟ نکنه با  -

 یفسفر

 و خودم خبر ندارم؟ اومدم

 شده یو عصب کنمیگرد شده نگاهش م یچشمها با

 :غرمیم

 نکهیمن هم یپوشش نامناسب از نظر شما اونه؟ برا -

 .هیکاف ،یدیکوتاه پوش یپالتو

 نگم! گهیکه د موهاتم

 کجاش گرما نیپالتوت چرا کوتاهه؟ ا نیآست اصالا

 .رونهیدستت که تا آرنج ب داره؟

 :دیگویو م داستیهو شیدر صدا یعصب یخنده



 دیاوهو اوهو! ماشاهللا، هزار ماشاهللا به دقتتون س -

 اون قسمت از پام دونستمیخودمم نم قتاایحق رضا،یعل

 !مشخصه

 :توپدیم یو عصب کنمیچپ نگاهش م چپ

 د،یدار فیو نکتهسنج تشر نیزبیر یلیشما اگر خ -

 د؟یدینفهم نویا چرا

 و منظورش را کندیدست به صورتش اشاره م با

 .فهممیم

 کنم و یرا مخف وقتمیو ب جایب یخنده کنمیم یسع

 :میگویم

 .ستمیخانوم، کور که ن دمیاونم فهم -

 مبارک باشه که گفتمیم ؟یچ گفتمیبابام م یجلو

 ؟یبرداشت ابروهاتو

 .اندازدیباال م شانه

 .دیخب االن بگ -

 .کشمیکوتاهم م یشهایبه ر دست

 .ادیمبارک باشه، بهت م -

 حاج ابوذر موافقت کرده دیگویو م ردیگیتماس م پدر



 خانه یبه  انیلیو بعد ل میامشب شام را دور هم باش که

 .دیایب من

 کنمیرا کوتاهتر م میو موها رومیمردانه م شگاهیآرا به

 یباق شیفقط تهر میشهایحاال پس از چند ماه از ر و

 .مانده

 .میگردیبه خانه برم زودتر

 را به تن دهیخر میبرا انیلیکه ل یلهایو ژ راهنیپ همان

 .کنمیم

 .زنمیو در م رومیم نییپا

 کند، شانیدارد مخف یکه سع یسیخ یبا چشمها مادر

 :دیگویو م کندیرا باز م در

 پسرم. میایاالن م -

 :دیگویو م شودیبه لباسم جلب م حواسش

 تصدقت بشم. ی، مبارکت باشه، ماه شدبه به -

 خدانکنه. -

 ؟یناراحت ؟یکرد هیچرا گر حاال

 .کشدیم آه

 ان،یلیتو و ل یریبه خنه مادر، خوشحالم از عاقبت -



 دلم گرفت. هوی فقط

 :دیگویو م کندیکتش را به تن م پدر

 .ه جاننکن معصومشروع  -

 نشه. رید میبر زودتر

 به همان شودیم یکه منته میهست یریمس کیتراف در

 خاص یمناسبتها یکه معموالا برا یسنت رستوران

 .میرفتیم آنجا

 یعقب نشسته، خودش را کم یصندل یرو مادر

 :دیگویو م کشدیم جلوتر

 با خودمون یزیچ هی م،ینر یدست خال شدیکاش م-

 .میببر

 :میگویو م کنمیم میدهایکه خر یبه سبد گل اشاره

 مادر جان. گهید دمیگل خر -

 .دهدیو سر تکان م کندیم ینچ کالفه

 منظورم گل نبود. -

 هیمثل بق تونیچیه د،ینه عکس گرفت د،ینه سفر رفت شما

 ازدواج. نیا یتو نبود

 حاال ،یدیدختر نخر نیا یدست لباس برا هیهنوز  تو



 پدر مادر و برادرش یدستشو جلو یدسته گل بر هی با

 ات؟یتو خونه زندگ ریشایو ب یریبگ

 :دهمیم جواب

 بود و نه وقت فاتیمامان جان نه فرصت تشر -

 .مناسبش

 .میهنوز عزادار ییجورا هیهممون  االن

 که من با خودم ساز و دهل ببرم دیانتظار ندار شما

 خونه؟ ارمشیکامل ب فاتیو با تشر اونجا

 :دیگویم مادر

 انگشتر هینزدم اما حداقل  یحرف نینه من همچ -

 بنداز. دستش

 :دیگویکه پدر م کنمیم سکوت

 نگهدار. یطالفروش یبرو جلو -

 خانومت یبرا یزیچ هیحداقل  گه،یراست م مادرت

 .بخر

 " انیلی" ل

 چمدان کیبپوشم، اما مامان با  یندارم مشک قصد

 و من را که مقابل کمد شودیداخل اتاقم م گر،ید



 :دیگویو م ندیبیم ده امستایا

 هیرنگ روشن بپوش،  هی ،ن جانایلیدورت بگردم ل -

 هم به صورتت بکش. یدست

 :دیگویو م کندیبه چمدان م یاشارها

 .کنمیکمدت رو من برات جمع م یتو یلباسها -

 یو دستم سمت شال و پالتو زنمیم کمرنگ یلبخند

 و شودیکه مامان مقابلم ظاهر م رودیم یسرمها

 :دیگویم

 .گهید هیداداش مشک نمیا ؟یگول بزن یخوایم ویک -

 یو خودش پالتو و شال و شلوار طوس ردیگیم ده امخن

 :دیگویو م آوردیم رونیرا ب روشنم

 .نمیخوبه، بپوش بب نیهم -

 در جمع کردن لباسها خواهمیو م کنمیم اطاعت

 :توپدیکنم که م کمکش

 کن؟ شیکم آرا هیمگه نگفتم  -

 :نالمیم

 مامان ول کن! -

 یزیر شگونین میاز بازو یشمیعادت قد طبق



 .شودیخارج م میاز گلو یو آخ خفها ردیگیم

 نکن. یرگیخ انیلیپاشو ل -

 و روت که مثل زردچوبه زرده. رنگ

 رژ لب بزن، هیبکش تو چشمات،  اهیمداد س هی حداقل

 وحشت نکنه. شوهرت

 یفقط کم ،یو کم ستمیایاما م خوردیبهم برم یکم

 و همان اندک هم دهمیو لعاب به صورتم م رنگ

 .دهمیم رمییتغ

 .بردیم رونیرا ب میچمدانها لهراسب

 ناراحتم و دلم گرفته یهم آماده شده، مقابلم که کم بابا

 :دیگویو م بوسدیرا م امیشانیپ ستد،یایم

 .یخدا به همراهت، خوشبخت بش -

 :دیگویکه م ده امو هنوز جوابش را ندا زنمیم لبخند

 وجب کوتاهه هیموهاتو بکن تو، شلوارتم که باز  -

 .دختر

 .زنمیاما لبخند م شه،یمثل هم شوم،یم کالفه

 آخه؟ نهیبیمنو م یپا یک کنم،یبوت پام م -

 و از دیگویو الالهاالهللا م کشدیم شیشهایبه ر یدست



 .رودیم رونیب در

 :دیگویدنبالش بروم که مامان م خواهمیم

 یدار یناسالمت. قرآن ردت کنم ریصبر کن از ز -

 بخت. خونه ی یریم

 نه یطیبختم اما در شرا خانه ی یراه د،یگویم راست

 .یو معمول یعاد چندان

 قرآن به دست نگاهم یاشک یو او با چشمها ستمیایم

 :دیگویو آرام م کندیم

 دونمیم ست،ین یخواستیاونطور که م دونمیم -

 باشه که زن ادتیاما  ان،یلیل سیششناینم درست

 تو دستش، از رهیگیموم م هیمردشو مثل  است،یباس

 برو که بشه رام خودت. شیپ راهش

 نه. ای ستیشدن دانمیاما نم فهممیرا م منظورش

 مانییرایبه سالن پذ یو نگاه بوسمیرا م قرآن

 .شومیم اطیو وارد ح اندازمیم

 به جانم یرا، چنان استرس و اضطراب ریطول مس تمام

 .شومینم فشیحر چگونهیکه ه نشسته

 کرده. امیو تهوع عصب چدیپیدر هم م دلم



 یترس سع م،یحاال که قرار است همخانه شو انگار

 به وجودم غلبه کند. دارد

 فکر کنم. نیبه فراتر از ا توانمی! نمهمخانه

 باشم، آشوب کشیشود و نزد کمینزد نکهیا تصور

 .کندیم شتریرا ب امیدرون

 نتریسنگ یکم کیتراف کنمیکه آرزو م ستیبار نیاول

 شود،یاما حواسم که جمع م میبرس رتریو د شود

 رستوران نگیرا در پارک نیلهراسب ماش نمیبیم

 .کندیم پارک

 به خودم مسلط قیچند نفس عم دنیبا کش کنمیم یسع

 که امروز یدر لباس رضایدعلیس دنیاما با د شوم

 در دستش، نفس در یو سبد بزرگ گل ده امیخر شیبرا

 .خوردیگره م سینه ام

 مانیاست که رنگ لبلسها نیمسئله ا نیتتریاهمیب

 .کنمیچرا به آن فکر م دانمیهم است و من نم مثل

 دنیو چ دیخر ی! من که براشومیو دستپاچه م هول

 است. بیحسم عج نیبا او تنها بودم، ا یسمونیس

 هرچه باداباد. کنم،یو فکر م شومیم ادهیپ



 " رضای" عل

 یانگشتر شی، براته بودکه مادر خواس همانطور

 و مادر شروع ته امکتم گذاش بیجعبه را در ج دم،یخر

 کرد. حتمینص به

 ،یکرد ییمادر فدات بشم، تو که آقا رضا،یعل دیس -

 ریز فتهیناموس برادرت ب یو نذاشت یکرد یمردونگ

 لتیچه باب م یزندگ طیحاال که شرا ،ه هابیغر دست

 رفته، پس دل به دلش شیپ ینطوریو چه نباشه ا باشه

 .بده

 اونم زنه، جوونه، بهش توجه و ر،یازش نگ نگاه

 دو قدم برات ،یقدم براش بردار هی ،یکن محبت

 .دارهیبرم

 نکن، حرف یسیخجالت نکش، باهاش رودروا ازش

 بگو، بخند. بزن،

 سخت باشه اما اون دخترم دلشکستهست، مثل دیشا

 .خودت

 پا بذاره تو خونهات. خوادیم یدیام هربه  اونم

 پسرت. یکنه برا یمادر خوادیم



 باز کردم و گفتم: لب

 اما ح،یتون هم صحه هاگفت د،یگیآخه مادر، شما م -

 که سخته

 زد و گفت: شانه ام یحرفم دست رو انیم

 منم نگفتم آسونه قربون قد و باالت برم. -

 یخوایکه تو م یاونطور یهمه چ دیکه شا دونمیم

قه یتو سل زاشیچ یلیو خ دنشیلباس پوش دیشا نباشه،

 ی

 زنته، باهاش مدارا کن انیلیل گهینباشه، اما حاال د تو

 باهات بسازه. که

 .شودیمادر در عمل سخت م یحرفها

 مدارا کنم و نرم باشم دشوار است. نکهیا

 .کنمیتالشم را م اما

 و پس از چندماه شودیم ادهیپ نیحاال که از ماش مثل

 چندروز نیبه تن ندارد و برعکس ا یمشک لباس

 رهیکرده، در صورتش خ شیآرا یکه کم نمیبیم

 بودن کمرنگاز شدت  دانمیکه نم یو با لبخند شومیم

 .رومینه، سمتش م ای شودیم دهید اصالا



 که مشخص است مثل ستیکطوریاو هم  ره یچه

 به لب نشانده. یزورک یلبخند من

 اضطراب را بخوانم. شیاز چشمها توانمیم

 و به خودش ده امکر یسالم و احوالپرس خانواده اش با

 .رمیگیو سبد گل را مقابلش م رسمیم

 سالم. -

 .ردیگیو گل را از دستم م دهدیرا آرام م پاسخم

 .ستیخوب ن نجایرژت پررنگه، ا -

 .کنمیو حرفم را اصالح م کنمیم مکث

 تبه فتهیمردها ب بقیه یدوست ندارم چشم  -

 .شمیممنون م یکن کیپ ترکم  هی! شالت هم همسرم

 در هم شده. شیاخمها نمیبیم رمیگیکه م فاصله

 :دیگویم آرام

 شالت رو بکش نکهیجز ا یفکر کنم تا مدتها حرف -

 کن، موهات رو ببر داخل و کالا پیشالت رو ک جلو،

 .دینداشته باش زهایچ نیا

 به حرفام! یکنیعادت م -

 :دیگویو م شودیتخس م نگاهش



 به پوشش من. دیکنیپس شما هم عادت م -

 قدم فاصله پشت سرش هستم و کیو با  رودیم جلوتر

 :دهمیم جواب

 فکر نکنم. -

 :دیگویسمتم بچرخد م نکهیا بدون

 که پدر و برادرم عادت کردن. یهمونطور -

 و مقابل چشم نجایفعالا ا کند،یم امیعصب زیشلجبا

 به دو کردن با او را ندارم که کهیقصد  مانیه هاخانواد

 .دهمینم ادامه

 .میدهیو غذا را سفارش م میرویم داخل

 مشغول صحبتاند. هیبق

 صورتش هنوز در هم است. کنم،یم نگاهش

 که کندینامحسوس با چشم و ابرو سمتش اشاره م مادر

 که دخترک ناراحت شده. یچه شده؟ چه گفت یعنی

 .دهمیتکان م چیه یرا به معن سرم

 :زندیلب م آرام

 انگشتر رو بنداز تو دستش. -

 برم،یفرو م بیو تا دست در ج شومیمعذب م یکم



 :دیگویو آرام به مادرش م ستدیایم انیلیل

 آب به دست و صورتم هیمن برم  اوردنیتا شام رو ن -

 .بزنم

 " رضای" عل

 و هرچه ده امیتخت دراز کش یو حاال رو ته امرف حمام

 .دیآینم د،یایتا به اتاق ب شومیم منتظر

 شیو صدا رومیم ییرایو سمت پذ ستمیایم کالفه

 .کنمیم

 ؟یایخانوم، چرا نم انیلیل -

 را بغل شینشسته و زانوها ینفرها کیمبل  یرو

 .کرده

 :پرسدیم

 ام؟یکجا ب -

 .کنمیاتاق اشاره م به

 .میباش مارستانیب دیفردا ساعت نه با. یبخواب -

 شیچرا دلم برا دانمیکه نم ستیطور لحنش

 .سوزدیم

 اتاق بخوابم؟ یتو ام؟یکجا ب -



 ؟یپس قراره کجا بخواب -

 .کندیم سکوت

 همه یکه  یدر اتاق ستیحتماا راحت ن کنم،یم درکش

 نرگس بوده بخوابد. یبرا لشیوسا

 .کشدیتختش عذاب م یرو دیشا

 :پرسمیم

 ؟یهال راحتتر یتو -

 .دهدیاست که سر تکان م نیمنتظر هم انگار

 .یآره آره مرس -

 .گردمیو به اتاق برم کشمیپشت گردنم م یدست

 یو رو برمیم رونیو تشک دونفره و دو بالشت ب پتو

 .کنمیپهن م نیزم

 :میگویم

 نصفه شب شد. گه،یبخواب د ایب -

 :پرسدیم

 د؟یخوابیاتاق نم یشما مگه تو -

 و دهمیکه بالشتها را از هم فاصله م ده امکالفه ش جداا

 :میگویم



 در ضمن آدمخوار هم خوابم،یم نجای! من همریخ -

 .ستمین

 :دهدیم جواب

 هکمیفقط  د،یآقاس دیمنم نگفتم که شما آدمخوار هست -

 :دهمیحرفش را ادامه م خودم

 .یو معذب یکشیخجالت م دونم،یآره م -

 :شودیتلخ م زبانم

 دفعه زبون کیو اون  دنتیبه مدل لباس پوش -

 انیلیل یباش یایآدم خجالت خورهیکه نم درآوردنهات

 ؟یشیم نطوریا یرسیفقط به من که م خانوم،

 سرخ توانمیو روشن سالن هم م کیدر تار یحت

 .نمیاز شدت حرص را بب شدنش

 :توپدیکنترل شده م ییو با صدا کندیفوران م ناگهان

 واقعاا که براتون متاسفم! -

 حق ست،یشما ن قه ییطرز پوشش من باب سل چون

 د؟یرو هم قضاوت کن امیدرون یخلق و خو دیدار

 د؟یاینجوریا شهیهم

 و بعدم دیکنیظاهر قضاوت م یآدمها رو از رو یعنی



 و چهار بار یس یو روز دیستیمیرو به قبله وا دیریم

 د؟یکنیم سجده

 :میگویو م نمینشیم

 خانوم؟ یبافیم سمونیالالهاالهللا، شما چرا آسمون ر -

 زدم؟ یحرف نیهمچ من

 ندینشیو با فاصله از من م دیآیسمت تشک م یعصب

 :دیگویم و

 !رضاخانیدعلیس دیزد یحرف نیهمچ قاایبله، بله دق -

 .دهمیتکان م سر

 بود که نیمنظور من ا -

 و پتو کشدیو با فاصله دراز م کندیرا به من م پشتش

 حرفم انیم ریو از همان ز اندازدیسرش م یرو را

 :دیگویم

 حشیبه توض یازیمشخصه، نمنظور شما کامالا  -

 .ستین

 .شبخوش

 " انیلی" ل

 یرا به سخت میپلکها انیدر زدن، م یاپیپ یصدا با



 .کنمیم باز

 اطرافم را نگاه یکم یجیو با گ ستیآشنا ن میبرا مکان

 دمیجد خانه یکه در  آورمیم ادیو تازه به  کنمیم

 .هستم

 چرخانمیسر م زند،یهنوز دارد به در ضربه م یکس

 کندیرا نگاه م رونیب یاز چشم رضایدعلیس نمیبیم که

 :دیگویآرام رو به من م و

 پاشو پاشو -

 به هم یبه موها یو او دست کنمینگاهش م یسوال

 را راهنشیپ یه هاو تند تند دکم کشدیم ته اشخیر

 :دیگویو خطاب به شخص پشت در م بنددیم

 رسمیچندلحظه، االن م هی دیخانوم، ببخش ایلع -

 .خدمتتون

 مادر که یو با صدا کنمیو گنگ نگاهش م جیگ

 :دیگویم

 .نییپا دیایب نم،ییمن پا د،یعجله نکن آقاس -

 .نمینشیتشک م یو رو شودیکامالا باز م میچشمها

 :زنمیلب م متعجب



 کنه؟یم کاریچ نجایصبحه، مامانم ا میوا! هفت و ن -

 .کشمیم یبلند نیو ه ندینشیترس به جانم م ناگهان

 افتاده؟ یخاک بر سرم، اتفاق یوا -

 .کندیم یو تک خندها زندیرا تا م پتو

 نه، صبحونه آوردن. -

 .رودیباالتر م میابروها

 !ه؟ی! صبحونه؟! مگه پاتخت؟یچ -

 .اندازدیباال م شانه

 .گهیظاهراا هست د -

 دنیبه خواب دمیشد لیو با م کشمیم میبه چشمها یدست

 .جنگمیم

 زنم،یم میبه دست و رو یو آب رومیتوالت م به

 :دیگویم رضایدعلیو س کنمیرا شانه م میموها

 هم اومدن پشت در و اخانومیزشته لع م،یزودتر بر -

 .رفتن

 .میزنیو چندتقه به در م میرویم نییپا باهم

 یبا لبخند مانیمادرها نمیبیکه م میشویم داخل

 .کنندیو خوشحال نگاهمان م معنادار



 و بوسدیرا م گونه اممادر  کنم،یو سالم م رومیم جلو

 :میگویم متعجب

 گرویهمد شبی، ده هامامان دلت تنگ شد ،یمرس -

 .میدید

 :دیگویم آرام

 اون بود. یبوس برا نیا ،یعروس شد -

 داندیمادرم نم یطفلک دهم،یدهانم را فرو م آب

 م.شده بودمادر هم  یحت چ،یکه ه عروس

 :دیگویکه م رضایدعلیس یصدا با

 دست شما درد نکنه. اخانوم،یلع دیچه کرد -

 .چرخانمیصبحانه م ره یسمت سف رو

 .خنددیو م گذاردیم مشانه اخانوم دست پشت  حاج

 ،ن جانایلیل ایب رضا،یدعلیدست مادرزنت درد نکنه س -

 .یریجون بگ دیمادر با ایب

 .نمینشیم رضایدعلیسفره درست کنار س سر

 دست خوامیبه هوسم انداخته و م یپاچه بدجور کله

 :دیگویظرفش دراز کنم که مادر م سمت

 .انیلیفعالا نخور ل ستیبرات خوب ن یسرد -



 .کنمیباز م دهان

 آخه -

 :دیگویو م گذاردیرا مقابلم م یکاچ سه یخانم کا حاج

 برات خوبه عروس قشنگم. نیاالن ا -

 هم دست رضایدعلیکه س نمیبیو م افتمیسرفه م به

 را مهار کند. خنده اش دهانش گذاشته تا مقابل

 که با خودشان کردهاند. ییچه فکرها داندیم خدا

 :پرسدیم رضایدعلیس

 بابا رفتن حجره؟ -

 .زندیخانم لبخند م حاج

 یفردا کشهیخجالت م انیلیاتاقه، گفتم ل ینه، تو -

 سر صبحونه چشم تو چشم پدرشوهر بشه، سیشعرو

 !رونیب ادین

 یب یبا تعجب میهاه سرف انیو م پردیم میدر گلو یکاچ

 :میگویو اندازه م حد

 !؟یعروس -

 :خنددیم انمحاج خ

 .ستیکه فقط لباس تن کردن ن یعروس -



 و آرام پچ دهدیآب را به دستم م وانیل رضایدعلیس

 :زندیم

 !ه هانیآش نخورده و دهن سوخته ا -

 به حال ایمسخره بخندم  طیشرا نیبه ا دانمینم واقعاا

 کنم؟ هیگر خودم

 که رضایدعلیو با حرص به س دیآیبند م فه امسر

 از بناگوش و پاچه و زبان با نان سنگک یلقمها

 نگاه زد،یریو نمک م مویل شیکرده و رو درست

 .کنمیم

 :دیگویم انهیموذ یلبخند با

 .انخانومیلیل ستیشما خوب ن یبرا یکه سرد فیح -

 شیو با آرنج به پهلو رمیگیدندان م انیلبم را م پوست

 :کنمیو آهسته پچ پچ م زنمیم

 هاینمکبازیب نیاهل ا ادینم دتونیسف یبه موها -

 .رضایدعلیس دیباش

 و با چشم بردیدهانش م کیخنده لقمه را تا نزد با

 .کنمیم دنبالش

 :دیگویو م ردیگیو سمت من م خوردیآن را نم اما



 .دییبفرما -

 :میگویو م قاپمیگرفته و لقمه را از دستش م ده امخن

 جنتلمن!چه  -

 :دیگویم

 باهاش خفه ،یکردیواال اونطور که شما نگاه م -

 .شدمیم

 و البد دارند با کنندیبا لبخند نگاهمان م مانیمادرها

 شب قبلمان نیریکه خاطرات ش کنندیفکر م خودشان

 !میکنیمرور م را

 صبحانه را جمع کنم که حاج خانم ره یسف خواهمیم

 :دیگویو م شودیم مانعم

 چرا تو؟ کنه،یجمع م رضایدعلیس -

 کش یاو با لبخند رود،یکه به آشپزخانه م رضایدعلیس

 :دیگویآرام م آمده

 تنده، آره مادر؟ هکمی یدعلیس شیآت -

 و ادامه خنددیم زیکه ر شودیباز م مهین دهانم

 :دهدیم

 چندماهه تک و تنهاست، حق داره، یخب بچم طفل -



 !دمیدوش حمومتونو شن یدوبار صدا شبید

 نمانده تا از یزیدرحال سوختن هستند و چ میهاه گون

 فرو نیخجالت مقابل مادرم آب شوم و در زم شدت

 .بروم

 :زنمیم لب

 انوم، ماحاج خنه  -

 و کوبدیم شانه ام یو رو خنددیم بندد،یم چشم

 :دیگویم

 میبا هم مادر، من که نگفتم چرا، از قد دیخوش باش -

 بکن! یبکن، هزار یحالل گفتن

 هم تنم را کبارشیتصور  ست؟یچ گریبار د هزار

 .لرزاندیم

 :دیگویاز عرق شده که مامان م سیتنم خ تمام

 .انیلیل میخجالت نکش، ماام زن -

 بهت فشار اومده که رنگتم انقدر یلیحتماا خ الهی رمیبم

 !دهیپر

 :کندیم دییخانم هم تا حاج

 شده. دیسف بچه امآره  -



 .چونمیرو بپ یدعلیگوش س شدیروم م کاش

 و کنمیصورتم هم فلج شده و تنها تشکر م عضالت

 :دیگویو م ستیکه حاج خانم دست بردار ن ستمیایم

 دختر قشنگم، دردت به سرم. ایباهاش راه ب -

 منظورش از راه آمدن با پسرش، راه آمدن با مطمئنم

 .ستین اخالقش

 آش نخورده و دهان سوخته. رضا،یدعلیقول س به

 !میشد یگرفتار

 .میبرو مارستانیتا به ب میشدها آماده

 را ته امرا داخل آن گذاش لشینوزاد که وسا ساک

 .دارمیبرم

 دارم و هم اضطراب. هیجان هم

 :دیگویم رضایعل دیس

 .رمیخودم م ا،یاگر سختته ن -

 .کنمیچپ نگاهش م چپ

 یو رانندگ دیرو بغل کن یآهان، اونوقت قراره َمهد -

 د؟یکن

 را از دستم رشیو ساک و کر کندیدراز م دست



 .ردیگیم

 .میپس بر -

 :میگویم

 زنگ بزنم. هیلحظه،  هی دیصبر کن -

 در روزیکه د یو من با دختر کندینگاهم م کنجکاو

 .رمیگیم تماس مزده بودبا او حرف  هیآتل

 :دیگویمتعجب م کنمیرا که قطع م تماس

 ؟یچ یبرا لمبرداریف -

 لمیف هی شه،یپس فردا بزرگ م یآقا َمهد نکهیا یبرا -

 داشته باشه حداقل. مارستانشیب صیترخ از

 .زندیم لبخند

 باشه ممنونم. -

 .دهمیلبخند پاسخش را م با

 و از تصور ندمانیبیم نگیدر پارک رحسنیدمیس حاج

 .کشمیبکند، خجالت م یممکن است چه فکر نکهیا

 :دیگویبه پسرش م رو

 خدا به همراهتون. دیبر -

 .ارنیب گهیدو ساعت د یکیگوسفند رو تا  گفتم



 .دیخودتون و شازده پسر هم باش مواظب

 ره امدله م،یشویم کترینزد مارستانیبه ب هرچه

 .شودیم شتریب

 که از حاال به بعد به دوش یبزرگ تیبه مسئول فکر

 یمادر خوب شیبرا توانمیم ایآ نکهیفکر به ا دارم،

 از پدرش یادیز زیهنوز چ نکهینه، فکر به ا ای باشم

 .ختهیذهنم را به هم ر دانم،ینم

 .میرویو به بخش نوزادان م میشویم مارستانیب داخل

 .میمانیم یمنتظر پزشک َمهدNICUاز بخش   رونیب

 که اوضاعش کامالا دهدیم نانیاطم یو وقت دیآیم

 را امضا کرده، داخل صشیترخ گه یاست و بر نرمال

 .میرویم

 به وضوح دچار لرزش شده. میپاها

 پشت سرمان است. لمبرداریف دختر

 ینیریش به یبزرگ بر لب، جع یبا لبخند رضایعل دیس

 .دهدیم یپرستار ستگاهیبه ا را

 را نشانه یو رد انگشتش که تخت میرویهم داخل م با

 :دیگویو م کنمیرا دنبال م گرفته



 اوناهاش. -

 دیبا پوست سف زیآن پسر کوچک، آن موجود ر دنید با

 یپرپشت مشک یکه باز است و موها ییچشمها و

 و شودیسرش، ناگهان هرچه ترس داشتم دود م یرو

 .رودیهوا م به

 ضعف ده اشکوچک مشت ش یدستها یبرا دلم

 .رودیم

 .رومیو جلو م دهدیرا تکان م شیپاها

 به من یچه توان و قدرت کبارهیخداوند به  دانمینم

 که کاردیاز او را در قلبم م یو چه عشق دهدیم

 .ده امکر دایپ جرات

 .دارمشیو آرام از داخل تخت برم برمیجلو م دست

 اما دهدیمادر نم ریش یبو امیدوست داشتن طفلک

 .دهدیم یپاک یبو

 شده. سیخ میچشمها یچه زمان فهممینم

 :میگویلرزان آرام م ییصدا با

 .زدلمیپسر قشنگم، عز -

 که با لبخند نگاهمان چرخانمیم رضایدعلیسمت س رو



 .کندیرا پاک م شیو اشکها کندیم

 :زنمیلب م

 کوچولو. یخونه آقا َمهد میبر گهید -

 " رضای" عل

 یشکستن کیرا مثل  یور َمهدچه طهست که  حواسم

 .کندیم جا به جا فیظر

 شیبر تن کوچکش برا شیکه پوشاندن لباسها نمیبیم

 شیپ نه یصح دنیچرا از د دانمیاست اما نم سخت

 عمق شتریو لبخندم هرلحظه ب برمیلذت م میرو

 .ردیگیم

 که دیآیخوشم م له اشکلنجار رفتن آرام و با حوص از

 .کنمیو کمکش نم رومینم جلو

 کند. ده اشتا آما کشدیطول م یکم

 و آوردشیم کمیو آرام نزد خواباندشیم ریکر در

 :دیگویم

 .میمنو بغل کن بر ییبابا -

 را ریو بعد کر کنمیسرخش نگاه م یبه چشمها یکم

 .رمیگیدستش م از



 و دنبالمان شودیخودش م نیهم سوار ماش لمبرداریف

 .دیآیم

 اما حواسم به آنها هم هست و با خودم کنمیم یرانندگ

 که االن نرگس کنارم بود و باهم شدیچه م کنمیم فکر

 .میبردیرا به خانه م پسرمان

 هم ساکت است. انیلیل

 .ررضاستیام الیاو هم غرق در خ حتماا

 مهم میکنیفکر م یو چه کس زیمن و او به چه چ نکهیا

 و حاال ستیگرید زیچ قتیاست که حق نیمهم ا ست،ین

 .ررضاینرگس هست و نه ام نه

شده از من و او  لیما تشک ره یسه نف یخانواده حاال

 و

مهد  .ستیََ

 بلند یمهد َیه یگر یکه صدا میخانها یکهاینزد

 .شودیم

 و البته من شودیور هول مچه طکه  نمیبیوضوح م به

 بدتر از او. هم

 :دیگویم مضطرب



 میبرس دیکنار لطفاا، نه نه، تندتر بر دیبزن دیآقا س -

 .خونه

 :میگویآرامش کنم که م خواهمیم

 تند برم، نترس تونمیشده، نم کیتراف ادیبارون م -

 گرسنهست. دینشده شا یزیچ

 ابانیخ شیه یرا به حا نیو ماش زنمیم راهنما

 .کشانمیم

 گرسنه یادیز ایپسر کوچکم اوج گرفته، گو یه هایگر

 .شده

 و میرا باز کن ریکر یکمربندها میکنیم یهم سع با

 .مشیاوریب رونیب

 .کندینگاهم م انیلیل

 درست کنم. ریتا ش دیبغلش کن -

 طیشرا نیاما انگار از ا کشمشیبه آغوش م یآرام به

 .شودیکه ساکت نم دیآینم خوشش

 و در زدیریم شهیآبجوش را از فالسک در ش انیلیل

 .کندیرا باز م ریش یقوط

 :نالدیو م لرزدیم یاز استرس و کالفگ شیصدا



 .شهیخنک م ریآبش جوشه، د -

 !زندیم هیگر ریز یدر کمال ناباور و

 ور ازچه ط دانمیکدامشان را ساکت کنم و نم دانمینم

 :میگویو م پردیم دهانم

 نکن. هیدورت بگردم خانوم، شما گر -

 چنان سر انیلیو ل پردیخودم هم باال م یابروها یحت

 گردنش را یتق تق رگها یکه صدا ردیگیم باال

 .شنومیم

مهد  از ان یزیچ چکدامیهمچنان ناآرام است و ه یََ

 .میآوریهم نم یبه رو ممله

 :میگویو م رمیگیم انیلیسمت ل یدستمال

 ؟یکن هیکردن بچه گر هیقراره با هر گر -

 .دهدیبه چپ و راست تکان م سر

 کنم. یکه نتونم براش مادر ترسمینه من فقط، فقط م -

 :میگویو م دهمیرا تکان م پسرکم

 .یتونیم گمیکه م یپرسیاگر از من م -

 رشیساکتش کنه تا ش هکمیهم پستونکش رو بده  حاال

 بشه. خنک



 کندیم یبدخلق یکم گذارم،یرا به دهانش م پستونک

 .کندیبغلش م انیلیو ل شودیباالخره ساکت م اما

 .میخانها کینزد میگویو م رمیگیپدر تماس م با

 را سمتم رشیکر نیداخل ماش انیلیل میرسیم یوقت

 :دیگویو م ردیگیم

 .ارمیمن ساکش رو م دشیاریشما ب -

 :دیگویو م کنمینگاهش م یسوال

 حاج آقا و حاج خانوم دوست داشته باشن دیشا -

 .ینه من نامادر ننیبغل پسرشون بب یرو تو نوشون

 اما االن وقت صحبت شودیدر هم م میابروها یلحظها

 .ستیمورد ن نیدر ا کردن

 اسفند منتظر یه یمادر با پا نمیبیو م شومیم ادهیپ

 یواقع یپس از مدتها لبخند شیلبها یو رو ستادهیا

 .نشسته

 :دیگویقصاب است و م یکنار اکبر آقا پدر

 قدمش مبارک باباجان. -

 فکر انیلیچهقدر خوب که ل نمیبیم کنمیکه فکر م حاال

 لحظات نیآورده تا ا لمبرداریرا کرده و ف زیچ همه



 شود. ثبت

 و مادر هم با اشک و خنده برندیرا سر م گوسفند

 .چرخاندیدور سر پسر کوچک و نا آرامم م اسفند

 .ردیگیرا از سر م هیگر یو َمهد میرویم باال

 توانمینم ندیبیاما م شودیباز هم دستپاچه م انیلیل

 و دودیکنم که فوراا سمتم م یآرام کردنش کار یبرا

 :دیگویم

 به من، حتماا هنوز گشنهست. دشیبد -

 .زندیرا پس م شهیکرده و ش لج

 آن یبه رو میخواهیو نم میکنینگاهش م دهیترس هردو

 .میهست تجربهیو ب یکه تا چه حد ناش میاوریب یگرید

 :دیگویو م شودیداخل خانه م مادر

 گل پسر چشه. نیا نمیبده من بب -

 :میگویشده م هول

 .خورهینم ریگشنشه، ش -

 :دیگویو م خنددیبا آرامش م مادر

 و دیگرمشه طفل معصوم، انقدر لباس گرم تنش کرد -

 کالفه شده. دش،یچوندیپتو پ یال



 و سر تکان کندیم جا به جاهردومان  انیرا م نگاهش

 .دهدیم

 تو خونه انقدر لباس ادیشما خودتون خوشتون م -

 د؟ینفس بکش دیکه نتون دیبپوش

 نمیبیو تا م کندیم دادیب انیلیدر صورت ل اضطراب

 رمیگیدستش را م ست،یمشغول آرام کردن َمهد مادر

 .برمشیبه بهت و خجالتش، سمت اتاق م توجهیب و

 " انیلیل "

 گرفته و یبه همان اندازه که مهرش در قلبم جا درست

 .ده امحضورش خوشحالم، وحشت هم کر از

 کرد و من نتوانستم آرامش کنم، اعصابم را هیگر نکهیا

 کرده. متشنج

 نوزاد و کیور قرار است از پس چه ط نکهیا از

 .ده امیترس میایمختلفش برب یحالتها

 ست؟یبفهمم مشکلش چ ورچه ط

 چنان به مغزم حملهور شده کهوی یافکار منف نیا تمام

 بلند یبا صدا دمیکشیاگر از حاج خانم خجالت نم که

 یناگهان نیعلت ا کی دیشا دانم،ینم. زدمیم هیگر ریز



 ماهانه و بر هم کلیاطر سبه خهم  ختنمیهم ر بر

 که نه دانمیرا م نیباشد، اما ا میهورمونها یختگیر

 خود یرا، که دوست دارم حت ده اممع اتیمحتو فقط

 .اورمیرا هم باال ب ده اممع

 اما ستادهیمادرش ا یبه روهم مثل من رو رضایعل دیس

 و ساعدم در دیآیسمتم م یچه زمان فهممینم ناگهان

 .شودیم ریاس دستش

 متعجبم و هم خجالتزده. هم

 :میگویدستم را جدا کنم و آرام م کنمیم تالش

 د؟یگرفت ینجوریوا چرا من رو ا د،یولم کن دیآقا س -

 کنار در اتاق کند،یکمتر م یانگشتانش را کم فشار

 .کندیو با چشم و ابرو اشاره م ستدیایم

 برو تو. -

 .بنددیو در را م شودیهم داخل م خودش

 سمت در بسته میمردمکها یلحظها یبرا نکهیا دیشا

 دست بلعمیبزاق دهانم را م دهیو ترس رودیم شده

 قلبم و عرق کردن وانهوارید یباشد اما تپشها خودم

 .ستین یاریاخت میدستها کف



 و دانمیدگرگون شدنم را نم نیخودم هم علت ا یحت

 .فهممینم

 در شیبعد هم ابروها یو کم کندینگاهم م رضایدعلیس

 و هم فکش منقبض. شودیم هم

 روم،یقدم عقبتر م کیکه  دیآیقدم جلوتر م کی

 حد و اندازه در یو با تعجب ب زندیم پوزخند

 :دیگویم ش،یصدا

 حالت خوبه؟ -

 در نگاه یزیچه چ دانمیو نم کنمینگاهش م فقط

 :دیگویکه م ندیبیم امیلعنت

 عجب! عجب! -

 :میگویو م کشمیم ده امکر خی یشانیبه پ یدست

 .رونیمن برم ب شهیحاج خانوم، اگر م یزشته جلو -

 سد شدنم یو دستش را برا شودیم ظتریغل شیاخمها

 هیو کنا پرمیکه از جا م کوبدیم وارید یرو چنان

 :زندیم

 شما نگران حاج خانم نباش، مادر من از خداش هم -

 .میکه با هم تنها بش هست



 کارت دارم. سایوا

 قلبم به یتپشها یو حاال مطمئنم صدا گزمیم لب

 :دیگویم یو عصب رسدیاو هم م گوش

 ترست بهم بده تا قانع بشم دختر نیا یبرا لیدل هی -

 ابوذر. حاج

 :میگویو م دیآیباال م ینفسم هم به سخت کنمیم حس

 دا.به خ دونمینم -

 درد. َیم چشم

 نخور. یقسم الک -

 .ندینشیم سینه ام سه یقف یرو دستم

 هویچرا  دونمیمن خودم هم نم د،یس ستین یالک -

 :دیگویو م ردیگیمقابل صورتم م دست

 بذار بهت بگم. دونم،یخب من م -

 رو به اون رو نیاز ا هویکه در اتاق رو بستم،  من

 .یشد

 که از تنها شدن باهام یدیاز من د یزیاالن چ تا

 ؟یترسیم

 و کندیکه سوالش را دوباره تکرار م میگوینم یزیچ



 :زنمیآرام لب م من

 نه. -

 .شودیم شتریب شیصدا تیعصبان

 کنم، غلطه؟ اشتباهه؟ یکار هیفرضاا که من بخوام  -

 فم؟یاَخ و پ من

 :میگویو عاجزانه م اندازمیباال م سر

 نه. د،ینه آقا س -

 و ردیگیرا م انه امو او محکم چ اندازمیم نییپا سر

 در کندیو مجبورم م آوردیرا باال م صورتم

 :دیگوینگاه کنم و م شیچشمها

 اتاق تا ازت بپرسم یتو یایب خواستمیمن فقط م -

 ؟یکردن بچه هول شد هیگر هیبا  یچ یبرا

 اما تو یتا آروم بش میبا هم حرف بزن خواستمیم فقط

 بلند هق بزنم، یتلنگرم تا با صدا کیمنتظر  انگار

 و برمیم شیو خودم دست پ شودیروان م میاشکها

 مانیدستها ینگاهش متعجب رو رم،یگیرا م دستش

 :نالمیو م زنمیو هق م ندینشیم

 رضایعل دیآقا س -



 :دهدیو جواب م شودیم جادیا شینرمش در صدا یکم

 جانم؟ -

 .شومیآرامتر م دهد،یکه جواب م آرام

 کنارتون بودم و امروز از شبید د،یگیشما درست م -

 دونمیچرا، فقط م دونمینم دم،یشدن باهاتون ترس تنها

 .ختمیبه هم ر یلیخ که

 !کنمیهم بله، دارم سکته م یمهد َیترسم برا درمورد

 هیدلم  هویتا خونه،  مارستانیاز ب فاصله ی نیهم یتو

 شد که به قول مامانم انگار دارن توش َرخت یطور

 .شورنیم

 دلشوره و استرس چنگ انداخت به قلبم. هوی

 که اگر کنمیم یمنف یمثل احمقها دارم فکرها یه

 اگر خودش ؟یداغ بدم بهش و دهنش بسوزه چ ریش

 و ییدستشو یکنه و من ببرمش تو فیکث ادیز رو

 ؟یبشورمش و از دستم ُسر بخوره چ بخوام

 ؟یچ ادیگلوش و نفسش بند ب یبپره تو ریش اگر

 دستش در کنمیرو عوض م س هاشدارم لبا یوقت اگر

 ؟یچ بره



 .دیآقاس کنهیاگر ها داره خلم م نیاگر اگر اگر، ا اگر

 .دیکنیشما هم دعوام م بعد

 :دیگویو م کندیم یتکخندها

 هی نمیبیم شمیم یفقط عصب کنم،یمن دعوات نم -

 که یکنیبا من رفتار م یطور

 :دیگویو م آورمیو سرم را باال م کندیم مکث

 از رونیکه، مو و گردنت ب نجاستیا بیشآخه جال -

 از من حجاب یخونه دار یو بعد تو رونهیب خونه

 !یریگیم

 عادت کنم دنتیقراره به طرز لباس پوش یگیمن م به

 تا صبح کاله یخونه، از حموم اومد یتو شبیاما د و

 سرت بود و باز هم جالبه که صبح هم یرو یحولها

 .یشال سرت کرد نییپا میصبحونه اومد یبرا که

 :دیگویکه م گزمیم لب

 مسخرهست تا جالب. شتریالبته ب -

 رو بذاره کنار. زیآدم همه چ ییهویخب سخته  -

 :پرسدیو م کندیتنگ م چشم

 من بود هم، باز سخت بود؟ یجا گهینفر د کیاگر  -



 :دهمیجواب م صادقانه

 راستش، راستش نه! -

 :دهمیو ادامه م کندینگاهم م یسوال

 از همه خجالت شتریاز شما، ب ایدن یفکر کنم تو -

 !کشمیم

 :دیگویو م کندینگاهم م همچنان

 بگو که بگنجه! شما سرکار خانوم، به یزیچ هیآخه  -

 و ییجویمن رو خوب م یشش هفت تا وقتش

 ؟یکشیکنار معدهات! حاال از من خجالت م یذاریم

 ا؟یدن یاز همه تو شتریب

 و به خنده کنمیرا پاک م میو من هم اشکها خنددیم

 :میگویو م افتمیم

 نیاز ا یاز همون اول که عضو د،یآقاس گمیم یجد -

 بداخالق ییجورا هیبودن و  یشدم، جد خونواده

 !کردیمن رو معذب م بودنتون

 :دیگویم نهیبه س دست

 بداخالقم؟ -

 :میگویدر مهارش دارم م یکه سع یخندها با



 .هکمی دیایعصب -

 .کشدیم شیموها نیب دست

 چکسیه یجلو یکه نخوا شهیباعث م نیآهان پس ا -

 جز من؟ یریبگ حجاب

 :میگویو م کنمیم ینچ

 حس هی دها،یطرح کرد یسوال ستیبابا، شما هم ب یا -

 دارم. یکه باهاتون رودرواس هیهطوری ه،یدرون

 که سکوت را میمانیهمانطور مقابل هم م یکم

 :دیگویو م شکندیم

 اما خجالت رو بذار کنار خب؟ -

 :دیگویکه خودش م دخمینم یجواب

 شرعاا و عرفاا هم زن م،یکنیم یباهم زندگ میما دار -

 .میشیشوهر محسوب م و

 یعنیکه  ندینشیپشتم م ی رهیآن عرق سرد به ت دوباره

 حرف به کجا قرار است برسد؟ نیا از

 :دهدیادامه م یجد کامالا

 .هیواقع یزندگ ان،یلیل ستین و سلایر لمیف -

 درسته. م،یهردو همسر از دست داد ما



 .میگهایحاال کنار همد اما

 یحاج خانم نگاه معنادار روم،یم رونیاتاق که ب از

 . اندازدیم سمتم

 را از وانشیو رو به او که ل رومیآشپزخانه م داخل

 :میگویبا حرص م کند،یپر م آب

 که انگار کننیبه من نگاه م یطور هیحاج خانوم  -

 .دهدیو سر تکان م زندیخنده م ریز

 نگاه کردن که یبه من هم همونطور قاایآره مادر دق -

 !میکردیمعاشقه م میاتاق داشت یما تو انگار

 :میگویم یصورتم رنگ لبو شده و حرص مطمئنم

 !دیآقا س -

 :شودیگشادتر م لبخندش

 مادر رو کیاالن بده دل  شن،یمادر خوشحال م -

 م؟یکرد شاد

 .رومیم رونیو ب کنمیچپ نگاهش م چپ

مهد  در آغوش حاج خانم آرام است. یََ

 ره اشیباز است و دوست دارم ساعتها خ شیچشمها

 .شوم



 :دیگویخانم م حاج

 دورت بگردم عروس گهیکنه د هیگر دیبا بچه -

 .قشنگم

 که نداره طفل معصوم. زبون

 جاش ایگشنهست  ایکرد، اصالا نترس،  یناآروم اگر

 ایو  کنهیگوشاش درد م ایدلدرد داره  ای فه،یکث

 .گرمشه

 و گذاردشیو با لبخند در آغوشم م رومیم جلو

 :دیگویم

 تنت عادت کنه. یپسرتو بذار به بو ریبگ -

 نییپا یکه به من نسبتش داده، دلم ُهر یتیمالک از

 .زدیریم

 .رودیو دلم ضعف م آوردیرا به درد م میگلو بغض

 پسر من، امانت نرگس. پسرم،

 یایدرشت و مشک یبا چشمها رضایدعلیمن و س پسر

 پدرش است، به صورتم زل یچشمها هیدرست شب که

 دهمیفشار م سینه ام قفسه یو تن کوچکش را به  زده

 و



 :زنمیم پچ

 دوست دارم آقا خوشگله. -

 :دیگویو آرام م ستدیایکنارم م رضایعل دیس

 پسر پدرسوخته. نیمنه ا هیشب -

 :دهمیو جواب م کنمیرا جمع م لبخندم

 خوشگله. یاما َمهد -

 .خنددیهم م او

 درسته؟ ،یکنیم فیاز من تعر یدرواقع دار -

 .اندازمیباال م سر

 .دیریبه خودتون نگ د،یمن با شما نبودم س -

 مرد کوچولو بودم. نیا با

 :دیگویکنار گوشم م آرام

 خجالت رو بذار کنار و تو گمیم یمن ه -

 .کنمیو نگاهش م چرخانمیم سر

 ؟یمن چ -

 .سوزاندیگوشم را م لهینفسش ال یداغ

 نینامحرمتر گه،یسرته! آره د یشال لعنت نیهنوز ا -

 فقط منم! نامحرما



* 

 :دیگویو م ستدیایم رضایدعلیو س میرا خوردها ناهار

 سر بزنم و هیبرم حجره  دیبا من ندار یاگر کار -

 .امیب

 فونیزنگ آ یجوابش را نداده که با صدا یکس هنوز

 .شودیدوخته م توریان به مانهمه م نگاه

 " رضای" عل

 بلکه ستم،یخاله پشت در نه تنها خوشحال ن دنید از

 هم هستم. ناراحت

 .رسندیبه نظر نم یهم به نظر راض هیفقط من، بق نه

 :دیگویم پدر

 باز کن باباجان. ،یمهمون پشت دره عل -

 را پشت سرم انیلیل چرخم،یو م کنمیرا که باز م در

 :دیگویو م دهیکه باز هم رنگش پر نمیبیم

 لطفاا. دیریرو شما بگ یمهد َ-

 شیکه در صدا یو با التماس کنمینگاهش م رهیخ

 :دیگویم ختهیر

 بغل من یتو ادیخوششون ن دیشا گه،ید دیریبگ -



 .ننشیبب

 :غرمیم یعصب

 .یهم زد نیماش یحرف مزخرف رو تو نیا -

 !یایچون نامادر ننشیبغلت نب یپدر و مادرم تو که

 تکرارش نکن. گهید اما

 :دهدیجواب م مظلومانه

 نکهیاز ا گمیم اد،یخب خالتون از من خوششون نم -

 .شنیبغلم باشه ناراحت م یتو نوشون

 :میگویو م بندمیم پلک

 نده تیاهم هیبچه رو خودت نگهدار، انقدر به نظر بق -

 .لطفاا

 :میگویم تریکه عصب کندینگاهم م هنوزم

 باش یمثل بچه گربه بهم زل نزن، همون ماده ببر -

 به حمله کردن. کنهیشروع م ییهوی که

 را که خاله پشت سرم گفته را ییه هااوی خواهمیم

 کنم. فراموش

 میلبها یهم رو یاجبار یاندک لبخند کنمیم یسع

 .بنشانم



 که از پله نمیبیکنم و خاله و نگار را م یرا باز م در

 .ندیآیباال م ها

 :دیگویم تیو با شکا دهدیسالمم را پاسخ م خاله

 ایپاشو ب یگفتیم یزدیزنگ م هی دینبا رضایعل دیس -

 آوردم؟ مارستانینوهات و از ب نجایا

 اومدم؟یم دیبا خودم

 .کنمیدست به داخل خانه اشاره م با

 م،یکه تعارف کن دیستین بهی، غره جانخال دییبفرما -

 خودتونه. خونه ی

 و آن ستدیایمقابلم م یو نگار با دسته گل شودیم داخل

 :دیگویو م ردیگیسمتم م را

 و برکت باشه ریمبارک باشه پسرخاله، قدمش پر خ -

 .براتون

 مادر نداره اما شما یو طفلک ستینرگس ن یآبج درسته

 .دیشیفوقالعاده م یبابا هی براش

 آرامتر ییکوتاه است و او با صدا یپاسخم تشکر تنها

 :دهدیم ادامه

 خواهرم یبرا رینظیهمسر ب هیهمونطور که  -



 .دیبود

 در هم میاخمها فش،یخوشحال شدن از تعر یابه ج

 کرده و رییتغ شیاز بعد فوت نرگس رفتارها. شودیم

 من باشد. لیکه باب م ستین یزیاصالا چ نیا

 و خاله بدون گذاردیم هیگر یهم بنا یلحظه َمهد نیهم

 :توپدیرا بدهد، به او م انیلیپاسخ سالم ل نکهیا

 زد هوی یکرد کارشیچ ،یشبچمو، کشت نمیبده بب -

 ه؟یگر ریز

 واقعاا عذاب دهنده است، انیلیمات و مبهوت شدن ل نیا

 و دیایبه خودش ب دیدارم محکم تکانش بدهم شا دوست

 آژانس ریکه آنطور مقابل مد یانیلیهمان ل بشود

 بود. ستادهیا ییمایهواپ

 از دانمیرو به خاله که نم دهیبر دهیفقط آرام و بر اما

 :دیگویدل شده م اهیانقدر س یزمان چه

 .گهینکردم، خب بچهست د ریشدا من، من کابه خ -

 :دهدیادامه م انیلیاخم رو به ل با

 که بلد یدختر هی ینه زنبابا، وقت خوادیبچه مادر م -



 بچه یجا  ادیخودشو جمع کنه م یدست و پا ستین

 من،

 نیزبونم هم یمادر و مظلوم ب یب بچه ی نیا وضع

 .گهید شهیم

 کندیجواب بدهم، پدر رو به من اشاره م خواهمیم تا

 انیلیخروج روح از تن ل توانمیسکوت کنم و من م که

 حس کنم. را

 :دیگویم پدر

 نیمحبوبه خانوم؟ ا کننینم هیگر گهید یه هامگه بچ -

 د؟یگیشما م هیمنطق چ یب یحرفا

 :دهدیو جواب م دیآینم کوتاه

 یورچه طبچه رو  یدیند زنه؟ی گمیم راهیمگه ب -

 ؟ده بودکر بغل

 ؟یاگه دست و پاش بشکنه چ فه،یظر بچه

 اهیس هیبه کجاش فشار اومده که از گر ستین معلوم

 .شده

 م،یگوینم یزیبه احترام پدر و مادر است که چ فقط

 آنقدر چرت و مزخرف است که شیحرفها وگرنه



 را باال ببرم. میو مثل خودش صدا اورمیطاقت ب نتوانم

 :دیگویم ظیکه تا االن سکوت کرده، با غ مادر

 ساکتش کن یبچه ساکت کن یخواهر حاال شما که بلد -

 .یکبود شد انقدر دم گوشش داد زد گه،ید

 :دیگویو م کندیدرشت م چشم

 وا، من داد زدم؟ -

 خوبه. یلیواال، خ خوبه

 صدا دار یو پوزخند کندیم انیلیاشاره به ل ریتحق با

 .زندیم

 به یزیمبادا چ دیکنیم وریشهه! همتون طرفدا -

 خانوم خانوما بر بخوره. یقبا جیتر

 که یمن، دست گلت درد نکنه، نسبت خون خواهر

 حرمت سن یحت چ،یمادرزن پسرت بودنمم که ه چ،یه

 ؟یداریدختره نگه نم نیسال منم جلو ا و

 یرا آنقدر محکم رو امیانگشت اشاره و وسط دو

 هر لحظه پوستشان کنده کنمیکه حس م کشمیم میلبها

 .شودیم

 :میگویسکوت کنم که م توانمینم گرید



 .انهیلیدختره اسم داره، اسمش هم ل نیخاله جان ا -

 باهاش مشکل ای ادیخوشتون نم یکیشما از  نکهیا

 که ستیاصالا درست ن ،یگهاید زیهر چ ایو  دیدار

 .دیکن یتو روش باهاش بدرفتار نطوریا

 اما لطفاا شما هم حرمت نگه میداریحرمت نگه م ما

 .دیدار

 و نگار کندیباز نگاه م مهین یمتعجب و با دهان خاله

 :دیگویم

 یطرفدار ینطوریا دیپسرخاله واقعاا شما االن دار -

 از شما اصالا انتظار نداشتم! اصالا د؟یکنیم ازش

 از دلتون یباور کنم که مهر نرگس سر سوزن تونمینم

 خواهر یتونسته باشه جا شونیرفته باشه و ا رونیب

 !رهیرو بگ من

 ور امکان داره؟چه ط! آخه فهممینم ااصال

 :میگوینگاهش کنم در جوابش م نکهیا بدون

 و فهممیکه من خودم م نیهم ،یبفهم دیشما نبا -

 کاریخودم و پسرم چ یکه دارم با زندگ دونمیم

 .کنهیم تیکفا کنمیم



 که با نمیبیو م افتدیم انیلیبه ل یلحظها یبرا نگاهم

 .کندینگاهم م یقدردان

 مایتا پدر با ا مانمیمنتظر نم گریو د دارمیرا برم کتم

 :میگویاشاره مانع رفتنم شود و م و

 با اجازه من حجره کار دارم، خداحافظ. -

 " انیلی" ل

 .ردیگیآرام م یکم دلم

 خوشحالم که محبوبه خانم کشم،یم یراحت نفس

 هیاز ده پانزده ثان شتریب امیرا بسته اما خوشحال دهانش

 :دیگویو م بردیرا باال م شیکه صدا کشدینم طول

 منظورم ینه نامادر خوادیبچه مادر م گمیم یوقت -

 !ه هانیا

 :دیگویو م کندیم یبه پشت مهد یاشارها

 کرده و فیجاشو کث یاز ک ستیبچه معلوم ن نیا -

 که نم زده. یعوضش نکرد انقدر

 ندارم چون اصالا فکر یشو پاک یبه نجس یکار حاال

 سرت بشه! نکنم

 ؟یچسبوند ؟یکاشت گن؟یم یکه چ ییاون ناخونا از



 ؟یکرد کاریچ

 اعتقاد و سررشته زایچ نیمعلومه که تو ا قشنگ

 !یندار

 پوستش نازکه. سوزهیبچه پاش م اما

 تریعصب شود،یکه از دهانش خارج م یهر کلمها با

 .شومیم

 :دهدیم ادامه

 نچ نچ نچ! خدا بهت عقل بده. -

 و حاج خانوم دیگویحسن ال اله اال هللا م ریم دیس حاج

 انهیموذ ،یو نگار به طرز چندش آور گزدیم لب

 .خنددیم

 و ردیگیسمتم م کندیم هیرا که گر یخانم مهد محبوبه

 :دیگویم یدستور یلحن با

 بچمو، باسنش کباب شد. نمیببر بشورش بب -

 نه؟ ای یبشور یهست بلد

 جرات رضایدعلیاز جواب س رم،یگیرا م یمهد

 :میگویکه م ته امگرف

 کرده، انقدر فیاالن که اومده بغل شما جاش رو کث -



 که نم زده. دیو اونورش کرد نوریا هم

 قبل از اومدن شما تازه من عوضش کرده بودم چون

 .دیبله بلدم نگران نباش. جاش خشک بود و

 و سمت اتاق کنمینازک م یخودش هم پشت چشم مثل

 .رومیم

 .ده اماسترس ش ریهم درگ باز

 باز هم کنمیحاج خانم را صدا کنم اما فکر م خواهمیم

 و خودم با هر کندینثارم م یهایخانم تکه و کنا محبوبه

 و با کمک خوابانمشیکه شده م یو بدبخت یسخت

 .کنمیم زشیمرطوب تم دستمال

 اریبس اتیعمل کیاو آرام شده و من اما انگار از  حاال

 .ته امبرگش سخت

 از آن همه زخم زبان زدن باالخره زحمت را کم پس

 .روندیکنند و م یم

 را بر یو ساک مهد اندازمیبه ساعت م ینگاه

 پا و آن پا نیا یباال بروم اما کم خواهمیم دارم،یم

 .کنمیم

 طفل نیبدون حضور حاج خانم با ا نکهیاز ا ترسمیم



 تنها باشم. کوچک

 ریتا به خودم مسلط شوم و کر کشمیم قینفس عم چند

 بردارم. را

 :دیگویو م شودیخانم متوجهم م حاج

 شام درست کنم. خوامیدخترم؟ من م یریکجا م -

 :دهمیو جواب م زنمیم یلبخند

 هی یحاج خانوم دست شما درد نکنه درسته که تو -

 من ینطوریکه ا شهیاما خب نم میهست ساختمون

 مزاحم شما باشم. مه اشه

 :دیگویو م کندیم اخم

 ؟یکنیتعارف م یشام بذارم دار خوامیخب من م -

 ه؟یچ گهید مزاحمت

 .دهمیتکان م سر

 .کنمینه من اصالا تعارف نم -

 یو بچه دار دیجد طیبرم باال تا به خونه و شرا دیبا

 کنم. عادت

 وابسته به شما ییجورا هیباشم  نجایبخوام دائم ا نکهیا

 .گهید شهیو خب سخت م شمیم



 :دیگویو م زندیم لبخند

 .ارمیبراتون م کنمیپس برو باال من غذا درست م -

 که یاز دفاع یقدردان یاست که برا نیا قتیحق

 یکم خواهمیاز من کرده م خاله اشمقابل  رضایدعلیس

 :پرسمیجبران کنم که از حاج خانم م شیبرا

 .کنمیدست گلتون درد نکنه، خودم درست م -

 دیس عالقه یمورد  یغذا دیلطفاا بهم بگ شهیم فقط

 ه؟یچ رضایعل

 .کندینگاهم م طنتیش با

 از شوهرت. یکن یدلبر یخوایپس م -

 :دیگویو م زندیم یلبخند

 ایاز همه لوب شتریاما ب خورهیم یهمه چ یعل دیس -

 .یرازیدوست داره با دوغ و ساالد ش پلو

 ؟ینش تیباال تا تو با بچه اذ ارمیمن درست کنم ب مادر

 شام درست یو اصرارش برا نیشهمه مهربا نیا

 و کنمیرا دوست دارم اما باز هم مخالفت م کردن

 :میگویم

 قربونتون برم. کنمینه من درست م -



 :دهمیو ادامه م خندمیم

 اگر. شناسهیدستپخت شما رو که م دیآخه آقاس -

 و ارمیکرد و نتونستم غذا آماده کنم م هیگر یمهد

 .نییپا ذارمشیم

 شما درد نکنه. دست

 ماندنم. یاصرار کند برا شتریکه ب مانمینم شتریب و

 ریم دیو از او وحاج س دارمیرا برم ریو کر ساک

 گوسفند است یکه مشغول تکه کردن گوشتها حسن

 از خواب. رومیرا باال م ه هاو پل کنمیم یخداحافظ

 شوم. یو خودم مشغول م کنمیاستفاده م یمهد َبودن

 .کنمیپلو را آماده م ایلوب یانیم مواد

 و به زمیریم دنیرا هم در آب در حال جوش برنج

 که از صبح یهنوز همان شال نمیبیم میآیکه م خودم

 سر داشتم را به سر دارم. به

 .ردیگیم ده امخن

 حجاب یبرا گرید یجاها د،یگویراست م رضایدعلیس

 اما در خانه میو نداشتن با هم بحث و جدل دار داشتن

 چرا هنوز از سر برنداشتمش. دانمینم



 یکه هنوز غرق در خواب است نگاه یمهد به

 که آرام گرفته. کنمیو خدا را شکر م اندازمیم

 و ساالد را آماده، به اتاق کنمیپلو را که دم م ایلوب

 .رومیم

 کیکه به قول او باالخره خجالتها را از  دیآینم بدم

 .میکنار بگذار ییجا

 .کنمیو با اتو صافشان م کنمیرا باز م میموها

 انیو از م دهمیرنگ و لعاب م یصورتم کم به

 با قد نود را یکه با خودم آوردم شلوار ییلباسها

 را یزرد رنگ شرتیو چشمم آن ت کنمیم انتخاب

 باز است. یادیز قه اشیکه  رودیم نشانه

 یو صدا پوشمیو م دارمیاما آن را هم بر م مرددم

 .شنومیدر قفل را م دیکل دنیچرخ

 .اندازمیم نهیبه خودم در آ ینگاه

 .کندیمعذبم م قه امیبودن  باز

 شرتیبا ت خواهمیو م شومیم مانیپش دنشیپوش از

 و با دو کشمیم قیعم یکنم اما نفس ضشیتعو یگرید

 .رومیم رونیاز اتاق ب یدل



 در دستانش هست و سمت آشپزخانه وهیم یلونهاینا

 .رودیم

 :میگویم یوقت

 دینباش سالم خسته -

 .ردیگیباال م سر

 سالم سالمت با -

 که نگاهش ماسدیانگار حرف در دهانش م دنمیبا د اما

 که کنج سمت راست لبش باال نمیبیو م شودیم ره امیخ

 :دیگویم طنتیو با ش دهدیو سر تکان م رودیم

 امروزم کارساز بوده. یحتهایکه نص نمیبیم -

 و نگاه ردیگیم ده امو خن دودیپوستم م ریز خون

 :دهمیو جواب م دزدمیم

 هی دیکج نره با هاینگاه بعض نکهیا یبرا گهید -

 .دیانجام داد آقا س یاقدامات

 .خنددیم

 ریدرمورد چشم و دل س شتریباشه ب ادمیالالهاالهللا،  -

 بشه و یخونه حرف بزنم بلکه فرج یمرد تو نشدن

 چیمن در هم پ یو ناخواسته معده خوردیرا م حرفش



 .آوردیو باز هم استرس به قلبم هجوم م خوردیم

 من را سمت خودش نکهیا یاو تعمداا برا کنمیم حس

 :دیگویم بکشاند

 ؟یریرو بگ نهایا یایخانوم از کت و کول افتادم، نم -

 و چرخانمیم انه اشمرد بتیصورت و ه یرو نگاه

 .رومیو جلو م زنمیم لبخند

 اما کنمیدراز م ه هاسیو دست سمت ک شومیخم م یکم

 .کشدیرا عقب م شیدستها

 گرفته، زیشچرا با میتا بگو رمیگیکه باال م سر

 طنتشیپرش یو رد مردمکها افتدیبه چشمش م چشمم

 که میه هانیس یانیبه خط م رسمیم رم،یگیکه م را

 !داستیپ کامل

 :دیگویکه م کشمیرا عقب م قه امیو  ستمیایم راست

 ؟یکنیم نیبابا، چرا همچ یا -

 :میگویو م رمیگیرا از دستش م ه هاویم یدلخور با

 .کنمهایلباسم رو عوض م رمیم دینگاه کن -

 .زندیخنده م ریز

 .نمیتا من بب یدیمگه نپوش -



 :میگویم یحرص

 !دیآقا س -

 یدلم برا دهد،یکه م یو با جواب دیآیکش م لبخندش

 .لرزدیلحظه م کی

 جان دلم؟ -

 .دهمینم یو جواب کنمیمکث م یکم

 و مشغول کنمیم یخال ییظرفشو نکیرا در س ه هاویم

 .شومیم شستنشان

 :دیگویو م دیآیسرم داخل م پشت

 شما. یراه انداخت ییهوم، چه بو -

 :زندیو لب م داردیقابلمه را برم در

 بابا، من اصالا فکر نیآفر ن،یرو بب اپلویرخ لوب -

 .یبلد باش یآشپز کردمینم

 :میگویو متعجب م چرخمیم سمتش

 اونوقت؟چرا  -

 .اندازدیباال م شانه

 خب. اومدیبهت نم -

 " رضای" عل



 خانه آمده نیبه ا انیلیکه ل یهفته از روز کی

 .گذردیم

 همان شب در م،یکه به هم داشت یحالت نیکترینزد

 بود. آشپزخانه

 کنمیرا کم م نمانیب فاصله ی یهربار که کم نمیبیم

 تا از کنارم فرار کند. ستیدنبال بهانها ورچه ط

 انمانیم یکرده، درست است هنوز عالقها فه امکال

 شکل یبرا ستیاو حاضر ن اینگرفته اما گو شکل

 بکند. یکمک و تالش گرفتنش

 کند،یبه تن م دهیپوش یآن شب به بعد، لباسها از

 که از ییبلند، شلوارها ینهایآست پ،یک یه هاقی

 بلندتر است! نیشرویب یشلوارها

 در ذهنم هم سخت است اما یحت میبرا اعترافش

 حس حسادتم را دهد،یکه به پسرم نشان م یعالقها

 !کندیم ختهیبرانگ

 و البته که مطمئنم قصد دارد ستیتوجهش به َمهد دائم

 خودش را سرگرم او نشان دهد که مجبور نطوریا

 با من وقت بگذراند. یلیخ نشود



 گذاردیم زیم یپسرم را رو شده ی یخال ریش شیشه ی

 انه اشبا ناز و نوازش و قربان صدقه سر ش و

 .زندیش ضربه مشانه او آرام به  گذاردشیم

 و سکوت رمیزبان را بگ یجلو نیاز ا شتریب توانمینم

 :میگویکه م کنم

 ؟یشینم تیاذ -

 .کندینگاهم م یسوال

 :زنمیم هیکنا

 .پهیک یلیخ قهاتیآخه  ده؟یبهت دست نم یحس خفگ -

 و آرام کندیبحث کردن و جواب دادن امتناع م از

 :دیگویم

 حاج خانوم بهتر نییپا رمیم کنه،یدلش درد م یمهد َ-

 آرومش کنن. توننیم

 .شودیدر هم م میابروها

 که ساکته. نیا -

 :دیگویو م ستددیایم

 معلومه داره شه،یصورتش قرمز م زنه،ینق م -

 .ادیفشار م بهش



 یو َمهد پردیو او از جا م برمیباال م یرا کم میصدا

 .زندیم هیگر ریز

 یکردنها یدور نیا ایحرف من االن دلدرد بچهست  -

 از جواب دادن؟ یریچرا طفره م تو؟

 .دهدیرا در آغوشش تکان م یو مهد زندینفس م نفس

 نکن. هیگر زدلم،یجانم عز -

 :توپدیم کنمینگاهش م ظیرو به من که با غ و

 .دیچتونه؟ بچه ترس د؟یزنیچرا داد م -

 بلندتر. نباریا زنم،یهم داد م باز

 تو؟ ایمن چمه  -

 یو همانطور که عصب ردیگیاوج م یمهد َیه هایگر

 :دیگویکه آرام م شنومیم کند،یم نگاهم

 !شعوریب یوحش -

 .رومیو دنبالش م رودیاتاق م سمت

 حرفام تموم نشده. سایوا -

 :توپدیو م چرخدیم سمتم

 .دهیبچه ترس -

 .برمیجلو م دست



 .یبدش به من، الزم نکرده ساکتش کن -

 .بردیو دست عقب م نمیبیرا در نگاهش م ترس

 .دیتونیشما نم ست،یالزم ن -

 .میسایبر هم م دندان

 .انیلیبدش به من ل -

 حد ممکن نگه داشته تا کنار نینترییرا در پا شیصدا

 که دارد یبلند صحبت نکند و با تمام خشم یمهد َگوش

 :دهدیم جواب

 نیکه وسط بحث ا ستیعروسک ن د،یبچهست آقاس -

 .میبه اون دستش کن دست

 اما االن م،یزنیم دیداشت یهر حرف امیم بخوابونمش

 .کنمیخواهش م دینگ یزیچ

 گر ُتیاز عصبان یوقت نکهیاز ا د،یآیخودم بدم م از

 تن صدا و رفتارم یرو یکنترل توانمینم رمیگیم

 باشم. داشته

 پسرم است تا دنینگران ترس شتریاو ب نکهیا از

 !خودم

 به دو کنم که کهیباز  خواهمیو م کنمیمشت م دست



 و در را شودیم یداخل اتاق َمهد کند،ینم صبر

 .بنددیم

 .خورمیآب سرد م وانیو دو ل رومیآشپزخانه م به

 و با بندمیو پلک م کوبمیم نتیکاب یرا رو میدستها

 نیا یه هایمن قصد محکم کردن پا کنم،یفکر م خودم

 کردن و یرا دارم اما اوست که درحال دور یزندگ

 گرفتن است. فاصله

 " انیلی" ل

 و آرام چسبانمیکوچکش را به صورت خودم م نه یگو

 .خوانمیم ییالال شیبرا

 زود آرام یلیخ نکاریبا ا ده امیچندروز فهم نیا

 .شودیم

 چم و خم َکردمیکه فکرش را م یزیاز چ زودتر

 به دستم آمده. یبچهدار

 من من یو بغض پنجه به گلو رودیبه خواب م او

 فرو ره امرا در حنج زشیت یو چنگالها کشدیم

 .کندیم

 .کندیم امیآنطور سرم داد زده عصب نکهیا



 و دوست داشتم یده بودکوچک خانه در آغوشم ترس طفل

 بکوبم. تشبی نزاکبر فرق سر پدر  محکم

 حق داشته باشد. دیشا کنم،یفکر م اما

 یهفته را عمداا از او دور کی نیدارم که ا قبول

 !ده امکر

 از ریشبعد آن شب که مثالا تالش کردم طرفدا از

 کوچک یرا جبران کنم و قدم خاله اشدر برابر  خودم

 .ده امیبردارم، ترس ارتباط نیا یبرا

 نه، اما حاال وحشتم دم،یترسینم شتریپ نکهیا نه

 شده! شتریب

 یلیو دل ده اموحشت ز کشم،یفقط خجالت نم گرید حاال

 .کنمینم دایپ شیبرا

 نیشکل نگرفته ا انمانیم یچون عالقها دیشا دانم،ینم

 گرفته. یروحم را به باز حس

 .کنمیبا او احساس معذب بودن م یادیچون ز دیشا

 را انتخاب زیعلت هرچه که هست، من راه گر اما

 دارم یو سع کنمیبه تن م دهیپوش ی! لباسهاده امکر

 دانمیاختصاص بدهم اما نم یروز وقتم را به مهد تمام



 بروم. شیپ وهیش نیبا ا توانمیم یک تا

 .خوابانمشیگهواره م در

 و با همان اندازمیبه صورت معصومش م ینگاه

 .زنمیآزاردهنده لبخند م بغض

 از او من را یچندروز قبل، فکر نگهدار نیهم تا

 شده، غه امبه دغد لیکه تبد یزیاما حاال چ ترساندیم

 کنار پدرش است. بودنم

 .ستادهیزده به کانتر ا هیو او تک رومیم رونیاتاق ب از

 :دیگویم یو با کجخلق کندیچشم نگاهم م گوشه ی با

 کارت دارم. نیبش ایب -

 و او نمینشیم کند،یهال اشاره م نییپا یهایراحت به

 سر تیو با جد ندینشیم میبه رورو په یکانا یرو هم

 :دیگویو م رودیمطلب م اصل

 ؟یرفتار و حرکات ادامه بد نیبه ا یخوایم یتا ک -

 .زنمیرا به ندانستن م خودم

 د؟یکدوم رفتار و حرکت آقا س -

 دوباره کنمیحس م نکهیو به محض ا کندیباز م دهان

 :میگویداد بزند م خواهدیم



 .دیحرف بزن دیتونی! آروم هم مسیه -

 :دیگویو م کشدیم شیموها انیم یدست

 به اون راه؟ یزنیخودتو م ید خب برا چ -

 :دیگویکه م کنمینگاهش م رهیخ

 ان؟یلیل یکنیم یازم دور یچرا دار -

 ضربان گرفته و میاست که قلبم در گلو نیا قتیحق

 به یفرار کنم تا جواب شیچشمها شیدارم از پ دوست

 :میگویو م کنمیندهم اما ظاهرم را حفظ م سوالش

 رییما تغ ارتباط یتو یزیچ کنمیمن که فکر نم -

 .دیباشه آقا س کرده

 صدادار است. پوزخندش

 :دیگویو م اندازدیپا م یپا رو دهد،یم هیتک

 وجود نداشته که یزیاصالا چ ،یگیآره راست م -

 کنه. یرییتغ بخواد

 یرفتار کرد یهفته رو طور کی نیتمام ا نکهیا جز

 انگار من اصالا وجود ندارم. که

 :دهمیم جواب

 دیآقاس دینیبب -



 :پردیحرفم م انیم تیعصبان با

 اسم من یکه حت نیجمع بستنت، هم نیهم نیهم ن،یبب -

 .کنهیم امیداره روان ،یزنیصدا نم رو

 باهات حرف نزدم؟ نگفتم تعارف و خجالت رو من

 کنار؟ بذار

 خطا یبرا یگفت یکه به شوخ یخودت نبود اصالا

 کرد؟ یاقدام هی دیبا ایچشم بعض نرفتن

 ؟یبعدش چ اما

 که انگار من صرفاا یکنیبرخورد م یطور تو

 هستم و بس. همخونهات

 .کنمینگاه م تشیصورت سرخ شده از عصبان به

 :دهدیتا او حرف بزند و ادامه م میگوینم یزیچ

 قبل زدم رو هفته یکه  ییواقعاا الزمه تمام حرفها -

 تکرار کنم؟ دوباره

 و کنج کنمیرا با شلوارم پاک م میکف دستها عرق

 .گزمیرا م لبم

 براش یتو هم دار ام،یاگر من پدر َمهد ان،یلیل -

 .یکنیم یمادر



 به اسم زن و شوهر با میخونه دار نیسقف ا ریز اگر

 .میرو محکم کن یزندگ یه هایپا دیبا میکنیم یزندگ هم

 یبه سمت خودت، دار ریمس هیباز گذاشتن  یابه ج تو

 .یکنیرو مسدود م یراه هر

 :میگویلرزان م ییصدا با

 !ترسمیداشتنمون، م ارتباطمن، من از  د،یآقا س -

 :دیگویو م کندینگاهم م یکم

 .یباشه، حق دار -

 سرم را به چپ و راست تکان ه هاوانیمن مثل د اما

 و به وضوح برجسته شدن و نبض زدن رگ دهمیم

 .نمیبیرا م نیششایپ کنار

 .کشدیم قینفس عم چند

 خوددار باشد و با صدا و کندیم یاست سع مشخص

 :دیگویکنترل شده م یلحن

 نه اصالا تنها ایمشاور؟  شیپ میباهم بر یخوایم -

 .برو

 سکوت است. پاسخم

 .ندینشیکنارم م دیآیو م ستدیایم



 ؟یدرمورد ترست حرف بزن یخوایم -

 :دهمیو جواب م دهمیم رونیب ینفس

 دیمن قبالا هم بهتون گفتم آقاس -

 :کندینگاهم م یشاک

 !دینچ! باز گفت آقا س -

 کمرنگ یو لبخند ردیگیم ده امخن تشیعصبان از

 .زنمیم

 بگم؟ یخب چ -

 .کندینگاهم م رهیخ

 باشه. رضایفکر کنم اسمم عل -

 .رمیگیرا از سر م حرفم

 قبل هم گفتم که عه یمن دف رضا،یعل دیس دینیبب -

 هیمن با  ست،یاما مسئله فقط خجالت ن کشم،یم خجالت

 و چه هیچ دونمیشدم که خودم هم نم زیگالو یترس

 امیب یحاال چهجور کنم،یو اصالا درکش نم هیشکل

 خودم هم ناشناختهست با شما یکه برا یزیچ درمورد

 بزنم؟ حرف

 :زنمیمن لب م



 !دیای نیب شیپ رقابلیغ یلیشما خ -

 .کندینگاهم م یسوال

 و االن دیبود یعصبان شیپ دقیقه یآخه تا چند -

 :دیگویم آرام

 که خودم رو کنترل کنم کنمیم یاالن فقط دارم سع -

 .امیهنوزم عصب وگرنه

 قیکه سر انگشتانش به پوست سرم تزر یحس از

 .بندمیناخواسته چشم م کند،یم

 :دیگویم

 یاتاق َمهد یشبها تو ر،یحداقل ازم فاصله نگ -

 ،یهال سر جات بخواب یتو یایم یوقت ای نخواب،

 رو شش فرسخ از من دورتر نذار. بالشتت

 آه خندم،یو آرام م گزمیبسته، لب م یهمان چشمها با

 . کشدیم

 خنده داره؟ -

 .کنمیباز م چشم

 .دیببخش -

 .انیلیقانون بذارم ل هی خوامیم -



 :پرسمیم

 ؟یچ -

 ممنوع. ینجوریا یلباسها دنیپوش -

 قبوله. -

 حاال برو عوضش کن. خوبه، پس -

 و من میهست زمانیآم صلح طیروز است که در شرا دو

 برخورد کنم و به قول یکه عاد کنمیتالشم را م همه ی

 را شش فرسخ نکنم. نمانیب فاصله ی رضا،یدعلیس

 شده ما شیجمعه است و حاال که هوا گرگ و م صبح

 و در خانه میکنیرا دست به دست م داریب یمهد َهنوز

 دارد و دنیاما پسر کوچولو نه قصد خواب میچرخانیم

 قصد دست برداشتن از نقنق کردن را. نه

 از میچشمها کهیگذاشتمش و درحال شانه ام سر

 و برمشیطول هال را راه م سوزدیم یخوابیب

 :میگویم

 یآخه؟ چ یآقاخوشگله، چرا خواب ندار زدلم،یعز -

 ؟یزنیکه نق م شده

 نگاهم یشمشک یبا چشمها نمیبیو م آورمشیم جلو



 نکهیو از ا مکدیو انگشت شستش را محکم م کندیم

 هیگر ریکه دوباره ز ستیناراض ده امکر توقف

 .زندیم

 :دیگویو م ستدیایم رضایعل دیس

 بخواب. هکمیبچه پررو رو، برو  نیبدش بغل من ا -

 و کنمیم بیشخوایسرخ شده از ب یبه چشمها نگاه

مهد  .گذارمیرا در آغوشش م یََ

 ده امکه پهن کر یتشک یو من رو بردیرا راه م یمهد

 :دیگویکه م شنومیو م نمینشیم

 شده. یاومده خونه بغل یپدرسوخته از وقت نیا -

 .زنمیم لبخند

 یسه ماه تو یطفل گه،ینداره بچهست د یبیع -

 نبوده نازش رو بکشه، بغلش یبوده کس مارستانیب

 .میخریخودمون غرغراشم به جون م میکنیم

 و ردیگیخودش م یبه رورا رو یمهد صورت

 :دیگویم

 !ه هااریپسرم؟ مامانت داره لوس بارت م ینیبیم -

 شودیباعث م کند،یکه من را مادر او خطاب م نیا



 چرا که خجالت ردیتمام وجودم را فرا بگ بیعج یحس

 یمادر برا کلمه یاز  رضایعل دیمقابل س دمیکشیم

 استفاده کنم. یخودم با مهد نسبت

 یشاک رضایدعلیو س نیریبغض ش کی، ده امکر بغض

 :دهدیادامه م یبه َمهد رو

 بقیه ی یدونیم ؟یشب جمعه بود آقا َمهد یدونیم -

 و ما گذروننیم یورچه طشب رو  نیمعموالا ا مردم

 م؟یگذروند یچهجور

 رو بدون که نیخب، ا یول یندون یزیبهتره چ البته

 فرصت درخشان به هی دیشا یشما خواب بود اگر

 !یدادیم ییو بابا یمامان

 .کندیو نگاهم م زنمیخنده م ریز

 حرفه که شما به بچه نیآخه ا رضا،یدعلیوا! س -

 د؟یزنیم

 :دیگویم یساختگ یو با تعجب کندیم نگاهم

 شب نیدر مورد ا یزیمگه شما هم چ ،یوا یا -

 یاطالع کردمیخانوم؟ من فکر نم انیلیل یدونیم

 .یباش داشته



 :دیگویکه م شودیم شتریب ده امخن

 .خورمیحرص م شترینخند خانوم نخند، ب -

 ور جراتچه طچرا و  دانمیو نم سوزدیم شیبرا دلم

 :میگویکه م کنمیم دایپ

 باشه! د،یکه خواب یخب، خب َمهد -

 :پرسدیم دهیباال پر یابروها با

 باشه؟ یچ -

 :میگویو م اندازمیم نییپا نگاه

 !دیدونیهمون که خودتون م گه،یهمون د -

 به یزده، ساعت از شش صبح گذشته که َمهد آفتاب

 او را در گهواره رضایدعلیو س رودیم خواب

 .گذاردیم

 پتو دراز ریو کنار من که ز دیآیم م،یخستها هردو

 .کشدیدراز م ،ده امیکش

 .شودیم شتریقلبم ب یتپشها ناگهان

 :دیگویم طنتیش با

 بود؟ یچ ها،یگفت یزیچ هی -

 .میبخواب دیکه خواب یمهد َمیخستها یلیگفتم خ -



 قلبم را ننده یضربان کر ک کنمیو تالش م خندمیم آرام

 .رمیبگ دهینشن

 " رضای" عل

 ناهار به ه،یزیآوردن جه یبرا خانواده اشاست  قرار

 .ندیایما ب خانه

 اتاقخواب را که متعلق به نرگس بوده را جمع لیوسا

 .میببر هیریتا به خ میکردها

 است که واقعاا از نیا قتیمشغول است و حق فکرم

 آمد، ناراحتم. شیپ انیلیل یکه برا یحالت

 کنار من بودن باعث شد آنطور دگرگون نکهیا فکر

 و فشارش افت کند و اوردیآنطور که باال ب شود،

 .زدیریبد شود، اعصابم را بر هم م حالش

 درکش کنم و دینبوده و با یحالت عمد نیخب ا اما

 مثل صبح تظاهر به درک کردن بکنم توانمیم دانمینم

 نه! ای

 یور قرار است سر و سامانچه طآشفته است که  فکرم

 .میبده یزندگ نیا به

 انیلیرا نگه داشته و ل یما آمده و مهد خانه یبه  مادر



 .کندیرا آماده م غذا

 و کنمیدر را باز م شنوم،یرا م ونیبوق کام یصدا

 استقبال کنم. خانواده اشتا از  رومیم نییپا

 لیاز وسا یلیفرش و پرده خ ش،یآرا زیم تخت،کمد،

 را که آوردهاند را به کمک کارگر و لهراسب گرید

 .میآوریم باال

 .میظهر مشغول هست یکهاینزد تا

 به یوقت یبیکه به طرز عج ستیمهد ریدرگ انیلیل

 انیلی! انگار به لکندیم یقراریب رودیمادر م آغوش

 وابسته شده. هیاز بق شتریب

 را یو لوازم میبریم رونیرا از خانه ب یمیقد لیوسا

 .میکنیآنها م نیگزیبا خودشان آوردهاند را جا که

 مانده. یباق نتهایدر کاب لیجا دادن وسا فقط

 :دیگویم انیلیکه مادرش به ل شنومیم

 .دیاستفاده کن یمبارکتون باشه به خوش -

 :دهدیادامه م و

 مادر خداروشکر ماشاهللا هزار ماشاهللا خوب -

 .ه هاراه افتاد یبچه دار یتو دستت



 بچه هی یکه تو بتون کردمیمن اصالا فکر نم تشیراست

 .یانقدر خوب نگه دار رو

 :دیگویرو به مادر من م یبا لبخند و

 یخوشگل هم برا وه ین هیانشاهللا کم کم وقتشه که  -

 کوچولو بشه هم یمهد َیکه هم همباز ارنیب ایبه دن ما

 .مینوه داشتهباش میخب ما هم دوست دار نکهیا

 .ردیگیدست رو به آسمان م مادر

 انشاهللا. -

 :پرسدیخانم م ایلع

 حاج خانوم جون؟ نهیریش یلینوه خ -

 یو جواب م کشدیپسرم م یبه سر پرمو یدست مادر

 :دهد

 .الهیدورش بگردم . یلیآره خ -

 :دیگویخانم باز م ایلع

 مادر زود دست به کار شو. انیلیل -

 رنگ به رنگ شدن توانمیفاصله هم م نیهم از

 :دیگویم تیو آرام با شکا نمیاو را بب صورت

 ا مامان! -



 و دیآیبدهد، سمتم م یگریتا جواب د ستدیاینم و

 :دیگویم

 من سفره رو بندازم. د،یرو نگه دار یمهد َ-

 :میگویاست و م دهیصورتش هنوز هم پر رنگ

 هنوز حالت بده؟ -

 نکهیهم ا دمیهم درست نخواب ،یلینه خ -

 را امینزدن، باز هم دلخور شین یتالشم برا رغمیعل

 :میگویو م آورمیزبان م به

 و شهیچندشت م امیم کتینزد یآهان فکر کنم وقت -

 و یبگ شهینم روت

 :زندیحرفم پچ م نیب یناراحت با

 درکم یلیکه انگار خ دیکنیرفتار م یاولش طور -

 .دیزنیزخم زبون م یو بعدش ه دیکنیم

 د؟یکشیهرجا که نتونستم عقب م دیکه گفت دینبود شما

 :میگویم تیجد با

 و من عق یشدیم کیاگر تو هم به من نزد دیشا -

 ازت متنفرم. یکردیفکر م زدمیم

 :دزددیم نگاه



 فقط ستم،یمن از شما متنفر ن -

 ؟یفقط چ -

 :دیگویم آرام

 لطفاا. دیسفره رو بنداز دیبر -

 از خواندن نماز صبح، پدر و مادر را به فرودگاه بعد

 .برمیم مهرآباد

 پروازشان مشهد است. مقصد

 :دیگویم پدر

 م،ینرفت یارتیسفر ز ررضایاز بعد فوت ام -

 .میکه قسمتمون شد بر خداروشکر

 :دیگویو م ردیگیادامه حرفش را م مادر

 .میاستخون سبک کن هی میآره بر -

 زن و یهوا میستیمدت که ن نیمادر، تو ا یعل دیس

 رو داشته باش، مواظبشون باش. بچت

 ای ترسهیساختمون م یتنها تو انیلیل ینیبیهم م اگر

 یبچه سختشه، به هر حال ممکنه خسته بشه و َمهد با

 حاج ابوذر. خونه یکنه، ببرش چند روز بذارش  تشیاذ

 .ازنماندیبه مادر م ینگاه نهیداخل آ از



 راحت، چشم. التونیخ -

 و خرمیاز رساندن پدر و مادر نان سنگک تازه م بعد

 .رومیخانه م سمت

 .کنمیو صبحانه را آماده م شومیداخل م آرام

 صبح به خاطر یها یکیرا که باز هم تا نزد انیلیل

 .کنمیم داریمانده بود را ب داریب یمهد

 و زندیم یمن لبخند دنیو با د کندیباز م چشم

 :دیگویم

 سالم. -

 .ریبه خسالم صبح -

 یو ک دیرفت یشما ک دمیمن اصالا نفهم دیببخش -

 کنم یخداحافظ نییپا امیب خواستمیمثالا م د،یاومد

 .باهاشون

 :میگویم

 .یبود دارینداره شما تا صبح ب یبیع -

 من صبحونه آماده کردم. رونیب ایب

 :دیگویو م پردیباال م شیابروها

 کارها نیشما از ا رضایدعلیس دیبابا شرمنده کرد یا -



 د؟یکنیم هم

 و جواب ردیگیدستم را م کنم،یسمتش دراز م دست

 :دهمیم

 چرا که نه؟ -

 :میگویبه او م میخوریرا که باهم م صبحانه

 مادرت و بعد برم؟ خونه یبرسونمت  یخوایم -

 :دهدیم جواب

 شم،یم تیاذ دمیخونه هستم اگر د ینه من با مهد-

 .رمیم رمیگیم آژانس

 :میگویم

 باشه فقط لطفاا به آژانس بانوان زنگ بزن. -

 :دیگویو م کندیمتعجب نگاهم م یکم

 داره؟ یچه فرق -

 :دهمیم جواب

 !گهید گمیداره که من دارم م یفرق هیحتماا  -

 :زنمیو دوباره لب م دیگوینم یزیچ

 دنبالت امیب ریبا خودم تماس بگ ای یبر یخوایاگر م -

 با آژانس بانوان برو. ای



 :دهدیتکان م سر

 فیتکل نییمن تع ی! اگر قراره برادیبد دل یلیشما خ -

 حیبرم، ترج یو با ک یور برم و با چچه طکه  دیکن

 خونه باشم. یتو دمیم

 :نیگویم یو با کج خلق کنمیخودش لج م مثل

 خونه. یبمون تو ،یهرطور راحت -

 که آمدند ییهایو مشغول مشتر رومیحجره م سمت

 .هستم

 و رمیبگ انیلیبا ل یتماس خواهمیظهر شده، م کینزد

 نه. ایدر خانه مرتب است  زیهمه چ بپرسم

 .ته امجا گذاش زمیم یرا رو یگوش

 که یکس دنیو با د رومیم زیحجره سمت م یانتها از

 .شومیمتعجب م ستاده،یا میبه رورو

 :دیگویم فیظر ییو او با صدا اندازمیم نییپا نگاه

 خدا قوت. د،یسالم پسر خاله، خسته نباش -

 .کنمیتعجب م یادیآمده، ز نجایا نکهیا از

 :دهمیم جواب

 نگار خانوم؟ دیداشت یطرفا کار نیسالم، ا کیعل -



 د؟یدار اجیاحت یزیچ

 و او با شودیکه در دست دارد جمع م یبه سبد حواسم

 :دیگویمشهود است م شیکه در صدا یخندها

 نه من فقط غذا آوردم براتون. -

 :دهمیجواب م متعجب

 .دیممنون لطف کرد یلیخ -

 خودش لب باز ست،یکه بپرسم علتش چ نیاز ا شیپ

 :دیگویو م کندیم

 ستین یرفتن مشهد من گفتم کس خاله اینامامان گفت  -

 شد که گفتم براتون نیا گهیغذا درست کنه د براتون

 !دینمون ناهاریب ارمیب غذا

 که در هم گره کرده ام سرم را باال ییابروها با

 :دهمیو جواب م کنمیو نگاهش نم رمیگیم

 غذا میاوالا که من و پدر هم که هر روز حجره هست -

 هیبازار هست ته یکه تو یرستوران نیاز هم رو

 چندتا نجایما ا ستمینفر ن کیچون فقط من  میکنیم

 .میهم دار کارگر

 ست؟یخونه ن یگفته کس یک یثان در



 من خونه هستن. همسر

 رودیاعصابم م یکه رو یکند و با عشوها یم مکث

 :دیگویم

 غذا درست کردن هم بلدن؟ شونیمگه ا -

 یهایتا کنا کنمیدارم خودم را کنترل م یادیز واقعاا

 نثارش نکنم. شدارین

 شترینه ب بندم،یو پلک م دهمیبر هم فشار م دندان

 :میگویسکوت کنم که م توانمینم

 بلد باشن؟ دیچرا نبا -

 که خودم هم در مورد ستیطرز فکر نیا هرچند

 حرف را نیداشتم اما نگار حق به زبان آوردن ا انیلیل

 .ندارد

 :دیگویخجالت باشد م ای یمانیدر لحنش پش نکهیا بدون

 شونیپسرخاله، ا گهید دیدونیخب خودتون بهتر م -

 به قر و فرشون برسن شتریعادت دارن ب نکهیا مثل

 !یو آشپز یخونه و بچهدار یکارها تا

 زیم شیشه ی یرا آنقدر محکم رو ده اممشت ش دست

 بلند میتق تق انگشتها یکه صدا دهمیفشار م امیچوب



 .شودیم

 :میگویو م کنمینم نگاهش

 ستین یظاهر کار درست یقضاوت آدمها از رو -

 خانوم. نگار

 و دهدیابله و نفهم است که ادامه م یادیاو ز اما

 :پرسدیم

 بلدن؟ یحاال بچهدار -

 شیصدا یکه چاشن یایکه با نگران دهمینم یجواب

 :دیگویم کرده

 کار نده دستمون! خواهرم دیتو رو خدا پسرخاله، بگ -

 سر ییخروار خاکه، بال هی ریجوون مرگ شد و ز که

 .ارهین بچه اش

 :دیگویکه م دهمیم رونینفسم را ب یعصب

 من و یبرا دینرگس هست یهایادگاری یشما و َمهد -

 .مامان

 :میگویصحبت کوتاه کند م نکهیا یبرا بندم،یم پلک

 دیندار یاگر کار د،یشما لطف دار -

 :دیگویو م بردیرا م حرفم



 سرتون رو درد آوردم. دیببخش -

 راستش

 :دهدیو ادامه م کندیم مکث

 هکمیهم که شده،  یاطر َمهدبه خمن به مامان گفتم  -

 .میکن کتریرو به هم نزد هاارتباط

 باهم. میو آمد کن رفت

 :دهدیو ادامه م دهمیسر تکان م تنها

 دادم که شما و اون خانوم رو پاگشا شنهادیپ یحت -

 !میکن

 اون خانوم اسم دارن نگار خانوم. -

 .دیگویروز روشن است که دروغ م مثل

 .کندیم یمکث

 خانوم. انیلیهمون ل -

 تونهینم د،یشناسیمامان رو که م ه جانپسرخال یول

 نرگس تحمل کنه. یرو جا یکس

 تا به حال یاز ک ست؟یغهایچه ص گرید ه جانپسرخال

 ؟ده اماو ش جان

 ه امبگو، قدم خودش و نو رضایدعلیمامان گفت به س -



 ادیناهار ب ایجفت چشمام، هرروز خواست شام  یرو

 اما بدون زنش! نجایا

 :میگویدرحال انفجارم و م تیاز شدت عصبان عمالا

 و دیممنون، سالم من رو هم به خاله برسون یلیخ -

 یاگر کس زه،یگوشواره هم عز زهیاگر گوش عز دیبگ

 همسرم رو هم بخواد. دیرو بخواد، با یمهد َای من

 .امیکه تنها ب ستمین مجرد

 آخه -

 :کنمیرا قطع م حرفش

 غذا رو رد نیادر ضمن به احترام خالهست که  -

 نیا گهیلطفاا د د،یزحمت کش د،یآورد نباریا کنم،ینم

 .دیرو نکن کار

 به همراهتون نگار خانوم. خدا

 و بدون بلند کردن سرم هم کنمیدست به در اشاره م با

 دهم. صیشدن صورتش را تشخ زانیآو توانمیم

 " انیلی" ل

 انگار عادت کرده کند،یم یبدقلق یکوچکمان کم پسر

 .ندیساعت از روز مادربزرگش را بب نیا در



 پوشکش را کنم،یآماده م شیبرا ریش برمش،یم راه

 شکمش را به روش حاج خانم ماساژ کنم،یم عوض

 .زندیاما باز هم نق م دهمیم

 است. دهیفا یخواباندش ب یبرا تالشم

 به صورتش، نوازشش رهیو خ کشمشیآغوش م در

 :میگویو م کنمیم

 یمامان، آخه تو چجون دلم پسرم؟ خوشگل  -

 ؟یخوایم

 و زندیو فقط نق م کندیهم نم هیگر یحت نکهیا از

 .ردیگیم ده امخن آورد،یکردن را در م هیگر یصدا

 عکس نی، سمت بزرگترده امکه بغلش کر همانطور

 .برمشیم ستییرایسالن پذ وارید ینرگس که رو از

 و با لحن کودکانه کنمیدست به عکس اشاره م با

 :میگویم

 داره بهونه یپسرتو، الک نیمامان نرگس، بب نیبب -

 .زنهینق م ره،یگیم

 باشه. ینرگس بهش بگو پسر خوب مامان

 یخونه باهاش باز ادیم رضایبگو شب بابا عل بهش



 .کنهیم

 نرگس بهش بگو مامان بزرگ و بابابزرگ مامان

 یفسقل نیباشه، آخه ا یپسر خوب ان،یم گهید چندروز

 مواظب ستین یکس یوقت دیمرده، با یناسالمت جذاب

 باشه. من

 جا نیشسکوت ناگها نیکرده و من از ا سکوت

 .خورمیم

 به عکس نرگس با رهیکه خ نمیبیو م کنمیم نگاهش

 را ذوقزده در شیدست و پا کند،ینگاهش م هیجان

 که بدانم چرا، اشک نیو من بدون ا دهدیتکان م هوا

 :میگویو م خندمیو م زمیریم

 دلت برا مامانت تنگ شده بوده؟ دورت بگردم آخه، -

 نرگس است و با ریبه تصو رهیذوقزده خ همچنان

 :میگویم لرزاندیرا م میکه صدا یبغض

 دل کوچولوت یبرا رمینفسم، من بم دیشیتو که ند -

 .سیششنایم که

 باز شروع نکهیتا ا میمانیهمانجا مقابل عکس م یکم

 .کندیم



 پدرم بروم خانه یبهتر است به  کنمیخودم فکر م با

 .ردیآنجا آرام بگ دیشا بلکه

 که من یریسرش را سمت مس شوم،یآماده م یوقت

 تا زودتر در آغوش چرخاندیم میآیو م رومیم

 .رمشیبگ

 .رودیتکتک حرکاتش قنج م یبرا دلم

 از به خانه آوردنش شیکه پ یایزمستان یلباسها

 آن یادآوریبا  کنم،یو تنش م آورمیرا م میدهایخر

 رضایدعلیبه س خواهمیم د،یآیلبم م یلبخند رو روز

 یبرخورد صبحش عصب یادآوریبزنم اما با  زنگ

 .شومیم

 و با آژانس بانوان تماس کنمیرا چک م یمهد َلیوسا

 !رمیگیم

 آرام به خواب رفته. ریمس یو ط نیماش در

 .زنمیو زنگ م ستمیایدر خانه م پشت

 زده و هیجان تور،یدر مان رمیتصو دنیبا د مامان

 :دیگویم متعجب

 مادر، چه عجب. یخوش اومد -



 اندازه مشغول یب یبا لبخند نمیبیم شوم،یکه م داخل

 پشت تلفن است. یبا شخص مکالمه

 :پرسمیو با خنده م کنمینگاهش م متعجب

 ه؟یک -

 و با دست اشاره کندیهمان لبخند پررنگ نگاهم م با

 نپرسم. یزیو چ نمیتا بنش کندیم

 .دهمیگوش م شیبه حرفها کنجکاو

 ؟یچرا زودتر نگفت شاال،یا یبه سالمت -

 ما چهقدر دلمون تنگت بود؟ یدونیم معرفتیب

 ؟یخوایشده؟ نکنه زن م یچ حاال

 یو من هم همانطور که کاپشن کوچک مهد خنددیم

 .زنمیو لبخند م کنمینگاهش م آورمیدر م را

 ؟یرسیم یچه ساعت -

 ،یهمه سال نبود نیدردت به جونم، آره، ا امیکه م آره

 ام؟یاستقبالتم ن حاال

 گرفته، ده امو هم از لحن مامان خن ده امذوقز یادیز هم

 ادشیاما انگار  رودیم قه اشآنطور قربان صد االن

 چه ه شانقبل از رفتنش هم ش،یشانزده سال پ رفته



 با او کردند. ییرفتارها

 را زهایچ یلینداشتم اما خ شتریزمان ده سال ب آن

 دارم. ادیبه  خوب

 حق را به او شتریدرک کردم و ب شتریبعدها ب البته

 خانواده درکش کرد من نیکه در ا یتنها کس دیشا دادم،

 .باشم

 :میگویو م کندیتلفن را قطع م مامان

 سالم مامان خانوم. کیعل -

 .یخوش اومد -

 .اجونیچشم و دلت روشن لع ،یمرس -

 شیچشمها رینم اشک را از ز خنددیکه م همانطور

 :دیگویو م ردیگیم

 دورش بگردم. ادیباالخره داره بعد شونزده سال م -

 و آورمیم ادیرا به  یشطبع مهربان و شوخ صورت

 :کنمیلبخند نامش را زمزمه م با

 رجیا -

 " رضای" عل

 اما گذردیساعت از رفتنش م کی نکهیوجود ا با



 .امیعصبان هنوز

 دست یرا با دو انگشت شست و وسط میه هاقیشق

 .دهمیفشار م راستم

 :زندیم میصدا یمجتب

 ست؟یحالت خوب ن دیس -

 :دهمیو جواب م کنمیباز م چشم

 خوبم. ست،ین یزینه چ -

 زنگ بزن غذا سفارش بده. هی جان یمجتب قربونت

 یکه رو ییبه سبد غذا یاشارها کندیمکث م یکم

 :دیگویو م کندیگذاشتمش م نیزم

 اوردن؟یمگه غذا از خونه ن یول دایببخش -

 و جواب اندازمیسرباال م کنمیبه سبد م ینگاه

 :دهمیم

 زنگ بزن ادیکمتر م ینه، تا سر ظهره مشتر -

 بده. سفارش

 تماس انیلیتا با ل دارمیرا برم امیهم گوش خودم

 .رمیبگ

 تا جواب کشدیطول م یو کم خوردیبوق م چند



 .بدهد

 و با وجود بحث چدیپیسالمش در گوشم م یصدا

 میلبها یرو کمرنگ یلبخند م،یکه صبح داشت یکوتاه

 .ندینشیم

 ؟یسالم از ماست، خوب -

 سرد است. لحنش

 ؟یممنون، شما خوب -

 خوبم شکر. -

 :دهمیخنده ادامه م با

 نق نقش یوره؟ چه عجب صداچه طاون پدرسوخته  -

 .ادینم

 :دیگویم

 فضا نجایداشته، سرگرم شده، انگار امامانم نگهش  -

 خوشش اومده. دهیجد براش

 :پرسمیم

 ؟یرفت -

 هوم آرام است. کی رمیگیکه م یجواب

 ؟یرفت یبا چ -



 :پرسمیو دوباره م کندیم سکوت

 ان؟یلیمامانت ل خونه ی یرفت یبا چ -

 :دهدیجوابم را م یحرص

 باز ه؟یچه سوال نی؟ آخه اله امدو سا بچه یمگه من  -

 شد؟ شروع

 :میگویم یو کالفگ تیعصبان با

 که بخواد شروع بشه. شده بودتموم ن -

 :دهدیجوابم را م تیهم متقابالا با عصبان او

 و مزخرف یموضوعات سطح نیا یاگر قراره برا -

 من قطع کنم. م،یحرف بزن یعهد قجر و

 .برمیباال م یهم کم میصدا

 ت؟یکم اهم یگیم نیتو به ا ت؟یموضوع کم اهم -

 .رضایعل دیمتحجر بودن س گمیم نیمن به ا -

 .کنمیم یکوتاه و عصب یخندها تک

 عجب! منمتحجرم؟! -

 یکالم بگو با چه کوفت هی ان،یلیمن بحث نکن ل با

 ؟یرفت

 !ابونیبا آژانس سر خ -



 :توپمیم

 آژانس بانوان؟ ایبه خودم زنگ بزن  ایمگه نگفتم  -

 :دیگویادامه بدهم، م نکهیاز ا شیپ

 ندارم دنیچرت و پرت شن له یباشه باشه من حوص -

 .خداحافظ

 !چدیپیبوق در گوشم م یصدا و

 تخس لجباز. ره یدخت

 " انیلی" ل

 متخصص گند زدن به احوال آدم است. او

 دمید امیگوش صفحه ی  ینامش را رو یوقت نکهیا با

 که مانمیلبخندم را کنترل کنم، اما حاال پش نتوانستم

 چرا جوابش را دادم؟ اصالا

 بدانم چرا با آژانس بانوان نکهیکه خودم بدون ا من

 و آنقدر احمقم که به حرفش گوش دادم، چرا به آمدم

 کند؟ فیتکل نییتع میبرا دهدیاجازه م خودش

 اعصاب و روانم خوشش یاز رژه رفتن رو چرا

 د؟یآیم

 .ستمیبودن، ن گرانیآدم تابع د من



 را بغل گرفته، از گلخانه که یهمانطور که َمهد مامان

 .دیآیم رونیلهراسب هم آنجاست ب یه هاپرند قفس

 :دیگویخنده م با

 .انیلیل هینیریش بچه ی یلیماشاهللا، هزار هللا اکبر خ -

 که. کردیم ه هاپرند یبرا یچه ذوق یدونینم

 دیبا نمک خند نیهمچ

 .خوردیحرفش را م ده امش زانیصورت آو دنید با

 :پرسدیو م دیآیم جلو

 وا چت شد تو؟ -

 .زنمیم یتصنع یلبخند

 .یبدش به من مامان خسته شد ،یچیه -

 :دیگویو م کشدیعقب م دست

 ؟یایاندازه پر کاه وزن داره چه خستگ ینه، طفل -

 چت شد؟ هوی نمیبب بگو

 در یبه گوش یو مامان اشارها میگوینم یزیهم چ باز

 .کندیم دستم

 :پرسدیتنگ کرده و م چشم

 ؟یحرف زد دیبا س -



 :میگویو م رانمیرا عقب م میموها

 .نمیو بچ زیگشنمه، من برم م -

 حرفهاست که دنبالم راه نیاز ا رتریگیمامان پ اما

 :پرسدیو م افتدیم

 حرفتون شده مادر؟ -

 :چرخمیم سمتش

 بحثمون شده باشه؟ دیوا مامان! چرا با -

 .یشد هیچپه رو هوی ،یوا نداره که، خوب بود -

 و مامان آورمیم رونیب نتیرا از کاب بشقابها

 :پرسدیم

 یستیخونه ن دهیو زنگ زده فهم ینکنه بهش نگفت -

 شده؟ ناراحت

 :میگویو م اندازمیو سر باال م کنمیم نگاهش

 نه مامان، خله مگه؟ -

 .اندازدیباال م شانه

 دونمیداشت، نم یاخالق نیهمچ نیشآخه بابات جوو -

 و ازش گفتمینه، اما اگه قبلش بهش نم ای ادتهی تو

 که تو نایمامانم ا خونه ی رفتمیو م گرفتمینم اجازه



 .نیبب ایکه ب میداشت یخودمونم بود، شبش جنگ چه یکو

 :میگویم آرام

 اجازه یرفتن و نرفتنم از کس ییجا یمن برا -

 .رمیگینم

 :دیگویو م زندیصورتش ضربه م به

 بهش نجایا یبدون دعوت اومد نکهینکنه به خاطر ا -

 برخورده؟

 که پاگشاتون کنم اما خودتون دیایچندبار من گفتم ب واال

 !دیآورد بهونه

 :میگویو م کنمیپرت م رونینفسم را ب کالفه

 آخه؟ هیحرفا چ نیمامان ا یوا -

 .کندیچشم نازک م پشت

 یالک یزایاگه سر چ یمن ونیباشه نگو اصالا، اما مد -

 .یرو زهر خودت و شوهرت کن یزندگ

 سمت دشیپول و سبد خر فیو ک یبا چادر مشک مامان

 :پرسمیو م رودیم در

 گیآماده شد ؟چرایکجا مامان به سالمت -

 :دیگویم



 .یشام بر ذارمیمن که نم یاومد نجایحاال که تا ا -

 به شوهرت که شب زنمیزنگ م هی امیو م رمیم

 .دیبمون نجایهم

 و حاج خانومم باشن رحسنیم دیدوست داشتم س هرچند

 پدرشوهر و یوقت د،یفعالا امشبد شما بمون اما

 با اونا کنمیاز مشهد اومدن دعوتتون م مادرشوهرتم

 .دیایب

 :کنمیم مخالفت

 .ادیب رید رضایعل دیاصالا س دینه مامان، شا -

 :دیگویم

 یدعوتش م زنمینباشه، خودم زنگ م تیتو کار -

 .کنم

 :میگویبه مواففتم و م ناچار

 یتو یهمه چ د؟یخر یریم یمامان حاال برا چ -

 .گهیهست د خونه

 :دیگویو م دهدیتکان م دست

 .امیزود م -

 و مامان که از کنمیکه خواب است م یبه َمهد ینگاه



 رود،یم رونیب اطیح در

 با یکنم تا از لجباز ده اشخودم اول آما نکهیا یبرا

 را شماره اشرا نبرد،  میو آبرو دینگو یزیچ من

 اما رمیبا او تماس بگ خواستمیاگر چه که نم رم،یگیم

 مجبورم. حاال

 .شودیکه قطع م خوردیآنقدر بوق م یگوش

 :زنمیبا خودم لب م یعصب

 ادب. یلجباز ب ه،یچه موجود نیبب -

 .دهدیو باز هم جواب نم زنمیزنگ م دوباره

 دمیکشیبلند م غیج کینبود حداقل  یاطر َمهدبه خ اگر

 سکته نکنم. تا

 است نیبکنم، ا توانمیدر حال حاضر م یتنها کار اما

 کنم: پیتا لرزدیکه از شدت حرص م ییبا دستها که

 زنهیگفت خودش زنگ م م،یمامانم گفت شام بمون -

 ایلطفاا زودتر ب کنه،یم دعوتت

 :دهدیکه جواب م کشدینم یطول

 شما هم تا دو م،یشیممنون بگو مزاحمشون نم یلیخ -

 برگرد ،یکه رفت یبا همون آژانس گهیساعت د سه



 خانوم! منتها قبلش گردن و موها و دست و پات خونه

 بپوشون و رژ سرخ چشم کور کن هم نزن. رو

 .دادیپس عمداا جواب زنگم را نم یعوض

 :کنمیم پیو تا رمیگیرا محکم گاز م لبم

 ما دو تا حرفمون شده، به ،یبا من مشکل دار -

 نداره. یکه ربط مونه هاخانواد

 ؟یمگه بچها ؟یکنیم یلجباز چرا

 که نوشته: امشیخواندن پ با

 متحجر هستم! ایمنتها گو ستم،ینه خانوم بچه ن -

 نده امیخونه، االن هم پ اریب فیکردم تشر عرض

 دارم. یمشتر

 خودم را دانه به دانه بکنم، ینمانده که موها یزیچ

مهد  شودیشدنش باعث م داریو با ب رسدیبه دادم م یََ

 را از پدر ابلهش دور کنم. فکرم

 کند،یم جا به جارا  دهیرا که خر یلیوسا د،یآیم مامان

 داماد گند اخالقش گفته میتا بگو کنمیدست م دست

 که از آمدن دخترش دارد، دلم یذوق دنیاما با د دیآینم

 حرف بزنم. دیآینم



 :دیگویو م داردیتلفن را که برم یگوش

 یدلم ُهر ستم،یمن حفظ ن ان،یلیو بخون ل دیشماره س -

 یدر دلم نثار آن مرد ب توانمیو هرچه م زدیریم نییپا

 .کنمیم درک

 و تمام جانم گوش شده زندیحرف م رضایعل دیبا س او

 بدهد. یبفهمم قرار است به مامان چه جواب تا

 :دیگویکه با لبخند م مامان

 پس منتظرم خداحافظ -

 :پرسمیو م کنمینگاهش م متعجب

 گفت؟ یچ -

 بگه؟ گفتم منتظرم گفت چشم خدمت یخواستیم یچ -

 .رسمیم

 .شودیگردتر م میچشمها

 گفت؟ یچ گهید -

 رو یتشکر کرد گفت دستت درد نکنه امروز مهد -

 خسته یلیاستراحت کنه، گفت خ انیلیل دیداشت نگه

 .یشیم

 :دهدیو ادامه م خنددیم



 .انیلیل خوادیخاطرتو م یلیخ -

 :میگویو با خودم م زنمیم یمصنوع یهم لبخند من

 ! عجبخاله اشدوستم داره، ارواح  یلی" آره خ

 که اعصابم رو خورد امینم گهیبه من م ،ه هایموزمار

 " کنهیم ینیریمامان خودش یاونوقت برا کنه،

 .دیآیم

 کندیآنقدر با من محترمانه برخورد م ده امخانوا مقابل

 ما دو نفر کندیبه فکرش هم خطور نم یحت یکس که

 و االن مثالا در قهر به سر میبا هم بحث داشت امروز

 .میبریم

 با بابا و رد،یگیبا مامان گرم م کند،یم یباز یمهد َبا

 و زندیدر مورد اوضاع بازار حرف م لهراسب

 که انگار دست کم ده سال کندیبا آنها رفتار م یطور

 خانواده شده. نیداماد ا است

 و شکالت را ینیریو ظرف ش وهیبشقاب م مامان

 :دیگویو م گذاردیم مقابلش

 هیتوروخدا، جز  دیدور از برکتش ناقابله، بخور -

 که. دینخورد یزیتلخ چ ییچا



 :دیگویو م زندیم یلبخند

 خانوم. ایلع میما نمک پروردها -

 شودیکه خودم هم باورم م کندینگاهم م یبا محبت و

 :دیگویو م میپرستیرا م گریکدی ما

 ؟یکشیها رو م وهیجان زحمت پوست کندن م انیلیل -

 نکهیا یبرا کنم،یکه نگاهش م یو حرص رهیخ

 از رفتارم متوجه نشوند با لبخند یزیچ ده امخانوا

 :دیگویم

 مدت بدعادت شدم و نیمن ا یدونیشما که م زمیعز -

 رو یپوست کن فتیظر یکه با دستا یوهایم فقط

 !خورمیم

 مقابل پدرم و لهراسب از شدت خجالت گر پوستم

 .ردیگیم

 و کندیو سر خم م کنمیحرص پوست پرتقال را م با

 :دیگویکنار گوشم م یبدجنس با

 خجالت نکش! یآخ -

 :زنمیپچ م میمضحک از پشت دندانها یلبخند با

 پرتقال نیپوستت رو مثل پوست هم تونستمیکاش م -



 یفاز عشق و عاشق یتو یمن نر یبرا یتا الک بکنم

 .دیس

 شیکه در صدا یحرص صیو تشخ کندینگاهم م رهیخ

 .ستیسخت ن میبرا هست

 خونه، شما پوست من رو بکن، منم دارم میباشه، بر -

 خانوم سرتق. برات

 مامان، چشمت روشن. یراست -

 :دیگویبا خنده م مامان

 دلت روشن. -

 و مامان کنندیکنجکاو نگاهمان م رضایدعلیو س بابا

 :پرسدیم

 ؟یتو از کجا خبردار شد -

 :دیگویم

 نکهیحرف زدم، گفت مثل ا ریام ییزنگ زدم با دا -

 .ادیهم جمعه م رجیا

 کندیو سکوت م شودیبابا در هم م یکه اخمها نمیبیم

 :میگویزده م هیجانمن  و

 ریالبته اگر تاخ نه،یشیآره ساعت نه شب پروازش م -



 باشه. نداشته

 :پرسدیم رضایدعلیس

 ه؟یک رجیا -

 :دهمیفوراا جواب م ناخودآگاه،

 منه! یمهربون دوست داشتن -

 یو مطمئنم که عصب شودیمتعجب م شتریب نگاهش

 .کندیم یدارد خوددار یلیو خ شده

 حرصش بدهم شتریب دیآیو بدم نم شودیشل م شمین

 :دیگویو م کندیمامان زودتر دهان باز م اما

 خونمون بود دورش یتهتغار کمه،یداداش کوچ رجیا -

 اما گفت کنهیم یشونزده ساله هلند زندگ بگردم،

 برگرده. خوادیم

 .دهدیبا لبخند سر تکان م رضایعل دیس

 .یبه سالمت -

 :دیگویم مامان

 که دینگم از دل صافش آقاس ،یسالمت باش -

 :دیگویو م پردیحرفش م انیعمداا م بابا

 خانوم؟ ستیشام حاضر ن -



 :دیگویو م ستدیایم مامان

 .کنمیچرا چرا، االن حاضر م -

 و ستدیایدنبال مامان بروم اما لهراسب م خواهمیم

مهد  و گذاردیرا در آغوشم م ده بودرا که بغل کر یََ

 :دیگویم

 .کنمیتو بچتو نگه دار، من کمکش م -

 " رضای" عل

 .فه امحاکم شده کال نمانیکه ب یاوضاع از

 میپدرش بود خانه یکه در  یشب از آن شب سه

 .میاما هردو سکوت کردها گذردیم

 انگار نه او م،یبه خانه برگشت یهمان شب هم وقت یحت

 حوصله یبحث با من را داشت و نه من  له یحوص

 با او را. جدل

 .میتا آرامشان را حفظ کن میکردها شهیسکوت پ راه

 .ردیگیاست که پرمان به پر هم نم نیا حداقلش

 ممکن یلیاوضاع خ نیبه شدت معتقدم که تحمل ا اما

 .میمشاور برو شیپ دیو با ستین

 که اگر هرگز به تفاهم کنمیبا خودم فکر م یگاه یحت



 چه؟ مینرس

 تحمل یعنی مان،یرو شیو دو راه پ میما بمان اگر

 طالق چه؟ ایو  گریکدی

 باز مانیراه اول برا نیقیدر آن صورت قطع به  که

 مرسوم و انیلیل یچرا که راه دوم نه در خانواده است

 من. یپسند است و نه در خانواده مورد

 را در نیماش یچه زمان فهممیدر فکرم که نم آنقدر

 یو برا کنمیفرودگاه مهرآباد پارک م نگیپارک

 .رومیم یاز پدر و مادر به سالن اصل استقبال

 " انیلی" ل

 .ته امخس یادیز ،ته امخس

 صرفاا مثل دو نکهیاما از ا ستیعلتش چ دانمینم

 .ستمین یابداا راض میسقف کی ریبا هم ز همخانه

 خودمان یکه برا یروحیسرد و خشک و ب یفضا نیا

 را دوست ندارم. میساختها

 نیبارها ا گذردیمدت کوتاه که از ازدواجمان م نیا در

 سامان دادن یبرا دیذهنم را مشغول کرده که با فکر

 کنم. یکار یزندگ نیا



 او هم هست که ریتقص شود؟یم ییمگر تنها اما

 و دادیداد و ب یدائم بنا دهینرس یبه دوم یاول له یجم

 .گذاردیم تیو عصبان دعوا

 از هم زیمتما یایاست که ما دو نفر دو دن نیا قتیحق

 کشانیبه هم نزد شودیکه سخت م ییایدو دن م،یدار

 .کرد

 :میگویم 

 ن،یاما بب امیاطر تو کوتاه مبه خباشه گل پسرم، من  -

 اطر تو ها.به خ فقط

 .ده امبادمجان آماده کر مهیشام خورشت ق یبرا

 یحسن هم بعد از کم ریم دیخانم و حاج س حاج

 .ندیآیباال م استراحت

 :پرسدیو م کشدیم یخانم من را کنار حاج

 مادر، اوضاع و احوالتون خوبه؟ -

 .زنمیم لبخند

 خوبه. یلیبله خداروشکر، خ -

 " خدا خر کنه آدم دروغگو میگویدر دل به خودم م اما

 " رو



 :دیگویو م کندینگاهم م یکم

 یول ستماین یدا من مادرشوهر فضولبه خ -

 :میگویو م گذارمیدستش م یرو دست

 .هیچه حرف نیحاج خانوم، ا ینجوریا دینگ یوا -

 :دیگویو م کندیرا نوازش م دستم

 هی یانگار عل فهممیمن مادرم، م ،ن جانایلیاما ل -

 ایاز من  یاگر کمک د،یهست، اگر مشکل دار شیزیچ

 بهمون. دیبگ ادیبرم یحاج

 :دیگویو م ردیگیجان م شتریب لبخندم

 با هم اختالف هکمیمحبتتون، نه راستش فقط  یفدا -

 .میدار نظر

 که نشه حلش کرد. ستین یزیچ

 ندارم. نانیاطم زنمیکه م یخودم هم به حرف اما

 کشد،یم رونیآشپزخانه را ب یغذاخور زیم یصندل

 .نمیبنش کندیو به من هم اشاره م ندینشیم خودش

 :دیگویم مادرانه

 که ماها مایند میجان، اون زمانا، اون قد انیلیل -

 کرد،یم یعروس یکیرسم بود، تا  م،یشدیم عروس



 به ماه سوم دیرسیو م شدیدو ماه اول حامله نم اگه

 طرف اجاقش کوره. گفتنیم

 بعد کننیصبر م هکمیحاال جوونا عاقل شدن،  اما

 تا خوب همو بشناسن. شن،یم بچهدار

 :دیگویو م کشدیم آه

 شما دوتا، خدا لعنت کنه اون یبرا رمیاما من بم -

 بازه. شهیکه دهنشون هم یمردم

 با هم آشنا شتریکه ب یطینه شرا دیداشت ینامزد نه

 .دیبش

 مادر یشد هویخونه،  نیتو ا یکه اومد امیروز نیاول

 بچه. هی

 .یکرد یشوهرتو نشناخته، برا بچش مادر هنوز

 رهیگیجون آدمو م کشه،یبچه ُرس آدمو م دونمیم من

 بزرگ شه، بودنش هزار نعمته اما خواسته و تا

 .ندازهیزن و شوهر فاصله هم م نیب ناخواسته

مهد  رو نایاما ا خواما،یم ایرو، به جدش قسم، قد دن یََ

 یپا ینذار تویعمر و جوون یمادر، که بدون گمیم

 .یمهد



 نه که شوهرتو از خودت ،یادیکن اما نه ز یمادر

 .یکن دور

 اونو داشته باش بعد بچه رو. یهوا اول

 آنقدر با درک و شعور زند،یحرف م نیریش آنقدر

 چشم از دهانش بردارم. دیآیکه دلم نم است

 :دیگویم

 با شوهرت برو شم،یرو بذار پ یمن که هستم، مهد َ-

 بگرد. رونیب

 جاها که جوون نیا دونمیچم نما،یرستوران س دیبر

 .گهیدوست دارن د موونا

 :دیگویو م آوردیم نترییرا پا شیصدا

 .ستیمردا که جدا ن بقیه یبچمه اما از  -

 ندارم اما توام مثل دختر نداشتم. دختر

 وجب هیو  کمیش دیبا یتو مشتت نگه دار یبخوا مردو

 .یکن ریشکمشو س ریز

 رو بذار یمهد ایب شه،یم یدعلیموقع اومدن س یوقت

 .نییپا

 کن. یبرا شوهرت دلبر بعد



 :دیگویم تیو با جد دزدمیم نگاه

 دا که خجالت نداره دخترم.به خواال  -

 دایتو قلقشو پ اره،یزود جوش م ه،یعصب رضاامیدعلیس

 تا خواست حرف بزنه رامش کن دهنشو ببنده. کن،

 .زنمیخنده م ریو ز آورمینم طاقت

 :دیگویو م خنددیهم م خودش

 مادرش چقدر طرفدارشه. دونهیبچم، نم یطفل -

 تا گذاردیزانو م یکه دست رو ینیو ح میخندیم باهم

 :دیگویم ستدیبا

 گوش بده به حرفام دور سرت بگردم عروس قشنگم، -

 .کنهیشما مارو خوشحال م یخوشبخت

 :میگویو م گذارمیپلکم م یرو دست

 چشم، ممنونم ازتون. یبه رو -

 چشمت روشن بشه به گنبد اباعبدهلل مادر، خواهش -

 .کنمیم

 بروند، نییپا خواهندیم یو وقت میخوریرا م شام

 :دیگویم

 ان؟یلیرو من ببرم ل یمهد -



 :دیگویانگار مشتاق است که فوراا م رضایعل دیس

 .لشویوسا نییپا ارمیمن م -

 :میگویمن ناگهان م اما

 بخوابه، نیینه نه دست شما درد نکنه، فکر نکنم پا -

 شب هی شاالیا. کنهیم تتونیاذ د،یسفر خسته ی شماام

 .گهید

 .کنندیهم مادرش چپ چپ نگاهم م رضایعل دیس هم

 دیگویم ریو شب به خ کندیتشکر م رحسنیم دیس حاج

 :دیگویاما حاج خانوم رو به پسرش م رودیم رونیب و

 باال. اریبدم ب اتونویسوغت نییپا ایب -

 :دیگویم

 مادر؟ دیدیچرا زحمت کش -

 :کشدیم آه

 میدار ویتو و زن و بچت ک ریکدوم زحمت؟ مگه غ -

 آخه؟

 :دیگویبه من هم م رو

 تو زحمت، اگه نظرت عوض یدستت دردنکنه افتاد -

 .دارمیمن حاال ب نییپا اریرو ب یمهد شد



 هم رضایعل دیو س کنمیم یو خداحافظ زنمیم لبخند

 .رودیم دنبالشان

 :دیگویو م آوردیم رونیب لونیرا از نا هایسوغات

 .ایلیآبنبات زنجب نیزرشک، زعفرون، عه از ا -

 برا پسرم آوردن. یچ نیبب

 :میگویو م رومیهم جلو م من

 ،یدار یخوشگل یچه لباسا نیجونم بب یمهد یوا -

 مامان بزرگ مهربون درد نکنه. دست

 و دهدیعکسالعمل نشان م میبه حرفها هایتازگ

 . خندمیم خنده اش با.خنددیم

 در حال شکستن است، انمانیم زه یچندرو سکوت

 :دیگویو م ردیگیرا سمتم م لباس

 برمیرو م لشیو وسا یمنم مهد ،شیشبپو یتا بر -

 مامان. شیپ نییپا

 :میگویم

 نه نه! -

 :کندیترش م رو

 یدور نیاز ا یدار یچرا نه نه؟ هدف خاص -



 کردنات؟

 :دیگویو او م دهمیم رونیرا ب نفسم

 .انیلیمن فقط گفتم بپوشش ل -

 :دیگویو م کندیم ینچ

 بخوابم. رمیمن م ،یباشه اصالا هرطور راحت -

 در سرم زنگ ام،یزندگ یخودم و تالش برا افکار

 .خوردیم

 از شیو پ شودیخانم در گوشم تکرار م حاج یحرفها

 :میگویسمت اتاق برود، م نکهیا

 .نییباشه، ببرش پا -

 مانیتا مطمئن شود پش کندیتنگ کرده و نگاهم م چشم

 .شومینم

 هیگر شت،یپ امیدوست دارم خوشگلم، صبح زود م -

 .اینکن

 .کندیهردومان را نگاه م رهیخ رضایدعلیس

 :میگویو م دهمشیاو م به

 .ارمیرو م لشیاالن وسا -

 



