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 ؟...گنجد  یچهار فصل نام تو م یکجا

 از توست  شیرو

 !بهانه، باران هم  بهار،

 ...  تو

 !یمن یپنجم عاشقانه ها فصل

*** 

 )اول فصل

 یتو. اومد یهم م نجایتعارف مامان به شوهر مهناز تا ا یصدا

 یپاره ها شیآت نکهیداشتم قبل از ا یهال نشسته بودم و سع

دور خودمو به زحمت  یپخش و پال یمهناز سربرسن برگه ها

 .کرد ینم یاریگچ گرفته هم  نیسنگ یپا نیا. جمع کنم

تقال بردارم  یبرگه رو با کل نیشده بودم تا آخر زیخ نهیس نیزم ور

 .که مهناز، شانار به بغل وارد شد

 ؟یکن یشنا م نیتمر یدار -

 :گفتم یاولم برگشتم و با دلخور ینفس زنان سرجا نفس

 .کردم یدست و پا جمع م ریاز ز نارویداشتم ا -

ذوق کرده بود و دست  دنمیچپ نگام کردو شانار رو که با د چپ

 کهیخم شد برگه رو برداشت و درحال. گذاشت نیزد زم یو پا م

 .کرد اونو به دستم داد یلب غرغر م ریز
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 .مگه یبهش بگه مجبور ستین یکی -

صورتشو  شهیرو همزمان تو بغلم گرفتم و اون به عادت هم شانار

مجعد  یرو موها یکوتاه یبوسه . گردنم فرو برد یتو انحنا

 .شون گشتم یکیبورش زدم و همزمان دنبال اون 

 کجاست؟ نیلیپس شا -

 یگذاشت و نفس نیزم یبچه هارو کنار خودش رو لیوسا ساک

 .تازه کرد

تونستم هردوتاشون رو که با هم  ینم. موند نیمامان رام شیپ -

 .ارمیب

 تو؟ ومدیچرا ن نیآقا رام -

 .د زدشو باز کرد و با پرش خودشو با یروسر گره

سرمون دوکلوم حرف زنونه  ریخ میخوایآخه؟ م ادیکجا پاشه ب -

 .میبزن

ازش  یموند مارستانیفرصت نکردم بابت اون شب که تو ب -

 .تشکر کنم

 .باال انداخت ییابرو یحالت بامزه ا به

 .لنگ پا باال سرت بودم هیخوبه من تا صبح ! از اون چرا؟ -

وارد شده  ییچا ینیس هیحرفش مامان که با  نیبا ا همزمان

 :بود، گفت
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ما هم شد وبال  یگرفتار. تا عمر دارم شرمنده تم مهناز جون -

 .گردن شما

به من انداخت و مهناز که اصال  یحرف نگاه سرزنشگر نیبا ا و

 .شد دیسرخ و سف یانتظار نداشت مامان حرفاشو بشنوه حساب

ودتون گفتن که نداره خ. ام بود فهیخاله جون، وظ نیینفرما -

مث . نداره یواسه من با شهناز فرق قیعق نیدون یبهتر م

 .خواهرمه

از صبح . و نگاهشو با تاسف به من دوخت دیکش یآه بلند مامان

 مارستانیکه مرخص شده و از ب ینه بهتره بگم از روز ایتا حاال 

مدام سرکوفت . بود نیبه خونه اومده بودم حال و روز مامان هم

که رو اعصابم بود و وادارم  یدلسوزانه ا یو سرزنش و نگاهها

 . بکوبم یزیچ هیکرد بخوام سرمو محکم به  یم

به  دیبا گهینشده بودم که اون وقت د وبیو مع لیخوبه عل حاال

 .شدم یم یباهاش راض یاز زندگ شتریمرگم ب

 هات غرق شدن؟ یچته باز کشت -

 یو به َاگ رمیمهناز باعث شد اون نگاه کالفه رو از مامان بگ سوال

داشت هرطور شده  میزد و تصم یگفتن شانار که صدام م یاگ

 .زل بزنم رهیتودستمو ازم بگ یبرگه 

 .ستین میزیچ -
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 ریچند وقت اخ نیاز دست من و اتفاقات ا یکه حساب مامان

و پرخاش کنان منو  اوردیطاقت ن گهیبود د یو عصبان ریدلگ

 .هدف قرار داد

بگو . رو دلت مونده یو هرچنه تورو خدا خجالت نکش بگ -

 .یتحمل حرفاشو ندار گهیمادرت خسته ات کرده، د

به  کهیو درحال دیبالخره موفق شد و برگه رو از دستم کش شانار

 .بود اونو به دهان برد ستادهیپاهاش ا یرو یسخت

 .تمویوضع ینیب یخوبه م. مامان تورو خدا بس کن -

 .تونم ساکت بمونم ینم نمیب یاتفاقا چون م -

 .دیرو خوب بلد بود، پرس یدار ونهیم شهیکه هم مهناز

 یکار قیزده؟ عق یحرف یخانوم؟ کس منتیشده م یچ گهید -

 کرده؟

 یمهناز سع. انداخت و درقندون رو برداشت نیبرگه رو زم شانار

 .اما مامان مانعش شد رهیکرد ازش بگ

 :جانب گفتمتوجام جابه جا کردم و حق به  یبه سخت خودمو

 یازم بر م یچه کار رآخهینگیتن زم نیمن با ا ،یزن یحرفا م -

تصادف من وموندن تو به  یگرده به ماجرا یباز برم هیقض اد؟ی

 .مارستانیتو ب هیبق یجا

 .رو به مامان جواب داد مهناز
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منصوره  ایبابا خاله جون من که همون روزم گفتم مژگان  یا -

 ینم قیعق شیتا خودم پ. بمونن ذاشتمیخواستن نم یهم که م

ساله  ستیب شترازیاالن ب ینا سالمت. شد یراحت نم المیموندم خ

 .میکه با هم دوست

 ینیریپشت سرش ظرف ش ییرایپذ زیم یبرگشت و از رو مامان

رو  یهمگ طمیبخاطر شرا. مهناز گذاشت یرو برداشت و جلو

 یل هااز مب یکیداده بودم به  هیو من تک مینشسته بود نیزم

 .هال یتو یراحت

رفت  ینم یدرست، اما راه دور یگ یکه م ییحرفا نیا یهمه  -

. خواهرشون بمونن شیزدن شب رو پ یتعارف م هیاگه اونام 

شه ازشون انتظار  ینم یجور چیکه ه شکشیحاال حرف عروسا پ

هم  یحرف. شهیدلم از اون روز تا اآلن آت نیبه خدا تو ا. داشت

 نیآدم تو همچ. بگم تف سرباالست یتونم بزنم که هرچ ینم

که سرشو  یبه روز یبشناسه وا ینطوریبچه هاشو ا یتیموقع

 .نیبذاره زم

داغشو  ازیپ یدار گهیتو هم د ه؟یحرفا چ نیخدا نکنه مامان، ا -

. کنارم بمونه یباور کن اون شب اصال الزم نبود کس. یکن یم ادیز

نداشتم چه  یانتظار ینه من از کسوگر نیشما شلوغش کرده بود

 هیدونم هرکدومشون  یبرسه به منصوره و مژگان که خوب م

 .گرفتارن یجور
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 زدن؟ یتعارف م هی دینبا یعنی -

 .کرد جو رو آروم کنه یسع مهناز

 .هم خوبه قیگذشت و حال عق ریبخ زیخدارو شکر همه چ -

با تکان . پر اشک شد شیناز عسل یو چشما دیلب برچ مامان

 .دادن سر از جاش بلند شد و تنهامون گذاشت

 .انداخت و با تاسف زمزمه کرد ریسربه ز مهناز

 .خواهرات بد کردن ق،یبه خدا حق داره عق -

لبخند محو رو لبام بود که خوب  هیکه براش داشتم  یجواب تنها

داد اما  یاحمق نشون م هیدونم تو اون لحظات منو مثل  یم

شم اما با  دهیحاضر بودم مثل احمقا د. دست خودم نبود نیا

 .و اون نظرم در مورد خواهرها و برادرهام عوض نشه نیا یحرفا

 یسرجاشه و تو با همه  زیاوضاع مرتبه و همه چ یفکر کن نکهیا

که  نهیبهتر از ا یلزیخ ،یبازم خوشبخت یکه دار ییکمبود ها

ه دار و مضحک به خند. یمختصرم ندار یهمون خوشبخت ینیبب

مثل  طیشرا نیخواست تو ا یاما من واقعا دلم م دیرس ینظر م

مهناز  ایمامان  نیسنگ یبار حرفا ریبرف کنم تا ز ریکبک سرمو ز

 .نرم

 ...نبود یاون تصادف لعنت اگه

 دیهوا با اونهمه خر یاز همون روز شروع شد که من ب زیچ همه

 یبارون. گذاشتم ابونیپا تو خ دیبار یکه م یو تند زیو بارون ر
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 یوقت سال بجا نیا دنشیبار رمایکه تو شهر خشک و سردس

 .برف نعمت بود

شم و  نیرفتم تا سوار ماش یم یتاکس ستگاهیبه سمت ا داشتم

 دمینفهم یحت. اتفاق برام افتاد نیخودمو به خونه برسونم که ا

 ی هیکه تو حاش ینیاون موتور سوار از سمت راست ماش یک

 . کرد، سبقت گرفت و بهم برخورد کرد یحرکت م ابونیخ

 زونیگچ گرفته ام آو یبودم و پا مارستانیکه باز کردم تو ب چشم

 یخونواده ام دورم جمع شده بودن ومامان باچشما یهمه . بود

کردم  یخدارو شکر م دیظاهرا با. رفت یقربون صدقه ام م سیخ

درد آور و  یها یشکسته و کبود یپا نیجز ا یجد بیکه آس

 .بود دهیسدست و صورتم بهم نر یرو یجزئ یخراش ها

 طمیرو سرم آوار شد که بخاطر شرا ییدرست از اونجا بتیمص اما

جون  یشب شد بال هیموندم و همون  مارستانیشب تو ب کی

 .من

زدن  یموندن و نه عروسا تعارف شمینه منصوره و مژگان پ یوقت

 طیخودشم که بخاطر شرا. ختیربهم  ینجوریکه بمونن، مامان ا

. اوضاع قوز باال قوز شد گهیتونست بمونه د ینم شیجسمان

الاقل مهناز رو داشتم که  طیشانس آوردم که تو اون شرا یلیخ

اما . رو ترک نکنه مارستانیب هیبمونه تا مامان با گر شمیبخواد پ
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نبوده که  یو توپ و تشر هیکه مرخص شدم کنا یدرست از روز

 .و زمان نزده باشه نیمامان به من و به خودش و زم

 ییکاغذ کذا یدر قندون رو رها کرد و دوباره بااون برگه  شانار

از اون لبخند مزخرف رو لبام  یمهناز که بدجور. مشغول شد

و اونو  دیکش رونیشده بود برگه رو به زور از دست شانار ب یحرص

 .انداخت هیبه گر

بار تو  هیرسه  یم یآخه ک. یمنگال به روم بخند مث یفقط بلد_

 ؟ینیو دور و برتو درست بب یچشماتو وا کن

 .دمیصورتشو بوس ییدلجو یرو بغل کردم و برا شانار

 ؟یکن یم تیبچه رو چرا اذ -

 .قیحرفو عوض نکن عق -

به  یعاد ریغ یادیز هیقض نیبگم؟ واسه شما ا یچ یخوا یم -

 یدخترش به سالمت ضه،یمنصوره مر. واسه من اما نه ادی ینظر م

ساعت  هیدوتا پسر زلزله هم داره که اگه . امسال کنکور داره

 نایا یاما از همه  زنیر یو رمان رو بهم م نیتنهاشون بذاره زم

 دیسال با نهمهیبعد ا گهید کهتو . مث جالل داره یمهم تر شوهر

 .اههیگار خواهرم سکنه، روز لهیپ یزیاون مردک به چ یبدون

 ؟یمژگان چ -

 .همش سه سالشه نینگ. داره کیکوچ یاونم بچه  -
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 یاومد تو اتاق و چون حواسش به حرفا وهیظرف م هیبا  مامان

 :ما بود گفت

 مهناز بچه نداشت؟ -

 .نگاش کردم و مهناز جواب داد صالیاست با

 ای شهیمن هم یبچه ها. ام فرق داره خاله جون هیمن قض -

و  میشغل طیبه خاطر شرا. مادر خودم ایمادرشوهرم بودن  شیپ

باهاشون باشم  یدوقلو بودنشون واقعا نتونستم درست و حساب

 .به نبودنم عادت دارن نیواسه هم

 یداد دست شانار تا باهاش باز یقرمز استخوان بیس هی مامان

 .کنه

. یبچه هات باش شیو پ یشب رو نمون هیاون  یتونست یم -

سوزم  یم نیدارم از ا. ستین زایچ نیحال من دردم ا نیاما با ا

 .حال و روز افتاده نیبه خاطر اونا به ا قیکه عق

 . معترضمو صاف تو چشماش دوختم نگاه

ندونه فکر  یکی ؟یذاریو اون م نیمامان چرا حرف تو دهن ا -

 .روز انداختنم نیکنه اونا زدن به ا یم

سحر  یمگه تو کله  ؟یبود نزدن؟ مگه تو واسه کار اونا نرفته -

و زنش؟  دیمج یواسه اعتبار دفترچه  مهیب یاداره  یبر یپانشد

 ؟یچ یدیسفارش مژگان که خر یخورشت یسبز لویاون پنج ک

البد  یریتست سوگل رو هم که منصوره گفته بود بگ یکتابا
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تا اون سر شهر واسه  یرفت یاصال مگه تو نبود. یفراموش نکرد

 ؟یریوقت بگ یدکتر زاهد حضور یاز منش دیپسر عم

خودم  یاطیاحت یحرفات قبول اما اون تصادف از ب یهمه  -

 .بود

 تیمسئول یهمشون به بهونه ا. بس که ذهنت مشغوله -

 یدوست دار اد،یهاشونو انداختن گردنت و تو هم انگار بدت ن

 .یهمه جوره در خدمتشون باش

 .شانار رو تو بغلم جابه جا کردم کالفه

 هی طیشرا نیخوام تو ا یم نکهیداره مادر من؟ ا یبیچه عمگه  -

 تا لنگ نمونن اشتباهه؟ رمیکارشون رو بگ یکنم و گوشه  یکمک

. اونا بمونه یخودت لنگ کارها ی ندهیو آ یکه زندگ ینه تا وقت -

نگاه به دور و برت  هی. سالت شده دختر یس. قیبخدا نگرانتم عق

فردا من سرمو  نیبشه؟ هم یخونه که چ نیتو ا یبنداز، نشست

 ؟یستیچرا به فکر خودت ن ؟یکن کاریچ یخوا یتو م نیبذارم زم

 بچه؟ یلج کرد یبا ک

تونم حرف  یکنم نم یبغض م یعادتمه وقت. نگاش کردم فقط

واسه گفتن  یحرف نکهیا یسکوت رو گذاشت پا نیبزنم و مامان ا

 .ندارم

 یکیبه  خواد اونو یدلم م یحرفاست که گاه یلیخ قتشیحق

 یتونم ب یرقمه نم چیتو سرمه و ه نجایکه ا ییزایچ هیبگم، 
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که  یکیستم،یهم ن ییراستش دنبال گوش شنوا. شم الشیخ

دغدغه و  یب گذرهیکه از فوت بابا م یهشت سال نیبتونم بعد ا

که از مهناز هم  یاز قضاوت شدن باهاش حرف بزنم، کس ینگران

 .ناگفته ها محرم تر باشه نیبه ا یحت

 .به جام جواب داد دید یکه سکوت منو طوالن مهناز

مطمئنم . بگه" نه"نگرفته  ادی قیخاله، عق ستیحرفا ن نینقل ا -

 یاما نم ستیخودش ن لیکنه به م یروکه م ییکارها نینصف ا

 نویو اونام هم" چشم"گفته  شهیهم. هم بکنه یخواد مخالفت

 .ازش انتظار دارن

دفعه  نیا. ستیها ن یریاز اون تو بم یریتو بم نیا گهیه دن -

 .بچه خواست با من طرفه نیاز ا یزیهرچ یهرک

 .زمزمه کردم یناراحت با

 .بچه، انگار پنج سالمه یگ یم نیهمچ -

 :اخم کرد و گفت مهناز

 .یحساب کرد ادیاون پنج سال رو هم ز -

 شماتت؟ ای ادتیواسه ع نجایا یتو اومد -

 هست؟ یهردوش، مشکل -

حق با مهناز  دیشا. نگفتم یزیبا حرص فوت کردم و چ نفسمو

 لیدل یهمه  نینه بگم اما ا گرانیتونستم به د یبود و من نم

 .من واسه اون کارها نبود
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 .جمع شده کنار دستم اشاره کرد یبه برگه ها مامان

ر حال و روز افتاده باز دست از سرش ب نیاالنم که به ا نیبب -

خانوم براش  نینامه شو ا انیشوهر مژگان داده پا. دارن ینم

 .کنه پیتا

ازم خواسته،  یزیچ هیبهنام  یبعد عمر. مامان گهیبس کن د -

 نیتو ا دیاز صبح تا غروب با یبگم نه؟ اونم وقت یانتظار داشت

الاقل سرم  ینجوریخب ا. نگاه کنم وارویو در و د نمیخونه بش

 .شه یگرم م

سن و  نیتو به ا دیچرا با. کنم یدق م نیِد منم دارم از هم -

 دیتو با. و اون باشه نیکار ا ریتو خونه و فکرت درگ ینیسال بش

. یزد یو با مشکالت خودت سرو کله م یبود تیاآلن سر زندگ

 دهیکش شیخونه پ نیو ازدواج تو ا یهربار که حرف خواستگار

 یوجه نم چیبه ه یتو گف یختیو زمان رو بهم ر نیشد، زم

 .یخوا

 .دمیزدم و نگامو ازشون دزد یدرد آور لبخند

و بهم خوردنش چه  یبعد دوبار نشون کردن و نامزد گهید -

 مونه؟  یواسه ازدواج برا آدم م یا هیروح

مردم دوبار . یخودت بزرگ کرد یبرا یادیرو ز یدوتا نامزد نیا -

باز دنبال ازدواج سوم  رنیگ یکنن و طالق م یعقد م

 ایتارک دن یخوا یم رمیحرفا به کنار، گ نیا یاصال همه ...هستن
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 نیواسه ا دیخب نبا. بندازم تویتا من ترش یو ور دلم بمون یش

 روین لیکه خاطر تعد هکارت روب ؟یهم باش یفکر چاره ا هیقض

بست  نیاز ا. یشد نیو هشت ساله خونه نش یازدست داد

و  یکن یفقط روزتو شب م یشد؟ دار بتیصهم ن یزینشستن چ

کشه  یم یآدم چه زجر یبفهم یمادر نشد. یندار یهدف چیه

 گهید یدوفردا یخوایم. نهیب یحال و روز م نیبچه شو به ا یوقت

چشمت به دست  ینداشت همو قدرت کار کردن  یشد ریکه پ

 و اون باشه؟ نیا

 یپا نیکنم؟ مشکلت کار نکردنمه؟ باشه، بذار ا کاریچ یگ یم -

کنم که  یم دایپ یکار هیاصال . رم دنبال کار یخوب شه م یلعنت

 .یتا زجر بکش ینینحس منو نب ی افهیصبح تا غروب باشه و تو ق

 :نگاشو ازم گرفت و رو به مهناز گفت یدلخور با

 .خوره یبه خانوم بر م میزن یتورو خدا؟ حرفم که م ینیب یم -

 .بهم تشر زد مهناز

 یاز خودت در م هیادا و اصول چ نیا. گهیگه د یخاله راست م -

 ؟یاری

 .پوست کندن شد وهیبا حرص مشغول م مامان

 یشون برا یکی هیکاف. کنم کاریدفعه چ نیدونم ا یم گهینه د -

جا  یخودشم ب. خوام شوهرش بدم یاصال م... رهیتماس بگ یکار

 .ف من حرف بزنهکنه بخواد رو حر یم
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کنه با مهارت بحث رو  یم دایپ خیداره ب هیقض دیکه د مهناز

 یها دیخط و نشون و تهد دنیعوض کرد و منو موقتًا از شن

 .مامان نجات داد

مهناز از جاش بلند  د،یاذان که از مسجد محل به گوش رس یصدا

که فقط چندتا در با  شیکرد و به منزل پدر یشد و خداحافظ

 .ما فاصله داشت رفت یخونه 

 گهیلب شد و د ریمشغول ذکرگفتن ز شهیهم به عادت هم مامان

دونستم  یکه م یچند لحظه بعد با پادرد. دیچیبه پر و پام نپ

برام آورد تا تو  کیتشت کوچ هیپارچ آب و  هی دهیامونشو بر

 .رمیاتاق وضو بگ

 :گفت یکارم تموم شد حوله مو به دستم داد و با ناراحت یوقت

دوست داره  یوگرنه ک.زنم به خاطر خودته یم یمن اگه حرف -

درندشت تک و  یخونه  نیکه من دارم تو ا یسن و سال نیبه ا

 بشمره؟ واریترک د ییتنها بمونه و از سر تنها

نگفتم و اون با حوصله جانمازمو جلوم پهن کرد و چادرمو  یزیچ

اده هال و سج ی گهیخودشم رفت تو ضلع د. رو سرم انداخت

شو که دست بافت بود و بابا تو سفرش به اصفهان براش آورده 

بابا  یاقوتی حیبه تسب یاول دست شهیبه عادت هم. بود، پهن کرد

 .ازش گرفت اهشوو با حسرت نگ دیکه تو جانمازش بود کش
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. یو بابتش از خودت متنفر نش ینینگاه رو بب نیدرد بود ا یلیخ

به حماقت  شویکه زندگ یکس یشکنجه برا نیمن مقصر بودم و ا

 .هاش باخته بود، کم نبود

 یعذاب، خوره  نیشد که هر روز و هرشب ا یم یسال هشت

دونستن  یشهر م هینبود،  یآخه کم حرف. ذهن و روحم شده بود

عطار با حماقتاش پدرشو دق داده و حاال  لیدختر حاج اسماع

 ...مادرشم

نه . لم فشرده شدقامت بسته بود، د دهیمامان که خم دنید با

رم  یاونم شده م یواسه دلخوش. ادیسرش ب ییبال ذاشتمیمن نم

 .کردم یاز خودم راحت م الشویهرطور شده خ دیآره با. سر کار

که کم هم تو  یآن یها میسرو ته و تصم یب یفکرها نیا با

 .نگرفته بودم، نشسته قامت بستم میزندگ

*** 

چشمام به .اومد یمهال  یصحبت مامان و منصوره از تو یصدا

تو اتاقم بودم و . به درو و برم انداختم یباز شد و نگاه یسخت

هرچند هردوتاشون تالش داشتن به . دمیشن یحرفاشونو واضح م

 .نشم دارینگه دارن تا من ب نییتن صداشونو پا ینحو

 .بچه که درسش خوبه نیا ه؟یآخه دردش چ -

 .دینال منصوره
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طفل  نیبه جون ا وفتهیب رهیگ یم رشیو هوی. دونم واهللا ینم -

 یدونه ازش حساب نم ینداره، م یوگرنه به پسرا کار. معصوم

و  نییپا ندازهیگه فقط سرشو م یباباش م یاما سوگل هرچ. برن

گه بره  یداده به درس خوندنش و م ریاونم گ. کنه یم هیگر

 .بشه یدانشگاه که چ

لنگان لنگان . روایرو از روم پس زدم و دستمو گرفتم به د لحاف

 یاتاق من ته راهرو و درست روبرو. رفتم سمت در و بازش کردم

که دوسال از من  یبرادر. قرار داشت دیعم یاتاق زمان مجرد

اما  میداشت ادیمشترک ز یبود و در ظاهر خاطرات کودک کتریکوچ

 الیدادم خ یم حیکه ترج بودخاطرات تلخ و زننده  نیاون قدر ا

 . باهاش ندارم یمشترک یخاطره  چیکنم ه

ناگفته شکل گرفت  یمصالحه  هی نمونیبعد ازدواجش ب هرچند

. ومدیخواهر، برادرانه هم هرگز به وجود ن تیمیاما اون صم

 .من و مامان یواسه خرت و پرت ها یاتاقش حاال شده بود انبار

 میگل هیکه قاب نقره داشت و  کادیوان  یتابلو هیراهرو جز  یتو

که پهن  یو انار یا روزهیروشن ف یاه با رنگ هابافت کرمانش

 . نبود یا گهید یزیبود، چ نیزم

آشپزخونه قرار داشت که درش به هال  د،یبه اتاق عم دهیچسب

شد و اتاق مامان هم کنار اتاق  یباز م یاِل مانند بزرگ ییرایپذ

به  شویاز بابا تو چهل سالگ یکه قاب عکس بزرگ یاتاق. من بود
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و  زیر لیتو خرده وسا شونیداشت و خاطرات مشترک زندگ وارید

 . جمع بود کجای بودن، دهیکه کنج تا کنج اتاق چ یدرشت

 .زمزمه کرد یبا ناراحت منصوره

ناصردوستش  نیبا ا. دهیبراش د یناجور یخوابا هیغلط نکنم  -

 .پره یم ادیز داً یداره جد هیما یلیکه خ

 !کدوم ناصر؟ -

رو  یناصر رزاق. ادیب ادتیاما فکر نکنم  شیدید یچندبار هی -

 .همون دوستش که مجرده گم،یم

 .برداشتم گهیقدم د هیاز اتاق مامان گرفتم و  نگامو

 گفته؟ یزیمگه جالل درموردش چ -

 .شوهر کنه دیگه سوگل با ینه فقط م -

 .البد اونم با ناصر که سن باباشو داره -

 .کترهیاز جالل کوچ یچند سال هیناصر  -

 ینگام بودن و مامان حساب ررسیهردوشون تو ت گهید حاال

 .ابروهاش تو هم گره خورده بود

 جالل زده به سرش؟. پدرشه یبازم جا -

 .و شونه باال انداخت دینوش شییاز چا یجرعه ا منصوره

بچه رو از درس خوندن  نیبگم؟ فعال که قصد کرده ا یچ -

 .بندازه
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 نهیبش. کنم یراش آماده مرو ب کهیاتاق کوچ نجا،یبفرستش ا -

 .رهیبگ جهیدرسش رو بخونه تا انشاهللا نت نجایهم

منصوره و بعدها  یدوران مجرد که،اتاقیمامان از اتاق کوچ منظور

به اتاق مامان و بابا بود و  دهیکه چسب یهمون اتاق. مژگان بود

 .شد یرو به هال باز م گهید یدرش برخالف اتاقا

 ادی یاونم م یریدرگ قیودت با عقتو خ. شه که مادر من ینم -

 .شه یدرس خوندن سرش به شماها گرم م یجا نجایا

 .نگاش کرد یبا ناباور مامان

کارهامونو  قیمن و عق یکن یفکر م یعنی ه؟یوا مادر منظورت چ -

 !کنه درس بخونه؟ یگردنش و اون فرصت نم میندازیم

مشت شد و منصوره کالفه سرتکان  واریرو د یبا ناراحت دستام

 .داد

رفت  نجایراستش چطور بگم؟ ا. نبود نیمن، منظورم ا زینه عز -

 ...ییشما تنها. شده ریگ نیزم یهم که طفل قیو عق ادهیو آمد ز

 .دستشو باال آورد و حرفشو قطع کرد مامان

 .بسه، خودم تا تهشو خوندم نجایتا هم -

 یبرداشت م گهید زیچ هیگم  یم یبابا چرا هرچ یا -

اون فکر  ستیمشکل من االن درس خوندن سوگل ن.نیکن

البته بگما، ناصرخان از همه . مرد نیکه افتاده تو سر ا هیناثواب

هم حاضرن زنش  کتریآالن از سوگل کوچ نیهم. لحاظ خوبه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢١ 

 نکهیو خوش بر و روئه، هم ا پیبرادر هم خوش ت یجا. بشن

 .اما واسه سوگل من زوده. ره یاز پارو باال م پولش

 چند سالشه؟ قایناصرخان شما دق نیحاال ا -

چهل  ایچهل و چهار . باشه دیهمسن داداش مج دیفکر کنم با -

 .شه یم دهیجوون تر د یلیخ نیالبته از ا. حدودا نیو پنج هم

 .باباشه یواسه سوگل بازم جا -

 کیدرو نز شییچا وانیسرتکان داد و ل یبا ناراحت منصوره

 .دهانش برد

 ...کنم اما جالل یفکرو م نیمنم هم -

 .بده شیکرد دلدار یسع مامان

به . باهاش حرف بزنه دیگم مج یشد، م یجد هیقض نیاگه ا -

 .شه دختر شوهر داد یزور که نم

برداشتم تا بهشون  یا گهیرفت تو فکر و من قدم د منصوره

که به ذهنش خطور  یزیفاصله اون از چ نیتو هم. شم کینزد

 .خورد یکرده بود، تکان

 قیواسه عق یخوا یم. هیناصر مورد خوب نیگم مامان، ا یم -

 م؟یجورش کن

. و تو صورت خواهرم مات شدم خکوبیحرفش سرجام م نیا با

حرف  نیاما هم. بده یشنهادیپ نیشد بخواد همچ یباورم نم

نفجار که اونو از شدت خشم به مرز ا یواسه مامان شد جرقه ا
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کرده بود  یو خودخور ختهیروزا اونقدر تو خودش ر نیا. برسونه

 .و نداده بود ادد یطاقت از کف م دیبا نیزودتر از ا یلیکه خ

 .دیجاش بلند شد و پرخاش کنان به دختر بزرگش پر از

خواهرتو بالگردون دخترت  یخوا یم گهیچشمم روشن، حاال د -

مث  یخبر یاز خدا ب هیبدبخت شده که  نقدریا قیعق ؟یکن

 یمن حرف نم یهرچ یسرش؟ ه ی هیدوست جالل بشه سا

 .نیکن یزنم شماها بدتر م

 .وحشت زده از جاش بلند شد منصوره

 گفتم آخه؟ یمگه من چ -

مث ناصر  یکیمگه چشه  قیعق ؟یبگ یخواست یم یچ گهید -

 بخواد شوهرش شه؟

 ...ایزدم اصال غلط کردم ب یحرف هی یرخواهیمن از سر خ -

 .دیکف دست رو دهنش کوب با

 .نظر بدم گهیالل شم اگه د -

 نیاول سبک سنگ نیبزن نیخوا یحرفو که م هیصد دفعه گفتم  -

خودش  یناصرخان شما اگه خوبه، برا. نیاریبد به زبون ب ن،یکن

 .حرفاست نیاز ا شتریب اقتشیدختر من ل. خوبه

 گهید قیعق. نیباش نیواقع ب کمیبرمنکرش لعنت اما شمام  -

در  ادی ینم یتیبا هر موقع یهرکس. سالش شده مادر من یس

 ...که اون یخونه رو بزنه اونم با گذشته ا نیا
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من چشماش گرد شد و حرف تو دهنش  دنیبرگردوند و با د سر

بهت زدش به عقب برگشت و  ی افهیق دنیمامان با د. دیماس

" تم بکوبه که تو صور نویخواست هزار بار ا یانگار م.نگام کرد

 "  یدیبه حرف من رس یدید

خواهرانه  یمنصوره دنبال عاطفه  یخال یاما هنوز تو چشما من

 یعنی. بهم نگاه نکنه رمنصفانهیغ نطوریگشتم که الاقل ا یم یا

بودم که ناصرخان رو با  کیتو چشم اونا خوار و کوچ نقدریمن ا

 ای دن؟ید یآل م دهیپونزده سال اختالف سن برام شوهرا

 هیشم و اونو از  گلسو یارزش بودم که سپر بال یب یاونقدر

 نجات بدم؟ یازدواج اجبار

اونقدر نگاش کردم . تو چشمام حلقه زد و فقط نگاش کردم اشک

 :و رو به مامان گفت نییکه سرشو انداخت پا

 .بهتره که من برم -

 .از رو کاناپه برداره که مامان مچ دستشو گرفت فشویشد ک خم

گم  یکه بهت م یینایا! نیبب. ؟ بمون باهات حرف دارمکجا -

هم  گهید یصاف و پوست کنده کف دست اون سه تا یریم

 یلقمه م ینجوریا قیمن هنوز نمردم که شما واسه عق. یذاریم

سر و  شیامسال به زندگ نیاگه هم ستمین منتیم. نیریگ

 هگید بو مواج رهیج یمباشر ب هیشمام بهتره دنبال . سامون ندم
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 گهید یقدم اضافه  هیاگه بخواد  ستیدختر من ن قیعق. نیباش

 .معرفتا برداره یواسه شما ب

درست و به جا محبت . بود یزن مقتدر و محکم شهیهم مامان

 یبه کار م زشیشد زبون تند و ت یکرد و حق که نا حق م یم

 .زد یرک و راست به طرف حرفشو م ،ییپشت سرگو یافتاد و جا

فاصله شو با  شهیهم دیزن مج ایاخالقش رو نیواسه هم دیشا

و  یبا زبون باز دیکرد و فتانه زن عم یما حفظ م یخونواده 

 .در جلب توجهش داشت یخوب جلوه دادن خودش سع

 یزیاومد به چ یم شیکم پ. بود دهیاما اخالقم به بابا کش من

 یهم کوتاه م عیسر یلینشون بدم خ یاعتراض کنم و مخالفت

آوردم و  یشدم به روش نم یناراحت م یاز کساگه . اومدم

تو خلوتم  تشینها ای ختمیر یرو تو خودم م یناراحت نیمعموال ا

از  شتریب مامان تیچتر حما نیواسه هم دیشا. کردم یم هیگر

 .انداخته بود هیرو سر من سا هیبق

 ینم. گذشت یشد که از رفتن منصوره م یم یسه ساعت حدود

شکسته  یخواستم اونطور ناراحت بره اما دلم با حرفاش بدجور

 .داد باز افاقه نکرد میهرچقدرم که مامان دلدار. بود

خونه و به  ییرایبزرگ قسمت پذ یپنجره  یبودم جلو نشسته

زل زده  یتاک کنار در ورود ی دهیدرهم تن یو شاخه ها اطیح

 .بودم
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طاق  اطیاز ح یبخشتاک رو سر در و  یو تابستون برگ ها بهار

هم  زییپا لیاوا. آوردن یبوجود م یریدلپذ ی هیبستن و سا یم

 یحساب گهیشد ود یم زونیانگور ازش آو ییطال یخوشه ها

حوض شش  هی. خونه مون بودم اطیعاشق ح. برد یدلمو م

 یتن بتوش آ ادیها ز یکه بچگ میداشت اطیبزرگ وسط ح یضلع

سال به  میکرد یهمت م یلیاما حاال من و مامان خ. میکرده بود

و درزها و ترک  میدیکش یبه سر و گوشش م یدست هیسال 

 .میزد یبهش م یو رنگ میگرفت یهاشو م

 یو شمعدون وسفیحسن  یدور تا دورشو گلدون ها مامان

و قطرات  میانداخت یتابستون فواره شو راه م یعصرها. بود دهیچ

 یبهشون م یریدلپذ یطراوت و تازگ دیچک یآب که رو گل ها م

 .داد

که به  ییحرفا زیبه ر زیتماس گرفته بود و مامان داشت ر مژگان

 .داد یم لشیمنصوره زده بود، تحو

به بعد بخاطر کار خودتون سراغ  نیخالصه گفته باشم از ا -

دفتر دستک  نیا ایتو هم ب. نیبا من طرف نیرو گرفت قیعق

 دیدختر من با رهیقراره مدرک بگ گهینفر د هی .شوهرتو بردار و ببر

که  نیهم نینچ یکبر یواسه من صغر نقدرمیخودشو بکشه؟ ا

 .گفتم

 :تماس رو قطع کرد و رو به من گفت یبعد خداحافظ بالفاصله
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. یریتا حاجت بگ اطیو زل نزن به ح نیاونجا نش نقدریتو هم ا -

 یدرست نم یزیبا دست رو دست گذاشتن و غصه خوردن چ

 .شه

 اد؟ی یپا برم نیازم با ا یمثال چه کار نم،ینش نجایحاال اگه ا -

 .تو هم رفت شتریمامان ب یاخما

به  یدست هی یو جواب منو بد یکن یدیچش سف نکهیا یجا -

به گمونم . وامونده رو شونه بزن یسرو روت بکش و اون موها

کفاره  دیباآدم . یدیند نهیشه خودتو تو آ یم یسه چهار روز هی

 .کنه گاتیبده تا بتونه ن

شد به  یم یعصبان یمامان وقت. برو بر نگاش کردم نطوریهم

وسط جلو  نیهم ا یکس. کرد یم هیو گال دیتوپ یو زمان م نیزم

حال و احوال با عکس بابا  نیبودم تو ا دهیبارها د. دارش نبود

و زود  ییوفا یزد و گله از زمونه و ب یهم تو اتاقش حرف م

درد و دلهاش جا  نیماب ماز مارو ه تیالبته شکا. کرد یرفتنش م

 یپنبه مون رو م امرزمونیپدر خداب یجلو یو حساب نداختینم

 .زد

که مامان حال و  ییپناهگاه من تو روزا نیامن تر یبچگ از

 یِ بود که کولر آب یشد پشت بوم خونه و کنج یم یهواش طوفان

 .ساخت یدور تا دور بام مکوتاه  ی وارهیرو سقف با د
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 یکردم و واسه خودم تک و تنها م یمقوا پهن م کهیت هی همونجا

 کیدور و نزد یایزدم به دن ینشستم و پنهون از عالم و آدم زل م

ها،به آسمون، به  هیکوتاه و بلند همسا یبه خونه ها. اطرافم

دست بلند باغ  کی یزیتبر یکوچه و به درختا یبچه ها تو یباز

مارو  ییالیو یکه بوم خونه  یآهناون پلکان  ان،بهیسیمادام سرک

همون . کرد یعذرا که دوطبقه بود متصل م یب یب یبه خونه 

 یب یهامون انگار تنها راه ورود ما به خونه  یکه تو بچگ یپلکان

 .بود یب

 بایتقر یمقوا تواون فضا کهیت هیهمون  یهمونجا، رو فقط

و دلشکسته تر از  نیغمگ یوقت یحت. شد یم باز مچهارگوش دل

تا سر  چیشکسته پشت بوم که ه یپا نیاما حاالبا ا.االنم بودم

 .تونستم برم یخونه هم نم وانیا

تو اون . کنم هیمامان گر یشد جلو یگرفته بود و نم یبدجور دلم

 یانتها مثل آسمون م یسقف ب هیخلوت چهارگوش با  هیلحظات 

 .خواستم و نداشتم

. دمیپناه بردم به اتاقم و دوباره تو جام دراز کش نیهم واسه

صدا بشکنه و بالشم اشکامو از  یلحاف رو انداختم روم تا بغضم ب

 .نگران مامان پنهون کنه یچشما

 یحت گهیاون با خواهر و برادرام اتمام حجت کرده بود د یوقت از

کردن و  ادتیبه ع گرفتن چه برسه یهم نم کیتماس کوچ هی
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ناراحت  هیقض نیمامان خودش کم از ا. دنیپرس یحال و احوال

غصه . رو بروز نده یناراحت نیکرد جلو من ا یم ینبود اما سع

 ینم یبود و حرف تهگذاش گریکه دندون رو ج دید یخوردنمو م

شد اونا منو فقط واسه سر  یداشت به خودمم ثابت م گهید. زد

 .خوان یعقب افتاده شون م یاو سامون دادن به کاره

هفته که مژگان باهام تماس گرفت انگار  هیحال بعد  نیا با

چند  نیکه ا یبد یمحکم به فکرا یتو دهن هیبهم دادن و  ارویدن

 .داد، زدن یوقت توسرم جوالن م

. کتریکوچ یخونواده بود و از من چهارسال یبچه  نیآخر مژگان

مشترکش  یبود و از زندگ زیمثل مامان سر و زبون دار و تند و ت

من و اون به . داشت نیدختر سه ساله به اسم نگ هیبا بهنام 

با هم  شتریب میکه با منصوره داشت یادیز یسن یخاطر فاصله 

که حرف  یجز در موارد مینداشت یو اختالف نظر. میبود یمیصم

 ایو اون به عمد  دیرس یم و ازدواج ییزناشو یبه مسائل زندگ

 یو ناراحتم م دیکش یکه داشت رو به رخ م یعمد، تجربه ا ریغ

 .کرد

 ایخورد  یاولم بهم نم یگفتم اگه نامزد یبه خودم م شهیهم

زدمش و  یبهم نم شیبهتره اعتراف کنم اگه همون ده سال پ

 جدهیکه تو ه یاز مژگان شتریکردم حاال دوسال ب یازدواج م
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به  نویتونستم ا یازدواج کرده بود تجربه داشتم و م یسالگ

 .رخش بکشم

 ؟یخوب یسالم خواهر -

 یصدا دنیسالم مژگان خانوم،چه عجب ما بالخره مفتخر به شن -

 .میشما شد

 .دیرس یهم دلخور به نظر م یاز پشت گوش یحرفاش حت لحن

گرد  یمامان کل شیپ یهفته  نیچرا؟ خوبه هم یدون یتو نم -

مدت  هیگفتم بذار . کرد دمونیبه راه انداخت و تهدو خاک 

 .رمیبگذره و آروم شه بعد تماس بگ

 ایحساس شده بودم  یادیاتفاقات ز نیدونم من بعد ا ینم

 .بود زیشبهه برانگ هاتشیمژگان توج

نبوده که  ینکنه کار ؟یخودم زنگ نزد یخب چرا به گوش -

 .یبخاطرش زنگ بزن

من قطع کنم  یتو هم مث مامان طعنه بزن یخوا یاگه م نیبب -

 .رمیتماس بگ گهید یهفته  هی

 یرفته بود و من تو خونه تنها و ب رونینون ب دیخر یبرا مامان

 .خواستم زود قطع کنه ینم نیواسه هم. حوصله بودم

 ن؟یکن یم کاریچه خبر؟ چ نمیبگو بب. خودتو لوس نکن -

 .تو خونه میشستن نیبهنام سرکاره و منم با نگ ،یسالمت -

 .منم تنهام نجایا نیایب نیخب پاش -
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 یو فکر کنه به خاطر کار نهیو مامان منو بب امیترسم ب ینه م -

 .اخم و تخمشو ندارم یحوصله . اومدم

 ن؟یکرد کارینامه رو چ انیپا -

 .فوت کرد یکالفه تو گوش نفسشو

من که . کنه یم پیو تا نهیش یخودش شبها م چارهیبهنام ب -

 .ستیکردن روون ن پیکنم اونم دستش تو تا یوقت نم

اصرار کردم مامان بذاره تمومش کنم اما قبول  یلیباور کن خ -

 .نکرد

 .کنه دایخواد برات شوهر پ یم دمیشن. زمیدونم عز یم -

منو سر  نیخنده بود و ا ،یدلخور یتو صداش جا گهید حاال

 .آورد یشوق م

 .بار بره ریکه ز هیگفته، ک ییزایچ هیواسه خودش  -

تو  یکه مامان واسه  یشوهر. ها یوقت قبول کن هی یخر نش -

حرف مفت زِن  یمشت خاله خانباج هی ی سهیدنبالشه از توک

 .ادی یدر م یدوزار

رفتم  یم دیبا. ام دهیچرب و بهم چسب یزدم به موها چنگ

 هیراستش . گرفت یم میحموم و حاال که مامان نبود سخت

که داشت به  یسمیاومد اونو با پادرد و رمات یدلمم نم ییجورا

بعدش عذاب  یهم که منو برد کل یهمون دوبار. دردسر بندازم

 .وجدان گرفتم
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 یتکون هیزرنگ باشم  یلیخواست شوهر کنه؟ من خ یحاال ک -

 .دم یاوضاع و احوال م نیبه خودم تو ا

 ه؟سخته ن یلیشکسته؟ حتما خ یبا پا یکن یچه م -

مامان . خواستم برم حموم اما غصه ام گرفته یآره اتفاقا اآلن م -

 .سختمه ییتونه منو ببره و خودمم تنها ینم

 .آخ چه بد -

مشت ناغافل تو صورتم  هیکوتاهش مثل  یکرد و جمله  سکوت

بود  زیتاسف برانگ یجمله  هی نیواکنش اون هم یهمه . خورد

 گهیکنم د کاریم چخوا ینخواست بپرسه حاال م یحت. و بس

 .شکششیپ یتعارف لفظ

خواستن که براشون  یم یاونا منو تا وقت. مامان حق داشت پس

 یشده بودم و کار رینگیبودم نه اآلن که پام شکسته و زم دیمف

 .اومد یازم بر نم

به خودم  یقرار و عصب یتماس رو قطع کردم و ب یناراحت با

 نیهمچ یمحبت و فداکار نهمهیشد بعد ا یباورم نم. دمیچیپ

و رو  ریبعد فوت بابا رو ز یسالها نیا یهرچ.رمیازش بگ یجواب

باشم که  دهیازشون د یزیچ هیجا،  هیبار،  هیکردم تا فقط  یم

زده باشن به ذهنم  شونیبخاطر من اونا از وقت و کار و زندگ

 .دیرس ینم
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 نیمن بودم که حاضر و آماده به خدمت، از کوچکتر نیا شهیهم

آورد  ایرو به دن نینگ یمژگان وقت نیهم. کردم ینم غیدر یکمک

 یکردم و تازه وقت یماه تمام از خودش و دخترش پرستار کی

 .زود تنهاش گذاشتم یلیبرگشتم خونه، خانوم گله مند بود که خ

 یمن ساده لوح و احمق بودم و نم. گفت یراست م مهناز

 الیخ. نمیتونستم خوب چشمامو وا کنم و دور و برمو درست بب

 یدیاون عم یتک تکشون حت یکردم چون خودم حاضرم برا یم

اومد دوکلمه باهام حرف بزنه،جونمو فدا کنم اونام  یکه عارش م

 یم جبران ییجا یاز خودگذشتگ نیکنن و ا یدر حقم محبت م

 کشونوین انگشت کوچحاضر نبود یاونا حت نکهیاز ا غیشه اما در

 .بخاطرم تکون بدن

کردم و به  یداشتم موهامو خشک م یحال خراب و داغون با

داشت . دیفرستادم که مامان از راه رس یشانس مزخرم لعنت م

حرفاش منو هم صدا  نیکرد و ماب یصحبت م یبا کس اطیتو ح

 .زد یم

داغ و برشته زودتر از خودش  یها یخونه که شد عطر بربر وارد

 یب دنیکه با د رمیازش بگ کهیت هیسرمو بلند کردم تا . دیبهم رس

 .رفت و لبخند مهمون لبام شد ادمیاز  زیعذرا همه چ یب

 .یخوش اومد یب یسالم ب -

 .حال و روز نیبه ا نمتینب. سالم قندک -
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نشست قندک صدا بزنه،  یرو که به دلش م یداشت کس عادت

 . اگه طرف دختر بودالبته 

 .اخم کرد سمیخ یموها دنیو مامان با د دیبوس سرمو

 یحموم؟ نگفت یو بعد بر امیمن ب یصبر کن یتونست ینم -

 زم؟یبه سرم بر یچه خاک دیبشه من با تیزیو چ نیزم یبخور

شمام . و سالم جلوتون نشستم حیصح. ستین میزیحاال که چ -

 .کمتر حرص بخور

که با حرفام قانع نشده بود دلخور و کالفه نون رو به طرفم  مامان

 .ازش کندم کهیت هیگرفت و من 

 جون؟ یب یب یخوب -

 ییمامانتو تو صف نونوا. ره یو م ادی یم یشکر خدا نفس -

شد  یخدا بد نده چ. سر به دخترم بزنم هی امیگفتم ب دم،ید

 شد؟ نیهمچ

 مشهد خوش گذشت؟... یاطیاحت یب -

دوروز قبل تصادفم  یب یب. سوال برق زد نیا دنیبا شن چشماش

 .و تازه برگشته بود ارتیرفته بود ز

تو  تیبه ن. بودم ادتونیهمش به . داشت  ییصفا یجات خال -

انشاهللا که به حق امام هشتم حاجت روا . ختم انعام کردم هیهم 

 .یش
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 دهید ایزن مسن و دن. ما بود واریبه د وارید ی هیهمسا یب یب

و  یگیسال همسا یکه به قول مامان بعد چهل و خورده ا یا

 .میبود دهیازش ند یجز محبت و مهربون یزیچ ،یدوست

رو . اعتبار کل بازار بود یزمان هیحاج اسداهللا  امرزشیخداب شوهر

 یثمره . اومد و همه دوستش داشتن یحرفش، حرف نم

سال شده و چند  یپسر بود که اونم تو جنگ موج هی شونیزندگ

اقامت تو  نیکه داشت ماب یبحران طیبه خاطر شرا ش،یآخر زندگ

هفت  هیما  یحاالم کوچه . گذشت شیپدر یو خونه  شگاهیآسا

 .ستار برومند بود دیبه اسم شه نیشد که مز یم یهشت سال

اون بخش خوب و قشنگ خاطرات  شهیهم یب یمن ب واسه

پر از  یصندوقچه  نش،یدلنش یقصه ها و شعر ها. مهیکودک

 دنیفهم یهامون تو آرزو یبچگ یکه همه  یخرت و پرت جالب

 لش،یپر از آج یگل گندم یدرونش گذشت، اون کاسه  اتیمحتو

که  یخوشگل یپارچه ا یروز عاشورا و عروسک ها یداغ نذر ریش

 .دوخت یمحل م یواسه دخترها

شد  یراحت م یلیخ نویآورد اما ا یکه به زبون نم خودش

 یکه حت یخواسته ا. که دختر دوست داره ازچشماش خووند

هم  یب یب یستار و عروسشم نتونستن برآورده کنن و تنها نوه 

 .پسر بود هی
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 یدلم م نمیب یم ماریروزا که شکسته و ب نیرو ا یب یب

 دیکه عم ییبه همون روزا م،یدوست دارم برگردم به کودک.رهیگ

شاد و پرجنب و جوِش اون روزا، مجبورش  یِ ب یداد و ب یآزارم م

 . کنه یکرد رفتار اشتباهشو جبران و ازم عذرخواه یم

که واسه  یاز سر احترام دیعم دمید یم یداشت وقت فیک چقدر

 تمیو اذ دیپلک یاون دور و برم نم یقائل بود الاقل جلو یب یب

 .کرد ینم

و تازه رفته بودم کالس اول و ذوق و شوق خووندن  ادمهی

. نباشم یگوشیو باز یباز یپ ادیز گهینوشتن باعث شده بود د

نشستم و  یم السیدرخت گ ریز یرو تخت چوب اطیعصرها تو ح

 یگرفتم و با عالقه مشقامو م یو قرمزمو تو دستم م یمداد مشک

برِگ  یبه گوشه  تا هیخوردن  ممیغصه و ناراحت نیبزرگتر. نوشتم

 .دفتر و کتابم و شکستن نوک مدادم بود

. من بودم شمیاون موقع پنج سال داشت و تنها همباز دیعم

و  نیکردو زم یلج م دید یتا کتاب و دفتر دستم م نیواسه هم

گرفته بود دست روم بلند کنه  ادی یتازگ. ختیر یزمان رو بهم م

. بود بود و دعواش کرده دهید یمامان چندبار.و موهامو بکشه

و بهم مشت  دیکوب یاونطور محکم تو صورتم م یمن اما وقت

اشک تو چشمام جمع  تشینها ایکردم  یزد فقط نگاش م یم

کردم خودمو از مشت و لگدهاش دور  یم یشد و سع یم
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 یواسه کتک خوردنم اعتراض ادی ینم ادمیوقت  چیه. نگهدارم

رو  دیمهار عم رقابلیخشونت غ نیاز ا یمین نیکنم واسه هم

 .حواسش جمع بود یب یاما ب دنید ینم هیمامان و بق

تو سرم زد و موهامو که  یبه شوخ دیبار که جلو چشم اون عم هی

 ینم ادمی. شد یعصبان یب یب د،یاز دوطرف بافته شده بود کش

 یباشمش حت دهید یبرافروخته و عصبان نطوریوقت ا چیه ادی

حرمت شکستم و دلشو به درد  یسالها بعد که خودم با ناسپاس

 .آوردم

 ینشسته بودن و مواد ترش یبا مامان رو اون تخت چوب ادمهی

و  میهم کنار حوض نشسته بود دیمن و عم. کردن یرو خورد م

ازجاش  یب یب هویکرد که  یم تمیاون طبق معمول داشت اذ

زدنم تو هوا  یکه برا دیدست عم. بلند شد و به سمتمون اومد

تا  برگردوندود گرفت و اونو کامال به طرف خودش بلند شده ب

 .چشم تو چشم بشن

 هیچقدر حرمت داره؟ خدا  زه؟یخواهر چقدر عز یدون یم -

 یمهربون برات فرستاده که مواظبت باشه اونوقت م یفرشته 

خم شو دستاشو ببوس،  ؟یشکن یبال و پرشو م ینجوریا یزن

 .چشماشو ببوس
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با بهت نگاش  دیباعث شده بود عم یب یو اخم تو نگاه ب تیجد

رو زانوهاش نشست تا  یب ینشون نداد، ب یواکنش یوقت. کنه

 .تخس بشه یپسربچه  نیهمقد ا بایتقر

. کن یتا فرصت هست ازش عذرخواه. کنه یداره نگات م نیبب -

 .شه ها یم ریاگه دلش بشکنه خدا ازت دلگ

منم  ادمهی. وو بعد دستام دیبا اکراه خم شد و صورتمو بوس دیعم

 یژاکت کرم رنگش تو مشت ها بیاز توج یب یو ب دمشیبوس

 یآشت نیما واسه ا یو پا به پا ختیخندون ر یبازمون پسته 

 .دیداشت خند یکنون که برامون تازگ

 یفرشته ا دیحس کردم با یب یب یاون روز به بعد با حرفا از

 یبیبهش آس ذارهیمراقبشه و نم شهیکه هم دیعم یباشم تو زندگ

تر و  دیو آزارهاش شد تیاون اذ میکه بزرگتر شد یبرسه اما هرچ

روز به  کی نکهیتر شد تا ا دهیبال و پر من شکسته تر و خم

 هیمن فقط . ستین تهاز اون فرش یخبر دمیخودم اومدم و د

 .تحمل برادرم بودم رقابلیغ یمتنفرو منزجر از رفتارها قیعق

 یو متوجه  دیکش رونمیسرو ته ب یب یمامان از فکر ها یصدا

 .خودش کرد

که قرار بود واسه احکام بذاره  یبه زهرا سادات گفتم اون کالس -

 یرفت و آمد هیهم . ما برگزار کنه یهفته تو خونه  نیرو از هم
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ثواب داره و  نکهیهم ا میای یدر م ییشه و ما از تنها یم نجایا

 .ره ینم یراه دور

. منم باعث نشد مامان نگاهشو برگردونه ی رهیو خ نیسنگ نگاه

چشم دوخته بود و انگار  یب یسفت و سخت به ب نطوریهم

 .خواست یاونو م دییهرطور شده تا

بود؟ زهرا سادات اگه  یمنتها حاال چه عجله ا. یکرد یکار خوب -

 یخودت م. کرد واسه خاطر جا و مکان نبود یدست دست م

ودم که کالس احکام هم تو ب نیمن از همون اول موافق ا یدون

ختم قرآن هم  نیگفت هم یخونه ام برگزار شه منتها اون م

شه از  یو جلسه به جلسه کم م انی یخانوما به زور م

 .تعدادشون

 میو دست دست کن میریخودمونم شل بگ میخب اگه ما بخوا -

 .انی یتعداد کم هم نم نیهم

 م؟یهفته کالس داشته باش نیپس قراره از هم. هیحرف نمیا -

انشاهللا که . مید یشما به همه اطالع م یفردا تو خونه  -

 .شه یاستقبال م

شو  یکه معن یکه حواسش به من بود با لبخند محو یب یب

 :دونستم گفت یخوب م

با اهل خونواده هم  یگرفت یرو م میتصم نیا یحاال داشت -

 .داره دایتو رفت آمد ز یبه هرحال خونه  ؟یمشورت کرد
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. دست رو دلم نذار که خونه یجون؟ ا یب یکدوم رفت و آمد ب -

و اون  نیا یبچه که داره خودشو فدا نیاز ا دمیچقدر گفتم و نال

تباه شده، مگه به خرجش رفت؟ اصال خود  شیکنه و زندگ یم

من چندبار جلو خودتون ازش قول گرفتم  یب یب یشما شاهد

از من  شتریمگه ب هستنمنم  یهامراعات کنه؟ بابا اونا بچه  کمی

. مهربان تر از مادر ی هیشده واسه من دا ؟یشونیدل نگران زندگ

 !دادن؟ یجوابتو چه جور یدید ریبگ لیتحو ایب

 ریحال کالفه ز نیبا ا ،یب یب اینبود طرف صحبتش منم  معلوم

 : لب گفتم

 .دوباره شروع شد -

 .تشر جواب داد با

 هم تموم شده بود که دوباره شروع شه؟  یزیمگه چ -

تونستم جلو خنده مو  یکردم نم یم یدونم چرا هرکار ینم

دست . شناختم یرو نم منتینبودم اگه مامان م قیعق. رمیبگ

احکام و  یرو گرفته بود که واسه خاطر اون کالس ها شیپ

 .نکنم یکه پشتشون بود، اعتراض یهدف

 یحرف گهیقبول، منم د یگ یتو م یباشه مامان جان اصال هرچ -

 یدست شما، بُبر هرجور که دلت م یچیو ق شیر نیا. ندارم

 .خواد

 .با خنده نگاهمون کرد یب یب
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 از چه قراره؟ هیخواد بگه قض ینم یکی -

شو سر داد و داغ دل  جهینت یو ب یتکرار یدوباره نوحه  ومامان

و  یابر یب یآورد نگاه ب یکه به زبون م یبا هر حرف. منو تازه کرد

بود که  نمونیکه ب یقیو عم یقلب یاز اون عالقه . شد یمکدر م

قلم  هی نیاز ا یب یباز حرف از دل شکستن بود که ب میگذشت یم

 . کرد یدنش هم ناراحتش میگذشت و شن یوقت نم چیه

 ذارمینم گهیدختر بخواد هم من د نیا یب یب نکهیخالصه ا -

تو  قیکه عق یبه خدا از وقت. کنه یخودشو گوشت قربون

. شب خواب راحت نداشتم هیشده تا اآلن من  یبستر مارستانیب

بلند نشم  گهیو د نیترسم ناغافل سرمو بذارم زم یهمش م

 یاش بدجور ندهیچشمم از آ. بشه آالخون واالخون نیاونوقت ا

شب نخواستن نگهش دارن چطور  هیکه  یخواهر و برادر. دهیترس

 دختر، روشون حساب کرد؟ نیا ییعمر تنها هیشه واسه  یم

 .حلقه زد یب یب یمامان، اشک تو چشما یبغض تو صدا با

 ؟یستیچرا به فکر خودت ن. جان قیعق گهیگه د یخب راست م -

 نهمهیخالصه ا. ترس برم داشته بود ییجورا هیچرا، خودمم  دروغ

و  یظاهرًا جزئ اتفاقِ  نیاونم بعد ا هیو کنا شیو تشر و ن دیتهد

 .نبود ریتاث یب ک،یکوچ

وامونده  یپا نیا نیبذار. باشه قبول، اصال حق با شماست -

 .رم دنبال کار یخوب شه خودم م
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 .دیدوباره نال مامان

کار  هی یتون یسال سن کجا م یبا س گهید ؟یآخه چه کار -

بشه؟ تو  نیات تأم ندهیتا آ یکن دایپ یثابت و درست و حساب

و  یدیکوب یرو محکم م ختیم ییجا هیقبل تر  یلیخ دیبا

و دست رو  یکارت کردن نشست یتا از کار ب. یشد یمشغول م

 .یدست گذاشت

 میتو خونه؟ اوضاع روح نمیاز خدام بود بش یکن یفکر م -

 ...رو نداشتم کمکم کنه یداغون بود اون روزا، کس

 .دمیکش ییبلند باال آه

 .ام بلند شمبعد بابا من نتونستم از ج گهید -

 .اشک مامان هم در اومد دیکه بابا رس حرف

خواهر و برادر . یریسرو سامون بگ دیگم با یکه م نهیواسه هم -

 یمنت بتون یباشه که ب یکی دیتونن غم تورو بخورن با ینم

تو اگه سرلج . ینباش ومدهیکه ن ییو نگران فردا یکن هیبهش تک

 نیاآلن بزرگتر یکرد یو به موقعش شوهر م یافتاد ینم

درست  یغذا چ دیبود که واسه ناهار و شامت با نیا تینگران

 یشب بستر هیبچه هات دورت رو گرفته بودن و واسه . یکن

 .بمونه شتیقراره پ یکه ک یغصه نداشت مارستانیشدن تو ب

که منتظر به صورتم دوخته شد تا جوابمو بدونه رو  یب یب نگاه

م انتظار داشت بگم حاضرم دوباره نکنه اون. ارمینتونستم تاب ب
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گشتم  یبودم که برم یچشم و رو م یب یلیخ دیازدواج کنم؟ با

 هیقض نیزدم و موافقتمو با ا یو با وقاحت تو چشماش زل م

نبسته بود و  اموراستش گذشته دست و پ. دادم ینشون م

اما صحبت .هم اگه قرار بود باشه، نادرست و اشتباه نبود یازدواج

 یمن. بود که دوباره شکستنش در توان من نبود ییاز حرمت ها

تونستم راحت حرمت  یزن بزرگ شده بودم، م نیدست ا ریکه ز

 کنم؟ یشکن

 .زمزمه کردم یانداختم و با ناراحت نییپا سرمو

. شم یغول مخوب مش یجا هیرم دنبال کار،هرطور شده  یم -

 .شو زهیهم سواد و مدرکشو دارم، هم انگ

اما چون اون جواب دلخواهشو نگرفته بود دستشو رو  یب یب

 .فشرد یدستم گذاشت و اونو کم

بهش نرسه و  یبیهوا که آس نیبه ا. شکهیمث گنج یدل آدم -

زودتر از اون که  یلیتو قفس خ شینخوره بکن یباد و بارون

اجباره و  دنشمیم دل مرده، نفس کشآد. رهیم یم یفکرشو بکن

قفس تنگ  نیا شکیحق اون گنج. بره ینم شیاز زندگ یلذت

 دایجفتشوپ هدختر جان، رهاش کن بذار پرواز کنه، بذار بر ستین

 .قشنگ تره یلیخ ینجوریا یباور کن زندگ. کنه
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بغض داشت از اون بغض ها که نه تنها قدرت حرف زدن  حرفاش

فقط تو چشماش . بست یگرفت که راه نفسمو م یرو ازم م

 . دیکه تودلم بود، رو زبونم نچرخ یزیموندم و چ رهیخ

 "بزرگه یلیدلت خ یب یب" 

حاال . باشه جز خودش یهرک یخواد جا یدلش م ییوقتا هی آدم

کالس احکام که برپا شد و مامان . نهیمن با خودم هم تیحکا

زار و درب و  ی افهیقشکسته و اون  یمجبورم کرد با اون پا

منتفر  طمیشرا نیکنم ازخودم و ا دایداغون تو جمعشون حضور پ

 .شدم

نگاه  دارانهیخر نیطرف، ا هیدلسوزانه و پر از ترحم  ینگاه ها اون

مجرد  یکردن قدر و منزلت دخترا نییها و باال و پا یکردن بعض

 .طرف هیاومدم  یمجلس که ظاهرا منم جزءشون به حساب م

خواست کاش همون روز تصادف خدا منو از  یواقعًا دلم م یگاه

 .خاص و عام نشم یمضحکه  ینطوریداشت تاا یبر م نیرو زم

مامان از کماالت داشته و نداشته  دمید یم یگرفت وقت یم لجم

دونست  ینم یکیبافه که  یقصه ها م یمن واسه بازار گرم ی

ه خودم خبر هستم ک ییکرد من چه دّر و گوهر گرانبها یفکر م

 .ندارم

 دیاول عنوان کرده بود با یسادات هم که از همون جلسه  زهرا

 نیمجالس راه رو واسه ازدواج جوون ها باز کرد و هم نیبا ا
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و مجوز صادر شده، کالس ها رو هر روز شلوغ تر از روز قبل  دهیا

 .کرد یم

خانوم ها که دور تا دور  نیا ینبود اگه همه  دیبع چندان

به  یبه لب داشتن پ یمجلس نشسته بودن و لبخند معنا دار

هدف و منظور مامان نبرده باشن و ندونن که اون دنبال شوهر 

 .واسه منه

 یکردن باهاش کار یط نیو سنگ یجز خودخور طیشرا نیا تو

هم  یبخت برگشته ا هیکرد و  یحاال خدا نم. اومد یازم بر نم

. بود الیواو گهیگرفت، اونوقت د یچشمش منو م ونیم نیا

 .کرد و ول کن معامله نبود یمامان بهم بند م

تا چندتا از  ختمیر یم ییآشپزخونه نشسته بودم و داشتم چا تو

اجتماع کرده و هرهر و کرکر شون به راه بود،  نجایدخترها که ا

 .ببرن

 کیتو همه شون  یحوصله نگام به فنجون ها بود تا چا یب

 .شه که مامان دستپاچه وارد آشپزخونه شد ختهیدست ر

 آماده ست؟ ییچا -

 یگچ گرفتمو رو صندل یبه سمتش هل دادم و پا یرو کم ینیس

 .جا به جا کردم

 .تمومه گهیآره د -

 :از دخترها گفت یکیبه  رو
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 یپخش کن یبر یهارو م ییچا نیرضوانه جون قربون دستت ا -

 مادر؟

رو برداشت و از  ینیتکان داد و بالفاصله سباز سر شیبا ن رضوانه

 . رفت رونیآشپزخونه ب

 .خاطر به طرفم برگشت نانیبا اطم مامان

 ینیچهارتا آدم بب رونیب ایسر ب هیخب خودتم دست بجنبون  -

وجب جا و  هی نیبه ا یدیاز صبح تا حاال چسب هیچ. دلت وا شه

 ؟یکن یدل نم

 .بذار به حال خودم باشم. ول کن تورو خدا مامان -

 :سرخم کرد و آهسته گفت جانیتوجه به حرفم با ه یاما ب اون

 .گمیرو م یحور یخواهرزاده  ؟یشناس یخانومو م یمهر -

شاد و بذله گو و به  رزنیپ هی. مون بود هیخانوم همسا یحور

 ریاز ز یخبر کذب و راست چیمحل که ه یس یب یب دیقول عم

 .رفت یدستش در نم

 .نه فکر نکنم بشناسم -

 .مصرانه جواب داد مامان

 یکه رو یهمون خانوم. شیشناس یم شینیچرا اتفاقا اگه بب -

داره و موقع حرف زدن همش نفس  یخال گوشت هیچونش 

 .زنه ینفس م
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خانوم رو  یمهر نیکه ا یاومد اما نه اونقدر ادمی ییزایچ هی

 .ارمیتموم و کمال به جا ب

 شده مگه؟ یخب حاال چ -

امروز  نکهیدرموردت سوال کرده بود تا ا یاز حور شیچند روزپ -

 .شتریب ییبا خودم حرف زد و اجازه خواست واسه آشنا

 : گفتم یدلخور با

 .یتو هم البد درجا قبول کرد -

 .باال انداخت ییتو هم رفت و ابرو اخماش

وده و دهنش بو حرفا هنوز ز نینه اتفاقا گفتم واسه دخترم ا_

 .ده یم ریش

 .و نگامو ازش گرفتم دمیبرچ لب

 نیخانوم ا منتیخواد مارو بچزون اما م یحاال تا دلت م -

 یم کیکوچ یخلق شیمنو پ نکارتیبا ا یدار. ستیرسمش ن

 .یکن

 کیاگه به کوچ ؟یاری یبرام در م هیاداها چ نیا نمیپاشو بب -

 کیجا کوچ یب یوقته خودتو با محبت ها یلیشدن بود که تو خ

تا آخر عمرت جلو خواهر، برادرات خم و  یخوا ینکنه م. یکرد

. شه ینم کیکوچ یداشته باشه کس ریخ تیآدم ن ؟یراست ش

 .ننتینفر بب چهار ایمسخره بردار و پاشو ب یفکرا نیدست از ا

 .اشک تو چشمام جمع شد هویدونم چرا  ینم
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 نیمن به ا ی هیروح. شو الیخ یب زتیمامان تورو جون عز -

مشت نگاه  هیواسه  ادی یاصال خوشم نم. خوره یجور کارها نم

من اگه اهلش بودم همون هفت هشت . مترسک شم داریخر

 ...کردم نه اآلن که یسال قبل شوهر م

 یکن یفکر م. یزن یمنصوره رو م یتو هم که حرفا ؟یاآلن چ -

 شده؟ ریبرات د

خانوم شما  یاصال اگه مهر. خوام ینم شمینجورینشده اما ا رید -

 انیبهشون بگو ب. یدار کاریبه اومدنم چ گهیکه د دهیمنو پسند

 .شتریواسه شناخت ب

 بگن آدم به دوره؟ یخوا یم ؟یکن یم نیچرا همچ -

 یکردم اونارو از چشم دخترها یو سع نییتند تند اومد پا اشکام

از گفته هامون،  ارنیبکه زل زده بودن به ما تا سردر یکنجکاو

 .پنهون کنم

خوره  یپچ پچ به گوشم م هی. به خدا طاقت نگاهشونو ندارم -

 یلرزه که نکنه دارن درمورد من حرف م یچهارستون تنم م نیا

 یدون یکشم، خودت که م یهم خجالت م یب یتازه از ب. زنن

 .چرا

مکث سرتکان داد و تنهام  یو اون با کم دمیازش دزد نگامو

و  هیچ قایدونست درد من دق یخوب م یلیمامان خ. گذاشت

دختر  نهمهیا نیب. واسه بودن تو اون جمع معذبم نقدریچرا ا
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آمد و شد ها دنبال شوهر و ازدواج خوب  نیکه تو ا یمجرد

 .تنها من بودم که بابامو دق داده بودم نیبودن، ا

آخر هفته گرفت و از بچه  یدورهم هیپامو که باز کردم مامان  گچ

 دهایالبته بعد اون توپ و تشر و تهد. انیهاش خواست که ب

اومده بودن اما مامان هنوز باهاشون  یدوبار یکیهرکدومشون 

خانوم از من  یمهر یخواستگار ی هیقض نکهیبود، تا ا نیسرسنگ

اومد و با بچه  نییپا طونیشد و اونم از خرش یپسرش جد یبرا

با اطالع خونواده  یدوجلسه ا یکیحاال قرار بود . ح کردهاش صل

 یتا اگه قسمت بود ازدواج میو با هم آشنا ش میبر رونیها ب

 .رهیصورت بگ

مامان کل خونه رو برداشته بودو داد بچه  یها یچوب دهیعطرکوب

 .شام درآورده بود یپهن کردن سفره  یها رو برا

 کباری قهیبود و منصوره هرچند دق ومدهیخب آقا جالل هنوز ن اما

همه . کرد یم یعذرخواه هیو بق دیو مج دیاز عم ریتأخ نیبابت ا

ساز مخالف  شهیآقا جالل عادت داره هم میدونست یمون خوب م

 .جمع نباشه یبزنه و پابه پا

کرد و با فتانه زن  یتو آشپزخونه داشت ساالد درست م مژگان

اخالقش  نیاز ا چیه. دنیدخن یزدن و م یلب حرف م ریز دیعم

 دیزن مج ایچشم رو هی دمید یم یاومد اونم وقت یخوشم نم
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 یقرار تو جاش جابه جا م یمدام به اوناست و با هر حرکتشون ب

 .شه و ناراحته

. خونواده باز کنه نیخودشو تو ا یوقت نتونست جا چیه ایرو

هم خواسته و ناخواسته ازش  هیکرد و بق یریگوشه گ شهیهم

همسن و سالش بود،  بایمنصوره که تقر یحت. فاصله گرفتن

داشت دور و  لیتما شتریکرد باهاش همکالم شه و ب یرغبت نم

 تشونیاهم یب یاونا به حرفا یبر مژگان و فتانه بپلکه و همپا

 . بخنده

زد که اونم در  یحرف م ایبا رو یشد مامان دوکلمه ا یم یچ

مثًال من هرگز . و پا افتاده بود شیو پ یوضوعات عادمورد م

 نیتو ا ایو رو دیمامان درمورد بچه دارنشدن مج ادی ینم ادمی

 دمید یخوب م. کرده باشه یاعتراض ایزده  یسالها بهشون حرف

 یآورد و قاط ینم خودش یموضوع ناراحته اما به رو نیکه از ا

 .شد یپسربزرگش نم یدختراش درمورد زندگ بتیبحث و غ

 نیرو در ا یدخالت کس یهم با دور موندنش اجازه  ایرو البته

زن مثل  نیا یتو دستا دیگفت مج یمژگان م. داد یمورد نم

ما همون کارو  یبرادر ساده  نیبخواد ا یمونه و هرچ یموم م

 میداشتم،ما که تو خلوتشون نبود یا گهیکنه من اما نظر د یم

گفت  ینم یزیچ ودشهم که خ دیمج. رارهاز چه ق هیقض میبدون

اونم مثل من و بابا آروم و خود دار . مورد بود یپس قضاوت ما ب
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 شتنیاز جنجال و سرو صدا، لب فرو بستن و خو شتریبود و ب

 .داد یم حیرو ترج یدار

سخت بود  یچند مجهول یمعادله  هیمثل  شهیهم ایمن رو یبرا

روش  نکهیا یحل کردنش بگذرم جا ریدادم از خ یم حیکه ترج

 .نرسم یفسفر بسوزونم تا آخرش به جواب یوقت بذارم و کل

از همه  شتریما گذاشت ب یکه به عنوان عروس پا به خونه  یروز

الغر و . توجهمو جلب کرد شیسبز بادوم یو اون چشما شییبایز

 یسال ستیباوجود ب صهیخص نیو خوش اندام بود و ا دهیکش

سرد  یزن چهل ساله  نیگذشت هنوزم در ا یجشون مکه از ازدوا

 .اومد ینفوذ، به چشم م رقابلیوغ

 یتر م هیبه بابا شب گذاشتیپا به سن م شتریکه ب یهرچ دیمج

 هیشد و با  یم نینگاهش توچشمام سنگ یمخصوصًا وقت. شد

 ونیجا باهام در م هیحرف ناگفته رو یلبخند محو انگار کل

 .گذاشتیم

داشت و  یجذاب ینقره ا یحاال رگه ها شیصاف و پرکالغ یموها

. رو حفظ کرده بود رگونشیق یپرپشتش همچنان مشک یابروها

داشت و موقع مطالعه  یاونم مثل بابا قد متناسب و اندام الغر

 .گذاشتیم شینیرو نوک ب قایدق نکشویع میفر

ه و ما رفا ی هیاز بق شتریکرد و ب یبابا رو اداره م یعطار هنوزم

حاال شده بود  یالبته عطار. داشت تیآرامش مامان براش اهم
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که از  یشناس اهیگ پلمیرو با فوق د دیو مج یاهیگ یداروخانه 

 یدکتر صدا م یسن و سال گرفته بود، آقا نیدانشگاه آزاد تو ا

 . زدن

و شاتره و رازک و  یگل میحال تو داروخانه اش هنوزم مر نیا با

 یو داروها اتیعرق یشد و بسته بند یم دایپ یپونه کوه

 .مصرف دار شده بود خیفقط خوش آب و رنگ تر و تار شیاهیگ

 .آقا جالل هم اومد. نیاون سفره رو بنداز! منصوره! مژگان -

و از جام بلند شم تا به  امیباعث شد به خودم ب دیعم یصدا

اسم منو هم ببره  دیاومد عم یم شیکم پ. کمک خواهر هام برم

واقعا با خودم کار  نکهیمخاطب قرارم بده، مگه ا میقو مست

 .داشت

که ده سال  یاز اتفاقات یگشت به دلخور یظاهرا بر م زیچ همه

 زایچ نیبا ا میتونست یرخ داده بود اما خودمونو که نم شیپ

از  دیحرفا بودو من و عم نیاز ا شتریعمق فاجعه ب. میگول بزن

 .میشده بود بهینسبت به هم غر یهمون بچگ

برابر  یکه کپ شیعسل یکه من با اکراه و عذاب توچشما یطور

شدم و اون به زحمت لب باز  یم رهیمامان بود خ یاصل چشما

مثل منصوره و مژگان اخالقش  دیعم. بهم بزنه یکرد تا حرف یم

داشت که من  یو خشونت ییبود منتها تند خو دهیبه مامان کش

 .مبود دهیام ندخواهر ایهرگز تو مامان  نویا
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کوتاه تر بود و موهاش از جلو با مرور زمان کم  دیاز مج قدش

 ی گهید یو مردا دیداشت دوبرابر مج یکلیپشت شده بود اما ه

حالل زاده  یادیمنصوره ظاهرًا ز یپسرها لیو کم لیسه. خونواده

و اندام و  افهیو از لحاظ ق دهیشون کش ییدا نیبودن که به ا

 .زدن یاخالق باهاش مو نم

 یمامان رو هم عاص یناسازگار بود و رفتارش گاه شهیهم دیعم

کنه هم  یاومد گله ا یم شیبابا که معموال کم پ. کرد یم

 .نشون داده بود هیقض نیاز ا شویناراحت یچندبار

کرده بود و با  یبرام بزرگتر شهیهم کتر،یبرادر به ظاهر کوچ نیا

اگه لج و  دیشا. مینا به جاش گند زده بود به زندگ یدخالت ها

درد  نقدریکه آگاهانه بهم زد ا ییبا اون نبود، اگه زخم ها یلجباز

از شکست ها و  ینداشت و قابل تحمل بود، من با کوله بار

 یتا مادرم دست به کار شه و فکر مموند یهام منتظر نم ییتنها

 .کنه میبه حال زندگ

 یاز تو هال به گوش م دین جالل با مجبلند صحبت کرد یصدا

 کیکوچ یسبد ها دنیدرهم درحال چ یا افهیو سوگل با ق دیرس

 .گرد بزرگ بود ینیس هیخوردن تو  یسبز

 یاخالق نامتعارف پدرش مشکل داشت و نم نیبا ا شهیهم

مورد با من که  نیدر ا یگهگدار. ادیتونست باهاش کنار ب

داشت، صحبت و اعتراف کرده بود  یشتریب تیمیاحساس صم
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 ای امرزیمثل بابابزرگ خداب یکیخواسته پدرش  یکه دلش م

 زکه اگه همه فاز بودن اون نول ا یشد نه جالل یم دیمج ییدا

 .اومد یآب در م

مامان با . پارچ دوغ برداشتم و پشت سرش وارد هال شدم هی

 یمرو گرفته بود تو بغلش و قلقلکش  دیپسر عم یخنده، مان

نگفته بودم اما واقعا ته دلم خوشحال بود که  یبه کس نویا. داد

. فتانه رفته یو به خونواده  دهینکش دیرقمه به عم چیه یمان

برام  دمشیبوس یکردم و از ته دل م یبغلش م یچون وقت

دوست  زانیبود که باباش تو نوع و م ینیریش یبرادرزاده 

 .رو داشت ریتاث نیداشتنم کمتر

رو گذاشتم وسط سفره و اومدم برگردم تو آشپزخونه که  پارچ 

 .حرف جالل پامو سست کرد

و منصوره  میریبخاطرش بگ یمهمون هیماه  نیقراره آخر هم -

 یناصر م نکهیا ستین یآخه کم حرف. رسمًا همه رو دعوت کنه

 هی گهید. کنه یگذار هیبزرگ سرما یپروژه  هیشهررو  نیخواد توا

 .ون تو روغنهنون همه م ییجورا

 هست؟ یپروژه چ نیحاال ا -

حرف از ساخت . شه یختم نم نیبه ا زیالبته همه چ. یسد ساز -

که  ییسد و برنامه ها نیحول و حوش هم ساتیتاس یسر هی

جزء  مانکاریپ هیمنم قراره به عنوان . براش دارن هم هست
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 یداخل مانکاریاز فرداست که مهندس و پ. کنم یباهاشون همکار

به خودش  ازهت یرنگ و نما هیو شهر  نجایا زنیبر یو خارج

 .رهیبگ

داره؟ فقط  نجایا یچه نقش قایشما دق یناصرخان رزاق نیحاال ا -

 گذاره؟ هیسرما هی

 .پروژه ییاجرا ریگذار و هم مد هیهم سرما -

 :گفت د،یسربلند کرد و نگاه منو که متوجه حرفاشون د جالل

تونم با  یم یاگه بخوا. یگرد یکار مدنبال  دمیاز منصوره شن -

 .برات دست و پا کنم یناصرخان حرف بزنم و کار خوب

 : گفت یبا دلخور مامان

کم  دیبا گهید. داره شیواسه زندگ یمهم تر یبرنامه ها قیعق -

 .رهیکم سرو سامون بگ

 .باال انداخت ییابرو یباشگفت جالل

 .نینگفته بود یزیچ. مبارکه حاج خانوم -

 .و مامان باز به جام جواب داد دیهمه به طرف من چرخ نگاهها

 .میشد بگ یکه کامال جد هیقض میداشت میتصم -

موضوع  نیانگار که ا. پارو پا انداخت و نگاهشو از ما گرفت جالل

 .رو داره تیاهم نیبراش کمتر

 گفتم داداش؟ یداشتم م یخب چ_

 .دیتوجه به سوال جالل از مامان پرس یاما ب دیمج
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 !خواد ازدواج کنه؟ یم قیعق -

از رو بسته بود جواب  رویشمش یچندوقته حساب نیکه ا مامان

 .داد

 داره؟ یرادیمگه ا -

 ...نه اما -

لحظه همچنان  نیدوخت و اون که تا ا ایمرددشو به رو نگاه

 .سکوت کرده بود، به حرف اومد

 ی هیجون به کل با قض قیعق میکرد یراستش ما چون فکر م -

درواقع ... وگرنه خودمون میاوردین ونیبه م یازدواج مخالفه حرف

 چطور بگم؟...داشت که یشنهادیپ هیبرادرم فرهود، مامانم  یبرا

 .کالمش اومد ونیکالفه م مامان

جان؟ صاف و پوست  ایرو یچرخون یچرا لقمه رو دور سرت م -

 .شده یکنده بگو چ

 یفرهود خواستگار یجون برا قیاز عق میخواست یراستش ما م -

 .میکن

هم توجهش به  دیعم یکرد که حت نیچنان جو رو سنگ حرفش

که به گمونم  ایفرهود برادر مجرد رو نکهینه ا. حرفامون جلب شد

باشه  یسن داشت و معلم بود آدم بد یو هفت،هشت سال یس

 لیبود که فام نیداشته باشن نه، مسئله ا یخونوادش مشکل ای
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سال هنوزم  ستیکه دخترشون بعد ب یشدن مجدد با خونواده ا

 .نه ایبه صالحه  ایکرد آ یها رفتار م بهیمثل غر

دادم صحبت  یم حیحرفا من ته دلم ترج نیا یبا همه  یول

داشته  ایرو با برادر رو شتریدرمورد ازدواج و شناخت ب یجد یها

 .شناختم یکه خودشم به زور م یخانوم یباشم تا پسر مهر

. تو آشپزخونه و مژگان پشت سرم پا تند کرد تا بهم برسه رفتم

هرچند مطمئن . گفت یچ ایمامان در جواب رو دمیومن نفهم

و مادرشم  ایرو شنهادیدرست اون پ میتصم هیبودم واسه گرفتن 

 .کنه یهوا رد نم یب

 ؟یفخرالملوک ش نیعروس ا یخوا یتو که نم نمیبب -

رو گذاشته بود فخر الملوک و فکر  ایرو خودش اسم شیپ مژگان

که  نهیواسه ا ایو سرد برخورد کردن رو یریکرد کناره گ یم

 .کنه یو از باال به همه نگاه م رهیگ یخودشو م

 .بخواد یتا خدا چ -

مامان  یشکل و گل سرخ یضیب ینیچ یها سیتو د داشتم

که مژگان دستمو گرفت و منو به سمت  دمیچ یکباب هارو م

 .خودش برگردوند

ترسونده  یخوونده و از چ یدونم مامان تو گوشت چ یمن نم -

فقط  ینجوریاما بدون ا یشوهر کن یخوا یم یکه هول هولک

 . هیبق اینه من و منصوره  یکن یکه ضرر م یخودت
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اون بخواد به خودش  نکهیلحظه حرصم گرفت از ا هی راستش

 .رو بده که سرزنشم کنه حق نیا

عقل و  یسالمه و به قدر کاف یدختر خوب، من االن س نیبب -

تو هم بهتره حد و . َبده یبرام خوبه و چ یرسه که چ یشعورم م

 نیسن و تجربه ات درا یو به اندازه  یحدود خودت رو بشناس

 .یمورد نظر بد

 .دیبهش برخورده بود با بهت عقب کش یکه حساب مژگان

و  نیخوام خواهرم با طناب ا یَبده که م! گفتم؟ یمگه من چ -

 اون تو چاه نره؟

 .زدم و با تاسف سرتکان دادم یتلخ لبخند

 .من االن خودم ته چاهم خواهر! خوب به من نگاه کن -

رو چنان با آب و تاب و طعنه به زبون آوردم که " خواهر"اون  و

اون درسکوت زل مژگان شد و  ینیخواه نا خواه باعث عقب نش

 .شدن یکه داشتن سرد م سیشده تو د دهیچ یزد به کباب ها

 هارو ببره؟ نیا ادیب ستین یکی -

 .از تو هال جواب داد سوگل

 .امی یاآلن م -

. رو همزمان برداره سیبه خودش داد تا دو د یمژگان تکان و

 :فتانه با خنده وارد آشپزخونه شد و گفت
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نه به اون که . نکنه دختر ریتو گلوت گدوتا دوتا؟ بپا  گهیحاال د -

 یخونه رو به رو نیو در ا یشوهر کن یخواست یاصال نم

حاال خودت نظرت ... نه به اآلن یخواستگارهات تخته کرده بود

 ه؟یچ

. منظور نبود یهاش ب یکرد اما فضول یم یمنظور شوخ یب فتانه

 ی هیقلم با روح هی نیو ا ارهیسردرب زیدوست داشت از همه چ

 یفقط به شوخ نیواسه هم. نداشت یمن همخوان یدرونگرا

 ینم شیتموم نشدن یبه سواال یزدم و جواب یهاش لبخند م

 .دادم

 ؟یکش یفتانه جون برنج رو م -

 یبعد که همگ قهیدمغ مشغول شد و چند دق یا افهیبا ق اونم

از اون  گهید میدور سفره نشسته و مشغول خوردن شام بود

که  یهر از گاه اینبود و رو یکنجکاو خبرو  نیسنگ ینگاهها

 .زد یبه روم لبخند م میشد یچشم تو چشم م

*** 

کردن کار مثال رفته بودم چند جا سربزنم اما در  دایپ یهوا به

مژگان  یمورد عالقه  یخیپاشنه م یچکمه ها دیاصل واسه خر

 .میکرد یشهر رو متر م یپاساژ ها میداشت

کرد  یم یلجباز یزیبابت چ کباری قهیکالفه بود و هرچنددق نینگ

که در  یرو به تب و سرماخوردگ یلجباز نیو مژگان هر دفعه ا
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که داشت، نوحه  ییداد و واسه دردسرها یبود ربط م شیپ

 .کرد یم ییسرا

باد سرد بهش بخوره، دور از جونش  هی. مث مادر بهنامه نمیا -

 یب مها خو یآسون نیحاال مگه به هم. افتاده تو رختخواب

 شه؟؟

با عسل بهش بده حالشو  یو پونه کوه شنیجوشونده آو هی -

 .کنه یبهتر م

 .رو لباش نشست یکمرنگ لبخند

 .یندازیبابا م ادیآدمو  یزن یکه حرف م ینجوریا -

 .دمیآه کش اریاخت یب

 .جوون بود یلیبابا واسه مردن خ -

مونه  یفقط م. رسه یسر م یروز هیبالخره  گه،ید هیعمر آدم -

 .زود بره نقدریا دیکه چرا با انشیحسرت رو دل اطراف

وقت به  چیسالها ه نیتو تموم ا. از حرفش فشرده شد قلبم

بودن  دهیمسئله رو به رخم نکش نیوضوح خواهر و برادر هام ا

الاقل  نویشد گفت که منو بابت مرگ بابا مقصر ندونن ا یاما نم

 .کردن یم انین بتو حرفاشو میرمستقیغ ایتو رفتارهاشون 

رو تو  نیام حبس شد در سکوت نگ نهیکه تو س ینیآه سنگ با

 .واسه راه اومدن نداشت یینا گهیبغلم گرفتم، چون د

 .میبر ایب قیخودشه عق! نیاونجارو بب -
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که تو چشماش بود  یو برق یصد و هشتاد درجه ا رییتغ نیا

 .کرده دایکه مد نظرش بوده رو پ یزیبالخره چ یعنی

از  یزیمژگان منو تا سرکوچه رسوند و سفارش کرد چ د،یخر بعد

 هیچون خودمم . و بودنم باهاش به مامان نگم دیخر نیا

 .گفتم ینم یزیرفته بودم قطعا بهش چ یآب ریز ییجورا

خورد که به خودم  یبه سنگ م یسرم درست و حساب دیبا انگار

 یزیچ. بدم رییبد و نا متعادل رو تغ طیشرا نیکنم وا یو کار امیب

 .ادیبدست ب یازدواج فور هیکه مطمئن نبودم با 

شدم و اون دور زد و وارد  ادهیپ نیو درمونده از ماش خسته

و به انتهاش  ستادمیسرکوچه ا یا هیچندثان. شد یاصل ابونیخ

که  ییخاطره ها. سال خاطره داشتم یقد س نجایاز ا. شدم رهیخ

 .مبهم بودن ایتو ذهنم واضح  تشونیبنا به اهم

خانوم که در خونه  قهیصد ییو مهناز، همون دختِر موطال من

داشت تو  یزرد قنار اتیف هیبود و باباش  یشون سبز پسته ا

 .میو بزرگ شد میکوچه پاگرفت نیهم

دفتر بزرگ از  هی ادمهیجواد درست نبش کوچه بود و  دیس یبقال

 هیبردن و  یم هیکل محل داشت که ازش جنس نس یاسام

وارد  یخرت و پرت جذاب واسه ما بچه ها که وقت یقفسه با کل

اون خرت و  یتنها آرزومون داشتن همه  میشد یمغازه اش م

 .پرت ها بود
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 یها شهیسوپرمارکت دونبش با ش هیپسرش  ،یبقال یجا حاال

داشت و قفسه ها رو  یکیالکتر یو در خودکار باچشم تیسکور

 یبرداشتن جنس م یبود که خودت تو مغازه برا دهیچ یطور

مدار بسته هم  نیتازه مجهز به دورب. یکرد یم داشیو پ یگشت

 میگفت یمجواد  دیبه خود س شیسال پ ستیکه اگه ب یزیبود چ

 یچهارتا دندون نداشته  یخال یرفت و جا یم سهیاز خنده ر

 :گفت یزد و م یذوق م یفک باالش تو شیتا ن شین

 م؟یکن لمیاره مردمو فمگه قر -

ما و  یخونه  یروبرو فیدرست تو رد انیسیمادام سرک ی خونه

که  یزیتبر یباغ بزرگ با درخت ها هی. بود نایو مهناز ا یب یب

بلند باغ رو رد کرده بودن و از  واریسال بود د یلیارتفاعشون خ

 .کردن یم ییخود نما یحساب رونیب

. به اون صورت نداشت یلیبود که فام ییتنها ی وهیزن ب مادام

که اونم  نایخوش سرو زبون به اسم مار یخواهر زاده  هیفقط 

شده بود و  روانیشد ساکن ا یم یحدود چهارده پونزده سال

 .زد یم رشیپ یبه خاله  یسر التیمعموالً تو تعط

رو دوست داشتن و ازحالش  یزن ارمن نیمحل همه ا نیساکن

که همسن و سالش  یب یشدن به خصوص ب یم ایمدام جو

 .بود
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محل، شناخت و  یرفت و آمد با خانوم ها یبه واسطه  مادام

داشت و  شیو مراسم عزادار) ع(نیبه امام حس یارادت خاص

داد و باغش رو هم  یم ینذر هیبق یمعموال تو روز عاشورا همپا

 .رنیبگ یتا توش عروس گذاشتیجوون ها م اریاغلب در اخت

بود رو دوست  یاغ مادام عروسکه تو ب ییشب ها یبچگ از

بلند  هیپا یبستن و چراغ ها یم سهیسرتاسرشو ر یوقت. داشتم

 یرو بوجود م یریچشمگ ییبایشدن، ز یروش م یباغ همگ

 .بود رممکنینشدن بهش غ رهیآوردن که دل کندن و خ

 یکه من ساعت ها روپشت بوم خونه تو کنج دلخواهم م یطور

شدم و  یغرق م االتمیخ تو. زدم ینشستم و به باغ زل م

 هیاز دور بشه  ینوران یکردم تا اون چراغا یتار م یچشمامو کم

کردم تا لمسش  یو بعد دست دراز م یریکهکشان مثل راه ش

 .کنم

 ونیمهناز در م یحت یرو نخواستم با کس االتیخ نیوقت ا چیه

 یراز سربه مهر باق هیمثل  شهیواسه هم خواستیدلم م. بذارم

سربزنگاه مچ  ،یرو اون پلکان آهن یشب حضور کس هیبمونه اما 

 کیشر گهینفر د هیراز رو با  نیگرفت و مجبور شدم که ا االتمویخ

 . شم

 ...نفر که هی
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زد و چادرشو تو کوچه  رونیاز خونه ب مهیمامان که سراس دنیباد

نگاه  نویداد و ا یبد م یدلم گواه. سر انداخت، پاتند کردم یرو

 .کرد یم دییمامان تانگران و مستاصل 

 !شده؟ یزیسالم چ -

 .شد رهیخ یب یب یکرد و به درخونه  سربلند

داشته دم در با  ایگو. حالش بهم خورده شیساعت پ مین هی -

 ینجوریکرده که ا یم یخانوم سالم و احوالپرس قهیداماد صد

به منم خبر . مارستانیهم معطل نکرد و بردش ب نیآقا رام. شد

 .دادن که مدارکشو ببرم

 اآلن حالش چطوره؟... نه یوا -

 .اآلن بهتره گنیم. فشارش باال بوده نکهیمث ا -

 .زمزمه کردم دیترد با

 !سکته که نکرده؟ -

 .نمیبرم بب دیبا. دونم واهللا ینم -

 .امی یمنم م -

سر  هی. یاریبرامون ب یزیالزم شد چ دیتو کجا؟ بمون خونه شا -

رو گاز نمونده باشه، درو  یزیچ نیهم بزن بب یب یب یبه خونه 

تو  دیچقدر با یب یب ستیپنجره ها رو هم قفل کن معلوم ن

 .سفارش نکنم ها، من رفتم گهید. بمونه مارستانیب

 .نیخبر نذار یباشه فقط منو ب -
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 . سرتکان داد و رفت مامان

 دهاشیاز کل یدکی یسر هیکرد  یم یتنها زندگ یب یب یوقت از

هم دست  یب یب ی مهیو ب ییما بود و مدارک شناسا یتو خونه 

 .مامان بود

رو برداشتم  یب یب یخونه  یها دیکل. وارد خونه شدم یناراحت با

از اون پلکان  میکودک یمثل تموم سالها نکهیو با پس زدن فکر ا

. زدم رونیورود به اون خونه استفاده کنم، از در ب یبرا یآهن

تا باهاش  ستادمیا. ام عصا زنان درحال ورود به کوچه بودماد

در حال ورود به  دنمیبا د خواستم ینم. کنم یسالم و احوالپرس

 .نگران شه یب یب یخونه 

رو  دیدرخونه باغ پشت سر مادام بسته شد، کل نکهیمحض ا به

 اطیح هی. شدم یب یب یخونه  اطیتو قفل چرخوندم و وارد ح

ارتفاع  نیاز سطح زم یکه کم یبزرگ یچهارگوش با باغچه 

نسترن که  یبا چند تا بوته  یداشت و دوتا درخت تنومند گالب

 .گرفته و باال رفته بودن، توش کاشته شده بود واریبه د

 یزودتر از نما شیخال یو فضا نیزم ریلخت و عور ز یها پنجره

 یزمان هی. رفتخونه و پله هاش، جلو چشمم قرار گ یدوطبقه 

 یاونجا شده بود کارگاه ستار که صبح تا شب خودشو توش زندان

 .زد یتو دستش طرح برش م یکرد و با کمان اره  یم
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ازش رو در  یرینظ یب یبود و تابلوها یمعرق کار حرفه ا هی اون

 .شد یم دهیخونه د واریو د

 هی یب یب یخونه . گرفتم و باال رفتم شیپله هارو در پ ریمس

 یبزرگ داشت که اغلب بهار و تابستون توش فرش پهن م وونیا

. کرد یم ییرایو از مهموناش پذ دیچ یو متکا م یکرد و پشت

 وانیا نیرو به ا ییرایبزرگ اتاق خواب و سالن پذ یپنجره ها

 .باصفا بود

سمت . کینسبتا بار یراهرو هیداشت با  یکیخونه درکوچ یورود

 ییرایو سمت راست هم سالن پذبود  یب یدر اتاق ب نیچپ اول

 یشمیباروکش مخمل  یمیمبلمان قد سیکه توش سرو یبزرگ

 شهیاتاق بزرگتر بود که ظاهرًا هم هی یب یکنار اتاق ب. قرار داشت

 گهیدر د هیکه با  یاقات. شد یازش استفاده م نیبه عنوان نشم

 .دیرس یم یبهداشت سیخلوت و سرو اطیبه ح

بساط  یبرف یاتاق روزا نیکه حاج اسداهللا زنده بود تو ا یزمان تا

ها استفاده  یکرس نیاز ا یکس گهید نکهیبه راه بود و با ا یکرس

 .کردن یخونه استقبال م نیکرد اما همه ازش تو ا ینم

شد  یرو به هال باز م ییرایسالن پذ یآشپزخونه درست روبرو در

 یاز وقت. شد یم ینتهباال م یخورد و به طبقه  یو کنارش پله م

شد  یم یباال هشت سال یتنها شده بود و ساکن طبقه  یب یب

 یاومد چراغ اتاق ها یم شیکم پ یلیرفته بود، خ رانیکه از ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٦٦ 

سفر  نکهیمگه ا. کنه یآمداونجا رفت و  یکس ایباال روشن شه 

 یهم نم ادیگشت که اونم به ندرت بود و ز یبرم یب یب یکرده 

 .بودمش دهیسالها ند نیالاقل من که تو ا ای. موند

تو آشپزخونه  یباال گذشتم و سرک یرفتن به طبقه  ریخ از

. هم روش قرار نداشت یزیاجاق گاز خاموش بود و چ. دمیکش

لواشک پهن کرده بود و  ،ینیس هیتو  یزغذاخوریروم یب یب

 .ازش بکنم و بخورم کهیت هیکرد  یوسوسه ام م بیعج

بهش . رمینتونستم جلو آب دهنمو که راه افتاده بود بگ آخرشم

لواشک هارو اغلب  یب یفکر که ب نیبا ا المویناخنک زدم و خ

از اونام، راحت  یکیکنه و خب منم  یها درست م هیهمسا یبرا

 .کردم

که عقربه هاش هفت  یزنگ ساعت شماطه دار قاب چوب یصدا

نم و بعد نگاه داد وادارم کرد دست بجنبو یعصر رو نشون م

 رونیتموم درها رو قفل کنم و از خونه ب یب یانداختن به اتاق ب

 .بزنم

و منتظر بود  دهیلباس پوش. شهناز دم در روبرو شدم با

 شیو اون بره تا شب رو پ ارهیخانوم رو ب قهیو صد ن،مامانیرام

اصرار کردم من به جاش  یهرچ. بگذرونه مارستانیتو ب یب یب

 نیکه قرار بود ا یبعد یپاسم داد به شب ها برم قبول نکرد و

 .اونجا بمونه یب یچند وقت ب
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. زد نبود یکه مامان ازش حرف م یبه اون روبراه زیهمه چ ظاهراً 

داشتم که مثل بابا بخواد  نویسکته کرده بود و من ترس ا یب یب

 .ناغافل تنهامون بذاره

به قول . هیبیغر زیچ گهیعادت کردن آدم ها به همد ی قصه

 یخوب یزهایعادت به چ نیا یگاه. مامان مثل سکه دو رو داره

به عذاب دادن  یشه و گاه یمثل عشق و دوست داشتن ختم م

 .دنیو عذاب کش

 یو عادت بهش به اون عشق و دوست داشتن م یب یب ی قصه

 شویخال ینکرده تموم شه جا ییروز خدا هیکه اگه  یقصه ا. رسه

 .پر کرد یا گهید زیشه باچ ینم

که نبودش درد آوره و خاطره هاش  هییاز اون دست آدما یب یب

 .کوچه پر رنگه نیتو ذهن ا بیعج

مطلقًا  دیرو بعد سه روز، مرخص کردند و چون با یب یب

فرصت . کرد من داوطلب شدم مراقبش باشم یاستراحت م

خانوم داشتم، در  یکه با پسرمهر ییبار قرار ها ریبود تا از ز یخوب

 .برم

اومد رک و راست به مامان بگم  یدلم نم شتریبترسم، ب نکهیا نه

خانوم  یو رفتار مهر ادی ینوع آشنا شدن ها خوشم نم نیاز ا

برداشتم و با اطالع  یمختصر لیباعالقه وسا. هم به دلم ننشسته

 یحس خوب شهیهم. شدم یب یب یخونه  یدادن به مامان راه
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تو گذشته نبود که منو  یشامدیاگه پ یعنی. داشتمخونه  نیبه ا

و خونه  یب یواسه قدم گذاشتن به خونه مردد کنه، هرگز از ب

 .کندم یدل نم شیدوست داشتن یزندگ

. فرق داشت شهیپاگذاشتن دوباره به اون خونه با هم نیا اما

و  دیچرخ یگلدار تو آشپزخونه نم تیچ راهنیبا پ یب یب گهید

 .داشت یل خونه رو بر نمعطر خوش غذاش ک

در حال  وونیا یخانوم رو، رو قهیکه شدم صد اطیح وارد

 .دمیهاش د ییدمپا دنیپوش

 جان؟ قیعق یاومد -

 .رو پشت سرم بستم اطیح در

 داره؟یب یب یب... آره -

 :اتاقش انداخت و گفت یقد یبه پنجره  یدوباره ا نگاه

 .دارهیتازه چشماش رو هم اومده، خواب و ب -

 .سر بهش بزنم هیرم  یم -

 .مواظبش باش مادر -

 .نیدلتونو نذار... حتما -

از پله  کهیتکان داد و در حال نشویگرد و سنگ کلیخانوم ه قهیصد

 :اومد، نفس زنان گفت یم نییها پا
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خسته  یدیبه شهنازم گفتم هر وقت د. خداحفظت کنه دخترم -

ها، حتما خبر  یوقت تعارف نکن هی. تو بمونه یبه جا ادیب یشد

 .بده

 .دادم و تا دم در بدرقه اش کردم سرتکان

که تو اتاقش در حال  یب یو بسته شدن در هال باعث شد ب باز

 .ادیاستراحت بود، به حرف ب

 قندک؟ یاومد -

 .سالم... یب یآره ب -

 .کرد تو جاش جا به جا شه یسع یب یاتاق شدم و ب وارد

 نیشدم باعث عذاب ا یچطور آخر عمر ینیب یم...سالم کیعل -

 و اون؟

 رونیب شیو نرمشو که از روسر یپنبه ا یکنارش و موها نشستم

 .زده بود، نوازش کردم

 نیکه به ا میندار نویکدوم ما دل ا چیه. یب یب نینگ ینجوریا -

 .متونینیحال بب

 یفقط نم. مادر، من که عمرمو کردم و مهمون امروز و فردام یا -

 .دردسر درست کنم یه کسواس یدم آخر نیخوام ا

 .هیدردسر چ ،یب یب یشما تاج سر -

 قیگل کرد و عم یب یب ماریخسته و ب یتو چهره  ینیریش لبخند

 .شد رهیتو چشمام خ
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 .گفت یم ییزایچ هیمامانت  -

 .به اون راه زدم خودمو

 ؟ییزایچه چ -

ها  یزود نیو قراره به هم یاومد نییپا طونیظاهرًا از خرش -

 .یعروس ش

 .فوت کردم یبا درموندگ نفسمو

 یخودتون خوب م. یب یب نیستین بهیبابا، شما که غر یا -

چند مدت واسه دل مامان هم  نیمنتها ا هیمن دردم چ نیدون

 .امی یزنم و باهاش راه م یکه شده حرف نم

 ؟یکن کاریچ یخوایم ؟یچ تشینها -

 زیمامان انتظار داره دوروزه همه چ. دونم، خودمم موندم ینم -

راحت کنم اما به  الشویحل شه و من با سرو و سامون گرفتن خ

من هشت ساله که دارم . ستیکنه هم ن یکه فکر م یآسون نیا

آب از آب تکون نخورده اونوقت با  میزنم و تو زندگ یدرجا م

 !واج؟ازد اخواد معجزه بشه؟ اونم ب یدوروز م یکی

 .سرتکان داد یب یب

خوام  یم زیچ هیاما من ازت فقط . به هرحال مادره و نگران -

خودت باغتو پرورش  اره،یبرات گل ب یمنتظر نمون کس نکهیاونم ا

 .بده
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رو دارم که انگار هزار ساله عمر  یحال آدم. یب یخسته ام ب -

ندارم  نویراستش طاقت ا. تونم ینم گهیکنم د یاحساس م. کرده

 .بخورم نیزم گهیبار د هیکه 

 .دیمکث پرس یبا کم یب یب

سفت و  نیهمچ ؟یدید کیاز نزد شمویکرم ابر ی لهیتا حاال پ -

به  یلیم گهیکه انگار د دهیمحکم اون تارهارو به دور خودش تن

پروانه  یروز هیاما اگه اون کرم ندونه که قراره . نداره یزندگ

 اره؟ی یدووم م کیتنگ و تار ی لهیشه،به نظرت تو اون پ

لرزونشو رو دستام  یرو وادار کرد دستا یب یمطلقم ب سکوت

 .بذاره

 یاعلی هی شهیهم ،یخورد نیزم یزندگ نینگاه نکن چقدر تو ا -

 .کشه یو باال م رهیگ یخودش دستتو م. بگو و به خدا توکل کن

که از خدا  یسال عمر یس نیتو ا. حق بود شهیهم یب یب نفس

حساب و  یحرف نا صواب و ب دمیوقت ند چیگرفته بودم ه

کرد و حال  یآرومم م شهیحرفاش هم. ارهیبه زبون ب یکتاب

زن و نوع  نیهرگز تو وجود ا دیام یشعله . داد یبهم م یخوب

خود  هباور رو خود ب نیشد و ا یخاموش نم ینگاهش به زندگ

 .کرد یهم منتقل م گرانیبه د

 رونیب الیکه پشت دستم زد،منو از فکر و خ یومآر ی ضربه

 .دیکش
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 اریبرو بردار ب زه،یم یتو آشپزخونه رو. برات لواشک درست کردم -

 .بخور که من از خوردنت لذت ببرم شمیپ

 .گاز گرفتم و از خجالت سرخ شدم اریاخت یب لبمو

دخل نصف لواشک  ییچشم و رو یب هیراستش تو نبود شما  -

 .ردهرو آو ینیاون س

 .دیبا فراغ بال خند یب یب

 .ها ییچشم و رو یب نیتا باشه از ا. نوش جونش -

اون لواشک  یو ته دلمو واسه خوردن باق دمیبه پاش خند پا

 .صابون زدم

هق  یصدا یب یدهانم مشت کرده بودم تا ب یجلو دستمو

 هیبرگشته بودم و  شونیاونطور آشفته و پر یاز وقت. هقمو نشنوه

کردم، اونم دوبه شک افتاده بود که  ینم دایجا آروم و قرار پ

 .ستیگم مرتب ن یاوضاع اونقدرام که م

مامان اومد و من از حرف زدن باهاش امتناع کردم،  یوقت تازه

خانوم بدتر از  یبا پسرمهر میمطمئن شده بود قرار اجبار گهید

 .کردم یبوده که فکر م یزیاون چ

 .ه هامو ماساژ دادشون یبا ناراحت مهناز

خب مامانت کف دستشو بو نکرده . گهیخودتو ناراحت نکن د -

 .هینجوریبود که اون پسره ا
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 دهیبر. دیلرز ینابهنگام م یفشار عصب نیبار ا ریتنم ز ی همه

 .و نامفهوم زمزمه کردم دهیبر

 دونستم؟ یبودم که خودمم نم... بدبخت نقدریا... من یعنی -

 .مهنازم نمناک شد یحرف چشما نیا با

 .بود گذشت، فراموشش کن یهرچ -

 .تازه کردم یبا خشم پس زدم و نفس اشکامو

 هیبخ یو جا شیعصب کیپسره، اون ت ی افهیشه؟ ق یمگه م -

ناخن هاش به کنار، اون نافرم حرف  ریزشت رو لبش و چرک ز ی

تونم فراموش کنم؟  یتو حرفاشو چطورم یفکر یزدنش و ب

من  یبرا یلقمه ا نیکرده که همچ یچه فکرمامان با خودش 

 گرفته؟

 .زدم هیگر ریز دوباره

ازم  یتونن به راحت یآره من احمقم که خواهر و برادرهام م -

 نیاما به خدا تاوان ا. نباشه الشونمیخ نیسواستفاده کنن و ع

تنه غم و  هیهشت ساله دارم ... ستین یازدواج نیحماقت همچ

کشم و واسه جبران اشتباهم از  ینبود بابا رو به دوش م یغصه 

 نکهیبا ا. کنم یمن یبچه هاش چشم پوش یبرا یکار چیه

شه اما من باهاش آروم  یغم از دست دادنش کم نم ینجوریا

من . ستیراهش ن نیا یدونم مامان نگرانمه ول یم... شم یم

وده، نب میعرضگ ینکردم از ب یاگه دست رو دست گذاشتم و کار
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رم  یفردا م نیوگرنه هم. امیتونم کنار ب یبا خودم نم نهیمشکل ا

 یمامان رو از بابت خودم راحت م الیخ الس هیدنبال کار و سر 

 .کنم

رو صاف و پوست کنده به خودش  نایخب دختر خوب چرا هم -

 ؟یگ ینم

. ستیحرفا بدهکار ن نینگفتم؟ اون گوشش به ا یکن یفکر م -

 .کار شم تا بهش ثابت شه خودم دست به دیبا

 ؟یمادر کجا موند! قیعق -

تند تند پشت پلکام دست . منو به خودم آورد یب یب یصدا

 .و اشکامو پاک کردم دمیکش

 .بگم یچ یب یموندم به ب -

کنم تا خودتو  یسرشو گرم م یجور هینباشه فعال  تیتو کار -

حال و  نینداره اون بنده خدا تورو با ا تیخوب. یجمع و جورکن

 .نهیروز بب

فاصله از  یو شانار با کم نیلینشسته بودم و شا منیاتاق نش تو

 یم یبودن که به سخت یدرشت یبا لگوها یما مشغول باز

داشتن لگوهارو به  یسع شتریتونستن اونارو رو هم سوار کنن و ب

 .دهان ببرن و مزه مزه کنن

جاش بلند فشرد و از  نانیاطم یدستمو آروم و به نشونه  مهناز

 یاون بغض بزرگ ریمن اما هنوز درگ. رفت رونیشد و از اتاق ب
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وقفه  یب یها هیگر نیبا ا یشکست حت یرقمه نم چیبودم که ه

 .که بند اومدنش دست خودم نبود یا

که قاب نقره  یب یب ی نهیهوا ازجام بلند شدم و خودمو به آئ یب

. ازدواجش با حاج اسداهللا بود، رسوندم ادگاریداشت و  یکدر یا

از حد انتظار  شیب. پف کرده و سرخم دوختم ینگامو به چشما

 .دمیرس یو قابل ترحم به نظر م زیرقت انگ

خانوم ابروهام  یچهره و طرز برخورد پسرمهر یدوباره  یادآوری با

 .تو هم گره خورد

به ازدواجم  مامان که اصرار ایاون  ریحال تقص نیافتادنم به ا نه،

که به  یخواهر و برادرهام و توقعاتشون و نگاه یحت. داشت نبود

ارزش شدنم  ینقطه و ب نیبه ا دنمیرس لیمن داشتن هم دل

 .نبود

که هشت ساله دارم بابتش  یمن بودم واون اشتباه مقصر

 دیهام، ند یمن بودم که با کوتاه نیا. کنم یم هیخودمو تنب

. رسوندم نجایهام کار رو به اخودم و خواسته  یگرفتن عمد

 نیو دارم با ا ستادمیپاهام ا یکردم چون رو یهمش فکر م

نگه  یراض ماز خود یقیرو به هرطر گرانیو د امی یکنار م طیشرا

 .داشتم،پس کارم درسته و اوضاع روبراهه

داشتم در  ینگهش م یراض دیکه با یاون. کردم یاشتباه م اما

 .گرانیاول خودم بودم نه د یوهله 
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به رنگ قهوه  دهیو با لب برچ دمیابروهام کش یبه انحنا یدست

