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. دیبخش  یبه جانم م یطراوت خاص  شهیرا دوست داشتم. مثل هم یگرم بهار ی هوا
را   نیزده و ماش ی لبخند ال ینام ل دنیخورد. با د  یبودم که تلفنم زنگ م  یمشغول رانندگ 

 دارم.  ینگه م یکنار

 سالم خانوم خانوما... -

 .گذارمی ام م یروسر ی ام را رو  ی دود نکیع

 ازت نبود چند وقته..  یدخمل؟ خبر  ی. چطور کمیسالم عل-

 منور شود.. می با یز به جمال دگانت ی . احتماال امروز دمیتازه برگشت-

 .خندمیم

 ؟ یی بله اون که صد در صد. کجا-



 داده!!!  بیتوپ ترت یمهمون کی امشب بابا به مناسبت برگشتمون  -

 رود.  یام به هوا م قهقهه

 !!! ی!!! بابات!!! سرهنگ مرزانیتوپشم. فکر کن ک  کهیفقط عاشق اون ت-

 خندد. یوار م یلوت ال یل

 امشب. بابا رفته خارج باد به کلش خورده..  هیوضع  کیجونم. اصال  گهیآره د-

 دهم.  یتکان م یسر

 .. مارستانیبرم ب دی با  ریوقتمو نگ  ادیتوپتووون! ز یتو مهمون نمتیبی امشب م ال یباشه ل-

 ..یزنیاز خداتم باشه با من حرف م-

 .خندمیم

 زودتر برسم.. دیعمل دارم. با گهید  کساعتی  یاون که بله ول-

 ؟ یندار  یباشه بابا. کار-

 . بوس خدانگهدار! زمیوقت کارت ندارم عز  چیه-
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  کمیبلند شده و نزد یصندل ی از رو  ی ا دهی کمر خم رمردیپ م،یآ  یم رونی اتاق عمل که ب از
 . دی آ یم

 سالم خانوم دکتر.. -

 آورم. یرا در م دستکشم

 ...دییسالم. بفرما -

 کند. یرا باز و بسته م  سشیخ ی . چشم هاکشدیم یقیعم نفس

 هست؟  ی دی عمل همسرم چطور بود خانم دکتر؟ ام-

نشان چه بود؟ مگر محبت و دوست   شیچشم ها یسیخ نی. ازنم ی م یکمرنگ لبخند
 داشتن نبود؟ 

 رو تنها بزارن..   یمهربون نیهمسر به ا  شهیخانمتون؟ بله که خوبن. مگه م-

 .بردیرا رو به آسمان م شیها  دست

 با خودت.. شمیشکرت. بق ای خدا-

 شوم. ینافاطمه م رمردیکهنه پ ی لباس ها دنی . با دگزمیم لب

 آقا.. دی ببخش-

 بله خانم دکتر..-

 درسته؟   د؟ی پرداخت کرد مارستانوی ب نهیشما هز-



 اندازد. یم نییرا پا  سرش

. خداروشکر تونستم از  یبتیبا چه مص یکردن خانم دکتر. ول یکه عمل نم میکرد  یاگر نم-
 صاحب کارم قرض کنم..

 خورم!  ی غبطه م مانشیکرد! به ا یشکر م هنوز

 .ستدیبا  ادیتواند ز یکردم نم یم  احساس

 به اتاقم..   دی ای لطفا همراهم ب-

 کنم.  یدعوت به نشستنش م میشو   یاتاقم که م وارد

 د؟ ینک  یسن هنوز کار م نی مگه تو ا-

 کارگرم خانم. کارگر ساختمون...-

 .کشمی م یدهم و آه یتکان م یسر

 خداقوتتون حاج آقا -

 دهم. یو به دستش م   سمی نو  یآورم و شماره تلفنم را م  یم رونیب  می از کشو  ینت برگه

سراغ دارم که فکر   یکار کی. د یر یبا بنده تماس بگ  ی. لطفا فردا عصردی ر یشماره رو بگ ن یا-
 کنم براتون مناسب باشه.. یم

 درخشند.  یفروغش م یب ی چشمها

 هست؟  یخانم دکتر؟ چه کار دی گیراست م-

  یزندگ  ی خوبم داره برا  تی سوئ کی به نگهبان و باغبان داره.   ازیباغ هست ن کی راستش -
 کنم انشاءاهلل؟  فشیکه براتون رد د یندار  یبا تمام امکانات. اگر مشکل

 . دی بگو یزیتوانست چ ینم رمردیپ



 آقا؟ -

.  مهیکر ی لی. خمهیخدا کر  دیبگم. باور کن یچ دونمی خانم دکتر..راستـ..تش نم دیببـ..خش-
 قسمش دادم کمکم کنه! ش یامروز صبح به مهد نیامروز صبح هم نیهم

 . زنمیم لبخند

ن پرداخت  عمل رو هم روز قرارداد باهاتو نهی. در ضمن هزستین یبودن خدا شک می در کر-
 کنم. به عنوان مزدتون!  یم

 شوند. یچشمانش تر م دوباره

 بگم.. یچ دونمینم د یبگم خانم دکتر. باور کن  یچ دونمینم-

 . گذارمی م زیم ی را رو میزده و دست ها لبخند

 ! دیبرام دعا کن-

 شود.  یبلند م شیجا از

 ..یدختر نی همچ تی پدر و مادرتون رو بده با ترب ریکمتون نکنه. خدا خ یخدا از بزرگ -

 . ستمیا یم

 ! دی . خوش امددیلطف دار-

خودم بهت قول دادم تا  ا،ی کنم. خدا یرود با لبخند رو به آسمان م ی م رمردیکه پ نیهم
 بنده هات باشم. شکرت!  ازیبتونم واسطه رفع ن
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 .دی آ ی. مامان به اتاقم م کشمیم م یالب ه ی رو  یو رژ کمرنگ ستمیا  ی م نهییآ ی به رو رو

 سارا؟  یر یکجا م-

 کنم. یام را سرم م  یروسر

 ... ال یخونه ل رمیم-

 .ندینش ی تختم م ی رو

 مگه برگشتن؟ -

 اره تازه برگشتن! -

 سالم برسون بهش..-

 ..یفتیاما گفتم شما ش ی ایاصرار کرد شما هم ب-

 دهد.  یتکان م یسر

 بمون..  ال یل ش ی برم. شب خونه تنها نمون. همونجا پ  دیبا  گهید  کمیآره -

 دارم.  یام را برم  یدست فیک 



 کردم پس؟  یم  کاری چندوقته چ نی مامان مگه بچم؟ ا -

 رود.  یم رونیاتاق ب از

 بگم. همش نگرانتم... یواال چ-

 .دارمی را برم ن ی ماش چیی روم و سو یم نیی پله ها پا از

 ؟ ی باهام ندار ی. کاررمی من دارم م-

 سارا.. گمینه به سالمت..م-

 .گردمیبرم

 هوم...-

 ؟ یدار ی رنگت برنم رهیت ی چرا دست از لباسا -

 شوم.   یم رهی خ میبه لباس ها  متعجب

 رنگ؟  رهیت یگی م یمامان شما به رنگ طوس-

 گن؟ یم یپس بهش چ-

 . زنمیم چشمک 

 ... ن یسنگ گنی بهش م-

 دهد.  یتکان م یسر

 ذهنت خطور نکنه نشد.. ی تو امرزتیخداب ی کردم افکار بابا یسع  یهرچ-

 .خندمیم

 ؟ یبا دکلته زرد برم مهمون ینکنه انتظار دار هیچ-



 مهمونا کم از دکلتم ندارن.. هیواال بق-

طول   یساعت مین ال یبرسم خانه ل ی. تا وقتزنمیم رون ی کرده و از خانه ب  یخنده خداحافظ با
  یو محکم درآغوشم م  کشدیم  یغیج دنمیبا د ال یشوم ل یم. وارد اپارتمانشان که کشدیم
 بوسمش.. یدهم و م ی. با لبخند فشارش مردیگ

 ذره شده بود مامان بزرگ.. کی دلم برات -

 .خندمیم

 کوچولو؟   ین ین یتو چطور-

 شوم.   یم ره یرنگش خ یکت و شلوار کاربن  به

 بزاره.. ریتاث ثتیافکار خب ی غرب نتونسته رو نم یب یم-

 . زندیم چشمک 

 خانواده نشسته.. نجایمطمئن باش گذاشته. ا-

به    شیبابا ی جرئت داشت جلو ال یگفت. مگر ل یکند. راست م یم شیبه مامان و بابا  اشاره
کند.  یو دستش را دراز م دی آ  یم کم ینزد ال یبرادر ل ن یقول مامان دکلته زرد رنگ بپوشد. ام

کنم.  یم یهم سالم و احوال پرس ال یدهم و با پدر و مادر ل یبا لبخند بهش دست م
 یم ال یکنم، کنار ل یعوض م یرنگ، همراه شلوار راسته طوس  ی ریش زیم را که با شو  میمانتو 

 کند.  یبلندم اشاره م یمشک ی . با ذوق به موهانمینش

 .. یلــــــــیخ-

 .خندمیم

 ه؟ یچ-

 همه موهات بلند شده..  نیا دمت ی ماهه ند  ک یخوبه  -



 . کشدی مش کرده کوتاهش دست م ی موها به

 مال من هنوز جوونه هم نزده.. -

 کنم. یچشم نازک م  پشت

 خاص باشه...  دی ژن با-

با  ال یکند. ل یبزرگ تر ها را به تراس دعوت م ال ی اورد که عماد پسرخاله ل یمرا در م ی ادا
  لمی به موبا یتکان داده و سر یکند. با خنده سر یرود و کمکش م یم کشی خنده نزد

بود.    میکارها یبرخ ی ام نصب بود و او هم برا یداخل گوش یشبکه اجتماع کی . تنها زنمیم
از   یکی غامینداشتم. مشغول خواندن پ یمجاز ی کردن در فضا تلفبه وقت  ی ادیعالقه ز

 ود.ش یم  کمینزد غیبا ج ال یبودم که ل میهمکارها 

 ..میبترکون می خوا یم ایب-

 . زنمیکه با خنده پسش م ردیخواهد دستم را بگ یم

 که.. یدونیم-

 .ندینش  یم کمینزد نیام

 کنند.. یهمه االن دارن عشق و حال م  نیسارا. بب الیخیب-

 .برمیرا باال م  می خنده دست ها  با

 .. ارمیوسط ادا در ب  امیب مونیم نی من ع شهینم لیدل-

 . زنمیم غیکه ج کشد یرا م م یبا حرص موها  ال یل

 نکــــــــن!!!! -

  کیبه  ی د ی که چسب یکواال هست ن ی. تو عمونیم ف یادب! اصال ح یب یی تو مونیحقته. م-
 درخت!



 . میکن یاز خنده غش م نی و ام من

 عشقم.. هیباز  مونیم ی چه نخوا   ی چه بخوا-

 کنم.  یم نیبه ام رو

 ن؟ یمگه نه ام-

 اندازد. یباال م  ی شانه ا نیام

 !!!! گهیکنم راست م  یاالن که دارم بهش فکر م-

 رود. یسمت عماد م  غیآورد و با ج یمرا در م ی ادا ال یل

 .خندمیم

 کنند!!!  یم دای همو پ شهیدوتا خل هم-

به    شتریاورد که ب یادا در م لیفام   ی جوون ها هیبا بق دنی رقص نیحرص من، ح ی از رو ال یل
 برم!  یم یرقص پ نیا  یباز  مونیم

و دانه دانه داخل  داردی برم زیم ی رو ی الهای از پف یکم نیگذرد که ام یم  یساعت مین
 گذارد. یدهانش م

 ؟ ی خور یم  یزیچ-

 اندازم. یم فمیظر یبه ساعت مچ  ینگاه

 شام بخورم.. دمی م حیترج-

 .خنددیم

 سارا.. ی ا زهیپاستور  یلیخ-

 شنود.  یرا م نی ام ی شود، صدا ی م کمانیکه نزد ال یل



االن داره  ن یا شم؟یم قیرف  یی کسا ن یمن با همچ ی . فکر کردنیام  الیخیب زه؟یپاستور -
 ..هیچه اعجوبه ا   یدونی وگرنه نم کنهی مالحظه بزرگترا رو م

 کند. ینگاهم م یبا لبخند خاص  نیام

 همه سال از دستم رفته..  نیپس ا -

 شوم.  یبلند م  میتوجه به جمله منظور دارش از جا  یب

 تموم نشد شامپانزه؟  تی باز  مونیم-

 نه هنوز مونده کواال.. -

 هوا بخورم...  کمیتراس   ی رو  رمی خب پس ادامه بده جانم. من م-

پدر   یروم. سرهنگ مرزان یدهد و با لبخند به سمت تراس م یتکان م  می برا یخنده دست با
 کند. یم  با لبخند نگاهم ال یل

 کردن دخترم؟  رونیتو رو هم ب-

 .خندمیم

 ..نمیبش نجایا  امیب دی فک کنم با یهوا بخورم. ول کمی اومدم -

 کند. یبا لبخند نگاهم م ال یشود. مادر ل یهم پشت سرم وارد تراس م نیام

 ومد؟ یچرا ن زم؟ی مامانت چطوره عز -

 کنند!  دایداشتن نتونستن سعادت حضور پ  فتیکردن. امشب ش یعذرخواه یلیخ-

 ..نمشیبرم بب د یچقدر دلم براش تنگ شده حتما با ی وا-

 کنم. یسر خم م  متواضعانه

 ..دی دی سعادت م-



 خورد.  ی که کمرم به لبه تراس م دارمی عقب برم ی شود. نامحسوس قدم  یم کمینزد نیام

 ؟ ی مارستانیب ؟ی کن یم کاریاالن چ-

 .گذارمیوارم م شل بیرا داخل ج لمیموبا 

 مطب...  رمیو عصرها هم م  مارستانمیخداروشکر! آره صبح ها ب-

 شود.  یلبش کج م گوشه

 ! ی بزرگ شد یلیبودمت. خ دهیوقته ند  یلیخ-

 کنم. یاش اشاره م دهیلبخند به قامت ورز با

 ... شتریب کمیشما -

 دهم. یکوتاه م  ی کند. جواب نگاهش را با تبسم  یبا لبخند نگاهمان م ال ی. مادر لخنددیم

 خوبم..  مارستانیب ک یمنم فعال دنبال  -

 ؟ ی . خب چرا همونجا نموندال یاز ل دمیآره شن-

 . کشدی اش م قهیبه  یدست

 ...دهی اجازه نم م یرانی. رگ ا گهید یدونیم-

 .خندمیجمله طنزش م به

 بلـــه اصال از ترس جناب سرهنگ نبوده! -

 .خنددیهم م او

 م؟ یا یکالس ب کمی  می تونی بابا چرا نم ی ا-

 دهم.  یرا پشت گوش م میو دسته از موها   زنمیم لبخند



 ...الیخیب-

پا و اون   ن ی . انگار دوست نداشت برود. ازندیم شی که عماد صدا دی بگو یزیخواهد چ یم
 شود.   یعماد مجبور به رفتن م یاپیپ ی بالخره با صدا زدن ها نکهیکند تا ا  یپا م

 ..گردمیلحظه، من برم کی  دی ببخش-

  انیاندازم. مهتاب م یو نگاهم را به آسمان تار شب م کشمیم یتکان داده و پوف یسر
 یتوانست خال زندگ  یبودم خوشحال بودم اما باز هم نم نجایا نکهی. از ادیرقص یم انینیزم

دنبال   دمی عقلم را به کار انداختم فهم یداشتم. درست از وقت ی ام را پر کند. انگار گمشده ا
شد اما    یچطور پر م  دیخال با نی ا مدانمی. نیقی هستم. خال داشتم. خال عم ی گمشده ا

خسته بودم. سالهاست دنبال گمشده ام بودم. سالهاست دنبال پر کردن خال ام بودم اما 
 کردم.  یکه نمکردم  ینم شی دایپ

 . خندمیسمانه م دن ی. با د گردمیبا لبخند برم ندینش یشانه ام م ی که رو یدست

 تموم نشد؟ -

 ...یوقت پرواز نکن  کی  رمتیبگ امیگفتم ب  یغرق آسمون یلیخ دمی نبابا. د-

 .خندمیم

 کنه؟  یتو شکمت چه م ی کوچولو  ؟ی خوبم. تو چطور-

 کشد. یبه شکمش م  یدست

 . منتها کوچولو نه کوچولو ها.. می خوب-

 کنم. یذوق بغلش م با

 ؟یبگردم. دوقلو دار یاله-

 . کندیم ینچ



 سه قلو!!!! -

 . خندمیذوق م با

 جوِن من؟ دمت گرم!!-

 . جوِن تو..گهی اره د-

 . خندمیتر م بلند

 ؟ ی ریچطور راه م-

 راه برم.. دی وقتا با یخب گاه  یول نمیشی مونده. اکثرا م گهیخوبم. هنوز دو ماه د-

  ی . رومی رو  یبه داخل سالن م گریکنم و با همد  ی لبخند دستم را دور شانه اش حلقه م با
 .  کشمیبه شکمش م  یو دست  مینینش یم یمبل

 ه؟ یچ  تشونیجنس-

 پسر... کی گفتن دوتا دختر -

 کنم.  یرا مشت م دستم

 تره..  ی ارتش ما دخترا قو شهیسالم باشن. هم یاله-

 .خنددیم

همه. خب مگه   ن یا کاریچ ی خوا  یم گهیگفتم سه قلو دارم، م یسارا. به هرک  یبیواال عج-
 دست منه؟ 

 . کنمیم  یزیر اخم

.  نیخدا ی . اصال برا نی. برکت خدا نیدختر. تازه سه تا هم کمه. نعمت خدا  هیچه حرف ن یا-
که   تسی فقط. مال ما ن نیهم میکن یچه! خدا خواسته ما امانت دار  هیبه من و تو و بق

 .. مینخوا  می بخوا



 . زنمیم چشمک 

 ..اریبازم ب  ی. تازه اگه تونستیکنیخوب م-

 .ردی گ یجان م می. انگار با حرف ها خنددیم

 خاله خرسه!  گهیخانم. همش بهم م ال یل نیهم شی کی گرفتم.  یانرژ یممنون سارا. کل ی وا-

االن گرد و با نمک   یکوچک بود ول یلیسه قلو خ  ی شوم. برا  یم رهینقشش خ زیجثه ر به
 شده بود. 

 داره ها.. ی! واقعا خدا عجب معجزاتنیفتبارک اهلل احسن الخالق-

 .خنددیم

 ؟ ی واسه چ-

 ..کنهیرو صاحب سه تا فرشته م یزیجثه ر نیبا همچ ی مامان قدرتمند نی همچ-

 . زندیم لبخند

 .. ی انشاءاهلل خانم دکتر شما هم مامان ش-

 . زنمیم چشمک 

 انشاءاهلل! -

 یکند. شام را که م یهمه را به شام دعوت م ن یصحبت با سمانه بودم که ام مشغول
راندم  ی. سمت خانه م زنمیم  رونیب ال یکنم و از آپارتمان ل یم یخداحافظ یاز همگ میخور

 یام نقش م یگوش ی وقت شب رو  نیکه ا ی خورد. با تعجب به شماره ا یکه تلفنم زنگ م
 کنم.  یبندد نگاه م

 !« حهی»مل

 کنم. یتماس را وصل م فورا



 سالم! خانم دکتر؟ -

 خانم سالم. جانم؟  حهیالو، مل-

 . زنمیرا دور م  دانی زده و م راهنما

 وقت شب باهاتون تماس گرفتم.. نی ا دیخانم؟ ببخش  دی خوب-

 بگو.  ستین ینه مشکل زم؟یشده عز   یجانم چ- 

 راستش..راستش..-

 دارم. ینگه م ابانیکنار خرا  نیماش نگران

 افتاده؟  یبابا جون اتفاق ی خانم؟ برا حهیافتاده مل یاتفاق-

  ادی حالشون بد شده. دکترشونم اومد گفتن که حالشون ز کمینه نه خانم دکتر. راستش آقا  -
 تحت مراقبت باشن..  دی و با ستیخوب ن

 االن حالشون چطوره؟ -

 .. نییپا ان یدر کل روز نتونستن از تخت ب یول دن یاالن؟ راستش االن خواب-

 .بندمیرا م م یها  چشم

 ..امیباشه. باشه من االن م-

 نجا؟ یا د یایخانم؟ م دی گیم یچ-

 ؟ یبا من ندار ی. کاررسونمیآره آره خودمو م-

 بده!   رتونینه خانم دکتر. خدا خ-



بابابزرگ.  شی روم رشت پ یدهم که م  یم غامیمامان پ  ی کنم برا یرا که قطع م  تماس
ام بود.  یبابا جون شوم. او همه زندگ  الیخیتوانستم ب  یحال نم نیخسته بودم با ا یلیخ
 کند. یگذاشتم شمال زندگ   یاش نبود هرگز نم ی ماریدوستش داشتم. اگر بخاطر ب یلیخ

در حال  ی از شدت خستگ میبود و چشم ها  کیرشت بودم. هوا به شدت تار ی ها یکینزد
ام  یرا گرد کنم اما قدرت خستگ  میکنم چشمها  یم یسع یبسته شدن بودند. با ناراحت

کردم. از  یم  رید د یرساندم. نبا یخودم را م دیبرد. با  یشود و توانم را م یمضاعف تر م
از قضا جاده خلوت خلوت   ی ول دمی رس یتر م عی سر ینطوریامده بودم. ا انبریم ی جاده ا

 د! بو

شوند   یبسته م می پلک ها هیچند ثان ی کنم اما برا  ی م شتریبه خدا کرده و سرعتم را ب توکل
در  ی نور موتور دنیکنم با د یکه چشمانم را باز م نیبه خودم آمده اما هم کدفعهیکه 
 !!!!فشارمی پدال ترمز م ی رو عی را سر  می و پا  دهیکش یغیام، ج یکینزد

توقف   نی . حستدی ا یکند و م  یمحکم به موتور برخورد م ن یکار از کار گذشته بود. ماش اما
به  یو دست   دهیکش ی. آخچد یپ یداخل سرم م  ی کند و درد بد یسرم با فرمان اصابت م

را درست کنم.   نیماش سهیکه ک   کنمی فراموش م شمی . بخاطر تصادف چند ماه پکشمیسرم م
به اطراف   ی جی . با گمی آ یکه به خودم م گذردیم یق یدقا  .مدآ  یخداروشکر از سرم خون نم