 " رضای" عل

 .رومیو به حمام م گذرمیسکوت از کنارش م در

 .کنمیرا باز م خی آب

 در خودش مچاله شده و هنوز نمیبیو م رومیم رونیب

 .زدیریآرام آرام اشک م هم

 :میگویم و رومیسمت تخت م . پوشمیرا م شلوارکم

 هال. یبرم تو یشیم تیبخوابم؟ اگر اذ نجایا شهیم -

 :دیگویپرالتماس م یو با لحن دهدیتکان م سر

 ؟یباش شمیپ شهینه نرو، م -

 . میگویم یآرام ره یآ

 تا کنمیو تالش م گذارمیم میچشمها یرا رو ساعدم

 ساعت قبل فکر نکنم، تا مغزم را فلج میتا به ن بخوابم،

 .کنم

 " انیلی" ل

 درست بخوابم. ته امصبح نتوانس تا

 یمهد َنکهیبا فکر ا ایو  ده امیکابوس شب قبل را د ای

 ادیو هر بار با به  ده امیاز خواب پر کندیم هیگر دارد

 حاج خانم است، شیپ نییپا طبقه یاو  نکهیا آوردن



 .ده امیبا اضطراب دراز کش دوباره

 شب را تپش قلب و استرس داشتم. تمام

 نشان یشخال یو جا ستیکنارم ن کنم،یباز م چشم

 که رفته، ساعت هفت صبح است و انگار دهدیم

 هم رفته! شهیاز هم زودتر

 تا بتوانم بخوابم. زنمیم غلت

 .ستیفرار میخواب از چشمها اما

 را عوض میلباسها زنم،یبه دست و صورتم م یآب

 را ندارم که میشانه زدن موها حوصله یو  کنمیم

 .کنمیسرم جمعشان م یباال

 .رومیم نییپا طبقه ی

 که ییحاج خانوم با چشمها زنم،یچند تقه به در م آرام

 .دیآینتوانسته درست بخوابد، مقابل در م دهدیم نشان

 .پاشدیپر معنا به صورتم م یلبخند

 :میگویم

 کرد؟ تتونیاذ یلیخ یمهد َر،یبه خسالم صبح  -

 آشفته شتریب شودیحفظ همان لبخند که فقط باعث م با

 :دیگویو م کندیبه داخل اشاره م شوم،



 ماهت. یسالم به رو -

 به شما خوش بگذره، شهیسرت مادر، انشاهللا هم یفدا

 .خرمیهم به جون م یمهد َیتهایاذ من

 .زنمیدل پوزخند م در

 !گذردیگذشتن! چهقدر هم خوش م خوش

 را یکه مهد رحسنیم دیحاج س دنیو با د رومیم داخل

 د،یآیآغوش دارد و مشخص است که خوابش م در

 نخندم. توانمینم

 .کنمیو سالم م رومیم جلو

 :دیگویم و با خنده دهدیرا م پاسخم

 شیر خیدخترم، مال بد، ب ایباباجان، ب ریبگ -

 .یپدر صلوات مینذاشت پلک رو هم بذار صاحابش،

 و خنددیچنان از ته دل م دنمیبا د یو َمهد رومیم جلو

 .کشدیپر م شیکه دلم برا زندیو پا م دست

 :دیگویم رحسنیم دیس حاج

 رو انیلیل نه ینگاه کن خانوم، نگفتم دلش بهو -

 ره؟یگیم

 .کندیخانم پرمحبت نگاهمان م حاج



 :دیگویو م کوبدیم سینه اش به

 .شناسهیباهوشه، مادرشو م بچه امفداش بشم،  -

 و دلخور بودنم از شب قبل باعث شده که یناراحت دیشا

 حاج له یجم دنیشوم که با شن یحد احساسات نیا تا

 .شودیم ریسراز میناخواسته اشک از چشمها خانم،

 یخانواده هستم که من را مادر َمهد نیممنون ا چهقدر

 .دانندیم

 رحسنیم دیبا حاج خانم و حاج س نییرا پا صبحانه

 در آغوش من به صدایآرام و ب یو مهد میخوریم

 .رودیم خواب

 یهایکیو تا نزد میآیخودمان م خانه یبعد به  یکم

 .کنمیخانه سرگرم م یخودم را با کارها ظهر

 خواهدیهمچنان خواب است، پسرکم انگار م یمهد

 شب قبلش را جبران کند. یهایخواب یب

 و ده اممشغول بوده که به جان خانه افتا یادیز فکرم

 .ده امییسا توانستمیکه م یجا را تا حد همه

 .اندازمیبه اطرافم م ینگاه

 .زندیاست و برق م زیجا تم همه



 دلتنگ! دلتنگ یهم کم دیشا دانمی، نمله امحوص یب

 رفته متوجه رونیاز خانه ب یکه وقت رضایدعلیس

 نشدم! خروجش

 از او یطور خواهدیو دلم م دانمیرا مقصر م خودم

 کنم. ییدلجو

 دارند یظهرها کمتر مشتر اندازم،یبه ساعت م ینگاه

 هرچند م،یبا هم وقت بگذران یبروم تا کم توانمیم و

 یریاو و خودم تاث یرفتنم در رفع ناراحت دانمینم که

 .ارزدینه، اما خب، به امتحانش م ای دارد

 متفاوت یدوست دارم کم روم،یم شیآرا زیم مقابل

 جلوه کنم. شیچشمها شیپ

 نیا کنمیرا با اتو صاف م میکه موها شهیهم برخالف

 صورتم یرو یطرف کی کنم،یآنها را فر م بار

 .زمشانیریم

 شمیآرا نباریا رسم،یم شهیاز هم شتریب میچشم ها به

 است. شهیاز هم ظتریغل یفقط کم ،یکم

 و شومیم مانیاما پش رودیسمت رژ لب سرخ م دستم

 تر میمال یبهتر است از رنگ کنمیخودم فکر م با



 کنم. استفاده

 بپوشم را با دقت و وسواس خوهاهمیکه م ییلباسها

 .کنمیم آماده

 .شودیبلند م میپسر کوچولو هیگر یصدا

 رشیش کنم،یپوشکش را عوض م رسم،یم یمهد َبه

 :میگویو م رمشیگیو در آغوش م دهمیم را

 ؟ییبابا شیپ میپسرم بر -

 و تمام من را دهدیم نیریش یرا با لبخند پاسخم

 از عشق مادرانه. کندیم سرشار

 " رضای" عل

 هم که از خانه یبودم و از وقت داریشب را که ب تمام

 .دهیزدم، سردرد امانم را بر رونیب

 شبیدوش آب سرد د کنمیو فکر م کندیدرد م میگلو

 دستم داده. کار

 .کندیتنم درد م یگرفته و استخوانها امینیب

 و اگر چاره ستیکل انگار حالم چندان خوش ن در

 اما پدر امروز را به رفتمیحاال به خانه م نیهم داشتم،

 و مجبورم که بمانم. دیآینم حجره



 قرار مالقات دارم. مانیاصفهان یهایمشتر با

 میدار یستیبا آنها رودروا یادیخودم و هم پدر ز هم

 نشان بدهم. حالیخودم را ب توانمینم و

 چند بار از صبح تا دانمیظهر است و نم یها یکینزد

 ادیرا به  انیلیل شده یحال صورت و لحن معصوم  به

 که داشتم لعنت یو به خودم بابت رفتار تند ده امآور

 .فرستادم

 و میبه او زنگ بزنم و با هم صحبت کن نکهیا از

 !ترسمیکارمان به بحث بکشد م دوباره

 در دلم یدلتنگ یاندک نطوریهم دهمیم حیترج پس

 مانیهردو یبرا یتا حداقل زندگ رمیاما تماس نگ باشد

 نشود. نیاز ا تلختر

 خودم یمنگم کرده، برا یکم ده امکه خور یقرص چند

 تا سرحال شوم. کنمیآماده م قهوه

 .اندازمیم امیبه ساعت مچ گرید ینگاه

 کیتا  شیبزرگ و پسرها یسروستان یبا آقا قرارم

 است. گرید ربع

 نکهیو از ا رمیگیبا رستوران تماس م گرید بار



 .شودیراحت م المیرا رزرو نگه داشته خ زمانیم

 و اندازمیدستم م یکتم را رو نوشم،یرا م ه امقهو

 .رومیدر م سمت

 :دیگویکه م یزنانها یصدا دنیبا شن اما

 سالم پسرخاله -

 بکشم. ادیدوست دارم فر فقط

 نه فقط فکم، م،یسایدندان بر هم م آورم،یباال نم سر

 تمام تنم منقبض شده. کنمیحس م که

 .کشدیم ریت تیگردنم از شدت عصبان رگ

 که جواب سالم واجب است. فیح

 :میگویم آرام

 نجایباشه نگار خانوم، باز ا ریسالم، خ کیعل -

 د؟یدار کاریچ

 و ته اماعصاب نداش یرو کشدیخط م زشیر یخنده

 :دیگویم

 وا پسرخاله، چهقدر بداخالق! -

 رم،یگیو همزمان سرم هم باال م پردیباال م میابروها

 :میگویرک و راست م ،یو عصب متعجب



 اد؟یاز کجا م تیمیصم نیا د،یببخش -

 :دیگویکه با مکث م خوردیجا م انگار

 نمیمن فقط، فقط اومدم، اومدم هم شما رو بب -

 ایکارگرها  ستیمهم ن میبرا رد،یگیاوج م تمیعصبان

 :زنمیداد م باایرا بشنوند که تقر میصدا هایمشتر

 !دیکرد دایمن پ دنیبه د یچه عالقها داایشما جد -

 مبارکتون رو فیتشر د،یایراست م د،یریچپ م یه

 حجره! دیاریم

 یندارن که نه جواب زنگها یخاله عالقها یوقت

 یو داماد سابقشون رو بدن و نه حت خواهرزاده

 زنگ بزنن، دختر خاله یمن باب احوالپرس خودشون

 بنده؟ دنید ارنیب فیتشر دیبا یچ یبرا

 :دیگویم لرزدیم یکه کم ییبا صدا آرام

 د؟یزنیپسرخاله، چرا داد م یوا -

 .فرستهیخب خود مامان من رو م خب،

 هم اومدم ظرفها رو ببرم! امروز

 آنقدر مضحک، مزخرف و خندهدار است که انه اشبه

 :میگوینزنم و م یپوزخند بلند و صدا دار توانمینم



 قابلمه و کهیآهان پس شما و خاله لنگ چهار تا ت -

 درسته؟ گه،ید دیایکیو سبد پالست بشقاب

 محل دیایب دینداشت یلزوم آوردم،یخودم م دیگفتیم

 من. کسب

 .دیاز آبدارخونه برشدار دیببر فیتشر

 .دیاصالا چرا شما بر نه

 :میگویو م برمیرا باال م میصدا

 یکه تو یلطفاا اون سبد و قابلمها ی جانمجتب -

 بده به خانم که نجایا اریرو بردار ب یگذاشت آبدارخونه

 عجله دارن. شونیببرن، ا عتریسر

 درضمن

 به دست دارد و ریکه کر یزن یآشنا ره یچه دنید با

ره شاگرد حج ما،یو ن ستییبه رورو ره یحج کینزد

 ی

 بلکه خون ماسد،یفقط حرف در دهانم نم ،یهمدان یآقا

 .دیآیبه جوش م میدر رگ ها هم

 " انیلی" ل

 .شومیبازار فرش فروشها م وارد



 توجهم معطوف پسر ست،یاطرافم ن یه هابه نگا حواسم

 یباز رشیکر ته یدس یرو زیشده که با آو میکوچولو

 .خنددیو م کندیم

 بلند پسر یآنها هستم، صدا ره یحج یبه رورو درست

 :دیگویو م زندیکه سوت م شنومیرا م یجوان

 رو بپا! نجایا دیفرش -

 نیکه شده زن ا ررضای! زن امه هادیس یدهیجد عروس

 جانماز آبکشه! دیس

 .زدیریم نییپا یهر قلبم

 :دیگویاست م دیکه انگار همان فرش یگریآند

 پسر؟ یدنبال شر ما،یول کن ن -

 و رمیگیرا در دستم محکمتر م ریکر وحشتزده

 دنیسرعت بدهم اما تمام تنم با شن میبه قدمها خواهمیم

 و مثل چوب خشک و زندیم خی انه اشحیوق جمالت

 :شومیم کرخت

 شوهر خوش ،یعروس حاج ،یکلیو ه پیجون چه ت -

 جاها؟ نیا ینپلک ینطورینگفته ا رتتیغ

 نباشه آدم دوست ی! به چشم خواهرادهیگرگ ز آخه



 و رهیبگ یطور هی داره

 .رودیم یاهیس میچشمها

 چد،یپیکه در تمام بازار م رضایدعلیس ادیفر یصدا

 .بردیرا م حرفش

 :کشدیم هوار

 ؟یزر زد یچ ،بی وجود بی همه چیز -

 ز؟یچ همهیب کردی غلطی  چه

 صورت غرق در خون یمانده رو ده اموحشتز نگاه

 فه اشکه دارد خ رضایدعلیپسر جوان و س شده ی

 !کندیم

 دستش کیدست،  کیخوابانده، با  نیزم یرا رو پسر

 به جان صورتش افتاده، گرشیو با دست د چاندهیپ را

 االن است که کنمیکه فکر م کوبدیمشت م یطور

 بپاشد! رونیبشکافد و مغزش ب مه اشجمج استخوان

 :میگویم هیو با گر کشمیم غیج

 !رهیمیتو رو خدا ولش کن، االن م دیس -

 :زندیم هوار

 تو خفه شو، خفه شو گمشو برو تو حجره. -



مهد  افتاده، پسرکم کبود شده هیهم وحشتزده به گر یََ

 است. دنیتمام جان من درحال لرز اما

 :دیگویو م دیآیهول شده م یمجتب

 داخل. دیایخانوم شما ب -

 هستند، کمکم یمشتر ایکه گو ییدونفر از خانمها یکی

 .برندیرا داخل م ه جانمیو من ن ندیآیم

 را از رضایدعلیتا س کنندیکه چند مرد تالش م نمیبیم

 جدا کنند. او

 تا یدور تند است، قلبم فاصلها یانگار رو زیهمه چ

 ایدن س،یپل نیماش ریآژ یصدا دنیندارد و با شن مرگ

 .شودیم اهیس میبرا

 " رضای" عل

 کثافت چشم ره یکه پس دمیشنیکر بودم و نم کاش

 به ناموسم گفته. یزیچه چ ناپاک،

 یور روچه طکه نگاه لجنش  دمیدیکور بودم و نم کاش

 .دهیچرخ انیلیل تن

 .کنمیچه کار م فهممینم رسانمیخودم را به او م یوقت

 کشتنش است! قصدم



 کنمیکه احساس م زنمیمشت به صورتش م آنقدر

 پشت دست خودم هم خرد شده. یاستخوانها

 شکستن کتفش را یصدا چانم،یپیدستش را م یوقت

 .شنومیم

 را گرفته. میچشمها یجلو خون

 چهقدر به خونش فهممیم کشدیم غیکه ج انیلیل

 شیکه گنجا یدوست دارم تا اندازها فهممیم ،نه امتش

 له کنم. میدست و پا ریخوردن دارد، او را هم ز کتک

 است اما با مهبازین شیکه چشمها مایتن ن یرو از

 .کنندیبلندم م کند،ینگاهم م انهیموذ یلبخند

 :دیگویو م زدیریم رونیدهانش را ب خون

 دمت گرم! خواستم،یم نویهم -

 دمیفهمیم دیبا کندیمتوجه شدم از خودش دفاع نم یوقت

 است. نیهدفش هم که

 مورد ضرب قرار گرفتن است و صد درصد هدفش

 شدن من. مقصر

 !دیارزیندارد، م یبیع اما

 هم که کردم یهستم که عواقب کار یعصبان آنقدر



 مهم نباشد. میبرا

 را سیپل نیماش ینگذشته که صدا شتریب قهیدق چند

 مچ یدستبند را رو یسرد میآیو تا به خودم م شنومیم

 .کنمیدستم حس م دو

 که رنگ به رو نمیبیرا م انیلیو ل چرخانمیم سر

 من خیره یرفته و  رونیو انگار روح از تنش ب ندارد

 .مانده

 :میگویم دیایدنبالم ب خواهدیکه م یبه مجتب رو

 ؟یایدنبال من م یکجا دار -

 حواست به حجره باشه. برو

 عیمنو سر بچه یزن و  ر،یآژانس بانوان هم بگ هی

 ادیبگو ب یخونه، بعد هم زنگ بزن به حاج بفرست

 .ابونیسر خ یکالنتر

 چشم آقا. -

 دنیبروم، با د رونیهمراه دو مامور ب خواهمیم یوقت

 شاهد کل ماجرا ایکه گو شیو پسرها یسروستان یآقا

 .زندیریسرم م یرو خیسطل آب  کیانگار  بودهاند،

 " انیلی" ل



 :دیگویم یگریاز همان خانمها، رو به آن د یکی

 ده؟یآقا س نیزن هم -

 :دهدیکه جواب م شنومیم

 .دمیشن ییزایچ هیآره زن دومشه، منم  -

 بود داشت باهاش حرف یک هیوا پس اون چادر -

 زد؟یم

 بدتر از آن است که بخواهم حرص خالهزنک حالم

 آنها را هم بخورم. بودن

 دهد،یرا در آغوشش تکان م یخانم مسنتر َمهد کی

 و از رمشیدرآغوش بگ ترسمیاما م کندیم هیگر پسرم

 سر بخورد. ُدستم

 :دیگویبه من م خطاب

 بهتر رشیبگ ایخودت ب ده،یبچه ترس نیدخترم ا -

 .یآرومش کن یتونیم

 خودم را جمع و جور کنم. دیبا

 به خودم مسلط شوم. یکم کنمیم یسع

 چشمم چرخم،یم یو وقت کنمیرا پاک م میاشکها

 آشنا! یبه صورت افتدیم



 در حجره چه کار داشته؟! نجا،یوقت روز، ا نیا نگار

 را در یمن که َمهد یاز رو یرا سر سوزن نگاهش

 .کندینم جا به جا رمیگیم آغوش

 که بدم کندیم امیآنقدر عصبان انه اشیموذ لبخند

 :میگویکنم و م یحرصم را بر سرش خال دیآینم

 و بر و بر نگاه یستادیوا نجایاز اون موقع تا حاال ا -

 و ساکتش یرو بغل کن یمهد َیتونستیاما نم یکنیم

 ؟یکن

 :میگویم یحرص د،یبگو یزیچ خواهدیم تا

 !دیحرف مفت نثار من کن دیفقط بلد -

 است! ره اشبه خودش و آن مادر فوالد ز منظورم

 و دیآیدارد که کنارم م یادیز استیمن او س برعکس

 :دیگویم آرام

 بودنم ینامادر ضه یثابت کنم که عر خواستمیفقط م -

 ! چه برسه مادر بودن!یندار

 داشت بهیزن غر هیمن هالک شد و  یخواهرزاده

 .کردیم آرومش

 :دیگویو م اندازدیم میبه سر تا پا ینگاه ریتحق با



 بازار یتو یخاک تو سرت که مثل زن خرابا اومد -

 آشغال! ره یدخت یپسرخالمو برد یآبرو

 .ماندیاز فرط تعجب باز م دهانم

 خواهمیاست و آرام شده، تا م شانه ام یرو یمهد سر

 :زندیباز کنم، حرف م دهان

 یکار ،یبرد رضایکه امروز از عل ییبابت آبرو -

 کنن. هیآسمون به حالت گر یکه مرغا کنمیم

 !رضا؟یگفت؟ عل چه

 :غرمیم

 اوالا. نیا ار،یاسم شوهر من رو به اون دهن نجست ن -

 ؟یکنیم دیکه من رو تهد یکارهایتو چ یثان در

 دوست دارم نم،یبیآن لبخندش را که م یوا لبخندش،

 صورتش بکوبم! یرا رو یمهد َفیکث پوشک

 :زندیم پچ

 !ره امکایچ یحاال مونده تا بفهم -

 :زنمیم داد

 ره یدخت -

 رونیاو هم از حجره ب زند،یم هیگر ریز یمهد اما



 .رودیم

 :دیگویو م دیآیم یمجتب

 آژانس اومده. دیایب ان،یخانوم موسو -

 .کشدیم غیدر ذهنم ج یزیبروم اما چ خواهمیم

 :پرسمیو از آن خانمها م چرخمیم

 انیموسو یداشت با آقا دیکه گفت یایخانوم چادر -

 زدیم حرف

 :دیگویو م پردیحرفم م انیم شانیکی

 همون دختره بود که اومد با شما حرف زد. -

 !دهیزن س میما فکر کرد واال

 ابرها راه یکه انگار رو ته امداغان و آشف آنقدر

 .رومیم

 را یمهد َریش شیشه یفوراا  نم،ینشیم نیدر ماش یوقت

 .دهمیو به دهانش م آورمیم رونیساکش ب از

 زبانم ضربان گرفته. ریقلبم ز انگار

 یو از جهت رضاستیدعلیفکرم مشغول س یسمت از

 به انهیچرا نگار آنجا بوده، مثل مور نکهیا گر،ید

 مغزم افتاده. جان



 .شومیو وارد خانه م رسمیم

 باز شدن در، پا یصدا دنیخانم به محض شن حاج

 .دیآیم ه هاپل انیم برهنه

 مسبب نکهیرنگ به رخ ندارد و فکر ا چاره،یب زن

 .کندیم ده اممن هستم، شرمن یگرفتار نیا

 :پرسدیاست و م سیخ شیچشمها لرزد،یم شیلبها

 .گهیشده؟ من که دق کردم د یچ ان؟یلیشده ل یچ -

 فقط سند برداشت و تو سر یزنگ زد، حاج یمجتب

 نون، از خونه رفت. زَ 

 :میگویو م رومیپله باالتر م چند

 تو حاج خانوم. میبر دیایب -

 و اندازدیم هیمن را هم به گر یه اشگر م،یرویم داخل

 :دیگویم

 کار کرده؟ یچ یعل -

 شده بودخرد  میکاش قلم پا نکهیاز ا م،یگویم ماین از

 .رفتمینم اما

 کنترل رقابلیغ تیو عصبان یناگهان له یحم از

 .زنمیحرف م رضایدعلیس



 و با ناله زندیم شیپا یرو کند،یم هیگر همچنان

 :دیگویم

 کنم؟ کاریآخه من چ ایخدا -

 ره؟یاون پسره نَم انیلیل

 :میگویم

 نه، خدا نکنه. یانم، واحاج خنه  -

 بلند شد نشست، آب خورد. دمید من

 :کندیزمزمه م یچارگیب با

 بشه جوون شیزیچ هیبه سرش ضربه نزده باشه  -

 مردم؟

 .ردیگیرا از سر م هیگر

 بود. یبچه از اولشم زودجوش و عصب نیا -

 هم زنش و برادرش به رحمت خدا رفتن، بدتر یوقت از

 قبلش شد. از

 :دیگویرو به من م ملتمسانه

 یطور هیتو  ،یدوست دار یتو رو جون هرک -

 کن. آرومش

 و یعصب شتریمن خودم مسبب ب داندینم د؟یگویم چه



جر  شدنش هستم؟ یََ

 :دیگویو م ستدیایم

 .ارهیدلم طاقت نم ،یمن برم کالنتر -

 .شومیم مانعش

 خونه. دیشما بمون رم،ینه نه، من م -

 :دیگویم

 بدتر ندتی! اون االن ببهایخاک بر سرم، تو نر -

 بابات! خونه یبرو  یشنویمادر، اصالا از من م شهیم

 .یچشمش نباش یدو روز جلو یکی بذار

 .ترسمیم رضایدعلیاز خشم س یلحظها

 را بردم چه؟ یچرا مهد دینه، اگر بروم و بگو اما

 اطر اوبه خبروم، پس  یبدون مهد توانمینم من

 .مانمیم

 " رضای" عل

 .رودیکنار نم میچشمها شیاز پ انیلیل ریتصو

 !آمدیاز حد به چشم م شیکه ب ییچشمها آن

سمت چپ گردن  مه اشه باایکه تقر یفر شدها یموها

 و



 بود. رونیو ب ختهیر صورتش

 کوتاهش. یو پالتو شلوار

 مقابلم بکوبم، دیسبز و سف واریدارم با سر به د دوست

 برود. ادمیبزنم بلکه  آنقدر

 به روزگارش اگر دستم یبه درد آمده و وا رتمیغ تمام

 او برسد! به

 که مطمئنم یو دست یبا همان سر و صورت خون ماین

 راه انداخته. یبازیآمده و هوچ یبه کالنتر شکسته،

 ته اماتاق نشس رونیب یمکتهاین یبه دست رو دستبند

 کند. یدگیو به کارمان رس دیایب یکس تا

 :دیگویم مایو رو به ن دیآیم یسروان

 باش، اومدم. خب آقا ساکت -

 :دیگویبه هردومان م رو

 .نمیداخل بب دیایب -

 .رومیو داخل اتاق م کندیم تمیهدا سرباز

 :پرسدیم سروان

 بال رو نیشما ا ان،یموسو رضایعل دیس یخب آقا -

 ؟یخدا آورد یبنده نیا سر



 کنمینگاه م مایبه صورت ن تمیتمام نفرت و عصبان با

 :میگویم و

 بله. -

 ؟یچرا؟ به چه حق -

 و هر دو دستم را مشت دهمیهم فشار م یرو دندان

 .کنمیم

 گفت اوهیبه ناموسم بد نگاه کرد جناب سروان،  -

 :زندیداد م ماین

 خدا لعنتت کنه، جناب د،یجدت بزنه به کمرت س -

 .گهیداره دروغ م غمبریبه پ ریبه پ سروان

 .کنمیاصالا به ناموس مردم نگاه نم من

 با من مشکل داره، یهایقض هیآقا از پارسال سر  نیا

 به جونم. فتهیبهونه بود ب دنبال

 تحملش کنم. توانمینم گرید

 داردیسرباز از پشت نگهم م برم،یم ورشیکه  سمتش

 :دیگویسروان م و

 یتو ندازمتیاالن م نیهم نم،یبب نیبش ریآقا بگ -

 !ه هابازداشتگا



 .مونمیهم نم قهیمنتظر وث گهید اصالا

 :زندیداد م ماین

 نگاه مردم،یدستش م ریجناب سروان، من داشتم ز -

 نشستم. نجایا نکن

 رو گردنمه داست ده اشگن یدستا یپاره شده، جا پلکم

 .کردیم فه امخ

 به وهلل، دستم دمیشکستن استخون دماغمو شن یصدا

 دندونم شکسته! شکسته،

 بذارن و تموم؟ قهیوث کهیمرت نیا یبرا اونوقت

 :دیگویبا اخم م سروان

 نییتع یقانون یرو پزشک یدید ییبهایکه چه آس نیا -

 .کنهیم

 .شهیداشته باشه، فعالا آزاد م قهیوث شونیا بله

 که با رنگ و نمیبیو پدر را م افتدیبه در م چشمم

 یدلخور و پرحرف، با سند ییو چشمها دهیپر ییرو

 .زندیدست، نفس نفس م در

 به یو باز هم وا ایآخر دن یعنیمن،  ینگاه پدر برا نیا

 !انیلیل روزگارت



 یها یصندل یرا که همراه پدر رو ریطول مس تمام

 .میرا، هر دو سکوت کردها مینشستها یتاکس یپشت

 امیو من آنقدر عصبان امدهیهنوز جا ن شیو رو رنگ

 آرام کردنم یبرا یتالش توانمیعنوان نم چیبه ه که

 آرام شوم. خواهمیالبته که نم بکنم،

 را از حدش زیشورش را در آورده همه چ انیلیل

 نهیزم نیرا در ا شیهایلجباز توانمیو من نم گذرانده

 را تحمل کنم و رتمیشدن غ چهیباز توانمیکنم، نم تحمل

 نزنم. دم

 نیمقابل در ساختمان از ماش یوقت م،یرس یخانه م به

 و شکندیرا م انمانیپدر سکوت م م،یشویم ادهیپ

 :دیگویم

 .هاینداشتهباش ریشکا یعل -

 .میچشم بگو توانمیرا نم نباریا اما

 :دهمیجواب م آرام

 قول بدم و حرف تونمیبار رو نم نیبابا اما ا دیببخش -

 سنگهام رو باهاش وا بکنم. دی! باارمیحرفتون ن رو

 را انیلیل دیاما من با کندینگاهم م نیکه خشمگ نمیبیم



 کنم. ادب

 .شودیابتدا او داخل م کنمیپدر باز م یرا برا در

 پله ها را دو ،یعیسر دیو با گفتن ببخش بندمیرا م در

 .رومیباال م یکی تا

 باالست. یعنیپس  ست،یپشت در خانه پدر ن شیکفشها

 درست نفس توانمینم رسمیدو طبقه را باال م یوقت

 تر شده کینزد امیلیرا که به ل یقدم کیو هر  بکشم

 .ده امهم ش تریو حرص تریعصبان ام،

 لرزد، عرق به جانم نشسته. یبه وضوح م میدستها

 .کنمیو بازش م اندازمیرا به در م دیکل

 .کوبمشیو عمداا محکم بر هم م رومیم داخل

 چشم دهیترس داستیو با او که کامالا پ چرخانمیم سر

 .شوم.یچشم م در

 انگار نحالیاما با ا داستیهو شیدر صدا لرزش

 :دیگویکه م ندازدیدارد خودش را از تک و تا ن یسع

 آرومتر در رو ببند لطفاا بچه رضا؟یعل دیچه خبره س -

 .دیترس

 من دوست دارم محکم به دهانش بکوبم تا الل شود. و



 انیلیل

 که برسد، مادرش هزار بار قسم داد که نیاز ا شیپ

 یرگیاما من خ. و حداقل امروز را در خانه نمانم بروم

 .مانمیو م کنمیم

 چشمم به ساعت است. م،یآیباال م یمهد با

 شنومیرا مقابل ساختمان م ینیتوقف ماش یصدا یوقت

 و زنمیرا م فونیآ توریمان کمه یو د رومیشده م هول

 .شودیم ادهیپ نیکه از ماش نمیبیرا م او

 کوچک هم توریمان نیدر ا ینگاهش را حت خشم

 .نمیبب توانمیم

 را که مشخص است پله ها را شیکوبش پاها یصدا

 که یو با هر قدم شنومیرا م دیآیباال م یکیتا  دو

 .شودیم شتریاسترس و اضطراب من هم ب داردیبرم

 و گذارمشیساکت است، آرام در گهواره م یمهد

 گریشدهاند که د خیکه آنقدر  ییبا دست و پا خودم

 .رومیم ییرایسمت سالن پذ کنمینم احساسشان

 که در را ده امستایاتاقها ا یراهرو یورود یابتدا در

 .کوبدیو محکم بر هم م کندیم باز



 اگر که کنمیضربان گرفته و اغراق نم میدر گلو قلبم

 .خوردیهم، بر هم م میدندان ها یحت میبگو

 نشان بدهم. فیقصد ندارم خودم را مقابل او ضع اما

 که حق دارد اگر بخواهد با خشونت برمن دانمیم

 حق را دارم که بخواهم مشکالتم نیاما من هم ا بتازد

 .دادیبا صحبت کردن حل کنم نه با دعوا و داد و ب را

 یخشم از تک تک اجزا افتد،یبه من م نگاهش

 اما خودم زدیریم نییپا یبارد و قلبم هر یم صورتش

 :میگویم لرزدیکه م ییو با صدا بازمینم را

 ند لطفاا بچهآرومتر در رو بب رضا؟یعل دیچه خبره س -

 .دیترس

 رساند و یرا با چند گام بلند به من م خودش

 که به ذهنم یزیو تنها چ کنمینگاهش م وحشتزده

 است که در دل، اشهدم را بخوانم! نیا رسد،یم

 بلند کند اما در میاالن است که دست رو کنمیم فکر

 باز را میپلکها انیو آرام م شودیمتوقف م امیقدم کی

 .کنمیم

 را بر شیکه دندان ها نمیبیم ده،یچسب واریبه د کمرم



 .کندینگاهم م د،یسایم هم

 و فک و گردنش در حال انفجار یشانیکنار پ رگ

 .است

 .زندیم یپوست صورتش به کبود رنگ

 هم مشخص راهنشیپ یاز رو یقلبش حت یها تپش

 .است

 کند اما استثنائاا پسرکم هیگر یکه مهد کنمیخدا م خدا

 ساکت و آرام شده! یادیز

 یغیو ج بندمیدوباره چشم م بردیرا که باال م دستش

 اما مشتش درست کنار سر من، کشمیو کوتاه م خفه

 :زندیبلند داد م یو با صدا دیآیفرود م وارید یرو

 .انیلیل یگذاشت یزیبد چ یدست رو -

 .یبا من کرد یبد کار ،یگذاشت رتمیغ یرو دست

 .یمن رو برد یو آبرو تیثیح

 !ایخدا یوا یوا یوا

 واریمحکم مشت به د گرید یبار خندد،یم یعصب

 .پرمیم میاز جا دهیو ترس زندیم

 :کشدیم هوار



 که زنم، بشه انگشت دهیرس ییکارم به جا ا،یخدا یوا -

 لجن. زیه بچه ی هیدست  ینما

 خدا یوا

 .کوبدیم نیششایو به پ دیگویخدا م خدا

 .ده امخودم جمع ش در

 و مانعش شوم که ناگهان رمیدستش را بگ خواهمیم

 و ردیگیرا از پشت در دست م ده امفر ش یموها

 !کشدیم

 را یمهد غمیج یکه صدا گذارمیمقابل دهانم م دست

 نرود. نییو پا نترساند

 .شومیم دهیو دنبالش کش رودیهال م سمت

 :زندیم داد

 هیکه  یکرد یکار هیکثافت نفهم تو  ،ید آخه لعنت -

 خواهر و قیکه ال یزینگاهت کنه و چ یفوکول جوجه

 خودشه به زن من بگه. مادر

 یتو پام به کالنتر یاطر گوه کاربه خکنه که  خدالعنتت

 شد. باز

 ؟یایم یشیبلند م افهیو ق پیسالن مده که با اون ت مگه



 .شودیم دهیکش شهیاز ر میموها

 صورتم یرو میاشکها کنم،یو نگاهش م زنمیم هق

 بلند در صورتم یگرفته و او سوالش را با صدا راه

 :کندیو تکرار م کشدیم هوار

 سالن مد؟ یرفت یفکر کرد دمیپرس -

 !هیکثافت کار یکار من جا محل

 .تازاندیاز حد م ادیز

 به یاندازه صبور نیکه تا ا ستمینبوده و ن یدختر من

 دهم. خرج

 یال به الدستش را از  کنمیم یو سع زنمیم غیج

 جدا کنم. میموها

 ، مثلته اشبه صورت برافروخ رهیخ ستم،یایم راست

 :میگویو م برمیرا باال م میصدا خودش

 چته؟ چه مرگته؟ یروان یوحش -

 ؟یگیم یدار ادیاز دهنت در م یهرچ چرا

 :زنمیحرف م وقفهیو ب کندینگاهم م شوکه

 .ستمیکه من ن یمسئول هر نگاه -

 مو، دست دیکه با پنج سانت ساق پا و چهارتا شو یکس



 بگه، اصالا سالم اوهیبشه و  کیپاش شل بشه و تحر و

 .ضهیاون مر ست،ین

 ؟یلهش کن یگفت بزن یهر چ یقراره هر ک مگه

 .یکه بهش حمله کرد یایخودت روان اصالا

 مقصر منم؟ ؟یذاریسر من م منت

 یدیسف زند،یرا چنگ م میدست گلو کیبا  ناگهان

 به خون نشسته. شیچشمها

 :کشدیم داد

 ؟یکنیم یمن بلبل یبرا ،یالل باش نکهیا یبه جا -

 افهیو ق پیبازار فرش فروشهاست، با اون ت اونجا

 :میگویو م کشمیحرفش داد م انیم تمیتمام عصبان با

 ؟یزنیحرف م افهیق پیاز کدوم ت افه؟یو ق پیکدوم ت -

 اومدم وسط بازار؟ لباس شخصیمن با  مگه

 :دیگویو م داردیبرم میگلو یرا از رو دستش

 اونجا؟ یایب یپاش دیبا یچ یاصالا برا -

 را با پشت روندیاعصابم رژه م یکه رو ییاشکها

 .کنمیپاک م دست

 :میگویو م کوبمیم سینه اشبه تخت  یمشت



 بعد نم،یو شوهرم رو بب امیب خواستمیاومدم چون م -

 که یدور بزنم تا شب مزخرف هی رونیبرم ب باهاش

 .میرو فراموش کن میداشت

 یکه اصالا درست شدن یزندگ نیا یتالش کنم برا تا

 !ستین

 :میگویو م اندازمیابرو باال م کنم،یبعد چشم تنگ م و

 خاله یچرا اومدم اونجا، اما اون دختر یگیبه من م -

 تو هجره بود؟ یچ یبرا عجوزهات

 ها فکر کرده یداشته؟ چرا مشتر کاریاونجا چ اون

 زنته؟! بودن

 که فکر کردن یباهاش رفتار کرد یچهجور مگه

 د؟یس زنته

 .کندیسکوت نگاهم م در

 د؟یس هیچ -

 ؟یحرف بزن دیاون هم حاال که با ؟یساکت چرا

 !؟یسر من داد و هوار راه بنداز یبلد فقط

 رضایعل

 که دچار سوء تفاهم شده. دانمیم



 کوتاه تمام کنم اما حیتوض کیرا با  زیهمه چ توانمیم

 طیشرا نیهستم که در ا یزیلجبازتر از آن چ متاسفانه

 و به ستکیمقابل او با دانم،یخودم را محق م که

 پاسخ بدهم! سوالش

 دو دو یکه از شدت کنجکاو ییبه چشمها رهیخ

 .کنمینگاه م زنندیم

 دست و یحال نیاو هم مانند من در چن دهمیم حیترج

 بزند. پا

 در حال سوختنم، حاال که تیکه من از عصبان حاال

 یاعصابش به باز نکهیمن را متشنج کرده، ا روان

 شود، حقش است. گرفته

 اسیور عصبچه ط دانمیکه م یبا لبخند نیهم یبرا

 :دهمیجواب م کند،یم

 دیسر بزنه، ببخش خاله اشاومده بود به پسر  شونیا -

 قبلش با شما هماهنگ نکرد! که

 و رودیم یاهیس شیلحظه چشمها یکنم برا یم حس

 زارمیبدجنس شدن خودم ب نیکه از ا کنمیم اعتراف

 هم یجواب نیچن کردیبه دو نم یکیاگر با من  اما



 .گرفتینم

 یهوا یبروم و کم رونیدارم ب ازین رومیدر م سمت

 به سرم بخورد. آزاد

 :پرسدیم یکه حرص شیصدا با

 ه؟ینطوریپس ا -

 :میگویو م چرخمیو سمتش م شومیم متوقف

 .هیطور نیهم قاایآره دق -

 یدندان نما خط رو ینوبت اوست که با لبخند حاال

 بکشد. اعصابم

 دهیکه پشتش خواب ینهایحرص و ک دنیکه د یلبخند

 :دیگویو م ستین سخت

 .دیس میباشه پس بچرخ تا بچرخ -

 :میگویم دهمیدر را در دستم فشار م ره ییدستگ

 میتا بچرخ باشه، بچرخ -

 :زندیم داد

 .یخودت خواست -

 .کوبمیو باز هم در را بر هم م رومیم رونیب

 چند پله یو مادر را که رو شومیپاگرد پله م وارد



 .نمیبیاز در خانه نشسته را م نترییپا

 ریشرا با پر روس شیاشکها چرخاند،یسمتم م سر

 .دهدیتکان م میتاسف برا یبه معنا یو سر ردیگیم

 :پرسمیو م کنمیسالم م آرام

 د؟ینشست نجایچرا ا -

 :دیگویم تلخ

 امیب دمیحلقم بود اما ترس یچون مادرم، چون دلم تو -

 یمادرشوهر بود تو دیتو، بگ امیبزنم و بخوام ب در

 دخالت کرد. دعوامون

 دادیداد و ب ینطوریسر دختر مردم ا یچ یبرا آخه

 ؟یعل دیس یکنیم

 ؟یو بد شد یانقدر عصبان یک تو

 شناسمت؟یکه انگار نم یکنیرفتار م یطور هی چرا

 و شومیم یعصبان دهندیحق را به او م نکهیا از

 :میگویم

 زبون داره. یلیخودش خ د،ینباش شونیشما نگران ا -

 یم نییو آرام از پله ها پا گذاردیزانو م یرو دست

 و رو شده و ریز یشاشک یچشمها دنیدلم با د رود،



 خرابتر. حالم

 انیلیل

 و نگران شدم که به سمت امدهیهنوز ن یمهد یصدا

 .کنمیپا تند م اتاق

 شکم یبار غلت زدهو بر رو نیاول یکه برا دنشید با

 نمانیکه ب یو اتفاق رضایعل دیس یلحظها ده،یخواب

 .زنمیم لبخند.کنمیرا فراموش م افتاده

 تا نگاهم کند، پاسخش به قربان ردیگیباال م گردن

 .ترکاندیکه بغضم را م ستیلبخند ،قه امصد

 د،یرا کش میآنطور از کوره در رفت و موها یوقت

 .شناسمشیکردم اصالا نم حس

 فشار وارد کرد، با میبه گلو شیبا انگشتها یوقت

 یخاک ره یک نیمرد ا نیتر بهیفکر کردم با غر خودم

 که یجواب داندیو خدا م کنمیم یسقف زندگ کی ریز

 بودم، تا چه حد آتشم زده بود. دهیشن

 سر زدن به او رفته بوده؟! یصرفاا برا خاله اش دختر

 راست گفت، ایکند  یقصد داشت من را عصب نمبدانم

 !مانمیهدفش هرچه که بود، من ساکت نم اما



 !کنمیوضع را تحمل نم نیا من

 !کنمیم دیرا تشد تشیکرده ، پس عصبان میعصبان

 .امدهیاز نه شب گذشته و هنوز به خانه ن ساعت

 دهمیذهنم هل م طه ینق نیترییرا به انتها ینگران دل

 .کنمیخودم را سرگرم م و

 شام یبرا یفور ییغذا خواهمیم یوقت است ول رید

 .شومیم مانیکنم که پش آماده

 تا آبپزشان دارمیبرم خچالیکه دو تخم مرغ از  ینیح

 :میگویو م اندازمیشانه باال م کنم،

 درست کنه، غالم حلقه به یزیچ هیخودش  یبرا ادیب -

 .ستمیکه ن گوشش

 گشنه بمونه. اصالا

 .دارمیرا برم امیگوش

 مانیو پش ته امچندساعت، صدبار متن را نوش نیا یط

 .ده اماز ارسالش، پاکش کر شده

 ارسال را کمه یو فوراا د رمیگیم ینفس نباریا اما

 .زنمیم

 .خوانمیباشگاه را با چشم م ریبه مرجان، مد اممیپ متن



 سالم مرجانجون، حالت خوبه؟ -

 یباشگاه برا یهنوز تو زمیمزاحمت شدم، عز ببخش

 گلم؟ یدار یمرب ایجا هست؟  من

 یموجیا یادیکه جوابم را با تعداد ز کشدینم یطول

 .فرستدیم یقلب چشم

 آسمونا دنبالت یبه به سالم، چه عجب خانوم، تو -

 .گشتمیم

 جونم؟یلیتو جا نباشه ل یبرا شهیم مگه

 چیعوض کردم، از ه یچندماه شش هفت تا مرب نیا

 نبودم، با همشون هم شرط یهم راض کدومشون

 برن. دیبا یبرگرد یتو بخوا یکه اگر روز کردمیم

 زدل؟یبرات بذارم عز ییکالسها چه

 :کنمیم پیتا شیو برا کنمیفکر م یکم

 یمثل قبل، زومبا و عرب -

 .کنمیرا باز م امشیپ

 جون؟یلیل یایم یاز ک -

 پیو تا آورمیم ادیرا به  رضایدعلیو لحن س صورت

 :کنمیم



 از فردا. -

 رضایعل

 ، که سرما به مغز استخوانم نشسته وته امراه رف آنقدر

 نسبت به ظهر بدتر شده. حالم

 .سوزدیم داایشد میو گلو کنمیم سرفه

 .اندازمیبه ساعتم م ینگاه

 ده گذشته اما هنوز اعصاب برگشتن به خانه را از

 .ندارم

 و دهمیمادر است و جواب م خورد،یزنگ م امیگوش

 :دیگویم کند،یم دادیدر آن ب یکه نگران یبا لحن او

 .یهم که نبرد نیپسرم؟ ماش ییکجا -

 ؟یسرما کجا رفت نیا یتو اده،یپ یپا

 .خورهیداره حرص م کسرهیبابات  گه،ید برگرد

 :میگویم

 .دینگران نباش. االن امیچشم، م -

 و سوار کنمیدست بلند م یتاکس نیاول یو برا حالمیب

 .شومیم

 همه کنم،یبه خانه، هزار بار با خودم فکر م دنیرس تا



 .کنمیم نشانییو باال و پا نمیچیرا کنار هم م زیچ

 نداشته باشم به ذهنم ریمن هم کم تقص دیشا نکهیا فکر

 .زندیم

 و کندیپشت چراغ قرمز توقف م نیماش یوقت یحت

 حرکت نهایماش انیرز م یبا تک شاخه گلها یمرد

 شاخه کیبدهم و با  نییرا پا شهیش خواهمیم کند،یم

 کنم. ییدلجو انیلیاز ل گل

 خودش م،یبچرخ تا بچرخ گفته بود. شومیم مانیپش اما

 پس باشد! ،ته بودخواس

 تکان شیبرا دیاعالن جنگ کرده، چرا من پرچم سف او

 بدهم؟

 بند بند بدنم در کنمیحس م روم،یباال م ه هااز پل آرام

 است. گریکدیجدا شدن از  حال

 .سوزمیبه شدت سردم شده و هم م هم

 یچراغها کند،یرا باز م ه شاندر خان انیآرام م مادر

 خاموش است. خانه

 .دهیکه پدر خواب فهممیو م کندیصحبت م آرام

 :دیگویم



 .دیآرامبخش خواببابات به زور  -

 بحث و جدل گهیباال دوباره با هم د یرفت توروخدا

 هکمی نطور،یهم هم انیلیاون بچه گناه داره، ل دها،ینکن

 بکن. مراعاتشو

 :میگویو م کنمیم نگاهش

 التونیخ د،یبخواب دیبر د،یمادر شما نگران نباش -

 .راحت

 .ریبه خ شبتون

 و من هم به بنددیدر را م د،یگویم یآرام ریبه خ شب

 .رومیدو م طبقه ی

 انیلیل

 فکر کنم نیبه ا خواهمیبه او فکر نکنم، م خواهمیم

 کار نیو با ا شومیاز فردا در باشگاه مشغول م که

 پاسخ کیدادن  یهمانطور که او به جا زنم،یم آتشش

 !نده بوددرمورد نگار، من را سوزا درست

 چشم از ساعت بردارم. توانمینم اما

 یانگشتان یکه آدم باشم، که جا زنمیم بیخودم نه به

 اما باز کند،یهنوز درد م ته بودنشس میگلو یرو که



 .شودیمشغولش م فکرم

 زنم،یم ایآورم و دل به در یطاقت نم گرید کهییجا تا

 یاما صدا رمیرا بگ شماره اشتا  دارمیرا بر م یگوش

 کنمیخدا را شکر م شنومیرا که در راه پله م شیقدمها

 آمده و حداقل غرور من خرد نشده! که

 را ونیزیو تلو نمینشیم یراحت یمبلها یرو فوراا

 کنم خودم را مشغول تماشا یم ی.کنم سعیم روشن

 بدهم. نشان

 و همزمان اندازنمیسمتش م یمنگاهین شود،یم داخل

 یاما نه من سالم م میشویچشم در چشم م گریکدی با

 و نه او! کنم

 کتش را از تن کند،یکانتر رها م یرا رو شیها دیکل

 .اندازدیم یغذاخور زیم یصندل هیو رو آوردیم در

 مبل په یو سمت کانا دیشویرا هم نم شیدستها یحت

 دراز شیو رو رودیم ییرایپذ گریآن طرف د یها

 .گذاردیم شیچشمها یو ساعدش را رو کشدیم

 رونیاز ب یمعموالا عادت دارد وقت کنم،یم تعجب

 .ردیدوش بگ گرددیبرم



 نگاهش یچشم ریگذشته و من همچنان ز قهیدق چند

 در خودش مچاله نیچرخد و مانند جن یم کنم،یم

 .شودیم

 که نمیبیفاصله هم م نیاز ا پرد،یباال م میابروها

 .رسدیبه نظر سرخ م صورتش

 .کنمیصبر م گرید یکم

 بر هم خوردن یبه خواب رفته و صدا انگار

 !شنومیرا م شیدندانها

 کنم یو فکر م آوردیبه دلم هجوم م ینگران ناگهان

 شده. ضیمر حتماا

 و سمتش قدم ستمیایخواب است م نکهیا الیخ به

 گذارمیم نیششایپ یدست رو یو به آرام دارمیبرم

 .کنمیتنش وحشت م یاز حرارت باال و

 :زندیم پچ

 .دارمیب -

 :میگویاما م گزم،یلب م محکم

 درمانگاه. میپاشو بر ،یتب دار -

 خشک سرفه یچند تک  انیو م چرخدیبه من م پشت



 :دهدیم جواب

 برو بخواب. ست،یالزم ن -

 زیشبکشم، لجبا غیدارم بر سرش ج دوست

 است. چندشآور

 است و حاال ماریاما او ب شدم،یم الشیخیب کاش

 است. انمانیم یمهمتر از دعوا غرورم،

 .رومیآشپزخانه م به

 تا دارمیکوچک قرص را از کشو برم به یجع

 کنم. دایاو پ یبرا ییدارو

 .کنمیساز را روشن م یچا

 .بندمیم شیو آب رو زمیریم وانینشاسته در ل یکم

 .کنمیم بیو عسل را هم با آب ولرم ترک مویآبل

 و آورمیم رونیب نتیبسته سوپ آماده هم از کاب کی

 .زمیریکه آب در آن جوش آمده م یقابلمه کوچک در

 شده. شتریب شیه هاسرف

 رونیو از آشپزخانه به ب نمیچیم ینیرا در س زیچ همه

 .کشمیم سرک

 باز و نگاهش به من است. شیها چشم



 .بنددیفوراا چشم م رم،یگیمچ نگاهش را م یوقت

 نیزم یو آن را کنار مبل، رو رومیم رونیب ینیس با

 :میگویو م گذارمیم

 رو بخور. نهایلطفاا پاشو، ا -

 لوس و تخس چهار ساله با بچه یپسر  کی مثل

 :دهدیبسته جواب م یچشمها

 !خورمینم خوام،ینم -

 :میگویو م ردیگیم ده امشدت حرص خن از

 حداقل پاشو ،یریدکتر نم یگفت ،یکه نخوا شهینم -

 .یرو بخور، تا صبح بهتر بش نهایا

 :دیگویکه گرفته م ییو با صدا کندیباز م چشم

 کم حرصم بده، ،ینگران من باشالزم نکرده  -

 برام جوشونده و دارو کوفت و زهر مار هم خوامینم

 .یکن آماده

 زیکه ت خوردیو به من بر م شومیناراحت م جداا

 :میگویو م دهمیرا م جوابش

 نگران خودم و ستم،یناراحت و نگرانت که ن -

 خونه سرما خورده باشه، ینفر تو کی یوقت ام،یمهد



 وا، سرعت انتقالش باالست، من وه نیا یهم تو اون

 .میشیم ضیمر بچه

 تا ندینشینم نمیبیم یو وقت مانمیمنتظر م گرید یکم

 .ستمیایو م دارمیرا بر م ینیبخورد، س یزیچ

 شودیم مانیکه انگار پش رمیگیقدم از او فاصله م چند

 :دیگویم و

 .خورمینبر م ا،یب -

 .گذارمیم نیزم یرو ینیس دوباره

 .ندینشیم نییو پا دیآیهم م او

 :میگویو م کمدینگاهم م نهیبه س دست

 شدن. خی گه،یخب بخور د -

 فرصت استفاده کند که نیاز ا دیآیانگار بدش نم اما

 :دیگویم

 تب و گلو درد هم کنه،یبدنم درد م ضم،یمن االن مر -

 .دارم

 :میگویو م کنمیتا ابرو که باال رفته نگاهش م کی با

 ؟یخب؟! که چ -

 .ضیدهن مر دنیوقتا غذا م نجوریا -



 :میگویو م کنمینازک م یچشم پشت

 پس خودت بخور. ست،یدوتا دستهات که تو گچ ن -

 ظرف سوزد،یسرخ و تبدارش م یچشمها یبرا دلم

 و سمت کنمیو قاشق را پر م دارمیرا برم سوپ

 :میگویو م برمیم دهانش

 کردمها! یباهات آشت یفکر نکن -

 :زندیلب م یجد

 کنم؟ یمن قصد دارم آشتمگه  -

 انتظار داشتم نازم را بکشد، حداقل خورم،یجا م یکم

 کیفقط  نیکند، اما نه، انگار واقعاا ا یمعذرتخواه

 موقت است. صلح

 .ستیدر کار ن یکردن یآشت

 یو خدا را شکر صدا خوردیسکوت چند قاشق م در

 .رسدیبه دادم م یمهد هیگر

 :میگویم روم،یکه سمت اتاق م همانطور

 دوش آب گرم هیبرو  ،یرو خورد نهایا یلطفاا وقت -

 اتاق بخواب. یو بعدش هم تو ریبگ

 پنجره ریسرده، از ز هکمی یدیکه خواب یقسمت اون



 .یشیو بدتر م یکنیم خی اد،یم سوز

 :کندیو زمزمه م زندیم پوزخند

 .ستمینگرانت ن گهیبعد م -

 :دهمیجواب م تند

 راست گفتم. ستم،ین -

 هستم! اما

 :دیگویشنوم که آرام م یم

 .یبه هرحال مرس -

 بار تبش را نیو چند دارمیاما من ب رودیخواب م به

 .کنمیم چک

 خواهمیبه چهار صبح است که م کینزد ساعت

 .بخوابم

 یناله ها یاما با صدا شودیگرم م یکم میچشمها

 .کنمیچشم باز م فشیخف

 تبش باالتر گذارم،یم نیششایپ یدست رو دهیترس

 .رفته

 .رومیو فوراا به آشپزخانه م شومیو دستپاچه م هول

 و دوباره کنمینمک م یرا پر از آب ولرم و کم یلگن



 کنم بنشانمش. یم یسع گردمیاتاق برم به

 آتش است. ره یکو کیمثل  تنش

 است و حاال که خواب و نیسنگ ند،یبیخواب م انگار

 هم شده. نتریاست، سنگ حالیب

 بخوابد که خواهدیاست و م زانیاز تخت آو شیپاها

 :میگویو م زنمیضربه آرام به صورتش م چند

 شو، من رو نگاه دارینخواب لطفاا، ب رضا،یعل دیس -

 .کن

 :دیگویم انیاو هذ اما

 از سر و تهش یزیکه چ زندیم ییحرفها -

 .فهممینم

 و مشت مشت از کنمیرا که در آب فرو م شیپاها

 لرز به تنش زمیریم شیآب و نمک تا سر زانو همان

 .ندینشیم

 .شومیکه مانعش م چدیپتو دور تنش بپ خواهدیم

 و پست شودیم شتریب شیبر هم خوردن دندانها شدت

 نیچرا در ا دانمیو نم زندیهم نرگس را صدا م سر

 .ترکدیو م خوردیو دار، بغضم به ناگاه ترک م ریگ



 کنم که یه اشبروم و پاشو شیپا نییباز پا خواهمیم

 :دیگویپردرد م یو با لحن ردیگیرا محکم م مچم

 دوستت دارم. یلیخ -

 :میگویاخودآگاه من

 !نطوریمنم هم -

 :زندیم لب

 یاگه دوستم دار -

 تحمل کنم نیاز ا شیب توانمینم پرم،یحرفش م انیم

 با نرگس اشتباه گرفته شوم و تظاهر کنم که او که

 و خودم را گول بزنم. هستم

 :میگویو م رمیگیباال م سر

 من رو ،یشو، االن تب دار داریب رضایعل دیس -

 حواست هست؟ ؟ینیبیم

 .یانیلیتو ل -

 :زنمیو پچ م کندیشره م میاشکها

 .یگیم یچ یفهمینم یتب دار -

 .فتهیکنم، تبت ب هاتیپاشو بذار

 .داردیدستم را محکمتر نگه م مچ



 به ترس و وحشت را هیشب یزیچ مارشینگاه ب در

 .نمیبیم

 بلکه عاجزانه است. ست،ین یلحنش دستور نباریا

 :دیگویم

 نرو. شمیاز پ -

 یدر آن چشمها مینگاه بدزدم اما چشم.ها خواهمیم

 چفت شده. یشلعنت سرخ

 :دهمیم جواب

 .رمینم ییمن جا -

 :دیگویم آرام

 نکن. تمیاذ -

 :زنمیپچ م 

 ؟یکنیم تیپس چرا خودت من رو اذ -

 .رمیگینم یجواب

 .یداغ شد یلیخ ارمیرو در ب نیکم کمک کن ا هی -

 رو خدا پاشو ببرمت دکتر. تو

 .ستیداریخواب و ب انیاو تنگار م اما

 و نگاهش چرخمیسمتش م کنم،یتعجب م خندد،یم



 :دیگویو او آرام م کنمیم

 !یتب کنم تا که پرستارم تو باش الهی -

 را کنترل کنم و ده امخن توانمیاما نم زمیریم اشک

 :میگویم

 نیچن یتو یحت ن،یا یعنیگر  سوءاستفادهمرد  -

 .ستیهم دست بردار ن یطیشرا

 پلک بر هم بگذارم. یلحظها ته امنتوانس

 یه هادادم و دارو و از همان جوشاند یه اشپاشو

 مادرم،

 خوردش دادم. به

 به شدت میصبح است و چشمها میساعت هفت و ن حاال

 به سوزش افتاده. یخوابیب از

 چشم نکهیبخوابم اما به محض ا یکم خواهمیم

 .شودیپسرکم بلند م یه هایگر یصدا بندم،یم

 .رومیاما با جان و دل سمت اتاقش م ته امخس

 به دنبال کندیم هیاست و در همان حال که گر گرسنه

 .گرددیخوردن هم م یبرا رشیش شیشه ی

 ضعف شیدلم برا فهممیرا از کج کردن دهانش م نیا



 .رودیم

 کنم،یم زیرا تم شیپر شده، اول جا یادیز پوشکش

 .شودیآرامتر م یکم

 ریش شیکه در فالسکش هست، برا یبا آب ولرم فوراا

 و در کمال دهمیو به دهانش م کنمیآماده م خشک

 را خودش به شهیتا ش کندیکه تالش م نمیبیم تعجب

 .ردیبگ دست

 در شیماه پ کیکه تا  یعنوان نوزاد زودرس به

 یموها. باهوش است یادیبوده، ز یبستر مارستانیب

 و رمشیگیدر آغوش م کنم،یرا آرام نوازش م نرمش

 .کنمیخوردنش را تماشا م ریش

 را از یخال شیشه ی یو وقت شودیم ریس شکمش

 .کندیبا لبخند نگاهم م کنم،یجدا م دهانش

 :میگویو م فشارمشیبه خودم م محکم

 مثل ماهت یآخه من فدات بشم، قربون اون چشمها -

 برات. رمیمیکه م یکنینگاهم م ینجوریا برم،

 :میگویو م برمشیم اره اشگهو سمت

 داریب ییبخواب من برم صبحونه آماده کنم، االن بابا -



 .شهیم

 ریو ز دهدیرا تکان م شیو دست و پا خوابانمشیم

 .زندیم هیگر

 :میگویم کشمشیکه در آغوش م یدرحال

 .میبا هم بر اینفس مامان، ب یشد یبغل -

 له یشع ریز نم،یچیصبحانه را م زیدست م کی با

 را خاموش ته امرا که دم صبح بار گذاش یایعدس

 .کنمیم

 رونیاز آشپزخانه ب ،ییدر دستشو یصدا دنیشن با

 .اندازمیم ینگاه مرخشیو به ن کشمیگردن م روم،یم

 تخته خودمان یرا رو یمهد روم،یبه اتاق م عیسر

 .دیآینق نقش در م یو دوباره صدا گذارمیم

 حالت ممکن، نیو در تند تر دارمیرا برم برس

 .کشمیم ده امش دهیژول یبه موها یشانها

 را دوباره به یو مهد بندمیرا محکم از باال م میموها

 خارج ییاو از دستشو نکهیاز ا شیو پ کشمیم آغوش

 .گردمیبه آشپزخانه برم شود

 قرار است کنمیچرا فکر م دانمیو نم شودیم خارج



 به صلح گرفته باشد. میهم مثل من تصم او

 :میگویم ییو با خوشرو رودیکه سمت اتاق م نمیبیم

 .ریبه خسالم، صبح -

 شمون؟یپ یایم. میآشپزخونها یتو ما

 گرفته، ییو سرد و کامالا خشک با صدا چرخدیم

 :دیگویپاسخ دادن سالمم م بدون

 .خورمیمن صبحونه نم -

 و از آشپزخانه آورمیخودم نم یاما به رو خورمیم جا

 را یدست مهد میکه دار یو از فاصلها رومیم رونیب

 :میگویو از زبان او م دهمیاو تکان م یبرا رم،یگیم

 شمون؟یپ یایب یخواینم ،ییبابا -

 .ه هادرست کرد یبرات عدس یمامان

 کندیم جا به جا یمن و مهد انیرا م نگاهش

 که باز هم ستادهیا شیو هنوز سر جا دیگوینم یزیچ

 :میگویم یزبان مهد از

 لطفاا. گه،ید ایب ییبابا -

 شود یمهد کینزد خواهدیم د،یآیآشپزخانه م سمت

 :میگویو م رومیدو سه قدم عقب م که



 ریسرما بخوره اس ها،یبچه نش کینه نه، نزد -

 .یطفل رهیگیکم جون م هیتازه داره  م،یشیم

 یو پشت صندل رودیم دهد،یبه من نم یجواب بازهم

 .ندینشیم

 نه؟ ایدارم ناراحت شوم  حق

 انگار هنوز در همان قهر و کندیرفتار م یطور

 است! روزید ینیسرسنگ

 که یبه قبل از به خانه آمدنش و وقت زیهمه چ انگار

 !گرددیشده برم ضیمر دمیفهم

 چند ساعت را فراموش کرده! نیا انگار

 گریکدیاز نصف شب تا صبح کنار  نکهیا انگار

 درمورد حرفها و ابراز یزیبرده و چ ادیرا از  میبود

 خودش و من در خاطر ندارد! عالقه

 هست و عمداا ادشیهست، خوب هم  ادشیهم  دیشا

 .دانمیمعروف زده، نم چه یرا به آن کو خودش

 و زمیریم یچا گذارم،یرا مقابلش م یعدس بشقاب

 مشغول یدست کیو همانطور  نمینشیهم م خودم

 سر حرف را باز کنم، خواهمیم شوم،یم خوردن



 .ده امکه بفهمد من از در صلح وارد ش یطور

 :پرسمیم

 .یتب داشت شبید ؟یبهتر -

 آن را تکان رد،یسرش را باال بگ یحت نکهیا بدون

 :دیگویو م دهدیم

 .یآره مرس -

 .میآی! کوتاه نمن؟یهم

 یبمون ،یهجره؟ کاش بشه نر یریامروز م -

 .یبهتر بش ،یکن استراحت

 فهممیعکسالعملش تکان دادن سرش است و نم تنها

 .ماندینه نم ای ماند،یآره م یعنی نیا

 .فهممینوع رفتارش نم نیرا از ا منظورش

 :پرسمیم کالفه

 ؟یدیجواب م ینطوریچرا ا -

 افتاده؟ یاتفاق

 هم سرد است و هم پر از زهر. پوزخندش

 :دیگوینگاه کردنم م بدون

 افتاده؟ یاتفاق یپرسیعجب! تازه م -



 " رضای" عل

 کرده. مارمیدانم تمام طول شب را تب داشتم و ت یم

 .کنمیبودن به او احساس آرامش م کیاز نزد دانمیم

 در یکه با َمهد فهممیهم م شومیم داریب یوقت

 است. آشپزخانه

 !توانمینکنم اما نم ینرم باشم، کج خلق خواهمیم

 نباشم. یعصبان توانمینم

 را به فشیو آن نگاه کث ماین افتدینگاهم به او م یوقت

 .شومیم یو عصبان آورمیم ادی

 با من باعث شده تا هر یلجباز یچرا برا نکهیا از

 و شومیم یشود، عصبان دهیسمتش کش ینگاه

 .رمیگیم آتش

 خودم و پدرم رفته به مرز یآبرو نکهیفکر به ا با

 .رسمیم جنون

 بوده دلم زیشاهد همه چ یسروستان یآقا نکهیا از

 نیزم ریاز شدت خجالت آب شوم و به ز خواهدیم

 بروم. فرو

 و یاست که به خاطر لجباز نیا زیاز همه چ بدتر



 مایبه خرج داده و باعث شده تا با ن انیلیکه ل یحماقت

 پرونده و سوءسابقه درست میبشوم، برا ریدرگ

 .شودیم

 و شناسمیکه از من داشت را خوب م ینهایو ک ماین

 .شودینم المیخیکه ب دانمیم

 که دوست دارم لمیم رغمیباعث شده تا عل نهایا همه ی

 سر و سامان بدهم، نتوانم خودم را کنترل مانیزندگ به

 .کنم

 موقع انیلیل یکردنها یکه دور یو فشار نهایا همه ی

 یباعث شده کنترل کندیبه من وارد م ارتباط یبرقرار

 رفتارم نداشته باشم. یرو

 و نامعقول یرمنطقیغ ته امممکن است خواس دانمیم

 اما قصد کوتاه آمدن ندارم و انتظار دارم او باشد،

 را کنار بگذارد. یلجباز

 " انیلی" ل

 ندارد. دهیفا انگار

 ظهر است، در خانه مانده و هرچه من تالش کینزد

 او ایاما گو م،یبرس ینسب یتا به صلح و آرامش کنمیم



 او نخواهد، چرا من بخواهم؟! یو تا وقت خواهدینم

 .شودینم کطرفهیکه  ارتباط یبرا تالش

 حق به جانب است که کمکم دارد یو لحنش طور نگاه

 که مقصر صد در صد است، یکس دیشا شودیم باورم

 باشم. من

 موش و گربه وه ییکرده، دوست ندارم ش فه امکال

 .کندیمجبورم م شیاما رفتارها رمیبگ شیرا پ یباز

 یآوردن قرار ادیو با به  اندازمیبه ساعت م ینگاه

 .کشمیم نیه. باشگاه، داشتم، ریبا مرجان، مد که

 و کنمیو به تن م دارمیرا بر م میلباسها عاایسر

 که از صبح تا به حال نسبت به حرف و رفتار ییاو

 ، خشکده امکه حاضر ش دنمیکرده، با د یتوجه یب من

 :پرسدیم یعصب و

 !یکجا به سالمت شال و کاله کرد -

 است، آزار دهنده است. زیتند است، ت لحن

 ریاز ش یشهایش شیو برا دارمیرا برم یمهد ساک

 و فالسک آب جوشش رخشکیش یقوط کنم،یم آماده

 لشیتا به حاج خانم تحو گذارمیساک م گوشه ی هم



 .بدهم

 :دهمیو جواب م چرخمیم رضایدعلیس سمت

 باشگاه. رمیدارم م -

 عبوس یباال رفته و نگاه شیتا کیکه  ییابروها با

 :پرسدیم

 ؟یچ یباشگاه برا -

 :میگویو م کنمینگاهش م هیاندر سف عاقل

 باشگاه؟ رنیم یچ یهمه برا -

 :دیگویم تیقاطع با

 !یبر یندارم، اما شما حق ندار یرو کار هیبق -

 .آورمیطاقت نم گریجمله د نیا دنیشن با

 .دهدیدستور م ده اشکه انگار به بر ستیطور لحنش

 از چله رها ریت کیو مانند  جوشدیدر سرم م مغزم

 :توپمیم شده،

 من یتا حاال قرار شده که شما برا یاز ک ؟یچ گهید -

 کجا برم و کجا نرم؟ یکن فیتکل نییتع

 داردیبرم شانه ام یساک را از رو د،یآیاخم سمتم م با

 :دیگویم و



 و بهم بله میعقد نشست ره یکه سر سف یاز همون وقت -

 !یگفت

 .خندمیبلند م یو با صدا یعصب

 و کندیو نگاهم م ردیگیگردنش را باال م یمهد

 .زندیمن لبخند م یخنده یبا صدا طفلکم

 پدر زبان نیمن و ا ریکه گ سوزدیم شیبرا دلم

 افتاده. نفهمش

 که رضایدعلیرا مقابل صورت س ره اماشا انگشت

 و دهمیبه چپ و راست تکان م کند،ینگاهم م متعجب

 :میگویم

 .ستیخبرها ن نینه نه، اصالا از ا -

 ازدواج برقرار وندیپ نمونیبه شما بله گفتم که ب من

 .یازدواج، نه قرارداد برده دار وندیپ بشه،

 دوست دارم بدونم که با نرگس هم یلیخ جداا

 نه؟ ای یکردیرفتار م ینطوریهم

 درست وسط انبار یتیانگار کبر م،یگویرا که م نیا

 .اندازمیم باروت

 :دیگویو م زندیرود داد م یکوره در م از



 نرگس، نرگس بود. -

 رون،یب یریکه شما از در خونه م یپیبا ت نرگس

 .رفتینم رونیب

 !هیکه فرق محرم با نامحرم چ دیفهمیم نرگس

 وسط بازار فرش فروشها ادیب کردیرو فر نم موهاش

 شوهرش. یچوب حراج بزنه به آبرو تا

 کردیکوتاه تنش نم یپالتو کرد،یکوتاه پاش نم شلوار

 دوال بشه از پشت باسنش مشخص باشه! یوقت که

 کوچه و بازار هم دنبال یکثافت پسرها نگاه

 !دیکشینم خودش

 نکن! سهیخودت رو باهاش مقا پس

 یعصب اریاو بس سه ییمقا نیاست که از ا نیا قتیحق

 .ده امش

 :میگویکه م یعصب آنقدر

 نادون! انیلیبوده و ل میآره، نرگس عاقل و فه -

 اما دونستهیمحرم و نامحرم رو م نیفرق ب نرگس

 از نظر شما هم دیو ال شهیسرش نم زهایچ نیا انیلیل

 !مونهیو ا نید یو ب مرتد



 شعور نداره تا انیلیاما ل دهیپوشیلباس مناسب م نرگس

 لباسش رو خودش انتخاب کنه! بتونه

 هم یلیخ. من با نرگس فرق دارم ،یگیراست م آره،

 با م،یبود بهیما دو تا آدم غر ه،یعیدارم، خب طب فرق

 نوع طرز فکر متفاوت. دو

 فرق امرزیخدا ب یررضایشما چرا انقدر با ام اما

 ؟یدار

 پس د،یپدر و مادر بود هیکه برادرت بود، از  اون

 !؟یو عقب افتادها یچرا انقدر امل یجنابعال

 که یکنیو رفتار م یزنیحرف م یطور یچ یبرا

 ؟یمونده از زمان قاجار یباق کنهیفکر م آدم

 :میگویم دهمیدستم را در هوا تکان م یعصب و

 محترم. یجمع کن خودت رو آقا -

 باشم. زیه یکه من مسئول نگاه مردها ستین قرار

 ینگاه کی یتونیم ،یضمن اگر چشم داشته باش در

 که من تنم کردم، ییزهایچ ،یسر و وضع من بنداز به

 سادهست. یلیخ

 مانتو و شلوار ساده کی دنیهم که بخواد با د یکس



 ست،یسالم ن ست،یبشه، انسان ن کیتن من تحر یتو

 درمان بشه. دیو با ضهیمر

 :دیگویاز من م تریعصب

 خودت یبرا ،یگیم یدار یهر چ ان،یلیل نیبب -

 من حرفم رو زدم. ،یگیم

 .یرفتن به باشگاه رو ندار زه یاجا تو

 :دهمیجواب م خندم،یم یعصب دوباره

 به یازین ره امکا یچه بد که من برا یباشه، ول -

 ندارم. چکسیه زه یاجا

 و من ادامه کشدینفس م نیخشمگ یاژدها کی مثل

 :دهمیم

 متوجه یعقل و شعور داشتم که وقت یخودم اونقدر -

 شدم، استعفا دادم. ییمایآژانس هواپ ریمد یرفتارها

 باشم. نیخونه نش ن،یاز ا شتریب تونمیهم نم حاال

 برگردم سر کارم. خوامیم

 :دیگویو م زندیبار او پوزخند م نیا

 رقص؟ یمرب یکه بش -

 داره؟ یآره، اشکال -



 گهید یخانمها یمن برا دنیرقص یکنیفکر م نکنه

 !زه؟یآم کیتحر هم

 :دیگویم

 رقص دوست ،یکه ندار یمال ازین ،یالزم نکرده بر -

 خونهات برقص. یخب تو ،یدار

 باشگاه؟ ینداره که! چرا بر یفرق

 و جواب چرخانمیرا در کاسه م میچشمها یکالفگ با

 :دهمیم

 یه امخوام برم تا روح یمعلومه که فرق داره، من م -

 .نمیبشه، که چهار تا آدم بب عوض

 باشم، قبلش یمهد یمادر سالم برا کیقراره  اگر

 خودم برسم. یه یکه به روح الزمه

 ؟یشیرو متوجه نم یسادگ نیبه ا له یمسئ یورچه ط

 ؟یمنطق یانقدر ب چرا

 خودت نگاه دگاهیفقط از د زیانقدر به همه چ چرا

 ؟یکنیم

 یلحظه خودت رو جا کی یبرا یستیحاضر ن چرا

 ؟یقرار بد گهینفر د کی



 ؟یانقدر حق به جانب یچ یبرا

 یبرا ی.خوایو م یدیشده که به خودت اجازه م یچ

 ؟یبکن فیتکل نییزن عاقل و بالغ هستم، تع کیکه  من

 چند سالته که تفکراتت انقدر عقب موندهست؟ مگه

 ه؟یچ یدونیم راستش

 یسقف زندگ کی ریو باهات ز امیکه ب نیقبل از ا تا

 که تا به حال یآدم نیمنطق تر یب کردمیفکر م کنم،

 پدر خودمه! دم،ید

 هستن که به مراتب از یینه! مردها فهممیحاال م اما

 االن نیهم ی! حتمنطقترنیهم ب یابوذر وثوق حاج

 قهیحسن پنج دق ریم دیو با حاج س میکه بر هیکاف

 که شنیراحت متوجه م یلیخ شونیو ا میکن صحبت

 با کدوممونه. حق

 چرا شما دونمیدارن، من نم یافکار باز پدرت

 ؟یهست ینطوریا

مهد  .افتدیم هیهم کم کم به گر یََ

 :دهدیکه سکوت کرده بود، جواب م رضایدعلیس

 با افکار به قول تو یمرد سنت کیمن  نم،یمن هم -



 .امیمیو قد دهیپوس

 دینبا ینکن نیرو خرابتر از ا تیزندگ یخوایم اگر

 باشگاه! یبر

 را ته بودرا که از دستم گرف یو ساک مهد شومیم خم

 .دارمیبرم نیزم یرو از

 :میگویو م کشمیم نییدر را پا ره ییدستگ

 باشگاه. رمیرو خراب کنم اما م امیزندگ خوامینم -

 احترام گرانید ماتیکه به تصم یریادگی دیبا باالخره

 !یبذار

 :دیگویم زیدآمیتهد

 یاگر رفت -

 رونیرا کامل کند، ب جمله اشتا  ستمیایمن نم اما

 یم نییپا ه هاو از پل کوبمیو در را برهم م رومیم

 .روم

 زنم و حاج یآنها م خانه یآرام به در  قه یت چند

 .کندیفوراا در را باز م خانوم

 پاسخ. کندینگاهم م یکه با استرس و نگران نمیب یم

 :دیگویو م دهدیرا م سالمم



 دخالتها، اما باز یبه پا یجان، مادر، نذار انیلیل -

 شد؟ دعواتون

 .نییپا اومدیداشت م دادتونیداد و ب یصدا

مهد  :میگویو م گذارمیرا در آغوشش م یََ

 دعواها عادت نیقراره به ا نکهیبگم واال؟ مثل ا یچ -

 .کنم

 !مونیزندگ یبخش اصل شهیکم کم داره م انگار

 نکند، دایکش پ نیاز ا شیبحث ب نیا نکهیا یبرا و

 :میگویم

 د؟یباش یمواظب مهد یچند ساعت دییتونیشما م -

 برم باشگاه. خوامیم من

 :دیگویم

 آره مادر بدش به من، برو به سالمت. -

 ؟یایم یک تا

 ه،یچطور طیشرا نمیحاج خانوم، برم بب دونمینم -

 با اجازه.. گمیبرنامه رو از فردا بهتون م شاالیا

 .شیپ ریخ -

 به باشگاه رفتم. یکدندگیروز را با  آن



 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ده صبح تا یبرا مه امبرنا

 بعد از ظهر است. چهار

 ندارد یمشکل یاز مهد ینگهدار یخانم گفت برا حاج

 ندارد. یفیاوضاع خانه اصالا تعر اما

 .میدو سکوت را انتخاب کردها هر

 چند روز قبل. نیهم مثل

 از شیب گریشده که د یو طوالن ادیآنقدر ز مانیقهرها

 مسخره است. اندازه

 پتو و کیبا  خوابد،یاو شبها هم در اتاق نم یحت

 شده. یراحت په یمهمان کانا بالشت،

 مگفته بودنرو و  گفته بودکوتاه آمدن ندارد،  قصد

 .گریکدی هیباز هم اعالن جنگ عل یعنی نیو ا رومیم

 شیهاییاعتنایاز تک تک کارها و ب یتینارضا

 .داستیپ

 یهمان پسر چشمچران عوض ما،ین تیشکا انیجر با

 و

 ریاعصابش هم که خرد و خاکش ه،ید شده ی نییتع مبلغ

 است. شهیاز هم تر



 به کارم ندارد. یبه کارش ندارم و متقابالا کار یکار

 داریامروز که جمعه است از ظهر تا به االن که ب و

 ذوق د،یایب رجیکه قرار است ا ستیدل در دلم ن ،ده امش

 .ده امز هیجان اریرا دارم و بس دارشید

 و دهمیجوابش را م زندیبه تلفن خانه زنگ م مامان

 :پرسدیم

 فرودگاه؟ دیایشما خودتون م-

 .رودیم رضایدعلیناخودآگاه سمت س نگاهم

 کند؟یقبول م م،یبرو میاگر بگو یطیشرا نیچن در

 ستدیایکه از او دارم نه، مطمئناا مقابلم م یشناخت طبق

 :دیگویسفت و سخت م و

 .میریما نم -

 را از دست بدهم. رجیاستقبال ا خواهمینم اما

 :میگویمامان م به

 دیایب دیتونیکار داره، شما م رضایعل دیامروز س -

 دنبالم؟

 اما او را ستین دهدیکه مامان م یبه جواب حواسم

 و آرام کندیتنگ شده نگاهم م یکه با چشمها نمیبیم



 :دیگویم

 دنبالت، مگه من مردم؟! ادیب یکس ستیالزم ن -

 را فراموش نکرده. رجیکنم که آمدن ا یم تعجب

 و سکوت چند دهمیرا از گوشم فاصله م یگوش

 دیو با شک و ترد شکنمیرا م انمانیم زه یرو

 :پرسمیم

 م؟یریواقعاا م -

 :دیگویو م کندیتکان دادن کوتاه سرش اکتفا م به

 .میریآره م -

 " رضای" عل

 که نیبوده، ا ریدرگ یادیچند روز فکرم ز نیا در

 خودش عمل خواسته یو به  ستادیآنطور مقابلم ا انیلیل

 تمام شد. نیسنگ میبرا کرد،

 دامن زده و بدتر امیبه اعصاب خورد ماین یماجرا

 است که محبت خاله گل کرده و نیا زیهمه چ از

 بود که با من تماس یروز متوال نیسوم امروز

 بروم! ه شانو اصرار داشت که حتماا به خان گرفتیم

 دلتنگ. هستم انیلیدلتنگ ل بیعج انیم نیدر ا اما



 بحث و دعوا، چشم بسته و هر چه که انیکه م ییاو

 خواسته بود را گفته بود. دلش

 اما سخت است بتوانم پس از گفته بودهم به حق  دیشا

 که نطوریکنم و انتظار دارم هم رییهمه سال تغ نیا

 نیاو هم متقابالا چن دانمیو البته که م ردمیبپذ هستم،

 را از من دارد. یتوقع

 زده. خی زیهمه چ ست،یسرد ن انمانیم گرید

 هم حق را ادیز کنمیم یسع کنم،یبا خودم فکر م ادیز

 و خارج از افکارم، تیاو بدهم، اما در واقع به

 !ستینشدن

 سکوت نیا یپس از چند روز طور خواهدیدلم م جداا

 با نمیبیم یرا آب کنم و وقت نمانیب خی نیبشکنم و ا را

 قرار است آورمیم ادیبه  کند،یصحبت م مادرش

 برگردد. رانیامشب به ا ییشدا

 چرا االن از فرصت استفاده کنمیخودم فکر م با

 نکنم؟

 ریز کندیتماس را قطع م یو وقت میرویم میگویم

 .کنمینگاهش م یچشم



 من هم کوتاه شودیکه به لب دارد باعث م یلبخند

 .بخندم

 .دهیپسرمان خواب زند،یسر م یبه اتاق مهد آرام

 .رودیم گریاتاق د به

 و من هم سمت ستمیایدارم اما باالخره م دیترد یکم

 .رومیمشترکمان م اتاق

 " انیلی" ل

 ییه چرا گر دانمیحال آماده شدن هستم و نم در

 .شودیتمام نم امیلعنت

 که رضایعل دیس دنیو با د رومیم یاتاق مهد سمت

 به دهانش گذاشته ریش شهیو ش ستادهیا اره اشگهو کنار

 .رمیگیم گر

 .کنمینگاهش را حس م یو سرد چرخدیم سمتم

 :میگویو م کنمینم نگاهش

 ؟یرو بهش داد ریچرا اون ش -

 ؟یخراب شده باشه چ اگه

 :دیگویم یوقت ستیکالمش هم پر از سرد یحت

 طیمح یتا دو ساعت تو دما رخشکیش یخودت گفت -



 .خوردیدر ضمن اگر خراب بود که نم مونه،یم سالم

 :میگویو م رومیم جلو

 باشه، شما برو خودم هستم. -

مهد  شروع به زند،یرا پس م ریش دنمیبه محض د یََ

 .زندیو لبخند م کندیو پا زدن م دست

 :دیگویخطاب به او م رضایعل دیس

 .یموند آقا َمهد ادمیکارت رو  -

 نگاهش کنم و او از توانمیاما همچنان نم کنمیم تعجب

 :دیگویباال رفته م ییو با صدا رودیم رونیب اتاق

 هم پاک کن. یاون رژ لعنت -

 :زنمیم لب

 .شهینم -

 .دیگوینم یزیچ گرید

 نیخوشبخت در ماش ره یسه نف یخانواده کیبه  هیشب

 اما فقط میکنیو سمت فرودگاه حرکت م مینشستها

 و ستیمحکم ن مانیزندگ یه هایکه پا میدانیم خودمان

 .خوردیم لق

 را درک نمانیسکوت ب ینیو سنگ یخودمان سرد فقط



 .ده امو اما فقط منم که همچنان خجالتز میکنیم

 گل طنتشیاما ش م،یپاها یاست و رو ریدر کر یمهد

 غلت بزند و ایو  ردیسر باال بگ کندیو تالش م کرده

 .کندیم هیبلند گر یبا صدا دهد،یکه ثمر نم تالشش

 یپشت یصندل یرا رو ریو کر آورمشیم رونیب

 .گذارمیم

 یاز قطع شدن ناگهان توانمیرا م تشیرضا احساس

 بفهمم. یه اشگر

 نفر سوم جذاب نیا ،یاگر مهد کنمیخودم فکر م با

 به حال کارمان به کجامان نبود، تا ارتباطدر  کوچک

 بود؟ دهیرس

 م؟یبود چه کرده گریکدی یزندگ با

 سوال ندارم. نیا یبرا یبد است، بد است که پاسخ نیا

 یدائم یبه صلح و سازش گریکدیاست که ما با  بد

 که کنار هم ستیاطر مهدبه خو صرفاا  میرسینم

 .میهست

 

