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ببینید خانم رستگار شما خودت زمین گذاشتم و گفتم:چمدان و  

میدونی من هیچ وقت پرستار مردا نبودم این چند سال فقط از 

نمیدونم چطور باید باهاشون رفتار چندتا خانم مسن نگهداری کردم 

کنم خانم رستگار لبخندی زد و گفت: آخه عزیزم من که نخواستم 

از تهران ببریش به شمال همین تو بشی پرستارش فقط میخوام 

م مسن نیست یه پسر سی و دوساله است  سری ددشم این آبع

تکان دادم و گفتم: دیگه بدتر باز اگه مسن بود یه چیزی بعدشم 

 –باید یکی ببره برسونش  "ش نمیره حتماداین آقا چرا خو

 حرف بزنه چشماشم نمیبینه هم نمیتونه  فلجه ا مریضهداین بنده خ

کسی نیست ببرش تمام خانواده اش رفتند مادرش خیلی نگرانشه 

خواهرم قول دادم یکی و پیدا کنم بدم ببرش شمال حاال قبول  به

 – میکنی

 اهر شما چرا خودش پسرش و نبرده و تنها رفته رستگار خوخانم –

ریحانه جان شوهرش دوست نداره با آهی کشید و گفت: چی بگم 

 –جالت میکشم باربد بیرون بره میگه خ

 –از بودن پسرش خجالت زده میشه  وا یعنی پدرخودش
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پدرباربد سه سال پیش تو تصادف کشته شد باربدم تو همون  

خواهرم دوسالی میشه که ازدواج کرده ف اینطوری شد دتصا

ا دمتاسفانه شوهرش آدم خوبی از آب درنیومد این پسره بنده خ

خودمون میبردیمش ولی نهاست  ماهم اگه جا داشتیم همیشه ت

ه حتی تو که پرستارمی نمیتونم دخودت که میبینی تعدادمون زیا

با خودم ببرمت میگم تو که قراره بیای یه لطفی کن این پسر و هم 

مطمئن باش خواهرم پول خوبی بهت میده کمی فکر  با خودت بیار

 –کردم و گفتم: شما نگفتی چندروز قراره اونجا بمونیم 

درمه بعدشم وازده روز بمونیم عروسی دختر براده د فکر کنم

نمیخوام م خیلی وقته مسافرت نرفتیم چندروزی میخوایم بگردی

اونجا آواره این درمانگاه اون درمانگاه بشم باید کنارم باشی جا به 

اندازه کافی هست یه اتاق مستقل دراختیارت قرار میدم تا راحت 

یر میشه ما باید حرکت دحاال چکار میکنی تصمیم بگیر داره باشی 

 –کنیم 

ونم ریحانه جان نباشه میارمش رستگار صورتم و بوسید و گفت: مم

ما دیگه میریم بیا این آدرس اینم شماره همراه خواهرم خودش 
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و بهت میگه خیلی مراقبش  همه چیزهای مربوط به داروهای باربد 

 –سعی کن به موقع بیای  باش

نیم اشتم و از اتاق بیرون رفتم چمدانش و برد  دچشم نگران نباشی

ساعتی طول کشید تا  وسائلشون و تو ماشین گذاشتند و حرکت 

مون رفتم و ساکم و برداشتم و به آدرسی دبه خونه خو "کردند فورا

داخل که رفتم جز یه خدمتکار کسی که رستگار داده بود رفتم 

 –نبود 

 – داریدبفرمائید با کی کار 

پناهیم  سری تکان داد و گفت: آهان خانم گفته بود میای بیا من 

برو تو اتاقشه با دست به یه اتاق انتهای سالن اشاره کرد خودش 

حرکت کرد پشت سرش راه افتادم همانطور هم زوایای جلوتر از من 

خونه رو از نظر میگذروندم دراتاق و باز کرد و گفت: اوناهاش فقط 

ید برم  این و گفت و ازم فاصله گرفت من بازود ببرش  "خواهشا

قدمی به جلوبرداشتم و به تیکه گوشت بی جونی که رو ویلچر افتاده 

ه موهاش از ته تراشیده دبود چشم دوختم  یه پسر الغرو شکنن

انگار سرش رو  شده بود رو سرش جای بخیه های مختلف بود
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اینقدر گردنش سنگینی میکرد چون به یه طرف مایل شده بود  

چه شکلیه نگاهش و به زمین غر بود که نمیشد فهمید الصورتش 

 –دوخته بود جلو رفتم و سالم کردم 

این نه زبون داره نه چیزی میشنوه  به پشت سرم برگشتم همون 

 –مستخدمه بود 

 –باید برم  نمیخوای ببریش من کار دارم

 –وسائل چی داره 

دیگه من ساکش و  اونا ها اون ساکشه اینم داروهاش عجله کن

از اتاق بیرون رفت دسته های میارم مستخدمه ساک و برداشت و

پراید پدرم و گرفته بودم مستخدمه ویلچر و گرفتم و حرکتش دادم 

ساک و رو ماشین گذاشت و داخل رفت و درو بست متعجب به در 

چه جوری این و بزارم تو ماشین چشم دوختم حاال چکار کنم 

ختم دوتا پسر گوشه ای ایستاده بودند و نگاهی به اطراف اندا

صحبت میکردند بطرفشون رفتم و با گفتن ببخشید نظرشون و 

-جلب کردم هردو به من چشم دوختند یکیشون گفت: بفرمائید  

هردو به  ن تنها نمیتونم میشه کمک کنید ایشون و بزاریم تو ماشی
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بعد به هم چشم دوختند اونا باربد و رو نگاه کردند  باربدطرف  

 –صندلی جلو نشاندن 

 –خیلی ازتون ممنونم لطف کردید 

وارد بندش و بستم و سوار شدم بدناز رفتن آنها  دخواهش میکنم بع

اتوبان که شدیم نگاهی بهش انداختم مدام پلک میزد  دلم براش 

ه اره بگه نور چشمش و اذیت میکندسوخت بنده خدا حتی زبون ن

ضبط و روشن کردم و سایبون و زدم پائین چشماش و کامل بست 

مقداری از راه و که رفتم کنار یه رستوران نگه  صداش کم کردم

داشتم به باربد چشم دوختم حاال این و چکار کنم چی به این بدم 

 –با شماره مادرش تماس گرفتم 

ببخشید بله خوبن نگران نباشید -..........-الو سالم من ریحانه ام 

-......-فقط همین -.......-خانم رستگار غذا به ایشون چی میدید 

چشم خدانگهدار .قفل درو زدم و وارد رستوران شدم یه سوپ رقیق 

غذاها رو شده برای باربد و یه غذا هم برای خودم سفارش دادم 

تحویل گرفتم و به ماشین برگشتم در سمت اون و باز کردم حسابی 

عرق کرده بود ظرف سوپ و رو داشبورد گذاشتم و با مصیبت کتش 
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نگاهش کردم این و از تنش درآوردم و رو صندلی پشت انداختم  

که نمیتونه خودش غذا بخوره ظرف و برداشتم  قاشقی به لبش 

و باز کرد نیمی از سوپ از گوشه  نزدیک کردم به سختی دهانش

تمال رو یقه دهنش و پاک کردم دوتا دس "لبش بیرون ریخت فورا

سه   وباره این اتفاق افتاد رو لباسش نریزهاش قراردادم تا اگه د

چهارتا قاشق بیشتر نخورد هرکاری کردم از خوردن امتناع کرد 

بردم و سوار شدم قاشق اول و که به دهانم صورتش و تمیز کردم 

گیر کرد تکه ای کباب کندم و به لبش نزدیک کردم یدفعه  گلوم وت

یادم افتاد مادرش گفت قدرت جویدن نداره گوشت به تیکه های 

ولی همه رو بیرون داد ریز تقسیم کردم و تو دهنش گذاشتم 

کور شد غذا رو گوشه ای  "صورتش و تمیز کردم اشتهام کامال

م دد که حرکت کرده بودوساعتی میشگذاشتم و حرکت کردم 

داشتم از یه پیچ دور میزدم که یدفعه شروع کرد به جیغ کشیدن 

ماشین  "اینقدر هول کرده بودم که نمیدونستم باید چکار کنم فورا

و زدم کنار و پیاده شدم و درطرف اون و باز کردم چشماش و بسته 

همانطور هم تمام بدنش میلرزید  دای بلند جیغ میکشیدبود با ص

چیزی تو دونستم باید چکار کنم از دهنش کف بیرون میزد نمی
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دستم و بین دندانهاش قرار از ترس اینکه تشنج نکنه ماشین نبود  

دادم تا به این طریق مانع بسته شدن آنها شوم یه ماشین نزدیک 

ماشین من بود مرده و زنه بطرفم اومدند مرده گفت: کاری از ما 

 –برمیاد 

او نایلون و درآورد آمپول تو داشبورد دربیارید  اون نایلون و از "لطفا

 –و بیرون کشید و روش و خوند و گفت: همینه 

 –ه اش کنید دبله  بلدید آما

نه تاحاال این کارو نکردم  به اطراف نگاهی انداختم و گفتم: اگه 

ممکنه تکه ای چوب برام بیارید  او چوبی آورد دستمال کاغذی و 

روش قرار دادم و ازش خواستم بین دندانهای او بگذارد  دستم و 

 "که درآوردم خون از دستم بیرون زد درد تو تمام دستم پیچید فورا

و بهش تزریق کردم چیزی طول نکشید آروم  آمپول و آماده کردم

ولی همچنان میلرزید  پتو مسافرتی خودم و آوردم روش شد 

و درو بستم از اون زن و مرد تشکر کردم و سوار شدم با انداختم 

د خواب که نه الی رستگار رفتم مابقی مسیر باربسرعت به طرف وی

لباسم  بودم اتفاقی براش بیافته  تمام نبیهوش بود همش نگرا



 
 

10 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

جلوی در با مادرش تماس گرفتم و گفتم: ما جلوی در پرخون بود  

تون دارم  چیزی طول نکشید هیکل بیاید بیرون کار "ویالییم لطفا

ربه خواهر رستگار مقابلم ظاهر شد با عصبانیت پیاده شدم و ف

تشنجیه  اگه اتفاقی براش افتاده  گفتم:چرا به من نگفتید پسرتون

ردم اگه جز من یه آدم نابلد بود میدونید چه باید چکار میکبود 

اتفاقی برای پسرتون می افتاد بطرف پسرش رفت و گفت: حالش 

اشت گریه میکرد انداختم  دلم سوخت دنگاهی به او که چطوره 

که خوابه  بگید  "این بار با لحن آرومی گفتم: بخیر گذشت فعال

کنم  خودم کمکت می-بیاد کمک کنه بزاریمش رو چرخش   ییک

از پاهای پسرش گرفت اما زود دستش و کنار چرخش و آوردم 

ه نگاهش کردم و گفتم: دکشید و گفت: چه بالیی سر دستت اوم

همین گذاشتم  دم تشنج کنه جز دستم چیزی نزدیکم نداشتمترسی

بزنی االن یکی و صدا میکنم   تو نمیخواد دستگفت: تو دهنش 

اونا با اکراه باربد و بلند کردن و پنج دقیقه بعد با دوتا مرد برگشت 

رو صندلی گذاشتن تو همون حیاط دستاشون و شستند و وارد ویال 

ایت کرد تا به داخل ببره جلوی در یکی دمادرش ویلچر و هشدند 

ببرش  داول چرخها رو تمیز کن بعاز مستخدمها رو صدا زد  گفت: 
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باشه ی تو همون اتاقی که از قبل گفتم نمیخوام جلوی چشم کس 

ازم گرفت و گفت: شما برو داخل خواهرم زود باش ساک باربد و 

حسابی شلوغ بود خیلی وقته منتظرته ازتم ممونم  به داخل رفتم 

 –خانم رستگار با دیدنم اومد جلو 

 –سالم خانم رستگار 

 –سالم ریحانه جان حالت چطوره 

 –ممنونم  

راحت اومدی مشکلی که پیش نیومد سری تکان دادم و 

 –چرا به من نگفتید حالش اینقدر بده داشتم سکته میکردم گفتم:

 دمگه چی شده  دستم و نشونش دادم و گفتم: چیزی نمانده بو

 وچکار کنم االن مرده بود دنستم بایوتشنج کنه میدونید اگه نمید

م تو دردسر انتظار نداشتم از من همچین موضوع دمن می افتا

نزدیک ما ایستاده بودند  به  مهمی و پنهون کنید  چند نفری که

بیا گفت: باور کن منم چیزی نمیدونستم  دستم چشم دوختند 

بریم اتاقت و نشون بدم از کنار اونا که رد میشدم یکی از پسرای 

که کمک کرده بود باربد و تو ویلچر بزارن گفت:بهتره بری واکسن 
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 هاری بزنی سرتاپاش و از نظر گذراندم و بعد به بقیه که بلند 

قی و ام خانم رستگار دریه اتچشم دوختم اهمیتی نداد میخندیدند

باز کرد و گفت: بیا ریحانه تو میتونی اینجا بمونی خوشت میاد 

زود دستت و پانسمان - و گفتم : بله ممنونم نگاهی به اتاق انداختم 

 –کن که وقت تزریق منه 

چشم   بعد از رفتن او درو قفل کردم لباسم و عوض کردم زخم 

ن تزریق دبعد از انجام دادستم و ضدعفونی کردم و روش و بستم 

همانطور که با او قدم میزدم گفتم:  با رستگار وارد محوطه شدم

 –خانم رستگار میشه یه چیزی بپرسم 

 –آره عزیزم بپرس 

ازش بدشون میاد آهی  ه شما بدن چرا همهدچرا همه با خواهرزا

چی بگم ریحانه جان باربد که از اول اینطوری نبود  کشید و گفت:

به االنش نگاه نکن یه مشت پوست و استخونه همسن و ساالش 

اون موقع همش بهش حسادت میکردن اینایی که میبینی االن 

اینطوری ازش دوری میکنن یه زمانی به قدو هیکل و شکل و 

ورند  باربد هرجا وارد میشد نظرها رو به شمایل باربد غبطه میخ
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دیگه هیچ کدوم از دخترا با اینا  دوقتی اون بوخودش جلب میکرد  

حتی حرفم نمیزدند  دوباره آهی کشید و گفت: اینا همه از اینکه 

حتی زنشم که یه زمانی به باربد به این وضع افتاده خوشحالند 

بد و ترک کرد  و عاشق و معشوق معروف بودند بعد از یه ماه بار

تنهاش گذاشت اوایل اینقدر وضعش بد نبود بریده بریده حرف میزد 

اما یدفعه سکوت کرد هنوزم کسی نتونسته بفهمه چرا قدرت 

تکلمش و از دست داد دکترش میگفت باید خوب میشد ولی روزبه 

من خیلی باربد و  روز حالش وخیم تر شد تا بینائیشم از دست داد

اینکه تو این وضع میبینمش دارم عذاب میکشم  دوست داشتم و از

باربد پیش من میموند  "من چون هیچ وقت بچه دار نشدم اکثرا

خواهرم خیلی اهل گشت و گذار و این وراون ور بود و وقتی برای 

اری از اون   و داشت و من داوطلبانه نگهداری از باربد ندنگه

اشق باربدیم  درنبودش متقبل شده بودم هم من هم شوهرم هردو ع

حیف شد  باربد پسر فوق العاده ای بود منم مثل شوهرم معتقدم 

باربد چشم خورد که به این روز افتاد  اشکهاش و پاک کرد وادامه 

شاید اونطوری اینقدر تنها داد کاش حداقل خواهر یا برادری داشت 
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نبود خواهرمم از ترس شوهرش وقتی اون هست نمیتونه زیاد  

 –طرفش بره 

خواهرتون چرا مجدد ازدواج کرد نمیخوره از نظر مالی وضع بدی  

 –داشته باشه 

چون وضع خوبی داشت شوهر کرد  نمیدونست با کارخونه  "اتفاقا

ه باید چکار کنه با مشاور شوهرش که از دای که از شوهرش مون

نظر مالی درسطح خیلی پائینی بود ازدواج کرد حاال اون شده همه 

بابای باربد و گرفته تو دستش حتی خواهرم وت کاره و تمام ثر

پنهونی برای دوا درمون پسرش هزینه میکنه خواهرم با این کارش 

مال باربده  "هم خودش و هم پسرش و بدبخت کرد چیزی که قانونا

مشاور پدرش یا شوهر مادرشه  کنارش نشستم االن تو دست 

اونا هیچ و گفت: نه  داشت لبخند تلخی زدوگفتم: با زنش مشکل 

ماه بود ازدواج کرده بودند باربد عاشق  مشکلی نداشتند همش دو

زنش بود میگفت فقط پات و زمین نزار بزار رو چشم من نمیزاشت 

از تصادف باربد و  دتکون بخوره ولی اون  چشم سفید یک ماه بع

رفت خواهرم میگفت زنش گفته تحمل دیدن باربد و تو گذاشت و 

دروغ گفته از همون اولم مشخص بود اون این وضعیت ندارم ولی 
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نظر شوهرم اینه زنش برای این فقط دنبال پول باربده نه خودش  

اده بودند دکترها اون موقع احتمال دجدا نشده چون  "هنوز رسما

وضعش تغییر میکنه اونم خواسته به این طریق اگه یه روزی حال 

 –باربد خوب شد جای برگشت داشته باشه 

 –بود یا غریبه  زنش از فامیل

با هم غریبه بود تو جشن تولد همین برادرزاده ام که عروسیش 

اونم برای عروسی میاد چون خیلی با هم  "نا شدند احتماالآش

 –صمیمی بودند 

 –مال همین جاست 

آره  یه لهجه غلیظی هم داره باید ببینیش از شکل و شمایل هم 

دختر خوشش  خیلی چیز مالی نیست نمیدونم باربد از چی این

بین فامیل خیلی ها خاطر باربد و میخواستند یکیش ه بود داوم

ل نمیداد نه که بخواد درزاده ام ولی باربد به هیچ کس محهمین برا

خودش و بگیره نه اهل این چیزا نبود سرش به درس و دانشگاهش 

پدرش خیلی دلش میخواست باربد مدیریت کارخانه رو گرم بود 
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با اون تصادف لعنتی همه چیز بهم ریخت   دست بگیره افسوس که 

 –با خوانده شدن اسمم هردو به عقب برگشتیم یه خدمت کار بود 

 –بله 

مضطرب گفت: خانم گفتند هرچه زودتر تشریف بیارید آقا باربد 

دوباره حالشون بد شده با خانم رستگار با عجله به داخل ویال رفتیم 

صدای نعره هایی که باربد میزد همه جا رو برداشته بود  همه جلوی 

م: ببخشید اجازه بدید رد شم از بین گفت  در اتاق جمع شده بودند 

رد اتاق شدم مادر باربد شانه های پسرش و گرفته آنها گذشتم و وا

بود و گریه میکرد یه مرده هم مدام میگفت بهت گفتم نباید بیاد 

حرف تو سرت نمیره  بی اهمیت به او جلو رفتم و اطراف و نگاهی 

جز یه ملحفه چیزی اونجا ندیدم قسمتی از اون چندال انداختم 

دندانهاش قرار دادم و کردم و با مصیبت دهنش و باز کردم و الی 

 "آمپولش و آماده کردم و به خانم رستگار نگاه کردم و گفتم: لطفا

اون درو ببندید سروصدا بیشتر عصبیش میکنه  تزریق و انجام دادم  

روش و کشیدم ز یک دقیقه آروم گرفت ولی همچنان میلرزید ابعد 

باید برسوندیش  "خوب نیست حتما "و گفتم : وضعش اصال

بیمارستان دوبار تشنج اونم تو یه روز به فاصله چند ساعت ممکنه 
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که آروم گرفته نیاز به بیمارستان  "مرده گفت: فعالخطرناک باشه  

تو این ساعت ممکنه نیست سرتاپاش و از نظر گذراندم و گفتم: 

ستتون برنمیاد دشب حالشون بد شه کاری از دکتر باشه اگه نیمه 

ارید من برم اتاقم دبه رستگار نگاه کردم و گفتم: اگه با من کاری ن
– 

 –زحمت کشیدی ازت ممنونم 

 نگاه دیگه ای به مرده انداختم و از اتاق بیرون رفتم  خواهش میکنم 

.دمدمای صبح بود که با صدای فریادهای وحشتناکی از خواب 

دراتاق خورد با  نگذشته بود ضربه های محکمی بهیزی چپریدم 

همانطور که گریه  دهراس بلند شدم و درو باز کردم مادر باربد بو

شالم و رو میکرد گفت: ترخدا عجله کن پسرم داره از دستم میره 

سرم انداختم و از اتاق بیرون رفتم این بار وضعش خیلی بدتر بود 

یش کلمه های نامفهومی از دهنش کف بیرون میزد میان فریادها

به گوش میرسید سه نفری نگهش داشتند تا تونستم تزریقش و 

تازه سرنگ و کشیده بودم بیرون که با مشت ضربه ای  انجام بدم 

که محکم به زمین افتادم  نمیتونستند کنترلش  ام کوبید  شانهتو 

نگاهش  او گوشه ای ایستاده بودم وکنند متعجب از حرکات 
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میکردم به این آدم با این حرکات نمیخورد فلج باشه دارو انگار  

ست داده بود چون یکربع گذشته بود و هیچ اثری نکرده داثرش و از 

گفتم: تا دیر نشده برسونیدش  و او همچنان فریاد میزد دبو

بیمارستان شوهر خانم رستگار گفت: زود باشید حاضر شید خودم 

در باربد  او را از خانه خارج کردند  میبرمتون زن و شوهر همراه ما

حاضر درآنجا یسره به او بدوبیراه و ناسزا میگفتند که آنها را  دافرا

از شستن دستانم به اتاق رفتم و درو  داب ناز بیدار کرده  بعاز خو

ود که خانم رستگار و شوهرش به خانه بقفل کردم نزدیک ظهر 

کتر گفت باید چند از او حال باربد و پرسیدم گفت د برگشتند 

فردای اون روز جشن برادرزاه خانم رستگار بود   روزی بستری باشه 

تازه وارد محوطه شده بودم خانما همه با هم به آرایشگاه رفته 

می رفته بود به محوطه رفتم تا ک بودندمنم چون  حوصله ام سر

گوشه ای دوراز دید نشستم و به درختان که برگهایشان  قدم بزنم 

زرد و نارنجی بود چشم دوختم  نگاهم رو درختان میچرخید که 

آروم سرم و برگردوندم شوهر خواهر خانم  ایی نظرم و جلب کرددص

 –رستگار بود داشت با تلفن صحبت میکرد 



 
 

19 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

خل و چلت  رتو غلط کردی , زبون نفهم مگه نگفتم حق اینکه پس 

کمی صداش و بلند و بیاری اینجا نداری برای چی گفتی آوردنش 

به اجازه کی تو  "تر کرد و گفت: خفه شو حرف بیخود نزن تو اصال

بیمارستان موندی همین االن بلند میشی راه میافتی وگرنه من 

به جهنم -.............-یی به روزگارت میارم که بیا و بین المیدونم تو ب

رم هرچه زودتر بمیره از شرش خالص شم فقط که تنهاست امیدوا

مایه آبروریزه نیم ساعت دیگه اینجا باشی باید لباسای من  و آماده 

کنی  .تماس و قطع کرد چند تا فحش آبدار هم به باربد و پدرش 

بدبخت باربد بیخود اد و بطرف ویال رفت سری تکان دادم و گفتم: د

ر که کروکور شده و نیست هرروز حالش وخیم تر میشه همون بهت

و به  ند دقیقه ای ماندم و بعداین چیزا رو نمیبینه و نمیشنوه چ

ای خواهر خانم دتازه وارد اتاقم شده بودم که صداخل برگشتم 

رستگار و درحالی که گریه میکرد شنیدم  رفتم پشت پنجره و 

شوهرش بازوش و گرفته بود گرفتن که نه گوشه پرده رو کنار زدم 

تو بازوی او فرو برده بود و داشت ناسزا بارش میکرد  پنجه هاش و

او هم درحالی که گریه میکرد به او التماس میکرد که بزاره بره 

.دلم برای پیرزن بدبخت میسوخت تو این سن و سال  پیش پسرش 
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اسیر دست چه آدمی شده بود رو تخت دراز کشیدم نا خواسته تمام  

اگه گوشامم میگرفتم نیدم حرفهایی که بینشان ردو بدل میشد و ش

م دبازم صدای مرده اینقدر بلند بود که به راحتی شنیده میشد یه آ

.پنج روز از رفتمان به شمال چقدر میتونه نمک نشناس و ظالم باشه 

میگذشت و هنوز باربد تو بیمارستان بستری بود تنها کسایی که 

برای مالقات میرفتند خانم رستگار و شوهرش بودند حتی 

ولی همش چشماش پف کرده بود  ش  به مالقات نمیرفتدرخودما

مشخص بود مرده نمیزاره به مالقات بره اون روز وقتی خانم رستگار 

گفت:دکتر گفت باربد هم همراهشون بود از بیمارستان برگشت 

نیش جلوی بقیه حال باربد و از شوهر رناتپدمیتونیم ببریمش خونه 

تاسف کرد که باربد و تو این  و کلی اظهارخانم رستگار جویا شد 

وضعیت میبینه ولی همین که به اتاق رفت دوباره شروع کرد به 

مادرباربد غرزدن و بدبیراه گفتن متاسفانه اتاق من کنار اتاق آنها 

از  یبود و خیلی از حرفهاشون و ناخواسته میشنیدم غیر ازپرستار

همچنان تزریق های باربد و هم من انجام میدادم  خانم رستگار 

ه روی دهمه از او دوری میکردن بعدازظهر با خانم رستگار برای پیا

 ده بود و رفته بودبه ساحل رفتیم تو این چند روز اینقدر مهمان اوم
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روسی که که وقت نکرده بودیم با هم صحبت کنیم او از جشن ع 

 –چطور برگزار شده بود گفت 

خانم رستگار زن آقا باربد هم اومده بود سری تکان داد و گفت: آره 

اومده بود اونم با چه سرو وضعی خون به دل خواهرم کرد و رفت 
– 

 –خانم هنوز طالق نگرفته نامزد کرده -چطور ؟

چیزایی میبینه میشنوه که  چی بگم واله آدم یه-چی مگه میشه؟

و همین چندروز به خواهرم گفت تخودشم شک میکنه به چشم 

میام میبینمش دلم براش تنگ شده پوزخندی زدم و گفتم: چه 

 –جوری دلش تنگ شده که رفته نامزد کرده 

هتر شده باشه نامزدیم و بهم میزنم بهمین و بگو خانم گفت اگه 

دلم نمیخواد شوهر کنم اسرار پدرمه من هنوز باربد و  "من اصال

نی چه جوری با پسره دوست دارم ولی دروغ میگفت  نبودی ببی

بیچاره باربد  دکنارم نمی اومد همش درحال رقص بوگرم گرفته بود 

پسر بدقیافه افاده ای کجا  چقدر بهش عالقه داشت باربد کجا اون

ریه میکرد و همش ا خواهرم اون دوتا رو با هم میدید و گدبنده خ
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میگفت االن باید پسر من کنارش نشسته بود نه این  دوباره آه  

ید و گفت:زمانه نامرد شده  یه روزی چپ و راست قربون صدقه کش

باربد میرفت فدات شم فدات شم از زبونش نمی افتاد خیلی زود 

بلند شو  همون کسی و که قربون صدقه اش میرفت کنار گذاشت 

بریم مادر هوا تاریک شده تزریق باربد چه ساعتیه نگاهی به ساعت 

بی تفاوت به و به ویال برگشتیم  انداختم و گفتم: یکربع دیگه با ا

نگاه دخترو پسرای حاضر تو سالن بطرف اتاق باربد رفتم ضربه ای 

به در زدم و وارد شدم یکی از پسرخاله های باربد که داشت از اونجا 

رد میشد خندید و گفت: خانم پرستار برای چی درمیزنی کسی که 

خنده اش  ؟اونجا نیست نگاهش کردم و گفتم:آقا باربد چیه پس

اون دیگه هیچی نیست سرتاپاش و با لبخند بلندتر شد و گفت:

ب دبرانداز کردم و گفتم: همین که میدونم یه آدم  تو این اتاقه ا

ا دحکم میکنه قبل از ورود دربزنم از قصد کلمه آدم و با تاکید ا

با همان لبخندی  دگره ای به ابرو انداخت و تو صورتم خیره شکردم 

تازه تزریق باربد تموم شده بود داشتم که برلب  داشتم درو بستم 

قد بلند  "سبتاپتوش و درست میکردم که دراتاق باز شد و دختری ن

اندام بود پوست خیلی سفیدی داشت آرایشش  وارد اتاق شد الغر
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غلیظ بود مانتو یاسی رنگ کوتاه به تن داشت تو این چند  "نسبتا 

خیره شده بود به باربد ولی یده بودمش  از همان جلوی در روز ند

 –باربد چون به پهلو بود پشتش به او بود گفت: خوابه 

 –نه بیداره  

پس چرا حرکت نمیکنه  لبخندی زدم و گفتم: چون نمیتونه حرکت 

د میتونم بپرسم شما کی هستید درو بست کمی نزدیک کنه ببخشی

و  اش و دوباره از نظر گذراندمشد و گفت: من زنشم متعجب سرتاپ

نها میترسم تگفت: نه بمون  "گفتم: بفرمائید من داشتم میرفتم فورا

ناخودآگاه پوزخندی زدم و گفتم: از ایشون بادست به باربد اشاره 

از چی میترسید این بنده خدا که بی آزاره  کاری به کار هیچ کردم 

ضی واگیردار مریضی چی مری-کس نداره حتی نمیتونه حرف بزنه  

نداره  سری تکان دادم و گفتم: نه خانم سالم سالمه شما که اینقدر 

چونه اش شروع به لرزیدن  میترسید برای چی اومدید ببینیدش 

و آن را از رو گونه اش زدود  "کرد  قطره اشکی هم ریخت اما فورا

 –تونم ببینمش گفت: دلم براش تنگ شده بود  می
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جلوتر رفت و پائین تخت با فاصله  سرم و بعالمت مثبت تکان دادم  

چرخاندمش طاق ایستاد جلو رفتم و از شانه های او گرفتم و آروم 

باز شد دختره دستش و جلوی دهنش قرار داد این بار تالشی برای 

 –پاک کردن اشکهایش نکرد 

 –وای خدای من به چه روزی افتاده مطمئنید این زنده است 

ه نفس نمیکشید با اطمینان میگفتم نه زنده نیست ولی نفس اگ

 –کشیدن نشانه زنده بودنه  چرا یکم نمیشینی کنارش 

این روز بیافتی یه وقت چی میترسی شماهم به -وای نه یه وقت ......

لج بودن و کورو کرشدن واگیردار نیست خیالت نترس خانم عزیز ف

 ره این فقط ظاهرشه راحت جزامم نداره هیچ بیماری خاصی ندا

حاال چرا باهاش حرف نمیزنی صورتش و پاک کرد و گفت: مگه 

نمیگی کرشده دیگه چه اهمیتی داره حرف بزنم اون که نمیشنوه 

 –چی میگم 

 –دوباره چونه اش لرزید اگه میشنید چی بهش میگفتی 

من و ندیده بود من بهش میگفتم کاش هیچ وقت اون روز لعنتی 

ت این اتفاق براش بیافته  من دوسش داشتم  هیچ دلم نمیخواس
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صورتش و بین دستاش گرفت کنار باربد نشستم و گفتم: ولی ....... 

آقا باربد خانمت اینجاست  میگه متاسفه نمیخواسته این اتفاق برات 

 –اره خوشحال باش دبیافته میگه دوست 

نگاهش کردم و  چی داری میگی تو مگه نمیگی چیزی نمیشنوه 

گفتم: بله نمیشنوه بعدشم من چیزی و گفتم که خودتون االن 

گفتید  مگه دوسش ندارید  به باربد چشم دوخت و گفت: آره گفتم 

یه روزی خیلی دوسش داشتم خیلی ولی ...گذشته ها گذشته االن 

 –ارم دهیچ حسی بهش ن

م ی چی دارید اشک میریزید گفت: برای بدبختی خوداپس االن بر

ماهه بودم که این اتفاق براش افتاد  بدبخت شدم  چیزی  عروس دو

از زندگیم نفهمیدم کلی برنامه ریزی کرده بودم حتی نتونستم 

باربد قدم نحسی برای من داشت آینده ام و  یکیش و عملی کنم 

 – خراب کرد

 –ازش جدا نمیشی  "پس چرا رسما

 –امیدوار بودم خوب بشه 

 –نید بدتر شده حاال چی حاال که میبی
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میدونی مادرش صورتش و پاک کرد و گفت:دیگه ازش جدا میشم  

 –کجا رفته 

یه گوشه کناری نشسته داره به حال زار خودش و پسرش  "حتما

بطرف در رفت اما لحظه ای مکث کرد نگاهم کرد و اشک میریزه 

 –گفت: تو پرستار باربدی 

 –نه من پرستار خاله اشم 

 –ازکی خاله اش یا خودش -ازش نمیترسی ؟

چرا باید بترسم اختم و گفتم: دمنظورم باربدِ نگاهی به چهره باربد ان

گفت:آخه خیلی وحشتناک شده  از فک و فامیلش شنیدم هیچ 

رفت و درو بست کنار پنجره کس رغبت نمیکنه حتی نگاهش کنه 

یخوری خیلی زود پاش و مختم و گفتم:رفتم و به بیرون چشم دو

منتظر باش آهی کشیدم و نگاهی به باربد انداختم ازچیزی که دیدم 

کنارش حیرت زده شدم اشک بود که از چشمانش جاری میشد 

آخ شما که نمیشنوی بلند شدم و نشستم و گفتم: خوبی آقا باربد  

دستمالی برداشتم و دوباره کنارش نشستم آروم اشکهاش و پاک 

نوی نه میبینی چه جوری فهمیدی کردم و گفتم: شما که نه میش
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نفس عمیقی کشیدم آهان حاال فهمیدم  زن ظالمت این جا بود  

یخودم اشک نریز این بوی عطرش و حس کردی آره ناراحت نباش ب

و نداشت که براش اشک بریزی راحت شدی بنده زن ارزش این 

خدا اینی که من میبینم اگه سالمم بودی همونطور که زن تو بود 

ه برسه به حاال که تواین وضعی ازت جدا خیانت میکرد چ بازم بهت

راحت شدی خوش بحالت که نه نشده با یکی دیگه ریخته روهم 

میبینی نه میشنوی کاش منم مثل تو بودم شاید اونطوری منم 

راحت با زندگیم کنار می اومدم دوباره اشک هاش و پاک کردم 

اشق تو دهنش لباش خشک خشک بود لیوانی آب براش بردم و با ق

به در اتاق که باز شد نگاه کردم یکی از مستخدمهای مرد  ریختم 

بود سینی تو دست داشت از جا بلند شدم اومد نزدیک و سینی و 

از شانه های او گرفت و بلند رو  میز گذاشت  و بطرف باربد رفت 

م گفتم: استخوانهاش دکرد اینقدر محکم این کارو کرد که با خو

پرکرد و با زور تو دهن باربد فرو برد سرش و  قاشق وخرد شد 

اد مرده با عصبانیت با همان قاشق غذا دنی داد و همه رو بیرون اتک

بیرون ریخته رو جمع کرد و میخواست همون و دوباره بهش بده  
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گفتم: داری چکار میکنی تو  با تشر نگاهم کرد و گفت: مگه  

 –نمیبینی دارم بهش غذا میدم 

وباره جمع میکنی داینطوری با این وضع خودتم غذای برگردونده تو 

و میخوری بلند شو بده من قاشق و تو سینی انداخت و بلند شد 

 –ت براش میسوزه لگفت: انگار خیلی د

رای توو امسال تو برو یه قاشق دیگه بردار بیار از اتاق ببرای اون نه 

باربد انداختم غذاهای نگاهی به صورت بیرون رفت و درو کوبید 

ریخته شده صورتش و کثیف کرده بود از اتاق بیرون رفتم کاسه 

خیلی آروم  ستمال نرم برداشتم و به اتاق برگشتمای آب با د

داشتم زیر گردنش و تمیز میکردم که مرده صورتش و تمیز کردم 

توجهی بهش نکردم قاشق و تو  گرفت موارد اتاق شد قاشق و بطرف

با دستمال شت و بدون حرفی از اتاق بیرون رفت ذا گذاظرف غ

کاغذی صورتش و خشک کردم و ظرف غذاش و دست گرفتم جز 

یه آب قرمز رنگ چیزی نبود خیلی هم داغ بود  خدا لعنتت کنه 

ه خدا گذاشته  دسوپ به این داغی و همینطوری تو دهن این بن

 سوپ و با خود قاشق از طریق هم زدن خنک کردم  و کم کم به

کنار لبش و تمیز خوردش دادم اما بیشتر از چندتا قاشق نخورد 
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نگاه کردم مادرش  به درکه باز شد کردم کمی هم آب بهش دادم  

از جا بلند شدم لبخندی زد و گفت: بود  صورتش و از نظر گذراندم 

 –تو غذاش و دادی 

 –بله 

کنار پسرش نشست و دستش رو صورت او کشید و ازت ممنونم 

ی دستاش و بلند کرد و گفت: دخدارو شکر که به این روز افتاگفت: 

بچه ام نه میبینه نه میشنوه وگرنه االن ایا شکرت خدایا شکرت دخ

دق میکرد خدا لعنتت کنه زن  الهی به خاک سیاه بشینی امیدورام 

به درد بی درمونی دچار شی الهی جلوی مادرت پرپر بزنی و کاری 

با پسر من این  کارو بکنی چطور  دت اوملازش برات برنیاد  چطور د

دستی رو شانه اش گذاشتم و گفتم: تونستی باربد و تنها بزاری 

کاریه که شده االن همسرتون تو این وضع آروم باشید خانم رستگار 

ببیننتون دوباره سروصدا راه میندازند بلند شید بهتره کمی 

از  دم و بعاو کمک کرد باربد و رو تخت خواباندیاستراحت کنید 

اشتم و از داتاق بیرون رفت چراغ خواب و روشن کردم سینی و بر

چون فردا صبح همگی  عزم رفتن به ساحل کردند اتاق بیرون رفتم 

پدرناتنی باربد نبود مادرش اون و هم با خوش برد یک ساعتی 
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با خانم رستگار بطرف ساحل رفتم از چیزی که  ه منمکگذشته بود  

اومد ویلچر باربد و گوشه ای تنها روبه آفتاب  ددیدم دلم به در

صحبت با اون یکی  گذاشته بودند نگاهی به مادرش که گرم

 –اختم با صدای خانم رستگار به خودم اومدم خواهرش بود اند

 –ببخشید متوجه نشدم چیزی گفتید 

 –دختر به چی زل  زدی کجایی 

تنها ه خدارو چه جوری دبه خواهر زاده مظلوم شما ببین بن

صورتش حسابی سرخ شده بود گذاشتند با او بطرف باربد رفتم 

هی که رو سرم بود و برداشتم  رو سر الکخیلی هم عرق کرده بود 

او گذاشتم عرقهای صورتش و هم پاک کردم و ویلچر و حرکت دادم 

دورتر از اون جمع نزدیک ساحل بردم تا نسیم خنک دریا بهش 

با خانم رستگار کنار ویلچر او رو زمین نشستیم خانم رستگار بخوره 

مقداری از ماسه ها رو برداشت و گفت: من همیشه عاشق خاک 

بازی و گل بازی بودم هروقت این جا می اومدیم با باربد تا 

اینقدر شکل های مختلف درست میتونسیتم بازی میکردیم 

گفتم: خوب  ود میشد کاش االن اینطوری نب میکردیم که ساحل پر
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دیدم و تنها خنچرا االن این کارو نمیکنید  نگاهم کرد و گفت:  

با رستگار سرگرم  گفتم: من اینجا چیم این و گفتم و از جا بلند شدم

یم جلوی پای باربد  الک پشت ختلف شددرست کردن شکلهای م

م حصارخانم رستگار وم شد بزرگی درست کردیم وقتی تمو قورباغه 

اش دوربین آورده بودیم با باربد همیشه کلی عکس ککرد و گفت:

د با همین عکس بگیریم مینداختیم گفتم: گوشیم همراهمه بیای

چندتا عکس از او انداختم بعد به باربد چشم دوختم گردنش بطرف 

دیگه بدنش خم شده بود گفتم: خانم رستگار نمیخوای با 

پشت م خواهرزادت عکس بندازی لبخندی زد و گفت: چرا نمیخوا

ویلچر ایستاد و دستاش و دور گردن باربد حلقه کرد تو حالتای 

تا از زاویه دیگه ای مختلف ازشون عکس انداختم کمی عقب رفتم 

بخورم  ده بودعکس بگیرم که پام تو سر قورباغه فرو رفت چیزی نمان

نگاهی به سر  ه خانم رستگار به هوا بلند شد دزمین صدای خن

قورباغه که له شده بود انداختم و خودم خندیدم به صدای خنده 

همانطور که میگفتیم و میخندیدم های ما همه به ما چشم دوختند 

دختر پسرای فامیل  رو زمین نشستم تا سرو دوباره درست کنم

باربد بطرفمون اومدن همون پسر خاله باربد که گفت دیگه هیچی 
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 ری چکار میکنی به چی اینطوری میخندیادنیست گفت: خاله  

دوباره گفت: به روی حرفش با خاله اش بود اما نگاهش به من بود 

به چه هنرمند چه جالب شده خانم پرستار اجازه میدی ما چندتا 

ازیم صدای خنده اونا به هوا بلند شد دعکس با این باغ وحشتون بن

راحت  نم از جا بلند شدم و لبخندی زدم و گفتم: خواهش میک

همون لحظه آب باال اومد و تو چاله هایی  تونه دمتعلق به خوباشید

که دور آنها درست کرده بودم پرشد خندیدم و گفتم: متاسفم 

انگارجانورای این باغ وحش تمایلی نداشتند شما کنارشون عکس 

او که معلوم بود حرف من حسابی عصبانیش کرده داشته باشید 

زنه که پاش گیر کرد تو چاله و خورد زمین لگدی به قورباغه اومد ب

خنده من اول خاله شو بعد بقیه رو به خنده انداخت  بلند خندیدم

و بطرف باربد رفتم و گفتم:برای امروز کافیه آقا دستام و تکوندم 

ویلچر باربد فکر کنم با اتفاقهای امروز حسابی سرحال اومده باشید 

و به حرکت درآوردم خانم رستگار کنارم اومد با دیدن صورت 

وقتی کنار خواهر و خندانش دوباره صدای خنده ام به هوا بلند شد 

مونا زن برادر خانم رستگار رسیدیم خواهرش گفت: چی شده 

حسابی سرحالی  او دستش و دور شانه من حلقه کرد و گفت: وقتی 
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و او سرتاپام و با حالتی برانداز کرد  ریحانه کنارمه همیشه سرحالم  

من  سرش و بطرف دیگه ای برگرداند رو به خانم رستگار گفتم

ایشون و میبرم به ویال وقت تزریقشونه مادرش تشکر کرد  و دوباره 

با خواهرش سرگرم حرف زدن شد  ویلچر و بحرکت درآوردم کمی 

تو از گرفتم گفتم: بنده خدا مادرتم به فکرت نیست که فاصله 

چرخهای ویلچر و شستم و او هیچی شانس نیاوردی جلوی در ویال 

جلو اومد و گفت: من ایشون  دیدنممستخدم مرده بارا به داخل بردم 

و میبرم ویلچر و به او سپردم و بطرف اتاقم رفتم دست و صورتم و 

و به اتاق باربد رفتم داشتم آمپولش و شستم لباسم و عوض کردم 

در اتاق باز شد  سرتاپای پسرخاله باربد و از نظر  آماده میکردم که

نبه رو پ درو بست و به در تکیه داد  دگذرانم و گفتم: کاری داشتی

آغشته کردم همین که تزریق تموم شد مستخدم مرده  نوشیدنیبه 

نگاهی به پسرخاله باربد بعد به من انداخت با سینی غذا وارد شد 

بدون حرفی سینی و گذاشت و از اتاق بیرون رفت آروم باربد و 

دم که آورده بودم تمیز کرنشاندم  دست و صورتش و با ظرف آبی 

بعد شروع به دادن غذاش کردم بازم از چهار تا قاشق بیشتر نخورد 

و بی توجه به  رف و برداشتمدور لبش و پاک کردم و بلند شدم ظ
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تم و به اتاقم رفتم او از اتاق بیرون رفتم سینی و تو آشپزخونه گذاش 

پسر خاله باربد به طرق مختلف سه روز دیگه هم اونجا ماندیم 

سرراهم سبز میشد و تیکه بارم میکرد  و من هردفعه بدون توجه 

فک و فامیل خانم رستگار همه  صبح  به او از کنارش میگذشتم 

و ساعت بعد دفقط من و باربد مانده بودیم تهران شدند زود عازم 

همون مستخدم از آنها وسائل خودم و باربد و تو ماشین گذاشتم 

ذرت میخوام من عمرده باربد و تو ماشین گذاشت  و گفت: ازتون م

اشتم لبخندی زدم و گفتم: چرا  از من درفتار خوبی با ایشون ن

 –عذرخواهی میکنی باید از خودش عذرخواهی کنی 

 –آخه اون که نمیشنوه 

او سرش و کمی خم کرد و گفت: درسته نمیشنوند اما حس میکنند 

ازتون عذر میخوام امیدوارم من و ببخشید لبخندی  صانعیآقای 

بد و بستم و بند باربدنمیبخشن خدانگهدار  "زدم و گفتم: حتما

حرکت کردم سر راه چند تا کلوچه برای خانواده ام گرفتم و راه 

باربد بیشتر مسیر و در خواب بود نزدیکیهای خونه شون م دافتا

دمتکار برای بردن او آمدند دوتا خزنگ فشردم  بودیم که بیدار شد

مام خبری از ماه تپنج حرکت کردم  وسائل و تحویلشون دادم  و
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نه شده بودم اون یه روز صبح تازه وارد خوخواهر خانم رستگار نبود  

بریم جلوی در منتظر خانم  روز قرار بود با خانم رستگار برای خرید

بله ماشین مادر باربد  رستگار بودم که ماشینی نظرم و جلب کرد 

جلوی دهانم قراردادم و به او چشم دوختم یطرف د دستم و بو

 –ود صورتش سیاه و کبود ب

سالم خانم رستگار با سر جواب سالمم و داد اینقدر بی حال بود 

که درست نمیتونست راه بره بازوش و گرفتم وبه داخل بردمش 

تو صورتش کوبید و گفت: چه بالیی سرت خانم رستگار با دیدن او 

خواهرش انداخت  حصاراومده مینا چرا اینطوری شدی او خودش و 

آب آوردم و به او دادم خانم رستگار گفت:  لیوانیو بلند زد زیر گریه 

 –نمیخوای بگی چی شده 

چی بگم  از کجا بگم خدا این مرد و لعنت کنه که شب و روز برام 

اخته او با سر دزاشه  خانم رستگار گفت: اون تو رو به این روز انن

 –تائید کرد 

میگه  ه باید بزاریش آسایشگاه دسر باربد گیر دا-آخه برای چی ؟ 

 –باعث آبروریزیه 
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ربد بدم نمیدونم چرا ولی خیلی از مادر با  شدم و به اتاقم رفتم بلند 

می اومد او سه روزی اونجا موند روز چهارم بعدازظهر بود من تازه 

م کردم الخیلی سرد سداشتم میرفتم که سروکله شوهرش پیدا شد 

 –نبود و از خونه بیرون زدم فردا صبح وقتی اومدم خواهرش دیگه 

 –خواهرتون رفتند 

 –آره شوهرش دیروز اومد دنبالش بردش 

 –نم رستگار اخ

 –جانم 

این چندروز که خواهرتون اینجا بود کی از آقا باربد نگهداری میکرد 
– 

یه پرستار شبانه روزی براش گرفته اون موقع که باربد سالم بود 

بلند خواهرم بهش نگاه نمیکرد چه برسه به االن که تواین وضعه 

شو مادر بریم خرید چیزی به عید نمونده هنوز هیچی نگرفتم 

همیشه من خانم رستگار و برای خرید میبردم خودش چون 

خانم رستگار مثل یدادم رانندگی بلد نبود من این کارو انجام م

تا نزدیکهای غروب بیرون هردفعه کلی هم وسائل برای من خرید 
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اخل بردم و بعد به خانه دبودیم بعد او را رساندم وسائل را به  

چهار روز اول و عید و خانم رستگار بهم مرخصی خودمان رفتم 

رم به خونه اقوام سر زدیم دطی اون چهار روز با پدرو ماداده بود 

سرکارم رفتم کنار زن و شوهر  طبق  روزای گذشته پنجم  روز

مهربان نشستم از این که این چهار روز و چطور و گذرانده بودم 

یه تراول صد هزار تومن به شوهر خانم رستگار  تعریف کردم آخرم

عنوان عیدی بهم داد البته عیدی و حقوقم و یک هفته قبل از عید 

مهمونش حساب میشم داد  "بهم داده بود این بعنوان اینکه مثال

وتا با هم یکم خلوت کنید منم برم دبعد بلند شد و گفت: تا شما 

به باربد سر بزنم متعجب به خانم رستگار چشم دوختم  لبخندی 

دیروز مادرش آوردش میخواستن برن مسافرت مونده زد و گفت: 

 –بود چکارش کنه گفتم بیارش اینجا 

سری تکان داد و گفت: نه مادر جان حالش خیلی بدتر بهتره شده 

 –و الغر تر شده 

 –چرا یه متخصص درست و حسابی نمیبرنش 
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مینا بردنش به جای یکی چندتا بردن ولی گفتن فایده ای نداره  

همه ازش قطع امید کردن  فت دکترش گفته از اینم بدتر میشه میگ
– 

خانم رستگار شوهر خواهرتون رفتارش بهتر شده خنده تلخی کرد 

و گفت: گویا از وقتی شنیده امیدی به بهبودی باربد نیست تغییر 

کرده مینا میگفت خیلی خوب شده دیگه کاری به کار باربد و من 

بایدم داشته باشه بعد از باربد همه چیز میرسه به خواهر ن نداره 

من اونم که تو مشت شوهرشه راحت همه چیز و میکشه باال اون از 

 –اولم عالقه ای به مینا نداشت فقط برای ثروت باربد نقشه داشت 

هیچ امیدی به بهبودیش نیست اشکهاش و پاک کرد و گفت:  "واقعا

نجاتش بده لبخندی زدم و گفتم:  نه نیست فقط یه معجزه میتونه 

ولی نجات ا سخت نیست  برای پدرمنم همین حرف و زدند دبرای خ

 –پیدا کرد خدارو شکر االن از منم سرحال تره 

مگه پدرت بیمار بود به شوهر خانم رستگار نگاه کردم  پشت 

باربد همراهش بود وای خدای من هیچ سرمون ایستاده بود 

خم شده بود پوست صورتش  "داشت کامالشباهتی به موجود زنده ن

مو  "چروک چروک  قبالمثل آدمای شصت هفتاد ساله شده بود 
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نداشت االن دیگه ابرو هم نداشت از جا بلند شدم و گفتم: سالم آقا  

باربد عیدتون مبارک خانم رستگار با صدای لرزانی گفت: مادر اون 

ی رضایی مجدد سر جام نشستم آقا بشین نه میشنوه نه میبینه 

ویلچر باربد و کنار صندلی خودش قرار داد و نشست و گفت: دخترم 

 –پدرت چه بیماری داشت 

شریکش پوال رو برداشت و بیماری خاصی نداشت هفت سال پیش 

طلبکارا فشار آوردند اونم و چندتا از چکاش برگشت خورد فرار کرد

 فلج شده بود نه "سکته کرد اینقدر سکته شدید بود که کامال

میتونست راه بره نه حرف بزنه تنها چیزی که تو صورتش حرکت 

سه دنگ مغازه که بنام پدرم مادرم مجبور شد میکرد چشماش بود 

برامون موند یه خونه مادرم تو و فروخت و پول طلبکارارو داد بود

این چند سال خیلی سختی کشید هم کار کرد هم به پدرم رسید 

بیشتر فامیال وقتی پدرم و میدیدند از مادرم میخواستند که اون و 

بزاره آسایشگاه ولی اون هیچ جوری زیر بار این حرف نرفت اونا 

عاشق هم بودند  مادرم تا تونست پدرم و ترو خشک کرد به حرف 

هیچ کدوم از دکترها هم اهمیتی نداد اونجور که خودش دوست 

سال رسیدگی شبانه روزی انگشتای  ربعد از چهاداشت رفتار میکرد 
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اون و به دکتر برد از اون روز به بعد هرروز  "پدرم تکان خورد  فورا 

مثل یه نوزاد به پدرم رسید باورتون یشد  مادرم بهتر از روز قبل م

درد هرروز  دستای پدرم و میگرفت و مثل یه  بدننمیشه با وجود 

تبه اجازه نداد من بچه راه رفتن و بهش آموزش میداد حتی یک مر

تنها مشکلش حرف که دخترشم تو این کار کمکش کنم االنم 

سال ترو ه کلمه بهش یاد میده چهارزدنشه که مادرم داره کلم

هنوزم با گذشت خشکش کرد حتی یک مرتبه ندیدم شکایت کنه 

این همه سال عاشقانه پدرم دوست داره روزی که من ایشون و 

ا خودم گفتم اگه ایشونم مثل پدرمن یه دیدم به باربد اشاره کردم ب

آقای رضایی گفت: کار خوب میشد  "همسر فداکار  داشت حتما

اشه ولی تو به خاطر همین بمادرت قابل ستایشه , دخترم فضولی ن

اون موقع که پدرم سکته کرد من دانشجو بودم سال  -سرکار میری 

ون بود اول و مادرم هزینه رو پرداخت کرد اما داروهای پدرم گر

حقوق زیادی هم بابت تدریس نمیدادند آخه مادرم دبیر فیزیک 

ازهمون موقع شروع به کار کردم و مجبور شدم انصراف دادم بود 

 –شدم کمک خرج مادرم 
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خانم رستگار گفت: ریحانه جان بخاطر آفرین دخترم بازم غیرت تو  

وضعیت خانوادگیت ازدواج نمیکنی  سرم و پائین انداختم و گفتم: 

 –من مطلقه ام خانم رستگار 

 م تو مجردی نگاهش کردم و گفتم: یکچی میگی من فکر میکرد

سر دوست اینطوری بشه عقد کردم  اونم با پماه قبل از اینکه پدرم 

البته من اینطور فکر میکردم  قه  داشتصمیمی پدرم خیلی بهم عال

چیزی از ورشکستگی پدرم نگذشته بود که یه روز زنگ زد و آب 

پاکی و ریخت رو دستم  آقای رضایی گفت: یعنی چی چی بهت 

گفت باید از هم جدا بشیم وقتی ازش خواستم دلیل تصمیم  -گفت؟

ناگهانیش و بهم بگه گفت من نمیتونم با یه دختری که پدرش 

لیج و ورشکسته است ازدواج کنم نمیخوام آبروی خودم و جلوی اف

منم وقتی دیدم اینقدر زود رنگ باخت رضایت فک و فامیلم ببرم 

فلج ازدواج و طالق به همین راحتی   دادم توافقی ازش جدا شم

شدن پدر و ورشکستگی و تو شش ماه تجربه کردم اگه مادرم نبود 

ودم روحیه باالی اون بود که هم به تا حاال از پا دراومده ب "مطمئنا

من فکر نمیکردم تو این -  من هم به پدرم زندگی دوباره بخشید

همه سختی کشیده باشی هروقت تو رو میدیدم از تو انرژی 
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میگرفتم  شادابی و سرزندگی تو من و از اون حالت خمودگی و  

افسردگی بیرون آورد اگه تو نبودی من االن هم مثل قبل فقط با 

روز و شب میکردم .آقای رضایی گفت:آدم وقتی زیر دست  درو بایدا

عیار بزرگ شه همین میشه  مادرت خوب پرورشت  ممادری تما

خیلی کنجکاو شدم مادرت و از نزدیک ببینم خانم رستگار داده 

گفت: چطوره فردا ناهار بیاریشون اینجا منم خیلی دلم میخواد 

 –باهاشون آشنا بشم 

ر کرده بود اگه پدرم بهبود دارن میرن مشهد مادرم نذامروز شرمنده 

برن پابوس امام رضا آقای رضایی گفت: خوب پس وقتی پیدا کرد 

 –یه روز بیارشون ما ببینیمشون  "برگشتند حتما

خانم رستگار گفت:تو این چند روز کجا میخوای  "چشم حتما

 –بمونی 

 –میمونم خونه 

 –تنها میخوای بمونی 
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فت: اونم هیشکی نه تو تو که از تنهایی میترسی بله خندید و گ 

خندیدم و گفتم: بله من تو تنهایی سایه خودمم ببینم سکته میکنم 

 –هردو خندیدند رستگار گفت: خوب چرا همین جا نمیمونی 

ولی اینجوری  "چرا اتفاقا-؟ آره اینجا چیه راحت نیستی -اینجا؟ 

 –به شما زحمت نمیدم 

ام تو اینجا باشی تو که هستی منم از این چه حرفیه من از خد

 –راستی تو خواهر برادر نداری تنهایی درمیام 

سال بعد از ازدواجشون بچه خانم رستگار پدر مادر من پانزده نه 

 –اونم یه دختر که من باشم دار شدن 

 –خانم رستگار گفت: پدرو مادرت چند سالشونه 

ببخشید فکر کنم آقا باربد پدرم هفتاد و مادرم شصت و پنج سال 

خوابشون برده  هردو به باربد نگاه کردند خانم رستگار هراسون بلند 

شاهین حالش خوبه ببین نفس میکشه  او دستش شد و گفت: وای  

و زیر بینی باربد گرفت  مضطرب از جا بلند شدم ونبضش و گرفتم 

میزد ولی خیلی ضعیف بود نفس راحتی کشیدم و گفتم: نبضش 
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وقتی برگشت گفت: مادرش باربد و به اتاق برد نه  آقای رضایی میز 

 –نگفت چی باید بهش بدیم 

فقط سوپ رقیق شده همین میرم ببینم آماده شده یا نه با او به 

آشپزخونه رفتم خود خانم رستگار مثل همیشه غذا گذاشته بود 

اختم هیچی نداشت وقتی نگاه من و دید گفت: دنگاهی به سوپ ان

فقط باید با آب مرغ  گفته پزشکش اینطوری دستور داده مادرش 

یگه براش خوب نیست  گفتم: دیا گوشت باشه حبوبات و چیزای 

آخه این که چیزی نداره  مقداری ازاون و چشیدم و گفتم: وای 

 –خانم رستگار کاش یکم بهش نمک میزدید 

 –نمیشه مادر براش خوب نیست 

دا به این روز افتاده به هرکی این و میدادی بیخود نیست این بنده خ

من بهش  پ و تو پیاله ریختم و گفتم : بزاریدسواینقدر الغر میشد 

 –میدم 

دستت درد نکنه مادر بعد از رفتن او از آشپزخونه کمی نمک بهش 

رو تخت مچاله اضافه کردم و ظرف و به اتاق بردم لحظه ای به او که 

لندش و درنظر نمیگرفتیم میشد شده بود چشم دوختم اگه قد ب
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گفت به اندازه یه بچه چهار پنج ساله است  سینی و کناری گذاشتم  

آب دهنش رفته بود رو صورتش و چسبناک و رو تخت نشاندمش 

به اش و تمیز کردم کرده بود یه ظرف آب آوردم و صورت و دست

دوردهانش و تمیز کردم سختی سه چهارتا قاشق به خوردش دادم 

ون اومد به خانم شدم چهار بعدازظهر بود که براشون مهم و بلند

رستگار گفتم من میرم پیش آقا باربد تنها نمونند دراصل داشتم از 

خواهرزاده پروی او فرار میکردم به اتاق رفتم و درو بستم سی دی 

که همیشه همراهم داشتم تو ضبط گذاشتم و صداش و کم کردم 

ه بود او را رو تخت نشاندم دوتا حوله گردنش بد افتادباربد بیدار بود 

دوطرف گردنش قراردادم تا به این طریق از افتادن گردنش به طرف 

پرده ها رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم و دیگه جلوگیری کنم 

گفتم: امروزهوا خیلی خوبه اگه اینا نیومده بودن میبردمت تو حیاط 

گفتم: تا حاال این  نگاهی به اتاق انداختم ویه هوایی عوض کنی 

بزار پس اتاق شما بوده  داتاق و ندیده بودم همیشه درش قفل بو

ببینم این همه کتاب چیه  یکی از کتابا رو برداشتم تخصصی بود 

پس رشته شما دندانپزشکیه خیلی خوبه  یه نگاهش کردم و گفتم:

کتاب دیگه برداشتم اما چشمم به چند تا آلبوم افتاد آلبوم و 
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م و گفتم: ببین چی پیدا کردم شروع و رفتم کنارش نشستبرداشتم  

به ورق زدن کردم همش مربوط به خانم رستگار و شوهرش بود تو 

تمام عکسها یه پسری هم کنارشون بود  به قدری خوشگل بود که 

چشم و ابرو مشکی بود ابروهای چندثانیه ای نگاهم روش ثابت ماند 

و لبای قلوه ای و  هشت و پیوسته ای داشت بینی خوش تراش

که برجسته پوستش گندم گون بود موهای خوش حالتی داشت 

بلندیش تا رو شانه هایش بود به قدری چهره جذابی داشت که 

ه چشمم همچنان بهرکاری میکردم نمیتونستم نگاه ازش بردارم 

آورد نگاهم و به روبه رو دوختم  عکس بود که صدایی مرا به خود

 –وم و بستم و از جا بلند شدم پسرخاله باربد بود آلب

علیک سالم خانم پرستار  نگاه از او گرفتم و گفتم: سالم امری 

اومدم پسر خاله ام و ببینم از نظر شما که ایرادی نداره -داشتید  
– 

خیر بفرمائید خواستم آلبوم و سرجاش بزارم که از دستم آلبوم 

او نگاهی به همانطور ایستاده شروع به ورق زدن آلبوم کرد  کشید 

عکسها و بعد به باربد انداخت و گفت: کی فکرش و میکرد باربد به 

این روز بیافته ببین چی بود چی شده متعجب گفتم : یعنی اون 



 
 

47 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

عکس متعلق به ایشونه نگاهم کرد و گفت: مگه نمیدونستی سرم   

 –و بعالمت نه تکان دادم 

آره خانم پرستار این پسر خوش چهره و جذاب همین جسد بی 

اگه نبود االن -راستی این زنده است  رو این تخت افتاده که جونیه 

 –اینجا نبود 

و یدفعه رهاش دست باربد و گرفت و باال آورد ازپوست رفت جلو 

کرد دست باربد با ضرب رو تخت خورد و سرش بطرف دیگه ای 

معلومه داری چکار میکنی این چه طرز  مایل شد عصبانی گفتم:

چیه خانم پرستار تو چرا بهت برخورد برخورده خندید و گفت:

حوله رو دوباره رو شانه  میخواستم بهت ثابت کنم این زنده نیست 

م : بهتره تشریف ببرید بیرون بلند خندید و باربد قرار دادم و گفت

به خاله تون و بطرف در رفت بلند گفتم: آقا باربد بی ادبی پسر 

چوب خدا نصیبشون نشده نمیدونه تون ببخشید دبزرگواری خو

چطور باید با بقیه برخورد کنه  بطرفم چرخید و گفت: تو داری با 

و گفتم: من جز ایشون این حرف میزنی  دورو بر و نگاهی انداختم 

اومد روبه روم ایستاد و گفت: پس من چیم نمیبینم  کسی

پوزخندی زدم و گفتم: چه عرض کنم حاال دیگه تشریف ببرید 
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تی بیرون نوبت تزریقشونه گره ای به ابرو انداخت و گفت: میدونس 

و  شما حاال اگه دید نه به اندازه گفتم: خیلی پرویی خانم پرستار

سرتاپام و برسم  تموم شد بفرمائید اجازه بدید به کارم بازدیدتون

حوصله ندارم وگرنه  "نگاهی انداخت و گفت: حیف که امروز اصال

 –کنم  تمیدونستم چکار

ایراد نداره هرزمان حوصله داشتید تشریف بیارید درو باز کردم و 

چشمانش را روی سرم و به عالمت اینکه بره بیرون تکان دادم 

 –باش  صورتم چرخاند و گفت: برمیگردم خانم پرستار منتظرم

و نگاهی به دستش هستم درو محکم بستم و بطرف باربد رفتم 

سرخ شده بود یه آدم تا چه حد میتونه  "انداختم پوستش کامال

 –بدجنس و ظالم باشه 

خیلی دلم میخواد میتونستم کاری کنم تا از این وضعیت دربیای 

 "خوب آقا باربد واقعاولی حیف که هیچ کاری ازم ساخته نیست 

شدم و آلبوم و برداشتم و دوباره  دعکسها  متعلق به شماست بلناون 

نیم ولی وکنارش نشستم  نگاهی به عکسها انداختم و گفتم: خودم

هره جذابی داری به راحتی نمیشه چشم ازت برداشت چ "واقعا
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ت اون موقع دل چند نفرو برده بودی موهاتم خیلی معلوم نیس 

داختم از اون همه زیبایی نگاهی به خودش انقشنگ  و خوش حالتِ 

کی باورش میشد این آدم مچاله  "و جذابیت هیچی نمونده بود اصال

شده یه روزی همچین ظاهر خیره کننده ای داشته باشه چشمم 

سرم و کمی به مژه هاش افتاد وای خدای من چه مژه هایی داره 

ه هاش و بررسی کردم یه لحظه چشمانش بردم جلو و با دقت مژ

و خودم و وصورتم ثابت ماند ترسیدم و تکان خوردم  باز شد و ر

عقب کشیدم دوباره چشماش بسته شد خندیدم و گفتم: من و 

ه مژه های بلندی داری خوبه که نمیبینی وگرنه ترسوندی پسر تو چ

االن فکر دیگه ای میکردی داشتم االنت و با قبلت مقایسه میکردم 

یکی از عکسهای تکی یه وجه تشابه میگشتم که پیدا کردم دنبال 

و برداشتم این  تباربد و از تو آلبوم درآوردم و گفتم: آقا باربد عکس

رم نشان بدم خیلی دلش پیش من امانت میمونه میخوام به ماد

میخواد ببینه قبل از اینکه به این روز بیافتی چه شکلی بودی عکس 

و تو کیفم گذاشتم و گوشیم و که داشت زنگ میخورد جواب دادم 
– 
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ممنونم بابا -..........-سالم مامان نرگس حالت چطوره؟-.....-جانم  

من کجام؟ ! پیش یه آقای -.....-خدارو شکر -.......-چطوره خوبه 

آقا باربد اینجاست دارم با ایشون آلبوم هاش و نگاه -........-محترم 

ن خودشه یکی از عکسهاش و هم امانت اآره مام-.........-میکنم 

چه -........-م شما ببینی نمیدونی چه تیکه ای بوده  گرفتم بیار

-.........-باشه خیلی مراقب باشید -.....-ساعتی قراره حرکت کنید 

آره خود خانم -.......-نگران نباش من میمونم اینجا تا شما برگردید

رستگار ازم خواست با خیال راحت به زیارتتون برسید فقط مامان 

ربد و فراموش نکنی ویژه براش دعا کن یادت نره این آقا باگلم 

-.....-عا کردی گرفت باشه دهمونجوری که برای شوهر خودت 

آقا باربد  ......قربونت خداحافظ.-به بابا هم سالم برسونید ممنونم 

نم بود گفت بهت سالم برسونم نمیدونی چه مامان گلی دارم امام

ه ببینت شدوقتی از شمال برگشتیم ازتو براش گفتم خیلی مشتاق 

با ضربه ای که به در خورد حرفم و قطع کردم آقای رضایی بود از 

جا بلند شدم دقیق نگاهم کرد و درو بست اومد جلو گفت: بشین 

و گفت: چه دخترم  خودشم رو صندلی کنار تخت باربد نشست 

خندی زدم و گفتم: بفکر خوبی کردی  به حوله ها اشاره کرد ل
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هم که خوب شدند از درد یره بعدها اینطوری گردنشون درد نمیگ 

کرد و گفت:  ردن رنج نمیبرن دوباره دقیق نگاهممهره های گ

 –داشتی با تلفن حرف میزدی یا با .....دیگه ادامه نداد 

هردوش اول با ایشون حرف میزدم بعد مادرم تماس گرفت چطور 

بله دخترم باربد چیزی نمیشنوه به باربد نگاه انداختم و گفتم:-مگه؟

سری تکان داد و گفت: کاش میتونست میدونم اما میتونه حس کنه 

برای اینکه جلوی باربد حرف ناامید کننده ای نزنه - ولی نمیتونه 

 –گفتم: مهمانهاتون رفتند به این طریق حرف و عوض کردم 

ه بود اینجا اخمی کردم و گفتم: بله اومده داین پسره اومآره رفتن 

با ایشون داره لبخندی زد و گفت: اینا  بود این آدم چه دشمنی

 –ده بودند هردو عاشق یه دختر ش

 –منظورتون زن آقا باربده 

 –راستی زنش طالق گرفت -آره دخترم  

 –هنوز نه 

 –اشت دچرا اون که نامزد کرده بود خیلی برای جدا شدن عجله 
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پدرناتنی باربد هرجا به درد آره ولی دادگاه طالق و صادر نکرده  

نخورد اینجا به درد خورد  اون میخواست جدا شه به مهریه برسه 

و مبلغ مهریه اش خیلی باالست ولی اون برای اینکه تومنی از مهر

بهش نده یه وکیل کارکشته برای باربد گرفت اونم تو دادگاه به 

و اینطوری مانع طالق شده  لبخندی زدم و جای باربد حاضر شده 

 –ب خیلی خوبه گفتم:پس کارش گیر کرده خو

چرا این  و میگی من بهش حق میدم اون جوونه باید زندگی کنه 

اگه به بهبودی باربد امیدی بود  یه چیزی ولی هرروز وضع باربد 

 –امیدی به اینکه فردا باشه نیست داره وخیم تر میشه 

 –پس بنظر شما کار درستی کرده 

مل کنه واقع بین باش دخترم هرکسی همچین چیزی و نمیتونه تح

برای من که مردم سخته باربد و با این چهره تحمل کنم چه برسه 

فکر به اون دختر که ظاهر باربد و دیده بود و انتخابش کرده بود 

کنم باربدم اینطوری راضی تر باشه تو چون مادرت همچین 

فداکاری بزرگی کرده فکر میکنی بقیه هم باید اینطوری باشند ولی 

 –دختر اونوقته که بهش حق میدی ت و بزار جای اون دخو
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هش حق نمیدم زن و شوهر همه جوره باید باهم بنه آقای رضایی  

باشند چه وقت خوشی چه ناخوشی این بنده خدا که دلش 

 نمیخواسته به این روز بیافته ناخواسته بوده اون زن باید کنار

االن حال ایشون بهتر شده  شوهرش میموند شاید اگه مونده بود

از رفتن  دشمال وقتی زنش دیدنش اومد من تو اتاق بودم بعبود تو 

زنش داشت گریه میکرد شما میگی نمیبینه نمیشنوه حس نمیکنه 

اما بویاییش که کار میکنه از بوی عطر فهمیده بود زنش دیدنش 

یکنه نفس رفته به خاطر همین داشت اشک میریخت پس حس م

ونطوری نیست نباشه زندگی داره حاال ا میکشه هنوزم مثل بقیه حق

ق طبیعی و از کسی کی میخواد  و میتونه این حآدم که هست 

مادر دلسوزی داشت که  دریغ کنه متاسفانه ایشون نه زن فداکار نه

فکرش باشه پس نمیشه انتظار داشت تو وضع ایشون تغییری ایجاد 

تم میترسی چه جوری دبرام جای سئواله تو که از سایه خو-شه  

فتم:بله من از همه چیز حتی از سایه خومم گن از باربد نمیترسی اال

ازایشون میترسم برای خودمم جای تعجب داره که چطوره 

نمیترسم  شاید باورتون نشه ولی نه تنها نمیترسم بلکه وقتی 

لبخندی زد و گفت: شاید اگه تو جای زن کنارشم حس خوبی دارم 
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زنش داشت که  ترکش نمیکردی کاش این حس وباربد بودی  

تنهاش نمیزاشت خیلی دلم میخواد از این وضعیت دربیاد بخدا اگه 

میدونستم اون سر دنیا میشه کاری براش کرد با هزینه خودم 

میبردمش معالجه شه ولی حیف که  همه ازش قطع امید کردند  

میدمون و به دکترا ما اینه که اتکان دادم و گفتم: اشتباه ما آد سری

میدمون به خدا باشه خیلی زودتر از این چیزا به نتیجه اگه ا بستیم 

بلند شدم و آلبوم و سرجاش گذاشتم  و گفتم:بهتره ایشون  میرسیم 

و ببریم تو حیاط یکم هوا ی تازه بخورن بلند شد و گفت: موافقم 

ستادم ش باربد و رو صندلی گذاشت درو باز کردم و کنار ایدخو

ون شب شام وتو حیاط خوردیم افتم پشت سرشون از اتاق بیرون ر

باربد مثل قبل چشماش بسته بود چندبار خانم رستگار میخواست 

مخالفت کردم پنج روزی که خانواده ام مشهد ببرش داخل من 

روزی که برگشتند جمعه بود تزریق رستگار بودند منم اونجا موندم 

 –و انجام دادم و حاضر شدم و به اتاق باربد رفتم 

امروز حالت چطوره آقا باربد  بهتری آره  خوبه خدارو شکر من دارم 

میرم فردا اول صبح اینجام سعی کن غذایی که خاله ات میده رو 

از خانم صبح که اومدم میام بهت سر میزنم خداحافظ.خوب بخوری 
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با دیدن مادرم خودم و رستگار هم خداحافظی کردم و راه افتادم  

 –اختم دش انحصارتو 

م مامان جونم دلم برات یه ذره شده بود صورتم و بوسید و سال

دل منم برات تنگ شده بود صورت پدرم و هم بوسیدم و گفت:

 –گفتم: زیارت قبول بابا جون خوش گذشت 

 –کاش تو هم اومده بودی  جات خالی بود

 –نطلبیده بود باشه یدفعه دیگه خوب برای باربدم دعا کردید 

 –آره مادر جان حالش چطوره 

مثل قبل راستی عکسش و آوردم  عکس و از تو کیفم درآوردم و 

مادرم نگاهی به عکس انداخت و گفتم: ببین چی بوده چی شده 

 –سری تکان داد وقتی نگاهم کرد چشمانش پر اشک بود 

گفتم: میدونی دلم برای چی ناخودآگاه اشکهای منم جاری شد  

اینطوری  آدم بدی بود حق داشتند باهاشمیسوزه  اینکه اگه 

برخورد کنند ولی اونطور که خانم رستگار و شوهرش تعریف 

ه به همه هم کمک دمیکردند پسر خیلی خوب و با اخالقی بو
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میکرده حقش نبود این بال سرش بیاد مادرم دستم و گرفت و گفت:  

 حق و اون که تعیین میکنه نه ما بندهما از حکمت خدا بی خبریم 

ها شاید نفعش تو این بوده که این بال سرش بیاد به این فکر کن 

بود و زنش ترکش میکرد یا خدای نکرده با کس دیگه ای  اگه سالم

میریخت روهم چه ضربه ای ممکن بود بخوره یه چیزی هست که 

ما آدما نمیتونیم درک کنیم خدا بیشتر از ما ها دلش برای بنده 

رو لباست و عوض کن بیا که کلی اش میسوزه اشکات و پاک کن ب

به گفته مادرم عمل کردم تو چیزایی که مادرم سوغات برات آوردیم 

تبرک گفت: این  دبرام آورده بود یه تیکه پارچه سبز رنگ هم بو

شده است ببر برای آقا باربد و ببند دستش  انشاءاهلل حالش خوب 

نشسته بودم  انشاء اهلل اون شب تو اتاقم-شه خودش بره پابوس آقا  

 و داشتم عکس و نگاه میکردم که صدای مادرم من و به خود آورد
– 

جانم  کنارم نشست و نگاهی به عکس انداخت و گفت: به چی زل 

زدی مادر جان دوباره به عکس چشم دوختم و گفتم: اگه یه چیزی 

 –بهت بگم بهم نمیخندی 

 –نه بگو 
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حس خاصی بهش پیدا کردم  عکس و از دستم گرفت و گفت:  

یادمه روزی که از شمال برگشتی همین حرف و بهم زدی ولی اون 

موقع به عکس االنش زل زده بودی حاال تو به این چهره حس پیدا 

 –کرد یا چهره االنش 

هیچ کدوم شاید باورت کردم و گفتم: حصارتکیه دادم زانوهام و 

به چهره اش اهمیت نمیدم نمیدونم یه چیزی  "من اصالنشه ولی 

 –ش که من و به سمت خودش میکشونه دتو وجو

 –مه حس ترحشاید 

عکس و رو تخت   نیستیا ترحم نه مادر من  این حس دلسوزی 

دردی ازتو دوا نمیکنه گذاشت و گفت:خودتم میدونی این حس 

ی ت کنار بیای تو با اون احساس هم دردی میکنپس بهتره با خود

تا این حس به به خاطر همین فکر میکنی بهش حس پیدا کردی 

کنار بکش کمک کردن خوبه اما نباید به چیز دیگه تبدیل نشده 

ت تموم شه بجای این که به عکسش زل دقیمت خرد شدن خو

دیگه بگیر بخواب صبح باید  بزنی وخیال بافی کنی براش دعا کن 

از رفتن مادرم  دبعبری سرکار صورتش و بوسیدم و شب بخیر گفتم 
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چند دقیقه ای به عکس چشم دوختم همانطور که چشمم به عکس  

صبح وقتی وارد شدم هنوز خانم رستگار خواب بود بود خوابم برد 

چشماش باز بود وقتی وارد شدم چشماش یسره به اتاق باربد رفتم 

 –ست رفتم جلو و کنارش نشستم و ب

بلند شو دیگه خسته -.........-بهتری  سالم آقا باربد صبح بخیر 

نشدی اینقدر خوابیدی پتو رو کنار زدم  و رو تخت نشاندمش حوله 

ها رو دوباره دوطرف شانه هایش قرار دادم پارچه سبزی که مادرم 

تو آورده گفت  و گفتم: این  و مادرم برایداده بود از کیفم درآوردم 

ببندم به دستت پارچه رو آروم دور دستش بستم و گفتم: امیدوارم 

تو هم هرچه زودتر خوب شی و از این وضعیت نجات پیدا کنی 

خوب من میرم لباسم و عوض کنم تا من برگردم برای اینکه حوصله 

به این موزیک گوش کن موزیک خالیه آرومت میکنه ات سر نره بیا 

م من اون موقع که حالم خوب نبود با این آهنگها آروم البته  امیدوار

سی دی و تو ضبط  میشدم شاید رو تو هم تاثیر داشته باشه 

گذاشتم صداش و کم کردم و از اتاق بیرون رفتم نگاهی به ساعت 

ه ام گرفت من همیشه تازه هشت می دانداختم هفت و نیم بود خن

اومدم اینجا امروز زود اومده بودم بیخود نیست خانم رستگار هنوز 
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بعد از عوض کردن لباسهام به آشپزخونه رفتم کمی  ار نشده دبی 

قبل از برای باربد فرنی درست کردم با یه فنجان چای براش بردم 

تمیز کردم  دادن صبحانه دست و صورتش و با آب ولرم و پارچه نرم

بعد فرنی و بهش دادم برعکس همیشه که بیشتر از سه چهارتا 

قاشق نمیخورد این بار همه ظرف و خورد این قدر ذوق کرده  بودم 

که بدون اینکه بفهمم صدای خنده ام بلند شده بود با باز شدن در 

 –تازه به خود اومدم 

خت و سالم صبح بخیر خانم رستگار خواب آلود نگاهی به من اندا

 –گفت: سالم کی اومدی 

 –نیم ساعتی میشه  اومد جلو گفت: داری چکار میکنی 

به آقا باربد صبحانه میدم باورتون نمیشه همه رو خورد  متعجب به 

 –ظرف نگاه کرد و گفت: چی بهش دادی ریحانه 

 –فرنی 

مضطرب از جا بلند وای چرا این کارو کردی براش خوب نیست  

 –اره چرا براش بده دچیز خاصی نشدم و گفتم: این که 
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مادرش گفت فقط بهش شیر میده اونم نیم گرم خدا کنه حالش  

بد نشه حاال چقدر بهش دادی ظرف و نشونش دادم و گفتم: یه 

همش و  "دستی تو موهاش کشید و گفت: حاال واقعا پیاله کوچک 

 –خورد 

 –بدون اینکه چیزی بیرون بده بله همه رو خورد 

ریحانه جان مادر دیگه اینطور چیزا رو بهش نده نمیخوام خدای 

این و گفت ناکرده اتفاقی براش بیافته جواب خواهرم و نمیتونم بدم 

از رفتن او کنار باربد نشستم و گفتم:  و از اتاق بیرون رفت بعد

ببخشید نمیدونستم برات خوب نیست  هرچند فکر نکنم با یه بار 

فنجان و به لبش نزدیک بخور  ییا یکمم چایاتفاقی برات بیافته ب

 –اری از گوشه لبش بیرون ریخت دکردم اما مق

صورتش و پاک کردم و گفتم: معذرت میخوام  باید با قاشق  "فورا

هنش ریختم کمی شیرینش دبهت میدادم چای و آروم آروم تو 

با ولع کامل چای و خورد وقتی تموم شد گفتم: اینا رو کرده بودم 

ا خاله ات دوباره نرسیده ظرفها رو شستم و صبحانه خانم ببرم ت

چشم اجازه -رستگار و رو میز چیدم  نشست و گفت: تو هم بشین  
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نشاندم و به  به اتاق رفتم و باربد و روویلچرش بدید االن برمیگردم 

و گفت: خوب خانم رستگار با دیدنم  لبخندی زد  ونه بردم خآشپز

 خودممویلچر و کنار صندلی خودم گذاشتم و داری هوای باربد 

نمیدونم چرا ولی حس خاصی بهش دارم  لحظه نشستم و گفتم:

ای خیره نگاهم کرد لبخندی زدم و گفتم: اشتباه نشه خانم رستگار 

دی بهم مردا حس بمنظورم چیز دیگه ای بود مدتها بود از دیدن 

کرده یه ولی از وقتی آقا باربد و دیدم نظرم تغییر دست میداد 

جورایی وقتی میبینشم آروم میگیرم  به هیچ چیز دیگه ای فکر 

لقمه ای برای خودش گرفت و گفت: این و میشه تو رفتار نمیکنم 

اشتیم دیشب راجع به تو حرف و خنده هات دید من و شاهین د

که چی خانم -م راستش شاهین یه چیزی گفت که .........میزدی

 –رستگار 

 –ن همون دیشب گفتم این کار نشدنیه هیچی مادر ولش کن م

ه که از نظر شما نشدنی دحاال نمیشه به منم بگید این چه چیزی بو

 –اومده 
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باربد اگه ازدواج کنه حالش خوب شه چای  دشاهین میگفت شای 

متحیر بهش چشم دوختم و گفتم: چی میگی خانم  پرید تو گلوم

 –رستگار ازدواج  , مگه ایشون زن نداره 

اسم اون و که نمیشه زن گذاشت اون اگه شوهر میفهمید چیه هیچ 

باید بودی وقت شوهرش و تو این وضعیت به امان خدا رها نمیکرد 

 –تو دادگاه میدیدیش 

 – ؟مگه شما هم دادگاه رفته بودید

آره مینا ازم خواست باهاش برم البته ما نمیدونستیم شوهرش برای 

ین بود آینده ام اینطوری نابود تنها حرفش اباربد وکیل گرفته  

میشه من که نمیتونم پاسوز یه آدم مردنی بشم من هنوز جوونم 

گفتم:  میخوامقرون آخر  میخوام زندگی کنم مهریه ام تا  سالمم

هیچی قاضی گفت باید شوهرت به درجه - ؟خوب به کجا کشید 

 ای برسه که بتونه رضایتش و برای طالق اعالم کنه وگرنه نمیشه 

هیچ جوری نمیتونه  "بخندی زدم و گفتم:پس با این حساب فعالل

 –جدا شه چرا ازش نخواستید برگرده سرخونه زندگیش 
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مینا همین و بهش گفت باورت نمیشه جلوی قاضی گفت  "اتفاقا 

آدم باید دیونه باشه همچین حماقتی کنه من حتی جرأت نمیکنم 

باهاش زندگی از صد متری این آدم رد بشم چه برسه به این که 

حاال بیام باقی یه بار دیدمش تا یک هفته شبا کابوس میدیدم کنم 

اختم پائین اله زشت وحشتناک سرکنم سرم و اندعمرم و کنار یه  تف

یادش رفته یه روزی عاشق همین آدم زشت وحشتناک و گفتم: 

 –شده بوده 

من از همون اولم به باربد گفتم این ,وم عاشقی مادر دکدوم عشق ک

این باربد ود که نبود  دنبال پولته ولی گوشش بدهکارنبدختر فقط 

بود که گرفتار شده بود نه اون اگه غیرازاین بود که به همین راحتی 

مادرتو میموند به شوهرش میرسید نه عشقش و نمیزاشت بره مثل 

جلوی بقیه هم ل این چرندیات و حداق میخواست بره به جهنم

به صدای خس خسی  نگاه از اللخصوص مادرشوهرش نمیگفت 

گرفتم و به باربد دوختم تمام صورتش خیس اشک بود خانم رستگار
– 

چی شده آقا باربد حالت خوب نیست  صدای او هرلحظه بلندتر 

او را به اتاق بردم و روتخت خوابوندم قبل از اینکه  "میشد فورا
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جام دادم خانم رستگار هی تو سرو حالش وخیم شه تزریقش و ان 

صورتش میکوبید و میگفت : بدبخت شدم ریحانه چیزیش نشه 

 –نمیتونم جواب بدم 

 –آروم باشید  "چیزی نیست خانم رستگار لطفا

فرنی بهش نساخته اگه حالش وخیم  "چه جوری آروم باشم حتما

شه چکار کنم اگه خدای نکرده بمیره چه خاکی تو سرم بریزم 

ینا رو چی بدم بلند شدم دستش و گرفتم و گفتم: آروم جواب م

باش خانم رستگار این کارشما اون و بدتر میکنه چیزیش نیست 

االن آروم میشه و خوابش میبره چند لحظه بیرون باشید  اینطوری 

منم دستپاچه میکنید او را از اتاق بیرون کردم و کنار باربد نشستم 

شند نداشت فقط ناله میکرد و حالتش به کسایی که درد داشته با

اشک میریخت یه صداهای نامفهومی هم از خودش ایجاد میکرد 

که هیچ جوری نتونستم بفهمم چی هست گوشم و نزدیک لبش 

تنها چیزی که به ذهنم رسید مادرم بردم اما دریغ از یک کلمه  

 –با او تماس گرفتم  "بود فورا
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-.......-بد شده چکار کنم  خوبم مامان حال آقا باربد-....-الو سالم  

امروز  "نه خوب بود ما داشتیم حرف میزدیم اتفاقا-.......-نمیدونم 

خیلی بهتر از قبل بود نمیدونم یدفعه چش شد شروع کرد به گریه 

راجع به چی؟! نمیدونم ...هان داشتیم -.............-ه کردن لکردن و نا

مامان این بنده خدا چی میگی -.........-راجع به زنش حرف میزدیم 

خداحافظ.  "باشه باشه  فعال-.........-آخه مگه میشه -.......-نمیشنوه 

 –همچنان داشت ناله میکرد دوباره کنار باربد نشستم 

آخه اری دآقا باربد .........آقا باربد .......ترخدا آروم باش برای چی 

با دستمال صورت خیسش و پاک کردم  ولی انگار گریه میکنی 

چیه قصد نداشت آروم بگیره دستم و رو گونه اش کشیدم و گفتم:

سم زنت اومده بهم ریختی آروم باش  هیچ چیزی ارزش این نکنه ا

آروم باش باالخره سرش .....و نداره که اعصاب خودت و بهم بریزی 

به سنگ میخوره  سعی کن زود خوب شی تا بتونی جواب کارش و 

مین بزنش  دیگه گریه نکن بدی فقط بهبودی تو که میتونه ز

گریه نمیکنن مرد که نباید اینقدر بعدشم ما شنیدیم میگن مردا 

بی کنارت میمونم تا خوابت ضعیف باشه حاال دیگه سعی کن بخوا

یکربع در همان حال بود تا دارو  ببره دوباره صورتش و پاک کردم
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بلند شدم واز اتاق بیرون رفتم خانم رستگار اثر کرد و خوابش برد  

اشت با تلفن صحبت میکرد با دیدنم اشاره کرد برم پیشش کنارش د

نشستم وقتی تماس و قطع کرد گفت: میدونی با کی داشتم حرف 

 –میزدم 

 –! زن باربد  -نه کی؟ 

 – "واقعا

 –آره ,داره میاد اینجا 

اد یه چیزی بگه خانم رستگار حال خواهرزاده تون خوب نیست نی

ختره گفت داره میاد که دریحانه گیج شدم این -بدتر شه  

اره میاد که چی خانم رستگار؟ نگاهم کرد د-.............داره میاد که ..

و گفت: داره میاد باربد و ببره خونه  چشمانم را کمی تنگ کردم و 

 –دختر جان خونه خودشون -گفتم: کدوم خونه ؟ 

متوجه نمیشم چی شده که  "ر ولی من اصالببخشید خانم رستگا 

 –یدفعه همچین تصمیمی گرفته 
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خودمم نمیدونم ریحانه جان اینقدر شوکه شدم که نمیدونم باید  

 –راستی حالش چطوره خوشحال باشم یا ناراحت 

 –خوابش برده 

 –ترخدا مراقبش باش چیزیش نشه منم با خواهرم تماس بگیرم 

بلند شدم و گفتم: نگران نباشید حواسم بهشون هست به اتاق 

برگشتم هنوز خواب بود پرده رو کنار زدم و  پنجره رو باز کردم 

یعنی چرا همچین تصمیمی گرفته اون که به قول خودش از باربد 

میترسه چطور باورکنم حاال یدفعه تصمیم گرفته دوباره با اون 

اد باید این وسط یه چیزی باشه زندگی کنه نه یه چیزی جور درنمی

که سردرد گرفتم بی  دست به این کار زده اینقدر فکر کردمکه 

حوصله سرم و برگردوندم و به باربد چشم دوختم درکمال تعجب 

م او را درحالی که به من زل زده بود دیدم لبخندی زدم و رفت

 – کنارش نشستم

م و رو دستش دست-.......-م بیدار شدی بهتری ببخشید متوجه نشد

گذاشتم و گفتم: میخوام یه خبری بهت بدم که نمیدونم خوشحالت 

خانمت تماس میکنه یا ناراحت کمی مکث کردم بعد ادامه دادم 
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گرفت تو صورتش دقیق شدم منتظر بودم عکس العمل خاصی از  

 –خودش نشون بده ولی هیچ حرکتی نکرد 

 –بازم بی حرکت بود داره میاد اینجا ببینت 

میخواد ببرت خونه گویا -شدم و دوباره کنار پنجره رفتم بلند

و  خانمت تصمیم گرفته دوباره با تو زندگی کنه بغضم و فرو دادم

کردم و براش بردم  ق بیرون رفتم سوپش آماده بود میکساز اتا

م بدون هیچ حرفی دبی حوصله بوکمک کردم رو تخت نشست 

اش و خورده سوپ و بهش دادم برعکس صبح که خوب صبحانه 

داشتم ادی نخورد صورتش و تمیز کردم و بلند شدم بود چیز زی

ظرف و میشستم که زنگ خونه به صدا دراومد چیزی طول نکشید 

ظر گذراندم وارد شد سرتاپاش و از نکه زن باربد با یه سبد گل 

حسابی به خودش رسیده بود خیلی هم سرحال بود صورت خانم 

خیلی خوب احوال پرسی کرد خانم رستگار و بوسید و با من هم 

رستگار مانتوش و ازش گرفت و اورا به نشستن دعوت کرد به من 

 –خانم رستگار گفت: چه عجب از این طرفا هم اشاره کرد بنشینم 
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شرمنده ام خاله جون باورتون نمیشه این چند وقت همش با پدرم  

گی ددرگیر بودم تازه امروز رضایت داد من و باربد سرخونه زن

ناباورانه گفتم: ببخشید که سئوال میکنم پس خودمون برگردیم 

 – ؟ت پدرتون مانع بودن شما کنار همسرتون بودندداین م

آره عزیزم پدره دیگه دلش میخواد بچه اش بهترین زندگی و داشته 

باشه اما من فقط به بودن با باربد فکر میکنم هیچ چیزی دیگه برام 

لبخند معنا داری زدم و گفتم: یعنی دیگه از ایشون اهمیت نداره 

نمیترسید  چشمانش را روی صورتم چرخاند و گفت: از اولم 

نمیترسیدم برای من باربد االن با باربد قبل هیچ فرقی نمیکنه 

مجبور بودم اون حرفا رو بزنم فقطم به خاطر پدرم حاال میتونم 

ار نگاه کردم و به خانم رستگببینمش دلم خیلی براش تنگ شده 

بلند شدم و گفتم: تشریف بیارید  جلوتر از او راه افتادم دراتاق و 

به محض ورود باز کردم و کنار ایستادم چشمان باربد دوباره باز بود 

وختم رفت دزنش چشماش و بست همانجا ایستادم و به او چشم 

ای بلند زد دکرد و با ص حصارجلو و کنار باربد نشست یدفعه او را 

مدام درمیان گریه هاش از شوهرش بخاطر این سه سال یر گریه ز



 
 

70 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

با گرمای دستی نگاه ازاو گرفتم خانم دوری عذرخواهی میکرد  

 –رستگار بود بازوم و گرفت و از اتاق بیرون برد 

چت شد دختر تو چرا گریه میکنی صورتم و پاک کردم و گفتم: از 

و روند کمکی تاروشکر امیدوارم برگشت زنش خوشحالیه خد

 – بهبودش باشه

انشاءاهلل زنش ده دقیقه ای تو اتاق بود وقتی اومد بیرون گفت: من 

میتونم ببرمش خانم رستگار گفت: آره عزیزم حاال میرید خونه 

 –خودتون 

بله برمیگردیم خونه خودمون از قبل همه چیز و براش آماده کردم 

-شما هم میتونی با ما بیای؟ نگاهش کردم و گفتم: من ؟ برای چی؟

خوب مگه شما پرستار باربد نیستی خانم رستگار گفت: نه ریحانه 

 –پرستار منه پرستار باربد این چند روز مرخصیه 

کی و پیدا کنم  خانم رستگار گفت: اگه  پس حاال من چکار کنم 

یتونم چندروز صبر کنم تا از نظر ریحانه ایرادی نداشته باشه من م

پرستار باربد بیاد ریحانه جان تو میتونی این چند روز از باربد 

البته االن با مینا تماس میگیرم میگم به پرستارش پرستاری کنی 
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خبر بده هرچه زودتر برگرده زنش به من نگاهی کرد و گفت: شما  

 –کنی تا پرستار خودش بیاد میتونی از باربد پرستاری 

من فقط میتونم از خودش مراقبت کنم برای چیز دیگه  شرمنده

گفت:  "باید یه مرد باشه  به خانم رستگار نگاه کردم فورا "حتما

راست میگه ریحانه که نمیتونه لگن بزاره برداره هرچی باشه 

 –نامحرمن درست نیست 

لگن برای چی مگه خودش نمیتونه دستشویی بره  سرتاپاش و از 

م: ایشون فلج شدند بعدشم برای یادآوری نظر گذراندم  و گفت

میشنوند نه میتونه خدمتتون عرض میکنم ایشون نه میبینند نه 

بهتره باید مثل یه بچه مراقبش بود  هرراه بره نه خودش غذا بخو

قبل از اینکه با خودتون ببریدش یه نفر مطمئن که از عهده این 

فت: آره باید یکی کار برمیاد و براشون پیدا کنید سری تکان داد و گ

این و گفت و بلند شد خانم رستگار متعجب گفت: کجا و پیدا کنم 

 –پرستو جان میری 

باید یه نفر مطمئن و پیدا کنم از عهده این کارا به خوبی بربیاد 

 –نمیخوام برای باربد مشکلی پیش بیاد 
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 –شام بمون بعد برو  

ممنون میخوام هرچه زودتر ببرمش االن برم ببینم چکار میتونم 

 –بکنم  ببخشید مزاحمتون شدم 

 –خواهش میکنم عزیزم خیلی خوشحال شدم 

منم همین طور خداحافظ  هردو تا جلوی در بدرقه اش کردیم 

خانم رستگار خوشحال به طرف تلفن رفت و با خواهرش تماس 

درو بستم حوله از رو شانه اش گرفت منم به اتاق باربد رفتم و 

افتاده بود و گردنش بطرف دیگه ای خم شده بود کنارش نشستم 

حوله رو درست کردم بهش چشم دوختم چشماش باز بود اما 

 –نگاهش به زمین دوخته شده بود 

از طرفی گفتم: نمیدونم چی باید بگم بگم خوشحالم یا ناراحت  

طرفی هم برای خودم  خوشحالم که باالخره زنت سرعقل اومد از

ناراحتم طی همین چندروز اینقدر بهت وابسته شدم که فکر این 

یخته آهی کشیدم و بلند دیگه نمیتونم ببینمت از االن بهمم رکه 

چه خوبه که تو نه میبینی و نه میشنوی وگرنه معلوم نیست  شدم 

االن چه فکری با خودت میکردی از پنجره به بیرون چشم دوختم 
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یرتر از روزهای قبل به خانه برگشتم ماندم به باربد غذاش اون شب د 

و دادم دست و صورتش و تمیز کردم دوباره کنارش آلبوم عکسش 

و ورق زدم وقتی به صفحه ای رسید که عکسش و برداشته بودم 

گفتم: یادم رفت عکست و بیارم البته اگه ایرادی نداره و ناراحت 

شه پیش خودم نگه دارم نمیشی میخوام اون و عکس و برای همی

دیگه هم بهت برنمیگردونمش خوب من دیگه باید برم داره 

دیرمیشه مادرم نگران میشه  تو هم دیگه استراحت کن صبح زودتر 

رو تخت خوابوندمش روش و درست کردم هنوز میام میبینمت 

 –چشماش باز بود 

چراغ خواب و زدم و گفتم: شب بخیر خداحافظ.ازاتاق بیرون رفتم 

کردم و به خونه رفتم ا خانم رستگار و آقای رضایی خداحافظی ب

حال چیزی و نداشتم خستگی و بهونه کردم و به اتاقم رفتم تازه 

رو تخت دراز کشیده بودم که مادرم وارد اتاق شد کنارم نشست و 

 –گفت: نمیخوای بگی چی شده که اینقدر گرفته ای 

دروغ اونم به منی چیزی نشده فقط خسته م  لبخندی زد و گفت: 

که بزرگت کردم  نمیدونم چی شد که اشکام جاری شد سرم و به 

 – دشانه اش تکیه دادم و گفتم: امروز زن باربد اومده بو
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 –خوب  

 دمیشه امیدوار بواین که خیلی خوبه -ره خونه  بمیخواد باربد و ب

 –که اینطوری خوب بشه 

 –آره امیدوارم 

ومده یا حسودیت شده نگاهش کردم اینی که زنش احاال تو ناراحت 

دلت و گفتم: به چی باید حسودیم بشه دقیق نگاهم کرد و گفت: 

میخواست محسنم برمیگشت آره سرم و انداختم پائین چیزی 

نگفتم چون دلم نمیخواست به حسم پی ببره دستی برسرم کشید 

اون باخت و گفت:هیچ وقت زندگی خودت و با دیگران مقایسه نکن 

ا میخواد دختر به خوشگلی و مهربونی دختر من گیر بیاره نه تو کج

 –هان دیگه اشکات و پاک کن  چیزی میخوری برات بیارم 

 –نه مامان فقط خوابم میاد 

 –باشه عزیزم شب بخیر برق و خاموش کنم 

نه میترسم خندید و از اتاق بیرون رفت از زیر بالشم عکس باربد و 

م ولی همانطور که نگاهم به عکس دنمیدونم تا کی بیدار بودرآوردم 
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آروم درخونه رستگار و بود خوابم برد صبح زود از خونه بیرون زدم  

باز کردم خندان به اتاق باربد رفتم اما با دیدن اتاق خالی خنده از 

 –لبم محو شد 

 –به پشت سرم نگاه کردم  "بردش فورا

 –تون بخیر سالم آقای رضایی صبح

 –سالم دخترم صبح تو هم بخیر 

 –ببخشید آقا باربد کجا هستند 

دیشب آخر شب زنش اومد بردش وا رفتم گفتم: چه جوری بردش 

 –اون که گفت باید براش پرستار بگیره 

گفت براش گرفتم االنم تو خونه است وسائلش و برداشت و رفت 

رو  سری تکان دادم  و از اتاق بیرون رفتم صبحانه آقای رضایی و

خواستم از آشپزخونه بیرون برم که گفت: یه لحظه بشین میز چیدم 

صندلی کنار کشیدم نشستم و گفتم: در خدمتم بفرمائید کارت دارم 
– 

 –نه یکم سرم درد میکنه -مثل هرروز نیستی مشکلی داری
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مقداری از چایش را خورد و گفت:از قراردادت با ما چیزی نمونده  

از به آمپول و دواهای همیشگی نداره موناهم خداروشکر دیگه نی

 – دکترش همه رو قطع کرده

گفتم: خوب خدارو شکر خیلی خوشحال شدم پس دیگه به 

 – وجودمن نیازی نیست

ع به همین باهات صحبت کنم یکی از ستش میخواستم راجرا

دوستای من برای دخترش دنبال یه پرستار مطمئن میگرده 

هرروزم داره وضعش وخیم تر میشه متاسفانه دخترش ام اس داره 

من تو رو بهش معرفی کردم حقوق خوبی بهت میده کارتم فقط 

پرستاری از دخترشه خیالتم راحت آدمای خوبی هستند اگه موافق 

باشی آدرسشون و بهت بدم بری از نزدیک ببینیشون اگه دلت 

 –کارت و اونجا شروع کنی  یخواست میتون

 –ی ممنونم لازتون خی

 –فقی پس موا

بله چرا که نه بیکار که نمیتونم بمونم کی بهتر از اونی که شما 

 –تائیدش کنی 
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پس بلند شو همین االن راه بیافت تا خودش خونه است حرفهات  

یه پاکت گذاشتم رو اپن دست مزدته ازتم ممنونم این دو و بزنی 

سال همه جوره هوای زنم و داشتی پرستاری تو نبود حاال حالها 

به ما سر بزن مونا حسابی بهت عادت کرده منم همین شد خوب نمی

امیدوارم تو هم طور تو جای بچه نداشته رو برای ما پرکرده بودی 

گیت و دراستش از روزی که زن هرچه زودتر سرو سامان بگیری 

هیچ فکرنمیکردم پشت این  برام تعریف کردی از ذهنم دور نمیشی

ی تصورشم نمیکردم تا چهره خندان این همه درد و غم باشه حت

این حد تو زندگی سختی کشیده باشی از شوهرت هیچ خبر داری 
– 

 –وستای خودم ازدواج کرده دبا یکی از 

خیلی  "با دوستت؟! حتمادستی تو موهای سفیدش کشید و گفت: 

 –ناراحت شدی 

چه فرقی میکرد با کی  ا شده بودم دیگهدمن ازاون ج "نه اصال

ازدواج کنه  روزی که اون حرفها رو بهم زد ازش متنفر شدم دیگه 

 "بخاطر همین اصالحتی برای ثانیه ای هم نتونستم بهش فکر کنم 

 –اون و زندگی و کارهاش اهمیتی برام نداره 
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خوشحالم که این و میشنوم تو دختر خیلی خوبی هستی امیدوارم  

اشه خوب شایستگی همسری تو رو داشته ببا کسی ازدواج کنی که 

بیا این آدرس دوستمه از قبل همه چیز و باهاش هماهنگ کردم 

 –و بهش اطالع میدم  م باهاش تماس میگیرمداالنم خو

 –ازتون ممنونم خیلی لطف کردید 

سر بزنی مونا  "کاری نکردم دخترم فقط فراموش نکن به ما حتما

 –کلی گریه کرده  از دیشب که فهمیده تو میخوای بری

بهشون سر میزنم اگه اجازه  "منم خیلی به ایشون عادت کردم حتما

 –بدید از حضورتون مرخص بشم 

تاق خانم رستگار رفتم  ازم قول گرفت هرهفته خواهش میکنم  به ا 

جمعه ها بهش سر بزنم  .قبل از رفتن به آدرسی که آقای رضایی 

با مادرم تماس گرفتم و جریان و بهش گفتم بعد رفتم  دبهم داده بو

برعکس خونه خانم رستگار این جا فوق العاده بزرگ بود جز منی 

جز که قرار بود پرستارباشم پنج خدمه دیگه هم اونجا کار میکردند 

در بدو ورود  دخترش ساغر یه پسر دیگه هم داشت به اسم سیاوش

پام و با حالت خاصی برانداز اولین نفری که دیدم سیاوش بود سرتا
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کرد و گفت: شما همون پرستاری هستی که آقای رضایی معرفی  

 –کرده 

اد و گفت: بفرمائید پدرم منتظرتون هستند فقط دسری تکان  بله 

اریم نگاهی به لباسای تنش انداختم و دزود تمومش کنید ما عجله 

خدمه یکی از سرم و بعالمت مثبت تکان دادم و از کنارش گذشتم 

ها من و به سالن برد دراونجا با مرد میانسالی روبه رو شدم هیچ 

تصور نمیکردم طرف تا این حد مسن باشه  همانطور که دوتا 

براندازم کرد وجواب سالمم را ه بود ددستش و به عصاش تکیه دا

داد و گفت: بفرمائید بنشینید  روبه روش نشستم همانطور که به 

ساغر نورچشمی منه دلم نمیخواد آب چشمانم زل زده بود گفت: 

تو دلش تکون بخوره خیلی افسرده شده بیشتر از یه پرستار به یه 

فکر همدم احتیاج داره نه مادر داره نه خواهر تنهای تنهاست 

 –میکنی میتونی جای یه دوست خوب و براش پر کنی 

 –سعیم و میکنم 
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آقای رضایی خیلی ازت تعریف میکرد میگفت تو بهبود همسرس  

تصور میکنی بتونی کاری کنی ساغر هم خوب نقش بسزایی داشتی 

 –بشه 

آقای لطفی من تمام تالشم و میکنم از هیچ چیزی هم مزایقه  

نمیکنم اما وضعیت ایشون ربطی به حضور من نداره من شاید بتونم 

م بتونم از تنهایی دربیارمشون  از لحاظ روحی به ایشون کمک کن

سری تکان و مراقب سالمتیشون باشم اما بقیه اش با من نیست 

اشته دداد و گفت: منم منظورم فقط همین بود خوب اگه مشکلی ن

 –نه مشکلی ندارم -...خب؟باشی میتونی از همین االن شروع کنی 

 – یخوبه خانم رحمان

بلند شدم که برم گفت:  از جااتاق ساغرو نشونشون بده -بله آقا  

ساغر خیلی حساسه با هرکسی نمیجوشه خیلی گوشه گیر و منزوی 

هرکاری شده میخوام تا چند روز آینده از این وضعیت بیرون بیاد 

 –ه تا بهتر شه دمیتونی انجام ب

حاال با   چشم آقای لطفی هرکاری از دستم بربیاد انجام میدم

نی به اتاق ساغر رفتم او جلوی اجازتون میرم ایشون و ببینم با رحما
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در آروم گفت: خودت برو داخل فقط مراقب باش خیلی بی ادب و  

بد دهنه هرکسی و تو اتاقش راه نمیده فقط پدرو برادرش میتونن 

نحوه استفاده از داروهاش و نوشته شده رو در  پاشون و اونجا بزارن

اتاقشه داروهاش و نمیخوره باید به زور به خوردش بدی البته اگه 

 –لبخندی زدم و گفتم: ممنونم که اینا رو بهم گفتی -بتونی   

خواهش میکنم ضربه ای به در اتاق زدم و وارد شدم پشت میز 

-چکار داری؟  کامپیوترش نشسته بود بدون اینکه برگرده گفت:

سالم  بطرفم چرخید لحظه ای نگاهم کرد زود نگاه ازم گرفت و به 

 –کامپیوترش دوخت و گفت: چکار داری 

.دوباره برگشت و نگاهم  که هیچی -خب که چی؟-من ریحانه ام  

 –کرد گفتم: یه جوری نگاه میکنی انگار مزاحمم 

اتاقش  خودت چی فکر میکنی  کمی تو اتاق قدم زدم و درو دیوار

و از نظر گذراندم و گفتم: خودمم که اینطور فکر نمیکنم اتاق جالبی 

 –داری فقط چرا همه چیز این جوریه 

 –فکر نمیکنم این موضوع به تو ارتباطی داشته باشه 

 –آره این و دیگه حق با توِ خب ساغر خانم من ریحانه ام 



 
 

82 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

ن و یه بار خودت و معرفی کردی بگو برای چی اومدی تو اتاق م 

و به دستش  مزاحمت شدم  چانه اش "چه بد واقعا-مزاحمم شدی

تکیه داد و گفت:نکنه تو همون پرستاری هستی که پدرم گفته بود 

قراره بیاد لبخندی زدم و گفتم:آفرین خودمم  پشتش و کرد و 

 –گفت: من نیاز به پرستار ندارم برو بیرون 

د کرد و گفت: صداش و کمی بلن-به دوست چی به اونم نیاز نداری

خیر ندارم بیرون لبه تختش نشستم و گفتم: ولی من خیلی به یه 

 –دوست  احتیاج دارم دلم میخواد یکی باشه باهاش حرف بزنم 

 –به من چه ربطی داره 

 –خب تو گزینه خوبی هستی 

چرا فکرکردی من گزینه خوبی برای توام من خودم به یکی احتیاج 

 –ارم حرفهام و بشنوه د

خب چی از این بهتر من حرفای تورو گوش میکنم توهم حرفای 

 –من و موافقی اول من شروع کنم 

 –ارم برو بیرون دمن حوصله ن



 
 

83 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

یکی که همسن و سال خودمه به حرفام  دخواهش میکنم دلم میخوا 

من عاشق شدم  بلند خندید نه شاید تو بتونی کمکم کنی کگوش 
– 

میتونه عاشق بشه اونم چیه به چی میخندی یعنی یه پرستار ن

عاشق یکی که نه میبینه نه میشنوه نه میتونه راه بره هان  متعجب 

 –بطرفم برگشت 

 –چیه باور نمیکنی 

 –عاشق یه همچین کسی شدی  "تو دیونه ای واقعا

 –آره ایرادش کجاست 

چی داره که  "یه آدم افلیج به چه دردت میخوره اصالتو خلی 

 –عاشقش شدی 

انداختم وگفتم:خودمم نمیدونم فقط این و میدونم که شانه ای باال 

عاشق شدم اونم خیلی بدجور میخوای عکسش و ببنی بلند شدم 

عکسی که تو شمال از باربد گرفته بودم و نشونش دادم اخم شدیدی 

آدمیزاه  گوشی و از  "کرد و گفت: اه حالم بد شد این چیه اصال

ن چه طرز صحبت خوشم نیومد ای "و گفتم: اصالدستش کشیدم 
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کیفم و برداشتم  خواستم از اتاق برم بیرون که گفت: به من کردنه  

اشتم نمیخواستم بهش توهین کنم دنظور بدی نمربطی نداره 

نگاهش کردم و گفتم: ولی این کارو کردی آدمیزاد باشه یا نباشه 

قیه راجع بهش چی فکر میکنند من دوسش دارم برام مهم نیست ب

اما خوبه بدونی این آدم قبل از این که اینطوری بشه عجوبه ای 

بوده برای خودش بیا عکسش و دارم عکسی که از آلبوم برداشته 

گرد شده بود دستش و دراز بودم و مقابل صورتش گرفتم چشماش 

عکس و بهش دادم و بطرف پنجره رفتم گفت: باورم نمیشه کرد 

 –ین همونه یعنی ا

 –اینقدر جذاب بوده  "چیه باورت نمیشه قبال

نه باورم نمیشه چرا اینطوری شده شانه ای باال انداختم و گفتم: من 

همش چند وقته میشناسمش نمیدونم چرا اینطوری شده فقط 

 –ه دمیدونم تو تصادف به این روز افتا

پرستار ت نبوده لبخندی زدم و گفتم: نه ساغر خانم من دوستیمگه 

 –ه اش بودم همش چند جلسه دیدمش لخا
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نه باربد سه سال پیش -ه بودیش دیگه ؟وقتی سالم بود دید 

اینطوری شده و من فقط شش هفت ماهه که اون و دیدم  متحیر 

 –ندیده بودیش  "تو قبال "نگاهم کرد و گفت: یعنی واقعا

نه ندیده بودمش حتی نمیدونستم صاحب این عکس همون آدمیه 

 –ی جون رو ویلچر افتاده که ب

تو از چی این آدم خوشت اومده  نشستم و گفتم: نمیدونم ساغر 

از وقتی دیدمش خواب و خودمم نمیدونم فقط این و میدونم 

خوراک بهم حروم شده  نگاهم کرد و گفت: پول داره لبخند تلخی 

و گفت:  زدم و گفتم: فکر میکنی عاشق پولش شدم  نگاه ازم گرفت

جز این چی میتونه باشه ؟ آخه مگه میشه آدم عاشق یکی بشه که 

م در یه صورت به دنه میتونه راه بره نه حرف بزنه نه بشنوه این آ

دار باشه و بتونه مشکالت تو رو حل کنه   لدرد تو میخوره که پو

ه ثروتمنده اینقدر دسری تکان دادم و گفتم: حق با توِ باربد فوق العا

چشم داشتی به پولش  نمیتونی فکرش و بکنی ولی من  که حتی

ه خدا درحال حاضر خودشم نمیتونه از پولش داین بن "ندارم  اصال

استفاده کنه پدرناتنیش همه چیزو کشیده  باال یه آبم روش  حتی 

 –هزینه میکنه  برای دوا درمونش مادرش پنهانی براش
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 –یعنی باور کنم تو عاشق خودش شدی  

 –ن شدم دلم میخواد میتونستم با خودم میبردمش آره باور ک

هرجا خونه خومون دلم میخواد باقی عمرم و کنار اون باشم -کجا؟

 –ولی حیف که نمیشه باربد زن داره 

 –بلند گفت: چی متاهله؟! تو عاشق یه مرد متاهل شدی 

آره دیونه ام نه  زنش ولش کرده بود سه سال تمام سراغی ازش 

نم این چه شانسی من دارم همین که به خودم نگرفته بود نمیدو

م دیدم دل باختم سروکله زنش پیدا شد و اون و با خودش برد داوم

چیزی که برام مونده یه اسم و یه عکس که تمام خونه حاال تنها 

 –.ساغر! ذهنم و درگیر کرده 

همانطور که نگاهش به عکس بود -تو هیچ وقت عاشق بودی؟-بله 

 –گفت: نه نبودم آخه دختری مثل من مگه میتونه عاشق بشه 

چرا مگه تو چته ؟با عصبانیت گفت: چمه دیگه قرار بود چم باشه 

نمیبینی وضعیتم و سرتاپاش و برانداز کردم و گفتم: من که عیب 

ه و ایرادی توی تو نمیبینم  بلند شد سرپا ایستاد و گفت: پس نگا



 
 

87 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

کن  چند قدم برداشت به سختی پاهاش و حرکت میداد لبخندی  

 یعنی چی که خوب که چی؟ نمیبینی-زدم و گفتم: خب که چی؟ 

نمیتونم راه برم کی با این وضعیت به من نگاه میکنه چندتا 

خواستگار داشتم وقتی وضعیتم و دیدن دمشون و گذاشتن رو 

 –کولشون رفتند 

 –ودت و ناراحت میکنی خب اونا کوته فکرن تو چرا خ

ببین میدونی چیه بنظر من تو به پرستار بیشتر احتیاج داری تو 

خل و چلی  خندیدم و گفتم: توهم فهمیدی مادرم همیشه میگفتا 

بهم خیره شد اما  خل و چلم اول "رم نمیشد پس واقعاولی من باو

عکس و ازش گرفتم  و گفتم: هیچ وقت به بعد اونم زد زیر خنده 

خوبی زا فکر نکن که اگه وضعت این نبود میتونستی  زندگی این چی

داشته باشی حرفم و برید و گفت: تو چی میفهمی تو هم سالمی 

چه میدونی مریضی و تنهایی چیه  عکس و  هم ظاهر خوبی داری 

 –تو کیفم گذاشتم و گفتم: پس بنظرت من ظاهر بدی ندارم 

که میگی تو خیلی خوشگلی آهی کشیدم و گفتم: همینی   

من چند سال خوشگل و از تنهایی سر درنمیاره ازهمه تنها تره 
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پیش عقد کردم اونم با کسی که فکر میکردم خیلی بهم عالقه داره  

ولی همین که پدرم سکته کرد تو جا افتاد ترکم کرد چون بنظر 

اعث آبروریزیش بود باون منی که پدرم علیل و ورشکست شده بود 

ه نباشه حاال بنظرت این درده یا اونی که تو اد تا سرافکنددطالقم 

داری باز تو میدونی چون بیمار شدی ممکنه کسی سراغت نیاد 

بنظر من ولی من چی بخاطر وضعیت پدرم ......بلند شدم و گفتم: 

تویی که نمیدونی درد چیه من ظرف شش ماه عقد و طالق فلج 

هیچ تو شدن پدر ورشکستگی همه چیز و یه جا تجربه کردم 

اشتم از همه بدتر حاال که دل به یکی بستم دکدومشم تقصیری ن

اونم از دست دادم حاال تو تنهایی یا من تو از شرایطتت عذاب 

هیچ کدوم از اینایی که بهت گفتم رومن تاثیر میکشی یا من  

 "نزاشت جز آخری هرکاری میکنم نمیتونم با دلم کنار بیام اصال

اربد عالقمند شدم چی شد بعد از خودم نمیدونم چی شد که به ب

چند سال بی اعتمادی به مردا به یکی که شرایط عادی نداره دل 

راستش دیروز که فهمیدم زنش میخواد بیاد تو دلم دعا کردم بستم 

کاش دروغ باشه کاش اگه واقعیت داره قبل از این که برسه تصادف 

فانه هیچ بالیی سرش بیاد که پاش به اونجا نرسه ولی متاس کنه یه
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بدتر از اینا میدونی اتفاقی براش نیافتاد اومد و باربد و با خودش برد  

من دلم پیش مردیه چیه این که باربد دیونه وار عاشق زنش بوده 

که دلش جای دیگه ایه بغضم و فرو دادم و ادامه دادم بنظرت چکار 

 –کنم بتونم فراموشش کنم 

رومت کنه فقط میتونم من هیچ تجربه ای ندارم نمیدونم چی بگم آ

به این فکر  بگم که متاسفم امیدورام زود بتونی با خودت کنار بیای

کن حتی اگه زنش سراغش نیومده بود دیر یا زود میمرد ..البته 

ببخشید که این و گفتم ولی اینی که من دیدم چیزی ازش نمونده 

اینطوری  دکه امیدی به خوب شدنش باشه پس فرقی نمیکرد شای

ر بتونی فراموشش کنی همون بهتر که ازش دور شدی راحت ت

اتفاقی براش افتاد جلوی چشم تو نیست که اقل اگه یه وقت دح

ولی امیدورام بیشتر عذاب بکشی لبخندی زدم و گفتم: بله حق باتوِ 

ه دلم میخواد به زندگی برگردهرچه زودتر سالمتیش و بدست بیاره 

 –یه روز سرپا ایستادنش و ببینم گفت: حتی اگه با زنش باشه 

در درجه اول آره صحیح و سالم باشه با زن خودش باشه برای من 

ه ولی من دهرچی باشه اون زنش بو مهم سالمتیشه نه چیز دیگه

 –.......بگذریم خوب تو چند سالته 
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 –سی سال  

 –دی پس دوسال از من بزرگتری درس که خون

 –آره ادبیات 

طر وضعیت پدرم اخن که نتونستم درسم و ادامه بدم به چه عالی م

 –درسم و ول کردم و رفتم سرکار 

اگه ادامه داده بودی -روان شناسی بالینی  -رشته ات چی بود ؟

مشاور خوبی میشدی لبخندی زدم و گفتم: خوشحالم که  "مطمئنا

 –چکار میکنی  تو توروزاین و میشنوم ولی حاال که نشدم 

 –هیچی میشینم پای اینترنت 

آی آی فقط چت میکنی خندید و گفت:معلومه تو هم از این کارا 

بدمم نمیاد  میکنی بلند خندیدم و گفتم: نه وقتش و ندارم ولی 

 –االنم داشتی چت میکردی 

 –آره من از بی حوصلگی این کارو میکنم 

 –چرا یه برنامه ریزی برای خودت نمیکنی 

 –که چی بشه برنامه میخوام چکار من که اول و آخر قراره بمیرم 
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چشم بسته غیب گفتی این شتریه که درخونه هممون میخوابه   

ممکنه االن که داریم با هم حرف میزنیم تو بیافتی و من بمیرم 

 –صدای خنده اش به هوا بلند شد 

 –به چی میخندی ساغر دارم جدی حرف میزنم 

 –ریحانه پدرم موافقت کرد اینجا بمونی  

آره ولی این چه ربطی به موضوع بحث ما داشت دوباره خندید و 

ام قراردادم و دوال شدم و  شانهازت خوشم اومد دستم و رو گفت:

گفتم: شاهزاده خیلی به بنده لطف کردند که از من خوششان آمد 
– 

 –بیا دیگه مزه نریز بیا یکم چت کنیم 

رو در و بزار اول ببینم برنامه دارویت چیه زار برای بعد نه ساغر ب

 –نگاه کردم 

 –خب این از این ساغر! 

 –بله 

 –چت کنیتو تمام روز میخوای بشینی با کامپیوترت 
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 –آره ایرادی داره  

 –خسته نمیشی 

 –یگه ای ندارم چرا باید خسته بشم دنه من کار 

 –یعنی من باید هرروز بشینم یه گوشه به تو چشم بدوزم 

 –ت کردم دمیگی چکار کنم من به این کار عا

 –بگو معتاد شدم نه عادت 

 –یعنی تو از خونه بیرون نمیری - حاال همین که تو میگی 

 –نه با کی میخوام برم 

 –خب من میبرمت نگاهم کرد و گفت: خجالت نمیکشی 

 –الت بکشم خج داز چی بای ییعنی چ

 –از من از این که با یه دختر علیل راه میری 

ت میتونی کارات و بکنی ددخترجان اینقدر ناشکری نکن بازم تو خو

تی کاش ددرسته مثل بقیه نمیتونی راه بری ولی بازم رو پای خو
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روشت و تغییر بده از این اتاق و وری بود بیا از فردا طنباربدهم ای 

 – کامپیوتر یکم فاصله بگیر

فاصله گرفتم میخوام چکار کنم  من که نمیتونم درست راه  "مثال

 –دقیقه طول میکشه  دبرم چندتا قدمم چن

مگه میخوایم مسابقه ماراتون بزاریم میخوایم یکم خوب بکشه 

ت و تو این اتاق حبس نکن از این جا نشستن دبگردیم اینقدر خو

 –جز افسردگی موافقی  هیچی عایدت نمیشه 

 –فکر نکنم پدرم موافقت کنه 

 –اری داول جواب من و بده خودت دوست 

آره من خیلی دلم میخواد برم سینما  برم پارک بین مردم باشم اما 

 –خجالت میکشم -اما چی؟ -......