شوم با    یم قیکه دق شترینبود. اما ب  یاز موتور  یشوم. جاده خلوت بود و خبر   یم رهیخ
  ی شده و جلو ادهیپ نیافتم. به سرعت از ماش یبه وحشت م  نیماش  رینور موتور ز  دنید

 . کشمی م یغیخورده بود ج  نیمز نی که مقابل ماش یمرد جوان دن یروم. با د  یم نیماش

 آقا..آقا حالت خوبه؟ -

 . ردیگ یم ش یو دستش را به پا  دیگو   یم یآخ مرد

 ..دی به اورژانس زنگ بزن شهی..مشهیم-

 شود.  یگرد م م یها  چشم

 ..برمتیبرسه. خودم م یآمبوالنس ک  ستیمعلوم ن-



 . ردیگ یشوم که دستش را مقابلم م ی م کشینزد

 .دی لطفا زنگ بزن-

 .کنمیم اخم

کنند.  دایپ   نجارویبتونن ا  یتا ک   ستی جاده آدرسش سخته. معلوم ن نی ا ؟ی گیم یدار یچ-
 ..یپانسمان ش عی سر دی . بایدار ی دیشد  یزی بعدشم خونر

 کند. یشود. ترس به جانم رخنه م یزوزه گرگ بلند م ی صدا

 !یخون به مشامشون برسه بدبخت  ی رو؟ بو یوحش ی وونایح  ی صدا ی شنو ینم-

که  رمیبگ  شی بازو ری خواهم از ز یاندازد. م یم ن ییسرش را پا  دی بگو یزی آن که چ بدون 
 .کشدی عقب م عیسر

 د؟ یکن یم  کاریچ-

 .کنمیم اخم

 زخمتو ببندم. زود باش.. نیببرمت تو ماش خوامیتو چته؟ من پزشکم. م-

 . دی گو یم سرد

 ..امیخودم..م-

 که بود؟  گرید نی ا ا ی. خداکنمیم اخم

 ؟ ی تونی مگه م-

شود اما تا بخواهد قدم   یو بلند م ردی گ یم نیدستش را به زم یو به سخت کشدی م یپوف
  یرا م شی روم و بازو  یسمتمش م  عیکه سر کشدیم  ادی درد فر ی از رو کدفعهیاز قدم بردارد 

را   شیخواهد پسم بزند که با اخم محکم تر بازو یکه برق گرفته باشدش م  ی. مثل کسرمیگ
. خدا شاهد است اگر  ندیبنش  نیعقب ماش یصندل  ی تا رو مکن یو کمکش م  رمیگ یم



  یگرسنه شود. واال نم ی گرگ ها ی کردم تا غذا یم  شی رها نجایزدم هم یخودم بهش نم
 دهم؟   یدارم نجاتش م  ندیب

 .گردمیرا زده و به سمتش برم نی قفل ماش  عیسر کشد یه دراز مک  نیعقب ماش یصندل ی رو

. مارستانیب رسونمت یکنه و بعدش م یری جلوگ  شتریب یزی تا از خونر بندمی فعال پاتو م-
 ..کردمیبهت م ی شتریندارم وگرنه کمک ب لهیوس یچیه

 . کشدیم درد

 موتورم..-

 .کنمیم اخم

 موتورتو ببره..  ادیب یکیفردا  گمیاز جونت مهم تره؟ نگران نباش م-

را روشن کرده و به سرعت   نیبندم و ماش یرا م شی بندد. با حرص پا  ی را م شیها  چشم
از حال برود.  دمیترسی. مدمی رس یم مارستانی تر به ب عیهرچه سر  دی کنم. با ی حرکت م

 !!! گریبود د  یچه امتحان نی ا ا،ینگران بابا جون هم بودم. خدا

 ی چند پرستار را خبر کرده و شماره تلفنم را داده تا برا  عیرسم سر ی که م مارستانیب به
  مارستانیخبرم کنند و به سرعت از ب گرید ی و مشکل ها مارستانیب  نهیحساب کردن هز

 . زنمیم  رونیب

را به اتاق بابا جون   را پارک کرده و خودم نی بابا جون شده و به سرعت ماش ی ال یباغ و وارد
زده و نفس  یقیمنظمش لبخند عم ی نفس ها ی صدا  دنیرسانم. خواب بود. با شن یم

 شکرت!  ای . خداکشمیم یراحت

  یکه دستش را م زدیبر  ی چا م ی خواهد برا  یشود و م یخوشحال م دنمیخانم با د حهیمل
 .رمیگ

 .. یبخواب ی بر گهی. بهتره دی موند داریجان. ممنون که تا االن ب حهیمل  روقتهید-



 خانم دکتر..  ی اما خسته ا-

 . زمیریم  ی خودم چا ی . خودم براستمی خسته ن-

 ست؟ ین یتازه دم کردم. پس زحمتش با شما. با من امر ی باشه خانم دکتر. چا -

 .فشارم یاش را م شانه

 ..ری. شب بخزمیعز ستی ن یعرض-

. زمیر یخودم م  ی برا ییرود به آشپزخانه رفته و استکان چا یخانم که به اتاقش م حهیمل
  ی. بندیگو ینوشم اذان صبح را م یرا که م میساعت از چهار نصفه شب گذشته بود. چا 

اذان   ی بود. هروقت صدا نطوریهم شهیشوند. هم  یصورتم روان م ی رو  می اشک ها اریاخت
  نیپدرم را هم درست در هم ی. حتختمیر یو اشک م  شدم یم اریاخت  یب دمیشن یرا م

 یاز اذان صبح تا طلوع آفتاب نم شترمیب یسالمت  ی لحظه از دست دادم. چون اکثرا برا
 ادگاریکه از پدرم به   یزی عادتم شده بود نماز صبح را بخوانم. تنها چ شهیهم دمیخواب

و  ایدر دن ی خوا یاگر م راگفت سا یبهم م شهیبود. هم  می نماز خواندن ها نیداشتم هم
داد. به   یبهم آرامش م یول  دمی فهم ینماز بخوان! فلسفه اش را نم یاخرت سالم باش

شنوم نماز بخوانم. سجاده ام را که داخل  یاذان را م ی کردم تا صدا یم  یخاطر سع نیهم
شده بود. با   دارینماز ب ی . احتماال برادیآ  یبابا جون م ی عصا ی کنم، صدا یاتاقم پهن م

را که باال   می. دست ها ستمیا  یسجاده م ی اندازم و رو یرنگم را سرم م د یلبخند چادر سف
 قسم، نگهدارمان باش!  نتیبه حس ا،یافتد. خدا ینگاهم به تربت کربال م برم،یم

 اهلل اکبر! -

 *** 

 

 

 



 

 

 

 

 یساب ح  دنمی بهتر شده بود. با د یلیخورم. حالش خ یرا همراه بابا جون م صبحانه
اماده شده تا به   عیخورم سر  یکند. صبحانه ام را که م یشود و بوسه بارانم م  یخوشحال م

شود   یبابا جون حالش بهتر م  ی داشتم تا وقت می رشت بروم. تصم ی ها  مارستانی از ب یکی
شوم تلفنم    یکه م نیکرده بودم. سوار ماش لیتعط ی مدت ی رابمانم. مطب را هم ب  نجایهم

 خورد. شماره ناشناس بود.   یزنگ م

 الو..-

 سالم خانم دکتر.. -

 ..دیی سالم بفرما-

 ی کارها یهماهنگ ی برا دی شمارتون رو داد شبی. درمیگ  ی... تماس ممارستانیاز ب-
 ..مارتونیب

 افتاده؟ حالش خوبه؟  یشما؟ متشکرم. چه اتفاق  دی اها بله بله. خوب-

 ..نشیهز  ی کردن. االنم حالشون خوبه. فقط برا عملشون شبیبله خداروشکر د-

 اونجام.. گه یساعت د میانشاءاهلل ن دی خب خداروشکر. نگران نباش-

 متشکرم! -

 *** 

 



 

 

 

روم. مقابل اتاقش که   یکنم سمت اتاق مرد جوان م یرا که پرداخت م مارستانیب نهیهز
  ک ی  دیکرده بودم. حداقل با   ی . درخواست اتاق خصوصکشمیم یقینفس عم  ستمیا یم

  دا یهماهنگ کرده بودم تا موتورش را پ یکیکردم. قبل طلوع افتاب هم با   ی جبران م یجور
 کنند. رشی کنند و ببرند تعم

مشغول خواندن نماز بود   نیزم  ی که رو دنشیشوم. با د یبه در زده و وارد اتاق م ی ا تقه
 تازه به هوش امده بود!  د ی خواند؟ البته شا  یوقت صبح نماز م  نی شوم. ا   یمتعجب م

که از   ییا یو به در  ستمیا ی پنجره اتاق م ی شکلم رو به رو یکت ی مانتو بیدر ج دست
بودم که متوجه تمام  ایدر ییبای شوم. انقدر غرق در ز یم ره یشد، خ یم  دهی هم د نجایهم

 شوم.   ی ماز مرد نمشدن ن

 .گردمیدفعه به خودم آمده و به سمتش برم کی سالم مرد جوان  ی با صدا 

 سالم..-

 .ندینش یتخت م ی رو یسجاده اش را جمع کرده و به سخت  ریبه ز  سر

 !ارمی . به جا نمدی ببخش-

 . زنمیم لبخند

 هستم که باهات تصادف کردم.. ی. کسی د ی بوده که منو ند کی اونقدر تار شبید-

 دهم.  یتکان م یسر

 بابت زحماتتون متشکرم! -



 روم.  یتفاوت سمت درب م یب

 و هم بابت گرفتن آدرس..  یکنم. هم اومدم بابت عذرخواه یخواهش م-

 . دیگو  ینگاهم کند سرد م  ی کند. بدون آن که ذره ا یتختش گرم م ی را با مالفه رو  سرش

 . آدرس چرا؟ ستین یمشکل-

 ..ارن یبرات ب گمیموتورت. م-

 .برمیم امیخودم م دی شما ادرس بد-

 کنم. یبرداشته و منتظر نگاهش م فمیرا از داخل ک  تلفنم

 شنوم.. یم-

 .دی گو یو آدرسش را م  دهی کش یپوف

  دی با ی ا نهیهز  ای ادیاز دستم برم یکنم. اگه بازم کمک یم یخب. بازم عذرخواه یلیخ-
 متقبل بشم لطفا بگو.. 

 دهد.  یتکان م یسر

 ! ستی ن یازیمتشکرم ن-

از فرصت استفاده کند و تا خسارت   عیها سر  ی. االن منتظر بودم مثل بعضزنمی م پوزخند
 بکشد.. رون یرا هم از حلقومم ب امرزشیمرگ جد خداب

 . خدانگهدار..یموفق باش  دوارمی. امرم یباشه پس من م-

زده و به سرعت به سمت   رونیاش باشم از اتاق ب ی خداحافظان که منتظر جواب  بدون 
نقل مکان نگهبان   ی کارها دیبا یکار داشتم. حت یل یروم. امروز خ یمورد نظر م مارستانیب

 کردم. یرا هم م دی جد

 به وقتم برکت بده!  ایاندازم. خدا یبه ساعتم م یو نگاه   دهی کش یپوف



 *** 

 

قاشق را که  نیبود. آخر  ال یخورد. ل یدادم که تلفنم زنگ م ی لبخند به بابا جون سوپ م با
 کنم.  یگذارم، تماس را وصل م یدر دهان بابا جون م 

 سالم خانوم..-

 ؟ ییسالم از ماست بانو. کجا-

 اومدم شمال!!! -

 ! شمــــــــــال. بدوِن من آخه؟ خجالت بکش واقعا سارا! خجالت بکش  نیهـــــــ-

 .دی آ  یاز آن طرف خط م ن یام ی صدا

 ال؟ یل یگیم یچ-

 ..می خان. با سارا نیام ستم ی با تو ن یچیه-

 ا ساراست؟ مگه رفته شمال؟ -

 آره نامرد بدون من رفته..-

 حرفاتون تموم شد؟ -

 شود.  یم یعصبان

   ؟ یرفت ایشمال؟ با ک  یچرا رفت  ؟ی کشیاصلنم تموم نشد. خجالت نم-

 . می آ  یم رونیباباجون را برداشته و از اتاقش ب دهم و بشقاب  یتکان م یسر

  نجایا یمدت   کی . ستی پدربزرگم. حالش خوب ن ش ی. اومدم پال یانقدر چرت و پرت نگو ل-
 هستم..



 ..ی امروز رفتم نبود ؟یچ  مارستانی. پس بالیخیب-

 ؟یکن  یآره فعال منتقل شدم رشت. تو چه م-

 چاقالو.. نیام  نیعار نشستم کنار ا  یو ب کاری ب یچیه-

 کنم.  ی. از خنده غش مدی گو یم یآخ  کدفعهی

 شد؟؟؟  یچ-

 چاقالو کوسن به سرم پرت کرد..  نی ا یچیه-

 بود!« د»حقتیآ  یم نی ام ی . صداخندمیم

 . دهی کش یپوف

 کنه؟ یم کار یپس مامانت چ-

 بهمون سر بزنه.. ی . قول داده به زودرهیدرگ  یچیه-

 شت؟ یپ امیمنم ب  ی خوایم گمی! مستی. عالستیعال-

 دهد. یوزود، جانم را جال م یکه م یخنک میروم. نس یخنده به باغ م با

 ؟ یاون همه مدت بدون من سر کن یموندم چطور تونست -

 واال خودمم توش موندم..-

 . نمینش یتاپ م ی رو

 ..ری بگ یانتقال ایبعد ب رونینندازنت ب مارستانیسرت گرم کارات باشه از ب کمیفعال  -

 .خنددیم

 برم.. دیفکر نکرده بودم. خب دختره زشت من با  نش یبه ا-



 ادب. کجا؟  یب یخودت زشت-

 برم.. دیعمل دارم با  یچیه-

 .کنمیخنده غش م از

 ؟ یگیمن چرت و پرت م شی پ یساعته دار کی بعد  یتو عمل دار-

 ؟ یبار یبرم حاضر شم. کار  دیعمله. خب من با گهیواال گفتم خوشحالت کنم. دو ساعت د -

 ..یمراقب خودت باش. نه قربونت فعلن-

 فعال! -

 . زندی م می خانم صدا حهیکنم، مل یرا که قطع م  تماس

 خانم؟  حهیجانم مل-

 اومده دم درب..  لیوسا سانین کی با   ییآقا   کیخانم  -

 . زنمیم ندلبخ

 . شما برو به کارت برس..زمی هماهنگه عز-

 ی کنم. آقا  ی رود. سمت درب باغ رفته و بازش م ی دهد و م یتکان م یلبخند سر با
 شود.  یوارد م ی اد یبا ذوق ز ی احمد

 سالم خانم دکتر.. -

 د ی شما؟ خسته نباش دی سالم خوب-

 . شما خداقوتتون! می شما. دعاگوتون هست ی ها  یبا احوال پرس-

 کنم.  یکنار درب اشاره م تی دهم و به سوئ یتکان م یسر

 د؟ یپسند   یم دینیمنزل شماست انشاءاهلل. بب ن یا-



 . کندیسر خم م  متواضعانه

 ! دیمارو خجالت ند  م؟ینپسند  شهیخانم. مگه م هیچه حرف ن یا-

 خانومتون خوبن؟ -

 .. نمیبچ الرویو وسا  امیگفتم خودم زودتر ب شنیالحمداهلل خوبن. فقط چون فردا مرخص م-

 کمک؟   ی هم همراهتون هست برا یشکر! کس-

 بله خانم دکتر. پسرم هستن.. -

 ی کمتر باشد. با لبخند ایسالش   یخورد س یشود. بهش م یم ادهیپ سان یاز ن یجوان مرد
 . دیآ  یجلو م ضی عر

 سالم خانم دکتر.. -

 . کنمیزده و سالم م یکمرنگ لبخند

کارتون تموم شد لطفا   ی. فقط وقتدی . موفق باشی احمد ی آقا  شمیباشه پس مزاحمتون نم-
 ..می تا باهم قرارداد ببند   دیبه بنده اطالع بد 

 . چشم حتما..دی مراحم-

 *** 

 

 

 

 .زندیم می بودم که پرستار صدا مارهایاز ب یکی  تیوضع  یبررس مشغول

 خانم دکتر.. -



 گردم. یمبر

 جانم؟ -

 .. دیا ی. اگر ممکنه زودتر بستیحالشون خوب ن مارهایاز ب یکی  دی ببخش-

  ماریگفت. ب  یشوم. بله درست م  یروم. متعجب م یتکان داده و فورا همراهش م یسر
 اصال حالش خوب نبود. 

 عمل بشه..  دی . فورا باستیحالش خوب ن-

 کند. یمن من م پرستار

 .. شهی اما خانم دکتر نم-

 .می گو   یم متعجب

شده چرا تا االن منتظر نگهش   یعمل م دیها با نیزودتر از ا  ماری ب نیا  شه؟ی چرا نم-
 داشتن؟ 

 دهد.  یاش را داخل مقنعه م یمشک  ی و موها گزدیم لب

  نیعمل رو بپردازن به هم  نهیراستش، راستش خانم دکتر. همراهانشون نتونستن هز -
 .. دهی اجازه عمل نم مارستان یخاطر ب

 شوم.  یم یعصب

 پول؟  ایانسان واجب تره   کی جون  -

 . میگو  ی آمد م یرفته و به پرستار که دنبالم م رونیاز اتاق ب ی. عصبدی گو ینم یزیچ

 با خودم.. تشی. مسئولدیاتاق عمل رو آماده کن عیسر -

 عمل حاضر شوم!  ی روم تا برا یم عیسر  و



 

از   ادیز یدهد. با لبخند و خستگ  یم  یمطلوب جهی بود اما شکر خدا نت  ییطاقت فرسا  عمل
بدون در زدن   مارستانیب سی رئ یروم. دکتر فرجام یو به اتاقم م می آ ی م رون ی اتاق عمل ب

 شود.  ی وارد اتاقم م

 خانم دکتر.. -

 .ستمی ا یاحترامش م به

 افتاده؟  یبله دکتر. اتفاق-

 بود.  یشدت عصبان به

 ..دی رو عمل کرد ماریب مارستان،یشما چرا بدون اجازه ب-

 .کنمیم اخم

 کردم؟  یم  کاریچ دی انسان در خطر بود با  کی جون   یوقت-

 ..دی رو نقض کرد نیشد. شما قوان یپرداخت م نهیاول هز دی . اما بامیما هم متوجه-

پوزخند بود. برگه صورتحساب را باال آورده و  هیشب  شتری. لبخند که نه، بزنمیم لبخند
 دهم.  ینشانش م

 دکتر..  ی شده آقا  هیتسو-

  رونی از اتاق ب تیشود. با عصبان  یم مانیاما پش دی بگو ی زیخواهد چ یکند. م یم اخم
دانستم بخاطر سوابق خوبم و اعتبار   یدانستم. م  یکوبد. م یرفته و در را محکم به هم م

  کیدارم. به  ی زده و تلفنم را بر م ی حال لبخند نیکند. با ا  رونمی ب توانست یپدرم هرگز نم
 دهد.  یم جواب ال یل دهی بوق نکش

 ال؟ یل ییکجا-



 سالم کواال.. -

 ؟ ی سالم. خوب-

 کتاب بخرم. چطور؟  یکتابفروش رمیتوپ توپ. دارم م-

 ..یمل  میخستم در حد ت-

 خب برو بکپ! -

 .خندمیم

 دو سه روز خسته شدم.. نیا یلیدارم. خ یحس مهمون شتر ی. بادیخوابم نم-

 . کشدیم یهوم

 ؟ ی ایتو م ا ی امیمن. باشه عشقم. من ب ی سارا  ی به به حاال شد-

 فه؟ یمگه برنامه هات رد -

 .. کنندی. به بچه ها بگم سه سوته حلش مختهیر یبابا شماله ها. مهمون-

 .خندمیم

 ندارم.. ی. حس رانندگ ایباشه پس تو ب-

 . رسونمی باشه عشقم تا شب خودمو م-

کنم.  یرا عوض م  میرا جمع کرده و لباس ها  لمی کنم. وسا  یم  یزده و خداحافظ ی لبخند
 خورد.  یبه در م ی ام را سرم کنم که تقه ا یخواهم روسر  یم

 تو..  دیی بفرما-



تفاوت   یشود. ب یبه دست وارد اتاق م ینیو س ر ی سر به ز یشود و مرد جوان یباز م درب
. با تعجب  ستد یا یخود م ی مرد سر جا کدفعهیکه   کشمیام م ختهیبهم ر ی به موها یدست

 برد. او..او..  یماتم م کدفعهیکنم که   ینگاهش م

 ِا تو؟ -

 .زنم یم ش یبرود که صدا  خواهدیصورتش قرمز شده و م  ت،یدر آن وضع  دنمید با

 ؟ی وردین ی مگه چا   ؟یر یکجا م-

  مارستانیب  یخدمات ی رویاندازم. ن ی م ی. به لباسش نگاهکشدی م یان که برگردد، پوف بدون 
 بود.