 بار لحظات کسالت نیا شودیکه باعث م ستیمهد فقط



 .میاوریتاب ب را

 من حکم زنگ خطر یبرا میبغض نشسته در گلو اما

 دارد. را

 را که موقتاا یایافسردگ ره یبروز دوبا حکم

 م.ده بودکر فراموشش

 و کنمیم یروبوس ستادهیمامان که کنار لهراسب ا با

 :پرسمیم آرام

 پس بابا کجاست؟ -

 اما مامان امدهیکه عمداا ن فهممیو م گزدیم لب

 :دیگویم

 بهتره. ادیفشارش باال بود، گفتم ن -

 یاحوالپرس امیمادر یخانواده یتک تک اعضا با

 .کنمیم

 فرج و همسرش با دو ییبا همسرش آمده و دا الیل خاله

 و دخترشان آمدهاند. پسر

 یکه به نظرم کم نمیبیم شانیه هارا در نگا یهیجان

 است. زیاغراقآم

 هستند. یدلتنگ ریهم تحت تأث دیشا دانمینم



 که آن سالها با وجود کوچک بودنم، دیآیم ادمی

 از رفتن او ناراحت نشدند. دمیفهمیم

 هیقض نیتا به ا دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 نکنم. فکر

 درش گم اسمنیآنقدر سمن دارم که  امیدر زندگ خودم

 .باشد

 را در آغوش دارد، از کنار یمهد رضایعل دیس

 :دیگویر گوشم مو آرام کنا دیآیسمتم م لهراسب

 راه یبچه کف دستم بود، قشنگ کثافتکار نیباسن ا -

 .انداخت

 :دهمیو ناالن جواب م کنمینگاهش نم میمستق

 نه، حتماا باد بوده. -

 :دیگویم

 کرد، کف دستم داغ شده. یپیپس؟ پ هیبوش چ -

 و یگند و لبخند َمهد یبو نیاز ا د،یگویم راست

 کرده. یکه خرابکار فهممیم یشخوشحال

 :زنمیم پچ

 آخه االن؟ -



 از خجالت گرید یتا بار زندیم شین رضایعل دیس و

 :دیگویشوم و م ذوب

 رو یگرفته، که تو مواقع حساس کار ادیاز تو  دیشا -

 !دیکه نبا بکنه

 میبگو یزیکالم چ کی ترسمیبغض دارم که م آنقدر

 برده و پوشکش را یبهداشت سیرا به سرو یمهد

 .ده امکر ضیتعو

 با چند قدم بایفر ییزندا گردم،یبرم نکهیمحض ا به

 یه هاو با همان خند کندیرا پر م انمانیم فاصله ی

 :دیگویم دیشنخو

 ؟یبا بچه دار یکنیجون، چه م انیلیل -

 :میگویو م زنمیکوتاه م یلبخند

 باهاش. کنمیعشق م -

 گشتیدنبال ضعف در جوابم م شناسم،یرا م اخالقش

 ناراحت به صورتش یحالت رسد،یبه هدفش نم یوقت و

 :دیگویو م ردیگیم

 ؟یبگ یچ یرو نگ نیا زم،یعز یآخ -

 الغر تر و یلیتا االن، خ دمتیروز عقدت که د از



 .یشد دهتریو رو پر رنگ

 خود آدم هم بچه ی یسخته، خصوصاا وقت یبچهدار

 !نباشه

 یتونینم ندهیبگردمت که حتماا تا چندسال آ الهی

 یرو بزرگ کن دیزن اول س بچه ی دیو با یبش بچهدار

 ؟ینامادر ؟یایچ گنیتهش هم م و

 جان شیو من برا مکدیدر آغوشم پستونک م یمهد

 .دهمیم

 آدمها. نیا انصافاندیب چهقدر

 .کنمیم نگاهش

 است نیا پرسمیکه در ذهنم از خودم م یزیچ نیاول

 ما، همه دعوت بودند؟! قه ییچرا در آن عقد عت که

 زن متنفرم. نیاست که من از ا نیا زیچ نیدوم و

 و از یشالک یقربان صدقه رفتنها نیا از

 .شودیچندشم م گرانید یدر زندگ شیدخالتها

 جوابش را محکم و دندانشکن بدهم اما تنها خواهمیم

 .کنمیسکوت نگاهش م در

 نگاهم شود، ینفهمتر از آن باشد که متوجه معن دیشا



 !میگویم یزیچه چ میبا چشمها دانمیخودم که م اما

 تجربه ثابت کرده که در سکوت گذشتن از کنار و

 بتوانم آرامش شتریب شودیآدمها، باعث م نطوریا

 از من یمنتظر است پاسخ کهیباشم و درحال داشته

 رضایعل دیس شیو پ گذرمیکند، از کنارش م افتیدر

 .رومیم

 :دیگویم امییپسر دا ن،یاسی یوقت

 رجه؟یاون آقاهه عمو ا -

 و لبخند و اشک با کندیرد انگشتش را دنبال م نگاهم

 .شودیمهمان صورتم م هم

 همه را در کند،یم یبا همه روبوس د،یآیم رجیا

 .ردیگیم آغوش

 .رودیم یشجوگندم یموها یمن پ نگاه

 نیکه در ا ردیگیکه به لب دارد و دلم م یلبخند یپ

 نیا ینفر از اعضا کیهم با  کباری یحت سالها،

 بود. نگرفته یتماس تصور خانواده،

 مگر به کجا رساندندش؟ چرا؟

 .سپارمیم رضایعل دیرا به س یمهد رسد،یمن که م به



 .کنمیم هیو گر رومیآغوشش م در

 صورتم کند،یبغل م هیاز بق تریو طوالن شتریرا ب من

 یمن تمام یو انگار اشکها بوسدیبار م نیچند را

 !ندارد

 ست؟یبغض چ نیکه منشأ ا دانمینم

 ام؟یزندگ

 ررضا؟یام یبرا یدلتنگ

 ام؟یفیبالتکل

 رج؟یا یبرا یدلتنگ

 با حس شوم،یاما خوب که سبک م دانمینم دانم،ینم

 .چرخانمیسر سمتش م رضایدعلینگاه س ینیسنگ

 .فهممینم یزیصورتش چ از

 دلم در هم یبیطور عج کی شوم،یم یحال کی اما

 .افتدیهم به شور م دیشا چد،یپیم

 نمیبیم کند،یکه من را از آغوشش جدا م رجیا

 خودش هم تر شده. یچشمها

 :دیگویو م اندازدیبه من م یو نگاه خنددیم

 از شتریسالها ب نیا همه ی یچرا دلم تو دونمینم -



 .یگل لپ یلیتو تنگ شده بود ل یبرا همه

 و جز زدیم میصدا نطوریهم، درست هم امیکودک از

 کند. میصدا یلیحق نداشت ل یکس او

 :دیگویو م خنددیو م خندمیم

 .یذره بود هیرفتم  یدختر، وقت یبزرگ شد -

 ریشدم برم فرودگاه، تا سر کوچه ز یتاکس سوار

 .یبرهنه دنبالم اومد یبا پا بارون

 :میگویو م کنمیرا پاک م میاشکها

 مونده. ادتیچه خوب  -

 پر درد است. لبخندش

 :دیگویو م بردیرا باال م شیصدا بایفر ییزندا

 دلش از کجا پر بود. ستیجون معلوم ن انیلیل یآخ -

 ریشنطویخان رو فدات شم، هم رجیا یکرد خسته

 راه هستن! خسته ی هم

 که نمیبیندارم، اما م بایفر ییبه زندا یکار

 .کشدینفس م یزخم یاژدها کیمثل  رضایدعلیس

 :دیگویرو به او م رجیا

 هطوریقبالا  ادمهی رجخان؟یا یزنداداش، ول یمرس -



 !دیکردیصدام م گهید

 ییدهد، دا یجواب نکهیو قبل از ا شودیخنک م دلم

 :دیگویم فرج

 میگذشته، شخمش نزن ه هاجان، گذشت رجیخب حاال ا -

 .بهتره

 شام. یبرا میبر

 و از من کندیم یمهد ه و اشاره ب خنددیم رجیا

 :پرسدیم

 ؟یبچهدار شد یک یفسقل یتو -

 بایفر ییجواب بدهم زندا نکهیاز ا شیو پ زنمیم لبخند

 :دیگویم

 شوهرشه. بچه ی ست،یپسر کوچولو، پسر خودش ن -

 رفتار یاما طور کندیتعجب م رجیکه ا فهممیم

 و آرام با دهیرا نشن ییزندا مله یکه انگار ج کندیم

 کندیرا نوازش م یمهد نه یگو اره اشانگشت اش پشت

 :دیگویم رضایعل دیرو به من و س و

 ماهه. یلیخدا براتون حفظش کنه، خ -

 .میرویم یو سمت در خروج میکنیتشکر م هردو



 فاصله هیاز بق یو کم شودیهمقدم با من م رجیا

 :دیگویو با خنده م میگرفتها

 دختر، نگفت بچه هم یمامانت فقط گفت ازدواج کرد -

 .یدار

 :زنمیم لبخند

 درازه. صه اشق -

 :دیگویم

 شمارهات رو بده. -

 :پرسدیو م کنمینگاهش م دلخور

 ه؟یچ -

 من رو ره یشما دیاالن با ،یبود معرفتیب یلیخ -

 زنگ هی قیبار ال هی یهمه سال، فقط سال نیا ؟یبخوا

 رج؟یا میبود یو خال خشک

 :دیگویهشدارگونه م شیعادت همان سالها طبق

 .رجینه ا رج،یا ییدا -

 .یببر ایبرسه که از دن یخدا نکنه روز ،یلیل

 هم لوس نشو شمارهات رو بده. حاال

 :دهدیو ادامه م کندیم هیبه بق یاشارها



 .ادیکه هم صحبت در نم بسیجماعت  نیاز ا -

 که ما کندیاصرار م رضایعل دیبه س یلیفرج خ ییدا

 رزرو زیکه در آنجا م یشام به رستوران یبرا هم

 و کندیتشکر م رضایدعلیاما س م،یبرو کردهاند

 .کندیدعوتش را رد م محترمانه

 .میکنیم یهمه خداحافظ با

 میریگیفاصله م هیاز بق یرفتارش متعجبم و وقت از

 :میگویم

 سرده، رونیب یرو بده به من لباسش کمه، هوا یمهد -

 کالهش رو از داخل ساکش بردارم بذار

 :توپدیم یو طور چرخدیم سمتم

 .ایالزم نکرده، فقط راه ب -

 را در یمهد م،یرسیم نیبه ماش. ترسمیجداا م که

 .گذاردیم آغوشم

 و چنان در را کندیعقب پرت م یصندل یرا رو کتش

 هیگر ریز میکه پسر کوچولو کوبدیبر هم م محکم

 .زندیم

 است. بیعج شیرفتارها



 .کشدینفس م نیو خشمگ شودیم سوار

را آرام کنم  یدارممهد یست، سعبه روبه رو نگاهش

 و

 :میگویم یکالفگ با

 بچه ؟یدیانقدر محکم در رو به هم کوب یچ یبرا -

 !دیترس

 سمتم کوبد،یفرمان م یدستش را محکم رو کف

 :دیگویو م چرخدیم

 دلت انقدر پر بود؟ یعنی -

 :دیگویو م کنمینگاهش م یسوال

 یموند یدلت انقدر پر بود که اونطور دمیهان؟ پرس -

 بغلش؟ تو

 تا یزدیزار م یاونجور هیبق یحتما جلو دیبا

 بگه؟ اوهی اتییزندا

 :دیگویو م کنمیهم متعجب نگاهش م باز

 !یدر ارتباط باش اتییدا نیبا ا گهید خوامینم -

 .میفرودگاه استقبالش، اومد میبر یو گفت یبود دلتنگش

 تموم شد! گهید اما



 .دانمیسرم شاخ سبز شده و خودم نم یرو دیشا

 به سن او یبودن از مرد یمنطق ریحد غ نیتا ا آخر

 است. دی! به خدا بعست؟ین دیبع

 :دیگویم یو عصب کندیرا روشن م نیماش

 که اسییآدم به دا کی یوابستگ دونمیمن نم -

 انقدر دنشیبوده که با د ادیچهقدر ز ده،یند سالهاست

 بشه؟! یاحساسات

 !بهیعج

 که پسرم فیجوابش را بدهم اما ح خواهدیدلم م یلیخ

 آرام شده و فقط به خاطر اوست که در مقابل تازه

 .کنمیمنطقش سکوت م یسر و ته و ب یب یها حرف

 .راندیم رمجازیغ یاتوبان با سرعت در

 نمیبیم یو وقت ده امرا محکم به خودم چسبان یمهد

 وحشتزده گذرد،یم نهایماش انیاز م ورچه ط

 :میگویم

 .رضایدعلیتو رو جدت آروم برو س -

 :زندیم داد

 به اعصابم. ی! گند زدخوامینم -



 و هم من. زندیم هیگر ریز یهم مهد نباریا

 :پرسمیم یعصب

 کردم؟ کارتیمگه چ -

 و تا ردیبگ یالک رادیا خواهدیواضح است که م پر

 :دیگویو م میجنگ اعصاب داشتهباش دوباره

 که پتیبا اون ت -

 حرفش انیو با بغض م دهمیرا در بغلم تکان م یمهد

 .پرمیم

 خونه یرو تو رتیداشت که گ رادیاگه ا ؟یچ پمیت -

 نزن. یپس لطفاا حرف الک ،یدادیم

 :زندیم داد

 !؟یلیچرا صدات کرد ل -

 :میگویو م کنمیم یرا از هوا پر و خال میلپها

 ! ذهنتیبیعج یلیدا خبه خ ،یدا مشکل داربه خ -

 !مسمومه

 ه؟یهان؟ دردت چ د؟یس هیدردت چ االن

 ؟یباهام بجنگ یخوایچرا م ه؟یچ مشکلت

 :زندیم داد



 آدم باشم، عنق خوامید المصب الکردار، من که م -

 ؟یذاریخودت نم نباشم،

 شوم؟یم تریبودم و عصب یعصب

 نیمن خسته نشدم از ا یفکر کرد ذارم؟یمن؟ من نم -

 ؟یقهایچند دق یهایو آشت یطوالن یقهرها

 که ییآره آره تو، تو -

 و دیآیسمت چپ م یکه کم ستییجلو نیبه ماش چشمم

 مه انگار کنترلش را از رضایدعلیدر دست س فرمان

 کنم،یم هیکه در صدم ثان یتنها کار دهد،یم دست

 بعد یو لحظها ستیدور سر مهد میکردن دستها سپر

 ما و چراغ نیماش ییخرد شدن چراغ جلو یصدا

 خفه و کوتاه من غیو ج دیآیم گرید نیماش یپشت

 .شودیبلند م یمهد یه یگر

 :دیگویم رضایعل

 لعنت بهت یا -

 و وحشتزده نامم چرخدیشود اما م ادهیپ خواهدیم

 :دیگویو م زندیصدا م را

 من رو نیبب انیلی! لانیلیل -



 انه امگونه و بعد چ یمقابل چشمم آمده و رو خون

 :دهمیجواب م حالیو من ب زدیریم

 ثبات! یبا من حرف نزن مردک ب -

 .زندیبه کل سرم م امیشانیاز پ درد

 کندیم هیکوچکم گر یو مهد افتدیهم م یرو میپلکها

 توان آرام کردنش را ندارم. اما

 و هول و دستپاچه دهدیتکانم م یبا نگران رضایعل دیس

 :دیگویم

 من رو. نیخانومم، بب ،ن جانایلیل -

 باز کن چشمهات رو.. غلط کردم انیلیل

 :میگویکنم و آرام م فه اشدارم خ دوست

 نزن.باهام حرف  -

 .دیگویم راهیو بد و ب کوبدیم شهیبه ش گرید ننده یرا

 .کنمیرا باز م میپلکها انیم

 و چسبانمیم سینه ام قفسه یرا محکمتر به  یمهد

 :نالمیم

 .نجاستینکن، مامان ا هیگر -

 کبود شده هیاز شدت گر گریاو را که د رضایعل دیس



 .ردیگیاز آغوشم م را

 لرزان، ییکه هول و شتابزده، با دستها نمیبیم

 و رو به دهدیم نییرا پا شهیش دارد،یرا برم مدارکش

 :دیگویم گرید ننده یرا

 لطفاا زنگ نزن به دونم،یآقا مقصر منم، خودم م -

 .کشهیطول م یلیخ ادیتا ب س،یپل

 هم شماره تماسم. نیمن، ا مه ییکارت ب نیا

 .مارستانیاالن اجازه بده من خانومم رو برسونم ب فقط

 دلش به حال نمشیبیکه تار م یانسالیمرد م دانمینم

 که شودیباعث م یمهد یها هیگر ای سوزدیم من

 رضاستیعل دیس یکه در صدا یالتماس ای دینگو یزیچ

 و ردیگیو مدارک را م آوردیرا به رحم م دلش

 .رودیم

 را در آغوش گرفته و با دست یدست مهد کی با

 که یخون ند،یبیتار م میچشمها زند،یاستارت م گرید

 کالفه ام کرده. دهیچسب میمژه ها یال به ال

 برم و یم شیو تمام سرم درد دارد اما دست پ یشانیپ

 پر درد و ناالن یو لحن تیحرص و عصبان با



 :میگویم

 ولش کن بچه رو بدش به من. -

 مونده با نیهم ،یکنیم یخوشگل رانندگ یلیکه خ نه

 !ینیدست و بچه بغل پشت فرمون بش هی

 :پرسدیو م کندیفرصت استفاده م از

 دورت بگردم؟! یخانومم؟ خوب یخوب -

 آرامتر یو پسرکم کم چسبانمیرا به خودم م یمهد

 پدرش را بشنوم و یصدا خواهمیاما نم شودیم

 .دهمینم یجواب

 " رضای" عل

 چهقدر در مارستانیبه ب دنیکه تا رس داندیخدا م فقط

 .کنمیم امینثار خود لعنت راهیبد و ب دل

 یه هایگر یدارم که صدا یچه حال داندیم خدا

 را انیلیاز شدت درد ل یه هاو نال یمهد یدهیترس

 .شنومیم

 دارم محکم بر سر خودم بکوبم. دوست

 .کندیم امیو عصب یمقصرم، حرص دانمیم نکهیا

 کنمینم میتهایمهار کردن عصبان یبرا یتالش نکهیا



 .کندیم امیاست، روان جهینتیاگر هم بکنم ب و

 .ستین ندیخوشا چرخد،یکه در سرم م ییفکرها

 کنم؟ یبه سر سرش آمده باشد چه غلط ییبال اگر

 چه بر سر فتم،یب شیاز چشمها نیاز ا شیب اگر

 د؟یآیم مانیلَق زندگ یه هایپا

 یبگذرد و باز هم فردا و فرداها ریامشب به خ اگر

 گذشته به خودم قول یمثل امروز و روزها گر،ید

 که خوددار باشم و باز هم نتوانم چه؟ بدهم

 ماجرا از کجا شروع شد؟ اصالا

 یلیکه انگار خ یلعنت یآمده ییکهوی ییآن دا از

 .کینزد یلیخ یلیاست، خ کینزد

 ریو زکه با ا یبا وجود سالها نبودنش، از من انگار

 است. تریمیصم کنم،یم یسقف زندگ کی

 .کندیم امیهم عصب ریشادآوی یحت

 یافکار نکبت خودم غرقم که با قطع شدن صدا در

 وحشتزده سمتش سر ان،یلیل فه یخ یه هانال

 !چرخانمیم

 شل ُیاز دور تن َمهد شیبسته و دستها شیچشمها



 .شده

 :میگویته دل م از

 !نیحس ای -

 را انیلیو مدام ل دارمیرا نگه م یدست مهد کی با

 .زنمیم صدا

 سرم در یبا تمام عظمتش رو ایو دن دهدینم جواب

 خراب شدن است. حال

 را در ایانگار دن نم،یبیرا که م مارستانیب یورود در

 گذاشتهاند. دستانم

 .شومیو داخل م زنمیم بوق

 ریادامه دهد، ز شیه هایبه گر گرید یهم کم یمهد اگر

 !زنمیم هیگر

 او کنندیفکر م دوم،یداخل اورژانس م انیگر یمهد با

 :نالمیاست اما م بدحال

 .دیبه داد همسرم برس -

 که یو قلب مانمیو من م گذارندشیتخت م یرو

 را سینه ام قفسه یرا خرد کند و  میه هادند خواهدیم

 که زبان به دهان یبپرد و پسرک رونیو ب بشکافد



 .ردیگینم

 .دهستیفا یب یاما هر تالش گذارمشیم شانه ام سر

 یکه در راهرو نشسته، با دلسوز یانسالیم زن

 :دیگویم

 .فهیجاش کث ایگشنشه،  ایبچه  نیپسرم، ا -

 :نالمیندارد اما عاجز م یربط جمله اشبه  پاسخم

 !هوشهیمادرش ب -

 :دیگویم

 خدا یاون بنده یتا وقت ،یآرومش کن دیخب خودت با -

 کنه. هیبچه گر نیا شهیکه نم ادیهوش ب به

 من کمکت کنم؟ یخوایم

 خشک یو لبها دهمیبه چپ و راست تکان م یسر

 .دهمیرا تکان م ده امش

 نه ممنونم. -

 :دیگویم یمرد نباریو ا کندیم ینچ

 بکن خب. یکار هیآقا بچهات تلف شد،  -

 کند هیگر نطوریا یبودم مهد دهیهم تا به حال ند خودم

 .ده امرا گم کر میدست و پا قتاایحق و



 .ده امیترس ستیکنار من و پسرم ن انیلیل نکهیا از

 پا تند نیو سمت ماش رومیم رونیبخش اورژانس ب از

 .کنمیم

 شیهقهقها یو صدا خوابانمشیعقب م یصندل یرو

 .ردیگیم اوج

 :میگویلرزان م ییصدا با

 خاک بر سر من کنن، خاک بر سر من احمق یا -

 .کنن

 تا پوشک و دستمال کنمیم یساکش را خال تمام

 کنم. دایپ مرطوب

 اورمینمانده تا باال ب یزیچ کنم،یرا که باز م پوشکش

 .شودیباره ساکت م کیاو هم به  و

 .کنمیم زشیو تم کنمیرا حبس م نفسم

 یکه دستها نمیبیشده و م زیخشک و تم شیجا

 قیرا مشت کرده و سمت دهانش برده و عم کوچکش

 .مکدیمحکم آنها را م و

 خطاب قرارش کنم،یآماده م ریش شیکه برا ینیح

 :دهمیم



 شد؟یم ینبود، چ مونیزندگ یتو انیلیاگر مامان ل -

 ؟ییبابا کشهیانقدر برات زحمت م شهیهم اون

 و خوردیبا ولع م گذارم،یرا در دهانش م شهیش سر

 :میگویو م کندیم نگاهم

 نشه. زیشیدعا کن چ کتیدل پاک کوچ نیبا هم -

 عقل بده. ییکن سالم باشه، دعا کن خدا به بابا دعا

 بدون اون ما

 ادامه دادنش ترسناک است، دهم،یرا ادامه نم حرفم

 در انیلیاز حضور ل یاست که کدت کم درست

 کیاما فکر به نبودنش،  گذرد،یم مانیزندگ

 آزار دهنده است. یبیطور عج کی ست،یطور

 ، بغلشامته را در دهانش نگه داش شهیکه ش همانطور

 .میشویو دوباره وارد اورژانس م کنمیم

 انیلیکه ل یسمت اتاق دهم،یسرعت م میقدمها به

 یو وقت کندیم نه اشیدکتر معا روم،یم آنجاست

 :دیگویدر جوابم م پرسم،یو حالش را م دیآیم رونیب

 عکس از سرشون گرفته بشه بعد جواب دیاجازه بد -

 خوبه. شونیحال عموم ارن،یهوش مهیاما االن ن دمیم



 بکشم. یمفس راحت توانمیاما نم کنمیم تشکر

 که انگار رنگ کنمیو نگاهش م شومیاتاق م داخل

 :دیگویم رلبیهم شده و فقط آرام و ز دهتریپر

 کجاست؟ یساکته؟ مهد یمهد -

 و او را که در آغوشم به خواب رفته را رومیم جلوتر

 .دهمیم نشانش

 آره خوبه، خوابه. -

 ؟یدرد دار یلیخ

 .بنددیرا م شیو باز هم پلکها دهدیرا نم جوابم

 " انیلی" ل

 گنگ و نامفهوم است. زیچ همه

 .برندیم یکه من را سمت اتاق عکسبردار فهممیم

 .ستیبابت مهد امینگران دل

 و فقط به خوردیدر گوشم زنگ م شیه هایگر یصدا

 دوست ندارم یکه چند روز کنمیفکر م نیا

 .نمیرا بب رضایدعلیس

 یاما وقت کشد،یو چهقدر طول م شودیچه م فهممینم

 که خطاب به شنومیدکتر را م یصدا میآیخودم م به



 :دیگویم رضایدعلیس

 گفتن حالت تهوع ندارن، عکسشون میدیازشون پرس -

 .دهیجمجمه رو نشون نم یشکستگ هم

 گمیم دیاما اگر نظر من رو بخوا ستین یکل مشکل در

 تحت نظر باشن. نجایامشب رو ا بهتره

 که ده امیاو را مضطرب نشن یال انقدر صدابه ح تا

 :دیگویم

 اطر ضربه نبوده؟به خشده بود؟  هوشیپس چرا ب -

 ستن؟یبود، باردار که ن نییپا یلینه فشارشون خ -

 نه. -

 ماهانشون هستن؟ کلیس ره یدو یتو -

 :دهدیمکث جواب م با

 بله. -

 نبودن؟ یتحت فشار عصب -

 :دیگویم یو بعد با کالفگ کندیهم مکث م باز

 چرا، بود. -

 از حال رفتن. نیهم یاحتماالا برا -

 بمونن. نجایکه بهتره شب رو ا گمیباز هم م اما



 رضایدعلیدلم حرص دادن س خواهد،یم یدلم لجباز اما

 :نالمیکه م خواهدیم را

 .مونمیمن نم -

 و کشدیآسوده م یو بعد نفس چرخد،یسمتم م نگاهش

 :زندیم لب

 .یمونیشما م -

 شیو به خون آمدن از جا کنمیرا از دستم م سرم

 .کنمینم یتوجه

 :دهدیو دکتر تذکر م نمیبنش کنمیم تالش

 ه؟یچه کار نیخانوم ا -

 و با داردیدست نگه م کیرا با  یمهد رضایعل دیس

 :دیگویمانعم شود و آرام م کندیم یسع گرید دست

 بخواب خانوم. -

 و با وجود زنمیدستش را پس م کنم،یم یرگیخ اما

 و شومیم مخسزیرا گرفته، ن بانمیکه گر یجهایسرگ

 :میگویم

 برم. خوامیخوبم، م مونم،ینم مارستانیب -

 شیما سر جا انیم یزیچ کیکه انگار  فهمدیم دکتر



 .شودیو خودش از اتاق خارج م ستین

 یوحش تواندیو لحنش نگران است اما انگار نم صدا

 :دیگویکه تند م نباشد

 .یمونیپس م ،یمونیگفتم شب م نم،یبخواب بب ریبگ -

 :توپمیو م زنمیرا پس م دستش

 به من دست نزنها! -

 :دیگویآرامتر م یو بعد کم کشدیم قیعم ینفس

 کیخونه و زبونم  میسرت ضربه خورده، اگر بر -

 زم؟یسرم بر یتو یبشه، من چه خاک اتیزیچ

 :میگویم یاز دلخور پر

 رو کنترل تتیعصبان یتونینم یخاک رس، وقت -

 .یهم باش زشیبه فکر همه چ دیبا ،یکن

 .یاتفاقات بعدش هم آماده باش یبرا دیبا

 :دیگویم

 منه. ریباشه، تقص -

 سرمت رو وصل کنن. انیبخواب، بگم ب ریبگ حاال

 رو یمهد انیبه بابا و مادر، ب زنمیهم زنگ م االن

 .مونمیم شتیخودم پ ببرن،



 :میگویو م زنمیپوزخند م صدادار

 از شما ،یمن بمون شیشما پ ستینه اصالا الزم ن -

 .دهیبه ما رس ادیز

 :میگویو م کنمیاشاره م امیشانیپ به

 چندتاان. دونمیکه نم ه هایبخ فیرد نیمثل هم -

 را نیشمایو پش کنمینگاه م شیبه چشمها یلحظها

 .رمیگیو باز نگاه م نمیبیم

 :زندیرا صدا م نامم

 انیلیل -

 و او توانمیاما نم میایب نییاز تخت پا کنمیم یسع

 :دیگویم

 لج نکن. -

 :میگویم کشدیپنجه م میکه به گلو یمن با بغض اما

 چند خوامیمامانم، م خونه یرو ببر  یمن و مهد -

 اونجا باشم. روز

 یکه در لحظها نمیبیو م کنمیصورتش نگاه م به

 .شودیبرافروخته م ورچه ط

 را کنترل کند. شیکند تن صدا یم یسع



 یهم در مکان مناسب دهیدر آغوشش خواب یمهد هم

 حال من را بکند! تیرعا خواهدیو هم مثالا م میستین

 :دیگویم

 یبه عنوان قهر هم بر نا،یمامانت ا خونه ی یبر -

 سر شکسته. نیبا ا اونجا،

 بگن شوهرت زده آش و الشت کرده و انقدر که

 مراقبت باشه، نکهیا ینداشته که به جا عرضه

 ما؟! خونه ی آوردتت

 .زنمیدر صورتش زل م یعصبان

 .زندیاو حرف خودش را م میهر چه بگو من

 :میگویو م کنمیرا تکرار م له امجم دوباره

 .نایمامانم ا خونه یرو بذار  یمن و مهد -

 .شودیم رهیدر صورتم خ یکم

 آن بتواند له ییکه به وس گرددیم یزیدنبال چ انگار

 :دیگویشود و م مانعم

 اما برمتیم ،یبر یدوست دار یلیباشه، اگر خ -

 اونجا! مونهینم یمهد

 مادر. شیخونه پ گردونمیرو برم یمهد



 یینقطه ضعفم را شناسا زند،یبه هدف م درست

 .کرده

 از او توانمینم داندینقطه ضعف من است و م یمهد

 .بگذرم

 من و او که از انیم یایقو یعاطف وندیکه پ داندیم

 و در بطن من رشد نکرده شکل گرفته. ستیمن ن خون

 او را در شکم حمل نکردم اما به اندازه فرزند داندیم

 دوستش دارم. خودم

 .بنددیکه حاال زبان من را م دهیرا فهم احساسم

 :دیگویم شود،یسکوت م انمانیکه م یکم

 جا نیحاال بخواب هم -

 جه امیکه سرگ دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 .میگویو م شودیم دتریشد

 .خورهیبه هم م مارستانیب یحالم از موندن تو -

 بمونم. نجایا تونمینم

 رو نگه داره. یمهد تونهیهم جز خودم نم یکس

، البته به لطف و مرحمت شما، ده امهم که زن فعالا

 هنوز



 !نمردم

 یشتریبا شدت ب دیبا ،یمن رو بکش یقصد دار اگر

 برم خونه. خوامیم ،یکن عمل

 را در آغوش یکه آن کوچک دوست داشتن نیهم

 .شومیآرام م رمیگیم

 .رومیو از پله ها باال م میرسیخانه م به

 ضعف بر من ترسمیدارم به حمام بروم اما م دوست

 کند. غلبه

 و کنمیاکتفا م میکردن لباسها ضیفقط به تعو ناچار

 .خوابمیتخت م یرو

 .کندیو سرم درد م سوزدیم ه هایبخ یجا

 نقش میپشت چشمها زیاما همه چ بندمیپلک م آرام

 .آورمیم ادیمسخرهمان را به  یو بحث ها بنددیم

 و زنمیغلت م میفقط در جا د،یآینم میبه چشمها خواب

 که از سه گذشته. افتدیبه ساعت م نگاهم

 هربار سمت رضایدعلیشده و س داریب یچندبار یمهد

 بلند نشوم. میرفته تا من از جا اتاقش

 یو هم او، اما صدا دارمیساعت است که هم من ب چند



 را کر کرده. مانیگوشها سکوت

 .فهممیرا م یشآرام نا

 که وضو شومیو متوجه م رودیم رونیاتاق ب از

 .گرددیبرم گرفته

 .بنددیو قامت م کندیپهن م نیزم ینمازش را رو جا

 و یریو با وجود تمام دلگ خواندیشب م نماز

 نگاهش نکنم. توانمینم ام،یدلخور

 شکستنش ییکه توانا کندیم ینیسنگ میدر گلو یبغض

 ندارم. را

 هستم. ره اشیمدت خ تمام

 .دیگویو ذکر م ردیگیبه دست م حیتسب

 .میو مثل دو انسان بالغ حرف بزن دیایب خواهدیم دلم

 که سر کندینگاهم را حس م ینیباالخره سنگ انگار

 .چرخاندیم سمتم

 و من باالخره سکوت را شودیم ره امیخ یطوالن

 :زنمیو لب م شکنمیم

 !ینگام کن خوامینم -

 :پرسدیو م نمیبیاتاق م یکیرا در تار لبخندش



 چرا اونوقت؟ -

 :میگویو پر بغض م آورمیسرم باال م یرا تا رو پتو

 قهر باشم. خوامیچون م -

 :زندیو لب م دیآیم سمتم

 !خودیب -

 .زندیسرم کنار م یرا آرام از رو پتو

 و مانینگاه گرم و پش نیهم خواهم،یرا م نیهم

 را. پرمحبت

 خبر از وقوع نکهیآرامش را، مشروط بر ا نیهم

 ندهد. طوفان

 .دیببخش -

 :زنمیو طعنه م رمیگیزبانم را نم یجلو

 کدومش رو ببخشم؟ -

 یلیمن خ -

 اما هرچه نگاهش زندینگاهش دو دو م کند،یدل م دل

 …دهدیادامه نم کنمیم

 .ته امو فعالا باشگاه نرف گذردیروز از آن ماجرا م سه

 یو حاج خانم از ماجرا رحسنیم دیحاج س یوقت



 را شماتت رضایدعلیس یخبردار شدند، طور تصادف

 که هم دلم خنک شد و هم سوخت! کردند

 رفت،یبه حجره م رضایدعلیصبح که س امروز

 یو کنار خودم رو اوردیرا ب یگفتم که مهد خوابالود

 بخواباند. تخت

 که یرا در دستش گرفته و با پستانک ره اماشا انگشت

 .دهیخواب قیدهان دارد، عم در

 زنگ در، فکر یاما با صدا رومیهم به خواب م من

 .شومیم جا به جا یو کم نمیبیخواب م کنمیم

 که به در زده یضربات متوال یبا صدا ناگهان

 یو مهد پرمیو وحشتزده از جا م دهیترس شود،یم

 .زندیم هیگر ریو ز شودیم داریاز شدت صدا ب هم

 گذشته، لرز به تنم افتاده و شخص ازدهیاز  ساعت

 که انگار به قصد دعوا آمده. کوبد،یم یدر طور پشت

 .دومیو سمت در م کنمیرا بغل م یمهد

 نکهینگاه کردن به سر و وضع خودم و بدون ا بدون

 و با کشمیم نییرا پا رهینگاه کنم، دستگ یچشم از

 چشم یخاک ره یک نیکه دوست دارم در ا یکس نیآخر



 .شومیچشم شوم، رو در رو م در

 خانوم! محبوبه

 و ده امامین رونیهنوز از شوک ب شود،یآرام نم یمهد

 پر یکه زن مقابلم، با نگاه میبگو دیچه با دانمینم یحت

 :دیگویو نفرت، م نهیک از

 ؟یکردیم یسه ساعته پشت درم، چه غلط -

 از ده امخواب بو نکهیچون قطعاا ا ست،یخودیب سوال

 .داستیپ فه امایق

 :میگویو م دهمیتکان م یرا به سخت زبانم

 تو دییسالم، بفرما -

 گذاردیقدم داخل م کیبه پا دارد، و همانطور  کفش

 .کندیرا محکم از آغوشم جدا م یمهد َو

 :دیگویو م ردیگیپسرکم اوج م یه یگر کهیطور

 ،یندار یبچه دار ضه یبدش به من، تو که عر -

 هالک شد! بچه ام

 .دهمیرا بروز نم تمیو عصبان حرص

مهد  نشییباال و پا یکم رد،یگیرا مقابل صورتش م یََ

 :دیگویو م کندیم



 جانم؟ ؟یجان مامان -

 آره؟ ده؟یم یبهت گشنگ نیا

 پسر یدیگند م یبو فه،یجاتم که کث یوا یوا یوا

 .گلم

 .یبمون فیتو کث ذاشتیمامان نرگس بود که نم اگه

 :دیگویو م اندازدیخصمانه به صورتم م ینگاه

 بچه برس. نیا هکمیشو  داریخودت به درک، حداقل ب -

 یتونستیتو که نم خواد،یم یریپذ تیمسئول یزندگ

 حرفش نصفه د،یآیم نییحاج خانوم که از پا یصدا

 .ماندیم

 جان. یآبج ایب ن،ییپا ایجان، خواهرم، ب محبوب -

 :دیگویو م زندیم میبه رو یکجخند

 خور زیحاضرم دست رو قرآن بذارم که خواهرمم چ -

 !ی! همشونو جادو جنبل کردیکرد

 طفل معصوم بچه ی نیا یبرا یتو دار کنهیم فکر

 یکنیم یمادر

 .اورمیبتوانم طاقت ب نیاز ا شیکه ب ستمین یمن آدم نه،

 :میگویو م کنمیرا سمتش دراز م دستم



 هیداره گر شتریبغل شما ب یفعالا که اومده تو -

 ریبهم، جاش رو عوض کنم و بهش ش دشیبد کنه،یم

 .نییپا امیبعد م بدم،

 با بغض به صورتم یمهد َکشد،یدستش را عقب م اما

 و قلبم را مچاله دهدیرا تکان م شیو پاها کندیم نگاه

 .کندیم

 .دهمیهم فشار م یرو دندان

 :دیگویم

 الزم نکرده تو امروز دست بهش ن،ییپا برمشیم -

 .یبزن

 ببرمش خوامیآماده کن م لشویبرو وسا نجاام،یا خودم

 خودم. شیپ

 طفل نیبه ا امیوابستگ چرخد،یدور سرم م خانه

 به او اجازه توانمیشده که نم ادیز یبه حد کوچک

 کی فاصله یبه  یکند، حت شیاز من جدا نطوریا بدهم

 یمقابل چشم ها دانمیکه م یدر صورت یحت طبقه،

 خانوم است. حاج

 .پرمیو ناخواسته از جا م زندیم داد



 دختر؟ هیچ -

 بر و بر منو نگاه یدار نجایا یسادیکه وا هنوز

 !یکنیم

 .اریب لشویگفتم برو وسا بهت

 .ترسدیدادش م یاز صدا پسرم

 .دهمیم رونیرا سخت ب نفسم

مجبورم بروم ساکش  یندارم، به خاطر مهد یچارها

 را

 کنم. آماده

 که با نمیبیآخر م ظه یو در لح دهمیدستش و م به

 .کندیبه گردنم نگاه م دقت

 به همان رسمیاگر نگاهش را دنبال کنم م دانمیم

 که بعد از چند روز فقط ییآن روز کذا یهایکبود

 شده. کمرنگ یکم

 لب ریز یو عصب کندینم یمهد یه هایبه گر یتوجه

 :دیگویم

 !یهم هست یا حرفه ته،یعفر ره یدخت -

 !یرو نگه داشت رضایعل دیس ایخراب باز نیهم با



 و من فوراا بردیم نییپا انیرا همانطور گر یمهد

 و چند مشت آب سرد به رومیآشپزخانه م داخل

 کم امیاز التهاب درون یزیاما چ پاشمیم صورتم

 .شودینم

 کرده که اجازه دارد در یبا خودش چه فکر واقعاا

 مسائل من حرف بزند؟ چرا نیتر یشخص مورد

 دیس یو قانون یباور کند که من همسر شرع خواهدینم

 هستم؟ رضایعل

 مادر است، قبل از چهلم دخترش، دهم،یاو حق م به

 که دخترش در ی، در خانهاده امعقد دامادش در آم به

 .کنمیم یزندگ کردهیم یزندگ آن

 چشم انتظارش بودند را من ه شانکه ده سال هم ینوها

 حق دارد که از من متنفر باشد اما حق کنم،یم بزرگ

 به من زخم زبان بزند. نطوریا ندارد

 ؟ته امقرار گرف یزندگ ینجایکه ا ستیمن چ گناه

 که نامزدم جوانمرگ شد؟ ستیمن چ گناه

 م؟یایمجبور شدم به عقد برادرش در ب که

 خواهم؟یآرام چه م یزندگ کیمن به جز  مگر



 .کندیم ینیسنگ میو بغض در گلو رودیم جیگ سرم

 زنگ امیلحظه گوش نیاست که درست در هم خوب

 .رضاستیعل دیو خوب تر است که س خوردیم

 از لحم یزیچ کنمیتالش م کنم،یرا وصل م تماس

 :پرسدیو م فهمدیاما م نفهمد

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یچ ؟یناراحت -

 ریکه آرام ز مه امچند کل نیهم دنیمنتظر پرس دیشا

 :میگویو م زنمیم هیگر

 .ستین یخاص زینه چ -

 :زندینام مرا صدا م اما

 شده. یزیچ هی! به من دروغ نگو، من مطمئنم انیلیل -

 :میگویو م کنمیهق م هق

 فقط دلم گرفته. ،یچیه -

 :پرسدیم دوباره

 باال تا ازت انیزنگ بزنم مادر ب ایشده  یچ یگیم -

 .امیو م کنمینه، خودم هجره رو ول م ای بپرسن؟

 :میگویم

 هم ازم گرفت یاومد باال، مهد نجاست،یخالهات ا -



 هم چرت و پرت گفت. یسر کی ن،ییپا برد

 :پرسدیم یعصب

 گفت بهت؟ یچ -

 زد و ییحرفا هی د،یگردنم رو د یرو یهایرد کبود -

 هم که رفت. بعدش

 :دیگویم

 تو کبود شده؟ یداره که کجا یاصالا به خاله چه ربط -

 :دهدیادامه م یدستور

 .نییاالن هم آماده شو و برو پا نیهم -

 بخواد دیخواهرش، شا خونه یاومده  رم،ینه، نم -

 تنها باشه. باهاش

 :کندیم تکرار

 تو یخانوادها نیتوعروس ا ن،ییبهت گفتم برو پا -

 آماده شو و برو. ،یاون بچها مادر

 هم که گفت جوابش رو بده. یزیچ هر

 .دمیم ماتومیاولت هی زنمیهم زنگ م خودم

 :میگویالتماس م با

 نه توروخدا، ول کن. -



 .ادیهم از من بدش م ینجوریهم شه،یمن بد م یبرا

 :دیگویم یعصب

 به درک! اد،یبدش ب -

 یمن سرک بکشه و به جا یتو زندگ ادینداره ب حق

 بده که! ریمن رو تن زنم گ دهن

 یاجازه نداره هر چ گهیمادر زن سابقمه اما د خالمه،

 داره بگه. دوست

 اطر من کالفه شد و دلمبه خ ست،یتند و عصب لحنش

 .شودیگرم م نیشبایپشت از

 رضاست،یدعلیحق با س دهم،یبه خودم م یتکان

 تا او هر زمان هر چه که دلش نمیبنش توانمینم

 را نثارم کند. خواست

 و کنمیم شیآرا یو کم زنمیبه دست و صورتم م یآب

 یکه از حاج خانم دارم، اما عمداا لباس یوجود خجالت با

 .شومیم ریسراز ه هاو بعد از پل پوشمیباز م قهی

 انتظار ندارم نگار در را به زنم،یتقه به در م چند

 اما فوراا رومیوا م یلحظها یباز کند و برا میرو

 .کنمیرا جمع و جور م خودم



 محترمانه برخورد کند و از پشت کندیم یهم سع او

 بزند که با شین گیشساخت یایو حجب و ح لبخند

 :دیگویآرام م لبخند،

 گلم، ساعت خواب! یسالم، خوش اومد -

 در آغوش حاج خانم یمهد کنم،یگفتن سالم اکتفا م به

 هیمن، با گر دنیکه ساکت شده اما به محض د است

 .کندیرا ابراز م گیشدلتن

 :دیگویخانم م محبوبه

 دختره با نیا گمیبابا، بچه ساکت بود ها، من م یا -

 نگو نه کنه،یاونور م نوریجادو جنبل ا خودش

 من. خواهر

 .دهدیو پاسخ سالمم را م گزدیخانم لب م حاج

 .رمیگیرا از آغوشش م یو مهد کنمیدراز م دست

 و آرام کنمیخودم حس م ینگار را رو خیره ی نگاه

 :میگویو م کنمیرا نوازش م پسرم

 .نجاستیا ینکن مامان هیجان دلم پسرم؟ گر -

 غیج یصدادار محبوبه خانم و بعد صدا پوزخند

 :دیگویو م پراندمیاز جا م مانندش،



 مامان؟! ننداز تو دهنش که پس ؟یگفت یهان؟! چ -

 بچه نیزبون باز کرد بهت بگه مامان ها! مادر ا فردا

 یخونه زندگ یکه تو اومد هیخاکه، مادرش همون ریز

 !یشوهرشو صاحب شد و

 یکه رو یکمرنگاما لبخند  خورد،یخونم را م خون

 :میگویو م کنمیهست را حفظ م میلبها

 شکمم بوده و یکه نه تو دونمیانوم، خودم مبه خمحبو -

 آوردمش. ایمن به دن نه

 نرگس خانوم رو براش یبگم که جا خوامینم

 هیکه دارم از تمام جونم ما نهیا قتیاما حق رم،یگیم

 کنم. یتا براش مادر ذارمیم

 :دیگویلب دارد م یکه رو یبا آن لبخند نکبت نگار

 براش یخوایم یورچه ط میدی! آره دزمیعز الهی -

 بود باال که ومدهیاگر مامان زودتر ن ،یکن یمادر

 !سوختیم فیاون پوشک کث یبچه تو پوست

 م؟یچه بگو کنم،یم نگاهش

 دیحرف س ادیبا حرص سکوت کنم اما  خواهمیم

 :زنمیو لب م افتمیم رضایعل



 که متوجه یکس یبرا یحینگارجون، هر توض -

 !هیاضاف شه،ینم

 :دیگویو م زندیبورش را پشت گوشش م یموها

 عجب! -

 :شودیخانم سمتم بُراق م محبوبه

 نفهم؟ یگیبه ما م میرمستقیغ یدار -

 دیبه امثال شما، با م،یجرأتش را داشتم که بگو کاش

 !دیکش ادیدر صورتتان فر میرا مستق نیا

 .زندیم میحاج خانم صدا م،یبگو یزیچ نکهیاز ا شیپ

 یو برا سوزدیدلم به حالش م ده،یاز رخش پر رنگ

 :دیگویبحث م نیدادن به ا خاتمه

 ؟یرو ببر ه هاویم یایمادر، م انیلیل -

 که ینیو ح رودیاز من نگار سمت آشپزخانه م زودتر

 :دیگویم ندینه چندان خوشا یبا لحن گذرد،یکنارم م از

 یرو یهایکبود ؟یکه چ یدیباز پوش قهیبلوز  -

 ؟یرو نشون بد گردنت

 !؟یهست یبا شوهرت خوب و اک یلیخ یبگ که

 م؟یهم هممون خر ما



 دیگویشود؟ چه م نیگرد تر از ا میندارد چشمها امکان

 !؟یروان ره یدخت نیا

 :دیگویو آرام م کنمیو پرسوال نگاهش م متعجب

 باشه یازت راض یلیاما خب، فکر نکنم شوهرت خ -

 خانوم! عروس

 .شودیو بند دل من پاره م رودیآشپزخانه م به

 د؟یگویگفت؟ چه م چه

 دخالت کرده و امیزندگ له یمسئ نیتریخصوص در

 کنم؟ یهمسرم را راض توانمینم دیگویم

 کبارهیبه  داند؟یرا م یزیچ نیاز کجا چن او

 و در ذهنم آورمیم ادیدر حجره را به  حضورش

 .نمیچیخودم م یاحتمال مزخرف برا کیو  هزار

 یرا دور تن مهد میو دستها نمینشیمبل م نیاول یرو

 مبادا توان از عضالتم برود و از بغلم سر کنمیم سفت

 .بخورد

 و دلم کنمیخودم حس م ینگار را رو یپرخنده نگاه

 .شودیآشوب م شتریب

 که کنمیاما نگاهش نم شنومیمحبوبه خانم را م یصدا



 :دیگویم

 !زنهیزنگ م امیداره به گوش دیس -

 .شاالیباشه ا ریخ

 نگار است که مله یو فقط ج دهمیدهانم را فرو م آب

 .شودیسرم تکرار م در

 اما شودیم دهیخانم کش ناخواسته سمت محبوبه نگاهم

 .فهممینم شیاز حرفها یزیچ انگار

 میاما برا نمیبیبرافروخته شدن صورتش را م فقط

 ندارد. یتیاهم

 و ستادهیکه محبوبه خانم مقابلم ا میآیبه خودم م یزمان

 انیم یمهد یه هایگر یو صدا کشدیم غیج باایتقر

 :دیگویو او م شودیمادربزرگش گم م یغهایج یصدا

 دیبه س یگفت یجادوگر، چ که ییزن ته،یعفر وحشی -

 !؟یگفت یچ هان؟

 و شش ساله خواهرزادمه، ده سال دومادم بود، اما یس

 یب یتو یگفت ینکرده، چ یاحترام یحاال بهم ب تا

 ندار؟! یچیه یخانواده

 شوم؟یالل م رسم،یزن م نیبه ا یوقت چرا



 شود؟یباز و بسته م یحاال فقط دهانم مثل ماه چرا

 یطانیش یعسل ینمانده تا مقابل آن چشمها یزیچ چرا

 شتریرا ب شانیروزیبزنم و حس پ هیگر ریز نگار

 کنم؟

 و بلنذتر شودیصورتم خم م یرو انمبه خمحبو

 :پرسدیم

 د؟یبه س یزنگ زد یکارت کردم که زرت یمگه چ -

 به جون ما؟ زیشبندا که

 یچ ،یپا برونش کرد ونه امهم از خ ریشنجویهم

 که یمن یمن، برا یکه صداش رو برا یگفت بهش

 مادرزنش بودم، باال برده؟ م،خاله اش

 :میگویو م لرزدیم انه امچ

 با من د،یشما، شما حق ندار ،یعنیمن،  -

 و پسرکم دیآیبدتر از من، سمتم م یخانم با حال حاج

 هالک شده را از دستم هیاز شدت گر گرید که

 .ردیگیم

 طرف داندینم زند،یم ادیفر ره اشدر چه دیترد

 خواهرش را. ای رد،یرا بگ عروسش



 را آرام کند، رو به او یدارد مهد یکه سع همانطور

 :دیگویم

 یزیهم که چ دی، آروم باش، حاال سه جانمحبوب -

 .نگفت

 گیشهم داره زند یطفل نیا ؟یدار انیلیبه ل کاریچ

 .گهید کنهیم رو

 آتشش ریز زمیآرام کردنش، انگار ه یبه جا اما

 اندازدیکه محبوبه خانم چنگ به صورتش م ردیزیم

 :دیگویم و

 نرگس یخدا، خدا منو مرگ بده، کاش به جا یوا یا -

 هیخواهرم به خاطر  دمیدیمرده بودم، که نم من

 !کنهیم ینطوریفتنه، باهام ا به ییغر

 :دیگویخانم م حاج

 ؟ی جانآبج یکنیالالهاالهللا، چرا شلوغش م -

 :دیگویبه نگار م رو

 ؟یکنینگاه م یسادیگوشه وا هیچرا  زمیعز -

 مامانت. یبرا اریب آب

 و ستادمیایرفته، وگرنه م میجان از دست و پاها عمالا



 انگار به قول مامان، کنمیاما هر چه تالش م رفتمیم

 شوم. جا به جا یذرها توانمیتنم افتاده که نم یرو بختک

 :دیگویو م کشدیم غیخانم ج محبوبه

 درمون ینگار، من کوفت بخورم، درد ب اریآب ن -

 .میکه بر اریب لمویو چادر و وسا فیبرو ک بخورم،

 :دیگویم یخانم با درماندگ حاج

 نکن تو رو خدا. ینجوریمحبوبه ا -

 که بفهمم چه شده تا نیاز ا شیحرکت و پ کی در

 م،یاز خودم دفاع کنم، چنگ به سمت راست گلو بتوانم

 :دیگویو م اندازدیم میهایکبود یرو درست

 سرت ییو تماشا کن چه بال نیبش یول رم،یاتفاقاا م -

 عزت و کم یب یدعلیس یمنو جلو گهیکه د ارمیم

 .ینکن حرمت

 :کشدیخانم داد م حاج

 دختر پوستش نیخدا مرگم بده، ولش کن ا یوا -

 .شهیکبود م روشنه،

 :کشدیم غیج یحرص

 لباسو نیکه ا استیشرم و ح یکبود که بود، انقدرم ب -



 .دهیما پوش یجلو

 میو اشکها دهمیهم فشار م یرا محکم رو میچشمها

 .شوندیم یزندان

 :توپدیو رو به نگار م شودیآماده م یهولک هول

 .گهیزود حاضر شو د -

 .ده امیبدبخت مفلوک به مبل چسب کیمثل  هنوز

 یرو شیحرفها یگردنم و جا یانگشتانش رو یجا

 .سوزدیم دلم

 با دعوا و دیگویکه بمانند، م کندیخانم اصرار م حاج

 یهایگریو وحش غهایج غیج فینرو اما حر یدلخور

 از آن ده امو فقط در عجب مان شودینم خواهرش

 نگار! استیپر س سکوت

 :میگویو م ستمیتا با کنمیم جان

 .رمیمن م د،یشما باش -

 بغلم را ریدست ز کیو حاج خانم با  رودیم جیگ سرم

 :دیگویو م ردیگیم

 ان؟یلیل یخوب -

 .کنمیاما به تکان دادن سرم اکتفا م ستم،ین خوب



 اما سوزدیکرده م هیبند گر کیکه  یمهد یبرا دلم

 باال ببرمش و مادربزرگش طبقه یبا خودم به  ترسمیم

 به پا کند. یگریشر د باز

 به صدا در فونیدر را باز کنم، زنگ آ نکهیاز ا شیپ

 :دیگویو حاج خانم م دیآیم

 .انیلیآقا لهراسبه ل -

 چه کار دارد؟ نجایوقت روز ا نیا لهراسب

 زدن برداشته. غیساکت شده و دست از ج انمبه خمحبو

 .ستادهاندیبا نگار ا ییرایسالن پذ انیو آماده م حاضر

 اطراف شده که یه متوجه سکوت ناگهان یمهد

 .آوردیم نییرا پا شیصدا

 من در انیم نیحاج خانم خشک شده و در ا یلبها

 مرگ هستم. حال

 و زندیچند تقه به در م د،یآیباال م ه هااز پل لهراسب

 :دیگویخانم م حاج

 خودت در و باز کن مادر. کنم،یتا من چادر سرم م -

 .میگویم یآرام چشم

 که وهیم به یکنم و لهراسب با سه جع یرا باز م در



 .کندینفس زنان به من نگاه م ده،یهم چ یرو

 .زندیم یکمرنگ لبخند

 به آن فکر کنم، توانمیلحظه نم نیکه در ا یزیچ تنها

 که شده یزدن است، اما به هر جان کندن لبخند

 تا لبخندش را رمیگیصورت را به کار م عضالت

 بدهم. پاسخ

 .گذاردیپشت در، م ن،یزم یرا رو ه هاویم

 .میکنیو سالم م میدهیدست م گریکدی با

 :پرسدیچشم و ابرو، آرام م ره یاشا با

 شده؟ یچ -

 او یافتاده را برا یچه اتفاق نکهیدادن ا حیتوض قصد

 حاج م،یهم بگو یزیکه بتوانم چ نیاز ا شیو پ ندارم

 :دیگویو م کندیباز م شتریدر را ب خانم

 به به سالم، آقا لهراسب. -

 مادر، چه عجب. یاومد خوش

 شهیسالم از بندهست حاج خانوم، ما که هم -

 .میهست مزاحمتون

 :دیگویو م کندیخانم به داخل اشاره م حاج



 تو مادر. ایب ،یمراحم -

 :دهدیجواب م لهراسب

 ناقابله. م،یدیرو از باغ خودمون چ ه هاویم نیا -

 .ارمیخلوت شده بود، گفتم براتون ب سرم

 هی ایب ا،یحاال ب ،یدیدستت دردنکنه، زحمت کش -

 گلوت رو تر کن. زم،یبرات بر ییچا

 .افتدیاما نگاهش به داخل م اوردیبهانه ب خواهدیم

 !رسمیبه نگار م کنمینگاهش را که دنبال م رد

 :دیگویم لهراسب

 شما که یهاییاز چا شم،یباشه پس مزاحمتون م -

 شهینم کنهیم وونهیآدم رو د نشیعطر دارچ یبو

 .گذشت

 دختر را دوست ندارم. نیا یلهراسب رو نگاه

 نیآنقدر قلبم به درد آمده که حاال نخواهم به ا اما

 فکر کنم. مسئله

 تالشم تیکه نها ییو با صدا کنمیفرصت استفاده م از

 لرزش را داشته زانیم نیتا کمتر ته امبه کار گرف را

 :میگویم باشد،



 باال رمیمن م ،یخوریم ییپس لهراسب جان، تا چا -

 سرکار، من یبر نکهیقبل از ا کنمیرو جمع م لمیوسا

 مامان. شیبذار پ رو

 :میگویو م کنمیسکوت محبوبه خانم هم استفاده م از

 حاج خانوم؟ گهیدرسته د نه،ییهم پا یمهد لیوسا -

 .رومینم ییجا یکه بدانند بدون مهد میگویرا م نیا

 اما مشغول نمیبیشدن صورت محبوبه خانم را م سرخ

 یزیچ تواندیبا برادرم است و نم یو احوالپرس سالم

 .دیبگو

 احساس م،یآیباال م ه هاطبقه را از پل کی نیا یوقت

 .ده امیدو لومترهایک کنمیم

 زانیآو ییلویده ک نه یوز میاز پاها کیبه هر  انگار

 .شده

 .دیآیسخت باال م نفسم

 را بکند اما امیجانبدار خواستیمثالا م رضایعل دیس

 اوضاع را خاله اشکارش و با تماس گرفتن با  نیا با

 کرد. دهتریچیو پ بدتر

 کیاز  شتریب اندازه یبه  وانهواریکه د نطوریهم من



 به نگار چپانم،یم ینسبتاا بزرگ فیلباس در ک روز

 .کنمیم فکر

 که در یور ممکن است از مسئلهاچه ط نکهیا به

 ما وجود دارد، خبر داشته باشد؟ یزندگ

 بوده! رضایدعلیمن و س انیکه فقط م یا مسئله

 .کنمیم یداور شیو به درک که پ ده اممنطق ش یب

 .کنمیجهنم که قضاوت م به

 .آورمیم ادیبودنش در هجره را به  ریتصو فقط

 فتاده،ین یاتفاق چیخودم را قانع کنم که نه، ه خواهمیم

 .توانمینم اما

 .خوردیزنگ م امیگوش

 .دهمیو عمداا جواب نم رضاستیعل دیس

 و زنمیرا چنگ م رسدیکه به دستم م ییلباسها نیاول

 و چند تقه به رومیم نییپا ه هاو بعد از پل شومیم آماده

 .زنمیم در

 :دیگویکه لهراسب نشنود، م یخانم، آرام و طور حاج

 تو داداشت تازه اومده. ایب -

 و کنمیم میبه کفشها یو اشارها آورمیبهانه م اما



 :میگویم

 که کفش پامه، بستن بندش برام سخته. گهینه د -

 :دیگویو کنار گوشم م دیآیم جلوتر

 مادر، من شرمندتم. -

 :میگویو م ردیگیاو آتش م یبرا دلم

 دشمنتون شرمنده، شما چرا؟ -

 .دیگیکه از گل نازکتر به من نم شما

 :زندیم پچ

 .شتیپ اهمیبه خدا روس -

 یلینبود، از بعد مرگ نرگس خ ینجوریمن ا خواهر

 شده. حساس

 خواهر او درست آورمیم ادیکه به  ییتا جا اما

 که انگار کردیرفتار م یبود و با من طور نطوریهم

 دارد. یمیقد ینهایک

 ررضا،یبار روز جشن بله برونمان با ام نیاول یحت

 .کردینگاهم م خصمانه

 :دمیپرس ررضایاز ام یاست وقت ادمی

 ه؟یخانم ک نیا -



 خنده جواب داد: با

 خالمه، مادر زن داداش. -

 :دمیپرس یوقت

 کنه؟یبه من بد نگاه م نقدریچرا ا -

 و چشمک در جوابم گفت: یشوخ با

 فکر کن دوست داشت دامادش بشم و نشدم. -

 رضا لقمه گرفته ریام یکه نگار را برا ستیهم ن دیبع

 نطوریگذاشتم، ا ررضایام یمن پا به زندگ یوقت بوده

 به دل گرفت. نهیمن ک از

 دخترش. نیگزیجا ده امهم که به قول خودش، ش حاال

 مسئله از حاج نیسر فرصت در مورد ا یزمان دیبا

 سوال بپرسم. خانوم

 صحبت لهراسب با محبوبه خانم گل انداخته و من حاال

 تا به حال برادرم انقدر خوش یکه از ک ده اممان

 شده! صحبت

 همسر من داشته باشد؟ خاله یبا  تواندیم یحرف چه

 :میگویم کالفه

 سر کار داداش؟ یبر یخوایلهراسب جان، نم -



 !خوردینگار سر م یکه دوباره نگاهش رو نمیبیم

 ماندن دارد. شتریبه ب لیم انگار

 .دیآیسمتم م یو پس از خداحافظ ستدیایم اما

 رمیگیرا از حاج خانوم م یو مهد کنمیدراز م دست

 تا از نگار و مادرش چرخانمیسرم را نم یحت و

 کنم. یخداحافظ

 :دیگویحرف هاست و م نیتر از ا استینگار با س اما

 جون. انیلیبه سالمت ل -

 دلم. زیخانوم برسون عز ایما رو به لع سالم

 کنمیفرو م میبلندم را محکم در کف دستها یناخنها

 و فقط به تکان دادن سرم، دهمیبه زبانم زحمت نم و

 .افتمیو به دنبال لهراسب راه م کنمیم اکتفا

 .میفتهاگر یجا نیدر ماش گریکدی کنار

 شکندیرا م انمانیرا رفته و سکوت م ریاز مس یکم

 :دیگویم و

 ان؟یلیل یچرا ناراحت -

 یتا راه تنفسم باز شود و پتو دهمیم نییرا پا شهیش

 و کشمیسرش م یرو شتریرا ب یمهد کوچک



 :میگویم

 .یچیه -

 .کنمیرا حس م نگاهش

 .گهیهست د اتیزیچ هی -

 پاسخم سکوت است. اما

 :پرسدیم

 ؟یکرد یچرا انقدر بدرفتار -

 چرخمیسمتش م پرد،یاز شدت تعجب باال م میابروها

 :میگویم و

 ؟یبا ک -

 :دهدیم جواب

 شوهرت! خاله یبا خاله و دختر  -

 :میگویپوزخند نزنم و م توانمینم

 یشوهرم برا خاله یطرز رفتار من با خاله و دختر  -

 مهمه؟ تو

 .دهدیبه سوالم نم یو جواب زندیم کمرنگ یلبخند

 و تماس را خوردیبار زنگ م نیچندم یبرا امیگوش

 .کنمیم رد



 :دیگویم لهراسب

 ؟یدیچرا جواب نم ه؟یجواب بده، ک -

 و لب شودیم نییباال و پا میدر گلو یمیحج یتوده

 :زنمیم

 !چکسیه -

 یکه رو ییدارم، موها هیبخ نکهینسبت به ا حواسیب

 .زنمیرا باال م ته امخیر امیشانیپ

 ندینشیآنها م یرو یلحظها ینگاه لهراسب برا انگار

 :پرسدیو م چرخدیمتعجب سمتم م که

 ه؟یچ یجا نیا -

 .کشدیرا کنار م نیماش

 .فرستمیبه خودم م یلعنت

 برگردانم اما شیرا سرجا میموها خواهمیم

 ندارد. یدهایشده و فا رید گرید

مهد  لهراسب. کندیدر آغوشم در سکوت نگاهم م یََ

 به یو نگاه چرخاندیرا سمت خودش م صورتم

 و با کندیهست م امیشانیپ یکه هنوز رو ییه هایبخ

 یعصب یاز حدقه درآمده و صورت ییها چشم



 :پرسدیم

 ان؟یلیل هیچ نیا -

 چرا شه،یچند روز پ یبرا ست،یتازه ن هیبخ نیا

 افتاده؟ یشده؟ چه اتفاق یچ ؟ینگفت یزیچ

 :دهمیو جواب م کشمیرا عقب م صورتم

 .ستین یچیه -

 :کندیتکرار م دوباره

 شده؟ یچ پرسمیدارم ازت م -

 بردیرا باال م شیکه صدا دهمینم یباز هم جواب یول

 :دیگویم و

 .نمیخب حرف بزن بب -

 دست روت بلند کرده؟ دیس

 :یگویو م دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 ؟یکنیبزرگش م یچ یبرا -