 یکه بابا م ییهمون چشما. اما براق چشمام زل زدم رهیت یا

پلکاش جا  فینرم و لط یپشت پرده  یمتیگفت دوتا سنگ ق

معتقد بود باهاشون  یب یکه ب ییهمون چشما. خوش کرده

 .کنه یم دایخودشو پ یواقع یاسمم معنا

 هیچشما فقط  نیا نهیصورتک نشسته تو قاب آ نیاال با اح یول

درونم و اون  یاینفوذ به دن رقابلیو تنگ و غ کیکوچ ی چهیدر

اسباب  هیگرفتمش و مثل  دهیناد یرحم یبود که سالها با ب یمن

 .کنارش گذاشتم یشکسته و دور انداختن یباز

پسر  گهیبود د یواقع قیهمون عق نهیدختر درون آئ نیا اگه

حضورش  یوجود نداشت که بواسطه  شیتو زندگ یخانوم یمهر

 .احساس حقارت کنه

داد که  یپر رنگ و برجسته به همه نشون م شویمِن واقع اونقدر

مثل منصوره نخواد گذشته رو تو صورتش بکوبه و اونوقت  یکی

 .شروع تازه بگرده هیدنبال  شیسالگ یتو س

 نانیدم و سرمو با اطمحبس کر نهیتو س یا هیچند ثان نفسمو

شد، اون بغض بزرگ  یشد نم یاشک ها تموم م نیا. تکان دادم

 یم رییرو تغ طیشرا نیشکست من بالخره ا یشکست نم یم

 .دادم
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مامان رو  یو شماره  دمیکش رونیژاکتم ب بیاز تو ج مویگوش

رو  یب یب یساعت قبل که خونه  کیمطمئن بودم از . گرفتم

به خودش  یقرار یترک کرده بود تا اآلن با ب جهینت یو ب دیناام

تو اون خونه گوش  یا گهیو جز قاب عکس بابا کس د دهیچیپ

 .واسه درد و دلش نبوده ییشنوا

 !الو مامان؟ -

 .دیلرز یزده اش م جانیناراحت اما ه یصدا

شه  ینطوریخواستم ا یجان؟ من نم قیعق یبالخره آروم شد -

شناختم که پسرشو  یچقدر مخانومو  یمگه مهر... باور کن

فقط باعث شد جفتمونو  نکاریا. انگارحق با تو بود... بشناسم؟

 ...کنم و کیکوچ

 .طاقت و کالفه حرفشو قطع کردم یب

 ییها میتصم هیمن ...لحظه به حرفام گوش بده هیمامان  -

 یدرضمن م. یکن تمیو حما یاریخوام نه ن یگرفتم فقط ازت م

 ؟یازدواجم ش ی هیقض الیخ یشه ب

 یخبر از بهت مامان و به فکر فرو رفتنش م یپشت گوش سکوت

معطل نکردم و صاف و پوست کنده درست  نیواسه هم. داد

 :خواست، گفتم یهمونطورکه مهناز ازم م

. بدم میبه اوضاع مال یسرو سامون هیخوام برم سرکار و  یم -

 یاد طورخو یحق با تو باشه اما دلم م دیدرمورد ازدواج هم شا
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من با همه ! مامان. ام سازگار باشه هیکه با روح فتهیاتفاق ب نیا

حق رو دارم که خودم  نیآدم مستقلم و ا هیاشتباهاتم بازم  ی

 دتیناام نباریدم ا ینه؟ قول م همگ رمیبگ میتصم میزندگ یبرا

 .رو برم که انتخاب خودمه ینکنم فقط بذار راه

*** 

 یشوهر مهناز شده بود معرفم و چون به لحاظ اجتماع نیرام

 یرویشغلش که تو ن یداشت و به واسطه  یخوب یوجهه 

رفتم ازم  یکار م یکه برا ییکرد، هرجا یخدمت م یانتظام

 یها تیموقع نیبود که ا نجایاما مسئله ا. شد یاستقبال م

به  مموقت سرگرم شدن ه ینداشت و برا یآنچنان ی ندهیآ ،یکار

 .خورد یدرد نم

که قرار  یهرقدم یبرا یخواستم بلندپروازانه انتخاب کنم ول ینم

وگرنه سقوط . گشتم یمطمئن م یپا یدنبال جا دیبود بردارم با

تر  قیموند عم یجسم و جانم م یکه ازش رو یممکن و زخم

 .دمیترس یم یتلخکام نیومن از ا. شد یم

 زهیزد که هنوزم آو یم یحرف قشنگ هی شهیموقع ها هم نیا بابا

پس من "ترس از افتادن، خود افتادنه " نکهیگوشمه اونم ا ی

 .قدم برداشتن، نترسم یکردم برا یاول تالش م دیبا

چند وقت، برگشتم  نیحاصل ا یب یاز تالش ها دیو ناام خسته

وقت روز که  نیچون چراغ ها همه ا. خونه اما انگار مامان نبود
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مامان عادت . شد، خاموش بودند یم کیهوا داشت کم کم تار

و قلبش  ادی یگفت دلش باال م یسر کنه، م یکینداشت تو تار

 .رهیگ یم

دونست  یم یبره اونم وقت ییخبر جا یعادتم نداشت ب یازطرف

. گردمیبمونه و من به خونه برم یب یب شیامشب قراره شهناز پ

 .اراده صداش زدم یچراغ هارو روشن کردم و ب دیبا ترد

 !؟یمامان خونه ا -

بلند  یمنو به سمت پنجره ها اطیباز و بسته شدن در ح یصدا

تو چادر  دهیچیشدم به قامت پ رهیخ. کشوند ییرایته پذ

 .دمیکش الیخ یاز سر راحت یو نفس بلند اهشیس

 .رفتم یورودش از پنجره ها فاصله گرفتم و به سمت در ورود با

 .مامان؟ دلم هزار راه رفت ییکجا. سالم -

 .جواب داد یحال یب با

 .دیعم یسر مغازه  هیرفته بودم  -

 .که تو حرفاش بود باعث شد مردد بپرسم یمکث

 !افتاده؟ یاتفاق -

 .کنه نهیرو معا یب یتک پا اومد ب هی یبعد رفتنت دکتر تقو -

 .شدم کیبهش نزد گهیقدم د هیخودآگاه  نا

 !خب -
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که رو نوک زبونش بود،  یو واسه گفتن حرف دیازم دزد نگاشو

 .پا و اون پا کرد نیا

ترسم  یم. رهیتماس بگ یب یب یخواستم با نوه  دیاز عم -

 .چشم به راه بمونه رزنیو پ رشهید

 یب یب نکهیفکر ا. دیشد و زانوهام لرز یحرفش خال نیدلم با ا ته

 ...و هیرفتن

 دیزدن اون افکار ناام باعث کنار اریاخت یمامان ب یحرفا یباق اما

 .کننده شد

خودش برگرده،  ندهیگفت انگار قرار بوده تا ماه آ یم دیعم -

 نیاما حاال با ا...کرده و یگذار هیسرما یشرکت هیتو  نجایظاهرًا ا

 .فتهیجلو ب دیسفرش با ،یب یحال ب

شد، من مطمئن  یحالش خوب م یب یاومد ب یاون م اگه

 یمگه م.پسرش بند بود ادگاریبه نفس تنها  یب ینفس ب. بودم

 و سرپا نشه؟ رهیشد از دوباره برگشتنش جون نگ

 یم دوارشیام دیداد، با یخبر خوش رو بهش م نیا دیبا یکی

فکر به  نیبا ا. عمر درقبال همه کرده بود هیکه اون  یکار میکرد

 .سمت در رفتم

 !کجا؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٨١ 

م و فقط نگاش برگشت. مامان باعث شد سرجام مکث کنم سوال

 یمژدگون یب یرم تا از ب یم نکهیگفتم؟ ا یم یچ دیبا. کردم

 !من؟ ؟یاونم ک رم؟یبرگشتن نوه شو بگ

 .فوت کردم و درو بستم یبا درموندگ نفسمو

و  رمیبگ دیند زویتونستم همه چ ینم. کار من نبود نیا نه

 چیخودمو بزنم به اون راه که انگار آب از آب تکان نخورده و ه

 میبرگشتنش سه یتو شاد یب یتونستم با ب ینم فتاده،ین یاتفاق

هشت  ییجدا نیتونستم خودمو بخاطر رفتنش و ا یباشم، نم

 .ببخشم بودم،بوجود اومد و مقصرش من  نشونیساله که ب

خانوم از  قهیمن و مامان و شهناز و صد یشبانه روز یها مراقبت

شت پسِر ستار خبر بازگ دنیشن یبه اندازه  یریتاث یب یب

 میدید یرو تو چشماش م یهمه مون اون برق خوشحال. نداشت

 یب یکه سفره کرده اش از راه نرسه، ب یتا روز میو مطمئن بود

 .بنده یچشماشو نم

 دیسف یمتر یچندسانت نیو زم دنیدر حال بار یمختصر برف

 یبه سخت. داشت یبیحال هوا سوز عج نیبا ا. پوش شده بود

در آوردم و به سمت در  بمیرو از توج یب یب یخونه  یدایکل

 .رفتم

 نیلیشا. حرف زده بودم یبا مهناز تلفن شیپ قهیچند دق نیهم

 یبستر مارستانیهاش عفونت کرده و روز قبل تو ب هیکوچولو ر
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گشت بتونه شانار رو  یم یمهناز دنبال کس نیواسه هم. شده بود

که هم  ییاز اونجا. خودش نگه داره شیپ یچندساعت

 شبید ومخانوم هم تم قهیمادرشوهرش سرما خورده بود و صد

خونه  ارهیدادم بچه رو ب شنهادیمونده بود من پ یب یرو باال سر ب

 یب یکه ب یخودمم تا زمان ینطوریا. تا نگهش دارم یب یب ی

 .شدم یسرگرم م یجور هیخواب بود 

 .اومد رونیب لشیدرخونشونو باز کرد و با شانار و ساک وسا مهناز

دوساعت چشمت بهش باشه  هیجان،  قیقربون دستت عق -

 .شهناز اومده

 .دلتو نذار، حواسم هست -

 .دوشم انداخت یرو از دستش گرفتم و اون بند ساک رو رو بچه

 .کنم یرو من بازش م دیبده کل -

خورد محکم  یبا پشت پا بستم و شانار رو که تو بغلم وول م درو

 یدست و پانخورده  کی یبرف ها نیتر به خود فشردم و از ب

 .به سمت پله ها باز کردم و جلو رفتم یراه نیزم یرو

 یباال رفتن از پله ها ترس از سرخوردن وادارم کرد نرده ها موقع

 .و آروم آروم قدم بردارم رمیزده رو بگ خی یآهن

خم . گذاشتم نیباز کردم و شانار رو زم مهیرو نصف و ن درهال

و اونارو از پام  دمیکش نییبوتمو پا مینار نک یها پیشدم و ز
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و  واریکه دستشو گرفته بود به د دیشانار دو ینگام پ. درآوردم

 .رفت یم یب یکنان به سمت اتاق ب یتات

 یب یشناخت و هم محبت ب یخوب م نجارویهم ا ،یپدرصلوات

 .جغله رو بکشه نیرفت که خوب بلد بود ناز ا ینم ادشیاز 

دونستم  ینم. نشه داریب یب یآهسته پشت سرم بستم تا ب درو

 .دمیپرس یخانوم م قهیاز صد دیبا. نه ایصبحونه شو خورده 

 یقور. به دور و برش انداختم یآشپزخونه شدم و نگاه وارد

روشن بود،  رشیز یکه شعله  یدرحال جوش یکتر یرو ییچا

 یعنی نیا. تو آبچکان بود سیهم خ یب یفنجون ب. قرار داشت

اما . مثل هر روز رأس ساعت هفت صبح صبحونشو خورده بود

باعث گره خوردن  رشیروشن ز یدرحال جوش و شعله  یکتر

 .ابروهام شد

 چرا روشن گذاشته؟ گهید نویا -

از آشپزخونه خارج شم و با  عیشانار باعث شد سر غیج یصدا

 .دنبالش بگردم ینگران

شانار به طرز بامزه . منو به اون سمت کشوند منیباز اتاق نش در

که  یاون اتاق به گربه ا یزده از پنجره  جانیبود و ه ستادهیا یا

 .کرد یخلوت درحال گذر کردن بود، نگاه م اطیح وارید یرو

 زدنه؟ غیچه طرز ج نیا. بچه جون میترسوند -
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آوردم به گربه اشاره  یکه من ازش سردر نم یکلمات نامفهوم با

سفت  زونشویآو یبغلش کردم و گونه . گفت یزید و خندان چکر

 .دمیو محکم بوس

 آخه؟ یهست یخوردن نقدریقربونت بره چرا ا قیعق -

در آوردم و بغلش کردم تا با  یتو ساکش چندتا اسباب باز از

چشمام بود تا بتونم کارمو  یجلو دیبا. خودم به آشپزخونه ببرم

 .بکنم

ه کف آشپزخونه پهن بود ک یخوش نقش و نگار میروگل

 .تا مشغول شه ختمیهارو هم دورش ر ینشوندمش و اسباب باز

گذاشتم و تو  یب یناهار ب یبرا قیسوپ سبک و رق هی خودمم

هاشو نوشتم تا  یکردم و کم و کسر زیرو تم خچالیفاصله  نیا

 .کنم دیخونه خر یسرفرصت برا

مجبور بودم شانار رو که مشغول . بود یب یب یدادن داروها موقع

 رمیبود دوباره بغل بگ شیبا روکش شکالت تییسکویگاز زدن به ب

 .ببرم یب یو با خودم به اتاق ب

 .باز کرد یچشماشو به سخت یب یب باورودم

 زم؟یعز یاومد -

 .داروهاتونو بدم دیکردم، با دارتونیب نیببخش -

 اد؟ی یچشمام مخواب به  گهیبودم مادر، مگه د داریب -
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دستشو گرفتم و کمکش کردم . نهیکرد تو جاش بش یسع یب یب

 تیبالشت نرم هم پشتش گذاشتم که اذ هی. بده هیبه تخت تک

 .نشه

 .دستت درد نکنه -

از . بود یبیطور عج هینبود،  شهیمثل هم یب یب یرو لبا لبخند

زن  نیا یگیتو همسا یهمه سال زندگ نیاون لبخند ها که بعد ا

هراس از روبروشدن  نحالیبا ا هیچ لشیدل یدونست یمهربون م

 .شد یم دنشیمانع از پرس لشیبا دل

 ن؟یصبحونه خورد -

نا  یشدن نگام و دستپاچگ دهیدزد یدرست به اندازه  سوالم

شد تو چشمام و  قیدق یب یب نیواسه هم. بود لیدل یبهنگامم ب

 .امیمنتظر موند خودم به حرف ب شهیمثل هم

. لرزون قرص رو از پوشش جدا کردم و به دستش دادم یدستا با

 .رو از دستم گرفت وانیاونو به دهان برد و ل

 !شده قندک؟ یزیچ -

به لبهام  یکش و قوس هیکردم  یزدم به اون راه و سع خودمو

 .بدم

 ن؟یخواب شد یچرا ب نینگفت -

 .جواب داد یزیگر رقابلیغ یخوشحال هی با

 .یدون ینم لشویپس هنوز دل -
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دونم  یاز قرار برگشتنش خبر دارم و م نکهیا گفتم؟یم دیبا یچ

 اد؟یروزاست که ب نیهم

 .به سمت شانار برگشتم و اونو تو بغلم گرفتم جیو گ درمونده

 .کنم زشیبرم تم یکرده، م یدست و صورتشو شکالت یهمه  -

واسه فرار از نگاه . نگفت یزیتو سکوت نگام کرد و چ یب یب

 نیبردن بچه تو ا یبرا نییطبقه پا ییدستشو نکهیوش و اکنجکا

سرد نامناسب بود به سمت پله ها رفتم تا بتونم از  یهوا

 .باال استفاده کنم یطبقه  ییدستشو

. هام دوباره به جونم افتادن دیاول که گذاشتم، ترد یرو پله  پا

 نکهیرفتم و با ا یپله ها باال م نیسال داشتم بازم از ا نهمهیبعد ا

که بخوام از حضورش معذب و  ستین یدونستم اونجا کس یم

برام مرور خاطرات گذشته . ناراحت شم اما دست خودم نبود

 یداشت و روبرو شدن با اون خاطره ها حت یندیحس ناخوشا

 .بعد ده سال باز هم عذاب آور بود

حواسمو به شانار  یهمه  جهینت یکردم با پس زدن افکار ب یسع

 نهمهیا. سوزوند یم شیآت یتو بغلم بدجور بدم که داشت

با  نیوگرنه آقا رام. رو از مهناز به ارث برده بود طنتیو ش یسرتق

 .اخالق ها داشت نیو محجوبش عمرًا اگه از ا یجد یاون چهره 

که توجهمو جلب کرد  یزیچ نیمحض قرار گرفتن رو پاگرد اول به

 نایاز مامان ا یب یخبر داشتم ب. بود که به صورتم خورد ییگرما
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باال  یطبقه  یشیگرما ستمیخواسته قبل اومدن سفر کرده اش س

زود دست به کار  نقدریکردم اونام ا یرو روشن کنن اما فکر نم

 .بشن

از چند در بسته و تا  یباال مجموعه ا یچهارگوش طبقه  هال

فرش نه  هیهاش نصب بودن و  وارید یمعرق که رو یبلوها

 .بود زیدست بافت تبر یمتر

که کتابخونه  یقرار داشت و اتاق یبهداشت سیراست سرو سمت

 میهامون اسمشو گذاشته بود یتوش بود و ما بچگ یبزرگ ی

 هیخواست در مورد  یم یآخه حاج آقا وقت. سلول حاج اسداهللا

 یرفت توش و تا چند ساعت یم رهیبگ میتصم یموضوع مهم

داشت و معموال به پشت وبوم  یاتاق راه نیا. اومد ینم رونیب

 .رفت و آمد بچه ها هم بود ریمس

شد که تراس  یدوم خونه باز م ییرایبه سالن پذ یدر روبروم

شد  ینم یسالن به اون صورت استفاده ا نیازا. داشت یبزرگ

ختم قرآن رو اونجا  یجلسه  ت،یبه خاطر جمع یب یب نکهیمگه ا

 .کرد یبرگذار م

به هم قرار داشت که  دهیچپ دوتا اتاق خواب چسب سمت

 ...یکیاتاق ستار بود و اون  شیکی

 نیاز ا شتریکردم ب یاون اتاق گرفتم و سع یاز دِر بسته  نگامو

 .خودمو به خاطر مرور گذشته آزار ندم
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شدم و دست و صورت شانار رو با آب گرم  ییدستشو وارد

دست و پا زد و تقال کرد  یبود کم یاون که عاشق آب باز. شستم

 نیحوصله تر از ا یبکنه اما من ب نکارویجازه بدم خودش اتا ا

 .امیمورد کوتاه ب نیحرفا بودم که تو ا

در . آب برگشتم ریگذاشتم و به سمت ش نیزم یهال رو یتو اونو

شانار به سمت  نمیداشتم که بب دید یباز بود و اونقدر ییدستشو

به خودم  نهیو تو آ دمیآب به صورتم پاش یمشت. ره یپله ها نم

و به خاطر  دیبار یاز سر و روم م یشونیو پر یخستگ. زل زدم

 یبزرگ و شاد رییتغ هین روزا یدلم ا. داغون بودم یب یب طیشرا

 .خواست یبخش م

خارج  ییمغلوب خودم گرفتم و اومدم از دستشو ریاز تصو نگامو

 ینصب شده رو یداخل کمد کنج وانیشم که چشمم به ل

 .مسواک توش بود هی. موند رهیداشت، خ یا شهیدر ش وارکهید

 نجایا. ستادیآن برام ا کیشدم بهش و زمان انگار  رهیبهت خ با

 !چه خبر بود؟

 !شد کوچولو؟ داتیاز کجا پ گهیتود -

 دنیوقفه کوب یآشناش باعث شد قلبمم دست از ب ی صدا

برم اما  رونیدستمو گرفتم به چارچوب در و تالش کردم ب. برداره

 .کرد ینم یاری یلعنت یپاها نیا
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به طرف  دهیبرچ یمتوجه شانار شد که با لب یزیقبل از هرچ نگام

 .زد یبرگشته بود و صدام م

 .یاگ -

به خودم  یهراسون تکان. نمشیبه اون حال بب اوردمین طاقت

خم شدم و بغلش . دادم و مثل خواب زده ها به سمتش رفتم

 .کردم

 .نجامیمن ا. دلم زینترس عز -

 ستادهیا میکه تو دو قدم یا دهیکش یمکث نگام از پاها یکم با

پهنش  یتو هم گره خورده و شونه  یبود، باال رفت و از دستا

 .دیآشنا رس یادیجفت چشم ز هیگذشت و به صورتش، به 

و البد . تو بغلم یبود به من و دختر کوچولو رهیبا بهت خ اونم

 یتوسرش چرخ م نجا،یا لمیدل یجواب از حضور ب یسوال ب یکل

 .خورد

 یپسربچه ا شیده سال پ. شناختمش یشناختمش و نم یم

 ...شبه بزرگش کرده بود و حاال هیبود که زخم روزگار 

رو که چشم  یمرد مصمم و جد نیکردم من ا یاعتراف م دیبا

 .شناختم یبدم، نم حیداشت و منتظر بود تا توض یازم بر نم

 .و سردرگم زمزمه کردم مات

 !!ن؟یام -
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مرد از  نیا یب یب یخودمم باور نداشتم پسر ستار و نوه  انگار

 نیکه تا هم یخاطرات یهمه . آب و گل در اومده و با جذبه باشه

بودم جلو چشمام رژه  زونیگر شیآور ادیقبل از  قهیچند دق

 .رفتن

که تو  یخاطرات با کس نینبود و مرور ا نجایمن ا ینه، جا اما

 .اومد یبر نمهمشون حضور داشت، ازم 

 نمینموندم بب گهید. دمیگرد کردم و به سمت پله ها چرخ عقب

رفتم  نییتند تند پله هارو پا. رو جا گذاشتم یپشت سرم چه کس

 .کرد خکوبیو درست رو پاگرد، صداش منو سرجام م

 !قیبمون عق -

*** 

 )دوم فصل

تو اتاق منصوره دور  یقد ی نهیآ یگرفتم و جلو راهنمویپ دوطرف

پف بزرگ دامنش قند تو دلم آب شد و  دنیو با د دمیخودم چرخ

 .به شوق اومدم

مهمون  یکل. دیرس یاز اتاق به گوش م رونیب یادیز یصدا سرو

. بودن و مامان وقت سرخاروندن نداشت دهیور و اونور رس نیاز ا

بود و من چقدر  دهیزحمت دوختشو کش یب یلباس رو هم ب نیا

و  لیقراره تنم کنم که به م یبار لباس هیوشحال بودم واسه خ

 .خودم دوخته شده ی قهیسل
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اما  ،یبود و مامان عصبان نیسردرگم و غمگ یروزا کم نیا بابا

 .مراسم با آبرو برگذار شه نیخواستن ا یهردوشون هرطور شده م

بخت و من ناتوان از درک  یقرار بود منصوره بره خونه  آخه

 یکردم مگه خواهرم نم یبخت با خودم فکر م یواژه  یمعنا

کجا  گهیبخت د نیکنه وبره خونش، پس ا یخواد با جالل عروس

 بود؟

 ای دمید یمامان رو م یپنهون یها هیگر یاون روزا که گهگدار تو

کردم  یهمش فکر م دم،یشن یخاله هام م شیدرد و دلش رو پ

هم البد آدم  باشه و جالل یبد یجا دیبخت با یخونه  نیا

بعدها که بزرگ شدم و . خواد اونجا ببره یکه خواهرمو م هیبد

آدمها  نیا دمیماز تصوراتم به دست آوردم، فه یدرک درست

 .کنن یبد م ایهستن که اونو خوب 

روزا مثل مامان و بابا گرفته و ناراحت بود و من  نیهم ا یب یب

چرا که . ستیبه خاطر ازدواج منصوره و جالل ن نیمطمئن بودم ا

کالم  هیجالل مخالفت کرد و مامان  یبابا با خواستگار یوقت

" فقط جالل" در آورد و گفت  یباز وونهیو منصوره د" نه" گفت 

از کوره در رفت و سرمنصوره  ربا نیو آخر نیاول یبرا دیو مج

ماجرا ختم به  نیو حاج آقا وساطت کردن که ا یب یزد، ب ادیفر

ها شد شر و دودش به چشم خود  که بعد یریخ. شه ریخ

 .منصوره رفت
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از خاطرات قشنگ دوران  یکیمنصوره  یعروس شهیهم نحالیا با

اون زمان، فرار  میدلمشغول نیهشت ساله بودم و بزرگتر. مهیکودک

کرد باهاش  یبود که مامان مجبورمون م یاز خواب بعد از ظهر

 یذهن یریاوضاع اونقدر درگ نیتو ا گهیاما د. میکن یهمراه

و  تیظهر اون اهم زواسه مامان وجود داشت که خواب بعد ا

 .ارزش خودشو از دست داده بود

و بپاش خوشحال بودم،  زیو بر یرفت وآمد و شلوغ نیاز ا چقدر

باشه و من واسه  یخونه عروس نیتو ا شهیخواست هم یدلم م

 شنهادیبه پ یشلوغ نینوشتن مشق هام و دور موندن از ا

 یو ل یخاله باز یخانوم برم خونه شون و بعد با مهناز کل قهیصد

با چرت زدن و  اونو مشقامون بمونه واسه آخر شب که  میکن یل

خانوم غرغر  قهیو صد میسیتموم نشدنشون، بنو یمن با دلهره 

 هیو سرمونو رو  میتشک دراز بکش هیبعدشم هردومون رو . کنه

مهناز پشت  یماز گل گلکه اول صبح من با چادرن. میبالشت بذار

و با  یخانوم نماز بخونم و اون به سخت قهیسر پدرش و کنار صد

 .شه داریمادرش واسه رفتن به مدرسه از خواب ب یها دیتهد

به خاطر  دیبود و عم یخونه عروس نیتو ا شهیکاش هم یا

شد تو اتاقش بمونه و  یو ورم وحشتناک گلوش مجبور م ونیاور

 یو زندگ یب یب یخبر اومدن نوه  جانیمن باشم که با ه نیا

 .اونهارو بهش بدم شیپ شهیکردنش واسه هم
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که سالها بعد  یغم. همراه بود یب یب تینها یکه با غم ب یاومدن

اومد ازش  یبه گوشم نم بیغر نهمهیطالق ا یواژه  یوقت

 شیهمه مدت تک و تنها پ نیچرا ستار ا دمیسردرآوردم و فهم

 . کرد یم یپدر و مادرش زندگ

 یپسرش دوساله بوده از ستار که م یوقت یب یعروس ب ظاهرا

شده بود، طالق گرفته و چهارسال بعد هم  یگفتن تو جنگ موج

همزمان شده بود با مراسم  نیکرده و ا یعروس گهید یکیبا 

که  شیپدر یخونواده  شیمنصوره و اومدن اون پسر بچه پ

 .موندگار شده شهیتو ذهنم، واسه هم رازشیتصو نیاول

 یانار یالغر و لب ها یبا صورت یچشم ابرو مشک یپسر بچه  هی

 نهیجناغ س یگردن و رو یدرست انتها یمختصر یو ماه گرفتگ

گردش با  قهی یآسمون یشرت آب یرو ت یاش، که اون ماه گرفتگ

 سیکاله تن هیتونست بپوشونه و  یکه داشت، نم یکیعالمت نا

به پا  یدیسف یها یو کتون دیدزد یرو سرش بود که نگاهشو م

 .زد یاز دور هم چشم آدمو م شیداشت که برق تازگ

خندان  یحاج آقا مچ دست الغرشو تو دست گرفته و با لب ادمهی

بودن و  دهیچ یشد که دورتادورشو اون روز صندل اطمونیوارد ح

تو  یبابا به استقبالشون رفت و حاج. مراسم مردونه اونجا بود

در هال داشتم  یمن که از ال دنیوند و با دچشم گرد اطیح

 .صدام زد که جلو برم دم،یکش یسرک م
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زد و حاج آقا دست  یتو اون لباس لبخند با محبت دنمیبا د بابا

 .کنارش اشاره کرد یو به پسربچه  دیرو سرم کش یپدرانه ا

 مادربزرگش؟ شیپ یرو ببر نیام یتون یم -

. اومد بیمادربزرگ برام غر یبا استفهام نگاش کردم و واژه  ومن

برده بود با لبخند  یشدنم پ جیو گ یحاج آقا هم که به سردرگم

 :گفت

 .یب یب شیپ -

 یشش ساله ا یاون پسربچه  نیاونموقع بود که نگام به ام تازه

کم  یپسربچه ا. تر شد قیسر و گردن ازم کوتاهتر بود، دق هیکه 

ر ناهنجار من براد یبه قصه  بیکه قصه اش عج یحرف و منزو

اشتباه  نیگره خورد و دوازده سال بعد ناخواسته باعث ارتکاب اول

 .من شد

من بودم که از روز اول اونو  نیا دیکنم شا یبا خودم فکر م یگاه

که از برادرم تو ذهنم شکل  یکردم و تصور بد کینزد دیبه عم

 .دادم میتعم جیخوب اون به تدر یرفتارها دنیگرفت رو با د

هم صحبت  یمن بودم که با اون سوال مسخره برا نیا اصال

 .کنجکاو کردم دیشدن با اون پسر بچه، اونو نسبت به عم

 ؟یگرفت ونیتا حاال اور -

که اون  یزیچ حیزده از توض جانیفقط نگام کرد ومن ه نیام و

 ی هیبراش حرف زدم و چندماه بعد تو سا دیدونست از عم ینم
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پسربچه دور حوض شش  اون دوتا یوقت وریخنک عصر شهر

و  طنتیبه ش یب یو مامان و ب دنیدو یمون دنبال هم م یضلع

 وعروسکم ییطال یو من موها دنیخند یشون م یگوشیباز

از سخت  یکی ی هیبافتم، سرنوشت داشت طرح اول یم انهیناش

 .زد یآزمون هاشو برامون رقم م نیتر

مشت  هیشه تو  یشه، جمع نم یوقت خالصه نم چیه یکودک

هشت  ای یبه دوسالگ شهیو درشت، محدود نم زیر یخاطره 

 .یدوازده سالگ ای یسالگ

سرمدادت که  یکیبشه شکلک پالست اتیدن یهمه  یعنی یکودک

 .یکن هیبکنه و تو فقط گر زشیت یدست و پاشو با دندونا دیعم

مامان که همه شو دور از چشمش  شیلوازم آرا یعنی یکودک

 یو کل رنیسربزنگاه مچتو بگ دیو عم نیرو صورتت و ام یبمال

 .بهت بخندن

که پسرها از  یو اون دور تند آخر یچرخ و فلک یعنی یکودک

خواد  یره و دلت م یم جیزنن و تو سرت گ یم ادیفر یخوشحال

 .یاریباال ب

 یبود که بچه ها  ینیما فصل مشترک خاطرات دلنش ی کوچه

توپ  هیپسرها بودن و . شون داشتن یمحل از کودک نیا

 یمربع یو چهارتا آجر، دخترها بودن و خونه ها هیدوال یکیپالست

 .یل یل یباز یگچ
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و آب نبات  دیکش یروز هم نم مین هیبه  امتمونیقهر تا روز ق قهر

. کنونمون یآشت ینیریشد، ش یجواد م دیس یبقال یچوب یها

برامون . میدیخند یم لیدل یاما ب میخواست یم لیدل هیواسه گر

هم  تیاهم یب یو حت کیکوچ یزایخواستن و بدست آوردن چ

 .معنا داشت

 یچشم بسته م. هامون خسته کننده و حوصله بر نبود یباز

و قورباغه و نمکدون آرزوها  قیبا کاغذ موشک و قا میتونست

 االتیرو با خ ندهیکه تو خونه هاش آ یهمون نمکدون. میبساز

 میخواست یو از دوستامون م میکرد یم ینیب شیکودکانه مون پ

 .کنن تیکه از ته دل ن

 بهشت،یتو ارد یعصربهار هی ایصبح سرد تو بهمن ماه بود  هی

خونه  ریکودکانه مس یبا شوق شهیمن و مهناز هم. کرد ینم یفرق

مقنعه هامون  یچونه . میگشت یو بر م میرفت یتا مدرسه رو م

افتاد هم  یآخر مانتومون م یدکمه  ایموند  یرو فرق سرمون م

 .نداشت یریمون تاث یتو خنده و شاد

 

سرد که با خوردنش پشت لبمون  یا شهیش یرکاکائوهایش اون

دوقلو که  یچوب یها یاون بستن. شد،لذت داشت یسبز م لیسب

کردنش بود، جزء  میو تقس دنیدونه خر هیمزه اش به  یهمه 

 .خاطراتمونه نیتر نیریش
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گرفتم و  یکه من از مدرسه م ینیو هزار آفر نیصد آفر یها کارت

خانوم به جون مهناز غز  قهیمون بود تا صد یکیبه نوبت سهم 

 هیو  میدیخر یجواد م دیکه از س ییها ینزنه، اون ورق امتحان

مهناز رو به وقت  یباالشون بود و نمرات تک رقم ینوار پهن آب

 دیع التیکه تعط ییها ینوروز کیکرد، پ یم یلزوم دورقم

شد از رو  یمجبور م تایکرد و مهناز نها یهردومون رو خراب م

 .رو پرکنم دیو من مجبور بودم مال عم سهیمال من بنو

وقت  چی، که ما ه"یآن مان نوارا دو دو اسکاچ"هامون؛  یباز

 ابیآس. "کرد یبا معن مونویاما خاطرات کودک میدیشو نفهم یمعن

 میو پاش مینیو بش میا چرخ روزگار بچرخداد ب ادمونی، که "بچرخ 

 . میایاما از پا در ن

خاصش  یو قرمزمون رو با اون بو یدو رنگ آب یکن ها پاک

و  میگرفت یتو دستمون م یکه وقت ییهمونا م،یدوست داشت

 چیانداخت و ه یرو دفترمون م اهیرد چرک و س هیکرد  یعرق م

همون  دیکه شا یخچالی یها یجامداد. شد یرقمه پاک نم

 بخرا یوقت یداشت اما حت تیاول مهر برامون جذاب یهفته 

 یپروانه ا یآدمک ها. و با ارزش بودن زیشدن باز عز یهم م

به  دنشونیکه معلم کالس اولم با د ییهمونا م،ینقاش یدفترها

 ییهمونا. خوشگل بهم داده بود ستیب هیابتکارم لبخند زده و 

 یپف یو دامن ها درشت یو چشما یمثلث یکه صورت ها
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مثل اونا  یکیروز  هیکه مهناز آرزوش بود بتونه  ییهمونا. داشتن

 .بکشه

هم  یفصل مشترک با بچه ها نیبودن تو ا کیبا وجود شر اما

سن و سالم، من با ازدواج منصوره خواه نا خواه احساس 

. بزرگترها شدم یزندگ اتیمشغول ریکردم و درگ یشتریب تیمسئول

دونفره ام با مهناز  یها طنتیکودکانه و ش یها یاز باز نکهینه ا

مامان و  ادی یکه ازم بر م ییکردم تا جا یسع یفارغ شم، ول

 .درک کنم و کمک حالشون باشم شتریبابارو ب

شد  یباعث م یده ساله با خواهر بزرگم گاه یسن یفاصله  نیا

 یرارفتن، ب تشیمسئول نیبار سنگ ریقرار گرفتن تو نقش اون و ز

 .قابل تحمل شه ریغ کمیکوچ یشونه ها

. کرده بود دایبه من پ یبیعج یبعد رفتن منصوره دلبستگ بابا

اومد تو و طاق انگورهارو رد  یغروب به غروب که از در خونه م

 هیمنم با . زد یگشت و صدام م یکرد، چشمش دنبال من م یم

شدم تا  یرفتم و منتظر م یبه استقبالش م کیکوچ یحوله 

بشوره و من با  دکه کنار حوض بو یآب ریش ریدست و صورتشو ز

 .و خنده خشکشون کنم یشوخ

کردم که هنوز بابت  یاما درک م دیرس یبه کمرش نم قدم

خودم  شیپ شهیهم. خواد یم یازدواج منصوره ناراحته و دلدار

براش  نویتونم ا یکردم چه خوبه که من هستم و م یتصور م
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اش  ندهیباشم که اون هرگز بابت آ یتونم دختر یجبران کنم، م

 .نداره یدل نگران

خوندم و شاگرد اول بودم چون بابا آرزو داشت  یخوب م درسمو

اومدم و  یرفتم و م یم ریساکت و سربه ز. منصوره بره دانشگاه

منصوره و چشم و  یها طنتیشدم چون مامان از ش یبزرگ م

 .بود دهینکش یکم ناراحت دنشیگوش جنب

 یرو م دیو مج دیعم یواسه بابا جا یحت یبعد ها گاه تازه

ازدواج کرد و  ایکه دو سال بعد منصوره با رو یدیمج. گرفتم

 .همه از ازدواجش خوشحال بودن نباریا

 یکجا دیشکل گرفت و عم یک نیخاطرات مشترک من و ام اما

عالمت  هیکرد، هنوزم برام مثل  تیقصه نقش بد خودشو تثب نیا

 .سواله

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

ستار  یوقت. کودکانه آغاز شد یدلسوز هیاز  نیشدنم به ام کینزد

بهم  زویو همه چ دیکوب یم واریها خودشو به در و د وونهیمثل د

ما پناه  یبه خونه  نکهینداشت جز ا یبچه چاره ا نیا ختیر یم

 .و جلو چشم پدرش نباشه ارهیب
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 شنهادیرو هم حاج آقا همون موقع به پ یاون پلکان آهن اتفاقا

 یب یواسه ورود به خونه  یدیجد یبابا نصب کرد و راه ارتباط

 .ما بچه ها ساخت یبرا یب

داغ  ریش یب یب. ادمهیعاشورا رو خوب  نیاون ظهر غمگ هنوزم

پخش کرده بود و خانوم ها داشتن استکان  ئتیتو ه شوینذر

در خونه  یجلو ئتیم،همحرم به اون محر نیا. شستن یهارو م

کردن تا بتونن  یزد و چادر به پا م یحاج اسداهللا داربست م ی

 یکی یچند سال بعد حاج آقا خونه  هی. کنن یشبا توش عزادار

و  دیهارو که قصد مهاجرت به تهران داشت ازشون خر هیاز همسا

که حاال اسمش  یمکان. محل مون ی هینیاون جا شد حس

 .ستار برومند بود دیشه ی هینیحس

خونه دسته  اطیو مژگان تو ح دیبا مهناز و خواهرش و عم ادمهی

. ادیتا ب میبود نیو منتظر ام میدرست کرده بود یعزادار ی

قابلمه، سنج و  یگل دارمون شده بودن پرچم و درها یچادرها

 . تشت لباس هم طبلمون بود

 یب یب یه که تو خون ییزنها غیستار و ج ادیداد و فر یصدا اما

همون . دیکش رونیو ما رو از خونه ب ختیبهم ر زویبودن همه چ

محل صحبت  یلحظه حاج آقا که دم در داشت با چندتا از مردها

 نیانگار که ا هیو بق دیکرد، وحشت زده به داخل خونه دو یم
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منتظر تموم  یعاد یلیدن خیرو بارها و بارها به چشم د طیشرا

 .قائله شدن نیشدن ا

شده  یستار عاد ادیداد و فر یما بچه ها هم صدا یبرا راستش

بهش دست  یعصب یحمله  یو وقت هیموج میدونست یم. بود

 یو زمان رو بهم م نیشناسه و زم یرو نم یکس گهیده د یم

 .زهیر

پدرش تو اون  دنید. نبود یوضع عاد هی نیا نیام یبرا اما

آورد و  یکه به زبون م یناراحت کننده ا یو حرفها طیشرا

گرفت و  یکه دم دستش قرار م یزیشکستن و داغون کردن هرچ

 .شوک هولناک بود هیبار مثل  نیاول یبرا ش،یخودزن یحت

عبور داد و از  تیجمع نیرو از ب نیحاج آقا، ام یوقت ادمهی خوب

ودندون  واریصورتش شده بود گچ د دیکش رونیاون خونه ب

 . خورد یهاش از ترس به هم م

بود  یکه حاج آقا به مامان انداخت، کاف یمستاصل و کوتاه نگاه

قدم تند کنه و دست  دهیترس یتا به سمت اون پسربچه 

 .دورشونه هاش بندازه

 . حاج آقا، حواسم بهش هست نینگران نباش -

 :با تشر رو به ماها کرد و گفت وبعد

 .نمیتو خونه بب نیبرگرد رونیب نیاومد یشما واسه چ -
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نگاهش هنوز به  کهیودرحال دیبه چپ و راست گردن کش دیعم

 :بود، گفت یب یب یخونه 

 . شده یچ مینیبب میخواست -

 .مامان تو هم گره خورد یابروها

 .تو خونه نیداشته باشه؟ بر دنیمگه معرکه ست که د -

اما  رهیفاصله بگ یب یب یکرد از خونه  ینم یاری نیام یها قدم

رو  یبود که نتونه اون سد دفاع نیمامان تواناتر از ا یدستها

 .رو وادارکنه که با ما داخل خونه شه نیبشکنه و ام

قابلمه و اون تشت بهم  یکه گذاشتم،چادرها و درها اطیتو ح پا

گوشه  نیام یوبه جاش چشمام مدام پ. کردنیم یدهن کج

مان که ما یکه از خوردن دم کرده ا دیدو یگرفته و کز کرده م

 .کرد یبراش آماده کرده بود، امتناع م

 ییکردن و آوردن توپ و کارت ها یواسه باز دیعم شنهادیپ یحت

 یریفوتبال بودن هم تاث یها کنیو باز نیماش ریکه تصو

مون  یعزادار یمهناز و خواهرش با بهم خوردن دسته . نداشت

 دیعم. برگشتن خونشون و مژگان هم با عروسکش مشغول شد

 .بسوزونه شیدونم کجا آت یشده بود رفت تا نم دیناامهم که 

از همون لحظه  دمیشا. موندم و تنهاش نگذاشتم ششیاما پ من

فصل اول داستان من و  السیدرخت گ ریو ز یرواون تخت چوب

 .شکل گرفت نیام
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 :اراده گفتم یسه گوش بود که ب یبه اون ماه گرفتگ نگام

 .شه یحالش خوب م -

 .موند رهیبلند کرد و توچشمام خ سرشو

 .ترسم یازش م -

 .رو لبام نشست یبخش نانیاطم لبخند

فقط . کنه ینم تیکس رو اذ چیه یعنیکنه، ینم تتیاون اذ -

 ...خودش

 .کرد یم هیداشت گر یب یب یول -

 .خواست بابات خودشو بزنه یکرد چون نم یم هیگر -

 .دینگاشو دزد دهیکرده و لب برچ بغض

 .مامانم شیوام برگردم پخ یم -

چون . اون جمله رو به زبون آورد نیبود که ام یبار نیآخر نیوا

 یستار عادت کرد که بعد ها به جا یعصب ینه تنها به حمله ها

 بیگرفت تا به خودش آس یستار رو م یحاج آقا دست و پا

 .نزنه

که  یاومدن برادر ایستار،ازدواج مادرش و بعدها به دن یماریب

و آزار  تیطرف و اذ هیهشت سال باهاش اختالف سن داشت از 

من، شدند  یروشونه ها نیسنگ یها تیومسئول دیعم یها

از قبل به  شتریرو ب نیکه من و ام یناگفته و درد و دل یحرفها

 .کرد کیهم نزد
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وقت بدون تنش و بحران نگذشت و  چیما ه یکودک نیهم واسه

و گام برداشتن رو  ستادنیت ابود تا لذ یخوردن نیزم شهیهم

 .میحس کن

 نیبه بعد نقش من و ام ییجا هیاز کجا اما از  قایدونم دق ینم

 یو آزارها تیکه اذ یاز موقع دیشا. در قبال هم عوض شد

 .کرد داینسبت به من شدت پ دیعم ی مارگونهیب

احترام و  یپرده  هیو منصوره،  دیبا مج ادمیز یسن ی فاصله

شد جسارت به خرج ندم  یانداخته بود که باعث م نمونیشرم ب

مامان  یجلو. ده یشکنجه ام م یلیدل چیه یداره ب دیو نگم عم

سرمو  دیاگر عم یعنی. کردم یو بابا هم که اصال لب باز نم

اون دوتارو  نکهیواسه خاطر ا دیبر یلب باغچه و م ذاشتیم

 .زدم یناراحت نکنم، الم تا کام حرف نم

 دیعم تیخوب شخص ی مهیانگار اون ن. کرد یم فرق نیام اما

سرش داد  یحت یگله کنم و گاه ششیتونستم پ یبود که م

رو فقط خلوت چهارگوش  هیگر نیوا. کنم هیجلوش گر ایبزنم 

 .بود دهیپشت بوم و کنج دلخواهم به خودش د

 یادیز نیریها خاطرات تلخ وش هیاون گله ها و حرفا و گر از

 نیام نیپاش له کرد ا ریهامو ز یجوجه رنگ دیعم یوقت. دارم

 یمالحظه  یبد و ب یبه خاطر شوخ یوقت ای. داد میبود که دلدار

 یبود که عل نیام نیو دستم مو برداشت ا نیخوردم زم دیعم
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قت رو به مامان گفت و یمن حق یبا برادرم، به جا شیرغم دوست

 .شد هشیباعث تنب

 یوقت د،یکش یداد اونم خودشو کنار م ینم میباز دیعم یوقت

خودم  شترازیب نیزد ام یم یحرف زشت ایکرد  یم یبهم تند

 شتریب یب یب یخوشمزه  یسهمم از لواشک ها. شد یناراحت م

تو  یوکس. هوامو داشت نیمحل بود آخه ام یبچه ها ی هیاز بق

 نکهیکوچه مون جرات چپ نگاه کردن به منو نداشت از ترس ا

 .فتهیاش چپ نباه نیام

انداختنم رو رابطه شون باز  هیبا وجودسا یحت دیو عم اون

به خاطر کتک خوردنم  نیکه ام یمگه وقت.بودن یخوب یدوستا

 نیاول نیا. شدن ریبار با هم درگ نیو واسه اول ستادیتو روش ا

به  نهیازم ک دیاون دوتا بود که بابتش عم دیشد یکیزیبرخورد ف

 .دل گرفت

 یرو نیسنگ یا هیشد و سا شتریو ب شتریبه مرور ب نهیک نیوا

 یبارش رو درست موقع رفاجعهیانداخت و تاث میزندگ یهمه 

 .رمیبگ مویزندگ میتصم نینشون داد که من خواستم بزرگتر

از پاگذاشتن به  یهفته ا کیدوم دانشگاه بودم و همش  سال

اون روزا خالصه شده  امیدن یهمه . گذشت ینم میسالگ ستیب

من و مهناز  یواشکیدخترونه و  یبود تو درس و دانشگاه و حرفا
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کالفه  یخانوم رو بدجور قهینداشت و مامان و صد یکه تموم

 .کرده بود

که خونواده  یتیو محدود یکه هردومون سربداقبال ییاونجا از

در نظر گرفته بودن به اجبار  لیانتخاب محل تحص یهامون برا

 لیمجزا مشغول به تحص یتو شهر خودمون اما تو دوتا رشته 

هم  یو تازه زمان. میگذروند یرو با هم م شتروقتمونیب م؛یبود

مدام باهم حرف  ت،تلفن به دس یگوش میدیرس یکه به خونه م

مشغول  یکه اون موقع برا یو پا افتاده ا شیپ یحرفا. میزد یم

 .بود یذهن ما کاف نگهداشتن

 یکه به کوچه مون اسباب کش یدیجد ی هیهمسا نیهم مثال

بود و  دهید کیاز نزد یکرده بودن و مهناز پسرشون رو چندبار

ماستش آدمو  ی افهیجربزه ست که ق یب یگفت از اون مثبتا یم

 .کنه یم دیناام یاز زندگ

دونستم  یکردم چون م یباور نم ادیحرفارو ز نیمن ا راستش

همه  شهیو خنده هم که شده هم یمهناز عادت داره واسه شوخ

 .کنه فیتوص زیرو اغراق آم زیچ

*** 

که جفتمون شب  ییترممون شروع شده بود و از اونجا یامتحانا

به  یحساب میخوند یدرس نم ادیو تو طول ترم ز میبود یامتحان
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ناز بود و مه ینساج یمن رشته ام مهندس. میزحمت افتاده بود

 .خوند یم یحسابدار

نشسته بودم  یزنگ در که بلند شد من هنوز رو تخت چوب یصدا

زده بود داشتم تند تند  خیاز شدت سرما دستام  کهیو درحال

 رینون و پن یکردم و به لقمه  یرو مرور م مریپل یمیش یجزوه 

 .زدم یکه مامان برام گرفته بود، گاز م ییو گردو

از جام بلند شدم و به  یدیبه ساعتم انداختم و با ناام ینگاه

 یامتحان رو خراب م نیگفت ا یبهم م یحس. سمت در رفتم

 یتیوضع نیدرس همچ نیبودن ا یو با توجه به سه واحد. کنم

 .اصال خوب نبود

مهناز باز کردم و اون  یدمغ درو به رو یو چهره  زونیآو یلبها با

 .کرد زیچشماشو ر دنمیبا د

امروز  نیرو هم لیکه حاج اسماع ینخوند یچیچته باز؟ نگو ه -

 بتیمص ی افهیق نیهردفعه ا. نشونم یدردونه اش م یبه عزا

 .ینمره پاس کرد نیاون درس رو با بهتر یزده رو به خودت گرفت

 .کنم یخراب م گهیرو د یکی نینه باور کن ا -

 مینرفته بود یهنوز چندقدم. میپشت سرم بستم و راه افتاد درو

 .و لبخند رو لبام نشست دمیکش یقینفس عم اریاخت یکه ب

 م؟یدیرفت که ماند یگل پسر ک -
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 پیگذاشته بود و چون به ت هیپسر همسا یاسم رو رو نیا مهناز

 نیبه هم گهیاومد د یخوب و وموجهش م یادیز یو چهره 

 .میزد یاسم تو خلوت دونفرمون صداش م

 .دمیرو ند یمن که کس ؟یشد یاالتیخ -

شه  ینم یا قهیبو بکش مطمئنم چند دق. یالبد متوجه نشد -

 .رد شده نجایکه از ا

 .مهناز با انزجار جمع شد صورت

 ه؟یعطر خوشبو مال اون ببو گالب نیا یکن یتو هنوزم فکر م -

 .حاضرم شرط ببندم -

بخواد بهمون لطف کنه  یلیخ قهیاون عت. برو بابا دلت خوشه -

 .ست گهید یکیعطر خوشبو مال  نیا. ده یبو گالب م

بود  ستادهیسرکوچه ا دهیخم یجواد که با کمر دیافتاد به س نگام

 .داد یمغازه رو باال م یداشت براش کرکره  نیو ام

چه  ایجواد  دیعطر خوشبو مال س نیا یکن ینکنه پس فکر م -

 نه؟یدونم ام یم

 :درهم گفت ییتوجه به سوالم با اخم ها یب مهناز

سن و سال که  نیپدرش تو ا. نداره رتیجو غ هی دیپسر س نیا -

 .صبح به صبح کرکره مغازه رو بده باال دینبا گهید

 :انداختم و گفتم نیبه ام یبا محبت نگاه
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لطف  کش،یکمک کوچ نیرو نگهداره که الاقل هم نیخدا پدر ام -

 .رمردهیبه اون پ یبزرگ

جواد با  دیبا لبخند و س نیو ام میسالم کرد میدیکه رس بهشون

 .میجوابمون رو دادن و ما رد شد یمحبت پدرانه ا

 .ستیگفتم عطر گل پسر ن یدید -

 یکه بحثمونو به کل فراموش کرده و تو فکر امتحان بودم، ب من

 .دمیهوا پرس

 ؟یزن یحرف م یاز چ یدار -

غلط نکنم اونا ...ستنین رانیهاش ا ییدوتا از دا یگ یمگه نم -

 .براش فرستادن

 :کالفه گفت دیکه د زومویاستفهام آم نگاه

 .گم یرو م نیام -

 !ق؟یعق -

 دیپاکت خر هیکه  دمیاسمم به عقب برگشتم و اونو د دنیشن با

 .رو به طرفمون گرفته

 ن؟یامتحان بد نیر یم نیسالم دار -

 .قدم شد و پاکت رو گرفت شیبه جام پ مهناز

 .خانوم نخونده قیآره، طبق معمول هم که عق. دستت درد نکنه -

 .مهناز به روم لبخند زد یتوجه به طعنه  یب نیام

 . مطمئنم ،یریگ یم یخوب یاما نمره  -
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 :گفتم شرمنده

 تو زحمت؟ یچرا خودتو انداخت -

که مهناز به دستم داد اشاره کردم و اون با  یکیو ک وهیآبم به

 .دیکوتاه سرش کش یابه موه یلبخند دست

 ن،یمواظب خودتون باش. من برم حساب کنم. نوش جون -

 .خداحافظ

 یجواد و من نگام به قد و باال دیس یافتاد سمت مغازه  راه

شد  یاش باعث م کبارهی دنیقد کش نیا. موند رهیبلندش خ

هنوزم به چشم من، . و باور کنم رمیبزرگ شدنشو سخت بپذ

بود که حاج اسداهللا  یاله اشش س یهمون پسربچه  نیام

 .برسونم یب یدست الغرشو تو دستام گذاشت تا اونو به ب

 خودش بود؟ یدید -

طرف مهناز برگشتم که تند تند درحال خوردن و نگاش به  به

 .بود نیدور شدن ام ریمس

 !خودش بود؟ یچ -

 . گم یبابا دوساعته دارم درمورد اون عطر و صاحبش م یا -

 ؟یخب که چ -

بهت فشار  یامتحان بدجور نیا نکهیمث ا میبر ایزهر مار، ب -

 .آورده

 :خنده همراهش شدم و گفتم با
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 .گم مال گل پسره یمن بازم م یول -

وامونده رو به  ینیاون ب یدید نویدفعه که ام نیا. امتحان کن -

 .کار بنداز و درست بو بکش

ا باز من بود ام شتریگفت، ب یکه مهناز م یزیاحتمال چ نکهیباا

 یباف ایخواست تو ذهنم واسه اون عطر و صاحبش رو یدلم م

راستش نه دنبال . بدم جانیکنم وبه تصوراتم رنگ و لعاب ه

به پسر  نکهیمختص سنم بودم، نه ا یگوشیو باز طنتیش

ها  ایرو نیخواستم با ا یمن فقط م. داشتم یدلبستگ هیهمسا

 .بدم رییتغ مویزندگ یکنواختی نیا کمی

 طیتو شرا یزیافت و خ چیبه دانشگاه هم نتونسته بود ه رفتن

 یدخترا ی هینه اجازه داشتم مثل بق. کنه جادیا میزندگ

خاص اون دوره رو داشته  حاتیهمسن و سالم تفر یدانشجو

که قبل از ورود  یگونه ا ایدانشگاه اون باور رو طیباشم نه مح

 .کرد یبهش داشتم رو برام تداع

کنه و من مثل  یاساس یرییتو اون برهه تغ قرار نبود سرنوشتم

شناختم با توجه به  یکه دور و برم م یا گهید یخواهرم و دخترا

 یازدواج سنت هیتن به  تیدر نها دیفرهنگ و رسوم خانواده ام با

 .دادم یم
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ازدواج موفق  هیتونست  یازدواج م نیآوردم ا یشانس م واگه

 میحفظ ظاهر که قلبًا از زندگ یباشه و من برخالف منصوره نه برا

 .باشم یراض

 یکه کس میامتحان با مهناز در حال خروج از دانشگاه بود بعد

 .صدام زد

 !؟یخانوم رمضان -

 ییکه سال باال میهم رشته ا یبود، از بچه ها یصادق نیشاه

 یگشت به اون تحصن دسته جمع یمون هم برم ییآشنا. بود

 شیو علم یاخالق تیه صالحک هانیاستاد ک یمون واسه برکنار

 یسوال رفته بود اما چون پشتش به جاها ریبارها و بارها ز

 .شد یگرم بود، برکنار نم یمطمئن

 .و منتظر به طرفش برگشتم تا حرفشو بزنه خسته

اسم . روزه واسه بعد امتحانات گذاشته هی یاردو انیمهرپو -

 سم؟یشمارو هم بنو

 ی طهیبود که ح ییگروه فعال دانشجو هیاسم  انیمهرپو

هفته نامه داشتن و شب . بود یس*ایو س یکارهاشون فرهنگ

 .کردن یشعر و بزرگداشت و مناظره برگزار م

درظاهر  نکهیبا ا. طرف مهناز برگشتم و درمونده نگاش کردم به

خوندم نظرش در  یداد اما از چشماش م ینشون نم یواکنش

 .هیمورد چ نیا
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 .امیتونم ب ینه ممنون نم -

 .نیایبا دوستتون ب نیتون یم گذره،یخوش م یلیخ...اما -

 .بدم حیتوض نیاز ا شتریب ومدنمیداد درمورد ن یاجازه نم غرورم

 .نیداد شنهادیکه پ یدرهرصورت مرس. تونم یگفتم که نم -

 ریز یخداحافظ هینگفت و من با  یزیچ گهید یصادق نیشاه

 .لب همراه مهناز ازش دور شدم

 ...یگفت یم لیسماعاگه به حاج ا -

 .حرف مهناز رو قطع کردم کالفه

هم  دیشه، تازه عم یشه مامان نم یاون راض یدون یخودتم م -

خوان  یعده دختر و پسرم هیفکر کن به گوشش برسه . هست

 .شه امتیبرن اردو اونوقته که ق

برات  یاونجور یوقت. یبشر رو داد نیبه ا یادیز گهیتو هم د -

بزنمش که صدا بز  نیخواد همچ یکشه دلم م یشاخ و شونه م

 .بده

 .پوزخند جواب دادم با

که  یندار نشویسنگ یدستا یتجربه . ینه بابا شجاع شد -

 .یکش یخط و نشون م ینجوریا

 .رهیگ یاون جلوشو م ؟یگ یچرا به بابات نم -

 .دمیآه کش اریاخت یب
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 شه؟یم یچ تشینها یکن یفکر م. خوام ناراحتش کنم ینم -

تو  ییایح یهم با ب دیبره و عم یبابا صداشو واسه اون باال م

 دیعم نمیخدا مرگ منو برسونه اونروز که بب. ادی یروش در م

 .کنه یبابا درشت یبخواد به خاطر من تو رو

 ؟یمامانت چ -

دستامو  یدیو من با ناام میستادیاتوبوس منتظر ا ستگاهیا تو

 .پالتوم فرو بردم بیتوج

 ینم دیعم فینکن، مامان هم حر شیزیتند و ت نینگاه به ا -

ترسن بهش  یهم هست که هردوشون م یسن هیتازه تو . شه

زبونم  گهید یبذاره بره و دوفردا یبزنن و اون با کله شق یحرف

 .ادیسرش ب ییالل بال

و اون  یصادق نیشاه شنهادیبه کل پ گهید میدیخونه که رس به

خوش  یبود و بجاش بو دهیروزه از خاطرم پرکش هی یاردو

بچه  طنتیجمع و ش یخنده  یمامان و صدا ی مهیخورشت ق

کردنشون  یمنصوره و توپ و تشر مژگان واسه آروم تر باز یها

 .کل خونه رو برداشته بود

مامان فرستاد از تو . میناهار رو انداخت یهم که اومد سفره  بابا

ناخنک زدن به با  نکارویو من ا. ارمیباال ب یظرف ترش هی یانبار

که به نظرم از همه شون بهتر بود، انجام  یکیو انتخاب  رشیذخا

 .دادم
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داد تو  یکه احتمال م یکه مژگان از جک و جونور ییاونجا از

مثل  فهیوظ نیا ذاشتیو پاشو اونجا نم دیترس یباشن، م یانبار

 .افتاد رو دوش من یم گهید یزایچ یلیخ

 یبحث آروم اما عصب یرفتم که صدا یاز پله ها باال م داشتم

ناخواسته . در هال به گوشم خورد یو مژگان درست جلو دیعم

 .پنهون کردم وونیو خودمو تو کنج ا دمیعقب کش

 گفته؟ یزیاون چ -

 نیآهسته و خشمگ ییباصدا دیمژگان به زبون آورد و عم نویا

 .بهش تشر زد

حقته بزنم تموم اون  نه؟یگفت؟ اآلن مشکل ا یم دیاون با -

 .دمیخودم د یخودم با چشما. دندوناتو تو دهنت خورد کنم

 .نکردم یمن کار بد -

که چطور دست  دمیکه بهشون داشتم د یدید ی هیزاو نیا از

اما مطمئن بودم . زدن مژگان باال اومد یمشت شد و برا دیعم

رفت  یزدنش هرز م یبرا دیعم یکه دستا یاون. کنه ینم نکارویا

 .من بودم نه مژگان

 بگم؟ یآخه من بهت چ -

 .داخل نیایب نیبچه ها چرا اونجا موند -

 دیعم یانگشت اشاره . بود که حرفاشونو قطع کرد دیمج یصدا

 .باال اومد دیتهد یبه نشونه 
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 ادیوگرنه گندش باال ب. یریگل بگ نجایرو هم هیقض نیبهتره ا -

 .کنم یهستم که زنده زنده پوستتو م ینفر نیخودم اول

عالمت  ینگفت و هردوباهم داخل شدن و منو با کل یزیچ مژگان

 .سوال تنها گذاشتن

کالس  یب یب یچهارشنبه که تو خونه  یعصرها یهمه  مثل

 گرانید دیاز د نیقرآن بود و ستار و حاج آقا مغازه بودن و ام

ت بوم و کنج پش یخوند، قرارمون رو یداشت تو اتاقش درس م

 یو م میکهنه پهن کرده بود ی چهیقال هیکه  ییجا. کولر بود

حرف  یهر در زاون، ا یرفع اشکال درس یوبه بهونه  مینشست

از نگاه  دیدوازده ساله شا یو دوست یهم صحبت نیا. میزد یم

به خودش گرفته و محتاطانه  ایحاال رنگ حجب و ح انمونیاطراف

 نیمن ام یالاقل برا ای مینداشت یتصور نیبود اما خودمون همچ

 یدرموردش عوض نم یزیچ چیبود و ه نیهمون ام شهیهم

 .شد

 ؟ینشست نجایوقته ا یلیخ -

 .نشستنش جا باز کردم یطرفش برگشتم و با لبخند برا به

 .اآلن اومدم نینه هم -

 نمونیکاسه تخمه ب هیباغ مادام بود که  یها یزیبه تبر نگام

 یخودش تخم کدو یو برا یژاپن واسه من تخمه. گذاشت

 .یزعفرون
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 ؟یکرد کاریامتحان رو چ -

 .دور زانوهام قفل کردم و چونمو روش گذاشتم دستمو

 .خوب ندادم -

 ؟یبد هم گرفت یتو تا حاال نمره  -

 یخشت یدوختم به مناره ها نباریباال انداختم و نگامو ا شونه

 .دیپرس دیبا ترد دید یکه سکوتمو طوالن نیام. رضا دیمسجد س

 .یستیشده؟ امروز مثل هر روز ن یزیچ -

 .مشت تخمه برداشتم و مشغول شدم هی

 .کنن یپنهون م هیاز بق یزیچ هیو مژگان دارن  دیعم -

 .طرفش برگشتم به

 ؟یدون ینم یزیتو چ نمیبب -

 .دوخت ینامعلوم یازم گرفت و به نقطه  نگاهشو

کف دست من  ارهی ینم زویکه همه چ دیاز کجا بدونم؟ عم -

 .بذاره

ادعا  نیکه ام ستین یزیاون چ یهمه  نیگفت ا یبهم م یحس

. کنه چون محال بود صاف توچشمام زل بزنه و دروغ بگه یم

رو  یزیخواد چ یم یدونستم وقت یسال م نهمهیبعد ا گهید

 .دزده یرو تموم و کمال نگه، نگاشو م قتیحق ایپنهون کنه 

 .ارمی یمن که بالخره سردر م -

 :رو لباش نشست و گفت یمحو لبخند
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 .تخمه بخور الیخ یب -

 کهیوارد کوچه شد اونم در حال هیخانوم همراه پسر همسا قهیصد

 زبرداشتمیخ یبا کنجکاو. دست گل پسر بود دشیساک خر

خانوم  قهیکه صد دمید. دمیبام و از اونجا سرک کش یسمت لبه 

 .ازش تشکر کرد و تعارفش زد داخل شه اما اون پسر قبول نکرد

 !شده؟ اونجا چه خبره؟ یچ -

و من به طرفش برگشتم و دستمو رو  دیپرس الیخ یب نیام نویا

 .گذاشتم مینیب

 .امی یاآلن م سیه -

ابروهاش نشست و از جاش بلند شد و به  نیب یمختصر اخم

 یا متوجه حضورش نشن گوشه اون دوت نکهیواسه ا. سمتم اومد

 .نشوندم نیو اونو کنار خودم رو زم دمیلباسش رو کش نیآست

 !ه؟یکارها چ نیا! ؟یچ یعنی -

 .آوردم نییپا صدامو

خانوم رو براش تا  قهیگل پسر ساک صد! اونجارو نگاه کن -

 .چشم مهناز روشن. در خونش آورده یجلو

 !گل پسر؟ -

. انداختم نییسرمو با خجالت پا اون اسم سرجام وارفتم و باتکرار

 گفتم؟  یم یبهش چ دیحاال با
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و به  دیکش رونیاز تو مشتم ب نشویآست یبا حرص گوشه  نیام

 .سمت کولر رفت

 .به عقب برگشتم و شرمنده لب زدم سرجام

 .اسم رو مهناز روش گذاشته نیا -

لبمو گاز گرفتم وبا ندامت به  یزنه گوشه  ینم یحرف دمید یوقت

 .سمتش رفتم

مهناز هم . دمشیهم ند کیاز نزد یباور کن من تا حاال حت -

اون پسره . اسمو روش گذاشت نیا ادی یچون ازش خوشش نم

 .ماجرا خبر نداره نیروحشم از ا

بدم و همه  حیموضوع رو توض نیداشتم ا یدونم چرا سع ینم

با هزار جور  دیبود با دیگه عمچون ا دیشا. براش روشن کنم زویچ

 .کردم تا در موردش فکر بد نکنه یم شیراض هیقسم و آ

 ...نیبه خدا ام -

 .قسم نخور -

 .کنارش نشستم اطیداد به کولر و من هم با احت هیتک سرشو

 نیکه صبح ها بعد رفتن ا یگرده به عطرخوب یبر م زیهمه چ -

موضوع با هم  نیمن و مهناز سر ا. چهیپ یبنده خدا تو کوچه م

آقا پسره اما  نیهم یعنی... مال گل گمیمن م. میاختالف نظر دار

 ...گه یاون م
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مهناز گفته بود . شدم قیشده بهش دق زیر یو باچشما برگشتم

فکر به  نینظرش درست بود؟ با ا یعنی. نهیعطر مال ام نیا

حرفام بود با  یباق دنیسمتش خم شدم و اون که منتظر شن

 یتر م کیو نزد کیزل زد که داشتم بهش نزدتعجب به من 

 .شدم

بود که با دوتا  راهنشیمماس پ یکم یتو فاصله  مینیب نوک

 .سرمو باال آوردم و لبخند رو لبام نشست قینفس عم

 .عطر توئه نکهیا. گفت هااا یاِ مهناز راست م -

تازه . قورت داد و نگاهشو ازم گرفت یآب دهانشو به سخت نیام

خودمون  نینه چندان مساعد ب طیکه متوجه شرا اونموقع بود

 وبمیمخ مع یحوال یشدم و تو ذهنم دوتا مشت درست و حساب

کنه  یفراموش م یشه و گاه ینم تیکردم که اصال متوجه موقع

 .ستیبچه ن گهیکنارشه د نکهیا

 یسرخ شده بود ب یازش فاصله گرفتم و اون که حساب باخجالت

 :هوا گفت

گفت تو  یآقاجون م. گم یرو م هیپسر همسا نه،یاسمش رام -

و قراره امسال  هیخوب یبچه . کنه یخدمت م یانتظام یروین

 .هم داره یخوب یصدا گنیم. کنه یمداح ئتیمحرم تو ه

 نیواسه هم. قبل بود قهیچند دق یپرت صحنه  یحساب حواسم

 :سرتکان دادم و گفتم لیدل یب
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 .گم یباشه به مهناز م -

 گهیبه طرفم برگشت و من تازه متوجه اشتباهم شدم و د عیسر

 .سرم کردم و اونو به خنده انداختم یحوال یمشت واقع هی نباریا

 .باور کن. نیگفتم ام یجور نیهم -

 .دونم خودتو ناراحت نکن دختر خوب یم -

بازکرد و  کشویزیعوض کردن اون حال و هوا دفتر و کتاب ف یوبرا

تمرکزمو  یکردم همه  یمنم سع. رو نشونم داد یمسئله ا هی

مشغول حل کردنش بودم . گند نزنم نیاز ا شتریروش بذارم تا ب

که تا به حال  یجور هی. شد نیروصورتم سنگ نیکه نگاه ام

و ناشناخته  بیغر یدلشوره  هیتجربه اش نکرده بودم و مثل 

 .بود

 .تو دمش به یم یخوا یاگه م اد؟ی یاز اون عطر خوشت م -

 .اوردمیاز نوشتن برداشتم اما سرمو باال ن دست

 .یبهتره خودت استفاده کن. داره اما مردونه ست یخوب یبو -

 .زنم یخودم هر روز برات م یخوا یم نطوریباشه حاال که ا -

که اون روزا  ییرو منظور حرفها نکهیبدون ا شهیمثل هم ومن

شم، به روش لبخند زدم و  قیشد دق یرد و بدل م نمونیب

لبخندها و سرتکان  نیا نیام یبرا نکهیغافل از ا. سرتکان دادم

 .شد ینم یهدف تلق یدادن ها ب
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 هیداشتم  میترم بودم و تصم نیب یهفته ا کی التیتعط تو

شد،  یگرم نم یاز مژگان که آب. به سر و گوش خونه بکشم یدست

نداشت پا به پام کار  یینخواد، واقعا توانا نکهیمامان هم نه ا

 یبه چشمم م شتریبا ما ب ادشیز یسن یفاصله  نیا یگاه. کنه

 .تر از اآلنش بود جوون یخواست الاقل چندسال یاومد و دلم م

کار  ی جهیبودم به هم و اون چون از نت ختهیخونه رو ر تموم

 نیمژگان تو ا. رو دست خودم سپرده بود زیمطمئن بود همه چ

 دید یزد و بابا هربار که منودر حال کارکردن م یغر م طیشرا

 نیهم ا دیعم. کردم یزد کمکم کنه و من قبول نم یتعارف م

 طیشرا نیقبال تو ا هنه ک. ساکت و تو دار شده بود یادیروزا ز

اش دلمو  کبارهیسکوت  نیزد ا یطعنه م ایکرد  یمسخره ام م

و  ذاشتیسربه سرم نم گهیشد که د یم یمدت. لرزوند یم

بود که  یزیچ هیبه کارم نداشت اما تو چشماش  یدرظاهر کار

 . جور سوءظن و شک  هی. کرد یراحت نم المویخ

همه سال باورش نداشتم  نیشناختم و تو ا یرو نم نیام اگه

رد و  هیدرمورد پسر همسا نمونیکه ب ییکردم حرفا یفکر م دیشا

هست که  یبدل شده رو کف دستش گذاشته و اون منتظر فرصت

منو نگران  نیشده بود و ا شیطور هی دیعم یول. کنه یریمچ گ

 نشونیب یبحث گهیبعد اون برخورد تندش با مژگان د. کرد یم

 .تو قهر بودن ایبود و گو ومدهیبوجود ن
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رفت  یو آروم م ریسربه ز. روزا مشکوک شده بود نیهم ا مژگان

مامان  یاو شکوه ه هیاز گال یخبر گهیگشت و د یمدرسه و برم

که مژگان هم  نیا. از رفتار و ظاهرش وساعت رفت و آمدش نبود

 .کرد ینبود نگرانم م یشگیمژگان هم

 یاطرافش ب یایکرفت و به دن یفکر م یتو قیاون طور عم یوقت

افتاد تو سرم و مدام با  یفکر گنگ و ناشناس م هیشد  یاعتنا م

اون روز  ینکنه حرفا ونه؟یدر م یکس ینکنه پا" گفتم  یخودم م

 " ارتباط نباشه؟ یفکر ب نیبه ا وانیا یرو دیعم

نگران  یسن کمش برا نیفقط شونزده سالش بود و هم مژگان

بود،  فتادهیکه هنوز ن یاز اتفاق دمیترس یم. بود یشدن من کاف

اونم مثل منصوره به اشتباه راهشو انتخاب  نکهیاز ا دمیترس یم

کرد و  یبابا جاخوش م یتوچشما که یاز غم دمیترس یکنه، م

 .مامان یدوباره  یها هیگر

تونست راحت حرفشو بزنه و  یم. خودسر و تند مزاج بود مژگان

 یبعدها م دیکه شا ینفع. رو به نفع خودش تموم کنه زیهمه چ

 ...شد ضرر و

 یشدم و دلم م یم وونهیسرو ته د یفکر ب نهمهیاز ا یگاه

 نیاز ا دیکه بود عم یهرچ .خواست خودمو بزنم به اون راه

چون اون . کرد یراحت م یکم المویخ نیموضوع خبر داشت و ا
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شد  یمنطق بود باز حاضر نم یهرچقدرم که خشونت طلب و ب

 .حس اشتباه شه هی ریکنه و اس یخواهرش حماقت

روزها فقط و فقط  نیا دیوجود نگاه پر از سوء ظن عم نیا با

 .انداخت یمنو به وحشت م نیمتوجه من بود، نه مژگان و ا

 یزود نیبه هم یو بعد حس کن ینکرده باش یکار اشتباه یوقت

 یهمه  یش هیتنب یوجه نیاون اشتباه نکرده به بدتر یقراره برا

روزت رو  ریدلشوره و اضطراب نفسگ هیو با  زهیر یبهم م تیزندگ

حس دست به کار  نیومن واسه خالص شدن از ا یکن یشب م

 .بساب وبودم به جون خونه و بشور شده و افتاده 

بردم  یهال رو کشون کشون م یوبزرگ تو نیسنگ یقال داشتم

مامان . نبود کمکم کنه یو کس رمیبگ اطیکه گرد و خاکشو تو ح

سر به منصوره و بچه ها بزنه و مژگان هم طبق  هیرفته بود 

بابا و . اومد ینم رونیمعمول تو اتاقش بست نشسته بود و ب

مطمئن بودم مامان و . هم نبودن که ازشون کمکم بخوام دیعم

رو تکان دادم  یقال نیا ییخودم تنها دنیفهم یبابا اگه م

 یشدن اما خب چاره ا یکردن و ناراحت م یسرزنشم م یحساب

سر و ته  یب یو فکرا نمیبش کاریگوشه ب هیتونستم  ینم. نبود

 .رواعصابم سوهان بکشه
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کرده بودم و نفس  ریگ وانیدرهال و ا نیلوله شده ب یاون قال با

تا حاال . قلبمو تکان داد یب یب ادیفر یزدم که صدا ینفس م

  نیا یصدا کباری ینشده بود حت

 نطوریا یو پاکدامن بلند تر از حد معمول شه و وقت بینج زن

رو  یو مدام اسم ستار و حاج دیکش یم ادیفر یو عصب دهیترس

 .در حال وقوع بود یآورد قدر مسلم اتفاق بد یبه زبون م

که پرهاشو از  میتوجه به روسر یرو رها کردم وب یقال هراسون

 اطیگلوم گره زده بودم به طرف در ح ریپشت گردنم رد کرده و ز

 یلحظات چشمم به چادر گلدار سورمه ا نیفقط تو آخر. دمیدو

 .م انداختمو رو سر دمیبند رخت کش یمامان افتاد و اونو از رو

حاج اسداهللا جمع شده بودن و مردد  یها دور خونه  هیهمسا

داخل خونه  یدخالت کردن و نکردن گوششون به صداها نیب

 .از مادر و خواهرش جدا شد و به سمتم اومد دنمیمهناز با د. بود

 .آخر میدفعه ستار واقعا زده به س نیا نکهیمثل ا -

اون خونه  یربسته و چشم به د دیلرز یدست و پام م تموم

 .دوخته بودم

 .میکن یکار هی دیبا -

 ...شه که دخالت ینم ؟یآخه چه کار -
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باز شد و  اطیکاره موند چون بالفاصله در ح مهیمهناز ن حرف

جلو چشمامون  یصحنه  خکوبیحاج اسداهللا همه مونو م یصدا

 .کرد

 یمن خودم جلوشو م. نشده وونهید نیاز ا شتریتا ب رونیبرو ب -

 .رمیگ

به اون که با  میزل زد یرو هل داد و همه با ناباور نیام یب یب

انداخته  رونیبرافروخته از خونه ب یبرهنه و چهره ا یباال تنه 

 نیه اریاخت یدور گردنش و ب ینگام افتاد به رد انگشت ها. شد

کرد از اونجا  یالتماسش م ونیبا چشم گر یب یب. دمیکش یبلند

تالش بود دوباره خودشو به داخل  در یحتبا نارا نیدور شه و ام

 .رهیستار رو بگ یخونه برسونه و جلو

که چشمش به مردم جمع شده داخل کوچه افتاد به  یب یب

 :گفت یسخت

بچه برسه،  نیستار دستش به ا. رهیجلوشو بگ یکیتورو خدا  -

 .ذارهیزنده اش نم

. به داخل خونه برگشت یب یرو گرفتن و ب نیام یدستا دومرد

 غیج یصدا. دنیاجازه به دنبالش دو یهم ب یهمزمان چند نفر

دو  ونیم نیداد و ام یم یخبر از اتفاق بد یب یب یبالفاصله 

زد تا رهاش  یکه محکم نگهش داشته بودن دست و پا م یمرد

 .کنند و اون داخل خونه برگرده
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باز  مهیدرن کردم ونگام به کیترس و لرز خودمو بهشون نزد با

ابروش شکافته شده و  یگوشه  کهیدر حال یحاج. خونه موند

زد و پشت  رونیاز خونه ب هیزد جلوتر از بق یخون ازش فواره م

 یدستاشون م یحال ستار رو رو یکه جسم ب یسرش چند مرد

 .آوردن، خارج شدن

لحظه  نیاما تو آخر دیبه دنبالشون دو ونیهم با چشم گر یب یب

و  فتنیخواست دنبالش راه ن یب یو ب نیبا عتاب رو به ام یحاج

 .که درسته رو انجام بده یبذارن کار

منظور از کار  میدونست یسال همه مون م نهمهیبعد ا گهید

شد و  یم یبستر شگاهیستار تو آسا شهیمثل هم. هیدرست چ

آورد و  یرو هم از پا در م لیکه ف ییبعد دوسه ماه با داروها

 یآرومش م گهیو هزار جور کوفت و زهرمار د یکیشوک الکتر

بود و  اههم اوضاع روبر یمدت هیتا . شد  یکردن و مرخص م

 .از نو یبعد باز روز از نو و روز

 .اعتراض کرد نیخشمگ یحاج یبه خواسته  نیام

کنه که بدترم  یاونجا حالشو بهتر نم. نشیببر ذارمینم گهینه د -

 .شه یم

زخم  یو رو دیکش رونیکتش ب بیاز ج یدستمال یحاج

 .گذاشت شیشونیپ

 بدترم وجود داره؟ نیاز ا گهیخواست تورو بکشه د یم -
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کردن رو پس زد  یکه رهاش نم یدومرد یبا خشم دستها نیام

 .رفت یبه سمت حاج یو قدم

 .اون تو حال خودش نبود -

 .برهنه اش گذاشت و فشرد یدست رو شونه  یحاج

 .ش بهترهبرا نیبهم اعتماد کن ا -

کنه  یو التماس م هیهربار مثل بچه ها گر نمیتونم بب یمن نم -

 .اونجا بمونه میکه نذار

با . حرفا اشک ناخواسته تو چشماش نشست نیموقع زدن ا و

 یشدم به چندتا دختر جوون رهیغصه چشم ازش گرفتم و ناباور خ

ناراحت . دنیخند یم زیکردن و ر یپچ پچ م طیشرا نیکه تو ا

 یشده  دیمات و سف یبه چهره  نبارینگامو عوض کردم و ا ریمس

 .موندم رهیداده بود به در خ هیمژگان که تک

ستار  یعصب یبه حمله ها نکهیسال باا نهمهیمثل من بعد ا اونم

 فتهیکه ممکن بود ب یعادت کرده بود اما باز هربار از اتفاق ناگوار

 .دیترس یم

ه روش بود غش کرد و ک یادیز یفشار روح ریتحت تاث یب یب

 .دیخانوم به طرفش دو قهیصد

مطمئن شد  یبود و وقت یب یب تیمتوجه وضع یبا نگران یحاج

کنه رو به  ینم دیاونو تهد یوخطر هیضعف عصب هیفقط  نیا

 :گفت نیام
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 .گردم مراقبش باش یتا من بر م -

ستار رو با  گهیشد و همراه چند نفر د نیبالفاصله سوار ماش و

حرفا  نیبدتر از ا نوایب ی چارهیخودشون بردن، چون حال اون ب

 .بود

مخم بود و مهناز که چند  یاعصاب خورد کن دخترها رو ی خنده

آوردن آب قند تنهامون گذاشت، نبود تا جواب  یبرا شیپ قهیدق

خط نگاهشونو گرفتم و . شون رو بده یو گستاخ ییپروا یب نیا

بود  ستادهیا یب یسر ب یکه باال دمیرس یعصبآشفته و  نیبه ام

که داشت منتظر بهتر شدن حال  یطیتوجه به شرا یو ب

 .مادربزرگش بود

با  یشاهد اون خنده ها و نگاهها نیاز ا شتریب اوردمین طاقت

نگاشو از  دنمیبه سمتش برداشتم و اون با د یقدم. منظور باشم

خاطر  شونیو پر دیلرز یکه هنوزم تنم م یگرفت و به من یب یب

 .شدم، دوخت یم کیبهش نزد

 میو منتظرش سر خورد و رو ن نیغمگ یناخودآگاه از چشما نگام

. دیاش بود لغز نهیس یکه حاال رو یبرهنه و ماه گرفتگ یتنه 

 نیو شد هم دیخاطرات دوازده سال گذشته جلو چشمام قد کش

 یتراس. نمیکه که من اصرار داشتم هنوزم اونو بچه بب یجوون

 بزرگ شده بود؟ یک نیام
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و جذاب  یموندن به پوست گندم رهیدخترانه ام مانع از خ شرم

 شیقدم هیانداختم و تو  نییبا خجالت سرمو پا. تنش شد

پا بلند شدم تا اونو رو  یو رو پنجه  دمیچادرو از سرم کش

که جلو چشمام بود، بندازم و لجوجانه  یتلخ قتیحق یِ برهنگ

 شهیبلند تر از هم یلیکه اون خ دهید یطافقط خ نیکنم ا الیخ

دخترک هشت  یهنوزم تا سرشونه ها نیو ام ادی یبه نظر م

 .خاطراتمه یتو یساله 

به . شد نیکه رو شونه هاش افتاد، نگاش رو چشمام سنگ چادر

که قلبمو  یزد و با غم یسربلند کردم و اون لبخند دردآور یسخت

 .فشرد نگاه ازم گرفت یاراده م یب

قطع شد  هویاعصاب خورد کن  یمهم نبود چرا اون خنده ها برام

 یفاصله هم م نیگرفت که از هم یو جاش رو پچ پچ تهوع آور

 .هیشد حس کرد مضمونش چ

کنار  یب یکمک به ب یکه برا ییمهم نبود خاله زنک ها برام

و  دنیچیپ یم ینسخه ا کیخانوم خم شده بودن و هر قهیصد

گره خورده دور گردنم چطور  یاون روسر بدون چادر و دنمیبا د

 .اخماشون تو هم گره خورده بود و رو برگردونده بودن

جواد و چندتا از رفقاش  دیمهم نبود که محمود پسر س برام

 یحت دیکنن و شا ینگامون م حیو با تفر ستادنیسرکوچه ا

 .زنن یهم درموردمون م یناجور یحرفا
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که منو از  یو حائل میچطور شد حر نیام دمید یمهم بود وقت اما

آلوده  ینادرست و نگاهها یناصواب و قضاوت ها یاون حرفا

 .دور نگهداشت

شد که حاج اسداهللا،ستار رو با خودش برده بود  یم یساعت چند

اما راستش . برگشته بود هیو اول یآرامش نسب زبهیو حاال همه چ

خودشو  یب یکه با بهتر شدن حال ب نیام یمطمئن نبودم برا

 .سرجاش برگشته باشه زیاتاقش حبس کرده بود همه چ یتو

 یبود که ب یزیچ نیخواست اونو با دستاش خفه کنه، ا یم ستار

خواست پدرشو به  ینم نیبه زبون آورده بود و اونوقت ام یب

 .ببرن شگاهیآسا

وگرنه من . بکنم یداد واسه بهتر شدن حالش کار یقد نم فکرم

 وارید هیو بدونم که اون فقط با  نمیشجا ب کینبودم  یآدم

برام . کنه یدرد جگرسوز دست و پنجه نرم م نیفاصله داره با ا

 یوجود با محبت. همدم با ارزش هیدوست و  هیبود مثل  زیعز

 دیمج یبرام جا. کرد یمپر میرو تو زندگ یادیز یبود که خال ها

فراتر از  یزیچ هیشده نبود  غیدر یو اون حس برادرانه  دیعم ای

حس قشنگ  هیذهنم،  یکیتو عمق تار دینور ام هیمثل  نها،یا

که  یرو دار یکس نکهیاز ا یباور دوست داشتن هیدلگرم کننده و 

 .حاضره به حرفات گوش بده یمنت و خواسته ا یب
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داشتن واسه  نیاگه ا یخوشبخت بودم که اونو داشتم حت من

 یحت. بود ینادرست، پنهون یاز حرفا یلیسرپوش گذاشتن رو خ

فقط  دیدوستش عم نیتر یمیاگه سهمم از توجه و محبت صم

 .شد یم نشیسنگ یضرب شست دستها

 دیشا. زد یباهام حرف نم میبه خونه برگشته بود یاز وقت مژگان

اونم منتظر  دیشا. کرد یسرزنشم م نکارمیاونم مثل مهناز واسه ا

و  دیزود و با اومدن عم یلیرو خ ییپروا یب نیا ی جهیبود که نت

 .نمیخبرها بهش بب دنیرس

و  یکه همه رو پاک لینبود، دختر حاج اسماع یکم حرف آخه

. خوردند تو کوچه چادر از سرش برداشته بود ینجابتش قسم م

که کارم هرچقدرم  دمید یحاال که از تب و تاب افتاده بودم م

مامان  تیبابا و شخص یوجهه  یازنظر خودم درست بوده باز برا

من فقط . کرد یم شتریعذاب وجدانمو ب نیداشت وا یبار منف

که اون دخترها از  یهمون. رو بپوشونم یخواستم اون برهنگ یم

و حرف در آوردن،  دنیسوژه واسه خند هیکردن  دایو پ حیسر تفر

 هیکه مثل  یهمون. شده بودن بهش رهیخ ییچشم و رو یبا ب

 .نا بهنگام منو به خودم آورده بود یلیس

 یمامان ک دمیاتفاق کردم که نفهم نیا ریذهنمو درگ اونقدر

هم ظاهرا تا  دیعم. از سرکار اومد یبرگشت و بابا چه زمان

جواد و  دیصبح بود وهنوز پسر س یخبر از ماجرا یاونموقع ب
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واسه . خبر ازش مشتلق نگرفته بودن نیدوستاش بابت رسوندن ا

هم از خونه  اربه کارم نداشت و بعد خوردن ناه یکار نیهم

 .زد رونیب

. خبر بمونم یب اوردیدلم طاقت ن گهیساعت چهار د یحوال یعصر

پشت بوم  یمون اون رو یطبق قرار هفتگ نکهیا دیبه ام

منتظرمه، دور از چشم مامان از پله ها باال رفتم و نفس زنان 

کهنه که انگار بهم  ی چهیو اون قال شیخال یشدم به جا رهیخ

 .کرد یم یدهن کج

روش نشستم و دستامو دور زانوهام قفل کردم و  دهیبرچ لب

 یدرست به اندازه  ر،یهواسرد بود و دلگ. شدم به آسمون رهیخ

 . کرد یحالمو بد م نیو ا نیام یخال یجا

 یم ریفراگ یکیکرد و تار یداشت غروب م دیکم کم خورش گهید

اومد و با  نییپا وانیا یر از پله هاشد که مامان چادر به س

 :بلند گفت یصدا

 .گاز باشه یرو یبچه ها من رفتم مسجد، حواستون به غذا -

گفت و به داخل خونه  یا" باشه" هردومون  یبه جا مژگان

 کی نیتموم بدنم از ا. از جام بلند شدم یبرگشت و من با ناراحت

به  یتکان یبه سخت. جا نشستن خشک و دردناک شده بود

که درست پشت  نیام دنیخودم دادم و به عقب برگشتم و با د
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 ی طهبه نق رهیشلوارش فرو برده و خ بیسرم دستاشو توج

 :بود، ناباور زمزمه کردم ینامعلوم

 ...که من یاومد یک -

دونستم  یم. دمیرو شن ادشونیداد و فر یخواب بودم که صدا -

 نییاز پله ها پاچطور  دمینفهم. حالش بد شده شهیباز مثل هم

روش  یرو که کل یداشت کار. و خودمو به کارگاه رسوندم دمیدو

گرفتم  یاگه جلوشو نم. واریزد به در و د یبود م دهیزحمت کش

 یشکسته غصه م قرآنرحل  دنیاومد از د یبه خودش م یوقت

کرد  یبهش التماس م یب یب. گرفت یخورد و تا مدتها عزا م

 هویدونم چرا  ینم. داد یگوش نمرحل رو بهش بده اما بابا 

 یلیخ. شدم و خواستم اونو به زور از دستش بکشم یعصبان

موضوع خبر  نیاز ا نکهیو با ا دیچرب یوقت بود که زورم بهش م

 ...نشونش بدم تا امروز که نویا تموقت نخواس چیداشتم اما ه

تو صداش انداخت و باعث  ینشسته تو گلوش، گره بد بغض

سکوت .بندازه نییشد دست از حرف زدن بکشه و سرشو پا

. انداخت و من نتونستم و نخواستم که بشکنمش هیسا نمونیب

 .گذاشتیمن ناگفته نم یبرا نیاگه بود ام یحرف

 ینم. قدرتش فشار داد یدستشو دور گردنم انداخت و با همه  -

 ه،یبودم از دستم عصباناما مطمئن  کنهیم کاریداره چ دیفهم

 دیبکشه، بابا نبا نجایخواستم کار به ا ینم. هیهم عصبان یلیخ
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. منه ریشد، همش تقص یم یبستر شگاهیدوباره تو اون آسا

وقت ازش  چیکه ه یرو آقاجون دست بلند کرد کار یامروز حت

 .اومد یبرنم

 .برسونه یبیکدومتون آس چیخواست به ه یاون نم -

 .دونم یم -

 .ستیبارش که ن نیگرده، اول یحالش که بهتر شه برم -

به  یکردم لبخند دلگرم کننده ا یسرتکان داد و من سع یسخت به

 .روش بزنم

 .نیام ستیتو ن ریتقص نیا -

حاال که اومده و . نگفت یزیازم گرفت و چ یبا ناراحت نگاهشو

اتفاق کنار  نیدادم تا با ا یبهش زمان م دیحرفاشو زده بود با

 .ستیکه مقصر ن رهیو بپذ ادیب

و بعد محکم بهم خوردنش نگامو با  اطیباز شدن در ح یصدا

به  یهم همزمان با من قدم نیام. کشوند اطیترس به سمت ح

 .سمت جلو برداشت و خم شد

انگار . بودم دهیو برافروخته ند یعصبان نطوریرو تا به حال ا دیعم

 یو زمان فحش م نیبدجور نارو خورده باشه به زم یکه از کس

 .داد و درحال انفجار بود

به آبپاش قرمز رنگ مامان زد و اونو  یراهش لگد محکم سر

 .زد ادیاسممو فر بایوسط حوض آب پرت کرد و تقر
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 !ق؟یعق -

بود  دهیدزد مویچند وقته آرامش زندگ نیکه ا یاون ترس پس

 دیروزا همش منتظر بودم که عم نیتو ا. اتفاق بود نیآبستن ا

سکوت اعصاب خوردکنش رو بشکنه و خشمش رو سرم آوار شه 

 .تا به عقوبت کاِر کرده و نکرده ام تن بدم

 .رونیب ایپاشو ب ؟یهست یکدوم گور -

 .دیدستمو کش نیسمت پله ها و ام رفتم

 .بذار من برم -

 .زنم ینه خودم باهاش حرف م -

 مونه به حرفات گوش بده؟ یاون م یمطمئن!! ؟یزن یحرف م -

 :لب گفتم ریز یناراحت با

 .نکردم یمن کار بد -

 .هم رفت یتو نیام یاخما

 .دست روت بلند کنه ذارمینم -

سد راهش . رمیکردم جلوشو بگ یسمت پله ها و من سع رفت

 .اش و اونو به عقب هل دادم نهیس یشدم ودستمو گذاشتم رو

 ی هیاون حتما به خاطر قض ؟یبدتر کن زویهمه چ یخوا یم -

 ...حتما به گوشش رسوندن. صبح ناراحته

 .با خشم قطع کرد و نگاه پر از دردشو به چشمام دوخت حرفمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١٣٧ 

کشمش اگه  یبه جان ستار، م. قینه عق گهیدفعه د نیا -

 .انگشتش بهت بخوره

به لب  یاوضاع واسه آروم کردنش کش و قوس نیکردم توا یسع

 .هام بدم

 یسرم نم ییم که شده بالاون به خاطر بابا ه. شه ینم میطور -

 .ارهی

برجسته شده  یاش از شدت فشار عصب قهیکنار شق یها رگ

 .بودن

 شده؟ وونهیچطور د ینیب ینم -

 !ق؟یعق -

که  یچهارستون تنمو لرزوند و با اشک دیبلند و هراسناک عم ادیفر

 .توچشمام حلقه زد، زمزمه کردم

 .ایجون عرفان ن. این نییکه افتاد پا یهر اتفاق -

با . از ازدواج دوم مادرش بود نیام یو ناتن کتریبرادر کوچ عرفان

پا  ریدوستش داشت که نتونه قسممو ز یاونقدر نیحال ام نیا

 .بذاره

 .رفتم دیو نفس نفس زنان به سمت عم دمیدو نییپله ها پا از

 !شده؟ یچ -
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زدنم بلند کرد و من  یبرا زیدستشو ت دمیکه رس شیقدم هی به

. صورتم گرفتم یتو خودم مچاله شدم و دستامو جلو عیسر

 .باحرص نفسشو فوت کرد

رو  هیقض نیا یبذار وقت. یش یزنمت تو با زدن آدم نم ینه نم -

بردم اونوقت واقعا  ششیراست کف دست بابا گذاشتم و آبروتو پ

 .یش یزجرکش م

ناخواسته  یلیاز س شتریتو دلم گذاشت ب دشیکه از تهد یترس

 .ه نخورده بودمبود ک یا

 ...یمن که کار! شده؟ یآخه چ -

 .دیومنو به سمت خودش کش مویانداخت به گره روسر دست

و بابا آزادت گذاشته،  ستیاصال تو باغ ن دیچون مج یفکر کرد -

 ؟یبکن یتون یم یخواست یهرغلط

 .دیاومده بود،وحشت زده پرس رونیما ب یکه از سرو صدا مژگان

 .ولش کن! د؟یشده عم یچ -

و با عث شد  دیکش شتریرو ب ینکرد و گره روسر یتوجه دیعم

 .بهم دست بده یاحساس خفگ

 یاونجا درس بخون یرفت. ذارمیداغ اون دانشگاه رو به دلت م -

ما  شیو به ر یدوره بگرد رتیغ یناموس و ب یمشت ب هیبا  ای

 ؟یبخند
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. زنه یم حرف یداره از چ دمیفهم یاز کار افتاده بود و نم ذهنم

 هیتازه به ر یهوا یکم دنیدستم رفت سمت مشتش و واسه رس

 .هام دست و پا زدم

 .گم یولش کن م. یروان شیکش یم یدار -

 .دیشده بود بهش غر وونهیکه د دیسمت ما و عم دیدو مژگان

از دست هردوتون . کنم مژگان یم چتیکه کفن پ ایجلو ن -

 .شکارم یبدجور

 ...صبح ی هیاگه بخاطر قض. نکرده یاون کار بد -

 .ادیب لیبذار حاج اسماع. میرس یبه اونم م -

 ؟یخوا یاز جونش م یآخه چ. دست از سرش بردار -

 .جواب داد یلحن رعب آور با

 .خوام یجونشو م -

 .کرد یاز ترس گشاد شده نگام م ییباچشما مژگان

 . ولش کن کبود شد یلعنت -

. تو اون حال با تنفر هلم داد نمدیبه طرفم برگشت و باد دیعم

کنار حوض و کف دستم رو  ی وارهیزانوم محکم خورد به د

از درِد زانوم نفسم . شد و خراش برداشت دهیها کش کیموزائ

 یذره هوا داشتم جون م هیکه من واسه  یحال نیرفته بود و توا

 .بود یاریخشک آخر بدب یسرفه ها نیدادم ا
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گونه هام سر خورد و با  یحال خودم که اومدم اشکام رو به

تونستم  یم ینابرادر چ نیبه ا. نگامو ازش گرفتم یسرخوردگ

سال که نتونسته بودم جلوش بمونم و  نهمهیبگم اونم بعد ا

 .رمیحقمو ازش بگ

به خراش روش  یکنارم زانو زد و دستمو گرفت تا نگاه مژگان

خواست هرطور شده  یشده بود و ماما هنوز آروم ن دیعم. بندازه

 .کنه یسرم خال یمهار رو رو رقابلیخشم و خشونت غ نیا

ننه و  یمشت نره خِر ب هیتورو چه به ! لیآخه دختر حاج اسماع -

سرشونو کردن تو اون آخور و  یو خوشگذرون یبابا که محض الوات

 .برن یم ضیهالو و پخمه ف یاز دخترا

 .با خشم جواب داد مژگان

 ؟یگ یم یچ یدار یدون یم چیه د،یف دهنتو بفهم عمحر -

دونن که خواهر من تو اون  یفقط عالم و آدم م. دونم ینه نم -

به روزش اومده که  یکنه و چ یم یخراب شده داره چه غلط

من  یعنی. داره یراحت تو کوچه چادر از سرش برم یلیحاال خ

 اره؟یخبرناموسمو برام ب گهید یکیشدم که  رتیغ یب نقدریا

 :زمزمه وار گفت مژگان

 .کرد نکارویا نیبه خاطر ام -
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جوش آوردن من  نیا یکن یفکر م ،یا گهیهر کس د ای نیام -

امروز صبحه؟ اآلن چند هفته ست که داره خون خونمو  یقصه 

 . زنم یخوره و حرف نم یم

داشتم،  نانیاطم میگناه یکه حاال نفسم جا اومده بود و از ب من

 .جواب دادم یا دهیشنخرا یبا صدا

 .سر نزده ییخطا چیاز من ه. خواد بکن یدلت م یهر کار -

 .برداشت زیبه طرفم خ دیعم

 .قیدهن منو وانکن عق -

 .باحرص جواب داد مژگان

 ؟یکن کاریچ یخوا یمثال اگه واشه م -

عادت داشت واکنش  یحاضر جواب نیبه ا شهیکه هم دیعم

 .بهش نشون نداد یچندان تند

خشک  یهنوز عرق خجالتم از دسته گل جنابعال. تو خفه لطفا -

 .نشده

 .به طرفم گرفت دشویتهد انگشت

خودتو با دروغ و دغل  یبسه هرچ ،یو اما تو که بلبل زبون شد -

در . یدیخند شمونیو پشت سرش به ر یکرد زیواسه بابا عز

امشب  نیهم. خانوم قیچرخه عق یپاشنه نم هی یرو شهیهم

 .کنم یتو مخودم قبر
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تو  یزد ول رونیحرف از مون فاصله گرفت و از خونه ب نیا با

که به  یباز در نگام به نگاه کنجکاو کس ی مهیلحظه از ن نیآخر

به . و با منظور بهم زل زده بود، گره خورد ستادهیا دیانتظار عم

. هیداد ک ینم یاریاومد اما حافظه ام  یآشنا م بیچشمم عج

 زیچ هیبودم ازش بزرگتره و نبود اما مطمئ دیدرظاهر دوست عم

خودش به  یکه اون با دستا دمید یم یتو چشماش آشوب گه،ید

 .انداخته بود میجون من و زندگ

 .سرگردون بود دیمن و بابا و عم نیبا بغض نگاهش ب مامان

 رو به گوشت رسونده؟ یحرف نیهمچ یک -

 :در جواب سوال بابا دلخور گفت دیعم

 گفته؟ یکنه؟ مگه مهمه ک یم یچه فرق -

 نیبه ا شیخواسته آت یک نمیحرف بزن بب. آره مهمه پسر جان -

 .خرمن بندازه

 .دینگاهشو دزد دیعم

 .تو دانشگاهشونه قامیاز رف یکیخواهر  -

 .دیغر یعصب بابا

 !خب؟ -

گروه عضو شده و خودشو انگشت  هیخانوم تو  نیگفت ا یم -

 .همه کرده ینما

 .دیکالفه رو به من پرس بابا
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 ه؟یگروه چ نیا ی هیقض -

رو به خاطر قرار دادنم  دیوقت عم چیه. آومد یداشت در م اشکم

 .دمیبخش ینم یمنگنه ا نیتو همچ

 یمشت دانشجو که کار فرهنگ هی. ستین یخاص زیبه خدا چ -

 .کننیم

 .با تمسخر تکرار کرد دیعم

 !یکار فرهنگ -

 :گفت یعصب دیچپ چپ نگاش کرد و عم بابا

 کنه؟ یخانوم گفته با پسرا کار فرهنگ نیبه ا یک -

 .اومد نییتند تند پا اشکام

 .دخترا هم هستن ستن،یهمشون که پسر ن -

 .اشکام بابارو متاثر کرد دنید

  ؟یکن یم هیگر یحاال چرا دار -

 .هم داره هیگر -

 :با تشر گفت بابا

بابا  نمیبب ه؟یچ قایدق یکار فرهنگ نیخب ا... دیبس کن عم -

 ن؟یکن یکه نم یس*ایجان کار س

 .و اشکامو پس زدم دمیباال کش موینیب

تئاتر دانشگاه  یبشه تو سالن آمف یهربار چ. میهفته نامه دار -

 .میبرگزار کن یزیچ ،یمناسبت یجشن ها ،یشیهما
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 .دست به کمر و طلبکار نگام کرد دیعم

شدن  ریو اون درگ نیالبته بهش دوره افتادن تو دانشگاه وبا ا -

 .رو هم اضافه کن

 گهیاستاد رو که مشکل داشت د هی میخواست یما فقط م -

 .نینکنه هم سیتدر

 ؟یتو دانشگاه چ یهرو کر انداختن با پسرا -

بابا هرطور شده  یرسما کمر همت بسته بود که منو جلو دیعم

 .خراب کنه

 ! من هروکر راه انداختم؟ -

 .لباش سبز شد رو یکننده ا وانهید پوزخند

 ؟یکن یبه بابا معرف یخوا یرو نم یصادق نیشاه -

 یرحم یلعنت به ذات نامردش که داشت با ب. دیبه عم لعنت

 یسال تالش کردم برا نهمهیا. کرد یمن و بابا رو خراب م یایدن

 شیشتر ی نهیبا ک دینباشم و اونوقت عم گهید یمنصوره  هیبابا 

 . شبه نابودم کنه هی خواستیم

که  یاما نرسه اون روز رمیحاضرم بم. نکردم بابا یمن کار بد -

زنه  یازش حرف م دیکه عم یآدم نیا. شمارو ببرم یبخوام آبرو

به جون خودم من . نیهم هیهم رشته ا یدانشجو هیفقط 

 دهیدختر که خواهر دوست عم نیدونم ا ینم. نکردم  یاشتباه

 .پاپوشه  هیهمش  نیحرفا رو زده اما باور کن نیا یتیبا چه ن
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 یده عصب یقرار م ریداره حرفام بابارو تحت تاث دیکه د دیعم

 .مداخله کرد

 یدلش م یخودسر شده و هرکار نیبهش نگفت یچیبس که ه -

امروز صبح چادر از سر برداره  نیتو کوچه هم نکهیا. کنه یخواد م

تو کدوم سوراخ ! آدم شاهدش باشن هم پاپوشه؟ مژگان یو کل

به آب  یخانوم چه دسته گل نیبه بابا بگو ا ایپاشو ب یشد میقا

 .داده

 ...من فقط -

 ؟یبزن رشیز یخوا یم هیچ -

هم  یو کل دهیرو فهم هیکه بعد برگشتن از مسجد قض مامان

 .بابتش به جونم غر زده بود باز زمزمه کرد

 .قیکارت اشتباه بود عق -

خط و  دوباره دیبود تا عم یمامان و سکوت بابا کاف سرزنش

 .نشون بکشه

دوتا حرف  نیو اون واسه خاطر ا نیتحمل ندارم از ا گهیمن د -

دونم شوهرشون بده  یبکن چه م یفکر هیبابا خودت . بخورم

 ...بذار

 .حرفشو قطع کرد یعصبان بابا

من هنوز نمردم که تو براشون . ومدهیها به تو ن یفضول نیا -

 .یکن یم نییتع فیتکل
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 .مت در رفتبرافروخته به س دیعم

به . ذارهیما م یرو یرتیغ یشما آخر انگ ب یها تیحما نیهم -

. میساکت بشن نطوریتونم هم ینم یکیندارم اما من  یکار دیمج

 .نایا ای ارمی یسر خودم م ییبال هی ایبالخره 

مامان مضطرب . زد رونیو از خونه ب دیمحکم بهم کوب درو

 :لب گفت ریدستاشو تو هم مشت کرد و ز

خودت  ایدست خودش بده؟ خدا یکار هینره زبونم الل _

 ذارنیم یآخر عمر نیبب. کن ریسه تا بچه به خ نیعاقبتمونو با ا

 .نه ایبره  نییآب خوش از گلومون پا هی

به راه انداخت و در ظاهر  دیکه عم یاون بحث و مجادله ا با

مامان . شد یادیز راتییدستخوش تغ مینبرد، زندگ شیاز پ یکار

کرد  یم دیشه مدام تاک ادیپشت سرم ز یحرفا نکهیدلواپس ا

درس  یبودن به بهونه  دهیخواستگارهامو که از نظر اون پسند

 . خوندن رد نکنم

است  هیقض نیپشت ا یبودم که بفهمم ک نیا یاما مصمم پ من

 یهم که ب نیام. داستان نقش داره نیا یکجا دیو دوست عم

موضوع بود سفت و سخت افتاد  نیا انیبرو برگرد در جر

ظاهرا پسره اسمش وهاب بود و . و بمشو در آورد ریدنبالش و ز

ازش بزرگتر  یپنج سال. کرد یکار م یبر شهیتو کارگاه ش دیبا عم

 هیاز قضا . حرفاش بود ریتحت تاث یلیچند وقته خ نیا دیو عم
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 قیخواهر کوچکترم به اسم زهره داشت که مهناز در موردش تحق

بود و چون  وتریکامپ ینییترم پا یاز بچه ها دیکرد و فهم

بود، دورادور  یمهندس یفن یهردومون کالسامون تو دانشکده 

 .شناخت یمنو م

خواستگار  هیبرامون رو شده بود که زد و من  بایتقر تشیماه

با مامان تماس گرفت،  یکه مادرش وقت یکی. کردم دایناشناس پ

 .و اسمش وهاب دهستیمعنوان کرد پسرش دوست ع

شام  یرو مامان همون شب سر سفره  یخواستگار موضوع

فرصت بودم با  نیا دنیمنتظر رس یمنم که بدجور.مطرح کرد

داشت  الیخ یب. نمیتا واکنشش رو بب دیزل زدم به عم نانیاطم

 یکه اون حرفا یرفت و اصال انگار نه انگار کس یبا غذاش ور م

 .گارمهخراب کرده حاال خواستمفت رو درموردم زده ومنو 

کنه و واسه  یکار م یبر شهیتو ش دیگفت با عم یمادرش م -

مغازه دست و پا کنه و به  هیقراره . پا اوستا کاره هیخودش 

 .مستقل شه یزود نیهم

حرفاش شد و مامان  یو منتظر باق ختیآب ر یوانیل بابا

 .به من انداخت ینگاه یرچشمیز

 ...دیشا ادیگم ب یداد، م یشه حکم یکه نم دهیواهللا ند -

 یکم دیاز من ند یچند لحظه حرفشو خورد و چون واکنش واسه

 .دلش قرص شد
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 !ان؟یبگم ب -

 .دیرو به من پرس بابا

 ه؟ینظر خودت چ -

آشنا بودن  لیساعت قبل موفق شده بودم دل هی نیکه هم من

 یلیخ ارم،یب ادیبه  زارویچ یلینگاه اون پسره رو کشف کنم و خ

 .خونسرد جواب دادم

 .هینظر بده چه جور آدم دیعم دیشناسمش، با یمن که نم -

 یباعث شد با صدا دیپاسخ عم یجمع و انتظارشون برا سکوت

 .جواب بده یا دهینخراش

 .هیپسر خوب -

 .از چشم جمع پنهون نموند پوزخندم

و بگه  ادیب ریخ تین هیبا  شیاونقدر خوب که قبل از خواستگار -

 کنه؟ یم ییکارا هیخواهرت داره تو اون خراب شده 

 .دوختن دیجا خورده و بابا دلخور نگاهشونو به عم مامان

به ...کرده و نگران شده که قیچون قبلش درموردت تحق دیشا -

به اسم  یارتباطتو با اون گروه و شخص یتون یهر حال نم

 .یانکار کن یصادق نیشاه

و  یرگ یب نیترل کنم و به خاطر اکردم خودمو کن یسع یلیخ

واسه . مامان و بابا به رخش نکشم یرو جلو قتیحق ینامرد

 .با تاسف سرتکان دادم نیهم
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دانشکده سهله، کل دانشگاه  هیهست که  یکس یصادق نیشاه -

همکالم  یکه بخواد با هرکس ستین ییاز اون آدما. قبولش دارن

 ریغ تیفعال یهمه . کنه کیخودشو به خاطرش کوچ ایشه 

تا حاال . شه و بس یاون گروه خالصه م یتو سرپرست شیدرس

حرف  یکه براش جا ینه مورد دهید یازش نه برخورد بد یکس

دوست دارن  یها هستن که حاال به هرمنظور یلیباشه اما خ

همصحبت شدن  نیواسه هم دیشا. کنن کیخودشونو بهش نزد

د رو واسه خواهر تصور ب نیگروه ا یمن و اون به خاطر کارها

 .خواستگار بوجود آورده یآقا نیهم

 .حرفمو قطع کرد یعصبان بابا

هستن که اون  ییپسره و خواهرش همونا نیا دیعم نمیبگو بب -

 دادن؟ لتیحرفارو تحو

نگاهشو  یدیانداخت و بابا با ناام نییتو سکوت سرشو پا دیعم

 .گرفت

به خودشون زحمت  گهیخانوم اگه تماس گرفتن بگو د منتیم -

 .ندن

 .حرف از جاش بلند شد و ناراحت تر از قبل ترکمون کرد نیا وبا

. به در اتاقم خورد یشدم که ضربه ا یخواب آماده م یبرا داشتم

درو باز کرد و به چارچوبش با  دیشدم و عم زیخ میتو جام ن

 .داد هیپوزخند تک
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بالخره  ییو مظلوم نما یبا موش مردگ. یواقعا باهوش نیآفر -

 .یبر یم شیکار خودتو پ

 .مثل خودش پوزخند زدم منم

 کنه؟ یتورو ناراحت م نیا -

 .ابروهاش افتاد نیاخم ب گره

از  یتون یحاال حاالها نم. شدم هیقض نیا الیخ یفکر نکن ب -

 .ینفس راحت بکش هیدستم 

 یهنوزم رو حماقتاش تعصب به خرج م دمید یشدم وقت وونهید

 .خواد قبول کنه درموردم زود قضاوت کرده یده و نم

. یبهتره خوب چشماتو واکن! من رتیداداش خوش غ نیبب -

 ،یبه خاطرش مفت فروخت تویو برادر یکه خام حرفاش شد یاون

افتاد دنبالم و  یچند ماه هی رستانیکه سال آخر دب هیمزاحم

 یکه وقت یهمون. آشنا شه ابونیبا ناموست تو خ خواستیم

وقت فکر  چیو رفت اما ه دیبهش نذاشتم راهشو کشمحل سگ 

و با سواستفاده از تو دوباره  ینجوریبخواد ا یروز هیکردم  ینم

 .شه داشیپ میتو زندگ

 انیپا نیموند اما ا رهیبهم خ یخالصم اثر کرد و اون با ناباور ریت

با وهاب و کتک  یریرو به خاطر درگ دیدو روز بعد عم. ماجرا نبود

 یبابا به حد. شب تو بازداشتگاه موند هیکردن و  ریزدنش دستگ

کرد که تا چند وقت روزه  یم یموضوع احساس سرافکندگ نیاز ا
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شد و  یباهامون همکالم م یسکوت گرفته بود و به سخت ی