 گردم یزمان مناسب برم رمی. مدی ببخش-

مخم   ی کردنش بدجور رو  تی حس اذ  ی. حوصله نداشتم با او کل کل کنم ولزنمی م پوزخند
بود که ان شب باهاش تصادف کرده بودم. همان مرد مغرور و سر به    ی بود. او همان مرد

 که کفرم را در اورده بود.   ریز

  کشد ی. دوباره مثل برق گرفته ها خودش را عقب مرمی گ یرا م شیخواهد برود که بازو یم
 رود.  یآهسته تر عقب م یدستش بود کم ینیچون س یول

 د؟ یکن یم  کاریچ-

 . ستمیا یپوزخند مقابلش م  با

 .. یکن یکار م نجایا  دونستمینم-

 . دی گو یم سرد

 کنار.. دی . لطفا بردید یحاال فهم-



.  نمیرا در چهره اش بب یتوانستم نگران یپرند. قشنگ م یباال م شی. ابروهابندمیرا م درب
دادند  یادم ها جون م نیسر به سرش بگذارم. ا یخواستم کم  ینداشتم فقط م یقصد کار

 کردن!  تیاذ  ی برا

 ..می نشده دار  هیحساب تسو کی ما با هم  -

سر و گردن از من باالتر بود اما سرش را تا حد ممکن   کی دهد.  یدهانش را قورت م آب
بودم. به   ستاده یا  کشی داد. من درست نزد یحال کفاف نم نیبا ا یانداخته بود. ول نییپا

 بندد. یرا م شیخاطر چشمها  نیهم

 .. دیلطفا حجاب کن. ستیدرست ن تتونی شما وضع-

 .زنمی. خنده که نه قهقهه مخندمیم

 باشه.. یکنم کار اشتباه یاتاق خودمه. فکر نم-

 دهد.  یم رون یب ی را به سخت نفسش

 باشم.. نجایا  دی بله اتاق شماست و منم نبا-

بود که  ی. ان قدر عصبدیا یگذاشته و به سرعت سمت درب م زیم  ی را رو ینیس  عیسر
روم. او هم بدون ان که درب را پشت سرش ببند،   یشوم و کنار م یکل کل با او م الیخیب

روم  یام م یدهم و سمت روسر ی تکان م یشود. با خنده سر یبه سرعت از اتاق خارج م
  نیام دنیگردم. با د ی. متعجب سمت درب برمودش  یبلند م یسوت ی صدا کدفعهیکه 

 ماند.  یدهانم باز م

 ن؟؟؟ یام-

 .زندی لبخند متعجبم  به

 سالم خانوم..-

 .خندمیم



 ؟یکن یم  کاریچ نجایسالم..ا-

 کنم.  یاشاره م  دشیروپوش سف به

 ه؟ یچ ن یا-

 .خنددیم

 .. ریحوله حمومه. سخت نگ-

 .زنمیم  شی به بازو یمشت

 نکن.. ت یاذ -

 ..گهیکار کنم د مارستانیبابا اومدم ب-

 .خندمیم

 چرا؟  نجا؟یاونم ا مارستان؟یب-

 .کشدیبه چانه اش م یدست متفکر 

 شمال. بده؟  امی دادم ب حیخب ترج-

 کنم.  یام را سرم م یاندازم و روسر  یباال م ی ا شانه

 نه واال خوشحال شدم..-

 ؟ ی رفت یم ییجا-

 .. رونیب م ی قراره بر ال یآره با ل-

 . زندیم چشمک 

 کجا؟ -



 . زنمیم شخندین

 ..زنهیبفهمه بهت گفتم دارم م ال یل-

 ..امیم یواشک ی . من  الیخیب-

 ..یمهمون م یر یم-

 ..امیمنم م-

 . دیآ  یم مارستانیروم. همراهم تا دم در ب یم رونیو از اتاق ب خندمیم

 کنم.. ی م امکیباشه پس آدرسو گرفتم برات پ-

 . زندیم چشمک 

 چه شود! -

آمده بود    نیام نکهیاز ا ادیشوم. ز   یم نمیکرده و سوار ماش یخداحافظ نیخنده از ام با
مثل   شانی دوست بودم نگاهم به دوتا  ال یو ل نیکه با ام یخوشحال نبودم. درست از کودک 

کرد. نگاهش را دوست   ینگاهش فرق م گری بزرگ شد د ن یام یوقت یخواهر و برادر بود. ول
باشم. مخصوصا حرکات   الشیخیتوانستم ب یبرادر دوستم بود. نم لحا  نی نداشتم اما با ا

 بود! بیچند روزش. واقعا عج نیا

 *** 

 

 

 

 

 



 

  یراسته ام را مرتب م یعوض کرده و شلوار مشک یسبز رنگ زی را با شوم می خنده مانتو  با
  دمیاندازم. رنگ سبز لباسم کنار پوست سف یباز دورم م شهیرا هم مثل هم می کنم. موها

روم. امشب تولد   یم رونیو از اتاق ب کشمیلبم م ی رو  یکرده بود. رژ کمرنگ دای واقعا جلوه پ
بود که هم حال و حوصله ام عوض شود و هم   یخوب ت یبود. موقع ال یدوست ل ایملک

خواهد وسط ببرد که  یو م ردیگ  یدستم را م ال یفراموش کنم. ل یساعات  ی اتفاقات بد را برا
  یارزش ی. حس بداد یبهم نم یشوم. اصال رقص را دوست نداشتم. حس خوب  یمانعش م

و   نندیمرا بب گرانی هستم تا د قکدل ک یکردم مثل  یکرد. احساس م یم یتداع می را برا
 کنند!  قیتشو

کنم.  ی نگاه م ا یداوود دوست ملک یشیو با خنده به حرکات نما ستمیا  یم یستون کنار
 ی . بوردیگ  یقرار م  میچشم ها ی جلو یدست  کدفعهی بودم که  یمشغول خوردن شربت

 .خندمیشود. م یاز پشت سرم بلند م یمردانه خاص

 نکن!  یهست  یهرک -

 گذارد. یخواهم برگردم که نم ی . مدی ا ینم یی صدا

 حوصله فکر کردنم ندارم.. ؟ی هست  یک  دونمیخب نم-

و   نی ام دنی افتم. با د یدر آغوشش م کدفعهیگردم که  ی. با خنده برمدی گو   ینم یزیچ بازم
زده و از   ی. لبخند کمرنگردیگ  یشوند. محکم کمرم را م یچهره بشاشش چشمانم گرد م

 . چه قدر هم فرصت طلب است! میآ  ی م رونی آغوشش ب

 ن؟ ی ام یسالم. چطور-

 کند. یاشاره م وانمیل به

 بد نگذره؟ تنها تنها! ؟یسالم خانوم. شما چطور-

 .خندمیم



 نترس. شربته! -

 ..یم باشخوره انقدر خانو یبهت نم-

 بود. یلی اندازم. واقعا پسر شک یمرتبش م ی زده و نگاهم را به موها لبخند

 ..زارمیزودگذر ب ی از لذت ها-

 . دی آ  یخوشم نم یکینزد  نی. از ازندیم  هیرا کنار سرم به ستون تک دستش

 ؟یکنیخالصه م یزودگذر رو توچ ی لذت ها-

 .کنمیرا با دو دستم محصور م وانیل

تر باشند   قیکه عم ی باش ییکن دنبال لذت ها یگفت سع یم شهیخب راستش پدرم هم-
 هم نداشته باشه.. یدوساعت که گذشت عواقب خوب ی کیبعد  نکهینه ا

 داره؟   یچه ربط ن یخب ا-

 اندازم. یباال م ی ا شانه

 ..یگی بهم م نویا یدار بهی. عج یخودت پزشک-

 شود. یم  رهیشرابش خ  وانیو به ل خنددیم

 خب لذتم داره.. یضرر داره ول  دونمیم-

 . کنمی از شربتم را مزه مزه م یکم

نداشته باشم لذتشو بچشم. باعث   لیهست که تما یدرسته اما خب ضررش اونقدر-
 بخورم.. دی باشه. اخه چرا با لیعقلت زا  شهیم

کرد  یکه داشت از کنارمان عبور م  یگارسون ینی س  ی را رو وانشیباال انداخته و ل ی ا شانه
 کند. ی. او هم با خنده نگاهم مخندمیگذارد. م یم



 از دست شما خانم دکتر.. -

 . دی آ  یم شمانیپ  ال یکه ل زنمیم لبخند

 ..ی اومد ی تو چجور  نیاا  ام-

 ..یگفت ی شما. اگر سارا نبود که تو هم منو نم  ی بله به لطف خبرا-

با خنده به مبل   نی. امبردیوم  کشدی دستش را م کایکه مل د یبگو  یز ی خواهد چ یم ال یل
 کند.  یاشاره م

 ؟ ینیشیم-

 . نمینش یمبل م ی کرده و رو دیی سر تا با

 ؟یدعوتمون کن ی خوا ینم  ؟یکن یم یخب چه خبرا؟ کجا زندگ -

 زده.  یکمرنگ لبخند

 مراقبش باشم.. د یپدربزرگم هستم فعال. با  شیحتما. پ هیچه حرف ن یا-

 اجاره کردم..  ال یو  کیچه خوب. منم فعال -

 ؟ ی بمون ی خوا ینم ی ادی مدت ز یعنی پس   ؟ ی اجاره کرد-

 اندازد. یباال م ی ا شانه

 شهیم یبعدش چ  نمیهستم تا بب یکسالیفعال  -

 .. یموفق باش  دوارمیام-

  یم کمی . با خنده نزدزنمیم  شیرفته و صدا  ال ی دهم. سمت ل یطول نم ادیرا ز یمهمون
توانستم قانع کنم که   یرا م ینداشت. هرک  ی شود. از بس خورده بود حال مساعد

 را محال بود که قانع کرد!  ال یمضراست ل



 عشقم؟  یر یکجا م-

 .خندمیم

 من... شی پ می برو لباساتو بپوش بر ای. بزمیعز  ی کرد یقاط-

 .. ن یام شی پ رمینه م-

 من.. شی پ ی ایوضعت. بدو برو م نیت با ا داداش  شیپ یبر ی بخوا  ی کرد خودیب-

 . زندیم  یو چشمک خنددیم

 خب..  پهیخوشت نیام-

 دهم.  یتکان م یسر

 . بدو برو.. پهی باشه خوشت-

را تنش   شی و لباس ها  برمشیو کشان کشان سمت اتاق م دهیکش یرود. پوف  ینم دمید
زند. او هم خارج شده   یم مانیصدا ن یکه ام میرو  یم نمانیکنم. با عجله سمت ماش یم

 بود.

 خونه؟  نیر یم-

 . زنمیم لبخند

 ؟ ی ای. تو نمبرمیرو هم م ال یآره ل-

 ..شمی مزاحمتون م گهیوقت د  کی . ییبرم جا  دی فردا صبح زود با-

 . میده یتکان م یدست نیام ی و هردو برا  خندمیم

 یلیخ ال ی. لمی کرد یم یرا تا شهر ط ی ادیمسافت ز  دی خارج از شهر بود با کایباغ مل چون
دهد و سرش را   یم نییرا پا  نیماش شهیکنم که ش یزده بود. با خنده نگاهش م جانیه
من هم گرم شده و   جانشی کند. با خنده از ه  یزدن م غیانداخته و شروع به ج رونیب



آمد   یبدش م  ی و از هرک  زد ی م غی. او جزنمیم غ یداده و ج رونیسمت خودم را ب شهیش
دلم برات   گفتمیم غیکه عاشقش بودم با ج یا خنده از هرک داد و من هم ب  یفحشش م

 تنگ شده!!! 

خورد  یم  ال ی. نگاهم به لمیده یلم م یصندل ی که خسته شده رو میزنی م غیهردو ج انقدر
  یدانستم حساب یدانستم، م یکنم. م  یاز اشک بود. با غصه نگاهش م س یکه صورتش خ

 معرفت!  یب کی دل تنگ است. دلتنگ 

 افتد. درست مثل من، درست مثل هم!  یبه آسمان تار شب م نگاهم

 *** 

 یهرچه زودتر خودش را م  دیشود. ظهر عمل داشت و با  یتهران م یصبح زود راه ال یل
 ی و کانال ها  نمینش یمبل م  ی رو یرفتم. با خستگ ی نم مارستانیرساند. امروز به ب

 .ندینش یو کنارم م  دیا یم  ک ید کنم. بابا جون با عصاش نز یم نییرا باال و پا  ونی زیتلو 

 بابا؟  یخوب-

 کنم. ینگاه م دشی لبخند به چهره فرتوت و سف با

 ..شمیبهترم م نمیبیقربونت بشم بابا جون. شما رو که م-

 مارستان؟ ی ب یامروز نرفت-

 استراحت کنم.. کمی. موندم خونه یینه بابا -

 ..یتو بشم باباجان. که انقدر ماه و خوب ی فدا-

 .بوسمیدستش را م پشت

 شماست اخه بابا جونم..  یخوب-

 . کشدیم یآه



 .. یجوون ییکجا یندارم. ه یینا گهی من که د-

 .خندمیم

  انیپزشک هماهنگ کردم تا ب کی به بعد براتون با   ن یبابا جونم. تازه از ا هیچه حرف ن یا-
 برسن..  تونیورزش  ی و به کارها نجایا

 . زندیم لبخند

 نکن..  تی شدم..خودتو اذ  ر یپ گهیمن د -

 . زنمیو چشمک م خندمیم

و    ادیب ونی روز در م کی ! قراره  پیدکتر آقا و خوشت  کی جونم.  ییتوپه بابا  یلیپزشکش خ-
 شمارو ورزش بده.. یحساب نییداخل استخر طبقه پا

 دهد. یتکان م سر

 ..دمی بگم. همش تو رو زحمت م یچ-

 و گونه اش را مبوسم. خندمیم

 .. ادی امروز ب دی بکنم قراره پرستار جد یحمام کوتاه کی من برم -

 .کندینگاهم م متعجب

 ه؟ یخانم چ حهیپرستار چرا باباجان؟ پس مل-

خانم   حهی استراحت کنه. به مل دی ازش گذشته. با ی خانم سن حهیقربونت برم. مل گهینه د-
 .. دهیشمارو انجام م ی انشاءاهلل همه کارها ادیکه م یم فقط غذا درست کنه. پرستارسپرد

 .گزدیم لب

 بده دخترم.. رت یخدا خ-



  یخودمون معرف مارستانیپرستار خوب از ب کیاز دوستام سپردم  یکی فقط بابا جونم به -
 که نداره؟  یکنه. فقط بهش گفتم مرد باشه. مشکل

 .گزدیم لب

 بهترم هست..  ینطوریاتفاقا ا  ینه دخترم. چه مشکل-

 .خندمیم

  تونهیزن نم ک یگفتم   نهیشما سنگ  ی خب چون کارها یخواستم بگم خانم بفرستن ول یم-
 مراقب باغ باشه.. دی . شبا با میدار ازینگهبانم ن ک یما به   ی. در ثانادیاز پسش بر ب

 ه؟ یچ  دهی نگهبان جد نیپس ا -

رو اوردم  شون یا  شتری. بستینداره. پسرشم اکثرا ن   یی نا یلیکه خ شونی فدات شم. ا  یاله-
 ..شونهیبا ا ینگهبان ی هم به خودش و خانوادش برسه. تازه کارها یینوا  کیکه 

 ..یدونیبگم دخترم..هرطور خودت صالح م  یچ-

 شوم.  یو بلند م  زنمیم لبخند

 ن؟ یباهام ندار یفعال بابا جون. کار رمی پس من م-

 نه دخترم برو به سالمت..-

 *** 

 

 

 کنم. یوصل م عیبود. سر هیشود. راض یتلفنم بلند م ی امده که صدا رونیحمام ب از

 .. یچطور  هیسالم راض-



 .خنددیم

 ..ی بود دهیخواب یسالم دختر. رو گوش -

 زنگ خورد.. می نبابا تازه از حموم اومدم که گوش-

 باشه. چه خبرا.. تی عاف-

 .نمینش یتخت م ی خنده رو با

 خبرا دست شماست. منتظر تماست بودم..-

 .. گهیبرسه د دی . احتماال باشتیپرستار فرستادم پ کی . زنگ زدم بگم  زمیاره عز -

 مطمئنه؟   است؟یخب چجور-

انتخابش کردم. اونم   ستی خوب ن ادیز  شی. چون اوضاع مالمارستانهیآره از خود کارکنان ب -
حال بهش گفتم قراره بهش اتاق   نیبود. با ا  نمی. تازه اجاره نشگشتیم  گهیکار د  کیدنبال 
 ..ی هم بد

 . زنمیم لبخند

حساسه. طرف   کمیبابا جون من   هیجبران کنم. فقط راض دوارمی. امهیدستت دردنکنه راض-
 منو بکشه.. بابا جونم ترسمی. محای جوون نباشه ترج یراست  گه؟یمطمئنه د

 .خنددیم

  شی. نگران نباش. اما از قضا جوونم هست. کارهیو خوب  ریپسر سر به ز  یلیاره بابا. خ-
 کرد! شهینم

 .خندمیم

 خوام؟  ی ازش م یچه خدمات یخب خداروشکر..بهش گفت یواسه من که بد نشد ول-

 .خنددیم



از  ی. آره گفتم پرستاریفهمیم شینیخوره. حاال بب یبه دردت نم یاز دست تو. ول-
 اد ی. مستی از صبح زود تا ظهر ن نکهیاز خونه. فقط ا یپدربزرگت و شبا هم نگهبان

 ..مارستانیب

 شود.  یخانم بلند م حهیمل ی که صدا  زنمیم لبخند

  رمی. انشاءاهلل برات جبران کنم. من می دیزحمت کش یلیدستت دردنکنه. خ هیباشه راض-
 فکر کنم طرفت اومد.. 

 .خنددیم

 بدجور.. یکرم دار دونمیسارا. م  ینکن تیجوون بنده خدا رو اذ  ن یا-

 .خندمیم

 ..هیمگه طرف چجور هیراض  یکنیوسوم م یدار-

 .خنددیم

 ؟ یباهام ندار ی. کاری فهمیبرو خودت م-

 دهم.  یتکان م یسر

 ..ی. فعلننمتیبی. فردا مزمینه عز-

 فعال! -

را   سمیخ  ی از موها ی محکم تر کرده و دسته ا یحوله تنم را کم هیراض ی از حرف ها کنجکاو
 فیاندازم. ح یم  یروم به وضعم نگاه رونیاز اتاق ب نکهی. قبل از ا فرستمیپشت گوشم م

بودم. حس  ریسر به ز  ی رفتم. من عاشق پسرا  ینم ینجوریکنجکاو بودم وگرنه ا یلیخ
  یم رونیخودم تکان داده و از اتاق ب  ی برا  یکرد. با تاسف سر یام م وانهیکردنشان د  تیاذ 

 .زندی م می صدا جانیخانم با ه حهیروم. مل



 ...زمی جونم عز-

 هستن. منم فرستادمشون تو کتابخونه... دی اومدن گفتن پرستار جد ییآقا  ک یخانم دکتر.  -

 . زنمیم لبخند

 تو کتابخونه.. اریب ی چا وانی. لطفا دو تا لی خوب کرد زمیباشه عز-

خانم چرا عجله   حهیدانم مل یرود. نم یدهد و با عجله به اشپزخانه م یتکان م یسر
  یشوم. ب  یباال انداخته و آرام درب کتابخانه را باز کرده و وارد م ی داشت. با خنده شانه ا

نشسته   یصندل ی پشت به من رو یکشم. مرد جوان یبه داخل اتاق م یسر و صدا سرک 
شلوارش انداخته بود. نه الغر بود و نه چاق.   ی و رو  دهی شپو یکمرنگ یآب  نراهیبود. پ

داد. اوه اوه مشخص بود  یقد بلندش را م د ی اش هم نو دهیکش  ی متناسب بود. پاها
  ی. چه شود! خوب مکشمیهم م  ی رو جانیرا با ه می بچه مثبت است! دندان ها یحساب
 رود.  یحوصله ام سر نم ال یداخل و گریشد، د

. متوجه امدنم نشده بود. نگاه  کشمیم می به موها یوارد اتاق شده و دست اهسته
  می صندل ها ی دارم که صدا یبرم  یقدم شخندی. با ندیچرخ یکتاب ها م ی کنجکاوش رو

بلند شده و   یصندل ی به سرعت از رو میقدم ها  ی صدا   دنی شود. با شن  یپارکت بلند م ی رو
شخص رو    دنی همان. اما من با د تمیدن وضعیهمانا و د دنش یکه چرخ چرخد یسمتم م

 ماند.   یباز م رتی دهانم از ح م یبه رو

 تو؟؟؟ -

 اندازد. یم ریسرش را به ز عیو سر   کندیاخم م متعجب

 سالم..-

به خود  ی کنم خنده ام را کنترل کرده و چهره جد   یم یبود از خنده غش کنم. سع کینزد
 ی و پاها  نمینش یم یصندل ی رفته و با ارامش رو گرید ی. با اقتدار سمت صندلرمیبگ



  ی قرار شده بود. دست ها یاندازم. ب یبه قامتش م یاندازم. نگاه یان پا م ی را رو دمیسف
 !!!ا یمواجه شوم! خدا  کردم با او یاندازد. هرگز فکر نم یمشت کرده اش را کنارش م

 . پرسدی م ریمتح

 د؟ یی نجایبپرسم چرا شما ا  تونمیم دی ببخش-

 . زنمی م پوزخند

 رم؟ یاز شما اجازه بگ د ینشستن داخل خونه خودم با ی برا دی ببخش-

 . کشدی م یپوف

 بمونم..   نجایا تونم ینم گهیپس فکر کنم من د-

 . ستدیا یمحکمم، م  م یخواهد برود که با صدا  یم

 د؟ ی بریم فیبپرسم کجا تشر   تونمیم دی ببخش-

کس تا االن مقابل من   چیکرد. ه ی. اقتدارش اعصابم را خورد مستدی ا یبه من م پشت
رفتم   یم   هیبق شیمن بودم از پ شهیبخواهد از کنارم برود. هم یانقدر مغرور نبود. که حت

 بار..  نیا یول

  ک یدم. به من گفتن قراره از انتخاب کر یاومدم. اما انگار کار اشتباه نجایکار ا ی من برا-
 مرد مسن مراقبت کنم..

 االنم همونه.. -

 ده؟ ی م یجا چه معن نی پس حضور شما ا -

 مسن هم پدربزرگ من هستن.. ی خونه منه و اون آقا نجایا-

 . دی گو یم سرد

 . من منصرف شدم..ستی مهم ن-



خورد شده   گریشود. اعصابم د یم خکوبیم میرود با صدا  یم ره یدستگ ی که رو دستش
 بود.

 .. کنمیم  تی. ازت شکایبزار رونیب  نجایپاتو از ا  هیکاف-

 . زنمی م پوزخند

 بدونم به چه علت؟  تونمیم-

 . زنمیم  یمحکم تر پوزخند

سال پرستار    کی به مدت  ی . شما تعهد دادی کردیم یقرارداد امضا کن نکهیفکراتو قبل ا  دی با-
 ..یپدربزرگ من باش

  یم یکوتاه که در سکوت سپر یشود. پس از مدت زمان یمشت م رهی دستگ ی رو دستش
 . دیگو  یم ی شود با سرد

 کنم؟  کاری چ دی االن با-

 یما متعجب م تی وضع دنی با د دی ا یم ی چا  ینیخانم که با س حهی. ملزنمی م پوزخند
 شود.