 معلومه که من رو نزده. نه

 .کندیم اخم

 شده؟ یپس چ -

 :میگویم



 تصادف م،یاومدیاز فرودگاه م میاون شب که داشت -

 .شهیخورد به ش امیشونیپ م،یکرد

 :دیگویو م دیسایهم م یرو دندان

 ؟یصاحاب یخب تو مگه ب -

 ؟یدادیخبر به ما م هی دینبا

 بفهمم؟ دیاالن با من

 :دهمیم جواب

 .ده امنمردم که، زن -

 نشده بود که بخوام نگرانتون کنم. یزیچ

 :دیگویو م اندازدیرا دوباره به راه م نیماش

 گه؟یتصادف بوده د یمطمئن -

 نخورده؟ ییبه جا سرا

 ،یستون ،یزیم یهولت داده، سرت رفته تو نکنه

 ؟یزیچ

 .کندیم امیعصبان سواالتش

 یکه دوست دارم حت شومیم یعصب آنقدر

 از محبوبه خانم و نگار را هم سر او میهایدلخور

 کنم. یخال



 ریکه ز نطوریکه به جانم افتاده را هم هم یشک یحت

 :میگویو م زنمیم هیگر

 به تو بگم امیبه فرض هم که زده باشه، من ب -

 شکافته شده و امیشونیزدتم و پ رضایعل دیس لهراسب

 ؟یکنیم کاریخورده، چ هیبخ

 ؟یگیبهم م یچ

 سر خونه و نیبرو بش یگیم نکهیجز ا مگه

 من و بابا رو یو آبرو هیشوهر آدم خوب ات،یزندگ

 نبر؟

 خونه یچند روز  امیب خواستمیکتکم زده بود، م اگر

 نیا دیگفتیکه م دیبود ینفر نیبمونم، تو و بابا اول شما

 رو جمع کن و برو. هایباز مسخره

 د،یکن تیکه از زن جماعت حما دیستین ییآدمها شما

 که دلتون به حال خواهر و دخترتون دیستین ییآدمها

 .دیخودتون یشما فقط به فکر آبرو بسوزه،

 دختر حاج ابوذر سه روز فتهیمبادا چو ب نکهیفکر ا به

 باباش مونده، نکنه به عنوان قهر اومده؟ خونه ی

 کتک خوردم چه ایتصادف کردم  نکهیاالن ا حاال



 کنه؟یم یفرق

 و لهراسب که مات و مبهوت افتدیم هیبه گر پسرم

 :پرسدیم کند،یم نگاهم

 حالت خوبه؟ انیلیل -

 نیا یهایتمام بد اندازه یحالم به  ست،یخوب ن حالم

 بد است. ایدن

 و مغزم آشفته و خسته است. کندیروحم درد م همه ی

 و شش ساله، بلکه ستیدختر ب کیمغز  اندازه یبه  نه

 زن هشتاد ساله ناتوان است. کیمغز  اندازه ی به

 کندینه او صحبت م گریپدرم، د خانه یبه  دنیرس تا

 و

 من. نه

 :میگویو م کنمیکوتاه م یتشکر شومیکه م ادهیپ

 به مامان نگو، با یزیسرم چ یدرمورد شکستگ -

 .کنمیکاورش م موهام

 سینه ام قفسه یرا محکم به  یو مهد رومیخانه م سمت

 .چسبانمیم

 و همانطور که اندازمیم شانه ام یساکش را رو بند



 آرام رو به او که دهمیپدرم را فشار م خانه ی زنگ

 :میگویم مکدیرا م شستش

 کارینداشتمت چ ،اگرییمن تو یتنها دلخوش -

 کردم؟یم

 متعجب و خوشحال امیاز حضور ناگهان مامان

 .شودیم

 .ردیگیو سخت در آغوشم م سفت

 .فهمدیاست و خوب م مادر

 .لنگدیم امیکار زندگ یجا کیکه  فهمدیم

 .دهمیو جواب سرباال م پرسدیم

 پس سکوت کند،یرا دوا نم یو نگفتنش که درد گفتن

 .کنمیم

 :پرسدیم

 درست کنم؟ یناهار چ یبرا -

 باران. ستینگاهم به آسمان ابر زنم،یرا کنار م پرده

 :میگویگرفته و با بغض م شدت

 ؟یآش رشته درست کن شهیم -

 و هوا اومدمیکه از مدرسه م ییاون روزها مثل



 سوپ و آش درست شد،یو سرد که م یبارون

 .یکردیم

 .خواهدیرا م میهایدلم بچگ چهقدر

 " رضای" عل

 .دهدیجواب نم رم،یگیچه تماس م هر

 به دیشا کنمیو با خودم فکر م افتدیبه شور م دلم

 خودمان برگشته. خانه ی

 .دهدیپاسخ تلفن خانه را هم نم اما

 خاله آنجاست به مادر زنگ بزنم یتا وقت خواهمینم

 کجاست. انیلیمقابل خاله از مادر بپرسم که ل و

 .رودیراه م کیو دلم هزار و  ده امکالفه ش گرید اما

 یو م دیآ یو سمتم م شودیکه پدر هم متوجه م آنقدر

 :پرسد

 بابا؟ ،یشده عل یچ -

 :میگویم

 .دهیجواب نم زنم،یزنگ م النیلیبه ل -

 :دیگویم

 دل نکهیزنگ به مادرت بزن، ازش بپرس، ا هی -



 نداره. ینگرون

 کار ندارم. نیجز هم یچارها انگار

 لهراسب آنجا بوده دیگویو م رمیگیمادر تماس م با

 شال و کاله کرد و به دنبالش رفته. انیلیهم ل بعد

 .شومیم یعصبان

 و دهدیرا نم میچرا جواب زنگها نکهیاز ا امیشاک

 چرا بدون اطالع دادن به من آنجا نکهیاز ا ترمیشاک

 رفته؟

 .رمیگیحاج ابوذر را م خانه یتلفن  ره یشما

 .دهدیخانم، جواب م ایلع مادرش،

 :میگویم یو وقت کندیم یحال و احوال پرس گرم

 ان؟یلیبه ل دیرو بد یلطفاا گوش شهیم -

 او را از آن سمت یو صدا زندیرا صدا م امیلیل

 :دیگویکه م شنومیم

 االن دستم زنم،یبهش بگو بعداا من خودم زنگ م -

 .بنده

 را نقل قول کند انیلیل مله یبخواهد ج نکهیاز ا شیپ

 :میگویم



 خدانگهدار. ،یممنون، مرس یلیباشه خ -

 .کنمیرا قطع م تلفن

 را حس میداغ شده، ضربان گرفتن رگ ها امیشانیپ

 .کنمیم

 :میگویو م رومیپدر م سمت

 و ییسر برم تا جا هیمن  دیندار یکاراگر با من  -

 .امیب

 :دیگویم

 نه هستم، امروز هم که سرمون خلوته. -

 به سالمت. برو

 .رسانمیم نیسرعت خودم را به ماش به

 حرکت کنم، نکهیاز ا شیو پ نمی.نشیفرمان م پشت

 :سمینویم

 جواب بده. انیلیل -

 باهات رفتار یگهایمن طور د نکهینفعته قبل از ا به

 .یجواب بد کنم،

 .زنمیزنگ م شیشبه گو بالفاصله

 یدوباره چه اتفاق دانمیو نم رمیگینم یهم جواب باز



 .رسدیجنگ و دعوا به مشامم م یاما بو افتاده

 سر شهر به آن نیوسط روز، از ا یرا در شلوغ خودم

 او جواب نکهیآن هم فقط به خاطر ا سانمیشهر م سر

 ی هاشو قصد دارد با بچه باز دهدیرا نم میزنگها

 کند. یرا َجر من

 اما رسم،یجوش م طه یکه زود به نق داندیم خوب

 کند. امیعصبان خواهدیم

 آتش بس برقرار بود. انمانیچند روز که م نیا در

 تا تشنج ندازدیبه راه ب ییدعوا خواهدیچرا م پس

 درست کند؟ اعصاب

 که خودم خبر ندارم؟ ده امچه کار کر نباریا

 و آنقدر در سرم با خودم و با او کنمیم آنقدرفکر

 و حاال شودیبرابر م نیهم چند تمیکه عصبان جنگمیم

 به توانمیم انیلیل دنیانبار باروتم که با د کی مانند

 برسم. انفجار

 شود و یدر باز م گذارم،یزنگ خانه م یرا رو دستم

 .رومیم داخل

 "انیلی" ل



 :دیگویپر تعجب م مادر

 که! رضاستیدعلیس ان،یلیل -

 اد؟یناهار م ینگفت چرا

 بهتر درست کنم. ییغذا هیتا من  یگفتیم خب

 دومادم؟ یآش بذارم جلو ستیزشت ن آخه

 .افتدیو تاب م چیبه پ کهوی دلم

 نجایرا ندادم و به ا شیجواب زنگها شناسمش،یم

 .آمده

 داشته یو قطع یمنطق لسیدل نکهیبدون ا ام،یعصب اما

 .امیعصبان باشم،

 :میگویو م زنمیحفظ ظاهر لبخند م یبه مامان برا رو

 .یپررو کن یادیز دیداماد رو که نبا گه،یخوبه د -

 :دیگویو م گزدیم لب

 ه؟یچه حرف نیا رضاستها،یعل دیس -

 .برمیپناه م یدلشوره به مهد از

 اما درواقع منم که محتاج کشمیرا در آغوش م او

 کوچک او هستم. آغوش

 کند دلم هزار یتا خانه را ط اطیدر ح فاصله یاو  تا



 نکند و تیمادرم رعا یکه اگر جلو رودیم راه

 او را انه یمادر یهایرا باال ببرد و دل نگران شیصدا

 کند، چه کار کنم؟ کیتحر

 از من، مامان به استقبالش شیو پ شودیخانه م داخل

 سالم و ییکه گرم و با خوشرو یطور رود،یم

 .کندیآرامم م یکم کند،یم یاحوالپرس

 که ستیطور کیطورسست،  کینگاهش به من  اما

 دارد. ختنیحق فرو ر ره امچایب قلب

 استرسم را بروز بدم شودیمادر، نه م یچشمها مقابل

 که به جان مغزم افتاده، یایاطر شک و بدگمانبه خ نه

 در هم فرو ببرم. ابرو

 کنمیسالم م ستیتصنع یادیز دانمیکه م یلبخند با

 .برمیدست جلو م و

 و دهدیپر از حرف و حرص م یرا با لبخند پاسخم

 که دندان دهدیمحکم در دست فشار م یرا طور دستم

 نزنم. غیتا ج میسایهم م بر

 .کندینگاهش م اقیبا اشت یمهد

 پسرم؟ یجونم بابا؟ خوب -



 دلم یاحساساتم، لحظها یبلبشو نیچرا اما در ا دانمینم

 دوست یمحبت او نسبت به پسر کوچولو یبرا

 .رودیغنج م مانیداشتن

 را یبه من بزند، مهد ینگاهم کند و حرف نکهیا بدون

 و بردیو او را سمت مادرم م ردیگیآغوشم م از

 :دیگویم

 د؟یلطفاا نگهش دار شهیخانوم، م ایلع -

 جان کار دارم. انیلیبا ل من

 متو س شودیمردانه اش م یدست ها ریکه اس مچم

 مامان یهم مقابل چشمها کشدمیسابق خودم م اتاق

 به جانم یشتریو هم اضطراب ب کشمیم خجالت

 .شودیم ریسراز

 . گزمیبندد و کنج لبم را م یرا م در

 ؟یچرا جواب تلفن من رو نداد -

 ؟یکه تو دار هیچه اخالق گند نیا

 نجا؟یا یاومد یخبر پاشد یب یچ یبرا

 :میگویخواهم خودم را نبازم که م یم

 یبه اجازه گرفتن از کس یازیرفتن ن ییجا یمن برا -



 .ندارم

 بابام. خونه یاومدن به  یبرا خصوصاا

 :دهدیجواب م یکالفگ با

 ؟یچرا اطالع نداد گمیدارم م ر،ینگفتم اجازه بگ -

 نجا؟یا یایم یکه دار یبهم نگفت چرا

 ؟یدیجواب تلفنم رو نم یچ یبرا

 کردم؟ کارتیمن چ مگه

 دو سه ساعت نیبا هم، ما که هم مینداشت یکه مشکل ما

 .میحرف زد یبا هم تلفن شیپ

 و له امکه به خاطر تو زنگ زدم به خا من

 یکلمه هستم که عصب کی نیهم دنیمنتظر شن انگار

 :میگویو م خندمیم کیستریه و

 به خالهات، منتها من بهت گفتم زنگ یآره زنگ زد -

 بدترش نکن. نزن،

 .ادیهم از من بدشون م ینجوریهم نایا گفتم

 از دهنش در اومد به من گفت. یجونت هرچ خاله

 :دیگویو م کشدیم شیها شیبه تهر یدست

 ال اله اال هللا! -



 ولشون کن اونا رو! انیلیل

 من خاله ی نکهیبه خاطر ا ،یمنطق یب نقدریتو ا یعنی

 ؟یزده، با من قهر کرد یحرف هی

 من رو یجواب زنگ ها نجا،یا یاومد یپاشد

 ؟یدینم

 و بپرسم نگار ستیگرید زیدردم چ میبگو خواهمیم

 داند؟یما را از کجا م یه یقض

 .دهیانگار زبانم به سقف دهانم چسب م،یگوینم اما

 را تکان شانه امو  داردیبرم وارید یرا از رو دستش

 :دیگویو م دهدیم

 ه؟یخب حرف بزن، بگو دردت چ -

 ست؟یما نرمال ن یکوفت یزندگ یتو زیچچیه چرا

 م؟یستین هیما مثل بق چرا

 تیو با بغض و عصبان کشمیرا عقب م شانه ام یعصب

 :میگویم

 نرمال یزندگ نیا یتو زیچ چیه ،یگیآره راست م -

 .ستین

 .شهیروشن نشده و نم زهایچ یلیخ



 :پرسدیو م کندینگاهم م یسوال

 مثالا؟ -

 :میگویو م زنمیحرص پوزخند م با

 چرا که کنم٫ یفکر م نیدارم به ا د؟یس یدونیم -

 که به هم محرم هست رو، یرو، کس امییمن دا یوقت

 که یکردم، اونطور جار و جنجال به پا کرد بغل

بهمون رحم کرد  یلیکه خدا خ یشد تصادف جه اشینت

 که

 .فتادیبدتر از شکستن سر من ن یاتفاق

 در مورد خودت اما

 شوم. یباز هم الل م و

 :پرسدیکنترل شده م ییو با صدا یعصب

 ؟یکنیچرا حرفت رو کامل نم ؟یدر مورد من چ -

 که آدم به خودش شک کنه؟ یگیم یزیچ هی چرا

 شودیم تریکه عصبان نمیبیو م زنمیهم پوزخند م باز

 :میگویم و

 به کفشش نباشه به خودش یگیآره خب، آدم که تا ر -

 .کنهینم شک



 :کندیو زمزمه م دهدیرا محکم فشار م شیه هاقیشق

 خدا رحم کنه! د،یداستان جد -

 حسادت زنانه به جان روحم رد،یگیتنم گر م تمام

 .افتاده

 کار یهجره چ یکه نگار تو یچرا اون روز، نگفت -

 داشت؟

 جواب نگرفتم. یول دمها،یپرس

 .کندیباال رفته نگاهم م ییابروها با

 معلوم هست چت شده؟ چیه -

 ؟یاون روز افتاد ادیمدت،  نیاز ا بعد

 زشیر توانمیکه نم ییتا جا شوم،یم تریعصب

 :زنمیرا کنترل کنم و لب م شمیاشکها

 جواب سر باال یباز هم دار ینیبیم ؟ینیبیم -

 ؟یدیم

 کار؟یاومده بود چ یگیکالم نم هی چرا

 کباری، از کجا بدونم همون ونه امخ یمن که تو اصالا

 نه؟ ای بوده

 نباشه و هروقت که بدونه اش شهیکجا معلوم کار هم از



 اد؟ین ستن،یهجره ن رحسنیم دیس حاج

 چند قدم عقب کند،یدستش را پشت گردنش قالب م دو

 :دیگویو م خنددیو ناباور م رودیم عقب

 خوشگلمون، فقط ارتباطوضع گل و بلبل  نیا یتو -

 خانوم. انیلیل میشدنت رو کم داشت شکاک

 نیرا به زم میپا کیکودک تخس و لجباز،  کی مانند

 .کوبمیم

 بده، انکار کن، بگو که دارم اشتباه حیخب پس توض -

 ؟یریجواب دادن قسر در م ریچرا از ز کنم،یم

 .دهدیرا به چپ و راست تکان م سرش

 :دیگویرا مشت کرده و م شیدستها او

 ندارم که بدم. یحیفکر کن، توض یلیهرطور ما -

 متعجبم در را باز یچشمها شیو پ دیگویرا م نیا

 .رودیم رونیو از اتاق ب کندیم

 " رضای" عل

 دهمیم حیتمام شده که ترج نیسنگ میآنقدر برا حرفش

 خودم را تبرئه کنم. نخواهم

 .ره اشاست او بماند با آن سوال و احتمال مسخ بهتر



 و کنمیصورتم سرخ شده اما در اتاق را باز م مطمئنم

 .رومیم رونیب

 را آرام کند. یدارد مهد یخانم سع ایلع

 :میگویمن که م دنید با

 با اجازتون -

 :دیگویو پرتعجب م ستدیایم

 ؟یبود و چه رفتن یچه اومدن نی! ادیوا آقا س -

 د؟یمونیناهار نم مگه

 و نشانمیم میلبها یرو یطرح لبخند یسخت به

 :میگویم

 ممنونم، بابا دست تنهاان. یلینه خ -

 با اجازتون. رمیم

 .کندیم اصرار

 .یزیچ یاییچا هیحداقل،  ارمیب وهیم دینیبش -

 خانه را تحمل کنم. یهوا توانمینم

 :زنمیدر حال ذوب شدن است و لب م مغزم

 امیباشه انشاهللا م. میممنون، نمک پروردها یلیخ -

 خدمتتون



 .دیآیدر به صدا در م زنگ

 فونیآ توریسمت مان اخانمیمن هم مانند لع نگاه

 .شودیمتشنج م شتریو اعصابم ب چرخدیم

 بار نیمرد را که با اول نیرا کم داشتم، هم نیهم فقط

 تا مرز جنون رفتم. دنشید

 را به خانه ببرم. انیلیل دیبا

 :دیگویو م زندیخانم ذوقزده دکمه را م ایلع

 دورش بگردم، سر زده اومده. الهی رجه،یا -

 و فقط دهمیم نییرا پا رهیدستگ روم،یاتاق م سمت

 .شودیدر باز م یال یکم

 چنبره زده پشت در نمیبیو م برمیرا داخل م سرم

 .زدیریو اشک م نشسته

 و کندینگاهم م یو عصب ردیگیرا باال م سرش

 :میگویم

 .میحاضر شو بر -

 .اندازدیلجاجت سر باال م با

 برو به سالمت. ام،ینم -

 و کنمیدر را کامل باز م رود،یآن طرفتر م یکم



 :میگویو م شومیم داخل

 اومده، گفتم پاشو. اتییدا -

 من تیعصبان دنید دانمینم زند،یبرق م شیچشمها

 .ییشحضور دا ایکرده،  خوشحالش

 را با پشت شینم اشکها کشد،یرا باال م نیشیب

 :دیگویو م ردیگیم شیدستها

 .ستیکه ن بهیاومده، غر امییدا -

 :زنمینامش را صدا م یعصب

 انیلیل -

 :دیگویو م ستدیایو م اندازدیباال م شانه

 ور دل خاله نمیرو ول کنم، برم خونه، بش امییدا -

 جان شما؟ خانوم

 هم نمون. نجایاونجا هم نرو، اما ا ن،یینرو پا -

 ، باز همده اشسرخ ش ینیچشمها و ب نیوجود ا با

 من ته یاعصاب نداش یخط انداختن رو یبرا یلبخند

 :دیگویو م زندیم

 ام؟یکوتاه ب دیش من بامچرا ه -

 نیکه زحمت دادن کوچکتر ییهم در برابر شما اون



 ؟یدینم اتیزندگ کیرو به شر یحیتوض

 جوک زنه،یحرف از کوتاه اومدن م یک نیهه! بب -

 لطفاا. نگو

 ؟یایکه شما کوتاه م ینکنه دچار توهم شد -

 بحثمون شده و در سکوت من یک قاا؟یدق یک اونوقت

 ؟یدعوت به آرامش کرد رو

 یموها ریکه ز ییه هایو رد بخ نیششایبه پ یاشارها

 :دیگویو م کندیپنهانشان کرده م ییشخرما

 از عدم تعادل شما! ینمونها -

 به بد کردن شتریو ب دیگویم خواهدیدلش م هرچه

 .زندیدامن م حالم

 و رسدیبه گوشم م رجیا یسالم و احوالپرس یصدا

 :میگویبرود م رونیب خواهدیبه او که م خطاب

 !گمهایباره دارم بهت م نیآخر یبرا. میجمع کن بر -

 :دیگویو مصمم م کندیتنگ م چشم

 به سالمت. ،یبر یتونیشما خودت م -

 .گمیباره که بهت م نیآخر یبرا

 :کنمیو نجوا م دهمیتکان م سر



 !هینطوریپس ا -

 :زندیم پچ

 .هینطوریهم قاایدق -

 "انیلی" ل

 .رومیم رونینگاه پر از حرصش از اتاق ب ریز

 کردنم هیبا همان نگاه اول متوجه حال زار و گر مامان

 یزیو اشاره چ مایبخواهد با ا نکهیاز ا شیو پ شودیم

 گذارمیدست در دستش م روم،یم رجیسمت ا بپرسد،

 .میکنیم یسالم و احوالپرس و

 کنجکاو شده اما میچشمها یسرخ دنیاو هم با د مطمئنم

 انگار کندیرفتار م یو طور دهمیبروز نم یزیچ

 نشده. یزیچ متوجه

 :پرسدیم

 آقا دوماد خوبه؟ -

 از پشت سرم شیبدهم، صدا یجواب نکهیاز ا شیپ

 :دیگویکه م دیآیم

 .رجخانیسالم ا -

 یگرم با او احوالپرس پرد،یباال م رجیا یابروها



 :دیگویو م کندیم

 ف؟یاحوال شر. ماشاال چهقدر حاللزاده -

 یسخت هی رضایعل دیکه س نمیبیچشم م گوشه ی با

 .زندیم یلبخند

 مکالمه یمتوجه  افتد،یم هیبه گر دنمیکه با د یمهد

 .شومینم رجیو ا رضایدعلیس کوتاه

 .شودیو فوراا ساکت م رمشیگیآغوش م در

 کند،یپا و آن پا م نیو ا ستادهیکه او هنوز ا نمیبیم

 منتظر است تا آماده شوم و دنبالش بروم اما قطعاا

 است. محال

 :میگویکردنش م یحرص شتریب یبرا

 یاما حاال که گفت ،یموندیکاش ناهار م زمیعز -

 برو زودتر. یدار عجله

 هزار فحش و حرف پاشدیم میکه به رو یلبخند پشت

 .دهیخواب راهیبد و ب و

 .رودیو م ماندیم یستیناچار در رودروا اما

 .کنمیم رجیبه ا رو

 خان. رجیا یخوشحالمون کرد ،یاومد خبریب -



 :دیگویو م کندیچپ و پر خنده نگاهم م چپ

 پدرسوخته. ییبگو دا -

 :دیگویو م کندیدر دستش م یبه پاکتها یاشارها

 رو پخش هایسوغات رمیدارم خونه به خونه م -

 .کنمیم

 رمیآدرس خونهات رو از مامانت بگ خواستمیم اتفاقاا

 .یینجایا گهیکه د امیسر ب هی

 او بهترم دنیاما د خته،یبد است و روانم بر هم ر حالم

 .کرده

 .زندیم میو مامان از آشپزخانه صدا کنمیم تشکر

 :پرسدیو اخم م یبا دل نگران شومیوارد م یوقت

 ؟یکرد هیچرا گر -

 .خندمیم

 نه بابا. ه؟یمن؟ گر -

 و همانطور که آش را در کاسه کندیتنگ م چشم

 :دیگویم زدیریم

 یتونیبه من که نم گهیعمر بزرگت کردم، د هی -

 .یبگ دروغ



 و رسدیبا ورودش به آشپزخانه به دادم م رجیا

 :دیگویم

 آش! اد،یم ییه چه بوبه ب -

 .دمیموقع رس به

 :میگویو من م زندیم یلبخند مامان

 .یبه موقع اومد یلیآره خ -

 رونیاز آشپزخانه ب شیشستن دستها یبرا یوقت

 :زندیمامان آرام خطاب به من پچ م رود،یم

 .یشوهرت اصرار کرد که بر دمیفهم -

 و برگرد! ریآژانس بگ یرو که خورد ناهارت

 :زنمیرفته لب م وا

 مامان! -

 تمام شده که ناهار را نیسنگ میمامان آنقدر برا حرف

 :میگویو م ستمیایو نخورده، م خورده

 برم. گهیمن د -

 :دیگویم رجیسکوت کرده اما ا مامان

 .نمیبب نیمن تازه اومدم، بش ؟یکجا بر -

 دلم تنگ شده بابا. نمتون،یکم بب هی خوامیم



 و دیشد بیغ عیفرودگاه سر یشب هم که از تو اون

 .دیرفت

 :دیگویم رجیهمچنان سکوت کرده و ا مامان

 .رسونمتیکه خواستم برم، م گهیکم د هیمن  نیبش -

 :زندیلب م مامان

 کار داره. دیشا -

 :دهدیبه من ادامه م رو

 برو. یدار یاگر کار -

 را به دستش یمهد دهم،یسر تکان م یدلخور با

 .شومیو آماده م سپارمیم

 و دهدیاز پاکتها را به دست مامان م یکیهم  رجیا

 :دیگویم

 و لهراسبه. یخودت و حاج یناقابله، برا -

 :پرسدیو م کندیتشکر م مامان

 ؟یکنیشال و کاله م یتو چرا دار -

 :دهدیم جواب

 رو برسونم. یلیل رمیم -

 خواب را بغل مهین یتعارف کنم، مهد دهدینم اجازه



 :دیگویو م کندیم

 .میبر ایب -

 و آرام کنار گوشم کنمیم یمامان کوتاه خداحافظ با

 :دیگویم

 به خاطر صالح ینرو، من اگه گفتم بر یبا دلخور -

 گفتم. اتیزندگ

 رو از خودت دلسرد نکن دخترم. شوهرت

 فوراا بگو چشم. م،یبر ایب یگیم یوقت

 :خندمیم تلخ

 ستمیو غالم حلقه به گوشش که ن دیزر خر یبنده -

 .مامان

 بار هیاما کاش  یخوایممنون که صالحم رو م یلیخ

 اوضاع و احوال خودم یدیپرسیمدت ازم م نیا یتو

 وره.چه ط امیزندگ و

 :دیگویو آرام م ردیگیم نگاه

 بگو مگو هست، من اکر بخوام ها،یزندگ همه یاول  -

 سنگ ،یلجباز دونمیو دل به دل تو بدم که م بپرسم

 .شهیسنگ بند نم رو



 و سکوته که یصبور با

 :میگویم جمله اش انیو م سوزمیم شیاستداللها از

 باشه مامان، ممنونم ازت. -

 به بابا برسون، خداحافظ. سالم

 نیوقت کرده در ا یک دانمیکه نم رجیا نیماش سوار

 را که حاال یو او مهد شومیآن را بخرد، م چندروز

 کاپشن و شلوار نیبه خواب رفته و در ا قیعم

 .گذاردیشده را در آغوشم م تریدوست داشتن ،یسرهم

 :دیگویو م شودیم سوار

 .ه هاعوض شد یلیخ ابونایخ -

 .میگویم یجوابش هوم آرام در

 نه او آدرس خانه را اندازد،یرا به راه م نیماش

 .میگویم یزیو نه من چ پرسدیم

 :زندیو لب م شکندیرا م سکوت

 ازیو ن یحرف بزن یبا کس یدوست داشت یاگر زمان -

 من هستم. ،یکمک داشت به

 .کنمیم نیرا سبک و سنگ حرفش

 یلیقطعاا هم من خ دمش،یاست که سالهاست ند درست



 و هم او. ده امکر فرق

 کی کند،یمثل ذات آدم که فرق نم ییزهایکچی اما

 .شودیعوض نم قیاعتماد عم کیمثل  ییزهایچ

 یدوست داشتن رجیا ییاو فقط دا ن،یاز ا گذشته

 یرو توانیکه م ستیاو روانپزشک ست،ین میهایبچگ

 و رازدار بودنش حساب باز کرد. نیام

 .کندیو کوتاه نگاهم م گرددیبرم یلحظها

 که بدم نم،یشده و آنقدر سنگ فیدر ذهنم رد کلمات

 کنمیبا او صحبت کنم که لب باز م یچند کالم دیآینم

 :میگویم و

 با هم فرق داره. اهامونیدن م،یاختالف دار -

 .ستیمثل هم ن گمونید زیفکر و هزار تا چ طرز

 .شهیجنگ م نمونیب یبه دوم یاول حرف

 شش روز قهر، انقدر قهر م،یایروز آشت هی

 مزهیواقعاا مسخره و ب گهیشده که د ادیز کردنهامون

 .شده

 ینفس. دهدیگوش م میدر سکوت به حرفها همچنان

 :زنمیو لب م شومیم یمهد خیره یو  رمیگیم



 بچهست که نیبخوام راستش رو بگم، عشق به ا -

 ادامه بدم. یزندگ نیشده به ا باعث

 است و من لب قیعم ینفس دنیفقط کش واکنشش

 :زنمیم

 و به چند گردمیبرم یلیخ کنم،یبا خودم فکر م یلیخ -

 اتفاق یکل کسال،یکمتر از  کنم،یگذشته نگاه م ماه

 ور انقدر پوست کلفت شدم کهچه ط دونمیو نم افتاده

 .امیاز پسشون برب تونستم

 خاطره که یعقد کردنمون، کل ررضا،یبه ام قه امعال

 تصادف هی م،یاون مدت کوتاه با هم ساخت یتو

 ترسناک و تلخ بعد از مرگش و یروزها وحشتناک،

 یدست لباس طوس هیبه خودم اومدم که با  یوقت ییهوی

 که عزادارتر از من بود یاهپوشیکنار مرد س ره،یت

 .مته بودنشس

 یمن نه آماده دم،یترسیبچه م هی تیمسئول رفتنیپذ از

 بودم اما مهر یخوب طیشرا یشدن بودم نه تو مادر

 شست.به دلم ن یمهد

 کهیت هیخودم، انگار  بچه یکه حاال شده مثل  یطور



 وجودمه، اما، اما از

 تا ادامه دهم. ماندیسکوتش منتظر م با

 :میگویو م رمیگیم میچشمها ریاشک را از ز نم

 دارم بهش کنمیفکر م یحت یگاه ستم،یازش متنفر ن -

 ما سر جاش نیب زهایچ یلیاما خ شم،یم عالقهمند

 .ستین

 نه،یرو کنار هم بب رضایدعلیاز دور من و س یکی دیشا

 اگر دیشا م،یخودش فکر کنه که ما چهقدر با هم کامل با

 یاون بشنوه فکر کنه خوش ایحرفها رو از من  نیا

 دلمون اما ریز زده

 .میور بگوچه طو اصالا  میچه بگو دانمینم

 .ده امحرف ز یادیهم ز نجایهم تا

 .ده امسبک ش کنمیو احساس م رمیگیم ینفس

 ابانهایگرفتهباشد، در خ شیرا پ یریمس نکهیا بدون

 :دیگویو باالخره م چرخدیم

 و ازدواج کردنتون ییطرز آشنا انیدر جر یلیخ. -

 هیچند روز از گوشه و کنار  نیا یاما ط نبودم

 که خودت یحاتیاالن هم با توض دم،یشن ییزهایچ



 یکامالا متوجه هم که به خاطر رسم و رسوم ،یداد

 که

 ایمردم هست، حاال بد  نیا نیچرا هنوز ب دونمینم

 هم دیشا ایندارم، به اصرار خانواده  یرو کار خوبش

 .یخودت، باهاش ازدواج کرد لیم خواست

 رفت شهیشکل گرفته، نم نتونیب یوندیپ کیکه  حاال

 .انیلیراه ل نیآخر سراغ

 شما دوتا آدم د،یبا هم صحبت کن دیاول با له یمرح در

 نه جنگ، نه دعوا، نه داد د،یصحبت کن د،یو بالغ عاقل

 .ادیفر و

 :میگویو م خندمیم تلخ

 باهم میتونیکه ما نم نهیمشکل هم نه،یمشکل هم -

 .میکن صحبت

 یم ده،ینرس یبه دوم یکه ما حرف اول نهیا مشکل

 .گهیهمد یبه پر و پا میچیگپ

 :دیگویو م کندیچشم چپ نگاهم م گوشه ی با

 صد درصد زانیاگه از م د،یدوتا آدم گندها یناسالمت -

 هرکدومتون پنجاه درصدش رو هم داشته شعور،



 .فتهیب یاتفاق نیچن دینبا د،یباش

 تالشت رو بکن. پس

 از خودت؟ کهیت هیبچه شده  نیا یگینم مگه

 به همسرت یدار یکنیفکر م یگاه یگینم مگه

 ؟یکنیم دایپ عالقه

 .یلیل یتالشت رو بکن اتیحفظ زندگ یبرا دیبا پس

 اما یبه اجبار توش قرار گرفته باش دیکه شا یایزندگ

 توئه. یبرا حاال

 حق دارد. د،یگویم راست

 که شک به جانم افتاده. میگویچرا نم دانمینم اما

 رضایدعلیو بددل بودن س کنمیقسمت را حذف م نیا

 :میگویو م کنمیهم سانسور م را

 ممنونم ازت، باشه. -

 گه،یبخواد د دیاما خب، اون هم با کنمیرو م تالشم

 طرفه و فقط از جانب من کی زیکه همه چ شهینم

 .باشه

 هم دوست شونیآره درسته، قبول دارم، اما مطمئناا ا -

 خراب بشه. گیشکه زند نداره



 تلخ رو پشت سر به یتجر کیحاال که  خصوصاا

 که قبل از همسر بودن ییو تو رو داره، تو گذاشته

 .یکنیم یمادر بچه اش یبرا یخودش، دار یبرا

 زنها اگر بخوان، ر،یدستت بگ یرو تو اوضاع

 نه؟ ای یخوایکه تو م نهیمسئله ا تونن،یم

 اکر گفتمیو م شدیمانعم نم یخجالتزدگ کاش

 به داشتن روابط و تخت خواب گرم است، منظورش

 افتضاحم، افتضاح. نهیزم نیدر ا من

 ده، هم برسونمت، همحاال هم آدرس خونتون رو ب -

 یخراب شم رو رانمیا یکه تا وقت رمیبگ ادیرو  جاش

 .سرت

 :دیگویو بعد م دهمیرا م آدرس

 از یلیخ یخوایخوندم که نوشته بود، اگر م ییجا هی -

 !شونینشناس یلیکن خ یسع اد،یبدت ن آدمها

 نشناسش، نه. گمیهمسرته نم اون

 یاخالق اتیآدم بخواد جزء به جزء خصوص یوقت اما

 زوم کنه، یلیقرار بده و خ ینفر رو مورد بررس کی

 روش حساس بشه. ممکنه



 کن باهاش یهمسرته، سع یفکر کن نکهیاز ا قبل

 .یباش دوست

 بهتر از شهیمون با دوستامون همارتباطآدمها  ما

 دادن رییتغ یبرا یکه تالش نهیهم ا لشیدل همسرمونه،

 .مشونیریپذیکه هستن م یطور م،یکنینم دوستانمون

 و میبد رییهمسرمون رو تغ دیبا میکنیفکر م اما

 اون رو با تمام دیکه ما با یدر صورت م،یکن عوضش

 .میکه هست قبول کن ییزهایچ

 " رضای" عل

 است که به هجره ختهیبه هم ر یآنقدر فکرم

 .رومینم

 هدف فقط دور خودم یو ب ده امرا روشن کر نیماش

 که به بهشت زهرا میآیبه خودم م یو وقت چرخمیم

 .ده امیرس

 مورد نظرم عه یو به قط خرمیگل نرگس م یگل دسته

 .رسمیم

 از یکم فاصله یکه با  ررضایمزار نرگس و ام سمت

 .رومیبه خاک سپرده شدهاند م گریکدی



 هردوشانم. دلتنگ

 با او یو کم خوانمیم یفاتحها ررضایام یبرا

 دعا کند. مانیزندگ یبرا خواهمیو م کنمیم صحبت

 و رومیو سمت سنگ مزار نرگس م ستمیایم بعد

 شود، یخاک میممکن است لباسها نکهیتوجه به ا بدون

 .نمینشیم نیزم یرو

 اسمش را. گذارمیقبرش م دیسنگ سف یها را رو گل

 .کنمیسر انگشتانم نوازش م با

 گفتن دارم اما زبانم تکان یحرف برا ایدن کی

 .خوردینم

 تا در سکوت ذهنم را بخواند. نمیدارم فقط بنش دوست

 مدت که نیهستم، درست به اندازه تمام ا دلتنگش

 .دمشیند

 رم،یدوش آب گرم بگ خواهدیدرد دارم، دلم م سردرد

 هرچند که فکر. بخوابم یبخورم و کم یچا یوانیل

 و دوست دارم دهدیدر خانه عذابم م انیلیل نبودن

 فکر خواهمیدنبالش بروم تا برگردانمش اما نم زودتر

 هستم. یکه به دنبال منت کش کند



 رومیاز پله ها باال م گذارم،یم نگیرا در پارک نیماش

 .شودیاول باز م طبقه یدر  و

 دنشید. مادر است اما خاله محبوبه است کنمیم فکر

 .آورمیخودم نم یبه رو یزیاما چ کندیم امیعصبان

 :دیگویو م میکنیم یاحوالپرس

 من و یتونیدلم، م زیعز خاله جان دورت بگردم -

 خونه؟ یو برسون نگار

 که امروز یحوصله ندارم، خصوصاا با قشقرق واقعاا

 تحملش کنم. توانمیپا کرده اصالا نم به

 .شودینه اما خب، نم میبگو توانستمیکاش م یا

 :میگویو م گردمیآمده را بر م ریمس

 منتظرتونم. نیماش یمن تو ن،ییپا دییبله حتماا، بفرما -

 خارج نگیرا از پارک نیماش نم،ینشیفرمان م پشت

 و شومیم ادهیپ کشدیطول م یآمدنشان کم کنم،یم

 .دیآینگار سمت من م ند،یآیم یوقت

 به سالم و کندیو او شروع م اندازمیم نییرا پا سرم

 :دیگویکردن و م یاحوالپرس

 جون انیلیل شیکه پ میما اومده بود رضا،یدعلیس -



 اما مینیبب ادیرو ز یامروز مهد هی میدوست داشت م،یباش

 هم خودش رفت هم بچه رو برد. خب،

 نییکه پا یو من در سکوت با سر زندیحرف م او

 حالت ممکن، فقط گوش نیحوصلهتریو با ب ته امانداخ

 .دهمیم

 م؟یدارد چه بگو انتظار

 پدرش رفته؟ خانه یکه به  کنمیم هیرا تنب انیلیل میبگو

 .زنمینم یحرف نیمن مقابل او چن مسلماا

 :دیگویم

درک کنه  هکمیکه  دیباهاش صحبت کن شتریلطفاا ب -

 ما

 .میدار یبچه وابستگ هم

 نرگسه. بچه یباالخره  مش،ینیبب میدار دوست

 شرمآور بود! یلیزشت بود با مامان، خ یلیخ رفتارش

 که درست ینیماش یچرخ ها یصدا دنیشن با

 ناخواسته سمتش سر ستد،یایما م خانه ی یبه رورو

 شود. یم ادهیپ نیاز ماش انیلیل نمیبیو م چرخانمیم

 .نمیبیرا پشت فرمان م رجیو ا کنمیتنگ م چشم



 امکان ندارد! نیاز ا بدتر

 که نگار مشغول حرف دهیرس یدرست زمان انیلیل

 در یرا، حت انیلیبا من است و نگاه پر از حرف ل زدن

 بدهم. صیتشخ توانمیهم م یکیتار نیا

 " انیلی" ل

 دنیبا د شوم،یم ادهیو پ کندیتوقف م رجیا یوقت

 .رسدیخون به مغزم نم گرید م،یرو شیپ نه یصح

 سرما، تمام تنم آتش گرفته. نیا در

 دختر و نیحضور ا ریفکر و ذکر من درگ تمام

 که مقابل نمیبیبوده و حاال، حاال م جمله اش

 ستاده؟یا رضایدعلیس

 نشسته، پس حتماا نیکه در ماش نمیبیرا م خاله اش

 آنها را برساند. خواهدیم

 که با آژانس برگردند؟ امدهاندیبا آژانس ن مگر

 ست؟یکارها چ نیاز ا هدفشان

 ست؟یچ رضایعل دیس هدف

 کردن با من؟ یدادن من؟ لجباز دق

 .ته اممن هم پر حرص به او چشم دوخ کند،یم نگاهم



 :پرسدیو م شودیم ادهیپ نیهم از ماش رجیا

 ؟یریچرا نم ؟یلیل هیچ -

 تهیعفر نه یمقابل او و مقابل آن دو زن فت خواهمینم

 و زنمیم یتصنع یبروز بدهم که لبخند یزیچ

 :میگویم

 باال. ایدستت دردنکنه، ب ،یچیه -

 دست باال رضایعل دیس یبرا کند،یرا رد م تعارفم

 .شودیم نیو بعد سوار ماش بردیم

 یزیو رو به نگار چ کندیرا از من جدا م نگاهش

 کنم، یعرض کوچه را ط نکهیاز ا شیو پ دیگویم

 را یتا مهد آوردیدست جلو م کند،یپا تند م سمتم

 :دیگویو م ردیبگ

 تا باال. ارمشیبدش به من م -

 دستم یو کم کنمیپر حرص و غضب نگاهش م اما

 :میگویو م کشمیعقب م را

 الزم نکرده! -

 بند خواهدیو م دهدیهم فشار م یرا رو شیلبها

 :زنمیبردارد که تلخ لب م شانه ام یرا از رو ساک



 .رضایعل دیدست نزن س -

 :میگویو م کنمیم نیبه ماش یچشم و ابرو اشارها با

 یحرفها د،یتون رو برسونه جانخال دییشما بفرما -

 هی شنیگلتون هم نصفه موند، ناراحت م خاله یدختر

 .وقت

 و گذرمیاز سر اجبار است، از کنارش م سکوتش

 داخل خانه ندازمیب نیسمت ماش یمنگاهین نکهیا بدون

 .شومیم

 است که دلم نیا قتیاما حق ده امکر ییاعتنایظاهر ب در

 را با دستان خودم پاره کنم رضایعل دیس یگلو خوادیم

 بزنم. هیگر ریبلند ز یبا صدا و

 " رضای" عل

 اجازه نکهیدرهمش، خصوصاا ا یرفتار و اخمها با

 سرتق. ره یرا برده دخت میکمکش کنم، آبرو نداد

 .ندینشیم یپشت یصندل یو نگار هم رو شومیم سوار

 :پرسدیم

 ناراحت بود؟ انجونیلیل -

 :میگویم آرام



 نه. -

 :دهدیجواب م خاله

 دتیما د شیمعلوم بود که تا پ د،یوا! قربونت برم س -

 رو به اون رو شد! نیا از

 به چپ و راست تکان یکه خودش سر دهمینم یجواب

 :دیگویو م کوبدیدست م یدست رو دهد،یم

 و داشته باشم.وه هامحسرت بغل کردن ن دیآخ خدا، با -

 ازیدوا درمون و نذر و ن یکه نرگس من با کل یبچها

 از شکمش درش آوردن، یهوشیشد و آخرم تو ب حامله

بود! به  ت،به سیکه هفت پشت غر یدختر هیبغل  تو

 ما

 هست ندادش! بچه ام یکه بابا دیدست س چ،یه که

 یخوب از مادر خورم،یجا م یرک است، کم حرفش

 که نیخبر دارم اما با خودم سبک و سنگ انیلیل کردن

 !دیگوینم راهیخاله هم ب نمیبیم کنم،یم

 را از آنها دور کند. یمهد دینبا انیلیل

 :دیگویو م کشدیمشغول شده، نگار آه م داایشد فکرم

 دست خودمون ریز یمهد میچهقدر دوست داشت -



 فیبشه، اما ح بزرگ

 :دیگویحرفش م انیم خاله

 وه ییقراره ب دمیاصالا، من همون موقع که شن -

 خدا شاهده که ،یعقد کن امرزویخدا ب یررضایدامیس

 رو تنم. ختنیآب سرد ر انگار

 بگم؟ چهقدر عز و جز یچ گهیاما د شدینم باورم

 کردم؟

 شتریب یرا کم ویراد یصدا م،یسایبر هم م دندان

 و ادامه ندهد. ردیخاله به خودش بگ دیشا کنمیم

 :دیگویو خاله م کنمیتوقف م ه شانخان مقابل

 .امینگار تو برو تو، من االن م -

 مه امجمج انیم دنیمغزم در حال جوش کنمیم حس

 .است

 :دیگویو م کندیشود، تشکر م ادهیپ نکهیقبل از ا نگار

 پسرخاله، درسته دیاریب فیما هم تشر خونه ی -

 رو یمهد شهیاما اگه م ادیاز ما خوشش نم خانومتون

 .مشینیبب دیاریب

 :میگویبدهم و فقط م یچه پاسخ دانمینم



 انشاهللا، خداحافظ. -

 و خاله. ده امفقط من مان حاال

 :دیگویو م چرخدیسمتم م شتریب

 نشده! ریهنوزم د -

 :پرسمیمتعجب م ده،یباال پر یابروها با

 !؟یچ -

 :دیگویلبخند م با

 که گمیم نویا د،یس یزیما عز یبرا شهیشما هم -

 .یبدون

 :دهدیو بعد ادامه م کندیم یمکث

 اونم اونقد زود، خدا ،یدخترو گرفت نیچرا ا نکهیا -

 شماها فهمهیم ندتونیبب یاز صد فرسخ ی! هرکعالمه

 دورت بگردم! دیستیهم ن برا

 نگاه هیشما و  یاینگاه به صورت با حجب و ح هی با

 کار یجا هی فهمنیو شکل اون دختر، همه م پیت به

 !لنگهیم

 :زنمیو پچ م گذارمیم قه امیشق یرو دست

 ، لطفاا.ه جانخال -



 :دهدیادامه م اما

 زنت شده، یحاضرم دست رو قرآن بذارم که از وقت -

 اون خونه نخونده. یرکعت نماز تو دو

 :میگویو م شودیدر هم م میاخمها

 خاله. دیحرفها نبود نیشما اهل ا -

 که ستیزن منه، درست ن انیلیل

 :دیگویو م دهدیو سر تکان م خنددیم

 هی یبرا چوقتیباشه! من فقط خواستم بهت بگم، ه -

 .ستین رید یکار

 ریز یمهد ستیاصالا دلم رضا ن تشیچرا؟ راست دروغ

 بزرگ شه. مونیو ا نید یزن ب هی دست

 .یدردنکنه ما رو رسوند دستت

 خدا به همراهت. برو

 االن است که کنمیو احساس م کنمیم یخداحافظ آرام

 منفجر شوم. تیشدت عصبان از

 دلخور و ناراحتم، درست. انیلیل از

 و پشت سرش، کردیقضاوتش م نطوریا دیخاله نبا اما

 .زدیمن، حرف م مقابل



 خرمیهوا را به جان م یسرما دهم،یم نییرا پا شهیش

 قهر و نیکاش ا کنم،یو با خودم فکر م افتمیراه م و

 گرانید که یتمام شود، تا کمتر مضح انمانیم هایآشت

 .میشو

 "انیلی"ل

 .چرخمیدور خودم م یکالفگ با

 شالم را از دور گردنم یساعت است که حت مین

 .ته امبرنداش

 خانه گرم است اما هنوز پالتو به تن دارم. داخل

 .دهیکنار در است و خودش هم خواب یمهد ساک

 درست یهم برا یحوصلها م،یگاز ندار یرو ییغذا

 .ستین کردنش

 باد یبادکنک یماه کیسرم مانند تن  کنمیم تصور

 .کرده

 .روندیدر مغزم رژه م میفکرها

 به خواهمیم کنم،یرا مرور م رجیا یحرفها

 !شودینم توانم،یعمل کنم اما نم شیه هایتوص

 شده به سوهان روح و روانم. لینگار تبد فکر



 مغزم را انهیدارم، مانند مور رضایدعلیکه به س یشک

 .جودیم

 چه کار کنم؟ دانمینم

 ادامه بدهم؟ یقهر و سرد به

 !شودیختم م یکنم؟ که البته باز تهش به ناکام یدلبر

 !ادیبه دعوا و فر رسدیآن هم که م م؟یبزن حرف

 چه کار کنم؟ یزندگ نیحفظ ا یبرا یلعنت من

 به فکر ام،یفکر یبلبشو نیا انیم توانمیم ورچه ط

 ؟یکیباشد در تار یریت دیکردنش باشم؟ که شا نیتمک

 در دیچرخش کل یتا صدا مانمیحالت م نیدر ا آنقدر

 .شنومیرا م قفل

 .میشویبا هم چشم در چشم م شود،یکه م داخل

 :کندیزمزمه م آرام

 سالم. -

 .دهمیاز خودش جوابش را م آرامتر

 اما زبانم را محکم دهیبه اوج رس تمیعصبان دنشید با

 نپرسم، یزیبدانم اگر چ خواهمیم رم،یگیم گاز

 نه. ای دیآیبه حرف م خودش



 فوراا شود،یبلند م یمهد یه یگر یصدا ناگهان

 اتاقهاست، زودتر یراهرو کیاما او که نزد ستمیایم

 .رودیمن سمت اتاق او م از

 را در آغوش انیگر یمهد َکهیبعد در حال یلحظها

 .دیآیم رونیاز اتاق ب دارد،

 و ساک شودیو بعد خم م گرددیم یزیچشم دنبال چ با

 .داردیبرم نیزم یرا از رو یمهد

 با وحشت شود،یم ریترس بر دلم سراز یلحظها یبرا

 :پرسمیو م رومیم سمتش

 بدش بغل خودم. کنه،یم هیداره گر ؟ریشبیکجا م -

 در هم گره یو با ابروها اندازدیسمتم م ینگاه مین

 :زندیخشک لب م شده،

 مادر. شیپ برمشیم -

 .رودیم رونیو او از در ب کشمیراحت م ینفس

 .دیآیکه باال م کشدینم یطول

 :پرسدیو اخمآلود م ندینشیمبل مقابلم م یرو

 خب؟ -

 :پرسمیو م کنمینگاهش م یسوال



 !؟یخب چ -

 کارهات نیا لیبگو دل ان،یلیل اریدر ن یمسخره باز -

 ه؟یچ

 :میگویو م کنمیم یتک خندها شوکه

 به کار یدرآوردم؟ من اصالا کار یمن مسخره باز -

 داشتم؟ یکس

 به جلو خم گذارد،یم شیزانوها یرا رو شیدستها

 :دیگویو م شودیم

 خونه یاصرار کردم از  یهرچ نکهیآره! ا -

 ،یاومد اتییبا دا نکهیا ،یباهام برنگشت نایا مامانت

 رو یو بدتر از همه، مهد یبه خاله سالم نکرد نکهیا

 مسخره نکارهاتیبغلم، اگر اسم ا یکوچه نداد یتو

 ه؟یپس چ ست،ین یباز

 :میگویم هیناباور و با کنا رم،یگیم گر

 ؟یهمون آدم صبح یمطمئن -

 منظور؟ -

 :زنمیم پوزخند

 جواب خاله یگفت یصبح زنگ زد نهکه،یمنظورم ا -



 دوست داره بارت کنه، اما یبده، حق نداره هرچ رو

 ! جالبه!یزنیحرف م گهیطور د هی یدار ،یاومد االن

 جالبه! واقعاا

 .زندیم شیبه موها یچنگ

 جالبه؟ صاف حرف بزن منظورتو بفهمم. یچ -

 یرا کم میمدل رفتار از تحملم خارج است و صدا نیا

 :میگویو م برمیم باال

 ریگوشت خوندن! معلومه که ز یقشنگ معلومه تو -

 و

 !یشد رو

 :زندیم داد

 ان؟یلیل یگیچرا مزخرف م -

 :زنمیخودش داد م مثل

 گم؟یمن مزخرف م -

 منم؟ گهیکه داره مزخرف م یاون یمطمئن

 مامانت خونه یچرا سر ظهر از  یگیکه م یستین شما

 ؟یبرنگشت

 که اون شعورمیمن ناهار گذاشته بود، مگه ب مامان



 برگردم؟ موقع

 خب برگشتم که ؟یبرگشت اتییچرا با دا یگیم ای

 شد مگه؟ یچ برگشتم،

 رو زتیعز خاله یچرا خالهات و دختر خودت

 ؟یرسوند

 :دهمیو من ادامه م دهدیبر هم فشار م لب

 ازشون؟ دمیخوب کردم! مگه احترام د سالم نکردم؟ -

 به دیبا کنه،یو دهن باز م بندهیخالهات چشم م یوقت

 هم باشه که داره احترام خودش رو از دست نیا فکر

 .دهیم

 :دیگویو م کوبدیم زیم یرو محکم

 باشه؟ ششونیپ یمهد یچرا نذاشت -

 !؟یبافیبه هم م سمونیآسمون ر یدار چرا

دردناک است که ناخواسته قطرات اشک  میبرا حرفش

 :دیگویو او با تمسخر م چکدیم نییپا میچشمها از

 خفه یبرا هیکار خوب ختنیباز شروع شد! اشک ر -

 طرف مقابل، نه؟ کردن

 نلرزد، فوراا میتا صدا رمیگیتالشم را به کار م تمام



 :میگویو م کنمیرا پاک م میاشکها

 که صبح شونیباشه؟ ا ششونیپ یمن نذاشتم مهد -

 و بردش! دشیاز بغل من کش اومد

 خودش هم یبهت گفتن؟ خاله جانت از کارها یچ

 گفت؟

 و نامم را ردیگیم شیدستها انیسرش را م کالفه

 :کندیم زمزمه

 بس کن. ان،یلیل ی! وایوا -

 " رضای" عل

 :زنمیو ناباور نامش را صدا م شومیم داخل

 !انیلیل -

 یلبها کند،یرمق و دلخور نگاهم م یجان و ب یب

 :دیگویو م دهمیرا تکان م لرزانش

 !رمیمیدارم، م -

 کردم؟! یمن چه غلط -

 :میگویو م شومیم داخل

 دراز بکش. -

 :زندیم پچ



 .کشمیبرو، چون دارم، دارم خجالت م گهید ،یمرس -

 و پوشمیخودم را هم م له یو حو دهمینم یتیاهم

 قدم از قدم بردارد. ترسدیکه م نمیبیم

 .رومیفوراا به آشپزخانه م کنم،یحاضرش م یوقت

 که چشمم به آن ستیزیچ نیعسل اول ظرف

 .خوردیم

 خم شده کنار کمدش نمیبیم گردم،یاتاق که برم به

 .ستادهیا

 :زنمیداد م باایتقر

 ؟یپاشد یچ یبرا -

 آن یو به سخت برمیاز عسل را مقابل دهانش م یقاشق

 و زندیاما به محض قورت دادنش، عق م بلعد،یم را

 اتیبتواند سمت حمام برود، محتو نکهیاز ا شیپ

 .کندیم یحمام خال یپادر یرا رو ده اشمع

 یبا صدا دهیکودک ترس کیو مثل  زندیم عق

 .زندیم هیگر ریز یبلندتر

 خودم را دیاما با ستیخودم هم چندان بهتر از او ن حال

 و جور کنم. جمع



 کنمیرا پاک م شیاشکها اندازم،یبغلش م ریز دست

 :میگویم و

 .مارستانیب برمتیم شمینداره، االن حاضر م یبیع -

 د؟یس -

 .دهمیتکان م سر

 جانم؟ -

 !یبد یلیمردا متنفرم، خ همه یازت متنفرم، از  -

 .رمیبه دل بگ یزیکه چ ستین نیا وقت

 .دیباشه، ببخش -

 :دیگویو م شودینم آرام

 هم، نزن.باهام، حرف،  -

 :زنمیم پچ

 چشم. -

 آن یو به خالت سجده رو رودیُدال سمت تخت م ُدال

 .رسدیخفه به گوشم م شیه هایگر یو صدا خوابدیم

 :دیکویکه پشت سر هم م شنومیم اما

 متنفرم، از زن بودنم یزندگ نیازت متنفرم، از ا -

 متفرم، متنفرم، متنفرم. متنفرم،



 :میگویو م رومیم سمتش

 .انیلیپاشو ل -

 حرف دارد. ایدن کینگاهش  کند،یم نگاهم

 :میگویو م برمیرا عقب م میموها

 بکشم عقب. یآخه خودت نذاشت -

 .دهدیبه چپ و راست تکان م یسر

 سرم؟ یچماق، تو شد،یکه بعدش، باز، م ذاشتم،یم -

 .دهمینم یحق است و جواب حرفش

 راه برود. تواندیکه نم تشیوضع نیا با

 و حدسم درست است که مادر میرویم نییرا پا ه هاپل

 ، بر صورتشکنارمدر  انیلیل دنیو با د کندیباز م را

 :دیگویو م کوبدیم

 شده؟ ی! خاک بر سرم! چیاعلی -

 خورد، فکر کنم در رفته. چیپاش پ -

 :دیگویو م دیآیجلو م مادر

 پاشو نمی! بذار ببیوا یوا -

 :دهدیجواب م انیلیل اما

 درد داره. یلیآخه، آخه خ کنم،ینه خواهش م -



 :پرسدیاست که م یحالش هم به فکر مهد نیا با

 اد؟یخوبه؟ صداش نم یمهد -

 :دیگویم مادر

 که رنگ به رمیبم الهینگرانش نباش،  ده،یخواب -

 .یندار صورت

 ام؟یمنم باهاتون ب خوادیخدا به همراهتون، م دیبر

 :دهمیم جواب

 مواظبت یکه از مهد دیباش نجاینه مادر من، شما ا -

 .دیکن

 :دهدیبغض جواب م با

 خبر نذار. یباشه پس منو ب -

 " انیلی" ل

 حال نیا فیتوص یبرا یدر مغزم به دنبال حس هرچه

 .کنمینم دایبه جز سه کلمه پ یزیچ گردم،یم

 تنفر و ترس. درد،

 کنم. تیاحساس امن توانمینم اما بردمیم نیتا ماش

 کرده اما ریتمام ذهنم را درگ بیو غر بیعج یغم

 کنم،یاست که با خودم فکر م ادیز یبه حد دردم



 است و االن ادیغصه خوردن ز یبرا فرصت

 .رمیاز شدت درد بم توانمیم

 .خواباندیو آن را م گذاردیم یصندل یرا رو من

 راست یبه پهلو یو به سخت جنگمیکه دارم م یدرد با

 تا پشتم به او باشد. خوابمیم

 .خوردیسر م میآرام از کنج چشمها میاشکها

 :پرسدیو نگران م راندیم تند

 ؟یبهتر ؟یخوب -

 :میگویو کوتاه و گزنده م تلخ

 نه. -

 گریاز امشب به بعد، د دیشا کنمیبا خودم فکر م و

 خوب باشم. نتوانم

 کند،یاورژانس پارک م طه یرا داخل محو نیماش

 .نمیآن بنش یرو کندیو کمک م آوردیم لچریو

 که دارد یاست، اما حس دهیو دستپاچه و ترس هول

 ندارد. یتیاهم میبرا

 که رودیم یپرستار یپ سمیروح و خ یسرد و ب نگاه

 :دیگویو م دهدینشان م رضایدعلیرا به س یاتاق



 .کنمیم جیاونجا، االن متخصص زنان رو پ دشیببر -

 و دست کندیم تیسمت آن اتاق هدا لچریرا با و من

 تخت بروم. یو رو ستمیتا با گذاردیم ربغلمیز

 نشسته در نگاهش را دوست ندارم. ترحم

 :دیگویم

 که. ستین یزیسرت، چ ینداره، فدا یبیع -

 هیو با گر زنمیم سینه اش قفسه یبه  ی جانب یمشت

 :میگویم

 .ولم کن، به من دست نزن -

 تخت دراز یتا رو کندیو کمکم م دهدینم یجواب

 .بکشم

 .چمیپیاز شدت درد به خودم م ده،یآدم مارگز کی مثل

 رضایدعلیو رو به س دیایتا دکتر ب کشدیم طول

 :دیگویم

 محترم. یآقا رونیلطفاا شما ب -

 :زندیم لب

 من همسرشم. -

 نیاز ا حوصلهتریانگار ب انسالیخانم دکتر م اما



 :دیگویکه م حرفهاست

 .رونیب دییبفرما د،یباش د،یباش دیخوایم یهرک -

 اما اتاق را ترک بارد،یاز صورتش م یتینارضا

 ....بنددیو در را م کندیم

 :دیگویو م ردیگیسمت او م زند،یبرگه را مهر م دو

 هم داروهاش. نیا ش،یسونو و آزما یبرا نیا -

 بزنه، ضعف یتیسرم و چند تا تقو دیاز سونو با بعد

 .داره

 سمتم قدم رضایدعلیس شود،یاز اتاق خارج م یوقت

 زندیم ادیرا فر یمانیکه پش یبا صدا و لحن دارد،یبرم

 :دیگویم

 ینطوریا خواستمیخدا نم یببخش، به خداوند انیلیل -

 .بشه

 اما نه من نه خودت ،یحق دار یبگ یهرچ

 .فتهیب یاتفاق نیو ممکنه چن یدار ستیک میدونستینم

 و کندیاما او کمکم م م،یگوینم یزیو چ رمیگیم نگاه

 .نشاندیم لچریو یرا رو من

 :دیگویم آرام



 ه؟ینطوریا ستیآخه مگه ک -

 .چرخانمیسر سمتش م یو عصب دلخور

 :میگویو م کشمیرا پر صدا باال م امینیب

 کنم؟یم یباز لمیمن ف گه؟یدکتر دروغ م -

 شده. ینطوریاز شانس گند من ا ینیبیکه م حاال

 :زندیم پچ

 نداشتم. یمنظور -

 :میگویتمامش کنم که با بغض م خواهمینم اما

 .یشما از تمام کارها و حرفهات منظور دار -

 سرم و یتو یکوبیرو مثل چوب م نیفردا هم، هم پس

 یتو ستیک هی هویمثل توئه که  یکدوم زن ،یگیم

 حالت مسخره بترکه و بعد نیبشه، بعد با ا دایپ شکمش

 و آرام از کندیتوقف م دارد،یاز هول دادنم برم دست

 :دیگویسرم م پشت

 ؟یشناخت یمن رو انقدر عوض -

 و ندازمیرا به گردنش ب میهایتمام بدبخت دیآینم بدم

 :زنمیکنم که لب م یرا سرش خال حرصم

 !یعوض نقدریهم قاایدق -



 .شودیم یکیبا حدس دکتر  یسونوگرافجه ی ینت

 کند،یرا چک م شمیو آزما یجواب سونوگراف یوقت

 :دیگویم

 .سمینویم یبستر یبرات دستور -

 .نمیبیرا م رضایدعلیرفتن س وا

 که به ذهنم یزیچ نیو اول زدیریم نییپا یهر دلم

 .ستیمهد د،یآیم

 :میگویم فوراا

 بمونم. یبستر تونمیخانوم دکتر، من نم -

 کنمیم خواهش

 :دیگویحرفم م انیم

 تا اون یباش نجایا دیبا ده،یترک ستیشکمت ک یتو -

 کنترل بشه. یزیخونر

 یداشته باش دیبا قیکمه، چندتا تزر یلیبدنت هم خ آهن

 یچون سرم و آمپولها یباش مارستانیب یبهتره تو که

 .هیایقو

 :زنمیم پچ

 بچه ام یول -



 را تکرار کند، از شیکه باز حرفها ماندینم شتریب

 اریبعد دو پرستار و به یو کم رودیم رونیب اتاق

 :دیگویم رضایدعلیو پرستار رو به س ندیآیم

 همراهش دیتونیبشه، شما نم یبخش زنان بستر دیبا -

 .دیایب

 اما من باز هم چشم از او کندینگاهم م ینگران با

 .رمیگیم

 :پرسدیم

 تونمیباشه خودم م یاتاق خصوص یاگر تو -

 بمونم. همراهش

 از آن دو جوابش یکیاصالا اجازه بدهم  نکهیاز ا شیپ

 :میگویبدهند، خودم م را

 به همراه ندارم. یاجیمن احت -

 :میگویرو به پرستار م و

 شهیم رم،یمیعمالا دارم م یعنیدرد دارم،  یلیمن خ -

 د؟یکن قیزودتر داروهام رو بهم تزر میبر

 :دیگویو م زندیم میصدا د،یآیم کمینزد رضایدعلیس

 بدون تو برم خونه. تونمینکن، من نم یلجباز انیلیل -



 و رودیم راهنشیپ یه هادکم یحوال ییجا نگاهم

 :میگویم

 .ارینگران هم در ن یآدمها یببر، ادا فیشما تشر -

 و زمزمهوار کشدیبه صورتش م یزده دست بهت

 :دیگویم

 ارم؟یالالهاالهللا! من ادا در م -

 زنگ ،یکه تنها باش شهینم ؟یکنیم ینطوریا چرا

 دنبالش. رمیخانوم، خودم هم م ایبه لع زنمیم

 :میگویو م کنمینگاهش م زیت

 .یبگ یزیالزم نکرده به مامانم چ -

 به چپ و راست یسر یو با کالفگ ستدیایم راست

 .برندیو آنها من را سمت بخش زنان م دهدیم تکان

 " رضای" عل

 در یکم. بروم نیتا سمت ماش کنندینم امیاری میپاها

 .نمینشیو بعد پشت فرمان م مانمیم محوطه

 .دهمیم هیرا به آن تک امیشانیپ یکالفگ با

 یبیکنم و بروم و دلم به طرز عج شیرها توانمینم

 یعذاب وجدان. است انیلیل شیو فکرم پ زندیم شور



 قصد کشتن یشتریداشتم حاال با شدت و قدرت ب که

 را دارد. من

 جواب توانمیمادر است و نم خوردیزنگ م یگوش

 .ندهم

 :پرسدیم یوقت اما

 شد؟ فقط در رفته مادر؟ یچ انیلیل یپا -

 دیبا کنمیو با خودم فکر م کنمیمن و من م یکم

 یبرا فهمدیباالخره که م گر،ید میرا بگو راستش

 بود. فتادهین یاتفاق شیپا

 :زنمیم لب

 دل درد داشت اما روش. راستش، مشکل پاش نبود -

 شما بگه. یجلو شدینم

 بشه. یبستر دیاالن هم گفتن با راستش

 :دیگویو م کشدیم نیه

 خاک بر سرم! یوا -

 اما خودم رو به عنوان نجایدورازجون، من موندم ا -

 بخش زنانه. یچون تو کننیقبول نم همراه

 :دیگویم ینگران با



 خوب بود که حالش، آخه من ،یوایا ،یوایا -

 براش بکنم؟ تونمیم کاریچ

 رون،یب امیاز خونه ب تونمیو نم شمهیپ یکه مهد من

 یرو نگه دار یو مهد یایخودت ب یتونیاگر م اما

 .مونمیم ششیپ رمیم من

 .کندیرا قبول نم نیا انیلیکه ل دانمیم

 :دهمیم جواب

 .ینه مادر مرس -

 براتون یخودش کل دیرو نگه دار یکه مهد نیهم

 .زحمته

 :دیگویم

 .هیاون دختر طفلک شیآخه دلم پ -

 ؟یخانم خبر داد ایلع به

 :دهمیم جواب

 نه. ایبدم  ریخ دونمینه، نم -

 هول بشن. ترسمیهم م یگفت نگم، از طرف خودش

 که مادر، برو دم خونشون، بعدم آروم آروم شهینم -

 بگو. بهش



 شده یبستر مارستانیفردا اگر بفهمن دخترشون ب پس

 خب بنده خداها. شنیدلخور م یبهشون نگفت یزیچ و

 دارن، برو بهشون بگو. حقم

 خانومم ببر ایوقتا با مادرش راحته، لع نطوریا آدم

 الهیکه اون طفل معصوم اونجا تنها نباشه،  ششیپ

 براش. رمیبم

 کنم،یقطع م یو وقت ستیحرف مادر منطق نمیبیم

 حاج ابوذر به خانه یو سمت  کنمیرا روشن م نیماش

 .افتمیم راه

 .زنمیو زنگ م ستمیایم ه شاندر خان مقابل

 لهراسب را شوم،یکه م اطیشود و داخل ح یباز م در

 و پرسوال دیآیم اطیداخل ح یکه با نگران نمیبیم

 پرسد: یکند و م یم نگاهم

 شده؟ یزیکجاست؟ چ انیلیسالم، ل -

 رونیخانم هم از در ب ایلع میبگو یزیچ نکهیاز ا شیپ

 :پرسدیم یو با نگران کندیو به داخل دعوت م دیآیم

 شده؟ یچ دیآقا س -

 :زندیابوذر لب م حاج



 ناراحت! فه یایق نیبا ا ،یباشه جوون، آخرشب ریخ -

 انیلیاما ل ستین یخاص زیچ میگویآرام به آنها م آرام

 به همراه دارد. ازیشده و ن یبستر مارستانیب

 انگار باز هم میتا آرام بگو کنمیهرچه من تالش م اما

 بد داخل یخانم با حال و احوال ایندارد چون لع یدهایفا

 .شودیشده و آماده م اتاق

 :پرسدیابوذر م حاج

 چش شده؟ هویآخه دکتر نگفت  -

 ینبوده و من لعنت ییکهویگفت که  شودیم م؟یبگو چه

 شدم؟ باعثش

 :میگویم

 .ج آقاحا ستین یزیدکتر گفت چ -

 انشاهلل. شهیبمونه خوب م یدو روز بستر یکی

 :دیگویو م دهدیسر تکان م یهم با آشفتگ او

 بمونه چندوقت. ششیتوکل به خدا، مادرش رو ببر پ -

 :دیگویم رلبیز لهراسب

 کرده. فشیضع یو بچهدار یفشار زندگ -

 به مارستانیخانم سمت ب ایو همراه لع دهمینم یجواب



 .افتمیم راه

 " انیلی" ل

 که ییبا وجود مسکنها یحت د،یآیبه چشمم نم خواب

 شده. قیسرمم تزر در

 به جانم بیو غر بیعج یباز هم ترس ترسم،یم فقط

 .افتاده

 پشت امیدردناک زندگ ریتصاو همه ی بندمیکه م چشم

 .بنددینقش م میپلکها

 با حس کنمیو تالش م کنمینفس م یتنگ احساس

 مقابله کنم. امیخفگ

 و من شودیخشک نم میلحظه هم رطوبت چشمها کی

 و شکننده فیمن به شدت ضع نیحالت، از ا نیا از

 دارم. نفرت

 .مانمیخواستم مادرم را خبردار نکند پش نکهیا از

 چرخانم،یم گریو سر که سمت د کشمیم قیعم یآه

 را به ایمامان، انگار دن دنیو با د افتدیبه در م چشمم

 از خدا یگرید زیدادهاند و چه خوب که چ من

 .نخواستم



 و زمزمه شومیم زیمخیتخت ن یتوجه به دردم، رو یب

 :کنمیم

 مامان. -

 یو وقت دهستیفا ینکند اما تالشش ب هیگر کندیم یسع

 :دیگویو م زندیبا صدا هق م کشد،یآغوشم م در

 یچ ده،یدردت به سرم، چهقدرم رنگ و روت پر -

 نگفت. یزیچ یآخه؟ شوهرت که درست حساب شده

 بود. ستیک ست،ین یزیچ -

 بهترم خداروشکر. االن

 خوب که مامان کنارم است، اگر نداشتمش چه؟ چهقدر

 ماندنم مارستانیکه در ب یبا حس غربت توانمیم حاال

 .میایشده بود کنار ب باعثش

**** 

 شب کنارم ماند. سه

 باعث شده بود ،یمهد یبرا امیکه دلتنگ یشب سه

 سخت بگذرد. وحشتناک

 را در یمهد رضایدعلیخانم به مالقتم آمد، اما س حاج

 .ته بودنگه داش محوطه



 را با مادرش عوض کرد و او باال آمد، شیجا یوقت

 در هم و ناراحت بودنش شدم. متوجه

 .کردیهم کنجکاو نگاهمان م مامان

 را کوتاه رضایدعلیس یکه پاسخ سوالها دیدیم

 از کمپوت را سر یتکها یکه وقت دیدیم دهم،یم

 دستش را پس آورد،یو سمت دهانم م زندیم چنگال

 کند،یپوست م میکه برا ییه هاویبه م دیدیم زنم،یم

 .گفتینم یزیاما چ زنمینم لب

 من باز هم از یآمده و چشمها صمیترخ یکه برا حاال

 و آوردیطاقت نم ست،یکردن به او فرار نگاه

 :دیگویم

 ،یخوب نیاما مرد به ا ه،یچ دیمشکلت با س پرسمینم -

 .انیلیل شهینم دایپ گهید

 و چیرو سر ه اتیاگر زندگ کنمیرو حاللت نم رمیش

 .یخراب کن پوچ

 خانوادهات باش. یفکر آبرو به

 وان کیسطل که نه،  کیحرف، انگار  نیا دنیشن با

 چرا. کردهاند یتمام تنم خال یرو خیاز آب  پر



 داشته باشم با او که ازین دیشا ست؟یمشکلم چ پرسدینم

 هست حرف بزنم. مادرم

 ازین دیشا. درک شوم شتریب یداشته باشم کم ازین دیشا

 پدرم باشم. یباشم مهم تر از آبرو داشته

 vip):(انیلیل

 " رضای" عل

 مارستانی، نه فقط آن سه روز را که بده امکر تحمل

 شدنش صیبود، بلکه حاال که سه هفته از ترخ یبستر

 .ته امجگر گذاش یهم دندان رو گذردیم

 حیتوض کیاما حق دارم که  میگویبه او نم یزیچ

 بشنوم. یمنطق

 که خودش از من خواست تا آن شب آن ییچرا او که

 کند؟یطور رفتار م نیحاال ا فتد،یب اتفاق

 سالن یراحت په یکانا یحاال شبها را رو چرا

 خوابد؟یم ییرایپذ

 زند؟یبا من حرف نم یجز در مواقع ضرور چرا

 حوصله شده؟ یحد ب نیتا ا چرا

 کالفه است؟ چرا



 ده امقدم ش شیصحبت کردن پ یکه برا یدو بار یکی

 به من بوده. یرهایتنها واکنشش نگاه خ هم،

 دانمیو نم ستیتا بفهمم دردش چ زندیداد هم نم یحت

 را تحمل کنم. تیوضع نیا توانمیم گرید چهقدر

 کرده، عوض شده، از رییتغ انیلیآن شب به بعد ل از

 نبود اما حاال ادیز گریکدیهم شناختمان نسبت به  اولش

 .شناسمشیاصالا نم کنمیم احساس

 یسکوت کرده و در الک خودش هست که حت آنقدر

 آمده و از نییپا طبقه یرا که خاله به  یدو بار یکی

 زخم زبان زده، مقابلش انیلیکه به ل ده امیشن مادر

 من شیهم از او پ یتیشکا یکرده و حت سکوت

 .اوردهین

 شیبرا یجز مهد یروزها کس نیکنم ا یم احساس

 ندارد. یتیاهم

 ورود یکه ابتدا یادیبا وجود آن توجه ز یحت

 نسبت به او انیلیاز سمت ل ران،یبه ا رج،یا ،ییشدا

 با او تماس یدوبار یکیحاال که او هم  م،یده بودد

 داد. یپاسخش را سرسر گرفت،



 شام به یبا من تماس گرفت و برا رجیا کباری یحت

 حوصلهیسرد و ب انیلیدعوتمان کرد اما ل یرستوران

 :گفت

 .رمینم ییمن جا ،یبهونه جور کن بگو کار دار هی -

 .کنمیحاالت و رفتارش را درک نم نیا

 شودیم شتریو ب شتریروز به روز ب نمانیب فاصله ی

 شده و لیتبد قیعم یبه شکاف ترسمیکه م ییجا تا

 .میکن یمان کارارتباط یبرا میشود که نتوان رید آنقدر

 " انیلی" ل

 .دیآیزمان کش م گذرند،یسخت م روزها

 ساعت تنبل شدهاند. یه هاعقرب

 ترسناک ترس، در سلول به سلول تنم رشد یوالیه

 و تمام من را گرفته. کرده

 .ده اماز دست دادن مبتال ش یایفوب به

 نباشد. امیدر زندگ یمهد یروز ترسمیم

 او را دوست دارم. میه هاتمام نداشت یجا به

 ، به اوته امهمان اندازه که از پدرش فاصله گرف به

 .ده امش وابستهتر



 .ترسمیاز حرف زدن هم م یروزها، حت نیا

 بلرزد، میو صدا میبگو یلب باز کنم، کالم ترسمیم

 را کالفه کند. هیبق میه هایبغضم ترک بخورد و گر بعد

 .شودیحالم بدتر م کند،یآفتاب غروب م یوقت

 نفسم تنگ م،یکنیکه چراغها را خاموش م شبها

 .شودیم

 تیو در نها شودیبند دلم پاره م خوابد،یم یمهد یوقت

 .ترسمیم ته امخودم ساخ یکه برا ییتنها نیا از

 رنگ یکاناپه و پتو و بالشت طوس نیا دنید با

 .شودیم دیتشد ره امدلشو

 و هق دارمیپتو را محکم مقابل دهانم نگه م شبها

 اما شب که سوزدیم میروز چشمها یتمام ط زنم،یم

 جن و من بسماهلل. شودیخواب م شودیم

 من چه مرگم شده؟! ا،یخدا

 ندهخسته کنو  کسالت بارهم سخت،  گرید هفته ی دو

 .گذردیم

 رفتن دارم و نه ییبه جا یمن همچنان نه عالقها اما

 در تماس باشم. ادیز ده امبا خانوا خواهمیم



 اول هفته یرقص هم که به جز همان  یگریمرب یبرا

 پا به باشگاه نگذاشتم. گرید

 از رونیکه شوق و ذوق کار کردن ب شودینم باورم

 .ده امرا هم از دست دا خانه

 .رومیحاج خانم نم شیپ ن،ییپا ادیز یحت

 از کند،یم یابراز نگران میبرا چارهیب رزنیپ

 د،یگویم میچشمها ریز یصورتم و گود یدگیرنگپر

 دیمن و س نیب یزیانگار چ داندیکه م دیگویم

 اما پاسخم سکوت است. ستیدرست ن رضایعل

 یزیچچیه گریبلکه د ،یزینه فقط چ میبگو م؟یبگو چه

 !ست؟یما درست ن انیم

 یروزها نیا یماجرا ننده یدردناک و ناراحتک قسمت

 نیشتریمن ب دانمیمقصرم، م دانمیاست که م نیا من

 دمل کیبه  هیشب مانیو اشتباه را کردم که زندگ خطا

 شده و تمامش پر از درد و عفونت است، اما نیچرک

 درست کردنش بکنم. یبرا یتالش خواهمینم

 از آن شب زیهمه چ م،یبخواهم راستش را بگو اگر

 بدتر شدن یبود برا ینشد، آن شب فقط جرقها شروع



 .اوضاع

 از همان ابتدا شروع شد. زیچ همه

 عقد و ره یهمان به اجبار نشستن ما دو نفر سر سف از

 .دمانیعقا اختالف

 فکر کرده اما من یزیمدت به چه چ نیاو در ا دانمینم

 انمانیرا م یزیچ شودیم گرید ایکه آ کنمیم فکر

 حوصله یهم باشد، از توان و  یاگر شدن م؟یکن درست

 خارج است. من

 .ده امبدتر ش ستیچندروز

 به میاشتها. رودیو دلم به غذا درست کردن نم دست

 کم شده. شدت

 ینیروز را خواب آلودم و در سرم احساس سنگ تمام

 .کنمیم

 سرد یو گاه رمیگیو گر م کندیتمام تنم عرق م یگاه

 .شومیم

 نه فقط با روحم بلکه با جسم مفلوکم هم به مشکل حاال

 .ده امبرخور

 و تنها هنر امده نکر شیآرا یهفته است که ذرها شش



 یحوصلگیبوده که روزها با ب نیخرج دادنم ا به

 یحالم حت کنمیرا شانه بزنم و حاال که فکر م میموها

 رضا هم بدتر است! ریبعد از مرگ ام از

 .کشمیم میرا به موها برس

 و زندیم امینیب ریز رضایدعلیعطر س یاتاق بو در

 با آن دست و پنجه نرم ستیکه چندروز یتهوع

 .شودیم دیتشد کنم،یم

 فکرم سمت احتماالت مزخرف برود و خواهمینم

 تا دردم کشمیم میبه موها یشتریرا با شدت ب برس

 امروز فکر نکنم. خیو به تار ردیبگ

 حاال وادارم نیدرست هم یلعنت گر،یمغز است د اما

 :میکه با خودم بگو کندیم

 چرا تکرر ادرار دارم؟ -

 .کنمیفکر م شتریب

 هم بدتر شده. امیخوابیو ب ییتهابی اش

 که نمیبیهم بخواهم بروم، م یسراغ آن اصل کار اگر

 بر من! یوا یا

 که یبودم؟ لعنت بر من و حواس دهیال نفهمبه حتا چرا



 جا گذاشتمش! یدر کدام گورستان دانمیهم نم خودم

 نیزم یو رو خوردیانگشتانم سر م انیاز م برس

 .افتدیم

 و الغرم مانده و دهیبه صورت رنگپر نهییدر آ نگاهم

 .ردیگیپلکم نبض م ،یکه به آن نمیبیم

 .رودیقلبم باال م تپش

 بدهم؟! توانمیم یگریچه احتمال د ،یحاملگ جز

 تیمسئول توانمیمن فقط م خواهم،یمن بچه نم نه،

 .شتریرا عهدهدار باشم، نه ب یمهد

 احساسات متناقض حه ی بحبو نیدر ا یوقت توانمینم من

 را در خودم یگریموجود کوچک د زنم،یو پا م دست

 .بپرورانم

 گرمیو دست د دارمیدستم را مقابل دهانم نگه م کی

 .کنمیشکمم مشت م یرو را

 :میگویو خفه با خودم م زمیریم اشک

 آخه من چرا انقدر بدبختم؟ -

 ینیبا حس سنگ زم،یریکه از ته دل اشک م نطوریهم

 نگاه دنیو با د چرخانمیسر سمت در م ،ینگاه



 شکمم یدستم را از رو رضا،یدعلیس کنجکاو

 .دارمیبرم

 .کنمیرا با پشت دست پاک م میاشکها فوراا

 .رمیگیو آهسته هم جواب م کنمیسالم م آهسته

 و دارمیبرم نیزم یو برس را از رو شومیم خم

 نثار خودم یو در دلم خاک بر سر رودیم جیگ سرم

 .کنمیم

 کتش را در گذارد،یکانتر م یرا رو شیدهایکل

 .دیآیو سمت اتاق م آوردیم

 :پرسدیو آرام م کندینگاهم م یچشم ریز

 شده؟ یزیچ -

 که گفتنش به او درست است؟ کنمیم فکر

 "نه " محکم و قاطع است. کیپاسخم به خودم  اما

 :کنمیزمزمه م رومیم رونیکه از اتاق ب ینیح

 شام رو آماده کنم. رمیم ،یچینه ه -

 :دیگویحوصله م یب

 هی زنمیگاز نبود، ولش کن، زنگ م یکه رو یزیچ -

 .ارنیب رونیاز ب یزیچ



 .شومیم یو داخل اتاق مهد دهمیتکان م سر

 صورتش که در خواب هزار برابر معصومتر به

 .زنمیزل م شودیم

 باز هم از ،یتمام نشدن یاشک لعنت ،یلعنت اشک

 .کندیشره م میچشمها

 تم،یو قبول مسئول طیشرا نیدر ا یاز باردار وحشتم

 از من متولد یاگر بچها ترسمیم نکهیطرف، ا کی

 غافل یمعطوف او شود و از مهد شتریحواسم ب شود،

 .گریطرف د کی شوم،

 ط،یشرا نیاست که من در ا نیا دانم،یکه م یزیچ تنها

 بچه است! خواهم،یم ایدن نیکه از ا یزیچ نیآخر

 .شومیمطمئن م شتریب کنم،یفکر م شتریهر چه ب اما

 بروم و با او حرف بزنم م،یگویخودم م شیپ یلحظها

 شیو آزما یشگاهیبه آزما میاالن، شبانه برو نیهم تا

 .شودیقفل م میاما پاها بدهم

 !رمیگینم یحس خوب رضایعل دیشدن به س کینزد از

 کار دستم بدهد و امیشش هفتها یبروم، دلتنگ ترسمیم

 میکه بعدش متحمل شدم برا یآن شب و درد خاطرات



 شود! یتداع

 فردا اول وقت به مطب متخصص زنان بروم. دیبا

 بکنم. یکار کیمطمئن شوم و بعد، بعد  دیبا

 .ده امش ییشتهابی اشکه متوجه  ستیمدت

 سیبالفاصله بعد از خوردن غذا، به سرو یچندبار

 .ده امیرا شن شیعق زدنها یرفته و صدا یبهداشت

 یکه حت دمیوارد خانه شدم و او را د یحاال وقت و

 شکمش یحضور من نشده و دستش را رو متوجه

 بزنم. ییحدسها توانمیم کند،یم هیو گر گذاشته

 را با زیکه م کنمینگاهش م آورند،یرا م غذا

 .ندیچیم یحوصلگیب

 دست در آغوش نگه داشته و پشت کیرا با  یمهد

 .مینشستها گریکدی یوبه ررو زیم

 را بغل کرده، ذره ذره از یکه مهد همانطور

 درست کرده به دهانش شیکه برا یبادام ره ییحر

 .دهدیم

 خنددیم کند،یبا عشق به مادرش نگاه م پسرم

 و اندک اندک از کوبدیکوچکش را بر هم م یدستها



 .خوردیکرده م هیته شیکه برا ییغذا

 خودش دست نزده. یغذا به

 :میگویو م برمیرا جلو م دستم

 رو بده به من خودت هم شام بخور. یمهد -

 :دیگویو م دهدیسر تکان م اما

 ندارم. لینه من م -

 را مقابلش وانیو ل زمیریدوغ م یکم شیبرا

 :میگویو م گذارمیم

 .کنهیبخور، ترشه اشتهات رو باز م نیاز ا هکمی -

 .کندیمزه م یو کم چسباندیرا به دهانش م وانیل

 :میگویم بلعمیرا که م میغذا

 .کنمیفکر م یزیچ هیراستش دارم به  -

 :میگویو من م کندینگاهم م یسوال

 .میبچه دار شدن اقدام کن یکاش برا نکهیبه ا -

 و افتدیو با شدت به سرفه م جهدیم شیدر گلو دوغ

 :دیگویم دهیبر دهیبر

 حرفش هم، نزن. ،ینه، نه، اصالا، حت -

 که کندیم جادیتفکر را در من ا نیا عکسالعملش



 حدسم درست است. ایگو

 یو وقت زنمیش مشانه اآرام به  ربه یو چندض ستمیایم

 نیمدت، ا نیا یدر ط نمیبیم کنم،یخودم فکر م با

 تماسمان با هم است! نیاول

 دهمیم رونیب سینه امآه از  کیبه  هیرا درست شب نفسم

 .نمینشیم میو سرجا گردمیبرم و

 :پرسمیم آرام

 ؟یخوایچرا بچه نم -

 :کندیم یبه مهد یاشارها

 .میما بچه دار -

 :میگویو م شومینم الشیخیب

 یل خوامیاما من از تو بچه م -

 لرزان ییکه با صدا ته امهنوز نامش را کامل نگف یحت

 :زندیم داد

 بس کن! خوام،یبچه نم خوام،ینم -

 .زندیم هیگر ریهم ز یداد او، مهد یبا صدا همزمان

 از سیکه صورت خودش هم خ نمیبیکمال تعجب م در

 .لرزدیشده و قاشق در دستش م اشک



 یگرید زیکه چ شومیاز واکنشش شوکه م یآنقدر

 کنمیو تالش م رمیگیرا از او م یفقط مهد م،یگوینم

 ساکتش کنم. تا

 و ستدیایکه فوراا م خواهدیرا م نیهم انگار هم او

 .بنددیو در را م شودیاتاق م داخل

 ینه اتاق مثالا مشترک خودمان، داخل اتاق مهد البته

 .شنومیرا م شیه هایبلند گر یو بعد صدا رودیم

 یعیاندازه واکنش نشان دادن درمورد بچه طب نیا تا

 .ستین

 .کنمینم انیرا ب حدسم

 ترسمیاما م سوزاندیدلم را م شیه هایگر یصدا

 شوم و اوضاع بدتر شود. کشینزد

 هم انیلیل ست،ین شیسرجا ست،یدرست ن یزیکچی

 یه هااز نشان یکی نیو به نظرم ا ستیقبل ن انیلیل

 ظهور کرده! نطوریکه در او، ا ستیحاملگ

 " انیلی" ل

 را شودیتمام نم امیلعنت یاشکها لیچرا س نکهیا

 .دانمینم



 .کنمیرا درک نم لرزدیم میچرا دستها نکهیا

 .ده امیکه تا مغز استخوان ترس دانمیم اما

 انداخته هیرا به گر یمهد میصدا یبلند نکهیا فکر

 آن صورت گرد و کوچک یو قلبم برا کندیم انه اموید

 .شودیمچاله م ده اشیترس

 یبا چشمها رضایعل دیکه س نمیبیو م رومیم رونیب

 قفسه ی یهم رو یو مهد دهیکاناپه دراز کش یرو باز

 به خواب رفته. سینه اش

 ینگاهش رو ینیسنگ کنمیم یو سع رومیم جلو

 .رمیبگ دهیرا ناد خودم

 نکهیاز ا شیو پ برمیم یدست سمت مهد آرام

 :دیگویم بردارمش

 بذار بخوابه ولش کن. -

 :میگویخانه کرده م میدو ابرو انیکه م یاخم با

 من هم یپس خودت ببرش بذارش سرجاش، از جا -

 بخوابم. خوامیم پاشو

 هیدلخور است تا شب شتریب شینشسته در صدا پوزخند

 :دیگویو م هیکنا به



 .انیلیل ستین نجایخودت هم ا یجا -

 :میگویو م کنمیم ینچ یکالفگ با

 راحتترم. نجایاما ا -

 :زندیو لب م دهدیم رونیرا ب نفسش

 .دهیتو رو م یکاناپه بو نیا -

 :دیگویو او م پردیباال م میابروها

 .شدیموهات داشت فراموشم م یبو -

 بشنوم که کف دستم را شتریادامه بدهد و ب خواهمینم

 :میگویو م گذارمیم امیشانیپ یرو

 لطفاا بلند شو بخوابم. کنه،یسرم درد م -

 :دیگویو م گذاردیم یدست پشت کمر مهد آرام

 .هیمشکلت چ فهممیباالخره که م -

 و با خودم فکر کشمیو گوشت لبم را به دندان م پوست

 درمورد یزیکه محال ممکن است بگذارم چ کنمیم

 بفهمد! امیاحتمال یباردار

 پلک بر هم بگذارم. ته امطول شب را نتوانس تمام

 تاک کیو ت ته امشب دوخ یاهیاضطراب چشم به س پر

 و دیایباال ب دیتا خورش ده امساعت را شمر یه هاعقرب



 .ته امهم گذاش یچشم رو یکم بعد

 که برخالف هرروز فهممیاما م دارمیو ب خواب

 رونیزودتر از خانه ب یو کم خوردینم صبحانه

 .زندیم

 و احساس کنمیوحشتناک چشم باز م یسردرد با

 .کندیم تمیو تهوع اذ جهیو سرگ ضعف

 بهتر شوم. یبلکه کم پاشمیمشت آب به صورتم م چند

 ینترنتینوبت ا نیو اول رومیم امیسراغ گوش بعد

 .رمیگیمتخصص زنان را م یبرا امروز

 و دهمیچند ساعت هم بگذرد، هزار بار جان م نیا تا

 تا آماده شوم، به رومیم میسمت لباسها چندبار

 چک بخرم. یبیبروم و ب داروخانه

 کنم. یصبر م اما

 .رومیم نییو پا دارمیرا برم یمهد لیوسا

 حاج خانوم در را باز زنم،یضربه به در م چند

 .کندینگاهم م یبا لبخند و البته نگران کندیم

 رمیگیرا سمتش م یمهد ،یکوتاه یاز احوالپرس پس

 :میگویم و



 من د؟یرو نگه دار یحاج خانم امکانش هست مهد -

 کار دارم. ییجا

 :پرسدیکند و با اضطراب م ینگاهم م مشکوک

 یخوایدخالت مادر اما م یجان، نذار پا انیلیل -

 ام؟یب باهات

 .دهستیو روت پر رنگ

 :دهمیو جواب م دهمیبه چپ و راست تکان م یسر

 حالم خوبه. رم،ینه دستتون درد نکنه، خودم م -

 برام با ارزشه. ایدن کی دیباش یمراقب مهد نکهیهم

 از پله خواهمیم یبندد، وقت یو در را م شودیم داخل

 .کشمیم قیبروم، چند نفس عم نییپا ها

 .دیآیم رونیب سینه امهم لرزان از  مینفس ها یحت

 رمیگیم میتصم رم،یبا آژانس تماس بگ نکهیا یجا به

 کیانگار . بروم ادهیخانه تا مطب را پ ریمس نیا

 .ده امداخل رحمم لج کر یفرض نیبا جن ییجورها

 و فقط خدا شومیهم در مطب معطل م یو کم رسمیم

 کنم که حدسم درست نباشد. یم خدا

 :پرسدیکه کنارم نشسته، م یخانم



 ؟یباردارشما هم  -

 و استرس رودیم ته اشسمت شکم برجس نگاهم

 .اندازدیبه جانم چنگ م یشتریب

 ینفسم تنگ شود، دست رو شودیکه باعث م ییجا تا

 بکشم و در پاسخ به قیبگذارم و دو نفس عم میگلو

 :میمنتظر و متعجبش بگو نگاه

 !دونمینم ،یعنینه،  -

 :دیگویمهربان م یلبخند با

 نیا ا،یغصه نخور ،یاگر هم نباش ،یکه هست شاالیا -

 زود ده،یدکتر دستش سبکه، چندتا دارو بهت م خانوم

 .یشیم حامله

 از عرق سیخ میو کف دستها رودیقلبم باال م تپس

 .شودیم

 .دینگو یگرید زیچ کاش

 ته اشنداش اتیدر تکاپو و تالش است تا محتو ده اممع

 .اوردیباال ب را

 و خودم را به جنگمیم یرفتن چشمها یاهیبا س اما

 .خورمیآب م یو کم رسانمیم آبسردکن



 از گر یتا کم ستمیایاست اما کنار در م سرد

 کم شود. امیگرفتگ

 :دیگویو م زندیم میکه صدا یمنش

 داخل. دیبر دییبفرما ،یخانوم وثوق -

 .شودیبند دلم پاره م گرید بار

 ییبه اتاق پزشک را با پاها دنیچند قدم تا رس نیا

 .رومیو لرزان م سست

 سرش را باال بندمیو در را پشت سرم م شومیم داخل

 .دهدیو سالمم را پاسخ م ردیگیم

 .کندیاشاره م شیرو به رو یصندل به

 .زمیعز نیبش -

 که دهیو انگار زبانم به سقف دهانم چسب نمینشیم

 :پرسدیم

 ؟یمشکلت رو بگ یخواینم ،یخانوم وثوق -

 را در هم میدستها بلعم،یدهانم را م شده ی ظیغل بزاق

 یو ناخواسته شروع به تکان دادن پا کنمیم قالب

 :زنمیو لب م کنمیم راستم

 !له امکنم که، حام فکرکر کنم،ف خانوم دکتر راستش -



 :پرسدیو او متعجب م لرزدیم انه امچ

 حالت خوبه؟ -

 و تیثیح یب یاشکها زنمیو پلک که م ستمین خوب

 .کنندیم ییخودنما میآبرو

 :دیگویآرامش م با

 بکش. قینفس عم زم،یعز -

 .رمیگیفشارت رو م االن

 یکوچک یکاکائو ته یاز بستن آن به دستم، بس شیپ

 :دیگویو م ردیگیم سمتم

 .میکنیرو بخور، صحبت م نیفعالا ا -

 و همانطور که مشغول کنترل فشار کنمیم تشکر

 :پرسدیم شودیم خونم

 ه؟یچ یبرا یترس و استرس از باردار نهمهیا -

 و خانوادهات یهست ینامزد ایدوران عقد  یتو

 :میگویحرفش م انیم

 .خوامینه، من فقط، فقط بچه نم -

 :زنمیآرام تر لب م و

 پسر کوچولو دارم. هی -



 کهیو درحال کندینگاهم م یچشم ریز گرید یکم دکتر

 :پرسدیم سدینویکاغذ م یرا رو یزیچ

 دستهات لرزش داره؟ شهیهم -

 شده. ینطوریا هاینه، تازگ -

 :پرسدیم

 ؟یاسترس و اضطراب نداشت ای یاواخر آشفتگ نیا -

 ررضا،یدرست از روز تصادف و مرگ ام ؟ته امنداش

 با استرس و اضطراب بوده. ختهیمن آم یزندگ تمام

 دو دستم یانگشتها اندازه یخوشم به  یروزها تعداد

 اما کنمیم یانصافیهم دارم ب دیشا دانم،ی! نمرسدینم

 یبوده و خودم برا کسالت بار زیهمه چاواخر آنقدر  نیا

 م،یروزها یال به الکه، اگر  ده امبو رقت انگیز خودم

 .اورمشیب ادیبه  توانمیخوب هم بوده، نم حال

 .دهدیرا مقابل صورتم تکان م برگه

 :دیگویو م زندیم یکمرنگ لبخند

 .زمیعز هایفکر یتو یلیخ -

 :کنمیم زمزمه

 سقط برام یباشم، شما، شما آمپول برااگر حامله  -



 د؟یکنیم زیتجو

 :دیگویو م شودیدر هم م شیاخمها

 .ستمیمن پزشکم، قاتل ن زم،ینه عز -

 .شگاههیباال آزما طبقه یهم االن برو  شما

 اد،یساعته هم جوابش م کیبرات نوشتم،  یاورژانس

 .نمیمن بب اریجواب رو ب بعد

 و از اتاق خارج کنمیآرام تشکر م رم،یگیرا م برگه

 .شومیم

 را شمیساعت تا آماده شدن جواب آزما کی نیا تمام

 .دهمیجان م عمالا

 و امکان ندارد ضربان قلبم تندتر از ستیدر دلم ن دل

 بکوبد. نیا

 تا رومیم شخوانیو سمت پ خواندینامم را م یوقت

 در برابر عق توانمینم گرید رم،یرا بگ شیآزما جواب

 مقاومت کنم. زدنم

 و خداراشکر که کنندیبا چندش نگاهم م یچندنفر

 باال آوردن نداشتم. یبرا یزیچ

 نییپا یکیرا دوتا  ه هاو پل رمیگیرا م شیآزما جواب



 .دومیم

 " رضای" عل

 .رومیم رونیاز خانه ب شهیاز هم زودتر

 که یادیز گر،ید یاندک اما از سو فاصله ی نیا از

 .فه امهست، کال انمانیم

 با او طعم یکم یگریمثل هر مرد د خواهدیم دلم

 .توانمیرا بچشم، اما نم آرامش

 نگذاشته. میبرا یراه

 تمام طول شب را هم نتوانستم پلک بر هم بگذارم یحت

 راحت بخوابم. و

 در یحت نم،یبه سرم زد، بروم و کنارش بنش یچندبار

 شدم. مانیاما پش سکوت،

 باغچه یبه درختها یاز رفتنم به هجره کم شیپ

 پدر و مادر رفتم. خانه یو بعد پشت در  دمیرس

 بودند. داریزدم، ب در

 به پدر گفتم: رو

 هجره؟ دیایامروز شما م -

 :دینگاهم کرد و پرس یسوال



 و دست ادهیاما اگه کارت ز ام،یب خواستمیفردا م -

 .امیب ییتنها

 زدم: لب

 .امیبتونم ب یک دونمیکار دارم نم ییجا قتشیحق -

 نتونه به کارها برسه. یبسپرم به مجتب ترسمیم

 تکان داد و گفت: یسر پدر

 تو. ایب. شمیاالن آماده م -

 مقابلم گذاشت و یچا یکه شدم، مادر استکان داخل

 :دیپرس

 خوبه؟ انیلیحال ل رضا،یدعلیس -

 از او دور هستم که چندان یآنقدر میبگو توانستمینم

 بد و خوب بودن حالش آگاه نباشم. به

 در شب گذشته افتادم اما گفتم: بیشحالت عص ادی

 شکر، خوبه. -

 گفت: یناراحت با

 یه اشگر یها یها یصدا شبیکه د یکرد تشیاذ -

 ن؟ییپا اومدیم

 را سوزاند و گفتم: میلبها یچا یداغ



 ؟یتینه مادرجان، چه اذ -

 .گهیهست د هایزندگ همه ی یتو حرف

 گفت: یدلسوز با

 گریدندون سر ج خوامیم یدردت به سرم، من ه -

 مادر. شهیاما نم رمیزبون به دهن بگ بذارم،

 تو حوصلهست،یب انیلیکه ل فهممیهست، م حواسم

 .دیبه کار هم ندار یکار ،یریگوشهگ

 .یزندگ شهیکه نم نیا آخه

 یچه گناه دیکه شما پدر و مادرش یطفل معصوم اون

 کرده؟

 گذاشتم و گفتم: زیم یرا رو یچا استکان

 بهتر هم شاالیا د،یخوبه، شما نگران نباش یچنه همه  -

 .شهیم

 انداخت و گفت: میبه سر تا پا هیعاقل اندر سف ینگاه

بزرگت کردم، نشناسمت که  ،یدعلیس دمتییمن زا -

 به

 .خورمیم واریجرز د یال درد

 .شهیزنت نرم برخورد کن، گناه داره، اول جوون با



 یتو که ده سال بزرگتر کنه،یم یاون خام اگه

 با ،یبساز، نه با داد و جنجال، نه با لجباز باهاش

 خوش. زبون

 دو کلوم حرف عاشقونهست از دنیزن محتاج شن گوش

 دل به دلش بده. شوهرش،

 .ستین یبچهات، کم کار یکردن برا یمادر

 بدون. قدرشو

 مادر یحتهایو نص ه هایبه توص توانمیم دانمینم

 از یمیاحتماالا ن شدینه اما اگر م ایبکنم  عمل

 .شدیحل م مشکالت

 یکه بنا یبار آن کس نیا داندیکه مادر نم هرچند

 است، نه من. انیلیگذاشته، ل یناسازگار

 به یبچها نکهیبه باردار بودنش است، به ا دمیام تمام

 را از انمانیم یآمده باشد که با حضورش سرد وجود

 ببرد. نیب

 چند هفته چهقدر خودم را بابت نیکه در ا داندیم خدا

 .ده امکر نیشب خودم را لعن و نفر آن

 رو به نیناگهان از ا انیلیهمان شب به بعد بود که ل از



 رو شد. آن

 آمد، او را که به هجره رونیآماده شده از اتاق ب پدر

 گرفتم و شیخانه را در پ ریخودم دوباره مس رساندم،

 آماده باشد تا میو بگو رمیتماس بگ انیلیبا ل خواستمیم

 گفتنم یتلفن دمیاما ترس م،یبرو یهم به مطب دکتر با

 و به گردمیکند، با خودم گفتم به خانه برم بیشعص

 .میمادر با زبان خوش خواهش کنم با هم برو قول

 تا خانه یادیز فاصله یو هنوز  چدمیکوچه پ داخل

 آمد. رونیاز در ب امیکه د داشتم

 کوچه خارج شد یاز انتها عیآنطور تند و سر نکهیا

 کرد. کنجکاوم

 دنیجلو رفتن و سوال پرس یکنجکاو که به جا آنقدر

 یلمهایف هیشب ،یاو، به شکل کودکانه و مسخرها از

 کردم! بشیبا حداقل سرعت و با فاصله تعق ،یسیپل

 مقابل باایبه دوساعت است که تقر کیحاال نزد و

 و مانیکه اسم متخصص زنان و زا یپزشکان ساختمان

 هست، پشت فرمان شیاز تابلوها یکی یهم رو یینازا

 .ته امنشس



 یقو یلیبه احتمال خ نکهیخوشحالم از ا دانمینم

 .انیلیل یناراحتم از پنهانکار ایدرست بوده و  حدسم

 خودم را یاست که به سخت نیا دانم،یکه م یزیچ اما

 یزینشوم و باال نروم و فعالا چ ادهیتا پ ده امکر کنترل

 .نپرسم

 " انیلی" ل

 :دیگویو م دهمیرا به دست دکتر م شیآزما جواب

 ! حاال آروم باش.یستیباردار ن -

 و امکان دهیرس امیشانیپ یبه باال میابروها کنمیم حس

 شود! نیگشادتر از ا میمردمک چشمها ندارد

 :پرسمیو م دهمیم رونیرا منقطع و تکه تکه ب نفسم

 خانوم دکتر؟! دیگیواقعاا؟! واقعاا م -

 .دهدیسر تکان م نانیاطم با

 راحت. التیآره خ -

 .هیو عصب یاحتماالا هورمون مشکلت

 نه؟ ای یدار ستیک نمیبب سمینویسونو م برات

 هم باعث عقب افتادن ستیک چون

 :میگویحرفش م انیم



 داشتم. ستیبله بله، ک -

 کنمیبازگو م شیآن شب را برا یاز ماجرا یمختصر

 :دیگویم و

 با یآخه کس ؟یبود یپس چرا انقدر نگران باردار -

 که دختر خوب. شهیحامله نم ستیک وجود

 و خداراشکر کشمیم یاز سر آسودگ ینفس گرید یبار

 :پرسمیوم میگویم یآرام

 و جهیتکرر ادرار و سرگ ه؟یعلت تهوعهام چ -

 هم دارم. یخوابیب

 یپرخور یو گاه ییاشتها یب جه،یسردرد، سرگ -

 مه اشه نهایا ،یخوابیب ای یپرخواب ،یعیرطبیغ

 !هیعصب

 :دهدیم ادامه

 با مصرف نمیتا بب ،یباز هم الزمه که سونو بد -

 من رو یه ینه اما اگر توص ای یخوب شد داروهات

 .زمیمشاور مراجعه کن عز کیحتماا به  ،یخوایم

 ها،یماریکه منشأ اکثر ب یدونیخودت م مطمئناا

 .هیعصب



 اتیروح تیوضع یبا نگاه اول متوجه آشفتگ من

 .شدم

 ریهم که برات به وجود اومده رو دست کم نگ یعالئم

 ازش نگذر. یسرسر و

 .شومیاز مطب خارج م یاحساس سبک با

 کردم،یچه کار م دیاگر باردار بودم با نکهیبه ا فکر

 .لرزاندیتنم را م چهارستون

 نیتا ا امیجسمان تیبا دکتر است، حاال که وضع حق

 و علتش هم اضطراب و احتماالا ختهیبه هم ر حد

 به مشاور مراجعه عتریهرچه سر دیبا ست،یافسردگ

 .کنم

 با خودم فکر رومیم نییپا ه هاکه از پل نطوریهم

 بروم. رضایدعلیبا س شودیچهقدر خوب م کنمیم

 بشود دیشا نطوریشده اما ا رید یبه نظرم کم هرچند

 بردارم. یقدم مانیدرست کردن زندگ یبرا یقدم

 منفعت است. رمیضرر را از هر جا بگ یجلو باالخره

 نیو نگاهم به ا گذارمیم رونیپا ب نکهیبه محض ا اما

 و ماندیدهانم باز م افتد،یبلند م یشاس دیسف نیماش



 میخون در رگها تیاز شدت عصبان کنمیم حس

 شده. منجمد

 کند؟یچه کار م نجایا

 .رسدیجواب به ذهنم م کی فقط

 کرده! بیرا تعق من

 .شودیکوتاه و منقطع م مینفسها

 .رمیگیم واریو دست به د رودیم یاهیس میچشمها

 ادهیپ نیو بعد هول شده از ماش کندیکه نگاهم م نمیبیم

 .دودیو سمتم م شده

 :زندیو نامم را صدا م اندازدیم میبازو ریز دست

 ؟یخوب انیلیل ان،یلیل -

 خوب بودم، اما او یلحظات کوتاه یبودم، برا خوب

 افتضاحم. ستم،ینه! خوب ن گرید دم،ید نجایکه ا را

 دستم را از کنمیتالش م کنم،ینگاهش م خصمانه

 :دیگویبکشم و او م رونیب دستش

 ؟یکنیم ینجوریچرا ا ان؟یلیل هیچ -

 :رودیباال م یکم میصدا

 ولم کن به من دست نزن! -



 کنند،یپسر جوان که با فاصله از کنار ما عبور م دو

 دندان بر رضایدعلیو س کنندیو نگاهمان م چرخندیم

 و فشار کندیگرد م میرا برا شیو چشمها دیسایم هم

 .شودیم شتریب میدور بازو شیانگشتها

 شیو از پشت دندانها کشدیرا دنبال خودش م من

 :غردیم

 !نمیبب ایب فتیراه ب -

 یصندل یرو باایو تقر کندیباز م میدر را برا خودش

 !دهدیم هلم

 .ندینشیو پشت فرمان م زندیرا دور م نیماش

 و از شدت خجالت کنندیهمه نگاهمان م کنمیم فکر

 غیکه دوست دارم ج امیو آنقدر عصب ته امگرف گر

 .بکشم

 .پردیباال م میه هاو شان بنددیرا محکم م در

 :دیگویو م زندیم داد

 یبریصدات رو م ابونیکه وسط خ یآبرو ندارتو  -

 برگشتن نگاهت کردن! بهیدو تا مرد جوون غر باال؟

 .زندیحرف م یزیو او از چه چ ستیمن چ درد



 و با کوبمیم میزانو ها یرا محکم رو میها مشت

 کنترل کردن باال رفتنش دست من گریکه د ییصدا

 :دهمیجواب م لرزدیهم م داایو شد ستین

 !آبروامیمن ب ،یگیم آره درست -

 که زنت هستم رو یدست من یکه آبرودار یجنابعال اما

 نیا یآورد ابونیاز اونور خ یگوسفند گرفت مثل

 !طرف

 شهیخودته که هم یبده، کارها شهیمن هم یکارها

 !درسته

 :میگویم غیو با ج خندمیم یعصب

 !رضایدعلیکارت درستع س یلیآره آره، خ -

 !یکنیم بیکه من رو تعق درسته

 !رمیو کجا نم رمیکجا م ینیتا بب یافتیراه م دنبالم

 :دیگویو او هم با داد م چرخدیم سمتم

 به جاش ،یفتیکه پس ن رینگ شینزن، دست پ غیج -

 !؟یکردیم کاریدکتر زنان چ شیپ بگو

 کنم تمام تنم نبض گرفته. یم احساس

 .ندینشیم سینه امقفسه  یرو دستم



 :میگویاما م کشمینفس م سخت

 ؟یراه انداخت هیچ هایباز سیپل نیا-

 ؟یکرد بیمن رو تعق چرا

 ؟یکشینم خجالت

 زندیرا عقب م نیششایپ یشده رو ختهیر یموها او

 :دیگویم و

 هه! من خجالت بکشم؟ -

 !ییکرده تو یکار یکه مخف یکس

 !یشرمنده باش دیکه با ییتو

 :میگویم یو عصب پردیباال م میابروها

 کردم؟ یکار یمن؟ من مخف -

 کردن ندارم! یمخف یبرا یزیچ من

 :دیگویو م کندیبه شکمم م اشاره

 ! هان؟!؟یحاملها یپس چرا بهم نگفت -

 کندیرا روشن م نیماش کنم،یو مبهوت نگاهش م مات

 .پردیلبش باال م گوشه یکه  نمیبیو م افتدیراه م و

 :دیگویو م دهدیرا تکان م سرش

 حاال ،یدیکشیم غیج یخب! تا االن که خوب داشت -



 ؟یچ یعنیسکوت  نیا

 !گهید یحاملها یعنی

 !؟یچرا بهم نگفت فقط

 :میگویو آرام م برمیرا کف دستم فرو م میها ناخن

 !ستمیمن حامله ن -

 :دهدیتمسخر سر تکان م با

 .انیلیل یستیآدم ابله طرف ن هی! با نطوریکه ا -

 شهیو ش سوزمیجهنم که هوا سرد است، من دارم م به

 .دهمیم نییپا را

 :زنمیم لب

 !ستمیبحث ندارم، گفتم ن حوصله ی -

 :غردیو م کوبدیفرمان م یرا رو مشتش

 ه؟یحرفها و کارها چ نیقصدت از ا -

 .رودیمن رژه م ته یاعصاب نداش یرو دارد

 به جنون رساندنم را دارد. قصد

 گریکه د کندیم تمیاذ یآنقدر ده اممع دیاس جوشش

 از سکوتم یاو چه برداشت دانمیو نم میگوینم یزیچ

 .کندیم



 مقابل سختمان، هنوز کامل توقف دنمانیمحض رس به

 نیو تعمداا بدون بستن در ماش شومیم ادهیکه پ نکرده

 .چرخانمیرا در قفل م دمیو کل رومیدر خانه م سمت

 باال یکیاول دو تا  طبقه یبه  دنیرا تا رس ه هاپل

 با حاج خانم یکوتاه یو احوالپرس زنمیدر م روم،یم

 :میگویو م کنمیم

 دشیاریب شهیدستتون دردنکنه بابت نگه داشتنش، م -

 خودمون. خونه یببرمش  لطفاا،

 :کندیم تعارف

 تو مادر؟ یاینم -

 :میگویو م ستیمهد ینقنقها یصدا شیپ دلم

 ممنونم. ینه مرس -

 به یو مهد گرددیو ساکش برم یو با مهد رودیم

 تا به زندیو دست و پا م شودیساکت م دنمید محض

 .دیایب آغوشم

 ریو پر عشق ز چسبانمشیو محکم به خودم م سفت

 :زنمیو لب م میبویرا م گردنش

 دورت بگردم. ،یجون دلم مامان -



 :گذاردیخانم متعجب دست مقابل دهانش م حاج

 یرفت یچه ساکت شد! از وقت نی! ببیپدر صلوات یا -

 ذره بچه با من لج کرد هی ی! حتزدینق م داشت

 نخورد! رشمیش

 .ندینشیم میلبها یرو یلبخند

 من است. یایتمام دن یکوچک دوست داشتن نیا

 :دیگویخانم م حاج

 خسته شدم ام،یکنم و ب دیکم خر هیبرم  خوامیمن م -

 ؟یندار ازین یزیخونه، چ یتو

 .دهمیتکان م سر

 رو یباال مهد رمیبه سالمت، منم م دینه بر -

 .ادیخوابش م بخوابونم

 اجازه. با

 " رضای" عل

 همانجا پشت یو کم برمینم نگیرا داخل پارک نیماش

 .نمینشیم فرمان

 سر و سامان بدهم. امیبه اوضاع فکر خواهمیم

 را از من مانیموضوع زندگ نیکه او مهمتر مطمئنم



 .کندیناراحتم م داایمسئله شد نیکرده و ا پنهان

 با هم یو چند کالم رومیباال م میگویخودم م با

 که او راستش را خواهمیمن فقط م م،یکنیم صحبت

 ییو بعد هم بدون درست شدن ماجرا و دعوا دیبگو

 .گردمیبه هجره برم تازه،

 :پرسدیکه متعجب م نمیبیراه پله مادر را م در

 ؟یکنیم کاریوقت روز خونه چ نیوا! ا -

 :میگویمکث م با

 خونه، اومدم بردارم و برم، یجا گذاشتم تو یزیچ هی -

 برسونمتون؟ دیریم ییجا شما

 و کندیکه در دست دارد م یدیبه چرخ خر یاشارها

 :دیگویم

 کنم. یرو ادهیپ هکمی خوامینه م -

 به سالمت. د،یباشه مراقب باش -

 شیدر را باز کنم، صدا نکهیاز ا شیو پ رومیم باال

 .رودیم یمهد قه یکه قربان صد شنومیم را

 دهم،یگوش م شیو به صدا مانمیهمانجا م یکم

 !شودیم خیسرد و  رسدیبه من م یکه وقت ییصدا



 که به محض زدمیو درست حدس م شومیم داخل

 !کندیسکوت م دنمید

 را رشیش شهیرا در آغوشش نگه داشته و ش یمهد

 دهانش گذاشته. در

 :میگویمقدمه م یب

 رو از من اتیکالم بهم بگو چرا حاملگ کیفقط  -

 ؟یکرد پنهان

 :دیگویو بعد م کندینگاهم م رهیخ

 بهت گفتم حامله یو روان فارس سیمن به زبان سل -

 !ستمین

 :میگویم یو عصب زنمیبه کمر م دست

 ؟یگیآخه المصب چرا دروغ م -

 حالت تهوعهات از نم،یبیرو م اتییتهابی اش دارم

 مدت درد نیمتوجه شدم که ا مونه،یدور نم چشمهام

 .ینداشت 

 ؟یگیچرا راستش رو به من نم خب

 یرگها رسد،یکه به ذهنم م یکرده و با فکر سکوت

 :زنمیو داد م ردیگیدرد م گردنم



 آره؟! یسقطش کن یخوایچون م ینگفت -

 ؟یکنیحاشا م نیهم یبرا نه؟یهم یبرا آره

 بچه یگفت نیهم یبرا دمیکش شیکه حرفش رو پ شبید

 ان؟یلی! آره؟ آره ل؟یخواینم

مهد  یوبه رو رو دیآیم گذارد،یم نیزم یرا رو یََ

 من

 را شیتن صدا کندیکه تالش م فهممیو م ستدیایم

 :دیگوینگه دارد و م نییپا

 رو سقط کنم؟ یچ -

 که وجود نداره رو؟! یبچها

 خارج است. ارمیخشمم از اخت کنترل

 را گرفته. میچشمها یجلو خون

 و دهمیرا تکان م فشیو تن نح رمیگیرا م شیبازوها

 :میگویم

 دکتر. میبر فتیوجود داره، مطمئنم وجود داره، راه ب -

 که میدستها انیکند خودش را از م یم تالش

 رها کند. کنندیم یگریاغی

 :دیگویو م زندیم هیگر ریز



 .ستمیاحمق من حامله ن شعوریب ستم،ین -

 .امینم دکتر

 .یکنیم بمیمتنفرم، متنفرم که تعق ازت

 .یکنیمتنفرم که حرفم رو باور نم ازت

 .یکنیمتنفرم که درکم نم ازت

 !یولم کن عوض گفتم،یوقت بهت بله نم چیه کاش

 و به نظرم هنوز هم زندیآتش به جانم م شیحرفها

 !کندیانکار م دارد

 تمام عضالت بدنم در حال منقبض شدن کنمیم حس

 .هستند

 از شیب تواندیم یو َمهد انیلیبلند ل یه هایگر یصدا

 هم به جنون برساندم. نیا

 :میگویو م رمیگیدستش را م دوباره

 دکتر. میبر فتیراه ب -

 :کشدیم غیج

 حرف رو هیدکتر؟  امیب دیبا یچ ی! برایوانهایتو د -

 زنن؟یچندبار به آدم م مگه

 !ستمین گمیم دارم



 :کشمیم ادیفر

 .هیدردت چ دونمید المصب من م -

 !یسقطش کن یخوایچون م ستم،ین یگیم

 :میگویو م کنمیمکث م یکم

 .پرسمیاز دکتر م رمیخودم م ا،یباشه، باشه تو ن -

 ییبه حالت اگه بفهمم بال یوا ان،یلیبه حالت ل یوا فقط

 !یخودت و اون بچه آورد سر

 وانیل کیکه دم دستش هست،  یزیچ نیکترینزد

 پارکتها پرتاب یو محکم رو داردیآن را بر م است،

 :کشدیم غیو همزمان ج کندیم

 متوهم. شعوری! بیشورش رو در آورد گهید -

 یبپرس، برو ول خوادیدلت م یبرو از هرک برو،

 تمومه! یهمه چ گهید

 توجه جمله اش یهستم که به معن یاعصابتر از آن یب

 .کنم

 که متوجه بندمیو در را هم آنقدر محکم م رومیم

 .شومیچهارچوبش م لرزش

 شده و نیو سوار ماش رومیم نییپا یکیرا دوتا  ه هاپل



 یابانهایدر کوچه و خ توانمیکه م یسرعت تینها با

 .رانمیبروم، تا مطب دکتر، م یفرع

 " انیلی" ل

 کبود شده. هیو مظلومم، از شدت گر یطفلک پسر

 .کشمیو او را محکم به آغوش م دومیم سمتش

 به بحث و قهر و انمانیم نخانهیکه در ا ییروزها تمام

 .آورمیم ادیگذشته را به  دعوا

 کارد را به استخوانم رسانده. نیشنایاطمیب

 ایدن نیکه در ا یزیچ نیآخر دانم،یحال حاضر م در

 خانه است. نیماندن در ا شتریب قهیدق کی خواهم،یم

مهد  که هنوز کامل آرام نشده را با دست چپم نگه یََ

 .دارمیم

 یبا دست راستم چمدان بزرگ کنم،یاتاق پا تند م سمت

 .دارمیبرم یواریکمد د نییاز پا را

 اعتراضش هیو با گر خوابانمیتخت م یرا رو پسرم

 .کندیاعالم م را

 :میگویهق هق م با

 لمیتو رو خدا آروم باش، بذار وسا ،یمامان دیببخش -



 .کنمیجمع کنم االن بغلت م رو

 را میو تمام لباسها کنمیدر کمدم را باز م بعد

 حالت نیو با شلخته تر یبا چوب لباس همانطور

 .زمیریدر چمدان م ممکن

 .کنمیم یرا هم خال ده امیکه در کشو چ ییلباسها

 لیکه از وسا یزیو هر چ رومیم یبه اتاق مهد فوراا

 .دارمیرا برم خوردیبه چشمم م ازشین مورد

 یخودم در چمدان جا یلباس ها یرا هم رو آنها

 .بندمیرا م پشیز یو به سخت دهمیم

 یتیاما اهم لرزدیم میتنم، خصوصاا دستها تمام

 .چمیپیم یدور تن مهد ییو پتو دهمینم

 سرم یرو یو شال کنمیهم پالتو به تن م خودم

 میبرا میگویو م رمیگیو با آژانس تماس م اندازمیم

 بفرستند. نیماش کی

 جا ماندن را نیا توانمینم گریمطمئنم که د مطمئنم،

 کنم. تحمل

 ماندن نجایا خواهمینم گرید مینه، بهتر است بگو ای

 تحمل کنم. را



 را نگه یدست مهد کیکه هست، با  یایهر سخت با

 را و دو طبقه نمیچمدان سنگ گریو با دست د دارمیم

 .رومیم نییپا را

 .دهیآژانس رس نیماش

 :دیگویو م شودیم ادهیپ دنمیجوان با د مرد

 کمکتون کنم. دیاجازه بد یآبج -

 .گذاردیرا در صندوق م چمدانم

 .ندینشیو راننده هم پشت فرمان م شومیم سوار

 کوتاه به من و احتماالا صورت ینگاه نهییداخل آ از

 :پرسدیو م اندازدیم امیاشک یو چشمها سرخ

 د؟یبریم فیکجا تشر -

 کنمیدارم با خودم دو دو تا، چهار تا م کنم،یم یمکث

 دارم؟ یپدرم جا خانه یچهقدر در  نمیبب تا

 یگرید یاصالا جز آنجا جا کنم،یفکر م شتریب یکم

 بروم؟ توانمیم هم

 ندارم. یچارها

 پدرم را خانه یو آرام آدرس  کشمیرا باال م امینیب

 .دهمیم



 .دیآیکم کم نفسم باال م کنمیو احساس م افتدیم راه

 از ،نیشگرد و دوست داشت یبا آن چشمها یمهد

 .کندیپتو نگاه به من م انیم

 را نوازش ونه اشو گ پاشمیم شیبه رو یلبخند

 .کنمیم

 که طفلکم در آورمیم ادیو تازه به  مکدیرا م شستش

 شد. مانیخوردن بود که دعوا ریش حال

 از خودم و پدرش متنفر گرید یاست و بار گرسنه

 .شومیم

 :زندیغر م رلبیز راننده

 ابون،یخ یتو زنیریملت م شه،یکه م دیشب ع -

 .شهیبدتر م امیلعنت کیتراف

 یاسفند آمد؟ چرا انقدر از زندگ یک د،یگویم راست

 عقبم؟

 است، نبود؟ دیع گرید هفته یدو  نکهیحواسم به ا چرا

 و نه بر خالف دیخر یبرا ینه شور و شوق چرا

 را داشتم؟ نیهفت س ره یسف دنیذوق چ هرسال،

 ررضا،یموقعها بود که دست در دست ام نیا پارسال



 را تا ابانهایخ ،ییمایاز آژانس هواپ امیلیاز تعط بعد

 .میکردیم نییباال و پا ادهیشب پ آخر

 و خواندیگوشم م ریو عاشقانه ز میرفتیراه م آنقدر

 .میشدیکه متوجه گذر زمان نم میزدیته دل قهقهه م از

 غرغرها رساندیکه من را به خانه م یهم وقت آخرشب

 .دمیخریچپ چپ بابا را به جان م یه هانگا و

 بودم. میپا به پا ررضایام یهایباز وانهید انه یوید

 بودم که در ییلهایآن آلوچه و لواشکها و پاست عاشق

 نوع ابراز یو من هزار بار برا چپاندیم فمیک

 .مردمیم قه اشعال

 نوروز سال بعد دیع یروزها بود که برا نیهم پارسال

 نقشه و م،یمشترکمان باش خانه یقرار بود در  که

 .میدیچیم برنامه

 نکهیحتماا نرگس هم از شوق ا کنم،یخودم فکر م با

 سه نفره دارد، در پوست یخانواده کیبعد  سال

 .دهیگنجینم خودش

 خودشان یبرنامه برا یهم کل رضایعل دیاو و س حتماا

 .داشتند



 هم کنار رضایدعلیس دیآیم ادمی کنم،یفکر م شتریب

 .دیخندیاز ته دل م نرگس

 آب در دلش دادیرا داشت و اجازه نم شیهوا یطور

 تا آسمان با نیبخورد که به نظرم زم تکان

 .کردیفرق م شناسمیکه من م ییرضایدعلیس

 م؟یخواستیچه م مانیهایما از زندگ مگر

 و من هم خواستهیهمسر و فرزندش را م او

 را. ررضایام

 را یچه کس یجا ایدن نیدر ا ررضاینرگس و ام مگر

 بودند؟ گرفته

 امسال داشتم را با یکه سال قبل برا ییه هابرنام

 .کنمیم سهیاالنمان مقا تیوضع

 کیدر آغوش من و  رضایدعلینرگس و س بچه ی االن

 است. نیماش نیپشت ا چمدان

 که داخلش ییزهایتمام چ خواهدیکه دلم م یچمدان

پدرم باز کنم  خانه یدر  یطوالن یمدت یرا برا هست

 و

 برگشتن و ادامه دادن ندارم! یبرا یمیتصم چیه



 ندارم! یفکر چیه

 زده رونیقصد قهر کردن و ترک کردن از خانه ب به

 قرار است به کجا برسم؟ دانمیو نم ام

 م؟یاست به کجا برس قرار

 .ستیکه حالم خوب ن دانمیرا م نیا اما

 که نسبت ییو تمام شکها هاینانیاطم یاز تمام ب حالم

 !خوردیمن دارد به هم م به

 .خوردیزده به هم م خیسرد و  یاز آن خانها حالم

 :زندیم میصدا راننده

 کدوم کوچه؟ یآبج -

 هم در یشده و مهد سیصورتم خ میآیخودم که م به

 به خواب رفته. آغوشم

 .بردیرا داخل کوچه م نیو ماش دهمیاو را م جواب

 شده و چمدانم را ادهیو او هم پ کنمیرا حساب م هیکرا

 .آوردیتا کنار در م میبرا

 .شودیو در باز م زنمیم زنگ

 :دیگویو مامان با لبخند م رومیم اطیح داخل

 سالم خوش او -



 چمدان دنیرا کامل نکرده که با د جمله اش هنوز

 .اندازدیو چنگ بر صورتش م رودیوا م کنارم،

 دختر؟! یکنیم کاریچ نجایا -

 " رضای" عل

 را ندارد. ه هارفتن از پل نییتوان پا میپاها

 دکتر شیپ دقیقه یچند  نیکه هم ستمین نیاز ا ناراحت

 در کار نبوده، نه. یبچها گفت

 بابت رفتار خودم است. امیناراحت

 نکهیرا باور نکردم، بابت ا انیلیحرف ل نکهیا بابت

 که باز میخالص نشده بود یاز شر جنجال قبل هنوز

 تازه درست شد. ییماجرا

 به یبه من که آنطور از خانه خارج شدم و وقت لعنت

 با دیگفتم با یحق به جانب رو به منش دمیکه رس مطب

 صحبت کنم. دکتر

 میقبول کردن حرف دکتر هم برا یبه من که حت لعنت

 شتریب انیلیگفت مشکل ل یبود اما وقت سخت

 سست شد. میباور کردم و زانوها ست،یعصب

 مقدسات قسم که من جز به دست آوردن آرامش تمام به



 .خواهمینم یگرید زیچ

 وارد شوم. یاز چه راه دیبا گرید دانمینم

 .کشمیم ده امیخشک یلبها یرو زبان

 را زمزمه یاعلیو آرام  شومیپله بلند م یرو از

 دست به کار دیباالخره با میگویو با خودم م کنمیم

 !گرید شوم

 که ستیحد جد نیتا ا بیشواقعاا مشکل عص اگر

 گذاشته، ریهم تأث گیشقاعد ستمیجسمش و س یرو

 کنم. یکار دیبا پس

 یعذرخواه کیامروز با  نیبهتر است هم اصالا

 کنم و بعد کمکش کنم. شروع

 به مو برسد. یزندگ نیا خواهمینم من

 یو چشمم به گلفروش کنمیحرکت م نیماش سمت

 .افتدیم

 اما ستمیمن هم کم ناراحت و دلخور ن شوم،یم مردد

 .افتمیمادر م حینصا ادی

 از بتیزن است، حساس و شکننده است و کم مص او

 نگذرانده. سر



 .اورمیقدم شوم تا از دلش در ب شیپ خواهمیم

 اطر برگشتنبه خو  یاطر مهدبه خخودش،  اطربه خ

 آرام خانه. یخودم و فضا آرامش

 .شومیخارج م یاز گلفروش یدسته گل با

 یو نگاهم رو گذارمیکنارم م یصندل یرا رو گل

 .ماندیشکل م لیکاغذ مستط ته ینوش

 دوستت دارم. زمیعز همسر

 جمله به او فاصله دارم؟ نیتا گفتن ا چهقدر

 رد و بدل شده؟ انمانیجمله م نیبه حال ا تا

 و راه دهمیم رونیکردن جواب، نفسم را ب دایپ یجا به

 .افتمیم

 قیچند نفس عم کنم،یپشت در خانه مکث م یکم

 در ذهنم را مرتب کنم و ختهیتا کلمات بر هم ر کشمیم

 .شومیداخل م بعد

 .چرخانمیبه اطراف م چشم

 .ستیهال که ن در

 :زنمیم شیصدا

 انیلیل -



 تا رومیندارم که سمت اتاق م یجواب دنیشن انتظار

 باز یدرها دنیکنم اما به محض داخل شدنم و د شیدایپ

 .زدیریم نییپا یاز لباسش، قلبم هر یکمد خال یمانده

 چمدان بزرگمان مثل خار در چشمم فرو یخال یجا

 .رودیم

 .شومیم یاتاق مهد داخل

 .ستین شیاو هم سرجا یلباسها

 و کنمیتخت پرتاب م یگل را پر حرص رو دسته

 .شودیدر سرم اکو م جمله اش

 بود: گفته

 یبپرس، برو ول خوادیدلت م یبرو، برو از هرک -

 تمومه! یهمه چ گهید

 هاست؟یراحت نیبه ا زیهمه چمگر تمام کردن  اما

 دهم؟یمگر اجازه م گذارم؟یمن م مگر

 از من چمدان ببندد خبریکه ب دهدیم یچه معن اصالا

 را هم ببرد؟! یبرود و مهد و

 من رد شود. زه یجنا یاز رو نکهیا مگر

 که دوباره به جانم افتاده از خانه یتیتمام عصبان با



 .شومیم خارج

 دهدیجواب نم دانمیم زنم،یهم زنگ نم شیشگو به

 خانه یسمت  میو فقط مستق کنمیخودم را سبک نم پس

 .رومیابوذر م حاج

 " انیلی" ل

 و بندمیدر را پشت سرم م کنم،یرا رها م چمدان

 و با چسبانمیم سینه ام قفسه یبه  شتریرا ب یمهد

 :دهمیجواب م یدلخور

 .ن جاناز استقبال گرمت ماما یسالم، مرس -

 !ستیاول ن عه یعادت کردم، دف گهید هرچند

 !پردیم یرنگ صورتش به آن د،یآیم سمتم

 :دیگویم لرزدیکه م ییصدا با

 چرا چشمات قرمزه؟ ؟یچرا چمدون آورد -

 ان؟یلیشده ل یچ

 :میگویو بعد م بندمیرا کوتاه م میچشمها

 تو؟! امیب یتعارف کن یخوایمامان سرده، م -

 بزند. هیگر رینمانده تا ز یزیچ کنمیم حس

 پربغض و ییدست به چمدانم بزند، با صدا نکهیا بدون



 :دیگویپرحرص م یلحن البته

 .خورهیبچه سرما م ایب ا،یب -

 .ردیرا از بغلم بگ یمهد کندیدراز م دست

 :میگویو م کشمیپس م دست

 .کنهیم یبیغر -

 و کشمیخودم با سماجت چمدانم را دنبال خودم م و

 :دیگویم یعصب مامان

 رو! یول کن حاال اون لعنت -

 خونه! یتو ارشیکه اصالا ن یقهر اومد یبرا اگه

 !ینبود به قصد قهر برگرد قرار

 :میگویپر از درد است و م پوزخندم

 .مونمیمزاحمتون نم یلینترس مامان، خ -

 .کنمیم امیجهنم یدگبه حال خودم و زن یفکر هی

 .کنمیآماده م ریش یمهد َیو فوراا برا میرویم داخل

 و از آشپزخانه دهمیرا تکان م ریش شیشه ی یوقت

 نیزم یکه مامان چهارزانو رو نمیبیم م،یآیم رونیب

 و کندینگاهم م دهیپر ییبا رنگ و رو نشسته،

 .دیسایرا بر هم م شیدستها



 و او که با ولع شروع دارمیرا در آغوشم نگه م یمهد

 :میگویکالفه رو به مامان م کند،یخوردن م به

 انگار خبر یکنینگاه م یطور هیمامان؟ چرا  هیچ -

 رو برات آوردن؟ مرگم

 :دیگویو م گزدیم لب

 .ریخدانکنه، زبونتو گاز بگ -

 گمیم گم،یفقط م من

 :دهدیو ادامه م زندیم هیگر ریز کند،یم مکث

 بغلت ریز یمادر؟ چرا چمدون زد هیچه بساط نیا -

 ؟یاومد یپاشد

 دلت؟ ریزده ز یخوش

 دیبا لباس سف دیزن با گهیم شهیبابات هم یدونینم تو

 ستیبره و دور از جون تو، بعد از صد و ب یعروس

 با کفن برگرده؟! سال،

 مامان درد دارد. یحرفها د،یآیم دردم

 دلم زده؟! ریبوده که ز ادیآنقدر ز امیخوش ؟یخوش

 انداخته و قصد خفه کردنم میدست دور گلو یکس انگار

 دارد. را



 :میگویم یو با دلخور رمیگینفس م یسخت به

 ه؟یدردم چ یمدت بپرس نیا یشد تو کباریمامان،  -

 نه؟ ایخوشبختم  ینیبب یبپرس

 نه؟ ایهستم  یاز ازدواجم راض ینیبب یبپرس

 .یهم بپرس یخواینم ،یدینپرس نه

 صدبار قه،یچند دق نیهم یتو نجا،یهم که اومدم ا االن

 !ه؟یچمدون چ نیا ؟یچرا اومد یگفت

 .گهیکه اومدم د دهیکارد به استخونم رس حتماا

 شده، زیصبرم لبر سه یطاقتم طاق شده، حتماا کا حتماا

 تحملم تموم شده، وگرنه مرض ندارم که پاشم تیظرف

 !دیکنیهم خوب ازم استقبال م یلینه که خ نجا،یا امیب

 :دیگویو م زدیریم اشک

 بپرسم؟ چرا بپرسم؟ یچ -

 طفل معصوم نیا یبرا یمادر واقع هیاز  نمیبیم یوقت

 !گهید یدوست دار اتمیحتماا زندگ ،یتر مادر

 خونواده به اون ،ینیو سرسنگ یبه اون خوب مرد

 یگیکه م یآخه دختر مگه مغز خر خورد ،یسرشناس

 ده؟یبه استخونم رس کارد



 دختر حاج ابوذر عقل تو گهینم نه،یبب رونیاز ب یکی

 شد که سر چند ماه پاشد اومد یچ گنینبود؟! نم سرش

 باباش؟ خونه ی

 هفته بمون، دو هفته هیبمون،  ایب ا،ین گمیکه نم من

 با شوهرت یبه عنوان مهمون ایاما نه با قهر، ب بمون

 ت بازه!به رو شهیما هم خونه ی! در بمون

 .خندمیم تلخ

 .یآره بازه، مرس -

 را با سر شیو اشکها زندیرا با شماتت صدا م نامم

 .کندیپاک م انگشت

 ؟یندازی! چرا متلک مانیلیل -

 یقهر، برزخ یاومد نهیبب ادیکه بابات ب نهیمن ا درد

 .شهیم

 هیخب حاال بگو، مگه مشکلت چ دم،ینپرس یگیم

 دخترم؟

 یسوالم تا بغضم در هم بشکند و با صدا نیهم منتظر

 :میهق بزنم و بگو بلند

 مامان خسته شدم. -



 .میفهمیرو نم گهیحرف همد ما

 فرق داره. رضایدعلیمن و س یایدن

 به درک، به جهنم، آدم نیمتفاوته اما حاال ا دمونیعقا

 .دهیوفق م طیرو با شرا خودش

 بود. نیدردم فقط هم کاش

 حرف اول به دوم داد و ه،یعصب رضایدعلیس مامان،

 و ندازهیراه م هوار

 :توپدیو م پردیحرفم م انیم

 که باشه. هیکه باشه، جوش هیخب، عصب -

 به دو کهیو باهاش  ریزبونتو بگ ی! تو جلوه هاشوهرت

 !نکن

 سم؟یمیبابات وا یمگه من تو رو چ،یپر و پاش نپ به

 د؟یاینجوریدوره چرا ا نیا یجوونا شما

 دختر نیا یآخ گهیم ،یاگر جوابشو ند یکنیم فکر

 .گهیزبونه؟! نترس نم یب

 .ستیبردار ن یکه شوخ یزندگ اما

 !ش؟یو فردا نخوا شیبخوا امروز

 ه؟یمگه خاله باز ؟یمسخرها مگه



 ه؟یغهایچه ص گهیبا هم فرق داره د دیمن و س یایدن

 .ایبا دل شوهرت راه ب ات،یسر زندگ نیبش

 ایو بارش خوبه، مومن و سر به راهه، از مال دن کار

 کم نداره. یزیکه چ نمیخونه و ماش و

 دورت یغصه ندار گهید ،یهم که دوست دار بچه اش

 !بگردم

 .کندیدرکم نم فهمد،یمن را نم مامان

 عمر تابع امر بابا بوده، حق هم دارد. کیکه  او

 :میگویکه م کندیم یمن را کفر شیحرفها اما

 وقتا دلم به شما نجوریدختر، خانوادشن، ا هیپناه  -

 و کجا گرم باشه؟ ینباشه، به ک گرم

 :دیگویم ملتمسانه

 .نییپا ایب طونیدردت به سرم، از خر ش -

 مامان؟ طونیکدوم خر ش -

 رو دوست دارم. بچه اش آره

 بوده. یاطر َمهدبه خفقط  ومدم،ین نهایزودتر از ا اگر

 بوده. یمهد اطربه خکوتاه اومدم فقط  اگر

 فقط اون، گمیشورش رو در آورده، البته نم گهید اما



 .هردومون

 هم باز شده. یتو رو رومون

 پاره شده. نمونیحرمت ب یه هاپرد

 که خوامیاون خونه ندارم، نم یتو ییجا گهید من

 باشم! داشته

 بزند. رونیاز حدقه ب شینمانده تا چشمها یزیچ

 :دیگویو م زندیبه صورتش م چنگ

 آخه؟ هیحرفا چ نیا -

 دیکه گوشو بخواد با یاون گفتنیم میاز قد بعدم،

 بخواد. ره امگوشوا

 و خود گوشو یخوای! گوشواره رو م؟یتو برعکس اما

 !نه؟

 شهیمگه م ؟یخوایو خودشو نم یخوایم وبچه اش

 ان؟یلیل

 غیوگرنه ج ده،یدر آغوشم خواب یکه مهد فیح

 .دمیکشیم

 من ،یکنیرفتار م ینجوریا یشما دار یمامان، وقت -

 از بابا داشته باشم؟ یانتظار چه



 ه؟یدخترتون انقدر اضاف یعنی

 باشه چند روز بمون، یگیسر بارم که حداقل نم انقدر

 .شهیم یچ مینیبب د،یروز از هم فاصله داشته باش چند

 :دیگویم یعصب

 میتونیاما در دهن مردمو که نم ،یستین یاضاف -

 !میببند

 کنمیکردهاند، پر حرص پاکشان م امیروان میاشکها

 :زنمیلب م و

 حرف مردم و یخب گور بابا -

 که با به صدا در آمدن ده امرا کامل نکر له امجم هنوز

 .پرمیاز ترس باال م فونیآ زنگ

 .اندازدیبه دلم چنگ م وحشت

 آمده تا من را برگرداند و دلم دانمی! مرضاستیدعلیس

 از خودم. یفرار کنم، حت خواهدیم

 .شومیدچار حالت تهوع م باز

 نیو ا یپناهیب نیو حالم از ا رودیم یاهیس میچشمها

 .خوردیضعف به هم م همه

 که یبرخورد کند، طور یعاد کندیم یسع مامان



 خبر ندارد! یزیمثالا از چ انگار

 اما من کندیم یبا او سالم و احوالپرس ییخوشرو با

 یصورت کبود و رگها توانمیفاصله هم م نیهم از

 .نمیرا بب رضایدعلیسر و گردن س شده ی برجسته

 .خوابانمیمبل م یرا رو یمهد شود،یکه م داخل

 تا سمت اتاق بروم اما کنمیپا کج م یگفتن کلمها بدون

 دارد یکه سع یو با خشم ندینشیم میبازو ریز دستش

 :غردیمامان کنترلش کند، م مقابل

 خونه. میبر فتیراه ب -

 .کشمیم رونیرا از دستش ب دستم

 زنمیدامن م تشیکه به عصبان نمیبیو م زنمیم پوزخند

 :میگویم و

 و اعتماد میسقف باش هی ریخونه؟ کدوم خونه؟ ز -

 جناب ارزهیبه تف لعنت نم ینباشه، اون زندگ نمونیب

 !انیموسو یآقا

 .دیسایهم م یرا رو شیدندانها

 .بردیم شیموها انیم دست

 چشم و ابرو میکه از پشت سر او برا نمیبیرا م مامان



 دهانم را ببندم. خواهدیو حتماا م رودیم

 :کندیتکرار م دوباره

 که هستم ینیاز ا وونهتریمن رو د م،یبر فتیراه ب -

 .نکن

 .کنمیهق م هق

 دست از سرم بردار.. امیب خوامینم ام،ینم -

 بردار. امیاز سر زندگ دست

 یکاریشد؟ مگه من دروغگو نبودم؟ مگه من مخف یچ

 بودم؟ نکرده

 ؟یکن یزندگ یخوایم یآدم نیهمچ هی با

 .رودیباالتر م یکم شیصدا تن

 کننیجمعش م زنن،یگند رو هم نم ان،یلیبس کن ل -

 همه جا رو بو برنداره. که

 .گهیکن د تمومش

 :میگویم غیو با ج کنمینم تمامش

 یتهش هم رفت ،یاز دهنت در اومد بهم گفت یهر چ -

 ؟یتا مطمئن بش یدیدکتر پرس از

 :زندیم داد



 من رو یدار یطور هیتو رو خدا!  نیالالهاالهللا، بب -

 سکوت تیکه انگار خودت در نها یدیجلوه م مقصر

 !یآرامش فقط به من نگاه کرد و

 .یهم کم بارم نکرد تو

 که نیهست، ا هایزندگ همه ی یو دعوا تو حرف

 یببند چمدون

 :زنمیحرفش داد م انیم

 نرمال. یهایزندگ یآره تو -

 !میبه هم ندار یاحساس چیکه ه ییما، ما یزندگ نه

 و آوردیم نییرا پا شیصدا کند،یبه مامان م پشت

 :دیگویم

 دهنت رو ببند. ان،یلیل -

 آب، بس کن. یرو زیرو نر مونیزندگ ته یپ

 .اندازمیباال م سر

 دست از سرم بردار تا منم الل شم. خوام،ینم -

 .ردیگیدستم را محکم م دوباره

 .میبر ایحرصم نده، ب -

 که در آغوش مامان است یمهد یه هایگر یبرا دلم



 :میگویو با حرص م شودیم کباب

 .یبکن یتونیم کاریچ نمیبب امینم -

 :دیگویو م رودیم یو نگاهش سمت مهد کندیم مکث

 !یفهمیخودت م -

 چه در سر فهممیم کند،یم یکه به مهد ینگاه از

 رونیاالن است که جان از تنم ب کنمیو حس م دارد

 .برود

 :زنمیو پچ م دهمیدهانم را فرو م بزاق

 م، من، من، مواظبشم! -

 :دیگویم

 خونه. یایم یمواظبش باش یخوایاگر م -

 دانمیطرف خودم که م کیو  ستیطرف مهد کی

 رفتن ندارم. یبرا یقصد

 .کندیمکث نگاهم م با

 .شومیم وانهیمطمئنم که د رم،یمیم یبدون مهد من

 .دهیبه سقف دهانم چسب زبانم

 قدم از قدم توانمیمثل دو تکه چوب شده و نم میپاها

 .بردارم



 .رودیسمت مامان م ند،یبیشدنم را که م خشک

 .امیدرون در حال فرو پاش از

 :دیگویو م کندیدراز م دست

 خانم. ایبه من لع دشیبد -

 یو َمهد کندیم جا به جاما  انینگاهش را م مامان

 .گذاردیرا در آغوش او م ناآرامم

 انه اشش یو آن را رو رودیساک که م سمت

 یو ب بیعج یتمام تنم شروع به لرزش اندازد،یم

 :میگویم هیو با گر کندیم سابقه

 نبرش، من مواظبشم. د،یتو رو خدا س -

 سرخ است و پر شیچشمها ده،یابرو در هم کش اما

 :دیگویم یو عصب حرص

 خونه، انتخاب با یایب دیبا یباش ششیپ یخوایاگر م -

 .خودته

 .زمیرینه فقط از درون، که تمام قد فرو م حاال

 :کنمیو التماس م زنمیزانو م نیزم یرو

 ارواح خاک نرگس ،یکه دوستش دار یجان هر کس -

 .نبرش



 یپا نحالیاما با ا کشدیکه انگار سخت نفس م فهممیم

 :دیگویکالم م کیو  ستدیایم حرفش

 خونه. ایبساط قهرت رو جمع کن و ب -

 .دیآیسمتم م یاشک یبا چشمها مامان

 :دیگویو م اندازدیکتفم م ریز دست

 .گهیپاشو شوهرت راست م ان،یلیپاشو ل -

 شوهرت هست، توام باش. هرجا

 خونهات مادر، کشش نده. برو

 هم به تو عادت داره. گناهیطفل ب اون

 دست مامان را از دور دست خودم باز کنمیم یسع اما

 .کنم

 :کشمیم غیو ج ده امآخر ز میس به

 خسته شدم. دم،یبر گهید تونم،ینم خوام،ینم -

 و جواب بردیرا باال م شیهم صدا رضایعل دیس

 :دهدیم

 سر خونه و یاینم یگیم ،یخوایمن رو نم -

 رو بذارم بچه ام یاون وقت انتظار دار ات،یزندگ

 شت؟یپ



 شناسنامته؟! یاسمش تو ؟یچه حساب یرو

 !؟دیشییزا ؟یمادرش

 تمام. ست،یخبرها ن نیخانوم، از ا نه

 و یآخ! بد جور من را سوزاند رضا،یعل دیس آخ

 .یدیکش ادیبودنم را در صورتم فر ینامادر

 قلب مفلوکم! چارهیب آخ

 " رضای" عل

 .کندیمجبورم م خودش

 .رمیرا بگ میتصم نیکه ناگهان ا شودیباعث م خودش

 سماجتم یوقت کند،یم امدنیاصرار به ن نطوریا یوقت

 باشم! هشیعل یبه دنبال اهرم فشار دیبا دهست،یفایب

 خبر یاو نسبت به َمهد ینمانده که از وابستگ یکس

 باشد. نداشته

 آگاه یوابستگ نیا زانیمن، از م اندازه یبه  چکسیه و

 .ستین

 د،یایب انیبه م یاز مهد ییاگر حرف جدا دانمیم

 .شکندیدر هم م مقاومتش

 نیو انتظار دارم تمام کند ا کنمیرا بغل م یمهد



 را. یباز مسخره

 .کندینه، کامالا بر خالف انتظارم عمل م اما

 .شومیم یعصب شتریب

 انقدر شیموضوع برا نیا دنیفهم خواهمش،یم من

 است؟! سخت

 کردم،یکه اصرار به صلح نم خواستمشینم اگر

 !کردم؟یم

 نکهیبا وجود ا یحت زند،یَپ َسم م نطوریا نمیبیم نکهیا