 .و غصه خوردن بود ختنیمامان کارش فقط اشک ر

کم بود که به  گهیخواستگار د هیاوضاع نابسامون حضور  نیا تو

 یاومدنشون م دیاما خب شا. لطف بخت و اقبال بدم جور شد

که همه مون باهاش دست و  یبد روح طیشرا نیتونست تو ا

من بخوام  نکهیحاال نه ا. شه ریمنشأ خ م،یکرد یپنجه نرم م

 نیا رییتغ یهرطور شده بهش جواب مثبت بدم اما وجودش برا

 .بود یعال تیوضع

 یمنتها از برق چشما هیک دیواستگار جدخ نیدونستم ا ینم

داده  تیبابا بالفاصله به اومدنشون رضا نکهیا دنیمامان و شن

که اونا قبولش دارن اما من چرا  هیکردم شخص یبود حس م

 !ه؟یک دمیفهم یآخر نم ی قهیتا دق دینبا

بودم  رهیخ دیو دامن سف یا روزهیبه خودم تو اون کت ف نهیآ تو

دور قاب صورتم  یخوش طرح ی رهیبا گ مویداشتم روسر یو سع

 .دیکش رونیبلند مژگان منو از اتاقم ب یمحکم کنم که صدا

براتون نظر  ان؟یب نیبهشون اجازه بد نیشما چطور تونست -

کنه  یاگه اون بفهمه مخالفت م نیدونست یمهم نبود؟ م قیعق

 مگه نه؟

 .دینگاهشو دزد مامان
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رو واسه ازدواج با اون  قیقع یدرضمن کس. باباته میتصم نیا -

 .کنه یجوون مجبور نم

 .بخوره یمژگان باعث شد قلبم تکان سخت ادیفر

 .نهیست،امین یمامان اون جوون هرکس -

لرزونم  یکردم روپاها یو سع واریبهت دستمو گرفتم به د با

اسم مدام تو  هیمغزم انگار از کار افتاده بود و فقط . ستمیبا

آشنا از جلو چشمام  یادیلبخند ز هیشد وطرح  یذهنم تکرار م

 .شد یمحو نم

فکرشم خنده دار بود مگه نه؟ من و  یحت. خنده ریز زدم

تونست  ینم نیکرد، ام یمژگان داشت اشتباه م!ن؟یام

 .خواستگارم باشه

 نیالبته ا. بابات و مطرحش کرده شیحاج آقا خودش رفته پ -

باباتم . وافق بودنبود اما اونام باهاش م نیام یخواسته 

 .ارهینتونست نه ب

حاال . بلند خنده ام نگاه هردوشون رو به طرفم کشوند یصدا

 ریبود و تموم تنم ز دهیاز شدت خنده اشک تو چشمام دو گهید

 .دیلرز یکمر شکن، م یفشار عصب نیا

مامان .  رمیبگ ک،نفسیستریه یخنده ها نیا ونیکردم م یسع

 .به طرفم اومد

 ؟یکن یم نیچرا همچ ق؟یچت شده عق -
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 یحال یبا ب. نییخنده هام قطع شد و اشکام تند تند اومد پا هوی

 .نشستم نیرو زم

مامان ! ن؟یمن و ام. اصال زده به سرهمه مون. آره زده به سرم -

 ؟ینگفت یزیچرا چ

 .بازوم انداخت ریقدم شد و دست ز شیزودتر از اون پ مژگان

چند  نیراحت بکشه؟ کم ا نفس هی چارهیب نیا نیذاریچرا نم -

که حاال شما هم دست به کار  دهیمروت کش یب دیوقته از اون عم

 ن؟یشد

به خدا من و . میبود که مخالفت نکرد دیما هم به خاطر عم -

عمره با  هیدرضمن . میرو ندار گهید یریدرگ هیطاقت  گهیبابات د

باهم چشم تو  دیبا نمیبعد از ا میا هیهمسا یب یحاج اسداهللا وب

نگذاشته جواب رد  شیپا پ ینجورینشد که هم م،یچشم بش

 .میبد

 .هام راه نفسمو بسته بود هیگر

 مامان؟ یچ...من...پس -

 .جلوپام زانو زد و دستاشو دوطرف صورتم گذاشت مامان

کالم بگو  هی یخوا یاگه نم. نشده قربونت برم یزیحاالم که چ -

 ؟ید ینه چرا خودت و منو بخاطرش زجر م

 .گرفتم یب یب یاشاره مو به سمت خونه  انگشت
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 یچرا راض...؟یخوایم یازم چ یدون یم چیه! مامان نهیاون ام -

 خونه بذاره؟ نیبه عنوان خواستگار پاشو تو ا نیشد

کردم دستاشو پس بزنم و ازجام  یبا درد جمع شد و سع صورتم

 .بلند شم

 .مامان نیمنو خراب کرد یاهایرو یشما همه  -

انداخت اما تو اون  هیهق بلندم، مامان و مژگان رو به گر هق

جلو  کبارهیکه به  یجز کاخ باور زیچ چیکس و ه چیلحظه ه

 .نداشت تیبود، اهم ختهیچشمام فرو ر

 نقدریا امونویبا من بکنه؟ چرا دن نکارویچطور تونست ا نیام

ه و بزرگ شدنش روشد قتیکه تازه با حق یراحت خراب کرد؟ من

 نیتونستم ا یاومدم حاال چطور م یداشتم باهاش کنار م

 کابوس رو پشت سر بذارم؟

که  یدوازده سال نیشدم به تموم ا یم قینشستم و دق یم دیبا

دوستانه رو  یرابطه  نیا یتا بفهمم کجا میپشت سرگذاشته بود

 یبچگ نیو ام هیهمسا یاشتباه رفته بودم که پسر هجده ساله 

 .تگارمهام، بشه خواس

*** 

 )سوم فصل

 یتالش م یلیسرخم پر از سوال بود ومن خ یبه چشما نگاهش

تو اون کت و  دنشید. نزنم هیگر ریخودش ز یکردم الاقل جلو
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 تیرسم یآورد واونو به جا یقلبمو به درد م یشلوار مشک

 یعنی. داد ینشون م شهیبه عنوانش، کم سن تر از هم دنیبخش

 پسربچه خواستگار من بود؟ نیا

 ؟یبپرس یزیچ یخوا ینم -

و مثآل قرار بود با  میتو اتاق من نشسته بود یدوتا صندل یرو

 یاشک تو چشمام نشست و من سع شین. میهم به تفاهم برس

 .ازش پنهون کنم نوینکردم ا

 !ن؟یام یینجایچرا ا -

 .مطمئن جواب داد یلیو خ دیکش قینفس عم هی

 .خواستم یم شهیکه هم هیزیچ نیچون ا -

 .شد سیاراده خ یب صورتم

 .یخودخواه یلیخ -

و  رهینگاهشو ازم بگ یبود تا کالفه و عصب یاشکام کاف دنید

 .دستاشو تو هم مشت کنه

 نویا گهیشه، الاقل واسه پنج سال د ینجوریخواستم ا ینم -

 .نشد یدیکرده بودم اما خودت که د یزیبرنامه ر

 .مبا خشم پس زد اشکامو

برات احساس  ن؟یام یداد یاجازه ا نیچطور به خودت همچ -

 من مهم نبود؟

 .کرد یطول اتاق رو ط یجاش بلند شد و عصب از
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 ؟یبهم ندار یحس چیه یبگ یخوایم -

 .میما باهم بزرگ شد -

مطمئنم تو هم .وقت بهت برادرانه نبود چیاما حس من ه -

 .ینداشت یحس نیهمچ

 .اعتراف کردم ،یهزار جون کندن به

 .تونم باهات ازدواج کنم ینم -

 .گرفت و خم شد تا باهام چشم تو چشم بشه مویگاه صندل هیتک

 !چرا؟ -

 .باال انداختم شونه

 .ستیدادنش اصال برام آسون ن حیتوض -

 .احساس حماقت نکنم نیا شترازیتا ب اریب لیدل هیالاقل  -

 .میهنوز بچه ا...ما، هردومون یعنی... تو -

 .سرتکان داد یدیناام با

 .ادیبه چشمت ب نهمهیدوسال اختالف سن ا نیکردم ا یفکر نم -

تکانش دادم انگار  یکتشو گرفتم و با درموندگ نیآست ی گوشه

 .ادیاون به خودش ب نکار،یکه بخوام با ا

 ،یخون یواسه کنکور م یدار. نیسالته ام جدهیتو فقط ه -

واسه  یبرنامه ا چیجز خواستنم ه ،ینرفت یسرباز ،یندار یشغل

بار  ریسن واسه ز نیا یکن یفکر نم. یمشترک ندار یزندگ هی

 رونیکه اون ب ییدونم اونا یکمه؟ من نم یادیرفتن ز تیمسئول
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باشن و منتظر  نجایقبول کردن امشب ا ینشستن با چه منطق

 نیخدا عاقالنه فکر کن، همچ یتوافق ما بمونن اما محض رضا

 .مکنهرمیغ یزیچ

 !؟یکنیتا اونموقع صبر م ؟یچ گهیپنج سال د -

تونستم دلشو بشکنم و  یحال بدم باز نم نیبا ا یحت

لب بازکردم تا  یاما به سخت" نه"توچشماش زل بزنم و بگم 

 .جوابشو بدم

که اون خلوت دونفره رو از هردومون  یتو بود نیباشه ا ادتی -

 .مثل سابق بمونه زیهمه چ یو نذاشت یگرفت

بهم  یونگاهشو سرد و جد ستادیفاصله گرفت و صاف جلوم ا ازم

 .دوخت

 دیرفتن معافم و فقط با یبابا من از سرباز طیبه خاطر شرا -

فردا  نیجوابت اگه مثبت باشه هم. بگذرونم یآموزش یدوماه

عازم  بهشتیارد ادیز یلیکنم وبه احتمال خ یرم ثبت نام م یم

شم و  یمشغول به کارمآقاجون  شیبرگشتم پ یوقت. شم یم

کرده بودم اونو  ازمقدار پس اند هیواسه دانشگام . میکن یعقد م

ساده و  یسال خرج عروس هیاجازه بده سر  لیاگه حاج اسماع

البته اگه تو . مون یسر زندگ میر یو م میکن یجمع و جورمون م

پول قرض  یمقدار هیاز آقاجون  دیبا یبخوا یمراسم مفصل تر

اول  یدوست دار یا گهیدونم تو هم مث هر دختر د یم. رمیبگ
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مادرمه که اونو  ی هیارث یه خونه کلنگی. یمستقل باش تیزندگ

 هیتونم بفروشمش و  یم. مثال به جبران گذشته به نامم کرده

پول خونه رو  ی هیبخرم و بق یحوال نیهم کیآپارتمان کوچ

. دم یم سر دوسال هم نشده دوباره کنکور. کارم کنم ی هیسرما

 .یکمکم کن یبهم قول بد دیروتو با یکی نیالبته ا

 .دمیو درد نال بابغض

 !ن؟یام -

 یزانوم رو تو دستا یرو یمشت شده  یپام خم شد و دستا جلو

 .گرمش گرفت و آروم نوازششون کرد

 یسخت مونیاول زندگ دیشا. کنم یبهم اعتماد کن، خواهش م -

 .دم همه شو جبران کنم یاما قول م یش تیو اذ یبکش ادیز

 گهیدوسال د. یریبگ میدرست تصم یتون یو نم یتو اآلن داغ -

به  ینفس بکش یبار مشکالت کمرت خم شد و نتونست ریکه ز

 .یرس یحرف من م

 .ارمی یمن فکر همه جاشو کردم، نترس کم نم -

 .زمزمه کردم یناراحت با

ت دارن دوستا ینیکه بب یاونم وقت یش یم مونیزود پش یلیخ -

 تیکوه مسئول هیکنن و تو  یم یو خوشگذرون یبه وقتش جوون

 .رو شونه هاته

 .جواب داد یمردانه ا ینرم فشرد و با جذبه  دستمو
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 یفقط زمان... قیبزرگ شدم عق تیکوه مسئول هیمن با  -

 .شم که تورو کنار خودم نداشته باشم یم مونیپش

 .دیچک نییشده بود، پا دمید یکه باعث تار یاشک مزاحم قطره

 ؟یفهم یو حالمو نم یفهم ی؟ چرا حرفامو م یپس من چ -

 .کنج لبش جا خوش کرد یبا محبت لبخند

 ...گه یوقت بهم دروغ نم چینگات ه ،یتو هم دوستم دار -

 .اخم کرد یشوخ به

تو از ...ریمن آبغوره نگ یجلو لیدل یب ینجوریا گهیدرضمن د -

 .یش یخوشگل نم هیکه با گر یهست ییاون خانوما

 .دمیخند ه،یگر نیماب

 ؟یدیرس یا جهینت نیکه به همچ یزد دیچقدر خانومارو د -

 .انداخت و محجوبانه جواب داد نییپا سرشو

 .گرونینزدم چه برسه به د دیمن عشق خودمم د -

 .سرتکان دادم و برگشتم سر بحث خودمون یدیناام با

که تو  یمن دوستت دارم اما نه اونجور ،یگ یآره تو راست م -

 ...یکن یفکر م

مهربونش زل  یرو لبام به مرور محو شد و با درد توچشما لبخند

 .زدم

 .تونم باهات ازدواج کنم ینم -

 .تکان داد و از جاش بلند شد یبه سخت سرشو
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و دوستش  زهیپشت بوم برات عز یرو یاگه اون خلوت دونفره  -

دوست  یتون یرک و دونفره رو هم ممشت یزندگ هیپس  یدار

و بعد جوابمو  یخوام روش خوب فکر کن یازت م. یداشته باش

 .یبد

 هی. کننده تنها گذاشت رانیو یدیرفت و منو با ترد رونیاتاق ب از

کرد بخوام اون خلوت دونفره  یناخواسته وادارم م یکشش قلب

 نیهمچ م،یزندگ کیذهنم از شر یتو یها اریشه و مع یشگیهم

 .کرد یرو رد م یانتخاب

*** 

خودم  یروزها نیداده بودم به کولر و داشتم به حال ا هیتک سرمو

خالصانه  یقضاوت چیه ینبود تا ب یهمدم گهید. کردم یم هیگر

 یحت. امیغم بزرگ کنار ب نیبه حرفام گوش بده و کمکم کنه با ا

از دستش  یاوضاع کار نیقبولش داشتم تو ا نهمهیمهناز هم که ا

 نیتو ا نیبود از دواج با ام معتقداونم مثل خودم . اومد یبر نم

 هیقض نیاگه پنج سال بعد ا دیشا. سن و سال احمقانه ست

 .ختمیر یبهم نم نهمهیا دنشیشد از شن یمطرح م

 یچارچوب دونفره رو م نیکه دوستش داشتم و ا هرچقدرم

تو . نمیرو به چشم همسرم بب نیام تونستمیخواستم باز نم

ازم  یحداقل پنج شش سال میدخترانه ام مرد زندگ یاهایرو

کنم و چشمامو به  هیتونستم بهش تک یکه م یکس. بزرگتر بود
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توانا  یمشکالت ببندم و بذارم اون با دستها یهمه  یرو یآسون

لحظه  کی یموانع رو کنار بزنه و من حت کیبه  کیو مقتدرش 

 میمعضل زندگ نیزرگترب دیعم گهیاونوقت د. احساس ترس نکنم

 نیکه امکان داره از تلخ تر ییتونستم تا جا ینبود و من م

 .رمیفاصله بگ م،یپدر یکابوس خونه 

با اون اگه . بود ایرو نیعکس ا یدرست نقطه  نیبا ام اماازدواج

شدم که  یم ییعمر نگران اومدن فردا کی دیموندم با یم

 تونستمیمن م. شد یم نیمشکالتش باعث رنج و عذاب ام

با  یاون مساو دنیرو براش بخوام؟ عذاب کش یزیچ نیهمچ

با  الس نهمهیتونستم بعد ا یخودمو که نم. بود دنمیعذاب کش

 .بدم رییکردن، تغ یحس زندگ نیا

تونستم  ینم گهیکه د یدیبود، عم دیبدتر حضور عم نیاز ا و

خودم اونو به  یحذفش کنم چون با دستا میرقمه از زندگ چیه

 .گره زده بودم نیام یزندگ

اما من هرچقدر که با خودم کلنجار  ممیآور و تلخ بود تصم درد

 یشم باز کم م یراض طیشرا نیرفتم و تالش داشتم به ا یم

 .رمشیتونستم بپذ یآوردم و نم

محکم و بزرگ به تمام احساسات  ی" نه" هیشک  یب جوابم

 نیقلبم از ا. داشتم نیبود که با ام یدوازده ساله ا زیخوب و عز
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راه افتاد و  یشتریفشرده شد و اشکام با سرعت ب میتصم

 .کرد سیصورتمو خ

 یب یب یزنگ در خونه  یخودم بودم که صدا یحال و هوا تو

خونه تا در  ریمس نیام دمید. دیکش اطشونیتوجهمو به سمت ح

گفت  یبهم م یحس.پشتش مکث کرد یو چند لحظه ا یرو ط

 .رخ دادنه یدر حال یاتفاق بد

 دمید یب یب یرو منتظر پشت در خونه  دیدر باز شد وعم یوقت

 زیفاصله هم تو چشماش چ نیاز ا. دمیحال خودم نفهم گهید

 .ترسوند یمنو م نیخوندم و ا یرو م یندیناخوشا

. رفتم نییو ازشون پا دمیبلند شدم و به سمت پله ها دو ازجام

با خروجم . زدم رونیپروا از خونه ب یچادرمامان رو برداشتم و ب

 یم. شد یب یب اطیمتوجه حضورم شه وارد ح نکهیبدون ا دیعم

و  ستیخونه ن یا گهیکس د نیوقت روز جز ام نیدونستم ا

و سکوت  نیام یخواستگار.کرد یم شتریدلشوره مو ب نیهم

و خشم به زحمت مهارشده اش تو مراسم بالخره  دیعم یاجبار

برهان و  چیه یومن ب. کرد یست و فوران مشک یم ییجا دیبا

 . داره ادیناگفته ز یشکستن حرفا نیکردم ا یحس م یلیدل

 مگه نه؟ میقیما هنوز با هم رف -

باز  مهیوادارم کرد خودمو به در ن نیوا دمیرو نشن نیام جواب

 .صداشو باال برد یکم دیعم. کنم کیخونه نزد
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 سوال ازت دارم، بهم بگو چرا؟ هیفقط  -

 .ناراحت جواب داد نیام

 .نکردم یمن نامرد ؟یازم بشنو یچ یدوست دار -

 .با خشم مشت شد دیعم یدستا

 باشه؟ قیانتخابت عق دیچرا با. جواب من نشد نیا یِد لعنت -

 .تو چشماش زل زد یمثال زدن یاقتدار با

اونم  ریغ یلحظه فکر نکردم کس هی یباشه؟من حت دیچرا نبا -

 .تونم انتخاب کنم یم

هردوتون  یزندگ نکاریبا ا. یریگ یم میبچگانه تصم یلیخ یدار -

 .شه یخراب م

 .تو هم گره خورد نیام یابروها

 یاگه دست از سرش بر م. دیعم یکشوند نجایتو منو به ا -

پشت  نکهیا یجا. گرفتم ینم میزود تصم نقدریمنم ا یداشت

 ،یکه اون مزخرفاتو گفته بزن یو تو دهن کس یایخواهرت در ب

 یمن خاطرشو م یدونست یتو م. یروخواهرت دست بلند کرد

 ؟یزن یاونوقت دم از رفاقت م. یعذابش داد ینجوریخوام و ا

 یرو م قیاز اون اولم فقط عق. ستمیکس بدهکار ن چیمن به ه

شه و  یکارهات بالخره عاص نیبا ا دمیچون ترس. خواستم و بس

زنه جواب مثبت بده پا  یخونه رو م نیدر ا که یکس نیبه اول

 .جلو گذاشتم
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پاتو  ذاشتمینم یبکن یخوا یم یغلط نیدونستم همچ یاگه م -

 .من بهت اعتماد داشتم یمرد حساب. یاون خونه بذار یتو

کردم تو  یخواهرتو خواستگار! قیمنم جواب اعتمادتو دادم رف -

 .بهش شماره بدم فتادمیکه دنبالش راه ن ابونیخ

 .زد ادیفر یشو گرفت و عصب قهی دیعم

 .رهیسربگ یعروس نیا ذارمینم -

 .کرد دستاشو پس بزنه یسع

 ؟یدرحقم رفاقت کن ینجوریا یخوا یم -

من اگه شدم اسفند رو . نیشو ام داریب یخواب خرگوش نیاز ا -

دونم ته  یکه م نهیکنم واسه خاطر ا یو دارم جلز و ولز م شیآت

 .قصه کجاست نیا

 .خونم یکه من از حرفات م هیزیتنها چ نیا یدار نهیتو ازش ک -

 نکاریبا ا. باعث شده بهتر از خودم بشناسمش نهیک نیاتفاقا هم -

 .زیبهم نر شویزندگ

 .ازش فاصله گرفت یعصب نیام

 .یمهربون شد -

 .کنم یخواهش م...نکاروینکن ا -

 .پنهون نکرد دیاز عم پوزخندشو

 نه؟ یکن شیگوشت قربون یخوا یم گهید یکیبه خاطر  -

 .زد ادیفر یدورگه و خش برداشته ا یصدا با
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 .نویبفهم ا ،ییتو یگوشت قربون -

نداشتم که  نویکرد و من توان ا یرو گلوم داشت خفه ام م بغض

 یکه ب یا نهیو دور شم از وجود پر از ک رمینگاه از برادرم بگ

 .کرد یناصوابش له م یبار حرفا ریرحمانه منو ز

اگه اون . شد میاون تصم یباعث و بان یلعنت ی نهیک نیهم اصال

 دیدادم، شا یبه خرج نم یحرفاشون کنجکاو دنیروز واسه شن

 .کردم یگذشته رو مرور نم یمونیاآلن با پش

 السیدرخت گ ریو ز اطیتو ح یبابا رو اون تخت چوب همراه

که باعث شده  یستونجون زم مهین یو به سرما مینشسته بود

مقدمه  یکه بابا ب میزد یمچاله کنه، لبخند م ییبود مارو تو پتو

 .دیپرس

 یشد؟ حاج آقا امروز هم سراغشو م یچ متیبالخره تصم -

 .گرفت

 .دمیناراحت بودم لب برچ دیعم یکه هنوز از حرفا من

 ن؟یگ یم یشما چ.دونم بابا ینم -

. فهمه یاز همسن و سالهاش م شتریب یلیسنش کمه اما خ -

جوون . شه بهش اعتماد کرد یکرده، م تشیخوب ترب یحاج

دونم  یم. دمیند یبد زیو من ازش چ هیچشم و دل پاک

 یو از همه مهم تر بهت عالقه داره اما خب پدر رهیپذ تیمسئول

 نیاون بخواد نخواد باا.ستیهم داره که مشکالتش کم ن
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ازشون  یدربزرگشم به هرحال سنپدربزرگ و ما. رهیدرگ التمشک

 نایدر کنارهمه ا. تونه از اونام غافل بمونه ینم نیگذشته و ام

 یباشه اما م یحاج ریحقوق بگ دیفعال با. هم نداره یشغل ثابت

 یعنی نیا. خوب برات بسازه یزندگ هیداره که  شوییدونم توانا

 یو هم دخترمو خوب م دارمهم خودشو و خونوادشو قبول  نکهیا

با اون جوون  یتون یم طمیشرا نیدونم با ا یم. شناسم

اما خب . انیاصال من به اعتبار تو گذاشتم که ب. یخوشبخت ش

 یاگه بگ یمطمئنم حت. ییتو رندهیگ میفقط نظر منه و تصم نیا

 .یگرفت یدرست مینه، باز تصم

اون . اما ازدواج براش زوده هیپسرخوب نیترسم بابا، ام یمن م -

کنه و بعد  دایشغل خوب پ هیدرس بخونه و  دیحاال حاالها با

 .بذاره شیپاپ

 .نکرد غیلبخند مهربونشو ازم در بابا

به حاج اسداهللا گفتم اما از قرار معلوم چشم  نارویمنم همه ا -

زدن و پاجلو  ایکه اونام دل به در دهیترس ینوه شون بدجور

باور . که کم خواهان نداره یخوب نیحال دختر به ابه هر. گذاشتن

خواستگارت  میآخر بگ یتا لحظه  میجان اگه نخواست قیکن عق

 میخواستیفقط م م،یریبگ میصمنبود که به جات ت نیبخاطر ا هیک

تا نخواد باز با حماقتاش  میرو تو عمل انجام شده قرار بد دیعم

 .کنه لیرو به شما تحم یزیچ
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 یکیشد  یبرام قائل بود باعث م شهیکه بابا هم یو ارزش احترام

نقطه ضعفامو که نداشتن اعتماد به نفس بود،  نیاز بزرگتر

و  نیمنو خونه نش شیشگیکه با رفتن هم ینقطه ضعف. بپوشونم

 .اوامر خواهر و برادرهام کرد عیشکست خورده، مط

 ن؟یش یاگه بهشون بگم نه، شما از دستم ناراحت م -

 .نثارم کرد یتت بارنگاه شما بابا

 یدوسال هینوه ات  دیباشه با یگفتم اگه دخترمم راض یبه حاج -

دونم اون پسر از چه  یم نکهیبا وجود ا یعنی نیا. صبر کنه

 ره،یگ یبذاره نه نم یشهر پا تو هر خونه ا نیو تو ا هیخونواده ا

اما . ستیتموم و کامل ن یخواستگار همه چ هیدخترم  یباز برا

چند  نیا یرفتارها. بود دیعم ربخاط ان،یچرا گذاشتم ب نکهیا

خواستم با  یم. من و مادرت رو نگران کرده یوقتش بدجور

. درازتر نکنه مشیحد و حدود خودشو بشناسه و پاشو از گل نکاریا

و چندساله اش با  نیچند یچون مطمئن بودم با وجود دوست

 .هیخواستگار نیمخالف سرسخت ا ن،یام

 یبه بهونه  یب یگذشت که ب یم نیام یخواستگار هفته از کی

شو  دارانهینگاه مهربون اما خر نیا. به ما زد یگرفتن جواب سر

 .کردم یدست و پامو گم م دمید یکه روم م

که به روم لبخند  یرو به طرفش گرفتم واون در حال یچا ینیس

 .فنجون برداشت هیزد  یم
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چرا . نمتیبب شتریب کمیکنارم  نجایا نیبش. دست گلت درد نکنه -

مادر؟  یکرد میقا یواریاون چهار د یاومدم خودتو تو یاز وقت

 .ادی یم شیپ یزیچ نیهمچ یخجالت که نداره واسه هر دختر

 یب یب. اون نشستم یتعارف کردم و با اشاره  یمامان هم چا به

 :گفت یمهارنشدن اقیدستمو گرفت وبا اشت

 نقدریا میهم انتظار نداشتراستش ما . یدونم هنوز شوکه ا یم -

دونه  یم. دهیاما خب بچه ام چشمش ترس. زود بخواد اقدام کنه

 دیام یهمه . ده یاگه بخواد دست دست کنه تورو از دست م

براش آرزوها . بچه است نیمن و حاج اسداهللا بعد از خدا ا

 جدهیه. برسه ستخوا یبه هرچ شیتو زندگ میخوا یم م،یدار

 تیجوون اعتماد کرد و مسئول هیکه بشه به  ستین یسال سن

ساله،  جدهیپسر ه نیجان ا قیرو بهش سپرد اما عق یزندگ

. بزرگ شده یطیتو چه شرا یدون یندونه تو الاقل م یهرک. نهیام

وازش  میهمه جوره پشتش هست یمن و حاج نکهیجدا از ا

خودش  یرو پا شهیهمکرده  یهم سع نیام م،یکن یم تیحما

 .ستهیبا

 یا انهیمن خبر داشت با لحن مسالمت جو یتیکه از ناضا امانم

 :گفت

ما هم قبول  نیرو که شما گفت یینایا یهمه ! جان یب یب نیبب -

 ینم یفرق دیمونه وبا عم یپسر خودم م نیع نیاصال ام. میدار
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گفت تو  یاومد و م یاگه م دیبه جون بچه هام، عم یول. کنه

 یم شیگر یاغیو  یچموش یخواد با همه  یسن زن م نیا

هنوز خوب و  نایاچون ". نه" گفتم  یکالم م کیموندم جلوش و 

که  گهید یدوفردا. بدن صیتونن درست تشخ یبدشون رو نم

خودشونو خراب کردن و هم  یسرشون بخوره به سنگ هم زندگ

 .رو چارهیدختر ب یزندگ

 .ناراحت جواب داد یب یب

بهش  یمن و حاج زارویچ نیا یمن شاهده که همه  یخدا -

 دمیم نیکه بخوا ینیگه هرتضم یکالمه، م کیاما حرفش  میگفت

بچه  نیمون ا یزندگ یما همه . رهیازدواج سر بگ نیا نیتا بذار

 گهید یبه موال عل د،یند شیاز زندگ یریپسرم ستار که خ. است

هزار ماشاهللا  قیعق. ارهیهم بد ب شینورچشم مینیبب میطاقت ندار

دختر خوب رو هم که امروز . خانومه و حرف نداره از هر نظر

فردا برن سر  نیدوتا هم نیگم ا ینم. برن ینشده، بالخره م

 یلیگذاشته خ لیکه آقا اسماع یاتفاقا شرط شونیخونه و زندگ

نظر و خواسته  نیو ام میهست یهم راض یمن و حاج. هم خوبه

بگه آره، دوسال که سهله ده سال هم  اگه. براش مهمه قیعق ی

پسر رو  نیا الیو خ مینشون بذار هیفقط . کنه یبراش صبر م

 .میندار یحرف گهید میراحت کن

 .به طرفم برگشت دینرم شده بود با ترد یکه کم مامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١٧٠ 

. داشته باشه تیرضا دیبا قیبگم؟ اول و آخرش عق یواهللا چ -

که  یکنه انشاهللا هرچفکراشو ب نیو بذار نیفرصت بد گهید کمی

 .ادی یم شیهمون پ رهیخ

نزد و بدون گرفتن جواب اون روز  یباره حرف نیدر ا گهید یب یب

مامان  یبه محض رفتنش، موعظه ها. خونه مون رو ترک کرد

 .شروع شد

بهش حتما جواب مثبت بده اما خب مورد  ایگم ب یمن نم -

 یو جلو مشیشناس یم نکهیاز همه مهم تر ا. ستیهم ن یبد

چه  ایتره  کیحاال دوسال ازت کوچ. چشم خودمون بزرگ شده

تونن به  ینم نایباز ا یدونم سنش برا ازدواج کمه درست ول یم

 طین تو شرایگه ام یدرست م یب یب. کننده باشن نییتع ییتنها

هم سن و سالش  یوبچه ها دیبزرگ شده، به نسبت عم یسخت

 سهیونو با داداشت مقاا یب یب ینگاه نکن جلو. تره دهیفهم

 نیاز ا شتریب یلیرو خ نیخودمون بمونه من ام نیکردم، ب

 .مسائل قبولش دارم

 ست؟یحرفا درست اما مامان احساس من مهم ن نیا یهمه  -

که از نظر  یدوسال نیهم. نمیتونم اونو به چشم شوهرم بب ینم

 .مهمه یلیواسه من خ تهیاهم یشما ب

 .اومد وبا خشم نظاره گر بحثمون شد رونیاز اتاقش ب مژگان

 .با حوصله جواب داد مامان
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 یبه خدا تو. قابل حله یبه مرور زمان وبا چشم پوش زایچ نیا -

 یتفاوت سن نیشه که حرف از ا یروبرو م یآدم با مسائل یزندگ

من و بابات از احساست به . رسه یدوساله خنده دار به نظر م

و چادر از  شیچند وقت پ یراماج نیهم. میستیخبر ن یب نیام

تو بود راحت  ریغ یرکسه یکن یسر برداشتنت تو کوچه، فکر م

رو سرجاش  دیعم نکهیبابات فقط واسه ا م؟یگذشت یازش م

گم  یمن م یول. و خونوادش شد نیبه اومدن ام یبنشونه راض

بهش  یوحت یداره که روش خوب فکر کن نویاون پسر ارزش ا

و با زور  رهیگ یحاال هم که دستتو نم نیهم. یجواب مثبت بد

 .سقف هی ریبره ز ینم

 :با پوزخند گفت مژگان

 کنه؟ یدوسال نامزد موندن مسئله رو حل م نیا -

 .اخم کرد مامان

 .گم یدونم که م یم یزیچ هیالبد  -

 .قرار صداشو باال برد یو ب یعصب

 گفت؟ یچ قیعق یدیمامان اصال شن -

 .بهتره سرت به کار خودت باشه. ومدهیها به تو ن یفضول نیا -

 .تو چشماش حلقه زد اشک
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اصرار شما واسه خاطر آروم کردن  نیا یدونم همه  یمن که م -

شازده پسرتون  یمنو فدا نیخوایم گهید یالبد دوفردا. دهیعم

 .نیبکن

آخه . وسط تو چه مرگته نیفهمم ا یمن نم. لعنت طونیبرش -

 یاز حرف من م یخوام شوهر بدم دار یتورو که نم دیچش سف

" نه "خواد بگه  یرو هم که مجبور نکردم، اگه نم قیعق. یسوز

 ه؟یها چ یبچه باز نیا گهید

نفسشو با حرص فوت کرد و نگاهشو به من دوخت انگار  مژگان

 .نهیبب ممیحرفاشو تو نگاه و تصم ریکه بخواد تاث

خونه  نیذاره تو االف بچه پاشو به عنوان خواستگار ب هی یوقت -

 نیو واسه خاطر ا رنیپر و بالش رو بگ ریو چهارتا بزرگتر هم ز

 دیبه به و چه چه کنن از مِن به قول شما چش سف مشیتصم

 یباز وونهیو د دیبه خاطر عم دیچرا با ن؟یندار یانتظار بچه باز

 ن؟یام طیتو شرا یکیبا  چراسن شوهر کنه؟  نیتوا قیهاش عق

فقط  نکاریکه با ا نمیب یفهمم اما م یهم نم یچیمن بچه ام ه

اون . نیدار ینگه م یو راض نیکن یرو ساکتش م دیعم نیدار

راه  نیهم قایشما هم دق میخواد ما هرچه زودتر شوهر کن یم

 .نیبذار نیخوایما م یحل رو جلو پا

برداشت طرفش واون با  زیجوش آورده بود،خ یکه بدجور مامان

 .اطیتو ح دیدو یبلند غیج
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کردم منظورش  یاون داشتم باخودم فکر م یاما مات از حرفا من

خواست هرطور شده منصرفم کنه؟ من که  یبود، چرا م یچ

 نیدونستم مخالف ا یبودم، م دهیشن نیرو با ام دیعم یحرفا

گرفت که بدتر هم  یمن نه تنها آروم نم یپس با بله . ازدواجه

 .ختیر یبهم م

خبر همه  یروز ب هیجوابم  دنیاما قبل از شن دیخشم عم طوفان

بار صداشو باال برد و  نیو آخر نیکرد و بابا واسه اول ریمونو غافلگ

 .زد که چهارستون بدنمونو لرزوند دیسر عم یادیچنان فر

که بخاطر حفظ حرمت پدرم، به  ادهایاما نه به خاطر اون فر من

کرد و به  یم یدر حقم دشمن لیدل یکه ب یخاطر نفرت از برادر

شدم  یکه وسوسه م یدوست داشتن یخاطر اون خلوت دونفره 

 .جواب مثبت دادم نیشه، به ام یشگیهم

. رسوند و قرار بله برون گذاشته شد یب یرو مامان به ب جوابم

هم برخالف انتظارم از تک و تا افتاد و مغموم و ساکت  دیعم

کرد جوابم از سر لج  یشد و مژگان که فکر م انیجر نینظاره گر ا

خواست قبول کنم دارم اشتباه  یبوده، مصرانه م یو لجباز

مزاج و پرخاش گر شده  ندت یروزها به حد نیا. رمیگ یم میتصم

 ادیداشتم ز یکردم و سع یم یریبود که علنًا ازش کناره گ

 .نشم کشینزد
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مسئله راحت تر  نیگفت با گذشت زمان اونم با ا یم مامان

رو به زمان محول  زیمنم همه چ. ادی ینه و کوتاه مک یبرخورد م

که تبعات  یجواب بله ا نیفکر و ذکرم شد هم یکردم و همه 

برد که هنوز براش آماده  یم یبار تعهد ریکم نداشت و منو ز

 .نبودم

ره و خودشو  یآب جلو م انیکه باجر یقیو سردرگم مثل غر جیگ

به تحوالت ناظر  هیبه دست سرنوشت سپرده، فقط در حد 

جواب مثبت  نیخودم ا یهنوز برا. اطرافم بودم یایو دن میزندگ

مثل مژگان به ناچار با همه  دیمن هم با دینبود و شا رفتهیپذ

 یخواستن رو ب نیاخودم خواسته بودم و . اومدم یکنار م زیچ

 .برام رقم زده بود دیشک عم

وقت رهامون  چیکه ه یدرمان واسه کابوس ها نیبهتر یگاه

بارم شده پسشون  هیواسه  نکهیا. کنن، مواجهه با اونهاست ینم

 .من بود یکابوس زندگ دیو عم. میو باهاشون روبرو ش مینزن

مهمون دعوت شده بود و بابا ومامان  یمراسم بله برونم کل واسه

اونقدر از مراسم منصوره . جوره کم نذارن چیخواستن ه یم

و  زیبر ینجوریدادم ا یون حق مبد داشتن که بهش یخاطره 

 .شون رو نشون بدن یبپاش کنن و شاد

 دیبا حسرت بود و سکوت مج یمنصوره که گاه یاز نگاهها جدا

که از حضور  یکرد و نه رد، فارغ از ترس یم دییکه انتخابمو نه تأ
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 نیبا ام شیمراسم و برخورد احتمال نیو حرفاش توا دیعم

داشتم؛ من ته دلم خوشحال بودم، چون مامان و بابا خوشحال 

 .بودن

هام وبچه  ییخاله هام و عمه سوسن و عموها و دا حضور

 نیام یشدن و خونواده  یم یچهل نفر هیهاشون که سرجمع 

تازه حاج آقا . شلوغ شده بود یکه کم هم نبودن، مراسم حساب

محل قبولش  یرضا که همه  دیامام جماعت مسجد س انیریام

 .داشتن هم بخاطر حاج اسداهللا و بابا اومده بود

 نیتر کرد و به خاطر ا یمراسم رو هم اون با حرفاش رسم اتفاقا

ستار هم کنار حاج آقا و . گفت کیخوب به هردومون تبر میتصم

که توچشماش  یپدرش نشسته بود با تکان دادن سر و اشک

که تنها  نیمادر امکرد و  دییمون رو تا میحلقه زده بود تصم

تا آخر نگاه  ولجمع بود فقط از ا نیمهمون ساکت و صامت ا

سن  نیبود از ازدواج پسرش تو ا دایکامال پ. نگفت یزیکرد و چ

نداشت و  نیام یتو زندگ یشد نقش یاما چون سالها م هیناراض

ابراز مخالفت رو به  ایمشکالتش بود، حق اظهار نظر  ریدرگ

 .داد یخودش نم

 دیبا نیام یسرباز یمسئله  نکهیشرط و شروط هارو گفت، ا بابا

کنه و ما  دایپ یتر روشن شه و اون حتما شغل ثابت عیهرچه سر

 .میدوسال رو نشون کرده بمون
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بابا  میتصم نیدوسال، سخت تر نیبودم در نظر گرفتن ا مطمئن

داد و  ینم هیقض نیتن به ا طیتو اون شرا یچون هر پدر. بود

اما . دخترش روشن شه فیتر تکل عیدوست داشت هرچه سر

بود که  یچرا کوتاه اومده بود اول از همه به خاطر اعتماد نکهیا

تونست  یگرفته بود و م یکه از حاج یبه من داشت و بعد قول

 .روش حساب کنه

که زده شد و قول و قرار ها که گذاشته شد، حاج اسداهللا  حرفا

 :گفت

 غهیباشن ص یآقا راض لیاگه اسماع میجمع نجایمه احاال که ه -

دوتا جوون خوونده شه که انشاهللا  نیا نیهم ب یتیمحرم ی

حضرت رسول رو درست و کامل به جا آورده  یسنت حسنه 

شه  یقراره دوسال نشون شده بمونن نم نایبه هرحال ا. میباش

نکرده واسه  ییخدا مینذار. میریرفت و آمدشون رو بگ یکه جلو

واسه  یو حرف ادیب شیپ یشک و شبهه ا ،یخاطر مسائل جزئ

از چشمام اعتماد دارم و  شتریب نیالبته من به ام. بمونه یکس

 .کنه اما به هرحال جوونن ینم دتونیرقمه ناام چیه دونمیم

. پاش چشم دوخته بود ریانداخته و به فرش ز نییسرشو پا نیام

 . ردن حرف حاج آقا بودک نیبابا هم در حال سبک سنگ

 :که کنار من نشسته بود سرخم کرد و آهسته گفت یب یب
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حفظ  شیفاصله شو بتونه با کنار ستیمادر،درخت که ن هیآدم -

 .خواد یخاطرتو م نهمهیکه ا ینیاونم ام. کنه

 یب یب. انداختم نییسکوت کردم و باخجالت سرمو پا نیشرمگ

 .دستمو گرفت و نرم نوازشم کرد

 نیر یم یوبه سالمت گذرهیدوسال م نیا نیچشم رو هم بذار -

کن که انشاهللا خدا ازت  یراض نمیدلتو به ا. تونیسرخونه و زندگ

 .باشه یراض

مثل شهر ما  یتو شهر یزندگ. نداشتم یکه در هرصورت حرف من

 هیشناختنت  یو بزرگ م کیو آشنا، کوچ بهیکه غر یو محله ا

ها  یسادگ نیونم دوساله به همو ا ینشون کردن خشک و خال

 تیو شفاف تیبه قاطع ینیخواست، تضم یم نیتضم. نبود

 یحانبا اون نگاه رو انیریکه حاج آقا ام یتیمحرم ی غهیص

شرعًا  نیوآرامش بخشش برامون خوند و همون شب من و ام

 .میبهم محرم شد

 یو جواب بله  یکردم با خوونده شدن اون کلمات عرب یم فکر

کنه  رییتغ نیبرام عوض شه و نگام به ام دیبا زیهردومون همه چ

داد مخصوصا  یآزارم م یتا حدود ندیحس ناخوشا نیا. اما نشد

مرتب جلو چشمام بود و لبخند شادمانه  دینگاه متاسف عم یوقت

 .اومد ینم شممکه تو نگاش بود به چ یو برق نیام ی
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. بذارم ونیهم در م یبا کس نویتونستم ا یاونجا بود که نم درد

که مطمئنًا  یمهناز ایاومد ناراحتش کنم  یکه دلم نم نیبه ام

که معتقد بود با مرور زمان اون حس  یمامان ایکرد  یمالمتم م

 .ادی یبوجود م

 یکنه حل شدن مسئله  یکه م یکار نیقول داده بود اول نیام

 باشه شیسرباز

اعزام گرفت و  یهمون روز رفت و دفترچه  یدرست فردا و

منم مشغول درس و دانشگاه شدم و تالش . مدارکشو کامل کرد

رسمًا نامزد  گهیحاال د. کنم دمیجد تیموقع ریکردم خودمو درگ

 یدست چپم م یکه تو انگشت انگشتر ینشون نویداشتم وا

که اون  یردحسم به م نکهیفارغ از ا. کرد یبهم ثابت م د،یدرخش

 .هیچ قایگفت نامزدمه، دق یانگشتر م

استقبال کردن و  مینامزد یاز ماجرا میدانشگاه یها دوست

آشنا شن  کیخواست با انتخاب من از نزد یدلشون م یلیخ

 ممیمن تو تصم یها دیترد نیگذار اول هیپا لیتما نیا دیوشا

 ایآ. دربرابر انتخابم خواهند داشت یاونا چه واکنش نکهیا. شد

که  ادی یم یقشن زیر یهم در نظر اونها همون پسر بچه  نیام

نه، انتخابمو  ای ستیهنوز به تنش برازنده ن یکت و شلوار داماد

 گن؟ یم کیبهم تبر یمیتصم نیکنن وبه خاطر چن یم دییتا
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اون بهتر از  دیشا. کرد یمورد اظهار نظر نم نیدر ا ادیز مهناز

قرار نانوشته  هیبق اما ط دید یهامو م دیترد یا گهیهرکس د

نشون  یونه کنجکاو دیپرس یم یمورد نه سوال نیدر ا نمون،یب

 .داد یم

خوب و خوش دست  یلیخ یگوش هیبرام  نیاون سال ام دیع

 ییبایاونو به ز یب یکه ب ینیهفت س یو ما کنار سفره  دیخر

. میگرفت یبا اون گوش یادگاری یبود،چندتا عکس دونفره  دهیچ

به اون عکس ها زل  دمشید یروز نم هیاز  شتریهر وقت که ب

 نیها اول یدلتنگ نیا دیشا. کردم یم یزدم و رفع دلتنگ یم

هم  دیبود شا میزندگ کیبه عنوان شر نیام رفتنیپذ ینشونه ها

 .نه

رفت مشخص شد،  یم دیکه با ییاعزامش و جا خیکه تار یروز

اتفاقا سالروز ازدواج . میجمع بود یب یب یهمه مون خونه 

که عادت داشت  یب یهم بود و ب) ع( یحضرت زهرا و امام عل

و به تازه عروسش کادو  رهیبگ یمناسبت و با مناسبت مهمون یب

و  فیظر تبندگرفته بود و دس کیموضوع رو به فال ن نیبده ا

اون روز به  نهیو انتخاب ام قهیرو که مطمئن بودم سل ییبایز

که  یهزارم بخاطر جواب بله ا دیبار شا یبرادستم انداخت و 

 .داده بودم، قربون صدقه ام رفت
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بعد تموم  نیام یشغل طیاسداهللا و بابا داشتن درمورد شرا حاج

تو  یکردن و حساب یشدن اون خدمت دوماهه صحبت م

 .خودشون بودن

که  یگاهیطرف خوشحال بودم که با وجود حاج آقا و جا هی از

قابل  ییشهر دارن و اون دارا نیمردم ا نیب نیام یخونواده 

دلم  یشده است اما خب گاه نیما تأم ی ندهیمالحظه شون آ

مون رو  یخواست خودمون با داشته هامون چرخ زندگ یم

 .نباشه رندهیگ میمورد تصم نیدر ا یو جزما دونفر کس میبچرخون

 ینامزد شده بودم تو خونه شون احساس راحت نیبا ام یوقت از

. دونستم یاز اون خونواده م یکردم و خودمو عضو یم یشتریب

و حاج آقا و دوست داشتن  یب یب یشد با وجود محبتا یمگه م

 اد؟یحس بوجود ن نیا نیو شرط ام دیق یب یها

که  یکیتا باک ختمیر یم یهمه چا یتو آشپزخونه برا داشتم

بار پخته بودم و اتفاقا خوب هم از آب در  نیخودم واسه اول

از  یکیبا لبخند وارد شد و کنارم به  نیام. میه بود، بخوراومد

 .داد هیها تک نتیکاب

 ؟یریآروم بگ قهیدق هی یتون ینم ؟یباز که دست به کار شد -

 .گذاشتم ینیتو دستمو داخل س ییپر از چا فنجون

 .من راحتم -

 . پس بذار الاقل کمکت کنم -
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 .دمیکنار کش اریاخت یب

اخماشو  دیعم یخوا یم. هیبق شیبرو پ زمیر ینه خودم م -

 اره؟یب نییپا نیاز ا شتریبرامون ب

 .زنه ینم یکه حرف چارهیاون ب ؟ینکرد دایبهتر پ یبهونه ا گهید -

 .پوزخند زدم یدیناام با

 یخدا عالمه ک. ترسونه یحرف نزدنش آدمو م نیاتفاقا هم -

 .بزنه ششویقراره ن

داشته  ادیاز من به  شهیگم هم یم دیدر مورد عم یزیچ هی -

مسائل رابطه اش با تو خوب  یسر هیبه خاطر  دیاون شا. باش

باهات  یجا و اخالق تندش رفتار بد ینباشه و از سر تعصب ب

به خاطر منم که . ستیداشته باشه اما اهل خنجر زدن از پشت ن

 .کنه ینم نکارویشده ا

 .شونه باال انداختم یتفاوت یب با

 .یدون یبهتر مبگم البد تو  یچ -

 .شد قیتو چشمام دق ینیزبیکرد و با ت سرخم

 .یستین شهیهست، مثل هم تیزیچ هیتو امروز  -

 .رمیکردم ازش فاصله بگ یسع بازم

 .هم خوبم یلینه اتفاقا خ -
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 نکهیاز ا یگاه. گرفت و منو به سمت خودش برگردوند آرنجمو

 رهیتونه نبض احساساتمو به دست بگ یراحت م یلیخ دمید یم

 .دمیترس یو نذاره ازش فرار کنم، م

رو ازهم  یزیقرار شد چ...م؟ینداشت م،یبا هم داشت یقرار هیما  -

. ارمیتونم سردرب یو من نم یناراحت یزیچ هیتو از . میپنهون نکن

منم خواه  یکش یکه بابتش عذاب م یستیتنها خودت ن ینجوریا

 !کردم؟ یزده؟ من کار یحرف یکس. شم یم رشیناخواه درگ

 . اراده بغض کنم یباعث شد ب مشیلحن سرزنشگر اما مال اون

گرفتم و کوچک  یحد و مرز مورد توجهش قرار م یب نطوریا یوقت

موند حق  یاز چشمش پنهون نم میاحساس یواکنش ها نیتر

ده  نیگفتم اگه ام یبا خودم م یگاه. داشتم که دل نازک شم

رو داشت؟  ینیزبیتوجه و ت نیسال از اآلنش بزرگتر بود باز هم ا

 نهمهیزدنم براش ا هیگر ریباز هم ناراحت شدنم، بغض کردنم و ز

 کرد؟یمهم جلوه م

خال ها و نبودن اون  دها،یترد یکردم در کنار همه  یقبول م دیبا

الاقل از لحاظ . نبود یآل ها؛ انتخاب من انتخاب بد دهیا

 .ذارهیکم نم نیشم ام یتونستم مدع یم یاحساس

 .تر کرد کیو منو به خودش نزد دیکش تمودس

 !ق؟یعق -
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و ناغافل اشک تو چشمام  یناگهان نطوریانتظار نداشت ا دیشا

 .حلقه بزنه و صورتم با غصه جمع شه

 .یر یم یدار -

حرف  یو اون ب ارمیبود که تونستم به زبون ب یزیتنها چ نیا

 .بغلم کرد

تو  نکهیبا ا یکردم دلتنگش شده بودم حت یاعتراف م دیبا آره

تو  یشترینبود و آرامش با حجم ب نمونیب یاون لحظه فاصله ا

 . داشت انیاون آغوش جر

جنس دوست داشتن  ایکم طاقت شده بودم  یادیدونم ز ینم

دونستم  یم. کرد یخودش م ریدرگ نطوریآدمو ا نیام یها

همش دوماهه و چشم رو هم بذارم اون رفته و برگشته اما از 

 .دمیترس یم دنیفاصله گرفتن و ند دور شدن، نیا

 یها داریو اون د یرو قد همون دوازده سال دوست نیام هنوزم

انگشتر تو دستم و نگاه  یوقت نیخواستم و ا یدونفره م یپنهون

وقت اون جلو چشمام  یوقت و ب یو ابراز عالقه ها انیاطراف

 . شد یبرام سخت م یبود، کم

 گهیجور د هیدونم  یچه م ای شتریب دیکردم با یم حس

انگار هرچقدرم که خودمو به اون راه  نیدوستش داشته باشم و ا

اون داشت تو جزء به جزء احساسم . زدم باز قابل انکار نبود یم

 .یجیکرد اما کند و تدر ینفوذ م
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اون دوسال هم بگذره و  چ،یدوماه که ه نیا نکهیاز ا دمیترس یم

ه و معلول پا به احساس دست و پا شکست نیمجبور شم با ا

 نیبود که سالها ا ینیبذارم که طرف مقابلش ام یمشترک یزندگ

 .حس رو تو خودش پرورش داده و به بلوغ رسونده بود

 نیو ا دمیام کش نهیحضورش رو تو س ریدلپذ ینفس هوا هی

 یمهم اون لحظه و احساس. شمردم متیدم رو غن نیآغوش و ا

 .کرد یآروم م نیام یدستا نیبود که منو با خودش و ماب

 ؟یبهتر شد -

ازش  ایبزنم  یحرف نکهیسر تکان دادم اما قبل از ا یسخت به

 .کرد ریمژگان هردومونو غافلگ یصدا رمیفاصله بگ

 ...رو یچا ینیتونم س یمن م -

قدم عقب گذاشت و  هیناخواسته  طیتو اون شرا دنمونید با

 .دست و پاشو گم کرد

 .دیببخش -

شده بود و  رید گهیاما د میز هم فاصله گرفتا عیسر نیو ام من

 . و رفته بود دهید تیمژگان مارو تو اون وضع

 .کرد یم میعصب نیام یصدا یآروم و ب یها خنده

 بد شد نه؟ -

 .رفتم ینیپسش زدم و به سمت س کالفه

 البد تو؟ ؟یواسه ک -
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 .شونه باال انداخت الیخ یب

دوسال بنده قراره آالخون واالخون  یناسالمت. کنه یعادت م -

 .اش باشم زدردونهیو عز لیشرط و شروط حاج اسماع

 .به لب از کنارش گذشتم لبخند

 ینم تیتازه بهت رحم کردم، وگرنه به کمتر از چهار سال رضا -

 .دادم

تو  نیاون لبخند دلنش یکه جا یتو هم گره خورده ا یابروها با

تالش کردم  یلیکرد و من خ عتمیصورتش اخم نشونده بود مشا

 .و خودمو کنترل کنم رمیخنده مو بگ یجلو

که موقع رفتنش شد زهر هالهل و غم اونقدر راحت تو  یا خنده

با کدوم تلنگر چشمام به اشک  دمیدلم خونه کرد که خودمم نفهم

 .نشست

 یخونه اش حبوبات آش پشت پا وونیرو ا یب یبا ب میداشت

واسه عوض شدن  یب یمامان و بو . میکرد یرو پاک م نیام

کردن و سربه سرم  یم یباهام شوخ یحالم هر از چندگاه

 یزدم و سر یدر جوابشون م یمنم به زحمت لبخند.ذاشتنیم

 .دادم یتکان م

بره، دوست نداشتم براش آش پشت پا  نیخواست ام ینم دلم

 چیه نیام. رو تحمل کنم یتونستم اون دوماه لعنت ینم. بپزم

تونستم چهارشنبه  یچطور م. از من دور نشده بود نهمهیوقت ا
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هارو بدون اون رو پشت بوم خونه با خودم خلوت کنم؟ چه 

باغ  یها یاومد تک و تنها زل بزنم به چراغون یدلم م یجور

 شد؟ یبرگزار م یشبا مدام توش عروس نیمادام که ا

توجهمون رو به اون سمت  اطیباز و بسته شدن در ح یصدا

 یکامال کوتاه شده و لبخند شرمنده  یموها دنیباد. دجلب کر

 .خشک شد ینیدستم تو س نیام

 یسع.به زحمت از جاش برخواست و صبورانه لبخند زد یب یب

لب قربون صدقه  ریز نیح نیکرد مشتاقانه به سمتش بره و در ا

رو نداشتم که  یقو ی هیروح نیمن اما ا. اش رفت و ذکر گفت

نبودم که  یب یمن ب. برم دیجد طیشرا نیابلند شم به استقبال 

 .بزنم ندباشم و بتونم لبخ زیلبر یاز غم و دلتنگ

 یزود نیانشاهللا به هم. قربان سر و شکلت برم مادر جان -

 .مینیرو بب تیداماد

من اما همونجا . گفت کیجلو رفت و تبر یهم چند قدم مامان

تونستم جم بخورم چه برسه به  ینم. و مات شده بودم خکوبیم

 .بگم کیکنم و تبر یواسه خاطر رفتنش شاد نکهیا

مطمئن . توجهش رو از اون دوتا گرفت و به سمت من اومد نیام

دارم که لبخند رو لباش  یدونست اون لحظه چه حال یبودم م

نگاه ازم گرفت و واسه عوض کردن . زد یکش اومد و به تلخ

 .ستادیحالم جلوم خبر دار ا
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 .برومند آماده به خدمتم قربان نیسرباز صفر، ام -

کردم پا به پاش بخندم اما اشک حلقه زده تو چشمام  یسع

که  یبا نفس. ارمیطاقت ب نیاز ا شتریتار کرد و نتونستم ب دموید

تو  دمیشد، دو یکه داشت از جاش کنده م یبند اومده و قلب

. مت باال رفتمکردم و به س یکیهدف دوتا  یخونه و پله هارو ب

 .براش نداشتم یجواب مخودم یحت! ؟یخواستم فرار کنم،از چ یم

و منو سرجام  دیاز پشت دستمو کش یآخر کس یپله ها رو

 .متوقف کرد

 ق؟یعق یکن یته دلمو خال یخوا یها م هیگر نیباا -

رو .اومدم تا تو آغوشش جا خوش کنم نییپا یو دوپله ا برگشتم

زده بود، بوسه  رونیبلندم ب ریحر یروسر ریکه از ز میبلوط یموها

 .گذاشت و منو به خودش فشرد ینیریش ی

دور شدن ورفتن داغونم تو  نیبابت ا یمن که خودم بدجور -

 .ها سخت ترش نکن دلبر هیگر نیالاقل با ا

و  رینفس گ یداشت با اون ناز و نوازش ها، اون بوسه ها عادت

دور  یدلشوره . دتم کنهطنازانه بدعا یخطاب قرار دادن ها نیا

توجه و محبتش  نیا یاآلن پا به پا دیشدن ازش اگه نبود شا

 .گذاشتمیجواب نم یکردم و ابراز عالقه شو ب یم یمن هم دلبر

 .شه یدلم برات تنگ م -
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هام  دیکه هنوزم با خودم و ترد یمن یبود، اونم برا یبزرگ اعتراف

اومد که  نیریاعتراف ش نیا نیام یبودم و چقدر برا ریدرگ

جواب  یا دهیگرفته و نخراش یبغضشو ازم پنهون نکرد و با صدا

 .داد

 .شم یباشه که ازت دور م یبار نیو آخر نیاول نیدم ا یقول م -

تالش کردم موقع  یلیو من خ یبهشتیارد ریعصر دلپذ هی. ورفت

 .نکنم یتاب یو ب رمیجلو اشکامو بگ یخداحافظ

 نیاز ا یپکر بودم و دوستام شاکچند هفته بعد رفتنش هنوزم  تا

 زینامزد عز نیا ننیغم بغل گرفتنم هنوز مشتاق بودن بب یزانو

 .دنشمیقرار ند یب نطوریکه ا هیمن ک

نکرده بودم که حداقل عکسشو  دایپ نویاما هنوز جسارت ا من

انتخابم مورد قضاوت قرار  نکهیاز ا دمیترس یم. نشونشون بدم

 .به خاطرش سرزنش بشم یحت دیوشا رهیبگ

 یکوچکتره و دوران نامزد یازم دوسال نیمن نگفته بودم ام آخه

 .گذره یم یو سردرگم یفیمون به خاطر سن کم هردو با بالتکل

کرد فقط  یم یفیکه احساس بالتکل یاون کردمیاقرار م دیبا خب

کرد  یفکر م ندهیبه آ یمصمم و جد نقدریمن بودم و اون ا

 یزیبرنامه ر نیمنو هم مبهوت ا یکه گاه دیچ یوبراش برنامه م

 .کرد یو افکار هدفمندش م
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خودمو  نیام یخال یو کنار اومدن با جا طیشرا نیفرار از ا واسه

انتخابات . گروه کردم یها تیدرس و دانشگاه و وفعال ریدرگ

شد و تموم  یبرگزار م گهیماه د کیتا کمتر از  یجمهور استیر

 . متشنج بود ییجورا هی ان،یجر نیدانشگاه تو تب و التهاب ا

گروه و بچه  یچند نفر از اعضا نیب یلفظ یریدرگ هیاز  زیچ همه

 .دانشگاه شروع شد یانجمن اسالم یها

 انیجر نیا یگروه قاط یاز اعضا تیحما یبرا یصادق نیشاه

. دیکش خیو توب دیتهد دنیشد و پاش به حراست دانشگاه و شن

مسئله  نیا میدونست یم. میبابت ناراحت بود نیهمه مون از ا

 یو مسلما برا ستین ریتاث یب شیو شغل یلیتحص ی ندهیتو آ

دانشگاه  نیداشت هم میتو مقطع ارشد که تصم لشیادامه تحص

 .کردیم جادیخودمون باشه مشکل ا

تا  میسکوت گرفته بود یاومده فعال روزه  شیاز جو پ نگران

از خجالتمون در  یانجمن حساب یشه که برادر ها یم یچ مینیبب

انتشار هفته  یدانشگاه جلو نیکردن که مسئول یاومدن و کار

 .رنینامه رو بگ

 یاست ها*یس هیکرد و بچه ها عل میاوضاع رو وخ نیهم

انتخابات و  انیاعتراض کردن و جر تیریمد ی ضانهیتبع

و مسئله واسه  هیمورد نظر رفت تو حاش یدایاز کاند یطرفدار

 .شد یتیثیبچه ها ح
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. نکنم یاس*یس اناتیجر ریبه بابا قول داده بودم خودمو درگ من

کردم هرچه  یاتفاقات بودم و دعا م نیاز دور ناظر ا نیواسه هم

و دوستاش  یصادق نیشه و شاه ریختم به خ زیزودتر همه چ

 .گرفتار نکنن نیاز ا شتریخودشونو ب

و  دیسرو صدا ها خواب یتموم شدن انتخابات ظاهرا همه  با

خودش برگشت و ما امتحانات  یاوضاع دانشگاه به روال عاد

 .میمون رو داد یلیدوم تحص مسالین

 دهیشن یو من از وقت ادیپنج روزه ب یمرخص هیقرار بود  نیام

من  دیکه اون از راه رس یصبح روز. دلم نبود یبودم دل تو

 دنشیتونستم موقع رس یدادم ونم یم دیامتحانمو با نیآخر

کالفه و ناراحت بودم،  یحساب یبد شانس نیازا. خونه باشم

 .شتمچطور امتحانمو دادم و برگ دمیاونقدر که نفهم

تا سر کوچه مون رو  رکوتاهیشدم و مس ادهیپ یاز تاکس ابونیسرخ

 یبازنشسته  یجواد که با چندتا از دوستا دیبه س. دمیدو

زد  یمغازه نشسته و حرف م یجلو یهمسن و سالش رو سکو

 یتو یها دیمادام که توان نداشت با خر یسالم کردم و برا

 یگالب هیو دمرو تو قفل بچرخونه، در خونشو باز کر دیدستش کل

 نیاونو با ام نکهیبا فکر ا. گرفتم هینطنز هد ی دهیدرشت و رس

رو  یب یب یقسمت کنم و بخورم لبخند به لب زنگ در خونه 

 .گشاده درو به روم باز کرد ییفشردم و اون با رو
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 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

 .چشمات روشن قندک،سفرکرده ات اومده -

رو بوسه بارون کردم و نفس زنان به  نشیو نازن فیلط صورت

بود به  ستادهیدر کارگاهش ا یستار که جلو. دمیسمت خونه دو

من هم خنده هامو از اون که . دیخند میتپاچگشتاب و دس نیا

 .نکردم غیکرد، در یم یخوبشو زندگ یاز روزها یکی

 ینگاه گذرا مشخص کرد برا هی. هال رو باز کردم و وارد شدم در

باال و اتاق اون  یکه به طبقه  ییپله ها ریمس دیبا دنشید

 .رمیبگ شیشد در پ یم یمنته

که مشتاقانه  دنید یشده بود دوتا چشم تشنه  میدلتنگ ی همه

کرد و نفس  یم یاریقلبم اگه . گشت یبه دنبال ماه کنعانش م

خودمو بهش  یتونستم به چشم برهم گذاشتن یآوردم م یکم نم

 .برسونم

 یبا دستما. دمیزحمت پله هارو باال رفتم و به در اتاقش رس به

به اون که با  باز اتاق رو گشودم و زل زدم مهیلرزون در ن

هم گذاشته و به خواب  یچشم رو یدوست داشتن یتیمعصوم
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 یآرامش بود و من نم ایدن هیجلو چشمام بازتاب  ریتصو. رفته

 .تونستم ازش چشم بردارم

که خورد، منو به خودم آورد و وادارم کرد پا به  یمختصر تکان

سوال  هیزد و یپروا م یقلبم هنوز تند و ب. درون اتاق بگذارم

 .خورد یآور تو سرم چرخ م جهیسرگ

بود که دوازده سال از عمرم  ینیواسه ام یو دلتنگ یتاب یب نیا

 یم یکه سه ماه ینیام ایسرنکرده بودم  دنشیروز با ند هی یحت

 گفتن نامزدمه؟ یشد همه م

در آغوش گرفتن  یسوالم داشتم تا برا نیواسه ا یکاش جواب یا

 ینگام رو چشما. شدم ینم دیدچار ترد دنشییو بو دنیو بوس

از  یبلند و تاب دارش مکث کرد و با ناراحت یبسته و مژه ها

به . الغر شده بود گذشت دنیماه ند هی نیکه توا یصورت

زدم و دلم  زلاس قرار داشت  نهیس یرو نانیدستاش که با اطم

 یدکمه ها. دیواسه حلقه شدنشون دور شونه هام پرکش

سه  یباز بود و اون ماه گرفتگ هوا یبه خاطر گرما راهنشیپ

اراده به  یداشت که منو ب یاش چنان جاذبه ا نهیگوش رو س

چطور وبا چه  دمینفهم. کرد یتر م کیو نزد کیخودش نزد

که حاال برام  شیرو اون سه گوش گلگون و برهنگ یجسارت

 .بود، بوسه زدم نیدلنش
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 یخواستم خودمو عقب بکشم که ب ییپروا یب نیاز ا نیشرمگ

منو تو بغلش گرفت وصورت . هوا دست بلند کرد و مانعم شد

تر  کینزد گهیحاال د. اش پنهون کرد نهیگرگرفته از خجالتمو تو س

 .تو آغوشش بودم یتاب تر از هر لحظه ا یو ب شهیاز هم

رها کنم که اون  یحصار دوست داشتن نیکردم خودمو از ا یسع

نفره دراز  هیمانعم شد و وادارم کرد کنارش رو اون تخت 

 ی هیبسته بودم و اون سا زیقابل گر ریغ یچشمامو با شرم.بکشم

 .نگاهشو با لذت رو صورتم انداخته بود نیسنگ

 :گفت یخواب آلوده اما جذاب یصدا با

 .ازش استقبال شه ینجوریا شهیچه خوبه آدم هم -

 یخجالت زده سع. به خودش فشرد شتریحرف منو ب نیا وبا

 .کردم ازش دور شم

 .نهیب یم ادی یم یکیبذار بلند شم،  -

به سمت خودش برگردوند تا باهام چشم تو چشم بشه و  منو

 زونمیگر یشدن تو چشما رهیرو با خ یطوالن یدور نیعطش ا

 .کنه رابیس

 .دلم برات تنگ شده بود -

جواب واسه ابراز  نیتو چشمام حلقه زد و شد قشنگ تر اشک

برداشت  زیاشکامو نداشت خ دنیاونم که طاقت د. شیدلتنگ

 .دیگونه مو بوس یسمتم و با فرصت طلب
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هراس آور نبود، آروم آروم  نکهیرو، ا یکینزد نیداشتم ا دوست

کرد و اونقدر پاک و معصومانه بود که  یخودش م ریمنو درگ

 .اومد یلوح احساساتش به درد م یدیسپ نهمهیقلبم از ا یگاه

 نیمگه توان ا نم؟یچشماش نب مردانه رو تو ازیشد اون ن یم مگه

خلوت  نیناز کنم؟ اما اونقدر ا از،ین نیا یرو نداشتم که برا

 یها جانیه نیبه ا یازیبود که ن شیآال یدونفره ناب و ب

گذاشت،  یکه دستمون رو براش باز م یتیزودگذر و محرم

که افکار  یمرد. مرد کوچک رو دوست داشتم نیمن ا. مینداشت

 .داشت یبزرگ و روح بزرگتر

گمان  ینه من ب. گفتم بهش عادت کردم یبود اگه م یانصاف یب

پابند احساسش شده بودم و نبض دوست داشتنم با لمس 

 .زد یبخشش م یزندگ یحضورش و نفس ها

برداشتم  شهیکه خودم ت خت،یشد که کاخ آرزوهام فرو ر یچ اما

 ...تازه پاگرفته زدم؟ یخوشبخت نیا ی شهیو به ر

به  زویطوفان بزرگ از راه برسه تا همه چ هی ستیالزم ن یگاه

 مینس هی یحت ،یآن یرانیو نیا یبرا. کنه رانیو یچشم برهم زدن

 یو برا یثابت قدم باش تیتو زندگ ینتون یوقت هیزودگذر هم کاف

 .یکن یحفظ داشته هات تالش

خوب مبارزه  ،یتو زندگ تیرمز موفق" گفت  یم شهیهم بابا

 ."کردنه تیریدرست مد ستیکردن ن
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 یلیداشتم و نه توان مبارزه، پس خ یتیریمد ریمن نه تدب اما

 .راحت هم باختم

ازش نمونده  یادیز زیخدمتش که چ یگذروندن باق یبرا نیام

از  یتابستان التیکه تعط یشد ومن تو فرصت کوتاه یبود راه

شدم رو  قیفارغم کرده بود، دق میدانشگاه یها تیدرس و فعال

 یاز خونواده م میکه بعد نامزد یفاصله ا نیو رفتارهاش وا دیعم

 .گرفت

 یبه خواستش توجه یبار کس نیپامونده و واسه اول ریز حرفش

 یآدم دیبراش گرون تموم شده بود اما عم نیا. نشون نداده بود

من با جواب بله ام به  ینبود که خودشو کنار بکشه اونم وقت

 یخواستم برا یم. کابوس با آغوش باز رفته بودم نیاستقبال ا

از  یادیز یکه سالها مبرادر کوچکتر دیبا عم شهیو هم کباری

 .و تار کرده بود سنگامو وا بکنم رهیعمرمو با رفتارهاش ت

و  یشگینفرت هم نیا ،یمیقد ی نهیک نیا لیخواستم دل یم

اگه . رو بدونم زشیو تاسف برانگ یتعمد یگرفتن ها دهیناد

بودن پدر و مادرمون  یکینبود، اگه از  یباهام همخون و تن

شناختم اونو کنار  اموینداشتم، اگه تا چشم باز کردم و دن نانیاطم

هم  دیمن و عم ی هکردم قص یم الیخ دیبودم شا دهیخودم ند

رو  یکیشون حق اون  یکیکه  هیاون خواهر و برادر ناتن یقصه 

 .دهیخوب دزد یدگزن هیواسه داشتن 
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. بود زاریشد، ب یکه برام قائل م یادیاز توجه بابا و احترام ز دیعم

از  شتریرو من ب نکهیبهم داشت و ا شهیکه مامان هم یاعتماد

عالقه و . کرد یم وونهیشد اونو د یبچه ها حساب م ی هیبق

 یکرده و رو دوست دایکه حاال کامال به من اختصاص پ نیعشق ام

 یمژگان یحت. رهیتونست بپذ یمانداخته بود رو ن هیهاشون سا

با  تشیمیزد و صم یم دیناگفته شو با عم یحرفا شهیکه هم

گرفت و اونو  یما، طرف منو م یریبود باز به وقت درگ شتریاون ب

 نهیاون ک لیتونستن دل یم نهایا یاما باز همه . کرد یم یعصب

 .باشن و نباشن

داد تا بخواد  یاجازه رو م نیا دیبود که به عم یا زهیانگ چه

باهام داشته باشه؟ من که هربار کتکم زد سکوت  یرفتار نیهمچ

 ختمیام گرفت تو خلوتم اشک ر دهیکردم و دم نزدم، هر وقت ناد

و  رشیآشکار اخ یها یدشمن نیا یحت. نکردم یا هیو ازش گال

کنم  یخواستم تالف یبابا، اگه واقعا م شیخراب کردن من پ

که بهش داشت رو از  یبابا و اعتماد مختصر شهیواسه هم دیعم

 .داد یدست م

به ظاهر برادر دراز کرده بودم و  نیحاال که دستمو به سمت ا اما

 میتو زندگ شهیهم یحضور اون رو هم برا ن،یبا انتخاب ام

شد اون  یحاضر نم یکرد؟ چرا حت یم ینیچرا عقب نش رفتمیپذ

درست مثل . دمیترس یوتش مسک نیباشه؟ از ا یشگیهم دیعم
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بودم و ته همه  هسالها تجربه کرد نیکه تو ا ییتموم ترس ها

خودش کرد که  ریترس اونقدر منودرگ نیاما ا. فاجعه بود هیشون 

 .آخرش خودم اون فاجعه رو رقم زدم

مشغالت  ریدرگ یآسوده تر یالیبرگشت و با خ یاز سرباز نیام

رتق و . حاج آقا تو کار صادرات زعفران و پسته بود. شد یزندگ

و اون واسه سر و  نیکارهاش افتاد رو دوش ام یفتق امور ادار

 یزود به زود م نکهیبا ا. جا بود هیسامون دادن بهشون هر روز 

بزرگتر و  نیام یایدن. میاما از هم دور و دورتر شد دمشید

اون خلوت  میشد یمتنها  یوقت گهید. نگاهش بازتر شده بود

اون از مشغله . رو داشت شیشگیدونفره به ندرت اعجاز هم

 ریکه ز یادیز یها تیگفت و من از دانشگاه و مسئول یهاش م

به  انیمهرپو یاز اونام باز نشر هفته نامه  یکی. بارش رفته بودم

 .دمن بو یریسردب

دانشجوها و آروم شدن  نیب یریاعتراضات خرداد ماه و درگ اون

و زشتش  رهیما بازتاب ت ینیجو دانشگاه برخالف خوشب یاهرظ

 یاز اعضا گهیو چند نفر د یصادق نیرو بالخره نشون داد و شاه

که  یشد سابقه ا نیمحروم شدن و ا لیترم از تحص هیگروه 

مملکت  نیتو ا ونستنت یکه م یا ندهیزد به آ یاحتماال گند م

 .داشته باشن
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ها با  الیها و فکر و خ یفارغ از تموم اون نگران یساعت یبرا

خاموش  یها سهیبه ر رهینشسته بودم رو پشت بوم و خ نیام

ساعت حدود دوازده بود و من دور از چشم . باغ مادام بودم

مون حاضر شده  یوقت شب سر قرار پنهون نیمامان و بابا ا

. شتمدوست دا روممنوعه و با ترس و لرز  یها دارید نیا. بودم

 ی غهیو اون ص میکرد یکه از اعتماد بابا سو استفاده نم نیهم

بود  یکاف میها رو بشکن میحر یشد همه  یباعث نم تیمحرم

 یاگه ندونم زندگ یحت. با هم بودن رو بخوام نیا جانیتا من ه

 .دهید یبرامون چه خواب تیدر نها

 .روز ستیسال و هفت ماه و ب کی -

 .استفهام نگاش کردم با

 !؟یچ -

و پر ستاره  یلیو نگاهش به آسمون ن دهیکنارم دراز کش نیام

 .بود

با  شهیبعدش واسه هم گهیمونده از اون دوسال، د یمدت باق -

 .میهم

 .انگارانه لبخند زدم ساده

 .میاآلنشم با هم نیما هم -

 .سرش گذاشت وبا لذت نگام کرد ریو دستشو ز دیطرفم چرخ به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١٩٩ 

داره برام سخت  زیهمه چ. ستین کامل نبا هم بود نیآره اما ا -

 یم. حال نداشته باشمت نیداشته باشمت و درع نکهیشه، ا یم

 گم مگه نه؟ یم یچ یفهم

 .دوختم یکور یبا شرم ازش گرفتم و به نقطه  نگامو

. یو تو هم قبولش کرد میبود که من و بابا گذاشت یشرط نیا -

 ؟یزود خسته شد نقدریا یعنی

 ؟یشناخت ینجوریمنو ا! خسته؟_

 .چونه ام انداخت و نگامو به طرف خودش چرخوند ریز دست

که کم  ستمین یوگرنه من آدم ق،یام کرده عق چارهیخواستنت ب -

 .ارمیب

کرد و من مسخ  یداشت اثر م یکیو تار ییو تنها یکینزد اون

حس خواستنش نا  نیشده بودم که سالها باهام آشنا و ا ینگاه

کشش  هیازدم نفس هاش که به صورتم خورد ب. آشنا و تازه بود

خواستمش  یمنم م. کرد کیبهش نزد یقرار یناخواسته منو با ب

 یایلحظه حجب و ح نیقابل انکار نبود اما درست تو آخر نیو ا

رو مهار کرد و منو واداشت در  ختهیدخترونه ام اون حس افسارگر

و  نیدلنش یعقب بکشم و اونو با لبخند یمسخ شدگ نیع

 .خورد، ناکام بذارم یرو صورتم چرخ م حیکه با تفر ینگاه

عوض شدن بحث نگامو دستپاچه دوختم به باغ مادام  واسه

 .دمیلب برچ یو با ناراحت انیسیسرک
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 یروشن کنن جون آدم باال م نارویحاال تا فرداشب که بخوان ا -

روشن  یدوساعت هی نارویشد امشب واسه خاطر ما ا ینم. ادی

 بذارن؟

باال سرته و باز دلتو به اون چهارتا  یقشنگ نیکهکشون به ا -

 ؟یخوش کرد یچراغ رنگ

 .مهمون لبام شد لبخند

داره، مخصوصا اگه  یاون چراغ هام واسه خودش لطف دنید -

 .یخاطره هم داشته باش یازش کل

 یریو اون مچ گ ینه چندان دور کودک یام به روز ها اشاره

منو اون طور ذوق زده و  یم بود، وقتاش رو پشت بو رانهیغافلگ

شدن و  رهیخ نیبود و بعدش ا دهیها د یبه چراغون رهیخ فتهیش

شد دونفره و تا امروزمون ادامه  ریدلپذ ریلذت بردن از اون تصو

 .کرد دایپ

 .شد زیخ میکه گفتم برق زد و تو جاش ن یزیبا چ چشماش

 .گردم یبر م سا،یلحظه وا هی -

سمت  دیفرز و چابک دو ه،یبه چ یو بفهمم چ امیبه خودم ب تا

انتظارمو  یدونستم چ ینم. بوم خونه شون و از پلکان باال رفت

 یقشنگ یکشه اما مطمئن بودم اون برق تو چشماش خوابا یم

 .دهیبرام د
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 نیزل زد به ام یبود که نگام با ناباور دهینکش قهیبه دق درست

به سمت  یو نگاه دیمادام خودشو باال کش یخونه  واریکه از د

به من نداره اما  یدیدونستم از اونجا د یم. ما انداخت یخونه 

 یدستمو گرفتم جلو. نمیبب شوییپروا یب نیتونستم ا یمن که م

به  یواریخواست از د یوونه مید یپسره . نکشم غیدهانم که ج

حبس  نهیبرداشتنش، نفسم تو س زیبا خ. بپره نییپا یاون بلند

 .شد و پلکام رو هم افتاد

شب  ینبود و سکوت لعنت یکه باز کردم، ازش خبر چشمامو

تاب به خودم  یب. ارمینتونستم طاقت ب گهید. داد یعذابم م

لحظات  نیاشک هم تو ا. خوندم یالکرس ةیلب آ ریو ز دمیچیپ

چشمام شده بود و  یپر استرس و هراس آور مهمون ناخونده 

 .زد یم ونیدر م کیقلبم 

به خودم  یآهسته رفتم و برگشتم و کل یشدم و چندقدم بلند

 یو اون ب نیجا لعنت فرستادم و واسه ام یهوس ب نیبابت ا

پلک  هیتو  یاما وقت. دمیاحمقانه اش خط و نشون کش ییپروا

 یباغ مادام روشن شد و کهکشون چراغا یبرهم زدن تموم چراغا

فراموش  کبارهیبه  زویشون کرد، همه چ ییبایمنو محو ز یرنگ

 رینظ یخاص و ب نطوریکه ا یجانیاز ه نباریکردم و چشمام ا

 .شد سیکردم، خ یتجربه اش م
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اومد، معطل نکردم وبه طرفش  نییپا یکه از پلکان آهن نیام

 یرو لباشم باعث بند اومدن اون اشکا نم تیلبخند رضا. دمیدو

 کهیه اون تمالکان نکهیا نیخودمو به آغوشش رسوندم و درح. شد

اش زدم  نهیبه س یکردم مشت آروم یازبهشت رو از آن خودم م

 :گفتم هیوبا گر

 .یتو که منو کشت... وونهید... وونهید -

 .گوشم زمزمه کرد ریز آروم

 .اما من که حالم خوبه ؟یدیترس -

 .با بغض جواب دادم. و چشمام دوباره پر اشک شد دیلرز لبام

 .شد یم تیاگه طور -

 .باغ برگردوند و از پشت بغلم کرد یبه طرف چراغون منو

 ؟یدوستش دار -

 یب ریکردم به تصو یانگشت اشاره اشکامو پس زدم و سع با

 .شم رهیکه جلو چشمام نقش بسته بود، خ یرینظ

. نیقشنگه ام یلیخ نیشه دوستش نداشته باشم؟ ا یمگه م -

 .یا گهیقشنگتر از هر وقت د

چشمام  ین یتو ن یجد یلیند و خبه طرف خودش برگردو منو

 .موند رهیخ
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 یخوام پا یتورو همه جوره م یعنیخوامت  یگم م یم یوقت -

اون چراغ ها که  یتو اگه کنارم باش. مونم یخواستنم هم م نیا

 .کنمیرو برات روشن م ایدن یسهله همه 

 هیمهارش سخت شده بود سرتکان دادم و سا گهیکه د یا هیگر با

 یگرم و زندگ یشد و لب ها نیرو صورتم سنگ نینگاه ام ی

و  دیمنو بوس یوصف ناشدن یاقیبا اشت. بخششو رو لبام گذاشت

که برام به  یخاطره ا نیبوسه هاش شد ماندگار تر ینوش دارو

شه کاممو تلخ کرده یهم شیآور ادیکه  یخاطره ا. مونده ادگاری

 .و راه نفسمو بسته

تلنگر ها  نیکه اول مین بودمو یماه از نامزد نیدرست تو هشتم

 .خورد و تا به خودم بجنبم ترک برداشت المینازک خ ی شهیبه ش

از دانشجو  یکیگروه و هفته نامه،  یبه خاطر کارها گهید حاال

 ی هیشدم وبابت اون روح یفعال دانشگاه شناخته م یها

درست  یدیگروه دردسر جد یمتعادل و رفتار نرم و قانونمندم برا

 .نشده بود

 یو منو از اون دانشجو شتریها اعتماد به نفسمو ب تیفعال نیا

 لیو پرجنب و جوش تبد یاجتماع یبه شخص یو منزو یخجالت

 یها قیداد و تشو یکه بهم م یو اون باور نیالبته ام. کرده بود

دونستم و  یم ونشینبود و من خودمو مد ریتاث یب شیشگیهم

 .راف کرده بودمبارها به همه اعت نویا
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ازم گله مند بودن که چرا نامزدمو  یدوستام بدجور نمیهم واسه

 .کنم یازشون پنهون م

 یبه سمت در خروج میهم رشته ا یبا چند تا از دوستا داشتم

 .ذاشتنیزدم و اونا طبق معمول سربه سرم م یقدم م

 فایتعر نیبا ا یترس یم. یکرد مشیدونم چرا قا یمن که م -

 قاپشو بدزده مگه نه؟ یکس

 .خنده جواب دادم با

دانگ عشق و  شیسند ش. ستین یدنیشرمنده آقامون دزد -

 .عالقه اش به نام خودمه

 ش؟یکن یپس چرا رو نم. نه بابا -

 .حاال -

مهناز رفت که داشت دوان دوان خودشو  یلحظه نگام پ همون

همزمان با . و منتظرش شم ستمیمجبورم کرد با. رسوند یبهم م

 :از بچه ها گفت گهید یکیشدنش  کینزد

رو که  ینامزد جنابعال نیما تا ا. هاا یدر رفت نبارمیفکر نکن ا -

 .میش ینم الیخ یب مینیدلمونو آب کرده، نب فاتیبا تعر نهمهیا

 .سرتکان دادم الیخ یبا استفهام نگام کرد و من ب مهناز

 .ها رم، فعال بچه یم گهیمن د -

کردم و همراه مهناز که هنوز تو فکر بود به راه  یخداحافظ ازشون

 .افتادم
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 ؟یبهشون نگفت زویتو همه چ -

 نیو من حواسم به ماش میشد یرد م ابونیاز عرض خ میداشت

 .بود که در حال گذر بودن ییها

 ؟یدر چه مورد -

 یحت یتو نخواست نکهیا یعنی نیا دنشیاونا هنوز ند... نیام -

 !!چرا؟. یعکسشو نشونشون بد

دست تکان دادم و وهمزمان مهناز هم بازومو  یتاکس هی یبرا

 .گرفت و تکانم داد

 گم؟ یم یحواست به من هست چ -

 :و آهسته گفتم دمیتو هم کش اخمامو

 .دم یم حیتو راه برات توض نیبش -

دوخت و عمدًا  ابونیو طلبکار سوار شد و نگاهشو به خ کالفه

و آروم  دمیکش یقینفس عم یناراحت و عصب. گرفت ام دهیناد

 .زمزمه کردم

 ؟یبدون یخوا یم یچ -

 .طرفم برگشت و با خشم نگام کرد به

 یم. هیچ ییهوی ینامزد نینظرم در مورد ا یدونست یتو م -

 یاما وقت. سالشه مخالفم جدهیکه فقط ه ینیچرا با ام یدونست

 یهمه  یبا خودم گفتم البد پ یبهش جواب مثبت داد دمید

 .یسیانتخابت وا یپا یو حاضر یدیمسائل رو به تنت مال نیا
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 .خوشبختم نیمن با ام ؟یدیازم د نیا ریغ زیمگه تا امروز چ -

 .زد یتلخ پوزخند

 ؟یرو از همه پنهون کن یخوشبخت نیاونقدر که ا -

 .کنم میزندگ یفقط نخواستم دوستامو وارد مسائل خصوص -

 میما با هم بزرگ شد. شناسم یتورو بهتر از خودم ممن  -

و  نیتو از نشون دادن ام. نمال رهیحرفا سرم ش نیدرسته؟ با ا

 .یکش یخجالت م ،یکه بهش تن داد یطیشرا

رو پنهون  یزیتونستم از مهناز چ یانکار نبود و من نم یبرا یراه

 .حق داشت یکنم و اون به طرز اعصاب خورد کن

 یصدمه ا یپنهون کار نیا ؟یخب که چ. فکر کن حق با توئه -

 .میرو دوست دار گهیما همد. زنه ینم نیمن و ام یبه رابطه 

 .تاسف سرتکان داد و نگاشو ازم گرفت با

اون . یکن یم نیتوه تشیو شخص نیکارت به ام نیبا ا یدار -

 .قیبفهم عق نویا. شوهرته ست،یمحبوب تو ن یاسباب باز

برو وبرگرد درست بود اما من مصمم بودم محدوده  یب حرفاش

خواستم  ینم. کنم نییرو خودم تع نیمشترکم با ام یایدن ی

نگر و ظاهرانه اش در مورد ما نظر بده غافل  یسطح دیبا د یکس

من داشتم . نگر و بچه گانه بود یباور خودش سطح نیا نکهیاز ا

 ریکه انتخابم ز ردمک یپنهون م ایدن یرو از چشم همه  نیام

 .سوال نره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

 دیشا. گرفت یبود و ازم علنًا فاصله م ریبابت رفتارم دلگ مهناز

خواست  یکه نم ادی یسرم م ییدونست داره چه بال یاونم م

 .بمونه و شخصًا شاهد سقوطم باشه

 .خودم بخوام نکهیخط خورده بود بدون ا میاز زندگ دیعم

درست  ینیکرد ومن با خوشب یم یریهنوزم ازم کناره گ مژگان

 .خواهرانه رو به زمان سپرده بودم یرابطه  نیشدن ا

که بر  یرو تو هر قدم تیرضا نیبودن و ا یو مامان ازم راض بابا

از نظر . دادن یگرفتم نشون م یکه م یمیداشتم و تصم یم

 زیاونها همه چ تیدرست و از نظر من رضا نیاونها انتخاب ام

 .بود

اون خلوت دونفره رو هم  شیکار یروزها مشغله  نیکه ا نیام و

و نقص  بیع یفردامون خوب و ب نکهیا یازمون گرفته بود به بها

 .ساخته شه

 یتوجه و محبتش رو م شهیاز هم شتریزمان، ب نیاما ا من

شده،  یخال کبارهیدور و برم به  دمید یم یوقت. خواستم

دمو تو چنگ بزنم و خو یزیشد به هرچ یاحساس ترس باعث م

 هویو بعد  یعمر مورد توجه باش کی نکهیا. حفظ کنم طیشرا نیا

 یبد م یشوک روان هیرقم بخوره مثل  یا گهیجور د زیهمه چ

 .مونه
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دانشگاه شاد و  یتو. شده بودم یتیدو شخص یآدم ها هیشب

پرجنب و جوش وبا اعتماد به نفس، توجه همه رو مال خودم 

به کنج اتاقم پناه  شهیخونه خاموش تر از هم یکردم و تو یم

 مویمونده از دوسال نامزد یباق یروزها یدیبردم و با ناام یم

 .شمردم یم

که ازم به  یاز اون دوماه شتریب یلیلک زده بود خ نیام یبرا دلم

رفت اما انگار نه  یاومد و م یم میقدم هیحاال تو. اجبار دور بود

 .ازش دور شده بودم. انگار

روزها تحمل  نیرو داشت ا یادیز یخسته بود، فشار کار نیما

 شیدرس یبه کتابها یبا چه حسرت یکه گاه دمید یم. کرد یم

 نکهیا. کرد یخوردن، نگاه م یمصرف توقفسه خاک م یکه ب

 ی هیو بق دیدوستانه با عم یدور هم هیخواد  یچقدر دلش م

. رفت ینم مرفقاش بره و بخاطر من و عذاب وجدان تنها گذاشتن

جمعه بود که اونم خودشو  هی حشیاستراحت و تفر یهمه 

 .دونست با من بگذرونه یموظف م

حرفامون  یحت. شده بود ینیب شیو قابل پ یتکرار زیچ همه

و  میهردو خسته بود. اول رو نداشت یروزها تیاون جذاب گهید

تنها راه حل رو تو ازدواج و سرو سامون  دیشا طیشرا نیکالفه از ا

دوسال زودتر تموم شه و با رفتن  نیا نکهیا. میدید یگرفتنمون م
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شکسته  یکننده و تکرار لکس یروزها نیسقف طلسم ا هی ریز

 .شه

حوصله  یسفر دو روزه رفته بود تهران و من ب هی یکار یبرا نیام

 ایگل پسر  یخبر خواستگار یخونه کز کرده بودم و حت یگوشه 

 یرکود و ب نیاز مهناز هم ا هیبچه مثبت همسا نیهمون آقا رام

 .شکست یرو نم یتفاوت

مهناز تو شب  یها یباز وونهیداشت با خنده از د مامان

 .دادم یگفت و من به ظاهر گوش م یم شیخواستگار

 یخانوم م قهیصد. ارهیب ییچا ینیس هیحاضر نشده  یحت...  -

ها نشسته خواستگار یاز اول تا آخرش جلو یدیگفت با چش سف

پسره زل زده که  یو پا رو پا انداخته و چنان طلبکار تو چشما

 .کمون، رنگ عوض کرده نیرنگ هیقد  چارهیب

 .جواب دادم کالفه

 .اومد یمهناز از اولشم از اون پسره خوشش نم -

هست وگرنه اون جوون  ییخبرا هیمن مطمئنم  ،یزن یحرفا م -

 .ذاشتیپا جلو نم ینجوریا

 یزودتر خبردار م یلیهم بود من خ یزیاگه چ ؟یآخه چه خبر -

 .شدم

شد خودشو در ظاهر به اتو  یقانع نم یآسون نیکه به ا مامان

 .بابا مشغول کرد یزدن لباسا
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 یزیچ هیالبد . نکردم دختر دیسف ابیموهارو تو آس نیمن ا -

 .گهیدونم د یم

خوش نشون نداد و همون جلسه آب  یپس چرا مهناز بهش رو -

 رو دستشون؟ ختیرو ر یپاک

بلوز  نیسر آست ی هیبه حاش یو با عالقه دست دینرم خند مامان

 .دیبابا کش

 یلیم چیاگر با من نبودش ه -

 .یلیظرف مرا بشکست ل چرا

 یروزها دور و برم م نیکه ا یبزنم و از اتفاقات یحرف نکهیاز ا قبل

 یریزنگ خورد و من مثل ت میگوش ارم،یگذشت درست سر در ب

 یشماره  دنیسمتش وباد دمیکه ناغافل از چله رها شده دو

بود که  یبار نیاول نیا. سرجام وا رفتم ن،یپروانه خانوم مادر ام

البته قبال . گرفت یم ماسمون اون ت یبعد هشت ماه نامزد

 نیاما تو ا میمهمون اون و همسرش بود نیهمراه ام یدوبار

فاصله مون کمتر  دومین شیپ یوقت فرصت چیکوتاه ه یدارهاید

برام . نمیمادرشوهر بب هیبه چشم  یشه و من بتونم اونو حت

دور شده و  نیکه از ام یدوازده سال یبود درست به اندازه  بهیغر

البته . بود دهیشروع تازه بخش هیداشتن  یبرا ور شیحق مادر

تونستم  یکردم اما خب نم یکار سرزنشش نم نیمن به خاطر ا
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 یاز رفتار و نگاهش درک م یوقت نمیبب کیاونو به خودم نزد

 .ازدواج زود هنگام هنوزم مخالفه نیکردم با ا

همه  دیخوش نشون بدم شا یبارم شده رو هیکردم واسه  یسع

. رهیورق ها برگرده و اون هم بتونه منو به عنوان عروسش بپذ ی

 نیبراش سنگ یماجرا کم نیدادم هضم ا یبهش حق م دیبا

 .بوده باشه

 پروانه خانوم حالتون خوبه؟ سالم -

 خوبه؟ نیام ؟یممنون تو خوب. سالم دخترم -

 ی مهیکردم ن یسع نیکه به ظاهر دوستانه بود واسه هم رفتارش

 .تصوراتمو پس بزنم نیبدب

 و عرفان جون خوبن؟ یمیصم یآقا. میما هم خوب -

 یخواستم بدونم فردا وقت آزاد دار یم. شکر خدا اونام خوبن -

 ؟یبه ما بزن یسر

 .زمزمه کردم دیترد با

 .رفته تهران ستین نیآخه ام... فردا که کالس ندارم اما -

 .نمیخواستم خودت رو بب یم. زمیدونم عز یم -

 .نبود لیدل یخواستن ب نیا. به دلم افتاد یبد ی دلشوره

 .باشه حتما -

 .یکن یخوشحالم م یایاگه ب. پس واسه ناهار منتظرتم -
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بدم و  یدلدار رمنتظرهیدعوت غ نیکردم به خودم واسه ا یسع

هم پشت  یبد تیاگه ن یاون زن حت. نمیرو بب وانیپر ل ی مهین

 .ببره شیاز پ یتونست کار یدرخواستش داشت باز نم

دادم و  هیروبرو شدن باهاش روح یبه خودم برا نیهم واسه

کرد  یقبول م دیاون با. باشم شهیتالش کردم اون روز بهتر از هم

 .نمیام یبرا یمن انتخاب خوب

رنگ  یبلوز آجر. بود شهیبار کاملتر از هم نیواسه اول شمیآرا

از جنس ساتن داشت و منو  یبه تن داشتم که آستر یریحر

سوخته ام قدمو  یشلوار کتان قهوه ا. داد یپر تر نشون م یکم

 بودم و دهیرنگمو پوش یشتر یپالتو. کرد یو موزون م دهیکش

بود،  یو آجر یشکالت یقشنگ از رنگ ها یقیشالم که تلف

بابا هم اون روز  یحت کهیطور. داد ینشون م شتریب شمویآرا

 .شدم بایاعتراف کرد واقعا ز

تازه ترس و اضطراب رو به وضوح  دمیپشت در خونش رس یوقت

لرزون زنگ  ییبا دستها. زد یگلوم م یلمس کردم و قلبم انگار تو

خوبه و خوب  زیخودم مدام تکرار کردم همه چ شیرو فشردم و پ

 .ره یم شیهم پ

در باز شد و من پا به اون خونه  یسوال و جواب چیه بدون

 هی. نگذشت که پروانه خانوم به استقبالم اومد یزیچ. گذاشتم

 یبه تن داشت و موهاش شراب یمشک یو دامن یزرشک زیشوم
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 ینشون م یا قهیپوش و با سل کیدر کل زن ش. بود یخوش رنگ

 .کردم یم نیموضوع رو قلبًا تحس نیداد و من ا

 ستم؟یمزاحم که ن -

 یکه با دقت ظاهرمو از نظر م یپشتم گذاشت و درحال دستشو

 .گذروند به داخل خونه دعوتم کرد

 .میمنتظرت بود ه،یچه حرف نیا -

شد؟  یم یا گهیجمع بستنش شامل چه کس د نیا! م؟یبود

وقت روز خونه  نیبه خاطر کارش ا یمیصم یمطمئن بودم آقا

جمع  نیخودش غرقه که شامل ا یایو عرفان اونقدر تو دن ستین

 .بستن نشه

 .زد یکه واسه قدم برداشتن سست شد اون به اجبار لبخند پام

دوست  یلیخ. اومده ایتالیتازه از ا. نجاستیدختر برادرم ا -

 .نهیداشت تورو بب

 ییاومد دوتا از دا یم ادیکه  ییتا اونجا! ن؟یام ییدا دختر

دوبار به خونواده سر  یکی یهاش ساکن اون کشور بودن و سال

همراه پروانه  شیتو دوازده سالگ نیبار ام هی یحت. زدن یم

 یازشون م یرفته بود و اونقدر دنشونید یخانوم و عرفان برا

 یکیهاش هرگز ازدواج نکرده و اون  ییاز دا یکیدونستم که 

 یگریبزرگترو د نیاز ام یشون هفت سال یکیکه دوتا دختر داره 

 .کترهیکوچ یسه سال
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 یزن جوون ریسخت و نفوذ ناپذ یورودمون نگام رو چهره  با

بستن عرق نشسته رو  خیموند که لبخند رو لبش باعث  رهیخ

و  زیت یکننده و اون چشما رهیخ ییبایز. پشتم شد ی رهیت

که رو جزء به جزء رفتار و  یتسلط نیبه کنار، ا شیتونیجذاب ز

 .گم کنم اریاخت یشد دست و پامو ب یحرکاتش داشت باعث م

 .برادر بزرگم ونسیدختر  انایک -

 .جلو گذاشتم یپروانه به خودم اومدم و قدم یمعرف با

 .نینامزد ام. هستم قیمنم عق -

 نیاول نیداشتم ا شهیاز هم شتریب یدیتاک" نامزد "  یکلمه  رو

 یحس م لیدل یرو ب نیبود که ترس از دست دادن ام یبار

 نیاگه ا یحت. دادم یواکنش نشون م ینطوریکردم و دربرابرش ا

 یتو دستش م یبزرگتر وحلقه  نیاز ام یزن جوون هفت سال

 .گفت که ازدواج کرده

زد که درک  یبه سرتا پام انداخت و پوزخند دارنهیخر ینگاه

 .علتش از من ساخته نبود

 .است قهینشون داده خوش سل نیام... خوبه -

 یقوس ب هیجز  یزیتالشم چ یکردم لبخند بزنم اما همه  یسع

 .و ابلهانه رو لبام نبود یمعن

 .ستیخونه ن یجز ما کس. زمیعز نیپالتوت رو در آر و بش -
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رو  انایپالتومو باز کردم و کنار ک یتعارف پروانه خانوم دکمه ها با

 .ستمسه نفره نش یکاناپه  هی

 .ییدانشجو دمیشن -

از موهام  یتکه ا. و منگ به طرفش برگشتم و سرتکان دادم جیگ

فرصت کنم اونو کنار بزنم  نکهیو قبل از ا ختیصورتم ر یجلو

قدم شد وبا لبخند اون تکه مو رو از جلو چشمام پس  شیپ انایک

 .زد

به  میفکر تصم یشتاب زده و ب نطوریدم ا یحق م نیبه ام -

 .رهیازدواج بگ

ازم  ایشد  یم نیداشت بهم توه!! " فکر؟ یشتاب زده و ب" 

حرفا چه  نیپشت ا ارمیتونستم سردر ب یکرد؟ چرا نم یم فیتعر

 وجود داره؟ یتین

از جانب اون بودم بدون  یو پابسته و آچمز منتظر واکنش دست

 .داشته باشم یبراش پاسخ مناسب نکهیا

مکث  یخانوم بهم تعارف کرد با کم که پروانه یا ییچا فنجون

 .دیجمع رو اعصابم ناخن کش یبرداشتم و سکوت آزار دهنده 

 .دمیهدف پرس یب

 پس عرفان کجاست؟ -

 .مقابلمون نشست و شونه باال انداخت یخانوم رو صندل پروانه
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بچه انگار با  نیا. خواد باشه، طبق معمول تو اتاقشه یکجا م -

باشه که بخواد سنگرشو رها کنه و پا  نیقهره، مگه ام ایدن یهمه 

به  میعادت کرد گهیمن و باباش که د. جمع بذاره نیتو ا

 .دنشیند

 .شه انشاهللا یدرست م. شهیسن طیواسه شرا -

که هنوزم رو  انایدلگرم کننده ام زد و ک حیدر جواب توض یلبخند

 :بود، گفت قیصورتم دق

 ینشون م یبیعج یرفتارها نیسن نیپسر بچه ها معموال تو ا -

 یتر م بیعج یها میتصم یحت یهاشون گاه یدن و بعض

 ست؟ین نطوریا نه،یبه هرحال عرفان هم برادر ام. رنیگ

و سکوت پروانه خانوم که منتظر واکنش من  میعصب ی خنده

 .رو بوجود آورد یبود، جو بد

که  رهیگ ینم میبرخالف سنش نه تنها بچه گانه تصم نیاما ام -

 .از بزرگترهاش به مسائل داره یعاقالنه تر دید یحت یگاه

 .پر رنگ شد انایک پوزخند

خانوم و پسر  یب یالبته اگه منظورت از بزرگتر حاج اسداهللا و ب -

 .معلوم الحالشون باشه

داره علنا به تو و  یحس کن یاونم وقت طیشرا نیآوردن توا کم

ت خواس یدلم نم. هیعذاب آور یشه تجربه  یم نیانتخابت توه
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مهر  ن،یام انیاطراف یدرباره  زیآم ریتحق دگاهید نیبا سکوتم به ا

 .بزنم دییتا

 .آسونه شهیظاهرشون قضاوت کردن هم یدرمورد آدم ها از رو -

 .رو برداشت شییفنجان چا بیعج یآرامش با

. کنه یآدمهاست که قضاوت رو آسون م میرفتار و تصم نیا -

 یسن و با اونهمه تجربه تن به خواسته  نیحاج آقا تو ا نکهیا

 ست؟ین بینوه اش بده به نظرت عج

اگه  یبشه؟ حت یخواست به جونم بندازه که چ یرو م دیترد

دست  نیهم، من از ام دیرس یحاج آقا اشتباه به نظر م میتصم

 .دمیکش ینم

 .میهست یراض میتصم نیاز ا نیمن و ام نهیمهم ا -

انگشت شست گونه مو نوازش  رو صورتم گذاشت و با دستشو

 .کرد

 .رو تو حرفات حس نکردم نانیاطم نهمهیاما من ا -

تازه اونموقع . نگاش کردم نانهیو بدب دمیاکراه سرمو عقب کش با

 رهیتو چشمام خ یجد یلیبود که پوزخند رو لباش محو و خ

 .موند

تجربه  نیاما با هم. مهاجرتم ی نهیتازه کار تو زم لیوک هیمن  -

 یچقدر م قایدق یتونم بفهمم هر آدم یآسون م یلیخ کم ی

 ریبمونه و خودشو درگ نجایاگه ا نیبذار بهت رک بگم، ام. ارزه
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تو اونو . استعداد و نبوغشو حروم کرده یازدواج کنه همه  نیا

تونست در  یم یا ندهیآ چه یدون یو م یشناس یبهتر از من م

 .انتظارش باشه

 . سرتکان دادم یناباور با

تونه هر وقت که بخواد  یاون م م،یرو دوست دار گهیما همد -

 ...ازدواج نیبه درسش ادامه بده و ا

اآلن کجاست؟ سردرس هاشه و دنبال هدف  نیام! ؟یمطمئن -

 محبوبش داره؟  یتو دانشگاه و رشته  لیکه واسه تحص هییها

نه . باختم یرو مفت نم نیشدم، ام یزن نم نیا میتسل من

 .منو خراب کنه یایحرفاش رو با ذاشتمینم

 یتون ینم یذار یم متیشون ق یکه رو آدما و زندگ ییشما -

 .دم یاجازه رو بهت نم نیمن ا. یدرمورد ما قضاوت کن

 .به پروانه خانوم انداختم یهوا از جام بلند شدم و نگاه تند یب

 .تون، خداحافظ ییرایممنون از پذ -

 .برداشت و مچ دستمو گرفت زیخانوم به طرفم خ پروانه

 .میبه خدا ما نگران هردوتون. زمیناراحت نشو عز انایک یاز حرفا -

 .کردم آروم پسش بزنم یسع

خودت رو به خواسته  یخواسته  نکهیپروانه خانوم؟ ا یمطمئن -

رو دوست  نیمن ام! ؟یبراش نگران یعنی یبد حیپسرت ترج ی
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 نجایگه منو اا. شم یعنوان ازش جدا نم چیدارم و به ه

 .نیرفت راههیشم ازش دست بکشم به ب یکه راض نیکشوند

 .خونسرد مداخله کرد یلیخ انایک

معلومه . ستین لیدل یب نیوا یزن یقشنگ حرف م یلیتو خ -

سِن کم خودتو  نیتو ا ستین فیواقعا ح. پشت حرفات فکره

که هنوز برات  یبر یبار تعهد ریو ز یکن یمشکالت زندگ ریاس

حق توئه اما خوب نگاه  یو با هرکس یزوده؟ ازدواج تو هر سن

از دست  یچو  یاریبدست ب یرابطه قراره چ نیتو ا نیکن بب

شده  تیکار و مسئول ریکه از اآلن درگ ینیمطمئن باش ام. یبد

بتونه واسه  دیشا. شه کینزد یتونه به آرزوهاش حت یهرگز نم

بابت احساس  نینقص بسازه و از ا یو ب یعال یزندگ هیتو 

 نیمطمئنم هرگز در مورد خودش ا... کنه اما خودش تیرضا

 هیقض نیبا ا هانهخدا خودخوا یمحض رضا. حس رو نداره

تو  ،یخون یهدفمند درست رو م یلیخ یتو دار. برخورد نکن

مطمئنم . یشناخته شده و مورد قبول یچهره  هیدانشگاه  طیمح

تو  یفرد موفق یرو ادامه بد التتیتحص طیشرا نیکه اگه با ا

سن فقط در  نیازدواج اونم تو ا نیبا ا نیاما ام یشیم تیزندگ

 یاستاد دانشگاه موفق باش هیتو  دیشا دده سال بع. زنه یجا م

که شمارو تو  یزیدار و تنها چ هیسرما یبازار هی تشیو اون نها

 .مشترک بهم متصل نگهداشته، سند ازدواجتونه یزندگ نیا
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از  شیو جو رو ب ختیر یپروانه خانوم اعصابمو بهم م یها هیگر

کردم به خودم مسلط شم و جوابش  یسع. کرد یمتشنج م شیپ

 .رو بدم

اونقدرهام . هدف داره یزندگ نیهر روزش تو ا یبرا نیام -

به دردسر بزنه و خودشو  یهوا دست به کار یکه ب ستیاحمق ن

 رهیکه بگ یمیهرتصم یدوستش دارم که پا یمنم اونقدر. بندازه

 .سمیوا

اما . هیاعتماد و عالقه دوتا پوئن مثبت تو هر نوع رابطه ا -

نقطه . تونه نقطه ضعف آدم هم باشه یهمونقدر که خوبه م

 نیدرست مثل ام. شه یسو استفاده م یکه ازش به راحت یضعف

که حاج آقا براش در  یا ندهیده به آبهت تن دا دنیکه واسه رس

تا بتونن  نیام یل یقاقا ل ینظر گرفته، درست مثل تو که شد

 .باهات ساکتش کنن

 .خواد ینم نیام یبرا یبد زیوقت چ چیحاج آقا ه -

 .جواب داد نهیخانوم با بغض و ک پروانه

اون  یخواد که خودش برا یرو م یزیمعلومه که نه، چون چ -

 .گرفته باشه میتصم

 :گفت نانیبا اطم انایک

شه که پنجاه  یا هیوارث شغل و سرما نیخواد ام یحاج آقا م -

پدر  یاون وقت یبرا نیمطمئن باش ا. دهیساله براش زحمت کش
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فقط . نبوده یسخت میواسه همه روشنه، تصم طشیشرا نیام

اش خراب شه که با جواب  ندهیاون پسر و آ یبود آرزوها یکاف

 .و، شدمثبت ت

*** 

 )چهارم فصل

 .گفت و نگاشو به بابا دوخت یلب استغفرالله ریآقا ز حاج

 آقا؟ لیاسماع یگیم یشما چ -

 .ندازهیمراسم عقد و ازدواجشونو عقب م کمیشرط فقط  نیا -

 :گفت یبا نگران یب یب

 .شه یچند برابر م نیام یفکر یمشغله  ینجوریاما ا -

 یانداخته و با خشم فروخورده ا نییکه سرشو پا ینیبه ام نگامو

 .کرده بود، دوختم اریکه گذاشته بودم سکوت اخت یدربرابر شرط

که باهاش  نهیام نیدونستم قبل از حاج اسداهللا ا یکه م یشرط

شد تا دلم  یوسط بهم ثابت م نیا دیبا ییزایچ هیاما . مخالفه

 .انداخته بود میبه زندگ یشیبد آت انایک. رهیآروم بگ

عقب نمونه  لشمیخوام اون در کنار کارش از تحص یقط ممن ف -

 .نیهم

 .آقا از در مصالحه جلو اومد حاج

تازه تو کارش جا افتاده،  نیخوبه دخترم اما ام یلیاتفاقا خ نیا -

 .افته یکنار بذاره، عقب م زویبخواد همه چ
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 .که دست خودم نبود، جواب دادم یتند بایلحن تقر با

 باشه؟ نیشغل ثابت ام نیمگه قراره ا -

با . حاج آقا زد میبه تصور من از تصم یدییجمع مهرتا سکوت

 .زمزمه کردم یناباور

 !م؟یمورد حرف نزده بود نیمگه ما در ا. خوام ینم نویاما من ا -

 .به حرف اومد صالیطرف بابا برگشتم و اون با است به

کار  نیا ی ندهیکه آ نهیا شیخوب. کنه بابا جان یم یچه فرق -

 .شده است نیتضم نیام یبرا

 .باشه یخوام شوهرم بازار یمن نم... اما من -

 .جواب داد یبه تلخ ستار

سراغ  ادیب دیباز با ره،یاون درسشم که ادامه بده و مدرک بگ -

شه چرخ  یکه نم یکارمند ریباحقوق بخور و نم. کار نیهم

 .رو چرخوند یزندگ

من . شدم یم وونهید یریگ میاعمال نظر و تصم نهمهیاز ا داشتم

از نظر خونواده  ینکرده بودم که تا وقت نجاشویوقت فکر ا چیه

رو نداشته  یریپذ تیمستقل شدن و مسئول یهامون آمادگ

 . اونها هستن یاصل ی رندهیگ میتصم م،یباش

 ...ازدواج یبازار هیمن اگه قرار بود با  -

 .رو بالخره شکست نیمن سکوت ام ییپروا یب
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اصال . میرس یمورد خودمون به توافق م نیدر ا نین نباشنگرا -

 .به مطرح شدنش تو جمع نبود یازین

 .اومد نیبرام سنگ نیام ی هیکنا

 دهیتا اآلن رس میدر موردش به توافق برس یاگه قرار بود دونفر -

 .کنم یماهه دارم بابتش باهات بحث م هیمن . میبود

امسال  نیکنه، باشه من هم یتورو راحت م الیاگه موافقتم خ -

 .دم یدوباره کنکور م

 ...نیاما ام -

 .شه یدرست م زینگران نباش آقا جون همه چ -

از سراجبار  نیام نکهیا. بره شیحرفم پ ینجوریخواست ا ینم دلم

 یم یاما خب وقت. شه ریقبول کنه و بابا بخاطر اصرارم ازم دلگ

کرد  یفکر م که یا گهیهرکس د ایحرف، حرف حاج آقا  دمید

حس . گرفتم یشده اش به صالحمونه نشد، آروم م لینظر تحم

 یظلم نکردم و اون م نیامبا انتخابم به  ینجوریکردم الاقل ا یم

 .تونه بازم به آرزوهاش برسه

 یاون برا. به ضرر خودم شد نیام یبار رفتن اجبار ریز نیا منتها

کوتاه با هم بودنمون رو  یشرطم،فرصت ها نیبرآورده کردن آخر

گذرا و محو  یا هیرابطه و محبتش فقط سا نیو از ا غیازم در

 .کرد مونیاز انتخابم پش دیگذاشت که منو سرخورده و ناام
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خواست زمان رو  یشده بودم، اونقدر که دلم م مونیمن پش آره