 خانم جان؟  نیالزم ندار ی ا گهید  زیچ-

 کنم. یبه پسر اشاره م تیهنوز در هم بود. با عصبان می ها اخم

 ..دیی رو بهشون بفرما شونیا  فیلطفا وظا -

 دهد.  یتکان م یخانم سر حهیمل

 چشم خانم جون..-

  میپا ی دست مشت شده ام را رو  تیرود و پسر هم دنبالش. با عصبان یخانم م حهیمل
کردم؟   یم  دی چه با یرا متحمل شوم ول یکس نیخواست وجود چن  ی. اصال دلم نم کوبمیم



اشخاص بردارم. به قول   نی چن نی گذاشت دست از سر ا ینم ضم،یکردن مر  تیحس اذ 
  ی رفته و با همان موها رونی از اتاق ب تیعصبان ا قرار بود بزرگ شوم. ب یک  دانمی مامانم نم

  ی باغچه بود پوزخند یزن لیغول بکه مش ی احمد ی پسر آقا   دنیروم. با د یبه باغ م سمیخ
کشم. چه قدر انسان ها باهم فرق دارند.   یمن بود. اه م دنی . با نگاهش مشغول دزنمیم
در حال نگاه   رکانهیز  نیچن نیا  گرید ی کیکرد و  یم  زیزن پره کی  دنی اون چنان از د  یکی

که هنوز در وجودم   یتیکرده و با عصبان ی. اخمدی آ  یبود. از نگاهش خوشم نم یکردن زن
 .د ی آ  یم نیی خانم از پله ها پا حهیروم. مل  یمانده بود داخل م

 خانم؟  حه یمل ی کرد کاریچ-

 رو متذکر شدم و اتاقشون رو هم نشون دادم.. شونیا فی خانم وظا  یچیه-

 شده بود؟  نییکه تع  یهمون اتاق-

 .بله خانم جون. اتاق کنار اتاق آقا و خودتون.-

 . زنمی م پوزخند

 دخترت..  شیپ یبر یتونیم ی . شام رو که اماده کردزمیباشه عز-

 . زندیم لبخند

 بده خانم جون. چشم!  رتون یخدا خ-

  دی کنم. تاب سف یرا عوض م میروم. لباس ها  یزده و به اتاقم م  ی رود. لبخند یذوق م با
و به    دهی هم پوش ی گشاد ی. دامن شلوار بندمیسرم م ی را هم باال میو موها  دهی پوش یرنگ

 .  دی دیم ون ی بود و تلوز  دهیتخت دراز کش ی روم. رو یاتاق بابا جون م

 عشقم چطوره؟ -

 .خنددیم

 بشم.. می برف  دیتو سف ی فدا-



 .خندمیم

 

 پرستاره اومده.. نی بابا جون ا یراست-

 ؟ ی باباجان؟ چرا زودتر نگفت یگیراست م-

 ..خندمیم

 تازه اومده. -

 ..نهیبیوقت م کی بپوش  یزیچ  کی بابا خب برو -

 . زنمیم چشمک 

 ..گهیخونه خودمه د نهیخب بب-

 دهد.  یتکان م یسر

 ها.. ره ی پسر مردم از دست م نتت یمب ینجوریاز دست تو. دختر ا -

 خب..  نهیکنم. اون نب کاریخوشگلم. چ شهیاا بابا جون خوب من هم-

 . زندیم لبخند

 . خدا مراقبت باشه دخترم.. یفهمیانشاءاهلل خودت زودتر م-

اسم و   ی اندازم. حت یبه درب اتاقش م یروم. نگاه یم رونیو از اتاقش ب بوسمشیم
برگه   هیرا چک کرده. راض  لمی میام را برداشته و ا یبودم. گوش دهیرا هم نفهم لشیفام

 فرستاده بود.   میقرارداد و مشخصات پرستار را برا 

رشته برق. پنج سال سابقه کار در  پلمیساله از رشت. فوق د 28مجد!  رصالحی ما دیس
 در بخش خدمات!  مارستانیب



  زیخانم م  حهی. ملنمینش یم یخور زنهاریشده. پشت م  ییرای و وارد سالن پذ  دهی کش یپوف
  یم نییبعد بابا جون همراه پرستار از آسانسور پا  یشام را آماده کرده بود و رفته بود. کم

. میآسانسور بزن ال یداخل و می گرفت می بابا جون تصم ی . پارسال بود که بخاطر درد پادی آ
  میاخم ها دنشیآورد. با د  یم زی سر م  لچریبود. پرستار بابا جون را با و یواقعا فکر خوب

کند بابا جون   یکمک م ندازدیم بسمت یروند. بدون ان که نگاه یناخوداگاه داخل هم م
 .  ندیبنش ز یپشت م

  یدنبال سرگرم یشوم. اما خب حساب یم مانی پرستار پش نیلحظه از گرفتن ا  کی  ی برا
 بود.  نانیمور اطم یلیفرد مطمئنا خ  نیا  نکهیبودم. و ا

 .زنمی م شی خواهد برود که صدا یم رصالحیام

 ..نجایهم نیبش-

 کرد. ی اشاره م رصالحیجون با لبخند به ام بابا

 با ما غذا بخور.. نجایا نی پسرم بش ایب-

 . دیگو   یخطاب به بابا جون م یبا لبخند کمرنگ رسالحیام

 داخل اتاقم.. رمی ممنون آقا. من م-

 .کشمی م یپوف

 ..خورن یهمه باهم شام م  نهیخونه ا نیا نیاز قوان یکی. ارهیبرات غذا ب ستین یکس-

  میکند. اخر سر تسل یخواهد برود که بابا جون باز هم بهش اصرار م  یو م  دهی کش یپوف
. بابا جون اما میخور ی. شام را در سکوت محض م ندینش یشده و مقابل بابا جون م

 دانست!  یگرفت خدا م   یاز کجا نشئت م یخوشحال  نیخوشحال بود. ا

  یم رونیکوتاه از اتاقش ب  یری بابا جون را داده و با شب بخ ی خواب بود که قرص ها موقع
روزه از پرستار خوشش امده بود.   کی  نی هم یبودم بابا جون حساب دهی که فهم نجوریروم. ا



پدر   یعنی امرزش یپسر خدا ب ادیکرده که او را   فیتعر یجالب ی داستان ها شی گفت برا یم
 من بود؟  ی بابا   هیکجاش شب نیکنم. ا یم ی. اخمزداندا یمهربان من م

داخل سرم   ی درد بد نمینش یتخت که م ی شوم. رو یو وارد اتاق خودم م  دهی کش یپوف
حرص خورده بودم که سردرد گرفته   د یپرستار جد   نی. امروز از بس از دست اندینش یم

 کند!  ری. خدا عاقبت ما را بخنبدمیرا م میو چشمها  خزمیپتو م ری ز  تیبودم. با عصبان
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توان مقاومت نداشت   ماریرفت اما متاسفانه ب شی پ یزود عمل داشتم. عمل به خوب صبح
خورد. اه   ی م ماریامده که نگاهم به همراهان ب رونیاز اتاق عمل ب یرفت. با ناراحت نیو از ب

بود.  ی مرد چهل ساله ا ماریرا نداشتم. ب یکس یکشم. دست خودم نبود. طاقت ناراحت یم



و به اتاق   گم« یم تی لب»تسل ر یز  یاش دل نگران بودند. با ناراحت وادهخانهنوز جوان بود و 
 نالم.  یدستم را به سرم گرفته و م هی. با گربرمیخودم پناه م

و  یکن یخوشحال م  ی رو با متولد کردن فرزند یروز کس  ک یحکمتت رو شکر! در   ای خدا-
 ..یگردونی خودت برم شیرو هم پ یکی همون روز 

 . دی گو یبهم م یکند با ناراحت  یبابا بزرگ فوت م یافتم. وقت ی حرف پدرم م ادی

رو   یکی . خدا دوست داشته باشه میی خدا ی بابا. ما همه بنده ها ی ناراحت نباش سارا -
خدا  ی جا  می . تازه اگه خوب باشمیر ینم ی بد ی . جامی. همه مال اونارهیرو م یکی و   برهیم
 تره.. نی ریش

روم. حالم خوب نبود. صبحانه نخورده بودم و بدنم   یم رونیو از اتاق ب دهیکش یآه
 .زنم یم ش یو صدا ستمیا  یپرستار بخش م ده ی سع کی ضعف داشت. نزد یحساب

 ؟ ی دی رو ند یشما دکتر پوران  دهی سع-

 دهد.  یتکان م یرا به نشانه منف سرش

 ..نییرفته طبقه پا  دیشا -

 . زنمی به سرم م یو دست   دهی کش یپوف

 ونم ممن-

   زدم؟یم جیکرد. چرا انقدر گ یچه قدر سرم درد م ایخدا

کردم. امر   یبا او صحبت م مارهایاز ب یکیدر مورد  دی کردم. با یم دایرا پ یدکتر پوران د یبا
. بندمیرا م  می شوم چشمها یکردم. سوار آسانسور که م یبود وگرنه به بعد موکولش م یمهم
  یآخ اریاخت  یب کدفعهیکرد که  ی. انقدر سرم درد منمیحوصله نداشتم اطرافم را بب یحت
نرم   ییدر جا فتمیب نیزم ی رو  نکهیا ی . اما به جاشکنندی م می ضعف زانوها ی روو از  دهیکش

  رتیکه با ح یجفت چشم مشک کیچشمم را باز کرده که با   کی  ی رود. با ترس ال یفرو م



  رصالحیام دنی شوند. با د یگشاد م م یچشم ها  کدفعهی شوم.  یکردند مواجه م ینگاهم م
خشک شده کمرم را نگه   یبا دستان رصالحی. امچدی پیدر سرم م ی بد ریکه ت  ترسمی م کدفعهی

کرده بودم. خوب بود   هیمن به دستان مشت شده اش تک  میبگو  د ی داشته بود. البته با
  ندیب یبازم را م ی و چشمها د ی آ  یکه به خودش م نیانداختم. هم  ینم  نی زم ی حداقل رو

  عیو سر  شود  یکرده و از شانس خوبش درب آسانسور همان موقع باز م م یرها  عیسر
کنم. با   هیگر ای بخندم   دیبا دانستمیان حال نم انیکند. م یپرت م  رونیخودش را به ب

گردم. با  یم یامده و به دنبال دکتر پوران رونی ام از آسانسور ب یحواس یاز ب تیعصبان
حواس بودم! حاال با خودش چه  ی . چه قدر برمی گ یقبل گر م قهیاتفاق چند دق یادآوری

  تیانداخته بودم. با عصبان ش یاز قصد خودم را رو  دی گو  ی کند. حتما م یکه نم ییفکرها
. جلو  زنمی م ینگلبخند کمر نی ام دنی . با دزندیم   میاز پشت صدا  یکه کس  دهی کش یپوف

 کند. یامده و سالم م

 .. یسالم چطور-

 شود.  ینگران م یکم دنمید با

 ! ی ایبه نظر نم یسارا؟ اوک  یتو خوب-

 دهم.  یتکان م یسر

 ..گردمی م یخوبم خوبم. دارم دنبال دکتر پوران-

 کند.  یم اخم

  جیگ ی. دارارمیبرات اب قند ب مینیجا بش کی  می بر ای. بستیسارا حالت خوب ن الیخیب-
 ..یزنیم

 یرا م می بازوها یبا نگران ن یروند و ام یم یاهی چشمانم س کدفعهی خواهد برود که  یم
 .ردیگ

 ؟ ی سارا..سارا خوب-



را باز   میچشمها یفهمم. وقت ینم  یزیچ  گری کنم و د یزمزمه م یم یز یلب چ ریرمق ز یب
  دنیشود. با د  یوارد اتاق م نی بعد ام ی. کمکشمیم  یسرم پوف ی سرم باال  دنی کنم با د یم

 .ندینش یتخت م ی زده و کنارم رو ی بازم لبخند ی چشم ها

 ؟ ی خوب-

 گذارم.   یهم م ی رو چشم

 افتاد؟  یبهترم. چه اتفاق-

. بعد بهت دوتا سرم  یشیم هوشیکه ب یبهت بگم؟ انقدر ضعف داشت یاخه دختر خوب چ -
 با خودت؟   ینک   یم کاری. چی ایوصل کردن تا به هوش ب

 خوبم..-

 . یبه خودت برس  شتریب  دی آره مشخصه. با-

که مراقب    سپرمیخونتون و به آشپزتون م امی. اصال امروز میرسیدختر خوب نم یرسینم-
 بده.. ی مقو  ی بهت غذاها یباشه و حساب زیهمه چ

 بهتر شده بود.  یلیکرد. حالم خ یدرد نم گری. دزنم یبه سرم م یدست

 ...نی باورکن خوبم ام-

 . ستدیا یم

رسوندمت خونه. در  یکار دارم وگرنه م یلیبرم. امروز مطب خ  دیکنم. من با یباور نم-
 ..شتی پ امیضمن شب م

سرم که    دنیرود با د یکه م  نی کنم. هم یم یخداحافظ نیو با لبخند از ام کشمی م یپوف
را   میتاق خودم رفته و لباس هاشوم. به ا یزده و از اتاق خارج م ی تمام شده بود لبخند 

  یراه کم نی را نداشتم. ب یزی کنم تا زودتر به خانه بروم. اصال حال و حوصله چ یعوض م



  ی رسم بابا جون خواب بود. صدا ی. به خانه که مخرمیجون دارو م اباب  ی کرده و برا د یخر
 شود. مامان بود.  یبلند م  لمیزنگ موبا 

 .زمی سالم عز-

 .. یسالم مامان چطور -

 ..یکنیم کاریخوبم خداروشکر. چ -

 ؟ ی ایم ی. داری خونم. خوب شد زنگ زد یچیه-

اومده. اما حتما   شیبرام پ ی. کار مهم امیب تونم یهفته نم  نینه متاسفانه زنگ زدم بگم ا -
 ..امیم گهی اخر هفته د

 ..الیخیب-

 حتما به بابا جون سالم برسون  یواقعا متاسفم سارا. راست-

 .. ی ایکن زودتر ب یسع  یچشم چشم. ول-

 ؟ یباهام ندار  یبرم کار دی . من با زمیباشه عز-

 . خدانگهدار یمراقب خودت باش مامان-

. قصد داشتم به مناسبت آمدن مامان خودم غذا درست کنم. دمغ  کشمیم یپوف ناراحت
  م یتوپ لباس ها  یخواب عصرگاه ک یاستراحت کنم. بعد از   یروم تا کم یشده به اتاقم م

  دی ایبابا جون ب  ستی وتراپیزیروم. امروز قرار بود پزشک ف  یم رونیرا عوض کرده و از اتاق ب
. بابا جون  ستمی ا ی رفته و کنار استخر م نییآسانسور به طبقه پا اکنند. ب یو تا آب درمان

  یزده و جلو م ی بود. پوزخند یپ یبود. پزشک جوان و خوشت یخوشحال مشغول آب درمان
صحبت درباره روند درمان با    یکنم و بعد از کم یم یروم. با پزشک سالم و احوال پرس

  یاذان بلند م ی رود که صدا یم  یکی روم. آسمان رو به تار یبه باغ م ی د ی گفتن خسته نباش
اش به مسجد بود. از  یکینزد ن ی باغ را انتخاب کرده بودم هم نیکه ا  یلی از دال یکیشود. 



کنم که به خانه بروم تا   ی. قصد مبردمیلذت م ندازدیب نیخانه طن انی اذان م ی صدا نکهیا
شوم.   یمتعجب م ی حمدا ی پسر آقا  دنی . با دزندیم  میصدا  ینماز اماده شوم که کس ی برا

 کند.  یدهم به درب اشاره م یکند. جواب سالمش را که م یو سالم م  زندیم ی لبخند

 ..دی خانم دکتر مهمون دار دی ببخش-

 رود. یباال م  می ابرو ی تا کی

 ؟ ی مهمون؟ ک -

 ! دشونیشناسیگفتن پزشکن. شما م-

لبخند   دی ایب  شمی پ نیقرار بود ام  نکهیا یادآوریبا   کدفعهی آورم که  یبه ذهنم فشار م یکم
 . زنمیم

 داخل.. دی کن شونییآها آره لطفا راهنما -

 چشم خانوم دکتر.. -

  می موها  انی به داخل رفته و م  عیرود سر یکه م ن ی. همدی آ  یاش خوشم نم رهینگاه خ از
شود   یکه با سر و صدا وارد م  نیرفته و از ام ییرا ی. بعد از آن به پذ زنمیم یتل قرمز رنگ
 کنم. یاستقبال م

 . ســـالم خانوم!نجاستیا یک  نی به به بب-

 دهم.  یست مد نی و با ام  زنمیم لبخند

 ؟ ی چطور  نیسالم ام-

 بره..  ی دل م شی. بافت سنتنایدار ییبا صفا ی ال ی. عجب ویعال  مینیبیشما رو که م-

 اذان تمام شده بود.  ی . صداخندمیم

 .. ارهیب ی خانم برات چا حهیمل گمی. م نی ام نیلطفا بش-



 .زندیچشمک م ندینش یکه م یدهد. در حال یآورد و به دستم م یلبخند کتش را در م با

 ..ارن یلطفا بگو قهوه ب-

 دهم.  یتکان م یسر

 ..زارمیتنهات م قهیچند دق ی باشه حتما. فقط من برا-

  می به اتاق رفته و نماز مغرب و عشا عیسر نی دهد که بعد از سفارش قهوه ام یتکان م یسر
 یمع مخورد. متعجب سجاده را ج یبه در م ی دهم تقه ا یخوانم. سالم نماز را که م یرا م
 کنم.

 ..دیی بفرما-

 روند. ی باال م شیسرم بود ابروها  ی که چادر نماز رو دنمی شود. با د  یوارد اتاق م نیام

 نه!!!-

 کنم.  یو چادر نماز را از سرم خارج م خندمیم

 ه؟ یچ-

 .دی آ  یم سمتم

 ؟ یخونینماز م-

 اندازم. یباال م ی ا شانه

 اد؟ یآره چطور مگه؟ بهم نم-

 .خنددیم

 ..یزنیاصال! بابا دختر تو چقدر معادالتم رو بهم م-

 . نمینش یتخت م ی زده و رو لبخند



 ..دهیچرا؟ نماز خوندن رو دوست دارم. بهم آرامش م-

 ! کی نزد یلی. خندینش یخنده کنارم م با

 با دوال راست شدن؟ -

 . فرستمیرا عقب م می از موها دسته

فقط دوسش داشتم تا   لی. اوارمی پذ یرو بدون منطق نم یزی . من چستی ن نیهمش هم-
 بردم.. یپ شی به فلسفه اصل یاز نظرعلم نکهیا

 کند. ینگاهم م کنجکاو

تو نماز حالت   ستادنیا  دهی . مثال فادهی جسم و روح انسان مف ی حرکات نماز برا نیخب بب-
بدنه با  ی مخچه که مسئول کنترل حرکات و اعمال اراد یبدن و قسمت مرکز یتعادل

  کیو ثابت به   رهینماز خ  ن یکه چشم ها در ح یو زمان شهی م تیدر نماز تقو  ستادنیا
آرامش   نی کنه؛ هم چن یم دای رفع و بهبود پ ینیب ک ی دهمچون نز یمونند نواقص ینقطه م

 کنه.. یم دای پ انیمتعادل با تمرکز در نماز جر  یفکر 

 بهش نگاه نکرده بودم!  دی د نیلب. اصال از ا چه جا-

 آره -

 . میگو  یم  جانیبا ه کدفعهی

 شه؟ یو سوء هاضمه م  ییاشتها  یرکوع مانع ب یدونستیمثال م-

 شود.   یم متعجب

 چطور مثال؟ -

 با حفظ دستگاه گردن خون! -



ستون فقرات،   سکیو در درمان د  شهیگردن م ی مهره ها  تی مثال سجده باعث تقو  ای-
  نیکنه که ا یم دای پ شیخون مغز افزا  انیبا سجده کردن جر  نیگردن و کمر موثره. همچن

 و طراوت رو به دنبال داره.  ییبایز  نیپروسه باال رفتن قدرت درک،فهم، آرامش، همچن

 .خنددیم

 به بعد منم نماز بخونم..  نیاز ا  دی فکر کنم با-

 اندازم. یباال م ی ا شانه

 !هیکنم. عال  یم شی بهت توص-

  یکنم که با نگاه ی. متعجب نگاهش مردیگ یدستم را م کدفعهیخواهم بلند شوم که  یم
 کند. یزمزمه م بیعج

 ! بیعج یلیسارا. خ  یبیعج یلیخ-

فاصله مان کمتر از پنج    دی . شامی هم نشسته بود  کی نزد یلیدهم. خ یدهانم را قورت م  آب
 کنم.  یزمزمه م اریاخت  یانگشت بود. ب

 ..هیمنظورت چ-

و   ستمی ا  یشود. با استرس م یخانوم بلند م حهیمل ی که صدا دی بگو یزیخواهد چ یم
 روم.  یسمت درب م

 ..می قهوه بخور می بر ایب-

 یقیرسد نفس عم  یم ییرای به پذ می که پا نی روم. هم یم  رونیزودتر از او از اتاق ب و
  یو م گذاردی م زیم ی قهوه را رو ینیخانوم س حهی . ملنمینش یمبل م ن یاول ی و رو دهیکش

داغ  ی . حسابکشمیگردنم م  ریز  یشوم و دست ی م رهیبه اطراف خ ری متح  یرود. با افکار
حرکات چه بود؟ چه   ن یاز ا نی امد. منظور ام یها خوشم نم یکینزد نی شده بودم. اصال از ا 

 د؟ ی ست بگوخوا یم



و جرعه از قهوه اش را  زندیم  ی . لبخندندینش یمبل م  ی کت به دست رو نی بعد ام یکم
 نوشد. یم

 چه خوش طعم! -

 . زنمیم لبخند

 داره!  یآره عطر ناب-

 اندازد. یبه اطراف م ی تکان داده و نگاه یسر  نیام

 نم؟ یبیپدربزرگت رو نم-

 هستند.. یتو استخر مشغول آب درمان ن یی درسته. طبقه پا-

 . زندیم لبخند

 موندم... یزودتر برم وگرنه حتما منتظرشون م دی . بانمشونیخواستم بب یم فیچه ح-

 . زنمیم لبخند

 بمون! شمون یشام پ-

 موندم.. یکار دارم. وگرنه حتما م ییممنونم بابت دعوتت اما جا -

 شود.  ینوشد از جا بلند م یاش را که م قهوه

 خوشحال شدم..  دنتیاز د یلیسارا؟ خ یندار یب با من کارخ-

از پله   رصالحی ام کدفعهی که  میبگو  یزی خواهم چ ی. م فشارمیرا که دراز شده بود م دستش
ما،    دنی با د رصالحیشود. اما ام ی شوکه م رصالحی ام دنی با د نی. ام دیآ  یم  نییها پا

  ی م یسالم کوتاه  ی شود و بعد با پوزخند  یم رهیقفل شده مان خ ی دست ها ی نگاهش رو
 نیخواهم دستم را بکشم که ام یحرکتش م نیاز ا ی.عصباندرو یکند و به سرعت به باغ م

 . زندیلبخند م



 بود؟  یک  ن یا-

 .کشمیم  رونی دستش ب انیرا از م دستم

 پرستار بابا جونه..-

 مرد؟  کی -

 مرد کمکش کنه! کیدادم  حیترج نهیبابا جون سنگ ی چون کارها-

 . زندیم لبخند

 . البته مرد بهتره..ی خوب کرد-

 . زنمیم لبخند

 ..نیام ی موند یم شتریب-

 کنم. یاش م  یرود. همراه  یکند و سمت درب م یرا تنش م کتش

 .. امیممنونم سارا. بازم م -

  یم یشده و با تک بوق نشیکنم. سوار ماش یاش م یو تا دم درب باغ همراه  زنمیم لبخند
از کنار  یپچ پچ  ی خواهم داخل شوم که صدا یگردم. م یبرم ال یلبخند زده و سمت و رود. 