 –ریحانه میترسم مسخره ام کنند -خجالت از چی ؟

دارن بابا تو به چه چیزهایی فکر میکنی مردم االن اینقدر مشکالت 

اشته باشی من دکه راه رفتن تو توش گمه  حاال اگه تو مخالفتی ن

 –با پدرت صحبت میکنم 
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 –نه من موافقم  

 –خوبه حاال پدرت کی برمیگرده 

 –شش شش و نیم 

نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: حاال تا پدرت بیاد خیلی مونده 

 –بلند شو بریم تو حیاط حیاط قشنگی دارید 

به سختی قدم برمیداشت وش کرد و بلند شد کامپیوتر و خام

دستش و گرفتم تا به این وسیله راحت تر راه بره وقتی مادوتا با 

اق بیرون رفتیم دوتا خدمه زنی که مشغول تمیز کردن تهم از ا

منزل بودند با تعجب به ما چشم دوختند بدون توجه به آنها وارد 

 –نفس عمیقی کشید و گفت: امروز چقدر هوا خوبه حیاط شدیم 

 –خسته که نشدی چند روزه هوا اینطوریه 

 – "نه اصال

و دوتایی تو حیاط خوبه پس میتونی قدم بزنی اون روز ناهار 

متوجه گذشت  "خوردیم اینقدر سرگرم صحبت بودیم که اصال

زمان نشده بودیم با باز شدن دراتاق ساغر حرفش و قطع کرد 
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شالم و مرتب کردم بلند شدم و سالم کردم  جواب  درش بوبراد 

دی داد و بطرف خواهرش رفت وقتی اون دوتا مم و به سرالس

مشغول خوش و بش بودند چهره هردورا ازنظر گذراندم خیلی بهم 

او ؟ساغر گفت: سیاوش ریحانه رو ندیده بودی نه  شبیه بودند 

سرش و کمی به عقب برگرداند و دوباره با همان نگاه متکبرانه به 

من چشم دوخت و گفت: چرا صبح ایشون و زیارت کردم  پدرم 

ساغر گفت: ریحانه زود برگرد کارت منتظرتان است تشریف ببرید 

 –دارم یادت نره اون موضوع و به پدرم بگی 

دام رو درش که مون رفتم هیچ از نگاه براباشه میگم از اتاق بیر

م آقای لطفی سرش و از تو السسرتاپام میچرخید خوشم نیومد 

روزنامه بیرون آورد و مستقیم نگاهم کرد این پدرو پسر تو تکبر 

 –مثل همن 

سالم بفرمائید بنشینید  روبه روش نشستم و گفتم: پسرتون گفتند 

 با من ....حرفم را برید گفت: بله کارتون داشتم اول بگید ببینم

 –رحمانی راست گفته 

 –ولی متوجه نمیشم از چی حرف میزنید ببخشید 
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؟به پسر لطفی یا نه از این که خواهرم امروز از اتاقش بیرون اومده  

مینشست نگاهی انداختم بعد به پدرش چشم ش که حاال کنار پدر

 –راست گفتند دوختم و گفتم: بله 

 –بکنه  چطور تونستی راضیش کنی از اتاقش و کامپیوترش دل

همچین کار سختی نبود پیشنهاد دادم ایشونم خیلی زود موافقت 

کردند برادره گفت: پس چرا هر وقت ما این و ازش میخواستیم 

 –موافقت نمیکرد 

 –عرض کنم شاید نحوه گفتنتون صحیح نبوده چه 

 –یعنی میخواید بگید ما بلد نیستیم درست صحبت کنیم 

خیر چنین جسارتی نکردم منظورم اینه شاید احساس کرده دارید 

ارید از حضورتون دخب اگه کار دیگه ای با من ن بهش دستور میدید 

مرخص شم او نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: ساعت کاری شما 

تا هفته نیاز نیست تا این ساعت بمانید بلند شدم و گفتم: برای روز 

 – با اجازتوند اول الزم بو

 –صبر کنید خانم پرستار برگشتم و به برادرش چشم دوختم 
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 –بفرمائید  

 –انگار خیلی فراموش کارید 

 –چشمانم را کمی تنگ کردم و گفتم: چه چیزی و فراموش کردم 

 – ار قرار بود یه چیزی به پدرم بگیدحرف خواهرم و انگ

 –خیر فراموش نکردم 

 –پس چرا نگفتید 

چون میخواستم وقتی ایشون تنها بودند خدمتشون عرض کنم  

 –اخمی کرد و گفت: ما اینجا چیزی ازهم پنهون نمیکنیم 

ببخشید اما این موضوع همچین چیز مهمی نبود که تصور کنید 

ه لطفی چشم دوختم و گفتم: اگه موافق بقراره از شما پنهون بشه  

وری طبیرون ببرم این ا چند ساعتی ایشون و از خونهدباشید از فر

گفت: آره آره این خیلی خوبه خودش  "براشون خیلی بهتره فورا

 –موافقه 

 –عالیه از فردا میگم راننده هرجا خواستید ببرتون -بله  
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م ایشون و میبرم برادره دنه آقای لطفی نیاز به راننده نیست من خو 

به  و ای گفت: انتظار ندارید که ماشینمونبا یه حالت خیلی زننده 

شما از من حرفی از ماشین -دست کسی که نمیشناسیم بسپاریم  

شنیدید من گفتم خودم ایشون و میبرم حرفی هم از ماشین شما 

فتی ندارم لپدرش گفت: ناراحت نشید خانم پناهی من مخا نزدم 

میتونید ببریدش فقط خیلی مراقبش باشید درست نمیتونه راه بره 
– 

به اتاق ساغر رفتم و گفتم  داحافظ .خنباشید حواسم هست نگران 

اره من دیگه باید برم صبح میبینمت خداحافظ دپدرت مخالفتی ن

اینقدر از دست پسره   کیفم و برداشتم و از خونه زدم بیرون 

عصبانی بودم که دلم میخواست همانجا دهنش و تیکه پاره کرده 

ت: بودم وقتی جریان و برای مادرم تعریف کردم لبخندی زد و گف

حرف راست و زده تو که انتظار نداری همون روز اول به تو اعتماد 

تو بیخودی ناراحت شدی فکرت و بخاطر یه همچین حرفی کنند 

بیخود خراب نکن بلند شو لباست و عوض کن بیا یه چیزی بخور 
– 

 –من غذا خوردم  میخوام بخوابم 
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اینقدر  خوبه کوه نکندیقبل از اینکه بخوابی بهتره یه دوش بگیری  

به گفته مادرم عمل کردم دوش گرفتم و بعد به  عرق کردی 

ای اون روز درختخواب رفتم دوباره با عکس باربد به خواب رفتم فر

دوباره وقتی وارد شدم با سیاوش روبه رو شدم دوباره همان نگاه 

این بار سعی کردم نسبت به او بی تفاوت باشم خیلی سرد سالم 

یراست به اتاق ساغر رفتم حاضر آماده م  ر جواب نشدظکردم و منت

 –بود از دیدنش خنده ام گرفت 

به تو چیه چرا مانتو -چیه ریحانه خانم عاشق پیشه به چی میخندی

ت رفت مگه قرار نبود با هم بریم دپوشیدی اخم کرد و گفت: یا

 –بیرون 

حاال -نه یادم نرفته ولی یادم نمیاد گفته باشم برای کله پاچه بریم  

یم این بار بلند تر خندیدم و گفتم: رمیشه کله پاچه هم بخو چی

با ضربه محکمی که  پس جز چت کردن کله پاچه هم دوست داری

شیشه خورد جیغی کشیدم این بار ساغر بود که بلند خندید  به 

 –ام قرار دادم  و به سیاوش چشم دوختم  شانهدستم و رو قفسه 

 –"اصالنه ترسیدید عصبانی گفتم: 



 
 

100 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

ببخشید قصد ترساندن شما را نداشتم پشتم و کردم و گفتم: حاال  

که این کارو کردید ساغر خانم ببین برادرت چی میگه بریم تا تموم 

 –نشده 

چی؟ به برادره چشم دوختم ساغر خندید و گفت: ریحانه سیاوش 

 –عادتشه از این جا با من حرف بزنه کم کم عادت میکنی 

چه عادت وحشتناکی ین کارو تکرار کنند یعنی ایشون قراره هرروز ا

 –تا من بیام به کار برادرتو عادت کنم قلبم از کار افتاده 

 –ساغر گفت: داری میری سیاوش 

شما قراره کجا برید؟  تو دلم گفتم به تو چه آدم فضول ساغر آره 

گفت: اول میریم کله پاچه بخوریم بعد هم ....نمیدونم ریحانه کجا 

به شما  دبای "برادرش چشم دوختم و گفتم: حتما بهمیخوایم بریم 

مگه من گفتم -رشم  دبگیم ابرویی باال انداخت و گفت: من برا

ه گفت: ریحانه سیاوش خیلی کنجکاوه دخواهرشید ساغر زد زیر خن
– 

ایشون عادتهای بد کم ندارند درهرحال یادم رفت قرار بود کجا 

ون بهتون گزارش بدن هرتبریم هروقت یادم اومد میگم خوا میخوایم
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او به خواهرش چشم حاال هم اگه دیگه سئوالی ندارید ما بریم  

دوخت   و گفت: حاال میفهمم چه جوری راضی شدی از اتاق بیرون 

ما بیاید خودم میرسونمتون ساغر به من چشم دوخت گفتم: بیای 

میخوایم تنها بریم بیرون اخمی کرد و گفت: مگه میخواید کجا برید 
– 

میرید کله  "واقعا-پاچه بخوریم  اول میریم کله خواهرتون که گفت 

 –پزی 

بله البته فکر نمیکنم دیگه چیزی به ما برسه اینقدر که شما 

او رو برگه چیزی نوشت و کاغذ و بطرفم  .........دیگه ادامه ندادم 

ولی گرفت و گفت: اینجا ببریدش  برگه رو گرفتم خنده ام گرفت 

و تو دستم مچاله کردم و گفتم: من جای بهتری از قصد برگه ر

سراغ دارم بی تفاوت به نگاه عصبانی او بطرف ساغر رفتم و گفتم: 

و با هم از اتاق بریم دیگه دیر شد او از برادرش خداحافظی کرد

مقابل در که رسیدیم روبه رومون سبز شد صورت بیرون رفتیم 

ریف بیارید اینطرف سرخش و از نظر گذراندم و گفتم: اگه ممکنه تش

 –بتونیم رد شیم 

 –ه ببری بیرون اونم با این وضعش دمیخوای خواهر من و پیا
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خیر پیاده نمیبرم حاال اجازه  "نیاخواهر شما چیزیش نیست ثا "اوال 

 –میدید 

چرا به جای آژانس با راننده نمیرید  کالفه گفتم:ساغر جان امروز 

ساغر گفت: سیاوش قید کله پاچه رو بزن بهتره به فکر ناهار باشیم 

ر کنار رفت و گفت: داذیت نکن  برو کنار بزار بریم  او از مقابل 

خیلی مراقب خواهرم باش چیزیش بشه من میدونم و .....ساغر 

دیگه سیاوش مگه من بچه ام اینقدر سفارش عصبانی گفت: اه بسه 

چی چی و نخواستم نمیرم دستش و گرفتم و گفتم:  "میکنی اصال

 –نمیرم 

ول کن ریحانه بخاطر همین کارهای ایناست که از خونه بیرون 

نمیرم فکر میکنن من بچه ام  سیاوش گفت: نگرانتیم ساغر فقط 

عجب از کنارش دیگه برید دست ساغر و گرفتم و گفتم: چه  همین 

گذشتم قدمهام و با ساغر هماهنگ کردم از در که بیرون رفتیم 

نه بابا بیا درماشین ساغر گفت: میخوایم پیاده بریم خندیدم و گفتم:

و باز کردم کمک کردم سوار شه وقتی نشستم گفت: چه خوبه تو 

رانندگی بلدی اینطوری خیلی راحت میشیم من همیشه از این که 

وقتی ماشین و بحرکت درآوردم  رم بیزار بودم بون با راننده بیر
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ماشین سیاوش هم از خونه بیرون اومد متعجب نگاهم کرد تازه  

بطرفمون بیاد که گازش و گرفتم  ساغر خندید و  دپیاده شده بو

حاال ما تا برگردیم سکته میکنه سیاوش مخالف سرسخت گفت: 

بار راننده زن رانندگی خانماست تا حاال دوباره تصاف کرده هردو

رسیده همین چشمش ت بوده جالبه اونا هم مقصر بودن بخاطر

نگاهی انداختم و گفتم:بیا بریم ببینم  آدرسی که سیاوش داده بودو

این داداش گیرت کجا رو پیشنهاد داده وقتی به محل مورد نظر 

سیه خندید و گفت: الرسیدم گفتم:نه خوشم اومد جای تمیز و با ک

 –هرجایی نمیرهسیاوش رو اینجور چیزا خیلی حساسه 

بیا بریم مردم از گشنگی خوب حاال چی داداشش و تحویل میگیره 

تازه سفارشمون و آورده بود که یه میز و انتخاب کردیم و نشستیم 

نشست و لیوان آبی ریخت صدای سیاوش باعث شد به سرفه بیافتم 

با ای از آب و خوردم و به او چشم دوختم  و مقابلم گذاشت جرعه

حالتی طنز آلود به دورو اطراف نگاهی انداخت و گفت: دستتون 

ساغر خندید برادرشم درد نکنه جای خوبی خواهرم و آوردید  

درحالی که میخندید به من چشم دوخته بود نگاه از او گرفته و 

زی گفتم:متاسفانه بخاطر پرچونگی شما جای مورد نظر من چی



 
 

104 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

برای خوردن نداشت مثل این جای بی کالس شما نیست که ساعت  

 –دو بعدازظهر هم بیای کله پاچه اش مونده باشه 

فردا صبح باشه ایراد نداره امروز و با این جای بیکالس سر کنید 

ساغر گفت: میریم جای با کالس شما  امروزم مهمون من خوبه 

گفت:ایشون موافقند به جای من سیاوش عالیه نظر تو چیه ریحانه 

خوب حاال چی سفارش دادید این و گفت و ظرف من و کشید طرف 

نگاهی به ظرف انداخت و بطرف گارسون اشاره ای کرد  شدخو

او درست گارسون جلو اومد و خیلی محترمانه با او احوال پرسی کرد 

سفارش داد بعداز رفتن گارسون رو اما دوبرابرش  مثل سفارش من 

چه خوب شد تو هوس کله پاچه کردی وگرنه برادرت  به ساغر گفتم:

و هم لبخندی زد و سرش اساغر خندید خود از گشنگی تلف میشد 

ساغر به  داخت و گفت: خب نگفتید برنامه امروزتون چیه و پائین ان

من چشم دوخت گفتم: خیالتون راحت تو برنامه مون رستوران و 

تا بوش  گفتیمگرنه همین اول کاری بهتون میتنقالت نیست و

و گفت: سیاوش خان آبروت ساغر خندید دنبالمون نکشونتتون 

رفت ریحانه  هم فهمید شکمویی سیاوش خیلی جدی نگاهم کرد 

 –نگفتید کجا میخواید برید و گفت:
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گفتم: جای خاصی نمیریم کمی پیاده روی برای هضم این کله  

لبخندی زد و پاچه البته اگه شما بزارید اول از گلمون و پائین بره 

عد از کله پاچه  نگاه از او که گفت: ببخشید صحبتمون بمونه برای ب

با اشتهای کامل سرگرم خورن بود گرفتم و رو صورت پسری که 

ثابت ماندم این لعنتی این جا چه میز روبه رویی ما نشسته بود

 –غلطی میکنه 

 –به سیاوش که این و گفت چشم دوختم -مشکلی پیش اومده ؟

من خیره شد سعی خیر  نگاهی به پشت سرش انداخت و دوباره به 

حرف سیاوش باعث شد نگاه دیگه کردم دیگه به او نگاه نکنم اما 

 –ای به او بندازم 

 –میشناسیدش 

بله  سری تکان داد و گفت:از رنگ به رنگ شدنتان مشخص بود 

عصبانی گفتم: کسی رنگ به رنگ میشه که خالفی مرتکب شده 

فت: چنین منظوری ه من نگاه دقیقی به من انداخت و گنباشه 

نداشتم چرا اینقدر عصبانی شدید سرم و پائین انداختم سعی کردم 

 –سکوت کنم 
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 –خوبی ریحانه ؟ به ساغر نگاه کردم  

 –آره عزیزم 

 –پس چرا چیزی نمیخوری 

به ظرف من انداخت و گفت:اگه راحت سیر شدم سیاوش نگاهی 

قبل از این که من بتونم جوابی نیستید جاتون و با من عوض کنید 

بدم پسره سر میز ما ظاهر شد سیاوش سرتاپای او را از نظر گذراند 

او به من چشم دوخت و گفت: با ایشون کار و گفت: امری داشتید 

م گفت: خیره شده بود چشم دوخت به او که حاال به منداشتم 

چند وقتی میشه که دنبالت میگردم ولی  خیلی وقته که ندیدمت 

هیچ جوری نتونستم پیدات کنم خیلی نگرانت بودم ولی انگار 

او به سیاوش اشاره کرد نگاه گذرایی به  دنگرانی من بی مورد بو

اختم و گفتم:حاال که دسیاوش که موشکافانه به من زل زده بود ان

ن شدید میتونید تشریف ببرید تا خدای تومتوجه بی موردی نگرانی

ما رو میان گی شدنکرده دختر یه آدم ورشکسته موجبات شرمن

سرش و انداخت پائین و گفت: بابت اون  دوستانتون فراهم نکند

 –موضوع متاسفم 
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 –باید با هم صحبت کنیم - نباش چون من نیستم  

 – ارم من صحبتی با شما ند

خواهش میکنم ریحانه به سیاوش نگاه کردم و گفتم: میشه لطف 

سیاوش به محسن  کنید من و از شر این آدم مزاحم خالص کنید 

وگرنه مجبور میشم نگاه کرد و گفت: بهتره خودتون تشریف ببرید 

.........حرف سیاوش و برید و گفت: باشه میرم ولی من تازه تو رو 

دست برنمیدارم  این و گفت و بطرف احتی ها را کردم به این  دپی

ساغر دستم  ند رفت ده بوددوستانش که جلوی در منتظرش ایستا

 –کی بود ریحانه این و گرفت و گفت: 

اختم داشت اندبرنمی ه ساغر و بعد به سیاوش که چشم ازمنگاهی ب

همسر سابقم سیاوش که در حال نوشیدن چایش بود به و گفتم:

گرفتم و گفتم: شرمنده فکرشم  سرفه افتاد دستمالی بطرفش

 –اینطوری سرراهم قرار بگیره دوباره م یه روز دنمیکر

 –فکر میکردم مجردید 

ی بریم دیگه  دبه ساغر نگاه کردم و گفتم: اگه تموم کرخیر نیستم 

با بلند شدن من و ساغر از سر میز سرش و بعالمت مثبت تکان داد 
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با هم از در بیرون  سیاوش هم بلند شد میز و حساب کرد و هرسه 

رفتیم جلوی ماشین گفت: حالتون خوبه میتونید رانندگی کنید 

از من  دلبخندی زدم و گفتم: بله میتونم فقط لطف کنید شما بع

آخه شنیدم نحسی ماشینتون -حرکت کنید متعجب گفت: چرا؟

ه های زن و میگیره  نگاهی به ماشینش و بعد به من ددامن رانن

ور من شده باشه بلند زد زیر خنده ظمتوجه منانداخت  گویا تازه 

یی بود خوب خانما من خیلی دیرم شده مراقب گفت: تذکر به جا

سوار شدم خبرم کنید خداحافظ. دتون باشید مشکلی پیش اومدخو

 –کجا بریم درآوردم و گفتم: خوب ساغر خانم  و ماشین و بحرکت

هرجا دوست داری برو نگاهش کردم و گفتم:چرا این قدر دمق 

 –این شوهرت بود  "شدی  آهی کشید و گفت: واقعا

 –عزیزم شوهر سابقم بود  حاال چرا این و پرسیدی 

 –همون بهتر که از هم جدا شدید 

 –آخه هیچ جوری بهم نمیخورید تو خیلی از اون سرتری -چرا؟

 –و خوش کنی  ی زدم و گفتم: میخوای دلملبخند
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تو همه جوره از اون سری چه جوری راضی نه باور کن جدی گفتم  

 –شدی باهاش ازدواج کنی 

محسن پسر دوست  صمیمی پدرم بود روزی که ازم خواستگاری 

از پدرم گفت اگه االن جواب رد بدیم دوستیم بهم میخوره  دکر

طرفی محسن خیلی وقت بود به من اظهار عالقه میکرد پسر بدی 

دم ولی درست یک  ماه این شد که بهش جواب مثبت دا  دم نبوه

وهفته دبعد از عقد ما پدرم سکته کرد و به اون روز افتاد محسنم 

از اون اتفاق وقتی مطمئن شد پدرم دیگه هیچ جوری خوب  دعب

نمیشه خواست از هم جدا بشیم  نظرش این بود دختر یه آدم علیل 

پیشنهاد  "منم بدون هیچ مخالفتی فوراو ورشکسته باعث خجالته 

 –طالق توافقی و پذیرفتم و از هم جدا شدیم 

ی دهمون بهتر که ازش جدا شدی  حاال خیلی ناراحتی آره لبخن

زدم و گفتم: نمیتونم بگم ناراحت نیستم  چون آینده ام و نابود کرد 

از عقد من حتی یک مرتبه هم به خونه اونا نرفتم   دبا اینکه بع

اون هم نطورم اون  ولی حاال من یه زن مطلقه محسوب میشم همی

با آینده ام هم با روح و روانم بازی کرد اگه مادرم نبود شاید االن 

 –من وضعم از باربد بدتر بود 
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 –ریحانه یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی  

 –نه بپرس 

به باربد عالقمند شدی یا برای اینکه بخوای محسن و  "تو واقعا

کنی ادعا میکنی عاشق شدی سری تکان دادم و گفتم: فراموش 

عاشق باربد شدم خودمم نمیدونم چرا ولی  "متاسفانه من واقعا

هرچی هست بدجوری فکرم و مشغول کرده این حس نه برای فرار 

جریانی که با محسن داشتم نه بخاطر فراموشی مشکالت من از 

ونم زنش برگشت به باربد وابسته شدم ولی از شانس بد من ا "واقعا

طی این شش سالی که از محسن جدا شدم هیچ وقت نتوسنتم به 

کسی اعتماد کنم یا حسی و تجربه کنم تنها باربد بود که تونست 

احساسم و تغییر بده روزی که برای اولین بار دیدمش  وقتی 

مقابلش زانو زدم تا پاچه شلوارش که تو جورابش مونده بود درست 

برای لحظه ای نگاه زل زد دلم تکون خورد  کنم وقتی تو چشمام 

هردومون درهم گره خورد این اون بود که نگاه ازمن گرفت جوری 

ستخوانم تیر کشید برای منی که حتی از نگاهم کرد که تا مغز ا

م میترسم باید وقتی باربد و میدیدم وحشت میکردم ولی دسایه خو

نترسیدم  زنش وقتی باربد و دید حتی جرأت نکرد نزدیکش بشه 
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ولی من نه تنها ازش نترسیدم بلکه بهش وابسته هم شدم اینقدر  

ام نگاهم به ساعت بود هفت که دکه برای دیدنش تا خود صبح م

مش به اندازه دوسال این دوروزی که ندیدمیشد میرفتم تو اتاقش 

برام گدشته خیلی دلم میخواست میتونستم برم بهش سر بزنم ولی 

 –حیف که نمیشه 

ریحانه دلم نمیخواد این و بگم ولی تو حیفی  فکر نکنم باربد بتونه 

جون سالم بدر ببره البته باید ببخشید که این و میگم ولی این 

برگشته  خیلی شانس آوردی که زنش دوباره حقیقته بنظر من

خوری تو یه بار طعم جدایی و وگرنه ممکن بود دوباره ضربه ب

چشیدی فکر نکنم برای بار دوم طاقت داشته باشی باربد دیر یا زود 

میمیره خودتم این و میدونی خدات و شکر کن که تا زنده بود ازش 

جدا شدی اینطوری نه عذاب کشیدنش و میبینی نه مردنش و بازم 

 –کردنت و نداشتم  ببخشید قصد ناراحت

ولی چکار کنم که نمیتونم ناراحت نشدم تمام حرفهات و قبول دارم 

شاید باورت نشه ولی بیشتر از این که دلم بخواد با خودم کنار بیام 

اینه که باعث با باربد باشم دلم میخواد سالمتیش و به دست بیاره 

که میشه بهش فکر  کنم یه لحظه از نظرم دورنمیشه همش نگرانم 
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االن داره چکار میکنه غذاش و خورد نخورد تشنج کرد نکرد کسی  

نمیدونم این افکار داره دیونه ام میکنه  هست مراقبش باشه نیست  

سرش به سنگ  "ماشین و نگه داشتم و گفتم: امیدوارم زنش واقعا

خورده باشه اگه اون کنارش باشه شاید باربد بهبود پیدا کنه  از 

این یه امر محاله پس فت: خودتم میدونی ماشین پیاده شد و گ

دت با این افکار کاله نزار گفتم: نه محال نیست  وقتی بیخود  سرخو

اکاری مادرم و دنگاه تاسف بار او را دیدم جریان مریضی پدرم و ف

براش تعریف کردم  وقتی سکوت کردم او  اشکهاش و پاک کرد و 

همچین عشق هایی االن هم میشه  "گفت: باورم نمیشه یعنی واقعا

و پیدا کرد لبخندی زدم و گفتم: چرا نمیشه عزیزم من جلوی 

 "چشمم لیلی و مجنونی تمام عیار و دارم  پدرو مادر من واقعا

 بسته اند فکر نکن فقط مادرم این عاشق همند خیلی هم به هم وا

رم بچه دار نمیشد با وجود دبه پدرم داره نه وقتی ما واحساس 

مادر پدرم براشون بوجود آورده بود  ت زیادی کهدردسرها و مشکال

حرفهای مادرش مبنی بر طالق مادرم پای مادرم  پدرم علی رغم

اده اش و زد  ولی مادرم و طالق نداد موند حتی یه مدت قید خانو

این دوتا سختی خیلی زیاد کشیدند ولی هردوتا چون عاشق بودند 
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مم جلوی چش همه چیز و تحمل کردند من وقتی همچین چیزی و 

دارم نمیتونم منکر معجزه عشق بشم اگه همون قدر که باربد عاشق 

اشته باشه احتمال اینکه اونم خوب بشه دزنشه ,زنشم به اون عالقه 

خوب خانم خانما حاال تو چرا اینقدر آبغوره میگیری مگه  هست 

دارم روضه میخونم  اشکهاش و از رو گونه هاش زدود و گفت: دست 

 –ی مثل پدرومادرتو یکی هم مثل مادر من یکخودم نیست 

تو مگه مادرت فوت نکرده سری بعالمت نه تکان داد و گفت: وقتی 

از پدرم جدا شد من و سیاوش گذاشت و من تازه دنیا اومده بودم 

رفت بدون اینکه بگه این دوتا بچه بدون مادر میخوان چکار کنن 
– 

تا سه سال پیش میرفتم بهش سر میزدم ولی بعد از -میبینیش؟ 

 –دیگه سراغش نرفتم  این که متوجه بیماریم شدم 

 –چرا مگه بیمار شدن تو تقصیر مادرت بود 

نه نبود ولی ازش بیزار شدم شاید اگه اون کنارم بود من هیچ وقت 

 –تا این حد احساس تنهایی نمیکردم 

 –از پدرت جدا شد هیچ وقت ازش نپرسیدی چرا 
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چرا  یکی دوبار ازش پرسیدم ولی هربار به نحوی از دادن جواب  

 –طفره میرفت 

آره ولی اونم جواب درست و -از پدرت چی از اونم پرسیدی؟ 

حسابی بهم نداد فقط یه بار وقتی داشت با سیاوش حرف میزد 

حرفهاشون و شنیدم که میگفت مادرت حقش بود به این روز افتاد 

از خدا همین و میخواستم باالخره تقاص کاری که با من  همیشه

 –کرد و پس داد 

 –مگه چه اتفاقی برای مادرت افتاد 

مادرم بعد از جدا شدن از پدرم با پسر عموش مجدد ازدواج میکنه  

پنج سال پیش تصادف میکنه و از دو پا فلج میشه شوهرشم میگه 

 –یزارش آسایشگاه اری از تو رو ندارم میبره مدمن توانایی نگه

آره یه بار سیاوش میخواست  از -یعنی مادرت االن تو آسایشگاهِ  

اون جا بیارش بیرون که پدرم باهاش برخورد کرد گفت من مانعت 

نمیشم به دیدنش بری ولی اگه بخوای همچین کاری بکنی از ارث 

محرومت میکنم اسمتم از شناسنامه ام خط میزنم سیاوشم خیلی 
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سته است بخاطر همین دیگه حرفی از این موضوع نزد به پدرم واب 

 –اما هرهفته میره بهش سر میزنه 

تا قبل از این که بفهمم اون بوده که -تو چه حسی به مادرت داری؟

مارو ول کرده خیلی دوسش داشتم اما بعد از این که جریان و 

 –فهمیدم ازش بیزار شدم 

چه جوری ازش  تو که میگی هیچ کدوم واقعیت و بهتون نگفتند

 – بیزار شدی

لی نشست و گفت: ازش بیزار شدم چون پدرم گفت اون درو صن

گذاشته رفته ازش بیزارم چون اگه اون به ما عالقه بوده که مارو 

اشت هیچ وقت مارو تنها نمیگذاشت وقتی اون از ما بیزاره من د

ت داری به لبخندی زدم و گفتم: تو همیشه عادچرا بیزار نباشم 

تو خیلی محکم -؟ ان نظر بدی  نگاهم کرد و گفت:چطوردیگرجای 

-؟ میگی شما رو دوست نداشته آیا این و از زبون خودش شنیدی

 –نه نشنیدم ولی کارش این و ثابت میکنه 

در محکم حرف بزنی نه نمیکنه تا وقتی مطمئن نشدی نباید اینق

ه برای کارش داشته باشه شاید موضوعی بوده ک شاید دلیل موجهی
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عرصه رو بهش تنگ کرده و مجبور شده بچه هاش و بزاره  "واقعا 

بهتره دنبال دلیل بره هیچ مادری تحمل دوری از بچه اش و نداره 

 –اصلی این ماجرا باشی برادرتم چیزی نمیدونه 

جوابی که به من میداند به  دنه اونم مثل من هروقت سئوال میکر

-کردی دوستیگه قطع جز مادرت با کی دی- اونم تحویل میدادند 

 –با دوستام 

دلم نمیخواست کسی از سر ترحم با من دوستی کنه -چرا با اونا؟
– 

 –و آمد نداری  یعنی با هیچ کدوم از دوستات رفت

 –سراغم نیان  نه ندارم البته خودم خواستم  دیگه

 –حاال این جوری راحتی 

معلومه که نه از تنهایی دارم دیونه میشم ولی این قابل تحمل تراز  

اینه که  یه روز بهم بگن دیگه نمیخوایم با تو رفت و آمد داشته 

 –باشیم 
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 ونم چرا اینطوری فکر میکنی ولی بهتره روشت و تغییر بدیدنمی 

یه روزی میشه که پشیمون میشی که دیگه فایده ای نداره حاال 

 –حاال به ازدواج فکر کردی  بگو ببینم تا

مگه میشه دختری به ازدواج فکر نکنه منم مثل بقیه قبل از این 

که بفهمم بیمارم حسابی به خودم و موقعیت پدرم مینازیدم 

هرکسی و درحد و اندازه های خودم نمیدونستم کسی برای 

استگاری میخواست بیاد عصبانی میشدم خیلی ها رو درشأن خو

درم نمیدونستم بخاطر همین به همشون جواب خودم و موقعیت پ

تا این که از یکی از پسرای دانشکده خوشم اومد اونم رد میدادم 

این ت بدون این که کسی بفهمه با هم دهمچین بی میل نبود یه م

طرف اونطرف میرفتیم تا این که حرف خواستگاری پیش اومد 

ج موافقت مطمئن بودم پدرم و سیاوش به هیچ عنوان با این ازدوا

وقتی نمیکنند ولی با این حال پدرم اجازه داد به خونه مون بیان 

ردشون کرد ولی  "پدرم از وضعیت ضعیف مالیشون مطلع شد فورا

ولی نه تنها پدرم  درضا کوتاه نیومد چندین مرتبه دیگه رفت  و اوم

موافقت نکرد بلکه مخالفتم کرد سه سال با هم دوست بودیم منم 

رد میکردم تا این که  دبه لجبازی با پدرم هرچی خواستگار می اوم
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باالخره پدرم کوتاه اومد بهم گفت بهش بگم میتونه برای  

اما درست شب قبل از اومدن اونا من حالم بد شد خواستگاری بیاد 

کنترل پاهام دست خودم نیست  و   ن حس میکردمو خردم زمی

پدرم و سیاوش اینقدر نگران این بی حسی هرلحظه بیشتر میشد 

وضعیت من بودند که فراموش کرده بودند به خانواده رضا خبر بدن 

اونا هم شب طبق قراری که داشتیم میان خونه اونجا یکی از 

ستانم  رضا و خدمتکارها بهشون میگه من حالم بد شده و تو بیمار

همونجا مادرش برای عیادت اومدند وقتی مادرش جریان و فهمید 

جلوی پدرم گفت بهتره جریان خواستگاری و فراموش کنید البته 

ستم اخود رضا چند مرتبه ای با من تماس گرفت ولی من ازش خو

با رضا یکی  دوستیدیگه با من تماسی نداشته باشه از بعد از قطع 

از اونا هم نوبت به مادرم  دبعکردم   دوستیطع یکی با دوستامم ق

رسید یه روز که با سیاوش به مالقاتش رفته بودیم وقتی جریان و 

 دوستیفهمید کلی نصیحتم کرد که نباید ضعف نشون بدی باید 

از این حرفهایی که من اون  "ات و با دوستات از سر بگیری و کال

ق و دلیم و سرش حال شنیدنش و نداشتم همون شد د "موقع اصال

با پدرمم خالی کردم از اون روز به این ور دیگه سراغ اونم نرفتم 
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هام بزاره زیاد صحبت نمیکنم تنها کسی که نتونستم قانعش کنم تن 

یاوش خیلی به خاطر من ضربه خورد همین سیاوش بود البته س

 –ولی هیچ وقت حتی به رومم نیاورد 

 –میتونم بپرسم چه ضربه ای به برادرت خورده 

اون موقع که من مریض شدم سیاوش تازه ازدواج کرده بود حال 

پدرمم زیاد خوب نبود یه روز تو صحبتی که با زنش داشته میگه 

اگه برای پدرم اتفاقی بیافته ساغر و میارم پیش خودمون اونم این 

اینقدر ه میندازه حرف به مزاقش خوش نمیاد و دعوا و سروصدا را

ان سری تک-این موضوع رو کش میده تا کارشون به طالق میکشه  

فاقی که گفتی برای یکی از دوستای دادم و گفتم: درست مثل این ات

من اتفاق افتاد اونم سر این که خواهرشوهرش پیش اونا نیاد کارش 

برادر تو به طالق کشید البته اون چند وقت بعد دوباره ازدواج کرد 

 –ی چرا دیگه ازدواج نکرد چ

قه داشت این کار اون شوکه اش کرد تازه الاون به زنش خیلی ع

ه تو اینطوری رفتار میکرد تعجب کردتازه بهتر شده امروز وقتی با 

 خترا دم خور بشه داز اون اتفاق کم پیش می اومد با  دبودم چون بع
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خوب  گره ای به ابرو انداختم و گفتم: یعنی بنظرت با من خیلی 

 –برخورد کرد 

 –آره خیلی 

دش چیه خندید و گفت: سیاوش خدابه دور این خوبش بود ب

از بعد از جداشدنش از زنش این قدر بدخلق و تندخو اینطوری نبود 

 دوستیشد دوستای من همه عاشق سیاوش بودند البته کمم 

این  نداشت دلش نمی اومد دل کسی و بشکنه خندیدم و گفتم:

اثراته طالقه عزیزم اونم خندید و گفت:  ریحانه این موضوع مال 

از زنش نه با کسی دوست شد نه تصمیم به ازدواج  داز بعقبله 

ساغر منظورت اینه وقتی زن داشت با بقیه هم دوست -مجدد گرفت

 –میشد 

چند نفر هم زمان دوست بود بعد نه بابا توام دیگه اینجوریم نبود با 

ریحانه من خسته کرد  دوستیبه کل با همه اونا قطع از ازدواج 

اون روز بعد از قدم زدن با ساغر به شدم بلند شو کمی قدم بزنیم 

سینما رفتیم  بیرون غذا خوردیم و بعد به خونه رفتیم موقع رفتن 

صبح وقتی رسیدم آقای ند دهنوز آقای لطفی و سیاوش برنگشته بو
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آقای لطفی ون می آمدند لطفی و سیاوش هم زمان از خونه بیر 

خیلی گرم حال احوال کرد و ازم بخاطر بیرون بردن دخترش تشکر 

کرد وقتی لطفی با من درحال صحبت بود سیاوش به بهانه جا 

بعد از خداحافظی با لطفی به ی به داخل رفت گذاشتن وسیله ا

داخل رفتم تازه میخواستم ضربه ای به در اتاق ساغر بزنم که صدای 

دوباره گفت: خوابه  به پشت سرم نگاه کردم  دنع شسیاوش ما

نگاهی به ساعت انداختم هشت و ربع بود گفت:فکر کنم امروز از 

کله پاچه خبری نیست لبخندی زدم و گفتم: انگار حسابی به دلتون 

آره زده بودم اما ایراد نداره طلب من هروقت -صابون زده بودید  

س شما المیخواد جای با کخواستید برید خبرم کنید خیلی دلم 

من دارم میرم عجله دارم بهش بگید باهاش  رو از نزدیک ببینم 

اشته دجاهایی ببریدش که زیاد پیاده روی ن "تماس میگیرم لطفا

مت مثبت تکان دادم الباشه دیشب پاهاش درد میکرد سرم و بع

یک ماه از اون روز گذشت  من و ساغر هرروز به جاهای مختلفی 

ا اون روز پنج شنبه بعدازظهر بود و من تازه میخواستم تمیرفتیم 

به خونه برم پدرساغر دوروزی میشد برای بستن قرارداد به اصفهان 

ذاشته بود قبل از رفتن من سیاوش هم با دوستاش قرار گرفته بود 
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از رفتن  دق ساغر اومده بود و اطالع داد که شب برنمیگرده بعبه اتا 

اون روز د که پذیرفتم شب پیشش بمونم او ساغر اینقدر اسرار کر

و  دچون به یکی از پارکها رفته بودیم ساغر حسابی خسته شده بو

ت همیشگی وقتی جام ادخیلی زود به خواب رفت ولی من طبق ع

اشتم دیکی از کتابهای داستان ساغر و بر عوض میشد خوابم نمیبرد

سرگرم خوندن بودم که صدایی باعث نشستم  به حیاط رفتم وو 

 –وحشتم شد 

نترسید منم  سیاوش ولی دیگه کار از کار گذشته بود و من جیغ 

 –کشیده بودم 

دستم و خواهش میکنم آروم باشید همه رو از خواب بیدار کردید 

ام گذاشتم و رو پله نشستم و گفتم: خیلی عادت بدی دارید  شانهرو 

و هم نشست و گفت: شما یا من  سکته کنم ا دچیزی نمانده بو

برای جیغ کشیدن استفاده نگاهش کردم گفت: از تمام قدرتتون 

شانس آوردیم تو حیاط بودید وگرنه با این جیغی که  ,میکنید 

چرا این جا نشستید  همه رو در خواب سکته داده بودید   کشیدید

 –خوابم نمیبرد اومدم یکم هوا بخورم -
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 –ساغر خوابیده  

 –بله حسابی خسته بود 

 –شما چی شما خسته نیستید 

من جام عوض میشه خوابم نمیبره  سرش و انداخت پائین و 

بخاطر عوض شدن جاتونه که بیخواب شدید یا  "حاال واقعاگفت:

مزاحمتهای پی درپی همسر سابقتون نگاهش کردم و گفتم: شما 

 –زاغ سیاه من و چوب میزنید 

ه شدم وقتی داشتید تشریف اقی متوجسوء تفاهم نشه دیروز اتف

میبردید دیدمتون میخواستم باهاتون راجع به ساغر حرف بزنم که 

امروزم وقتی داشتم میرفتم دیدم سر خیابون جلوتون و گرفته 

سرخیابون دیدمش مگه ازهم جدا نشدید دیگه برای چی میاد 

 –سراغتون 

 –نمیکنم قبول  ینمیدونم خیلی اسرار میکنه باهام حرف بزنه ول

چرا ازهم جدا شدید مشکل خاصی  ",اصالازش خوشتون نمیاد  ,چرا

 –داشتید 
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 –نه مشکلی نداشتیم  

بتونید دوباره ازنو شروع کنید  دپس چرا باهاش حرف نمیزنید شای
– 

ما چیزی و شروع نکرده بودیم که االن بخوایم دوباره شروع کنیم 

این اتفاق افتاد دوماه بعد از عقد ازهم جدا شدیم خوشحالم که 

دیگه هم حاضر نیستم مجدد مرتکب همچین خبطی بشم بلند 

لی خسته ام شب بخیر این و گفتم و یشدم و گفتم: ببخشید من خ

صبح زود از خواب بیدار شدم درکمال تعجب به اتاق ساغر رفتم 

و براش تعریف کردم و  لجریان شب قبار دیدم دساغر و هم بی

ادرت اومده من میرم خونه امروز کلی دیگه بر  کهالبهش گفتم حا

برای فرار  دمهمون داریم و مادرم دست تنهاست  مهمونی درکار نبو

از اون جا این دروغ و سرهم کردم فردا صبح وقتی وارد خونه شدم 

-همه جا ساکت بود فکر میکردم ساغر خواب باشه اما بیدار بود

 –خوبی ساغر 

 –آره خوبم 

 – ولی بنظر خیلی گرفته میای
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 –چیزی نیست حوصله ام سر رفته  

 –میخوای بریم بیرون 

 –سیاوش و ندیدی نه حالش و ندارم 

و گفتم: همینطوری حاال چرا نمیشینی کنارش نشستم -نه چطور؟

با برادرت مشکل پیدا کردی سرش و انداخت پائین و گفت:دیگه 

 –مثل قبل حوصله اش و ندارم 

 –چرا تو که خیلی به برادرت وابسته بودی 

 –ه اش بخاطر من چشم پوشی کنه دلم نمیخواد از آیندولی آره 

 –متوجه نمیشم تو چه ربطی به آینده اون داری 

همین دیگه اون خودش و موظف میدونه از من حمایت کنه و فکر 

میترسه دوباره مثل  اون-با ازدواجش چی ؟-.....میکنه با ازدواجش 

ی قبل بشه بلند شدم و رفتم جلوی پنجره و گفتم: حاال تو دلت سر

 –میخواد برادرت ازدواج کنه یا همینطوری مجرد بمونه 

معلومه که دلم میخواد سروسامون بگیره اونه که بخاطر من داره 

همون سری قبل هم بهش گفتم حتی  زندگیش و نابود میکنه من
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سربار عنوان حاضر نیستم اگه برای بابا اتفاقی هم بیافته به هیچ  

 –اون بشم  ولی اون هیچ جوری زیر بار نمیره 

 –حاال از کجا میدونی قصد ازدواج داره 

وباره دمن سیاوش و خوب میشناسم رفتارش تغییر کرده بنظرم 

عاشق شده  نگاهش کردم و گفتم: واین تو رو بی حوصله کرده 

 –فقط نگرانم  "سرش و انداخت پائین و گفت: نه اصال

اخت دکمی تو صورتش دقیق شدم و گفتم: میترسی آره سرش و ان

پائین نفس عمیقی کشیدم و گفتم: پس درست حدس زدم تو 

ولی تو نیاز به میترسی با ازدواج سیاوش حامیت و از دست بدی 

هیچ حامی نداری  با ناراحتی نگاهم کرد و گفت: اگه برای پدرم 

نم دلم به سیاوش خوشه اتفاقی بیافته من نمیدونم باید چکار ک

عمر دست  "لبخندی زدم و گفتم: اوال چون جز اون کسی و ندارم 

 "خداست انشاءاهلل سایه پدرت صدوبیست سال باال سرت باشه ثانیا

تو نیاز به حامی نداری قبول وضعیتت کمی خاصه ولی جوری 

ت بربیای پدرفقیری هم نداری که دنیست که نتونی از پس خو

 "ادرت باشه و نگران نون شبت باشی مطمئنامت به دست برشچ
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دازه سهمت دراختیارت قرار میده میتونی پرستار بگیری ان پدرت به 

خدمه داشته باشی تا به کارهات برسن از طرفی دیگه وقتشه 

ات  دوستیدوستایی که و با دوستات از سر بگیری همین  تارتباط

ای خوبی ع کردی میتونن تو زمان تنهایی همدم هو باهاشون قط

حمایتش و از تو سلب برات باشن بعدشم کی گفته با ازدواج برادرت 

میشه  همه که مثل زن سابقش نیستند شاید با اینی که قراره 

 –تو رو قبول کرده باشه حاال طرف کی هست ازدواج کنه شرایط 

کسی هست یا فقط  تو مطمئنی  "خندیدم و گفتم: اصال نمیدونم 

 –حدس زدی 

مطمئن نیستم ولی حالتاش درست مثل وقتی شده که داشت 

 –ساغر ممکنه با زنش آشتی کرده باشه -ازدواج میکرد

اج کرده ممکن نیست سیاوش دیگه اسمشم محاله اون دوباره ازدو

 –ه احساسش و تغییر بده ولی هرکی هست که تونستبیاره 

 –ازش چیزی نپرسیدی 

کر کنه من مخالفم نه جرأت نکردم  ترسیدم چیزی بپرسم ف

 –منصرف بشه 
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از چی منصرف بشه ؟ جیغی کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم با  

ساغر گفت: وای ه بلند سیاوش نفس راحتی کشیدم دصدای خن

 –سیاوش سکته کردم این چه وضع اومدنه 

مگه چه جوری اومدم شما دوتا چه پردل و جرأتید  خوبی خانم بابا 

 –پرستار 

هنوز نفس میکشم دوباره خندید و گفت: بعد از به لطف جنابعالی 

دوماه هنوز عادت نکردید ساغر گفت: من که خواهرتم بعد از این 

برادر من این اتاق همه سال عادت نکردم چه برسه به این بنده خدا 

هرروز باید پشت پنجره ظاهر بشی  "در داره چرا از در نمیای حتما

راجع ه خوب خانمای شجاع خندید و گفت: اینطوری کیفش بیشتر

به چی حرف میزدید کنار ساغر نشستم و گفتم: راجع به شما ساغر 

بخندی زد و گفت: خوب لبا بازوش کوبید تو پهلوی من سیاوش 

 –حاال چی میگفتید 

نقشه میکشیدیم این بار خندید و گفت: به به آفرین به داشتیم 

 –دم حاال چه نقشه ای میکشیدیخواهر خو
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ت خواهرتون  نقشه میکشید ابرویی باال انداخت و گفت: حاال کی گف 

 –یعنی شما برای من نقشه میکشیدی 

بله من , داشتم میگفتم باید یه جوری تا سکته نکردم دست شما 

رو یه جایی بند کنیم بلند خندید و گفت: حاال جایی و پیدا کردید 
– 

نیاز  به ساغر نگاه کردم و گفتم: فکر نکنم ولم هستاوه چه هاوه 

باشه من و تو یه فکری برای برادرت بکنیم اینطور که بوش میاد 

ساغر به برادرش چشم دوخت  برادرت زرنگ تر از این حرفهاست 

و گفت: آره سیاوش خندید و گفت: نه بابا چرا شایعه سازی میکنید  

نگاهی به گوشیش که زنگ میخورد انداخت و تماس و قطع کرد و 

ارم باید برم خداحافظ به صدای خنده گفت: ببخشید من عجله د

من برگشت و به من چشم دوخت و گفت: چیه خانم پرستار به چی 

 –اینطوری میخندی 

به شاهدی که از غیب رسید  به گوشیش که تو دستش بود اشاره 

 –کردم 

 –آه این و میگید نه بابا دوستمه 



 
 

130 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

 منم نگفتم زنتونه  خیره نگاهم کرد و گفت: باور کنید یکی از 

 –دوستامه با هم قرار داشتیم دیر کردم 

آهان پس قرار هم گذاشته بودید باشه پس ما مزاحمتون نمیشیم  

با پارسا قرار دارم باور دستی تو موهاش کشید و گفت: بخدا 

تشریف بیارید ببینید خندیدم و گفتم: حاال چرا برای من  دنمیکنی

 –اینقدر قسم و آیه میخورید 

و گفتم:  بشه من اهل این چیزا نیستم خندیدم برای این که باورتون

بله تعریفتون زیاد شنیدم او به خواهرش نگاه کرد و گفت: آدم یه 

دوست مثل تو داشته باشه نیاز به دشمن نداره آبروم و جلوی این 

با زنگ خوردن مجدد گوشیش گفت: باید برم  خانم پرستار بردی 

بعد از رفتن او فظ .وقتی برگشتم دراین مورد حرف میزنیم خداحا

چیه دختر جان برای چی داری گریه میکنی -ساغر زد زیر گریه  
– 

 –میترسم ریحانه خیلی میترسم 

کاش بهش چیزی نگفته بودی اینطوری االن -چی میترسی  از 

 –این که من نگرانم -چی و میفهمه ؟-میفهمه  
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عزیزم نیاز نیست من حرفی بزنم یا نزنم نگاهت گویای همه چیز  

هست هیچ حواست بود وقتی برادرت داشت حرف میزد با چه 

بچه که نیست وقتی بهت نگاه وحشتی بهش چشم دوخته بودی 

کنه میفهمه چی تو سرت میگذره بهتره عاقالنه فکر کنی باالخره 

که چی امروز نه فردا فردا نه پس فردا باالخره که باید سروسامون 

از به یه نفر هرچی باشه مرده نی اونم نمیتونه تا ابد تنها بمونهبگیره 

ران آینده برادرتی بهتره بخاطر اونم که شده نگ "داره  اگه واقعا

دست از این استرس و اضطراب برداری هیچ کس از آینده خبر 

داره بعدشم خداروشکر تو هنوز پدرت صحیح و سالمه شما از کجا ن

که اینطوری  میدونید قراره به این زودیها برای پدرتون اتفاقی بیافته

بهتره به جای این افکار فکری برای آینده خودت به وحشت افتادید 

 –بکنی هیچ تصمیم نداری 

 –نه  آخه با این وضعیت چه تصمیمی میتونم بگیرم 

ای بابا باز این حرف و زد مگه وضعیتت چشه چرا اینقدر ناشکری 

برای خودت کاری دست و پا کنی چه  میتونی ادامه تحصیل بدی

سرخودت و یه جوری گرم کن که میدونم ببین به چی عالقه داری 

حاال هم دیگه قمبرک نزن بلند دیگه این افکار واهی به سرت نزنه 
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شو بریم بیرون کمی هوا که به کله ات بخوره حالت میاد سرجاش  
– 

 –دوست داری کجا بریم -؟کجا بریم 

ای سیاوش یه کادو بخرم آخه امروز تولدشه  راستش میخواستم بر

 –ولی نمیدونم چی بگیرم 

رفتن همانا شش  بلند شو بریم ببینیم چی پیدا میکنیم حاال 

بعدازظهر برگشتن همانا وقتی رسیدیم سیاوش عصبانی تو حیاط 

درحال قدم زدن بود با دیدنمون اومد جلو با تشر گفت: هیچ معلومه 

بیرون میدونید چه  دنگفتید میخواید بری نشماها کجا ئید چرا به م

ساغر که مشخص بود حسابی ترسیده به فکرهایی از سرم گذشت 

من چشم دوخت لبخندی زدم و گفتم: همه روز تولدشون اینقدر 

متعجب به خواهرش بعد به من نگاه کرد و اوقات تلخی میکنند  

 –گفت: شما از کجا میدونی 

از اون جایی که خواهرت از صبح تا حاال من و راه برده تا برای برادر 

کج سلیقه هستید بی سلیقه اش کادو بگیره اگه میدونستم اینقدر 
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 "قبول میکردم باهاش برای خرید برم خندید و گفت: واقعا "عمرا 

 –برای من رفته بودید کادو بخرید 

زدید اسم کادو چی شد شما که تا چند دقیقه پیش داشتید داد می

از رفتن  لگل از گلتون شکفت دوباره جدی شد و گفت:باید قباومد 

 –به من خبر میدادید حسابی نگرانم کردید 

ما نگران سالمت میشد  دخواستیم  خبر بدیم اما ماشاءاهلل مگه آزا

هنوز سالمند لبخندی زد و گوش شما بودیم  اما انگار خدا رو شکر 

ت:امروز خیلی سرم شلوغ بود  دیگه و گف اخت پائیندسرش و ان

نداختم و گفتم: من دیگه میرم اینم برید داخل نگاهی به ساعت ا

 –خواهرتون صحیح و سالم 

ریحانه خانم من با دوستام امشب برای شام قرار دارم میخواستم 

اره شما و ساغر هم با من بیاید نگاهی به ساغر انداختم داگه امکان 

باید برم ولی ساغر  "کار دارم حتما و گفتم:شرمنده من جایی

 –همراهیتون میکنه 

 –تعارف میکنید 



 
 

134 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

نکنه از باربد  "با خانم رستگار قرار دارم  ساغر گفت: واقعا "نه اصال 

خیره  خبری شده با این حرف سیاوش ابرویی باال انداخت و به من

برای این که فکری نکنه گفتم: انگار زن باربد باهام کار داشته شد 

میرم ببینم چی میگه  با این جمله لبخند محوی رو لب سیاوش 

یگه دوباره به ساعت نگاهی انداختم و گفتم: خوب من دنشست 

هنوز مسافتی نرفته بودم که محسن میرم خوش بگذره خداحافظ.

وت از کنارش بگذرم که خواستم بی تفادوباره سرراهم سبز شد 

گفت: وایناستی میرم در همون خونه از ماشین پیاده شدم و گفتم: 

 –چی از جون من میخوای چرا دست از سرم برنمیداری 

 –باید باهم حرف بزنیم 

 –من حرفی ندارم که با تو بزنم 

 –ولی من حرف زیاد دارم 

 شد االن عجله دارم همین که نشستم تو ماشین سوار "بمونه بعدا

 –وختم و گفتم: پیاه شو من کار دارم دبهش چشم 

مگه نگفتی عجله داری خوب حرکت کن توراه با هم حرف میزنیم  

ببینم خانم  داختم  چاره ای نبود دل تو دلم نبودنگاهی به ساعت ان
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و گفتم: زود تمومش  رستگار چکارم داره ماشین و بحرکت درآوردم  

 –کن 

 –تو توی این خونه چکار میکنی 

 –فکر نمیکنم ارتباطی به تو داشته باشه 

 –ریحانه سئوالم و جواب بده 

 –ای زدن نداری پیاده شو من کلی کار دارم اگه حرفی بر

تصمیم گرفتم بیام  خواستگاری نگاه باشه میرم سر اصل مطلب من 

 –گذرایی بهش انداختم و گفتم: چند تا چندتا میگیری 

 –زن  -چی؟ 

 –من زن ندارم  خندیدم و گفتم: پس از این یکی هم جدا شدی 

هیچ وقت نتونستم فکر تورو از ا شدم  دآره  چند وقتی میشه ج

 –م دقش داالبخاطر همین طسرم بیرون کنم 

 –طالق دادی که چی بشه 

 –خب بیام با تو ازدواج کنم 
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 –یکنم کردی  کی به تو گفته من با تو ازدواج م دخیلی بیخو وت 

 –ریحانه من تورو دوست دارم 

 –ولی من ندارم 

 –پای کسی درمیمونه 

به تو مربوط نیست بهتره خوب گوشات و باز کنی  بار آخری باشه 

که برام مزاحمت ایجاد کردی وگرنه یا ازت شکایت میکنم یا میدم 

 –ی درست و حسابی سرت بیارن  رفت تو گوشت الیه ب

میدونم االن از دستم ناراحتی ولی جبران میکنم  بهترین زندگی  

 –و برات فراهم میکنم 

رست کنی و ببره تو اگه آدم دمیخوای  ومرده شور زندگی که ت

بودی  و عرضه زندگی درست کردن داشتی یه بار زندگیم و خراب 

درضمن من قراره گی با تو ندارم دنمیکردی من هیچ تمایلی به زن

ازدواج کنم نمیخوام با این مزاحمت های پی درپیت برام  به زودی

 –دردسر درست کنی 
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برای این که من و دست به سر کنی این و میگی داری دروغ میگی  
– 

حاال هم دیگه لطف ماشین و کنار زدم و گفتم:خیر دروغ نیست 

 –کن پیاده شو دیرم شده 

دیگه هم  من .......حرفش وبریدم و گفتم: گفتم پیاده شوریحانه 

دلم نمیخواد ببینمت متوجه شدی حاال بسالمت از ماشین پیاده 

 خودم و به خونه رستگار رسوندم  "شد  درو محکم کوبید  فورا

رسیدم مادر باربدم اونجا بود بعد از کلی احوالپرسی و سئوال  یوقت

 –راجع به کار جدید حرف و کشید به باربد 

متعجب اول به مادر باربد بعد به باربد و زنش قراره از ایران برن  

از یه زنش -دم و گفتم: برن برای چی؟ خانم رستگار نگاه کر

تو آلمان وقت گرفته میخواد باربد و برای مداوا بیمارستان خوب 

ببره گویا مدارک پزشکی باربد و که فرستاده دکتره احتمال این که 

یکنند تا بهبود پیدا کنه رو داده بخاطر همین دارن کارهاشون و م

ب خداروشکر سرم وانداختم پائین و گفتم: خهرچه زودتر برن 

خوشحال شدم این و شنیدم االن حالشون چطوره مادرش گفت: 
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تغییری تو شرایطش ایجاد نشده حتی دیگه لب به غذا هم نمیزنه  
– 

ه بود خانم رستگار گفت: آره دولی وقتی این جا بود تازه به غذا افتا

 "االن دوباره از غذا افتاده امیدوارم واقعامنم بهش گفتم ولی  

به مادرباربد نگاه کردم و   اونطرف بتونن کاری براش انجام بدن 

گفتم: بخشید که میپرسم ولی میشه بگید رفتار عروستون با آقا 

باربد چطوره؟ لبخندی زد و گفت: مثل گذشته حسابی قربون صدقه 

و شب اونجا بودم همه جوره مراقبشه من د اش میره بهش میرسه 

غذارو خودش بهش  دحتی نیمه شب ها خوش از باربد مراقبت میکر

هرکاری که باید پرستارش انجام  "میده  لباسش و عوض میکنه کال

زنش بعهده داره  نفس راحتی کشیدم و تو دلم خدارو شکر بده  

 –کردم 

 –وختم دریحانه به خانم رستگار چشم 

فکر به زور لبخندی زدم و گفتم: چیه دخترم چرا اینقدر رفتی تو 

اونطرف کاری از  "داشتم به آقا باربد فکر میکردم خدا کنه واقعا

 –دستشون بربیاد خب خانم رستگار با من کاری داشتید 
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هم میخواستم ببینمت چون دلم برات تنگ شده بود هم میخواستم  

خبر رفتن باربد و بهت بدم میدونستم خیلی نگرانشی  خواستم تو 

 –از نگرانی دربیای هم 

خب اگه  بله خیلی نگران بودم  ازتون ممنونم خیالم وراحت کردید

 –امری ندارید از حضورتون مرخص شم  دیگه با من

 –چرا شام پیش ما نمیمونی 

 –برم خونه  "ممنونم مهمون داریم باید فورا

بیا کلی باهات حرف دارم که بزنم  "باشه عزیزم ولی  یه شب حتما
– 

مزاحمتون  میشم  بعد از  "بلند شدم و گفتم: چشم حتما

خداحافظی از دوتا خواهر به خونه خودمون رفتم با دیدن مادرم 

با صدای بلند زدم زیر گریه او مرا به اختم ودش انحصارخودم و تو 

اتاقم برد و جریان و جویا شد همه چیز و براش گفتم متعجب به 

ن باربد گریه میکنی سرم و من چشم دوخت و گفت: تو بخاطر رفت

به شانه اش تکیه دادم و گفتم: شما هم نگو دیونه شدی که بخدا 

 –دیونه نیستم ولی نمیدونم  چرا از فکرش بیرون نمیام 
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اره زندگی داره بعدشم مگه کوری شرایطش و ددختر جان اون زن  

 –نمیبینی 

 –نه من جز باربد چیزی نمیبینم 

ه چیزی نمونده نکنه عکس قبلش آخه دخترم عزیزم از باربد ک

باعث شده بهش دل ببندی نگاهش کردم و گفتم: نه بخدا مامان  

وقتی کنارش بودم احساس  به ظاهرش اهمیت نمیدم  "اصال من

آرامش میکردم چیزی که خیلی وقته ازم فراریه با این که مدت 

کمی پیشش بودم  زیاد روش شناخت ندارم  با این که اون نه من 

نست ببینه نه صدام و بشنوه ولی حس میکنم اونم به من و میتو

همین و حس و داشت دستی رو موهام کشید و گفت: اون بنده  

محبت  ,خدا بایدم بهت وابسته بشه چون تو خوب بهش میرسیدی 

اون به این چیزی که حتی مادر خودش ازش دریغ میکرد  میکردی

میشنید ولی حس که محبت ها احتیاج داشت درسته نه میدید نه 

ن معنی نیست که اونم به تو عالقمند شده درثانی یمیکرد اینا به ا

این که اون زن داره و مجرد  "اگرم شده بود فایده ای نداشت اوال

اشت و دزن ن "شرایطش و درنظر نمیگیری اگه واقعا "ومادنیست 

قبول میکردی سرم و  وبا این شرایط میخواست  تو کنارش باشی ت
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 نتم پائین و گفتم: آره مامان قبول میکردم هاج  واج به مانداخ 

چشم دوخت و گفت: دیونه شدی دختر   اشکام دوباره جاری شد 

گفتم: آره دیونه شدم اونم دیونه یکی که  خودش یه روزی دیونه 

وست دارید بگید ولی من به باربد عالقه دیکی دیگه بوده هرچی 

نیه بیام هرکاری میکنم برای ثام کنار دارم نمیتونمم با خودم و دل

 –ای از فکرش بیرون بیام نمیشه  نه میشه نه میتونم 

عاقل باش دختر عشق حس مقدسیه نمیشه چون خودت نمیخوای  

که خدا تو دل آدما میزاره به این فکر کن که اون دیگه زن داره  

حاال هم داره برای مداوا میره خارج از کشور به گفته مادرشم ممکنه 

بنظرمن این حس به ترحم بیشتر ه هیچ وقت این جا برنگردند دیگ

نمیده  نزدیکه تو وقتی دیدی هیچ کس حتی مادرش اهمیتی بهش

خوای خودت و بدچار این حس شدی تو هنوز سنی نداری که 

پاسوز یکی کنی که جز تاریکی  و سکوت چیزی نداره  توباید کسی 

ببرت نه که فنات کنه و برای زندگیت انتخاب کنی که بتونه  باال 

و گفتم: شما وقتی تمام زندگیت و برای یه آدم  بهش چشم دوختم

 –فلج گذاشتی و شب و روز خودت و وقف اون کردی فنا شدی 
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دختر من با تو فرق دارم من به پای شوهرم نشستم  نه یه آدم  

 –غریبه 

هرچی  عشقت که بود این و که قبول داری منم عاشق باربد شدم 

ترحم نیست دلسوزی نیست که اگه بود باید با برگشتن  این حس 

زنش از بین میرفت ولی هر لحظه داره پررنگ تر میشه شاید باورت 

ا سعی کردم بهش فکر نکنم نشه ولی دیگه از عهده من خارجه باره

م ددا دست خوجورایی دوباره فکرش افتاده تو سرم بخولی یه 

از این تکرار  انگار یکی مدام اسمش و تو ذهنم تکرار میکنه نیست 

فراموشش کنم اما نمیشه  نمیتونم   دخسته شدم خودمم دلم میخوا

ذاشتم اهاش گمامان بگو چکار کنم  دارم دیونه میشم سرم و رو پ

و اجازه دادم اشکهام با نوازش مادرم پائین بریزه نمیدونم چقدر تو 

ساعت  ی بیدار شدم خبری از مادرم نبود م ولی وقتداون حالت بو

وارد حاضر شدم و از خونه بیرون زدم  "از هشت گذشته بود فورا

حیاط که شدم با سیاوش که تو حیاط درحال قدم زدن بود روبه 

 –رو شدم با دیدنم اومد جلو  سالم کردم و سرم و پائین انداختم 

 –ه دسالم اتفاقی افتا
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 –چیزی نشده  نه  

م و گفتم: چیزی نیست دقدر چشماتون .......نگاهش کرپس چرا این

دیشب دیر خوابیدم ساغر بیداره  سرش و بعالمت مثبت تکان داد  

گذشتم و وارد خونه شدم ساغر با دیدنم  شبا اجازتون  از کنار-

 –گفت: چی شده چرا دیر کردی 

 –م دشرمنده خواب مون

ارش نشستم و گفتم: نه  چیزی نشده دیشب ناتفاقی افتاده ریحانه ک

کاش خوش گذشت لبخندی زد و گفت: آره جات خیلی خالی بود 

لبخندی زدم و گفتم: زن داداش جدیدت و  تو هم اومده بودی 

 –دیدی 

دیروز بعد از رفتن تو طی مسیر با سیاوش حرف زدم   گفت از یکی 

یه مدت تن قرار گذاش "خوشش اومده ولی قصد ازدواج نداره فعال

 –با هم دوست باشن تا رو هم شناخت پیدا کنند 

 –خب این که خیلی خوبه حداقل اینطوری از تنهایی هم در میاد 

 –نیومده بود -حاال چه شکلی بود ؟
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دوستام  "سیاوش گفت صبح با هم بودیم نمیخوام فعال-چرا ؟  

تو چکار کردی  رفتی  بمیخواد اول به توافق برسن بعد خببیننش  

چت شد تو - ونه خانم رستگار آهی کشیدم و گفتم: آره رفتم خ

 –چرا اینطوری شدی  اشکی که روگونه ام غلتید و پاک کردم 

ا نکنه  دحرفش و قطع کردم و گفتم: خ "ریحانه نکنه باربد ......فورا

 –نه باربد حالش خوبه داره از ایران میره 

میره آلمان برای مداوا گویا زنش از یه بیمارستان و -کجا میره ؟ 

بخاطر همین دارن برای همیشه از  دکتر خوب براش وقت گرفته 

تو که باید خوشحال باشی پس برای این ناراحتی  -ایران میرن  

 –میگفتی دلت میخواد حال باربد خوب بشه 

لی حتی از این که ممکنه حالش خوب شه که خیلی خوشحالم و

 –فکرشم نمیکردم رفتن باربد تا این حد بهمم بریزه 

وای دختر تو خیلی حساس شدی  حیف تو نیست به یکی مثل اون 

شده از "فکر کنه تو میتونی با یکی مثل خودت ازدواج کنی اصال

بعد از طالقت با کسی دوست شده باشی یا قرار ازدواج گذاشته 

 –باشی 
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ری میتونی انتخابای خوبی داشته خب چرا ؟ تو که سنی ندا- نه  

باشی خندیدم و گفتم: من انتخابم و کردم ولی یکی دیگه از دستم 

درآوردش مات و مبهوت نگاهم کرد وگفت: منظورت که باربد 

 – دمین بوهمنظورم  "نیست  سری تکان دادم و گفتم: دقیقا

هم خوشگلی هم ت و نمیدونی دیونه ای دختر چرا قدر خودتو 

سروزبون دارم که هستی  تیپ خیلی خوبی هم داری خوش هیکل 

از اون تیپ های جوون پسندی میتونی شانست و یه بار دیگه  "کال

امتهان کنی از جا بلند شدم و بطرف پنجره رفتم و گفتم: نخیر تو 

ینم دیشب که بتا من و شوهر ندی دست از سرم برنمیداری بگو ب

 –رت رفتی دوباره خیس عرق که نشدی دبا برا

ر خجالت کشیدم که نگو داغ شده بودم دوای چرا ریحانه اولش اینق

بهتر شدم برای آخر این هفته  ای دوستاش اومدن دوستی وقتیاما 

 –خونه یکی از دوستاش دعوتیم البته تو هم دعوتی 

 –من دیگه چرا اونا که من و نمیشناسن 

سیاوش گفت ساغر بدون دوستش جایی نمیره اونا هم گفتن با 

 –تو که میای ستش بیاد دو
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 –اگه ناراحت نمیشی باید بگم نه  

حال جشن رفتن ندارم  بعدشم باید تو  "ساغر جان اصال-چرا؟آخه 

لوازم آرایشی -؟چه مغازه ای - مغازه به پدرم کمک کنم ازی دراه ان

 –هم تو همین کار بود  "قبال

 –چه عالی میتونی تو این زمینه از سیاوش کمک بگیری 

خه اون خودش متخصص پوسته خندیدم و گفتم: آ-چطور؟

 –به لوازم آرایش داره دخترجان متخصص پوست چه ربطی 

 –بابا پدرم کارخونه تولید لوازم آرایشی داره مگه نمیدونستی 

 –نه نمیدونستم 

اون لوازمی که رومیزه همش و سیاوش برام آورده بخوای باهاش  

 –حرف میزنم 

 –چیزی مشخص نیست  "فعالنه ساغر جان 

 –مگه نمیگی میخواید مغازه بزنید دیگه چرا مشخص نیست 

مغازه که آره میزنیم هنوز سرمایه ای که میخوایم توش بریزم 

 –مشخص نیست 
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 –بابا ایراد نداره میگم باهات کنار بیاد  

 –ممنون میشم اگه حرفی بهش نزنی 

ار پول پس انداز دارم ولی پدرم هیچ دمن خودم یه مق-آخه چرا ؟ 

ونستم راضیش کنم که تجوری راضی نمیشه به اون دست بزنم اگه 

 –رت میخوام کمکم کنه وگرنه که  دیگه هیچ داز برا "حتما

ت دوست داری درهرصورت یه وقت تعارف نکنی دباشه هرجور خو

از اینا بگذریم دیشب کادوت و به برادرم دادم  نمیدونی چقدر 

 –ش اومد خوش

 – "واقعا

 –هم اون هم دوستاش آره 

خداروشکر که خوشش اومد با اون چیزی که تو ازش تعریف کردی 

 –گفتم االن پرتش میکنه بیرون 

وستاش مگه دنه بابا باورت نمیشه  خودش فقط بوش کرد ولی 

وشم کلی بهم غر زد که باید همون امهلت دادند همه ازش زدند سی

جا تو خونه بهم میدادی  خسیس ناراحت شده بود  که دوستاش 
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خواهر برادر مثل از عطری که براش گرفتی زدن خندیدم و گفتم:  

 –همید 

 –اِ ریحانه من خسیس نیستم 

اشت چه درت از عطرت بردآره جون خودت اون روز دیدم وقتی برا

 –سروصدایی کردی 

طر و خیلی دوست دارم اونم میدونه هی میاد برای اذیت آخه اون ع

 –کردن من از اون میزنه 

 –آخه دخترکه از عطر مردونه استفاده نمیکنه 

درضمن تو خودتم گفتی از این عطری که برای   چه فرقی میکنه 

 –سیاوش گرفتی استفاده میکنی 

م آره گفتم ولی گفتم من از همین مارک زنونه اش و استفاده میکن

 – قه باربدِالاین عطر مورد ع

 –پس تو هم بخاطر همین به این عطر عالقمند شدی 

اشتباه نکن من چند سالی میشه که از این عطر استفاده میکنم اون 

موقع که پدرم ورشکست نشده بود  از این عطر زیاد برام می آورد 
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روزی که باربد و به شمال بردم وقتی شب برای تزریقش به اتاقش  

رفتم دیدم هنوز ساکش گوشه ای افتاده  وسائلش و که داشتم جابه 

که فهمیدم  دتازه اونجا بوجا میکردم چشمم به شیشه عطرش افتاد 

ماهردو از یه عطر استفاده میکنیم  خندید و گفت: تو هم فکر کردی 

م ولی دره  خندیدم و گفتم: بهش فکر نکرده بوبا هم تفاهم دارید آ

بلند شو دختر کم آره دیگه اینم یه جور تفاهمِ بلند شد و گفت:

 –خیال بافی کن راستی تو سیاوش و ندیدی 

 –چرا وقتی من اومدم داشت تو حیاط قدم میزد 

 –عجیبه ! 

 –چی عجیبه خانم خانما 

ز نیومد  ولش ولی امرو دقبل از رفتن بهم سر میزسیاوش هرروز 

 –میای بریم سینما  یه فیلم خوب رو پرده است  "کن اصال

فقط به برادرت خبر بده آره بدم نمیاد از بیکاری و غیبت بهتره  

 –ازه ددوباره وقتی اومدیم داد و بیداد راه نن
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ت بهش بگی منم برم دست و صورتم و بشورم و آماده دنمیشه خو 

 –شم 

ساغر شماره برادرش و گفت و از اتاق چرا نمیشه  شماره اش و بگو 

 –بیرون رفت  چندتا بوق زد تاجواب داد 

 –بفرمائید 

 –م آقا سیاوش الس

 –ریحانه ام -م شما؟الس

ساغر حالش  آه حالتون چطوره ببخشید نشناختم  اتفاقی افتاده 

 –خوبه 

 –ماشاءاله اجازه بدید الو بگم بعد همینطوری ردیف کنید 

 –متم دببخشید درخ

اریم میریم بیرون خواستم خبر بدم که دحال خواهرتون خوبه ما 

خدای نکرده افکار گوناگون از مخیله تون گذر نکنه  بلند خندید و 

 –گفت: خیلی لطف کردید حاال کجا میخواید برید 
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خوبه باشه برید -خواهر گرامیتون هوس سینما به سرشون زده   

 –فقط خیلی مراقب باشید 

 –د هستیم امری نداری

 –..خانم ..ریحانه 

 –بله 

 –بابت کادو ممنون فوق العاده بود 

تماس و قطع کردم و به سیاوش خداحافظ  قابل شما رو نداشت 

ا دوقتی اسمم و ص ,ا کرد فکر کردم دکه  خانم و با کمی مکث ا

 – دکرد لحنش جور خاصی بو

 –چی شد کجایی ؟ به ساغر نگاه کردم 

 –میگم چت شد نکنه سیاوش حرفی بهت زد -چیزی گفتی ؟

یکردم خندید و گفت: لیلی خانم نه بابا داشتم به باربد فکر م

بدی  میترسم تو هم مثل مجنونت دیونه بشی همینطوری ادامه 

 –بیایم سراغت ماشین آوردی  بدنتو کوه و  دبای

 –آره 
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حالش و داری قبلش بریم خرید خندیدم و گفتم: چیه امروز تولد  

 –کیه 

هیچ کس میخوام یه چیزایی برای خودم بخرم برای جمعه هیچی 

 –ندارم بپوشم 

 –باشه بریم پس اول بریم خرید بعد سینما خوبه 

ازظهر سرگرم خرید بودیم وقتمون به سینما دآره  اون روز تا بع

خونه شدیم سیاوش تو حیاط بود  نرسید  دوباره وقتی وارد

گفتم:وای وای باز این برادر گیرت که این جاست  من که بهش 

یگه چرا اینقدر عصبانیه  سالم سرتاپامون و از نظر دگفتم میریم 

به نایلونها نگاه کرد و  دممون و داد بعالگذروند و با سر جواب س

ینما نرفتیم ساغر گفت: ما که س-گفت: اینا رو از تو سینما خریدید  

 –ینما سسیاوش اخمی کرد و گفت: مگه شما نگفتی میرید 

بیا ساغر جان من دیگه   بله گفتم اما نظر خواهرتون تغییر کرد 

 –میرم 

بازم عجله دارید به سیاوش که لحنش هنوز عصبی بود چشم 

 –دوختم 
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پس تشریف داشته باشید کارتون دارم ساغر  برو تو -خیر چطور؟ 

بگم پیاه روی زیاد برات خوب نیست امیدوارم فقط دیگه چند بار 

 –پادرد نگیری 

نکن  درخوربسیاوش من حالم خوبه دیگه هم با من مثل بچه ها 

از ریحانه خواستم من  ناست باید بگم م دوستیاگه کارتم دراین 

و ببره خرید  او سرش و پائین انداخت و گفت: کارم چیز دیگه ایه 

تنهامون بزار اینا رو هم بزار من برات میارم ساغر از من  "حاال لطفا

به سیاوش چشم دوختم و گفتم: خداحافظی کرد و به داخل رفت 

بفرمائید با من چکار دارید  با همون ابروهای گره کرده به من چشم 

وخت و گفت: امروز کسی مزاحمتون شد  کمی فکر کردم و گفتم: د

 –گ تر شد و گفت: شما مطمئنی اخمش پررن-خیر چطور؟

 –بله مطمئنم حاال میشه بفرمائید این سئوال برای چیه 

 –اه من سبز شد رامروز این پسره سر

 –؟کدوم پسره 

هیچ فقط  -سر راه شما! با شما چکار داشت ؟- همسر سابقتون 

 –تهدیدم کرد 
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 "واقعا- چه عرض کنم -شما رو تهدید کرد اونوقت به چه دلیل؟ 

 –شرمنده ام خودم باهاش صحبت میکنم 

حرف زدنش گفتم: نمیدونم متعجب از نوع ؟میخوای چی بهش بگی 

 –ولی  دیگه نمیزارم برای شما مزاحمت ایجاد کنه 

رای من مهم نیست میخواستم خیلی بمن مردم این جور چیزا 

راحت دست و پاش و جمع میکردم بخاطر شما حرفی نزدم گویا 

تصمیم داری دوباره با ایشون .............حرفش و نیمه تمام گذاشت 
– 

 گفت تصمیم گرفتی-و تموم نکردید ؟دوباره چی  چرا حرفتون 

  مجدد با ایشون ازدواج کنی خندیدم و گفتم: محسن این و گفت

تم  جدی شدم و گف-باال انداخت و گفت: یعنی دروغه ابرویی 

معلومه که دروغه محاله همچین خبطی و مرتکب بشم من یه بار 

نمیزارم برای بار دوم  این کار تکرار از این آدم زخم خوردم دیگه 

خوام  نمیزارم دیگه دردسری براتون معذرت میهم شه ازشما 

کمی از مسیر  خونه بیرون زدم  درست کنه با اجازتون  عصبانی از

کمی که دقت کردم   و که رفتم متوجه شدم یکی تعقبم میکنه 

سیاوش و شناختم پسره احمق برای چی دنبال من میاد اهمیتی 
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سر ساعت از کالنتری  با دائیم تماس گرفتم و قرار گذاشتم ندادم  

سرم نگاهی انداختم ماشین سیاوش بیرون اومد از تو آینه به پشت 

با کمی فاصله از من ایستاده بود با دیدن دائیم پیاده شدم و با او 

دست دادم جریان و با او درمیان گذاشتم وقتی اطمینان پیدا کردم 

مقابل خونه پارک ماشین که مشکلم و حل میکنه از او جدا شدم 

درو پدرم کردم و با مادرم تماس گرفتم چیزی طول نکشید که ما

م به محل مورد و هردو بیرون آمدند بدون این که به آنها حرفی بزن

وقتی از بنگاه نظر رفتیم کارمون نزدیک دوساعت تمام طول کشید 

بیرون اومدیم در کمال تعجب دیدم سیاوش گوشه ای ایستاده و 

 –انتظار میکشه 

چیزی شده ریحانه به مادرم چشم دوختم  گفتم: نه چیزی نیست 

صبح  دتا خوکار سیاوش حسابی عصبانیم کرده بود  م دیگه بری

اشتم صبح بهش بگم دخواب به چشمم نیومد با این که تصمیم 

دیروز متوجه کارت شدم اما وقتی دیدمش نمیدونم چرا پشیمون 

ای دبه صتو اتاق ساغر بودم که دوباره پشت پنجره ظاهر شد شدم 

ساغر بلند خندید ساغر گفت: سیاوش چند بار بگم  جیغ من و

اینطوری ظاهر نشو سکته کردم بابا مثل آدمیزاد از در بیا تو  دوباره 



 
 

156 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

خندید و گفت: برای شما دوتا شجاع چه فرقی میکنه از در بیام یا  

جیغ میکشید حاال بگید ببینم حالش و خره میترسید والپنجره با

بعد به برادرش نگاه کرد و گفت:  ارید بریم بیرون ساغر به من ود

 –کجا بریم  "مثال

 –کله پاچه بخوریم خندیدم و پشتم و کردم 

خانم پرستار فکر نکن یادم رفته شما هنوز یه دست کله پاچه به 

من بدهکاری اونم تو یه جای باکالس میخوای بزنی زیر حرفت  

از  نگاهش کردم و گفتم: یادم نرفته هروقت تمایل داشتید بگید تا

 –زیر دینتون بیام بیرون 

خب االن بهترین فرصته من امروز تا ظهر جایی کار ندارم  چطوره 

بریم ریحانه موافقید ساغر بلند شد و گفت: آره خیلی وقته نخوردیم 

 –حالش و داری 

چرا که نه من بیرون منتظرم زود بیا به حیاط رفتم از قصد رفتم 

م که متوجه رفتار زشت چون دلم میخواست یه جوری بهش بفهمون

اد به محض دیدنم گفت: چه خبر ددیروزش شدم اما اون محلت ن

هیچ همینطوری میخواستم -ندیدمش چطور؟-از همسر سابقتون  
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قصد ازدواج  "ببینم براتون مزاحمت درست نکرده باشه اگه واقعا 

ندارید چرا ردش نمیکنید نگاهش کردم و گفتم: صدبار بهش گفتم 

 –نیست  ولی دست بردار

 –اگه بخواید من میتونم گوشش و بپیچونم 

ازش شکایت نمیخوام کسی به دردسر بیافته نیاز به این کار نیست  

 –کردم 

حاال تو کالنتری آشنایی سری تکان داد و گفت: بهترین کارو کردید 

 –چیزی دارید 

 –باید آشنا داشته باشه  "هرکی میخواد شکایت کنه حتما

 –بخواید من آشنا دارم بگم کارتون و انجام بدن نه گفتم اگه 

ممنون نیازی به این کار نیست دائی خودم تو کالنتریه کارهارو 

 –سپردم به ایشون خودشون انجام میدن 

اینطوری خیلی بهتره خب اینم از ساغر خانم بجنب دیگه خواهر 

برمون میگردونه میگه  من االن پرستار محترمت از نیمه های راه

به اسرار سیاوش با کرده لبخندی زدم و نگاه ازش گرفتم   تموم
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ماشین او رفتیم من و ساغر هردو پشت نشستیم او مدام از آینه  

وقتی وارد کله  ونفر که آروم صحبت میکردیم بوددحواسش به ما 

پزی شدیم سیاوش سری تکان داد و گفت: خودمونیم  عجب جای 

ی زدم و دباشید پوزخنقشنگیه فکر نمیکردم همچین جایی و بلد 

وقتی نشستیم ساغر گفت: یاد بگیر سیاوش آدم  نگاه ازش گرفتم 

این جور جاها میاد چی بود اون جایی که تو آدرس دادی او خندید 

خانم پرستار شما مشورت میکنم و گفت: چشم از این به بعد با 

دبخور بود میبرمتون حاال شروع ظر ایشون با کالس و به درهرجا از ن

ولی برای این که ناراحت  اشتها نداشتم  "کنید سرد میشه اصال

با زنگ خوردن گوشیم سرم و بلند کردم م و سرگرم کردم دنشن خو

سیاوش  به من زل زده بود نگاه از او گرفتم  و گوشیم و از تو کیفم 

 –درآوردم 

-چه ساعتیه ؟-........-ده آره بیرونم چیزی ش-......-سالم -...-جانم 

م نکران نباش قربونت بش-......-ونم نه خوبه خودم و میرس-.......

خیالت راحت مشکلی پیش -.......-خودم کارهاش و انجام میدم 

نه ایرادی نداره -......-,شما چکار کردی تونستی راضیش کنی نمیاد 

فدات شم -.........-هرجور خودش راحته دیگه اسرار نکن 
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خشید مادرم بود باحافظ.گوشی و تو کیفم گذاشتم و گفتم: بدخ 

 –ساغر گفت: ریحانه دیروز رفتید اون جا رو ببینید 

 –آره 

 –چطور بود 

 –قیه کارهاش و امروز انجام میدم جای خوبیه ب

 –با پدرت صحبت کردی 

میگه با اونایی به مادرم گفته بودم باهاش حرف بزنه ولی راضی نشد 

نم تا یه صبر میکنم ببی "میکرده قرارداد بسته فعالکار  "که قبال

مدت چطور پیش میره اگه دیدم اونطور که باید باشه نیست خودم 

 –اقدام میکنم 

 –خوب شده منظورم اینه خوب میتونه راه بره  "پدرت کامال

نگاه کردم  دبه سیاوش که هنوز سرگرم خوردن بو خداروشکرآره 

و خندیدم به من وساغر چشم دوخت و گفت: به چی میخندید 

 –ساغر گفت: خفه نشی  سیر نشدی تو 

 –خب سفارش بدید براتون بیارن گفتم:-باور کن هنوز گرسنه ام  
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ارم میخوام برای اون موقع هم جا داشته دنه دیگه بسه ناهار قرار 

الخره نمیخوای ابباشم من و ساغر هردو خندیدیم ساغر گفت: تو 

ت و به من نشون بدی او به سرفه افتاد و گفت: بابا دوستیاین 

 –آبروم وبردی چیه خواهر من  دوستی

میگم آخر هفته - خب حاال نمیخوای یه بار قرار بزاری من ببینمش 

میخوای بیاریش خونه بیاد ببینیش خوبه ساغر گفت: منظورت اینه 

 –دوستت 

 "اخت و گفت: نه اتفاقادمن نگاهی ان اره ساغر بهدآره خب ایرادی 

وری منم تنها نیستم سیاوش گفت: چرا تنها مگه ریحانه خوبه اینط

شما که همیشه کار -گفتم: نه من کلی کار دارم   "خانم نمیاد فورا

 –داری حاال یه روز بی خیال کار بشید 

نمیتونم باید  "شاید میتونستم ولی االن اصال داگه یه وقت دیگه بو

سرش و انداخت پائین و گفت: هرطور مایلید به کارهای پدرم برسم 

نگاهی به ساعت انداخت و گفت:جایی که نمیخواید برید به ساغر 

همینطوری بریم دیگه موقع حساب -نگاه کردم گفت: نه  چطور؟

یر خیلی دم میز و حساب کردم طی مسن مانعش شدم و خودکر
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تو فکر بود دوباره خواهرش ازش پرسید یدفعه چت شد  اون از  

دادن طفره رفت مارو رسوند و خودش رفت بعدازظهر همین  جواب

تشریف -که از خونه دراومدم با او روبه رو شدم بازم گرفته بود  

 –میبرید 

 –بله  با اجازتون 

 –ریحانه خانم 

مائید  سرتاپاش و از بفرمائید  کمی مکث کرد و گفت: هیچی بفر

پنج ماه از کارکردنم تو خونه لطفی احافظی کردم دنظر گذراندم و خ

میگذشت و هم من به ساغر عادت کرده بودم هم اون به من 

اکثرساعتها رو با هم میگذروندیم حتی اکثر جمعه ها رو هم ساغر 

پدرش از این که دخترش از اون وضعیت بیرون به خونه ما می اومد 

خیلی خوشحال بود و این و از من میدید بخاطر همین اومده 

رفتارش با من درست مثل دختر خودش بود دراین میان سیاوش 

هم خیلی تغییر کرده بود دیگه موقع خطاب کردنم از پسوند خانم 

استفاده نمیکرد بعضی از جمعه ها که می اومد دنبال ساغر نیم 

 مادرم گرم میگرفت و با پدرو  دساعتی هم او به خونه ما می اوم
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م که بیاد ولی ساعت از ده گذشته دآخر هفته بود و منتظر ساغر بو 

بود و خبری از ساغر نبود هرچی تماس گرفتم جواب نداد مجبور 

 –شدم آخر سر با سیاوش تماس گرفتم 

 –بفرمائید 

 –سالم آقا سیاوش 

 –سالم حالت چطوره 

 –منونم شما خوب هستید 

 –میزاره ما خوب باشیم نه بابا این ساغر مگه 

ته که میگه دحال مادرم خوب نیست یه م-ه ؟دچطور اتفاقی افتا

میخواد ساغر و ببینه اما یدنده لج باز زیر بار نمیره امروز دعوامون 

 –شد رفته بست نشسته تو اتاق و داره آبغوره میگیره 

 –چرا قبلش به من نگفتی شاید میتونستم راضیش کنم 

خندیدم   م خودت که دیدی چسبیده بود بهت دیروز میخواستم بگ

 –و گفتم: حاال این جا هم نمیخواد بیاد 
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فکر نکنم بیاد این جور که این داره اشک میریزه تا فردا هم گریه  

 –اش بند نمیاد 

 –میام شاید بتونم راضیش کنم  پس من

 –میای  "واقعا

 –البته اگه مزاحم نیستم 

 –کارتم دارم  این چه حرفیه پس تا من خونه ام بیا 

باشه االن راه می افتم خداحافظ.یک ساعت بعد وارد خونه اونا شدم 

با   دطبق معمول آقای لطفی نبود سیاوشم تو آالچیق نشسته بو

 –دیدنم اشاره کرد برم پیشش 

ختم و گفتم:سالم م خانم پرستار دیر کردی نگاهی به ساعت انداسال

 –د از این سریعتر امکانش نبود بخشی

 –چرا نمیشینی 

 –نشستم و گفتم:  آروم نشد  

 –نه بابا 
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 –مگه چی بهش گفتی  

هیچی عصبی شدم زدمش متعجب گفتم: داری جدی میگی خندید 

و گفت: کی جرأتش و داره نه فقط کمی بهش توپیدم اونم بهش 

و ببینه رم دونی کاری کنی بیاد ماتبرخورد همین  ریحانه ببین می

 –خیلی دلتنگی میکنه حالش زیاد خوب نیست 

باشه من سعی خودم ومیکنم بلند شدم که برم دوباره صدام زد  

 –نگاهش کردم و گفتم: بله 

هیچ تکان دادم و گفتم: این پسره که دیگه مزاحمت نشد  سری 

جوری دست برنمیداره خودمم نمیدونم باید چکار کنم سرش و 

میخوای من اقدام کنم  خندیدم و گفتم: انداخت پائین و گفت:

منظورت از اقدام همون کتکهایی که به اون مغازه دار بدبخت زدی 

 –لبخندی زد و گفت: ای یه همچین چیزایی 

دیشب بازداشتش کردن بلند شد نه ممنون نیاز به این کار نیست 

 –و گفت: راست میگی 

آره دیشب جلوی خونه بود مانعم شد وارد خونه بشم به بهونه حرف 

زدن کشیدمش تو ماشین با دائیم تماس گرفتم خودشون رسوندن 
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راحتی کشید و گفت: خوبه اینطوری بهتر  اشتش کردند نفسدو باز 

 –شد 

 –اری من برم پیش ساغر داگه کاری ن

یاوش حوصله نه برو  ضربه ای به در اتاق ساغر زدم داد زد برو س

 –ات و ندارم 

م حصاراخت تو دباز شد خودش و ان "ن منم ریحانه درفورااساغر ج

چی شده دختر جان برای چی این -و با صدای بلند زد زیر گریه  

جوری گریه میکنی بریده بریده گفت: خسته ام کردن عاصیم کردن 

 –به کی باید این و بگم بابا نمیخوام برم ببینمش 

ه این همه آبغوره گرفتن نداره نرو کسی مجبورت خب این که دیگ

 "نمیکنه فقط یادت باشه اگه خدای نکرده براش اتفاقی بیافته بعدا

نمیتونی با خودت کنار بیای عذاب وجدان دیونه ات میکنه حاال 

 –هم تمومش کن بلند شو بریم 

ش یی که دوست داری درست کرده تازه آخونه ما مامانم غذا-کجا؟ 

فقط ساغر بیاد این -شو بریم دیگه دهم برات گذاشته بلنرشته ام 

بار ساغر جلوتر از من جیغ کشید  سیاوش درحالی که میخندید 
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وارد اتاق شد و گفت: ترسو من که دیگه از در اومدم دیگه چرا  

 –ترسیدی 

 –دیونه مثل جن یدفعه ظاهر میشی این چه طرز اومدنه 

در بیا ز پنجره میام میگید از ه کدوم ساز شمادوتا برقصم ابای بابا 

دیگه چه جوری بیام ساغر گفت:   بیا از در میام میگید از پنجره

تو برای چی به حرفهای ما گوش میکردی  "مثل آدم بیا همین اصال
– 

باور کن گوش نمیکردم بوی آش رشته من و کشید این جا حاال 

 –زود باش دیگه حاضر شو بریم 

ه نه تو دریحانه برای من آش درست کرانگار خونه خاله اشه مامان 
– 

برای من درست کرده باشه روش نشده باشه بگه  دشای تو چه به 

ساغر گفت: نخیر الزم نکرده تو بیای تو خندیدم و سری تکان دادم 

عزیزت یواشکی قرار بزار شام و نهار برید بیرون دلتم  دوستیبرو با 

 –آش میخواد با همون برو بیرون بخور 
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ریحانه منم دعوتم  "اصالونه تو نیست  وگرنه چکار میکردی خوبه خ 

مگه نه لبخندی زدم و گفتم: بله دعوتی مامانم گفت بهت بگم 

بیای گویا هوس کوفته کرده بودی دستاش و کوبید به هم  "حتما

 –و گفت: آخ جون کوفته گذاشته سرم و بعالمت مثبت تکان دادم 

ساغر زود حاضر شی دیر کنی ما میریم بیا بریم تو حیاط ریحانه تا 

به ساغر نگاه کردم گفت: برو االن زود میام این بچه ننه آماده شه 

با سیاوش تو آالچیق نشستیم گفتم: دوست داری زنگ بزن  

نامزدتم بیاد خندید و گفت: چرا شایعه میسازی دختر من کجا 

 –نامزد دارم 

فرقی میکنه سری تکان داد و گفت: هیچ خبری حاال دوستت چه 

نیست من برای این که ساغر دست از حساسیتهای بی موردش 

برداره این و گفتم از بعد از جدا شدنم دیگه حال و حوصله زنا رو 

 –ندارم 

اهرت میخوای همیشه مجرد بمونی  که چی بخاطر خوآخرش 

عتماد ندارم لبخندی زد و گفت: این  وترجیح میدم دیگه به کسی ا

 –نکنه هنوز بهش عالقه داری -چشمم ترسیده  
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 –زن سابقت و میگم -به کی؟  

نه بابا  عالقه کدومه هرچی زمان بیشتری میگذره بیشتر به این 

ر نبودیم همون نتیجه میرسم که من و اون هیچ جوری با هم جو

بهتر که از هم جدا شدیم البته چند وقتی میشه که بهم زنگ میزنه 

 –من جوابش و نمیدم ولی 

 –خوب چرا جوابش و نمیدی -چی چرا ؟ -چرا  ؟

 –منم مثل تو 

یعنی خانم تو هم مجدد ازدواج کرده خندید و گفت: آره نزاشت 

مهر شناسنامه اش خشک شه  همین که عده اش تموم شد ازدواج 

یاد من افتاده تازه خانم پشیمون شده کرد حاال هم دوباره جدا شده 

از این حرفها  "مونی میکنه آخ ساغر داره میاد لطفاو ابراز پشی

 –چیزی بهش نگو نمیخوام چیزی بدونه 

اون روز مادرم کلی با ساغر حرف زد و خیالت راحت حرفی نمیزنم 

بره صبح سیاوش و ساغر  تونست راضیش کنه به دیدن مادرش

مادر  اومدن دنبال من و با هم به آسایشگاهی که مادرش بود رفتیم 

شکسته تر از سنش نشون میداد ساغر اشت خیلی دخیلی مهربونی 
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خیلی سرد برخورد کرد ولی من حسابی باهاش گرم گرفتم کلی  

من و سیاوش که  ساغر درسکوت به یباهاشون گفتم و خندیدم ول

بلند بلند میخندیدیم نگاه میکرد برای یه لحظه صدای جیغی باعث 

ر ساغر دستم و گرفت و گفت: دما از جا بلند شدم "وحشتم شد فورا

اد و گفت: دنترس  دخترم چیزی نیست نگاهش کردم سری تکان 

این جا دیگه همه به این سروصداها عادت کردند  سیاوش 

 –گفت:چشه که اینطوری جیغ میکشه 

نش همینطوریه آروم نمیگیره دکسی نمیدونه دو هفته است آور

انعم شد نگاهش کردم بطرف در رفتم که سیاوش با خواندن اسمم م

تنها چیزی که اون گفت: کجا داری میری؟  خودمم نمیدونستم 

با او تماس گرفتم  "لحظه آرومم میکرد زنگ زدن به رستگار بود فورا
– 

اونا هم خوبن -........-ممنونم شما خوبی -......-سالم خانم رستگار 

- "واقعا-......-باربد؟خدارو شکر چه خبر از -......-شما چکار میکنی

-وقتی هنوز کاری نکره دیگه چه پولی-..........-خوب نتیجه -...........

چه عرض کنم درهر صورت کاش حداقل مادرش میرفت -..........

 "چشم حتما-........-بله این خیلی بهتره -..........-بهش سر میزد 
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به گهدار .خدان-.........-م برسونید المیام به آقای رضایی هم س 

نگاهی انداختم و گفتم: رش که بهم چشم دوخته بوند دسیاوش و ما

اشت  سری دجب بود ساغر گفت: ریحانه از باربد خبرببخشید وا

تکان دادم و گفتم: دوماهه رفته آلمان  اما انگار گفتن نتیجه نداره 

 –خوب نمیشه 

اهر خو- باربد کیه ریحانه ؟ به سیاوش که این و پرسید نگاه کردم 

 –زاده خانم رستگار 

صورت گرگرفته اش را از نظر افتادی  چی شد یدفعه یاد اون

گذراندم و گفتم: آخه حالش خوب نیست وقتایی که چیزی اذیتش 

میکنه همینطوری جیغ میکشه و هیچ کس نمیتونه آرومش کنه 

ساغر خندید و گفت: البته به جز ریحانه خانم فقط اینه که آرومش 

 –برویی باال انداخت و گفت:خبریه میکنه سیاوش ا

گفتم: بسه ساغر معلومه  "ساغر به جای من گفت: چه جورم فورا

چی داری میگی آقا سیاوش من یه مدت از باربد پرستاری میکردم 

ای جیغ دش بردش  همین دوباره صدتا این که زنش اومد  و با خو

 –سیاوش گفت: این هرروز اینطوری جیغ و داد میکنه شد  دبلن
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آره مادرجان  به زور آرام بخش آرومش میکنند نه چیزی میخوره  

زدیک بشه هرکی طرفش میره میگیره میزنه نه میزاره کسی بهش ن

سیاوش بلند شد و گفت: بیخود کردن یه آدم روانی و قبول کردند 

تو همچین جایی فکر بقیه رو نکردند  دروباز کرد از اتاق بره که 

 –صداش کردم 

مشکلی داره  که  "حتما-چرا؟-کارش نداشته باشنرو کاری به 

ش آروم میشه  سرتاپام و داینطوری میکنه چند وقت که بگذره خو

صداتم از نظر گذراند و گفت: تو یدفعه چت شد چرا رنگت پریده 

خندید و  ین دوختم و کفتم: چیزی نیست میلرزه  نگاهم و به زم

و گفت: نخیر گفت: چیه خانم شجاع نکنه ترسیدی ساغرم خندید 

ه سیاوش گفت:بسه دیگه ساغر مجنونشون افتاد خانم شجاع یاد

چی داری میگی اینقدر این جمله رو عصبی گفت که خنده از لب 

ساغر محو شد  بطرف مادرش رفت و گفت:  مادیگه میریم مادرجان 

ساغر من و ساغر نگاهی به هم انداختیم  زنم میدوباره میام بهت سر 

ی چش شد شانه ای باال انداختم  سیاوش از اشاره کرد که یعن

مادرش خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت من و ساغر هم بعد از 

خداحافظی به  او پیوستیم  نگاهی به اطراف انداختم دیگه صدایی 
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سیاوش با سرعت زیادی ماشین و میروند مادوتا رو مقابل نمی اومد  

ا همون سرعت دور شد متعجب به به کرد و بدون حرفی دخونه پیا

هم نگاه کردیم ساغر گفت:این چه مرگش بود چرا اینطوری کرد 

 –حاال چکار کنیم  خندیدم و گفتم: برادرتوِ از من میپرسی 

 –حالش و داری بریم سینما 

 –آره ولی باید با آژانس بریم 

تا بعدازظهر خبری من خسته شدم تووای نه پس بمونه فردا بیا بریم 

ماهم تو خونه سرمون و گرم کردیم شش و نیم از  دسیاوش نبواز 

خونه بیرون زدم به سرکوچه که رسیدم  سیاوش مقابل پام ترمز 

 –کرد 

 – دسالم خسته نباشی هنوز عصبی بو

 –سالم بشین 

م میرم خیره نگاهم کرد و گفت: بشین ریحانه  به ناچار دممنون خو

ه درسکوت گذشت ماشین و بحرکت درآورد  کمی کسوار شدم 

 –نمیخوای چیزی بگی گفت:
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اخت و گفت:چرا به من نگفتی دچی باید بگم  نگاه گذرایی بهم ان 

به کس دیگه ای عالقه داری خندیدم با ناراحتی بهم چشم دوخت 

ببخشید ناراحت نشو ولی باور -و گفت: کجای حرفم خنده دار بود

 –کن این وسط موضوعی نیست که بخوام بگم 

وختم و گفتم: دبه روبه رو چشم -اری نه ؟دکسی عالقه ن یعنی تو به

متعجب به او چشم دوختم گفت:  حصارچرا دارم  ماشین و زد 

طرف همین باربدِ دیگه آره  لبخندی زدم و گفتم: آره همین باربد 

شم بااونی که تو فکر میکنی دولی باربد زن داره این جا هم نیست بع

خیلی فرق داره اخمی کرد و گفت: یعنی چی که بااونی که من فکر 

 –اره دمیکنم فرق 

 –بیماره نه یه بیمار معمولی  باربد 

دلیل  دخودمم نمیدونم شای-این چه ربطی به احساس تو داره  

قه الحسی که به اون دارم همین بیماریش باشه  ولی من بهش ع

 –و چون پرسیدی بهت گفتم این  ارم د

 –عکسش و بده ببینم 
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و گفت: یعنی چی که کدوم  دکدوم عکسش؟ صداش و کمی باال بر 

 –عکسش و همونی که ساغر گفت همیشه همراهت داری 

من دوتا عکس از باربد دارم یکی همینی که همراهمه یکی هم از 

 –اری بینی دوضعیت االنش حاال تو کدوم و دوست 

عکس و از تو کیفم درآوردم نگاهی به عکس   همینی که همراهته 

و بعد به من انداخت و گفت: سلیقه خوبی هم داری کالفه نگاه از 

این او گرفتم و گفتم: روزی که من باربد و دیدم این شکلی نبود 

وقتیه که تصادف نکرده بود اون االن نه میبینه نه میشنوه نه  لما

ادم و گفتم: دبهم چشم دوخت سری تکان  میتونه راه بره متحیر

 من عاشق اون آدم شدم نه اینی که تو االن تو عکس میبینی  حاال

میشه بگی چرا خواستی عکسش و ببینی  نگاه دیگه ای به عکس 

می داخت و گفت: همینطوری کنجکاو شدم ببینم تو از چه جور آدان

باور کردم خوشت اومده تو دلم گفتم آره جون بابات تو گفتی منم 

اری من برم دعکس و ازش گرفتم و گفتم:خب اگه دیگه سئوالی ن

فت:خودم میرسونمت  طول راه مدام از گ ی زد وددیرم شه لبخن

وضعیت باربد و خانواده اش سئوال میپرسید وقتی به خونه رسیدیم 

 –دیگه تو چهره اش خبری از آشفتگی چند دقیقه پیش نبود 
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 –بیا بریم تو  

 –درم گفته برم دفترش کارم داره سالم برسون برم پممنون 

وارد خونه که سالمت باشی ممنون که من و رسوندی خداحافظ.

شدم چیزی و که میدیم باورم نمیشد با تشر گفتم: تو این جا چکار 

 –میکنی مادرم اومد جلو گفت: آروم باش ریحانه مهمونه 

ش از جا بلند شد و گفت: خواهغلط کرده زود شرت و کم کن 

میکنم ریحانه بزار حرفم و بزنم اگه موافق نبودی هرکار بگی میکنم 
– 

م من از تو بیزارم دیگه هم نمیخوا داد زدم بیرون چند بار بهت بگم

مادرم  محسن به مادرم چشم دوخت نه ببینمت نه صدات و بشنوم 

گفت: بهت که گفتم ببین آقا محسن بهتره دیگه تمومش کنی 

قه الدختر من حاضر نیست با تو ازدواج کنه اون به کس دیگه ای ع

تم دخو دیادای نکرده مشکلی پیش بم نمیخواد خلبرو د "اره لطفاد

رفته   ده سری پیش پادرمیونی من نبودمیدونی ازت شکایت کر

به حرف من گوش نمیکنه بیا برو بزار بودی دادسرا این بار دیگه 

بازم برمیگردم من  یمیرم ولزندگیش و کنه سری تکان داد و گفت:
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تا راضیش نکنم دست برنمیدارم  بطرف در رفت گفتم: به نفعته  

دیگه پشت سرتم نگاه نکنی وگرنه برات گرون تموم میشه  حاال 

رم گفت: چرا اینطوری ددرو پشت سرش کوبید ماگمشو بیرون 

م به اتاقم رفتم چند دبرخورد کردی بدون این که جوابی به او ب

 –دقیقه ای نگدشته بود که اومد تو اتاق و کنارم نشست 

حاال چرا قمبرک زدی نگاهش کردم و گفتم:دلم گرفته لبخندی زد 

 –اشکام جاری شد ت هوای مجنون و کرده لو گفت: چیه د

 –امروز با ساغر و سیاوش رفته بودم آسایشگاه -چت شد  دختر  

 –پس ساغر اومد 

 –کرد  درش برخوردآره اومد ولی خیلی سرد با ما

 –حاال این موضوع باعث شده تو ناراحت بشی 

نه امروز یکی اونجا شروع به جیغ زدن کرد بد اعصابم و بهم ریخت 
– 

 –برای چی جیغ میزد 
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ندیدمش فقط صداش و شنیدم درست مثل  "نمیدونم من اصال 

جیغ های باربد بود صداش پردرد بود با تمام وجودش ضجه میزد 

منم زنگ زدم به خانم رستگار گفت دکترا گفتن امیدی به بهبودی 

 –باربد نیست 

 –یعنی برگشتن 

اره برای مداوای باربد دنه هنوز همونجا هستند زنش گفته پول الزم 

ه که اونجا پول بیشتری طلب دا یه کلینیک دیگه بستریش کرگوی

رشم داره کارهاش و انجام میده تا هم بره به پسرش سر ده مادکر

مادرم سری تکان بره لغی که عروسش گفته رو براش بزنه هم مبب

داد و گفت:پس چی شد مگه نگفته بود بعد از بررسی مدارکش 

 –گفتن احتمال این که خوب بشه هست 

حاال مادرش که بره همه چیز مشخص ه همین شک کردم بمنم 

اره دمیشه  خانم رستگار میگفت خواهرش گفته ببینم نتیجه ای ن

 –برمیگردونمش ایران 

کار خوبی میکنه باز این جا جلوی چشم خودش باشه بهتره  بلند 

 –ه کن دشو  دیگه مادر جان االن پدرت میرسه بیا سفره رو آما
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چند دقیقه ای به عکس باربد چشم دوختم  نم میام باشه شما برو م 

بعد به آشپزخونه رفتم اونشبم تا صبح خوابم نبرد صبح کسل به 

برعکس دیروز حسابی  سیاوش تو اتاق ساغر بودخونه ساغر رفتم 

سرحال بود نیم ساعتی با ما گفت و خندید و بعد رفت ساغر 

 –فاصله بعد از رفتن او گفت:چته ریحانه چرا  اینقدر تو فکری الب

 –چیزی نیست ساغر میای بریم آسایشگاه پیش مادرت 

 –چیزی شده ریحانه اتفاقی برای مادرم افتاده 

 –نه چیزی نشده 

درست باهاش  "آخه دیروز اصال-پس چی چرا یدفعه این و گفتی ؟

دقیق نگاهم کرد و گفت:  برخورد نکردی میگم بریم از دلش دربیار 

 –مطمئنی دلیلش همینه 

حوصله اونجا رو ندارم میرم اعصابم میریزه بهم دلم نمیخواد -آره  

 –تو اون وضع ببینمش 

آهان چون دلت نمیخواد تو اون وضع ببینیش باهاش اونطوری 

 –ه ای دبرخورد میکنی چه دیلیل قانع کنن
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ی هستی سرم و بین ریحانه تو امروز چت شده چرا اینقدر عصبان 

اعصاب برام نزاشته  "دستم گرفتم و گفتم: ببشخید این پسره اصال
– 

 –دوباره مزاحمت شده - محسن -وم پسره ؟دک

و  سرراهم و گرفته بود ا بود اون هیچ االن دیشب رفتم خونه اونج

بیخود کرد به دائیت خبر -نمیزاشت بیام آخرم کلی تهدیدم کرد

 –ادی د

اگه سری پیش هنوز نه  ولی امروز باید برم بینمش اینطوری نمیشه 

رفتم   همونجا همه چیز تموم شده بود دمادرم دخالت نکرده بو

حالم و  کنار پنجره و اون و باز کردم موج هوای سردم نتونست 

 –آروم و قرار نداشتم  "سرجاش بیاره اصال

 –ریحانه 

 –بله 

 –یه چیز دیگه هم هست درسته 

 –چیزی نیست فقط دلم گرفته  نه
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فکرت پیش باربدِ آره  رفتم کنارش نشستم و گفتم: از دیروز که  

یه لحظه هم از فکر باربد بیرون  اون صدا رو شنیدم بد ریختم بهم 

 –نمیام 

داختم ری آسایشگاه سرم وانبا میخواستی دریحانه بخاطر اون ص

پائین گفت: داری با خودت چکار میکنی دلت و با یه صدا خوش 

اشکام و پاک کردم و گفتم:  کردی  اونم اون  صدای وحشتناک 

م نیست نمیدونم چرا اینطوری شدم دچکار کنم ساغر دست خو

م اما نه تنها فراموش دبعد از این همه مدت باید فراموشش میکر

با عکس باربد به خواب میرم  وابسته ترم شدم شبا نکردم بلکه 

همین که پام به اتاقم میرسه تمام دنیام میشه باربد جز اون به هیچ 

دستم وگرفت و گفت: اگه فکر میکنی با  چیزی نمیتونم فکر کنم 

 –میای  "رفتن اونجا بهتر میشی بریم  نگاهش کردم و گفتم: واقعا

د تو اتاق چهل دقیقه بع آره چرا که نه صبر کن االن حاضر میشم 

مادر ساغر بودیم از دیدنمون حسابی خوشحال شد ساغر هم 

همین که نشستم صدای  برعکس دیروز خیلی بهتر برخورد کرد

 –همون فریاد باعث شد نشسته بلندشم بایستم 
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باز شروع شد نترس مادرجان بشین   کیفم و رو تخت گذاشتم و  

اخت و گفت: دبه ساغر نگاه کردم  نگاهی به مادرش بعد به من ان

 –میخوای برو ببین تا خیالت راحت شه 

نه مادر یه وقت نری اون دیونه است کسی جرأت نمیکنه بهش 

نزدیک شه میگیره میزنت اونوقت خدای نکرده یه بالیی سرت میاد 

ساغر  معلوم نیست این دختر بدبخت و برای چی آوردن این جا 

 – ؟خترهدگفت: 

کسی صورتش و ندیده یه چیزی انداختن رو سرش میگن آره البته 

بت خدمه این جا رغخیلی زشته شنیدم  مثل اونایه که سوختن 

نمیکنن طرفش برن  چه برسه به بقیه خانواده خودشم از وقتی 

گذاشتنش سر بهش نزدن  دستی رو پیشانیم کشیدم و گفتم: من 

رباز دو باز کنم در قبل از این که بتونممیرم بیرون یکم هوا بخورم 

اشتم  سرتاپام و نگاهی دشد از دیدن سیاوش قدمی به عقب بر

اتفاقی افتاده این و گفت و وارد  اخت و گفت: اینجا چکار میکنی دان

اتاق شد بعد از حال احوال با مادرش گفت: چی شده این جا چکار 

یم به مامان سر بزنیم سیاوش دمیکنید ساغر گفت: ایرای داره اوم

 ی دی اومدزد و گفت: نه خانم چه ایرادی خیلی خوب کر یدلبخن



 
 

182 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

ای جیغ دصهرچند میدونم اومدنت کار ریحانه است اینطور نیست  

دیگه ای باعث شد ساغر نتونه جواب بده صداهای جیغ و داد 

هرلحظه بلند تر میشد دیگه نتونستم طاقت بیارم و از اتاق بیرون 

دوتا از خدمه مرد با زدم سیاوش و ساغر هم پشت سرم دویدن 

رفتند خواستم برم عجله بطرف اتاقی که  جلوی درش شلوغ بود می

یونه است تارها مانعم شد و گفت: کجا خانم  دسجلو که یکی از پر

به ای چند ضربرو کنار  اون دوتا خدمه   میزنه یه بالیی سرت میاره

اد برپیکر نحیف او وارد کردند صدای ناله اش دلم و به درد آورد د

شماها برای  ش پرستاره نگاهم کرد و گفت:زدم به چه حقی میزندی

جونی که رو ویلچر به جسد بی  بینم ید بچی این جا ایستادید بر

روم کردن او فقط جیغ میکشید و اون خدمه برای آبود نگاه کردم 

ساغر دستم و کشید و گفت: بیا ریحانه  چند ضربه دیگه به او زدند 

اره گفتم: بزارید من باهاش حرف روبه پرستدستش و کنار زدم و 

بتونم آرومش کنم با تشر نگاهم کرد و گفت: از جونت  دبزنم شای

میتونن آرومش کنن اشکام سیر شدی اینایی که کارشون اینه ن

دختر جان - جاری شد گفتم: خواهش میکنم بزار امتهان کنم 

م نستا چیزیش نمیشه ماهیدونم دلت میسوزه برو این جا وایم
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دشمنش نیستم باید آرومش کنیم وگرنه یه بالیی سر خودش میاره   

 -ق کنند آروم میشه برو عزیزم برو االن که مسکنش و بهش تزری

جیغ های پی درچی او روح و روانم و یه حسی مانع رفتنم میشد 

بهم ریخته بود وقتی یکی از خدمه ضربه محکمی برپشت او وارد 

م  خودم و به داخل اتاق انداختم از کرد  دیگه نتونستم طاقت بیار

 –لباس مرده گرفتم و به عقب کشیدم و داد زدم 

اونم داد زد به تو چه ربطی داره برو بیرون احمق برای چی میزنیش 

کی گذاشته این بیاد تو اتاق برو بیرون  دختره که رو ویلچر بود 

همچنان جیغ میکشید  از گوشه پتویی که روش انداخته بودن 

  که پرستاره من و به عقب کشید و داد زد بیا برو بیرون  گرفتم

ش تو دستم بود کشیده شد و وقتی من و کشید پتویی که گوشه ا

از رو سر  دختره افتاد از چیزی که دیدم جیغ بلندی کشیدم و 

پرستاره از بازوم گرفت و گفت: بهت که  دوزانو رو زمین نشستم 

هق هق گریه ام به هوا گفتم نباید بری پیش اون گوش نکردی 

بلند شد دست اون و کنار زدم  خواستم بطرف او برم که مانعم شد 

محکم از بازوهام گرفت و گفت:میخوای چکار کنی بابا این مگه با 

شماها نیست بیاید از این جا ببریدش عجب گیری کردیم سیاوش 
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اومد جلو گفت: ریحانه تو چت شده این کارا چیه میکنی بیا بریم  

به پرستاره نگاه کردم و گفتم: خدا به دادتون برسه هیچ ون بیر

میدونید با کی دارید این کارو میکند جلو رفتم و گفتم: برید کنار  

تون شکایت میکنم وای به حالتون دستتون بهش بخوره بخدا از

از گوشه لباس مرده گرفتم تخته کنند برید کنارمیدم دراین جا رو

جلوی ویلچر نشستم زمین  کثافت  کشیدم و گفتم: گم شو بیرون

 –وختم ده او که از قبل ضعیف تر شده بود چشم بو 

اش مچاله شده بود  شانهروکه همچنان جیغ میکشید دستاش و  

یعنی گریه مجالی برای تو دست گرفتم وهیچی نمیتونستم بگم 

تو مگه  گفتم: تو این جا چکار میکنیبه سختی  صحبت نمیداد 

پرستاره خواست دستم و بگیره دستش و  نباید االن آلمان باشی 

بلند شو دختر جان باید -کنار زدم و گفتم: دستت و به من نزن  

رده شماها این کارو بکنید بده من کزم نال-تزریش و انجام بدیم 

 –یدم مخودم تزریقش و انجام 

ب نم جوامشکلی براش پیش بیاد نمیتو برای ما مسئولیت داره 

دش نگران دیبدیم داد زدم چطور وقتی اونطور ظالمانه میز
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حق با تو بیا برو بزار به -ن نبودید حاال نگران شدید  ئولیتتومس 

 –کارمون برسیم 

 –کنم منم میخوام کار شما رو راحت 

داره  خانواده اش بفهمن شر به پا نمیشه بیا برو برای ما مسئولیت 

 "میکنن خنده تمسخر آمیزی کردم و گفتم: کدوم خانواده اصال

 –کسی خبر نداره این بدبخت اینجاست 

 –منظورت چیه خانواده اش خودشون آوردن این جا گذاشتنش 

ن این بدبخت تو آلمان تحت خیر خانم  خانواده اش فکر میکنن اال

 –یشگاه اونم تو این وضع معالجه است نه تو این آسا

 –مگه تو این و میشناسی 

آره خوبم میشناسمش پرستارش بودم حاال دراون اتاق لعنتی و 

 –ببند و تنهامون بزار 

این آدم از شماها بی برو - خطر داره  ممکنه بالیی سرت بیاره 

پس با مسئولیت خودت اتفاقی برات بیافته  ما جواب گو -آزارتره 

 –نیستیم 
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اینا رو هم از این جا ببر به اون دوتا خدمه  ا مسئولیت خودم باشه ب 

جلو گفت: ریحانه این کیه تو از کجا  دمرد اشاره کردم سیاوش اوم

ختم و گفتم: این باربدِ شناسیش چشمان اشک بارم و به او دومی

همونی که راجع بهش سئوال میکردی با حیرت به او بعد به من 

س که ......حرفش و بریدم و گفتم: اما اون عکچشم دوخت و گفت: 

بهت که گفتم خیلی با اون عکس فرق داره به باربد نگاه کردم 

همچنان ناله میکرد دوباره دستش و صورت او هم خیس اشک بود 

باربد منم ریحانه  آروم باش  -گرفتم دستم و با ضرب کنار زد  

دیگه کسی اذیتت نمیکنه دیگه آروم بگیر ولی او خواهش میکنم 

همچنان  ناله میکرد  صندلی و بحرکت درآوردم  خواستم  از رو 

ام زد سیاوش اومد جلو گفت:  شانهصندلی بلندش کنم ضربه ای تو 

بیا کنار ریحانه یه بالیی سرت میاره  نگاهش کردم و گفتم: خواهش 

.داد زدم برو بیرون میخوام تنها ریحانه  .....اما -میکنم تنهام بزار  

ساغر دست برادرش و گرفت و گفت:بیا کاریش نداشته باش باشم 

ریحانه ما میریم پیش مادرم کارت تموم شد بیا اون جا  سرم  

بعد از رفتن آنها جلوی پای باربد نشستم م دبعالمت مثبت تکان دا

و گفتم: باربد منم ریحانه من و نمیشناسی  دستش و که سعی 
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اش مخفی کنه تو دست گرفتم و فشاری دادم   شانهمیکرد تو  

بلند  خواهش میکنم آروم باش دیگه نمیزارم کسی اذیتت کنه 

شدم و از شانه هاش گرفتم چند مرتبه با ضربه ای که بهم زد باعث 

وباره شانه هاش و گرفتم دشد چند قدمی ازش فاصله بگیرم اما 

د گفتم آروم باش نمیخوام اذیتت این بار محکم تر از قبل گفتم: بارب

حاال میخوام بخوابونمت رو تخت باشه  تقالی بیخودم نکن  کنم

چون من کارخودم ومیکنم به هرسختی بود اون و روتخت نشاندم 

بخوابونمش  درهمان حال رهاش کردم اما هرکاری کردم نتونستم 

سری تکان دادم   دو بطرف مسکن هاش رفتم یه خواب آور قوی بو

این آرام  افتم: میبینی اینقدر جیغ و داد راه انداختی که همش بو گ

روم بگیری دیگه جیغ و داد بخش ها خوابت میکنن اگه قول بدی آ

نکنی گریه هم نکنی این آرام بخش و بهت نمیزنم حاال چکار 

کنارش  روم میگیری یا آمیکنی میخوای همینطوری ادامه بدی 

نشستم چند دقیقه ای طول کشید تا آروم شد  اطراف و نگاهی 

هاش قرار دم دوطرف شانه وتا حوله پیدا کردانداختم و بلند شدم 

دادم  و نشستم دستش و نوازشی کردم   و گفتم: انگار خدا خیلی 

بطرف در اتاق که باز شد دوستم داره آرزوم چه زود برآورده شد 



 
 

188 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

رستاره بود  گفت: خوابش برد لبخندی زدم نگاهی انداختم همون پ 

 –اره دو گفتم: نه بی

 –چکار کردی آروم شد 

به باربد نگاه کردم و گفتم: آقا باربد پسر خیلی خوبیه قول داده 

ه نه باربد خان  به پرستاره نگاه کردم و دیگه سروصدا نکنه مگ

 –گفتم: یه چیزی بیارید بهش بدم 

 –چی  "مثال

 –ت ناهارش گذشته سوپی چیزی  از ساع

وباره به باربد نگاه کردم ده مونده دهیچی نمیخوره  به زور سرم زن

بعد  ن میارم الباشه ا-و گفتم: شما بیارید من بهش بدم میخوره  

اشتم  دست و صورت دشدم ظرفی آب گرم بر داز رفتن او منم بلن

وقتی ظرف و گوشه ای میگذاشتم متوجه باربد و تمیز کردم  

سیاوش که کنار در ایستاده بود و نگاهم میکرد شدم لبخندی زدم 

و گفتم: چرا اون جا بیا تو کاری به کارت نداره بی آزاره  اومد داخل 

و به باربد چشم دوخت ظرف سوپ و از دست پرستار گرفتم و کنار 

با آرامش غذای سیاوش و پرستار هردو به من که  باربد نشستم 
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بارید و میدادم خیره شده بودند باربد تمام غذاش و خورد دور لبش  

ی زد و دو تمیز کردم  به اون دونفر چشم دوختم پرستاره لبخن

ده  تو این چند روز نزاشته گفت: معلومه حسابی به تو عادت کر

لب به هیچی هم نزده بود تا حاال کجا  کسی بهش نزدیک بشه

 –نیومدی بهش سر بزنی بودی چرا زودتر 

دیروز  آلمانمن نمیدونستم این جاست ما همه فکر میکردیم رفته 

هاش و شنیدم شک کردم که باید  که این جا بودم صدای جیغ

همین امروز دوباره اومدم یه حسی من و کشید  ش باشه بخاطرخود

اها  خب خوشحالم که احساسم بهم دروغ نگفت دبطرف این ص

بودی نگاه از باربد گرفتم و گفتم:  شفقط پرستارپرستاره گفت: تو 

 –آره چطور 

به سیاوش نگاه کرد و گفت: ایشون که همسرتون نیست لبخندی 

آخه نوع رفتارت با این نمیخوره - حرفتون و بزنید زدم و گفتم: نه 

دوباره به باربد چشم دوختم  درحد یه بیمار و پرستار باشه 

 –باور نمیکردن  "فتم حتمانمیدونستم چی باید بگم اگه میگ
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احساسی بینتون بوده به پرستار که این و گفت نگاه کردم  "قبال 

لبخندی زدم و گفتم: بینمون نه ولی من بهش عالقه دارم سری 

ولی اینطور که معلومه این احساس دوطرفه است  تکان داد و گفت:

غیر این بود اینطوری آروم کنارت نشسته بود تواین چند روز به 

ولی با  کسی که خواسته بهش نزدیک شه یه جوری آسیب زدههر

تو اینطور نبوده به ما گفتن تو تصادف به این روز افتاده راست گفتن 

 –یا مشکل دیگه ای داره 

تو یه تصادف به این شکل و شمایل دراومد هم فلج نه راست گفتن 

 –شد هم بینایی هم شنوایش و از دست داد 

 –ی نمیبینه یا نمیشنوه چی میگی  تو مطمئنی چیز

 –بله 

 –پس چطور تورو شناخت 

شاید ازروبوی عطرم شناخته باشه  شایدم من و با خودمم نمیدونم 

مهم نیست بگذریم این مسکن  کس دیگه ای اشتباه گرفته باشه 

 –هارو کی براش تجویز کرده 
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 –متخصص وقتی هیج جوری آروم نمیشد چاره ای جز اینا نبود  

 –دیگه از این خواب آورها بهش تزریق نکنید 

 –اگه دوباره اونطوری بشه چی 

نگران نباشید دیگه نمیشه امروز با خانواده اش صحبت میکنم تا 

به ساغر که ضربه  هرچه زودتر برای بردنش از این جا اقدام کنند 

کیف من تو دستش ای به درزد نگاه کردم و گفتم: بیا تو ساغر جان 

کیف و گرفتم جلو گفت: چند مرتبه گوشیت زنگ خورد بود اومد 

محسن بود گوشی و خاموش و تشکر کردم نگاهی به شماره انداختم 

کردم و تو کیفم گذاشتم ساغر پشت برادرش ایستاده بود زل زده 

 –بود به باربد 

چیه ساغر خانم ترسیدی نگاهم کرد و گفت: نه داشتم فکر میکردم 

باورم نگاهی به باربد انداخت و گفت:-ی ؟لبخندی زدم و گفتم: به چ

نمیشه این آدم یه روز اون قیافه رو داشته چه بالیی سرش آوردن 

مادرش میگفت اول اینطوری -از اون شکل قیافه به این وضع افتاده  

 –نبود از بعد از این که زنش ترکش کرده اینطوری شده 

 –عکسش همراهته 
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آره همیشه همراهمه چطور میخوای اون موقعش و باحاالش  

مقایسه کنی وقتی چیزی نگفت لبخندی زدم و عکس و ازتو کیفم 

ه کرد و بعد به باربد چشم دوخت ساغر عکس و با دقت نگادرآوردم 

رستار گفت:میشه منم ببینم ساغر عکس به او داد او با حیرت چند پ

و گفت: باورم نمیشه یعنی  بار به عکس بعد به باربد چشم دوخت

سرم و بعالمت مثبت تکان دادم خواستم بلند این شکلی بوده  "قبال

شم که یدفعه باربد با کاری که کرد غافلگیر شدم دستم و محکم 

 –چسبید  جوری که بطرفش کشیده شدم 

ه؟ او هرلحظه فشار بیشتری به دستم وارد میکرد چیه باربد چی شد

پیچید  سیاوش از جا بلند شد خواست جوری که درد تو دستم می

ه ای به سیاوش زد  باون بگیره که باربد با اون یکی دست ضر

کاریش نداشته باش پرستاره  "متعجب از رفتار باربد گفتم:لطفا

 –گفت: یدفعه چش شد 

دیده  "ساغر گفت: حتما- یه چیزی ناراحتش کرده  "نمیدونم حتما

بد نگاه کردم و گفتم: آره بلند شدی فکر کرده داری میری به بار

 –باربد برای این ناراحتی دوباره دستم و کشید 
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خواهش میکنم آروم باش من جایی نمیرم پیشت میمونم حاال  

 –دستم و ول کن  ولی این کارو نکرد 

تو که نمیخوای به من آسیبی بزنی میخوای, دستم درد گرفته باربد 

چه تم برم ببینم ولش کن قول میدم کنارت بمونم  میخواس "لطفا

دیگه آروم باش پرستار بلند شد و   ه کنیددارویی باید استفا

االن آماده میکنم گفت:یه تزریق داره که تو داروهای خودش بوده 
– 

ممنون سیاوش گفت: ریحانه ازش فاصله بگیر یه بالیی سرت میاره 

 –لبخندی زدم و گفتم: باربد با کسی کاری نداره 

ریحانه بیا برو بزار اینا کارشون و کنند با این حرف باربد دست من 

 –چسبید و دودستی 

تمومش کن نمیبینی چه وضعی داره   "روبه سیاوش گفتم: لطفا

بزار  "باربد آروم باش من جایی نمیرم همین جا میمونم حاال لطفا

ونی این و نزنی درد دست و پات شروع دمسکنت و تزریق کنم می

ساغر بلند شد و گفت: ما  ال آروم بگیر بزار کارم و بکنم  میشه حا

سری تکان ترسیده  به سیاوش چشم دوختم  "میریم بیرون حتما
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الزمه با پدرو مادرتو من صحبتی داشته باشم  داد و گفت:انگار 

وی برادرش کشید و گفت: غر از بازساعصبی گفتم: برو بیرون 

وتا به پرستار درفتن اون  از داشته باش بیا بیرون  بعدکاریشون ن

 –د همون جا شما هم تشریف ببرید ینگاه کردم و گفتم: بزار

دخترجان بزار یکی و صدا کنم االن دستت و میکنه  لبخندی زدم 

 یو گفتم: نگران نباشید چیزی نمیشه بفرمائید  آمپول آماده رو رو

میز گذاشت و از اتاق بیرون رفت  به باربد چشم دوختم و گفتم: 

خیلی خوب دیگه تنها شدیم حاال دستم و ول کن بزار مسکنت و 

.........آقا باربد دستم درد گرفته تو که نمیخوای دست من بهت بزنم 

دستم  "چیزیش بشه اونطوری دیگه مادرم نمیزاره بیام بینمت  فورا

ستش و نوازشی کردم و گفتم: آفرین پسر خوب حاال دو رها کرد 

کنت و بزنم کمکش کردم رو تخت دراز دیگه دراز بکش بزار مس

وباره دروش و کشیدم و کنارش نشستم از زدن آمپولش  دکشید بع

 –دستم و گرفت ولی این بار نه فشار داد نه کشید 

ساعتی میتونم این جا بمونم با این حرف دوباره ه باربد من تا یببین 

 –دستم و فشار داد 
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تازه تورو پیدا کردم  آروم باش من که نگفتم االن میخوام برم من 

من باید برم با مادرت صحبت کنم  مطمئن باش تنهات نمیزارم 

باید کارهای ترخیصت و از این جا انجام بدیم  اگه قرار باشه بست 

بشینم پیش تو نه تو از این جا مرخص میشی  نه من دیگه میتونم 

این جا میمونم ولی من پرستار همون دختریم  "فعال به تو سر بزنم 

که االن تو اتاقت بود درقبالش مسئولیت دارم نمیتونم همین جوری 

اگه قبول کنه خودم میام بزارمش کنار با مادرت صحبت میکنم 

ازت نگهداری کنم تو که دوست داری من بشم پرستارت فشار 

 –آرومی به دستم وارد کرد 

ب پس حاال که تو هم دوست داری باید یه قولی به من بدی  خ

بده تا زمانی که کارهات و انجام میدم از اینجا بیارمت قول باشه 

ازی وقتی من کنارت نبودم به حرف دبیرون جیغ و داد راه نن

پرستارها گوش کنی خوب غذاتم بخوری باشه قول میدی هیچ 

 –عکس العملی از خودش نشون نداد 

ممکنه چند روز کاربردنت طول بکشه ولی قول میدم ببین باربد 

بزنم ولی یه ساعتایی نمیتونم بیام بستگی به این  هرروز بهت سر

دختری داره که این جا بود من از هشت صبح تا شش بعدازظهر 
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پیش اونم ولی بعدش وقتم آزاده میام بهت سر میزنم بازم دارم  

میگم  این دختر مادرش این جا دوتا اتاق اونطرف تر از تو بستریه  

واد این جا بیاد منم میتونم ممکنه بخواد هرروز بهش سر بزنه اگه بخ

ولی تو  داز همون اول صبح بیام پیش تو ولی ممکن هم هست نیا

آقا -..........-نباید سروصدا راه بندازی باشه این قول و بهم میدی 

بهم قول -.........-تو که متوجه حرفهای من میشی درسته باربد 

و میدی کاری که گفتم بکنی فشاری به دستم وارد کرد دستش 

نوازشی کردم و گفتم: آفرین پسر خوب حاال دیگه استراحت کن 

میمونم تا  تپیش "فعالقول میدم خیلی زود از این جا ببرمت 

به خواب رفت همانطور که دستش و نوازش میکردم خوابت ببره 

ه اتاقش و دیق بشه بعد از جا بلند شدم پرصبر کردم تا خوابش عم

ش و ساغر تو اتاق مادرش بودن کشیدم و از اتاق بیرون رفتم سیاو

نم عصبی از جا بلند دسیاوش با دیضربه ای به درزدم و وارد شدم 

فته رت دشد و گفت: چه عجب باالخره تشریف آوردید انگار یا

ساغر گفت: بسه دیگه سیاوش مگه درقبال ساغر مسئولیتی داری 

ه خدا تو چه شرایطی بود گفتم: حق با برادرته ساغر دندیدی بن

سیاوش گفت: خوبه  من معذرت میخوام  دیگه تکرار نمیشه جان
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شه  حاال راه بیافتید برید خونه دیگه هم نمیخوام این طرفا پیداتون 

ره شدم ابرویی باال انداخت و گفت:من همین امروز به سیاوش خی

کیفم و رو دستم انداختم و صحبت میکنم  دوستیبا پدرت دراین 

تو ی یه چیزی و فراموش نکن گفتم: هرکار دلت میخواد بکن ول

اجازه بدی برای من اختیار  اری که به خودتدهیچ نسبتی با من ن

به ساغر نگاه کردم  پس مراقب حرف زدنت باش ,داری کنی خب 

و گفتم: میای سرش و بعالمت مثبت تکان دادهردواز مادرش 

خداحافظی کردیم بدون توجه به سیاوش که از عصبانیت کبود 

ساغر توماشین گفت: ترخدا از سیاوش اق بیرون رفتم شده بود از ات

از قبل جریان  و میدونستم  ناراحت نشی راستش  برای منی که

باربد خیلی بدتر از اونیه درکش سخته چه برسه به اون  وضعیت 

میترسم این جور که اون  که توصیف کرده بودی حیف توِ ریحانه

 "الکردم و گفتم: مثبه تو عادت کرده یه کاری دستت بده نگاهش 

 –چه کاری 

ریحانه  اون تو وضعیتیه که دنبال یکیه که مراقبش باشه کی 

باربد درسته االن تو این وضع بهترازکسی که بهش عالقمند شده 

پسر زیرک و باهوشی بوده با اون  "قبال "گرفتار شده ولی مطمئنا



 
 

198 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

چیزایی که تو ازش گفتی من مطئنم این میخواد تو رو به نحوی  

 –گفتم: متوجه نمیشم ساغر چی میگی پیش خودش نگه داره 

ریحانه دختر مغروری مثل تو که به هیچ کس اهمیت نمیده  و 

حتی به زور جواب سالم کسی و میده چطوری حاال با یکی مثل 

فه گفتم: میشه واضح بگی چی الکباربد اینطوری برخورد میکنه 

یدفعه مادرش آره میشه اگه -میخوای بگی اینقدر حاشیه نری

 یبخاطر شرایط خودش ازت بخواد از باربد نگهداری کنی میخوا

 –چکار کنی 

جه ونخیر انگار مت- لبخندی زدم و گفتم: خب معلومه قبول میکنم 

ون مراقبت کنی اتو که همینطوری نمیتونی از منظور من نمیشی 
– 

 –چرا نمیتونم 

 –نگفتی تاحاال ازهیچ مردی پرستاری نکردی  تومگه

 –آره خب 
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همین دیگه شما که به هم محرم نیستید تو هم مجبوری برای  

ستش و بگیری و ....ای بابا  نگو نفهمیدی درسیدن به اون مدام 

 –خب حاال که چی   -چی میگم 

ریحانه اگه مادرش بخواد صیغه اش بشی  تا بتونی بهش بهتر برسی 

به همچین  "این کارو میخوای بکنی  بهش چشم دوختم اصال

 –چیزی فکر نکرده بودم 

 –چی شد پس چرا ساکت شدی 

 –نمیدونم ساغر به این فکر نکرده بودم 

ما دخترا همه مثل همیم به کسی  "دیگه منم مثل تو کالهمین 

ند میشیم فقط جلوپامون و میبینیم  اینا رو سیاوش که عالقم

داشت بهم میگفت میدونی نظر اون چیه این که تو بخاطر این 

دلسوزی تورودرمیمونی و تن به صیغه شدن هم میدی و اینطوری 

ماشین و جلوی در خونه پارک کردم آینده ات و هم نابود میکنی 

به این کار نمیدم و گفتم:درسته بهش عالقه دارم اما هیچ وقت تن 

 –همین طوری حاضرم ازش مراقبت کنم ولی صیغه شدن محاله 

 –این کارو نمیکنی  "راست میگی ریحانه  واقعا
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درنگ  داگه این احساس دوطرفه بومعلومه که نه مگه دیونه ام  

من اگه تن   نمیکردم ولی میدونم اون من و با زنش اشتباه گرفته

به این کار بدم بزنه یه روز حال باربد خوب بشه از دیدن من  اونم 

به جای زنش میدونی چه حالی بهش دست میده اونطوری ضربه 

ساغر  بدتری میخوره بخاطر خودشم که شده این کارو نمیکنم 

و گفت: من و باش که گفتم عاقلی نگو تو کور شدی  دسری تکان دا

دخترجان اون چی داره که تو  نمیبینی آخهو هیچی و جز باربد 

عاشقش شدی جز پول با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم:چرا این 

حرف و میزنی من طی اون مدتی که ازش مراقبت میکردم حتی 

مبلغی که مادرش داد و نگرفتم  هیچ وقتم به همچین چیزی فکر 

 –ود رای به دست آوردن پول زیاد ببنکردم که اگه اینطور بود راه 

ریحانه ناراحت نشو ولی سخته من به شخصه نمیتونم درک کنم 

- تو از چی باربد خوشت اومده که اینطوری اسیرش شدی ,آخه 

شاید باورت نشه ولی تنها کسیه که وقتی کنارشم ازش آرامش 

میگیرم  احساس امنیت میکنم خودمم میدونم خنده داره ولی این 

اوه اوه برادر ا عوض کنم حس و حاضر نیستم با تمام ثروت دنی

بین چقدرم عصبیه گیرت اومد بیا بریم تو تا یه چیزی بارمون نکرده 
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دست ساغر و گرفتم و آروم بطرف خونه رفتم پشت سرمون وارد  

شد و درو محکم کوبید و گفت: صبر کن ریحانه کارت دارم  ساغر 

نگاهم کرد سیاوش گفت: برو ساغر تا لباست و عوض کنی میاد 

اشاره کرد بشینم  نشستم و به با سیاوش به آالچیق رفتم پیشت 

 –او چشم دوختم 

از دست دست کردنش فهمیدم میخواد راجع به چی حرف بزنه 

بخاطر همین گفتم: ساغر راجع به چیزایی که تو آسایشگاه بهش 

ر دیونه نیستم که تن به اون کار بدم  دگفتی بامن حرف زد من اینق

گفت: اما بنظر من آخر این کارو میکنی فقط اخت و د انالابرویی با

 –ونم چرا دمیخوام ب

تو داری خودت و با یه از چی این پسره خوشت اومده -چی چرا؟

مطلق به اون هست یا نه گول  "معلوم نیست واقعا "عکسی که اصال

یگه اون به اون شرایط برگرده دمیزنی گیرمم اینطور باشه ومحاله 

ی انتظار چی ازش داری  دخوش کر غیر ممکنه تو دلت و به چی

نکنه چیزی بینتون بوده عصبی از جا بلند شدم و گفتم: مراقب 

حرف زدنت باش داد زد پس چی برای چی اونطوری بهش 



 
 

202 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

میرسیدی یا باید چیزی بینتون بوده باشه یا قول و قراری گذاشته  

 –باشید اگه غیر از اینه بگو تا منم بدونم 

ر تو این مورد کنجکاوی میکنی ولی فقط من نمیفهمم تو چرا اینقد

من وقتی باربد و دیدم تو همین برای این که از اشتباه دربیای میگم 

ه و من همش دوضعیت بود این اتفاق چهارسال پیش برای اون افتا

چندماهه که اونو میشناسم روزی که این عکسها رو میدیدم حتی 

اش این و به  نمیدونستم این عکس متعلق به باربدباشه پسرخاله

من گفت  ولی من با چهره قبلش یا االنش هیچ کاری ندارم به 

ساغرم گفتم وقتی کنار باربدم آرامش خاصی دارم  من نه قول و 

 –ای باهاش داشتم  دوستیقراری با باربد داشته و دارم نه 

و اون یه چیز -سری تکان داد و گفت: پس میمونه فقط یه چیز  

درسکوت خیره نگاهم کرد  گفتم: آهان متوجه شدم نکنه -چیه ؟

فکر میکنی بخاطر وضعیت مالیشه که ..........حرفم و برید و گفت: 

 –جزاین چی میتونه باشه 

برای هزینه های ه خدا حتی دنه آقا جان اشتباه میکنی این بن

چیزی نداره که پرداخت کنه پدرناتنیش همه چیز و  خودشم
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کشیده باال من به خودش عالقه دارم نه به پولش که اگه این بود  

آدم برای من زیاد بود توهم بار آخرت باشه که به خودت اجازه 

ندید گرفتم دفعه ی تو مسائل خصوصی من دخالت کنی این بار ددا

این مدت یه جور دیگه بعد جوردیگه ای باهات برخورد میکنم تو 

روت حساب میکردم ولی انگار نه تو هم همچین دسته کمی از 

 –محسن نداری 

کجا هردو به پشت سرمون نگاه  ابه به ریحانه خانم شما کجا این ج

فریبا؟! ...تواین جا چکار کردیم گره ای به ابرو انداختم و گفتم: 

بپرسم تو  این و من باید از تو-ی این جا  دمیکنی برای چی اوم

توی این خونه چکار میکنی سیاوش گفت: شما همدیگر 

ومیشناسید پوزخندی زدم و گفتم: چه جورم دوست به اصطالح 

 –صمیمی من و همسر دوم شوهر سابقم 

ی به دسیاوش گفت: آره فریبا توبا شوهر ریحانه ازدواج کرده بو

سیاوش نگاه کردم و گفتم: تو این و میشناسی سری تکان داد و 

 –گفت:چه جورم معرفی میکنم فریبا همسر سابقم 

 –زن تو بوده  "چی میگی یعنی فریبا واقعا
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بله ریحانه خانم حاال تو بگو این جا چکار میکنی سیاوش به من  

 محلت نداد جوابش و بدم گفت: به تو هیچ ارتباطی نداره خودت

برای چی بلند شدی اومدی این جا مگه بهت  این جا چکار میکنی

ات شه دنگفته بودم حق این که به من زنگ بزنی یا اینطرفا پی

خواستم م و گفتم: من میرم پیش ساغر دبه سیاوش نگاه کراری دن

برم که فریبا از روسریم گرفت کشید و کفت:کجا صبر کن ببینم 

یفت و بکش  وگرنه هرچی اخله کرد و گفت: دست کثدسیاوش م

بدبخت این با نقشه به تو نزدیک شده -دیدی از چشم خودت دیدی

م خشک هیچ احساسی دمیخواسته کارمن و تالفی کنه وگرنه این آ

به تو نداره سیاوش گفت: دیگه اینش به تو ربطی نداره ما خودمون 

 –م شرت و کم کن یمیدونیم چطور با هم کنار بیا

چ عالقه ای به تو نداره چرا نمیخوای باور سیاوش این دختره هی

 –ی زدم و گفتم: تو داری دکنی پوزخن

این مورد فقط به ریحانه  "اره سیاوش گفت: اتفاقادبه تو ربطی ن

مربوط میشه بهتره بار آخری باشه که این طرفا پیدات شد ما 

دسر میخوایم باهم ازدواج کنیم نمیخوام توی مزاحم برامون در

له پدرت امکان نداره با این کار موافقت کنه محا-درست کنی
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پیشنهاد خودشه  ریحانه دختر فوق  "سیاوش خندید و گفت: اتفاقا 

حاال چی العاده ایه با تو و امثال تو هم زمین تاآسمون فرق داره 

 –بزن  میگی بازم حرفی داری

یی الباشه آقا سیاوش بهم میرسیم همینطور تو ریحانه میدونم چه ب

گی و بهم جهنم کرد داون از محسن که کاری کردی زن سرت بیارم

اینم از سیاوش که معلوم نیست چطور جادوش کردی اومده سمتت 

نمیزارم آب خوش از گلوت پائین بره سیاوش داد زد تو غلط میکنی 

تو کی هستی که به خودت اجازه دادی ریحانه رو تهدید کنی برو 

گریون بطرف در رفت   م پرتت نکردم  فریبا با چشمدبیرون تا خو

به سیاوش نگاه کردم دستاش و کرد تو جیبش و سرش و انداخت 

 –پائین و گفت: چرا به من نگفتی فریبا رو میشناسی 

 مگه تو میدونستی من فریبا رو میشناسم که من بدونم زن تو بوده 

 –گی  و بهم جهنم کرده دتو چکار کردی که گفت محسن زن-

اون روزی که تو کله پزی دیدیمش اون و من از بعد از طالقم  تا 

از اون اتفاق جامون و عوض کردیم اون روز  دندیده بودم ما بع
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زش هم کاری به کارش نداشتم چون ا "اتفاقی اون و دیدم اصال 

 –بیزار شده بودم 

 –یعنی االن بیزار نیستی 

ای بابا تو که چندتا سورم زدی به مادر من االن بیشتر از قبل ازش 

 –سری تکان داد و گفت: خوبه  م بیزار

همین که ازش بیزاری  دقیق نگاهش کردم و گفتم: تو -چی خوبه؟

 –آره چطور -خوبی ؟

 –اری فکر کنم تب د نیستی  نه

م خوب باشه آدم عاقل با این چیزایی که ازتو دتو مگه میزاری آ

میبینه دیونه میشه چه برسه به من خندیدم و همانطور که ازش 

خودش  ی عاقل نیستیدتم فهمیدمیگرفتم گفتم: خوبه خوفاصله 

و بهم رسوند و گفت: دستت در نکنه ریحانه خانم دیگه دیونه هم 

 –شدم 

 –نفرمائید آقا بالنسبت دیونه 
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با هم به اتاق ساغر رفتیم ریحانه! بلند خندیدم و وارد خونه شدم  

 –دی دیگه ساغر گفت: سیاوش به کل مطب و تعطیل کر

 –نه چطور 

آخه یا همش این جایی یا تو آسایشگاه بابا تو مگه کارو زندگی 

 –تو چراازدواج نمیکنی بری از دستت راحت شیم  "نداری اصال

ظر جواب بله ام  به سیاوش میخوام ازدواج کنم فقط منت "اتفاقا

 –حاال این دختر خوشبخت کی هست  ,"نگاه کردم و گفتم: واقعا

لبخندی زد و گفت: ای بابا مگه االن نشنیدی به فریبا چی گفتم  

ساغر گفت: چی بهش گفتی سیاوش نگاه از خنده از لبم محو شد 

من گرفت و گفت: بهش گفتم من و ریحانه میخوایم باهم ازدواج 

اختم و گفتم: ببین د انالکنیم  ساغر به من چشم دوخت ابرویی با

گفتم برای این بود که میدونستم آقا سیاوش اگه اون جا چیزی ن

خندید  ن اون و داری اما حاال دیگه فرق میکنهددست بسر کر دقص

و گفت: االنم فرقی نمیکنه میخوام خواهرم وهم دست بسر کنم  

ناراحت گفتم: بهتره برای خواهرت از روش دیگه ای استفاده کنی 

برید حاال اگه ممکنه تشریف باد دچون این راه فقط یه بار جواب 
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نگاهی به ساعت انداخت و گفت: من یسر میرم دفتر  وقت تزریقشه  

اره متعجب دپیش پدرم توهم بعد از این جا برو خونه  پدرت کارت 

 –اره دگفتم: تو از کجا میدونی کارم 

آخه صدبار از صبح تماس گرفته گوشیت و چکار کردی گم که 

 –نکردی 

نگفت چکارم داره م نه این پسره یسره زنگ میزد منم خاموش کرد
– 

 –ورت کنه راجع به گرفتن نمایندگی باهات مشچرا میخواد 

 –؟چه نمایندگی ای 

 –ی خبر نداشتم دیزیتورم بووحصوالت ما خندیدم و گفتم:م

ایراد داره به فکر پرستار خواهرمم ولی از شوخی گذشته اینطوری 

بعد از رفتن او تزریق و انجام براتون بهتره روش فکر کن خداحافظ .