 .کندیم امیرا ببرم، روان یمهد خواهمیم

 دارد. شیکه کالمم ن دانمیتلخ است، م زبانم

 چشم و یمرد ب کیسکوت کنم و مثل  توانمینم اما

 .کنمیعمل م اریتمام ع یرو

 که انگار در کنمیم فیرا پشت سر هم رد یجمالت

 .ده امیکردنش را ند یچندماه مادر نیا تمام

 .ته امبس شیهایداریشب ب یچشم رو انگار

 یرو یم که نام نامادرگفته بودخودم به او  یروز

 آتشش زدم. ینگذارد و امروز بدجور خودش

 .دهیرس نجایبه من و او که کارمان به ا لعنت



 هست، سینه ام قفسه یدر حال کنده شدن از درون  قلبم

 خودم را هم کر کرده. شیکوبشها یصدا

 که هست ینیاز ا شتریپسرم دلم را ر یه هایگر

 .کندیم

 و کندیدرشت و گردش اشک ُشره م یکنج چشمها از

 .خواهدیرا م انیلیکه ل دانمیم

 حاج خانه یدر آغوش دارمش، از  کهیمن درحال اما

 .میآیم رونیب ابوذر

 به کنمیو بعد تالش م بندمیکوتاه چشم م یلحظات

 بدهم. تمیر ده اممختل ش ینفسها

 امیکنار یصندل یو ساک را رو نمینشیم نیماش داخل

 را آرام کنم. یمهد کنمیم یو سع گذارمیم

 هیو آنقدر گر ردیگیرا نم ریش شیشه یکرده و  لج

 .شودیم حالیکه ب کندیم

 خانه نیو پشت در ا نیماش نیدر ا گرید یکم ترسمیم

 شوم و داخل بروم. مانیو پش بمانم

 نکهیاز ا شیکنم، پس پ یرانندگ توانمیهم نم یمهد با

 تا هرچه زودتر به خانه رمیگیشوم، اسنپ م مانیپش



 .بروم

 .گرددیبرم یاطر مهدبه خ دانمیم دانم،یم

 " انیلی" ل

 لرزشم شنوم،یشدن در را که م دهیبر هم کوب یصدا

 .شودیم دتریشد

 هوا تالش دنیبلع یو برا رودیم یاهیس میچشمها

 .کنمیم

 هیکه با گر نمیبیمامان را م مهبازمین یپلکها انیم از

 آب در دهانم یقطرها کندیو تالش م کشدیم غیج

 .زدیبر

 شدن است، اهیدرحال س میچشمها شیپ ایکه دن ینیح

 :شنومیرا م غشیج یصدا

 مادر چشمهاتو باز کن. انیلیزهرا، ل مه یفاط ای -

 دنیو د دنینفس کش یمن دست از تالش برا اما

 نیا خواهم،یاز خدا م یدیناام تیو با نها دارمیبرم

 من! یایباشد، آخر دن آخرش

** 

 که ده امو منگ ش جیگ یآنقدر کنم،یچشم باز م یوقت



 اطرافم نفهمم کجا طیبا توجه به مح یحت یچندلحظها

 .هستم

 گره خورده ییو لهراسب با ابروها هیبا گر مامان

 .کنندیم نگاهم

 سرم یو سرم باال دیسف یبه تخت و پرده چشمم

 .افتدیم

 صورتم مزاحمم شده. یرو یزیچ

 ست؟یچ یبرا گرید ژنیماسک اکس ،یلعنت

 :پرسدیو دلنگران م کندیم نیف نیف مامان

 یتو که من بدبختو نصفه جون کرد ؟یبهتر ؟یخوب -

 .دختر

 .کنمیرا باز و بسته م میپلکها فقط

 و دیآیجلوتر م یدو سه قدم نهیدست به س لهراسب

 :پرسدیم

 ؟یستیچرا مواظب خودت ن -

 بودم خونه ومدهیهمون موقع ن یمن اتفاق اگه

 .دهدیو کالفه سر تکان م خوردیرا م حرفش

 هم دست از انه اشو لحن دلسوز هیبا همان گر مامان



 :دیگویو م داردیو سرزنش برنم شماتت

 خودش و اعصاب یتا با زندگ خورهیم یحرص الک -

 کنه. یباز ما

 بهت یعصب له یحم گفتیچندسالته که دکتر م مگه

 داده؟ دست

 دختر من؟ یکم دار یچ اتیزندگ یتو

 دهیو قائله خواب یته بودهمون موقع با شوهرت رف اگر

 بود

 :دیگویحرفش م انیم لهراسب

 .ستیحرفها ن نیبس کن مامان، االن وقت ا -

 خودمون حالش که بهتر شیدو سه روز بمونه پ بذار

 !رهیم بشه،

 .زنمیبا بابا حرف م خودم

 خواهدیبه جمالش که م یبرادرم! گل تیهم از حما نیا

 از پدرم مهلت بخواهد! یسه روز دو

 گند بزنن به شانست دختر! " ان،یلی" ل میگویخودم م با

 و کشدیدندان م ریگوشت و پوست لبش را ز مامان

 :دیگویم



 خاکستر خواهرت لهراسب! رینشو ز شیآت -

 برداره، یدست از لجباز یکن حتشینص نکهیا یابه ج

 نجایا ادیپاشه ب دیبه س یزنگ بزن نکهیا یجا به

 :توپمیم تیو با حرص و عصبان کنمیباز م زبان

 د؟یکنیچرا درک نم نمش،یبب خوامینم اد،یب خوامینم -

 صورتم یماسک را از رو زنم،یم هیگر ریز

 یاعصاب خردکنجه ی یبه سرگ توجهیو ب دارمیبرم

 .کنمیو هق هق م نمینشیتخت م یدارم، رو که

 یکوفت یاون زندگ اد،یب خوامینم خوام،ینم ،ینم -

 .خوامینم رو،

 :خوردیحرص م مامان

 .ینطورینگو ا اد،یبه قرآن خدا قهرش م -

 :دیگویو م کندیم یکالفه نچ لهراسب

 بهش، فقط آروم زنمیباشه، من زنگ نم ان،یلیباشه ل -

 .باش

 .کنمیبه سرم م یاشارها

 خونه. میرو بکنن بر یلعنت نیا انیبگو ب -

 .خورهیبه هم م مارستانیاز ب حالم



 و با مامان در اتاق تنها رودیم رونیب لهراسب

 را از سر ریشتکرا یباز هم حرفها شوم،یم

 .شنومینم یزیچ گریاما د گرفته

 تمام شده. زهایچ یلیمن خ یبرا

 .دهیهم هنوز تمام نشدهباشد، قطعاا به مو رس اگر

 که از یو راه یزندگ نیدارم به تمام کردن ا من

 یبرا د،یگویو مامان م کنمیاشتباه بوده فکر م شیابتدا

 درست کنم ییکه قرار است به خانه برگردم، غذا شب

 عطر خوشش همسرم را رام کند. یبو که

 ده امش میرو شیپ یافکار خودم و اتفاقات احتمال غرق

 هم به لباس یاشارها شیحرفها انیکه م فهممیم اما

 !کندیکردن در تخت هم م یو دلبر دیجد خواب

 .دهیپر کش یمهد َیبرا دلم

 اگر قرار؟یب اینه؟ آرام است  ایخورده  ریش دانمینم

 چه؟ ردیدرد بگ دلش

 کند و تشیبخورد و درد اذ شیباد به گوشها اگر

 هالک هیرا گرم نکند، از گر شیگوشها رضایدعلیس

 .شودیم



 از تن کوچکش هست نگاه یکه خال میدستها به

 زنمیحالت ممکن خودم هق م نیچارهتریو با ب کنمیم

 .زمیریاشک م و

 " رضای" عل

 نیا یط نکهیطرف، ا کیو بد بودن حالم  تیعصبان

 خانه یبه  دنیحاج ابوذر تا رس خانه یکوتاه از  ریمس

 تمام گرید یشدم هم از طرف تیچهقدر اذ خودمان

 را گرفته. امیانرژ

 ،ده امکر یساکت کردن مهد یبرا یراه، هر تالش تمام

 بود. دهیفایب

 باال ه هادر تنم نمانده، از پل گریکه د یبا جان حاال

 .رومیم

 که کندیم هیگر یاست و طور شانه ام یپسرم رو سر

 .شودیآب م شیسنگ هم برا دل

 ریشمادیب یتولدش، دلم برا یابتدا یروزها آن

 کردم و شیجدا انیلیاما امروز که از ل سوختیم

 از آن زمان آتش شتریشده، ب قراریب نطوریا

 .ته امگرف



 برود. میمانده رمق از زانوها کم

 نکهیاز ا شیو پ کنمیاول توقف م طبقه یدر  پشت

 .کندیبزنم، مادر در را باز م زنگ

 و کندیکه معلوم است هول شده نگاهم م ییچشمها با

 و ردیگیرا م یدست سمتم دراز کرده و مهد فوراا

 :پرسدیم

 بچه؟! نیشده ا یچ -

 کرده که چشماش باد هیمرگم بده مگه چهقدر گر خدا

 !کرده؟

 تو چرا رنگ و نمیتو بب ایتو، ب ای! ببچه ام ادینم نفسش

 ده؟یانقدر پر روت

 کجاست؟! انیلیل

 کیهزار سوال دارد اما من از پاسخ دادن به  مادر

 هم عاجزم. انه اشد

 را شیکه الجرعه تا انتها دهدیآب به دستم م یوانیل

 .کشمیم سر

 آرام شود. یتا مهد کندیم تالش

 یو کمکم رو کندیرا قبول م رشیش شیشه ی یسخت به



 مادر در حال به خواب رفتن است. یپا

 .ده امدا هیتک واریو به د ته امنشس نیزم یرو

 کند و یقراریب نطوریا یمهد َنکهیتحمل ا هرچند

 سخت است اما به نظر خودم میهم آنطور، برا انیلیل

 !ده امکار را کر نیبهتر

 برگردد. شودیم مجبور

 شده که خصمانه نگاهم ییزهایهم انگار متوجه چ مادر

 :پرسدیو م کندیم

 ؟یدیچرا جواب نم -

 طفل معصوم دست تو نیکجاست؟ ا انیلیشده؟ ل یچ

 کرد؟یم کاریچ

 ؟شیشبک یخوایم

 :زنمیو آرام پچ م اندازمیم ریز نگاه

 باباش. خونه یرفته قهر  انیلیل -

 .امیگفت نم ا،یبهش گفتم ب یهرچ

 هم که یاطر مهدبه خ دونمیرو آوردم، م یمهد منم

 و گردهیبرم شده

 :دیگویلرزان م ییحرفم با صدا انیم



 دادم. ریشنگو رفت قهر، بگو با رفتارام فرا -

 ه؟یجنگ متیمگه غن ،یرو ازش جدا کرد بچه

 !یزندگ ،یعل هیزندگ

 مادرجان، من -

 :دیگویو م کوبدیم نیزم یدستش را رو کف

 نیخط، ا نیشده، ا ریکه د یایبه خودت م یروز -

 .نشون

 من گفتن بود. از

 .زدیریم یدلم ُهر ییکهویچرا اما  دانمینم

 " انیلی" ل

 به راه انداخته. ادیداد و فر بابا

 رمقیو ب شنومیاتاق م ته یرا از پشت در بس شیصدا

 .ده امدا هیتک واریبه د سر

 .زندیمامان را م یحرفها

 مردم و آبرو شودیم صه اشکه خال ییحرفها همان

 .دیلباس عروس و کفن سف و

 اگر حرف مفت بزنم و کشش بدهم و در بازار دیگویم

 ترک یکه تنها دختر حاج ابوذر وثوق فتدیمحله چو ب و



 را کرده، اسمم را از گیشو خانه و زند شوهر

 .زندیخط م مه اششناسنا

 .شومیو خودم هزار تکه م شکندیم دلم

 برگردم و از خواهمیاما نم تپدیم یمهد َیبرا قلبم

 ندارم! ییخانه جا نیهم، در ا ییسو

 که تمام نمیبیبخت برگشته م ره یآوا کیرا  خودم

 شده. رانیپشت سرش و یپلها

 است که نیا کشد،یم ادیکه از در سرم فر یسوال اما

 خودم مقصر بودم؟ ایآ

 خراب شده به گردن من یتمام آن پلها تیمسئول

 است؟

 اشتباه نبود؟ زیقدم اول، همه چ از

 کج است و که یآن خشت اول تیما حکا تیحکا

 نبود؟ رودیکج م ایتا ثر وارمانید

 م؟یبود گریکدیآدم  ما

 !میبه گمانم نبود دانم،ینم

 کوتاه فکر برگشت به آن خانه به سرم یلحظات یبرا

 شده و بهیغر میبرا یادیز رضایعل دیاما س. زندیم



 کردن هم یدر آنجا سپر گریشب د کیتصور  یحت

 را تجربه کنم. یحس خفگ شودیم باعث

 رونیرا با شمارش ب مینفسها کنمیتالش م یسخت به

 هر دم و بازدم یو آنقدر برا شومیاما موفق نم بدهم

 .چدیپیم میه هاکه درد در دند کشمیم عذاب

 و دهمیو محکم فشار م گذارمیهم م یرا رو میچشمها

 و در خودم مچاله خوابمیبه پهلو م نیزم یرو

 .شومیم

 :دیگویو م زندیمحکم به در م ربه یچند ض بابا

 کم هیتا  یمونیم نجایباشه، سه روز، اما فقط سه ا -

 .یخودت خلوت کن با

 اتیخونه و زندگ یکن زودتر دلت برا یسع یول

 !انیلیبشه ل تنگ

 دوست و یعمره ذره ذره آبرو جمع نکردم که جلو هی

 و انگشتنما بشم! زهیبر دشمن

 " رضای" عل

 و کندیرا در دستش مچاله م حیکه پدر تسب نمیبیم

 .دیگویم استغفرهللا



 تأسف به چپ و انه یبه نش یو سر شودیم ره امیخ

 را انمانیو ناگهان سکوت م دهدیتکان م راست

 :توپدیو م شکندیم

 ؟ینشست ید خب برا چ -

 .ارشیب ریبرو دست زنتو بگ پاشو

 :میگویو آرام م دزدمیم نگاه

 نداشت. دهیظهر رفتم، اصرار کردم، فا -

 :دیگویو م بردیرا باال م شیصدا

 به امون خدا؟ یولش کن یخوایم -

 به اون دختر طفل معصوم ،یکنیخودت رحم نم به

 به بچهات رحم کن. ،یکنینم رحم

 عادت داره. انیلیبچه به ل نیا

 داره خب، مادرشه. حقم

 یکن یآشت یو بخوا یتا تو دست بجنبون شهیم هالک

 .یعل

 .نمیپاشو بب پاشو،

بروم  ترسمیپدر را قبول دارم، اما م یه هاگفت همه ی

 و



 غرورم را مقابل پدر و برادرش خرد کند. نباریا

 برگردد؟ دیرفته، مگر خودش هم نبا خودش

 دارد، ندارد؟ یهم حد دنیکش ناز

 :دیگویکه پدر م دوباره

 گفتم پاشو برو، کشش نده. -

 و آورمیرا به زبان م گذردیکه در سرم م یفکر

 :میگویم

 مادر سخته اما به یبرا ینگه داشتن مهد دونمیم -

 دو سه روز بمونه بهتره. انیلیل نظرم

 :میگویمکث م با

 !گهیداره د یهم حد و اندازها دنیمنت کش -

 و ردیگیرا سمتم م رشیمادر است که شمش نباریا

 :دیگویم

 که آدم یزنیم یحرف هی! آخه چرا ؟یدیتو منت کش -

 :میگویحرفش م انیم

 مادر جان، احترام شما، واجبتر از واجبه. -

 خودم درستش کنم. دیرو بذار نباریا اما

 پر از درد و حرف است و رو سمت پدر کرده لبخندش



 :دیگویم و

 و هشه امگرگویج یمهد سوزه،یم انیلیدلم به حال ل -

 کالمم با هیندارم، وگرنه  ختنشویاشک ر دنید طاقت

 .زدمیحرف نم رضایدعلیس

 هنوز غد و لجباز شه،یچهل سالش م گه،یسال د چهار

 دندهست. هی و

 :دیگویم پدر

 گند بزنه به میبه حال خودش رهاش کن ترسمیم -

 !گیشزند

 شده! ینجوریچرا ا دونمینم

 :دیگویبه من با حرص م رو

 یچندماهه افتضاح شد گهیاما د یاخالق خوش نداشت -

 !پسر

 فقط در سکوت رم،یگیرا به دل نم شانیحرفها

 :دیگویکه مادر م میگویم ریبه خو شب ستمیایم

 که من نگهش دارم؟ یبچه رو آورد -

 شدم. ریپ گهیهامو کردم االنم د یبچه دار من

 بمونم. داریندارم، جون ندارم که شب ب توان



 با خودت ببرش باال. ریبگ

 یخال یاست که جا نیکار ا نیهدفش از ا دانمیم

 حس کنم. شتریرا ب انیلیل

 دارمیبرم نیزم یرا آرام از رو یو مهد شومیم خم

 داریب دهم،یتکانش م شیاز جا نکهیبه محض ا و

 .ردیگیرا از سر م هیو گر شودیم

 " انیلی" ل

 پدرم مهمان هستم. خانه یدو روز است که در  حاال

 انم تماس گرفته و هم حاجحاج خدو روز هم  نیا در

 .رحسنیم دیس

خانه که چرا به  اوردهاندین میکدامشان به رو چیه اما

 ی

 .ده امآم پدرم

 بابت درک و شعورشان از آن دو ممنون بودم شهیهم

 نیپدر و مادرش که به ا کنمیهستم و با خودم فکر م و

 نیهم آنگونه بود، پس ا ررضایام دیهستند و س یخوب

 رفته؟! یبه چه کس رضایعل دیس انیم

 پدرش را ندارد؟ یاز اخالق ها یذرها چرا



 سیهم من به آن قسمت از اخالقها دیشا دانم،ینم

 !کردمیکشفش م شتریب دیبا دی! شادمینرس

 .ته امخانه هستم پلک بر هم نگذاش نیکه در ا یشب از

 خوردیبچه در گوشم زنگ م یه یگر یشب صدا هر

 و دوزمیاتاق چشم م کیبا اضطراب به سقف تار و

 به دهیاز پلک زدن هم هراس دارم چه رس یحت

 .دنیخواب

 به خوردن غذا ندارم. یلیم

 هستم. نیزم یآدم رو نیتر فیبالتکل کنمیم احساس

 شود و به اصرار من را از یداخل اتاق م مامان

 :دیگویو م کندیتخت بلند م یرو

 هم که یناهار درست حساب ،یکه شام نخورد شبید -

 صبحونه بخور. ایبلند شو ب ،ینخورده بود قبلش

 لهراسب را هم با یمقاومت کنم اما صدا خواهمیم

 شنومیکه از آشپزخانه تا اتاق هست م یادیز فاصله

 :دیگویم که

 کمتر خودت رو لوس کن. گهید ایب -

 و لباسم را مرتب کشمیم ده امشانه نز یبه موها یدست



 .شومیو همراه مامان داخل آشپزخانه م کنمیم

 دتر به بازار رفته، کنار مامان و لهراسبزو بابا

 .نمینشیم

 مشغول هم حواسیو ب زمیریم یرا در چا شکر

 .شومیم زدنش

 را از یخور یو قاشق چا کندیدست دراز م لهراسب

 :دیگویو م ردیگیم دستم

 االن حل شده بود، یسنگ هم اگر توش انداخته بود -

 بخور. ریلقمه بگ هی

 کره و عسل را سمتم قمه یمامان ل اندازم،یباال م سر

 .رمیگیو ناچار از دستش م ردیگیم

 :پرسدیم لهراسب

 بهشون؟ یمامان زنگ زد -

 :دیگویو م کندیاشاره به من م مامان

 االن زنگ بزنم؟! تیوضع نیبا ا -

 :دیگویم

 هیکه  یکنیدست و اون دست م نیآخه شما انقدر ا -

 .دهیمرغ از قفس پر ینیبیم دفعه



 یم جا به جاآن دو  انیو نگاهم را م شومیم کنجکاو

 :پرسمیو م کنم

 ؟یزنگ بزن یخوایم یمامان به ک -

 مزاحم نیا دیمن چشه که شما هم با تیوضع مگه

 سرم؟! یتو دیبزن راهیرو راه و ب بودنم

 :دیگویو م زندیم یلبخند لهراسب

 و باهاشون یکیمامان خانم قرار بوده زنگ بزنه به  -

 چرا. دونمینم زنه،یکنه اما نم صحبت

 :پرسمیم

 لهراسب؟ یبه ک -

 برام باال نیمگه مامان خودش اصرار نداشت آست -

 دادم تیحاال که من بعد چند سال رضا بزنه؟

 .کنمیحرفش دوباره سوالم را تکرار م انیم

 زنگ بزنه؟ یبه ک -

 هست؟ یک طرف

 .کنندیسکوت م هردوشان

 که زدم درست یدرصد هم حدس کی یحت خواهمینم

 باشد



 :پرسمیتر م یبار عصب نیا

 !ه؟یک -

 :دیگویم لهراسب

 شوهرت، نگار خانوم. خاله یدختر  -

 .ده اماز کمان رها ش ریت کی مثل

 که هردوشان پر برمیرا باال م میچنان صدا ناگهان

 و کشمیم غیج باایو من تقر کنندینگاهم م تعجب

 :میگویم

 نهیآخرم ا ،یگشت ،ی! نگار؟! گشت؟ی! ک؟یچ -

 انتخابت؟

 که برادر من! یگند زد خب

 .کنمیبه مامان م رو

 ،یزنگ بزن ه هاتیبه اون عفر یمامان حق ندار -

 وگرنه

 حرفم انیتمام شود، لهراسب م له امجم نکهیاز ا شیپ

 :دیگویم یو عصب پردیم

 داره؟! یاصالا به تو چه ارتباط ؟یوگرنه چ -

 برود! نیباالتر از ا میندارد ابروها امکان



 سرم یتا سبز شدن دو شاخ رو یزیچ کنمیم احساس

 نمانده. یباق

 و دهمیناباور سرم را تکان م خندم،یم یعصب

 :میگویم

 لهراسب! یکه خودت شهیباورم نم ،یوا یوا -

 نی! ایبش ینبود چشم بسته خاطرخواه کس یکه آدم تو

 شناسمیو مامانش رو من م نگار

 :دیگویحرص م با

 .انیلیل نییپا اریصدات رو ب -

 ؟یکنیم فیتکل نییمن تع یتا حاال تو برا یک از

 کم داره که تو یچ ،یبا اون همه نجابت و خانوم دختر

 !؟یزنیدرموردش حرف م ینطوریا

 و مقاومت زندیحلقه م میچرا اشک در چشمها دانمینم

 شودیسخت م میحد برا نیبرابر نشکستن بغضم تا ا در

 :میگویلرزان م ییبا صدا و

 فیتکل نییتو تع یمن برا ،یگیآره راست م -

 !ییکار رو بکنه، تو نیهم قرار باشه ا یکس کنم،ینم

 ،یریبگ میمن تصم یجاها به جا یلیخ یحق دار تو



 !یبرادر ،یچرا؟ چون مرد یدونیم

 .رمیخفهخون بگ دیمن با اما

 بدتر از خودشه، نه اشن ست،وحشیدختره  گمیم دارم

 شد کنه،یچادر سرش م هیحفظ ظاهر  یچون برا حاال

 سه؟یو قد بینج

 :دیگویم مامان

 تهمت نزن دختر! -

 :میگویشده م یحرص

 مامانش روز یدیتهمت کدومه مامان؟ خودت ند -

 بهم؟ دیپر یورچه ط امرزینرگس خداب چهام

 :دیگویکرده و م ینچ مامان

 نه،یخب عزادار دخترش بود، داغ اوالد سنگ -

 دلش ده،یاز دست داده، تو رو جاش د وشه اشگرگویج

 گرفته. شیآت

 .دهمیم رونینفسم را ب سخت

 حق ،یگیدردش بود مامان، آره، راست هم م هی نیا -

 داره. هم

 دیبود که چرا س نیمادر و دختر دردشون ا نیا اما



 رو عقد نکرده؟ چرا من رو نگار

 :زندیداد م لهراسب

 وانهید ،یشکاک شد ان،یلیل یکرد دایتو مشکل پ -

 !یشد

 که شوهر و کردیمغزت سالم بود و کار م اگر

 !نجایا یایب یپاش یکردیرو ول نم اتیزندگ

 !فیکه بشن اَخ و پ ناستینوبت ا دیبعد از س حاال

 تا ستدیایکه م ینیو لهراسب ح ماندیم مهبازین دهانم

 :دیگویآشپزخانه خارج شود رو به مامان م از

 امروز زنگ بزن. نیمامان لطفاا هم -

 و دهدیتکان م میبرا دواریرا تهد اره اشانگشت اش و

 :دیگویبه من م خطاب

 خودت باش. خونه ی! ینباش نجایشب که برگشتم ا -

 گمیخودمم هم م ،یکردم که بمون یبابا رو راض خودم

 به سالمت بلکه عقلت برگرده سرجاش کمتر پشت برو

 !یدختر مردم حرف بزن سر

 " رضای" عل

 است. انیلیاطر لبه خ ریشقرایحد از ب نیا دانمیم



 .ته امهم نگذاش یشب است پلک هم رو دو

 و روزها هم در هجره. ده امبو داریکه ب شبها

 که از من هم شیو به چشمها دارمیرا برم لشیوسا

 :زنمیو لب م کنمینگاه م رسدیبه نظر م ارتریهوش

 من یذاریچرا نم ،یپدرسوخته، تو خواب ندار -

 بخوابم؟

 شیکه دلم برا ندیچیو لب ورم لرزدیم انه اشچ

 .ردیمیم

 !کندیدر را باز نم یکس زنمیدر م هرچه

 حواسم اورم،یب رونیب بمیرا از ج یگوش نکهیاز ا شیپ

 .رودیم ستیجاکفش یکه رو یکوچک ادداشتی سمت

 مادر است که نوشته: دستخط

 رو خودت نگهدار، اگر هم یمهد َ،ییجا رمیمن م -

 خونه. ارشیبرو زنت رو ب سختته،

 .کشمیم یدر پ یو چند نفس پ بندمیم چشم

 است. انیلیدادن من و ل یکار آشت نیهدفش از ا قاایدق

 کنم،یمکث م انیلینام ل یرو کنم،یرا باز م یگوش قفل

 اگر ایپاسخم را ندهد و  ترسمیدارم و دو دلم، م دیترد



 خمی ینه گفتن سفت و سخت سنگ رو کیبدهد، با  هم

 .بکند

 خاله هم مادربزرگش میگویلحظه با خودم م کی در

 روز را به او بسپارمش. کی گر،ید است

 .رمیگیرا م شماره اششدنم،  مانیاز پش قبل

 :میگویم یکوتاه یو پس از احوالپرس دهدیم جواب

 امروز من شهیزحمت داشتم براتون، م هیخاله،  -

مهد  د؟یخونتون مراقبش باش ارمیرو ب یََ

 :دهدیو بعد جواب م کندیسکوت م یلخت

 چرا نشه؟ دجان،یآره س -

 ستن؟یزنت ن ایمگه مادرت  فقط،

 بدهم. یچه پاسخ دانمینم

 .رضایدعلیالو، س -

 :زنمیم لب

 هم انیلیهستن، ل ییمادر جا -

 .خورمیرا م حرفم

 ست؟ین ؟یچ انیلیل -

 :زنمیم لب



 رو؟ یمهد ارمیب ست،ینه ن -

 :دیگویم

 !امیمن م ارش،ینه، ن -

 را یو چه من مهد دیایندارد، چه او ب ینظرم فرق به

 تا گردمیو دوباره به خانه برم کنمیپس تشکر م ببرم،

 برسد. خاله

 " انیلی" ل

 از چمدان را، ختهیر رونیهق هق چند دست لباس ب با

 .چپانمیدر آن م تیحرص و با عصبان پر

 به چهارچوب در اتاق زده و پرغصه هیتک مامان

 :دیگویم

 کردنت هیگر گهید ،یخب مادر، تو که قرار بود بر -

 ه؟یچ یبرا

 که دلم تا چه حد از داندیفقط خدا م چرخم،یم سمتش

 نبودنشان گرفته. یحام

 :میگویم

 اومدم یبرم، از سر ناچار دمیآره، قرار بود بفرست -

 چون آقاپسرتون رمیم یاالن هم دارم از ناچار نجا،یا



 .دنیصالح د نطوریا

 خونه خرابکن ره یرو در مورد اون دخت قتیحق چون

 .گفتم

 دیخوایکه م ینداره، به هرکس یبه من ربط اصالا

 .دیکن یو ازش خواستگار دیبزن زنگ

 امیزندگ یتو یهر اتفاق دیبدون یمامان، ول رمیم من

 .دیشما هم مسئولش هست فتهیب

 !دینیکه من رو بب دیانتظار نداشته باش گهید یول رمیم

 .کندیو پرسوال نگاهم م مشکوک

 در سرم چرخ یخوب یو فکرها ده امیو بر خسته

 .خوردینم

 و بدون نگاه کردن به خودم در پوشمیرا م میلباسها

 .اندازمیسرم م یحوصله رو یشال را ب نه،ییآ

 هم سلول به طیشرا نیدر ا یحت یبغل کردن مهد فکر

 اما تصور برگشتن به آن دهدیتنم را قلقلک م سلول

 با قهر و میو گذراندن روز و شبها خزدهی خانه ی

 .ردیجانم را بگ تواندیم ییاعتنایو ب دعوا



اندازه، پر از تناقضم، چه در مغزم و  نیبه هم قاایدق

 چه

 قلبم. در

 .رمیگیو اسنپ م کشمیرا دنبال خودم م چمدان

 جز بازگشت ندارم، دارم؟ یچارها

 و کنمیم یخداحافظ کندیم هیاز مامان که گر آرام

 .شومیکوچه م وارد

 نیماش دنیو منتظر رس کنمیرا پاک م میاشکها

 .مانمیم

 " رضای" عل

 یبودن هر کار جهینتیو ب یراه بردن مهد کسرهی از

 .ده امو عاجز ش یساکت کردنش عاص یبرا

 .ده امخاله مان دنیانتظار رس به

 به یآنکه نگاه یو ب شودیزده م فونیزنگ آ باالخره

 .دهمیدکمه را فشار م ندازمیب توریمان

 سالم میبگو خواهمیو تا م کنمیرا باز م یورود در

 صورتش یلبخند بزرگ رو کینگار را با  خاله،

 :دیگویکه م نمیبیخودم م مقابل



 سالم پسرخاله، مامان کار داشت من رو فرستاد، -

 داخل؟ امیهست ب اجازه

 با خودش کرده که یکه چه فکر شومیم یخاله شاک از

 بردم؟یرا آنجا م یرا فرستاده، بهتر نبود من مهد او

 ست؟ینه؟ زشت ن میبگو توانمیحاال مثالا م اما

 به ه شاناطر حرف من از خانبه خهرحال االن  به

 آمده. نجایا

 :زنمیو لب م رومیمقابل در کنار م از

 .دییبفرما کنم،یخواهش م -

 دارم که یدو قرار کار اندازم،یبه ساعت م ینگاه

 .ده امکر رید دنیرس یاالن هم برا نیهم

 :میگویو م رمیگیرا سمتش م یمهد فوراا

 هر دو ساعت رشیش میلطفاا، تا دیمراقبش باش -

 بشه اجتونیهم که ممکنه احت یلیوسا بقیه ی کباره،ی

 ساکشه. نیهم یتو

 :دیگویکه م رومیدر م سمت

 پسرخاله؟ گهید دیایناهار درست کنم م -

 سمتش بچرخم نکهیو بدون ا کندیمعذبم م لحنش



 :میگویم

 .گردمینه ممنون، من شب برم -

 :دیگویو م دیآیسرم م پشت

 پسرخاله، حتماا دیمواظب خودتون باش ش،یپ ریخ -

 .دیبذار صدقه

 که ه هاو از پل دهمینم یجواب کنم،یرا به پا م میکفشها

 یلحظها یبرا دیشبع له یبا جم شومیم ریسراز

 :دیگویکه م کنمیم توقف

 چند دونمیمن نم د،یکم به خودتون برس هیتو رو خدا  -

 اما رنگ و دیکنیم یبچهدار دیدار ییکه تنها وقته

 چشمهاتون گود شده! ریو ز دهیپر یحساب روتون

 :دیگویآرامتر م ییو با صدا کندیو من م من

 گرفتم شی! آتختیدلم ر ییهوی دمتونیدا دبه خ -

 دیچرا شما با رضا،یدعلیس

 فرصت استفاده نیو از ا زندیم هیگر ریبلند ز یمهد

 :میگویو م کنمیم

 .دیداخل و آرومش کن دشیببر شمیممنون م -

 راهپله سرده. یتو



 :میگویو م اندازمیهم سمتش م یمنگاهین

 اطربه خ رهیگیدلش درد م دیبغلش کرد یاونطور -

 .کنهیم هیگر نیهم

 نییباز هم حرف بزند که بدون تعلل پا خواهدیم انگار

 .رومیم

 خانه یبه کار ریحتماا د نکهیهم بابت ا امیعصبان هم

 مضطربم. رسمیم یفرشباف

 پرسه انیلیل یهم دائم حوال ته امفکر آشف انیم نیا در

 تواندیکه نگار م ستمیهم مطمئن ن یو از طرف زندیم

 نه. ای دیایبرب یپس نگهداشتن مهد از

 مواقع که مغزم از شدت هجوم افکار مختلف نطوریا

 دور یدوست دارم زمان را رو ست،یحال فروپاش در

 بگذارم که بگذرد، فقط بگذرد. تند

 " انیلی" ل

 و با خودم فکر ده امچسبان نیماش شیشه یرا به  سرم

 روزها، چهقدر قابل نیا انیلیل نیحالتم، ا نیکه ا کنمیم

 شده. رقت انگیزو  ترحم

 نتریدلم سنگ یغم رو چد،یپیکه داخل کوچه م نیماش



 با او توانمیهست، م یندارد، َمهد یبیاما ع شودیم

 و یکسیب یشب و روزها یاهیببخشم به س رنگ

 .امییتنها

 درست از کنارمان و از جهت رضایدعلیس نیماش

 .رودیم رونیو از کوچه ب شودیرد م مخالف

 است، معموالا ریرفتن به هجره د یساعت برا نیا

 .رودیم نهایاز ا زودتر

 دارد که یاصالا به من چه ارتباط اندازم،یباال م شانه

 ر؟ید ای رودیم زود

 و چمدانم شودیم ادهیراننده پ کنم،یرا حساب م هیکرا

 .آوردیم رونیاز صندوق عقب ب را

 آن روز موقع نکهیا یادآوریو با  رومیدر م پشت

 طبقه ی، زنگ ته امرا برنداش میدهایاز خانه کل خروج

 .دهمیرا فشار م اول

 .شودیاما در باز نم مانمیم منتظر

 باال رفته. طبقه یحاج خانم  دیشا میگویخودم م با

 انگار حدسم درست زنم،یخودمان را م خانه ی زنگ

 .شومیو داخل م شودیکه در باز م است



 که حس ده امبو یمدت تحت فشار عصب نیدر ا آنقدر

 یدچار گرفتگ داایعضالت کتف و گردنم شد کنمیم

 سخت است. یکم ه هاو باال بردن چمدان از پل شده

 باال یبرا رضایعل دیبعداا از س خواهمیچون نم اما

 که یچمدانم درخواست کمک بکنم، به هر سخت آوردن

 .برمیخودم آن را تا باال م هست

 به نفس نفس یحساب ستم،یایم یهر پاگرد کم در

 .ده امافتا

 شیو دلم برا شنومیرا م یمهد َیه یگر یصدا

 .لرزدیم

 باز است. مهیخانه ن در

 :زنمیم صدا

 حاج خانوم. -

 .دهدیرا نم جوابم

 .کنمیرا باز م میبوتها پیو ز شومیم خم

 شک میلحظه به چشمها کی یو برا شومیم داخل

 .کنمیم

 کند؟یچه کار م نجایاست؟ نگار است! ا نگار



 من چرا تن اوست؟! لباسخواب

 !کنمیفکر نم ؟ده امزن

 شود،یکه حالم بد م کندیبا لبخند نگاهم م یطور

 که ناخواسته ادیکننده و چندش است، آنقدر ز مشمئز

 .زنمیم عق

 یشتریو لبخندش عمق ب پردیباال م شیابروها

 .ردیگیم

 یبرا یتالش کند،یم هیاو گر فیدر آغوش کث پسرکم

 .کندیکردنش نم ساکت

 قهیپنج شش دق اندازه یبه  هیپنج شش ثان نینظرم ا به

 .ردیتا زبانم از مغزم فرمان بگ کشدیم طول

 را ره امانگشت اشا آورم،یلرزانم را باال م دست

 که از قعر یشدها فیضع یو با صدا رمیگیم سمتش

 :میگویم دیآیم رونیب چاه

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو، تو ا -

 !کنه؟یم کاریچ ،یتن تو، چ یمن، تو لباس شخصی

 که منفور تر نشانش یلبش را با حفظ همان لبخند کنج

 :دیگویو م ردیگیگاز م دهدیم



 !زم؟یعز ستیمعلوم ن -

 نیتمام ا یرو اورم،یباال ب خواهدیفقط دلم م من

 عق بزنم و بعد بروم. یزندگ

 تا مانع سقوطم شود. رمیگیدر م لبه یرا به  دستم

 یبا تکها میدختر که برا نیا یطانیش یچشمها شیپ تا

 ندارد زانو خم نکنم. یتفاوت نجاست

 و داد به راه انداختن غیجلوتر رفتن و ج یبرا یلیدل

 .نمیبینم

 .نمیبیخوار کردن خودم نم یبرا یلیدل

 که ییرضایعل یچاک بدهم؟ برا نهیس یچه کس یبرا

 !رفت؟یاز حد معمول به سرکارش م رترید دمشید

 رفتنش هم کامالا مشخص ریکه علت د نمیبیم حاال

 !بود

 هرلحظه تنگتر و عضالتم هرلحظه ُشلتر نفسم

 .شودیم

 شیپ یاهیغلبه کرده، االن است که س ده امبه مع تهوع

 خواهم،یکه م یزیچ نیشود و آخر شتریب شیچشمها

 او هیدر صورت کر یروزیاست که رد و نشان پ نیا



 شود. دهید نیاز ا شیب

 :زنمیم لب

 آروم کن. بچه رو درست -

 :دیگویم

 تا حاال یدخالت نکن گلم، خودم بلدم، از ک -

 هم دلسوز شدن؟ هاینامادر

 .ردیگیآتش م شه امجگرگو یو دلم برا خندمیم تلخ

 و خدا خدا میتا چند جمله بگو کنمیرا جمع م میقوا تمام

 که از حال نروم. کنمیم

 انقدر که حالم از خودم به ،یریمتاسفم که انقدر حق -

 !زنمیبخوره که دارم باهات حرف م هم

 :دیگویبا اشاره به لباس در تنش م ربطیب

 نه؟ دوستش داشت! ده،یس عالقه یاما رنگ مورد  -

 :شودیصدا دار م پوزخندم

 .دمیفهمیزودتر م دینه؟! با نه،یشغلت ا -

 ؟یریگیچند م یشب

 .یهم نداره، مشخصه ارزون یکه فرق هرچند

 هم شتریب هیثان کی یبرا یحت نجایا مانم،ینم گرید



 .ستیماندن ن یجا

 تنفس وجود ندارد. یبرا یژنیاکس نجایا

 از خودم و یکه حت نخانه،ینه فقط از ا توانستمیم اگر

 .کردمیکه دارم هم، فرار م یشوم سرنوشت

 .تپدیم میقلبم در گوشها انگار

 ور چمدان به دست از آن ساختمانچه ط فهممینم

 را رد ابانیور کوچه و خچه ط فهممینم م،یآیم رونیب

 !رسم؟یم نجایور به اچه ط فهممینم یحت کنم،یم

 هنوز کشم،یو هنوز نفس م ده امستایاتوبان ا کنار

 است. بیعج نیو ا ده امزن

 یبه تحمل درد و سخت یادیکه انسان دارد ز یجان

 است. مقاوم

 آسفالت سرد یو رو خورمیسر م لیگارد ر کنار

 .نمینشیم

 نجایبه ا امیفکر کنم چه شد که کار زندگ خواهمینم

 .ته اماز فکر کردن خس د،یرس

 نیو تمام ا اورمیب رونیمغزم را از سرم ب شدیم کاش

 عاشق شدنم تا به یاز همان ابتدا ر،یدو سال اخ یکی



 االن را، پاک کنم و بعد دوباره نیدرست هم االن،

 برگردانمش. شیسرجا

 نه! ختن،یر یبرا یدارم اما اشک بغض

 خودم یاما به سخت رودیم یاهیس میهم چشمها هنوز

 تا از حال نروم. ده امکنترل کر را

 دیسخت شده، شا یادیز دنیروزها نفس کش نیا

 یدرد رو یادینه، من ز ایهواست!  یآلودگ اطربه خ

 هر آن کنمیکه با هر دم و بازدم حس م ته امگذاش درد

 بشکند؟! میه هااست دند ممکن

 !گذاردینشود، پا کج م نیکه اگر تأم گفته بود

 روزها را هم نیا دیکردم، با یزمان که دور آن

 مقصر من بودم؟ یعنی دم؟یدیم

 خودم بودم؟ انه امبه خ تهیعفر کی یباز شدن پا مقصر

 بودم چون او هشدارش را داده بود؟ مقصر

 !افتدیبه گردن زنها م زیهمه چ شهیهم

 که تو چارهیجنس ب نیکوتاه تر از ا یوارید انگار

 !ستین خورد،یم یسر

 متنفرم. کنمیخودم به خودم ترحم م نکهیاز ا یحت



 طعم ذاللت نطوریمثل من ا ،یروز ،ینکند کس خدا

 بچشد. را

 و سرد یحس کند پشتش خال ،یدختر ،ینکند زن خدا

 است. پناهیحس کند آواره و ب است،

 روحم رو به زوال رود،یم لیذره ذره تحل جسمم

 روزها نیزودتر ا کنمیو فقط آرزو م کندیم پرواز

 .بگذرد

 ؟ته امنشس نجایگذشته ا چهقدر

 شده و یگذشته که آسمان نارنج یآنقدر نکهیا مثل

 .شودیم کیتراف کمکم

 رسوخ کرده، میکه به استخوانها ییشدت سرما از

 خشک شده. دستم

 کرده. دنیهم نمنم شروع به بار باران

 نمانده یباق میبرا یاما کس ده امبا خودم فکر کر یادیز

 به سر یبه او پناه ببرم تا بعد خاک یبتوانم مدت که

 نفر. کیجز  زمیبر امیزندگ

 و منتظر پاسخش ندینشیم رجینام ا یرو انگشتم

 .مانمیم



 بوق پاسخم را نیاما با آخر شومیم دیدارم ناام گرید

 .دهدیم

 نیزنگ به ا هی یچه عجب! افتخار داد ،یلیه لبه ب -

 .یزد اتییدا

 ؟یکنیچه م ؟ییخبرا؟ کجا چه

 افتاده از آب باز و بسته رونیب یمثل ماه دهانم

 .شودیم

 ؟یپشت خط ان،یلیالو، ل -

 .کنمیزبان باز م باالخره

 یتونیم ،ییمن، دا ،ییدا -

 :پرسدیم ینگران با

 ؟ییافتاده؟ کجا یاتفاق ان؟یلیل یخوب -

 که خوب ینباریآخر دیآینم ادمیاصالا  ستم،ین خوب

 .شودیم یمربوط به چه زمان بودم

 کنم و فیتا کلمات را پشت سر هم رد کنمیم جان

 :میبگو

 نگو، من، من بهت زنگ زدم. یبه کس -

 دنبالم؟ یایم ،ییدا



 :دیگویو م شودیم شتریب شیدر صدا شیتشو

 نه؟ ایشده  یچ یگیم ،یلینصفه عمر شدم ل -

 :لرزدیم میصدا

 .گمیم ا،ینترس، ب ست،ین یزیچ -

 :دیگویم فوراا

 بفرست اومدم. شنیتو لوک ،یاک یاک -

 یحساب توانمیم دنشیو تا رس کنمیرا ارسال م شنیلوک

 بدوزم که حالشان چندان بهتر از من ییبه ابرها چشم

 شوم. سیو خ ستین

 یشده که صدا کیگذشته و هوا کامالا تار یساعت کی

 که چند متر جلوتر ینیماش یشدن چرخها دنیکش

 .کندیتوجهم را جلب م ستد،یایم

 را گرفته. دمید شیاما چراغها چرخانمیسمتش م رو

 :دیگویاست که هول شده م رجیا دود،یسمتم م یمرد

 ؟یکنیم کاریچ تیوضع نیبا ا نجا،یدختر تو ا -

 یتنم را رو ینیو تمام سنگ اندازدیم میبازو ریز دست

 .اندازمیم او

 :دیگویم یعصب



 ؟یسیو خ خیالمصب چرا انقدر  -

 :زنمیپچ م تنها

 چمدونم -

 :دیگویو م بردمیم نیماش سمت

 .ارمشیسوار شو م -

 را مثل ده امگردن خشک ش کند،یباز م میرا برا در

 :میگویو م چرخانمیسمتش م ربات

 .یصندل شهیم سیخ -

 کرده، سیکه باران تمام سر و صورتش را خ یحال در

 :دیگویم یو حرص کندیاخم نگاهم م با

 به جهنم، سوار شو. -

 چمدانم را کند،یم میتنظ میرا رو یو بخار نمینشیم

 .ندینشیو بعد پشت فرمان م آوردیم

 :پرسدیو فقط م دینگو یزیفعالا چ کنمیخدا م خدا

 ازت خبر نداره، درسته؟ یکس -

 :زنمیلب م خفه

 هم که داشتهباشه. خوامینه، نداره، نم -

 " رضای" عل



 .اندازمیبه ساعت م ینگاه

 سرم شلوغ بوده که متوجه گذر زمان نشدم. آنقدر

 هشت شب شد. یچه زمان دمینفهم اصالا

 یتا فشار نگهداشتن مهد زده بود رونیاز خانه ب مادر

 امدهیحس کنم و پدر هم امروز را به هجره ن شتریب را

 کتنهیکند که  امیبدهد و حال امیاحتماالا گوشمال تا

 .میایخودم برب یو کارها یاز پس بچهدار توانمینم

در راه برگشت  یهم شدهاند، حاال که با خستگ موفق

 به

 .ستیخال انیلیپشتم بدون ل کنمیاحساس م ،انه امخ

 ست،یبرگردم در خانه ن یباز هم وقت نکهیفکر به ا با

 به جانم ایدن یهایو انگار تمام خستگ شومیم کالفه

 .ندینشیم

 دوست دارم، حاال که فکر یخاص کطوریرا  بودنش

 !رشیاخ یبا وجود آن حالتها یحت کنمیم

 زهایچ یلیرا کنار بگذارد، برگردد، تا خ یلجباز کاش

 .میبا هم و از نو بساز را

 رمیدوش که بگ رم،یبگ لیرا از نگار تحو یمهد بروم،



 به یرا راض انیلیتا ل زنمیهم به حاج ابوذر م یزنگ

 در خانه باشد، هرچند گریکند و امشب را د برگشت

 و با فاصله، اما باشد. دور

 ست،ین نگیپدر هنوز در پارک نیاست که ماش بیعج

 هم که تماس گرفتم نگفتند کجا رفتند. یدو بار یکی

 یناآرام مهد یه هایگر یو صدا رومیباال م ه هاپل از

 .شودیواضحتر م میبرا

 :میگویو از پشت در م زنمیم زنگ

 نگار خانوم، منم. اهللا،ی -

 :دیگویشده م هول

 .دیس دیچندلحظه صبر کن یول دیببخش -

 .کندیم شیر شتریدلم را ب یمهد یه هایگر

 تا در را باز کند. کشدیطول م یقهایسه دق دو

 :دیگویو م میکنیم یکوتاه یاحوالپرس

 با اجازه. گهیشما، من برم د لیتحو یمهد -

 است را نیزم یکه رو یو مهد شومیم خم

 ! صورتش سرخ شده وکندیم هیگر بیعج دارم،یبرم

 .چدیپیتحت فشار است که به خودش م یآنقدر انگار



 یادیز کنمیو حس م رودیهم فوراا سمت در م نگار

 :دیگویاست که دوباره م هول

 با اجازه. رمیم گهیمن د -

 :میگویرا آرام کنم م یک تالش دارم مهد نطوریهم

 ساعت تنها؟ برسونمتون؟ نیا -

 :زندیم لب

 .رسهیاسنپ گرفتم، االن م ،ینه نه مرس -

 ممنون. یباشه مرس -

 و چرخدیاز خروجش از در م شیآخر پ ظه یلح

 :دیگویم

 نهیا یبرا یه اشهم دادم، فکر کنم گر یمهد َیغذا -

 که

 .ادیم خوابش

 منظورش از غذا فهممیاما نم دهمیتکان م سر

 !ست؟یچ

مهد  رد. َخویم ریکه اکثر اوقات را ش یََ

 .شومیداخل آشپزخانه م رود،یم رونیب یوقت

 اجاق گاز یرو یشده در ظرف کوچک کسیم ییغذا



 سوپ است. مش،یبویم است،

 و من متوجه دادهیغذا به او م نیهم از ا انیلیل دیشا

 !مشده بودن

 .اندازمیباال م یشانها

 سرش را عقب چد،یپیناآرام است، به خودش م یمهد

 خواهدیو انگار م آوردیو به خودش فشار م دهدیم

 بزند. زور

 مرطوب یو صورتش را کم کنمیآب را باز م ریش

 :میگویو م کنمیم

 شده آخه؟ یجانم بابا؟ عمر بابا، چ -

 تر از آن است که بخواهد با ناز و قراریکوچکم ب طفل

 آرام شود. نوازش

 آن ش،یداروها انیدلدرد دارد، از م دیشا کنمیم فکر

 رغمیو عل دارمینفخ است را برم یکه برا یکی

 .زمیریو لجاجتش با قطره چکان در دهانش م مخالفت

 یخال نتیکاب یرو مه اشو ه خوردیبه دارو م دستم

 و قدم از قدم فرستمیبه خودم م یلعنت شود،یم

 که آوردیباال م یطور یناگهان مهد ،ته امبرنداش



 .کنمیشده فقط نگاهش م شوکه

 و ریش بیبه ترک هیشب یزیچ ینیاز دهان و ب همزمان

 !دهدیم رونیکه نگار به او خورانده را ب یسوپ آن

 از آشپزخانه به گند یکه تمام لباس من و بخش نیا

 به جانم چنگ یوحشت زمان ست،یمهم ن شودیم دهیکش

 و رودیم ینفس مهد یهایچند ثان یکه برا اندازدیم

 !شودیکبود م صورتش

 کوبمیو پشت سر هم به کمرش م میگویم نیحس ای بلند

 و شودیتمام تنم ُشل م کشد،یکه م یبا نفس ییکهوی و

 .زنمیزانو م نیزم یرو

 میدستها یکه تمام تن کوچکش رو دهیهم ترس خودش

 و با دو چشم کندیم هیلرزان گر یو با چانها لرزدیم

 .کندیو درشت مظلومش به من نگاه م گرد

 لحظات نیو آنقدر در ا چسبانمشیم سینه ام قفسه ی به

 که از بغض ده امو مستأصل و وحشتزده ش درمانده

 خجالتزده نباشم. میشدن چشمها سیو خ کردن

 :کنمیم زمزمه

 پسرم. رهیمیم ییکه بابا یآخه اگه تو نباش -



 هم آرامتر و شیه هایشده، گر دهیو رنگ پر حالیب

 است. رمقیب

 و فوراا گذارمشیتخت م یرو روم،یاتاق م سمت

 .کنمیم ضیرا تعو ده امش فیکث یلباسها

 قرارش ریو در کر چمیپیم ییپتو انیرا هم م او

 .دهمیم

 مارستانیامشب به ب نیهم دیبا شود،ینم نطوریا

 شود. یبررس تشیببرمش تا وضع کودکان

 زنگ امیبروم که گوش رونیاز در ب خواهمیم

 .خوردیم

 خانم! ایاست، لع انیلیل مادر

 را هم در دهانش یمبل و پستانک مهد یرا رو ریکر

 .کندیاما مقاومت م گذارمیم

 :دیگویم یپس از احوالپرس کنم،یرا برقرار م تماس

 یشما هم جا پرسم،یتو رو خدا که م دیببخش -

 د؟یبا هم آقا س گهید دیخوب لهراسب،

 .شومیمنظورش نم متوجه

 :پرسمیو م پردیباال م میابروها



 !؟یبا َمهد ؟یمن متوجه نشدم، با ک د،یببخش -

 .خنددیم آرام

 شیپ یمشکل گهید د؟یخوب ان،یلیبا ل د،ینه آقا س -

 ومد؟ین

 من از ظهر تاحاال چندبار زنگ زدم به راستش

 خاموش بود. یعنیجواب نداد،  ،شیشگو

 البد دلخوره به خونه هم زنگ نزدم، فکر کردم گفتم

 تلفنو میس شهیمثل هم انیلیخواب باشه، ل یمهد دیشا

 شد که گفتم به نیا اوردیاز برق، دلم طاقت ن بکشه

 اوضاع و احوالتون خوبه؟ نمیزنگ بزنم، بب خودتون

 برگشته خونه انیلیل گهیکه د حاال

 :میگویحرفش م انیو م شومیم جتریگ مه اشهر کل با

 !اخانوم؟یبرگشته خونه لع یک انیلیل -

 جا خورده یو بعد انگار که کم کندیم یهم مکث او

 :دیگویم باشد

 .رمیچمدون جمع کرد گفت م گه،یقبل از ظهر د -

 زحمت؟ یبهش ب دیدیرو م یگوش

 میه هادند یال به الرا از معده تا  یدیو درد شد سوزش



 کنمیم یاما سع ده امش یعصب کنم،یم احساس

 :میگویرا در لحنم نشان ندهم که م تمیعصبان

 به من هم ومده،یخونه ن انیلی! لاخانومیلع ستیخونه ن -

 نزده. زنگ

 !فهممیاز حرفهاتون نم یزیاصالا چ من

 یجیاما اصرار دارم که خودم را به گ فهممیم درواقع

 !بزنم

 که مشخص ییکلمات او و صدا انیدر م ینگران حاال

 تعمداا آرامش کرده تا احتماالا همسر و پسرش است

 :دیگویکه م داستینشوند هم پ یزیچ

 خونه، من گردهیگفت برم انیلیل رضا،یعل دیآقاس -

 زدم خاموش بود، گفتم البد دلخوره ازم، حاال زنگ

 خب پس کجاست؟! ست،یخونه ن دیگیم شما

 مادر همسرم، یپسرم و حرفها یه هایاز گر کالفه

 بکوبم. واریدارم سرم را محکم به د دوست

 شوندیکوتاه و منقطع م مینفسها کنم،یرا مشت م دستم

 :زنمیپچ م و

 شما بوده، قبل از ظهر از اونجا اومده خونه ی انیلیل -



 نگفته، اونوقت شما تازه یزیبه من چ یکس رون،یب

 !د؟یگیبهم م دیوقت شب دار نیا االن

 :دیگویو وحشتزده م ناراحت

 م؟ده بودمگه کف دست بو کر گفتم؟یم یآخه من چ -

 کجاست؟ انیلیل االن

 و پرسدیرا م نیا قهیدق کی نیبار است که در ا نیدوم

 امیندارد که متوجه لحن عصبان یتیاهم میبرا گرید

 :میگوینه و فقط م ای شودیم

 دیور باچه طکجاست؟ من  دیپرسیشما از من م -

 من بوده؟ شیخب مگه پ بدونم؟

 شما اومده! خونه ی از

 :دیگویم صالیاست با

 بپرسم یاالن از ک زم؟یتو سرم بر یچه خاک -

 کجاست؟

 ممکن مثل یو اتفاقات احتمال یتمام افکار منف ناگهان

 .افتدیبه جان مغزم م خوره

 یگوش یخداحافظ کیندارم که به او بدهم و با  یجواب

 .کنمیقطع م را



 خاموش است. رم،یگیتماس م انیلیبا ل چندبار

 لیتحل ییدر دستم خشک شده و مغزم توانا یگوش

 را ندارد. یزیچچیه

 که یخشک شده کنار مبل نطوریهم یقهایپنج دق چهار

 .ستمیایآن است م یرو ریکر

 .شنومیرا هم نم یمهد یه هایگر یصدا یحت

 آمده اما در رونیپدرش ب خانه یچه که او از  یعنی

 !ست؟یخودمان هم ن خانه ی

 به سرش ییکه با او برگشته، بال ینکند رانندها نکند،

 باشد؟! آورده

 کاش زبانم الل شود. شود،یشل م ُمیزانوها

 م؟یزنگ بزنم؟ زنگ بزنم چه بگو یچه کس به

 !رتت؟یلعنت به غ ندیگویزن جوانم گم شده؟! نم که

 !؟یکه از او غافل شد یکجا بود ندیگوینم

 .کشمشانیم شهیو از ر اندازمیم میبه موها یچنگ

 اگر هم ایکه ندارد  یایمیدوست صم کنم،یم فکر

 را نیا ی! ننگ به من که حتدانمینم یزیمن چ دارد،

 .دانمیدر مورد او نم هم



 .ستین یمیاقوامش هم که صم با

 دنبالش بگردم؟ کجا

 باشد که پدر و ییکه نکند جا رسدیبه فکرم م یلحظها

 از او خبر داشته باشند؟ مادر

 !ستین دیهم با آنها باشد، بع دیشا اصالا

 نشیماش یصدا رم،یپدر را بگ ره یشما نکهیاز ا شیپ

 .شودیم نگیکه داخل پارک شنومیم را

 .شودیروشن م یدیام یدلم کورسو در

 منتها آرام و کندیم هیکه هنوز هم گر یچارهایب یمهد

 ریسراز ه هاو فوراا از پل دارمیرا، برم حالیب

 .شومیم

 در دنمیبا د شیدر حال باال آمدن است که اخمها مادر

 .دهدیپاسخ سالمم را م یو به آرام شودیم هم

 از دستم ضیرا با غ ریکر رسد،یبه من م یوقت

 :دیگویو م ردیگیم

 .یکنیم هیگر یبرات پسرکم که باز دار رمیبم الهی -

 :توپدیرو به من م و

 دنبال زنت، نه؟! یبر یخواینم -



 و حاال رودیو به هوا م شودیدود م دمیاندک ام همان

شل  .شومیو وا رفتهتر م َُ

 .دهدیبا اخم سر تکان م مادر

 ؟یگرفت افهیباز؟ گفتم برو دنبالش ق هیچ -

 و به شودیم یبه مهد رهیکه خ میگوینم یزیچ

 :دیگویو م زندیخودش م صورت

 حاله؟یچرا ب ده؟یبچه رنگش پر نیچرا ا -

 دیبردم که با ادیاز  یحت اخانمیمن، با تلفن لع یخدا

 دکتر ببرم. شیرا پ یمهد

 !افتد؟یبد با هم م یاتفاقها همه ی شهیهم چرا

 ه هافاصله که به نرد نیو من از هم شودیخانه م داخل

را  یکه فوراا مهد شومیمادر م خیره ی، ده امدا هیتک

 از

 .آوردیم رونیب ریکر

 :زندیداد م باایبه لباسش تقر ینگاه با

 ؟یبچه سوپ داد نیخاک بر سرم! به ا -

 دو قاشق یکی یبراش روز انیلیرو تازه ل یطفل نیا

 بچه داغون شده خب! ی! معدهیشروع کرده عل یفرن



 .شومیم یحرف از نگار شاک نیا دنیشن با

 :دیگویم مادر

 پوشکشم که پره، نم زده، پاهاش داره ،یوایا -

 .ه هابود شتیروز پ هی نیبب. سوزهیم

 :میگویکه هزار جا هست م یو با فکر ی جانب

 مارستان؟یب مشیمادر جان، ببر -

 :دیگوینگاهم کند م نکهیا بدون

 نکهیقبل ا رسم،یالزم نکرده، خودم بهش م -

 .انیلیبرو دنبال ل شیشبک

 :دیگویمکث م با

 تو مثل برج زهرمار ؟ینه نه، اصالا تو چرا بر -

 .یکنیباز ناراحتش م یریم

 نیما رو که زم یرو گهید م،یریو بابات م خودم

 .ندازهینم

 :دیگویو م بردیرا باال م شیصدا و

 هیبه دست و روت بزن  یآب هی ای، بج آقاحا ،یحاج -

 حاج ابوذر. خونه ی میبر سر

 .رتمیندارم و خاک بر سر من و غ ستادنیا ینا



 ته امانداخ ریکه ز یو با نگاه نمینشیپله م یرو

 :میگویم

 .ستین انیلیل ست،یمادر، ن -

 :پرسدیم ناباور

 !ست؟یکه ن یچ یعنی -

 ظهر چمدونش رو مامانش زنگ زد گفت قبل -

 خدا هم فکر کرده که یو اومده، اون بنده برداشته

 دونمیو من احمق نم ستین انیلیخونه، اما ل اومده

 !کجاست

 ینیو من با حس سنگ دیگویزهرا م مه یفاط ای مادر

 نگاهم یکه عصب چرخانمیپدر سر سمت چپ م نگاه

 :دیگویو م کندیم

 زنگ بزن به دوست و هی ؟یپس تو چرا نشست -

 .لشیبه فک و فام آشناش،

 :زنمیم پچ

 و آبروم تیثیح یبزنم ول دیبا دونمیم زنم،یم -

 در سه شیکه صدا کشدیحرفم داد م انیچنان م پدر

 هوارش را نطوریندارم که ا ادیو به  چدیپیم طبقه



 :دیگویباشم و م دهیشن

 شده، دیمردشور اون آبروتو ببرن پسر، زنت ناپد -

 .میزیتو سرمون بر دیبا یچه خاک مینیبزن بب زنگ

 .سیپل شیپ میریم میشیبزن فوقش پام زنگ

 یکه خوب تا نکرد یکردیم دیبا یآبرو رو زمان فکر

 .رهید ،یعل رهید گهیاالن د باهاش،

 " انیلی" ل

 که در بند ییهنوز هم سرما ن،یماش یوجود گرما با

 اما نه، کنمیرسوخ کرده را احساس م میاستخوانها بند

 یروزها نیا یسرما دیشا ست،یهوا ن یهم سرما دیشا

 هرچه که هست، آزارم دانم،یاست، نم امیزندگ

 .دهدیم

 ده اممان امیکنار شیشه یبه  رهیرا خ ریطول مس تمام

 .دشیشویم یباران به تند که

 و نه اگر هم بپرسد، من پرسدیم یسوال رجیا نه

 جواب دادن را دارم. یآمادگ

 پارک نگیرا در پارک نیماش م،یرسیم اشخانه  به

 و من با احساس آوردیو خودش چمدانم را م کندیم



 کشمیرا دنبال خودم م امیدست فیک ،یو بدبخت یآوارگ

 و داخل آسانسور گذرمیم یپشت سر او از الب و

 .شومیم

 درد گرفته و سه عطسه پشت سر هم میاستخوانها

 نیسنگ یسرماخوردگ کیشروع  یعنی نیو ا کنمیم

 امیموضوع زندگ نیتتریاهم یدر حال حاضر ب که

 .است

 را باال میمردمکها شودینگاهش باعث م ینیسنگ

 و نگاهش کنم. اورمیب

 :زندیلب م یآرام به

 با خودت؟! یکار کرد یچ -

 :میگویربط به سوالش م یب

 خواهش بکنم؟ هیازت  تونمیم -

 :میگویو م کندیم نگاهم

 بهت زنگ و یگهایهرکس د ایمامانم  ای دیاگر س -

 نه، بگو نه! ای یازم دار یخبر دیپرس ازت

 یجواب برا یکه انگار کل کندینگاهم م یطور کی

 :نالمیو م کنمیم یدست شیدرخواستم دارد و من پ نیا



 یکه دوستش دار یتو رو خدا، جون هرکس رج،یا -

 !شتمینگو من پ یبه کس دم،یم قسم

 :دیگویو م کشدیبه صورتش م یدست

 انیلیکه، آخه ل شهیبابا، نم یا -

 :میگویو م چکندیاراده م یب میاشکها

 اگر هم بشه حقشه، الزمه شه،ینگران من نم یکس -

 همشون. یبرا

 نجاام،یبفهمه ا یکس ذارمیبرات بد بشه، نم ذارمینم

 به حال یفکر هینداره چند روز باشم، بعد  یرادیا اگه

 .کنمیم خونه

 که در خانه را نطوریهم م،یشویآسانسور خارج م از

 :دیگویم کند،یم باز

 نیباعث شده به ا یچه کس ای یزیچه چ دونمینم -

 ماتتیکه تصم یمطمئنم کن خوامیاما م یبرس نقطه

 .هیو منطق یعقالن

 :میگویو م دهمیرا فرو م بغضم

 وگرنه حاضر نبودم از اون بچه که جونم به ه،یعقالن -

 بستهست جدا بشم. جونش



 من یبرا یاون زندگ یموندن تو شتریب هیثان کی

 خوار کردن خودم. یعنیبه شعورم  نیتوه یعنی

 .ییدا هیباش منطق مطمئن

 و گذارمیو دست مقابل دهانم م زنمیباز هم هق م و

 :میگویم آرام

 .بچه ام یاز دور سهیمیدا قلبم داره وابه خاما  -

 :دیگویو م گذاردیم مشانه ادست پشت  یناراحت با

 داخل. ایآروم باش، ب ،یحق دار باشه -

 که کنمیم رجینگاه به ا مهبازمین یپلکها انیم از

 امیشانیپ یو آن را رو ردیگیدستمال را م رطوبت

 .گذاردیم

 و از شدت تب در حال سوختنم اما کندیتنم درد م تمام

 هم به جانم افتاده. یدیشد لرز

 :نالمیم آرام

 برو بخواب، خوبم. -

 :دیگویو م شودیم ظیغل شیکه اخمها نمیبیم

 و نه درجه ولت کنم؟ من که دارم یبخوابم؟ با تب س -

 سرتق. ره یدکتر دخت میپاشو بر گمیم



 .دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 .شمیبادمجون بم که آفت نداره، خوب م -

 که خوب نشم و شدیکاش م اما

 :توپدیم رجیو ا دهدیمجالم نم بغض

 کم مزخرف بگو. گهیبسه د -

 ارم؟یب سوپ

 :زنمیو پچ م سوزدیم میگلو

 .خورمینه، نم -

 :دیگویم

 شربت و آب گرم بخور و بعد نیکم از ا هیپس پاشو  -

 .یکن بخواب یسع هم

 به یبرا یتالش دینبا یحالیبا وجود تب باال و ب عتاایطب

 و لرزمیو م سوزمیرفتن بکنم اما من م خواب

 .ده امش خوابیب

 قلب اندازه یاما نه به  کندیبند بدنم درد م بند

 .ته امشکس

 یرو کنمینگار در خانه، حس م یادآوریهر بار  با

 .زندیریآهن مذاب م قلبم



 را امیزندگ تیواقع نم،یبیکابوس نم ارم،یهوش مهین

 کابوس است، ترسناکش هیشب نکهیو ا کنمیم مرور

 !کرده

 میوحشتناک برا یبه خوابها هیشب دیمن با یزندگ چرا

 کند؟ جلوه

 هنوز در سکوت رجیبسته است، متوجهم که ا میچشمها

 و فهممیرا م میحرفها م،یگوینم انینشسته، هذ کنارم

 :میگویبه صحبت و م کنمیبغض شروع م با

 گهیمنرو سوزوند، د یزد، بدجور شمیآت -

 تمومه. زیهمه چ گهید خوامش،ینم

 و نگاهم را به او که کنمیرا باز م میچشمها یسخت به

 :میگویو م دوزمیم دهدیگوش م میحرفها به

 سخته. یلیاعتراف به اشتباه خ -

 کنمیم یسال قبل زندگ صدیانگار س نکهیکردن ا قبول

 شدم هم شرمآوره، اما ده امخانوا ماتیتصم یقربان و

 !دمیو دادخواست طالق م رمیمن فردا م من،

 و متعجب شودیکه نگاهش پر از سوال م نمیبیم

 :دیگویم



 !یریبگ میزود تصم دینبا ان،یلیل -

 .زنمیمن فقط هق م و

 فیبکنم و حالم از ضع توانمینم نیجز ا یگرید کار

 .شودیبد م بودنم

 " رضای" عل

 شروع کنم. یاز تماس گرفتن با چه کس دانمینم

 زنگ ه اشبه خانواد گرید کبارینظرم بهتر است  به

 .زنمیم

 مضطرب یبوق، صدا نیو با همان اول رمیگیم تماس

 :دیگویآرام م اریکه بس چدیپیم یخانم در گوش ایلع

 شد؟ دایسالم، پ -

 :زنمیلب م کالفه

 خانم. ایسالم، نه لع -

 زنگ نزده؟ بهتون

 رضا؟یعل دیکنم آقا س کاریدا قسم، من چبه خنه  -

 :میگویم

 رو انیلیل یاقوامتون و دوستها خونه ی ره یشما -

 لطفاا. دیبد بهم



 ریکه ز شومیو متوجه م دیکشیدر گوشم م یآرام نیه

 حالت ممکن نیو با همان آهستهتر زندیم هیگر

 :دیگویم

 وقت شب، زنگ بزنم نیخاک بر سرم، آخه ا یوا -

 ؟یخواهر و بردارم، بگم چ خونه ی

 نداره، اگه حاج ابوذر بیاز اونا ع دنیباز پرس حاال

 !کنهیمحشر به پا م یگم شده صحرا انیلیل بفهمه

 مالحظه گریو دلنگران هستم که د یعصبان یآنقدر

 :میباال ببرم و بگو یرا هم کم میکنار بگذارم، صدا را

 زن من گم شده، شما بگو االن چه اخانوم،یخب لع -

 رم؟یبه سرم بگ یگل

 :دیگویم

 اما بذار من خودم زنگ بزنم ،یباشه، شما حق دار -

 .چهیبگم که خبر نپ یبپرسم، حواسم هست چ بهشون

 صبر کنم و دست نکهیندارم جز ا یگرید ره یچا

 دست بگذارم. یرو

 تأسف تکان انه یبه نش یو سر کندینگاهم م پدر

 .دهدیم



 آنقدر دلخور فهممیرا آرام کرده و م یهم مهد مادر

 .کندیتگاهم نم میمستق یکه حت است

 دهیبه خانه آمده باشد و نگار را د انیلی! نکند لنگار

 !باشد؟

 تا در خانه با او رومیرا باال م ه هاپل ستم،یایم فوراا

 .رمیبگ تماس

 پدر و مادر نسبت به من بد شدهاست. دید یحد کاف به

 تماس بدگمانشان بکنم. کیبا  خواهمینم

 .مانمیو منتظر پاسخش م رمیگیرا م ه اششمار

 .دهدیکه جواب م کشدینم طول

 :میگویم انیلیاز صحبت درمورد ل شیپ

 دستتون هم بابت ستم،ینگارخانوم من نمکنشناس ن -

 ! بچهد؟یسوپ داد یدرد نکنه، اما چرا به مهد امروز

 .شدیتلف م داشت

 :دیگویو م شودیهول م یکه کم شومیم متوجه

 بچه نیگفتم ا دونستم،ینم یعنیشرمنده، من،  یوا یا -

 گه،ید رسهیحتماا خانومتون درست بهش نم فهیضع

 امروزه رو هی خودم



 و چرخانمیرا در کاسه م میو مردمکها کنمیم ینچ

 :پرسمیادامه ندهد م نکهیا یبرا

 اومد خونه؟ انیلیل دیبود نجایامروز که شما ا -

 :دیگویمکث، قاطع م یهایثان بدون

 خودش درسته؟ گهیداره د دیکل اد؟ینه، قرار بود ب -

 من در رو باز زدیزنگ نزد اگر زنگ م یکس چون

 .کردمیم

 یدردم را به چه کس دهد،یقد نم ییعقلم به جا گرید

 م؟یبگو

 یو برا کنمیرا قطع م یگوش ریبه خگفتن شب با

 خاموش است دانمیکه م انیلیل یبار با گوش نیهزارم

 .رمیگیم تماس

 " انیلی" ل

 به خواب بروم اما ته امربع است که توانس کی فقط

 .کنمیو منگ نگاهش م جیو گ دهدیتکانم م رجیا

 و ناراحت است اما تالش دارد تا یکه عصبان فهممیم

 را کنترل کند. خودش

 :دیگویم



 مامانت زنگ زد. یلیل -

 یو سع شومیم الیخیرا ب یحالیو درد بدن و ب تب

 :پرسمیشوم و م اریهوش کنمیم

 گفت؟ یخب چ -

 ؟یپرسیرو م نیا یگفت؟! واقعاا دار یخب چ -

 گفت شوهرت داره سکته گردن،یدنبالت م دارن

 و هیقسم و آ یکل گه،یمامانت هم که نگم د کنه،یم

 و ضجه التماس

 :میگویحرفش م انیم

 نجاام؟یمن ا ی! بهش گفتیوا -

 :دیگویم

 ینه، نگفتم، اما پاشو خودت زنگ بزن از نگران -

 .اریب درشون

 ره؟یاونا، دلت هزار راه نم یرو بذار جا خودت

 ،یاز دستشون ناراحت ،یکن هشونیتنب یخوایم

 یتونیاما باور کن که نم کنمیمن درک م ،یدلخور

 .یکن میخودت رو قا ادیز

 :دیگویو م کندیمکث م یکم



 بزنم، نهیسنگ خودم رو به س نیب نیا خوامینم -

 برام مهم یلیخ هیکه حرف بق ستمیهم ن یآدم یدونیم

 ایهمسرت  یکه وقت نهیا قتیحق ی جانلیاما ل باشه

 نگفتم، واقعاا یزیو من چ یبود نجایبفهمن ا بابات

 که خب حق هم شهیم نهینسبت بهم پر از ک نگاهشون

 بهشون خرده گرفت. شهینم دارن،

 حرف حساب که جواب ندارد، د،یگویم راست

 ندارم. یچارها

 بدنم به یشدن تک تک اعضا یاحساس متالش با

 :میگویو م نمینشیم یسخت

 ؟یرو بهم بد فمیلطفاا ک شهیم -

 نیب کنم،یرا روشن م یگوش دهد،یرا به دستم م فیک

 دادن مرددم. امیزدن و پ زنگ

هست و با  ه اشنام من در شناسنام نکهیا یادآوری با

 آن

 دنیاز تصور شن یکرده، حت انتیبه من خ عجوزه

 .شودیهم حالم بد م شیصدا

 :کنمیم پیتا شیبدهم، برا امیاست پ بهتر



 هم بگو نگرانم نباشن. ده امدنبالم نگرد، به خانوا -

 کننیکه درکم نم ییامنه، فقط خسته شدم، از کسا جام

 کنهیم فه امتعفنش خ یکه بو یایو از زندگ دمیبر

 دارم. نفرت

 رو زیروزها همه چ نیکه دنبالم نگرد، هم کنمیم دیتاک

 بدون سر خر یتونیم یاونوقت جنابعال میکنیم تموم

 قالده که به اسم نیو من هم ا یادامه بد اتیزندگ به

 .کشمیو نفس م کنمیدور گردنم افتاده رو باز م تأهل

 مواظب یکه گفتنش حتماا برات خندهداره ول دونمیم

مهد  باش. یََ

 .کنمیرا خاموش م امیرا ارسال و گوش امیپ

 یکه اشارها آورمیسر باال م رجینگاه ا ینیحس سنگ با

 فهممیو تازه م کندیکنارم م یدستمال کاغذ عبه یج به

 مزاحمم باز شده. یاباز هم راه اشکه که

 :پرسدیم

 ان؟یلیکرده ل تتیانقدر اذ یچ -

 با بازگو کنمیاما فکر م خواهدیدرد و دل کردن م دلم

 .شومیکرده، سرخورده م انتیاو به من خ نکهیا کردن



 ایکه با ترحم به من دوخته شود،  ترسمیم ینگاه از

 شوم که خودم خواستم، خودم کم گذاشتم و شماتت

 باعثش شدم. خودم

 کوتاه و یقسمت تلخ زندگ نیبه ا خواهمیمن نم نه،

 اشاره کنم. شکستنم

 سوزش و درد گلو شود،یدوخته م نیبه زم نگاهم

 از لونیاپس کی اندازه یاما هنوز به  دهدیم آزارم

 .ستین کشدیزبانه م سینه ام انیکه مثل آتش م یدرد

 :میگویو م کنمیباز م لب

 م،یستیقبالا هم بهت گفتم، ما آدم هم ن م،یسرد م،یدور -

 نداره. دهیهم فا یبستن الک دیو ام میاولش نبود از

 حوصله و کم حرفم، یدارم، ب ادیز رادیو ا بیع من

 فاصله یازش فاصله گرفتم و باعث شدم  ام،یعصب

 بشه. شتریو ب شتریهرروز ب نمونیب

 :دهمیو ادامه م زنمیم پوزخند

 مومن یندارم، ادعا ییکه ادعا یاما من بدم، من، من -

 بار نیآخر ادینم ادمیبودن ندارم، من که اصالا  یمذهب

 دو خط قرآن و دو رکعت نماز خوندم، بدم، باشه یک



 .قبول

 اون که مامانم دهنش رو پر کرد و گفت ؟یاون چ اما

 ست؟یقرآنه، پس چرا عامل به قرآن ن حافظ

 شدن کینزد یبرا یدور شدم ازش، اون چرا تالش من

 نکرد؟

 بود که به مدل شال سر کردن من و نیرسالتش ا تنها

 بده و صداش رو ببره باال و ریمانتو و شلوارم گ قد

 هوار کنه؟ هوار

 غروب ظه یشب، از لح یکیمن از تار ترسم،یم من

 وحشت دارم. دن،یاز خواب آفتاب،

 هیگر رم،یگیتپش قلب م کنم،یم یخفگ احساس

 !دینفهم یحت دونه،یاما اون نم لرزم،یم کنم،یم

 ررضایبودم، بعد از ام نینبود تنهاتر از ا یمهد اگر

 ررضایمنم با ام کنمیفکر م یشدم، گاه چارهیب یلیخ

مردم  یبود، زندگ نطوریو خاک شدم، کاش واقعاا ا َُ

 من

 .شهینم گهید شه،ینشد و نم درست

 .زنمیم هیگر ریبلند ز یو با صدا میگویرا م نیا



 کنم، غر بزنم و سبک شوم و هیخوب گر دهدیم اجازه

 :دیگویو م کندیآرام شروع به حرف زدن م بعد

 اریبس یمرگ کردن کار آدمها یاوالا که آرزو -

 یتونستینم یچون اگر بود ،یستیکه تو ن فهیضع

 و مهمتر از همه، یسختت رو از سر بگذرون یروزها

 .یکن یبچه مادر هی یبرا یتونستینم

 :دهدیو ادامه م ردیگیم ینفس

 در مورد اصل مشکل واضح و چوقتیتو ه ان،یلیل -

 متوجه باایتقر ،یگیسر بسته م ،یکنیصحبت نم کامل

 !یگیاشتباه م یدار نکهیبه ا میاما برس شدم

 :شومیمعترض م هیگر با

 !ییدا -

 با نظر ،یشخص دیبا د یاشتباهه، دار ،یلیآره ل -

 هی شتریدقت کن، ب ن،یبب ،یکنیقضاوتش م غلط

 .یتیانتقاد شخص هیتا  رحمانهستیب قضاوت

 دیچون مومنه، چون حافظ قرآنه نبا یگیم یدار تو

 غلطه. نیرفتار کنه، خب ا نطوریا

 شن؟ینم یعصبان یافراد مذهب مگه



 و یو غر بزن یداد بزن یکه تو حق دار یهمونقدر

 اون هم حق داره چون انسانه. ،یبش دیو ناام خسته

 به هم یبد یلیخ طیشرا یکه تو دیدو نفر هست شما

 .دیمشترکتون رو شروع کرد یو زندگ دیشد وصل

 و اون هم عزادار برادر و یعزادار نامزدت بود تو

 بوده. همسرش

 یاجبار کیرسم و رسوم مسخره شما رو در  نیا

 سقف، کی ریز دیبا هم بر یداده که زمان بد قرار

 هم یو برا دیآماده نبود چکدومتونیه کهیدرصورت

 .دیبود بهیغر

 درمان یدرست و اساس دیبا ،یتحتفشار بود تو

 .یو راه درست رو نرفت یشدیم

 نداره. یبیع ،یخام بود ،یجوون بود میگیم حاال

 شکل بزرگ نیبه ا میگیهم م رضایدعلیس درمورد

 و فتهین یکه خواسته ناموس برادرش دست کس شده

 خودش با خودش دیکه شا یگهایهزار جور فکر د حاال

 .داشته

 عقلتر بودن! یتون از شما دونفر به هاخانواد اما



 که یطیشرا یشده سخته، تو ختهیکردن آب ر جمع

 دیاما با ستیاعتماد دوباره واقعاا آسون ن ،یهست نمیبیم

 .دیخودتون و به طرف مقابل شانس مجدد بد به

 .دیکمک کن گهیهمد به

 به درمان داره. ازیهمسرت ن ،یبه درمان دار ازین تو

 .دیهر دوتون افسرده هست شما

 همسرت بهتر از تو تیو مطمئناا وضع یمضطرب تو

 نیهم تهاشیو عصبان یپرخاشگر لیدل ست،ین

 که متحمل شده. هیاضطراب

 تلخ لبخند بزنم و توانمیفقط م ه اشاز اتمام جمل پس

 :میگویم

 یبرا یتموم شده، راه زیهمه چ گهیمن د یاما برا -

 دارم، یکه به َمهد یو با تموم عشق ستین نبرگشت

 که ادامه بدم. شهیو نم تونمیو نم خوامینم

 " رضای" عل

 آن هم نه خوانم،یرا م امشیو منگ پ جیو گ شوکه

 بار. نیچند کبار،ی

 !فهممینم شتریب خوانم،یم شتریب هرچه



 ریگ میکنیرا تمام م زیآن قسمت که نوشته همه چ یرو

 .ده امکر

 ست؟یچ زیهمه چاز تمام کردن  منظورش

 اما خاموش است. رمیگیم تماس

 شود؟یدنبالش نگردم، مگر م گفته

 شود؟ینم دایما پ یکالف سردرگم زندگ نیسر ا چرا

 م؟یگرفتار شد نینچنیاشتباه بود که ا ریمس نیا یکجا

 .فرستمیمادرش هم م یرا به نقل قول از او برا امشیپ

 جیراحتتر شده اما او هم مثل من گ الشیخ دیگویم

 .فهمدیرا نم انیلیل یحرفها یو معن شده

 اما میدهایهم هردومان خوب فهم دیشا دانم،ینم

 آخر زده. میبه س انیلیکه ل میقبول کن میخواهینم

 که هنوز یزندگ نیا خواهمیشود، نم نطوریا دینبا

 شود. یمتالش کبارهیپا نگرفته به  یو حساب درست

 یکیو تار یینصفه شب، در تنها میساعت دو و ن االن،

 مانم،یکه پش کنمیدر خلوتم با خودم، اعتراف م خانه،

 کرده. ه اشخست دانمیکه م ییاز رفتارها مانیپش

 او در حال حاضر شکنندهتر از زند،یشورش را م دلم



 و اگر نخواهد کمکش کنم، اگر ستیگریزمان د هر

 شیب رد،یتم را بگدس گریکنم که بار د یشراض نتوانم

 .رودیم نیو از ب شکندیم نیا از

 که اگر برود پس چه ستمین نیفقط دلواپس ا گرید حاال

 مراقبت کند، نه. یباشد تا از َمهد یکس

 هم، نگران خودم! دیشا اینگران خودش هستم  حاال

 ور قرار است بگذرد؟!چه ط انیلیبدون ل نکهیا

 کیدادن به  انیمگر پا خواهم،ینم گذارم،ینم نه،

 هاست؟یراحت نیبه هم یزندگ

 هر طور شده آورم،یرا به دست م دلش

 کردنش حاضرم یراض یبرا گردانمش،یبرم

 حس حسادت کیتحر ی! حتیبکنم، هر کار یهرکار

 !ه اشزنان

**** 

 " انیلی" ل

 میگویتالش کرد تا مانعم شود، گفت برو، نم رجیا

 با خودت است، اما حاال نرو، ییشنها میتصم نرو،

 نرو، حاال که کشدیکه هنوز آتش خشمت شعله م حاال



 راست یتوانیو از شدت استخوان درد نم یدار تب

 صبر کن. یکم ،یستیبا

 .ده امآم نجایصبر نکردم که حاال ا اما

 نشسته میکه در زانوها یعلت لرز دانمینم

 نیباال رفتن از ا ای ست،یو ضعف بدن یسرماخوردگ

 ؟ه هاپل

 و با خودم زمزمه اندازمیبه تابلو م گرید ینگاه

 :کنمیم

 یدادسرا و دادگاه انقالب اسالم -

 و تار شده. رهیت میچشمها شیو زمان پ نیزم

 ،ده امکر نییرا باال و پا ه هاپل نیمرتبه ا نیچند

 چه مراحل و نکهیا دنی، اما با شنده امدا دادخواست

 نمانده تا کمرم خم شود. یزیهست، چ میپا شیپ یموانع

 دارم شیدر پ یراه دراز ،ده امیفهم نجایکه ا نطوریا

 شود. یبه طالق توافق یراض رضایدعلیس نکهیا مگر

 کشدیتا سه ماه طول م کی نیب یزیچ ندیگویم یوقت

 برسد، رضایدعلیطالق به دست س یه یاحضار تا

 بزنم. هیگر ریبلند ز یبا صدا خواهمیم



 افتیماه تا در کیحالت ممکن،  نیتر نانهیخوشب در

 و بعد از آن هم شروع جلسات کشدیطول م هیاحضار

 !دادگاه

 ییبمانم، جا رجیا خانه یدر  توانمیمدت که نم نیا یط

 رفتن ندارم. یبرا هم

 که بتوانم هم ستیپر ن یهم آنقدر امیبانک حساب

 را بدهم. لیوک مه یالزح اجاره کنم و هم حق یخانها

 پشت و پناه. یو ب النیو س النیو ده اممان

 یو روزها روزیاز د دتریفرو افتاده و ناام ییه هاشان با

 .رومیراه م ابانیدر خ قبلترم،

 ،یگوشه کنار دهمیهستم که احتمال م حالیب یآنقدر

 دنیکه همه شور و شوق رس نجایا ابان،یدر خ نجایهم

 از حال خرند،یقرمز و سبزه م ینو دارند و ماه سال

 .بروم

 که باال یشبرق یه هانگاه به پل رسم،یم ییپل هوا به

 برود. جیسرم گ شودیباعث م روندیم

 را ه امیتک یدیو ناام أسیو با  رمیگیرا به نرده م دستم

 .زنمیچرک شده م دیسف یه هانرد نیهم به



 یکه من سهم ییتکاپو شومیمردم م یبه تکاپو رهیخ

 که متعلق به یآن ندارم، به شوق و ذوق و لبخند از

 .کنمینگاه م ستین من

 لحظه راحتم کیمدت را کجا بمانم،  نیا نکهیا فکر

 .گذاردینم

 شتریو ب شترینبودنم، ب شتریروز ب کیبا هر  نکهیا

 .ستیراحت ن رم،یگیفاصله م ده امخانوا از

 است که خودشان من را پس زدند، خودشان در درست

 نطوریکردند، اما حاال که خودم را ا میرها ییتنها نیا

 انگار در ،ده امیو ترس ستیحاال که پشتم خال نم،یبیم

 .ده امترسناک افتا یاهچالیس

 مراحل طالق را زود از سر گذراند، نیا شدیم کاش

 و مشغول کار کردمیکوچک اجاره م یخانها بعد

 خودم یپاها یمستقل بودم، رو گریآنوقت د شدم،یم

 سرم یاز جانب پدر و برادر رو یو نه منت ستادمیایم

 شیکه آبرو خواندیدر گوشم م یو نه دائم کس بود

 یو نه مجبور به تحمل نام مرد ستیدستم ن عبه یمل

 بودم. مه امدر شناسنا انتکاریخ



 ندارد، یامتحانش که ضرر کنم،یبا خودم فکر م بعد

 و او هم که حتماا دلش دهمیرا م یطالق توافق شنهادیپ

 به یکاریهست، زودتر و بدون مخف خاله اشدختر با

 !رسدیم وصالش

 .رمیگیرا م شماره اشو  کنمیرا روشن م یگوش

 " رضای" عل

 و ابانهایتک تک خ توانستم،یچاره داشتم و م اگر

 را ه هاخان کیبه  کیو زنگ  گشتمیرا م ه هاکوچ

 کنم. شیدایتا پ زدمیم

 یادعاها اغراق نیاست که تمام ا نیا یزندگ قتیحق اما

 است که االن مجبورم در هجره نیا قتیحق ست،ین شیب

 سر هایتا با مشتر رم،یبگ لیرا تحو دیتا بار جد باشم

 کله بزنم و به فکر پاس شدن چکها تا سه روز و

 حساب با کارگرها باشم. یه یو تسو گرید

 یب زیموجود ر کیبه  هیاست که من شب نیا قتیحق

 ده امافتا ریگ افتد،یم ریو پا که در تار عنکبوت گ دست

 و میبگو راهیدر سرم به خودم بد و ب توانمیفقط م و

 شبیزنم د دانمیکنم که نم رتمیغ الهیحو نیو نفر لعن



 و االن کجاست؟! دهیکجا خواب را

 و گوش به زنگ زنگ ده امرا چک کر امیگوش آنقدر

 .ده امکه کالفه ش ده امتلفن هجره مان خوردن

 نام دنیو د امیبه محض زنگ خوردن گوش حاال

 راحت بکشم. ینفس توانمیم یلحظها یفقط برا ان،یلیل

 :میگویو م کنمیرا وصل م تماس

 الو؟ سالم. -

 :کنمیو دوباره تکرار م کنمینم افتیدر یجواب

 ان؟یلیالو؟ ل -

 و شنومیبازدم خسته و کشدار را م کی یصدا فقط

 :زنمیم شیصدا دوباره

 ان؟یلیل -

 الو؟ -

 :پرسمیو م شومیو نگران م پردیباال م میابروها

 صدات گرفته. ؟یسرما خورد -

 شودیمشهود م میکمکم التماس در صدا دهد،ینم یجواب

 :میگویم و

 خونه حرف یایدنبالت، م امیبذار ب ییبهم بگو کجا -



 .شهیدرست م زیباهم، همه چ میزنیم

 فقط احتمال نکهیدرمورد ا دینبا ،یتو حق داشت باشه

 یحاملها دادم

 :دیگویو م زندیصدادار م یحرفم پوزخند انیم

 درست شدن وجود نداره. یبرا یزیچ -

 بروزش ندهم و کنمیم یاما سع شومیم یعصب

 :میگویم

 گمیبرگرد، م گمی! من دارم م؟یچ یعنیالالهاالهللا!  -

 گمیاز من بود، م اشتباه

 نه تنها باعث دیگویکه ناگهان و بدون مقدمه م یجملها

 را هم میحرف در دهانم بماسد بلکه زانوها شودیم

 یرو خیسطل آب  کی کنمیو احساس م کندیم سست

 .ختهاندیر سرم

 یزیچچیکه زودتر تموم بشه، ه میجدا بش یتوافق ایب -

 .بخشمیهم م یه اممهر خوام،یازت نم هم

 یلیبره، خ شیصبر کنم تا مرحله به مرحله پ بخوام

 .کشهیم طول

 هم من و م،یشیهردومون زودتر خالص م ینجوریا



 !یکن یت رو باهاش علنارتباط یخودت که بتون هم

 طالق؟. ده امشک کر میبه گوشها د،یگویچه م فهممینم

 ؟یتوافق طالق

 ؟ارتباط! کدام ؟ارتباط

 .دیآیم رونیانگار از ته چاه ب میصدا

 !؟یگیم یمعلوم هست چ چیه -

 :پرسدیم نانیاطم با

 ؟یهست یموافق طالق توافق -

 تا سکته کردن ندارم. یمن فاصلها و

 " انیلی" ل

 :دیگویم یطور

 یاسم لعنت نیا اریبه زبونت ن یمزخرف نگو، ه -

 رو! طالق

 را دوست یزندگ نیا شودیواقعاا باورم م یلحظها که

 !دارد

 :پرسدیو او م رمیگیدرون آتش م از

 با اعصاب یچرا دار ؟یزنیحرف م ارتباطاز کدوم  -

 !؟یکنیم یباز من



 به درک شود،یجهنم که نگاه رهگذرها متوجهم م به

 :زنمیداد م سوزد،یم میگلو که

 رو تمومش یمسخره باز نیبس کن، ا گه،یبس کن د -

 .کن

 آخور هیکه سرت تو  دمیفهمیم نهایزودتر از ا دیبا

 یدیکالم نپرس هیتموم  هفته یگرم بود که شش  گرمه،

 .هیچ دردم

 برف، فکر ریز یمثل کبک سرت رو کرد خودت

 !فهمن؟یهم نم هیبق یکنیم

 نکهیفقط باور ا دم،یخوب هم فهم دم،یمن فهم اتفاقاا

 برام سخت بود اما خب، یهست یعوض انقدر

 .ستین دیبع یچکسیاز ه یزیچچیه

 :دیگویکه م چدیپیداد او هم در گوش من م یصدا

 منمآخه المصب درست حرف بزن، خب بگو تا  -

 !بفهمم

 که وقاحت را نیا کند،یم امیانکارش واقعاا روان نیا

 قابل تحمل است. ریرسانده، غ یحد اعل به

 با او بحث کنم. خواهدیدلم نم گرید یحت



 :میگویادامه دادن ندارم که م ینا

 برام ،یدست از پا خطا نکرد یباشه، باشه، جنابعال -

 زمیاز همه چ گهید دم،یبر گهیمن د ست،یمهم ن هم

 که خودت بهتر از هر ی، از َمهدده اماز خانوا گذشتم،

 .ده امنیو از آ زهیچهقدر برام عز یدونیم یکس

 .نیهم ،یطالقم بد خوامیفقط ازت م من

 را از گوشم فاصله یگوش کهیطور کشد،یم هوار

 .دهمیم

 یخدا که اگر دستم بهت برسه، کار یداوندبه خ -

 که کنمیم

 :زنمیداد م متقابالا

 راه ننداز. دادیداد و ب ،یبکن یتونینم یکار چیه -

 تا موهات رنگ دندونهات بشه، عمراا طالقت نیبش -

 و یسر زندگ گردونمیبرت م بدم،

 را بشنوم، فشیمنتظر بمانم تا اراج گرید نکهیبدون ا و

 را هم یو تماس را قطع و گوش میگویم ییبابا برو

 .کنمیم خاموش

 را به جان شیهایصممترم، سختم ممیحاال در تصم و



 .شومیاما هرطور شده از او جدا م خرمیم

*** 

 .ته امنشس کندینگاهم م یکه عصب رجیا مقابل

 :دیگویرا در هم گره زده و م شیابروها

 خواهشاا مزخرف نگو. -

 آخه -

 خونه یبر ؟یبر یخوایکجا م ،یلیآخه نداره ل -

 عجله؟ نیبا ا ؟یکن اجاره

 لوس؟ ره یکردم دخت رونتیب من

 برات بد بشه، اگر خوامیاما نم ،ینکرد رونمینه ب -

 بفهمن نایباباما

 .دهدیرا در هوا تکان م دستش

 هینداره، من که  یبیگفتم حاال، ع یزیچ هی شبید -

 نکهیخونواده، ا نیا یاَخ و تف هستم برا عمره

 یباشه به کس ونه امخ یچندوقت تو ده امخواهرزا

 یربط

 .نداره

 :زنمیو لب م کنمینگاهش م قدرشناس



 دم،یکه امروز فهم نطوریا کشه،یطول م ادیآخه ز -

 .ستیبند ن ییبه جا دستم

 :دیگویو م کندیرا رها م نفسش

 مدت هم نیا یندارم، تو ینداره، من مشکل یبیع -

 .یبهتر فکر کن یتونیم

 .رمیگیجبهه م فوراا

 رو کردم. ره اممن فک ؟یبه چ -

 .یباهاش حرف بزن یبر نکهیبه ا -

 ضمن قرصهات رو هم بخور و بعد بخواب. در

 .شبخوش

 .زنمیم هیگر ریز رود،یم رونیاتاق که ب از

 یمن دارم از دور ام،یزندگ یآشفتگ یفقط برا ه

 .دهمیجان م یمهد

 " رضای" عل

 یشب نیو امشب پنجم گذردیروز از تماسش م چهار

 کجاست و مثل مرغ سرکنده دور دانمیکه نم شودیم

 .چرخمیم خودم

 هم کالفه شده. یفقط من، مهد نه



 هم ریخوردن ش یبرا یندارد و حت یتمام شیه هایگر

 .کندیم یلجباز

 .نمیبیرا در صورت مادر م یوضوح خستگ به

 ییو مادر با چشمها دهمیرا در آغوشم تکان م یمهد

 :دیگویخستهتر م یو با لحن کندینگاهم م خسته

 ؟یدست بذار یقراره دست رو یتا ک -

 ؟نیشبرگردو یخوایم یچهجور

 نگفتن کجاست؟ خانواده اش

 :میگویو با حرص م زنمیم یکج خند سرد

 خانوم هنوز نذاشته حاج ابوذر و ای؟ لعخانواده اش -

 بفهمن! یزیچ لهراسب

 به من و زنهیاز اونها زنگ م یهم پنهون خودش

 نه؟! ایازش خبر دارم  پرسهیم

 :دیگویم پدر

 وضع درستش! شهیکه نم نیبابا، خب ا یا -

 خونه یباهاشون حرف بزن، با خودشون برو در  برو

 و دوست و آشناشون. لیفک و فام چهارتا

 !گهیجا هست د هی انیلیل باالخره



 بهتر باشد خودم به پدرش اطالع دیبا پدر است، شا حق

 ادامه توانمینم ،یخبریب تیوضع نیبا ا گرید بدهم،

 .بدهم

 ممکن است خواب باشند، نکهیتوجه به ساعت و ا یب

 .افتمیراه م ه شانخان سمت

 کیکرده،  ریچندروز ذهنم را درگ نیکه تمام ا یفکر

 چه شیپ دانمینم نکهیا کند،ینم میهم رها هیثان

 .ردیو غرورم درد بگ رتیباعث شده تمام غ ستیکس

 را زده بود انتیداشتن و خ ارتباطکه درمورد  یحرف

 اما باز هم نیشیبه حساب شک و بدب ته امگذاش

 دلخور نباشم. توانمینم

 شناخته؟ نطوریمن را ا یعنی

 خانواده اشاز  خواهمیبرگردد، م خواهمیفقط م من

 بخواهم که برگردانمش. کمک

 که لهراسب از من خواست تا با خواهرش یزمان آن

 چندماه نیهم یط کردمیکنم، فکرش را هم نم ازدواج

 شوم. انیلیل ته یحد وابس نیبرسد که تا ا یزمان کوتاه،

**** 



 حاج ابوذر و لهراسب یوق زده یمقابل چشمها حاال

 .ته امنشس

 یفقط از سر نگران اخانمیلع یه یاست که گر مشخص

 هم هست. دهیبلکه ترس ست،ین

 کوبدیمبل م ته یرا چنان به دس حشیابوذر تسب حاج

 زمسن یسرخش، رو یه هاو دان شودینخش پاره م که

 و پال. پخش

 :کشدیم ادیفر و

 یخودش، د پس چ خونه یرفت  یتو که گفت ا،یلع -

 !د؟یس گهیم

 :دیگویم یو عصب ستدیایم لهراسب

 مردم؟ یانگشت نما میبش یخوایمامان م -

 ؟یگفتیزودتر م دینبا

 ندارد، فقط با دست صورتش را یکه جواب چارهیب زن

 :دیگویو لهراسب م کندیو هقهق م پوشانده

 کنمیم داشیسنگ هم شده پ ریاز ز د،یس میبر ایب -

 رو. دیچسم سف ره یدخت

 بگذارم، رونیب ه شانخان اطیپا از ح نکهیاز ا شیپ



 .خوردیزنگ م امیگوش

 خواهمیخاله است، م اندازم،یبه شماره م ینگاه

 پاسخ دادن شوم اما به محض قطع شدن تماس الیخیب

 .زندیزنگ م دوباره

 .رمیگیو از لهراسب فاصله م شومیکوچه م داخل

 یو پس از سالم و احوالپرس کنمیرا وصل م تماس

 من خارج له یهم از حوص نقدرشیکه هم یکوتاه

 :دیگویم است،

 زنگ زدم بگم ما که نادون رضاجان،یدعلیس یراست -

 دیخاله، حاال هرچهقدرم خودت و مامانت بخوا میستین

 ره یکه اون دخت دیو نگ دیکن یالپوشون

 :میگویم هشدارگونه

 !ه جانخال -

 زنت میدونیما م گفتم،یخب حاال، زنت، داشتم م -

 قهر. رفته

 .چرخانمیرا در کاسه م میمردمکها

 هست هایزندگ همه ی یتو یدعوا و قهر و آشت -

 د؟یرو بگ نیا دیزنگ زد خاله،



 فضولم؟! فقطنه واال، به من چه اصالا؟ مگه من  -

 یبگم، مامانت گناه داره، خودتم که کار دار خواستم

 شیروزا بذارش پ اریب ،یرسیبه بچه نم یدیع شب

 .میکنیهم من هستم هم نگار، ازش مواظبت م ما،

 هستم که االن بخواهم درمورد یزیاز آن چ کالفهتر

 :میگویموضوع صحبت کنم و م نیا

 انیلیاما نه ممنون، مامان هست، ل د،یکه گفت یمرس -

 .گردهیبرم هم

 :دیگویم فوراا

 که! کنمیتعارف نم د،یوا! س -

 ما، خونه یسمت  یایاگر سختته که هرروز ب اصالا

 شما، هوم؟ خونه ی میایو نگار ب من

 :میگویو م زنمیم امیشانیبه پ یمشت آرام ضربها با

 بهتون زحمت بدم. خوامینه ممنون، نم -

 :میگویبا حرص م ختهیآم یبا لحن و

 راحتتره، چون المیمادر باشه خ شیپ یول دیببخش -

 داشت تلف بچه ام، اده بودخانوم بهش سوپ د نگار

 !شدیم



 :دیگویبه جانب م حق

 اون دختره که فه،یوا! سوپ داده چون بچه ضع -

 .رسهیبهش نم درست

 چون زودتر از زهستیم زهیکم ر هی یخاله مهد -

 .رسهیخوب بهش م انیلیاومده، وگرنه ل اینبه د موعد

 .شنومیپوزخندش را م یصدا

 اسم دختره نیشما هم همچ ره،یگیم ادیحاال نگار هم  -

 که انگار نه انگار خونه یاریدهن پر کن م رو

 ول کرده و شویزندگ

 :میگویحرفش م انیم

 کار دارم، شبتون خوش، ام،ییشرمنده من جا -

 .خداحافظ

 .کنمیرا قطع م یگوش و

 نیرا کدام طرف دلم بگذارم در ا نهایا دانمینم

 .امیزندگ یبلبشو

 من و لهراسب برقرار شده. انیسکوت است که م تنها

 .میبه حرف زدن ندار یلیتما چکدامیه

 و یاو هم درست مثل چند شب قبل من عصب حاال



 و شوکه شده است. ناراحت

 و انگار عزمش را هم کندیم شیدایامشب پ گفته بود

 خانه یساعت از شب، مقابل  نیکرده که در ا جزم

 ادهیاز من بپرسد پ نکهیو بدون ا کندیپارک م خاله اش

 بعد، یو کم رودیم نیینه، خودش پا ای شومیم

 .شودیم نیو سوار ماش گرددیبرم تریعصب

 زندیانگار با خودش حرف م کهیو طور آرام

 :دیگویم

 بخنده، شمونیمونده بود شوهر خالمون به ر نیهم -

 کنه کارتیخدا بگم چ یفرجه! ا یینوبت زن دا حاال

 .انیلیل

 :میگویسمتش بچرخم و نگاهش بکنم م نکهیا بدون

 با یاونقدر انیلیل دونمیکه م ییخب نرو، تا جا -

 بخواد یطیشرا نیچن یکه تو ستین یمیصم اقوامتون

 خونشون. بره

 :دهمیو ادامه م کندیم سکوت

 باشه یمیکه باهاش صم یکس ،یقیرف ،یآدرس دوست -

 ؟یندار رو



 :دیگویو م زندیم استارت

 سر هیبهتره  ستن،یهم ن ادیقبل از دوستهاش که ز -

 .میبر رجیا خونه ی میبر

 مدت هربار که نیاونجا هم باشه، ا دونمیم دیبع -

 در رشیزنگ زد باهاش صحبت کنه از ز رجخانیا

 دو بار هم دعوتمون کرد که یکی یحت رفت،یم

 :دیگویو م کوبدیفرمان م یدست رو یشاک

 باهاش که از یکار کرد یچ د؟یس یکرد کارشیچ -

 رو به اون رو شد؟ نیا

 نداشت، اما یخوب یکه زنت شد هم حال روح یزمان

 یچندماه، هر سر نیخونهات، تمام ا یاومد تو یوقت

 قبل بود! یداغونتر از سر دمشید که

 ، قبول دارم به حجمده امقبول دارم که خراب کر من

 ، اما متقابالا جبههده امگند ز ارتباط نیاز ا یمیعظ

 :میگویو م رمیگیم

 یگیشما م یمن شوهر بد، باشه، قبول، هرچ -

 .درسته

 که به گردنته یبرادر فه ییاز وظ ؟یخودت چ اما



 ؟یرو خوب انجام داد چهقدرش

 یدیپرسیخب شما ازش م گفت،یرو به من نم دردش

 !هیچ مشکلش

 من نبود بهش، حواس شما بود؟ حواس

 :دهمیو ادامه م کندیم سکوت

 نه حواست نبود برادر من، که اگه بود، تازه امشب -

 خوش رو گم و گور کرده. انیلیل یدیفهمینم

 رو ول کرد و رفت اما چرا ونه اشمن قهر کرد، خ با

 بزنه؟! رونیهم ب ریشپد خونه یاز  دیبا

 و دهدینفس کشدار م کیرا با  میتمام حرفها پاسخ

 :دیگویم رلبیز

 خدا منو لعنت کنه، لعنت. -

 " انیلی" ل

انار  یمصنوع انه یکه چند د یقرمز رنگ یمو کش

 با

 است و لهراسب آن را زانیاز آن آو ییطال ییه هارشت

 و دهمیتکان م میانگشتها انیم ،یده بودخر میبرا

 .کنمیم نگاهش



 ده امکه از خانوا یریاخ یبه رفتارها کنم،یم فکر

 .ده امید

 طرد نطوریگرفته، انتظار ا یاز لهراسب بدجور دلم

 را، حداقل از جانب او نداشتم. شدن

 هیشب یادیز یشاخالق اتیخصوص دانمیکه م هرچند

 امیدل لعنت توانمیاما باز هم هرچه باشد، نم باباست،

 کنم. هیتوج را

 .شودیحالم بدتر م گذرد،یکه م یساعت هر

 شدن و ریحس تحق ده،یامانم را بر یدلتنگ

 از زن بودنم، از تحت تم،ینفرت از جنس ،یسرشکستگ

 یرا متحمل شوم که حت یبودنم باعث شده درد سلطه

 درکش کنم! توانمینم

 را نیاما فقط ا ستیبازگو کنم مرگم چ قاایدق توانمینم

 هم یو از طرف دمیهم ناام یادیز دم،یکه ناام دانمیم

 .دهدیحس مزاحمت آزارم م نیا

 را از چشم نکشیع گذارد،یلپتاپش را کنار م رجیا

 :دیگویو رو به من م داردیبرم

 غرق شده؟ هاتیباز؟ کشت هیچ -



 :میگویو م دوزمیرا به او م نگاهم

 وسط هست، نیهم ا دیع التیاز شانس گند من، تعط -

 طول یلیدادخواست طالق به دستش خ دنیرس تا

 کنم، کجا برم، یچه غلط دونمینم فم،یبالتکل کشه،یم

 که هیتیوضع هی اصالا

 .کنمیسکوت م کند،یکه م ینچ با

 .اندازدیپا م یو پا رو ندینشیم نهیبه س دست

 یخوایم یگفت ،یزنیم یکه دائم دار هییحرفها نیا -

 هم با همسرت حرف یمنطق یرینم ،یریبگ طالق

 یراه رو انتخاب کرد نیدرواقع آخر ،یبزن

 یراه حل گهیراه رو انتخاب کردم چون د نیآخر -

 نداره. وجود

 خودت و دیمنتها از د ،یگیباشه، باشه تو درست م -

 استدالل خودت. با

 کجای نینش ،یراه رو انتخاب کرد نیهم که ا حاال

 کن، تیشکوه شکا ر،یغم بغل بگ یناله کن، زانو یه

 رو هم ی هاشسخت ،یخوایطالق م گه،ید انتخابته

 بخر. جون



 یبدهم اما با صدا یتا جواب کندینگاهم م رهیخ همچنان

 و دلم به رودینگاهم ناگهان سمت ساعت م زنگ،

 .افتدیم شور

 دادن زبانم مثل جان کندن است اما از او که دکمه تکان

 :پرسمیفشرده م را

 ه؟یک -

 :دیگویو م چرخدیم سمتم

 لهراسب و همسرت. -

 :میگویم مهیو سراس کشدیم ریشکمم ت ریو ز ستمیایم

 حموم، هروقت رفتن صدام کن. یتو رمیمن، من م -

 :دیگویو م کندیپا تند م دنبالم

 ؟یشیم میقا یاز ک ان،یلیفرار نکن ل -

 سایوا

 به او، توجهیب دنم،یمن که تمام قد در حال لرز اما

 .بندمیو در را هم م شومیحمام م داخل

 :دیگویو م زندیبه در م یمشت

 گند نزن. شتریب ،یلیل ایب -

 :میگویم آرام



 .نمشونیبب خوامینم ام،ینم رج،یا امینم -

 .شودیکه از اتاق خارج م فهممیم

 است و صداها ادیز ییرایاتاق و سالن پذ نیا فاصله ی

 .رسدیگوشم نم به

 " رضای" عل

 پر تعجب است. یادیرو به ما دو نفر، ز رجیا نگاه

 :دیگویو م خنددیم

 شده؟ یزیوقت شب؟ چ نیا یول دیخوش اومد -

 :پرسدیم یبا کالفگ لهراسب

 نجاست؟یا انیلیل -

 :دیگویو م پردیپر از تعجب باال م رجیا یابروها

 کاریچ نجایا انیلیل ،ینصفه شب ه؟یاالن شوخ نیا -

 لهراسبجان؟ داره

 بگو. یاگر ازش خبر دار کنم،یخواهش م ،ییدا -

 :میگویم من

 یامیچند روزه با شما تماس نگرفته؟ پ نیا رجخان،یا -

 نداده؟ یزیچ

 .کندیم جا به جا انمانیرا م نگاهش



 انیلیل دیگیم یعنیافتاده؟  یمن جداا نگران شدم، اتفاق -

 و ستیروزه ن چند

 حرف او انیچرا اما لهراسب ناگهان م دانمینم

 :دیگویو م ستدیایم

 فقط اگر زنگ زد م،یببخش مزاحم شد ،ییباشه دا -

 بگو برگرده. بهش

 تا سکته کنه. نده بودنمو یزیو چ دیبابام امشب فهم بگو

 هایمسخره باز نیبگو قبل از دق دادن مامان ا بهش

 درست حرفش رو ادیب ست،یتموم کنه، بچه که ن رو

 .بزنه

 :دیگویسب مخطاب به لهرا رجیا ستمیایهم م من

 یاما با خودتون تماس گمیاگر زنگ زد، چشم م -

 د؟یحالش خوبه مطمئن نکهیاز ا نگرفته؟

 علت خاراند،یکنج لبش را م یبا پوزخند لهراسب

 :میگویم رجیو در جواب ا فهممیرا نم رفتارش

 که نیپنهون شدنش، ا نیبا من صحبت کرد، اما ا -

 .کنهیم امیکجاست داره روان دونمینم

 فوراا سمت در یکوتاه ریبه خبا گفتن شب لهراسب



 :پرسدیآرام از من م ییبا صدا رجیو ا رودیم

 بپرسم تونمیقصد دخالت ندارم، اما م رضا،یعل دیس -

 چرا خونه رو ترک کرده؟ انیلیل

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق خاص دعواتون

 :زنمیمسئله را باز کنم و لب م خواهمینم

 یو تو ارهیم یو آزاردهنده سرد یطوالن یقهرها -

 تا آدم منفجر هیمسئله کاف نیکوچکتر یطیشرا نیچن

 .بشه

 و کنمیحضور او را کنار خودم فراموش م یلحظها

 :میگویم

 از دستش بدم. خوامینم -

 :دیگویو م زندیم شانه امآرام سر  یضربها

 درست بشه. دوارمیام -

 را یحس خفگ یادیروزها ز نیا دوارم،یهم ام من

 کیاز هزار و  یناش یحس خفگ کنم،یم تجربه

 ترک بخورند. دینبا چوقتیکه ه یبغض

 و زمان را نیبرگردد، فقط برگردد آنوقت زم کاش

 .دوزمینگه داشتنش به هم م یبرا



 " انیلی" ل

 :دیگویو م زندیضربه به در م رجیا

 رفتن. رون،یب ایب -

 یو افتضاح ستیکه شلوارم مشک کنمیرا شکر م خدا

 .شودینم دهیمطمئناا به بار آمده د که

 .کنمیو در را باز م کشمیچشمم م ریبه ز یدست

 :دیگویو م کندیچپ نگاهم م چپ

 ه؟یچ یبرا گهیکردنت د هیگر -

 دروغ گفتم و خودم یطور هی ،یینجایکه نگفتم ا من

 هر آن کردمیجا خورده نشون دادم که فکر م رو

 دماغم دراز بشه. ممکنه

 :زنمیپچ م آرام

 .دیببخش -

 :دیگویم رودیم رونیکه از اتاق ب ینیح

 کنم؟ کارینبخشم چ گه،یمجبورم د -

 .کندینقلقول م میلهراسب را برا یحرفها

 اطر غر زدنها وبه خو اگر  سوزدیمامان م یبرا دلم

 خانه یحاال به  نینبود، هم شانیفشار گذاشتنها تحت



 با برگشتنم، اجبارم ترسمیاما م گشتم،یباز م امیپدر

 را کنار بگذارم. یکه به قول خودشان لجباز کنند

 .دهدیساعت چهار صبح را نشان م حاال

 .چرخمیم گرید یپهلو به پهلو کی از

 ساعات وحشت دارم و نیو سکوت ا یاهیس از

 .زارمیب

 اشک ست،یخوردن َمهد ریساعت ش نکهیفکر به ا با

 .شودیم ریهردو چشمم سراز گوشه ی از

 و صورتم را در آن فرو رمیگیدر آغوشم م یبالشت

 .زنمیو از ته دلم زار م برمیم

 خاله اش یدستها یمعصوم و کوچک من، رو طفل

 یآرام کردنش کار یو من نتوانستم برا کردیم هیگر

 .کنم

 افسار انه یوید کی، مثل ده امطاقت ش یب یادیز

 پنجره را ستم،یایچه کار کنم که م دیبا دانمینم ختهیگس

 خرمیاواخر اسفند را به جان م یو سرما کنمیم باز

 کم شود. امیاز التهاب درون یکم بلکه

 و یدر دلتنگ شتریب سوزم،یم شتریب شود،ینم کم



 .زنمیدست و پا م یدلنگران

 خودم را شیعکسها دنیتا با د دارمیرا برم امیگوش

 کنم. آرام

 و به محض دارمیحالت پرواز برم یرا از رو یگوش

 .شودیارسال م میبرا امیآنتن، چند پ برگشتن

 .رودینام لهراسب م یرو چشمم

 .افتمیم نمیریجان گوشت و پوست لب ز به

 که نوشته: خوانمیرا م امشیپ

 !انیلیل دمیمبل د یقرمزت رو رو یکش مو -

 برات یکه سر شکوندن جناغ مرغ باختم و گفت همون

 .بخرمش

 در دیس یصداش رو جلو ،یرجیا خونه ی دمیفهم

 که شر نشه. اوردمین

 اما فعالا. گم،یبه بابا نم یزیچ

 قهر یخوایخودت با زبون خوش برگرد، م پس

 خودمون. خونه یبرگرد  یباشه، ول ،یبمون

 نیاز ا شتریآبرومون ب یخوایم رج،یا خونه ی نمون

 بره؟



 دنبالت. امیساعت ده صبح م فردا

 .نمینشیم نیزم یرو یچارگیب با

 به عذاب شده؟ هیشب یزیچ یپدر خانه یرفتن به  چرا

 ست؟یراه و کار درست چ دانمینم چرا

 خواستم؟ینرمال چه م یزندگ کیمن جز  مگر

 :کنمیو از فروغ زمزمه م کشمیرا در آغوش م خودم

 خسته و افسرده و زار رومیم -

 شیخو انه یریمنزلگه و یسو

 از شهر شما برمیخدا م به

 شیخو وانهیو د دهیشور دل

 و ساعت از هفت صبح گذشته. ته امبر هم نگذاش پلک

 تا به آشپزخانه بروم و صبحانه را آماده کنم. ستمیایم

 و تا ساعت شودیم داریساعت ب نیا رجیا معموالا

 .کندیبا لپتاپ کار م چهار

 که حاضر و نمیبیو او را م شومیاتاق خارج م از

 رفتن است. رونیب یبرا آماده

 و گذاردیدر دهانش م یلقمها ستادهیا همانطور

 :دیگویم



 ؟یدیباز نخواب ر،یبه خصبح  -

 :زنمیوحشتناک لب م یحس سردرد و خستگ با

 ؟یایزود م ؟یریم ییجا. دمینه نخواب -

 هوم. -

 :پرسمیو م زنمیم هیکنار آشپزخانه تک وارید به

 ؟یریکجا م یگینم -

 :دیگوینگاهم کند م میمستق نکهیا بدون

 .گهید رونیب -

 صحبت ریکه دوست ندارد جواب بدهد و مس فهممیم

 :دیگویو م دهدیم رییهم تغ را

 نظر من تحت ریز یاگر سختته که بخوا یلیل -

 از دوستانم برات وقت یکیاز  ،یریقرار بگ درمان

 .رمیگیم

 در ضمن فقط اره،یاز پا درت م یخوابیب نیا

 نیکم داره فراتر از ا هیمشکالتت  ست،ین یخوابیب

 .رهیم

 را که به سرم زده کوتاه کنم، کنار میحوصله موها یب

 :میگویو م کشمیم یو آه زنمیم



 درسته که یزندگ نیا یتو یچ رج،یبابا ا یا -

 باشه؟ امیو پر خواب یخوابیب

 .کندیچشم نگاهم م گوشه یبا  کالفه

 اول هم از رو به راه گه،ید یجا شروع کن هیاز  دیبا -

 خودت. کردن

 :میگویربط م یب

 داده بود که امیپ شبید نجاام،یا دهیلهراسب فهم -

 دنبالم. ادیم امروز

 :دیگویاما م نمیبیجا خوردنش را م یلحظها

 مجبور هم ،یبمون یتونیم یتو تا هر وقت بخوا -

 .یبا لهراسب بر یستین

 .اندازمیم نییو سرم را پا نمیچیور م لب

 کنم و برات دردسر رتیدرگ نیاز ا شتریب خوامینم -

 .بسازم

 باهاش. رمیم

 :دیگویو م کنمینگاهش م شودیم یکه طوالن سکوتش

 چند روز خوامیبهش و ازش م زنمیخودم زنگ م -

 .یبمون نجایا شتریب



 یهایثان یبرا میکه چشمها شومیهم متوجه م خودم

 :میگویو م زندیم برق

 واقعاا؟ -

 .زندیم یلبخند

 آره. -

 ؟یبابام چ -

 غصه نخور تو. ،یلیل کنمیم ریشکا هی -

 .فعالا

 :دیگویاز خروجش از خانه م شیپ

 .هایصبحونه بخور حتماا، باز غش و ضعف نکن -

 کردم؟یروزها او نبود، چه م نیاگر ا دانمینم

 " رضای" عل

 یچه کار رجیساعت از صبح، ا نیا نکهیاز ا متعجب

 کجا دیپرس یمن دارد، تماس را وصل کردم و وقت با

 آدرس هجره را دادم. م،ینیرا بب گریهمد میتوانیم

 کند حتیکه نخواهد شروع به نص کنمیخدا خدا م فقط

 چند شب گذشته، اصالا حوصله یخوابیباوجود ب که

 داشته باشد. انیلیاز ل یخبر دوارمیو ام ندارم



 .اندازمیم امیبه ساعت مچ ینگاه حاال

 لیتحو یبرا ازدهیتا ساعت  دیصبح است و با میو ن نه

 که با آن قرارداد یچند تابلو فرش دستباف به هتل دادن

 بروم. ته امبس

 امدهیشلوغ شده و از شانس خوب من! پدر هم ن هجره

 نیکه ا کنمیبار با خودم فکر م نیچندم یمن برا و

 من را تیتا مسئول دیآیتعمداا کمتر به هجره م روزها

 کند. شتریب

 .کنمیراستم را مشت کرده و باز و بسته م دست

 قصد دارد تک تک الیو فکر و خ یخوابیب انگار

 بدنم را مورد حمله قرار دهد. یاعضا

انه چ یپلک و رگ رو دنیسر و گردن، پر دیشد درد

 ام

 کیو لرزش  ینیسنگ ستیبود، که حاال چند ساعت کم

 کرده. فه امهم کال دستم

 هستم که هایاز مشتر یکیحال سر و کله زدن با  در

 آمده مانیکه برا یدیجد یتابلو فرشها یباال متیق به

 و اصالا و ابداا کندیبازارش هم داغ شده، اعتراض م و



 ندارم نجایدختر را، ا نیحضور ا له یو حوص انتظار

 چرخمیسالم کردنش، به ناچار سمتش م یبا صدا که

 :دهمیجواب م و

 سالم. کیعل -

 پسرخاله؟ دیخوب -

 کند. یمن معن یخوب بودن را برا نیا یکاش کس یا

 به یتا قسمت اندازمیبه اطراف م یکه نگاه نطوریهم

 :میگویکنم، م دایخلوتتر را پ نسبت

 الحمدهلل. -

 یمشتر کنم،یدست به سمت راست کنار در اشاره م با

 و خودم سپارمیهجره م یاز شاگردها یکیهم به  را

 .مرویقدم جلوتر از نگار آنجا م کی

 :پرسمینگاهش کنم م نکهیقرار گرفته و بدون ا مقابلم

 امرتون نگار خانوم؟ -

 دارن؟ یبا بنده؟ خاله سفارش دیدار یکار

 نجایچون من ا دییبفرما عتریهست لطفاا سر یهرچ

 دارم. کار

 توأم تن یاو واقعاا عشوها ای ده امدچار توهم ش من



 :دیگویو م کندیم شیصدا

 !د؟یشیبد عنق م نجایشما ا! چرا رضایعل دیوا س -

 :میگویو م رمیگیم ی، نفسده امرا منقبض کر فکم

 محل کسب و کار منه، چون هزارتا نجایچون ا -

 و رو بکشن ریو دشمن دارم که منتظرن برام ز دوست

 .ارنیحرف درب و

 و لیبا دل وقت،یخوش ندارم شما وقت و ب چون

 !نجایا دیایب ل،یدلیب

 یکه کم فهممینگاهش بکنم هم، م نکهیبدون ا یحت

 عقب یقدم میو ن کندیرا جمع و جور م خودش

 .رودیم

 :دیگویکوتاه م یمکث با

 یمامان، مامان گفت برم خونتون، برا یعنیمن،  -

 رو نگه دارم، خاله یکردن به خاله، که َمهد کمک

 هجره امیکنن، بعد گفتم قبلش ب استراحت

 نییرا پا میکه صدا کنمیتالش م پرم،یحرفش م انیم

 شومیتا چه حد و اندازه موفق م دانمیدارم اما نم نگه

 :میگویم یشاک یپر و لحن یبا توپ باایتقر و



 هم خدمت خاله عرض کردم الزم شبیاوالا که من د -

 .ستین

 هم حال بچه شیلطف شما مستدام، چند روز پ اا،یثان

 بد شد. دیکه بهش داده بود ینیسوپ سنگ بابت

 من فقط خواستماما  -

 سکوت یو دستم را به معنا گذارمیم یهم یرو پلک

 .رمیگیم مقابلش

 ما، نه هجره، درسته؟! خونه ی دیثالثاا، خاله گفتن بر -

 .کنمیبه اطراف م یدست و به حالت تمسخر اشارها با

 !د؟ینیبیم نجایرو ا یشما مهد -

 و دیآیم کتریعقب رفته را دوباره نزد مقدمین آن

 :دیگویم

 نمیبب نم،یخود شما رو بب امینه، خواستم قبلش ب -

 نه، آخه نگرانتون بودم! ایخوبه  حالتون

 .پردیباال م میو ابروها خورمیم جا

 که گستاخانه به صورتم شیبه چشمها هیصدم ثان یبرا

 که در هم غل ییو فوراا با ابروها کنمیزده نگاه م زل

 و کالفه سرم را رمیگی، نگاه مده امکر رشانیزنج و



 تا مانع خشم میگویم یو استغفرالله دهمیم تکان

 :میگویسکوت م یشوم و پس از لخت شترمیب

 به خودتون ستین یازیمتشکرم، ممنونم، اما ن -

 اومدن شما و به قول د،یایو تا هجره ب دیبد زحمت

 که سوءتفاهم شهیفقط باعث م ،یاحوالپرس خودتون

 خوب ط،یمح نیا یمن، تو یکه برا ادیوجود ب به

 .ستین

 به راه انداخته که شینما ای کندیواقعاا بغض م دانمینم

 :دیگویلرزان م ییصدا با

 یمن به دلم حال د،یباشه پسرخاله، باشه چشم، ببخش -

 راه بازار فرش یخونه اشتباه یکه به جا کنمیم

 !رهینگ شیرو پ فروشا

 نرگس، یکه حق نداره بعد از آبج فهمونمیدلم م به

 شوهرش باشه! نگران

 احمقم، اصالا به من چه که دلواپس یادیفقط ز من

 شماام؟! ییتنها

 .ده امجا خور شیاز حرفها واقعاا

 .کنمیمشت و دندان قروچه م دست



 یبه نگران یازیمتأهلم، ن ستم،یالالهاالهللا! من تنها ن -

 .ستین

 خواهش دییبفرما د،ییبفرما د،یندار یگهایامر د اگر

 .کنمیم

 یاما وقت کندیپا و آن پا م نیا ستد،یایم گرید یکم

 دهمیم هیتک واریآرنجم را به د رود،یم رونیب باالخره

 را محکم با انگشت شست و میه هاقیدو طرف شق و

 :زندیم میصدا یو مجتب دهمیفشار م اشاره

 دیآقا س -

 و تشکر دوزمیآب در دستش م وانیبه او و ل چشم

 :دیگویکه م رمیگیرا م وانیو ل کنمیم یآرام

 خونه؟ دیبر دیخوایم ده،یآقا رنگ و روتون پر -

 .دهمیم رونیرا پر صدا ب نفسم

 بلند بود؟ یلینه کار دارم، صدام خ -

 فرشهاست. دنینداره، همه سرشون گرم د یبیع -

 :میگویو زمزمهوار م کنمیم ینچ

 شدم به خدا. ریاس -

 :دیگویم



 کنم. ییشراهنما خوادیم یآقا چ نیا نیمن برم بب -

 که چند متر رسمیم رجیو به ا رمیگینگاهش را م رد

 .ستادهیا آنطرفتر

 باشد و شاهد مکالمات دهیکه تازه رس کنمیآرزو م فقط

 اعصابم نبوده باشد. یرو خاله یو دختر من

 لمیتحو یلبخند گرداند،یکه رو برم رومیم سمتش

 .میکنیم یو با هم احوالپرس دهدیم

 :دیگویم

 یمیو قد کیکوچ یه هاتصورم از هجره، همون هجر -

 فرق داره با یادیفروشگاه بزرگ ز نیاما ا بود،

 دوارمیام گم،یم کیفکرم بود، تبر یکه تو یزیاونچ

 در اوج و پر رونق باشه. شهیو کارتون هم کسب

 پاسخ بدهم یرا با لبخند یشمحبت کالم کنمیم یسع

 :میگویم و

 .میگسترشش داد شیبله چندسال پ د،یلطف دار -

 .کندیم هایبه مشتر یاشارها

 رو گریکار خواستم همد یشلوغ نیا یمتأسفم که تو -

 .مینیبب



 نطوریا یبرا یو صندل زیکه م یبه قسمت یاشارها

 :میگویو م کنمیم میدهایچ مواقع

 در خدمتم. د،ییبفرما کنم،ینه خواهش م -

 .اوردیب یچا خواهمیم دیوح از

 :دیگویو م ندینشیم رجیا

 نکنم ینیکه مقدمه چ دمیم حیشما سرت شلوغه، ترج -

 از گفتن اصل حرفم طفره نرم. و

 .کنمیم نگاهش

 .دییسراپا گوشم، بفرما -

 شما رک و راست خوامیو م پرسمیسوال م کی -

 .یرو بد جوابم

 .دهمیتکان م سر

 !؟یرو واقعاا دوست دار انیلیل -

 بیعج یکم پرسدیسوال را م نیچرا او، ا نکهیا

 .است

 :پرسدیکه دوباره م کنمیم نگاهش

 اطربه خ ،یاز دستش بد یستیحاضر ن یگفت شبید -

 اطر بچهات؟به خ ای د؟یس خودت



 پاسخ بدهم توانمیراحتتر م یسوال، کم نیبا ا حاال،

 :میگویآرام م و

 .یاطر هردومون، هم خودم هم مهدبه خ -

 ادامه شتریب خواهدیکه انگار م کندینگاهم م یطور

 .بدهم

 که هنوز خودم هم با یایگفتن احساسات درون دانمینم

 دارد، اما یدهایبه او چه فا ستم،یراحت ن یلیخ آن

 :میگویم

 چندماه رو با هم دعوا و نیا شتریراستش ما نصف ب -

 شدم، ته اشدلبس یکه ک دونمیخودم هم نم م،یداشت قهر

 بله، دوستش دارم! اما

 و اندازدیپا م یپا رو دهد،یم هیتک یصندل به

 بردیم شیلبها کیرا نزد یچا ن جانف کهیدرحال

 :دیگویم

 منه! شیپ انیلیخب، ل -

 باالخره پس از چند نکهیخبر و ا نیا دنیبا شن انگار

 اما جا دهندیرا به من م ایکجاست، دن ده امیفهم روز

 در کالمم تمیدارم عصبان یو سع کنمینگاهش م خورده



 :میگویو م ندیننش

 شبیشما که دشما،  -

 که لرزش دست نمیبیو م کنمیمکث م رم،یگیم ینفس

 را هم که رجیو رد نگاه ا شودیم شتریب راستم

 .رسمیبه دستم م رم،یگیم

 نظرم گرفته و قصد ریز یادیبه او که انگار ز رو

 :دهمیکند ادامه م امیآرامشش روان نیبا ا دارد

 !ست؟ین دیگفت شبیپس چرا د -

 :دهدیآرامش جواب م با

 .خوامیبگم، من معذرت م نطوریخودش خواست ا -

 .کشمیم میشهایبه تهر یدست

 کرده؟ یحالش خوبه؟ چرا خودش رو مخف -

 یدرمورد علت اصل یزیدلخوره، ناراحته، چ -

 ادیبه من نگفته، اما فکر کنم اوضاع ز اختالفتون

 درسته؟ ست،ین خوب

 .کاهدیم تمیبودنش از عصبان آرام

 رهیدا یرو شیرا برا مانیتمام زندگ خواهمیهم نم من

 :میگویو فقط م زمیبر



 و البته هامونیاختالفاتمون کار دستمون داد، لجباز -

 .انیلیل ینیو بدب شک

 :میگویو م دهدیتکان م سر

 گه؟ید گردهیبرم گرده؟یدنبالش، برم امیامشب م -

 درسته؟

 :دیگویو م کندینگاهم م رهیخ یکم

 مدت ازت کیفرصت رو بده که  نیبهش ا د،ینه س -

 باشه. دور

 صبر کرد و نیاز ا شیکه ب شودیو نم توانمینم

 :میگویم

 قهر و دعوا، یماجرا نیا گهیبسه د شه،یآخه نم -

 در اومده. شورش

 :دیگویم تیجد با

 بشه؟ یمن هم فرار خونه یاز  یخوایم -

 کجا بره؟ نباریا

 کجاست. میدونیراحته که م المونیمنه، حداقل خ شیپ

 .برمیم میموها انیدست م کالفه

 گرده؟یبرم یتا ک -



 :دهدیو جواب م ستدیایم

 اگر بفهمه که اومدم و بهت کنمیفکر هم نم دونم،ینم -

 نشون بده. یواکنش خوب یلیمنه خ شیپ گفتم

 انیلیل دهیفهم شبیهمون د ایلهراسب که گو مونهیم

 دنبالش. ادیمنه و بهش گفته م شیپ

 :زنمیو لب م فهممیحرفش را م منظور

 گمیم رمیگیخودم با لهراسب و حاج ابوذر تماس م -

 شده. حل

 !شه؟یواقعاا حل م اما،

 و به او دست ستمیایمن هم م آورد،یجلو م دست

 :دیگویو م دهمیم

 حتماا خودت هم متوجه د،یس کنمیمن تالشم رو م -

 که ستین ینرمال زیچ طیکل شرا ،یشد یلیل یافسردگ

 بشه. یدو روزه اک یکی یبخوا

 را بهانه کرده یخودم به کنار، مهد یو آشفتگ یدلتنگ

 :میگویم و

 بچه ام دونمیم قراره،یب یلیچند روزه خ نیا یمهد -

 فقط زبون گفتن نداره. دلتنگه



 :دیگویو م رودیلبش باال م کنج

 بله، درسته، بچه دلتنگه. -

 دست دلم را دیبگو خواهدیمعنادار که م یبا لحن بعد

 :دهدیادامه م خوانده

 با ضرب شهیرو که نم انیلیبه بچه بگو صبر کنه، ل -

 خودش بخواد. دیکرد، با یزور و کتک وادار به آشت و

 .کندیم هایبه مشتر یاشارها

 شلوغ نجایوقتت رو هم گرفتم، ا گه،ید رمیمن م -

 .پلوغه

 :میگویو م گذارمیرا کنار م دیترد

 ممنونم. -

 .زندیم لبخند

 .کنمیخواهش م -

 آدم نیا کنم،یو با خودم فکر م رودیدر م سمت

 شدم یآنطور عصبان دارمانید نیکه با اول ستیهمان

 بود. یحسم به او آنقدر منف و

 م.ه بودزود درموردش قضاوت کرد یادیانگار ز اما

 یعنیبوده  انیلیچند روز را مراقب ل نیا نکهیهم



 هستم. ونشیمد

 برگرداندن همسرم به خانهمان یقصد دارد برا نکهیهم

 تا آخر عمرم به گردنم حق دارد. یعنیکند  تالش

 و با دارمیرا برم یراحتتر شده، گوش المیخ حاال

 .رمیگیتماس م لهراسب

 برود و باز اوضاع خرابتر از انیلیدنبال ل خواهمینم

 را به دست نباریا خواهمیکه هست بشود، م یزیچ

 میاز لهراسب به ترم شتریاو ب دیبسپارم، شا رجیا

 کمک کند. مانارتباط

***** 

 " انیلی" ل

 .زندیم میصدا رجیا

 .نیبش ایب یلیل -

 خارج مایکه از حالت هواپ امیاسترس به گوش با

 :میگویو آرام م کنمینگاه م ده امکر

 لهراسب زنگ نزد. -

 :دیگویو م اندازدیبه ساعت م ینگاه

 دنبالت. ادیفکر نکنم ب گهید -



 و شودیو از شدت اضطرابم کم م شکفدیاز گلم م گل

 :میگویم

 بهش؟ یزنگ زد -

 و من دیگویم ینگاهم کند، هوم آرام نکهیا بدون

 :پرسمیم

 گفت؟ یچ -

 ،یبر یخواستیتو نم گه،یگفت د یزیچ هیبابا،  یا -

 حرف ینیبش نجایا یایحاال م ،یکردم که نر یاک منم

 م؟یبزن

 .امیاحتماالا تا شب هم نم ،ییبرم جا خوامیم من

 :دیگویدر صورتم م رهیو او خ نمینشیم مقابلش

 بهت بگم، اگر تا امروز مخالف طالقت خوامیم -

 !یلیل ریطالق بگ گمیاالن صد در صد م بودم،

 .کنمیشک م میگوشها به

 گشادتر از میو مطمئنم مردمک چشمها خورمیم جا

 .شودینم نیا

 :میگویو م کنمیم یتک خندها ناباور

 !گه؟ید یکنیم یشوخ -



 شانه باال کند،ینگاهم م اندازد،یپا م یآرامش پا رو با

 .دهدیتکان م یو سر اندازدیم

 کنم؟ یمورد باهات شوخ نیا یتو دیچرا با -

 یچه جواب دانمیکه نم ده امش جیمتعجب و گ آنقدر

 .بدهم

 نمشانیتا کنار هم بچ گردمیسرم به دنبال کلمات م در

 :میگویم و

 ور بگم؟چه ط ،یعنی ،یدونیخب، آخه، آخه م -

 حرفت که هیطور هی اوم،

 که کند،ینگاهم م قیتنگ شده چنان دق ییچشمها با

 قصد دارد پوست و گوشت و جمجمه را بشکافد انگار

 به اعماق مغزم نفوذ کند. و

 :پرسدیم آرام

 ه؟یحرفم چه طور -

 تا بتوانم درست و بدون مکث صحبت رمیگیم ینفس

 :میگویو م شومیموفق م یکم کنم،

 رو ییمدت هربار من حرف طالق و جدا نیآخه ا -

 شیپ یبرو باهاش حرف بزن، اول منطق یگفت زدم،



 بعد برو سراغ طالق. برو

 دفعه کی نکهیحاال ا ،یکه خودت گفت هییزهایچ نیا

 کنهیخب، خب آدم تعجب م ،یگیرو م نیو ا یایم

 .گهید

 از چشمها و حالت کند،یهم با آرامش نگاهم م باز

 کند،یفکر م یزیبفهمم به چه چ توانمینم صورتش

 :دیگویم

 تا امروز خوره،ینم یآدم، به درد زندگ نیا ،یلیل -

 مشکالتت رو با صحبت کردن حل کن، اما گفتمیم

 نیو مناسبتر نیطالق برات بهتر دمیفهم امروز

 .مهیتصم

 قلبم یچرا تپشها دانمینم دهم،یدهانم را فرو م بزاق

 :پرسمیو م شودیم ادیز ناگهان

 که فکرت در موردش هویشد  یچرا؟ امروز چ -

 شد؟ عوض

 و خاراندیلبش را م گوشه یانگشت شست،  با

 :دیگویم

 رفتم هجرشون! -



 میکه انگار به موها رودیآنقدر باال م میابروها

 .رسدیم

 و عرق یکه باعث گر گرفتگ ستیکنجکاو دانم،ینم

 ؟یگرید زیچ ای شودیتنم م کردن

 رونیب سینه ام قفسه یاالن است که قلبم از  دانمیم فقط

 .بپرد

 و گذاردیمنتظر نم نیاز ا شیپر سوالم را ب نگاه

 :دیگویم

 ازش دنتیبر ییهوی نیعلت ا یتو که باالخره نگفت -

 رضایعل دیچون س ،یبهتره جدا بش گمیاما من م ه،یچ

 !مارهیب ،یلیل ضهیمر

 :زنمیو لب م خوردیو تاب م چیدر هم پ دلم

 که هیاگر منظورت از نظر روح ؟یچ یعنی ع،ی ،ی -

 :پردیحرفم م انیم فوراا

 !ینه، از نظر جسم -

 !؟یهان؟! جسم -

 :دیگویکه م میگویرا چهقدر بلند م نیا دانمینم

 ؟یزنیچرا داد م ان؟یلی! چه خبره لسیه -



 .گذارمیهم م یرا رو میخشک است، لبها دهانم

 از عرق شده. سیخ میچرا باز هم کف دستها دانمینم

 .شودیم شتریو دلدردم ب چهامیدلپ چرا

 نگاهم یهمچنان با آرامش و در کمال خونسرد او

 .کندیم

 و زنمیاز سوال دست و پا م ییایرا که در دن من

 جانی تکه چوب ب کیکه مثل  یزبان لعنت نیا توانمینم

 و سمت آشپزخانه کندیتکان بدهم را، رها م شده

 .رودیم

 و آن را که مقابل گرددیآب برم یوانیبعد با ل یکم

 تشکر بکنم، از دستش نکهیبدون ا رد،یگیم صورتم

 .کشمیآخر را سر م ره ینفس تا قط کیو  رمیگیم

 زیم یکه از رو یبیبه س یگاز ند،ینشیکنارم م نباریا

 :دیگویو م زندیم برداشته

 حاال؟ یچرا تو ناراحت شد -

 و زبانم هم به کار رمیگیمقابل حرفش جبهه م فوراا

 :میگویو م افتدیم

 ناراحت دیمن؟ ناراحت؟ نه، نه، من چرا با ؟یچ -



 بشم؟

 جدا بشم. خوامیکه به هرحال م من

 .ستیما ن نیب یهم، اصالا حس بعد

 یزندگ یتو ییجا گهیاون د یعنینه،  گه،یمن د من،

 نداره که سالم بودن و نبودنش بخواد برام مهم من

 م؟یگویراست م خورم،یحرفم را م امه یاد

 زنمیکه م ییدر سرم به حرفها یانگار کس چرا

 !خندد؟یم

 .امیمن فقط نگران مهد -

 :دیگویم رجیا

 .نطوریآهان، درسته، که ا -

 :میتا بگو کنمیم جان

 ؟یدیفهم یورچه طحاال؟ شما، شما،  هیمشکلش چ -

 ییچرا تمام تنم گوش و تمام احساسم شنوا دانمینم بعد

 تا او زبان در دهان بجنباند. شودیم

 :دیگویو م کشدیم یآه رود،یبه فکر فرو م یکم

 دقت کردم به حاالتش، به لرزش دستش، یلیخ -

 نه چندان نامحسوس سر و گردنش، لرزش



 بود، دهیرنگ و روش پر زد،یدو دو م ک هاشمردم

 و شدیوقف نمپلکش مت نبض

 :میگویحرفش م انیم

 هزار جور یضیمر هی صیتشخ یبرا رج،یخب ا -

 دارید کی یالزمه، چه طور تو شیآزما

 :دیگویناراحت م یحالت با

 نسونیفرد مبتال به پارک کیکه سالها با  امیمن کس -

 کردم! یزندگ

 و ظهور عالئمش یماریاول و شروع ب له یمرح از

 بودم. شاهدش

 من که همراه اون به یمن، برا یبرا صشیتشخ پس

 سخت رفتمیم مارانیب نیاز جلسات مخصوص ا یکل

 .یلیل ستین

 تباه بشه. ندهاتیآ خوامینم ر،یبگ طالق

 البه حبوده و درموردش تا  ماری"او" ب دیگویم نکهیا

 ، در حال حاضرده امو حاال کنجکاو ش ده امینشن یزیچ

 .ستیمهم ن میبرا

 بوده؟ یاالن بپرسم "او" چه کس خواهمینم



 د،یبگو شتریب خواهمیبدانم، م خواهمیفقط م االن

 که نه، دیشا د،یالبته شا دانم،یرا خودم هم نم شیچرا

 هستم. ینگران مهد حتماا

 که باعث ستیمهد یبرا امینگران قاایاست، دق نیهم

 لب بزنم: شودیم

 داره؟ نسونیپارک یگیم یعنیپس  -

 م؟یده بودمدت نفهم نیمن، ا چرا

 تا دوباره داردیو همانطور که کتش را برم ستدیایم

 :دیگویبرود، م رونیب

 عالئم رو داشته و تو دقت نیا دیکم فکر کن، شا هی -

 هم تازه خودش رو نشون داده. دیشا ،ینکرد

 نیچون ا ر،یطالق بگ گمیم ان،یلیل هیچ یدونیم اما

 به درمان ییجا هیبدن فرد تا  کنه،یم شرفتیپ یماریب

 .دهیم جواب

 فکر یلیخ نجایبرگشت از هجره تا ا ریمس نیا یتو

 یمن حق ندارم بهت بگم برگرد و باهاش زندگ کردم،

 حق رو نداره. نیا چکسینه من، بلکه ه کن،

 اما انسان خودش هم عقل و زه،یچ کی یهر کس ریتقد



 .گهیو شعور داره د منطق

 که بعد ده ،یبر ریشمایب له یبه مسئ یبا آگاه شهینم

 یکه ممکنه تو یسال، با رنج و درد فراوون پونزده

 تیدر نها د،یسالها خودش و تو متحمل بش نیا همه ی

 د،یس الهیده پونزده س بچه یبا  یبره و تو بمون ایدن از

 سالها نیا یکه خودت هم ط یالبته به شرط حاال

 و ینش بچهدار

 .شنومیرا نم شیحرفها امه یاد

 .کشدیچنگ به قلبم م مه اشکل کیهر  با

 به خودم دهد،یکه مقابل صورتم تکان م یدست با

 .کنمیو نگاهش م میآیم

 ؟یخوب -

 من که به هر حال ،یکه گفت یآره، آره خوبم، مرس -

 برگشتن به اون خونه رو نداشتم و ندارم، حاال قصد

 هستم. یگهایمصممتر از هر وقت د اتفاقاا

 .زندیم میبه رو کمرنگ یلبخند

 خوبه. -

 ام،یب تونمیم یک دونمینم ،یلیمن نمون ل منتظر



 خودت باش، فعالا. مراقب

 .میگویبه سالمت م آرام

 :دیگویو م گرددیرفته را برم یقدمها

 فکر نکنم ،یینجایبه مامانت هم بگو ا یاگه خواست -

 نگرانته. یلیخ. یاصرار کنه که برگرد گهید

 .دهمیتکان م یسر

 باشه. -

 بسته شدن در، نفس گره خورده در یصدا دنیشن با

 مبل یصورتم را در کوسن رو کنم،یرا رها م سینه ام

 .زنمیو هق م برمیم فرو

 عقلم را از یجد یکنم؟ نکند جد هیگر دیچرا با من

 !ده امدا دست

 دارد؟ ینبودنش به من چه ارتباط ایسالم بودن  اصالا

 هم بزرگ است. یمهد َیخدا

 با آن ینگار لعنت اورم،یب ادینگار را به  کنمیم یسع

 من بود! یکه برا یلباس شخصی

 آن نامرد تصور یدستها انیتنش را م کنمیم یسع

 .کنم



 کرده را انتیکه خ یکس یحق دل سوزاندن برا من

 داشته باشم. دینبا یعنی ندارم،

 آرام شوم، اما باز هم یتا کم میگویرا به خودم م نهایا

 دیشا ایمغز  انینفر، در من، درون من، م کی انگار

 .کندیم یزندگ دانم،یدلم، نم هم

 همنوع یبرا توانمیمن انسانم، نم د،یگوینفر که م کی

 یکرده، او به آن زندگ یناراحت نباشم، او بد خودم

 به حرمت توانمیبسته پشت پا زده، من اما نم شکسته

 سقف ماندن هم که شده، او را کی ریچندماه ز همان

 .رمیبگ دهیناد

 .ستیمن که از سنگ ن یوا مانده دل

 یتمام میاشکها کنم،یرا مرور م رجیا یحرفها

 .ندارد

 دهد،یکه عذابم م ستین یمهد یبرا یفقط دلتنگ حاال

 از آنچه که دائم داشتم هم، دارم. شیب یدلشورها حاال

 ندارد. دهیکردم خودم هم فا دیو تهد نیو نفر لعن

 و خواهمشیکه نه م زندیپر م یکس یدائم حوال ذهنم

 بخواهمش! ،یقصد دارم که مبادا، روز نه



 .رمیگیبا مامان تماس م شوم،یکه آرامتر م یکم

 شیدلخور است اما صدا کند،یم هیگر کند،یم گله

 است. آرامشبخش

 دارم، ده امکه از خانوا ییهایوجود تمام دلخور با

 دوستشان نداشته باشم. توانمینم

 صلهیقهر را ف یماجرا ،یدیکه دم ع کندیم اصرار

 برگردم. امیو سر خانه و زندگ بدهم

 ینوروز زندگ دیع نیندارد که اول تیخوب دیگویم

 باشم و من با نیهفتس ره یرا، تنها سر سف مشترکمان

 چند؟ یریدل خوش س م،یگویم خودم

 دعا دیگویپا دارد م کیمرغم  فهمدیم یوقت اما

 عقل به من بدهد. یکه خدا کم کندیم

 باشد و عاقل رایباشد، گ رایدر حقم گ شیدعا دوارمیام

 ازدواج رها کنم و مستقل نیکه خودم را از بند ا شوم

 را بسازم. امیزندگ

 .ده امآرامتر ش یکم کنم،یتماس را قطع م یوقت

 و روشن کیتار انیم یمبل گوشه یده شب، تنها  تا

 .ده امنقطه مان کیبه  رهیخ خانه،



 مختلف می، هزار تصمده امبا خودم فکر کر یلیخ

 اما با نمیبرنامه بچ ده امنیآ یروزها یتا برا ته امگرف

 .شودینم ینه، عمل میگویم خودم

 بودم، حاال انگار وخامت حالم بدتر دهیو دلبر دیناام

 شده. هم

 گوش بدهم و تحت درمان قرار رجیبه حرف ا کاش

 .رمیبگ

 بهتر باشد دیشا شود،یخود خوب نم یمن به خود مغز

 رنگارنگ آرامبخش شوم. یبه دامن قرصها دست
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 به خانه برگشتم، به پدر و مادر یشب وقت همان