  یم یآمد. کم  یدرختان باغ م انیروم. صدا از م  یم کی . با تعجب نزددی ا یساختمان م
و مرا به عقب  ندینش یم  م یدور بازو  یدست  کدفعهی  کهخواهم داخل بروم  یترسم م

. وحشت زده به فرد  ردیگ  یدهانم قرار م ی رو  یکه دست دهیکش یف یخف غی. جکشاندیم
  تیبود. با عصبان ی احمد ی چسبانتم. پسر آقا یم وار یشوم که محکم به د  یم  رهیمقابلم خ

 .زنمیاخم کرده و دستش را کنار م

 ؟ یکن یم  کاریچ-

 کند. یصورتم م کی زده و صورتش را نزد ی لبخند



 کنم.  یخانم خوشگله. دارم نگاهت م یچیه-

 .می ایب  رونی دستانش ب  ریکنم از ز  یم یسع

 . ولم کن.. یولم کن لعنت-

. بابا بزرگ خرفتت که خوابه اون پرستارتونم  شنوهی صداتو نم ینگو. کس یزی چ ـــشیه-
باهم وقت   کممیکمکت کنه. مگه بده   ادیمونه ب  ینم یسره تو اتاقشه. کس کیکه 

 ؟ یدارا بچرخ هیبا ما دی مگه همش با م؟یبگذرون

 کنم.  یم اخم

 ؟ ی خوا یم یچ-

 شوند.  یآورد.چشمانم گرد م  یتر م نیی پا  یرا کم دستش

 ؟ یبکن یچه غلط ی خوا یم-

تقال   تیشود. با عصبان  یبرد. چندشم م  یفرو م می آورده و در موها  کی نزد  یرا کم سرش
توانستم داد بزنم.   ینم ی. حترد ی ام بگ هیبود گر  کی زدکنم تا از دستش خالص شوم. ن یم
 ! دمی ترس یبد بکند م  ی خودش فکرا شیبابابزرگم پ نکه ی. از ادمی ترس یم

  شیمن نبود. لب ها ی . اصال انگار متوجه حرف هادی رس یبود. زورم بهش نم ی قو یلیخ
دهم.  یهلش م  یو کم  دهیکش یغیکند با حالت انزجار ج یم دایکه با صورتم تماس پ

 !خنددی کند. م یولم نم یرود ول یعقب م یکم

 ؟ یفرار کن  ی خوایم-

 ..ینیب یدست از سرم بردار وگرنه بد م-

  یانداختنت چقدر سخت  ری گ ی برا یدونینگاه نکردم که االن ولت کنم. م لمیاونقدر ف-
 . بزار به دوتامون خوش بگذره.. گهی د ای. جون من راه بدمیکش



  یم اربغضیاخت یعفت شوم. ب ینجاتم بده. نگذار ب ا یدهم. خدا یدهانم را قورت م  آب
با آخ   کدفعهی خواهد لباسم را بکشد  یرود. تا م یهوا سمت لباسم م  یکنم که دستش ب

گره   مشت  رصالحیگذارم که ام ی دهانم م ی دستم را رو رتیافتد. با ح یم  نی زم ی رو ی بلند
سمتم   یکنم. بدون آن که نگاه ی. با ترس نگاهش مدارد یکرده اش را در هوا نگه م

 کند. یترسناک به پسر نگاه م یبا چشمان ندازدیب

 کنم زندت بزارم.. یفکر نم  گهیوگرنه د  نمی بیازت م یزیچ نیدفعه آخرت باشه چن-

ناله کنان  ی احمد ی روم. پسر آقا یفروم واریدر د  شتریدهانم را قورت داده و با ترس ب آب
 . رمیگ یم  واری ام را از د هیکند. نفس نفس زده و تک یبلند شده و فورا فرار م نیزم ی از رو

 کنم. یزمزمه م دهی ترس

 ممنون..-

هم دست از   تی در آن وضع ی. لعنتزندیم ی روند. پوزخند یدر هم م شتریب شی ها اخم
 داشت.  یتمسخر کردن من بر نم

به ناموس   یداد کس یاجازه نم میرانی ا رتیانجام دادم چون غ نیا ی فقط برا  کار رو ن یا-
 ..ادیحال فک کنم شما هم بدتون نم نیکنه. با ا یمردم دست دراز

 شوم.  یم یعصبان

 درست صحبت کن..-

 .زنمیم شخندین کدفعهی

 شه؟ یم تی نکنه حسود هیچ-

 کند. یاشاره م ال یبا دستش به سمت و  تمیتوجه به عصبان یب

 تو..   دیبر -



 کنم.  یم اخم

 خودت برو..-

کند. با   یم شتر یرا ب شی. فقط گره ابروهاستدی ا  یهمانطور م دی بگو  یزیان که چ بدون 
روم. در طول عمرم اجازه نداده   یم ال یمحکم سمت و  ی و با قدم ها دهی کش یپوف یناراحت

 فرد..  نیبا من حرف بزند حاال ا  نگونهیا یبودم کس

تخت   ی حوصله نداشتم شام بخورم. رو یبندم. ح  یشوم و درب را محکم م ی اتاقم م وارد
طور با من   ن یشوم. او چطور به خودش اجازه داده بود ا یم  رهیو به سقف خ  کشمیدراز م

 گفت خوشم امده؟  یحرف بزند؟ به من م 

 . کوبمیتخت م ی را رو مشتم

 .. دهی حرفش رو پس م نیتقاص ا-

 کنم.  یم ی دندان قروچه ا تیعصبان با

 ..ی ا هیاگر به تو ثابت کنم تو هم مثل بق ستمیمن سارا ن-

 . زنمی م پوزخند

 بهتر؟   نیاز ا  ینخواسته بودم؟ چ یواسه سرگرم  نویاصال مگه ا -

 !ی. عصبخندمیم

 ..یاتم باهاش بخوربرات درست کنم آقا صالح که انگشت یدرست و حساب ی سرگرم کی -

هم گذاشته و فورا   ی بکشم چشم رو یمختلف ی نقشه ها یکه قراره از فردا حساب نی فکر ا با
 روم. از فردا چه شود!  یبه خواب م

 *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

سر    ییقرار بود چه بالها  نکهیروم. امروز از ذوق ا  یم مارستانیبه ب یبا خوشحال صبح
نبود   یشناختم. امروز عمل نداشتم و خداروشکر کردم که کس یسر ازپا نم اورمیب رصالحیام

  ینم مارستانی. احتماال بنمی ب یرا نم نی به عمل داشته باشد و سالم بود. امروز ام ازیکه ن
و   می تیکودکان  دنی . با دزنمی به پرورشگاه رشت م یکنم و سر یتمام م زودترآمد. کارم را 

 یبچه ها سهم  نیداشت و ا یسهم یزندگ  نیدر ا  یرکس. هردیگ یسرپرست دلم م  یب
 . گرید

  یکرده و به خانه برم م یپرورشگاه تقد  ری کرده بودم به مد هیبچه ها ته ی را که برا ییا یهدا
خانم مشغول پختن سوپ باباجون. با لبخند به آشپزخانه   حهیشب بود و مل کی گردم. نزد
 . زندیخانم لبخند م حهی. ملرم یگ ی سوپ را از دستش م ینیرفته و س

 خانم دکتر..  بردمیخودم م-

 ..برمیاتاق باباجون. خودم م رمی. دارم مزمیممنون عز -

مشغول   رصالحیبندم. ام یبه دست وارد اتاق باباجون شده و درب را پشت سرم م  ینیس
  نییپا شتر یسرش را ب ندازد،یسمتم ب یباباجون بود. بدون آن که نگاه ی ماساژ دادن پاها



داشت را   ییرها قهیکه  ی تاب بند  کی . زنمیم ی پوزخند می لباس ها  دنی ازد. با داند یم
 بودم.  ختهیرا هم دورم ر می بودم و موها   دهی شلوارراسته بلند پوش کی همراه 

 باباجونم چطوره؟ -

 دهد. ی تکان م می برا یجون با لبخند دست بابا

 دختر گلم. خداقوتت!  تی بخوب-

 برات سوپ اوردم..-

 .. ی خسته ا یلی. حتما خزمیعز  نجایبزارش هم-

 ..هیچه حرف نی نه باباجونم ا-

. متوجهم که نمینش یشازده م  ی کنار تخت گذاشته و درست رو به رو  یعسل ی را رو سوپ
 بشر کال در حال اخم و تخم بود.  نیکند. ا یاخم م  یشود کم یم

 چطور بود؟   شبید یوتراپی زیرفت ازتون بپرسم ف ادمی بابا جون  یراست-

 خوب بود دخترم. دستت دردنکنه اصال جانم جال گرفت.. یلیخ-

 کنم. یتر م  فیلط شهیرا از هم می. صدا خندمیم

 شهر رو اوردم.. ن یا ی پزشکا نی از بهتر  یکی  گهید-

 .خنددیم

 . دستت دردنکنه باباجان! زمی قربونت عز-

که  نی. همدی شن یرا م می و فقط صدا  دید ید درست مرا نمپشت بابابزرگ به من بو چون
شوم.   یاز اتاق خارج م یبلند شده و با فعلن میاز جا عیخواهد برگردد سر  یکنم م یحس م

ام   چارهیب  دی د یم ینجوری. اگر بابابزرگ مرا اخندمی دهنم گذاشته و اهسته م ی دستم را رو
 ش..ی کرد با غرغر ها  یم



باز و بسته شدن درب اتاق بابابزرگ که بلند   ی . صدانمینش یبه اتاقم رفته و پشت درب م
  ریدرب اتاق ام ی باز و بسته شدن صدا ی شوم. بعد از ان هم صدا یبلند م عیشود سر یم

روم. گوشم را   یم رونیاندازم و از اتاق ب یم نهییداخل آ یگری. با ذوق نگاه د دیآ  یصالح م
  کدفعهیو   می گو یم ی. اهمدیا  ینم ییشوم. صدا یم قیو دق باندهبه درب اتاقش چس

بود    دهیتختش دراز کش ی رو چاره یشوم. ب یو وارد اتاقش م ده یکش نیی درب را پا رهیدستگ
  نیاز ا  زی. من نندینش یتخت م ی رو عیچهارتا شده و سر شی من چشم ها  دنیکه با د
کند.  یرا گم م ش یبازم. او اما دست و پا یشوم اما خودم را نم یاش هول م ییهویرفتار 

 ی روند و از رو یدر هم م شیاخم ها  هویمناسب بودم که  ی واژه ها دنبال کلمه ا نیب
 شود.  یتخت بلند م

 شده؟   یزیچ-

 .فتمیکنم از تک و تا ن یم یکنم. سع  یرا صاف م می صدا

 بابابزرگ ازتون سوال بپرسم.. تینشده. فقط اومدم دباره وضع  یزینه چ-

 .کشدیم یقیعم نفس

 ..میزنیباهم حرف م یی رایداخل پذ دیی بله بفرما-

 . زنمی م پوزخند

 خوبه!  نجایچرا؟ هم ییرا یداخل پذ-

به اتاق   یو آرامش بخش ب یعج ی . نمازنمیبندم و داخل اتاق قدم م ی اتاقش را م درب
 پشت تختش چسبانده بود.  واری د ی رو یس چهارقلداده بود. قاب عک

کند. پوزخند   یشوند. سمت پرده اتاق رفته و پنجره را باز م  یدوباره مشت م شیها  دست
 دهد. چه قدر سست بود!  یامانم نم

 ؟یکن یچرا پنجره رو باز م -



 . دی گو یم سرد

 اتاق عوض بشه..  ی هوا-

قاب   کیاندازم.  یم شی به قاب عکس رو یروم و نگاه یم زشیجان خودت! سمت م آره
 شوم!   یعکس پنج نفره. کنجکاو م

 ن؟ یک  نایا-

 بودم. والی . چه قدر در نظرش هدی ترس یاز من م چاره ی. بستدی ا یدرب اتاق م کنار

 خانوادمن.. -

 کجان؟ -

 به رحمت خدا رفتن..-

  گریهم داشت که د گریخواهر د ک یبرادر و    کیجز خودش   یعنیسوزد.   یم شیبرا  دلم
 نداشت! 

 وقته؟  یلیخدا رحمتشون کنه. خ-

 . دی گو یم سرد

 تصادف!  ی بله. تو-

 .کشم یم ی توجه به لحن سردش، هوم یب

 ؟ ینیش ی چرا نم-

 راحتم.. -

 ..نیلطفا بنش-



.  زنمیقدم م  شیبود. جلو  ی . فرصت خوبندینش یتخت م ی و رو ده یکش یقیعم نفس
  حیتوض ش ی برا  شیها  تیدرباره باباجون و حساس یاندازد. کم یم نیی پا  یسرش را حساب

  یبه ساعت م ی شود نگاه یکه تمام م می دهد. حرف ها  یدهم و او در سکوت گوش م یم
دستم را به سرم گرفته و   کدفعهیزده و   ی شخندی مانده بود. ن یلیاندازم. هنوز تا شام خ

  یهوا خودم را در آغوشش م  یشود، ب  تیهد متوجه وضع. تا بخوامی گو  یم یاخ یتصنع
افتد.   یتخت م ی هول شده و از پشت رو چارهیاندازم. ضربه افتادنم انقدر محکم بود که ب

  رمیاز ز واهدخ یکند. م یجدا م  می دستانش را از شانه ها عیسر   د،ی آ  یبه خودش که م
 . زنمیرا چنگ م راهنشیکه پ دی ایب  رونیب

 .. ستیحالم خوب ن-

 یداشت از دست م چارهیکردم. ب یاش را کامال حس م نهیشدن قفسه س  نییو پا  باال
 رفت. 

 د؟ یکن یم  کاریچ-

 گذارم.  یرا کنار گردنش م می بازو

 ..رهی م جیسرم گ-

 . دیگو  ی م یقرار یرود. با ب  یم لی تحل شی صدا

 .. دینکن-

کردم. اما خب، او هم   یم تیسوزد. او مرد بود و من داشتم او را اذ  یم  شی ان دلم برا کی
داشتم. اگر   نانیداد. چه قدر بهش اطم یتقاصش را پس م دی کم بهم تهمت نزده بود. با

نه! او  رم؟یازش بگ ی انتقام احمقانه ا  نیتوانستم چن  یم ایبود آ گریاو کس د ی جا
 بود!  رصالحیام

 نالم.  یم اریاخت یب

 .. تونمینم-



کنم از  یدهم. احساس م  یگرنش فوت م ری داغم را ز ی باالتر اورده و نفس ها یرا کم سرم
امانم   گری کند. د یحالش را بد م میمن هم در حال گر گرفتن بودم.  نفس ها یکی نزد نیا

کنم دنبالش بروم که   ی. قصد مدی آ  یم نیی و از تخت پا زندیدهد. به سرعت کنارم م ینم
تخت بلند شده و   ی . با پوزخند از رودی آ یدرب اتاق م محکمباز و بسته شدن  ی صدا

 .برمیمشتم را به اسمان م 

 !!! نهیا-

***  

 

 

  رصالحیماساژ توپ با ام ک یاز  یبابا بزرگ با لبخند و پر انرژ مینینش یشام که م  ز یم پشت
کرد و در پاسخ صحبت   یبابابزرگ گوش م ی زد. او هم در سکوت به حرف ها یحرف م

که تمام   ستمی نگر یرا م رصالحیام یرچشمیداد. من اما ز یتکان م یسر یگاه  شیها
و با اشتها    خندمیم زی ر زیباباجون نگه دارد. ر عطوفکرد که حواسش را م  یتالشش را م

زودتر از   رصالحیدر بهم خوش نگذشته بود. امام انق ی وقت در زندگ  چیخورم. ه یشامم را م
 یتفاوت به او مشغول خوردن م یکند. ب یشود و عزم رفتن م یبلند م زیهمه از پشت م

 کند.  یمرود باباجون با لبخند نگاهم  یشوم. او که به اتاقش م

 دخترم چطوره؟ -

 .می گو   یم یانرژ پر

 تووووپ!!! -

 .خنددیم

 .. یانقدر سرحال  ی کرد کاری چ ستیمعلوم ن-



 .خنددیکنم. دوباره م یگرد شده باباجون را نگاه م  ی چشمها با

رفتار   نطور یکرد هم  یکه خوشحالت م ی کرد یم  یخرابکار کی  یوقت ی بچه هم که بود-
 .. ی کرد یم

 . کندی چه کردم پوستم را م  دیفهم یخنده. اگه باباجون م   ری ز زنمیم اریاخت یب

 سرحالم.. ینطورینه بابا، باباجونم. هم-

 جون خودم!!  آره

 باهات حرف بزنم..  ی مورد کیدر  د ی راستش دخترم با-

 کنم. ینگاهش م منتظر

 شده باباجون؟  یچ-

 کند. یم زیی را با دستمال تم شیها  دست

 ..رصالحهیراستش در مورد ام -

تفاوت   یکنم خودم را ب  یم یشوم اما سع  یزده م جانیه اریاخت یدهم. ب یتکان م یسر
 .برمیماست به دهان م  ی. قاشقنشان دهم

 خب؟ -

  دهی. شما هم دختر خوب و فهممی احترام بزار گهی همد  دی به عقا دی دخترم ما آدما با نیبب-
  ی و پنج سالته و برا ست یبهش اعتماد دارم. االنم که ماشاءاهلل ب شتری ب یو از هرکس یمن

 ..میرو درک کن یفعل طی شرا کمی  دی..منتها بای شد  یخودت خانوم

 د؟ ی خواست بگو یشوم. چه م  یم متعجب

 باباجون.. شمیمتوجه منظورتون نم-

 .دی گو   یو با لبخند م کشدیم یقیعم نفس



 ینم یچیشام ه   زیسر م نیمعذبه. بب یکم دی کنم پرستار جد یراستش دخترم احساس م-
  یه. حتبهم گفت اگر بهش اجازه بدم شام رو تو اتاق خودش بخور شبیخوره. تازه د

 تر باشه.. دهیپوش دی شد بهم بگه به نوه اتون بگ یروش نم چارهیب

 کنم تا حرف باباجون تمام شود. ی شوم. اما صبر م ی م یعصب اریاخت یب

 و برو..  ایتر ب دهی پوش  کم ی خواستم بگم اگر ممکنه دخترم  یم-

 من بود.  ینقطه ضعف باباجون ناراحت  دانستمی. منمیچیرا م م یها لب

 باباجون..-

 شود.   یم نگران

 جون بابا؟ -

بپوشم   شتریراحتم. اگر ب ینطوریهم گهید  دیدونیباشم. م  ینطوریآخه من دوست ندارم ا-
که   دیخونه منه. نبا نجایباباجونم. ا گهیبزرگ شدم د  ینطوریکنم. من ا  یم یاحساس خفگ

 .. ادیکنار ب ط یشرا   نیاون دستور بده. اون با ا

 اندازم. یباال م ی ا شانه

 .. گهید دیدونی م یدوستون دارم باباجونم ول یلیخ-

 . کشدیم یق یلبخند نفس عم با

 ..یدونیبگم باباجان! هرطور صالح م  یچ دونمینم-

 .بوسمیبلند شده و گونه اش را م زی پشت م از

 قربونت برم من!! -
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  ی از اتفاقات دوران نامزد جانی دهم. با ه یخنده دار الهه گوش م ی خنده به خاطره ها  با
  هیاتاق سم نکهی. به خاطر امیاز شدت خنده غش کرده بود  هیکرد. من و سم یم فیاش تعر 

  یگذشت ول  یمن نجایاز آمدنم به ا  ی ادی . مدت زمان زنجایا  می بزرگ تر بود هر سه امده بود
 ی بودند. با خنده رو یباحال و خوب ی خو گرفته بودم. دخترها الههو  هیبا سم یحساب
 . رمی گ یدهم و دلم را م یلم م یصندل

 .. دمیبسه الهه ترک -

 . دی گو یم دهیبر   دهی کرد، بر یکه اشک چشمانش را پاک م یدر حال هیسم

 .. ی بکش رونیاز برق ب زشو ی پر دیاز آخر با  رهیم شی پ ینجوریتا شب هم گهید ن یا-

 . کشدیم رونیو مقنعه اش را از سرش ب زندیچهار زانو م یصندل ی رو الهه

 شده بود. اندا... ی موهاش چه شکل دیدونینم یی خدا-

  یبه ساعت م یخورد. الهه نگاه یبه درب م ی شود که تقه ا  یجمله اش تمام نم هنوز
به  یشوم. دست  یزند. متوجه منظورش نم  یم یچشمک هیاندازد و با خنده به سم

 کند.  یرا صاف م ش یو صا دهیکش شی موها

 ..دیی بفرما-



شود.   ی چشمانم گرد م رصالحی ام دنی با د  کدفعهی شوم که   یم رهیبه درب اتاق خ منتظر
خوش فرمش را   ی زده و پاها ی کند. الهه پوزخند  یبه دست وارد اتاق شده و سالم م  ینیس
 اندازد. یهم م ی رو

 ..نجایبزارش هم-

  زیم ی را رو ینیس ندازد،یبه اطراف ب یبدون ان که نگاه رصالحیکند. ام  یاشاره م زشیم به
شده؟ که با  یکنم که چ یاشاره م  هیخندد. با چشم به سم یم زیزریر هیگذارد. سم یم

  یبیحس عج کی  یالوه بر نگرانچرا نگران بودم. ع  دانمیکند. نم یخنده دعوت به صبرم م
 داشتم! 