 –دادم و نشستم و گفتم: تو حرفی به برادرت زدی 

 –با چی  دوستیدر

 –همین نمایندگی 
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نه بخدا منم خبر نداشتم ولی حق با سیاوشه اینطوری خیلی زودتر  

 –میگیره  کارتون

آره ولی به شرطی که پدرم موافقت کنه سرمایه من بیافته تو کار 

ته برای هزینه اجاره مغازه  و همون وسائل ش داشدچیزی که خو

اولیه ای که تو مغازه ریخته رفته با این که این مدت سود خوبی 

اشته دنسیبش شده ولی  اونطوری فکر نکنم خیلی جای پیشرفت 

 –باشه 

 –ازی دپدرت چرا مخالف اینه که تو سرمایه ات و تو کار بن

اگه کنی  ببخشید ته باید برای خودت استفاده دمیگه اون مال خو

 –ناراحت نمیشی من یه زنگ به خانم رستگار بزنم 

بزن  با گوشیم شماره خونه رستگار و گرفتم اما جواب  "اصالنه 

 –از چندتا بوق برداشت  دنداد همراهش و گرفتم بع

 –سالم خانم رستگار 

 –سالم عزیزم حالت چطوره 

 –ممنونم شما خوب هستید 



 
 

210 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

 –ما کردی  دمیکنی چه عجب یاخیلی خوبم عزیزم  چکار  

من که همیشه یاد شما هستم ولی این بار زنگ زدنم دلیل دیگه 

 –ای داره 

 –خیرباشه 

 –خیر که هست میخواستم امروز ببینمتون 

 –مشهد ؟! -امروز که نیستم راستش من و مینا االن تو مشهدیم  

آره ریحانه جان مینا چند شبی بود که یسره خواب باربد و میدید 

 –اری دهمین شد که اومدیم این جا  چطور کاری 

 –راستش یه چیزی شده 

 –چی شده  ریحانه نگران شدم 

 –با آقا باربدِ  دوستینگران نشید در

 –باربد؟ اتفاقی براش افتاده 

 –نه نه نگران نباشید 

 –پس چی مادر حرف بزن دیگه 
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 –باید هرچه زوتر برگردید تهران آقا باربد آلمان نیست  

 –یعنی چی که آلمان نیست اگه اون جا نیست پس کجاست 

 –تو تهران یه آسایشگاه 

 –اره تو از کجا میدونی دامکان ن

یکی از آشناهامون اونجا بود رفته بودم به ایشون سربزنم که باربد 

خوب نیست بهتره هرچه زودتر  "وضعشم اصال و اون جا دیدم

به خواهرتونم بگید حواسش باشه دیگه مبلغی به حساب برگردید 

 –عروسش نریزه 

خانم بله امروز پیشش بودم -تو مطمئنی ریحانه خود باربد بود

 –رستگار حال مساعدی نداره هرچه زودتر بایداز اونجا دربیاریدش 

اش و میتونی انجام بدی تا ما کارهباشه االن  میرم دنبال بلیط 

برگردیم  به محض این که برسیم مبلغ و خودم میریزم به حساب 
– 

م پیگیری میکنم فقط فراموش نکنید به دچشم نگران نباشید خو

 –خواهرتون بگید مبلغی به حساب عروسش نریزه 
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 –لطف کردی باشه عزیزم بهش میگم ازتم ممنونم  

 –خواهش میکنم کاری نکردم سالم برسونید خدانگهدار .ریحانه 

 –جانم 

 –سیاوش چکارت داشت 

 –ه بود حرف زد راجع به همونی که به تو گفت

 –فریبا تو رو دید 

 –اشت بوده دآره نگفته بودی فریبا زن دا

 –مگه تو میشناسیش 

ذاشت و ین فریبا بود دستش و جلوی دهنش گآره زن محسن هم

ریحانه یعنی فریبا همون دوست صمیمیت که  میگی گفت: چی

 –ازش میگفتی 

ون و تالفی کنم جالبه فکر میکرد من برای این که کار ا آره همونه 

و گفت هم برادرتم به حرف اون آب و تاب داد با سیاوش ریختم رو

چی -ما قراره با هم ازدواج کنیم  خندید و گفت:فریبا چی گفت؟ 
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اشت زد تو پرش و حالش و دکرد بازم داداشت بگه من و تهدید  

 –گرفت اونم زد زیر گریه و گذاشت رفت 

وباره شوهر دبچه پرو وقیح رفته دستش درد نکنه دلم خنک شد 

کرده حاال که دلش و زده دوباره اومده سراغ برادر بدبخت من همون 

بهتر که طالقش داد و ازشرش راحت شد اون شوهر خل و چل 

فریبای ورپریده است نه یکی مثل تو, توباید توهم لیاقتش همین 

با یکی مثل سیاوش ازدواج کنی تا خوشبخت بشی خندیدم و 

اشت داشش و تحویل میگیره حاال اگه طرف مثل دادگفتم:چی دا

نباشه من بدبخت میشم  خندید و گفت: داداشم ماهه قبول نداری 
– 

 –عزیزم قبول دارم ماه نبود که فریبا  عاشقش نمیشد چرا 

این االن تعریف بود یا .........حرفش و بریدم و گفتم: بارو کن تعریف 

به پیشنهاد  از فکر ماه و خورشید بودن برادرت بیا بیرون  "بود اصال

 –پدرت فکر کردی 

 –یترسم آره ولی ریحانه خیلی م

 –وا برای چی میترسی 
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 –آخه میترسم از پسش برنیام  

ت آزمایشی نمیری دی چرا یه ممن مطئنم تو از پسش برمیا "اتفاقا

اونجا کار کنی هم دستت راه می افته هم مطمئن میشی که میتونی 

 –اون کارو بعهده بگیری یا نه 

 –ریحانه میترسم کارپدرم و خراب کنم اینطوری آبروش بره 

دیگه این حرف و نزن من کار با اینترنت تو رو دیدم کارت حرف 

اول برو کارو یاد بگیر وقتی  به این چیزا فکر نکن اره بعدشم دن

 –مسلط شدی از پدرت بخواه کارو به تو بسپاره 

 –ریحانه توهم میای با من بریم دفترش 

من برای چی بیام تومیخوای بری اونجا کار کنی دیگه به پرستار 

نیازی نداری االنشم خودت میدونی تو  هیچ رقمه به من احتیاج 

 –نداری 

 –خوای دیگه اینجا نیای آره درست فهمیدم ییعنی م

این جا بیخوده  اما  نه عزیزم  وقتی تو بری سرکار دیگه حضور من

 –همیشه برقراره خوبه ست میمونیم قرار جمعه هامونم مثل ما دو
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پس تصمیمت و گرفتی دیگه نمیخوای این جا بیای خندیدم  

این جا وگفتم: دختر خوب وقتی تو میخوای بری سرکار من بیام 

 –چکار کنم 

 –من خیلی بهت عادت کردم 

منم همینطور  مطمئن باش توهم نخوای من تن تن میام بهت 

و بگیری اول تصمیم بگیر ببینم  دنمیخواد عزای بع "سرمیزنم فعال

ن نیومدن من یه فکری دمیخوای بری سرکار بعد برای اوم "واقعا

 –میکنیم 

 –ید بامن بیای باشه آره دوست دارم برم ولی چند روز اول با

 –اگه پدرت مخالفتی نداشته باشه, باشه میام 

ممکنه  "اصالفکر نکنم مخالفت کنه پدرم خیلی ازتو خوشش میاد 

 –یه کارم به تو بده 

نه عزیزم من میخوام برم پیش پدرم براش خوب نیست زیاد 

ولی چند ه دسرپابایسته  مادرمم زیاد نمیتونه بره دست تنها مون
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و باهات میام تا عادت کنی برادرتم که مدام به اونجا رفت  لروز او 

 –مشکلی برات پیش نمیاد و آمد داره 

آره البته امیدورام  بیا بریم غذا بخوریم ضعف کردم بعدازظهر ساعت 

اشتم با ساغر خداحافظی میکردم که سروکله پدرش و دشش تازه 

میری  پدرش با من احوالپرسی کرد و گفت:داریسیاوش پیدا شد 

 –دخترم 

 –سیاوش گفت: میری خونه دیگه با اجازتون 

نه دارم میرم آسایشگاه کارهای ترخیص باربد و انجام بدم  اخمی 

کرد و گفت: مگه خودش خانواده نداره که تو میخوای این کارو 

 –بکنی 

مادرش مشهده من کارهاش و انجام میدم تا فردا که میرسه بتونه 

 –لطفی  اگه با من کاری ندارید من برم خوب آقای از اونجا ببرش 

نه دخترم خسته نباشی سیاوش با عصبانیت بطرف اتاقش رفت 

نگاه از او گرفته و گفتم: پدرش با تعجب با نگاهش اورادنبال کرد 

 –خدانگهدار آقای لطفی 
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تو ماشین با مادرم تماس گرفتم و جریان و بهش خداحافظ دخترم  

وقتی به گفتم و گفتم که امکان داره که دیر برگردم نگران نشید 

آسایشگاه رسیدم داشت برف میبارید تازه داشتم از پله ها باال 

میرفتم که متوجه باربد که تو حیاط گوشه ای تنها  بود شدم با 

ز سرما سرخ شده بود عجله خودم و به او رساندم  تمام صورتش ا

ویلچر و  ویلچر باربد کنار یه نیمکت روبه دیوار گذاشته شده بود 

گفتم: سالم  چرا این جا  اونم  رخاندم و نشستم وبطرف نیمکت چ

آقا باربد حالت  خوبه  گردنش و بطرف دیگه ای چرخوند  -تنها  

دستش وگرفتم و گفتم: بامن قهر کردی  من که گفتم مجبورم برم  

بده متوجه شم که باربد حداقل دستم و فشار -.......- دت رفت  یا

پس دلخوری  معذرت میخوام مجبور بودم -.....- ازم دلخور نیستی

برم گفتم که من پرستار یه دختریم که ام اس داره باید مراقبش 

االنم اومدم کارهای ترخیص تورو انجام بدم مادرت مشهده  باشم 

ول بکشه  خودم کارهات و انجام ممکنه یکی دوروز برگشتش ط

 –میدم حاال هم بیا بریم داخل هوا سرده  دستم و کشید 

باشه باشه آروم باش  دوست داری این جا بمونی فشاری به دستم 

 –وارد کرد 
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نیم فقط  بزار این و بکشم روت حسابی سرخ شدی میموباشه  

میترسم سرما بخوری  دستم و رها کرد پالتوم و از تنم درآوردم و 

 –کشیدم روش گوشه پالتو رو به بینیش نزدیک کرد 

ش داشک تو چشمام پرشد پس حق بامن بود باربد من و بازن خو

یدم و گفتم: کاش میفهماشتباه گرفته بود سرم و انداختم پائین 

چی  داشت که اینقدر بهش عالقه داری با این همه جفایی که بهت 

از هیچی خبر نداری نمیشه کرده هنوز دوسش داری هرچند تو 

برای لحظه ای چشماش و باز کرد و روصورتم  توقعی ازت داشت 

:  بهتره بریم چرخوند و دوباره بست صورتم و پاک کردم و گفتم

هم من باید کارهات و انجام بدم تا داره برف میاد داخل باربد  هم 

شدم و ویلچر و  مسئولش نرفته میخوام کارهات تموم شه بلند

ردم و کمک کردم رو تخت دراز بحرکت درآوردم باربد و به اتاقش ب

کشید پتوش و کشیدم و گفتم: چند دقیقه ای تنهات میزارم  تا 

گردم باشه برم کارها رو انجام بدم میخوام آروم تو جات بمونی  تا بر
– 
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از اتاق که بیرون رفتم م دآفرین پسر خوب سعی میکنم زود برگر 

دی زد و گفت: سالم ر صبحی روبه روشدم با دیدنم لبخنبا پرستا

 –خانم حالت چطوره 

 –سالم ممنونم 

کاری نکردم  فقط ازش خواستم - چکار کردی این قدر آروم شده  

آروم باشه تا بهش سربزنم خندید و گفت: معلومه خیلی دوست 

 –اره که تهدیدت کارساز بوده  حاال چی شد االن اومدی د

 –اومدم کارهای ترخیصش و انجام بدم  تا مادرش برسه 

 –شما که نسبتی باهاش نداری برای ما مسئولیت داره 

رسید زیاد ام میدم که وقتی مادرش منم نمیبرمش کارهاش و انج

 –معطل نشه 

میدم نیم  باشه این ایرادی نداره بیا بریم کارهاش و خودم انجام 

ساعتی سرگرم بودیم تا با صدای فریادی با عجله خودمون و به اتاق 

خدمتکار مرد باربد و محکم چسبیده  دوباره همونباربد رسوندیم 

ی به باربد بزنه داد زدم معلومه بود و یه پرستار زن قصد داشت آمپول
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به مرده نگاه کردم و گفتم: ولش چه غلطی میکنی بیا کنار ببینم  

 –کن 

 –تو کی هستی به تو چه ربطی داره 

نخیر مثل این که شماها بار اولتون نیست صبح و ندید گرفتم ولی 

میدونم چه بالیی سرتون بیارم هردوتون و از کار بی کار میکنم 

تخته میکنم تا بفهمی نباید با یه بیمار اینطوری برخورد دراین جارو 

و من تصور میکردم پرستاره  دکنید اون مسئولی که همراه من بو

اخله کرد و گفت: خانم پناهی آروم باشید خودم االن دم

دستای  میفرستمشون برن او سریع هردو نفر و از اتاق بیرون کرد

باربد آروم  فتم و گفتم:ده بود گراش مخفی کر شانهباربد و که تو 

آروم بگیر  ولی او  "پیشتم لطفا من باش دیگه کسی اذیتت نمیکنه

 –همچنان ناله میکرد 

ی دیگه ده بودادنشد دیگه قرار بود پسر خوبی باشی تو به من قول 

حاال میخوام دیگه سروصدا نکنی بخوای ادامه بدی منم میزارم میرم 

حاال دراز بکش بزار ببینم اینا  گریه نکنی خب ......آفرین بهتر شد 

 –چی میخواستن بهت بزنن دستم و محکم چسبید 
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دوباره رو تخت من این جام باربد پیش تو خب, پس آروم باش  

 –خوابوندمش و روش و کشیدم 

 –چی میخواستن بهش بزنن 

 –نوبت تزریق مسکنشه 

وای خانم رحیمی مگه نگفتم دیگه از این خواب آور بهش نزنید 

خانم پناهی آروم باش شما که بدتر از ایشونی -چی دوباره ......برای 

 – داگه الزم نبود که دکتر تجویز نمیکر

ارو خواب کنه تا ددکترتون تجویز کرده تا به این طریق این بنده خ

تونم خوب میدونید این تا چه دصداش مزاحم بقیه نشه وگرنه خو

ه از این جا ببرمش ا کدحد برای یه همچین بیماری ضرر داره  تا فر

نمیخوام هیچ کس تاکید میکنم هیچ کس هیچ چیزی به ایشون 

 –تزریق کنه  ایشون یه تزریق داره که خودم براش انجام میدم 

باشه خانم پناهی میگم دیگه کسی پاش و تو این اتاق نزاره راضی 

 –شدید  حاال تا نخوابیده بگم یه چیزی بیارن بهش بدن 
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 وام کسی پاش و این جا بزاره میدم نمیخ بگید بیارن خودم بهش 

من لبخندی زد و گفت: باشه دخترجان میگم کسی این جا نیاد 

برم بگم سوپش و بیارن  کنار باربد نشستم  و گفتم: شنیدم میگن 

ولی تو هنوز چند ساعت نگذشته زدی زیر قولت  مردوقولش 

و اینطوری بخوای پیش بری آبمون تویه جوب نمیره  این کارو ت

ممکنه باعث شه من واز این جا بیرون کنن پس تا فردا که بتونم از 

 –دیگه این کارو تکرار نکن باشه  "این جا ببرمت بیرون لطفا

پس باربد با تو بودم  میدونم که خوب متوجه حرفای من میشی 

خانم -انتظار دارم دربرابر حرفام ازخودت عکس العمل نشون بدی  

 –پناهی میتونم بیام داخل به پشت سرم نگاه کردم 

بفرمائید سینی و رومیز گذاشت و گفت:من میرم  اگه کاری داشتی 

درو هم ببندید با رفتن او من هم از جا بلند  "لطفا- خبرم کن 

روتخت نشاندمش و دوطرف   خب آقا باربد وقت غذاست -شدم  

شدن بطرف دیگه خوداری شانه هاش حوله ای گذاشتم تا از مایل 

کنم  دوباره قبل از غذا دست وصورتش و تمیز کردم انگار به این 

کارمن عادت کرده بود چون مثل اوایل دستاش و گره نمیکرد یا 

صورتش و کنار نمیکشید بعد از خشک کردن صورتش آروم آروم 
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اما این بار بیشتر از دوقاشق نخورد گفتم: چیه سوپ و بهش دادم  

شت نیومد  دیدم صورتش و کنارمیکشه و از خوردن سرباز باربد خو

میزنه کمی از سوپ و مزه کردم بقدری تند بود که زبونم سوخت 

رحیمی تو اتاقش  از اتاق بیرون رفتم داشتم و عصبانی ظرف و بر

نشسته بود وارد اتاق شدم و گفتم: این چه کوفتیه به اسم سوپ به 

گفت: دیگه چی شده خانم  خورد این بدبختها میدید بلند شد و

زدم چی شده تو اسم این و گذاشتی سوپ بیا بخور ببینم  دپناهی دا

 –خودت میتونی این و بخوری 

خانم پناهی چرا داد میزنی  خودت میدونی نمک و ادویه برای 

ایشون خوب نیست بخاطر همین زیاد نمیتونیم چیزی بهش بزنیم 

نمک براش سمه و اینقدر  با همون لحن گفتم: خوبه میدونی ادویه و

فلفل اونم تو غذای بیمار فلفل تو سوپش زدی  اومد جلو و گفت:

و گفتم: بفرما خانم محاله   محاله خانم پناهی ظرف و بطرفش گرفتم

آهان اوه اوه -دیگه مزه کن  کمی از سوپ و چشید و گفت:اوه اوه  

شما که سالمی نمیتونی این و بخوری چه برسه به اون بدبخت 

 –یخوام بدونم کی این کارو کرده م

 –کدوم کار 
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ه بخدا اگه به دببین خانم رحیمی خودتم میدونی این کار عمدی بو 

نگی کی این کارو کرده همین االن میرم با مامور برمیگردم  من

کافیه همین سوپ و نشونشون بدم  از رفتار صبحتونم که فیلم 

ه ددراین خراب شازه کافی برای بستن دگرفتم سند و مدرک به ان

 –کارو کرده بردار بیا این جا   برو اون  عوضی که اینالدارم حا

 –آروم باش آبرومون جلوی مراجعه کننده ها رفت  "لطفا

به جهنم که رفت بزار همه بدونن شما این جا با این بدبخت ها 

چطور رفتار میکنید کتکشون که میزنید تو هوای سرد بدون لباس 

تنها که رهاشون میکنید اینم وضع غذایی که به روبه دیوار تک و 

بدبختها میدید مگه اینجا جای دولتیه که این کارها رو میکنید مگه 

درست  یفتونمبلغتون و دریافت نمیکنید پس چرا به وض لهمون او

 –میاری اون بی پدرو مادرو یا برم با مامور برگردم عمل نمیکنید 

کارو کرده به صدای  خیلی خب آروم باش برم ببینم کی این

دادوبیدادی که راه انداخته بودم مدیر آسایشگاه وارد دفتر شد و 

گفت: این جا چه خبره تمام حرفها رو برای او تکرار کردم حسابی 

دوالراست شد که ای کاش همون صبح به خودم خبرداده بودید 
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اونوقت نمیزاشتم کار به اینجا بکشه  سری تکان دادم و گفتم: حاال  

متوجه شدید ببینم چکار میخواید بکنید بخدا اگه همین االن که 

یی اخراجش نکنید  میرم با مامور میام تا بفهمید درقبال این آدما

 –مسئولید  که میلیونی میچاپیدشون

اتون و بیارید پائین آبرومون رفت ماتاحاال دص "چشم چشم لطفا

رمنش همچین چیزی این جا نداشتیم  با اومدن رحیمی  او به کا

چشم دوخت و گفت: فهمیدی کار کی بوده او سرش و بعالمت 

مثبت تکان داد و گفت: بله   بعد از در بیرون ونگاه کرد وگفت: بیا 

تو  از دیدن خدمه مرد بقدری برآشفتم که بطرفش حمله کردم و 

لی جانانه ای به گوشش زدم و گفتم: احمق کثافت میدونی با یس

ب بزنی توی عوضی چه پدرکشتگی این کارت ممکن بود بهش آسی

که  دبا این بدبخت زبون بسته داری چه آزاری به تو رسونده بو

خودش زمین گیره کم تو دست و پا  کم میخواستی بدترش کنی 

افتاده سرش وانداخته بود پائین و به داد و بیدادهای من گوش 

میکرد وقتی هم که من سکوت کردم مدیر آسایشگاه شروع کرد 

تر وسائلت و جمع کن داخراجش کرد و گفت: هرچه زوآخرسرهم 

و از این جا برو بیرون  شما هم خانم پناهی بفرمائید خودم غذای 
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عصبی به اتاق برگشتم باربد بفرمائید  "بیمارتون و میارم  لطفا 

ه بود و دیکی از حوله ها هم افتا دهمچنان روتخت نشسته بو

ا حتی ده خدد این بنپائین دلم براش کباب ش دده بوخم شگردنش 

نگه داره اون وقت اون از خدا بی خبر ببین ت گردنش و در نیسقا

داشت باهاش چکار میکرد حوله رو درست کردم و کنارش نشستم 

و گفتم: من و ببخش اشتباه ازمن بود باید قبل از این که غذاروبهت 

یگه میارن دبدم خودم امتهان میکردم ببخشید االن برات یه سوپ 

قیقه ای طول کشید  تا مدیر آسایشگاه با سینی سوپ وارد چند د

اتاق شد  با دیدن باربد لحظه ای به او خیر شد و گفت: شما چکاره 

 –خیر نیستم -ایشونی  همسرش که نیستی  

نسبتی باهاش داری اگه میگفتم نه ممکن بود من و از اون جا بیرون 

اد دسری تکان  بخاطر همین گفتم: بله از اقوام ایشون هستم  کنه

و سینی و رومیز گذاشت و گفت: این چند روز ایشون نظم این جا 

رو حسابی بهم زده بود  با تشر گفتم: باید بهم میزد  منم اگه جای 

ایشون بودم به اون طرز وحشیانه کتکم میزدند منم جیغ و داد راه 

 –مینداختم 

 –اره خانم پناهی دکتک اونم این جا امکان ن
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اره مقابل چشم چند نفر دوتا از خدمتکارهای شما بطرز دبله امکان ن 

وحشیانه این بنده خدا که حتی قادر نیست سرش و بین دستش 

مخفی کنه میزدند اونوقت تو چشمای منی که خودم شاهد این 

عمل غیر انسانی بودم میگه محاله هرچند تقصیری هم ندارید بایدم 

اری کنید بهتره از این به بعد اسم داز این آسایشگاهتون طرف

اینجارو بجای آسایشگاه بزارید شکنجه گاه تا حداقل مراجعه کننده 

 –خ هایی میسپرن عزیزانشون و به دست چه سالهاتون بدونند 

خواهش میکنم خانم پناهی دیگه دارید بی انصافی میکنید این جا 

تمام اینطورها هم که شما میگید نیست اگه ناراضی هستید من 

و ببرید جای  مبلغ و بهتون عودت میدم شما هم میتونید بیمارتون

دیگه ای بستری کنید پوزخندی زدم و گفتم: اون مبلغ صدقه سر 

بیمارم  نیاز نبود شما یادآوری کنید ایشون و از این جا ببرم خودم 

ئن میک ساعت پیش کارهای ترخیص ایشون و انجام دادم مط

این برم اولین کاری که بکنم شکایت ازبیرون که باشیداز این در

 ندونم کاریش ممکنتونه که با  گاه و اون خدمتکارعقده ایآسایش

فراموش نکنید شما بعنوان مدیر این  بود بالیی سر بیمار من بیاره 

جا درقبال تمام بیمارهاتون مسئولید اگه اتفاقی برای یکی از این 
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شما هستید بهتره از ها بیافته اولین نفری که بازخواست شه خود  

این به بعد به جای این که تو اتاق گرم و نرمتون لم بدید ساعتی 

طی روز و اختصاص بدید به کارمندهاتون ببینید سرخلق اهلل چه 

تشریف ببرید غذای بیمارم و بدم تا  "بالیی میارن حاال هم لطفا

بتونه کمی استراحت کنه او بدون زدن حرفی از اتاق بیرون رفت 

اشتم اول خودم کمی از اون و تست کردم وقتی مطمئن دو برسوپ 

سوپ و بهش دادم اول از خوردن امتناع میکرد شدم ادویه نداره 

چندبار قاشق و تا نزدیک لبش بردم و برگردوندم آخر سر کمی 

ازسوپ و با انگشت به لبش زدم وقتی مزه کرد دید فلفل نداره  

ظرف و به مستخدمی رد دست از لج بازی برداشت سوپ و کامل خو

دوباره که برای بردن ظرف اومده بود سپردم و دراتاق و بستم 

کنارش نشستم چشماش باز بود اما نگاهش به تخت بود با دقت 

صورتش و ازنظر گذراندم با این که حسابی الغر شده بود هیچی 

صورتش نمونده بود اما مژه هاش هنوز همونقدر سروازمو و ابرو تو 

اد و روصورتم خیره به او که چشماش و حرکتی د بلند و زیبا بود 

بار که این کار و میکرد بیشتر گرفتار میشدم ماند زل زدم هر

ه ها شه اونی که این چشمها و مژلبخندی زدم و گفتم: باید کور با
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دوباره  و از دست ندادند هنوزم جذابیتشون  رو ببینه و گرفتار نشه  

خندیدم و گفتم: شانس آوردم من و نگاهش و به تخت دوخت 

نمیبینی صدامم نمیشنوی وگرنه معلوم نبود راجع به من چی فکر 

خب آقا باربد دیگه باید استراحت کنی  تا وقتی خوابت  میکردی  

ببره پیشت میمونم ولی بعد باید برم خونه مادرم نگران میشه ولی 

یدم فردا دیدنت بیام البته صبح نمیتونم میخوام وقتی اومدم قول م

ببینم همینطوری آرومی باشه دیگه نبینم جیغ و داد و گریه زاری 

آفرین پسر خوب  روتخت خوابوندمش پتوروهم  ,راه انداختی خب

دستش و که از کنار پتو بیرون زده بود  کشیدم التازیر گردنش با

رفت ده دقیقه ای تو اتاق موندم  خیلی زود بخوابتو دست گرفتم 

خوابش برده بعد از اتاق آروم بیرون زدم  "تا مطمئن شم که واقعا

ه یه یسر به مادر سیاوش زدم با دیدنم خندید و گفت: پس اونی ک

کردی دختر همه رو به هول و وال  جماعتی و ترسونده تویی چکار

انداختی جریان و براش تعریف کردم و ازش خواستم فردا صبح اول 

وقت اگه تونست یسر بهش بزنه   ازاون جا به اتاق مدیر آسایشگاه 

بدون  بلند شد و من و به نشستن دعوت کردرفتم با دیدنم از جا 

رم و به شما ااین که بشینم گفتم:ممنون باید برم اومدم بگم من بیم
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دا که برای بردنش میام  هیچ اتفاقی براش میسپرم میخوام تا فر 

ونم دا هراتفاقی که بیافته من شما رو مسئول میدن تا فرالنیافته از ا

وقتی اطمینان داد و هیچ اتفاقی نمیزاره بیافته ازاون جا بیرون زدم 

 وختند میدونستم بهدمادرو پدرم وقتی جریان و شنیدن بهم چشم 

چی دارن فکر میکنند ولی  دلم نمیخواست مورد نصیحت اونا قرار 

بگیرم بخاطر همین گفتم: شما خودتون این مرحله رو پشت 

سرگذاشتید بخواید مانعم بشید  بخدا میزارم میرم من فقط میخوام 

به اون کمک کنم همین پس نمیخواد بیخود خودتون و نگران کنید 

ب بخیر به اتاقم رفتم و درو قفل من خیلی خسته ام میرم بخوابم ش

خونه لطفی شدم طبق  ردکردم  و خوابیدم صبح رأس ساعت وا

کس همیشه برع دنفری که روبه رو شدم سیاوش بو لمعمول با او

زکنارش گذشتم  و به اتاق ی سرد باهام برخوردکرد بی تفاوت اخیل

 –ه دیدم دساغر رفتم  درکمال تعجب اوراحاضرآما

 –جایی میری ساغر 

 –آره میخوام برم دفتر پدرم سیاوش گفت میبرتمون بریم 

 –منم بیام 
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م و بهش گفتم میخوام باتو برم اونم دآره دیشب با پدرم صحبت کر 

 –سیاوش وندیدی  موافقت کرد

 –چرا تو حیاط ایستاده 

م و گفتم: آره عزیزم فقط دی زدریحانه لباسم خوبه بهم میاد لبخن

ن برادرت عروس دمیکردی همه فکر میکریکم دیگه رژت و پررنگ 

 –فتر دداره میبره 

 –خیلی غلیظه 

بریم تا صدای برادر گیرت  داره خیلی بهت میادکم نه اما ایراد ن

با او به حیاط رفتیم سیاوش درحال صحبت با تلفن بود درنیومده 

 دو روصورت خواهرش ثابت مان دسرتاپای هردوی ماروازنظر گذرون

اری میری عروسی این چه دکرد گفت: مگه وقتی تماس و قطع 

نگاهی به ساعت انداخت و گفت: حیف وضعشه اونجا محیط کاره 

ا دبیای از فر دکه دیر شده وگرنه میفرستادمت همه رو پاک کنی بع

نگاه گذرایی به من  وری ببینمت دیگه سوار شیدطنمیخوام این

ت: وقتی ماشین و بحرکت درآورد ساغر گف انداخت و سوار شد 
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ریحانه دیروز رفتی آسایشگاه با این حرف  سیاوش از تو آینه به  

 –پشت نگاهی انداخت 

آره تا دوازه اون جا بودم با مدیر و مسئولهای اون جا هم دعوام شد 
– 

 –برای این که مونده بودی پیش باربد 

فلفل و نمک  دتو غذای باربد تا تونسته بونه یکی از کارمندهاش 

هش یکی از همون خواب ریخته بود غیرازاون به زور میخواستن ب

 –تزریق کنند  آورها رو

برای چی باید یکی تو غذای اون فلفل بریزه به سیاوس که این 

 –گفت نگاه کردم 

برای این که از دست من عصبی بود میخواست سراون خالی کنه 

ونم چکار کنم دراون دیمنم امروز بعد از این که ازاون جا ببرمش م

ببینه   تا از نزدیک اون جا رو ارم دجا تخته شه امروز با دائیم قرار 

که چی بشه ؟ نگاه از سیاوش گرفتم و به بیرون دوختم و گفتم: -

شما هم بهتر که ببینن اونا چه بالیی سراون بنده خداها میارن 

سرش نیاد مادرتون و ببرید جای دیگه البته اگه براتون مهمه بالیی 
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صداش و کمی بلند کرد و گفت: یعنی فقط تویی که به فکری بقیه  

 –دل ندارن نه 

اگه اینطوره که میگی تاحاال شده از مادرت بپرسی دلش چی 

ی هستی تواین آسایشگاهی من دیروز نیم ضرامیخواد شده بپرسی 

ساعتی با مادرت حرف زدم به هیچ عنوان ازاین که اون جاست 

فکر نکن اگه تو هفته  اشت داون جا گله  درفتار افراراضی نیست از 

سه چهار بار بهش سر بزنی وظیفه ات و درقبالش انجام دادی اگه 

قل ببرش جایی که احساس دت بیاریش حدانمیتونی پیش خو

ا برای این که تو ناراحت نشی به ده خداون بنکنه  و آرامش  امنیت

چیزا اون جا دیدم تو حرفی نمیزنه ولی من تواین دوروز خیلی 

ت که به مادرت سرمیزنی متوجه دم تو چطور تو این همه مدمون

ماشین و نگه داشت کامل بطرفم چرخید و گفت:  چیزی نشدی 

 –امروز میخوای بری اون جا  سرم و بعالمت مثبت تکان دادم 

 –بعد ازشش -چه ساعتی میخوای بری؟

ه حسابی دیر ه شید کدحاال پیاصبر کن باهم بریم میام دنبالت 

شده من امروز کلی قراردارم  خندیدم و پیاده شدم  درو زد وگفت: 
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به چی میخندی ؟ بدون این که جوابی بهش بدم دست ساغر و  

سیاوش مارو یراست گرفتم  راه افتادم سیاوش همراه ما وارد شد 

به اتاق پدرش برد  و خودش به مطبش رفت اون روز پدرساغر راجع 

شیفته کاراونجا شده توضیح داد بیشتر از ساغر من به کارهای اونجا 

و گفت:  بودم بعد از معرفی قسمت های مختلف مارو به اتاقی برد

این اتاق شما دوتاست میگم یکی کارها رو بهتون آموزش  از امروز

 –بده 

ساغر گفت: منظورتون اینه که ریحانه هم میتونه این جا کار کنه 

میتونه اینطوری هم حواسش به تو معلومه که لبخندی زد  گفت:

هست هم یه کار خوب نسیبش میشه چطوره ریحانه خانم موافقی  

ولی من بدون دادن کار ی زدم و گفتم: از لطفتون ممنونم دلبخن

 – دهم حواسم به ساغر بو

میدونم دخترم این برای اینه که شما دوتا باهم باشید میدونم 

دارم باید برم سعی ت کردید خب من جلسه دحسابی به هم عا

با وارد شدن یه کارمند زن پدرساغر از یاد بگیرید  دکنید کارو زو

اد تا پنج داتاق بیرون رفت او تا حدودی کارهرکدوم وتوضیح 

 –سرگرم بودیم تا با خوانده شدن اسمم به خودم اومدم 
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 –بله  

 –سالم خسته نباشی 

 –سیاوش بود سالم ممنونم 

نیست  نگاهی ی زدم و گفتم: زیاد سخت دچطور پیش رفتی لبخن

وبه فکر نمیکردم خت و گفت: نه خیلی خبه صفحه مانیتور اندا

 –اینقدر زود راه بیافتی 

 –پس من چی نمیخوای از منم تعریف کنی 

چرا خواهر کوچکه کارتوهم ای بدک نیست فقط چرا اینطوری زدی 
– 

 –خوب خود اون زنه گفت اینطوری بزنم 

 –ا بلند شید بریم دیگه دبقیه اش بمونه برای فرباشه حاال 

 –راستی تواین جا چکار میکنی بازمطب و تعطیل کردی 

 –آره چون جایی کار دارم حاال میخواید راه بیافتید یا نه 

باشه من میرم یسر پیش بابا تا -باشه بابا توبرو ماهم میایم دیگه  

م به وسط راهرو موارد زده شده رو سیو کردم و بلند شدشما بیاید 
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داشتیم میگفتیم   دکه رسیدیم سروکله سیاوش هم پیدا ش 

 –میخندیدم که یدفعه یکی سیاوش و صدا زد 

بخشید آقای دکتر  هرسه بطرف دختری که سیاوش و صدا زده 

 –بود برگشتیم 

 –بله 

 –سالم خانم دکتر بفرمائید -سالم  

سرتاپاش و کارتون داشتم   اگه ممکنه چند لحظه تشریف بیارید 

د با سیاوش حرف میزد از نظر گذرانم دخترالغر اندام و سبزه ای بو

ن برنمیداشت  کلماتش با اشوه خاصی ادا میکرد  ولی چشم ازم

من گرفت و گفت: بیا ریحانه تا تو  سیاوش سوئیچش و بطرف

فت  ساغر بطرف اتاقی ر دختره با اخم ماشین بشینید منم اومدم   

ای انگار هووش و دیده اینطوری نگاه میکنه اده گفت: اوه اوه چه اف

یکربعی تو  ماشین بریم ریحانه سری تکان دادم و با او راه افتادم 

 "خره سیاوش اومد سوار شد و گفت: واقعاالیم تا بادمنتظر مان

کارواجبی بود خندیدم و صورتم و بطرف دیگه ای ببخشید 

 –برگردوندم 
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 –چیه ریحانه خانم به چی میخندی  

که فکر  دهمینطوری خندیدم ساغر گفت: اینقدر تابلو بو هیچی 

کنم همه متوجه شدند نگفته بودی دوست جنابعالی دکترتشریف 

 –دارن 

 –چی داری میگی ساغر دوست کدومه چرا حرف درمیاری 

آره جون خودت نمیخواد پنهون کنی اینقدر ضایع برخورد کرد که 

 –همه متوجه شدن 

نیست اون فقط یکی از متخصص هایی که بسه ساغر این خبرا  

داره رویکی از مواد بهداشتی تحقیق میکنه همین دیگه نمیخوام 

 –چیزی بشنوم متوجه شدی  دوستیدراین 

بدون این  خیلی خب بابا حاال چرا مثل دیونه ها رانندگی میکنی 

که سرعتش و کم کنه به رانندگیش ادامه داد من و ساغر مقابل 

م  وقتی میخواستم برم داخل پیاده شد گفت: خوونه پیاده شدی

معلومه داری کجا میری  نگاهش کردم با تشر گفت: بیا دیگه مگه 

 –نمیخواستی بری آسایشگاه 
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چرا یه چیزی اینجا جا گذاشتم اجازه بده بردارم میام  سری تکان  

کاله و شال گردنی داد و نشست تو ماشین  با ساغر به داخل رفتم 

گرفته بودم برداشتم و بیرون رفتم درجلو باز بود سوار که برای باربد 

آورد نگاهش کردم و او با همان سرعت ماشین وبحرکت د شدم

که به این روز  در حرف خواهرت برات سنگین بودگفتم: یعنی اینق

 –افتادی 

حرف نزد چرند گفت من هیچ سروسری با اون دکتره ندارم باید 

وختم و دی  به روبه رو چشم برای تو هم قسم بخورم تا باور کن

نداره بعدشم توهم حق داری  کفتم: این موضوع ارتباطی به من

و برای زندگیت انتخاب کنی داد زد من نخوام زندگی بخوای کسی 

رف دیگه ای برگردوندم طکنم کی و باید بینم خندیدم و صورتم  و ب
– 

 –ی ریحانه دبه چی میخن

 –هیچی 

گم میخندی ازتم که میپرسم یم تو از صبح تا حاال مدام هرچی

 – میگی هیچی این هیچی چیه بگو تا منم بخندم
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 –ازش خوشت میاد آره  

 منظورم همون خانم دکتره است اخمی کرد و خب,من -ازکی؟ 

 –کر کردی ف گفت: میشه بگی چرا همچین 

اون که ازتو بدش نمیاد فکر میکنم تو هم همچین گلوت گیر کرده 

اره  راحت حرف دلت و بزن دجیغ و داد ندیگه این همه  این که

 –نکنه نگران ساغری 

رعکس از ب "ه اتفاقادنخیر نه نگران ساغرم نه گلوم جایی گیر کر

فقط ادعا داره  نگاهش کردم خوشم نمیاد  "ختره نچسب اصالداین 

 –و گفتم:چرا میگی نچسب مگه چکار کرده 

از دماغ فیل  ه ایه خودش و دست باال میگیره فکر میکنهدخیلی افا

 –افتاده 

ه اش دشاید افتاده باشه نگاهم کرد وقتی دید دارم میخندم اونم خن

بعد آهی کشید و گفت:درست مثل گرفت و گفت:شاید نمیدونم 

 –فریباست  رفتارش حرف زدنش همه و همه مثل اونه 

 –اگه احساسی بهش نداری چرا این دوتا رو باهم مقایسه میکنی 



 
 

240 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

ین کار شده برام یه عادت من همه رو با فریبا احساسی بهش ندارم ا 

 –قیاس میکنم 

امی که این ددرست نیست تاما "این کاراصال خب اشتباه میکنی 

نمیتونی کسی و برای زندگیت انتخاب کنی همه که کارو میکنی 

 –حاال به شانس تو یه نفر اونطوری از آب دراومد  مثل هم نیستند

 –ریحانه 

 –بله 

 –زن باربد بخاطر وضعیتش ترکش کرد 

فاصله بعد از این که تصاف میکنه میزاره میره هنوز ازش جدا البآره 

 دا شد بعدنشده با یکی دیگه ریخته روهم بازم زن تو گذاشت ج

اروشکر تو سالمی  ولی اون دوضع اون که ازتو خیلی بدتره باز خ

 –چی 

 –اربد دلت براش میسوزه نگاهش کردم و گفتم: برای ب

 –آره 

 – "نه اصال
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 –نمیتونم باور کنم بهش عالقه داشته باشی  

ارم کسی بارو کنه  ولی چرا من دگفتم: انتظار نم و دی زدلبخن

 –ارم دبه باربد عالقه  "واقعا

تو میتونی موقعیت های بهتری داشته باشی چرا میخوای این حق 

 –و ازخودت بگیری 

 –ازچی داری حرف میزنی 

 –خیلی دلم میخواد بدونم توازچی باربد خوشت اومده 

هم هیچ وقت جواب وتو-وقت مدام این و ازم پرسیدی   تواین چند

 –درست و حسابی و قانع کننده به من ندادی 

جواب های من هیچ کس و نمیتونه قانع کنه زمان خودش همه 

دی چیز و به همه ثابت میکنه  نه به اون اولی که داشتی پرواز میکر

 –نه به حاال که انگار داری عروس میبری 

 –عجله داری 

 –آره با مادرباربد برای هشت قراردارم 

 –کوتا هشت تازه شش و نیمه 
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 –میترسم باربد دوباره سروصدا راه انداخته باشه  

م و گفتم: تو چرا دانداخته باشه به تو چه ربطی داره نگاهش کر

 –اینطوری حرف میزنی 

کرد و گفت: انتظار داری چطور حرف بزنم هیچ اش و بلند دکمی ص

ت و خانواده ات میاری داری چه بالیی سرخودمیفهمی با این کار

اگه ساغر به جای تو بود میزدم دندوناش و خورد میکردم که دیگه 

آدم عاقل دل به یه دیونه نمیبینده با تشر همچین غلطی نکنه  

باربد توهین کنی  گفتم : بار آخرت باشه به خودت اجازه دادی به

نگاه گذرایی  ش میشه عاقل ترهفهمیدی اون از هرکسی که ادعا

حالش واهلل ب چقدرم روش تعصب داری خوشبهم انداخت و گفت: 

کی هم مثل زن احمق من که برای هیچی خودش و ییکی مثل تو 

 –توکه باز داری مقایسه میکنی -من و بدبخت کرد  

:توروباهیچ کس نمیشه مقایسه ماشین و وارد پارکینگ کرد و گفت 

ایی خندیدم و گفتم:از این که اینقدر به من کرد توسردسته دیونه ه

اشتم و پیاده شدم دلطف داری ازت ممنونم کیف و نایلون و بر
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دوباره با صحنه دیروز روبه رو شدم باربد تو حیاط تواون سرما  تک  

 –و تنها گوشه ای رها شده بود 

 –کجا میری ریحانه 

 –تواین سرما اون جا چکار میکنه -باربد  اونجاست  پیش 

دستاش و این و باید ازاین دیونه ها پرسید  بطرف باربد رفتم  

پالتوم و درآوردم و روش انداختم  اش جمع کرده بود شانهازسرما تو 

گوشه پالتورو به بینیش نزدیک کرد چشماش و برای لحظه ای باز 

کرد ولی زود بست کاله و شال گردنی که آورده بودم ازتو نایلون 

بیرون آوردم کاله و روسرش گذاشتم و شال و هم دور گردنش 

نگاه تاسف پیچیدم و رونیمکت نشستم و به سیاوش چشم دوختم 

یلچر و جلوتر اری بهم انداخت و بدون حرفی ازم فاصله گرفت  وب

آوردم و گفتم: چرا این جا نشستی صورتش و بطرف دیگه ای 

 –برگردوند 

بامادرت ساعت هشت قراردارم -..............- دمنتظر من بودی بارب

رت راحت میشی میری کارهات و هم انجام دادم برسه ازاین جا میب

قی بریم داخل این جا خیلی سرده اگه مریض توخونه خودت مواف
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شی بدنت طاقت مسکن قوی و نداره حسابی ضعیف شدی به این  

راحتی ها خوب نمیشی دیگه هیچ وقت این کارو نکن  ویلچر و 

بزارمش روتخت که میخواستم بحرکت درآوردم و به اتاقش بردمش 

 –و مانعم شد  دستم  محکم چسبید

کاریت ندارم  خودم روصندلی نشستم و باشه اگه اینطوری راحتی 

دلم حسابی گرفته بود  نگاهی به او که پالتو رو   تمبه او چشم دوخ

و مدام بو میکرد انداختم اشکام جاری  دگرفته بو حصارمحکم تو 

گفتم: این کارت دیونه ام میکنه باربد کاش حداقل میتونستی  شد 

وافکار خودم غرق تببینی  صورتم و پاک کردم و بطرف پنجره رفتم 

بودم که ضربه ای به درخورد بدون این که برگردم گفتم: بفرمائید 
– 

 – دبه عقب برگشتم خانم رستگار بو "ریحانه فورا

 –سالم 

م کرد گفتم: بد نیستم شما حصارسالم عزیزم حالت چطوره  محکم 

چطورید  نگاهی به پشت انداختم سری تکان داد و گفت: مادرش 

 –بیمارستانه 
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 –دابد نده چی شده خ 

باربد این جاست حالش بد شد به  ناراحتی قلبی داره وقتی فهمید 

بطرف باربد زور تا این جا هم خودش و رسوند حال باربد چطوره 

او روصندلی نشست  و رفتم و گفتم: خیلی بهتره بفرمائید بنشینید 

ابگم اون زنت دخگفت: الهی بمیرم برات مادر که تواین روز نبینمت 

 –خبری ازش دارید - -و چکار کنه که ببین باتو چکار که نکرد

آره مادر دیروز خواهرم از همون جا باهاش تماس گرفت و هرچی 

اوای باربد دونه مد  بی همه کس به بهاز دهنش دراومد بارش کر

شوهر مینا تمام خونه زندگی این پسر بدبخت و فروخت و رفت 

ش سپرده تا پی گیری کنه خودش که کارها رو به وکیلگفت 

میگفت خیلی زود برش میگردونن ایران   اونوقت پدرش و درمیارن 

 –به باربد نگاه کردم هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیداد 

 –ریحانه جان 

 –جانم 

 –میتونیم االن ببریمش 
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 –همه کارهاش وانجام دادم  فقط اجازه بدید یه هماهنگ کنم بله  

رفتم و برگه ترخیص ن جا میمونم به دفتر خانم رحیمی باشه من ای

باربد و گرفتم به اتاق برگشتم لباسش وتنش کردم پالتوم و محکم 

 –چسبیده بود  خانم رستگار گفت: این پالتوی تو نیست 

 –بله مال منه 

 –چرا اینطوری چسبیده اش 

 –فکر میکنه لباس زنشه 

 –این فکر و بکنه  دبرای چی بای

 –ه میکرده دعطرش آخه زن اون هم از همین عطر استفابخاطر 

 –توازکجا فهمیدی 

 –تو شمال وقتی زنش اومد تو اتاق همین عطر و زده بود 

 –تو بخاطر همین این عطر و زدی 

خب دیگه  نه من چندسالی میشه که از این عطر استفاده میکنم

 –میتونیم بریم ماشین آوردید 
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 –این جا تو ماشین نیاوردی  دمنه از بیمارستان یسره اوم 

 –نه من با پسر آقای لطفی اومدم 

 –پسر لطفی  منظورت سیاوشه 

 –بله میشناسیدش 

 –آره  بنده خدااونم از زن شانس نیاورد  برای چی با اون اومدی 

 –مادرش این جا بستریه 

 –مگه مادر داره 

 –بله مگه نمیدونستید 

 –نه فکر میکردم مرده 

بخاطراین که نمیتونه راه  ه  سری تکان داد و گفت:نه ازدوتا پا فلج

 –تنش این جا شابره گذ

براتون میگم بهتره بریم  فقط میخواید کجا  "جریانش مفصله بعدا

 –ببریدش 

 –مادرش گفته ببرمش خونه خودشون 
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از اتاق  وری که نمیشه بریم آژانس خبر کنم اینطباشه اجازه بدید  

چی شد هنوز نیامدن -یاوش روبه رو شدمسکه بیرون رفتم با 

 –دنبالش 

 –بگم آژانس خبر کنن  چرا میرم

 –چرا آژانس 

 –با چی ببرنش ماشین نیاورده 

 –من میرسونمشون 

مزاحم تو نمیشیم اخمی کرد و گفت: راه بیافت حوصله ندارم 

 –؟میشینی گریه میکنی تو اتاقشن ریحانه یه چیزی بارت میکنم 

اق باربد رفتیم خانم رستگار حال احوال گرمی با آره  با هم به ات

سیاوش کرد سیاوش وقتی دسته ویلچر و گرفت صدای داد باربد 

شد او قدمی به عقب برداشت و گفت:باور کن کاریش نکردم  دبلن

سیاوش و خانم ی زدم و گفتم: میدونم  من میارمش بریم دلبخن

التوی من و تو رستگار با هم از اتاق بیرون رفتن باربد همچنان پ

وقتی به ماشین رسیدیم سیاوش خواست کمک کنه دست داشت 
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 داد باربد به هوا بلنددای وباره صد که باربد و تو ماشین بزاریم که 

 –خانم رستگار گفت:برای چی اینطوری میکنه شد 

 –ترسیده مهم نیست شما بفرمائید من میزارمش 

 –ختر جان آسیب میبینه دت بدنتنها 

چیزیم نمیشه بفرمائید سیاوش با عصبانیت رفت و پشت فرمون 

بارید پشت نشاندم و درو بستم خودمم بطرف دیگه رفتم و نشست 

رس و به سیاوش دادم وقتی به خونه باربد رسیدیم با دآسوار شدم 

حالتی دورتادور باغ  و نگاهی انداخت و بعد به من چشم دوخت  

یدم به چی داره فکر میکنه ازنگاهش هیچ خوشم نیومد چون فهم

ویلچر و بحرکت درآوردم وقتی میخواستم اورا داخل اهمیتی ندادم 

ببرم یکی از مستخدمها گفت: وایسا نیارش  نگاهش کردم و گفتم: 

 –برای چی 

چرخاش همین طوری که نمیشه همه جا کثیف میشه صبر کن باید 

ظر میکنی تمیز شه عصبانی داد زدم توداری برای صابخونه اظهار ن

به تو چه کثیف میشه تمام این خونه زندگی مال خودشه اونوقت 

تو داری میگی نباید وارد خونه بشه برو کنار ببینم  او خودش و 
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ببینه سروصدا  کنار کشید و گفت:آقا به تمیزی خیلی حساسه  

 –میکنه 

با همون حالت گفتم : آقا هم مثل تو اونم نمیتونه برای ایشون 

کنه فراموش نکنید اینا همه مال آقا باربد پس کسی حق اظهار نظر 

قیه هم نداره وقتی ایشون هستند نظری بده فهمیدی این و به ب

حاال برو غذاش و بیار از صبح چیزی نخورده  وارد خونه که  وبگ

ه دایستا شانهشدم متوجه شوهر خواهر خانم رستگار که دست به 

و از نظر گذراندم و سالم بود و به من زل زده بود شدم  سرتاپاش 

کفشهاش و درآوردم و گوشه سردی کردم و باربد و به اتاقش بردم 

 –اشتم ای گذ

به پدرناتنی باربد خیره شدم  یدا کردهربد و پتوهمونی نیستی که با

و گفتم: بله خودم هستم لبخندی زد و گفت:نرسیده خوب از همه 

 –زهره چشم گرفتی چه خبره گردوخاک به پا کردی 

اخته وگفتم:نمیدونم تواین خونه چطور رفتار کردید دابرویی باال ان 

که خدمه هم به خودشون اجازه اظهر نظر دادند  خوبه صاحب تمام 

 –خونه زندگی خود ایشونن وگرنه چکار میکردند 
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بطرف باربد رفت و گفت:توهم فقط یه پرستاری تو چطور به خودت  

 –اجازه اظهار نظر میدی 

کاره ای نیستم پرستارهم نیستم اگه اینجام فقط بخاطر ن جا یمن ا

ایشونه به من بود مطمئن باشید ایشون این جا نمی آوردم ولی 

برگشت و گفت: اگه این جا  مخواسته مادرش این بود  بطرف

 –نمیخواستی بیاریش کجا میخواستی ببریش 

ا بدرفتاری کنه ده خده با این بندازه نجایی که کسی به خودش اج

ری تکان داد و گفت: این جا کسی با ایشون بدرفتاری نمیکنه س

 –این جا یسری قانون داره که همه موظف به رعایت اون هستند 

ببخشید ولی فکر میکنم صاحب خونه برای خونه اش قانون وضع 

میکنه نه دیگران تا اون جایی هم که من میدونم ایشون صاحب 

اخت و گفت: میبینید که خونه اند اینطور نیست ابرویی باال اند

ایشون توانایی اداره  این جا رو ندارند من بعنوان قیم ایشون  "فعال

شم تصور نمیکنم من موظف بشم به یکی مثل داین کارو میکنم بع

 –تو جواب پس بدم 

 –به بنده خیر ولی باید به یکی دیگه جواب پس بدید 
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 –به کی  "مثال 

بعدشم من نیاز خوب میبینه به اونی که اون باال نشسته و همه رو 

ارم خودم چشم دارم و دارم همه چیز دبه جواب شما و امثال شما ن

و میبینم شما که ادعای قیمیت میشه چطور متوجه نقشه زنش 

ه خدا رو حراج کنه و دنشدی  و گذاشتی تمام زار و زندگی این بن

و گفت: اون دیگه تقصیر  بره  دستاش و تو جیبش کردبزار در

هرچی من گفتم اون زنه آدمی نیست که دلش برای باربد  مادرشه

بسوزه حرف تو گوشش نرفت ولی ایراد نداره  برمیگردونمش و همه 

 –چیز و از حلقومش بیرون میکشم 

 –امیدورام بتونید این کارو بکنید 

از شما هم ممنونم کمک بزرگی به ما کردید همین میتونم   "حتما

باهش بکنید کارخیلی بزرگی بود که تونستید مادرش ومتوجه اشت

اره این و گفت و پشت میز باربد نشست  دو نیاز به یه تشکر ویژه 

-و دسته چکش و درآورد و گفت:چقدر ؟ متعجب گفتم: چی چقدر؟

مبلغ این خوش خدمتی چقدره بگید تا پرداخت کنم پوزخندی 

زدم و گفتم: من بخاطر این چیزا اینکارو نکردم بزارید تو جیبتون 
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جای دیگه الزمتون میشه آدم وقتی دستش تو جیب کس دیگه ای  

از جا بلند شد و باشه خوب میتونه ادای حاتم تایی و دربیاره 

توهم پات ازگلیمت -گفت:داری گنده تراز دهنت حرف میزنی  

درازتر میکنی همه رو به چشم خودت نبین من با تو و امثال تو 

 –فرق دارم  فراموش نکن 

 –مت میکنی دم خدا به این آدفقط برای رضای خ آهان یعنی تو

ش و چی میخواد بزاره من رفتار اسم مهم نیست یکی مثل توبرام 

من مهم فقط این بود  تورو توی شمال با ایشون دیدم برای زننده

که ازاون جای بیدرو پیکر بیرون بیاد حاال که دیگه تو خونه خودشه 

 –خیالم راحته 

ت شده میتونید تشریف ببرید  ضربه ای پس حاال که خیالتون راح

ظرف و بطرف من به درخورد و همون مستخدمه وارد اتاق شد 

گرفت  پدرناتنی باربد گفت: ایشون دارن تشریف میبرن  خودت 

 –غذاش و بده 

نگاهم کرد کمی از سوپ و مزه کردم و گفتم:نیاز نیست   صبر کن 

مک بزنید سعی بی نمک باشه کمی میتونید به غذاش ن دتا این ح
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سوپش خنک شده باشه نمیتونه کنید خوب پوره شه  مراقبم باش  

سریع بخوره باید آروم آروم بهش بدید  مسکنش و خودم زدم تا 

قش و باز کن بزار اهرازگاهی هم پنجره اتا تزریق دیگه ای نداره دفر

از فردا  هواش عوض شه این جا خیلی گرمه ممکن مریضش کنه 

بعد از غذا نیم ساعت تو حالت هم سرساعت هشت غذاش و بده 

وقتی زنه  ا غذاروبرنگردونه  دیگه برو نشسته باشه بعد بخوابونش ت

میخواست غذارو بهش بده محکم زد تو دست زنه اونم با وحشت از 

ه گفت: چرا دقدمی ازش فاصله گرفت مر دجا بلند شد و چن

چرا اینقدر داد و فریاد میکنه ....... بود مگه غذا داغ  داینطوری کر
– 

 –ترسیده 

 – ؟ازچی

ند بخاطر همین فکر میکنه االنم داونجا باهاش بدرفتاری میکر

........میتونی آرومش کنی  جلو رفتم وکنارش نشستم و دستش و 

آروم گرفت  "م فورادگرفتم  هیچی نگفتم فقط دستش و نوازش کر

روبه زنه گفتم: غذاش و بده من بهش میدم  فقط قبلش برو یه 

ظرف آب ولرم و یه دستمال تمیز و نرم بیار  ظرف غذا رو گرفتم و 
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بفرمائید -صندلی و کشیدم کنار ویلچر گذاشتم   رومیز گذاشتم  

دم  دستمال و مرطوب از زنه گرفتم و با انگشت تست کر ظرف آب و

 دم بعدتمیز کردم و خشک کرکردم و آروم دست و صورتش و 

و به من  ده بودایستا شانهپدرناتنیش دست به ادم دسوپ و بهش 

:  پرستار براش تی دور لب باربد و تمیز کردم گفتمنگاه میکرد وق

 –آره ازفردا میاد -گرفتید  

هرچیزی که گفتم بهش انتقال بدید حاال بهتره بریم بیرون تا 

به عقب برگردوندم متوجه تراحت کنه  بلند شدم سرم و که اس

سیاوش و خانم رستگار که گوشه ای ایستاده بودند و به من نگاه 

د جلو گفت: فکر نمیکنم جزتو میکردند شدم  خانم رستگار اوم

 –کسی بتونه اینطوری با باربد رفتار کنه 

 –کاری نداره خانم رستگار کافیه باهاش آروم برخورد کنند 

 –خطر نداره به پدرناتنیش نگاه کردم 

 –چی خطر نداره 

 –به کسی آسیب نمیزنه 
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اگه کسی به این بنده خدا آسیب نزنه نه ایشون کاری به کسی  

 –نداره 

دیگه بهتره بریم  به سیاوش نگاه کردم گفت: پدرو مادرت نگران 

هم پدرناتنی و  دخانم رستگار و سیاوش اول بعباشه بریم -میشن  

یرون رفتن کنار باربد رفتم و آروم گفتم: من مجبورم برم اگه زنه ب

آروم باشی و جیغ داد و نکنی کسی اذیتت نمیکنه بخاطر خودتم 

روز  داز چن دبعسرمیزنم   اگه بتونم میام بهتکه شده آروم باش 

میتونی این جا راحت استراحت کنی  روش و کشیدم و از اتاق 

رسوندیم وقتی تنها شدیم  سرراه خانم رستگار وبیرون رفتم 

 – دسیاوش گفت: این مرده چکاره باربد بو

 –بنظر یه جوری می اومد  مادرش کجا بود -پدرناتنیش  

ه دناراحتی قلبی داره بن خانم رستگار گفت بیمارستان بستریه آخه

 –ه چی به روزش میارن دخدا باربد معلوم نیست تا مادرش برگر

 –چرا این حرف و میزنی 
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ی االن میفهمیدی من داون چیزایی که من دیدم توهم دیده بواگه  

چی میگم این مرده از باربد متنفره و همه دارائی اونو کشیده باال 

 – هایی سرمادربدبختش میارهبالنمیدونی چه 

 –خیلی وقته ازدواج کردن

مرگ شوهرش مجبور میشه برای اداره نه دوسالی میشه بعداز 

ش ازدواج کنه خنده تمسخر آمیزی کارخونه اش با مباشر شوهر

بهتره دیگه اونجا نری کرد و گفت:پس حقشه هرچی سرش بیاد 

 –این مرده بنظر آدم درستی نمیاد 

 –بفرما خانم اینم خونه شما 

 –بیا بریم تو یه چیزی بخور بعد برو 

 –نه ممنون خیلی خسته ام 

 –تعارف میکنی 

 –بابا تعارف چیه نه 

 –ونم امروز حسابی بهت زحمت دادم باشه درهرصورت ازت ممن

 –احافظ دخ "تکرار نشه خندیدم و گفتم: حتما
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 –صبح هفت و نیم حاضر باش میام دنبالت  

ا باید بری دی ازفردوش کرچی سری تکان داد و گفت: فرامبرای 

 –دفتر 

آهان نه یادم نرفته نیاز نیست زحمت بکشی خودم میرم دنبال 

 –ساغر باهم میریم 

 یک هفته از باربد بی خبر بودم  باشه هرطور راحتی خداحافظ . 

جمعه ظهر تازه میخواستیم ناهار بخوریم که گوشیم زنگ خورد با 

 –جواب دادم  "دیدن شماره خانم رستگارفورا

-ممنونم حال شما چطوره -.........-سالم خانم رستگار -.-جانم 

نه نه االن -.......-که خوب بود  اون-.........-چطور اتفاقی افتاده ؟-.......

 –خواهش میکنم خدانگهدار. -.......-راه می افتم 

 –چی شده ریحانه 

 –خواست برم اونجا خانم رستگار بود میگفت باربد حالش بد شده 

-چرا نمیبرنش دکتر دتو بری که چی بشه چه کاری ازتو برمیا

ل افتاده مادرمن میگفت این چندروز لب به غذا نزده االنم بی حا
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میرم زود برمیگردم پدرم گفت: باشه دخترم برو مارو بی خبر نزار  

انشاءاهلل که چیزیش نیست صورتش و بوسیدم و گفتم: قربون بابای 

خودم و به خونه باربد  "چشم بهتون خبر میدم فورامهربونم بشم 

از احول پرسی با خانم رستگار و شوهرش نوبت به   درسوندم بع

پدرناتنی باربد رسید سرتاپام و با حالت بدی برانداز کرد و گفت: 

 –معلومه با این پسر چکار کردی 

تش دادی از دست هیچ کس حتی دبله تو اینقدر به خودت عا-من ؟

مادرش داره چه نقشه ای توسرته دختر   مادرش چیزی نمیخوره 

ه اش دق میکنه همه اینا هم از وقتی اتفاق افتاد که تو بخاطر بچ

فیه آقای رپات این جا باز شد آقای رضایی گفت: این چه ح

ه خدا جز خدمت کاردیگه ای کرده  چرا اینطوری دمحمودی این بن

 –صحبت میکنید 

شما اینطور آدما رو نمیشناسید ولی من خوب میشناسمشون 

تون اینطوری دید چون خوپوزخندی زدم و گفتم: خوب میشناس

ه خدا نقشه داری فکر میکنی دهستید شما خودت برای این بن

هرکسی که اطراف ایشونه همینطوریه خیر آقای محترم من نه 
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نقشه ای دارم نه کاری کردم به من وابسته بشه من فقط  چیزی و  

 –که ایشون بهش احتیاج داشته بهش داده 

و  مدرستگار نگاه کر خانم محبت و یکم انسانیت  به-چی ؟ "مثال

 –گفتم: میتونم ببینمش 

 –آره عزیزم تو اتاقشه  ریحانه جان 

بله خانم رستگار  میتونی یه چیزی بدی بخوره میترسم بالیی 

 –سرش بیاد 

ضربه ای به دراتاق د بیارن  بله اگه چیزی براش درست کردند بگی

زدم و وارد شدم روتخت مچاله شده بود از همیشه رنگ پریده تر 

پالتوی من و همچنان تو دست داشت  هوای اتاقش خیلی بد بود 

رش نشستم و پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم و کنا دبو

 –دستش و گرفتم چشماش و آروم باز کرد 

باید غذات و سر وقت داری باخودت چکار میکنی مگه نگفتم 

بخوری دیدی به حرفم گوش نکردی یه هفته دیدنت نیومدم اگه 

بخوای بازم به این رفتارت ادامه بدی دیگه هیچ وقت دیدنت نمیام 
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حاال این پالتو و رو بده من بلند شو میخوام بهت غذا بدم خواستم  

 –پالتو رو بردارم که مانعم شد 

بزار بتونم بزارمت رو صندلیت باربد میخوام بلندت کنم آروم باش 

اون رو صندلی نشوندم پالتورو که سفت چسبیده بود روپاهاش 

 –میتونم بیام داخل - انداختم 

 –چشم دوختم  دپسرجوونی که جلوی درایستاده بو به 

 –سالم 

سالم بفرمائید سینی بزرگی که توش ظرف و آب و دستمال و غذای 

سینی و اربد بود و آورد جلو و گفت: من علی پرستار آقا باربدم  ب

 –ازش گرفتم و گفتم: تو این هفته چیزی نخورده 

هیچی به زور سرم و مسکن آروم نگهش داشتم هیچ جوری کنار 

نمیاد این لباس و هم ازخودش جدا نمیکنه به من گفتن مال 

 –شماست درسته 

 –ر میکنه مال زنشه مال من که هست ولی اون نمیدونه فک
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تون بهش غذا میدید دسری تکان داد و گفت: متوجه شدم حاال خو 
– 

 –بله 

 –ایرادی که نداره من بمونم 

ن که سوپ و دست وصورت باربد و تمیز کردم قبل از ای"نه  اصال

بهش بدم کمی تست کردم قاشق و بطرف دهانش بردم ولی سرش 

ن باید غذات بخوری  باربد لج نک-و بطرف دیگه ای برگردوند  

 –دهنت و باز کن  ولی بازم امتناع کرد 

دستم و  "باشه نخور منم میزارم میرم دیگه هم برنمیگردم  فورا

 –گرفت 

پس میخوای پیشت بمونم  حاال که اینطوره باید همه غذات و 

همه رو بخوری  دستم و رها کرد سوپ و آروم آروم بهش دادم 

 –ودن چیزی نمیشنوه خورد پسره گفت: به من گفته ب

 –بله نمیشنوه 

 –عمل ازخودش نشون میده لعکس اچه جوری نمیشنوه که 
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مم نمیدونم فقط با من اینطوریه تو آسایشگاه که بود یه دخو 

متخصص همه جوره چکاپش کرده بود اون تائید کرد که نه میبینه 

نه میشنوه  برای اونا هم جای تعجب داشت که نسبت به من و 

عمل نشون میده ولی گفتم که اون من و با زن لا حرفام عکس

با لمس دست متوجه حرفای من میشه حاال خودش اشتباه گرفته 

 –شما بیا این جا 

 –برای چی 

 –میخوام باقی غذا رو شما بهش بدی 

 –داد میزنه 

نگران نباشید شما بیا این جا  دست باربد و گرفتم و گفتم: از این 

به  "این آقا به تو میرسه میخوام کامال به بعد زمانی که من نیستم

حرفهاش گوش کنی اگه ایشون به من خبر بده غذات و نخوردی 

یا جیغ و داد راه انداختی دیگه هیچ وقت دیدنت نمیام حاال باقی 

غذات و ایشون بهت میده  به پرستارش نگاه کردم و گفتم: بفرمائید 

د بدون مخالفت بنشینید فقط آروم و کم کم بهش غذا رو بده بارب

مابقی غذا رو از دست علی خورد پسره بعد از دادن سوپ دهن باربد 
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وگفت:خوب به حرفتون گوش میکنه  و تمیز کرد و از جا بلند شد  

دلم میخواست ولی آقای محمودی بهم -کاش زودتر اومده بودید

گفته بود دیگه حق ندارم دیدنش بیام سری تکان داد و گفت: بله 

 –ز متوجه شدم رو دتو این چن

 –علی آقا 

 –بله 

مراقبش باش نزار کسی اذیتش کنه چشم ازش برندار  "لطفا

قبل از این که چیزی بهش بدی  "کارهاش و خودت انجام بده حتما

خودت تست کن یه وقت کسی چیزی بهش اضافه نکرده باشه طی 

روز از اتاق ببرش بیرون نزار همش تواین اتاق و رواون تخت باشه 

 –تر میشه دی باینطور

 نگران نباشید اگه ایشون همینطوری آروم باشه همین کارو میکنم  

ممنونم شما اگه کاری دارید میتونید تشریف ببرید خودم پیشش -

ازتو کیفم اشت و از اتاق بیرون رفت دمیمونم سینی و بر

انگار دلخوشی تو فقط بوی عطرودرآوردم و روپالتو زدم و گفتم: 

همین عطره میزارم پیش پرستارت هرروز به همین پالتو بزنه شاید 
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آروم بگیری ولی کاش .........چی دارم میگم ولش کن خب آقا باربد  

صورتش و بطرف دوست داری کمی بریم تو حیاط هوایی تازه کنی 

 –دیگه ای برگردوند فهمیدم تمایلی نداره 

خب بزار ببینم  ینم دوست داری االن چکار کنی باشه نمیریم بگو بب

 –بخانه خیلی بزرگ داشت ااین جا چی داری یه کت

وای که همه تخصییه اینا که هیچ ببینم جز اینا چی میخوندی اینا 

.....این باربد یعنی تو جز کتابای درسی چیزی مطالعه نمیکردی 

چیه ....یه سررسید بود رفتم لبه تختش نشستم و گفتم:این خط 

دستش و گرفتم و روسررسید کشیدم انتظار اون عکس خودته باربد 

العمل و نداشتم دفتر محکم از دستم کشید و دودستی چسبیدش 

م دستم وکنار زد نگاهی به رم که محکیخواستم دستش و بگ

 –دوردفتر حلقه کرده بود انداختم هردومیلرزید  دستاش که

روی دستش و نوازشی کردم و گفتم: آروم باش  ببخشید فکر 

نمیکردم ناراحت بشی دیگه بهش دست نمیزنم اگه فکر میکنی 

کنم دست کسی بهش چیز مهمی توش داری بده برات قائمش 

یعنی چی تواون داشت که  اش قائم کرد  شانهتو  نرسه دفتر و 
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ینطوری میخواست ازش محافظت کنه اگه چیز مهمی باشه ممکنه ا 

بیافته دست محمودی پالتو رو کشیدم رودستش تا روی سررسید 

ببین باربد من دشمن تو نیستم کاری هم به هم پوشیده شه  گفتم:

اری و فکر میکنی من دارم اگه به من اعتماد دوسائل شخصیت ن

رت و بده برات مخفی کنم میتونم امانت دار خوبی برات باشم دفت

اگه چیزی داشته باشی که نخوای کسی ازش باخبر شه فقط منم 

که میتونم کمکت کنم این جا کسی به فکر تو و وسائلت نیست 

صورتش و بطرف دیگه ای قول میدم کاری به دفترت نداشته باشم 

 –چرخوند 

نیاز نیست خودت و باشه هرجور دوست داری دیگه اسرار نمیکنم  

راستی همون سی دی که توخونه خاله ات برات بگذریم ت کنی اذی

گذاشته بودم و آوردم طی روز اگه حوصله ات سر رفت میتونی با 

این سرگرم بشی نگاهی به اطراف انداختم جز یه سیستم چیز دیگه 

پس ورد داشت منم که پس وردش و نمیدونستم  "مطمئناای نبود 

دستگاه پخش کوچک تواتاقت گفتم: اینجا که چیز نداری میگم یه 

 –بزارن 



 
 

267 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

به پشت سرم نگاه کردم محمودی  "باباربد داری حرف میزنی فورا 

بود از جا بلند شدم و گفتم: بله ایرادی داره خنده تمسخر آمیزی 

 –کرد و گفت: مگه به تو نگفتن این چیزی نمیشنوه 

 –چرا گفتن 

ت و خسته میکنی پشت میز باربد نشست و دپس برای چی خو

 –گفت:چکارش کردی آروم گرفت 

اخت و گفت: نمیخوای اسرارت و دکارخاصی نکردم ابرویی باال ان

 –فاش کنی 

چیزی نیست که بخوام مخفیش کنم اگه بود میگفتم تا حداقل به 

 –این طریق این بنده خدا کمتر توعذاب باشه 

س اگه عذابی باشه اون به همه اون همه رو به دردسر انداخته پ

 –تحیل کرده 

به عذاب افتاده باشن بقیه دارن از کنار ایشون  دفکر نمیکنم بقیه زیا

به یه نون و نوایی میرسن پس برای اونا باید عذاب شیرینی باشه 
– 



 
 

268 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

 –برای تو چی توهم به نون و نوایی رسیدی  

 –م دمن دنبال این چیزا نیستم  که اگه بودم این جا نبو

خوب کسی و تور کردی ازت خوشم میاد دختر خیلی زرنگی هستی 

بهت بگم تازمانی که من هستم نمیزارم قرونی از این ثروت  دولی بای

من نیازی به قرونی  "به دست تو بیافته لبخندی زدم و گفتم: اوال

ل صاحب داره و نیاز نیست شما این اموا "ارم ثانیاداز این مال ن

چرا همه رو به چشم خودتون نگاه  "بشی محافظ این اموال ثالثا

 –میکنید 

اگه تو دنبال این چیزا نیستی به من بگو ببینم دنبال چی هستی 
– 

 –هیچی فقط نمیتونم باربد و تواین وضعیت ببینم 

ازقبل میشناختیش نگاهش کردم گفت: میگم باهاش دوستی 

 –که وعده وعیدی بهت داده باشه  ی چیزی بود

 –نه 
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اینی که نه میبینه نه میشنوه "پس چی برای چی االن دنبالشی اصال 

چطوریه که با تو آروم میشه  فقط میتونه یه چیز باشه اونم یه عشق 

 –قدیمی 

حاال اگه همچین چیزی باشه شما رو ناراحت میکنه خندید و گفت: 

معشوق بودید اما  شمادوتا عاشق ودرست حدس زدم  پس

یگه اون باربد گذشته نیست نه چیزی ازاون ددخترجان این باربد 

ظاهر براش مونده نه اختیار اموالی و داره پس دلت و بیخود به 

چیزی خوش نکن  بزار دوستانه یه چیزی و بهت بگم این آدم 

تو حسابی بروروداری میتونی ازکارافتاده است خودت و حیف نکن 

خب  نی آدم برای تو کم نیست کافیه اشاره کنی ازش استفاده ک

 –خانم پرستار تومیدونی پس ورد کامپیوتر این آقا چیه 

من که هنوز گیج حرفها و حالت او بودم با ترس سرم و بعالمت نه 

تکان دادم  دستاش و گره کرد و گفت: میتونی اززیر زبونش بکشی  

اخت و گفت: حاال میبینید که نمیتونه حرف بزنه ابرویی باال اند-

ر ترسیدی  نگاهم و به زمین دوختم  خاک برسرم همه دچرا اینق

 –باید متوجه ضعف من بشن 
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همکاری کنی  این  ارم البته اگه دختر خوبی باشی و با مندکاریت ن 

باربد خان شما یسری مطالب تو کامپیوترش داره که مربوط به 

اگه بتونی رمزش و پیدا ن بهش احتیاج دارم ومن االکارخونه است 

کنی هرچی بخوای بهت میدم  بهتره اینایی هم که بهت گفتم پیش 

خودمون بمونه کافیه یکی ازش باخبر شه برات بد میشه هم برای 

اق بیرون رفت و درو تسوخته ات ازا شانهخودت هم این عاشق 

ام گذاشتم چیزی نمانده بود که قلبم ازتو  شانهبست دستم و رو

نگاه  دبه باربد که گردنش بطرفی خم شده بویرون بزنه ام ب شانه

دستش و گرفتم اونم مثل من  دکردم دفتر همچنان تو دستش بو

سرد بود آروم گفتم: چکار کنم باربد با این چیزی که االن این گفت 

ممکنه به این آدم اعتباری نیست من دیگه نمیتونم بیام بینمت 

ی نمیتونم رها کنم یه کاری دستم بده ولی تورو هم همینطور

فکری هم باید برای این کامپیوترت کنم اینطوری اگه یکی و بیاره 

وای  به دستش بیافته ممکنه چیزایی که مخفی کردی بازش کنن

باربد من خیلی میترسم  کاش حداقل میتونستی حرف بزنی 

باباز شدن دراتاق هراسون دست باربد اونجوری میگفتی چکارکنم 
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شدم  بادیدن مادرباربد نفس آسوده ای  داز جابلنو رها کردم و  

 –سالم ریحانه خانم حالت چطوره رسالم خانم رستگاکشیدم 

 –ممنونم شما بهتر شدی 

بله خیلی بهترم حال پسرم چطوره روتخت نشست  گفتم: پسرتونم 

توچرا اینقدر دیر به دیر میای این جا باربدم -خوبه  خداروشکر 

 –حسابی به تو عادت کرده 

شرمنده ام من طی روز سرکارمیرم  نمیتونم شبم دیروقت میرسم 

 –خونه 

بیا این جا بشو پرستار باربد دوبرابر جایی که کار میکنی بهت حقوق 

 –میدم 

بحث حقوق نیست خانم رستگار مادرمن مخالف اینه که من از مرد 

پرستاری کنم تاحاال هم این کارو نکردم  ایشونم پرستارخوبی دارن 

جمعه ها میام به ایشون سرمیزنم دستش و ایراد نداشته باشه  اگه

اش گذاشت و گفت: نه چه ایرادی خیلی هم خوبه  شانهرو قفسه 
– 
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شما حالتون خوبه  به سختی نفس میکشیدآره خوبم این قلب  

 –تومطمئنی باربد حالش خوبه  لعنتی امونم و بریده 

استراحت کنه  دمیخوابله خوبه نگران نباشید غذاشم خورده دیگه 

حالم خوب نیست  "شد و گفت: من اصال دسری تکان داد و ازجا بلن

 –براش بگیره  انمیتونم بشینم اگه چیزی الزمه به پرستارش بگو ت

پشت سراو دراتاق و بستم وقتی خواستم چشم شما بفرمائید 

کمکش کنم روتخت دراز بکشه دفتر و رها کرد اول فکر کردم 

وقتی خواستم اون و به دستش بدم دفتر و بطرفم ه دازدستش افتا

-هل داد گفتم: برات میزارمش تو قفسه کتابهات دفتر و کشید  

 –دوباره دفتر و رها کرد باربد متوجه نمیشم پس چکارش کنم 

میخوای این و برات نگه دارم  وقتی عکس العملی نشون نداد 

ت راحت فهمیدم همین و میخواد دفتر و برداشتم و گفتم: خیال

دفتر وتو کیفم  "فوراامانت نگهش میدارم تا حالت خوب خوب شه 

گذاشتم باربد و روتخت خوابوندم و روش و کشیدم خودمم کنارش 

من هیچی ازتو نمیدونم کاش یکی بود که بهم کمک - نشستم 

به مادرتم اعتباری نیست ممکن شوهرش به زوراززیر زبونش میکرد 
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نم نگاه ازدستش که تو دستم بود پس من باید چکار کحرف بکشه  

گرفتم و به صورتش دوختم نگاهش به من بود تمام بدنم یخ کرد 

به این چشمها نمیخورد نابینا باشه اگه دکتر این و تائید نکرده بود 

ثانیه ای نگاهم کرد بعد  دچن به جرأت میگفتم اون خوب میبینه 

چشمهاش و بست چیزی طول نکشید که به خواب رفت کیفم و 

برداشتم و از اتاق بیرون رفتم پرستارش توراهرو بود با دیدنم اومد 

 –جلو گفت: خوابش برد 

, علی آقا این عطر پیش شما باشه روزی یک مرتبه ازاین عطر بله 

و گفت: پس به این دلیل رواون پالتو بزنید  نگاهی به عطر انداخت 

 –اون پالتو رو از خودش جدا نمیکنه 

ه میکرده سری به تاسف تکان داد دبله عطری که خانمش استفا

گفتم: شماره خودم و نوشتم گذاشتم رومیز پیشتون بمونه اگه 

من و از  "مشکلی پیش اومد خودتون با من تماس بگیرید لطفا

 –حالش بی خبر نزارید 

 – "حتما

 –نونم خداحافظ ازتون مم
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کجا خانم پرستار تشریف داشتید به محمودی نگاه کردم با سر به  

علی اشاره کرد  علی نگاهی به من انداخت و به اتاق باربد رفت و 

 –درو بست 

 –خوابش برده منم دارم میرم 

 –ازش گرفتی ,چی شد پس 

خودتونم میدونید اون نمیتونه حرف بزنه  ببینید آقای محمودی 

ی نمیدونم وگرنه برای این که دست از سرش بردارید منم چیز

بهتون میگفتم خنده چندش آوری کرد و گفت: پس  "حتما

بازم تشریف بیارید خوشحال بخاطرخودشم که شده پیداش کن  

میشم مجدد زیارتتون کنم به دستش که بطرفم دراز کرده بود 

اشتم با اخم دستش و کنار دنگاهی انداختم و قدمی به عقب بر

با عجله کشید و گفت: این کارزشتت و هیچ وقت فراموش نمیکنم 

ازاو فاصله گرفتم و بطرف دردویدم  توماشینم که نشستم تازه 

تونستم نفس راحتی بکشم تنها کسی که به ذهنم رسید سیاوش 

 –م و درآوردم و باهاش تماس گرفتم یبود گوش

 –بفرمائید 
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 –سالم سیاوش  

 –چیزی شده م الس

 –باید ببینمت 

 –چی شده ریحانه 

 –سیاوش گفتم باید ببینمت االن کجایی 

 –؟خونه ام میتونی بیای 

 –ونجا نه نمیخوام کسی متوجه شه میتونی بیای بیرون ا

 –آره تواالن کجایی 

 –نزدیک خونه شما 

 –خیلی خب بیا سرکوچه منم االن میام 

وقتی و به اونجا رسوندم  باشه .تماس و قطع کردم بسرعت خودم

سوار شد بسرعت ماشین و ازاونجا دور کردم کمی که فاصله گرفتیم 

ماشین گوشه ای پارک کردم و به او که به من زل زده بود چشم 

 –دوختم 
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 –چی شده چرا اینقدر رنگت پریده تصادف کردی  

 –نه 

نه بابا یه لحظه زبون به -دعوات شده برای پدرت اتفاقی افتاده ؟

 –دهن بگیر بزار حرف بزنم 

 –باشه بگو 

من امروز رفته بودم خونه باربد گره ای به ابرو انداخت و گفت: خب 

 –خوش بحالت 

 –ا سیاوش جدی باش دترخ

لعنت به تو میزاری حرف بزنم یا - میلرزه  تتوچته چرا اینقدر صدا

گفتم امروز رفته بودم خونه باربد ابته رستگار تماس گرفت ازم نه 

خواست برم  باربد یک هفته لب به هیچی نزده بود خواست من 

 –برم شاید بتونم چیزی بدم بخوره 

 –خب این که چیز جدیدی نیست 

مسئله این نیست  امروز وقتی غذای باربد و دادم پدرناتنیش اومد 

 –و گفت: کدوم اتاق  تو اتاق  کامل بطرفم چرخید
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 –سیاوش اتاق باربد دیگه  

 –رای چی اومد بخب 

ازم خواست پس ورد کامپیوتر باربد و ازش بگیرم و بدم به اون گویا 

باربد مطالب مهمی تو کامپیوترش داره که حسابی اون و ترسونده 
– 

خب حاال ازمن میخوای پس ورد باربد و پیدا کنم خیره نگاهش 

اون چیز دیگه ای میخواست چشماش و یاوش کردم و گفتم: نه س

 –من -کمی تنگ کرد و گفت: چی؟

تو؟! متوجه نمیشم یعنی چی که تو دستم و روسرم گذاشتم و 

 –گفتم: چه جوری بگم اون ازم خواست ......خواست که 

ببینمت نکنه منظورت اینه که .....حرفش و بریدم و گفتم: آره 

کرده مرتیکه  مگه من به تو سیاوش منظورم همینه داد زد غلط 

م درستی نیست حق نداری پات و اون جا بزاری برای چی دنگفتم آ

 –بلند شدی رفتی 

اینطور که من سیاوش خواهش میکنم آروم باش ببین چی میگم 

از رفتار اون دستگیرم شد اون فقط دنبال اینه که رمز اون کامپیوتر 
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مایه باربدم این و بدست بیاره و چون فکر میکنه منم دنبال سر 

پیشنهاد و داد بهم گفت همه چیز و تقسیم میکنه به شرطی که 

هرکاری میگه من بکنم اون حتی ازم خواست یه چیزی بجای 

باعث مرگش بشه گفت آشنا داره مسکنش بزنم که رفته رفته 

میتونه هرچی  بخوام تهیه کنه سیاوش جون باربد درخطره ترخدا 

 –کار کنم کمکم کن من نمیدونم باید چ

 –توداری جدی حرف میزنی 

سیاوش به من میخوره شوخی کنم داشتم سکته میکردم نمیدونی 

دستی توموهاش چه جوری ازاونجا فرار کردم تومیگی چکار کنم 

کشید و گفت:اگه قصدش این باشه تو نه یکی دیگه باالخره این 

 –باربد و ازاون خونه بیاریم بیرون  دکارو میکنه یه جوری بای

چه جوری محمودی حتی اجازه نمیده باربد و ازاتاقش بیرون ببرن 

پرستارش میگفت چندمرتبه خواستم ببرمش تو حیاط دعوا راه 

 –اخته که حق نداره پاش و از اتاق بیرون بزاره دان

راین مورد حرف بزنیم دچطوره با دائیت   خب این خیلی سخت شد
– 



 
 

279 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

هیچ عنوان نمیزاره من سیاوش اون اگه جریان و بفهمه دیگه  به  

 –و ببینم  دبارب

االن به کمک من احتیاج  دچی داری میگی تو بارب-خب چه بهتر

ا نمیشه که دلش برای اون بسوزه دیعنی جز تو هیچ کس پی- داره 
– 

بار گفتید شما عاشق ایشونید   دبله بله چن-من دلم براش نمیسوزه  

ره کردن و دست م سراغ تو تو جز مسخدانگار اشتباه کردم اوم-

خودم یه کاریش ,اختن کار دیگه ای بلد نیستی ببخشید آقا جان دان

خیلی خب حاال نمیخواد ترش - میکنم ببخشید که مزاحم تو شدم 

 –کنی 

سیاوش چرا درکم نمیکنی  االن بحث دوست داشتن و عالقه نیست 

دارم میگم جون باربد درخطره این مرده معلوم بود یه چیزی 

تازه یه چیز دیگه  ده که اینطوری به هول و وال افتاده بودنگرانش کر
– 

اون میگفت همین روزاست که زنش بمیره من -دیگه چیه؟ 

چند وقت پیش که  میترسم  یه چیزی هم به مادرباربد داده باشه 
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بار حتی رمق حرف زدن نداشت دیدمش حسابی سرحال بود اما این  

یگم باید این موضوع رو با ببین ریحانه بازم م- ه خطرناکه این مرد

سیاوش منم که گفتم اون بفهمه مانع رفت -دائیت درمیون بزاری

 –و آمد من میشه 

 –تو سالمت باربد برات مهمه یا دیدنش 

اگه اینطوره که باید فقط به همینم فکر کنی -ومه سالمتشلخب مع

تو یه فکری میکنیم درحال حاضر باید بریم  ندیدن بعد برای دیدن

 –سراغ دائیت  االن کجاست 

 –خونه ما 

 –پس بریم همون جا 

 –رم دولی سیاوش پدرو ما

 –نمیخوام چیزی بدونند -پدرومارت چی؟

اما بنظر من اونا هم این و بفهمند بد نیست مادرت خیلی حساس 

شده بزار تو جریان باشن تا مانعت نشن حاال چکار میکنی راه 

 –میافتی یا نه 
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 –میشه تورانندگی کنی  

ازهمون تو ماشین جام و  ده شدآره خانم شجاع  سیاوش که پیا

 مادرم وقتی من و سیاوش و باعوض کردم و طرف دیگه نشستم 

 –هم دید گل از گلش شکفت  از سیاوش پرسید غذا که نخوردی 

 –فقط یه بار به خنده من دائیم و زنشم خندیدند 

 –توچی ریحانه ؟

من اشتها ندارم مادرم کمی توصورتم دقیق شد و گفت: اتفاقی 

پس چرا اینقدر رنگت پریده -ه نگاهش کردم و گفتم: نه چطور؟دافتا
– 

چیزی نیست سری تکان داد و گفت:بله چیزی نیست  من دیگه 

 –دختر خودم و نشناسم باید برم بمیرم 

 –خدانکنه مامان این چه حرفیه  من میرم لباسم و عوض کنم 

زود بیا غذات و میکشم لباسم و عوض کردم و به آشپزخونه رفتم 

سیاوش و مادرم هردوتوآشپزخونه نشسته بودند  سرمیز نشستم و 

قاشقی به دهان برد و گفت: مگه دارم غذای ه سیاوش زل زدم ب
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خب گشنه ام مادرم گفت: نوش تورومیخورم اینجوری نگام میکنی   

جونت پسرم هرچقدر میخوای بخور به این دختر دیونه منم توجه 

 –نکن سیاوس بلند خندید و قاشق دیگه ای به دهان برد 

 –دت و خفه کن گفت بخور نگفت که خو

داری دختر بزار غذاش و بخوره سیاوش با دیدن دائیم به چکارش 

 –سرفه افتاد و از جا بلند شد 

بشین آقا سیاوش  راحت باش سیاوش به من که داشتم میخندیدم 

 –نگاه کرد 

ندید خب دائی جان یدفعه کجا غیبت زد به سیاوش نگاه کردم خ

 –وبته منه که بهت بخندم و گفت: جواب بده خانم حاال ن

 –بودم دیدن یه دوست  رفته

 –من میشناسمش  

 –وست و دیگه دهمین -کی و دائی جون ؟
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نه نمیشناسید سیاوش گفت: ولی خواهرزادتون میخواد امروز با  

ائیم به من چشم دوخت مادرم گفت: چی د دوستش آشناتون کنه 

 –ینم بشده ریحانه حرف بزن ب

اگه نشده بود تو اینقدر رنگ و روت نپریده -چیزی نشده مادرمن  

 –بود توهروقت ازچیزی میترسی اینطوری میشی 

ریحانه بهتره همه چیز و بگی  وقتی دید بهش خیره شدم قاشق و 

البته اجازه بدید چنگال وتو بشقاب گذاشت و گفت: خودم میگم 

 –آقای پناهی و هم بگم تشریف بیارن 

سیاوش جان  به پدرم که وارد آشپزخونه شد نگاه کردم  من اینجام

اومد کنارمن نشست و گفت: بگو سیاوش جان چی و باید ما بدونیم 
– 

 –ریحانه امروز رفته بود دیدن باربد 

 –پدرم گفت: بله میدونیم 

اون جا پدرناتنی باربد چیزی گفته که حسابی ریحانه رو ترسونده  

هیچی -بهت گفته دخترم  پدرم دستم و گرفت و گفت: چی 

سیاوش گفت: یعنی چی که هیچی قرار شد این موضوع رو به 
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تو نمیگی خودم میگم آقای پناهی  امروز پدرناتنی خانواده ات بگی   

.حرفش و بریدم وگفتم: بزار خودم ......باربد از ریحانه خواسته که 

ی زد و گفت: باشه من میخورم تو هم دمیگم تو غذات و بخور لبخن

رم دستم و نوازشی کرد و گفت: بگو دخترم چی شده دپحرف بزن 

یه  د تو اتاق باربد و ازم خواست ؟ راستش محمودی امروز اوم

 دونم چی هست بجای مسکن به باربد تزریق کنم یدارویی که نم

فته  گفت این دارو رفته رفته باعث میشه تمام اعضای بدنش ازکاربیا

ش نشون بده باعث داز چند وقت بدون این که اثری ازخو دو بع

حانه به دائیم نگاه کردم و گفتم: چی داری میگی ری-مرگش بشه  

من حرفی که اون زده رو گفتم اون ازمن خواست قبل از این که 

اون دارو رو بهش بزنم  رمز کامپیوترش و از زیر زبونش بکشم گویا 

ز کارخونه پدرش تو سیستمش داره که باربد اطالعاتی مهمی ا

دائیم چانه اش و به دستش تکیه داد حسابی ترسونده ومحمودی  

و گفت:ریحانه من متوجه نمیشم چرا باید اینا رو از تو بخواد سیاوش 

 –اشاره کرد بگم اما من اخم کردم 



 
 

285 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

ریحانه دائی بهتره اگه چیز دیگه ای هم هست بگی این موضوع  

مادرم گفت: چیز دیگه ای تورو ترسونه  اون و شوخی بردار نیست 

 –بگو 

اول این که جون باربد درخطره سیاوش حرفم و قطع کرد و گفت: 

ادم و گفتم: آره دهمینطورم مادرش سرم و بعالمت مثبت تکان 

-رخطره  دومم این که اون ازم خواست که ......دجون هردوشون 

گرفته  دبه خوکه چی ریحانه ؟به مادرم که حسابی چهره جدی 

 –اختم پائین دبود نگاه کردم سرم و ان

حرف بزن ریحانه سیاوش گفت: اجازه بدید بقیه اش  من بگم این 

بسه سیاوش معلومه چی -...آقا گویا از دختر شما خوشش اومده 

داری میگی اخمی کرد  گفت: مگه غیر اینه  مگه اون ازت نخواسته 

اختم دو تقسیم کنه سرم و انکه  بری با اون تا ثروت باربد و با ت

 –اره دپائین پدرم گفت: آره ریحانه  این حرف حقیقت 

ثروت باربده  لنبادش چشم من دبله حقیقت داره اون به خیال خو

 –بخوای من میتونم تورو به چیزی که میخوای برسونم گفت اگه 
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دیگه  شما کهاینطور نیست  "نه مادرمن اصال-اینطوره ؟ "حاال واقعا 

ه سیاوش حرفم و نیمه گذاشتم و به او چشم دمیدونید من ......با خن

هنش و گفت: ببخشید دست خودم دوختم دستش و گذاشت رود

بهتره تو سرگرم  نبود بشقاب غذام و بطرفش هل دادم و گفتم:

اشت و گفت: از جیبت رفت خیلی خوش دخوردن باشی ظرف  بر

امه دا  ...ا میدونید کهشمم داشتی میگفتی ه خانخب ریحان  دمزه بو

ران باربدم جونش درخطره به مادرم نگاه کردم و گفتم: من نگبده 

بالیی سر باربد  "اگه واقعااین آدم هرچی بگی از دستش برمیاد 

بیاره چی مادرم صداش و بلند کرد و گفت: خب بیاره به تو چه 

اینطوری بهتره هم اون راحت میشه هم ما از  "اتفاقاربطی داره 

خانم چرا اینقدر عصبانی ت تو دختر دیونه پدرم گفت: آروم باش دس

 –میشی 

همین دیگه صدبار گفتم نباید بزاری این دختر دیدن اون پسره 

ازشما انتظار حرفش و بریدم و گفتم: بسه دیگه مامان  "..........فورا

 –نداشتم اینطوری بخوای حرف بزنی 
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چه جوری حرف زدم مگه دروغه  توخودت اسیر یه آدم  

.استغفراهلل دختر چرا نمیفهمی  اون پسره وضعیتش عادی .......

 –نیست تو از چی اون خوشت اومده 

بحث خوش اومدن نیومدن من نیست من  "ببین مامان االن اصال

 –االن از همه چیز مهم تر جون اونه نه چیز دیگه نگران باربدم 

رای بشدم و گفت:  دجونی هم داره که مهم باشه از جا بلنمگه اون 

 لخودم متاسفم هیچ فکر نمیکردم یکی مثل شما که چندسا

عمرش و برای کسی گذاشت که از لحاظ جسمی دست کمی از 

ده  خواستم برم که باشته االن بخواد این حرفا رو تحویلم دباربد ن

 –پدرم مانعم شد و گفت: صبر کن ریحانه 

رم پدرمن بهتره شما هم این موضوع رو فراموش کنید خودم بزار ب

 –راش میکنم بیه کاری 

چه  دتم: چه بیخوتوبیخود میکنی عصبانی به مادرم نگاه کردم و گف

شما هم خیلی ناراحتی  برای باربد اتفاقی بیافتهبا خود من نمیزارم 

میزارم میرم مادرم عصبی از جا بلند شد و گفت: تو غلط میکنی 

یاد گرفتی تا میایم حرف بزنیم میگی میزارم میرم پدرم بلند  خوب
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شد و بین مادوتا ایستاد و گفت: شما دوتا امروز چتون شده بگیرید  

یه دقیقه زبون به دهن بشینید  خانم جون تو که اینطوری نبودی 

بگیر  توهم بشین ریحانه دیگه هم از این حرفا نزن این جا خونه 

بنظرت این آدم نمیری خب حاال بگو ببینم  تو ِ و جز این جا جایی

 –ممکنه این کارو بکنه یا نه 

ه به مادرم رادحقم -........ دصددرصد اون از اولم از باربد متنفر بو

نگاه کردم اشکام جاری شد گفتم:چرا چون به اون روز افتاده حق 

اره نه مادرمن اون ازش بیزاره چون هنوز زنده است و نفس میکشه د

مال و  ه باشه نمیتونه تومنی از اوندبیزاره چون تا زمانی که زناون 

و گفت: ازتو اموال و باال بکشه  پدرم با دلخوری به مادرم نگاه کرد 

 –بعیده خانم 

چی بعیده این دختره عقلش و ازدست داده میخواد دستی دستی 

خودش و بدبخت کنه توهم داری بهش کمک میکنی ولی اگه فکر 

ترفند میتونی مارو راضی کنی کاری که میخوای بکنی کردی با این 

 –کور خوندی من جنازه تورو هم نمیزارم رو دوش اون 
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دارم میگم جونش  چی داری میگی مامان  من معلومه  "اصال 

کی حرفی از چیز  درخطره شما یه چیز دیگه بار من میکنی من

 –دیگه زدم 

کشیدم و دستی رو پیشونیم مه همون حرفاست  داینا همه مق

گفتم:اگه قول بدم بعد از این که باربد و از دست این آدم روانی 

ش و میزنم راضی میشی چشمانش را کمی دنجات دادیم دیگه قی

 –این کارو میکنی  "و گفت: واقعا دتنگ کر

 –آره برای من مهم اینه که زنده بمونه 

ه در ساددختر جان مگه آدم کشی به همین راحتی هاست تو چق

اون دیده تو به اون میرسی برای این که به اون رمز دست پیدا  ای

 –تا تورو بترسونه  کنه همچین حرفی زد 

رو میخواد بکنه این کا "مادرمن اون واقعا دکاش فقط همین بو

چیزی میداده قاطی وقت هرروز یه  دتو این چن پرستار باربد گفت

ین که اون آمپول باربد کنه ولی چون میدونسته خطرناکه بدون ا

بفهمه اون و میرخته بیرون و بجاش خواب آور میزده تا اون بی 

 "حال بشه و محمودی متوجه نشه  از اونطرفم حال مادرباربد اصال
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پرستاره میگفت این چندروز شاهد دعواهای مداوم جالب نیست  

اونا بوده گویا محمودی به زور میخواسته اون و وادار به امضا کردن 

نا مال باربده اینا اون زیر بار نمیرفته و میگفته او چیزی بکنه ولی

 –هیچ بنظرم حالش طبیعی نیست یه جور خاصی بود 

 –مگه نگفتی ناراحتی قلبی داره 

 یماری قلبی نداره بی حالیهاشآره ولی حالتای اون ربطی به ب

من فکر میکنم از همون دارو به زنش داره  سرگیجه و حالت تهوش 

-منظورتون وضعیت مالیش دائی-باربد چطوره؟ وضع این آقا -میده

 –آره 

حانه یخوبه سیاوش گفت: یه میلیاردر تمام عیار درسته رخیلی 

ان دادم مادرم گفت: این آدم االنم خانم سرم و بعالمت مثبت تک

جوری نیست که همه چیز و بدست داره چون وضع این پسره که 

بخواد این کارو بکنه اره دبتونه چیزی و بدست بگیره  پس دلیلی ن

هی به شماره ابا زنگ خوردن گوشیم مادرم حرفش و قطع کرد نگ

 –انداختم 

 –کیه ریحانه 
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 –نمیشناسم مامان  

-ببخشید به جا نمیارم -.......-شما م هستم دخو-.......-بفرمائید 

خب -............-آه بله شناختم چی شده حال باربد که خوبه -......

.........دستم و جلوی -نه خواهش میکنم بفرمائید -.........-خداروشکر 

 –قرار دادم و به دائیم چشم دوختم  دهنم

-......-وای علی آقا باربد فهمیده -......-باورم نمیشه چطور ممکنه 

نه زنگ بزن به خاله اش چشم از باربدم برندار نزاری محمودی 

ا کنه یه خواب آور بهش بزن اگه سروصد "بهش نزدیک شه اصال

ممنون که خبر دادی ..........-ممکنه محمودی بره سروقتش 

 –یاوش گفت:چی شده سخداحافظ گوشی و قطع کردم 

چی ؟ سرم و بین دستم گرفتم و گفتم: -مادرباربد فوت کرده  

به عادی نبو د  "مطمئن بودم  یه چیزی بهش داده حالش اصال

 –دائیم چشم دوختم و گفتم: دائی کاری میشه کرد 

چه مدرکی -مدرکی نداریم روچندتا حرف که نمیشه حساب کرد

باالتر از این که به من پیشنهاد داد دارویی که میاره رو به باربد 

 –بزنم 
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دختر جان خودتم داری میگی پیشنهادش و داد اگه خود دارو رو  

یعنی دست رودست بزاریم همین -دبهت داده بود میشد کاری کر

یاوش گفت: االن کارش راحت ترم شده س بال رو سرباربد بیاره  

دیگه مادری نیست که بخواد مراقبش باشه راحت میتونه نقشه اش 

ت دکترا دکسی هم شک نمیکنه چون به گفته خوو عملی کنه 

 –ام بیاره با این وضعیت دو گفتن زیاد زیاد چندماه بتونه

دائیم گفت: پس با این حساب ممکن نیست این کارو بکنه سیاوش 

خب مگه نمیگی دکترا گفتن چندماه -چرا این و میگید؟گفت: 

 –ه نمیونه دبیشتر زن

 –بله  همینطوره 

خب دیگه دلیلی نداره این کارو بکنه چندماه که صبر کنه به هرچی 

 –میخواد میرسه مشکل مادره بود که ازسرراه برداشته شد 

بگه کی چقدر عمر میکنه  این حرف و گفتم: دکتر که خدا نیست 

ند ولی میبینید که خداروشکر دال هم دکترا به مادرش زده بوپارس

ت سن آدم اگه میخواست به این چیزا فکر کنه دیهنوز زنده است ا

ره رو تو دست دبه این کار نمیزد اون همینطوری هم همه چیز ما
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اره ولی میبینید که این داشت اون و از سرراه برداشت دلیلی ند 

ه نمیشه دجان هنوز که چیزی ثابت نشائیم گفت: دختر دکارو کرده 

بگو ببینم تو فهمیدی  ر مطمئن به کسی تهمت زد داینق

 –ش چیه رمزکامپیوتر

چیزی نمیشنوه که بتونه چیزی  "نه اون نمیتونه حرف بزنه اصال

 –مادرزادی اینطوریه -بگه

شم دنه دائی جان چندسال پیش تو یه تصادف پدرش میمیره خو

پدرم گفت: با این چیزایی که تو گفتی حتی ه این روز می افته ب

به  ده باشه اول به پدرم بعدفشون عمدی بوداحتمالش هست تصا

 شکانداد گفت: بله اممت مثبت تکان الم سرش و بعددائیم نگاه کر

 –تو میدونی کجا تصادف کردن هست 

س دس بزنم دائیم گفت: چه جوری میتونی حدنه ولی میتونم ح

 –بزنی 

هزار چم شروع م شمال نزدیکیهای دم باربد و میبرروزی که داشت

به جیغ زدن کرد  حالش خیلی بد شد نمیتونستم آرومش کنم 

میزد و یه کلمات نامفهومی میگفت  وقتی رسیدم  دفقط فریا
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ش بد شد وقتی بهش لویالشون این مرده ازم پرسید تو کجا حا 

من گفتم حسابی رنگش پرید و سرزنش شروع به داد زدن کرد که 

موضوع داره -گفتم نباید این جا می اومد ولی تو گوش نکرد ی

 –تصادف کردن  میدونی چه سالهجالب میشه 

 –نه ولی میتونم از خاله اش بپرسم 

ف و هم بفهمی دبین میتونی محل دقیق تصاباین کارو بکن  "حتما

ف کردن  دادگاهشون کی بوده طرف ددیگه این که با کی تصا

 –مجازات شده یا نه 

 –باشه همین که باهاش حرف زدم همه رو میپرسم 

 –تک پسره 

 –بله 

 –مجرده یا متاهل  "بچه نداره  اصال

گی دمتاهله جالب این جاست که زنش چند وقت پیش خونه زن

باربد و میفروشه به اسم این که ببرش آلمان برای معالجه ولی اون 

 –بدبخت و میزاره تو آسایشگاه خودش میره 
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 –لتنامه نداشته باشه که نمیتونه این کارو بکنه اون اگه وکا 

 –بله میدونم ولی این کارو با کمک مادرباربد میکنه 

اره این بالروسراموال دختره دیعنی مادر خودش میدونسته این 

 –پسرش میاره 

نه دائی جان چون محمودی همه چیز و تو دست گرفته اون 

همین خودش  نمیتونسته مبلغ درمان باربد و بپردازه بخاطر

ه خونه و مطب باربد و بفروشن تا هزینه درمانش شه دمی دپیشنها

 –مادرم گفت: مگه چکاره بوده؟ 

 –دندان پزشک مگه فرقی میکنه 

آخه بهش نمیخوره دکتربوده باشه نگاه ناراحتم و به اودوختم و 

گفتم: خوبه عکسش و نشونتون دادم اون که از اول این شکلی نبوده 

اد و دمامان با این حرفا داری ناامیدم میکنی پدرم سری تکان 

وختم و دشمادوتا چرا امروز اینطوری میکنید به پدرم چشم گفت:

این و به زنتون بگید من نمیفهمم این باربد بنده خدا چه گفتم:

ائیم مداخله دهیزم تری به مادرمن فروخته که باهاش چپ افتاده 

رید بگو بینم تو میخوای بری اون جا کرد و گفت: از این حرفا بگذ
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گفت: نه من نمیزارم دیگه پاش و اون جا بزاره همه  "سیاوش فورا 

وختن گفت: منظورم اینه با این اتفاقهایی که دبه سیاوش چشم 

خطرداره مادرمم گفت: منم افتاده ریحانه نباید پاش و اونجا بزاره 

و اونجا بزاری با سیاوش موافقم ببین ریحانه دیگه نمیخوام پات 

گفتم: ولی من نمیتونم باربد و تو همون وضع بزارم ممکنه بالیی 

 –سرش بیاد 

 –ا به جهنم خب بیاد به تو چه ای باب

از جا بلند شدم و گفتم: اگه دیگه یه کلمه از من شنیدید  به اتاقم 

یدفعه یاد سررسید باربد افتادم نگاهی به سررسید رفتم و درو بستم 

ورق ها پر بود اعداد و ارقامی که از هیچ کدوم  تمامانداختم 

رنمی آوردم هرچی اینطرف اونطرف کردم متوجه چیزی نشدم دسر

همانطور که نگاهم به دفتر بود گفتم: بیا تو چرااینطوری درمیزنی 
– 

چکار میکنی خانم شجاع ؟ به سیاوش نگاهی انداختم و گفتم: 

دیس دیگه میخوردم  گفت: نه روم نشد وگرنه یه سیر شدیخره البا

آخ آره برو -میخوای برم قابلمه رو برات بیارم  خندیدم و گفتم:
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م  زادمردم از گشنگی تا تو قابلمه رو بیاری منم یه نگاهی به این بن 

 –حاال این چی هست اینطوری رفتی توش 

هم کرد و گفت: مگه اون اداد قائمش کنم متعجب نگ دم باربنمیدون

 –تونه حرف بزنه یم

 –نه 

 –داد گفت قائمش کنی وپس چطور این 

رفته بودم سر کتابهاش ببینم جز کتابای مربوط به رشته اش چی 

ردم بهش نشون دادم یعنی دستش و بمیخونه که این و دیدم 

از این که محمودی  دگذاشتم رو دفتر یدفعه دفتر و قائم کرد بع

خب اون حرفها رو به من زد باربد این دفتر و گذاشت تو دست من 

 –این یعنی نخواسته تو دست محمودی بیافته 

ی که خواسته با خودت دآفرین به این همه هوش حاال ازکجا فهمی

 –بیاریش 

دفتر و از دستم تم میزارم تو قفسه کتابهات برای اینکه وقتی گف

 –من باشه دفتر و دوباره بهم داد ی دست کشید گفتم میخوا
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ریحانه تو مطئمنی این پسره ...اخمی کردم گفت: خیلی خب بابا  

 –چیزی نمیشنوه  ,مطمئنی باربد

 –بله نمیشنوه گفتم که از رو حرکات دست متوجه حرفام میشه 

که سردرنیاوردم هرچی هست  نمیدونم سیاوش  من-اینا چیه ؟

واسته به دست محمودی بیافته تو باید خیلی مهم باشه که نخ

 –سردرنمیاری 

معلوم نیست حساب کتابه شماره است  اشت و گفت: نه ددفتر و بر

عدد و ارقامه  چیه؟ ولی منم با تو موافقم اگه مهم نبود اینطوری 

 –به دائیت نشون بدیم ونوشته نشده بود بیا این 

 –اشتباه کردم بهشون حرفی زدم  "نه سیاوش اصال

 –کار خیلی خوبی کردی  میتونم بیام تو  "اتفاقا

دائیم  بلند شدم و گفتم: بفرمائید دائی جان  سیاوش دفتر و بطرف 

 –گفت:این چیه  گرفت 

-به من دنمیدونم مال باربده برای این که دست محمودی نیافته دا

اال انداختم و گفتم: نمیدونم خب حاال این چی هست شانه ای ب
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ست این مرده خالص شه دفتر و به من داد دنگه میدارم تا از  براش 

 –مرده رو از نزدیک ببینم  ن میخوام اینمو گفت:

 –منظورتون محمودیه 

 –آره 

 – دچی میخواید بهش بگی

 –نمیگم فقط میخوام ببینمش چیزی 

 –ائی د

 –جانم 

 –میتونید کاری براش بکنید 

باید راجع به این محمودی و مرگ پدرباربد تحقیق کنم اگه  "الفع

پرونده رو به جریان میندازم حاال  "به موضوع مشکوکی برسم فورا

 –بگو ببینم اینی که مادرت میگه درسته 

 –مگه چی میگه 

 –م چی جوابش و بدم دنوتو به این پسره عالقه داری م
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اره که یکی دیله چی یه آدمی که همه جوره عل م ریحانه دبا تو بو 

سرم و انداختم پائین مثل تو عاشقش بشه اونم تو با این همه غرور

 –اری دگفت: عکسش و 

عکس تو گوشی و نشونش دادم اخمهاش و کشید تو هم گفت: باربد 

اد و به من خیره شد عکس باربد و دباربد اینه سیاوش سری تکان 

از داین بوده از بعاز تو کیفم درآوردم وگفتم: باربد باربد اصلش 

وخت و گفت: دتصادفش به اون روز افتاده با حیرت به عکس چشم 

 –مه دچی میگی ریحانه یعنی این عکس همین آ

باورم نمیشه عجب چیزی بوده بیچاره - مه دبله دائی جون همون آ

ف به این ریخت و دبه چه روزی افتاده حاال تو مطمئنی که تو تصا

 –وگفتم: یعنی چی دائی  وختمدقیافه دراومده بهش چشم 

ث شده این پسر بدبخت این شکلی بشه آخه میگم فقط تصادف باع

 –اشته برای چی از ته تراشیدن دتصادف چه ربطی به موهاش 

نتراشیدن دائی موهاش ریخته گره ای به ابرو انداخت و گفت: 

ریخته  اونوقت برای چی باید بریزه سیاوش گفت: تنها چیزی که 

ید مو اونم تا این حد بشه ودن ممکنه باعث ریزش شدبی به جز ارث
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یه شدیده ولی اونم نه دیگه تا این حد منم وقتی باربد و سوء تغذ 

همین بی  ا نمیتونه دلیل ریزش مو باشه بخاطردیدم شک کردم این

چون و چرا حرفهایی که ریحانه راجع به محمودی میزنه باور میکنم 

ه چیزی به خورد این بدبخت داده بنظر من این مرده خیلی وقته ی

 –که به اون روز افتاده 

 –دتر به من نگفتی زوتوکه متوجه همچین چیزی شده بودی چرا 

دائیم گفت: اینطور حاال فهمیدی چه کاری از دستت برمیاد  "مثال

ه تشکیل دکه معلومه قضیه خیلی جدیه من همین امروز یه پرون

 –طرفا بری اونم تنها فهمیدی  ا اوندمیدم فقط حواست باشه مبا

پس میگی چکار کنم اگه یدفعه توهمین چندروز یه بالیی سر باربد 

بیاره و بگه بخاطر فوت مادرش طاقت نیاورده و به این روز افتاده 

 –چی 

همچین کاری بکنه به اون پسره زنگ بزن بگو  "فکر نمیکنم فعال

گفتم: کدوم  ادم ودباربد و ببره تو جمع خانواده اش سری تکان 

ه  دائی توخانواده اونا تنها کسایی که به باربد عالقه دارن دخانوا

یشه بهش حسادت خاله و شوهر خاله شن بقیه یه جورایی چون هم
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هیچ کس براش مهم نیست این پسر چه  میکردند باهاش لجن 

بالیی سرش میاد  تنها راهش اینه باربد و از اونجا بکشیم بیرون 

که کشیدیم کجا میخوایم ببریم  اول به دائیم سیاوش گفت: گیرم 

بیاریمش بیرون بعد به  نگاه کردم و گفتم: بزار اولبعد به سیاوش 

 –این که کجا ببریمش فکر میکنیم 

جا نه دیگه نشد حاال فرض کن آوردیمش بیرون بگو میخوای ک

ببریش سرم و انداختم پائین گفت: غلط نکنم داری به این فکر 

 –بهش چشم دوختم -یش این جا درسته ؟میکنی که بیار

هان چیه درست گفتم   شا نه ای باال انداختم و گفتم: ولی من 

 –به این چیزی که تو گفتی فکر نکرده بودم  "اصال

خدا کنه این دروغ راست باشه حاال بگو ببینم به چی داشتی فکر 

بسه سیاوش بزار فکر کنم چقدر سئوال میکنی باالخره -میکردی  

ا میکنم دیگه هرجایی که جونش درامان باشه میبرم دایی پییه ج

میبرمش خونه خانم  رستگار اونا خیلی به باربد عالقه  "همونجا اصال

ولی یه چیز دیگه  دارن از خداشونم هست باربد پیش اونا بمونه
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باربد و میشه به بهونه این که متوجه شرایط نشه ازاونجا بیرون  

 –رم بیرون آوردش چه جوری کیسش و بیا

ائیم نگاه کردم و گفتم: دمگه میخوای خودت این کارو بکنی به 

پس کی میخواد این کارو بکنه درحال حاضر فقط من و پرستارش 

 میتونیم بریم این مرده نمیزاره کسی پاش واونجا بزاره  دبه اتاق بارب

باحرفهایی که بهت زده صالح نیست پات و اونجا بزاری صبر کن -

اشته باشه میتونم حکم د دمیتونم بکنم اگه مدرکی وجو ببینم چکار

ا داون کیس وازخونه بکشم بیرون ولی حواست باشه مبا "بگیرم فورا

کالنتری کارهارو که ارم میرم دی من دسرخود کاری کنی فهمی

انجام دادم باهات تماس میگیرم هم خودت هم اون پسره پرستارش 

ونده کنم تون و ضمیمه پرد بیاید تا گفته هابه عنوان شاهد بای

خب بچه ها من دارم میرم باهاش حرف بزن برای فردا قرار بزار 

میبینمتون خداحافظ بعد از رفتن دائیم و زنش باسیاوش  "بعدا

سیاوش بکنه کنار پدرو مادرم نشستم مادرم بدون این که مالحظه 

گفت: ببین چی دارم بهت میگم ریحانه فکر این پسره روباید ازسرت 

رون کنی  بالفاصله بعدازاین که دائیت کمکش کرد باید برای بی

همیشه فکر اون و از سرت بیرون کنی من به این که تو دوباره با 
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محسن ازدواج کنی رضایت میدم ولی فکر این که یه روزی بااین  

..........حرفش و با پسره که معلوم نیست چه امراضی توتنش داره 

معلومه چی داری میگی چطور بریدم  گفتن بسه دیگه مامان

میتونی برای یه آدم بی پناه این حرفا رو بزنی هیچ وقت فکر 

دلم نمیخواد این و  نمیکردم ازیکی مثل شما این حرفا رو بشنوم

باربد کمک  بگم ولی برام چاره ای نزاشتید من تاجایی که بتونم به

شماها چه بی رضایت من نمیتونم مثل  میکنم حاال چه بارضایت

شما فکر کنم شده باشه ازآینده ام چشم پوشی کنم میکنم ولی 

مادرم داد زد تو بیخود میکنی  نمیزارم باربد تواون وضعیت بمونه 

دیگه بهت اجازه نمیدم این پسره رو ببینی حق این که پات و از 

از این این به بعد از این خونه بیرون بزاری نداری به یکی 

خواستگارهاتم جواب میدی وگرنه خودم به یکیشون جواب میدم 

رفت تو سرت از جا بلند شدم  گفتم: شرمنده مامان جان ولی من 

سیلی تو  نیازی به اجازه شما ندارم فراموش نکن من مطلقه ام 

د که بخاطر یه پسر گوشم زد و گفت: چشمم روشن همین مونده بو

م دست مادرم و گرفت و گفت: چکار علیل توصورت من وایسی  پدر

 –تمومش کن ریحانه دیگه بچه نیست  خانممیکنی 
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همین دیگه اگه تو هی طرفش و نمیگرفتی کارش به این جا  

 دنمیکشید دستی دستی زندگیش تباه شد رفت حاال هم میخوا

سری تکان دادم و گفتم: آینده من همون آینده اش و تباه کنه 

دیگه از ردید به این پسره بله بگم تباه شد موقع که به زور وادارم ک

نگران کدوم آینده ای چند نفر و  "کدوم آینده حرف میزنی  اصال

برای خواستگاری این جا راه دادید وقتی فهمیدن مطلقه ام دمشون 

ذاشتن روکولشون رفتند حاال هی بیا به اینا بگو بابا این و گ

هل شده بود کی متا "خترفقط یک و ماه و نیم اونم فقط اسماد

ار بباورش میشه باچی داری خودت و دلخوش میکنی بعدشم یک 

یونم بیاد به ازدواج مجدد ندارم پسر شاه پر بهت گفتم من تمایلی

 –من ازدواج نمیکنم 

ا دن ترخااین پسره چی ؟ آهی کشیدم و گفتم:دست بردار مام

لی راحت ازش حرف میزنی هیچ به یتمومش کن اون پسری که خ

فاحش مادوتا فکر کردی هیچ موقعیت اون و با من درنظر  تفاوت

که نه پایه داره نه  گرفتی برای چی همینجوری یه حرفی میزنی

اساس  مطمئن باش اگه باربد تواون شرایط نبود محال بود حتی 

نگاهشم بکنم منکر عالقه ای که بهش دارم نمیشم ولی کورم نیستم  
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گه هیچ وقت ازاین حرفا نزن دی "شرایط هردومونو میبینم پس لطفا 

درحال حاضر من به تنها چیزی که فکر میکنم سالمت باربده چون 

ه یه بالیی سرش دمر میدونم اگه تواون خونه بمونه دیر یازو اون

میاره وچون این و میدونم نمیتونم چشمم و به روی حقیقت ببندم 

توجه م بی پناه و تنها دچطور میتونید نسبت به یه آ نه خودتون نم

م حتی نمیتونه اگه تشنه اش شد یه لیوان آب برای دنکنید این آ

خودش برداره درحالی که ازمال دنیا بی نیازه ولی نه کسی و داره 

نه خودش میتونه از خودش مراقبت کنه  بخاطر من نه بخاطر خدا 

یه جور دیگه به این موضوع نگاه کنید درضمن دیگه نمیخوام کسی 

این خونه ببینم بخدا اگه یه بار دیگه برسم به اسم خواستگار تو

اگه ازم خسته میرم ببینم باز یکی این جاست برای همیشه میزارم 

وری گه بهم بگید برای چی میخواید اینطشدید میتونید یه جور دی

از شرم راحت شید پدرم گفت: این چه حرفیه ریحانه  مادرت اگه 

 –حرفی میزنه بخاطر اینه که نگرانته  همین 

من اگه نخوام کسی نگرانم باشه باید کی و ببینم اینقدر بزرگ شدم 

ارم اینطوری دکه گلیم و از آب بیرون بکشم نیازی هم به آقا باالسر ن

دست از سر من بردارید   "راحت ترم دلم نمیخواد اسیر باشم لطفا
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م پدرم مانعم دبه اتاقم رفتم و لباس پوشیدم وقتی از اتاق بیرون اوم 

 –شد و گفت: داری کجا میری دختر 

 –حالم خوب نیست میرم قدم بزنم 

همین   ا ............خواهش میکنم جایی نمیرمده دخترم مباناریح

بلند شد و گفت: صبر کن "سیاوش فورا برم بزارید  "دوروبرام لطفا

همراهت میام نگاه از او گرفته و از در بیرون رفتم جلوی ماشین  من

سوئیچ و ازم گرفت و گفت: بده من نمیخواد با این حالت بشینی 

ه منم ناقص کنی نور االنورمیشه نشستم دپشت فرمون همین مون

م به منم دوقتی حرکت کرد گفت: ریحانه اگه منم االن مثل باربد بو

اخت و گفت: هان چیه دی نگاهش کردم ابرویی باال اندتوجه میکر

دلت چون پیش اونه وام ببینم فقط چرا اینجوری نگاه میکنی میخ

بهش توجه میکنی یااینکه هرکسی دیگه تو اون شرایط ببینی 

همینقدر براش تقال میکنی به روبه رو چشم دوختم و گفتم: اگه 

فهمی خب امتهان کن خندید و گفت: باین و  دخیلی دلت میخوا

ی  نگاهش کردم و گفتم: خیلی دیونه ای دپس پیش بسوی نابو

 –سیاوش 



 
 

308 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

یونه تری البته تو رکورد من  و تو دیونگی دخودمونیم توازمنم  

شکستی بعد نفس عمیقی کشید و گفت: ازشوخی گذشته توخیلی 

ونی هیچ امیدی دمی رصورتی کهدت و غرق مسائل باربد کردی دخو

به بهبودش نیست پس چرا میخوای هم خودت و هم خانواده و 

بزار دائیت این کارو اطرافیانت و زجر بدی  نمیگم کمکش نکن  

گی خوبی دبکنه توخودت و از این ماجرا بکش کنار تو میتونی زن

داشته باشی با این خیره سریها خرابش نکن موقعیت برای تو کم 

 –نیست  دست از لج بازی و خودخواهی بردار 

توهم که داری حرف مادرم و میزنی چراباورتون نمیشه من نه لج 

ی هستم باور کن دست خودم نیست خواهدبازی میکنم نه آدم خو

چندبار خواستم فکرش و ازسرم بیارم بیرون ولی بخدا نتونستم یه 

جورایی شده ملکه ذهنم میخوام هرکاری بکنم جلوی چشممِ  

 –نمیتونم فراموشش کنم 

 –برای اینه که بیش از حد بهش فکر میکنی 

 نه سیاوش بارها سعی کردم فکرم و روچیز دیگه ای متمرکز کنم

 –ولی نشده 
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ونم چی بگم ولی بنظر احساس تو یه دلسوزیه که ممکنه آینده دنمی 

تو نابود کنه بهتره تا دیر نشده دست از این بازی خطرناک برداری 

 – کجا برم الحا

 –نمیدونم 

 –نمیدونی اونوقت ازخونه زدی بیرون 

 –حوصله خونه و حرفای مادرم و ندارم 

 –باید این و بفهمی حرفاش همه منطقیه  نگران دخترشه 

حال  "تو دیگه شروع نکن چون اصال "نمیخوام بفهمم خواهشا

 –نصیحت ندارم 

 –که چی بشه -بریم خونه ما ؟ 

 –امشب بمون پیش ساغر 

 –نه میخوام تنها باشم 

که چی بشه باز بشینی زل بزنی به عکس اون پسره  نگاهش کردم 

گفت: بیخود اینطوری نگاه نکن زبونم نمیچرخه اسمش و بگم 

اونوقت میگه نمیدونم چرا ازفکرم بیرون نمیاد خب وقتی مثل دیونه 
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ها همش با یه عکس سرمیکنی همینه دیگه نبایدم از سرت بیاد  

و اتاقت دیده چشمت به عکس رت میگفت هروقت اومده تدمابیرون 

چه  "اونه ساغر جای تو بود چشماش و ازکاسه درمی آوردم اصال

معنی داره یه دختر زل بزنه به عکس یه مرد غریبه اونم از این 

 –نوعش 

 –یه چیزی  دبازاگه سالم بو-مگه نوعش چیه؟

بسه دیگه سیاوش نمیخوام دراین مورد حرفی بزنی برای من مهم 

 –هرش فهمیدنش اینقدرا سخت نیست سالمتیشه نه ظا

اگه بگم کمکت میکنم تاازاون جا بیاریش بیرون  قول میدی بعدش 

 –بی خیال این پسره بشی 

 –چه جوری میخوای کمکم کنی 

توبااونش کارنداشته باش قول میدی که بی خیالش شی دیگه 

 –سراغی ازش نگیری 

بدونم از  برای من مهم سالمتشه همین کهآره قول میدم گفتم که 

 –اون خونه بیرونه جونش درخطرنیست برام کفایت میکنه 
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باشه بسپارش به من ولی فراموش نکن قول دادی  تومدل کیس  

 –این پسره رو میدونی 

سیاوش اون پسره اسم داره باربد خب, نه مدلش و نمیدونم حاال 

 –برای چی پرسیدی 

 –برای این که یکی عینش و بگیریم بااون جابه جا کنیم 

 –چراباید این کارو بکنیم 

عقل کل اگه بخوایم کیس و بیرون بیاریم که نمیشه جاش خالی 

باید یکی جایگزینش  یبمونه اونوقت به اول نفری که شک کنه توی

 –کنیم تا متوجه نشه 

وری ازاون میتونم به این پسره بگم مدلش و بهم بگه  ولی چه ج

 –جا بیرون بیاریمش 

 –نه بابا کیس و میگم -باربد و؟

اشته باش دآهان  اونش بامن گفتم که توکاری به این کارا ن

 –تومیدونی این مرده کیا ازخونه میره بیرون 

 –از کجا بدونم  نه من
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 –میتونی از این پسره بپرسی  

برای این که کیس و -شدن که میشه برای چی میخوای بدونی؟

 –کشم بیرون ب

اون وقتی خونه نیست بپا زیاد داره اینطوری نمیشه کاری کرد مگه 

به هوای ختم مادرباربد بریم -مگه این که چی؟-این که ..........