 هست، پدر ییشدا خانه یدر  انیلیکه ل مگفته بود

 اما خودم کنندیم یانیو پا در م رودندیم گفته بود

 شدم. مانعشان

 .ده امحساب باز کر رجیقول ا یرو

 خانه رفت و نیروزها هم، همچنان نگار به ا نیا یط

 که از بعد ده امرا کر میسع تیداشته و من نها آمد

 به روآن روزش در هجره، با او رو یحرفها دنیشن



 .نشوم

 دو نیو پسرکم مثل تمام ا ته امرا در آغوش گرف یمهد

 حوصله سر به یب م،یگذراند انیلیهفته که بدون ل سه

 .مکدیچسبانده و پستانکش را م سینه ام قفسه ی

 رطوبت کندیکه تالش م کنمیمادر نگاه م به

 میمن و پدر متوجه شو نکهیرا بدون ا شیچشمها

 را ررضایو بعد دو قاب عکس از نرگس و ام ردیبگ

 یو صدا گذاردیم دهیچ زیم یکه رو ینیهفتس کنار

 .شنومیپدر را م دنیکش آه

 موقع نیهردوشان هستم و ناخواسته پارسال، ا دلتنگ

 .آورمیم ادیبه  را،

 با کنمیم یو سع چدیپیدر گوشم م مانیه هاخند یصدا

 خفه کننده رها یاز شر بغض قیچند نفس عم دنیکش

 .شوم

 اما رمیسال با او تماس بگ لیبعد از تحو شدیم کاش

 خواهد داشت. یچه واکنش دانمینم

 از زیکه دو عز یسال نیدر اول دانمیرا م نیا فقط

 را هم به دوش یبار دلتنگ خواهمیرفته دارم، نم دست



 .بکشم

 .گردمیم دنشید یبرا یبهانها دنبال

*** 

 " انیلی" ل

 صفحه ی به  رهیو خ ته امرا بغل گرف میزانوها

 ونیزیتلو

 نگاه کند،یسال را پخش م لیتحو امه یبرن ژهیو که

 .کنمیم

 :دیگویم رجیا

 ؟یشنویم یزیکن، چ ادیصداش رو ز الاقل -

 .اندازمیباال م سر

 نه، ولش کن، حوصله ندارم. -

 :دیگویم

 لپتاپ یچندتا پادکست رو یرو بد اتیگوش شهیم -

 حال خوب کنه. زم؟یبرات بر دارم

 یزیچه چ اندازم،یتفاوت شانه باال م یهم ب باز

 حال من را خوب کند؟ تواندیم

 همونجاست خودت بردارد. -



 و ستدیایم ده امدر خود جمع ش یسر من که کنج یباال

 :دیگویم

 جداگانه بسازم. لیقفلش رو باز کن برات فا -

 بعد یو کم دهمیچون و چرا حرفش را گوش م یب

 :دیگویم زدههیجانو  دهدیرا به دستم م امیگوش

 نیپاشو، پاشو هفتس له،یسال تحو گهیساعت د هی -

 .مینیبچ

 .کنمیچپ نگاهش م چپ

 حوصله ندارم. -

 شتریاگر بخواهم با خودم روراست باشم، ب اما

 بودن، دلتنگم! حوصلهیب

 سر باال دنشید یبرا شومیو مجبور م ستدیایم مقابلم

 .رمیبگ

 :دیگویو م کنمینگاهش م یسوال

 تو دختر. یچهقدر لوس ،یلیل گهیبلند شو د -

 .کشمیم آه

 بشه؟ یکه چ مینیبچ نیبابا، هفتس یا -

 داره اصالا؟ یساعت بعد چه فرق هیبا  االن



 کردن. ده اشگن یالک مردم

 از هویسال  لیمن بعد از تحو ینکبتزده یزندگ مثالا

 شه؟یرو به اون رو م نیا

 .ستمیو با رمیتا دستش را بگ آوردیجلو م دست

 :دیگویو او با خنده م ستمیایم کنم،یم ینچ کالفه

 مردم با ستیقرار ن زدلم،یعز یدار یمنف بیتو وا -

 نکنن که. فیهم ک کشونیکوچ یهایشاد نیهم

 همه ی یحت ده،یحال خوب م هیبهم  دنیچ نیهفتس

 وسط بالد امرزیسالها که به قول خانومجون خداب نیا

 .دمیچیبودم، م کفر

 که ییزایم زیبا چ نمیبه خرج بده بب قهیکم سل هی ایب

 .یکنیم کاریچ میخونه دار یتو

 یرو نیبه هفتس رهیو حاال خ ده امحرفش گوش کر به

 .ده امش زیم

 :زندیم میصدا خورد،یاز چشمم سر م یاشک قطره

 ؟یلیحالت خوبه ل -

 و کنمیرا کف دستم فرو م ده امکوتاه ش یناخنها

 :میگویم



 خوبه؟ یحال مهد یعنی -

 به حاج خانوم زنگ بزنم بپرسم. شهینم روم

 تو بهش فکر نکن. گه،یحتماا خوبه د -

 .کشمیرا باال م امینیب

 رج؟یا یباش احساسیانقدر ب یتونیور مچه ط -

 .امیمنطق ستم،ین احساسیب -

 یالک ،یستیمادر اون بچه هم ن ،یهم قراره جدا بش تو

 نکن. رشیرو درگ فکرت

 آن نامرد هم هستم. ینگران سالمت میبگو توانمینم

 تا حرف دهمیفشار م میدندانها انیرا محکم م زبانم

 نزنم. یاضاف

 یصدا دنیعمرم، منتظر شن یاز تمام سالها ذوقتریب

 .مانمیم توپ

 شدیکاش م کنمیاست که با خودم فکر م خجالتآور

 بزند. یزنگ ایبدهد  یامیگفتن سال نو پ کیتبر یبرا

***** 

 "رضای"عل

 .آوردیدلم طاقت نم گرید شود،یم لیکه تحو سال



 پس رم،یگیرا م رجیا ره یشما روم،یباال م طبقه ی به

 :میگویم یو احوالپرس کیتبر از

 خواستمیم کنه،یم یتابیب یلیخ یراستش َمهد -

 بمونه. انیلیل شیپ یدو ساعت یکی ارمشیب

 :میگویکه م شودیم یطوالن یکم سکوتش

 خان؟ رجیالو، ا -

 :دهدیم جواب

 خودت خوام،یعذر م نکهیفقط ا د،یس ارشیباشه ب -

 .رمیگیپسرت رو م نییپا امیباال، من م این

 و تماس کنمیاما قبول م خورد،یدر ذوقم م یبدجور

 .کنمیقطع م را

 و ریرا ز میو با وسواس لباسها رومیکمدم م سمت

 .کنمیم رو

 که در دوران بلوغ به سر ییچرا مثل پسرها دانمینم

 ؟!ده امزده ش هیجان برند،یم

 شده؟ ادیقلبم ز یتپشها چرا

 دلتنگش هستم؟ نطوریامشب ا چرا

 ل،یسال تحو ظه یلح میتنها دعا کنمیاعتراف م و



 بلکه حال ،یاطر مهدبه خاو بود اما نه فقط  برگشتن

 هزار برابر بدتر از پسر کوچکم که بهانه خودم

 شده! کردمش

 کنند،ینگاهم م یمادر و پدر با کنجکاو روم،یم نییپا

 و آوردیطاقت نم گریو مادر د کنمیرا بغل م یمهد

 :پرسدیم

 خاله؟ خونه ی رضا؟یعل یریکجا م -

 :دهمیمکث جواب م با

 .ندشیبب انیلیرو ببرم ل یمهد خوامینه، م -

 :دیگویو م دیآیکه لبخند به لب مادر م نمیبیم

 اول ساله اختالفاتونو کنار ،یکنیم یخوب کار -

 .دیبذار

 :میگویم

 از دیشا ندشیبب یمهد خوامیمادر، فقط م -

 کم بشه. ریشقرایب

 معنادار ینگاه کند،یجدا م ونیزیچشم از تلو پدر

 :دیگویو م اندازدیم سمتم

 یسیبا دل خودتم رودروا ؟یمهد یقراریفقط ب -



 قه اشچهار تا قربون صد ن،یخب برو زنتو بب ؟یدار

 بلکه دلش نرم شد برگشت سر خونه و برو،

 .گیشزند

 هیالاقل خودت  م،یباهاش حرف بزن میایما ب یذارینم

 کن. یکار

 یچشم آرام کنم،یم جا به جارا در آغوشم  یمهد

 یاز در خارج شوم، صدا خواهمیم یو وقت میگویم

 شنومیمادر را م یخوردن تلفن و همزمان صدا زنگ

 :دیگویخطاب به پدر م که

 بگه. کیتبر دویحتماا زنگ زده ع انه،یلیل -

 :میگویشوم م ه هاوارد پاگرد پل نکهیاز ا شیپ

 بهش یزیاونجا چ رمیمن دارم م نکهیدرمورد ا -

 لطفاا. دینگ

 .رومیم نگیداخل پارک شوم،یم ریسراز ه هاپل از

 و خودم نشانمیمخصوصش م یصندل یرا رو یمهد

 .رمیگیم یپشت فرمان جا هم
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 و سال نو را کنمیمامان و لهراسب صحبت م با



 اما بابا انگار ناراحتتر و دلخورتر از میگویم کیتبر

 از پشت تلفن با یحت یاست که بخواهد چند کالم آن

 صحبت کند. من

 دیحاج س خانه ی ره یو شما کنمیرا قطع م تماس

 .رمیگیرا م رحسنیم

 پرسمیرا م یو حال مهد کنمیحاج خانم صحبت م با

 :دیگویم که

 معلومه دلش یطفلکم زبون نداره که بگه مادر، ول -

 چند نیبراش، ا رمیبم الهیتنگ شده، الغر شده  برات

 نا آروم بوده. یلیخ شب

 اندازد،یبه قلبم چنگ م یحرف کس نیا دنیبا شن انگار

 نه، بدتر از آن، ای

 کنند،یقلبم فرو م انیزهرآلود را م ییچاقو انگار

 ور با حاجچه ط فهممیگذاشته و نم میگلو خیپا ب بغض

 .دهمیو تماس را خاتمه م کنمیصحبت م دیس

 خودم را یجلو گری، دبه محض قطع کردن اما

 آن یبرا یبار از دلتنگ نیهزارم یو برا رمیگینم

 .زنمیضجه م یدوست داشتن کوچک
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 هم کمتر ابانهایخ یشده، شلوغ لیکه سال تحو حاال

 .شده

 ییه هامغاز انیکه پشت فرمان هستم، چشم م نطوریهم

 .چرخانمیباز هستند م که

 .شودیقفل م ینقرهفروش یرو نگاهم

 را داریخواب و ب یو مهد کشانمیم یرا کنار نیماش

 .رومیم نییو پا کنمیم بغل

 ییو از فروشنده راهنما کنمینگاه م نیتریبه و یکم

 .خواهمیم

 شم،یکوچک  یبا سنگها یفیدستبند ظر تینها در

 .ردیگیرا م چشمم

 هم دیشا ای ستیدیبه عنوان ع دانمیکه نم ییکادو حاال

 ساک ییجلو پیکردن را در ز یآشت یبرا یدرخواست

 .افتمیراه م رجیا خانه یو سمت  گذارمیم یمهد

 "انیلی"ل

 .افتدیبه سوزش م میکه چشمها زمیریاشک م آنقدر

 اما بر گذاردیآب مقابلم م یوانیل شهیهم مثل هم رجیا



 :دیگویو م کندیسکوت نم نباریا شهیهم عکس

 ؟یکرد هیانقدر گر یخودت خسته نشد -

 .زنمینفس م نفس

 تنگ شده. یلیآخه دلم براش خ -

 ییو با چشمها کندیجدا م شیشرا از گو نگاهش

 .شودیم ره امیشده خ تنگ

 گه؟ید یمهد یبرا -

 هم مقابل او و هم مقابل مغز و قلب خودن جبهه فوراا

 :میگویو م رمیگیم

 یجز اون دلتنگ ک ،یمهد یآره، معلومه که برا -

 شم؟یم

 .اندازدیباال م شانه

 متیرو و تصم یشضیخواستم بهت موضوع مر -

 درصد هم کی یبشم که حت ادآوریرو  ییجدا یبرا

 تاب برنداره. مغزت

 .اندازمیسر باال م یو حرص کنمیرا پاک م میاشکها

 صد فاصله یاز  خوامینم یکه حت امینه، من اون -

 .نمیرو بب رضایعل دیس یفرسخ



 ؟یدر موردم فکر کرد یچ

 که با ستمیبا خواهمیم د،یآیبه صدا در م فونیآ زنگ

 :دیگویو م کندیاشاره م دست

 .کنمیمن باز م نیبش -

 :پرسمیم

 ؟یبود یمنتظر کس -

 :دیگویو م داردیرا برم فونیو آ دهدیرا نم جوابم

 .نییپا امیاالن م -

 و دهدیاما جوابم را نم کنمیهم سوالم را تکرار م باز

 :پرسمیم کنجکاو

 ؟یگینم یزیوا! چرا چ -

 .خنددیو آرام م کندیم ینچ

 امیو م نییپا رمیاالن م ،یلیل یدیخب تو امون نم -

 .گهید یفهمیخودت م باال

 را امیکنجکاو توانمینم رود،یم رونیدر که ب از

 و رومیرو به کوچه م ره یکنم و سمت پنج کنترل

 .زنمیپرده را کنار م گوشه ی یاندک

 قلبم اوج یو تپشها شودیگشاد م میمردمکها



 .ردیگیم

 ست؟یاز چ یحس ناش نیا دانمینم

 !ت؟یعصبان از

 یشاک ده امیساختمان د نیرا مقابل ا نشیماش نکهیا از

 !؟ده امش

 زد؟یریم نییپا یدر دلم هر یزیچ چرا

 شود؟یپر از اشک م میباز هم چشمها چرا

گفته در موردش  رجیکه ا یاز تصور آن لرزش چرا

 بود

 رد؟یگیآتش م جگرم

 است؟ تیعصبان نهایا همه ی لیدل

 یگریاست، وگرنه من که حس د تیعصبان حتماا

 به او ندارم! نسبت

 و من فوراا ردیگیو سر باال م شودیم ادهیپ نیماش از

 را با سر میچشمها ریز یسیو خ اندازمیرا م پرده

 .کنمیپاک م انگشتانم

 او و نگار دینبا رد،یبگ یمغزم را به باز دنشید دینبا

 قصد بند آمدن میفراموش کنم اما چرا اشکها را



 ندارد؟

 " رضای" عل

 .شومیم ادهیپ نیماش از

 در آن ساکن رجیکه ا یسمت ساختمان و طبقها نگاهم

 .شودیم دهیکش است

 که نیا دانمیو نم ستیواه دیفاصله ام نیاز ا دنشید

 نه. ایپرده تکان خورد درست است  کنمیم فکر

 .دهمیم رونیرا کالفه ب نفسم

 را در یدر عقب را باز کنم و مهد نکهیاز ا شیپ

 و آن کنمیپستانکش را از لباسش جدا م رم،یبگ آغوش

 .دارمیخودم نگه م شیپ را

 .دیآیم رونیاز ساختمان ب رجیا

 .مییگویم کیو سال نو را تبر میکنیم یاحوالپرس

 درخواست کنم باال بروم و باز هم از او نه نکهیا یرو

 را ندارم. بشنوم

 :دیگویم

 باال. یایب کنمیکه تعارف نم دجانیببخش س -

 .زنمیم کمرنگو  یاجبار یلبخند



 .ردیرا بگ یتا مهد کندیدراز م دست

 :میگویو م گذارمیرا در آغوشش م پسرم

 بود، ششیدو ساعت که پ یکیهستم،  نییپا نیهم -

 .نییپا دشیاریب شمیم ممنون

 :دیگویو م کندیم یمکث

 کاش بشه تا ،دیشو آور یدیکه زحمت کشحاال  -

 بمونه. انیلیل شیصبح پ فردا

 از بابتش المیکنار او امن است و خ یمهد یجا دانمیم

 .کنمیکه قبول م راحت،

 دنبالش. امینداره، فردا م یرادیباشه ا -

ساختمان  سمت و او دهمیم رجیساکش را به دست ا

 .رودیم

 و کنمیپرتاب م رونینفسم را محکم به ب یکالفگ با

شوم  نیسوار ماش ایشوم و  جا به جا یقدم نکهیا بدون

 و

 و دهمیم هیبه کاپوت تک نهیکنم، دست به س حرکت

 اطربه خکش آمده تمام شود و  له یمسئ نیا کنمیم دعا

 شود و سر ادهیپ طانیهم که شده، از خر ش یمهد



 برگردد. گیشزند

 زنگ امیدر افکار خودم هستم که گوش غرق

 باشد، ذوقزده انیلیل دیشا نکهیبا تصور ا خورد،یم

 نام خاله دنیاما با د آورمیم رونیب بمیرا از ج یگوش

 .رومیصفحه وا م یرو

 و با گله میکنیم یاحوالپرس کنم،یرا وصل م تماس

 :دیگویم

 ؟یزدیبه من زنگ م دیجان، نبا رضایدعلیس -

 منتظر بودم. لیبعد سال تحو از

 یایحرفها را ندارم که با عذرخواه نیا له یحوص

 :دیگویکوتاه م یو خاله با مکث کنمیتمامش م کوتاه

 ما. خونه ی اینوک پا ب هیاالن پاشو  د،یسرت س یفدا -

 :میگویم متعجب

 رسمیانشاهللا فردا خدمت م ره،ید گهیاالن؟ االن که د -

 جان. خاله

 :دیگویم هیجاناو با  اما

 یمسئلها هیدرمورد  خوامیم ایدورت بگردم، ب ایب -

 حرف بزنم. باهات



 به رو در رو شدن با نگار ندارم یلیتما

 یسیدر رودروا داایو شد کندیخاله باز هم اصرار م اما

 ه شانامشب به خان نیهم کنمیکه قبول م دهدیم قرارم

 .بروم

 یخانه  ره یمچم و پنج یبه ساعت رو ینگاه البته

 زمان انیلیساعت به خودم و ل میو ن اندازمیم رجیا

 انه یکه به کنمیرا م یو در دلم التماس مهد دهمیم

 .ردیرا بگ پستانکش

 "انیلی"ل

 نیرا از ماش یکه مهد نمیبیپرده م گوشه یاز  یوقت

 از یلحظات یبرا یقلبم از فرط خوش کند،یم خارج

 .ستدیایم حرکت

 .شناسمیاز پا نم سر

 قلبم د،یایب رجیکرده و تا ا دنیشروع به لرز میدستها

 .زدیریم نییبار پا هزار

 و منتظر باال آمدن آسانسور ده امخانه را باز کر در

 .هستم

 که در آغوش او یمهد دنیو د رجیمحض خروج ا به



 کنم. یخوددار توانمینم گرید ده،یخواب

 هق انیو م کنمیو سمت او پرواز م زنمیم هیگر ریز

 :میگویم میهقها

 مامان دورت بگرده پسرم. الهی -

 :زنمیپچ م آرام

 جون دلم مامان، نفسم گل پسرم. -

 شود،یاز عسل بدل م نتریریش یبه لبخند بغضش

 و بعد سرش را که به کندینگاهم م رهیخ هیچندثان

 جان شیبرا خواهمیم دهد،یم هیتک سینه ام قفسه ی

 بلکه هزار بار. کبار،ینه  بدهم،

 و بندمیو چشم م کندیم سیرا خ شیموها میاشکها

 :کنمیم زمزمه

 ممنونتم. ایشکرت، خدا ایخدا -

 شودیبلند تکرار م یجمله در سرم با صدا کیفقط  و

 !توانمینم یاست که من بدون مهد نیآن، ا و

 را تاب ییبعد از جدا یروزها خواهمیم ورچه ط

 اورم؟یب

 به دلم نطوریبچه را ا نیکه مهر ا ستیخدا چ حکمت



 انداخته؟

 یکه مهد ده امنکر یرفع دلتنگ یدرست و حساب هنوز

 .گذاردیکردن م هیگر یبنا

 و گذاردیدهانش م یحالتش که پشت دستش را رو نیا

 .شناسمیرا خوب م کندیم هیگر

 .خواهدیرا م پستانکش

 :میگویو م بوسمیرا م ونه اشو لبخند گ هیگر با

 نکن نفسم. هیپستونکت رو فدات بشم، گر دمیاالن م -

 را سکوت کرده، جلو قهیچند دق نیکه تمام ا رجیا

 :دیگویو م دیآیم

 کن. داشیبده به من بچه رو، پ -

 کنار ساک را یبهایو ج سپارمیرا به او م یمهد

 .گردمیم

 .ستین زم،یریم رونیرا ب لشیوسا

 عبه یج دنیو با د کنمیقسمت جلو را باز م کمه ید

 .پردیباال م میابروها کوچک

 خودم یرا رو رجینگاه ا ینیو سنگ کندیم هیگر یمهد

 .کنمیم حس



 دایپ یجعبه چه احساس نیا دنیبا د دانمینم قتاایحق

 !ده امکر

 :دیگویکه م میآیاو به خودم م یصدا با

 .ی جانلیل یبه اون جعبه زل بزن یتونیبعداا هم م -

 گرسنهست. دیشا کنه،یم هیبچه داره گر نیا

 ؟یآماده کن ریبراش ش یخوایم

 و رمیگیم دهیرا ناد امیکنجکاو دهم،یتکان م سر

 :میگویو م گردانمیبرم شیرا سر جا جعبه

 .خوادیپستونک م ست،ینه، گشنه ن -

 و پشت پنجره ستمیایفکر کنم، م یلحظها نکهیا بدون

 .رومیم

 کیمانند  نش،یماش دنیو با د زنمیرا کنار م پرده

 :میگویو م شومیبه تمام معنا خوشحال م احمق

 .نهییهنوز نرفته، پا -

 با نگاه پر از سوال و گردمیبرم یو وقت ته امرا گف نیا

 دهدیرا در آغوشش تاب م یکه مهد رجیا تعجب

 .شومیم به رورو

 و دزدمینگاه م کشم،یلبم را از داخل به دندان م کنج



 :میگویو م رومیاتاق م سمت

 ایافتاده  نشیماش یپستونک تو نمیبب نییپا رمیمن م -

 .نه

 :دیگویو م رساندیچند قدم بلند خودش را به من م با

 .رمیخودم م ر،یبچه رو بگ ست،یالزم ن -

 :زنمیم پچ

 .رمینه، م -

 :دیگویو با منظور م کندینگاهم م معنادار

 رو نجات اتیو زندگ ریازش فاصله بگ گمیبهت م -

 اونوقت تو بده،

 :میگویحرفش م انیم

 .رمیرو بگ یبرم پستونک مهد خوامیمن، من فقط م -

 .زندیم شخندین

 از میریم شمیکه االن آماده م نهیفقط؟ اگر فقط هم -

 .میخریداروخانه م هی

 :میگویو م زندینق م یمهد

 ا.همه جشده، بستهست  لیسال تحو -

 :دیگویم کالفه



 .یلیل کنمیم دایپ یشبانه روز -

 :میگویم دیو با ترد بلعمیدهانم را م بزاق

 یکه گفت ی! اونجورهیورچه طحالش  نمیبب خوامیم -

 نه! ای هست

 .گذاردیهم م یرا رو شیچشمها محکم

 برات مهمه؟! یعنیآهان، پس  -

 .کنمیسکوت م رسد،یکه م نجایا به

 .کندیرا دوباره تکرار م سوالش

 برات مهمه؟ پرسمیدارم م ،یلیل -

 که خودم هم یپاسخ دادن به سوال ریاز ز خواهمیم

 کنم که دست یندارم، شانه خال شیبرا یمشخص جواب

 :میگویو م رمیگیرا م یو مهد برمیم شیپ

 عادت داره به پستونک.. هالک شد بچه ام -

 .کندیم یخندها تک

 جواب سوال من نبود. نیا یباشه ول -

 خودشان یبرا گریاشکها که انگار د نیاز ا من

 شدهاند، متنفرم. مستقل

 و جواب رمیگیچشمم را م ریحرص رطوبت ز پر



 :دهمیم

 نسبت به حال هم نوع خودش تونهیانسان نم هی -

 .رجیباشه ا تفاوتیب

 .کشدیبه صورتش م یدست

 باشه؟! تفاوتیب تونهیکادو نم عبه یج دنیبعد از د -

 .شومیم تلخ

 گرفتن اعصاب و روان منه؟ یقصدت به باز -

 :دیگویو م زندیبه صورتم زل م تیجد با

 کنم حداقل با خودت و یکه کار نهیقصدم انه،  -

 .یروراست باش احساست

 ،یوا یکه ا یخوریغصه م ،یزنیاز طالق م حرف

 دیع التیخورده به تعط هیاحضار دنیدادگاه و رس کار

 نییپا یکه بر یبعد دنبال بهونها کشه،یطول م و

 ؟نیشیبب

 کادو دلت براش عبه یج هیبود که با  یچه قهر نیا

 و رو شد؟ ریز

 بود اون سر و صدا راه انداختن و طالق نیا

 خواستنت؟



 قهرت که لیدل یعنیحد بود؟ پس  نیبودنت در ا مصمم

 انقدر مزخرف یکردیباهام صحبت نم درموردش

 و پوچ چند روز چیه یو قابل بخشش؟ و تو برا بوده

 ؟یرو نگران کرده بود خانوادهات

 .کشمیرا باال م امینیب

 .ستین نطوریاصالا هم ا -

 ه؟یحرفها چ نیاز زدن ا هدفت

 کند،یاعصابم را متشنج م شتریکه ب یآرامش با

 :دیگویم

 .زمیعز نطورهیکامالا هم -

 کنم که یادآوریبهت  خوامیندارم، فقط م یخاص هدف

 .مارهیب رضایدعلیس

 :دیگویو م کندیم یمکث

 ییچون تو هوا. هم موافق نبودم چه اشب دنیبا د -

 .یشیم

 :میگویم

 !شمینه نم -

 .میگویکه چرت و پرت محض م دانمیخودم هم م اما



 .دهدیبه چپ و راست تکان م یسر

 حتماا هست! نطوره،یا یگیباشه، اگر م -

 .رمیخودم م ن،ییپا یتو بر ستیالزم ن اما

 و من تمام تالشم را به کار رودیم رونیاز خانه ب او

 یتا دوباره پشت پنجره نروم و نخواهم برا رمیگیم

 و یلحظه او که تا مغز استخوان از دستش شاک چند

 .نمیرا بب دلخورم

 "رضای"عل

 و دهمیم رجیبه سنگ خورده، پستانک را به ا رمیت

 :پرسمیم

 خوشحال شد؟ دیرو د یمهد -

 .زندیم لبخند

 .یلیآره، خ -

 .گذاردیم شانه ام یو او دست رو کشمیم یپوف

 که شده اطر پسرت همبه خ دونمیبهش زمان بده، م -

 .گردهیبرم باشه

 .دوارمیام -

 یاز حرکت کردنم، نگاه شیو پ میکنیم یخداحافظ



 .اندازمیبه پنجره م گرید

 داشتم که به یکاش راه فرار کنمیخودم فکر م با

 بر دیو تاک اره اشخاله نروم اما با تماس دوب خانه ی

 ه شانسمت خان ریحتماا امشب آنجا بروم، ناگز نکهیا

 .کنمیم حرکت

* 

 را دست ده امیسال نو خر کیتبر یرا که برا یگل

 .کندیاستقبال م یو او به گرم دهمیم خاله

 !یچشم گذاشت یقدم رو رضا،یدعلیس یخوش اومد -

 نیا ستیزیچ یچ زاد،یآدم اتیاز خصوص رتمیح در

 دو پا؟ موجود

 بعد از مراسم چهلم نرگس بود که ش،یچند ماه پ نیهم

 کسانیمادر تماس گرفت و آنطور من را با خاک  با

 و حاال..!. کرد

 کنمیو دارم با خودم فکر م دهمیتعارفاتش را م پاسخ

 اما با ستینگار در خانه ن ایقدر خوب که گو چه

 .چرخدیسرم سمتش م شیصدا

 .دیسالم پسرخاله، سال نو مبارک خوش اومد -



 کنم و با شهیتا صبر پ ده امتوان دارم جمع کر هرچه

 نشوم. یعصبان دنشید

 اما اورمیب ادیآن روزش را به  یحرفها خواهمینم

 .خوردیتک تک کلماتش در گوشم زنگ م متاسفانه

 :دیگویم خاله

 کجاست پس؟ دلتنگش بودم. یمهد -

 .کنمیمکث م یکم

 بعداا. ارمشیانشاهللا م -

 یو با ناراحت کندیم امییراهنما ییرایسالن پذ سمت

 :دیگویم

 .نمیو بببچه ام یآوردیبابا، خب امشب م یا -

 :دیگویو م دهدیسر تکان م یناراحت با

 دختره هنوز برنگشته نه؟ -

 و چرخانمیاما سر سمتش م فهممیرا م منظورش

 :پرسمیم

 دختره؟! -

 .کندیرا در هم جمع م صورتش

 فقط خداروشکر اقت،یل یب ره یاون دخت گه،یآره د -



 وبال گردنت بشه شتریحامله بشه و ب نکهیقبل ا کنمیم

 رفت! گذاشت

 .دیآینم یخوب یخاله، بوها یحرفها از

 بکشد و شیرا پ یخاله زنک یبحثها خواهدیهم م باز

 بکند. انیلیاز ل ییبه بدگو شروع

 .زنمیم لب

 .میبحث نش نیوارد ا شمی، ممنون مه جانخال -

 :دیگویو م ندینشیم کنارم

 نگفتم. یزی! من که چدیوا س -

 نا،یبدون مامانتا ،یایاصالا من زنگ زدم گفتم ب بعدم،

 !گهیبود د نیهم برا

 .کنمینگاهش م منتظر

 !؟یچ یبرا -

 از چکسیه دیکنیتو و خواهرم فکر م نکهیهم یبرا -

 یمشکل دیگیم دیکنیحاشا م یخبر نداره، ه یچیه

 .ستین

 :دهدیو ادامه م کشدیم آه

 .یکشیم یچ یدار دونمیم دونم،یاما من که م -



 .خندمیم یو عصب شومیم جا به جامبل  یرو

 خاله؟ کشمیم یدارم چ -

 شد و رو یچ دونمینم ،یزن جوونتو از دست داد -

 .یدختره رو عقد کرد نیا یرفت یحساب چه

 یدیکه اگه بود شب ع ست،یبکن ن یکه زندگ ره امدخت

 بود. گیشخونه زند سر

 مادر. یمهد ینه برا ادیتو زن در م یاون نه برا از

 داغ شده، دستم شروع به لرزش کرده و امیشانیپ

 :میگویو م کشدیم ریت گردنم

 با اجازتون. کنمیخاله من رفع زحمت م -

 :دیگویو م شودیکه مانعم م ده امش زیخ مین

 ارواح خاک نرگس. نیبش -

 :میگویو کالفه م نمینشیدوباره م ناچار

 هایزندگ همه ی یهمسر منه، اختالف تو انیلیل -

 چه دونمیواقعاا نم هست،

 د،یکشیم شیبحث رو پ نیداره که شما هربار ا یلیدل

 خب مسلماا من نکهیهم بدون درنظر گرفتن ا اون

 .شمیم ناراحت



 :دیگویوم ردیگیرا مقابلم م یچا ینیس نگار

 .دیخودتون رو ناراحت نکن رضا،یدعلیس دییبفرما -

 قسم که من و مامان اگر حرص و جوش دابه خ

 اطر شماست.به خ میخوریم

 جوابش یو کالم ندازمیسمتش ب یمنگاهین نکهیا بدون

 .دارمیبرم یچا ن جانف کیبدهم،  را

 کند که ییرایپذ لیو آج ینیریبا شکالت و ش خواهدیم

 خشک

 :میگویم

 .خورمیممنون، نم یلیخ -

 :دیگویسکوت م یپس از کم خاله

 زودتر دیبزنمو، با خوامیکه االن م یحرف نیمن ا -

 .زدمیم

 تو حال خودم نبودم، دست دست کردم، داغ اوالد منتها

 .کردیبودم، عقلم کار نم دهید

 امیعصب بیکه عج شیدر صدا یبا عشوها نگار

 :دیگویم کندیم

 فعالا نگو خب! مامان،یوا -



 و خاله رو به نگار شودیم شتریب امیکنجکاو

 :دیگویم

 به غذا سر بزن مادر.برو  -

 و بعد به آشپزخانه خنددیکه نگار آرام م شنومیم

 .رودیم

 :دیگویو م ردیگیم یخاله نفس رود،یکه م نگار

 منتها دست گفتم،یزودتر م دیآره دورت بگردم، با -

 کردم. یکردم و چه اشتباه دست

 که یتور یتو یفتیانقدر زود م دونستمیمن نم البته

 سال هیپهن کردن، با خودم فکر کردم دست کم  برات

 .یمونینرگس م عزادار

 .کنمینگاهش م یجیگ با

 فهممیاصالا نم شم،یخاله من متوجه منظورتون نم -

 .دیزنیحرف م یچ درمورد

 :دیگویم

 پرتقال برات پوست بکنم؟ -

 بکوبم اما فقط واریدارم سرم را محکم به د دوست

 :دیگویو خاله م کنمیم تشکر



 بهت بگم، خواستمیم نم،یچیمقدمه نم یلیمن خ دیس -

 ویشکه اون دختره گذاشته رفته، نرو دنبالش، پ حاال

 !رینگ

 نکهیاز ا شیو پ کنمینگاهش م مهبازین یدهان با

 :دهدیادامه م م،یبگو یزیکنم چ فرصت

 بعد از سال نرگس، خودم دست نگارو خواستمیم -

 دستت! یتو بذارم

 نباشه یهرچ ،یخواهرزادم ،یشناخته بود دهیشما د هم

 راحت المیهم خ ،یگوشت و خون و استخون خودم از

 نگار خالشه. ست،ین بهیدست غر ری، زوه امکه ن بود

 و دو ی! مجال ندادد؟یس یچه کنم که امون نداد اما

عقد  ره یسر سف یقبل چهلم زن جوونت، نشست روز

 با

 برادرت! وه ییب

 :میگویم ناباور

 لطفاا! دیبس کن ه،یخاله، کاف -

 :دیگویو م کندیم هیاو گر اما

 چندماه نیاز بس که ا کنم،یبه خدا دارم دق م -



 خوردم! تویزندگ صه یغ

 .میسایبر هم م دندان

 من غصه خوردن نداره. یزندگ -

 :دیگویم نیف نیف با

 طالقش بده. خواد،ینرو دنبالش، اگه طالق م دیس -

 دستت! سپرمیخودم نگارو م بعد

 یمادر شودی! امکان ندارد! مگر مشودینم باورم

 دخترش را بذل و بخشش کند؟ نطوریا

 .کشدیطالق در گوشم سوت م کلمه ی

 شیاما صدا خوردیتکان م شیکه لبها نمیبیرا م خاله

 .شنومینم را

 تحمل کنم، سرم را تکان توانمینم گرید ستم،یایم

 که خاله شنومیبلکه صداها برگردد و م دهمیم

 :دیگویم

 هیاالن  نیهم ه،ینگارم راض ام،یاصالا من راض -

 خدا بزرگه! شمیباق یبخون، برا تیمحرم غه ییص

 ادیو فر برمیرا باال م میمن با تمام توانم صدا و

 :کشمیم



 ! بسه!گهیبسه د -

 و من بدون کنندینگاهم م دهیو نگار، هر دو ترس خاله

 تمیصدا و عصبان زانیم یرو یبخواهم کنترل نکهیا

 :زنمیباشم، داد م داشته

 یچه پست سرش چه جلو دیکنیم نیهربار بهش توه -

 نگفتم. یزیگذاشتم، چ گریج یدندون رو یه خودش،

 باز سکوت مونیزندگ یتو دیانداخت شیآت یسر نیچند

 یوقاحت رو به حد اعل گهیخاله اما د دیببخش کردم،

 !دیرسوند

 داره. یحد و اندازها هی یزیهرچ

 کردم، گفتم یحرف و حرکت نگار چشمپوش یرو من

 نداره. یبیکم سن و ساله، خامه، ع دختر

 داشتن! ینگو نگار خانوم حام پس

 م!ته بودنشناخ ینطوریمن شما رو ا خاله

 کنم؟! آره؟! غه اشیص که

 .ردیگیآب مقابلم م یوانیو ل دیآیفوراا سمتم م نگار

 حاال دیپسرخاله آروم باش -

 کوبمشیم زیم یمحکم رو یو طور رمیگیرا م وانیل



 :زنمیو داد م شودیم سیاطرافش کامالا خ که

 د؟یداریبرنم امیآروم باشم؟ چرا دست از سر زندگ -

 د؟یدار انیلیمن و ل ارتباطبه  کاریچ

 د؟یکنیانقدر کنکاش م چرا

 :دیگویبا ترس م نگار

 یاطر مهدبه خما فقط  -

 :کشمیم ادیفر جمله اش انیم

 شما نداره. یبه دلسوز یازیمن ن بچه ی -

 هم گیشقراره برگرده سر خونه و زند انیلیل نکهیا

 به شما نداره. یربط

 :میگویو م چرخمیبه خاله م رو

 خاله. دیاز سن و سالتون خجالت بکش -

 تیموقع یتو گه،ید یخانواده کی ینگار تو اگر

 شما دادنیم یشنهادیپ نیبود، به همسرش همچ انیلیل

 ؟یکردیم کاریچ

 به قرآن، زشته! زشته

 .دمیکه از شما شن ییهنوز شک دارم به حرفا یحت

 :دیگویتند م خاله



 تو بود با سر قبول یجا ینزدم، هرک یمن بد حرف -

 !کردیم

 به چپ و راست یو سر خندمیم کیستریو ه ناباور

 نگار، عمالا در بهت و ناباور له یو با جم دهمیم تکان

 .شومیم غرق

 گم،یم یعنیپسرخاله، ازدواج شما که با عشق نبوده!  -

 ازدواج هی د،یبه هم نداشت یدیشد القه یکه ع قبلش

 از سر اجبار بوده، طالق دادنش انقدر سخته؟! احتماالا

 مادر و دختر معلومالحال؟ نیا ندیگویم چه

 نخواهم مراعات گریداغ شده است که د یآنقدر مغزم

 :میگویو م کنمیو دهان باز م بندمیچشم م کنم،

 حرف یهم حت گهید کلمه ی کیفقط دهنت رو ببند و  -

 !نزن

 که ناگهان ردیگیم دهیرا نشن له اماو انگار کامالا جم اما

 :دیگویزده و م هیگر ریبلند ز یصدا با

 رو از شما نداشتم یرفتار نیواقعاا، واقعاا انتظار چن -

 .رضایعل دیس

 توجه به او سمت در یو ب ردیگیاوج م یه اشگر



 یکم فاصله یو مقابلم با  کندیکه سمتم پا تند م رومیم

 .ستدیایم

 :دیگویم خاله

 دستت درد نکنه، واقعاا دستت درد نکنه که خوب -

 .یو همخون بودنمونو نگه داشت یلیفام حرمت

 از کنار نگار بگذرم و خواهمیو م دهمیرا نم جوابش

 و درست شودیم کتریقدم نزد کیرا باز کنم که  در

 :زندیو لب م ستدیایتنم م مقابل

 پسرخاله. سایتو رو خدا وا -

 الالهاالهللا را زمزمه یو حرص دزدمیاز او م نگاه

 :میگویو م کنمیم

 امشب یبرو کنار نگار خانوم، برو کنار، به حد کاف -

 .دمیشن

 یو به ناچار من کم شودینم جا به جا یاو قدم اما

 کندیم غیج غیج باایتقر هیو نگار با گر رمیگیم فاصله

 :دیگویم و

 نیکه اومده دم در ا یچند ماه هر خواستگار نیا -

 رو رد کردم. خونه



 میبگو یزیچ نکهیاز ا شیو پ پردیباال م میابروها

 :دهدیم ادامه

 زنگ زد. انیلیمادر ل ش،یچند روز پ نیهم -

 یبذاره برا شیپا پ خواستیم انیلیل برادر

 چرا یدونیسفت و سخت گفتم نه! م یول یخواستگار

 اطر شما!به خ پسرخاله؟

 دانمینم دم،یکه شن ییزهایاز فرط تعجب چ هیثان چند

 :میگویو م چرخمیو بعد سمت خاله م میبگو چه

 اوالا که خدا به لهراسب رحم کرده -

 و رمیگیداد بزند که دست مقابلش م خواهدیم خاله

 :میگویم

 که یمن به دختر شما وعده دادم؟ مندوماا، مگه  -

 ذهنم هم به طه ینق نیتر یگوشها یکه تو یمن متاهلم،

 فکر نکردم، مقصر رد کردن خواستگاراشم؟! شونیا

 :زندیو داد م آوردیطاقت نم گرید خاله

 یبینج نیچرا خدا به لهراسب رحم کرد؟ دختر به ا -

 اد؟یم رشیگ کجا

 .زنمیصدا دار م یپوزخند



 یزندگ یرو ی! که هوار بشنه؟ینجابت ا یمعن -

 !؟یکس

 طالق ینه، اگر نخواست ایزنت رو طالق بده  یبگ که

 کن؟! غهینده، کنارش من رو ص هم

 :میگویو م خندمیم بلند

 .دمیرو فهم نیشالحمدهلل که مع -

 شانیبخواهم به صحبتها نکهیو بدون ا کنمینم تعلل

 و فوراا کشمیم نییدر را پا ره ییبدهم، دستگ گوش

 .رومیم رونیب

 .افتمیراه م ادیو با سرعت ز شومیم نیماش سوار

 بلکه دهم،یم نییرا پا نیدو طرف ماش یه هاشیش

 راحتتر تنفس کنم. یکم بتوانم

 .ده امیشن ییباور کنم چه حرفها توانمینم هنوز

 ،ته امنگرف شیخانه را پ ریآشفته هستم که مس یآنقدر

 آرام شوم. یبروم تا کم ییدارم جا ازین

 .شومیم ادهیو پ کنمیرا پارک م نیماش

 شلوغ ادیز گرید ابانهایشده، خ لیکه سال تحو حاال

 .ستین



 .رومیداخل بازار، سمت امامزاده صالح م از

 و چشمم به گنبد گذارمیپا در صحن م نکهیمحض ا به

 یناگهان آرامش افتد،یرنگش م یروزهایف ته یگلدس و

 دست از فکر توانمیو حاال م شودیم ریدلم سراز به

 خاله و دخترش بردارم. یبه حرفها کردن

 اما کنمیم ارتیو ز رومیداخل م رم،یگیم وضو

 را در صحن بخوانم. ارتینماز ز دهمیم حیترج

 آخرشب دلچسب است. یهوا یخنک نیا

 .دیآیم میچشمها شیپ انیلیل دهم،ینماز را که م سالم

 ستیکار درست دانمیو نم رمیگیرا در دستم م یگوش

 از شی، پته امنشس نجایحاال که ا خواهمینه، اما م ای

 بخواهند در امامزاده را ببندد و مجبور به رفتن نکهیا

 بدهم. امیبه او پ شوم،

 .سمینویم شیو برا زنمیم ایبه در دل

 ؟یسالم، سال نو مبارک، خوب -

 "انیلی"ل

 دستم خواب رفته و گزگز ده،یدر آغوشم خواب یمهد

 تخت بگذارمش و دست از یرو دیآیاما دلم نم کندیم



 کردنش بردارم. تماشا

 .دهمیصورتش جان م یتکتک اجزا یبرا

 دارم حواس خودم را پرت کنم. تالش

 یریبهتر است همبن مس دیاست، شا رجیحق با ا دیشا

 را تا انتها بروم. ته امگرف شیکه پ را

 بروم و باز آن جعبه یمهد فیسر ک دیاالن هم نبا دیشا

 بدن من، تمام و کمال از ایاما گو رمیدر دست بگ را

 یو سراغ آن ش ستمیایکه م ردیگیفرمان نم مغزم

 .رومیم کوچک

 تخت یرا کنار خودم رو یمهد دارمش،یبرم دیترد با

 و درش کنمیمقابله نم امیکنجکاو ای گریو د گذارمیم

 .کنمیباز م را

 .شمی یبا سنگها یفیظر دستبند

 بگذارم. یزیچه چ یکارش را پا نیا دانمینم

 ؟یعذرخواه یبرا یهایهد ای شودیمحسوب م یدیع

 ردیکه کنج لبم جان بگ دیآیو کوچک م زیر یلبخند

 انت،یخ کشد،یم ادیدر سرم فر یزیناگهان چ اما

 طالق. ،یماریب نگار،



 فکر نیو به ا دهمیهم فشار م یرا محکم رو میچشمها

 انقدر احمق هستم؟! دانستمیال محبه که تا  کنمیم

 به هیشب یزیچ دیهستم، که اگر نبودم، االن نبا احمق

 .خوردیته دلم، تکان م ،یدلتنگ

 نگران دینبا کردم،یبه او فکر م دینبودم، نبا اگر

 آنطور مطمئن درموردش حرف رجیکه ا یایماریب

 .شدمیبود م زده

 هک یو دستبند فرستمیبه بُعد احمق وجودم م یلعنت

 بودنش را انکار کنم، سر یدوستداشتن توانمینم

 .گردانمیدر جعبه برم شیجا

 و دست کوچکش را در چرخمیبه پهلو م یمهد سمت

 هم گرید ظه یلح کی یحت خواهمیو نم رمیگیم دستم

 لحظه با نیفکر کنم و درست در هم رضایدعلیس به

 از او امیافتیدر امیلرزش کوتاهش، چشمم به پ یصدا

 .افتدیم

 ادینواختن را از  یقلبم عاد دیذوق زده شوم، نبا دینبا

 دانمیببرم اما نم ادیبزرگم را از  یدلخور دینبا ببرد،

 یو به لبخند باز شده، برا لرزدیکه م یبا لب چرا



 که نوشته: خوانمیرا م امشیبار پ نیصدم

 ؟یسالم، سال نو مبارک، خوب -

 ازیدر نمگر چهق یپنج کلمها امکیپ نیدادن به ا پاسخ

 فکر کردن دارد؟ به

 حرف دارم اما زبان گفتنش را نه، ندارم. ایدن کی

 :سمینویکلنجار رفتن با خودم م یاز کل پس

 ممنونم. ن،یسالم، همچن -

 .کنمیشدنم، ارسالش م مانیاز پش شیپ و

 داد متوجه نشوم یتا اگر جواب کنمیم صدایرا ب یگوش

 بکنم بلکه دنیرا وادار به خواب میدوست دارم چشمها و

 .شومیخاموش شود اما موفق نم مغزم

 را چک امیگوش آورمیبه خودم که طاقت نم یلعنت

 .دارمشیو برم فرستمیم نکنم

 داده: جواب

 م؟یزنگ بزنم حرف بزن -

 .چدیپیدر هم م یو ترس و سردرگم هیجاناز  دلم

 غرورم را حفظ کنم. دیچه مرگم شده؟ با من

 مسخره است که در هیجان نینفسم مهمتر از ا عزت



 :سمینویم جوابش

 نه. -

 :دهدیپاسخ م بالفاصله

 گهیچند روز د ،یکنیم یادهرویز یدار ان،یلیل -

 ؟یتا برگرد یطولش بد قراره

 .میحلش کن م،یحرف بزن بذار

 :سمینویو م کنمیرا پاک م میاشکها

 .ستین یحل شدن زهایچ یبعض یول -

 .ستین دنیقابل بخش زهایچ یبعض

 اوج یه یگر یتا صدا گذارمیرا مقابل دهانم م دستم

 نکند. داریرا ب یمهد ته امگرف

 زنگ شیاما او به جا مانمیجوابش م افتیدر منتظر

 مانمیپاسخ دادن و نماندن م نیو آنقدر مردد ب زندیم

 .شودیتماس قطع م تا

 .دهمینم یو من جواب زندیهم زنگ م گریبار د پنج

 که با کنمیچون به خودم اعتراف م دهمینم یجواب

 .ده اممردد ش یمهد دنید

 لیدل دیباشد، شا انه امفقط به یهم مهد دیشا دانم،ینم



 ده،یمشترکمان لغز یرفتنم از زندگ یپا نکهیا یاصل

 او باشد. یضیمر

 شتری، بخواهم بده امحاال که از حالش با خبر ش دیشا

 کنم. فکر

 ست؟یشدن هست، ن دهیبخش کباری قیال یکس هر

 شوم؟یم جیگ شتریب کنمیفکر م شتریهرچه ب چرا

 خارج یسردرگم نیبگذار تا از ا میپا شیپ یراه ایخدا

 .شوم

 :دیگویو م ستادهیسرم ا یباال رجیا

 نیگذشته، تو کل ا دیهفت روز از ع ان،یلیپاشو ل -

 .یتخت بلند نشد یروز رو از رو هفت

 .یریگیبستر م زخم

 و کشمیسرم م یخوابالود باشم، پتو را رو نکهیا بدون

 :میگویم

 آروم آروم یدار ای ه،یسرت تو گوش ایتو هم که کالا  -

 یدار کاریمن رو چ ،یزنیحرف م یکیتلفن با  یپا

 رج؟یا

 :دیگویو م کشدیسرم م یپتو را از رو کند،یم ینچ



 باباش لیکه بچه رو تحو کمیاز همون صبح روز  -

 برج زهرمار. یشد دادم

 ،یدینشون نم لیجلسات مشاوره م یکم برا هی

 .یکنینم یهمکار

 :میگویو م کنمیرا جمع و جور م بغضم

 برج زهرمار نشدم، فقط دلتنگم و -

 ندینشیتخت م لبه یکه  دهمیو ادامه نم کنمیم سکوت

 :دیگویم و

 ؟یو چ -

 .اندازمیباال م شانه

 و سردرگم. -

 :دیگویم

 حال و هوات دیشا م؟یبزن یدور هی میبر یخوایم -

 شه؟ عوض

 .دهمیبه چپ و راست تکان م یسر

 که بهم گفت نا،یمامانا خونه ینه، دوست داشتم برم  -

 !ایگفته بدون شوهرت ن بابا

 :دیگویم



 خونه. یمنم خسته شدم تو ،یطرف هی میپس پاشو بر -

 نییرا باال و پا زیدر ذهنم همه چ گردم،یبهانه م دنبال

 .کنمیم

 جز یتا کمتر مشخص شود دلم بهانها میبگو چه

 را دارد. یمهد یاز حرف بابا و دلتنگ یناراحت

 :میگویم

 خودم نه، شما یعنیکاش زنگ بزنم،  زه،یام، چ -

 بهش یبزن زنگ

 .کندیتنگ م چشم

 ؟یبه ک -

 .جومیلبم را م پوست

 !گهید دیبه س -

 بشه؟ یآهان، خب که چ -

 .رمیگیم نگاه

 .نمشیبب ارهیرو ب یمهد -

 .زنمیولش کن من زنگ نم ؟یبش ییکه هوا -

 .دهمیم رونیرا ب نفسم

 .زنمیخودم م ست،یباشه مهم ن -



 .اندازدیو بعد شانه باال م کندینگاهم م رهیخ یکم

 اتییرو بهت زدم، راهنما فه اممن حر ،یخود دان -

 دخالت داشته زه یاجا نیاز ا شتریفکر نکنم ب کردم،

 .باشم

 بکن. یدوست دار یهرکار ،یلیما هرطور

 و شومیم زیمخیتخت ن یو من هم رو ستدیایم

 :میگویم

 .گهینگو د یبا ناراحت ینجوریخب ا رج،یا -

 :دهدیم جواب

 .ی جانلینداره ل یاصالا به من ربط ستم،یناراحت ن -

 بمونم بهتره رانیا یادیمدت ز ستیقرار ن یکه حت من

 نیاز ا شتریب

 :میگویحرفم م انیم

 حرف نزن. یتو رو خدا با دلخور -

 .زندیم کمرنگ یلبخند

 .نیهم ندتم،یدلخور چرا؟ فقط نگران آ -

 بچش، ای یدلتنگ خودش نکهیا کنمیحاال فکر م اما

 توش دخالت کنم. دینبا گهیکه د هیزیچ



 که از کنمیندارم و فقط در سکوت نگاهش م یپاسخ

 .شودیخارج م اتاق

 یبرا یو دو دل الیباز در فکر و خ نکهیاز ا شیپ

 و گرددیغرق شوم، راه رفته را برم امیریمگیتصم

 :دیگویم

 یلیل گمیبهت م یزیچ کیفقط  -

 .کنمینگاهش م منتظر

 ،یبا خودت چند چند یکه ندون یستیدختربچه ن -

 رو بهونه نکن، حداقل با خودت روراست چه اشب

 .باش

 .کنمیم یخودم حالج یحرفش را برا گذارد،یم میتنها

 دراز نم،ینشیم روم،یدو ساعت در اتاق راه م یکی

 که ذهنم را مشغول کرده یزیچ فهممیاما م کشم،یم

 .ستین یمهد فقط

 و حداقل از نمشیاست که دوست دارم بب نیا قتیحق

 باخبر شوم. حالش

 ؟یگذاشت، دلتنگ شودیحس را چه م نیاسم ا دانمینم

 یدلتنگ مرد یبه طرز احمقانها دیچرا من با یول



غه خوش و بدون بحث و دغد یکه تعداد روزها باشم

 ام

 دستم هم نبوده. کیتعداد انگشتان  اندازه یبه  کنارش،

 محسوب ارتباط نیخالص ا ریت مینگار برا یماجرا

 .میاز آن هم کم اختالف نداشت شیاما پ شدیم

 شدنم شد یکه منجر به بستر یلعنت ارتباطآن  از

 به باردار بودن تا آن روز نحس و اصرارش گرفته،

 .من

 مرد باشم. نیدلتنگ ا دینبا من

 بخواهم که کمک به درمانش کنم اما به طرز دینبا من

 .ده امبودنم را از دست دا یمنطق یاحمقانها

 و دارمیرا برم یگوش گذارم،یرا کنار م دیترد

 .رمیگیرا م شماره اش

 "رضای"عل

 که به یرا به مهد یاز فرن یکم کندیتالش م مادر

 بدقلق شده بخوراند. شدت

 دهد،یرا تکان م شیدست و پا کشد،یم غیپسرم ج اما

 و سرش را عقب گذاردیهم م یرا محکم رو شیلبها



 .بردیم

 که نمیبیرا در صورت مادر م یحوصلگیو ب یخستگ

 :میگویو م دارمیرا برم یو مهد شومیم خم

 .گهید خورهیمادر، نم دینکن تیخودتونو اذ -

 :دهدیلرزان جواب م ییصدا با

 شده، پوست و استخون شده. فیبچه ضع نیا -

 شد. ییهوا شتریموند فقط ب انیلیروز هم کنار ل کی

 .یعل دیندارم به خدا قسم س هاشو هیطاقت گر گهید من

 پاره پاره شده براش. گرمیج

 حرفهاست که نیهم دنیهم انگار منتظر شن پدر

 :دیگویم یعصب

 .یعل دمیبه حرف تو گوش نم گهیمن د -

 که تا االن کرده یکن یکار هیخودت قرار بود  اگه

 .یبود

 بشه؟ یکه چ یرو دست گذاشت دست

 برگرد؟ یگفت انیلیکالم به ل هی اصالا

 ؟یخواهش کرد ازش

 را آرام کنم قراریب یتالش دارم مهد کهیحال در



 :میگویم

 گفته صبر کنم تا ییشپدر جان، دا -

 :زندیحرفم داد م انیم

 معجزه بشه؟ ؟یتا چ -

 :دیگویم

 اطر زنت، من فقطبه خاطر تو نه به خاصالا نه  -

 .ییشدا خونه ی رمیخودم م یمهد اطربه خ

 بده باباجان آدرسشو

 خواهمیو هرروزه م یتکرار یبحثها نیاز ا کالفه

 و امیزنگ گوش یکنم و مانعش شوم اما صدا مخالفت

 که کندیصفحه آنقدر متعجبم م یرو انیلیاسم ل دنید

 .شودیگرد م میچشمها یلحظها یبرا

 :میگویو م شومینگاه کنجکاوشان م متوجه

 !انهیلیل -

 :دیگویفوراا م مادر

 جواب بده تا قطع نکرده. عیخب سر -

 در را روم،یسمت اتاق م دهم،یرا به مادر م یمهد

 :دهمیو جواب م کنمیسبز را لمس م کونیو آ بندمیم



 سالم -

 کنمیشک م یحت د،یگوینم یزیاما سکوت کرده، چ او

 یگوش صفحه ی به  ینکند تماس قطع شده، نگاه که

 .اندازمیم

 انیلیالو، ل -

 :دیگویم آرام

 سالم -

 یمدت، ناخواسته لبخند نیپس از ا شیصدا دنیشن با

 :پرسمیو م ردیگیجان م میلبها یرو

 ؟یخوب -

 .کندیهم مکث م باز

 .یمرس -

 داندیانگار حاال که تماس گرفته، نم شومیم متوجه

 را خوب نیانگار ذهنش آشفته است و ا د،یچه بگو دیبا

 :میگویکه م فهممیم

 گذره؟یخوبه؟ خوش م التیتعط -

 .شنومیپوزخند کوتاهش را م یصدا

 :میگویم



 م؟یحرف بزن یخوایم -

 یصورتش را تصور کنم که االن چه حالت توانمیم

 .دارد

 که خواستمیم خواستم،یمن م -

 ؟یچ -

 نمش؟یبب یاریرو م یبگم مهد خواستمیم -

 جز یایمعن میتماس گرفته، برا ماایخودش مستق نکهیا

 که زده دارد. یحرف

 ردیکه باز هم موضع نگ آورمینم شیبه رو یزیچ اما

 :میگویم و

 ارمش؟یآره حتماا، کجا ب -

 :دیگویم یوقت

 دونمینم -

 را در رجیا خانه یجز  ییکه جا شومیمطمئن م کامالا

 دارد. نظر

 نیبا من حرف بزند اما غرورش مانع ا خواهدیم دیشا

 .دیبگو حیکه صر شودیم

 شتیهم پ یمهد م،یجا غذا بخور هی میدنبالت بر امیب -



 باشه؟

 :دیگویم فوراا

 نه نه ممنون. -

 :میگویو م خوردیذوقم م در

 دنبالت و امیکه ب شدیخب خوب م -

 .پردیحرفم م انیم

 .امیبگو کجا، خودم م ا،یشما ن -

 صورتم را یلبخند پهن شده رو نیا توانمینم گرید

 و جور کنم. جمع

 یخواستیکه م یهمون رستوران که شب اول میبر -

 م؟یرفت نجایا یایب

 یکه ما در چند ماه زندگ کنمیفکر م نیبه ا و

 .میرفتها رونیب گریکدیچهقدر کم با  مشترکمان

 :دیگویم کوتاه

 ساعت چند اونجا باشم؟ باشه، -

 دنبالت؟ امیب یخوایکه نم یهشت، مطمئن -

 که انگار یو با لحن کندیفوت م یرا در گوش نفسش

 :دیگویشده م یعصب



 و ایبا آژانس ن ینکنه باز قراره بگ. بله مطمئنم -

 .یخودت مراقب دونمینه نه، م -

 .نمتیبیم

 خداحافظ -

 را یمنتظر بماند تا پاسخش را بدهم گوش نکهیا بدون

 .کندیم قطع

 "انیلی"ل

 یقطع کردن تماس قطرات عرق نشسته رو با

 .کشمیراحت م یو نفس کنمیرا پاک م امیشانیپ

 .رومیم میلباسها سراغ

 انتخاب وسواس به خرج یبرا امیحال روح برخالف

 هرچند اندازمیبه خودم م ینگاه تیو در نها دهمیم

 کردن را ندارم. شیآرا له یحوص

 و پسند او باشد تیکه مورد رضا ستین یزیچ پوششم

 یباعث شود شروع دارید نیاگر قرار باشد ا اما

 که نطوریرا هم زیهمه چ دیبا م،یرا داشته باش دوباره

 و هست بپسندد. بوده

 پیکه مشغول تا رجیا روم،یم رونیاتاق که ب از



 هست، سرش را باال شیشدر گو یزیچ کردن

 :میگویو من م کندینگاهم م رد،یگیم

 خان. رجیا هایدر حال چت کردن ادیروزا ز نیا -

 :دهدیو جواب م خنددیم

 آره، بدجور. -

 :زندیبرق م میچشمها

 یگیزدم! نم یدست هیمن  ؟یکنیچت م یواقعاا دار -

 ه؟یک طرف

 .کشدیبه صورتش م یدست

 بگم. یبه زود دیشا -

 :دیگویاشاره به صورت خندان من م با

 حاال تو ذوقزده نشو. -

 .یعجب از کنج عزلتت دل کند چه

 .زنمیم لبخند

 دیتا س یرو بهانه کرد یمهد ای ینیرو بب دیس یریم -

 ؟ینیبب رو

 .خندمیم

 !رجیا -



 .یبذار عادت کن ییزهرمار، بگو دا -

 .اندازمیباال م سر

 .کنمیهمه سال که عادت نم نیبعد از ا گهینه د -

 .یندار یکار رمیم من

 :دیگویم

 برسونمت؟ یخواینه، م -

 .دهمیرا در دستم تکان م یگوش

 .رمیگیاسنپ م -

 و ستدیایو کنارم م دیآیکه م کنم،یرا پا م میکفشها

 :دیگویم

 حرف زدن زه یبهش اجا ان،یلیعاقالنه رفتار کن ل -

 حرفهات رو بزن. همه یخودت هم  بده،

 هم تلنبار بشه یرو هاتیو ناراحت یعلت دلخور نذار

 بار کار دستت بده. نیاز ا دتریبعد شد عه یدف و

 .دوزمیبه صورتش م چشم

 رو ریشانگار که طرفدا یزنیحرف م یطور هی -

 .یکنیم

 فراموشش یگفتیم یکه داشت شیچندساعت پ نیهم تا



 جیمن گ رج؟یا ضهیچرا رفتارهات ضد و نق. کنم

 .ینجوریا شمیم

 .خنددیم کوتاه

 رو بکنم؟ ریشطرفدا دیمن چرا با -

 .کنمیچپ نگاهش م چپ

 واال، خودت بگو. دونمینم -

 .شودیم نهیبه س دست

 .یگیچرت م یدار ،یلیبرو ل -

 .ریبگ میخودت باش و عاقالنه تصم مواظب

 "رضای"عل

 ذوق زده بودنم را درک نطوریا توانمیهم نم خودم

 .کنم

و خطاب به  ده امرا هم آماده کر یو مهد ده امش آماده

 او

 :میگویم کندیو نگاهم م مکدیپستانکش را م که

 .شمونیبرگرده پ ینفس بابا، دعا کن مامان -

 .خنددیکه م فهمدیحرفم را م انگار

 فشیرا در ک لشیکه وسا کنمیو چک م کنمیم بغلش



 باشم. گذاشته

 را باز ه شانکه پدر در خان رومیم نییپا ه هاپل از

 :دیگویو م کندیم

 یگردیبرم انیلیامشب با ل یاگه عقل داشته باش -

 .خونه

 .ردیگیم ده امخن

 به ام،یو شش سال زندگ یس نیباباجان، تو کل ا -

 ریو تحق خیچند روز از جانب شما توب نیا اندازه ی

 .نشدم

 .چشم

 .کندیاخم نگاهم م با

 خیکه رفته، پس توب یچون کارد به استخونش رسوند -

 .ادیکه از دستم برم هیکار نیکمتر ریتحق و

 جو عقل داشته باش، باهاش درست رفتار کن، هی قد

 گردون خونه. برش

 چشم. -

 .شیپ ریبرو به سالمت خ -

 :دیگویاز داخل خانه م مادر



 .رضایعل ینره براش گل و کادو بخر ادتی -

 اونم چشم مادر، فعالا خداحافظ. -

 و به راه گذارمیمخصوصش م یصندل یرا رو یمهد

 .افتمیم

 .کنمیتوقف م یگلفروش کیراه مقابل  انیم

 یهایچه هد دانمیکه نم ییو از آنجا خرمیم یگل سبد

 کنمیکنم که دوستش داشته باشد، با خودم فکر م هیته

 گریبدهم با همد شنهادیاست بعد از خوردن غذا پ بهتر

 نکهیا یهم باشد برا یتا بهانها میبرو دیمرکز خر به

 کنارش باشم. شتریب

 نیچن ریدرگ چوقتیانگار ه فهممیو م میآیخودم م به

 .ده امنبو یو اضطراب شور

 کباری هیهر چند ثان شودیکه باعث م یهیجان نیا

 و دیحس جد کیشده  یخال میپا ریکنم ز احساس

 است. متفاوت

 میدستها یباعث شده حت دنشیشوق د نمیبیم نکهیا

 که ستیزیچ ند،یپشتم بنش ره ییت یو عرق رو بلرزد

 نیبا نرگس! و ا ینکرده بودم! حت به اشتجر البه حتا



 !کندیمتعجبم م شتریب

 حس بگذارم اما نیا یرو توانمیم یچه اسم دانمینم

 جالب است. میکه هست، برا هرچه

 "انیلی"ل

 و شومیم ادهیپ کند،یمقابل رستوران توقف م راننده

 .اندازمیبه ساعتم م ینگاه

 .ستیحسم، نگران نیغالبتر

 است. مانییقرار آشنا نیاول ده امواقعاا فکر کر انگار

 ته امداخل بروم اما هنوز قدم از قدم برنداش خواهمیم

 سر سمتش ،یمهد یآشنا یه یگر یصدا دنیبا شن که

 .چرخانمیم

 هم گرشیرا در آغوش نگهداشته و در دست د یمهد

 گل است. دسته

 نگیانداخته و از پارک انه اشش یرا هم رو ساکش

 شدهاست. خارج

 من همسر یمدت برا نیاگرچه در ا گذرد،یذهنم م از

 .ستینبوده اما انصافاا پدر خوب یدهالیا

 دستش محسوس است و قلبم در هم فشرده لرزش



 .شودیم

 لباس شخصینگار در  ریتصو گرید یبار دنشید با

 میخون در رگها یلحظات یو برا شودیم یتداع میبرا

 .جوشدیم

 .کشمیم قیعم یو نفس بندمیم چشم

 .زندیم میکه صدا دهیتازه من را د انگار

 خانومم -

 حجم نیمثل من با ا یوانهاید چیکه ه خورمیم قسم

 از احساسات مختلف وجود ندارد. تینهایب

 .شومیم ره اشیو خ کنمیباز م چشم

 .کندیتوجهم را جلب م شیچشمها ریز یگود

 الغر شده! چهقدر

 و فوراا دهمیسالمش را پاسخ م شود،یکه م کمینزد

 را در کندیرا که پرذوق سمت آغوشم پرواز م یمهد

 .رمیگیم آغوش

 الهیسالم عشق خوشگل من، نفسم، قربونت برم  -

 فدات شم؟ یخوب. یکه تو نمک انقدر

 خودم احساس یرا رو رضایعل دینگاه س ینیسنگ



 .کنمیم

 :دیگویم شیدر صدا یته خندها با

 الحمدهلل، شکر خدا، منم خوبم. -

 تا نخندم و کشمیلبم را از داخل به دندان م کنج

 را حفظ کنم. امیظاهر جد همچنان

 .کنمیکوتاه نگاهش م م،یبگو یزیچ نکهیا بدون

 :دیگویو م ردیگیرا سمتم م گل

 شما. میهم تقد نیا -

 و کوتاه و کنمیو باز هم به دستش نگاه م رمیگیم

 .زنمیلب م یانعطاف چیه بدون

 ممنون. یلیخ -

 نداره. یقابل کنمیخواهش م -

 و داردیم نگه مشانه ااو دستش را با فاصله پشت  و

 :دیگویم

 داخل. میبر -

 :کندیآرام زمزمه م و

 .یرو از رو بست ریخدا رحم کنه، شمش -

 :میگویجواب ندهم و م توانمینم



 یمن فقط برا ست،یدر کار ن یریدرواقع اصالا شمش -

 .نجاامیا یمهد دنید

 :دیگویو کنار گوشم م کندیخم م سر

 فقط؟ -

 :میگویو م دهمیدهانم را فرو م بزاق

 بله، فقط. -

 .میگویدروغ م اما

 .مینشستها گریکدی مقابل

 نشان یکه خودم را سرگرم مهد کنمیتالش م داایشد

 .شومینم شیه هاو وانمود کنم که متوجه نگا دهم

 :دیگویو م شکندیرا م نمانیکوتاه ب سکوت

 .هیخال یلیخونه خ یجات تو -

 .کنمیرا کف دستم فرو م میناخنها

 داایدرمورد نگار حرف بزنم، شد میمستق خواهمینم

 صحبت درموردش باعث خرد شدن خودم معتقدم

 .شودیم

 :میگویم آوردیحرص در م دانمیکه م یبا کجخند اما

 واقعاا؟ -



 .شمینممتوجه  -

 .دهمیرا تکان م سرم

 ه؟یجام خال ی! واقعاا مطمئنیشیآهان، متوجه نم -

 که استغفرهللا شنومیو م کشدیم شیشهایبه ته ر یدست

 :دیگویو رو به من م کندیزمزمه م را

 آره واقعاا. -

 باور کن که اصالا قصد ندارم باهات دعوا کنم و

 .ن جانایلیل

 .پردیباال م میابروها

 :میگویو م کنمینگاه م یمهد به

 !دیمدل لحنت هم عوض شده آقا س -

 .خنددیم

 نگو نه. یاز رو بست ریشمش گمیمن م نیبب -

 .کنمیم نگاهش

 هم دلخورم. یلیدلخورم، خ -

 کیکه با  ستین یزیمن چ یاز دلخور زانیم نیا و

 یخواه معذرت

 .کنمیبه گلها م یاشارها



 باغ گل هم کیبا  یحت چ،یدستهگل که ه کیو  -

 .شهینم فراموشم

 جلوه کنم. فیضع دیبلرزد، نبا میصدا دینبا

 گریو با دست د دارمیدست نگه م کیرا با  یمهد

 تا نوشمیآوردهاند م مانیکه برا یاز نوشابها یکم

 را پس بفرستم. بغضم

 و کشدیجلوتر م زیم یخودش را رو رضایعل دیس

 :دیگویم

 .یحق دار یتو بگ یاصالا هرچ -

 .یحق دار یدلخور باش هرچهقدر

 .پرمیحرفش م وسط

 ی! جالبه که خودت هم قبول دارنطوریعجب! که ا -

 .مونیبه زندگ یزد یگند چه

 :دیگویو م کندیم نگاهم

 ؟یدلخور نباش گهیکنم که د کاریبگو چ -

 ؟یدلت باهام صاف بشه، که برگرد که

 :زنمیم پچ

 .شهیصاف نم -



 :زندیم لبخند

 شه؟یبازم صاف نم ؟یفدات بشم چاگر هرلحظه  -

 vip):(انیلیل

 خودش است؟ کنم،یشک م میگوشها به

 .خنددیکه م خواندیمتعجبم را م نگاه

 که من ردیدستم را بگ خواهدیو م آوردیجلو م دست

 .کشمیدست عقب م ناخودآگاه

 :دیگویو م کشدیم قیعم ینفس

 حاضرم یبگ یهرکار اد،یاز دلت درب نکهیا یبرا -

 بدم. انجام

 بشر، اگر جامون برعکس بود یی"چهقدر تو پررو

 که حاال حرف از دل یمن رو ببخش یشدیم حاضر

 من؟"! یبرا یزنیآوردن م در

 .میآیتکان دادن دستش مقابل صورتم به خودم م با

 :دیگویکه م کنمیم نگاهش

 ؟یخوب -

 :دیگویو او م دهمیتکان م سر

 خب، خودت بگو، گردن من از مو نازکتره. -



 که در آغوشم غرق در آرامش شده یبه مهد ینگاه

 .اندازمیم

 گردش به من زل زده و به صورتم لبخند یچشمها با

 .زندیم

 :میگویم

 حرفها رفع و رجوع نیبا ا یکه کرد یکار -

 .شهینم

 به یو شست دست چپش فشار یدو انگشت وسط با

 :دیگویو م آوردیم شیه هاقیشق

 یطور یباز ناراحتت کنم، اما دار خوامیواقعاا نم -

 که انگار فقط من مقصر بودم. یزنیم حرف

گه یتو هم سمت د ان،یلیدو طرف داشت ل هیقض نیا

 .یهست اش

 .شومیم یحق به جانب بودنش حرص نیا از

 ؟یکنیحساب م یکیکار خودت رو با رفتار من  -

 .ردیگیرا باال م شیدستها

 گفتم که، اصالا صد در صد حق با م،یباشه، من تسل -

 .توئه



 سخت است. میآن ماجرا برا هضم

 یحرفها ادی ند،ینشیم شیدستها ینگاهم که رو اما

 .افتمیم ریشمایدرمورد ب رجیا

 .کنمیدقت م شتریب شیحالت چشمها به

 .لرزاندیصورتش هم دلم را م یو الغر یدگیپر رنگ

 است. هیقض گریهم سمت د یحضور مهد و

 :میگویم

 ،یکن یکار ستیالزم ن نجاام،یا یاطر مهدبه خمن  -

 نه ازم بپرس ست،ین یکه البته شدن اریاز دلم در ب نه

 .یکن کاریچ

 .نیهم

 "رضای"عل

 هم دلخور یلیکه ناراحت نشوم، اتفاقاا خ ستین نطوریا

 .شومیم

 انگار که فقط و فقط من کندیرفتار م یطور نکهیا

 تمام نیسنگ میبرا ده امتمام مشکالتمان بو مقصر

 .شودیم

 دهان باز کنم و بپرسم چرا انقدر شکاک خواهمیم



 من را باور نداشته؟ چرا حاال چوقتیچرا ه است؟

 داند؟یخودش را محق م شتریب

 .رمیگیزبان به دهان م اما

 دوباره یدارد وقت یدهایحرفها چه فا نیا گفتن

 نقطه، سر خط؟ شودیم

 شود،یشروع م مانیکه نه، هزار باره دعواها دوباره

 میرسیو در آخر م شودیاز سر گرفته م مانیبحثها

 !چیه به

 .نجاستیا یبه خاطر مهد دیگویم

 اما باز هم ردیگیم دهیکه من را ناد دیدارد بگو تالش

 ندارد. یرادیا

 بعد ست،یاطر مهدبه خاگر فقط  یفقط برگردد حت او

 .آورمیخودم آرام آرام دلش را به دست م من

 :میگویم متیمال با

 اطربه خاما من  یینجایا یاطر مهدبه خباشه، تو  -

 .انیلیخودت ل دنید یاومدم، برا خودت

 تا به روال بردیمدتها زمان م دیشا رم،یگینم یجواب

 برگردد. یعاد



 :میگویخنده م با

 .انیلیل خرمینداره، نازت رو م یبیناز کن، ع -

 ظاهر شد و او شیلبها یرو یلبخند کنمیم احساس

 پسش زد. فوراا

 :زنمیم شیصدا

 زمیعز -

 :میگویو م کندینگاهم م پرتعجب

 م؟یبا هم از اول شروع کن یایب شهیم -

 گذشته اصالا وجود یاون روزها همه ی میکن فکر

 .نداشته

 پاره یه هااون پرد م،یرو با هم بساز زینو همه چ از

 م؟یکن میرو ترم نمونیحرمت ب شده ی

 .رمیگیسمتش م یدستمال چکد،یم شیاز چشمها اشک

 :دیگویو م ردیگیرا م شیچشمها ریز نم

 نبوده یگذشتها چیانگار ه نکهیتظاهر کردن به ا-

 .دیهم سخته س یلیخ سخته،

 :میگویو بعد م کنمیسکوت م یکم

 سخته. ،یگیراست م ،یحق دار -



 فرصت دوباره به من و هی خوامیازت م یول

 .یبد مونیزندگ

 .کنمیم یبه مهد اشاره

 .یاطر مهدبه خ -

 :دیگویو با اخم م کندینگاهم م کوتاه

 !؟یسواستفاده کن یاز مهد یخوایم -

 .زنمیم لبخند

 چهقدر دوستش دونمیم یوقت یسواستفاده که نه ول -

 یدار

 دلش نرم شود ستیو انگار قرار ن پردیحرفم م انیم

 :دیگویم که

 جداست. له یمسئ هی یمن به مهد عالقه ی -

 :میگویو م دهمیتکان م سر

 یاز زندگ یجزئ یبه هر حال من پدرشم، مهد یول -

 .انیلیو توئه ل من

 را یتا مهد کنمیدست دراز م آورند،یرا م مانیغذا

 .رمیبگ

 بدش به من راحت غذات رو بخور. -



 .چسبدیم انیلیبه تن ل شتریو ب زندیم غیج یمهد اما

 :زنمیم لب

 آدم فروش. ته یپدرسوخ یا -

 :دیگویم

 راحتم. ست،یسختم ن -

 یباز شیکه او با غذا نمیبیاما م میشویم مشغول

 .کندیم

 .شهیسرد م گه،یبخور د -

 .دهدیتکان م سر

 ندارم. لیم ادیز ،یمرس -

 .آورمیرا به زبان م فکرم

 .یالغر شد یلیخ ،یخوریهنوز که کم غذا م -

 .شومینگاه متعجبش م متوجه

 :زندیو او طعنه م کنمینگاهش م یسوال

 !رضایدعلیس یکنیمتعجبم م ادیامشب ز -

 نیمشترکمون نه عادت به ا یچندماه زندگ نیا یتو من

 لشیدل دونمیهمه محبت که نم نیتوجه داشتم نه ا همه

 !هیچ



 :دهدیزده و ادامه م پوزخند

 یکه زد ییکردن گندها یماستمال یهم برا دیشا -

 تا یکنیتالش خودت رو م یدار

 .برمیمن حرفش را م نباریا

 حواسم بهت بود، فقط شهینکن، من هم یکم لطف -

 .کردمینم ابرازش

 جبران کنم. خوامیآره، م و

 !؟یدیاجازه رو بهم م نیا

 یو برگرد یو بگذر یببخش شهیم ؟یببخش شهیم

 ان؟یلیل شهیم خونه؟

 .کندینگاهم م یکفر

 که فکر انیمدل نیا ان،ینجوریهم ا هایبعض -

 و چهارتا قربون دیببخش هیکنن با  یهرکار کننیم

 .رهیآدم م ادیو از  شهیتموم م یهمه چ صدقه

 .شهینم قتااینه، حق اما

 .زمیریم میرا در صدا التماس

 .انیلیازت ل کنمیخواهش م -

 ؟یبرگرد شهیم



 که اشک حلقه زده در آنها قلبم را ییبا چشمها رهیخ

 :دیگویو م کندینگاهم م سوزاند،یم

 شرط دارم. -

 "انیلی"ل

 .کندیشرط دارم، منتظر نگاهم م میگویم یوقت

 یزیقبل از هرچ میمسئله را باز کنم و بگو خواهمیم

 و آن دختر خاله اشخط قرمز پررنگ دور  کی دیبا

 خانه خراب کنش بکشد، اما زبان به دهان ته ییعفر

 که اسم برمیو دندان در جگر فرو م رمیگیم

 .اورمیرا ن منحوسش

 ییآنقدر احمق هستم که مقابل تو میحداقل علناا نگو که

ته نشس ،یباز کردها مانینفر سوم را به زندگ یپا که

 ام

 شرط و شروط برگشتن بگذارم. خواهمیم و

 سکوت کنم و حرفش را نبارهیدر ا رمیگیم میتصم

 نکشم. شیپ

 :دیگویم

 ؟یکنیفکر م یبه چ گه،یخب بگو د -



 :میگویو م کنمیرها م میدندانها انیلبم را از م پوست

 من دادخواست طالق دادم -

. 

 :پرسدیبلند م یبا صدا چنان

 !؟یچ -

 و از شدت کنندیهمه نگاهمان م کنمیاحساس م که

 :میگویبدون چرخاندن سرم به اطراف م خجالت

 !سیه -

 و یو عصب کندیگرد شده نگاهم م ییاو با چشمها اما

 :پرسدیشده م شوکه

 تو؟ یکرد کاریچ -

 .رمیگیاز او م نگاه

 .گمیم یالک یبهت که گفته بودم، منتها فکر کرد -

 .زندینامم را صدا م کالفه

 !انیلیل -

 :میگویم تیجد با

 که دمیرو بهت اخطار م نیا یول گردمیمن برم -

 هیاون احضار دنیتا زمان رس ،یرو جمع کن حواست



 رو واقعاا یزندگ نیا یکه بهم ثابت کن یدار فرصت

 وگرنه ،یخوایم

 :دیسایبر هم م دندان

 نکن. ونه اموینگو المصب، د ینطوریا -

 نبودم و انقدر اصرار به نجایکه ا خواستمینم اگه

 .کردمینم برگشتنت

 .خوامیخاطر م نانیمن اطم -

 :دیگویو م ردیگیم ینفس

 .کنمیمن بهت ثابت م ا،یباشه، تو فقط ب -

 :پرسدیو او م گذردیبه سکوت م انمانیم یکم

 لطفاا. ،یایخانومم؟ بگو که م یایامشب م -

 لرزش یو دل ابلهم برا کنمیمن فقط نگاهش م و

 .لرزدیم دستش

 :دهمیم جواب

 فکر کنم. دیبا دونمینم -

 .کنمیحس م خنده اش و استرس را پس خنددیم

 داره. داریمن گفتم ناز کن نازت خر ن،یبب -

 .یکنیم تیاذ یدار ییخدا اما



 میو بر میرو بردار لتیوسا اتییدا خونه یاز  میبر ایب

 خودمون. خونه ی

 .اندازمیم یبه مهد ینگاه

 .رسمیباز امشب از او دور شوم قطعاا به جنون م اگر

 تا دستم دهدیحرکت م زیم یدستش را رو رضایدعلیس

 یو بار کشمیو من دوباره دست عقب م ردیبگ را

 :میگویم تیبا جد گرید

 پس بهم دست ه،یاطر مهدبه خ گردم،یاگر دارم برم -

 به کارم نداشته باش. یکار نزن،

 و دهدیو بعد سر تکان م کندیمات نگاهم م یکم

 :دیگویم

 .یدار اجیبه زمان احت دونمیباشه، م -

 :میگویو م کنمیچپ نگاهش م چپ

 گذر زمان هم چندان مؤثر نباشه. دیشا -

 :دیگویم آرام

 .میغذات رو بخور بر زم،یباشه عز -

 و ردیگیرا از آغوشم م یسمتم و مهد دیآیبعد م یکم

 :دیگویم



 م؟یکن دیکم خر هی میبر یایم -

 :دیگویو م کنمینگاهش م یسوال

 .میاالن بر م،ینرفت دیکه خر دیقبل از ع -

 :زنمیم لب

 رو ندارم. له اشنه، حوص -

 :دیگویو م داردیرا برم ساک

 .میریم یباشه، پس هر وقت دوست داشت -

 .افتمیو دنبالش راه م دارمیو گل را برم ستمیایم

 :دیگویو م میشویم نیماش سوار

 باشه؟ ات،ییدا خونه ی میریم یپ -

 که لبخند به نمیبیو م دهمیتکان دادنم سرم پاسخ م با

 :دیگویو م زندیاستارت م لب

 خداروشکر. -

 نشسته و من به اتاق ییرایدر سالن پذ رضایدعلیس

 تا چمدانم را ببندم. ده امآم

 که نمیبیرا م رجیو ا خوردیتقه به در باز اتاق م چند

 :دیگویم

 تو؟ امیب شهیم -



 آره. -

 :دیگویآرام م ییو با صدا شودیم داخل

 ؟یمطمئن -

 .کنمیم نگاهش

 مونیکه پش یمطمئن شش،یپ یگردیبرم یدار نکهیا -

 ؟یشینم

 :دهمیجواب م صادقانه

 شانس به هی خوامیفقط م ستم،ینه، اصالا مطمئن ن -

 بدم. مونیو اون و زندگ خودم

 :پرسدیم

 ؟یکنیبهش ترحم م یدار -

 .کنمیاعماق ذهن و قلبم رجوع م به

 یاطر مهدبه خخب من  -

 :دیگویحرفم م انیم

 دارم زنم،یحرف نم یمن درمورد مهد انیلیل -

 .پرسمیهمسرت سوال م درمورد

 :میگویخودم را نشانه گرفته م نباریکه ا یپوزخند با

 که هست. ست،یترحم ن نه که بگم -



 در کمال تعجب نمیبیم کنم،یفکر م یاما وقت اما،

 باشه که لب به اعتراف یبار نیاول دیدارم! شا دوستش

 .کنمیحس باز م نیا

 .کندیتنگ شده نگاهم م ییچشمها با

 که باعث شد از یایاون علت اصل یخوایهنوز نم -

 ؟یرو بهم بگ یبزن رونیب خونه

 .کنمیرا با پشت دست پاک م میو اشکها خندمیم

 به خودش هم نگفتم، به روش یمن حت رج،یول کن ا -

 برف، ریمثل کبک سرم رو بکنم ز خوامی! ماوردمین

 قراره یچ نمیخودم رو به ندونستن بزنم تا بب خوامیم

 .ادیب شیپ

 :دیگویو م ستدیایم

 از دوارمیام ،یدونیباشه، هرطور خودت صالح م -

 .ینش مونینزدنت پش حرف

 :میگویو م بندمیچمدان را م پیز

 که بشه، یزیاما از بعد امشب، هر چ نطور،یمنم هم -

 تالشم همه یاز بابت خودم راحته که  المیمن خ حداقل

 یعنیکردم، که بهش فرصت دادم و اگه نشه، پس  رو



 از اونه! مشکل

 .رودیباال م شیابرو یتا کی

 .یلیدو سر داره ل ارتباطاما  -

 قدم سمتت برداره و تو فقط ساکت کیکه اون  شهینم

 .یانجام ند یو عمالا کار یساکن نگاهش کن و

 ،یداغون شدتون رو زنده کن ارتباط یخوایم اگر

 .ستین یبرگشتنت به خونه کاف صرفاا

 :میگویم کالفه

 ؟یچ یعنی -

 باهاش سرد نباش. نکهیا یعنی -

 سه یجل ونیروز درم کیو برات  کنمیم هماهنگ

 یاک اتیدل بده تا زودتر وضع روح ذارم،یم مشاوره

 .بشه

 :میگویو م رمیگیم جبهه

 به مشاوره دارم؟ ازیمگه فقط منم که ن -

 خشمش رو کنترل کنه. تونهیاونه که نم ؟یچ دیس پس

 .کنمیباشه، من خودم باهاش صحبت م -

 کردم. تتیاذ یلیمدت خ نیممنونم ازت، ا -



 .زندیم مشانه او دست پشت  خنددیم

 حرف رو. نینزن ا -

 چشمهات یرو تو یبه بعد فقط شاد نیاز ا دوارمیام

 .نمیبب

 :میگویو م رمیگیاو فاصله م از

 با خودش ،یشضیدر مورد مر شهیفقط اگه م -

 بگم که بفهمه نگرانم. یزیمن چ خوامیکن، نم صحبت

 .خنددیم کوتاه

 تخس. ره یدخت یا -

 آروم آروم بهش بگم. دیبه نظرم با باشه،

 سالها باهاش در نیکه ا کمینزد یاز دوستها یکی

 داره. نسونیپارک صیبودم، مرکز تشخ ارتباط

 باهم التیتا بعد از تعط ذارمیم یقرار کی باهاش

 اونجا. میبر

 سینه ام قفسه ی واریهم قلبم خودش را به در و د باز

 .کوبدیم

 کرده؟ شرفتیپ ریشمایبه نظرت ب یعنی -

 :دیگویو م اندازدیباال م شانه



 بشه. یابیدکترش ارز طه یبه واس دیخب با -

 حالت نیکه استرس ا نهیا دونمیکه من م یزیچ یول

 .کنهیم دیتشد رو

 باهاش سازش کن. شتریکم ب هی ،یریم یکه دار حاال

 :میگویو آرام م دهمیاست اما سر تکان م سخت

 .کنمیم یباشه، سع -

 .میرویم رونیهم از اتاق ب با

 جا به جارا در آغوشش  یمهد کهیدر حال رضایدعلیس

 چمدان را از ته یو دس دیآیجلو م ستد،یایم کندیم

 :پرسدیو م ردیگیم دستم

 م؟یبر -

 .میبر -

 :دیگویم رجیبه ا رو

 .رجخانیممنون ا -

 .میانشاهللا جبران کن د،یدیزحمت کش یلیمدت خ نیا

 .گذاردیاو م انه یو دست سر ش خنددیم رجیا

 دو با نیاست که به نظرم ا نیاست ا بیکه عج یزیچ

 !رسندیبه نظر م یمیصم گریکدی



 طیشرا دوارمینکردم، ام یکار کنم،یخواهش م -

 بر وفق مراد باشه. نتونیب

 .خنددیم رضایدعلیس

 د،یاریب فیمنزل ما هم تشر نطور،یمن هم هم -

 .میشیم خوشحال

 .کندیبه من م یاشارها

دوستتون داره، حتماا خودتون بهتر  یلیهم خ انیلیل -

 از

 .دیدونیم من

 :دیگویو م خنددیم

 گل و بلبل شد، یهروقت اوضاعتون حساب ام،یم -

 .دیدعوتم کن دیبزن زنگ

 :دیگویو م خنددیهم م رضایدعلیس

 به چشم، حتماا. -

 رجیاو از ا دانم،یکه م ییتا جا کنم،یتعجب م یادیز

 کرده؟ رییچه شده که انگار نظرش تغ آمد،ینم خوشش

 رجیاز ا یو پس از خداحافظ دهدیرا به من م یمهد

 .میرویم رونیب



 :میگویکه با استرس م میخانها کینزد

 م؟یبر یدست خال ستیزشت ن -

 .خنددیتعجب م با

 !هایایب یخوایخودت م خونه ی -

 .چرخمیم سمتش

 و حاج خانومه. دیحاج س شیمنظورم پ -

 بشم. به روباهاشون رو شهیروم نم ییجورا هی

 :دیگویو م چدیپیکوچهمان م داخل

 .ستینه، زشت ن -

 با اونها که ،یپدر و مادرم که قهر نکرده بود با

 .ینداشت یمشکل

 چندوقت من رو مقصر نیضمن، همونقدر که ا در

 شدن به روپس از رو دونن،یتو رو محق م دونستن،

 نگران نباش. باهاشون

 و آرام چند میرویباال م ه هااز پل یوقت د،یگویم راست

 حاج خانم کنند،یو در را باز م زنمیبه درشان م تقه

 پاسخ سالمم را بدهد، دست دور گردنم نکهیاز ا شیپ

 :دیگویو م کندیم حلقه



 یدورت بگردم عروس قشنگم، خوش اومد الهی -

 .مادر

 د؟یود، خوبب خدانکنه، دلم براتون تنگ شده -

 :دیگویو م زدیریخنده اشک م با

 مادر. میما هم خوب دیشماها خوب باش -

 :دیگویآرامتر م ییصدا با

 بود که. یچندروزه چهقدر جات خال نیا یدونینم -

 .دیآیدر م یهم جلو دیس حاج

 :دیگویو با لبخند م میکنیم یو احوالپرس سالم

 دخترم. یخوش برگشت -

 :دیگویو م کندیم یبه مهد یاشارها

 بچه گذشت باباجان. نیبه ا یچ یدونینم -

 .رمیگیو خجالتزده نگاه م زنمیلبخند م تلخ

 :دیگویخانم م حاج

 دا از نبودتبه خهم مثل مرغ سر کنده بود  رضایعل -

 بچم. شدیم وونهید داشت

 و آرام کندیبه داخل خانه م یاشارها دیس حاج

 :دیگویم



 بشنون. دیخانوم، همه که نبا واشتری! سیه -

 پشت در جلب انه یحواسم به دو جفت کفش زن تازه

 هم چمدان به رضایدعلیلحظه س نیو در هم شودیم

 .دیآیباال م ه هااز پل دست

 :دیگویو رو به پدر و مادرش م خنددیم

 هم از عروستون. نیا -

 نیشیب یرا رو اره اشبا خنده انگشت اش مادرش

 :دیگویو م گذاردیم

 .نجاانیآروم، خاله و نگار ا -

 و نگاهم به زندیم خی میخون در رگها دنشیشن با

 که کبود شده! افتدیم رضایدعلیس

 .ردیگیلبخندش را م یاخم جا یلحظها در

 :دیگویم دیس حاج

 داخل. دیایب -

 زودتر از من رضایدعلیاما س اورمیبهانه ب خواهمیم

 :دیگویم

 باال. میریما م م،یشیمزاحم نم یمرس -

 .انیلیل میبر



 :دیگویبهتزده م مادرش

 بکن حداقل یسالم احوالپرس هی ای! مادر بیوا عل -

 سرخ و کبود و برافروخته نطوریبدانم او چرا ا مشتاقم

 .شده

 موقع حرف ده امیال ندبه حکه تا  یتیبا جد گرید یبار

 :دیگویبا مادرش به کار ببرد م زدن

 .ریبه خشبتون  م،یاینه مادر، نم -

 ه هابشنود از پل یگرید زیمنتظر شود چ نکهیا بدون

 میو خطاب به من که هنوز سر جا رودیم باال

 :دیگویم ده امستایا

 .ن جانایلیل گهید ایب -

 اسم نگار دنیکه ذهنم را با شن ییمن در پس فکرها و

 ال نامم را با پسوندبه حکه تا شمیاندیکرده، م آشفته

 بودم؟ دهیاز زبانش شن جان

 بهتر است نکهیبه ا کنم،یفکر م رجیا یحرفها به

 شی، په هاپل انیم نجا،یرا هم میه هانی، کده امکه آم حاال

 به در خانه، جا بگذارم و بعد داخل شوم. دنیرس از

 بتوانم پس از مدتها، به خاطر خودم هم که دیشا تا



 برسم. ینسب یبه آرامش شده،

 ست؟یشدن توانم؟یم یول

 نکهیو قبل از ا شومیخانه باز است، داخل م در

 شود، یاو در خاطرم تداع ننده یزشت و ز ریتصو

 تا فرستمیصلوات م رلبیو ز کشمیم قینفس عم چند

 آرامشم را حفظ کنم. بتوانم

 شیآب را به لبها وانیل روم،یآشپزخانه م سمت

 .کشدینفس سر م کیو آن را  چسبانده

 :میگویم

 .زیمن هم آب بر یلطفاا برا -

 .ردیگیسمتم م یوانیل

 را کنترل امیو کنجکاو رمیزبانم را بگ یجلو توانمینم

 :پرسمیکه م کنم

 ؟یشد یانقدر عصب کدفعهیچرا  -

 قرار داده و آنها یغذا خور زیم یرا رو شیدستها

 ستون تنش کرده است. را

 :دیگویم

 !ینش به رورو له امبا خا چوقتیه گهیکن د یسع -



 :دهدیو ادامه م کنمینگاهش م یسوال

 باهاشون رو به اناایمن خونه نبودم و اح یاگر زمان -

 اجازه نده! نن،یرو بب یو خواستن مهد یشد رو

 توانمیباشد اما نم یبدجنس دیجواب سوالم نبود، شا نیا

 نشوم. خوشحال

 رضایدعلیشب گذشته، س کیساعت از  ده،یخواب یمهد

 تخت نشسته و کتاب به دست گرفته اما کامالا یرو

 نکهیو من هنوز بدون ا خواندینم یزیاست چ مشخص

 خواب یرا عوض کرده باشم، مرددم که برا میلباسها

 کاناپه بخوابم. یرو ییرایدر سالن پذ ایاتاق بروم  به

 من است و انگار یکه حواس او هم پ شومیم متوجه

 نمیبیکه م شودیکالفه م یماندن من در اتاق مهد از

 .دیآیاتاق م نیو سمت ا شودیتخت بلند م یرو از

 ،ته امنشس یکنار تخت مهد ن،یزم یمن که رو مقابل

 :دیگویو آرام و زمزمهوار م شودیم خم

 ؟یبخواب یخواینم -

 .اندازمیم یبه مهد ینگاه

 .مونمیم نجایهم -



 .رودیلبش باال م کنج

 .نیزم یرو شهیتنت خشک م شه،یکه نم نجایا -

 رو عوض کن. لباسهات

 .کنمیباشه بعداا عوض م -

 .ریبرو بخواب لطفاا شب به خ شما

 و آوردیکه دستش را جلو م دهیحرفم را نشن انگار

 و کشمیخودم را عقب م رد،یگیشالم را م ته یدس

 :میگویاما آرام م یعصب

 و بهم دست نزن؟! ایبودم سمتم ن مگه نگفته -

 :دیگویحفظ همان لبخند م با

 گرفتم. دهیخب حرفت رو نشن -

 .گهید ریشب، شب به خ -

 .ستدیایکه مقابلم م شودینم الیخیو ب خنددیم

 انقدر لج نکن. میبخواب میبر ایب -

 .خوابمیکاناپه م یرو -

 "رضای"عل

 صبح است و او به خواب رفته و من نشسته کینزد

 .کنمیکاناپه نگاهش م کنار



 و کشدیکوتاه م ینیمن ه دنیو با د کندیباز م چشم

 .ندینشیم

 .کندیو چپ چپ نگاهم م گذاردیقلبش م یرو دست

 ؟یینجایچرا ا دم،یترس -

 ستم،یکه چندان اهل بروز دادن احساساتم ن یمن یبرا

 حرف بزنم، اما امیاست تا از حاالت درون سخت

 باز هم اشتباهات قبالا را تکرار کنم که خواهمینم

 :میگویم

 تخت بخواب یرو ایدلم برات تنگ شده، گفتم ب -

 .شتیمنم خوابم نبرد، اومدم نشستم پ ،یومدین

 :میگویو م شومینگاه پر تعجبش م متوجه

 م؟یتخت بخواب یرو میبر یایحاال م -

 نداشتم، االن یمدت خواب درست و حساب نیا دابه خ

 صبح شده هنوز نتونستم بخوابم. هم

 :کندیزمزمه م رلبیز

 .خوابمیاون تخت نم یمن رو -

 آخه چرا؟ -

 :دیگویم یعصب یبا لحنو  کندیسمتم م رو



 !فهیچون کث -

 منظورت رو. فهممینم -

 از تک تک حرکاتش مشخص است. تیعصبان

 .رودیو تند سمت اتاق م ستدیایم

 زده به چهارچوب در نگاهش هیو تک رومیم دنبالش

 .کنمیم

 ستیاست و انگار چندان متوجه ن کیهستر حرکاتش

 .کندیچه کار م که

 .کندیو هق هق م لرزدیتنش م تمام

 .زندیرا نامرتب و کج و کوله تا م یتخت رو

 و پشت آوردیدر م یرا عصب یرو بالشت یه هاپارچ

 :دیگویهم م سر

 چون، چون نجسه. نجا،یا امینم خوام،ینم -

 نجسه. فه،یتخت کث نیا

 دوستت داشته باشم. خوامینم

 بهم دست نزن که چندشم نشه. گفتم

 نشان دهم، انگار خشکم زده و یچه واکنش دیبا دانمینم

 :دهدیو ادامه م باردیم یمثل ابر بهار انیلیل



 .نمشیبیخونه، همه جا، م نیتمام ا -

 جا نجا،یتنش ا یبو کنمیحس م ده،یعذابم م داره

 !مونده

 .دودیم شیکشو سمت

 که هرلحظه ییو با صدا زدیریم رونیرا ب شیلباسها

 :دیگویم رود،یم لیتحل شتریب

 تنش بود! -

 و تالش کشدیم رونیبنفشش را از کشو ب لباس شخصی

 :دیگویکه کم آمده م یکند و با نفس اره اشپ دارد

 !بودیتنش بود و تو، تو باهاش  نیا -

 من خر دلم برات بسوزه! دینبا

 !فهممیکمتر م د،یگویم شتریب هرچه

 .کندیم هیاو بلندتر گر ،رومیم سمتش

 دفعه چه شد؟ کی قهیچهار پنج دق نیا در

 :پرسمیشده م هول

 .یگیم یتو چ فهممیآخه فدات بشم، من که نم -

 چرا نجسه؟ فه؟یکث چرا

 .زندیته دل زار م از



 من تنش لباس شخصی دمش،یخودم د ستم،یمن خر ن -

 .بود

 یمن بود یاعتماد کنم بهت؟ خودت جا یورچه ط -

 ؟یکردیم کاریچ

 ام. و گنگ شده جیگ جداا

 و او را مقابل خودم نگه رمیگیرا م شیه هاشان

 .دارمیم

 .ستیعصب حاالتش

 زندیکه دو دو م شیدر چشمها رهیو خ دهمیم تکانش

 :میگویو م کنمیم نگاه

 یگیمزخرف م یکردم؟ چرا دار انتیمن به تو خ -

 ان؟یلیل

 من رو باز نکن تو رو خدا یدهن لعنت ،یمتوهم تو

 باز دعوامون بشه. نذار

 !ه؟یحرف بزن بفهمم منظورت چ قشنگ

ده تکه پاره ش لباس شخصیبه  یو اشارها زندیم هق

 اش

 :دیگویو م کندیم



 کاش دم،یدیکاش نم دم،یتنش د یرو تو نیخودم ا -

 .دمیفهمینم

 :نالمیعجز م با

 !ان؟یلیل شیدید یتن ک یتو -

 که بسته شود اما همچنان اشک رودیم شیچشمها

 :دیگویو م زدیریم

 تن تن ن، نگار! یت، تو-

 .ختهاندیبدنم آب جوش ر یرو انگار

 از حال رفته چه کار کنم و نه انیلیبا ل دیبا دانمیم نه

 ور هضم کنم،چه ط دیرا با ده امیکه شن یجملها دانمیم

 چه؟! یعنی اصالا

 وانیو با ل رومیفوراا به آشپزخانه م م،یآیخودم م به

 .گردمیبرم آبقند

 و اشک از کنار لرزدیبسته شده اما تنش م شیچشمها

 شده. زیسر ر شیچشمها

 شیو صدا زمیریآب قند در دهانش م یقاشق کم با

 .زنمیم

 منو، نیچشماتو باز کن، بب ،ن جانایلیخانومم، ل -



 .انیلیل

 شود،یدر دهانش پخش م نیریش ی که تچاز مزه یکم

 .کندیرا باز م شیپلکها انیم

 :نالدیم

 دلم باهات کنه،یقلبم درد م ،یشکست قلبم، قلبمو -

 .شهینم صاف

 :زنمیم لب

 یزیچ فهممیو نم دونمیبه جان خودت قسم، من نم -

 !یچ یعنی یگیتو م که

 .کندیاو مصرانه حرف خودش را تکرار م اما

 دم،یخودم د یبا چشمها دمش،یخودم د ،یکرد انتیخ -

 یخودمون با وقاحت تمام زل زد تو خونه ی یتو

 .چشمهام

 که اگه کم بذارم پا یهشدارت رو داده بود ،یگفته بود

 .یذاریم کج

 آنقدر که اگر کارد به بدنم بزنند خونم در ام،یعصبان

 .دیآینم



 ییانگویتوهم و هذ دچار ست،یخوب ن انیلیحال ل اما

 شده.