 ی و از قصد رو داردی را برم ییچا  وانیل شخندی کند الهه با ن یکه قصد رفتن م رصالحیام
 نالد.  یمثال ناراحت م یشود. الهه با لحن یهزار تکه م وانیاندازد. ل یم نیزم

 از دستم افتاد.. وان یشد؟ ل  یچ ی دی د ی وا ی ا-

  یشوم. خونسرد بر م  یم رهیخ  رصالحیشود. متعجب به ام یاز شدت خنده قرمز م هیسم
  رصالحیالهه شکسته بود. ام یصندل   ی ها درست جلو شهی. شندینش یم  نی زم ی گردد و رو

مشغول   یگذارد. با دقت خاص  ی م ینیشکسته را برداشته و داخل س ی ها  شهیش یکی  یکی
ضربان قلبم باال   اریاخت ی. بمی بود رهیخ رصالحیام بهو  م یکار بود. هر سه سکوت کرده بود

 رود. نکند دستش ببرد؟  یم

 دارد؟ یشوم. اصال ببرد. به توچه ربط  یم رهیبه خودم خ متعجب

کوبد که   ی م رصالحی را به دست ام شی پا یالهه از دست کدفعهیبودم که  ریافکار خودم درگ  با
  عیجمع شده و سر رصالحیرا ببرد. صورت ام  رصالحیدست ام شهیش ی زی شود ت  یعث مبا

  هیشوم. سم ی و بلند م دهیکش ینیه اریاخت یگذارد. ب ی اش م یدست زخم ی دستش را رو
  یرفته و دستش را م رصالحی توجه به انها سمت ام ی. بنندک  یو الهه با تعجب نگاهم م

 .کشدی دستش را عقب م  عیمتعجب از رفتارم سر  رصالحی. امرمیگ

 . خنددیم هیسم



 کنه.. یاالن حس حرام و حالل بودنش عود م نی رو. ا نیولش کن بابا سارا ا -

 خندد. یهم م الهه

 سارا.. گهیراست م-

  یکنم. متعجب م یو بلند م رمی گ یکرده و دستش را دوباره م یظیتوجه به انها اخم غل یب
او را همراه خودم به   عی.  سر رمی گ  یکشد که محکم تر دستش را مخواهد دستش را پس ب

. سرخ شده  ندینش یصورت مردانه اش عرق م ی نشانم. رو یام م یصندل ی اتاقم برده و رو
بار با   نی که ا رمی گ یرا برداشته و دوباره دستش را م ن یتوجه به او باند و بتاد یبود. ب
 . دی گو یم تیعصبان

 د؟ یکن یم  کاریچ-

 رود.  یباال م می صدا

 کنم؟  یم  کاریدارم چ ینیب یواقعا نم  ؟ ینیب ینم-

 . دی گو یم سرد

 ..دمی خودم انجام م-

اش   یکه پسش زده و دستش را گرفته و کف دست زخم ردیخواهد باند را از دستم بگ یم
بودم که  یکنم. انقدر عصب یم ی چیکرده و باندپ یدستش را ضدعفون عی کنم و سر  یرا باز م

  دانمینم یبودم. حت  یدانم چرا انقدر عصب یدانم. نم یکردم. نم یدرنگ نم ی ا هیانث یحت
واکنش نشان    یماریدادم. خب پزشک بودم. نسبت به هر ب یم انجامکار را  نیچرا داشتم ا 

 نبود! یعینبود سارا. طب یعیبود. نه نه نه! طب یعیدادم. طب یم

گذارم و به   یم زیم ی را رو ل یوسا تیشود با عصبان یخودم نبود. کارم که تمام م دست
  یرفته و نفس مارستانیب اط یروم. حالم خوب نبود. به سرعت به ح یم رون ی سرعت از اتاق ب

  یواکنش نیشدم؟ چرا چن  نطوریکند. من چرا ا  یاز التهابم کم م یکنم. باد خنک کم یتازه م
 بود!  اریاخت یب  یلیبود. خ اریاخت یگذارم. ب  یقلبم م ی رو یانجام دادم؟ دست



.  میآ   یبه خودم م نیام ی که با صدا زنمیقدم م یزده و کم نهیدست به س یناراحت با
زده و   یحال لبخند مصنوع  ن یکرد. اصال حوصله اش را نداشتم. با ا   یداشت مرا صدا م

 کند!  ریروم. خدا روزمان را بخ یسمتش م
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 یرا عوض م می . بعد از ان که لباس هاردیگ یشوم باباجون سراغم را م یخانه که م وارد
 .نمینش یکنار تختش م یصندل ی کنم به اتاقش رفته و رو

 سالم جانم باباجون.. -

 ..یسالم باباجان خسته نباش-

 . زنمیم لبخند



 ..دی درمونده نباش-

 . بوسمیاش را م دهیکند. دست چروک  یگرفتن دستم دراز م ی را برا دستش

 چه قدر دوست دارم..  دونهیخدا خودش م-

 . زنمیم لبخند

 منم دوستتون دارم باباجونم..-

 .کشدیم یقیعم نفس

  یپسر خوب یلیخ امرزی. پدرت خدا بیو تو کنارم  ستمی تنها ن یریپ نی خداروشکر که تو ا-
 باشه.. یانشاءاهلل خدا هم ازش راض م ی بود. من ازش راض

 .خندمیم

 نشه؟  تیترب ی فرزند خوب شهیمثل شما مگه م یاز وجود پدر گهی بله د-

 هر سه فرزندم سنگ تموم گذاشتم اما فقط پدرت کنارم موند.. ی من برا نکهیبا ا -

 گفت!  یچه م دانستمی. مزنمیم یتلخ لبخند

رفت پدر   ادشونیمملکت رفتن و  نیاز ا  دنیرس  یبه سر و سامون نکهیرضا و ساره بعد ا -
 چشم انتظارشونه.. نجا یا یریپ

 . فشارمیرا م رشیو دست پ  کشم ی م آه

 باباجان.. یخداروشکر تو هست یول-

 . زنمیم لبخند

 ؟ یشی ازت درخواست کنم ناراحت نم یزیچ  کی باباجان،   گمیم-

 دهم.  یتکان م یسر



 منت!  دهیحرف شما حرف زدم؟ به د  ی رو یهرگز باباجونم هرگز! من ک -

  دونمیم   یو حت یو به حالل و حروم دقت دار ی هست یبیچه دختر نج  دونمی خودم م-
 .. ستیام ناخلف ن هینمازات همه اول وقته. خدارو شاکرم که نسل و ذر

 .زنمیم ینیشرمگ لبخند

 .. دیمحبت دار-

احترام   گرانی کمتر باشه. اما بهتره به د تشیاهم زای چ یما بعض ی برا دی راستش دخترم شا-
 .. دشونیمخصوصا به عقا م یبزار

 شده باشد؟  یز ی افتادم. نکند چ رصالحی ام ادی اریاخت یب

 شده باباجونم؟  یچ-

. هرچند دوست ندارم از  ستیراحت ن نجا یجوون ا نیکنم ا  یراستش من هرطور فکر م-
  ستیو مثل پسر خودم شده اما دلم رضا ن میباهم خو گرفت  یلیروزا خ نی دستش بدم ا

 باشه..  یاونم ناراض

 دهم. یدهانم را قورت م  آب

 خب؟ -

تو   یبره. کم سخت  م ی. بزارمیبنده خدا رو روشن کن  نیا  فیراستش گفتم اگر بشه تکل-
 ..می دی عذابش م ینجور یا  می و ما هم دار دهی نکش شیزندگ 

 رود. یباال م  می ابرو ی تا کی

 ه؟ یمنطورتون چ-

. هرچند  ادیب گهید  یکیبره و به جاش  یبنده خدا رو بگ  نیبگم اگه بشه ا خواستمیم-
 نداره.. یریبنده خدا. تقص ستیاما خب راحت ن ادهیمرد ز نی به ا نانمیاطم



 کنم.  یم اخم

 خودش گفت؟ -

 .. گهید یقرارداد باهاش بست ی. انگارفهممینه دخترم اصال. من از حاالتش م-

 . زنمی م ندپوزخ

 ارم؟ یاز کجا ب گهیاوضاع من پرستار د نی باباجون تو ا-

 .کشدی م یپوف

 نگم.. دمیم حیمونه که ترج ی م گهیراه د کی راه تنها  نیباباجان جز ا دونمینم-

برود. هنوز  رصالحی داشتم. دوست نداشتم ام ی . حس بددی جوشیو سرکه م ر یمثل س دلم
روز و شبم. آن وقت بگذارم   یکنم. تازه شده بود سرگرم  تشی اذ  ریدل س  کینتوانسته بودم  

 !دادی نجاتم م ییاز خال و تنها یبود ول ی برود؟ درست بود مرض بد یراحت نیبه هم

 باباجون؟  یچ-

 نگم بهتره..-

  یمن کار ی ثانداره. در  ازیپرستار خودش محتاجه و به کمک ن نیا شهیخب باباجون نم-
 ! ستمیبهش ندارم. اکثرا هم که خونه ن

 »آره جان خودم!« -

 ! ستیچ گرشید شنهادیخورد بفهمم پ یرود. خون خونم را م یدر فکر فرو م ی کم باباجون

 برات مهمه قبولش کن.. رمردیراه. اگر نظر من پ کیمونه فقط   یپس م-

 .کنمیم اخم

 ..دی باباجون؟ شما تاج سر  هیچه حرف ن یا-



 شود.  یم ی جد عی اما سر زندیم لبخند

 ی خونده بشه تا اون بنده خدا در عذاب نباشه. برا نتونیساده ب تیمحرم کی  دی پس با-
 ..نجاستیسال که ا   کی  نیهم

بود. درست بود  یبیعج شنهادیپ  یلیشوم. خ یعصبان ایبخندم  دانستمی زند. نم یم خشکم
  یریام تاث  ندهیآ  ی خواستم رو ی بروم. نم شیحد پ  نی نه تا ا یول کنم تش ی خواستم اذ  یم

 !یکن یفقط!!!!! ازدواج که نم تی سارا؟ محرم  ییگو یبگذارد. چرا چرت و پرت م

 آخـ..خـ..-

 ؟ ی زنیرو حرفم حرف نم یآخه و اما و اگر نداره. خودت گفت-

کرد.  تشی شد اذ  یم یساده بود ول تی بد؟ حداقل محرم  ایبود. خوب بود   یدلم طوفان در
 راحت تر!!! 

 اندازم.  یباال م ی شانه ا ی ظاهر یرا پنهان کرده و با ناراحت زم یآم  طنتیش لبخند

 .. دیشما بگ یهرچ یول ستمین یکار راض نیهرچند به ا -

 دهد.  یتکان م یسر

 کنم.. یشب دعوت م  ی رو برا ینیحس ی باشه پس آقا-

 . میگو  یم جیگ

 ه؟یک   هگید ینیحس ی آقا-

 خطبه..  ی . براهیدخترم. روحان قمیرف-

  یروم م یم رونیکه از اتاق ب یتفاوت در حال یشوم و ب   یو از جا بلند م می گو یم یاهم
 . می گو

 ن؟ ی باهام ندار ی باشه باباجونم کار-



 تر حاضر کنه...  عیخانم بگو شام امشب رو سر  حهینه دخترم. به مل-
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کرده   یبودم. استادم معرف دمی مبل نشسته بودم و مشغول خواندن کتاب جد ی رو یکسل با
گفت تنها    یخودش کرده بود و استادم م ریذهنم را درگ  نیادیتا مسئله بن نیبود. چون چند 

 کنم. یکتاب نگاه م سندهیتوانست به سواالتم پاسخ دهد. مجدد به اسم نو یکتاب م نیا

 ..یمطهر یمرتض  دیشه-

شود از جا    یوارد م انیگو اهللی حاج آقا که  دن یشوم. با د ی خانه از جا بلند م درب ی صدا با
به اتاق رفته   عیشوم سر یبا چشم غره باباجون مواجه م یکنم اما وقت یبلند شده و سالم م 

  ی ضیعر شخندی. نستمی ا یاتاق م ی قد نهیآ ی را بپوشانم. حاضر و اماده روبه رو م یتا موها 
 ازت که نگو آقا صالح!  اورمیدر ب  یپدر کیکرد.  یم  ییخودنما لبم  ی رو

  یبروم. سع ن ییزده بود که زودتر پا می روم. صدا  یم رونیخانم از اتاق ب حهیمل  ی صدا با
نشان دهم. باباجون به کتابخانه رفته بود و با   ی عصبان یکنم خودم را ناراحت و حت یم



 یو سالم م  ستدیا  یحاج آقا به احترامم مکنم و  ی. با ورودم سالم مزدیحاج آقا حرف م
باباجون   دیی خورد. با بفرما یبه درب م ی که تقه ا نم ینش یباباجون م رکنا یصندل ی کند. رو

چرا   نی شوم. ا   یخورد. متعجب م یم کهی من  دن ی شود اما با د یوارد اتاق م رصالحیام
 تعجب کرد؟ 

 پسرم.. نی بش ایب-

بعد   ی. کمندینش یکند و کنار حاج آقا م یاش را صاف م یاسی  راهنیمتعجب پ  رصالحیام
 . دی گو یخواهند شروع کنند که باباجون خطاب به حاج آقا م یحاج آقا م

 رو کامل به پسرم نگفتم..  زیاز شما. من هنوز همه چ ی با عرض شرمندگ -

خودش چه   شیاالن پ ی وا  ی خبر نداشت؟ وا  رصالحیام یعنیشوند.   یگرد م  چشمانم
 خواسته است!!!!  ش یدختر حتما از خدا  نیا  دی گو یکند. االن م یفکرها که نم

 . دیگو  یبا خجالت م رصالحیام

بنده   نکهیا  ی برا دیدار شنهادیپ  کی  دی حاج آقا من درست متوجه نشدم. شما گفت دی ببخش-
 .. نجا یکنم اما االن، ا یزندگ  نجایراحت تر ا 

 کند: ی حاج آقا اشاره م به

 ! شمیمتوجه نم-

 . دی گو یم تی زده و با جد شیبه عصا هیتک  باباجون

 نه جوون؟  ای یمنو قبول دار-

 گذارد. یچشم م ی شرمنده شده دست رو رصالحیام

 از چشمام!  شتریب-



رو که مثل   ییپرستار آقا  نیهم همچ نکهیا ی خوام. برا یخب پس بدون من بدت رو نم-
خوام نه   یگرفتم که م یمیتصم یمونه رو از دست ندم و هم راحت باش یپسر خودم م

 .. یارین

 ! دیرس یدهد. نگران و مضطرب به نظر م یآب دهانش را قورت م  رصالحیام

 ..رهیانشاءاهلل خ-

 .زندیم ی آقا لبخند حاج

 پسرم! رهی حتما خ-

 کشد. یم یق ینفس عم باباجون

تو و   نیساده ب تی محرم  کی  دی خونه راحت باش ن ی شماها تو ا نکهیا ی گرفتم برا  میتصم-.
 !!! دی خونده بشه که فقط، راحت باش امهیکس تو دن نی زتر یکه عز  زمینوه عز 

آخر جمله اش را  نی نکند ا  یری موضع گ رصالحی ام نکهیا  ی . براردیبود خنده ام بگ کینزد
 کند. یم دی تاک یحساب

 .دی بگو د یدانست چه با  یشود. نم یم  رهیبا دهان باز به باباجون خ رصالحیام

 امـ..-

 دهد.  یدستش را باال م باباجون

 نباش!  یزی. پس نگران چدی راحت باش نکهیا ی فقط برا-

  نیبخندم. ا ری دل س کی خواست بروم داخل اتاقم و  یبه پا بود. دلم م یدلم انقالب در
 ! میدانست یم بود و ن ی بابابزرگ ما هم عجب قلدر

 . دیگو  یبه حاج آقا م  خطاب

 حاج آقا..  دیی بفرما-



شود که کاسه آب. هه! حاج آقا به   یبه دستور باباجون م کسالهیموقت   غهیص نی ا هیمهر
من   یخواند و بعد از گرفتن بله به ظاهر اجبار یخطبه را م ندینش یکه به دل م بایز یقرائت

  یم  رونیکند. باباجون همراه حاج آقا از کتابخونه ب  یعزم رفتن م رصالحیام ی و واقعا اجبار
. کرم درونم باز فعال شده بود. االن محرم بودم و  می باهم تنها بود رصالحیروند. من و ام

قرار گرفته    یاجبار تی موقع کی هنوز ناراحت بود. انگار در  رصالحیدستم باز تر شده بود. ام
 یگذرد م یکه م یباغ نبود. کم نی. اصال انگار در ادی گوخواست بله ن  یبود. به من چه! م

به خودش امده و   کدفعهیشوم که  یو از جا بلند م  دهیکش ی. پوفتدر فکر اس یلی فهمم خ
باباجون و حاج آقا چشمانش   یخال ی جا دنیاندازد. با د یم یبا تعجب به اطراف نکاه

.  زنمیم شی خواهد برود که صدا ی. مزنمیم ی شود. پوزخند  یاز جا بلند م عیگرد شده و سر
 هم. یناز م  میبه صدا  یکم

 ؟ یر یکجا م-

چرخد و بدون ان   یبه سمتم م  عیکه سر دارمی سمتش برم ی . قدمستدی ا یبه من م پشت
 . دی گو  یم ی جد یبا لحن ندازدیبهم ب یکه نگاه

  چیه  دی خونه. فکر کن نیخانوم دکتر. من همچنان پرستارهستم و شما هم نوه ا دیببن-
مسئله شدم وگرنه هرگز   نیا  رفتنیمجبور به پذ  ی اجبار طی شرا کی . من تو فتادهین یاتفاق

 کردم.. یکاررو نم نیا

 شوم.  یم  یدفعه عصبان کی

  رفتم؟یمسئله رو پذ  ن یمن عاشق چشم و ابروت شدم اومدم ا ی تو؟ فکر کرد  یگیم یچ-
نندازم   نی باباجونمو زم ی رو نکهیناراحتم. فقط بخاطر ا هیقض نی آقا من بدتر از تو از ا رینخ

 به بخت خودم ننگ بندازم.. امی قبول کردم وگرنه نم

 . دی گو یم ی و با سرد زندیم ی پوزخند

  یم کی نداره و فقط خودتونو کوچ یری تاث چی. ه دیبد   انیکاراتونم پا  نیپس لطفا به ا -
 ..دیکن



وار   دی گفت. پررو!!!! واسه من زبان در اورده. با حرص انگشتم را تهد  یچه مدانستم  یم
 . رمیگ ی مقابلش م

خوب   نو یمنتها ا  یزنیحرف م یراجع چ یدار دونمی من نم یگیم یچ  یبفهم دار  نیبب-
 بازم بگم؟   ای  ی دی. فهمنیهست  رکاهی آب ز ک یتو امثال تو فقط   دونمیم

 کند لحنش را کنترل کند.  ی م یشود. سع یم  کم ی نزد تیعصبان با

به   دی تونینداره. نم یریمن تاث ی نداره. رو ی ا  ده ی فا  چی ه نکاراتونی ا گم ی بازم بهتون م-
 .. دیهدفتون برس

به غرورم   ی. حسابکشدیدستش را م تی. با عصبانرمی گ یرا م شیخواهد برود که بازو یم
 غرم: یم د،یلرز  یم تیکه از شدت عصبان  یخورد. با لحن  یبر م

  هیخدمات  ی سمت تو امیکه ب ستم ی ن کاری. من انقدر بی رو با من شروع کرد یبد باز  نیبب-
 یانقدر توهم ی از کجا در اومد ستی بدبخت که بخوام توجهتو جلب کنم. تو معلوم ن

 یگیکه م ین یتو ا  دمی کنم. بهت قول م یرو بهت ثابت م یزیچ  کی یول  یول ی. ولیهست
 ..دمی ..بهت قول میستین

. باباجون از درب زنمیم رونیرا گوش کنم و از کتابخانه ب شیمانم حرف ها  ینم گرید و
که   دیبگو  یزی خواهد چ یم  تمیصورت سرخ از عصبان  دنیشود که با د یسالن وارد م

 .برمینداده و به سرعت از پله ها باال رفته و به اتاقم پناه م یتیاهم

  یقیو نفس عم دهیبه صورتم کش یدست تیاز شدت عصبان نمینش یدرب اتاق که م پشت
  یبا او چه م دیدانم با  یدانم. م یکرد. م ری . چه قدر راحت مرا خوار و کوچک تعبکشمیم

کردم بفهمد او   یم ی. کارفتدیب  می و پا کردم به دست یم یکردم. کار یاش م  چارهیکردم. ب
  دنیمرد ها دست و دلش با د هیکردم بفهمد او هم مثل بق یم یاست. کار هیهم مثل بق

 !!! دی فهمی. خوب هم مدی فهم یلرزد. حاال م یزن م کی

 *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادب.  یب کهی اعصابم اصال خوب نبود. مرت شبیداشتم. بابت د  یعمل جراح  کی  امروز
کنم او اما معلوم   تشیکه نکرده. من فقط قصد داشتم اذ  ییخودش چه فکرها شیپ
 فکر که نکرده است. ییزها یبه چه چ ستین

کارم تمرکز   ی کنم رو یم یعمل آماده شوم. سع ی روم تا برا  یو به اتاقم م زنمیم ی پوزخند
 نجام شود. ا یکنم تا انشاءاهلل عمل به خوب

شوم. نفس  یام ولو م یصندل   ی به اتاقم رفته و رو یشود با خستگ یکه تمام م عمل
دلخواهم را به دست اوردم. دستم را به   جهیبود. نت ی. خداروشکر عمل خوبکشمیم یقیعم

را باز کرده و بسته قرص   زمیم ی کرد. کشو یدرد م  بی. سرم عجکشمیم   یسرم گرفته و پوف
به  ی خواهم سمت دهانم ببرم تقه ا یآب را که م وانی. لورمآ  یم رونیرا از داخل ب  یمسکن

بود و االن اصال حوصله اش   نی. احتماال ام میگو  یم  د«یی»بفرما یلیم یخورد. با ب  یدرب م
 را نداشتم.