 –توخونه 

م شه بابا بزار حرفم تمو-حرفشم نزن حق نداری اون جا پا بزاری

تاق باربد  ونه باهم میریم اون جا ازپنجره ابعد نه بیار میگم به این به

ه همین راحتی بی به من دکیس و میدم به تو توهم اون یکی و می

 –جاشون و باهم عوض میکنیم 

دختر عاقل تواون شلوغی چه جوری این  سری تکان داد  گفت:آخه

کارو بکنیم اگه یکی مچمون و بگیره چی انگ دزدی هم بهمون 

نوره همین یه رقم و توپرونده مون نداریم که اینم بهش البزنن نورا

 –اضافه میشه متعجب نگاهش کردم و کفتم: تومگه پرونده داری 

 –چه جورم 
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 –میگی  "واقعا 

 –آره چندبار دعوا کردم که برام پرونده تشکیل دادن 

سه بار دعوا کردم هرسه بارم بخاطر فریبا -رای چی دعوا کردی؟ب

به این پسره عالقه ای  "ولش کن مهم نیست یه چیزی توواقعاه دبو

 –نداشتی 

 –همین یارو شوهرسابقت و میگم -کدوم پسره؟

اون موقع نه نداشتم گفتم که اون پسر دوست صمیمی پدرم بود 

پدرم خیلی با اون رودربایستی داشت محسنم چند وقتی میشد 

ولی خوشمم  دابراز عالقه میکرد پسربدی نبود ازش بدم نمی اوم

نمی اومد ولی دلم نمیخواست باهاش ازدواج کنم  ولی پدرم گفت 

پسرخوبیه خانواده داره چه میدونم از این حرفا  منم به خواست اونا 

 –بهش جواب مثبت دادم که خداروشکر زود ازشرش راحت شدم 

 –خودت به کس دیگه ای عالقه داشتی 

ن خیلی به رشته ام نه تواین چیزا نبودم دلخوشیم درسم بود چو

 –عالقه داشتم که اونم اونطوری شد 
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درحال حاضر چی کسی هست که تمایل داشته باشی باهاش ازدواج  

 –کنی 

 –نه هیچ کس  دلم نمیخواد دیگه ازدواج کنم 

چرا  تومیتونی زندگی خوبی داشته باشی البته اگه عاقل باشی و 

ازدواج کنم اگه عقل به اینه که مجدد -برای خودت دردسر نخری

ونم من یه بار ضربه بدی خوردم نمیتمیخوام هرگز خداعاقل نباشم 

 –همینطوری بمونم  "م فعالبه کسی اعتماد کنم ترجیح مید

 –وسش داری دکدوم پسره؟ همینی که -این پسره چی؟

آره همون و میگم  دلت نمیخواد با اون ازدواج کنی -باربدِ؟منظورت 
– 

اری دوسش دنگاه گذرایی بهم انداخت و گفت: توکه گفتی  "نه اصال

 –چی شد بخاطر ظاهرش پشیمون شدی 

اهمیتی برای من  "یه بارم گفتم بازم میگم ظاهرش اصال "نه اصال

 –نداره تو که زندگی اون و دیدی میدونی چقدر باهم فاصله داریم 

 –تی یعنی فقط بخاطر فاصله طبقاتی حاضر به این کار نیس
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 –بله فقط به همین دلیل  

-ن کار میشدییچی  اونوقت راضی به ا داگه از طبقه خودت بو

 –قه دارم البهش ع "این کارو میکردم چون واقعا "حتما

ببخشیدا ولی برای این که خری کدوم آدم عاقل زن یه آدم مریض 

و فلج میشه که نه میتونه راه بره نه ببینت نه باهات حرف بزنه 

دستت درد نکنه -ت میپوسه توچرا اینقدر کم عقلی دختربدبخت دل

 –خجالت نکش بازم بگو 

معلومه که میگم آخه دیونه توهیچی کم نداری که به این طور چیزا 

فکر میکنی خیلی ها چشمشون دنبال توِ ولی خود خرت حالیت 

نیست برای این که چشمات و بستی شدی اسیر دست یه آدم افلیج 
– 

 –سیاوش تمومش کن 

نمیخوام تموم کنم آخه آدم بفهم  دختری با شکل و شمایل تو 

میتونه دل خیلی هارواسیر کنه هرکسی از این نعمت برخوردار 

نیست چرا متوجه نیستی چرا میخوای خودت و پائین بیاری اگه به 

شکل و شمایل سابقش بود میگفتم چشمش جمال طرف و گرفته 
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ظاهر داره نه به قول تو  آدم چیزی نداره نهشیفته شده ولی این  

مال و اموالی داره که بتونه جای همچین چیزی و پرکنه میشه 

سربارت توهم باید پرستاریش و کنی هم یه چیزی خرج 

اون مرده یه تک تومنی کف دست این بدبخت دوادرمونش کنی 

رای بنمیزاره که بتونه باقی عمرش و بگذرونه بتونی شانس بیاری 

منم مثل تو دلم براش  ازت طلب نکنههم زی یبردنش ازخونه یه چ

میسوزه بخاطرهمین میخوام کمکت کنم از اون جا دربیارمش ولی 

محاله این کارو بکنم  اگه بفهمم بعدش ممکنه بدتر گرفتارت کنه
– 

سیاوش من قول دادم ازاون خونه که اومد بیرون کاری به کارش 

 –یدونند نداشته باشم میسپارمش به خاله اش دیگه خودشون م

خبر بده  سیستمش و بپرس به من لتونستی امروز فردا مدباشه 

ویه فرصت مناسب جابه جاش میکنیم تا به ت دیکی میگرم  بع

 –حاال میای خونه ما یانه خودش برسه 

 –نه 



 
 

317 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

م میام دنبالت میبرمت دفتر بلند نشی خودت راه بیافتی دفردا خو 
– 

نیستی میخوام ساغرو مزاحم -احم تو نمیشم برو به کارت برسزم

همین جا  من ه باش دببرم اون ازخداشه باتو بره  صبح هفت آما

 –پیاده میشم میتونی بری 

و گفت:  حصارآره ازتم ممنونم ببخشید مزاحمت شدم  ماشین و زد 

ریحانه بری خونه بیخود توخیابون   اینقدر تعارف تیکه پاره نکن

 – ینمون

 –باشه خداحافظ 

اوش که جدا شدم بطرف خونه باربد رفتم و با علی تماس یاز س

 –گرفتم 

 –م علی آقا الس

 –سالم حالتون چطوره 

 –خوبه نگران نباشید -ممنونم چه خبر حال باربد چطوره
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ونم شاید شده شایدم نشده ولی دنمی-؟متوجه مرگ مادرش نشده  

ی سر مادرش المحمودی از اتاق بردش بیرون بااز همیشه آرومتره 

یه لحظه به مادرش نگاه کرد و بعد چشماش و بست ولی هیچ 

عکس العملی از خودش نشون نداد خواهراش االن اینجا هستند 

نمیدونم شوکه شده یا  "حسابی هم سروصداکردن ولی باربد اصال

 –متوجه نشده  "واقعا

 –ی سر مادرش المحمودی چرا باربد و برد با

ید ولی توجهی نکرد شاید جالب باشه چه عرض کنم من گفتم نکن

محمودی حسابی ازمرگ زنش ناراحت شده یه لحظه آروم و 

 –قرارنداره نمیتونن آرومش کنند 

 –اینم از زرنگیشه  میخواد خانواده زنش متوجه چیزی نشن 

نمیدونم شاید حق با شما باشه ولی ازهمون اول اینطوری بود 

 –باربد حرف بزنم میتونم با-ی سر زنش کنار نمیرهالازبا

 –خانم پناهی ایشون که نمیتونه حرف بزنه 

 –ته اگه ممکنه بمیدونم گوشی و بزارید دم گوشش ال
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 –و حرف بزنید لچند لحظه گوشی خدمتتون ........ا "حتما 

سالم باربد منم ریحانه ......خوبی .........تسلیت میگم ببخشید که 

درخونه توام ولی بخاطر نمیتونم بیام ببینمت البته االن دم 

محمودی نمیتونم بیام داخل  قول بده سروصدا راه نندازی نمیخوام 

به محض این که بتونم میام میبینمت  ه یه بالیی سرت بیارهداین مر

تااون موقع به حرفای پرستارت گوش کن اذیتشم نکن  دیگه 

ای علی دچند دقیقه ای طول کشید تا صاستراحت کن خداحافظ.

ممنونم علی آقا  ببخشید وقتتون و گرفتم اگه -یچید توگوشی پ

 –مشکلی پیش اومد من و بی خبرنزارید 

 – "چشم حتما

حال رفتن به خونه رو نداشتم بی حوصله از ماشین پیاده خداحافظ.

شدم و کمی تویه پارک قدم زدم وقتی مسیج علی به دستم رسید 

و سفارش دادم  به نزدیکترین لوازم کامیپوتر رفتم و کیس مورد نظر

که به خونه رفتم بدون این که حرفی بزنم به  دشب دیر وقت بو

اتاقم رفتم و درو بستم فردای اون روز به همراه علی به کالنتری 

رفتیم و موارد و توپرونده ذکر کردیم  طبق گفته دائیم ازتصادف 
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ه و این احتمال عمدی بودن داون سال باربد شکایتی ثبت نشده بو 

بیشتر میکرد یک هفته از باربد فقط تلفنی اونم از طریق ماجرا رو 

علی باخبر میشدم تااین که شنبه ساعت یازده خودم و برای جلسه 

م اون روز قرار بود سیاوش هم تو اون جلسه دمهمی آماده میکر

شرکت کنه تو اتاق پدرساغر نشسته بودم و صورت جلسه رو تایپ 

کتره ازراه رسید دکتره با دکه سیاوش به همراه اون خانم میکردم 

دیدن من اخمهاش و کشید تو هم همش سعی میکرد  به نوعی 

حواس سیاوش و ازمن پرت کنه پدرسیاوش هم حسابی رفته بود 

اخت تا عکس دتونخ کارهای اون هرازگاهی نگاهی هم به من می ان

العمل من و هم ببینه ولی من بی خیال سرگرم انجام دادن کارم 

 –شماره علی بود بودم تا گوشیم زنگ خورد 

ممنونم باربد چطوره -.....-سالم حالتون چطوره -......-بله بفرمائید 

خوبه  وقتی سیاوش متوجه شد پشت خط علیه با دست به دکتره 

 –ن ایستاد اشاره کرد چیزی نگه اومد کنار م

برای -.-ای باربد نیست دمضطرب ازجا بلند شدم و گفتم: این ص

........محاله دیونه -مطمئنی؟ -.........-ه دچی جیغ میزنه چی ش

تنها میاریش یا -.........-کجا ؟-........-نیست که یدفعه بزنه زیر فریاد 
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 خیلی خب بیارش بیرون خودم و میرسونم -........-با محمودی میای 

........باشه خداحافظ.تماس و قطع کردم -فقط مسکنش یادت نره 

 –سیاوش گفت: چی شده ریحانه 

حال باربد بد شده  داره میبرش بیمارستان  آقای لطفی اگه امکان 

 –ه کردم دداره من برم صورت جلسه رو هم آما

 خترم برو  فقط مراقب باش اینطوری پشت فرمون نشینیدباشه 

خودم میبرمت کجا قرار گذاشتی قبل از این  سیاوش گفت: بریم

که من حرفی بزنم دکتره گفت: حضور شما امروز تو این جلسه 

-خیلی ضروریه کجا میخواید برید ایشون میتونن با آژانس برن  

ریحانه به سرت نزنه -راست میگه نیاز به شما نیست خودم میرم  

 –اره ت بدی مبادا بزاری بری اونجا خطر ددیه کاری دست خو

باشه خداحافظ کیفم وبرداشتم و با عجله از اونجا بیرون زدم وقتی 

 –ماس گرفتم تحرکت کردم با علی 

م و به دسرخیابون میبینمت با سرعت خو-.......-کجایی علی آقا 

همچنان   دعلی باربد و با آژانس آورده بوم دمحل مورد نظر رسون

فریاد میزد اون و سوار ماشین من کرد خودش پشت رل نشست 
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منم کنار باربد پشت قرار گرفتم  دستش و گرفتم و نوازش کردم   

 خیلی زودتر از اونی که فکر کنم آروم شد حتی به چند ثانیه هم

 – ؟نکشید علی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: خوابش برد

 –گه شما صبح نگفتی حالش خوبه اره چرا اینطوری شد مدنه بی

 –باور کنید خوب بود تا این که محمودی اومد تو اتاق 

 –اون اذیتش کرده  "پس حتما

نمیدونم من و از اتاق بیرون کرد یکربعی تو اتاق بود تا صدای داد 

ونستم آرومش کنم به گفته شما هیچ جوری نتآقا باربد بلند شد 

م چیزی درون ریخته بومسکن جز تجویز پزشک بود و بی هرچی

نداشتم که بتونم به اون طریق آرومش کنم ازاون طرفم محمودی 

بیرون بیارمش  مهمی توخونه داشت بخاطر همین گفتامروز قرار

 –و بهم نزنه  از خونه تا صداش جلسه کاری اون 

 –چیزی خورده 
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نه هیچی چندروزه هرکار میکنم لب به چیزی نمیزنه به زور چندتا  

با گذاشته شدن سرباربد روشانه ام حرفم و بریدم قاشق بهش دادم 

 –به او چشم دوختم داشت گریه میکرد 

ت فقط اشک درسکوچی شده باربد برای چی داری گریه میکنی 

میریخت هرکاری میکردم آروم نمیشد  شیشه رو کمی پائین 

 –شیدم و گفتم: حرکت کن علی آقا ک

 –کجا برم 

ونم فقط برو معلوم نیست چکار کرده که این بنده خدا به این دنمی

حال و روز دراومده هرچی بوده که بد  دلش و به درد آورده راستی 

 –تواین چندروز کسی از فامیلش سراغی ازش گرفته 

چند دقیقه میاد یسرهم به ایشون میزنه ولی  همه  یهرک"آره اکثرا

و میرن ازدست کسی کاری برنمیاد من نمی  دل میسوزونن  ای 

سر  از این این بنده خدا میخواد چطور با اون محمودی ددونم بع

 –کنه  شما کاری ازت برنمیاد 
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اشتم  راجع به وضعیت باربد دنه دوروز پیش با محموی تماسی  

حرف زدم همچنان رو حرفش هست تازه مصمم ترهم شده  منم 

 –قول همکاری بهش دادم 

 –قول همکار بهش دادید  "چی ؟ واقعا

آره چاره ای نداشتم اگه این کارو نمیکردم مانع من میشد تا باربد 

باید با وعده وعید سربدونمش تا بتونم کاری بکنم  "و ببینم  فعال

اره میره خارج من همه امیدم به اون دبدشانسی اینه که خاله اش 

ا ولی ن جا بیارم بیرون  بسپرمش به اونباربد و ازاوبود قصد داشتم 

نمیدونم چکار کنم  نه کسی هست بشه بهش اعتماد  دمحاال مون

 –نه میتونم همینطوری رهاش کنم بد گیر کردم  دکر

 –زی ازتون بپرسم یمیشه یه چ

 –بله بفرمائید 

 –شما نسبتی با ایشون دارید 

وبه فکرشید  گفتم  آخه خیلی دلسوزانه بهش میرسید-نه چطور؟

 –شاید  ازاقوام باشید 
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اتفاقی بود  "میشناختمش آشنایی ما کامال "نه ازفامیلشم نه قبال  

ولی همون اتفاق باعث شد گرفتار بشم چون نمیشنوه میگم  بهش 

نمیتونم ازفکرشم بیام بیرون هرکی این و شنیده بهم عالقه دارم  

ری تکان داد و گفت:این خندیده ولی من با این چیزا کار ندارم   س

و میشه ازرفتارتون تشخیص داد اگه دوسش نداشتید نمیتونستید 

میکنم ایشونم همین حس و به شما اینقدر خوب بهش برسید  فکر 

 –اره چون وقتی شما هستی هم آرومه  هم حالش خوب میشه د

نه نداره علی آقا  گفتم که باربد من و با زنش اشتباه گرفته  فکر 

 –میاد بهش سرمیزنه نه که میکنه او

 –چه بد این اذیتتون نمیکنه 

چرا  خیلی زیاد ولی همین که حال باربد و خوب میکنه برام کافیه 

دیگه چه فرقی میکنه  بزار دلخوش باشه فکر کنه زنش کنارشه  

میتونستم عطرم و من و ببینه نه صدام وبشنوه  اون که نه میتونه

تواون وضع ببینمش  دلی دلم نمیاو دعوض کنم تا از اشتباه دربیا

درحال حاضر تنها دلخوشی باربد همین یکیه و من حاضر نیستم 

دست باربد و نوازشی کردم و به بیرون چشم  ازش بگیرم اون و 
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دوختم یک ساعت بی هدف توخیابونها چرخ زدیم تا باربد آروم  

یه سوپ بدون ادویه گرفت ازش خواستم کنار یه رستوران نگه داره 

سفارش دادم و خواستم برام میکسش کنند با اشتهای کامل سوپ 

خورد تازه تموم شده بود که محمودی به علی زنگ زد و ازش 

خودم رسوندمشون ولی نتونستم خواست باربد و برگردونه خونه 

دم که محمودی بامن تماس رم تازه از اونجا فاصله گرفته بوداخل ب

خودم و به اون جا رسوندم من  "ت برم اونجا فوراگرفت و ازم خواس

و به سالن پذیرایی برد و بدون مقدمه چینی رفت سراصل مطلب 
– 

اری رمز کامپیوتر دتا چهلم خونه خلوته و تو فقط تا اون موقع وقت 

 –و برام گیر بیاری وگرنه من میدونم تو 

 من و تهدید نکن بهت گفتم این کارو میکنم فقط باید شرایطش

ارم که میتونه این کارو انجام بده  حاال دبرام محیا شه من کسی و 

یا کیس و بده من ببرم بدم بهش یا اون و بگم بیاد اینجا کدومش 

 – دمطمئنی دیگه کسی این جا نمیاانتخاب با خودت فقط 

ارم باربدومیبرم شهرستان تا آب و هوایی عوض کنه دآره بابا گفتم 
– 
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د و گفت: میزاشتی فردا میپرسیدی بد راستی حالش چطوره خندی 

اون که عادتشه - ا راه انداخته دخیلی بد امروز دوباره کلی سروص

 –دفعه اولش که نیست حاال چکار میکنی 

همین سیستم و میگم بگم بیاد این جا یا میدی ببرم بدم -چی و؟

ن جایکم طول میکشه سروصدا راه بهش فقط چه این جا چه او

دازی کارمن و خراب کنی من با این آدم رودربایستی دارم نن

 –اینجورکارارومیدم همیشه اون انجام میده 

 –همین جا  دمن به کسی اعتماد ندارم بگو بیا

 –لی خب باهاش هماهنگ میکنم بهت زنگ میزنم یخ

 –ای بری وکجا میخ

 –خب چرا بهش زنگ نمیزنی -میرم باطرف حرف بزنم  

حضوری  باهاش حرف بزنم خندید و  دبای تلفنی کار نمیکنه

 –بمون بعد برو  "گفت:باشه ولی فعال

 –دیگه چرا موضوع دیگه ای هم هست 
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رزیدن کرد ولی برای این که متوجه تمام بدنم شروع به ل مون دخو 

نشه گفتم:من تا زمانی که سهمم و ازتو نگیرم نمیتونم بهت اعتماد 

 –کنم 

 –من حرفم حرفه  خیالت تخت تخت 

نیست دیگه تووقتی به زن خودت رحم نکردی به من غریبه میکنی 

 – دخودت و نشون بده بع لنه آقا جان او

 –باشه بابا  حاال کی میخوای بیاریش 

سرش خیلی شلوغه بهت زنگ  گفتم که باید باهاش هماهنگ کنم 

میزنم فقط بهتره توهمون اتاق باربد باشه  به هوای سرزدن به اون 

من دیگه میرم   میام نمیخوام کسی متوجه شه به فامیلش خبر بده 

بهتره تاتموم شدن کارمون بالیی سر این باربد نیاری اونطوری 

دخترجون من بچه نیستم کارمم -هردومون و تو دردسر میاندازی

ابکاری نکنی روت حساب میکنم این خوب بلدم تومراقب باش خر

که اومد میخوام سیستم و بازکنه وگرنه خبری از پول نیست  واری
– 
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.قبل از این که وارد مطمئن باش برات بازش میکنه خداحافظ   

خونه بشم ساک و پشت پنجره باربد گذاشته بودم همه چیز و هم 

ن که کسی متوجه من بشه ساک به علی گفته بودم  رفتنا بدون ای

و برداشتم و با عجله از خونه زدم بیرون تمام عکسهای باربد و از 

درست مثل  بودم تو کیس هم یسری اطالعات  خانم رستگار گرفته

اطالعات کارخونه لطفی فقط با کمی تغییرات وارد کردم و رمز 

وقتی کمی فاصله گرفتم با علی تماس گرفتم و مطئمن  گذاشتم

که کسی از ماجرا باخبر نشده وقتی به دفتر رسیدم سیاوش  شدم

تو اتاق من نشسته بود با عصبانیت بطرفم اومد و گفت: معلومه 

 – کجایی برای چی جواب تلفنت و نمیدی

 –گرفتار بودم سیاوش نمیتونستم 

 –کدوم بیمارستان بردینش 

 –بیمارستان نبردیمش 

 –پس چکارش کردید 

نارشم آروم گرفت  دستی توموهاش هیچی وقتی فهمید من ک

وقتی اری میگی تو نقشه چیه دچی -کشید و گفت: پس نقشه بود



 
 

330 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

اشت فریاد میزد ولی خودمم نمیدونم همین که ددیدمش همچنان  

کنارش نشستم آروم شد انگار نه انگار حتی پرستارش فکر کرد 

 –خوابش برده یا بیهوش شده 

 –وم میشدم منم بودم آر

 –چرا این و میگی 

برای این که میدونه یکی هست که همه جوره گوشاش دراز شده 

 –باشه هرجور دلش میخواد بازیت میده 

حالش  "ا واقعاده خدبسه دیگه تاکی میخوای خیال بافی کنی این بن

نیست تا یک ساعت  فقط داشت گریه میکرد پرستارش  بخو

ق بیرون کرده یکربع میگفت محمودی رفته تو اتاقش و اون و از اتا

بعد باربد شروع میکنه به فریاد زدن  روبه روم نشست و گفت: مگه 

 –چکارش کرده 

که اونطوری  دکه خیلی اذیت شده بو دونم سیاوش هرچی بودنمی

چی بگم من که کبودی چیزی -شاید کتکش میزنه  -دگریه میکر

 –ورتش ندیدم صتو سرو
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یی بزنه که جلوی چشم توجا دی زد و گفت: بچه نیست بیادپوزخن 

همه متوجه شن به پرستارش میگفتی بدنش و نگاه کنه ببینه  باشه 

 –جایش کبود هست یا نه 

 –بهش گفتم ولی گفت هرکار کرده باربد نزاشته بدنش و نگاه کنه 

هیچی وقتی اوناروگذاشتم خونه داشتم برمیگشتم که -دیگه ؟ 

 –محمودی باهام تماس گرفت 

 –خواست برم اون جا  ازم-خب خب چی گفت؟

رفتی؟! سرم و بعالمت مثبت تکون دادم بیخود کردی برای چی 

اری اون جا دم حق ندبلند شدی تنها رفتی اونجا مگه بهت نگفته بو

ه منی یه کارپا بزاری لبخندی زدم و گفتم: جدی جدی باورت شده 

فت:بعد از این همه مدت فکر ها اخمهاش و کشید تو هم و گ

ازه هیچی نه یه برادر برات میمونم خندیدم و دبه ان میکردم حداقل

گفتم: همینم هست ولی دیگه خیلی داری زیاده روی میکنی 

قراربود به من کمک کنی ولی  وهرچی دلت میخواد بارم میکنی ت

این کارو نکردی خب من چکار میتونستم بکنم وقتی کسی نیست 

بود مدل توقرار - م باید دست به کار بشم دبهم کمک کنه خو
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سیستم و به من بگی نگفتی علم غیب ندارم که خودم بدونم  

 –نیاز به این کار نیست -سیستم اون چی بوده  

چرا مگه نمیگفتی محمودی مسر رمز سیستم باربد و پیدا کنه چی 

امروز حرفش این بود که باید تا چهل  "نه اتفاقا-شد پشیمون شد

ه دهم من هم باربد و زنمادرباربد رمز کامپیوترش پیدا شه وگرنه 

 –نمیزاره 

سرم  بعالمت مثبت تکان دادم گفت: غلط کرده با  دتوروتهدید کر

روباخبر میکنی  باباش خندیدم و گفتم: یواش سیاوش االن همه

ولش کن حاال اون یه چیزی گفت مهم اینه که دیگه دستش به 

 –سیستم باربد نمیرسه 

 –امروز کیس و جابه جا کردم -یعنی چی؟

 –چه جوری؟ کیس ازکجا آوردی 

گرفته بودم امروز جابه جا کردم خداروشکر کسی هم متوجه   "قبال

 –نشد قراره یکی و ببرم رمزش و باز کنه 
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توبرای چی سرخود این کارو کردی نگفتی متوجه شه همون جا  

 –سرت و میکنه زیر آب 

که متوجه نشده باید یکی و پیدا کنم ببرمش سر سیستم تا  "فعال

 –شک نکنه 

من میام خندیدم و گفتم: بابا تورو دیده ببرمت میفهمه کلکی 

 –توکاره 

 –پس کی و میخوای ببری 

ازم کرد و گفت: همونی که دشده بران دپسر عمه ام و  با چشمان گر

 –ارید دن دباهاشون زیاد رفت و آم

 –این کاراست آره همون  مخ 

 –الزم نکرده اون و ببری اونوقت یه فکری میکنه 

 –چه فکری میخواد بکنه  "مثال

 –مگه چشمش دنبال تو نیست 

 –خب این چه ربطی به این ماجرا داره 
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نداره عقل کل خب اگه بهش بگی بیاد با تو بره اونجا فکر میکنه تو  

 –ه دنظرت راجع بهش تغییر کر

درمورد باربد باهاش حرف  "النه آقا جون این فکر و نمیکنه من قب

زدم اونم قول همکاری بهم داد تنها کسی که میشه روش حساب 

که کرد همین پسرعمه امِ ازجا بلند شد و گفت:بله دیگه بقیه قاقن 

 –فقط روپسرعمه  ات میتونی حساب کنی 

ب تری سراغ داری بگو همون ببرم  اگه میگم تواگه کس مناس

ه این کاره است محمودی بهش شک پسرعمه ام بیاد  برای اینه ک

اما اگه توهم دلت میخواد نمیکنه  نمیخوام گزک دستش بدم 

میتونی باما بیای  اخم تندی کرد و گفت:خیر دلم نمیخواد با همون 

پسرعمه جونتون تشریف ببرید ازاتاق بیرون رفت و درو کوبید کارها 

گو بخند روانجام دادم  و راهی شدم ساغر منتظرم بود بااودرحال ب

ه ام پررنگ دخن دا شده خانم دکتر و سیاوش پیلبودیم که سروک

 –اشتون تشریف آوردند دتر شد به ساغر گفتم: زن دا
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اگه بزارم سیاوش با اون ازدواج کنه  دختره  "غلط کرده عمرا 

سرتاپام وبراندازی کرد و گفت: فکر میکردم دیگه تشریف نمیارید 

 –ساغر گفت:چرا نباید بیاد 

 –صبح خیلی برای رفتن عجله داشتن 

اغر و گرفتم  و گفتم:آروم دیگه به خودش مربوطه  نه شما دست س

ته دختره اخمهاش و کشید توهم و به طرف اتاقش رفت ساغر زش

سیاوش گفت:این چه طرز حرف زدن ساغر چرا اینطوری کردی 

شما خوش نیومد مزاق به ساغر با بغض گفت: ببخشید آقا که 

ده  نیومده عزیز شده  بریم ریحانه سیاوش گفت:چی بداشانس خ

داری میگی تو اون برای چی باید برای من عزیز بشه مگه چکاره 

 –منه 

 –که شده همه کاره  "فعال

 –ن بچه بازیها چیه درمیاری بیا بریم کارت دارم یبسه ساغر ا

 –نخیر من با تو جایی نمیام 

 –ریحانه تویه چیزی بگو 
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ی بگم من ساغر و میبرم توهم تشریف خندیدم و گفتم:چ 

ببردرخدمت خانم دکتر باش  اخمی کرد و گفت: توام که شدی 

مثل این خوب برای خودتون قصه بافتید بابا مافقط راجع به 

 دکارصحبت میکردیم اگه االنم گفتم این چه جورحرف زدنی بو

 به من دو گفت:نمیخوا دبرای این که ..............ساغرحرفش و بری

ه صحبتهای کاریتون ادامه بده گویا بتوضیح بدی تشریف ببر 

من و سیاوش بطرف حسابی هم مهمه که اونطور به انتظار ایستاده 

خودش و کشید تو اتاق خنده ام "اتاق دکتره نگاهی انداختیم فورا

 –شدت گرفت 

سیاوش با ناراحتی به من چشم دوخت و گفت: به چی میخندی 

ادر دیونه من آدم قحط بود ازکی هم ریحانه ساغر گفت: به بر

خوشم اومده به تو "سیاوش با عصبانیت گفت: اصاله  دخوشش اوم

اوش یوخت به سداره ساغر بغضش و فروداد به من چشم دچه ربطی 

م لحظه ای نگاهم کرد  بعد سرش انداخت پائین و بطرف شدخیره 

فتم م و خودمم به خونه ردساغر و به خونه رسون اتاق دکتره رفت 

تماس گرفتم و برای پس  با کامران دخوشبختانه کسی خونه نبو

فردا باهاش قرارگذاشتم تازه قطع کرده بودم که سیاوش تماس 
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صبح گرفت حوصله اش و نداشتم جوابش و ندادم  وبه حموم رفتم  

تی وارد دفتر شدم سیاوش تواتاق من بود  جواب سالمش و به قو

 –سردی دادم و نشستم 

ش کنم گفتم: برو سیاوش من امروز ن این که نگاهبدوتوچت شده 

چرا مگه چیزی -حال و حوصله ندارم یه چیزی بارت میکنم   "اصال

 –شده 

 –نه 

 –نه -محمودی زنگ زده؟  

 –حال باربد بدشده 

 –نه 

نگاهش کردم و گفتم: یه بار بهت گفتم  پس چی چرا حرف نمیزنی

میخوام بدونم برای چی حالت خوب -بزار برو حالم خوب نیست  

 –نیست 
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اره بزار برو پیش ترانه جونت دست از سر منم دبه تو چه ربطی  

جلو دستاش و رومیز گذاشت و گفت: تو هم که شدی  دبردار اوم

 –ساغر بابا چرا باور نمیکنید من هیچ صنمی با این خانم ندارم 

د صنم داشته این موضوع ارتباطی به من نداره  باهرکی دلت میخوا

 –یه لحظه باش 

بدنش -.........-بازم -.......-دوباره چی شده -..........-الو سالم علی آقا 

میام سعی  "االن که نه ولی بعدازظهر حتما-.........-؟و نگاه کردی 

کن آرومش کنی تادوباره سروکله اش پیدا نشه یکم ازاون عطره 

 –بزن به لباس بده دستش شاید آروم بگیره 

دوباره چی -.احافظ دخ -...........-زی شد خبرم کن ممنونم چی

مثل دیروز رفته سراغ باربد اونم بعدازچند دقیقه زده زیر -ه؟دش

 – دفریا

 کامران- ؟اری زنگ میزنیده یه جای کارش میلنگه  به کی داین مر

آره ببینم کامران میشه به .......-......ممنونم تو خوبی -! الو سالم 

آدرس دفتر و که بلدی -............-ممنونم -.......-دا امروز بیایجای فر

خداحافظ. به سیاوش که عصبی به -..............-...........پنج منتظرتم -
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من چشم دوخته بود نگاه کردم گفتم: کاری داری این جا وایسادی  
– 

 –خیر 

احتی برو بزار به کارم برسم االن صدای پدرت درمیاد بانار "پس لطفا

تا نزدیک پنج خبری از سیاوش نبود تازه از اتاق از اتاق بیرون رفت 

م بیرون که چشمم به سیاوش و خانم دکتره افتاد ده بودساغر اوم

که بطرفمون می اومدند ساغر خیلی سرد جواب سالم دختره رو 

سیاوش دست ه جوابش و دادم دداد ولی من مثل همیشه با خن

ساغر و گرفت و گفت: چیه ساغر هنوز ناراحتی ساغر دستش و 

کشید وگفت: خیر برای چی باید ناراحت باشم سیاوش به من چشم 

وخت و گفت:توچی ریحانه  تاخواستم جوابش و بدم یکی اسمم د

 – دبه عقب برگشتیم کامران بو  صدازدو

گاهی انداخت سالم  لبخندی زد و جواب سالمم و داد و به سیاوش ن

کامران و معرفی کردم  تااون روز سیاوش کامران و ندیده بود 

کامران با سیاوش دست داد و با ساغر و دکتره احوالپرسی کرد و 

 –بریم  گفت: اگه دیگه این جا کاری نداریبعد 
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ا میبینمت  به دارم با ساغر دست دادم و گفتم: فردنه کاری ن 

ذره آقای دکتر با اخم گفت: سیاوشم نگاه کردم و گفتم: خوش بگ

میگذره خداحافظ  "به شما هم همینطور با خنده گفتم: حتما

طی این مدت اولین باری بود که بقیه من و بریم کامران  ,همگی

و با  ده بودیه پسر میدیدن همین باعث کنجکاوی همه ش هبه همرا

دقت هردوی ماروبرانداز میکردن به خصوص که کامران از لحاظ 

درماشین و برام باز کرد بعدخودش  ده جذاب بودق العاظاهر فو

وقتی  سوار شد  هرچیزی که الزم بود بدونه روبراش توضیح دادم 

وچرا تم وحشت داشتم نگاهم کرد و گفت: دبه اون جا رسیدیم خو

 –اینقدر ترسیدی 

ه آدم درستی نیست کامران ازش میترسم لبخندی زد و داین مر

گفت:تنها که نیستی من باهاتم بیخود نگران نباش بریم تو تا شک 

نکرده با کامران وارد سالن شدم محمودی با حالت خاصی چندبار 

وخت و گفت: تا این دسرتاپای کامران و بررسی کرد و به من چشم 

جای من گفت: بستگی به  پسره خوابه میخوام تموم شه کامران به

باز  دوداشته باشه اونوقت زنوع کدگزاریش داره ممکنه فقط یه کد

میشه ولی اگه هربرنامه ای کدداشته باشه زمان میبره من باید 
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ارم  حاال اگه ددرسکوت و آرامش کارم و انجام بدم نیاز به وقتم  

نی شروع ومیخواید کارو شروع کنم  سری تکون داد وگفت: میت

این خانم اتاق و نشونتون میده با کامران به اتاق باربد رفتم کنی 

دورتادوراتاق و نگاهی انداخت و روباربد  علی تواتاق نبود  کامران

 –خیره ماند و گفت: خودشه 

 –شه آره  سری تکان داد و گفت: فکر نمیکردم تواین حال و روز با

 –برو شروع کن کامران فقط حواست باشه چی بهت گفتم 

فاصله البه  کامران پشت میز نشست و منم کنار باربد نشستم باش

چشماش و باز کرد لبخندی زدم و گفتم:بیدارت کردم چشماش و 

با دقت صورتش و ازنظر روصورتم چرخوندولی این بار دیگه نبست 

معلوم نیست  وگرنه ببینی باربد اروشکر که نمیتونیدخگذراندم 

چه سروصدایی میخواستی راه بندازی  بادیدن من به جای زنت

کمک کردم رو تخت نشست روش و درست کردم و بلند شدم و 

به  دصحبت با تلفن بو ازاتاق بیرون رفتم محمودی درحال

م کردم میخواستم بیام راری سوپ براش گدآشپزخونه رفتم  و مق
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ت شت سرم دیدم لبخندی زد و گفت: راحبیرون که محمودی و پ 

 –باش 

دید و گفت: بخاطر همین پرویت که ازت خوشم میاد هستم خن

 –چکار میکنی 

 –غذا میبرم پرستارش کجاست  دبرای بارب

 –ردش کردم رفت 

اخراجش کردی نشست و گفت:نه بابا بخاطر امروز فرستادمش رفت 

 –نخواستم متوجه چیزی بشه خب چکارکرد 

 –سرگرمه 

تومیخوای چکار وختم  دبشین  روبه روش نشستم و بهش چشم 

 –کنی 

 –جریانت با این پسره رو میگم -چی و ؟

 –هیچی چکار میخوام بکنم 

 –اری دیعنی دیگه دوسش ن
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 –چرا دارم  

 –خب میخوای بهش خیانت کنی 

 –نه این کارونمیکنم 

 –اری میکنی چیه دخندید و گفت:پس کاری که االن 

خواستی من فقط برای نجات جونش دارم این کارو میکنم تورمز و 

ی کاری به باربد دمنم گفتم برات بازش میکنم درازاش قول دا

 –نداشته باشی فراموش کردی 

 –چی یعنی نمیخوای  لپس پو

 –فقط برام مهم سالمتی باربده  من نیازی به این پول ندارم

 –اگه اینطوره حرفی که بامن زدی چی میشه 

 –کدوم حرف 

 – به همین زودی فراموش کردی

اگه چیزی هست بهتره روراست حرفت و من چیزی یادم نمیاد 

 –بزنی 
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مگه قرارنبود بیای با من و....حرفش و بریدم و گفتم:همینجوری که  

نمیشه باید تکلیفت با باربد و این خونه زندگی روشن شه من که 

 –نمیتونه خودم و آینده ام روحساب یه حرف نابود کنم 

ن مه چیز و تموم شده بدومن حرفی که بزنم سرش میمونم ه

 –یگه همه چیز به نام من میشه و خالص دچندروز 

ه است همه چی مال اونه حاال چطور دچه جوری باربد وقتی زن

 –قراره به نام تو بشه 

 –اشته باش ددیگه با اینش کارن

اری چطور انتظار داری من به دهمین دیگه وقتی به من اعتماد ن

 –تو اعتماد کنم 

رش و گرفتم که همه چیز و به من سپرده اثرانگشت مادمن امضا و  

همین طورم اثرانگشت باربد چندروز دیگه همه چیز به نامم میخوره 
– 

 –خبرم کن هروقت به نامت شد 
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کجا میری به ظرف اشاره کردم و گفتم: میرم این و بهش بدم  

ا دبهتر این که امروز فر- معلومه چندروزیه که چیزی نخورده 

 –تو اذیت نکن دی نخوره توهم خوزهمون بهتر که چیمیمیره 

ت به خنده بلند یعذاب وجدان داشته باشم بی اهم "انمیخوام بعد

م او به اتاق باربد رفتم به کامران چشم دوخته بود کامران با دیدن

 –اشتی رفتی  تو گفت:کجا گذ

 –همین جا بودم چکار کردی  

اره دی مگه این توچه دوتاش و باز کردم برای هرچیزی یه رمز داد
– 

آروم من چیزی نمیدونم کنار باربد نشستم نگاهش به کامران بود 

گفتم: نگران نباش من کیساروجابه جا کردم تا دست محمودی 

بهش نرسه پیش من امانت میمونه تا حالت خوب شه حاال بهتره 

یه چیزی بخوری با باز شدن دراتاق به محمودی چشم دوختم وارد 

همه -اتاق شد و به کامران چشم دوخت و گفت: چطور پیش میری

 –زیاد باشه  فکر نمیکردم اینقدرچیش رمز داره  
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خوبی بهت میدم  به طرف من  لهمش و اگه بتونی باز کنی پو 

قاشق و به لب -اومد و لبه تخت نشست و گفت: حالش چطوره؟ 

نزدیک کردم و گفتم: میبینی که خیلی بد  خندید و گفت:  دبارب

گویا فراموش کردی -شه  اه که این بار دومش بداین کی خوب بو

 داد و با خشم به باربد بود سری تکان چه جوری "یادت نمیاد قبال

خوبم یادمه یه پسر متکبرازخودراضی که هیچ خت و گفت:ودچشم 

به هیچ کسم اعتماد نداشت بارها کارمن  کسی و تحویل نمیگرفت 

بیزارم هربالیی  شاخت ازدو خراب کرد و بین من و پدرش تفرقه ان

ه تواین زندگیم اومد مسببش همین باربد بود خوشحالم کوسرمن  

دوردهان باربد و پاک کردم و گفتم: پس ازش وضعیت میبینمش 

 –کینه به دل داری که میخوای این کارو بکنی 

که ازدست دوتاشون خالص شدم  "الآره ازهمشون کینه داشتم فع

اینم که حالش معلومه دیروز دکترش میگفت دیگه امیدی بهش 

دراومدن جونش و  انیست یه روز بمونه دوروز بمونه  صبر میکنم ت

وختم دو و فرو دادم  به باربد چشم م با چشمای خودم ببینم بغض

هرکاری کردم دیگه چیزی نخورد محمودی ه بود چشماش و بست

 – ؟اززنش خبرنداری نهگفت: 
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نه مگه شماازش خبرداری خندید و گفت: آره به گوشش رسیده  

 –مادرشوهرش مرده زنگ زده بود 

اینم نمیدونستی که غیابی از باربد جدا شده  "حتما-که چی بشه  
– 

 –جدی میگی 

 –قبل از رفتنش طالق گرفت آره 

 –شما این و میدونستی 

گی این بدبخت دپس برای چی گذاشتی خونه زن-آره میدونستم  

 –ه بره وشو بفر

عای ارث میکرد چیزی دست من و دکه االن ا داون اگه مونده بو

دیگه نمیتونه ادعایی کنه  لی حاال با یک دهم کناررفت نمیگرفت و

شماهم - چون چندبرابر مهرش و گرفته من بیگدار به آب نمیزنم 

 –میخوای همه رو بفروشی بری 

نه مگه دیونه ام کلی برای رسیدن کارخونه به این جا زحمت 

 –اون داشت فرار میکرد دلیلی نداره منم بخوام فرار کنم کشیدم 
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 –وقتی همه چیز به نامت بشه با باربد چکار میکنی  

انگار خوب به حرفای من گوش نمیکنی گفتم که دکترش گفت 

 –امیدی بهش نیست امروز فردا رفتنیه 

ت میخوای ...حرفم و برید دحاال اومد و نرفت اون وقت چی خو

گفت: دیگه داری تند میری من درسته برای پول هرکاری میکنم 

ام رارم این زنده مرده اش بده  من کاری به این نولی آدم کشی ن

اره من خرج پرستارش و میدم تاهروقت زنده بود ازش دفرقی ن

 –مراقبت کنه اونم فقط به یه دلیل 

این که وقتی هنوز به این شکل و شمایل درنیومده بود یه -چی؟ 

بار من و از یه دردسر حتمی نجات داد  اونم بدون این که بزاره 

شخصیتی داشت به همچین  "اصل ماجرا باخبر بشه کالپدرش از

گفتم: تو که االن میگفتی به همه از  دپوزخن همه کمک میکرد  با

 –باال نگاه میکرد 

د بود اونم چه غروری نمیتونی تصورش و بکنی  االنم میگم خیلی غ

اشت دمیگرفت ولی خوبم هوای بقیه رو نسایه خودشم تحویل 

مبادا به کارگرهای کارخونه  دپدرشم بو مراقب دحواسش به همه بو
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درحق مثل پدرش بود  "سخت بگیره یا حقی ازشون ضایع کنه کال 

کرده باشه درحق من بد کرد  چیزی که مقصرش من  هرکی خوبی

ه بودم کرد هرچی تااون موقع به دست آوردنبودم به اسم من تموم 

اون کارتخم اشتم ولی با داز دست دادم من به این پسر خیلی عالقه 

کینه رو تو دل من کاشت  ولی این دلیل نمیشه بخوام بالیی سرش 

ش تا وقتی زنده دبیارم من زندگی خودم و میکنم اونم زندگی خو

است  کاری به کارش ندارم میتونه همین جا بمونه هردوادرمونی 

هرچی باشه االن من هم که احتیاج داشته باشه ازش دریغ نمیکنم 

نه بلند شد و گفت: خب آقا چکار کردی تموم نشد هرچی دارم از ای
– 

ه دچرا دیگه چیزی نمیمونه من همه رو باز کردم  محمودی با خن

 –همش و باز کردی رفت کنارش و گفت:

هرچی قفل بود باز شد  دیگه چیزی نداره کامران از جا بلند شد و 

نها پیوستم محمودی سری آمحمودی جای اون و گرفت من هم به 

اد و گفت: میبینی ریحانه خانم ازچه شکلی به چه شکلی تکون د

ه آدم باید خیلی بدبخت باشه که یه روزی همه چی داشته ددراوم

گی پدرمادر دباشه و یدفعه همه چیزش و باهم از دست بده  زن زن
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کار همه چی دلم براش میسوزه معلوم نیست چکارکرده بود ثروت  

اخت دت اننگاهی به ساع که اینطوری داره جواب پس میده کامران

ارم باید برم با من میای سرم و بعالمت مثبت تکان دو گفت: من کار

دادم  رو به محمودی گفتم: زنگ بزن به پرستارش بیاد تنها نمونه 

بلند شد و گفت:این و که از این جا بردم بهش خبر میدم بیا آقا 

اینم  دست مزدت ببین راضیت میکنه کامران نگاهی به رقم چک 

 –انداخت و بعد به من چشم دوخت 

چیه آقا کمه بگو کامران سری به عالمت نه تکان ی گفت:محمود

با محمودی خداحافظی کردم و با کامران از  داد و دراتاق وباز کرد

چیز مهمی تواون  "خونه بیرون زدم تو ماشین کامران گفت:حتما

د به روبه رو کرسیستم بود که این یارو براش ده میلیون هزینه 

هست که حسابی به تکاپو وختم و گفتم: نمیدونم هرچی دچشم 

 –انداخته بودش 

 –حاال اون یکی سیستم کجاست 

 –دست منه 

 –میخوای بازش کنم 
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ی زد و گفت: من تمام دآره  البته اگه وقتش و داشته باشی لبخن 

وقتم متعلق به توِ سری تکان دادم و گفتم: برو وقتت و برای یکی 

چشم خانم - برو خونه ما کیسش و بردم اون جا  دیگه هزینه کن 

اطاعت میشه  مادرم از دیدن کامران حسابی تعجب کرد و منم از 

هردورو به نشستن دعوت کردم و دنبال مادرم به دیدن سیاوش  

 –اشپزخونه رفتم و گفتم:این اینجا چکار میکنه 

 –اومده یه سری به من بزنه ایراد داره 

 –مطمئنی مامان  فقط اومده سر بزنه دیگه 

راجع به یه چیزی با من مشورت کنه  برو دیگه  دبو هدنه بابا اوم

زشته دختر تنهاشون گذاشتی  به پذیرایی برگشتم و رومبل تک 

آره کامران -ستم سیاوش گفت: خود محمودی خونه بودنفره ای نش

 –سیستم و باز کرد و تحویلش داد حاالاین یکی و میخواد باز کنه 

 –شک نکرد 

 –شده  این که سیستم جابه جا-به چی ؟

 – یخته بودمش رمن یسری اطالعات تو
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 –ی دازکجا آورده بو 

دفتری که پیش منه موارد و قاطی به هم کردم و یه چیزی توش از

چایی که مادرم آورده بود  زدم یسری عکس هم ریختم توش 

 – دبرداشتم و تشکر کردم روبه روم نشست و گفت: باربد چطور بو

خوب نبود محمودی گفت دیروز دکترش گفته دیگه امیدی بهش 

 –نیست یکی دوروز بیشتر نمیمونه 

شدم و گفتم: عمر  داز جا بلنپس بخاطر همون اینقدر توخودتی 

است  نه بنده ی خدا من که مطمئنم باربد خوب میشه ددست خ

حاال هرکی هرچی میخواد بگه برام مهم نیست بلند شو کامران من 

اشتی تو هم بیا کامران نگاه دیگه دمیارم سیاوش دوست  چایت و

ای به سیاوش انداخت و بطرف اتا ق من رفت وقتی وارد اتاق شدیم 

 –گفت: این پسره کیه این جا چکار میکنه نکنه خبریه 

شلوغش نکن این برادر ساغر باهم رفت و آمد داریم خبری هم 

تا پاسی از نیست بیخود شایعه سازی نکن  حاال بشین شروع کن 

شب کامران درگیر رمز سیستم باربد بود وقتی تموم شد ساعت از 

مخی دوگذشته بود خمیازه ای کشید و گفت:بابا این هرکی بوده 
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ده بود باور کن اگه این ی کربوده برای خودش  چقدر محکم کار 

تا ده سال دیگه میتونستم چهارده تا رمزش   "اشتم عمرادو ن برنامه

 –ازت ممنونم  کامران کمک بزرگی  کردی -و پیدا کنم  

 – خیلی خسته ام  کاری نکردم حاال من کجا میتونم بخوابم

وسائلم و برداشتم و از اتاق بیرون بخواب همین جا من میرم بیرون 

م که تو سیستم باربد دم مواردی بورک هفته تمام سرگی رفتم 

همه به زبان انگلیسی بود و من هیچی از زبان  دذخیره شده بو

یه دیکشنری کامل تهیه کردم بعدازظهرها که از  نمیدونستم 

شستم سر سیستم و موارد و از طریق همون نشرکت برمیگشتم می

دیکشنری ترجمه میکردم حتی برای مواردی مجبور میشدم از 

یک سیاوش کمک بگیرم ولی بهش نگفته بودم دارم چکار میکنم 

ماه به این طریق سپری شد و من تنها از طریق تلفن جویای احوال 

م م چندبار میخواستم به دیدنش برم که محمودی مانعدباربد بو

کربع با باربد خلوت یعلی هم میگفت محمودی روزی شده بود 

میکنه و هردفعه با جیغ و داد باربد این دیدارها به اتمام میرسه 

نزدیک ود و با مادرم برای خرید رفته بودیم بیرون بنزدیک سال نو 
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بود دیگه داشتیم برمیگشتیم تازه نشسته بودیم تو ماشین که  ظهر 

 – دوگوشیم زنگ خورد علی ب

.......چی شده برای چی داری گریه میکنی برای باربد -سالم علی آقا 

الو ..الو علی -........-چی شده حرف بزن ببینم -..........-اتفاقی افتاده 

بالفاصله تماس  دای فریاد محمودی تو گوشی پیچید و بعدآقا ص

 –رم نگاه کردم گفت: چی شده ریحانه دقطع شد به ما

م باربد  ..........دیگه نتونست "میکرد مامان حتماعلی داشت گریه 

 –اشکام جاری شد  ادامه بدم 

 –آروم باش دختر توکه مطمئن نیستی  زنگ بزن ببین چی شده 

 –برو اون جا -نمیخواسته من بفهمم   "ی قطع کرد حتمادمحمو

ه دچکار کنم  مادرم گفت: دارم میگم برو اون جا ببینم چه خبر ش

بطرف خونه باربد حرکت کردم  "م و نکشته باشه  فورادبچه مر

هرچی با علی تماس میگرفتم جواب نمیداد به محض این که زنگ 

نفر غریبه اونجا  رفتم چندزدم درخونه باز شد با مادرم به داخل 

علی کنار در رو ن بدون توجه به آنها بطرف اتاق باربد رفتم دبو

 –زمین نشسته بود 
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 –وخت دو به من چشم با دیدنم بلند شد  

به باربد چشم دوخت بطرف باربد رفتم ه ؟ سری تکان داد دچی ش

چشماش بسته بود چندبار صداش زدم تا با ناله خفیفی چشمانش 

صورتم و که از اشک خیس بود پاک کردم و گفتم: را باز کرد  

 –تومگه صبح به من نگفتی حالش خوبه یدفعه چش شد 

وب بود این از خدا بیخبر نمیدونم خوب بود خانم پناهی بخدا خ

چی به خوردش داد یدفعه حالش بد شد چندباربرگردونده 

گفت کارش تمومه بعدازظهر  بارآخرخون باال آورد  محمودی که

یبرن ولی بدتر از همه اینا یه چیز دیگه هم منازه اش و میان ج

اون چندنفری که بیرون -چی؟ -خوشایند نیست "شده که اصال

 –د بودند دیدی

صاحب جدید این خونه محمودی این جا رو با -آره کی هستند؟ 

ن شما هم وسائل ددقیقه قبل از اوم ندچ هتمام وسائلش فروخت

 –خودش و برداشت و رفت 

 –چی داری میگی پس باربد چی اون کجا ببره 
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ید گفت اون تا نمیدونم من همین و ازش پرسیدم ولی خند 

با ناله باربد به او چشم دوختم نه نیاز به جا نداره بعدازظهر تموم میک

 –همچنان ناله میکرد 

علی آقا مطمئنی چیز دیگه ای نیست چرا اینقدر بی تابی میکنه 

مادرم گفت: شاید جایش درد میکنه  لباسش و از نظر گذراندم 

گفتم: اینا خون نیست علی  دو یقه انگار لکه های خون بو شانهرو

 "به لباس باربد انداخت و گفت: چرا خونه حتمااومد جلو نگاهی 

ته رولباسش االن عوض میکنم لباس دیگه ای برگرونده ریخوقتی 

برای باربد آورد وقتی میخواست دگمه اوراباز کنه باربد شروع به 

آروم باش -د  جیغ و فریاد کرد علی هراسون دستش و کنار کشی

لی او حتی نزاشت عوض کنه و باربد کاریت نداره میخواد لباست و

من نزدیکش بشم دست من و هم کنار زد به علی نگاه کردم و 

 –گفتم: این از یه چیزی ترسیده وگرنه محاله این کارو بکنه 

چندروزه نمیزاره لباسش و عوض کنم خودمم شک کردم ولی 

میبینید که فقط جیغ میزنه  کنار باربد نشستم و دستش و گرفتم 

نگاهم دم که دستم و محکم چسبید داشتم دستش و نوازش میکر

به لباسش افتاد این بار خون بیشتری رو لباس بود آروم دستم و 
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مانعم شدم با بطرف دگمه های لباسش بردم دیگه نه جیغ زد نه  

مادرم اومد جلو دستش و پراز زخم او فریادی کشیدم  شانهدیدن 

گفتم:  گذاشت رودهنش و پشتش و کرد به علی چشم دوختم و

سرش و بعالمت د باربد چشم دوخته بواینا چیه هاج و واج به 

نمیدونم تکان داد داد زدم یعنی چی که نمیدونی مگه تو پرستارش 

این بدبخت به این روز دراومده  شانهنیستی اینا جای چیه برای چی 

 –کی این بال رو سرش آورده 

ه لباسش و علی گفت: بخدا من نمیدونم گفتم که چند روزه نمیزار

عوض کنم به باربد که داشت ناله میکرد چشم دوختم زخم ها 

مادرم طرف دیگه باربد  عفونت کرده بود خونریزی هم داشت 

تازه است مشخصه تواین چند  "نشست و گفت: این زخمها اکثرا

وقت اینطوری شده مثل جای .........جای سیگار میمونه انگار یکی 

ا خاموش میکرده من و علی به هم دسیگارش و با بدن این بنده خ

وختیم گفت: محمودی هربار تواین جا می اومد سیگار دچشم 

پس بخاطر همین باربد جیغ میزده اون از خدا بی -دستش بود  

اشکام و پاک کردم و خبر سیگارش و روتن این خاموش میکرده 

شماره محمودی گرفتم علی گفت: جواب نمیده دوباره شماره اش 
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علی گفت: بی فایده است خودش که لی بازم جواب نداد و و گرفتم 

میگفت دیگه کسی دستش بهم نمیرسه مطمئنم از ایران گذاشته 

ضربه ای به دراتاق خورد و باز شد یه مرده وارد اتاق شد علی رفته 

م و داگفت: ایشون مالک جدید این خونه اند رفتم روبه روش ایست

 –گفتم: چند وقته این جا رو خریدید 

امروز که میایم خونه رو تحویل بگیریم  دیک ماهی میشه قرار بو

اتش عمل نکرده دولی انگار صاحب قبلی به تعهکسی توش نباشه 

جعلی  دسری تکان دادم و گفتم: مالک اصلی این آقا است اون با سن

 –این جا رو به شما فروخته 

 چی میگی خانم همه مدارک اون آقا قانونی بود ما این جا رو از

 –آقای محمودی که قولنامه به نامش بود خریدیم 

سرتون کاله گذاشته  این جا به نام این آقا است  اون قانونی نمیتونه 

 –ری بکنه ن کاهمچی

به ما  "اشتباه میکنید ما  تو محضر سند زدیم مشکلی داشت حتما

هرچه سریعتر از این جا تشریف ببرید زن و بچه  "میگفتند لطفا
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میخوان این جا ساکن بشن  علی گفت: نمیشه آقا  من  از امروز  

 –پس ایشون و چکار کنیم 

من چه میدونم خوب ببریدش از این جا علی دوباره گفت: کجا 

 –ببریمش این که کسی و نداره ازطرفی این جا خونه اشه 

خونه اش بود آقا انگار متوجه نشدی گفتم من این جا رو خریدم 

زنگ میزنم پلیس بیاد  از اتاق بیرون  بیرون وگرنه دهرچه زودتر بری

 –رفت و درو کوبید علی گفت: از فامیلش کسی و میشناسید 

 –ستگار بود که اونم رفته خارج نه علی آقا هیچ کس فقط خانم ر

ه خدارو چکار کنیم کجا ببریمش نمیشه که دپس االن این بن

همینطوری این جا رهاش کرد مستاصل کنار باربد نشستم همچنان 

 –ناله میکرد 

 –ریحانه چشمان گریانم را به مادرم دوختم 

 –شو مادر بریم  دبلن

 –کجا بیام 

 –خب بریم خونه 
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ن چی داری میگی تنهاش بزارم اونم این جا تنها تواین شرایط امام 

چاره ای نیست میبریمش خونه خودمون  "ندی زد و گفت: فعاللبخ

ش کردم و حصارتا یه جایی براش پیدا کنیم بلند شدم محکم 

 –بشم گفتم: الهی قربونت 

خدا نکنه بلند شو وسائل این بنده خدارو جمع کن از این جا 

به علی نگاه کردم و گفتم: اگه میشه چند تا کارتون بیار ببریمش 

کمد سرن میارم الع کنیم لبخندی زد و گفت: چشم اوسائلش و جم

دوتا چمدون اونجا دیده بودم هرچی لباس داشت  "الباربد رفتم قب

مادرم کمک کرد کتابها و وسائل باربد  و  تو چمدون ها گذاشتم

م و دگذاشتیم  سوئیچ و به علی دا دتوکارتونهایی که علی آورده بو

ماشین تازه از دراتاق بیرون رفته ازش خواستم کارتونها رو بزاره تو 

ل بود که مالک جدید وارد اتاق شد و گفت: من این جا رو با وسائ

یدم عصبانی گفتم: لباس و لوازم شخصی ایشون روهم رواین خر

 –آره ان خونه به شما فروخته 

 –چرا داد میزنی خانم 



 
 

361 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

مادرم مداخله کرد و گفت: آروم باش ریحانه ایشون تقصیری ندارند  

ای محترم ما فقط کتاب و لباس های ایشون و برداشتیم دلتون آق

ه نگاهی به باربد و بعد به دتون چک کنید مردمیخواد میتونید خو

مادرم انداخت و گفت: نه خانم نیاز به این کار نیست هرچیزی که 

ون های باربد و کنار درگذاشتم و دچممال ایشونه  میتونید ببرید 

چر نشاندم پالتوم همچنان تو دستش بود اورا روی ویلبطرفش رفتم 

همون و روش کشیدم و به مادرم چشم دوختم و گفتم:بریم دیگه 

ویلچر و بحرکت درآوردم با علی و مادرم از این جا کاری نداریم 

خودم خونه بیرون زدیم علی گفت: اگه کاری داشتید خبرم کنید  

 –و میرسونم 

ا صبح بیان  نگاهش داز فرمادرم گفت: آدرس خونه رو بده به ایشون 

ی کنه توکه صبح کی میخواد ازش پرستار-م وگفتم: برای چی؟ دکر

ی من و پدرتم که نیستم حداقل این چندروز میری بعدازظهر میا

تنها نمونه  گفتم: شما میتونی تشریف بیاری لبخندی زد و گفت: 

صبح  "گفتم: من آدرس و براتون مسیج میکنم لطفامیام  "حتما

 –هشت اون جا باشید  تشریف بیارید برسونمتون 
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حرکت   ممنونم  شما بفرمائید خداحافظ باربد و پشت نشاندم  

با دائیم تماس گرفتم و جریان و براش گفتم ازم خواست  "کردم فورا

استم به کالنتری بریم وقتی به اونجا رسیدیم ازمادرم خو "فورا

ائیم برگه ای بهم داد و گفت برم پزشک دکنارباربد بمونه تا برگردم 

قانونی تا باربد و معاینه کنند گفت خودم پیگیری میکنم ببینم از 

ائیم باربد و به پزشک قانونی بردم دبه گفته  ایران خارج شده یا نه 

 پروندهه رو ضمیمه گربوباره به کالنتری رفتم و دبعد از گرفتن برگه 

کردم به کمک مادرم باربد و به اتاقم بردم و رو تخت خوابوندم 

داشتم بلوز باربد و درمی آوردم که مادرم با یه سینی وارد اتاق شد 

اش و تمیز  شانهتوش بتادین و پماد و باند بود گفت: بلند شو بزار 

کنم  لبخندی زدم و گفتم: نه مامان جان خودم این کارو میکنم 

رو صندلی مروز حسابی خسته ات کردم اشما برو استراحت کن 

بتادین  یدفعه نریزی میسوزونه بزن رو پنبه آروم  نشست و گفت:

نگاهی به صورت بی رنگ باربد انداختم پنبه رو بکش رو زخمهاش 

دستم و عقب کشیدم مادرم  "ای کرد فورا که روزخمش کشیدم ناله

اومد جلو و گفت: بلند شو دختر کارتو نیست  روزمین کنار تخت 

ادرم با دقت و آرامش منشستم و دست باربد و تو دست گرفتم 
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د روش و پماد زد و بانزخمها رو با بتادین ضدعفونی کرد رو ,تمام 

ستام و گذاشت و گفت: یه چیزی تنش کن سرما نخوره من میرم د

 –بشورم بعد یه چیزی براش آماده میکنم بخوره 

 –رگشت و نگاهم کرد ب -مامان

تم باید چکار کنم نگاهی به سناگه تو نبودی نمیدوازت ممنونم 

لوز تن باربد کردم و کنارش باربد انداخت و از اتاق بیرون رفت یه ب

با سیاوش تماس گرفتم با اولین زنگ  نشستم همچنان ناله میکرد

 –دی ه به خانم شجاع چه عجب یاد ما کرب-جواب داد

 –سالم 

 –علیک سالم حالت چطوره 

 –ممنونم تو خوبی 

یه زحمت برات داشتم خندید و گفت: —ای بدک نیستم  چه خبرا

داری حاال بگو  ونم توهروقت به من زنگ میزنی یه زحمتی براممید

 –ه ببینم دیگه چی شد

 –میتونی بیای اینجا 
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 –خب آره البته اگه بتونی -االن؟  

 –که میتونم فقط نمیخوای بگی چی شده  تونستن

 –م تو بیا بعد میگحاال 

 –باشه تا نیم ساعت دیگه اونجام 

تحمل دیدنش   دباربد دستم و محکم چسبیده بومنتظرم خداحافظ.

ریحانه سرم و بلند کردم و به مادرم چشم -و تو اون وضع نداشتم  

 –وختم د

 "چیه دختر چرا عزا گرفتی به باربد خیره شدم و گفتم: حالش اصال

انشاءاهلل که چیزیش نمیشه  -خوب نیست اگه طوریش بشه چی ؟ 

 –اما علی میگفت محمودی گفته تا بعدازظهر نمیکشه -

یچ وقتم اون ه هدمحمودی و ولش کن تاحاال صدبار از این حرفا ز

مه دنه بنده اش یا است داتفاق نیافتاده مرگ و زندگی دست خ

 –خودت رواین حرف خیلی تاکید داشتی چی شد فراموش کردی 

 –نه فراموش نکردم ولی این بار جور خاصیه یسره داره ناله میکنه 
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دخترم عزیزم بایدم ناله کنه آدم سالمشه و اگه اینطوری شکنجه  

جای این که باال  ب برسه به این بنده خدا که کنن از پا درمیاد چه 

سرش بشینی گریه کنی بلند شو لباست و عوض کن  دست و 

 –صورتت و بشور که االن پدرت میرسه 

 –وای مامان حاال بابا رو چکار کنیم 

مامان اگه باربد و این جا ببینه چیزی نمیگه -چکارمیخوای بکنی  
– 

نمیدونم مادر حاال بزار بیاد بعد برای گفتن نگفتنش یه فکری 

مونده بیا میکسش کن بهش بده  ساعت میکنیم از دیشب سوپ 

 –گرسنه اشه  "شد سه حتما

مامان االن میام دست باربد و نوازشی کردم و گفتم: زود باشه 

 گردم  بلند شدم و لباسهام و برداشتم و از اتاق بیرون رفتمبرمی

 –گفت: وا دختر چرا لباسات و آوردی این جا  رم با دیدنمدما

 –پس چکار میکردم جلوی باربد میپوشیدم 

 –وا دخترجان مگه میبینه 
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نه مادرمن نه میبینه نه میشنوه ولی خودم اینطوری راحت ترم  

زود عوض کن تا پدرت نیومده غذاش لبخندی زد و گفت: باشه مادر 

جنجال بپا نکنه  لباسم و که عوض کردم سینی و بده امیدورام 

سوپ و از مادرم گرفتم و به اتاق رفتم دوتابالش پشتش گذاشتم  

م دوآروم سوپ و بهش دادم چندتا قاشق بیشتر نخورد هرکاری کر

 کمی از سوپ و مزه کردم تازه متوجه شدم دصورتش و برمیگردون

 – داشتوآبلیمو چرا ازخوردن امتناع میکرده سوپ ادویه 

معذرت میخوام از امشب غذای توروجدا درست میکنم دیگه بهتره 

استراحت کنی  سینی و روزمین گذاشتم و خودمم روزمین کنار 

صدای نفسهای آرومش بلند  تختش نشستم چیزی طول نکشید

داشتم  درو بستم  شد سینی و برداشتم و آروم از اتاق بیرون رفتم و

سینی و میشستم که پدرم رسید به مادرم چشم دوختم اشاره کرد 

میزو چیدم  منتظر شدم پدرم بعد از شستن دستانش حرفی نزنم 

م دم غرق بودتو افکار خو سرمیز نشست نگاهم و به میز دوخته بودم

 –اومدم  دکه با صدای پدرم به خو

 –بله 
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میگم چرا غذات و نمیخوری نگاهی به مادرم انداختم و گفتم: میل  

 –ندارم 

 –چیزی شده ریحانه 

 –نه چی باید بشه 

مادرم همانطور که به من خیره نمیدونم ولی مثل همیشه نیستی 

شده بود گفت: مهمون داریم آقا پدرم لبخندی زد و گفت: خوب 

ه  ت:فقط یه نفردوباره مادرم گف ندهست ا کیالقدمشون روچشم حا

پدرم به مادرم چشم دوخت مادرم گفت: مهمون ویژه ای داریم که 

 –من دعوتش کردم 

باربد -خوب کردی خانم فقط نمیخوای بگی این مهمون ویژه کیه؟

همین اخت و گفت:دبه مادرم ان دپدرم نگاه گذرایی به من و بع

شه دخو پسری که ریحانه .............مادرم حرفش و برید و گفت: آره
– 

چی شد حاال شما ایشون و به این جا دعوت کردی شما که دل 

 –خوشی ازش نداشتی 
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نه نداشتم اما امروز نتونستم تواون وضع ببینمش  باخودمون  

 –آوردیمش این جا 

؟ مادرم تمام ماجرارو برای پدرم تعریف دمگه توچه وضعی بو

دمایی پدرم دستاش و گره کرد و رومیز گذاشت و گفت: عجب آکرد

پیدا میشن  خوب کردی خانم  ولی فراموش نکنید فقط چندروز 

میتونه این جا بمونه بعدش و میخواد چکار کنه گفتم: سعی میکنم 

 –ه اش و پیدا کنم دتو همین چند روزخانوا

 –ریحانه میترسم برات دردسر بشه 

 –چرا باید دردسر بشه مگه دارم چکار میکنم 

ه تا بعدازظهر نمیمونه اگه خدای دخترجان مگه نمیگی مرده گفت

چیزی بخوردش داده باشه هیچ  "نکرده اتفاقی براش بیافته وواقعا

 – میدونی پای تو گیره

نگران نباشید قبل از این که بیارمش این جا بردمش کالنتری همه 

بردمش  پزشک قانونی هم چیز و وارد پرونده اش کردیم بعد 

 –مشکلی برای ما پیش نمیاد 
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 – کی میخواد ازش مراقبت کنه النه ای کردی حاکارعاقال 

بعدازظهرها خودم طی روزم گفته ام پرستار خودش بیاد مراقبش 

باشه البته فقط همین سه روزو بعدش که تعطیالت عیده خودم 

 –تعطیلم 

 –مراقبت کنی یعنی تو خودت میخوای ازش 

آره خب پدرم سری تکان داد و گفت: ولی من به تو این اجازه 

وختم مادرم سری تکان داد و گفت: منم دچشم  ونمیدم به مادرمر

 –همینطور 

چرا مگه چی میشه پدرم گفت: ببین ریحانه تو فقط مراقبت و تو 

غذا دادن و آمپول زدن و اینطور چیزا میبینی ولی یه چیزایی هم 

 –هست که تونمیتونی انجام بدی 

ن که به من پدرم بدون ایچی هست که از عهده من خارجه  "مثال

خودت آره   "نگاه کنه گفت: کی میخواد ببرش دستشویی حتما

این فکر نکرده بودم دستی توموهام کشیدم پدرم  به ".وای من اصال

گفت: چیه فکرش و نکرده بودی نه  سرم  بعالمت نه تکان دادم 
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مین پسره بیاد ازش ت:بهتره این چندوقتی که اینجاست هگف 

 – مراقبت کنه فقط مطمئن هست

 –آره خیالتون راحت 

اخواستم قاشقی به دهان ببرم زنگ تخیلی خب دیگه غذات و بخور 

خونه به صدا دراومد گفتم: بشین بابا من باز میکنم  سیاوش با پدرو 

مادرم خوش و بشی کرد و سرمیز نشست بشقابی مقابلش گذاشتم 

یدم و گفتم: یکم بخور دگفت: دستت درد نکنه من غذا خوردم خن

رم دمن که میدونم چشمت به غذا می افته غش میکنی ما شکمو

حین غذا ی زد و گفت: بخور سیاوش جان تعارف نکن مادر دلبخن

ود سیاوش که تاحاال پدرم و تو این حال ندیده برم دحواسم به پ

وخت دگفت: آقای پناهی مشکلی پیش اومده پدرم به او چشم  دبو

 –و کفت: نه پسرم چیزی نشده 

ی زد و دفکرید نکنه من اومدم ناراحتید  پدرم لبخن آخه خیلی تو

رفیه میزنی من  خوشحال میشم تورو نه پسرم این چه حگفت: 

 –یکم فکرم مشغوله  میبینم
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کمکی از من برمیاد پدرم نگاهی به من انداخت و گفت:نمیدونم  

 –اشتم به این پسره فکر میکردم دمم موندم دخو

کدوم پسره مادرم گفت:  سیاوش نگاهی به من انداخت و گفت:

ه من نگاه کرد و گفت: مگه چیزیش شده بباربد  ؟ سیاوش دوباره 

نه ولی میترسم یه بالیی سرش بیاد با سئوالی که سیاوش  "فعال-؟ 

پرسید مادرم تمام جریان و برای او هم تعریف کرد سیاوش که 

حسابی عصبی شده بود گفت: اشتباه خیلی بزرگی کردی که 

بهتره پای همتون گیره  دیی سرش بیاالجا اگه یه ب آوردیدش این

اشت که برده دهرچه زودتر از این جا ببریش گفتم: اگه کسی و 

بودم نداشت که مجبور شدم بیارمش این جا سیاوش گفت:آخرش 

این که نشد فکر بلند ری که چی میخوای تا ابد این جا نگهش دا

 –شو باهم میبریمش 

اهی جایی تا کس و کارش پیدا شن چه میدونم یه آسایشگ-کجا؟ 
– 

من این کارو نمیکنم اگه قرار به آسایشکاه بود ازاون جا درنمی 

 –آوردمش 
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تو چرا این قدر بچه گانه فکر میکنی هیچ به دردسرهای این کار  

این آدم تو چه  فکر کردی هیچ فکر کردی ممکنه بخاطر کمک به

نداره  قبل  برای من...........حرفش و بریدم و گفتم: هیچ دردسری 

ائیم صحبت کردم  همه چیز وارد دبیارمش با از این که این جا 

 –پرونده اش شد پزشک قانونی هم بردمش 

 –بخاطر بالیی که محمودی سرش آوره -اون جا برای چی؟ 

یه تابخاطر همین ازت خواستم بیای این جا -مگه چکارش کرده؟ 

و گفت:  دسیاوش از جا بلند ش ندازی هی به زخم هاش بنگا

 –کجاست 

تواتاق من سری از روی تاسف تکان داد و بطرف اتاق من رفت  

پشت سرش وارد اتاق شدم چشمای باربد باز بود با لبخند کنارش 

چشماش و بست دگمه هاش و باز نشستم و گفتم: بیدار شدی 

: کردم خواستم باند بردارم که ناله ای کرد سیاوش اومد جلو گفت

بلند شو ببینم  تا کنار باربد نشست باربد داد زد  همین باعث شد 

شه دست باربد و گرفتم و گفتم: آروم باش باربد ند از جا بل "او فورا

اذیتت نمیکنه فقط میخواد نگاهی به زخمهات بندازه حاال آروم 
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و به  داش جمع کرده بو شانهدستاش و رو باش بزار کارش و بکنه  

پدرم باالی سر  میشد تا سیاوش بهش دست بزنهاین طریق مانع 

به ناچار  باربد ایستاد و گفت: چرا اینطوری میکنه گفتم: ترسیده 

سیاوش اخمهاش و کشید تو هم و گفت: و برداشتم  دخودم بان

 –باچی این کارو کرده 

 –سیاوش میتونی چیزی  بدی که  زود خوب شه سیگار 

د گرفته و به سیاوش که عصبی اروی معجزه که نداریم نگاه از باربد

انداختم و گفتم:  من از تو معجزه نخواستم  دبه من چشم دوخته بو

بطرف پنجره رفت اون خیلی برات سخته میبرمش پیش متخصص 

گفت:فردا که اومدی دفتر میدم براش بیاری روزی  وو باز کرد 

بعد از یک هفته میام میبینمش  ه ومرتبه باید روزخمها زده شد

روزخمها باید زود به زود تمیز شه مشخصه بیشتر زخمها کهنه 

است  , این مگه پرستار نداشته  چه جوری محمودی این کارو کرده 

 –متوجه نشده  که اون
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علی میگفت روزی یکربع اون و از اتاق بیرون میکرده تا باباربد حرف  

دوباره  سیاوش اومد میرفته بزنه بعد با جیغ و داد باربد از اتاق بیرون

 –اخت و گفت: تعدادش خیلی زیاده دنگاهی به زخمها ان

 – شون؟سی و شش تاست نگاهم کرد وگفت: شمردی

 –آره میخواستم ببینم چند وقت بوده که این کارو میکرده 

 –مگه دیگه فرقی هم میکنه 

 –تو چته سیاوش چرا اینطوری حرف میزنی 

نگاهی به من و  بدون این که جوابی بده از اتاق بیرون رفت پدرم 

بعد به مادرم که لبخند رو لب داشت انداخت و از اتاق بیرون رفت  

 –وقتی پدرم بیرون رفت مادرم آروم گفت: حسودیش شده 

دی کنه به چی میخواد حسو "حسودی کنه اصالوا برای چی باید 
– 

 –اون نیست ن هست ولی به ه ایباربد به این که تو حواست ببه 

 –چی میگی مامان 
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ختر جان روش و بپوشون سرما نخوره  روزخمها رو دوباره دهیچی  

 تمیز کردم و پماد زدم یه باند تازه روش گذاشتم با خوانده شدن

م  باند داسمم توسط سیاوش بلند شدم و گفتم: ببخشید زود برمیگر

گفتم:چه خبرته مگه  قبلی و برداشتم و از اتاق بیرون رفتم و

اخمی کرد و گفت: برای چی بدون دست کش  سرجالیز وایسادی 

یزنی میخوای یه مرضی چیزی بگیری مگه دست مبه اون زخمها 

سرتاپام و از نظر گذراند  و اشتی دانگار کارم -ندیدی عفونت داره  

تو اون اتاق نمون ممکنه توهم مریض بشی  دگفت:کارت نداشتم زیا

کالفه گفتم: بسه دیگه سیاوش  جزام نداره که منم بخوام ازش 

رجوع  هتبگیرم تو دیگه چه جور دکتری هستی هرمریضی که ب

اینطوری که خیلی زود وری باهاش برخورد میکنی طمیکنه همین

درهرصورت شرمنده که باعث زحمتت دراون مطب تخته میشه 

دستام و شستم و  ین امروز میبرمش پیش یه متخصص هم دمش

به اتاق رفتم و درو بستم پنجره ای که سیاوش باز کرده بود هوای 

 –اتاق و حسابی سرد کرده بود پنجره رو بستم و کنارش نشستم 

؟ نه حرکتی کرد نه چشماش و باز کرد دستش و گرفتم اری دبی

ازسردی دستهاش وحشت کردم چندبار تکونش دادم ولی هیچ 
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بار اسمش و صدا زدم و تکونش دادم  دحرکتی نکرد با فریاد چن 

ای فریاد من پدرو مادرم و سیاوش به اتاق دبازم حرکتی نکرد به ص

 –آمدند 

 –گریه گفتم ه؟ باچی شده ریحان

سیاوش اومد جلو نبضش و گرفت و به من  تکون  نمیخوره مامان 

 –چشم دوخت 

اش ریحانه چیزیش نیست آروم ب-چیه سیاوش فقط نگی که ........

 –نبضشم میزنه باید بیهوش شده باشه 

 –مدارک پزشکیش پیشته -بیهوش! برای چی؟ 

 –نه چیزی پیش من نیست 

ین جا ببری چیزی که من ارم میگم بهتره این و از ادریحانه بازم 

میبینم موندی نیست فقط برای خودت و خانواده ات مشکل درست 

 –میکنی 
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صداش و میفهمی چی میگی چطور تواین وضعیت رهاش میکردم  

به تو چه ربطی داره ریش سفید تر از  "کمی باال برد و گفت: اصال

 –تو نبود بهش کمک کنه فقط تو باید این کارو میکردی 

ر پائین مگه نمیبینی حالش خوب نیست این بار بلندتر صدات و بیا

امیدوارم بمیره تا یه نفس راحتی داد زد که به جهنم خوب نیست 

و سیلی محکی به  بکشیم اینقدر این حرفش عصبیم کرد بلند شدم

ه خودت اجازه دادی همچین بگوشش زدم وگفتم: بارآخرت باشه 

من و عقب کشید و گفت: چکار میکنی  "پدرم فوراغلطی بکنی 

ریحانه آروم باش دستای پدرم وکنار زدم و روبه سیاوش گفتم: به 

بزار کوری چشم آدمای امثال تو کاری میکنم بشه مثل روز اولش 

برو دیگه نمیخوام چشمم به تو بیافته سری تکان داد و از اتاق 

از اتاق بیرون رفتند بیرون رفت مادرو پدرم هردو پشت سر سیاوش 

لباس باربد و تنش کردم  داشتم روویلچر میزاشتم که پدرم وارد 

و گفت: اون چه کاری بودکه کردی با ناراحتی بهش نگاه  ق شد اتا

 –کردم وگفتم: نشنیدید چی گفت 

حاال داری  هرچی اون این جا مهمون بود نباید این کارو میکردی 

 –کجا میری 
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 –یخوام دعای اون آدم ابله مستجاب شه میبرمش بیمارستان  نم 

 –صبر کن منم باهات میام 

از  به شما زحمت نمیدم خودم از پسش برمیام  کیفم و برداشتم و

و بستریش کردم خصوصی رفتم خونه بیرون زدم به یه بیمارستان 

ازش آزمایش گرفتند دکترش بعد از دیدن جواب آزمایش یه  "فورا

ارویی که بهش داده شده داین نوع  نوع سم و تائید کرد و گفت:

که به مرور بهش داده شده ولی خوشبختانه نتوسنته تاثیری گیاهیه 

و هنوز نمیدونم آزمایشات بعدی که بیاد روش بزاره دلیلش 

 –مشخص میشه 

لحاظ  آره ازاون-خوبه  "کتر یعنی االن حالش کامالدببخشید آقای 

ه ضعیفه که همین ممکنه براش مشکل داره فقط فوق العادمشکلی ن

 –ایجاد کنه  غذا نمیخوره 

دکتر خودش گفته براش خوب نیست خیلی چیزهارو از راستش 

 –برنامه غذایش حذف کرده 

 –به چه دلیل این کارو کرده 
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که مادرش سپردش به من گفت جز یه من اطالعی ندارم وقتی  

اید داشته سوپ رقیق شده هیچی نباید بهش بدی حتی نمک هم نب

 –باشه 

این آزمایشات و  "رو پرونده چیزی نوشت و به پرستار گفت: فورا

خانم پناهی هیچی از مدارک  و جوابش و برام بیارید انجام بدید 

 –شکیش دست شما نیست پز

پس باید صبر کنیم تا جواب همه آزمایشاتش بیاد -نه آقای دکتر  

 –مادر زادی فلجه 

 –تو یه تصادف اینطوری شد نه آقای دکتر چهارسال یش 

 –داشته  "یا قبالبیماری خاصی داره 

نه فکر نکنم مادرش که میگفت ازبعد از اون تصادف اول فلج شد 

به مرور تکلمش و هم از دست داد االن  دبینائیشم ازدست داد بع

چیزی هم نمیشنوه دکتر متعجب به من چشم دوخت و گفت: یعنی 

 –ه دهمه اینا دراثر یه تصادف بو

 –به من که این و گفتن 
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براثر ضربه ای که به سرش مطمئن باشید دروغ گفتن ممکنه   

خورده باشه بینائیش و از دست داده باشه یا ضربه ای که به نخاش 

 –وارد شده فلج شه اما شنوایی و گفتارش امکان نداره 

ادن منجربه اینا شده دآقای دکتر ممکنه همین چیزی که بهش 

 –باشه 

تا جواب آزمایشاتش بیاد نظر قطعی و اون موقع بهت  صبر کن

 –اش زدم برگشت وگفت: بفرمائید دداشت میرفت که صمیدم 

چند درصد احتمالش هست که خوب بشه  نگاه گذرایی به باربد 

صبرکن تا جواب آزمایشات بیاد  این آقا باید همه انداخت و گفت: 

جوره مورد آزمایش قرار بگیره ما هنوز نمیدونیم دلیلی اصلی که 

نیاز به زمان داریم  انشاءاهلل که این آقا رو به این روز انداخته چیه 

 –خوب میشه نگران نباش 

با علی تماس گرفتم و آدرس ممنونم دکتر زحمت کشیدید 

این جا باشه چون از  ددادم و ازش خواستم صبح زوبیمارستان و 

مشکلی برای جابه جایی همراه  ه بودمقبل با دکترش هماهنگ کرد

لباسم و فتر به خونه رفتم دوش گرفتم داشتیم قبل از رفتن به دن



 
 

381 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

عوض کردم وقتی وارد دفتر شدم سیاوش و اون دکتره درحال  

م  جواب سالم صحبت بودند بی اهمیت به آنها از کنارشان گذشت

اون روز تو اتاق مدیر یه جلسه  خانم دکتره رو هم به سردی دادم

دلم نمیخواست با  "باید شرکت میکردم اصال"بود که منم حتما

پرونده ها و برداشتم و به  دسیاوش روبه رو بشم ولی چاره ای نبو

اتاق لطفی رفتم مثل همیشه با دیدنم لبخندی زد و حالم و پرسید 

و نشستم دقیق نگاهم کرد و گفت:اتفاقی افتاده دخترم تشکر کردم 
– 

 –نه آقای لطفی 

 –مثل هرروز نیستی 

 –اینم پرونده ها  بفرمایئد سرم درد میکنه یکم 

اخت و نگاهش به پرونده ها داو نگاهی به سیاوش و بعد به من ان

دوخت  برعکس همیشه طی جلسه  فقط شنونده بودم بالفاصله 

قبل از این که کسی از اتاق بیرون بره من اتاق  بعد از اتمام جلسه

و با علی تماس گرفتم  حال باربد و جویا شدم به و ترک کردم 

همین که ساعت پنج هرترتیبی بود تا پایان وقت اداری صبر کردم 
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شد وسائلم و برداشتم خواستم از اتاق خارج شم که با سیاوش روبه  

 –رو شدم سرتاپام و از نظر گذراند و گفت: انگار خیلی عجله داری 

 –برو کنار دیرم شده  درو بست  گفت: برو بشین کارت دارم 

رفی بطرفم گرفت  نگاهش کردم وگفتم: بزار برای بعد باید برم  ظ

زن رو زخمهاش قبلش باید تمیز بشه کیفم روزی دوبار ب-این چیه؟ 

و رو دستم انداختم و گفتم:دیگه نیازی به این نیست خواستم برم 

زم نیست الکه دستش و رو درگذاشت و گفت: یعنی چی که 

نکنه.......حرفش و بریدم و گفتم: به کوری چشم دشمناش صحیح 

درست  و سالمه گفتم نیازی نیست چون بردمش پیش یه متخصص

م دخو "کردم و از اتاق بیرون رفتم فورا سابی درو با عصبانیت بازو ح

و حال باربد و و به بیمارستان رساندم و یراست به اتاق دکتر رفتم 

 –جویا شدم 

ه ولی بهت وز جواب چندتا از آزمایشات نیومدببین خانم پناهی هن

براثر همون سم وبدنش نمونده ولی اطمینان میدم که این سم ت

ه و این میتونه خیلی خطرناک داعی بدنش از کار افتاسیستم دف
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چیزی هم نمیتونم تجویز کنم تا  باید تحت نظر باشه  "باشه فعال 

 –مابقی آزمایشاتش حاضر بشه 

فقط  "ی زد و گفت: تو واقعادمن چکار میتونم براش بکنم لبخن

 –پرستارشی  سرم و انداختم پائین گفتم: بله من پرستارشم 

اخته بود و با ددکتر چشم دوختم ابرویی باال ان وسش داری بهد

 –دقت نگاهم میکرد دوباره نگاهم و به زمین دوختم 

من هرکاری از دستم بربیاد براش انجام میدم تا حاال که خیلی  

شاءاهلل از این به بعد هم دوام میاره فقط نیاز انخوب مقاومت کرده 

و نگاه کرد راستی یه متخصص زخم هاش به مراقبت شدید داره 

تهیه اش کن از  "نسخه اش و دادم به اون آقایی که پیششه  فورا

 –همین امروز باید استفاده کنه 

تا نتیجه کامل آزمایشاتش  سه روز بستری بودآقای دکتر .چشم 

اومد خوشبختانه هیچ نوع بیماری نداشت و میتونستم به خونه 

ببرمش  اد که هرماه به اون جادببرمش دکترش آدرس مطبش و 

با علی به خونه بردیمش درکمال تعجب سیاوش تا چکاپش کنه 
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ش ا نشستیم پدرم گفت: چی شد که مرخصهم اون جا بود همان ج 

 –کردن 

دکترش گفت حالش خوبه و هیچ نشانه ای از بیماری درش نیست 
– 

 –اروشکر جواب آزمایشش چی شد دخب خ

ماه دیگه فقط یکی از آزمایشاتش مونده که دکترش گفت بهتره 

تکرار شه تا بتونه نظرقطعی بده  تنها مشکلی که داره اینه که 

که ار نمیکنه اونم بخاطر چیزی بوده سیستم دفاعی بدنش خوب ک

به خوردش میداده ولی خوشبختانه بیشترش دفع شده و نتوسنته 

همین نیاز به  دته دکترش خوفگالبته به تاثیری روش بزاره 

میگفت هرکس دیگه ای بود تا حاال آزمایشات گسترده تر داره 

ازپادراومده بود باید دیدچی  باعث شده که اون داروها روباربد تاثیر 

 –و دفع بشه مادرم گفت: زخمهاش بهتر شده نزاره 

آدرس یه فوق تخصص و گرفتم بهش نساخت نه پمادی که داده بود 

 میبرمش اون جا امیدوارم که اون بتونه کاری براش انجام بده 
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م دشد و بطرف اتاق من رفت با نگاهم دنبالش کر داوش بلنسی 

 –وقتی وارد اتاق شد به مادرم گفتم :این این جا چکارمیکنه 

زشته یه وقت میشنوه با بلند شدن صدای جیغ باربد هیس دختر

 –هرسه با عجله به اتاق رفتیم سیاوش باالی سر باربد ایستاده بود 

گفت:هیچی  علیدوخت چکارش کردی نگاه ناراحتش و به من 

همین که میخواست دگمه هاش و باز کنه شروع کرد به جیغ زدن  

کنارش نشستم بالفاصله ساکت شد علی لبخندی زد و گفت:انگار 

یاوش انداختم نگاه گذرایی به سدل خوشی از آقا سیاوش نداره 

دگمه های باربد و باز کردم و باند و ازرو زخمها برداشتم سیاوش 

 –دکتر داده بود -نگاهی به زخمها کرد و گفت چیه زدی رواینا  

 –چیزی ازش داری 

کان علی گفت: بله این جاست او نگاهی به پماد انداخت و سری ت

و گفت: این بود متخصص بردنت هیچ میدونی همین پماد  ددا

بلند شد و از اتاق بیرون رفت وقتی ممکنه زخمهاش و تشدید کنه 

 – دبرگشت دوتا قوطی همراهش بو
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بگیر این و روزی دوبار بعدازتمیز کردن زخمها بزن این یکی و هم  

اشته باشه دشبها استفاده کن مراقب باش ممکنه زخمها خارش 

 علی آقا رو زخم هاش و نزاری بهشون دست بزنه ممکن بدتر شه 

علی داروها رو ازش زود تمیز کن دیگه هم از این پماد بهش نزنی 

گرفت  رومیز گذاشت سیاوش به همراه پدرو مادرم از اتاق بیرون 

 –رفت 

 –علی آقا حواست باشه االن میام 

اش زدم نگاهم دجلو رفتم ص باشه شما برو سیاوش داشت میرفت

 –کرد 

 –شکلی براش ایجاد نمیکنه مطمئنی م-هبل

 –نترس نمیکشش 

 –ممنونم زحمت کشیدی بگو چقدر شده اخمش شدیدتر شد 

 –ازحقوقت کم میکنم 

کار خوبی میکنی سری تکان داد و گفت: ببخشید آقای پناهی 

 –مزاحمتون شدم 
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 –خواهش میکنم پسرم زحمت کشیدی  

کاری نکردم خداحافظ بعد از رفتن او مادرم گفت:بهتره تورفتارت 

خداروخوش نمیاد این پسرو اینقدر اذیت با سیاوش ترتیب اثر بدی 

 –کنی 

 –ه این جا دبرای چی بلند شده اوم"من کاری با اون ندارم اصال

شدم و به اتاق رفتم  ده بود داروها رو بده که خودت رسیدی بلنداوم

 –باربد داشت ناله میکرد 

 –چی شده علی آقا 

 –اشتم روزخمش و پاک میکردم که خون ریزی کرد د

بلند شو ببینم   کنار باربد نشستم و پنبه رو آغشته به بتادین کردم 

و روزخمها کشیدم همچنان ناله میکرد ازپمادی که سیاوش داده 

باند تمیزی رو پوست شد  بود رو زخم ها زدم  خیلی زود جذب

زخمها گذاشتم و گفتم: میرم یه چیزی براش درست کنم شما 

اخت و گفت: ساعت دمیخوای بری یا میمونی نگاهی به ساعت ان

 –هفت گذشته اگه کاری با من نداشته باشید من برم 
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نه ممنون زحمت کشیدی تا جلوی در همراهیش کردم مادرم بدون  

سوپ درست کره بود چون از قبل بهش  داین که من بگم برای بارب

برنامه غذایش اضافه کرده یه تیکه م دکترش مرغ و به دگفته بو

بزرگ مرغ تو سوپش انداخته بود سوپ ومیکس کردم و براش بردم 

سوپ و کامل خورد بعد از چند دقیقه خواستم رو تخت بخوابونمش 

 وطرف گردنش چیزی گذاشتم تا از تکون خوردندکه مخالفت کرد 

جلوگیری کنه رو صندلی کنار تخت نشستم  به او چشم دوختم 

نگاهم به باربد بود اما فکرم جای دیگه که با تکان دستی از فکر 

 –بیرون اومدن 

 –کجایی دخترم 

ببخشید متوجه نشدم کاری داشتید  پائین تخت نشست و 

 –گفت:چیزی شده 

 –آخه خیلی تو فکری -نه چطور؟

 –نه چیزی نیست 

 –امروز رفتی دنبال اون آدرس 
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 –بله رفتم  

خب چی شد سری تکان دادم و گفتم: ای کاش هیچ وقت اون جا 

 –نرفته بودم 

 –چرا دخترم چیزی بهت گفتند 

گه یادتون باشه اه کوچکه باربد بود لاون جا خونه خابه من که نه 

 –گفتم یه پسرخاله داره خیلی باهاش خوب نیست 

 –آره یادمه 

به ما چه  خندید و گفت ونه اونا بود وقتی جریان و گفتم اون جا خ

ربطی داره برو دنبال فک و فامیل پدریش هرچند مطمئن باش 

کسی و پیدا نمیکنی نسل اونا منقرض شده همین یکی توشون بود 

 –که همینم داره ازبین میره و شرشون از زمین کنده میشه 

 –خاله اش چی بااونم حرف زدی 

از پسرش اول که بهونه شوهرش و آورد که مخالفه و  آره اونم بدتر

بعدم گفت باربد زندگی  من نمیتونم باربد و پیش خودم نگه دارم
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پسرش و خراب کرده حاضر نیستم مسبب نابودی و بچه ام و تحمل  

 –کن 

 –مگه چکار کرده 

قمند بوده  ولی الهیچی با کسی ازدواج کرده که گویا اونم بهش ع

 –ه دباربد بو دختره تمایلش به

چه دلیل مسخره ای فقط بخاطر این حاضر نیست ازاین بنده خدا 

به من که این و گفت ولی یادمه خانم رستگار - نگهداری کنه 

ند چون دمیگفت سه تا پسرخاله های باربد بهش حسادت میکر

بنظر منم همه جوره هم از لحاظ ظاهر هم موقعیت ازاونا سرتربوده 

این منطقی تره چون خونه زندگی اینا درسطح خیلی پائین تری از 

 –باربد قراره داره 

 –ا کردی دازطرف پدری چی کسی و پی

خارج زندگی میکنند عمو هم نداره وتا عمه داره که هردوتا تو د

پدربزرگ مادربزرگشم خیلی وقت پیش فوت کردن درکل ازسمت 

هم مجرد هستند کسی ونداره  پدری جزهمون دوتا عمه که هردو
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رم کسی هم نمیدونه هیچ جوری نتونستم ازشون آدرسی گیر بیا 

 –دارن زندگی میکنن کجای این کره خاکی 

 – میخوای چکار کنی الحا

مم موندم فردا با آقای رضایی تماس میگیرم دنمیدونم بخدا خو

ونم  البته بعید میدشاید اون یه آدرسی از عمه های باربد داشته باشه 

 چون خاله اش گفت خیلی سال پیش از ایران رفتن و کسی ازشون

خبری نداره حتی اسمشونم نمیدونستند که حداقل بشه از طریق 

 –سفارتی جایی پیگیری کرد 

دست خودم کام و پاک کردم و گفتم: شحاال چرا گریه میکنی ا

نیست نمیتونم درک کنم چه جوری یه خاله میتونه دربه دری 

اش و ببینه و عین خیالش نباشه پدرم دستی برسرم  خواهرزاده

ختر من دل رئوفی ندارن یکی مثل تو دهمه که مثل کشید و گفت:

یکی هم مثل اونا ولی دخترم فراموش نکن توهیچ نسبتی با باربد 

نداری تا چند وقت ایرادی نداره که ازش نگهداری کنی ولی برای 

حرف نامربوطی پشت همیشه نمیتونی  نمیخوام فامیل با دیدنش 

 –سرت بزنن توکه متوجه میشی من چی میگم 
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میفهمم سعی میکنم توهمین چند وقت عمه هاش و پیدا کنم  هبل 

صبح بعد از اومدن علی به دفتر نه که یه فکر دیگه براش میکنم 

رفتم اون روز آخرین روز کاری بود حال رانندگی نداشتم با تاکسی 

تاق که شدم آقای لطفی تو اتاق من وارد اخودم و به دفتر رسوندم 

 –بود با تعجب نگاهم کرد و گفت: اتفاقی افتاده  دخترم 

 –نه آقای لطفی چیزی نیست 

ولی چشمات خیلی ورم کرده سرم و انداختم پائین و گفتم: چیز 

 –مهمی نیست دنبال چیزی میگردید 

ه ای که دیروز بهت دادم گفتم خیلی مهمه دپرونآره دخترم 

 –نیست رومیزت 

م ده رو از تو کشو درآوردم و به دستش داداالن براتون میارم پرون

ه انداخت و گفت: کاراشم که انجام دادی هیچ فکر دنگاهی به پرون

ساعت یازده بیا اتاق من میخوام یه نمیکردم اینقدر زود راه بیافتی 

 –چیزی نشونت بدم 
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چشم  دوباره نگاهم کرد و گفت: دیگه نگرانم کردی چند وقتی  

اری چیزی هست به من دمیشه ریحانه سابق نیستی اگه مشکلی 

 – بگو شاید بتونم کمکت کنم

 – دن دراتاق هردو بطرف درنگاه کردیم سیاوش بودبا باز ش

 –سالم شمااینجایی هردوجواب سالمش و دادیم 

هم گفت:توسرصبح کجا  چیزی شده من جوابی ندادم لطفی

گذاشتی رفتی مگه نگفتم این پرونده رو برام بیار لبخندی زد و 

 –گفت: ببخشید رفته بودم اتاق خانم دکتر نیازی 

 –چی شد باالخره تموم شد 

 –ریحانه !  بله خیالتون راحت داره کاراش و انجام میده 

 –بله 

 –حالت خوب نیست پشت میز نشستم و گفتم: چرا خوبم 

باال انداخت و گفت: مستقیم نگاهش کردم ابرویی .....بنظر . ولی

تا خود صبح فقط ناله کرده زخم هاش خونریزی داره -باربد بهتره؟ 
– 



 
 

394 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

 –اونا رو بهش زدی  

 –آره 

چند روز طول میکشه خوب شه نگران نباش خونریزیشم طبیعیه 

 –کسی از خانواده اش پیدا کردی مشکلی براش پیش نمیاد 

 –نه هیچ کس 

که بهتره بزاریش آسایشگاه عصبی گفتم: منظورت همون قتلگاهیه 

 نبال عمهد "مادرت  توشه  اگه اونه که محاله این کارو بکنم فعال

 –هاشم امیدوارم بتونم پیداشون کنم 

برو بزار  "چه میدونم یه کاریش میکنم حاال لطفا-واگه نشد چی؟

سیاوش میشم  به کارم برسم توروکه میبینم از همه چیز ناامید

نگاهی به پدرش که کنجکاوانه مادوتارو زیر نظر داشت انداخت و 

 –از اتاق بیرون رفت لطفی گفت:جریان چیه ریحانه باربد کیه 

صانعی و خواهرزاده خانم رستگار کمی فکر کرد و گفت: باربد پسر 

 –میگی 
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بله میشناسیدش سری تکان داد و گفت: من و پدرش از دوستان  

ارم فقط یادمه داز فوتش دیگه خبری از پسرش ن دبودیم بعنزدیکی 

ش فقط نشستن روویلچر کا-که توختم پدرش رو ویلچر دیدمش 

 –بود 

راش تعریف کردم بچطورمگه اتفاقی براش افتاده ؟ تمام جریان و 

به این روز افتاده  دهیچ فکر نمیکردم باربتکان داد و گفت:سری 

 –باشه حاال کجاست 

 –خونه ما 

 –ونه شما؟ اونجا چکار میکنه خ

گفتم که محمودی همه چی و فروخت و گذاشت و رفت وقتی 

دیدمش که مالک جدید داشت از خونه بیرونش میکرد جایی و 

نداشت که بره کسی هم از فامیلش قبولش نکرد من با خودم 

دولی خداروشکر مرخصش بردمش  چندروز بیمارستان بستری بو

 –خمهاشه که اذیتش میکنه تنها مشکلش همین زکردند 

 –هزینه درمانش و کی پرداخت کرده 
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 –خودم  

 –تو؟! 

لبخندی زدم وگفتم: وقتی جایی نداره بره -چرا تو  ؟-بله من  

یعنی محمودی هیچی - بنظرتون پولی داره که خرج درمانش کنه 

 –برای این بنده خدا نزاشته 

باربد  خونه پدرو ن هیچی خونه زندگی باربد و که فروخته داده به ز

دا چیزی و هم خودش برداشته دیگه برای این بنده خمابقی چیزهار

نمونده با ضربه ای که به درخورد حرفم و بریدم خانم دکتر نیازی 

نگاهی به من انداخت و گفت: آقای لطفی تشریف وارد اتاق شد 

نمیارید همه منتظر شما هستند لطفی بدون توجه به  نیازی دستی 

کشید و گفت: حسابی غافلگیرم کردی ریحانه هیج فکر  تو موهاش

نمیکردم توهمچین کاری بکنی بعداز جلسه امروز بیا مفصل راجع 

وست تو سفارت و ده این قضیه باهم صحبت کنیم من یکی دوتا ب

 "یادت نره حتما ارم فکر کنم بتونن کمکت کنند دهالل احمر 

 –بیای 
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رفت نیازی هم نگاه دیگه ای  اشت و از اتاق بیروندپرونده رو بر   

به من انداخت و از اتاق بیرون رفت داشتم کارام و انجام میدادم که 

اشتم و به دگوشیم و برلطفی تماس گرفت و گفت:بیا کارت دارم 

اتاق او رفتم تنها بود بهم اشاره کرد بنشینم خودشم اومد روبه روم 

میکردیم نشست و گفت:من و سیاوش دیروز راجع به کارتو صحبت 

یه پست دیگه برات درنظر داشتیم درحال حاضر دوتا پست داریم 

که قرار بود دومیش و به تو بدیم ولی تو به درد اولیش میخوری 

برای خودتم بهتره تو اگه قبول کنی حقوقت سه برابر قبل میشه 

استعدادش و داری  مطمئنم ازپسش برمیای حاال موافقت میکنی 
– 

 –هنوز نمیدونم چه کاری هست ن مببخشید آقای لطفی 

 –فروش شرکت  مسئول

چی میگید آقای لطفی من نه تحصیالتش و دارم نه تجربه اش و 

 –فقط کارتون و خراب میکنم 
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بنظر من که میتونی طی این مدت هم همین کارو داشتی انجام  

اری نگران نباش میگم آموزشت دمیدادی حاال دیگه آمادگیش و 

 –دا کردی دست بگیر موافقی بدن وقتی تسلط کافی پی

نمیدونم چی بگم ولی اگه بخاطر حرفای امروز این تصمیم و گرفتید 

که .....حرفم  برید و گفت:نه ریحانه گفتم که ما دیروز این تصمیم 

فقط صرف  انتخاب شدنت ارهدربطی هم به حرفای امروز نو گرفتیم 

ت کارته همین بازم میل خودته اگه مخالف باشی کسی مجبور

نمیکنه ولی بهتره یه مدت آزمایشی این کارو انجام بدی اگه دیدی 

ازپسش برنمیای میری سرکار دیگه حاال چی موافقی کمی فکر 

کردم و گفتم:  با آزمایشی موافقم لبخندی زد و گفت: تصمیم 

عاقالنه ای گرفتی دختر این شماره دوتا از دوستان منه باهاشون 

 –حساب کنی صحبت کردم میتونی رو کمکشون 

 – ازتون ممنونم لطف بزرگی کردید "واقعا

کاری نکردم دخترم فقط یه چیز ......تو و سیاوش باهم مشکلی 

 –ارید د

 – "نه اصال
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اد گفتم: بنظر پسرتون من کار دامه ندامروز حس کردم ..........دیگه ا 

گفت اون که دیر  اشتباهی کردم که باربد و با خودم به خونه بردم 

یا زود میمیره تونباید این کارو میکردی راستش این حرفش خیلی 

اشتم ایشون همچین حرفی بزنه خوب با ناراحتم کرد انتظار ند

 –اجازتون اگه کاری ندارید من برم مابقی کارها رو انجام بدم 

به اتاقم رفتم سیاوش باز تو اتاق من بود  "نه میتونی بری فورا

دم و پشت میز نشستم و شماره علی و گرفتم وقتی از اهمیتی ندا

و من نگاه کردم  بهد حال باربد مطمئن شدم به او که زل زده بو

 –  گفتم: کاری داشتی 

 –چی و باید میگفتن -بهت گفت؟ پدرم 

 –کارجدیدت و میگم 

 –آهان بله گفتن 

 –پس بلند شو بریم بهتره امروز یه چیزایی و ببینی 

 –من االن کار دارم بزار تموم شه بعد 
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این کارو از امروز یکی دیگه انجام میده بلند شو وسائلت و بردار  

اون روز سیاوش من و پیش مسئول بریم به گفته اش عمل کردم 

قبلی برد و ازش خواست همه چیز و بهم آموزش بده برعکس 

ر تصورم کارچندان سختی نبود بنظرخودم کارقبلیم خیلی دشوارت

پایان وقت م داز اون بود ولی با دقت به تمام توضیحاتش گوش کر

موقع خارج و با هم از شرکت زدیم بیرون اداری سیاوش اومد دنبالم 

شدن چشمم به نیازی افتاد که با عصبانیت به ما چشم دوخته بود 

 –گفتم: سیاوش االنه که نیازی بیاد پوست از سرت بکنه 

 –از سرمن مگه چکار کردم 

 –نگاهت میکنه ین چه جوری داره چپ چپ بباش کن نگ

غلط میکنه بزار اینقدر نگاه کنه تا چشماش دربیاد لبخندی زدم و 

گفتم: دعواتون شده  نگاهم کرد و گفت: توپیش خودت چی فکر 

 –کردی 

 –وسش نداری پس چرا میخوای اینطوری اذیتش کنی دمگه 

کی گفته من اون و دوست دارم  اخمی کردم و گفتم: من ساغر 

نیستم بخوای سرم شیره بمالی شتر سواری دوال وال نمیشه این جا 
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قه دارید پس بهتره اینقدر طولش الهمه میدونند شما دوتا به هم ع 

 –ندی 

ازتو انتظار نداشتم این حرف و بزنی بابا من هیچ "وای ریحانه اصال

 –خانم ندارم حاال هم بگیر بشین  قه ای به اینالع

کرد و گفت: ماشین آوردی  م میرم دوروبرو نگاهودجایی کاردارم خ

 –پس بشین هرجاکار داری خودم میبرمت - نه-؟

نه سیاوش میخوام تنها باشم اخمی کرد و گفت: مگه میخوای 

 – باشی  کنی که باید تنهاچکار

 –ل احمر الهپدرت با یکی از دوستاش صحبت کرده دارم میرم 

 –اون جا برای چی 

 –میخوام ببینم میتونم عمه های باربد و پیدا کنم 

 –خیلی خب باهم میریم 

 –اری دتوکارو زندگی ن

 میشینی یا میخوای کاری کنی همه بهمون زل بزنند النه ندارم حا

به ناچار سوار شدم کارم تو هالل احمر بیشتر از چیزی که فکر 
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 درسیدم خونه ساعت از نه گذشته بووقتی میکردم طول کشید  

بعد از پدرو مادرم نبودند ازعلی بخاطر دیر رفتنم عذرخواهی کردم 

 –کنار باربد نشستم رفتن او 

 –وره چشماش و بستامروز حالت چطسالم 

 –رف دیگه ای مایل کرد طسرش و بباربد  !

اش  شانهخواستم دستش و بگیرم دستم و کنار زد و دستش و تو

 –مخفی کرد 

باربد برای چی اینطوری میکنی ........باربد دوباره خواستم دستش 

ام زد و من و از خودش دور  شانهو بگیرم ولی این بار ضربه ای تو 

 "اصالام گذاشتم و به او چشم دوختم  شانهکرد  دستم و رو

 –نمیفهمیدم برای چی اینطوری میکنه با علی تماس گرفتم 

اخه باربد مثل -......-نبودم اتفاقی افتاده  من-.....-سالم علی آقا 

باشه ممنون -.........-یعنی غذاهم نخورده -...........-همیشه نیست 

به آشپزخونه رفتم و غذاش و آوردم و روصندلی نشستم  خداحافظ 

سروقت غذات و بخوری حاال دهنت وباز  دو گفتم:قرارمون این بو

سینی و کنار هش بدم کن هرکاری کردم نتونستم حتی یه قاشق ب
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د و از باربد نداشتم همانطور خوررار این نوع بانتظ "گذاشتم اصال 

نشستم روزمین کنار تخت و  که چشمم به او بود اشکام جاری شد

که صدای مادرم باعث  دسرم و روپاهام قرار دادم چیزی نگذشته بو

 –شد سرم و ازروپام بردارم 

مامان نمیدونم باربد -نیری گریه میکچی شده ریحانه برای چی دا

ش نشون میده دچش شده نه چیزی میخوره نه عکس العملی ازخو
– 

 –اره داشتها ن دخب دخترجان شای

 –تها نداشت من و دیگه نمیزد شنه مامان ا

 –مگه توروزد 

 –صدای گریه ام به هوا بلند شد  ام  شانهآره  کوبید تو 

......حرفش و بریدم و گفتم: حاال از این که توروزده گریه میکنی یا 

نه مامان هیچ وقت با من اینطوری رفتار نمیکرد ازدست هرکسی 

یا میترسید وقتی من کنارش مینشستم آروم میشد  دکه ناراحت بو

لب به هیچی هم  ن طوری رفتار میکنهومنم هم دولی االن با خو

 –نزده مادرم نگاهی به باربد انداخت و گفت: بازم جیغ و داد کرده 
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صبر کن االن میام مادرم ده سری تکان داد و گفت:   "نه اصال 

دقیقه بعد وارد اتاق شد و کنار باربد نشست و گفت: غذاش و بده 

 –ببینم 

 –مامان نمیخوره میترسم یه وقت شماروهم بزنه 

قاشق و که نزدیک دهن ه من سینی غذارو بهش دادم دگفتم غذاروب

و خورد مادرم نگاهی به من و باربد کرد بدون هیچ مخالفتی غذار

اره میخوره دبعد به باربد انداخت و گفت: چیزیش نیست میبینی که 
– 

ست من نخورد  قاشق و بده من دوباره صورتش و دپس چرا از 

بطرف دیگه ای برگردوند و مادرم قاشق و گرفت و گفت: ببین چکار 

 –کردی که باعث ناراحتیش شده 

 –کاری نکردم من نه تازه رسیدم خونه بخدا 

 –چرا اینقدر دیر 

 –رفته بودم هالل احمر 
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آقای لطفی یه آشنایی اون جا داشت من و -اون جا برای چی ؟ 

 –بهش معرفی کرد 

 –برای چی باید تورومعرفی کنه 

مادرمن بخاطر کار باربد رفته بودم ببینم میتونم نشونی آدرسی 

 – چیزی از عمه هاش گیر بیارم

و میدونم نه اسمی از  شهیچی من نه اسم عمه ها-خب چی شد؟

با آقای رضایی هم نتونستم امروز صحبت پدربزرگ مادربزرگش 

کنم  موند برای فردا اگه بتونم اسمشون و گیر بیارم شاید بشه 

 –کاری کرد 

 –حاال چرا دیگه میگی شاید 

 –برای این که نمیدونم توکدوم کشور االن ساکن هستند 

 –اره دیرینی و دیدم فکر کردم پیداشون کردی مناسبت خاصی ش

شدم مسئول فروش با سه برابر  آقای لطفی امروز کارم و تغییر داد

 –حقوق کارقبلیم  مادرم لبخندی زد وگفت: راست میگی ریحانه 
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دروغم چیه مامان امروزم کارو تاحدودی آموزش دیدم از بعد از  

تعطیالت شروع میکنم صورتم و بوسید و گفت:  تبریک میگم عزیزم 

 –منم یه خبرخوش برات دارم 

چی میگی -م امروز به اندازه فروش یک سال و داشتی-چه خبری ؟

 –مامان مگه میشه 

ن که داشتیم اری باور نکنی خودماهم باورمون نمیشد االدحق 

مغازه رو میبستیم دیدیم مغازه به کل خالیه دیگه هیچی نداریم 

 –وقت باید بریم دنبال وسائل  لفردا صبح او

آخه چطوری مامان شما که میگفتی به زور چندتا تیکه وسائل 

 –میفروشید 

مادرم به باربد نگاهی انداخت و گفت: پدرت میگه به خاطر باربدِ 

ی داره خیلی هم قدمش خوبه این از کارتو نواین پسر روزی فراو

وهم اشکات تاینم از کاروبار ما  بفرما دخترجان همه غذاش و خورد 

بعد از رفتن مادرم کنار باربد شو بیا یه چیزی بخور دو پاک کن بلن

 –نشستم 
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دستم و بردم جلو آروم دستش و گرفتم این بار دیگه دستش و  

فتم: دیگه هیچ وقت با من کنار نکشید دوباره اشکام جاری شد گ

این کارو نکن من تحمل این کارو ندارم دلم میخواد حداقل شبا که 

میام خودم غذات و بهت بدم نه که بشینم یکی دیگه این کارو بکنه 

بهم قول بده باربد قول بده دیگه با من این کارو نمیکنی چشماش 

دوخت  و برای لحظه ای روصورتم لغزند و دوباره نگاهش و به زمین
– 

میای بریم بیرون نمیخوام فقط توهمین اتاق بشینی دلت میگیره 

اون و رو ویلچرش گذاشتم و از اتاق بیرون بردم پدرم با دیدنم جلو 

 نیدم بهتوسرم زد و گفت: االن از مادرت شای ر شکوفهو  داوم

 –تبریک میگم 

 –ممنونم منم به شما تبریک میگم روز پرکاری داشتید 

 –خداروشکر دخترم خیلی عالی بود باربد و کجا میبری 

آوردمش بیرون تواتاق تنها نمونه پدرم لبخندی زد و گفت: خوب 

کردی دخترم بده من میبرمش سر میز توبرو به مادرت کمک کن 

که امروز حسابی خسته شده پدرم یکی از صندلی ها رو کنار کشید 



 
 

408 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

گذاشتم و صندلی ویلچرو جای اون گذاشت دیس برنج و رومیز  

 –ریحانه - کناری باربد نشستم 

 –جانم 

 –محصوالت شرکتتون چطوریه 

میخوام این بار یه سری کار از اون مارک بیارم -خیلی عالیه چطور؟

 –چطوره تو موافقی 

اگه بخوای خودم کاراش و انجام میدم خیلی هم خوبه  چرا که نه 
– 

 –وقت میکنی 

از تو انبار یه سری وسائل ببریم بچینیم  "فعالآره از فردا تعطیلم 

 –درد میمیرم  بدنمادرم گفت: رومن که حساب نکنید دارم از 

ا استراحت کن صبح زود خودم میرم وسائل و دقربونت برم شما فر

دوسه میبرم میچینم  تا وقتی علی این جاست خودم میمونم ولی 

د غذاقیمه بود ساعت آخرو نمیتونم بمونم  دیگه غذاتون و بخوری
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نوک قاشق و زدم تو خورشت و به دهن باربد زدم مادرم لبخندی  

 –زد و گفت: انگار بدش نیومده یکم دیگه بهش بده 

نباید از  "داره دکترش گفته فعال براش خوب نیست مامان ادویه

این طور چیزا بهش بدیم  حین غذا دومرتبه دیگه با قاشق خودم 

این کار باعث خنده پدرو مادرم  از خورشت تو دهنش گذاشتم که

بعد از غذا پدرم پای فوتبال نشست منم ویلچر باربد و کنارپدرم شد 

اون شب باربد خیلی دیر به خواب گذاشتم  و به آشپزخونه رفتم 

ب و لرفت اما وقتی خوابید نشستم پای سیستمش و مابقی مطا

زدیک از رسیدن علی از خونه بیرون زدم تا ن دترجمه کردم صبح بع

به من  ددرم سرگرم چیدن وسائل بودیم بعپزه اه تو مغدیاز

نمایندگی شرکت رفتم و کارها رو انجام دادم موقع برگشت دو 

برای باربد گرفتم و به مغازه برگشتم دست لباس خواب مردونه 

اون روزم ندروزهای آخر سال و پدرم یه سره تا شب مغازه میموند

ه ای داشتیم من یکربع به هفت جام دمثل روز قبل فروش فوق العا

اون علی بالفاصله بعد از رسیدن من رفت و با مادرم عوض کردم 

شبم تا دیر وقت بیدار بودم و یادداشتهای باربد و ترجمه میکردم  

تا ساعت دوازده  اون روز ساعت یک سال تحویل بود  پدرو مادرم
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م و از اتاق بیرون یکی از اون لباسها رو تن باربد کرد تو مغازه بودند  

تم چیده بود گذاشبردم و سر میزی که مادرم سفره هفت سینی 

اون سال برعکس سالهای گذشته که هیچ ذوق و شوقی برای 

نشستن پای سفره نداشتم و به حرف پدرو مادرم اهمیت نمیدادم 

و تو اتاقم میموندم اون سال اولین نفری بودم که سر سفره حاضر 

غذای باربد و هم . قط بخاطر حضور باربد بود شدم و تمام این ها ف

مون  میخواستیم غذا بخوریم سرمیز بهش دادم و دزمانی که خو

ازظهر باربد تازه داونم با اشتهای کامل تمام غذاش و خورد بع

خوابیده بود که سروکله کامران و پدرو مادرش پیدا شد مادرم 

ن  منم کالفه حرف درمیار "مضطرب گفت: اگه باربد و ببینند حتما

ازشون خواستم بگن من رفتم به اتاقم رفتم و درو قفل کردم 

فتند رمسافرت  طی اون چهار روز تعطیالت هرجایی که 

همراهیشون نکردم اونا هم به ناچار به همه گفته بودن من به 

مسافرت رفتم اون چندروزی که کامل پیش باربد بودم از بهترین 

دقایق عمرم بود هرروز بیشتر از روز پیش بهش وابسته میشدم نه 

من بلکه پدرو مادرمم بهش انس گرفته بودند و این و ازرفتارشون 

رسیدن تعطیالت مجبور شدم به ان پایمیشد حس کرد با به 
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علی طبق روزهای گذشته سرساعت اومد وقتی از سرکارم برگردم  

درخونه بیرون رفتم درکمال تعجب سیاوش و جلوی درخونه دیدم 
– 

 –سالم چیزی شده 

 –سالم خانم شجاع نه مگه باید چیزی بشه 

 –پس صبح اول صبح این جا چکار میکنی 

ه پاچه رو خونه شما بخورم خندیدم لبخندی زد و گفت: اومدم کل

 –و گفتم : بیا بریم باال شکمو 

 –جدی شد و گفت: کله پاچه داشتید 

کله پاچه  "آخه یه جوری گفتی بیا بریم باال گفتم حتما-نه چطور؟

 –خوردید  راه بیافت بریم که دیر میشه 

 –کجا بریم 

روز ای بابا انگار تعطیالت خیلی خوش گذشته فراموش کردی از ام

 –باید بری قسمت فروش 

 –آهان نه یادم بود 



 
 

412 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

همراه سیاوش به تا یکی دیگه جات و نگرفته  پس راه بیافتخب  

قسمت فروش رفتم خودش یه سری اطالعات بهم داد که خیلی 

وقتی بعدازظهر سرساعت من و به خونه برگردوند کمکم کرد 

تم: رسیدم باربد داشت ناله میکرد مضطرب باالی سرش رفتم و گف

 –ه میکنه لاره نادچی شده علی آقا برای چی 

خوب بود بخدا همین که خواستم این پماد و بزنم شروع به ناله 

گرفتم و از رو اش جمع شده بود  شانهدستای باربد و که تو  دکر

اش کنار کشیدم زخمهاش که تو این چند وقت خوب شده  شانه

 –به خونریزی  ددوباره افتاده بو دبو

نطوری شده من که دیشب پمادش و اینا برای چی ایچی یعنی 

 – دزدم خوب بو

مرتبه دیروز از همین پماد بهش زدم خبری از د منم دومیدونم خو

با  "خونریزی نبود ولی امروز یدفعه شروع به خونریزی کرد فورا

سیاوش تماس گرفتم و جریان و بهش گفتم چیزی طول نکشید 

نگاهی به زخمها انداخت بود  خودش و رسوند وقتی رسید علی رفته

 –و گفت: از کی اینطوری شده 
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خوب بود سیاوش خودم دیشب پمادش و زدم خبری از اینا نبود  

 –وقتی رسیدم دیدم داره ناله میکنه 

 –خوب میشد  "با اون چیزی که من دادم باید تا حاال کامال

سیاوش چی باعث شده اینطوری بشه نگاه دیگه ای به زخمها 

 –نمی خارونه  اروگفت: ریحانه زخمه انداخت و

 –بهشون دست نمیزنه  "نه اصال

 –تو مطئنی 

آره بابا اگه این کارو میکرد تو همین چندروزی که کنارش بودم 

 –میدیدم ولی حتی یک بار هم بهشون دست نزده 

ش و دو گفت: پما پمادش و بده ببینم  او  نگاهی به پماد انداخت 

 –خودت هرروز میزنی 

من که طی روز نیستم علی میزنه فقط مال شب ومن براش میزنم  

دستی تو موهاش کشید و گفت: پمادش و تغییر میدم از این به 

 –بعد خودت براش بزن 
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نرو ریحانه  دتو که فکر نمیکنی علی .........حرفم و برید و گفت: تن 

این  زخمها دست بزنه  ی چندشش میشه بهلمن فکر میکنم ع

با یه چیزی مثل دستمال این کارو میکنه که همین  بخاطر همین

باعث کشیده شدن روزخمها میشه چون هنوز خوب نشده و حالت 

اطر همین خخشکیش از بین نرفته منجر به خون ریزی میشه ب

عصبی شماره علی و  اینارو بهش بزن دت از این به بعدمیگم خو

میکنی   گرفتم سیاوش گوشی و از دستم قاپید و گفت: داری چکار

 –همچین غلطی میکرده  "میخوام ببینم واقعا-

آروم باش ریحانه بهش حق بده آدم تن خودش یدونه جوش میزنه 

خوره دیگه چه برسه به این زخم ها برغبت نمیکنه دستش بهش 

 –حاال این و بهش زده یا نه 

نه اینقدر ناله کرده اونم بی خیال شده خودم االن براش میزنم آروم 

و با احتیاط روزخمها رو تمیز کردم و پماد و رواونها مالیدم سیاوش 

 –ه بود و نگاهم میکرد دایستا شانهتمام مدت کنار پنجره دست به 
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چیه پسرجان به چی اینطوری زل زدی سری تکان داد و بطرف  

,ریحانه خبری از خانواده اش به توی دیونه پنجره چرخید و گفت:

 –نشد 

اشته باش که بشه پیداشون کرد دنه بابا دوست پدرت گفت امیدی ن
– 

 –خب حاال میخوای چکار کنی 

 –صبر میکنم  "ر میتونم بکنم فعالچکا

 –خبری شه  دشای-که چی بشه؟ 

 –خب عمه هاش -از چی؟

 –نمیدونم -اگه نشد چی؟ 

 –نمیدونم که نشد جواب 

 –تو میگی چکار کنم 

 –معلومه بزارش آسایشگاه 

 –چی میگی تو این کار ازمن ساخته نیست 
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باشه تو این کارو نکن بسپارش به من خودم میبرم تحویلش میدم   

بهش چشم دوختم و گفتم:توچرا اینقدر با بودن باربد این جا 

ه هیچ میفهمی رد و گفت: به خودت بیا ریحانمخالفی  اخمی ک

داری چکار میکنی اینی که االن تو اتاق تو نشسته بهت نامحرمه 

 –چرا میخوای کاری کنی برات حرف دربیارن 

به جهنم بزار دربیارن من  "البیخود میکنه هرکی حرف درباره اص

 –به حرفهای اونا اهمیتی نمیدم 

 –پدرومادرت چی اونا هم همین نظر و دارن 

 – که حرفی نزدند "فعال

چیزی نگفتن چون میدونن تو ناراحت میشی من خودم با پدرت 

 –صحبت کردم اون خیلی نگرانه 

وقت شنیدی فک و فامیلت  دهمه چی هیچ تواین چن-نگران چیه؟ 

چه چیزایی پشت سرت گفتن فکر آبروی اونا رو کردی میفهمی 

تواین سن و سال با این کار چه بالیی داری سرشون میاری 

اد اذیتشون کنی تو تنها دلخوشیشون هستی  به خداروخوش نمی

باربد و بسپار آسایشگاه مادرت وقتی اون پسره این  خودت بیا 
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جاست راحت نیست تو با خودخواهی زندگی و براشون جهنم کردی  

خودشون راحت نباشن کجا میخوان راحت باشن اگه اونا تو خونه 
– 

 –اگه اعتراضی دارن چرا به خودم نگفتن 

 –من االن گفتم میخوای چکار کنی  "مثال

 –نمیتونم سیاوش تحملش و ندارم 

میریم یه جای خوب ه اونا فکر نمیکنی بپس پدرو مادرت چی 

ا میکنیم که خیالت راحت شه  ریحانه عاقالنه فکر کن براش پید

ه ازش مراقبت کنی خودت کارو زندگی رای همیشتونمیتونی ب

ن شدی درصورتی جا کامل خونه نشی ین و آوردی اینداری ازوقتی ا

توداری از خودت میزنی از آرامش  خونه بند نمیشدی "که قبال

پدرو مادرت میزنی تا این توآسایش باشه ولی دارم بهت میگم کارت 

رای یک ثانیه هم اینجا باشتباهه باور کن این آدم اگه خوب شه 

اگه  نمیمونه راحت ترکت میکنه میره اونوقته که از پادرمیای

از این که   دچیزایی که راجع به این آدم میگن راست باشه تازه بع

خوبم بشه ازت طلب کار میشه  تا به اونجا نکشیده تا زمین گیرت 
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حرف زدن -نکرده به خودت بیا این دندون لق و بکن بنداز دور 

راحته اگه باربد االن این جاست فقط بخاطر اون نیست بخاطر دل 

از باربد و ندارم داد زد بسه دیگه این آدم خودمه من تحمل دوری 

این حتی به آدمیزاد شباهت نداره چی داره که تو گرفتارش شدی 

دیگه مثل سابقش  دم بفهم  این تو چشمت به عکس قبلشه بابا آ

خودتم این و خوب میدونی ولی نمیدونم چرا میخوای نمیشه 

ش قبول نداره داین آدم هیچ کس و جز خوخودت و گول بزنی 

طی این چند وقت چشمه های زیادی از اخالقش شنیدیم اگه خوب 

تو هنوز سنی نداری که بخوای خودت بود که زنش ترکش نمیکرد 

و اسیر همچین آدمی بکنی تو یک به یک داری موقعیتهای خوب 

زندگیت و رد میکنی فقط برای این که به این برسی آخه بابا به چه 

ا کی میتونی اینطوری ادامه بدی  انشاءاهلل قیمتی پس خودت چی ت

سایه پدرو مادرت همیشه باالی سرت باشه ولی آدم که عمر نوح 

یه دختر تک و تنها بدون هیچ نداره اون موقع میخوای چکار کنی 

مونسی داغون میشی ریحانه اینم خدایی داره کنار بیا بزار ببریمش 

وهم هروقت دلت آسایشگاه اون جا بهترم ازش مراقبت میکنن ت

من خواست برو بهش سر بزن  ولی خودت و پابند این آدم نکن 
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چند جا رو دیدم فردا بعد از کارت میریم اونجا هارو ببین  "قبال 

 –ه موافقت کردی میبریمش همونجا هرکدوم ک

نه سیاوش من این کارو نمیکنم  درضمن اینایی که گفتی هیچ 

دم باربد بعد از خوب کدوم برای من مهم نیست من اهمیتی نمی

ش نشون بده درثانی من دشدن ممکنه چه عکس العملی از خو

هیچ وقت چشمم به عکسش نبوده من وقتی باربد و دیدم که 

مهم نیست تو اون شکل و  "توهمین وضع گرفتار بود  برام اصال

جایی هم که تا شمایل باشه یا این شمایل برای من مهم سالمتیشه

و مادرمم حرفی دارن به خودم بزنن زیاد بتونم کمکش میکنم پدر

بهشون فشار میاد از این جا میبرمش خودمم میرم چشمانش را 

 –کمی تنگ کرد و گفت: کجا میخوای بری 

 –هرجا چه فرقی میکنه 

 –یعنی فرق نمیکنه تو کجا باشی 

وقتی باربد کنارم باشه نه برام فرقی نمیکنه سیلی توگوشم زد و 

این آدم اگرخوبم بشه  قی خری نمیفهمی گفت:برای این که احم

مگه تو ازهمون -به تو نگاهم نمیکنه چون از یه طبقه دیگه ایه  
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یبینی توهرقشری استثنا هم مطبقه ای نیستی که باربد هست  

وجود داره اما بازم برام مهم نیست من از خدامه باربد خوب بشه 

ره بره اینه که برام مهمه نه این سالمتیشه و کامل به دست بیاره بزا

 –که بعداز سرپاشدن من و تحویل بگیره یا نگیره 

میگم خری بهت برمیخوره آخه زبون نفهم من خودم با دکترش 

حرف زدم گفت هیچ امیدی نیست که این به وضع سابقش برگرده 

م دگیرم که برگرده به تو چی میرسه جز این که بخاطر یه آ "اصال

ریحانه نزار کارازکار  ل و آینده ات و از بین بردیاز خودراضی حا

کسی نکن که امیدی به بهبودش نیست تو  دبگذره خودت و پابن

سنی نداری که بخوای تن به زندگی بدی که حتی روزنه ای کوچک 

ازمن گفتن همش ترسم از درش نیست نابود میشی افسرده میشی 

دم  عمرت و بیهوده ن آتر از ایاینه که به یه جایی برسی که بشی بد

نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:امشب مهمون داریم باید هدر نده 

برم فردا بعد از ساعت کار میام دنبالت بریم یکی دوجاروببین شاید 

سیاوش ازاتاق بیرون رفت و درورودی .نظرت عوض شد خداحافظ 

با این که تمام حرفای سیاوش قبول داشتم ولی دل و محکم کوبید 

رو نداشتم تواین مدت اینقدر از غرور کاذب باربد حرف و این کا
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حدیث شنیدم که خودمم یه جورایی ترس برم داشته ولی با تمام  

قالبه با اومدن پدرو مادرم مثل این تفاصیل احساسم به عقلم 

شبهای گذشته همه سرمیز به خوردن غذا مشغول شدیم صبرکردم 

ظرفهارو جمع کنه  وقتی مادرم میخواستتا غذاشون تموم کنند 

چند لحظه بشین مامان کارتون دارم  مادرم نشست و  "گفتم: لطفا

وخت گفتم: امروز سیاوش بهم گفت که شماها هردو دبه من چشم 

اینطور  "گفت: اصال "از بودن باربد تواین خونه ناراحتید  پدرم فورا

 ت میکنهراحتیم وضع تومارو ناراحانیست  ما بخاطر اون نیست که ن

میخواد پاسوز کسی بشه من نمیتونم ببینم دختر کم سن و سالم 

که هیچ امیدی به بهبودش نیست بخدا که اگه امیدی به خوب 

باشه این جا خونه شماست -شدنش بود هیچ مخالفتی نمیکردیم  

چند وقت تحمل کنید تا  "و من نمیتونم حرفی بزنم ولی لطفا

مروز ایی بسپارمش ااینطوری نمیتونم ج حداقل زخمهاش خوب شه

ه صبر کنید تا اینا خوب شه بعد ددوباره زخم هاش خونریزی کر

اک کردم و باربد و به اتاق بردم اشکام و پچشم از این جا میبرمش 

رو تخت خوابودنمش و آروم پماد و روزخمهاش زدم هرکاری 

سرم و م نمیتونستم از ریختن اشکهام جلوگیری کنم  دمیکر
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وقتی تو گلوم خفه کنم دارو این طریق ص روتخت گذاشتم تا به 

درکمال تعجب باربد  دم که سپیده صبح دمیده بودسرم و بلند کر

صبح ندی زدم و گفتم: دیدم لبخو درحالی که نگاهش به من بود 

پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم مثل سحرخیز شدی بخیر

داشتم  هرروز اول دست و صورتش و تمیز کردم صبحانه اش و دادم

ش و میزدم که علی رسید  نگاهی به ساعت انداخت و گفت: دپما

 –شما دیرت میشه بده من براش میزنم 

امروز خودم پمادش و میزنم  خیلی مراقبش باش  ی آقا ازلنه ع

تماس بگیر دگمه های باربد و بستم و بلند  "کاری داشتی حتما

.ساعت کار که تموم شد سروکله سیاوش هم پیدا شد هرکاری شدم 

بهونه آوردم و راهی خونه بریم جاهایی که میگفت و ببینم کرد 

یک ماه از حضور باربد توخونه ما میگذشت دیگه اثری از زخم شدم 

داشتم پیراهنش و تنش میکردم که پدرم وارد باربد نبود  شانهتو 

و گفتم: چیزی شده که اینقدر  اتاق شد صورتش و از نظر گذرانم

 –ناراحتید 

فردا که برگشتم خونه ریحانه یراست میرم سر اصل مطلب میخوام 

باربد این جا نباشه متحیر به او چشم دوختم سرش و انداخت پائین 
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و گفت: بجان خودت برای من هم به اندازه تو سخته منم مثل تو  

دی اول میام به ت کردم هرروز که میام خونه شاهدبه این پسر عا

ونی امروز عمه ات چه الم شنگه ای باربد سر میزنم ولی تو نمید

اخته بود آبرو برامون نزاشت من تحمل شنیدن اون داین جا راه ان

ارم حاال من به جهنم هیچ میدونی چطور بخاطر تو و دحرفها رو ن

با سیاوش خواسته ات مادرت و روش تربیتیش زیر سئوال رفت 

م یه جایی و دیده مادرشم همون جا برده برای این که دصحبت کر

خیالت راحت باشه قراره  تو همون اتاقی که مادرش بستریه باربد 

هروقت دوست داشتی برو بهش سربزن ما مانعت و هم بستری کنند 

نمیشیم ولی بهتره فردا اول وقت خودت این کارو بکنی چون اگه 

م خودم این کارو بکنم ظهر برگردم ببینم این جاست مجبور میش

تنها درمیان بهت و حیرتم از اتاق بیرون رفت و من و با یه دنیا فکر

به باربد که گردنش بطرفی مایل شده بود چشم دوختم  ذاشتگ

آخه من چطور میتونستم همچین کاری کنم اونم با باربد نه از من 

ساخته نیست خواستم بلند شم برم باهاشون حرف بزنم که باربد 

 – دو محکم چسبید هرکاری کردم ولم نمیکر دستم
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وزانو روبه روش دچشماش و بست چیه باربد چیزی میخوای .......... 