رو به شکل اولش  زیبه عقب برگردونم و با جواب ردم همه چ

 یزیچ گهیهم د میاونجا بود که با جواب منف اما درد. ارمیدرب

سرونوشت  نیبا حماقت هاش ا یلعنت دیعم. شد یمثل قبل نم

. و سوختن نداشتم تنجز ساخ یرو برام رقم زده بود و من چاره ا

و از سر لج و  یعمد ییجورا هی گهیحاال د نیفاصله گرفتنم از ام

 یم دهیادرو ن یکیبه عمد اون  میهردومون داشت. بود یلجباز

 .فاجعه بود هیشروع  قایدق نیو ا میگرفت

هاش هم برام عذاب آور شده بود، " دوستت دارم"  دنیشن گهید

ده از شکنجه  یابراز عالقه م نیکه بابت ا ییبها دمید یم یوقت

 .بدتره

رو خراب  نیام ی ندهیمن با جواب مثبتم آ. حق داشت انایک

که تو وجودش بود  یکرده بودم و از اون همه شور و شوق جوان

 .نگران ساخته بودم شهیفکر مشغول و هم هیجسم خسته و  هی

 نیا ماریب یمشترکمون باز حال و هوا یسال بعد که زندگ چند

تو  انایمن به قول ک یکرد، وقت یم دایرابطه مون رو پ یروزها

با درجا زدن  نیشدم و ام یم یشخص موفق میاجتماع یزندگ

 یبرا ش،یسالگ ستیمشترک تو ب یزندگ نیواسه شروع ا

 یراب یینا گهیداد، اگه د یفرصت هاشو از دست م شهیهم
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 یتونستم خودمو ببخشم؟ م یتحقق آرزوهاش نداشت،من م

 ام؟یکنار ب شیزندگ یتونستم با حروم شدن هدف ها

دست بذارم و اومدن اون روزها  یاز من ساخته نبود دست رو نه

پلکان  هیو آرزوهاش  نیتونستم از ام ینم. نمیرو به انتظار بش

 یازم بر نم نیا. بسازم یبه خوشبخت دنیواسه باال رفتن و رس

 .شو خراب کنم ندهیآ یاومد که با خودخواه

هردومون با . کرد ینم یفرق گهیحاج اسداهللا، د ای من

. میکرده بود یذاشته و درحقش بداونو تومنگنه گ ماتمونیتصم

اتفاقات پشت  ینویدوم زشیبود تا ر یکاف یریگ جهینت نیهم

 .رابطه مون شه یدگیسر هم باعث از هم پاش

همه مون رو واسه شام دعوت کرده بودن و بخاطر  ایو رو دیمج

صبح که باهاش . ادیهم ب نیطبعًا انتظار داشتن ام مینامزد

قول داد خودشو هرطور شده برسونه اما  یتماس گرفتم به سخت

خونواده به انتظارش آماده  یحاال که موقع رفتن بود و همه 

همراهشون برم و  منداده بود که  امیچشم به در دوخته بودن پ

 .رسونه یاون بعدًا خودشو م

کرد  یتماس گرفت و عذرخواه نکهیو با ا ومدین نیشب ام اون

 .گرفت هشیتوج رقابلیغ یتوجه یرفتار سرد و ب نیاما دلم از ا

 میناراحت شهیهم مثل هم نباریو ا ارمیخودم ن یکردم برو یسع

و  شیگنجا نیاز ا شیب گهیدونستم د یم. زمیرو تو دلم بر
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 یزود کم م ای ریرو ندارم و د یروح یتحمل فشارها تیظرف

 یرابطه  نیحفظ ا یحال تالش مذبوحانه ام برا نیبا ا. ارمی

بود،  هقابل اتکا شد ریهاش سست و غ هیکه پا یاحساس

 .همچنان ادامه داشت

تر و  قیها عم یریشدند، دلگ یم فیرد کیبه  کیها  بهانه

ومن . شد یتر م نیرابطه هر روز سنگ نیکدورت ها رو ا ی هیسا

 .باختم یداشته هامو م جیبه تدر

مامان و بابا رو هم در  یشد و صدا شتریب میریو گوشه گ سکوت

متوسل  نیبه ام دندیشن یبابتش از من نم یحیتوض یوقت. آورد

ازشون . کرد یرو به گذر زمان محول م زیشدن و اون همه چ یم

به خرج بدن تا من حالم بهتر  یصبور گهید کمیخواست  یم

 .شه

از اون دوتا به خاطر  شتریدونستم که خودش ب یوجود م نیا با

 رییبا وجود تموم تغ. کشه یروزهام ناراحته و عذاب م نیا طیشرا

رخ داد، هنوزم عشق و  یچندماه نامزد نیکه تو ا یو تحوالت

بود و  ستادهیمثل روز اولش پابرجا و محکم ا نیام یعالقه 

 .بخواد ازش دست بکشه دیرس یمحال به نظر م

*** 
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ار تئاتر دانشگاه قر یتو آمف شیهما هیمناسبت روز دانشجو  به

کار رو  یجا کیفعال  یبود برگزار شه که هر کدوم از گروهها

 .گرفته و سخت مشغول بودن

خوب و  یبرنامه  هی میتا بتون میداده بود لیهم جلسه تشک ما

بچه ها رو  شنهاداتیداشتم پ. میبد لیو نقص تحو بیع یب

اسم پروانه  دنیبا د. زنگ خورد میکردم که گوش یم یبررس

از چشم کنجکاو  نینفسمو کالفه فوت کردم که ا اریاخت یخانوم ب

 .جمع پنهون نموند

فاصله گرفتن از اونها به تماسش  نیبلند شدم و ح ،یعذرخواه با

 .پاسخ دادم

 سالم حالتون خوبه؟ -

راحت شد؟ مگه من به عنوان  التیخ یرو ازم گرفت نیام -

بچه ام  یکرد یتورو تنگ کرده بودم که کار یمادرش چقدر جا

 نه؟یواد منو ببنخ

 ...اما من که -

من اگه . انصاف یشده ب دیاآلن دوماهه چشمام به درخونه سف -

همه  یرفت ؟یکرد نکارویچرا با من ا. کنم یدق م نمیرو نب نیام

بشه؟ من که نگفتم به خاطر  یکه چ یکف دستش گذاشت زویچ

 ی ندهیازت فقط خواستم به آ. حتما ازش جدا شو ایدل من ب

 .نیهم.یاونم فکر کن
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 ...اون خودش. نگفتم پروانه خانوم یزیمن چ -

 هی یها هیبترس از گر ره،یکه آهم دامنت رو بگ یبترس از روز -

که  ییکنم اما تورو به اون خدا ینم نتینفر. مادر دل شکسته

 .واگذارت کردم یقبولش دار

 .باال رفت اریاخت یب صدام

 ...لحظه گوش کن خانوم هی -

تو جمع افتاد و وادارم کرد اون اتاق رو ترک کنم و  یبد سکوت

 .هنر قدم بزنم یدانشکده  دوریتو کر

. زدن وجود نداشت یبرا یاصال حرف. نزدم یحرف نیمن به ام -

برام  یگفتنش چه سود گهیجدا شم د نیخوام از ام ینم یوقت

اون که  اد؟ی یمن م ریگ یبندازم چ نیداره؟شمارو از چشم ام

کشه  یرنج م دهیاز هم پاش یخونواده  هیاز داشتن  ینجوریهم

 یشما بهتره به جا انومنه خ شترکنم؟یباحرفام عذابشو ب دیچرا با

. یش قیو دنبال مقصر گشتن، رو اشتباهات خودت دق دنیآه کش

کنه  یکار یخوایسراغش و ازش م یفرصت یرو م انایکه ک نیهم

تا اون بخواد دور شما و اون رابطه  هینظرش عوض شه کاف نیام

 یوسط م نیکه ا یمشکل شما و هرک. رو خط بکشه یلیفام ی

 نیکن یکه فکر م نهیا زهیمارو بهم بر یندگخواد با دخالت هاش ز

تورو خدا . بزرگ شده پروانه خانوم نیام... اما میما هنوز بچه ا

 .نیبارم شده به خواسته اش احترام بذار هیواسه 
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 یگرفتم تا بتونم رو پاها واریقطع کردم و دستمو به د رو تماس

 .لرزونم بمونم

 !؟یحالتون خوبه خانوم رمضان -

براق که  یجفت چشم عسل هیاون  یسربلند کردم و برا یسخت به

 .سرتکان دادم دییپا ینگران منو م

 هست که بتونم براتون انجام بدم؟ یکار -

 .زحمت بغضمو مهار کردم و راه افتادم به

 .یصادق یمن حالم خوبه آقا -

دوساعت بعد که روپشت بوم نشسته و  یخوب نبودم، حت اما

 یخانوم ها یهمه . رضا بودم دیمسجد س یبه کبوترها رهیخ

جمع  یب یب یختم قرآن خونه  یهفتگ یمحل واسه جلسه 

حال خرابم تنها  نیبود و منو با ا ومدهین. نبود نیبودن و ام

 .گذاشته بود

کرد  یاز قرآن رو تالوت م یاتیکه آ یپرسوز دخترجوون یباصدا

هام  هیگر یبهونه . نشکست یتر شد ول نیگلوم سنگ یبغض رو

 .گرفت یرقمه آروم نم چینبود و دل زخم خورده ام ه نجایا

که  یکجا رو اشتباه رفته بودم؟ من دم؟یرس یم نجایبه ا دیبا چرا

ترِس از دست دادنش وادارم کرده بود بهش جواب مثبت بدم 

از  یمحبت یچشم انتظار گوشه  شهیتنهاتر از هم دیچرا حاال با
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جانب اون بمونم تا مبادا حس کنم عالقه و توجهشو از دست 

 دادم؟

زده مو به سمت  خیدور شونه هام حلقه شد و جسم  یدست

 .دیخودش کش

گوشه  هیسرما تک و تنها نشسته؟  نیا و تو نجایدلبر ما چرا ا -

 .اومدم خانوم یبا سرم یکرد یم یاشارت ،یچشم

 یشکست؟ اللم کرده بود و جونمو نم ینم یبغض لعنت نیا چرا

 .بود نجایخواست؟ بهونه اش که ا یمگه بهونه نم. گرفت

تا خودمو  چوندمیو اون رو پ نیا یباور کن کل ؟یباهام قهر کرد -

 .برسونم

 .خشک و ترک خورده مو باز کردم یلب ها یسخت به

 .نیگرفته ام یلیدلم خ -

 بانو؟ یازچ -

 .واسه ادامه دادن ندارم یتوان گهیخسته ام، د -

 .نگام کرد ناباور

 !؟یزن یحرف م یاز چ یدار -

 .دادم هیگرم و مطمئنش تک ی نهیو سرمو به س دمیدزد چشمامو

مطمئن  یشه ول یتموم م میدوسال چشم رو هم بذار نیا -

 .شم یبره منم باهاش تموم م شیکه پ ینجوریباش ا
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کرد سرمو به طرف خودش برگردونه تا چشم تو چشم  یسع

که دور کمرش انداختم و خودمو  ییاما من با دستها میبش

 .محکم بهش چسبوندم، مانعش شدم

 .میموند یمون م یتو بچگ شهیکاش واسه هم یا -

 !ق؟یعق -

 .صدام زد که قلبم به درد اومد یو سردرگم صالیبا است اونقدر

 .تونم باور کن ینم گهیهمه جوره کم آوردم، د -

 .رهیکرد ازم فاصله بگ یسع یو عصب ناراحت

من که  ه؟یبگو منظورت چ قیدق. ارمی یاز حرفات سردر نم -

 .اوردمینه ن یهم که گذاشت یکردم و هرشرط یخواست یهرکار

تو ازم دور . کردم ینبود که من فکرشو م یزیاون چ نیاما ا -

 .خواستم یهرگز نم نویمن ا ن،یام یشد

ازم  یخشم به موهاش چنگ انداخت و نگاهشو با دلخور با

 .گرفت

شد شرط تو واسه قبول کردن  یاون دوسال لعنت یوقت -

 ریحاالم د. یاریرسه که کم ب یم یروز هیدونستم  یم شنهادم،یپ

فردا دستت  نیزنم، شده هم یون حرف منشده، با بابات و آقاج

حرف  گهید ذارمیسقف خونه ام اما نم ریبرم ز یو م رمیگ یرو م

 یبه تو تاوان کم دنیمن واسه رس. یاز نتونستن و کم آوردن بزن

 .خراب شه یآسون نیبه هم زیندادم، نذار همه چ
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مونده  یشد که بتونم واسه زدن حرفا یزده آب نم خیبغض  اون

 .رمیرو دلم نفس بگ

 .کنه یتاوان پس دادنته که داره داغونم م نیهم -

 کردم؟  یزدم؟ مگه اعتراض یمگه من حرف -

 ییهدف ها یاز همه  نمیب یکه م نیهم ،یبگ دیحتما که نبا -

 .هیبرام کاف یدور موند یکه داشت

 .زد یتلخ پوزخند

 دارن؟ یتیاونا برام اهم یاگه تو نباش یکن یهدف؟ فکر م -

 .بار براش باال بردم نیواسه اول صدامو

 یم ؟ینظر رو دار نیام هم گهیخوام بدونم ده سال د یم -

که  یزیبه خاطر ازدواج با من به اون چ ینیبب یتحمل کن یتون

 ؟یدیخواست نرس یدلت م شهیهم

 .شد و ازم فاصله گرفت بلند

 یم. گوشت خوونده ریباز ز یکیمطمئنم . ستیتو ن یحرفا نایا -

 ...نمیخوره، بذار مادرمو بب یداره از کجا آب م هیقض نیدونم ا

 .نزده یاون حرف -

 .چهارستون بدنمو لرزوند ادشیفر

 و به جون من انداخته؟ ختهیبهم ر ینجوریتورو ا یپس ک -
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ام گذاشتم و اونو دعوت به سکوت  ینیب یدستمو رو ناراحت

محله هم از مشکالت ما با  هیمون مونده بود که  نیهم. کردم

 .خبر شن

 نیتو ا دیچرا با. یحرفامو ندار دنیطاقت شن یحت گهید! نیبب -

 نیجز من و خواستنم باعث ا یک ؟یفتیحال و روز ب نیسن به ا

 اتفاق بوده؟

 .زنم یمن با آقاجون و پدرت حرف م -

که  یتوجه شد یاونقدر ب. نیبرو مادرت رو بب نکارهایا یجا -

 .کنه یبه من التماس م دنتیاون واسه د

 .زمزمه کرد یتلخ به

برات انجام  یکه بگ یحرفات بردار، من هرچ نیتو دست از ا -

 .دم یم

 شه؟ یحل م زیبا سکوت من همه چ یکن یفکر م -

 .دمیدهانم کوب یمحکم رو دستمو

 ...شم اما یمن الل م ایباشه، ب -

و محکم  دیت خودش کشمچ دستمو گرفت و منو به سم ناراحت

 رفشاریدنده ام ز یکردم هر آن استخوان ها یحس م.بغلم کرد

که، از دست دادنم تو دلش انداخته  یترس. دستهاش خورد شن

 .واکنش نشون بده ینطوریکرد ا یبود وادارش م
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واسه حفظ  نیتالش ام یبرام با وجود همه  یزیچ هیاما  من

 نیادامه دادنمون به همبا  نکهیاونم ا. رابطه، روشن بود نیا

 یو دوست داشتن شهیکه اون مدع یاز عشق یزیچ گهیصورت د

 .مونه یکه من باورش دارم، نم

*** 

. میبود ینشسته و منتظر اومدن تاکس ستگاهیمهناز تو ا همراه

پوش  دیشد شروع شده و همه جارو سف یم یبارش برف ساعت

کردم  کیدستکش پوشمو به دهانم نزد یدستها. کرده بود

 دیلرز یبدنم م یهمه . وزانوهامو از شدت سرما بهم فشردم

 .تخواس یداغ و تازه دم مامان رو م یچا وانیل هیودلم 

 .یزنه چه برسه به تاکس یسرما پرنده پر نم نیتو ا! یلعنت -

چشم  ابونیبه خ دیسرشو تو خز پالتوش فرو برد و ناام مهناز

 .دوخت

 .یاما قبول نکرد میبر تا سر چهار راه ایبهت گفتم ب -

 .دنبالمون ادیب میزد یزنگ م یکیبه  دیبا -

 .باال انداخت ییابرو طنتیبا ش مهناز

برف که سهله، مطمئنم طوفانم  نیا.ینامزد جنابعال نیمثال ام -

 .نیاونوقت شانس مارو بب. دنبالت ادی یشه م یباشه پا م

 ؟یکن یچرا قبولش نم ه،یکه پسر خوب نیرام! حسود خانوم -
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خوب بودن هام هزار تا  نجوریا. خوبه یادیکه ز نهیمشکل ا -

 .دردسر داره

 .یریگ یسخت م یدار -

 . شونه باال انداخت الیخ یب

 .رهیمنو بگ ادیزده به سرش ب لیبه چه دل قایدق نیبفهمم ا دیبا -

 .دمیبه بازوش کوب یو مشت دمیخند نرم

 .وونهید -

شد و برف نشسته رو  کیهام بهمون نزد یاز همکالس یکی

 .زهیسرشونه هاشو تکون داد تا بر

 .ده واسه قدم زدن دونفره یجون م ه،ییعجب هوا -

از  قایدونست دلم دق یم. نگفت یزیو چ دیمهناز د پوزخندمو

 .کرد یرو دوا نم یحرف زدن در موردشم درد یاما حت. ُپره یچ

دستم تو لیبه موبا میتوجه مهناز و همکالس میزنگ گوش یباصدا

رو صفحه نقش بسته بود ومن با  نیاز ام یریتصو. جلب شد

 .تو هم گره خورده بهش زل زده بودم یابروها

جون خودم  یکه با حرفام به جونش انداختم حاال بال یترس اون

کرد هر ساعت بهم زنگ بزنه و  یکه اونو وادار م یطور. شده بود

صد ترک و احتماال ق ستمین مونیمطمئن شه حالم خوبه و پش

 .کردنش رو ندارم
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داخل  مویکردم و اومدم گوش جکتیداغون تماس رو ر یبااعصاب

 .دستمو گرفت میبذارم که همکالس فمیک

 ...چقدر! اون عکس نامزدت بود آره؟ ق،یعق سایوا -

که قصد به زبون آوردنش رو داشت لب فرو بست  یزیاز چ مردد

. بدم یچه جواب دیدونستم با ینم. و منتظر به من چشم دوخت

 ...نکهیا ایبگم نامزدمه 

 ...خب راستش -

 .دیبرادرش بود، عم -

رو که به  یبه سمت مهناز برگشتم و بهت زده حرف یناباور با

 یاون چ. واسه خودم تکرار کردم گهیبار د هیزبون آورده بود 

 !گفت؟ برادرم؟

. تار کرد دمویاشک د یسوخت و قطره ها یناگهان یلیخ چشمام

 کاریدارم چ دمیفهم ینم. نزجار ازش فاصله گرفتم و بلند شدمبا ا

اونجا  گهید یلحظه  هی یخواست حت یفقط دلم نم. کنم یم

 ابونیخ یهدف به سمت انتها یرفتم تو برف ها و ب. بمونم

 .دمیدو

 .دنبالم اومد و صدام زد مهناز

 !.ق؟یعق -

... لحظات صداشو بشنوم نیخواستم تو ا ینم یاما حت من

 .الخره خودشو بهم رسوند و نفس نفس زنان سد راهم شدب
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 ؟یر یکجا م... یدار... سایوا -

 ؟یبود که گفت یچ نیا...؟یبرات مهمه بدون...رم؟ یکجا م -

 !برادرمه؟... نیام

 .زمزمه کرد یو باشرمندگ دیکش یقیعم نفس

 ...یتو دستپاچه شد دمیبگم اما د نویخواستم ا ینم -

 .تکرار کردم دوباره

 !برادرمه؟ نیام -

 .دستاشو تکان داد یو عصب ختهیر بهم

 .دهیعم ی گهید ی مهیاما واسه تو ن ستینه ن -

 .دیچک نییاز چشمم پا یداغ اشک ی قطره

 .ینزن یبهتره حرف یخبر ندار زیاز همه چ یوقت -

به خاطر  تویزندگ یهمه  یکنم اما وقت یآره من دارم اشتباه م -

حاضرم شرط ببندم . یرس یبه حرفم م یباخت یروان دیاون عم

 .با اون بوده یجواب مثبتتم از سر لج و لجباز

رو  نیمن ام. یاون حرفا رو بزن میبه همکالس یتوحق نداشت -

 .دیعم یبه عنوان نامزدم، نه جا. دوست دارم

 .دیگرفت و با خشم کش دستمو

من  یا وقتچر. برو بهش بگو اون پسر نامزدته ایباشه، پس ب -

تو  یچرا نزد ؟ینگفت یزیو چ یاون حرفو زدم خفه خون گرفت

 ؟یچرا فرار کرد ارم؟یبه زبون ن نویا گهیدهنم که د
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 کاریچ دیمن با. پناه زار زدم یزانوهام نشستم و درمونده و ب رو

 یبه من م یچرا هرک د؟یفهم یدرد منو نم یکردم؟ چرا کس یم

 رفت؟ یم یطرفه به قاض کی دیرس

رو  شیزندگ ماتیتصم نیآدم مهم تر یتو اوج درموندگ یگاه

اون حس بد دست و پا بسته بودن و  نکهیفقط واسه ا. رهیگ یم

نفس راحت بکشه و فکر کنه  هیرو از خودش دور کنه،  صالیاست

 .کار بوده نیبهتر نیا! آره

 یجور هیدرد  نیتا ا یو کر یخودشو بزنه به کور دیبا بعدشم

من  یده ساله  یالاقل تجربه  ای. کنه یه اما نمکن دایپ نیتسک

 .ستین ینیدرد ها تسک نجوریگه که واسه ا یم

 یبرا یتموم شده اما وقت زیمن همه چ یدونست برا یم نیام

 میتصم نیبار ا ریوجود نداشت ز یانیاون و احساسش پا

 . رفتن آسون نبود کطرفهی

گرفتم و قهر کردم اما  دشیتند حرف زدم،دعوا کردم، ند باهاش

پس مجبور شدم احساساتمو . ها چاره نبود یبچه باز نیانگار ا

و باهاش  نمیبش یبارم شده آروم و منطق هیکنار بذارم و واسه 

تونم  ینم یو بهونه ا لیدل چیبه ه گهیحرف بزنم و بگم که د

 . ادامه بدم
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 دیمن با. نبود هیسو کیجنگ و تنش  نیاونجا بود که ا عذاب

 میتصم یاونقدر دیکردم و اونا شا یم یمامان و بابا رو هم راض

 .نگرفته بودند که قاطع تر باهام برخورد کنن یمنو جد

 نیحاال ام. خالص رو زد ریت میهمون صحبت آروم و منطق اما

زد و احساسات لگدمال شده اش رو با  یبود که سرم داد م

 .دیکوب یصورتم م یحرفاش تو

 منیو من تو اتاق نش میبود یب یب یتو خونه  ادمهی خوب

بودم وبه آب شدن برف ها  ستادهیپنجره ا یجلو نهیدست به س

که من با  یسال از زمان کیبهار در راه بود و . کردم ینگاه م

دونستم  یگذشت و اگه واقعا م یبله داده بودم م نیبه ام دیترد

سال گذشته  زدهیو تموم خاطرات س نیزود راهم از ام نقدریقراره ا

 . دادم یجدا شه هرگز بهش جواب مثبت نم

 نیکردم اون با ا یکرده نگامو ازش گرفته بودم و آرزو م بغض

 .آروم شه یفقط کم ،یبلند و دردآور کم یادهایفر

وقت  چیواسه تو ه... یداد میباز یبدجور... یداد میتوباز -

 یلیو خ یدیترس...شروع نشده بود که حاال تموم شه یزیچ

 مادرم؟ د؟یکرد؟ عم دتیتهد یک نبارینه؟ ا یراحت جا زد

 .دیسمتم اومد و بازومو کش به

باال ! منو نیبب. زنم به من نگاه کن یدارم باهات حرف م یوقت -

 .دم یشم، طالقت نم یمن ازت جدا نم یایب نییپا یبر
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که از شدت بغض زمخت و خش دار شده بود، جواب  ییباصدا

 .دادم

وگرنه اون . یکن یحرفا سخت ترش م نیبا ا یفقط دار -

صحبتا باطل  نیراحت تر از ا یلیسند و مدرک خ یب تیمحرم

 نیا لیدل یپس چرا ب. موعد دوساله اش سر برسه هیکاف. شه یم

 هیعرب یجمله  هیهمه سر و تهش  ؟یکن یم دهیچیمسئله رو پ

 ...که

 .کرد خیم نیپاهامو به زم ادشیفر یصدا

کاغذ پاره باشه که  کهیت هی دیبا تیسند و مدرک اون محرم -

 ست؟یمن برات مهم ن یعالقه !یارزش داشته باشه؟ لعنت

 :سوخت آهسته گفتم یکه م ییو چشما دیلرز یکه م یلب با

 .تورو جون ستار...نیاز من بگذر ام -

 .قسمم نده -

 .رمیلرزونم دستاشو بگ یکردم با دستا یسع

 .مرگ من -

سرخ و پرازخشمش رو بهم  یو چشما دیزجار عقب کشان با

 .دوخت

 .قسمم نده گمیم -

 .یکن یم تشیاذ یدار -
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 نیو ا ستادهیبا بهت به طرف ستار که تو چارچوب در ا هردو

سردرگم . میبه زبون آورده بود، برگشت یبیحال غر هیجمله رو با 

 .که اون باز زمزمه کرد دیچرخ یپدر و پسر م نینگام ب

 .نکن تشیاذ -

 ...اما من -

 دهیانگار فهم. دستشو جلوم گرفت و مانع حرف زدنم شد نیام

 .ستیبود حال ستار خوب ن

 .یکن یتو ناراحتش م -

 .از هم باز شد یبه سخت لباش

 .من خوبم بابا -

 :بلند گفت یبا صدا ستار

 .کنه یم تتیاون داره اذ ،یستین -

 .زد ادیبه من فر رو

 .نکن تشیاذ گمیم -

 یا هیهمش چندثان. بود دهیفا یخواست آرومش کنه اما ب نیام

و هجوم ستار به سمت من و  یعصب یحمله . دیطول نکش

و  واریوفقه به د یمچاله شدنم و برخورد سر ستار اونم محکم و ب

از  یرو که خون جار وارید یدیسپ. از من یکم یتوفاصله 

 .دمیکش غیکرد، وحشت زده ج نیرنگ شیشونیپ

 .رو ازم دور کن وونهید نیا! نیام رشیبگ -
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که به زبون آوردم  یزیباز هم از چ یاوج ترس و فشارعصب تو

در تالش بود جلو پدرشو  یوقت نیهمونطور که ام. شوکه شدم

تازه اون موقع بود که با خجالت رو برگردوندم و . شوکه شد رهیبگ

خدا منو . شد ریاس یب یب نیو غمگ سیخ ینگام تو چشما

. آخ هم نگفت نجمله شکستم و او هی نیه دلشو با همنبخشه ک

 .نشد نیمن و ام یتلخ رابطه  انیاتفاق پا نیاما ا

هنوز اهل خونه در خواب  یوقت یصبح زود بهار هی ادمهی خوب

 هیو  نهیمنو بب دیتماس گرفت، گفت که با میبا گوش نیبودن ام

 گهید شیعصب یستار و حمله  یبعد ماجرا. رو بهم بزنه ییحرفا

و حاج آقا  یب یب یانیارتباطمون قطع شده بود و پادرم بایتقر

 .هم کفاف نداد

 دایادامه پ شتریمسئله ب نیا یکه هرچ دمید یبودم و م یعصبان

زده  نیاز ام شتریحفظ اون خاطرات خوب ب یکنه من به جا یم

اون  نیبا توپ پر به سراغش رفتم اما ام نیواسه هم. شم یم

 .نبود یشگیهم نیروز صبح، ام

تونگاهش غم . ارمیازم خواست کمکش کنم محال بود نه ب یوقت

 دایپ یباهاش حرف یهمدرد یکه برا دمید یم ینیو سنگ قیعم

 . شد  ینم

و  وندمیو ستار که تو آشپزخونه بودن بپ یب یخواست به ب ازم

اتفاق  هیآخه . جلوه بدم یعاد ییجورا هیرو  زیکنم همه چ یسع
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همون سلول فکر  ایباال و تو اتاق کتابخونه  یبد درست طبقه 

 .حاج آقا رخ داده بود

اون روز تلخ از ذهنش پاک نشده بود با  یکه خاطره  ستار

دونستم دلخوره و  یم. گفت یزیلب چ ریروترش کرد و ز دنمید

مثل  نینازن یب یاما ب. کنم یکار یدلخور نیا یتونستم برا ینم

خوش عطر  یفنجون چا هید و با محبت ازم استقبال کر شهیهم

 .رو جلوم گذاشت رشینظ یو ب

 نویا. ستیدر راه ن یکردم خبر خوب یو حس م دیلرز یم دستام

و بعد با  دیکش یاومد و سرک م یبدست م یکه گوش ینیاز ام

 یباال پناه م یبود دوباره به طبقه  زونیکه از همه گر ییچشما

 .کردم یبرد، درک م

راهرو جلوشو گرفتم و اون  یو تو ارمینتونستم طاقت ب آخرشم

 .لب زمزمه کرد ریتونست مهارش کنه ز یکه نم یبا بغض

 .حاج آقا بعد نماز صبح، تو خواب سکته کرده -

شونه هامو  یزده و ناباور عقب رفتم و اون با ناراحت وحشت

 .گرفت

تونم  ینم.بفهمن یب یب ایتحمل کن و نذار ستار  یساعت هی -

 ...تنشون اهیه بهشون بگم لباس سمقدم یب نجوریهم

هاشو نذاشت  هیاما گر دیمجالش نداد وشونه هاش لرز بغض

 .رو برگردوند و به سرعت از پله ها باال رفت. نمیبب
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درد،  نیبار ا ریز نیکه ام دیو چهار ساعت نکش ستیب به

کوه  هیبسته بود و  ایحاج آقا چشم از دن. ناخواسته بزرگ شد

جا  یزود نیبه هم نیتنگ ام ی نهیمشکل رو شونه ها و س

 .خوش کرده بودن

هم تو همون فصل اولش نا  نیمن و ام یوانفسا قصه  نیا تو

 میمن و آرزوهامم تو همون فصل تموم شد دیتموم موند و شا

 .دمیرو ند یخوش زندگ یهرگز رو گهیکه د

مون  یامزدبهم خوردن ن یهفت حاج آقا، بالخره ماجرا توشب

 یم یو خب چه انتظار دیرس دیبه گوش همه خصوصا عم

خوشحال  دیخبر با نیتونستم ازش داشته باشم؟ به گمونم از ا

 .شد و نشد یم

*** 

بود و  دهیچیبهم پ ریمشت و لگدهاش خورد و خم ریتنم ز تموم

و بغض کرده ناسزا  دیکش یهوار م دیعم. دمیخند یمن با درد م

 دیعم یو خودشو به دستا دیکش یم غیگفت و مژگان ج یم

 .کرد تا از من دورش کنه یم زونیآو

نبود چقدر خون جمع شده تو دهانمو تف کرده بودم و  مهم

بلندم به دور دستاش گزگز  یشدن موها دهیپوست سرم از کش

 یباال م یک نهیس یمهم نبود نفس حبس شده ام تو. کرد یم

 یشدن عقده ها یم خالمه. داره یدست از زدن بر م دیو عم ادی
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 ینیسنگ ومشد روگل یبود که ماهها م یاون و باال آوردن بغض

 .کرد یم

خانوم و چندتا از  قهیچقدر خوشحال بودم که مامان با صد ومن

باهاش تا  یب یدادن به ب یواسه دلدار گهید یها هیهمسا

امام  انیریسرخاک حاج اسداهللا رفته بودن و بابا با حاج آقا ام

 .از شهر بود رونیب یریرضا واسه کار خ دیسجد سجماعت م

آخ هم نگم و آخ که چقدر  هی یخودم عهد بسته بودم حت با

که  یتا اون یناله نزن نیسنگ یاون مشت و لگدها ریسخت بود ز

دلم . رو بشنوه دنتیدرد کش یازت فاصله داره صدا وارید هیفقط 

توان داشتم که سرمژگان داد بزنم و ازش  یخواست اونقدر یم

 .بخوام خفه شه

. کرد یآرومم م نیوا یشگیهم دیشده بود همون عم دیعم

خودشون  یجا میزندگ یکابوس ها تموم شده بودن؟ نه هنوز تو

 اهیازش متنفر بودم و س نکهیبا ا. هم بود دیرو داشتن و خب عم

 ادگاریبه  نه چندان دورمو از اون یشدن گذشته  یو خاکستر

بود و اون  دیعم. هم بود و مشت لگدهاشم بودن دیعم. داشتم

 .هم بود نهیک

 یکاش وقت. دور نبود نقدریگرفت و درعوض ا یام م دهیناد کاش

گرفت که  یدادن جواب مثبتم بهونه کردم، بهونه نم یاونو برا

کاش لج . ستیخونه ارزش قائل ن نیقد ارزن براش تو ا یکس
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. انداخت یشد و جلو پامون سنگ م یکرد، کاش مانع م یم

داد  یرو به جفتمون نشون م تشیکاش حضور داشت و نارضا

 .زد یو منو پس نم دیکش یاما عقب نم

و  لیدل یفاصله گرفتن ب نیاز ا. بودم ریهمخون نابرادر دلگ نیا از

حالم از خودم بهم  یحت. دمیکش ینامفهومش عذاب م ی نهیک

خواست همون  یدلم م. ازش متنفرم دمید یم یتخورد وق یم

 یخورد و رو یم نیزم یباشه که وقت یپنج ساله ا دیعم

 .بشه شیر شیبچگ یافتاد دلم با همه  یزانوهاش خراش م

 ی مهیمن ن. خواست و مهناز حق داشت یرو م دیبرادرم عم دلم،

. خواسته و نخواسته بودم یعمر زندگ کی یرو برا دیخوب عم

وقت  چیبود و ه دیخوب عم یرو خواسته بودم که رو ینیمن ام

انساس مستقل نگاه  هیبه عنوان  زشیو حضور متما تیبه شخص

تونم ادامه  ینم گهید دمیکه د دمیبهش رس یزمان. نکرده بودم

 ی مهیخوب، ن ی مهینباشه و اون ن دیعم نمیتونم بب ینم. بدم

 یگ دهیبا شور باشه که از بخت بد من یانسان کامل. نباشه دیعم

سد راهش شده  د،یعم یخواهرانه ام برا ینابخردانه  یو عالقه 

 یحس عذاب آور نبود، ا نیکاش ا یکاش نبودم، ا یا. باشم

 .هم نبود یدیو عم یکاش خواهرانه ا

پاش افتاده  یدو زانو جلو یکه رو یخشم بازومو گرفت و من با

 .دیبودم، باال کش
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 ؟یگم نخند، کر شد یم -

شد و تموم تنم  یچشماش ثابت م ین یتو ن یبه سخت نگام

 .داشتم یبر نم دنیومن دست از خند دیلرز یم

 .یکن یباز نیبا احساس ام ذارمینم -

نبود  یاشک. شد یشکسته بود اما آب نم یبغض سنگ اون

 یبه خون نشسته رگ ها یکنه و اون با چشم ها سیصورتمو خ

 .زد یم ادیفر و صورت کبودش همچنان یشونیپ یبرجسته 

مگه نه؟ از همون اولم بود اما تو واسه  ونهیدر م گهید یکی یپا -

 یحاالم زنده به گورت م. یکرد ریرو درگ نیعذاب دادن من ام

به خاطر  یدون یم. یازدواج کن نیام ریغ یباکس ذارمیکنم اما نم

من که خودمو کنار  ؟یسرش آورد یینفرتت از من چه بال

 ...من که دم،یکش

و دستاش شل  دیصورتم چک یازچشماش درست رو یاشک قطره

 .شد

 .قیخدا لعنتت کنه عق -

شد به  دهیو دستم کش وانیسرد ا یها کییشدم رو موزا پرت

و دست از زدنم برداره  ادیکوتاه ب نکهینه واسه ا. سمت پاهاش

 یبارم شده خودشو عقب نکشه و درحقم برادر هی نکهیواسه ا

 .کنه

 پات نه؟ رینشسته ز تیمکالسه یاون پسره  -
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فارغ  تیترم محروم هیکه بعد  یصادق نیرفت سمت شاه ذهنم

کارخونه  تیفیکنترل ک شگاهیآزما یشده بود و حاال تو لیالتحص

 .کرد یکه متعلق به اقوامش بود، کار م یا

کرد به خاطر اون که روحشم از  یم الیخ دیعم! ؟یصادق نیشاه

به خاطر خودش و  ای دم؟یکش نیخبر نداشت دست از ام یزیچ

 که ازش دارم؟ ینفرت

دلم مونده  یکه رو یورم کرده مو از هم باز کردم تاحرف یها لب

 .ارمیبود به زبون ب

 ...به خاطر تو بهش جواب مثبت دادم اما به خاطر -

داشت به  یا دهیچه فا. اوردمیحرفمو خوردم و به زبون ن یباق

که  یا یو از زندگ ریدرگ رو باز هم نیام یزبون آوردنش وقت

زدم و  یمن هرچقدرم که خودمو گول م. کرد یحقش بود دور م

دادم باز ته قلبم اون  یانتخابم قرار م یبهونه  دینفرتمو از عم

که . نیدلنش یها شقانهبود، اون عا نیکشش ناخواسته به ام

آجر و دور من و  یخاطره به خاطره اش به مرور زمان شد آجر رو

 .دیکش وارید امیدن

 یبان یصادق نیکنه شاه الیخ دیگفتم بذار عم یخودم م شیپ

 ریز زمیه ممیخودم و تصم ریغ یبذار باور کنه کس. هییجدا نیا

 .ذارهیم م،یافتاده به زندگ شیآت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٤٩ 

و اون انتخاب  یصادق نیمنو به شاه دیعم یبهونه  نیهم اصال

تو همون  یشدم و اون کار کیبهش نزد. دوم سوق داد

 لیفارغ التحص. داد شنهادیکه مشغول بود بهم پ یشگاهیآزما

از هم جدا بود الاقل  امونیاگه دن نباریا. نشده، شاغل شدم

ازم فقط دوسال بزرگتر بود اما . خوند یفکرمون با هم م

 یایسال از من و دن نیچند یآرزوهاش و خواسته هاش از زندگ

 .فاصله داشت کمیکوچ

و  نیپشت سرگذاشتن ام یبرا یول دمید یفاصله هارو م نیا من

بابا و برق  یلب ها یلبخند دوباره رو دنید یخاطراتش، برا

 یبه دور از هرگونه احساس یمامان وقت یتو چشما میخوشبخت

تکلفش تو اون  یب یسال بعد به خواستگار کیدرست 

 یبدها تقاص  دنیجواب مثبت دادم اون ند ییکذا شگاهیآزما

 .ازم گرفت

وقت ازم کم  چیف و تو دار بود، اما توجهش هکم حر نیشاه

چرا کم آورد و ناجوانمردانه جا زد هنوزم برام  نکهیا. شد ینم

 . سواله یجا

 یرسم یجنبه  یاون خواستگار دیطول نکش یلیکه خ یوقت اونم

 ینافرجام تو کارنامه  ینامزد هیدونست  یم. رهیبه خودش بگ

 ختهیاز هم گس یاون رابطه  ی گهیدونست طرف د یم. مهیزندگ

به مامان  یب یهمون که ب. وارمونهیبه د وارید ی هیپسر همسا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٥٠ 

گرفته و  ستشکار رو د یگفت بعد فوت حاج آقا حساب یم

 یاجازه و نظرخواه یب یحاج یو چندساله  نیچند یشاگردها

 هیفقط  دمیشن یهارو م نیا یوقت. خورن یازش آب هم نم

 نهیپروانه خانوم کجا بود که بب. شستن یپوزخند تلخ رو لبام م

 یو اون باز راه میستین نیام یتو زندگ ینه من و نه حاج گهید

داشت  یو التماس سع هیگر با یزمان هیره که مادرش  یرو م

 .مانعش شه

و اون روزها باحضور پر رنگ  نیصحبت از ام گهیمن اما د واسه

 میخودم تصم نباریخواستم ا یم. بود لیدل یب میتو زندگ نیشاه

 .خواستم بابا بابت انتخابم بهم افتخار کنه یم.باشم رندهیگ

ازدواج بودن  نیگم موافق صد در صد ا ینم نیشاه ی خونواده

 یپسرش بهونه  میتصم نیاما الاقل مادرش خوشحال بود که با ا

 .نداره گهیرو د شهیهم یو رفتن برا رانیمهاجرت از ا

رفتن  نیشاه یافتنیاهر دست به ظ یتو آرزوها نکهیاز ا غافل

 نیرابطه ا نیشدنش تو ا ریها بود و اون با درگ تیاز اولو یکی

 .خواست یرفتن رو با من م

 قایاون دق یبا خودم و خواسته  فمیتکل ونیم نیدونستم ا ینم

 یمن برا دمینظرش برگشت، شا دیگفتم زمان بگذره شا. هیچ

اومد و  یچشمام م یکه هر روز جلو یرفتن و دور شدن از عذاب

 .شدم یرفت مصمم تر م یم
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 یازم برا. گذره یم نیتو سر من و شاه یخبر نداشت چ بابا

و  یشغل تیخواست و من موقع یم لیدل نیشاه رفتنیپذ

 .زدم یمناسبش رو مثال م یمال تیو وضع یلیاستعداد تحص

 حیموند و تسب یم رهیبود که با شماتت توچشمام خ اونوقت

همه شاخ  نایا: "گفت یشد و م یتودستاش مشت م شیاقوتی

 ."داشته باشه شهیر دیو برگه دختر جون، آدم با

 یم. خاک کنده بود نیرو داشت و باز دل از ا شهیاون ر نیوشاه

 هی یو تو میبر دیگفت با ینداره، م یشرفتیپ یجا نجایگفت ا

 یکه حماقت ها ییجا. میشانسمون رو امتحان کن گهیکشور د

مون، که به  یگند نزنه به تموم زندگ ییدانشجو یخاص دوره 

 .میشمحروم نبا لیاز ادامه تحص دمونیخاطر عقا

زد و مضحک و خنده دار  یم نهیداشت سنگ خودشو به س اونم

طرف مقابلم رو به  ی ندهیمن تو انتخاب دوم هم آ نکهیبود ا

 .تونستم داشته باشم، باخته بودم یکه م یقیحق یخوشبخت

تو  یبرا نیگفت شاه یم. از همه شتریموافق بودن، مژگان ب همه

کنکور  یروزها که ظاهرا برا نیخبرداشتم ا. هیانتخاب مناسب تر

. رهیگ ییدلش جا یکنه پا یکالس و اون کالس رو بهونه م نیا

حرف زدن باهاش  یو چند بار مچش رو موقع تلفن نیخودم چند

هم  یدوست نیا. انشجوئهاسمش بهنامه و د گفتیم. گرفته بودم

 .ازدواجه یظاهرا برا
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. کنه که پاجلو بذاره یرو جور م تشیگفت داره موقع یم

از سر و سامون گرفتن همزمان  شیخوشحال بود و خوشحال

روز  هی نکهیغافل از ا. آورد یجفتمون لبخند رو به لبم م یزندگ

حد و  یب یو تلخ کام رمیگ یرو ازش م یخوشحال نیخودم ا

 .ذارمیم ادگاریرو براش به  یاندازه ا

تو  یا گهیکس د یپا نیقسم خورده بود نذاره جز ام دیعم

باشه که  یصادق نیاگه اون شخص شاه الیو واو. باز شه میزندگ

 .پسر جا خوش کرده بود نیتو دل ا لیدل یاش ب نهیک

رو با اون  یاحمقانه بود که مراسم خواستگار ی نهیک نیهم اصال

 یخونواده  یمارو شرمنده  یو همه  ختیاحت بهم رفض

. دیشوکه شد اما پا پس نکش دیاز رفتار عم نیشاه. کرد یصادق

انداخته و  یکه حاال قد دیعم زیبابا به خاطر رفتار جنون آم

کرد مرد شده، کارش به  یم الیاستخوان درشت کرده بود و خ

که ستار و  یینه از اونا یعصب یحمله  هی. دیکش مارستانیب

بابا  یعصب یحمله . ختیر یکه دور و برش بود رو بهم م یهرچ

 .رکردینگیزم یمدت یمارو برا یاول از همه خودش و بعد همه 

 هیگفته بود اگه . نه مونیاما پش دیرس یناراحت به نظر م دیعم

خونه  نیبه عنوان خواستگار تو ا نیشاه یسرو کله  گهیبار د

 .نهک یشه خون به پا م دایپ
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خواسته اش و . نداشت یتیو خشمش اهم دیعم ن،یشاه واسه

که با  شیدرست مثل دوسال پ. به من مهم بود و بس دنیرس

 یکه همه  یگروه یدانشگاه برا یانجمن اسالم یبچه ها

 .شد ریآرزوهاشو توش خالصه کرده بود، درگ

. نطوریهم هم نیشاه. ومدیکوتاه ن دیخاطر حال باباهم، عم به

کم  نیشاه یو خونواده  یریها شد دلگ یریدرگ نیا ی جهینت

 .وصلت شدن نیکم مخالف ا

دونم اما  یداشت نم یازدواج چه هدف نیبهم زدن ا یبرا دیعم

که حاال تجارت پرسود حاج  ینیمن و ام یکرد برا یاگه فکر م

کرد باز  یاز گذشته ها نم یادی گهیاسداهللا مشغولش کرده و د

 .ر اشتباه بودوجود داره، سخت د ییما

شه و  رهیهزار بار با سرزنش تو چشمام خ یتونست روز یم نیام

 یبرگشت گهیدچار عذاب وجدان کنه اما د ممیمنو به خاطر تصم

 دیستار، شا دیشا. خواستم یفقط من نم نویوجود نداشت وا

 یکه دل خودش و پسرش و نوه اش رو بدجور یب یب یحت

 .دوباره باشه یوندیخواستند پ یسوزونده بودم هم نم

 یاون م. گذشت برام چندان مهم نبود یم یچ دیعم توفکر

 کی یها دیدادن به ترد انیپا یخواست من برا ینم ایخواست 

 .کردم یازدواج م نیبا شاه دیسال گذشته ام با
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موند و  دیعم یجلو دیکه حال بد بابا رو تو اون اوضاع د دیمج

 ینه بحث. خودش ی وهیش کرد البته به تیاز من و انتخابم حما

و اون همه  هیفقط گفت خواسته ام منطق ،یکیزیف یریکرد نه درگ

 .جوره پشتم هست

و تلخ تر از  نیسرسنگ نباریگذاشتن ا شیپا پ نیشاه ی خونواده

روز به  هی نیاون که ام هینه شب یانگشتر نامزد هیبازهم . شهیهم

پسش دادم، تو  یب یمن با التماس به ب گهیانگشتم کرد و روز د

هم در کار نبود تا حاج آقا  یتیمحرم گهید. انگشتم جا خوش کرد

 ریکنه و من با احساسم درگ یاشو با محبت جار غهیص انیریام

تونم طرف  یم یکلمات عرب نیشم که حاال بعد خونده شدن ا

 .نه ایمقابلمو دوست داشته باشم 

گفت  یو م بود دهیترس نباریاونجا بود که بابا چشمش ا مسئله

روز و کمتر از  هیتو  یعقد و عروس. با هم باشه دیبا زیهمه چ

گذاشته بودم و فرصت  میو دوسالگ ستیپا به ب. گهیشش ماه د

که تو  یو هرچ نیمدت کوتاه با خودم و شاه نیبود تو ا یمناسب

از اونام  یکی. امیب نارک میشد یازدواج باهاش روبرو م نیا

 .کرد یم یهنوزم مصرانه روش پافشار نیمهاجرت بود که شاه

که مخالف صد در  یدیکردم هرگز عم یکه گمون نم یموضوع

 دیو تهد یریدرگ هیاما . ارهیازدواجه هم ازش سر درب نیصد ا
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از خونواده ام بعد  شهیهم یواسه دور کردن من برا نیشاه

 .کنه وونهیرو د دیبود تا عم یازدواجمون، کاف

با  یبابا اونم وقت یجلو دیاز زبان عم نیشاه یها دیتهد دنیشن

که آقا  دهیموضوع روگرفته و فهم یکرد پ یاعتراف م یخرسند

رفتن و اقامت گرفتنمونه برام قابل  یدور از چشم من دنبال کارها

بدون درنظر گرفتن  نیتونستم باور کنم شاه ینم. هضم نبود

 .من قصد داره منو تو عمل انجام شده قرار بده یخواسته 

 نیبحث هامون و شاه نیاول یشد بهونه  دیاعترافات عم نیهم

 یدنده  یبه دل گرفته بود افتاد رو نهیک شیکه از باعث و بان

بار  ریتونستم ز یو من به خاطر بابا نم میحتما بر دیگفت با. لج

نداشت ومن  میرو تو زندگ یا گهیاون طاقت شکست د. نرم

 .طاقت شکستن بابا رو نداشتم

ظاهرا معقول و مناسب خواستگار  یاال که جوانکح مخصوصا

 .نشون بده یتونست مخالفت یمژگان بود و اون نم

 نیرو هم یکه چند ماه یبه شرط امیگفتم حاضرم ب نیشاه به

کار دهان اونو  نیمعلوم نبود دارم با ا. میکن یو زندگ میجا بمون

 یهاش سر جا م دیرو با تهد دیعم ایبستم  یواسه اعتراض م

روزها آرامش براش از  نیکردم که ا یبابا رو آروم م اینشوندم، 

 .تر بود یاتیح زیهمه چ
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 یکس نکهیبدون ا. مژگان با احترام اومدن و رفتن یخواستگارها

 دمید یکه م زهارویچ نیا. رو ترش کنه ای ارهیب نییاخماشو پا

 .شکست یدلم م

 ینگرفته پا  یخواست زندگ یاومد؟ چرا م یکوتاه نم دیعم چرا

 یم شویاون که داشت زندگ ن؟یمن از هم بپاشه؟ به خاطر ام

افتاد خم به ابرو  یم میکه تو زندگ یکرد و بابت من و اتفاقات

 .هیک یصادق نیاون که براش مهم نبود شاه. آورد ینم

اولم خودم مقصر بودم، تو  یکه تو بهم خوردن نامزد هرچقدرم

اون نخواست و . مقصر بود دیعم ن،یبا شاه میبهم خوردن نامزد

اگه همه تو دلشون اعتراف کنن من با  یحت. نذاشت که بشه

 .انتخاب اشتباهم باعث مرگ بابا شدم

 یبرا نیکه از شاه یسه ماهه ا یو اون فرجه  ممیاز تصم یکس

دونست  ینم یکس. ازدواجمون خواسته بودم خبر نداشت

ز اون خونه و که ا یمن تا وقت. من هم رفتن و دور شدنه میتصم

گرفتم،  یفاصله نم یاون پشت بوم پر از خاطره و اون پلکان آهن

 .کردم یهم نم یاحساس خوشبخت

و  دیحال بابا بدتر شد و دلم واسه از دست دادنش لرز یوقت یول

رفتن رو بزنه و  دیق دیگفتم با نیرفتنم سست شد، به شاه یپا

 .شهر بمونه نیجا و تو هم نیخواد هم یاگه منو م
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 ییخودش و تنگنا یو خونواده  دیعم یکالفه از رفتارها نیشاه

گرفت اون  میکه من با خواسته هام براش بوجود آوردم تصم

 ...و رهیبگ دیتازه پاگرفته رو ند یعالقه 

 هیمون پخش شده بود، قرار بود کمتر از  یعروس یکارت ها یحت

مژگان برگزار شه ومامان با افتخار همه جا  یهم عروس گهیماه د

کم و  چیه یماه ب هیگفت دوتا دخترش رو تو کمتر از  یم

جز سر و سامون  ییآرزو گهیبخت کرده و د یخونه  یراه یکسر

 .نداره دیگرفتن و البته عاقل شدن عم

 نیآخر. داد یبود به تماس هام جواب نم یچند روز نیشاه

شدن جهازم تو  دهیچ یکش براگشت به کم یبر م دارمونید

 یاون خونه و زندگ یکه برا ییآرزوها دنیخونه اش و شن

بهم  یاون روزم سکوتش حس همراه یحت. مشترکمون داشتم

 توکه  یزیاز چ دمیترس یداد و آزار دهنده بود و من حاال م ینم

 .خورد و هراس به زبون آوردنش اللم کرده بود یسرم چرخ م

 یم شیراض یگرفت و من هربار با بهونه ا یازم سراغشو م بابا

خونواده  گهیحاال د. داد یجواب م یبهونه تا ک نیکردم اما مگه ا

 .کجا نبود چیهم در به در دنبالش بودن و اون ه نیشاه ی

خبر  یب یعصر جمعه وقت هیبه پا کرد و  امتیق د،یکه فهم دیعم

. داد لیناآشنا آورد و تحو یشرکت باربر هیاز همه جا جهازمو 

برد و  یبا خشم اونهارو کشان کشان تا انبار م دیعم یوقت
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 یمامان رو یو خونواده شو به باد ناسزا گرفته بود، وقت نیشاه

خونه نشست و ناله سر داد و بابا  وانیبه ا یمنته یپله  نیاول

مون نشست  یحوض شش ضلع یو مچاله شده رو سکو دهیخم

 یب یلب ذکر گفت، وقت ریهدف دستشو تو آب فرو برد و ز یو ب

مامان رو با  یخبر اونجا حضور داشت شونه ها یکه ب یب

 ییآبرو یب نیمژگان واسه ا یداد، وقت شیو دلدار دیمال یناباور

سرو صدا و  یدرون شکستم اونقدر ب ازتازه عزا گرفت، من 

 .شکستن سوخت نیا یمظلومانه که دل خودمم برا

بابا و اعتماد مامان  یباور ها یکه عمر یمغرور و مصمم من

بابا  یخواستم برا یکه نم یبهش بال و پر داده بودن، من

دلش گذاشته  یرو یباشم، حاال داغ بزرگتر یا گهید یمنصوره 

 .بودم

 یروزش واسه کس هی یبگم که تحمل حت یاز بعدش چ گهید

به  ییمن باشه و باچشما یتونست جا یم یک. ستیآسون ن

که روش داغ گذاشتن، جهاز خواهرشو تو  یخون نشسته و دل

 .نهیبختش بچ یخونه 

از ته دل خوشحال  دیکه با یخواهرش وقت یتو روز عروس یک

رو نشون بده واسه دور موندن از نگاه درظاهر  شیباشه و شاد

بندازه و دربرابر  نییسرشو پا انشیدلسوزانه اما شماتت بار اطراف

 .و احمقانه شون سکوت کنه لیدل یب یکنجکاو
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بابا دست مژگان رو تو دست بهنام گذاشت و  یوقت یعروس شب

 یزندگ نکهیاز ا دیکرد، عم یخوشبخت یجفتشون آرزو یبرا

 نیبود و هم ستادهیا شیرو که تو دو قدم یخواهر یپانگرفته 

 یماه قبل قرار بود عروس بشه و بابا براش مثل مژگان آرزو هی

 اشت؟بود، عذاب وجدان ند ختهیر کنه بهم یخوشبخت

بابا ازم خواست رو اون تخت  میبه خونه برگشت یشب وقت اون

هنوزم ازش به . میتا حرف بزن نمیبش السیدرخت گ ریز یچوب

تونستم تو چشماش  یخاطر انتخاب اشتباهم شرم داشتم و نم

 .نگاه کنم

عذاب رو حس کرده بود که اون شب دست دور  نیبابا ا دیشا

که  یسالها اعتراف کرد هرچ نیام انداخت ومثل تموم اشونه 

 نیبه خاطر اتفاقات ا دیکنه و من نبا یبشه باز هم بهم افتخار م

گفت در مورد  یم. مفت ببازم مویزندگ یهمه  ریدوسال اخ

خواستن  یبعض. خودمو مقصر بدونم دینبا مشیو تصم نیشاه

 یلیخ: " گفت یم. شهینم میکن یکه م یها باوجود همه تالش

باور  یآدم با همه  هیکردن  ریدست و اس هینگهداشتن  نیفرقه ب

 نکهیا ایشن  یمعموال متوجه نم نویاما آدما ا. هاش ایها و رو

اونو به زور تو  یتونست یرسن، تو نم یبهش م رید یلیخ

 ."ینگهدار تیزندگ
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که من با  ییبود و بندها یرفتن نیگفت، شاه یراست م بابا

خواسته هام به پاش بسته بودم هم مانع پرواز و اوج گرفتنش 

 .نشد

قسمت  یدرست پشت پنجره ها دیبابا به خونه و حضور عم نگاه

 :زد و رو به من گفت یلبخند تلخ. بود ییرایپذ

 نیخواست ا یدلم م. نگرانم یلیخ دیتو و عم یدرمورد زندگ -

ترسم عمرم کفاف نده و  یتموم شه اما م یروز هی نتونیتنش ب

... 

 .کالمش اومدم ونیم دهیترس

 تیوضع نیسال به ا نهمهیبعد ا گهیما د. بابا نینگ ینجوریا -

 .میعادت کرد

واسه من و مادرتون  طیشرا نیا دنید یدرک کن یتون ینم -

 یوقت پدر خوب چیمشکل ه نیمن واسه حل ا. چقدر سخته

 یم... دمید یسر و صورتت رو م یها یهروقت کبود. نبودم

تو . ستینطورنیا یخورد یاگه قسم م یحت ده،یدونستم کار عم

همونطور  ،یکن تیازش حما یخواست یم شهیهم یباپنهون کار

 .بکنه نکارویکه اون به روش خودش خواسته ا

 دیعم یخال یناباور نگامو از بابا گرفتم و به جا ییباچشما

همش  یاونم وقت. با رو درک کنمبا یتونستم حرفا ینم. دوختم

 .گذشت ینم نیو رفتن شاه میماه هم از بهم خوردن نامزد کی
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. یرس یبه حرفم م یدوسال گذشته بنداز نینگاه به هم هیاگه  -

 یچون هردوتون رو م. بود نیاون مخالف ازدواج تو و ام

ما با  یول. شه یختم م نجایدونست تهش به ا یشناخت و م

 وهیبعدشم اون باز به ش. میگرفت دیاونو ند یخواسته  ینیخوشب

 یرو ستبهم بخوره و ما د ینامزد نیخودش نخواست ا ی

 د،یزبون عم...هم حق با اون بود نیدرمورد شاه. میدست گذاشت

 یاعضا ی هیو بق دیمج ایکه تو من  یزیچ. زبون خشونته

من بودم، مادرت بود  شیاما باعث و بان. ستیخونواده نبوده و ن

ضعفشونه،  یخشونت آدما نشونه . میهمه مون بود دیشاو 

 یبزرگ شد، ترس هاشعمر با ترس  هیاون . ترسشونه ینشونه 

رفتار ما با  دیکه شا یترس. کرد یم دایباوجود تو معنا پ دیکه شا

 .تو، باعثش بود

 .بست و متفکرانه سرتکون داد چشماشو

 یزی،چیبخوادونم اگه  یم ق،یمن هنوزم بهت اعتماد دارم عق -

 یکار گهیاگه خودمم بخوام د یازدست من حت. برات نشد نداره

خواهر و  یرابطه  نیواسه ا یتون یاما تو م ستیساخته ن

 نهیغصه نفسم تو س نیاز ا گذرهیهر روز که م. یکن یکار یبرادر

 ؟یکنیبرام م نکارویشه، ا یتنگ تر م

پام  یانداختم و اون دست پرمهرشو رو ریکرده سربه ز بغض

که بهم داشت، فشار  یاعتماد وباور یگذاشت و به نشونه 
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به  دهیخم یبهش آورد و ازجاش بلند شد وباقامت یمختصر

 .سمت پله ها رفت

هام پشت سرش راه گرفتن و من اون شب قسم خوردم  اشک

 نیآخر" گفتم . بابا رو برآورده کنم یخواسته  نیآخر نیا

بامداد بابا رو  یدو ساعت یچرا که همون شب حوال" خواسته

 .از دست دادم شهیهم یبرا

مامان .شد اهپوشیس اورده،یرو از تنش در ن دیلباس سف مژگان

هنوز  دیکه ساقه اش شکسته، قامتش خم شد و مج یمثل گل

شونه  یبابا رو رو یو پدرانه  نیسنگ یها تیپدر نشده، مسئول

خودش  یزندگ ریدرگ نکهیمنصوره هم با ا یحت. هاش حس کرد

 بیبابا کم آس تنرف یناگهان نیمثل جالل بود از ا یو آدم مزخرف

 ...دیو عم دیند

و نفرتشو به خودم  نهیاما خشم و ک دمیاشک هاشو ند من

 یبابا. گرفته بودم هیاز اون و بق شهیهم یبابا رو برا. دمید

 .رو نمیو بهتر یحام شهیهم یمهربون و آرومم رو، بابا

*** 

 دمیبا. گرفت یازم نم یسراغ یده بودم و کساتاقم کز کر یتو

زود قابل هضم بود؟  نقدریگرفتن، مگه رفتن بابا اونم ا ینم

 .بابا قاتق نونش نشده، قاتل جونش شد یکرده  زیعز ق،یعق
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عمه سوسن  یآورد اما ناله ها یعلنًا به زبون نم یکس دیشا نویا

 یصورتم م یهزار بار تو یمنصوره و مژگان روز یو ضجه ها

 .دیکوب

مشت خاک رو به  هیسرمو گذاشته بودم رو خاک بابا و  یوقت از

بودم،  دهیو بوس دهیبه سرو و صورتم مال نشیوجود نازن یجا

تونستم  ینم. سوخت یم یو وحشتناک یرارادیچشمام به طرز غ

جفت چشمامو  ی هیقرن یخون درست رو هیال هیبازشون کنم و 

رو  زینوک ت یش هیبود که انگار  یگرفته بود و دردم به حد

 یهمه جا برام با وجود روشنا. کردن یداشتن توچشمام فرو م

 .بود کیروز، تار

گرفت و  یمژه هامو م یرو یتحمل رقابلیها عفونت غ صبح

که کورمال کورمال خودمو به  یطور. چسبوند یپلکامو به هم م

اون عفونت خشک شده رو  یرسوندم تا بتونم فقط کم یآب م

بود و داغ از  یجار لیدل یاشک چشمام ب گهید. پس بزنم 

 .شد یها آروم نم هیگر نیدست دادن بابا با ا

 یداشتم خودمو به خاطر رفتن بابا مجازات م دیشا دونمینم

 ینداشت که بخواد ناغافل سکته مغز یمن سن یآخه بابا. کردم

دفتر عمرش واسه  ان،مارستیبه ب دنیقبل از رس یکنه و حت

 .بسته شه شهیهم
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ندونم  یمردم حق داشتن بگن غصه . من بود ریتقص همش

 نیبذار ا. کار دست پدرش داد ل،یدختر حاج اسماع یها یکار

 ینم ارویدن گهیشدن و د یچشم ها هم بعد رفتنش کور م

نشن، من که  ایچشما خوب بشن  نیکرد ا یم یچه فرق. دنید

 .مطلق بود یکیو تار یاهیبرام س ایدن یبعد بابا همه 

و نفس حقش تو  یب یب یبه در خورد و صدا یکوتاه ی ضربه

 .دیچیاتاق پ

 جان؟ قیتو عق امیتونم ب یم -

دستمو . کردم از جام بلند شم یو سع دمیکرده لب برچ بغض

 .زمزمه کرد ینشوند و با ناباور میصندل یگرفت و منو رو

. خونه یقندک؟ چشمات کاسه  یسرخودت آورد هییچه بال نیا -

 ؟ینیبب یتون یرو هم م ییجا نمیبب

 .نهیمقابلم بش یصندل یکردم رو تعارف

 .نمیب یتار م یلیخ زویهمه چ -

 !د؟یدونه؟ خواهرا، آقا مج یمادرتم م -

 .سر تکان دادم ینف ینشونه  به

 .براشون درست کنم گهیدردسر د هیاوضاع  نیخوام تو ا ینم -

 !ق؟یعق -

 .لرزونش، بغضم شکست یصدا با

 .رفت نمینازن یبابا ،یب یپشت و پناهم رفت ب یهمه  -
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 یلیاش فشرد و دستاشو دور شونه ام حلقه کرد و خ نهیبه س منو

. داشتم ازیدستها و آغوش ن نیبه ا. آروم تو آغوشش تکانم داد

 .محتاج بودم رشینظ یب یزن و مادرانه ها نیبه ا

مامان اصرار  یهرچ نیواسه هم. مد بودشلوغ و پر رفت و آ خونه

 یمنو م دیقبول نکرد و گفت خودش و مج یب یب ادیکرد با ما ب

بد بود و من  یلیچشمام خ تیظاهرًا وضع. گردونن یبرن و بر م

تونم غم  یکردن م هیتنب نجوریاونقدر احمق نبودم که فکرکنم با ا

 .دلم سبک کنم یبابا رو رو

شد و گفت که  دیمانع همراه شدن مج دیعم اط،یدر ح دم

 یب یتونستم باز کنم و ب یچشمامو نم. بره یخودش منو م

مارو  دیرو داد تا عم نشیماش چییسو دیمج. کرد یم مییراهنما

 .ببره

 .پارکه ییکه بدجا نمیَاه ا: گفت یاون عصب م،یکوچه که شد وارد

 ؟یاریدرش ب یتون ینم -

 انیبرم بگم ب. مون ها سر راههچندتا از مه نیماش. یب ینه ب -

 .جا به جا کنن

 :از پشت سر گفت ییآشنا یصدا

 یمن م ایجلوتر پارکه، ب یمن کم نیماش. دیعم ستیدرست ن -

 .رسونمتون
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لب  ریمشت شد و اون آروم ز یب یناخود آگاه تو دست ب دستام

 :گفت

 .نداره قندک، معذب نباش یبیع -

که  یاونم درست موقع. بود نجایا نیتونستم نباشم؟ ام یم مگه

بود که  نجایا. عالم رو سرم آوار شده بود یها یبدبخت یهمه 

 .به روزم آورده یتاوان شکستن دلش چ نهیبب

 .حس ناخواسته اخم کردم و پاهام سست شد نیا با

 .امی یمن حالم خوبه، دکتر نم -

بود به طرفم اومد و باخشم دستمو از  دهیکه حرفامو شن دیعم

 .دیکش رونیب یب یدست ب

 .مگه دست خودته؟ برو سوار شو. یکن یخود م یتو ب -

به شونه هام وارد  دیکه عم یشد و بافشار سیدوباره خ صورتم

 ریبالفاصله کنارم نشست و ز یب یب. کرد مجبور شدم سوار شم

 .میجلو نشست وراه افتاد نیهم کنار ام دیعم. لب ذکر گفت

هدف به  یو نگام ب یب یدستام تو دست ب ریتموم مس تو

 یروح ینه آشفتگ نم،یتونستم بب یرو م یینه جا. ها بود ابونیخ

 ینگاهشو حت ینیسنگ. فکر کنم یزیداد به چ یاجازه م میو ذهن

 .کردم یصورتم حس م یرو نیماش یجلو ی نهیاز آ
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 یکور یخون، صاف به نقطه  کپارچهی یو با اون چشما برگشتم

باخودم گفتم بذار خوب نگاه کنه و . تو موازات نگاهش زل زدم

 .بودم اوردهیکمتر بال سرش ن نیمن از ا. رهیدلش آروم بگ

 پدرت حالش چطوره؟ -

جواب دادن  یبرا نیو مکث کوتاه ام دیعم یمقدمه  یب سوال

به زبون  نینبود که ام یمطمئنًا خبر خوب. باعث جلب توجهم شد

 .کرد یرو م یب یمراعات حال ب دمیشا. آورد ینم

 .هیهنوزم بستر -

 یب. ادهیکوتاه حرف ناگفته ز یجمله  هی نیدونستم تو هم یم

 .آروم زمزمه کرد یب

 .رو شفا بده انشاهللا مارانیب یخدا همه  -

شهر نگهداشت و ما  یها کینیکل نیاز مجهز تر یکی یجلو نیام

به زحمت دنبالمون از پله ها باال اومد و  یب یب. میشد ادهیپ

 :زنان گفتنفس نفس 

 .رسونم یم...خودمو...من...نیجلوتربر...شما -

روز جمعه بود . باهاش همراه شد نیو ام میراه افتاد دیو عم من

تا  میتو سالن انتظار نشست یصندل یرو. شلوغ باً یتقر کینیوکل

 یهم خودشونو رسوندن و رو صندل نیو ام یب یب. نوبتمون شه

زمان انگار کش اومده بود و من . مقابلمون نشستند یها

 .شدم یشکنجه م شیاز پ شیهرلحظه ب
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صدام  یوقت. که بلند شد و ازمون فاصله گرفت دیاونم فهم انگار

جلوتر از ما راه  دیکمکم کرد از جام بلند شم وعم یب یزدن، ب

 نهیمعا یو چشم پزشک متخصص میشد یا گهیوارد اتاق د. افتاد

 .ام کرد

 نیا. دهید بیآس هیاز قرن یچشماتون عفونت کرده و قسمت -

اآلن به اوج  باً یدارن که تقر یدوهفته ا کلیس هیعفونت ها 

. یکه مصرف کن سمینو یدارو م یسر هیبرات . دهیخودش رس

 یبه بهتر شدنش کمک م نیا میکن یچشماتو هم پانسمان م

 بیآس نمیبتا ب نهیواسه معا ایشد ب یدرمان که ط یدوره . کنه

 .بوده یات تا چه حد جد هیقرن

با . اش تنهامون گذاشت هیته ینسخه رو گرفت و برا دیعم

شدم تا اون پانسمان  گهیاتاق د هیوارد  یپرستار ییراهنما

و  اهینشستم و شال س یتخت یبا کمکش رو. چشمامو انجام بده

وام به برام نمونده بود بخ یینا گهید. مو از سر برداشتم دهیچروک

شد که  یم یا هفته کی میزندگ یهمه . توجه کنم زهایچ نیا

زنده بودن  یخروار ها خاک مدفون بود و من مذبوحانه برا ریز

 .کردم یتالش م

ازجات تکون نخور . از شالت نمیا ایب ،یخانوم گهیتموم شد د -

 .کمک ادیبگم همراهت ب
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حوصله  یاز موهامو پوشونده بود ب یمیکه ن یشال باخروجش

کدوم . "امیب نییتخت پا یکردم از رو یو سع دمیجلو کش

 شد داشت؟ یم یانتظار همراه دیمگه از عم!" همراه؟

 .به در خورد و من سرجام مکث کردم یا ضربه

 !د؟یعم یاومد -

باعث  یروز هیکه  نشیشد و عطر دلنش کیبهم نزد اطیاحت با

 .دیه مشامم رسمنو و مهناز شده بود، زودتر از خودش ب یکنجکاو

 .بذار کمکت کنم -

. دیکش نییدستمو گرفت و منو از تخت پا. ارمینداد نه ب مجال

که توش  یمکان تیدرک موقع یبالفاصله عقب رفت و من برا

 یبیحال غر. از تخت رو گرفتم یدست دراز کردم و گوشه ا میبود

 .شد یهرلحظه برام سخت تر م دنیداشتم و نفس کش

و با  هیغم بزرگ نیدونم ا یم. بگم تیفرصت نشد بهت تسل -

 ...حرف

 .بابا از دست من دق کرد، به خاطر انتخابم -

 .شد و منو واداشت که ادامه بدم نیسنگ سکوتش

ازاون  دیدونستم عم یم یوقت. رو دوست نداشتم نیمن شاه -

اما واسه دور شدن . شه میوارد زندگ ذاشتمیم دینبا ادی یبدش م

 .کردم نکارویز تو و خاطراتمون اا

 .کرد نیو سنگ سیبانداژ چشمامو خ اشکام
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 نیتونستم ا ینم.یدق جلو چشمام بود ی نهیشب و روز مثل آ -

که  یکردم اما تقاص یقبول دارم در حقت بد. وضع رو تحمل کنم

 .ستیانصاف ن...نیام ستیانصاف ن نیا. بود شتریب یلیدادم خ

 ریدستشو ز. خم شدم دیلرز یکه م ییرفت و با زانوها نفسم

 .لب زد یبازوم گرفت و با ناراحت

 چیخواستم ه یمن نم... کنم که حالت بهتر شه؟ من کاریچ -

 .فتهیاتفاقا برات ب نیکدوم ا

 .پسش زدم باخشم

 مگه نه؟ یاالنم خوشحال. یگ یدروغ م یدار -

 .جمع شد هیباگر صورتم

 گهیمن د. رو ببر یوابستگ نیدست از سرم بردار، بند ناف ا -

 .ندارم نویاز ا شتریطاقت ب

 .نفسشو فوت کرد یعصب

من که از  ؟یکدوم وابستگ ؟یگیم یچ یدار یفهم یم چیه -

 .دمیوقته بر یلیخ زیهمه چ

برو، نذار  نجاینفس راحت بکشم؟ از ا هی یذاریپس چرا نم -

 .فتهیچشمم به چشمت ب گهید

 یخوا یآسون و راحته؟ ازم م زیواسه من همه چ یکنیفکر م -

اتفاق  نیکه از ا ییو پدرمو بذارم کجا برم؟ مگه فقط تو یب یب

 ؟یدیصدمه د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٧١ 

 نجایاآلن ا دیچرا با ؟یدار یپس چرا دست از سرم بر نم -

 ؟یباش

 ...دیبخاطر عم -

 .قدم به گمونم ازش دور شدم هیزدم و  یتلخ پوزخند

 یفکر م. ثبت دادمبه تو جواب م دیروز به خاطر عم هیمنم  -

 یخواهر و برادر ی دهید بیآس یکردم اگه با تو باشم اون رابطه 

 .یتو بود یحق داشت، گوشت قربون دیعم... شه اما یدرست م

. گفتنش الزم بود یکه به زبون آوردم مچاله شد ول یزیاز چ قلبم

احساسم  هام،یبد یو دل کندن، واسه جبران همه  دنیواسه بر

شد،  یاگه ازم متنفر م. کردم یبند بند وجودمو فدا م چ،یکه ه

 .اون دردها آسونتر بود امیو الت نیتسک

 .دیچیتو اتاق پ دیعم یو برنده  زیت یصدا

 کارت تموم شد؟ -

 .نامفهوم تکان خورد یلیهام خ لب

 .میبر -

که  یساله رو با نفرت ستیب نیرفتم و ام رونیکمکش از اتاق ب با

 نیآدِم بد ا دیشا. پشت سرم جا گذاشتم کردم، یبهش ارزون

شکنجه شدن قابل  ینطوریا. دیشدم نه عم یمن م دیداستان با

 .امیتونستم کنار ب یبابا م یشگیتحمل تر بود و با رفتن هم
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که اون خبر شوک آور و  میو دار تدارک مراسم چهلم بود ریگ تو

به گوشمون  شگاهیستار تو آسا یفوت ناگهان یتکان دهنده 

رو تو  نیام کبارهیکه  یواسه مِن دلسوخته درک غم. خورد

 رید گهیدادن د یدلدار ینبود اما برا یخودش غرق کرد، کار سخت

 نیبودم و ام ستهپل پشت سرم رو هم شک نیمن آخر. شده بود

 یکیاز دست دادن  بتیبا مص کسالیتک و تنها تو عرض  دیبا

 .کرد یم مدست و پنجه نر زانشیاز عز گهید

و چشم  ییاش اونم اونطور در تنها بانهیستار و رفتن غر یبرا دلم

واسه حفظ مملکتش و  یزمان هیاون . به درد اومده بود ،یانتظار

وجودشو فدا  یآرمانهاش، واسه حفظ جون هموطناش همه 

 .کرده بود

داشت؟ همسرش دوسال هم نتونست  یکه برگشت چ یوقت

محو درحق  یا هیو مثل سا دیدپسرشو ن یکودک. ارهیدووم ب

دانشگاه بود،  ی هینه سهم ثاریسهمش از اون ا. کرد یپدر نیام

شد و  بشیمشت قرص اعصاب نص هی. ینه پست و مقام دولت

کنج  ارهینتونست دووم ب یروح بزرگش تو اون جسم فان یوقت

 .دیبه شهادت رس یتو گمنام یشگاهیآسا

 هیستار برومند و  دیجانباِز شه یاسم کوچه شده بود کوچه  حاال

 یهمه  نیا. نصب بود هینیعکس بزرگ هم ازش رو سردر حس

 .از دفاع مقدس بود راثشیسهم و م
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برخورد هام  نیکردم که خوِد من تو آخر یفکر م نیبه ا یوقت

رو شکسته بودم،  نیو ام یب یچطور خطابش کرده و قلب ب

 .کرد یم نملحظه خالص کیو عذاب وجدان  یاحساس شرمسار

 یبگم؟ چطور م تیتونستم برم و بهشون تسل یم ییچه رو با

 .کم کرد؟ من بد کرده بودم یغم ذره ا نیشد از ا

و دل بزرگش تو اون مراسم شرکت کردم و  یب یباز به خاطر ب اما

بارم شده اشتباهاتمو درست جبران  هیبه خودم جرأت دادم واسه 

 .کنم

 یب یمنو از ب ن،یشد که بعد رفتن ام یهمون هم بهونه ا دیشا

 یبه هم متصل م شهیکه محکم تر از هم یمحبت یو رشته 

 .جدا نکرد میشد

 دهیمثل مرغ سربر. موندن نداشت یبعد رفتن ستار، پا نیام

دلش طاقت  د،ید یکه حالشو م یب یگرفت و ب یآروم و قرار نم

 .نمونه نجایکرد ا یآورد و التماسش م ینم

خوان که  یپاش و ازش م ریهاش نشستن ز ییادونست د یم

از  نیدونست مادر ام یم. به اونها ملحق شه لیادامه تحص یبرا

 .رو داره نیکردن دل ام ییاومدن و رفتن ها فقط قصد هوا نیا

. ره یداره از دست م نشیام نهیو بب نهیتونست بش ینم خب

 .دلشو رضا کرد و کبوتر جلدش رو پرداد که بره
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چهارشنبه ها و اون  گهید. ها عوض شد زیچ یلیخ ن،یرفتن ام با

 یپشت بوم نبود، درعوض من بودم و جا یرو یخلوت دونفره 

 .و خلوت هر روزه ام شیخال

بعد با . باغ مادام یزدم به چراغا ینشستم با بغض زل م یم

مون رو اونجا  یعروس میخواست یکردم ما هم م یخودم فکر م

 میقرار بود کجا باشه؟ اصال دوست داشت خونه مون! م؟یریبگ

 دیشد؟ به ستار با یم یاسمشون چ م؟یچندتا بچه داشته باش

 یصدا م یچ نوم یبه حاج اسداهللا؟ بابا ایگفتن پدر جون  یم

 یمشترک ما م یبعد سالها که از زندگ دیشد عم یم یعنیزدن؟ 

 اد؟یکوتاه ب هیقض نیگذشت تو ا

اما بعد . ذهنم بودند یجواب تا مدتها خوره  یب یسوال ها نیا

مامان اونقدر  یماریبابا و ب یخال یها، جا یاریمشکالت و بدب

و خاطراتش و حسرت  نیام گهیذهنمو مشغول خودش کرد که د

ذهنم کوچ کرد و بردن  ی نهیکه برام موند به پس زم ییها

 .ممنوعه شد ییجورا هیتو دلم هم  یاسمش حت

از کار هم  روین لیتعد یکمتر از شش ماه به بهونه  یفاصله  به

شدنم حکم شکستن بال و پرم رو  نیخونه نش. کار شدم یب

داد و منصوره به  میدلدار دیو غصه خورد، مج دیمامان د. داشت

 یکیبه هر حال الزم بود . مامان ازش استقبال کرد تیخاطر وضع

من که خونه  بهتر از یکتو اون خونه حواسش به مامان باشه و 
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 یم ییجورا هی تیمسئول نیرو ا دنمیشدن و در خورد خز نینش

 .کرد یپوشوند و جبران م

شد حقوق من و خواهر و  میگرفت یبابا م ی مهیکه از ب یحقوق

 تیمثال درحقم لطف کردن تا افتادن مسئول نکارشونیبرادرام با ا

 .و مواجب نباشه رهیج یمن ب یهاشون رو شونه 

 یخوب یمامان مستمر یکار و بار بابا رو گسترش داد و برا دیمج

سالها فقط  نیمامان تو ا یتنها دلنگران نیواسه هم. در نظر گرفت

 .من بودم و من بودم و من

 یهم با فتانه ازدواج کرد و زندگ دیسال بعد فوت بابا عم سه

که بابا آرزوشو داشت  یداد و اون رابطه ا لیمستقل خودشو تشک

 ایمن تالش نکرده باشم  نکهینه ا. دیقت به سرانجام نرسو چیه

 نیتو ا نمونیحرمت ها که ب یسر هیباشه،  ومدهیکوتاه ن دیعم

 میتونست ینم یما که حت. دقابل جبران نبو گهیسالها شکست د

 نهیاون همه سال ک دیبا م،چطوریدو کلوم حرف حساب با هم بزن

 م؟یگذاشت یو نفرت رو کنار م

کردم که به خاطر  مویمن تموم سع هودهیتالش ب نیا یجا به

وقف مامان و  مویزندگ یاشتباهاتم و فوت بابا، همه 

 .خواهر،برادرام کنم
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و  ادیب شیخونه پ نیتو ا یاز ازدواج و خواستگار یحرف نذاشتم

قصد ازدواج ندارم و به قول  گهیکم کم همه رو مجاب کردم که د

 .شده ام ایمهناز تارک دن

من خواهرزاده ها و برادر زاده ام و دوقلو  یزندگ ی همه حاال

 یکه از زندگ یمهناز بودن که خدا بعد پنج سال نیریش یها

 .دهیگذشت به اونا بخش یم نیمشترکش با رام

 میاون که تصم. مهناز هم بدون حرف و مسئله نبود ازدواج

 نیداشت هر طور شده بعد درسش بره سر کار تا مدتها به رام

موضوع  نیاز ا یهم حساب نیرام یداد و خونواده  یجواب منف

 طونیشد از خر ش یهم که خانوم بالخره راض یوقت. دلخور شدن

لج و  یخانوم افتاد رو دنده  قهیو موافقت کنه صد ادیب نییپا

پاره  شیمهناز آت نیچقدر هم. رفت یازدواج نم نیبار قبول ا ریز

خانوم  قهیناز با صدو التماس کرد، چقدر من و مامان و شه هیگر

سال  نهمهیبعد ا نیرام یکه بالخره کوتاه اومد و طفل میحرف زد

هرچند با مهناز . دیدلش رس یبه خواسته  یو عاشق یصبور

اسمشو گذاشته بود  نیرام. اصال آسون نبود ردنک یبودن و زندگ

باخنده  شییبایو شک یفداکار نهمهیو من هربار بابت ا یجهاد اله

 .دادم یم ایبهشت رو تو اون دن یبهش وعده 

که خودم با  یبرزخ نیا ام،یمحدود و خالصه بودن دن نهمهیا

 یدوسال از همه  ی جهیساخته بودم فقط نت میدستام از زندگ
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 یهمه  یشه کس یگفتم مگه م یبا خودم م یگاه. عمرمه

رو رها کنه و  زیشه همه چ یبه دوسال ببازه؟ مگه م شویزندگ

 داره؟ ینبات اتیته باشه که حرو داش یحکم آدم

 نیکننده ست که ا نییخب باختن و چطور باختن، اونقدر تع اما

 .هیشدن کاف رانیو یلحظه برا کی یحت چ،یدوسال ه

برزخ و دست و پا زدن تو  نیبعد هشت سال موندن تو ا حاال

وجود  یبود؟ بهونه ا یاز نو بنا شدن توان یآب راکد، برا نیا

 شد؟ یم دایپ یدیام یداشت؟ کورسو

*** 

 )پنجم فصل

گرفتم و اون جواب  یبود که با مهناز تماس م یبار نیپنجم نیا

اتاقم پرت کردم و  زیم یرو مویقرار گوش یو ب یعصب. داد ینم

بخش شانار که  یشاد یها غیمامان و ج یتوجه به خنده ها یب

تختم نشستم و صورتمو پشت  یرو د،یرس یاز هال به گوش م

 .ن کردمدستام پنهو

زد و تموم تنم  یگوشم زنگ م یمحکم و رساش هنوز تو یصدا

 ستادهیپله ها ا یازم، باال یچند قدم یبه فاصله  نیام. دیلرز یم

 .کرد یبود و با پوزخند به من و اونطور احمقانه فرار کردنم نگاه م

 .یکرد یقبًال بهتر استقبال م -
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بعد  دارشیشوکه و بهت زده از د. دیچرخ یدهانم نم یتو زبان

 .هشت سال، لب زدم

 ...من فقط -

 ؟یرو به رخم بکش نتیریش یخوشبخت یاومده بود -

 یهمه  زشیآم ریبغلم بود و لحن تحق یاش به شانار تو اشاره

 .برد یم لیقدرت و توانمو تحل

 .نجامیا یب یبخاطر ب -

برداشت  نکردم یحالم بد بود که سع یو اونقدر دمیدزد نگامو

 .اشتباهشو از نسبت من و شانار اصالح کنم

 ریز. تو هم گره خورد و دستاشو طلبکارانه بهم قالب کرد ابروهاش

از  یشرت خاکستر یدستاشو تو اون ت ی دهیعضالت ورز یچشم

الاقل درظاهر که .کرده بود رییتغ نیام. دمینظر گذروندم و لب گز

فام رنجونده بودمش، که با حر یساله ا ستینشون از اون پسر ب

 .نبود

پنهون نموند که با  نشیب زیت یکوتاهم از چشما یبررس نیا انگار

 .به سرتاپام انداخت ینگاه حیتفر

شامل رفتار و برخورد  نیالبته ا. یکرد رییتغ یلیتو هم خ -

 ستیب یبه نظرم هنوزم همون دختربچه . شه یافتضاحت نم

 .هارو نداره تیاز واقع یلیکه شجاعت روبرو شدن با خ یساله ا
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 ی رهیت یرو رو یتو کالم و نگاهش عرق سرد ییپروا یب نیا

حالمو منقلب  نیا شترازینموندم باحرفاش ب گهید. پشتم نشوند

 .و داغون کنه

رومو  شیپ ریو اشکام مس دمیدو نییمونده پا یباق یپله ها از

. رفتنمو سست نکرد یهم پا یب یصدا زدن ب یحت. تار کرد

و از اون خونه  دمیچیرنگمو به دور شانار پ ینخود یپ پشماشار

 .زدم رونیپشت سرم ب یو خاطرات زنده 

اتاقم و خودمو به فحش  یبعد دوساعت بست نشستن تو حاالم

آروم و قرار  تونستمیخاطرات باز هم نم یادآوریو ناسزا گرفتن و 

 نقدریشناختم نبود، اون ا یکه من م ینیمرد اون ام نیا. رمیبگ

 نطوریوقت ا چیشد،اون ه ینم زیآم رینگاهش سرد و تحق

چشماش با وجود  تو شهیهم. گرفت ینظر نم ریگستاخانه منو ز

 .کردیبود که دلگرمم م ینجابت ت،یاون محرم

 ریتصو دنیبرداشتم و با د زیبه سمتش خ میزنگ گوش نیاول با

 .تماس رو برقرار کردم یخندان مهناز، عصب

چندبار زنگ  یدون یم ؟ید یوامونده رو جواب نم نیچرا ا -

 زدم؟

 حالش خوبه؟ یب یب! شده مگه؟ یچ -

 .باحرص فوت کردم نفسمو

 نه؟ یدونست یتو م -
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 ؟یزن یحرف م یاز چ یحالت خوبه؟ دار نمیبب -

 .ناخواسته باال رفت صدام

 ؟یخبر نداشت یب یب یاز اومدن نوه  یبگ یخوا یم یعنی -

 .مهناز داشت یاونور خط نشون از بهت و شگفت سکوت

 .نگفت یزیمامان به من چ... _

 یخوب م یلیخ. رفتم و برگشتم یبلند شدم و چند قدم یعصب

. خبر باشه ینگه و مهناز ب یزیخانوم چ قهیصد دیدونستم چرا با

 کنن؟ یمخالفت هیبخواد و بق یزیچ یب یشد ب یمگه م

 !ش؟یدید_

کردم خونسرد  یشد و من سع دهیپرس دیبا ترس و ترد سوالش

 .باشم

 .پونزده ساله ازش فرار کردم یمث دختر بچه ها. گند زدم مهناز -

 نکرد؟ ینزد؟ برخورد یحرف -

 .رفتارش تو هم گره خورد یادآوریبا  ابروهام

 .نبود یشگیهم نیاصال اون ام -

که اون  یشیده سال پ قیمگه تو همون عق. دختر یزن یحرفا م -

 باشه؟

 .دستمو تو هوا تکان دادم کالفه

تا آسمون  نیرفتارش، طرز نگاهش زم. ستیمنظورم ظاهرش ن -

 .کرد یبودم فرق م دهیکه من ازش د یزیبا چ
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 .رو لبم نشست و زمزمه کردم یمحو لبخند

 .کرد یبهم بابتش حسود. کرد شانار دختر منه یاون فکر م -

 .یرایاز سؤتفاهم درش ب ینکرد یتو هم البد سع -

 مونده؟ یباق یزیما چ نیمگه ب کردم؟یم نکارویا دیچرا با -

 .دیرک پرس یلیخ

 ه؟یواسه چ تیختگیبهم ر نیپس ا -

 .جواب دادم یو باناراحت دمیبرچ لب

باهات حرف بزنم، از  دیبا. نجایا ایهست ب یتورو خدا هرطور -

 .بدم حیتونم توض ینم یپشت گوش

تماس رو قطع کرد و من با دلهره و  شنهادمیبا قبول پ مهناز

شد کنج اتاقم باز کز کردم  یم شتریکه لحظه به لحظه ب یاضطراب

باهام  وارید هیکه فقط  ییآشنا ی بهیسمت غر دیو فکرم پر کش

 .فاصله داشت

 میتو ظاهر زندگ دیکه شا یسال گذشته بود، هشت سال هشت

 یهشت سال. کرد و رو ریاما درونمو ز اوردیبوجود ن یآنچنان رییتغ

دق  ی نهیآ هیو دوساله و شکست هاش  ستیدختر ب هیکه از 

 .هاش ساخته بود یساله واسه مامان و دلنگران یس

 من بود؟ یزندگ یهمه  نیمگه ا اما

و درشت  زیر یخطاط یبه دور تا دور اتاقم، به تابلوها نگاهمو

گفت برخالف ظاهر آرومت،  یمهناز م. دوختم واریبه د زونیآو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٨٢ 

و من فکر کردم با  یخودت رو آروم کن دیبا. یدار یدرون پر آشوب

 .شم یآروم م ینوشتن و خطاط

دوره کالس و ارائه  نیچند. یهم رفتم سراغ عکاس یچندوقت هی

 یکه حرف ییمدرک و عکس ها هیکارها و تتمه اش  نیبهتر ی

 یایکرد به دن وادارم دیگفتن داشتند و اون حرفها شا یبرا

شهرم و به مردم  ابونیاطرافم، به خونه و مامان، به کوچه و خ

 .تر شم قیجامعه ام دق

 یاجتماع یمقاله  هیشهر،  یخبر تیکه واسه سا یبار نیاول

 یکردم پا یوقت فکر نم چیتحت عنوان زنان و کار ارائه دادم ه

 ئتیو بعدها عضو ناشناس ه تیتو اون سا یسیثابت مقاله نو

 . کردن بشم یمنتشر م تیسا یکه اعضا یروزنامه ا ی هیریتحر

خودم به نام  یستون ثابت برا هیو روزنامه  تیسا یتو حاال

که از  انیمستعار مهرپو یداشتم و با نام خانوادگ زیجنجال برانگ

اسم هفته نامه و گروهمون تو دانشگاه وام گرفته بودم، به 

 .زدم یقلم م یه اونقدر حرفه اروزنامه نگار اما ن هیاصطالح مثل 

نداشتن و من  یاطالع انیجر نیخونواده از ا ی هیو بق مامان

سکوت کنم و  گه،ید یناگفته ها یلیدادم مثل خ یم حیترج

دونست از  یمطمئن بودم اگه مامان م. نگم یزیدرموردش چ

 هیدارم که ماهانه به حساب  یدرآمد مختصر یکار حت نیا

 .شد یشه، خوشحال هم م یم ختهیر هیریخ یموسسه 
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 یبود و معموال منظم مقاله م لیمیا قیبا گروه از طر ارتباطم

شدم و به  نیبار که به خاطر تصادف خونه نش نیجز آخر. دادم

همون موقع که مامان . قطع شد رونمیب یایکل ارتباطم با دن

که از  دمیبازم و خودم هم د یمفت م مویحس کرد دارم زندگ

 .سالها سواستفاده شده نیو امحبتم چطور ت

ته دلم باحس . دیپرکش نیبه سمت ام یدوباره با خودسر فکرم

 نیاز ا. شد یبود، خال یشگیهم گهید نباریحضورش که انگار ا

شناختمش و  ینم. دمیترس یهست م نیگفتن ام یکه م بهیغر

 .نشناختن هراس آور بود نیا

سال با عذاب وجدان، با مالمت و سرزنش کردن خودم  هشت

احمقانه به نظر  دیگذشته بود وشا وارید یاون سو ی بهیغر یبرا

 ...هیمن و پسر همسا یعالقه  یقصه  دیرس یم

با هم  تمیگرف ادیمشترک داشت وما  یکه کودک یا قصه

 هیکه آدمهاش به خاطر  یقصه ا. میدردهامونو پشت سر بگذار

 ...خورده بودن وبعد وندیمقدمه بهم پ یودکانه بک ی نهیک

مهم نبود شروعش چقدر  دم،ید یکردم م یکه خوب نگاه م حاال

 انیپا هیاون عالقه و رابطه  یتونست متفاوت باشه، برا یم

 یرو قربون نیام ی ندهیتونستم آ یمن نم. وجود داشت کسانی

سالها بعد که  نهیتونستم به خاطر تموم نشدن اون ک ینم. کنم
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 یوسط م یبچه ا یگرفت و پا یمشترکمون شکل م یزندگ

 .کنم دیمشترک ناام یازدواج و زندگ نیاومد، اونو از ا

و اون دوسال رو مرور کرده  نیسالها خودم و ام نیتو ا اونقدر

مشابه و سرزنش کردن  یریگ جهینت هیواسه  یینا گهیبودم که د

 .دوباره نداشتم

 ستینه اون دختر ب یمِن امروز نیبه ا واستخیفقط دلم م حاال

به . زد، فکر کنم یازش حرف م نیکه ام یکننده ا دیناام یساله 

که باوجود ضربه خوردن از احساسات پا  یساله ا یس قیعق

فرزند معلول و نابالغ درونشو  نینگرفته و ناقصش، هنوزم ا

 .دوست داشت

هامو  لیمیا ،یسراغ لپ تاپم و واسه پس زدن هرفکر مخرب رفتم

نبود و بخش  یخبر خاص. زدم تیبه سا یچک کردم و سر

 یکه هفته  ییکوتاه و عکس ها یمقاله  هیرو  زیجنجال برانگ

شهر گرفته بودم،  مارستانیب نیاسفبار بزرگتر تیقبل از وضع

 .داد یم لیتشک

کنم  قیمورد تحق نیداده بود تا در ا یفرصت یب یشدن ب یبستر

 یو نظرات داغ ادیز یکننده  دیبازد شهیو مقاله ام مثل هم

 .داشته باشه

 ی سندهیدونستن نو یم انمیاگه اطراف کردمیباخودم فکر م یگاه

 یروز ب هیدادن؟ اگه  ینشون م یاون مقاله ها منم، چه واکنش
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که بابتش به  ینوشتن و درآمد نیهدفم از ا دیفهم یم یب

منو به خاطر  ه،یچ شهیم ختهیر هیریحساب اون موسسه خ

 د؟یبخش یشکستن اون حرمت ها م

من بعد  یهشت سال زندگ یهمه  نیا. جبران و جبران جبران،

 .بود نیمرگ بابا و رفتن ام

سالها که حق رفاقتشو  نیراه نشد و مثل تموم ا مهین قیرف مهناز

مِن  نیحرفام نشست تا ا یاداکرده بود خودشو بهم رسوند وپا

 .رو آروم کنه ختهیو بهم رآشفته 

 نیام یبا حضور دوباره . ساخته نبود یکار یانگار از کس اما

شده بود که آرامشم  یو دگرگون رییچنان دستخوش تغ میزندگ

 .گشت یاون برنم یها یباحرفها و دلدار

هشت سال تموم نتونسته  نکهیآزار دهنده بود تصور ا وچقدر

انتظار  انمیو اطراف امیکنارب مِن خودآزار و مالمتگر نیبودم با ا

سر و  ختهیبهم ر یاوضاع روح نیداشتن تو چندساعت به ا

که همه بهش عادت  یقیسامون بدم ودوباره بشم همون عق

 .شناسند یکردن و م

به دراتاق خورد و همزمان با باز شدنش عطر  یکوتاه ی ضربه

 .اتاق رو پرکرد یفضا یقرمه سبز زیاشتها برانگ

 ...یبخوا دیناهار آماده ست گفتم شا -
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تو  دنمیانگار د. دیدهانش ماس ینگام کرد وحرف تو مستاصل

 جیمنگ و گ یمثل آدمها. اوضاع اونو هم بهت زده کرده بود نیا

 .لبخند زدم

 .میبخور یزیچ هی میمنم گشنمه، بر -

که تو سرش  یتو چشماش از سوال دیکه کرد و اون ترد یمکث

آورد، وادارم کرد براش سرتکان  یبه زبون نمخورد و یچرخ م

 .بدم

 .خوبم مامان، باور کن -

انداخت و زمزمه  نییسرشو پا. بلند شدم وبه طرفش رفتم ازجام

 .کرد

 ش؟یدید -

 مگه مهناز بهت نگفت؟ -

 ...ینطوریکرد که ا یزد؟ کار یحرف نیام -

کاسه  هی نیزم ریبرم از از ز. چسبه یم یترش یبا قرمه سبز -

 ارم؟یب

ازم  دشویبحث عوض کردنم باعث شد نگاه ناام انهیناش نیا

 .لب بگه ریو ز رهیبگ

 .زیاما تو خودتم نر یجوابمو بد یستیمجبور ن -

 زونشویآو یدور شونه اش انداختم و صورت نرم و لپا دست

تونستم بهش نشون  یواکنش مختصر م نیبا هم دیشا. دمیبوس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٨٧ 

 طیتونه شرا ینم نیحضور ام یحت یزیچ چیبدم حالم خوبه و ه

 .که هست بدتر کنه ینیاز ا مویزندگ

 نمیرو بب وانیپرل ی مهین شهیخواست برخالف هم یدلم م نباریا

من فقط . رمیبگ کیو اون حرفارو به فال ن نیبودن ام یو حت

 ...نیتلنگر داشتم و ام کیبه  ازین

 ؟یبهش زل زد یافتاده که اونطور یزیچ وانتیتو ل -

و مامان اشاره اش به نگاه  مینشسته بود یغذاخور زیم پشت

 .دستم بود یتو وانیمن و ل ی رهیخ

 .کردم ینه داشتم فکر م... نه -

 !؟یبه چ -

 .نبود یخاص زیچ -

 ؟یحرف بزن یخوا یهنوزم نم -

از تو  ینقل یتربچه  هیگذاشتم و با لبخند  زیم یآب رو رو وانیل

 .جدا کردم و به طرفش گرفتم یظرف سبز

رو برات  زیمامان؟ مگه مهناز همه چ یبدون یخوا یم یچ -

. نیشوکه شدم، هم کمی نیام دنینداد؟ خب من از د حیتوض

 .فتادهیهم ن یاتفاق خاص چیه

 .موند رهیپرش خ مهیرو از دستم گرفت وبه بشقاب ن تربچه

گرفت و بعد برگشتنت اونطور دلنگرون تماس  یب یپس چرا ب -

 !احوالت شد؟ یایجو
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مادرانه  یاحساسات قو. رو پنهون کنم یزیتونستم ازش چ ینم

 .دیفهم یاومد وهرطور شده دردمو م یاش به کمکش م

. شناختم یکه من م ستین یاون گهیعوض شده، د یلیخ نیام -

 ...گم، رفتارش یبه خاطر ظاهرش نم نویا

 .بلند کردم تا بامامان چشم تو چشم بشم سرمو

اونم  رییتغ نهمهیا. از اون، از خودم شتریب. دمیترس دنشیبا د -

 یشگیهم نیاون ام نیام. کرده جیفقط تو هشت سال منو گ

که خودمو تو اتاق حبس کرده  یچندساعت نیا... نبود اما من

هشت  نیمن تو ا. کردم یموضوع فکر م نیبودم داشتم به ا

حق  نیام نکهیا ایبوده  یرییکردم؟ اصال تغ رییسال چقدر تغ

رفتار  شیده سال پ قیداشت که امروز بهم بگه مث همون عق

 کنم؟ یم

 تیوضع نیمحال بود به خاطر ا گهیاما د دیلرز اریاخت یب لبام

 .کنم هیگر

 !مگه نه؟ ستم،یبدهکار ن یزیمن بهش چ -

 .به روم لبخند زد یبا مهربون مامان

نوازش دلسوزانه با  هیهشدار دهنده و دردآور از  یلیس هی یگاه -

رو  یلیشما حکم همون س یبهم خوردن رابطه . ارزش تره

 میحماقت تصم یاز رو یوقت فکر نکردم دار چیمن ه.داشت
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تو با اون . نکردم یرو اون ازدواج پافشار نمیواسه هم ،یریگ یم

 .یداد زهایچ یلیخ نیبه ام یلیس

 .تاسف سرتکان دادم با

 .نکردم یخودم کار یاما برا -

 .جا خوش کرد شیشونیرو پ یمحو اخم

خوب تو  ریتاث نهمهیکه بتونه ا یآدم. نهیمن هم از هم یگله  -

 کنه؟ یواسه خودش کار دیداشته باشه چرا نبا گرانید یزندگ

 .خواستم اشتباهاتمو جبران کنم یمن فقط م -

 .نگام کرد دهیرنج

 د،یروت نشستم تا حاال بدون اشتباه بودم؟ مج یکه جلو یمن -

 یشون اشتباه نکردن؟ حت یزندگ یمنصوره و مژگان تا حاال تو

داشته اما  یبازم اشتباهات یقبولش دار نهمهیا نکهیباباتم با ا

 .مینکرد هیتنب ینطوریما خودمون رو بابتش ا چکدومیه

 .شن دیاشتباهات من باعث شد همه ازم ناام -

 یدون یم: و رک گفت حیصر یلیکرد و خ زیچشماشو ر مامان

 یدونستن تو م یچون م. چرا؟ چون انتظارشون ازت باال بوده

واسه . یباور نداشت نویاما خودت ا. یباش نهایبهتر از ا یتون

 .یعقب افتاد تیتو زندگ نیهم

 .هدف بهم زدم یبشقابم رو ب یقاشق برنج تو با
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 هیرو جبران کنه؟ ازدواج؟  یعقب افتادگ نیتونه ا یم یحاال چ -

 شغل خوب؟

خودتو واسه  ذارمینم نباریهردو، اما مطمئن باش ا دمیشا -

رو  یموضوع هی یمنصوره تلفن شیچند روز پ. یفدا کن گرونید

 ییحرفا ییجورا هی شنهادشیخواست با پ یم.باهام مطرح کرد

 یدونه هنوزم ازش دلخور یم. که درموردت زده بود رو جبران کنه

گفتم  ت،سین دب شنهادشیپ دمیراستش د. ده یو بهت حق م

 .کار داره شنهادیجالل برات پ. بذاره ونیبا خودت در م ادیب

 .پوزخند زدم دانهیناام

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

 ریمن اگه قرار بود ز ه؟یجوابم چ یدون یمامان خودت که م -

توشرکتش  شیسال پ یلیبرسم خ ییجالل به جا ی هیسا

 .دادم ینجات م تیوضع نیشدم و خودمو از ا یمشغول م

 .چپ نگام کرد چپ

بابات در مورد جالل  یو حرفا یدونم چقدر کله شق یآره م -

 نباریگذاشته اما ا ریرابطه ات با منصوره و اون تاث یرو شهیهم
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و حرفشون  انیبذار ب ه،یا گهید زیجالل چ شنهادیپ. کنه یفرق م

 .رو بزنن

از مزه و طعم غذا بفهمم،  یزیچ نکهیسرتکان دادم وبدون ا کالفه

و  نیام یکر و ذهنم حول و حوش حرفاناهارمو خوردم و ف

 .دیچرخ میزندگ یروزها نیجالل و حال نامساعد ا شنهادیپ

*** 

رفت و منصوره از  یور م شیبه جالل بود که داشت باگوش نگام

 یداشته باشم حرف م شنهادیپ نیتونستم با ا یکه م یطیشرا

شوهرش و درمورد کارهاش حرف  یتا حاال اون بجا یاز ک. زد

مرد  نیا یداشتم خواهرم تو زندگ ادیکه به  ییزد؟ تا جا یم

تش باعث یخصوص نیهم دمیشا. بود میو تسل عیمط شهیهم

 تمیرضا یوبرا رهیسخن رو بدست بگ یشده بود حاال رشته 

 قایدق یریدونست اصرارش چه تاث یجالل م دیشا. تالش کنه

ود تا من داشته باشه که منصوره رو جلو فرستاده ب یتونه رو یم

 .کنه یانیپادرم

نگاهم باعث شد سربلند کنه و منصوره ناخودآگاه دست  ینیسنگ

 .از حرف زدن برداره

مشغول شدنم تو اون شرکت چه  ن؟یخوایم یازم چ قایشما دق -

 شما داره؟ یبرا ینفع

 .کنار گذاشت شویبه لب نشوند و گوش یلبخند نامفهوم جالل
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سالها  نیکه همه مون ازش تو ا یخوب دار تیخصوص هیتو  -

 هیخوب تیریومد یریپذ تیاونم حس مسئول میسواستفاده کرد

 لیتما شهیکه هم یدون یخودتم م. یکارها دار یکه تو اداره 

هات درست استفاده  ییو از توانا یداشتم تو شرکتم مشغول بش

که برات دارم  یشنهادیاما پ یقبول نکرد یلیحاال به هر دل. بشه

گم بعد از سالها دچارعذاب وجدان شدم  ینم. هردومونه به نفع

کس  چیه کنمیفقط فکر م. دم یرو دارم م شنهادیپ نیکه ا

مدت کوتاه به  هیتو . ستین تیموقع نیا ی ستهیاز تو شا شتریب

. یش یمشغول به کار م یعنوان رابط ما تو شرکت مهندس رزاق

. رو اونجا دارم یکه شخص مطمئن راحته المیمدت خ نیمنم تو ا

 دیکه حتما با هیشکل نیبا اون شرکت ا یاصوال روندهمکار

از شرکت ما اونجا باشه تا مدام گزارش کامل کارهارو  یا ندهینما

با خود شرکت طرف نباشه و  ماً یمستق یبده و مهندس رزاق

در دسترس  ییپاسخگو یبرا شهیما هم هم ندهیحال نما نیدرع

 .باشه

 .مزمزمه کرد دیترد با

 !باشم؟ ندهیمن اون نما نیخوا یشما م -

 یراحت نیموقته اما مطمئنم ناصر به هم یکار یبرنامه  هی نیا -

 یشخص نیچون دنبال همچ. شه یهات نم ییتوانا الیخ یب

با  ینشون بد یمدت کوتاه خود نیتو ا یاگه بتون. گرده یم
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اون حتما جذب و  ،یکارمند شرکت من هم نبود نکهیتوجه به ا

 شنهادیپ فتاد،ین قاتفا نیا یلیاگرم به هردل. کنه یاستخدامت م

سالها سرجاشه و تو شرکتم بهت  نیبا من مثل تموم ا یهمکار

 .دارم ازین

شوهرش وادارم کرد به  یمنصوره بعد حرفا دواریمنتظر و ام نگاه

بود که  یکس یهمون مهندس رزاق ایناصر  نیا. طرفش برگردم

سوگل  یخاطر خواهرم بابت زندگ یشانیباعث پر شیپ یمدت

 یپروژه  یشده بود وحاال حضور من تو شرکتش که قرار بود مجر

نه،  ایبود  ییستثناا تیموقع هیشهر باشه  نیتو ا یبزرگ سدساز

 .نداشتم یبراش جواب

 .ازجاش بلند شد جالل

بزرگ تو  یدور هم هیهفته  نیآخر ا. قیخوب فکرهاتو بکن عق -

که  ییپروژه و شرکت ها نیا یطرف ها یهمه . میخونه باغ دار

کنن، اونجا  یهمکار یمدت با مهندس رزاق نیقراره مث ما تو ا

کنم و  تیتا به ناصر معرف یکه باش خوامیازت م. حضور دارن

 .میدرمورد کار باهاش حرف بزن

بود  زیو وسوسه انگ رگذاریتاث یکاف یبه اندازه  شنهادشینظر پ به

 .که نخوام بهش جواب رد بدم

 یگونمو م نکهیا نیاز همسرش بلند شد و ح تیبه تبع منصوره

 :گوشم آهسته گفت ریز دیبوس
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اصال  ذاشتمیدادم به ضررت باشه نم یدرصدم احتمال م هیاگه  -

جمعه شب منتظرتم، بهشون نشون بده چقدر . عنوان کنه نویا

 .یکار خوب باش نیواسه ا یتون یم

رفتن جالل و منصوره به فکر فرو رفتم و مامان هم سکوت  با

 میودرموردش تصم امیکنار ب هیقض نیکرد تا خودم با ا اریاخت

مدت  هیمن . هام نبود ییظاهرا خارج از توانا شنهادشیپ. رمیبگ

 یشدم و رو اجرا یمشغول به کار م یکوتاه توشرکت مهندس رزاق

کردم و  یبود، نظارت م اللاز کارها که مربوط به شرکت ج یبخش

 شرفتیدادم و درمورد روند پ یگزارش کامل کارهاشون رو ارائه م

 ...بعدش. بودم یپاسخگو م دیکار با

به  یبخوام تو شرکت مهندس رزاق نکهیبعدش باخودم بود ا گهید

 .نه ایکارم ادامه بدم 

در  یمیباغ قد هیعمارت تازه ساخت بود تو  هیباغ جالل  خونه

 هی. شهر که باغات گردو و بادامش زبانزد بود یلومتریهفت ک

سالها خرجش  نیکه تو ا یبه جامونده از پدرش که با پول راثیم

 .ازش ساخت یقابل توجه و فخرفروشانه ا زیکرد، چ

. شدم ادهیمکث پ یدر باغ نگهداشت ومن با کم یجلو آژانس

زنگ رو  دیدستم مشت شد وبا ترد یتو کمیکوچ یدست فیک

 .در رو باز کرد ومنتظر بهم چشم دوخت یشخص ناشناس. فشردم

 .من از اقوام مهندس آقازاده هستم -
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از  ییرایاستقبال و پذ یهست که برا ینظرم اومد جزء کسان به

 .نجاستیامشب ا نیمدعو

 کیکه اقوام دور و نزد یمتعدد یها نیورودم به باغ، ماش با

تو  نکهیاز نظر گذروندم وبا حس اجالل اونجا پارک کرده بودند، 

 یبودن، کم بهیبرام غر هیجمع به جز خواهرم و بچه هاش بق نیا

 یاز اعضا یکی یخدا حت یمحض رضا. مضطرب قدم برداشتم

 یدستم بود و م قشرو که اخال دیمج. نبودن نجایخونوادم ا

جالل و  یخودشو قاط ادینداره ز یلیدونستم مثل بابا تما

نبود و تو جمع  یمعاشرت ادیهم کال آدم ز دیعم. کارهاش کنه

مژگان هم بخاطر . شد یم دایخونواده فقط سروکله اش پ

داده بود من  حیباشه ومامان ترج نجایتونست ا یدخترش نم

مربوط به کار بود،  یدورهم هی شتریکه ب یمهمون نیتنها تو ا

 .شرکت کنم

به استقبال اومد  دنمیمنصوره باد ،یبه ساختمان اصل دهینرس

دعوتم کرد باهاش وارد خونه شم وپالتومو . ودرآغوشم گرفت

 :گفت م،ینشست یم کهیدرحال. ارمیدرب

 .ادی یرنگ بهت م نیچقدر ا. یواقعا خوشحالم کرد -

اش الغر و  رهیتنم، که رنگ ت یاش به کت و شلوار بادمجون اشاره

بود که  یخوش طرح و نگار یداد و روسر یتر نشونم م دهیکش
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قاب صورتمو کامال گرفته و پرهاشو دور گردنم هنرمندانه گره زده 

 .بودم

 سوگل و پسرها کجان؟ -

 هیبه من سا زشیبرانگ نینگاه تحس یرو یمادرانه ا ینگران

 .انداخت

 لیو کم لیسه. نباشن نجایخودم از جالل خواستم که امشب ا -

. ستیمراسم ن نیبه بودنشون تو ا یکه هنوز بچه اند و لزوم

خوام  یامسال کنکور داره نم. سوگل رو هم نخواستم باشه

 .پرت شه زایچ نیحواسش با ا

که اونو مخاطب قرار  یجمله به طرف کس نیبا گفتن ا وهمزمان

به سوال اون زن که دختر  ییپاسخگو یداده بود، برگشت و برا

 .جالل بود، تنهام گذاشت یخاله 

به خودش  یتر یحالت رسم یساعت نه شب، مهمون دنیرس با

 یطرف قرارداد اجرا یشرکت ها یکه روسا یگرفت و مهمانان

. نبود یخبر یاما هنوز از ناصر رزاق. دندیپروژه بودند، از راه رس

خواست  یداشتم و دلم م دنشید یبرا یمختصر یکنجکاو

از  تند،بهش ارادت داش نهمهیرو که منصوره و جالل ا یمرد

 .نمیبب کینزد

 یاز اقوام جالل که درست نم یزن یحرفها دییدر تا داشتم

جمع  یسالم و احوالپرس یدادم که صدا یشناختمش سرتکان م
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جالل همراه . دوخت ینگاهمو به در ورود ،یبه احترام تازه وارد