  کی زده و قرص را با  ی دپوزخن دنشی شود. با د یوارد اتاق م  رصالحیدر کمال تعجب ام اما
 یم زم ی م کی به دست نزد ینیکرده و س یلب سالم ریفرستم. ز یم  نییآب به پا  وانیل

اصال حال و حوصله   یکنم ول یاالن عمل نیخواست نقشه ام را از هم  یدلم م یلیشود. خ
گذارد با اخم سرم را   یم زمی م ی را که رو ی چا وانیکرد. ل ینداشتم. سرم به شدت درد م

شوم.    ی. متعجب مدی آ ینم  شی پا ی گذارم. صدا یبود م زیم ی که رو میدست ها  ی رو
  یتفاوت باشم اما هنوز نرفته بود. متعجب سرم را بلند م یکنم ب یم ینرفته بود؟ سع  یعنی

  بود. نگاه عاقل ستادهی ا زمیکنار م نیبه زم رهیخورد. خ یکنم که نگاهم به نگاه متفکرش م
  ی بلند م زیزده و از پشت م ی شخندیخل شد رفت. ن  نمیاندازم. ا یبهش م ی ا هانهیاندر سف

 .  دی آ یشوم. به خودش م

 د؟ ی بر  ینم فی بپرسم چرا تشر تونمیم-

 اندازد. یم ر یرا به ز  سرش

 متاسفم! من در مورد شما بد برداشت کردم.   شبیبابت د-

 کرد؟ نـــه!  یگفت؟ عذرخواه یاالن چ نی شوند. ا یگرد م می چشمها

 پرد. یباال م می ابرو ی تا ک یرود.  یقدم عقب م  کی که  ستمی ا یم شی به رو رو

 خب؟ -

 .فشاردیرا در دستش م ینیس

 ! نیهم-

 یانتقام م دی بشر عاملش بود. با نی . اما ادیکش ی م ریدارم. سرم ت یقدم سمتش برم   کی
 گرفتم.

عقب  عی . سررمیگ ی لباسش را با دو انگشت م قهی شود. دستم را باال اورده و    یم متعجب
 دهم!  ینم  تیرود. اهم یم



 و اگه نبخشم؟ -

 دهد.  یم رونی به ب یرا باز و بسته کرده و نفسش را به سخت ش یچشمها

 ! ستی مهم ن-

رفتنش  زده و با حرص به  ی شود. پوزخند یبه سرعت از کنارم عبور کرده و از اتاق خارج م و
بودم.   دهیهمه مقاوم ند  نیبودم. ا دهیرا انقدر خوددار ند ی مرد چیشوم. تا حاال ه  یم رهیخ

کردم. واقعا   یرا درک نم ی. فلسفه محرم نامحرم دمی فهم یقلم کار را اصال نم  نیفلسفه ا 
همه مرا از خودش رانده بود چرا هنوز   نیا نکهیدانم با وجود ا ی. اما نم دمیفهم ینم

  یگر یفرد د  ای  نی کار ها را با ام نی ا  کباری کنم. اگر  تشیشوم و اذ   کشیشدم نزد یوسوسه م
 رصالحیام بانیها را گر  تی اذ  نیداشت. اگر االنم ا  ی بد  یلی انجام داده بود مطمئنا عواقب خ

شدم. حداقل تا االن! فقط از االن به بعد قصد دارم بهش   مئنکنم چون از وجودش مط یم
مثل من مقاومت کند. چون خودش    یدختر ییبایز کی تواند در برابر    یبفهمانم او هم نم

مردها   یفهماندم تو هم مثل باق   یبه او م دیادعا داشت. منم با  ی ادی با اعتماد به نفس ز
را بهش بفهمانم!   نی فقط هم تمواسخ یشکند. م  یم یول ری شکند گرچه د یمقاومتت م

 ! نیهم

 *** 

 یرسد. در بدو ورود سالم خشک یاز راه م رصالحیولع مشغول خوردن نهار بودم که ام با
انداخت.    یعجله در حرکاتش واقعا مرا به خنده م  نیرود. ا یاز پله ها باال م عیکرده و سر

. باباجون  کشمیخودم غذا م ی برا یگریزده و بشقاب د ی توجه به رفتارش پوزخند یب
وقتا وسوسه    یبرد. گاه یدکتر خوشگلش در استخر به سر م با بود و   یمشغول آب درمان

 کنه باشد.  ی از آن دسته آدم ها دمیترس یدکتر هم بگذارم اما م نیشدم سر به سر ا  یم

ن  عصر بود که همراه باباجو  ی ها کیروم. نزد یخانوم تشکر کرده و به اتاقم م  حهیمل از
  کمان یبدو بدو کنان نزد ی احمد ی که پسر آقا می سبز بود ی داخل باغ مشغول خوردن چا

  ینفرت سرتاسر وجودم را فرا م دنشیبودمش اما با د دهیند  گریشود. بعد از آن شب د یم



شوم. باباجون با    یم رهیخ  می و به بخار چا رمیگ  یاش  م رهیخگرفت. نگاهم را از نگاه 
 دهد.  یلبخند جواب سالمش را م

 بابا؟  یجان. خوب ی سالم هاد-

 ! شیاسم برا نیا فیبود. ح ی اسمش هاد پس

 با شما کار دارن..  گنیچند تا جوون اومدن دم درب م  دی. ببخشیریام ی سالم آقا-

 دهد. یم ه یتک شیمتعجب به عصا  باباجون

 نکردن؟  یخودشونو معرف-

 ..میکن یم یتو خودمون خودمونو معرف م یایب  دی ارنه آقا. گفتن بز-

 . دیگو  یشوم. باباجون با تعجب م  یم متعجب

 تو باباجان. انیخب بگو ب-

دهم.   یجوابش را م ی اندازد که با چشم غره بد یبهم م  ینگاه میقبل آن که برود ن ی هاد
 . میگو   یرود متعجب م یکه م نیهم

 باشن.. بهیغر  دی من برم. شا نیبزار  نی خواست یخب باباجون م-

 اندازد. یباال م ی ا شانه

  شناسنیکنند پس حتما م یداخل خودشونو معرف انیخوان ب یگفتش م  ی دینه دخترم ند -
 ..گهید

نرفته بود که با   نیی پا می نوشم. هنوز ان جرعه از گلو  یرا م می و جرعه از چا نمیچ یبرم لب
دانست مرا   یافتم. باباجون نم یبه سرفه م پرد و یم می به گلو ی چا ، ی زنانه ا غیج ی صدا

شد. من وحشت کرده بودم چه  یم کمانیکه داشت نزد ی و داد غ یج ی صدا ای  ابدیدر
 برسد به باباجون! 



سه نفر آشنا چشمانم اندازه    دنیکوبم و از جا بلند شده که با د  یام م نهیمشت به س با
که  یسه نفر  دنیبلند شده و با د شی بر عصا هیبا تک  ز یشود. باباجون ن یگرد م ینعلبک

شوند و شروع به  یبه خنده باز م  شیلب ها دندییدو  یکنان سمتمان م غیج غیج
 کند!  یم دنیخند

هم   ی و مهد  می خندم. مر  یبلند م ی اندازد با صدا یکه نرگس خودش را در آغوشم م  نیهم
 کنند! یاندازد و بوسه بارانش م  یخودشان را در آغوش باباجون م

 . دی گو یم ابی کم یفشارم که باباجون با ذوق  یذوق نرگس را در آغوش م با

 د؟ ی دیرس یمن. قربونتون برم. ک  ی سالم بچه ها-

 شود.  ی با لبخند از باباجون جدا م ی مهد

 ..نجایا م یاومد  می دی . هم رسمی دی سالااااام. خدانکنه باباجون. تازه رس-

 . دی پر یم ن ییسه ساله باال و پا   ی مثل دخترا نرگس

 باباجون چقدر دلم براتون تنگ شده بود..  ی وا-

 .زندیپس کله اش م  می مر

 ؟یدار ییمگه دستشو ستایمثل آدم وا قهیدو دق-

در امده و   غم یکه ج زندیبه کله ام م ی و ضربه ا دی آ  یسمتم م ی خنده. مهد ر یز  میزنیم همه
 . کشمی را م شی موها

 ن؟ یکرد  دای شما خواهر و برادر چرا دست بزن پ-

 .خنددیم

 فندق؟  ی! چطورگهید  گهید-

 .ندینش یبا خنده کنار باباجون م می مر



 بزرگ نشده؟   ی ادیبه نظرت واسه فندق ز-

 .ندینش یباباجون م  گریبا خنده طرف د نرگس

 هندونه چطوره؟ -

 . زندیم ی مهد ی را آهسته به پا  شیبا خنده عصا  باباجون

 نکن..  تی برو برو اونور دختر منو اذ -

 .ندینش یم  یصندل ی و کنارم رو  زند یم ی سوت ی مهد

 د؟ یکن یشود دل آزار چرا شما هنوز ولش نم  د یبابا باباجون نو که اومد به بازار کهنه با ی ا-

  می رود. باباجون با خنده به نرگس و مر یکه دادش به هوا م رمیگ یم ش یاز بازو  یشگونین
 . دیگو   یکند و م ینگاه م ی و مهد

 کجا؟  نجایبچه ها. شما کجا ا گهید د یکن فیخب تعر -

  نیشوم. چه قدر خوشحال بود. چه قدر ا یم  رهی باباجون خ جانیلبخند به ذوق و ه  با
 خوب بود! چقدر نشاط به خانه برگشته بود!  می و نرگس و مر ی آمدن مهد

با دهان پر   ردی گ یازش م یکه گاز بزرگ  نیدارد و همان ح ی برم زیم  ی از رو یبیس ی مهد
 . دیگو  یم

 قربونتون..برم..من.. -

 کند. یسمتش پرت م یپرتقال می مر

م  خود دی ادب رو. بزار یب نیا  دیادب. باباجون ولش کن یب ی مهد ی اه اه حالمونو بهم زد-
  نیو ا  می بدجور دلتنگ باباجونمون شد م ید یجونم براتون بگه د گهید  یچیبراتون بگم. ه

  کی   رانیا  می و اومد  می شد که خودمون زد  نیسرشون شلوغه ا یمامان باباهامونم که حساب
 ...می عشقمون بمون ش یپ یمدت



 .خندمیم

 ؟ ی راست دیکن یم کارای چ ؟ی کار و بار چ-

 کند.  یاشاره م می با ذوق به مر نرگس

 یجز باباجونم، دارم مهندس دیکه امسال استاد دانشگاه شده. منم که قربونم بر  م یمر -
 خونم..  یم یکشاورز

 .  می خند یم یهمگ اریاخت ی. برخندهیز  زندیم  یپق ی مهد کدفعهی

 . دی گو  ی با حرص م نرگس

 نمکدون؟  ی خندیم  یواسه چ-

 رود. یم ی به مهد ی چشم غره ا   باباجون

 نکن..  تی منو اذ   ی اا باباجون. دخترا-

 آورد. یدر م هی گر ی با ناز ادا ی مهد

 خودم..  ی و دد یمام شیپ رمیقهرم م گهیمن د -

را   شیبا التماس دست ها ی بزند که مهد  ی تا به مهد ردیگ ینشانه م  یدوباره پرتقال می مر
 آورد.  یجلو م

 غلط کردم خواهر بزرگه.. -

 . دیگو  یم ی کند که مهد  ینازک م  ی پشت چشم می مر

 شد شغل؟ نه واقعا؟   میکشاورز یاخه مهندس-

  نی . واقعا علت ادی خند یم ی خورد و مهد  یخنده. نرگس حرص م ریز زند ی دوباره م کدفعهی
  نیخنده داشت؟ شغل به ا  یکشاورز ی. مگر مهندسمی د یفهم یرا نم ی همه خنده مهد

 ! یخوب



کرد. از  یشعله ور نگاهش م   یجز نرگس که مثل آتش میکرد  یبا تعجب او را نگاه م همه
 . دی گو یم دهی بر دهی کند و بر ینفس تازه م یآخر کم

 !!!! هیچ ششی گرا نیدونیتازه نم-

با حرص    یخنده. نرگس که خودش هم خنده اش گرفته بود ول ری ز زندی هم م می بار مر نیا
  یم شانی با عشق به اداباز  نطوریکوبد. باباجون هم یم ی را به سر مهد می پرتقال دست مر

 یکه سرش را م یدر حال یکنم که از آخر با هزار بدبخت  یرا نگاه م ی . کنجکاو مهد دیخند
 . دیگو  یم  دهی بر  دهیبر   د،یمال

 گاوه..  ری..شدنی...دوشتی ری ..مدششیگرا-

به   ی. باباجون دستدیخند یم م نرگس ه ی. حتدندیخند  یم یخنده. همگ ریز  زنمیم یپق
 . بوسدیکشد و سرش را م یسر نرگس م

 باشه. افتخار باشه..   یآدم هرجا باشه عال  نهیپسرجان؟ مگه بده؟ مهم ا هیچ-

 . میگو  یم اریاخت یکند که ب یم  نییباال و پا ی مهد ی برا ییبا ذوق چشم و ابرو  نرگس

 خونه؟ یم ی شازده چ نیحاال ا -

 ی دلش را گرفته بود! مهد  گریخنده. باباجون که د ریزنند ز  یو نرگس م  میدفعه مر  نیا
 .دی گو  ی کند و با عشق و خنده م یاشک چشمش را پاک م

 دامدار! ی دامدار هستم. مهد -

. با  می از جا بلند شو  م ینا نداشت گریکه د می بود دهی خنده. انقدر خند ری ز می زنیم یهمگ دوباره
 . میگو  یم  ی حرص رو به مهد

 رو سرت..  یگذاشت  نجارویا ومدهیکشتت هنوز ن خدان-

 دهد.  یبه دست باباجون م یبیبا خنده قاچ س  می مر



 کرده!  وانهیسارا مارو که د یدونینم ی وا-

 برد. یرا باال م ش ی دست ها نرگس

 بهم هست.. ی دیهنوز ام یو از نظر روان ستم ی ن ششیپ ادیحاال خداروشکر من ز-

 .دی گو یم ی جد ی مهد

 خواد.. یم  اقتیبودن با من ل-

 .رد یگ  یرا م ی بار طرف مهد  نیا  باباجون

 دخترا... نینکن تیپسر منو اذ -

 .خندمیم

 شما؟  نیهست یباباجون از آخر طرف ک -

 . زندیم ی گرم لبخند

 من.. ی زا یطرف همتون عز -

 .دی گو یکه کامال محسوس بود م  یو با آه دهیکش یق ینفس عم باباجون

 ..ومدنی کاش مامان باباهاتونم م-

و بلند   دی آ ی تحملش نم ی رود که مهد یفرو م ی در سکوت بد نمانیب ی فضا  ی ا قهیدق چند
 شود.  یم

 عرضم به حضورتون که شام امشب با منه..  ون یخب خانوما آقا -

 .خندمیم

 خانوم.. حهی خوش به حال مل-

 کند. یم زی را ر شیبا ذوق چشمها ی مهد



 جون؟  حهی جون؟ مل حه یمل نیشما؟ کو ا  ن یجون دار حهیجونم. مل ی ا-

 حهیشود که مل یخانوم م حهی مل ی چرخاند و در جستجو یذوق کله اش را به اطراف م با
  دنی و نرگس با د م یشود. مر  یم  کمان ی به دست نزد ی چا ینیخارج شده و س ال یخانوم از و

مخصوص   ی اما با اداها ی خنده. مهد  ر یزنند ز  یسالخورده بود، م یخانوم که زن حهیمل
 کند.  یم می و تعظ ردی گ یرا از دستش م ی چا ینیو س درو یخانوم م حهی خودش سمت مل

 دارم؟  وی با ک  ییسالم بانو. افتخار آشنا-

 .کشد ی به سرش م یبا خنده دست  باباجون

 رفته؟  یپسر به ک  نی ا ای خدا-

 هیو بق ی خانوم بنده خدا با ذوق به مهد  حهی. ملمی دی خند یو نرگس همچنان م می و مر من
 کند. یسالم م

 ارمیب ییبراتون چا  عیگفتم سر دمیصداتونو شن ن یاومد  یسالم پسرم. سالم دخترا. وقت-
 گلوتون تازه شه..

 گذارد.  یم زیم ی را رو ینیبا لبخند س ی مهد

 خوام؟  یم  ی من چا نی دونستی . از کجا ممی تفاهم دار یلیخانوم ما خ حهیمل ی وا-

 .دی گو یم ی خنده دار مهد ی خبر از منظورها یخانوم ب حهیمل

برم برات   ی خوا یکنه م ینم  تی رفع تشنگ ی اگه چا ؟ی خوا یم ی پسرم. بازم چا  یاله-
 درست کنم؟  یزیچ ی شربت

 دهم. یخانوم تکان م  حهیمل  ی برا یخنده دست با

 کنه..  یم  تتونی پسره داره اذ   نی خانوم دستتون دردنکنه ا حهینه مل-



با چهره   ی رود. مهد یم شمانیخانوم با خنده از پ  حهیکه مل دی بگو یزیخواهد چ  یم ی مهد
 .ندینش یم شیدوباره سرجا زانی آو ی ا

 کردما... یمناسب انتخاب م سیتازه داشتم ک -

 . خنددیم نرگس

 .. ی کنارت خسته شد  ی از دخترا  گهیبعله د -

 کند.  یم ینچ می مر

 کنه.. کاریبدبخت چ یرانی ا ی با دخترا ستیمعلوم ن-

خندد.   یکند که باباجون م  یگزد و با چشم و ابرو به باباجون اشاره م یلبش را م ی مهد
 کشد.  یبه چشمش م یآورد و دست یدر م یشرمندگ  ی ادا ی مهد

. عرضم به  شنیرو متوجه نم رزن یهنوز فرق دختر جوون با پ نایباباجون ا  اهیروم س-
  دی خانوما که از خر نیرم ا یکه راه م ابونیهستم. مثال تو خ رخواهیده خحضورتون کنه بن 

  یرو م داشونی خسته شن. خر نایا ادی . دلم نمرخواهیگردن دستاشون پره. منم که خ یبرم
داخل  داروی خوان ببرن خر یچطور م نایا  گمی. بعد با خودم مناشونیتو ماش زارمیو م رمیگ

تا خونشون   داشونویکنه و خر ی گل م میرانی ا رتیبابا! اونجاست که رگ غ ی خونه هاشون؟ ا
 ..نهیهمش هم دی. باور کنبرمیم

 ی مهد ی ها  یزبان ن یری . باباجون از دست شدی آ  ی اشکمان در م گهیکه د  می خندیم انقدر
 یم  یکیکه هوا رو به تار دی گو  ی چرت و پرت م ی . انقدر مهددیدانست چه بگو  ینم

کنم.  یشود. متعجب نگاهش م  یوارد باغ م رصالحیشود، ام یاذان که بلند م ی رود.صدا
توجه به ما قصد   یب رصالحی که باز تازه االن آمد؟ ام رونی رفت ب یکه داخل بود، ک  نیا

  یکنجکاو م می خندم. مر یم  ی. در دل حسابزندیم  ش یداشت داخل برود که باباجون صدا
 شود.

 سارا؟  هیک  ن یا-



 .زنمیم ی پوزخند

 پرستار باباجونه..-

 . خنددیم نرگس

 ..داستی شه هیچه قدر شب-

 کند.  یم ینچ ی مهد

 خواهد! یم اقتیبچه مثبتاست! شهادت ل نیا  هیشب ه؟ یچ دیآخه دختره خل شه -

 اندازد. یبهش م ی ا هانهینگاه عاقل اندر سف نرگس

 ! گهیبچه مثبته د دی شه ه؟یچ د یپس شه دی ببخش-

 . خنددیا ذوق مب ی مهد

 بودن.. ییچه بال  اشون یبعض یفهمیم ی هاشونو که بخون نامهیزندگ  یینه خدا-

 یکند که باباجون با لبخند جوابش را م یسالم م ری شود. سر به ز ی م کی نزد رصالحیام
 دهد.