با  درو زمین نشستم و گفتم: خواهش میکنم باربد بزار برم من بای

ا داونا حرف بزنم زود برمیگردم االن اگه چیزی نگم انتظار دارن فر

کارو بکنم خواهش میکنم بزار تورواز این جا ببرم من نمیتونم این  

ستش و نوازشی کردم و د دبرم ولی او مصرانه دستم و چسبیده بو

شب هردو بیدار گفتم: باشه پیشت میمونم آروم باش تا نیمه های 

م یعنی خواست دبودیم او به را به تکیه گاه تخت تکیه داده بو

 خودش بود انگار قصد نداشت بخوابه گویا او هم متوجه شده دیگه

همین بیقرار بود کنارش نشسته  نمیتونه تو این خونه بمونه بخاطر

نان دردست داشت  درهمان حال خوابم برد بودم دستم و همچ

چهره گرفته  راتاق چشمانم را باز کردم دای باز شدن دصبح با ص

پدرم را ازنظر گذراندم قبل از این که سالمی بکنم از اتاق خارج 

د سرش و رو شانه من گذاشته بود و شد سرم و کمی چرخاندم بارب

دم برای چند ثانیه وقتی تو صورتش خیره شده بو به خواب رفته بود

نش را باز کرد و تو صورتم خیره شد و زود آنها را بست ای چشما

ش و زدم دست و صورتشم شستم صبحانه اش و که دادم علی دپما

 –از راه رسید  ازش خواستم لباسهای باربد و تنش کنه 
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یی قراره برید  به اختصار حرفهای پدرم و براش توضیح دادم جا 

و گفت: کار عاقالنه ای میکنید من دیروز این جا  دسری تکان دا

م درتون زد من بریده بودم عمه تون چه حرفهایی به مادبو دشاه

چه برسه به ایشون بهترین کارو میکنید تا االنم بیش از حد به 

ه به فکر خودتون باشید حاال ایشون رسیدگی کردید دیگه وقتش

 –رنظر گرفتید دجایی براش 

ه میریم همونجا آدرس و مسیج درش و یه جا بستری کردسیاوش ما

 "اشتم  لباسشم آویزون کردم لطفادکرده من همه وسائلش و بر

 –ارم باید زود برم دمن امروز جلسه ه اش کنید دآما

رو دم مادپوشیچشم همین االن از اتاق بیرون رفتم لباسم و که 

رم دپدرم هردو روبه رویم سبز شدند  خواستم به اتاق برم که پ

ام کرد و گفت:ریحانه صبر کن کارت دارم تو صورتش خیره دص

 –شدم 

ازما ناراحت نباش دخترم ما هم چاره ای نداریم  پوزخندی زدم و 

مختارید هرجور دلتون میخواد تصمیم گفتم: این جا خونه شماست  

ی که درم گفت: ریحانه این چه حرفیه خوبه خودت شاهبگیرید ماد
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حرفش و بریدم و گفتم: دیگه مهم نیست مامان شماها .....ما. 

امه بدم خوب به این موضوع دون باربد نمیتونم ادونید من بدمی

واقفید ولی بخاطر چندتا حرف مجبورم کردید اون و از این جا ببرم 

باشه ایرادی نداره ولی د  مونتون و از خونه تون بیرون کردیمه

توقع هیچی نداشته  بدونید من بدون باربد یه مرده متحرکم از من

ردم  علی هم ساک د و بحرکت درآوباشید به اتاق رفتم و ویلچر بارب

روان شد او با پدرو مادرم به گرمی  باربد و برداشت و پشت سرم

اهشونم نکردم سیاوش از قبل خداحافظی کرد ولی من حتی نگ

ه دگویا از قبل نقشه کشی ده بودپذیرش باربد و انجام دا کارهای

رش روبه داون اتاق کردم با سیاوش و ما دبودند  وقتی باربد و وار

رش احوالپرسی کردم ولی جواب سالم سیاوش و به دم با مادرو ش

وقتی مسئول اون جا از اتاق بیرون رفت سیاوش اومد سردی دادم 

ه با تشر نگاهش کردم و گفتم: برو ه ریحاندجلو گفت: چیزی ش

 –حوصله ات و ندارم  "سیاوش اصال

کردم و گفتم: دیگه  دام و کمی بلندچرا خب مگه من چکار کردم ص

میخواستی چکار کنی فکر میکنی من نمیدونم تمام این کارها 

 –مسببش تویی 



 
 

427 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

,هرکاری کنی سرمن یکی و نمیتونه شیره بمالی نه پس من -من؟  

و از  درم نشستی تا راضیشون کردی باربدپای پدرو مار زیر داینق

اون جا بیرون کنند سری تکان داد و گفت: بخدا اشتباه میکنی 

 –ریحانه من هیچ نقشی تو این قضیه ندارم 

ت نداشتی اونوقت براش جا درنظر گرفتی و کارهاش دآره جون خو

رازه فکر کردی من بچه ام یا گوشام د,ه بودی دیگه آره دو انجام دا

ا کن تواین جا اتفاقی براش نیافته وگرنه سرت تالفی دفقط خداخ

دیگه ادامه ندادم میکنم تازه حالش کمی بهتر شده بود ولی توی......

باربد و روتخت نشاندم و بطرف پنجره رفتم و آن را گشودم چند 

ولی یه چیزی راه گلوم  دم تا حالم سرجاش بیادنفس عمیق کشی

اگه یه ذره دیگه اون جا میموندم خفه ام میکرد و داشت  دو بسته بو

ستش و نوازشی کردم و درفتم و  دبطرف بارب داشکام سرازیر میش

اشتم و با دازظهر ها میام بهت سر میزنم  کیفم و بردگفتم: بع

م داحافظی کوتاهی از اتاق بیرون رفتم تازه تو ماشین نشسته بودخ

که سیاوش درطرف دیگه رو باز کرد و نشست با عصبانیت بهش 

وختم لبخندی زد و گفت: باور کن من تو این ماجرا تقصیری دچشم 

نه  االن حسابی خوشحالی ش و براندازی کردم و گفتم:ندارم صورت
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,اشکاش و دیدی مطمئن باش همه تون تقاص پس میدید اون هیچ  

ازت ,ر من دتو هم  پدرو ما همی آقای دکتر دکر دکس و نداره ب

ونی تا چه حد درصورتی که میدتوقع نداشتم با من این کارو بکنی 

ن دون زدارم  بدوابسته ام حاال برو پائین بزار برم کلی کار  دبه بارب

اون روز تا خود بعدازظهر کالفه بودم سر حرفی از ماشین پیاده شد

عصبانی هستم جلسه همه کنجکاو شده بودن که من چرا تا اون حد 

به محض این که ساعت اداری تموم شد با عجله خودم و به 

پرستاری که تو اتاق باربد بود گفت: از وقتی آسایشگاه رسوندم 

اومده هرکاری کردم لب به هیچی نزده بخواد این طوری ادامه بده 

پیاله سوپ و ازش گرفتم و کنار باربد لبه تخت به مشکل میخوره 

لفتی تمام سوپش و خورد ظرف و کناری ون هیچ مخادنشستم ب

دم وقتی خوابش ون جا مونگذاشتم و کنارش نشستم  تا آخر وقت ا

سنگین شد آروم از اتاق بیرون زدم پدرو مادرم هردو منتظرم بودند 

دم پدرم هرچی به بدون اهمیت به آنها به اتاقم رفتم و درو قفل کر

د جمعه بو دم یک هفته به این طریق گذشتدرزد جوابش و ندا

م که حس ده میکردم و برای رفتن به آسایشگاه آماداشتم خود

ستم و روچشمهام کشیدم ولی دکردم چیزی نمیبینم چندبار 



 
 

429 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

درست نشد هرلحظه تارتر میدیدم تا جایی که یدفعه نقش زمین  

وقتی چشم باز کردم جز چندتا سایه  شدم و دیگه چیزی نفهمیدم 

م را بستم این بار وقتی آنها را مبهم چیزی نمیدیم دوباره چشمان

ه دتمام تنم یک پارچه ش  دتر بودباز کردم از دفعه قبل هم حالم ب

وجودم  گوله آتیش  داشتم میسوختم و این سوختن و با ذره ذره دبو

مادرم با چشمانی گریان باالی  دمحس میکردم حسابی بیتاب بو

م این سرم سنگینی میکرد دیگه چیزی نفهمید سرم ایستاده بود

بهوش اومدن ها و از هوش رفتنها مداوم تکرار میشد تا آخرین بار 

 –سرگیجه و تب نبود که چشمانم را باز کردم دیگه خبری از 

ن این جمله چشمانم را باز کردم دخداروشکر تبش قطع شده با شنی

رم وقتی ده بودند مادرم به همراه سیاوش کنار تخت ایستادپدرو ما

 شکوفهاشکانش را پاک کرد و صورتم را غرق کرددید چشمانم را باز 

اروشکر پدرم دخساخت و گفت: خداروشکر  بهوش اومدی مادر

ای برپیشانیم زد و گفت: توکه مارو نصفه عمر کردی دختر  شکوفه

 –هیچ معلومه با خودت داری چکار میکنی 

آقای پناهی الحمداهلل که بخیر گذشت و دیگه جای نگرانی نیست 

این ده روز هیچ کدوم ببرید منزل استراحت کنید  بهتره تشریف
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وختم گویا متوجه ده سیاوش چشم بچشم روهم نزاشتید متعجب  

شده باشه لبخندی زد و گفت: ده روز بیهوش بودی و تبت پائین 

 –نمی اومد تازه چندساعته که تبت قطع شده 

وای خدای من یعنی من ده روز این جا بودم ....وای باربد خواستم 

رو تخت بلندشم که سیاوش مانع شد و گفت: داری چکار میکنی  از

 –نشده  بتوهنوز حالت کامل خو

 –برم  دمن بای

لب  "روز که من این جام حتما پیش باربد ده-؟کجا میخوای بری  

به هیچی نزده اخمی کرد و با تشر گفت: اون حالش خوبه الزم 

نکرده نگران باشی دراز بکش مادرم دستم و گرفت و گفت:ترخدا 

دراز بکش بزار حالت خوب شه هروقت کامل ریحانه لج بازی نکن 

خوب شدی هرجا خواستی برو  دستم و از دستش بیرون کشیدم 

و گفتم:شماها اگه نگران حال من بودید با من این کارو نمیکردید 

سیاوش با تشر ان من باشید من این جا نمیمونم الزمم نیست نگر

م خوب خجالتگفت:انگار حرف تو سر توی کله شق نمیره ای بابا

چیزیه دراز بکش ببینم کاری نکن دست و پات و به این تخت 
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دم مزنجیر کنم پوزخندی زدم و همانمطور که از تخت پائین می او 

اگه این کارم بکنید بازم نمیتونید مانعم بشید سرم و از دستم گفتم:

خون بیرون بزنه بی توجه بطرف کمد  دیدم که همین باعث شکش

رفتم و لباسهام و برداشتم و به آنها چشم دوختم  پدرم نگاه درمانده 

اش را به من دوخت و گفت: ریحانه ما جز تو هیچ کس و نداریم 

نمیخوام از دستت بدم پوزخندی تحویلش دادم و گفتم: اون روز 

حاال   کردی دخترت و از دست دادی که باربد و از خونه ات بیرون 

ون هیچ حرف دتشریف ببرید بیرون لباسم و بپوشم پدرم ب "لطفا

رمم درحالی که اشک میریخت ددیگه ای از اتاق بیرون رفت ما

اری دو گفت: میفهمی  دپشت سرش بیرون رفت سیاوش بطرفم اوم

 –باهاشون چکار میکنی 

به تو مربوط نیست برو بیرون  حالم ازت بهم میخوره تمام این 

سری تکان داد و گفت:برات متاسفم ریحانه آتیشا از گور تو بلند 

من هرچی که -هیچ فکر نمیکردم تا این حد کوته فکر و بچه باشی

هستم به خودم مربوطه توبرو یه فکری به حال خودت بکن که 

 –دست هرچی نامرده از پشت بستی 
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حرف زدن با تو بی فایده است  صدام و بلند کردم و گفتم:آره بی  

ن با ناراحتی از اتاق بیرون رفت و  فایده است برو بیرون  همین اال

درو کوبید بالفاصله حاضر شدم و از اتاق بیرون رفتم  مردی با 

با ه بود و با او صحبت میکرد دروپوش سفید کنار سیاوش ایستا

ازی کرد و گفت به سالمتی جایی دبران دیدنم مرده سرتاپام و

تشریف میبرید  بی توجه به او از کنارش گذشتم و بطرف صندوق 

م تسویه حساب کردم و بدون این که جواب پدرو مادرم درفتم خو

ازبیمارستان خارج شدم یه دربست گرفته و خودم و به بدم 

 وقتی باالی سر باربد رسیدم اشکام سرازیر شدآسایشگاه رساندم 

مادرسیاوش  دبی حال رو تخت افتاده بود و سرمی تو دستش بو

گفت:هرکاریش میکنن لب به هیچی نمیزنه  مجبور شدن بهش 

ولی امروز خداروشکر  دسرم بزنن دیروز حالش خیلی بد شده بو

تو چه جوری مرخص شدی سیاوش میگفت باید بهتره نگران نباش 

 –یکی دوروز دیگه بمونی 

 –یت خودم بیرون اومدم مرخصم نکردن با رضا



 
 

433 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

خترجان چرااین کارو کردی سیاوش میگفت تبت خیلی دوای  

میگفت هرکاریت میکردن بهوش نمی اومدی االنم   شدید بوده

 –ه نکنه دوباره حالت بد شه رنگت خیلی پرید

 –من چیزیم نیست  با باربد که بدرفتاری نکردن 

هرچند باربدم مثل اون موقع نیست  "نه اصالفت:لبخندی زد وگ

به باربد انداختم و  نگاهیکوچکترین صدایی ازش درنیومده 

گفتم:جونی براش نمونده که بتونه صدایی از خودش دربیاره دستش 

و گرفتم و نوازشی کردم آروم چشمهاش و باز کرد و روصورتم ثابت 

کهام وقتی اش ماند هرکاری کردم نتونستم مانع ریختن اشکهام بشم

چند دقیقه بیشتر شد که چشماهای باربد و هم خیس اشک دیدم 

د اتاق شد متعجب به من و وارای تو همون حال بودیم تا پرستار

رآورد و گفت:شما د ده بودکه تموم ش دچشم دوخت سرم بارب دبارب

اب سئوالش و بدم نسبتی با این آقا دارید بدون این که جو

 –ذا بیارن گفتم:بگید براش غ

بگید بیارن  با حالتی هش کردم و گفتم:نمیخوره خانم  با تشر نگا

پشت تخت و کمی باال آوردم و  براندازم کرد و از اتاق بیرون رفت
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دوطرف شانه هاش چیزی گذاشتم تا راحت  باشه پرستار وقتی با  

 نگاهی به من بعد به مادرسیاوش انداختظرف سوپ وارد اتاق شد 

دیک کرد ولی باربد سرش و بطرف دیگه قاشق و به دهان باربد نز

ید دب-ای برگردوند پرستارگفت:مالحظه کردید گفتم که نمیخوره  

 –به من 

ش دستچی؟ با اخم گفتم: گفتم اون ظرف و بده من خانم  ظرف و از

 دهانش نزدیک کردم دهانش را باز کردتا قاشق و به کشیدم  

یریخت  م و کنترل کنم اشکهام پشت سرهم مدنمیتونستم خو

دوردهانش  وخته بودنددمادرسیاوش و پرستار هردو به من چشم 

 –یلچر رفتم و پاک کردم  و بطرف و

 –خانم میخوای چکار کنی 

 بدون این که نگاهش کنم گفتم:میبرمش تو حیاط کمی هوا بخوره 

اوراکمی تو حیاط چرخاندم  انتهای حیاط رویه نیمکت نشستم و 

ورا روبه خودم گذاشتم  و دستای ضعیفش و تو دست گرفتم ویلچر ا

ای روی اونها زدم چندقطره از اشکهام رو دست او ریخت  شکوفهو 

همین باعث شد چشماش و باز کنه و بهم زل بزنه کی باورش میشم 
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کور باشه حیف این چشمها که چیزی و نمیبینه همانطور که  

که به این روز افتادم نگاهش میکردم گفتم:توبادل من چکار کردی 

ونم چم شده فقط دخودمم نمی ل یه ثانیه بدون تورو ندارم من تحم

با این که از این و میدونم اگه یه روز نبینمت طاقتم طاق میشه 

وضعیتت خیلی ناراحتم ولی از یه بابت خوشحالم اونم اینه که نه 

ام و میشنوی همین باعث میشه جرأت پیدا کنم و دمیبینیم نه ص

به عالقه ام نسبت به تو اعتراف کنم  بدون این که نگران افکار تو 

آخه چی عایدت میشه؟ به پشت سرم نگاه کردم سیاوش - باشم  

صی ندارم اومد بود اخمی کردم و گفتم:این جا هم از دست تو خال

زسرت بیار بیرون کنارم نشست و گفت: فکرخالصی ازدست من و ا
– 

 –ارم دبزاربرو سیاوش حوصله ات و ن

حوصله توروندارم برای چیز دیگه ای  "منم درحال حاضر اصال

م دائیت اومده کارت داره  متعجب نگاهش کردم و گفتم: دائیم داوم

؟ این جا؟ چکار داره؟ شانه ای باال انداخت و گفت:  نمیدونم به من 

دورواطراف و نگاهی انداختم و  حرفی نزد فقط گفت خیلی مهمه 

با دست بطرف دروروی اشاره کرد و -گفتم: حاال کجاست ؟ 
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وختم و گفتم:راستش و دبه سیاوش چشم گفت:اوناهاش داره میاد  

بگو پرش کردی آره لبخندی زد و گفت: باور کن من حرفی بهش 

پدرو مادرت و نمیدونم ولی فکر نکنم مربوط به این قضیه  نزدم

االن میفهمیم از جا بلند شدم و به دائیم که حاال روبه حاال باشه 

 –سالم کردم  دروم ایستاده بو

 –ائی جان حالت چطوره دسالم 

 –ممنونم شما خوبید 

شکر تواین جا چکار میکنی نگاه گذرایی به سیاوش انداختم و گفتم: 

با من کاری داشتید سری تکان داد و گفت:آره محمودی و پیدا 

 –کردیم  متحیر به او چشم دوختم و گفتم: راست میگی دائی 

آره فقط باید تا دیر نشده اقدام کنیم چون هیچ مدرکی ازش نداریم 

 –دربره  ممکنه  خیلی زود از دستمون

 –خب چکاری از من ساخته است 

 –تونستی کس و کارش و پیدا کنی 

 –نه هیچ کس 
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چه بد شد ما دنبال یه همخون میگشتیم تا به این طریق بتونیم  

عامون و ثابت کنیم  اونطوری احتمال این که بشه اموالش و دا

 –برگردوند هست 

 –اگه همخونش نباشه نمیشه 

 معرفی داری کنیم طرف و قیم باربمیخواستیم کنه دائی نمیشه 

کنیم تا به این طریق اموال و ازش پس بگیریم البته یه نفر دیگه 

 –هم میتونه این کارو بکنه 

 –زنش -کی دائی؟ 

اون که دیگه زن نداره چندماهی میشه که غیابی جدا شده  دائی 

دستی توموهاش کشید و گفت: پس دیگه نمیشه هیچ کاری کرد 

عنی به همین راحتی میشینید یکی مثل محمودی ناراحت گفتم: ی

 –زندگی این و بکشه باال 

ازدست کسی کاری برنمیاد دخترم تنها راهش همونی بود که گفتم 

 –تازه همونم کلی دنگ و فنگ داشت 
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نه هیچی خب دیر وقته بلند شو -؟ راهی نیستدیگه هیچ یعنی  

از تو برای چی "ن اصالمیش بریم خونه پدرو مادرت نگران

بیمارستان فرار کردی لبخندی زدم و گفتم: من کجا فرار کردم 

اخمی کرد و گفت: هرچی همون حساب میشه توروکه مرخص 

ه بودن رنگ به صورت نداری راه بیافت بریم سری تکان دادم نکرد

م میرم دم خودو گفتم: شما برو دائی یه کاری دارم انجام که دا

 –خونه 

راه بیافت که مادر بدبختت دق کرد هرکاری هست بزار برای فردا 

 –از دست تو 

من حوصله خونه رو ندارم همین جا میمونم  متعجب نگاهم کرد و 

 –گفت:این جا؟  معلومه چی داری میگی 

خوب نیست احتیاج دارم تنها باشم  "شما برو دائی جان حالم اصال

 –سکوت اون جا رو نمیتونم تحمل کنم 

طلسم شدی هیچ میفهمی با خودت  توپاک به سرت زده دختر انگار

رت داری چکار میکنی کالفه صورتم و بطرف دیگه دو اون پدرو ما
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ای برگروندم و گفتم:من کاری به کسی ندارم اونا هستند که یسره  

 –پاپی من میشن 

ه داینطوری نبودی چه بالیی سرت اوم "اهلل اکبر ریحانه تو اصال

که اینقدر نسبت بهشون  حاال چی شده دجونت به پدرو مارت بند بو

 –بی تفاوت شدی 

کم آوردم دقیق نگاهم کرد م دبیتفاوت نشدم دائی جون خسته ش

رم و انداختم پائین و سوباره مزاحمت شده آره دو گفت:این پسره 

 –مهم نیست گفتم: دیگه عادت کردم 

یعنی چی که مهم نیست دخترتوچرا نسبت به همه چی بی تفاوت 

هش کردم امنظورت از این کارا چیه ناراحت نگی دلیلش چیه دش

و گفتم:خواهش میکنم گفتم االن حالم خوب نیست نمیخوام خدای 

راجع بهش صحبت  "ادنکرده حرفی بزنم ازم برنجید باشه بع

 ددائیم و گرفت و گفت:شما بفرمائید من بایسیاوش بازوی میکنیم 

نمش خونه  م میرسودرم بزنم وقتی خواست برگرده خودیه سر به ما

دائیم نگاه سرزنش باری به من انداخت و ازمون فاصله گرفت 

اخت و گفت:دیگه شورش و دسیاوش با حالتی سرتاپام و نگاهی ان
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اگه ساغر جای درآوردی خجالت بکش خودت و جمع و جور کن  

تو بود که میدونستم چه درسی بهش بدم دختره بی فکر نادون 

ی قبلیم نشستم و به باربد سرجاهمونطور که غرمیزد ازم دورشد

 –چشم دوختم نگاهش به دوردست بود 

نگران نباش نمیزارم محمودی چیه پسرخوب به چی فکر میکنی 

داروندارت و باال بکشه یه آبم روش هرکاری از دستم بربیاد میکنم 

تا گیرش بندازم باالخره یه راهی پیدا میکنم که نیاز به همخون 

پس گرفت دلم میخواد هرچه زودتر  نباشه تا بشه دارائیت و ازش

سالمتیت و بدست بیاری تا تالفی کارهایی که محمودی با 

رت کرده رو دربیاری برای این که خوب شی باید سروقت دتووما

 ده بودغذات و بخوری لج بازی نکنی تازه تازه رنگ وروت بهتر ش

د تو این وضع طی این چندروز دوباره شدی مثل قبل دلم نمیخوا

لم نمیخواد حتی نفس بکشم  دوری میبینم ت تو روکه اینطببینم

پس بخاطر منم که شده سعی کن زود خوب شی البته توکه من و 

نه میبینی نه صدام و میشنوی و تصور میکنی زنت کنارته پس 

بخاطر اون سعی کن زود خوب شی تنها آرزوم اینه که یه روز 

داخل که بعدش خب باربد خان وقت غذاته بریم توروسرپاببینم  
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باید استراحت کنی  سیاوش کنار مادرش نشسته بود و با او صحبت  

میکرد بی توجه به او غذای باربد و دادم اینقدر اون جا نشستم تا 

اشتم و از اتاق بیرون رفتم وسط حیاط دکیفم و بر دخوابش برد بع

که رسیدم سیاوش نفس زنون خودش و به من رسوند و گفت:کجا 

سرت و انداختی پائین داری میری هیچ به ساعت نگاه کردی 

باشه اخمی کرد و گفت:همین  دنگاهش کردم و گفتم:هرچند میخوا

زندانیت کنم تا بفهمی دخترتااین موقع از  ددیگه خودسر شدی بای

ونه بیرون نمیمونه لبخندی زدم و گفتم:به تو چه توچکاره منی خ

گفت:خیلی دیگه داری حرف میزنی  که بخوای من و زندونی کنی 

لبخندم به خنده کاری نکن همین جا بزنم تودهنت پرخون شه 

رفت کشید و گفت:من و مسخره گیل شد ازگوشه آستینم بلند تبد

به چشمانش خیره  اغونت کنمدمیکنی میخوای همین جا بزنم 

ی دسیاوش خان انگار یابو برت داشته نه,فکر کرم  و گفتم: دش

آره سری تکان داد  بخوای من و بزنی وای میستم نگات میکنم

ختر وقتی تا این موقع شب بیرون بمونه اونم دوگفت:همین دیگه 

اره هم میبنده سرکوچه دکنار یه غریبه ازاین بهتر نمیشه فردا غ

ازه لبخندی زدم و گفتم: دعوا و زورگیری راه میندخیابون جنگ و 
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هنوز به درجه تو نرسیدم وقتی رسیدم خبرت میکنم باهم بریم   

خواستم برم که دستم و گرفت و گفت: بشین میرسونمت نگاهی به 

دستم و بعد به او انداختم و گفتم:راهم و بلدم  دوباره به دستم که 

جه من و بطرف ماشینش هنوز تو دستش بود نگاهی انداختم بی تو

کشید و درجلوروباز کرد و گفت:بخدا اگه سوار نشی بزور میندازمت 

وقتی دید بی حرکتم با تشر گفت: باشه خودت خواستی  توماشین 

 ن بخوره میدم.......خواست که نزدیکم بشه گفتم: دستت به م

اخت و قفل و دروشانه ام فشاری وارد کرد و مرا به زور توماشین ان

 – رآورددشم سوار شد و با سرعت ماشین و بحرکت دخوزد 

 –تودیونه ای سیاوش دیونه 

آدم دیونه باشه بهترازاینه  که احمق باشه زنده ها رو ول کرده 

 –چسبیده به یه مرده متحرک 

داد زد تویی که باید ساکت شی دیگه حوصله -ساکت شو سیاوش 

زحدگذروندی کی تواونم اام و سر بردی بابا حماقتم یه حدی داره 

میخوای سرعقل بیای باربد خوب بشو نیست سالم بشو نیست آدم 

بشو نیست ای بابا بفهم دکترش میگفت هیچ امیدی حتی یک 



 
 

443 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

درصد به بهبودش نیست بخدا اگه حتی یک درصد احتمال میداد  

تم برمی اومد براش سدر خوب میشه بخدا هرکاری از که این بش

ه دلم نمیخواد توروتوشرایطی بدتر ونم نمیشدانجام میدام ولی می

از این ببینم هیچ میدونی وقتی اون روز تو اون حال دیدمت چی 

 دتا هفت روز اگه تبت پائین نیا دبه من گذشت دکترت گفته بو

رت تواون دونی به من و پدرو مادباید مرده قلمدادت کرد تومی

چرا بقیه رو  دچندروز چی گذشت توچرا فقط چسبیدی به بارب

چیه باور -نگاهش کردم متوجه حرفهاش نمیشدم   یبینی نم

باور کنی توفقط چشمت پی باربد خانته دیگه  منباید ,نمیکنی نه

خسته  به جهنم گورپدرش  دسیاوش این جا چه بالیی سرش میا

د ندیهرچی سعی میکنم کارات و ام کردی ریحانه دیگه بریدم 

قت زوایای دم با کنبگیرم نمیشه نمیزاری موندم باتو باید چکار 

میدم فه دم منظورش و از این حرفها نمیصورتش و بررسی کر

 –گفت: به چی زل زدی دیونه  باهمون لحن تند

منظورت و ازاین  "من اصال توچت شده سیاوش مثل همیشه نیستی

چین همتو برای چی باید نگران من بشی  "حرفها نمی فهمم اصال
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دستم و رو پیشونیم گذاشتم و شه تو شیزد روترمز که با سر رفتم  

 –گفتم: چکار میکنی دیونه این چه وضع رانندگیه 

تاحاال  "وختم گفت:واقعادداد زد من و نگاه کن بهش چشم 

 –نفهمیدی 

انندگی میکنی و میگی اخمی کرد و گفت: این که چرا اینطوری ر

خودت و به اون راه نزن میگم تاحاال توی احمق نفهمیدی من چرا 

-ام چرا نگرانتم چرا مثل سایه هرجا میری باهات میام دنبال تو

خودت به این سئوال جواب دادی  "قبالشانه ای باال انداختم و گفتم:

مگه این حرف خودت   غرفرقی نمیبینمخودت گفتی بین تو و سا

من باید چکار کنم تا تو نیست سرش و گذاشت روفرمون و گفت: 

 –حرف یکه ای خوردم  بفهمی من بهت عالقه دارم ازشنیدن این

تاحاال  "بطرفم چرخید و گفت: واقعا"چی میگی تو سیاوش ؟کامال

 –این و متوجه نشده بودی 

نه ..نه سیاوش من فکر میکردم تو به من به چشم ساغر نگاه میکنی  

هیچ فکر نمیکردم که  تو ......تو....حرفم وبرید و گفت:من چی که 

رعاشقت شدم عاشق کسی عاشقت شده باشم چرا خانم عزیز من خ
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که دلبسته یه مرده شده و من زنده رو نمیبینه گناه من چیه که  

این پسره سرراهم قرار گرفته من چیم ازاون کمتره که تو حتی تا 

وختم و دبه روبه رو چشم  حس من به خودت نشدی حاال متوجه 

گفتم:متوجه نشدم چون خیال میکردم تومن و مثل خواهرت 

یگه در چیز دوست یه برادن جزیه که توبرای مطور ونی هموندمی

بخدا اگه یه درصد بهت ونی من عاشق باربدم دت میدای نیستی خو

شک کرده بودم خیلی پیشتر ازاین ها ارتباطم و باهات قطع میکردم 

من هیچ وقت قصدآزار و اذیت تورو نداشتم من برای تو احترام 

ته باشم نه سیاوش زیادی قائلم ولی این که بتونم حسی جزاین داش

من نمیتونم این و ازمن نخواه درضمن تو چیزی ازکسی کم نداری 

نگاه درمانده اش را به من دوخت و گفت: بامن ازدواج کن ریحانه 

ی زدم و گفتم: من به درد تو لبخندقول میدم خوشبختت کنم  

نمیخورم سیاوش من و تو ازدوتا دنیای متفاوتیم داد زد تمومش 

بهترازاین گیرنیاوردی دست به سرم کنی  اگه با من کن بهونه ای 

 –تفاوت داری با این پسره هم متفاوتی اینطور نیست 

فقط بهش عالقه دارم همین هیچ وقت قصد ازدواج با  سیاوش من

 –اون و نداشتم 
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وازت خواستگاری میکرد بهش جواب رد  دیعنی اگه سالم بو 

 –میدادی 

فکر میکنی حاضرم  بخاطر  صددرصد توراجع به من چی فکر کردی

آقا اشتباه رفتی افکارت راجع به من زیرپا بزارم نه غرورم ویه عالقه 

ارم دوسش دخیلی غلطه من به باربد عالقه دارم تاسرحد مرگ 

برامم مهم  نیست به این ریخت و قیافه باشه یا شمایل قبلش و 

داشته باشه من نه حاال نه وقتی خوب شه حاضر به این کار نمیشم 

اگه میبینی االن مراقبشم چون کورنیستم فرق فاحشمون و میبینم 

برای اینه که کسی و نداره به منم عادت کرده عادت که  چه عرض 

اری من محبتم و دتو چطور انتظار   کنم بنظرش زنش کنارشه

می دریغ کنم من بخاطر حسم به باربد نمیتونم این دازهمچین آ

وضع و تحمل کنم هرکاری هم ازدستم بربیاد براش انجام میدم 

ای عضوی داشته باشه این کارو براش دحتی اگه بدونم نیاز به اه

 بعدشم االن وضعش فرق میکنه هیچمیکنم چون بهش عالقه دارم 

کس حمایتش نمیکنه تواگه جای من بودی همین کارو نمیکردی 

اری دحسی که میگی به من "م و واقعاداگه من به این روز افتاده بو

واقعیه تنهام میزاشتی و محبتت و ازم دریغ میکردی و میرفتی با 
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بخدا ..پس چرا ساکتی و چیزی نمیگی یکی دیگه ازدواج میکردی  

درنیاورده بود سراغشم نمیومدم  اگه محمودی زندگیش و ازدستش

چون خیالم راحت بود اینقدر داره که نیازی به من نداره نه تنها به 

من به هیچ کس ولی درحال حاضر اگه منم تنهاش بزارم که 

میندازنش بیرون  چطور انتظار داری من این کارو بکنم و ندید 

کی دوباره سرش و روفرمون گذاشت ادامه دادم توباید بایبگیرمش 

من فکر ت بخوره ه ازدواج کنی که همه جوره به خودت وخانواد

میکردم به زودی خبرعروسیت و با نیازی بهم میدی حتی فکرشم 

اخت و دنیم نگاهی بهم اننمیکردم همچین چیزی ازت بشنوم 

ارم فکر میکردم من و خوب دگفت:من عالقه ای به هیچ کس ن

میبینی ماشین و با شناختی اما یادم نبود تو جز باربد چیزی ن

سرعت زیادبطرف خونه ما بحرکت درآورد وقتی مقابل درنگه داشت 

صد اذیت کردنت و گفتم: من و ببخش سیاوش بخدا هیچ وقت ق

نداشتم بیا بریم یه چیزی بخور  سری تکان داد و گفت:ممنون دیر 

وقته برو استراحت کن فردا تو شرکت کلی کار داریم  کمی مکث 

ن دیگه شرکت نمیام گره ای به ابروانش انداخت و کردم و گفتم: م

 – ؟گفت:چرا نمیای
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اخم تندی کرد و بهتره ازهمین جا راهمون و ازهم سوا کنیم  

گفت:بهتره تشریف ببری باال و دیگه ازاین فکرها نکنی حاال که تو 

حسی به من نداری باشه منم دیگه کاری به کارت ندارم میشم یه 

هرکدوم و که تو دلت بخواد حاال هم دیگه برو برادر یا یه دوست 

 –رت خیلی نگرانه دما

 که من و رسوندی لبخندی زد و گفت: وظیفه بود به سالمت ممنون 

بودند خواستم به وارد خونه که شدم دائی و زن دائیم هم اونجا 

اتاقم برم که پدرم مانعم شد به ناچار نشستم و به او چشم دوختم 

شه به خودت بیای توبااین کارهات داری گه وقترم گفت:ریحانه دیپد

  ذاب میدی دستم و رو پیشونیم گذاشتم و گفتم:کدوم کارمارو ع

تر به یکی از خواستگارهات ددائیم گفت:ریحانه بهتره هرچه زو

جواب مثبت بدی پوزخندی زدم و گفتم:حاال متوجه منظورتون 

نه باشه اج کنم و شرم و کم کنم دم بیام یعنی ازدوبه خوشدم 

واج میزارم میرم تا شماها خیالتون دهمین کارو میکنم ولی نه با از

ستم و کشید و گفت:صبر کن درم دراحت شه  بلند شدم که برم ما

ببینم چشم سفید نگاهش که کردم سیلی توگوشم زد و گفت:این 

تا فردا بهت درست صحبت کنی  تو زدم تا یاد بگیری با بزرگتر
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انتخاب کنی وگرنه زنگ میزنم به کامران وقت میدم یکدومشون و  

و میگم ریحانه موافقت کرد چشمانم را روی صورتش چرخاندم 

تاخواستم جوابش و بدم تمام بدنم بی حس شد و دیگه چیزی 

م مادرم دوقتی چشم باز کردم تواتاقم روتخت خوابم بونفهمیدم 

و خوابش برده  د و سرش و رو تخت گذاشتهپائین تخت نشسته بو

 – دکر ددستی روموهاش کشیدم بالفاصله سرش و بلن دبو

ی زدم و گفتم:بله شما چرا این جا خوابیدی  دار شدی لبخندبی

ترسیدم دوباره تبت شدید شه دستی رو پیشونیم گذاشت و گفت:
– 

آره تمام تنت داشت تو تب میسوخت  -؟  مگه دوباره تب کرده بودم 

 –داری  رو تخت نشستم گفت:بخواب ریحانه هنوز تب

 –ه روزه کارم و ول کردم دبرم شرکت  دنمیتونم مامان بای

 –ونه حالت خوب نیست خودش گفت سرکارنری دسیاوش می

 –مند اون نیستم ربگه من که کااون 

 –پس حداقل بیا یه چیزی بخور اینطوری نرو 
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باشه اول حاضر میشم بعد. دستی به سروصورتم کشیدم و لباس  

پدرم بعد از پوشیدم پدرم سر میز بود صبح بخیری گفتم و نشستم 

این که حالم و پرسید گفت: دیشب دائیت جریان محمودی برام 

تعریف کرد سری تکان دادم و گفتم: بله به منم گفت حیف که 

اره فنجون چای و دراه ائیت گفت فقط یه د- کسی و پیدا نکردم 

چی؟ ازدواج کنه  -ازدواج کنه-رومیز گذاشتم و گفتم:چه راهی ؟ 

ونم ولی گفت تنها راهش دباکی ؟ شانه ای باال انداخت و گفت:نمی

اشته یک باهاش دید این کارو بکنه که یه نسبت نزدهمینه کسی با

 –باشه 

مادرم  ن وضعیتآخه االن کی میاد با باربد ازدواج کنه اونم توای

متحیر  واره اونم خودتدفقط یه دیونه وجود پوزخندی زد و گفت:

امان عصبی نگاهم کرد و وختم و گفتم:چی میگی مدبه او چشم 

گفت:هان چی شد مگه نه که عاشقش شدی پس میتونی باهاش 

 – شم دوخته بودازدواج کنی به پدرم نگاه کردم به میز چ

اری میگی عالقه من چه ربطی به این دمادرمن هیچ میفهمی چی 

کار داره  انگشتش و بطرفم نشونه گرفت و گفت:دیگه خسته ام 

کردی ریحانه گوشات و خوب باز کن ببین چی میگم تا فردا صبح 
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خواستم بلند شم داد  وقت داری فکرات و بکنی یا باربد یا کامران  

ش زد وقتی دارم حرف میزنم حق نداری ازجات تکون بخوری به

وختم و گفتم:تمومش کن مامان دوباره داد زد میخوام دچشم 

 دهمین کارو کنم حاال که ادعا میکنی باربد و دوست داری بای

باهاش ازدواج کنی فقط تا فردا صبح بهت فرصت میدم یکی از این 

ونفر و انتخاب کنی بخدا اگه صبح جواب نداده ازخونه بزاری بری د

ی و میزارم  حاال بلند شو برو دمززنگ میزنم به عمه ات قرار نا

درمانده به پدرم چشم دوختم گفت:منم با ور شو دازجلوی چشمام 

با حرص بلند شدم و ازخونه بیرون زدم داشتم  مادرت موافقم 

سرش تو  مدنیازی رد میشم که متوجه سیاوش ش ازجلوی اتاق

کارمندای  به اتاقم رفتم  ده بودادکه نیازی بهش  پرونده ای بود

لی گرم میگرفتن و حالم را جویا کاون قسمت هرکدوم با دیدنم 

میشدند تازه نشسته بودم که سروکله سیاوش پیدا شد با اخم 

وباره درت گفت دشدی اومدی ما دبطرفم اومد و گفت:برای چی بلن

یدم م و عقب کشدستش و رو پیشونیم بزاره خوداری خواست دتب 

خواست بره که گفتم:صبر کن  کرد مشتاش و گرهیره شدم بهش خ

کارت دارم بطرفم چرخید نگاهی به باقی کارمندا که به ما چشم 
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سری تکان داد متوجه شد  "داختم و گفتم:باشه بعداوخته بودن اند 

 –و گفت:میتونی به کاری برسی 

آره حالم خوبه با دست روپرونده ها زد و گفت:من تا جایی که 

از ولی دچندتا مونده یه نگاهی بهشون بنمیتونستم انجامشون دادم 

تا برم مطب  دست بهشون نزن من بایداری داگه دیدی سرگیجه 

قبل از رفتنت برمیگردم نزاری بری خودم میرسونمت  

بعد ازرفتن او کارها رو انجام دادم زیاد نبود بیشترش و خداحافظ.

اول ساغر  دسرساعت مقابلم ظاهر ش  دخود سیاوش انجام داده بو

وخت و گفت:میری خونه دیگه دبه من چشم  دبع و به خونه رسوند 

 –بدون این که نگاهش کنم گفتم :نه 

 –ریحانه توحالت خوب نیست برو استراحت کن 

ازه کافی ازصبح پدرو مادرم اعصابم و دتوشروع نکن به ان "خواهشا

 –بهم ریختن 

 –عواتون شد د

اغونم کرد نگاهی بهم درم یه چیزی گفت که حسابی دعوا که نه ماد

دونفرو اسم برد گفت -اخت وگفت:میشه بپرسم چی گفت؟ دان
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تافردا باید به یکیشون جواب مثبت بدی نه که با عمه ات  

 –قرارنامزدی میزارم 

 –ونفر کیا هستن دخب حاال اون 

-کامران و کی؟ -ران و .....ون این که نگاهش کنم گفتم: کامدب

و بطرفم چرخید و گفت: باربد؟ سرم  حصار دماشین و ز"فورا باربد! 

 –م دادو به عالمت مثبت تکان 

 –هیچی -توچی گفتی ؟

وای ریحانه مادرت برای چی باید همچین حرفی بزنه اون پسره که 

نمیتونه .............محکم کوبید روفرمون و گفت:اینقدر دیونه بازی 

 –درآوردی تا صبرشون سرریز شد حاال میخوای چکار کنی 

خوشم نمیاد چشمانش را تنگ کرد و  "سیاوش من ازکامران اصال

 نه :گفت:منظورت اینه میخوای با باربد.......حرفش و بریدم و گفتم 

منظورم این نیست ولی با کامرانم ازدواج نمیکنم هیچ حسی به اون 

میشه حاال حرکت کنی ماشین و بحرکت درآورد تا رسیدن ندارم 

اتاق که شدیم  حرفی نزدیم واردوم به آسایشگاه دیگه هیچ کد

مادرسیاوش گفت:حالش بدشده بود   دست باربد سرم بوددوباره به 
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کنارش رفتم  "ورادرست نمیتونست نفس بکشه ف دازهمیشه بدتر بو 

صورتش زرد بود دستش و که گرفتم چشماش و باز کرد سیاوش 

 اومد کنارم و نبض باربد و گرفت و گفت:باید خودت و آماده کنی

 دبه باربد که همچنان بهم زل زده بواین نمیمونه اشکام جاری شد 

نگاه کردم  نه من طاقت دوری از باربد و ندارم نمیزارم چیزیش 

مراقبش باشی حاال حاال ها چیزیش بشه خود دکترش گفت اگه 

 –نمیشه خودم ازش مراقبت میکنم 

 –ریحانه 

 –سرم و بطرف سیاوش چرخاندم 

سرتاپاش و  استراحت کن فکر کنم دوباره تب داریبیا بریم خونه 

 –نگاهی انداختم و گفتم:من باربد و انتخاب میکنم 

 –منظورت چیه ریحانه 

ونفر باربد و انتخاب میکنم اومد جلو سیلی توگوشم زد دمن ازاون 

ختره احمق هیچ میفهمی داری چی میگی میخوای دو گفت: 

رم این حماقت و من نمیزا دستی دستی خودت و بدبخت کنی 

بکنی  به باربد چشم دوختم و گفتم:حماقت یاهرچیز دیگه که تو 
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میگی من نمیزارم باربد تو این وضعیت بمیره ازاین جا میبرمش  

بازوم گرفت بطرف خودش چرخوند و گفت: تو غلط میکنی راه 

بیافت دیگه نمیزارم ببینیش پوزخندی زدم و گفتم: تو نمیزاری 

مستاصل گفت: ریحانه با پسرعمه ات ازدواج ی توچکاره ای که نزار

 –چیزی نمونده بود بزنه زیر گریه کن  

نمیتونم من هیچ عالقه ای به اون ندارم خودش و بهم نزدیک کرد 

هرروزم میارمت بهش سربزنی باشه و گفت:پس بامن ازدواج کن 

سری تکان دادم و گفتم:نه سیاوش من بتو هم هیچ حسی ندارم 

اری حداقلش اینه که بدبخت نمیشی دیونه دکه ن دادزد به جهنم

این رفتنیه میخوای یه اسم دیگه به شناسنامه ات چرا نمیفهمی 

اضافه کنی توچرا همه چیز و سرسری میگیری توچرا اینقدر بچه 

ببینمت مگه خودت دیشب نگفتی حاضر نیستی با این  "اصال ای 

یدفعه  دپسره ازدواج کنی نه حاال نه اگه خوب شه پس چی ش

اختم پائین و گفتم: بخاطر باربد میخوام دنظرت عوض شد  سرم و ان

ارائی باربد و داین کارو بکنم دائیم گفت تنها راهی که بشه 

دستاش و روسرش ازدواج کنه  دازمحموی پس گرفت اینه که بارب

گذاشت و گفت:وای وای وای , گوربابای باربد و محمودی و تمام 
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م اینا نیست توازاولم دلت میخواست با این ولی نه بنظر دارائیش  

رمانده نگاهش کردم و گفتم: تواین که عاشق دپسره ازدواج کنی 

باربدم شک نداشته باش دیشبم بهت گفتم بخاطر تفاوت فاحش 

االن نیستم طبقاتیمون حاضر به این کار  نه حاال نه وقتی خوب شه 

یه که مال زضوع من یا عالقه ام نیست موضوع چیموفرق میکنه 

اره باال میکشه من فقط میخوام نزارم چیزی دباربده و یکی و دیگه 

که مال باربده ازدستش بره حداقل اونجوری ازبابت آینده اش خیالم 

برای من غرورم ارزشش راحت میشه ترخدا بفهم چی میگم 

 –ازهرچی عشق و عاشقیه باالتره ولی چاره ای ندارم 

خودت و بدبخت میکنی ریحانه هیچ فکر حرفهایی که برات 

 –درمیارن و کردی 

از  دشده بو تموم دچاره ای ندارم سیاوش ترخدا بس کن  سرم بارب

دستش درآوردم و ازاتاق بیرون رفتم  مسئول اونجا گفت:ازصبح 

هرکاریش کردیم لب به هیچی نزده حتی تزریقش و به زور انجام 

 –مال این که همین روزا تموم کنه هست اینطوری احت ادیم د
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دیگه از این جا میبرمش حاال اگه میشه بگید غذاش و روزتاچند  

ن میگم بیارن تو اتاقش به اتاق الباشه ا- بیارن خودم بهش میدم 

برگشتم سیاوش و مادرش تو اتاق نبودند باربد و رو تخت نشاندم 

دادن به او  که سوپ باربد و آوردند حین غذا دچیزی نگذشته بو

باربد ولی خیلی نگرانم اگه گفتم: من چاره ای جز این کار ندارم 

خوب شی و بفهمی من این کارو کردم چه فکری میخوای بکنی 

بخدا که من فقط بخاطر خودت تن به این کار دارم میدم وگرنه 

کور نیستم میبینم باهم خیلی فرق داریم ولی بهت قول میدم اگه 

رم کنار تا بتونی باهرکی که سرراهت بد ازیه روزی حالت خوب ش

رحال حاضر تنها راهی که بشه ددلت میخواد ازدواج کنی ولی 

ممکنه یکی دوروز نتونم بهت سر محمودی و گیر انداخت همینه 

کارها رو انجام بدم ولی قول میدم تا آخر هفته از این جا  دبزنم بای

ببرمت فقط اگه بخوای بازم مثل امروز باشی دیگه سراغت نمیام 

ن دراتاق صحبتم و دبا باز شباید هروعده غذات و کامل بخوری 

لم د  درش بودن چشمانش سرخ بودقطع کردم سیاوش و ما

موندم  دش باربنمیخواست تواون وضعیت ببینمش نیم ساعتی پی
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م داحافظی کردم و از اون جا بیرون زدرسیاوش خدازاو و ما دبع 

 –ام زد نگاهش کردم درسیاوش صدوی لج

 –صبرکن میرسونمت 

 –ممنون میخوام تنها باشم 

رو باز کرد و با سر اشاره ده بیا سوار شو دوقتی برای تنها شدن زیا

مون غرق بودیم با خوانده دهردو درسکوت تو افکار خوکرد بنشینم 

 –شدن اسمم ازفکر بیرون اومدم نگاهش کردم 

 –معلومه کجایی چند بار صدات کردم 

ببخشید حواسم نبود سری تکان داد و گفت: داری دستی دستی 

خودت و بدبخت میکنی دیگه چیزی نمیگم تو باید خودت بفهمی 

ون رست نیست من یا خانواده ات هیچ کدوم کاری ازدستمدکارت 

برات ساخته نیست فقط امیدورام چیزی که بخاطرش داری آینده 

 –ات و نابود میکنی ارزشش و داشته باشه 

 –نمیای بریم باال 
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برو خبر خوشت و به مادرت بده  کیفم و نه حالم خوب نیست  

از ایرادی نداره خواستم پیاده دبرداشتم و گفتم:باشه توهم دستم بن

 –شم که دستم و گرفت 

بیچاره میشی این یکنم ریحانه ازخرشیطون پیاده شو خواهش م

 –آدم خوب بشو نیست 

چاره ای ندارم سیاوش بخدا اگه جریان محمودی نبود تن به این 

م آسونه  نه بخدا سیاوش ولی کار نمیدادم فکر میکنی برای خود

باور کن راه دیگه ای ندارم محمودی پنج شنبه بلیط داره باید تا 

 –قبل ازاون  مانع خروجش بشم 

پس بااین حساب توهمین یکی دوروزه میخوای باهاش ازدواج کنی 
– 

آره  سرش و بطرف دیگه ای برگردوند ازماشین پیاده شدم مثل 

رو مادرم نبودند به حمام رفتم دپهمیشه صبرنکرد وارد خونه بشم 

و دوش آب سردی گرفتم بعد به طبقه پائین که به تازگی 

 دازباال تمیز تربود لیستی تهیه کردم بعمستجرمون رفته بود رفتم 

ه کردم و منتظر پدرو مادرم شدم اون شب جنجالی دمیز غذارو آما
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به پا شد دیدنی هیچ کدوم باورشون نمیشد من باربد و انتخاب  

ولی هردوباهام قهر کرده باشم به هرترتیبی که بود راضیشون کردم 

م سرظهر ازلطفی دادکردن روز بعد به شرکت رفتم و کارها رو انجام 

مرخصی گرفتم و بیرون زدم تا آخرشب مشغول خرید بودم مادرم 

قش رفت توجهی اوقتی چشمش به وسائل افتاد زد زیر گریه و به ات

تا نزدیک صبح  به طبقه پائین رفتمنکردم بعدازتعویض لباس 

مشغول جابه جایی وسائل بودم اولم اتاق باربد و آماده کردم صبح 

وباره به طبقه پائین رفتم دخسته و کوفته به شرکت رفتم بعدازظهر 

و مابقی کارها رو انجام دادم هنوز خیلی وسائل احتیاج داشتم ولی 

مرور میشد تهیه کرد چهارشنبه بعدازانجام دادن کارهام به به 

آسایشگاه رفتم و باربد و بیرون آوردم مسئول اون جا گفت حالش 

خوشحال اورا به خونه خیلی خوب شده غذاشم سروقت خورده  

بردم ازقبل با علی تماس گرفته بودم وقتی جریان و فهمید مات و 

نمیشه شما این کارو کرده  باورم "مبهوت نگاهم کرد و گفت:اصال

واج کنید دباشی من فکر میکردم شما و آقا سیاوش قراره با هم از
– 

 – شما چرا این فکر و کردید
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آخه ازرفتار آقا سیاوش میشد فهمید بهتون عالقه داره من تصور  

میکردم شما با اون ازدواج میکنید  خوب حاال ساعت کاری من 

 –مثل قبله 

به سروصورتش بکشید تا من برگردم  به  دستی "بله  حاال لطفا

دائیم طبقه باال رفتم پدرم و دائیم نشسته بودن صحبت میکردن 

هرکاری کرد ازتصمیم صرف نظر کنم  قبول نکردم به ناچار با من 

عاقد وقتی باربد و دید گفت:تو مطمئنی راهی دفتر خونه شدند 

 –میخوای با این آقا ازدواج کنی 

د حالش خوب نیست سری تکان داد و گفت: شروع کنی "بله لطفا

خودت میدونی دخترم ولی داری اشتباه میکنی وقتی مهریه رو 

پرسید و من گفتم یه سکه متعجب بهم زل زد و گفت: فقط یه 

 – ؟سکه

اونم برای این گفتم که میگید کالفه گفتم :بله حاج آقا فقط یه سکه 

من  ا کرد منتظرپدرم بعدازاین که  دفتر و امضبدون مهر نمیشه 

بیرون زد به کمک علی باربد و تو ماشین گذاشتم ازش   "نموند فورا

ائیم به کالنتری دمم با دخواستم اون و پدرم و به خونه برسونه خو
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به   بعد از امضا مدارک ده بودادرفتم دائیم ازقبل کارها رو انجام  

اشتم گرفتم و بعد دخونه رفتم قبل از رفتن مواد غذایی که احتیاج 

و گفتم: خیلی میترسم بعد از رفتن علی کنار باربد نشستم رفتم 

باربد نمیدونم اگه یه روزی خوب شی بفهمی من این کارو کردم 

چه فکری راجع به من میکنی ولی میخوام بدونی چاره ای نداشتم 

فردا صبح قبل از اینکه بتونه ت این کارو کردم دفقط بخاطر خو

ج شه میگیرنش چیزی طول نمیکشه که تمام دارائیت ازایران خار

نبال آزمایشاتت امیدوارم بشه دو برمیگردونم  ازشنبه هم می افتم 

من هرکاری میکنم تو سالمتت و به دست بیاری  کاری برات کرد 

 –با زنگ خوردن گوشیم ازجا بلند شدم 

ه وروزی میشد........نه -ممنونم تو چطوری -.....-سالم ساغر جان 

االن -.......-مگه مطب نمیره-..........-ه دارم اتفاقی افتادازش خبری ن

خواهش -........-باهاش تماس میگیرم جواب داد خبرت میکنم 

میکنم خداحافظ .موبایلش خاموش بود گوشی مطبش و هم جواب 

م ازساغر خواستم اگه به خونه دحسابی نگران شده بونمیداد 

تا خود صبح چندین مرتبه شماره  برگشت من و هم خبر کنه

سیاوش و گرفتم ولی همچنان خاموش بود صبح بعدازرسیدن علی 
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ازخونه بیرون زدم توفرودگاه محمودی و همراهش و بازداشت  

همراه محمودی زن باربد بود طی این مدت  دکردند باورم نمیش

دائیم اینقدر مدرک جورکرده بود که هردوتاشون راحت چندسالی 

اولین جلسه دادگاه شنبه برگزار میشد یخوردند آب خنک م

نزدیکای پنج بود که ازدائیم جدا شدم و یراست به مطب سیاوش 

 –کتر مریض نمیبینند درفتم منشیش با دیدنم گفت: 

 –چرا تشریف ندارند 

 –چرا ولی حالشون خوب نیست 

 –اگه امکان داره میخوام ایشون و ببینم 

 –مریض نمیبینند م انگار متوجه عرض من نشدید خان

 –منم مریض نیستم باهاشون کارشخصی دارم 

 –بزارید بهشون خبربدم چون گفت هیچ کس و راه ندم 

ند شد و باشه بفرمائید او بل-حاال شما بهش بگید شاید قبول کرد 

ضربه ای به دراتاق زد و وارد شد و گفت:ببخشید آقای دکتر یه 

خانمی اومدن میخوان شمارو ببین میگن کارشخصی دارن  با لحن 
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منشی  تندی گفت: حوصله ندارم خانم ردش کن بره وارد اتاق شدم 

گفت:خانم بفرمائید بیرون چرا اومدید داخل  سیاوش سرش رومیز 

سرش "ارم سیاوش فورادد من با ایشون کار گفتم: شما بفرمائی دبو

م دوخت منشی گفت:نمیشه خانم و ازرومیز برداشت و بهم چش

بفرمائید بیرون سیاوش گفت:برو بیرون خانم سلیمی  ایراد نداره 

 –درو بستم و گفتم: برای چی گوشیت وخاموش کردی 

رویکی از سرم درد میکنه صداش اذیتم میکنه چرا نمیشینی 

ستم خودشم اومد صندلی و کشید و روبه روم نشست صندلیها نش

 –و گفت:ازاین طرفا یاد ما کردی 

ر عزیز بلند شد و بطرف پنجره رفت تو هستم براد دمن همیشه به یا

 –و گفت: تموم شد 

دستگیر کردن باورت  آره دیروز محضر بودیم امروزم محمودی و

 شانهبطرفم چرخید و دست به  دنمیشه اگه بگم همدستش کی بو

ایستادگفتم:زن باربد  ابرویی باال انداخت و گفت:زن باربد که تویی 
– 



 
 

465 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

هردو االن تو منظورم زن اولشه البته االن زن محمودیه   

بازداشتگاهن تمام اموالشونم توقیف شده جالبه که من فکر میکردم 

اینا قراره برای همیشه از ایران خارج شن ولی داشتن میرفتن 

مسافرت یعنی ماه عسل تشریف میبردن تمام پوال رو هم به ملک 

 –اومد نشست و گفت: پس همه چی و پس گرفتی  تبدیل کردن 

دادگاه چه نظری میده ولی اینطور که دائیم که نه باید دید هنوز 

همه غیرقانونی به نامشون روبرمیگردون الخصوص که  میگفت همه

ه و اونی که این کارو کرده هم دخورده یعنی همه سندا جعلی بو

مراحلش  دالبته به همین سرعت نمیشه کاری کرد بایدستگیر شده 

ن چندروز چرا دفتر نیومدی خونه هم که انجام شه خب تو بگو ای

 –نرفتی همه رو حسابی نگران کردی 

 –منظورت از همه پدرم و ساغرن  

هم اونا هم مادرت هم من پوزخندی زد و گفت:تو؟! توبرای چی 

مگه جز اون باربد خانت کس دیگه ای  "اصال نگران من بشی  دبای

وختم و گفتم:خواهش میکنم د نینگاهم و به زم و هم میبینی
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نمیبینی  و عذاب بده نه من و , تو که مریضسیاوش نه خودت  

 –شو بریم  دبلن

لند شو دیگه ماشین که ا میکنیم بریم بحاال یه جا پید-کجا؟ 

 –ماشینت و پائین ندیدم  نیاوردی

 –نه حال رانندگی نداشتم 

پس زود باش  من هفت باید خونه باشم اخمی کرد و گفت:برو تو 

 –من حوصله ندارم 

بلند شو دیگه چراناز میکنی پدرتم خیلی نگرانته شدی مثل 

اسرار خودش به خونه دختربچه ها بیرون منتظرم سیاوش و با 

 دمم به خونه برگشتم  همه چیز و برای باربداشون رسوندم خو

هرکاری کردم غذاش و نخورد خیلی زود هم به خواب تعریف کردم 

رفت منم نشستم چند صفحه باقی مونده مطالب باربد و ترجمه 

صبح زود بیدار شدم و صبحانه باربدو دادم اون روز علی نمی کردم 

اشتم دم همه کارهاش و انجام دادم چون بیرون کار دخواومد 

م بردمش نزدیک دنمیتونستم تنهاش بزارم بخاطر همین با خو

رو مادرم داشتن از پله ها پائین دکه به خونه برگشتم پ دغروب بو
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داخل بردم باربد و به  می اومدند هیچ کدوم جواب سالمم و ندادند  

 تد دقیقه ای تنهاو لباسش و عوض کردم و گفتم: مجبورم چن

بزارم تمام لباسام باالست باید برم اونا رو بیارم زود برمیگردم هرچی 

م که گوشیم دتازه نشسته بواشتم توچند نوبت پائین بردم دوسائل 

 –زنگ خورد سیاوش بود 

 –سالم 

 –سالم حالت چطوره 

 –ممنونم بهترشدی 

 –آره ریحانه توکنکور شرکت کرده بودی 

 –ی آره ازکجا فهمید

 –م اسمت و دیدم داالن تو سایت بو

 – ؟اسم من توسایت چکار میکنه

ی  داینقدر درگیری که نمیدونی نتایج اعالم شده توهم قبول ش

 – دباورم نمیش "اصال

 –مطمئنی سیاوش قبول شدم -شنیدی چی گفتم الو چی شد
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مدیریت بازرگانی هم قبول شدی رتبه اتم بدک  آره تبریک میگم  

نیست میشه گفت گل کاشتی خندیدم و گفتم: باورم نمیشه 

 –م قبول شم  یدفعه سکوت کردم دفکرشم نمیکر "سیاوش اصال

 –چی شد پس توکه دوباره ساکت شدی 

م به این فکر میکردم که قبول شدنم فایده ای نداره من که داشت

 –درس بخونم نمیتونم با این وضعیت 

 –چرا نمیتونی 

چه جوری میتونم کارم و چکار کنم من تازه قرارداد بستم فکر  

 –نمیکنم پدرت موافقت کنه بیام بیرون 

نیازی نیست بیای بیرون سه روز تو هفته  برو دانشگاه سه روز دیگه 

 –بیا شرکت 

 – چی میگی تو مگه میشه پدرت محاله موافقت کنه

ن بامن بعدشم توکارت اینقدری نیست که تونگران پدرم نباش او

اگه نباشی مشکلی پیش بیاد خودم تواون روزایی که نیستی به 

 –کارها رسیدگی میکنم 
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توهمین جوری هم سرت شلوغه کارخودت و میخوای چکار کنی  
– 

من سه روز توهفته تو شرکت نیستم تو سه روزی که من میام 

 –برو دانشگاه خوبه  شرکت 

 –اشتی دازت ممنونم تو همیشه به من لطف 

لطفی درکار نیست من روزایی که میام شرکت بیکارم سرخودمم 

گرم میشه خب بگو ببینم حال شوهرت چطوره به باربد نگاه کردم 

اشت به من نگاه میکرد لبخندی زدم و گفتم: حالش خوبه د

 –ازهمیشه سرحال تره 

ت میای صبح که شرک دم کبکم خروس میخوندمنم بوبایدم باشه 
– 

آره ولی یازده باید دادگاه باشم  فکر کنم یک ساعتی کارم طول 

نه -؟وباره برمیگردم شرکت چطور کاری داریدبکشه ولی بعد 

نه ممنون که بهم -اریدهمین طوری پرسیدم خیلی خب کاری ن

 –خبر دادی 
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قبول شده  "رفتم تو سایت بله واقعا "خواهش میکنم خداحافظ فورا 

کنار باربد نشستم و دستش و گرفتم و گفتم:تو همیشه برای م بود

تازه متوجه دستای  دانشگاه قبول شدم  من قدمت خوب بوده

 –سردش شدم 

 –خوبی باربد خواستم روتخت بخوابونمش که مخالفت کرد 

باربد جان یکم استراحت کن معذرت میخوام نباید اینقدر بیرون 

رو تخت دراز  "نگهت  میداشتم فکر نمیکردم اذیت شی حاال لطفا

 –ولی بازم مانع شد روتخت بزارمش بکش 

دلم نمیخواد چیزیت بشه حاال اجازه خواهش میکنم باربد لج نکن 

گه سفت بدنش و دیاربده بزارمت رو تخت کنارت میمونم  این ب

و  نکرد دستشم عقب نکشید گذاشتمش روتخت و روش و کشیدم

چیزی طول نکشید به خواب رفت سوپش و آماده کنارش نشستم 

د به حمام رفتم و دوش سری بهش زدم همچنان خواب بو کردم 

گرفتم اون شب باربد دیگه بیدار نشد منم وقت کردم به کارای 

ت بعدازاین که تو شرکپرونده و موارد ترجمه شده بپرازم صبح  

ادگاه رفتم البته سیاوش هم با دم و به دادم بیرون زدکارم و انجام 
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د ازقبل با یه وکیل هماهنگ کرده بودم چیزهایی که من من اوم 

باید بگم و بهم گفت و بعد وارد اتاق شدیم  هفت ماه طول کشید 

ش برگردانده شد اون روز دتا باالخره تمامی اموال باربد به نام خو

ازدادگاه به خونه  "از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم فورا

د حال باربد بهتر از ادم ازاون روز به بعدرفتم و خبرش و به باربد 

ه د و دکترش بهم اطمینان دادآزمایشاتشم همه خوب بو قبل شد 

بود سی درصد از سالمتیش قابل برگشته الخصوص که دکترش بعد 

فت برای سی  کامل آزمایشات و نظر پزشک های مختلف گربر از

راثر دسالمه و ممکنه  "کامال اره چوندگوشهاش دلیل علمی وجود ن

ه باشه ولی چشمها ضربه دادیه شوک عصبی شنوایش و ازدست 

ه که منجر به کوری شده باشه  دای که به سر خورد اینقدر نبو

ها بینائیش و به دست بیاره اروداز استفاده این  داحتمال این که بع

زیاده و اما نخاش که گفتی بهت گفتن فلج شده هیچ اثری ازضربه 

 اع وارد شده باشه نیست و نخ بدنای که به مهره های گردن یا 

رت راه ده که قدتمام مشکالت ایشون بخاطر یه شوک عصبی بو

نمیخوام امیدواری بیخودی گرفته فتن دیدن شنوایی همه رو ازش ر

بدم ولی دارم میگم شاید سی درصد بهتراز وضعیت االنش بهت 
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بشه البته بازم تاکید میکنم هیچ چیزی قطعی نیست باید دیداین  

داروها روش اثر میزاره یانه ولی یه چیزی هزینه سنگینی داره 

 –میتونی بپردازی 

بله نگران هزینه اش نباشید هرچیزی که الزمه بنویسید براش تهیه 

میکنم دکتر که مرد جا افتاده ای بود لبخندی زد و گفت:چند ماهه 

وون میبینم  خیلی م تالشت و برای خوب شدن این مرد جاردکه 

تو گفتی فقط پرستارش هستی  دلم میخواد یه چیزی ازت بپرسم 

گی میکنی این وسط چیز دیگه ای ولی خیلی دلسوزانه بهش رسید

هم هست درسته به باربد نگاه کردم و گفتم:اون موقع فقط 

اشتم ولی االن باهم یه نسبتی دم ولی بهش عالقه دپرستارش بو

هم داریم  دکتر خودش و کمی جلو کشید و نشون داد که منتظر  

ببینه ما چه نسبتی با هم داریم نگاهش کردم و گفتم: االن زنشم 

ش از شنیدن این حرف گرد شد به باربد نگاهی انداخت و چشما

زنشی "خانم پناهی واقعابعد به من چشم دوخت وگفت: چی گفتی 
– 

بله چندماهی میشه که عقد کردیم دستی رو چونه اش کشید و 

م ولی دمیشه به این که تو عاشق این مرد شدی مطمئن بوگفت: ه
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ی آخه این که تصور نمیکردم حاضر شی زن یه همچین آدمی بش 

 –سالم نیست برای چی این کارو کردی 

اره دبرای این که باید ازش مراقبت میکردم بهش میرسیدم کسی و ن

از همه مهم تر چون بهش عالقه برامم مهم نیست سالم هست یا 

نه ولی خیلی دلم میخواد سالمتیش و ببینم  لبخندی زد و گفت: 

تو کم پیدا میشن ن آدمایی مثل ری دخترجال خیلی بزرگی داد

نسبت به چند  ست بیاره هرچند حاالدمتیش و به المنم امیدوارم س

ماه پیش که پیش من آوردیش خیلی بهتره و همه اینا بخاطر 

بیا خانم پناهی این داروهایی که  رسیدگی های که تو انجام دادی

لبخندی زدم و گفتم:  باید براش تهیه کنی  فقط سخت گیر میاد

ممنونم خیلی لطف کردید ازجا  "ازتون واقعا,ی دکتر آقا گیر میارم

کردم  فقط سر وقت داروهاش و بهش بلند شد و گفت: من کاری ن

دیت غذایی نداره فقط کم حجم و سبک درضمن دیگه محدو بده

چشم  با اجازتون خوشحال - باشه ممکنه به معده اش آسیب بزنه 

خرید کردم نزدیک از مطب بیرون زدم سرراه تا تونستم برای باربد 

م که وقت دومن این چند وقت این قدر گرفتار بوعید نوروز بود 

م چیزی تهیه کنم اون شب یه دستی هم به خونه کشیدم دنکرده بو
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پدرو مادرم همچنان با من قهر بودند سفره هفت سینی چیدم و به  

م دیگه دطبقه باال رفتم ازبعد از این که وسائلم و ازاون جا برده بو

رم نه دستی به خونه کشیده دجا نرفته بودم برعکس هرسال  مااون 

وقتی وارد خونه شدم هردو گوشه ای  دنه هفت سین چیده بو دبو

مادرم با دیدنم صورتش و بطرف دیگه ای چرخوند  نشسته بودند

اول بطرف پدرم رفتم روزمین کنار پاش نشستم و دستاش و گرفتم 

وباره دستش و دی بابایی و ببخشو بوسیدم وگفتم: نمیخوای من 

بوسیدم دستی برسرم کشید وگفت: همون موقع بخشیدمت ولی 

ش کردم و گفتم: قربونت بشم بابای حصارخب ازت دلخور بودم 

ونستم دل مهربونت طاقت نمیاره دخترت تنها بمونه شما دگلم می

ش کردم و حصارچی مامان مادرم بلند شد خواست که بره 

 – من که جزشماها کسی و ندارمگفتم:ترخدا من و ببخش 

 –تا باربد هست نیاز به پدرو مادر نداری 

خواهش میکنم مادرمن چرا اینطوری میگی اون بنده خدا اگه من 

بگذر بخدا به دادش نمیرسیدم کی میخواست ازش مراقبت کنه 

چاره نداشتم اونم گناه داره دستی روموهام کشید و گفت: به کی 

 –می رفتی دختر اینقدر دل رح
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به خودت قربونت بشم خندید و گفت:خیلی خب حاال نمیخواد  

خودت و لوس کنی چکارش کردی؟با تعجب نگاهش کردم و 

 –شوهرت و میگم -گفتم:کی و؟ 

 –آهان سرسفره نشسته منتظره شماهاست میاید دیگه 

 –نه حال ندارم 

میخوای امسال تنهام بزاری بیا دیگه بابا ,مامان خواهش کردم ازت 

 –یه چیزی بگو  شما

میایم دخترم توبرو تنها نمونه ماهم االن میایم صورت هردوتارو 

با دیدن باربد یه لحظه سرجام بوسیدم و به واحد خودم برگشتم 

خشکم زد یعنی چی مگه میشه  رفتم جلو گفتم: ببخشید باربد 

اون و بطرف میز بردم و جان فکر میکردم گذاشتمت کنار میز 

و به  خیلی وقت بود که نگاهش گرفتم ش وکنارش نشستم و دست

زمین نمیدوخت فهمیدم بهش برخورده دستش و بوسیدم و 

گفتم:شرمنده ام  معذرت میخوام انگار خیلی عجله کردم فراموش 

کردم ازجلوی دراتاق بیارمت اینطرف بازم معذرت میخوام با زنگ 

 –خوردن گوشیم ازجا بلند شدم و به اتاق رفتم 
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نه -......- ؟کی زنگ زدی-......-ممنونم -......-چطوره سالم حالت  

ولی شماره ات نیافتاده مطمئنی درست گرفتی م طبقه باال درفته بو

-.....-نه خونه ام چطور؟-..........-خیلی خب بابا چرا میزنی -.........-

پس سال تحویل این جا باشید -..........-خیلی هم خوشحال میشم 

یکنم خداحافظ. نگاه دیگه ای به گوشیم انداختم ........ خواهش م-

به پذیرایی پسره خوابه معلوم نیست شماره کی و اشتباه گرفته 

اختم همه چیز مرتب بود غذامم کم دبرگشتم نگاهی به اطراف ان

بد نشستم همچنان نگاهش به میز کم داشت آماده میشد کنار بار

تو اینقدر کینه بود دستی رو صورتش کشیدم و گفتم:چقدر بدِ که 

ای هستی من که معذرت خواهی کردم چرا نگام نمیکنی 

ره  ویلچرش و وقتی دیدم فایده ای ندا.........باربد..........باربد جان 

م و مقابل پاش زانو زدم و صورتش و گرفتم باال حرکتی به چرخوند

ازخشمی که تو نگاهش بود چشمانش داد و تو چشمانم زل زد 

گرفتم و گفتم:اینقدر ازم دلگیری که اینطوری  ترسیدم دستاش و

وخت اشکام جاری دوباره نگاهش و به میز دنگاهم میکنی وقتی 

انتظار چنین برخوردی ازباربد نداشتم هیچ وقت با من  "شد  اصال

صورتم و پاک کردم و از جا بلند شدم و   داینطوری رفتار نکرده بو
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مادرم با دقت نگاهم کرد و درخونه رو باز کردم پدرو مادرم بودند  

ه گفت: وا برای چی گریه کردی به زور لبخندی زدم و گفتم: گری

هردو  داشتم پیاز خرد میکردم بفرمائید خیلی خوش اومدید نکردم

 شکوفهپدرم ظر گذروندندوارد خونه شدند و با دقت همه جا رو از ن

ای روموهام زد و گفت:کدبانویی شدی برای خودت همه جا مرتب 

گذاشت  دستش و رو شونه باربدتروتمیزه بعد بطرف باربد رفت و  و

 –و گفت: سالم باربد خان حالت چطوره 

بنشینید با به صدا دراومدن زنگ خونه پدرم  دبه بابا جون بفرمائیخو

 –گفت: منتظر کسی بودی 

سال تحویل این جا  داالن سیاوش زنگ زد گفت با ساغر داره میا

ده احد اومدم سیاوش تاحاال خونه من نیوماز وقتی به این وباشن 

من جدا زندگی میکنم وقتی درو باز کردم داشت از  خبرم نداشت

 –پله ها باال میرفت 

هی بهش میگم ریحانه پائینه میگه نه باالست سالم -  وشکجا سیا
– 

 –سالم عزیزم خیلی خوش اومدی 
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اونم خونه همسایتون خندیدم و گفتم:اول تو این جا چکار میکنی  

 –سالم دوم همسایه کیه من این جا زندگی میکنم حاال نمیای تو 

ساغر وارد خونه شد و گفت: اول برس بعد -زندگی میکنی؟ جدا 

پدرو مادرم با سیاوش و ساغر احوال -سین جین و شروع کن سالم 

نه رفتم همه رو به نشستن دعوت کردم و به آشپزخو پرسی کردند 

و با سینی چای برگشتم وقتی سینی و مقابل سیاوش گرفتم با ابرو 

به باربد اشاره کرد و گفت: خیلی تغییر کرده آب رفته زیر پوستش 

لبخندی زدم و گفتم: بگی ماشاءاهلل بد نیست اخمی کرد و صورتش 

و بطرف دیگه ای برگردوند پدرم گفت: حق با سیاوشه ازآخرین 

کنار باربد نشستم و گفتم:آره لی تغییر کرده باری که دیدمش خی

ساغر گفت:تو با این همه م میشه خداروشکر دکترش میگفت بهتر

کار چطوری وقت میکنی درس بخونی پدرومادرم با تعجب نگاهم 

ساغر گفت: وا مگه  کردند مادرم گفت:تومگه درس میخونی

با  نمیدونستید لبخندی زدم و گفتم:مادرو پدرم تازه همین امروز

من آشتی کردن از چیزی خبر ندارن بله درس میخونم ترم دوم 

امکان نداشت ازپسش بربیام  دالبته اگه کمکای سیاوش نبومدیریت 

سری تکان داد و گفت:من کاری نکردم همش زحمتهای خودت 
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بوده خب سال تحویل چه ساعتیه ساغر گفت: ده دقیقه دیگه  

خنک  دنشستم چای باربوباره سرجام دتلویزیون و روشن کردم و 

یگه ای برگردوند دشده بود خواستم بهش بدم که صورتش و بطرف 

دوباره امتهان کردم ولی بازم نخورد مادرم گفت:شاید دوست نداره 

ساغر با فنجون و رو عسلی گذاشتم و گفتم: نه با من قهر کرده 

 –تعجب گفت: قهر مگه چکارش کردی 

جا رفتم باال  نگو فراموش این  شراستش چند دقیقه پیش گذاشتم

م بیارمش کنار میز کناردراتاق روبه دیوار مونده بود هرچند دده بوکر

قدر عجله داشتم که بودمش این جا ولی اینبنظر خودم گذاشته 

زود پدرو مادرم و ببینم فراموش کردم  ساغر گفت: اون که نمیبینه 

 –چه فرقی به حالش میکنه 

سیاوش گفت: که از دست نداده  بینائیش و از دست داده حسش و

اینا بخاطر اینه که خیلی لوسش کردی خندیدم و گفتم: تو کی 

میخوای دست از این حرفها برداری مگه من چکار کردم که بخواد 

اشته همین طوری بزارمش و برم ما با هم کنار دلوس بشه انتظار ن

هی کشید و گفت: خدا شانس بده آنشه  دمیایم چایت و بخور سر

تحویل شدن سال حرفها رنگ و بوی دیگه ای گرفت دوتا پاکت  با
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ازالی قرآن درآوردم و یکیش و به مادرم و اون یکی و به پدرم دادم  

پدرم خندید و گفت: برعکس شده دختر همه جا رسم بزرگترا به 

 –کوچکترا عیدی میدن 

چه فرقی میکنه حاال بازش کن مادرم نگاهی به درون پاکت انداخت 

چشماش پراشک شد لبخندی زدم و  به من چشم دوختو بعد 

همه کارهارو انجام دادم پروازتونم آخرهمین ماهه ساغر  :گفتم

 "واقعاست  قراره کجا برن پدرم گفت: کربالگفت: بلیط هواپیما

غافلگیرمون کردی دخترم ازت ممنونم صورتش و بوسیدم و گفتم: 

 –م آقا سیاوش این یکی هخب اینم مال ساغر خانم کاری نکردم  

 –دادی  ای بابا این چه کاریه کردی خجالتمون

ناقابله پدرم گفت: پس عیدی باربد کو نگی فراموش کردی که باورم 

نمیشه لبخندی زدم و گفتم: مگه میشه فراموش کنم  صبح که 

ببخشید من االن میام به  ار شد عیدیش و دادم دازخواب بی

ادرم اومد و گفت: ببینم چی مآشپزخونه رفتم و سری به غذاها زدم 

درست کردی نگاهی به قابلمه ها انداخت و گفت: نه ترشی نخوری 

زن خونه شدی  سرم و انداختم پائین  "یه چیزی میشی انگار واقعا
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: دلم ان داد و گفتو گفتم: متلک بارم میکنی مامان سری تک 

میسوزه توسنی نداشتی که بخوای خودت و اینطوری اسیر کنی 

ی مثل سیاوش باید بعنوان شوهر کنارت میبود نه باربد االن یک

دستش و گرفتم و گفتم: خواهش میکنم شروع نکن من کنار باربد 

 –که احساس خوشبختی میکنم نه کس دیگه 

 –دوسش داری؟  "توواقعا

حاال بفرمائید  شاید باورتون نشه ولی عالقه ام ازقبل بیشترم  شده

 –سرمیز من غذارو بکشم 

 –کمکت میکنم بعد با هم میریم 

 "نه مامان برو بشین خودم میارم  ازقبل میز غذارو چیده بودم فورا

و رومیز گذاشتم سه قاشق ازبرنج و مرغ هم برای غذاها رو کشیدم 

باربد عالوه برسوپش میکس کردم  و براش بردم  ازدست من غذا 

ند شد و جلوی همه بزنم زیر گریه مادرم بل دوکم مونده ب نخورد

 –گفت: جات و با من عوض کن شاید ازدست من بخوره 

به دهنش نزدیک کرده بود خورد همه مادرم  وقتی با ربد قاشقی که

گفت: این نتیجه به من خیره شدن سرم و انداختم پائین سیاوش 
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خوب دست مزدت و داره توجه های زیاده منم بودم ناز میکردم  

سرد میشه  مامان ور سیاوش میده نگاهش کردم و گفتم:غذات و بخ

جان زیاد سوپ بهش نده  مادرم نگاهی به اون یکی ظرف انداخت 

 –و گفت: میخوای برنج بهش بدی 

 "میکسشم کردم اذیتش نمیکنه فقط لطفادیگه منع غذایی نداره 

آروم آروم بهش بدید بازم شرمنده لبخندی زد و گفت: دشمنت 

د و گفت: این دفعه شرمنده دخترجان غذات و بخور پدرم خندی

یادت میمونه که دیگه عجله نکنی  خودت میدونی باربد خیلی 

 –قت کنی حساسه باید بیشتر د

بله حق باشماست کوتاهی کردم  سعی میکنم دیگه تکرار نشه که 

 –مادرم گفت: بهش نوشابه هم میدی این آقا هم با من قهر نکنه 

فقط دوتا قاشق چشمم به سیاوش افتاد با ناراحتی زل زده بود به 

باربد وقتی دید نگاهش میکنم سری ازروی تاسف تکان داد و سرش 

بعد ازخوردن غذا مادرم و ساغر کمک کردند و به خوردن گرم کرد 

تا ساعتی کنار هم نشسته بودیم و صحبت میز و جمع کردم 

د هردو به طبقه خودشون رفتند  میکردیم تا برای مادرم مهمون رسی
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اونم به اون یکی اتاق رفت  ساغر هم گفت من خیلی خوابم میاد  

 –مونده بودیم من و باربد و سیاوش 

 –تازگی ها بردیش دکتر سیاوش پرتقالی برداشت و گفت:

آره چطور؟ نگاه گذرایی به باربد انداخت و گفت: سطح هوشیاریش 

ونم داو نگاه کردم و گفتم: نمی چقدره  متعجب به باربد و بعد به

 –بهم خیره شد و گفت: یعنی چی که نمیدونم مگه نبردیش دکتر 

پرتقال و نصف کرد و ه حرفی بهم نزده نچرا بردم ولی دراین زمی

نه -نصفش و بطرف من گرفت و گفت: تاحاال تست ازش نگرفتن  

ت حاال این کار الزمه سری تکان داد و گفت: زیاد نه ولی بدم نیس

خوبه که بسنجی ببینی باقبل چقدر توفیر داره تکه ای ازپرتقال و 

ولی با حرکتی که کرد پرتقال ازدستم افتاد  متعجب  رولب باربد زدم

 –بهش خیره شدم 

 –این همیشه از این کارا میکنه 

نمیفهمم  "سری تکان دادم و گفتم: اولین بار بود این کارو کرد اصال

به  بدی که باردستم دراثر ضربه محکمو میکنه مچ ارچرا این کار
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د سیاوش گفت: همینه دیگه وقتی به یه دستم زد درد گرفته بو 

 –دیونه توجه میکنی آخرش ازاین بهتر نمیشه 

درست صحبت کن خوشم نمیاد بهش بی احترامی  "سیاوش لطفا

ببخشید سرکار خانم به شوهرتون کنی  عصبی ازجا بلند شد و گفت:

سارت من و ببخشید سرم و انداختم پائین و بی احترامی کردم ج

با  "پس لطفاگفتم: سیاوش خوب میدونی چقدر رو باربد حساسم 

نکن حاال چرا ایستادی کتش و ازروصندلی  این حرفها من و ناراحت

برداشت و گفت: میخوام برم روبه روش ایستادم و گفتم: کجا بری  

یتونم از عهده پشتش و کرد و گفت: نمیتونم تحمل کنم ریحانه نم

م بهتر شه بیشتر حالم گرفته من خارجه یه روز اومدم گفتم حال

ساغر با عجله ساغر و صدا زد و گفت:بیا من دارم میرم  شد  بلند 

 –اومد بیرون و گفت:چیه چرا داد میزنی 

ر شو گفتم: با ساغر میرم کار پیش اومده برام برو حاضمن دارم 

 –چکار داری بزار بمونه 

ساغر همونطور که زود باش دیگه ساغر چرا وایسادی  ,رده الزم نک

 –غرمیزد به طرف اتاق رفت 
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اینقدر این کارو کرد تا باالخره  دتوحال درحال قدم زدن بوسیاوش  

 – دساغر از اتاق بیرون اوم

 –چه عجب خانم باالخره تشریف آوردید 

 –چته تو چرا اینطوری میکنی 

غر صورتم و بوسید و راه بیافت  ساهیچی نگو ساغر حالت و ندارم  

 –شکر کرد برای امروز ت

 –کاری نکردم عزیزم این برادر دیونه ات که نزاشت بمونی 

اخمی کردم  م کنم دمیترسم بمونم شوهر عاقل شماروهم مثل خو

و گفتم:فکر نمیکنم همنشینی تا این حد زود موجب تغییر سایرین 

سری تکان داد و  بودی بشه ولی بازم ممنون که به فکر شوهر من

ازخونه بیرون زد بعدازرفتن اون دونفر درو قفل کردم  و کنار باربد 

یگه نتونستم خودم و درفتم و ویلچرش و بطرف خودم چرخوندم 

ارم اشکام پشت سرهم میریخت گفتم: میدونی چقدر این دنگه 

 اریه که با من این کار و میکنیومین بکارت اذیتم میکنه  این د

ول بهت گفتم دلم میخواد خودم بهت غذا بدم وقتی این کارو دفعه ا

ولی بازم تکرار کردی با علم به این میکنی ازهمه چی سیر میشم 
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 که میدونی رواین موضوع حساسم  فکر نمیکنم یه اشتباه کوچک 

و نشه نادیده گرفت من تحمل این رفتار و ندارم  خواهش میکنم 

ارم خواهش میکنم ددوست  من با تمام وجودمدیگه تکرارش نکن 

این اتفاق نیافته  ه این وسیله تنبیه نکن قول میدم دیگهازت من و ب

 شکوفهو حاال دیگه من و ببخش و نگاهم کن  دستاش و گرفتم 

ای رو اونها زدم چشمانش را لحظه ای رو صورتم چرخاند همین 

سرم و باعث شد لبخندی بزنم  فهمیدم که دیگه من و بخشیده 

ونم چند دستانش تو دستم بود نمیدگذاشتم روپاش  همانطورم 

اشتم  دم با ضربه ای که به درخورد سرم و بردلحظه دراون حالت بو

 – دو بطرف در رفتم مادرم بو

 –اریم با عمه ات میریم  بیرون تو نمیخوای بیای دما 

 –نه سرم درد میکنه 

 –بد شده  دچیزی شده ریحانه حال بارب

بیدم بخاطر همین سرم مان خداروشکر باربد خوبه دیشب نخوانه ما

 –شما بفرمائید خوش بگذره  درد میکنه

 –ریحانه نمیای عمه ات و ببینی 
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نه مامان حوصله اش وندارم یه چیزی بارش میکنم بابا ناراحت  

 –میشه 

 –باشه پس درو قفل کن تنها میمونی که نمیترسی 

ارمه نگران نباش خندید و سری تکان داد تم باربد کنمن تنها نیس

م تلویزیون رو قفل کردم و پیش باربد برگشتدو ازپله ها باال رفت 

و روشن کردم باربد و هم رو کاناپه گذاشتم و پاهاشم دراز کردم تا 

 –راحت باشه 

باربد جان تو تلویزیون تماشا کن منم یه دستی به این جا بکشم 

ساعتی زمان برد وقتی دست از کار  همه جا نامرتب شده کارم نیم

کشیدم نگاهم از تو آینه با باربد افتاد چشمهاش بسته بود  کنارش 

روش و کشیدم رفتم خوابش برده بود تلویزیون و خاموش کردم و 

و به اتاق رفتم و دست نوشته ها رو برداشتم کنار باربد روزمین 

قتی بیدار سرگرم خوندن بودم که نفهمیدم کی خوابم برد ونشستم 

و گفتم:ببخشید  دستی رو چشمهام کشیدم  دشدم باربد هم بیدار بو

م کی خوابم برد نگاهی به اطراف ددیشب تا صبح بیدار بودم نفهمی

خوابم برد که انداختم برگه هام نبود  یعنی چی داشتم میخوندم 
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بلند شدم اول باربد سرم و که برگردوندم برگه ها رو روی میز دیدم  

ردم و کوسن هارو کنارش گذاشتم که اذیت نشه بعد و درست ک

اتاق رفتم سه روز اول عید ازخونه بیرون اشتم و به دبرگه ها رو بر

نرفتم روز چهارم باربد و تو ماشین نشوندم و ساعتی با هم 

توخیابونها چرخ زدیم تازه برگشته بودیم که مادرم گفت قراره بره 

همون جا بمونن غذای باربد و  خونه خاله ام ممکنم هست شب

گذاشتمش  ددادم و با هم به اتاق رفتیم بعدازظهر هم نخوابیده بو

روتخت گفتم شاید خوابش ببره  خودمم نشستم پای  کارهای 

م اینقدر سرگرم بودم که شرکت که با خودم به خونه آورده بود

وازده شد پرونده ها رو روی میز گذاشتم به دنفهمیدم کی ساعت 

داری شدم و گفتم:بی دبد نگاهی انداختم چشماش باز بود بلنبار

خواستم  وباربد بطرفش رفتم بد افتاده بود گوشه تخت روپهل

لحظه برق رفت و من ازترس جیغی کشیدم  کنم هموندرستش 

ازه من و به وحشت نمی انداخت  هرشب با دهیچ چیز به این ان

خودم و هم چراغ روشن میخوابیدم حاال چکار کنم هنوز جای 

حتی جرأت م کنار باربد نشستم و دستش و گرفتم دنیاورده بو

م که یادم داینقدر ترسیده بو اشتم به آشپزخونه برم و شمع بیارمدن
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م درفت باربد و درست کنم همانطور که دستش را محکم گرفته بو 

چیزی طول نکشید که خواب بهم چیره شد کنارش دراز کشیدم  

ی ظرف و کاسه چشمانم را به سختی ازهم گشودم هنوز ادبا سروص

چشمم که به نور عادت کرد متوجه دوچشمی که خوابم می اومد 

و تخت نشستم و گفتم: ببخشید باربد ر "فورابهم زل زده بود شدم 

جان اذیت شدی آره رو تخت نشوندمش و گفتم:اینم نقطه ضعف 

خشید که جات و سم بازم ببخیلی میتربدی که من دارم ازتاریکی 

 درم تو آشپزخونه بوددراتاق باز بود ازاتاق بیرون رفتم ما تنگ کردم
– 

 –سالم کی اومدید 

علیک سالم خوش خواب هیچ میدونی ساعت چنده  نگاهی به 

 –ساعت انداختم یازده گذشته بود 

 –وای صبحانه باربد 

تم: به اتاق برگشتم و گف "بیا من آماده کردم برو بیارش بیرون فورا

حسابی گرسنه ای گذاشتمش رو ویلچر  "بخشی حتماباید من و ب

و به دستشویی بردمش  دست و صورتشم شستم و بردمش سرمیز 
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 دی ایستاده بوصبحانه اش و با اشتهای کامل خورد مادرم گوشه ا 

گفت: باهات آشتی کرد لبخندی زدم و گفتم:  و به ما نگاه میکرد

 –خداروشکر  االن میترسیدم بازم باهام قهر کنه  آره 

دیشب که برقا رفت ازترسم توجای باربد -این بار چکار کردی 

حسابی اذیت  خوابیدم بنده خدا تاخود صبح روپهلو خوابیده بود

 –نشست و گفت:تو چرا برای خودت تخت نگرفتی  دشده  اوم

ه وقت موقعی که رفتم خرید حواسم به خودم نبود بعدشم دیگ

نکردم هرچند عادت کردم پائین تخت باربد میخوابم تا اگه کاری 

داشت متوجه شم بلند شد و گفت: من براش سوپ گذاشتم وقت 

 "قبال کردی یه دستی به سروروت بکش دوشم بگیری بد نیست

ختم ادم انداینطوری نبودی یکم بیشتر به خودت برس نگاهی به خو

درست کرد و گفت:همین دیگه  ی وو گفتم:من که مثل قبلمم صندل

ی که دیگه مثل گذشته نیستی االن مجرد تی درصورتمثل گذشت

من میرم باال امروز مهمون دارم ر ساده میگردی دنیستی که اینق

اگه دلت خواست بیای بگو پدرت و بفرستم کمکت باربد و بیاری 
– 
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با بسته کی هست؟ بدون این که نگاهم کنه گفت:کامران و نامزدش  

در منم مابقی صبحانه باربد و بهش دادم و میز و جمع کردم  شدن

دوروزی میشد که باربد و به حمام نبرده بودم  اون و بردم و شستم 

لباسشم عوض کردم بعد خودم رفتم داشتم موهام و خشک میکردم 

درباز شد و که چند ضربه ای به درخورد بلند گفتم: بیا تو مامان 

دراتاق و بستم و گفتم:  "بالفاصله صدای کامران تو خونه پیچید فورا

االن میام موهام و با گلسر باالی سرم جمع کردم شالم و روسرم 

کامران و نامزدش هردو تو انداختم  و با باربد ازاتاق بیرون رفتم 

 –پذیرایی نشسته بودند 

د نامزد کامران سالم خیلی خوش اومدید هردو از جا بلند شدن

دخترسبزه و بانمکی بود صورتش و بوسیدم و بهش تبریک گفتم 

 –کامران با یه حالتی باربد و ازنظر گذروند و حالم و پرسید 

هردو کنارهم نشستند به ازاین بهتر نمیشم چرا نمیشینید 

آشپزخونه رفتم و براشون چای آورم داشتم پذیرایی میکردم متوجه 

نگاه میکرد  ددوتا شدم دختره همش به باربدرگوشی حرف زدن اون 

و توگوش کامران چیزی میگفت اهممیتی ندادم بعد از پذیرایی 
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در : کم پیدا شدی دیگه بیرون کامران گفت کنار باربد نشستم  

 –نمیای شنیدم داری درس میخونی راسته 

 –آره پسر عمه راسته 

 –چی میخونی 

و با این همه کار کی اد و گفت: تدسری تکان   مدیریت بازرگانی

 –وقت میکنی درس بخونی 

شبا درس میخونم کالسامم یه روز درمیون برداشتم بتونم  "اکثرا

 –باالخره شرکت زدی به کارای شرکت برسم تو چکار میکنی 

 –آره بامعرفت خیلی وقته  خیلی هم زود گرفت 

نمیخوای نامزدت و معرفی کنی من هنوز اسمش خب خداروشکر 

به جای کامران دختره گفت:اسم من شایسته س تعریف  و  نمیدونم

برای شنیده بودم خیلی دلم میخواست ببینمتون  دشمارو زیا

شرمنده عزیزم باور کن من -نامزدی خیلی منتظرتون شدم 

حاال می اومدم  "خبر  نداشتم کامران نامزد کرده وگرنه حتما"اصال

سی از قبل باربد انشاءاهلل عروسیتون میام کامران گفت: ریحانه عک
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شایسته میشه بیاری -داری لبخندی زدم و گفتم: آره چطور؟  

دوست داره ببینه ازجا بلند شدم و به اتاق رفتم و قاب عکس باربد 

و آوردم نگاهی از تعجب به عکس انداخت و گفت: باورم نمیشه 

یعنی این عکس متعلق به همین آقاس سرم و بعالمت مثبت تکان 

 "عکس و نگاه کرد و بطرف من گرفت و گفت: قبالاو دوباره  دادم 

ران به جای من گفت: خندیدم و گفتم : نه کاموست بودیددبا هم 

نامزدش هیچ کس و تحویل نمیگرفت  ریحانه اینقدر مغروره که

 –گفت:پس چی شد که با ایشون ......بقیه حرفش و خورد 

 –برای این که دوسش دارم لب چید و گفت:چند سالته 

 –و نه بیست 

تو که این همه , ولی بیشتر از بیست و دوسه بهت نمیخوره  "واقعا

اری حداقلش شش هفت تا تو فامیل چرا همه رو جواب دخواستگار 

کردی  البته ببخشید قصد فضولی ندارم لبخندی زدم و گفتم: 

همه رو رد کردم چون به هیچ کدوم عالقه ای ,خواهش میکنم 

به کامران نگاه کرد و گفت:  داشتماشتم ولی به باربد عالقه دن

راستش یکم باورش سخته ناراحت نشی ترخدا منظورم اینه که 
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ناراحت نشدم فقط تو نیستی که  "م و گفتم: اصال......حرفش و برید 

برات غیر باوره ولی حقیقت همینه که گفتم  چای باربد و ذره ذره 

تواین یک  ادامه دادمو بادقت زیرنظرم گرفته بودند دبهش دادم هر

سال اینقدری که درکنار باربد احساس آرامش وخوشبختی کردم 

شایسته گفت:  مها بودن این احساس و نداشتمداگه  یکی از اون آ

از چهره ات و نوع نگاه کردنت بهش میشه این حس و فهمید ولی 

صدات میتونست ببینت حداقل که  داشتی یکی کنارت بوددوست ن

م وگفتم:درسته باربد نه میبینه نه و بشنوه دوباره لبخندی زد

میشنوه ولی حس قویی داره  چیزی که خیلی مردا فاقد اونن بخاطر 

باربد چه به این شکل برام اهمیتی نداره  "همین این موضوع اصال

باشه چه به شکل قبلش دربیاد برام فرق نمیکنه مهم حسی که 

ت بیاره و میکنم تا سالمتیش و به دس هش دارم ولی  تمام تالشمب

کامران گفت:با یک سال پیش که دیدمش خیلی فرق کرده 

مشخصه حسابی بهش میرسی خب ما دیگه میریم  بنظرپرترشده

 –توهم وقت کردی اونطرفا بیا 

 –کجا میخوای بری ناهار بمونید 
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هرچی اسرار میایم  "بریم خونه پدرشایسته حاال بعدا دممنون بای 

از این که وسائل و جمع کنم ازرفتن آنها قبل دکردم نموندن بع

م اون روز بعد از دغذای باربد و دادم بعد دستی به خونه کشی

چهارروز وقت کردم نگاهی به جزوه هام بندازم تعطیالت عید خیلی 

خرجم باال رفته شد وباره شروعدزود به پایان رسید و کارو درس 

م من دبود هزینه درمان باربد خیلی برام سنگین بود آخر هفته بو

ماشین نبرده بودم موقع برگشت از شرکت سیاوش گفت بیا من 

مدتها بود تصمیم گرفته بودم نمایندگی محصوالت و  میرسونمت 

بگیرم توماشین با سیاوش درمیون گذاشتم موافقتش و اعالم کرد 

و گفت: بهتره برگردیم شرکت کارهاش وانجام بدیم من یکی 

ودیم وقتی من و به خونه تا ساعت ده درگیر کارابدوروزی نیستم  

پیش باربد رسوند ساعت ده و نیم گذشته بود مادرو پدرم هردو 

بودند مادرم گفت: هرکاریش کردم لب به هیچی نزد به کارات 

 –رسیدی 

تا یه حدودی شنبه اول وقت اجناس و تحویل میدن خودم شرکت 

از بچه های نیستم  سیاوشم نیست داره میره شهرستان یکی 

 –فاکتور چک کن و تحویل بگیر  شرکت میاره شما فقط 
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 –حاال تومطمئنی این کار جواب میده  

اخت و گفت: من خیلی دمادرم نگاهی به ساعت ان بله نگران نباشید 

م درد میکنه نمیتونم بشینم غذات و گرم کردم میخوای برات بدن

 –بیارم 

نه ممنون اول غذای باربد و میدم ببخشید امروز افتادید به زحمت 
– 

 –زحمتی نبود  خب آقا بلند نمیشی 

چرا خانم بریم بعدازرفتن آنها لباسم و عوض کردم و غذای باربد و 

آوردم و کنارش نشستم سرش و بطرف دیگه ای چرخوند باز شروع 

بامن قهری ستاش و گرفتم و گفتم: دشد ظرف و رومیز گذاشتم و 

به این کارا وقت نمیکنم انشگاه دباربد بخدا کارداشتم شنبه میرم 

غذات و بخور دلم  "ولی قول میدم دیگه دیر نیام حاال لطفابرسم 

نمیخواد خدای نکرده دوباره حالت بد شه  غذاش و بدون مخالفت 

خودم میلی به غذا نداشتم ظرف باربد و شستم و برقها تا آخر خورد 

کردم و باربد و به اتاق بردم  و روتخت نشوندم کیفم و  رو خاموش

 اختمدان به فاکتورها  گاهیستم و نبرداشتم و خودمم کنار باربد نش
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 "سیاوش قیمت ها رو برای من خیلی پائین تر زده بوداونجا اصال 

گردن باربد بطرف من مایل شده بود دستم و  متوجه نشده بودم 

م سرم و به سر نماردادروشونه ام قردورگردنش انداختم و سرش و 

دستش و تو دست گرفتم چقدر با قبل فرق کرده بود او تکیه دادم 

ای رو دستش زدم و چشمام و بستم  شکوفهکمی جون گرفته 

صبح وقتی بیدار  اینقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد

شدم توجای باربد خوابیده بودم پتوی اون و هم روم کشیده بودم 

 – وخته بوددازم بیدار بود و به من چشم ب

صبح بخیر شرمنده باربد جان انگار بازم اذیتت کردم گونه اش و 

دم و بلند شدم اول صبحانه باربد و دادم بعد حمامش کردم بوسی

یون م دوش گرفتم  فردا امتهان داشتم اورا مقابل تلویزدبعدهم خو

از اون روز دوسال میگذره  م دش نشوندم و خودم مشغول درس

کارم بقدری گرفته که تونستیم یه مغازه فوق العاده بزرگ بگیریم 

یه ماشین مدل باال هم برای خودم گرفتم  تازگی ها مجبور شدم 

ولی هنوز تجربه ای نداشتم که کارخونه باربد و هم دست بگیرم 

مک ل قبلی تواین زمینه کم اداره اش کنم بخاطر همین از عوامبتون

ه افراد حرف کارخونه با دوگانگی روبه رو بش دباعث شده بو بگیرم
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اون ایده خودرا میخواست به اجرا بزاره  دامکهم و نمیخوندند و هر 

روز برای نشان دادن جواب آزمایشات باربد به مطب دکترش رفته 

قبل از این که جواب و برام بگه گفت: مثل همیشه نیستی بودم  

کتر توجریان تمام اتفاقای که برای من و مشکلی پیش اومده  د

باربد میافتاد بود جریان و براش تعریف کردم کمی فکر کرد و گفت: 

من میتونم تورو به یه نفر معرفی کنم ولی فوق العاده بداخالق و 

 – غه فکر میکنی بتونی باهاش کنار بیایماگنده د

بنظرتون میتونه به من کمک کنه لبخندی زد و گفت: شک نکن  

روبرگه شماره ای نوشت و گفت: بیا این شمارشه ولی فکر نمیکنم 

 –جوابت و بده باید خیلی سماجت کنی تا کارت و قبول کنه 

 –ببخشید آقای دکتر میشه بگید کار ایشون چیه 

نش جدا استاد دانشگاه س درضمن برادرکوچکترمه تازگی ها ازز

ر از سابق بشه ولی من مطمئنم شده بدخلق تشده همین باعث 

 –توازعهده ش برمیای 

میشه بگید توکدوم دانشگاه تدریس میکنه وقتی اسم انشگاه و 

شنیدم حسابی خوشحال شدم پس تو دانشگاهیه که من درس 
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فردای اون روز بعد از تموم شدن کالسهام سراغ برادر میخونم  

کالس داشت بیرون می اومد گوشه ای ایستادم رفتم تازه ازدکتر

پوشه رو تو دستم جابه جا کردم مشغول  صحبت با دانشجوها بود 

 – دو جلو رفتم تازه ازدانشجوها فاصله گرفته بو

ببخشید شما استاد معظمی هستید  نگاه گذرایی به من انداخت و 

م کردم و گفتم: به کمکتون سالاد دسرش و بعالمت مثبت تکان 

 –احتیاج دارم  ایستاد و به من چشم دوخت  "یداشد

 –انشجوهای من نیستی نه داز

 –نیستم خیر استاد 

پس برو سراغ یکی دیگه خواست بره روبه روش ایستادم و گفتم: 

خواهش میکنم استاد بدجور گرفتار شدم فقط شما میتونید کمکم 

 کنید ابرویی باال انداخت و گفت: من وقت کمک به کسی و ندارم

دوباره رفتم روبه روش ایستادم صداش و کمی باال برد و گفت: برو 

دختر جان وقت من و نگیر گفتم: فقط پنج دقیقه بگید این چیه 

 –ازش سردرنمیارم  "من اصال

 –چی هست 
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 "نمیدونم تازه ترجمه اش و تموم کردم اونم با هزار مصیبت لطفا 

ید اخمهاش و کشکمکم کنید  نگاهی به محتوای پوشه انداخت  و 

 –چندصفحه ای و ورق زد و گفت: این و ازکجا آوردی تو هم 

اری دمال همسرمه  ازباالی عینکش نگاهم کرد و گفت: پس 

 –توکارای شوهرت سرک میکشی 

 –این چه حرفیه استاد من دارم بهش کمک میکنم 

 –پوشه رو بطرفم گرفت و گفت: پس برو از خودش بپرس 

 –نمیتونه حرف بزنه دنبالش دویدم و گفتم: 

 – بنویسهبگو

پوزخندی زد و گفت: با جانباز ازدواج کردی استاد نمیتونه ببینه  

اخمی کردم و گفتم: همسر من تو یه تصادف  قدرت بینایی 

شنواییش و ازدست داد درضمن فلجم شده و نمیتونه حرکت کنه 

اده برادرتون دکتر معالجشه دست دهوشیاریشم تا حد زیای از 

واین ت تنها کسی که میتونه ن شمارو به من معرفی کرد و گفتشوای

کمکم کنه شما هستید همانجا ایستاد وگفت: اون وقت تو با  هزمین
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همچین آدمی داری زندگی میکنی گره ای به ابرو انداختم و گفتم:  

نباید زندگی کنم  سرتاپام و برانداز کرد و گفت:تو کم سن و سالی 

نی وقت و عمرت و برای همچین آدمی هدر میتونی دوباره ازدواج ک

 دنده پوشه رو از دستش کشیدم و گفتم: تصور میکردم شما استا

حق با شماست باید برم سراغ یکی باشید گویا اشتباه کردم  مدیریت

دیگه با ناراحتی از دانشگاه بیرون زدم  اون شب تا خود صبح 

تواینترنت دنبال مطالبی میگشتم که حداقل کمکم کنه بفهمم این 

برنامه ریزی مال چی هست صبح خسته و کوفته به شرکت رفتم 

که دکتر معظمی تماس گرفت و گفت  دساعت از دوازده گذشته بو

برسون مطب وقتی تماس گرفت سیاوش هم تواتاق  "و فورا خودت

من بود وقتی دید دستپاچه شدم خودش من و به مطب رسوند و 

با او به مطب رفته بودم دکتر  چندباری با من به اتاق دکتر اومد

وقتی من و تو اون وضع دید لبخندی زد و گفت: فکرش ومیکردم 

 –ترسیده باشی 

 –شکلی پیش اومده ؟چی شده دکتر برای باربد م
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گوشی تلفن و برداشت پریده نه دخترجان بگیر بشین رنگت حسابی  

همین که نشستم  شیش خواست لیوانی شربت قند بیارهو از من

 –چشمم به برادر دکتر افتاد 

سالم ببخشید متوجه شما نشدم   من و سیاوش و با دقت بررسی 

ریان دیروز و برادرم جکرد و با سرجواب سالممان را داد و گفت: 

برای من تعریف کرد منم بدون این که ازت اجازه بگیرم داستان 

ازم خواست تماس بگیرم بگم بیای  زندگیت و براش تعریف کردم 

 –این جا لیوانی که منشی آورده بود برداشتم  و تشکر کردم 

اشتن دتوچرا زن این آقا شدی بنظر نمیاد فقط بحث دوست 

درسطح خیلی باالیی هستند درمیون باشه گویا این آقا ازلحاظ مالی 

به چشمهاش خیره شدم و گفتم: منظورتون اینه که من بخاطر 

که باید خدمتتون عرض  دپولش زنش شدم  اگه منظورتون همین بو

این آقا رو انتخاب کردم دوقتی من کنم که خیر اشتباه متوجه شدی

و از مال دنیا  حتی یه  دو باال کشیده بو ارائیشدپدرناتنیش تمام 

بهش عالقمند شده بودم همین و بس سری  داشت من ریال هم ن

آدمی  تکان داد و گفت: باور نمیکنم تواین زمونه با این وضع اجتماع
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پیدا نمیشه که محض رضای خدا بخواد ازکسی نگه داری کنه و  

 –بهش برسه 

خدا کاری نکنه ولی بله حق باشماست ممکنه کسی برای رضای 

آدمی که عاشقه به رضای خدا و بنده خدا توجهی نمیکنه نگاهش 

می زندگی میکنم که شاید ازلحاظ دارم با آدمن سه ساله به دلشه 

مال دنیا بی نیاز باشه ولی ازسالمت جسم تهی یِ من با وجود این 

م هم دارم کار میکنم هم درس میخونم هزینه های درمانش و دآ

بدون این که تا حاال حتی یه تک تومنی ازمالش  یکنم پرداخت م

برداشته باشم میتونستم وقتی اموالش و پس گرفتم ببرمش خونه 

خودش هزینه هاش و از دارائی خودش پرداخت کنم ولی این کارو 

نکردم چون خدارو شکر به اندازه کافی درمیارم که نیازی به مال او 

اری فکر فرداهات و دتو پوزخندی زد و گفت: خب نداشته باشم 

میکنی این احتمال و دادی که بیافته بمیره و همه چیش بشه مال 

تو با عصبانیت گفتم: خدا نکنه انشاءاهلل صدوبیست سال عمر کنه 

دلیلی نداره که برای شما بخوام توضیح بدم ولی میگم فقط برای 

این که از اشتباه دربیاد من وقتی به عقد این آقا دراومدم این 

احتمال و دادم که حالش خوب شه و ازاین وضعیت بیرون بیاد به 
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همین دلیل کاری کردم اسم من تو شناسنامه این آقا وارد نشه تا  

خواستم باهاش زندگی کنم تصور نکنه که من بخاطر اموالش  "بعدا

این کارو کردم تا اگه یه روز این اتفاق افتاده تومنی از این اموال به 

هیچ چشم داشتی به این اموال نداشته و  مننام من نشه چون 

چند تا  ستی روچونه اش کشید وگفت: میشه بگی مهرتندارم  د

سکه است باید خیلی سنگین گرفته باشی لبخندی زدم و گفتم: 

و گفت: فقط یک سکه   دیک سکه متعجب خودش و کمی جلو کشی

سری تکان دادم و گفتم: بله یک سکه اگه اسرار عاقد نبود همونم  

نمیخواستم هرچند همون جا گفتم تو قواله درج کنه همونم 

نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:ببخشید دکتراگه با من بخشیدم 

کاری ندارید برگردم سرکارم همین جوری کارو رها کردم و اومدم 

تظر جواب نشدم و از جا بلند شدم بعد از خداحافظی از این جا من

اسمت تو  "مطب بیرون زدم سیاوش تو ماشین گفت: تو واقعا

 –شناسنامه باربد نیست 

 –نه مگه نمیدونستی 

مابقی راه  درسکوت گذشت  نه خیر تازه متوجه این حماقتت شدم 

فردای اون روز سرکالس نشسته بودم که یکی درزد و اسم من و 
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معظمی خواسته هرچه زودتر به اتاق ایشون بره  دداد و گفت: استا 

چکار کردی ان داد و گفت: تعجب به استادم نگاه کردم سری تکم

از بچه ها  "که احضارت کرده بیا برو من حوصله شر ندارم بعدا

 –جزوه درس امروز بگیر جلسه بعد امتهان دارید 

داشت با تلفن صحبت  چشم استاد با اجازتون  به اتاق معظمی رفتم

م دمیکرد با دست بهم اشاره کرد بنشینم پنج دقیقه ای منتظر مون

تا باالخره تماس و قطع کرد برگه ای رومیز قرارداد و گفت:آدرس 

بدون این که سئوالی  خونه ات و شماره تلفنت و برام یادداشت کن 

بپرسم چیزی که خواسته بود و براش نوشتم نگاهی به برگه انداخت 

همراهته از تو کیفم پوشه رو درآوردم و به دستش  وگفت: پوشه ات

 –اخت و گفت: تو کارخونه رو مدیریت میکنی ددادم نگاهی ان

از تجربه هیئت مدیره دارم استفاده  "ارم فعالدمن که تجربه ای ن

میکنم متاسفانه کارخونه هرج و مرجی شده دیدنی  نمیدونم باید 

 –چکار کنم سود شرکت به شکل قابل توجهی پائین اومده 

 –من تا جمعه این ومطالعه میکنم و نتیجه اش و بهت میگم 

 –ممنونم  "ازلطفتون واقعا
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 –االن با کی درس داشتید  

فهمید -بله  -اد حسینی بهم زل زد و گفت: همون خانم چادریهاست

 –من باهات کار دارم 

بله استاد گفت زود برم که حوصله شر نداره سری تکان داد وگفت: 

دوروز کامل میتونی بری  بدون هیچ حرفی ازاتاقش بیرون رفتم 

م بررسیش وقتم و گذاشتم رو همون پرونده ازهرراهی که میشناخت

ایی دستگیرم شد جمعه صبح که موارد و االخره یه چیزکردم تا ب

م و ازپای سیستم بلند شدم یه مسیج برام اومد دیاداشت کر

همانطور که بطرف آشپزخونه میرفتم گوشیم و چک کردم ازطرف 

دکترمعظمی بود زده بود ساعت دوازده با برادرش میاد خونه من 

دم پدرو مادرمم ای وای چرا دیر خبرم کرده حاال باید چکار میکر

تنها کسی که به ذهنم رسید سیاوش که نبودند تنها چکار کنم  

 –بود چند تا زنگ خورد تا صدای خواب آلودش تو گوشی پیچید 

 –بله 

 –بیدارت کردم 

 –ای یه همچین چیزایی حالت چطوره 
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 –زنگ میزنم  "خوبم ..ببخشید برو استراحت کن بعدا 

 –الو ریحانه چیزی شده 

 –نه همینطوری زنگ زدم خداحافظ 

 –الو قطع نکنی  بگو ببینم چی شده 

....الو ریحانه به چیزی خب ادامه بده  -راستش مهمون دارم ....