 .منصوره به استقبال رفته بود

 یواقع یکه با ورودش به معنا یمرد دنیکردم وبا د زیت چشم

 یجذبه . جمع شد، ماتم برد یکننده  رهیخ یکلمه ستاره 

فاصله هم تکان دهنده بود و ناخواسته  نیاز ا ینگاهش حت

 . یکرد به احترامش از جات بلند ش یوادارت م

 ان،یاومد و در جواب ابراز ارادت اطراف یم شیکنار جالل پ در

فقط به  یاراد ریجذب شدن غ نیا. داشت یا مانهیبرخورد صم

 یمن تو چشما. شد یجمع محدود نمزنان مجرد و متاهل 

سوال مدام  هیو. دمید یو احترام رو م نیهم تحس ونیآقا

و  ورشحض یخودش هم از معجزه  نکهیا. کرد یم ریذهنمو درگ

 نه؟ ایکه بر جمع داشت باخبر بود  یریتاث

بودم و خوش و  ستادهیا فیمردد و بالتکل یا قهیده دق حدود

 .کردم یرو نظاره م گرانیبش اون مرد با د

 .جان قیعق -

نگاه مرد . جلو گذاشتم یجالل به خودم اومدم و قدم یاشاره  با

شدم و  کیبهشون نزد. و متوجه حضورم شد دیبه طرفم چرخ

 :جالل با لبخند گفت

به  نیبنده والبته از ا زیخواهر خانوم عز یرمضان قیخانوم عق -

 .ژهپرو نیشرکت ما تو ا ی ندهیبعد رابط و نما
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موندو جالل رو به  رهیو حسابگرانه بهم خ قیدق یناصر رزاق نگاه

 : من گفت

منه و شما  زیعز اریاز دوستان بس یجان، مهندس رزاق قیعق -

هستند،  یسد ساز یپروژه  مانکاریکه پ شونیقراره تو شرکت ا

 .نیکن یهمکار

 .دستپاچه زمزمه کردم یکم

 .خوشوقتم دنتونیاز د -

 .بود، سرتکان داد یکه مسر یباال انداخت و با لبخند ییابرو

با هم داشته  یخوب یهمکار دوارمیام. خانوم نطوریمنم هم -

 .میباش

ظاهرش بود و عطر خنک و  یرگذاریصداش هم به تاث یحت

 .کرد یوجودمو نوازش م ینه تنها مشامم که همه  رشیدلپذ

 یو دستشو پشت مهندس رزاق دیخند استمدارنهیس جالل

 .گذاشت

که من چقدر محافظه کار و  یدون یناصرجان خودت خوب م -

. رو انتخاب نکردم یخانوم رمضان لیدل یپس بدون ب. محتاطم

 ینم بینص یب شیتیریمد یها ییمطمئنم شما هم از توانا

 .نیمون

 .جفتمون داد لیتحو یباز لبخند حساب شده ا مهندس

 .شم ونتیمورد مد هی نیشم تو ا یخوشحال م -
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 .زده نگامو گرفتم خجالت

 .ستیگن ن یهم که م ینجوریمهندس آقازاده لطف دارن اما ا -

عرض  یبرا یدر رد حرفام داشتن که چند نفر یسع هردوشون

 .ازشون فاصله گرفتم یسالم جلو اومدن و من با عذرخواه

داشت مثل  ییطال یها هیکه حاش یمشک یباکت و دامن منصوره

زدن و خوش و بش  یو حرف برا دیچرخ یجمع م یملکه تو هی

 .آورد یو اون کم نم نیبا ا

تکان دادن  یگاه. جمع در رفت و آمد بود یتو یبا کنجکاو نگام

 ینداشتم برا لیشد و من باز تما یرد و بدل م یلبخند ای یسر

 . قدم شم شیهمصحبت شدن پ

ناآشنا برام کسالت آور شه،  یزدن چهره ها دید نکهیاز ا قبل

 ختنیگذر سن و ر یشدم که حت یمرد خکوبیدآگاه مناخو

سرش و شکم برآمده اش هم نتونسته بود چهره و  یجلو یموها

چهار سال تموم با هم  یناسالمت. ببره ادمیخاطره شو از 

 ییشجوگروه دان یها تیکه فعال یو تودوران میبود یهمکالس

شد، من و اون تو  یانجام م دیمون محدود و تحت نظارت شد

در  یو با جون و دل سع میزد یقلم م انیهفته نامه مهرپو

 یمحال بود که اشتباه کنم، اون مرتض. میسرپانگهداشتنش داشت

 یکه به ذهنم فشار م یاما هرچ. بود نیشاه یمیدوست صم
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به ذهنم خطور  یزیبازچ ارمیب ادیرو به  شیآوردم نام خونوادگ

 .کرد ینم

 نیام باعث جلب توجهش شد و ظاهرًا انگ ینیو سنگ مکث

 یانسالیبه چشمش اومد که دست از حرف زدن با مرد م ییآشنا

داد، برداره  یکه عصا به دست و برافروخته درجوابش سرتکان م

 .ادیاز اون به طرفم ب یو با عذرخواه

 !شناسم؟ یمن شمارو م -

 .لبخندمو کنترل کنم نتونستم

 د،یمون بزن ییو خاطرات دانشجو شیبه ده سال پ یاگه گذر -

 .دیشا

 :زده گفت جانیکرد و ه زیر چشماشو

 !ن؟یستین یشما خانوم رمضان...ش... شما -

 . شدن لبخندم باعث برق زدن چشماش شد ضیعر

چقدر از اون دوران گذشته؟ شما کجا  نیدون یم. شه یباورم نم -

 !ن؟یبود

 .نبودم یدور یجا. شهر نیجا و تو هم نیهم -

 .دیو باز خند دیمو و براقش کش یبه سر ب یدست تاصلمس

راستش بعد . نمتونیبب نجایمدت ا نهمهیکردم بعد ا یفکر نم -

 ...نیرفتن شاه
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دست چپم  یحلقه تو یخال یچند لحظه مکث کرد و به جا هی

 .موند رهیخ

 .بابت اون موضوع واقعا متاسفم -

 .اجبار لبخند زدم به

 .تاسف نداره یگذشته، جا گهیکه د یزیچ -

 .دیاکراه سرتکان داد و واسه عوض کردن بحث، پرس با

پروژه  نینکنه شما هم تو ا! ن؟یینجایشه بدونم چرا ا یم -

 ن؟یکن یم یهمکار

فاصله گرفته و همراه منصوره کنار  یجالل که از مهندس رزاق به

 .کرد، اشاره کردم یو گفتگو م ستادهیا یزن و مرد جوون

البته من هم امشب . شوهر خواهرم هستن مهندس آقازاده، -

 .نجامیا یهمکار هیواسه 

 .نیپروژه هست انیپس درجر -

 .نگامو بهش دوختم کالفه

 ...بدونم اما شتریمشتاقم ب -

 .میبدون شتریکه ب میهست نجایهمه ا -

 .عقب برگشت و اون مرِد عصا به دست رو نشونم داد به

زدم مهندس  یقبل باهاشون حرف م قهیاون آقا که چند دق -

. منطقه است نیتو ا یسرسخت سدساز نیپرست از مخالف نییآ
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سرو صدا به راه  یشدن پروژه هم کل بیاتفاقا قبل از تصو

 .سرو صدا تا مجلس هم رفت نیانداخت که ا

کردم، خوونده  یم یکه باهاشون همکار یتو روزنامه ا ییزایچ هی

 .سرتکان دادم لیدل نیبودم و به هم

 .نبرد ییظاهرا که مخالفتش راه به جا -

 : لب گفت ریز آهسته

 زیهرچند همه چ. نجاستیاما به دعوت مهندس آقا زاده ا -

 .شده ست نییتع شیو از پ یشیفرما یادیز

و  نیمخالف یشوهرخواهرم با هدف خاص نیکن یفکر م -

 رو دور هم جمع کرده؟ نیموافق

اگه بگم به  ستین راهیدارم پرب یاز رزاق که یبا توجه به شناخت -

 .راه افتاده شینما نیخواست اون ا

 یجالب م ییجورا هیبرام  زیداشت همه چ یمرتض یها باگفته

و شده ازش  ارمیسردرب هیقض نیاز ا شتریخواست ب یدلم م. شد

 .سمیبنو زیمقاله واسه بخش جنجال برانگ هی

 ن؟یبر یهنوزم دست به قلم م -

 .منو به خودم آورد یمرتض سوال

 .یاما نه حرفه ا شیکم و ب -

 .دیکش رونیرو ب یبغل کتش برد و کارت بیتو ج دست
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شم اگه  یخوشحال م. افق نو هستم یروزنامه  ریمن سردب -

 .نیکن یو با ما همکار نیافتخار بد

که  یاونم وقت! ؟یهمکار. حرفش مور مور شد نیتنم با ا ی همه

رو باهاشون کار کرده بودم  ریه سال اخخبر از همه جا دو، س یب

ها بود؟  نیاز پرمخاطب تر یکیافق نو  یو ستونم تو روزنامه 

زدم؟  یبود که من توش قلم م یروزنامه ا ریسردب یمرتض یعنی

 !وقت متوجه نشدم؟ چیپس چرا ه

مسئول روزنامه هم، همسر بنده ست و  ریمد دهیخانوم برگز -

 .شونهینظر ا ریشهر ز یخبر تیسا

 قیبود که از طر یادیز یشناختم و مدتها یدورادور م همسرشو

پول به  زیوار ی هیقض نیهم یحت. میبا هم در ارتباط بود لیمیا

 یبرا دهیکه خانوم برگز ییو تالش ها هیریاون موسسه خ

انسان  یو جذب کمک ها نیموسسه به مخاطب نیشناساندن ا

 .ودتر کرده ب کیدوستانه داشت مارو بهم نزد

 یرفعت شیدونستم نام خونوادگ یکه حاال م یمرتض نکهیا اما

 یانیاول حدس بزنه من همون مهرپو دارید نیهست، تو هم

شه، به نظر  یبرو برگرد منتشر م یهستم که مقاله هاش ب

 .دیرس یم رممکنیغ
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زل  یرفعت. موندم رهیرو ازش گرفتم و شگفت زده بهش خ کارت

 یمثل پروانه م یکه دور مهندس رزاق یزده بود به جماعت

 .کردن یعرض اندام م یو هر از گاه دندیچرخ

ده  یاونقدرام که نشون م زیگه همه چ یبهم م میشم خبرنگار -

 یالبته چون هنوز نم. ستین رادیو ا بیع یحساب شده و ب

 .نیریبگ دهیلطفًا نشن ن،یهست یکدوم ور قاً یدونم شما دق

 .جواب دادم طنتیش با

مدت  نیشرکت مهندس آقازاده هستم و قراره تو ا ندهیمن نما -

 .کنم یهمکار یبا شرکت مهندس رزاق

واکنشش باعث خنده ام . بهم زل زد یآن برگشت و با ناباور کی

 .شد

با  نیتون یاز چه قراره نم هیدونم قض یالبته چون هنوز نم -

فقط به  نجامیا نینیب یاگه م. هستم یکدوم ور نیبگ تیقاطع

 .درخواست شوهر خواهرمه

 نییمهندس آ یصحبتا ریمن تحت تاث یحرفا نیراستش ا -

گرده به  یبرم زیهمه چ. ستیپروژه ن نیمخالف هیپرست و بق

ازش  یچشم یگوشه  دنیاون مرد که همه واسه د یگذشته 

که حاال واسه خودش  یکس. شکنن یدارن سر و دست م

اطر داشتنش به خودش به خ یداره و بخش خصوص ییایبروب

 .باله یم
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 ریکه رو مختل شدن پروژه تاث نیدون یم یزیشما ازش چ -

 !گذاره؟

 .و کالفه شونه باال انداخت و دست به کمر زد ناراحت

اگرم داشته . ندارم یدونم مدرک معتبر یکه م ییزهایواسه چ -

ام  فهیخبرنگارم و وظ هیمن فقط . ادی یازم بر نم یباشم بازم کار

 .نیهم هیاطالع رسان

کرد و  یبلند رو به جمع شروع به سخنران یباصدا یرزاق مهندس

 .همه درسکوت به حرفهاش بادقت گوش دادند

تا  میجمع شد نجایما ا نیهست انیهمونطور که همه در جر -

 ی هیرو که به احترام ما یانیقباد دیسد شه میعظ یآغاز پروژه 

 نیبه ا یانیاالثرسردار قباد دیاوج دیشهر، شه نیافتخار و عزت ا

 یپروژه  نیشده، به اطالع دوستان و همراهان ا یاسم نامگذار

هرچه  یدر اجرا یهمکار تدس میو ازشون بخوا میبرسون یمل

و خدمت  فهیوظ نیپروژه به ما بدن و مارو در انجام ا نیبهتر ا

 .کنند یاریشهرمون،  زیبه مردم عز یرسان

پرست خودش رو به  نییهمون مهندس آ ایعصا به دست  مرد

 :لب با طعنه گفت ریکرد و ز کیما نزد

 .کنه ابونیمنطقه رو ب نیکه قراره ا یمل میعظ یپروژه  -

ده ساله با هدف  یپروسه  کی یقراره ط یانیقباد دیسد شه -

شهر بنا  نیتو ا یو صنعت یکشاورز یها تیگسترش و رونق فعال
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رو  یکشاورز نیهزار هکتار زم ۴۸از  شیتونه ب یکه م یسد. شه

 یخوب یو آب و هوا یخداداد عتیکنه و با توجه به طب یاریآب

و  یگردشگر حاظمنطقه ازش برخورداره قطعا به ل نیکه ا

داره که همراه با ساخت  یادیز یهم دولت برنامه ها یستیتور

دم ظرف کمتر از ده سال  یشه و بهتون قول م یسد، دنبال م

 .باشه رانیمنطقه از ا نیا یشهر ما قطب گردشگر

 .شد قیپرست عم نییلب مهندس آ یرو یپوزخند

 یها نیزنه زم یکه ازش حرف م یخداداد عتیاون طب -

سد رو  نهایا. نگهداشته رابیس شهیمنطقه رو هم نیا یکشاورز

از  یونسازن که توپرونده اش نش یم یآب ی رهیدارن واسه ذخ

 .ستیبه آب ن ازمندین یاراض

 .ادامه داد نانیبا اطم یرزاق مهندس

عهده دار  یو افتخاره که بخش خصوص یخوشحال یبس یجا -

 ونیخوب رو مد اریبس تیموقع نیشده وما ا میعظ یپروژه  نیا

 یها نهیهز نیشون در اقتصاد طرح و تام یدوستانمون و همراه

و  نانسیشامل فا یخارج التیپروژه از جمله گرفتن تسه ییاجرا

طبق . میهست ،و اوراق مشارکت یداخل یبانک التیوام و تسه

حدود چهار هزار و هشتصد  یزیها چ نهیهز نیا ه،یبرآورد اول

که  یو درآمد ساالنه ا یشه که با توجه به بازده یم لایر اردیلیم

و  کی نهیبه هز دهیفاره نسبت  یتونه داشته باشه انتظار م یم
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سد . نه و دو دهم درصد باشه شیبرابر و نرخ بازگشت داخل مین

 رهیهست که به منظور ذخ یدوقوس یسد بتن هی یانیقباد دیشه

 یو صنعت احداث م یمصارف شرب و کشاورز نیتام یآب برا ی

 نیا یها یمحاسبات و طراح یبگم تمام دیشه و با افتخار با

 نیساز ا ندهیجوان و آ نیبه دست مهندس ریکم نظ یسازه 

دونم  یخودم م ی فهیوظ نهیزم نیمملکت صورت گرفته و در ا

و سهامداران و  رعاملیام رو خدمت مد مانهیو صم ژهیتشکرات و

که " رابیم" یکیدرولیه یکارکنان شرکت مهندس مشاورسازه ها

 یتخصص میگذاشتن و ت ارمونیاجرا در اخت یطرح رو برا نیا

وخوش آمد بگم . کار همراهمونه،اعالم کنم یشون در اجرا ینظارت

و قراره  وستنیاآلن بهمون پ نیبرومند که هم نیبه مهندس ام

پروژه داشته  یرو درطول اجرا رابیشرکت م ینظارت میت تیهدا

 .باشند

اومد و سرها به  یزبان مهندس رزاق یکه رو یاسم دنیشن از

با ورودش همه با افتخار . دیگوشام سوت کش د،یطرف در چرخ

ستون فقراتم  یرو یشروع به دست زدن کردند و عرق سرد

 یبه نقطه  یمات و بهت زده ام با ناباور یچشمها. نشست

به  سماون ا نمیزل زده بود و جرات نداشتم برگردم و بب یکور

 یروزها نیا ی بهیو غر میکودک یسالها یزبون آورده شده، آشنا

 .مهیزندگ
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 .سرخم کرد و آهسته زمزمه کرد یمرتض

 .دیهم از راه رس یرزاق یبرگ برنده  -

و حق داشتم که  دیلرز یم یاز شدت شوک و فشار روان زانوهام

داد،  یاونطور دلخور و ناراحت به منصوره که ناباور سرتکان م

درحال خوش  یعاد یلیبه طرف جالل برگشتم که خ. شم رهیخ

 راهنیو پ یون کت و شلوار ذغالتو ا بهیبهش بود و غر ییآمدگو

 گهیحاال د. شد یم دهیو جذاب د ریواقعا چشمگ شیالجورد

داد اما  یقامتش نشان م یلباس به تنش نشسته و برازنده 

من تو اون کت و شلوار  یساله  جدهیفرسنگ ها از خواستگار ه

ومن چقدر دور تر از . دور بود شیو احساسات پاک قلب یداماد

جا  شیبرانگشتر پرتأللو زندگ یزمان هیکه  یا ساله ستیب قیعق

 .داشتم

 !؟یحالتون خوبه خانوم رمضان_

 .وادارم کرد به طرفش برگردم یرفعت ینگران مرتض یصدا

 .من خوبم -

 . رسه یبه نظر نم نطوریاما ا -

پرست که حواسش به حال بدم جلب شده بود،  نییآ مهندس

 :گفت

 .نیبش نجایا ایدخترم ب -
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. که مهندس تعارف کرد رو گرفتم و نشستم یا یگاه صندل هیتک

 .کنارم خم شد یرفعت

 ن؟یالزم ندار یزیچ -

 .بهت زمزمه کردم با

 .آب یفقط کم -

 .ارمی یاالن براتون م نیهم -

از خدمه  یکیفوت وقت ازمون فاصله گرفت و به سمت  یب

 .دیپرس ینشست و با نگران یکنار یصندل یمهندس رو. رفت

 !ن؟یربهت -

 .سرتکان دادم یسخت به

 .ستین یبله مشکل -

 .خب خداروشکر -

 دارید نیبا ا یو فشارعصب یتالطم روح نیانگار قرار نبود ا اما

و  یبامهندس رزاق نیام نکهیبه محض ا. تموم شه رانهیغافلگ

جالل رو  ییکرد و خوش آمدگو یهمراهانش سالم و احوالپرس

و حساب  یجد یلیجواب نگذاشت، به طرفم برگشت وخ یب

 دونستم ینم. شد کیبهم نزد یشده نگاهم کرد و با لبخند

چشم دوخته بودم به  یاز چه قراره و ناتوان از هر واکنش هیقض

شد و من  یتر م کیکه لحظه به لحظه نزد یمصمم یچهره 

رو  یا گهید یبرخورد نا متعارف و محکوم کننده  چیتاب ه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٣١٠ 

بودنم  نکهیا ای! نجام؟یچرا ا نکهیبگه؟ ا یقرار بود بهم چ. اشتمند

 ره؟یرو به باد تمسخر بگ

اون از من .حبس شد نهیس ینفسم تو ستاد،یکه ا میقدم کی تو

برخوردمون بعد از هشت  نیکه تو اول یخواست؟ من یم یچ

و  دنیبه هدف د یسال گند زده بودم و بعد از اون روز حت

 .به اون خونه نگذاشته بودم یهم قدم یب یاز ب ادتیع

 .سالم استاد -

 یمن به سخت یبهت زده  یپرست در برابر چشم ها نییآ یآقا

 .زمزمه کرد نهیتنگ شده در س یازجاش بلند شد و با نفس

 !کنه؟ یچکار م نجایا رنتزهیو محبوب ف هیخوش آت یدانشجو -

 گهیاب دسوال دنبال جو نیا دنیاومد مهندس از پرس ینظر م به

 .پاسخ داد طنتیبا ش نیکه ام هیا

 .نجامیدرس پس دادن ا یبرا -

ره که مغز متفکر و جوان گروه  یداره به کجا م رابیشرکت م -

فرصت طلب و کم سابقه  مانکاریپ هی اریرو در اخت شیسد ساز

 گذاشته؟

 .زد شیبه قلبم ن نیبا محبت ام لبخند

 میاگه بخوا هیانصاف یب. و کاربلدن یحرفه ا یگروه مهندس رزاق -

مشارکت  هی نیا نکهیضمن ا. میحرف بزن نطوریدر موردشون ا
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بود که  یواسه خدمت به وطنه و وطن اول و آخر درس یهمگان

 .نیداد ادمونیشما تو غربت 

 .شد نیمهندس غمگ نگاه

به شرکت  یهمکار یتورو برا شیسه سال پ نکهیاز ا مونمیپش -

 .دمکر یمعرف رابیم

 .جواب داد نانیبا اطم نیام

 .شما هستم استاد ونیهامو مد تیمن موفق -

 .یخانوم رمضان نییبفرما -

که به طرفم گرفته شده بود و تو  یآب وانیسمت ل دیچرخ نگاهم

بوجود آمد، نگاه  یبا اعالم حضور رفعت ونیم نیکه ا یسکوت

گرفتن  یلرزونم برا یبا پوزخند به من دوخته شد و دستها نیام

 .جلو و عقب رفت یاز دست رفعت وانیل

 .کنه یحالتونو بهتر م نیا -

کنار  نیام دنیکه از د یرو از دستش گرفتم و رفعت وانیناچار ل به

 .دیمن و استاد کنجکاو شده بود، پرس

 !ن؟یشناس یرو م گهیشما همد -

 .زد نیام یبه شانه  یپرست دست نییآ استاد

 ییمدت آشنا. سمهیخارات سالها تدراز افت یکیمهندس برومند  -

پسر  یکنم جا یرسه اما حس م ینم شتریمون به پنج سال ب

 .نداشته ام، دوستش دارم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٣١٢ 

استاد به طرفم . لبهاش جون گرفت و قلبمو فشرد یرو لبخند

 .برگشت

 ن؟یخانوم جوان در چه حال -

 .کردم از جام بلند شم یسع

 .حالم خوبه، ممنون -

به ذهن آشفته  یو مجال رمیمرد فاصله بگ کردم از اون سه تالش

واسه  دیاتفاقات رو هضم کنه و شا نیبدم که بتونه ا رمیودرگ

 .ادیکنار ب نیهشت سال، با حضور ام نیبار بعد ا نیاول

 .دیکش یبازوم رو گرفت و منو به کنار ریز شیقدم کیتو  منصوره

 .دونستم یباور کن منم نم -

 دونست؟ یاونم نم ؟یجالل چ -

 یجلو. مینیبش ییجا میبر ایحاال ب. نگفت یزیبه من که چ -

 .شه حرف زد یجمع نم

از سالن که  یو درگوشه ا میجدا شد نیاز مدعو شییراهنما با

دونفره  یکاناپه  هی یرو به جمع داشت رو دید ی هیزاو نیکمتر

 .و اون دستمو گرفت مینشست

آخه  ،یزیر یبهم م دنشیسال گذشته و تو هنوزم باد نهمهیا -

 چرا؟

 .شدم رهیگره خورده مون خ یانداختم و به دستها نییپا سرمو
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اگه واقعا توان روبرو شدن باهاش رو . ستیدست خودم ن -

رفت،حاال به  یاومد و م یم یسالها که هر از گاه نیداشتم تو ا

هربار به محض  نکهینه ا. نمشیکردم بب یم یسع یهر بهونه ا

ازش . کنم میو هفت تا گنجه قاخبر اومدنش خودمو ت دنیشن

 .کشم منصوره، من باعث رفتنش شدم یخجالت م

اآلنش  تینگاه به موقع هی. من زیعز یکن یاشتباه م یخب دار -

کرده که ناصر  دایپ یگاهیچنان جا شیسالگ۲۸طرف تو ! بکن

بار  ریز یده سال قبل اگه کس. گه یم شیباافتخار از همراه یرزاق

اآلن  شییگرفت، خدا یتون سر م یوسرفت و عر یحرف تو نم

شد  یاما ته تهش م هنداشت اقتشویگم عرضه و ل یکجا بود؟ نم

 .ونهیامروزش به تو مد تیموقع یاون برا. نیتاجر موفق هم هی

بهم  یشد و نگاه شماتت بار کیو ناراحت نزد یعصبان جالل

 .انداخت

 ؟یزیبهم بر ینطوریا دیچته دختر؟ چرا با -

 پروژه هست نه؟ نیاونم تو ا یدونست یم -

 .مکث سرتکان داد یکم با

شد واسه دعوت ازتو  یا زهیانگ نمیدونستم و اتفاقًا هم یآره م -

 هیکردم واسه ثابت کردن خودت به  یفکر م. یهمکار یبرا

 یدرصد احتمال م هیاما اگه . یداشته باش ازین یتیموقع نیهمچ

اصال  یکن یرو خال دونیو م یزیبهم بر ینطوریا یدادم بخوا
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خودت بده، برو تو جمع  به یتکون هیپاشو . انداختم یبهت رو نم

 .بذاره ربدیتونه روت تاث یفکر کنه م یاحد چینذار ه

 .آروم به شونه ام زد منصوره

فقط  گرونینشستنت برا د نجایا. گه بلند شو یجالل راست م -

 . کنه یحرف مفت واسه زدن جور م

 دمیکش میروسر یبه گوشه  یو دست ستادمیرو پاهام ا یسخت به

 . کردم سیخشکمو با زبون خ یو لبها

 زیبهم انداخت و چشم ر دییاز سر تأ یدست به کمر نگاه جالل

 .کرد

داشت دم گوشت وز وز  یمردک روزنامه نگاره چ نیا یراست -

 کرد؟ یم

 .تفاوت شونه باال انداختم یب

. دوران دانشگاهمه یها ینبود، طرف از همکالس یخاص زیچ -

 .میبا هم، همصحبت شد یواسه احوالپرس

 .بکشه یزبونت حرف رینذار از ز. هیحواست باشه آدم فرصت طلب -

 . زدم و باهاش همراه شدم یحال یب پوزخند

 .از چه قراره هیدونم قض ینه که حاال م -

فعال . دم یم حیرو به موقع برات توض زینگران نباش همه چ -

 .میماد ناصر رو به حضورت جلب کناعت دیفقط با
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 یموافقت سرتکان دادم و ازش جدا شدم و با لبخند ینشونه  به

رفتم که  یاز کارکنان شرکت مهندس رزاق یبه سمت گروه یتصنع

 .باهاشون آشنا بشم

نداشت اما همه  نیبا نگاه ام ینگاهم برخورد گهیموقع شام د تا

 .ان آور بودبرام خفق نیکردم و ا یجا حضورشو احساس م

مهمان ها به دعوت جالل  یشد همه  دهیشام که چ زیم

دورمانده  یازجاشون بلند شدند و من مردد توجمع مثل جوجه 

شون  یزبانیراستش با وجود م. از مادر دنبال منصوره گشتم

 .کردم یم یبیآشنا احساس غر نهمهیا ونیم

 نیا. قلبموفشرد یو برم که خلوت شد ترس ناشناخته ا دور

 نیا یباشم و به هرشخص دید یتو شتریشد ب یباعث م ییتنها

احساساتمو  یشه و سد دفاع کمیفرصت رو بدم که بخواد نزد

شکستن  نیبود، ا نیاگه ام نیقیبشکنه و اون شخص قطع به 

 .شد یدرد آور م

 .گوشم زمزمه کرد ریدرست از پشت سر و ز یکس

 .یکن یبازم که فرار م -

 .دمیکش یبلند نیبه تنم افتاد و ناخواسته ه یبد ی رعشه

 یمواجهه شدن ها نیمن و تو بعد هشت سال و ا تیحکا -

 .جن و بسم اهللا تیشده حکا یناگهان
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رصد  شونمویوار حال پر حیزده برگشتم و به اون که تفر وحشت

خودشو بهم رسونده بود که من متوجه  یاون ک. کرد، زل زدم یم

 نشده بودم؟

 ؟یدیترسباز  هیچ -

 یزیرآمیپوزخند تحق نیو ام دمیقدم خودمو کنار کش هی ناخواسته

نگاه جا خوش کرد،  نیابروهام با ا ونیکه م یاخم. داد لمیتحو

 .امیداد تا به حرف ب یبهم جرات

 بترسم؟ دیبا یازچ -

 .ییکه همش درحال فراره تو یظاهرًا اون. خودت بگو -

 .گفتن با تو ندارم یبرا یمن حرف -

 .شهیمثل هم -

 ؟یزن یطعنه م یدار -

 .چشمام دوخت ین یبه ن نگاهشوطلبکارانه

 یبا هم ب شیمگه ما همون هشت نه سال پ ؟یچه طعنه ا -

 م؟یحساب نشد

 .زمزمه کردم یعصب

 یزخم زبون م یرس یکه تا بهم م هیپس مشکلت با من چ -

 ؟یزن

 .و حرفاشو زهردار کرد دیتو نگاهش جوش ییآشنا خشم
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 داستیکه پ نطوریداشته باشم؟ ا یمنظور نیهمچ دیچرابا -

تو گذشته دست و پا  یواسه تو تموم نشده و هنوزم دار یزیچ

 .یزن یم

 یحرفاش قلبمو سوزوند و نگاه محکوم کننده اش با ب شین

 .و رو کرد ریوجودمو ز یهمه  یرحم

من . لیتموم شده دختر حاج اسماع زیواسه من اما همه چ -

گذاشتم، گذشته رو پست سرم  رونیمملکت ب نیمو از اپا یوقت

 .خاک کردم

مردم هم  یبار اگه م هی نیکرد اما هم یداشت خفه ام م بغض

 .اما صدام نه دیلبام لرز. شدم یالل نم

 یکه اآلن هست ینیحالت خوبه و ا یبگ ؟یکه چ یحاال برگشت -

 ؟یرو به رخم بکش

 .مغرورانه جواب داد ،یمکث کوتاه با

... کنم ینم یتظاهر به خوشبخت گران،ید یاقل با خوشبختال -

از وسط  شیهستن که با کودک یبیمهناز مثل س یدخترها

 .دونصف شده

 .رو برگردوندم یحرف شونه هام خم شد و با درماندگ نیا با

 :گفت نیفاصله گرفت و درهمون ح ازم

روزهاش به اون خونه  نیو حال ا یب یمن فقط به خاطر ب -

. سالها بهت وابسته شده نیدرست، اون زن تو ا ایغلط . برگشتم
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 یباق نحلیکه تو گذشته برات ال یخوام به خاطر هرمسئله ا ینم

مونده آرامششو با فاصله گرفتن از اون خونه به خاطر من، 

 نیاز ا شتریب گرونیخودت و د یرو برا هیقض نیپس ا. یریبگ

 .نکن دهیچیپ

 نهیس یکه ازم گرفت و برگشت تا دور شه، نفسم تو هشونگا

خواست با  یاون اگه م. بهم دست داد یحبس شد و خفگ

ارزش شدن گذشته مون رو  یله کنه و ب رپاشیحرفاش غرورمو ز

روزهاشو به رخم بکشه،  نیصورتم بکوبه و حال خوب ا یتو

 .خوب از عهده اش براومده بود یلیخ

*** 

که از شرکت  ینامه ا یمختصرم رو همراه با معرف یکار ی رزومه

 لیتحو یشرکت مهندس رزاق ینیجالل داشتم به بخش کارگز

 .مشغول به کار شدم یدادم و مصمم و مطمئن تر از هرزمان

پروژه حضور داره و خواه نا  نیهم تو ا نیدونستم ام یکه م حاال

که به بود نه به اون  یباهاش روبرو شم، فرصت خوب دیخواه با

وجود نداره و اگه به  رشدنیتحق یبرا یلیخودم نشون بدم دل

 .مهیقدم هیتو  تیداشته باشم موفق مانیهام ا ییتوانا

شرکت بود و با توجه به ساختار  یکارم، بخش روابط عموم محل

 یدولت یاداره  هی هیشب شتریب نجایکه وجود داشت ظاهرًا ا یشغل
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نبود و  رشیپذ یو متصد یبه اسم منش یزیچ. بود تا شرکت

 .خود کارکنان گذاشته شده بود یامور به عهده  نیبه ا یدگیرس

که  یسه زن. به درزدم یکوتاه یبخش شدم و ضربه  وارد

از اتاق اشغال کرده بودن، سربلند کردند  یرو درکنج یزیهرکدام م

 نیهنوز مطمئن نبودم ا. لبخند زدن انهیخوش آمدگو دنمیو با د

که قرار بود  یاما هرچ استیر یلبخند ها تا چه حد صادقانه و ب

 یبرا یبا ارزش تر یامن هدف ه. برام مهم نبود ادیب شیپ

 .جمع داشتم نیحضورم تو ا

مدت کوتاه  هیقراره تو . هستم یرمضان. نیسالم خسته نباش -

 .کنم یهمکار نجایباهاتون ا

بود ازجاش  حدودًا چهل ساله که به نظر سرپرست بخش یزن

 . بلند شد و به سمتم اومد

 .میهست انیبله درجر ن،یخوش اومد -

قدم جلو گذاشتند تا  گهیو بالفاصله دونفر د میهم دست داد با

برخوردش  ییسرپرست بخش خانوم عطا. میآشنا ش شتریبا هم ب

که اسمش عاطفه بودو به  یکامال دوستانه بود و دختر جوون تر

ازم  ییاومد، با گشاده رو یم طونیهم ش ینظر مهربون کم

برخورد اول قد بلند  توکه  نایاش ت گهیاما همکار د. استقبال کرد

 کمیبرام جلب توجه کرده بود،  زشیو ر دهیکش یو چشمها

 .جلو اومد و خوش آمد گفت استیمحتاطانه و باس
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 نتیرو نشونم داد و پر زمیعاطفه م ییخانوم عطا شنهادیپ به

 .گذاشت ارمیو در اختر میکار یبرنامه 

 ییجا نیچن یزود نیکردم به ا یوقت فکر نم چیه راستش

مورد  هی نیا. رمیبرعهده بگ یبزرگ تیمشغول به کار شم و مسئول

بودم که سالها دست کمکشو رد کرده اما  یجالل ونیمد دیرو شا

 .نشم مونیپش ممیاز تصم نباریبودم ا دواریام

شرکت تو جلسه  یانداختم و برا میکار یبه برنامه  یمختصر نگاه

. سالن کنفرانس شدم یداده بود، راه بیترت یکه مهندس رزاق یا

انداختم و با  میو ادار یبه پوشش کامال رسم یقبل از ورود نگاه

نشسته  زهایپشت م یچند نفر. به در، وارد شدم یزدن ضربه ا

جالل باهاشون  یکه تو مهمون یمختصر ییبودند که جز آشنا

 .شناختمشون ی، نمداشتم

نگاهم نشستم و  ررسیدر ت یصندل نیاول یرو یسالم کوتاه با

 نیو ام نشیاز معاون یکیو  یبالفاصله در باز شد و مهندس رزاق

 امیبه خودم قول داده بودم که با بودنش کنار ب. وارد اتاق شدند

واسه طعنه زدن و خورده گرفتن  ییرفتار نکنم که جا یو طور

 .عذابم بده شاون بتونه باحرفا براش بذارم تا

 .نییکنم بفرما یخواهش م. نیینجایخوشحالم که ا -

 یرسم پیکه برخالف ت نیو ام مینشست یتعارف مهندس همگ با

با ست کمربند و کفش چرم  یشلوار کتان استخوان ،یشب مهمون
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 یو بلوز مردونه  ینفت یبه تن داشت و کت اسپرت آب یقهوه ا

 یبا طرح ها دیسف ی زهییبافته پا هیکه روش  یآسمون یآب

در  یدصندلچن یبود، به فاصله  دهیپوش یناموزون سورمه ا

به . قرار گرفت  زیکه من نشسته بودم پشت م ییجا یراستا

محض نشستن متوجه حضورم شد و با بهت نگاهش به نگاه 

لبخند به لب ازش رو . مصمم و با اعتماد به نفسم گره خورد 

 .دادم یمهندس رزاق یهم رو به حرفهابرگردوندم و توج

. جا بخوره وشوکه شه دنمیبود که از د نینوبت ام گهید حاال

 لیبودم، اون هنوز دختر حاج اسماع دهید یادیز یبراش خوابها

 .رو نشناخته بود

 لیتشک فمونیوظا قیجلسه به جهت معارفه و شناخت دق نیا

 یم حیداشت توض یبا لبخند جذاب یشده بود و مهندس رزاق

 .داد

شما به عنوان  کنهیم جابیکه ا هیشرکت ما طور یروند کار -

 یو تو دوره  نیحضور داشته باش نجایشرکتتون ا ندگانینما

با  یدیخوب و مف یهمکار میبتون میکه در کنار هم هست یکوتاه

که خودتون به  یفیدونم دادن شرح وظا یم. میهم داشته باش

دونم  یم زمو فقط ال لهیدل یب نیتطور کامل ازش مطلع هس

 یکامل روند کارها از طرف ما برعهده  یریگیکنم پ دیتاک

در  ریهرگونه تأخ تیشک و شبهه و مسئول یشماست و گزارش ب
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 دوارمیام. شماست یپروژه هم باز برعهده  یزمانبند یبرنامه 

پروژه هم با  نیو ا میکن یرو کنار هم سپر یخوب یروزها

ها و تخصصتون  ییتوانا بقبراتون ط. به سرانجام برسه تیموفق

 یبا فراغ بال و آسودگ نیمدت بتون نیفراهم شده که تو ا یمکان

قرار داد،  نیهردوطرف ا یو تالشتون برا نیخاطر کار رودنبال کن

 .مثمر ثمر باشه

کردم با  یکننده و مبهم بود اما سع جیبرام گ طیشرا کمی راستش

 .توجه رد نشم یب یزیچ چیوش بدم و از هدقت به حرفاشون گ

شرکت  ی ندهینما ،یمهندس رزاق یاز تموم شدن صحبت ها بعد

به محل پروژه رو  یدسترس یاحداث راهها ی فهیکه وظ یراه ساز

شد کار رو شروع کرده بودند،  یم یماه کیداشت و حدود 

 .مشغول دادن گزارش شد

بودم و کالفه منتظر  اوردهیاز حرفاش سردر ن یادیز زیچ راستش

که با  ینگاهمو به جمع یهراز گاه. تموم شدن جلسه بودم

دونستم  یواقعا نم. دوختم یکردند،م یبحث رو دنبال م تیجد

 نیا ازیبه کار برده شده و مورد ن یها نیو ماش یبحث راهساز

واسه  یتیکسر چه جذابیو غلتک و تراک م دریکارمثل بولدزر و گر

کردند، داشت؟ مثال  یم یپروژه همکار گریکه تو بخش د هیبق

موقت  یها و احداث کانکس ها زکارگاهیکار شرکت جالل که تجه

شد چه  یمحسوب م یبزرگ یخودش پروژه  نیبود و البته ا
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 ینشستم و به حرفها یم دیداشت که با یبه راه ساز یربط

 دادم؟ یاون شرکت گوش م ی ندهینما

 .مو پاره کرد یچرت فکر نیام یپرجذبه وجد یصدا

پروژه و  طیکه با توجه به شرا نیدرنظر داشته باش دیبا -

 نیتو اون منطقه، استفاده از تموم ا نیو جنس زم یتوپوگراف

 .ادی ینم دیبه نظر بع ن،یکه گفت یآالت نیماش

آالت الزم  نیو ماش میالزم رو درنظرگرفت داتیبله ما هم تمه -

 نانیبابت، شرکت اطم نیاز ا.میدید هیرو ته طیشرا نیا یبرا

 یداده م لیشده کار تحو یزمانبند یبرنامه  یداشته باشه که ط

 .شه

 :گفت ییسرتکان داد و با خوشرو یرزاق مهندس

دقت نظر تو  نیمطمئنًا اگه در طول پروژه ا.خوبه یلیخ نیا -

 میبگ نانیبا اطم میتون یکارها وجود داشته باشه ما م یهمه 

 انیبه پا یکوتاه تر یزمان یتونه تو بازه  یم یطرح حت نیا

 .برسه

 یو تالش م یروشن مهندس رزاق یزده بودم به چشم ها زل

شدن بهش  رهیباخ نطوریدارن که ا یچه رنگ قاً یکردم بفهمم دق

 . شه یته دل آدم گرم م

خوش  ینیپر و ب بایخوش فرم و مصمم و صورت تقر یها لب

 یقشنگ ینقره ا یرگه هاکه  یجوگندم یبا اون موها بشیترک
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 یجذاب یمرد ظاهرا پا به سن گذاشته چهره  نیداشت از ا

مرد  نیا یکه انگار خدا فقط برا رینظ یساخته بود و اون لبخند ب

 . کرد یخودش م ریبود، ذهن رو درگ دهیآفر

 یانصاف یهست به نظر ب دیگفت هم سن مج یمنصوره م نکهیا

و  یس ایو هفت  یداد س ینشان م یلیمرد خ نیا. اومد یم

 ی هیروزها قض نیکه ا دیاز برادرزن مج یحت. هشت ساله بود

 .داد یتر شده بود هم جوون تر نشون م یجد شیخواستگار

 نیهنوز از شوک برخوردم بعد هشت سال با ام نکهیتصور ا با

شدم،  یم ایبرادر رو یخواستگار یمسئله  ریدرگ دیفارغ نشده با

 .کالفه سرتکان دادم

 !؟یخانوم رمضان -

نگاه همه به طرفم باعث شد تکان  دنیجمع و چرخ سکوت

منو مخاطب قرار داده بود اونم  یمهندس رزاق. بخورم یسخت

ها  وونهیرفتم و مثل د یکه داشتم با خودم کلنجار م یزمان

 .دادم یسرتکان م

شمارو خسته و کالفه  یراه ساز یتخصص یظاهرًا بحث ها -

 .کرده

 .جواب دادم دستپاچه

 ...من فقط. ستین نطورینه ا -
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به دهانم مهر زد و منو  زش،یبرگشت و با نگاه تمسخر آم نیام

 .خاموش و بهت زده به جا گذاشت

که همه شون به  یاز جاش بلند شد و رو به جمع یرزاق مهندس

 :جز من، مرد بودند گفت

 یجلسه  نیهم ستیدرست ن. هیکنم کاف یواسه امروز فکر م -

اهداف  شبردیو پ یهمکار یخانوم مستعد و آماده برا هیل او

 یجلسه  نیربط به ا یو ب یتخصص یادیز یپروژه رو با حرفها

 .میدلزده کن ،یعموم

با لبخند سرتکان دادند و من خجالت زده نگامو  نیبه جز ام همه

 .دمیدزد

 .دیخسته نباش یهمگ -

. فاصله گرفت و بالفاصله همهمه توجمع افتاد زیاز م مهندس

دستش  یکه با چندتا پوشه تو نیموندم به ام رهیخ یرچشمیز

رفت و منو با نگاه پر  رونیهمگام با مهندس از سالن کنفرانس ب

 .شد پشت سر جاگذاشت یکه ازجلو چشمام دور نم یاز تمسخر

ابراز  به کهیدستمو با اکراه جمع کردم و در حال ریز یها برگه

دادم، سالنه سالنه از  یهمکارام با لبخند جواب م یمحبت کالم

 .زدم و به بخش خودم رفتم رونیاون مکان ب

انجام  ینبود و عاطفه هم داشت برا زشیپشت م ییعطا خانوم

 .دیپرس جانیبا ه دنمیبه محض د. رفت یم رونیب یکار
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 رفت؟ شیجلسه چطور پ -

 .رد و منتظر به من چشم دوختسوال عاطفه سربلند ک نیبا ا نایت

 یمعارفه انجام شد و مهندس رزاق. خوب بود زیهمه چ -

 .کردن حیرو تشر فمونیوظا

 .برق زد طنتیبا ش چشماش

 .پس خود مهندس هم بود -

 .لبام کش اومد یرو اریاخت یب لبخند

 چطور؟ -

 م؟یدار یوبا کماالت پیخوش ت سیچه رئ یدیجون من د -

 .تفاوت شونه باال انداختم یگذاشتم و ب زمیم یرو لمویوسا

 .چه خبره نمینشدم بب قیمن که دق. بگم واهللا یچ -

 یرو از فرق سر تا نوک پا اسکن کرده بودم و باز ادعام م طرف

بالنسبت  یعنینگام کرد که  نیعاطفه همچ. شد دقت نکردم

اما خب چون باهام . یباربر خودت یچهارپا وانیح

که قصد  ینگفت وبه دنبال کار یزیچ داشت یستیهنوزرودربا

 .رفت رونیانجامش رو داشت از اتاق ب

سخت  یلیخ یخاص یبه خاطر نداشتن برنامه  میاول کار روز

 یاومد که وقت یگذشت و زمان اونقدر به نظرم کش دار و طوالن

ازجام بلند شدم تا همراه همکارام اتاق رو ترک  میساعت دو و ن
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خواست هرچه زودتر  یبودم و دلم م خسته و کالفه یکنم، حساب

 .استراحت کنم یبه خونه برسم و کم

و دو طبقه بود و  ستیب یبرج تجار هیتو  یمهندس رزاق شرکت

 یمحل کار ما طبقه . داشت یخوب تیموقع یبه لحاظ مکان

اون طبقه به شرکت  یبرج بودو تموم واحد ها نیا جدهمیه

 .اختصاص داشت

خلوتش  بایتقر ابونیبه خ یدیاونجا که خارج شدم نگاه نا ام از

شکست خورده راه افتادم تا خودمو به  یانداختم و با چهره ا

چند بوق کوتاه به عقب  دنیبا شن. برسونم یتاکس ستگاهیا

لبخند  ش،ینوک مداد یکروال وتایو تو دیمج دنیبرگشتم و با د

 .زدم

 . دیکش نییرو پا سمت مقابل ی شهینگهداشت و ش کنارم

 .یسالم خسته نباش -

 .نطوریشمام هم. سالم داداش -

 .رسونمت یسوار شو م -

داشت منو برسونه  میبه دنبالم اومده بود و تصم دیمج نکهیا

 یقرار بود در مورد مسئله ا نکهیداد، اونم ا یم یمعن هیفقط 

 ی هیبرو برگرد به قض یمسئله ب نیباهام حرف بزنه و ا

 .برادرزنش مربوطه یخواستگار

 .محض سوار شدنم راه افتاد به
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 چطور بود؟ تیروز کار نیاول -

 .رگذشتیزمان برام د کمیبد نبود فقط  -

 .شد یفرع ابونیخ هیزدن راهنما وارد  با

مخصوصا اگه . روز سخته نیاول یواسه هرکس ه،یعیطب نیا -

 .هیبه چ یچ یو ندون ینداشته باش یو منظم نیروت یبرنامه 

 اطیخسته ام بااحت یبه چهره  یینزدم و اون با نگاه گذرا یرفح

 .دیپرس

 !حرف زد؟ ایمامان باهات در مورد برادر رو -

 .ارنیب فیظاهرًا قراره فردا عصر تشر. گفت ییزایچ هی -

خواستگار  ی هیسرقض. موضوع بود نینگران ا کمیمامان  -

بابت ناراحت  نیعجله به خرج داده و تورو از ا نکهیمث ا تیقبل

 .کرده بود

 نییاخمامو پا شییکذا یاون جوانک و خواستگار یادآوری با

 .نگفتم یزیآوردم و باز چ

رو بدم که اومدن فرهود و  نانیاطم نیبهت ا خوامیاما من م -

 ست،یواسه دادن جواب مثبت به اونها ن یلیدل چیخونوادش ه

داره  یفقط به خودت بستگ زیهمه چ. هم گفتم ایبه رو نویا

به منصوره و . مورد تحت فشارت بذاره نیحق نداره در ا یوکس

 .تذکر دادم نویمژگان و اون پسره هم ا
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بعد هشت سال  دیآخه مج. بود دیعم" اون پسره"از  منظورش

دونست  یدومم م یرو تنها مقصر بهم خوردن نامزد دیهنوزم عم

آروم  ی هیهرچند به خاطر همون روح. بابت ناراحت بود نیو از ا

 دیمورد با عم نیکه از بابا به ارث برده بود در ا یزیو تنش گر

 .کرد یبحث نم

 هیحاش یآروم و ب تیشخص هی. هیفرهود پسر خوب و مؤدب -

کال . ازش به گوشم نخورده یثیداره و تا امروز که حرف و حد

 یثیکردن که حرف و حد یزندگ یطور شهیهم ایرو یخونواده 

 یحرفارو واسه بازار گرم نیفکر نکن ا... و اون نذارن نیواسه ا

 یاز نظر من اون همسر مناسب یخوام بدون یفقط م. زنم یم

همه جوره  یگم به لحاظ مال ینم. نیتونه باشه هم یبرات م

داره  یحقوق محدود معلم هیکه اون  یدون یخودت م. ینیتام

 نانیتونم با اطم یاما م. کنن یم تشیخونوادش حما نکهیبا ا

شده است  نیمشترک تضم یقول بدم آرامشت با اون تو زندگ

مهم  یتو زندگ ال،یداشتن آرامش خ یبه اندازه  یچیوباور کن ه

 هیکه  یدار شویآمادگ نیخوب فکرهاتو بکن، بب نیبش. ستین

 .نه ای یبد لیخودت تشک یمستقل برا یزندگ

 .داد یم مینشون از کالفگ قمیو بازدم عم دم

فردا که اومدن با خودش  یاگه اجازه بد. بگم یدونم چ ینم -

 .خواد یم یخدا چ مینیحرف بزنم تا بب
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 .کوتاه کرد عیبحث رو سر د،یحال و روزمو که د دیمج

 .رهیخ ادی یم شیپ یانشاهللا هرچ -

تو اما قبول نکرد و  ادیخونه که نگهداشت تعارف زدم ب یجلو

قبل از اومدن فرهود و خونوادش اونجا  ایگفت که فردا همراه رو

 ادیشناختم ز یو زنش رو خوب م دیچون اخالق مج. هستن

 .شدم ادهیپ نیاصرار نکردم و به زحمت از ماش

 رونیپشت سرم، مامان از خونه ب اطیمحض بسته شدن درح به

 .دیپرس ده،یاومد و پام به پله ها نرس

 ؟یبود یخوب بود؟ راض طشیسالم چطور بود کارت؟مح -

 .بله. سالم -

 .گرد کرد شویخوشگل عسل یچشما مامان

جواب  یبچه؟ درست و حساب یزن یحرف م یچرا تلگراف! وا -

 .چه خبر بود نمیبده بب

 .هن کنان از پله ها باال رفتم هن

اول بگو . رو شروع کن ییبابا بذار از راه برسم بعد بازجو یا -

 .صداش در اومده گهیشکم وامونده د نیکه ا میدار یناهار چ

 یب. بردم نیقابلمه هم واسه ام هیاتفاقا . درست کردم اپلویلوب -

 . رفت و آمد داره ،یکه تو مشغول یگفت اونم تو شرکت یم یب

انداختم و صدامو باال بردم و  یب یب یبه خونه  یچپ چپ نگاه

 .با طعنه جواب دادم
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 .رسه یبهتون م قیکم و کاست و دق یظاهرًا خبرها ب -

 .گاز گرفت نشوییکرد و لب پا یاخم مامان

 شه؟یبشنوه ناراحت م یب یب یگ یدختر جون، نم بهیع -

 دیهم که با یاون. حرفاست نیدلش بزرگتر از ا یب ینترس ب -

 .ستیمهم ن زایچ نیبهش بر بخوره، براش ا

کشوند  یکه منو به سمت درهال م یدستمو گرفت و درحال مچ

 .آروم مالمتم کرد

به  کاریواهللا تو چ زهیهم خوب چ ایح. دختر ریبه دهن بگزبون  -

 آخه؟ یاون دار

 .زدم به اون راه خودمو

دم من  یداشه باشم؟ اونه که مدام پا رو دیبا یمن چه کار -

 .ذارهیم

بهت فروخته  یتر زمیپسر مگه چه ه نیا. قیعق یرو دار یلیخ -

 ؟یزن یدرموردش حرف م ینطوریکه ا

 یبرآشفته و عصب هویروم آورده بود که  یچنان فشار یخستگ

 .دمیدستمو عقب کش

من کوفت بخورم بهتر از اون . میبابا اصال ناهار نخواست یا -

 ...اپلوئهیلوب

دوست داره و شما به خاطرش  نیکه ام" تو دلم ادامه دادم و

 " یپخت
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 ی افهیو به ق دمیتو اتاقم و با حرص مقنعه مو از سرم کش رفتم

هنوزم تمسخر تو نگاش با من بود و . زل زدم نهیداغونم تو آ

 .شد یرقمه از خاطرم پاک نم چیه

و  ختهیاعصاب خورد کنش روانمو بهم ر یبا رفتارها بهیغر نیا

 .ازم سربزنه یبیو غر بیعج یباعث شده بود واکنش ها

*** 

 نیتعارف شده رو برداشت و با نگاه تحس یفنجون چا ایرو مادر

 .بدرقه ام کرد یزیبرانگ

مورد حرف زده بودم اما  نیبارها و بارها درا ایراستش من با رو -

به ازدواج ندارن و درست  یلیجان تما قیگفت عق یاون م

ته قلبم  شهیبه جان فرهودم هم یول. میاصرار کن لیدل یب ستین

 نیشناس یپسرمارو هم که م. بودم نظرتون عوض شه دواریام

شده که به کل از  هاالقه اش به بچه کارش و ع ریاونقدر درگ

اصرار  یلیما هم واسه ازدواجش خ. غافله شیشخص یزندگ

انشاهللا . رهیاما تا حاال که قسمت نبوده سر و سامون بگ میداشت

و  میرس یبدن ما هم به آرزومون م تیخانوم رضا قیاگه عق

 .میمون یمون نم یحسرت به دل داماد شدن ته تغار

 یلب چا ریز یبهم انداخت و با تشکر ینگاه کوتاه فرهود

اش گرفتم و قد و  دهینگامو بااکراه از صورت الغر و کش. برداشت

 هی کلشیبه قول مهناز سرجمع ه. بلندش رو ازنظرگذروندم یباال
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 یمعمول یچهره . مشت استخوان رو هم جفت و جور شده بود

. بود شیستا ابلآرامش ق هیداشت اما تو نگاهش  یو ساده ا

تونم بهش جواب رد بدم و  ینم یراحت نیدونستم به هم یم

عجوالنه  گهید نباریا دیبا. خواست یم یمنطق لیمامان ازم دل

 .گرفتم ینم میتصم

و ما با اجازه  میو با هم صحبت کن میداد بر شنهادیپ پدرفرهود

 .میو مامان از جامون بلند شد دیمج ی

راستش دوست . دو فرهود به دنبالم اوم اطیافتادم سمت ح راه

 شیده سال پ یهنوز خاطره . نداشتم تو اتاقم باهاش حرف بزنم

که کت و شلوار  یدردآور و نگاه مطمئن پسر جوون یو اون گفتگو

 .زد، با من بود یتو تنش زار م یداماد

 !م؟یبا هم حرف بزن اطیتو ح نیخوایم -

 .دمیطرفش چرخ به

از نظر شما که . مینیبش السیدرخت گ ریگفتم رو اون تخت ز -

 !نداره؟ یرادیا

 .نینه اصًال، هر طور راحت -

بود، نشستن تو  دهیرس مهیبه ن زییسرد بود و پا نکهیبا ا هوا

 تیموقع نیاز قرار گرفتن تو ا یالاقل وقت. آزار دهنده نبود اطیح

 یتازه و نفس برا یکردم، هوا یبه شدت احساس خفقان م

 .کم نبود دنیکش
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 ن؟یبگ یزیاز خودتون چ نیخوا یشما نم -

 .خونسرد جواب دادم یلیخ

 .شمارو بشنوم یحرفا یدم اول همه  یم حیترج -

 .زد یموافقت لبخند دوستانه ا یبه نشونه  فرهود

. هیانتخابم چ لیو دل نجامیچرامن ا نیبدون نیخوا یالبد م -

که از همکارانم بود  یخانوم یراستش من چند سال قبل دلبسته 

 یاما خونواده  میرفت یخواستگار یشدم وبا موافقت خونواده برا

موضوع و  نینداشتن از ا تیاون دختر خانوم به خاطر شغلم رضا

 ...ما هم. خب مخالفت کردند

محو و مبهم از دوران کوتاه  یپشت بوم و خاطره ا خیم نگاهم

 .نداشتم یفرهود توجه یبه حرفها گهیشده بود و د مینامزد

باغ  یاز پشت بغلم کرده بود و نگاه هردومون به چراغون نیام[ 

 .مادام بود

 .باشه ینجوریمون ا یخواد عروس یمن دلم م -

 .موهام گذاشت یعاشقانه و گرم رو یا بوسه

 یتو همه . دلبر رمیگ یهم باشکوه تر م نیاز ا یعروس هیبرات  -

 . یدون یخودتم م یمن یزندگ

 .مشتاقش دوختم شهیهم یبلند کردم و چشم به چشما سرمو
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 هیاگه . نیترسم ام یم نم،یب یدوست داشتنت رو که م نهمهیا_

 نیمن با ا ،یتمومش کن یو بخوا یبرسه که خسته بش یروز

 کنم؟ کاریچ یکه به جونم انداخت یدرد

که  نیا! که من بخوام از تو دل بکنم؟ یرسه اون روز یم یعنی -

 .دوازده ساله خاطرخواهته نیام. بانو ستیدو روز ن یکیصحبت 

 ؟یش ینم مونیوقت پش چیه یعنی -

 .شم مطمئن باش ینه نم -

 یدوست داشتن گهیبرسه که د یروز هیبدون اگه  نویپس ا -

صحبت از عادت کردن آدم ها . شم ینباشه، منم اون روز تموم م

جنس دوست داشتن رو با تو تجربه کردم  نیمن ا ست،یبه هم ن

هنوز اول راهم پس بدون سخته برام اگه بخوام بار غمش . نیام

 .تنه به دوش بکشم کیرو 

راحت کنم اما  التویتونم خ یم ینیدونم با دادن چه تضم ینم -

 یادآوریجلو چشمامه و بهم  شهیبه اسم گذشته هم یزیچ هی

روزها  نیا دنیسه رسکنه چقدر دوستت داشتم، چقدر وا یم

 نیمن ا. و چقدر حاال با داشتنت خوشبختم دمیانتظار کش

 ... ]قیکنم عق یگذشته رو فراموش نم

اما هنوزم به قلبم چنگ  یحرفهاش شب مهمون زیآم ریتحق لحن

 .داد یآزارم م دهیزخم سرباز نمک پاش هیانداخت و مث  یم
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من . لیتموم شده دختر حاج اسماع زیواسه من اما همه چ" 

گذشته رو پشت سرم . گذاشتم رونیمملکت ب نیپامو از ا یوقت

 . "خاک کردم

خندون فرهود  یاز پشت بوم گرفتم و به چهره  یبا تلخ نگاهمو

 .دوختم

 .نیمنو بشنو یاول حرفا نیداد حیترج نکهیممنون از ا یلیخ -

 .زمزمه کردم شرمنده

 .لحظه حواسم پرت شد هیخوام  یعذر م -

 .واب دادج مانهیصم

کنم شما به اصرار  یمن حس م. ستین یبه عذرخواه یازین -

حرفامو  نیدار یو سع نینشست نجایخونواده ست که االن ا

 .نیبشنو

مرد دروغ  نیخواستم انکار کنم وبه ا یبود اگه م یانصاف یب

 .بگم

 شیهم کم و ب هیبق. داره یادیز دیازدواجم تأک یمادرم رو -

الزم  یکنم به اون آمادگ یهنوز فکر ممن اما . باهاش موافقن

. است دهیچیروزها پ نیا میزندگ طیشرا کمیراستش . دمینرس

 یمطمئن گاهیجا یبه لحاظ شغل نمیرو شروع کردم و دنبال ا یکار

موضوع تمرکز  نیراحت رو ا الیتونم با خ یکه نم نهیکنم، ا دایپ

 .کنم
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 ن؟یندار یکه دارم، مخالفت یتیو ن نجایبا حضور من ا یعنی نیا -

کنه نه به شما که  یرو وسوسه م یخوب شما هرکس تیشخص -

 .بده شتریشناخت ب یفرصت رو برا نیبه خودش ا

 .دینفسشو فوت کرد و خند یشوخ به

 یعنی نیا. کننده ظاهر نشدم دیخب پس چندان هم نا ام -

 !هست؟ یدیام

تا با  میخوایبهتره بگم هردومون م ایخوام،  یفرصت م کمی -

 .میریبگ میتصم یشتریشناخت ب

 .دیپرس نانیپا انداخت و با اطم یپا رو فرهود

ماه بهمون وقت بدن  هی میبه خونواده ها بگ یپس شما موافق -

 م؟یمورد فکر کن نیدرا

 !کنن؟ یقبول م یعنی -

 .میکن یشون م یراض -

 .رو لبام جاخوش کرد دیبا ترد لبخند

 .انشاهللا -

 اطشونیبه ح نیو ورود ماش یب یب یباز شدن در خونه  یصدا

 .داد یبه خونه م نیخبر از اومدن ام

 .با سوال فرهود همزمان شد نیدرماش بازشدن

هم باشه که از نظر  یرفت و آمد ،ییماه آشنا هی نیاگه تو ا -

 .خونواده ها با من رفتنیبگم که پذ نوینداره؟ البته ا یرادیشماا
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دستپاچه ام  کمیشد  جادیا نیکه تو بسته شدن در ماش یمکث

 .نداختمیحال خودمو از تک و تا ن نیبا ا. کرد

 .مسئله ندارم نیبا ا یمن مشکل -

 .جاش بلند شد از

شرط و شروط هارو با  نیا میبر نیپس حاضر. خوبه یلیخ -

 م؟یبذار ونیبزرگترها درم

 !بگم یدونم چ ینم -

 .ش بود، پاسخ دادکه تو کالم یفیطنز ظر با

 !ن؟یحاال موافق. ناقابله یبله  هیجوابش  -

چند  یجیو گ یرو لبام جا خوش کرد و از اون درماندگ لبخند

به خرج  طنتیش یلحن شوخش کم یهمپا.لحظه قبل در اومدم

 .دادم

 .خودم و شما بله یبا اجازه  -

 واریرو پشت اون د بهیسمت خونه و غر میراه افتاد خندان

 نکهیحرفهارو بشنوه، نه واسه ا نیالزم بود ا دیشا. میجاگذاشت

خواست باور کنه من  یدلم م. کنم یهاشو تالف ییبخوام تلخ گو

کردم، منم پابه  رییمنم تغ ستم،ین گهید شیده سال پ قیاون عق

 .هام بزرگ شدم دنیزجر کش یپا

 هی نینداشتن و قرار شد تو ا یخونواده ها مخالفت خوشبختانه

نه  گهید. ادی یم شیپ یبالخره چ مینیتا بب میو آمد کنماه رفت 
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سرگرفتن  یبرا یبود، نه عجله ا یو نشون یتیحرف از محرم

 .ازدواج

 یتونستم دروغ بگم، با فرهود احساس راحت یخودم که نم به

 شترش،یشناخت ب شنهادیمنو از قبول پ نمیکردم و هم یم

 .کرد ینم مونیپش

*** 

نگاه کنم و اون با حس  یب یب یتو چشما دمیکش یم خجالت

لرزونش گرفته و نوازشم  یدستا یدستامو تو یمشترک یدلتنگ

 .کرد یم

 !؟یازم دلخور -

 ه؟یچه حرف نیا یب یب -

شد تا  دیدر سف نیچشمام به ا دنم؟ید یاومد یپس چرا نم -

 .یایب

گلدار گم  ینبات راهنیکه تو اون پ فشویظر یشدم و شونه  خم

 .دمیبود، بوس

 .امیشد ب یروم نم ،یب یشرمنده ب -

 یباورکن نم. شرمنده باشه منم دیکه با یاون! آخه چرا مادر؟ -

خودم  شیفکر پ یب یمن ساده . آزارت بدم ینجوریخواستم ا

دلتون  دیبلکه شا نینیرو بب گهیهمد گهیبار د هی هیگفتم فقط کاف

... 
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و دست لرزونشو واسه پاک کردن اشک حلقه  دیبغض لب گز با

 .زده تو چشماش باال برد

 .کشه یپاش لب گورم باشه باز دست از آرزوهاش نم یآدم -

قسم بخورم که  یخوا یم یبه چ. خودتو ناراحت نکن یب یب -

 .ستمیدلخور ن

 .کرد یم شیهق آرومش قلبمو ر هق

دونستم همونطور که  یم. بابت شما روشن بود شهیته دلم هم -

و  یومدیبعد هشت سال هنوزم باخودت کنار ن نجایتو ا

هربارکه  نیام. حال و روز رو داره نیاونم تو غربت هم ،یفیبالتکل

 ینم یزیچ ایزد  ینم یاومد تو خودش بود و از تو حرف یم

هنوز همه  یعنی دنیحرف نزدن و نپرس نیاما خب هم. دیپرس

 براش تموم نشده، مگه نه؟ زیچ

کنم اما دل بستن به  دشیزن رو با حرفام نا ام نیخواستم ا ینم

. دونستم ینم یب یبود رو حق ب یواه الیخ هیکه فقط  یزیچ

بودم که نخوام با دروغ دلشو خوش  ونیبهش مد نهایاز ا شتریب

 .کنم

بعد هشت سال  گهیبوده اما د ریخ تتیدونم ن یمن م یب یب -

 نمونیجدا از اون حرمتها که ب! ره؟ید یلیخ یکن یمفکر ن

 میستین شیده سال پ یاون آدما گهید نیشکسته شد، من و ام

 ؟یکه قبول دار نویا ستین گهیالاقل اون د ای
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انداخت  هیسا نمونیحرف ب نیکه به دنبال ا یو سکوت قیعم نگاه

بگم دل  شتریکه ب یدونستم هرچ یم. مانع از ادامه دادنم شد

 یتونستم دلشو به اتفاق یشکستم اما نم شتریزن رو هم ب نیا

 نیام یبرا گهید یوقت. که قرار نبود هرگز رخ بده، خوش کنم

 .تموم شده بودم شمن هم برا یعنیوجود نداشت، یگذشته ا

مطمئن بودم . رو شکست نیسکوت سنگ نیزنگ در، ا یصدا

مکث  یبا کم. زد یداشت و زنگ نم دیچون اون کل ست،ین نیام

 .از جام بلند شدم

در  یجد میشه دار یم یچند روز هی. خواستگارمه ایداداِش رو -

از  یزود نیبه هم دیاگه خدا بخواد شا م،یزن یمورد حرف م نیا

 .دونه یهم م نیام نویا. در اومدم یفیبالتکل نیا

رو  یب یهدف به زبون آوردم که ب نیآخر رو با ا یاون جمله  و

دونستم  یته دلم م شهیهم. کنم دیع نا امموضو نیبه کل از ا

اما  نهیرو کنار هم بب نیمن و ام گهیبار د هیزن آرزوشه که  نیا

 .بود ینشدن نیا

که قرار  لیدل نیشناختم نه به ا یخوب م یلیرو خ یب یب مهمان

باهاش  ینسبت خونوادگ نیبا ازدواج من و ام یزمان کیبود 

به  یاز اندازه ا شیشناختمش چون شباهت ب یم. کنم دایپ

 .خودم داشت
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استقبال ازش تا دم در هال  یوادارم کرد برا یمهمون نواز رسم

کرد و ابروهاشو  یپله ها مکث یشگفت زده رو دنمیاون با د. برم

 .که جوابمو بده دمیلب سالم کردم و نشن ریز. باال برد

 اومده؟ یقندک ک -

 .منو به خودم آورد یب یب سوال

 .آوردن فیتشرپروانه خانوم  -

رو  موندهیباق یبه خودش داد و پله ها یجوابم، اون زن تکان با

 .کرد یط

 .نمتیبب نجایانتظار نداشتم ا -

 .ساکت بمونم نتونستم

 .نطوریمنم هم -

 .بهم انداخت یتو هم گره خورد و نگاه تند ابروهاش

 .نمیرو بب یب یاومدم ب -

 .رفتم عقب

 .تو نییبفرما. نیخوش اومد -

از . کرد اما دست خودم نبود یم شیبا طعنه حرف زدنم عصب نیا

 یا گهیتونستم جور د یبه دل نداشتم فقط نم یا نهیزن ک نیا

 .هم باهاش برخورد کنم

هنوز . گرفت یرو م نیومدام سراغ ام یب یب ادتیبود ع اومده

که  یاونم وقت. خوندم یپسرشو تو چشماش م ی ندهیترس از آ
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رو عوض  نیام یزندگ ریبود تا بخواد مسن یحاج اسدالله گهید

پسرش نداشتم که بخواد  یتو زندگ ینقش گهیکنه ومن هم د

کرد بودنم  یبود اگه فکر م یاحمق م دیواون با. نگرانش باشه

 .خطر بزرگه هی نیام یبرا نجایا

با . به لبام کش و قوس داد یفروخورده ا یتصور، خنده  نیا با

 ینیتوس یظرف پولک هیرو با  یزعفرون یفنجون چا هی یبدجنس

 .رفتم یب یاز اون زن به اتاق ب ییرایگذاشتم و واسه پذ

 یلبخند بهم ارزون هیسربلند کرد و محبتشو با  یب یب باورودم

 یبود که نامهربون دهیزن رو بزرگ آفر نیخدا چقدر دل ا. کرد

 .دیبخش یزود م نقدریرو ا انشیاطراف

و من نموندم تا درمورد  کرد یلب تشکر ریخانوم ز پروانه

 .کنم یرد و بدل شه، کنجکاو نشونیکه قرار بود ب ییحرفها

خواستم به  ینم. بود و بس یب یبودنم فقط به خاطر ب نجایا

 شیپ نیمن و ام نیکه اونطور تلخ ب یا رمنتظرهیغ داریخاطر د

 کی یوگرنه حاضر نبودم حت.اومده بود، خودشو مقصر بدونه

کرد،  یزن خودخواه که اونطور طلبکارانه نگام م نیلحظه با ا

 .چشم تو چشم بشم

خونواده بود و با گذشتن از  نیعروس ا یروز هیکه مثل من  یزن

دل اونها رو به درد آورده بود، درست مثل من که  مارشیهمسر ب

بود  نیتنها تفاوتمون ا. و دوست داشتن هاش گذشتم نیاز ام
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 دمیمن دل بر د،یکم آورد و دل بر شیزندگ کیکه اون دربرابر شر

 .ارهیکم ن نیکه ام

به سر  یرفتم تو آشپزخونه و دست جهینت یافکار ب نیفرار از ا یبرا

واسه ناهار خوراک . و خودمو مشغول کردم دمیو گوشش کش

خودمم . درست کردم یرازیساالد ش یبار گذاشتم و کم چهیماه

 یکه بود الاقل بو یهرچ ه،یچ نکارهامیا لیدونستم دل ینم

 یبخوام واسه کس نکهیخسته بودم از ا گهید. داد یجبران نم

 .گذشته رو جبران کنم

بهش  یو نگاه دمیدست از کار کش م،یزنگ گوش یصدا با

 میبا هم حرف زد یا قهیده دق. فرهود تماس گرفته بود. انداختم

 ادیب میو اون ازم قول گرفت فردا بعد تموم شدن ساعت کار

 .مدنبال

و قطع شدن تماس، پروانه خانوم از اتاق  یمحض خداحافظ به

 یکه هنوز اونجا بودم و اونقدر دنمیاومد و با د رونیب یب یب

 شیهمراه یدرازتر کردم که بخوام واسه بدرقه حت ممیپامو از گل

 .کنم، خونش به جوش اومد

کردم اشتباهات گذشته باعث شده عاقالنه تر واسه  یفکر م -

 .یکوچه ا کیهنوزم اندرخم  نمیب یاما م یریبگ میصمت تیزندگ

 .ارمیزن کم ب نیا یتونستم جلو ینم من

 کنه؟ یشمارو ناراحت م نیا -
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 .به طرف در هال قدم برداشت یعصب

بزرگ شده  یاونقدر نیام نمیب یم یناراحتم کنه؟ وقت دیچرا با -

 .که نخواد اشتباهاتش تکرار شه

 بیآس شتریکردم خودم ب یآزارش نبود اما اگه سکوت م قصدم

 .بود یکاف نیبودم و ا دهیمن هشت سال عذاب کش. دمید یم

 ن؟یمطمئن نقدریاز کجا ا -

 .به بازوم چنگ انداخت یکه عصب دیپوش یکفشاشو م داشت

 .ستیدهن تو ن یلقمه  گهیدست از سر پسرم بردار، اون د -

 .دمیخند نرم

به  شیده سال پ رمیگ ؟یازم متنفر نقدریرا اشه بدونم چ یم -

اما حاال چرا؟  یمخالف ازدواجمون بود نیام یسن طیخاطر شرا

 .فهمم یرو نم نهیک نیا لیدل

 .تنفر زمزمه کرد با

برومند که رو  ینام خونوادگ یو حت یب یخونه و ب نیاز ا شتریب -

اون مرد خودخواه به . یندازیحاج اسداهللا م ادیپسرمه، تو منو 

اون  یرو ازم گرفت و با سواستفاده از عالقه  نیخاطر ازدواجم، ام

 یم. به خواسته هاش قرار داد دنیرس یبچه، تورو بهونه 

 .مثل خودش بسازه که نتونست یکی نیخواست از ام

 دنیبا شن نیاز ا شتریب یب یرو پشت سرم بستم که ب در

 .خشونت پس زدم یکمحرفامون عذاب نکشه و دستشو با 
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 ه؟یفرق من و تو چ یدون یم -

موندم  رهیخونسرد توچشماش خ. نگفت یزینگام کرد و چ فقط

 .و با تاسف زمزمه کردم

هردو . پروانه خانوم میبا هم ندار یفرق چیمن و تو ه -

و فقط به  میگرفت دهیو احساسشو ناد نیخودخواهانه ام

 نیاز حاج آقا من رو از ام نهیتو به خاطر ک. میخودمون فکر کرد

 شیپ. یب یو من به خاطر عذاب وجدان، اون رو از ب یجدا کرد

 یزینگران چ فقطاما ما  میمثال نگرانش میکرد یم الیخودمون خ

 .نه خودش میخواست یاون م یکه برا میبود

. گلومو گرفت و منو الل کرد خیب ییبدجا یبغض لعنت نیکه ا آخ

زن که حق به  نیعذاب رو سر اهشت سال  نیوگرنه تموم ا

کرد،  یبودنم بازخواست م نجایجانب و طلبکارانه منو به خاطر ا

 .زدم یهوار م

کردم و خودمو به  یخداحافظ یب یاز ب یبا چه حال دمینفهم

خواست توان  یداغون و آشفته بودم و دلم م. خونه رسوندم

هشت ساله  یعقده ها نیداشتم اونقدر خودمو بزنم که تموم ا

 .و عذاب وجدان دست از سرم برداره زهیفرو بر

دلم  خواست،یپشت بوم رو م یآرامش خلوت عصرچهارشنبه  دلم

خواست که  یرو م یپسربچه ا کیکوچ یو دستها میکودک

 یهامو م یبچگ نیاشکامو با بغض از روصورتم پاک کنه، دلم ام
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اشتن منو با دوست د شیسالگ جدهیکه تو ه ینینه ام. خواست

 ریحاال با تحق که ینیو تو تنگنا قرار داده بود، نه ام ریهاش غافلگ

 .کرد ینم غیدر یحرف چیسوزوندنم از ه یکرد و برا ینگام م

. خورد و من هنوز غرق گذشته هام بودم یداشت زنگ م میگوش

تا به خودم  دمیکش یقیتند تند اشکامو پاک کردم و نفس عم

 ییایدن رونیچه حد نابوده، اون بمهم نبود درونم تا . مسلط شم

ثابت  گرانیبه خودم و د زهارویچ یلیداشتم که منتظر بود خ

 .کنم

 !ن؟یسالم آقا جالل خوب -

 !؟یخونه ا. سالم ممنون -

 یکه داشتم، استفاده م یماهانه ا یدوروزه  یاز مرخص داشتم

 .کردم

 آره چطور مگه؟ -

گفتم . زکارگاهیتجه ی هیاول یواسه کارها میر یم میما دار -

تا شب . یخبر نباش یب دیپرس یزیحواست باشه اگه ناصر چ

 لیتا بهش تحو ارمی یو م سمینو یگزارش کار روز اول رو م

 .یبد

 .آوردم نییحرفش پا نیبا ا اخمامو

 ...گفت یمهندس که م ؟یسیمگه گزارش رو قراره شما بنو -

 .حوصله حرفمو قطع کرد یب
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 .رینگ شیجد ادیز. هیادار فاتیتشر یسر هیفقط  نیا -

اعصابم خورد بود که  یکاف یبه اندازه  نیبرخورد با مادر ام از

 .و خودمو کنترل کنم ارمینتونم با حرف جالل تاب ب

اگه قرار به مترسک شدنه هشت سال . ستمین گهیپس من د -

 .بسه گهیکردم، د یخونواده باز نیتموم نقش مترسک رو تو ا

 گفتم؟ یمگه من چ ؟یاری یم چرا جوش نمیب سایوا -

 یزیچ یزن یکه شما ازش حرف م یادار فاتیتشر نیمن از ا -

 یدونم که اگه تو اون پروژه  یم ینقدریاما هم ارمی یسردر نم

. رهیگ یمنو م ی قهیقبل از همه  یرزاق ادیب شیپ یمشکل یلعنت

 نیمن پامو از ا ایخودت بدون  ی ندهیهمه جوره منو نما ایپس 

 .و مارو به سالمت ریکشم و تورو به خ یم رونیکار ب

 .شد میکرد و تسل یپوف کالفه

 .سیباشه گزارش رو خودت بنو -

 .گزارش یتا محل احداث پروژه، وگرنه گزارش ب امیب دیمنم با -

تو  یآخه دخترجا. ها یاری یمنو باال م یاون رو یدار گهید -

 اونجاست؟

 .که گفتم نیهم -

 .جواب داد باحرص

ساعت  میحاضرشو ن. کنه ریا آخر و عاقبت ماروبا تو به خخد -

 .اونجام گهید
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داشتم و  ینشونده بودم، حس خوب یحرفامو به کرس نکهیا از

 .نشست یبه دلم م شتریو حاضرجواب ب یمدع قیعق نیا

مامان . دمیبرداشتم و لباس پوش نمویدفتر و دستک و دورب عیسر

بهش زنگ زدم و . و خونوادش بزنه دیسر به عم هیرفته بود 

 .اطالع دادم تا نگران نشه

که مارو به  یو ناهموار جاده ا یرخاکیمس زیلندرور تر و تم هی با

نگام به قله . میکرد یساعته ط کیرسوند رو  یمحل مورد نظر م

 یبخار گرفته  شهیاطراف بود و ش یپوش کوهها دیسف بایتقر ی

 یبهتر دیکردم تا د یپاک م با دستم یسمت خودمو هر از گاه

که محل احداث  یکوه یقرار بود کارگاه تو دامنه . داشته باشم

موقت و اتاقک  یکار احداث کانکس ها نیسد بود، بنا بشه و اول

قرار  مانکاریپ اریکه در اخت یدور محوطه ا یو فنس کش ینگهبان

 .گرفت، بود یم

که در دست داشت محل قرار دادن کانکس  یطبق نقشه ا جالل

 نمیفاصله با دورب نیداد و من تو ا یهارو به همکاراش نشون م

 عتیمحصورشده و طب یو محوطه  تشونیچندتا عکس از فعال

 .اون منطقه گرفتم

مقاله  نیازآخر ینتیافق نو و پر یصبح همراه با روزنامه  یوقت

و گزارش کارهام  یخبر یها تیمربوط به احداث سد تو سا یها

 زیم یبودم رو رو ختهیفلش ر یکه گرفته و رو ییبا عکس ها
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رو تا  یکردم توجه مهندس رزاق یکارش گذاشتم، هرگز فکر نم

 .حد به خودم جلب کنم نیا

به در وارد اتاقش  یکوتاه یبود که باضربه  میهشت و ن ساعت

دردسر  ینداشت مالقات باهاش ب یمهندس چون منش. شدم

برگه . داشت یشرکت حضور م یلبته اگه همون لحظه توا. بود

 اطیگذاشتم و با احت زشیم یدستم بود رو رو یکه تو ییها

 .رفتم رونیب

افتاد که از  یمدار بسته ا یها نیخارج شدن نگام به دورب نیح

گفت مهندس  یچند جهت اتاق رو تحت نظر داشتن و عاطفه م

 .شرکت و آمد و شد ها نظارت داره یدر نبودش به کارها یحت

 یم تییسکویو ب یچا نایو ت ییبا عاطفه و خانوم عطا داشتم

 .خوردم که مهندس تماس گرفت و منو احضار کرد

گذاشتم و مقنعمو تکان دادم  زمیم یرو موییفنجون چا دستپاچه

 یلیزدم و خودمو خ رونیاز بخش ب. باشه ختهیروش نر یزیتاچ

دربزنم خودش درو به  نکهیقبل از ا. سوندمبه در اتاقش ر عیسر

شگفت زده بهم  یخندان و تا حدود یروم باز کرد و باچهره ا

 .نهیب یشد، انگار که بار اوله منو م قیدق

 !مهندس؟ یشده آقا یطور -

اتاق نگاهمو به سمت خودش  یجالل از تو یخنده  یصدا

وارد شدم و کنار  اطیبا احت. تنها نبود یظاهرا مهندس رزاق. دیکش
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 زشیم یرو که صبح رو ییمهندس برگه ها. جالل نشستم

 یکه اونها رو با لبخند ورق م یگذاشته بودم رو برداشت و درحال

 .که مقابل ما قرار داشت، نشست یصندل یزد رو

. نقصت تشکر کنم یخوام به خاطر گزارش کامل و ب یاول م -

که  ییعکس هاو با یداده بود حیاونقدر خوب و درست توض

به  ازین گهیکه د یرو مستند کرد حاتتیصحت توض یگرفت

اما خب من . یخانوم رمضان یما نگذاشت یدوباره برا یسرکش

 تهنوش نتیروزنامه و اون پر نیکردن ا مهیضم لیهنوز از دل

رو سردر  یکرد یها جمع آور تیکه در مورد سد از سا ییها

 ؟یبد حیشه خودت توض یم. اوردمین

به جالل انداختم واون با چشم برهم  ینگاه یماندگدر با

 .تونم راحت باشم و حرفمو بزنم یداد م نانیگذاشتن بهم اطم

رو به  دهیا نیشرکت ا یراستش حضورم تو بخش روابط عموم -

 جابیرودر دست داشتن ا یبزرگ نیبه ا یپروژه ا نکهیا. من داد

در برابر سواالت جامعه و رسانه ها پاسخگو  یکنه هر از گاه یم

دادن  ایمقاله  هیتونه در قالب  یم ییپاسخگو نیو ا نیباش

. نیگذاریم ارشونیاختباشه که خودتون داوطلبانه در یگزارش

 دیبا شک و ترد ییجورا هیپروژه  نیراستش نگاه رسانه ها به ا

که  یومنافع میکن یاما اگه ما خودمون از قبل روشنگر. هست

 شیعموم تیرضا یجنبه  میمردم داره رو شرح بد یکار برا نیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٣٥٢ 

و  دگاهیاقدام ها الزمه که اول د نیا یاما واسه همه . ره یباال م

 م،یپروژه براشون داره رو بشناس نیکه ا یو ابهامات دمنظرات مر

 .شه یجواب هامون قانع کننده تر م ینجوریا

 .دیپرس یجد یلیخ مهندس

جلب بشه؟ طرف  تیرضا نیا دیحتما با نیکن یچرا فکرم -

جوابگو  دیاونها با. و دولت هستن نه مردم رویقرارداد ما وزارت ن

 .باشن نه ما

کار  نیا ینظارت ی تهیشما فقط به دولت و کم ییپاسخگو -

پروژه  نیشما ده سال قراره رو ا. مهندس یشه آقا یمحدود نم

انتخابات  یزمان یبازه  نیتو ا ست،ین یمدت کم نیا. نیکارکن

 هیکاف. وجود داره دیدولت جد نیمواز رییو تغ یجمهور استیر

مثل مهندس  یرنباشه و چند نف هیقض نیاز ا یعموم تیرضا

 نیرو نسبت به ا گرانیپرست باشن که بتونن بانظراتشون د نییآ

کار  نیبگ تیباقاطع نیتون یپروژه دلسرد کنن اونوقت شما نم

 بیقبل از تصو یشما که از سرو صدا. کنه دایتونه ادامه پ یم

 یم یمن چ نیکن یدرک م نیستیخبر ن یپروژه، تو مجلس ب

 .گم

 .سرتکان داد نیبا تحس مهندس
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 هیقض نیا دیکنم با یبله فکر م. و درسته یحرفت کامال منطق -

واسه آشنا شدن  کنمیفکر م. رمیتر بگ یرو جد یعموم تیرضا ی

 .داشته باشم ازیما نبا نقطه نظراتشون به کمک ش

 .جواب دادم نانیاطم با

 .دم یکه الزم باشه انجام م یهرکار -

 .زمزمه کرد یرو به جالل با شگفت مهندس

 ؟یبه خودت بدهکار کن هیقض نیتو قراره منو با ا -

 .به شونه اش زد یو دست دیبا آرامش خند جالل

 .قیکه بخوام بدهکارت کنم رف دهیرس نهایاز ا شتریاز تو به ما ب -

تونن  یم شونیا ؟یبگذر یکارمند نیاز چن یحاضر یعنی -

 .باشن ییهر کارفرما یآرزو

ما انداخت و باحرفش ناک  یبه هردو یحساب شده نگاه جالل

 .اوت مون کرد

 هی میزندگ یکارم که تو یتونم با جرات بگم نه فقط تو یم -

خونه ام دارم ناصر  یو تومثل اون یکیمن . قدم از شما جلوترم

 .جان

نظرم  ریخواست ز یاونطورکه جالل م نباریبرگشت و ا مهندس

دستپاچه از جام بلند  ط،یشرا نیگرفت ومن آشفته و معذب از ا

 .شدم

 .از حضورتون مرخص شم نیاگه اجازه بد -
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باال انداخت وروبه من که خجالت و شرم نگاهمو  ییابرو مهندس

 :کرد، گفت یم زونیگر نشیزبیت یاز چشما

 .بله حتماً  -

ام گذاشتم و  نهیس یکه پشت سرم بستم دستمو با ترس رو درو

 .نفس حبس شده مو فوت کردم

 !شده؟ یطور -

آورده و  نییکه سرشو پا ینیزده تکان خوردم و با ام وحشت

 هی. باهام چشم تو چشم شده بود، روبرو شدم نیکنجکاو و بدب

قد  یهشت ساله حساب نیاسرو گردن که چه عرض کنم تو 

 کمی بتیه نیبا ا دنشیانداخته و استخون درشت کرده بود و د

 دیکه تو ظاهرم داشتم شا یرییکه تموم تغ یمن. ترسوند یمنو م

 .سالها بود نیجا افتاده تر شدن چهره و الغر شدنم تو ا

 یتفاوت یاون هم با ب. و ناخواسته اخم کردم دمیکنار کش خودمو

به در زد و وارد  یتوجه به من ضربه ا یداخت و بشونه باال ان

 .اتاق مهندس شد

خواست  یزد و من دلم م یحرف جالل تو گوشم زنگ م هنوز

 نیهمچ یاون به چه حق. زمیو زمان رو بهم بر نیبابتش زم

 بود؟ دهید میمن و زندگ یبرا یخواب
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خودمو به بخشمون رسوندم وتازه اونجا هم  ختهیو بهم ر یعصب

شون رو  ییو دمغم بازجو زونیآو یچهره  دنیهمکارام با د

 .شروع کردن

 یم. ظهر بود که مژگان باهام تماس گرفت کیحدود  ساعت

ازقبل خودمو . اومده که زنگ زده شیبراش پ یدونستم البد کار

. اما نشدداشت جواب رد بدم  یآماده کرده بودم تا هر درخواست

 نیازم خواهش کرد تا تو تدارک جشن تولد نگ ینتونستم وقت

خواهرزاده ها . ماز خودم نشون بد یکوچولو کمکش کنم، مخالفت

 .من بودند یاحساس یو برادرزاده ام هنوز خط قرمز ها

*** 

 )ششم فصل

بعد . بود نهیکردم و نگام به آ یسرم مرتب م یشالمو رو داشتم

 یهمه خونه . کرده بودم شیرتم برده و آرابه صو یاز مدتها دست

 .میریرو جشن بگ نیتا تولد نگ میمژگان جمع بود

 .دیوارد اتاق شد و دورم چرخ سوگل

 دم؟یکه من ند شیدیخر یک. ادی یبهت م یلیخ نیخاله ا -

زانو بود و جلو و  ریبلند تا ز راهنیپ هیگفت که  یم لباسمو

ها و دوطرف لباس ساده و  نیطرح دار و آست یپشتش ازپارچه 

 .خم شدم بند صندلمو دور مچ پام ببندم. بود یبه رنگ مشک

 .میدیخر میبا مژگان رفت شیچند روز پ نیهم -
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گونه ام  یرو یبا محبت یدور شونه ام انداخت و بوسه  دست

 .کاشت

 .یخوشگل شد یلیبپا چشمت نزنن، خ -

 :و باعالقه گفتم دمیکش لپشو

 .درست مثل خودت -

 .گهیرفتم د قمیخب من به خاله عق -

از منصوره و  شتریب یلیگفت، شباهتش به من خ یراست م نویا

 گهیبزرگ خونواده هم که بود، د ینوه . اومد یجالل به چشم م

 .دلم داشت یخاص خودشو تو یجا

 .داد یزنگ در خبر از اومدن مهمون ها م یصدا

 .باشن تییو زندا دیمج ییفکرکنم دا -

 .کرد زیچشماشو ر طنتیبا ش سوگل

 ؟ینداختیوسط جا ن نیرو ا یاحتماال کس -

 .کردم و سرتکان دادم یپوف کالفه

 یصد دفعه گفتم ب. مژگان برقصه نیدونه به چه ساز ا یآدم نم -

حاال خوبه خودش از اول . شه، مگه به گوشش رفت الشیخ

 .فرهود بود یخواستگار ی هیمخالف قض

 یتر زمیوگرنه آقا فرهود چه ه ادی یبدش م ییخاله از زن دا -

 .بهش فروخته که باهاش بد باشه

 ه؟یدعوتش از فرهود چ نیا لیپس دل -
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 رهیبه خودش خ نهیو تابش برد و تو آ چیپرپ یموها یتو یدست

 .شد

به  نیکنه جوابتون مثبته خواسته از ا یبگم، البد فکر م یچ -

 .بعد روابط حسنه شه

 یبرخوردها نیاتفاقا ا.اصال مشکلم اومدن فرهود نبود راستش

روم گذاشته بود و واقعا دوست  یادیمثبت ز ریتاث رمونیاخ

. بشناسم شتریمرد که وجودش سرشار از آرامشه رو ب نیداشتم ا

 .مژگان برام سخت بود یدوگانه  یاما درک رفتارها

نگاه جفتمون به سمتش  دنیدر باعث چرخ یهوا یشدن ب باز

 .مژگان با خنده زمزمه کرد. شد

 .دنیو تبارش از راه رس لیفخر الملوک بانو و ا ایپاشو ب -

از رو بره، برگشت و با  نکهیچپ نگاش کردم و اون بدون ا چپ

 .خنده ازمون دور شد

 .میبر رونیدست دور کمرم انداخت و وادارم کرد از اتاق ب سوگل

 .شه کرد ینم شیکار گه،یخاله مژگانه د -

 یمیصم یلیو فرهود خ میبه طرفشون رفت ییخوش آمد گو یابر

 نهیبش ییکردم جا شییبا خجالت راهنما. و گرم بهم سالم کرد

 .کنم شیواون ازم خواست همراه

 خانوم؟ حالتون خوبه؟ قیخب چه خبر عق -

 .که از حضورش نشئت گرفته بود، جواب دادم یآرامش با
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مژگان وادارتون کرد اآلن  یاگه اصرار ها نیببخش. خوبم ممنون -

 .نیباش نجایا

. کردم یرو همراه دیخانوم و آقا مج ایرو لیاتفاقا با کمال م -

 .هیخودش موهبت نیبود که بتونم کنار شما باشم ا یفرصت

 . لب تشکر کردم ریو ز دمینگاه دزد یدخترانه ا باشرم

 نیبخش و از ته دل نگ یشاد یبچه ها و خنده ها یصدا سرو

 .میش رهیباعث شد هردو به جمع شلوغ و پر شر و شور اونها خ

. و اشاره سربه سرم گذاشت مایاز جلومون عبور کرد و با ا سوگل

شد که  یشخص خیکه نگام م دمیخند یزمیر طنتشیداشتم به ش

که  یا هیبا استقبال مژگان و شوهرش وارد شد و سبد گل و هد

از  یکه به جا یخواهر. همراه داشت به دست خواهرم داد

 دیجمع به من با نیبودن اون شخص تو ا یبرا یا گهیهرکس د

 . داد یجواب پس م

و  یوبه اون که تو کت اسپرت سبز لجن دیلبم ماس یرو خنده

فوق  رهیت یخاکستر یو بلوز مردونه  یالجورد یآب نیشلوار ج

 .چشم دوختم د،یرس یکننده به نظر م رهیالعاده خ

سرمن و  ییخواست چه بال یکرد؟ مژگان م یچکار م نجایا نیام

  اره؟یروزام ب نیا فیاحساسات بالتکل

تو هم گره خورده جلو رفت و به دوست  یبا ابروها دیعم

 !!چرا؟. اونم مثل من ناراحت بود. خوش آمد گفت شیمیقد
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و مامان هم از بودنش دلخور بودن و باز تالش  دیو مج منصوره

 یاما مگه من م. ارنیخودشون ن یبه رو یزیکردند چ یم

 تونستم؟

باعث جلب  میحرکت ناگهان نیاز جام بلند شدم و هم یعصب

راه افتادم سمت اتاق . شد نیها از جمله خود ام یلیتوجه خ

 .مژگان و اون هم به دنبالم اومد

مچمو گرفت و منو به طرف خودش  ده،یبه مانتوم نرس دستم

 .برگردوند

 !ق؟یعق -

 یاون به چه حق. تونستم خودمو کنترل کنم ینم بودم و یعصبان

 .کنه یبا من باز ینطوریبه خودش اجازه داده بود ا

 .اریاسم منو به زبونت ن گهید. و زهرمار قیعق -

و برافروخته متعجب بودم چه برسه  نیمِن خشمگ نیاز ا خودمم

 .بود دهید تمویشخص یرو نیکم ا یلیکه خ یبه مژگان

 یکه خونه  شیچند روز پ. نداشتم یمنظورباور کن از دعوتش  -

 میدیکش شیحرف تولد رو که پ. اونم اومد اونجا میبود دیعم

 . روم نشد دعوتش نکنم

 یزیکار چه چ نیبا ا یخواست یبشه؟ م یکه چ یدعوتش کرد -

 ؟یرو ثابت کن

 .التماس افتاد به
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 .یچیه نمیبه جون نگ -

 .باال آوردم دیتهد یبه نشونه  دستمو

 .قسم نخور -

تلخ هم جلو چشمام  یخاطره  هیحرف که به زبونم اومد  نیا با

 جدهیه نیام. دمیبا حسرت کش ینقش بست و همزمان آه بلند

زد قسم  یم ادیپر از خشم و درد داشت فر یساله با اون چهره 

 .نخورم

 .پا به درون اتاق گذاشت یعصب دیهوا باز شد و عم یب در

مگه نگفتم حق  ؟یه کار خودت رو کرددور از چشم من بالخر -

 .یدعوتش کن یندار

 .تفاوت شونه باال انداخت یب یبه طرز اعصاب خوردکن مژگان

خودتون بزرگ  شیموضوع رو پ نیا نقدریشده؟ ا یحاال مگه چ -

بابتش منو  نجایاصال قبول کارم اشتباه بوده اما درسته ا. نینکن

 ن؟یبازخواست کن

 .زمزمه کرد یخفه و مبهم یبا صدا دیعم

 بشه؟ یکه چ یزن یگندآب گذشته رو هم م یدار -

دست مژگان برداشتم و ازشون فاصله  ریبا خشونت از ز مانتومو

 .گرفتم

 .آزارتون نده نیاز ا شتریگند ب یبو نیبرم که ا نیبذار -
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بازومو با خشم . پرت کرد نیزم یمانتومو چنگ زد و رو دیعم

 .دیگرفت و منو به سمت خودش کش

 دنیهمه اشتباه فهم نیازا ؟یکن یخودت زر زر م یواسه  یچ -

 هیچشماتو خوب باز کن، واسه  ؟یو قضاوت کردن خسته نشد

 .بارم شده کبک نباش

 .دور کنه دیکرد منو از عم یسع مژگان

 .یکن یم تشیاذ یدار گهیبسه د -

 تو؟ ایکنم  یم تشیمن دارم اذ! من؟ -

 .طرفم برگشت و صاف توچشمام زل زد به

 !کنم؟ یم تتیمن اذ -

 .توچشمام حلقه زد و اون با اکراه پسم زد اشک

 .خدا لعنتت کنه مژگان -

اون غم توصداش دلمو لرزوند و . حرف اتاق رو ترک کرد نیبا ا و

به اصطالح  نیا یاشد که دلم بر یسالها م. داشت یبرام تازگ نیا

 .برادر تکان نخورده بود

دستشو دوطرف صورتم قرار داد و نگاهمو به سمت  مژگان

 .خودش برگردوند

خوام از  یرم ازش م یاآلن م نیهم یاگه بخوا! قیعق نیمنو بب -

بذار با . کنم یم کیکارم فقط تورو کوچ نیبره اما با ا نجایا
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بذار بدونه . ختهیبهم نر تویرفتنش زندگ نهیخودش بب یچشما

 .خاطره تو گذشته است هیو اون فقط  یهنوزم خوشبخت

جواب مونده  یکه واسه خودم مبهم و ب یزیثابت کردن چ یبرا

 ...ایمن بود  یاصرارش برا نینبود؟ ا بیتکاپو عج نیبود ا

 .زمزمه کردم ینیبدب با

بهش نشون  یخواستیفرهود هم باشه؟ م یخواست نیواسه هم -

 برام تموم شده؟ زیهمه چ یبد

 !مگه تموم نشده؟ -

تونستم  ینم دم،یفهم یمژگان رو نم نیمن ا. نگاش کردم فقط

بردارم که بازومو  نیزم یخم شدم مانتومو از رو. باورش کنم

 .گرفت

خوره، خواهش  یغصه م یاگه بر. نیتورو خدا نرو، به خاطر نگ -

 .کارم اشتباه بود، تو ببخش. کنم یم

 نجایا گهید یلحظه  هی یو دوست نداشتم حتدلخور بودم  ازش

 .رو نداشت نینگ یبمونم اما دلم طاقت ناراحت

فرهود با لبخند . به در اتاق خورد و مژگان اونو باز کرد یا ضربه

 .پنهون نکرد شویشد و کنجکاو قیتو چشمام دق

 .میبا هم حرف بزن قهیچند دق هی میتون یم -

 .سرتکان دادم و مژگان تنهامون گذاشت آروم

 خودش بود؟ -
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نگفتم و  یزیچ. بود نیمن و ام ینامزد انیکامًال در جر فرهود

 .اون وارد اتاق شد

 یعنی نیزیر یتو جمع خونواده بهم م دنشیبا د نطوریا یوقت -

 هنوز براتون مهمه درسته؟

 .ستیمهم ن گهیحاالم د. باشه نجایخواستم ا یفقط نم -

 چیه زهایچ یبعض. نیکن یم تیخودتونو اذ لیدل یب نیارد -

 .ستنین یوقت واسه آدم تموم شدن

 .و رسوام نکنه ادین نییبه خرج داد تا پا یتوچشمام صبور اشک

خوام به خاطر  ینم. فقط به خاطر خواهرزاده مه نجامیمن اگه ا -

 .خاطره بد براش بسازم هیتولد  نیاشتباه مادرش از ا

 .شد قیعم لبخندش

 .خوبه نیهم -

به دلم نشست و لبخند رو لبام  یکوتاه دوکلمه ا یجمله  نیا

با  انمیرفتم و نگاه اطراف رونیهم قدم با اون از اتاق ب. آورد

 .رنگ آرامش گرفت دنمونید

 یپوزخند رو ایبهم زل زده  یمهم نبود مژگان هنوز با دلواپس برام

من به . کشه یمناخن به روح و روان آشفته ام  نیام یلبها

 .ها نشکنم یسادگ نیباشم و به ا یخودم قول داده بودم قو

کردم با زدن لبخند  ینشستم و سع دیو مج ایفرهود و رو کنار

 نیبه هر حال حضور ام. هرچند نا مطمئن نشون بدم حالم خوبه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٣٦٤ 

هم به  یتر کینسبت نزد یزمان هی یوقت یجمع خونوادگ نیتو ا

باشه نه تنها واسه من که واسه کل  من داشت و قرار بود همسرم

مقدمه چه  یدعوت ب نیا ازمژگان  نکهیخونواده نامأنوس بود و ا

بودم که به  یم یرکیس یمنتظر ادامه  دیداشت، قطعا با یهدف

 .راه انداخته بود

که با فتانه زن  یمزه ا یب یها یبلندش و شوخ یها خنده

، "زمیعز"و  یآبک یعاشقانه  یکرد، نگاهها یسوگل م ای دیعم

شدن لحظه به لحظه  رهیشد، ت یکه نثار بهنام م ییها" عشقم"

تر شدن پوزخند  قیصحنه ها و عم نیا دنیبا د دیعم یچهره  ی

از همون  ورمکه حاال حاضر بودم قسم بخ نیام یلب ها یرو

 جمیپوزخندها امروز سهم من نبود، داشت کم کم گ نیاولشم ا

 یه دست هم داده بود تا باناباوردست ب زیانگار همه چ. کرد یم

که لحظه به لحظه از درست نشناختنش بعد  یزل بزنم به خواهر

 .سال دچار وهم و ترس بشم نهمهیا

همه اشتباه  نیاز ا."زد یگوشم زنگ م یهنوزم تو دیعم حرف

چشماتو خوب باز کن،  ؟یو قضاوت کردن خسته نشد دنیفهم

 "بارم شده کبک نباش هیواسه 

رو اشتباه رفته بودم؟  یخواهر برادر یرابطه  نیا یکجا من

به  دیعم تیدر نها دیشده بودم؟ چرابا یکجاشو دچار کج فهم
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 یو ب یعنصر خنث هیما  یفرستاد که تو رابطه  یلعنت م یمژگان

 بود؟ ریتاث

دستاشو تو هم قالب کرده . رو نشانه رفت نیناخود آگاه ام نگام

. ستینگر یه بود مشتاقانه مکه مژگان راه انداخت یشیو به نما

 برد؟ یلذت م نهمهیا یزیچه چ دنیاون داشت از د

زل زده بودم و از  یچندمجهول یمعادله  نیو درمانده به ا جیگ

 .اومدم یپس حلش بر نم

 :سرخم کرد و آهسته گفت فرهود

جشن تولد نشون دادن  نیاگه مژگان خانوم هدفش از گرفتن ا -

بوده  گرانیمشترکش به د یاز زندگ تیو رضا یخوشبخت زانیم

خواسته صرفًا  یخوب عمل کرده اما اگه م یلیبگم خ دیباشه با

 .کنم چندان موفق نبوده یدخترشو خوشحال کنه فکر م

مطمئن بودم از . بزنه یربط و نابجا حرف ینبود که ب یکس فرهود

 یشخص یبهره بردار ایموضوع هم قصد طعنه زدن  نیگفتن ا

رو نشونم بده که من  یزیحرف چ نیخواست با ا یاون م. نداره

که  یاونقدر از برداشت. وجه باورش کنم چیخواستم به ه ینم

شد، وحشت کرده  یلحظه به لحظه تو ذهنم روشن و واضح تر م

 یکبک م نبارمیا دیخواست به قول عم یبودم که واقعا دلم م

 .دور و برم چه خبره دمید یشدم و نم
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تو هم گره  خی کهید و دستام مثل دو تز یگلوم م یتو قلبم

از  ییپروا یبه مژگان بود که با ب ینگام با ناباور. خورده بودن

و با  ستادهیحوصله کنارشون ا یب نیشده و نگ زونیبهنام آو

 نیبه لنز دورب رهیتو هم گره خورده خ یو ابروها دهیبرچ ییلبها

خوشبخت عکس  یادیز ی هخونواد نیسوگل، بود که داشت ازا

 .گرفت یم

باعث شد چشم از مژگان و خونوادش  ینگاه شخص ینیسنگ

به مِن منقلب و سرخورده، بود و  رهیخ نیام. و رو برگردونم رمیبگ

 .گفتن داشت یبرا یادیز یاون نگاه حرفا

 یصامت و ب. اراده رنگ التماس گرفت وبغض کردم یب چشمام

 .ذهنم شد یخوره  سوال عذاب آور هیصدا تو دلم زار زدم و 

نشون دادن  یداشت که اون برا یمژگان جا یزندگ یکجا نیام«

 »!احمقانه به تکاپو افتاده بود؟ نطوریا شیخوشبخت

*** 

 .هم مستقر شدن رابیشرکت م ینظارت میت -

خانوم . گرفتم و بهش دوختم تورمیحرف عاطفه نگامو از مان با

داد و واسه  هیتک یبرداشت و سرشو به صندل نکشویع ییعطا

 .چند لحظه چشماشو بست

 میت نیاون رو ا. اتفاقا االن مهندس باهاشون جلسه داره -

 .باز کرده ژهیحساب و
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 :گفت ینیبا بدب نایت

اونا طرح . شرکته نیفقط دخالت تو کار مهندس نجایبودنشون ا -

 .انجام دادن ندارن یبرا یکار گهیرو ارائه دادن د

 .جواب داد یجد یلیصاف نشست و خ ییعطا خانوم

 یکنه، مهندس نم یعمل م نانیبودنشون مث سوپاپ اطم -

 .بگذره هیقض نیتونه از ا

به شماره تماس  ینگاه زمیم یتلفن رو یزنگ خوردن گوش با

 .بود یانداختم، داخل

 ن؟ییبله بفرما -

سالن کنفرانس  گهید ی قهیلطفا تا پنج دق یخانوم رمضان -

 .نیباش

فوت وقت از جام بلند شدم و با  یب. بود که احضارم کرد مهندس

 .به همکارام اتاق رو ترک کردم یمختصر حیتوض

احضار  یچ یدونستم واسه  ینم. باز بود مهیکنفرانس ن دِرسالن

 یبه گوشه  یدست. مضطرب بودم یخاطر کم نیشدم، به هم

 .به در زدم و وارد شدم یو ضربه ا دمیمقنعه ام کش

 ینظارت میت نیکه با ام یچهارمهندس ینگام رو زیاز هرچ قبل

دادن، مکث کرد وبعد به سمت  یم لیرو تشک رابیشرکت م

 .دیچرخ یمهندس رزاق

 ن؟یداشت یبا من امر -
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 یبرا میدار میمن و مهندس و دوتن از همکارانشون تصم -

مون  یخواستم که شما هم همراه. میاز محل پروژه بر دیبازد

 .نیکن

بعد از تولد . شد یبهتر نم نیاز ا گهید دم،ینگاهمو دزد کالفه

تالشم دور موندن از  یهمه  گذشتیازش نم یکه چندروز نینگ

 یمنو تو بدمخمصه ا شنهادشیپ نیبود و حاال مهندس باا نیام

 یو حرفها نیام نیدرست از روز تولد نگاه سنگ. انداخته بود

 .انداخت یم مهبه واه قتیحق دنیناگفته اش منو از شن

محل  کیرستوران نزد هیتو  یرو به دعوت مهندس رزاق ناهار

هوا به . میشد یراه ییصحرا پیو بعد با دوتا ج میکارمون خورد

 .تر اومد یبه نظر طوالن نباریا ریشدت سرد و مه آلود بود و مس

 :رو به طرفم گرفت وگفت ینیمهندس دورب دنیمحض رس به

 دیبا کنمیفکر م. بودن یعال نیگرفت شیکه دفعه پ ییعکس ها -

 درسته؟ نیباش دهیدوره د

 .کرد و اون ادامه داد دییحدسشو تا لبخندم

مردم  تیبا نوشتنش تو جلب رضا نیدر مورد اون مقاله که گفت -

 یچندتا عکس خوب براش م. تو سرمه ییفکرا هی میقدم ش شیپ

 ؟یریبگ نجایا عتیاز طب یتون یم. خوام

 .شمیالم محتمًا، خوشح -
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. که در دست داشت به سمت مهندس اومد ییبا نقشه ها نیام

بود که  ومدهیجمع کنار ن نیکنم هنوزم باحضورم تو ا یفکر م

 .کرد یمن و مهندس نگاه م یکنجکاوانه به رابطه 

 ن؟یاری ینم فیاز محل احداث تشر دیبازد یبرا -

 :گفت مانهیبه عقب برگشت و صم مهندس

 .امی یاالن م. جان نیچرا ام -

 .دوباره منو مخاطب قرار داد و

دور و بر  نیهم میو برگرد میتا ما بر ،یفقط خانوم رمضان -

 .نیو از محوطه خارج نش نیباش

چندتا  نیا ونیم نجایآخه ا! ام؟یشه منم همراهتون ب ینم -

 .شه ینم دایپ یکانکس و بولدزر و غلتک سوژه ا

 !تون چطوره؟ یکوهنورد -

 .به کفشام انداختم و لبخند رو لبم جاخوش کرد ینگاه

 .فتمیبد باشه که ازتون عقب ب یکنم اونقدر یفکر نم_

 .میفتیپس بهتره راه ب -

مرد نسبتًا جووون تو  هیشون  یکیکه  نیاز همکاران ام دوتن

دختر خانوم قد بلند و  یکیو اون  شیزندگ یس یاواخر دهه 

شش سال سن  ایو پنج  ستیکه به زحمت ب یخوش اندام

عقب نموندن از جمع  یداشت به دنبال مهندس رفتن و من برا
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 یم بمونیهم تو سکوت تعق نیام. برداشتم یبلند تر یقدم ها

 .کرد

دقت  دیبا. پامون سست ریز نیسخت و ناهموار بود و زم ریمس

 یپامون خال ریوقت ز هیتا  میذاریکجا قدم م مینیبب میکرد یم

 .نشه

و  یپ یکه در دست داشت محل حفار یینقشه هابا مهندس

گفت که من ازش  یم ییزهایداد و چ یگاه ها رو نشون م هیتک

 .آوردم یسردر نم

 یاطراف و سنگ ها یو خم کوهها چیپر پ یبه صخره ها نگام

 .گشتم یم یشون بود و دنبال سوژه واسه عکاس یقلیص

طرف و  نیکرد به دنبالش ا بمیسنگ ها ترغ یرو یا هیسا افتادن

رو  یکوتاه ریکه مس یعقاب دنیاون طرف سرک بکشم و با د

زده دست به  جانینشست، ه یکرد و دوباره م یمرتب پرواز م

 . کار شدم

رو واسه  یزیکه داشت چ نیام یمحکم و پرجذبه  یصدا

که کوههارو در  ینیداد، سکوت سنگ یم حیتوض هیمهندس و بق

 .کستش یبرگرفته بود، م

باتوجه به . هیحفار یخاک ها یمسئله محل دپو نیاالن مهمتر -

مسئله رو ساده  نیا میتون یپروژه نم یخاکبردار ادیحجم ز

و هزار ارگان  ستیز طیاز خود دستگاه نظارت گرفته تا مح.میریبگ
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طرح خوب  هی دیبا. رنیبگ رادیممکنه روش دست بذارن و ا گهید

 .مواظب باش قیعق... و مطمئن براش

 

و همزمان احساس کردم  دیچیکوهها پ نیماب ادشیفر یصدا

دراز کردم و  یگاه هیگرفتن تک یدستمو برا. شد یخال رپامیز

 یآرنجم با برخورد به سنگ ها. شد دهیکش نییپاهام به سمت پا

که درست پشتم قرار گرفته بود، خراش  یا وارهید یبرجسته 

 .آن رفت کیکه بهش خورد  یبرداشت و نفسم با ضربه ا

همزمان چند نفر به طرفم وادارم کرد سفت و محکم به  دنیدو

شده بودم و پاهام روسطح  زونیاز دست چپم آو. بچسبم نیزم

 .شد یم دهیکش زشیسست و درحال ر

بهم رسوند و نفس زنان به طرفم خم  هیخودشو زودتر از بق نیام

 .شد

 .دستتو بده به من -

من واقعا ترس رو تو چشماش  ایبود  دید یخطا هیفقط  نیا

 خوندم؟ یم

 .دستشو ریمهندس برومند، بگ یپس چرا معطل -

 هیجلوم زانو زد و مچ دست لرزونمو که به  نیام یرزاق ادیفر با

 .و نامطمئن قالب شده بود، تومشتش گرفت کیتکه سنگ کوچ

 .رمتیگ یاونو ولش کن، نترس من م -
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داشت از شدت شوک و  اریاخت رو در نیراستم که دورب دست