جشن   کی بگم الحمداهلل نوه هام اومدن. امشب قراره  نجایا ی ایپسرم؟ گفتم ب یخوب-
 ..یباش نجایخوام تو هم ا  ی. ممی داشته باش یخانودگ 

 کند.  یزده و متواضعانه سر خم م یلبخند محجوب رصالحیام

 ..شمی. مزاحمتون نمدیالحمداهلل. شما لطف دار-

 اندازد.  یدور گردنش م یو دست خنددیم ی مهد

 ..ایایپسر. خونه خودته..حتما ب هیچه حرف ن یا-

 !اینقشه دارد. خدا  یاش مشخص بود حساب یطانیش نگاه



 .دی گو یخواهد دوباره تعارف کند که باباجون م یم رصالحیام

 ..شمونیپ ایاستراحت کن ب کمی. برو یتو هم پسر من-

توجه به  یرود. نرگس ب یم  یدهد و با گفتن چشم یتکان م یبا خجالت سر رصالحیام
 .دی گو یباباجون م

 چقدر خوشگله...-

 کند. ی م دییتا  می مر

 داشت!  یقشنگ   ی آره چشما-

بود؟ اصال به   یخوشگل م د ی. چرا بارصالحی. نه از آنها بلکه از امردیگ یحرصم م  اریاخت یب
 رفت!  ی تو چه مربوط است سارا؟ خل شد

 . ندیچ یلب م ی مهد

 م؟ ی پس من چ نهیاگه خوشگل ا-

 . می گو یحرص م ی از رو اریاخت یب

 پسر، جذاااااب!  یکجاش اون خوشگله؟ تو جذاب-

 . خنددیم  باباجون

 هاا..  نیاصال مراعات منو نکن یوقت کی -

 اندازد. یدست دور گردن باباجون م ی مهد

 ..یفدات بشم حسن جونم. شما که عشق خودم-

 *** 



شود. با خنده در   یو نرگس بلند م می و داد مر غیج ی که صدا می آ یم  رونی از حمام ب تازه
  یرفته و به اتاق مشترک آنها م رونیکردم از اتاق ب یرا با حوله خشک م می که موها یحال

با خنده رژ لب نرگس را بهش پس   می و مر دیکش  یرا م می مر ی روم. نرگس با حرص موها
 دهد. ینم

 . دی گو یم هیورودم نرگس با گر  با

 ..ریدختره بگ  نی رژ منو از ا ن یا ای سارا ب ی وا-

 .دی گو یم دیکش یو هم درد م  دیخند  یکه هم م یدر حال می مر

 فقط من خاص باشم.. خوامیم  گهی بده منم بزنم م گمیرژش خوشگله م ه؟یمن چ ریتقص-

 .نمینش یم می تخت مر ی خنده رو با

 ؟ ی امشب؟ نکنه واسه مهد یخاص باش ی خوا  یم یحاال واسه ک -

 کند.  یرا ول م می مر  ی و موها ردی گ  ین به خودش محالت عوق زد  نرگس

 نگو دل و رودم اومد تو دهنم..  ی وا-

 . ردیگ ی م شیاز بازو یشگونین می مر

 دلتم بخواد داداشمو..-

 .ستدیا  یم نهییآ ی نازک کرده و رو به رو یپشت چشم  نرگس

 تو.. زیبا اون داداش چ امیخوام که نخوام. آدم قحطه ب یم-

 . زنمیم چشمک 

 ؟ یکن یدلبر ی خوایپس واسه من م-

 . خنددیم می مر



 عاشق شده.. ومدهی نه بابا دخترمون ن-

 .کشدی م یشود. نرگس پوف یگرد م می چشمها

 . فقط ازش خوشم اومده.. هی. مگه عشق الکهی. عاشق چ میچرت و پرت نگو مر -

 .می گو   یم متعجب

 ؟ ی شد ی نکنه عاشق هاد ن؟ یگ یم  نی شماها دار ویک -

 کند. یذوق م نرگس

 ه؟ یاسمش هاد-

 . دیگو  یخط چشمش بود م دنیکه با دقت مشغول کش یدر حال می مر

 سارا مگه؟  یگی م ویک -

 که اومد درو باز کرد؟  یهمون  ست؟ی مگه شما منظورتون با پسر باغبون ن-

 . خنددیم نرگس

 .. گمی پرستار باباجونو م نینه بابا ا -

  یدلخور م یدانم چرا اما کم یه بابا؟ نمنرگس؟ ن رصالح؟یشوم. ام  یشوکه م اریاخت یب
  تشیخواستم فقط خودم داشته باشمش و اذ  ی بود که م یعروسک رصالح ی شوم. انگار ام

  نیشد! با ا  یام کسل کننده م یگرفت باز یدر توجهش قرار م ی گریکنم! انگار اگر کس د 
 ! می گو   ینم یزیحال چ

کند، داغ  یکه نرگس تنش م  یلباس  دن ی با د کدفعهی خواهم به اتاقم بروم که  یشده م دمغ
 یزانوانش م ی که به زور تا رو ی بود با شلوارک   دهیتاب دکلته بنفش پوش کی شوم.  یم

 روم.  یسمتش م اریاخت یب یدانم چرا ول یاومد. نم

 ..رونایب ی این ینجور ینرگس ا ی وا-



 کنم. یم ی. خنده الککنند  یو نرگس با تعجب نگاهم م می مر

  ده یپرستار باباجون ازاون بچه مثبتاست. آقاجون به منم اجازه نم  نی ا نیدونینم ی وا-
 انقده دعوام کرد که نگو.. دمی لباسا پوش نی دفعه از ا ک ی بگردم.  ینجوریا

 .دی گو یمتعجب م م یجان خودم! مر  آره

 با چادر؟   ؟یر یتو خونه راه م یخب پس با چ-

 .خندمیم

 باز باشه..  دینبا یلی. فقط لباس خست ی ن ینبابا مشکل-

 اندازد. یباال م  ی شانه ا می مر

 نظر کردن..  دیواال نرگس هنوز وقت هست واسه تجد -

 خندد.  یم نرگس

 .گردمیم ینطوریدوست داره منم ا  ی نطوریپرستار ا نینداره. چون ا یاشکال-

 رود. یباال م  می ابرو ی تا کی

 نرگس؟  ی تو جد-

 .خنددیم

تو    یکی ش یچند وقت پ ن یدارن سارا. هم یی بچه مثبتا چه صفا ن یا یدونینم ی وا-
سفت   قشوی ن یبودا. همچ یرونیا ی نگم برات. از اون بچه مثبتا یعنی دانشگاهمون بود. 

  می کرد تشیکردم. خالصه انقدر با بچه ها اذ  یم یبست که من به جاش احساس خفگ  یم
 .. گهید ی گرفت جا یبنده خدا انتقال

داشت! آن هم از نوع بچه   شهی در وجودمان ر یک ی. مشخص بود کرم داشتن ژنتخندمیم
 مثبت! 



 بگم.. یواال چ-

 . زندی م ی لبخند می مر

 ..یخور یبرو لباستو بپوش سارا سرما م-

راهرو به   در یی ناله ها ی خواهم به اتاق خودم بروم که صدا یتکان داده و م یلبخند سر با
شود. ناله ها  یناله بلند م ی کنم. دوباره صدا  یرسد. متعجب به اطراف نگاه م یگوش م

کنم   یم زی. گوشم را که تی شد  یمتوجه صدا م ی گرد  یاگر خوب دقت م یبود ول فیضع
به اطراف    ی. آب دهانم را قورت داده و نگاهدی آ یم  رصالحی ام قشوم صدا از اتا  یمتوجه م

شوم. با   یو وارد اتاق م  گذارمیدرب م  رهی دستگ ی نبود. آهسته دستم را رو یاندازم. کس یم
  یکرد متعجب و نگران م یبود و در خواب ناله م ده یتختش خواب ی که رو رصالحی ام دنید

شوم. انگار داشت   یش متخت کی نزد ن یپاورچ نی بندم و پاورچ یم یشوم. درب را به آرام 
 یچه م  دی. با رمی گ ی. دستم را به سرم مدیبار یم   شی. عرق از سر و رو دی د یکابوس م

  یم انی کنم. داشت هذ یجا م  یآب وانیل عیزده و سر ی پارچ آب لبخند دنی کردم؟ با د
 کرد.  یلب زمزمه م ری گفت. مدام ز

 ..دینه..اشتباه کردم..نه..نبا-

کردم همه را  ینم دارشیاگر ب ی. انگارنمینش یدهم و لبه تخت م یدهانم را قورت م  آب
 نیگذارم. هم یشانه اش م ی و دستم را رو   دهیکش یقیکرد. نفس عم یمتوجه خودش م

شود. تا نگاهش به نگاه   یشوکه شده از خواب بلند م ندینش یشانه اش م ی که دستم رو
 .ندینش یتخت م ی رو اخورد مثل برق گرفته ه یمن گره م

 . برمیرا جلو م دستم

 ..ی دی د یکابوس م یآروم باش، داشت-

کند.   یو دوباره اخم م دی آ  یگذرد به خودش م یکه م ی. کمکشدی به سرش م یدست
 . دیگو  یکند و سرد م  یتخت م خی نگاهش به م



 د؟ ی کن یم کاریچ  نجایا-

 کنم. یو اخم م  دهی کش یپوف

 تشکرته؟  ی کردم. جا دارتی. بی د یکابوس م یداشت-

 . دی گو ینم یزیچ

شوم. ما که  یم مانیخواهم بلند شوم که پش یدهم و م یآب را دستش م  وانیحرص ل با
 امشبم نشود. چرا واقعا؟  یخوش یکوچک چاشن طنتیش کی . چرا میاالن محرم بود 

باال   شی ابرو  ی تا کی گذرد. همچنان نشسته بودم. متعجب  یدر سکوت م ی ا هیثان چند
 شوم. یسمتش خم م  ینشانم و کم یلب م ی رو ی شخندیرود که ن یم

 ؟ ی دی د یم یچه کابوس-

  عیسر  یول ند ینش یدر نگاهم م ی ا هیثان ی کند. نگاهش برا یسرش را بلند م  متعجب
 !؟ دی دلم لرزبود تا دلم بلرزد.  یکاف  هی. همان چند ثانردیگ  ینگاهش را م

 رون؟ ی ب دی بر شهیم-

توانست بلند   یچسباند. نم  یشوم. سرش را به تاج تخت م یسمتش خم م  شتریب یکم
 زد.  یاول من را کنار م دی شد با  یشود چون اگر بلند م 

 .. ی کرد ی. ناله م ی دی د ینگرانت شدم. کابوس م-

  رهیبه لباسم خ کدفعهیدهد.  ی بندد. نامحسوس آب دهانش را قورت م یرا م ش یچشمها
  ی بود از شدت خنده رو کی که شل و وا رفته در تنم بود نزد  ی حوله ا دنیشوم. با د  یم

 !!! چارهیتخت پخش شوم. ب 

  یچشمانش را باز م کدفعهیکردنش شوم که  تیاذ  الیخیخواستم ب یم  تم ی وضع دنید با
 .دی گو یم ی کند و با سرد



 د؟ یکن  یم ینطوریچرا ا -

 .می گو یم اریاخت یو ب نمیچ ینداشتم. لب م یسوالش جواب نیا  ی خورم. برا یم کهی

 من همسرتم.. -

 بندد.  یرا دوباره م شیو چشمها دهیکش یآه

 ..دی رسی. بهتون گفتم به هدفتون نمرونیب  دیلطفا بر -

رو داشت   یلیکنم خودم را کنترل کنم. خ یم یشدم. اما سع  یم یداشتم عصبان  دوباره
هوا   چارهی ! بنیخواستم. هم  ینم یهست؟ من او را جز سرگرم ی. فکر کرده بود ک ییخدا

 برش داشته! 

  یدانستم. م یشود. م یکج م ی کشم که با تکان بد یرا نوازش وار کنار گردنش م انگشتم
 نبود.  دی مورد هم بع نی دادم ا یادامه م شتریدهد. هر چند اگر ب یدانستم هلم نم

 . زنمیم شخندین

 رصالح؟ یام یهدف چ-

 .زندیم ی پوزخند

 بود..  تهیعقد فرمال ک یاون همش  -

 اندازم. یباال م ی ا شانه

 خودتو؟  یکشیعقب م ی. پس چرا دارمی محرم شد  یول-

  ی از کمرم گرفته و رو هیاز ثان یتوجه به لباسم، در کسر یو ب زندیم ی پوزخند بد کدفعهی
صورتم خم شده   ی زد رو یکه در حلقم م یکند. با چشمان گرد شده و قلب یتخت درازم م

 کند. یکنار گوشم زمزمه م ندازدیبهم ب یو بدون آن که نگاه 

 رو...  نکارای. اما ا دونمیچون شمارو با ارزش م-



 دهد. یو ادامه م  دهیکش یکند. نفس یمکث م یکم

 مثل من خودداره.. ی. کمتر کسدینکن گهیکس د  شیپ-

  م،ی متر یلیدرست در چند م بشیو وجود عج شی شدم. نفس ها  ینم  شیحرف ها  متوجه
 کند.  یمکث م کدفعهیخواهد بلند شود که  یهمه بدنم را سست کرده بود. م

 . دی گو یم سرد

 من ازدواج کردم! ،ی راست-

  یم زیخ  می تختش ن ی رو رتی. با حرود یم رونی بلند شده و از اتاق ب  می به سرعت از رو  و
 شوم. او..او االن چه گفت؟  یم رهیشوم و به درب باز اتاقش خ

  یتندش را چک م تمیو ر  دهی ام کش نهیبه قفسه س ی. دستستدیا یم  کبارهیقلبم به   تمام
. را  کشمیتب دارم م ی گونه ها ی باالتر اورده و رو یزند؟ دستم را کم  یکنم. چرا انقدر تند م 

 او..او ازدواج کرده بود؟  یعنیانقدر داغ بودم؟ منظورش، منظورش از حرف آخرش چه بود؟  

داشتم از   شیپ قهیکه از اتفاق چند دق یتوجه به حال خوب یشوم. ب یم یعصبان ناگهان
او زن داشت و با   یعنیاو زن داشت؟  یعنیروم.  ی تخت بلند شده و به اتاق خودم م ی رو

کنم. چرت و پرت نگو   یو طول و عرض اتاق را متر م  دهی کش یپوف من محرم شده بود؟ 
  واریشانه ام را به د یسارا. او که خودش نخواست عقد کند. باباجون مجبورش کرد. عصبان

دانست؟   ینم یعنی کرد. باباجون  یقبول م  دیندارد. نبا یکنم. هرچه باشد. ربط یپرت م
 ! دی گذاشت! نبا یم  یشرط نی چن دینبا

من مسبب   یعنیزدم؟   گری د یمن دست به مرِد زن یعنیشود.  یبند دلم پاره م ناگهان 
هرگز! هرگز!   ینبودم ول زهایچ  نیو بند ا  دیدر ق ی لیشدم؟ درست بود خ گرید یزن ینگران

تخت   ی نگاه! بغض کرده رو کی  ی برا یمرد متاهل وارد شوم. حت م یدادم به حر یاجازه نم
  یاز چشمم م یکند؟ قطره اشک انتیبه زنش خ  ی من باعث شدم مرد یعنی. نمینش یم

  رصالحیپوشانم. ام یزدم؟ صورتم را با دستانم م گرید یمن دست به عشق زن یعنی چکد. 



منو   ا،ینگاهمم نکرده بود. اما چرا قبول کرد آخر؟ چطور دلش آمد؟ خدا یخوب بود. حت
 ببخش! 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

. باباجون مشغول خواندن قرآن  نمینش یبه اتاق باباجون رفته و کنار تختش م تیعصبان با
  یقیزند. دقا یقرآن دارد با او حرف م ییکرد گو   یقرآن نگاه م  اتیبود. چنان با دقت به آ

کنار تختش   یعسل ی و رو  دهی کند و آن را بوس یگذرد تا بالخره باباجون دل از قرآن م  یم
 شود. یدارد متوجهم م  یچشم برم ی را که از رو نکشیگذارد. ع یم

 ؟ ی اومد یا سالم بابا! تو ک -

 .کشمی م یپوف

 .. ستی وقت ن یل یسالم باباجون. خ-

 دهد.  یم ش یبه عصا هیو تک  ندینش یو لبه تخت م  زندیم لبخند

 بابا؟  ی شده سارا  یزیچ-

 . میگو  یممقدمه و با بغض   یو ب  نمیچ یشدم. لب م  یبابا لوس م ی گفت سارا   یم یوقت



 بره.. نی از ب ت یمحرم نیخواستم اگر بشه ا یم-

 شود.   یم متعجب

 افتاده؟  یبابا؟ نکنه اتفاق  یواسه چ-

 کنم.  یم بغض

 پسره بهمون دروغ گفته.. نیباباجون ا -

 دهد. یرا باال م شیابرو ی تا کی   باباجون

 ؟ ی چه دروغ ؟ی مطمئن رصالح؟یام-

 شوم.   یم متعجب

 ن؟ یدونست ی شما هم نم-

 .رمی گ یدهانم م ی را جلو مشتم

 یواسه خودش درست کرده ها. اصال کس ی ا افهی و ق ختیاااا پسره به ظاهر مثبت چه ر-
که  کارای تا حاال چ ستیرفت. معلوم ن می گولشو خورد نیبب ی وا ی وا  ی کنه. وا یشک نم
 نکرده..

 شود. یم  شتری. اخمم بردیبود خنده اش بگ کی نزد باباجون

 ن؟ یخند یباباجون چرا م-

 . دیگو  یم   یو به شوخ ردیگ یاش شدت م خنده

 از تو اعتماد دارم..  شتریمن به اون پسره ب یول ایدخترم ناراحت نش نیبب-

 . دی آ یدر م غمیج

 واقعا که..-



 .خنددیم

 شده حاال؟   یبسه پشت سر جوون مردم. بهم بگو چ بتیکردم. غ یخب حاال شوخ-

 کنم.  یو دوباره بغض م کشم ی م آه

پرستاره زن داره. بعد اون وقت با وجود زنش اومده به منم محرم شده.   نیباباجون ا -
  نیهم نباشه. ا یچیهرچند ه میکن یم انتیاون خ ی به زن بنده خدا می باباجون ما دار

 هرچه زودتر باطل بشه.. دی با ت یمحرم نی ظلمه. ا

  ن یشوم. ا  یم  رهی کند. من اما متعجب به باباجون خ یم دنی باباجون شروع به خند دوباره
به   یخاکبرسر  ی زایچ ی مهد نی ترسم. نکنه ا یم کدفعهیانقدر شنگول شده بود؟   یک  رمردیپ

  دهیشوم تا به داد باباجون برسم که باباجون بر  یم  زیخ م ین یخورد باباجون داده؟ با نگران
 .دی گو یم  دهی بر

 ..بهت گفته؟ نارویا یدختر..از دست تو..ک  ی وا-

 . زنمی م نهیکنم و دست به س یم اخم

 خودش..-

 . دی گو یشود. با محبت م یبه لبخند م ل ی. کم کم خنده اش تبدخنددیم

دخترم. واسه همونه   ستی ن نطوریا  یبوده. ول ی حرف چ نیقصدش از گفتن ا  دونمینم-
هست. دروغ  یکردم خداروشکر. بچه خوب و مومن دای پرستار اعتماد پ  ن ینسبت به ا گمیم

 ..ستیحرفا تو کارش ن نیو ا  بیو تهمت و فر  انتیو خ

 . زنمی م پوزخند

 بغلش باباجون..  ریز  دیکم هندونه بزار -

 . زندیم لبخند



  دونمی. اگرم اون حرفو زده که نمهیخداروشکر. پرستار خوب قتهینکن دخترم. حق ی حسود-
 ده.. چرا ز

به   رصالحی بفهمد؟ نکند ام یزی شوم. نکند باباجون چ یداغ م اریاخت یکند. ب یسکوت م هوی
 بابا!  ی ! امی ! اصال خب بشود! به من چه! ما که محرمی وا  ی گفته باشد؟ وا  یزیباباجون چ

 .کشدیم یقیعم نفس

جوون حدودا چند   نیکه ا نهی ا قتشیحق یبهت گفته دخترم ول نو یچرا ا دونمیخالصه نم-
 همسرشو از دست داده..  شیسال پ

 شوم.   یم متعجب

 ؟؟؟ یچ-

 آره دخترم. متاسفانه اون موقع همسرشم باردار بوده.-

 . چه سخت! ردی گ  یدلم م اریاخت یب

 فوت کردن؟   یخب چطور-

 شدن.. د یراستش دخترم فوت نکردن. شه-

 شود.   یگرد م  چشمانم

 جا؟ آخه؟ ک   یباباجون؟ چطور دیکن یم یشوخ-

و   یقرض پول و دوندگ  یبعد کل شی کرد چندسال پ یم فیاونطور که خودش برام تعر -
افته. اونجا   یکه حادثه منا اتفاق م یبه حج. درست زمان شنیمشرف م ناینوبت و ا

 ..شهیم دیو بعدشم که شه شهیدست و پا له م ری ز تی جمع نیهمسرش ب

 کنم.  یبغض م اریاخت یب

 ..طفلک! باردارم بوده. چه قدر سخت! یآخ-



بعد از اون ماجرا هم کل خانوادشو تو   کسالیشده.  ت یاذ  یلیجوون خ نیآره دخترم ا -
 .. دهی تصادف از دست م

 مرد!  ن یبود ا  ده ی. چه قدر زجر کشردیگ  یدرد م قلبم

 کنم. ی زمزمه م اریاخت یب

 فت..ر یم نی از ب مونمیو ا   نیمرد بودم د نی ا  ی واال اگر من جا-

 .زند یلبخند م باباجون

خوبه   یلی خ مانیکردم. ا نانیاطم  یجوون بدجور ن یبه ا  نهی. واسه همزمی عز گهی د نهیهم-
 نگه داره.. ی دخترم. انقدر خوب هست که تو رو قو

 آخه؟  یهمه بال؟ واسه چ ن یا-

 .کشدیبه سرم م یدست

که چه کافرش و چه مسلمونش و چه  یواسه امتحان ما ادماست دخترم. هر آدم-
مثل مسلمونا   یکی. منتها کشهیرنج م ایدن نی خواد باشه تو ا یکه م ینیو..هر د  یحیمس

از توجه خدا بهش   برهیکنه و لذت م یم ریو رشد خودش تعب شی رنجاشو به امتحان و آزما
 هم.. یکیو 

 .زنمیم یتلخ لبخند

 برم روش فکر کنم.. دی داره..حتما با یبا شماست. فلسفه جالب حق-

 .خنددیم

 ی ها یها و خوش  یو سخت  اتیبا واقع می تونیبهترم می آشنا بش زایچ  نیآره دخترم. با ا -
 انشاءاهلل.. می ایکنار ب یزندگ 

 شود. یوارد اتاق م ی که مهد می بگو یزیخواهم چ یم



 .. نیباهم خلوت کرد  ینوه و پدربزرگ حساب نمیبیبه به م-

 شوم.  یو از جا بلند م خندمیم

 که اومد..  ادیم یفضولمون ک  م ی نیبب می منتظر بود-

 . کشدیرا م لپم

 بال..  ی نبود  طونیانقدر ش-

 کنم. یچشم نازک م  پشت

 ..ینداشت دن ی سعادت د-

 . زندیم چشمک 

 ..ستیتوش ن یواال سعادت  مینیب یم  میدار-

  می روم. به باغ رفته و کنار نرگس و مر یم رونیو از اتاق ب رمی گ یازش م یشگونیحرص ن با
 بودن، بودن!  دهیکه د  یلباس نی کردن از آخر فی. با ذوق مشغول تعرنمینش یم

 شود.   یم شیبه باغ امده و مشغول باد زدن جوجه ها ی مهد

 .. دیبهتون بدم انگشتاتونم باهاش بخور  یخالصه جونم براتون بگه قراره شام-

 . زنمی م پوزخند

 ..می انگشتامونو بخور می از بس بدمزست مجبور گهیآره د-

 . می ریگ  یم یسلف  ییرا گرفته و سه تا نشیخندد و دورب یم نرگس

 .. کشهیم مارستانیشک نکن کارمون به ب-

 . دیگو  ی دمغ شده م ی مهد

 . منم عکس.. ای. سارا اومد منو ول کردمینرگس خانوما نداشت-



 اندازد.  یپا م ی و پا رو دی گو یم  یشیا نرگس
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