 –سیاوش مهمونام مردن کسی پیشم نیست  -داریاحتیاج 

 –کی میخوان بیان ؟

 –دوازده 

نگران نباش خودم و زودتر میرسونم خوشحال شدم و گفتم:ازت 

زحمتی نیست  -دن توِ زحمت من همیشه گر م سیاوشممنون

 –چیزی الزم نداری 

م و ل صبحانه باربد و دادم حمامش کردنه ممنون خداحافظ او

م وقتی اون دورو برکشیددستی به  دلباس مرتبی تنش کردم بع

ناهارهم میمونم یه غذایی هم گذاشتم و به اتاق  "ساعت میان حتما
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دراومد یازده که زنگ خونه به صدا رفتم تازه لباس پوشیده بودم  

 –دیر که نیومدم -گذشته بود

چی گذاشتی اینقدر بوهای خوشمزه  -سالم نه به موقع اومدی 

بیرون آوردم سیاوش میاد یراست به آشپزخونه رفت باربد و ازاتاق 

انداخت و گفت:  دازهمونجا نگاهی به بارب  دداشته بوبرگ کاهویی بر

م ددمپائی های باربد و پاش کروقته باربد و ندیدم  دریحانه من چن

م و دخیلی فرق کرده نگاهش کر-وماهی میشه چطوردو گفتم: 

گفتم: یعنی چی که فرق کرده  اومد روبه روی باربد نشست و گفت: 

معلومه خیلی خوب بهش میرسی ازاون شکل و شمایل دراومده 

 –دوختم لبخندی زدم و به باربد چشم 

یکنی ازروزمین بلند شدم و گفتم: کارخاصی نمیکنم داری چکار م

به آشپزخونه رفتم و براش چای و شیرینی آوردم و کنار باربد 

 –نشستم جرعه ای ازچایش و خورد و گفت: مهمونات کیا هستند 

 –کترمعظمی و برادرش د

اخت و گفت: همونی که حسابی  گذاشته بودت دگره ای به ابرو ان

 –مثبت تکان دادم  تو منگنه سرم و بعالمت
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دکتر برای چی داره میاد؟ شانه ای باال انداختم و گفتم:نمیدونم  

شیرینی تو از  کمی یان این جادرش موازه با براد صبح مسیج زد

 –اری هم چای بهش دادم دگذاشتم و مق دهن باربد

؟ به سیاوش نگاه کردم و گفتم: خیلی وقت دیگه براش بد نباشه

نشست  شانهدست به   چی میتونه بخوره پرهیز غذایی نداره همه

و گفت:برعکس این که حسابی آب زیر پوستش رفته خودت خیلی 

تو حتی تو همش به این میرسی و ازخودت غافل شدی الغر شدی 

وقتشه روشت و تغییر بدی  یه استراحت درست وحسابی نداری 

ت بیافتی اون وقت کی میخواد تورو دمیترسم این سرپاشه و خو

ه لبخندی زدم و گفتم: من چیزیم نمیشه توهم نمیخواد جمع کن

ی کتره به کجا رسیدی اخمدنگران من باشی بگو ببینم با این خانم 

بابا به همه چی گیر میده خندیدم و گفتم:  کچلم کردهکرد و گفت:

 –برای چی مگه چکار میکنی 

هیچی بابا تکون میخورم میگه این کارو نکن این جا برو اون جا نرو 

حوصله اش وندارم خسته ام  "الاین کارو بکن اون کارو نکن اص

 –ه دکر
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 –هنوز هیچی نشده ازش خسته شدی  

خیلی سمجه ریحانه فقط دلش میخواد بشینم بست کنارش و تکون 

نخورم نمیزاره به هیچ کاری برسم از همه چی افتادم تمام کارام 

ارم عصبی د روهم تلمبار شده برنامه هام و بهم ریخته دیگه کم کم

 –میشم میترسم بزنم یه بالیی سرش بیارم 

اشتیم خندید و داشتی خبر ندست بزنم دبه به چشم بابات روشن 

م گردن داشتم که همون موقع میزدست بزن دگفت:ای بابا من اگه 

اختم پائین فنجونش و رومیز دسرم و انزنه رو میشکستم  اون

 –گذاشت و گفت: هنوزم مزاحمت میشه 

 –خیلی سبز میشه  "زنگ میزنه سرراهمم جدیدا "راآره اکث

 –غلط کرده میدونم چه بالیی سرش بیارم اون مرتیکه چی 

وبارم خطم و ده روز نیست که زنگ نزنه اون که دیگه کالفه ام کرد

ونم شماره ام و ازکجا گیر میاره با بلند شدن دعوض کردم نمی

 –صدای زنگ حرفم و نیمه گذاشتم 
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سیاوش گفت:من باز میکنم  فنجونها رو به آشپزخونه بردم و خودم  

دکتر به همراه زنش و برادرش و استاد حسینی و جلوی دررسوندم 

اومده بود تعجب کردم ولی به روی خودم نیاوردم و دعوتشون کردم 

اخل دکتر با دیدن باربد لبخندی ازرضایت زد و گفت: میبینم دبه 

 –یلی فرق کرده ده خبی نتیجه نبو تالشت

اشتم فنجون ها رو پراز چای د بله خداروشکر بفرمائید بنشینید

 –میکردم که سیاوش و پشت سرم دیدم 

 –اینا زناشونن 

انشگاهمونه دای دزن معظمی و میشناسم ولی اون یکی از استا

م اخمی دونستم زن همراهشونه وگرنه مزاحم تو نمیشدنمی "الاص

پذیرایی کرد و بعد مبل کناری  خودش کرد و سینی و ازم گرفت

من نشست نگاه هردو زن رو صورت باربد بود زن دکتر گفت: من 

بنظرم با اون موقع  یک مرتبه اونم چند سال پیش ایشون و دیدم

خیلی فرق کرده برام جای تعجبه چطوری تونستی ازش مراقبت 

ی اونم اینقدر خوب شوهرش گفت:بهت که گفتم این خانم جوان کن

ثناهاس تواین روز روز برای سالمش اینقدر دوندگی نمیکنن استجز 
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خوب داروهای جدیدش و تهیه که این خانم برای ایشون میکنه  

 –کردی 

 –بله 

گذشته خوبه فقط سرساعت بهش بزن تاریخش و چک کردی  اگه 

خطرناکه قلبش و ازکار میندازه این دارو رو باید تا یک سال باشه 

ادامه بده قطع نشه که ممکنه اثر نداشته باشه حاال چندتا گیر 

 –آوردی 

 –پانزده تا 

سری تکان داد و گفت:پس سه ماه و جواب میده بردیش آزمایش 
– 

 –بله دوشنبه جوابش آماده میشه 

تا چه حد روش تاثیر  تواون آزمایش مشخص میشه که این داروها

چون برادرم  یم این جا دداشته خب بریم سراصل مطلب ما امروز اوم

اده خواست خارج از فضای دگفت کاری که بهش سپردی و انجام 

دانشگاه راجع بهش حرف بزنید این شد که این جا مزاحمت شدیم 
– 
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 دخوب استا داین چه حرفیه دکتر خیلی خوشحالم کردی 

تو چند وقته تواون کارخونه مشغول به کار شدی  -متمدرخد

 –سیاوش متعجب نگاهم کرد 

 – دوسه ماهی میشه

 –به چیز مشکوکی برنخوردی 

سری تکان داد و گفت:فکرش و میکردم خب این راستش چرا 

کیا ازش  "پرونده ای که به من دادی کی ترجمه اش کرده اصال

 –؟باخبرن 

 –جز همین جمع کسی خبر نداره 

 –خودم ترجمه اش کردم -ن کسی که ترجمه کرده چی؟ او پس

 –ه د زبانت خیلی خوب باشپس بای

چون نه متاسفانه همون سی سصد صفحه  یک سال زمان برد 

ونستم درچه زمینه ای هست اطمینان نکردم بدم بیرون دنمی

 –ترجمه کنند این شد که خودم دست به کار شدم 
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خب بپردازیم به اق میگم کارت خیلی عالی بوده این و بی اغر 

حسینی  دموضوع اصلی من حاضرم کمکت کنم هم من هم استا

حسینی ایشون و که میشناسی  لبخندی زدم و گفتم: بله میشناسم 

من این برنامه رو  گفت: یکی از دانشجوهای بی حاشیه دانشگاه

م یکم گیج میشی دمطالعه کردم البته اگه بخوام برات توضیح ب

یه توضیحاتی راجع  دکم کم پیش بریم قبلش بای دبخاطر همین بای

به این نوع برنامه ریزی برات بگم  اگه ممکنه چند تا برگه برام بیار 

اشتهام براش بردم و گفتم: دبه اتاق رفتم و چندتا برگه به همراه یا

دازید  این که چیزی بگید یه نگاهی به این مطالب بن زقبل ا "لطفا

گرفت و گفت: چی هست  با چشمان گرد معظمی برگه ها رو  استاد

وخت و گفت: دبه من چشم  دشده مطالب و بررسی کرد و بع

 –نمیخوای بگی که این کار خودته هان 

 –خیلی اشتباه رفتم درسته 

 –بگو کار کیه 

 –خودم 
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تو چه جوری تونستی این برنامه رو بخونی توکه تو این زمینه   

 –اری دتجربه ای ن

فقط متوجه نمیشم ارم روش کار میکنم دارم چند شبه دنه استاد ن

 –چرا اینقدر محکم کاری کردن 

این یکی از برنامه هایی که اگه به نتیجه برسه کوالک میکنه توایران 

فقط چند نفر هستند که میتونن همچین برنامه ریزی کنند تو 

 –میدونی این کار کیه 

 –با دست به باربد اشاره کردم و گفتم: ایشون 

ابرویی باال انداخت  فوق تخصص دندان پزشکی-تحصیالتش چیه؟ 

و گفت: من و دست انداختی دختر این با این تحصیالت و این رشته 

 –کارخودش نیست  "تونسته همچین برنامه ای بنویسه نه مطمئنا

چرا کار خودشه استاد من تمام دست نوشته هاش و دارم چیزایی 

بارها این و راه و رفته تا تونسته به  که نشون دهنده اینه که بارها و

نه تنها این برنامه خیلی چیزای دیگه هم هست این موضوع برسه 

که هنوز وقت نکردم ترجمه اشون کنم حسینی گفت: این که کی 
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این و نوشته مهم نیست مهم اونیه که میخواد این برنامه رو اجرا  

 –م م این کارو میکنم مقدماتش و هم آماده کرددخو-کنه  

ولی ممکن با شکست روبه روشی  اونوقت ضرر خیلی بزرگی به 

ونم ولی اگه طبق این برنامه پیش برم دبله می-کارخونه میخوره

هیچ مشکلی پیش نمیاد میمونه هیئت مدیره که یکم راضی 

کردنشون دشواره هنوز با من کنار نیومدن چه برسه نرسیده 

 –نامه ای و رو کنم همچین بر

 –جانشین این آقایی میتونی  "رو کنی که رسما توباید مدرکی

 – وهفته زمان میبرهداقدام کردم وکیلش گفت 

ایراد نداره تااون موقع به مابقی کارها میرسی موجودی کارخونه رو 

 –چک کردی 

اده شده دموجودی سود کارخونه تو این چند سال ضرر و زیانهای 

سود ناخالص و خالص همه رو برآورد کردم سری تکان داد وگفت: 

خوبه فکر نمیکردم تا این حد زرنگ باشی پس بیشتر راه و رفتی 

 –دیگه برای چی ازما کمک خواستی 
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 –من خودم نمیتونم مستقیم این کارو بکنم  

هم این که -چشماش و کمی تنگ کرد و گفت: چرا نمیتونی ؟

چی میترسی تو  "بعدا-....... "رم هم  نمیخوام بعداتجربه اش و ندا

 –دردسر بیافتی 

نه موضوع این نیست استاد نمیخوام بعد که خودش کارخونه رو 

دست گرفت راجع من فکر دیگه ای بکنه  دکتر گفت: تو هنوزم به 

این مسائل فکر میکنی دخترجان باید ازخداش باشه  کارایی که تو 

رحقش نکردن چرا بااین مسائل خودت براش کردی مادرو پدرش د

فکر میکنم اگه یکی  دیگه مدیریت و به عهده بگیره  -و آزار میدی

بهتر باشه خیال منم راحت میشه ولی طبق گفته وکیلش تمام 

م و این اجتناب ناپذیره دم باید انجام بدکارهای حقوقیش و خو

رخواست کنم این کارو بعهده دبخاطر همین میخواستم ازشما 

حداقل تا زمانی که این برنامه عملی بشه استاد معظمی گیرید ب

گفت:من که وقتش و ندارم  ولی فکر کنم این خانم بتونند خانم 

حسینی پشت چشمی برای او نازک کرد و گفت: من میتونم وقتشم 

دوروز تو هفته دانشگاهم ولی مابقی روزها بیکارم خودت چی دارم 

 –چه روزهایی کالس داری 
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یگه میرم شرکت من وقت دارم و سه روز دسه روز تو هفته کالس  

ه سری یاز دانشگاه  دبع "ارم اکثرادی برای رسیگی به اون جا ندزیا

 –میزنم  به اون جا

 –تو سرکارم میری 

 –بله 

اری میکنی کی دتو درس که میخونی کارکه میکنی ازاین آقا نگه

م دو گفتم: خووقت میکنی به کارهای خودت برسی لبخندی زدم 

میشه درسته به باربد بیشتر وقتت صرف این آقا  -که کاری ندارم

نگاه کردم خواستم چیزی بگم که  دیدن باربد تو اون وضعیت 

از جا بلند شدم و بطرف باربد رفتم سرش و  "پشیمونم کرد فورا

 –ناله خفیفی میکرد  د وبین دستانش گرفته بو

ه زور دستاش و گرفتم و پائین چی شده باربد .....دستت و بردار ب

آوردم رنگ به صورت نداشت دکتر گفت: همیشه اینجوری میشه 
– 

ستاش و مدام رو پیشونی و زیر دکتر این اولین مرتبه است  دنه 

او را به اتاق بردم و رو تخت خوابوندم دکتر د چشماش میکشی
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اخت  دهان او را باز کرد و دندانهاش و چک کرد دنگاهی به او ان 

: فکر کنم سینوزیت داره جلوی گفت د مابقی قسمتهای صورت وعب

 –باد کولرم نشسته بدتر شده  ازمسکنهای قبلیش داری 

 –بله دکتر 

 –برو بیار 

مسکنش و آماده کردم  دکتر خودش میخواست این کارو  "فورا

حوله  صورتش و باانجام بده ولی مانعش شدم و تزریق و انجام دادم 

نرمی گرم کردم چیزی طول نکشید آروم گرفت و به خواب رفت 

دکتر برگه ای به دستم داد و گفت: فردا همگی از اتاق بیرون رفتیم 

ببرش این آزمایشها رو انجام بده از این به بعد هم یه کاله نخی نرم 

حاال ترسیدی رنگت اینقدر  بزار سرش جلوی باد کولر هم نباشه

 –مشکلی داری تم ده یا خودپری

نشست و گفت: باید  شانهنه دکتر مشکلی ندارم برادرش دست به 

وختم ادامه داد تا چند دقیقه پیش دیه اعترافی بکنم بهش چشم 

این حالی که من از ولی  م که تو دلبسته این آدم باشیفکر نمیکرد

به یه آدم عاشق دست میده سیاوش گفت: اگه عاشق تو دیدم فقط 
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نبود که پشت پا به بخت خودش نمیزد و خواستگارهای رنگ و  

اشت که کارش به این جا دوارنگ و جواب نمیکرد دوسش 

خودش و وقتش و زندگیش و وقف این آدم کرده بدون این کشید

 –که فکر کنه با این کار چه بالیی ممکنه سرخودش بیاره 

 سیاوش خواهش میکنم تمومش کن  از جا بلند شدم و گفتم:

 دو بعببخشید االن برمیگردم به اتاق رفتم و دریچه کولر و بستم 

م و همه رو برای صرف ناهار سرمیز دعوت کردم دمیز غذا رو چی

ولی برای این که ناراحت نشن خودم و سرگرم  میلی به غذا نداشتم

خوردن نشون دادم وسطای غذا بود که صدای افتادن چیزی به 

ساعت مچیم که روکنارتختی بود فتم گوشم رسید با عجله به اتاق ر

افتاده بود زمین کنار باربد نشستم و دستش و گرفتم چشماش و 

 –باز کرد 

 –صورتم رقصاند  و رو چشماهام ثابت ماند چشماش و رو ؟بهتری

بلند شو غذات و بخور باید داروهاتم بخوری گذاشتمش رو ویلچر و 

و گفت: حالش از اتاق بردمش بیرون  دکتر نگاهی بهش انداخت 

کتر به دو گفتم: بهتره  جای همیشگی  چطوره گذاشتمش
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ن دآشپزخونه رفتم و غذاش و بردم سرمیز تا  وقتی من مشغول دا 

اری دوغ داستاد مقوتارو برانداز میکردند دغذا به باربد بودم همه ما

گفتنش خوب نیست ولی یکم حسودیم برای خودش ریخت و گفت: 

شد به او نگاه کردم دکتر خندید و گفت: منم همین حس و اون 

خیلی لذت بخشه یکی تا این اندازه به آدم عالقه  اوایل داشتم 

بابت غذا ممنون فوق این حس مرده رو زنده میکنه  اشته باشه د

 هندور دالعاده بود فکر نمیکردم همچین دست پختی داشته باشی 

باربد و تمیز کردم و گفتم: نوش جان  اونا دوساعتی نشستند و 

ق ولی باربد و بخاطرداروهاش به اتاراجع به برنامه صحبت کردن 

بعد از رفتن اونا سیاوش دستش  برده بودم بالفاصله هم خوابیده بود

و بطرفم د راز کردو گفت:بده اون و ببینم یاداشت دکتر و به او دادم 

گفت: این و برای کی میخوای  چون نمیخواستم  نگاهی انداخت و

 –موضوع و بفهمه گفتم: برای باربد 

رت بازگو دق "لزومی نداره ازاین نظر چکاب شه چون االن اصال

 –کردن مسائل و نداره 

میدونم ولی دکتر گفت براش الزمه نشست و گفت: دروغ اونم به 

من , من که خودم شنیدم دکتر گفت باربد نیاز به این نداره راستش 
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و بگو ریحانه این آدرس و برای کی میخوای نکنه پدر یا مادرت   

م گرفتم  دمشکلی پیدا کردند سرم و انداختم پائین و گفتم:برای خو

و گفت: به من نگاه کن ببینم بهش خیره  مبل کناریم نشست داوم

 –شدم 

آره دوسالی میشه که فراموشی گرفتم اول زیاد -برای خودت ؟ 

دستی جدی نگرفتم ولی هرچی داره میگذره انگار دارم بدتر میشم 

ام دتر اقدتو موهاش کشید و گفت: چرا حرفی به من نزدی چرا زو

 –وسال ازروش بگذره دنکردی چرا گذاشتی 

 اور نمیکردم به این جا برسه اول هرچی هرجا میزاشتمخودم ب

فراموش میکردم بعد کم کم بدتر شدم بطور مداوم باید دنبال 

 –وسائلم بگردم هیچی و سرجاش نمیتونم پیدا کنم 

آره خوب یادمه -؟اولین بار کی این اتفاق برات افتاد د ت میادیا

با ساغر اومدید توهم باید یادت بیاد  دوسال پیش یادته سال تحویل 

این جا من تصور میکردم باربد و آوردم تو پذیرایی درحالی که 

 دجلوی دراتاق رو به دیوار رهاش کرده بودم ازهمون جا شروع ش

وز رشده هر "اول دیر به دیر این اتفاق می افتاد ولی االن تقریبا
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جایی برسم که دیگه اسم خودمم یادم نیادسرش و میترسم به یه  

ت و دگرفت و گفت: خیلی سهل انگاری ریحانه خوستاش دبین 

مت به اون پسره  فردا دتمام وقتت وگذاشتی برای خفراموش کردی 

 –کتر دنبالت بریم دوقت میام  لصبح او

م میرم با ناراحتی نگام کرد و گفت: وقتی دبه تو زحمت نمیدم خو

 –میگم صبح آماده باش بگو چشم 

نیست بعدشم این  تومطب کهمتخصص صبح اول وقت سیاوش 

 ا زنگ میزنم وقت میگیرمدوروز تو هفته فقط میره مطب فردکتر د
– 

برگه رو گذاشت تو جیب پیراهنش و بلند شد و گفت: الزم نکرده 

تو اگه وقت بگیر بودی تاحاال هزار باره گرفته بودی خودم برات 

 –با من کاری نداری  وقت میگیرم

عروسیت جبران میکنم  نگاه حسابی به زحمت افتادی انشاءاهلل تو 

ون زدن حرفی دغم زده اش و بهم دوخت  سرم و انداختم پائین  ب

م و به سیاوش فکر کردم دادچند لحظه به درتکیه  در رفتبطرف 

هم نداره ولی انگار هنوزم بتصور میکردم دیگه هیچ حسی 
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 ادم و به اتاق رفتم و پائین تخت باربد نشستمد نسری تکا........... 

وختم عالقه ام نسبت به دم زیر چونه ام و بهش چشم ددستم و ز

درحالی که همه میگفتندچند وقت که  دقبل خیلی بیشتر شده بو

م  دبا سنگینی نگاهی به خود اوم بگذره متوجه میشی اشتباه کردی

 دونستم نمیبینه ولی وقتی نگاهشاین که میبااشت نگاهم میکردد

 شکوفهشدم دستش و گرفتم و و رو صورتم میدیدم غرق لذت می

ای رو اون زدم و گفتم:خداروشکر که بهتر شدی  چیزی نمونده بود 

پیش یه متخصص میبرمت  دسکته کنم فردا اول میریم آزمایش بع

دندونهات و ببینه میترسم یه وقت این دردها بخاطر دندونات باشه 

مش دندون دمش آزمایش وبعد برد.همون کارم کردم صبح اول بر

سالمه و هیچ مشکلی  نهاشوددنکتر بعد از معاینه گفت:  دپزشکی 

خودش دهنش خیلی تمیزه ند اره و این خیلی جای تعجب داره 

 –مگه میتونه مسواک بزنه 

نه آقای دکتر من براش میزنم هم مسواک هم نخ دندون از 

با دهانشویه هم گاهی اوقات استفاده میکنم سری تکان داد و گفت:

ری که کردید میتونم بگم نگران هیچی نباشید درد ایشون از کا

دندونهاش نیست بهتره یه متخصص گوش و حلق ببریدش ممکنه 
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تانه گوشش عفونت داشته باشه به توصیه اش عمل کردم خوشبخ 

انشگاه دم به داون و گذاشتم خونه و خو اشم موردی نداشتگوش

که  دوم شده بوم تازه کالسام تمدالس مونده بودوتا کرفتم از

سروکله استاد معظمی و حسینی پیدا شد هرسه با هم به کارخونه 

هم قول دادن که و ببررسی کردند فر همه چیز و رفتیم اون دون

برعکس تصورم هیئت مدیره خیلی زود  با موفقیت انجام شهبرنامه 

با من کنار اومدند ظرف یک سال برنامه عملی شد و کارخونه به 

سود قابل توجهی دست یافت طی سه سال گذشته خورده بود ظرف 

همون مدت جبران شد دست مزد هردو استاد و از سرمایه خودم 

پرداخت میکردم و همچنان کاری به کار درآمد کارخونه نداشتم 

اون مدت اینقدر مهارت کسب کرده بودم که استادا متحیر  طی

 خاله م  پدرو مادرمم به خونه  شده بودند اون شب تولد باربد بود

رفته بودند سر راه کیکی گرفتم و به خونه رفتم  چند وقتی میشد 

که از چیزی  درفتار علی خیلی تغییر کرده بود مثل آدمایی بو

ن دست و پاش و گم کرد به روی وحشت دارن اون روزم با دیدن م

خودم نیاوردم بعد از رفتن او لباسم و عوض کردم  باربد خواب بود 

بیرون و درست کردم و همه چیز و هم آماده کردم و منتظر شدم 
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تو عکسهای قدیمیش دیده بودم یه زنجیر و دستبند بیدار شه  

بلی شنیدم که محمودی از پرستار قکلفت تو گردن و دستشه ولی 

دم وقتی بیدار شد لباسش رش آورده لنگه همون و براش گرفته بود

کبریت بیارم به  دو عوض کردم و بردمش بیرون  یادم رفته بو

افتاد  دآشپزخونه رفتم یه لحظه از آینه روبه رو چشمم به بارب

ونست فکر نمیکرد دنگاهش رو میز بودجوری نگاه میکرد هرکی نمی

کیک و مقابلش گرفتم چند دم وروشن کرنابینا باشه شمع ها رو 

از فوت کردن شمعها  دبع وقتی میشد فوت کردن و یاد گرفته بود

م و خودم کمکش کردم کیک و ببره مقداری دچاقو رو به دستش دا

دستبند و زنجیر گردنش و براش  دبعدهنش گذاشتم از کیک و تو 

مقدار  شامم به یکی از مجلل ترین رستورانها بردمش اختم دان

حسابی  دغذایی که تو هروعده میخورد برابر با غذای یه ورزشکار بو

ابروهاش و   ده بودبدنش پر شده بود و از اون حالت افتادگی دراوم

کالهش و به هیچ عنوان ازسرش برنمیداشت براش مداد میکشیدم 

یه کاله مشکی نخی که به سفارش دکتر تهیه کرده بودم همانطور 

شده ای صورتش و هم از نظر میگذراندم که بهش غذا میدادم زوای

م به قدری دهمون عکسی که ازتو آلبومش برداشته بود مثل بو
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اشت که از نگاه کردن بهش سیر نمیشم گاهی  به دچهره قشنگی  

ون این که دم ساعتهاست بهش زل زدم بدخود می اومدم میدی

نگاهش میکردم   هابم شه "متوجه گذشت زمان شده باشم اکثرا

روم نمیشد  دار بودوقتی بی دی چهره اش تغییر کرده بواز وقت

م میکردن و میگفتن تو از یه کور درو پدرم مسخره نگاهش کنم ما

ولی دست خودم نبود نگاهش  ت میکشیلهم رو میگیری هم خجا

به قدری نافذ بود که تاب و توان و ازم میگرفت این خجالت کشیدن 

ومدم اورا به خودم می ادفعه از اونجایی سرچشمه میگرفت که هر

اون شب بعد از برگشتن از رستوران م دمحو تماشای خودم میدی

خوابش برد چون برقها رفته بود جرأت نکردم برم تو  "باربد فورا

اون یکی اتاق لباسم و عوض کنم از قبل شمع تو اتاق گذاشته بودم 

صبح وقتی همانجا لباسم و عوض کردم و پائین تخت خوابیدم 

باسش شدم جلوی م متوجه لم دست و صورت باربد و بشورمیخواست

شلوارش خیس بود تعجب کردم چون بی اختیاری ادراری نداشت 

لباسش و عوض کردم شوکه شدم  اون روز به جای شرکت به مطب 

دکتر رفتم و موضوع و باهاش درمیون گذاشتم  او آزمایشی نوشت 

ش عمل کردم با و گفت : بهتره همین امروز انجام بده به گفته ا
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بعد از باربد و آماده کنه  "علی تماس گرفتم و ازش خواستم فورا 

دادن آزمایش چون جلسه داشتم نتونستم اون و به خونه ببرم به 

اوش متعجب ناچار با او به شرکت رفتم همه تو اتاق منتظر بودند سی

 –ردیش این جا ت آودگفت:برای چی با خو

گفتی خودت و از آزمایشگاه میام  یواش سیاوش چرا داد میزنی

برسون دیگه نتونستم برم خونه حاال ایرادی داره باربدم باشه  سری 

شد و  دتکان داد و با عصبانیت سرجاش نشست  پدرسیاوش بلن

د گذاشت وگفت: میبینم که حسابی جلو دستی رو شونه بارب داوم

 حال شده  خوب کردی آوردش این جا دلم براش تنگ شده بودسر

 –بهتره بشینی ده دقیقه ای میشه همه منتظر شمابودن 

شرمنده ام کارم طول کشید  میتونیم شروع کنیم  جلسه  "واقعا

دوساعتی طول کشید زمانی که من درحال توضیح راجع به 

وقتی  دمحصوالت جدید شرکت بودم بقیه حواسشون پی باربد بو

پسرش یکی از سرمایه دارهایی که من و برای  دجلسه تموم ش

با ایشون نسبتی دارید  خواستگاری کرده بود گفت: خانم پناهی 

حیف این -سیاوش به جای من گفت: از آشناهاشون هستند چطور؟

 –سرو صورت مادر زادی فلج هستن 
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 –طوری شدن تصادف اینخیر تو  

 متاسفم حیف این جوون به این برازندگی که مجبوره باقی "واقعا

باشید باربد و به اتاق خودم بردم  عمرش و روویلچر بشینه موفق

سیاوش بالفاصله وارد اتاق شد و درو بست و گفت: خوب گوش کن 

ا بزاری کسی تو شرکت بفهمه این شوهرته  دببین چی میگم مبا

سئوال -بدون این که نگاهش کنم  گفتم: چرا مشکلش کجاست؟ 

نکن همین که گفتم دیگه هم بهتره بری خونه جلوی چشم نباشه 

متوجه منظور تو نمیشم  "ه بطرفش چرخیدم و گفتم: من اصالبهتر

 –اره که اینقدر روش تاکید میکنی دچه دلیلی 

خودت میفهمی من دارم میرم شب پرواز دارم این ده دوازده  "بعدا

روزی که نیستم اگه کاری داشتی با پدرم تماس بگیر پدرو مادرت 

 –کی میخوان برن 

 –آخر هفته 

یشی این پسره که دیگه برات اینطوری حسابی تنها مخیلی بد شد 

نکرد نشستم و گفتم: اون روز که اونطوری گرفتی  دت ایجامزاحم



 
 

530 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

آفتابی  "تهدید کرد که سرت تالفی میکنم ولی فعالدش زدیش بع 

 –ه تماسی هم نگرفته دنش

وردم حاال حاال بایدتو جا ت راحت  با اون بالیی که من سرش آلخیا

 –ا من نداری بخوابه کاری ب

 –نه مراقب خودت باش 

با  دتوهم همینطور خداحافظ. چند دقیقه ای اونجا کار داشتم بع

زمایش و گرفتم و به مطب جواب آ دباربد به خونه رفتیم سه روز بع

هیچ وقت تصورش و  باورم نمیشد "های دکتر اصالرفتم حرف

ا نمیکردم یه روز همچین چیزی بشنوم درمونده به خونه رفتم ت

اشکام جاری شد علی متعجب گفت: اتفاقی  دافتا دچشمم به بارب

افتاده بازم این پسره مزاحمتون شده سری به عالمت نه تکان دادم  

نستم خودم و نگه دارم با صدای سرم و رو میز گذاشتم دیگه نتو

علی که دست پاچه  شده بود لیوانی آب برام  دم زیر گریهبلند ز

خبر کرد مادرمم نتونست قفل زبونم و بازکنه مادرم و  "آورد و فورا

الت او دم ولی به سئواکمی آروم ش دآخر شب که پدرم از راه رسی

دوازده بود که باربد خوابش برد همچنان رو زمین هم جواب ندادم 
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نشسته بودم و سرم و روزانوهام قرار دادم با ضربه ای که به درخورد  

ست  سرم و به شونه اش کردم مادرم اومد کنارم نش دسرم و بلن

تکیه دادم این بار بدون این که سئوالی کنه خودم  شروع به صحبت 

کردم  امروز رفته بودم پیش دکتر باربد جواب آزمایشش و برده 

هورمونهاش شروع به ترشح کرده این یعنی بهبودی بودم گفت 

لی خوبه پس چرا یکامل  دستی برسرم کشید و گفت: این که خ

 –فتم چی شده که عزا گرفتی گریه میکنی گ

آخه همین نیست ماه پیش یه آزمایش از مایع نخاع گرفته بودند  

فلج نیست ممکنه تو یه شوک ناگهانی قدرت  دبهم اطمینان داد بارب

راه رفتنش و به دست بیاره مادرم خندید و گفت: خوب این که 

م حتی فکرش ونمیکردم یه روزی این حالخوش "خیلی عالیه واقعا

تو داری نتیجه زحمتهایی که براش کشیدی و میبینی بشنوم  و

ش کردم و گفتم: خیلی میترسم مامان  حصاردیگه چرا ناراحتی 

 –موهام و نوازشی کرد و گفت: چی تو رو ترسونده 

از پنج سال آرزو کردم ای کاش هیچ وقت باربد خوب  دامروز بع

ت و دخوازخود دور کرد و گفت:چی میگی ریحانه تو  شه من ون

کشتی تا حالش خوب شه حاال میگی دعا کردی کاش هیچ وقت 
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سرم و بین دستام گرفتم و گفتم:   ؟این یعنی چی دخوب نمیش 

اون من و نمیشناسه مامان تمام این مدت فکر میکرده زنش کنارشه 

ون باربد میمیرم مامان داگه خوب شه و بزاره بره چکار کنم من ب

اش  شانهثانیه هم  بدون باربد دووم نمیارم  سرم و به  یه من

چسبوند و گفت: آروم باش دخترم  ولی من نمیتونستم آروم باشم  

 –نمیتونستم ,گریه هام شدت بیشتری به خود گرفت 

ببین ریحانه هنوز که چیزی مشخص نیست بعدشم ازاالن نمیخواد 

و بفهمه  فکر اون موقع رو بکنی وقتی حالش خوب شه و جریان

سال براش زحمت  دمطمئن باش ترکت نمیکنه آدمه میفهمه تو چن

که کسی رغبت نمیکرد بهش نگاه  دکشیدی یه جسم بی جونی بو

کردی بهش رسیدی ازخودت زدی به اون ترو خشکش کنه ولی تو 

آینده ات و جوونیت و همه رو به خاطر اون ندید گرفتی چسبوندی 

کنه  بگیر بخواب دخترم دیگه هم نگران نباش اون تو رو ترک نمی

تو روحیه ات حسابی خسته است و نیاز به یه  از این فکر ها نکن

االن نمیخواست بره ازش اری کاش سیاوش دتغییر آب و هوا 

میخواستم تو رو یه جایی میبرد تا حال و هوات عوض شه از یه 

درستم که تازه تموم  دطرف کار زیاد از یه طرف رسیدگی به بارب
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ه اینا همه کالفه ات کرده بخاطر همین افکار منفی به ذهنت دش 

کنار  ار شی حالت بهترهدهجوم آورده بخواب دخترم فردا که بی

تخت باربد نشستم و به او خیره شدم  چیزی که باعث عذابم شده 

اون  دونی باربدکه روم نشد به مادرم بگم می دچیز دیگه ای بو دبو

 "م چون قبالدبردم خوشحال بو روز وقتی تو رو به آزمایشگاه

دکترت گفته بود ترشح هورمونهای مردونه میتونه عالمت بهبودی 

داغونم  همینم شد ولی یه چیزی گفت که حسابی و سالمتت باشه  

من طی این پنج سال با این که میدونستم تو تصور میکنی کرد 

م زنت کنارته و من و با اون اشتباه گرفتی ولی همین که تورو دلگر

م و این موضوع اذیتم نمیکرد ولی دکتر گفت دمیدیدم خوشحال بو

خاطره ای افتاده باشی همین تحریکت کرده باشه و  دممکنه تو یا

اغونم کرد برای اولین بار طی این چند سال از این که تو هنوز داین 

پیدا کردم فکر این که تو توی خواب  حس بدی عاشق زن سابقتی

شتی و دیدی روح و روانم و بهم ریخته ای که بازنت دا دوستی

م نیست دهرچند میدونم تو مقصر نیستی ولی منم دست خو

نار بیام همش میترسم امروز فردا بینائیتم به ونم باخودم کنمیت

دست بیاری و از دیدن من کنارت ..........بلند شدم و بطرف پنجره 
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هام م و نداشتم برای این که صدای گریه دقدرت کنترل خو رفتم 

ر گریه دارش نکنه از اتاق بیرون رفتم و گوشه ای نشستم اینقدبی

کردم که نفهمیدم کی خوابم برد صبح با صورتی پف کرده از خواب 

م و دلم دار شدم پرس آب سرد کردم چاره ای نبود باید با خودبی

داروهای باربد و با چیزایی که دکتر جدید داده بود  کنار می اومدم

ضیحات الزم و به علی دادم و از خونه بیرون زدم تعویض کردم و تو

فردای اون روز به همراه برخی از اقوام مادرو پدرم و که عازم خونه 

دوروز از رفتنشون میگذشت و من یم دخدا  بودند به فرودگاه بر

هنوز نتونسته بودم با خودم کنار بیام با علی تماس گرفتم و گفتم 

باربد یسری وسائل احتیاج داشتم برای  یه ساعتی دیرتر برمیگردم 

 تلویزیون مقابل اونا رو تهیه کردم و به خونه رفتم علی باربد و

دقیق نگاهش کردم   دحالتش از قبل هم بدتر شده بو گذاشته بود 

 –وگفتم:علی آقا شما مشکلی داری 

نگاهی به باربد انداخت وگفت: نه نه چه مشکلی  هیچ مشکلی  "فورا

بازم مدارکم و تو م به اتاق رفت جب از رفتارش ندارم خداحافظ متع

شرکت جا گذاشته بودم دیگه این حواس پرتی داشت دیونه ام 

اشتم  پیدا نمیکردم غذای چیزی و که احتیاج د میکرد هیچ وقت
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وباره زیر دو من برای این که  دباربد و دادم نگاه او رو صورتم بو 

خوداری میکردم اون شب از همیشه اه کردن به او گریه نزنم از نگ

بعد از این که خوابش برد به حمام رفتم و دیرتر به خواب رفت 

دوش گرفتم  با همون تن پوشی که تو تنم بود به آشپزخونه رفتم 

و فنجانی چای برای خودم ریختم داشتم برق پذیرایی و خاموش 

دم بالفاصله بوی عطری میکردم که متوجه سایه ای پشت سرم ش

این بورو خوب میشناختم  و استنشاق کردم دپیچیده بوتو سالن  که

به پشت سرم برگشتم داشت سعی میکرد همیشه ازش فراری بودم 

خودش و پشت کاناپه مخفی کنه فنجون و بطرفش پرت کردم و 

ام  شانهدستم و روجیغی کشیدم و به اتاق رفتم و درو قفل کردم 

مم به باربد که رو تخت گذاشتم وای خدای من حاال چکار کنم چش

 شنشسته بود افتاد وبنظرم می اومد که رو تخت خوابونده بودم

ضربه محکمی که به درخورد خدایا با این حواس پرتی چکار کنم 

غی بکشم صدای محسن توفضای خونه پیچید و گفت: با عث شد جی

هرچقدر دلت میخواد جیغ بکش دیگه کسی نیست که بتونه نجاتت 

 رمیارمپسره سرم آورد و سرت د فی بالیی که اونبده امشب  تال

لگدی به درکوبید و گفت: باز کن این درلعنتی و باربد و رو ویلچر 
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گذاشتم و گفتم: میترسم بالیی سرت بیاره مجبورم بزارمت تو کمد  

دیواری ترخدا سروصدا نکن حداقل دستش به تو نرسه تازه نزدیک 

ین وحشتم و هزار برابر قطع شد هم برقکمد دیواری شده بود که 

و به در تکیه دادم ضربه ها همینطور کرد ناخواسته جیغی کشیدم 

پشت سرهم به درکوبیده میشد برای لحظه ای ضربه ها قطع شد 

بالفاصله یکی دستش و رو دهنم قرار داد و اون یکی دستش و دور 

غالب تهی کنم   دم انداخت و بطرف دیگه کشوندم کم مانده بوبدن

اخته بودم  دتو اتاق  من که پشت پنجره رو ان دچه جوری اومده بو

رم اسرش و به صورتم چسباند و آروم گفت: نترس من این جام نمیز

باش و جیغ نکش خدای دستش بهت برسه فقط آروم باش آروم 

همون لحظه من این محسن نبود دستش و ازجلوی دهنم برداشت 

ورد که ازترس جیغی کشیدم دستش و دور ضربه دیگه ای به درخ

شانه هایم حلقه کرد و گفت: نترس گفتم نمیزارم دستش بهت 

 –بازوهاش و محکم گرفتم برسه حاال قفل درو باز کن 

خیلی خب  با من بیا من و به انتهای اتاق برد و گفت: بشین همین 

ازترس گوشه ای مچاله  جیغم نکش  "لطفانخور مجا و ازجات تکون
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م که نمیتونستم تشخیص بدم داینقدر وحشت کرده بوبودم  شده 

 –اونی که تو اتاق منه کیه 

م کنی به زور بیام ریحانه باز کن تا درو نشکستم بخدا اگه مجبور

-او قفل درو باز کرد فکرش و کنی سرت میارم  تو هربالیی که

آفرین حاال شدی دختر خوب من که کاریت ندارم ازم فرار میکنی 

قبول ت بهت ثابت کردم اگه دت دارم این هم طی این متوسدمن 

کنی باهام ازدواج کنی کاری به کارت ندارم  با بلند شدن صدای 

جیغ محسن دستم و جلوی دهنم گذاشتم تا به این طریق مانع 

فریاد کشیدنم بشم صداهای داد محسن هرلحظه بیشتر و بیشتر 

 –با ناله شدیدی قطع شد  شدتامی

زترس زبونم بند اومده بی حرکت موندم اومد کنارم بیا این جا  ا

و گفت: حالت خوبه مشکلی نداری ازترس زبانم بند آمده نشست و 

 –گوشیم وتو دستم گذاشت بود 

 کاری نداشتم مامور خبر کن انگار منجمد شده بودم قدرت هیچ

و شماره گرفت بعد گوشی و به من نزدیک دگمه گوشیم و فشار داد 

به صورتش گرفتم چیزی و که میدیم باورم نمیشد کرد گوشی و رو
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یگه چیزی خدای من اینی که مقابلم نشسته بود باربد بود  د 

با تکانهای دستی بهوش اومدم ازدیدن دائیم نفس راحتی م نفهمید

 –کشیدم  سرم و به شونه اش تکیه دادم 

با ؟اخل دائی جان بگو چی شد این پسره چطوری اومد دآروم باش 

گفتم:نمیدونم من حموم بودم  گویی ازته چاه بیرون میاد صدایی که

 –وقتی اومدم بیرون تو خونه بود 

 –کی این پسره رو به این روز انداخته مهمون که نداشتی 

 –نه مهمون نداشتم 

پس محسن چه جوری به این حال و روز دراومده  این چوب دست 

اختم  دکار میکرد نگاهی به چوبی که تو دست دائیم بود انچتو

با دیدن باربد نگاهم ثابت موند رو ویلچر نزدیک نگاهم و چرخوندم 

م ددرکمد دیواری بود دستم و روپیشونیم گذاشتم و گفتم:چیزی یا

 –نمیاد 

 – ؟کن ریحانه تو محسن و زدی آره خوب فکر
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نمیدونم دائی نمیدونم هیچی یادم نمیاد  اون میخواست به زور  

 –یادمه  بیاد تو این اتاق  فقط همین

چندتا ماموری که خیلی خوب  باشه آروم باش بلند شد و بطرف 

ام  شانهتوخونه بودند رفت وای من لباس تنم نبود دستم و رو

قراردادم تازه متوجه لباسی که تنم بود شدم حتی روسری هم 

نیم ساعتی اون جا بودند بعدازرفتن اونا دائیم گفت :بلند  روسرم بود

 –شو حاضر شو بریم 

 –کجا دائی 

 –خونه ما 

 –نه حالم خوب نیست 

 –نمیشه که تنها بمونی بلند شو بریم 

 –ائی نمیتونم  میخوام تنها باشم دترخدا 

تنها باشی که چی بشه تنها بودی که این بال سرت اومد شانس 

آوردی دستش بهت نخورد وگرنه مگه میتونستی جلودروهمسایه 

 –سرت و بلند کنی بلند شو راه بیافت 
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اتفاقی دیگه دیدخواهش میکنم  شما که اون و دیگه بازداشت کر 

اشت کدومه دختر روانه دنمیافته پوزخندی زد وگفت: باز

روز و به اون ون تو ا نمیتونم باور کنم "بیمارستانش کردی اصال

خطری تهدیدت نمیکنه حاال که "نداخته باشی درهرصورت فعالا

نمیترسی که چند دقیقه  تونمیای مجبورم خودم بیام پیشت بمونم 

 –ای برم بیرون سرم و بعالمت نه تکان دادم 

به اتاق  "به گفته اش عمل کردم فورابلند شو بیا درو قفل کن 

اختم یعنی چی اون او اندبرگشتم تمام بدنم بی حس بود نگاهی به 

رو ویلچر چکار میکنه من مطمئنم اون بود که من و ازدست محسن 

دیدم خودش بود امکان نداره اشتباه کرده نجات داد من صورتش و 

م چرخوندم و مقابلش زانو دباشم رفتم جلو و ویلچرش و بطرف خو

زدم چشماش بسته بود دستم و زیر چونه اش گذاشتم و باال آوردم 
– 

 –کارتو بود درسته  هیچ حرکتی نکرد 

ادم دتو محسن و زدی من صورتت و دیدم بازم جوابی نداد تکونش 

چشماش و آروم باز  و میکنیداری دیونه ام کن چشمات لعنتی باز 

ازگوشه چشمام بیرون غلطید دستاش و گرفتم و کرد قطره اشکی 



 
 

541 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

اشتی تا بتونی دگفتم: حق با دکتر بود تو فقط به یه شوک احتیاج  

میشنوی میتونی صدام و بشنوی   هراه بری بینائیت چی برگشت

 –خواهش میکنم حرف بزن 

وم  وای خدایا شکرت پس باالخره خوب شد هم میبینم هم میشن
– 

من و هم ازرو میتونی راه بری اذیت نمیشی ازجا بلند شد و ایستاد 

ترخدا راه برو بزار ببینم میتونی راه بری او آروم و -زمین بلند کرد

فت بطرفم م ازم فاصله گرگام برداشت بعد از این که چند قدشمرده 

,  دخداروشکر  باربش کردم و گفتم: حصارمحکم خید چر

بهم خیره شد خداروشکر که خوب شدی بهش چشم دوختم 

سرم و پائین انداختم تازه متوجه  "اد فورادنگاهش دلم و تکون 

شرایطم شدم وای االن پیش خودش چه فکری میکنه اگه بپرسه 

م دبا خو قدمی به عقب برداشتم  من کیم چی جوابش و بدم

ه خود آورد نگاهش کردم ابرویی درکلنجار بودم که صدای او مرا ب

 –و نگاهم میکرد  دباال انداخته بو

شما کی هستی؟ من این جا چکار  "خانم ؟اصال من کجاس همسر

ازچیزی که میترسیدم اتفاق افتاد باالخره دای من وای خ-؟میکنم
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گفتم: این جا بینه نتا جمع شدن اشک و توصورتم نگاه ازاو گرفته  

 –همسرم کجاس من برای چی خونه شما هستم -خونه منه ....

 –بشین......بشینید براتون میگم  "لطفا

وخت برای این که ازنگاهش فرار دلبه تخت نشست و بهم چشم 

 –کنم پشتم و کردم 

شما اون و  "اصال م همسر من کجاس دنمیخواید حرف بزنید پرسی

 –بله میشناسمش -میشناسید ؟

خوب پس حرف بزنید  من این موقع شب این جا چکار میکنم 

 –شما کی هستی "اصال

ترسیدم واقعیت و بهش بگم حالش بد شه بخاطر همین 

 –گفتم:همسرتون این جا نیستند .....یعنی بودن االن نیستن 

 –متوجه نمیشم پس کجاست 

ه بود که مجبور شد بره داوم ونم گویا کاری براش پیشدنمی

 –شهرستان 

 –من اطالعی ندارم -کدوم شهرستان ؟
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خودت و معرفی کن ببینم  "پس شما ازچی اطالع داری خانم اصال 

بزنم زیر گریه  دنمونده بو تاحاال تورو ندیدم چیزیکی هستی من 

به زور بغضم و فرو دادم و گفتم: من پرستارتون هستم شماروهم 

همسرتون این جا آوردن ازم خواستن تا برمیگردن ازتون مراقبت 

حاال چرا برنمیگردید میخواید همینطوری ادامه بدید کالفه -کنم  

لحنش خیلی تند و متکبرانه  بطرف پنجره رفتم و اون و باز کردم

 –بود 

متوجه حرفهای شما نمیشم  "د کنارم ایستاد و گفت:من اصالاوم

من که چیزیم نیست برای چی ازمن پرستاری میکردید نمیدونستم 

ازبازوم گرفت بطرف خودش چرخوند و چی جوابش و بدم 

وال میکنم به من نگاه کن بدون این که  نگاهش گفت:وقتی ازت سئ

چشمانش را  دگفتم: یادتون نیست شما تصادف کرده بودی کنم 

من اطالعی ندارم داد -کمی تنگ کرد و گفت:تصادف ؟! کی؟ کجا؟ 

نگاه درمانده ام زد توکه ازهیچی اطالع نداری پس کی اطالع داره 

 –را به او دوختم 

زنم رفته مسافرت پدرو مادرم کجا بودند که من و به دست شما 

 –سپردن 
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بازوم و ازتو  پس چرا ساکتی نکنه بازم میخوای بگی اطالعی نداری 

میکرد درآوردم و  ددستش که هرلحظه فشار بیشتری بهش وار

گفتم:من ازهیچی خبر ندارم شمارو گذاشتن این جا تا من چند 

سرپا دزیا  بهتره دیگه استراحت کنیدروزی ازتون پرستاری کنم 

خواستم برم که من و به دیوار چسبوند بقدری ,نایستید بهتره 

سهاش و حس میکردم نگاه غضبناکش نزدیکم بود که گرمای نف

مدام روصورتم میچرخید هم ترسیده بودم هم رنجیده بودم همیشه 

تو نظرم برخوردش و با خودم خیلی گرم تر ازاینا مجسم کرده بودم 

همین داختیار ازکف دادم واشکام سرازیر شچشمام و بستم دوباره 

 –ازم فاصله بگیره و بگه  باعث شد

نمیفهمم من و برای چی باید این جا می گیج شدم  "من کامال

م برام توهمون خونه خودچراآوردند یعنی اگرم مشکلی داشتم 

سعی کردم  پرستار نیاوردن دست بردار نبود با نفس عمیقی

 –براعصابم مسلط شوم 

بین بار.......آقای صانعی خدمتتون عرض کردم من ازهیچی اطالع ب

بهتره سعی کنید خوب ندارم شما چند صبایی مهمون من هستید 

استراحت کنید وقتی همسرتون برگشتن هرسئوالی که دارید 
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ازخودشون بپرسید من دراین زمینه هیچ کمکی نمیتونم بهتون  

به  م و به آشپزخونه رسوندم دازاتاق بیرون رفتم و خو "فورابکنم  

هنوز چند دقیقه ای نگذشته دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم 

طر باربد به مشامم رسید چشمام و آروم باز کردم بود که بوی ع

 –مقابلم ایستاده بود و نگاهم میکرد 

وختم و داینی که اومده بود این جا کی بود؟ نگاهم و به زمین 

 –گفتم: همسر سابقم 

اهل باشی  کم سن و سال تراز اینی هستی که بهت نمیخوره مت

اصله به دالیل شخصی ازم ف-مطلقه باشی چرا ازش جدا شدی

آدم ناجوری می اومد  بنظرگرفت و رو اولین صندلی نشست و گفت:

ی این موقع شب این جا چکار میکرد  تنها زندگی داگه ازش جدا ش

جمله اش و خیلی زننده ادا کرد ناراحت بهش چشم ؟!!میکنی دیگه 

دوختم اما نگاهش باعث شد نتونم جوابش و بدم  با ابرو به صندلی 

ارم  روبه روش نشستم  و نگاهم داشاره کرد و گفت: بشین کارت 

 –و به میز دوختم 
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حاال برای چی داری گریه میکنی ترسیدی یا این که دلیل دیگه  

 –ردم و گفتم: کارتون و بفرمائید ای داره  اشکام و پاک ک

 –من چند وقته این جام 

ستاش و زد زیر چونه اش و گفت: خاطرت نیست دتوخاطرم نیست 

 –یا بهت گفتن جواب ندی 

 –کسی به من حرفی نزده من چیزی تو ذهنم نمیمونه 

درست متوجه شدم سرم و بعالمت مثبت  یعنی فراموشی داری

 –نگ  ادامه نداد تکان دادم با بلند شدن صدای ز

 "دائیم باشه لطفا دمنتظر کسی هستی ازجا بلند شدم و گفتم:بای

 –تشریف ببرید تو اتاق 

 –چرا مگه نمیدونن من اینجام 

چرا میدونن ولی خبرندارن که شما حالتون خوب شده خواهش 

رضمن اگه شما رو اینطوری ببینند تو دمیکنم بفرمائید تو اتاق 

فت:برای چی باید تو کرد و گدردسر می افتید  اخمی 

 –وباره زنگ  نزاشت حرفش و تموم کنه دای دصدردسر...........
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تو اتاق و بیرون نیاید  بطرف دررفتم و اون و  دخواهش میکنم بری 

 –به پشت سرم نگاه کردم دیگه تو آشپزخونه نبود باز کردم وقتی 

 –کجایی دختر چرا درو باز نمیکنی 

 –ببخشید خوابم برده بود  سالم 

 –سالم عزیزم حالت چطوره 

 – ممنونم خیلی خوش اومدید بفرمائید

برم بیمارستان  دختر چه   دخانم شما امشب بمون همین جا من بای

ائیم دبالیی سراین پسره آوردی میگن حالش خیلی وخیمه زن 

ختر ازشرش نفس دگفت:  به جهنم حقشه خداکنه بمیره این 

 –بکشه  راحتی

بمیره که تازه اول بیچارگیش خانم دعا کنید نمیره اونوقت بابایی 

خبرم  "ازش درمیارم دیدنی درو ازپشت قفل کنید چیزی شد حتما

زن دائی بچه رو به اون یکی اتاق برد و روتخت گذاشت نگاهی  کنید

توش بود انداخت و گفت: حال شوهرت چطوره  دبه اتاقی که بارب

 –بهتر شده 
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بله خداروشکر خیلی بهتره میخواید استراحت کنید یا بریم پذیرایی  
– 

خیلی خسته ام دیشبم نخوابیدم  توهم معلومه حسابی خسته  نه 

ای برو بخواب  او به اتاقی که بچه اش و گذاشته بود رفت و درو 

تاق بگذرم که چشمم به باربد افتاد دستش بست خواستم ازمقابل ا

فهموند برم تو اتاق اشاره کرد درو هم ببندم و حرکتی داد و به من 

درو که بستم بلند شد اومد جلو گفت: تو که گفتی طالق گرفتی  

سرم و انداختم  ولی این خانم داشت حال شوهرت و میپرسید 

من که کجاست  پس-: من مجدد ازدواج کردم  پائین و گفتم

حاال مطمئنی که شوهر داری با تشر نگاهش کردم و ندیدمش 

فتم: بهتره شما به استراحتتون بپردازید خواستم برم که جفت گ

دستاش و دوطرف شانه هایم رو دیوار قرارداد و گفت: راستش و 

 –بگو تو کی هستی من و برای چی آوردی این جا 

 –هیس ترخدا آروم االن صدات و میشنوه 

تو کی هستی نکنه من و دزدیدید خنده حرف نزنی داد میزنم بگو 

یزی کردم وگفتم: آره دزدیدمت حاال که چی میخوای تمسخر آم

گفت: شناسنامه من  هرکاری دلت میخواد بکن "بزن اصالداد بزنی 
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گفتم: نه دست زنت فقط نگو دست زنمه که باورم نمیشه  کجاست 

 –نیست پیش منه 

 –پیش تو چکار میکنه برو بیارش 

بوطه تو میخوای چکار؟ اخمی کرد و گفت:اینش دیگه به خودم مر

پیش شوهرمه اونم االن مسافرته و اینجا نیست هروقت  -برو بیارش 

 –برگشت بهت میدم 

 –شناسنامه خودت چی اونم دست شوهرته 

 -میخوام ببینم اسم شوهرت چیه-اری؟ دبا شناسنامه من چکار 

برو  "اونم دست شوهرمه وقتی برگشت خودش و میبینید حاال لطفا

 –شم  دکنار بزار ر

بفهمم  "یه چیزی و ازمن پنهون میکنی وای بحالته اگه بعدا توداری

بهم دروغ گفتی به او که دیگه چیزی نمونده بود صورتش باهام 

من دروغی  وختم و گفتم: منو تهدید نکندتماس پیدا کنه چشم 

بهت نگفتم من ازت پرستاری میکردم مهمم نیست چند وقت این 

بدست آوردی  این چند  االن سالمتیت و کارو کردم مهم اینه که

وقت تحمل کن تا دکترت ببینت وقتی  تائید کرد که دیگه جای 



 
 

550 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

نگرانی نیست هرجا دلت خواست پیش هرکی دلت خواست میتونی  

صبح  بری نت نمیزارم ازاین جا بری ولی تا زمانی که دکترت نبی

خبرش میکنم  گرمای نفسهاش داشت ازخود بیخودم میکرد 

ازت خواهش میکنم بزار من برم بیرون  چشمام و بستم و گفتم:

بدون هیچ حرفی خودش و کنار کشید خودم و از اتاق بیرون 

تاحاال همچین حسی بهم  انداختم نمیدونم چه مرگم شده بود

گوشه پذیرایی   ده بود صورت باربدم حسابی سرخ شده بوداددست ن

تا خود صبح خواب به چشمم نشستم و سرم و رو زانوهام قرار دادم 

نیومد داشتم دیونه میشدم فکر این که باربد به همین زودی ازپیشم 

م کاش همون اول دروغ نگفته بوداشت دیونه ام میکرد کاش دمیره 

چرا  که ازم پرسید تو کی هستی بهش میگفتم من زنتم خدایا

اسم من  دگفتمم باورش نمیشهمچین حماقتی کردم هرچند می

م جلوی فامیل حاال باید چکار میکرد سنامه اش نبودکه تو شنا

م و فکر کردم اونم بدون این تا خود صبح فقط فکر کردآبروم میره 

که به نتیجه ای برسم صبحانه باربد و آماده کردم و رومیز گذاشتم 

 –داشتم ازخونه بیرون میرفتم که صدای باربد میخکوبم کرد 
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ه های پیراهنش باز بود جایی تشریف میبرید بطرفش برگشتم دگم 
– 

 –صبح بخیر 

 –صبح شما هم یخبر سئوالم جواب نداشت 

نشست و پاش و روهم انداخت و گفت: فکر ل میرم سرکار  رو مب

 –میکردم کارت پرستاری از منه 

درست فکر کردید ولی صبح ها یه آقا ازشما پرستاری میکنند  که 

مروز جلسه مهمی امروز کمی هم دیر کردند منم خیلی عجله دارم ا

دارم که باید خودم و برسونم صبحانه تون و آماده کردم گذاشتم 

رومیز آشپزخونه تا میل بفرمائید اون آقا هم میرسند حاال با 

 –اجازتون 

میخوای تنهام بزاری دوباره بطرفش برگشتم دستش و رو پیشونیش  

ونم چرا اینقدر سرم درد میکنه مضطرب دکشید و گفت: نمی

 –ریچه کولر و باز کردید دبطرفش رفتم و گفتم: نکنه 

 –آره خیلی گرمم بود 
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اشتباه کردید شما سینوزیت داری نباید جلوی باد مستقیم باشی  

 –حاال دردت خیلی زیاده 

 – "تقریبا

مسکنش و آماده کردم به درتکیه داده  "تشریف بیارید تو اتاق فورا

 –و نگاهم میکرد گفتم: پس چرا نمیای  دوب

 –ی که بری انگار خیلی عجله داشت

مپولش و تزریق کردم و دیگه ندارم بفرمائید تا شدید تر نشده آ

 –دراز بکشید  "پمادش و آوردم لطفا

 – ؟برای چی

عظمی داده پمادی که دکتر مکمی با این که ماساژ بدم آروم میشه 

چند دقیقه ای ماساژ دادم بعد با یه بود و رو پیشونیش مالیدم و 

دستمال روش و بستم تا گرم بمونه به آشپزخونه رفتم و سینی 

وتا بالش هم داشتم و کنارش رو تخت نشستم دصبحانه اش و بر

حواسم نبود که ازاون وضعیت دراومده  "اصالپشت او قراردادم 

 هانش نزدیک کردم تازه وقتی تو چشمهامدبراش لقمه گرفتم و به 
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خیره شد متوجه این موضوع شدم نگاهی به لقمه تو دستم و بعد  

 –: لقمه تو دهنم میزاشتی  به خودم انداخت و گفت

بله خودت نمیتونستی این کارو بکنی لقمه رو ازدستم گرفت و 

تو چند وقت ازمن پرستاری کردی؟ کمی فکر کردم گفت:

ف که میخواستم بگم به اندازه روزهایی که عاشقت بودم ولی حی

 –نمیتونستم 

خواستم بلند شم که گفت: اززنم یادم نمیاد صبحانه تون و بخورید 

خبر نداری صورتم و بطرف دیگه ای برگردوندم و گفتم: فقط 

 –میدونم رفته مسافرت 

سینی و گذاشت روتخت  حرفی به من نزده-کی میخواد برگرده ؟ 

 –و بلند شد 

بخورید شما نباید گرسنه  صبحانه تون و "بار.....آقا ی صانعی لطفا

بعداز غذا خورده شه  "بمونید  دارویی که باید بخورید باید حتما

 –خواهش میکنم بفرمائید ازساعتش میگذره 

اشتها ندارم کالفه لقمه ای براش گرفتم و گفتم: فقط چند لقمه 

نگاهم کرد و گفت: نمیتونم گفتم اشتها ندارم بلند شدم روبه روش 
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ببین آقای صانعی بخوای لج بازی کنی به زور به ایستادم و گفتم:  

 –ابرویی باال انداخت و بهم زل زد خوردت میدم حاال بگیر 

 –این مغرور ترازاین حرفها بود که حرف زور تو کتش بره 

بخور بزار خیالم راحت باشه اینطوری تا بعدازظهر  خواهش میکنم 

لقمه رو ازدستم بخور  "که برگردم فکرم میمونه پیش شما لطفا

گرفت و گذاشت تو دهنش نشستم و چند تالقمه براش گرفتم 

وگفتم: چرا همونجا ایستادی بیا بشین بخور دیگه با بلند شدن 

صدای زنگ ازجا بلند شدم و درو باز کردم علی وارد شد و گفت: 

 –ببخشید  "سالم شرمنده ام تو ترافیک موندم واقعا

اره صبحانه اش و داقبش باش تازه ایرادی نداره  علی آقا خیلی مر

 –میخوره حواست باشه کامل بخوره تابتونه قرصش و بخوره 

 –خیالتون راحت حواسم هست 

نیست علی آقا خیالم راحت نیست این باربد بااونی که تادیروز 

 –میشناختی خیلی فرق داره 

 –چیزی شده 
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خودت میفهمی  من باید برم دیرم شده ازهمون جا بلند گفتم:  

من دارم میرم خداحافظ آقای صانعی صبحانه تون و کامل بخورید 

اون روز کارم بیشتر ازحد علی متعجب از رفتار من بطرف اتاق رفت 

و خاموش کنم  معمول طول کشید حتی مجبور شده بودم گوشیم

سیدم ساعت ازنه گذشته بود علی و باربد هردو تو وقتی به خونه ر

 –سالن نشسته بودند 

ببخشید کارم خیلی طول کشید علی سری تکان داد  "اسالم واقع

 –اره خانم پناهی اگه با بنده کاری ندارید برم دو گفت: ایرادی ن

چند لحظه صبر کنید به اتاق رفتم حقوقش و که ازقبل تو  "لطفا

 –راش بردم م بدپاکت گذاشته بو

سرساعت این جا باشید  "این حقوقتون اینم سوئیچ لطفا بفرمائید
– 

 –راه می افتم ودتر نیازی به این نیست ازفردا ز

ارم دبرات هم بهش احتیاج ندارم یه زحمتی  "بگیر علی آقا فعال

دم زه فاکتورها رو بگیر به مشکل خورمغااگه میشه سرراه یه سر برو 

 –خودم وقت نکردم 
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 –قا باربد لب به غذا نزده آراستی  "چشم حتما 

 –م بهش میدم دخو

میخواید چکار کنید سری تکان کرد و گفت:  کمی صداش و آروم

 –م ددادم و گفتم:همون کاری که گفته بو

 – یعنی میخواید طالق بگیرید

 –ارم دبله چاره دیگه ای ن

 –اما شما .........حرفش و بریدم و گفتم: مهم نیست علی آقا 

قرصهاتون و امروز جا گذاشته بودید صورتتون دوباره سرخه نکنه 

 –باز تب دارید 

 –نه حالم خوبه 

درو پشت سرش بستم و بطرف باربد که با اجازتون خداحافظ پس 

روبه تلویزیون و پشت به من نشسته بود رفتم و گفتم: سالم آقای 

 –صانعی حالتون چطوره 

با ناراحتی نگاهم کرد و گفت: علیک سالم خانم پرستار به احوال 

شرمنده ام  "پرسی های شما کیفم و رو مبل گذاشتم و گفتم: واقعا
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کارم خیلی طول کشید سعی میکنم دیگه تکرار نشه بطرف  

آشپزخونه رفتم و گفتم:حاال چرا غذاتون و نخوردید باب میلتون 

م و نداد دستام و شستم و غذاش و جواب نبود یا بازم اشتها نداشتید

بردم بیرون کنارش نشستم و قاشقش و پرکردم و بطرفش گرفتم 

 –بازم فراموش کردم دیگه خودش میتونه غذا بخوره 

ازاین  "لطفامعذرت میخوام فراموش کردم خودت میتونی بخوری 

 –به بعد سرساعت غذات و بخور 

و گفتم: ی زدم من بچه نیستم دیگه هم به من دستور نده لبخند

بخور بزار  "خواهش کردم حاال لطفا همچین جسارتی نکردم ازت

........حرفم و برید و گفت:خیالت راحت شه آره همین و میخواستی 

حاال بخور بگی دیگه  خندیدم و گفتم: آفرین به این همه هوش 

قاشق و  ازم گرفت و گفت: خودت نمیخوای بخوری یا بیرون 

ه حرفش و ادا کرد مستقیم نگاهش کردم و خوردی اومدی با کنای

گفتم:تواین چند وقت که ازت مراقبت میکردم یادم نمیاد یک وعده 

قبل از تو غذا خورده باشم وقتی مطمئن میشدم غذات و خوردی 

تازه اون موقع خودم غذا میخوردم  دیگه بخور منم میرم لباسم و 
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وش شم بقدری سرگیجه داشتم که ترسیدم یدفعه بیهعوض کنم  

 –تا به این طریق مانع افتادنم بشم دستم و به صندلی گرفتم 

ون این که نگاهش کنم دحالت خوب نیست خانم پرستار  ب

 –گفتم:چرا خوبم 

 –ولی رنگ صورتت چیز دیگه ای میگه 

فقط خسته ام همین به اتاق رفتم و لباسم و عوض کردم  و موهام 

با کلیپسی جمع کردم  و یه شال هم  دو که بلندیش تا آرنجم بو

اختم و از اتاق بیرون رفتم  تازه میخواستم قرصهام و درو سرم ان

اشتم و از دبخورم که گوشیم زنگ خورد  قرصها رو با لیوان آبی بر

 –ه بود ده غذاش نزدست بآشپزخونه بیرون رفتم باربد هنوز 

دوتا  وش میگذره ممنون خ-.............-سالم حالت چطوره -.....-بله 

 –قرص و با هم خوردم 

-ی دآره همه رو انجام دادم  تو چکار کردی باالخره موفق ش

........خوبه ببین سیاوش میخواستم یه چیزی بهت بگم ولی 

 –ازی دباز نری شر راه بن "خواهشا
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این پسره که مسئول -..........-بده اینطوری نمیگمقول -........... 

آره مهندس زرقامی و -............-و که یادته تحویل اجناس کردی  

نمیکنم به خودشم گفتم زنگ بزن  اون دیگه کارمن با -.......-میگم 

-..........-یکی دیگه رو برای این کار بزار وگرنه از فردا شرکت نمیرم 

دست برنمیداره سیاوش خسته ام کرده  امروزم پشت سرم تا جلوی 

یه لحظه گوش -...........-چی میگم سیاوش ببین-.........-ه دخونه اوم

از اون جا براش شاخ و شونه بکشی  فقط زنگ  دکن بیخودم نمیخوا

بزن یکی دیگه رو برای این کار بزار همین حوصله جنگ و دعوا 

وم د......ک-نه تموم شد -.......-وباره جیغ و داد راه نندازی دارم  دن

داشتم می اومدم پدرت خودش بهم داد چند لحظه -......-فاکتور؟ 

صبر کن برات میخونم  ازتو کیفم فاکتورها رو درآوردم  به باربد هم 

نشست و به من  شانهاشاره کردم غذاش و بخوره ولی دست به 

 –وخت دچشم 

الو سیاوش  یاداشت کن  گوشی و زدم رو آیفون و موارد براش 

 –خوندم 

 –بود ریحانه همین 
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 –آره  

 –دو روز دیگه  -این اجناس و کی باید تحویل بدی

 –موجودی و چک کردی 

 –ه است  کارتو چند روز دیگه طول میکشه دآره همه چی آما

 –چطور چیزی شده 

نه بابا این نامزدت پدر من و درآورد اینقدر که .......حرفم و برید و 

م دجوابشم ندا "الگفت:ولش کن خودمم خسته کرده امروز که اص
– 

 –ادی من و کچل کرده  نکنه قهر کردید دهمون تو جواب ن

نه خیلی حرف میزنه سرم درد میگیره یکی مثل تو که چند ساعتم 

دوتا اش درنمیاد یکی هم مثل اون که فقط دنبال دش باشی صشپی

چطوره  نگاه گذرایی به باربد انداختم و  ده حال باربگوش مفت

یکی اونطوری پرستاری میکرد منم  مباشه ازمن ایدمب-خوبه گفتم:

 –خوب میشدم 

 –شرمنده ازتو باید روان پزشکا مراقبت کنند 
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 –دستت درد نکنه  

وساعتی دبرم جایی یکی  دقابلی نداشت  ببین سیاوش من صبح بای

دیر میرم شرکت ولی به محض این که برسم اون یکی فاکتورها رو 

عجله ندارم جلسه ام پنج  دآره زیا-برات فاکس میکنم خوبه

 –....ریحانه  بعدازظهر

 –بله 

 –چیزی شده که به من نگفته باشی 

 –نه چی باید بشه 

 –صدات یه جوریه 

 –فقط سرم درد میکنه 

 –اتفاقی افتاده 

 –گفتم که نه هیچی نشده 

 –قرصهات و چی خوردی 

 –آره 
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ریحانه من که میدونم پشت گوش میندازی اگه حالت بد شه کسی  

نیست حواسش بهت باشه اونوقت به باربد جونتم نمیتونی برسی 

گوشی و ازرو آیفون درآوردم  خدا لعنتت کنه سیاوش نمیشه  "فورا

 –ندی دهنت و بب

نه ممنون -.....-سیاوش خیلی خوب  گفتم باشه  کاری نداری

جرأت نگاه کردن به باربد و نداشتم سرم و با جمع کردن  احافظ دخ

 –فاکتورها گرم کردم 

ال غذات نش همینطوریه حاداین حرف ز-منظور این پسره چی بود؟ 

 –م بهت بدم دم خوو بخور  وگرنه مجبور میش

د اشتها ندارم  نگاهش کردم دستاش و پشت سرش حلقه کرده بو

ت بااینطور نگاه کردنش چه اگه میدونسه بود تو چشمام  و زل زد

لم نمیخواست دغوغایی تو دلم میندازه هیچ وقت نگاهم نمیکرد 

 –ازش چشم بردارم 

-رست کنم  داگه ازاین غذا خوشت نمیاد چیز دیگه ای  

درسکوت فقط نگاهم میکرد ترسیدم  ازنگاهم به رازم پی ببره ........

فاکتورها رو تو کیفم میزاشتم  نگاه ازاو گرفته و همانطور که
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بازم چیزی گفتم:بهتره لج بازی و کنار بزاری هنوز قرصتم نخوردی  

نگفت رفتم صندلی کناریش نشستم  همانطور که قاشقش و پر 

میکردم گفتم: انگار این چند وقتی که غذا تو دهنت میزاشتم عادت 

 –اخت دبه من ان دکردی حاال بخور نگاهی به قاشق بع

ماش و رو صورتم حرکتی داد  تو نگاهش کنم  بخور  چشخواهش می

 – دچیز خاصی بو

 –نمیخوای بخوری 

این بار ستم افتاد دمیخوام از این جا برم بیرون  یدفعه قاشق از

غذاهای ریخته شده رو جمع کردم و از جا نشست  شانهدست به 

چند روز دیگه هم تحمل کن دکترت  "بلند شدم و گفتم: لطفا

لت خواست دهفته دیگه برمیگرده وقتی دیدت هرجا  ایران نیست

 –برو 

چرا این  "انیم  نگاهش کردم و گفتم: نه اصالدیعنی من این جا زن

برگردی  دمیتونی بری فقط باید بع دت میخوادلفکر و میکنی هرجا 

بخاطر اتفاقی بهتره  همین جا البته اگه تو روز ازخونه بیرون نری

خود که افتاده نمیخوام تو دردسر بیافتی این پسره رفته تو کما 
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منم باسند االن بیرونم اگه از قبل پرونده نداشتم االن تو بازداشت  

 –بودم 

چرا گردن گرفتی میتونستی بگی کارمن و خودت و خالص کنی 

لیوانی آب برداشتم دستم و به دیوار گرفتم تپش قلبم چرا نگفتی؟ 

که میترسیدم ازاون فاصله صداش و بشنوه بخاطر  ددری شدید بوبق

دستم دوتا قرص دیگه خوردم سرم و به  همین همون جا نشستم 

شدن صندلی  م با کشیدهدم و چشمام و بسته بودکیه داده بوت

نشست و گفت:تو بیماری  مصندلی روبه روچشمام و باز کردم رو 

 –لبخندی زدم و گفتم:نترس واگیر دار نیست ؟چیزی داری 

 –باال انداختم و گفتم: نمیدونم  بیماریت چیه؟ شانه ای

منتظر جواب  "چرا رفتم چندتا هم رفتم فعال-مگه دکتر نرفتی ؟

دستش و  ت و بخوری ی غذاآزمایشمم  خب جناب صانعی نمیخوا

 –به قرص اشاره کرد آورد جلو گفت : بده ببینم 

 –ارویی نگرفتم دهنوز  این مسکنه 

 –ولی این پسره گفت داروهات و با خودت نبردی 
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 –منظورش همین بود شما بهتره غذات و بخوری  

 شانهخنجری تو ت هربار که این و میگفنمیخورم میخوام برم بیرون 

ت: من میرم خونه خودم این داختم پائین گفام فرو میکرد سرم و ان

دکتر که برگشت خبرم کن ازفردا هم به این پسره بگو بیاد خونه 

دیگه نیازی نیست بلند شد و ازآشپزخونه بیرون من  به شما هم 

همین  انع ریختن اشکهام بشم همیشه ازرفت دیگه نتونستم م

 –بدون باربد چکار میخواستم بکنم  واهمه داشتم من

به سختی از جا  ین جا وسیله ای چیزی دارم خانم پرستار من ا

بلند شدم سعی کردم تو صورتش نگاه نکنم به اتاق رفتم و درکمد 

 –فقط لباسهام این جاست ؟-و باز کردم

 –بله 

 –اری که بتونم اینارو بردارم دونی چیزی ندچم

ولی هنوز قدم برنداشته پخش زمین شدم و االن براتون میارم  

وقتی چشم باز کردم باربد باالی سرم نشسته  دیگه چیزی نفهمیدم 

 –و بهم چشم دوخته بود به سختی ازجا بلند شدم 
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 –تبت خیلی شدیده بهتره ازجا بلند نشی سرگیجه هم داری  

االن بهترم  نگاهی به ساعت انداختم نزدیک شش بود بهش چشم 

برای چشمهات خوب  دوختم و گفتم: چرا تا االن بیدار موندی 

 –ی نداد نیست جواب

و خواستم بایستم اما نتونستم  به ناچار دوباره رو تخت نشستم 

اون یکی ی رگفتم: باید ببخشی ولی نمیتونم بلند شم بهتره شماب

 –کلیدش زیر اون قاب عکسه   اتاق

 –راون اتاق که قفل نیست دولی 

داشت و از اتاق برازجا بلند شد و کلید   کلید اتاقیه که درش قفله 

بیرون رفت روتخت دراز کشیدم هرکاری کردم خوابم نبرد ساعت 

شدم رنگم حسابی پریده هفت به هرجون کندنی که بود ازجا بلند 

بود دستی به صورتم کشیدم و حاضر شدم داشتم صبحانه اش و 

فکر نمیکنم تبت قطع شده -آماده میکردم که وارد آشپزخونه شد  

 –شدی باشه نباید بلند می

االن بهترم  صبحانه اش و رومیز گذاشتم سری تکان داد و گفت: 

 –نمیخورم  نگاهش کردم و گفتم: دیشبم چیزی نخوردی 
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 –اشتها ندارم  

میکنم  چند تا لقمه بخور تازه خوب شدی با این کار خواهش 

بخور اینطوری  "وباره حالت بد شه نباید گرسنه بمونی لطفادممکنه 

یگه ام برسم دمیمونه این جا  و نمیتونم به کارای امروز تمام فکرم 

با بلند شدن صدای زنگ ازآشپزخونه بیرون رفتم علی بود فاکتورها 

 –رو گرفتم و با او سرمیز رفتم 

خانم پناهی دیشب که از این جا رفتم یکی جلوی درتون بود و 

داشت پالک و یاداشت میکرد نگاه از فاکتورها گرفته و به او دوختم 
– 

 –دیشب موقع برگشت متوجه نشدید  االنم این جاست  

 –دست برنمیداره  د که چرا نمیدونم چی ازجونم میخوا

 –شاید ازطرف خانواده محسن باشه 

 –ای شرکته لطفیه دنه این یکی از کارمن

آقا سیاوش میشناسش سرم و به عالمت مثبت تکان دادم و بلند 

 –شدم 
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ببین علی آقا ایشون نه دیشب شام خوردن نه امروز صبحانه ببین  

 –چکار میتونی بکنی 

میخوان خانم پناهی وقتی از دست شما نخوردن از دست من 

بخورن  نگاهی به باربد و بعد به او انداختم و از آشپزخونه بیرون 

رفتم  داشتم گوشیم و میزاشتم تو کیفم که وارد اتاق شد  و رفت 

رمانده ام و بهش دلباسهاش و همه رو ریخت رو تخت نگاه  سرکمد .

 "اخت فورادوختم  و گفتم: چرا میخوای بری؟ نیم نگاهی بهم اند

تو بیشتر از -برو دکترت برگرده بعبمون دم و گفتم: دپشتم و کر

اری من حالم خوبه بی جهت من و این جا دکتر احتیاج دمن به 

شد کرد سوئیچ و گذاشتم چاره ای نبود کاری نمی- اشتی دنگه 

رومیز و گفتم: داروهات و فراموش نکنی سر وقتم غذات و بخور 

باید تا چند ماه دیگه قطع نشه  روزی دوتا تزریق داری که یکیش 

پیشت تنها نباشی کسی اون جا  دفراموش نکن  بزار علی بیا "لطفا

 –نیست که مراقبت باشه 

شما هم اینقدر سفارش نکن من  ارم خانمدمن نیاز به مراقبت ن

انجام میدم به حرف کسی هم اهمیت نمیدم  با  دلم بخوادهرکار 

ن بخاطر خودتم نه م اینا سفارشات دکترته صدای لرزونی گفتم: 
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علی نزدیک درایستاده  یرم شده باید برمبده من د که شده انجامش 

 خت سرمیو به دیوار تکیه کرده بود اشکهام پشت سرهم میر بود

وانداختم پائین و گفتم:علی آقا خیلی مراقبش باش تنهاش نزار 

سوئیچ اون یکی ماشین و حتی یک ثانیه تزریقهاش یادت نره 

گذاشتم رو میز اتاق بده بهش خواست بره با اون بره کیفم و رو 

اون روز به قدری کالفه بودم اختم و ازخونه بیرون زدم ددستم ان

دلم  "وقع برگشت اصالکه همه متوجه حالم شده بودن م

نمیخواست به خونه برم ساغر خیلی پیگیر شد ولی حرفی بهش 

همون یه ذره دم وقتی به خونه رسیدم سکوت و تاریکی خونه نز

امیدم و هم ناامید کرد یراست به اتاق رفتم و درو بستم و همون 

پشت در رو زمین نشستم و سرم و رو زانوهام قراردادم کاری نمیشد 

باید از قبل خودم و آماده  ره دیر یا زود این اتفاق می افتادکرد باالخ

میکردم  از جا بلند شدم هنوز رایحه عطرش تو فضای اتاق بود 

وسائلم و ازاونجا به اون یکی اتاق منتقل کردم و دراون اتاق و قفل 

کردم فقط همین رایحه برام مونده بود نمیخواستم اونم از دست 

بدترین شب زندگیم و پشت سر گذاشتم  تمام وجودم پیش بدم 

باربد بود نگرانش بودم دلم میخواست بدونم االن درحال چه کاریه 
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اینقدر تو خونه قدم زدم تا سپیده دمید  نگاهی به لباسهام انداختم  

وش آب سردی گرفتم و لباسم و عوض د هنوز با مانتو شلوار بودم

 –اهام تماس گرفت کردم نزدیک هشت بود که علی ب

سالم نگران نباشید خوب خوبه  هم -م علی اقا  حالش چطوره سال

 –غذاش و خورده هم داروهاش و 

 –خوب خداروشکر 

 –خانم پناهی 

 –بله 

 –نمیخوای واقعیت و بهش بگی 

ولی اینطوری که - لی آقا چطوری بهش بگم  عچی بهش بگم  

 –نمیشه باالخره که باید بدونه شما زنشی 

ن دلش پیش یکی دیگه است دونستنشم فایده ای نداره  منم به او

نزاری جلوی باد کولر  خوشی اون خوشم  خیلی مراقبش باش 

 –بشینه  به چیزایی هم که حساسیت داره نزاری لب بزنه 
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اتون مشخصه دیشب دبخدا حواسم هست من نگران شما هستم ازص 

توهرثانیه تم: چقدر سخت براتون گذشته  اشکهام و پاک کردم و گف

 –اش هزار بار جون دادم چاره ای نیست 

 –شماداری گریه میکنی؟ 

خداحافظ صورتم و شستم و عینک و به چشمم زدم و به ........نه 

ایی من از  فکر باربد بیرون دصشرکت رفتم نزدیکیهای ظهر بود که 

زدم و  مقابلم دیدم لبخندیکردم سیاوش و دآورد سرم و که بلن

 –شدم  دبلن

سالم کی برگشتی  با دقت براندازم کرد و گفت: سالم  تازه اومدم 

 –چیزی شده 

نه هیچی نشده چرا نمیشینی روبه روم نشست و گفت: حال باربد 

که خوبه  برای این که  متوجه نشه با لبخند گفتم: آره خدارو شکر 

 –دوروز زودتر برگشتی 

 –آره کارم زودتر تموم شد تو چکار کردی 
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بق برنامه ای که داده بودی پیش رفت نامزدت و دیدی همه چی ط 

 –جا نامزد دارم اخمی کرد و گفت: من ک

 –خندیدم و گفتم: خودش که این و میگه 

جواب حرفت نباشه غلط کرده من حالم ازش بهم میخوره دخترم 

 –اینقدر سبک نوبره 

بلند شد و بطرف پنجره رفت و گفت: -بی انصافی نکن دختر خوبیه  

ونی ریحانه منم تا چند وقت پیش همین فکر دازاون هیچی نمیتو 

به این دوستیها عادت دارن  خانم دو میکردم اماکاشف به عمل اوم

 –و من اولیش نیستم 

چی میگی سیاوش  بهم چشم دوخت و گفت: خودم دیدمش  من 

دیروز برگشتم  بدون این که به کسی بگم البته نگفتم چون راجع 

چیزی شنیده بودم رفتم دیدم بله حقیقت داره به همین خانم یه 

 –ه قلوه میگیره دخانم با یکی داره دل می

 –شاید برادری فامیلی چیزی بوده 

 –نه ریحانه  دوستش بود 
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 –ازکجا اینقدر مطمئنی  

برای این که همونجا رفتم سراغش و مچش و گرفتم خداروشکرکه 

 – ازشرش خالص شدم

 –ت گفت: توچرا پکر شدی اختم پائین اومد نشسدسرم و ان

تو چه شانسی داری خندید و گفت: باورت نمیشه ولی برای اولین 

این  خب ازخودت بگوبار از دیدن همچین چیزی خوشحال شدم 

 –چند وقت چکار کردی 

 –کارای همیشگی 

 –ریحانه تو حالت خوبه 

 –آره چطور 

رده  چیزی شده که ازمن ک رنگ و روت خیلی پریده  چشماتم ورم

 –پنهون میکنی 

اشتم نتونستم بخوابم بخاطر همین االن دنه هیچی دیشب کار

 –اینجوریم 

 –االن چی بازم کاری مونده 
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 –نه امروز کار زیادی نداشتم  

پس بلند شو میرسونمت خونه ماشین که نیاوردی چون تو محوطه 

 –ماشینت و ندیدم 

 –نه نیاوردم 

سرم و انداختم پائین و گفتم: حال خونه رو   پس چرا بلند نمیشی

ندارم متعجب نگاهم کرد و گفت: نداری؟ اسم خونه می اومد پرواز 

 –اری دمیکردی حاال چی شده که میگی حوصله ن

 –چیزی نشده گفتم که فقط حوصله  ندارم خیلی خسته ام 

 –ریحانه 

 –بله 

 –به من نگاه کن بهش چشم دوختم 

افتاده نگاهم و به میز دوختم و گفتم: نه اون خوبه برای باربد اتفاقی 

 –دودم شکی که داشت ازچشمم فرو میچکید زقطره ا

چی شده ریحانه داری نگرانم میکنی اگه باربد خوبه پس تو چرا 

اینقدر گرفته  ای  کالفه گفتم: خواهش میکنم سیاوش گفتم حالم 
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ه ای نگاهم خوب نیست اینقدر گیر نده برو بزار به کارم برسم لحظ 

ز اتاق بیرون رفت .دوساعت از ون این که حرفی بزنه ادب دکرد و بع

اتمام ساعت کاری میگذشت و من هنوز همونجا نشسته بودم   با 

 –زنگ خوردن گوشیم نگاه از فاکتورها گرفتم 

 –بله 

تم چرا درو باز نمیکنی من االن جلوی خونه -چطور؟ -تو ؟ کجایی 
– 

 –من تو شرکتم 

با من کاری داشتی -برای چی تا این ساعت موندی اون جاچی ؟ 

 –سیاوش 

بیرون نیای االن خودم و میرسونم خواستم مخالفت کنم ولی تماس 

م دلشدم  دادم و بلندو قطع کرده بود  زونکن ها رو سرجاش قرار 

از اتاق که بیرون رفتم با لطفی  نمیخواست با سیاوش روبه رو بشم

 –تو هنوز نرفتی دخترم م متعجب گفت: دمواجه ش

 –اشتم  با اجازتون دکمی کار 
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اتفاقی افتاده دخترم ؟ باربد چیزیش شده -بطرفش برگشتم !ریحانه 

 –؟

 – نه آقای لطفی حال باربد خوبه

کمکی از دست من برمیاد سری تکان دادم و گفتم: نه  

ای ممتمد بوقی دتازه کمی ازشرکت فاصله گرفتم که صخداحافظ.

ه داشت و پیادمن و به خود آورد سیاوش ماشین و کمی جلو تر نگه 

 –شد 

 –مگه نگفتم نری تا من بیام بیا سوار شو   حواست کجاست

 –میخوام تنها باشم 

گفتم سوار شو این وقت شب درست نیست  تنها تو خیابون باشی  

حرکت سمج تر از اینی بود که دست از سرم برداره اوماشین و ب

درآورد و گفت: چرا برقهای خونه خاموش بود مگه علی اون جا 

 –وختم و گفتم: نه نیست دنیست  به بیرون چشم 

 –یعنی االن باربد خونه تنهاست 

 –نمیدونم 
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ونم معلومه چت شده  سرعت بیشتری به ماشین دیعنی چی که نمی 

 پاهام انگار اشت گفت:پس چرا نشستی دداد وقتی مقابل خونه نگه 

نبال خودم دم نبود وزنه سنگینی بود که به زور دمال خو

و ازم گرفت  دوقتی دید دستم میلرزه کلی میکشوندمش  سیاوش 

و خودش درو باز کرد  درخونه رو که بستم همونجا رو زمین نشستم 
– 

مضطرب    دچی شده ریحانه حالت خوب نیست اشکهام سرازیر ش

 –بطرف اتاق رفت  هرچی دستگیره درو تکون داد باز نشد 

مگه باربد این جا نیست  سرم و به عالمت نه تکان این درچرا قفله 

دادم و سرم و روزانوهام گذاشتم  اومد روزمین کنارم نشست و 

 –گفت: چی شده ریحانه چه بالیی سر باربد اومده 

 –رفت 

اون که  "گفتی حالش خوبه ..اصال.ولی تو که ....اری میگی دچی 

ه است داشت چطور  شد که مرد نگاهش کردم و گفتم: زندمشکلی ن

چی داری میگی تو من که متوجه حرفات -فقط از این جا رفت  

 –؟!!ن آره دنمیشم یعنی چی که رفت نکنه .......عمه هاش پیدا ش
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 –نه سیاوش خودش رفت  

جوری رفت مگه رست حرف نمیزنی منم بفهمم اون چه دچرا 

وقتی من حرف  میتونه خودش بره تمام جریان و براش تعریف کردم

وقتی  میزدم  اون با دهان باز چشمان گشاد شده نگاهم میکرد 

بهم زل زده بود  بعد بلند  سکوت کردم چند دقیقه ای بهت زده 

و گفت: دیونه ای همون موقع بهت ن کرد دشد و شروع به قدم ز

ن ریحانه این پسره ازجنس تو نیست  محبت گفتم نکن , گفتم نک

 –سرش نمیشه داد زد گفتم یا نگفتم  سرم و انداختم پائین 

باید تمام جریان و میگفتی  خیلی احمقی که بهش دروغ گفتی 

باید بهش میفهموندی که االن دیگه زنشی و رفتن اون به قیمت 

آبروت تموم میشه چرا بهش نگفتی ریحانه چرا سکوت کردی  

همین  یخوای چکار کنی , میخواینشستی و تماشا کردی حاال م

 –شو راه بیافت  دبلنکنی   حصارطوری بشینی زانوی غم 

 –زارم این کثافت قصر دربره درخونه اش نمی-کجا؟

سیاوش درست صحبت کن  فریاد زد نمیخوام درست صحبت کنم 

کثافت اگه نبود با تو این کارو نمیکرد   خوب جواب زحمتهات و 
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اومد کنارم  داد  خوب دست مزد این پنج شش سال و بهت داد  

گه دست رو شو ریحانه ا دنشست این بار آرومتر ازقبل گفت: بلن

و کاری نکنی دق میکنی بدبخت میمیری من که  دست بزاری

شو بریم خودم باهاش حرف  دمیدونم چقدر بهش وابسته ای بلن

 –میزنم 

خب معلومه میگم -چی میخوای بهش بگی  میخوای بگی من کیم  

گه میخواست زنم نشه زنشی  پوزخندی زدم و گفتم: خب اونم می

 هم به من اریش نرفته بودم  خودش خواسته حاالمن که خواستگ

 – ربطی نداره

غلط میکنه این و بگه بخدا  اگه همچین حرفی بزنه زنده اش 

 –م میکشمش دنمیزارم  خو

اره من خودم خواستم  این و که دیگه دبسه سیاوش اون تقصیری ن

نظر بده من این و  دقدرتی نداشت که بخوا "همه میدونن اون اصال

 –خواستم خودمم  تقاصسش و پس میدم 

اون موقع که به حرف گوش نکردی حاال  چی داری میگی ریحانه 

 –ت نمیکنه گوش کن مطمئن باش اگه حقیقت و بفهمه ترک
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فایده ای نداره سیاوش وقتی باهام صحبت میکرد نمیشناختمش  

ترو خشکش م زندگی کردم دانگار نه انگار که پنج سال کنار این آ

 هیچ وقت خوب کردم  سرم و بین دستام گرفتم و گفتم: کاش

نمیشد حداقل اینجوری ....دیگه نتونستم ادامه بدم همه چیز دور 

با صدای همهمه ای سرم چرخید و  یدفعه دربرابرم سیاه شد 

رم دنمیشد  مادم باورم چشمانم را باز کردم چیزی و که میدی

ات شه چه بالیی سرخودت دصورتم و بوسید و گفت: الهی مادرف

برای چی این جایی مگه نرفته بودی مکه اشکهاش و -  آوردی 

 –پاک کرد و گفت: بیست روزه برگشتیم مادر 

دستی رو صورتم کشید و گفت: آره دخترم آره  ؟چی بیست روز 

چی به روز خودت آوردی  خواستم  با خودت چکار کردی عزیزم 

م مادرم با جیغی که دبشینم که سرگیجه امانم و برید و روتخت افتا

با سمت راستم درد شدیدی داشتم  پرستار و خبر کرد  دشیک

چیزی که تو سوکت دستم زد رفته رفته دردم آروم شد و به خواب 

د وسرگیجه نبود دورمم وقتی بهوش اومدم دیگه خبری از دررفتم 

دید انگار حسابی شلوغ بود ولی چشمای من مدام اطراف میگر

طی اون چند روزی که اون جا نگهم داشتند  منتظر کسی بودند ولی
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چشمم به درخوش شد روزی که داشتن مرخصم میکردند پدرم  

گفت:ازاین جا که بیرون رفتی همه چی و فراموش میکنی و به 

ی اون رفته پی زندگی خودش دزندگیت ادامه میدی متوجه ش

توهم همین کارو میکنی  سرم وانداختم پائین و گفتم:حالش 

خیلی ازتو بهتر وسرحال تره داره زندگیش و میکنه توهم -چطوره ؟ 

هیچ جایی تو زندگیش نداری برای این که خیالت و راحت کنم 

میگم داره مجدد ازدواج میکنه  من بیرون منتظرم زود حاضر شو 

ن باورم نمیشد یعنی چی که داره ازدواج میکنه به همی "اصال بریم

نی که بود لباسم و پوشیدم دن کنراحتی من و ندید گرفت  به هرجو

پدرم توجهی به اسرارم نکرد و من و به و با پدرم به خونه رفتم 

حوصله  "طبقه باال برد مهمون های زیادی داشتیم که من اصال

شون و نداشتم بین اونا تنها کسایی که باعث دلخوشیم بودند ساغر 

و سیاوش بودن همین و بس که سیاوشم برعکس همیشه خیلی 

صبح زود بدون این که کسی متوجه شه ام برخورد کرد باه دسر

لباس پوشیدم و ازخونه زدم بیرون وقتی وارد شرکت شدم با 

سیاوش روبه رو شدم متعجب اومد جلو گفت:تواین جا چکار میکنی 

 –برای چی راه افتادی اومدی این جا 
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 –حوصله خونه رو نداشتم  

خمی کردم و گفتم: استراحت کنی ا "فعال دراه بیافت بریم تو بای

گو چکار کنم چکار نکنم اگه طی این چند وقتی که نبودم نبه من 

 –ونم داخراجم کردید بگو تا ب

تو اگه چند سالم نیای وقتی برگردی کارت سرجاشه مطمئنی 

 –میتونی 

اون سیاوش کارهای اون چندروز بهم گفت وازاتاق بیرون رفت ,آره 

روز کارمندها یکی یکی یا چندتا چندتا به اتاقم می اومدند و ازدیدن 

مجددم و بهبود وضعم ابراز خرسندی میکردندبعدازظهر موقع رفتن  

سیاوش سوار ماشینم شد و گفت: حالش و داری یکم بریم بگردیم 

فهمیدم میخواد چیزی بهم بگه  سری تکان دادم و حرکت کردم 
– 

سیاوش -وب شده خیلی نگرانم کرده بودی  خوشحالم که حالت خ

مریضی من چیه؟ لبخندی زد و گفت: دیگه هیچی  نگاه گذرایی 

 –اختم و گفتم: نمیخوای بگی دبهش ان
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البته ازقبل عفونت  ز مهمی نبود آپاندیست ترکیده بودباور کن چی 

داشته تواین و میدونستی و پشت گوش انداختی خدابهت خیلی 

ری شدید بود که چندروز تو بیهوشی مطلق درحم کرد عفونتت بق

داشتیم ناامید میشدیم فراموشش کن بخیر گذشت بودی کم کم 
– 

 –سیاوش 

 –بله 

 –وخت و گفت: خبری ندارم دازباربد چه خبر؟ به روبه رو چشم 

 –نداری یا نمیخوای بگی 

تموم شد  بغضم و فرو دادم و  فراموشش کن ریحانه همه چی

ون این که نگاهم کنه گفت:آره دواج میکنه  باره ازددگفتم:راسته 

به این فکر کن که لیاقت تورو نداشت  نفس عمیقی کشیدم راسته 

 –رنیومد دو گفتم:ازمحسن چه خبر ازکما 

دان چرا فردای روزی که تو بستری شدی اون بهوش اومد االنم تو زن

درحال نوش جان کردن آب خنکه خندیدم و گفتم:خبر خوبی بود 

 –متعجب نگاهم کرد و گفت: خوبی ریحانه 
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 –ازاین بهتر نمیشم آره  

 –ریحانه من نگرانتم 

 –من که چیزیم نیست برای چی نگرانی 

 –یدفعه یه جوری شدی 

من همیشه همین جوریم خب تعریف کن ببینم این چند روزی که 

 –من نبودم چکارا کردی 

کارای مارستان بود یه پام شرکت یکردم یه پام بیم دهیچی چکار بای

 –توهم ریخته بود سرمن 

 –شرمنده جبران میکنم 

 –چه جوری میخوای جبران کنی 

 –این دیگه بماند خب کجا برم 

 –تون دبرو خونه خو

 –چرا اون جا 
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رو مادرت نگرانتن  بدون حرفی به خونه رفتم پدرم دبرای این که پ 

د چند بای د ازخونه بیرون میرفتیحسابی مواخذه ام کرد که نبای

لبخندی به روش زدم و صورتش و  روزی استراحت میکردی

به اندازه کافی  بوسیدم و گفتم: من حالم خوبه نگران من نباشید

امان غذا چی گذاشتی من خیلی گرسنه ام هم استراحت کردم  م

هرسه نگاهی به هم انداختند مادرم بلند شد و گفت:االن برات غذا 

میارم  به اتاقم رفتم و به درتکیه کردم نباید بزارم کسی از احساسم 

چیزی بفهمه وگرنه خرد میشم نه نمیزارم  مگه همیشه نمیگفتم 

گه ندارم  باید ه بهونه دیدآرزوم خوب شدنشه خب حاال خوب ش

رمیارم  لباسم و عوض کردم دمحکم باشم اینطوری اونا رو هم ازپا

و دست و صورتم و شستم  به سیاوش که کنار پدرم نشسته بود 

نگاه کردم و گفتم:شکمو تو نمیخوری لبخندی زد و گفت:نه تو 

آب ازلب و لوچه ات راه افتاده خندیدم و گفتم: من اشتها ندارمبخور

پدرمم خندید و دستی روشونه او قرارداد به ذره بخور  بلند شو بیا

و گفت:بلند شو پسرم  وقتی روبه روم نشست با خنده 

 –ونستم نمیتونی از قرمه سبزی چشم پوشی کنی دگفتم:می
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 دزیاد گرسنه نیستم بهش نگاه کردم و چشمش رو دیس برنج بو 

تم:با زدم زیر خنده و گف ددیگه نتونستم جلوی خودم و بگیرم و بلن

چشمات داری دیس و قورت میدی گرسنه نیستی پدرو مادرمم 

ید و گفت: آخه بوش خیلی خوش مزه است  خندیدند خودشم خند

مادرم خندید و گفت: بخور سیاوش جان نوش جانت چند تا قاشق 

که خوردم حس کردم االنه که همه رو برگردونم  کمی آب خوردم 

:سیاوش راستی مناقصه برای این که کسی متوجه حالم نشه گفتم

 –رو چکار کردی 

 –هان برد و گفت:هیچی ازدستمون درآوردن دقاشقی به 

 –جدی میگی 

لقمه توپولی شوخیم چیه وقتی بی موقع مریض میشی همینه دیگه 

 –ه دبود حیف شد ولی یکی دیگه هست که هنوز اعالم نش

 –ه تو از کجا میدونی که هست داعالم نشاگه 

داداشت و دست کم گرفتی  هیچ وقت همچین لفظی به کار نمیبرد 

وقتی این و گفت پدرو مادرم نگاه معنی داری بهم انداختند  اهمیتی 

 –ندادم و گفتم:خب حاال کی قراره اعالم شه 
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با ردسره اگه موافق باشی ازفردا دولی خیلی پر دوسه هفته دیگه  

 –موافقی ش برمیایم یا نه هم نگاهی به  کارا بندازیم  ببینیم ازپس

 –اری دع از همه چیش اطال,آره 

ای کم و بیش ولی یکی و دارم که بهم راپرد میده لبخندی زدم و 

 –گفتم: خب کی هست 

 –دکتر ابراهیمی 

 –دیگه  هخانمِ

نگاهم کرد و گفت: زن و مرد بودنش مهمه با همون لبخند گفتم: 

 –ونم  بنظر تو مهمه دنمی

 –ریحانه حالت خوب نیست بهتره یکم استراحت کنی 

اِ که همه قرمه سبزیا رو تو بخوری خندید و گفت:ازبعدِ عمل زرنگ 

 –شدی دستم و خوب میخونی 

اره همه توی شکمو رو دن من ربطی ندنه آقا جان این به زرنگ ش

 –میشناسن مامان دستت درد نکنه خیلی خوشمزه بود 

 –ن خترجادتوکه چیزی نخوردی 
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 –دم به نفع این برادرعزیز کنار کشی 

اِ دستت درد نکنه رومیز دراز شد و بشقاب من و که بیشتر غذام 

توش مونده بود برداشت و گفت:خداکنه من هرجا میرم مهمونی تو 

 –کنارم باشی 

تورو هم میتونم بکشم من جور آخه هیچی نمیخوری -برای چی؟ 

منم به بهونه این که  ساعتی بعدازشام سیاوش رفتهمه خندیدیم 

خیلی خسته ام به اتاقم رفتم هم درو بستم هم برق و خاموش 

م که مادرم وارد اتاق شد و برق دکردم تازه رو تخت دراز کشیده بو

 –و زد و گفت: فکر کردم سوخته چرا برق و خاموش کردی 

 –نورش اذیتم میکنه 

 –یعنی نمیترسی 

خاموشش کنید  او برق و خاموش کرد و ازاتاق بیرون  "نه لطفا

روشن کردم تا نیمه های شب مشغول رفت گوشیم و بردم زیر پتو و 

دیدن عکسهای باربد بودم اینقدر به عکسش نگاه کردم تا خوابم 

رون زدم سه م و ازخونه بیدبرد صبح دستی به سروصورتم کشی

بری از باربد داشته باشم هفته تمام بدون این که کوچکترین خ
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آخر هفته بود و من تازه به خونه رسیده بودم  داشتم سپری کردم  

مانتوم و درمی آوردم که گوشیم زنگ خورد ازدیدن شماره علی 

 –جواب دادم  "دلم تکون خورد فورا

االن کجاست حالش -........-سالم چی شده؟ -.......-الو علی آقا 

خوب پیشونیش و ببند االن خودم و خیلی -............-چطوره؟ 

م و چه جوری به دمیرسونم .گوشی و که قطع کردم نفهمیدم خو

به محض ورودم علی اومد جلو گفت: عجله خونه باربد رسوندم  

کنید حالش خیلی بد با او به اتاق باربد رفتم  همین که درو باز 

 دوکه نگران کنار تخت باربد نشسته ب دکردم چشمم به دختری افتا

برای -ناله باربد باعث شد نگاه از او بگیرم    دو دست او را گرفته بو

 –چی اینجوری شده 

دختره گفت رفته بود استخر وقتی اومد اینطوری بود  به علی نگاه 

کردم و گفتم: بهش نگفته بودی تواین سرما با این وضعش نباید 

 –پیشونیشم نبسته بوده  "استخر بره  حتما

 –نه 

 –یار مسکنش و ب
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 –برم بگیرم  تموم کرده اسمش نمیدونستم بگید 

الزم نکرده کیف من و بده  کیف و از علی گرفتم  آمپولش و 

 اشتم پیشونیش و ماساژ دادمدبرداشتم بعد از تزریق با پمادی که 

 –و روش و بستم 

دختره نگاه کردم سری تکان دادم وگفتم: آره  چند به خوب میشه  

ست و دست باربد و میشه  پائین تخت نش دقیقه دیگه دردش آروم

شدم و گفتم:  دنتونستم طاقت بیارم بلن تو دستش گرفت دیگه 

کمی که استراحت کنه بهتر میشه  از اتاق بیرون رفتم نگران نباش 

علی هم پشت سرم اومد  وارد حیاط که شدم صدام کرد چشمان 

 –لرزونم و بهش دوختم 

من قول دادی و گفتی نگران  قرار بود مراقبش باشی اینطوری به

نباشم سرش و انداخت پائین و گفت: به حرف هیچ کس گوش 

مدام لج بازی میکنه نمیده حتی نمیزاره تزریق هاش و انجام بدم 

شما چرا  نمیشه هیچ جوری کنترلش کرد  "و بهونه میگیره اصال

 –اینقدر الغر شدید 
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ونم دمن که میوگفت: هرکی ندونه  دکارمن یکم زیاده سری تکان دا 

 –شما چقدر به آقا باربد وابسته بودید اشکام جاری شد 

ترخدا مراقبش باش نزار به این روز بیافته طاقت دیدنش و تو این 

 –وضعیت ندارم 

 –میخواید من باهاش حرف بزنم 

چی میخوای بهش بگی همین که بدونم حالش خوبه و خوشبخته 

انگار باربد  ددختر بدی نمیابرام کفایت میکنه این دختره هم بنظر 

اره سرش و داره اون چی اونم بهش عالقه دو هم خیلی دوست 

 –اخت پائین ازسکوتش فهمیدم که اونم دوسش داره دان

ت شد  پشتم و به او خب خداروشکر  دیگه خیالم ازبابتش راح

ونم چرا یدفعه آتیش دلم به دکردم و به راهم ادامه دادم نمی

 انگار  م میخواست گریه کنم ولی نمیتونستم خاکستر تبدیل شد دل

 داشت ازحرکت نه انگار چند دقیقه پیش با دیدن اون دختره قلبم 

می ایستاد برای لحظه ای ظاهر اون و با خودم مقایسه کردم من 

چشمام کشیده و عسلی بود ولی اون چشمای به رنگ سیاه داشت 

پهن و حالت من  سفید بود ابروهای "من پوستم زیتونی و اون کامال
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و هرکی میدید فکر میکرد برداشتم درحالی که تا حاال بهش داربود 

دست نزده بودم ولی اون ابروهای تاتو شده ای داشت لبای من 

قد برجسته و سرخ رنگ بود و اون لبهای نازک و کشیده ای داشت 

اون متوسط بود ولی من قد بلند و هیکل باربی مانندی داشتم  و 

ولی پر بود ولی روهم رفته چهره جذابی داشت هرچی  او چاق که نه

از طبقه خودش  "بود که باربد ازاون خوشش اومده بود  و حتما

باید باشه حال خونه رو نداشتم یراست به مغازه رفتم فروشنده ها 

که تعدادشون به ده نفر میرسید با دیدنم کلی اظهار خوشحالی 

طی و با پدرم مطرح کنم رفته بودم تا چیزی که تو سرم بودکردند 

برنامه هایی که برای کارخونه ها و  این مدتی که کار میکردم با

شرکت های مختلف اجرا کرده بودم سود چشم گیری نصیبم شده 

بود بخاطر همین بی مقدمه گفتم: میخوام از اون محل بریم موافقید 

لحظه ای نگاهم کرد و گفت: چرا یدفعه همچین تصمیمی گرفتی 
– 

بریم یه جای دیگه  پدرم نگاهی به مادرم  دطوری دلم میخواهمین 

 – انداخت انگار منتظر بود او حرفی بزنه
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با پس اندازی که من دارم میتونیم نزدیک خونه  دنگران نباشی 

سیاوشینا  حداقل یه ششصد متری بخریم چی میگید موافقید  

رم  هرچی مادرت بگه  من مخالفتی نداپدرم سری تکان داد و گفت: 

منتظر بودم که بگه بله و قال قضیه رو بکنه ولی گفت: نه من موافق 

 –نیستم چون میدونم توچی تو سرته 

 –من به تنوع احتیاج دارم  میخوام تویه جای دیگه زندگی کنم 

 –خب بکن کسی جلوت و نگرفته 

 –یعنی میگید تنها برم 

نه نه شوهر کن  جا خوردم معلومه چی میگی مامان من متاهلم 

 –مجرد فراموش که نکردید 

درهرصورت نیستی اگه بودی االن شوهرت کنارت بود  غیر اینه 

هروقت ازدواج کردی میتونی بری یه جای جدید عصبی ازجا بلند 

شدم وگفتم:برای آخرین بار من متاهلم  و چون حس میکنم به 

خواست  تنوع احتیاج دارم  میرم دنبال یه خونه دیگه اگه دلتون

همراه من میاید نه که تنها میرم کیفم و برداشتم و چند تا بنگاه که 

شبم به  رفتم دوتا خونه هم دیدم که هیچ کدوم باب میلم نبودند
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خوابیدم هنوزم  دم رفتم  و تو اتاقی که باربد تو اون بودواحد خو 

فردای اون روز از یکی از بنگاه ها   دبوی عطرش تو فضای اتاق بو

رفتنا سیاوش و تو محوطه دیدم  گفت: میری دباهام تماس گرفتن

 –خونه 

 –نه جایی کار دارم 

 –میرم یه خونه ای و ببینم -کجا؟ 

متعجب نگاهم کرد و گفت: دیونه شدی  خودم-خونه ؟ برای کی؟ 

جدا شی نه میخوای ازشون زده به سرت خونه میخوای چکار نک

 –لبخندی زدم و گفتم: نه بابا  میخوایم جابه جا شیم ایرادی داره 

 –نگاهی به اطراف انداختم  چه ایرادی بریم نه 

 –نیاوردم نگاهش کردم 

 –بده من اون سوئیچ زود باش حاال کجا هست 

فکر کنم نزدیک شماست   خونه فوق العاده ای بود اینقدر قشنگ 

 –ه بود بود که سیاوشم شیفته اش شد

 –عجب جائیه نظرت چیه 
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بد نیست  نگاهم کرد وگفت:بد نیست دختر این جا محشره یه  

داخلشم که دیدی بریم قولنامه  حیاطش ونگاه کن چقدر قشنگه 

 –حاال اجاره اش چقدر هست کنیم 

 –اجاره ای نیست شازده 

 –میخوای بخری 

 –آره ایرادی داره 

 –از کردی بدی به خونه دنه ولی میخوای هرچی تاحاال پس ان

همون روز قولنامه رو آره میخوام این کارو بکنم  حاال راه بیافت 

 نوشتیم آخر هفته کلید تحویل گرفتم و مابقی مبلغ تسویه کردم

بهترین و لوکس ترین اجناسی که بودو تهیه کردم سیاوش وقتی 

خونه رو دید دهنش باز مونده بود مادرم و هرکاری کردم موافقت 

ق زندگی مین  ازشون جدا شدم و به این طرید که بیاد بخاطر هنکر

جدیدی و به تنهایی آغاز کردم به قدری خودم و تو کار غرق کردم 

و که حتی ثانیه ای هم به فکر باربد نیافتم هروز تو کارم موفق تر 

ن به اون دمیشدم مادرم باهام آشتی کرده بود ولی همچنان ازاوم

ل نشده شرکت خودمم افتتاح کردم و به خونه سرباز میزد سر سا
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این طریق پله های ترقی و چندتا یکی پشت سر میگذاشتم  ولی  

ال  مشغول کار بودم اما با پستی باسیاوش همچنان تو شرکت پدر

سیاوش با دکتری به اسم زرفامی نامزد کرده بود دختر خیلی  تر

خوبی با هم  دوستیخوشگلی نبود ولی خیلی بدل مینشست 

تیم اما نمیدونم چرا حس میکردم سیاوش ازاین موضوع راضی داش

ای جلسه مهمی و بر موندو ما خو داول هفته بو بنظر نمیرسید 

آماده میکردیم شب قبل به قدری دندون درد کشیده بودم که 

ورم کرده بود  به ناچار خودم و به یه مطب رسوندم یطرف صورتم 

بود رو صندلی نشسته  اینقدر درد داشتم که به چشمهام هم زده

بودم و منتظر بودم دکتر بیاد منشیش گفت توراه او خودش همه 

شالم و چیز و آماده کرد و یه کاور آبی رنگ هم رو مانتوم انداخت 

سرم روشن کرده بود  رو چشمهام گذاشتم تا نور چراغی که باالی

با کشیده شدن صندلی فهمیدم دکتر اومده اینقدر درد اذیتم نکنه 

با انگشت رو چونه ام زد و به داشتم که حتی نتونستم سالم کنم 

باز کنم  نگاهی انداخت وبعد از  این طریق به من فهموند دهنم و

نمیشه عفونت  "چند ثانیه گفت: باید عصب کشی بشه ولی فعال

ایی که شنیدم باعث دصا  داره یه قرص مینویسم استفاده کن بعد بی
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و ازرو چشمهام برداشتم  اشتباه فراموش کنم شال درد وبه کلی شد 

تار م خود باربد بود لبخندی زد و گفت: به سالم خانم پرسدرده بونک

 – ن جا کجاشما کجا ای

خودم و جمع و جور کردم و گفتم: نمیدونستم مطب زدید   "فورا

نه چه ایرادی خواستم بلند -  خندید و گفت:ازنظر شما ایرادی داره

نشو بزار یه مسکن  دام گذاشت و گفت: بلن شانهشم که دستش و رو 

 –کم شه  تبزنم درد

دیدن شما کار مسکن و کرد   از جا بلند شد و گفت: نیاز نیست 

پس دندون درد بهونه بود  از خودم عصبی شدم که این حرف 

 –هنم بیرون پریده دناخواسته از 

تی به اسم دکتر هم توجه داینقدر درد داشتم که حخیر بهونه نبو

 –مطب شما اولین دندون پزشکی سر راهم بود  نکردم 

 –گوشیت و جواب بده  خودش و کشت  "فعال

همه  ,نگران چی هستی تو-..........-نه  دیر تر میام -....-الو سیاوش 

 خیلی خب  یه-......-چی و آماده کردم مگه  کلید اتاق من و نداری 

که االن تو  هخوب نشد-..........-نگاهی بهشون بنداز تا من بیام 
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-........-دندون پزشکیم ولی کارم تموم شده دارم حرکت میکنم  

 -سیاوش جلسه یک ساعت دیگه است خودم و میرسونم  خداحافظ.

شرمنده وقت شما رو هم گرفتم باید -دراز بکش  کجا بلند شدی 

 –برم عجله دارم 

ایستاد و گفت: دراز بکش بزار این و بهت بزنم دردت  اومد نزدیکم

 –و آروم میکنه 

نه ممنون نیازی نیست اخمی کرد و گفت: با این صورت میخوای 

بری سر جلسه اگه همون وسط دردت شروع شه میخوای چکار 

کنی حق با او بود به ناچار دوباره روصندلی دراز کشیدم  او مسکن 

وباره نزاشت از جا بلند شم گفت: چند لحظه دراز بکش  دو بهم زد 

چراغ و خاموش کرد خودشم همونطور کنارم نشسته بود کمی که 

 –درسکوت گذشت گفت:چرا بهم نگفتی زنم غیابی ازم جدا شده 

من هنوز نمیدونم - توشرایطی نبودی که بتونم حرفی بهت بزنم 

 دالعالج بود یااون چرا من و ترک کرد یعنی مریضی من اینقدر 

حرف سیاوش افتادم که گفت چون ازم خواسته بودی ازجریان 

اصلی حرفی به باربد نزنم منم گفتم بعدازتصادف فهمیدن بیماری 
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ت درد طاق صعب العالجی داری که خوب بشو هم نیستی اونم 

 –پردش و رفت کشیدنت و نداشت به تو س

 – فته بودنکجایی؟ بهش چشم دوختم و گفتم:دکترا که اینطور گ

نگفتی مریضی من چی بود تازگی ها یه چیزایی یادم میاد من 

دیگه حضور پرستورو تا لحظه آخر کنارم حس میکردم  اون بود 

 – ؟درسته

سری تکان داد  دنگاهم و بطرف دیگه ای دوختم و گفتم:بله بو

وگفت: پس اشتباه نکردم  میشه بگی من اون موقع چه وضعی 

 –داشتم 

کتر دیگه چه فرقی میکنه خداروشکر دیگه تواون وضع دآقای 

نیستید االنم که دارید مجدد ازدواج میکنید فکر گذشته رو نکنید 

آهی کشید و بچسبید به زندگیتون اونم دیگه رفته و برنمیگرده 

اشت بهم خیره شد داشتم کالفه گفتم:ولی اون ندگفت:من دوسش 

ه پام نمیموند وسم داشت اگه نداشت کدو گفت:دروغ میگی 

پوزخندی زدم و گفتم:اگه مونده بود که االن نرفته بودی سراغ یکی 

 –دیگه 
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وسم نداشت دلم د "وخت و گفت:واقعادنگاه غم زده اش و بهم  

چرا داشت -اشتم اینطوری دلش و بشکنم  دبراش سوخت من حق ن

 –ببخشید یه لحظه کنترلم وازدست دادم 

ل کردی خیره شدم تو چی شد که تو پرستاری ازمن و قبو

 –چشمهاش دلم میخواست بهش میگفتم 

 –برای این که هیچ کس این کارو قبول نکرد 

خب شرایط خاصی داشتی هر کسی نمیتونست این کارو -چرا؟

 –انجام بده 

م دیانشستم و گفتم:توچه فرقی با بقیه داشتی که قبول کردی 

-نمیاد چی شد که قبول کردم فقط این یادمه که حضورت ........

 –من و ازتنهایی درآورده بود -حضورم چی؟ 

توبخاطر تنهایی خودت ازمن نگهداری میکردی من و فقط همین 

 –باش که فکر کردم دلت به حالم سوخته بود 

تونیاز به دلسوزی نداشتی ازنظر من اونی که ترکت کرد به این نیاز 

 –داشت با زنگ خوردن گوشم ادامه ندادم 



 
 

601 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

-.......-چیزی نشده سیاوش -............-هنوز نه کارت و بگو-......-بله  

صبر کن االن برات -......-......آره پیش منه برای چی-م فاکتورکدو

گشتم فاکتور و پیدا نکردم محتوای  میخونم کیفم و برداشتم هرچی

داشتم شماره فاکتور و  کیف وروپام خالی کردم الو یاداشت کن 

چیز -میخوندم که وسائلم ریخت زمین دوال شد تا اونا رو جمع  

خودم جمع  زه بدهاباشه خداحافظ. اج-........-خوای دیگه ای نمی

ی خدای میکنم وسائل و به دستم داد نگاهی به دستش انداختم وا

 –من 

بدیدش به من لبخندی زد و گفت:پس باالخره شناسنامه ات  "لطفا

 –و ازشوهرت گرفتی 

داخت و گفت:چرا مگه یکنم بازش نکن گره ای به ابرو انخواهش م

خواستم از دستش بکشم که بلند چی توشه که به وحشت انداختت 

کاری کرد چیزی شد و گفت:تا نبینمش بهت نمیدم دیگه نمیشد 

د فهمید چشمانش گرد شده بود چندبار به ه نباید میفهمیو ک

توشناسنامه شناسنامه و بعد به من نگاه کرد و گفت: این اسم منه .....

تو چکار میکنه نمیدونستم باید چی بگم هرچی میگفتم دیگه فایده 

 –زد پرسیدم اسم من تو شناسنامه تو چکار میکنه  ددا ای نداشت
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خواهش میکنم آروم باش شونه هام و گرفت محکم به دیوار کوبید  

تواالن زن منی تو....اونم تو دراتاق باز و گفت:آروم باشم چطوری 

شد و منشی هراسون وارد اتاق شد و گفت:چی شده آقای دکتر چرا 

با ضرب بست و داد میزنید بافریاد گفت:گم شو بیرون خودش درو 

تاد و گفت: حرف بزن ببینم جریان چیه دوباره اومد نزدیک من ایس

فقط راستش و بگو چه نقشه ای برای من داشتی پرستو االن 

کجاست نکنه سرش و زیر آب کردی هان حرف بزن پس چرا الل 

 –شدی 

خفه شو مثل سگ دروغ میگی  -من هیچ نقشه ای برای تو نداشتم 

واست گفتم:ح باداد .......چشمت به پول افتاده بود آره توهم که 

باشه چی داری میگی من هیچ چشم داشتی به مال تو نداشته 

وندارم حاال که خیلی دلت میخواد حقیقت و بدونی باشه بهت میگم 

پدرتم که مرده زنت همون اول که تصادف کردی ولت کرد و رفت 

مادرت ازدست اون دق کرد پدرت ازدواج کرد  بود مادرت با مباشر

شوهرش با زن پسرش ریخته روهم و مرد میدونی چرا چون فهمید 

و تمام دارائی اون و به نام خودش کرده زن وفادار و دوس داشتنیت 

واما من  پرستارت بودم االن تو زندانه و داره آب خنک میخوره 
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نها هیچ کدوم از فک و فامیلت قبولت نکردن مونده بودی تک و ت 

 نگهت داشتم ازت پرستاری کردم مراقبتبدون هیچ کس و کار 

به این بودم تا سرپاشی  واما این که چرا اسمت تو شناسنامه منه 

دلیل که تو به من نامحرم بودی و من نمیتونستم ازت مراقبت کنم 

الزم بود بهم محرم بشیم نمیشدیم خانواده م اجازه نمیدادن نگهت 

صیغه رو هم قبول نداشتن چون دکترا گفته بودن تو خوب دارم 

ا این حال نزاشتم اسم من تو شناسنامه تو بشو نیستی  ولی بازم ب

حاال هم اتفاقی نیافتاده بیاد چون احتمالش و میدادم که خوب شی 

شناسنامه تو که موردی نداره میمونه من که هروقت بگی میریم 

برای طالق  ازرومیز برگه ای برداشتم و آدرس خونه جدیدم و خونه 

پدرم آدرس شرکت شماره ها همه رو یاداشت کردم و گفتم:این 

کارات و بکن خبرم کن بریم محضر  تمام نشونی و شماره های من  

ان بهت او ازاتاق بیرون رفتم منشی و چندتا مریضی که اون درمی

گذشتم و  جا بودند پشت دراتاق جمع شده بودن ازبرابر نگاه اونها

بیرون رفتم .سرم و گذاشتم رو فرمون ماشین تمام بدنم گرگرفته 

هیچ وقت تا این اندازه احساس زبونی و بیچارگی نکرده بودم بود 

 ادای کلمه تو به رخم کشیده بودچه راحت فرق فاحشمون و با 
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گوشیم و که داشت زنگ میخورد خاموش کردم و حرکت کردم  

لومه کجایی وقتی وارد اتاق شدم سیاوش ناراحت اومد جلو گفت:مع

 –دی فقط نگاهش کردم چرا گوشیت و خاموش کر

چی شده ریحانه چرا اینقدر سرخ شدی  به سختی گفتم: چیزی 

 "میشه یه لیوان آب به من بده فورا نیست فقط سرگیجه دارم  اگه

وگفت: برای چی سرگیجه داری نکنه باز  دلیوانی آب به دستم دا

 تب داری آره بزار ببینم  سرم و عقب کشیدم و گفتم:نه تب ندارم 

 –فاکتورها رو خوندی 

 –ولشون کن بگو ببینم چی شده 

 گفتم که چیزی نیست با دقت براندازم کرد و گفت: نکنه ازباربد

خبری شده بلند شدم و گفتم:نه سیاوش  پوشه رو کجا گذاشتی 

 – رومیز که نیست

رو باز کردم و گفتم:پس بریم باید اومده باشن این ددست پدرمه  

د این جلسه رو من و گفتم و ازاتاق خارج شدم با این که قرار بو

دست بگیرم ولی بخاطر حالم سیاوش  این کارو بعهده گرفت 

ف تو خیابونها تمام جلسه ازشرکت بیرون زدم بی هدبالفاصله بعدازا
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یک  چرخ میزدم ساعت ازده گذشته بود که به خونه خودم رفتم 

م قراربود دهفته ازاون دیدارم با باربد گذشته بود منتظر ساغر بو

داشتم میز و میچیدم که گوشیم زنگ خورد شب بیاد پیشم بمونه 
– 

درو میزنم  درو زدم و به خیلی خوب االن -.......-کجایی پس ساغر 

من تو آشپزخونه ام -آشپزخونه رفتم ضربه ای به درورودی خورد 

سرت قفل کن  یه تاپ پشت گردنی ساغر بیا تو فقط درو پشت 

صورتی با یه شلوارک لی کوتاه تنم بود  موهامم باز گذاشته بودم 
– 

چقدر دیر کردی ساغر مگه قرارنبود هفت این جا باشی حسابی 

 –گذاشتی  منتظرم

بیخود منتظر نباش پارچ نوشابه  شرمنده ساغر خانم تشریف نمیارن

ازدستم افتاد و شکست به باربد که حاال مقابلم ایستاده بود چشم 

 –ترسوندمت ! -دوختم

شونه ای باال انداخت و ؟س تو...این جا چکار میکنی ساغر کجا 

 –شماره ساغروگرفتم  "گفت:من ساغر نمیشناسم فورا
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 –الو کجایی  

سارا نمیخواستم ببخشید که نشد زودتر خبر بدم من اومدم خونه 

 –اطر همین اینطوری بهت گفتم سیاوش بفهمه بخ

حرف میزنیم تماس و قطع کردم تکه های شیشه  "خیلی خب بعدا

رو برداشت و بطرف ظرفشویی رفت بعدازشستن دستاش گفت: 

چی بگم   دتم بایونسددست پاچه بودم نمیتوتنها زندگی میکنی  

غافلگیر شده بودم سرتاپام و نگاهی انداخت و گفت: نشنیدی  "کامال

چی گفتم تو تک و تنها تواین خونه چکار میکنی بنظرم خونه ات 

که مدام روسرتاپام برای این که ازنگاه های او یه جای دیگه بود 

فرار کنم دستمالی برداشتم و سرم و به پاک کردن زمین میچرخید 

 "و بلندم کرد صورتش و کامالکردم اومد جلو ازبازوم گرفت گرم 

 –آورد جلو گفت:  این جا خونه کیه 

خودم پوزخندی زد و گفت:خانم پرستار اونوقت پولش و ازکجا 

لحنش قلبم و به درد آورد نگاه ازش گرفته و گفتم:  ؟آوردی خریدی

جا و گفت:آهان داشتی اونوقت میشه بگی ازک داشتم سری تکان داد

ازمال  پول همچی خونه ای و آوردی نکنه با پول پرستاری یا .........
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من برای خودت بریز به پاش راه انداختی عصبی گفتم: من نیازی  

به مال تو نداشته و ندارم هزار بار آقا من چندجا کار میکنم  

هان غیرازاون چی جیب آدمای مریض و خالی -غیرازاون .............