 مسموم کرده که وانهوارید یذهنش را با فکرها آنقدر

 حال و روز افتاده. نیا به

 .گذارمشیم کاناپه یو رو رومیم رونیاز اتاق ب

 ؟یکنیم هیآخه چرا انقدر گر -

 فتاده؟یکه ن یهست یاتفاق ناراحت

 لب شیها هیگر انینگاهم کند آرام م نکهیا بدون

 :زندیم

 حد. نینه تا ا یول ییپررو دونستمیم ،یپست یلیخ -

 نه انقدر. یحاشا بلنده ول وارید

 و با کنمیم دایآرامبخش پ کی شیقرصها برا انیم از

 .دهمیآب به دستش م یوانیل

 تازه در حال اوج شیه هایاما انگار گر خوردیرا م آن

 است. گرفتن

 است که مسئله را با نیا رسدیکه به ذهنم م یفکر تنها

 بگذارم. انیدر م رجیا

 دهدیصبح را نشان م میبه ساعت که شش و ن ینگاه



 .اندازمیم

 انیلینگران حال ل داایندارم، شد یاست اما چارها زود

 شده که دیآنقدر شد گیشافسرد زنمیو حدس م هستم

 به دست خودش یکار ترسمیو م دهیمرحله رس نیا به

 .بدهد

 .دهمیم امیزنگ زدن پ یجا به

 موقع نیشرمنده که ا ر،یصبح به خ رجخان،یسالم ا -

 شدم. مزاحم

 .ستیخوب ن انیلیحال ل اما

 رفتار کرد که انگار بهش یشد و طور داریخواب ب از

 هیدست داده و بعد هم شروع به گر یعصب له یحم

 کرد. کردن

 یچیه قتشیکردم و حق انتیمن بهش خ گهیهم م دائم

 .فهممیمنظورش نم از

 .گهیم ونیداره هذ کنمینگرانشم، فکر م یلیخ

 بده، اما حیحرف بزنه و درست توض خوامیم ازش

 .کنهیم هیگر فقط

 تب داره. نکهیهم داغه، مثل ا تنش



 بکنم؟ دیکار با یچ

 جوابم را رید کردمیانتظارم که فکر م برخالف

 امیگوش یرو امشیکوتاه پ دقیقه یپس از چند  دهد،یم

 که نوشته: شودیم ظاهر

 .ریبه خسالم صبح شما هم  -

 چون ممکنه اوضاع یبخوا حینکن ازش توض یسع

 خراب بشه. باز

 خونتون. امیحدود ساعت ده م من

 .ستین یشزینباش، چ نگران

 .گردمیبرم انیلیل شیو پ شودیراحتتر م یکم المیخ

 از شدت کنمیو احساس م کشدیم ریگردنم ت رگ

 .لرزدیتمام بدنم م تیو عصبان استرس

 و او کنمیپاک م میرا با سر انگشتها شیاشکها

 :دیگویو م چرخاندیرا سمت مخالف م صورتش

 دست نزن به صورتم. -

 کم استراحت کن. هی -

 .اندازدیلجاجت سر باال م با

 .برهیخوابم نم خوام،ینم -



 و هیو با گر پوشاندیم شیرا با دستها صورتش

 :کندیخفه ناله م ییصدا

بهت  خوامیرفتار کن، نم قبل باهام خوب نباش، مثل -

که از بودن کنارت آروم  هربار خوامیعادت کنم، نم

 بشه. یادآوری حماقتم برام شمیم

 دوستت داشته خوامینم د،یس یخوب باش خوامینم

 دوستت داشته باشم. خوامینم دابه خ .باشم

 را با وجود دردناک بودنش شیقسمت حرفها تمام

 آخرش و له یبه جم چسبمیو م رمیگیم دهیناد

 :پرسمیم

 نه؟! ،یدوستم دار یول -

 "انیلی"ل

 کرده بودم و به خودم قول داده بودم که تحمل

 یاما نشد، نتوانستم، خوددار م،ینگو یزیچ درموردش

 که آن طور از شده بوداز حد تحملم خارج  گرید کردن

 که یزیحالت ممکن چ نیتریدر رفتم و با عصب کوره

 خوره به جان مغز و روحم افتاده بود را به زبان مثل

 .آوردم



 دردناک است. میانکار کردنش برا نیا

 من یه هادیکه انگار د کند،یرفتار م یطور نکهیا

 .کندیناراحتم م قاایبوده عم توهم

 .ده امیکاناپه دراز کش یرو

 و با رومیکه به خواب م گذردیچهقدر م دانمینم

 چشم باز یبا کس رضایدعلیصحبت کردن س یصدا

 .کنمیم

 نبض گرفته. میه هاقیو شق کندیدرد م داایشد سرم

 .رسمیو به او م چرخانمیرا در خانه م نگاهم

 را کنار گوشش نگه یآماده شده و گوش کهیحال در

 .کندینگاهم م داشته

 فعالا. م،یشیباشه پس ما مزاحم م -

 :دیگویو م کندیرا قطع م تماسش

 االن؟ یخوب ،یشد داریب -

 :پرسمیو م رمیگیاخم رو م با

 بود؟ یک -

 :دهدیم جواب

 .اتییدا -



 ده اندازم،یبه ساعت م یو نگاه رودیباال م میابروها

 چه کار دارد؟! رجیبا ا یصبح تلفن مین و

 :زندیم لب

 رو سپردم به مامان، پاشو دست و صورتت یمهد -

 فتادهیهم بخور تا فشارت ن یزیچ هیآب بزن،  هی رو

 .میآماده شو بر بعد

 و ینیو با سرسنگ رومیم ییو سمت دستشو ستمیایم

 :میگویم یبدخلق

 زده به سرم که صبح اول صبح زنگ یفکر کرد -

 رج؟یبه ا یزد

 ؟ونه اشخ میریم یگفت یچ یبرا

 :دیگویحرفم م انیم

 ادیگفت م ان،یلیباهات صحبت کنه ل ادیخواستم ب -

 میاما االن زنگ زد و گفت بهتره که ما بر نجایا

 .اونجا

 :پرسمیم یعصب

 چرا؟! -

 شم،یاز حرفهات متوجه نم یزیچچیچون من ه -



 .فهممیمنظورت رو نم اصالا

 .خندمیو کوتاه م یو عصب ماندیباز م رتیاز ح دهانم

 .یفهمیعجب! چه جالب که منظورم رو نم -

 و زمزمه کشدیبه موها و پشت گردنش م یدست

 :کندیم

 بابا. یبابا، ا یا -

 و چند مشت آب شومیم ییوارد دستشو دهم،ینم ادامه

 .زنمیصورتم م به

 قرار ییرا دو طرف روشو میو دستها بندمیم چشم

 .کشمیم قیو چند نفس عم دهمیم

 آمده شیپ طیبکشد و از شرا نجایکار به ا خواستمینم

 .متنفرم

 و ختهیر یچا وانیل کیکه  نمیبیو م رومیم رونیب

 .ندیچیصبحانه را م زیم

 :میگویم یو با همان تلخ ده امش تلخ

 ممنون. یلیخ خورمینم یزیمن چ -

 .دیآیجلو م خودش

 :دیگویو م ردیگیرا سمتم م یلقمها



 .رشیحاال دستم رو رد نکن، بگ -

 .جوشدیم میاشکها مه یهم چش باز

 ازشانیباشم که ن ییمحبتها یرایپذ توانمیم ورچه ط

 و نهیحال حس ک نیدر ع توانمیور مچه طو  دارم

 را کنارش داشته باشم؟ نفرت

 احساسات سردرگم باشم؟ نیا انیقرار است م یک تا

 .میایزود از پا در ب یلیخ ترسمیم

 :رومیکه از آن متنفرم م یسمت اتاق کهیدرحال

 :کنمیدوباره تکرار م -

 .خورمیگفتم نم ،یمرس -

 .شنومیرا م فه اشپوف کال یصدا و

 .میاز مبلها نشستها یکی یهر کداممان رو ،ییتا سه

 .کندیم جا به جامن و او  انینگاهش را م رجیا

 و دهمیرا تند و پشت سر هم تکان م میپا تیعصبان با

 و شکندیرا م انمانیسکوت کوتاه م رضایدعلیس

 :دیگویم

 رو دوست دارم، زنم رو امیمن زندگ رجخانیا -

 هیشکاک بودنش  یبرا دیبا انیلیل یدارم ول دوست



 دچار گهیشده که د دیحالتش انقدر شد نیبکنه، ا یفکر

 شده. توهم

 بودن و وحشیکه تهمت بزنه و انگ  ینجوریا

 بودن به من بچسبونه واقعاا انتکاریخ

 و سمتش برمیرا باال م میصحبتش صدا انیم

 .چرخمیم

 دمش،یخونمون د یخودم تو یمن با چشمها -

 !لباس شخصیهم با  اون

 وونهید هیکه انگار با  یزنیحرف م یطور هی چرا

 ؟یطرف

 حرف رو. نیالالهاالهللا! نزن ا -

 :دیگویم رجیا

 آروم باش. یلیل -

 و تمام دهیخواب یبا کس دونمیآروم باشم؟ م یورچه ط -

 !دهستیفا یخر کردن خودم ب یبرا تالشم

 تیو من با عصبان شودیرنگ به رنگ م رضایدعلیس

 :میگویو م دیگوینم یزیکه چ کنمیم نگاهش

 خونه خجالت یتو دیشهم که برده بو یاون موقع -



 !؟یدیکشیم

 رجیکه ا دیگوینم یزیو چ کندیو کالفه نگاهم م رهیخ

 :دیگویم

 !رضاست؟یدعلیس خاله یدر مورد دختر هیقض -

 افتدیچشمم به او م یو وقت میکنینگاهش م هردومان

 .ستیتعجبش کمتر از من ن فهممیم

 نه، ایگفته  رجیبه ا یزیبپرسم او چ نکهیاز ا شیپ

 :پرسدیو از من م کندیم یدست شیپ رضایدعلیس

 ؟یدرموردش گفته بود یزیتو چ -

 .خواندیرا از نگاه مات و مبهوتم م جوابم

 :دیگویم نوشد،یم شیاز چا یجرعها کهیدرحال رجیا

 !دمیخودم فهم د،یکدومتون نگفت چیه -

 .کنمیو گنگ نگاهش م جیگ

 د،یبگو یزیچ نکهیاز ا شیو پ اندازدیپا م یرو پا

 .شودیبلند م فونیزنگ آ یصدا

 خنددیباشد، م یکه انگار منتظر آمدن کس یطور رجیا

 :دهدیرا برداشته و جواب م فونیکه آ نمیبیم و

 باال. ایب ،یخوش اومد -



 :پرسمیم

 ؟یبود یمنتظر کس ه؟یک -

 .کندیهردومان نگاه م به

 .نیشیبیباال خودت م ادیآره، االن م -

 ییکه نگار با رنگ و رو یبعد، درحال دقیقه ی کی

 رضایعل دیو بعد به من و س رجیبه ا ینگاه دهیپر

 اطرافم دانمینم گر،ید یاز هر زمان جتریگ اندازد،یم

 !میبگو دیخبر شده و چه با چه

 !کند؟یچه کار م رجیا خانه یدر  او

 .چرخانمیم رضایعل دیسمت س رو

 یزیاز هر چ شیمشت شده و لرزانش پ یدستها

 و به آورمیو بعد چشم باال م کندیرا جلب م توجهم

 که برجسته نیششایمنقبض شده و رگ گردن و پ فک

 .شومیم رهیخ زندیو نبض م شده

 آنقدر ترسم،یم یلحظها یکبود شده و برا صورتش

 و کنمیحلقه م شیکه ناخودآگاه دستم را دور بازو ادیز

 حلقه ی دوزد،یو نگاه به دستم م چرخدیسمتم م یوقت

 .کنمیرا باز م میانگشتها



 ییبا صدا رجیرو به ا اش دهقفل ش یپشت دندانها از

 :پرسدیو خفه م آرام

 چه خبره؟ نجایا -

 :دیگویم رجیبا تته و پته، رو به ا نگار

 م، من، من، به، بهتره برم. -

 با اج، اجازه با،

 :دیگویو م کندیراهش را سد م خندد،یم رجیا اما

 نگارجان. یدیهم رس ینه، کجا؟! اتفاقاا خوب موقع -

 .نیبش بفرما

 که انگار نمیبیاما م ده امگنگ مان یبه حد کاف خودم

 برده. ادیرا هم از  دنینفس کش نگار

 .شودیم دتریصورتش هر لحظه سف رنگ

 و نه راه پس دارد و ستادهیا ییرایسالن پذ انیم ناچار

 .شیراه پ نه

 کندیم تشیسمت آن هدا رجیکه ا یمبل نیاول یرو

 که تمام تالشش را به شومیو خوب متوجه م ندینشیم

 گرفته مبادا نگاهش سمت ما دو نفر منحرف شود. کار

 :پرسمیمن م نباریا



 ؟یبگ یزیچ یخواینم رجیا -

 لشیدل دانمیکه نم رجیصورت ا یپهن شده رو لبخند

 .رودیاعصابم م یرو دهدیم یایو چه معن ستیچ

 .ندینشیمبل کنار نگار م یرو یکم فاصله ی با

 :دیگویم

 بود نگار جان. رتیذکر خ -

 تا یاست که از ک نیا ردیگیکه در ذهنم شکل م یسوال

 او جان شده؟ یحال نگار برا به

 ور با او آشنا شده؟چه ط اصالا

 توانمینم گریکه د فهمدیو م خواندیذهنم را م انگار

 :کندیکنم که لب باز م سکوت

 که من و نگار جان با هم در هیمدت کوتاه هی -

 !میارتباط

 رضایدعلیصورت س آورم،یدر نم یزیچ چیاز ه سر

 برافروخته تر شده. هم

 خودش رجیکه ا میجا خوردها یما آنقدر یهردو

 .کندیکردن م فیبه تعر شروع

 یگوش ینگار رو از تو ره یشما یببخش ول یلیل -



 برداشتم. تو

 گهیکه همد یاما چندبار م،یدادیم امیفقط به هم پ اولش

 کردن شتریدرمورد ب ییحرفها هی میدید رو

 !میزد رابطمون

 نه نگار جان؟ مگه

 اتیخواستگار امیکه ب میقرار گذاشت یبگ یخواینم

 !زم؟یعز

 :دیگویو م ختهیر شیالتماسش را در صدا تمام

 برم. دیمن، من با رجخانیا -

 .خنددیباز هم م رجیا

 .یدیرس یگفتم که خوب موقع ؟ینه بابا کجا بر -

 یبرا میکن فیرو تعر ییزهایچ هیحاال قراره  نیبش

 من. یو خواهرزاده پسرخالهات

 :دیگویو رو به نگار م زندیسمت من م یچشمک

 نگار جان؟ یستیموافق ن -

 :دهدیو جواب م لرزدیم شیصدا

 !دیزنیحرف م یدرمورد چ دونمیمن اصالا نم -

 و رو کشدیم ده اشبه صورت اصالح ش یدست رجیا



 :کندیمن م به

 بده؟! حیتوض یلیاگر سختته ل یخوایخب م -

 .چرخاندینگار سمتم سر م ناگهان

 صورتش یدر تک تک اجزا یبه طرز آشکار وحشت

 .شودیم دهید

 هستم شیدر چشمها رهیو فقط خ ته امنگف یزیچ هنوز

 :دیگویم رجیا که

 هی یقبل از اومدن نگار داشت ،یلیخودت بگو ل -

 بود؟! آهان! خونتون یدرمورد چ ،یزدیم ییحرفها

 و لباس شخصی و

 .شودیم زانینگار کنارش آو یدستها

 .فتدیکه هر لحظه از حال برود و پس ب دهمیم احتمال

 و از کجا شروع کنم که میچه بگو دیبا دانمیاصال نم ا

 :دیگویم رضایعل دیس

 من؟ یبا زندگ دیکار کرد یتو و مامانت چ -

 مراقبت یتا از مهد یما نبود خونه یتو اون روز  مگه

 ؟یکن

 گه؟یم یچ انیلیل



 ؟یبهش گفته بود یچ

 :کشدیم داد

 یبه زن من گفته بود یچه مزخرف گمیدارم م -

 !ز؟یهمه چ یآشغال ب ره یدخت

 و رو به نگار ادامه کندیم رجیبه ا یدست اشارها با

 :دهدیم

 ؟یزد کیخان هم ت رجیکه با ا یدیخجالت نکش -

 یخونتون جلو یتو شیچند شب پ نیکه هم ینبود تو

 خواستگارهات رو همه ی یدار یو گفت یرو گرفت من

 ؟یکنیم رد

 یچشمها یوقاحت زل زد تو تینبود که با نها مامانت

 کنم؟ غهاتیو گفت ص من

 آب یدخترش چندتا چندتا تو دونهیجونت م مامان

 خوابونه؟یم نمک

 خراب کنه؟ یدخترش زندگ دونهیم

 نشسته و با آرامش نهیدست به سکه  رجیا نیب نگاهم

 زده و در خود هیگر ریماجراست و نگار که ز شاهد

 یکم رسدیکه به نظر م رضایعل دیو س لرزدیم



 خیره ی ریشده و پوزخند به لب دارد و با تحق آرامتر

 .چرخدیشده، م نگار

 در حال روشن شدن است. میبرا زیهمه چ حاال

 :زنمیلب م هیطعنه و کنا با

 و از شده بودبرادر من چرا انقدر ابله  دونمیفقط نم -

 ظاهر غلط نیمار هفت خط خوش خط و خال با ا نیا

 !ده بودخوشش اوم انداز

 :زنمیصدادار م یپوزخند

 واقعاا جا داره ازت تشکر کنم که بهش جواب رد -

 .ینکرد اهیرو س گیشو زند یداد

 "رضای"عل

 ساکت خواهمینم گریمهلکه به پا شده، د نیکه ا حاال

 اشتباه پشت اشتباه تکرار شود. خواهمینم بمانم،

 .ستیجا هم کاف نیهم تا

 یتا برا میگویو م کنمیدهان باز م جنبانم،یم زبان

 رفع سوءتفاهم شود. انیلیل

 سبد غذا به هجره کیکه نگار با  یاول عه یهمان دف از

 یبار نیدچار اشتباه شد، تا آخر دنشیبا د انیلیو ل آمد



 آمد شیخاله رفتم و آن ماجرا و حرفها پ خانه یبه  که

 و زیر زیر یه هایگر یو صدا میگویواو به واو م را

 همه یبه  یدینگار مهر تأک یدهیترس صورت

 بودنش است. رکاریمن و اعتراف به تقص یحرفها

 هم که به دامن یو آتش لباس شخصیآن  یماجرا

 خالص ماجراست. ریت گری، دته بودانداخ مانیزندگ

 راحت ینفس انیلیل م،یبا تمام شدن حرفها تینها در

 کنمیصورتم حس م ینگاهش را رو ینیسنگ کشد،یم

 یرا رو یلبخند چرخم،یکامل سمتش م یوقت و

 که نمیبیم شیرا در چشمها یو برق شیلبها

 .میده بودند مدتهاست

 نکهیفرو افتاده، بدون ا یدر هم شکسته و با سر نگار

 و با ستدیایدفاع از خودش داشته باشد، م یبرا یکلمها

 رجیرو به ا شودیم دهیکه انگار از قعر چاه شن ییصدا

 :دیگویم

 که، که من رو، با، دیشما، شما حق، حق نداشت ،یول -

 !دیبد یباز

 شلوارش یبهایدست در ج ستد،یایمقابلش م رجیا



 :دیگویو در جوابش م بردیم فرو

 حق؟ حق نداشتم؟! -

 یهم حق داشتم که بخوام برا ادیداشتم، اتفاقاا ز حق

 دستت رو رو کنم. ده امخواهرزا یزندگ حفظ

 که باعث زنهیاز حق داشتن و نداشتن حرف م یکس

 دو نفر نشده باشه. یشدن زندگ خراب

 که معلوم زنهیاز حق داشتن و نداشتن حرف م یکس

 نکبتش با خودش چند چنده و چشمش یزندگ یتو باشه

 مرد متأهل نباشه. دنبال

 یحت گهیهم راهت رو بکش و برو، د حاال

 نشه. داتیهم پ انیلیل یلومتریچندک

 اگر بفهمم گهید عه یدف یول دونمیرو نم رضایدعلیس

 وارد شده، یلیبه ل یو لطمها یاز پا خطا کرد دست

 .یخودم طرف با

 مثل زیهمه چ نباریا یتا بفهم کنمیباهات م یبرخورد

 بوده. کیکوچ یشوخ هی

 .شودیدلم خنک م قتاایحق

 هم انیلیو مشخص است ل رمیگیاز مدتها آرام م پس



 .دهیمن به آرامش خاطر رس مثل

 "انیلی"ل

 هم یرو میپلکها د،یآیبسته شدن در که م یصدا

 .افتدیم

 از ته دل شیآخ کیحال  نیو ا کشمیم قیعم ینفس

 .طلبدیم

 که حاال یبا لبخند رضایعل دیس کنم،یباز م چشم

 لرزاند،یاعتراف کنم دلم را م یبه راحت توانمیم

 شده. ره امیخ

 .کشمیلبم را از داخل به دندان م کنج

 :دیگویو م ستدیایمقابلمان م رجیا

 به حالتون نکرده یفکر هیاگر من  یعنینچ نچ نچ!  -

 حل یمشکلتون رو درست و حساب دیخودتون نبا بودم

 د؟یکردیم

 :دیگویرو به من م رجیو ا خنددیم رضایعل دیس

 که چهقدر شوهرت رو نداختمینم ادتیاگر من  یعنی -

 خودت زدم،ینم یشضیو حرف از مر یدار دوست

 ؟یکه عاشق شد یدیفهمیم دینبا



 متعجب لب رضایدعلیو س ماندیباز م مهین دهانم

 :زندیم

 من؟ یضیمر ؟یچ -

 دست پرد،یپلک من م زند،یخنده م ریکه ز رجیا

 یهر ُیقلبم از خوش کهیو درحال گذارمیم شیرو

 :میگویم زد،یریم نییپا

 هم که ییو حرفها نسونیپارک یگیم یعنی ،یعنی -

 بود؟ یهم الک یکه گفت ییزهایهمه چ ،یزد درموردش

 :زندیو لب م ندازدیباال م ابرو

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

 گرفته و هم دوست دارم از ته دل بخندم، یه امگر هم

 .دارمیکه دم دست دارم را برم یزیچ نیاول

 هوا یرا رو ده امپرتاب کر شیکه برا یمبل کوسن

 :دیگویم رضایعل دیو خطاب به س خنددیو م ردیگیم

 نگاه به اون اداهاش نکن. د،یدوستت داره س یلیخ -

 طالق راه انداخته بود اما تا بهش گفتم شوهرت طالق

 بد د،یدست و دلش لرز ست،یو حالش خوب ن ضهیمر

 .دیلرز هم



 کوچولو رو بهونه کرد و چمدون بست یکه مهد انقدر

 برگشت! و

 و یتا نگاه پر از معن کنمیتالش م رد،یگیگر م تنم

 دهیرا ناد ده اشش قیو لبخند عم رضایدعلیس منظور

 دادن درمورد حیبه توض گرید رجیو کاش ا رمیبگ

 من نپردازد. احساسات

 :دیگویو م رودیآشپزخانه م سمت

 .ارمیم ییبراتون چا االن -

 استراحت کن، شتریکم ب هیجان، شما هم  دیس درضمن

 هیاون دو دو زدن چشمها و لرزش دستت هم  یبرا

 یاز خستگ دونمیضرر نداره هرچند که م یبر دکتر

 اضطرابه. و

 حلقه زده. میدر چشمها اشک

 .یاز شوق و خوشحال نباریا منتها

 در کار نبوده و پس از مدتها یانتیخ نکهیذوق ا از

 را ندارم. یحس عذابآور خرد شدن و خودخورد آن

 و قرار ستین ماریب رضایعل دیس نکهیشوق ا از

 چنگ به قلبم بکشد و دلم را صه اشهر لحظه غ ستین



 کند. خون

 به قرآن. خوامتیم یلیخ -

 .شودیم یقلبم خال یپا ریز

 .شنومیقلبم را م یتپشها افتد،یبه تب و تاب م دلم

 :زندیآرام لب م

 شکرت. ایخدا -

 پر از آرامشش را تکرار یدو کلمها له یهم جم من

 :کنمیم

 شکرت. ایخدا -

 میبود که باز نزن یسخت یبمونه چه روزها ادمونی دیبا

 .میرو زهر هم نکن یو زندگ یوونگیدر د به

 !مهایما ماه عسل هم نرفت -

 .اندازدیو شانه باال م کنمیزده نگاهش م ذوق

 مامانت، هر جا خونه یفرداشب  یبعد از مهمون -

 .میریم یداشته باش دوست

 :میگویبه مامان م رو

 رو نگه دار من ظرفها رو آماده یمامان مهد -

 .یخسته شد کنم،یم



 .کندیبرخورد م نیبا من سرسنگ یهم کم هنوز

 گذاردیم رونیب نتیبشقابها را از کاب کهیدرحال

 :دیوگیم

 نه تو بچهاتو نگه دار. -

 :زنمیم شیو صدا نمینشیم کنارش

 مامان -

 .کندینگاهم م کوتاه

 بله؟ -

 از من؟ یچرا ناراحت -

 .دهدیم رونیآه ب کیرا مثل  نفسش

 ینه که نباشمها، ه یعنی ان،یلیل ستمیناراحت ن -

 و چه یبره که خودتو گم و گور کرد ادمی خوامیم

 .شهینم یول یبهمون داد یحرص

 نگرانم. ،یاز ناراحت شتریب

 .نمیچیور م لب

 و دیدادیکم بهم بها م هیخودتون بود، اگر  ریتقص -

 مرور کنم. دینه نبا کنم،یم سکوت

 :پرسمیم



 ؟یحاال چرا نگران -

 .چرخدیسمتم م کامل

 دلت، ریبزنه ز یباز به سرت بزنه، خوش ترسمیم -

 !یو بر یول کن تویو زندگ خونه

 :زنمیلب م یدلخور با

 رفته بودم؟ اختالف یمامان! مگه من از سر دلخوش -

 خب. میداشت

 بچهدار شو. ات،یمحکم کردن زندگ یبرا -

 و با دست به او اشاره اندازمیم یبه مهد ینگاه

 .کنمیم

 ه؟یآقا خوشگله چ نیپس ا -

 :دیگویکالفه م مامان

 .زنمیباهات حرف م ی! من دارم جدانیلیل -

 .دمیجواب م یخب من هم دارم جد ن جانماما -

 و فکر نکنم بتونم کهیو هنوز کوچ میرو دار یمهد ما

 .امیبرب کیکوچ بچه یپس دوتا  از

 که دست به چرخمیسمتش م رضایعل دیس یصدا با

 :دیگویو م ستادهیآشپزخانه ا یکنار ورود نهیس



 بچه دار شدن، هم یزوده برا یلیدر ضمن هنوز خ -

 .میکمه هم ما تازه ازدواج کرد انیلیل سن

 لبخند تشیبه من که از حما زیر یچشمک نامحسوس

 :دیگویو م زندیم زنم،یم

 خودش که وجود یبرنامه داره برا یسر هیهم  انیلیل -

 .بندهیاز االن دست و پاش رو م شتریب گهید بچه ی هی

 دیمن و س شده یشل  شین انینگاهش را م مامان

 :دیگویو با مکث م کندیم جا به جا رضایعل

 بهتر از من تونویبگم واال، صالح زندگ یچ -

 .دیدونیم

 شده بود شیدایچهقدر از او ممنونم که به موقع پ حاال

 و دیجد میبرا شیتهایطعم حما نیا دنیچهقدر چش و

 است. نیریش

 "رضای"عل

 یفقط در ذهنش منطق کندیکه تالش م دمیجد خود

 خودم هم یو افکارش را به عمل برساند، برا نباشد

 است. بهیغر یکم

 به ییجورها کیبودن را دوست دارم،  نطوریا اما



 نشسته. دلم

 .ردیگیدلم آرام م نم،یبیرا م انیلیلبخند ل نکهیا

 .ستیراحت ن ادیکه در جمع اقوامش ز دانمیم

 هم ییشدوست ندارد با زندا ادیاست که ز مشخص

 که انگار نمیبیفاصله م نیشود اما از هم کالم

 را به سوال و جواب گرفته. انیلیل یبدجور

 را محکم به رشیکه دندانگ یکنار گوش مهد آرام

 :میگویم زند،یو غر م کشدیم شیه هالث

 خودمون. شیپ میاریرو ب یمامان میبر -

 کنار انیلیکه ل ییرایسالن پذ گریو سمت د ستمیایم

 که شنومیو م رومینشسته م خاله اشو  ییزندا

 :دیگویم

 انقدر دلم به حال گمیفرج م ییبه دا ییوقتا هیبه خدا  -

 تباه شد، از بخت اولش که نیشجوو سوزه،یم انیلیل

 نشست سر اهیبعدشم که با رخت س اورد،ین شانس

 کنه. یبچهدار دیو با گهید یکیعقد  ره یسف

 سختته نه؟! یلیبرات، حتماا خ رمیبم الهی

 که لباس هیهر دختر یآرزو ،یهم که نداشت یعروس



 بپوشه و دیسف

 و چشمم به کشدیم ریت میه هاقیسوت و شق میگوشها

 و یو عصب دهیاست که رنگ صورتش پر انیلیل

 .رسدیشده به نظر م یحرص

 و حرف افتدیفرج، به من م ییهمسر دا با،یفر نگاه

 .ماسدیدهانش م در

 .رسدیو به من م ردیگیهم رد نگاهش را م انیلیل

 اما دیاو بگو یدر جواب حرفها یزیچ خواهدیم

 و جواب کنمیم یدست شیپ روم،یجلوتر م خودم

 :دهمیم

 اتفاق یهرکس یبرا تونهیاز دست دادن همسر م -

 همسر سابق بنده و برادرم هم ریخانوم، تقد بایفر فتهیب

 بوده نیا

 :دیگویشده و به تته پته افتاده م هول

 یمنظورنه منم  -

 .پرمیحرفش م انیم

 نیجان ا انیلیبه ل کشمیکه من نفس م یتا روز -

 کنارم گیشو زند یکه جوون دمیخاطر رو م نانیاطم



 .ستیبه ترحم ن یازیپس ن شهینم تباه

 عقد ره یمنت گذاشت سر من که باهام سر سف انیلیل

 من، البته بچه ی یکه داره برا شهیاز خانوم نشست،

 .کنهیم یهردومون مادر بچه ی

 میداشته باش یمراسم عروس مینتونست طمونیبه شرا بنا

 رو نیو ا کنمیبراش جبران م یگهاید یقطعاا جا اما

 انیلیل یو آرزوها ه هااضافه کنم که سطح خواست هم

 لباس عروس دنیپوش یکه تو ستیکوتاه ن یاونقدر

 بشه. خالصه

 یکش آمده و نگاهم که برا یحساب انیلیل یلبها

 رنگ نمیبیم افتد،یم ییشبه صورت زندا یلحظها

 :دیگویو م دهیرخ او پر از

 من اصالا منظورم د،ینه، آقاس -

 :زنمیحرفش را بشنوم که لب م امه یاد خواهمینم

 .ستیمهم ن -

 :میگویم انیلیبه ل رو

 اتاق؟ یتو یایم زمیعز -

 .دهدیو با خنده سر تکان م ستدیایم



 رو. یآره بده به من مهد -

 "انیلی"ل

 .بنددیدر را م م،یشویهم که داخل اتاق م با

 .یکه جوابش رو داد یدا مرسبه خعاشقتم  -

 الل بشه شهیهم یبرا گهیکنم د فکر

 که وونتمیمن د -

 سر دهیسرفه پشت سر هم، هر دو ترس یچند صدا با

 دهید نجایاز ا کهییاز اتاق، جا یچپ، قسمت سمت

 .میچرخانیم شود،ینم

 خنده اش هردومان شده و تالش دارد خیره ی لهراسب

 فرو بخورد. را

 ؟ینگفت یزیام، چرا چ ،یتو اتاق بود -

 :دیگویو م زندیخنده م ریز لهراسب

 اومده بودم شارژرم رو بردارم. -

 :میگویم رلبیو ز آرام

 کمک مامان رمیمن م -

 .کندیرو به من م

 دونمیفقط نم شم،یمن از خوش بودنت خوشحال م -



 همه نیمن خوشحال بشم و بعد از ا یتو نخواست چرا

 یچ یرفت ستیکرده بود معلوم ن ریجا گ هیکه دلم  سال

 که جواب رد بهم دادن! یگفت بهشون

 شینگار برا یه یقض کردمیفکر م ماند،یباز م دهانم

 .ستین نطوریشده اما انگار ا تمام

 :میگویم

 نگفتم. یزیچ یمن به کس -

 خواستن جواب رد بدن. خودشون

 :دیگویم هیبا کنا لهراسب

 ؟یواقعاا مطمئن -

 :دهدیجواب م رضایعل دیس

 خاله یدختر یدخالت کنم لهراسبجان، ول دیمن نبا -

 .خورهیبه درد شما نم من

 :دهدیو او جواب م کندیپرتعجب نگاهش م لهراسب

 .ستیازدواج ن یبرا یجداا مورد مناسب شونیا -

 :دیگویم لهراسب

 به هر حال، ممنون. کنم،یفکر نم ینطوریمن ا یول -

 مکث شیبزنم اما به جا غیبلند ج یبا صدا خواهمیم



 بکشم. قیچند نفس عم کنمیم یو سع کنمیم

 :دیگویم رضایدعلیس

 .کنمیتو حرص نخور، خودم بعداا باهاش صحبت م -

 تا فکرم را از لهراسب رمیگیرا به کار م تالشم

 کنم. منحرف

 زیحالم بهتر شده باز همه چ یحاال که اندک خواهمینم

 .دیایلهراسب سر عقل ب کنمیشود و فقط دعا م خراب

 یکالم یحت بایفر ییزندا گرید یتمام شدن مهمان تا

 و مشخص است که دست و کندیبا من صحبت نم هم

 را جمع کرده. شیپا

 :دیگویخاله آرام م ،یخداحافظ موقع

 خداروشکر ان،یلیلمشخصه شوهرت دوستت داره  -

 .یخوشبخت شد که

 و کندیم ییبه زندا یچشم هم اشارها گوشه ی با

 :دیگویم

 .ادهیخونه اسفند دود کن، چشم بد ز یرفت -

 :میگویو م خندمیم

 .یباشه چشم، مرس -



قه بدر ینفر است که برا نیآخر رجیرفتهاند و ا همه

 .میرویم اش

 و دیآیم میستادهایکه کنار هم ا رضایدعلیمن و س سمت

 :پرسدیخنده م با

 به سرتون که نزده، نه؟ گهید اناایاح -

 :دهدیمن جواب م یبه جا رضایدعلیس

 نه خداروشکر. -

اعترافش درست نباشه و بعداا هم خانوم خانوما  دیشا

 به

ده که زخم خور یکیازش استفاده کنه اما من  ضررم

 ام

 باز ترسمیم یبدجور گهیاعتراف کنم د دیبا قتشیحق و

 .ادیب شیاون اتفاقات پ همه یبذاره بره و  انیلیل

 .میرو درک کن گهیهمد شتریب میکنیم یسع میدار

 و ده اممان زندیحرف م رجیکه با ا مرخشین خیره ی

 لبخند بزرگ کش آمده تمام صورتم را پوشش کی

 .داده

 :میگویو م چرخدیو در دهانم م کندیم ینافرمان زبانم



 خودم ازش استفاده هیاگر شما هم بعداا بر عل -

 اعتراف کنم که من اصالا دوست ندارم دیبا ،یکنینم

 که چهقدر کنار تو بودن رو دمیتازه فهم یعنی برم،

 دارم. دوست

 شده. ره امیهم خ رضایعل دیس

 قصد جدا شدن از هم را ندارند، مانیچشمها

 اطیکنار در ح میانگار هردو فراموش کردها کهیطور

 .میستادهایا رجیمن مقابل ا یپدر خانه ی

 آن یکه مامان و لهراسب و بابا هم کم ستین حواسم

 .کنندینگاهمان م طرفتر

 را هم یخوابآلود مهد ینق زدنها یانگار صدا یحت

 غرق شدن در شتریب یدل من فقط کم شنوم،ینم

 دوستش ده امیفهم یکه به تازگ خواهدیرا م ییچشمها

 !دارم

 شروع به دوست داشتنش یاز چه لحظها قاایدق نکهیا

 .دانمیرا نم ده امکر

 تمام کنمیلحظه احساس م نیچه شد که حاال در ا نکهیا

 را نیمن فقط ا دانم،یمن است را نم یبرا ایدن ییدارا



 که دوست ندارم از دستش بدهم. دانمیم

 از او دور شوم. ستمیحاضر ن یمتیق چیبه ه گرید

 هم او و هم پسرش، نه، خواهم،یرا م هردوشان

 دوست دارم. شتریرا از جانم ب پسرمان

 به خودم رجیا یتوأم با خنده فه یتک سر یصدا با

 نگاه ریرا ز ره امینگاه خ هیو پس از چندثان میآیم

 .کنمیاز او جدا م ده امخانوا خیره ی

 را در یهم به خودش آمده و مهد رضایعل دیس

 :دیگویو م دهدیتکان م آغوشش

 اد؟یجان بابا، خوابت م یا -

 و بعد از کندیپر معنا و با خنده نگاهمان م رجیا

 :دیگویو خطاب به من م کندیم یخداحافظ انهمه م

 .یدوست داشتن و دوست داشته شدن قیتو ال -

 رو ررضایعذاب وجدانت نسبت به نرگس و ام حس

 لذت اتیاز زندگ یتونیکه م ییو تا جا زیبر دور

 .ببر

 که یتو و کس نیب یکس چیو ه زیچ چینده ه اجازه

 فاصله بندازه. یدار دوستش



 .کنمینگاهش م قدردان

 .دهمیو دستش را گرم فشار م زنمیم لبخند

 .رجیا زیبابت همه چ یمرس -

 .زندیپشت دستم م یو ضربها خنددیم او

 بذار دهنت عادت ییو زهرمار بچه، بگو دا رجیا -

 .کنه

 من است. یخوب زندگ یاز آن آدمها او

 .ستیبیطور عج کیکه بودنشان  ییآنها از

 رییتغ تیرا برا زیو همه چ کنندیو رو م ریز ند،یآیم

 .دهندیم

 گرفته میهمه سال تصم نیچه شده که پس از ا دانمینم

 هرچه که بود باعث لشیبرگردد اما دل رانیبه ا یمدت

 رانیو رضایدعلیمن و س یدهیبه مو رس یزندگ شد

 .نشود

 را در ساک یمهد لیمن هم وسا رج،یاز رفتن ا بعد

 دلخور به یو از مامان و بابا که هنوز کم گذارمیم

 .میکنیم یخداحافظ رسدیم نظر

 و دنبالمان تا دم در دهدیهم پاسخمان را م لهراسب



 نیسوار ماش میخواهیآخر که م ظه یو لح دیآیم

 :پرسدیم م،یشو

 ست؟یازدواج ن یبرا ینگار مورد مناسب دیچرا گفت -

 جا به جامن و لهراسب  انینگاهش را م رضایعل دیس

 دارد. دیگفتن ترد یبرا کنمیو احساس م کندیم

 :دیگویکوتاه م تیدر نها اما

 قرار انیلیو ل نیداشت ب یکه سع هینگار دختر -

 رو بهت بگم، اگر دوستش نی! الزم دونستم ارهیبگ

 مسئله به دوست داشتنش فکر نیبه ا یبا آگاه یدار

 .کن

 نگاه پر از بهت و شود،یکه تمام م جمله اشو  دیگویم

 و سوار کندیلهراسب را به حال خودش رها م تعجب

 .بندمیو در را م نمینشیمن هم م شود،یم نیماش

 :میگویو من م زندیو استارت م کشدیم ینفس

 به نظرت لهراسب -

 :دهدیسوالم تمام شود پاسخم را م نکهیاز ا شیپ

 داشتم بهش بگم و گفتم. فهیوظ ان،یلیل دونمینم -

 .میدرموردش حرف نزن گهید ایب



 دنیکه در حال خواب یو مهد دهمیرا تکان م سرم

 یآرام شه یو با کنمیم جا به جا شانه ام یرا رو است

 .میگویم

 :پرسدیکه م میراه هست انیم

 ،یامشب، هروقت که بگ یقرار بود بعد از مهمون -

 م؟یبر یمسافرت، ک میبر

 .کنمیخندانش م مرخیبه ن ینگاه

 .اندازمیباال م شانه

 نداره. یهروقت که شد، فرق -

 کندیو با لبخند نگاهم م چرخدیسمتم م یلحظها یبرا

 :دیگویم و

 م؟یامشب بر -

 دهدیبه ساعت که دوازده و ربع را نشان م ینگاه

 :میگویگرد شده م یو با چشمها اندازمیم

 اد؟یاالن؟ خوابت نم -

 م؟یبر میخوایهم من چمدون نبستم که، اصالا کجا م بعد

 .دیرفت تو جاده س شهیو بدون مقصد که نم ییهوی

 کنمیخودم کمکت م ستم،یخسته هم ن اد،یخوابم نم -



 م؟یبر م،یرو جمع کن چمدون

 .دهمیهم با لبخند جوابش را م من

 .میپس باشه بر -

 نداره کجا؟ یفرق -

 :میگویم صادقانه

 هر جا کنارت باشم برام دوست یداره وقت یچه فرق -

 ه؟یداشتن

 قربونت برم من. -

 .شودیو رو م ریو دلم از محبتش ز گزمیم لب

 و سمت کمد گذارمیتخت خودمان م یرا رو یمهد

 تا چمدان را بردارم. رومیم یوارید

 و دستش زودتر از من دیآیدرست پشت سرم م اما

 .شودیچمدان دراز م سمت

 دراز بکش. یکنار مهد یاگه خستها -

 بردارم. دیبا یبگو چ فقط

 شیو بعد خوب تماشا کنمیاستقبال م شنهادشیپ از

 شده. مانیکه با دقت مشغول جمع کردن لباسها کنمیم

 میو ن کیساعت  م،یبرو رونیاز در ب میخواهیم یوقت



 .شده

 :میگویم

 م،یکن یاز پدر و مادرت خداحافظ شهیبابا نم یا -

 .شهیهم بد م ینجوریا دن،یخواب

 .اندازدیباال م سر

 و آنها ما میزنیم ه شانآرام به در خان قه یچند ت یوقت

 را کنترل ده امخن توانمینم نند،یبیچمدان به دست م را

 و گوشت و پوست لپم را از داخل به دندان کنم

 .کشمیم

 :پرسدیم دیس حاج

 وقت شب؟ نیاونم ا یسالمتکجا به  -

 ماه عسل. -

 .زندیخانم لبخند م حاج

 .دیمواظب خودتون باش روقتهیمادر، د شیپ ریخ -

 دلتون خوش باشه. دیریکه هر جا م الهی

 .کندیدلم را قرص م انه اشمادر یدعا

 کوتاه سمت یمشخص نبود و پس از مشورت مقصدمان

 .کندیحرکت م چالوس



 رونیب یپاها یو دلم برا دهیخواب رشیدر کر یمهد

 .رودیغش م زده اش

 :کنمیو زمزمه م خندمیم

 مامانم. یشیبزرگ م یدورت بگردم که دار الهی -

 :دیگویم ریبه مس رهیخ رضایدعلیس

 بکنم؟ یاعتراف هی -

 .میگویم یاوهوم

 !شدیم امیحسود یقبالا به مهد -

 .اندازدیو با خنده شانه باال م کنمیزده نگاهش م بهت

 خودت بود خب. ریتقص -

 نگاه هم یو به من حت یکه دوستش داشت انقدر

 !یکردینم

 اما االن دوستت دارم. -

 نییکه در سرم باال و پا یکوتاه فکر یاز سکوت پس

 .آورمیرا به زبان م شودیم

 یقراره به اون هم حسود ؟یچ میاگر باز بچه دار بش -

 ان؟یجناب موسو یکن

 .اندازدیو سر باال م خنددیم



 نه. ،یاگر باعث نشه که از من سرد بش -

 .شمینم -

 :زنمیم لب

 ارشد شرکت کنم. خوامیم -

 :دهدیجواب م آرام

 !هیعال -

 کرد. رمیغافلگ یمخالفتش را داشتم اما حساب انتظار

 ؟یباردار یبرا میبعد از تموم شدنش اقدام کن -

 شده لیدرمان من تکم ره یتا اون موقع هم دو دیشا

 و قرصها رو کنار گذاشته باشم. باشه

 بشه. ادیز یبا مهد نیشندارم اختالف س دوست

 هم برق چشمانش هیثان کی نیدر هم چرخد،یم سمتم

 از ته دل است که یو لبخندش طور زندیرا م چشمم

 .کندیم شتریمن را هم ب ذوق

 لحظه از تصور مامان شدنت نزد. هیقلبم  -

 :زنمیو پچ م دوزمیم یرا به مهد نگاهم

 من مامان شدم. یول -

 شکم یرو تو یبچها نکهیاز تصور حامله شدنت، ا -



 خودت

 حرفش انیو م لرزدیم میکه صدا ستیخودم ن دست

 :میگویم

 نخواهد داشت. یبا مهد یمن فرق یاون بچه برا یول -

 شهیبطن خودم رشد کنه هم باعث نم یقراره تو نکهیا

 کم بشه. ینسبت به مهد یسر سوزن حسم

 :دیگویم

 یباشه دورت بگردم، بغض نکن، من منظور -

 .نداشتم

 :دیگویم طنتیبا ش بعد

 صحبتها رو هم به نیشما امر بفرما بساط اقدام و ا -

 .میندازیم راه

 .رومیو با خنده چشم غره م کشمیرا باال م امینیب

 !هایکالا دنبال فرصت -

 حق دارم. -

 نیکه ا یجاده، مقابل سوپر مارکت یچهایاز پ یکی در

 .داردیباز است، نگه م ساعت

 ندینشیکه به تنم م ییست و سرماه هاکو یرو برف



 .آوردیم میبه لبها لبخند

 :پرسدیشود م ادهیپ نکهیاز ا شیپ

 ؟یخوریاسپرسو داره، م -

 .دهمیو سر تکان م سوزدیم یخواب یاز ب میچشمها

 .یآره مرس -

 بر هم خوردن در یبا صدا یو مهد رودیم نییپا

 .پردیاز خواب م نیماش

 .ردیگیرا م ریش انه یو به کندیم هیگر

 .دهمیرا به دهانش م شهیو ش کنمیآماده م ریش شیبرا

 است رونیب رضایدعلیکه س یکوتاه دقیقه یچند  در

 خوابآلودش نگاه یو چشمها یبه صورت مهد خوب

 .شودیو تمام جانم غرق در لذت م کنمیم

 از ینهایک گریچه خوب شد که د کنمیخودم فکر م با

 بود رجیدر دلم نمانده، چه خوب شد که ا رضایدعلیس

 را برمال کند و حاال از بودن کنارش زیهمه چ تا

 یذهنم را با افکار سم گریآرامش کنم و د احساس

 نکنم. مسموم

 .زندیم شه امیضربه به ش چند



 کوچک قهوه و وانیو دو ل دهمیم نییرا پا آن

 دست نگه داشته را کیکنارش را که با  یشکالتها

 .رمیگیم

 را دهیکه خر ییهایخوراک لونیو نا شودیم سوار

 .گذاردیعقب م یصندل یرو

 .کشمیکه به خواب رفته م یتن مهد یرا رو پتو

 :دیگویم

 م؟یبش ادهیکم پ هی -

 خوبه. یلیآره هوا خ -

 .میشویم ادهیکوچک قهوهمان پ وانیدو ل با

 .میزدها نیبه ماش هیو تک میستادهایا گریکدی کنار

 مطبوع و دوست یادیهوا ز یزیو تم یسرد نیا

 .ستیداشتن

 .ردیگیرا در برم میآرام پهلو دستش

 انه اشش یو سرم را رو دیآیم میبه لبها لبخند

 .گذارمیم

 عسل است و با خودم ینیریبه ش میتلخ قهوه برا طعم

 لمس نیبه جز ا یزیمگر چ یخوشبخت کنمیم فکر



 کوچک است؟ یهایخوش

 .نمیزم یآدم رو نیلحظه خوشبختتر نیدر ا مطمئنم

 که هوا روشن شده و کنمیچشم باز م نیدر ماش یوقت

 باال آمده. دیخورش

 .ته امبه خواب رف یک دمینفهم اصالا

 که هنور خواب است و بعد به یاول به مهد خوابآلود

 :دیگویکه م کنمینگاه م او

 ؟یدیخوب خواب -

 .کشمیم ازهیخم

 .دیآره ببخش -

 .خنددیم

 و؟یچ -

 .یآخه شما پشت فرمون خسته شد -

 .گهید میدیرس زم،ینه عز -

 .افتدیدو طرف جاده م یبه سرسبز چشمم

 هم عوض نیماش یتا هوا دهمیم نییرا پا شهیش یکم

 .شود

 :پرسدیم



 هتل خوبه؟ م؟یکجا بر -

 قرار رمانیکه در مس ستییهایبه کلبه جنگل چشمم

 .دارند

 .خنددیو م ردیگینگاهم را م رد

 خانومم بخواد. یباشه، چشم، هرچ -

 تق تق سوختن یبه صدا کهیساعت بعد، در حال کی

 دیو س یکنار مهد دهم،یگوش م نهیدر شوم چوب

 می نشینم.دهاند،یکه خواب رضایعل

*** 

 