گاهم همون دست قالب  هیانگار فلج شده بود و تک یفشار عصب

خواست رهاش کنم و از  یازم م نیشده به سنگ بود که ام

 .شم زونیاون آو یدستها

که  یاش راه افتاده بود تو نور کم جون آفتاب قهیکه کنارشق یعرق

 یدگیکش. دیدرخش یم د،یکش یصخره ها سرک م یاز البال

کردم، طاقت  یدست داشتم تحمل م هیکه با  یعضالتم و فشار

 .کرده بود جمیفرسا شده وگ

. دیدست دور کمرم انداخت و منو باال کش د،یتعللم رو که د نیام

ترس و  زانیم کیبه  دیو شا میزد یهر دو نفس نفس م

 .داشت انیچشمامون جر ین یوحشت تو ن

 خوبه؟...حالت -

 شیچند روز پ نیکه تا هم ییبودم تو چشما رهیبهت خ با

اتهام  میتفه نکهیو منو بدون ا دیبار یازش م ریتمسخر و تحق

شد؟ اون که بارها  ینگران م دیحاال چرا با. کرد یکنه،محکوم م

سقوط  نیاز ا دیچرا با. بود دهیخوردنمو د نیسقوط و با سر زم

 د؟یترس یم

کردم ازش  ید، سعکر یمعذبم م میکه توش بود یتیموقع نیا

 .رمیفاصله بگ

 .نشد میخوبم، طور -
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 بینگام به دست آس. دمیدستاشو باز کرد و من کنار کش قفل

 .دلخور مالمتم کرد یو دردناکم بود که مهندس با نگاه دهید

 یشما که مارو حساب ؟یحواستون کجا بود خانوم رمضان -

 .نیترسوند

لب هام  یرو یرو به طرفش گرفتم و لبخند کم جون نیدورب

 .نشست

 .ها لب زدم وونهید مثل

 .که گرفتم حرف ندارن ییدرعوض عکس ها -

که اون لحظه به زبون آوردم احمقانه  یدونستم جواب یم خودمم

رو داشتن اما من شوکه  دنشیانتظار شن هیبود که بق یزیچ نیتر

 .بودم

متر و دور از  کیکمتر از  یقبل به فاصله  قهیچند دق نیهم

ازم دور نشده بود داشتم  تیکه هنوز با حس حما نیام یدستا

به  میهاش وادارم کرد واسه حفظ زندگ ادیکردم و فر یسقوط م

 . چنگ بندازم دمیکه د یزیدستاو نیاول

 نیوادارم کرده بود که نبازم درست مثل حس حضورش ا نیام

و خودمو دست  امیکرد عقب نکشم، کوتاه ن یروزها که وادارم م

 .همراه بود ریاجبار با تحق نیاگه ا یحت رمیکم نگ

 .هم گره خورد یهمزمان تو نیمهندس و ام یاخما

 بلند شن؟ یخانوم رمضان نیکن یمهندس دلشاد کمک م -
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سرتکان داد و به طرفم  یجوون در جواب خواهش رزاق دختر

 .اومد

 .بذار کمکت کنم -

رست و همراهم د ستمیلرزونم با یتالشمو کردم روزانوها ی همه

 .دست دور کمرم انداخت نیمثل ام

 .بده هیبه من تک -

که نفس  ییبه لب ها. و دخترانه اش بود حیمل یبه چهره  نگام

روش برق  یخوش رنگ یاز هم باز شده و صورت ینفس زنان کم

تونست دلبر باشه و دل ببره مگه نه؟ با  یم نمیبا هم. زد یم

رو سهم خودش کنه، اونوقت  نیام یتونستم نگاهها یم نمیهم

 الشیخ یگرفت، کم یدلش آروم م یپروانه خانوم کم دیشا

 ...شد که یراحت م

بافتم؟  یم وبیذهن مع نیداشتم واسه خودم تو ا یچ ؟یچ که

دور وبرش؟ من اونو ده سال  یو آدمها نیمگه مهم بود امروِز ام

کنار هم بودن  نیکه خواستم ا یباخته بودم، درست روز شیپ

 یحاال دردم چ. هام بشه همسرم یبچگ نیشه و ام یشگیهم

قرار  یسر چ یالمن با ،یوجود داشت و نه مرده ا یبود؟ نه قبر

شد  یکنم؟ اگه اون نگاه نگران از جلو چشمام محو م هیبود گر

 .داشتن یمسخره هم دست از سرم بر م یفکرها نیا دیشا
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شرکت نگهداشتند،  یکه جلو ها نیماش. نشد یطوالن برگشتنمون

. ام انداختم ختهیو سرو وضع به هم ر یخاک یبه پالتو ینگاه

 دیبا یرفتم؟ جواب مامان رو ک یخونه م دیچطور با نایحاال با ا

 داد؟ یم

 .شدن مهندس دست به کمر نفسشو فوت کرد ادهیمحض پ به

بود کام همه مون واسه خاطر  کینزد رگذشت،یامروز واقعا به خ -

 .دوتا عکس تلخ شه

 .انداختم نییباخجالت پا سرمو

 .خوام اگه روزتون رو خراب کردم یعذر م -

 .اشاره کرد نشیبه ماش یبا ناراحت مهندس

 یبود شرمنده  کیتا خونه برسونمتون که نزد نییفعال بفرما -

 .میخونوادتون بش

 نشیبه سمت ماش دیبا ترد یقدم. دینکش هیبه دوثان مکثم

 .به حرف اومد نیبرداشتم که ام

 .رسونم یرو م یمن خانوم رمضان نیمهندس اگه اجازه بد -

برگشتم و به اون که با گره کور ابروهاش دلمو  یبا ناباور سرجام

عقب گرد کرد و با  یمهندس چند قدم. لرزوند، زل زدم یم

انگار . دور از نظر گذروند هیرو  نیام یشده سرتاپا زیر ییچشما

 .سوال داشت یجا کبارهیتوجه  نیبراش ا
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 یگریواکنش د یابیو درحال ارز ستادهیهم ا یمرد رودر رو دو

و  نهیرو به من نب نیام یمهندس احمق نبود که نگاه آشنا. بودن

اونطور وحشت زده اسمم رو به  یهاش موقع سقوطم وقت ادیفر

 .ه نکنهزبون آورده بود، براش جلب توج

با  نیام" رم یخودم م" لب باز کنم و بگم که  نکهیاز ا قبل

 .دهنمو بست حشیتوض

 .میدار یما هستن و رفت و آمد خونوادگ انیازآشنا شونیا -

 نیکه کمتر یهم گذاشتم و مهندس با لحن یچشم رو یدیناام با

 .زد جواب داد یتوش موج م ینرمش

 .راحتن یباشه هرطور که خانوم رمضان -

داشتم مثل . موافق نبود نیهنوزم با رفتنم همراه ام یعنی نیوا

و  طیشرا نیکالفه از ا. شدم یم یدومرد پاس کار نیا ونیتوپ م

 .دمیکه داشتم، نال یدرد

 .رم یمن خودم م ن،یریآژانس برام بگ هیلطفا  -

و  ادیمن کوتاه ب یحرفا بود که با ناله  نیاما مصمم تر از ا نیام

روبه مهندس دلشاد جوون و خوش چهره کرد و . پاپس بکشه

 :گفت

 .سوار شن یطهورا جان کمک کن خانوم رمضان -
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" جان "اون دختر رو  نیام. قلبمو هدف گرفت شتریمثل ن یزیچ

نبودم؟ حاال  نیجانان ام یروز هیمگه من . خودش صدا کرده بود

 ! ؟یاون طهورا جان شده بود ومن خانوم رمضان

سال هنوز عزادار  نهمهیکه بعد ا یواسه من. دنشیداشت شن درد

نبود؟  نیمگه سقوط هم. درد داشت دنیشن نیگذشته بودم ا

 یکه فکر کن یبه اسم کوه پرت ش یبلند هیمگه الزم بود از 

مشت  هی یجا و جلو نیخواست هم یم نیام ؟یسقوط کرد

 ییعامشترکمون، نابودم کنه؟ من که اد ینامحرم به گذشته 

که قرار نبود  یزیکنم واسه چ یالبافینداشتم؟ من که نخواستم خ

 ...شه اما جادیا نمونیهرگز ب

خبر  یصدا و ب یالاقل ب یخواست یتو اگه شکستنمو م! نیام آخ

 .یکرد یو داغونم م یشکست یم

 دیسف جیاسپورت هیکه  نشیعقب ماش یچطور رو صندل دمینفهم

و  نیچشمامو که باز کردم ام. بود نشستم و در به روم بسته شد

که به طوفان  یطهورا جانش هم سوار شده بودن و اون با آرامش

 یمشغول رانندگ الیخ یکرد، راحت و ب یم یدرونم دهن کج

 .بود

 .دیکه گذشت، گرم و با مالحظه پرس یکم

 ؟یبالخره کار خودتو کرد -
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 یاونم وقت. ظاهرًا مالمت گر، من نبودم یجمله  نیا مخاطب

که کنارش نشسته بود،  یو عالقه به دختر طنتیاون طور با ش

 .کرد ینگاه م

 .طهورا، قلبمو فشرد نینرم و دلنش ی خنده

دست گذاشتن  یمن آدم دست رو یدون یخودت خوب م -

 .ستمین

 ؟یپروژه باش نیکه تو ا یعموجانت رو واسطه کرد نیواسه هم -

تو که قرار بود  ؟یزد یکه ازش دم م ییکجا رفت اون آرمان ها

 تیکار یها تیواسه موقع ینسبت خونوادگ نیوقت از ا چیه

 .یاستفاده نکن

 راه تا تهش با توام نه؟ نیبهت گفته بودم توا -

بالفاصله از طهورا دل کند و به نگاه پرسشگر من تو  نیام نگاه

که با درخت  ابونیرو برگردوندم و به خ. بست لیجلو دخ ی نهیآ

زل  دیرس یشاخ و برگش، زشت به نظر م یب یِ زیبلند تبر یها

شعله  شیآت یرو یاون دختر هم نشد آب یبعد یو جمله . زدم

 .ور درونم

تو اون خراب شده  یفکر کرد. جان نیام مینداشت یتک خور -

 یتا تو و عمو همه  ذارمیدست م یمونم و دست رو یم

که از همون اولشم  یمن ن؟یمنو درو کن یخوب کار یها تیموقع

 .نبودم نجایبه رفتن و دل کندن از ا یراض
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 .با تمسخر جواب داد نیام

 یشرکت بزرگ مهندس هیآدم سهامدار  ؟یخوب کار تیموقع -

 یم زایچ نیاون شرکت عموش باشه، نگران ا رعاملیباشه و مد

خانوم مهندس و ادامه  یموند یشه؟ بهتر بود همون جا م

 یجنابعال یبلند پروازانه  یواسه آرزوها نجایا. یداد یم لیتحص

 .کهیکوچ یادیز

 :با جسارت گفت طهورا

 .بزرگ برداشت یشه توش قدم ها یاما م -

 .چرم طهورا رو بلند کرد فیخنده زد و بند ک ریز یپق نیام

گزاف از گلد  متیبه ق زایجور چ نیا دیبزرگت تو خر یقدم ها -

 یبر دشیواسه خر ویتا پونته وچ یحاضر. شهیخالصه م تیاسم

ارزون  متیکه به صورت عمده با ق یفروشگاه هیتو نویاما هم

 یها از سرو کولش باال م ستیواسه فروش گذاشته و تور یتر

کفش گشاد و لق واسه اون قدم  هیشده  ارهاتیمع. یرن، نخر

 .بزرگ یها

گرفت  نیدستاشو به هم قالب کرد و نگاه از ام یبا دلخور طهورا

 .دوخت نابویو به خ

 .پاچه نیا یالش یم -

 .باال برد میدستاشو به حالت تسل نیگفت و ام ییایتالیبه ا نویا
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که گفتم فقط به  یاما بدون من هرچ ذارمیباشه راحتت م -

بدست  یخوا یرو که م یزیاون چ نجایتو ا. خاطر خودت بود

 .یاری ینم

 .طهورا به طرفش برگشت و ناراحت زمزمه کرد ن،یتوقف ماش با

کشم پس  یپاپس نم یآسون نیمن به هم یدون یتو خوب م -

شو و  المیخ یب نکهیا ای رمیبگ ادیکنارم بمون و کمکم کن کار  ای

 .بذار خودم تجربه اش کنم

 .با تاسف سرتکان داد نیام

رو بخرم خوب  رابیاز سهام م یقسمت یکرد بمیکه ترغ یروز -

ترفند جواب  نیواسه پابند کردنم به اون شرکت ا یدونست یم

 .یبه حالت اگه جا بزن یحاال تا آخرش هستم فقط وا. ده یم

 .نازک احساسم چنگ انداخت ریطهورا به حر یخنده ها باز

داشتن  راب،یافتخار شرکت م نیگفت بزرگتر یم شهیبابام هم -

شرکت  نیافتخار ا. ستیچشم ن یدهن پرکن و تو یپروژه ها

شرکت  هیبودنشون تو  ییهستن که هرکدوم به تنها نشیمهندس

 .رو داره نیسنگ یوزنه  هیحکم 

 .دوشش انداخت یرو فشویک بند

 .میممنون که رسوند -

من و  ییآشنا لیاز دل یهنوز کنجکاو نکهیطرفم برگشت و با ا به

 .زد، دوستانه دستمو فشرد یتو چشماش موج م نیام
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 یپروژه همکار نیتو ا دوارمیام. دنتیدخوشحال شدم از  -

 ).خداحافظ( ویَادّ . میبا هم داشته باش یخوب

خلوت دونفره و  نیراه افتاد و ا نیکه پشت سرش بست ام درو

 .کرد قیوجودم تزر یسکوتش اضطراب و ترس رو به همه 

و صخره  یآکروبات باز نیا ی هیقض. به تو میرس یخب م -

 !بود؟ یامروزت چ ینورد

 .نذاشتن ایکردم که بعض یسقوط م نیداشتم تمر -

بود که  دایپ شیشونیپ یبرجسته  یسرخ و رگها ی ازچهره

 .یکردم اونم بدجور شیعصبان

بشه؟  یدنبالمون که چ یراه افتاد ؟یکن یمنو مسخره م یدار -

 ؟یکن ینیریخودش یواسه رزاق ای یجلب توجه بخر یخواستیم

 .بدم حیرو به تو توض یزیچ ستمیمجبور ن -

 خیتنم  یمقدمه اش نفسمو بند آورد و همه  یبلند و ب ادیفر

 .بست

 یم یبا جون خودت باز یداشت... ی؟مجبوریفهم یم ،یمجبور -

 .یکرد

 .داد یخراش م موییباینازک صبر و شک یداشت پوسته  حرفاش

 .نداره یبه تو ربط -

هوا  یه بک ینیماش یبوق گذاشت و به راننده  یرو دستشو

 .لب فحش داد ریسبقت گرفته بود ز
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و اون  یلعنت یپروژه  نیجالل عقلشو از دست داده که تو ا -

آخر کار دست  هاتیباز وونهیشرکت خراب شده مشغولت کرده؟ د

 .ده یجفتتون م

 .قرار نبود بغض کنم و الل شم ینیاما با هر توه دیلرز یم صدام

کنم به تو  یمنه هرطور که بخوام باهاش تا م یزندگ نیا -

 .ستیمربوط ن

 .و کالفه نفسشو فوت کرد دیبه صورتش کش یدست

. یافتاد یشد م یبند نم ییِد المصب اگه دستت به جا -

 ...اونوقت

نتونستم پوزخند . چشم دوخت ریحرفشو خورد و به مس یباق

 .نزنم

نگران  نیکه گذشته رو پشت سرش خاک کرده ا یواسه کس -

 ست؟ین بیشدن عج

بهم انداخت که اگه  یبه طرفم برگشت و چنان نگاه تند زیت

 .خوابوند یگوشم م ریهم ز یکیهمونجا چاره داشت حتما 

از  ؟صحبتیکرد فیحرفا رد نیبا ا کتیتو اون مغز کوچ یچ -

 ینگران م نقدریتو بود هم من هم ریغ یهرک ه،یمرگ و زندگ

 ؟یسیبنو یچ یپا رو ینگران نیا یخوا یشدم م

 .دستام گرفتم نیماب سرمو

 .فقط دست از سرم بردار. یچیه ،یلعنت یچیه -
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 .ترمز گذاشت یو پا رو دیکش ابونیخ یرو گوشه  نیماش یآن به

رم  یم! ؟یکرد الیخ یخودت چ شیپ! دست از سرت بردارم؟ -

 یاون احساس بچگانه زندگ ریو باز درگ گردمیو بعد سالها برم

 کشم؟ یجفتمون رو به لجن م

شد و اون انگار تا  یله م ر،یکوه تحق نیبار ا ریداشت ز قلبم

 .کامل من دست بردار نبود یرانیو

من همون ! خوب نگاه کن ؟یساخت یتو از من تو ذهنت چ -

 یلعنت یاون گذشته  یخوا یحرفا م نیبا ا شم؟یده سال پ نیام

 زیبشه؟ واسه من با فوت ستار همه چ یکه چ یرو نبش قبر کن

 .تموم شد

اما واسه من همه : "جا خوش کرد تو گلوم و با خودم گفتم بغض

 "با مرگ ستار شروع شد زیچ

 هیو همسا یمرحوم لیدختر حاج اسماع ،یدیتوفقط خواهر عم -

 .نیهم ،یپدر یخونه  واریبه د وارید ی

 .گونه ام یناخواسته سرخورد رو یاشک

 ؟یکوب یگذشته رو تو سرم م نیچرا ا ؟یزن یم شمین پس چرا -

 رم؟یگ یم شیشم باحرفات آت یچرا هربار که باهات روبرو م

 آره؟ ره؟یگ یمن اگه خورد شم تو دلت آروم م ه؟یدردت چ

ازجلو چشم آدم پاک شن اما از  دیشا زایچ یبعض یدون یم -

 .شن یپاک نم نجایا
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 .به لب آورد یزد و لبخند تلخ جگاهشیبه گ یانگشت ضربه ا با

بهت، تو حرفام پنهون  مویتونم احساس واقع یشرمنده اگه نم -

 .کنم

 .دمیامان اشک، خند یب لیتوجه به اون س یب

 نیا قایچقدر خوب، چون دق ؟یازم متنفر یبگ یخوا یم -

 .هشت سال به خودم داشتم نیکه من تو ا هیهمون حس

شده  زیسرر یرحمانه اون اشکا یگرفتم و باپشت دست ب نفس

 .رو پس زدم

هشت سال . کنه رمیباحرفاش تحق یکس ذارمینم گهیاما د -

که سرم نازل شد  ییعذاب وجدان داشتم، هشت سال هر بال

من  میکه به خاطر تصم یجلو چشمام اومد، دل زیچ هیفقط 

خوشش رو نشونم نداد، بابامو از  یرو گهید یزندگ.شکسته بود

خونه  ،خواهر برادرامو حس کردم نیعمر نگاه سنگ هیدست دادم،

همه تاوان اون دل شکسته  نایو ا دمیبر ایشدم و از دن نینش

 .ندارم نویازا شتریبسه، من کشش ب گهید یول. بود

رفته؟ گوشت  ادتی. یدیکه عذاب کش یفقط تو نبود نیاما ا -

عذاب دست از  نیبرم تا ا یخودت گفت. من بودم نه تو یقربون

 .سرت برداره

روح . نیآقا ام یبد انتخاب کرد فتویحر. که برنداشت ینیب یم -

واسه تاخت و تاز غرور تو  یینا گهیمن د یو روان زخم خورده 
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 ؟یازم متنفر یکه بگ ؟یکه دل بشکن یزن یم یزخم زبون. نداره

 .باشه تو هم بزن اما الاقل انصاف داشته باش

قلم جنس رو  هی نیخوب اواسه من دم از انصاف نزن که تو  -

 یاعتماد یفقط چوب ب دهیاز هم پاش یاون رابطه . ینشونم داد

. ستمین مونیحال من از بهم خوردنش پش نیبا ا. تورو خورد

 .که خواستم رسوند یرفتنم منو به هرچ

 .دمیهام تلخ خند هیگر ونیم

اگه برات فقط  ؟یزن یپس چرا زخم زبون م یستین مونیاگه پش_

 نیو چند ساله ات ا نیچند یبه حرمت اون دوست دمیخواهر عم

 یتو که با رفتنت به هرچ. زخم یتنفر رو نکن استخوان ال

 .یدیرس یخواست

 .زمزمه کرد دیام نا

 یخوایرو شکستم ازمن م یواسه خاطر تو حرمت اون دوست -

 یبدون یخوایم ؟یکش یاآلنمو به رخم م تیزخم نزنم؟ موقع

رو شکستم؟ از عذاب هشت  یب یبمن واسه داشتنش چطور دل 

سال ها تو خونوادتو داشته و  نیتموم ا ؟یزن یساله حرف م

 یب ارزشمو،با  یاما من تنها داشته  یواسه نداشته هات عزا گرفت

 .مو گذاشتم و رفتم یب

شدم  رهیخ یهام بند اومد و با بهت به مرد هیبلندش گر ادیبافر

و من ناتوان از  دیبار یکه انزجار و نفرت از جزء به جزء حرفاش م
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خاطراتمو  یحس، توچشماش پسرک شش ساله  نیدرک ا

 .کردم یجستجو م

 شتریب یدیکه تو کش یاگه عذاب! نینگاه به امروزت بکن ام هی -

هنوزم تاوان پس  دیبد باختم؟ چرا با نقدریبود پس چرا من ا

رو دست  میزندگ یآدما نیتر کیوز از نزدهر ر دیبدم؟ چرا با

سال تازه  نهمهیبوده که من بعد ا یتو و مژگان چ نیبخورم؟ ب

 ارم؟یازش سردرب دیبا

جلو بهم  ی نهیاز آ ینگاه مین یحرکت کرد و حت دوباره

 .نداختین

 ؟یپرس یچرا از خودش نم -

خودت بهم صبر ! ایخدا... تو و نامزد سابق من نیبرم بپرسم ب -

 .ندارم نویاز ا شتریتاب و تحمل ب گهیبده، من د

 .لبش جا خوش کرد یرو یعصب یپوزخند

بروفق مراده،  شیمنو کشوند تو اون جشن تولد که بگه زندگ -

هنوزم احمقه . نه من یکه آخرش بد آورد تو بود یاون یدیبگه د

 .بازه یکه غرورشو به خاطر احساسات بچگانه اش مفت م

 !مژگان دوستت داشت؟ -

و . تلخ رو باور کنم قتیحق نیرقمه ا چیخواستم ه ینم انگار

 .زده یباور ناخواسته م نیبه ا دییرحمانه مهر تا یب نیام
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روز جلو راهمو گرفت و حرف  هینبود که  شتریشونزده سالش ب -

 ره،یگ گهید یدونه دوستش ندارم و دلم جا یگفت م. دلشو زد

 یحرفا. شه یوقت سهم من نم چیخوام ه یکه من م یاما اون

هم نگفته بود،  راهیمژگان پرب یاون روزش برام گرون تموم شد ول

 جدهیمزخرف از ه یخاطره  هیسهم من از اون همه عالقه شد 

 .میسالگ

 .دمیخند یو درماندگ صالیاست یرو از

اگه  یفکر کرد. بفهمم یو نخواست یازم پنهون کرد نویتو ا -

 شه آره؟ یبدونم هرگز جوابم مثبت نم

منصرف کردنت ازش  یچرا اون برا. دونست یم نویهم ا دیعم -

 استفاده نکرد؟ چرا خود مژگان نگفت؟

 یبرا وارید یو پنهون شدنم گوشه  وانیو مژگان رو ا دیعم بحث

 هی یاون روز حت. حرفاشون جلو چشمام نقش بست دنیشن

 یکه داشتند بابتش بحث م یمدرصد احتمال ندادم شخص سو

 .باشه نیکردن ام

 .نیهمه تون بهم دروغ گفت -

 .یدروغ رو باور کن نیا یتو خودت خواست -

 .شده ریواسه قبول کردنش د کمیاما خب  هیقشنگ هیتوج -

 .خونه نگهداشت و به طرفم برگشت یرو جلو نیماش

 . گهید یزایچ یلیدرست مثل خ -
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 .تلخ چشماش گرفتم یاز قهوه  نانیبا اطم نگاهمو

متاسف  یکه بهم دار یتونم واسه حس تنفر یپس من م -

 درسته مهندس برومند؟. نباشم

کوفته و دردناک و  یبمونم، باجسم یمنتظر جواب نکهیا بدون

 نیکرد، از ماش یم ینیام سنگ نهیس یکه از حرفاش رو یبار

تو اون  که ییها رکردیو گذشته و تموم د نیشدم و ام ادهیپ

 .از هم گسسته وجود داشت رو پشت سرم جاگذاشتم یرابطه 

*** 

داده و منتظر  هیبزرگ کارش تک زیدرست روبروم به م مهندس

. موندم رهیو جذابش خ رایگ یبه چشما دینا ام. بود حمیتوض

 یروزا به هرک نیخواست؟ چرا ا یم یازجونم چ گهیمرد د نیا

سوال  ریو ز نیبدهکار بودم؟ اون از ام حیتوض هی دمیرس یم

تو  دنمیکه بعد د مانبردن رفتارم بابت اتفاق روز قبل، اون از ما

نکرد  مییبازجو یافتاد و تا حساب یداشت پس م طیاون شرا

 .و نگاه منتظر و طلبکارش یاز رزاق نمیدست از سرم برنداشت، ا

 داره؟ یسوال بستگ نیما به جواب ا یهمکار یادامه  -

 .ومدیچندان به مذاقش خوش ن دمیکه پرس یزیچ

قصدم . خوام بدونم دور و برم چه خبره یمن فقط م -

بدونم چرا مهندس  دیمنتها با. ستین یکس یسردرآوردن از زندگ

 .اونطور دربرابر اصرارم واکنش نشون داد روزیبرومند د
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که تنها  یکس. خواست بدونم یبود که منم دلم م یزیچ نیا

 ادیاز سقوطم اونطور آشفته سرم فر دیحسش به من نفرته چرا با

نشوندن حرف خودش  یواسه به کرس ایبزنه و بازخواستم کنه 

 سته؟یبا یمثل رزاق یکس یتورو

 ن؟یپرس یچرا از خودشون نم -

درست روبروش  یصندل یکه رو یقدم جلو گذاشت و من مهندس

 .رمیر بگنشسته بودم مجبور شدم سرمو باالت

موضوع واسه  نیدونستن ا. نه مهندس برومند یشما کارمند من -

 یبد تو یخاطره  هیترس از دست دادنت شد  روزیکه د یمن

تو لفافه حرف  نیاز ا شتریکنم ب یپس خواهش م. ذهنم الزمه

 .خوام که از زبون خودت بشنوم یمن م.رو بگو قتینزن و حق

مطمئن بودم  گهیحاال د. ترسوند یمنو م شیکیمرد و نزد نیا

 یدونه وقت یم. باخبره ذارهیم گرانید یکه رو یریخودشم از تاث

پرسه که  یرو م یزیچ لیزنه و دل یتوچشمام زل م نانیبا اطم

 .بهش ندم یخودمم از درکش عاجزم، محاله بتونم جواب

 م،یقرار بود با هم ازدواج کن شیمن و مهندس برومند سالها پ -

 .نیهم

 .شستش رو به چونه اش زد و متفکر رو برگردوند انگشت

 درسته؟. ستیشما ن نیب یزیدرحال حاضر چ یعنی نیا -
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 تیموقع نیبه ا یدادم؟ حس خوب یسوال جواب م نیبه ا دیبا

لعنت به جالل که با حرفاش . و جواب پس دادن ها نداشتم

تونست  یکه م یمرد. مرد رو به من جلب کرده بود نیتوجه ا

آلش  دهیخواد بذاره و اون دختِر ا یکه م یهردختر یدست رو

 .باشه

من با  یهمکار یسوال رو ادامه  نیکنم جواب ا یفکر نم -

 یشخص لیدونستنش دل نکهیباشه مگه ا رگذاریشرکت شما تاث

 .داره

. نشست استشیر یصندل یرفت و رو زشیبه سمت م مهندس

 .برداشت و به طرفم گرفت زیم یاز رو یبرگه ا

حوزه  یدرباره  یعیمنابع طب یساالنه تو اداره  شیهما هی -

 یشه و قراره چند نفر یاستان فردا برگزار م یدار زیآبخ یها

از موضوعات مورد بحث هم  یکی. داشته باشن یسخنران

چون  رابیشرکت م. که دست ماست هیو پروژه ا یسدساز

 از یبانیواسه پشت ییها ندهیپروژه است نما نیخودش طراح ا

نظر شرکت ما  نیسواالت باشن از ا یرح داره که اونجا جوابگوط

عده هم هستن که مخالف  هینداره منتها  ندهیبه نما یازین

گزارش  هیو  یو نظراتشون رو بشنو یاونجا باش خوامیم. طرحن

 .یبراش آماده کن قیدق
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 شیشدم و برگه رو از دستش گرفتم و به زمان و مکان هما بلند

 .انداختم ینگاه

 .کارتونه زیم یگزارش سه شنبه صبح رو -

 .سرد جواب داد یلیانداخت و خ نییپا سرشو

 .ره یاز شما انتظار نم نمیجز ا -

که به سوالش داده بودم ازم مکدر بود  یبابت جواب هنوزم

کرد من خودمو موظف  یداشت اگه تصور م یا هودهیاماانتظار ب

 نکهیال بماند احا. بدم یاضافه ا حیمورد توض نیدونم درا یم

که روز قبل رد و بدل شده بود، در  ییباحرفها نیمن و ام نیب

به مهندس نمونده  حیواسه توض یزیچ گهیرابطه مون د یباره 

 .بود

که مهندس گفته بود،  یاون روز تو همون مکان یفردا شیهما

و همسرش  یرفعت یمرتض شیبا ورودم به سالن هما. برگزار شد

و  دمیافق نو بود رو د یمسئول روزنامه  ریکه مد دهیخانوم برگز

 .کرد یمارو به هم معرف یرفعت

 یهامون نگام با نگاه آشنا یصندل یمحض نشستن رو به

پرست گره خورد و اون از همون فاصله برام  نییمهندس آ

 .سرتکان داد

 .زمزمه کرد رگوشمیآروم ز دهیبرگز خانوم

 .داره یپرست هم امروز سخنران نییمهندس آ -
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کنه و چه  یرو دنبال م یچه روال شیسخنران نکهیحدس ا وخب

داره،  یانیقباد دیساخت سد شه یدرباره  یا دهینظر و عق

 .چندان دور از انتظار نبود

استان بود و چند تا  یعیمنابع طب یاداره  رکلیاول، مد سخنران

استان  یزداریآبخ یتو حوزه  یتوسعه و بهره بردار یاز برنامه ها

کرد و  حیدوم سال در دستور کار بود، تشر یرو که توشش ماهه 

برنامه ها صحبت  نیهم اومدن و در مورد ا یبعد دوسه نفر

 .کردن

از مطالب  یبردار ادداشتیو همسرش مشغول  یرفعت یمرتض

. نوشتم یم یزیچ یعنوان شده بودن ومن هم هر از چندگاه

دعوت کردن، نگام  یسخنران یرو که برا رابیشرکت م ی ندهینما

نشسته  رابیشرکت م یکه چند تن از اعضا یبه سمت مکان

 یزیهم در کنارشون نشسته بود و داشت چ نیام. دیبودن، چرخ

 . داد یم حیتوض شیبغل دست یرو برا

اما از قبل  نمیب یم نجایمطمئن بودم که اونو هم امروز ا بایتقر

تحت هر  شدنیبا هربار د گهیخودمو آماده کرده بودم که د

 یخونسرد و ب یلیخ. عمل نکنم یو احساس زمیبهم نر یطیشرا

 ندهینما یدادم و توجهمو رو سخنران ریینگاهمو تغ ریتفاوت مس

 .متمرکز کردم رابیم ی
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دوخت و بعد با  یدستم م ریز یچشم به برگه  یگهگدار یرفعت

ما نشسته بود هم  نیکه ب دهیخانوم برگز. کرد ینگام م یکنجکاو

 :و با خنده گفت اوردیشد و بالخره طاقت ن یکنجکاو نیمتوجه ا

 یزیاون چ یخوا یکه دلم باال اومد نم یکیجان من  یمرتض -

 ؟یبپرس یکه تو سرته از خانوم رمضان

پا و اون  نیا یو کم دیکم پشتش کش یبه موها یدست یرفعت

 .پا کرد

 !ن؟یندار یارهمک یا هیشما با نشر یخانوم رمضان -

 .دستم اشاره کردم ریز یبرگه ها به

 دیبا یمهندس رزاق یخب طبق خواسته  ن؟یگ یم نایبه خاطر ا -

 یخودمون م نیجلسه آماده کنم اما اگه ب نیگزارش کامل از ا هی

 .کنم یم یروزنامه همکار هیبگم بله دارم با  دیمونه با

 .گرد شد یرفعت یچشما

گفتم چرا خانوم  یخودم م شیپ ن؟ینگفت یزیپس چرا چ -

مشغول  گهید یتماس نگرفته، نگو جا یواسه همکار یرمضان

 حاال کدوم روزنامه؟. نیبود

زن  نیسربه سر ا یخواست کم یگل کرده بود و دلم م طنتمیش

 .کنجکاو بذارم یادیو شوهر ز

 .کنن یزوج اداره اش م هیآشناست، اتفاقا  -

 :و همسرش همزمان با هم گفتند یرفعت
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 .امکان نداره نیاما ا -

 چطور؟ -

 .جواب داد دهیبرگز خانوم

 یا گهیزوج د یکه من اطالع دارم جز من و مرتض ییتا اونجا -

 .کنن ینم یهمکار طهیح نیتو سطح استان تو ا

 .نبود یا گهیخب من هم منظورم زوج د -

 :کالفه و سردرگم گفت یرفعت

صاف و پوست کنده . شدم جیمن که گ یبابا خانوم رمضان یا -

 از چه قراره؟ هیقض نیبگ

به ذهنش خطور کرده با  یزیکه چ دهیقبل از من خانوم برگز اما

 .زمزمه کرد یناباور

 !ن؟یکن یم یبا ما همکار نیشما دار -

 یکی ی سندهینو. شه سه سال یم ادیکنم اسفند که ب یفکر م -

 .و ثابت روزنامه تونم یهفتگ یاز ستون ها

 .لبخند به لب آورد یزیچ یادآوریبرق زد و از  یرفعت یچشما

 درسته؟ ز،یستون جنجال برانگ انیمهرپو -

 قیتوچشمام دق نباریا یبا شگفت دهیو خانوم برگز دمیخند نرم

 .شد

. آقاست هیاون ستون  ی سندهیکردم نو یفکر م شهیمن هم_

 .مدت با شما درارتباط بودم نیشه تو ا یباورم نم
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 .من که باعث افتخار بوده یبرا -

 .فشرد یگرفت و به گرم دستمو

 هیریخ یمون واسه اون موسسه  یهمکار. نطوریمنم هم یبرا -

اگه . بود یعال شگاهیآسا یبرا یمردم یکمک ها یو جمع آور

 یاونجارو م ینبود کمتر کس شگاهیاون گزارش درمورد آسا

 .شد یشناخت و از مشکالتش باخبر م

ما که بارها عنوان  ن؟یکرد یم تیستعار فعالچرا با اسم م -

 .میدار ازیتر شما ن یبه حضور جد میکرد

دستم  ریز یو به برگه  رمیباعث شد نگاه از هردو بگ یرفعت سوال

 .بدوزم

شد راحت تر قلم بزنم و دستم واسه  یناشناس بودن باعث م -

 .انتخاب سوژه بازتر باشه

 :گفت دهیبرگز خانوم

 دیتون با تیاما راندمان فعال نطورهیبه بعد هم هم نیخب از ا -

 شتریب دیبا. مید ینم تیرضا گهید یما به مقاالت هفتگ. باال بره

 .نیکن یهمکار

 .شرکت مجال بده، حتما یاگه کارها -

 .مکدر شد یکه دادم کم یاز جواب یرفعت

 .نیکن یباهاشون همکار نیخوا یپس هنوزم م -

 !شتباهه؟ا یهمکار نیبه نظرتون ا -
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 یکه درموردش هست کار ییمن با خود پروژه و مخالفت ها -

 نکهیشه اماا یغلط، ساخته م ایبه هرحال اون سد درست .ندارم

گرمه که  یپروژه رو در دست داره و پشتش به ک نیا یچه کس

سوال  یبره، جا یآب خوردن م یمناقصات بزرگ روبه آسون نیا

 .داره

 یشو با پخش مستند کوتاه یسخنران رابیشرکت م ی ندهینما

 .رفت نییحضار پا قیبرد و با تشو انیکه آماده کرده بود به پا

 زیچ نیشه نخوا یمالحظات باعث م یسر هیدونم  یم -

اگه حضورم تو  یرفعت یاما آقا نیمورد به من بگ نیدر ا یشتریب

هرچند مختصر  یلیانتظار دارم که دل ستیاون شرکت به صالح ن

 .ست و حساب شده درموردش بشنوماما در

پروژه به  ییاجرا یها نهیهز نیتام یدرباره  کیکوچ قیتحق هی -

 زهایچ یلیخ نیکه داشته باش شیخارج التیخصوص تسه

 .شه یم رتونیدستگ

 زیقرار گرفت و من نتونستم چ بونیپرست پشت تر نییآ مهندس

 . مورد بپرسم نیدر ا یشتریب

 :گفت تیمقدمه رفت سراصل مطلب و با جد یب مهندس

 دیکه از طرح سد شه یاتیمهندس هوشمند و دفاع یاز صحبتا -

که شرکت  داستیو پ میصورت گرفت، استفاده کرد یانیقباد

 یعموم تیو رضا تیمقبول یبرا یو قابل توجه ادیتالش ز رابیم
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شرکت و کادر  نیکه قطعا ا یپروژه داشته اما مسئله ا نیا

 ماریبنابسامان و  تیوضع ستنیاطالع ن یازش ب مجربش

مثبت  ییکارا گهیکه سدها د نهیا قتیحق. تو کشوره یسدساز

 یالزم تو اراض داتینه تمه یخودشون رو از دست دادن اونم وقت

 یدست راه انداز نییپا یو نه شبکه ها ادی یباال دست بوجود م

 .شه یم

 نیهست انیعنوان نمونه سد گتوند خوزستان، خودتون در جر به

سد کنار  نیا یاما وقت. کشوره یسدها نیتر نهیاز پرهز یکیکه 

اش حل شدن اون  جهیگچساران بنا شد تنها نت ینمک یسازندها

 یها نیتو آب مخزن سد و شور شدن کارون و زم ینمک یتپه ها

 یمربوط به حوزه  کهرود  نهیسد زر ای. اطرافش بود یکشاورز

دست رودخانه تو  نییپا یاست، اراض هیاروم ی اچهیدر زیآبخ

 یقبًال هم آب یاراض نیکه ا یدرصورت. رو زهدار کرده اندوآبیم

 .بودن

که ساخت  یطرح و نفع یاقتصاد یهوشمند جنبه ها مهندس

گفتن اما  یبرِق آب دیاز تول. منطقه داره رو مثال زدن یسد برا نیا

حالتشون ده تا پونزده درصد برق کشور  نیتو بهتر سدها یوقت

 نیبه ا دنیهست ما واسه رس ازیکنن باز هم ن یم دیرو تول

داشته  دیتاکو پرخرج  میعظ یسازه  نیهدف رو ساخت ا

شد در  یکشاورز یاراض یآب الزم برا نیصحبت از تام م؟یباش
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منطقه  نیا یکشاورز یها نیزم میدون یم یکه همگ یصورت

 .ستنیبدون آب ن

واسه جذب گردشگر و  ییبودن برنامه ها دیبنده منکر مف البته

 یگردشگر یجاذبه ها شیسد و افزا نیکه با ساخت ا ستیتور

برنامه ها قراره به چه  نیمنتها ا. ستمیمنطقه همراهه، ن نیتو ا

 ستیز طیاز مح یخراب کردن بخش متیبشه؟ به ق ادهیپ یمتیق

  ؟یمصنوع ی اچهیدر هیساختن  یبرا منطقه عتیو طب

پروژه هم چندان  نیا یطیمح ستیز یابیارز یطرح ها متاسفانه

اداره گله  نیبابت از کارشناسان ا نیکارشناسانه نبوده و من از ا

عوض  یطیمح ستیو چند مشاور ز نیپروژه چند نیا. مندم

با نظر طراحان سد  ریمغا یکه نظر لیدل نیکرده، اونم فقط به ا

تا به  دهیپروژه دست به دست چرخ نیا یابیداشته و طرح ارز

 .برسه نجایا

برداشت وجود داشته باشه که من  نیبنده ا یاز صحبت ها دیشا

 طیمن از شرا ینگران ر،یبگم خ دیبا. هستم یمخالف سد ساز

و  یبنده مخالف هدر رفتن منابع مل. کشوره یامروز سد ساز

 یبرا. بدون مطالعه ام یپروژه ها یو اجرا یانرژ اتالف وقت و

اما . وجود داشته باشه دتو نگاه بلند م یزیبرنامه ر دیکار با نیا

و مصلحت  داریپا یبا اصول توسعه  یکنون یروند سد ساز نکهیا

 نیمتاسفانه ا. ستین نطوریبگم که ا دیداره با یکشور همخوان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٣٩٩ 

عموم جامعه آب داشته باشه  یبرا نکهیاز ا شتریدست پروژه ها ب

 .خواص نان داره یبرا

 ییبه عصا هیلب تشکر کرد و با تک ریحضار مهندس ز قیتشو با

. فاصله گرفت بونیکرد، از تر یوقت از خود دورش نم چیکه ه

 یبرا دمیترد یجرقه ها نیاون روز مهندس شد اول یصحبتا

 .پروژه نیبا ا یهمکار

و همسرش از سالن خارج  یکه تموم شد، همراه رفعت جلسه

اومدن و اون هم  رونیو همکارانش پشت سرمون ب نیام.میشد

 .بالخره متوجه حضورم تو جلسه شد

 :آهسته گفت دنشیبا د یرفعت

به نظرم مصاحبه . رمیمهندس جوون بگ نیوقت از ا هی دیبا -

پرست  نییاون شاگرد استاد آ. ادیاز آب در ب یخوب زیباهاش چ

با  نهمهیپروژه ا نیبدونم چرا حاال نظرش درمورد ا خوامیبوده م

 .رهیاستادش مغا

 .لبخند زدم نامطمئن

با اجازه از  گهیمن د. نیموفق باش دوارمیام ه،یفکر خوب -

 .شم یحضورتون مرخص م

 .مخالفت کرد دهیبرگز خانوم

 .میرسون یما شمارو م نیکجا؟ بمون -

 .به ساعتم انداختم و دستمو به طرفش دراز کردم ینگاه
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 .قرار مالقات مهم دارم هیبرم،  دیبا گهینه د -

به جمع  یو سربلند کرد و نگاه کوتاه دیشن نیآخرمو ام ی جمله

 یخداحافظ هیشمرد و با  متیفرصت رو غن یرفعت. ما انداخت

 اینموندم شاهد موافقت . کوتاه از من به سمتش رفت

 .انجام مصاحبه باشم یمخالفتش برا

 .جلوپام نگهداشت و من بالفاصله سوار شدم نشویماش فرهود

 که نکردم؟ ریسالم د -

تو هم گره خورده و  ییبود که داشت با ابروها نیبه ام نگام

 .داد یگوش م یرفعت یمتفکر به حرفا ینگاه

 .نیبه موقع اومد یلیاتفاقا خ... نه -

سکوت با دور شدنمون از اون مکان هم  نینزد و ا یحرف فرهود

 .کرد دایادامه پ

 م؟یخب قراره کجا بر -

 .رو لباش نشوند یلبخند محو سوالم

که  ییجا میخوام بر یم. ستیمدنظرم ن یخاص یراستش جا -

 .میو حرف بزن میناهار بخور

 میبر. هست دیتوح دونیم یحوال یسنت یسفره خونه  هی -

 اونجا؟

 .به سرشوق آورد یاونو کم شنهادمیپ
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غذاهاش خوب،  تیفیرفتم، هم ک یچندبار هیاتفاقا  هیفکر خوب -

 .آرومه طشیهم مح

شدم و با  ادهیسفره خونه نگهداشت، پ یرو که جلو نیماش

 رشیو پر از عطر و رنگ دلپذ یسنت طیتعارف فرهود وارد مح

تخت فرش  هی یاز کارکنان اونجا رو یکی ییبا راهنما. میشد

 . میو سفارش غذا داد میشده نشست

 کیو حوض کوچ وارهایرو د یا روزهیف یها یکاش نیب نگام

که تک و توک رو تخت ها نشسته بودن  ییوسط سالن و آدم ها

که  دیبخش یم یآرامش یرانیا لیاص یقیموس یو نوا دیچرخ یم

 .داشت انیوجودم جر یتو رگ و پ

 .منو مخاطب قرار داد یمصمم و جد یبا لحن فرهود

 م؟یتعارف حرف بزن یمسائل ب یسر هیدرمورد  میتون یم -

 .دستپاچه شدم اما خودمو نباختم یسوالش کم از

 !نییبله بفرما -

من نه به خاطر  یکه شما برا نیبدون نویا زیقبل از هرچ خوامیم -

 نیکه تو ا یشناخت کم نیکه به خاطر هم یاون نسبت خونوادگ

 دیشا. نیهست زیحترم و عزمدت ازتون بدست آورم فوق العاده م

 دیازم گذشته و نبا یکه سن یمن یمسائل برا نیاعتراف کردن ا

اما راستش  ادیب دیشم، بع یعاطف جاناتیه ریزود درگ نقدریا

 یریدرگ شه،یم شتریب ییآشنا نیکه ا یکنم هرچ یحس م
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جوون  هیمن . شه یم شتریموضوع ب نیمن هم باا یعاطف

باشه که زود به  یکه عالقه ام تب ستمین ،دوسالهیکیو  ستیب

و  نیمهربون ن،یهست یخوب یلیشما دختر خ. نهیش یعرق م

تونه  یم نتونیقابل تحس باویز یجدا از چهره  نیفداکار و ا

 دنیمن رس یبرا نیگم که بدون یم نارویا. باشه یهر مرد یآرزو

 .نبوده یکارچندان اسون میتصم نیبه ا

 .دمیپرس دینگرانم کرد، با ترد لیدل یب حرفاش

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

 !ن؟یشد مونیشما پش -

که تجربه  یسوال هم برام عذاب آور بود، من نیا دنیپرس یحت

ترس و عذاب رو  نیاون که ا. بار پس زده شدن رو داشتم کی ی

 .کرد یلبخندشو بهم ارزان نیمهربون تر دیتو چشمام د

تو . آره هیقض نیشما نه اما از اصرارم رو ا شتریاز شناخت ب -

 ریناخواسته تاث ایبودن که خواسته  ییمن و شما آدمها یگذشته 

 میتون یم یحال ما تا زمان نیامروزمون گذاشتن، باا یرو یادیز

تو  یحضور پررنگ گهیکه اون آدما د میایکنارب راتیتاث نیبا ا

بگم  دیدر مورد شما با. طرف مقابلمون نداشته باشن یزندگ
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چون دارم  ام،یمسئله کنارب نیتونم با ا یو من نم ستین نطوریا

 .شمیم رتونیدرگ یبه لحاظ عاطف

وجود چنگ  یعالقه مند و پر از حس خواستنش به همه  نگاه

 ریانداخت و من معذب تو جام جابه جا شدم و سرمو به ز

 .انداختم

 ینم میوقت تصم چیاگه بود من ه. ستیمن ن یاون تو زندگ -

جواب مثبت بدم تا  یا گهیبعد به شخص د کسالیگرفتم که 

 .مقدمات ازدواجم فراهم شه

 .زل زد ینامعلوم یتو هم قالب کرد و به نقطه  دستاشو

و  یهمراه. مسئله فکر کردم نیرو ا یلیمدت خ نیتو ا -

و چه  نیاعتمادتون به من برام با ارزش بود اما اون مرد چه بخوا

آدم ساده ام،  هی من. شما حضور داره یزندگ یتو نینخوا

 نیدوست دارم ا. وجود نداره میتو زندگ یخاص یدگیچیپ

 نیحق بد بهمپس . که اآلن دارم با ازدواجم کامل تر شه یآرامش

عالقه که روزبه روز  نیو سرمو باا امیکنار ب طیشرا نینتونم با ا

شما  یکه اون مرد برا نهیمسئله ا. بمالم رهیشه ش یم شتریداره ب

نگاه  نیهم. نیکن ینف نویا نیتموم نشده، هرچقدرم که بخوا

 .براتون اون مرد مهمه یعنی نیا ن،یکه امروز بهش داشت یآخر

 هیکه توش وجود داشت،  یو صراحت یتلخ یبا همه  حرفاش

چشم  ایتونستم ازش فرار کنم  یکه نم یقتیحق. بود قتیحق
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من تموم نشده بود،  یبرا نیام. رمیاش بگ دهیروش ببندم و ناد

 .شد یتموم هم نم

حرف شما کامال درسته، اون . موضوع نیمن متاسفم به خاطر ا -

انداخته نه به  هیسا میزندگ یباشه چه نباشه رو نجایمرد چه ا

خاطرات  یهمه  نیام. ساله هی ینامزد یخاطر اون رابطه 

 یتونم ادعا کنم و همه  یکه م یگذشته ا ی مه،همهیکودک

موضوع  نیا زمن ا. داشته باشم یتونم به کس یکه م یاحساس

کنم  یکشم اما فکر م یو از اعترافش خجالت نم ستمیشرمنده ن

 گهید. امیب رونیاون مرد ب ی هیسا ریاز ز دهیوقتش رس گهید

 .آدم باشه نیا ریتحت تاث میخوام زندگ ینم

 یفقط م. کنم یسرزنشتون نم نیکه دار یحس نیمن بابت ا -

 میدون یهردومون م یرابطه وقت نیا یادامه  نیخوام بدون

 گهید نیراستشو بخوا. ست دهیفا یدر انتظارمونه ب یتهش چ

 .شم کطرفهی یعالقه  نیا ریدرگ نیاز ا شتریخواد ب یدلم نم

دونستم اصرارم  یو من که خودمم م دیدزد یبا ناراحت نگاهشو

ست، سکوت  دهیفا یب شتریشناخت ب یرابطه برا نیا یبه ادامه 

 .کردم

فرار و دور شدن  یبرا یزیکس دستاو چیخواستم از ه ینم گهید

 یهرچقدر هم خاطره  نیبا شاه میدرست کنم، نامزد نیاز ام

 .داد ادمیدرس رو خوب  نیتلخ و عذاب آور داشت الاقل ا
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 هیبه خودم تک دیقرار به دور شدن و پشت سرگذاشتن بود با اگه

 .شدم یخودم ازش دور م یکردم و با قدم ها یم

*** 

گذاشت و  نیلیقطره چکان را داخل دهان شا یبا ناباور مهناز

افتاد و من با قربون صدقه  هیدارو به گر یاز تلخ نیلیشا. فشرد

 .آب بهش دادم یمقدار

 ؟یکن ینگام م یچرا اونجور -

 .بهت زمزمه کرد مهناز

 !؟یبد یرو چ دیا مجو آق منتیجواب خاله م یخوا یم -

 .دمیمجعدشو بوس یرو تو بغلم گرفتم و موها نیلیشا

. رسونه یفرهود گفت خودش نظرشو به اطالع خونواده ها م -

 . کنمیآماده م دنشیشن یالبته من قبلش مامان رو برا

با حرص فوت کرد و از جاش بلند شد تا به آشپزخونه  نفسشو

 .بره

بشر سرو کله  نیا هیدونستم کاف یخوب م یلیخ...دونستم یم -

 . کنه تییشه و هوا دایاش دوباره پ

 .رفتنشو دنبال کردم ریباال گرفتم و مس سرمو

 یتا وقت. مهناز، مشکل خود منم ستین نیمشکل حضور ام -

بذارن  شیهزار تا بهتر از فرهودم که پاپ امینتونم با خودم کنار ب

 .شه یجا ختم م نیبه هم زیباز همه چ
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 یجلوش خودتو باخت یکه اونجور یایبا خودت کنارب یخوا یم -

فقط خودتو  نکاریکنه؟ باا نیهرطور خواست بهت توه یو گذاشت

 .یکرد کیکوچ

که من  یتونست درک کنه اون ید،نمیفهم یدرد منو نم مهناز

 اینامزد سابق  هیراحت جلو چشماش شکسته بودم فقط  نقدریا

تا ابد تو  دیناگفته رو شا یمن اون حرفا. عشق نافرجام نبود هی

 .زدم ینم نیجز خود ام یداشتم اما به کس یدلم نگه م

غصه ها  یفقط بلد بودم با اون درد و دل کنم، با اون برا من

اون لحظه برام مهم . ها و ترس هام بگم ییکنم و از تنها هیگر

 گهیمنو کس د یجا هنکیاایندارم  ییجا شیتو زندگ گهینبود د

کردم بهونه  یکه م یمهم نبود اگه با هر اعتراف. براش پر کرده یا

مهم نبود اگه اون با . دادم یواسه زخم زبون زدن بهش م یا

 .شه یم زاریازم ب شیاز پ شیعذاب آور ب یحرفا نیا دنیشن

 نیبود و سالها خو گرفتن ا نیمن بودم و اون درد، مهم ام مهم

 .ناگفته با اون یادل به زدن حرف

سالهاست که دارم با  یشدن وقت کیکوچ نیبه نظرت مهمه ا -

 کنم؟ یم کیکوچ یهرکس و ناکس یرفتارم خودمو جلو

و خودشو به شانار که  ادیب رونیکرد از بغلم ب یسع نیلیشا

 .بود، برسونه یگوشیمشغول باز

 .زمزمه کردم یباناراحت
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که  یاون شیهشت سال پ! مهناز ستیشدن ن کینقل کوچ -

 یاگه رفتن و گذشتن دیشا. نبود، من بودم نیرفت ام یم دیبا

 مویزندگ ریو مس امیعذاب کنار ب نیتونستم با ا یبود راحت تر م

حاالم اگه قبول کردم رابطه ام با فرهود تموم . درست انتخاب کنم

. رو تکرار نکنم شتهبود که اشتباهات گذ نیشه فقط واسه ا

اما ما  هیتونم گول بزنم، فرهود مرد فوق العاده ا یودمو که نمخ

کنم  یم ینه اآلن که من تازه دارم سع. میخور یبه درد هم نم

و  نیبدون احساس د ،یو عذاب وجدان نیبدون ام. خودم باشم

 .جبران کردن یبرا یلیدل

پرتقال برداشت تا  هی وهیو کنارم نشست و از تو ظرف م اومد

 :لب گفت ریو متاسف ز دینا ام. رهیپوست بگ

 یم. خورد یآب نم هیقض نیاز همون اولشم چشمم از ا -

اون  نکهینه ا. یستیجواب مثبت بده ن ایدونستم تو به برادر رو

 هیکه خودتو به  یستین یآدم. شناسم یبد باشه، تورو خوب م

مخصوصا حاال که تو اون . یدردسر قانع کن یآروم و ب یزندگ

 یجد برات یکه دار یتیو مسئول یبه کار شدشرکت مشغول 

واسه  لیدل نیخودش مهم تر نیکه اونجا هست و ا نمیام. شده

 .مردد شدنته

 .حرفشو رد کردم یفور
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 دهامیاز ترد یلیشه من رو خ یاتفاقا بودنش اونجا باعث م -

 نیاون ام نیام. رمیبگ میواسه زندگ یدرست میخط بکشم و تصم

بهم  گهید یکنیرو که فکر م یاون حس ست،ین شیهشت سال پ

 هی نویخواد ا یو م هیبخاطر اون اتفاق ازم دلخور و عصبان. نداره

من  نیکه بخواد ب ستیفکر تو سرش ن نینشون بده اما ا یجور

شرکت  هیاون اآلن تو . ادیبوجود ب یو خودش دوباره حس

 یا مانهیو صم کینزد یمعتبر سهامداره و از قضا رابطه  یمهندس

که  هیکاف نیهم. اون شرکت داره یگذارها هیاز سرما یکیبا دختر 

از طرف من وجود داره رو  یکنم و اگه حس یالبافیمن نخوام خ

اآلن هشت سال  گهیمن و اون د یفاصله . دمبهش پر و بال ب

 .هشتاد ساله ست،ین

 .شد سیقشنگش خ یحرفم بغض کرد و چشما نیبا ا مهناز

هارو از صدقه  تیموفق نیا یاون همه . هم دلش بخواد یلیخ -

باشه؟ خب به  یخواد دلخور و عصبان یم. گذشتن تو داره یسر

 یخواست یکم بود؟ تو نم یدیکه تو کش یجهنم، مگه عذاب

 سخته؟ نهمهیدرکش ا نیا یخودخواه باش

 ینبودم و خودمو جاش نم نیتونستم بگم؟من که ام یم یچ

بود و  نیرابطه سرخورده شد، ام نیکه تو ا یاون. تونستم بذارم

دادم که دلخور باشه، که  یبهش حق م. که کم آورد، من یاون

 .نخواد منو ببخشه یبراش سخت باشه، که حت میتصم نیدرک ا
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دونستم تا اآلن  یخوب م. دمیغروب بود که به خونه رس یحوال

اما فکر . حمهیو اون منتظر توض دهیخبرها به گوش مامان رس

 .خواهر و برادرام بدم یرو جلو حیتوض نیا دیکردم با ینم

به  یینگاه گذرا. محتاطانه جواب سالمم رو دادن یهمگ باورودم

از عروس ها و داماد ها نبود و ظاهرا  یخبر. جمعشون انداختم

 .باشه یخونوادگ یخصوص یجلسه  هیقرار بود 

 .دیپرس یبا نگران مامان

 نیا نیخوا ینم گهیگه؟ شما د یم یرهود چآقا ف! جان قیعق -

 !ن؟یرابطه رو ادامه بد

که توانمو  یمضاعف یدوشم برداشتم و با خستگ یاز رو فمویک

نشستم و کالفه جواب  یمبل تک نفره ا یبرده بود رو لیتحل

 .دادم

و  میبا هم حرف بزن یمدت هیما قرار بود ! کدوم رابطه مامان؟ -

که  م،یازدواج موافقت کن نیبا سرگرفتن ا میدیاگه به تفاهم رس

 .میدیخب نرس

 ؟یسادگ نیبه هم -

مالحظه مداخله کرده  یب نطوریمژگان رو که ا زمیتند و ت نگاه

 .بود، نشونه رفت

 .ساده تر نمیاز ا -

 .زمزمه کرد یعصب مژگان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٤١٠ 

 یکوتاه اومدن ها یهمه  ی جهینت نیا! مامان ینیب یم -

 .شماست

 .دمش زیخ میجام ن تو

 . منه یکوتاه اومدن ها ی جهیتو هم نت یجا یب یدخالت ها -

 .دیپروا بهم توپ یکه باال بردم اونم ب صدامو

 یکاف یو مامان رو به جون ما انداخت یکه به پا کرد یاون شر -

 گهید یجواب مثبت بد ایبه برادر رو یخواست ینبود؟ تو که نم

باز حرفتو  یخواست یبود؟ م یماهه واسه چ هیمهلت خواستن 

 ؟یبنداز لیتو دهن فک و فام

 یتو نبود نیمگه هم ؟یداغ تر از آش شد یحاال تو چرا کاسه  -

و اون تو  نیشوهر نکنم و با طناب ا یهول هولک یگفت یکه م

 چاه نرم؟

که از  دیمج. دیدزد هیو نگاهشو از بق دیتو صورتش دو خون

بود آروم و  ناراحت شده ی جهینت یب یبحث ها نیا دنیشن

 .کرد بهش خاتمه بده یسع یمنطق

همه . جان قیعق ستیواسه بازخواست تو ن میینجایما اگه ا -

 لیدل میبدون میخوا یمنتها م میذاریاحترام م متیمون به تصم

 .بوده یمخالفت چ نیا

 یکه آقا فرهود تو زندگ ییارهایمع. نداشت داداش یخاص لیدل -

 گهیماهمد. کنهیخوام فرق م یکه من م یزیمشترک دنبالشه با چ
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تفاوت ها  نیا میدیو د میخوب درک کرد یلیبابت خ نیرو از ا

راهمون از هم  میشد که قبول کرد نیباشه ا ریتاث یتونه ب ینم

 .نیجداست هم

 لیتازه خودمم چندان مطمئن نبودم دل. بود و مبهم یکل جوابم

م کرده و مقدمه سره یبود که ب ییزایچ نیمون هم ییجدا

 نمیاز ا ریغ یلیداشتم اگه دل نانیفقط اطم. داده بودم لشونیتحو

 .میادامه بد میتونست یشد باز ما نم ینم دایپ

 .دوباره مثل قاشق نشسته خودشو وسط بحث انداخت مژگان

 یمشکل توقعات باال ست،یآقا فرهود ن یها اریمشکل مع -

 .سراغت ادیب نایبهتر ازا دیبا یکن یکه فکر م هیجنابعال

خودشو کنار بکشه  نیاز ا شتریب اوردیدلش طاقت ن گهید مامان

 .و دخالت نکنه

خونه به  نیتو ا یحق ندار. مواظب حرف زدنت باش مژگان -

 .یکن نیبزرگترت توه

 یزن یم نهیکه شما سنگشو به س یبزرگتر نیهم!... هه بزرگتر؟ -

چشم رو اشتباهاتش  یخوا یم یکرده؟ تا ک تتونیمگه کم اذ

پر و بال  نیا. درسته رهیاون بگ یمیهر تصم یکن الیو خ یببند

 یکنه هرکس یم الیشما و بابا مغرورش کرده خ یدادن ها

 .ستین قشیال

 .دیبهش توپ یعصب منصوره
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 دیو با ستین قشیال یمعلومه که هرکس. تمومش کن مژگان -

ارش خواهان کم ک طیاآلن تو مح نیهم. سراغش انیب نایبهتر از ا

 .نداره

 نایدونستم ا یخوب م. رو لبام جا خوش کرد یدردآور پوزخند

مرتبط  یجالله و تهش قراره منوبه چه کس یحرفا یشده  کتهید

 .کنه

جمع و انگار منتظر بود  نیناظر خاموش تو ا هیشده بود  دیعم

از . شه یبحث و جدل ها به کجا ختم م نیا ی جهینت نهیبب

تونستم  ینم گهیبود د دهیدلم واسه اون غم تو صداش لرز یوقت

 یاگه هنوزم ب یتوجه باشم حت ینسبت به واکنش هاش ب

بهبود  یراب یخواست قدم یکرد و نم یتفاوت و سرد برخورد م

 .رابطه مون برداره

 یپسر منصوره برا لیسه. زنگ در حواس جمع رو پرت کرد یصدا

 گهید. ند شدم تا به اتاقم برمباز کردن در رفت و من از جام بل

هرچند . دمید یجمع نم نیدادن به ا شتریب حیواسه توض یلیدل

مفصل در موردش حرف  میشد یشب که با مامان تنها م دیشا

 یم حیبهش توض مچند روز قبل رو ه یآشفتگ لیزدم و دل یم

 .دادم

سالها  نیا یبرو مثل همه  ،یبد یکه ندار یجواب. آره فرار کن -

 .کن میاون اتاق قا یخودتو تو
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 .هجوم آورد به گلوم و طاقتمو طاق کرد بغض

که  یستین ینفر نیآخر یجمع تو حت نیمطمئن باش تو ا -

 یکه الل م یقیُمرد اون عق گهید. بخوام بهش جواب پس بدم

 .یحرف بارش کن یکیشد تا تو 

هنوز در .دلخواهم پناه بردم یواریفاصله گرفتم و به چهارد ازشون

 .مکث کردم لیسه یصدا دنیاتاق رو نبسته بودم که با شن

اومدن و  نیآقا ام. نیلحظه تا دم در بر هیشه  یم دیعم ییدا -

 .باهاتون کار داره

مامان با . رفتم منیبه سمت نش نیاتاقم خارج شدم و پاورچ از

 .دیپرس ینگران

 .رهچه خب نمیپاشم برم بب! شده باشه؟ شیطور یب ینکنه ب -

. هوا دنبالشراه افتادم یکرد، ب تیمامان به منم سرا ینگران

به من  یو نگاه کوتاه دیاز راه رس دیبه در هال عم دهینرس

 .حواسشو پرت کرد دیبگه سوال مج یزیچ نکهیانداخت و قبل از ا

 !د؟یافتاده عم یاتفاق -

 .زمزمه کرد دیلرز یکه م ییبا صدا مامان

 !حالش خوبه؟ یب یب -

 .سرتکان داد نانیشد و با اطم کیبه ما نزد یقدم

هم اومده  نیام نه،یرو بب قیعق خوادیم یب یب. نشده یزیچ -

 .برسونه غامشویبود که پ
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 !؟یغامیچه پ -

 .مکث جواب داد یبا کم دیو عم دمیمن پرس نویا

 .باهات داره یکار مهم. نهیحاال تورو بب نیخواد هم یم -

 :گفت یبا کنجکاو منصوره

 !؟یآخه چه کار -

برگشتم و . شونه باال انداخت و منتظر به من چشم دوخت دیعم

 یچشماشو به نشونه . کردم فیبا نگاه از مامان کسب تکل

 :لب آهسته گفتم ریهم گذاشت و من ز یموافقت رو

 .چه کارم داره نمیرم بب یم -

 :گفت یفور دیمج

 .دیتو هم باهاش برو عم -

گذاشته و دم  گریج یدندون رو یادیکه تا همون جا هم ز مژگان

 .نزده بود، اعتراض کرد

 یچ رزنیاون پ نیدون یکجا بره داداش؟ شما که م ؟یچ یعنی -

 توسرشه؟

از  ادمهی. نداشت یب یبا ب یخوب ی ونهیوقت م چیه مژگان

 یرو نم یب یمامان و ب ی مانهیروابط صم نیا یهمون بچگ

 یزن حضورش تو زندگ نیکرد ا یو احساس م ارهیتونست تاب ب

 .دخالت داره یما فقط جنبه 

 :گفت ریو تحق هیبه من با کنا رو
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بفرما . هیازدواجت چ ی هیبهم خوردن قض لیپس معلوم شد دل -

 .دیرس بیخانوم، شاهدم که از غ قیرو ببر عق فتیتشر

نگران بودم که به طعنه هاش  یب یب یبابت خواسته  اونقدر

حرف ابروهاش تو هم گره  نیکه با ا دینشون ندم اما عم یتوجه

اون و  غیبه سمت مژگان حمله برد و اگه ج هویخورده بود 

 .آورد یسرش م ییبال هینبود  دیممانعت مج

نذار دهنم واشه مژگان که . ریبرو بتمرگ سرجات و خفه خون بگ -

 .هیک دهیرس بیدم شاهد از غ یاونوقت نشونت م

دربرابر چشمان مات و ناباور من کارساز شد و مژگان  دیعم دیتهد

 یم یکه از شدت فشار عصب ییکبود و دست ها یبا چهره ا

 .کرد ینیعقب نش د،یلرز

پشت  یعنیکرده بود؟  تیاز من حما دیبودم مگه نه؟ عم خواب

 من در اومده و مژگان رو سرجاش نشونده بود؟

 .چه خبره مینیبب میبر فتیراه ب -

به در  دهینرس. میزد رونیقدم تند کردم و از خونه ب دیمتشر ع با

 .اون مچ دستمو گرفت و نگهم داشت یب یب یخونه 

زده شه فقط ازت  ییخونه قراره چه حرفا نیدونم تو ا یمن نم -

پس اول . یای یکه از عهده اش برنم ینر یزیبار چ ریخوام ز یم

 .ریرو در نظر بگ گرونید یاز همه غرور خودتو، بعد خواسته 
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درک  نکهیخواب زده فقط سرتکان دادم و بدون ا یآدما مثل

 یب یب یاز حرفاش داشته باشم به دنبالش وارد خونه  یدرست

کالفه  کهیدرحال. دیکش یانتظارمون رو م اطیتو ح نیام. شدم

 .شلوارش فرو برده بود بیزد و دستاشو تو ج یقدم م

 یآشفته و عصب دیه عمبه من انداخت و رو ب یمختصر نگاه

 :گفت

تابش کرده که  یب یدونم چ ینم. قراره یب نجوریاز صبح هم -

 ...خواد یگه م یسره م هی

مانع از حرف زدنش شد و اسممو به زبون  یتیکه با نارضا یمکث

رو مخاطب  دیعم یجد یلیخ. نکرد شونیمنو ناراحت و پر اوردین

 .قرار دادم

 .چه خبره نمیرم بب یم -

به محض  یب یب. ها رو تند تند باال رفتم و وارد خونه شدم پله

و فرتوت اما سراپا  ریپ یآغوش باز کرد و من به دستها دنمید

 .و مهرش پناه بردم یبخشندگ

 .یدلنگرونم کرد! ؟یب یشده ب یزیچ -

 .چونه ام انداخت و وسرمو باال آورد ریز دست

 .م تنگت شددل هویدونم چرا  ینم. قندک نمتیبب ریبذار س -

 شیاستخون یو چروک و دستها نیپر چ یبه گونه  یا بوسه

 .زدم
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 .جون یب یقربون دلت برم ب -

 . گرفت و منو کنار خودش نشوند دستمو

 حال و روزت چطوره؟ نمیاول بگو بب -

 .حالم که خوبه، شکر خدا -

 نیریقراره دهنمون رو ش! د؟یبه کجا رس ایحرفات با برادر رو_

 م؟یکن

و  ینگران نشینازن یسال تو چشما نهمهیبودم اگه بعد ان قیعق

حال اونقدر دلش بزرگ بود که نخواد بابت  نیبا ا. نمیترس رو نب

 .هاش کامم رو تلخ کنه یدلنگرون

 نیاما دهنمونو قراره شما به هم دینرس ییحرفامون که به جا -

 .نیکن نیریتون ش یبا بدست آوردن سالمت یزود

 .و نرم نوازشم کرد دیرو صورتم کش سرانگشتاشو

با حلوام کامتون  نکهیمن که آفتاب لب بومم مادر، مگه ا -

 .شه نیریش

 .رهیگ یغصه ام م یب یب ینجورینگو ا -

موند و دوباره برگشت سر  رهیچشمام خ ین یمحبت تو ن با

 .فرهود یبحث خواستگار

 .یپس اون گنجشک رو هنوز پر نداد -

 یحرف م یداره از چ یب یود تا بفهمم بب یلحظه مکث کاف هی

 .زنه
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گنجشک سالهاست که به آغوش باز  نیا ؟یب یب یگ یدلمو م -

 مهر و محبتت عادت کرده، آخه کجا بره؟ یو خونه 

 !شه؟ یموندگار م شهیبخواد واسه هم رزنیپ نیپس اگه ا -

تونستم بهش بگم؟  یم یچ. انداختم نییپا یبا ناراحت سرمو

 یاون که م. نبود نیخبر از حال و روز من و ام یاون که ب

 رهیتونه پربگ یگنجشک پر و بالش شکسته که نم نیدونست ا

 .شد که باز بود یوگرنه در قفس سالها م

 نیاز ا شترینخواست ب د،یکه د زونمویتلخ و نگاه گر سکوت

 .بحث رو عوض کرد نیشم واسه هم تیاذ

بود  نیا میدلخوش ی به محرم نمونده مادر، همه یزیچ گهید -

 ییرایپذ نیامام حس یبار کمر همت ببندم و از عزادارها هی یسال

مرّوت دستمو گذاشته توپوست گردو  یقلب ب نیکنم اما امسال ا

 .اباعبداهللا کنه یخواد منو شرمنده  یو م

و لرزونشو تو بغلم گرفتم  فیبدن ظر. توچشماش حلقه زد اشک

 .و نرم فشردم

 مگه من ُمردم؟ ؟یب یب هیحرفا چ نیا -

 .زمیعز یزنده باش -

 دنشونیبا د یب یب. وارد اتاق شدند وسالم کردند دیو عم نیام

 .کنار هم چشماش برق زد و جواب سالمشون رو داد
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محرمم خادم  نیکنم که تو ا یعمر م یدونم اونقدر ینم -

 یخواهش هیجان ازت  قینه اما عق ایباشم  ینیحس یعزادارها

 .دارم

 .ومدیکوتاه ن یب یاخم کرد و نگاه ازما گرفت اما ب نیام

اون . یادا کن نمیرو با کمک ام رزنیپ نیخوام نذر امسال ا یم -

 .تونه، منم که پر و بالم بسته است یدست تنها نم

 .یب یب امی یخودم از پسش برم -

از در مصالحه در  یب یمتشنج کرد که ب یجو رو کم نیام اعتراض

 .اومد

اون  یهست که واسه ادا یچند سال قیدونم مادر، اما عق یم -

و بم کار رو  ریاز اون ز شتریکس ب چیه. دستم بوده ینذر عصا

 .ازش کمک نخواستم لیدل یمن که ب. دونه ینم

 دهیفا یواسه پنهون کردن لبخند جا خوش کرده رو لبام ب تالشم

 انیاز من تو جر شتریکس ب چیگفت ه یراست م یب یب. بود

 نیو چند ساله نبود و کمک حالش تو ا نیاون نذر چند یکارها

خواست من و  یکه باهاش م یاما بهونه ا. سالها خودم بودم

و خنده دار بود که  ادهرو دوباره کنار هم قرار بده اونقدر س نیام

درخواست چه  نیتونست بفهمه پشت ا یبچه هم م هی یحت

 .هست یتین

 .جلو گذاشت تا بتونه منصرفش کنه یقدم دیعم نمیهم واسه
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 یمراسم امسال رو برات م نیخودم همچ ،یب یب الیخ یب -

 هوی. ستیکار و بارشون مشخص ن نایا. یکن فیگردونم که ک

من اومدن و رفتنم . رو لنگ خودشون گذاشتن ئتیه هی یدید

 .ببرم شیتونم کارهارو به موقع پ یدست خودمه م

 گهید زیدرد من چ یدون یتو که مخداحفظت کنه پهلوون اما  -

 .هیا

 .مداخله کرد یعصب نیام

 ؟یدار ینامه برنم بتیمص نیچرا دست از سر ا! ؟یب یب -

 گهیمن قبال حرفامو با تو زدم و اتمام حجت کردم پس د -

 .اعتراض نکن

 .جلو تخت زانو زد و آهسته زمزمه کرد دیعم

 .مورد رو ازش بگذر هی نیا ،یب یخودم نوکرتم ب -

با تاسف سرتکان داد و نگاهشو از اون دو گرفت و منتظر  یب یب

بود و خواسته اش حرمت  زیزن برام عز نیا. به من چشم دوخت

 نیا ینباشم و بندها یشگیهم قیداشت اما اگه قرار بود اون عق

 نیجا و هم نیاز هم دیبا دیاحساسم باز کنم، شا یعالقه رو از پا

 .کردم یم لحظه شروع

 .تونم قبول کنم یمن نم یب یب -

 ممیکردم تو تصم یشدند و من سع رهیبهم خ یبا ناباور هرسه

 .ثابت قدم باشم نباریا
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 .دیببخش اد،ی یکار ازم برنم نیشرمنده تونم اما ا -

بلند شدم و از . بشنوم یمخالفت ای رمیبگ ینموندم جواب منتظر

 . گذشتم یب یو ب دیکنار عم

 نیو سنگ رهیدر سد راهم شده و نگاهش چنان خ یجلو نیام

فکرم رسوخ  رینفوذناپذ یها هیبود که انگار تالش داشت به ال

. ترس و واهمه تو چشماش زل زدم یسرمو بلند کردم و ب. کنه

اومد اما واسه  یم بیداشت و عج یبراش تازگ ییپروا یب نیا

و چشماش توو تمسخر  ریاون تحق ینداشت جا یفرق گهیمن د

 .رهیبگ یو ناباور یشگفت نیا

 گهید. خارج شدم یب یمکث کنار رفت و من از اتاق ب یکم با

به  گرانیبذارم د ایکنم  کیکوچ یکس یمحال بود خودمو جلو

 .رنیبگ میجام تصم

*** 

 یکرد و عصب یو چندبار طول اتاق رو ط نیچند یرزاق مهندس

در  یجد یلیپرست که خ نییاز مهندس آ یریتصو. دینفس کش

و بلندش تو  یطوالن بایتقر یحال صحبت بود، کنار مصاحبه 

 .کرد یروزنامه جلوچشمام بود و توجهمو به خودش جلب م

 یقیبه زبون آورده و حقا نباریپرست ا نییکه مهندس آ ییحرفها

. داشت یطرح عنوان کرده بود، تازگ یها بیکه از مشکالت و آس

زدن  یبرا کیکوچ یراگ هیفقط  شیتو هما یانگار اون سخنران
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گرا  نیا یخوب و حرفه ا یلیخ یو رفعت. بزرگ بود یحرفها نیا

 .بود دهدا بیرو گرفته و اون مصاحبه رو ترت

به روزنامه اشاره کرد و صداشو باال  یریبا خشم مهارناپذ مهندس

 .برد

 .نیمن داد لینبودن که شما تو گزارشتون تحو ییاون حرفا نایا -

روزنامه رو . کردم به خودم مسلط باشم و خونسرد عمل کنم یسع

 .بهش انداختم یدستش برداشتم و نگاه کوتاه یاز جلو

 .رسه یبه نظر م نطوریظاهرا ا -

 ن؟یبراش دار یحیخب چه توض -

وارد  نیبه در اتاق خورد و ام یبزنم ضربه ا یحرف نکهیاز ا قبل

 .شد

 !؟یافتاده جناب رزاق یاتفاق -

 .نیش یتو، خودتون متوجه م نیاریب فیتشر -

 یصندل کی یبه من انداخت و به فاصله  ینگاه کوتاه نیام

که روز قبل گرفتم و  یمیکردم با تصم یحس م. کنارم نشست

 نیقدم از ا کیدادم حاال  یب یکه به درخواست ب یجواب رد

 .مرد فاصله گرفته ام

 نییس آمهند یاز اتفاق رخ داده و مصاحبه  یمختصر یرزاق

 :کرد و بعد رو به من گفت حیپرست رو براش تشر

 .یمن هنوزم منتظرم خانوم رمضان -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٤٢٣ 

 یب یدادن ها یشه با دلگرم ینم طیشرا نیدونستم تو ا یم

. دیمال رهیسر مهندس رو ش یالک یها ریو تفس حیخود و توض

 .جواب دادم نهیآروم و با طمأن یلیدستامو تو هم قالب کردم و خ

پرست تو اون  نییمهندس آ. ساده است یلیخ حشیتوض -

 یبرا یینبود که از اون جمع همراه و همصدا نیدنبال ا شیهما

کدوم اونها  چیدونست ه یچون خوب م. کنه دایخودش پ

کرد که  دایرو پ یبونیپس گشت و تر. ستنیحرفاش ن داریخر

 لیمخاطب عام داشته باشه تا اون بتونه حرفاشوبزنه و دال

که اون  هیو با هوش نیزبیمهندس آدم ت. کنه رو خالفتشوم

 یکیدونه  یانجام مصاحبه انتخاب کرده چون م یروزنامه رو برا

منطقه  نیاستان هست و مردم ا یروزنامه ها نیراژتریاز پرت

به نظرتون اگه مشتش رو به . کنن یهر روز مطالعه اش م بایتقر

کرد اونا  یراب باز میکارشناسان م یو جلو شیطور کامل تو هما

مردم قرار  اریاطالعات در اخت نیتا ا ذاشتنیدست رو دست م

 ره؟یبگ

 .برگشت نیبه سمت ام یرزاق

 مهندس؟ هینظر شما چ -

بگم ما از  دیکامال درسته و با یخانوم رمضان یمتاسفانه حرفا -

 .میپرست رو دست خورد نییجناب آ
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به  دوباره یآشفته و عصب یباعث شد رزاق نیاعتراف ام نیهم

 نیاز ا میستیژورنال یها لیتحل. قدم زدن هاش ادامه بده

تونست اقدام به موقع ما  یکه م یمثبت یموضوع و بازخورد ها

 .نمیساکت اونجا ننش نطوریداشته باشه، وادارم کرد هم

 .دارم یفکر هیمن  -

 .به طرفم برگشت یفور مهندس

 ؟یچه فکر -

 .میورق هارو به نفع خودمون برگردون یشه همه  یم -

از رو بسته و داره گند  رشویشمش یبدجور رمردیحاال که اون پ -

 م؟یبکن نکارویا میخوا یم یچطور ز،یزنه به همه چ یم

به  شهیاز مهندِس هم کمیشدن  یاز کوره در رفتن و عصب نیا

معلوم . دیرس یبه نظر م دیشناختم، بع یکه من م یخود مطمئن

خوب تونسته با اون حرفا پا رو دم  یلیپرست خ نییستادآبود ا

 .کنه یبذاره و اونو عصبان ریش

مردم  هیچون کاف. میریدر برابر حرفاش جبهه بگ میتون یما نم -

و اونطور که  ننیدوطرفه رو بب یها یریجو تنش زا و درگ نیا

 یمونه خنث یکه م یپس تنها راه. دوست دارن قضاوت کنن

 دیحرفاش با بزرگ جلوه دادن نکات مثبت و مف یکردن بار منف

 .پروژه است

 ن؟یهم دار یخب شما براش برنامه ا -
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 .به ساعتم انداختم و از جام بلند شدم ینگاه

 رمیگ یافق نو در نظر م یروزنامه  ریسردب یوقت مالقات برا هی -

 یاز نحوه  دیاطالعات هم با یسر هی. واسه مصاحبه با شما

طرح تا به حال  نیکه از ا ییها تیروژه و حماپ نیا یریشکل گ

خودم به عهده  نکارویا نیاجازه بد خوامیم. بشه یشده، جمع آور

 .پرکن براش نوشته شه دهنخوب و  یمقاله  هی دیبا. رمیبگ

 .ندارم یده، من حرف یجواب م نیا نیکن یاگه فکر م -

اگه . خوام یرو م یمربوط به سدساز یپرونده ها نکاریا یبرا -

 یتیبابت محدود نیهماهنگ شه که از ا یگانیامکان داره با با

درجهت  میخوا یهم م یتماس تلفن یسر هی. نداشته باشم

موافقت با پروژه که با همون روزنامه گرفته شه تا تو ستون 

بخش  ی عهدهبه  نیبذار نویا. چاپ بشه یمردم یتماس ها

 .انی یشرکت، از عهده اش بر م یروابط عموم

هم  یرو یقیو چشماشو دقا زیدستشو گرفت به م مهندس

آرومش  ش،یآت یدونستم حرفام درست مثل آب رو یم. گذاشت

 .کرد

کنن، وقت مصاحبه رو هم واسه  یسپارم همکار یم یگانیبه با -

هم خودت  یکه گفت ییاون تماس ها. نیفردا بچ ایامروز 

 .باش رشیگیپ

 .بهم انداخت یبیباز کرد و نگاه گنگ و غر چشماشو
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 .بره شیکه کارها خوب پ دوارمیام -

 .شه یدرست م زیهمه چ ن،یبهم اعتماد کن -

 . سرتکان داد نانیاطم با

 .بهت اعتماد دارم -

رو که  نیمهندس، ام. گرمش منو هم به سرشوق آورد لبخند

 طیشرا نیتالش داشت خودشو تو ا یلیکرده و خ زیچشماشو ر

 .دادکنترل کنه، مخاطب قرار 

پرست  نییبا آ رابیدونم که روابط شرکت م یم ینقدریا -

. هستن یمیقد یمهندس دلشاد و اون مرد از رفقا. ستیبدن

سر و صدا ختم  یقائله ب نیا دیکن یکار هیدونم چطور اما  ینم

شرکا و دوستان ما که از داخل و خارج کشور دارن . رشهیبه خ

 یراض ندانسرو صداها چ نیکنن از ا یم تیطرح رو حما نیا

 .ستنین

با تکان دادن سر، بلند شد و به دنبال من که قصد خروج از  نیام

اما  رمیپاتند کردم که ازش فاصله بگ. اومد رونیاتاق رو داشتم، ب

 به بخشم خودشو بهم رسوند و سد راهم شد دهیاون نرس

 .میبا هم حرف بزن دیبا -

 .که سرم شلوغه، وقت ندارم ینیب یم -

تو  یبا ابروها. از کنارش بگذرم که بازومو گرفت و فشرد اومدم

 .هم گره خورده از درد به طرفش برگشتم
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 .ولم کن ؟یشد وونهید -

 ؟یخوایم یچ یاون پرونده هارو برا گذره؟یتو اون سرت م یچ -

 نیکنه وام یم جادیدرخواستم شک و شبهه ا نیبودم ا مطمئن

. که آوردم قانع شه یلیدل حرفاست که با دوتا نیتر از ا زیت

دونست  یاگه م. نگران بودم شتریهم ب نیدرمورد مهندس از ام

کردن و شناختن  دایو رو کردن اون پرونده ها پ ریز یبرا لمیدل

هست که  یا یمال ابعپروژه و من یشرکا و دوستان حام نیهم

 .شد یبدتر م نمیشرکت گذاشتن، اوضاع از ا نیا اریدراخت

 .و بازومو از چنگش در آوردم دمیعقب کش خودمو

 .واسه نوشتن مقاله یدیخودت که شن -

 ؟یشد سیتاحاال مقاله نو یاز ک -

 .و مطمئن جواب دادم یخود راض از

منتها قرار . استعداد رو داشتم نیا شهیهم ادمهیکه  ییتا جا -

 .رو کنم یواسه هرکس ستین

 .هم فشرد یهاشو با خشم رو دندون

نکن  یکار. یکن یم کاریچ یدار نیخوب حواستو جمع کن بب -

 .یدردسر ش گرانیواسه د

 .صورتم جمع شد یانزجار، اجزا با

برام دردسر درست  یکیکه تو  یمن کارمو خوب بلدم به شرط -

 .ینکن
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 ؟یهست یتو اون پرونده ها دنبال چ -

 .ستیدست بردار ن یسادگ نیبودم به ا مطمئن

 .پروژه غیکه خوراک روزنامه هاست واسه تبل اتیجزئ یسر هی -

 .و نفسشو فوت کرد دیبه گردنش کش یدست کالفه

 ؟یمداخله کن یخوا یم یواسه چ ست،ین نیا نجایتو کارت ا -

 نجا،ینظر مساعد مهندس رو واسه موندن ا خوامیفکر کن م -

 .جلب کنم

 .یپاتو محکم کن یکه جا ینیپس دنبال ا -

 .لشهیدل هی نمیا -

 .زمزمه کرد نانهیدبب

 .یعوض شد -

 .ختیاعصابشو بهم ر زمیتمسخر آم ی خنده

گفت هنوزم رفتارهام  یم یکی ادمهیکه  ییتا جا! ؟یمطمئن -

 .ساله است ستیب یمث دخترها

 .شد کیبهم نزد یاش قالب کرد و قدم نهیروس دستاشو

 گرفته بزرگ شه، آره؟ میکوچولو تصم قیپس عق -

 د،یرس یکه ازش به مشام م ینیو عطر سرد و دلنش یکینزد نیا

تونستم درست رو حرفام تمرکز  ینم. کرد یداشت دستپاچه ام م

 ینگاهمو به سمت خودش م ریاونطور تمام قد مس یکنم وقت

 . کرد یو جذب م دیکش
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مثل  تشیو هشت ساله که خشم و عصبان ستیمرد بالغ ب نیا

نبود  شیده سال پ نیشدن بود ام ریدرحال سراز رانگریو لیس هی

 ای ستادنیکه بتونم با قهر و ناز کردن، با توپ و تشر و جلوش ا

 .آرومش کنم ییاعتنا یب یحت

. شم و مدام بحث کنم ریخوام باهات درگ یمن نم! نیام نیبب -

 نیا رونیب یدار یهر حرف. مبارزه دونیکاره نه م طیمح نجایا

 .لطفا راحتم بذار میشنوم اما توساعت کار یشرکت م

طبق  ییخانوم عطا. کنارش گذشتم و وارد بخشمون شدم از

برگه  یسر هیکارش نبود و عاطفه داشت با  زیمعمول پشت م

 ناینگام به سمت ت. زد یدستش سرو کله م ریز یآمار یها

 .انجام دادن نداشت یبرا یکه ظاهرًا کار دیچرخ

مختلف شهر و  یدو سه تا خط تلفن ثابت از چند نقطه  هی -

تا  یتون یم. خوام یچند خط تلفن همراه واسه تماس گرفتن م

 ؟یجورش کن یوقت ادار انیپا

 .اون حالت منفعل در اومد وتو جاش جا به جا شد از

 !کار؟یچ یخوا یم -

 .هیاتیدادن ندارم، فقط بدون ح حیفعال وقت توض -

تماس  یرفعت یمنم با مرتض. داد و از جاش بلند شد سرتکان

 نیا یکه دادم، هم نظرشو برا یمختصر حیگرفتم و با توض

 .موضوع جلب کردم و هم بهش وقت مصاحبه دادم
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من مدت  اریدونستم قرار گرفتن اون پرونده ها در اخت یم

موضوع  نیا یزود مهندس منو برا ای ریداره و د یمحدود

 که در نظر یمقاله ا یمخصوصا اگه با محتوا. کنه یبازخواست م

با  یارتباط چندان دیفهم یشد و م یروبرو م سمیداشتم، بنو

 .هسد ندار یاقتصاد یاطالعات موجود تو پرونده ها

 ییها لیمراجعه کردم و فا یگانیزدم و به بخش با ایبه در  دل

دست به کار شدم و  عیسر. گرفتم لیخواستم تحو یکه م

 یبرگه قرار دادها و فکس ها یکه الزم داشتم از البال یاطالعات

 .کردم یجمع آور یبانک یها شیارسال شده و ف

مورد مشکوک شه و بخواد مسئله رو  نیمهندس درا نکهیاز ا قبل

از  یدادم و دعا کردم گزارش یگانیبا لیکنه، اونارو تحو یریگیپ

 .فرستاده نشه یکه گرفتم واسه رزاق ییپرونده ها

از گرفتن اون پرونده ها  هدفم دیفهم یهرگز م دینبا اون

ازم  یطرح بوده که رفعت یشده  نیو اقتصاد تأم یاطالعات مال

 .ارمیو بمش رو در ب ریخواسته بود ز

گرفته شد  یبه ظاهر مردم یاون تماس ها یوقت ادار انیپا تا

داشتم قرار بود تمومشون چاپ  یکه با رفعت یو طبق هماهنگ

 زیانگ جانیه یماجرا داشت کم کم به قسمت ها نیظاهرًا ا. شه

 .شد یم کیو دلهره آورش نزد
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کمک  دیاون با. اومدم با مهناز تماس گرفتم رونیشرکت که ب از

 یراحت نیتونستم به هم ینم. برام روشن شه ییزایچ هیکرد،  یم

رو رک و  زیپا بذارم و همه چ ریز یتعهدم رو به شرکت و رزاق

رسانه  یدم تا اونم از اطالعاتم، بهره بردارب یرفعت لیراست تحو

 .داشته باشه یا

صورتحساب  نیسر از ا دیکارمند بانک بود و بهتر از من شا مهناز

 .آورد یها در م

 ؟یالو سالم مهناز، خوب -

 .داد هنوز سرکاره یخسته و کسلش نشون م یصدا

 لرزه؟ یصدات چرا م ق؟یشده عق یزیچ. سالم ممنون -

بود که بعد از مدتها داشتم تجربه  یجانیسه هصدام وا لرزش

نفس گرفتم . کرد یناخودآگاه حالمو بهتر م نیکردم و ا یاش م

 .شدم، جواب دادم یو همزمان که سوار آسانسور م

 .هیکار یمسئله  هی نمتیبب دیبا. نگران نباش ست،ین یزیچ -

 .ما یخونه  ایب میکارم تمومه، از همونجا مستق بایتقر گهیمن د -

 .به ساعتم انداختم ینگاه

 .اونجا امی یم یرم خونه، عصر ینه من م -

 یم نیرام شبید نیاتفاقًا هم. ایتعارف رو بذار کنار، پاشو ب -

 یاز ما نم یخبر گهیشده و د نیروزا سر سنگ نیا قیگفت عق

 .رهیگ
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 ...آخه مامان -

 .گهیحّله د ریتماس بگ هی! ؟یچ منتیخاله م -

اومد مامان واسه ناهار منتظرم بمونه و بعد  یدلم نم راستش

 .قالش بذارم ینجوریا

 نیمونم که آقا رام یواسه شام هم م. مهناز جان امی یم یعصر -

 خوبه؟ امیو از خجالت حرفش درب نمیرو بب

 یآسانسور خارج شدم و اون نفس خسته اش رو داخل گوش از

 .فوت کرد

 .باشه پس منتظرم -

د با خروجم از برج و ترمز همزمان شدن تماس مصادف ش قطع

 یبلند نیو ه نهیس یدستمو گذاشتم رو. جلو پام نیام جیاسپورت

 .دمیکش

 م؟یصحبت کن میتون یحاال م -

شد و اونقدر  ینم دهیانعطاف تو نگاهش د لونیاپس هیقد  یحت

بهم زل زده بود که واسه مخالفت کردن  یسفت و سخت و جد

 .جسارتمو از دست بدم یهمه 

 هم مونده؟ یمگه حرف -

 .شد و درو برام باز کرد خم

 .سوار شو -
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اگه مثل . دوختم ابونیخ ینگاه ازش گرفتم و به ابتدا کالفه

دادم،  یرو نم یحرف زدن بعد ساعت کار شنهادیاحمقا اون پ

 .واسه رد خواسته اش داشتم یبهانه ا دیاآلن شا

 !نیفهممت ام ینم ؟یدار یچرا دست از سرم برنم -

تو هم گره خورده  یاز خشم درشت شده و ابروها ییچشم ها با

 .بهم تشر زد

 .تا بگم نیبش -

بالخره  یریتاث یب دنیمشتم فشردم و با پاکوب یتو فمویک بند

 .دستامو تو هم قالب کردم و به روبرو چشم دوختم. سوار شدم

 .کمربندت رو ببند -

 .خوام برم یجا حرفت رو بزن، م نیهم -

 یهمزمان با صدا. پدال گاز فشرد یحرفم پا روتوجه به  یب

من هم به جلو  ابون،یآسفالت خ یچرخ ها رو شیوحشتناک سا

 یم شهیشد، سرم محکم به ش یپرت شدم و اگه دستم ستون نم

 .خورد

 ؟یکن یم کاریچ یدار -

 یموش و گربه باز نیلج و ا یرو دنده  یفتیاگه مث بچه ها ن -

 .گم خدمتت یم ،یرو تمومش کن

 .دادم هیتک میزحمت کمربندمو بستم و باحرص به صندل به

 .بگو خالصم کن -
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اول از همه . شد ناچار به طرفش برگشتم نیکه سنگ سکوتش

سوختش که از صبح توجهمو  یقهوه ا یست کمربند و کفش ها

بود که  نیجالب ا. به خودش جلب کرده بود جلو چشمم اومد

 یسورمه ا نیج.ا هماهنگ شده بودساعتش هم با اون یبند چرم

تنش  ،داشت ستادهیا قهیروشن که  یآب یبلوز مردونه  هیبا 

هاشو باالزده و عضالت برجسته و خوش فرمش از  نیآست. بود

 .زد یچشم م یتو یبلوز بدجور ریز

هوا منو  یمردونه و بزرگش دور فرمون قفل شده بود و ب یدستها

نامزد  یگرم و حام شهیهم یدستها یو خاطره  شیبه ده سال پ

دستها،  نیبرام سخت بود باور کنم ا. کشوند یساله ام م جدهیه

 یو بخشندگ یپر از حس نوازش و مهربون یهمون دستها

 .هستن

 ی بهیغر نیبا ا ر،ییده سال تغ نیبا ا امیتونستم کنار ب ینم

جذاب و  یادیمرد ز نیمن ا. ینیب شیقابل پ ریو تلخ و غ یعصب

 یو دوساله  ستیخاطرات ب نیاون ام دم،یفهم یمغرور رو نم

 .من نبود

و موندنت تو شرکت، به  یتو واسه ثابت کردن خودت به رزاق -

 یاجیاون پرونده ها و بهونه ات واسه نوشتن اون مقاله احت

 یکه جالل ازت خواست رو درست و ب یبود کار یکاف. ینداشت

 ...تا یبد لشیو نقص تحو بیع
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 .کالمش اومدم ونیم

 .کنم یکارو م نیمن اآلنم دارم هم -

پروژه بشه، قبل از  یاز اطالعات محرمانه  یهر سواستفاده ا -

 هی یخواست یکه به اصرار م یچون تو بود رهیتو گ یپا یهرکس

 ...نگاه به اون 

 . نکردم یمن سو استفاده ا -

 .زهیباعث شد از ترس گوشت تنم بر ادشیفر

 .ایوسط حرفم ن نقدریبذار حرفمو تموم کنم، ا -

 .دمیتو جام جا به جا شدم و طلبکارانه بهش توپ یعصب

سالمه،  یس گهینگاه بنداز د هی. با من مث بچه ها رفتار نکن -

 .کنم یم کاریدونم دارم چ یم

 .زد یتلخ پوزخند

 .خوره یمن که چشمم آب نم! ؟یمطمئن -

 .کردم به خودم مسلط شم یسع

 ،یحرفا خوردم کن نیباز با ا یتون یم یکن یاگه فکر م! نیبب -

 .یمحاله بذارم عذابم بد گهید. یپس هنوز منو نشناخت

 .دیکوب نشیچنگ زد و دوتا مشت به فرمون ماش موهاشو

 .یلعنت... یلعنت -

 .شم ادهیخوام پ یجا نگهدار، م نیهم -

 .باال آورد دیبه حالت تهد دستشو
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قراره  ای یبود یتو اون پرونده ها دنبال چ ستیبرام مهم ن -

جلو  ه،یزیآدم ت یفقط حواست جمع باشه چون رزاق. یکن کاریچ

 .یبر یآب ریز یتون یاون نم

 .ستمیرفتن ن یآب ریمنم دنبال ز -

 .زمزمه کرد آهسته

 .خوبه -

سال  نهمهیبعد ا. حلقه تو دست چپش شد یخال یجا خیم نگام

 هیو کنا شیطعنه و ن دیرس یکه م هنوزم تلخ بود، هنوزم پاش

کرد؟ چرا  یتا امروز اون گذشته رو فراموش نم دیزد اما چرا با یم

سال  کی یکه به فاصله  یشد؟ من یتفاوت نم یبراش حضورم ب

شاهد  کیبه ازدواج گرفتم و اون از نزد میمون تصم ییاز جدا

 یبار دوم تو انگشت انگشتر یبرا یبود چطور انگشتر نامزد

کردم ازش دور شم و در  یکه سع یمن. دست چپم جا خوش کرد

 .خودم دورش کردم یخودم با دستها تینها

 شیزندگ یتو یاآلنم کس یعنیهنوز ازدواج نکرده بود؟  چرا

 ست؟ین

من، مگه طهورا  المیچقدر خوش خ. تاسف سرتکان دادم با

اون  یوسط برگ چغندر بود؟ هنوز هم نگاه مالکانه  نیجانش ا

خوب و  تیطهورا با موقع. شد یتر از ذهنم پاک نمدخ

که  یتیمیگرفت و صم یم نیکه از ام یو توجه شییاستثنا
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مرد  نیا یخاص خودشو تو زندگ گاهیبودم قطعا جا دهیازشون د

 .کرده بود دایپ

 .کنه یم رییمقاله ام که چاپ بشه اوضاع تغ -

اغ بال و فر الیخ یکه از سر راحت یدنیاما نه اون خند دیخند

 .باشه

 شیا هیحاش یپروژه و خبرها نیداره رو ا بیعج تیهمکالس -

 .ده یمانور م

 .تعجب نگاش کردم با

 ...یاون خودش گفت که همکالس -

. و بدون بردوو باخت نکن جهینت یب یباز نیا یخودتو قاط -

 یم نویهم ا یرفعت. پروژه پشتش گرمه نیواسه ساخت ا یرزاق

پس تا . کار، خوراک رسانه هاست نیا یها هیدونه منتها حاش

 نیتو ا یشتریزنه تا سهم ب یداره بهش دامن م یکه سع ییجا

 .ببره انیجر

 ؟یچرا خودت بهش وقت مصاحبه داد نطورهیاگه ا -

 .و آروم لب زد دیبه چونه اش کش یدست

 شنهادشیقبول پ. من و شرکتمه یکار استِ یس ییجورا هی نمیا -

 هیحاش نیهم از ا رابیم. بود و بس یفقط از سر منفعت طلب

 .بره یها سود خودشو م یپرداز
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به . بود یو هضم حرفاش کار سخت لیدال نیهم قرار دادن ا کنار

 یهرکس. بود انیصحبت از سود و ز یکرد یهر طرف که رو م

پروژه شده بود  نیزد و ا یم نهیداشت سنگ خودشو به س

طرف به دندان  که واسه سهم بردن ازش، از هر یگوشت شکار

 .شد یگرفته شده و تکه پاره م

 ...در مورد اون موضوع که. خواد باهات حرف بزنه یم یب یب -

کالمش سکوت کرد اما من از همون  ونیخود خواسته م نباریا

سد راه شدنش تو شرکت و بعد  نیدونستم ا یاولم خوب م

و جواب  یب یب شنهادیبرج، به پ یجلو میتموم شدن ساعت کار

 .ستیارتباط ن یب من

 .جوابم نه بود ،یدیو شن یخودت که بود -

 یمخالفت م نیا لیمن و رفتاراون روزمو دل. ره یبار نم ریز -

 .قانعش کنم یزیچ چیتونم با ه ینم. دونه

 کینزد یآشنا یها ابونیابرو باال انداختم و به خ خودخواهانه

 .خونه چشم دوختم

 .ستیمشکل من ن نیا -

 .جواب داد یعصب

آرومش  یجور هیفقط  ،یمشکل رو حل کن نینخواستم که ا -

 .سّمه یقرار یب نیواسه اون ا. کن

 .تر از اون صدامو باال بردم یعصب
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 آرومش کنم؟ یچه جور -

 یم یبه چ ؟یازدواجت رو بهش گفت ی هیشدن قض یچرا منتف -

شد، دست از  یم دیاون اگه ازت ناام ؟یدلخوشش کن یخواست

 .داشت یسر منم بر م

گرون  یلیحرف انگار خوردم برام خ نیکه از ا یناغافل یدهن تو

حرفا  نیداد با ا یچطور به خودش اجازه م نیام. تموم شد

 خوردم کنه؟

 .یگم نگهدار لعنت یبهت م... نگهدار -

 یو دستها دیبا زدن راهنما کنار کش. شوکه اش کرد باً یتقر ادمیفر

 .کرد یکه بسته بودم، نافرمون یباز کردن کمربند  یلرزونم برا

 !گفتم؟ یمگه من چ -

 یب یکردن دل ب ییمن با گفتن اون حرفا قصد هوا یفکر کرد -

 ارم؟یدر ب تیسر از زندگ گهیبار د هی دمیرو دارم؟ نقشه کش

 !!ق؟یعق -

 ینفس هوا هیبالخره قفل کمربند رو باز کرد و دلم واسه  دستم

 .شدم یمسموم خفه م یفضا نیداشتم تو ا. دیازه پرکشت

رو  یکیشه؟ خب خودت دست به کار شو،  دیناام یخوا یم -

چرا  نکهیمن واسه ا. کن تا دست از سرت برداره یبهش معرف

 یجواب پس نم یاحد الناس چیبه ه ست،ین میتو زندگ یکس

 .دم
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درو بکوبم و ازش دور شم  نکهیشدم اما قبل از ا ادهیپ نیماش از

 :به طرفم سرخم کرد و گفت

ها هنوزم هستن  یلیها اومدن و رفتن، خ یلیمن خ یتو زندگ -

 نیبهتر نمیب یم یوقت! یدون یم. هیا گهید زیاما درد من چ

هام و محرم ناگفته هام،  یتموم غم ها و شاد کیو شر قمیرف

وال برد س ریز ینامزد یاعتمادمو با پس دادن حلقه  یهمه 

 .شه یم یمعن یخود به خود ب گرونیاعتماد کردن به د گهید

 .و پر از حرفش، قلبمو لرزوند نیسنگ نگاه

رو از خودم  یب یبهتر باشه ب دیشا... کنم یفکر م شنهادتیرو پ -

 .کنم دیناام

لبخند زد و با دو  یاراده چند قدم عقب رفتم و اون به تلخ یب

 یخداحافظ یاش گذاشت و به نشانه  قهیکه کنار شق یانگشت

رو  ادهیخلوت پ یتکان داد، از من و نگاه ماتم و اون گوشه 

 .فاصله گرفت

*** 

 )هفتم فصل

و شرکاء  یکه رزاق ییبانک ها نیالت ستیبه ل ینگاه کوتاه مهناز

باهاش مراوده داشتن و ظاهرًا ازش وام و  شیمال انیو حام

 :گفت دیدگرفتن انداخت و با تر یم التیتسه
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مربوط به  یاسام نیکنم ا یاما فکر م ستمیمطمئن ن ادیز -

 یبا عنوان قانون ییهست نه بانک ها یخدمات بانک یشرکت ها

و  میهست میکه ما اآلن تو تحر یدون یخودتم م. یقیو ارزش حق

دستشون بسته ست  ورویاون طرف واسه انتقال ارز و  یبانک ها

 ییشرکت ها نیا کاردن اما  ینم نانسیها فا یراحت نیو به هم

وجوه و دادن  ییجابه جا. مثل بانک هست ییجورا هیکه گفتم 

 قیطر نیهم که از ا ییپول ها. هیکه مربوط به امور بانک یخدمات

و  زیگفت تم نانیشه بااطم یرسه نم یگذار م هیبدست سرما

 .ُشسته ُرفته است

ود، شده ام ب یمدارک جمع آور یهم که مشغول بررس نیرام

 :گفت

بنده اما  یمحکم یظاهرًا دستش به جاها یجناب رزاق نیا -

راحت  یلیاونا خ. فهمم یبزرگ رو نم یگذار هیسرما نیا لیدل

و زود  شتریبذارن که سودش ب هیسرما ییتونن رو پروژه ها یم

که به قول تو ده سال هم  یسدساز یبازده هست، نه پروژه 

 .ساختش طول بکشه

 .جواب دادم نامطمئن

 ی نهیخوب در زم یدنبال بدست آوردن اعتبار و وجهه  دیشا -

مثال . کالن هستن یها یگذار هیواسه سرما یخدمات اجتماع

 .یا گهید زیهرچ ای ییمایشرکت هواپ ایبانک 
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 .کرد کیرو به لب نزد شییچا وانیل نیرام

مفاسد  یدارم که دادستان پرونده ها یمیدوست قد هی -

 هیقض نیا یتونم بهش رو بندازم ته تو یم یاگه بخوا .هیاقتصاد

 .ارهیرو در ب

 .بفهمم دور و برم چه خبره ادی یبدم نم -

شب بود و مطمئن نبودم  میبه ساعتم انداختم، ده و ن ینگاه

 .و زنش تا اآلن منتظر اومدنم بمونن و مامان رو تنها نذارن دیعم

 .کنم یبا اجازه رفع زحمت م گهیخب من د -

 .چه خبره مگه؟ هنوز اول شبه -

 .گهینکن د تیاذ قیبابا، عق یا -

احساس . هم نتونست مانعم بشه نیمهنازو رام اعتراض

 یبا وجود مشغله  یحت طشینسبت به مامان و شرا تمیمسئول

 .کم نشده بود رم،یچند وقت اخ نیا یکار

 .دیرسوندنم لباس پوش یهم برا نیجام بلند شدم و رام از

. خلوت بود مهین یها ابونیبه خ رهیبرگشت نگام خ ریمس تو

چشم بود  یو تو بایز بیشهر عج نیا یها تو شب ها یچراغون

جذب شدن به نور چراغ ها تو  نیدونستم حکمت ا یو من نم

 .شدم یمسخ م دنشونیبا د نطوریکه ا هیشب چ

 :گفت یجد یلیخ نیکه رام میخونه بود کینزد
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اما بهتره . بگم که اونم نگران شه یزینخواستم جلو مهناز چ -

 هیقض میکه مطمئن نشد یتا موقع. یحواستو خوب جمع کن

 .نکن یکنم اقدام یاز چه قراره خواهش م قایدق

محتاطانه  نطوریکرد ا یشغلش بود که وادارش م تیخاص نیا

 .نگرانش کرده بود یواقعا حدس و احتمال ایحرف بزنه 

 .گرفتم یاحترام نظام یکنار سرم به نشونه  چهارانگشتمو

 .یشما بگ یهرچ. اطاعت جناب سروان -

تو  دیخونه که نگهداشت ازش تشکر کردم و با انداختن کل یجلو

روشن خونه خبر از موندن  یچراغ ها. صدا وارد شدم یقفل در، ب

 .داد یو خونوادش م دیعم

در هال مکث  ی رهیصحبت هاشون دستم رو دستگ دنیشن با

 .کرد

 .جان، تو باهاش حرف بزن مادر دیو باالت برم عم قربون قد -

شد  یکه راض رمیخانوم؟ گ منتیبگم م یکاره بهش چ هیبرم  -

باال . شه تف سرباال یکه اولش گفت م یا" نه "  نیاونوقت ا

حاال که خودش مخالفه بذار اوضاع .شو الشیخ یب رتاً یغ

 .بمونه ینطوریهم

 .دیمامان لرز یصدا

 یهمه  یدون یخودتم م. آرزو به دل بمونه رزنیترسم پ یم -

 هینیو اون حس یعزادار ئتیهمون نذر هرساله و ه یب یب یایدن
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هم داشته اما تو  یا گهید تیبا اون درخواست ن دیحاال شا. ست

تو تدارک مراسم کمک حالش  قیبه جز عق یچند ساله ک نیا

 بوده؟

و  یلین باال گرفتم و به آسمون فیدرمونده و بالتکل نگاهمو

جبران کردن هام و تالش هشت  نیا. پرستاره شب چشم دوختم

حاال کار دستم  یب یبه زخم دل ب دنیبخش امیساله ام واسه الت

 .داده بود

 یلنگ نم یکار دم،یکش یحق داشت من اگه عقب م مامان

اگه . رفت ینم شیاونقدر مرتب و با برنامه پ زیموند اما همه چ

شکست،  یشد، اگه دلش دوباره م یدرست ادا نم یب ینذر ب

 ...موند یاگه به قول مامان آرزو به دل م

وسط  نیام یپا. سخت شده بود یریگ میتصم نیچقدر ا! ایخدا

خواسته  نیکردم ا یوجودم اجابت م یماجرا نبود، با همه  نیا

تو ادا شدن اون  یخواست دست یحاال هم دلم م نیهم یحت. رو

گفته بود  نیاما ام. قاداتم پاجلو بذارمنذر داشته باشم و واسه اعت

 گهیخواد د یورق بزنه، نم ونامه ر بتیمص نیا گهیخواد د ینم

 .باشه" ما" ییمن و تو

 : گفت فتانه

 ...دیخواهش کنه شا قیو از عق ادیب نیاگه خود آقا ام -

 .کالمش اومد ونیم یعصب دیعم
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و  میقورت بد رتمونویغ دیبا دمیالبد من و مج ؟یچ گهید -

 .میکن یشرفمون رو ق

 ؟یاما واسه چ. دیآقا عم ینگران ست،یحرفا ن نیو ا رتینقل غ -

 .دونه یخدا م

 نیهم دیشا. آورد یحرف کم نم دیعم یوقت جلو چیه فتانه

 شیزن و زندگ بندیرو پا دیکه داشت عم یو سِر نترس یچموش

تو دوران تجردشون هم  دیخوب مژگان و عم یرابطه . کرده بود

 دیعم یکردن ها یمژگان و درشت یها یبا وجود زبان دراز

 یم شخور بد یتوسر یاون از آدما. مطلب بود نیهم یایگو

 .اومد

 :گفت ه،یاز چ دیدونست درد عم یکه انگار م مامان

خواسته  نیاون چه ا. ستیساده باشه اما نادون ن دیشا قیعق -

 گهید. هست یدونه دنبال چ ینه مرو بازم رد کنه، چه قبول ک

 .محاله که اشتباه کنه

 .شوکه ام کرد دیعم جواب

رو  قیست؟ هم عق گهیاشتباه د هیمن ترسم از  یکن یفکر م -

 تیدونم اگه بخوان، ن یم. رو نیشناسم هم ام یخوب م یلیخ

و زمان هم بشن مخالف، باز کار  نیهم که نباشه و زم یب یب

شدنش  ریدرگ. ترس من از نخواستنه مامان. کنن یخودشونو م

به کنار، همه  اونو  نیحرف مفت ا. کم نداره امدیپ هیقض نیتو ا
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 تشیله شدن غرور و شخص متیبه ق تیتونه در نها یم زیچ

در  یبلند شدن گهیبخوره د نیدفعه اگه زم نیبه خدا ا. تموم شه

 .ستیکار ن

 یباز شدن در سکوت بد یو با صدا دیلغز رهیدستگ یرو دستم

 یگوشه ا گرونیتوجه به د یکه ب یمان. تو جمعشون افتاد

ازجاش بلند شد و  دنمیبا تبلتش بود به محض د یمشغول باز

 . دیمشتاقانه به طرفم دو

 !ق؟یعمه عق -

از همونجا . دمیرو بوس فشینرم و لط یتو بغلم و گونه  گرفتمش

مامان تو جاش . مبهوتشون انداختم یبه جمع سه نفره  ینگاه

زد و  یا انهیشد و فتانه دستپاچه لبخند خوش آمد گو زیخ مین

به بغل جلو  یمان. چطور جوابش رو دادم دمینفهم. سالم کرد

و ناراحت ازجاش بلند شده  ریکه سربه ز یدیرفتم و نگاهم رو عم

 .بود، مکث کرد

به خاطر . رهگم حاللم کنه و ازم بگذ یم یب یرم به ب یم -

 یمارو م یکه قصه  یثوابش هم که بخوام، حرف ناصواب مردم

 ...کنه اما یدونن کبابم م

تو  یدیترد چیمصمم جواب بدم که ه یگرفتم تا اونقدر نفس

 دیواسه بدست آوردن دل عم. اراده رو بشکنه نیچشماش نتونه ا
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هرگز  گهیکردم، د یرو بهونه نم یکس چیه گهیو خواهرانه هام د