 –میکنی آره 

اشکام جاری شد  بازوم و  انتظار این برخورد و نداشتم  "اصال

ازدستش بیرون کشیدم و گفتم: ازخونه من برو بیرون گره ای به 

همین که  شنیدی گفتم ازخونه من -ابرو انداخت و گفت: چی؟ 

 –نری زنگ میزنم به پلیس برو بیرون 

ه برای بدم نمیاد بفهمم سرکارعلیه چکاره هستن ک "زنگ بزن اتفاقا

باشه زنگ میزنم -خودشون همچین زندگی ای دست و پاکردن

اشتم و شماره صدوده و گرفتم قبل از این که بتونم دگوشیم و بر

حرف بزنم گوشی و ازدستم کشید وگفت: نه بهتره خودم ازت حرف 

 – بکشم

 –تو چی میخوای چرا راحتم نمیزاری  چرا نمیری دنبال زندگیت 

ولی قبلش باید بفهمم چه بالیی سر اموالم  میخوام همین کارو بکنم

ه  چشمانم را کمی تنگ کردم و گفتم: منظورت کدوم اموالته داوم
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ازم فاصله گرفت و گفت:نه دیگه به نامت نیست  مگه همه چی 

نیست  خونه و مطبم چی شد چه جوری اوناروفروختی متحیر 

میفهمی چی داری میگی بطرف یکی  "نگاهش کردم وگفتم: اصال

 –آخی گفت و پاش و باال گرفت ز صندلیها رفت که بشینه ولی ا

چی شد  رفتم جلو و نگاهی به کف پاش انداختم تکه بزرگی شیشه 

 –رفته بود تو پاش 

بشین این جا روصندلی نشست یه صندلی دیگه کشیدم و پاش و 

خونریزی زیادی داشت  پاچه  درآوردم رو اون  و شیشه رو گذاشتم 

بشین همین جا االن -شلوارش و تا کردم و جورابش و درآوردم  

بتادین و باند و پنبه رو برداشتم و به آشپزخونه  "فورابرمیگردم 

 شانهرفتم  تا زمانی که من زخم پاش و تمیز میکردم دست به 

 –خیلی میسوزه -بود و نگاهم میکرد  نشسته 

م بدوزم اینطور نگاه کردناش باعث شد بهش چشاد همین جوابی ند 

به بهونه شستن دستام وسائل و برداشتم و بیقرارم میکرد  

ازآشپزخونه بیرون رفتم دراصل ازنگاهش فرار میکردم دربرابر 

م هربار که نگاهم میکرد میترسیدم دنگاهش خیلی ضعیف بو
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ندازه لرزش دستام پی به عالقه ام ببره  بیش از اازسرخی صورتم و  

م بردم دم به آشپزخونه رفتم  آمپولش و هم با خودمعطل کرده بو
– 

بدون این که حرفی بزنه به من که آستینش و باال میزدم نگاه میکرد 

بعدازتزریفش قرصش و هم رومیز گذاشتم و بطرف اجاق رفتم و 

هیچ حرکتی نکرد روبه روش ومقابلش قراردادم براش غذا کشیدم 

 –ه یه چیزی بخوری  باید قرصت و بخوری نشستم و گفتم: بهتر

اخت و دبه چی زل زدی دارم با تو حرف میزنم  ابرویی باال ان

اگه نخوری مجبور میشم گفت:اشتها ندارم  نگاه ازاو گرفته و گفتم: 

بازم حرکتی نکرد گوشیم و  ور به خوردت بدم پس شروع کن به ز

که زنگ میخورد برداشتم و صندلی کناری او نشستم  گوشی و زدم 

 –روآیفون و رومیز قراردادم 

 –سالم 

 –سالم حالت چطوره 

 –بد نیستم قاشق و پرکردم و بطرف باربد گرفتم 
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د که همه بیایم اون جا ولی یه اتفاقی افتاهمه  دما امشب قراربو 

ورد  باربد صورتش و بطرف دیگه ای برگردوند برنامه هامون بهم خ

گذاشتم و گفتم:چه اتفاقی قاشق و تو بشقاب و از خوردن سر باز زد 
– 

مادرم حالش بد شده بود  ازجلوی درخونه ات برگشتیم نمیخوای 

نمیدونستم همه - بدونی برای چی میخواستیم بیایم اون جا 

 – دقراربود فقط ساغر بیا دمیخواید بیای

 –ن گفته بودم حرفی بهت نزنه آره م

ت دآخه میخواستیم غافلگیرت کنیم مطمئنم که خو-برای چی؟ 

د نزدیک کردم و گفتم:چی یادت نیست  قاشق و مجدد به دهن بارب

 –یادم نیست 

فکرش و میکردم تولدت و میگم اینقدر خودت و درگیر کردی که 

 –خودت  و فراموش کردی تولدت مبارک 

 – درفته بوم دممنون آره یا

همین دیگه رفتی تک و تنها بست نشستی تواون خونه که چی 

بسه هرچی خودت و  ,نه؟توتنهایی دنبال چی هستی خدا میدو
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ازهمه مخفی کردی مطمئن باش تاحاال همه همه چیز و فهمیدن   

 –باید همون اول به این فکر میکردی 

 –وباره شروع کردی دبسه سیاوش توکه 

برای اون پدرو مادربدبختت میسوزه  دارن  آخه دلم میسوزه دلم

آب شدن دخترشون و میبینن و کاری ازدستشون برنمیاد بخدا اگه 

امه بدی میرم همه چیز و میزارم کف دست اون دبخوای اینطوری ا

و ازروحالت آیفون درآوردم وگفتم:بار آخرت باشه نامرد  گوشی 

ببری  الزمم جازه دادی همچین کلمه ای به کار سیاوش به خودت ا

ال کسی بسوزه راست میگی کالت و سفت بگیر نکرده تو دلت به ح

بلند شدم که برم باد نبره گوشیم و خاموش کردم و رومیز انداختم 

دوباره رو  باربد دستم وگرفت و کشید و گفت:بشین همین جا 

صندلی نشستم قاشقی که تو دستم بود و ازم گرفت و گفت: منظور 

 –هیچی -این پسره چی بود ؟

برای هیچی اینطوری داغ کردی حاال بگو منظورش ازهمه آهان 

 از کی حرف میزد "چی و میزارم کف دست اون نامردچی  بود اصال

 –قاشقی به دهان برد و گفت: خب منتظرم 
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 –حالم خوب نیست  "خواهش میکنم تمومش کن من االن اصال 

مشخصه بنظر میاد تب داری خیلی سرخ شدی قاشق دیگه ای به 

این پسره رو ازکجا - به زور خودم و نگه داشته بودم دهان برد 

بنظر  میکنه ؟با تو کنجکاوی  دوستیا اینقدر درمیشناسی ؟چر

خیلی بهت اهمیت میده اینطور نیست  نگاه دلخورم و به او دوخته 

رف زدن و ترک کنی  حرفی بهتره سعی کنی با کنایه حو گفتم:

 –رک و پوست کنده بگو اری د

 دقاشق دیگه ای خورد و گفت: ازاین رک تر دیگه بلد نیستم شای 

 –تو میخوای واقعیت و وارونه جلوه بدی 

نامزد داره نامزدشم  "سیاوش برای من حکم برادر وداره  ثانیا "اوال

 –خیلی دوست داره چیزی و به اون نمیتونی بچسبونی 

تو چی شاید این جا اومدنت به خاطر اون باشه شاید تحمل این  به

اشتی که نامزد اون و ببینی سری تکان دادم وگفتم: برات دو ن

نه حاال نه هیچ وقت دیگه به این  "آقای دکتر من نه قبالمتاسفم 

آدم عالقه ای نداشته و ندارم و نخواهم داشت  اگه داشتم االن این 

 –وصله نچسبون  محرف زدنت باشی به منجا نبودم بهتره مراقب 
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خب حاال چرا بهت برخورد بلند شدم وازآشپزخونه بیرون رفتم  

براش گرفته بودم ازتو اتاق برداشتم و  "دمپائی هاش و که قبال

 –غذاش و تموم کرده بود  جلوی پاش رو زمین گذاشتم 

سیر شدم اگه ازهمون سری تکان داد و گفت:آره -سیر شدی ؟

همیشگی داری برام بریز  لیوانی باشه یه لیوان چای  چایی های

و به دستش دادم  جرعه ای ازش خورد و گفت: این براش ریختم 

 –م د این چایی می افتادهروقت چای میخوردم یاروزچند 

ه نگاهم کرد دبرام جالبه که طعم این چای هنوز تو خاطرت مون

داخت وگفت: پرستو چیزی افتاده باشه ابرویی باال ان دانگار تازه یا

حتی زمانی که مسافرت میرفتیم   دهمیشه ازاین چایی برام دم میکر

نگاه ازاو گرفته و زمین و تمیز کردم   م میخواست بزنم زیر گریه دل

م و با شستن ظرفها سرگرم کردم  تمام مدت سنگینی دو خو

خشک میکردم که گفت:  ستام ومیکردم داشتم دنگاهش و حس 

 –میری تو چند سال  بدون این که نگاهش کنم گفتم: سی و سه 

باشه  دآدم سنش زیاخیلی کمتر بهت میخوره اینم خوبه ها !"واقعا

دندونام و روهم فشردم تا به این طریق ولی کمترازاون نشون بده 
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من این چای و فقط به عشق زنم میخورم   -حرصم و فرو بدم   

چون حس میکنم کنارمه  ظرف میوه رو روی میز گذاشتم و گفتم: 

 –وسش داری دمشخصه هنوز 

تاحاال عاشق شدی  معنای این کمه رو میفهمی  "م اصالمن عاشقش

 –نگاهم و به میز دوختم 

نی عاشق بشی راستی توچرا نه نشدی  به توی مغرور نمیخوره بتو

خیلی دلم میخواد بدونم -دی؟  همچنان نگاهم به میز بودنقدر غای

یکی مثل تو چی داره که بخواد بخاطرش خودش و بگیره و به 

دمی نیستم گفتم:ممکنه مغرور باشم ولی آ -فخر بفروشه  دیگران 

طرش فخر بفروشم به قول تو چیزی هم ندارم که بخا که بخوام 

کسی سراز  دمن سرم به کار خودمه و خوشمم نمیا این کارو بکنم 

کار من دربیاره بهتره  توهم این کارو نکنی چون چیزی عایدت 

نگاهی به ساعت انداختم ظرف میوه اش و مقابلش قراردادم  نمیشه 
– 

چراهر وقت زبون باز میکنی   : تومنتظر کسی هستی؟ کالفه گفتم

انتظار داری چی -  هنت بیرون نمیاددجز نیش و کنایه چیزی از

بهت بگم قربون صدقه ات برم و ازت تشکر کنم که زندگیم و نابود 
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وری زل نطادامه داد االن برای چی به من ای کردی  نگاهش کردم 

خانم  خوب بشه نه  زدی میخوای بگی توبه من کمک کردی تا حالم

میتونم ون زنم ندن و نابود کردی من بکمک نبود تو با این کارت م

تواگه دلسوزی بیجا نکرده بودی االن وضع من این  کنم  زندگی

نبود  هرچند فکر میکنم فهمیدم برای چی دست به این کار زدی  

 –تکیه دادم و منتظر شدم حرفش و تموم کنه 

نمیتونستی ازاین همه دارائی بگذری   برق پوالی من کورت کرده بود

واج کنی بخاطر همین راضی شدی با منی که روبه مرگ بودم ازد

توبا زرنگی تمام ولی کارای خدارو میبینی نزاشت به هدفت برسی 

خونه و مطبی که من سالها برای ساختنش زحمت کشیده بودم 

فروختی وپولش باال کشیدی  بعدشم چشمت دنبال کارخونه و اون 

چقدر سرمایه ازاون جا هم معلوم نیست شرکت بود  تا به االن 

من با اینا کاری ندارم هرچی تا االن باال کشیدی خارج کردی 

میزارم به پای اون شش سالی که ازم پرستاری کردی هرچند گفتی  

دست مزدت و پیش پیش گرفته بودی من فقط میخوام بدونم با 

 زنم چکار کردی چه بالیی سرش آوردی من فقط اون و میخوام 

ی آنها روش به اینقدر ناخنهام و کف دستم فشار داده بودم که جا
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کبودی میزد  یدفعه فریاد زد چرا ساکتی یه چیزی بگو حرفی بزن  

اگه بازم چیزی میخوای بگو بخدا هرچی دارم بهت میدم فقط بگو 

هنم و قورت دادم و گفتم: برای چی دآب س ؟زن من االن کجا

 –میخوای بدونی 

یعنی چی که برای چی میخوای بدونی نگاهش کردم و گفتم: 

 –اری دار باهاش چک

من مطمئنم توکاری  کنمدوباره باهاش شروع معلومه میخوام 

کردی غیابی ازم جدا شده اینطور نیست   چشمام و بستم و 

گفتم:آره کار من بود  لحظه ای درسکوت سپری شد وقتی نگاهش 

بلند شدم و گفتم: برات پیداش ماش پرازسئوال بود شکردم چ

وقتی  کجا رفته نمیدونم ولیمیکنم چند روزی میشه که آزاد شده  

اون وقت میتونی با اونی که دوست پیداش کردم خبرت میکنم 

به اتاق کارم رفتم و درو بستم نفسم   داری زندگیت و شروع کنی 

به درد اومده بود به ری دلم داشت بند می اومد از این همه بی مه

کدامین گناه اینطور  مجازاتم میکرد من که شش سال تمام ازهمه 

چیزم زدم فقط برای این که او به این جا برسه حاال روچه مبنایی 

این حرفهاروبه من نسبت میداد هرچندتا پوشه ای که آورده بودم 
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 درومیز انداختم میخواستم به این طریق ذهنم و از حرفهای بارب 

چرا نباید واقعیت و بهش بگم  "منحرف کنم ولی مگه میشداصال

چرا نباید بگم من بخاطر  این که بتونم هزینه درمان تورو بپردازم 

ون خریدم آره االن میرم همه چه حرفهایی و چه مشقتهایی و به ج

م بطرف در رفتم و دستگیره رو گرفتم ولی چی و بهش میگچیز 

گفت  داره مگه نشنیدی چی ی هم مگه دیگه فایده ا "بگم اصال

میخواد با اون زندگیش و شروع کنه اون ازاولم پرستو رو دوست 

داشت ریحانه توزندگی اون که جایی نداره اگه بهش بگم فقط خودم 

و پشت میز نشستم و غرورم و خرد کردم  دستگیره رو رها کردم 

و عکس اولین پوشه رو که باز کردم چشمم به عکس باربد افتاد  

بوسیدم و  گفتم: تنها چیزی که ازتو برای من میمونه همین عکسه 

اشتم عایدی من ازاین شش سال فقط یه عکس دکه ازتو آلبومت بر

و هزار تا خاطره که تو هیچ کدومش و بخاطر نمیاری  ولی مهم 

نیست توکه خوش باشی من به خوشی تو خوشم همیشه ازخدا 

ه من و هم ترک کردی شکوه ت اولت برگردی اگلمیخواستم توبه حا

نمیکنم حاال اون اتفاق افتاده و من شکوه نمیکنم ازخدا میخوام 
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گی کنی دصحیح و سالمت زنوست داری همیشه ددرکنار اونی که  
– 

 –صدای بلند باربد من و به خود آورد 

عکس و تو کشو مخفی کردم و بلند شدم و دراتاق  "کجایی تو ؟ فورا

رو شد کجا غیبت زد  وقتی وارد راه-م  من این جا-و باز کردم  

نه به اتاق -تی خوابیدی  ؟ : رف دستاش و کرد تو جیبش و گفت

وارد اتاق شد اطراف  م پشت میز نشستم وگفتم: کاری داری؟برگشت

و ازنظر گذروند  و گفت: اتاق قشنگیه پولش که ازمنه سلیقه اش 

 "مئنامطچه فرقی میکنه وقتی پولش ازیکی دیگه است -ازکیه ؟ 

داشتم فاکتورها رو محاسبه  شم مال یکی دیگه است سلیقه 

تو میکردم که اومد جلو ماشین حساب و از دستم کشید و گفت: 

 –توی شرکت لطفی چه کاره ای 

 –کارشناس خرید 

م یه پرستار بتونه ازاین کارا انجام بده فکرش ونمیکرد "اوه واقعااوه 

زیر فاکتور و نگاه  کنه  داعتمالطفی چطور تونسته به یه پرستار 

چی -وخت و گفت:این چیه؟ دکرد و بعد متعجب به من چشم 
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این که مال لطفی نیست این فاکتور یه شرکت بازرگانیه -چیه؟  

 –درسته 

 –پس امضای تو پای این چکار میکنه -آره  

ن پاش باشه فاکتور و انداخت رومیز شرکت مال منه بایدم امضا م

ی و گرفت و چرخوند دسته های صندلی و تو پشت صندل دو اوم

صورتم نزدیک میکرد گفت: همانطور که خودش وبه  دست گرفت 

 –اری دتو یه شرکت 

داری ! آهان  توی پرستار صاحب یه شرکت بازرگانی -آره دارم  

-اریدهستی  دسته ها رو رها کرد و گفت: آفرین  به تو دیگه چی 

 –یه فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی 

برای اینه -یه؟ همین میشه بگی این سئواالت برای چ "فعال-دیگه؟ 

ه گذاشتی و دن کالسرچند نفر و به بهونه پرستار بوکه بفهمم 

روبه روش ایستادم و گفتم:من ی بلند شدم اموالشون و باال کشید

اهلش  "آره دارم میبینم اصال- اهل این چیزایی که میگی نیستم 

نیستی نیستی و همچین دم و دستگاهی برای خودت راه انداختی 
– 
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صحبت تمومش کن  چرا سعی نمیکنی درست  خواهش میکنم 

تک تک اینا زحمت کشیدم بلند خندید و گفت:بله  کنی من برای

میدونم زحمت ها توهم ازطریق شوهرای پول دار پیدا کردن برای 

اشکم سرازیر شد پشتم و کردم خواستم یکنی خودت جبران م

ازاتاق برم بیرون که ازپشت سر بازوهام و گرفت و گفت: کجا 

ازکیا گرفتی بطرفش امشب حرف بزنی ببینم اینا رو  ددرمیری بای

برگشتم و گفتم:فقط ازتو خیالت راحت شد لبخندی زد و گفت: 

 –همه رو ازت پس میگیرم  میدونستم  یعنی مطمئن بودم

اشه اگه اینجوری دست ازاین حرفها برمیداری حرفی نیست همه ب

یگه که برای طالق رفتیم  اینا دخوبه هفته -رو بهت برمیگردونم  

اخت و گفت: دنگاهی به ساعتش ان  رو هم به نام من برمیگردونی 

اینقدر حواسم و پرت کردی که دیر شد  االن حال رانندگی ندارم  

جلوتر از او  -بخوابم خیلی خسته ام جای من و آماده کن میخوام

راه افتادم شنیدن اسم طالق باعث شده بود تمام تنم بلرزه بیافته 

دراتاقی و باز کردم و وارد شدم  لباس راحتی براش گذاشتم رو 

چیا؟ -وقتی میخواستم ازاتاق برم بیرون گفت: اینا مال کیه؟ تخت 

ته دفتم: مال خوهمین لباسا رو میگم  سرم و انداختم پائین و گ-
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از اتاق   بخندی زد و  گفت:میتونی بری  زنت برات گرفته بود ل 

خودم به آشپزخونه رسوندم دوباره بدنم گرگرفته بود بیرون رفتم و 

دوتا قرص باهم خوردم و همان جا نشستم و سرم و رومیز گذاشتم 

آورد  اش من و به خود دص هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که

 –رمق این و نداشتم که حتی سرم و بلند کنم 

وختم و گفتم:نه بیدارم چیزی دبا توام خوابیدی بهش چشم 

ات میخواستی پیراهن تنش نبود  بطرف یخچال رفت و گفت: صد

 -مجبور شدم خودم بیام کردم برام آب بیاری که جواب ندادی

عش مان پراز آب کرد خواست بخوره که لیوان و- شرمنده نشنیدم 

 –شدم 

 –چکار میکنی چرا لیوان و گرفتی 

آب و ولرم کردم و بطرفش گرفتم ه برات خوب نیست داین سر

وقتی  پارچی آب براش آماده کردم و از آشپزخونه بیرون رفتم 

م و کنار کشیدم دمیخواستم ازاتاق بیرون برم روبه روم ظاهر شد خو

کرد و از کنارم گذشت  تا وارد اتاق بشه سرتاپام و با حالتی برانداز

هنوز دوقدمم نرفته بودم که برقا رفت و منم طبق عادت همیشه 
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خودم   ؟بیرون و گفت: چی شد داوم "ازوحشت جیغی کشیدم فورا 

م  و گفتم:هیچی دستم و به دیوار گرفتم هیچی و جمع و جور کرد

وش نداشت که برق بره منم به کل فرامنمیدیدم  تاحاال  سابقه 

 –شمع بگیرم حاال چکار کنم اگه برقا نیاد چی کرده بودم 

همچین جیغ  کشیدی گفتم ماری عقربی چیزی دیدی چیه خانم 

پرستار ازتاریکی میترسی آره  به زور خودم و نگه داشته بودم که 

دوباره نزنم زیر گریه برای این که بیشتر از این مورد تمسخرش قرار 

م به میز گرفت و چیزی نگیرم تصمیم گرفتم به اتاقم برم  اما پا

 –نمونده بود باسر برم تو زمین 

معلومه داری تو این تاریکی چکار میکنی چراغ گوشیش و هیچ 

روشن کرد و بطرفم گرفت نورش چشمم و اذیت میکرد اونم 

 –مستقیم گرفته بود تو چشمم 

 –ببین چقدرم رنگش زرد شده اتاقت کجاست 

 –اون طرف 

م که دنورو روزمین انداخت و گفت: راه بیافت  هنوز نرفته بو 

 –گوشیش خاموش شد 



 
 

623 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

همانطور که دستم به دیوار بود آروم ای بابا اینم شارژش تموم شد  

 –م دبا او دراوم شانهبه  شانهحرکت کردم ولی 

خواستم برم که   ببخشید فکر کردم اونطرفی -چکار میکنی تو  

بازوم و محکم گرفت و گفت: بیا برو همین جا بگیر بخواب من 

من و دنبال  خیلی خسته ام حوصله سروصدا و جیغ و داد و ندارم

خودش کشوند و به اتاق برد از اینکه تواین تاریکی تنها نبودم خدارو 

 –شکر کردم 

از پس چرا وایسادی نمیخوای بخوابی  بدون هیچ حرفی رو تخت در

خودشم کنارم دراز کشید  ولی فاصله مون خیلی زیاد بود  کشیدم 

تمام تنم ازترس میلرزید  همیشه اینجور وقتا مادرم کنارم میخوابید 

م نمیکرد آروم نمیشدم قبل از اینم که حصارتا دستم ونمیگرفت یا 

چندباری که برق رفته بود روتخت کنار او باربد حالش خوب شه 

خوابیده بودم و تا خود صبح دستش و محکم چسبیده حاال باید 

 –چکار میکردم اینطوری تا برقا بیاد من سکته کردم 

چیه نکنه هنوز میترسی  وقتی جوابی چرا اینقدر وول میخوری 

ندادم خندید و گفت: بابا خیلی شجاعی تو خانم پرستار با این دل 
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ترس من کنارتم  و جرأت زیادت چه جوری تنها زندگی میکنی بیا ن 

همیشه این کرد دستش و دور شانه هایم حلقهخودش و کشید جلو 

جور موقع ها برای این که به ترسم غالب شم سعی میکردم زود 

ی تن باربد احساس افتاد با گرما بخوابم این بار هم همین اتفاق

وقتی چشم باز کردم سرم رفتم  آرامش کردم و خیلی زود به خواب

ستش همچنان دور شانه  هایم حلقه درو دستش بود و اون یکی 

 –به چشمهاش که روصورتم ثابت بود نگاه کردم  شده بود

 –خوب خوابیدی 

از جا بلند شدم و دستی تو موهام کشیدم آره ,ببخشید اذیت شدی 

 "فورا در سرش گذاشته بود و به سقف خیره شده بودستاش و زی

ه کردم چایش و مقابلش قرار دادم تازه گوشیم دصبحانه اش و آما

م که زنگ خورد نگاهی به گوشی و بعد به من دو روشن کرده بو

 –دیک کرد جون و به لبش نزاخت و فندان

خواهش میکنم -........-این چه حرفیه -.........-ممنونم -........-سالم 

برای ناهار یا -یخوام برم چطور ؟ نه جایی نم-..........-خب چه خبر 

-..........-م هست دیگه سارا ه باشه آدرس و مسیج کن -.......-شام 
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گوشی و که قطع کردم گفت:  خداحافظ.-........-سالم برسون  باشه  

کمی ازچایش و  ون این که نگاهش کنم گفتم: نهدمهمون داری ب

 –خورد و بلند شد 

بشین -اشتها ندارم  - باید قرصت و بخوری یه چیزی  میخوردی 

خواهش میکنم این قرصها رو نباید قطع کنی هنوز شش ماه مونده 

 –سعی کن سروقت بخوری 

من چیزیم نیست نیاز به قرصم ندارم لقمه ای براش گرفتم و پشت 

کتش و تنش کرد خواست بره که مقابلش سرش به اتاق رفتم 

د چشمهاش و روصورتم لغزانم: بخور  اینطوری نرو ایستادم و گفت

و گفت: بهت گفتم اشتها ندارم  نمیخورم دستم و کنار زد و بیرون 

گفت: بهتره بری خونه پدرت کلید طور که ازم دور میشدرفت  همان

ضر این جا رو با خودم میبرم نمیخوام این جا باشی  قرار مح

ثل پتکی برسرم مشخص شد خبرت میکنم صدای کوبیده شدن درم

دیگه نتونستم خودم و نگه دارم و با صدای بلند زدم  کوبیده شد 

زیر گریه وقتی آروم شدم نزدیک ظهر بود میز صبحانه که دست 

جمع کردم نمیدونم چرا برقا نمی اومد لباس  دنخورده مونده بو

فیوز پریده بود  فیوز و به فیوزهای برق انداختم  نگاهی وپوشیدم 
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من برای خلوت  درست کردم کیفم و برداشتم و ازخونه بیرون زدم  

کردن و تنهایی این جا رو گرفته بودم حاال دیگه نمیتونستم به اون 

جا برم  تحمل شلوغی و هم نداشتم باید فکر دیگه ای میکردم به 

کلی ذوق زده شد حرفی نزدم تا  مرم ازدیدندخونه پدرم رفتم ما

که  نکنم غروب لباس پوشیدم به آدرسی نبیشتر از این ناراحتشو

حوصله نداشتم  "سیاوش صبح برام مسیج کرده بود رفتم اصال

ی که داشتیم رفتم ساغر سارا بخاطرهمین یک ساعت دیرتر از قرار

ون همه دور میز نشسته وستای سیاوش و زناشدتا ازسه دوسیاوش 

 –بودند 

چه عجب شد و گفت: سالم خانم  دسالم به همگی  سیاوش بلن

 دافتخار دادید به زور لبخندی زدم و گفتم: ببخشید کاری پیش اوم

 –که باعث شد دیر برسم 

طبق معمول  ل پرسی کردم و نشستم همه احواایراد نداره  بشین با

 دوستای سیاوش با مزه پراکنی هاشون همه رو روده برکرده بودن 

بااونا همراه شده بودم  منم که دیگه ازاون حال دراومده بودم

سیاوش هم با صدای بلند میخندید یه لحظه به او که خنده رولبش 

 –محو شد نگاه کردم ردنگاهش و دنبال کردم 
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ختری که توخونه اش دوای خدای من  چی میدیدم باربد با همون  

م داشتن وارد رستوران میشدند سیاوش نگاه تاسف باری ددیده بو

کت او ازچشم هیچ کس ن داد حری تکارساخت و دبه من ان

دورنماند همه با دقت باربد و همراهش و بعد من و زیر گرفته بودند 

حس کردم داغ شدم دلم میخواست ازدست نگاه سرزنش بار 

وستاش که مدام سئواالت گوناگونی دسیاوش و  کنجکاویهای 

باربد صندلی و برای دختره کنار کشید بعد میپرسیدن فرار کنم 

روی او نشست همین که نشست چشمش به من افتاد  خودش روبه

نگا ه ازاو گرفتم  تا فکر کنه من  "و اخمهاش و کشید توهم فورا

برام شکنجه  دخنده های باربد و دختره شده بو متوجه او نشدم

قلب من پرتالطم تر وتابلند میشد دکه صدای اون همین هربار 

 –میشد 

نگاه  تحویل بگیر خانم اینم آخر و عاقبت عشق جنون آمیز شما 

وختم سری تکان داد و گفت:هزار بار دغم زده ام را به سیاوش 

 –بسه سیاوش - نتیجه اش  گفتم نکن گوش نکردی اینم

نم گفتی تمومش کن بس کن چرا بسه هروقت اومدم حرف بز

د نمیکنه زنش محسوب میشی میبینی که تره هم برات خر "تومثال
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نقدر سرگرمه گره ایترازخودش دل میده قلوه میدنشسته بایکی ب 

فت:توبرای متوجه زنش بعد پوزخندی زد و گ حتی متوجه تونشده

م و ازجا بلند شدم دنه زن بغضم و فرو دا اون حکم یه پرستاروداری

هنوز یاد ساغر گفت: کجا ریحانه کیفم و برداشتم و گفتم:برادر تو

خالت نکنه با عجله دمربوط نیست  که بهشنگرفته توچیزی 

ازرستوران بیرون زدم موقعی که ازکنار میز باربد رد میشدم لبانش 

دیگه چی برام مونده بود نه  ه تمسخر آمیزی ازهم گشود درا با خن

غروری نه قلبی جلوی همه خارو خفیف شدم اینا همه بارها باربد 

الم کنار یه ساال و حو روویلچر کنار من بعنوان شوهر دیده بودن 

خاری و ذاللت بیشتر از  چی پیش خودشون فکر میکردنزن دیگه 

م راه چاره ای به عقلم ددرگردابی ازتردید و غم فرو رفته بواین 

تنهایی و به حضور درجمع ترجیح  حوصله خونه رو نداشتمنمیرسید

میدادم پام و روپدال گاز فشار میدادم جوری که انگار درحال فرار 

ازسیاوش و اون  ؟ازکیفرار بودم اما  م به راستی هم درحالبود

ازخودم و  نه من ازخودم گریزان بودم ؟ازباربد و نامزدش  ؟جمع

 شانهلعنتی که با وجود دیدن رقیب باز هم به درودیوار  این قلب

ماشین و گوشه ای و پارک کردم و پیاده راه افتادم نمیدونم  میکوبید
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 ولی وقتی به خود اومدم خورشید کامل طلوع کرده چقدر راه رفتم 

ون این که  خسته دبود وای خدای من یعنی تمام شب راه رفتم ب

همه  شده باشم نگاهی به اطراف انداختم نمیدونستم کجا هستم 

دربست گرفتم و تو خیابونها دنبال ماشینم جا برام نا آشنا بود 

م و به خونه پدرم دمیگشتم وقتی ناامید شدم با همون دربست خو

ت رمیان بهت و حیردرسوندم پدر و مادرم متعجب نگاهم میکردند 

 "اشتم که اصالداون روز جلسه  لباس پوشیدم آنها به اتاقم رفتم

اچار با که کمکم کنه به ن داشتم متاسفانه سیاوشی نبودحالش و ن

که  ری کردم تازه اونا رفته بودندپسهزار زحمت اون دوساعت و 

ازدیدن پرستو خشکم زد هیچ فکر  مهمون دارم الع داد منشی اط

نمیکردم دوباره سراغم بیاد روبه روش نشستم و بهش چشم دوختم 

چقدر به این آدم غبطه میخوردم چرا یکی مثل باربد از پرستو که 

 –خوشش اومده بود  ه اندام خوبی نداشت نه قیافه جذابی 

ازمن متنفری سری تکان دادم و گفتم: نه برای چی باید متنفر 

 –باشم 

رم و انداختم پائین و گفتم: شده مثل روز حال شوهرت چطوره س

اولش حتی خیلی سرحالتر و قبراق ترازاون موقع  لبخندی زد و 
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ه منتظر درستگفت: باورم نمیشه  حاال باید خیلی خوشحال باشی  

مه که خوشحالی تو صادقانه و بدون جواب من  نشد و گفت: معلو

تمام  "حاال مطمئناداشتی خودت و وقف اون کردی  هیچ چشم

 –زندگیش و به پات ریخته اینطور نیست 

من ازاون زندگیش و نمی خواستم  فقط عشق میخواستم سری 

رزش عشق و هم داره خیلی دوست و گفت: آدمی مثل تو اتکان داد

بودی زمانی که همه طردش کردن اره تو ناجیش د "حتماداره آره 

تو شدی همه کسش بهش پناه دادی ازش مراقبت کردی کارتو به 

دیدمت به محمودی هم گفتم تنها کسی  دوقتی معجزه مانند بو

هیچ کس که میتونه باربد و نجات بده تویی اونم خندید و گفت 

حاضرنیست زندگیش و برای یه الشه یه جسد بزاره ولی تواین کارو 

من که زنش بودم رغبت نمیکردم نگاهش کنم چه برسه به  کردی

ترین هممل خیلی بزرگی داری داین که بخوام تروخشکش کنم تو

دلیلی که تونستم راحت ازش جدا شم تو بودی اون موقع خیلی 

عذاب وجدان داشتم باخودم کلنجار میرفتم که ازش طالق بگیرم 

رو به باربد دیدم با یا نگیرم ولی وقتی دلسوزی ها و توجه های تو 

م گفتم خداتورو رسونده تا من  نجات پیدا کنم تویه جورایی دخو
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ناجی من هم شدی هم من هم محمودی اونم خیلی وقت بود بریده  

لش میخواست بره حضور تو به همه کارها سرعت بخشید دبود 

پوزخندی زدم و گفتم:پس من نقش به سزایی دربهم خوردن 

این نبود چرا  "جاخورد گفت: منظورم اصالزندگی شما دوتا داشتم 

 –اینطوری برداشت کردی 

 –هیچی ولش کن خب نگفتی چی شد که اومدی سراغ من 

وباره ببینمت و ازت تشکر کنم برای دقبل از رفتن  دلم میخواست

تو لطف بزرگی درحق من و  همه کارهایی که درحقم کردی

 –نم محمودی کردی و من هیچ وقت لطفت و فراموش نمیک

 –مگه کجا میخوای بری 

 –میخواستیم بریم  "همون جایی که قبال

 آره من و اون زن و شوهریم-منظورت اینه با محمودی میخوای بری

ترتیب همه کارها رو هم داده اونم خیلی دلش میخواست توروببینه 

حالش  " واقعاالولی بخاطر باربد نیومد گفت ممکنه این جا باشه حا

 –خوب شده 
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م  به او که درسکوت تو عالم خودش ددابعالمت مثبت تکان و سرم  

 –وختم دچشم  دغرق شده بو

وست داشتن دتلخی زد و گفت: نه بابا  لبخند ؟وسش داریدهنوز 

 –دومه ک

ببین پرستو میخوام خوب به حرفام گوش کنی اگه فکر میکنی 

هنوزم بهش عالقه داری دیر نشده میتونی برگردی و ازاول شروع 

 –کنی گره ای به ابرو انداخت و گفت: چی و شروع کنم 

 –زندگی با باربد و میگم 

نه ریحانه من ازاولشم دلم با باربد نبود و اون خودش این و فهمیده 

 –بود 

بودیم -متوجه نمیشم ولی من شنیده بودم شمادوتا عاشق هم بودید

که توظاهر  ولی من خیلی زود ازش متنفر شدم باربد اونی نبود

اشت طرفش دد و بی احساس که فقط انتظارنشون میداد یه آدم سر

بهش ابراز عالقه کنه و قربون صدقه اش بره بقدری غد و متکبر بود 

ود  با این که ایمان داشتم دوستم داره که جونم و به لبم رسونده ب

چین مردی هیچ زنی نمیتونه با هم ولی رفته رفته بهش شک کردم 
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کنار بیاد البته جریان تو فرق میکنه نمیخوام تو دلت و خالی کنم  

کسی که این طوری ازهمه چیزش زد تا به اون برسه ابراز به ه محال

نگاه ازاو گرفته و به زمین دوختم و گفتم:دلت نمیخواد عالقه نکنه 

 –دوباره ببینیش 

نه ریحانه من برای دیدن اون این جا نیومدم گفتم که فقط 

 –میخواستم ازت تشکر کنم همین 

شدم پشت به او روبه پنجره ایستادم و گفتم: ولی اون خیلی  دبلن

یستاد وگفت: اره اومد کنارم ادوست دلش میخواد تورو بینه هنوز د

تو گفته روپاشنه چرخیدم  ش اینا رو بهدچی میگی  ریحانه باربد خو

زدم و گفتم:آره دیشب ازم خواست پیدات کنم اون  و بهش زل

گی کنه نگاه ناباورش و بهم دوخت و دمیخواد دوباره با تو زن

گفت:پس تو چی پوزخندی زدم و گفتم: من هیچی  اون تورو 

ن داد و گفت: فکرش و میکردم من میخواد نه من و  سری تکا

دوباره کارهاش و ازسر میگیره اون طمئن بودم باربد اگه خوب شه م

یچ عشقی و نداره من براش زیادیم چه برسه به تو که لیاقت ه

براش  "کی مثل اون گذاشتی واقعااززندگیت زدی و عشقت و بپای ی

ریحانه  دونه میخواد قدر من و بدونه نهمتاسفم وقتی کسی قدرتورون
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من با محمودی خیلی خوشبخت ترم تا باربد محمودی با این که  

سنی ازش گذشته ولی اینقدر خوب احساس خرج آدم میکنه که 

کسی ببینه میگه جوون بیست ساله است ازجانب من بهش بگو 

پرستو گفت تولیاقتت همون زندگی نکبتی که توش گرفتار بودی  

ون باشه براش متاسفم حتی می مثل تو باید همیشه محتاج دیگرآد

لیاقت ترحم و هم نداشت خوشحالم زندگیم و بخاطر همچین آدمی 

تباه نکردم توهم برو دنبال زندگیت این آدم مردی نیست که بتونه 

 –سرجام نشستم و گفتم: برو ببینش  تورو خوشبخت کنه 

بزار حداقل برای آخرین بار ببینتت اون هنوزم بهت -که چی بشه؟ 

 –ره عالقه دا

نه ریحانه من این کارو نمیکنم درهرصورت من اومده تورو ببینم و 

بگم حاضرم هرجور که بگی کارت و تالفی کنم تودرحق من و 

اشتی اگه تونبودی معلوم نیست سرمادوتا دمحمودی خیلی لطف 

-ضری به تالفی کارم هرچی میگم گوش کنی حا-بود  چی اومده

 –آره بگو 

 –برو دیدن باربد من فقط همین و میخوام 
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لحظه ای نگاهم کرد و گفت: ازچشمات مشخصه هنوزم دوسش  

لبخندی زدم و گفتم:عشق یطرفه راه به جایی نمیبره حاال  داری

چکار میکنی میری دیدنش  کمی فکر کرد و گفت:فقط بخاطر تو 

 –وباره تن به حماقت بدم دمیرم ولی حاضر نیستم 

 –میکنم ممنونم خبرش 

وای ریحانه االن نه امروز نمیتونم باید برم دنبال کارام  بهش بگو 

خب من دیگه باید برم  خیلی  سه شنبه ساعت هفت میرم خونه اش

 –خوشحال شدم قبل ازرفتنم دیدمت 

 –همینطور بعد ازرفتن پرستو سرم و رومیز گذاشم  ممن

 –خانم مهندس بدون این که سرم و بلند کنم گفتم:بله 

 –حالتون خوبه 

تون دآقای لطفی تماس گرفتن گفتن خو-خانم رضایی کارت و بگو  

 –و زود برسونید دفتر 

 –زنگ بزن بهش بگو حالم خوب نیست نمیتونم بیام 
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ببخشید خانم پناهی -چشم  چند دقیقه نگذشته بودکه دوباره اومد 

 –بهشون گفتم حالتون خوب نیست ولی گفت خیلی واجبه 

تو دفتر لطفی غوغایی بود همه چیز  خیلی خب زنگ بزن به آژانس 

ریخته بود به هم  تا آخر شب مشغول کاربودیم وقتی به خونه 

رسیدم ساعت ازیازده گذشته بود برای باربد مسیج زدم من جلوی 

که همراه  شتم میرم بردارم  با کلیدیارکم و جا گذادخونه ام م

 مم همه جا خاموش بود برق و زدداشتم درو باز کردم و وارد شد

داشتم فاکتورهارو جمع میکردم که با بسته شدن دراتاق فریادم به 

ایستاده بود و با تشر نگاهم میکرد  شانها بلند شد  باربد دست به هو

ام گذاشتم و گفتم: سکته کردم چرا اینطوری  شانهدستم و رو

 –میکنی 

 –برای چی اومدی این جا 

م اومد جلو د:میبینی که اینا رو جا گذاشته بوپشتم و کردم و گفتم

تمام گفت :ببینم اینا چیه که داری ازخونه من میبری بیرون 

فاکتورها رو رومیز انداختم و گفتم: بفرمائید خوب نگاه کنید مبادا 

سند ومدرکی ازاموال شما باشه نیم نگاهی بهم انداخت و پشت میز 
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نشست همه فاکتورها رو برداشت و گفت: حاال که اینجور شد  

نمیزارم هیچ کدوم و ازاین جا ببری کالفه گفتم:خواهش میکنم 

 –اذیت نکن به اندازه کافی تو دردسر افتادم  تو بیشترش نکن 

صبرکن اگه -.........-نه بابا تازه رسیدم -....-الو چی میگی سیاوش 

فکر نمیکنم اون فاکتور دست من پیداش کردم خبرت میکنم ولی 

یادم نمیاد  درهرصورت صبر کن نگاه کنم بود  "هرچند اصال باشه 

-..........نمیدونم سیاوش -تو ماشین؟ ! -........-که خبرت میکنم  

چی و برم نگاه کنم نمیدونم -........-..........ای بابا میگم نمیدونم  

میگم نمیدونم چکار کردم سیاوش وقتی -.....-ماشین و چکار کردم  

یعنی یادم نمیاد کجا پارکش کردم حاال متوجه شدی  به دائیم 

اش کنه اگه پیدا شد توماشینم نگاه میکنم دیگه  دبگرده پی گفتم 

ترخدا اینقدر ........... -نه دیشب خونه نبودم -........ -.........ازدیشب -

خداحافظ.  "سئوال نکن خودمم نمیدونم کجا رفته بودم فعال

اگه نگاه کردنت تموم شد اونا رو گوشیم و رو میز انداختم و گفتم: 

تو ستی به چونه اش کشید و گفت:دبده من برم کلی کار دارم  

 –نه -دیشب خونه نرفته بودی ؟ 
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حاال نوبت توِ داد زد دارم میپرسم کدوم گوری -پس کجا بودی ؟  

ار کتابخونه دی که ماشینتم گم کردی  رومبل چرمی کنرفته بو

و گفتم: بخدا یادم نیست رفته سرم و بین دستام گرفتم نشستم 

بودم کمی قدم بزنم وقتی به خودم اومدم دیدم هوا روشن شده 

توخاطرم نیست اونجا که رفته  "د االنم اصالخبری هم ازماشینم نبو

بودم کجا بود هیچی یادم نمیاد حاال میشه اون فاکتورهارو بدی به 

 –این موقع شب - من باید برگردم شرکت 

میگه من  ر فاکتورها گم شده  حسابدار شرکتچاره ای ندارم بیشت

این موقع کاری ازت -ازش گرفتم ولی من هیچی یادم نمیاد  

ه خیره دحاال فاکتور چی بوونی چک کنی همین جا هم میت برنمیاد

 روبه روم نشست و گفت: دنگاهش کردم و شانه ای باال انداختم اوم

شدم و  دباور کن یادم نمیاد بلن-میخوای بگی اینم یادت نمیاد

 –شماره سیاوش و گرفتم 

به سیاوش مربوط -...........-شماره فاکتور و داری-..........-الو سیاوش 

سیاوش من ازتو نخواستم راجع -.......-آره یادم رفته -........-چی بود

نه -..........- دبه وضعیت من حرف بزنی گفتم موضوع فاکتور چی بو

تورها نیست حاال بازم بقیه رو نگاه اینی که تو میگی بین این فاک
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بسه -..........-دکتر چی؟-..........-میکنم اگه بود که زنگ میزنم  

و بلند شدم اوش من وقت این کارارو ندارم .تماس و قطع کردم سی

گذاشتم  بطرف در رفتم ولی یدفعه یه  فاکتورها رو کردم تو کیفم

 –چیزی یادم افتاد 

سه شنبه ساعت هفت خونه باش مهمون داری این و گفتم و ازاتاق 

خارج شدم هنوز به درورودی نرسیده بود که خودش و به من رسوند 

 –و ازبازوم گرفت کشید چیزی نمونده بود بخورم زمین 

 –معلومه چکار میکنی 

همونی که منتظرش بودی اخمی کرد و -سه شنبه کی قراره بیاد  

منتظر کسی هستم حاال درست حرف بزن گفت: من کی گفتم 

 –ببینم منظورت کیه 

زنت ,پرستو ,مگه نمیخواستی ببینیش باهاش حرف زدم سه شنبه 

 –میاد خونه ات 

شانه هایم را دردست گرفت و گفت: داری راست میگی  فقط 

 –نگاهش کردم 
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 –خودت دیدیش یا باهاش حرف زدی  

 –مطمئنی حاال میاد -هم باهاش حرف زدم هم دیدم

 –عالی شد ممنونم لطف بزرگی کردی آره میاد خندید و گفت:

ون دخواستم برم که گفت: صبر کن میرسونمت  بپشتم و کردم 

این که برگردم گفتم:به شما زحمت نمیدم  بی هدف تو خیابونها 

ازخودم و حسی که هنوزم راه میرفتم حالم برای خودمم غریب بود 

تنها تصویری که دائم درذهنم شکل بهم میخورد  پابرجا بود حالم

جذاب و مردانه ی باربد بود و جز او انگار هیچ هره ی میگرفت چ

چیز درعالم هستی برایم وجود خارجی نداشت چه زیبا خود 

ین توقعی که به احساسم رنگ کمترادم دواحساسم را فریب می

دیگری باشد م مال دزندگی میبخشید نگاه کردن به او بود حاضر بو

از دبران ی متمادی  بتونم بهش زل بزنم  و صورتش و ولی ساعتها

 آغاز و پایان روز و شبم دکنم چیزی که شش سال تمام شده بو

این چه عشقی بودکه تمام اراده و قدرتم را دربرابرش ناچیز میدیدم 

به قدری دردنیای  و تا بدان حد مفلوک و درمانده ام کرده بود

م که نفهمیدم کی به خونه پدرم رسیدم  یعنی من دافکارم غرق بو
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اختم چهار دم نگاهی به ساعت انداین همه راه و پیاده اومده بو 

ایی ایجاد کنم به طبقه پائین دآروم بدون این که سروص  دگذشته بو

رفتم و خوابیدم صبح زودم از خونه بیرون زدم با این که دیر وقت 

م و خبری از دولی سرحال بوم دخوابیده و زود هم بیدار شده بو

م رفتم و دیراست به شرکت خو درخوت و سستی دیشب هم نبو

مطمئن بودم فاکتور شرکت لطفی دست  همه چیز و بررسی کردم 

رار میدادم که ضربه ای به ق من نیست داشتم زونکن و سرجاش

 –درخورد و باز شد 

 –رضایی  کاری داری خانم

 –ی ندارم  به عقب برگشتم سیاوش بود کار

سالم  خوش اومدی لبخندی زد و گفت:علیک سالم  خانم شجاع 

 –حالت چطوره 

 –خوبم اینطرفا 

ناراحتی برم خندیدم و گفتم:این چه حرفیه روبه روش نشستم و 

فاکتورا -پیش من نیست متعجب نگاهم کرد و گفت:چی ؟ گفتم: 
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ن پسره باشه  من همه جارو یه ریگی به کفش ای درو میگم بای 

 –زیرورو کردم اگه دستم بود حداقل یکیش باید پیدا میشد 

 –مهم نیست ریحانه  فراموشش کن 

میدونی اگه پیدا نشه چی میشه اگه  یعنی چی که فراموشش کن 

طرف بزنه زیر همه چی میدونی چه خسارتی به کارخونه میخوره 

یروز دمون پسره است ست هدمن مطمئنم تمام فاکتورها و رسیدها 

میدونم چکار کنم اعتراف  که داشت حرف میزد خیلی مضطرب بود

کنه بالیی سرش میارم دیگه هوس همچین کارایی به سرش نزنه 

 –دستاش و تو موهاش فرو کرد و گفت:بلند شو بریم 

نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: امروز سه تا قرار مهم دارم نمیتونم 

 –دفتر میشگی میام باشه سرهمون ساعت ه

 –باید جای دیگه ای بریم 

پیش دکتر برات وقت گرفتم عصبی گفتم: تو خیلی بیخود -کجا؟ 

 –کردی من کی از تو خواستم همچین کاری بکنی 

 –آروم باش ریحانه یه لحظه به حرفم گوش کن 
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ا سیاوش بخوای دنمیخوام آروم باشم به حرفتم گوش نمیکنم بخ 

میکنم من  دوستیبه این رفتار زننده ات ادامه بدی باهات قطع 

 –ارای من سرک بکشه خوشم نمیاد یکی همش توک

ریحانه من نگرانتم خواهش میکنم لج بازی نکن بیا بریم همین یه 

بار بخدا قول میدم دیگه کاری به کارت نداشته باشم توخودت و 

یی داری سرخودت میاری  فراموش کردی حالیت نیست چه بال

میکنم سیاوش به این بحث خاتمه بلند شدم و گفتم: ازت خواهش 

سرپا نگهم میداره چیزی که  بمونم  ه بزار توهمین بی خبریهابد

بیخبریه کاری به کار من نداشته باش  من اگه تحت درمان قرار 

اشته باش دبگیرم میمیرم دووم نمیارم خواهش میکنم کاری با من ن

میخوام همه چیز و فراموش کنم خودم وزندگیم ر زندگیم و کنم بزا

وباربدو این چند سال اینقدر که دیگه هیچ خاطره ای کنج ذهنم 

باقی نمونده باشه میخوام وقتی اسمش میاد  یادم نیاد که همچین 

 –آدمی روکره خاکی وجود داشته 

 توداری خودت و گول میزنی تنها چیزی که نمیتونی فراموش کنی

ت و فراموش میکنی نه اون و بخدا که اون دهمونه تو داری خو

ارزش این و نداره که بخاطرش این بالرو سرخودت بیاری حیف اون 
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شش سالی که تو وقتت و صرف اون کردی اگه این همه وقت و  

صفت  ن ترکت نکرده بود که این بیالصرف یه حیون کرده بودی ا

ه ترکت کرد توچیزی از دست گورباباش ک "باتو این کارو کرد اصال

بسه هرچی تا االن ندادی اونه که فرشته ای مثل توروازدست داد 

بخاطر اون خودت و فنا کردی بلند شو بریم من دلم نمیخواد تورو 

 –توی این وضعیت ببینم 

من حالم خوبه سیاوش فقط نیاز به زمان دارم خیلی زود با خودم 

با ضربه ای که به در خورد   کنار میام و میشم همون ریحانه گذشته

دیگه ادامه ندادم وقتی منشی اطالع داد اولین مهمانم ازراه رسیده 

اون روز اینقدر  سیاوش بلند شد و بدون حرفی ازاتاق بیرون رفت 

درگیر کارم بودم که حتی فراموش کردم به دفتر لطفی برم هوا 

سیاوش و نه برم که ریک شده بود تازه میخواستم به خوتا "کامال

مقابلم دیدم تولحظه اول نشناختمش تازه وقتی اسمم و صدازد و 

ه  گفت: چی شده  شناختمش ولی برای این که دوباره بهم گیر ند

 رو بهانه کردم و گفتم: درست چیزی نمیتونم ببینم  سرگیجه

 –ناباورانه نگاهی بهم انداخت و گفت: بیا میرسونمت 

 –تراز قبل کجا؟ بطرفم برگشت این بار متعجب 
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 –نمیرفتی خونه خب خونه ات  مگه  

 –هان آره داشتم میرفتم ,چرا داشتم میرفتم خونه 

 –خوبی ریحانه اتفاقی افتاده 

 دنه نه هیچی نشده بریم  سیاوش دردنیای افکارش غرق شده بو

وخت و گفت: تنها که دوقتی مقابل خونه نگه داشت بهم چشم 

 –پس چرا نمیری -دم  نمیترسی  سری به عالمت نه تکان دا

ستی توموهاش کشید و گفت: بهتره امشب بری پیش دکجا برم 

مادرت  تنها نباشی بهتره انگار حالت خوب نیست  کیفم و برداشتم 

 –و گفتم: نه نه خوبم 

 –ریحانه  بهش چشم دوختم 

 –بله 

گره ای به ابرو انداختم بدون این که  میخوای امشب پیشت بمونم 

پیاده شدم وارد خونه شدم همه جا توتاریکی ی بهش بدم جواب

عادت کرد آروم  یمطلق بود کمی طول کشید تا چشمم به تاریک

ون این که دیه چیزی من و بطرف اتاقی میکشید  بقدم برداشتم 
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و جلو رفتم  کنار برقی روشن کنم وارد اتاق شدم و درو بستم  

با دم صندلی چرخ دار روزمین نشستم و سرم و روی اون قرار دا

تمام وجودم بوی اورا درریه هایم فرو دادم و اجازه دادم اشکهایم  

دستی روتخت کشیدم و این بار اورا  ددراین تنهایی همراهیم کنن

تکیه گاهی برای سرم کردم  و دیگه چیزی نفهمیدم  وقتی چشم 

ازدیدن تخت خالی با هراس ازجا بلند   دباز کردم همه جا روشن بو

ی را فریاد میزدم و اسم ها دورخودم میچرخیدم شدم و مثل دیونه

ه نمیشناختم وقتی تالشم برای پیدا کردن صاحب اون اسم  بی ک

نتیجه ماند گریه راباصدای بلند سردادم  اینقدر ضجه زدم که ازحال 

استشمام رایحه این بار وقتی چشم گشودم همه جا تاریک بود رفتم 

ای لبخند برلبم آورد بی آنکه بدانم چرا این رایحه خوشحالم کرده 

سربر تختی فرو بردم تا این بو را با تمام وجودم استنشاق کنم 

صدای ممتمد زنگ باعث شد سراز تخت بردارم به اطرافم نگاه کردم 

توان بلند شدن درخودم ندیدم  به همین خاطر سرم و دوباره 

گرمای  شتم  چشمانم را که بستم دیگه چیزی نفهمیدمروتخت  گذا

دستی مرا ازعالم خواب و رویا بیرون کشید  چشمانم را آرام ازهم 
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گشودم حضور کسی و حس میکردم اما چون همه جا تاریک بود  

 –وباره اون دست روصورتم حس کردم دکسی و نمیدیدم 

 –توکی هستی؟ 

 –من و نمیشناسی صدای دلنشینی گفت:

 –نمیبینم چرا همه جا تاریکه  چیزی

 –برقا رفته بلند شو دستش و زیر بازم حلقه کرد و ازجا بلندم کرد 

 –من کجام  "اصالمن و کجا میبری توکی هستی 

خونه خودتی منم غریبه نیستم  میبرمت اتاقت کمی که استراحت 

ورم حلقه شده بود درمیان دستان پرتوانی که دکنی بهتر میشی 

 –احساس آرامش میکردم 

که  یوقتی روتخت دراز کشیدم دستم و گرفت و گفت: ازتاریک

 –نمیترسی 

 –بهتره استراحت کنی منم االن برمیگردم - نه  نمیترسم 

میترسی کالفه داد زدم نه نمیترسم برای چی هی این -تنهام نزار  

سوده دستش خیلی خب آروم باش پیشت میمونم  آ-  و میپرسی 
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م و به او که کنارم دراز دو رها کردم و روتخت دراز کشیدم  خو 

برام مهم نبود کیه  و اون جا چکار  "چسباندم اصال دکشیده بو

میکنه  تنها چیزی که برام مهم بود اون بویی بود که من و بطرفش 

 –میکشوند 

چقدر این بو برام آشناست انگار سالهاست به این رایحه خو گرفتم  

ازاین سکوت لذت میبردم  با تمام درسکوت موهام  نوازش کرد 

ام میکشیدم  اینقدر این بو برام خوشایند  شانهوجودم  بو را درون 

د ود که رفته رفته مستم کرد و چشمانم را خوابی عمیق درنوردیب

م وقتی ربی خبری کامل بودم و ازاین بی خبری غرق شادی بودد

دیگه نه خبری از اون بوی دلپذیر بود بیدار شدم همه جا روشن بود

هراسان رو تخت نشستم ش آرمیده بودم حصارکسی که درنه اون 

برای  دعوت کرد بطرف صدا برگشتم و مرا به آرامش ییدااما ص

 –لحظه ای چهره مردانه اش مرا محو تماشا کرد 

بهتری من که تازه به خود اومده بودم  خود را عقب کشیدم و گفتم: 

با لبخند گرمی دستم را گرفت و گفت:  ؟ی  من کجامکی هستوت

یگه من و هم نمیشناسی بی معرفت  سری به عالمت نه تکان د

ای رو موهایم زد و گفت: من سیاوشم همسرت  حاال  شکوفه دادم
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حلقه دستانش که وباره سرم و بعالمت نه تکان دادم د یادت اومد  

تنگ ترکرد و گفت: ایرای نداره عزیزم بلند شو  ددورم شانه هایم بو

 –که دیرمون میشه باید حرکت کنیم 

ای بردستم زد و گفت: شرکت   شکوفهمن و کجا داری میبری  

تا دست و صورتت و امروز دوتا قرار مهم داری باید سروقت برسیم 

میشوری منم صبحانه رو آماده میکنم   لحظه ای مقابل آینه 

انگار اولین باری بود که  ا درآن تماشا کردم ایستادم و خودر

خودرامیدیدم چون با دیدن عکس توآینه یکه ای خوردم و با 

وقتی دوباره درآن نگریستم تازه وحشت به پشت سرم نگاه کردم 

فهمیدم این تصویر تو آینه متعلق به خودم است لبخندی رولبانم 

رفتم   اتاقهانقش بست بعدازشستن دست و صورت بطرف یکی از

 –م ده ایستادم درمانتو شلواری قهوه ای رنگ بووقتی مقابل آین

 –چه زود حاضر شدی خانمم 

 –منه  لاینا ما

آره قربونت بشم مال خودته کیف و ازروجالباسی برداشت دستم و 

گرفت و ازاتاق بیرون برد صبحانه را با اشتهای کامل خوردم و به 



 
 

650 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

خیره شدم لبخندی به روم زد و صورتی که هیچ ازش نمیدونستم  

گفت: اگه میدونستی وقتی اینطوری بهم خیره میشی ازبیخود 

بیخود میشم هیچ وقت این کارو نمیکردی  چه جمله آشنایی بود   

نگاهی هرچی فکر کردم به خاطر نیاوردم این جمله رو کجا شنیدم 

به او که دستش و زده بود زیر چونه اش و نگاهم میکرد انداختم 

همسر منی  ازجا بلند شد مرا هم ازرو صندلی  "گفتم: تو واقعاو

حاال اجازه میدی بلند کرد و گفت: آره خانم قشنگم من شوهرتم 

بریم میترسم دیر برسیم با سر موافقتم و اعالم کردم وقتی وارد 

اتاقی شدم که سیاوش گفت: این جا اتاق کارته اونم میزته  هیچ 

گفتم: نیاز نیست اینقدر جمالت و برام  دم وبیگانگی با اون جا نکر

تکرار کنی میدونم این جا اتاق کارمه گره ای به ابروانش انداخت و 

 د این جا کجاستگفت:تو این جا رو میشناسی یعنی یادت اوم

این چه جور سئوال اخمی کردم و گفتم: معلومه که این جارو یادمه 

یادت باشه   سرش و انداخت پائین و گفت: پس منم بایدکردنیه 

سرتاپاش و ازنظر گذروندم و گفتم: مگه نگفتی شوهرمی نکنه بهم 

من شوهرتم راستش و گفت: نه نه دروغ نگفتم لدروغ گفتی اومد ج

تو فراموشی گرفتی و هیچ کس و هیچ چیزی و نمیشناسی و این  
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که این جا رو شناختی من و واداشت ازت سئوال کنم  حاال بشین  

ره تا نگاهی به پرونده بندازی تعارفش میکنم مهمونت بیرون منتظ

نگاهم به پرونده پیش روم بود که سیاوش همراه مرد   بیاد داخل

مسنی وارد اتاق شد لحظه ای چهره مرد تازه وارد را ازنظر گذراندم 

و سالم کردم لبخندی تحویلم داد و گفت: سالم و ازجا بلند شدم 

ش انداختم و گفتم: ممنونم دخترم حالت چطوره  نگاهی به سیاو

او لبخند دیگری تحویلم داد و  ؟ببخشید من شما رو میشناسم 

دیگه پدرشوهرت و یادت نمیاد  نگاه درمانده ام را به سیاوش  گفت:

دوختم  اومد جلو دستم و گرفت و گفت: بشین  ریحانه جان به 

خودت فشار نیار کم کم همه چیز و به یاد میاری بهتره به کارمون 

وی دتمام مدتی که راجع به پرونده صحبت میکردم هر  برسیم 

آنها متحیر نگاهم میکردند دیگه آخرا تاب نیاوردم و گفتم: چرا 

گفت:  "اینجوری نگاه میکنید اگه مشکلی هست بگید سیاوش فورا

 –نه نه ادامه بده 

نمیتونم یه جوری نگام میکنید انگار خبطی مرتکب شدم 

و گفت: این چه حرفیه دخترم  برامون  پدرسیاوش دستم و گرفت
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جالبه تو ازآدما هیچی یادت نیست ولی هرچی مربوط به کاره تو  

 –خاطر داری با همون تسلط گذشته راجع به کارت حرف میزنی 

منظورتون ازآدما کیا هستند پدرو پسر نگاهی بهم انداختند  وقتی 

نشدم و  منتظر جواب آنهادرمانده سیاوش به پدرش و دیدم   نگاه

ادامه بحث و سرگرفتم گویا اونا هم از این موضوع راضی بودند چون 

بعداز به پایان رسیدن کار شرکت لبخند رولب هردونفر نشست 

 –همراه سیاوش ازاون جا بیرون زدیم 

وست داری کجا بری به او چشم دوختم و گفتم:  اگه یه چیزی د

 –ازت بپرسم راستش و بهم میگی 

با این حرف انگار برق بهش وصل  من فلج شده بودم-بپرس آره 

چرا این و پرسیدی نکنه مشکلی داری  "اصالکرده باشن گفت: نه 

آره جائیت درد میکنه نکنه پاهات درد میکنه  خیره به او که 

مضطرب مرا سئوال باران میکرد چشم دوختم نگاهی به دستش که 

 –به سخن بیام انداختم که دستم را التماس گونه فشار میداد تا 

 – نه من خوبم چیزیم نیست



 
 

653 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

ا این و پرسیدی؟ به بیرون چشم دوختم و گفتم: تمام مدتی رپس چ 

که تو اون اتاق نشسته بودم یه ویلچر جلوی چشمم بود بعد به او 

که رنگش حسابی پریده بود خیره شدم و گفتم: توکه چیزی ازمن 

 –پهنون نمیکنی 

فلج  "من واقعا سیاوش-پنهون نمیکنم نه ریحانه من چیزی ازت 

 –م دنشده بو

 –نه عزیز من اگه فلج شده بودی که نمیتونستی االن راه بری 

به روم زد و  لبخندیپس اون ویلچر که همش میبینمش چیه  

داشتم که تو خیلی دوسش داشتی و اون گفت: من یه خواهر 

تونظرت  ویلچر اون و "نمیتونست راه بره و روویلچر مینشست حتما

اومده آخه تو خیلی دوسش داشتی بهش چشم دوختم و گفتم:چرا 

تواین -این جوری گفتی نگاهم کرد و گفت: مگه چه جوری گفتم

 –ن چندتا آه بیان کردی دجمله رو با کشی

هتره بگم عاشقش باشتی دوسش دسری تکان داد و گفت:توخیلی 

 –بودی 
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و  دبرگردونی سرش و بطرف دیگه ای دنکنه بهش حسودی میکر 

 –گفت: آره همیشه بهش حسادت کردم 

کردو گفت: چون تو اون و بیشتر از  آخه چرا ؟ با ناراحتی نگاهم

ی دمن دوست داشتی وقتی اون و میدیدی دیگه ازمن غافل میش

لبخندی زدم و گفتم: معلومه ازاون مردای حسودی صورتم و ازنظر 

میخواد این چشما گذراند اوهم لبخندی زد و گفت: خیلی زیاد دلم 

من  لات فقط ما شانهفقط به من خیره بشن و اون قلب مهربون تو

باشه خندیدم وگفتم:من اگه قرارباشه فقط به تو خیره بشم که راه 

ستم زد و گفت: اگه ای رو د شکوفهنرفته باسر میخورم زمین  

توقول بدی فقط مال من باشی با من باشی برای من باشی قول 

قول میدی زوایای صورتش و یکی یکی و با  میدم بشم چشمات

دقت ازنظر گذراندم و گفتم: باشه قول میدم  نفس راحتی کشید و 

ونم چرا هیچ حسی داری میکردم نمیهرک ماشین و بحرکت درآورد

م  چندمرتبه نگاهش کردم باید مرد دبه سیاوش درخودم نمیدی

ازش تو خوب و مهربونی باشه که اینطور عاشقانه با من که هیچی 

 –رفتار میکرد  خاطرم نیست

 –سیاوش 
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 –جون دلم  

نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت: این و تو باید   ؟من عاشق تو بودم

 –جواب بدی 

من چه  "بگو دیگه  اصالخواهش میکنم من که چیزی یادم نمیاد  

 "جور زنی بودم خوب بودم یا بد باتو چه جوری رفتار میکردم  اصال

م  ماشین و گوشه ای پارک کرد و بطرفم برگشت ما بچه  هم داری

و گفت: چرا نمیزاری همه چیز کم کم یادت بیاد چرا اینقدر برای 

فهمیدن حقیقت عجله داری دقیق نگاهش کردم و گفتم: من خیلی 

هنوزم بد بودم؟  لبخند دلنشینی زد و گفت: تو یه فرشته بودی 

م گرفت و گفت: م نگاه غم زده اش و ازدمنم عاشق تو بو-هستی  

نمیدونم هیچ وقت بهم نگفتی هروقت ازت سئوال میکردم ازجواب 

وخت و گفت: ولی من دبهم چشم  ....دادن طفره میرفتی ولی من

 –عاشقت بودم 

گفت: کارم از عاشقی گذشته عزیزم  من دیونه توام  بودی ؟ 

منم دوست  لبخندی زدم و گفتم: تو مرد خوبی هستی مطمئنم که

نگاه ازم  "های غم برچهره اش نشست فورابار دیگه ابرداشتم یه 
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ولی گفتم که توهیچ وقت حرفی  دگرفت و گفت: من ازخدام بو 

 دستش و فشاری دادم و گفتم: شاید بلد نبودم نمیزدی ازاحساست

ی بریم تو اون پارک کمی قدم بزنیم سری تکان داد و گفت: میا

ولی هوا ابریه ایراد نداره خندیدم و گفتم: من معلومه که میام 

همیشه عاشق هوای بارونی بودم درمیان بحت و حیرت او از ماشین 

بازوم و تو دست گرفت باهم عرض خیابان و طی کردیم پیاده شدم 

تا وارد پارک شدیم  با وارد شدنمون به پارک باران نمی شروع به 

دم اون رایحه ازم باریدن کرد هرچه بیشتر میرفتیم حس میکر

وحشت زده به  دورتر میشه وقتی دیگه اون عطر به مشامم نرسید

نمیکنم سیاوش مضطرب  شدیگه حساطرافم نگاه کردم و گفتم: 

شانه هایم را دست گرفت و گفت: چی و حس نمیکنی  نکنه پاهات 

مشکلی پیدا کردن وای دستات اونا رو حس میکنی نگاه ازچهره  

و گفتم: من و برگردون دیگه حسش نمیکنم پراز وحشت اوگرفته 

ه مرا ازاون پارک لمن و برگردون بازوم و محکم چسبید  و با عج

وقتی توماشین نشستم هرچه بو کردم بازم حس نکردم  بیرون برد 

اشکام سرازیر شد  اوکه مشخص بود حسابی ترسیده دستام و گرفته 
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ارم  اما فکر دبود و با التماس ازم میخواست بهش بگم چه مشکلی  

 – دمن جای دیگه ای بو

به همان  مرا "او فورا حرکت کن همین حاال من و ازاین جا ببر 

مثل دیونه ها ازاین اتاق  مده بودیم بردخانه ای که صبح ازش درآ

به اون اتاق میدویدم  وقتی تالشم را بیهوده یافتم وسط سالن 

م کرد و حصارنشستم و با صدای بلند گریه را سردادم  سیاوش 

گفت: به من بگو دنبال چی میگردی شاید بتونم کمکت کنم  سرم 

اش چسبوندم و گفتم: وقت داروهاشه سیاوش  ولی  شانهو به 

 –ازکی حرف میزنی ریحانه کی وقت داروهاشه - نیستش

 –ساعت مگه هشت نیست 

 –چرا عزیزم هشته 

پس کجا گذاشته رفته اون که نمیتونه راه بره من خودم ازش 

سست شد  بهش خیره رستاری میکردم دستای سیاوش یکدفعه پ

 –شدم  رنگ به صورت نداشت 

حرف میزنی ریحانه توازکی حرف میزنی ریحانه توکه هیچ ازکی 

 –وقت پرستار نبودی 
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بودم بخدا من خودم ازش پرستاری میکردم فقط ازدست من غذا  

ر دیر کردم قه "میخورد  االن وقت غذاشه وقت داروهاشه حتما

کرده رفته ترخدا برو پیداش کن سیاوش  برام پیداش کن  اشکهایم 

فقط به شرطی را ازروگونه ام پاک کرد و گفت: باشه پیداش میکنم  

که یکم استراحت کنی منم قول میدم برم پیداش کنم  باشه  چون 

کودکی سربه راه سرم وتکانی دادم و گفتم: باشه استراحت میکنم  

ف اتاقی رفتم و با همان لباسها روی آن دراز ازجا بلند شدم و بطر

کشیدم  هنوز کامل دراز نکشیده بودم که حس کردم بی حس 

به چشمان پف کرده شدم با نوازش دستی چشمانم را ازهم گشودم 

زل زدم  چقدر برام ناآشنا بود  بوی تند  دای که بهم خیره شد بو

 شکوفهتنه ؟ وقت رفعطرش شامه ام را آزرد سربرگرداندم و گفتم: 

 –ای روگونه ام زد و گفت: آره عزیزم البته اگه حالش و داری 

راحت  "آره دارم  چون نمیخوام این جا باشم این جا یه جوریه اصال

نیستم  دستی توموهام انداخت اونا رو پراکنده کرد و گفت: خانمم 

من و یادت میاد  نگاهش کردم و گفتم: شوهرم سیاوش درسته 

اره  فراموش وبدلبخندی زد و گفت: خداروشکر همش میترسیدم ؟

 – ده باشیکر



 
 

659 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

چرا باید فراموشت کنم نکنه من بیماری چیزی دارم خودم نمیدونم  

دستم و گرفت همانطور که کمک میکرد ازجا بلند شم گفت: نه 

یه دستی به صورتت بکش بریم که نیم قربونت بشم توسالم سالمی 

 –حاضر شدم و ازاتاق بیرون رفتم  "راساعتی تاخیر داریم فو

صدای اورا که ازآشپزخانه صدایم میزد شنیدم بطرف او رفتم و 

 –گفتم: بله 

داروهات و بخوری  چشمانم  دبیا ریحانه جان یه چیزی بخور که بای

را کمی تنگ کردم و گفتم: مگه االن بهم نگفتی بیماری ندارم پس 

د و گفت:این داروها برای اینه استفاده کنم لبخندی زچرا باید دارو 

 که بتونی بچه سالمی به دنیا بیاری متحیر گفتم: مگه من باردارم 

خنده ای بلندی سر داد و گفت: هنوز نه  چون قرار بود بچه دار 

شیم و توهم خیلی ضعیف شدی دکتراینا رو تجویز کرده تا هم 

بچه خودت هم بچه فرداها مشکلی نداشته باشید توکه یادته چقدر 

دوست داشتی اونم دختر کمی فکر کردم و به او که منتظر جوابم 

 –وختم دچشم  دبو
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و گفتم: من ازبچه متنفرم    وختم دیادت نیست؟  نگاهم و به میز  

من هیچ وقت بچه هارو دوست نداشتم اون قرص هارو هم نمیخورم 

اری منم داومد کنارم نشست و گفت: باشه حاال که بچه دوست ن

بی خیال میشم ولی این داروها برای خودت تجویز شده تو خیلی 

رپی هم به همین دضعیف شدی این ضعف و سرگیجه های پی 

 د صبحانه ات و بخور لقمه ای که برام درست کرده بوالحادلیله 

گرفتم و تشکر کردم  قرصها رو با آب پرتقال به خوردم داد و بلند 

و من نه تنها هیچ حسی به او پیدا  شد روزها پشت سرهم میگذشت

نمیکردم بلکه وقتی طرفم می اومد بیشتر ازش گریزان میشدم 

بوی عطرش حالم و بهم میزد تحمل شنیدن  دوقتی کنارم بو

صداش و نداشتم  توگوشم مدام صدای دلنشینی میپیچید و من 

همراه اون صدا بارها و بارها اون جمله رو با خودم تکرار میکردم 

شامه ام مملو ازعطر من این جام نمیزارم دستش به تو برسه  نترس

ی مست کننده بود  هربار که اون بو به مشامم میرسید گویی به 

زمین زیرکوچکی در درمی آمدم ناخوداگاه بطرف انباری وازرپ

تنها جایی  کشیده میشدم و هربار با قفل بزرگی روبه رو میشدم 

اری بود ساعتها پشت آن که حس آرامش و بهم میداد همان انب
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دربه روی زمین مینشستم و دردنیای افکارم ازکسی پرستاری  

میکردم تالشم برای به یاد آوردن گذشته بی ثمر بود به ناچار باید 

خود را تسلیم سرنوشت میکردم بی توجهی هایم به سیاوش حسابی 

وسش داشتم ولی نه دوست داورا منزوی و کج خلق کرده بود 

تونم خودم و دراختیارش قراربدم همیشه به نوعی اشتنی که بد

ازبودن با او دریک جا گریزان بودم با این که میدونستم شوهرمه 

مسیر  ولی حسی که باید به عنوان زن درم شکل بگیره نمیگرفت

 "د و کامالخونه و شرکت و هرجایی که مربوط به رفت و آمدهایم بو

یاوش  رفت و آمد وماهی میشد که بدون سدبودم و  یاد گرفته

میکردم اوهم که گویی متخصص پوست و زیبایی است کارش را 

و حوصله ماندن ازسر گرفته بود یه روز که کارم تو شرکت کم بود 

هم نداشتم به قصد خانه آنجا را ترک کردم  ولی وقتی ازماشین 

 "پیاده شدم لحظه ای متعجب اطرافم را نگاه کردم  اصال

به در بزرگ و مشکی رنگی افتاد   چشممتم کجا بودم  ونسدنمی

نگاهی به درختان سربه فلک کشیده که ازپشت حصار اون باغ به 

بارها و بارها اون جا  "احساس میکردم  قبال چشم میخورد انداختم

ازماشین پیاده شدم و به راه افتادم هرچه به اون درنزدیک تر   بودم
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ن تپش زیاد میشدم تپش قلبم شدت بیشتری میگرفت  بقدری ای 

ام را درون مشتم  شانهوزانو روزمین نشستم و دشد که مقابل در

به هرجان کندنی بود ازروزمین بلند شدم هرچه ازاون جا   فشردم 

کوفتنش کمتر میشد با  شانهفاصله میگرفتم تپش قلبم ازشدت به 

عجله سوار ماشین شدم و ازآنجا دور شدم چنان با سرعت میراندم 

قیبم میکند  ماشین و بدون این که وارد حیاط که گویی کسی تع

کنم  همان جا بیرون دررها کردم و خودم وبا عجله به پشت در 

انباری رساندم ازهمان جا شروع به بوکشیدن کردم وقتی آن عطر 

دل انگیز را درریه هایم جا دادم آسوده خاطر روزمین نشستم و 

ود مشغول چیزی که ذهنم و به خسرم را میان دستانم گرفتم 

ساخته بود باعث شد فکری مثل برق به ذهنم خطور کند بلند شدم 

ه اتاقم رفتم تمام اتاق و زیرو رو کردم خودمم نمیدونم دنبال بو 

مطمئن بودم اگه چشمم بهش بیافته م ولی هرچی بود  دچی بو

سرم خیره شدم وای  اری چکار میکنی با وحشت به پشتد..........

جوری وسائلم ناپدید وباره یه دبود اگه بفهمه ومدن االن چه وقت ا

قرارداد شرکت  تو-میشه تصمیم گرفتم براش نقش بازی کنم  

 –وندیدی اومد کنارم نشست و گفت: کدوم قرارداد 
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 –م دهمون که به تازگی بسته بو 

 –منظورت قرارداد شرکت آذرخشه 

ی زد و گفت: چرا عزیزم دیدم تو اتاق دآره همون تو ندیدیش لبخن

 –منه 

تواتاق تو چکار میکنه سیاوش میدونی چند ساعته دارم دنبالش 

میگردم کاش حداقل بهم میگفتی خندید و گفت: آخه خانم قشنگم 

وقتی به من نمیگی دنبال چی میگردی من ازکجا باید بفهمم  سرم 

ل ازتو میپرسیدم باید اواش چسباندم و گفتم: حق باتوِ  شانهو به 

من و ببخش جز دردسر هیچی برای تو ندارم خندید و گفت: دیگه 

برو لباست و عوض کن من  و نزن تو همه زندگی منی   این حرف

این جاها رو جمع میکنم دستش و گرفتم و گفتم:نه تودست نزن 

آره ریحانه -خودم میخوام جمع کنم معلومه حسابی خسته ای   

تاتو یه دوش بگیری منم اینا رو -ه ای بود  امروز روز خسته کنند

جمع میکنم یه چیزی برای شام میزارم  موافقتش و با لبخندی 

باسهام و آویزون ابراز کرد با عجله وسائل و جمع کردم داشتم ل

میکردم که چشمم به یه لباس تو کاور مشکی افتاد  همیشه این 



 
 

664 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

ننداخته بودم کاور و دیده بودم ولی هیچ وقت لباس توش و نگاهی  

یه حسی من و بطرف اون کاور سیاه رنگ میکشید  ازترس این که 

حس کنجکاویم را سیاوش سر نرسه و اون کاور و گم و گور نکنه  

د موکول کردم و به آشپزخونه رفتم تمام شب خوابم نبرد به بع

بارها دیده بودمش ولی هیچ وقت به این  دفکرم پیش اون کاور بو

سراز لباس داخلش دربیاروم فردا به بهانه اندازه کنجکاو نشده بودم 

رفتن به شرکت ازخونه بیرون زدم وقتی ماشین سیاوش ازخونه 

موقع ت رفتم سراغ کمد سابه داخل برگشتم و یر "گرفت فورا فاصله

زی جز یه کت و باز کردن زیپ کاور دستانم آشکارا میلرزید  چی

شلوار مردانه نبود  بوش کردم ولی عطر تندوتیزش حالم و بهم زد  

خودم و عقب کشیدم و زیپش و بستم یعنی هیچی هیچی  "فورا

خسته و ناامید به شرکت رفتم ده بودم ی هیچی اونطور شمن برا

سیاوش گفت: یکی  چند روز ازاون ماجرا گذشت جمعه شب بود

رج و یه مهمونی خداحافظی داده  مارو هم ازدوستانم داره میره خا

مطمئن بودم اوازاین که من درچنین -دعوت کرده  میای که

 نیست بخاطر همین گره ای به ابرو مجالسی شرکت کنم راضی

انداختم و گفتم: اگه بگم حال مهمونی و ندارم ناراحت میشی اوکه 
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 با حالتی که سعی میکرد خوشحالی خودرا منتظر همین حرف بود  

پنهان کند گفت: باشه عزیزم هرطور خودت دوست داری مجبورت 

 –نمیکنم  میخوای منم نرم و پیشت بمونم 

نه توبرو یه وقت ناراحت نشن ازجانب منم عذرخواهی کن  روتخت 

ونم چرا اون قرصها رو که میخورم  خوابم ددراز کشیدم و گفتم: نمی

ه دقیقه ای کنارم چشمانم را بستم و خود را بخواب زدم او د میگره 

و با موهایم بازی میکرد وقتی ازخواب بودنم اطمینان  دنشسته بو

این بار به اتاق کار سیاوش حاصل کرد بلند شد و از خونه بیرون زد 

م  دمتوجه گذرزمان نبو "رفتم هرجایی که ممکن بود گشتم اصال

وقتی خسته و ناامید دست ازکار کشسیدم ازدیدن سیاوش که 

وحشت کردم  سرتاپام و برانداز  دبه درتکیه داده بو شانهست به د

نه حمن که ازقبل خودم و برای این ص اش کردیدکرد و گفت: پی

میخوام ازت یه  دم رفتم روبه روش ایستادم و گفتم:آماده کرده بو

 –چیزی بپرسم ترخدا راستش و بهم بگو  فقط نگاهم کرد 

رتم حرکتی داد و به من عالقه داری  چشماش وروصو "توواقعا

گفت: عالقه من ربطی به این ریخت و پاش داره داد زدم :آره داره 

تواگه به من عالقه داشتی و داری چرا من و تو حتی یه دونه عکس 
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نداریم ما مگه زن و شوهر نیستیم پس فیلم عروسی ما  هم با هم 

تواگه به من عالقه نداشتی برای چی کجاست عکساش کجاست 

توداشتی -ت و یه عاشق پیشه نشون میدی هان  داری خوداالن 

 –میگشتی  دنبال عکس ازخودمون

آره خیلی وقته دارم میگردم چندروزه همه جاروهم زیروروکردم 

بگو که  سیاوش بگو که بهم دروغ نگفتی  چرا ولی دریغ ازیه عکس

ظاهر نیست حرف بزن سیاوش تتمام این توجه ها و محبتا همه 

چسباند و شروع  شانهسرم و به برای چی ساکتی لعنتی حرف بزن  

به نوازش موهایم کرد و گفت: آروم باش عزیزم معلومه که بهت 

 –ی دروغ نگفتم من عاشقتم ریحانه کاش این و میفهمید

داری دروغ میگی اگه اینطوره بگو با فیلم عروسیمون چکار کردی   

کارت دارم مرا ازاتاق بیرون برد و  بیا ت و گفت: با مندستم و گرف

رومبلی نشاند خودشم مقابل پام روزمین نشست دستام و گرفت و 

گفت: فیلمی درکار نیست چشمانم را تنگ کردم و گفتم: یعنی 

چی که درکار نیست یعنی ازبین بردی لبخندی زد و گفت: نه خانم 

 یدیریم که تو اینطوری شمن و تو تازه میخواستیم مراسم بگ ,جون
– 
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اید همه بببین ریحانه جان دکترت گفته ن-یم  دواج نکردیعنی ما از 

ت حافظه ات و به دست دچیز و بهت بگم باید صبرکنیم تا خو

بیاری بلند شدم و گفتم: بخدا اگه حرف نزنی یه ثانیه هم این جا 

اج ونی این که ما ازودنمیمونم   اخمی کرد و گفت: توچی میخوای ب

یم یا نه  منظورت ازازواج اگه جشنه نه نگرفتیم چون تو دکر

که بشه جشن گرفت اگه منظورت چیز دیگه ایه  شرایطی  نبودی

که باید بگم اونم نه چون تو هیچ وقت نزاشتی من بهت نزدیک 

بشم من شوهرتم بهت محرمم ولی همیشه ازم فرارکردی درصورتی 

ارم من و تو عکس با هم در بهت عالقه دکه خوب متوجه شدی چق

زیاد داریم چیزی این جا پیدا نکردی چون همه رو از این جا بردم 

ونی چرا برای این که دکترت گفت ممکنه با دیدن یه عکس دمی

صبر کنیم خاطرات  دتو شوکه بشی باییدفعه حافظه ات برگرده و 

 –و گذشته ات کم کم برگرده 

 –ده ای داشتم خیلی پیچیزندگی 

 –چرا این و میپرسی  "نه اصال
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آخه خودت االن گفتی ممکنه با به یاد آوردن گذشته ات شوکه  

م کنار هست بهم بگو اینطوری بهتر با خودبشی ترخدا اگه چیزی 

میام اگه میبینی نمیتونم بهت نزدیک بشم برای اینه که ازت 

 – ؟میترسم  جاخورد و گفت: میترسی ازمن؟ آخه برای چی

 ؟گفته باشی که شوهرمی اون وقت چی روغدهمش میترسم بهم 

م کرد و گفت: عزیزم حصارخندید اونم با صدای خیلی بلند   بعد 

روغ ددش معرفی کنه بابا من بهت ن خوکی میتونه با دروغ یکی و ز

کنارم نشست و گوشیش و    گفتم پدرت چی اونم دروغ میگه 

درآورد و گفت: حاال که خیلی دلت میخواد  یه عکس ازخودمون 

با این که میدونم ممکنه حالت بد شه  ببینی  بهت نشون میدم 

ولی برای این که اطمینان کنی این کارو میکنم گوشی و ازاو گرفتم 

 –و نگاهی انداختم عکس من و سیاوش بود 

 ام انداخت و گفت: روز تولدت نهورشاداین جا کجاست دستش و 

بود و رفته بودیم رستوران همه دوستامون بودن بخاطر همین 

با دقت عکس و نگاه کردم و بعد به او چشم دوختم  دورمون شلوغه

انگار منتظر یه عکس العمل بود باید کاری میکردم بهم اعتماد کنه 

ه ش وگرنه محال بود بزاره ازگذشته م سردربیارم سرم و به شان
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باشه -ی  دتکیه دادم و گفتم: میشه بقیه عکسامون و هم نشونم ب 

 – "بعدا

 –ولی من میخوام االن ببینم 

ریحانه جان هیچی این جا نیست همه رو گذاشتم خونه پدرم 

سرفرصت میرم برات میارم حاال دیگه وقت خوابه قرصات و خوردی  

ح خواب اون شبم تا خود صب  سرم و به عالمت مثبت تکان دادم 

به چشمم نیومد سیاوش بیشتر از قبل کنترلم میکرد حتی ازاون 

تا مطمئن بشه من یراست به  دشب به بعد پشت سرمم می اوم

محل کارم میرم برای این که اعتمادش و جلب کنم سعی کردم 

خودم و بهش نزدیک تر کنم با تغییر رویه من نه تنها بهتر نشد 

بلکه بدترم شد حسابی شکاک شده بود و به طرق مختلف تیکه 

 ادم این نقش بازی کردنها چندوقتیلی اهمیتی نمیدبارم میکرد و

تا اون روز تازه ازسر کار برگشته بودم سیاوش تماس  طول کشید

ایمان  که دیرتر برمیگرده دیگه خوب شناخته بودمش دگرفته بو

داشتم ازقصد گفته دیرتر میاد میخواسته ببینه من چکار میکنم 

بخاطر همین اول غذاش و درست کردم بعد به حمام رفتم و دوش 

وی عطری تند و تیز داشتم موهام و خشک میکردم بوقتی  گرفتم  
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ودم که یه گوشه کناری مخفی شده  شامه ام را آزرد دیگه مطمئن ب 

وستام که سیاوش تمایل زیادی داشتم و شماره یکی ازدگوشیم و بر

وست دختره دبه رفت و آمد با او داشت گرفتم سیاوش میگفت 

وست سیاوش معرفی کردم تاباهم دنزدیک خودم بوده من اون و به 

م اینم یکی ازهمون ددرصورتی که مطمئن بو ازدواج کنند

-......-ممنونم تو خوبی -......-الو سالم -دروغهایی که به من گفته

راستش زنگ زدم یه چیزی بهت بگم فقط -........-آره خیلی بهترم 

یادته -......-زنی که به سیاوش خبرنده میشه پیش شوهرت حرفی ن

ره میخوام جوابت و آ-.-چند وقت پیش یه سئوالی ازمن پرسیدی

بدم  من ازاون روز به بعد خیلی فکر کردم همه جوره سیاوش و هم 

لی میترسم امتهان کردم ولی به مورد مشکوکی برنخوردم  ولی خی

م دقه پیدا کرالمیترسم اینقدری که من به اون ع ازچی نداره-.......-

و بهش وابسته شدم اون اینطوری نباشه میترسم همین که بهش 

چکار کنم خودم  دبهت عالقه دارم تغییر کنه  بنظرت من بایبگم 

اونم خیلی زیاد  فریبا آره-.......-هرچی فکر میکنم به نتیجه نمیرسم

ون اون و هم نمیتونم داینقدر بهش عالقه پیدا کردم که یه ثانیه ب

میدونی سیاوش با قبل خیلی تغییر کرده همش تحمل کنم 
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میترسم اون عالقه ای به من نداشته باشه بخاطر وضعیتم مجبور  

شده باشه بهم اینارو بگه ترخدا تواگه چیزی میدونی بهم بگو 

اگه اینطوره چرا اینقدر نگرانه -......-من و دوست داره "یاوش واقعاس

ب دادن مون ازش میپرسم ازجوادچرا هرسئوالی که راجع به خو

وست داره که نباید من و مدام من و د "طفره میره اون اگه واقعا

طی روز بهم  زنگ  بزاره اون به بهانه های مختلف شبا دیر میادتنها

نمیزنه منم زنگ میزنم میگه کاردارم همش میترسم پای یه زن 

اگه اینا دلیل بربی عالقگی نیست پس -.......-ه درمیون باشه دیگ

نه زنگ زد گفت -......-چی بگم امیدوارم حق باتو باشه -........-چیه؟

ازت ممنونم ببخشید وقت توروهم گرفتم فقط -...........-دیر میام 

-فدات شم کاری چیزی نداری-..........-بین خودمون میمونه دیگه

احافظ. گوشی و قطع کردم و بلند دتوهم سالم برسون خ-..........

شدم رفتم پشت پنجره و بلند گفتم: اگه سیاوش نصف عالقه ای 

گلستون بود به اتاق من بهش دارم و داشت زندگی من االن  که

خوابم رفتم و رو تخت دراز کشیدم  کمی ازاین شونه به اون شونه 

چیزی نگذشته بود که دیدم آروم شدم بعدخودم و به خواب زدم 
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چندبار صدام  ازتو اتاق کارش بیرون اومد و یراست اومد باالی سر م 

 – دخیلی گرفته بو تاآروم چشمام وباز کردم زد

 –سالم خسته نباشی کنارم دراز کشید 

 –غذا خوردی  ممنونم

توباید  م دستش و دورشانه هایم انداخت و گفت:دنه منتظرتوبو

ونی باید قرصات و سروقت استفاده دمگه نمی سروقت غذابخوری

اوناروخوردم  غذاخوردی یا بکشم  لبخندی زد و گفت: من -کنی

وم پائین نمیره بلند شدم و گفتم: تاتو لباست که بدون تو چیزی ازگل

اختی با این شن عوض کنی منم میز و میچینم  به آشپزخونه رفتم  و

دم این کارمیتونه اعتمادش و به من که طی این مدت ازاو پیدا کر

موقع خوردن  دیس برنج و رومیز گذاشتم و صداش زدم جلب کنه

هردفعه که رد غذا چشم ازم برنمیداشت متفکرانه نگاهم میک

نگاهمان درهم گره میخورد لبخندی بهش تحویل میدادم و نگاه و 

دستی توموهام  وقتی داشتم ظرفها رو میشستم ازاو میگرفتم  

ارم هان دونی من چقدر به تو عالقه دانداخت و گفت: توکه می

 –ونی  بطرفش برگشتم و توچشماش زل زدم دمی
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 –نمیخوای جوابم و بدی  

 –ونم ناراحت میشی داگه بگم نمی

ونی اگه دیر داد و گفت: نه ناراحت نمیشم میخوام بدسری تکان 

میام اگه سعی میکنم کمتر باهم روبه رو بشیم فقط به این دلیله 

نمیخوای من چی؟ چرا حرفت و تموم -تو ..........که نمیخوام 

نمیکنی چرا به من نمیگی چی توسرت میگذره من زنتم حق دارم 

دی زدو گفت: اولین باره ازاین کلمه استفاده میکنی ونم  لبخندب

هیچ وقت قبول نکردی من و تو زن و شوهریم  سرم و انداختم 

پائین و گفتم: برای این که کارات نشون نمیده مثل بقیه شوهرا 

باشی توهیچ عالقه ای به من نداری همش ازمن فرارمیکنی خندید 

بار اومدم طرفت پسم چندو گفت: اونی که فرارمیکنه تویی نه من 

 –زدی هان 

 –راستش و بگم چرا این کارو میکردم 

خودت گفتی من و تو بدون هیچ مراسمی زندگیمون و -آره بگو

این کارو کردی شروع کردیم این یعنی تو  بخاطر وضعیت من 

 – درسته 
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 –آره ب خ 

ل بقیه شروع کنیم تو لم میخواد زندگیمون و مثدبگم من اگه 

 –مخالفت میکنی 

 –میشه منظورت و واضح بیان کنی 

 م که گم شدهشناسنامه خودتتو شناسنامه من نیست  چرا اسمت 

یر گفتم: صیغه نامه ه داریم متحمن و تو صیغه نام-این یعنی چی؟ 

تصمیم گرفتیم اول  دچون شناسنامه ام گم شده بو -برای چی ؟ 

وسی صیغه کنیم تا شناسنامه المثنی من بیاد اون وقت  عقد و عر

 "گزار کنیم این مدت بخاطر تو صبر کردم اگه بدونم واقعاو با هم بر

نظرت چیه موافقی  با لبخندی  راضی باشی ترتیب مراسم و میدم

رضایتم و اعالم کردم  گونه ام را بوسید و گفت: ازفردا ترتیب کارارو 

میدم  هنوز چند قدم نرفته بود که بطرفم برگشت و گفت: یه چیزی  

 –دم نگاهش کر

اینجوری باید دوماه صبر کنیم  وروز دیگه محرم شروع میشه د

 –میگی چکار کنیم 
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موافقی طی این مدت کارارو میکنیم بعدازصفر مراسم میگیریم  

خندید و گفت: چه جورم میرم این خبرو به پدرخودم و پدرتو بدم  

م گفتم: تا این جا اونطور پیش رفت دظرفهارو آب کشیدم وبا خو

ماه اول   وماه همه چیز یادم بیاددکه من میخواستم خداکنه تواین 

بدون این که چیزی یادم بیاد یاتغییر توزندگیم ایجاد بشه گذشت 

هیچ چیز عجیبی  "کم کم داشتم به این باور میرسیدم که واقعا

شام به خونه  این که یه روز پدرسیاوش برایتا  توزندگی من نیست 

ما اومد  بخاطر مشکلی که تو کارخونه پیش اومده بود ازسیاوش 

فردا یسر به کارخونه بزنه  فردای اون روز سیاوش نزدیک خواست 

و گفت مجبوره برای کاری به تبریز بره  دظهر بود که به دفترم اوم

 – واجبه که بریالحاسیاوش  -طول میکشهو یک هفته ای سفرش 

ارم ازطرفی پدرم حالش زیاد دنمیرفتم خودم کلی کاراگه نبود که 

و مسافرت براش بده چاره ای نیست باید تحمل کنی  خوب نیست

قول میدم کارم و زود تموم کنم  اگه ازتنهایی میترسی برو خونه 

پدرم تنها نمون  ناراحت صورتم و ازش برگردوندم و گفتم:ترجیح 

هرروز بهم زنگ  "شافقط خواه ممیدم خونه خودمون منتظرت بمون

 –بزن 
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دلت برام تنگ میشه با حالت قهر ازجا بلند شدم و گفتم: نخیر چرا  

باید دلم برای تو تنگ بشه اونم تویی که فقط به فکر خودتی   

تنگ میشه نمیشد االن اینطوری نمیکردی اگه خندید و گفت: 

ور میشدم دتر ازت دوریم اذیتت میکنه زودمیدونستم اینقدر 

من اذیت شم داری  رخیدم و گفتم: پس برای این کهبطرفش چ

میری حق داری کی میتونه با زنی که هیچی ازگذشته اش نمیدونه 

که تو  دزندگی کنه  اخمی کرد و گفت:  باور کن منظورم اینی نبو

نمیرفتم من  "اشت کردی به جان خودت اگه واجب نبود اصالدبر

که خیلی بهت تحمل دوری ازتو رو ندارم خودت خوب میدونی 

وابسته ام پس با این حرفا ناراحتم نکن قول دادم کارم و زود تموم 

 –بلیت گرفتی -  کنم 

ت باش  داروهات و سروقت دگرفته خب خیلی مراقب خو "پدرقبال

استفاده کن شبا درو قفل کن یادت نره  کاش میرفتی پیش 

 –پدرخودت یا پدرمن 

نمیتونم سیاوش  وقتی اونا هستند نمیتونم به تو فکر کنم   مجبورم 

رطور خودت راحتی م کرد و گفت: مجبورت نمیکنم هحصارنکن  
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من و بی خبر نزار -  اید برم قبلش میرم خونه وسائلم وبردارمدیگه ب 

 – رسیدی بهم زنگ بزن

 –اش زدم دباشه خداحافظ وقتی درو باز کرد ص

 –جانم 

اد و ازدر دباش یادت نره من منتظرم سری تکان  مراقب خودت

باید بیرون رفت  نفس راحتی کشیدم و سرم و رومیز گذاشتم 

ازرفتنش خوشحال میشدم ولی نشدم چون دیگه تب و تاب قبل و 

نداشتم ازوقتی تمام تالشم بی نتیجه مونده بود بیخیال گذشته ام 

نداشته بود شده بودم تنها چیزی که طی این مدت دست ازسرم بر

دوتا خونه بود که بافاصله کمی ازهم قرارداشتند هروز نیم ساعتی 

مقابل اون دوتا در می ایستادم و زل میزدم به اونجا بی آنکه بدونم 

اون روز تصمیم خودم و گرفتم صبرکردم تا  خونه کی هست 

سیاوش بهم زنگ بزنه و خبر رسیدنش و بده وقتی مطمئن شدم 

ون زدم  مقابل درکه رسیدم هیچ حسی نداشتم توهتله  ازشرکت بیر

برخالف اون یکی خونه که وقتی مقابلش میرسیدم تپش قلبم به 

طرز وحشتناکی شدت میگرفت درمورد این یکی اینطور نبودم 
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مستاصل به خونه برگشتم سیاوش رزدم کسی درو باز نکرد دهرچی  

بازیهاش ه بازاین ش تمام لباسهارو روتخت ریخته بود دیگه ازدست

وم و توکاورش دداشتم کالفه میشدم لباسهارو مرتب کردم و هرک

قراردادم آخرین کت و شوار همون بود که باید تو کاور مشکی رنگ 

شروع به لرزیدن کرد یعنی چی چرا من  دستامجا میگرفت  

اینطوری میشم کت و  با دقت نگاه کردم ولی هیچی یادم نیومد 

واستم برم که صدای چیزی که با کالفه کت و رومیز انداختم خ

زمین برخورد کرده بود نظرم و به خودش جلب کرد  هرچی نگاه 

ایی دکردم چیزی ندیدم کت و برداشتم و   و تکونش دادم یه ص

وتا ددست کردم تو جیب کت متعجب مثل خوردن کلید بهم میداد 

خت لبه ت  بودی نقره ای رنگی دهردو جاکلی دسته کلید دیدم 

د چندبار این اسم و با وهردوتا اسم باربد حک شده بورنشستم 

فکر کردم  هرچی دم تکرار کردم چقدر تونظرم آشنا می اومدخو

با تکرار اسم ضربان قلبم  اطرافیا همچین اسمی پیدا نکردمتودورو

شدت میگرفت  یعنی این کلیدا مال کجاست بلند شدم رودرخونه 

همانطور  ال این جا نبودامتهان کردم ولی فایده ای نداشت اینا م

 راه میرفتم و فکر میکردمیدهارو تو دستم جابه جا میکردم که کل
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م قرصام و خوردم و دبازم هیچی عایدم نشد  خیلی خسته بو 

به  خوابیدم توخواب دیدم دارم ویلچری و وارد یه باغ میکنیم 

مم روبه دانتهای باغ که رسیدم کنار یه نیمکت اون و گذاشتم و خو

روش نشستم دستاش و تو دستم گرفتم همانطور که با حلقه 

خوب ازش مراقبت کن دلم میخواد تودستش بازی میکردم گفتم 

همیشه این و تو دستت ببینم  وقتی این تو دستت باشه یعنی توهم 

همانطور که من به تو عالقه دارم دیگه باید برم به من عالقه داری 

ازم میام دیدنت سعی کن به موقع غذات ب سیاوش داره صدام میکنه

وای  دتمام صورتم خیس عرق بوو بخوری با وحشت ازخواب پریدم 

..........نه نه امکان  یعنی من با وجود شوهر به یکی خدای من 

وای اگه این  نداشت ممکن نیست من به سیاوش خیانت کرده باشم

چیه همه سخت گیری و تومنگنه قراردادن دلیلش این نیست پس 

داشتم بخاطر همین  دوستیاون میدونسته من با یکی دیگه  "حتما

اون سرم و بین دستانم گرفتم   داین همه من و توفشار قرارداده بو

کی بود چرا هرکاری کردم صورتش و ازم مخفی میکرد چرا نزاشت 

ببینمش  اون ویلچر  ......من اون ویلچر و خوب میشناسم بارها 

خدایا کمکم ارها و بارها بهش دست زدم دیدمش شک ندارم که  ب
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کن دارم دیونه میشم باصدای زنگ تلفن رشته افکارم ازهم پاره ش  
– 

 –بله 

 –سالم  خانم خانما خواب بودی 

 –سالم سیاوش جان حالت چطوره 

 –خوبم تو چطوری تازه بیدارشدی یا با صدای زنگ بیدار شدی 

کارت انجام شد خندید و گفت: نه عزیزم  با صدای زنگ بیدار شدم

 "تازه امروز میخوام برم دنبال کارا چیه دلت برام تنگ شده فورا

نمیتونم   "فعال جان انه ریح-برمیگشتی گفتم: خیلی سیاوش کاش

 –قول بده دیگه بدون من هیچ جا نری باشه سیاوش -

 باشه قول میدم بلند شو صبحانه ات و بخور حرکت کن مگه امروز

 –جلسه نداری 

 –چرا دارم 

گوشی و گذاشتم و  ب شب بهت زنگ میزنم  خداحافظخوخیلی 

نگاهی به ساعت انداختم هشت بود با عجله حاضر شدم و به شرکت 
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رفتم با اونی که قرارداشتم دیر کرده بود بخاطر همین سرم و به  

 –کاردیگه ای گرم کردم تا باالخره منشی خبر داد طرف اومده 

 – لاخدبیاد  بهش بگید

 –سالم خانم مهندس نگاهی به ساعت انداختم وگفتم: سالم 

شرمنده دیر کردم راستش یه مشکلی برام پیش اومده میخواستم 

 –خبر بدم ولی دیدم بهتره حضوری خدمت برسم 

د او نشست و گفت: ما قراربو-خواهش میکنم ,بفرمائید بنشینید

 –رسته دترک باهم حرف بزنیم امروز راجع به یه کار مش

 –بله 

اون کارو فراموش کنیم دیشب یه خبری بهم رسید  "بهتره فعال

 الزم دیدم شماروهم تو جریان بزارم  یکی ازکارخونه دارهای بزرگ 

اونم  نیمی از لوازم بهداشتی و آرایشی خودش و داره واگذار میکنه 

 –با نصف قیمت بازار 

 –ن رید مشکلی دارن یا مرقوبیت نداشا چرا باید این کارو بکنه
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نه خانم مهندس این یکی از معتبرترین کارخونه ها توخاورمیانه  

 –است 

 –پس چه دلیلی داره نصف مبلغ واقعی  بفروشه 

 من شنیدم گویا این آقا قصد دارن  همه چیز و بفروشن و برن خارج

کت اینا مهم نیست امروز ساعت ده قراره چندتا از مدیرعاملهای شر

های اسم و رسم دار تواین جلسه شرکت کنند دیدم شما از اعتبار 

خیلی باالیی برخوردارید گفتم اگه موافق باشید باهم این کارو قبول 

کنیم نظرتون چیه کمی فکر کردم وگفتم: همین طوری که نمیتونم 

ماهم میتونیم تواین , دنظری بدم باید اول محصوالتش و ببینم  بع

 – ؟جلسه شرکت کنیم

 –کنیم میتونید تشریف بیارید  چرا که نه ولی االن باید حرکتبله 

هردوبا ماشین من   میریم دخبر بدم بعبه منشیم آره  صبر کنید 

 –رفتیم 

آقای رحیمی شما تا حاال با این کارخونه کار کردید منظورم 

 –تشونه محصوال
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متوجه نمیشم یعنی چی نه -آره یکی دودفعه  ولی نه مستقیم 

 –مستقیم 

یعنی این که ازطریق واسطه  این کارو کردم مدیر عاملش یه دکتر 

با ه بداخالق و غده که به هیچ کس اهمیتی نمیده دفوق العا

شرکتهای کوچکم کار نمیکنه و میگه کسی چیزی میخواد بره سراغ 

ه دار نیستم بخوایم ازت فروش یا مغنمایندگی ها ولی ما که دس

با شما  "اگه شما رو ببینه حتماازطریق اونا جنس بگیریم بنظرم 

نار میاد اگه ناراحت نمیشید باید بگم شما یه جورایی مثل همید  ک

 –بگه  دنگاهم باعث ش

و ازسرمایه دارهای بزرگی ددا به دل نگیرید منظورم اینه هرترخ

-کتر صانعی ندارید  در دسته کمی از هستید البته شما هم تو غرو

 –صانعی !! 

بله اسم مدیر اون کارخونه صانعیه  ماشین و نگه داشتم و نگاهی 

 –و پیاده شدم چقدر این جا آشنا است به اطراف انداختم 

 بامن بودید خانم مهندس  بدون این که نگاهش کنم گفتم نه بریم 

وارد سالن که شدیم گفت: اجازه بدید بپرسم جلسه کجا برگزار 
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 دیه چیزی من و بحرکت درآور میشه زود میام  نگاهم به سالن بود 

هرچی جلوتر میرفتم تپش قلبم بیشتر میشد وقتی پشت دراتاق 

 –اجتماعات قرارگرفتم حس کردم االنه که نفسم بند بیاد 

 –نگاه کردم  حالتون خوب نیست خانم مهندس به رحیمی

ون توجه به او دچی شده خانم مهندس چرا اینقدر سرخ شدید  ب

چند دقیقه ای طول کشید تا حالم سرجا  یکی از قرصهام و خوردم

 – داوم

و گفتم: یم سری به عالمت نه تکان دادم دبرگر دبهترشدید میخوای

فکر میکنم امیدوارم برای تاخیرمون -بنظر خیلی وقته شروع شده

ضربه ای به درزد و درو باز کرد  صدایی خشک و عبوس  چیزی نگه

 –جلسه نیم ساعتی میشه شروع شده -گفت:

 –شرمنده تو ترافیک موندیم میتونیم بیایم داخل 

قدمی به د تا من وارد بشم بفرمائید او خودش و کنار کشی

جلوبرداشتم یه مرد جوونی  سرمیز نشسته بود و سرش تو یه عالمه 

به حاضران انداختم به جز اون پسره همه نگاهشون برگه بود نگاهی 

رحیمی صندلی و کنار کشید تا من وم قدم برداشتم ه من بود آرب
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رفتم و چهره تک تک حاضران و بررسی کردم بنشینم سرجام قرار گ 

اونی که کنار من نشسته بود جثه هیچ کدوم و تا حاال ندیده بودم 

رکت و به وضوح درشتی داشت و من نمیتونستم چهره مدیر ش

وختم و همانطور به صحبتهای دببینم  نگاهم و به برگه های رومیز 

حس  داش آرامش بخش بوداون دکتر جوان گوش میکردم  زنگ ص

همین باعث شد کردم دیگه مثل چند ثانیه پیش مضطرب نیستم 

و  دخیلی زود برخودم مسلط بشم سئوالی که برام پیش اومده بو

به من  درحیمی گذاشتم اونگاهی به برگه بعروبرگه نوشتم و مقابل 

انداخت و گفت: من بپرسم سرم و حرکتی دادم او چند دقیقه ای 

با ببخشید سئوالی داشتم   دصبر کرد تا حرفای دکتر تموم شه بع

قبل از این که او به سئوال پاسخ بده گفت: شما اون و مطرح کرد 

 –همونی نیستید که دیر تشریف آوردید 

اگه به پاسخ داده بودم  قبل از حضور شما به این سئوالن م -بله 

نمیکردید  رحیمی  ومده بودید االن صحبتهای من و قطعموقع ا

امه بدید گره ای به ابرو دا اخت و گفت: ببخشیددنگاهی به من ان

ما دیر نیومدیم داشتیم انداختم  تا دکتره خواست حرف بزنه گفتم: 

کارخونه شما رو نگاهی مینداختیم باید قبل از این که تواین جلسه 
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شرکت میکردیم میفهمیدیم دلیل این قیمت گذاری شما چی بوده  
– 

من شما رو نمیبینم  میشه بلند شید بایستید  تن صداش تغییر 

ندیدن شما کرده بود بدون این که بلند شم گفتم: خیر نمیتونم 

رش من نیستم بهتر بود طراحی این جا رو به نوعی انجام مقص

میدادید که بتونید روتمام حاضران دید کافی داشته باشید حاال 

نه که ما وقتمون و  لطف کنید به سئوال پرسیده شده جواب بدید 

این جا تلف نکنیم سالن درسکوت مطلق بسر میبرد همه  دبیخو

ف من برمیچرخید بعد از یه مرد جوان و ازاو بطر نگاها ازمن بطرف

شروع به صحبت کرد این بار با صدای که  سکوت چند دقیقه ای

لرزش به خوبی ازآن مشهود بود سئوال و پاسخ داد بالفاصله بعداز 

دادن جواب سئوال دیگه ای مطرح کردم این کار پنج مرتبه تکرار 

 د تا بار ششم ازجا بلند شد و  سرپا ایستاد بدون این که سرم وش

بلند کنم مطالب و یاداشت کردم  صدا هرلحظه نزدیک تر میشد او 

دستم و   دهمانطور که پاسخ سئوال و میداد بطرف من می اوم

روپیشونیم گذاشته بودم و مشغول نوشتن بودم وقتی او از کنار من 

رد شد برای لحظه ای ایستادن قلبم و حس کردم  این عطر 
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وقتی چشمانم  چشمانم را بستم و رایحه را به ریه هایم فرو بردم ! 

را باز کردم مردی بلند قد چشم و ابرو مشکی  را مقابلم دیدم که 

نگاه او به زل زده بود به من پلک هم نمیزد  چقدر برام آشنا بود  

من حس کنجکاوی حاضران و تحریک کرده بود چون همه مادونفر 

چیزی شده خانم مهندس به رحیمی نگاه -دو زیر نظر گرفته بودن

کردم و گفتم: نه   سرم و انداختم پائین درظاهر نگاهم به دست 

مطمئنم اولین نوشته هام بود ولی فکرم پیش اون مرد جوان بود 

مش ولی چرا اینقدر بهش احساس نزدیکی میکرم دیبار بود که مید

ستان دی به تکون داد نگاه دلم و تا این حدکه  دوبتو نگاهش چی 

این حالت فقط وقتی بهم دست میداد که اون دسته  اختمدلرزانم ان

کلید و تو دست میگرفتم یا مقابل اون در میایستادم شاید اینم 

ربطی به من داشت و یادم نمیاومد یه بار دیگه سر بلند کردم و به 

نگاهی انداختم همون لحظه  ده بوداو که با فاصله کمی ازمن ایستا

وقتی ازاین فکر اطمینان پیدا کردم که من چشم دوخت  اوهم به

 –نگاه ازش گرفتم و وسائلم را برداشتم  اوراهم مثل خودم دیدم

نگاهش کردم و گفتم: آره  نظرتون چیه خانم مهندس موافقید 

 – خوبه بستگی داره ببینم چه حجمی میخواد واگذار بشه
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ما با اینش کاری نداریم درخواستمون و بنابر سرمایمون میدیم  

 –ولی فکر نکنم موافقت کنن موافقت بشه نشه با اوناس 

آخه وقتی سئوال میپرسیدید حسابی گذاشته بودیدش تو -چرا ؟

فشار شما با سئواالتتون محصوالتشون و زیر سئوال بردید  نگاه به 

حسابی سرانگشتی کردم و  بقیه بندازید انگار همه مردد شدند 

گفتم: برگه درخواست و بده من  وقتی تعداد و وارد درخواست 

کردم رحیمی گفت: چقدر؟ صداش بقدری بلند بود که نگاه همه 

بطرف ما برگشت بی توجه به او و بقیه ازجا بلند شدم کیفم و 

برداشتم و درخواست و به دست گرفتم و بطرف مرد جوان رفتم  

تادم چشم تو چشم هم دوختیم  برگه رو بطرفش وقتی کنارش ایس

ون این که دو گرفت بگرفتم نگاهی به برگه و بعد به من انداخت 

رسوند و  چیزی بگم ازسالن بیرون رفتم رحیمی خودش و به من

 –همین االن جواب درخواست و میدن گفت: کجا تشریف میبرید 

 ید حالم خوب نیست اگه ممکنه خودتون بمونید جواب و بگیر

یراست به خونه رفتم منتظر جواب او نشدم و ازکارخونه بیرون زدم 

پشت درخونه نشستم و سرم و روزانوهام قراردادم  بدون این که 

بدونم چرا اشک بود که پشت سرهم میریختم هنوز بوی عطرش 
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وقتی شامه ام را نوازش میداد  نگاهش پرازسئوال بود پراز خشم   

ریز از امنیت و آرامش شد  دلم نگاهش کردم تمام وجودم لب

زل  شدوچشم سیاه ومیخواست کسی اون جا نبود تا ساعتها به او

ازجا بلند شدم و  ون دوچشم و هزاران بار دیده بودمانگار ا میزدم

وباره پشت درهمون انباری تاحاال هیچ تالشی دبه زیرزمین رفتم 

م تواین ه بودتاحاال ازخودم نپرسیدنکرده بودم  برای باز کردنش

رامان ماندنش ازدست سارقان دانباری چه چیزی هست که برای 

زده اند تالشم بیفایده بود هیچ جوری باز چنین قفل بزرگی برآن 

باهمان لباسهای پرازخاک ازخونه بیرون زدم تنها راهش نمیشد 

پسرجوان وقتی مقابل درانباری ایستاد نگاهی به اون  دقفل ساز بو

ت و گفت: برای این قفل کلید میخواهید تنها به من انداخ ددرو بع

او دست به کار شد چیزی طول نکشید که باسرپاسخش را دادم 

روباز کنه مانعش شدم و گفتم: لطف دقفل را باز کرد تا خواست 

کردید بفرمائید چقدر تقدیم کنم اونگاهی دیگر به درو بعد به من 

 –انداخت و  گفت: قابل شمارو نداره 

یه تراول پنجاه هزار تومانی مقابل چشمانش گرفتم  ابرویی باال 

انداخت و گفت: خرد ندارم  نگاه ازاو گرفته کلید را برداشتم و گفتم: 
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ه بود برای این که تان  به سالمت  نگاه او به انبار موشکافاندمال خو 

را ارضا کنم گفتم: لباسها و وسائل مادرشوهر حس کنجکاوی او

گم است که برای شوهرم خیلی مهمه و من کلید مرحومم این ج

دعوا نداشتم ازتون ممنونم کمک بزرگی بهم کرده بودم  حوصله 

اوکه انگار کشف بزرگی کرده باشه گفت: خوشحالم تونستم  کردید 

 –کمکی کرده باشم کاری بود کافیه خبرم کنید 

م به زیرزمین رفتم دست "و فوراممنونم اوراتاجلوی درهمراهی کردم 

اشت که نمیتونستم دروباز کنم نمیدونم چی انتظارم داینقدر لرزش 

به هرجان کندنی که بود درو باز کردم برعکس چیزی  و میکشد 

می به داخل گذاشتم دکه انتظار داشتم اون جا حسابی مرتب بود  ق

م دلبانم نقش بست چیزی و که تو خواب دیده بو ویک باره لبخند ر

روزمین نشستم و سرم و روش گذاشتم این همون حاال پیش روم بود

که توخواب دیده بودم تمام قدرتم را جمع کردم تابوی  دویلچری بو

اما  استشمام کنم  دعطری که فضا و اون صندلی را احاطه کرده بو

مثل برق گرفته ها ازجا کنده شدم و قدمی به عقب برداشتم این 

ودمطمئنم  مدیر اون کارخونه بو ........این بو .............. خودش ب

پس به این دلیل وقتی ازکنارم ازهمین عطر زده بود شک ندارم 
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ورانباری انداختم یه دمیگذشت تپش قلبم شدت گرفت نگاهی به  

با یسری کارتون و خرده ریز همه  دتخت که روش ملحفه کشیده بو

 –با نظم خاصی اون جا چیده شده بود 

چرا این جا چرا انباری مگه رده یعنی کسی تواین جا زندگی میک

ه که اینارو این جا داین خونه با این بزرگی و این همه اتاق جا نبو

گذاشتن  یکی ازکارتونها نظرم و به خودش جلب کرد ولی تنها چیز 

به درد بخوری که توش به چشم میخورد یه دوربین فیلم برداری 

اهی به کتابها متاسفانه شارژ نداشت نگبود که یه فیلم هم توش بود 

سیاوش که دندان پزشک نیست  دتخصصی بو "انداختم اکثرا

پس اینا مال کیه پدرشم همینطور  خواهرشم که ادبیات خونده 

یکی از کتابهارو زیرورو کردم تا بلکه اسمی نشونی چیزی روش 

کتابارو مثل اولش گذاشتم و بلند شدم باشه ولی دریغ ازیه اسم 

چیزی پیدا میکردم تنها چیزی که هرچی بیشتر میگشتم کمتر 

پیدا کرده بودم همون دوربین بود قفل و به درزدم و به خونه 

د برگشتم نگاهی به گوشیم انداختم بیست تا میس کال افتاده بو

ایا حاال چی بهش بگم دنگاهی به تلفن خونه انداختم وای خ "فورا
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الو گفتم میخواد دوباره سروصدا راه بندازه شماره اش و گرفتم وقتی  

 –صدای فریادش توگوشی پیچید 

 –چرا داد میزنی 

گوری بودی  که جواب تلفنت و نمیدادی شرکت که نبودی کدوم  

خونه که نبودی گوشیتم که جواب نمیدی به من بگو ببینم االن 

 –کدوم قبرستونی هستی 

 –یواش سیاوش داد نزن حالم خوب نیست 

 –به جهنم که خوب نیست بگو کجایی 

هم کشیدم به پدرت زنگ موبایلم روسایلنت و خونه روام  خونه 

 – بیاد این جا ولی جواب ندادبگم زدم 

 –باپدرم چکار داشتی 

دارم میگم حالم خوب نیست میفهمی یسره سرگیجه دارم چندبارم 

 –خون دماغ شدم نمیدونم چم شده 

 –توکه خیلی وقت بود خون دماغ نمیشدی نکنه تو آفتاب بودی 



 
 

693 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

الو چی شدی یه چی کجا رفته -رفتیم یه ............ امروز سیاوشنه  

یه شرکتی برای بستن قرارداد  اون جا حالم بد شد کارم و -بودی

 – نصفه نیمه گذاشتم اومدم بیرون

 –االن حالت چطوره خون بند اومده 

آره یک ساعتی میشه بند اومده ولی خیلی بی حالم نای تکون 

 –خوردن ندارم 

 –میرم ببینم میتونم بلیت گیر بیارم 

 –بلیت برای چی 

 –م دانجام می "برمیگردم دلم طاقت نمیاره کارو بعدا

 –نمیخواد سیاوش ترخدا نیا 

سیاوش من نمیتونم یه بار دیگه تنهایی و تحمل کنم -برای چی؟ 

حاال که رفتی تمومش کن چون دیگه نمیزارم حتی یه ثانیه ازم 

به این روز افتادم که یروز  بهم سخت گذشته دور بشی اینقدر ازد

تو فقط به فکر اون مطب و کارخونه پدرتی انگار نه انگار که منم تو 
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زندگیت هستم  میدونی نمیتونم دوریت و تحمل کنم باز میخوای  

 –کاری کنی بهونه داشته باشی تنهام بزاری و بری 

 – گذاشتم تتا حاال تنها چی داری میگی من کی 

 نیستی شبا هم که معلوم نیست سرت هیچ وقت پیشم  همیشه 

 –کجا گرمه تااون ساعت بیرون میمونی 

ونی من توروز میرم مطب بعدازظهرها دریحانه جان عزیزم توکه می

فقط وقت میکنم برم دفتر تااون موقع میمونم این همه مشکل پیش 

 –میاد دیگه چه برسه به این که نرم 

امه بدم بهتره تا دنمیتونم اینطوری امن نمیدونم سیاوش من 

برمیگردی یه فکری بکنی میخوام از مطب که میای بیرون یراست 

خیلی زیادی باشه من که نمیخوام  بیای خونه فکر نمیکنم خواسته

 –زن درودیوار بشم 

باشه آروم باش هرچی تو بگی منم از خدامه پیش تو باشم این 

فتر خوبه  راضی شدی مشکل که هل شه سعی میکنم کمتر برم د

حاال برو استراحت کن فردا بهت زنگ میزنم اگه دیدی حالت خوب 

 –نیست فرداشرکت و تعطیل کن 
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تی کشیدم م و نفس راحقطع کردباشه خداحافظ تماس و 

باید  تم بهش دروغ بگم ولی خودش مجبورم میکرد سانمیخو

همینطور آروم نگهش میداشتم دوربین گوشه ای مخفی کردم و به 

اون چهره یه لحظه ازنظرم دور نمیشد چشمهاش اتاقم رفتم 

وقتی نگاهم کرد حس کردم دیگه مال خودم جذابیت خاصی داشت 

نیستم سرم مثل وزنه ای سنگین شده بود بلند شدم و دوتا قرص 

خوردم و خوابیدم صبح وقتی چشم باز کردم ساعت ازنه گذشته 

رنگی  توی مشکیمد رفتم تا لباس بپوشم مانبود بی رمق سر ک

ولی چشمم رو اون آبیه بود طی این مدت هیچ وقت اون برداشتم  

و تنم نکرده بودم ولی نمیدونم چرا امروز  تمایل داشتم اون و تنم 

کنم درنگ نکردم و به حرف دلم گوش کردم وقتی مقابل آینه قرار 

به شرکت  "فوراگرفتم خودم از دیدن تصویر تو آینه لذت بردم 

همین که پام و تو شرکت گذاشتم دوباره حالم بد شد رفتم ولی 

ام گذاشتم درد داشت بیچاره  شانهپشت دراتاقم دستم و رو قفسه 

 –ام میکرد 

 –چی شده خانم پناهی حالتون خوب نیست 
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چرا خوبم اگه میشه یه لیوان آب برام بیار  دستگیره درو فشاردادم  

و وارد شدم ولی همین که قدمی برداشتم ازدیدن مدیر اون کارخونه 

لحظه ای نگاهمون درهم گره خورد با کم مانده بود قالب تهی کنم 

 –اومدن منشی هردو نگاه ازهم گرفتیم 

 –بهترید خانم مهندس داروهاتون همراهتونه 

ایشون مهندس زمانی هستندخیلی وقته تشریف -بله شما بفرمائید  

چون گفتند کارمهمی دارند منم............حرفش و بریدم و آوردند 

 –هیچ تماسی و وصل نکنید گفتم: ممنون 

 –حتی همسرتون 

چشم لیوان و رومیزم گذاشتم و روبه روی او -بله حتی ایشون  

ودیم گویا با نگاهمان با هم ت بهم خیره شده بهردودرسکونشستم 

م صحبت میکردیم  بعداز چند دقیقه  من بودم که سکوت و شکست

ماهمدیگر ومیشناسیم درسته چشماش وروصورتم حرکتی داد و : 

دیروز با هم آشنا شدیم لبخندی زدم و گفتم: منظورم دیروز گفت:

نبود سری به عالمت نه تکان داد نگاهم  به زمین دوختم و 

رومیز گذاشت و دوباره متم امری دارید بفرمائید پاکتی ددرخگفتم:
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بهم چشم دوخت  نگاهی به قرارداد درون پاکت انداختم تازه  

 –مضطرب بود  میخواستم چیزی بگم که منشیم وارد اتاق شد 

ه خانم حسینی اونگاهی به مدیر جوان انداخت و گفت: دچی ش

 –گوشیتون و روشن کنید  "لطفا

نگاهم و به قرارداد دوختم و کارمهمی دارند  همسرتون-برای چی؟ 

 –گفتم: بهش بگو کارم که تموم شد خودم بهش زنگ میزنم 

روشن کنید  "خواهش میکنم خانم پناهی خیلی عصبی بودند لطفا
– 

 –حاال تو چرا اینقدر وحشت کردی 

روشن  "میترسم دوباره بیاد سروصدا کنه بازم حالتون بد شه لطفا

 –کنید 

 –ونم کیفم و کجا گذاشتم دنمی "روشن میکنم فعالخیلی خوب 

رومیز منه االن براتون میارم ازاتاق بیرون رفت و چند ثانیه بعد با 

 –کیف برگشت 
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نگاهش کردم و گفتم: بفرمائید -خانم پناهی قرصتون و خوردید 

 –به محض روشن کردن گوشی زنگ خورد روهم ببندید دبیرون 

سرم درد میکنه بدون جیغ و داد حرفت -.....-االن کار دارم -....-بله 

عصبی گفتم: چرا -.......- "اگه کارت اینه بمونه بعدا-.........-و بزن

طلب کارباشم  دوِ هان من بایاگه داد بزنی میگم حق بات فکر میکنی

نه تو تواین ماه چهارمین مرتبه است با من این کارو میکنی توکه 

ما رو دقبل از این که اینطور آ دونی هیچی یادم نمیاد بایدمی

نمیدونم چرا ولی فکر میکنم توفقط بفرستی قبلش بهم خبر بدی 

میخوای کارو اعتبار من و با این رفتارت خراب کنی توداری 

آره نظرم همینیه که -..........-ازوضعیت من سوءاستفاده میکنی 

دوسال پیش گفتم من تورو یادم نمیاد چه برسه به یکی که میگه 

توکه اینارومیدونی باید قبلش بهم خبر بدی ار کردیم ندبار باهم کچ

من نیاز به دلسوزی کسی -..........-راجع بشون توضیح بهم بدی

از این به بعد  "به من کارم لطمه میزنه لطفاندارم این کارت فقط 

دیگه برای من  کارم دلسوزی نکن چون دلسوزی تو طی این یک 

ن زده حاال هم اگه کار دیگه ای نداری ماه ضرر خیلی بزرگی به م

 –من برم به کارم برسم مهمون دارم  تماس و قطع کردم 
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 –ببخشید معطل شدید  

داش غم موج میزد نگاهش کردم و باهمسرتون مشکل دارید تو ص

 –گفتم: مشکل ازحافظه منه نه اون 

هیچی یادم  "یادتون نمیاد لبخندی زدم و گفتم:تقریبا چیزی "واقعا

مادرم و دیدم هیچ نمیاد ولی.....طی این مدت حتی وقتی پدرو

ونم چرا داد ولی ازدیروز که شما رو دیدم نمیحسی بهم دست ند

حس میکنم میشناسمتون ولی هرچی فکر میکنم هیچی بخاطر 

 – نمیارم

تون عرض کنم منو شما جز دیروز هیچ وقت متاسفم ولی باید خدمت

بپردازیم به کارمون مطالعه  همدیگر و ندیده بودیم خب بهتره

 –کردید 

 –بله 

 –نظرتون چیه پائین قرارداد و امضا زدم و بطرف او گرفتم 
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مشکلی با نحوه پرداخت ندارید چک نوشته شده رو ازکیفم درآوردم  

و رومیز گذاشتم نگاهی به چک و بعد به من انداخت و گفت: ازکجا 

 –د امروز میام میدونستی

که اشتباه هم نکردم میشه یه سئوال ازتون میبینید حسم بهم گفت 

 –بپرسم 

 –بفرمائید 

 –اسم واقعی شما چیه 

دیروز ازآقای رحیمی شنیدم که اسمتون   -مگه اسم من و نمیدونید

 –ومش درسته دمنشیم زمانی خطابتون کرد کصانعیه ولی امروز 

زمانی ولی  صانعی و به این دلیل میگن که اسم کارخونه به این نام 

هست لب پائینم و بین دندونهام فشردم و گفتم: نمیدونم چرا ولی 

کارعاقالنه ای بود اسم دیگه ای به منشیم  حرفتون و باور نمیکنم 

 –به لطفی خبر میده  "گفتید چون فورا

 –منظورتون همسرتونه 

 –همین بود بله منظورم همسر! ! 
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 –انگار خیلی اذیتتون میکنه  

 –برام مهم  نیست من فقط دنبال گذشته ام میگردم 

م بی خبر راحت تر میتونه با دآ خوبه که چیزی بخاطر نمیارید  

توگذشته کنکاش احساسش کنار بیاد اگه نظر من و بخواید میگم 

نکنید چیزی عایدتون نمیشه فقط با بخاطر آوردن گذشته ممکنه 

حالتون از اینی که هست بدتر شه بچسبید به زندگیتون به 

 –ونم دنمی-به هم عالقه دارید اینطور نیست "همسرتون مطمئنا

 –گه میشه م

هم هیچ حسی  "ندارم ایمان دارم قبال همعالقه  اعتماد ندارمبهش 

 –بهش نداشتم ولی خودش چیز دیگه ای میگه 

 –ازکجا اینقدر مطمئنید 

جز ریا چیزی نمیبینم تی به چشمهاش نگاه میکنم ازاونجایی که وق

اینارو به خودشم -درست برعکس چشمهای............دیگه ادامه ندادم

 –چرا ترسیدید ازدست بدیدش -نه جرأت نکردم-گفتید

 –من ترسی برای داشتن نداشتن اون ندارم 
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 –پس چی نکنه باهاتون بدرفتاری میکنه  

اگه دست بزن داشتن و فحاشی کردن بدرفتاریه آره این کارو میکنه 

به صورت او که از ؟گره ای به ابرو انداخت و گفت: کتکتون میزنه 

وقتایی که ازم خشم کبود شده بود نگاهی انداختم و گفتم:بله 

مون میشه به دست و مخالف میلش میشنوه میزنه بعد پشیچیزی 

ین آدمی گی با همچدد شد و گفت: زنازجا بلن شپا می افته ببخشم

لبخندی زدم و گفتم: خودمم همین عقیده رو دارم  ضحماقت مح

 –ارم ندولی چکار کنم راه به جایی 

زنش باشم چه جوری ازش  "من مطمئن نیستم واقعا-ازش جداشید

 –دلیل شکتون چیه جدابشم اومد دوباره روبه روم نشست و گفت:

توشناسنامه ام اسمی نیست شناسنامه اونم گم شده میگه صیغه 

کرده بودیم تا موقع مراسم عقد و عروسی و باهم بگیریم که میزنه 

 –من اینطوری میشم 

 –چرا حافظه تون و ازدست دادید تصادف کردید 

اسم -اون که میگه تصادف کرده بودم ولی چه جوریش ونمیگه 

 –همسرتون چیه 
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 –جب گفت: پسر آقای سیامک لطفی سیاوش لطفی متع 

 –بله میشناسیدش 

 –یکی ازدوستانمه خندیدم  وسری تکان دادم 

 –چرا میخندید نکنه ترسیدید 

 –ازچی بایدبترسم 

 –ازاینکه این حرفهاروبهش انتقال بدم 

خنده ام به این دلیل بود که اگه شمارو ببینه کاری نه نترسیدم 

 –رم وهم و خیال بیاید میکنه شماهم  مثل بقیه چیزا تونظ

 –متوجه نمیشم 

یه قدم برای بخاطر آوردن سیاوش هروقت متوجه میشه من 

 –خاطراتم نزدیک میشم اون و ازبین میبره 

 –فکر نمیکنید زیادی حساس شدید 

 –شاید بگذریم اجناس و کی تحویل میدید 

 –آخر همین هفته موافقید 
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 –بله  

 –من دیگه زحمت و کم میکنم 

دیدمتون صورتم و کردید تشریف آوردید خوشحال شدم  لطف

ازنظر گذرون و بطرف دررفت ولی خارج نشد نگاهم کرد و گفت: 

 –ازگذشته چیزی هم بخاطر آوردید 

 –یه آدم که روویلچر نشسته چشمانش را کمی تنگ کرد 

 –خب کی هست 

متاسفانه صورتش تو نظرم نیست ولی هرکی هست همونیه که من 

 –شقش بودم عا "واقعا

ازاون جایی که توخواب و رویا همش بهش التماس -ازکجا مطمئنید

بنظر این مورد تاچه -خوب شد من و فراموش نکنه   میکردم اگه

 –حد ممکنه حقیقت داشته باشه 

صدردصد شک ندارم تنها چیزی که حقیقت داره همینه من عالقه 

نمش انگار وقتی توخواب میبیم و به اون باتمام وجودم حس میکنم 

توبیداری سراغم اومده حتی بوی عطرش بعدازاین که بیدار میشم 
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هنوز تو مشاممه نه اینا دروغ نیست سیاوشه که دروغه لبخندی زد  

و گفت: منم جای آقای لطفی بودم باهاتون بدرفتاری میکردم 

آخه سخته آدم زنش نه تنها -ابرویی باال انداختم و گفتم:چطور؟ 

ازاتاق بیرون بلکه عاشق یکی دیگه هم باشه   کرده باشه فراموشش

رفت و درو پشت سرش بست چشمام و بستم و تکیه دادم هنوز 

و ازجا بلند بوی عطرش توفضای اتاق بود نفس عمیقی کشیدم 

چک هنوز شدم یه نسخه ازقرارداد رومیز بود نگاهی به اون انداختم 

ی دوباره به همین باعث شد لبخندی برلب بیارم  اینطوررو میز بود

زودی میدیدمش اون روزم مثل بقیه روزا ساعتی ناخواسته جلوی 

دراون خونه  سر کردم  وقتی به خونه رسیدم نای  هیچ کاری 

سه روز خبری نبود نداشتم یراست به اتاق رفتم و خوابیدم 

چهارشنبه بعدازظهر سرگرم رسیدگی به پرونده ای بودم که 

منشیم با تلفن اطالع داد مهمون دارم  دسیاوش فاکس کرده بو

ضربه ای به در خورد بالفاصله تپش قلب من  دچیزی طول نکشی

 –هم شروع شد ازدیدن مدیر جوان لبخندی رو لبم نشست 

سالم خیلی خوش آمدید بفرمائید با سر پاسخم و داد و نشست 

ب نمیکردم چون ازخیره شدن بهش اجتناروبه روش قرار گرفتم 
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مش و امنیت بهم میداد لحظه ای با دقت بود که آرامش تنها چیزی 

انتظار داشتم تواین هفته سری به دفتر بزنید نگاهم کرد و بعد گفت:

هرروز نیم  "لبخندی زدم و گفتم: ازروزی که تشریف بردید تقریبا

ساعتی و مقابل دفتر شما میگذرونم چشماش و کمی تنگ کرد و 

و تنها درسکوت نگاهش ادم اخل نیامید جوابی نددگفت: پس چرا 

 –کردم بازم او بود که سکوت و شکست 

یم دید که بدونیم کجا باید تحویل بدآدرسی ندااجناس و بار زدن 

ارم باید ظرف همین یکی دوروز دمن عجله -بازم جوابی ندادم

به زور لبهام و ازهم کارهام و انجام بدم برای یک شنبه پرواز دارم 

؟دوباره چشمانش را روصورتم ت نیستیدباز کردم و گفتم: چه مد

نمیتونم این جا بمونم باید برم چشمام  رخاند و گفت:برای همیشهچ

م تنها چیزی که تو سرم دو بستم چقدر این ازاین جمله بیزار بو

خانم پناهی آروم چشمام و باز کردم -میپیچی همین جمله بود

همون لحظه قطره های اشک ازچشمانم بیرون ریخت و من هیچ 

با ضربه ای که به در خورد او نگاه تالشی برای نریختنشان نکردم 

ازمن گرفت منشی با تعجب به من نگاه کرد و گفت:حالتون خوبه 
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-دون این که نگاه از صانعی بگیرم گفتم:کارت و بگوخانم مهندس ب 

 –آقای لطفی گفتند اگه کار پرونده تموم شده فاکس کنید 

 –رو میزه براش بفرست او پرونده رو برداشت و ازاتاق بیرون رفت 

بنظر منشیتون خیلی توکاراتون دقیق شدن سری تکان دادم و 

 –گفتم:خبرچین سیاوشه 

 –چرا اخراجش نمیکنید 

ن برام مهم نیست  بلند شدم چکش و ازتو کشوی میز درآوردم چو

اخت و دابرویی باال ان بردارید  گفتم: اون رور یادتون رفت چک وو

تون رفت دبله ولی یا-گفت: ولی شما همون روز چک وبه من دادید

من فراموش اد و گفت: چک تو دفترمه  دبرداریدش سری تکان 

لبخندی زد و گفت:  اون روز ......کر کردم و گفتم: ولی نکردم کمی ف

اشتم و دمال کس دیگه ایه اسمش و نگاه کنید چک و بر "حتما

اختم تنها اسمی که روش بود باربد بود  یعنی چی این دنگاهی ان

یفم بلند شدم و سر ک "نم پناهی  فورااسم که........چیزی شده خا

ولی آخه  درفتم جا کلیدی و ازتو کیفم درآوردم بله همون اسم بو

مگه میشه  نگاهی به  م داین چک و که من برای صانعی نوشته بو
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-انداختم و گفتم: اسم شما چیه ؟ دوخته بودصانعی که بهم چشم  

 –زمانی 

او بدون این که جوابی بهم بده به منظورم اسم کوچکتون بود 

وخت و گفت: همسرتونه  وقتی دید تکون نمیخورم دگوشیم چشم 

جواب بدید تا دردسر دیگه یز گذاشت و گفت؟گوشی و آورد رو م

 –رست نشده دبراتون 

به دستت  "بمونه بعدا-......-چی باید بشه-........-سالم-.......-بله

نه کاری ندارم بفرست کاراش و که انجام دادم فاکس -........-رسید 

-اره نه ایرادی ند-........-ت مال کیهسیاوش بلیط-........-میکنم

خداحافظ.گوشی و رومیز انداختم و به صانعی که از پنجره -..........

بدون این که برگرده گفت:از به بیرون چشم دوخته بود نگاه کردم 

بازم اونی که میگید بهش عالقه نه -شته چیزی بخاطر نیاوردیدگذ

 –اشتید و تو  خواب میبینید د

 –بله میبینم 

 –شه فکر نمیکنید اون فقط یه رویا با
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دا کردم بطرفم دیده بودم وپینیست چون ویلچری که تو خواب  

-انبار خونه سیاوش-برگشت و گفت:پیدا کردید ؟ اون وقت از کجا

فکر نمیکنید شاید متعلق به همین آقا باشه سری به عالمت نه 

 –تکان دادم 

برای این که هروقت اون و میبینم -خیلی مطمئن حرف میزنید

سرجای  ی هست سیاوش خوب میشناسشهرکسیاوشم کنارمونه 

نه  هیچ -؟پیدا نکردیهنوزم حسی بهش  قبلیش نشست و گفت:

 –وقتم پیدا نمیکنم 

-همین تصمیم دارم منتظرم برگرده-بهتر نیست ازش جدا بشید

اینقدر خنده دار بود - فکر میکنی طالقت بده خنده ام گرفت 

طالقم بده صورت مردانه اش و ازنظر گذرانه بودیم چه جوری 

تنها مدرکش یه برگ صیغه نامه است -چشماش و کمی تنگ کرد

هرچی باالخره که با هم تویه همین نگاهش و به میز دوخت و گفت:

ودیم ما فقط هم خونه ب-خونه بودید منظورش و خوب فهمیدم 

به ساعتش انداخت و ازجا بلند شد فردا ساعت نه نگاهی  همین 

ومن و با عطرش که فضا رو  رفت اجناس و میفرستم خداحافظ

خیلی  دتنها گذاشت کاری که سیاوش سپرده بو ده بودآکنده کر
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عدازاین که براش ارسال کردم و به خونه رفتم ب دطول کشید ده بو 

وباره ازخونه ده اطمینان پیدا کرد که سیاوش ازرسیدنم به خون

بیرون زدم هردو دسته کلید و برداشته بودم مقابل دردوم ایستام 

م کلیدی که هیچ حسی ازگرفتنش بهم دست نمیده دطمئنم بوم

آروم و بی سرو صدا وارد خونه  دمال همون جاست همین طورم بو

شدم و تمام اجزای خونه رو ازنظر گذرونم احساس بی گانگی 

حس عجیبی من و بطرف یکی ازاتاقها کشید نگاهی به نمیکردم 

وتا کتابخانه و میز و سه داختم یه میزو کامپیوتر با ددورتادور اتاق ان

هنده اتاق بودند سرسیتم رفتم ولی دمبل راحتی اجزای تشکیل 

دم نتونستم پس وردش و وارد کنم کشو میز و باز کردم هرکاری کر

وباره دتنها چند تا برگه اون جا بود کشو رو بستم و بلند شدم ولی 

وای خدای من این که  دنشستم بنظرم یه چیزی بین برگه ها بو

صانعی .....ولی عکس صانعی این جا چکار میکنه نکنه این جا .......