 هر روز تا عصر در م،یبود نجایکه ا یسه روز نیا

 .میرفتها ایو بعد کنار در میماندها جنگل

 اما حاال کندیم زیرا رعبانگ ایشب در یاهیس هرچند

 و در ساحل میمثل دو شب گذشته آتش روشن کردها که

 گرم است از رضایدعلیو پشتم به بودن س مینشستها

 .ترسمینم یزیچچیه

 به یاما هوا سرد شده، دست ده امیچیپ یدور تن مهد پتو

 :میگویو م زنمیم صورتش



 .میکرده، بر خی یمهد -

 که فردا صبح هم میآره بر ،یکرد خیخودت هم که  -

 .میفتیب راه

 نیا کنمیم یو سع میخوابیو م میگردیکلبه برم به

 و رسدیبه گوش م نهیکه از شوم یینم و صدا یبو

 را در یطراوت و سرسبز یمطبوع آتش و بو یگرما

 قدر سفرمان چه نیبماند اول ادمیمغزم حک کنم تا  کنج

 گذشت. خوب

 ماه یپرونده نطوریو ا میکنیزود عزم رفتن م صبح

 .میبندیسه نفرهمان را م عسل

له یو رب انار و چند تکه وس تونیکلوچه و ز ته یبس

 ی

 و حاج خانم گذارمیکانتر م یرا رو یریو حص یچوب

 :دیگویم

 د؟یدیمادر، آخه چرا انقدر زحمت کش یوایا -

 :دهمیلبخند جواب م با

 قابل شما رو نداره. هیچه حرف نیا -

 و کندیرا با ذوق نگاه م ریو حص لیو زنب سبد



 :دیگویم

 فدات بشم دخترم. -

 و دیآیو م دهدیهم سالم نمازش را م رضایعل دیس

 .ندینشیم کنارم

 و من رودیکه کنار سماور م نمیبیخانم را م حاج

 :میگویم خجالتزده

 .ختمیریمن م یوا -

 داره مادر. یچه فرق -

 :پرسدیو بعد م کندینگاهش م یکم رضایدعلیس

 .دیشده؟ انگار ناراحت یزیمادر؟ چ هیچ -

 :دیگویو م دهدیم رونیآه ب کیرا همراه با  نفسش

 !رنیخالهات و نگار دارن م -

 تکان میشاخکها شودینام آن دو باعث م دنیشن

 .دهمینشان م یاما خودم را مشغول با مهد بخورند

 :پرسدیم رضایدعلیس

 کجا؟ -

 .کشدیهم آه م باز

 اثاث جمع کردن خونشونم دادن رهن، پس فردا -



 شیکه چندسال پ یخونها رنیم کننیم حرکت

 بود. دهیخر هیتو اروم شوهرش

 گرفتن. مویتصم نیشد ا یچ ییهوی دونمینم اصالا

 .شومیچرا اما خوشحال م دانمینم

 اما او هم مثل رسدیهم متعجب به نظر م رضایعل دیس

 .داندیعلت رفتنشان را م من

 ماندن در یرو گریگند کارشان درآمده که د یآنقدر

 شهر را هم ندارند. نیا

 درمورد یزیچ مینه من و نه او قصد ندار اما

 .مییبگو ریاخ یآمده شیپ یماجراها

 و رتریندارد و به نظرمان نگار حق دهیفا گفتنش

 فکر شیبه کارها میاز آن است که بخواه کوچکتر

 .میکن

 :دیگویو تنها م دهدینشان نم یخاص واکنش

 .یبه سالمت -

 :دهدیو ادامه م کندیم یمکث

 حتماا اونجا راحتترن. د،یناراحت نباش ادیشما هم ز -

 :دیگویخانم م حاج



 هر جا هستن خوش باشن. شاالیبگم واال؟ ا یچ -

 رفته ییکه او جا نیو هم میدهیبحث را ادامه نم گرید

 .ستیمن کاف یبرا ندشیچشم لهراسب نب گرید که

 خانه یبه  شانیهایو آوردن سوغات ینیشب نش یبرا

 .میآمدها امیپدر

 رضایعل دیس شود،یکه وارد اتاقش م لهراسب

 :دیگویم

 برو بهش بگو -

 .رومیو سمت اتاق او م شومیبلند م میجا از

 .زنمیضربه به در اتاقش م چند

 بله؟ -

 .دهمیم نییرا پا رهیدستگ

 تختش نشسته و لپتاپ مقابلش باز است. یرو

 :دیگویو م زندیکوتاه م یلبخند ردیگیباال م سر

 جانم؟ بگو -

 قبل. یهمان لهراسب حام شودیم ییکهوی

 کنارم بود، نه مقابلم. شهیکه هم یهمان

 :میگویو م رومیم جلوتر



 چه خبر؟ -

 .خنددیم کوتاه

 .انیلیحرفتو بزن ل -

 :میگویمقدمه م یب

 .یزندگ یبرا ه،یاروم رنیو مادرش دارن م نگار -

 شانه باال یتفاوتیو بعد با ب کندینگاهم م یلحظها

 .اندازدیم

 خب؟ برن به سالمت. -

 :پرسمیم متعجب

 ؟یناراحت نشد ست؟یبرات مهم ن -

 :زندیو لب م کندیم نگاهم

 .رهیقرار بگ نتونیب خواستهیگفت م دیس -

 .دمیتا تهش رو فهم پس

 رو بخوام. یدختر نیکه چن ستمین وونهید

 :میگویم

 من فکر کردم که ،یدوستش دار یآخه، آخه گفت -

 :پردیحرفم م انیو م خنددیم

 .ستیکه ن یهند لمیخواهر من، ف -



 آره. اومد،یخوشم م ازش

 فراموشش کنم. یعقل و منطقم حکم کرد به راحت یول

ببرمش و  ادیدلم بذارم و کالا از  یدادم پا رو حیترج

 با

 سه بار بهم یکه مامان هفتها ییدخترها نیاز هم یکی

 ازدواج کنم. دهیم شنهادیپ

 :دیگویو م خنددیهم م باز

 هم داده بود اما یهرچند اون خانوم به من جواب منف -

 .ستیمثل من ن یکی اقتشیهر حال ل به

 تا فتنیمثل خودشون ب یکی ریگ دیآدمها با نجوریا

 .ننیون رو بباره اشک عاقب

 دارندیبرم سینه ام قفسه ی یکوه را از رو کی انگار

 از بابت لهراسب راحت المیپس از مدتها خ که

 .کشمیم المیخ یاز سر آسودگ یو نفس شودیم

 یو شرش برا نمینگار را نب چوقتیه گرید دوارمیام

 کم شده باشد. مانیاز سر زندگ شهیهم

 تیمامان رضا یبه انتخابها یخوایم یجد یجد -

 ؟یو ازدواج کن یبد



 :دهدیو جواب م کندینگاهم م یچپ چپ

 نه، مگه مغز خر خوردم؟ -

 خدا بزرگه. گهیتا چهار پنج سال د حاال

 :زنمیم غر

 باال لهراسب. رهیداره م گهیسنت د -

 :دیگویکردنم با لبخند م یحرص یبرا

 خصوصاا نم،یبیدارم وضع شوهر بدبخت تو رو م -

 و بدبخت تو شده. لیکه ذل ایتازگ

 بهتر. رترید یچ هر

 :میگویاز اتاقش خارج شوم م نکهیاز ا شیپ

 .ستیو بدبخت ن لیذل رضایدعلیس -

 مرد متشخص و عاشقه! هی

 نه به تمسخر، از ته دل. خندد،یم لهراسب

 :دیگویم و

 .کهیکوچ یکنارش شاد باشه آبج شهیکه دلت هم الهی -

 غر رلبیو ز زنمیمقابلم را کنار م یکتابها کالفه

 :کنمیم غر

 اه خسته شدم، کور شدم از صبح تا حاال. -



 .کنمیخودم احساس م ینگاهش را رو ینیسنگ

 کسیو او همانطور که سوپ م چرخانمیسمتش م سر

 :دیگویم دهد،یرا به دهانش م یمهد شده ی

 خودت رو خسته نکن. -

 هیکنکور ارشد،  یدرس خوندن و آماده شدن برا کنار

 هم بکن که حالت خوب بمونه. یکار

 که به ذهنم یزیچ نیو اول کنمیفرصت استفاده م از

 .آورمیرا به زبان م رسدیم

 باشگاه یسه چهار ساعت تو یفقط کار کردن روز -

 .کنهیرو خوب م حالم

 که سکوت کرده. کنمینگاهش م منتظر

 حتماا باز میگویو با خودم م شومیم دیکم دارم ناام کم

 :دیگویمخالف است که م هم

 خب برو. -

 !دیگویبه تمسخر م دیشا

 .کنمینگاه م دیشج مرخیبه ن یشتریدقت ب با

 اومد. مایآ کن بابا، هواپ -

 :پرسمیو م گذاردیم یرا در دهان مهد قاشق



 ؟یگفت یجد -

 تینگاهش رضا شناسمش،یم کند،یم نگاهم

 .زندیلبخند م نحالیندارد اما با ا یصددرصد

 برو. زم،یآره عز -

 من رو تیخودم پشتتم، حما یهر کجا خسته شد گفتم

 .یدار

 نیزم یرو میکتابها انیکه در دست دارم را م یمداد

 .کنمیو سمتش پرواز م اندازمیم

 !یدا علبه خعاشقتم  -

 .خندمیم،ادیبند م ده اشخن

 !ه؟یچ -

 بار بود بهم نیاول ،یصدام کرد یطور خوشگل هی -

 .رضایدعلیس ینگفت

 ان،یموسو یجناب آقا رضا،یدعلیس ،یدعلیس ،یعل -

 .دیدار فیعشق بنده تشر یبا هر اسم شما

را  اطرافش و کوبدیقاشق سوپ را در کاسه م  یمهد

 .میکند فیکث

 گرشید یپا یو رو کندیاو را  بغل م رضایدعلیس



 .نشاندیمن م کنار

 ؟یگرفت ادیپدر سوخته حاال بوس کردن  -

 را به فشیکث یو دستها رودیم سهیاز خنده ر یمهد

 :دیگویو م زندیم رضایدعلیس صورت

 با، با -

 باز مانده از شور و شوق و تعجب نگاهش یدهانها با

 :کندیو تکرار م میکنیم

 بابا -

 یو وقت اندازدیچنگ م میبه گلو یاز خوش یبغض

 دو قطره اشک نمیبیم افتدیم رضایدعلیبه س چشمم

 و با عشق زمزمه شودیگم م شیشهایته ر انیم

 :کندیم

 جان بابا؟ عمر بابا، نفس بابا. -

 هردوشان غش یو دلم برا رمیگیاز او نم چشم

 .رودیم

 جان شیکردنها یپدر یرا دارم که برا نیا تیقابل

 .بدهم

 "رضای"عل



 باز هم باشگاه برود، خواهدیبود م ماه قبل که گفته دو

 نبودم، موافقت کردم. یاز ته دل راض نکهیوجود ا با

 نبود که بتوانم یزیاز خانه چ رونیکردنش ب کار

 .میایبا آن کنار ب راحت

 و حاال که ستمیآن من لجباز چند ماه قبل ن گریمن د اما

 کرده و رییتغ یادیز اریتا حد بس یه اشروح نمیبیم

 را شاد کرده، از کوتاه آمدن مانیبودنش زندگ شاداب

 .امیلجاجت نکردنم راض و

 را گرم یکه زندگ شودیشدن، م ممنین یبا کم یوقت

 مخالفش قرار هه یچرا در جب د،یو به آرامش رس کرد

 رم؟یبگ

 که آن را ستیزیشده، چ جادیکه در من ا یرییتغ نیا

 هستم. رجیا ونیمد

 .ده امرا دست مادر سپر یغروب مهد از

 آرام شیجو خانه را برا خواهمیکنکور دارد و م فردا

 دارم. نگه

 .دهیرس ده امکه سفارش دا ییغذا

 :زنمیم شیو صدا نمیچیرا م زیم



 شام. ایخانومم، ب ،ن جانایلیل -

 .دهدیرا نم جوابم

 تخت یکه چهارزانو رو نمیبیو م رومیاتاق م سمت

 که دوست دارد زار زار خوانمیم ره اشاز چه نشسته،

 کند. هیگر

 و نگاه به من آوردیباال م یرا با درماندگ شیچشمها

 .دوزدیم

 کار کنم؟ ی! چادینم ادمی یچیه -

 لبخند کوتاه به صورتش نم،ینشیتخت م یرو مقابلش

 یکی یکیمقابلش را  شده یپخش  یو کتابها زنمیم

 .گذارمیهم م یو رو بندمیم

 :دیگویم یتینارضا با

 .رمیمیجمع نکن، دارم از استرس م رضا،یا! عل -

 میرا در دستها شیو در عوض دستها کنمینم اعتنا

 .رمیگیم

 :میگویم متعجب

 فشارت ان،یلیشده ل خی کهیت هیدستهات مثل  نیبب -

 ؟یاریچرا انقدر به خودت فشار م نه،ییپا



 :دیگویم هیگر انیم

 رم،یمیدارم از استرس م ،یعل ادینم ادمی یچیآخه ه -

 کنم؟ کاریچ

 اد؟ین ادتی یزیچ شهیمگه م ان،یلیل یهمه رو بلد -

 سراغ تست زدن و ادیشب قبل آزمون م یک اصالا

 خوندن؟ درس

 .یهرچهقدر خوند گهید بسه

 .دوزدیرا به صورتم م سشیخ نگاه

 دلشوره دارم. -

 کنم که کاریدورت بگردم، خودت بگو من چ -

 کم بشه؟ استرست

 .یکن حواسم رو پرت کن یسع دونم،ینم -

 کاهش اضطرابت و یتمام تالشم رو برا دمیقول م -

 کردن حواست بکنم. پرت

 : دیآیکنج لبش م یو لبخند بنددیم چشم

 جان. رضایعل ده اممن آما -

 که هربار ستیعیطب نیا کنم،یمن با خودم فکر م و

 نییپا یدلم هر زند،یصدا م نطوریرا ا نامم



 !زد؟یریم

**** 

 "انیلی"ل

 :پرسدیراه م یط

 ؟یکارت ورود به جلسهات رو برداشت -

 .میسایرا به هم م میدستها

 آره. -

 ؟یمداد، تراش، پاککن چ -

 .جومیلبم را م پوست

 اوهوم. -

 شیپ ریبه مس رهیباز خ اندازدیسمتم م ینگاه مین

 .شودیم شیرو

 ؟یباش لکسیکم ر هی یخوایم -

 .دهمیجواب م کوتاه

 که باشم. کنمیم یسع -

 .داردیرا نگه م نیماش

 تا با آن کنمیتالش م یلیو خ خوردیم چیدر هم پ دلم

 کنم. مقابله



 .ردیگیشوم که دستم را م ادهیپ نیاز ماش خواهمیم

 صبر کن خانومم. -

 .دوزمیو نگاه به صورتش م چرخمیم سمتش

 ،یکن تیرو تقو هاتیتا روح یدرس بخون یخواست -

 ،یریو تنش و استرس فاصله بگ یحال بد روح از تا

 استرست. یخود درس خوندن بشه عامل اصل نکهیا نه

 حرفش را قبول دارم. د،یگویبا اوست، راست م حق

 :دهدیم ادامه

 ممکنه حالت بدتر بشه و باز یکنیاگر فکر م -

 ،یاول و مثل چندماه قبل بش خونه یسر  یبرگرد

 نشو. ادهیپ اصالا

 کی هیشب شتریب جمله اش ست،ین یدستور لحنش

 آرام شودیباعث م نیدوستانه است که هم یه یتوص

 .شوم

 :میگویو م کشمیم قیعم ینفس

 خوبم، آرومم. -

 .زندیم لبخند

 .رونیب یایتا ب مونمیم نجایخوبه، من هم -



 :میگویم شوم،یذوق زده م کهیدرحال

 .یدو جا بر یکی دیبا ،یکه کار دار یگفت یول -

 .اندازدیباال م سر

 .ستیسرت، از تو که مهمتر ن ینداره، فدا یبیع -

 .ردیگیآرام م شتریب دلم

 برو. گه،یبرو د -

 . شومیم ادهیپ

 :دیگویم

 .خونمیم یةالکرسیبرات آ -

 .کنمیعشق نگاهش م پر

 .یمرس -

 برو به سالمت. م،یچاکر -

 زنمیسوال را هم در پاسخنامه عالمت م نیآخر جواب

 زمان انیتا پا قهیبه ساعت که فقط پنج دق ینگاه و

 .اندازمیمانده م آزمون

 و چند نفس بندمیچشم م شوم،یاز سالن خارج م یوقت

 .رومیم نیو سمت ماش کشمیم قیعم

 که فهمدیم امیو از لبخند و خوشحال شومیم سوار



 .امیراض

 :میگویم

 .یکه موند یمرس -

 :دیگویم تیجد با

 هرلحظه یهرجا، تو شه،یبهت قول دادم، گفتم که هم -

 .پشتتم

 حرفش دارد گرمتر و مطمئنتر یکه رو یدیبا تاک قلبم

 .شودیم

 :میگویو م گذارمیهم م یرو چشم

 عاشقتم. -

 .خنددیم

 .شتریما ب -

*** 

 رو نگاه کن. نجایدو، سه، بخند خالهجون، ا ک،ی -

 و چرخدیتوجه به عکاس، پشت به او م یب یمهد اما

 .شودیم یدکور پشت سرش مشغول باز با

 :زنمیم شیصدا

 .نیمن رو بب ،یمامان جونم، یمهد -



 و چهار دست و پا زندیم یلبخند چرخد،یم سمتم

 .رودیکه کنارش هست م کیعدد  سمت

 ریز افتد،یم شیپا یو رو زندیرا به آن م دستش

 .شودیو قلبم از جا کنده م زندیم هیگر

 :دیگویعکاس با خنده م دختر

 رو؟ پیآقا پسر خوشت نیخانوم بندازم عکس ا -

 .زندیبگذارمش که باز نق م نیزم خواهمیم

 یناسازگار یبنا گیشسال کیدر روز تولد  پسرکم

 .گذاشته

 با رضایعل دیتمام شده که س یدر عکاس کارمان

 .ردیگیتماس م امیگوش

 :دهمیم جواب

 جانم؟ -

 .رسنیمهمونها االن م ؟یایب یخواینم زمیعز -

 .امیچرا، چرا، تو راهم دارم م -

 یصندل یرا رو یمهد کنم،یرا قطع م تماس

 .نشانمیم مخصوصش

 سال قبل مدام کیساله شده و خاطرات  کیامروز  او



 .روندیذهنم رژه م در

 .شومیدارم فکرم را منحرف کنم، اما موفق نم تالش

 یلبخند هم از رو رم،یگیم یفرمان که جا پشت

 .کشدیپر م میلبها

 که پزشکها یطیو شرا آورمیم ادیرا به  نرگس

 را زودتر از موعد نیسزار یشدند اورژانس مجبور

 دهند. انجام

 جان میچشمها شیپ ررضایغرق در خون ام ریتصو

 .ردیگیم

 نجایتا به ا میکه از سر گذراند ییهایبه تلخ خواهمینم

 اصرار دارد هرچه امیفکر کنم، اما مغز لعنت میبرس

 شود. ادآوری میمن گذشته را مو به مو برا بر

 ام،یدر خاطرم بماند که آرامش فعل خواهدیم دیشا

 به دست آمده باشد. یکه به راحت ستین یزیچ

 پس یبرا ،ینقطه از زندگ نیبه ا دنیرس یبرا ما

 .میپرداخت کردها یگزاف یبها مانیلبخندها گرفتن

 که نمیبیرا م یو مهد چرخانمیسر م م،یخانها کینزد

 دوخته. رونیب یسکوت و ذوق زده چشم به فضا در



 :زنمیو لب م کنمیرا پاک م میاشکها

 شکرت. یکه بهم داد یزیهرچ یبرا ایخدا -

 .برمیم نگیرا داخل پارک نیماش

 .زندیو لبخند م کندینگاهم م چرخانم،یسمتش م سر

 را باز و شیو لبها کوبدیرا به هم م شیها دست

 .کندیم بسته

 ماما، ماما -

 نه فقط کنم،یمات و مبهوت نگاهش م شوم،یم خشک

 .شودیو رو م ریکه تمام جانم ز قلبم

 بابا یکه مهد یوقت رضا،یدعلیحس س توانمیم حاال

 زد را درک کنم. شیصدا

 نییباال و پا میکه در گلو یبغض نیا فهممیم حاال

 است. نیریش یباور رقابلیبه طرز غ شود،یم

 لحظه، احساس نیدرست در هم گر،ید ییاز سو اما

 هزار برابر شدهاست. یدر قبال مهد تمیمسئول کنمیم

 و دست کوچکش را کنمیدست دراز م بندم،یم چشم

 :کنمیو نجوا م رمیگیدست م در

 حواست دونمیم ،ینیبیپسرت رو م دونمینرگس، م -



 باشم. یبراش مادر خوب شهیهست، دعا کن هم بهش

 از شتریب یکه بچهدار شدم، سر سوزن یروز مبادا

 از پسرمون، دوستش داشته باشم. پسرت،

 که دوباره تکرار یو مهد چکدیمزاحمم م یاشکها

 :میگویماما، م کندیم

 مامان نرگس هم یهر نفست، مهد یمامان به فدا -

 .ندتیبیم

 انینما زده اش رونیو دو دندان کوچک ب خنددیم

 .کندیم یو من را غرق در خوش شودیم

 .میرویباال م ه هارا در آغوش دارم و با هم از پل او

 کندیدر را باز م رضایعل دیدر بزنم، س نکهیاز ا شیپ

 که سر تا سر سقف سالن ییبادکنکها دنیبا د یمهد و

 قهقهه کشد،یم غیج یهستند، از خوشحال ییرایپذ

 .کوبدیرا به هم م شیو دستها زندیم

 و تازه حواس کندیرا در آغوش پدرش رها م خودش

 .شودیجلب م رج،یو البته ا مانیه هابه خانواد من

 و کنمیم یو با آنها سالم و احوالپرس رومیم جلو

 .میگویآمد م خوش



 :دیگویو م رودیم رضایعل دیسمت س مامان

 .نمشیپسر خوشگلو بب نیبده به من ا د،یآقا س -

 .بوسندیو م کنندیرا دست به دست م یمهد

 کنم اما ضیرا تعو میبه اتاق بروم تا لباسها خواهمیم

 :میگویم قبلش

 من نبودم. دیاومد دیتو رو خدا ببخش -

 گرفته بودم هیامروز وقت آتل یچون برا گهید

 :دیگویو م پردیحرفم م انیم بابا

 هیزن جوون با  هیاونور؟  نوریا یریچرا تنها م -

 کیکوچ بچه ی

 کنم،یفکر م نیو فقط به ا شنومیحرفش را نم بقیه ی

 شاغل بودم، تنها هم به قول امیکه از زمان مجرد من

 جمع، انیحاال م رفتم،یو آن طرف م نطرفیا بابا

 حرف نیاصالا گفتن ا رضا،یعل دیپدر و مادر س مقابل

 دارد؟ یلزوم چه

 :دیگویم رضایعل دیکه رو به س دوزمیبه او م چشم

 جامعه نیتو ا یلیخالصه که اجازه نده زن جوونت خ -

 نیا گه،ید شهیباعث قهر و دعوا م زایچ نیهم بپلکه،



 و رنیگیم ادیو اون  نیاز ا زیچهارتا چ رنیم زنا

 .کشدیسوت م میگوشها

 مامان تالش خورد،یکه تکان م نمیبیبابا را م یلبها

 نشان بدهد، یبا مهد یخودش را مشغول باز دارد

 است او هم خجالتزده شده. مشخص

 اما حتم دارم که پوست صورتم کبود نمیبیرا نم خودم

 .شده

 :زندیلب م افتد،یم رجیبه ا نگاهم

 نگو. یزیچ -

 .کندیم فه امبغض دارد خ اما

 از یریجلوگ یکه پدرم بخواهد برا ستیدرست ن نیا

 یو احتمال امدهین شیپ یوجود آمدن قهر و دعوا به

 منسوخ شده استفاده کند. حینصا نیما، از ا یبعد

 و زنمیم هیگر ریز ستم،یبا نجایهم گرید یکم اگر

 یبه مهمان زنمیو گند م کنندیم میرسوا میاشکها

 تولد فرزندم. نیاول

 یو صدا رومیو سمت اتاق م میگویم یآرام دیببخش

 شودیکه بابا را خطاب قرار داده، باعث م رضایدعلیس



 کنم. توقف

 :دیگویم

 حاج ابوذر، نظر شما دیجسارت من رو ببخش -

 از قبل ازدواج هم مستقل بود. ن جانایلیاما ل محترمه،

 دست و پاش رو ببندم. خوامینم من

 همسرم با سر کار رفتن، با درس دونمیم یوقت

 حالش خوب ،یرفتن از خونه با مهد رونیبا ب خوندن،

 براش باشم. یمانع خوامینم شه،یم

 ازدواجمون اشتباه کردم، قبول لیماه قبل، اوا چند

 ینهایزم چیه یتو انیلیمانع ل خوامینم گهیاما د دارم،

 .باشم

 .شودیبا حرف او باز م ده امنفس بند آم راه

 هستم. تشیممنون حما کنم،ینگاهش م دانقدر

 :دیگویو م زندیطرفه م کی یکه بابا لبخند نمیبیم

 ،ییگفتم که فقط فردا پس فردا د،یهرطور صالحه س -

 و پیبه ت دیو بزن شیچندوقت پ نیا تینشه حکا هوی

 هم و تاپ

 .پردیحرف بابا م انیم لهراسب



 حرفهاست؟! نیباباجان، حاال چه وقت ا -

 تا بروم. کندیچشم و ابرو به من اشاره م با

 .کنمیم ضیرا تعو میلباسها

 توانمیاما نم ده امدلگرم ش رضایدعلیس تیحما با

 نباشم. ناراحت

 هم دارد، ادیبابا دوستم ندارد، اتفاقاا دارد، ز میگوینم

 غلط خودش. وه ییبه سبک و ش اما

 نیبا ا کندیاز مردان، فکر م یریمثل جمع کث او

 و آزاردهنده، با ریدست و پاگ یبا تعصبها روش،

 کردن همسر و دخترش، از آنها محافظت محدود

 .کندیم

 و بن غلط است از خیکه از ب یدهایپوس یسنت افکار

 تا به حال با او رشد کردهاند. یکودک

 یمن بودم که با لجاجت تمام، برا کنم،یخودم فکر م با

 .دمیجنگ امیپوشش انتخاب طرز

 دم،یکار کردنم جنگ یبرا دم،یدانشگاه رفتنم جنگ یبرا

 ندارند چه؟ چند صد دنیکه توان جنگ یگرید دختران

 طیدر شرا گریدختر د ونیلینه، چند م ایتا،  هزار



 بوده و هستند و توان یتعصب یمن، با خانوادها مشابه

 ندارند و محکوم به خفه شدن هستند؟ اعتراض

 متوجه ُشره چیکه ه ییبه اشکها ینگاه نهییآ در

 .اندازمی، مده امنش کردنشان

 بابا یاز حرفها نکهیا یترک برداشته، نه برا بغضم

 یخفه شده و آرزوها یصداها یبرا ،ده امیکش خجالت

 یخاک ره یک نیا یکه در هر جا یدختران ته یخف

 است باشند. ممکن

 یتا سرخ نشانمیصورتم م یرو یسبک شیآرا

 .دیایکمتر به چشم ب میچشمها

 خورد،یم مهبازیکه به در ن یکوتاه قه یت یصدا با

 .نمیبیرا م رضایدعلیو س چرخانمیسمت آن م سر

 :میگویم

 .رونیب امیاالن م -

 .بنددیدر را هم پشت سرش م د،یآیاو داخل م اما

 . کنمینگاهش م متعجب

 ؟یکرد هیچرا گر -

 .زنمیم لبخند



 .ستیمهم ن -

 یرو چکسیبگم که حرف ه کنهیاگر آرومت م -

 نداره. ریتأث مونیزندگ

 .دونمیم -

 .شودیسکوت م انمانیم

 شهیم شه،یم ،یکه هوام رو دار یمرس ،یعل -

 ؟یبمون ینجوریهم شهیهم

 .مانَدیم ره امیخ

 باشم. نیبکنم جز ا جایمن چاکرتم خانوم، ب -

 .شومیو وارد آشپزخانه م رومیم رونیب 

 رونیب خچالیرا از  کیک کنم،یرا چک م غذاها

 شود،یداخل م رجیبگذارم که ا شیتا شمع رو آورمیم

 :پرسدیو م ستدیایم کنارم

 ؟یخوایکمک نم -

 .زنمیبه صورتش م یلبخند

 .ینه قربونت، مرس -

 :پرسدیم

 خوبه؟ طتیشرا -



 .بندمیآره م یرا به معن میپلکها

 خوبه. -

 ؟یخوریقرصهات رو م -

 :دهمیم جواب

 قطعش کنم؟ شهیم رج،یا یول خورمیآره م -

 و یعصب یاون حالتها گهیمن خوبم، د آخه

 هم یکیو ترس و واهمه از شب و تار کیستریه

 خوب شدم. ندارم،

 .کندیچپ نگاهم م چپ

 اطربه خ تیاگر پنجاه درصد بهبود شه،ینه نم -

 اطر قرصهاست.به خپنجاه درصدش  همسرته،

 ؟یکه چ یقطعش کن یخوایم

 تا دینشده، درضمن، شا لیدرمانت تکم ره یدو هنوز

 قطع نه، یول ارمیب نییدوزش رو پا گهیوقت د چند

 .کنمینم

 .دهمیتکان م سر

 .شمیم تیاذ کننیکم خوابالودم م هیباشه، فقط چون  -

 :دیگویربط به بحثمان م یب



 بعد از شصت سال که گهیاز بابات ناراحت نشو، د -

 .شهینم عوض

 .کشمیم آه

 بد یعادت کردن به اخالقها نیو اعادت کردم  -

 بده. گرانید

 .دهدیم هیتک نتیبه کاب نهیبه س دست

 عتیعادت کردن طب ست،یهم بد ن شهیهم ،یلینه ل -

 ییآدمها شیپ یبمون شهیکه اکثر اوقات باعث م انسانه

 .یکه ازشون دور نش ،یدوستشون دار که

 باعث کند،یکه کنج لبش جا خوش م یتلخ لبخند

 بپرسم: شودیم

 مگه نه؟ ،یتو عادت نکرد یول -

 .کندیم نگاهم

 .دهدیم رونیب سینه اشآه از  کیرا همراه با  نفسش

 هرچند علت رفتن من، فقط عادت. نه عادت نکردم -

 نبود، من پس زده شدم، کنار گذاشتنم. نکردن

 شکل ممکن اصرار داشتن نیتریبه افراط ده امخانوا

 رو به خورد مغزم بدن. دشونیعقا که



 .انیلیکردن ل دلسردم

 شدن ببُرم ازشون. باعث

 بهم خبر ندادن که مادرم فوت کرد، یحت معرفتهایب

 ازم گرفتن و بعد از چندسال امیخداحافظ هی فرصت

 داغش برام سرد نشده. هنوز

 به رفتنم نبود. یبود که راض یتنها کس مادرم

 .گذارمیم شیبازو یآرامش کنم، دست رو خواهمیم

 رفتنت برات بد نشد. یول -

 یکه االن هست ینیا چوقتیه یموندیم رانیاگر ا دیشا

 .یشدینم

 .خنددیم کوتاه

 .هیحرف نمیا -

 را به زبان شودیم نییکه در ذهنم باال و پا یسوال

 .آورمیم

 رج؟یبابام از اول باهات مشکل داشت ا -

 .ادینم ادمیبرام گنگه، درست  زهایچ یسر هی

 خانواده یتو چوقتیچرا طردت کردن؟ ه ؟یچ هیبق

 ازش زده نشد. یحرف



 :دیگویو م خنددیم

 ان؟یلیمشکل نداشته ل یبابات با ک -

 .میبه کار هم نداشت یکار ،ینه، جدا از شوخ یول

 کار نداشتم. یمن اصالا با کس درواقع

 رو هیبق یشروع شد که دست دل من برا یزمان مشکل

 .شد

 :دیگویکه م کنمینگاهش م یسوال

 عشق اشتباه. هی -

 .کنمینگاهش م کنجکاو

 .زندیتلخ م یو لبخند دهدیتکان م یسر

 کردنش رو فیاعصاب مرور و تعر ،یلیل الیخیب -

 .ندارم

 :میگویم مصرانه

 لطفاا. رج،یا -

 داشت؟ نسونیپارک یکه گفت ستین یهمون یه یقض

 .کندینگاهم م هیاندر سف عاقل

 دوسته که اونجا کنارش کی تیاون حکا و،یک ینه آ -

 .بودم



 قبل رفتنمه. یماجرا برا نیا

 :زنمیم لب

 ؟یکنینم فیتعر -

 را کوتاه و خالصه دهیکه سالها کش یرنج کشد،یم آه

 .دن جانگیچند جمله م در

 کشور ما، اطالعات درمورد یاالن هم تو یحت -

 هست. یکمه، هنوز هم ناآگاه ترنسها

 شده یا، عاشق کستو فکر کن، من اون ساله حاال

 که بودم

 .کندیم مکث

 :زندیو لب م بنددیم چشم

 روحش نه و یبود، جسماا پسر بود ول ایاسمش پور -

 من

 .کندیهم سکوت م باز

 :دهدیو ادامه م ردیگیم ینفس

 .کردنیم یهمون محل زندگ یتو -

 کرد، من دایدرز پ یمن و اون وقت نیب عالقه ی خبر

 شدم و اون طرد



 .کشدیبه صورتش م یدست

 را رها ته امکه به دندان گرف یلب شود،یمچاله م قلبم

 :پرسمیو آرام م کنمیم

 شد؟ یاون چ -

 برق اشک دارد،یصورتش برم یدست از رو یوقت

 .شودیم دهید شیچشمها در

 :دیگویم د،یآیم رونیکه انگار از قعر چاه ب ییصدا با

 کشتنش! باباش و برادرهاش! -

 .خوردیگره م سینه امدر  نفس

 را از سر یبتیمص نیاو چن شودینم باورم

 .گذراندهباشد

 و به کندیاز کنارم عبور م گرید یگفتن کلمها بدون

 .رودیم هال

 پشت رضایعل دیدر بهت و شوک هستم که س هنوز

 :دیگویو م دیآیم سرم

 ان؟یلیل یاریرو م کیک -

 .کنمینگاهش م گنگ

 :پرسدیم نگران



 حالت خوبه؟ ده؟یشده؟ چرا رنگت پر یچ -

 .دهمیتکان م سر

 .ستین امیزیمن؟ آره، آره خوبم، چ -

 و سمتم کندیپر م خچالیآب را از آبسردکن  وانیل

 .ردیگیم

 .کشمیآن را سر م الجرعه

 هنوز هم با رضایعل دیس شود،یحالم بهتر م یکم

 .کندیو پر از سوال نگاهم م یکنجکاو

 بنشانم. میلبها یرو یلبخند کنمیم یسع

 :میگویو م دارمیرا برم کیک

 تولدش رو فوت یسالگ کیکه پسرمون شمع  میبر -

 .کنه

 .زندیم لبخند

 .میبر -

 گوشمیاما پسرک باز رمیگیرا در آغوش م یمهد

 توجهیو ب بردیفرو م کیک امه یرا در خ انگشتانش

 تا شمعش را فوت کند، کنندیم قشیکه تشو هیبق به

 .مکدیرا با ولع و لذت م انگشتانش



 .شومیغرق در لذت م کنم،یم نگاهش

 شیلبخند بر لب دارد اما چشمها افتد،یم رجیبه ا چشمم

 از غم شده. پر

 کوتاه و نافرجام را مرور یدارد خاطرات عشق دیشا

 .کندیم

 نیرا تجربه کرده اما من ا یشکست تلخ خودش

 و از نو ساختن را امیو برگشتن به زندگ آرامش

 او هستم. ونیمد

 اما ده،ینرس خواستهیخودش به آنچه که م دیشا

 یرا نجات داده و قلبها یادیز یهایزندگ مطمئنم

 را آرام کرده. یادیز

 و آرام و ندینشیم رضایعل دیو س یمهد یرو نگاهم

 .میگویشکرت" از ته دل م ای"خدا کی رلب،یز

** 

 آن را در کنم،یرا آماده م یمهد انه یعجله صبح با

 و ساک باشگاه خودم را زمیریکوچکش م ظرف

 .دارمیبرم

 :دیگویو م نوشدیرا م یشچا رضایعل دیس



 ؟یحاال چرا انقدر عجله دار -

 .اندازمیبه ساعت م ینگاه

 شده. رمید -

 :دیگویم

 .رسونمتیخب من م -

 .دهمیتکان م سر

 خودم با آژانس ،یخودت هم کار دار ،ینه مرس -

 .رمیم

 :دیگویم رم،یگیکه شماره م ینیح

 خودت هم ینجوریا ان،یلیل رمیبرات بگ نیماش دیبا -

 یراحتتر

 :میگویو م کنمینگاهش م کنم،یرا برقرار نم تماس

 کنم، سختمه. یمن دوست ندارم رانندگ -

 .کندینگاهم م یسوال

 بروز بدهم که از تنها پشت فرمان نشستن خواهمینم

 .ترسمیم

 .اندازمیباال م شانه

 شلوغ تهران و یابونهایخ یتو یاعصاب رانندگ -



 پارک رو ندارم. یکردن جا دایپ غه یدغد

 دارد که قانع نشده. نیو سکوتش نشان از ا نگاه

 .رمیگیآژانس را م ره یو شما دهمینم ادامه

 :دهدیکه جواب م رزروشن

 د؟ییبفرما ان،یسالم خانم موسو -

 .دیبرام بفرست نیماش هی دیسالم، لطف کن -

 :پرسدیم

 گه؟ید دیریهمون باشگاه م -

 بله فقط عجله دارم. -

 دره. یجلو گهید دقیقه یتا دو  -

 رضایدعلیس فهممیم کنم،یرا که قطع م تماس

 یچشم ریز دهد،یرا م یمهد انه یکه صبح همانطور

 .اندازدیسمتم م یمنگاهین

 :پرسمیم

 رضا؟یعل هیچ یاالن اون نگاه عصب -

 :دیگویسوال است که م نیهم دنیپرس منتظر

 ؟یبا آژانس بانوان بر شهیم یخب چ -

 .چرخانمیرا در کاسه م میمردمکها



 .اندازمیبه ساعت م ینگاه

 :زنمیم لب

 به چند ماه میاول؟ بر خونه یسر  میقراره برگرد -

 م؟یدیکه کش بتیهمه مص نیاون هم بعد از ا قبل؟

 . رومیسمتش م کند،یم ینچ

 جونم، دیس اتیناراض فه یایو ق ختیر نیقربون ا -

 ریفاصله داره، د قهیما ده دق خونه یبانوان با  آژانس

 رو. نیماش فرستهیم

 :میگویم رسد،یکه به گوش م نیبوق ماش یصدا

 زود اومد؟ یدیسر کوچهست، د نیاما ا -

 :دیگویم آرام

 باشه، برو به سالمت. -

 یشبا عروسک کوچک بوق بوق که یسمت مهد 

و فوراا  بوسمیرا م ونه اشو گ چرخمیم مشغول است

 .رومیم رونیاز خانه ب

 چهل و پنج شش ننده یو به را شومیم نیماش سوار

 و حاال هم من دیآیکه اکثر اوقات به دنبالم م یسالها

 همسرم یلیو هم او نام فام دانمیاو را م یخانوادگ نام



 .کنمیسالم م داند،یم را

 .دیخسته نباش ،یمیسل یسالم آقا -

 د؟یخوب هست ان،یخانوم موسوسالم عرض شد  -

 .دهمیکوتاه پاسخش را م یتشکر با

 و با خودم رسدیبه نظر م ینانیموجه و قابل اطم مرد

 برگشت هم به یکاش از او بخواهم برا کنم،یم فکر

 .دیایب دنبالم

 بگذارم، انیدر م رضایدعلیاگر مسئله را با س نطوریا

 یدارد کم یرادیاو هم راحتتر شود و چه ا الیخ دیشا

 م؟یایهمسرم راه ب ته یخواس با

 :میگویم

 اگر براتون مقدوره، موقع برگشتنم هم ،یمیسل یآقا -

 د؟یایدنبالم ب دیتونیم خودتون

 چهار. ساعت

 .کندینگاهم م نهییاز داخل آ کوتاه

 تونیدوره، کرا ریمس یول ستیمن که سخت ن یبرا -

 .شهیم شتریب

 :میگویم



 شما امکان داشته باشه ینداره، اگر برا یرادیا -

 :پردیحرفم م انیم

 نه به آژانس. دیخودم زنگ بزن ره یپس به شما -

 کنمیم رهیرا ذخ شماره اش آورم،یم رونیرا ب امیگوش

 .شومیم ادهیمقابل در باشگاه پ و

 بدهم سه حیباعث شد که ترج جینتا دنیرس اضطراب

 گذشته را به باشگاه نروم. روز

 .دهمیرا تند و پشت سر هم تکان م میپاها

 و کندیم جا به جا شیپا یرا رو یمهد رضایعل دیس

 :دیگویم

 .کنمیخواهش م ان،یلیآروم باش ل -

 آرام باشم. توانمیمن نم اما

 .دهیامانم را بر چهیدلپ

 شیپ توریو چشم به مان کنمیتند پوست لبم را م تند

 .ته امدوخ میرو

 :دیگویخانم م حاج

 چند روزه، نیچشمات گود شده ا ریفدات شم، زمادر  -

 سرت. یفدا یاگرم قبول نشد حاال



 .دهمیتکان م سر

 دا.به خ ستیدست خودم ن -

 :دیگویو م ردیگیدستم را در دست م رضایعل دیس

 کم به هیبکش  قیچند تا نفس عم ان،یلیدست خودته ل -

 مسلط باش. خودت

 .دهمیرا که گفته انجام م یکار

 حالم را بهتر شود،یدستش که به دستم منتقل م یگرما

 .کندیم

 :میگویبه او م رو

 شمیتا پ یهجره تنها گذاشت یکه بابات رو تو دیببخش -

 .یباش

 .زندیم لبخند

 انقدر قتشیحق رم،یم گهیکم د هیسرت،  یفدا -

 نباشم. شتیپ ومدیدلم ن یبود مضطرب

 اضطراب مانند خوره به جان روحم د،یگویم راست

 به قطع و وصل یو لعنت شومیم تیوارد سا افتاده،

 زه یدرست به اندا قهیچند دق نیا فرستم،یم شدنش

 گذشته که مشغول درس خواندن بودم طول چندماه



 را جهیکه نت دیآینفسم باال م یاما باالخره زمان کشدیم

 .نمیبیم

 خشکم بزند. شودیباعث م امیدو رقم به یرت دنید

 خنددیبلند م ییبا صدا رضایعل دیس یوقت اما

 .کشمیم غیو ج شومیم از بهت خارج

 و حاج خانم با لبخند، کندیپر تعجب نگاهمان م یمهد

 کیکه چند روز قبل در سفر  یسوهان عبه یج

 حسن از قم آورده را دیهمراه حاج س ه شانروز

 :دیگویو م ردیگیم سمتمان

 .دیکن نیریدهنتونو ش دیایمادر، ب یکه موفق باش الهی -

 .آوردیرا سمت دهانم م یتکه سوهان رضایعل دیس

 :دیگویم آرام

 مبارک باشه خانومم. -

 و قدردان نگاهش زدیریم شیاز آهنگ صدا دلم

 .کنمیم

 .یمرس -

 :دیگویم

 من برم باال آماده بشم. -



 :دیگویبه حاج خانم م رو

 د؟یندار اجیاحت یزیچ د؟یندار یمادر شما امر -

 .شیپ رینه قربونت، برو خ -

 د،یبگو یزیچ نکهیاز ا شیاما پ کندیبه من م رو

 :میگویو م برمیرا سمت حاج خانم م یمهد

 .امیم عیباشه من برم باال؟ سر نجایا شهیم -

 .زندیم لبخند

 آره دخترم، برو به کارت برس. -

 از او شودیباعث م امیگوش ره یبیتک و یصدا

 را باز کنم. امیافتیدر امیو پ رمیبگ فاصله

 :خوانمیمتن را م اول

 یباشگاه؟ خبر یچرا چند روزه نرفت ؟یسالم خوب -

 دادم حالتو بپرسم. امینگران شدم، پ نبود،

 که نوشته شده، خوانمیصفحه را م یبعد نام باال و

 .راننده

 کنمیکه م یتنها کار رضا،یعل دینگاه کنجکاو س شیپ

 .کنمیرا پاک م امیاست که متن پ نیا

 شده. ختهیتنم آب جوش ر یرو کنمیم احساس



 در دیشا نهایا همه یو  افتمیدارم به رعشه م کمکم

 .افتدیاتفاق م هیاز ده پانزده ثان کمتر

 هر کنمیو حس م آورمینگاهش سر باال م ینیسنگ از

 برود. رونیممکن است جان از تنم ب لحظه

 :کندینگاهم م مشکوک

 ده؟یبود؟ چرا رنگت پر یک -

 .ده امبر من که به تته پته افتا لعنت

 بود! غاتیتبل چکس،یه ،یه -

 که دست زنمیشدن َشک او دامن م شتریبه ب خودم

 .کشمیو دستم را عقب م کندیدراز م امیگوش سمت

 ان؟یلیبود ل یک نمیبده بب -

 قدم فاصله کیو خودم هم  کشمیرا عقب م دستم

 .رمیگیم

 :پرسدیو م شودیم متعجبتر

 ؟یکنیم ینجوریچرا ا -

 .دهمیبه چپ و راست تکان م یسر

 یچ یرو برا امینکردم که، گوش ینه، من طور -

 ؟یخوایم



 .شودیدر هم م شیاخمها

 را یو گوش ندینشیم شیدر صدا تیعصبان یه هارگ

 .کشدیحرکت از دستم م کی یط

 آن نوشته یکه باال یامیاز پ یخال صفحه ی به  رهیخ

 .ماندیراننده، م شده،

 .خوردیمن گره م ینه یو نفس در س شودیم سرخ

 من باال یو تا چشمها کندیرا از صفحه جدا م نگاهش

 .کشدیم

 نشسته. امیشانیپ یداغ شده اما عرق سرد رو تنم

 :پرسدیم آرام

 !ه؟یراننده ک -

 هم یرا محکم رو میو فقط دندانها دهمینم یجواب

 .فشارمیم

 :رودیباال م شیصدا

 ارو؟ی نیا هیک ان،یلیحرف بزن ل -

 نوشته بود؟ یداده؟ چ امیبهت پ چرا

 ؟یهول شد چرا

 شود،یم ریسراز میکه اشکها ستیخودم ن دست



 .ده امیچرا انقدر ترس دانمینم

 :کشدیم ادیفر

 د خب حرف بزن. -

 .دهی، زبانم به سقف دهانم چسبده امالل ش اما

 داده؟ امیمرد احمق چرا به من پ آن

 م؟یبگو چه

 نکند باز گند بخورد به همه کنم،یم یالبافیخودم خ با

 ! نکند او با خودش فکر کند که من پا کجزیچ

 ؟ته امگذاش

 .میآیبه خودم م دهد،یو تکانم م ردیگیرا که م میبازو

 ارو؟ی نیزنگ بزنم به ا ای یگیم -

 :میگویم دهیبر دهیو بر کنمیرا پاک م میاشکها

 چرا به من دونمیدا، اصالا، اصالا نمبه خ دونمینم -

 باشگاه. رمیکه باهاش م هیداده، رانندها امیپ

 .شودیم یعصبان شتریب

 و من خبر نداشتم؟ یدار یراننده شخص -

 هر لحظه دهمیرا فراموش کرده و احتمال م دنیتپ قلبم

 بترکد. رضایعل دیش یشانیپ یرو شده یبرجسته  رگ



 نه؟! ای یدیم حیتوض ؟یزنیحرف م -

 شمارهات رو داره؟ بهیمرد غر یچ یبرا

 کوبدیخودش م ینه یس قفسه یکف دست محکم به  با

 و

 :دیگویم

 د آخه من المصب که صدبار بهت گفتم با آژانس -

 که هیدردت چ خرم،یم نیبرو، گفتم برات ماش بانوان

 حرف حرف یو ثابت کن یبا من مخالفت کن یخوایم

 خودته؟

 .کنمیهق هق م آرام

 رو دادم بهش، که ره امآقا قابل اعتماده، شما نیگفتم ا -

 .امیرفت هم برگشت باهاش برم و ب هم

 .شهیراحتتر م التیخ ،ینجوریکردم، ا فکر

 :زندیم داد

 نانیاطم یکیتو به  نکهیاز ا المیخ دیآخه چرا با -

 راحت باشه؟ یکرد

 نیکه ا نانهیقابل اطم یدوره و زمونه کدوم مرد نیا تو

 باشه؟



 نوشته بود برات؟ یچ

 :دیگویکه م میگوینم یزیچ

 بهش زنمیباشه نگو، زنگ م -

 :میگویرا نم راستش

 .نیدنبالتون! هم امیب ینوشته بود امروز چه ساعت -

 :زندیم پوزخند

 رنگت شده مثل گچ؟ نیهم یبرا -

 :نالمیم

 ؟یمگه به من شک دار رضا،یعل -

 .کندیرا مشت م دستش

 نه.به تو نه، بفهم، به تو  -

 کثافت عه یجام نیخودم آره، به ا یبه همجنس لعنت اما

 شک دارم. آره،

 :زنمیم پچ

 دیس -

 :دیگویم آرامتر

 اعصابم داغونه. انیلینگو ل یچیه -

 .دیآیم رونیو ب داردیکتش را برم رود،یاتاق م سمت



 در را باز کند رو به من که هنوز هم نکهیاز ا شیپ

 :دیگویم ده امستایا ییرایسالن پذ انیو م امدهیباال ن نفسم

 م،یحواست باشه که قرار بود هر دو تالش کن یول -

 انیلیل میو نظرات هم احترام بذار ه هادو به خواست هر

 .ستین نطوریا نکهیمثل ا اما

 که سمتش بروم. دارمیبرم قدم

 کردنت نبود یدا قصدم عصبانبه خلحظه،  هی سایوا -

 یول

 .ردیگیرا سمتم م دستش

 خداحافظ. ا،ین -

 بسته شدن یو با صدا رودیم رونیو فوراا ب دیگویم

 هم فشار یرا محکم رو میچشمها پرم،یم میاز جا در

 :میگویو م دهمیم

 بهش نگفتم، یزیگند بزنن به حواس پرت من که چ -

 داد. امیبزنن به اون مردک احمق که بهم پ گند

 رو امیقبول ینیریسرت که ش یبخوره تو اتینگران

 .یکرد زهرمار

 که یو مثل دختر بچها کنمیرا بغل م میپاها نم،ینشیم



 .زنمیم هیگر ریشده باشد باز هم ز شماتت

 "رضای"عل

 :دیگویم پدر

 وقته. رید گهیباباجان؟ د میبر -

 به خانه هم بروم. خواهمیندارم، اما نم یهجره کار در

 فروکش نکرده. تمیساعت گذشته اما هنوز عصبان چند

 :میگویو م ستمیایم ناچار

 کار ییجا رمیخودم م رسونم،یشما رو م م،یبر -

 .دارم

 :دیگویو م کندیکتش را تن م پدر

 ا،ین ،یایاطر من ببه خ یخوایپس ولش کن، اگه م -

 به کارت برس. برو

 .گهیآوردم د نیماش خودم

 .کنمیم تعارف

 آخه. دیخستها -

 .زندیم لبخند

 خونه، زنتو منتظر این رید یلینه باباجان، تو هم خ -

 .نذار



 :زنمیم پچ

 چشم. -

 هم که هنوز نرفته و منتظر است تا بعد یبه مجتب رو

 :میگویخروج من برود م از

 هجره رو. بندمیمن خودم م ،یبرو مجتب -

 استقبال شنهادمیاز پ بارد،یاز صورتش م یخستگ

 .رودیم رونیو او هم همراه پدر از هجره ب کندیم

 و تمام تالشم را نمینشیم یصندل یرو ز،یم پشت

 شود،یرا فرو بخورم اما نم تمیکه عصبان کنمیم

 .توانمینم

 مدت با نیکه تمام ا کنمیفکر م نیبه ا یوقت

اما او همچنان به همان راه  ده امراه آم شیه هاخواست

 و

 و انگار قصد ندارد دهدیکه داشته ادامه م یروش

 .شومیم یمان بکند، حرصارتباط یبرا یتالش

 من احترام یه هابه خواست یکه او هم کم شودیم چه

 بگذارد؟



ده از رفتن پدر گذشته و من فقط فکر کر یساعت کی

 ،ام

 مغزم در حال انفجار است. گریکه د آنقدر

 که تنگ یدل یپا رو زند،یزنگ م امیگوش به

 .دهمیو جوابش را نم گذارمیشده م شیصدا

 صفحه را باز فرستد،یم امیپ میبرا شود،یقطع م یوقت

 نوشته: کنم،یم

 از ظهر تا حاال صد بار زنگ زدم، چرا جواب -

 ؟یدینم

 باهام؟ یقهر

 هجره؟ یخونه؟ بابات که اومده، موند یومدین چرا

 ؟یکنیم همیتنب یدار

 درمان دانمیو م فه امکال کشم،یبه صورتم م یدست

 خود اوست. امیحال آشفته

 .دهمینم یو من باز هم جواب ردیگیهم تماس م باز

 :فرستدیم یامیپ دوباره

 خونه، لطفاا، درسته اشتباه از من ایجان، ب رضایعل -

 اما فراموش کردم. گفتمیبهت م دیبا بود



 نیو ا یو کوتاه اومد یراه اومد زیبا همه چ دونمیم

 برام ارزشمنده. یلیخ

 کردن به او، کار ییاعتنا یب لرزد،یم شیبرا دلم

 .ستیروزها ن نیا یرضایعل

 دنیطاقت د نیاز ا شیدارم و ب شیدر گرو دل

 را ندارم. یشناراحت

 بوق نیو بالفاصله بعد از اول رمیگیرا م شماره اش

 .دهدیم جواب

 جانم یعل -

 ادیرا  انه امویانگار خوب رگ خواب دل د یلعنت

 .گرفته

 :میگویلب م ریز

 صدام نزن. یاونجور -

 شیپ سیسرخ و خ ییبا چشمها رشیو تصو خنددیم

 .ردیگیجان م میچشمها

 دا اعصاب خودم هم داغونبه خخونه؟  یگردیبرم -

 .شده

 ه؟یمن چ یبدبخت یدونیم یمن، ول اندازه ینه به  -



 نه. -

 به یدست ند،ینشیم میلبها یرو کمرنگ یلبخند

 :میگویو م کشمیم امیشانیپ

 هم. زیاست و درمان ن اریدرد ما  نکهیا -

 خونه. امیکه ب رمیناگز پس

 .خنددیم

 عاشقتم، باشه؟ -

 :کنمیم زمزمه

 .شتریما ب -

 د؟یس یبخشیم -

 .انیلیل زارمیب یکاریاز مخف -

 نبود. یکاریباور کن قصدم مخف -

 ارم،یرو در م کهیدم در آژانس، پدر اون مرت رمیم -

 کنم که یکار تینرفتم چون نخواستم تو عصبان امروز

 .ادیبه بار ب یمونیپش

 :دیگویم ملتمسانه

 هم که نگفته بود. یزیولش کن، چ -

 :میگویاخم م با



 داده مردک امیخب غلط کرده به زن مردم پ -

 .بی وجود

 شما هم ولش رم،یگینم نیاز اونجا ماش گهیمن د -

 خب؟ کن،

 اندازمیدستم م یکتم را رو ستم،یای، مده امکر سکوت

 :دیگویکه م کنمیالمپها را خاموش م و

 .رضایجان من ولش کن عل -

 :میگویم کالفه

 قسم نده. -

 نرو سراغش، شر نشه، خب؟ -

 .رمیگیم ینفس

 باشه. -

 .شنومیرا م کشدیکه م ینفس راحت یصدا

 منتظرتم. -

 "انیلی"ل

 .میرا پشت سر گذاشتها یادیز یمدت چالشها نیا

 کیکه با  آورمیم ادیبه  یهم بعد از پنج ماه وقت هنوز

 یخراب شود، عصب زیبود باز هم همه چ کینزد امیپ



 .شومیم

 یزیچه چ امیاست راستش را نگفتم که در آن پ درست

 ارزشش را داشت که از وقوع دیشده بود اما شا نوشته

 کند. یریجلوگ گرید یحادثها

 کند و همانطور که یتوانست خوددار رضایدعلیس که

 بود سراغ آن مرد نرود. گفته

 کوتاه ییجا ،یکه گاه ده امهم تمام تالشم را کر من

 .میایب

 و ابداا شودیم انمانیکامالا متوجه بحث و گفت م یمهد

 شود. تیپسرمان اذ خواهمینم

 رشته یرا در دانشگاه داشتم اما  یروز سخت نکهیا با

 همان یبازرگان تیریرا دوست دارم، مد امیانتخاب

 .خواستمیکه م ستیزیچ

 کرده بودم و نیارائه تمر یگذشته را تا صبح برا شب

 یم تا مهمانده بوداز دانشگاه هم کمک حاج خانم کر بعد

 آنجا بودند را رضایدعلیس یرا که اقوام پدر شام

 خواب از سرم یکند و حاال از شدت خستگ برگذار

 .دهیپر



 لبخند کند،یو نگاهم م داردیاز سقف برم چشم

 .زنمیم

 دوستت دارم. -

 من عاشقتم نفسم. -

 دوست دارم. یبیطور عج کیامسال را،  زییپا

 سال گذشته. زییبر عکس پا درست

 تا شروع امتحاناتم نمانده، سرم شلوغ است و یزیچ

 لیدو روز تقل یرا در باشگاه به هفتها میکالسها

 .ده امدا

 به ساعت است و به محض تمام شدن کالس، با چشمم

 و رفتمیکه چند ماه گذشته را با او م یرانندها خانم

 و پشت در دهیرس دیگویم رم،یگیتماس م آمدم،یم

 منتظرم است. باشگاه

 یسالم و احوالپرس روم،یباال م یکیرا دو تا  ه هاپل

 .رمیگیم یجا نیو در ماش کنمیم یکوتاه

 هم سن و سال خودم است. باایتقر

 :پرسدیخنده م با

 .یانگار هول شد ؟یجان؟ چرا عجله دار انیلیل هیچ -



 شود و بتوانم اضطرابم را یبلکه نقاب زنمیم یلبخند

 آن پنهان کنم. پشت

 که یداروخانها نیاول زحمتینه خوبم ممنون، فقط ب -

 .زمیعز سایجلوش وا یدید

 :دیگویم نگران

 ؟یخوب یمطمئن -

 آره خوبم. -

 ده امخود مع خواهمیم کنمیاحساس م ستم،یخوب ن اما

 .اورمیهم باال ب را

 و فقط با خودم فکر جوشانندیو سرکه م ریدلم س در

 یچه خاک دیبا قاایاگر جواب تست مثبت شود، دق کنمیم

 زم؟یسرم بر بر

 کند،یتوقف م ابانیخ گریمقابل داروخانه سمت د یوقت

 و داخل دومیرا م ابانیعرض خ شوم،یم ادهیپ

 .شومیم

 :میگویاست م شخوانیکه پشت پ یبه دختر رو

 .خواستمیچک م یبیب -

 و آن را در کنمیمبلغ را پرداخت م آورد،یم میبرا



 .گذارمیم فمیک

 .دیآیتا خانه کش م ریامروز مس انگار

 مثل نکهیو بدون ا رومیداخل م رسم،یم یوقت

 کی رم،یبگ لیرا از حاج خانم تحو یمهد هرروز

 میو مستق رومیخودمان باال م خانه یرا تا  ه هاپل راست

 .شومیم یبهداشت سیسرو داخل

 کوچکش را باز عبه یدر ج لرزدیکه م ییدستها با

 .کنمیم

 و در دل فقط خدا رودیبه هزار سمت و سو م فکرم

 باشد. یمنف جهیکه نت دهمیقسم م را

 چکانم،یشده م نییقطره از ادرار را در قسمت تع دو

 .کنمیزبانم احساس م ریقلبم را درست ز یتپشها

 آرامشم را حفظ کنم اما کنمیم یو سع بندمیم چشم

 حفظ کردن نمانده. یبرا یآرامش گرید خب،

 با کنم،یو چشم که باز م دهمیم رونیرا لرزان ب نفسم

 سرم یرو اینوار، دن یدو خط پررنگ شده رو دنید

 .شودیم خراب

 کنم. هیگر توانمینم یو حت رودیم میاز زانوها توان



 تا مرز سکته کردن، کنمیو احساس م که امشو

 ندارم. یفاصلها

 .کنمیحس م میمعده را در گلو دیاس جوشش

 .افتدیم نهیبه صورتم در آ نگاهم

 مرده ندارم. کیبا  یچندان تفاوت

 تا مانع دهمیفشار م ییرا دو سمت روشو میدستها

 شود. سقوطم

 شود. نطوریا خواستمینم من

 یاست و تازه ترم اول کارشناس مهیسال و ن کی یمهد

 هستم. ارشد

 دانمیقطع شود و م دینبا میداروها گفته بود رجیا

 ممنوع است. یدر باردار میداروها مصرف

 نوزاد را ندارم و اصالا کیاز  ینگهدار یآمادگ

 .فتدیاتفاق ب نیندارم در حال حاضر ا دوست

 یآدم رو نیچارهتریب کنمیلحظات، احساس م نیا در

 هستم. یخاک ره یک نیا

 ریو با احساس عجز ز اندازمیبه خودم م گرید ینگاه

 .زنمیم هیگر



 را میو دستها اندازمیم ییچک را در روشو یبیب

 .میشویم

 قرار دانمیگذاشتهاند، نم یناسازگار یبنا میاشکها

 بچه نیکه من ا دانمیرا خوب م نیچه بشود اما ا است

 و فقط خواهمینم هایزود نیحداقل به ا خواهم،ینم را

 ناراحتم. رضایعل دیتا چه حد از س داندیم خدا

 در سرم زنم،یبه صورتم م یآب رود،یم جیگ سرم

 ندارم. یخوب یفکرها

 یو حت کنمیاز او م امیکردن حاملگ یبه مخف فکر

 حساب سر کیکه با  ینیکردن خودم از جن خالص

 چهار هفته و سه روز دارد. دمیفهم یانگشت

 من آدم پنهان نکهیفکر به ا کنم،یفکر م گرید یکم

 هستم؟ رضایعل دیموضوع از س نیا کردن

 ماجرا یبا کل گریبار د کیرا دارم که  نیطاقت ا من

 را سقط کنم و او نیجن انهیشوم؟ اگر مخف به رورو

 شود؟یخبردار شود، چه م یاتفاق

 فکر کردن در ادیحجم ز نیمغزم از ا یسلولها دیشا

 هستند. ینابود حال



 و هزار جور برنامه و نقشه ده امچهقدر مان دانمینم

 درد میپاها گریکه د میآیبه خودم م یزمان ،ده امیچ

 کیبار اری، تنها دو شده امورم کر یو از چشمها گرفته

 مانده. یباق

 دیس دنیو با د شومیخارج م یبهداشت سیسرو از

 .کشمیم غیج دهیترس د،یآیکه سمت راهرو م رضایعل

 :میگویو با لکنت م کندینگاهم م متعجب

 ؟یاومد یک، ک -

 :دیگویو نگران م دیآیم جلو

 ان؟یلیشده ل یاالن، چ نیهم -

 ؟یکرد هیگر چرا

 .کنمینگاهش م فقط

 :پرسدیم دهیترس

 که یشده؟ پدر و مادرت خوبن؟ اتفاق یزیچ ؟یخوب -

 فتاده؟ین براشون

 و ته امنگه داش ییرا در چهارچوب در دستشو خودم

 چک را از داخل یبیبه حواس پرتم که ب یلعنت

 .فرستمیم ته امبرنداش ییروشو



 :دیگویم

 شده؟ یچ ان،یلیبگو ل یزیچ هی -

 که بتوانم ستین یکنم، مسئلها یشمخف توانمینم نه،

 به دوش بکشم. ییرا به تنها بارش

 .ترسدیم شتریب زنم،یم هق

 و گذارمیم انه اشش یو سرم را رو ردیگیرا م دستم

 .زنمیکلمه زار م یواقع یمعنا به

 :زندینامم را صدا م وحشتزده

 شده؟ یبگو، چ یزیچ هی کنمیخواهش م! انیلیل -

 و پر از بغض و حرص و رمیگیرا باال م سرم

 :نالمیم هیگر انیو م کنمینگاهش م یناراحت

 !یم علده بودکر نانیمن بهت اطم -

 .شودیگرد م شیو چشمها پردیباال م شیابروها

 قسم که اگر من دست از پا خطا کرده نیبه امام حس -

 یگهاینگاه به زن د یو حت باشم

 زنمیم سینه اش قفسه یبه  یو مشت پرمیحرفش م انیم

 دهیبا هق هق و بر. شودیدر هم جمع م ره اشچه که

 :میگویم دهیبر



 نه، از اون نظر، نه -

 یزیریمثل ابر بهار اشک م یچرا دار ؟یپس چ -

 کار کردم که یدردت به جونم خانومم؟ من چ آخه

 ؟یکنینگاهم م ینطوریا یخبر ندارم و دار خودم

 و کوبمیم سینه اش قفسه یرا به  می جانب یمشتها

 .ردیرا بگ میتا جلو کندینم یتالش

 :کنمیم زمزمه

 بود؟ نیحواسم هست! ا یگفت ،یمواظبم! گفت یگفت -

 :پرسدیو گنگ م جیگ

 ؟یگیم یدار یچ ان؟یلیشده ل یچ -

 نبودم؟ یچ مواظب

 .کنمینگاهش م دلخور

 !؟ینکرد یریجلوگ -

 یانگار تالش دارد حرفم را حالج کند،ینگاهم م مات

 :زندیو بعد ناباور لب م کند

 ؟یتو، تو حاملها -

 .بارمیو م کندیهم بغضم سر باز م باز

 .یلیخ رضا،یعل یشعوریب یلیخ -



 آدمش بیکه س نمیبیو م دهدیدهانش را فرو م بزاق

 .خوردیم تکان

 .ندینشیم شیدر چشمها یبرق

 لرزدیکه م ییو با صدا دیآیم شیلبها یرو لبخند

 :دیگویم

 ما قراره زدلم،یمبارک باشه عز -

 :میگویتمام نشده که م جمله اش هنوز

 د؟یمبارک باشه س یچ -

 !میسقطش کن دیبا دارم،ینگهش نم من

 .کندیگشاد شده نگاهم م ییچشمها با

 :پرسدیشک دارد که م ده اشیبه شن انگار

 ان؟یلیل یگفت یچ ؟یچ -

 :میگویو ملتمسانه م زمیریاشک م عاجزانه

 نگهش دارم! تونمینه نگو، من نم کنمیخواهش م -

 :زندیتشر م رد،یگیتعجب را در صورتش م یجا اخم

 ؟یگیم یچ یدار یفهمیم انیلیل -

 .دهمیبه چپ و راست تکان م یسر

 .خوامشیکه نم دونمیم دونم،یفقط م -



 یو بعد آرام کف دستش را رو کندینگاهم م رهیخ

 .گذاردیم شکمم

 نگاه از صورت او که دهیو ترس شودیقطع م یه امگر

 و به رمیگیآرام باشد م کندیم یاست سع مشخص

 .دوزمیچشم م دستش

 :دیگویم

 .رونینفست رو آروم بده تو و ب -

 نکن. هیگر

 من -

 فقط با شمارش من زدلم،ینگو عز یچی! االن هشیه -

 باشه؟ م،یزنیبعد حرف م یبکش، آروم که شد نفس

 .کنمیم موافقت

 باشه. -

 حاال نفست رو با شمارش من هماهنگ کن. -

 دو. ک،یدو،  ک،ی

 :کندیزمزمه م میبرا

 رو تمیحما یهر مرحلها یکه بهت گفتم تو یروز -

 .انیلیدروغ نگفتم، سر حرفم هستم ل ،یدار



 درسم تموم بشه، خواستمیرو ندارم، م گیشآماد -

 یکه برا ییهاه کم به برنام هیبزرگتر بشه،  یمهد

 ؟یداشتم برسم، اما حاال، حاال چ خودم

 رو به دوش تشونیبار مسئول ییتنها ذارمیمن که نم -

 .یبکش

 :میگویم یشاک

 ؟یچ یمگه به گذاشتن و نذاشتنه؟ دوران حاملگ -

 ؟یبه جام نه ماه انجامش بد یتونیم

 ؟یچ مانیزا

 هر لحظه کنارت باشم، یتو تونمیم ینه، ول -

 بهت سخت بگذره. ذارمینم

 .کشمیرا پر صدا باال م امینیب

 کنم؟ کاریچ ؟یدرسم چ -

 دورت بگردم، یخونیم ادیکه بهت فشار ن ییتا جا -

 .یریگیم یدو ترم مرخص یکیکه  نهیا تشینها

 .اندازمیسر باال م شوم،ینم قانع

 ایزود نیبه ا خواستمیمن نم ؟یچ یمهد بچه ام -

 رو تحمل کنه. گهید بچه ی هیبشه حضور  مجبور



 .زنمیو من هق م کندینگاهم م متعجب

 هینکنه وجود  ؟یاگر، اگر من براش کم بذارم چ -

 غافل بشم؟ یباعث بشه از مهد گهید بچه ی

 .ییحرفها نیتو فوقالعادهتر از ا -

 :میگویم میه هایگر انیم

 ؟یداروهام، داروهام چ -

 قرص مصرف تونمینم یکه تو دوران حاملگ یدونیم

 ؟یباز برگرده چ یعصب یاگر اون حالتها کنم،

 باز کار به اونجا بکشه، کنارتم ذارمیدا قسم نمبه خ -

 که به زیهمه چ ،یشیدر ضمن، مشاوره م ان،یلیل

 .ستین دارو

 .یکنیاول خودت به خودت کمک مجه ی در در

 :نالمیو م اندازمیم نییپا سر

 !خوامشیمن نم نا،یا همه یاما با  -

 "رضای"عل

 .کنمیخودم انکار نم یرا برا نیو ا امکه شو

 منجر به ارتباطکه آن  کردمیرا هم نم فکرش

 خوشحال هستم که تعجبم یشود اما آنقدر ریشباردا



 پوشش بدهد. را

 باز حرف خودش را شوم،یوارد م یهر در از

 یپا دارد اما محال است که حت کیمرغش  زند،یم

 بخواهم با نظرش موافقت کنم. هیصدم ثان یبرا

 دانمیو م رمیرا بگ یکه جان مخلوق ستمین یآدم من

 .ستین نطوریهم ا انیلیل

 رخ ینامناسب تیاتفاق در موقع نیفقط جا خورده، ا او

 تازه فه یبه زمان دارد تا بتواند با نط ازیو او ن داده

 .دیایدرون بطنش کنار ب شده ی بسته

 هر چه به او نکهیکرده، ا امیکفر جمله اش نیآخر

 کرده اما فه امکال شود،یمطمئن نم بخشم،یم نانیاطم

 .دهمیرا در ظاهرم بروز نم نیا

 جا بزنم، دیرو دارم، نبا شیپ یراه دراز دانمیم

 میوخ یشممکن است اوضاع و احوال روح دانمیم

 اعتقاد دارم که به وجود آمدن آن جسم داایاما شد شود

 د،یایکه قرار نبوده ب یآن هم در زمان کوچک،

 از طرف خداست. یمعجزها

 دهیتا به خودم مسلط شوم، تا نسنج کنمیمکث م یکم



 یکه باعث رنجش او شوم، بعد لبخند مینگو یزیچ

 :زنمیو لب م نشانمیم میلبها یرو

 حرف نیفقط تو ا ام،یپا به پات م ان،یلیبه جدم قسم ل -

 بردنش نیبه ازب مش،خواینزن خانومم، نگو نم رو

 !ادیفکر هم نکن، باور کن خدا قهرش م یحت

 .کندینگاهم م دهیترس

 میحرفها ریکم کم دارد تحت تأث دهدینگاه نشان م نیا

 .ردیگیم قرار

 :میگویم

 ،یهم سخته، باردار یلیآسونه، نه اتفاقاا خ گمیمن نم -

 تو که به شغلت عالقه یبرا دیو شا لیتحص ،یبچهدار

 کننده تیباشگاه اذ طیدور بودن از مح یمدت ،یدار

 یول باشه

 :دیگویلرزان م ییو با صدا پردیحرفم م انیم

 ؟یقابل کنترل بشه چ ریاگر اوضاعمون غ -

 :میگویم نانیاطم با

 .شهینم زم،یعز شهینم -

 شیدلم برا کند،یمعصومانه نگاهم م نطوریا یوقت



 .دهمیرسماا جان م شود،یتکه م هزار

 رمیمیم یگینم ،یکنیکه نگاهم م یاونجور -

 !برات؟

 :دیگویم لرزدیکه م ییبا صدا

 یبزرگ نیبه ا تیمسئول رشیاز پذ ترسم،یم -

 .یبر اومد یتو از پس بزرگ کردن مهد -

 :پرسدیم نامطمئن

 تونم؟یم ،یگیم یعنی -

 :دهمیمن مطمئن جوابش را م و

 صدالبته. -

 ؟یذاریتنهام نم -

 نه خانوم قشنگم. -

 .چکدیو اشکش م زندیم لبخند

 !دیس هایقول داد -

 سر قولم هستم. -

 :میگویم رود،یاتاق م سمت

 دکتر؟ میبر یایاالن نم -

 .کندینگاهم م یو سوال گرددیبرم



 ؟یتحت نظر متخصص زنان باش دیمگه نبا -

 .گهید یبد لیپرونده تشک میبر دیبا

 :دیگویو م اندازدیبه ساعت م ینگاه

 ده؟یوقت م یاالن کدوم دکتر د؟یساالن؟ واقعاا االن  -

 :دیگویو م لرزدیم انه اشدوباره چ و

 یتونیکه نم یانقدر ذوق دار ؟یانقدر خوشحال یعنی -

 تا فردا؟! یکن صبر

 بکوبم اما از واریدارم سرم را محکم به د دوست

 هم گرفته. ده امخن یطرف

 خوشحال باشم؟ دینبا -

 و انگار قصد دارد کندیکرده و نگاهم م زیر چشم

 :پرسدیکه م ردیبگ اعتراف

 یخواستیعمداا م ؟یعل یکار کرد یچ یدونستیم -

 اون روز نیهم یبشم؟ برا حامله

 :پرمیحرفش م انیم

 بدون تو ایدن خوامیخدا شاهده، به جان خودت که م -

 ناخواسته بوده! ان،یلینه ل نباشه،

 :میگویو م کنمیم یمکث



 خدا خواسته. میالبته بهتره بگ -

 .زندیلبخند م کمرنگ

 قسم نخور، باور کردم. -

 ذره هیدلم براش  ؟یاریب نییرو از پا یمهد یریم

 .شده

 :دیگویکه م رومیو سمت در م میگویم یباشها

 رضاجان؟یعل یبه حاج خانوم نگ یزیفعالا چ شهیم -

 .خوردیذوقم م در

 چرا؟ یباشه ول -

 کم بگذره، بعد هیبذار حداقل  کشم،یآخه خجالت م -

 .میگیم بهشون

 :میگویو م گذارمیچشمم م یرو دست

 گه؟یامر د زم،یبه چشم عز -

 :دیگویو م خنددیم

 نیبا هم شهیباشه هم ادتی یول ست،ین یعرض -

 .یزنیگولم م هاتیزبونباز

 .زنمیم یچشمک

 یقشنگم، دلم رو بدجور یبانو ستین یزبون باز -



 از ته قلبمه. گمیم یهرچ ،یکرد عاشق

 برات عسلم. رمیمیم

 :دیگویو م دیآیرا به سرعت م انمانیقدم م چند

 قلبت از قلب من عاشقتره؟ یگیم یعنی -

 مامان شیپ شتریساعت ب هی تونهیپسرمون م -

 باشه، مگه نه؟ بزرگش

 :دهمیجواب م دهیبر نفس

 آره. -

 "انیلی"ل

 یرو نهیکه دست به س رضایدعلیکنار گوش س آرام

 با غر غر داردینشسته و چشم از ساعت برنم یصندل

 :میگویم

 خسته شدم. م،یینجایدو ساعته ا -

 قبالا هم انقدر شلوغ بود؟ شه؟ینوبتمون نم چرا

 .کندینگاهم م نگران

 نه؟یینکنه فشارت پا ؟یشیم تیاذ یحالت بده؟ دار -

 کنه؟یو کمرت درد نم دل

 :میگویو م ردیگیم ده امخن



 کالفه شدم. یلیفقط خ زمینه عز -

 .زندینامم را صدا م یمنش

 .یخانوم وثوق -

 جانم؟ -

 دیببر فیکه اومدن، نوبت شماست، تشر ینفر بعد -

 دکتر. شیپ

 :میگویو آرام م کنمیم تشکر

 ما!ده بودکاش زودتر اعتراض کر -

 .کنمیرا حس م رضایعل دینگاه س ینیسنگ

 پر محبت به صورتم چشم دوخته. چرخم،یم سمتش

 :پرسمیو با خنده م گزمیم لب

 د؟یس هیچ -

 :زندیم پچ

 داره زیهمه چکه دارمت، که  ان،یلیل شهیباورم نم -

 کنمیو احساس م یکه تو حاملها ره،یم شیپ خوب

 .اامیمرد دن نیکه کنارتم خوشبختتر االن

 که در اتاق پزشک میبگو یزیدر پاسخش چ خواهمیم

 .میرویو سمتش م میستیایو هر دو م شودیم باز



 هردومان لبخند دنیو دکتر با د زنمیبه در م یتقها

 .زندیم

 اطربه خهردومان را  م،یکنیم یکوتاه یاحوالپرس

 :دیگویکه م دارد

 بار نیآخر ادمهی زم؟یعز گهید یخوب ن جانایلیل -

 یباردار یفکر کرد 

 انداخته نییکه خجالتزده سر پا رضایدعلیبه س ینگاه

 :دهدیو ادامه م کندیم

 میو دار یهم اصرار داشتن که بگن باردارهمسرت  -

 .میکنیم یکاریمخف ازشون

 ست،ین یدوستداشتن میآن روزها برا یادآوری

 کوتاه یکه با خندها داندیرا خوب م نیا رضایدعلیس

 .کندیرا قطع م حرفش

 خانوم دکتر؟ دییفرمایم یچوب کار -

 باردار ن جانایلیل میکه بگ میدیخدمت رس ندفعهیا اتفاقاا

 .هستن

 .خنددیم دکتر

 کنمیعرض م کیپدر، تبر یآقا یهم عال یلیخ به به -



 هردوتون. به

 :دیگویو م داردیبرم یکاغذ

 یتو نجایا یکه منش یزیطبق چ ن جانایلیخب ل -

کمه، در  یلیهنوز خ ینوشتن که سن حاملگ پروندهات

سونو رو  خیزوده، تار یسونوگراف یبرا فعالا جهینت

 یچکاپها یبرا دیاما با سمینویم گهید هفته ی دو یبرا

 .زمیعز یبر یباردار یه یاول

 را به شیو آزما یداروها و دستور سونوگراف خه ینس

 رونیو هردو ب میکنیتشکر م دهد،یم دستمان

 .میرویم

 :دیگویکه م میشویم نیماش سوار

 مامانت؟ خونه ی میبر -

 .کنمینگاهش م یسوال

 .ستیهم همراهمون ن یمهد ؟یچ یاالن؟ نه، برا -

 .کشدیم ادیو ذوق در صدا و نگاهش فر شوق

 بهشون؟ میخبر بد میبر -

 .کنمینگاهش م چپچپ

 م،یبر یجانم، اجازه بده سونوگراف رضاینه عل -



 شدن قلبش راحت بشه، بعد بهشون لیاز تشک المونیخ

 .میگیم

 را به راه نیو ماش کندیفوت م رونیرا به ب نفسش

 .اندازدیم

 .گذارمیدستش م یرا رو دستم

 .کندیو کوتاه نگاهم م چرخاندیسمتم م سر

 :میگویم

 کنمیاونجا نشد بهت بگم که منم کنارت احساس م -

 خوشبختم. یلیخ

 که االن باهاش یوجود تمام استرس و اضطراب با

 که نیهم ،یشمیکه پ نیهم یول بانمیبه گر دست

 .یدلم قرصه عل ،یپشتم

 .فشاردیرا گرم م دستم

 که کنار یکوچک نیچ یو نگاه من پ زندیم لبخند

 میایکه دن کنمیو با خودم فکر م رودیم افتدیم چشمش

 لبخند چگونه نیچشمها، بدون ا نیاو، بدون ا بدون

 شد؟یم

 اجبار کیاز  زیکه اگرچه همه چ کنمیفکر م نیا به



رخ داد  انیم نیدر ا یشد، اما انگار معجزها شروع

 که

 آرامش دارم. نطوریکنارش ا حاال

 نام درستترش عشق باشد، دیکه نه، شا یمعجزها

 نطوریا توانستیحس نم نیاز ا ریبه غ یزیچ چون

 کار افتاد،یاتفاق نم نیبزند که اگر ا وندیرا به هم پ ما

 اطربه خکه  یایاجبار یاز ازدواجها یلیهم مثل خ ما

 زود به ته یلیو خ شدیتمام م گرفت،یشکل م سنتها

 نبود آن رجیهم اگر ا دیشا دانم،ینم م،یدیرسیم خط

 شیرا پ ییبودم و راه جدا دهیبر گریکه د یزمان

 نگاهش امیبا تمام محبت قلب نطوریحاال ا م،ته بودگرف

 .زدینم وانهوارید شیو دلم برا کردمینم

 هم دیو شا رجیکه بود، معجزه، عشق، حضور ا هرچه

 لحظه، من خوشحالم که نیخداوند، حاال و در ا محبت

 را دارم. او

** 

 جیو سرم گ کنمیچشم باز م دیحس تهوع شد با

 .رودیم



 دهانم یفوراا دست رو د،یآیکه باال م ده اممع اتیمحتو

 و سمت رمیگیم دهیرا ناد جه امیسرگ گذارم،یم

 .دومیم ییدستشو

 د،یآیشده، داخل م داریکه ب رضایعل دیو س زنمیم عق

 :دیگویو م دهدیرا ماساژ م مشانه ا

 نیا یفدات بشم خانومم، دورت بگردم که دار الهی -

 من برات ،یکنیرو به خاطر بچمون تحمل م حال

 خانوم قشنگم. ان،یلیل رمیبم

 احساسات شودیو صدا و کالمش باعث م دیگویم او

 را پس بزنم. امیمنف

 سرم درحال یرگها کنمیکه حس م ده امعق ز آنقدر

 .سوزدیم میاست و گلو انفجار

 و من چند مشت آب شودیخارج م ییاز دستشو او

 .زنمیبه صورتم م سرد

 آبقند و گالب را سمتم وانیل روم،یکه م رونیب

 ادیبه خوردن ندارم اما ضعفم چنان ز لیم رد،یگیم

 .کشمیرا سر م مه اشه اعتراضیکه ب است

 :دیگویو م کندیو نگاهم م ستادهیمقابلم ا نهیبه س دست



 ؟یحال رو داشته باش نیقراره ا یتا ک -

 :پردیو از دهانم م اندازمیباال م شانه

 یواقعاا خسته شدم، االن دو هفتهست که تو دونمینم -

 نبودم. نطوریا امیقبل یحالتم، باردار نیا

 .رودیو به آشپزخانه م شودیدر هم م شیابروها

 .کشمیرا به دندان م نمیریمحکم لب ز من

 هردومان ممنوع بوده. یکه صحبت از آن برا انگار

 :میگویم خجالتزده

 من رضا،یعل دیببخش -

 چسباندهو الجرعه شیرا به لبها خیآب پر از  وانیل

 .نوشدیم

 :دیگویو م چرخدیو بعد سمتم م کندیمکث م یکم

 .انیلینداره ل یرادیا -

 بودن، مونیاز زندگ یبخش ررضایو ام نرگس

 .میزیدور بر میتونیرو که نم خاطراتمون

 یسونوگراف میحاضر شو بر -

 :دهدیو ادامه م کشدیشکمم م یرا رو دستش

 .میرو بشنو ییبابا زیقلب عز یصدا -



 کنمیتختش بلند م یغرق در خواب را از رو یمهد

 او را از دستم شود،یفوراا داخل اتاق م رضایدعلیس که

 :دیگویو م ردیگیم

 ودم بغلش نکن؟ب مگه نگفته -

 :دهمیجواب م یناراحت با

 .بچه امنداره که  یوزن -

 .کندیم اخم

 نکن خانومم. نه،یتو سنگ یبرا -

 م؟یبر ؟یآمادها

 .میرویم نییپا ه هاو از پل دارمیرا برم فمیک

 در را باز رحسنیم دیکه حاج س میزنیدر را م زنگ

 .کندیم

 قیکه هنوز عم یمهد م،ییگویمبخیر  و صبح سالم

 و ردیگیم رضایدعلیاست را از آغوش س خواب

 :دیگویم

 باباجان؟ یریدانشگاه م -

 .میاندازیم گریکدیبه  ینگاه رضایدعلیو س من

 داخل. دیایب دیاگر نخورد د؟یصبحونه خورد -



 :زنمیم لب

 دست شما درد نکنه. م،یخورد -

 داخل کندیاصرار م د،یآیخانم هم مقابل در م حاج

 صبحانه ره یسف دنیبه محض د دانمیاما من م میبرو

 .چدیپیدر هم م ده امهم مع باز

 .کندیرو به مادرش م رضایدعلیس

 .میعجله دار م،یبر دینه مادر، ما با -

 .کندینگاهم م ینگران با

 چشمهاش حلقه ریز ده،یرنگ و روش پر انیلیآخه ل -

 کم بهش برس. هی افتاده،

 درس به خودت فشار یجان تو هم انقدر برا انیلیل

 .ارین

 .یشد فیضع ،یشیخسته م ،یکنیهم م یبچهدار

 خالص و ناب یادیز انه اشمحبت مادر زنم،یم لبخند

 .است

 چشم. -

 ریسراز ه هاو از پل دیگویم یبا اجازها رضایدعلیس

 .افتمیو من هم دنبالش راه م شودیم



*** 

 .ته اممصرف آب را در دستم نگه داش کباری وانیل

 .ردیگیرا سمتم م وهیآبم پاکت

 بخور. نیکم از ا هی -

 .کنمیرا رد م دستش

 خیلی پر شدم.گه،ینه د -

 باایتقر ستیدکتر مرد روم،یشده، داخل اتاق م نوبتم

 .رضایدعلیسن و سال س هم

 :دیگویو م دهدیرا پاسخ م سالممان

 ....تخت لطفاا یرو دیدراز بکش -

 .شودیظاهر م توریدر مان یکوچک ریتصو

 .ستدیایاز تپش م یلحظها قلبم

 وتریآنطرفتر پشت کامپ یکه کم یبه دختر ییزهایچ

 :دیگویو بعد رو به ما م دیگویم نشسته

 کامالا نرماله، تشیسالمه، وضع نیجن گم،یم کیتبر -

 یقسمت هم بدنش، االن صدا نیسرش هست و ا نیا

 .ذارمیهم م قلبش

 .فشاردیدست من را م رضایعل دیس نباریا



 به جانم قیطر نیتمام حسش را از ا خواهدیم انگار

 کند. منتقل

 سر شود،یتند قلبش در اتاق پخش م یکه صدا یلحظات

 .شناسمیپا نم از

 .ده امو ناشناخته ش بیعج یاز حس پر

 است اما سیخ شیچشمها کنم،یم رضایعل دیبه س نگاه

 .خنددیم شیلبها

 تا گذاردیشکمم م یرو یچند برگ دستمال کاغذ دکتر

 و ردیگیدستم را م رضایعل دیرا پاک کنم و بعد س ژل

 .نمیکه بنش کندیم کمکم

** 

 .اندازدیم یسونوگرافجه ی یبه نت ینگاه پزشکم

 هم سالمت فرزند هفت هفته و چهار روزهمان را او

 :دیگویو م دهدیرا به دستمان م یو برگها کندیم دییتأ

 یغربالگر شیآزما دیدوازدهم با هفته ی یبرا -

 .زمیعز یاول رو انجام بد له یمرح

 شهیم گهید هفته یچهار  یهم برا تتیزیو یبعد خیتار

 گلم. یهماهنگ کن یبا منش دیبا که



 :میگویم م،یشویاز مطب خارج م یوقت

 میبر یخوایکه راحت شد، م المونیخ گهیخب د -

 م؟یخبر بد نایمامانما خونه ی

 میسوار شو نکهیاز ا شیو پ کندیرا باز م نیماش در

 :دیگویم

 شام دعوت یمون رو براه هانه خانومم، خانواد -

 .میبهشون بگ یکه اونجور کنمیم

 .نمیچیور م لب

 یعل ته امخس یلیمن خ یباشه ول -

 دونمیخونه، م یدورت بگردم، نه تو رونیب میریم -

 .یکار کن یتونینم

 یرضایدعلیواقعاا او همان س کنم،ینگاهش م قدردان

 قبلتر است؟! یچند

 یاما با حسرت به تختها میرستوران نشستها در

 ره یقرار دارد و از پنج یرونیب یکه در فضا یایخال

 .کنمینگاه م داست،یپ مانیکنار یسرتاسر یشهایش

 مکان گرم و نیبودن در ا یابه ج دادمیم حیترج

 را یزییسرد و پا یباشم و هوا رونیب مطبوع،



 کنم. استشمام

 گل انداخته. مانیپدرها و مادرها انیم بحث

 و ندینشینم یشصندل یو رو کندیم طنتیش یمهد

 فرار کرده و زیم ریکه از ز ستیدفعها نیهشتم قاایدق

 با حوصله رضایدعلیاما س دودیمجاور م یزهایم انیم

 .رودیدنبالش م اعتراضیب و

 زیت یزمان میاما گوشها ستیحرف سر چ دانمینم

 :دیگویرو به لهراسب م رحسنیم دیکه حاج س شودیم

 .ه هاوقتش گهیشما هم د یآقا لهراسب، برا -

 :دهدیو او رو به پدرم ادامه م خنددیم لهراسب

 میایب د،یشازده باال بزن نیا یبرا نیآست هی دخدایبه ام -

 .میرو بخور سیشعرو ینیریش

 :دیگویو م خنددیم بابا

 یجان؟ امان از دست جوونها یبگم حاج یواال چ -

 .یامروز

 :دیگویکه م شودیسر درد و دل مامان هم باز م انگار

 از شما چه پنهون، ما هر ستیاز خدا که پنهون ن -

 یعنینه که نه،  گهیم میکنیم یرو بهش معرف یکس



 یول خواستیرو هم م ییبنده خدا هیلهراسب  بچه ام

 .گهینشد د خب

 یبار اده بودد ینگار به او جواب منف نکهیا یادآوری با

 .کنمیخدا را شکر م گرید

 :دیگویخانم با افسوس م حاج

 چرا آخه؟ داد،یداد ب یا -

 .ستین یآمده راض شیپ یاز بحثها لهراسب

 و فهممیم کندیکه م یمصلحت سرفه یرا از چند  نیا

 نجات دادنش از به دام افتادن توسط بزرگترها یبرا

 رضایدعلیاصرار به مزدوج شدنش، با اشاره به س و

 بکشد. شیکه بحث را پ فهمانمیم

 فیرا که در ک یکوچک عبه یج کند،یرا بغل م یمهد

 :دیگویم هیو رو به بق آوردیم رونیاست ب من

 ه؟یامشب چ یبدونه مناسبت مهمون خوادینم یکس -

 .کنندینگاه م گریکدیبه  یلحظها همه

 :دیگویبا خنده م لهراسب

 مگه مناسبت داره؟ -

 پوستم دارد از شدت کنمیچرا احساس م دانمینم



 .سوزدیم یخجالتزدگ

 رضایدعلیو جعبه را از دست س کشدیم غیج یمهد

 .ردیگیم

 کوچک و عکس یو لباس نوزاد کندیرا باز م درش

 .آوردیم رونیرا ب یسونوگراف

 شده را جادینفر لهراسب است که سکوت کوتاه ا نیاول

 :دیگویو م خنددیم شکند،یم

 شم؟یم ییدارم دا ا،یخدا یوا -

 دارد. رتیمغا ده امبا پوست سرخ ش ده امکش آم لبخند

 .کنمیو گذرا نگاهشان م کوتاه

 .شودیم دهیدر صورت تک تکشان د یشاد

 مامان و حاج خانم به اشک نشسته اما در یچشمها

 لبخند به لب دارند. ند،یگویم کیتبر کهیحال

 :دی:گویو م ردیگیدست رو به آسمان م دیس حاج

 یارکتون باشه انشاهلل که به سالمتشکرت، مب الهی-

 .ادیب اینبه د

 و کشدیو در آغوشم م دیآیسمتم م ستد،یایم مامان

 :دیگویو م کاردیم میه هاگون یرو یبوسها



 بغلت دخترم، یتو ادیو سالم م حیانشاهلل بچه صح-

 چقدر خوشحال شدم. یدونینم

 که دهیو حاال نوبت به حاج خانم رس کنمیم تشکر

 او را یشانیو پ رودیم رضایدعلیسمت س ستدیایم

 و با خنده و تندازدیو بعد دست در گردن من م ببوسد

 :دیگویلرزان آرام کنار گوشم م ییصدا

 نبود که حالت خوب نبود رنگ و روت خودیپس ب -

 بود. دهیپر

 .کنمیو تشکر م زنمیم لبخند

 خجالت زده به نظر یهم مانند من کم رضایعل دیس

 لب یدرست مثل من، لبخند از رو و او هم رسدیم

 .شودیپاک نم شیها

 را که دوباره یو مهد کندیپر محبت نگاهم م لهراسب

 و با خنده کندیرا دور بزند، بغل م زیدارد م قصد

 :دیگویم

 .شمیم ییبار دارم دا نیدوم یالبته من برا -

 است. یبه مهد اشارهتش

 یاو برا زنم،یبه صورت کوچک پسرم م یلبخند



 کوچک است. یادیبزرگ بودن، ز برادر

 چطور ندیبا خودش کلنجار رفته تا بب ادیانگار ز بابا

 مانع شهیهم دیشا. دیبگو کی.خواهد به دخترش تبریم

 انمانیم یپدر و دختر میبه اسم حفظ حر یادیز یها

 .کاشته

 من و پدرم نیسالها ب نیتمام ا یکه ط ییمانعها

 کیگفتن تبر یکرده که حاال برا جادیا یبزرگ فاصله ی

 .ده امخجالت ز نیچن نیدارد و من ا دیترد نیچن نیا

 :دیگویو م دیآیبالخره سمتم م اما

 مبارک باشه بابا جان. -

 :دیگویم رضایعل دیرو به س و

 داشته باش شتریرو ب انیلیل یبه بعد هوا نیاز ا -

 .دیس

 .گذاردیچشمش م یدست رو رضایدعلیس

 ابوذر، حتماا.چشم حاج  -

 که از ازدواجم با یمدت نیمن پس از تمام ا و

 بار از جانب پدرم نیاول یگذشته برا رضایدعلیس

 .شومیم دلگرم



 ست،یکاف نیدختر هم کی یبرا کنمیبا خودم فکر م و

 را یرا دارد، بداند کس شیکه بداند پدرش هوا نیهم

 کوه پشتش دارد، بس است. مثل

 ستین وقت خروجشان نکه اال ییبه اشک ها یلعنت

 .فرستمیم

 است که نیلحظات از آن مطمئنم، ا نیکه در ا یزیچ

 ستند،ین یاتفاقات ماندن. ستین داریما انسانها پا یایدن

 .روندیو م ندیآیم هایو خوش هایتلخ

 را از دست دادم هرگز فکرش را ررضایکه ام یروز

 را در دلم یحس نیبرسد، چن یکه زمان کردمینم هم

 کنم. تجربه

 با رضایدعلیرا که با وجود اختالفم با س ییروزها

 تصور کنم که توانستمینم م،یکردیم یزندگ گریکدی

 بتپد. شیدلم برا نطوریا دیخواهد رس یزمان

 که فکر یرفتم، همان موقع رجیا خانه یکه به  یزمان

 کرده، تصور انتیبه من خ رضایعل دیس کردمیم

 که بتوانم از ته دل دینخواهد رس یهرگز روز کردمیم

 کنم اما من االن یبزنم و بتوانم احساس خوشبخت لبخند



 دارم. یخوشبخت احساس

 مرد که نه فقط همسر و همراه، که پدر نیداشتن ا از

 هست، خوشحالم. زین فرزندانم

 خوشحالم. مانیه هاداشتن خانواد از

 پدرم را باالخره دارم، تیاحساس کردم حما نکهیا از

 شدم. دلگرم

 گریو د زندی.که برادرم به صورتم لبخند منیا از

 راحت ینفس توانمیاز آنها در دل ندارم، م ینهایک

 .بکشم

 :دیگو یمامان م یوقت

 خواست زنگ بزن به خودم بگو یزیاگر دلت چ -

 آماده کنم. برات

 که دانمیو حاال م ستمیتنها ن گرید کنمیم احساس

 .ستندین یلحظات خوش ماندن نیا شهیهم

 خواهند یگرید یقطعاا و بدون شک روزها دانمیم

 آورم،یو کم م شومیکالفه م شوم،یکه خسته م دیرس

 روزها و لحظات. همه ی گذرد،یم اما

 را قهیو دق هیثان نیبهتر است االن را، درست هم پس



 کنم. یزندگ

 "رضای"عل

 .زندیحرف م رجیبا ا یتلفن انیلیل

 گذاشته. فونیآ یرا رو یگوش

 :دیگویو م خنددیم

 ت اماهمه س یتون براه هاغم و غص گهیآره د -

 نامردا! یخودتون، ا یبرا هاتونیخوش

 االن دیدادیبه من خبر م نیزودتر از ا دیبا شما

 به من زنگ زده با شوق و ذوق ینصف شب مامانت

 :گهیم داره

 برات دارم که، دارم مادر یچه خبر یدونیداداش نم-

 !شمیم بزرگ

 بفهمم؟ دیاالن با من

 است که لبش را به دندان گرفته و انیلیبه ل چشمم

 :دیگویو م خنددیم

 .میگفت نایخب تازه اولشه، امشب به مامان ا -

 .داستیپ رجیا یو ذوق از صدا شوق

 :دیگویم



 .کنمیم یشوخ ،یلیل دونمیم -

 شهیهم دوارمیمبارک باشه، ام زم،یعز یسالمت به

 خوش بشنوم. یخبرها ازتون

 .دیکنار هم خوشبخت و خوشحال باش شهیهم دوارمیام

 کیتبر خوامیم رضایعل دیرو بده به س یگوش حاال

 .بگم

 .ردیگیرا سمت من م یو گوش کندیم یخداحافظ

 :دیگویم رجیو ا رمیگیرا از دستش م آن

 بردار، انگار صدا داره فونیآ یجان از رو دیس -

 .شهیگوشم اکو م یتو

 سالم و دارم،یبرم فونیآ یرا از رو یگوش

 .میکنیم یکوتاه یاحوالپرس

 :دهدیو بعد ادامه م دیگویم کیتبر

 خوامیمتوجه نشه، نم انیلیبگم، ل خوامیم یزیچ هی -

 استرس و اضطراب بشه. دچار

 :میگویو م زنمیلبخند م انیلیل خیره ینگاه  ریز

 ممنون یلیبله خ -

 .رسدیکردنش به دادم م هیبا گر یمهد



 بغلش کند و او را به اتاق ببرد که با خواهدیم انیلیل

 بغلش نکند. میگویچشم و ابرو م ره یاشا

 خطاب به. بردیو او را به اتاقش م ردیگیرا م دستش

 :میگویم رجیا

 در خدمتم. رجخان؟یجانم ا -

 قرصهاش رو قطع کرده؟ انیلیل -

 :میگویم

 بارداره قرصهاش رو دیکه فهم یاز همون روز -

 کرده. قطع

 :پرسمیبه شور افتاده است که م دلم

 هست؟ ینگران یجا -

 :دیگویو م دهدیم رونیب ینفس رجیا

 اعصاب، یبا وجود مصرف قرصها یخب باردار -

 .سکهیر

 یکسریقرصها  نیممکنه که مصرف ا یگاه

 .ارهیبه وجود ب نیجن یبرا یناهنجار

 گذاشته؟ ونیمسئله رو با دکترش در م نیا

 مصرف ییچند ماهه رو چه قرص ها ره یدو هی که



 کرده؟یم

 .آورمیبه ذهن فشار م یکم

 :دیگوینه که م ایمسئله را به دکتر گفته  نیا دانمینم

 .دیاگر هم نگفته، حتماا به دکترش بگ -

 الزم باشه دیاما شا دینگران نباش س ستین یزیچ

 گرفته بشه. یاضافه تر یشهایآزما یکسری

 را قطع یو گوش میگویم ریشب بخ کنم،یم تشکر

 .کنمیم

** 

 نیچند هفته چه بر من گذشته در ا نیدر ا داندیم خدا

 را بروز بدهم و امینگران خواهمیکه نم ییروزها

 خانه طیشوم و قصد دارم مح انیلیل یدل نگران باعث

 حالت ممکن فراهم کنم، خودم نیدر آرام تر شیبرا را

 .ده امصدبار جان دا یروز

 امتحاناتش به خودش فشار وارد یداشتم تا برا اصرار

 را به یشداشتن استرس وضع روح دمیترسیم نکند،

 ماه قبل برگرداند مخصوصاا با قطع مصرف چند

 شودیم یو عصب زدیریبه هم م یکم یگاه قرصها



 شیتنها یکه لحظها ده اممن تمام تالشم را کر اما

 .نگذارم

 راحت یمن هم کم الیخ قتاایتمام شده و حق امتحاناتش

 .شده

 مرحله اول را داده و یغربالگر شیقبل آزما هفته ی

 تا ده امنه فقط روزها را، که ساعتها را هم شمر من

 میدکترش ببر یرا برا شیآزماجه ی یزودتر نت هرچه

 و

 را مانیمعتقدم زندگ داایرا که شد ینیجن سالمت

 کند. دییکرده تا نتریریش

 میشام دور هم نشستها ره یسر سف م،یهست نییپا طبقه

 از عصر تا به دانمیکه م یایحالیبا وجود ب انیلیل و

 را با حوصله به دهانش یمهد یدارد، غذا حال

 .دهدیم

 کار را بکنم اما نیکه بگذارد خودم ا کنمیم اصرار

 :دیگویم

 یبرا یزیچ خوامیکه نم یدونیم رضا،ینه عل -

 رم،یازش فاصله بگ یلیخ خوامیکم بذارم، نم یمهد



 بهتره. ی.طورنیخودم غذا رو بهش بدم، ا بذار

 یاما با غذا دهدیاو را م یغذا کنم،ینم مخالفت

 .کندیم یباز یباز خودش

 زمیریو در بشقابش م کنمیرا پر از برنج م ریکفگ

 :دیگویم که

 جان. رضایبخورم عل نیاز ا شتریب تونمیمن نم -

 .نشانمیم میابروها انیم یزیر اخم

 .انیلیکه ل شهینم -

 .یمن مطمئنم کم هم کرد چ،یه یکه نگرفت وزن

 دورت بگردم. کنهیم هیبچه داره از خون تغذ اون

 مقابل پدر و مادرم دربارهس نکهیاز ا دانمیم

 نیو ا شودیحرف بزنم، خجالتزده م ریشباردا

 دوست دارم. یبیشدنش را به طرز عج دیو سف سرخ

 :دیگویو مادر م خندمیم

 بخوره اصرار تونهینکن، اگر نم تشیجان اذ یعل -

 خب. شهیحالش بد م نکن،

 :دیگویجواب مادر م دز

 فه اشاضا نیآره به خدا، من انقدر غذا بخورم، ا -



 .کنهیم تمیاذ یلیخ

 :دیگویبا محبت به او م مادر

 بخور. یتونیولش کن هر چهقدر که م -

 .دهمیآنها گوش م مکالمه یبه  من

 :میگویو م دهمیرا فرو م مه املق

 شماها دعوا باشه؟ نیب دینبا اناایاح -

 !دیعروس و مادرشوهر یناسالمت

 :دیگویو م خنددیم مادر

 عروس که البته عروس هیپسر و  هیز به جمن مگه  -

 دارم که بخوام باهاش ایدن نیتو ا وینه، دختر، ک هم

 هم بکنم؟ دعوا

 که در دست دارد فرو یکه بغضش را با آب نمیبیم و

 زیبه م کنمیو رد نگاهش را که دنبال م هدیم

 آن هست یو نرگس رو ررضایکه عکس ام یخاطرات

 .رسمیم

 اونا یجا دیگویم ردیسرش را باال بگ نکهیبدون ا پدر

 در ییخانم کم به خودت قصه بده مادر ما با صدا خوبه

 داغ داغ اسمش روشه ستین یشدن دیگو یم زمان



 سرش را به چپ و راست تکان یسوخته مهد گرمیج

 با اصرار با شغل و انیلیغذا نخورد ل گریتا د دهدیم

 قاشق مونده هی نیهم دیگو یبرد و م یدهانش م سمت

 شود دستش را قاشق را از یپسرم اما او خم م فقط

 یچسباند و م یم انیلیو به شکم ل ردیگیم انیلیل دست

است که غذا  نیمنظورش ا فهمم،یم خوب ین ین دیگو

شده را  نیپسرم موفق شده جو سنگ. بدهد را به بچه

 عوض کند.

 و چپ چپ نگاهم ردیگیلبش را محکم گاز م انیلیل

 .کندیم

 .روندیم یمهد قه یو قربان صد خندندیو مادر م پدر

 و دل در دلم شودیآماده م ششیآزماجه ی ینت فردا

 یپرت کردن حواسم ب یبرا امیسع همه یو  ستین

 است. دهیفا

 و رو به پدر برمیم ییرایبه پذ ختهیرا که مادر ر یچا

 :میگویم

 هجره؟ دیریشما فردا خودتون م -

 برم دکتر. انیلیبا ل دیبا من



 :دهدیجواب م پدر

 ؟یایم یباباجان، فقط تا ک رمیآره م -

 خوادیچندتا تخت فرش م هی ادیب یکیقرار بود  چون

 فاکتور کردن بهتره. یبرا یقم، خودت باش ببره

 :دیگویم انیلیل

 .ایبا من ن رمیمن خودم م یجان اگر کار دار یعل -

 محال است که اجازه بدهم تنها برود. اما

 :میگویم

 .میرینه حتماا با هم م -

 :میگویخطاب به پدرم م و

 زودتر نوبتمون بشه م،ینفر باش نیکه اول میریزود م -

 هجره. امیم عیمطب، سر یتو

 "انیلی"ل

 به شور افتاده است. یبیبه طرز عج دلم

 از عرق شده و سیخ میدستها یول دانمیرا نم علتش

 کرده. خی بدنم

 :پرسدیم رضایعل دیس یوقت

 م؟یبر ؟یآمادها -



 :نالمیو م آورمیرا به زبان م امیدرون حس

 استرس دارم. یلیخ یوا -

 :دیگویو م ردیگیرا در دست م ده امز خی یدستها

 چرا قربونت برم؟استرس  -

 که. ستشین یزیچ

 که نشون داد بچه سالمه. یان ت یسونوگراف

 رو به شیآزماجه ی ینت میبر میخوایهم فقط م االن

 .مینشون بد دکتر

 آب بخور، اون وانیل هیبکش،  قیتا نفس عم چند

 زیم یرو دمیرو که من حاضر کردم و چ یصبحونها

 رو بخور، مطمئنم بهتر یسرکار بهش نگاه هم نکرد و

 .یشیم

 و آن را الجرعه سر زمیریآبسرد م یوانیل فقط

 لیصبحانه هم تما زیبا نگاه کردن به م یاما حت کشمیم

 .کنمیم دایاستفراغ کردن پ به

 :میگویم

 که زودتر میبر ایبخورم، ب تونمینم یزینه چ -

 .یبه کارت برس یبشه و بر نوبتمون



 فمیو من هم ک کندیکتش را تنش م دهد،یتکان م سر

 .دارمیبرم را

 نییو از پله ها پا کشدیرا در آغوش م یمهد

 .میرویم

 وارد م،یدهیم لیرا به حاج خانم تحو پسرکمان

 و به میریگیم یجا نیدر ماش م،یشویم نگیپارک

 .میرویم شگاهیآزما

 لیرا تحو شیو جواب آزما شودیم ادهیپ خودش

 .میرویو از آنجا هم سمت مطب دکتر م ردیگیم

 یو وقت کنمیاحساس م میقلبم را در گلو یها تپش

 انگار فهممیم کنمیدقت م رضایعل دیبه س شتریب یکم

 از من ندارد! یاو هم دست کم حال

 قصد دارد که استرسش را پنهان کند. داایشد ایگو اما

 تا به خودم رمیگیو تالشم را به کار م میگوینم یزیچ

 باشم. مسلط

 برگه را به م،یشویو داخل م شودینوبتمان م یوقت

 .میدهیدکتر م دست

 سرش را باال نکهیو بدون ا اندازدیبه آن م ینگاه



 .کندیسکوت م یلحظات اوردیب

 .زندیبه بد بودن حالم دامن م شتریب سکوتش

 شود،یم شتریلحظات کوتاه ب نیدر هم ره امدلشو

 .خوردیچوب شده که تکان نم یزبانم مانند تکها انگار

 :پرسدیم رضایعل دیس

 خوبه؟! شیآزماجه ی یافتاده؟ نت یخانوم دکتر اتفاق -

 :دیگویو م اندازدیبه ما م ینگاه دکتر

 وجود نداره اما ینگران یجا د،ینیبب -

 .دیآیو جان من باال م کندیم مکث

 نشون شیآزما نیا یکه تو ییهایماریاز ب یکیاما  -

 مثبته! شه،یم داده

 دیدستم را بند به دست س رود،یم یاهیس میچشمها

 :دیگو یو دکتر م فتمیتا ن کنمیم رضایعل

 هول نشو، بذار من صحبتم رو بکنم. زمیعز -

 !؟یدیانقدر ترس چرا

 به دادم رضایدعلیکه س میبگو یزیچ توانمیهم نم باز

 :پرسدیو از دکتر م رسدیم

 یعنیمثبت نشون داده شده،  هایماریاز ب یکیاگر  -



 داره؟ یمشکل بچه

 م؟یکار بکن یچ دیما با االن

 :دیگویم دکتر

 تست رو مثبت نیهست که ممکنه ا یعوامل مختلف -

 اگر یحت. ستین یصد در صد زیچ کیبده،  نشون

 باشه باز احتمال بروز یتست کامالا هم منف جواب

 هست. نیجن یبرا یماریب

 تا تولد بچه احتماله و زیچ همه

 :پرسدیحرفش م انیکالفه شده م رضایدعلیس

 خانوم دکتر؟ میکن کاریاالن چ دیبا دیبه ما بگ -

 !ست؟ین ایبچه سالم هست  یعنی نیا

 :دیگویو م کندیم جا به جاما  انیرا م نگاهش

 یسلفر شیانجام آزما یبرا فرستمیجان رو م انیلیل -

 راحت بشه. المونیخ تا

 مادر یدوران برا نیاسترس در ا د،ینباش نگران

 خطرناک تره. یزیاز هر چ باردار

 ریسراز اریاخت یب میآرام کردن من که اشکها یبرا و

 :دیگویم شده،



 .ادیم شیپ ادیز یموارد نیجان چن انیلیل -

 :میگویهقهق م با

 دیمشابه داشت باجه ی یهم نت شیآزما نیاگر، اگر ا -

 م؟یکار بکن چه

 و بعد کندیم جا به جا نمانیکرده و نگاهش را ب سکوت

 :دیگویم

 و میحرف نزن یبهتره االن در مورد احتماالت منف -

 خوب یبعد شیآزماجه ی یکه نت میبذار نیرو بر ا مبنا

 .شهیم

 یکنیفکر م یمنف یمثبت فکر کن یتونیم یوقت چرا

 گلم؟

 :میگویببافد و م یاصرار دارد که منف امیلعنت ذهن

 یهمونقدر که احتمال داره مثبت باشه احتمال منف -

 هم هست. بودنش

 :دیگویم رضایعل دیس

 .میاون همون موقع فکر کن یاجازه بده برا زمیعز -

 میباش دواریبهتره که االن ام گن،یدکتر راست م خانوم

 خوب باشه. یبعد شیآزماجه ی ینت



 که حالش نمیبیاما من به وضوح م دیگویرا م نیا

 .ستیبهتر از من ن چندان

 را از کبود شدن صورتش و نیو ا شناسمشیم خوب

 نیششایفک و گردن و پ یگرفتن رگها نبض

 .فهممیم

 .سدینویم یسلفر شیآزما میبرا

 داشته میاشکها دنیچک یرو یکنترل چیه نکهیا بدون

 دستم هنوز دور ساعد. ندیآیم نییپا مهابایب باشم،

 رفته میدست و پا چنان جان از. حلقه است رضایدعلیس

 را داشته باشد. میهوا کندیم یاو سع که

 یضهایکه مر نمیبیو م میرویم رونیاتاق دکتر ب از

 و کنندیکه در نوبت نشستهاند با ترحم نگاهم م یگرید

 .کنندیپچ م پچ

 بلند یبا صدا میشویکه م نیو سوار ماش میرویم نییپا

 .زنمیم هیگر ریز

 ینفسها یو صدا پوشانمیم میرا با دستها صورتم

 .شنومیرا م رضایعل دیس کشدار

 یبرا تواندیبد هست که نم یحال او هم آنقدر دانمیم



 انجام بدهد. یکردنم کار آرام

 بتوانم آرام شوم چون هرچه دانمیم دیچند که بع هر

 سبک شوم. ستیانگار قرار ن کنمیم هیگر

 اما باالخره میماندها نجایاست که ا قهیچند دق دانمینم

 صورتم یرا از رو میدستها چرخد،یم سمتم

 و کشدیم رونیب یو دو برگه دستمال کاغذ داردیبرم

 کند. یرا با آن پاک م میاشکها

 داخل چشمش به رنگ خون در آمده، یرگها

 :دیگویم

 نیبه هر حال ا شه،یدرست نم یچیکردن ه هیبا گر -

 دیو ام میصبر کن دیکه به دست اومده با هیزیچ جه،ینت

 تا اون موقع هم توکل به ،یبعد شیبه آزما میباش داشته

 .خدا

 نفسم درست باال کشم،یرا به دندان م نمیریز لب

 :میگویم دهیبر دهیو بر دیآینم

 کردم! یمن، من ناشکر -

 به خاطر دیبچه رو سقط کنم، شا نیا خواستمیم من

 اتفاق افتاده! نیکردن منه که ا یناشکر



 :دیگویو م کندیم ینچ

 حرف رو نزن. نیجان ا انیلیل -

 :دیگویم

 آروم باش خانومم. شهیدرست م -

 .کنمیپر از اشکم نگاهش م یچشمها با

 ور آروم باشم؟چه ط -

 ؟یخودت آروم مگه

 سکوت است. پاسخم

 .گرددیبرم یآب معدن یبطر کیو با  شودیم ادهیپ

 دهم،یم هیتک شهیو سرم را به ش خورمیاز آب م یکم

 :دیگویو م افتدیم راه

 خونه؟ ینر یخوایم -

 :دهمیم جواب

 .گهید ششیبرم پ دیخونهست، با یمهد -

 :دیگویم

 خودت االن حالت یهست، وقت یمادر مواظب مهد -

 .یاز بچه هم مواظبت کن ستیمجبور ن ست،ین خوب

 :میگویم



 ریتاث یه اشروح یو تو نهیرو بب مه هایگر خوامینم -

 .بذاره

 گردمیمامانم بعد برم خونه ی رمیچند ساعت م پس

 .ششیپ خونه

 من به راه یو سمت خانه پدر دهدیتکان م سر

 .افتدیم

 اطیو داخل ح شودیدر باز م زنم،یرا م فونیآ زنگ

 .رومیم

 و با لبخند دیآیم رونیمامان از در خانه ب شهیهم مثل

 :دیگویو م دیآیاستقبالم م به

 .ن جانایلیل یخوش اومد -

 مامان. شودیداخل خانه م رضایعل دیسرم س پشت

 باز نگاهم مهین یو با دهان دیآیقدم جلوتر م چند

 .کندیم

 :دیگویو م اندازدیبه صورتش م یچنگ

 وا خدا مرگم بده! -

 شده؟! یچ

 :پرسدیو م دهدیپاسخ سالم او را م مامان



 بچه خوبه؟! د؟یخوب د؟یشده س یچ -

 .میهایدو سکوت کرد هر

 و دست دور اندازمیرا در آغوش مامان م خودم

 .زنمیم هیگر ریو دوباره ز کنمیحلقه م گردنش

 :دیگویم رضایعل دیس

 .یترسونیمامانت رو م یدار ن جانایلیل -

 و وحشت زده به صورتم ردیگیاز من فاصله م مامان

 :دیگویو م کندیم نگاه

 شده خب حرف بزن دختر، جون یجد سادات! چ ای -

 لب شدم. به

 :دیگویم رضایعل دیس دهد،یامانم نم هیگر

 کی شینشده، فقط جواب آزما یزیخانوم چ اینه لع -

 گهید شیآزما کیداشت که دکتر براش  یمشکل

 .نوشت

 یخطا نیالبته گفت ا شه،یم یچ مینیانجام بده بب دیبا

 داره انیلیل یول جهیرا شیآزما نیا یاومده تو شیپ

 .کنهیم تیخودش رو اذ یلیخ

 صورت مامان هم مشخص است که یدهیرنگ پر از



 من یبه رو یزیچ خواهدیرا باخته اما نم خودش

 :دیگویکه م اوردیب

 دلم گهید شهیبد به دلت راه نده، آزما ستین یزیچ -

 بچه هم سالم سالمه. روشنه

 :میگویو م کشمیرا باال م امینیب

 مامان گهید یگیدلخوش کردن من م یبرا یدار -

 ؟یاگر سالم نباشه چ جان،

 پنجاه پنجاهه. زیچ همه

 :دیگویو م گذاردیم مشانه ادست پشت  مامان

 برو تو نفوس بد هم نزن. ایب -

 :دیگویم رضایعل دیس

 برم, دیامروز رو؟ من با دیخانم مواظبش هست ایلع -

 .موندمیم ششیدارم وگرنه خودم پ کار

 :دیگویم مامان

 تا امیدا راضبه خراحت،  التیجان، خ دیهستم س -

 بمونه، شما برو به سالمت. نجایهم گیشحامل آخر

 زار و یو من با حال رودیم رونیو ب کندیم تشکر

 .گذارمیپا در خانه م خراب



 "رضای"عل

 و به سرعت سمت هجره ده امرا به مادرش سپر انیلیل

 با من همراه یاحساس خفگ ریمس یدر تمام ط روم،یم

 .است

 و دندان کنمیم یبکشم اما خوددار ادیدارم فر دوست

 .کنمیجگرم فرو م در

 ره اماز چه یزیپدر چه چ دانمینم شوم،یهجره م داخل

 :پرسدیو م دیآیکه جلو م خواندیم

 زن و بچهات خوبن؟ ؟یبابا؟ خوب یشده عل یچ -

 با پدرم درد و دل کنم؟! یدارد اگر بخواهم کم یاشکال

 :کندیسوالش را تکرار م دوباره

 شده؟ یچ دمیپرس یعل -

 رانم،یو آنها را به عقب م برمیم میموها انیم یدست

 :میگویو م کنمیفوت م رونیرا محکم ب نفسم

 بچه مشکل داره. نکهیمثل ا دونمینم -

 :دیگویو م کندیتعجب نگاهم م پر

 مشکل داره؟ یچ یعنی -

 :میگویو م ندازمیباال م شانه



 شده، البته حدوداا سه ینجوریچرا ا قتشیحق دونمینم -

 صحبت کردم، گفت ییشبا دا ش،یپ هفته ی چهار

 نیمصرف ا یکه مادر قبل از دوران باردار یوقت

 داشته رو داشته باشه، ممکنه که انیلیکه ل ییها قرص

 باخبر هیقض نیاز ا انیلیمن نذاشتم ل اد،یب شیپ مشکل

 نگران بشه. خواستمینم بشه،

 هم گفت که فقط در حد احتماله. رجیا چون

 :میگویو عاجز م کالفه

 قرصها باردار شده بوده، نیمصرف ا نیح انیلیل -

 و بعد کردیقرصها رو مصرف نم یچند ماه دیبا

 اما شدیم باردار

 :دیگویم پدر

 که شده. هیحاال کار -

 :میگویم

 یکی نکهیمثل ا ،یغربالگر شیآزماجه ی یحاال تو نت -

 هیمثبت شده، دکتر براش  نیجن یها یماریب از

 نوشت اما گهید شیآزما

 و گذاردیم شانه ام یپدر دست رو دهم،ینم ادامه



 :دیگویم

 .رهیتوکل به خدا، خ -

 :میگویو م شومیم رهیخ انه اشنگاه نگران پدر به

 رو بهش نیبدم، من هم هم یدلدار انیلیبه ل خوامیم -

 اما باباجان ست،ین یزیگفتم توکل به خدا، گفتم چ گفتم،

 بچه نیخودم رو گول بزنم، اگر ا تونمیکه نم من

 داشته باشه و یباشه، اگر مشکل ضیمر

 :دیگویپدر م زنم،یم میبه موها یگریچنگ د باز

 پسر. یرو از سر گذروند نهایتو سختتر از ا -

 و کنمیو درمانده به صورت او نگاه م مستاصل

 :میگویم

 یچهارده هفتها زدهیس نیجن هی یبرا دیاالن بگ دیشا -

 حاال دیبگ دیشا ست،ین یغصه خوردن کار معقول انقدر

 نشده و رید دیبگ دیشا گه،ید بچه ی هیبچه نشد،  نیا

 یول ستیبچه دار شدن ن یبرا یمشکل

 و لرزدیم امیصوت یتارها شکند،یدر هم م میصدا

 پنهانش کنم دیاما با ستیکردن بغضم کار سخت پنهان

 :میگویم و



 بعد از کشم،یو نرگس نم ررضایمن بعد از ام -

 طاقت گهید قتاایکه از سر گذروندم، حق ییبتهایمص

 .یلی، خته امخس یلیخ ندارم،

 م آروم باشه،ه هاکنار زن و بچ امیخوام زندگ یم فقط

 و از دست دادنم، بتیصبر تحمل مص سه یکا گهید

 شده. زیلبر

 :دیگویحرفم م انیم پدر

 ؟یفقط آرامش داشتنه عل یمگه زندگ -

 گهینداره د یمعن یخوش گهیباشه د نییباال و پا اگه

 نداره. دهیو خوش بودن فا ینباشه، راحت یسخت

 .کشمیبه صورتم م یدست

 معنایآرامش ب هایبدون سخت د،یگویراست م پدر

 الهی شیمورد آزما ادیز گرید کنمیاما فکر م شودیم

 .ته امگرف قرار

 :دیگویو خطاب به پدر م دیآیم یمجتب

 خدا مونده، االن یبار بنده م؟یکن کاریچ د،یحاج س -

 روم نشد بگم اصالا د،یزد گفت چرا بار نرس زنگ

 .مینفرستاد



 .کنمیبه پدر نگاه م یسوال

 شده مگه؟ یچ -

 :دیگویم

 قم هنوز نرفته. میفرستادیم دیکه با ینیماش -

 اما به هاشم زنگ زدن میزد نیها رو بار ماش فرش

 بنده خدا نیا مارستان،یباباش بد حاله، بردنش ب گفتن

 که بفرستمش ستیهم ن یول کرد و رفت، کس گهید هم

 .بره

 یکه کم ییرفتن به جا یمنتظر فرصتم برا انگار

 سبک شوم. بتوانم

 :میگویم

 د؟یهست نجایشما خودتون ا برم،یمن م -

 :دیگویم یلبخند ای

 .یکنیهم سبک م یاستخون هیبرو  -

 نیو سمت ماش کنمیم یو خداحافظ دهمیتکان م سر

 .رومیم یباربر

 .افتمیو به راه م زنمیاستارت م م،یگویهللا م بسم

 و بعد به حرم حضرت معصومه دهمیم لیرا تحو بار



 .رومیم

 .کنمیم ارتیو ز خوانمینماز م رم،یگیم وضو

 از صحن خارج شوم، نکهیاز ا شیو پ ستمیایم

 رونیو بعد ب دهمیسالم م گرید یو بار چرخمیم

 .رومیم

 را در نیماش افتم،یمسجد جمکران راه م سمت

 به دنیتا رس یطوالن یمسافت کنم،یپارک م نگیپارک

 میدر گلو یزیگنبدش، چ دنیدارم و به محض د مسجد

 در حرم حضرت معصومه هم یکه حت کندیم ینیسنگ

 بود. نشکسته

 میبرا شیمسجد را دوست داشتم حال و هوا نیا شهیهم

 یروزهایآن گنبد ف یدلم برا ست،یبیطور عج کی

 .زندیو تاب م تبیب رنگش

 کرده، دنیباران نم نم شروع به بار شوم،یم وارد

 .رسدیبه گوش م یفان یعل یصدا

 و مراد خدا بوده از خلقت لیخانواده دل نیا یغالم -

 دل یمشخص، مکن دل ا رتیمشخص، ام رتیمس ما،

 ایدل به در بزن



 رزدیبه خسران عقبا ن ایدن که

 .رزدیز اوالد زهرا ن یدور به

 .زمیریاز شعرش اشک م تیو با هر ب زنمیم پلک

 را به حالت قنوت میدست ها ستم،یایگنبد م یروبرو

 است و آرام شروع به سیخ میچشمها رم،یگیم باال

 .کنمیکردن م زمزمه

 افتادم، اما پناهم ادتونیگرفتارم  یکه وقت ده امآقا شرمن-

 .دیباش

 .سپارمیو گوش به صدا م زنمیم هق

 یاریاگر عاشقانه هوادار  -

 یاریمخلصانه گرفتار  اگر

 شیبه پا یگذاریآبرو م اگر

 یاری داریخر نایقی نایقی

 :زنمیم پچ

 بچه هام آقا -

 کردن را هیگر نیمن به خودم ا زم،یریم اشک

 بودم. بدهکار

 و من همچنان التماس دعا دارم، شودیم دتریشد باران



 :میگویم

 کن یکار هیامام زمان، خودت  ای ،یحضرت مهد ای -

 .دمیگرفتارم آقا، به مادرت قَسمت م برام،

 .سپارمیشعر م یانیپا یجان به قسمتها گوش

 یدرخشان مهد یرو به

 یمهد شانیو پر اهیزلف س به

 داغ است یایقلب رئوفش که در به

 یمهد انیچشمان از غصه گر به

 اش یعل ای یگرم عل یلبها به

 یو حسن جان مهد نیذکر حس به

 مشیو نگاه رح میدست کر به

 یمهد رانیفق دیچشم ام به

 و قنوت نمازش ازیحال ن به

 یسبحان سبحان سبحان مهد به

 اهشیبرق نگاه به خال س به

 یمهد بانیگر حیعطر مل به

 لشیبه جاه جل لشیحج جم به

 یقرآن مهد یصوت حجاز به



 صبح عراق و شبانگاه شامش به

 یآهنگ سمت خراسان مهد به

 عبورش ریمس یجان داده ها به

 یمهد دانیشهد شهود شه به

 به قول پدر انگار استخوان سبک رم،یگیم نفس

 و دو رکعت نماز هم آنجا رومیداخل مسجد م ،ده امکر

 .نمینشیم یو کم خوانمیم

 شب شده و بهتر است اندازم،یبه ساعت م ینگاه

 را منتظر نگذارم. انیلیو ل برگردم

 "انیلی"ل

 حاج خانم هم تماس گرفت ماندیباز نم گرید میچشمها

 کردم و او هم قصد داشت فیتعر شیماجرا را برا و

 .فهمدیحالم را نم چکسیبدهد اما انگار ه امیدلدار

 و ده امعادت کر یادیکوچک ز نیجن نیبه ا من

 اتفاق نیباعث ا امینکند، ناشکر نکهیاز ا ترسمیم

 :میگویباشد و دائم به خودم م شده

 ! حاال خوب شد؟ خدا زد پس سرت؟؟یدید -

 نه که کفرش یشکر نعمتش رو کن دیبا یدیفهم االن



 ؟یبگ رو

 دارد به من برسد یدارد آرامم کند، سع یسع مامان

 دارم و نه حال و یزیبه خوردن چ لینه م اما

 .یکار له یحوص

 را بروز بدهد اما آرام یشناراحت خواهدینم بابا

 :دیگویم

 ستیاز دستت ساخته ن یکار ان،یلینکن ل هیانقدر گر -

 جز دعا کردن. به

 و با ردیگیو سرم را در آغوش م دیآیم لهراسب

 :دیگویم یساختگ یخندها

 هیصورتت هم که باد کرده، گر ،یکه بود ختیریب -

 بابا، بذار چارهاتیگناه داره اون شوهر ب ،یکه کرد هم

 نگاهت کنه. بتونه

 :زنمیو پچ م خندمیم ی جانب

 .نمیگمشو بب -

 ظرف سوهان را به مادر د،یآیبه دنبالم م رضایعل دیس

 :دیگویو م دهدیم

 سفر چند ساعتهست. هیناقابله، سوغات  دیببخش -



 زودتر به خانه خواهمیکشد و م یپر م یمهد یبرا دلم

 .بروم

 که کندیاصرار م رضایعل دیهرچه رو به س مامان

 :میگویو م کنمیمن قبول نم م،یشام بمان یبرا

 ذره شده، هیدلم براش  دم،یرو ند بچه اماز صبح  -

 خونه. میریم

 و کشدیغذا م مانیبرا رود،یمامان به آشپزخانه م اما

 :دیگویم

 .دیاما شامتون رو ببر دیمونینم -

 غذا را از یظرفها رضایدعلیو س میکنیم تشکر

 .میرویم رونیو با هم از خانه ب ردیگیم مامان

 به من ستیساعت کیهم دلتنگم بوده که حاال  یمهد

 مطمئناا روحش. و قصد ترک آغوشم را ندارد دهیچسب

 .دهدیور به من آرامش مچه طخبر ندارد که  هم

 او را در رضایدعلیو س رودیبه خواب م نطوریهم

 .بردیم اتاقش

 و دهندیساعت سه نصف شب را نشان م ،ه هاعقرب

 شام داده بود هنوز دست نخورده یکه مامان برا ییغذا



 اجاق گاز است. یرو

 .دیآینم چکداممانیبه چشم ه خواب

 .رودیم رونیاتاق ب از

 .خواندیساعت نماز شب م نیکه ا دانمیم

 نیزم یرا رو ده اشسجا گردد،یگرفته و برم وضو

 .بنددیو قامت م کندیم پهن

 و باز هم کنمینگاش م ام دهیکه به پهلو خواب همانطور

 .رندیگیراه م میاشکها

 به دست حیو تسب ندینشیم شود،یتمام م نمازش

 :میگویکه م ردیگیم

 ؟یکنیمون دعا مه هابچ یبرا -

 شیلبها یکه رو یلبخند خستها چرخد،یم سمتم

 .نمیبیو روشن اتاق م کیرا در تار دارد

 :دیگویم

 یکه تو یتو با اون طفل معصوم یآره اما دعا -

 .راستیگ شتریب یدار شکمت

 .کشمیشکمم م یو دست رو نمینشیم

 .شودیمچاله م شیبرا قلبم



 تخت یو رو کندیرا جمع م ده اشسجا رضایعل دیس

 :دیگویو م گرددیبرم

 ؟یستیگرسنه ن -

 شود،یم ریسراز میکه اشک از چشمها یحال در

 دلم ضعف رفته. کنمیم احساس

 فردا عقدمون مامان برامون صبحونه آورد و ادتهی -

 کله پاچه بخورم؟ ینذاشت

 کشد،یم میچشمها ریدست ز خندد،یگلو م در

 :دیگویو م کندیرا پاک م میاشکها

 ؟یکنیم هیحاال چرا گر -

 سر به سرت گذاشته بودم و گفتم کله پاچه چون

 نخور؟

 .اندازمیباال م سر

 !خوادینه، چون دلم کله پاچه م -

 کندیگرد شده نگاهم م یباال رفته و چشمها یابروها با

 :دیگویم و

 !؟یمطمئن -

 :زنمیم لب



 دلم خواست. ییهویآره  -

 .خنددیم

 م؟یاالن بر -

 .رمیفاصله بگ الیفکر و خ نیاز ا یکم دیآینم بدم

 :میگویم

 نه؟ گه،یبازه د یطباخ -

 :دیگویو م اندازدیم شیشبه گو ینگاه

 بازه. آره بابا، چهار صبحه، -

 .میشو بر حاضر

 :زنمیم لب

 یآخه مهد -

 .خنددیم

 .گهیمادر هست د -

 :میگویم

 .میکن دارشونیساعت ب نیاگر ا شنینگران م -

 :دیگویم کندیکه لباس به تن م یحال در

 ره یخانومم هوس کلهپاچه کرده، چا یوقت گهید -

 .ستین یگهاید



 .میکن داریرو ب یمهد میتونیصبح که نم چهار

 خانه یآرام به در  قه یچند ت م،یرویم نییپا ها هپل از

 تا حاج خانم و حاج کشدیطول م یکم م،یزنیم آنها

 خواب آلود و یدر را باز کنند و هردو با چشمها دیس

 :دیگویم دیحاج س کنند،ینگاهمان م دهیترس

 شده؟ یچ نیحس ای -

 :دیگویم دهیخانم لب گز حاج

 حالت خوبه؟ انیلیل -

 .ده امپنهان ش رضایدعلیپشت س باایشدت خجالت تقر از

 :دیگویو م خنددیم او

 د؟یرو نگه دار یمهد شهیمن شرمندتونم م -

 .یرو ببرم طباخ انیلیل

 که فکر ده امیرا چنان محکم به دندان کش نمیریز لب

 هر لحظه ممکن است طعم خون را در دهانم کنمیم

 کنم. حس

 راحت الیبا خ ینفس دیو حاج س خنددیخانم م حاج

 .کشدیم

 :دیگویو م ردیگیرا م یمهد



 دینشده، بر یزیباباجان، خداروشکر که چ میدیترس -

 به همراهتون. خدا

 و گذارمیبا اشتها آن را در دهانم م رم،یگیم لقمه

 چانه زده و پر ریدست ز رضایعل دیکه س نمیبیم

 :دیگویم کند،ینگاهم م تعجب

 !ه هابیعج یلیخ یول زمینوش جانت عز -

 :پرسمیو م کنمینگاهش م یسوال

 به؟یعج یچ -

 :دیگویم

 بدت ریمثالا از پن ،یدار اریو یکه تو به همه چ نیا -

 یلیخ یخوریم لیکلهپاچه رو با م یاما دار ادیم

 ریف یلیدوران خ هی یدوران حاملگ نیا به،یعج

 !ست؟ین ه،یعیطب

 حق با اوست. د،یگویراست م خندم،یم

 هوا کم کم رو به میرویم رونیب یاز طباخ یوقت

 :میگویم رود،یشدن م روشن

 رضا؟یعل دیس-

 جان دلم؟ -



 :زنمیم لب

 هر چند که م،یبهشت زهرا؟ چند وقته نرفت میبر -

 .یبود داریتا صبح ب اد،یخوابت م دونمیم

 :دیگویو م کندیرا قطع م حرفم

 .میخودم هم دلتنگم، بر ،یگینداره راست م یبینه ع -

 و سمت بهشت زهرا اندازدیرا به راه م نیماش

 .میکنیم حرکت

 یکه با فاصله کم ررضایسنگ قبر نرگس و ام کنار

 .مینینشیقرار دارد، م گریکدی از

 :دیگویم رضایعل دیس م،یخوانیم فاتحه

 سنگها رو بشورم. ارمیآب ب رمیم -

 :میگویم رود،یم یوقت

 برامون شه،یشماها زودتر مستجاب م یدعا گنیم -

 د؟یکنیم دعا

 :میگویو م کنمیاشکم را پاک م قطره

 .یقلبم جا دار گوشه ی هیتا ابد  ررضایام -

 :زنمیو لب م کشمینام نرگس دست م یرو

 راحت باشه. التیمواظب پسرمون هستم نرگس، خ -



 انجام شده و حاال امروز شمیروز قبل آزما چند

 شگاهیآزما. میدکتر برو شیپ دیکه مجدداا با ستیروز

 دکتر فرستاده، حالم در یبرا میرا مستق شیآزما جواب

 است. فیقابل توص ریلحظات غ نیا

 کش آمده فکر نکنم. قیدقا نیبه ا کنمیم یسع

 دنیکه تا رس یتا مطب، به انتظار دنمانیرس به

 را گرفته، بانمیکه گر یبه دل آشوبها م،یدهایکش نوبتمان

 حال بد نیو من ا ستین یفکر کنم اما شدن خواهمینم

 .کنمیتنم تجربه م یبا تکتک سلولها را

 سمتش رم،یگیرا در دست م رضایعل دیس دست

 :میگویو م چرخمیم

 بگم؟ یزیچ هی -

 :زنمیلب م کند،ینگاهم م منتظر

 کربال؟ میاومد، بر ایو سالم به دن حیوقت بچه صح هر

 هم یپلک رو کند،یکنج لبش جا خوش م یلبخند

 :دیگویو م گذاردیم

 چشم، یبه رو میکه تونست یفرصت نیانشاهللا در اول -

 سالمه. ینیروشنه که ن دلم



 :دیگویم یمنش

 داخل. دییبفرما ،یخانم وثوق -

 و کندیو دکتر با لبخند نگاهمان م میرویم داخل

 :دیگویم

 بود؟ یاضطرابتون هم الک دیدید -

 .ادهیز شیاون آزما یکه گفتم درصد خطا تو من

 راحت راحت. التونیو سالمه خ حیصح کوچولوتون

 و از یاز سر آسودگ یماه نفس کیمن بعد از حدود  و

 همزمان لب رضایدعلیو هر دو با س کشمیدل م ته

 :میزنیم

 شکرت ایخدا-

 که لب یو در حال کنمیم جا به جاگوشم  ریرا ز یگوش

 :میگویم ده امیچ ور

 !؟یریم یدار ؟یگیواقعاا راست م رجیا -

 :دهدیو جواب م خنددیم

 دارم بچه؟ یمگه من با تو شوخ -

 .یینه، بگو دا رجیا درضمن

 :میگوینمانده تا بغضم بشکند و م یزیچ اما



 .یبر یزود نیقرار نبود به ا ،ییبگم دا خوامینم -

 :دهدیم جواب

 کار کی یمدت هم برا نیمن ا یدونیخب تو که م -

 طول بکشه شتریب کردمیاومده بودم که فکر م یقاتیتحق

 من یبرگردم، کار و زندگ دیحاال که تموم شده با اما

 یبمونم اما شدن شتریواقع اونجاست، دوست داشتم ب در

 .ستین

 :میگویو م رمیگیم میچشمها ریاشک را از ز نم

 ؟یریم یحاال ک -

 :دهدیم جواب

 لوس، فردا شب ره ینکن دخت هیگر گه،یسه روز د -

 .نمتونیبیم امیم

 :میگویم حوصلهیب

 .نمتیبب خوامیاصالا نم -

 .خنددیم

 .یهم لطف دار یلیدست شما درد نکنه، خ -

 .افتمیخنده م به

 .یحاال حاالها باش کردمیواقعاا حرصم گرفته، فکر م -



 :دهدیم جواب

 .گهید میبا هم در تماس یریتصو -

 اومد قبل از همه، عکسش رو ایهم که به دن یفسقل

 .نجایا دیایسفر ب هی ای ،یفرستیم برام

 .خندمیم

 ایپس فردا شب شام ب شاال،یا ادیب شیپ طشیاگر شرا -

 منتظرم. خونمون

 .امیم یداره، االن هم اومد، اک ومدیتعارف اومد و ن -

 شده به زانیآو یبا لبها کنمیتماس را قطع م یوقت

 :دیگویم کنم،ینگاه م رضایعل دیس

 دونمیم. گهیداره د یرفتن هی یبه هر حال، هر اومدن -

 به دیبا گهیاما خب راست م یرو دوست دار اتییدا

 برسه. کارش

 .دهمیتکان م سر

 بود، یخوب یلیطور خ هیاما بودنش  دونمیآره م -

 نه. ای یشیمتوجه منظورم م دونمینم

 .زندیم لبخند

 نه من هم از رفتنش ناراحتم. ایباورت بشه  -



 .خندمیم

 ؟یاز اومدنش خوشحال نبود ادتهیاما  -

 و کشدیبرجسته شده م یشکمم که حاال کم یرو دست

 :دیگویم

 قراره باعث بشه که تو اتییدا دونستمیاونموقع نم -

 سر عقل یجور هیکه هردومون رو  ،یبمون کنارم

 از هم بپاشه. مونیانگار اومده بود تا نذاره زندگ اره،یب

 .گذاردیم شانه ام یرا رو انه اشچ

 را رها شیهایاسبابباز یمهد بندم،یرا م میچشمها

 .دودیو سمتمان م کندیم

 :دیگویو م کندیحلقه م میدور ساق پا دست

 ماما بَبَل -

 و کشدیدر آغوشش م شود،یخم م رضایعل دیس

 :دیگویم

 شما رو بغل کنه. تونهینم انیلیمامان ل -

 یتو دل مامان ن نیچند بار بهت گفتم پسر بابا، بب من

 هست. ین

 درونم یکوچولو تیجنس نییتع یبرا یسونوگراف نوبت



 .دارم

 :دیگویاز پشت تلفن م رضایعل دیس

 .امیبذار منم باهات ب گه،ینکن د تیاذ ان،یلیل الیخیب -

 :دهمیو جواب م خندمیم اما

 جان، نه. دینه س -

 :دیگویم یو با کالفگ ردیگیم ینفس

 ؟یچ یعنی هایغربزدگ نیآخه ا -

 ه؟یا غهیص چه گهید تیجنس نییجشن تع االن

 :دهمیو جواب م خندمیم

 بخرم، خوامیبادکنک م هیکه، فقط  ستشیجشن ن -

 .نیهم

 بره و ازش خواستم که خوادیم رجیهم چون ا اون

 .میدور هم باش یما همگ خونه ی ادیب

 زیسورپرا هیفقط خودم بدونم و بق نکهیضمن ا در

 رو دوست دارم، برام جالبه. بشن

 :دیگویو م کندیسکوت م یکم

 .شمینم فتیبگم واال؟ من که حر یچ -

 ؟یفقط به من بگ شهیواقعاا نم یول



 :میگویخنده م با

 یفهمیتحمل کن تا شب م شه،یمحترم نم ینه آقا -

 خداحافظ. گهید

 فرق ندارد و یسرسوزن میپسر برا ایدختر باشد  نکهیا

 .دیایب ایسالم و صالح به دن خواهمیم فقط

 انکار کنم. توانمیرا نم نیو ا ده امز هیجان اما

 تخت دراز یرو روم،یو داخل م شودیم نوبتم

 .شومیم رهیخ توریدر مان رشیو به تصو کشمیم

 :دیگویم دکتر

 !ستهینمیجا وا هیماشاال،  طونهیش -

 و بعد رو به من کندیتالش م یدکتر کم زنم،یم لبخند

 :دیگویم

 و حیصح یدختر کوچولو هی زم،یمبارک باشه عز -

 .یدار سالم

 از سر ینفس گرید یو بار افتدیهم م یرو میچشمها

 انیم ییدختر کوچولو نکهیو دلم از ا کشمیم یآسودگ

 .رودیدر حال جان گرفتن است غنج م جانم

 :میگویو م کنمیبه فروشنده م رو



 یبادکنک رو پر از زر ورقها نیلطفاا داخل ا -

 .دیبکن یصورت

 .دهدیجوان با لبخند سر تکان م دختر

 که رضاستیعل دیس خورد،یزنگ م امیگوش

 :پرسدیم

 یخوایبار بپرسم واقعاا نم نیآخر یزنگ زدم برا -

 !ه؟یچ تشیجنس یبگ بهم

 :دهمیو جواب م خندمیم

 ؟یداره عل یمگه برات فرق زم،یسالمه عز -

 :دیگویم

 نداره فقط دوست دارم یخب الحمدهلل، اما نه برام فرق-

 .ده امذوق ز ه،یچ بدونم

 و تماس را قطع کنمیم یتمام خداحافظ یبا بدجنس اما

 .کنمیم

 و رمیگیسمت خانه در حرکتم، با مامان تماس م یوقت

 :میگویم

 هروقت از یخونه مامان، گفت رمیمن دارم م -

 کمکم. یایبرگشتم زنگ بزنم که ب یسونوگراف



 :پرسدیهم م مامان

 معلوم شد؟ تشیبچه حالش خوبه؟ جنس -

 :دهمیو جواب م خندمیم

 .دیازم نپرس یه گه،ید دیفهمیم یشب همگ -

 :دیگویو م کندیغر م غر

 نداره. یبیآخه دختر من؟ اما باشه ع هیاداها چ نیا -

 یزن ؟یدختر تو چرا خودتو تو زحمت انداخت یراست

 یداره، مهمون کیکوچ بچه ی هیحاملهست و  که

 که. رهیگینم

 :میگویم

 .میدور هم باش خواستمیم ره،یداره م رجیآخه ا -

 خونه یسمت  رمیو م افتمیباشه پس من االن راه م -

 .شما

 و اهیمن دست به س دهندیو حاج خانم اجازه نم مامان

 بزنم. دیسف

 وهیم کنند،یخانه را مرتب م کنند،یرا آماده م غذاها

 و بابا و رجیو غروب است که ا ندیشویرا م ها

 و دیسبعد از آنها هم حاج  یو کم رسندیم لهراسب



 .ندیآیبه خانه م رضایدعلیس

 دیکه س زمیبر یبه آشپزخانه بروم و چا خواهمیم

 :دیگو یو م شودیمانعم م رضایعل

 .ارمینه خودم م -

 و نیزم انهیکه معلق م یاهیبه آن بادکنک س لهراسب

 :دیگویو م کندیمانده اشاره م هوا

 .دیرو بترکون نیواال، قبلش ا میخواینم ییچا -

 :میگویو م خندمیم

 بعد از شام یاون باشه برا گهینه د -

 :ندیگویصدا همه با هم م کی که

 بابا! یا -

 منتظرشان نیاز ا شیب شودینم گرید خندم،یم

 .بگذارم

 و آوردیم رونیرا ب لشیموبا یگوش لهراسب

 :دیگویم

 مینیبادکنک رو ما بب نیبترکون ا دجان،یبرو س ایب -

 .یصورت ای هیتوش آب باالخره

 هم در آغوش یمهد ستم،یایم رضایعل دیس کنار



 سوزن رضایدعلیس کند،یمشتاق بادکنک نگاه م پدرش

 از آن یصورت یزند و زر ورقها یبه بادکنک م را

 .شوندیو در هوا پراکنده م زدیریم رونیب

 رضایدعلیو س ندیگویم کیتبر زنند،یدست م همه

 :دیگویو م کندینگاهم م پرمحبت

 یتو ادیمثل تو ب گهید رشته یف هیقراره  جانم انیلیل -

 .مونیزندگ

 خانوم قشنگم. یمرس

 ای کشمیخجالت م هیدارد که مقابل بق یتیچه اهم گرید

 رم؟یگیگر م ه شانرینگاه خ از

 و پر کنمیم یاست که من احساس خوشبخت نیا مهم

 :میگویو م کنمینگاهش م عشق

 .یبچه هامون یکه تو بابا کنمیخدا رو شکر م -

 .یهست یکه انقدر پدر خوب یمرس

 دوستت دارم. یلیخ

* 

 ودب خواسته ده،یپر رجیا یمایکه هواپ ستیساعت چند

 یگفته بود خداحافظ. میکداممان به فرودگاه نرو چیه که



 .کندیم تشیاذ

 طبقه یو به  کنمیرا بغل م یگرفته است، مهد دلم

 .رومیم نییپا

 .خوردیکه تلفن زنگ م ته امحاج خانم نشس کنار

 که خواهرش شومیمتوجه م دهد،یرا جواب م یگوش

 .است

 و بعد متوجه کنندیم یاحوالپرس گریکدیبا  یکم

 که در حال صحبت کردن با نگار است. شومیم

 :دیگویم

 .یچند لحظه گوش نجاست،یآره ا -

 :دیگویو م کندیکه دارد به من نگاه م نمیبیم

 باهات حرف بزنه. خوادیجان، نگار م انیلیل -

 اتفاق افتاده یاز ماجراها یزیخانم هنوز هم چ حاج

 .داندینم

 یزیبا او حرف بزنم اما خب، راه گر خواهمینم

 .ندارم

 سمت تلفن امیباطن لیم رغمیعل ستم،یایم ناچار

 و آن را به گوشم رمیگیرا از دستش م یگوش روم،یم



 .چسبانمیم

 :میگویم آرام

 الو؟ -

 تا جوابم را بدهد. کشدیطول م یکم

 :دیگویخفه م ییصدا با

 .انیلیسالم ل -

 :دهمیم جواب

 سالم. -

 :دیگویم

 با خودم فکر یلیخ نکهیبگم، با ا یچ دیبا دونمینم -

 بودم اما االن انگار مغزم قفله. کرده

 ، ساعت 

 :دهدیکوتاه ادامه م یاز مکث پس

 ازت دارم. یخواهش هیراستش فقط  -

 :دهمیجواب م نیسرسنگ

 د؟ییبفرما -

 :دیگویم



 که باهات کردم، یبابت کار ؟یمن رو ببخش شهیم -

 کردم. اشتباه

 که اشتباه کردم و اون اشتباه هم باعث کنمیم اعتراف

 با یلیبشم، خ تیاذ یلیچند ماه خ نیا یکه تو شده

 کار نیباعث انجام ا یچ دونمیفکر کردم، نم خودم

 یحس هی دیعزادار خواهرم بودم و شا شد،

 سخت است. شیانگار اعتراف برا کند،یم مکث

 حس حسادت باعثش شد. ،یحس بد هی -

 .یکه من رو ببخش خوامیم

 که بتوانم انقدر ستمیسخت است، من خدا ن میبرا بخشش

 که دارم را فراموش کنم. ینهایباشم و بتوانم ک بخشنده

 شده بود و میکه باعث تشنج اعصاب برا یاتفاقات

 .ده بودبه جهنم کر لیرا تبد مانیزندگ

 کند،ی، حاج خانم کنجکاو نگاهم مده امکر سکوت

 کردن با یدارد خودش را مشغول باز یسع اگرچه

 .نجاستینشان بدهد اما حواسش ا یمهد

 :دیگویدوباره م نگار

 انیلیالو ل -



 :زنمیم لب

 پشت خطم. -

 :دیگویم

 ؟یحاللم کن یتونیم -

 نه، من آنقدر ها هم میقاطع و محکم بگو خواهمیم

 یمن آنقدر ها هم روح بلند مرتبها ستم،ین بخشنده

 نیکه بتوانم تو را ببخشم اما درست در هم ندارم

 !کنمیحرکت دخترکم را احساس م نیاول لحظه،

 انگار. گذارمیشکمم م یو دست رو بندمیم چشم

 به خاطر من قلبت را صاف کن. د،یبگو خواهدیم

 شود و به ادآوری میوجودش را برا خواهدیم انگار

 کنم که حق با دختر کوچکم است. یفکر م نیا

 :زنمیلب م آرام

 نهیمسئله ا یول کنمینگار، آره، حاللت م بخشمتیم -

 نه؟ ای یخودت رو ببخش یتونیتو هم م که

 لرزان ییو با صدا کندیم هیکه انگار گر فهممیم

 :دیگویم

 یگفته اگر کار یزیمامانم رو هم ببخش، اگر چ -



 بوده. دهیمادر داغد هی نکهیا یبذار پا کرده

 که باعث رنجش و میکرد ییما کارها دونمیم

 از دستم ناراحت خوامیشد اما االن نم انیناراحت

 .یباش

 :زنمیو لب م گذارمیشکمم م یرو دست

 .دمیبخش -

****** 

 نیبه سرعت برق و باد، اگرچه ا گذرند،یم روزها

 از آن راحت یروز چیماه سخت گذشته و ه چند

 .یو باردار یخانهدار ،یدانشگاه، بچهدار نبوده،

 دوست یکه از شدت حالت تهوع و خستگ ییروزها

 تکان بخورم اما مجبور بودم به محکم میاز جا نداشتم

 .ده امیرا به جان خر شیهایبه مادر بودن و سخت بودن،

 ایتمام دن اندازه یبه  میبرا رضایدعلیس یهمراه

 است. ارزشمند

 و با لبخند ده اممان وارید یرو میبه تقو رهیخ حاال،

 .کنمیم نگاهش

 :دیگویو م دیآیپشت سرم م رضایدعلیس



 فردا کوچولومون تو یامروز هم که خط بزن -

 .بغلمونه

 خیتار یو رو ردیگیخودش خودکار را از دستم م و

 کشدیم ضربدر

 یبرا م،یزنیرا هنوز کوچولو صدا م دخترمان

 .میدهایاسمش به اتفاق نظر نرس انتخاب

 ، ساعت 

 .انایمهنا دوست دارد و من ل او

 گوشه یکه  ده اشبه ساک کوچک آماده ش یاشارها

 :میگویو م کنمیاست م اتاق

 یتا اون لباسها کنمیم یدارم لحظه شمار -

 .نمیتنش بب یرو تو کوچولوش

 :دیگویو م خنددیم

 که کنمیم یفدات بشم، من لحظه شمار الهی -

 .رونیب دیایو سالم از اتاق عمل ب حیصح هردوتون

 و لبهام بخوابه. ینیمنتظرم ورم ب داایو البته شد -

 خانوم. یماه یورهمه جتو  -



 غش و ضعف کنم. شیمن حق دارم که بخواهم برا و

 سخت است و کمرم به می، راه رفتن براده امش نیسنگ

 درد گرفته. شدت

 نیریشکم اگرچه ش نیبا ا دنیو خواب ستادنیو ا نشستن

 اما درست به همان اندازه، عذابآور است! است،

 داندیلحظه آرام و قرار ندارد، انگار م کی دخترکمان

 رونیب گریاست کمتر از ده دوازده ساعت د قرار

 .دیایب

 :میگویو م رمیگیبا دکتر تماس م گرید بار

 درسته گه؟یباشم د مارستانیمن فردا ساعت هفت ب -

 دکتر؟ خانوم

 :دیگویم

 .نمتیبیم. یحواست باشه که ناشتا باش زم،یآره عز -

 که رومیم یو به اتاق مهد کنمیرا قطع م یگوش

 .دهیتخت خواب یرو

 .کنمیصورت مانند ماهش نگاه م به

 پسرم. شودیم یخودش مرد یکم دارد برا کم

 و شومیخم م یبه سخت گذارم،یشکمم م یرو دست



 .بوسمیرا م نیششایپ

 زده به چهارچوب هیتک نه،یدست به س رضایعل دیس

 :دیگویو م کندینگاهم م در،

 نکن خب. زدلم،یخم شدن برات سخته عز -

 :چرخمیم سمتش

 نبوسمش و بخوابم. تونمینم -

 .کندیسمتم دراز م دست

 هم مثل داداشش یفسقل نیا دیبخواب، شا میبر ایب -

 برامون بشه آرزو. دنیو تا چند ماه شب خواب باشه

 شکمم که از حرکاتش باال و یدست رو زنمیم لبخند

 :میگویو م کشمیم شودیم نییپا

 داشتنشون ینیریبه ش ی هاشنداره، سخت یبیع -

 .ارزهیم

 چند ماه گذشته، با نیکه در ا ییتمام شب ها مثل

 .خواندیشعر م شیو برا زندیحرف م دخترمان

 پلک هم بر هم یحت د،یآیبه چشمانم نم خواب

 .امته نگذاش

 و او همراه با حاج میسپاریرابه حاج خانم م یمهد



 .کنندیقرآن رد م ریمن را از ز دیس

 :دیگویخانم م حاج

 موندمیم ومدمینبود، خودم م شمیپ یبه خدا اگر مهد -

 بچه هم نیاما خوب ا مادر،

 :میگویحرفش م انیم

 گهید. محبتتون بشم، مامانم هست یفدا الهینه من  -

 .دیباش یمراقب مهد شما

دور  یاسکناس دیس حاج و میکنیم یخداحافظ گریکدیاز 

 :دیگویو م چرخاندیسرم م

 خودت و دختر گلت باباجان. قه یهم صد نیا -

 به سالمت. دیبر

 و حاج خانم پشت سرمان آب میشو یم نیماش سوار

 .زدیریم

 و میتا مامان را سوار کن میرویم امیپدر خانه ی سمت

 .میبرو مارستانیب به

 .کنمیم یهم با بابا و لهراسب روبوس آنجا

 :دیگویم لهراسب

 ام؟یاالن ب خوادیم-



 :دهدیجواب م رضایدعلیس

 یمجبور دن،یهم بخش زنان که راهت نم یایآخه ب -

 .یمحوطه بمون یتو

 .ایهمون ساعت مالقات ب یایب یخوایم

 :دیگویم بابا

 .میایآره هردومون م -

 .نمیبیپدرم م یرا در چشمها یقیعم یخوشحال امروز

 :دیگویو م کشدیسرم م یرو یدست

 .ادیم ایبه دن یانشاهلل دخترت به سالمت-

 شد؟ یاسمش چ باالخره

 :مییگویهمزمان م رضایعل دیو س من

 انایل -

 مهنا-

 :دیگویو مامان م خنددیم کنم،یچپ نگاهش م چپ

 نشه. رید میبر -

 کنم، شش صبح را نشان ینگاه به ساعت م من

 .دهدیم

 حرکت مارستانیو سمت ب میشویم نیماش سوار



 .میکنیم

 ، ساعت 

 من شودیم رشیپذ نیسزار یکه برا یضیمر نیاول

 .هستم

 .دیآیبه کمکم م یو پرستار شومیم یاتاق وارد

 را به دستم وکتیآنژ کنم،یم ضیرا تعو میها لباس

 .کندیوصل م میو سوند را برا زده

 یهوشیاز او، متخصص ب شیو پ مانمیدکتر م منتظر

 کیبا  یو بعد از آن، خانم دیآیم شمیمشاوره پ یبرا

 :دیگویم ییو با خوشرو دیآیم لچریو

 سمت اتاق عمل. میبر دیبا گهید زم،یعز نیبش -

 :میگویم

 .امیخودم ب تونمیاما من حالم خوبه، م -

 .خنددیم

 کم ناز و ادا داشته باش دختر. هی گه،ید ینیبش دیبا -

 .میببر ینجوریا دیزائو رو با یمامانها همه

 رونیو از اتاق ب نمینشیم لچریو یو رو خندمیم



 .میرویم

 :دیگویو م دیآیفوراا سمتم م رضایعل دیس

 ؟یدرد ندار زم؟یعز یخوب -

 .کنمیتعجب نگاهش م پر

 ستیمن که قرار ن ؟ی جانعل یچ ینه درد برا -

 فعالا خوبم. گه،ید نهیکنم، سزار مانیزا یعیطب

 :دیگویم مامان

 خدا. یدلشوره داره بنده -

 :زنمیم شانیبه صورتها نانبخشیاطم یلبخند

 راحت. التونیخوبه، خ یلینه حالم خ -

 دیبعد س کنند،یم امیپشت در اتاق عمل همراه تا

 :دیگویم رضایعل

 منتظرتم. نجایهم -

 :دیگویو م کندیرا در دستش مچاله م حشیتسب مامان

 دخترم. رونیب یایسالمت ببه  -

 حالم خوب است، آنقدر خوب هستم که ترس و واقعاا

 از اتاق عمل داشتم را فراموش شهیکه هم ییایفوب

 از آن سوزن یهستم که حت یآنقدر پرانرژ کنم،یم



 که قرار است در کمرم فرو برود هم یحسیب

 .ترسمینم

 خوابانند و یتخت م یو من را رو شومیم حسیب

 .کشندیصورتم م یرا جلو یپردها

 لحظات عمرم نینتریریلحظات که مطمئنم ش نیا

 .گذردیبه سرعت م هستند،

 یو وقت خوانمیم یالکرس تیو آ ته امرا بس میچشمها

 .شنومیکودکم را م هیگر یکه صدا کنمیباز م چشم

 رهیخ. کنمینگاهش م زم،یریو اشک م زنمیم لبخند

 زانیجسم کوچک که هنوز بند نافش از آن آو نیا به

 .ده اممان است

 .ردیمیهزار بار م یبرا دلم

 سرش یرو شیه هایگر یاتاق عمل را با صدا دخترم

 .گذاشته

 و بعد کنندیم یچیو بند نافش را ق کنندیم زشیتم

 .آورندشیم سمت

 یدوستش دارم، نه ذرها یمهد اندازه یبه  درست

 کمتر



 یسالمت یبعد از شکرگزار نیو ا شتریب ینه ذرها و

 که خدا را بابتش شکر و ستیزیچ نیاول دخترم،

 .میگویم سپاس

 سرتاسر وجودم را فرا گرفته که بیعج یحس چنان

 .ستیقابل وصف ن زشیچ چیه

 که به ما داده. یهایخدا ممنونم بابت هد از

 امتحاناتمان را پس م،یرا گذراندها مانیهایسخت ما

 است. شاتمانیماحصل آزما نیو حاال ا میدادها

 بعد، به بخش یو کم شومیمنتقل م یکاوریر به

 .برندمیم

 و به ستادهیدرست پشت در اتاق عمل ا رضایعل دیس

 سیخ شیچشمها ،میگیردخارج شدنم دستم را  محض

 :دیگویو م شودیم

 خانومم. یمرس زدلم،یعز یمرس مش،یدیآوردن د -

 و کندیرا پاک م شیو اشکها دیآیهم جلو م مامان

 .بوسدیرا م صورتم

 و درد ذره ذره شروع شده. ده امش حالیب

 یم یپرستار ده امبعد که به اتاق انتقال داده ش یقیدقا



 را که مخصوص اتاق عمل بوده را از ییو لباسها دیآ

 .آوردیدر م تنم

 .رودیو م کندیرا تنم م گرید یلباس

 :میگویو م کنمیانتظار به در نگاه م چشم

 ارنش؟یپس چرا نم -

 :دیگویم مامان

 بخش. ارنشیست، االن م هم گرسنه یلیاتفاقاا خ -

 و دادنیکار انجام م یسر هیبود، داشتن  نوزادان

 .کردنیم نه اشیمعا

 را رها ده امز خیهم دست  هیثان کی رضایعل دیس

 ازمندیلحظات چهقدر ن نیکه در ا داندیو خدا م کندینم

 هستم. حضورش

 .آورندیدخترمان را م باالخره

 برادرش یچشمها هیشب بیعج شیکه چشم ها یدختر

 صورتش به من رفته. یاجزا بقیه یاما  است

 از ته دل خدا را شکر گرید یو بار زنمیم لبخند

 .کنمیم

 کنم و یو من عاجزانه به مامان نگاه م کندیم هیگر



 :میگویم

 بدم. ریبهش ش ستمیمن بلد ن -

 :دیگویو م خنددیم مامان

 .کنمیخودم کمکت م -

 :دیگویو م زندیچند تقه به در م پرستار

 نجایمامانبزرگ خوشگل، اگر شما سختته من ا-

 دادن رو به مامانمون آموزش بدم. ریتا ش اومدم

 :دیگویو م رودیکنار م یبت لبخند مامان

 .دییبفرما کنمیبده دخترم، خواهش م رتیآره خدا خ -

 میبشنو رضایعل دیکه فقط من و س یآرام طور و

 :دیگویم

 رم،یو بگشماره اشکاش برم  ه،یماشاال چه دختر خوب -

 لهراسب. یبرا میحرف بزن ده اشخانوا با

 .خنددیم رضایعل دیس

 عروس؟ ایخانوم،  ایخونه لع ینوه ببر یشما اومد -

 :دیگویدنداننما م یبا لبخند مامان

 هردوش! دیشا ؟یدیخدا رو چه د -

 و دختر قشنگم را از دست مامان دیآیم پرستار



 هیصدا گر کیطفلکم آرام و قرار ندارد و  رد،یگیم

 رهیخ رضایعل دیلحظات، س نیو در تمام ا کندیم

 قربان رلبیکه ز نمیبیو م کندیرا نگاه م هردومان

 .رودیم صدقه مان

 لطفاا دیداشت یهستم، کار یمن رجب یخانم وثوق -

 .دیتخت رو بزن یباال زنگ

 .رودیم رونیو ب میکنیم تشکر

 و حاج دیبعد، بابا و لهراسب به همراه حاج س یساعات

 و دستهگل، به مالقاتم وهیبا کمپوت و آبم یو مهد خانم

 .ندیآیم

 و نشیریو با زبان ش دهدیرا به دستم م یگل یمهد

 :دیگویم شومیکه فقط خودم متوجه آن م یلحن

 .دمیُدل خل ینیباَل ماما و ن -

 .زندیو قهقهه م کشدیم غیکه ج بوسمشیم آنقدر

 دخترمان قه یو مادربزرگها، قربان صد پدربزرگها

 .روندیم

 حاج خانم معتقد است که او د،یگویم یزیکس چ هر

 :دیگویمن است اما لهراسب م هیشب



 رو کوچولو کردن رضایدعلیدا که انگار سبه خ -

 تخت. نیا یرو گذاشتن

 .ردیگیم ده امخن هشیتشب از

 :دیگویخانم م حاج

 خاله هم زنگ زد گفت به تو و ی جانعل یراست -

 بگم. کیتبر انیلیل

 .میکنیتشکر م هردو

 و دخترمان ردیگیتماس م یریتصو رجیبا ا لهراسب

 :دیگویو م ندیبیم را

 چلوندن اون مورچه هم یبرا نجا،یا دیایاگر شما ن -

 .امیخودم م گهیشده، چند ماه د که

 و بگو و ستادهاندیکه دو تا دور تختم ا ده امخانوا به

 .کنمیباال رفته، نگاه م خندشان

 و من ندیگویم کیتبر گریبه همد خورندیم ینیریش

 یو دستها شومیم یسرشار از خوش گرید یبار

 .دهمیفشار م میرا گرم در دستها رضایدعلیس

 سادات پنجاه روزه شده. انایل

 ثبت احوال ره یبه ادا رضایعل دیروزه بود که س دو



 از رفتنش، با خنده گفت: شیو البته پ رفت

 .ذارمهایمن اسمش رو همون مهنا م -

 شده، نگاهش دهیورچ ییاست که با لبها ادمی خوب

 مطمئن بودم که کار خودش را انجام باایو تقر کردم

 با بحث کردن اعصاب خودم را خواستمیاما نم دهدیم

 را تلخ کنم. رمیکنم و به قول مامان ش خرد

 ندارد اسمش به اسم یبیرا قانع کردم و گفتم ع خودم

 .دیآیم یمهد

 که دمیبرگشت و شناسنامه را به دستم داد و د یوقت

 به جمع خانوادهمان اضافه شده، انیسادات موسو انایل

 توجه به یمات و مبهوت و خوشحال شدم که ب انقدر

 گفتم: مامان و حاج خانم  حضور

 .نهوویعاشقتم د -

 یکم خورد،یاز کنارم تکان نم یاول مهد یروزها

 حواسش به او یکس شدیو تا متوجه م کردیم حسادت

 و بعد با همان فشردیرا م انایل یپا ایدست و  ست،ین

 :گفتیم نشیریش زبان

 تَرد. هیاوچولو گل ینین -



و  شودیداخل اتاق م رضایعل دیبه خواب رفته، س انایل

 :پرسدیم

 ؟یرو برداشت انایل لیدلم وسا زیعز -

 جا نمونده؟ یزیچ

 :میگویم

 رو جمع کردم. ینه همه چ -

 و من گذاردیرا کنار در م میکه آماده کردها یچمدان دو

 است نگاه یپاتخت یکه رو مانیطهایذوق به بل با

 .کنمیم

 :دیگویم

 میتونستیم کن،یهردوشون کوچ که،یهنوز بچه کوچ -

 بزرگتر بشن و بعد م،یصبر کن گهیکم د هی

 :زنمیو لب م پرمیصحبتش م انیمن م اما

 م،یفرصت بر نیتو اول میجانم، گفت رضاینذره عل -

 هم نیخب ا ادیب اینبه دو سالم  حیدخترمون صح میگفت

 فرصت. نیاول

 :میگویم

 یبابا نیحاال نگهش دار تا لباسهام رو بپوشم بهتر -



 .ایدن

 یبه چادر عرب ینگاه تیو در نها شومیم آماده

 که قرار بود در چمدان بگذارمش اما هنوز یمشک

 .اندازمیاست م یچوب لباس یرو

 به خودم ینگاه نهیو در آ کنمیرا هم سرم م آن

 .اندازمیم

 مات شده نگاهم یلحظات رضایعل دیو س رومیم رونیب

 .کندیم

 کنمیرا بغل م انایو من هم ل بردیم نییرا پا چمدانها

 نییپا ه هاو آرام از پل رمیگیرا م یدست کهد و

 .میرویم

 و حاج خانم تهران را به دیکه حاج س ستیساعت کی

 ترک کردهاند و ما رضایدعلیس خاله ی خانه ی مقصد

 .میکردها یخداحافظ مانیه هاظهر از خانواد هم

 بعد ما هم در یو کم ردیگیبا آژانس تماس م رضایعل

 .میافتیو به سمت فرودگاه به راه م مینینشیم نیماش

 یو جز برا ستینوزاد آرام و مظلوم ده،یخواب انایل

 .کندینم هیگر ادیخوردن ز ریش



 برخالف برادرش است. درست

 کنارم نشسته و ،یپشت یصندل یهک رو یمهد

 داده. هیرا به من تک سرش

 :دیگویو م چرخدیسمتم م رضایدعلیس

 خودم. شیجلو، پ یذاشتیرو م یکاش مهد -

 خودم باشه بهتره. شینه پ اندازم،یباال م سر

 کند. دایباز حسادتش بروز پ خواهمینم

 باشند. گریکدیحاال، پشت  نیاز هم خواهمیم

 انگار هر چه کنم،یصورت هردوشان نگاه م به

 و دلم شودیم یمهد هیشب شتریب انایل گذرد،یم شتریب

 .رودیضعف م شانیبرا

 مطمئنم. خوانمیو نرگس م ررضایام یبرا یفاتحها

 نبوده. ریتاثیما ب یزندگ یآنها هم برا ریخ یدعا

 دارد و بعد ریتأخ یپروازمان کم م،یرسیفرودگاه م به

 .میشویم مایهواپ سوار

* 

 غرق در یمهد میگذاریرا در هتل م مانیها چمدان

 و ردیگیاو را بغل م رضایعل دیاست، س خواب



 :دیگویم

 استراحت هکمی ارت،یز یبرا میاگر سختته االن بر -

 م؟یبکن

 .اندازمیباال م سر

 که نماز میاذان صبحه، بر کینزد ستم،یمن خسته ن -

 .میرو بخون صبح

 :دیگویم

 .میباشه پس بر -

 .میرویم ادهیتمام راه را پ م،یافتیم راه

 انایرا در آغوش دارد و من ل یکه او او مهد یحال در

 . را

 !نیالحرم نیبود، ب نجایمقصدمان هم م،یرسیم

 انیو نگاهم م دهمیرا سخت در آغوش فشار م دخترم

 صورت یرو میو اشک ها شودیم جا به جاگنبد  دو

 .چکدیم انایل

 که با یکنم درحال یرا نگاه م رضایدعلیو س گردمیبرم

 را گرشیرا در آغوش دارد، دست د یدست مهد کی

 .کندیحلقه م شانه ام دور



 و هر دو آرام زمزمهوار ستیاو هم باران یچشمها

 :مییگویم

 یو عل نیبن الحس یعل یو عل نیالحس یالسالم عل -

 .نیاصحاب الحس یو عل نیالحس اوالد

 :پرسدیشده و خوابالود م داریب یمهد

 تُجاس؟ جایا -

 :زنمیم پچ

 بهشت. ،یبهشته مامان -

 :کندیزمزمه م یپر بغض و شاد رضایعل دیس

 الحمدهلل. الهیشکر،  الهی -

 :میگو یلب م ریز من

 .نجایبود درست هم نجایمقصد هم -
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