 .شدم ینم ریخور و حق یو سرت

دونم از  یم گهید...دیخورم عم ینم نیمن از نخواستن اون زم -

 .خوام یم یچ یزندگ

*** 

از اقدامات شرکت جالل که نصب  یصبح رو با گزارش ی روزنامه

دستگاه  استیکارگاه و ر استیشامل دفاتر ر یادار یکانکس ها

و احتماالً  رابینظارت که مربوط به شرکت م ینظارت و دفتر فن

تو محل پروژه  مانکاریپ یو گروهش بود و دفتر فن نیمحل کار ام

 .به در اتاق مهندس زدم یشد،به دست گرفته و ضربه ا یم

شرکت  یآقا داوود آبدارچ رمیورود بگ یاجازه  نکهیاز ا قبل

گذاشته و به طرفم  ینیس یرو تو یمهندس رزاق یفنجون قهوه 

 .اومد

 مهندس؟ شیپ نیر یم نیدار -

 ینیس یدادم و دست دراز کردم تا فنجون رو از تو سرتکان

 .بردارم

 .برم یمن براشون م نیبد -

عکس العملش بابت چاپ مقاله و مصاحبه  دنیواسه د اونقدر

 هی یحت یوقفه ا چیخواست ه یداشتم که دلم نم جانیاش ه

 .شه جادیا نشیقهوه آوردن آقا داوود ب
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 .تو نییبفرما -

باز کردم و  یکه گزارش ها رو گرفته بودم درو به سخت یدست با

شد و به همون شماره  قیعم دنمیلبخند مهندس با د. وارد شدم

 .روزنامه که دست خودش بود، اشاره کرد

 .یبود خانوم رمضان یکارت عال -

 یقرار دادم و گزارش هارو منها زشیم یقهوه رو، رو فنجون

 .م، به طرفش گرفتمکرده بود هیکه خودم ته یروزنامه ا

 .انشاهللا که مشکل حل شده باشه -

رو کنار فنجون قهوه اش گذاشت و روزنامه رو ورق زد و  گزارش

و ضربه  دیمن توش چاپ شده بود رس یکه نوشته  یبه صفحه ا

 .بهش زد یا

بخش  یاشاره به تالش ها. بود رینظ یب یکه نوشت یمقاله ا -

. هوشمندانه بود یلیخ نوع اقدامات نیاز ا تیو حما یخصوص

 .و حساب شده نوشته شه یحرفه ا نقدریکردم ا یفکر نم

 .کردم متواضعانه جواب بدم یتعارفش نشستم و سع با

از آب در  یخوب زیاگه نبود چ یگانیشما و بخش با یهمکار -

 .اومد ینم

 . دیخند الیخ یو ب آروم

. حرفاست نیاز ا شتریب یلینکن، ارزش کارت خ یشکسته نفس -

اونقدر بازخورد ها نسبت بهش  ؟یشهر زد یخبر تیسربه سا هی
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 نییحرف امثال آ گهیبگم د نانیتونم با اطم یمثبت بوده که م

 .نداره داریپرست خر

نتونستم  نیواسه هم. رو نداشتم نانیاطم نیاما مثل اون ا من

و  یروزنامه نگار ی نهیکه تو زم یتجربه ا. پا به پاش لبخند بزنم

اشتباه  هیداشتم بهم ثابت کرده بود فقط  ینینچنیرج مقاالت اد

رو دوباره  زیتونه همه چ یم یلغزش جبران نشدن هیو  کیکوچ

 .اولش برگردونه یسرجا

راه قدم  نیتو ا یدرست و اصول یبودم مهندس اونقدر دواریام

 یاجتماع تیبه دست اون شخص یبهونه ا گهیگذاشته باشه که د

و دنبال دردسر نده تا  یپنهونم، همون روزنامه نگار جنجال

 .پروژه و دم و دستگاهش رو بلرزونه نیستونش، چهارستون ا

 .باشه نطوریکه ا دوارمیام -

داشت، جواب  انیبود و تو صداش جر یرارادیکه غ یجانیه با

 .داد

من . یکرد تیریرو مد یبحران طیتوانا شرا ریمد هیدرست مثل  -

بخوام واسه  یخودم چ یتومجموعه  یکارمند نیازچن دیاب گهید

و  یکار انتظارمو باال برد نیتونم بگم با ا یاثبات خودش؟ فقط م

ستون قابل اتکا حساب  هیروت به عنوان  شهیهم یباعث شد

 .کنم
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چشم ها بلد بودن  نیشد، ا نیرو صورتم سنگ رشینفس گ نگاه

مکالمه  نیا گفتیحس ششمم بهم م. کنن ریچطور آدم رو اس

 ادهیلعنت به جالل و ز. هم بکشه یتر کیبار یقراره به جاها

 . داد یتو منگنه قرار م ینطوریهاش که منو ا یخواه

شه که  یم یسال یاعتراف کنم اما حدود س نویبرام سخته که ا -

تونه  یقرار گرفته که م میزندگ انیتو جر یبعد از فوت مادرم، زن

 .دوشم برداره یاز رو یبارگاه باشه و  هیخودش تک

 .انداختم نییپا یبا شرم ناخواسته ا سرمو

 .ام رو انجام دادم فهیمن فقط وظ -

 .روبروم نشست یشد و رو صندل کیبهم نزد یدوقدم

خب اون . بوده نطوریمن که ا یالاقل برا ه،یجالل دوست خوب -

به اون منافع  دنیرس یدنبال منافعشه اما برا شهیکه هم هیآدم

 نیجالل با آوردنت تو ا. نرسونده مونیبه دوست یبیهرگز آس

قرار  میسر راه زندگ دیرو با یچه کس قایدونست دق یشرکت م

 .بده

و  یزده سربلند کردم و به اون که تو نگاهش قدرشناس بهت

. شدم رهیشده بود، خ نیهم محبت ته نش یخواستن و کم

و اون با سکوتش داشت  دیچرخ یانگار روز زبونم نم یحرف

 .کرد یمعذبم م

 .برم گهیبهتره که د -
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 .لب گفتم، ادامه داد ریکه ز یزیتوجه به چ یب

. میها اومدن تو زندگ یلیخ میتیو موقع یمال طیبخاطر شرا -

اما همه شون در  میرفاه زندگ یکیجذب چهره ام شد،  یکی

 دنیبسازن واسه باال کش یزیخواستن ازم دست آو یم تینها

روداشته باشم به  زیمن حاضر بودم حکم اون دست آو. خودشون

. نشد نطوریهمراه باشن اما ا هیکه اونا هم واقعًا  یشرط

رن اما  یو م انیم ست،ین میتو زندگ یزن گهیسالهاست که د

 .کنن ینم دایپ ینقش ثابت

تو هم گره خورده به طرفم  ییکرد و بعد با دستها یکوتاه مکث

 .ه کامًال باهام چشم تو چشم بشهخم شد تا بتون

که  ستمین نمیا یکنم، پ یافتخار نم زهایچ نیمن به گفتن ا -

هم مثل جالل فقط  دیشا. پر کنم یهامو با هر بهونه ا ییتنها

مدت کوتاه هم خوب  نیتو هم نویدنبال منافع خودمم اما ا

که جلو چشمامه، حماقت  یجواهر اوردنیکه بدست ن دمیفهم

 .محضه

 یبرا نطوریلحن پر از خواستنش که ا ایآهنگ صداش بود  رییتغ

سست و  وارهیخودشو به د میسد دفاع نیدرهم شکستن آخر

 .دیکوب ینازک احساسم م

که وجود  یاون کشش ناخواسته ا. هوا ازجام بلند شدم یب

 .فشرد یداشت قلبمو تو مشت خودش گرفته و م
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. سخم کنهحرفاش م یاونجا باشم و جادو گهیخواستم د ینم

 یبخواد تااحساس هر زن هیدونست فقط کاف یاون مرد خوب م

مستلزم  دیمن اون زن باشم، شا نکهیاما ا. خودش کنه ریرو اس

 .شناختن و خواستن کودک مفلوج و ناتوان احساساتم بود

 حرفام ناراحتت کرد؟ -

فرار از اون چشم ها  یو نگاهم برا دیچیمعذب به هم پ دستهام

 .فته اش به تقال افتادناگ یو حرفها

 ...نه فقط... نه -

 نیهدف دراز کرد تا مانع ا یبلند شد و دستشو ب ازجاش

 .و تقال باشه یآشفتگ

از  خواستمیفقط م. باور کن زم،یخوام آرامشت رو بهم بر ینم -

 .نیکه به حضورت دارم گفته باشم هم یحس

 !تونم برم؟ یم -

حرکتش  نیا. قدم شد و درو به روم باز کرد شیاز من پ زودتر

 رونیشرکت ب ییکه همون لحظه از اتاق معاونت اجرا نایازچشم ت

شد که مهندس  یاومد، پنهون نموند و شاهد و ناظر توجه یم

و درمونده  جیگ. نکرده بود غیبعد گفتن اون حرفها ازم در یرزاق

ت سرم که داشت رو پش یاومدم و اون مرد و خواسته ا رونیب

 .جا گذاشتم
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خودم  شیتونستم پ ینم یشوکه و مبهوت بودم که حت اونقدر

اون از بدست آوردنم . کنم لیتحل هیحرفاشو تجز گهیبار د هی

که  ییگاه باشم، از زن ها هیتک تونمیمن م نکهیحرف زده بود، ازا

روش  یریتاث نیکدوم نتونستن چن چیبودن و ه شیتو زندگ

 .بذارن

اومده بودم که  نجایکردم؟ من ا یم کاریچ دیحاال با! ایخدا

کنم نه  جادیتوش ا یرییبدم و تغ یخودمو سر و سامان یزندگ

 .بشم یا گهیکس د ینقش ثابت زندگ نکهیا

کرد و با  زیهم چشماشو ر نایکه پشت سرم بسته شد، ت در

 .بهم زل زد ینیبدب

 .مهندس خوشحال بود -

لوله شده تو دستمو به  یزدم و روزنامه  یزحمت لبخند به

 .طرفش گرفتم

 .نهیواسه خاطر مطالب چاپ شده تو ا -

 .رو ازم گرفت و پوزخند زد روزنامه

 .یمعلوم شد کارت رو خوب بلد -

رو پشت  یکه طوفان یمن یدوپهلو بود اما برا ییجورا هی حرفش

 .نداشت یچندان تیسرم تو اون اتاق جا گذاشته بودم، اهم

. میبود، همه مون خوب انجامش داد یکار گروه هی نیا -

 .دونه یم نویمهندس هم ا
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 رهیخ. خاتمه داد ندیناخوشا یبه اون مکالمه  میزنگ گوش یصدا

 یکفش ها یبرخورد پاشنه  یو صدا یب یب یشدم به شماره 

 .سطح سالن، خبر از دور شدنش داد کیبا سرام نایت

 .دیچیپ یگوش یتو یب یو ناتوان ب یخسته  یصدا

 مادر؟ یخوب. جان قیسالم عق -

به دلم افتاد، آه  ماریاما ب زیعز یصدا دنیکه از شن یباغم

 .دمیکش

 !جون؟ یب یشده ب یطور. سالم -

 دنیشن نیواسه هم ره،یهوا تماس بگ یب نطورینداشت ا عادت

 .هاش شوکه ام نکرد هیگال

 یتورو ازم دور م نطوریا شنهادیدونستم دادن اون پ یاگه م -

 یم یزیکردم و چ یلب وامونده رو باز م نیمحال بود ا کنه،

 گهیاما د ستین یباشه حرف" نه" یو گفت یحاالم نخواست. گفتم

به  ؟یذاریچشم به راه و منتظر م ومدنتیرو با ن رزنیپ نیچرا ا

خنده هات  یکه صدا بس دیپوس واریچهار د نیخدا دلم تو ا

به خودم دادم و  یتکون هیبعد مدتها  شیدو روز پ. دیچیتوش نپ

لواشک که پهن کردم دلم  ینیپا تو آشپزخونه گذاشتم، دوتا س

اما  دنمیبه د ادی یبهونه هم شده، م نیخوش شد که قندکم به ا

 ؟یلواشک هامو دوست ندار گهینکنه د یب یب. یومدین دمید
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گلوم نشست و اشک تو  خیبغض ب یسوالش به آن نیا با

 .چشمام حلقه زد

 یامروز م نیخودم هم. نگو ینجوریبرم من، اقربون صدات  -

 .امی

 دهیفا یازم دور شه اما ب یاحساس خفگ نیگرفتم که ا نفس

کوه درد  گذرهیهر روز که م نیکردم با اومدن ام یحس م. بود

 شتریوجود تاب و تحملم هم ب نیتر و با ا نیام سنگ نهیس یرو

 .شه یم

دونستم  یبود اما چون م شمیهنوزم پ یب یب یخونه  دیکل

با باز شدن در قدم . دادم زنگ بزنم حیاآلن خونه ست، ترج نیام

 یب یبه قول ب نیا. خونه گذاشتم یزده و زمستون خی اطیبه ح

به خودش  ییشد که فقط رنگ تنها یسالها م" یواریچهارد"

 دیشا یب یب یاچشم ییبود و حاال با اومدن سو و روشنا دهید

 .شد یم یدوباره بهار

هاشو باال زده بود و دست  نیکه آست یبافت نازک سورمه ا هی با

بود و قدم هامو که لحظه به  ستادهیا وانیا یبه کمر داشت، رو

سرد بود که با  یهوا اونقدر. شمرد یشد، م یتر م کیلحظه نزد

سردم شه و دستامو تو  اریاخت یتو اون لباس نازک ب دنشید

 .پالتوم فرو ببرم بیج
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 حیکننده بود که ترج دیبه هم اونقدر سرد و نا ام ونسالمم

تعارفم کرد داخل شم و . هم به دنبالش نباشه یمکالمه ا میداد

 .دمیخودمم نشن یلب به زبون آوردم رو حت ریکه ز یمن تشکر

و  دهینرم و راحت دراز کش یکاناپه  هی یرو منیتو نش یب یب

 .داشت دیخلوت د اطیبود که به ح ینگاش به پنجره ا

حس حضورم سر برگردوند و من معطل نکردم و دست دور  با

رو غرق بوسه  سشیشونه هاش انداختم و صورت مهربون و خ

 . کردم

دستم بود و هر از  یکه تو یلذت به لواشک لوله شده ا با

رو دوست  نشیریترش و ش یزدم و مزه  یبهش گاز م یچندگاه

 .بود رهیداشتم، خ

 .آروم لب زد دم،یکه بلند کردم و خند سر

 .زمینوش جونت عز -

. احساسش کرده بود ریسالها نمک گ نیمنو تو ا یزن بدجور نیا

که دونه  یحیاونطور با حسرت تسب نمیو بب نمیطاقت نداشتم بش

لب با  ریچرخونه و ز یدستاش م نیهاش تربت کربال بود رو ب

 .گهیذکر م هیاز گر سیخ یچشما

 یو نه تنها ب دیرس یبه مشام ممحرم بود که داشت کم کم  عطر

 میقرارش بود یشهر هم ب نیمحل و ا نیا نیکه من و ساکن یب

 .قرار بود یب یعالم دیو شا
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 .زمزمه کردم دیو با ترد دمیاز خوردن کش دست

 !؟یب یب -

 !؟یب یجون ب -

 رو گرفتم مگه نه؟ میچرا اون تصم نیدون یشما م -

 .کرد رمیبا اون نگاه پر از غم متح لبخندش

خواستم  یفقط م. یش ینم یراض طیشرا نیدونستم با ا یم -

 انتیاطراف یخواسته  میتسل شهیکه تو هم نهینفر هم بب هیاون 

 یکه م ینشد اوضاع اونجور ،یو رفت یگذاشت هویاما  یستین

 .بره شیخواستم پ

 :در انداختم و آهسته گفتم یبه قاب خال یو نگاه کوتاه برگشتم

به خاطر من مجبور به  گهیخوام د یکردم، نم تشیاذ یلیمن خ -

 .شه یکار

 دیرفتنش به اجبار تو بوده، پس من با یکن یاگه هنوز فکر م -

ساخته که  ینیرفتن ازش ام نیا. به خاطرش ازت ممنون باشم

 .نخواد داشته هاشو راحت از دست بده

منم . دمیشالم کش ی هیبه حاش یانداختم و دست نییپا سرمو

 نیام نیشدن دوباره به ا کیبودم اما نزد دهیرو د راتییتغ نیا

 .کار من نبود

 شنهادیرو واسه ازدواج بهش پ یچند نفر هیگفت  یپروانه م -

از سرکار  یوقت روزیخودش هم که د. بار نرفته ریداده اما اون ز
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قراره که  یعنی شه،یتو زندگ یمقدمه گفت کس یب هویبرگشت 

 .باشه

واکنشم  نیکه منتظر هم یب یب زیسربلند کردم و نگاه ت یفور

 .کرد رمیبود، غافلگ

 ؟یدون یموضوع م نیاز ا یزیتو چ -

که دادم نبود،  یمسخره ا شنهادیو اون پ روزمونید یحرفا اگه

 .بزنم یخبر یتونستم خودمو به ب یم دیشا

 .کنم اون دختر رو بشناسم، همکارشه یفکر م -

 .سرتکان داد کالفه

که باهاش آشنا شم اما  نجایا ادیخواد دعوتش کنه ب یگفته م -

خب اگه تو . خوره یآب نم هیقض نیدونم چرا چشمم از ا ینم

 زد؟ ینم یتا اآلن درموردش حرف دیبود چرا با یکس شیزندگ

کردم نشد اون لبخند  یطهورا اومد جلو چشمام و هرکار ی چهره

 .مطمئنش رو از خاطرم پس بزنم

 .نشده بود یبراش جد هیقض نیچون ا دیشا -

شناسمش  یکنم م یپسر رو بزرگ کردم و ادعا م نیمن اگه ا -

 یکه بهش دارم ب یو اصرار شنهادیپ نیبه ا زیبگم همه چ دیبا

 .ستیارتباط ن
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قرار بود  یماجرا کنم، وقت ریدرگ نیاز ا شتریخواستم خودمو ب ینم

تحت  میو زندگ امیب رونیمرد و خاطراتش ب نیا ی هیسا ریاز ز

 .نباشه رشیتاث

دادم  یو نشون م ستادمیا یم نباریفرار کردن ا یبه جا دیبا

 یو خاطراتش سمت و سو نیمن فارغ از حضور ام یزندگ انیجر

 .گرفته یا گهید

 ؟یب یب یدار یامسال واسه محرم چه برنامه ا -

صحبت با سوالم باعث شد واسه چند  ریمس یناگهان رییتغ نیا

 لحظه تو جواب دادن مکث داشته باشه

و  ادیزنگ زدم به محمد صادق که ب. یشگیهم یهمون برنامه  -

 .هارو بگه یبده و کم و کسر ستیل

 ئتیحاج اسدِهللا مرحوم و آشپز ه یمحمد صادق خواهر زاده  آقا

با محرم آشپزخونه رو  امیکارشم حرف نداشت و تو ا. بود

 شهیبابت هم نیاز ا یب یب الیخ. کرد یاداره م یخوب تیریمد

 .آسوده بود

کالس قرآن مثل  یهم خانوم ها هینیکردن حس زیواسه تم -

روز جمعشون کنه تا  هیخانوم  قهیقراره صد. داوطلبن شهیهم

ها  یئتیهم به بچه ه نیآقا رام. به سر و روش بکشن یبرن دست

 یم. ببندن اهیسپرده تا پرچم هارو علم کنن و سرتاسر محله رو س

 لیو آماده کردن وسا هینیحس یفن یو کارها دیخر یسر هیمونه 
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 یدون یهم هست که خودت م ریتازه نذر ش. از عزادارها ییرایپذ

 .ستیها ن یآسون نیسر و سامون دادنش به هم

شد تو  یسالها مکه  ینیدونستم ام یم. نبود یکار کم نیا خب

. اومد یاز پسش برنم ییمراسم حضور نداشت، به تنها نجوریا

زدم و حس غم  یزل م یب یکم فروغ ب یبه چشم ها یوقت

 نیآخر نیآورد ا یخوندم، دلم طاقت نم یرفتن رو توش م زیانگ

 .محرم رو به کامش تلخ کنم

 یبارم شده از اون نظر م هی دیزدم، با یحرف م دیبا عم دیبا

اشتباه و  یرفتارها یبا همه  دیگفت عم یبهم م یحس. خواستم

برام  یبد زیوقت چ چیکه تا حاال داشته ه یا انهیجو زهیست

 .نخواسته

کنم، بلند شدم و  دواریام لیدل یرو به خودم ب یب یب نکهیا بدون

زد که واسه قبول  یکرد، نه حرف یاونم نه اصرار. قصد رفتن کردم

 .شهخواسته اش پام سست 

اعتنا  یب. دمیرو اون دور و بر ند نیکه خارج شدم، ام منیازنش

کفشهام، پله هارو تند  دنیبه سمت در قدم برداشتم و بعد پوش

 .رفتم نییتند پا

ظاهرًا . دیرس یاز تو کارگاه ستار به گوش م یمختصر یصدا سرو

 یب نبارینشد ا. کرد یرو جا به جا م یزیداشت اونجا چ یکس

به  یاز پنجره ها سر خم کردم و نگاه یکی یجلو. تفاوت رد شم
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تا تو  دیکش یرو م یبزرگ زیداشت م نیام. درون کارگاه انداختم

 . که مد نظرش بود، جا بده یکنج

. و نگاهش رو صورتم مکث کرد دیدست از کار کش دنمید با

 :گفتم اریاخت یحرکتش ب نیدستپاچه از ا

 .ظرم، خداحاف یمن دارم م -

دستاش اونارو به هم زد  ینداد و واسه تکاندن خاک رو جوابمو

قامتم راست شد و منتظر . گرفت شیکارگاه رو در پ یو راه خروج

 .خروجش چشم دوختم ریبه مس

 ؟یکن یم زیکارگاه رو تم یدار -

 .خوام واسه خودم آماده اش کنم یآره م -

بخواد  نکهیگرفته اما ا ادی ییزایچ هیدونستم که از پدرش  یم

رو سر و سامون بده، برام  یبخاطرش دوباره کارگاه معرق کار

 .ظاهرا قصدش از اومدن، موندگار شدن بود. بود بیعج

 .خوبه -

هنوز تنش . معذبم کرد شتریو رو هوا ب یمعن یجواب ب نیا

داشت، اونوقت  انیتو برخوردهامون جر میداشت روزیکه د یبحث

. کردم یاستقبال هم م مشیسبکسرانه از تصم نطوریمن ا

نکرده از جلو چشماش فرار  یریو تفس ریخواستم تا جوابمو تعب

 .کنم که با سوالش مانعم شد

 !نزد؟ یبهت حرف یب یب -
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 .داشته باش یکنم به من ارتباط یگفت اما فکر نم ییزایچ هی -

نگاهشو دوباره سخت و  ،یتفاوت یباال انداختنم از سر ب شونه

 .کرد یجد

من  الیکنه، فقط خ ینم دایپ یموضوع به تو ارتباط نیادرسته  -

 هیاما بهتره جفتمون . شه یراحت م یب یب یاز بابت خواسته 

که  هیبه هرحال تو چندسال. میواسه مراسم امسال بکن یفکر 

 .یجا بزن هوی یتون ینم ،یرو به عهده داشت تشیمسئول

 .باال انداختم و حق به جانب جواب دادم ییابرو

مشت آدم دهن  هیو حرف  فتمیدنبالت راه ب یانتظار که ندار -

 ما خبردارن پشت سرم باشه؟  ی هیکه از قض نیب

 کاریچ هیتو به بق. شد هیقض نیا الیخ یبود که ب یب یمهم ب -

 ؟یدار

 .کردم زیخودش دست به کمر زدم و چشمامو ر مثل

گذاشته،  روت یادیز ریاونور آب تاث یواقعا زندگ نکهینه مثل ا -

خوام  ینم یکیواسه تو مهم نباشه حرف مردم اما من  دیشا

 .زهیارزش، بهم بر یدوکلوم حرف ب نیبا هم میآرامش زندگ

 .کرد و نگاه به نگاهم دوخت یپوف کالفه

 نیاز تو نباشه کمتر از خودت ناراحت ا شتریمن خودم ب! نیبب -

حل  یب یموضوع واسه ب نیگم حاال که ا یم یول. ستمین هیقض
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مراسم هم خوب و آبرومندانه برگذار  نیکن ا یکمک هیشده الاقل 

 .شه

 دیشا نیبود و ا شیتو زندگ یشدن از نظر اون آوردن کس حل

 .شدم یکرد اما ناخودآگاه با دونستنش تلخ م یناراحتم م دینبا

از جمله  گرونیرو واسه د هیقض نیا یخب پس هر وقت تونست -

 ایب ،یخونه است حل کن نیبودنم تو انگران  یمادرت که بدجور

 .برات انجام بدم یتونستم کار دیشا

 .دیشد و باخشم بهم توپ کینزد یقدم

سالها با  نیتو ا. یانجام بد ستیکار رو واسه من قرار ن نیتو ا -

سال هم روش، بذار دلش  هی نیا ؟یب یکمک ب یاومد یتیچه ن

 .رهیآروم بگ

شده و تن داده به خواسته  یراض نیام نیا دنیمنتظر د یب یب

من و  کیرو داد مگه نه؟ اما حاال با تحر شنهادیاش بود که اون پ

به زبون آورده  شیتو زندگ یشدن شخص یکه از جد ییحرفا

 شیپ نیام لیرقم خورده و به م یا گهید زجوریبودم، همه چ

بود و بهانه  دهش یهم اون شخص حضورش قطع دیشا. رفته بود

 .کنه یبخواد اونو به خونوادش معرف نیکه ام یمن شد تلنگر ی

 یتا وقت. ستمیمراسم ن نیا قیدق انیمن تو جر! قیعق نیبب -

شد  یم یبودن و من، چ رشیگیبودم آقاجون و ستار پ نجایا

 کاریچ ییبه تنها دیاما بعدش نبودم که بدونم با. کردم یم یکمک
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 ییاز کارها ستیل هیبهم . خوام ینم یخاص زیحاال ازت چ. کنم

 .کنم یانجام شه بده، خودم حلش م دیکه با

 .یای یاز پسش برنم ییتنها -

 .کمکم کنه دیعم گمیم -

 یپسره . اعتنا ازش گرفتم و به سمت در رفتم یسرد و ب نگاهمو

 دیدارم و با اجیبه کمکت احت"ُمرد بگه  یم یکله شِق از خود راض

 ."بره شیتا کار پ یکنارم باش

 .جناب مهندس برومند د،یدم دست عم یرو م ستیپس منم ل -

خطابم  کینوع خطاب قرار دادنش اون رو که به اسم کوچ نیا با

 .کرده بود، به سخره گرفتم

کارش مشغول برش بود و دستاش طبق معمول  زیپشت م دیعم

با  شهیاون که هم. شده بود یچیاز چندجا چسب خورده و باند پ

دستش به  ریز یها شهیشزد و مراقب بود  یمهارت برش م

دلمو با حرفها و  ی شهیسالها ش نینشکنن، چطور تو ا یراحت

 راحت شکسته بود؟ یلیکارهاش خ

 دنمیحضورم باعث شد سربلند کنه و از د ی هیشدن سا نیسنگ

 .جا بخوره

 شده؟ یطور. سالم -

 .مغازه بود یکه گوشه  یا هیرو چهارپا نشستم

 باشم؟ نجایبشه که من ا یطور دیبا -
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 یریتصو. رهیرو دور زد تا روبروم قرار بگ زیو م دیاز کار کش دست

قاب دور تا  یب یها نهیمطمئن و آرومم تو آ یادیز یاز چهره 

 .داد یبهم م یدور اونجا انعکاس داشت و حس خوب

 :سرد گفت یلیتو هم گره خورد و خ ابروهاش

 ؟یپس چرا اومد -

 .باشه و نبود شهیخواست رفتارش مثل هم یم

شد  یم دهیمون کش یدوباره وسط زندگ نیام یپا دیحتما با -

 !د؟یعم نمیرو تو رفتارت بب راتییتغ نیکه ا

 .دمیخند تلخ

بازم به اون  یخوا یم ستین نمونیحاال که ب! ؟ینیب یم -

 .یکن ینیگذشته عقب نش یکننده  دیناام یبرخوردها

 .دییپا یمارو م یسمت شاگردش که با کنجکاو دیچرخ نگاهش

رو  ینیحاج آقا تأم یمشجر سفارش ی شهیپاشو برو ش یمهد -

 .جا بنداز

 یبمونه تا سفارش قاب چوب نیخودتون گفت دیاما آقا عم -

 .تابلوفرششون هم برسه و با هم ببرم

 .نذاشت بینص یاونو هم ب دیو تشر عم توپ

گو کالم ب هی. گم پاشو برو یبه فرض که گفته باشم، حاال م -

 .خواد ینم ریو تفس حیتوض نهمهیا گهید" چشم"
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لب گفت و خم  ریز یو ناراحت چشم زونیآو یبا چهره  یمهد

مغازه رو  یگوشه  چیروزنامه پ یزوار گرفته  ی شهیشد ش

 .رفت رونیبرداشت و ب

 یکه فوت کرد چ یبابا به من شب حتینص نیآخر یدون یم -

 بود؟

. نزد یو دلخورش دوباره به طرفم برگشت و باز حرف یناراض نگاه

. رفته باشه ادشیاون شب محاله از  یمطمئن بودم خاطره 

درخت  ریبود که ز دهیخودش از پشت پنجره من و بابا رو د

 .میزد یو حرف م میتخت نشسته بود یو رو السیگ

 رهیتو هم قالب شده ام خ یانداختم و به دست ها نییپا سرمو

 .موندم

خواهر و  یرابطه  نیواسه درست شدن ا یازم خواست کار -

وقت  چیه ،یاگه راستشو بخوا ایمن اما نتونستم . بکنم یبرادر

 .نخواستم

لب . دیچرخ یصورتم م یبلند کردم نگاهش هنوز رو سرکه

کردم و آهسته  سیخشک و پوسته پوسته شده ام رو با زبون خ

 :گفتم

 .رهیگ یم شهیدرد از کجا ر نیدونستم ا ینخواستم چون نم -

 .زد و با تاسف سرتکان داد یشخندین
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 دمیشا ای یدیتو ند. دنهینخواستن و نتونستن از ند نیا -

 .ینیکه بب ینخواست

 !بود؟ دنمیاز ند یکه ازم داشت یا نهیپس اون همه ک -

 ؟یاریسردرب یسال از چ نهمهیکه بعد ا نجایا یاومد -

که بهونه داشتم بازم  نباریا دینبا گهید. ارمیگرفتم که کم ن نفس

 :توجه به سوالش گفتم یب. اومدم یکوتاه م

منم مث مژگان خواهرت بودم اما حسرت ! منو نگاه کن دیعم -

 میشباهت ظاهر نیاگه ا. با تو رو دلم مونده یخنده و شوخ هی

اونوقت تو از . ستمیخونواده ن نیا یگفتم البد بچه  ینبود م

 یرفتار ها نیا دیبا دنمیخودت بگو تاوان ند ؟یگله دار دنمیند

 و خشونت باشه؟ نهیپر از ک

 .جواب داد یعصب

 .که بود، بمونه یهمونجور زیپاشو برو خونه، بذار همه چ -

 یخواستم تا تهش برم و م یاهل کم آوردن نبودم، م گهید من

 .رفتم

 هیکه تا  یقیُمرد اون عق گهید. رم یجا نم چیه یتا جوابمو ند -

 .گرفت یبهش، بغض کرد و الل مون یتشر رفت

 .ندارم که بهت بگم یزیمن چ -

 .باال گرفتم دیتهد یبه نشونه  انگشتمو

 . خورم یکه هستم تکون نم یینجایمنم از ا -
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 .نفسشو فوت کرد د،کالفهیمصمم رو که د ی چهره

 ؟یبدون یخوا یم یچ -

 دمید یم دیبا ویمن چ...یزن یکه ازش حرف م یدنیند نیهم -

 .دمیکه ند

که روش  یناراحت و اخم یاز چهره  یریروبرگردوند و تصو ازم

 وار،یبزرگ قرار گرفته کنار د یا شهیانداخته بود، تو جام ش هیسا

 .نگفتن ها نیانگار اونم خسته شده بود از ا. افتاد

من  یایواسه بابا که همه دن. یدیوقت تفاوت هارو ند چیتو ه -

 یزیافتخارش و عز ی هیما. و همه کس زیهمه چ یبود، تو شد

بودم؟  یمن براش چ. کرد یکه تموم خواسته هاشو برآورده م

 .فقط دردسر و عذاب

 .زده زمزمه کردم بهت

اون . نبود یگ یکه تو م نطوریوقت ا چیبابا ه یعنی... اما من -

جور رفتار  هیدوست داشت و باهامون  زانیم هیهمه مون رو به 

 .کرد یم

 .دیمشهود تو صداش، خند یباحرص

که به خرج  یبودن عیاون نجابت و مط.... یذاشتیالبته اگه تو م -

هر وقت  نکهیا. برد یسوال م ریمنصوره رو ز یرفتار ها یداد یم

تا کمک حالشون  یمامان و بابا خواستن و اشاره کردن، بود

من و مژگانم که . کرد یم ریتاث یرو ب دیبودن و نبودن مج یباش
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بودن  نیهرچقدر تو بهتر تو. میخودمون رو داشت یجا گهید

 هیاولش فقط . میما تو حسود بودن داشت یاستعداد داشت

که برات قائل بود  یبابا و احترام یرفتارها. حسادت کودکانه بود

سرت  یو زمان رو رو نیخواست زم یدلم م دم،ید یروکه م

 ...اما بعد. خراب کنم

 نهیهنوزم اون ک. شد قیطرفم برگشت و تو چشمام دق به

 .شد یسرجاش بود و نگاهش نرم نم

باال بکشم که بابا منو  یخواستم خودمو تا اون حد یفقط م -

بود که بخاطرش اونو  یزیچ شهیهم ؛یذاشتیتو نم. نهیبب

. خودشو داشت یمامان هم که جا یرفتارها. یخوشحال کن

کرد باز اول و  یم میتقس نمونیب یهم اگه به طور مساو یمحبت

اصال ... وبه دل گرفتم  نهیازت ک. یحرفاش تو بود یآخر همه 

 دنشیدم؟ مگه شن یم حیبرات توض زهارویچ نیچرا من دارم ا

 هم داره؟ یا دهیسال فا نهمهیبعد ا

 .جام بلند شدم و به طرفش رفتم از

. بابا، بخاطر خودمون دوتا ینه فقط به خاطر خواسته . آره داره -

 . نمیکنم، با کمک تو بهتر هم بب یم دایاال که دارم خودمو پبذار ح

کردم قورت بدم که مانع حرف زدنم  ینشسته رو گلومو سع بغض

 .نشه
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ارزش  یاما باور کن قصدم ب. بودم، قبول نهیمن باعث اون ک -

خوام  یو م نمیب یمژگان رو م یرفتارها یوقت. کردن شما نبود

داشته بذارم، باز  نیبه ام یزمان هیکه  یاحساس یهمش رو پا

 نیقبل تر از ا یلیبه خ زیگم نکنه همه چ یم. شم یمردد م

 .احساس مربوط باشه

پلک  یب هیکه به زبون آورده بودم واسه چند ثان یزیاز چ شوکه

موضوع رو  نیانتظار نداشت من ا دیشا. موند رهیزدن بهم خ

 .سرتکان داد یبدونم، اما بعد به تلخ

جلب شد؟  نیتوجه مژگان تو اون سن کم به ام چرا یدون یم -

تونست با  یاونم مثل من نم. یتو بود نیام یایدن یچون همه 

 یمیصم ،یتو از من بابا رو گرفته بود. ادیتوجه کنار ب نهمهیا

که بهت حسادت  یمژگان نیهم یحت ،یدوستمو گرفته بود نیتر

 ید طرف تورو میرس یشدنمون که م ریدرگ یکرد هم پا یم

 یم شترینفرتم ازت روز به روز ب دمید یکه م زارویچ نیا. گرفت

رفتار کنم، مخصوصًا  نیخواست باهات بدتر از ا یدلم م. شد

 ییهربال یذاریو م یش یم میراحت تسل نقدریا دمید یم یوقت

 .خورد یبودنت حالم بهم م فیضع نیاز ا. ارمیرو سرت ب

بازوش و اونو با  یتو چشمام حلقه زد، دستمو گذاشتم رو اشک

 .فشردم دم،یکش یحرفاش م دنیکه از شن یزجر
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دونستم اگه بخوام  یم یکرد یهر بار که روم دست بلند م -

تورو  یقدرت بدن دیمن شا. کنم یتونم تالف یراحت م یلیخ

بود که تورو از چشمش  یبابا اونقدر شینداشتم اما اعتبارم پ

 .بندازم

 :با انزجار گفت دیعم

 نمیواسه هم. کرد اهیروز و شبمو س یادیز یترس، سالها نیا -

کرد که بابا  یداغونم نم نیاز ا شتریب یچیه. اومد یازت بدم م

 .شه دیبخاطر تو ازم ناام

دونستم هر بار با  یکردم؟ چون م ینم نکارویچرا ا یدون یم -

 .یکش یعذاب م شتریزدن من، خودت ب

 .نگاه ازم گرفت یدلخورگونه ام و اون با  یسر خورد رو اشکام

تموم شده،  نیمن و ام نیب زیهمه چ یدیفهم یوقت ادتهی -

ها با غم  یها و کبود یلیس یاون جا شترازیب ؟یچطور کتکم زد

 ختهیکه موقع زدنم ر یبا اشک دم،یکش یتو درد م یتو چشما

 .یبود

 .دستم و آهسته لب زد ینشست رو دستش

که سالهاست باهاش دست و پنجه نرم  هیهمون شکنجه ا نیا -

هارو  نیکه ازت داشتم باز بهتر یا نهیک یمن با همه . کنم یم

دونستم ته رابطه ات با  یم یوقت یخواستم، حت یواسه تو م

 .رسه یبه کجا م نیام
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رو  یمون داشت یقبل از نامزد نیکه با ام یمن اون بحث -

 .یگفت یکه بهش چ دمیشن. شاهدش بودم

 .کنج لش جا خوش کرد ینیمگغ لبخند

اون  یهمه . دمیشن کینیتو کل نیحرفات رو با ام نیمنم آخر -

 نکهیا. یکه خودم بهش گفته بودم رو دوباره تکرار کرد ییزهایچ

 .انتخابش من بودم لیو دل هیاون گوشت قربون

 .هق هق افتادم به

 یش یباشه تو به خاطر اونم شده م نیاگه ام کردمیفکر م -

خودخواه بودم مگه نه؟ . که من آرزوشو داشتم یدیهمون عم

 .خواستم یبرادرم م یاونو به خاطر داشتن دوباره 

بعد . اش چسبوند نهیشونه ام و سرمو به س یگذاشت رو دستشو

بود که  یبار نیاول نیو نشون دادن، ا دنید یسال تلخ نهمهیاز ا

 کیم و اش بذار نهیس یترس و واهمه سر رو یتونستم ب یم

 .کنم هیگر ریدل س

چند  ینه به خاطر دوست. یازدواج کن نیخواستم با ام ینم -

به خاطر مژگان که با  یداشتم، نه حت نیکه با ام یساله ا

شد و حرف  نیچطور تو کوچه سد راه ام دمیخودم د یچشما

دونستم  یچون م یخواستم باهاش ازدواج کن ینم. دلشو زد

 .یهست یتواون ازدواج دنبال چ

 .گشتم یتو م ی گهید ی مهیدنبال ن -
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 .سرخ و صداش با بغض، خش دار و دو رگه شد چشماش

 .ینبود، خود تو بود نیمن ام ی گهید ی مهیاما ن -

مات . که گرفت رهیخواست جونمو بگ یجمله م هی نیبا هم انگار

 .به خودش فشرد شتریو ناباور سربلند کردم و اون منو ب

 مهیموضوع شدم که پشت در ن نیا یمتوجه  یبار وقت نیاول -

از ته دل بابا واسه قبول شدنت تو  یباز اتاقم شاهد خنده ها

و زل زدم  سادمیکردم از سر حسادته که وا یفکر م. دانشگاه بودم

اتاقم  یقد ی نهیبه اون صحنه اما لبخند نشسته رو لبامو که تو آ

که  ییبابا شاد بودم، خنده ها یهامن از خنده . جا خوردم دم،ید

کردم هرچقدر من باعث  یاونروز با خودم فکر م. یتو بود لشیدل

نسبت . یکن یرو براش جبران م زیتو در عوض همه چ شمیدیناام

خواست تو اون  یدلم م. شده بودم ریبهت حساس و سخت گ

تونستم  ینم. کنه یکه بابا بهش افتخار م یبخش از من باش

خواستم خنده  یازت رو تحمل کنم، نم کیکوچ باهاشت هی یحت

 .یریبابا رو ازش بگ یها

 .دمیهام با غصه خند هیگر ونیم

از دست من  چارهیب یبابا. شدم شیچقدرم که من باعث شاد -

 .دق کرد

تو  یوقت. خرابش نکن نیاز ا شتریب گهید. نگو یچیه! سیه -

 .قیشه عق یم شتریمن عذاب وجدانم ب یمقصر یکن یحس م
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و من از تو به خاطر تموم  یحس خوب رو به من داشت نیتو ا -

به تو  کمیخواستم فقط  یاون رفتارها دلخور بودم؟ من دلم م

... یدونست یخودت م ی مهیتر باشم و اونوقت تو منو ن کینزد

 ؟ینزد یپس چرا حرف

و نفرت بازم  نهیبا اون همه ک. امیتونستم با خودم کنار ب ینم -

حس  نیخواست ا یدلم م. درست نبود نیادوستت داشتم، 

 یخواست م یدلم م ،ینداشت یتیوجود نداشت و تو برام اهم

از خودشو بکنه و  یتونه قسمت یشد بذارمت کنار اما مگه آدم م

نگران ضعف  دیاون بخش از خودم که با یدور بندازه؟ شده بود

و برات سخت  یبخور نیزم دمیترس یم. ها اشتباهاتش باشم 

بار  هی ،یسیو تو روم وا یبار برگرد هیبه دلم موند . فتمگر یم

رو از  زیزخم عز نیکه ازت ببّرم، تا ا یکن یتو گوشم و کار یبزن

 .بسوزونم و نشد شهیر

 یشدم الاقل زخم هم نم یمرهم نم ؟یبه خودم نگفت نویچرا ا -

 .زدم

ضعف  نیاز خودم به خاطر ا. ذاشتیکه ازت داشتم، نم یا نهیک -

نامزد  نیبا ام یوقت. دادم یمتنفر بودم و بابتش تورو عذاب م

 امیکنار ب هیقض نیتونم با ا یکه اگه نم دمیخودمو کنار کش یشد

 یرو خواسته ها یخودم به درک، حت. اون عذاب هم نباشه

که تو خوشحال  بستمهم چشم  ختیکه براش ر یمژگان و اشک
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 یم نکهیبا ا. شحال باشهخو نیام یبابا خوشحال باشه،حت. یباش

 .نداره یدووم یخوشحال نیدونستم ا

 .اراده بود یب دمیکه کش یآه

خراب کرده بودم و  شویمن زندگ. خواستم خودخواه باشم ینم -

باور  یول. کردم یداشتم لهش م تیکوه مسئول هی ریتو اون سن ز

گفتم از سر لج  یاگه م یو حت یانتخابم تو بود لیدل نکهیکن باا

 .بازم دوستش داشتم ه،یو لجباز

بگم آخه؟  یبهت چ ؟یدیکه اونطور ازش بر یدوستش داشت -

 .یداغونش کرد

. فقط به خاطر خودش بود میتصم نیخودم داغون نشدم؟ ا -

مون  یزندگ یاومد وقت یدوست داشتن من به چه کارش م

از  باورش نداشتم و یشروع نشده ازش دلسرد شده بودم؟ وقت

 یم کاریچ دیبا. یروم فشار بود و تو نبود هیقض نیهر طرف سر ا

 .سالم بود ستیمن فقط ب! د؟یکردم عم

 .زمزمه کرد یناراحت با

به حرفم گوش  یاعتبار شده بودم که کس یبابا ب شیاونقدر پ -

 . فتهیاتفاق ب نیا ذاشتمیوگرنه هرگز نم. نده

دوست  ینه ول ایخورد  یاعتراف به دردش م نیدونم ا ینم

 .داشتم که بدونه
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ازش جدا  نیوقت بهت نگفتم اما من به خاطر شاه چیه نویا -

 .نشدم، باور کن

به خاطر اون شک که به دلم  یکن یکنم اما اگه فکر م یباور م -

 یوقت. یافتاد مخالف ازدواجت با اون پسره بودم در اشتباه

 یم وانهیخواستگارته و تو جوابت بهش مثبته، داشتم د دمیفهم

و اون خونه  نیحسرت بارت رو به ام یشد نگاهها یمگه م. شدم

 .و نفهمم تو دلت چه خبره نمیو آدم هاش بب

 یبرا نیا دمیشدم اما د مونیاول پش یمن همون روزا -

شد همه  یشکسته شده بود و نم ییحرمت ها. هردومون بهتره

هر روزه  دنیعذاب وجدان از د. مثل روز اولش شه دوباره زیچ

 یعذاب و دم دست نیخواستم فرار کنم از ا یم. اش هم کم نبود

 .راه حل شد ازدواج نیتر

 یتورو نداشت، حقش نبود اون خوشبخت اقتیاون پسره ل -

که ازش داشتم مربوط به  یشناخت. ارهیمفت بدست ب نقدریروا

بود که وهاب درمورد شما دوتا بهم گفته بود و  یهمون مزخرفات

همون موقع  یراستشو بخوا. من اون جنجال رو به راه انداختم

از همون . ارمیرو در ب هیقض یهم رفته بودم تو نخش تا ته تو

طرف کله  اره،یتونه دووم ب یمملکت نم نیتو ا دمیاولش فهم

 .داد یم یاش بو قرمه سبز

 .حسرت زمزمه کردم با
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 نیام دیاومد شا ینم شیاون پسره وهاب پ ی هیگه قضا -

 یخودش که اونو موقع م. کرد ینم یزود ازم خواستگار نقدریا

 .صبر کنه اما نشد یپنج سال هیگفت قصد داشته 

 .با خشم مشت کرد دستاشو

... شدم یروت حساس نم نقدریاگه ا. من بود ریهمش تقص -

 نیمژگان به ام یعالقه از کنار ابراز  یرتیغ یکه با ب یآخه من

به جوش  رتمیمشت حرف مفت رگ غ هیگذشته بودم، چطور با

 اومده بود؟

شبم  هیکف دستش،  یاما حساب اون پسره رو خوب گذاشت -

 .یشد یکه مهمون کالنتر

 .دیبه پام خند پا

 نشیاز ا شتریواسه خاطر خواهرم بود، چشمم کور و دندم نرم ب -

 .دمیکش یهم م

بودم که  یمن ک. دیعم یآورد یبار به زبون م هیکاش فقط _

اما حرفت برام  یبود کتریازم دوسال کوچ ارم؟یحرف رو حرفت ب

 .سند بود

ازدواج  نیبا شاه یداشت که نخوا تیاهم یاونقدر یعنی -

 ؟یکن

هم جواب  نیبا تو نداشتم، به ام یمن اگه به ظاهر لج و لجباز -

 .شتخود دا یکه جا نیدادم، شاه یمثبت نم
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 .از شدت خشم و انزجار جمع شد صورتش

واسه ازدواج با تو  نیکه بعد ام یاز هرکس شتریاز اون پسره ب -

خواست تورو  یم یعوض ی کهیمرت. ادی یقدم شد، بدم م شیپ

 نکاریا یکه اجازه  یگفتم مگه از رو نعشم رد ش. با خودش ببره

. نمتیکنه که تو خواب هم نب یکرد کار دمیتهد. رو بهت بدم

اون خودش نذاشت ! قیکرد عق یم دیشرف منو تهد ینامرد ب

واسه . زهیبهم بر زیهمه چ ینجوریخواستم ا یوگرنه من نم

کنم  یم یکنه کار دمیتهد گهیبار د هیترسوندنش گفتم اگه 

. فتهیب انیکه داره دوباره به جر یمختومه نشده ا یپرونده ها

 .بزدل گذاشت و در رفت هی نیاونم ع

 .سف لب زدمتا با

 دیتهد. که شده یداشت که بره، حاال هر طور میتصم نیشاه -

ضرب العجل  هیخواست  یدردسر م یتو واسه اون که رفتنشو ب

 .نیبود، هم

 .و خشم جواب داد ضیپرغ

و  ارمیب رشیخواد گ یمونده باشه دلم م ایروز به آخر دن هیاگه  -

که رو دل تو و بابا  یداغ. رو کف دستش بذارم ینامرد نیحق ا

 .گذاشت هنوز واسه من تازه ست

 .اشتباه از من بود -
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واسه خراب شدن  شهیمن هم... میهردومون اشتباه کرد -

و  نیشاه ی هینه به خاطر قض. عذاب و جدان داشتم تیزندگ

 نیواسه خاطرام. نبود نیاز ا شتریخبرش؛ اون ارزشش ب یرفتن ب

که براش  یمیوزها و تصماون ر شهیمژگان هم. ناراحت بودم

به  قیعقتو بود که  ریگه تقص یم. کشه یگرفتم رو به رخم م

کردم و تحت فشار  ینم تتیاگه من اذ. جواب مثبت داد نیام

 .یکرد یزود ازدواج نم نقدریدادم ا یقرارت نم

بود،  کمیکه نزد یا یرو صندل یحال یزدم و با ب یتلخ پوزخند

 .نشستم

 .زنه یم نهیاون سنگ خودشو به س -

اون . شما دوتا، تورو انتخاب کردم نیداغونه که چرا ب نیاز ا -

 .کردم واسه خاطر خودم بود یفهمه، من هرکار یدرد منو نم

من  یمانع نامزد یتونست یکه نبود، تو م یاما از سر خودخواه -

 .یبش نیو ام

 .دینگاهشو دزد یگذاشت و با ناراحت میگاه صندل هیرو تک دست

به خاطر من  ذاشتمیاگه نبودم نم. تفاقا خودخواه بودمچرا ا -

درمون  یاما وقت هیدونستم درد تو چ یمن م. یاونو انتخاب کن

 ...درد من آزار تو بود، البد درمون درد تو هم

 :دستش گذاشتم و با بغض گفتم یرو دست
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اون روز موقع زدنم  نینا خواسته آزارت دادم مگه نه؟ واسه هم -

 .یکرد یم هیگر

چشمش لنگر انداخته بود،  یکه گوشه  یانگشت شست اشک با

 .زدود

دونستم دوستت  یسالها بود که م. کردم در حقش یقینارف -

اما . ازدواج هردوتون رو از دست بدم نیخواستم باا یداره، نم

اگه به . نیکردم که شما به هم برس یبعد خودم با حماقتم کار

 نیکدوم ا چیه دیکرد شا یپنج سال بعد اقدام م نیقول تو ام

 .حسرت ها نبودن

 نیواسه هم. شه تیاذ نیاز ا شتریحرفا ب نیخواستم با ا ینم

 .تفاوت شونه باال انداختم یظاهرًا ب

 نیمن و ام. مربوط به گذشته بود زیهمه چ ست،یمهم ن گهید -

 .میبه کار هم ندار یو کار میر یراه خودمون رو م میهم حاال دار

 یباهاش موافق نبودم اما وقت ادیرو ز یآخر یجمله  نیا خب

روم حساسه الزم بود باز با حرفام  نهمهیا دیدونستم عم یم

 یداشتم که برا یینقشه ها هیتو سرم  یآزارش بدم؟ اونم وقت

 .الزم بود دیانجامش کمک عم

. که داره یهست و خواسته ا یب یروزها حال ب نیمن ا ینگران -

که واسه مون فقط  فتهیب یترسم اتفاق یم د،یترسم عم یم

 .داشته باشه یمونیپش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٤٨١ 

 .لب زد دیبست و با ترد چشماشو

 !؟یقبول کن شنهادشویپ یخوا یم -

و چقدر سخت بود که باهاش کنار  دیفهم یراحت حرفمو م چقدر

 .ادیب

 .کنم یقبول نم... نه یاگه تو بگ -

تو چشم باز کرد و کنار پام خم شد تا بتونه باهام چشم  چشم

 .بشه

اگه مژگان ... بزنن یاگه مردم بهت حرف... ناراحتت کنه نیاگه ام -

 ؟یاری یطاقت م... زخم زبونت بزنه

 .هم نگم" آخ" هی یدم حت یمن قول م یتو اگه پشتم باش -

زنه که هنوزم  یاما چشمات داره داد م یاریبه زبون ن دیشا -

 ؟یکن کاریچ یخوا یحس م نیبا ا. یدوستش دار

 نییسرمو پا. کرد یمعذبم م دیاعتراف از زبون عم نیا دنیشن

 .دمیانداختم و نگامو دزد

 .کنه ینافرمون ذارمیو نم رمیگ یافسار دلمو خودم به دست م -

 ینم ادیروزها رو ز نیا نیبذار رک و راست بهت بگم، ام -

نگرانم از . رو گذاشت و رفت زیکه همه چ ستین یاون. شناسم

 ...کنه یبزنه، کار یرفبخواد ح نکهیا

با اون حرفا کم از  نجاشمیاون تا هم. لبخند زدم الیخ یو ب آروم

 .بود ومدهیخجالتم در ن
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 .افته یاتفاق نم نینگران نباش ا -

 !خودش ازت کمک خواسته؟ -

داشت و من حقم بود با  تیحفظ غرورم براش اهم هنوزم

 .باشم یموضوع سرمست از شور و شاد نیدونستن ا

خواد  یببره و از تو م شیاز پ یکار ییتونه تنها یت نمگف -

. نیکارکنیچ قایدق دیکه من بگم با یالبته به شرط. یکمکش کن

با  یسه نفر د،یبه ذهنم رس یفکر بهتر هیاما خب همون موقع 

 .تو گذشته بوده یهرچ الیخ یب. میکن یکارو م نیهم ا

 !؟یب یبخاطر ب -

خوام بازم  یفکر کن م... گهید یزهایچ یلیو خ یب یبه خاطر ب -

 .جبران کنم

 .رنگ سرزنش گرفت نگاهش

 .ندارم یخوب یتو خاطره  یجبران کردن ها نیمن از ا -

. فقط کدورت ها رفع شه خوامیم د،یکنه عم یفرق م نباریا -

شم از  یمن هرگز حاضر نم نهیام یکه تو زندگ یوگرنه با وجود زن

 .رد شم شمیده قدم

 !نه؟یام یتو زندگ یزن -

 .و سرتکان دادم یکور یدوختم به نقطه  چشم

 .گفت یم ینطوریا یب یدونم، خودش که به ب ینم -
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سر و ته و اعصاب خورد کن رو پس زدم و به  یفکر ب اون

 .کردم لبخند بزنم یطرفش برگشتم و سع

 ؟یکن یقبول م ؟یگ یم یخب چ -

 یتاب و ب یقلب ب یجاخوش کرده رو لباش، نوشدارو لبخند

 .قرارم بود

حاال اگه من  ،یخور یاز جات تکون نم یریتا جواب نگ یگفت -

مارو کساد  یتا کار و کاسب ینیش یجا بست نم نیبگم نه، هم

 ؟یکن

و عشق  ییپروا یانداختم دور گردنش و صورتشو با ب دست

 . دمیخواهرانه ام بوس

 .داداش یدونه ا هی -

 ندیو خوشا دیگفتن چقدر به دلم چسب" داداش"آخ که اون  و

 .شد دیعم

جا  یکوه از رشته کوهها هیاومدم انگار  رونیمغازه اش که ب از

 یسبکبال و آسوده قدم بر م. خوش کرده رو دلم کم شده بود

بدم  یب یخبر خوب رو خودم به ب نیخواست ا یداشتم و دلم م

 .رمیبگ یو ازش مژدگون

 یب یبار حضورم اون ساعت از روز پشت در خونه  نیدوم واسه

. واسه باز کردن در مکث کنه نیتعجب آور بود که ام یاونقدر یب

و سوز و  دیکش یآخرشو م یآفتاب اون وقت روز داشت نفس ها
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تونست دلمو که از مهر و محبت  یهم نم یعصر زمستون یسرما

 .خواهرانه ام گرم بود، بلرزونه

 .نمیببرو  یب یاومدم ب -

 یاونقدر. همون باال نموند و ناظر قدم برداشتنم نشد نباریا

و قبل  ادیبه سمت پله ها ب یصبر یکنجکاو و نگران بود که با ب

 .آخر جلو راهم سد بشه یبه پله  دنمیاز رس

 !شده؟ یطور -

 .نتونستم پنهون کنم لبخندمو

 یرفتم قرار بود چه اتفاق نجایکه من از ا یدوساعت نیمگه توا -

 .نیدارم، هم یب یکار کوچولو با ب هی فته؟یب

و من پا تند کردم که زودتر خودمو به  دیو سست کنار کش مردد

 یخبر، ب یحضورم تو چارچوب در اونم اونطور ب. برسونم یب یب

 .رفتم طرفش و جلو پاش زانو زدم. کرد ریرو هم غافلگ یب

 .رمیازتون بگ رو هینیحس یدهایاومدم کل -

 .زمزمه کرد یناباور با

 !کار؟یچ یخوا یم -

 .و با خنده هام نگاهش روشن شد دمیروش خند به

 .شه یادا م یکه دوست دار یامسال هم نذرت اونجور -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٤٨٥ 

لرزونش واسه در آغوش  یحلقه زد تو چشماش و دستا اشک

معطل نکردم و خودمو به اون جان پناه . قدم شد شیگرفتنم پ

 .رسوندم یوست داشتنو د زیعز

دلت  شهیخدا هم ،یدلمو شاد کرد. دخترم یش ریعاقبت به خ -

 .رو شاد نگهداره

 .رو که ازش گرفتم ازجام بلند شدم و آروم زمزمه کردم دیکل

 .اوضاع از چه قراره نمیبندازم بب ینگاه هیرم  یم -

 ؟یبگ یزیبهش چ یخوا ینم -

 .نگران نباش ،یب یفهمه ب یخودش کم کم م -

 .زمزمه کرد دیترد با

 .لج یرو دنده  فتهیترسم ب یم -

 .رو لبم سبز شد یعجوالنه ا لبخند

 گهید شهیتو زندگ یکس یگ یاگه اونطور که م ،یب ینترس ب -

مهم نذر شما و خوب برگذار شدن . نداره یبود و نبودم براش فرق

 .میای یمراسمه، ما هم کم کم با هم کنار م

بار هم نتونستم بدون روبروشدن باهاش از اون خونه خارج  نیا

به محض . و سردرگم چشم به راهم بود ستادهیا وانیرو ا. شم

 .دیپرس یبهم، عصب دهیخروجم قدم تند کرد و نرس

 شده؟ یچ یبگ یخوا ینم -

 .رو باال گرفتم هینیحس یدهایکل
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 .رمیبگ یب یخواستم از ب یم نارویا -

 !؟یواسه چ -

 .حوصله جواب دادم یفوت کردم و ب نفسمو

 بدم دستت؟ ستیل یخواست یمگه نم -

تقابل چشم  ی جهینت یب ینگام کرد و من نموندم که باز فقط

 .هامون رو شاهد باشم

 .گم یبهت م ه،ینیحس ایب گهیساعت د هی -

به سمت در پا تند  یرفتم و با شادمان نییپا عیهارو سر پله

 ست،ین یراه گذاشتن کار ساده ا نیدونستم قدم تو ا یم. کردم

سالها  نیمن که تو ا. پاک تین هیخواد و  یدل عاشق م هی

امامم رو نگهداشته بودم، امسال  یعاشقانه حرمت عزا و عزادارها

 همانانیم یرایبستم که پذ یمنت و گله کمر همت م یهم ب

 .نگهدارم یرو شاد و راض یب یمحفلش باشم و دل ب

من گره خورد و  یقصه به زندگ نیا یجا کی نیکه ام رمیگ

که امروِز اون  رمیگ م،یرو با هم رقم زد نیریتلخ و ش یخاطرات

نگفته و  یفرسنگ ها از امروِز من فاصله داشت و هزار هزار تلخ

 یکرد اما وقت یحساب نم ینزده بود که مارو هنوز ب یطعنه 

هدف  یبود، وقت یمحبت محکم تر یدلمون بند رشته 

حرف اول و آخر  یب ینذر ب یحرمت محرم بود، وقت نگهداشتن
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مهم نبود چقدر از هم  گهیشد د یبا هم قدم برداشتن م نیا

 .میدور

 تیوضو گرفتم و به ن. که شدم دلم آروم گرفت هینیحس وارد

دعا رو  یکتابچه . درست ادا شدن اون نذر دو رکعت نماز خوندم

نگاهم به خط اول اون دعا . رو باز کردم یبرداشتم و صفحه ا

 ییِ عاشورا ارتیو زائرانه هام از ز دیرخصت لرز یافتاد و دلم ب

 .ها شد اشک و اشک و اشک یامام خوب

 دنیکش رونیقابلمه ها و ب ییآشپزخونه مشغول جا به جا یتو

 .به گوشم خورد نیام یبودم که صدا ییرایپذ یظرف ها

 !؟یکن یم کاریچ یدار -

. کم و کسر نباشه یزیچ نمیبب رمیبگ نایاز ا یآمار هیخوام  یم -

بشکنه اما حواسمون باشه که موقع  دیبا یشکستن یب یبه قول ب

شمرم که مطمئن شم  یم. نمونه یواسه مون سرشکستگ ییرایپذ

 .ظرف و ظروف به اندازه هست

 .یسیبنو ستیل یخوا یکردم م یمن فکر م -

 .یبکنم، اگه اجازه بد نکارمیقراره هم -

 .و کالفه دست به کمر زدم دمیدور، دور خودم چرخ هی

 کجا گذاشته؟ میاستکان هارو آقا کر نیپس ا -
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 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

شد که همه ساله  یخانوم م قهیپدر مهناز و شوهر صد میکر آقا

کنج  یگنجه . عزادارها به پاش بود ییرایو پذ ییبساط چا

و اون که دستاشو تو کردم  یو رو م ریهدف ز یآشپزخونه رو ب

 میفیداده و نظاره گر بالتکل هیهم قالب کرده و به چارچوب در تک

 :بود، گفت

که درشو  ییظرفشو یباال نتیدوتا جعبه تو اون کاب هیفکر کنم  -

 .دمید یباز و بسته کرد

که اشاره کرد و من  ینتیبه اون کاب یکردم و دوباره نگاه سربلند

ازش گذشته بودم،  یوجهت یبا ب شیپ قهیچند دق نیهم

 نیسنگ یشکستن یسخت بود خودم اون جعبه ها کمی. انداختم

به طرفش برگشتم و طلبکارانه ابرو  نیواسه هم. بکشم نییرو پا

 .دمیتو هم کش

به  یبرو آب. یکن یمنو نگاه م یو دار یسادیتو که هنوز وا -

به  یگ یم یب یب. ایو ب ریبگ ییدست و صورتت بزن و وضو

. نیبرندار یوضو قدم یب نیهست نجایکه واسه مراسم ا یتیهرن

 .حرمت داره نیمجلس امام حس
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 هیمشغول برداشتن  اد،یحرف از در فاصله گرفت و من تا ب یب

. شمردم که برگشت یداشتم قاشق و چنگال هارو م. شدم ستیل

 .اشاره کردم ییظرفشو یباال نتیاز همونجا به کاب

 ؟یاریب نییپااستکان هارو  یشه جعبه  یم -

 یساعت. که ازش خواسته بودم، انجام داد ینزدو کار یحرف بازم

به اندازه بود و  زیو خوشبختانه همه چ دیکارمون اونجا طول کش

 .میبابت نداشت نیاز ا یکسر

 ادیبگو ب. ئتهیبه آقا محمد صادق که آشپز ه یزنگ بزن دیبا -

فاسد  ریکه د ییموادغذا یسر هی. دیخر میکنه، بر هیته ستیل

 .میاآلن بخر نیاز هم دیشن رو با یم

 رو به رو شده؟ نیکه حالش از ا یگفت یچ یب یبه ب -

مقدمه اش باعث شد دست از نوشتن بردارم و سربلند  یب سوال

 .کنم

 .شه یگفتم نگران نباشه، نذرش ادا م -

 ؟یبار حرفش رفت رینکنه ز...ادا شه؟ نکنه یقراره چه جور -

 .مانتوم رو تکاندم یراست کردم و خاک رو کمر

نفر و دونفر  هیاداره کردن مراسم اونم به مدت ده شب کار  -

 فهیدونه و از وظ یکارخودشو م یهرکس ئتیه نیتو ا. ستین

مونه اما هشت  یلنگ نم یکار میمن و تو هم نباش. اش خبرداره

با همه آدم  نیو هماهنگ کردن ا ییرایپذ لیوسا دیساله که خر
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 یب ی ندهینما بودمشده  ییجورا هی. من بوده یهم به عهده 

 نیهم. افته یاز قلم نم یزیراحت بود که چ الشیو اون خ یب

حاالم . داده ادمیرو اون  ادی یهم که ازم بر م یمختصر کمک

 گهیم یب یب. رو ول کنم و عقب بکشم زیهمه چ هویتونم  ینم

هست و  یب ینذر ب نیخب ا... خب. یباش دیامسال تو هم با

 .که داره بگم نه یا ستهتونم به خاطر خوا یمن نم

 :گفت ینیباال انداخت و با بدب ییابرو

نگران حرف مردم بود،  شیچند ساعت پ نیهم یکی ادمهی -

 نظرت عوض شد؟ هویچطور شد 

 .جواب دادم صادقانه

سالها کم  نیپشتمه که تو ا یمنتها کس. اآلنشم هستم نیهم -

 .ذارمیبذار، بخاطرش م شیاده اما بگه پا تو آتعذابم ند

 .یحرف زد دیپس با عم -

 .اون قول داده کمک کنه -

. برم رونیتا بتونم از کنارش بگذرم و از آشپزخونه ب دیکش عقب

 یاساس رییتغ یسر هی دیخونه رو خر نیا یحاج اسداهللا وقت

ساختمون شده بود دوتا سالن  نیحاال کل ا. توش بوجود آورد

 کردیرفت و آمدشون هم به کل با هم فرق م ریزرگ مجزا که مسب

قسمت زنونه تو کل سال . دسالن ها آشپزخونه بو نیو تنها رابط ا
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 یدتیعق یداشت و صبح ها توش کالس ها یشتریرفت و آمد ب

 .شد یبرگزار م یو آموزش

 واریو د هینیسر در حس یبه چراغ ها یکه شدم نگاه اطیح وارد

 .دور تا دور اونجا انداختم یها

چراغ ها بندازه که  نیبه ا ینگاه هی ادیسپردم ب دیبه عم -

 هی. اگه بودن تا قبل محرم درستشون کنه یضیسوخته و تعو

نداشته باشه،  یموتور برق رو چک کنه که مشکل ادیب دینفرم با

برق  یشبها قطع نیخدا کنه تو ا.دنبالش یدم بر یآدرس م

 .ادیه به کارمون بک مینداشته باش

 بود؟ یچ یکه نوشت یستیاون ل -

واسه اجاق گاز و  یمثل فندک اتم زیخرده ر لیوسا یسر هی -

 عیبار مصرف و ما هی وانیو ل یو دستمال کاغذ زریپاکت فر

معموال  ونیکه آقا زهایجور چ نیو از ا ییو دستشو ییظرفشو

. بشه هیبرداشتم که ته ستیل. شن یکمتر متوجه لزومش م

 یک ئتیه یو بپرس بچه ها ریهم تماس بگ نیبا آقا رام یراست

 .پرچم هارو نصب کنن انیقراره ب

رضا  دیاذان مسجد س یشده بود و صدا کیکامال تار گهید هوا

مؤذن زاده  یخوش آهنگ صدا نیو طن دهیچیتو کل محل پ

و خاطراتش  میداد و منو به کودک یبهم م یحس و حال خوب

 . برد یم
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اونم  دیشا. حس بود نیهم گواه ا نینشسته رو لب ام لبخند

 یهامون و صدا دنیجا و دو نیا یداشت کوچه پس کوچه ها

 یو مامان رو واسه دست از باز یب یعتاب آلود و سرزنشگر ب

 .کرد یم یادآوریبرداشتن و برگشتنمون به خونه، 

 .رو دستش دادم ستیرو به طرفش گرفتم و ل هینیحس دیکل

اگه  یسوال. یکن کاریو چ یزنگ بزن یبه ک دینوشتم با نیا تو -

 .یبپرس دیاز عم یتون یبود م

 یضیضد و نق یو حرفا ینیب شیپ رقابلیغ یو رفتارها کارهام

 .کرده بود جشیکه امروز زده بودم کامال گ

هارو چرا به من  دیکل نیپس ا ،یکه خودتم هست یمگه نگفت -

 !؟ید یم

نصب بود گرفتم و لبخند  هینیستار که رو سردر حس ریاز تصو نگاه

 .شد قیرو لبام عم

هارو  تیکه مسئول دهیوقتش رس. شهیهستم اما نه مثل هم -

 یرایو پذ ادیسالهاست آرزو داره ب یب یکه ب یبسپرم به اون

 .باشه ئتیه نیا ینیعاشقان حس

خلوت کردن با  یو بهت زده نگام کردم و من واسه کم مات

. نو تو کوچه جا گذاشتم و به سمت خونه مون رفتمخودش او

لحظات عمرمو  نیزدم و از امروزم که بهتر یبا مامان حرف م دیبا

 .گفتم یرقم زده بود م
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کردم و خواسته  دایکه جسارت حرف زدن باهاش رو پ یدیعم از

 ینیاز ام. شدن بهش کیواسه نزد یا زهیشده بود انگ یب یب ی

از  یخبر گهیکه سردرگم و درمونده از رفتارم به دنبالم اومد و د

 .تلخ و گزنده اش نبود یحرفها

باز و بسته شدن در و حضورم  یگرفت که صدا یوضو م داشت

 .رو احساس کرد

 !مادر؟ یاومد قیعق -

 .بله اومدم. سالم -

 ینارنج کیکوچ یاومد و صورتشو با حوله  رونیب ییدستشو از

 .رنگش خشک کرد

 ؟یکرد رید نهمهیچرا ا -

 .یب یب ادتیرفتم ع -

 !؟یتا اآلن اونجا بود یعنی ،یو خبر داد یکه تماس گرفت نویا -

جواب گذاشتم و رفتم تو کنج دلخواهش  یمنتظرش رو ب نگاه

 .سجاده شو پهن کردم

 .گم ینمازت رو بخون، بهت م -

سبز  ییکه دونه ها حمیداشتم با تسب. نگفت یزیشد اما چ نگران

گفتم که مامان کنارم نشست و منتظر  یمثل زمرد داشت، ذکر م

 .بهم چشم دوخت

 .نمیرو بب دیامروز رفتم که عم -
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رو  یخبر بد دنیانگار انتظار شن. دیچیبا ترس بهم پ دستاش

 .داشت

 !ن؟یدعوا کرد ق؟یآره عق.... نینکنه باهم دعوا کرد! ؟یواسه چ -

. میرفتم که سنگامو با هم وا بکن. میستینه مامان، بچه که ن -

. من و اون جا گرفته نیکوه ب هیچند تا قلوه سنگ  یجا دمید

کوه رو جا به  نیا یتا کم میدست به دست هم داد نکهیخالصه ا

 .که الحمدهللا ازجاش تکون خورد میجا کن

ه ب الشیخ یواسه راحت. کرد یداشت نامطمئن نگام م هنوزم

 .دمیروش خند

 ییدور از جون انگار بال مال! مامان؟ یکن ینگام م یچرا اونجور -

 .سرم اومده که خودم خبر ندارم

سکوت گرفته و داره  یگه و روزه  ینم یزیبازم چ دمید یوقت

 فیکنه، از اول تا آخرشو براش مو به مو تعر یچپ چپ نگام م

و  دیعم تیخودم تا رضا میو تصم یب یب یاز حرفا. کردم

 .نیو تعجب ام شیهمراه

 !آره؟ گه،یکارت درسته د یمطمئن -

 .گرفتم و نرم فشردم دستاشو

 گهیهمه جوره پشتمه، د دیعم. معلومه که مطمئنم مامان -

 نان؟یاطم نیاز ا شتریب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٤٩٥ 

عمر به  هی. ارمی یشما خواهر و برادر سردر نم یمن از کارها -

 نیروزه شد هیحاال  نیبه دل گرفت نهیواز هم ک نیدیجون هم پر

 .شه جدا تون کرد یهم و نم اوریو  اری

رو به مامان بگم و غصه  دیعم یحرفا یتونستم همه  ینم

 شهیبچه هاش ر نیب قیعم نقدریکه ا یا نهیدارش کنم از ک

 .دوونده بود

که  میفقط خودمون نخواست. وقت چیه میما از هم جدا نبود -

و  یمن اسم دوست داشتنمو گذاشتم لج و لجباز. میباور کن نویا

از هم  یهرچ میبعدشم فکر کرد. وحسادت نهیاون گذاشت ک

که نه اون اتفاقات بد  ینیب یواسه مون بهتره اما م میریفاصله بگ

 .فاصله نیمارو از هم جداکرد نه ا

 .خوش رنگش جمع شد یعسل یکم کم تو چشما اشک

 روز رو داشت؟ نیا دنید یبابات چقدر آرزو یدون یم -

 .کردم و آروم تو بغلم تابش دادم بغض

 هیقض نیمطمئنم اونم شاهدشه و از ا. دونم مامان یم -

 .خوشحاله

اشکاشو پاک کرد و ازم جدا  یزیچ یادآوریکه آروم شد، با  یکم

 .شد

 .منصوره زنگ زده بود. رفت یم ادمیداشت  یراست -

 .ناخودآگاه تو هم رفت اخمام
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 !خب؟ -

خونواده جمعن و  یگرفته و همه  کیکوچ یدور هم هیگفت  -

 .میما هم بر

دعوتشو رد کنم  لیدل یتونستم ب یجمعه بود و خب نم فردا

دعوت  نیاز ا تشیدونستم قصدو ن یم یوگرنه بهتر از هرکس

بزنه و جالل و منصوره  یمگه امکان داشت مهندس حرف. هیچ

 خبر باشن؟ یازش ب

درست و  میتصم هیمورد به  نیهنوز با خودمم رو ا راستش

و اصرار  نیام یدروغ چرا، رفتارها. بودم دهیحساب شده نرس

 یخوب کار تیموقع نیمامانم واسه ازدواجم و قرار گرفتنم توا

 .هم فکر کنم یبه ناصر رزاق کردیوسوسه ام م یگاه

 شیسال از من بزرگتر بود و به قول خودش تو زندگ پانزده

 لیتونست دل یم نیهم. اومده و رفته بودن یادیز یمهاآد

تونست به  یبود که م یاون مرد. مخالفتم باشه اما مردد بودم

هشت سال رکود و درجا زدنم رو  نیمن بال پرواز بده و تموم ا

 هیبه عنوان  رو یتیتونستم امن یمن هم م. شبه جبران کنه هی

 کیشر یهم رو یبتونه گاه نکهیزن بهش بدم که هرگز نداشته، ا

 .تو مشکالت حساب کنه شیزندگ

راحت  یلیخ دینبود و کودک معلول احساساتم، شا نیام اگه

مرد و  نیا تیو مبهم شخص رهیبستم رو تموم نقاط ت یچشم م
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 یهاش، تذکر ها یو نگران نیرام یاما حرفها. شیخصوص یزندگ

، هشدار اومدنم از اون مجموعه رونیب یو اصرارش برا یرفعت

ر و بم یسردرآوردن من از ز یو حساس شدنش رو نیام یها

 ...پروژه

سست  یبود که پا یمحکم لیدل یکاف یخودش به اندازه  نایا

بکشم و نخوام به مهندس  رونیماجرا ب نیاراده مو از ا یشده 

 .فکر کنم یحت یرزاق

 ایبرخالف انتظارم رو. به دنبالمون اومدن ایو رو دیمج صبح

فرهود و  یرو به پا نیباهام داشت و من ا یبرخورد خوب

 یاون مرد خوب. مون کرده بود، گذاشتم میکه از تصم یتیحما

 یدرکنارش م دیمن شا. رینظیهمسر ب هیداشتن  قیبود و ال

همون اندازه  هآروم و خوب رو تجربه کنم اما ب یزندگ هیتونستم 

بدم  یم بهش مهرتونست یکه ازمهر و محبتش بهره مند بودم نم

 .دور از انصاف بود نیوا

 .دیکش شیروپ نیماش هی دیحرف خر میتوراه که بود دیمج

پس  یهم دار نامهیگم تو که دست فرمونت خوبه و گواه یم -

 ؟یر یچرا دنبالش نم

من بود و  یپا ریمدام ز نشیکه مهناز باردار بود، ماش یدوره ا تو

 ییاصرار داشت حاال که توانا یلیخ دیهمون موقع هم مج

 نکهیو ا ازمیدارم واسه خودم بخرم اما مژگان نداشتن ن دشویخر
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و  دیکش شیپ رمیاونو قرض بگ نیتونم ماش یهروقت بخوام م

 .به کل منصرفم کرد

تو حسابم رو گذاشته بودم واسه خواهر زاده ها  یاندوخته  منم

 یلیخ یحت ایو  نیقبل از اومدن ام. یو تنها برادرزاده ام مان

 یبشم به حد نیتر از اون که تصادف کنم و خونه نش شیپ

و مشکالتشون کرده بودم که  انمیاطراف یخودمو غرق زندگ

 .ام نداشتم ندهیخودم و آ یواسه فکر کردن به زندگ یفرصت

 یرو م یدردسر اوقات خوب یکه مامان بود و با هم ب نیهم

 شینه بعد اون اتفاقات هشت سال پ. بود یکاف میگذروند

البته . کردم یرو حس م ازشیواسه ازدواج داشتم و نه ن یلیتما

 یرو تو بغلم م دیپسر عم یمان ایدختر مژگان  نیکه نگ یگهگدار

 یوقت ای. افتاد یمبچه ازخودم به دلم  هیگرفتم، هوِس داشتن 

 یمشترک هرکدوم از خواهر ها و برادرهامو که م یزندگ

بودن هارو در  کیشر نیداشتم خودم هم طعم ا دم،دوستید

اما خب . مستقل از خونواده ام تجربه کنم یزندگ هیداشتن  نیع

 یایشد دن امیدن. اوردمیبه زبون هم ن یخواسته هارو حت نیا

مشکالتشون و بچه هامم،  حلمشترکم شد  یزندگ انم،یاطراف

 .اونها یبچه ها
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شون  ندهیپس انداز مختصر واسه آ هیشه  یحساب م نیا گفتم

هست که  یبخورم دست نیزم یفکر نکردم که اگه روز نیو به ا

 .نه ایومنو باال بکشه  رهیدستمو بگ

 !داداش؟ یدیکش شیموضوع رو پ نیشد ا یحاال چ -

پات باشه بد  ریز نیماش هی هیرفت و آمدت طوالن ریگفتم مس -

 .ستین

 :گفتم ینیا خوشبمنتظر بهم چشم دوخت و من ب مامان

 یکن مییشکر خدا پولشم که هست اگه شما راهنما. هیفکر خوب -

 .ستین دشمیاز بابت خر یمشکل گهید

استقبال  میتصم نیاز ا یبه طرفم برگشت و با لبخند محو ایرو

داد نه  یم یجور مسائل نه نظر نیوقت تو ا چیاون ه. کرد

خودم  یمن بتونم رو پا نکهیدونستم از ا یکرد اما م یم یدخالت

 یاون هشت سال خمودگ. اداره کنم، خوشحاله مویبمونم و زندگ

و  ییایپو نیاز ا دیابود پس ب دهیرو د میحرکت یو سکون و ب

خودم داشتم، استقبال  یکه واسه زندگ یحضور فعاالنه ام و تالش

 .کرد یم

 نیهنوزم باهام سرسنگ. میدیبا مژگان و شوهرش رس همزمان

 شیپ یآشت یخواست برا یبار دلم نم نیمن واسه اولبود و 

بلکه  ن،یبودم نه به خاطر احساسش به ام ریازش دلگ. قدم شم

 یکه تو رابطه  ییایو ر ییدوگانه و دورو یبه خاطر رفتارها
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زد  یحرف م سشاون اگه از احسا. خواهرانه مون خرج کرده بود

بود که سالها منو به خاطر قبول  نیدردش کمتر از ا یلیخ

همه  نیما ا یکه از رابطه  یا نهیسرزنش کنه، ک نیام شنهادیپ

که اونو  یا نهیک.وجود نداشت  گهیسال به دل گرفته بود هم د

با هم روبرو  نیواسه شکستن غرور ما وادار کنه تو جشن تولد نگ

 میکرد یتالش م میداشت هرکدوممونکه  یاونم در حال میش

 .میخودمون رو بر یزندگ ریمس

 دمیرو تو بغلم گرفتم و بوس نیسالم بهنام رو دادم و نگ جواب

اما پاسخ سالم سرد و پر از حس کدورتش رو سردتر از خودش 

 یقدم برداشتم و وارد خونه  ایاعتنا کنار رو یجواب دادم و ب

 .منصوره شدم

 نیبود الاقل ا یو اعصاب خورد کن لهیهرچقدر آدم بد پ جالل

رفاه  یوفادار باشه و همه  شیرو داشت که به زن و زندگ یخوب

 چیهم منصوره ه لیدل نیبه هم. رو واسه اونا بخواد شیو آسا

نبود و  قهیتو مض یو رفاه یبه لحاظ مال شیوقت تو زندگ

 .بود مچون و چرا براش فراه یخواست ب یکه م یهرچ

 نیا دینبود شا گرانیغرور جالل و ازباال نگاه کردنش به د نیا اگه

دونستم واسه  یشد اما حاال که م یم شتریرفت و آمدها هم ب

 نیبه ا یحس چندان خوب میدور هم جمع ش نجایقراره ا یچ

 .نداشتم یمهمون
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 ذاشتنیم یمنصوره داشتن سربه سر مان یپسرها لیو کم لیسه

براشون  کباری قهیمنصوره هرچند دق. و دادش رو درآورده بودند

 یهاشون حرص م طنتیو از دست ش دیکش یون مخط و نش

 .خورد

هم مشغول صحبت بودن و بهنام شوهر  دیو عم دیو مج جالل

کرد و  یکالمشون ابراز وجود م ونیم یمژگان هر از چندگاه

هم طبق معمول سر در  دیمژگان و فتانه زن عم. گفت یم یزیچ

تو  شتریمعذب و ناراحت ب ایکردن و رو یگوش هم پچ پچ م

 یحرفها رمطمئن بودم فتانه و مژگان اونقد. رفت یخودش فرو م

 .دیرس ینم ایزدن داشتند که نوبت به رو یبرا یجالب تر

کنه و  ییرایرو به دست سوگل داد تا پذ یچا ینیس منصوره

 .خودش نشست کنارم

 خب چه خبر؟ -

 .زانوم گذاشت یو تپلش شد که رو دیدست سف خیم نگام

 !شد؟ یم دیبا یخبر. یسالمت -

 .نگام کرد طنتیو با ش دیخند

 یاز نظر تو ابراز عالقه  یعنیبه اون راه،  یخوب خودتو زد -

 ست؟ین یمهندس خبر خاص

 .جواب دادم یآوردم و با ناراحت نییپا صدامو

 .بدونن یزیچ نایخواد داداش ا یدلم نم. تر منصوره واشی کمی -
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 نه؟ ایبفهمن  دیبا ؟یخب بالخره که چ -

 بفهمن؟ دیرو با یچ -

 .اونو دمغ کرد زمیو جواب تند و ت میکالفگ

 .گهیناصرخان رو د یخواستگار -

 .آخه خواهر من یکدوم خواستگار -

 !گفته ییزایچ هیاماخودش گفت بهت  -

 .کرد یم میتو چشماش، عصب دیترد

 نیاصال ا. یو دوخت یدیواسه خودت بر یشمام نشست -

 نکهیبه شما بگه؟ مگه ا زارویچ نیا ادیب دیبا یناصرخان واسه چ

 شده باشه، آره؟ یزیاز قبل برنامه ر هیقض نیا

با هم  یجالل فقط خواست شما دوتا کم!... ؟یزیکدوم برنامه ر -

به . میکن نیریبلکه قسمت شد دهنمون رو ش نیآشنا بش شتریب

 ششیپ یخودت که دار. ستین یکیناصرخان آدم کوچ نیخدا ا

 .ینیب یو م یکن یکار م

 .سگرمه هام تو هم رفت اریاخت یب

 م؟یواسه هم مناسب باش میتون یگفته ما دوتا م یاونوقت ک -

کالم  هی یتو اگه مخالف م؟یخوا یم م،یخوا یما که بد تورو نم -

 .ستیبدون واسه ناصر خان دختر خوب کم ن نمیبگو نه اما ا

 .زمزمه کردم باحرص

 .خدا بهش ببخشه -
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 .ادیالمت جلو بکرد از در مس یسع

تو، لگد به بختت  یفیبه خدا ح ق؟یعق یکن یم نیچرا همچ -

 یتاک. چندساله چقدر شکسته شده نینگاه کن مامان تو ا. نزن

 یهمه مون رفتن ؟یخوش کن یزندگ نیدلت رو به ا یتون یم

مامان نباشه  یروز هیفکر کن زبونم الل  نیاما به ا میهست

 اونو واسه تو پرکنه؟ یتونه جا یکدوممون م

دونم چرا  ینم. از حد شیب هویدلسوز شده بود، اونم  منصوره

منفعت طلب جالل  یخو دیرس یصداقت حرفاش م یپا یوقت

 .کرد یم نمیاومد جلو چشمام و بدب یم

آقا ... ق؟ینشو،باشه عق یگم فقط تورو خدا عصبان یم یزیچ هی -

 .ناصر هم امروز واسه ناهار دعوته

 .دیگاش کردم و اون نگاه دزدچپ ن چپ

بابا من اگه قصد شوهر  ن؟یتو منگنه قرارم بد نیخوا یچرا م -

 یداشت؟ قبولش م یرادیخب مگه فرهود چه ا.کردن داشتم

ذره به حال  هی نیبذار.ستیدوتا ن یکیبه خدا مشکل من . کردم

 دیداشت با یبه ظاهر محترم هم اگه حرف یاون آقا. خودم باشم

 .گفت یاومد و به خودم م یم میمستق

 .نوازشم کرد انهیدستم گذاشت و دلجو یرو دست

به اون صورت  یاونم حرف. نشده دختر خوب یزیحاالم که چ -

 .نیجالل کرده، هم شیرو پ فتینزده، فقط تعر
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 دهیفا یب ارمیب لیدونستم هرچقدرم که اعتراض کنم ودل یم

خونه  نین او چه بخوام و چه نخوام، مهندس امروز مهمو. ست

 .هیحرمت یبه حضورش ب یست و هر واکنش نامناسب

که  شهیو مثل هم دیاومدنش چندان طول نکش یبرا انتظارمون

هم با برخورد گرم  نباریجمع بود ا یستاره  گذاشتیهر کجا پا م

 هیو بق دیکه داشت تونست توجه مج یو محترمانه ا یمیو صم

 یاز اون لحظه که احوالپرس دیرو به خودش جلب کنه اما عم

بود، اخم  دهید نو پر از حرفشوبه م نیسنگ یمهندس و نگاهها

 یمان یدوابروش خط انداخته و چنان تلخ شده بود که حت نیب

 .بره کشیکرد نزد یهم جرأت نم

آشپزخونه مشغول تدارک غذا بودند و من  یو مژگان تو منصوره

که تو سالن  یفره ادوازده ن یغذاخور زیو فتانه و سوگل هم م

 .میدیچ یبود رو م

 .میاضافه کن زیم نیهم به ا گهید یدوتا صندل دیفکر کنم با -

 :در جواب سوگل گفت فتانه

رو  یو مان نینگ یمن و مژگان غذا. ستیالزم ن زم،ینه عز -

بذار  میما هم گفت ن،یمنصوره جون گفت مهمون دار. میداد

 .نکنن تیاذ زیکه سرم میبد نارویا یغذا

. بودن لشیاومدن و مهندس و دل انیاون دوتا هم در جر پس

که  یو درحال دمیکه تو دستم بود رو چ یقاشق و چنگال
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 یکردم و واسه منصوره تو دلم خط و نشون م یم یخودخور

 .به سمت آشپزخونه رفتم دمیکش

تو  یو من که حساب دیاز پشت بازومو کش یبه در کس دهینرس

بود،  یکه عصبان دیعم دنیبرگشتم و با دفکر بودم، هراسون 

 .ماتم برد

 چه خبره؟ نجایا یدونیتو م -

 !داداش؟ یچ یعنی -

 دعوت کردن؟ نجایا یرو واسه چ کهیاون مرت -

 .تفاوت باشم یکردم ب یسع

 .گهیخب من چه بدونم، دوست جالله د -

جمع  نیمنتها از بودنش تو ا. دونم یکه خودمم م نویا -

 .اونطور با منظور زل زده به تو یاونم وقت ارم،ی یسردرنم

 !به من؟ -

 .کرد روترش

 زینبود م یکس گهید ؟یکن یم کاریچ نجایاصال توا...نه پس من -

 ؟یای یو م یر یمردک م نیا یکه جلو نهیبچ

 !د؟یعم -

 .ختیبهم ر شتریبا سرزنش خطاب کردنم فقط اعصابشو ب نیا

به حال  یاما وا هییخبرا هیغلط نکنم  اد،ی یازش خوشم نم -

 .داشته باشه شیآت نیتو ا یجالل اگه خودشم دست
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 .شه یشنوه و ناراحت م یمنصوره م. تر واشی کمی س،یه -

 .از حرص بهم فشرده شد فکش

اون جالل نامرد بهتره واسه خواهر خودش دنبال . بذار بشنوه -

 .شوهر باشه

 .دمیکش یخلوت یگرفتم واونو به گوشه  دستشو

جالل اگه بهش بربخوره . راه ننداز یزیآبرور د،یدورت بگردم عم -

 .کنه یم اهیروزگار منصوره رو س

 .پدر یغلط کرده ب -

شون دخالت  یتو زندگ میتون یما که نم. ایتورو خدا کوتاه ب -

بره  دیبا یتمومه و هرکس گهیهم دوساعت د یمهمون نیا. میکن

 .هبگذر ریخودش، بذار به خ یسرخونه زندگ

روز  نیو ا میما نمرد یعنی. نیبه به خواهر و برادر خلوت کرد -

 م؟یدیرو هم د

رو کم  نیهم. کردم آروم باشم یهم گذاشتم و سع یرو چشمامو

 ریاوضاع درب و داغون و نیکه فتانه هم وسط ا میداشت

 .ارهیدر ب دیو بخواد سر از کار من و عم رهیبگ شیفضول

 :طرفش برگشتم و با لبخند گفتم به

 یر یم یچشم و دلت روشن فتانه جون، قربون دستت دار -

 .هم ببر نویآشپزخونه ا
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دستمو به طرفش گرفتم و اون به زحمت کش  یتو یخال ینیس

 .به لبهاش داد و با گرفتنش از ما دور شد یو قوس

 ،یبذار آروم بش. میبا هم قدم بزن کمی اط،یتو ح میاصال بر ایب -

 .میکن یبعد درموردش صحبت م

 .هست یزیپس چ -

 .کنم یخواهش م دیعم -

به سمت در  میراه افتاد. باعث کوتاه اومدنش شد التماسم

مهندس از جاش بلند شد و به طرفمون  نیح نیو تو ا یخروج

 .اومد

 ذاشتم؟یم دیدلم با یکجا نویحاال ا! هاشم یبن اقمری

 ن؟یرفت یم یجا نیداشت -

 .کنه، جواب دادم یبزنه و بخواد تند یحرف دیعم نکهیاز ا قبل

 .میبخور ییو هوا میبزن اطیتو ح یدور هی میخواست یم -

 نداره منم همراهتون باشم؟ یرادیا -

 .داشت کنترلش کنه؛ جواب داد یکه سع یبا خشم دیعم

 نییشما بفرما یآبج! درخدمتتونم دییبفرما ،یرادینه چه ا -

 .کنم یم ی، من مهندس رو همراهداخل

. خنده ام رو کنترل کردم و از اون دوتا فاصله گرفتم یسخت به

از جامعه  یتوچه خونواده و بافت یدونستم مهندس رزاق ینم
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ها  یهمراه نطوریمن ا یخونواده  یبزرگ شده بود اما واسه 

 .افتاد ینبود و اتفاق نم یعاد

برافروخته و مهندس با  یبا چهره ا دیربع بعد عم کی حدود

جو . مینشست زیبه خود مطمئن برگشتند و همه پشت م ینگاه

 .شکست ینم یبود و سکوت حاکم رو کس نیمقدار سنگ هی

بودم  دیمهندس و عم نیرد و بدل شده ب ینگران حرفها اونقدر

 .تموم شد یزمان چطور گذشت و مهمون دمیکه نفهم

 دین رو برسونه و مجاصرار کرد من و ماما دیبرگشت عم موقع

 ریتومس. میاقدام کن نیماش دیپس فردا واسه خر ایقول داد فردا 

با  یمامان هر از چندگاه. زده نشد یبازگشت به خونه هم حرف

 یکیاز جانب  یشد و منتظر حرف یم رهیخ دیبه من و عم ینگران

 .مون بود

 :در که نگهداشت به طرفم برگشت و گفت یجلو

 م؟یبر هینیسر تا حس هی یوقت دار -

 .ستیدست من ن دشیکل -

 .دیدستپاچه پرس مامان

 !جان؟ دیعم کاریچ یخوا یم -

 دیهست که با یراتیتعم زیخورده ر یسر هیگفت  یم قیعق -

 .میاریرو ب یکس دیبا ایتونم حلش کنم  یخودم م نمیبب

 .دیپرس یبا کنجکاو فتانه
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 کشه؟ یطول م یلیکارت خ -

 :بده، مامان گفت یجواب دیعم نکهیاز ا قبل

 .میباال شام رو هم کنار هم باش نیایب ن،یکه اومد نجایتا ا -

و با اصرار من  دیپر نییمامان ذوق زده باال و پا شنهادیاز پ یمان

 .بالخره قبول کردند بمونن

 :رو به من گفت دیکه عم میشد یم ادهیپ نیاز ماش میداشت

 .امیو ب رمیرو بگ دیبمون تا من برم کل نجایهم -

بهونه واسه خلوت کردن درمورد  هیرفتن فقط  نیدونستم ا یم

 یخواست بدونم اون مرد چ یمهندسه و من واقعا دلم م یحرفا

 .ختهیبهم ر نطوریرو ا دیگفته که عم

 یب یب یرفت تا زنگ خونه  دیو عم هینیافتادم سمت در حس راه

 یپهن و چشما یستار با اون ابروها ریتصو خینگام م. رو بزنه

به پدرش داشت و درعوض  یشباهت مختصر نیام. روشنش بود

چه از نظر چهره و قد و باال، چه . برابر اصل حاج اسداهللا بود یکپ

ستار فقط به  دیشا. داد یکه نشون م یاخالق و منش و رفتار

که با هربار  یاونقدر. دوستش داشت نیاسم پدرش بود اما ام

 .شد یم نیلش سنگشدنش غم عالم رو د یبستر

که  یو دخالت ستار و حرف نامربوط نیمن وام یدعوا نیآخر ادی

به زبون آوردم، باعث شد نگاهمو خجالت زده و ناراحت از اون 

سالها ازش عذر بخوام و  نیو ته دلم مثل تموم ا رمیبگ ریتصو
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اشتباه،  نیاز ا یکه تالش کرده بودم کم یمن. طلب بخشش کنم

اون  یبه واسطه  دونستم ین شه و حاال نمسالها جبرا نیتو ا

 .نه ایشدن هستم  دهیبخش ی ستهیتالش شا

نگاهمو به اون  یب یاز خونه ب نیو ام دیهمزمان عم خروج

 :به شونه اش زد و گفت یدست دیعم. سمت کشوند

 .ست فهیوظ ؟یچه زحمت. قربون دستت داداش -

 .بود خبرم کن یپس کار -

اگه کمک خواستم  م،یبنداز ینگاه هی میبر میخوا یفعًال م -

 .گم یحتمًا بهت م

 یلب به نشونه  ریز یزیبهم انداخت و چ ینگاه کوتاه نیام

 .جدا شد و به داخل خونه برگشت دیگفت و از عم یخداحافظ

وارد . شد شتریاضطرابم هم ب دیعم یشدن قدم ها کینزد با

 کیو متفکر به سمت حوض کوچ ریسربه ز م،یکه شد هینیحس

 .رفت اطیح یوشه گ

به  الیکه هزار جور فکر و خ گمینم نویا اد،ی یازش خوشم نم -

لج و بهش جواب  یرو دنده  یفتیب یسرت بزنه و بعد بخوا

 .یمثبت بد

احمقم که  نقدریمن ا یعنی ؟یگیم یچ یدار یمتوجه! د؟یعم -

 جور اشتباه رو دوبار تکرار کنم؟ هیبخوام 

 .کنه دایپ نانیآب رو باز و بسته کرد تا از سالم بودنش اطم ریش
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 نیا یتو بخوا ایمن هرچقدرم بابت گذشته متاسف باشم  -

سرمون هست که  یتو نجایا ییزایچ هیبره باز  نیکدورت ها از ب

 یبد یدونم هنوزم بابت رفتارها یمن م. ستین یفراموش شدن

 ق،یه اما دلخورم عقناحق و اشتبا دیمنم شا ،یکه داشتم دلخور

ها  یدلخور نیا یهمه  یروز هی دیشا. از همه از خودم شتریب

 .جا نیرفع شه اما نه امروز و ا

درست  زیکردم با زدن اون حرفا همه چ یبودم که فکر م احمق

من و  نیقرار نبود ب یزیکرد چ یشه مگه نه؟ بابا اشتباه م یم

 .کنه رییتغ دیعم

 .زمزمه کردم ناراحت

 میداشت یسع یعمر هیکه  یزیدونم چ یندارم، م یمنم انتظار -

شه با حرف زدن و درد و دل کردن درستش  یرو نم میخرابش کن

با تو به مهندس  یبخوام به خاطر گذشته و لجباز نکهیاما ا. کرد

 ...فکر کنم

 :گفت یجد یلیوخ دیحرفموبر

صاف دوست جالل . کنه ینگرانم م شهیکه بوده، هم یگذشته ا -

 یاگه حرف نکهیو ا گذرهیتوسرش م یو پوست کنده گفت که چ

و  تشیاون امروز از موقع. نزده به احترام تو و نظرت بوده

که داشت، گفت و ازم خواست بذارم که با خودت  یخواسته ا

اما . نیکن یعلن ومسئله ر نیبود ا ایمح زیحرف بزنه و اگه همه چ
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 یظاهرا طرف از همه لحاظ خوبه باز من حس خوب نکهیخب با ا

 .ستیندارم و دست خودم ن هیقض نیبه ا

 .و نگاه ازش گرفتم دمیخند تلخ

 یکه واسه خواستگار یبوده که تو به هرکس یحس قایدق نیا -

 .یقدم شد، داشت شیازم پ

 یکس. ترسونه یسست کنه منو م متیتصم یکه تورو تو یکس -

 .که نتونم خوب بشناسمش

  ؟یمگه نه؟ چرا با اون مخالف بود یشناخت یرو م نیاما تو ام -

چون تو . هردوتون رو با هم از دست بدم خواستمیچون نم -

بود  یاز روز مینگران. یرو دوست نداشت نیام دیکه با یاونجور

 .یاریدووم ب یسقف و نتون هی ریز یباهاش بر یکه بخوا

 .دمیهم گذاشتم و ناخودآگاه آه کش یرو چشمامو

خوب خواستم و  یزهایچ یلیرو به خاطر داشتن خ نیمن ام -

شما وسوسه ام  نیب تیمیو صم یکینزد. یتو بود نشیمهم تر

تورو هم داشته باشم و . باشم یکرد ضلع سوم اون دوست یم

 هیخودخواه نیدونم ا یم. شهیتر از هم کینزد...هم باشه نیام

 یلیخ منصورهو مژگان و  دیکه من تورو از مج نهیا قتیاما حق

 .دوست داشتم شتریب یلیخ

 .جواب داد یعصبان
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 گهید ی مهیچون اونو ن یانتخاب کرد نیرو هم واسه هم نیام -

 ترسوند؟ یمنو م دینبا نیا. یدونست یمن م ی

حس و حال . شد یچشمم جار یاراده از گوشه  یب یاشک

 .کنم یم هیگر ایخندم  یمعلوم نبود م. کرده بودم دایپ یمضحک

اونو  یفکر کرد! که حسم بهش خواهرانه باشه؟ آره؟ یدیترس -

چرا ازش  یدون یم... دوست دارم؟ دمیمثل داداشم، مثل عم

 گذشتم؟

 شیدست پ یباعث شد فور نیشدن در و حضور نا بهنگام ام باز

 .رمیببرم تا اشکامو پنهون کنم و نگاهمو ازش بگ

. داد ستیامروز صبح آقا محمد صادق اومد و واسه آشپزخونه ل -

 .نیبهش بنداز ینگاه هی نیبخوا دیگفتم شا

 یهنوز تو چشماش بود و من مطمئن نبودم تا کجا بهت

 یروبه طرفم گرفت و من مردد قدم ستیل. دهیحرفامون رو شن

 .جلو گذاشتم

و  نیالبته آقا رام. بود قیعق یسالها پا نیآشپزخونه توا دیخر -

از  دیرو با یدونه چ یکردن اما اونه که م یهم کمکش م دیمج

 .کجا بخره

 نمونیب یتو حس و حال آشفته  یریهم تاث دیعم حیتوض

که  ییکردم رو نوشته ها یبرگه رو ازدستش گرفتم و سع. نداشت

 .تمرکز کنم دندیرقص یاز اشک م یجلو چشمم و پشت پرده ا
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 .میکنم، بر یهماهنگ م دشونیوزا واسه خرر نیتو هم -

به  شتریکه لحظه به لحظه قلبمو ب یکنارشون گذاشتم و با درد از

 هینیکرد، از حس یم ریاس نهیانداخت و نفس هامو تو س یتقال م

تا دور بشم از خودم و  دمیخارج شدم و تموم طول راه رو دو

 وندیوجودم پ یعضو ناخواسته با همه  هیکه مثل  یگذشته ا

 .خورده بود

 یم. پشت بوم باال رفتم یخبر از پله ها یخونه شدم و ب وارد

خفقان عذاب آور  نیو ا رمیکه بتونم نفس بگ ییخواستم برم جا

 .رو پشت سر بگذارم

که  یهام و شکنجه ا یاریده ساله ام، فرزند نامشروع بدب بغض

و سال وادارم کرده بود سکوت کنم دوباره سرباز کرده  نهمهیا

خفه خون گرفتن و سکوت  نیدونستم ا ینم. قصد آزارمو داشت

 یطاقتم طاق شده بود و دلم م. آره یدووم م یتاکجا و تا ک

 .بزنم ادیفر کصدایخواست تموم دردهامو 

 

اون کوه آتش فشان خشم  کباریداد، اگه  یمهلت م نیاگه ام آخ

سال  نهمهیکه ا یمن د،ید یزد و منو م یو غضبش رو پس م

که  یگرفتند، من یکه به طرفم م یوتم شده بود انگشت اتهامسک

 .کرد اون مرد رو خواهرانه دوست دارم یفکر م دمیعم
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ساختم و تا  یگفتم؟ چطور باهاش م یم یبه ک دیدرد رو با نیا

زدم؟  یکردم و دم نم یم یستادگیا نیبار سنگ نیا ریز دیبا یک

روزهام  نیرو خواهرانه دوست داشتم که حال ا نیمن اگه ام

 دیلرز یدلم نم دنشیکه هربار با د. و آشفته نبود شونیپر نقدریا

 .شد یطاقت نم یو ب

چشمم . تونستم گول بزنم یبود اما خودم رو که نم یتلخ اعتراف

و  دیدو یحضورش م ی هیبه سا هیهنوز دنبالش بود و دلم سا

 .دیرس یبهش نم

حس فارغ شم اما  نیخودم بمونم و از ا یپا یخواستم رو یم

و  نهیرید یکه آبستن عالقه ا یقلب نیخواستم ا یم. شد ینم

 یبگذاره تا من هم بتونم نفس راحت نیپابرجا بود بارش رو زم

 .شد یبکشم و نم

 یتو نیبار دست ام نیاول یبرا یوقت شیو دوسال پ ستیب

بشه  جادیا نمونیب یعالقه ا کردمیدستم قرار گرفت هرگز فکر نم

که . مون رو بهم گره بزنه یزندگ یهمه  چیو اون دستها که ه

 .من یبشه همه  نیو ام نیام یمن بشم همه 

*** 

که نظرمو جلب  یزیسر زده و هنوز چ شگاهیبه چند نما دیمج با

 یجمع و جور و معمول نیماش هیمن . مینکرده بود دایکنه رو پ
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 نیماش هی یرو دیخواستم و مج یکه فقط کارمو راه بندازه م

 .اصرار داشت تیفیمطمئن و خوش دست و با ک

که  میدر حال بازگشت به خونه بود جهینت یب یاز جستجو خسته

اون  ریگیزود پ ای ریدونستم د یم. باهام تماس گرفت یرفعت

بودم دلم  اوردهیبدست ن یزیشه و من چون هنوز چ یم هیقض

 .بزنماز پرونده ها  یخواست حرف ینم

مجبورم کرد دعوتش رو واسه رفتن به دفتر روزنامه قبول  اصرارش

اما اون . رو خودم برم ریمس یبخوام نگهداره تا باق دیکنم و از مج

 .و همسرش برسونه یخواست که خودش منو تا محل کار رفعت

 یگذاشتم و با اعضا یبود که قدم به دفتر روزنامه م یبار نیاول

داشتم و از  جانیه کمی. شدم یروبرو م کیاز نزد هیریتحر ئتیه

 یخواست اون زن و شوهر منو تو منگنه  یدلم نم یطرف

 .پروژه قرار بدن یمال یپرونده ها یدونستن محتوا

به استقبالم اومد و خوش آمد  دهیمحض ورودم خانوم برگز به

 .گفت

 .همه منتظرتن. زمیعز ایب -

 !همه؟ -

که مشتاق بودن شمارو  میچندتا مهمون دار هیراستش ما  -

 .ننیبب

 .سست شد یشرویواسه پ پاهام
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 یزیچ یبه کس زیو ستون جنجال برانگ انیشما در مورد مهرپو -

 ن؟یگفت

واسه  قمیتشو یبه روم زد و دستشو به نشونه  یمهربون لبخند

 .شونه ام قرار داد یرو یهمراه

م که به اس یمقاله ا نیا. ستین هیمربوط به اون قض زمینه عز -

هارو  یلیداشته که خ ییچنان سرو صدا ینوشت یشرکت رزاق

 .کرده دنتیمشتاق د

شدنمون به  کیواسه مخالفت بهم نداد و همزمان با نزد یفرصت

بود،  دهیمسئول روزنامه که محل کار خود خانوم برگز ریدفتر مد

داده به عصا با احترام  هیپرست شد که تک نییاستاد آ خینگام م

از جاش بلند شده بود و همراهانش که دوتا خانوم و سه تا آقا 

 .کردن ینگام م یبودن با شگفت

 

جواب  یمیگرم و صم یلیآهسته و پر از حس خجالتم رو خ سالم

پرست نشستم  نییاستاد آ کینزد ییجا یدادند و با تعارف رفعت

 :مقدمه گفت یو اون ب

 نطوریا کردمیهرگز فکر نم. دختر جون یدار ییوایش اریقلم بس -

که دانش من از پروژه نتونست  ینیب یم. بخوام رودست بخورم

 شیغلبه کنه و حرفم پ یبه هنر و استعداد شما تو روزنامه نگار

 .بره
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 :با خنده گفت یرفعت

رو هم مد  یخانوم رمضان یتجربه  دیدکتر شما با یالبته آقا -

شخص آماتور و صرفا با استعداد  هیقلم  نیا. نینظر قرار بد

 .ستین

و پر  رگذاریتاث یشه اون مقاله  یمگه م. نطورهیالبته که هم -

 باشه؟ یحرفه ا ریقلم غ هیسرو صدا کار 

 ینم. و سردرگم بودم جیگ تیموقع نیاز قرار گرفتن تو ا کمی

که از هر طرف بابت مقاله ام  ییها قیبودنم و تشو لیتونستم دل

 .رودرک کنم دمیشن یم

خواستم که شمارو  یرفعت یمن از آقا یراستش خانوم رمضان -

مختصر با من و دوستان  ییآشنا هیدعوت کنه تا هم  نجایا

و هم از شما  یمطلع ش میکه دار ییها تیو از فعال یداشته باش

 .نیکن یبخوام که با ما همکار

 .سرتکان دادم یناباور با

من به شرکت  نیدون یشما که م. ممکنه ریغ نیاما استاد ا -

 .تعهد دارم یمهندس رزاق

اآلن  قاً یدونم دق یتون اطالع دارم و م یهمکار یمن از نحوه  -

با  یاما اون شرکت و همکار. نیکن یاونجا کار م یبا چه منصب

 ییاستعداد شما و توانا یو رؤساش در حد و اندازه ها شیرئ

راستش . تموم اونهاست هدر رفت ییجورا هی. ستیهاتون ن
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نوشتن شما  التپروژه هست که رس نیا یپشت پرده  یاهداف

 .بره یسوال م ریروزنامه نگار ز هیرو به عنوان 

 :انداختم و گفتم یدلخور و کوتاه به رفعت ینگاه

 روزنامه نگارم؟ هیمن  نیدون یشما از کجا م -

همه  یاینبود، اون مقاله خودش گو یبه گفتن آقا مرتض یازین -

که چطور تا حاال درموردش واکنش نشون  هیتعجبم از رزاق. زهیچ

واسه اون و  سکهیر نیروزنامه نگار بزرگتر هینگهداشتن . نداده

 ...نکهیشرکتش مگه ا

 .باعث شد من تو دلم حرفشو ادامه بدم شیناگهان سکوت

مختصر هم  یو عالقه ا قیعم یرگذاریتاث هی یپا نکهیمگه ا" 

 "باشه ونیدرم

 نیدوستان چند یگفت، مهندس آقازاده که با رزاق یم یمرتض -

 شن، درسته؟ یشما م کیو چندساله هستن از اقوام نزد

 .بله شوهر خواهرم هستن -

 .دیپروژه شد نیوارد ا شونیا یپس به واسطه  -

باعث شده مهندس بهم  یارتباط خونوادگ نیهم دمیبله و شا -

 شونیا هیندارم عل میورت من تصمدر هرص. اعتماد داشته باشه

 . بکنم یاقدام

 .پرست با احترام سرتکان داد نییآ مهندس
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ها که هنوز  یلیبرخالف خ. ندارم یانتظار نیمن هم از شما چن -

مخالفتشونه،  لیدل شیشدن منابع مال نیکار و تأم نیابهامات ا

 ادی یکه با ساختش بوجود م یمن خود پروژه و مشکالت یبرا

نه  ستمیز طیمن نه کارشناس مح. جبهه گرفتن شده نیباعث ا

 ینیمهندس یهمه  ثلمن هم م. نهیزم نیدر ا یفعال حقوق هی

 یسازه ها یتو شاخه  التمیکردن تحص یکار همکار نیکه تو ا

اما . کنم یم سیرشته تدر نیو سالهاست دارم تو ا هیکیدرولیه

 . هیطیمح ستیبه خاطر همون مسائل ز قاً یاگه مخالفم دق

 :به همراهانش کرد و گفت یاشاره ا بادست

بان کوهستان  دهیعضور گروه د ز،یعز ونیخانوم ها و آقا نیا -

 یستیز یها ستمیدارن که هدفش حفظ اکوس ینیهستند و کمپ

. هیجانور یو گونه ها یاهیگ یاز انقراض پوشش ها یریو جلوگ

 هیدوستان ته نیرو که ا یدوست دارم شما هم اطالعات یلیخ

به  یچه عواقب وحشتناک قایدق نینیو بب نیکردن مطالعه کن

 .کنه یم دیمنطقه رو تهد یستیلحاظ ز

 یرو به دستم داد و من با فکر ییاز خانوم ها پوشه ها یکی

 یعکس ینگاهم رو. شروع به ورق زدنش کردم ریمشغول و درگ

بال گشوده و در حال پرواز گرفته شده بود،مکث کرد  یکه از عقاب

انداخت و  بایز یپرنده  نیاز ا یتالشم واسه عکسبردار ادیمنو و

 نیام. از دست بدم موجون یبود بابتش حت کیکه نزد یسقوط
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اون روز و  یو هنوز خاطره  یو اتفاق یآن یلینجاتم داده بود، خ