هم سرک  د شدم و به قسمتهای دیگه خونهخونه اون باشه بلن

با عجله ازخونه  دکشیدم هرجا پا میزاشتم یه عکس ازصانعی بو

یعنی چی کلید خونه صانعی دست سیاوش چکار میکنه   بیرون زدم

وستانمه  در کردم یادم اومد صانعی گفت میشناسمش ازکمی که فک
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اده باید ازش بپرسم ولی چه دخودش کلید و به سیاوش  "حتما 

باید تا جوری من که شماره ای ازش ندارم خونه اش و بلد نیستم 

بهم حقیقت و  "فترش ازش میپرسم حتمادفردا صبر کنم  میرم 

اره این و نگاهش  ن وسط خیلی چیزا هست که باید بهم بگهیمیگه ا

به خونه رفتم و با همون لباسها رو تخت دراز کشیدم زود بهم میگه 

 دبودم این بار همه جا تزئین شده بوخوابم برد بازم کنار اون ویلچر 

یدفعه یه صدا تو آره جلوی روم یه کیک هم هست  دانگار جشن بو

باربد جان ازشنیدن اسم  فوت کنعشق من فوت کن  فضا پیچید

توگوشم همش اون صدا اب پریدم تمام تنم خیس عرق بود ازخو

نگاهی به دستم پیچید فوت کن عشق من فوت کن باربد جان  می

ازترس عکس و انداختم رو انداختم عکس صانعی تو دستم بود 

 م دوختم تخت و ازجا بلند شدم و با فاصله به عکس روی تخت چش

اشتم و گوشه ای داگه بفهمه آره اون و میکشه با عجله عکس و بر

مخفی کردم نه این جا نمیشه پیدا میکنه دوباره و دوباره جاش و 

آخر سر عکس و برداشتم  دعوض کردم  ولی تپش قلبم قطع نمیش

وری درامانه اشتم باید پیش خودم باشه فقط اینطو تو کیفم گذ

 ددوش گرفتم و به کم دنگاهی به ساعت انداختم هفت گذشته بو
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مشکی رنگی ثابت ماند لبخندی  نگاهم رو مانتووختم دلباسها چشم  

زدم و اون برداشتم اون روز که مانتو آبی تنم کردم صانعی هم آبی 

م و لبخندی دتنش بود وقتی به شرکت رسیدم نفس عمیقی کشی

به رحیمی نگاه کردم و گفتم: مهمون دارم متعجب نگاهم کرد  زدم

نداشتید لبخندی  و گفت:بله ازکجا فهمیدید ایشون که گفتند قرار

زدم و گفتم: بله نداشتیم  بوی عطرش همه جا پیچیده او نفس 

زی حس نمیکنم خندیدم و دراتاق عمیقی کشید و گفت: من که چی

دست داشت نگاه  ای که بهو داشت برگه  دنشسته بو باز کردم 

سالم  سرتاپام -کی به تن داشت با کت سفید میکرد بلوز شلوار مش

با سر جوابم و داد همین که نشستم گفت: بنظر  و ازنظر گذراند و

 –زدیروز هستید سرحال تر ا

همسرتون برگشتند که اینقدر خوشحالید اخمی -بله همین طوره

 –کردم  و گفتم:حضور اون فقط ناراحتم میکنه 

میشه بگید چی باعث شده تا این حد خوشحال بشید لبخندی زدم 

فکر نمیکنید نباید اینقدر و گفتم:حضور شما نگاه ازم گرفت و گفت: 

 –صریح افکارتون و به زبان بیارید 
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دیروز -ناراحت شدید عذرمیخوام   سئوال کردید جوابتون و دادم 

 –چه آدرسی -ازتون بگیرم فراموش کردم آدرس

آدرسی  ؟خیره نگاهم کرد و گفت:اجناس و کجا باید تحویل بدیم

و بلند شد  رس انداختدنگاهی به آ  و مقابلش قراردادم نوشتم

 – سرتاپاش و ازنظر گذراندم و رو دستش خیره ماندم

لید سری به وختم و گفتم: شما متاهدچیزی شده بهش چشم 

عالمت مثبت تکان داد دوباره به حلقه نگاه انداختم و بعد حلقه تو 

 –دست خودم و رو انگشتم حرکتی دادم  مو نمیزد انگار ست بود 

وباره قطرات اشکم سرازیر دکردم خانم پناهی حالتون خوبه نگاهش 

 –شد سرجاش نشست و گفت: چتون شد شما که خوب بودی 

داخت و شاره کردم نگاهی به دستش انحلقه..........به دستش ااون 

و درآوردم و رومیز گذاشتم نگاهی به گفت: حلقه ازدواجمه حلقه م 

-گاهش کردمن تنها  ؟خب که چی-اختدخودش ان دحلقه من بع

همسرتونم  "حتماهمه جا هم پیدا میشه  حلقه زیادهاین مدل 

م و گفتم: حلقه دمردونه اش تو دستشه سری به عالمت نه تکان دا

ضربه ای به درخورد و باز شد رحیمی  اون یه شکل دیگه است 
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ساعت  دستم داد و ازاتاق بیرون رفت نوشته بودبرگه ای آورد به  

تو دستم مچاله کردم و  میشینه برگه رو ه پرواز آقای لطفیدیاز

 –رومیز انداختم 

نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:  -چه ساعتی اجناس و میفرستید

 –ده خوبه 

شد و گفت:میتونستم امروز تلفنی آدرس و بگیرم  دبلنبله ممنون 

امیدوارم هرچه  خواستم قبل از رفتنم یک بار دیگه ببینمتونولی 

دستش و آورد جلو مشت  دبع زودتر سالمتیتون و به دست بیارید

 –کرده بود 

مراقب باشید گمش نکنید وقتی دستش و باز کرد حلقه ام تو 

ستم دوقتی نگاهم ودید دستم و گرفت و حلقه رو تو  دستش بود

م و بوسیدم کیفم و ه حلق ون حرفی ازاتاق بیرون رفتداخت و بدان

رو ازرومیز برداشتم و ازشرکت بیرون زدم با شنیدن اسمم به روبه 

لبخندی تصنعی زدم و ودم وختم چقدر ازاین چهره بیزار بدچشم 

 –ی دگفتم: سالم خوش اوم
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ازوش و ب سالم عزیزم چرا زحمت کشیدی  با تاکسی می اومدم  

ن و به دست گرفت و با هم ازفرودگاه گرفتم و گفتم: بریم  چمدا

 –بیرون زدیم 

همه چی روبراهه ازاین به بعد بخاطر تو کمتر -کارا چطور پیش رفت

تا کمتر تنها بمونی خب تو این چند روز چکارا میرم کارخونه  

 دکردی معلومه درست و حسابی غذا نخوردی که زیر چشمات گو

 –افتاده 

 –ولی تو زیر پوستت آب رفته 

ازاین که تنهات -ریحانه نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم: بله

 –گذاشتم ازدستم دلخوری 

نباید باشم من و با این وضعیتم تنها گذاشتی انتظار داشتی وقتی 

 –برمیگردی ده کیلو هم بهم اضافه شده باشه 

اشتم خودت دیدی حال پدرم خوب نبود کاربود چاره ای ند ریحانه

نده ددستم و که رو  شه من که حرفی نزدمبا-وگرنه خودش میرفت

ای روش زد و گفت: قول میدم دیگه هیچ جا  شکوفهگرفت و  دبو
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وخت و دبعد به روبه رو چشم  نرم حاال دیگه اخمهات و باز کن  

 –گفت: فردا وقت بزار بریم دنبال کارت 

 – ؟چه کارتی

عروسی دیگه میخوام هرچه زودتر جشنمون و بگیرم و بریم 

 –ت تره زندگیمون اینطوری هردو خیالمون راحسرخونه 

متعجب نگاهم کرد و گفت: ؟رت یا کارخونه دمیخوای بری خونه پ

 –آره قرار دارم باید اجناس و تحویل بگیرم -جایی کار داریچطور؟

 کاری که گفته بود انجام دادم باشه من و بزار کارخونه بعد برو

تمام نداشتم خودمم به شرکت برگشتم ولی حال هیچ کاری و 

ساعتی که تو شرکت بودم نگاهم و به عکس صانعی دوخته بودم 

انگار سالیان سال بود میشناختمش هنوز گرمای دستش وقتی 

شم دوباره به عکس چحلقه رو به دستم انداخت حس میکنم 

 –ای زنگ گوشیم به خود اومدم ددوختم با ص

شرکت ,هیچ میدونی -ومه شرکتم چطورمعل-کجایی ریحانه  -بله

 –ساعت چنده 
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 –نه چنده  

 –نمیدونم -یازده گذشته ببینم حالت خوبه

به گوشی که  -شرکت تا خودم و برسونم فهمیدیریحانه میمونی 

چشمم به عکس افتاد وختم برای چی میخواد بیاد دقطع شد چشم 

ه ها وای اگه این و ببینه قیامت بپا میکنه عکس و توکشوی پروند

مخفی کردم یسری فاکتور هم رومیز ریختم تاوقتی رسید فکر کنه 

به یکربع نکشید دراتاق با ضرب باز شد ازوحشت اشتم کار میکردم د

 –جیغی کشیدم 

 –ام قرار دادم  شانهنترس نترس منم ریحانه دستم و روقفسه 

 –چکار میکنی سکته کردم این چه وضع وارد شدنه 

اری حرکت میکنی  دتوتااین ساعت این جا چکار میکنی مگه نگفتی 

وباره ده نگاهم کرد و گفت: ریحانه چرا خیر-من گفتم کی؟-

شو راه بیافت بریم باید استراحت کنی قرصات  داینطوری شدی بلن

مگه من قرص میخورم بازوم و گرفت و بلند کرد -و خوردی

م سیاوش کنارم دش اوموقتی بهوتوماشین که نشستم  ازحال رفتم 

منزجر ازحضور او بلند شدم و ازتخت  دراز کشیده بودرو تخت 
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-خیره شدم دوخته بودفاصله گرفتم و به او که متعجب بهم چشم  

داد زدم گفتم چه غلطی کردی -ه ریحانهدچی ش-چه غلطی کردی

-یکم و گفت: عزیزم من شوهرتم یادت نمیاددشد اومد نز بلند؟تو

 –دروغ گو گم شو ازاین جا بیرون 

 –آروم باش ریحانه منم سیاوش یکم فکرکن 

ت نگه دتوی حیله گر با دروغ من و کنارخوببند دهنت وخفه شو 

وست دارم و خودت این و داشتی من شوهر دارم شوهرمم خیلی د

 –ونی دمی

م بیا عزیزم بیا باید استراحت صحبت میکنی "باشه آروم باش بعدا

کنار زدم و گفتم بروازاین  کنی اون و که سعی داشت دستم و بگیره

 –اتاق بیرون 

 –باشه باشه میرم فقط بزار قرصت و بدم میرم 

خیلی خوب تو فقط  خیلی خوب -م میخورمدبزار همون جا خو

و این بار فریاد زدم برو بیرون نمیخوام ببینمت با رفتن ا آروم باش

کردم و همان جا رو زمین نشستم دورتادور  درو پشت سرش قفل

اتاق و ازنظر گذروندم این جا کجاست  این جا که اتاق من نیست  
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ازپنجره وارد بالکن  بلند شدم و لباس پوشیدم پنجره رو باز کردم 

ماشین که وارد کوچه شد شدم و بدون سروصدا به پارکینگ رفتم 

دیدم پام و روپدال فشار دادم و با سیاوش که پشت سرم میدوید 

سرعت ازاون جا دور شدم بدون این که بدونم دارم کجا میرم فقط 

اشتم تازه فهمیدم کجا هستم توکیفم دو نگه  م وقتی ماشیندمیران

و نگاه کردم ولی پیداش نمیکردم با هراس همش به پشت سرم 

نگاه میکردم میترسیدم سیاوش پشت سرم اومده باشه محتوای 

یدن دسته کلید لبخندی زدم اون دکیف و روصندلی خالی کردم با 

اشتم و با عجله بطرف دربزرگ مشکی رنگ دویدم یکی دو بر

وقتی درباز  ازکلیدها رو بین اون همه کلید انتخاب کردم

لبم نشست ازهمان جا به ساختمانی که غرق  دی رولبخنشد

جلوتر میرفتم  هرچهوختم آروم به راه افتادم دچشم  ددرخاموشی بو

م درورودی دم که من بارها این جا بودبیشتر به این یقین میرسی

اختم یراست دباز بود بدون صدا وارد شدم حتی نگاهی به اطراف نن

رو دومین درو باز کردم وارد شدم و دبه سمت راهرویی رفتم و 

م اشکهام پشت سرهم جاری میشد همه دبستم و نفس عمیقی کشی

همه چیزوواضح میدیدم کنار تخت روزمین  ولی دجا تاریک بو



 
 

720 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

چندین  نشستم و سرم و روش قراردادم تخت آغشته به اون عطر بود 

رهمان حال ددم چند لحظه ای اون عطر و به ریه هام فروبر مرتبه

سرم و بلند کردم کنارم نشسته بود و ماندم تا با گرمای دستی 

حلقه دستان درمیان اش چسباندم  شانهنگاهم میکرد سرم و به 

همانطور که سرم را نوازش میکرد به آرامی آرام گرفتم  مردانه اش

این جا چکار میکنی چه جوری اومدی؟ سرم و کنار گوشم گفت: 

تولدت  و گفتم:دیدمت باربد دیدمت من اش فرو بردم شانهبیشتر تو 

م که روویلچر نشسته بودی چرا به من نگفتی اون دید و بخاطرآورم

گذاشتی اینقدر عذاب بکشم همانطور که سرم را  آدم تویی چرا

ای نجواگونه اش د,آروم باش صنوازش میکرد گفت:آروم باش 

دراتاق وحشت زده اورا  رویا برد با باز شدن همچون الالیی مرا به

 –چسبیدم صدای فریاد سیاوش همه جا را لرزاند 

میدونم چکارت ,میفهمیدم  ددم زیر سر تو باشه بایفکرش و میکر

 –کنم ریحانه بیا این جا ببینم 

 –نمیام 
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باش به باربد خیره شدم و گفتم:  دگفتم بیا یعنی بیا من شوهرتم زو 

ترخدا نزار من و ببره من ازاون متنفرم میخوام با تو باشم نزار من 

م و ببره لبخندی زد و گفت: نمیزارم دستش بهت برسه فقط آرو

 یاوش که برای با دیدن دست سشنا بودن کلمات برام آباش چقدر ای

م و پشت سر باربد مخفی ده بود جیغی کشیدبردن من جلو آور

شدم بازم لبخندی به روم زد و گفت: آروم باش گفتم که نمیزارم 

 –م این کارو بکنم ولی به شرطی حاضردستش به تو برسه 

 –آره آره قول میدم -قول میدی؟-هرچی باشه قبول میکنم

 –باز کن پس چشمات و 

 –چشمات و باز کن -چکار کنم؟

 –ولی من که چشمام بازِ 

یگه وقتش بازشون کنی من دوساله چشمات و بستی دنه ریحانه 

حالم خوب نیست پرستارم و میخوام باز کن چشمات و بازکن و به 

م میمونی مگه نگفته بودی همیشه کناراین انتظار دوساله پایان بده 

ازم مراقبت میکنی پس چرا زیر قولت  دیمگه به من قول نداده بو

ارم درد میکشم چشمات و باز کن و دونی دوساله کنارت دزدی می
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دادی بازکن و توبه من قول   ,عذابم و کم کن باز کن ریحانه من 

آروم  ش میکنم ریحانه باز کن.من و ازتنهایی دربیار .......خواه

 –تم وباره بسدری نور شدید بود که دچشمام و باز کردم بق

 – ریحانه بازنکنی برای همیشه میزارم میرم 

نه باربد باشه باز میکنم دوباره سعی کردم این بار نورکمتر بود 

 –وندم ولی هیچی ندیدم دورتادوراتاق گردچشمام و 

باز کرد چشماش و باز کرد -دایی ازدورستها به گوشم میرسیدص

همه جا رو ازنظر  دلنشینی بوداون برگشت برگشت چه صدای 

دکتر  دچی ش دا بودصهمون وباره دگذرونم ولی هیچ کس و ندیدم 

ای در دلم میخواست صاحب این صدپس چرا حرف نمیزنید  چق

ای محسوسی و رو صورتم حس کردم نگاهم و گرمرو ببینم  ازیب

ای من دکم کم همه چیز درنظرم روشن شد وای خ ادمدحرکتی 

ی بلند و خوش رنگی داره مات اون چه موها ورت جذابی دارهچه ص

رتش و بهم چسباند عطرش ....عطرش ...باورم صو مده بودچهره ش

که االن کنار منه باربده ....آره این عطر نمیشه ...باورم نمیشه اینی 

ل انگیز فقط مال باربد میتونه باشه به او که حاال زل زده تو صورتم د



 
 

723 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

من و میشناسی ریحانه ؟ مگه میشه این موجود دوست -مدخیره ش 

د قطره های ری کردم لبهام ازهم باز نشاشتنی و نشناسم هرکاد

ای رو پیشانیم زد  شکوفهند او خوشحال داشکم کارزبانم را انجام دا

اشکهام و زودودو گفت: میرم به پدرومادرت  و گفت: پس من و یادته

انتظارم ایی که او رفت ثابت ماندگاهم به جخبربدم زود برمیگردم ن

چشمام سنگین  وباره باالی سرم دیدمشدزیاد طوالنی نشد وقتی 

نمیخوای چشمات ,بازم همون صدا تو گوشم پیچید ریحانه من شد

ستم و حس دن دباز کن چشماتو با گرفته ش دمنم باربباز کنی و 

نگاه خندانش  مداون گرمای مطلوب چشمانم را به آرامی ازهم گشو

وباره بهم بخشید سالیان سال منتظرهمین لبخند بودم دجانی 

ای مادرم باعث شد نگاهم دم که صدهمین نگاه, غرق تماشای او بو

نظر گذروندم چقدر ازوو بطرف او بدوزم صورت خیس اشکش 

ای  شکوفهربه پدر دوختم دشکسته تر شده بود نگاهم ازما

 –ستی برسرم کشید دو  روپیشانیم زد

اروشکر ,هزار بار خداروشکر نمردم و دیدم تو بهوش اومدی دخ

تو سرم احساس سنگینی میکردم صورت هرسه خیس اشک بود 

م انگار یکی با زور روپلکهانم داشته بودچشمام و به زور باز نگه 
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چون به  دفشار وارد میکردم تا آنها را ببندم تالشم بی فایده بو 

 چشم باز کردم تنها مادرم کنارم بودبار وقتی آرامی بسته شد این 

صورتم و بوسید و گفت:بیدار شدی عزیزم صورت تکیده اش و ازنظر 

چون لبهام به  دگذروندم تالشم برای صحبت کردن بی فایده بو

که نتونستم ازهم بازشون کنم مادرم که انگار این  دقدری خشک بو

این هم   ولیو متوجه شده بود با دستمالی رو لبهام و مرطوب کرد

دستی  رمدورتادور اتاق و ازنظر گذروندم مادبا نگاهم افاقه ای نکرد 

؟بهش چشم مادر منتظر کسی هستیرو صورتم کشید و گفت: چیه 

منتظر شوهرتی آره با این کلمه ترس  وختم لبخندی زد و گفت:د

دستم و نوازشی کرد و گفت: آروم باش جاری شد کام اشت اشدبرم 

بنده خدا چند  فرستادم خونه تا استراحت کنهخترم شوهرت و د

روزه ازباالی سرت تکون نخورده توهم که وقتی بهوش میای توحال 

به زور راضی شد بره ولی ازم قول گرفت اگه بهوش خودت نیستی 

اومدی و هوشیار بودی سریع خبرش کنم  میرم بهش زنگ بزنم به 

 –سختی سری به عالمت نه تکان دادم 

 –باربد و ببینی  دی تو دلت نمیخواچرا مادر یعن



 
 

725 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

وای ریحانه نکنه چیزی یادت نمیاد من و آره مادر باربد -با...ر...بد 

گفت: هم فشردم نفس راحتی کشید و؟چشمام و رومیشناسی 

د و چی اون و هم لحظه ترسیدم حاال بگو ببینم بارباروشکر یه دخ

یادت هست یا نه؟ اون و میشناسی یادت هست چقدر دوسش 

وباره صورتم و بوسید و گفت: نمیدونی این د  بله...یادمه-شتیدا

وقتی برگشتن  میرم بهش خبر بدم مدت چی کشیده پسر تواین

خسته مادرم کمی طوالنی شد چشمام و بستم نمیدونم چرا اینقدر

چیزی خیلی هم خوابم می اومدم بدنم درد زیادی داشت دبو

ه خواب بهم چیره شد. یه لحظه بوی خوشایندی ب دنگذشته بو

م باربد و باالی سرم دیدم با مشامم خورد چشمام و که باز کرد

مت مثبت تکان الو گفت:سالم بهتری سری به عی زددیدنم لبخند

ای رو دستم زد همانطور که دستم و نوازش  شکوفهدادم این بار 

دن توروروی ریحانه زود خوب شو چون دیگه تحمل دیمیکرد گفت:

وخته دولی باربد چشم به دستم  دنگاهم به او بو این تخت ندارم

صداش و نمیشنیدم تنها چیزی که میدیدم  دو صحبت میکر دبو

انگار جا افتاده  در تغییر کرده بودچق دنه اش بودصورت جذاب و مرا

خودنمایی میکرد  بین موهای مشکیش   چند تارسفید دشده بو
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چشماش و حرکتی دادو پوستش  ازاون حالت افتادگی دراومده بود  

 لم تکون خورد نگاهش درست مثل وباره ددروصورتم ثابت ماند 

ش وقتی جلوی پاش خم شدم تا د که دیدماولین مرتبه ای بو

همینطوری بهم زل زد دربیارم  دجورابش و که تو شلوارش مانده بو

ه میکنی چیه عزیزم چرا گریو برانداز کرد و گفت:  متعجب صورتم

م خم شد دستم شکوفیدنبا دستش اشکهام و پاک کرد وقتی برای 

م و کنار گوشش گفتم:خوشحالم که خوب دو دورگردنش حلقه کر

.خندید و گفت:همون عکسی که ی مثل همون عکست دشدی ,ش

وقتی تعجبم و دید گفت:خودت  اشتیدازتو آلبومم به امانت بر

-ت که نرفتهدیا ولی دیگه بهم برنمیگردونی گفتی امانت برمیداری

عزیز من   مه ولی تو ازکجا میدونی دوباره خندید و گفت:دنه یا

من چی -ولی توکه......-یاردتوازخودم اجازه گرفتی عکس و بر

گی نمیدیدم نمیشنیدم نه ریحانه جان من هم میشنیدم میخوای ب

و گفت:  هم میدیدم  با بهت نگاهش کردم دستی رو صورتم کشید

که تصمیم  دورازتحملم بودم داون موقع اینقدر چیزایی که دیده بو

تمایل م و بزنم به کوری و کری ولی تنها چیزی که دگرفتم خو

نه -یدی راه چی میتونستی راه بریپس مید-داشتم ببینم توبودی
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م دولی کم کم راه افتا نمیتونستم البته تا سه سال اول نمیتونستم 

-اشتدپس علی خبر-ی علی کمکم میکرد راه برمزمانی که تو نبود

-م حرفی نزنهدآره اون ازاولم میدونست ولی من ازش خواسته بو

توازچی  دازچی بارب-اد و گفت:میترسیمدآخه چرا سری تکان 

م توهم ترکم کنی دب شازاین که وقتی بفهمی من خو-نمیترسیدی

د و زی دلبخن م: محال بود این کارو بکنمم و گفتسری تکان داد

گفت: آره با این که اون چندسال این و بهم ثابت کرده بودی ولی 

 –حضور اون پسره باعث شده بود بهت شک کنم 

وقتی اون و نگاهش و به تو میدیدم دلم سیاوش -کدوم پسره

میخواست چشماش و دربیارم دلم نمیخواست توباهاش ارتباط 

م دلم دشیعذاب میک داشته باشی ازاین که بیشتر روز باهات بود

نمیخواست پیش اون کار کنی بااین که رفتار توبا اون خیلی 

مام توجهت به من باشه ازاین که لی دلم میخواست تو دمعمولی بو

همیشه وقتی حرف میزد و تو جلوی من حالش ومیگرفتی لذت 

اون سال عید -کی باربد ؟-لگیر شدمدمیبردم ولی یه بار خیلی ازت 

قبل ازاین که بیان -آره یادمه-خونت ندته که با خواهرش اومدیا

چندبار به گوشیت زنگ زد و من سریع شماره اش و پاک کردم 
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چون دلم نمیخواست اون روز باهاش حرف بزنی تازه شماره رو پاک  

م که رسیدی و من برای این که من و سرپا نبینی همون دکرده بو

بزاری ی من و دوش کردی فرامجا رو ویلچر نشستم و تو تصور کر

ناراحت  ی زدم و گفتم: پس چرا باهام قهر کردیدتوپذیرایی لبخن

اون جا برای این  دو گفت:برای این که بهش گفتی بیا دنگاهم کر

 دم بدترازاون وقتی پرتغالی که پوست کنده بوده بودگیر شدلازت 

و این کار من و به  و با تو قسمت کرد تکه ایش و به لب من زدی

 –شدت عصبی کرد 

 –ای همون زدی تو دستم بر

معذرت میخوام قصد ناراحت -سری به عالمت مثبت تکان داد

ای رو دستم زد و گفت:میدونم عزیزم  شکوفهنت و نداشتم دکر

میدونم ولی به قول سیاوش تومن و لوس کرده بودی من تمام توجه 

فکر این که ممکن اون بتونه توروازمن  تورو برای خودم میخواستم

اون میخواستم نمیتونست چون من به تو -ام کرده بوددیونه بگیره 

عالقه داشتم صورتم و براندازی کرد و گفت: دلم میخواست باور 

 –کنم ولی سخت بود 
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نه ولی باورش سخت -اشتم شک داشتیدتوبه احساسی که بهت  

م دچکار کرده بو دگفتم:چرا سخت بوت نگاهش کردم وناراح-بود

توکاری نکردی -باور نداشتی دی و عشقم وه بودکه بهم شک کر

همش ترس این  اینطوری فکر کنم  دکه باعث ش داین سیاوش بو

 هدو داشتم باالخره تو ازوضعیت من خسته شی و بطرف اون کشی

بشی هرچی بود اون صحیح سالم بودو میتونست جایی که بهش 

اری کمکت کنه ولی من چی نه ظاهرم درست بود نه داحتیاج 

د فشاری به دستش وارد کردم و گفتم:ظاهر اون کاری ازم برمی اوم

 موقعت با ظاهر االنت تو نظر من یکیه من عاشق  خودت شده بودم
– 

مضطرب -ه باشیدولی من اون موقع چیزی نداشتم که عاشقم ش

صورتش و ازنظر گذراندم و گفتم:توکه نمیخوای با این حرفها بهم 

هیچ وقت این بفهمونی میخوای ترکم کنی لبخندی زد و گفت:نه 

ی بغضم و فرو دادم دکارو نمیکنم توبر ای من خیلی زحمت کشی

کنارم بمونی من اگه :نمیخوام صرف کاری که برات کردم و گفتم

نیازی به ترحم یا  ,ه همیندم بودکاری کردم فقط بخاطر دل خو

 ن بفهمم حست بهم چیهداگه قراربه مون دارم دلم میخوادجبران ن
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ازدیدن قبل از این که بتونه جواب بده ضربه ای به درخورد و باز شد  

سیاوش تکانی خوردم باورم نمیشد این همون سیاوش باشه چقدر 

وخت لحظه دد به من چشم دادن با باربشکسته شده بود بعدازدست 

داری حالت چطوره درد که نای درسکوت نگاهم کرد و بعدگفت:

کترش دباربد نگاه کرد و گفت: سری به عالمت نه تکان دادم به

-وختمدستم و تو دست گرفت چشم دکه  دچیزی نگفت به بارب

رش نگفتی ددیگه چرا مگه به ما-باید  تحت نظر بمونه "فعال

چرا همین و گفتم ولی -یگه جای نگرانی نیستدکترش گفته د

 "فعاله  دوخت و گفت: خیلی ضعیف شدراین جا به من چشم ....د

دستاش سرد شده بود  شه تا ازاین وضعیت دربیاداین جا  باید با

نگاهشم پرازاسترس بود فهمیدم بخاطر حضور سیاوشه که اینطوری 

شده لبخندی به روش زدم و گفتم:وقتی تو کنارم باشی مشکلی 

 –پیدا نمیکنم 

 –اگه بزارن همیشه کنارت میمونم 

ونن توبرای من حکم دهیج کس نمیتونه مانع این کار بشه همه می

به  دبعنباشی منم نیستم  ستنشاق میکنماری که ادهوایی و 

وختم و گفتم: تو چکار کردی ازدواج نکردی دسیاوش چشم 



 
 

731 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

درگیر بودیم نشد سعی کن زود خوب شی لبخندی زد و گفت: 

خوشحالم که باالخره توهم -بتونی تو جشنمون شرکت کنی

مثل قبل البته  -امون میگیری خب حال خواهرت چطوره؟سروس

که توهم ازقبلم افسرده تر شده اون دلش به تو خوش بود

شوهرتم که ......امیدوارم دیگه هیچ وقت اینطور جاها نبینمت 

دیگه ازاین به بعد به  صحیح و سالم کنارته نیاز به پرستاری نداره

دیگه وقتشه ایشون خودت بیشتر برس بزارازاین حال بیرون بیای 

نه توهرکاری که میتونستی برای شوهرت انجام ازشما مراقبت ک

وباره بهت سر دمن باید برم ولی  دادی دیگه به خودتم اهمیت بده

خودم و  "میزنم این بار با ساغر میام کاری داشتی تماس بگیر فورا

 –میرسونم 

سری تکان داد و با  ممنون باربد هست توبه کارای خودت برس

باربد چشم دوختم بقدری عصبی خداحافظی ازاتاق خارج شد به 

خوبی باربد بهم چشم -بود که رگ پیشانیش برجسته شده بود

 – دوخت تونگاهش فقط خشم بود

پس چی ؟ چرا یدفعه -ازمن ناراحتی سری به عالمت نه تکان داد

نشنیدی چطور حرف زد حرف که نزد فقط تیکه بارم -ساکت شدی
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آروم -ن روز افتادیکرد  میخواست بهم بفهمونه توبخاطر من به ای 

 –باش  برام مهم نیست اون یا هرکس دیگه چی میخواد بگه 

پراز خشم بودفشاری برای تو مهم نیست برای من هست تن صداش 

ر ناراحتت میکنه داگه حضور سیاوش اینقبه دستش دادم و گفتم:

 "اش و قطع کنه  نگاهم کرد و گفت: واقعا دوستیبهش میگم 

لومه که این کارو میکنم برای من فقط مع-حاضری این کارو بکنی

نمیفهمم توچرا نسبت به  "تومهمی نه کس دیگه بعدشم من اصال

اون این احساس و پیدا کردی اون توجایگاهی نیست که بتونه جای 

ن داشتم کسی جلوم و نگرفته بود من اگه حسی به اوتوروبگیره 

م ولی هیچ وقت حتی دب به خواستگاریش جواب مثبت میداخ

چون  با اون تغییر بدم  دوستیبرای ثانیه ای هم نتونستم نظرم و در

به تو عالقه داشتم بنظرم شش سال برای اثبات عالقه کافی باشه 

توچرا به عالقه من شک  دبارب-ادداینطور فکر نمیکنی جوابی بهم ن

-ت کردهدی که اینطوری مرددیدداری تواون چندسال چی ازم 

 – هیچی ,هیچی ندیدم

اون -اددمت آره تکان الیه سئوال ازت بپرسم سرش و به عمیشه 

م حاال که د چون فکر میکردنمیدونم شای-موقع چرا ترکم کردی ؟
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 بفهمی خوب شدم دیگه توجهی بهم نمیکنی و توهم تنهام میزاری 

توکه -م تا با ترک کردنم دوباره خرد نشم اشکام جاری شدرفت

برای چی همچین فکری ون تو نمیتونم ادامه بدم دونستی بدمی

هنوزم باور ندارم من یه بار پای اعتماد بی جام باور نداشتم - کردی

م دوخته بودهنش چشم دو خوردم نمیتونم ریسک کنم هراسون به 

چت -ترکم کنه دبازم میخوا م هرلحظه بگه دهمش دلواپس این بو

بگو که -شد ریحانه چرا اینطوری نفس میکشی حالت خوب نیست

ت و تبرئه کنی تاراحت ترکم دبرای این نیست که خواین حرفها 

 –بگو که نمیخوای ترکم کنی  دکنی هان حرف بزن بارب

آروم باش هیچ وقت این کارو نمیکنم  هچ وقت تنهات نمیزارم من 

ختر دفقط گفتم باورت نکردم اونم برای اینه وقتی من و با اون 

اشتی هیچ ده به من عالق "یدی هیچ اعتراضی نکردی تواگه واقعاد

منظورت دختریه که توخونه -ه ازاین موضوع نمیگذشتیدوقت سا

اون روز  -آره همون-یدهمونی که باهاش به رستوران اوم دات بو

خیلی شکست من عاشق تو  ه ات کنارت دیدمش د لمکه توخون

م نمیتونستم کسی و کنارت ببینم ولی نمیتونستم توروبه زور دبو

این حق و بهت میدادم که بخوای کسی و  برای خودم نگه دارم
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دیدم اشتباه کردم چون ه ازطبقه خودت باشه ولی انتخاب کنی ک 

نمیتونستم درکت کنم توهم  بهم گفتی هنوزم به پرستو عالقه داری

با پرستو نشان میدادی  دبا اون دختر بودی هم عالقه به زندگی مجد

اگه پرستو اشه باخودت گفتی این ب "م فکر کردم حتمادپیش خو

فهمیدم اینم اشتباه س چون  دتنها نمونم ولی خیلی زو قبول نکرد

ارید باهم ایران دختر به دیدنم اومد و گفت عمه اته و قصد دهمون 

اینقدری که این موضوع اذیتم کرد خبر ازدواجت  و ترک کنید

اذیتم نکرد توهین هات اذیتم نکرد خردشدنم دربرابر فامیل و 

حاضر انتخاب زن خیانت کارت اذیت نکردم نکرد وست و آشنا اذیتد

ورادور دم مال کس دیگه ای باشی ولی همین جا باشی بارها دبو

تصور این که می اومدم و نگاهت میکردم دلم به همون خوش بود 

وقتی عمه ات  اغونم کرده بودددیگه هیچ وقت نمیتونم ببینمت 

نه کسی و انگار دیگه نه چیزی میدیدم رفت حسابی بهم ریختم 

میشناختم دستم و نوازشی کرد و گفت: انگار نبود اون شب وقتی 

م خونه ات دیدم کنار تخت نشستی و سرت و گذاشتی رو اون داوم

ولی توچیزی نمیدی حتی من و  دبا این که برقها روشن بو

ر دام چسباندی گفتی چق شانهنمیشناختی تنها وقتی سرت و به 
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م تکون حصارتاخود صبح از دباعث شاین عطر برام آشناست همین  

صبح وقتی میخواستم بزارمت روتخت گفتی تنهام نزار من ی دنخور

اول  ون تو میمیرم ولی من گذاشتمت روتخت و تو بیهوش شدیدب

 "فورا فکر کردم خوابت برده ولی بعد دیدم نه خواب نیست

بعدازبررسی هایی که ارستان و گفتن رفتی تو کما رسوندمت بیم

ه شده دکترت گفت مشخصه بازدادند گفتند تو سرت خون  انجام

ولی هیچ کس  ه شده بازضربه به سرت خورده و این خون به مرور 

تااین که چی -تا این که.........نمیدونست چه اتفاقی برات افتاده 

پرستوبرای مالقاتت به بیمارستان اومد و جریان درگیریت با -باربد؟

 وقت نگفتی اون چه قصدی داشته توچرا هیچ پسرخاله من و گفت

اشتی نگاه ناراحتم و بهش دوختم دای با اون  دوستیتوچه  "اصال

اشتم روزی که برای گرفتن دای ن دوستیو گفتم: من با هیچ کس 

اروهای تو به ناصرخسرو رفته بودم اون و اونجا دیدم وقتی فهمید د

وستم دبیا ازداروروبرای تو میخوام آدرسی بهم داد و گفت بعدازظهر 

به محمودی رومیگیرم بهت میدم وقتی میخواستم برم با پرستو و 

رو شدم یه مدت بود همه دنبال اونا میگشتن و اونا اونجا مخفی 

اون جا بود فهمیدم با هم ازواج شده بودند سرراهشون و گرفتم 
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ه تو دیده بود دلیل و پرسید لکردند محمودی هم من و با پسر خا 

اری گذاشته  من برای این که به قرارم با پسرخاله منم گفتم چه قر

پیش اونا بمونم تامامورها برسن آدرس و  دات برسم نمیتونستم زیا

م و رفتم ولی وقتی به اون آدرس رسیدم دیدم اون جا شباهتی ددا

رست داشته داره تازه فهمیدم چه نقشه ای برام دبه انبار دارو ن

به هدفش برسه  ددیک بونز با چوب تو سرم کوبیدوزمانی که 

درازای سروکله محمودی پیدا شد و من و ازشر اون خالص کرد 

کاری که کرده بودن هیچ کدوم ازخالفهاشون و رو نکردم ولی فقط 

خونه و مطبت صرف پس گرفتن اموال تو ازاونا فرستادمشون زندان 

و برای پرداخت مهریه و دستمزد چندسال کار محمودی پس 

بی کم و کاست  ی و ازشون گرفتم هرچی که بودنگرفتم ولی مابق

رفتی برای این که تواون جریان و وقتی گفتی خونه رو ازپول من گ

گفتم هم خونه هم شرکت و ازپول تو گرفتم میخواستم  فهمین

 –بزنم که این اتفاق افتاد  دسن

من اگه اون کار و کردم برای این بود که نمیخواستم تواون خونه 

اری اون جا پا دصرف همین گفتم دیگه حق ن تنها بمونی فقط

بزاری تنها راهش که بفرستمت خونه پدرت این بود که بگم اون 
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اشتم خوب د دیگه ای ندوگرنه قص جا رو ازپول من گرفتی 

اشتن در برای گرفتن اونا زحمت کشیدی توبرای دونستم چقدمی

ی بخوامم نمیتونم ترکت کنم چون دمنم خیلی زحمت کشی

 – دبارب-طفی که درحقم کردی و فراموش کنمنمیتونم ل

 –جانم 

رسته لبخندی زد و گفت: کی گفته دتوهیچ عالقه ای به من نداری 

 اریدا راستش و بهم بگو توعالقه ای ندترخ-ارمدعالقه ای بهت ن

من قصدم -جریانت با پرستو چی شد-ه  تنها نگاهم کردمگه ن

ولی وقتی دیدمش  ازدیدنش این بود تالفی کارش و سرش دربیارم 

مالقات تو توی بیمارستان اومده بود و جریان کارهایی که به که 

ست ازسر ریحانه دانجام دادی و برام گفت غیرازاون گفت بهتره 

برداری چون توبه در اون نمیخوری تنها کسی که میتونه  ریحانه 

اره دقیق دعالقه  "رو خوشبخت کنه سیاوشه چون اون بهش واقعا

همون -گفتی جریانت با اون به کجا کشیدو گفتم: ن نگاهش کردم

م وقتی پرستو رو با اولی که اون و با محمودی دیدم ازش بیزار شد

محمودی دیدم رفتم سروقت پدرم  ولی هیچ کدوم دستمون به 

وقتی رفتیم خونه پرستو هم نبو طی تماسی که  دمحمودی نرسی
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بامادرش داشتم گفت پرستوگفته داره میاد این جا من و پدرمم راه  

میشه بگی چرا نزاشتی -افتادیم رفتیم شمال که اون اتفاق افتاد

ون میخواستم بیشتر چ-توسالمی منظورم بینائی و شنوائیتهبفهمم 

ود این که فکر میکردی من نابینا هستم ولی هیچ بشناسمت توباوج

نمیکردی خیلی مراقب صحبت کردنت وقت مقابل من لباس عوض 

بودی اوایل تصورم این بود که  تومیدونی من میبینم و میشنوم 

شخصیتت  "بخاطر همین رعایت میکنی ولی به مرور دیدم نه واقعا

اینطوریه با من تنها اینطوری نبودی خیلی چیزا رو رعایت میکردی 

م و این برای من خیلی خوشایند بود ولی یه چیزی خیلی اذیت

با وجود این که من و تو به هم محرم بودیم هیچ وقت -چی؟-میکرد

...حرفش و پیش من نمیخوابیدی چرا؟ فقط بخاطر ظاهرم بود یا.....

راستش  مهم نبود "د برای من ظاهرت اصالبریدم و گفتم: نه بارب

وختم و گفتم: من همش دازچی؟ نگاهم و به روبه رو -میترسیدم

ه پرستو کنارته بخاطر همین  نمیتونستم فکر میکردم تو تصورت این

این کارو بکنم فکر این که اون لحظه به جای من فکرت پیش کس 

یگه ای بره زیاد برام خوشایند نبود بخوام واضح تر بگم حسودیم د

شمادوتا با  رو پیشونیم زد و گفت: ازهیچ لحاظی ای شکوفهمیشد 
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 باالتر ازاونی هم قابل قیاس نیستید توازلحاظ ظاهر خیلی سرتر و 
– 

 –مهم این نبود کدوم ظاهرمون بهتره 

 دل تو که پیش اون بود و تعلقی به من نداشت-پس مهم چی بود
– 

م تواون زمان بهش فکر نکردم دروغ گفتم  فکر کردم ولی فقط بگ

به این که چطور ازش انتقام بگیرم هیچ وقت حتی برای ثانیه ای 

من ازتو پربودم  توذهنم نیومدی که با اون داشتم هیچی ازگذشته ا

کسی و جلوی چشمم داشتم که حاضر شده بود با یه الشه سرکنه 

تروخشکش کنه جمع و جورش کنه ازیردست و پا نجاتش بده 

اشته باشه ازنگاه کردنای خیره ات به دبدون این که انتظار چیزی 

م لذت میبردم  گاهی اوقات همچین خیره نگاهم میکردی که دخو

و فراموش میکردی این خیلی برای منی که ازم فقط  حتی زمان

دلم میخواست همیشه  پوست و استخوان مونده بود لذت داشت

همونطوری میموندم ولی برای همیشه کنارم میموندی فکر این که 

تنهام بزاری مثل خوره افتاده بود به یه روزی خوب بشم و تو هم 

ستی دیگه کنارم جونم چون فهمیده بودم اگه خوب بشم توحاضر نی
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م ازم فاصله گرفتی دبمونی همانطور که وقتی دیدی من خوب ش 

م بیرون کشیدی و گفتی من فقط پرستارت حصاروقتی خودت و از

م  به یقین رسیدم که وقتشه که توهم ترکم کنی برای همین دبو

,رفتم چون نمیخواستم من و به یکی م و رفتم دپیش دستی کر

 –مثل اون پسره بفروشی 

ربد من نمیدونستم توسالمی همش فکر میکردم اگه یدفعه بهت با

وباره حالت دبگم من زنتم نه پرستارت شوکه میشی  نمیخواستم 

 –بد بشه میترسیدم 

اشتی بهت بگم دفقط میترسیدی حالم بد بشه یعنی ترس این و ن

من تنها م دم و برای همه چیز آماده کرده بودمن خو-نمیخوامت

 "همین نگو که به اینم شک داری چون واقعانگران حالت بودم  

چرا شک داشتم چون توخیلی مغرور بودی -ازخودم ناامید میشم

باورم نمیشه -فکرم این بود بخاطر نشکستن غرورت این کارو کردی

درارتباط با من اینطوری فکر کنی من بخاطر بودن با تو غید آبرو 

ن دها بوم ولی تندو غرور و زدم حسابی هم پیش همه کوچک ش

حضور کنارتو برام مهم بود  تنهایی و به جون خریدم برای این که 

میتونی همچین چطور تو جای خالی همه چیز و برام پرکرده بود
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دوست نداری که فقط تظاهر کنم هان من عادت - چیزی بگی  

یعنی باورت اینه -دارم همه چیز اونطور که باوردارم به زبون بیارم

دوست دارم آره درست منظورت و من فقط تظاهر میکردم 

نم باورت کنم من یه بار ضربه خوردم به من حق بده نتو-فهمیدم

م سوند,میدیگه هیچ چیز و هیچ کس و باورندارم حتی خودم و 

وستم داری ولی همش میترسم همین که با من اومدی زیر یه د

م و گفتم: دسقف بشی مثل پرستو و ترکم کنی ناراحت نگاهش کر

تمام کنارتو زیر یه سقف زندگی کردم تروخشکت  من شش سال

کردم برای ثانیه ای هم نظرم راجع بهت تغییر نکرد اون موقع که 

اشتی هیچ چیز و هیچ کس نتونست تحریکم دتوانایی چیزی و ن

یگه چه برسه به حاال که هیچ کس و مثل تونمیتونم پیدا دکنه 

کنم فقط بخاطر نمیتونم باور  کنم چرا اینطوری فکر میکنی من که

-با لحن تندی گفت:پس فکرکردی بخاطر چیه؟ کارپرستو باشه

باشه هرچی توبگی آروم باش نمیخوام سردرد بگیری راستی توکه 

دوباره مثل اون موقع سردرد نمیگیری  لبخندی زد و گفت:خیلی 

 –وقته اونطوری نشدم ولی امروز کمی سرم درد میکنه 
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اروهات و همراهت ت شدید نشه درو استراحت کن یه وقوای باربد ب 

 –نه خیلی وقته تموم کردم -اریدن

قطع  دنبای-اروهات و قطع کردیدیعنی اینقدر خوب شدی که 

آخه برای چی ؟ لحظه ای نگاهم کرد -م دیگه نخوردمدمیکردم خو

ت:تو خسته نیستی نمیخوای یکم استراحت کنی با عوض و گف

ی داره لبخندمینه نراون زدم تمایلی به صحبت دن حرف فهمیدکر

م و گفتم:خسته ات کردم  با نوک انگشت گونه ام و نوازشی کرد دز

خسته  دی بایانتظار این لحظه رو کشیدم برای چ وسالدو گفت:

وماه و نیم پیش د "وسال توکما بودی تقریبادآره -؟لوساد-بشم

دقیقه ای ضربانت رفت اونم فقط بخاطر اون  دای چن رکه ب دبو

اره دم حق این که پاتواتاق توبزاره ندبهش گفته بو دپسره احمق بو

ورت ظمن-تو اتاق ده بودو اوم ده بوده کردمن استفا دولی ازنبو

خود احمقش و میگم اگه اسمش و بیاری  دخوشم نمیا-سیاوشه

که دکترا  داون نیومده بود تو هیچ وقت حالت اونقدر وخیم نمیش

باربد توهیچ وقت  توچی- -دستگاه و جدا کنیم دبخوان بگن بای

باالی سرم اومدی نگاه ازم گرفت و گفت: تا یک ماه پیش نه همیشه 

م بعدازاین که دکترا گفتن میخوان دازپشت شیشه نگاهت میکر
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دم اون دستگاه  جدا کنند به اسرار همون پسره باالی سرت اوم 

اره ده توخوب بشی هست میگفت امکان نمیگفت احتمال این ک

همینطورم شد عملی نشون نده لعکس احضورت و حس کنه و 

همین که پام و تو اتاق گذاشتم دکترا به جنب و جوش افتادن و 

ولی بازم ازپشت شیشه نگاهت گفتن یدفعه همه چیز طبیعی شد 

 میکردم چون نمیخواستم باور کنم اونی که رواین تخت افتاده تویی

م م تو اتاق و کنارت میموندچندروز پشت سرهم صبح ها می اوم

 دولی بیشتر ازنیم ساعت بهم اجازه نمیدادن بمونم تااین که چن

 اتاقت شد و تو به کل ضربانت رفت دوباره این پسره واردروز پیش 

چند مرتبه بهت شوک دادن ولی افاقه ای نکرد ناامید دستت و 

دات زدم درکمال ناباوری ضربانت برگشت و چند گرفتم و چندبار ص

 –ردی ثانیه بعد چشمات و باز ک

فکر نمیکنی همین موضوع بتونه بهت -وختدبهم چشم -باربد

اری دوستم ده دشبهم اثبات -اثبات کنه من تاچه حد دوست دارم

 –ارم ریحانه دمن به این موضوع شک ن

اشته باشی اللخصوص د دوستینمیخوام جز من با کسی -پس چی؟

ارم ولی باشه هرچی داشته و ندن دوستیمن با هیچ کس -این پسره
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تو بگی یه بار گفتم بازم میگم برای من فقط تومهمی تونه کس  

 –دیگه 

لبه تخت نشست و گفت:زود خوب شو دلم میخواد بریم جایی که 

معلومه که نه  بهت -یعنی ترکم نمیکنی-فقط خودمون دوتا باشیم

حاال گفتم هیچ وقتم این کارو نمیکنم نمیزارم توهم این کارو بکنی 

 –ای خونه من و ببینم حاضری بیبگ

معلومه که حاضرم توهرجا بری باهات میام لبخندی زد و 

گفت:ترتیب همه چی و میدم تاوقتی برگشتی همه چیز آماده باشه 

امه دا وروزی نتونم بهت سربزنم تا......صبر کن باربددممکنه یکی 

-برای چی نمیخوای بیای کجا میخوای بری-اد و بهم خیره شددن

من -ه باشه وقتی میایدنمیرم گفتم که میخوام همه چیز آما جایی

هیچ چی نمیخوام تنهام نزار من فقط میخوام کنارم باشی وقتی 

ریحانه وقتی مرخص بشی -ارمدباشی به هیچ چیز دیگه احتیاج ن

توکه نمیخوای بگن باربد  برای عیادتت میخوان بیان "مطمئنا

محیا کنه هان میخوای اشت وسائل راحتی زنش و دصانعی عرضه ن

وروز همه چیز و آماده کنم برگشتم با دقول میدم سر-...................-

وقتی باهات حرف میزنم -.فقط نگاهش کردم  خودم میبرمت باشه
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من هیچ وقت باهات -انتظارم دارم فقط با حرفم موافقت کنی 

م زل زدی این اگه پس چی چرا االن فقط به-فت نمیکنم باربدلمخا

لبخندی زد و  طاقت دوریت و ندارم-الفت نیست پس چیهمخ

-قول میدی فقط دوروز باشه-گفت:چشم روهم بزاری تموم شده

 –آره -توحالت خوبه آره قول میدم

کتر و خبر کنم بالفاصله ازاتاق بیرون دصبرکن  ولی صدات میلرزه

رفت چشمام حسابی سنگینی میکرد به محض این که اونارو بستم 

ای گفتگوی دونفر نظرم و جلب دوقتی بیدار شدم صبه خواب رفتم 

ای پدرم و سیاوش و شناختم چشمام دص کرد کمی که گوش دادم

ببین آقای پناهی دارم میگم این -و باز نکردم تا بفهمم چی میگن

 –عادی نیست "رفتارش اصالپسره  

-وجه شدم سیاوش جان ولی بنظرم طبیعیه یکم حسادت میکنهمت

باید جدی بگیرید این بخواد اینطوری ادامه بده ریحانه یکم نیست 

این به خودشم شک داره چه برسه به بقیه رو ازهمه چی میگیره 

میترسم تمام زحمتهایی که ریحانه کشیده به باد بده دوست ندارم 

بهتره با این خیلی اشتباه کرد  این و بگم ولی ریحانه توانتخابش

ه صحبت کنید یه ست ریحانه رو بگیره ببردپسره قبل از این که 
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یدنش برید ازمن دد اجازه نمیده حتی شماها به وقت میرسه میبینی 

خوب "گفتن ریحانه هم که بیدار نشد من باید برم پدرم حالش اصال

چون  بیدار شد بهش سالم برسونید تایه مدت دیدنش نمیام نیست

شه امیدوارم هرچه زودتر مرخص شه میبیام براش دردسر درست 

وباره دبا رفتن سیاوش من هم   و سالمتیش و کامل به دست بیاره

ساعتها نداشتم چشمام و باز کنم  نبود تمایل دخوابم برد  وقتی بارب

وروز پیداش دسر دبه کندی سپری شد همانطور که قول داده بو

ته شدن دستم چشمانم را باز با گرف مدوقتی اومد خواب بو شد

خوبی ریحانه چشمام و -لبم نشست ولبخندی رکردم با دیدنش 

وخت و گفت:پس دکترش چی دروهم فشردم به مادرم چشم 

 –میگفت 

مادرم صورتم  دچی بگم مادر دوروز چشم باز نکرده انگار بیهوش بو

 –ختر و گفت: مارو حسابی ترسوندی د دو بوسی

 شم باز نکردیوروزه شوهرت رفته چدچی شده -مگه چی شده؟

 –چی شده میگی 
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مه وقتی رفت حس کردم نفس کشیدن برام سخت شده دیگه دیا 

رست نفس بکشی هوا بهت داالن چی میتونی -چیزی یادم نمیاد

کم پاشو -وی مارو به خنده انداختدرسید لحن طنز گونه مادرم هر

ده خدارو کم دیگه این بند شو بلن کندامادم لوس  خودت و برای

استراحت کنه  داذیت کن این چند وقت ازاین جا تکون نخورده بای

خواستم بلند شم -تازمانی هم که تواینجایی نمیتونه استراحت کنه

نمیخوام -میشی چیزی میخوای؟ داری بلندباربد گفت: برای چی 

 –این جا بمونم 

توهنوز ینت بعدبخواب ریحانه مرخصت که نکردن بزار دکترت بب

ازطریق سرم تغذیه میشی بخواب برم خبرش کنم با رفتن باربد 

دت به گفت:ببین چی دارم بهت میگم یه م رم دستم و گرفت ودما

اوش ازش برقص شاید تغییر کنه کاری نکن حساس تر شه ازسیس

 –ه مامان دچی شچرا مگه -هم چیزی پیشش نگو

گفت بهتره دوروز دیگه  بعدازمعاینه.دکتر حرف میزنیم  "ادبمونه بع

تحت نظر باشه  به وضوح ناراحتی و تو صورت باربد دیدم  ولی 

هردوروز خودش یزی نگفت منم به روی خودم نیاوردم چون چ

نیامد برام و هیچ کس برای مالقاتم جز پدرو مادرم  پیشم موند
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اشت موقع خوبی با پدرو مادرم اللخصوص مادرم د دوستیجالب بود  

فتن من پشت کنار مادرم نشسته بودم و باربد مدام ازآینه نگاهش ر

نشسته بودم دلخور شده بود نبنظرم ازاین که کنارش به من بود

ی این که صحیح و سالم میبینیش چه حسمادرم کنارگوشم گفت: از

وختم و گفتم:قابل وصف نیست ولی خیلی دداری به باربد چشم 

 –خوشحالم که صحیح و سالم میبینمش 

جذابیه اینطور نیست؟ به مادرم نگاه کردم خندید و گفت:چیه  مرد

من که حالتهای مادرم و خوب حسودیت شد ازدامادم تعریف کردم 

میشناختم فهمیدم داره با کنایه حرف میزنه تا چیزی و به من 

رفش و منظورش و درک نکردم تنها ح "بفهمونه ولی من اصال

انگار  دوخته بودرم چشم دادقیق به من و متصدیق کردم باربد 

ختر چی کنار گوش هم زمزمه میکنند درو دمیخواست بفهمه ما

همون جا جالب  داشتم من و به خونه پدرش ببره ولی برانتظار ند

وروبر نگاه کردم و دمتعجب به  دبود تمام وسائل عوض شده بو

گفتم:توظرف دوروز این کارها رو کردی بازوم و گرفت و گفت:آره  

خیلی قشنگ شده ازت ممنونم لبخندی زد و گفت:بیا -ومدخوشت ا

استراحت کنی خودش من و به اتاق برد فکر میکردم میریم به  دبای
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به آخرین اتاق برد اون جا خیلی بزرگتر اتاق خواب خودش ولی  

ولی   دده بوبود به طرز خیلی زیبایی چیدمان شازاتاق خودش 

روتختی و پرده مشکی رنگ بود همین زیاد با روحیه من سازگاری 

 –اشت ولی حرفی نزدم دن

اری دسلیقه خیلی خوبی فتم:خوشت نیومد بهش چشم دوختم و گ

 –فکرشم نمیکردم اینطوری شده باشه 

 –چرا به من نمیخوره ازاین کارا بلد باشم 

اغراق میگم توبی آخه مردا زیاد تواین چیزا سررشته ندارن ولی کار

حرف نداره ابرویی باال انداخت و گفت:ولی تو ازرنگ مشکی خوشت 

ورتادور اتاق ونگاه دنمیاد چرا اعتراضی نکردی ازش فاصله گرفتم 

دیگه ای انداختم و گفتم: ازرنگ مشکی برای لباس خوشم نمیاد 

 –ولی اتاق و خیلی قشنگ کرده 

-تاریکی میترسیولی تواز-چرا ولی آرامش بخشه-تاریک نشده

وقتی تو باشی ازهیچی نمیترسم لبخندی زد و گفت: لباست و 

عوض کن و کمی استراحت کن دکترت گفته حداقل تا یک هفته 

 – باید استراحت مطلق داشته باشی
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هیچی -برگشت نگاهم کرد گفت: نه چطور؟ جایی میخوای بری 

ی و شانه هام و تو دست گرفت  و گفت:برای چلهمینطوری  اومد ج

دم و اش چسبان شانهسرم و به  کاری داری که من نباید باشم 

گفتم: ترسیدم بخوای دوباره تنهام بزاری قول بده هیچ جا نمیری 

هیچ وقت نمیخوام تنها بمونم  سرم و نوازشی کرد و گفت:جایی 

نمیرم همین جام زشته پدرو مادرت تنها نشستن میرم پیش اونا 

با رفتن باربد منم لباسم و عوض کردم و رو تخت  برمیگردم دزو

ولی ناچار  دازرنگ اتاق خوشم نیوم"راز کشیدم با این که اصالد

خداکنه فقط تواین  شدم برای این که ناراحت نشه بهش دروغ بگم

این کارو  ددمورد باشه ولی اینطور که االن دستگیرم شد اون ازقص

ام گرم شده بود که تازه چشمکرده تا من باهاش مخالفت کنم 

نارم دراز باربد ک گرمای محسوسی  باعث شدچشمام و باز کنم

 –کشیده بود 

 –خیلی وقته اومدی ارت کردم لبخندی زدم و گفتم:دبی

 –جانم -ریحانه!....نه 
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ونم مادرت دنمی-چرا؟-پدرو مادرت و هرکار کردم نموندن رفتن 

اونا زندگی  وست داری بادگفت شب مهمان دارن و نمیتونن بمونند 

میخوای من و بفرستی پیش پدرو کنی مضطرب گفتم:منظورت اینه 

مادرم اونم بدون خودت متعجب گفت:من کی همچین چیزی 

ونا بیان پیش ما امیگم دلت نمیخواد -دپس منظورت چی بو-گفتم

م پدرو مادرم این کارو نمیکنن ولی برای دگی کنند مطمئن بودزن

فقط تو کنارم باشی همین  دمیخوا دلماین که ناراحت نشه گفتم:
– 

منظورم این -اشته باشیدیگه با اونا رفت و آمد دیعنی نمیخوای 

کنه اونم اونا که  دوستیرش قطع دمگه میشه آدم با پدرو ما دنبو

توازاین که من با پدرو -ولی منم فقط تورودارم-فقط من و دارن

ونم دم بفقط میخوا -داشته باشم ناراضی هستی دمادرم رفت و آم

اگه یه روزی قرارباشه یکیمون و انتخاب کنی توکدوم و انتخاب 

 –من هشت سال پیش انتخابم و کردم -میکنی

نیستم -دستی رو صورتم کشید و گفت:االن چی پشیمون نیستی

به مخالف نیستم -هیچ وقتم نمیشم حاال نمیخوای جوابم و بدی

درتم که برام اونا  وابسته شدم پدرت فوق العاده فهمیده است ما
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حکم مادرو داره راستی چی تو گوشم هم میگفتید خندیدم و گفتم:  

گاهش پرازتردید ازمن؟ ن-اینقدر ازت تعریف میکرد چی کار کردی

اره دآره ازتو میگفت دامادی نسیبم شده روزمین تکه لنگه ن-دبو

متاش ندیدم خندید و تازه جذابم هست و تواطرافیان کسی و ه

رت بود دم حلقه کرد و گفت: این که نظرمانه ادستش و دورشا

 توتکی صدردرصد باهاش موافقم -خودت چی توچه نظری داره

باربد اگه یه چیزی ازت بپرسم ناراحت نمیشی نیم خیز شد و گفت: 

اخمی  داشتی االن به جای من ....پرستو کنارت بودوست د-نه بپرس

 –کرد و گفت:دیگه نمیخوام راجع به اون چیزی بشنوم 

باخشم براندازم کرد و -دنه نبو-دنبو دواضح بو-جوابم و نمیدی

ارم دن-اری یانهدوسش داین که هنوزم -گفت:چی میخوای بشنوی

راجع به خودم چی -یگه هیچ وقت درمورد اون چیزی ازمن نپرسد

روزی  م کرد و گفت: تورودوست دارمحصاراونم نمیتونم بپرسم  

ن جواب و بهت میدم درمیان هزار بارم ازم این و بپرسی بازم همی

دستانش کم کم آروم گرفتم و به خواب رفتم وقتی بیدار شدم هوا 

خودشم بهم چشم  دهنوزم سرم رو دست باربد بو دروشن شده بو
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صبح توهم بخیر هیچ وقت -صبح بخیر خوب خوابیدی دوخته بود 

 –نخوابیدم -یدم کی بیدار شدبه این خوبی نخوابیده بو

 –ی آره داذیت ش ددستت بونکنه سرمن رو 

تواین همه سال فقط این چندساعت بود که حس کردم  "نه اصال

-شو یه چیزی بخور دوباره بخواب دبلن  فقط به من تعلق داری

نه نمیشه اول یه چیزی بخور بعد -میخوام قبلش برم حمام میشه

تا صورتت و بشوری  خیلی ضعیف شدی باید بیشتر به خودت برسی

 –میارم صبحانه ات و 

 –آره ایرادی داره -این جا؟

مهم نیست میگم تمیز میکنند با -وست ندارم این جا چیزی بریزهد

دم االن فکر میکنه وای نباید حرف میز-تاق بیرون رفتدلخوری ازا

با سینی وارد  دچیزی نگذشته بو میخواستم باهاش مخالفت کنم

 دسینی بعنگاهی به داخل سینی انداختم و خندیدم اول به اتاق شد

دی گونه اش و بوسیدم و فت: به چی میخنبه من نگاه کرد و گ

و  قاشق و پرکرد بطرفم گرفت-تم: به زحمت افتادی ممنونگف

 گفت: اون موقع که برای من این کارو میکردی خیلی واست زحمت
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اون موقع تنها چیزی که برام لذت داشت با همون لبخند گفتم:  

وقتی با اشتها غذات و  ادمداشت موقعی بود که بهت غذامید

 –ی کیف میکردم دمیخور

کن با صدای بلند هنت و باز دمنم مثل تو زحمتی برام نیست 

و خوردم با لبخند نگاهم  دکه بطرفم گرفته بو خندیدم و قاشقی 

لقمه ای براش گرفتم و اول تو بخور-تم بخوریدنمیخوای خو-کرد

هان دگرفت و به  دیگه لب نمیزنم لقمه رو ازمگفتم: اگه نخوری 

ولی من اشتهایی نداشتم تنها برای این که ناراحت نشه چندتا برد 

قاشق ازحریره ای که آورده بود خوردم وقتی میخواست بلند شه 

م افتاد اخم شدیدی کرد و دچشمش به پرده ای که کنار زده بو

حالت چشماش من و ترسوند  گفت:برای چی پرده رو کنار زدی

ولی سعی کرم خودم و نبازم بخاطر همین با همون لبخند گفتم: 

اشتم تو حیاط و نگاه میکردم اون موقع یکی دوبار برده بودمت تو د

تمایلی به بودن اون جا نداشتی  "حیاط تواون آالچیق ولی تو اصال

اچار من ازاین خونه بیزاربودم اون موقع هم ن-راستی چرا باربد؟ 

پس چرا االن اومدی این -بودم میموندم این جا مثل زندان میمونه

من و به شک انداخت  گاهم کرد نمیدونم چرا ولی نگاهش فقط ن جا
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چند دقیقه بعد اومد برای فرارازنگاهش بلند شدم پشت پنجره رفتم  

وست ندارم پرده رو کنار بزنی دکنارم پرده رو کشید و گفت:

ابمون دیده بشه نمیخوام جز من و تو کس اتاق خو لنمیخوام داخ

بدم میاد جز من و تو چشم  "دیگه ای پاش و تواین اتاق بزاره کال

کسی به این تخت بیافته متوجه شدی به او که حرفش و با فریاد 

 –امیکرد چشم دوختم دا

 وست داری داره هرجور تو دن ندباشه باربد جان این که عصبانی ش

اق بیرون رفت گرفت سینی و برداشت و ازاته با عصبانیت ازم فاصل

باورم نمیشد  "نمیفهمیدم چرا اینطوری برخورد میکنه اصال

با هیچی کار  دربم میگفت بادمی باشه ازپرستو شنیده بودهمچین آ

اری فکر د......به کی زی نظر نمیداد ولی حاالنداشت اصالبرای چی

چشم  ده بومیکنی سرم و بلند کردم و به باربد که کنارم نشست

به -ری غرق شدیرسیدم داری به کی فکر میکنی اینطوپ-وختمد

چیه به همین زوی دلت -من؟ سری به عالمت مثبت تکان دادم-تو

و زدم اخم کردم و گفتم: این چه حرفیه باربد میزنی برای چی باید 

دلم و بزنی من عاشق توام یعنی تاحاال این و باور نکردی فقط نگاهم 
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به حرفم باش فقط -نم اینقدر حساس نباشیبگو چکار ک-کرد 

 –همین لبخندی زدم و گفتم: اگه این تورو راضی میکنه باشه 

دراز بکش ریحانه  توفقط باید استراحت کنی درضمن مادرتم زنگ 

 –ت و پرسید چون تواین اتاق تلفن نیست گفتم خوابیدی لزد حا

گفتم  ام نکردی دوباره با خشم نگاهم کرد و گفت:بهشدخب چرا ص

حرف بزنی چیه نکنه منتظر داشت توبخوای حالت خوبه دلیلی ن

نه عزیزم  باید منتظر چه خبری باشم وقتی -خبری هستی

اشته ددازهیچ چیز و هیچ کس خبری  دتوکنارمی دلم نمیخوا

ش تا برم داروهات م همین و میخوام حاال هم دراز بکخوبه من-باشم

 دجام نامعلومی که با باربو بیارم رو تخت دراز کشیدم و به سران

سعی کردم متوجه اضطرابم  دبا اومدن باربخواهم داشت فکر کردم 

نفهمیدم چی شد نشه بعدازخوردن دارو خودشم کنارم دراز کشید 

دازخوردن صبحانه ار میشدم بعدکه خوابم برد کارم شده بود صبح بی

 ت شام زناهار میخوابیدم تا وقم تا ناهار بازم بعداو دارو میخوابید

ت داشت تمام این مدمم تعجب دانگار بیهوش میشدم حالم برای خو

م میدیدم همچنان دکنارم بود چون وقتی چشم بازمیکر دهم بارب

ه و نگاهم میکنه این حال درست تا دوازده روز دکنارم دراز کشی
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اد بخاطر این که بهبود پیدا دشبش بهم خبر  داشت تا باربدادامه  

نی و داده تا همه اقوامی که این مدت کردم ترتیب یه مهما

ورهم جمع بشن دمیخواستن برای عیادت ازمن بیان و نتونستن 

ولی حرفی نزدم اون روز برعکس همیشه  دکارش یکم برام عجیب بو

اروها رو وقتی می آورد د  دنوع دارویی که خوردم متفاوت بو

توپیمانه ریخته بود و به دستم میداد امروز هم مثل همیشه 

گفت: کمی کار دارم میرم و برمیگردم تا دازخوردن صبحانه عب

نمیشی فکر این که ممکنه گوشه کنار مخفی  دنیومدم ازرو تخت بلن

حتی ازرو تخت تکان  دشده باشه ببینه من چکار میکنم باعث ش

یه لحظه با تکانهای دستی چشمانم را  دهم نخورم کم کم خوابم بر

 – دباز کردم باربد مضطرب بهم خیره شده بو

خوبی ریحانه دستم و روسرم گذاشتم و گفتم: سرم خیلی سنگینه 
– 

 –دردهم میکنه 

 – دآره خیلی زیا
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بلند شو یه دوش بگیری سرحال میشی خودش دستم و کشید و  

و حس نمیکردم  اینقدر حالم بد بود که داغی آببطرف حمام برد

م اومدم شیرآب و بست و حوله رو رو دبه خو دیه لحظه با داد بارب

معلومه به چه فکر میکنی که اینطوری ازاطرافت -اختددوشم ان

غافل شدی حس نمیکنی زیر آب جوش ایستادی صورتش و ازنظر 

چرا حرف  دوباره داد زد با توام گذراندم و رو چشماش ثابت مانم

ستانم را محکم گرفته بود و فشار دشانه اش که نمیزنی سرم و به 

هیچی حس  دمیداد تکیه دادم و آروم گفتم: حالم خوب نیست بارب

راز بکش دو گفت: بیا یکم م حلقه کردبدنور دستش و دنمیکنم  

م که ازحال داشته بوددکتر خبر کنم هنوز اولین قدم و برناالن 

کنارم بود و به  دبارببا سوزش دستم چشمانم را باز کردم بازم  رفتم

 –دستم سرمی وصل بود دیگه ازاون حالت خبری نبود 

 –آره -بهتری

فشارت خیلی پائین بود این بخاطر اینه درست چیزی نمیخوری 

 –سرت که دیگه درد نمیکنه 
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فقط خوابم میاد همانطور که دستم و نوازش میکرد گفت:   "نه اصال 

واب رفتم وقتی بیدار بخواب کنارت میمونم  با گرمای دستش به خ

همچنان با حوله  شدم نه سرمی به دستم بود نه باربد کنارم بود

ه نه روم و کشیده نه لباس تنم کتر برام آورده کدبودم چه جوری 

که بهش شک کردم  دده اونم باربد با این حساسیت ها همین بوکر

شد ازترس جیغی  که درباشدت بازدم بلند شده بو تازه ازرو تخت

-دیدن باربدد نفس راحتی کشیدم م و رو تخت نشستم با دکشی

آره باربد چرا اینجوری میای مگه میخوای دزد بگیری -ی؟دسیتر

لبخندی زد و گفت: به همین قصدم اومدم ناراحت بهش چشم 

ترسیدم کسی دزدکی اومده باشه تواین م کرد و گفت: حصاروختم د

رون کشیم و ش بیحصارم و ازداتاق این دیگه چه حرفی بود خو

 –میدم میخوای به من چیزی ببندی درست فهگفتم: با این حرف 

نه ریحانه این چه حرفیه شوخی کردم بگو ببینم دیگه که سردرد 

 –نه -نداری

خوبه بلند شو یه چیزی بخور حاضر شو دیره خواستم ازاتاق برم 

اره دمیخوام بیام بیرون ایرادی -بیرون که گفت: کجا میخوای بری

 دم  اخمی کرد وگفت:روت نشدم ازبس تواین اتاق موندخسته ش
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بگی ازتو خسته شدم دلخور رو تخت نشستم و گفتم: من هیچ وقت  

انی ها زندگی میکنم دازتو خسته نمیشم چندروزه دارم مثل زن

 – م ازبس رو این تخت نشستمدخسته ش

ن من به تنهایی برات کفایت نمیکنه صورتش و ازنظر گذراندم دبو

 –م و گفتم:چرا کفایت میکنه دز لبخندی

 مدراز کشیدرو بست کالفه رو تخت دپس بمون تا برگردم رفت و 

نمی فهمیدم چرا این کارو میکنه یه جوری برخورد میکنه  "اصال

 انگار خطایی ازم سرزده به او که با سینی وارد اتاق شد چشم دوختم
– 

پ بی دیگه حالم ازهرچی سوپ بود بهم میخورد اونم همچین سو

دی خوب بخور دیگه نگاهش کردم و زبه چی زل -مزه و کم نمکی

به ناچار  من میخورم داول تو بخور بع-گفتم: تونمیخوای غذا بخوری

دقاشقی خوردم وقتی قاشق و تو سینی گذاشتم با اخم گفت:پس چن

اشتها ندارم که نشد حرف باید -اشتها ندارم ممنون-چرا نمیخوری

زم داشت داد میزد لحظه ای نگاهش همش و بخوری زود باش با

پس چرا مدام -نه چطور؟-کردم و گفتم: باربد توازمن ناراحتی

ا بهم کردم دلخور شدی خوب چر سرمن داد میزنی اگه کاری
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لخورم وقتی دقاشق و پرکرد و گفت:نه کاری کردی نه من -نمیگی 

به حرف گوش نمیدی عصبیم میکنی یه خودت و تو آینه دیدی 

زود  دنگاهت کنه بای ه تیکه پوست کسی رغبت نمیکنهازت مونده ی

 –خوب شی باید بخوری که خوب شی حاال شروع کن 

قاشق و تو ظرف گذاشت و ازاتاق بیرون رفت  ه خودم میخورمدب

یعنی من اینقدر زشت شدم که گفت کسی رغبت نمیکنه نگاهت 

نه م ولی ده بودم انداختم درسته الغر شدنگاهی تو آینه به خوکنه 

اونقدر که باربد میگفت خودم و با اولی که باربد و دیدم مقایسه 

اخت ولی من حتی یک دکردم حتی قیاسشم آدم و به خنده مین

بار هم حرفی نزدم چطور تونست این حرف و بهم بزنه شاید دیده 

نمیخورم خواسته اینطوری تحریکم کنه با اکراه مابقی سوپ و 

که غضب  دیدن باربداز کردم ازخوردم سینی و برداشتم درو که ب

 –اشتم درایستاده بود قدمی به عقب بردناک پشت 

داری چکار میکنی به سینی اشاره کردم و گفتم:داشتم این و می 

آورم سینی و با ضرب ازدستم کشید و گفت:توفقط باید استراحت 

کنی وقت برای این جور کارا زیاده فقط استراحت فهمیدی؟ سرم 

اخت و گفت: نشنیدم دادم ابرویی باال اندتکان  و به عالمت مثبت
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همانطور که بطرف تخت میرفتم گفت: باشه باربد جان  چیزی بگی 

هرجور تو بخوای دراتاق باضرب بست روتخت نشستم و به درچشم 

اشتم که نمیتونستم ازش به دل بگیرم ددوختم اینقدر دوسش 

چشمانم را باز ن دراتاق منم باباز شدنگاهم به دربود که خوابم برد

 –آباژور و زد و گفت:نمیخوای بلند شی  کردم

 –ساعت چنده 

 –آره -هفت گذشته حالت که خوبه

دستش و که بطرفم دراز شو لباس بپوش خانواده ات اومدن بلند 

و گفت:این و  ددرآور دکرده بود گرفتم و بلند شدم لباسی ازتو کم

زشته ه دبپوش دستی هم به صورتت بکش خیلی رنگت پری

اره میرم بیرون داشت زنش و نگه داینطوری ببیننت میگن عرضه ن

ین که صداش برای ا م حاضرشودزود میام تنها بلند نشی بیای زو

نوع  توآینه نگاهی به لباس تنم انداختم دمآماده ش "درنیاد فورا

لش خوشم نیومد ازمد "خص بود گرون قیمته ولی اصالپارچه مش

م مثل عروسکایی که یه لباس تنگ و تنش کردن و میخوان ده بودش

وختم دبه نمایش بزارنش  عصبی لبه تخت نشستم و به درچشم 
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با النی شد د بیاد دنبالم انتظارم کمی طوببینم باالخره کی میخوا 

نش به اتاق عطرهمیشگی تواتاق پیچید و من برای لحظه دواردش

قیق سرتاپام دوش کردم او ای تمام اتفاقات و دلخوری امروز و فرام

و ازنظر گذراند و گفت: بریم همه اومدن ازاین که هیچی راجع به 

این  دلباس نگفت تعجب کردم بازوم و گرفت و ازاتاق بیرون بر

شدنم ازبیمارستان ازاتاق پام و  د که بعدازترخیصاولین باری بو

همین چشمم و  دروشن بو دبیرون میگذاشتم  هرچی لوستر بو

ه بودن نگاه دورهم جمع شدیکرد لحظه ای به اونایی که اذیت م

جشن بپا کردی وختم چه خبره باربد دکردم و بعد به باربد چشم 

لبخندی زد و گفت: چی باالتر از این که تو سالمتیت و به دست 

آوردی بایدم جشن میگرفتم بیا  عزیزم بیا که همه منتظرن عروس 

خشم آشکارای دات و ادا میکرفداکار من و ببینن موقعی که این کلم

دروحله اول با پدرو مادرم برخورد کردم پدرم  تو صداش بود

م کشید و پیشانیم و بوسید  ولی مادرم گونه ام و بوسید و حصاردر

گفت: خوشحالم بهتری معلومه شوهرت حسابی بهت میرسه 

مم شرمنده ام که اینقدر لبخندی زدم و گفتم: بله خیلی زیاد خود

 –دادمبهش زحمت 
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با اجازتون  مادر ما بریم  یگه این حرف و نزن من کاری نکردم د 

برید پسرم  ناراحتی و تونگاه مادرو پدرم دیدم -دوستان منتظرند

او مرا بطرف جمعی برد م سکوت کنم دولی منم مثل اونا ترجیح دا

وستان پدرش و دوقت ندیده بودمشون و او همه را از که هیچ

ونم این دوستان صمیمی یدفعه دنمیآشنایان قدیمی معرفی کرد 

 اشت کجا بودنددازکجا پیدا شدند اونموقع که باربد بهشون احتیاج 

خاله هاشم اومده بودند باورم نمیشد باربد اونا رو هم صدا کرده 

باشه اونم خاله هایی که به برادرزاده خودشونم رحم نکردند خاله 

فکرش و میکردم زن باربد تو باشی  و گفت: و فشرد  اش دستم

منظورتون -حرفت و به همه ثابت کنی خوشم اومد خوب تونستی

چیه چه حرفی او به باربد نگاه کرد و گفت:اون موقع همه میگفتند 

کن اون خوب بشو نیست ولی این گفت به همه ثابت  لباربد و و

ابگم دن ثابت شد خمیکنم اون ازروز اولشم بهتر میشه حاال بهمو

تومردنی هستی و لعنت کنه  داون محمودی که به همه القا کرده بو

وگرنه خاله جان ما که دشمنی با هم نداشتیم  قدمت رو چشممون 

 – نگهت میداشتیم دبو
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به ریحانه هم همینا رو گفته بود ولی اون من و دورننداخت رو  

سرپا شدم مش نه با قلبش ازم مراقبت کرد مراقبت کرد تا شچ

ات کردم دص دبخاطر من و حماقت پسرتو دوسال تمام توکما بو

بیای تا به گوش پسرت برسونی برای بار دوم نتونستی چیزی که 

پسرتو عالقه زیادی به زن بقیه  حق من و مال من بود ازم بگیری

 نشون میده خوب بود چندسال پیش یکی براش دست و پا میکردی

وش دادم حرفش و قطع کرد و به من چشم تا........با فشاری که باز

نگاه ازم گرفت  وخت رگ پیشونیش ازعصبانیت برجسته شده بودد

ه بود دو گفت: بریم ریحانه ازکنار خاله ش که سربه زیر ایستا

به باربد خیره  "گذشتیم ازدیدن ساغر و سیاوش تعجب کردم فورا

ختره دشدم صورتم و براندازی کرد و گفت: من صداشون کردم این 

خیلی دلش میخواست تورو ببینه همینطور به سیاوش خیره شد 

ختر دچیه -م شروع به گریه کردحصارساغر خودش و انداخت تو 

 –جان تو که بازداری آبغوره میگیری 

خداروشکر ریحان نمیدونی وقتی تورو رو تخت میدیدم چقدر بهم 

 –میریختم 

 –ره میگیری حاال که من رو تخت نیستم این بار برای چی آبغو
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خندید صورتم و  ده پاچه بلنلبرای من یا ک-دم تنگ شده بودل 

ونستم تودلت برای دبوسید و گفت: هردوش خندیدم و گفتم: می

من تنگ نمیشه بگو ویارت گل کرده  نیشگونی ازبازوم گرفت و 

نگاهش و دنبال کردم و رو  دگفت: بدتر از من یکی دیگه است ر

 –صورت سیاوش ثابت مانم جواب سالمش و با سردادم 

 –بهتری 

 –آره ممنون توچطوری 

وختم اول نشناختمش دچشم  دبه دختری که کنارش بو عالی  

 –که خندید تازه فهمیدم کیه  دبع

 – خودتی سارا

ش کردم و گفتم: حصارم فکر کردی زیباس دمپس چی که خو

 –ردی اول نشناختمت چقدر تغییر ک

گه محصوالتش و رو من امتهان میکنه خندیدم و سیاوشه دیکار 

ه بلند خندید و دگفتم: دستش درد نکنه محصوالتش کارساز بو

 –گفت: من موش آزمایشگاهی بودم تو چی  چقدر  تغییر کردی 
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 –من که همونم  

یه جورایی چشمات  نه بابا محشر شدی این مدلیت خیلی جداب تره

خان تو یه  دگار درشت تر بنظر میاد راستش و بگو نگو  این باربان

و گفت:  دچیزی بهت تزریق کرده اینطوری شدی ساغر خندی

 دا جون بسوزه پدرعاشقی که چه نمیکنه به باربجادوی عشقه سار

یگه خبری از عصبانیت د وختمداشت چشم دکه لبخندی رو لب 

 پیش الت خوبه حاهوم باز رف-چند دقیقه پیش درش خبری نبود

 –و گفتم:هنوز کارخونه میری  همید به ساغر نگاه کردم

-اشتیدوست دچرا توکه کارت و -ل و دماغ قبل و ندارمآره ولی د

اون مال وقتی بود توبودی نه االن راستی تونمیخوای برگردی 

به -نمیتونم  همین االنم به زور سرپا ایستادم "فعال-سرکارت

 –شرکتت سر زدی 

اشتم خندید و گفت: دم افتاد یه شرکتی هم دکه تو گفتی یا نه االن

م میرفت راستش و بگو چه حسی داری هیچ دمنم بودم یا بله دیگه

وختم و دفکر میکردی یه روز این شکلی ببینیش به باربد چشم 

 دم ولی نه دیگه تا این حد خداروشکر باربگفتم: فکرش و که میکرد
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بهتره بشینید صحبت کنید اخت و گفت: دم انبدنور ددستش و  

رنگت خیلی پریده فکر میکنی بتونی امشب و تحمل کنی سری به 

همان نزدیک نشستیم ولی مت مثبت تکان دادم با بچه ها الع

سیاوش با عذرخواهی ازمون فاصه گرفت و بطرف پدرو مادرم رفت 
– 

 –نگاه کردم  ریحانه به سارا

مگه نمیره؟ خندید -   ارخونه نمیرهتونمیدونی سیاوش چرا دیگه ک

ارم ازکی سئوال میکنم ساغر گفت: این بنده دو گفت: من و باش 

خدا همش دوازده سیزده روزه بهوش اومده جایی هم که نرفته 

اشته باشه ولی  منم شک کردم سیاوش دازسیاوش خبر دازکجا بای

یشه پا مد وقتی یه پاش مطب بود یه پاش کارخونه ولی االن چن

بنده خدا بابا حالشم زیاد خوب نیست همه کارا هم اون جا نزاشته 

تون دوضع کارخونه شما چطوره خو دریخته روسرش راستی آقا بارب

دوساله خودم کارو دست گرفتم بله نزدیک -دست گرفتید دیگه؟

 –خداروشکر کارا خوب پیش میره البته به لطف ریحانه 

تنها وندگی کرد نه دشما  لریحانه خیلی برای پس گرفتن اموا

اموالتون بلکه برای سالمتیتون هروقت اون و میدیدم ازهمه چیز نا 
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م همش میترسیدم شما خوب نشی و ریحانه یه بالیی ددامید میش 

 –م هردوتون و سرپا میبینم لسر خودش بیاره خوشحا

 –وختیم دا چشم هرسه به سارآقا باربد  

میخواد م لمیدونید خیلی د میشه بگید حستون به ریحانه چیه-بله

بدونم حس واقعیتون به ریحانه چیه اون همه جوره مراقبتون بود 

خوب شدید همه  "که کامال ازهمه اینا مهمتر عاشقتون بود حاال

شما هم عاشقش وباره به دست آوردید میخوام ببینم دچیتونم 

هستید یا نه فقط بخاطر کاری که براتون کرده با خودتون آوردیدش 

م میخواد اینا رو لرو میپرسم خیلی وقته د البته ببخشید که اینا

وخت و گفت:برای کاری که دازتون بپرسم باربد نگاهش و به زمین 

راون زمینه کاری برای دبرام کرده هیچی نمیتونم بگم چون 

وباره بخشید و این دریحانه به یه مرده زندگی  دجبرانش ازم برنمیا

گذاشت که  عاده باارزشه و نمیشه براش قیمتیلزندگی فوق ا

درازاش بتونم جبران کنم ولی حسم به اون فکر نمیکنم ازحسی 

که اینم به مرور بهش ثابت  اره کمتر باشه دکه اون نسبت به من 

 –میشه
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سالم عرض میکنم ریحانه خانم یکم تحویل بگیرید به پشت سرم  

 –شدم  دنگاه کردم  با لبخند ازجا بلن

 –سالم حالت چطوره 

 –ائی ما که خوبیم توچی انگار بدک نیستی دختر دسالم 

شما چطوره  لم  کامران با باربدم دست داد و گفت:حابمنم خو

 –خان  دبارب

 –ممنونم حال دخترت چطوره 

صبح ظهر شب  ر عاشقت شدهدختر اینقد عالی بابا چکار کردی این

 –سراغت و میگیره 

 –دختر نازنینه آوردیش 

آوردن ورواطراف و نگاه کرد و گفت: دکمی .....بله که آوردم البته 

مشغول  "که آورده بودمش ولی االن نمیدونم کجاس حتما

 –خرابکاریه 

 –کاریش نداشته باش بزار راحت باشه 

 –سالم به همگی 
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 –به بفرمائید اینم هستی خانم  

دستت درد نکنه نمیگه شایسته میگه هستی صورتش و بوسیدم  و 

 –م دحالش و جویا ش

ارتو دمرسی عزیزم خوشحالم که حالت خوب شده یه جماعتی غصه 

 –اری دحاال حالت چطوره مشکلی که نبودن  

نبود معلوم  داگه پرستاری بارباروشکر حالم خیلی خوبه البته دنه خ

ختر دکه چند مرتبه صورت هستی  دبودم به باربن چطور النبود ا

حانه جان هوو ا خندید و گفت: ریچشم دوختم سار دن بوسیکامرا

ختر خیلی دباربد لبخندی زد و گفت: دارشدنت و تبریک میگم 

من االن برمیگردم وقتی باربد با هستی شیرینیه خداحفظش کنه 

وخت و گفت: زمانی که دازمون فاصله گرفت کامران بهم چشم 

بستری بودی ازم خواست سیستم های شرکتت و باز کنم  منم این 

 –رست هست یا نه دونستم کارم دکارو کردم ولی نمی

 –خوب کردی ازت ممنونم 

کاری نکردم خوب بگو ببینم االن حات چطوره مشکلی که نداری 

 –چیزی که فراموشت نشده 
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نشه اون موقع  دوباره حالت بدمراقب باش -  نه  همه چیز یادمه  

تم به زور به یاد می آوردی درگیر شوهرت بودی که خوداینقدر 

من میرم پیش بقیه شماهم خوب باه قبل و نکن حاال دیگه اشت

 –رست تموم شد دوختم و گفتم: دا چشم ساربه  راحت باشید

آره بابا خیلی وقته یه داروخانه مجهزم راه انداختم البته به کمک 

 –سیاوش 

خندید -بمونید دمراسم بگیرید تاکی میخواید نامز شماها نمیخواید

و گفت: هردودرگیر کار بودیم ولی کارامون و کردیم آخر همین ماه 

 –عروسیمونه 

 –تبریک میگم  

 –ممنون فردا پس فردا کارت بهتون میدیم عروسی که میاید 

خوب ببخشید من یه لحظه برم پیش انشاء اهلل البته اگه زنده باشم 

ی زد و گفت: خوبی رم با دیدنم لبخنددمامادرپدرم تنها نشستند  

 – دو خوبیدعزیزم کنارش نشستم و گفتم: من آره شماها چی هر
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میبینی که مادر هردو سورومورگنده خندیدم و گفتم:خوب  

خداروشکر مبخوام ازتون گله بکنم چرا تنهام گذاشتید و یسر بهم 

نزدید مادرم دستم و نوازشی کرد و گفت: تواین که دل هروی ما 

چرا نکنه حرفی -ولی بخاطر شوهرت نیومدیمپیش تو بود شک نکن 

ت تنها داره گفتیم یه مدنه مادر ولی دیدیم روحیه خاصی -زده

باشید باالخره هرچی باشه بعدازهشت سال شمادوتا صحیح و 

ا گله گزاری ازش بکنی کم دسالمت کنارهم قرار گرفتید توهم مبا

آور و پشت سر گذاشته دوسال سخت و عذاب کم آروم میگیره 

یکم مراعات کن باالخره ازاونی که توبراش کشیدی ترخیلی سخت 

 دختر کامران حسابی گرم گرفته به باربددرست میشه میبینم با 

ون لحظه دوختم همازما ایستاده بود چشم  که با فاصله زیادی

 –برگشت و نگاهم کرد

به مادرم  اره اونم ازنوع دخترداینطور که  معلومه بچه خیلی دوست 

خیلی خوب فقط -چه جوریه مامان وختم و گفتم: اخالقشدچشم 

حساسه خیلی زیاد نگران نباش ی مغروره درست مثل خودت خیل

مادر یکم بگذره خوب میشه االن میترسه کسی توروازچنگش 

چرا -وختمدرست میشه به پدرم چشم داونم طبیعیه -دربیاره
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گه خترجان مداینقدر شکسته شدی بابا جون لبخندی زد و گفت:  

م جگر گوشش بیهوش روتخت افتاده باشه و بهش خوش دمیشه آ

 –بگذره 

امیدورام ونم چی بگم معلومه حسابی اذیت شدید ده ام نمیدشرمن

مراقب خودت که باشی جبران میشه وقتی  -بتونم جبران کنم

توسرحال و خوشبخت باشی  ماهم حالمون خوب میشه این 

م باربد : فقط خوابیدچندروز چکارا کردی  لبخندی زدم و گفتم

وازده روز این اولین باره پام و ازاتاق دتواین نمیزاره هیچ کاری بکنم 

نم دبا خوانده ش بیرون گذاشتم نگاهی بین پدرو مادرم ردوبدل شد

ازجا بلند شدم و به جمع عمه هام پیوستم کمی با اونا صحبت 

سرتاپام و ازنظر گذروند و گفت:  کردم تابا سیاوش روبه رو شدم 

یگه جفتت کنارته چرا اینقدر دمقی دبنظر سرحال نمیای حاال که 

 –لبخندی زدم و گفتم: فقط خوابم میاد گرفته نیستم 

 –ی نمگه استراحت نمیک



 
 

775 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

چرا اونم بیست و چهارساعته باربد نمیزاره تکون بخورم پوزخندی  

تکون خوردن  دبگذره بع زد و گفت: االن دوران پادشاهیته بزار یکم

 – و میفهمی چیه داروهات و به موقع میخوری

وتا قرص استفاده دتو فقط  -خودش سرساعت همه رو بهم میده 

-چیزی بهت بده دمیکنی همین همش دیگه چیه نکنه سرخو

 –د چیزی بهم بده همون بود بعدشم برای چی باید سرخومنظورم 

-نخوری خندیدم و گفتم:برای این که زمین گیرت کنه ازجا تکون 

توهمیشه بدبین بودی یادم نرفته سرباربد چیا میگفتی میبینی که 

بله ولی به قیمت تباه شدن هشت سال -اروشکر االن سرپاسدخ

ت بیا بهتره ازشنبه کارت و هم شروع ددیگه به خو زندگی خودت

نگران پدرومادرتم گذاشت برگردی کارخونه کارتم پابرجاس کنی 

گاهی واسم بهشون هست به کارای فروشگاهتم م حنباش خود

ارو ه شوهرت طی این دوسال خودش همه کرسیدگی میکنم البت

انجام میداد لوازمم همه ازکارخونه خودش اون جا پرکرده کارت 

 –ت باشه دور شده ولی هیچ کس نمیتونه مثل خخیلی بهت
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سیاوش شنیدم دیگه کارخونه نمیری چرا؟ لبخندی زد و گفت:توکه  

دیگه پام و نیستی منم حال اون جا رو ندارم ازبعدازرفتن به تبریز 

 –کارخونه نزاشتم 

.....چت شد به جاش رفتم  من بهود نبآره حال پدرم خوب -تبریز؟ 

چی فکر میکنی بهش چشم دوختم و گفتم:کارت مربوط به کسی 

آره -دستگاه و میخواست تحویل بدهتشام بود همون که به اسم اح

ریحانه این موضوع و حتی -پائینسرم و انداختم توازکجا میدونی 

 –ا و ساغر هم نمیدونن توازکجا میدونی سار

 –بزن  فرمیکنم حرچرا باو-بگم باورت نمیشه

اش دباتو زندگی کردم  متعجب نگاهم کرد صمن نزدیک به سه ماه 

ی دگی کردو گفت:هیس یعنی چی که سه ماه با من زنو آورد پائین 

ت خوب لنی به گوش شوهرت برسه خون به پا میکنه انگار حاودمی

اروهات کیه با فاصله گرفتن دنیست برو بگیر بشین ببینم وقت 

 "دوختم  حواسش کامالچشم  دسیاوش همان جا نشستم و به بارب

هردو بطرفم سیاوش لحظه ای با او صحبت کرد بعد  بود اینطرف
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چیزی نیست یکم -ت خوب نیستلاومدن باربد کنارم نشست حا 

 –سرم گیج میره 

االن میگم دکتر رستگار بیاد -ه پائیندباز فشارت اوم "حتما

من حالم خوبه نیازی نیست بی توجه به من ازمون فاصله -ببینش

 –ت گرف

چی بهت گفت اینطوری بدنت سرد شد بدون این که نگاهش کنم 

من خیلی فت ادی گدگفتم: فقط ازکارهایی که تو این مدت انجام 

 "واقعا تو رو تو دردسر انداختم اونم با اون حجم کار کارخونه

 – شرمنده ام

این پسره فقط راجع به کارهای من حرف زد بهش خیره شدم و 

 –حرف دیگه ای هم میزد  دگفتم: مگه بای

 اومدن دکتر رستگار دیگه ادامه نداد سم  بانمیدونم دارم ازتو میپر

اون شب باربد دیگه سمت من نیومد و همش خودش و با صحبت 

وستان پدرش سرگرم میکرد منم کنار پدرو مادرم نشسته بودم دبا 

گاهی هم با افراد فامیل صحبت میکردم  ساعتی بعدازصرف شام 

با وجود اسرار زیاد باربد  درمم صد رفتن کردند حتی پدرو ماهمه ق
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نماندن وقتی خونه خلوت شد به باربد که بطرف اتاق  میرفت چشم  

م لبه چند دقیقه بعدازاو هم من وارد اتاق شدم و درو بستوختم د

کنارش   ددستانش گرفته بو تخت نشسته بود و سرش و بین

گاهم کرد و گفت: توبهتری نشستم و گفتم: خوبی باربد با خشم ن

دنش جا خوردم خواستم دستش و بگیرم دستش و ازنوع حرف ز

 –عقب کشید 

ازچی؟تازه میپرسی ازچی ناراحتم خوش -چی شده ازچی ناراحیتی

ن که یادت رفت شوهری هم داینقدر سرگرمت کرده بو گذشت 

-همش میخندیدیاون مرتیکه چی تو گوشت میخوند  داری

تیکه عوضی سیاوش  پرسیدم چی زد همون مرمنظورت کیه؟ داد 

 دخواهش میکنم بارب-ت میخوند چیه زیر پات نشسته آره  شوتو گ

ت دنه  سیاوش فقط ازتو و کارایی که اون مداین طرز صحبت کر

روشگاه و شرکت و چطوری ادی گفت ازاین که فدبرای من انجام 

حال  بشینه زیر پای من چه نفعی به دگردوندی اون برای چی بای

ونی اون دخودتم میبسه خودت و به اون  راه نزن -اون داره

 –تورودوست داره 
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تمومش کن باربد اون زن داره آخر ماه عروسیشونه میبینی چقدرم  

منم که منم به تو عالقه دارم این و که  مهم با هم خوبن بعدشم

پوزخندی زد و گفت: نمریدم و معنای گه نمیتونی منکر بشی  دی

اشتی ازکنارمن تکون دهمیدیم تواگه به من عالقه عالقه رو ف

 نمیخوردی نه که بری کناراون مرتیکه یا پسرای فامیلت وایسی

ازاتاق رفت بیرون و درو محکم کوبید درمانده لبه تخت نشستم 

ا من اینطوری برخورد کنه من که ب دنمی فهمیدم برای چی بای

که با اون کاری نکرده بودم بعدشم اون خودش گذاشت رفت من 

نشسته بودم دست و صورتم و شستم لباسم و عوض کردم و ازاتاق 

درهمه اتاقا به جز اتاق   دبیرون رفتم توسالن و آشپزخونه نبو

خواستم درو ضربه ای به درزدم ولی جوابی نشنیدم  دخودش باز بو

داش کردم ولی د چند ضربه به درزدم و صباز کنم ولی قفل بو

درمانده  مگه میشه بزاره بره و من و تنها بزارهجوابی نداد  یعنی چی 

به اتاق رفتم و رو تخت دراز کشیدم هرچی بیشتر میگذشت بیشتر 

به سختی ازجا بلند شدم و بیرون  داره بند میادحس میکردم نفسم 

عطرش  رفتم  تپش قلبم  وقتی به دراتاق باربد رسیدم شدت گرفت

تا راه نفسم م دمیق کشیعچند تا نفس  رو آکنده کرده بود تمام فضا
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چیزی طول نکشید  دراتاق رو زمین نشستم باز شد همان جا پشت  

به خواب رفتم یه لحظه با گرمای دستی چشمانم را باز کردم 

خوبی ریحانه اشکام سرازیر شد -مضطرب باالی سرم نشسته بود

اش تکیه دادم و گفتم: هیچ وقت برای تنبیه من  شانهسرم و به 

ازاین راه استفاده نکن انگار هنوز باورت نشده وقتی نباشی نمیتونم 

هنوزم نفس بکشم موهام و نوازشی کرد و کمکم کرد ازجا بلند شم 

نمیدونم چرا اینقدر بی حال  که ازحال رفتم دپام به اتاق نرسیده بو

شدم یا بدنم درد میکرد یا سردرد بودم وقتی هم ازخواب بیدار می

ازوضعیتم حالم  ه بوددداشتم زمان و مکان همه ازدستم خارج ش

بهم میخورد یسره توبیهوش و بی خبری بودم تا اون روز 

اروم و گذاشته بود تو پیش دستی  قبل د,بعدازخوردن ناهار باربد 

ر ستی و روکناداز این که بتونم بخورم زنگ خونه بصدا دراومد پیش 

تختی گذاشت و ازاتاق بیرون رفت یه فکر مثل برق ازسرم گذشت 

کشیدم همیشه ی کردم و رو تخت دراز قرص تو لباسم مخف

یدم و دم روم و کشازخوردن قرص بیهوش میشدبالفاصله بع

همینم  چشمانم را بستم تا وقتی برگشت تصور کنه خوابم برده 

ید اول کمی موهام  کنارم دراز کش دشد چند دقیقه بعد وارد اتاق ش
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اش داق بیرون رفت صای رو گونه ام زد و ازات شکوفهرد و نوازش ک 

میتونی بری فقط ساعت -و ازپشت درشنیدم با کسی صحبت میکرد

هفت این جا باش حق نزدیک شدن به این درو هم نداری فهمیدی 

درضمن به موقع غذای خانم حاضر باشه رسیدم بهش بدم میتونی 

 –آقا کی تشریف میارید  ببخشید-بری دیگه

هیچی میخواستم ببینم اگه تا   اون -مثل همیشه هشت چطور؟

 –موقع خانم بیدار شدن چکار کنم 

بیدار نمیشه خودم تا اون موقع میرسم بیدارم شه ازاتاق بیرون نمیا 

باشه آقا خداحافظ. چیزی ازرفتن اون مستخدمه نگذشته بود که -د

رسید آروم ازتخت پائین رفتم و ازکنار صدای ماشین باربد به گوشم 

اختم با بسته شدن درنفس راحتی کشیدم دپرده نگاهی به بیرون ان

پس هرروز بعدازاین که من میخوابیدم این میزاشته میرفته من و 

ار شم با دم میگفتم ازکنارم تکون نمیخوره تا بیدباش که با خو

ه باشه و احتیاط ازاتاق بیرون رفتم همش میترسیم کسی توخون

نبال تلفن گشتم دهرچی  دمتوجه من بشه ولی هیچ کس نبو

هیچی پیدا نکردم به همه جا سر زدم همه چیز عادی بود تصمیم 

ی ورتادور اتاق و ازنظر گذروندم ولی هیچ چیزدگرفتم به اتاقش برم 
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دم به دیاون جا تغییر نکرده بود چشمم افتاد به کمدی که یک مرت 

ا نکنه اون جا مخفی میکرد  دواست کسی پیباربد  وسائلی که میخ

داختم یه مشت قرص و دارو بود برعکس اون نگاهی به داخلش ان

موقع که سند و مدرک بود هیچی اون جا نبود خواستم درش و 

ببینم چه داروئیه که نیاز به مخفی کردن  ببندم ولی کنجکاو شدم

....نه نه باربد .نمیشدم باورداشته ازدیدن اسم داروها شوکه شدم 

من برای خوب شدن اون خیلی بدبختی کشیدم نمیزارم به این 

ری زیاد بود که دبسته ها بق راحتی همه زحمتهای من و به باد بده

ازهرکدوم  متوجه بشه داگه چندتا ازهرکدوم برمیداشتم محال بو

یکی یه بسته برداشتم و ازاتاق بیرون رفتم بسته  های قرص و 

بلند  راز کشیدم ولی دلم طاقت نیاورددمخفی کردم و رو تخت 

م و اتاقی که توش بودم و گشتم ولی این جا هیچ چیزی نبود دش

آویزون بود که  دتنها چندتا لباس توکم دحتی کشوها هم خالی بو

ری آویزون شه چون تا حاال یک مرتبه اونم مشخص بود همینطو

وشیده بودم هم نه اونا رو تن باربد دیده بودم نه زنونه اش و خودم پ

یگه خونه هم سرک کشیدم همه چیز مرتب بود و دبه جاهای 

نشونی ازچیز مشکوک نبود  ناامید به اتاق برگشتم همین که رو 



 
 

783 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

نگاهی به بیرون  "گوشم رسید فوراتخت نشستم صدای ماشین به  

انداختم وای خودش بود حاال باید چکار میکردم سریع رو تخت 

اشتم که میترسیدم دقدر استرس دراز کشیدم و رومم کشیدم این

دراتاق باز شد و بوی عطرش  دمه چیزی نگذشته بوهمه چیز و بفه

همه جا پیچید اینقدر بدنم درد میکرد که ترسیدم یدفعه ناله کنم 

و اون بفهمه من امروز چکار کردم بخاطر همین زبونم و بین دندان 

ه دز کشیراداتو گلوم خفه شه آروم کنارم دهایم محکم فشردم تا ص

هرکار کردم نتونستم بیشتر ازاین تحمل بود و با موهام بازی میکرد

درسکوت بهم خیره شدیم نمیدونم کنم آروم چشمام و باز کردم 

چند دقیقه درهمون حال بودیم  فقط وقتی باربد نگاهی به ساعت 

چطور؟ -انداخت با گفتن:جایی میخوای بری سکوت و شکستم

میخوام برم پیش مادرم اخمی کرد و ته شدم ازسکوت این جا خس

 –خسته شدی  دگفت: چه زو

 –ولی من که پیشتم -تنهایی زود خسته ام میکنه

آره فقط وقتی من بیدار میشم ولی بعدش نیستی بلند شد نشست 

دازاون جایی که و گفت: ازکجا میدونی نیستم تو.که یسره خوابی

ی بهم احساس خفگ "هستی راحت نفس میکشم ولی اکثرا وقتی 
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ه این یعنی همین که من میخوابم میزاری میری و من ددست می 

این جا تک و تنها رها میکنی من میترسم باربد و تو این و خوب و

یگه داگه تنهات میزارم چاره ای ندارم مجبورم به کارهای -  ونیدمی

م و میرسونم یادت باشه دار بشی خودهم برسم قبل از اینم که بی

بله ولی تنها رهات -و میرفتی دنبال کارت توهم من و میزاشتی

منظورت اینه برات پرستار بگیرم اگه این و میخوای که -نمیکردم  

 –م دارم همون کارو برات انجام میدم دخو

ارم بود من نیاز به پرستار ندخواهش میکنم باربد من منظورم این ن

نمیخوام م مراقبت کنم دم ازخوحالم اینقدر بد نیست که نتون

تواین وضع بمونم  ازم فقط نمیتونم توروهم ازکار و زندگیت بند

ر خوابیدم رو این تخت تمام بدنم درد میکنه استخونهام داره اینقد

میشکنه خواهش میکنم باربد بزار ازاین اتاق بیام بیرون عصبی 

اگه تو همش  کردم اینطوری میگی گفت: مگه من تورو زندانی 

اضیم هرکی من ازاین وضع رمیکنی میخوابی مگه تقصیر منه فکر 

هت همه چی شبا راحتی داره ولی زندگی ما بهمیبینه  میگه زندگی 

اره اال زندگی منم تنهام فکر میکردم حاال که بهوش اومدی د

ونی االن نزدیک یک ماهه  دزندگیمون روال طبیعی میگیره ولی می
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د بلن تو فقط خوابیدی فرقت با زمانی که تو کما بودی فقط تواینه 

باره میخوابی اسم این و میشی به جای سرم سوپ میخوری دو

گی گذاشت منم خسته شدم دلم میخواد کنارم باشی دنمیشه زن

ولی میبینی که مقصر من نیستم باید صبر کنیم تا حالت خوب شه 

نریز  ا اعصاب من و بهمدیگه هم با این حرفههمینه  وتا خوب نشی

هست اگه قرار باشه بیرونم بکشم  به اندازه کافی فکرم بهم ریخته

ون بیرون خواست بره که بیام این جا ازتوهم بکشم میمونم هم

هرچی تو بگی قهر  باشه ببخشید-  قابلش ایستادم و مانعش شدمم

ازبازوم گرفت بطرف دیگه نکن دیگه حرف نمیزنم فقط تنهام نزار 

ها من با این حرف کشید وگفت: صدبار تاحاال این و گفتی ولی بازم 

 و عصبی کردی بافشاری که تو بازوم داد درد تو تمام بدنم پیچید

وختم دبهش چشم جاری شد  ناخودگاه قطرات اشک ازچشمانم 

همان جا رو زمین نشستم  بی تفاوت ازاتاق بیرون رفت و درو کوبید

وارد اتاق شد  ولی من  دو سرم و روپام قراردادم چیزی نگذشته بو

 –هیچ حرکتی نکردم 

ند شو غذات و بخور باید داروت و بخوری این و گفت و ازاتاق بل

اختم داخل سینی اندبیرون رفت لبه تخت نشستم و نگاهی به 
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همیشگی نگاهی به قرص  و بی رنگ  بدطعم باره همون سوپدو 

بدون این دیدن قرص به شدت اشک هام افزود کنار سینی انداختم 

راز کشیدم قبلش قرص و مخفی کردم و دبه غذا بزنم  که لب 

لبه تخت نشست دستی رو خوابیدم  سرنیم ساعت وارد اتاق شد 

تصور کنه خوابم همین تاصورتم کشید ولی هیچ حرکتی نکردم 

چیزی ازرفتنش باعث شد سینی و برداشت و ازاتاق بیرون رفت.

که وارد اتاق شد درو بست و کنارم دراز کشید تا زمانی  دنگذشته بو

وقتی حس اشت و نوازش میکرددکه خوابش ببره  دستم و تو دست 

ن چهره جذابش داینقدر ازدی کردم خوابش برده چشمام و باز کردم

درد بدنم و فراموش کردم خیلی زودتر ازاو ازجا   غرق لذت بودم

و میز  بلند شدم و ازاتاق بیرون رفتم صبحانه اش و آماده کردم

و بطرف اتاق رفتم تازه میخواستم دراتاق و باز کنم که دربا چیدم 

شدت باز شدچهره پرازخشمش و ازنظر گذراندم و رو چشمهاش 

 زدبی حرکت ماندم قبل از این که حرفی بزنه سیلی تو گوشم 

دستش و گرفتم  د که کنار لبم پاره شدری ضربه اش شدید بودبق

روزی این دستها  ای روش میزدم گفتم: یه شکوفههمانطور که 

ر قدرت دره خوشحالم اینقتودست بگیاشت یه قاشق دحتی قدرت ن
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پیدا کرده که میتونه همچین سیلی محکمی بزنه صبحانه ات و  

ازکنارش گذشتم و وارد اتاق .آماده کردم  بخور بعد برو کارخونه 

ازقرصهایی که همیشه به  "اشتم و گفتم: لطفادحوله ام و بر شدم

نم خیلی درد میکنه این و گفتم و دی بهم بده بخوردم میدی یک

با حس کردن آب درد  درحمام و بستم دوباره اشکهام سرازیر شد

که  نتونستم تاب بیارم حوله  داینقدر شدید بو  بدنم شدت گرفت

قرص همراه لیوان آب رو کنار تختی رو پوشیدم و ازاتاق بیرون رفتم 

هرکاری میکردم و خودم و رو تخت انداختم  قرص و برداشتم دبو

تا زمان بلند شدم وتو اتاق شروع به قدم زدن کردم خوابم نمیبرد 

ناهار که بخواد بیاد تو اتاق فقط قدم زدم و ازدرد به خودم پیچیدم 

سرساعت وارد اتاق شد پنج دقیقه ای میشد که رو تخت دراز 

انم را باز کردم کشیده بودم همین که دستی رو صورتم کشید چشم

حالت خوب  هم کرد وگفت:توچرا اینقدر عرق کردیامتعجب نگ

درد نیست آب دهانم و قورت دادم و گفتم: چرا خوبم فقط بدنم  

دستی توموهاش کشید و ازجا بلند شد و ازاتاق بیرون رفت میکنه 

 –اشت دوقتی برگشت آمپولی تو دست 

 – ؟این چیه
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 –ه داینقدر رنگت پریاری که دمسکن  معلومه خیلی درد  

اشته باشه اخمی کرد و گفت: ز به تزریق داینقدر مهم نیست که نیا

باید باهم حرف بزنیم این و بزنی خوابم -بخواب ریحانه لج نکن

 –میبره خواهش میکنم باربد 

حرف میزنیم کالفه گفتم: نه نمیخوام گفتم  داول این و میزنم بع

زوم گرفت و رو تخت هل عصبی ازبا بشین باید باهم حرف بزنیم

رفت غذارو برام آورد و  سینیکنم بعدازتزریق نستم مقاومت داد نتو

و رو تخت این بار هم دست به غذا نزدم تنها قرص و مخفی کردم  

دراز کشیدم وقتی برای بردن سینی وارد اتاق شد رفت و درو کوبید 

شبم همین کارو کردم این مطمئنم نخوردن غذا عصبیش کرده بود 

بار غذا رو که برد شب تو اتاق برنگشت و من دوباره شب و پشت 

دراتاقش سپری کردم با این تفاوت که تا خود صبح خواب به چشمم 

نیومد ولی وقتی صدای درو شنیدم چشمام و بستم تا تصور کنه 

ذشته بود رودستش بلندم کرد و به اتاق برد چیزی نگ خوابم برده

ای ماشینش به گوش رسید نگاهی به کنار تختی انداختم بسته دص

وتا ازقرص ها رو برداشتم و دقرص به همراه پارچ آب اون جا بود 

شدم هرجایی که میتونستم  دتو جای همیشگی مخفی کردم و بلن
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گشتم ولی نه گوشی تلفنی پیدا کردم نه موبایل خودم و اون روز  

برداشتم شب ازهمیشه دیرتر وتا قرص دیگه دظهرم برنگشت و من 

هفته تمام پشت دراتاقش شب و  یک برگشت به اتاق هم سر نزد

ت ازکنارم روزی که من و به اتاق بردبی تفاوصبح میکردم ازبعد از

آخر هفته بود شب خیلی  شب دیر برمیگشت رد میشد و میرفت 

دیرتراز روزای دیگه برگشت اینقدر گریه کرده بودم که چشمام باز 

د استرس این که ممکنه بالیی سرش اومده باشه داشت دیونه نمیش

مدام ازاین طرف به اون طرف میکردم یک گذشته بود که ام میکرد 

سرتاپام و نگاهی وختم دوارد خونه شد مضطرب بهش چشم 

برای چی بیداری مگه نباید انداخت وبعد به ساعت نگاه کردو گفت:

 –االن خواب باشی اشکام جاری شد

ترسیدی ریحانه درمیان هقهق گریه ام گفتم: آره ترسیدم ازچیزی 

برای چی باید بالیی سرم -ازاین ترسیدم بالیی سرت اومده باشه

 –بیاد نکنه کسی و فرستاه بودی بالیی سرمن بیاره هان 

ون تو نمیتونم دووم بیارم اونوقت دداری میگی تو باربد من بچی 

و گفت:میبینی که دووم  دبیام دست به این کار بزنم پوزخندی ز

 ون من دووم آوردی پس همش حرف بوددآوردی یک هفته ب
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زدم صبر کن کارت دارم بطرفم برگشت و به  خواست بره که داد 

توکه ازمن متنفر بودی برای چی  برگشتی  خواستی -ادددرتکیه 

چی و ثابت کنی این که قدر شناسی و قدر محبت و میدونی آره  

ت این بود که به داگه قص  همه القا کنیو میخواستی به  همین

قش بازی کردن بردار با وجود دیگه دست ازن دهمه خوب القا ش

این که بدون تو نمیتونم ادامه بدم ولی حاضر نیستم بخاطر من 

من عذاب بکشی این جا خونه زندگی تو نمیخوام بخاطر حضور 

ند ه لحظه ای نگاهم کرد بعد بلطالقم بد "ازش فراری بشی لطفا

زد زیر خنده  وقتی حسابی خنده هاش و کرد با لحن زننده ای 

 لوماه تحمدگفت:چی شد خانم پرستار کم آوردی چیه نتونستی 

کنی نه صدات دراومد  میبینی تو فقط دوماه مثل زندانی ها زندگی 

کردی ولی من نزدیک به نه سال این حس و داشتم ولی صدام 

ش و گرفتم و گفتم: من کجا دستدرنیومد تحمل کردم  و دم نزدم 

باتو همچین رفتاری کردم داد زد ولی بقیه درست همین کارو 

کردند یادت که نرفته پدرو مادرت چطور من و ازخونه بیرون کردند 

یا اون پسره  هرروز یه چیزی تو گوشت میخوند که من و به حال 

م بفهمی کنارت و نزاشتمن کشیدم و دم نزدم  ها کنیخودم ر
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بدون این که حتی یک مرتبه باهات مخالفت  شش سال تمامموندم  

کنم ولی تو ظرف همین دوماه صدبار مخالفت کردی  حاال چه 

ینی اسم کارو تو رو نمیشه عشق زبونی چه با نخوردن غذا میب

ت من بهش میگم عادت خیلی زود به یکی دیگه هم عادت شاگذ

گرفتم و  فاصله و من و ترک میکنی و میزاری میری ازش یمیکن

قتی من و تواین اتاق زندانی گفتم:اگه قرار به ترک کردنت بود و

کردی ترکت میکردم قراربود تنهات بزارم وقتی من و خواب 

میکردی و شب تا صبح با پرستو تلفنی صحبت میکردی ترکت 

میکردم  درمانده نگاهش کردم و گفتم: قرار به رفتن بود وقتی  من 

فتم  نرفتم چون بیشتر ازهرچیزی برام و معتاد کردی میزاشتم میر

اهمیت داشتی من درحق تو بدی نکردم که اینطوری جوابم  و 

ناعادالنه به پرستو گفتی تالفی کارتورو سرهرچی زن باشه دادی 

درمیارم اولم ازمن شروع کردی درصورتی که  من هرچی تو توانم 

ناروا حرفهای نامربوط تهمتهای  تم هزار جورداشتم برای تو گذاش

شنیدم ولی صدام درنیومد بارها  تا پای آبروم بخاطر تو پیش رفتم 

ولی تو بخاطر نارویی که یکی دیگه  ولی حتی نزاشتم متوجه بشی

که زمانی عاشقش بودی بهت زده سرناجیت تالفیش و درآوردی 
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ونستم هیچ دمن بهترین سالهای عمرم و پای عشقی گذاشتم که می 

توهنوزم عاشق یچ کوتاهی نکردم تعلقی به من نداره ولی ه

کارو  دپرستویی و نتونستی فراموشش کنی اگه غیر از این بو

من همه چیزم و پای عشق تو ,تالفی میکردی نه من  سرخودش

اشتم دگذاشتم هیچ توقعی هم ازت ندارم و نداشتم حتی انتظار ن

توبیمارستان کنارم بمونی به دیدنم بیای یا بخوای حتی من و به 

ات بیاری ولی تو این کارا رو کردی چون میخواستی اول ازمن خونه 

که نمیدونم چرا ولی تومثل کسی با من برخورد کردی  شروع کنی

اشق مردی عکه مرتکب گناه نابخشودنی شده تنها گناه من این بود 

دیگه نمیخواد خودت و تو زحمت   شدم که ازجنس خودم نبود

طرف بشی من کارت و راحت بندازی و بخاطر من آواره اینطرف اون

میکنم توهم بدون وجود مزاحمی  میتونی با کسی که دوست داری 

بند نبودم مدام تلو  مه بدی آروم بطرف اتاق رفتم روپازندگیت و ادا

لبه تخت نشستم و لیوانی ازآب پرکردم هرچی قرص  خوردم تلو میی

سهم من ازبودن باربد   اشتم و تو لیوان ریختمدم بردمخفی کرده بو

همین یه لیوانه  این و که بخورم برای همیشه برای خودم نگهش 

م اونم کسی یدن یکی دیگه رو کنار باربد ندارمیدارم من طاقت د
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 گیم بود نمیزارمکه شش سال تمام سایه اش مثل بختک رو زند 

نمیگره تا بفهمه  دیگه کسی سراغی ازباربدخرد بشم من که نباشم 

بکنه اینطوری هم اون به آرزوش میرسه هم من  دار میخوااون چک

تازه میخواستم لیوان و به لبم  م حفظ میکنمدعشقم و برای خو

گفت:  اخت ودباربد وارد اتاق شد  نگاهی به لیوان ان نزدیک کنم که 

و خواست لیوان و بگیره لج دکارت و بگو اخمی کرد اوم-اون چیه 

کان داد و گفت:میخوای چکار کنی داد زدم برو کنار متعجب سری ت

 دون وجودمیبینی که میخوام راحتت کنم آزادت کنم تا ب-ریحانه

همین که لیوان و به لبم نزدیک کردم مزاحم بری به عشقت برسی 

اش کوبیدم  شانهمحکم زد تو دستم لیوان افتاد و شکست مشتی تو 

دیوار به  ی احمق شانه هام و گرفتو گفتم: برای چی این کارو کرد

 –تکیه داد و گفت: آروم باش و فقط به حرفام گوش کن 

حرفی نمونده داد زد مونده من هیچ وقت فرصت  دبرو کنار بارب

قط گوش کن  لبه تخت نشستم اشتم پس ساکت شو و فدحرف ن

ه سال پیش وقتی تو جشن دیاز-روع کرد به قدم زدن خودش ش

دختره رو ازچنگش قسم خوردم  رستو و پسر خاله م و با هم دیدمپ,

الش خاصی بکنم خود ون این که تدر سخت نبود بدیارم اینقدرب



 
 

794 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

اشتیم دمن و پسر خاله م خیلی با هم مشکل  دومدختره بطرفم ا 

میکرد  رستدهمشم ازطرف اون بود که مدام برای من دردسر 

ارم پیشرفت میکنم و اون حتی دره نمیتونست ببینه من همه جو

باشه قبل از این که من بخوام پرستو رو رساشم نمیتونه موفق دتو

رم قرار خواستگاری با دختر یکی ازدوستاش دم مادبکشم طرف خو

من هیچ وقت دختررو ندیده بودم حتی تمایلی هم  دو گذاشته بو

کلی دروغ سرهم کرده  داشتم ولی پسرخاله م رفته بودبه ازدواج ن

عد به بکه پدرم باهام دعواش شد ازاون روز  دیه جوری ش دبو

م وقتی با پرستو ازدواج کردتصمیم گرفتم کارش و تالفی کنم 

م به داپرستو م ددوماه بع فهمیدم چه اشتباه بزرگی مرتکب شدم

 دبهانه های مختلف سرازکارخونه درمی آورد اول تصور کردم شای

شده ولی بعد دیدم نخیر خانم زیر سرش  دبه کارتو اون جا عالقمن

بلند شه اون روز وقتی تو کافی شاپ اون دوتا رو با هم دیدم اول 

رفتم سروقت محمودی  ولی ازدستم فرار کرد  وقتی به خونه 

و دم هردداد خبر و به پدرم رفته بو دبرگشتم پرستو هم گذاشته بو

یچها تویکی ازپتوحال خودم نبودم ل حرکت کردیم بطرف شما

کنترل ماشین ازدستم دررفت و اونطوری تصادف کردیم پدرم رفت 
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هار عدازیه مدت وقتی پرستو برگشت و اظبو خودمم زمین گیر شدم  

پشیمونی کرد دلم میخواست قدرت داشتم تا با دستای خودم خفه 

نه حاضر به تحملش بودم بخاطر داشتم  شولی نه قدرتاش کنم 

ری نقشم گرفت چون چیزی م به کوری و کدهمین خودم و ز

نگذشت که گذاشت رفت وقتی دیدم مادرم با همون مرد ریخت 

وتا زن روهم دلم میخواست به نوعی خودمو ازاون جهنمی که اون د

تصمیم گرفتم لب به غذا نزنم  همین   برام ساخته بودند خالص کنم

 دکارم کردم هرروز بدتر از روز قبل میشدم دیگه داشت باورم میش

بوی عطرت ا شد ه تا اون روز سروکله تو پیددنم نموندبه مرچیزی 

ونم چرا ولی تپش قلب گرفتم هیچ دنمی تمام اتاق و پرکرده بود

گم رسیده م با خودم گفتم شاید زمان مردوقت اینطوری نشده بو

بهت چشم  رای درست کردن جورابم نشستی باینطوری شدم وقتی 

زندگی امید نمیدونم چرا ولی حس  ددوختم دیدم نه این یعنی خو

کردم توهمونی هستی که میتونه من و ازرو چرخ لعنتی بلند کنه 

و ازاون خونه فراری بده وقتی تو چشمام خیره شدی سریع نگاه 

ازت گرفتم چون ترسیدم بخاطر قیافه ام توهم ترکم کنی ولی 

تا تنها ازم فرار نکردی بلکه  توتنها کسی بودی که نه یآرومم کرد
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تونستی بهم کمکم کردی  من زمان زندگی با پرستو تنها ادای آدم  

ج و لج بازی با لعاشق و درمی آوردم درصورتی که همش بخاطر 

 عاشق شدم , لی باالخره عشق و تجربه کردم وپسر خاله م بود و

جلوی پام زانو زد دستام و گرفت و گفت: من عشق و با تو تجربه 

دمت صدات میشنیدم با این که میدیکردم ریحانه شش سال تمام 

ت نکردم این و بهت بگم چون میترسیدم ولی هیچ وقت جرأ

نبال چنین چیزی بودم نمیخواستم دسال  نزدستت بدم من سالیاا

امه بدم وقتی دمش تصمیم گرفتم همانطوری ادبه راحتی ازدست ب

توجهت و نسبت به خودم میدیدم جون میگرفتم وقتی دربرابر هیچ 

اه نیومدی عالقه ام بهت صدبرابر شد هرروز گرفتار ترازروز کس کوت

قبل میشدم دلم میخواست همیشه روهمون ویلچر میموندم ولی 

اشتم ازعشقی که برام خرج میکردی لذت میبردم  دتورو کنارم 

اشتم تا آخر عمر رو همون ویلچر بمونم  تا برای همیشه دتصمیم 

اری که کرد همه نقشه های عنتی با کلکنارتو زندگی کنم ولی اون 

من و بهم ریخت اون روز وقتی صدای جیغت و شنیدم نتونستم 

طاقت بیارم  وقتی حس کردم کسی میخواسته به عشق من به زنم 

کنه خون خونم خورد تمام دق و دلی اون چند سال  دست درازی
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اون با حماقتش نقشه های من  نقش برآب و سراون خالی کردم   

کردی خوشحال  محصارمن سالمم و اونطوری کرد وقتی  دیدی 

ولی شادیم به ثانیه نکشید  گفتم به چیزی که میخواستم رسیدم

ی و به جای این که بهم بگی دم بیرون کشیحصارچون خودت  و از

من زنتم گفتی پرستارتم دنیام و با این حرف زیرورو کردی برای 

 این که دوباره خرد نشم خودم پیش دستی کردم و گذاشتم رفتم 

رها به بهانه با دحرفی به تو نزده بو علی همه چیز و میدونست ولی

ت زنگ بزنه و همونطوری به صدات گوش ههای مختلف میگفتم ب

کردم ازاین که میدیدم هنوزم عاشقم هستی و اونطوری جویای می

کردی عصبیم کردی که احوالم هستی لذت میبردم ولی با کاری 

گی کنی همش میترسیدم دانتظار نداشتم تصمیم بگیری تنها زن

حاال که جدا  شدی اون پسره  زیر پات بشینه و راضیت کنه با اون 

زاون خونه بیرونت کنم ازدواج کنی تصمیم گرفتم هرطور شده ا

همین کارم کردم ولی اون روز  وقتی عمه ام گفت جریان و به 

مدم وتوگفته نتونستم طاقت بیارم اومدم که همه چیز و بهت بگم ا

همیشه کنارم باشی ولی تورو یه جور دیگه  برایدبگم دلم میخوا

 اختی تا خود صبح کنارت بودم ولی دیدم تو حتی من و نمیشن
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م به دام کنارت مونو بستی و باز نکردی دوسال تم ماتدیگه چش 

ولی نکردی کارخونه رو گذاشتم  این که چشمات و باز کنی دامی

پشیمون  دبرای فروش تمام اجناس و هم زیر قیمت گذاشتم  ولی بع

تمام اجناس اون شدم تمام اون اجناس و به انبار تو انتقال دادم 

گزین کردم تصمیم داشتم پسره رو هم ریختم بیرون و اونا رو جای

و به حساب پدرتو بریزم و خودم و ...... کارخونه رو بفروشم مبلغ 

ای رو دستم زد و گفت: تصمیم داشتم اگه تو دیگه چشمات  شکوفه

م پایان بدم اون روز وقتی ضربانت دگی خودو باز نکردی منم به زن

رفت و دکترخودش کنار کشید و من دستت و گرفتم برای لحظه 

حس کردم دستانت که ازسردی مثل یخ بود گرم شد تا خواستم ای 

حتی  سیاوش به حالت مسخره گفت  زنم ضربانت برگشتحرف ب

م یکی مثل تورو اسفبراش مت جسمشم حضورتو رو احساس میکنه

دوست داشته  با این که اون خواست به این طریق من و بکوبه ولی 

حاال میفهمم وقتی میگفت  گفتوقتی تو چشمات و باز کردی 

ازخودم بدم یعنی چی  حضور باربد مثل هواییه که تنفس میکنم 

با  وسال هیچ وقت پا تو اتاقت نگذاشتمدمی اومد چرا طی اون 

هیچ وقت تن به این  جز سه ماه آخر وجود اسرارهای زیاد سیاوش
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باور کنم اونی که رو اون تخت افتاده چون نمیخواستم کار ندادم  

وباره بهم بخشید میخواستم وقتی دیه که یه روزی زندگی همون

کنارت قرار بگیرم که برای همیشه باهات باشم وقتی برگشتی و با 

توهم مثل پرستو میترسیدم م به این خونه آوردمت همش  دخو

گار بشی دبزاری بری تصمیم گرفتم کاری کنم برای همیشه مون

ن جا تو ذهنت وقتی وارد خونه شدی حس کردم تو چیزی ازای

ر قوی برات کترت مشورت کردم و نوعی قرص خواب آودبا نیست 

م بدن درد تو بخاطر ده تو تصور کردی من معتادت کرگرفتم ک

کارهایی بود که زمان بیهوشیت میکردی  وقتی تو رو توی اتاق 

م دیدم که قرص ها رو پیدا کردی فهمیدم چی فکر میکنی دخو

ردم بسته ی خوردن قرصها بهت نکه اسراری برابخاطر همین دیگ

ت خواست خودت استفاه کنی که لقرص و گذاشتم کنارت تا اگه د

به گوشه کنار سرک میکشیدی ام دمتوهم اونا رو مخفی میکردی و 

م با این که مجبور بودم چند دخونه دوربین گذاشته بودورتادور 

م و همه جوره دساعتی بیرون ازخونه باشم ولی ازتو غافل نبو

کسی به دیدنت نمی اومد چون تو جز من درست  مدمراقبت بو

لی کمی که می آوردی گاهی همه رو مینشاختی وکسی و بخاطر ن
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ازاین که با وجود دردی که  یکردیه رو فراموش ممیگذشت هم 

شتم نمی اومدم  تو داشتی ولی وقتی کمی ازساعتی که باید برمیگ

ی لذت میبردم میدیدم هنوزم دوستم داروقتی مضطرب میشدی 

همین باعث شد نزارم ازاین جا بیرون بری چون میخواستم برای 

تباه کردم ولی دست خودم نیست دارم میدونم اشخودم نگهت 

زنه هم اگه حرف زدم خودت  نتحمل ازدست دادن تورو ندارم  با او

تالفی کارهاش و  دهدفم این بوکه تمام صحبتهامون و شنیدی 

 بازم بطرف من برمیگردههش بفهمونم دربیارم میخواستم ب سرش

ولی اون  بخاطر تو حاضر نشد جوابمم بده تنها گفت: تو لیاقت 

چیزی که ازمالم برده پس  میخواستم رو نداری من عشق ریحانه

نداشت که بخوامم بخاطرش برای  بگیرم ولی دیدم حتی اونم ارزش

تم  تلفن و دم دستت گذاششم من گوشی نیه ای با اون همکالم بثا

بتونی به حرفهایی که بینمون ردوبدل میشه گوش کنی تا

سراغ یکی د من اشتباه فکر کنی من هیچ وقت نمیخواستم درمور

کردم فقط  داگه این مدت اینطوری باهات برخورنمیرم مثل پرستو 

برگردی و نمیخواستم به قبلت  بخاطر سفارش های دکترت بود 

تو بارها مادرو پدرت و همین جا دیدی ولی  همه رو فراموش کنی 
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نشدی دکترت گفت تنها راهش اینه که  حتی متوجه حضورشونم 

من نسبت بهت بی تفاوتی نشون بدم این تنها راهیه که میتونه 

تمام این کارها حتی صحبت با پرستو حافظه تورو برگردونه 

برگزاری مهمانی همه و همه به سفارش دکترت صورت گرفت این 

خاطر بیاری جای تعجب چیزوبهمه اونا ارا رو کردیم تا تو با دیدن ک

دوباره همه ازذهنت  داشت تو همه رو شناختی ولی چند دقیقه بعد

ود این که ازوضعیتت ناراحت بودم ولی همین لی با وجپاک شد و

امیدوارم کرده بود من هیچ وقت حاضر که تنها من و بخاطر داشتی 

ازم دور بشی حاال هرجور که میخوای  نمیشم برای ثانیه ای هم

دیگه هم افکار بچه گانه به سرت نزنه چون فقط خودت و باشی 

نیست که نابود میکنی منم ازبین میبری نمیخوام حاال که دارم 

پس  حس میکنم هیچ جوری ازدستش بدمطعم خوشبختی و 

تنها نیستی هرکاری که انجام  دمراقب رفتارت باش چون ازاین بع

که میخوام  میزاره   من خونه ای برات گرفتم ی رومنم تاثیر دب

ازاین به بعد اون جا زندگی کنیم این جا رو هم فروختم چون تحمل 

همه چیز و ازوقتی این زندون و ندارم اگه موندم برای این بود که تو 

نی  حاال که من و دیدی بخاطر بیاری ولی دیگه نمیزارم این جا بمو



 
 

 

 مرضیه جاللی ویسنده:ن         ان عشق                                                                        برسا

ه کنارمن بمونی درمیان گریه لبخندی زدم و حاضری برای همیش 

دستاش و دورشانه ام  گفتم: هشت سال پیش این تصمیم و گرفتم

حلقه کرد و گفت:بعدازهشت سال تونستم با زبون خودم ازت 

خواستگاری کنم میمونه اسمت که باید بره تو شناسنامه من موافق 

فقی سرم و حاال موا باشی فردا  اول وقت ترتیب این کارو هم بدیم

: ساربان این عشق تا االن من و گفتم به عالمت مثبت تکان دادم

ی سپارم به تو جوری این عشق و بودم ولی ازاین به بعدش و م

چندسال بعدم که به عقب برگشتیم عشقمون پررنگ  دایت کن کهه

 تراز قبل باشه و حسرتی نخوریم .
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