 .ترس تو نگاهش با من بود

 ن؟یخوا یم یپرسم اما شما ازم چ یرک م نقدریکه ا دیببخش -

 .جواب داد مهندس

دونم نوشتنش  یم. شمارو با دقت مطالعه کردم یمن مقاله  -

پروژه و تالش  طیجوانب و اطالع از شرا یهمه  دنیبدون سنج

و حساب شده  قیدق نقدریکه ا یکس. که براش شده، نبوده ییها

کنه  افتیبازخورد مثبت در نهمهیمقاله ا هیتونه با نوشتن  یم

بشه  دینگاه کنه، شا ماجرابه  گهید دید ی هیزاو هیقطعًا اگه از 

 .شه یها گرفته م بیآس یسر هی یبود که جلو دواریام

برخالف  نباریا سمیبنو گهید یمقاله  هی نیخوا یپس از من م -

 .یمنافع شرکت مهندس رزاق

و از  یکن یمدت کوتاه باهامون همراه هیخوام  یاز شما م -

رو  یزیچ میخوا یما نه م. یما باش یها تیشاهد فعال کینزد

 نیباش کیفقط نزد. میازتون بخوا یونه کار میکن لیبه شما تحم

چه  رهیکه با عنوان ساخت سد قراره شکل بگ یفاجعه ا نینیو بب

 .داره یا جهینت

بود  میو درشت تو زندگ زیر یبرنامه  یاآلن هم کل نیمن هم اما

 نیاونم که ا. بهشون وقت سرخاروندن نداشتم یدگیکه واسه رس

 :داد،گفت صیرو تشخ لشیو دل دیترد
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 میراستش دوستان ما تصم. میریوقتتون رو بگ ادیز میقصد ندار -

کنن که مطمئنًا  هیته یانیقباد دیاز ساختگاه سد شه یلمیدارن ف

 میخوایم. کنه یرو با سد همراه م یادینظرات مخالف ز دنشید

حضور  لمیف نیکه امکان داره موقع ساخت ا ییا جاکه شما هم ت

که  یتخصص دید هیبا  ارمد میتصم نکهیضمن ا.یداشته باش

که به  ییمربوط به رشته و کارمه درمورد عواقب ساخت سد و بال

باهاتون حرف بزنم، البته  ادی یم هیتو حاش کیکوچ یسرشهرها

 .مناسب یدر فرصت

پرست  نییو با خروج مهندس آ دیرس انیزود به پا یلیخ جلسه

 .دیرو به من پرس یو همراهانش، رفعت

 یدر مورد مطالب چاپ شده چ ینظر مهندس رزاق نیخب نگفت -

 بود؟

 یو من در جواب رفعت میدوباره نشست دهیتعارف خانوم برگز با

 :گفتم

داشته  یریتاث نیشد همچ یباورش نم.استقبال کرد یلیخ -

 .باشه

 .جواب داد متفکر

مثل شما رو  یکیمردک واقعا شانس آورد که . زدم یحدس م -

 .اوضاع رو براش آروم کنه نطوریداره تا ا
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و همه کس که با  زیشدنم به همه چ نیبدب ایبود  نیام یحرفها

 :گفتم اطیاحت

! یرفعت یفهمم آقا یشمارو نم یعلن یریجبهه گ نیا لیمن دل -

 .نیباش یتنش ها راض نیا جادیاز ا دیظاهرا که با

 .همسرش رو نشونه رفت دهیخانوم برگز زیتند و ت نگاه

که سنگ  ییاونا. گم اما کو گوش شنوا یرو بهش م نیمنم هم -

بنده اما ما  ییزنن دستشون به جا یم نهیخودشون رو به س

ساقط کردنمون  یاز هست چ،یکه ه نجایبسته شدن دِر ا ؟یچ

 .نداره یبراشون کار

 :تزد و گف یپوزخند یرفعت

که قبل از ساخته شدن اون  نهیدنبال ا یرزاق یکن یفکر م یعنی -

 .نیاعتبار کنه؟ شما هنوز اونو نشناخت یخودشو ب نطوریسد ا

 .اعتراض کردم یطاقت و عصب یب

که  هیچ لتونیدل نیالاقل بگ. نیکن ینگرانم م نیدار گهید -

 .نیزن یحرف م یدر مورد مهندس رزاق نطوریا

از  نینیبب نش،یبشناس نکهیبهتون گفتم، واسه ا کباریمن که  -

 یچه کسان انشیدوستان و حام.شه یم تیکجا داره حما

 .هستن

 .مکث جواب دادم یکم با
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دونم داره چطور  یم. کردم نکارویمن به حرفتون گوش دادم و ا -

 .معذورم یشه اما از گفتن هر اسم یم تیحما

 .اتاق رفت یه از جاش بلند شد و به سمت تنها پنجر یرفعت

 .میخوا یاز شما نم نویما هم ا -

 درسته؟.هستن یاونا چه کسان نیدون یپس شما م -

 .سرتکان داد ینف یو به نشونه  برگشت

 یانیتونم حدس بزنم دارن از چه جر یدونم اما م ینه نم -

 .شده هیاز کجا ته یمنابع مال نیشن و ا یم هیتغذ

 انن؟یجر نیپشت ا ینادرست یآدم ها نیبگ نیخوا یم -

 نیدیاز خودتون پرس چیه... ینادرست یگروهها میبهتره بگ -

 هیبزرگ سرما یپروژه ها نیتونسته رو ا یچطور بخش خصوص

شه؟  یم ریپول ها از کجا به حسابشون سراز نیکنه؟ ا یگذار

 شونیگذار هیسرما کنن،یم تیحما یکه دارن از رزاق ییکسا

 .ستین یقانون

 .دمیزده پرس شگفت

 نیپس چطور ا ن،یندار یسد دسترس یشما که به پرونده ها -

 ن؟یاطالعات رو بدست آورد

به عنوان  یشروع شد که اسم رزاق یموضوع از اون روز نیا -

. کرد دشییهم تا رویپروژه رو زبون ها افتاد و وزارت ن مانکاریپ

 ...گفتنش  ستمیچطور بگم؟ راستش مطمئن ن... از دوستام یکی
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 :گفت د،ید یشوهرش م یرو تو حرفا دیکه ترد دهیگزبر خانوم

حق  نیا ؟یدیاز کجا فهم یگ یچرا رک و راست نم یمرتض -

 .که بدونه هیخانوم رمضان

دوختم و اون به ناچار  ینگاه منتظرمو به رفعت یکنجکاو با

 .اعتراف کرد

 .گذاشت ارمیاون اطالعات رو در اخت نیشاه -

 هیسال جز  نهمهیاز اون مرد بعد ا یاسمش و گرفتن خبر دنیشن

 .اون دوتا نبود یو مات شدن تو چشما یا هیشوک چندثان

 !؟یصادق نیشاه -

 .دیداد و نگاه ازم دزد سرتکان

 یسازمان ها یسر هیشه ساکن آلمانه و با  یم یچند سال هی -

آشنا بودکه  یبراش اونقدر یاسم رزاق. داره یهمکار یحقوق بشر

 ...پروژه، باهام تماس گرفت و  مانکاریبه محض مشخص شدن پ

 هیکه قرار بود  یمرد ،یصادق نیشاه. با هم در تماس بودن پس

خبر  یروز ب هیباشه و بعد ناجوانمردانه  میزندگ کیشر یزمان

 .حفظ کرده بود یگذاشت و رفت؛ارتباطشو با رفعت

حرفش منصرف  یز ادامه رو هم ا یتو فکر فرو رفتنم رفعت نیا

 .کرد

 .دیپرس دهیبرگز خانوم

 !کنه؟ یاسم شمارو هنوزم ناراحت م نیا دنیشن -
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کردم اون بهت رو پس  یسوال تو جام جابه جا شدم و سع نیباا

 .بزنم

 .کردم بخواد ارتباطشو با دوستاش حفظ کنه یفکر نم -

 .از پنجره فاصله گرفت و به سمتمون اومد یدوقدم یرفعت

شه که  یم یدورادور ازش خبر داشتم اما حدود سه سال -

واسه روزنامه و  یاتفاقا گهگدار. شده شتریتماسمون با هم ب

 .فرسته یو م سهینو یمطلب م تیسا

. یکردم به خودم مسلط شم و برگردم سر موضوع اصل یسع

با فوت بابا  شیهمون هشت سال پ یصادق نیواسه من شاه

داشت چقدر حرف ناگفته و  یتیاهمچه  گهید. تموم شده بود

 هیوجود داره و الاقل هرکدوم  نمونیداده نشده ب حیتوض

 .میبدهکار یکیبه اون  یعذرخواه

 .شناسه یرو م یرزاق ،یصادق نیپس شاه -

 .کنن یم تشیکه دارن حما ییبله و متاسفانه از اون بهتر، کسا -

 .و سردرگم زمزمه کردم جیگ

طرح  هیرو خرج  یا هیسرما نیهمچ دیفهمم چرا با یمن نم -

رو  هیسرما نیراحت تر ا یلیتونن خ یم یکنن اونم وقت یدولت

زود بازده و سود  یپروژه  هیکه بدست آوردن رو  ییحاال از هرجا

 .بذارن گهیآور د
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اما جز خودشون . هم هست گهید یها یلیسوال من و خ نیا -

 نیاز اتونه  ینم یکه تو اون مجموعه هستن کس یو کسان

 .ارهیموضوع سردر ب

تونستم به  یکه م یبه حضور من و کمک فشیظر ی اشاره

من تنها . موضوع بکنم باعث شد به فکر فرو برم نیا دنیفهم

رو  یگذار هیاونها واسه سرما لیتونستم از دل یبودم که م یکس

 .خواست یرو م نیهم هم یرفعت دیشا. ارمیطرح سردر ب نیا

بلند شد و رفت تا  دهیبه صدا در اومدن زنگ تلفن، خانوم برگز با

 :آروم گفتم یرو به رفعت. جواب بده

 .کنم یم نکارویمن ا -

 .نگران شد نگاهش

 .ارزه ینم سکشیبه ر ادهیخطرش ز. ترسم یاما من م -

اول . انجامش دوتا شرط دارم یبرا یاونا به من اعتماد دارن ول -

 نکهیو دوم ا فهیکث یگذار هیسرما هی نیشه ابهم ثابت  دیبا نکهیا

 قیو دوستاش از طر یتا محرز نشدن اتهام رزاق یهر اطالعات

 .بشه یرسانه ا دینبا ،ییدستگاه قضا

روزتون . دم یهم اطالع م شونیبله جناب دکتر، حتما به ا -

 .ریبخ

 :تماس رو قطع کرد و رو به من گفت دهیبرگز خانوم
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که از  یگفت گروه روز جمعه با مجوز پرست بود، نییدکتر آ -

. به محل پروژه بزنن یسر هیخوان  یدارن، م ستیز طیمح

 لیدکتر گفت اگه ما هم تما. هم اطالع داره یظاهرًا خود رزاق

 .میشون کن یهمراه م،یدار

 .باالانداختم شونه

 هیقض نیاستاد هم به ا دیکه از د هیفرصت خوب. ادی یبدمم نم -

 .نگاه کنم

 .رو لباش جون گرفت یرفعت لبخند

پرست رو  نییشما هم مث مهندس برومند دکتر آ! استاد؟ -

 ن؟یکن یاستاد خطاب م

 .دمینگاه دزد اریاخت یهام گر گرفت و ب گونه

 .نداره یخاص لیدل. زنم یصداشون م ینجوریهم -

 .برداشت و به طرفم گرفت زشیم یرو از رو یکارت دهیبرگز خانوم

الزمتون  دیشا نیگفتم داشته باش. دکتر هست یشماره  نیا -

 .شه

 .بهش انداختم یرو از دستش گرفتم و نگاه کارت

 .شه یحتما الزمم م. ممنون -

 .هم به همراه داره یخوب ی جهینت یهمکار نیانشاهللا که ا -

موافق جواب  یبا لبخند یرفعت یصادقانه  یدواریابراز ام نیا به

 .رو برام روشن کنه زیمه چدادم و گذاشتم زمان و گذرش ه
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*** 

 )هشتم فصل

تلفن . بود ختهیبهم ر ییجورا کیشرکت اوضاع  یصبح تو از

نبود پاسخگو  یخورد و کس یدفتر مهندس مرتب زنگ م یها

خواست بهشون جواب  یخود مهندس نم قتیدر حق ایباشه 

 .بده

وضع بهمون آماده باش داده  نیبا بوجود آمدن ا ییعطا خانوم

 یو کار میتلفن ها باش یدر صورت لزوم چطور جوابگوبود که 

 .شه ریکه همه بابتش نگران بودن ختم به خ یقائله ا نیا میکن

که از شرکت جالل باهام گرفته شده بود جواب  یبه تماس داشتم

عاطفه زنگ خورد و اون بعد از جواب  زیم یدادم که تلفن رو یم

برم به سالن کنفرانس و مهندس کارم  دیدادن اشاره کرد که با

 .داره

اومده بود به  شیپ شیرسم ریغ یخواستگار ی هیقض یوقت از

 .از بودن کنارش معذب بودم ینوع

 .دمیکه قطع شد رو به عاطفه پرس تماسم

 !م؟یجلسه دار -

رو احضار  ییآره، مهندس تماس گرفت و شما و خانوم عطا -

 .کرد
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خب . شد دهیو پوزخندش کش ناینا خودآگاه به سمت ت نگاهم

 د،ید یهم جز اون بود و توجهات مهندس رو بهم م یهرکس

 یطیاما من تو شرا. تونست داشته باشه یم یادیز یبرداشت ها

. داشته باشه یتینبودم که اون برخوردها و نگاه ها برام اهم

 .کرد یم رمیدرگ یدور و برم به حد کاف یاوضاع آشفته 

سالن کنفرانس  یراه ییمراه خانوم عطاجام بلند شدم و ه از

 یشرکت ها ندگانیازکارکنان شرکت و نما یعده ا. میشد

هم اونجا حضور  رابیشرکت م یپنج نفره  ئتیو ه بانیپشت

 .داشتند

 زیدورم یتعداد. بود انیدر جر زینا منظم و کج و دار و مر جلسه

 یو مهندس رزاق نیهم مثل ام ینشسته بودند و چند نفر

 .در حال صحبت بودند ستادهیا

که تو  یخان لیاسماع یهم از دژ چهارصد و پنجاه ساله  یریتصو

داخل سالن به  توریمان یشهر قرار داشت، رو یلومتریک ستیب

 .گذاشته شده بود شینما

 یصندل یو رو میبه هم انداخت ینگاه کوتاه ییو خانوم عطا من

زد  یربه ادستش ض یتو یمهندس به برگه ها. میهامون نشست

 .و کالفه سرتکان داد

هرطور  نهیماجراست و دنبال ا ریگیپ یبدجور یفرهنگ راثیم -

و ما  هیطرح دولت هیپروژه  نیا. رهیساخت سد رو بگ یشده جلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٥٣١ 

سرو صدا  نیکرد با ا ینیب شیپ شهیاما نم میاونارو دار تیحما

 .نه ایکنن  تیگزاران پروژه بخوان که بازم ازش حما هیها سرما

اعالم  یفرهنگ راثیشروع شد که م یتنش ها از وقت نیا ی همه

سد قرار داره با ساختش در  ریکه تو مس یخان لیکرد دژ اسماع

مسئله  نیدست گذاشت رو ا نیواسه هم. بهیمعرض خطر تخر

 .رهیپروژه رو بگ نیساخت ا یحتما جلو دیکه با

مشاور و برداشت  یاصل یکه به نقشه ها یبا نگاه کوتاه نیام

 :داشت، گفت ینقشه بردار یها

 یکه بشه با کم ستین یریدژ تومس نیکه ا نجاستیمسئله ا -

همه . بستر رودخانه مشکل رو حل کرد یجهت تو مورفولوژ رییتغ

سد و باال رفتن رطوبت تو اون منطقه ارتباط  یریبه آب گ زیچ

 .کنه یم دایپ

 .زمزمه کرد دیشرکت با ترد نیاز معاون یکی

محکمه  لیدال. مسئله رو رد کرد نیرسه بشه ا یبه نظر نم -

 .میخواد و ما ندار یپسند م

 :به دژ انداخت و گفت ینگاه دوباره ا یرزاق مهندس

تونه برش داشته  یتا کجا م یفرهنگ راثیحرف م مینیبب دیبا -

 .باشه

مسئله از زبان مهندس چندان به مذاقم خوش  نیا دنیشن

 یزد و اون دژ هنوز جلو یگوشم زنگ م یحرفش تو. ومدین



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٥٣٢ 

 یمهم منطقه محسوب م یخیکه جزء آثار تار یدژ. چشمام بود

حدود چهار سال . بود نجایا یگردشگر یاز قطب ها یکیشد و 

فرو  ندژ رو که به مرور زما یاز ورود یبخش یفرهنگ راثیم شیپ

از دژ  دیبرنامه واسه بازد یکرد و کل یمرمت و بازساز ختیر

 .داد بیترت

راحت سرنوشت اون دژ رو به  نقدریا یمهندس رزاق نکهیا تصور

دونست  یواسه حفظش منوط م یفرهنگ راثیقدرت سازمان م

 .ختیر یاعصابمو بهم م یکم

به  یفرهنگ راثیمسئله برش حرف م نیخوام اما تو ا یعذر م -

و  یاعتراضات مردم یسر هی هیکاف. ستین رگذاریتاث ییتنها

هاشون باشه تا دوباره  ندهیاعتراض ها به گوش نما نیا دنیرس

اصال  نباریتبعاتش ا... ساخت سد تو مجلس عنوان شه یمسئله 

 .ستین ینیب شیقابل پ

شد و وادارم  نیکه دادم نگاه مهندس رو صورتم سنگ یحیتوض با

 .کرد معذب تو جام جا به جا شم

اما  ستین راهیرد پر بعنوان ک یکه خانوم رمضان ییها ینگران -

 دیآورده و مخالفت باهاش بع یکه تو خود مجلس رأ هیطرح نیا

 .ادی یبه نظر م

 :گفت یجد یلیخ ییعطا خانوم
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 انیتوقف پروژه ز. کار بشه یتونه باعث وقفه افتادن تو یاما م -

 استیانتخابات ر گهیتا چندماه د نکهیضمن ا. داره یادیز یمال

هم  یدولت عواقب یتو برنامه ها رییتغ. میرو هم دار یجمهور

 .تونه واسه ما داشته باشه یم

به ضرر پروژه  نیا میفتیعقب ب یزمانبند یاز برنامه  دیما نبا -

 .ست

جمع  یرو تو یداشت سکوت اضطراب آور نیکه ام یدیتأک

موقع خروج از سالن . تموم شد جهینت یانداخت و جلسه ب

 نکهیشه ها بود بدون انق یکه هنوزمشغول بررس یمهندس رزاق

 :سربلند کنه، گفت

 .نیشما لطفا بمون یخانوم رمضان -

به  یشد که با مکث کوتاه دهیکش نیبه سمت ام اریاخت یب نگام

. رفت رونیراهش ادامه داد و همراه طهورا و گروهش از سالن ب

بود که اونجارو ترک کرد و درو  ینفر نیهم آخر ییخانوم عطا

 .پشت سرش بست

چند . به نشستن نداشتم یلیبودم و تما ستادهیعذب ام هنوز

تعللم، خم شد و  دنینگذشته بود که مهندس با د یا قهیدق

با اکراه قبول . نمیو تعارف کرد بش دیرو عقب کش یا یصندل

 .کردم و اون دوباره نگاهش معطوف نقشه ها شد
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 ازین یجنجال رسانه ا هیماجرا هم به  نیکنم واسه ا یفکر م -

 کنه؟ یم تیافق نو ازمون حما یبه نظرت روزنامه . میداشته باش

 یجنجال هاست که مخاطب جذب مطالب روزنامه م نیبا هم -

 .کنن یاونا حتما ازش استقبال م. شه

 درسته؟ نیدار ییشما باهاشون آشنا -

سوال داشته  یمهندس جا یارتباط برا نیکه ا یروز دیرس پس

 .باشه

 .زمان دانشگاهم بودن یها یدوره ااز هم  یرفعت یآقا -

 .جواب داد یو دلهره آور رهیکرد و با نگاه خ سربلند

شما اون زمان . هاتون هستم تیفعال انیدر جر یتا حدود -

 .نیبود انیمهرپو ییدانشجو یهفته نامه  ریسردب

 خیحرف رو ستون فقراتم نشست و تموم تنم  نیبا ا یسرد عرق

 .خودمو جمع و جور کنم یکردم به سخت یسع. بست

 .مدت کوتاه هی یفقط برا -

 .بگذره دهیکه شن یزیتفاوت از چ یکرد ب یسع

 !ن؟یرو بد گهید یمقاله  هی بیترت نیتون یم -

 یفرهنگ راثیبه نظرم بهتره منتظر واکنش م! ازه؟یواقعا ن -

 .نشده یمسئله رسانه ا نیآخه هنوز ا. میباش

 .سرتکان داد کالفه
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. پرست دوباره رو دست بخورم نییآ یمثل ماجرا تونمینه نم -

 یاما اگه بتون ستیشما ن یها تیدر حدود مسئول نیدونم ا یم

 . یکن یکار

 .جام بلند شدم از

 .کنم یتالشمو م یهمه  -

 .رو لبش اومد یمحو و نامفهوم لبخند

 .ممنون -

. موثر باشه یقبل یمقاله هم به اندازه  نیتونم قول بدم ا ینم -

 . به هدف بخوره دیمونه، شا یم یکیتوتار یمثل انداختن سنگ

 .دیهوا پرس یبود که ب یاز موضوع یبردار ادداشتی درحال

 !سد؟ یمثال پرونده ها ن؟یندار اجیکار احت نیواسه ا یزیبه چ -

از سوالش جا خوردم که نتونستم به موقع واکنش نشون  چنان

 یاگه م. کنه یدونستم شک م یاون شک کرده بود، م. بدم

افسر  هیکه  نیرام اریمن اطالعات اون پرونده رو در اخت دیفهم

 کرد؟  یم کاریگذاشتم چ هیانتظام یروین

 نییباال و پا یزد و نفسم به سخت یداشت انگار تو گلوم م قلبم

 .تالش کردم به خودم مسلط باشم. شد یم

طرح و  یایجغراف تیدر مورد موقع یبار به اطالعات نیمن ا -

 یبدونم رطوبت دیبا.دارم اجیاون منطقه احت ییآب و هوا یژگیو

رو مصالح به  یزد تا چه حد یکه مهندس برومند ازش حرف م
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 یکار. رگذارهیکه داره، تاث یکار رفته تو اون دژ با توجه به قدمت

 هیباشن نه  رشیگیپ دیشرکت شمابا نیکه متاسفانه مهندس

 .یروابط عمومکارمند جزء تو بخش 

. روزنامه نگاره هیمهم  یها صهیاز خص یکیبودن  حاضرجواب

هم باشه نه  ینیزبیو ت تیکه پشتش دانش و درا یحاضرجواب

 .هیما یو حرف زدن ب یصرفًا لفاظ

 .تر کرد قیهم لبخند نا مفهوم رو لب مهندس رو عم نیهم

که  یاز کس دیبا نهیزم نیمنتها تو ا. بله حق با شماست -

شرکت ما نه در حال  نیمهندس. اطالعاتش جامع تره کمک گرفت

 . رو شیرو دارن نه فرصت جمع آور یاطالعات نیحاضر چن

 .نفر باشه که دانشش رو داره هی کنمیمن فکر م -

. نام ببرم یخوام از چه کس یدونست م ینگام کرد، نم دیباترد

 یمناسبنداشتم با بردن اسمش برخورد  نانیخودمم چندان اطم

 .نمیبب

 .پرست نییمهندس آ -

 .واکنش نشون داد عیسر

موضوع با خبر  نیگم اون تا اآلن از ا ینم. حرفشم نزن یحت -

 .دم ینشده اما من دست اون نقطه ضعف نم

 .مشکل رو حل کرد نیشه ا یدونه چطور م یاون م -
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تو . روند ساخت سد بکنه لیبه تسه ینداره کمک میبله اما تصم -

سد رو  نیاونا که ا. پاسخگو باشه رابیشرکت م دیموضوع با نیا

که تو ساختش هست رو هم  یبتونن موانع دیکردن با یطراح

 .کنار بزنن

 راب؟یواسه نوشتن اون مقاله برم سراغ شرکت م دیپس من با -

 .بذاره ارتونیاطالعات الزم رو دراخت گمیبه مهندس برومند م -

 .شم یمباشه پس من با اجازه مرخص  -

 :تعارف گفت یبه سمت در برنداشته بودم که ب یدوقدم

 .اما ما حرفامون هنوز تموم نشده -

از نقشه ها فاصله گرفت . طرفش برگشتم و منتظر نگاش کردم به

 .و کمر راست کرد

 برادرت باهات حرف زد؟ -

 .چند روز دنبالش بودم نیبود که بعد ا یهمون فرصت قاً یدق نیا

 ...اما نیدار یمیبهم گفت چه تصم -

 . اریبدم بعد اما و اگر ب شنهادمویبذار من پ -

 .زمزمه کردم ناراحت

 یذهن یریدرموردش درگ گرونید نکهیانتظار داشتم قبل از ا -

 .رمیبگ میکنن خودم اونو شخصًا بشنوم و بابتش تصم دایپ

 .داد هیبزرگ تو سالن تک زیکرد و منتظر به م زیر چشماشو
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ازدواجم چه  شنهادیاومده درمورد پ شیپ طیشرا نیوحاال با ا -

 !ن؟یگرفت یمیتصم

 .مو تو صدام پنهون کنم یدگیرنج نشد

 نیمگه چندماه از بودنم تو ا. مهندس یمن هنوز شوکه ام آقا -

 .روبرو شم یشنهادی نیکه بخوام با همچ گذرهیشرکت م

 .فاصله گرفت وبه طرفم اومد زیم از

عامل  هیزمان  رمیبگ میتو زندگ یمیتصم نکهیمن، واسه ا یبرا -

از  شتریب یدرست که چند ماه نیا. ست هیاما ثانو رگذاریتاث

 یمون اونقدر یسن یو فاصله  گذرهیتون با شرکت نم یهمکار

مهم مردد کنه اما  میتصم هیهست که شما رو واسه گرفتن 

واسه . یکنار بذار هارو دیترد نیو ا یفکر کن شنهادمیرو پ خوامیم

دم خودمم  یقول م ،یندار شیدر پ یشناختنم راه چندان سخت

 .کنم یهمکار

فاصله اش . کرد شتریتو حرفاش فقط اضطرابمو ب فیظر طنز

حضورش رو صورتم افتاده و  ی هیکم شده بود که سا یاونقدر

 یخواست با جاذبه  یم. زد یبابت تند تند م نیقلبم از ا

 نانیبه خودش اطم یاونقدر ایقرارم بده  رمینگاهش تحت تاث

 داشت که از من جواب رد نشنوه؟

کارها کردم  ریومصمم درگ یجد نقدریو خودمو ا نجامیاگه ا -

خودم بمونم و به  یخوام رو پاها یم نکهیا. داره لیدل هیفقط 
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تو  گهیخوام د یمن نم. کنم هیفقط به خودم تک یلحاظ احساس

 هیقض نیکه از ا یروح یها بیآس. از ازدواج باشه یحرف میزندگ

شکست  هیمن تاب . بوده ماز حد توان شیسالها داشتم ب نیتو ا

 .روندارم گهید

 یم ادیهم فقط  یشه گاه یم روزیپ یگاه شیآدم تو زندگ -

 نیخوام ا یازت م. به اسم شکست وجود نداره یزیره؛چیگ

دو  یکیبا گذشت  نیدونم ا یم. یبد رییتغ ینگاهت رو به زندگ

. یکه منو بشناس یو بخوا یبهم اعتماد کن هیشه اما کاف یروز نم

بهت  نویبذار من ا ،یردا ازین تیثبات و آرامش تو زندگ هیتو به 

 .بدم

فرهود و حضور سرشار از  ادی. رو لبم جا خوش کرد یتلخ لبخند

زد که  یحرف م یاز ثبات و آرامش یمهندس رزاق. آرامشش افتادم

 نینگاه ام هیداد و باز من با  یفرهود ناخودآگاه با بودنش بهم م

 .ختمیر یبدتراز قبل بهم م

 شیو قلب پراز تشو زونینگاه گر نیتونست ا یچطور م مهندس

تلخ . قرارم کنه یبود که ب ینیام شهیهم یرو آروم و قرار بده وقت

 یزیباز چ میکننده اونجا بود که با نبودنش هم توزندگ دیو ناام

 .شد یعوض نم
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از خاطراتم خط  یلحظه ا یسال نبود و بودنش حت هشت

نرفت و احساسم رو دچار خالء نبودنش  رونینخورد، از قلبم ب

 .نکرد

 .گوشم زمزمه کرد ریز بایتقر

. یبه من فکر کن دیبا! قیعق رمیگ یپس نم شنهادمویمن پ -

 .میخور یقبول کن که ما به درد هم م

 .لب زدم یانداختم و به سخت نییپا سرمو

 تونم برم؟ یم -

آروم،  یهم گذاشت و با خاطر یموافقت چشم رو ینشونه  به

داشتم که در پس اون لبخند و  نانیاما من اطم. لبخند زد

 .هم هست یا گهیو عاشقانه هدف د یظاهرًا احساس یحرفها

و گذشته ام زوم شده بود که  یزندگ یحد رو نیکه تا ا یکس

 یهفته نامه  هی ریسردب یمدت یمن برا شیسالها پبدونه 

 یهم در موردم م گهید یزهایچ یلیبودم، مطمئنًا خ ییدانشجو

 .ترسوند یمنو م نیدونست و ا

لب و بعد  ریز یخداحافظ هی. دور شدن ازش تعلل نکردم واسه

تند و  یتپش ها نیدرو پشت سرم بستم و نفس گرفتم تاا

 .رهیقلبم آروم بگ یانیعص

قدم  هیهر  گهیبه بعد د نجایاز ا. نگران بودم یلیبودم، خ نگران

 .با سقوط بود یاشتباه مساو
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تماس  دیکه عم میمون داشت یوقت کار انیبه پا یا قهیدق ده

قبول کردم و کالفه  یتیبانارضا. ادی یگرفت و گفت به دنبالم م

 یکردم قو یانگار هرچقدرم تالش م. تن به خواسته اش دادم

" نه" یعنینقطه ضعفم  نیو خوب عمل کنم باز بزرگترباشم 

 .و اون سرجاش بود نیا ینگفتن به خواسته 

 

رو جمع کردم و همراه عاطفه ازاتاق  لمیوسا لیم یو ب سست

زد از  یحرف م یداشت با گوش کهیطهورا در حال. اومدم رونیب

 .تکان داد یکنار ما گذشت و برامون سر

 :گفت ینیبا بدب عاطفه

 .تونم ینم یکی نیباا امیکنار ب نجایا یبا بودن هرکس -

 !چرا اونوقت؟ -

 .بهش اشاره کرد یدرشت کرد و به حالت با مزه ا چشم

جزء سهام  رابیمث م یمگه؟ طرف تو شرکت معتبر ینیب ینم -

پاشنه دوازده  یباشه و اونوقت با اون کفشا یاصل یدارها

 یشرکتش و رو پروژه ا نیدنبال مهندس فتهیتق تق ب ش،یسانت

حاال از اون پست و مقامش .کردن کار کنه یکه خودشون طراح

 هیچ. دیکش یقد درازش خجالت م نیالاقل از ا دهیخجالت نکش

 .اون کفشا آخه

 .رنگ سرزنش گرفت نگاهم
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 .ادی یحرف زدن اصال بهت نم ینطوریا! عاطفه؟ -

 یب یلیخ گهید نیکنه، ا یابهت و وقارشو حفظ م کمیآخه آدم  -

 .جنبه است

شه  ینم. خودشو داره لیالبد اونم دال ؟یتو بهش چه کار دار -

 .گرفت یرادیبهش ا

دور شدن طهورا  ریو نگاه دلخورشو به مس دیحسرت لب برچ با

 .دوخت

 .کردم ینم کیکوچ ینطوریاگه جاش بودم هرگز خودمو ا -

منو از پشت سر،  نیام یبهش بدم صدا یبتونم جواب نکهیازا قبل

 .کرد خکوبیسرجام م

 !ق؟یعق -

چطور عاطفه چشماش گرد و با  نمیهم گذاشتم تا نب یرو چشم

 .سرگردان شد نیمن و ام نینگاهش ب یناباور

 رم؟یلحظه وقتت رو بگ هیشه  یم -

 !رم یم گهیمن د -

زد و ازمون دور شد و من  یحرف لبخند دستپاچه ا نیبا ا عاطفه

به . به لب هام بدم یقوس در جواب لبخندش، ینتونستم حت

 .زمزمه کردم یبرگشتم و عصب نیطرف ام
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 ای یشرکت هست نیمن تو ا تیمتوجه موقع! مهندس برومند -

 تیمیصم نیا لیبدم دل حیبه همه توض ینه؟نکنه انتظار دار

 ه؟یاز حدت چ شیب

 .شد یبرزخ نگاهش

 .من متوجه همکارت نبودم -

 .ازش پنهون نکردم پوزخندمو

 .مهندس یکرد یجمع م شتریقبال حواستو ب -

 .نه ایاصال برامم مهم نبود اونجا باشه  دمش،یگم ند یم -

 .جواب دادم باحرص

رو  هیبق گهیکه د یمحو حضورم شده بود یاونقدر یعنی -

 ؟یدیند

 .انداخت به بازوم و منو کشان کشان با خودش همراه کرد دست

زبون رو که فقط واسه  نیشه ا یدونستم چطور م یاگه من م -

 .کردم یلحظه معطل نم هی یمن درازه، کوتاه کرد حت

 ؟یبر یمنو کجا م یدار -

 .میزن یتو راه پله با هم حرف م -

 .رمیکردم ازش فاصله بگ یسع

 .خوام ازآسانسور استفاده کنم یمن م -

 .برام باال برد صداشو

 .خوام باهات تنها حرف بزنم یمنم م -
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که لحظه به لحظه تو  یتیکوتاه اومدم اما از خشم و عصبان یکم

 .نکردم ینیکرد، عقب نش یم یسرکش شتریوجودم ب

 .شنوم یبگو م -

 .میرفت نییرها کرد و هردو همزمان از پله ها پا دستمو

مثل  نیا. یکن یمسائل شرکت م یخودت رو قاط یادیز یدار -

 ؟یچ یعنی یدون یم غه،یت یراه رفتن رو لبه 

 فمینکردم، فقط دارم به وظا یمسئله ا چیه یمن خودمو قاط -

 .کنم یشرکت عمل م نیتو ا

 .اول جلو راهم سد شد و دست به کمر و طلبکار نگام کرد روپاگرد

زنبور  یکنه دست تو لونه  یکه تورو وادار م هیا فهیچه وظ نیا -

 ؟یکن

 .تفاوت شونه باال انداختم یکنارش گذشتم و ب از

 .یمنو بترسون یتون یحرفا نم نیبا ا -

 :گفت یدنبالم اومد و کالفه و عصب به

 برات خظرناکه؟ نیا یبفهم یخوا یچرا نم -

 لیشه بدونم اونوقت دل یکنه؟ م ینم دیخطر تورو تهد نیا -

 ه؟یشرکت چ نیبا ا تیهمکار

 .منافع شرکت خودم -

 .زهیچ هیخوبه پس هدف هردومون  -
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قبل تر  یلیخ یرزاق. یستین خودت ندونم دنبال ثابت کرد یم -

 ستین یاما اون کس. کارهات قرار گرفته ریحرفا تحت تاث نیازا

 .کرد یکه بشه باهاش باز

 .گرفتم و نفس نفس زنان روپله ها مکث کردم واریبه د دستمو

 ؟یوقت دار. دیخر میبر میفکر کنم فردا عصر بتون -

 میتونست یم بایحاال تقر. ستادیرفت و جلوم ا نییپا یا پله

نگام دوخته شده بود به اون دوتا . میراحت چشم تو چشم بش

 شترازیپراز حرف که چشم گرفتن و دل کندن ازش ب یقهوه ا یگو

 .گذشته سخت شده بود

 گذره؟یتوسرت م یچ یگ یچرا به من نم -

 .من نداره میتو تصم یریدونستنت تاث -

 .منقبض شد تیمشت و فکش از شدت عصبان دستاش

 ؟ینیب ینگاهشو به خودت نم! یلعنت -

 .بدم حیرو بهت توض یزیچ ستمیمجبور ن -

 .یش یماجرا م نیا ریلحظه فکر نکن تنها خودت درگ هی یحت -

 .جواب دادم خونسرد

 .ندارم خودمو تودردسر بندازم میتصم -

 .کرد خکوبمیبلندش سرجام م بایتقر ادیفر

 .یکنیم نکارویا یامادار -
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بذار ... نیرو درک کنم ام تیتوجه و نگران نیتونم ا یمن نم -

 بمونم، باشه؟ لیبرات همون دختر جاح اسماع

 . و سرد نگام کرد دیکش عقب

کوتاه  ینطوریخواستم ا ینم. به من، باز هم تند رفته بودم لعنت

 شتریب شویبازم اصرار کنه و نگران دیته دلم خوش بود که شا. ادیب

توجه بودم اما  نیا دنید یشد تشنه  یمن سالها م. بروز بده

 . فروزان تو چشماشو خاموش کرد یغرور، اون شعله 

 .کنار رفت یتفاوت یباال انداخت و باب شونه

و حواست رو جمع  یبدون نویمن فقط خواستم ا ست،یمهم ن -

 .یکن

چه  نیا.شدم دهیبه دنبالش کش یدیافتاد و من هم با ناام راه

داشت و مارو  انیجر نمونیبود که بعد سالها هنوزم ب یجاذبه ا

جاذبه رو  نیهم ا یب یب دیشا. کرد یم کیبهم نزد یمتیبه هرق

 .میخواست کنار هم باش یبود که م دهید

 ...یزد یحرف م دیبا عم یداشت یوقت هینیاون روز تو حس -

 یبه طبقه  یمنته یپله  نیطرفم برگشت و من رو آخر به

 .مکث کردمچهاردهم برج 

 :مقدمه گفت یطرفم برگشت و ب به

 ...خواد جواب اون سوال رو بدونم یمنم دلم م -
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دلخور بودم  یمهندس رزاق ی هیبابت قض شیتفاوت یاز ب هنوز

 .ونشد آرامشمو حفظ کنم

 گذشته؟ دنیزخم زدن و به رخ کش نهمهیبعدا! حاال؟ -

 .حق منه ،یچرا از من گذشت نکهیدونستن ا -

 .تلخ تر از زهر بود پوزخندم

 .مهندس یآقا یاومد ریحق د نیده سال واسه گرفتن ا -

 !ق؟یعق -

 .لمیمرد، من دختر حاج اسماع قیعق -

به  میحرف و تسل یب نباریافتادم سمت آسانسور و اون ا راه

 .دنبالم اومد

. رو باز کرد و من ناراحت سوار شدم نیدر ماش دنمیبا د دیعم

 .چشمام شد تو قیسرخم کرد و دق

خواهر  انایشما اح اوردمتون،یبه جا ن... سالم خانوم کیعل -

 !؟یستیما ن یدنده  هیتخس و لجباز و 

 .لج یرو دنده  فتمیکه واقعا ب یکن یم یکار یدار -

 .زد یمحو لبخند

 .یکن یکار رو نم نیتو ا -

 خیم دیخارج شد و نگاه عم نگیاز پارک نیام نیلحظه ماش همون

نشسته و مشغول  نیجلو و کنار ام یشد که تو صندل یزن جوان

 .دمینگاهمو از طهورا گرفتم و تلخ پرس. صحبت باهاش بود
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 !؟یمطمئن -

 .زد به اون راه خودشو

 . میحساب ش یناهار هم با ما بخور که ب هی ،یسالمتو که خورد -

سکوت کردم و  نیام با ام جهینت یاز بحث ب دیو ناام غمزده

 .نگفتم یزیچ

 دیرفتم که عم یداخل بشقابم ور م یجوجه  یبا تکه ها داشتم

 :مقدمه گفت یب

 .با جالل حرف زدم -

 .بلند کردم و منتظر بهش چشم دوختم سرمو

بار ازدواج  هیبزرگتره و قبال هم  یسال ۱۵مهندس ازت  گهیم -

 .کرده

 یجا هیبحث برام جذاب نبود؟ چرا ذهنم  نیچراا. زدم پوزخند

با بود و  مویکه زندگ دیچرخ یم یو حول و حوش نفر سوم گهید

و  یراض ریتونستم تصو یبود؟ چرا نم ختهینبودش بهم ر

 خوشحال طهورا رو از جلو چشمام پس بزنم؟

 ؟یمرد ازدواج کن نیبا ا یتو حاضر نمیبب -

 ...طالق ایهمسرش فوت کرده  -

 .ابروهاش خط انداخت نیما ب اخم

و  تیموقع دنیکنه تو هم مث جالل، دن! ق؟یحالت خوبه عق -

 !خودت کرده؟ یاز خود ب شیوضع مال
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. کرده ریمنو درگ یو ظاهرش بدجور پیکدوم داداش، ت چیه -

 په؟یچقدر خوش ت یدیتورو خدا د

اشک . ریناپذ انیو پا کیستریه یخنده  هیخنده افتادم،  به

اونم . و در مونده فقط نگام کرد جیگ دیجمع شد تو چشمام و عم

 هیاحمق تر از اون قیدونست عق یدونست، اونم م یدرد منو م

 .که دست از اون احساس خاک گرفته و فراموش شده برداره

 .دمیبغض نال با

 نباریرسه اما تورو خدا ا یقصه به کجا م نیدونم ته ا ینم -

 باشه؟ دیجا نزن عم گهید

جوجه فرو کرد و به طرفم  یابرداشت و داخل تکه  چنگالمو

 .هم گذاشت یچشم رو نانیگرفت و بااطم

 .بخور غذات سرد نشه -

تونست به زبون  یاون نم. گهیبود د ینجوریا دمیعم یدلگرم

تونست  ینم. حس کنم تنهام ذارهیکه تا تهش با منه و نم ارهیب

هست که حسرت نداشتنش  دتیغصه نخور، عم یبگه خواهر

از بار غم هامو مردونه به دوش بکشه و  یسمتکه ق. داغونت نکنه

 زیرو دست آو یواسه غرق نشدن، کس یمتیبه هر ق گهید نباریا

 .نباشه میتو زندگ گهید نیشاه هی یکه مهندس رزاق. قرار ندم

رفتن به سرکار از خونه خارج  یبرا نیاون روز همزمان با ام یفردا

کردم نسبت  یسع. لب سالم گفت ریاخم کرد و ز دنمیبا د. شدم
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رو در صورت امکان  روزید یتفاوت باشم و حرفا یبه حضورش ب

 .فراموش کنم

با . شد شتریهم ب نیو اخم ام دیچیداخل کوچه پ دیعم نیماش

 ادهیپام نگهداشت و با لبخند پ یبه اون که درست جلو یکنجکاو

 .موند رهیشد، خ

 ن؟یسالم خوب -

 نیام. میرو داد رو خطاب قرار داد و ما هم جوابش هردومون

 یاومدن ها لیشده بود و دل شیحضور ناگهان نیمشکوک به ا

 .دیفهم یرو نم دیناغافل عم

 !که نشده؟ رتید نمیبب -

 .به ساعتم بندازم یباعث شد نگاه دیعم سوال

 . نه هنوز وقت دارم -

با بغض  روزیبود باز هم درمورد موضوع صحبتمون که د قرار

 .میناتموم مونده بود، حرف بزن میعصب یها هیو گر یناگهان

 .برگشت نیسمت ام به

 .فعال. میر یم گهیخب داداش ما د -

. به لبم نشوند یلبخند نیتعارف نکرد همراهمون شه و ا یحت

 .دوستش داشتم شهیاز هم شتریروزهارو ب نیا دیعم

 .دیرو به من پرس نیاز سوار شدن ام قبل

 م؟یکن یامروز اقدام م د،یواسه خر -
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 :انداختم و گفتم دیبه عم یکوتاه نگاه

 !؟یتو فرصتش رو دار دیدونم، عم ینم -

 .تو هم رفت نباریبرادرم ا یاخمها

 ن،یکنم بتونم امروز باشم، خودتون دست به کار بش یفکر نم -

 .کنم خودمو برسونم یم یالزم بود سع یاگه کمک

 :گفت یزده سوار شدم و به محض راه افتادن، با دلخور شگفت

نکردم که خودتون مشکلتون رو حل  هیقض نیا یخودمو قاط -

 .نیکن

 .کردم خونسرد جواب بدم یباال انداختم و سع شونه

 .میبا هم ندار یما مشکل -

 :مکث گفت یشد و با کم یاصل ابونیخ وارد

ادا شه  یب یو نذر ب یماجرا بر نیتا ته ا یگرفت میحاال که تصم -

چه  ای یریرو ازش بگ یحق ،یدب یحیتوض دیاگه با. پس جا نزن

و  یفقط خودت ،یو باهاش دعوا کن یدونم سرش داد بزن یم

دونم خودت  یشم، م ینم نیمشکل تو و ام یمن قاط. خودت

باشه  یهرچ شمطمئن هم باش ته. یایاز پسش بر ب یتون یم

 .ارمی ینه نم

 :دگفتمیلب آهسته و ناام ریز

 .ستین یزیتهش چ -
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 ،یدر مورد اون مردک، رزاق یول. کنه یگذر زمان مشخص م نویا -

 .ستیدر کار ن یخوام مطمئن شم که اشتباه یم

 .دمیآه کش اریاخت یب

 ؛یننداز یبهتره خودت رو به خاطرم از کار و زندگ. نگران نباش -

 .کنم یدرموردش فکر هم نم یمن حت

د خوا یکه جالل تو کاسه ات گذاشته دلم م ینون نیواسه ا -

از  یکه بدون گمیم نویفقط ا. دندوناشو تو دهنش خورد کنم

کار  هی یتون یتو بازم م. ستین ایدست دادن اون کار، آخر دن

 .یاریخوب بدست ب

 اآلن مشکل من از دست دادن اون کار بود؟. لبخند زدم یتلخ به

نبود، من  نیرفت ام یم دیکه با یکنم اون یفکر م شهیهم -

 .نبود دهیچیپ نهمهیامروز ا امیاونوقت دن دیشا. بودم

و مهاجرتش ربط داده  نیکه تصورش از رفتنم رو به شاه دیعم

 :بود با تشر گفت

نامرد،خواهرمو  نیاون شاه ذاشتمیم یکن یفکر م ؟یچ گهید -

 ببره؟

به  یزیچ یخوا ینم. یستیبدهکار ن ینرفتن به کس نیبابت ا تو

بخواد بهت حرف  یلو هر کخودم ج. خب نده ،یبد حیتوض نیام

 .ستمیمیبزنه وا یاضافه ا
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واسه ام از دست دادن اون . دیعم ستیحرفا ن نیمن دردم ا -

ناگفته تو دلم  یحرفا هی. قد سر سوزن حسرت نداره یکار حت

 ...هست که 

سکوت سهمم از اونهمه بغض فروخورده و احساسات ناگفته  بازم

 .شد

حرفا که  یبعض ست،یواژه که ساختن ن نهمهیاز آدما و ا مشکل

 یاحساسات ب. ستنیاصال حرف ن ستنین یگفتن میکن یم الیخ

 ی نهیهستن که با درد خو گرفتن و جاشون فقط تو س یواژه ا

 .آدماست نه رو زبونشون

مضاعف  یو دلواپس ینگران هیسکوت فقط  نیا دیواسه عم اما

مان رو بهم و ز نیخواد زم یخوندم که م یتوچشماش م. بود

 شونیپر نطوریکه منو ا هیگذره، چ یتو دلم م یتا بفهمه چ زهیبر

 .کنه یم

با . شرکت که شدم، بالفاصله بخش معاونت احضارم کرد وارد

که  یرزاق نیو چندتن ازمعاون رابیشرکت م ینظارت میت دنید

 .دستپاچه شدم یمنتظرم بودن، کم

 :گفت یو رسم یجد یلیخ نیام

خواسته  یاز مهندس رزاق ایگو. نییلطفا بفرما یخانوم رمضان -

رو  یاطالعات یخان لیدرمورد سد و ارتباطش با دژ اسماع نیبود

 .میبذار ارتونیدر اخت
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نشستم و تالش کردم به  میصندل یطهورا رو نینگاه سنگ ریز

که در  حاتیتوض یبعد با پاره ا یساعت. خودم مسلط شم

و قبل از  دمیتو ذهنم چ قرار گرفت چارچوب مقاله رو ارمیاخت

گرفتم برخالف نظر مهندس  میتصم ارم،یکاغذ ب یرو یزیچ نکهیا

 .پرست هم حرف بزنم نییبا استاد آ یرزاق

 .باهام همقدم شد نیخروج از بخش، ام موقع

 خوبه؟ دیامروز ساعت پنج واسه خر -

 ...فقط ستین یباشه مشکل -

 !مهندس برومند -

 .میرو خطاب قرار داده بود برگشت نیبه سمت طهورا که ام هردو

 .گاهها داشتن هیسوال در مورد تک یسر هی عیمهندس رف -

 .امی یاآلن م قه،یدق هی -

 .طرفم برگشت به

 خب؟ -

 .نمتیب یساعت پنج م -

 یشد و بعد با کم نیچند لحظه نگاش رو صورتم سنک واسه

 .مکث سر تکان داد

کنجکاو  ینگاهها مقاله کار کردم و به یطول روز رو رو تموم

 یخودش باشه که برا نیگذاشتم ا. ندادم یعاطفه پاسخ

 نحالیقدم شه،با ا شیپ نیمن و ام یکینزد لیدونستن دل
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 نیام. در موردش بدم یچندان مطمئن نبودم که قراره چه جواب

 یمیصم تو دوس وارمونیبه د وارید هینامزد سابقم بوده؟ همسا

 وقت نتونستم از قلبم پسش بزنم؟ چیکه ه یکس ایبرادرم؟ 

از سرما و  نکهیکردم گلدان هارو واسه ا یبه مامان کمک م داشتم

منتقل کنه که زنگ درو  نیزم ریدر امون بمونن به ز یزدگ خی

 .زدن

 :رو از دستم گرفت و گفت وسفی یدستپاچه گلدان حسن مامان

 .فکر کنم خودش باشه -

 .نشست رو لبام لبخند

 ؟یکن یم نیرا همچچ. خب باشه -

 .گذاشت و به طرفم اومد یرو کنار گلدان

 .کنه یم ییمنو بازجو سادهیوا. برو درو باز کن بچه ایب -

. و اکراه راه افتادم سمت پله ها یبه هم زدم و با سست دستامو

خاک  یتا دستا ستادمیآب کنار حوض ا ریش یسر راهم جلو

کرد و به  یحرص پوفبا دیمامان که تعللم رو د. آلودم رو بشورم

 .سمت در رفت

 .سالم خاله -

 .یسالم پسرم خوش اومد -

 .انداخت اطیبه داخل ح یمعذب نگاه نیام

 ...من اومدم که. ممنون -
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 :به من کرد و گفت ینگاه ییبا لبخند گذرا مامان

 .مادر ادی یداره م -

به سمت . دادم و قطرات آب تو هوا پخش شد یتکان دستامو

 نییسرشو پا دمیبهشون که رس. بردارم فمویتخت رفتم تا ک

چه واسه من " تو دلم گفتم . لب سالم کرد ریانداخت و آروم و ز

رو  تییخوبه مامان اون خشم اژدها.یهم شد ریآروم و سربه ز

همه ذوق و شوق دست تو  نیوگرنه محال بود منو با ا دهیند

 . "بسپره

 یرشت طوسو بافت د یخاکستر یزدم به اون که تو پالتو زل

دوبرابر من  کلشیانگار ه یمشک نیو شلوار ج راهنیروشن و پ

اما در کنارش من  دیرس یاغراق به نظر م کمی نیالبته ا. بود

 .شدم یم دهید زهیم زهیو ر کیکوچ یلیخ

گذاشته  رشویتاث یهشت سال تو ظاهرمون حساب نیگذر ا انگار

 یالغر شده و آب رفته بودم و اون عرض ییلویچند ک هیمن . بود

 یشخص یدرست مثل زندگ. همه جوره رشد کرده بود یو طول

پسرفت  یحت یمون که مال من راکد و درجا زده بود و گاه

 . بود تیو موفق شرفتیداشت و مال اون پر از پ

 دیچرخ یم نیمن و ام نیمامان که نگاهش مشتاقانه ب دنید با

که با وجود همه  یمهر مادرانه ا یبرا. براش سوخت یدلم بدجور

 یمرد گذشته باز آرزو نیمن و ا نیکه ب یاون اتفاقات ی
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خواست  یمادر بود و دلش م. مارو در کنار هم داره یخوشبخت

 .نهیبب یدخترشو از زندگ تیو رضا یخوشحال

 

تا کرده بود  میدل رسوا شده، بد با من و زندگ نیآخ که چقدر ا و

 یم دیرس یاز راه م ینداشت و هرک لماجیبه د یازیرفاش نکه ح

 .تونست راحت دردشو از تو نگام بخونه

زودتر از  رشیو عطر خنک و دلپذ ستادهیکه جلو چشمام ا یدرد

 .خودش به استقبالم اومده بود

 .رمیگ یباهاتون تماس م میکرد ریاگه د -

 :پشتم گذاشت و با محبت گفت یدست مامان

 ن؟یرو که برداشت ستیل. نیمواظب خودتون باش -

 .من جواب داد یبه جا نیام

 .فعال با اجازه...نهیتو ماش -

 .خدا پشت و پناهتون مادر -

فکرم دوباره . و اون در سکوت راه افتاد میشد نشیسوارماش

که فشار  یمیکه گرفتم، تصم یمیبه گذشته، به تصم دیپرکش

باعثش  طیشدنم از شرا یخودم و عاص یو خام انیاطراف

تو  دیاآلن رو داشت شا یکه اگه احساسم پختگ یمیتصم.بود

 .شدم یگرفتنش هزار برابر مرددتر م
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کرد و بهم  یقلبمو آروم م طیشرا نیتو ا نیام دنیدروغ چرا،د اما

 دیمن شا. اشتباه نبوده ممیداد که تصم یرو م نانیاطم نیا

 نیبه ا دنشیرس یباعث و بان یگرفتم ول نیخودم رو از ام

 یمرد همه  نیکه ا یمن یبرا. بودم یعال تیو موقع تیموفق

 .اومد ینم ماز خودگذشتن اصال به چش نیبود ا میزندگ

 ...ستیدست خودم ن -

به طرفش  یمقدمه به زبون آورد باعث شد با شگفت یکه ب یزیچ

 .برگردم و توچشماش منتظر زل بزنم

 .داد ریوجهشو به مسبهم انداخت و دوباره ت یکوتاه نگاه

 .گم یشدن و تند برخورد کردنم رو م یعصبان نیا -

 .یخوبه خودت هم قبول دار -

 .گرفت دیام رو ند طعنه

خوام باهات دعوا کنم اما  یخوام بهت زخم زبون بزنم، نم ینم -

 یشم ناخودآگاه عصب یدونم چرا هربار که باهات همکالم م ینم

 .کنم یبرخورد م

 .زمزمه کردم دیناام

 دیکه به گمونم تا آخر عمرم با یگذشته ا. به خاطر گذشته ست -

 . بابتش جواب پس بدم

مون جواب پس  ییواسه جدا لتیخواستنم بابت دل حیتوض -

 دادنه؟
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 . داشت یفقط سکوت قهر آلود من رودر پ زشیسرزنش آم لحن

 :زد و گفت یتلخ پوزخند

دختر  یستین قینبود تو عقآخ اصال حواسم ... ق؟یبا تو ام عق -

 .یلیحاج اسماع

 .دمیبهش توپ یعصب

 .یباز شروع کرد! نیبب -

خوشم  یکنیفکر م. خب جواب منو بده تا منم از کوره در نرم -

 باهات جنگ اعصاب داشته باشم؟ ینطوریا ادی یم

 .زل زدم یکور یتو هم قالب کردم و طلبکار به نقطه  دستامو

 .ندارم که بدم یحیمن توض -

 .زمزمه کرد دیو ناام یعصب

جواب  هیسال دنبال  نهمهیمنو بگو که بعد ا. یمعلومه که ندار -

 .گردم یکه کردم، م یواسه حماقت یمنطق

 .آگاه بغض کردم ناخود

 !حماقت؟ -

. پدال گاز فشرد و سکوت کرد یمهار پا رو رقابلیغ یخشم با

زود  یلیسکوت اعصاب خورد کن رو خ نیا شیزنگ گوش یصدا

 .شکست

 ؟ییسالم کجا -

 .به ساعتش انداخت ینگاه
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اآلن پشت چراغ قرمز ... اونجام گهید ی قهیدو، سه دق هیمن  -

 . میهست یاهللا بهشت تیتو بلوار آ

 هیشده بود که بفهمم مخاطبش ک نیحواسم معطوف ا ی همه

براش  یتودلم کل. بروز نداد یزیزود قطع کرد و چ یلیاما اون خ

که اگه طرف طهورا باشه و بخواد باهامون  دمیشخط و نشون ک

 . از خجالت جفتشون در آم یکنه حساب یهمراه

پسر  یپا یرو جلو نیماش نیحافظ، ام ابونیتو خ یوقت اما

شد نگهداشت، ماتم  یم دهیساله د ستیکه به زحمت ب یجوون

جلو  یبه من که رو صندل یپسر ناشناس سرخم کرد و نگاه. برد

 .نشسته بودم انداخت و با لبخند درعقب رو باز کرد و سوار شد

 .یسالم به همگ -

 :گفت نیو ام میهمزمان به طرفش برگشت هردو

 .ینگفت یزیبه پروانه که چ -

 .ستین انینه مامان درجر -

پسر  یمامان؟ نگاهم بهت زده رو صورت الغر و استخون پروانه؟

 :چرخ خورد و اون با خنده گفت

 !؟یدستت درد نکنه، منو نشناخت -

 یو خجالت یدوازده ساله که منزو یمحو از پسر بچه ا یا خاطره

 یکرد، اومد جلو یاتاقش حبس م یبود و مدام خودشو تو 

 .چشمام
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 !؟یعرفان خودت -

 .دیخند الیخ یب

 .به گمونم -

 :زد و گفت میبهت زدگ نیبه ا یهم لبخند نیام

سر  هیسر راهمون  دیبا اد،یون بخودم از عرفان خواستم باهام -

 ست؟ین یاز نظر تو که مشکل. میبه فروشگاه آقاجون بزن

حضور عرفان و رفتن به اون  نیکردن ارتباط ب دایپ کمی راستش

 نیعرفان که ا. دیرس یکننده به نظرم جیمون گ دیفروشگاه و خر

 :بود، گفت دهیرو تو نگاهم د یسردرگم

 .قراره من تو فروشگاه مشغول به کار شم -

. دوبرادر چشم دوختم نیبه ا یباال انداختم و با شگفت ییابرو

 نیو دور از چشم پروانه خانوم هم یمالقات پنهون نیپس علت ا

برادر  یعرفان جا پا دیفهم یزن م نیکه ا یاز اون روز یوا. بود

رو ادامه  داره کسب و کار حاج آقا میبزرگترش گذاشته و تصم

 .بده

 ینشستن اون لبخند محو رو یبود اما نتونستم جلو یبدجنس

 .رمیلبامو بگ

  ؟یدنبال کار باش ستیزود ن کمیبه نظرت  -

 .شونه باال انداخت یالیخ یب با
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 میواسه زندگ یتموم شده و برنامه ا میشه سرباز یم یدوماه -

از دست رو  دمیکار رو داد، د نیا شنهادیپ نیداداش ام. نداشتم

ندارم  لیواسه ادامه تحص یمیمن که تصم. دست گذاشتن بهتره

 .کار باشم هیبهتره دنبال 

 .دمیپرس دیترد با

 !خبر دارن؟ میتصم نیپروانه خانوم و پدرتم از ا -

 :گفت نباریا نیبه هم انداختن و ام ینگاه کوتاه دوبرادر

 .قراره من خودم باهاشون حرف بزنم -

 یرو سکوت کردم و حواسم رو دادم به گفتگو ریمس یباق

تونه  یم یمطمئن نبودم جواب پروانه خانوم چ. اونها یدوجانبه 

که  یاون دمید نکهیباشه اما دروغ چرا، ته دلم خنک شد از ا

کار  نیتا نذاره ام دیکوب یم واریبه در و د نهمهیخودشو ا

با  دیباشه حاال با رداون م ی هیسا ریپدربزرگش رو ادامه بده و ز

 .ادیموضوع کنار ب نیا

 نیبابا تو ا یو خشکبارحاج آقا درست مثل عطار لیآج فروشگاه

داشتن شاگرد،  یحاال به جا. کرده بود دایپ یادیز راتییسالها تغ

بخش فروش  ریخانوم و آقا و صندوق دار و مد یچند فروشنده 

 .کردنیاونجارو اداره م

بر عهده اش  تیریمد نیپدربزرگ امکه بعد فوت  یفیآقا س حاج

با دعوتش . کرد یاحوالپرس یجلو اومد وبه گرم دنمونیبود، باد
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 ستیبه ل ینگاه نیو به محض نشستن، ام میوارد دفترش شد

 .انداخت دمونیخر

 ه؟یخب حاال برنامه چ -

 :گفتم یفیبه حاج آقا س رو

فرد  یو دسته ا نیزعفرون تازه چ. شهیمثل هم یب یسفارش ب -

دونه درشت پرزدار بهاره البته اگه هنوز تو انبارتون  ییاعال، چا

خوام،  یدست م کی یخام کله قوچ یو خالل پسته  نیدار

 گهیمقدارشم که د. هم هست رهیدرشت و ت یعمان مویزرشک و ل

 .نیدون یخودتون م

و ازجاش بلند شد، در  دیکش دشیبه محاسن سف یآقا دست حاج

 . ما سرگردون بود نینگاهش ب یفتبا شگ نیام کهیحال

رم به بچه ها بسپارم سفارشتون  یم. یروچشمم خانوم رمضان -

 .رو حاضر کنن

 :گفتم نیخروج حاج آقا رو به ام با

 .میکردیم هیاز فروشگاه ته شهیچند قلم جنس رو هم نیا -

 .دیپرس عرفان

 !ن؟یکن یم دیخر نیتون دار ئتیواسه ه -

 .روش لبخند زدم به

 .تا اومدن محرم نمونده یزیچ گهیآره، د -
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اما سعادت نبوده تا حاال  دمیشن یلیتون رو خ ئتیه فیتعر -

 .نمیبب کیو از نزد امیب

و درهمون حال در  رمیبگ نیرو از ام ستیدراز کردم تا ل دست

 :جواب عرفان گفتم

 .ینیخودت بب یتا با چشما یایشه ب یانشاهللا امسال قسمت م -

 نیتموم موندو ام مهیحرفمون ن یفیس یآقا مجدد باحضور

 :گفت

با  نیکه گذاشته بود ییشرطها شیخب حاج آقا من درمورد پ -

اش دست  هیبق گهیعرفان حرف زدم و ظاهرًا که قبول کرده، د

 .بوسه یخودتون رو م

. میاومد رونیو از دفتر فروشگاه ب میاز جامون بلند شد یهمگ

 :آهسته به عرفان گفتم یموقع خداحافظ

به پروانه  یزیامروزمون، اگه امکانش هست چ داریدرمورد د -

 خانوم نگو باشه؟

 .شد یجد نگاهش

راحت  التیدرموردت داره اما خ یمامان چه نظر دونمیمن م -

گذشته  رجوشیو د یهمون پسر خجالت گهیدرسته د. باشه

. دیزبونم کش ریشه به زور از ز یرو نم یاما هنوزم هر حرف ستمین

 .نمیب یدرضمن خوشحالم که شما دوتارو بازم کنار هم م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٥٦٥ 

بود و  یفیکه مشغول صحبت با حاج آقا س نیبه ام یچشم ریز

 .به ما نداشت، انداختم یتوجه

 .هیب یبودن ما کنار هم فقط به خاطر نذر ب -

 .شد قیرو لبش عم لبخند

 .با هم بودنتون قشنگه نیا ست،یچندان مهم ن لشیدل -

 یانداختم و حرف ریهام رنگ گرفت و با خجالت سربه ز گونه

 .نزدم

 :گفت نیخروجمون از فروشگاه، ام با

 م؟یکجا بر دیخب حاال با_

راه افتادم و  شیآجر یشهرمون با اون سقف گنبد یمیقد توبازار

 .نگام به فروشگاهها بود جواب دادم کهیدرحال

 .میخواه بزن یشگاه حاج آقا تقسر به فرو هی دیبا -

 فروشه؟ یکه حبوبات م یهمون -

 .عقب برگشتم و سرتکان دادم به

 .راسته است نیآره تو هم -

شدم که رو سردرش،  یوارد فروشگاه دونبش چ،یپ نیاول سر

 یحبوبات حاج آقا تق یو بسته بند عیمرکز فروش، توز"  یتابلو

 .چشم بود یدرشت و تو" خواه و پسران

گرد و  کلیبه اون ه یاز جاش بلند شد و تکان دنمیبا د یحاج

 .قلمبه اش داد و جلو اومد
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مکث کرد اما با  یکه پشت سرم وارد شد، کم نیحضور ام با

اون که با حاج اسدهللا مرحوم مو  یآشنا یادیز یچهره  دنید

 .زد، لبخند به لب آورد ینم

 . نییبفرما. نیبه به، مغازه رو منور کرد -

و اون جواب سالممون رو با لبخند  میهردو سالم گفت نیو ام من

 .مدام آمد و شد داشت نمونیداد و نگاهش ب

شناسم، حتما شما  یرو که م امرزیخدا ب لیدختر حاج اسماع -

 درسته؟. یحاج اسدهللا مرحوم باش ینوه  دیهم با

 یسوال هست اونم وقت نیپشت ا یچه برداشت نکهیا تصور

 نیدونستن من و ام یراسته م نیا یغازه دار هام یهمه  بایتقر

تصور  نیهم دیشا. کرد یمعذبم م یکم م،ینامزد بود یزمان هی

 یلینشوند و باعث شد خ نیام یابروها نیرو ب یفیهم اخم ظر

 .با حاج آقا حرف بزنه و سفاشمون رو بده یجد

 :گفتم فته،یاز قلم ن یزیچ نکهیهم واسه ا منم

که  یعدس. فقط خواهشًا مرغوب و تازه باشن شهیمثل هم -

. هم چندان خوب نبود تشیفیو ک رپزید نیپارسال به ما داد

 .داد آشپز مارو در آورد یحساب

دونست  یاون م. بود یخوب یآقا مرد با تجربه و فروشنده  حاج

باعث  تینرفتن در نها یزیبار چ ریو ز یبحث کردن با مشتر
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داشت  یسع شهیهم نیواسه همشه،  یجوش نخوردن معامله م

 .جبران کنه شتریب یاون اشتباه رو با اعتماد ساز

. مینبود یاتفاقا ما هم اصال ازش راض. حق با شماست دخترم -

 ینخود آبگوشت. میگرفت یا گهید یاما امسال سفارشمون رو از جا

هم تو  نیخوا یکه شما م یکرمانشاه تو حجم و مقدار یصادرات

و اتفاقا خودمون  میآذرشهر هم آورد یتازه  یلپه . میانبار دار

 .بوده یعال تشیفیک م،یمنزل پخت کرد

 نیاما راستشو بخوا میکن یرو حرف شما حساب م نبارمیباشه ا_

منتها حرف . نمونه بخوام دیدفعه قبل از خر نیداشتم ا میتصم

 .سنده شهیما هم یشما برا

اآلن زنگ  نیهم. خترمد امرزهیخدا اون پدر خوب و جونمردتو ب -

 نیشمام لطف کن. سفارشتون رو حاضر کنن گمیزنم انبار، م یم

 ینم. نینیجنس رو بب کیو خودتون از نزد نیسر تا انبار بر هی

 .شرمنده شم شتونینکرده بازم پ ییخوام خدا

 یکیرفتن به اونجا . بدنم تب کرد یهمه " انبار"آوردن اسم  با

رفتم  یم نیمعموال با رام. هرساله ام بود یدغدغه ها نیبزرگتر

 ...اما

 .رنگ نگهداشت و بهش اشاره کرد یدرب بزرگ آب هی یجلو

 گه؟ید نهیهم -

 .سرتکان دادم بااکراه
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 .خودشه -

 .شد قیسرخم کرد و توچشمام دق یکم

 !شده؟ یطور -

 نطوریافتاده به جونم که ا یدرد هی دیفهم ینبود اگه نم نیام

 .کنم یدزدم و دست دست م ینگاه م

 .شدم ادهیپ نیباز کردم و از ماش کمربندمو

 .ستین یزینه چ -

سمت در و به  میراه افتاد. نزد اما نگاهشم ازم نگرفت یحرف

قابل تحمل پسر  ریو غ هیکر یمحض ورودمون نگاهم به چهره 

جمع شده به اون که با  یباصورت. برخورد یحاج ی کهیکوچ

رو  کلمیداشت از همون دور تموم ه زشیو ه دهیدر یچشمها

 حبتهم ص قه،یدق هی یبرام حت. موندم رهیزد، خ یوجب م

 .بود یجهنم یمرد عذاب و شکنجه ا نیشدن با ا

پخش و پال  شیشانیپ یرو شهیلخت و چربش مثل هم یموها

قدم جلوتر از خودش عرض اندام  هیبود و شکم برآمده اش انگار 

با لذت به اندام  نطوریا دمید یم یگرفت وقت یعقم م. کرد یم

 یگشاد و بلند زل م بایتقر یاون مانتو یاز رو یزنانه ام حت یها

 .زد

چادر هم سر کنم  یحت یگاه نجایداشتم موقع اومدن به ا عادت

سفارشمون رو  یبتونه امروز همه  یاما تو تصورم نبود حاج
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حاضر نکرده  نجایاومدن به ا یخودمو برا نیواسه هم.آماده کنه 

 .بودم

 احوال شما؟. یسالم عرض شد خانوم رمضان -

 نیام. کرد یقشنگش هم حالمو بد م یبم و تاحدود یصدا

 هیدوابروش  نیو اخم کم کم ب یشد تو نگاه پسر حاج قیدق

 . انداخت قیخط عم

 سفارش ما آماده است؟. خواه یتق یسالم آقا -

 نیت و به طرف امو باوقاحت نگاهش رو از من گرف دیرس بهمون

 .دست دراز کرد

شه حاضر نباشه؟ حاج آقا که فرمودن، بالفاصله  یمگه م -

 .میاطاعت امر کرد

هدف تو هوا معلق موند و  یدراز شده اش همونطور ب دست

 بیرو که سفت و سخت بهش چشم دوخته بود رو ترغ نیام

 .نکرد تا باهاش دست بده

 یو دستپاچه به گون دیشده عقب کش عیسرخورده و ضا یحالت با

 .حبوبات اشاره کرد ییلویهشتاد ک یها

 . نینگاه بهشون بنداز هی نییبفرما -

 یکی. هم پشت سرم اومد نیدستش راه افتادم و ام یاشاره  با

 .باز کرد ینخود ها رو کم ی سهیاز شاگردهاش ک

 .چقدر خوبن نیمالحظه کن -
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دعوت کرد  نیلپه هارو هم باز کرد و ازام ی سهیک یحاج پسر

استرس  لیدل یبا دور شدنش از من ب. بهش بندازه ینگاه

به نخود ها انداختم و شاگردش به سمت اون دو  ینگاه. گرفتم

که قرار  یحواسمو بدم به سفارش یکردم همه  یسع. نفر رفت

از اون  یشتنخود ها و م یدست انداختم ال. بشه یداریبود خر

 .رو برداشتم

 ؟یچطوره خانوم رمضان -

درست از پشت سرم باعث مور مور شدن همه  یپسر حاج یصدا

 یرارادیواکنش غ نیو ا دمیناخود آگاه عقب کش. تنم شد ی

و  زیر یشم و خنده  کیبه اون مرد نزد شتریباعث شد ب

 .گوشم احساس کنم ریازاشتباهم رو درست ز شیواشکی

 چقدر خوبن؟ نیدید -

مرد بود  نیتو نخ ا یکه بدجور ینیخنده هااز چشم ام نیا اما

برداشتن  زیو خ نیزم یلپه رو یپخش شدن مشت. دور نموند

 .اتفاق افتاد هیاز ثان یتو کسر یسمت پسرحاج نیام

 .نیدیشما بهتر د نکهیمثل ا -

اون مردک فرصت طلب رو  ی قهیو  دیخشونت منو عقب کش با

قابل تحملشو به خودش  ریو صورت زشت و غ. تودستش گرفت

 .کرد کینزد

 شرف؟ یب یمگه خودت ناموس ندار -
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زد و  یدو دو م نیام یتو چشما یپسر حاج یبهت زده  نگاه

 یاز شدت ترس و نفس نفس زدن، م زونشیگونه ها وغبغب آو

 .دیلرز

 !ن؟یام -

که به طرف بازوش دراز کردم،  یکه تو صدام بود و دست یالتماس

 .ختیبهم ر شتریفقط اعصابشو ب

 .رونیبرو ب نجایازا -

 .زده و شوکه فقط نگاش کردم و اون سرم داد زد وحشت

 .ستمیمگه با تو ن -

که همون دور و بر بودند و شاهد ماجرا،به سمت اون  یچندنفر

در  یدست و پا شکسته و با لکنت سع یوپسر حاج دنیدوتا دو

 .رفع و و رجوع اشتباهش داشت

من که  دنیبرگشت و با د. افتاد نیهلش داد و اون رو زم نیام

. ازشون دور شده بودم، خونش به جوش اومد یفقط چند قدم

 ینجس زیانگار که دست به چ د،یدستاشو با انزجار به پالتوش کش

زده باشه وبعد با سه قدم بلند خودشو به من رسوند و بازومو 

 .دیگرفت و دنبال خودش کش

 یاومد یفقط نگو که هر سال خودت واسه گرفتن سفارش م -

 .نجایا

 .صورتم جمع شد درداز
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 .آخ، ولم کن -

رو برام باز و دستمو رها  نیو اون در ماش میاومد رونیانبار ب از

 .کرد

فوت وقت سوار شدم و اون درو محکم به روم بست و با  یب

به پشت گردنش  یو دست دیبه کاپوت جلو کوب یحرص مشت

نفس  یکبود شده بود و به سخت بایاز شدت خشم تقر. دیکش

 .دیکشیم

جدا از اون برخورد زشت پسر . نداشتم یحال بهتر خودمم

شوکه ام کرده  نیام یشدن آن وانهیو د یریدرگ نیا دنید ،یحاج

 .بود

تا حبوبات رو  میکرده بود هیکه کرا یوانت دنیاوضاع رس نیا تو

شدن  ادهیبودم و جرات پ دهیترس. بار بزنه، قوز باال قوز شد

گفت و با دادن  یزیبه طرفش رفت و بهش چ نیام. نداشتم

 .پول روانه اش کرد یمقدار

فوت  یآمدنش بود که سوار شد و نفسشو عصب ریبه مس چشمم

کور روبروش  یبه نقطه  یحرکت چیه یب قهیکرد و واسه چند دق

 .چشم دوخت

 ...سفارشمون رو یخوا ینم ؟یکرد کاریوانت رو چ -

به در سمت خودم  دمیچسب اریاخت یبه طرفم برگشت که ب چنان

 .و الل شدم
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 آره؟ نجا؟یا یاومد یخودت م شهیهم -

 .تو خودم فرو رفتم شتریسرم داد زد که ب نیهمچ

 .اومدم اما تنها نبودم یم -

 .دور فرمون مشت کرد و محکم فشرد دستشو

 دیکه تورو واسه خر ادیب ئتیمرد تو اون ه یهرچ رتیتف به غ -

 ...بذار پام به خونه برسه. فرستادن یم

اصال  جانینگو، ه یزیچ یب یتورو خدا به ب. ستنیاونا مقصر ن -

 .ستیبراش خوب ن

که تو  یاز درد یتر شد اما ذره ا فیهر لحظه ضع صداش

 .حرفاش بود، کم نکرد

 یزیکفتار و تو چ نیفرستن تو دهن ا یهشت ساله که تو رو م -

دست رو تو بلند کردن واسه  یبه جا کجا بود که دیعم ؟یگ ینم

 ...پاره کنه؟ من کجا بودم که قهیحروم زاده  نیا

 .سرتکان داد یدیو ناام اسی با

 رینبوده درگ یبرگشتم روز یاز وقت. شم یم وونهیدارم د -

 ؟یدار یچرا دست از سرم برنم. که به تو مربوطه، نشم یموضوع

 ؟یکن یعذاب خالص نم نیچرا منو ازا

و  هیچشمام و نگاه پر از گال یجا خوش کرد تو کاسه  اشک

 .دیازم دزد شویدلخور

 ...خواستم ینم... خواستم یمن نم -
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مانع از حرف زدنم شد، انگار قرار بود  نمیو هق هق سنگ بغض

که انتظار  نیام. واکنش نشون بدم ینطوریدربرابر اون شوک ا

کرد آرومم  یدستپاچه سع بایرو نداشت تقر یعکس العمل نیچن

 .کنه

 یلحظه عصب هیخوام،  یمعذرت م. نکن هیباشه فقط گر... باشه -

 .شدم

 

 

رو به طرفم گرفت و من با  یدستمال کاغذ کیکوچ ی جعبه

اون  زشیر یدونه برداشتم و تالش کردم جلو هیلرزون  ییدستها

 .رمیناخواسته رو بگ یاشک ها

 .که تو انبار رخ داد، نا تموم موند یریاون روزمون بادرگ دیخر

 یخواه سفارشمون رو با کل یاون روز حاج آقا تق یفردا

شد،  یواسطه نم یب یآورد و اگه ب یو اظهار شرمندگ یعذرخواه

 .رفت یبار نم ریز نیام

 یدلگرم هیرو که به همراه داشت الاقل  یماجرا هر حس بد نیا

نبودم و اون  تیاهم یمرد ب نیواسه ا نکهیبه من داد ا کیکوچ

 .رهیام بگ دهیناد یراحت نیتونست به هم ینم

*** 
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که اونا به  یراداتیدستم بود و داشتم ا ریز یفرهنگ راثیم ی نامه

 لیکه از بابتش، دژ اسماع یدونستن و خطر یطرح وارد م نیا

 .گذروندم یکرد، از نظر م یم دیرو تهد یخان

براش  یخورد و چون جواب یسوال مدام توسرم چرخ م یسر هی

 میو ت نیرفتم که برم و از ام ینداشتم، با خودم کلنجار م

 .نه ایبپرسم  شینظارت

. و راه افتادم تا به بخش اونا برم ارمینتونستم طاقت ب آخرشم

اوقات  شتریشم، ب یمطمئن نبودم با چند نفرشون روبرو م

سرپروژه بودن و حضورشون تو شرکت فقط واسه بودن تو 

 .لسات بودج

و  فیظر یاتاقشون زدم و با صدا یکوتاه به دربسته  یا ضربه

. که دعوتم کرد وارد شم، درو باز کردم و داخل رفتم یزنانه ا

 .زد یلبخند محو دنمیکارش نشسته بود و با د زیطهورا پشت م

 یباشه اما حس بد انهیلبخند خوش آمدگو نینبودم ا مطمئن

 . هم بهم نداد

 .چندتا سوال داشتم هیه درمورد مقال -

مانتو وشلوار به رنگ  هی. و کنجکاو به سرتا پام بود قیدق نگاهش

داشت و  یتنم بود که با پوست روشنم همخون کیمتال یلین

 دهیکه پوش یپاشنه هفت سانت یباکفش ها. اومد یبهم م یلیخ

 .شدم ینم دهیاما کوتاه هم د دیرس یبودم قدم بهش نم
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 .لطفاً  نیبش -

دستم  ینشستم و برگه هامو تو یمبل نخود هی یتعارفش رو با

 .جا به جا کردم

 .ستین نجایجز من ا یرفتن، کس یبچه ها واسه سرکش -

 .زمزمه کردم دیترد با

 !تونم سوالهامو از شما بپرسم؟ یم -

 .وار نگام کرد حیچونه اش گذاشت و تفر ریز دست

 . البته اگه جوابم بتونه قانعت کنه -

حرف  نیدونستم منظورش از ا ینم. و مردد نگاش کردم سردرگم

سکوتم . کرد یمحتاط تر م یزیگفتن هرچ یمنو برا نیو ا هیچ

 .اونو مشتاق حرف زدن کرد

کنه  یزن داره تالش م هی نمیب یم یوقت ادی یخوشم م یلیخ -

شه  ینم. روش حساب کنن گرونیشه و د دهیکه هرطور شده، د

 یبوده اما تا حاال که عملکردت حساب یخوش شانس یگفت از رو

 .بگم کیبابتش بهت تبر دیبا. کرده ریهمه شون رو غافلگ

 .جواب دادم یجد یلیخ

 .نینحو انجام بدم، هم نیخواستم کارمو به بهتر یمن فقط م -

 .دیخند الیخ یب

. میفهم یو حرف هم رو خوب م میجنس هیما هردو از ! نیبب -

 میش دهیکه د مینیما زنا عاشق ا. هیمنظور من چ یدون یتو م
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تو فقط با . ننیخوان بب یمرد ها هم که م ،یحاال به هر نحو

 یمدت کوتاه تونست نیتو هم کیکوچ ینکته  نیدونستن هم

 داره؟ن نیتحس یجا نیا ،ینظرشون رو به خودت جلب کن

 .ستمیمن دنبال جلب توجه ن -

 نیاول نیکوچولو که ازت داشتم، متوجه شدم ا قیتحق هیبا  -

 بیعج کمیبه نظرت . کاره طیبعد از سالها تو مح تیحضور جد

 نیچن هویباشه و بعد  نیسال خونه نش نیچند یکس ستین

فرصت بدست اومده،  نیکارش اونم تو اول طیتو مح یدرخشش

 داشته باشه؟

 .کردم و نگاه ازش گرفتم اخم

موضوع بخوام به تو  نینداشته باشه بابت ا یلیکنم دل یفکر م -

 .بدم یحیتوض

 .شد یسرجاش نشست و نگاهش جد صاف

 میت یخوام بدون ینخواستم، فقط م یحیمنم ازت توض -

تو واسه خوش  لیتما زیشرکت من دست آو نیمهندس

به  نیاز ا یدرمورد اون سد دار یاگه سوال. ستنین دنیدرخش

 یتون یپروژه مال شرکت ماست پس م نیا. بعد از خودم بپرس

 . مسائلش تسلط دارم یهمه  یرو یمطمئن باش

 .دمیمن بودم که نرم خند نباریا
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 نیخانوم دلشاد؟ منظورت از مهندس یترس یم یاز چ یدار -

من با کدومشون احساس  ه؟یشرکتتون و ارتباطم باهاشون چ

 !نکنه منظورت مهندس برومنده؟... کردم؟  تیمیصم

 نیباهاشون همچ ادی ینم ،خوشمیا گهیهرکس د ای نیام -

 .یکن یمعامله ا

. قرار داد ریمنو تحت تاث تتونیخوبه، واقعا احساس مسئول -

به عنوان  ستیخب اصال درست ن ن؟یبابت ناراحت نیشمااز ا

 نیکارمند جزء تو ا هیدونه با  یم رابیکه خودشو مالک م یکس

مسئله رو  نیا یتون یم. یمورد بحث کن نیشرکت شخصا در ا

 .یبذار ونیدر م یبا خود مهندس رزاق

 .رو لبش جا خوش کرد یبد پوزخند

 هیمرده و خب مثل بق هیهم  یکه مهندس رزاق نهیمسئله ا -

 .درخششت شده نیشون جذب هم

 .جام بلند شدم از

ممنون که بهم . من جواب سوال هامو گرفتم خانوم مهندس -

گذار  ریچقدر تاث گرانید یتونه رو یارزش هام م یکرد یادآوری

موضوع اون مقاله رو  نیکنم با اتکا به ا یم یباشه، سع

 یدار یهم اگه شک و شبهه ا نیدرمورد ارتباطم با ام... سمیبنو

 . یبش ایاز خودش جو دیبا

 .زمزمه کرد یافتادم سمت در و اون عصب راه
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 یهست یتو همون...یباهاش داشت یدونم تو چه ارتباط یمن م -

 یم ؟یشده که چ داتیحاال دوباره پ ،یکه گذشته اشو خراب کرد

 ؟یاشم خراب کن ندهیآ یخوا

 یفقط نگاش م یواکنش چیه یجاش بلند شد و به من که ب از

 .کردم، زل زد

 .دم یاجازه رو نم نیمن بهت ا -

که انگار  یحس. دیکرد و جوش انیدرمن غل یو قو یدرون یحس

از ذهنم رو  یکیکوچ یاده گوشه استف یسالها بود، منفعل و ب

قدرت عشق و  زانینشون دادن م یکه برا یحس. اشغال کرده بود

 .کرد یرو به مبارزه دعوت م گرانید نیعالقه ام به ام

تالشتو  یخانوم مهندس؟ پس همه  ینش مونیپش یخوا یم -

 .بکن

 .رفتم رونینشست کنج لبام، برگشتم و از اتاق ب لبخند

تونه از من بگذره،  یم نیداشتم که ام دیترد یذره ا یحت اگه

درد  نیاما درد من و ام. دادم یرو به طهورا نم شنهادیپ نیا

اگه خودمون  یحت میاز هم بگذر میتونست یبود،ما نم یمشترک

 .میخواست یهم م

 یاول. داشتم یبرگشت به بخشمون دوتا تماس تلفن موقع

 ادیجمعه رو خواست قرار روز  یپرست بودکه م نییمهندس آ

شمردم تا در مورد  متیرو غن داریفرصت د نیکنه و من ا یآور
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هم از جالل بود که  یدوم. موضوع مقاله ام باهاش حرف بزنم

 .مینیرو حتما بب گهیخواست همد یم

گزارش . شه یکه هست مربوط به کار نم یدونستم هرچ یم

دادم  یم یشرکتش به مهندس رزاق یکه در مورد کارها ییها

 .بود قشیو تشور نیباعث تحس شهیهم

منصوره رفتم و اون  یبه خونه  م،یاز تموم شدن ساعت کار بعد

 یکه ماجرا یاز زمان. گرم ازم استقبال کرد شهیمثل هم

محبت  نیا گهیآمده بود، د شیپ یمهندس رزاق یخواستگار

حس  نباریدست خودم نبود، واقعا ا. نشست یهاش به دلم نم

 .شه یو استفاده مکردم داره ازم س یم

 .یخوش اومد یلیخ -

سوگل هم کنارم نشست و خودشو بهم . تعارفش نشستم  با

 .بود یواقع شهیبچه هم نیا یمهر و عاطفه . چسبوند

 !ومده؟یآقا جالل ن -

منم پاشم کم . شه داشیاآلناست که پ گهیبهش خبر دادم، د -

 .نمیناهار رو بچ زیکم م

 .مونم ینم ادیراستش من ز -

 .تعجب به طرفم برگشت با

برم  نجا،یا یاومد یشده بعد عمر یچ. تعارفو بذار کنار! چرا؟ -

 ؟یبرم راه انداخت
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 .زمزمه کرد طنتیسمت آشپزخونه و سوگل با ش رفت

اعصاب خورد  یها زیاز اون سوپرا ینترس خاله، امروز خبر -

 .ستیکنشون ن

 .مون بود یخونوادگ یاش به حضور مهندس تو مهمون اشاره

 دت؟یعم ییدا میتو ت یتو هم رفت طونیش یآ -

 .چپ نگام کرد چپ

 . ینگو که شما طرفدار ناصر خان -

 .زدم یچشمک یشوخ به

که  ستین افهیو خوش ق پیمگه مهندس چشه؟ خوش ت -

 .که هست ستین لکردهیدار و تحص هیهست، ما

 .صورتشو جمع کرد باانزجار

 . خاله یفیح یلیاما شما واسه اون خ -

بعد از ناهار جالل ازم . با اومدن پدرش ناتموم موند صحبتمون

 .رفتمیو من پذ میبا هم حرف بزن یخواست که به طور خصوص

با هم بحثمون شد، به ... اومد شرکت دیعم شیچهار روز پ -

کار به مشاجره و دعوا هم . ناصر ناراحت بود یخاطر خواستگار

 .دیکش

دعوا  نیفکر کردم که تبعات ا نیبستم و به ا یبا ناراحت چشمامو

به من در مورد دعواشون  یزیچ دیچرا عم. تونه باشه یم یچ

 نگفت؟
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 زیهمه چ ریو دلخور بودم که خواستم بزنم ز یعصبان یاونقدر -

تو و ناصر . کنم اما راستش نتونستم الیخ یو ناصر رو هم ب

احساس تونه  یاون با تو م. نیهم ساخته شد یواقعا برا

 یرو دار اقتشیکه حقته و ل ییکنه تو هم به جا یخوشبخت

 یسع نیهم هواس. بابت کمکت کنه نیتونه از ا یناصر م ،یبرس

 نیکر، ظاهرًا داداشت ا طونیگوش ش. رو مجاب کنم دیکردم عم

 میبه تصم زیگفت همه چ. شه یروزها از دنده راستش بلند م

. کنه ینم یمورد دخالت نیدر ا گهیداره و اون د یخودت بستگ

موضوع هرچه زودتر ختم به  نیگفتم با خودت حرف بزنم بلکه ا

 .شه ریخ

 .دمیپرس دیترد با

افته؟ من  یاتفاق م عیسر یلیخ زیداره همه چ یکن یفکر نم -

 .مهندس شوکه ام یهنوز از خواستگار

 ییکه تو برخالف توانا نهیمسئله ا. ستین نطوریبه نظر من که ا -

 نیبه ا دینبا یکن یفکر م. یدار ینییتماد به نفس پاهات اع

 .بشه تتیشخص ی فتهیش یکس یزود

 .نگاه ازش گرفتم یناراحت با

کنم  یهمش فکر م. یکرد یشک م یمن بود یخب تو هم جا -

 .شده است یاز قبل طراح یبرنامه  هی یبودنم تو شرکت رزاق نیا

 :رک گفت یلیخ جالل
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انتخاب تو واسه . گفته باشم یخوام بهت دروغ یخب من نم -

به  یزود ربط نقدریناصر اونم ا میهدف نبود اما تصم یاون کار ب

و  عیسر ریتاث نیکه چن یخودت بود نیانتخاب من نداشته، ا

 .یناصر گذاشت یرو رو یقیعم

 .زدم پوزخند

 .خودمم طیشرا نیخوبه، پس مقصر قرار گرفتنم تو ا یلیخ -

 ست،ین یکیاون مرد کوچ ه؟یبد طیشرا نیا یکن یچرافکر م -

 .ریفرصت خوب رو دست کم نگ نیا

 .تو هم قالب کردم و طلبکارانه جواب دادم دستامو

کردم  یم الیمنو بگو که خ... یبه فکرم نهمهیا نکهیممنون ازا -

 .جبران حرف اشتباه منصوره است ،یکار شنهادیدادن اون پ

 یقبول دارم اما ناصر هم کم کس نویحرف منصوره اشتباه بوده ا -

هم از نگاه  یشما رو برا دنیکه بشه تصوِر مناسب د ستین

 .یبه خودت بدون نیما،توه

 .آورد و آروم زمزمه کرد نییپا صداشو

مرد بدم  نیسوگل رو اگه خواهانش باشه به ا یمن حاضرم حت -

 .یناصر رو کامل کن یتون یکه فقط م ییتو نیدونم ا یاما م

ُبعد  ریکه درگ یمن یبرا یدر ظاهر وسوسه کننده بود ول حرفاش

 ریرو غ شنهادشیمرد شده بودم قبول پ نیا یزندگ ی گهید یها
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 ستین یاون یگفت ناصر رزاق یبه من م یحس. کرد یممکن م

 .داره مانیا نهمهیکه جالل بهش ا

 نییمهندس آ. بود یبان کوهستان اتفاق خوب دهیبا گروه د رفتنم

 لیدر مورد دال شهیپرست خوشحال از حضورم، پرشور تر از هم

 .مخالفتش با ساخت سد حرف زد

 میخوا یما م نکهیمگه نه ا ه؟یسد چ نیهدف از ساخت ا -

 دشیو تول رهیذخ یو به نوع میریهدر رفت آب رو بگ یجلو

داره  یعیمنابع طب یزداریآبخ یکه اآلن هم تو حوزه  یکار م؟یکن

 یاز وقت... شه یسد، انجام م نیساخت ا ی نهیپنجم هز کیبا 

اومدن و  یادیز انپروژه مطرح شده بارها و بارها کارشناس نیا

موجه بودن طرحش صحبت کردن اما  ریو غ دهیفا یدر مورد ب

 یمال یکه اصرار به ساختش دارن، به ضرر ها یظاهرا منافع کسان

 .چربه یپروژه داره، م نیکه ا یستیو ز یو انسان

 .اعتراف کردم یناراحت با

 کیمجموعه قرار گرفتم هر روز  نیکه من تو ا یاز وقت -

سد دچار  نیاومده که منو نسبت به ساخت ا شیپ یموضوع

پروژه دست دارن و  نیکه توا ییبرام آدمها. شک و شبهه کنه

شوهر خواهرم  م،یچرا راه دور بر. کنن مجهولن یم یهمکار

 ظاهرامهندس برومند هم که . تاز هموناس یکیمهندس آقا زاده 

 .نطوریشاگرد شما بودنم هم یزمان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٥٨٥ 

بودن و سکوت  یلمبرداریاستاد به گروه بود که مشغول ف نگاه

 .داشت انیکوهها جر نیتو اون فضا و ماب ینیسنگ

داشتن  سمیاز افتخارات سالها تدر یکیتونم بگم  یبه جرات م -

 نیاستعداد و نبوغ ا. برومند بوده نیبه اسم ام ییدانشجو

اما . تموم دانشگاه بود چ،یدو استاد که ه یکیجووون زبونزد 

 .ضربه رو بهش زد نیعالقه ام، بزرگتر نیهم

 یرو یانداخت و با عصاش خطوط محو و نامفهوم ریز سربه

 .دیخاک کش

خودم با مهندس دلشاد،  یروابط دوستانه  یرو فدا نیمن ام -

 هیسرما نیاون شرکت بزرگتر. کردم رابیکت معامل شر ریمد

 یو نوابغ نشیمهندس یهاشو رو پروژه هاش که نه، رو یگذار

 .کنه یم نیمثل ام

رد و  نشونیب نیکه اون روز تو ماش نیطهورا و ام یحرفا یالبال از

 یعمو رابیشرکت م رعاملیبودم که مد دهیفهم نویبدل شد، ا

 نیافتخارش داشتن مهندس نیشتریطهوراست و اون شرکت ب

 .خوب و فوق العاده است

گذروند که من اون  یرو م شیلیتکم التیداشت تحص نیام -

در  یزیچ هی. رو بهش دادم رابیبا شرکت م یهمکار شنهادیپ

خواد  ینم نکهیپسر از همون اول برام روشن بود، اونم ا نیمورد ا

کم  یلیخ هرچند. قطع کنه رانیرو باا شیارتباط یبندها یهمه 
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 رانیتو ا مادربزرگشبه  ریبه د ریکرد و د یدرموردش صحبت م

محدود و در حد  یلیارتباط با شرکت خ نیا لیاوا... زد یسرم

 یبعد که برادرزاده . جوون بود نیا یها ییمحک زدن توانا

شد  رفتهیپذ رنتزهیتو دانشگاه ف لیادامه تحص یمهندس هم برا

 یلیخ زیکرد همه چ دایراهنما رو واسه طهورا پ هینقش  نیو ام

که تا به خودم بجنبم  یرفت طور شیپ تفوت وق یو ب عیسر

مجموعه کردن و با فروش  نیا نفکیرو جز ال نیاونا ام دمید

شرکت  ریپاگ گهید یها یلیسهامشون، اون هم مثل خ یجزئ

 یدرک مسئله چندان سخت نبود و من حت دیشا نجایتا ا. شده

 شیساخت سد که پ ی هیکردم اما قض یم ادیفتخار ازش با ا

و  یتا ک انیجر نیدونم ا ینم...ها برگشت رقو یاومد همه 

. کنم یمبارزه رو رها نم نیمن ا یکنه ول دایکجا قراره ادامه پ

 یکه دور و برمون م یحرف از من و تو و ده، دوازده نفر گهید

کالن شهر با بخش ها و  کیسرنوشت  نیا. ستین م،یشناس

 ماعتج نیا یتونم در برابر خودخواه ینم. اطرافشه یروستا ها

 یرو دانشجو یخود خواه نیا ی نهیاگه زم یسکوت کنم،حت

 .گذاشته، فراهم کرده ارشونیکه در اخت یمن با پروژه ا ینابغه 

 .زمزمه کردم یناباور با

شما از ! سر و صدا ها شده؟ نیباعث بوجود اومدن ا نیام -

 ...سد نیهم ن؟نکنهیزن یکدوم پروژه حرف م
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 .سرتکان داد ینف ینشونه  به

 یاون سد رو که مجموعه ا. نبوده نیام یپروژه  نینه جانم، ا -

 نیکردن، هرچند ام یهم طراح یشرکت با همکار نیاز مهندس

و چند ساله  یرفاقت س هی یپا... از اونها بود اما یهم جزئ

 نویفقط ا. از مسائل رو برات باز کنم یلیتونم خ یوسطه و من نم

 شونیرقانونیو اقدامات غ یبه شرکت رزاق زیگم که همه چ یم

فقط  ونیم نیا یکه رزاق یبدون نویبهتره ا دیشا. ستیمحدود ن

بهتره بگردم  ایعروسک خوش نقش و نگاره و عروسک گردان  هی

 .ادنیپرده ز نیعروسک گردانان پشت ا

حاال . ام نهیس یو نشست رو قفسه  خیلب بزرگ قا هیشد  ترس

ومجهوالتم روشن نشده بودن  دهینه تنها به جواب سوالهام نرس

از  کیحجم تار هیذهنم  یپا افتاده  شیکه به نقاط مبهم پ

 .مجهوالت اضافه شده بود

و  یخان لیازم خواسته درمورد دژ اسماع یمهندس رزاق -

 .سمیمقاله بنو هیارتباطش با سد 

و هراس  میب یاراده و از رو یگفتگو ب ریمس یناگهان رییتغ نیا

تنش رو  نیاستاد هم هنرمندانه ا نینرم و دلنش یخنده . بود

 .کرد دور کنه یسع

 نداره؟ یمشکل راه حل نیواسه ا رابیم یبگ یخوا یم -

 .تو هم گره خورد ابروهام
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 .از اونها بپرسم یزیمورد چ نیخوام در ا ینم -

 ؟یچ یخود رزاق -

 .تا کجاست یفرهنگ راثیبرش حرف م مینیبب دیبا گهیاون م -

 .داد سرتکان

 نیتو ا یادار یاون از روند کارها. زده یحرف کامال درست -

 یفرهنگ راثیمثل م یاداره ا هی یدونه وقت یم. مملکت باخبره

 شیتونه حرفشو پ یذاره چقدر م یدست م یپروژه ا نیرو همچ

 .ببره

 شه؟ یپس اون سد هرجور شده ساخته م -

 .اون اطراف دوخت یزد و نگاهشو به کوهها یتلخ لبخند

بعد مرگ سهراب  یکه عادتمونه نوش دارو میهست یما جماعت -

 . میباش

*** 

 یاحضار شدن. شنبه به محض حضورم تو شرکت، احضار شدم روز

 یبرافروخته و عصب دنمیبه محض د یرزاق. همراه بود خیکه با توب

 .شروع به سرزنشم کرد

 ؟یخواستم خانوم رمضان یمن ازت چ -

 .خبر از همه جا تکرار کردم یب

 !ن؟یخواست یچ -

 ه؟یپرست چ نییبا مهندس آ روزتیمالقات د نیا ی هیقض -
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روتحت  زیحد همه چ نیشد تاا یباورم نم. بهت نگاش کردم با

 .نظر داره

 !ن؟یدون یشما از کجا م -

رسه  یتو اون منطقه اگه پرنده هم پر بزنه به اطالع من م -

خبر باشم؟  یاونجا ب یجمع نیاز حضور همچ یخوا یاونوقت م

 ؟یهمراه اون گروه بر دیکنم، چرا با یرفتارت رو درک نم نیا

هفته قبل تو  هی بایتقر. من به دعوت مهندس و دوستانم رفتم -

قبال نوشته بودم و باعث  که یدفتر روزنامه مهندس بابت مقاله ا

 نیکرد و منو به ا نمیشدن اقدامات اونها شده بود، تحس یخنث

اون  ستیز طیاز مح یبردار ریو تصو ییمایکوهپ یبرنامه 

فوق العاده از اونجا  کسچند تا ع هیمن هم . منطقه دعوت کرد

 .فلش براتون آوردم هی یرو ختمیاتفاقا ر. گرفتم

 .ون با اخم فقط نگام کردرو به طرفش گرفتم و ا فلش

 ؟یباهاش در مورد دژ که حرف نزد -

با دروغ فقط عواقب . خواستم که دروغ بگم یتونستم و نم ینم

 .دمیخر یبه جون م دیرو با یبدتر

چرا اتفاقا حرف زدم و اون حرف شمارو درباره ناکار آمد بودن  -

 .کرد دییتا یفرهنگ راثیاعتراض م

 .راحت نکرد الشویخ یحرف هم ذره ا نیگفتن ا یحت
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مورد تبادل  نیدر ا رابیم ینظارت میمگه من نگفتم فقط با ت -

 ن؟ینظر کن

که متعجب به  نیبه در زده شد و با ورود ام یکوتاه ی ضربه

 :مهندس و نگاه دلخور من زل زد، گفتم یبرافروخته  یچهره 

تم منتها سراغشون رف یجنابعال شیاز فرما یرویمن هم واسه پ -

 .نگرفتم یجواب

 .دیپرس نیرو به ام مهندس

 ن؟یرو پاسخگو نبود یشما سواالت خانوم رمضان -

مهندس دلشاد گفتن . ستمین انیراستش من چندان در جر -

 شونیکه ا دنیسوال پرس یسر هیاومدن و  یخانوم رمضان

 .شخصا جوابگو شدن

 .توجه اون دو مرد رو به طرفم جلب کرد پوزخندم

 .سمیبنو یزیچه چ دیشدم با هیبله و اتفاقا کامال توج -

 .جواب داد یبا حالت قهر آلود مهندس

 یبراش م یا گهیفکر د هی. ستیبه اون مقاله ن یازین گهید -

 .کنم

عصر  روزیمن اونو د. یجناب رزاق رهیواسه منصرف شدن د کمی -

تو کردم و قرار شد  لیمیافق نو ا یمسئول روزنامه  ریمد یبرا

 .امروز صبح روزنامه چاپ شه یشماره 
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 یسرکش تشیموضوع خشم و عصبان نیا دنیداشتم با شن انتظار

سطل آب  هیجواب حکم  نیکنه و باز هم منو هدف قرار بده اما ا

 .شعله ور خشمش شد شیرو داشت که باعث فروکش آت خی

 .کننده ریغافلگ شهیمثل هم -

. مینیازش بب میخوا یرو که م یریاون تاث میبتون کنمیفکر م -

 یم. هدف نبود یخبر اقدام کردم ب یزودتر از موعد و ب نکهیا

که شنبه و روز اول هفته  یمقاله رو حتما تو نسخه ا نیخواستم ا

و  شترهیشماره مخاطبش ب نیا. شه، چاپ کنن یمنتشر م

تو طول  تونهیکه م یتفاقاتواکسن در برابر ا هیاونوقت مقاله مثل 

داشته باشه،  یادیز یها یپرداز هیرخ بده و نظرات و حاش هفته

 .عمل کنه

 .اراده یبلند و ب د،یخند مهندس

چطور . ظلم رو به خودش کرد نیبزرگتر نجایجالل با حضورت ا -

 تو بشه؟ یکارآمد نهمهیا الیخ یتونست ب

تونه چه  یمن م یدونست در ازا یچون م: " خودم گفتم با

 " ارهیرو بدست ب یرینظ یب یفرصت ها

من . روزنامه بدستتون برسه گهیساعت د میکنم تا ن یفکر م -

 تونم برم؟ یم گهید
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 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

رابطه  نکهیو ا نیباال انداخت و با درنظر گرفتن حضور ام ییابرو

 .ما در گذشته چطور بود، مغرضانه جواب داد ی

 هیهمراه  یاریخوام روزنامه رو خودت برام ب یبله، منتها م -

اما قهوه  ستین فتیوظا ی طهیدر ح نیدونم ا یم. هوهفنجون ق

 .کنه یمعجزه م شهیهم یاری یکه م یا

 یتو شتریب نیام یهم فشردم و اخم ها یدندون رو باحرص

 انیدلم به شور افتاد نکنه جر. هم فرو رفت و دستاش مشت شد

خواه داشت دوباره  یتق یکه اون با پسر حاج یانبار و برخورد

به  تیموقع نیواسه فرار از ا. اتاق هم تکرار شه نیو توا نجایا

راه متوقف  ونیمنو م نیام یسمت در قدم تند کردم که صدا

 .کرد

من روشن  یبرا یمسئله ا هیهنوز  یخانوم رمضان...لحظه هی -

 .نشده

سر صلح و  یکه ذره ا ییبه طرفش برگشتم و اون باچشما بااکراه

 .نداشت نگاهم کرد یآشت

 .نییبله بفرما -
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خودمم به  یبه زبون آوردم که حت نویا ریتاث یو ب فیضع اونقدر

 .دمیشن یسخت

جواب سواالتتون رو از مهندس دلشاد  نیبالخره تو نست نینگفت -

 نه؟ ای نیریبگ

 .دخالت کرد مهندس

اون مقاله رو  یجان، به هرحال خانوم رمضان نیام ریسخت نگ -

 .نوشته

 .نه ایونسته کمکشون کنه من ت میخوام بدونم ت ینه، من م -

 .بگم باز مهندس به جام جواب داد یزیچ نکهیاز ا قبل

نوع ارتباطت  انیمن در جر! نیبب... بود نجایطهورا قبل از شما ا -

نسبت به حضور خانوم  تیحساس یسر هیاما خب  ستمیبا اون ن

 .کنم هشیکردم توج یاومده بود که من سع شیبراش پ یرمضان

روزها کم طاقت تر از  نیا قیحرفا و عق نیا دنیداشت شن درد

 .رهیبود که با بغض هاش خفه خون بگ نیا

مهندس دلشاد، اول وقت بنده رو  یحرفا ریشما هم تحت تاث -

 ن؟یاحضار کرد

 :گفتم نیو من رو به ام دیشرمنده لب گز مهندس

گرفتن جواب سوال هام به بخشتون مراجعه کردم منتها  یبرا -

که دادن  یحاتیهم با توض شونیا. نبود ید کسجز خانوم دلشا

 .نتونستن قانعم کنن
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کدومشون  چیاز ه یحرف گهیافتادم سمت در و نموندم تا د راه

به زبون آورده بود مدام تو سرم  یکه مهندس رزاق یزیچ. بشنوم

و طهورا  نیام نیمگه ب. ذهنم شده بود یخورد و خوره  یچرخ م

 یازش ب یوجود داشت که ظاهرًا مهندس رزاق یچه نوع ارتباط

  ؟من اشتباه کرده بودم یعنیاطالع بود؟

 یناگفته  یسال تو خوندن حرفا نهمهیشد بعد ا یم مگه

داد؟  یجهنم نجات نم نیمنو از ا یکیچشماش اشتباه کنم؟ چرا 

 من نبود؟ نِ یام گهید نیام

خانوم  .کارم رفتم زیبخش شدم و مات و ناباور به سمت م وارد

متوجه باشم در جوابش  نکهیکه بدون ا دیپرس یزیچ ییعطا

 یب نینشده بودم که ام ریجاگ میهنوز رو صندل. سرتکان دادم

. رسوند زمیهوا اومد تو بخش و با چند قدم بلند خودشو به م

کف  هیاز  مترصورتشو با صورتم به ک یسرخم کرد و فاصله 

 .دست رسوند

 .یایب ییبا من تا جا دیامروز بعد تموم شدن کارت با -

 .زمزمه کردم یسخت به

 کجا؟ -

 . یفهم یخودت به موقعش م -

 .کرد یزدن تو اون چشم ها، دستپاچه ام م زل

 .امی یجا نم چیمن با تو ه -
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فشرد، آهسته  یهم م یکه با خشم رو ییدندون ها ونیم از

 .جواب داد

به  یوا ،ینیب یازم م یچه واکنش یحساب کن یتون یاصال نم -

 .یبزن رشیز یحالت اگه بخوا

کالممون رو از همون فاصله شاهد  ونیکه تنش م ییعطا خانوم

 .بود، دخالت کرد

 !شده مهندس برومند؟ یطور -

لبخند به لب هاش  یکرد به نشونه  یو سع دیعقب کش نیام

 .پوزخند شد هیشب شتریبده که ب یکش و قوس

 .ستین یزینه چ -

 .و با تمسخر نگام کرد برگشت

اگه  خوامیعذر م. بود یخونوادگ یصحبت کوچولو هیفقط  نیا -

 .باعث اختالل تو روند منظم کارهاتون شدم

آروم و اعصاب خورد کن  یلیو دلخور زل زدم به اون که خ یعصب

پر از سوال  یمغشوش و نگاهها یاتاق رو ترک کرد و منو با ذهن

 .همکارام تنها گذاشت

 !؟یدار یبا مهندس برومند نسبت -

 نیا دنیشن تیوضع نیتو ا. زل زدم نایوبا تاسف به ت برگشتم

داغون برگه  یسربرگردوندم و با اعصاب. آخرش بود گهیسوال د
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و از  ارمیبالخره نتونستم طاقت ب. و رو کردم ریز زمویم یرو یها

 .زدم رونیاتاق ب

کت روبرو شدم که شر یمحض خروجم، با آقا داوود آبدارچ به

 .صبح شنبه تو دستش بود یروزنامه 

 .بالخره اومد -

 .یرزاق یببرش واسه آقا -

 .هاش سست شد و مردد زمزمه کرد قدم

 ...اما مهندس گفتن شما -

 .کالمش اومدم ونیم کالفه

 .خودت زحمتشو بکش. ستیمن حالم اصال مساعد ن -

 یچند قدم صالیبا است. سرتکان داد و ازم دور شد یدرموندگ با

باز به بخش خودمون برگشتم و به  تیرفتم و برگشتم و در نها

حرکتم نگران از جاش بلند شد  نیعاطفه با ا. رفتم نایت زیسمت م

ما  یکه مشغول صحبت با تلفن بود به هرسه  ییو خانوم عطا

 .شد رهیخ

با منظورت رو درک  یها و نگاهها یکنجکاو نیتونم ا یمن نم -

که تو مدت  یکسان ی هیحضورم مثل بق یکنیر ماگه فک. کنم

 نانیبهت اطم لهیدل یشرکت هستن ب نیپروژه توا نیساخت ا

با  یارتباط چیه ستیو قرار ن ستیدم قصدم موندگار شدن ن یم

اما درمورد  شمکنن داشته با یشرکت کار م نیکه تو ا یافراد
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 گهیهرکس د ایبه تو  نمیب ینم یلینسبتم با مهندس برومند، دل

 .بدم یحیبخوام توض

به طرف عاطفه برگشتم و اونو  یآخر یجمله  نیگفتن ا موقع

 .هم مخاطب قرار بدم

واسه بهم  یکوتاه یعذرخواه ،ییقطع شدن تماس خانوم عطا با

اون دوتا هم با تذکر . نشستم زمیزدن جو اتاق کردم و پشت م

 .مشغول کار شدن ییخانوم عطا

فشار همه  نینبود اما واقعا ا یبرخورد تند نیاصال چن قصدم

کرد و باعث شد  میروزها روم بود بالخره عاص نیکه ا یجانبه ا

 .واکنش نشون بدم ینطوریا

از روند  یگزارش تلفن هیمون  یاز تموم شدن ساعت کار تاقبل

. دمیچ یواسه مهندس رزاق دیقرار بازد هیکارگاه گرفتم و  زیتجه

هرچه زودتر اقدام  نیاشم دیهم تماس گرفت تا واسه خر دیمج

دادم تا به چند تا  شنهادیو من همون روز عصر رو پ میکن

 .میسربزن شگاهینما

 یخداحافظ هیبلند شدم و با  زمیدو بود که از پشت م ساعت

در حال  شیکارکنان شرکت کم و ب. اومدم رونیسرد ازاتاق ب

ازآسانسور ها و با حضور  یکیراه افتادم سمت . خروج بودن

و  ریناپذ یکه آشت نیام دنیدرست کنارم، برگشتم و باد یکس
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از  شیبود ب رد یو نگاهش به نشانگر باال ستادهیتلخ کنارم ا

 .اخم کردم شیپ

 :باهام چشم تو چشم شد، گفت نکهیمحض ا به

 .کنم یرو قبول نم یبهونه ا چیاآلن بگم، ه نیاز هم -

 .قرار دارم دیمن با مج -

قرارم نبود به محض تموم شدن  نگفته بودم اما خب دروغ

 .نمشیبب میساعت کار

خونسرد و حق  یلیم،خیشد یوارد اتاقک آسانسور م نکهیا نیح

 .به جانب جواب داد

به  ستیباشه قرار ن یهرچ. انتظار بکشه یتونه کم یداداشت م -

 .خاطرش هشت سال منتظر بمونه

 هیخواست  یخسته بودم و دلم نم جهینت یکشمکش ب نیا از

ازش روبرگردوندم و در . واسه امروزم داشته باشم گهیجدال د

رفتن چه  نیمطمئن نبودم تو ا. سکوت باهاش همراه شدم

 نیا یجلو دیبارم شده با هیدر انتظارمه، اما واسه  ییزهایچ

 یجلوشو م ای مگه نه؟ حاال ستادمیا یکه راه افتاده بود م یلیس

 . شدم یباهاش همراه م نکهیاایگرفتم 

 یکوپه  یآئود هیطهورا که  نیو از کنار ماش میشد نشیماش وارس

طهورا هم  یشده  قینگاه کنجکاو و دق. میبود، گذشت یمشک
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 شیتوجهمو به خودش جلب نکرد وبا ذهن آشفته و پراز تشو

 .شدم ریخودم درگ

 یخونه  هی یرو جلو نیماش نیبعد، ام قهیدق ستیب حدود

آفتاب خورده و رنگ و رو رفته داشت  یکه در یمیقد ییالیو

 . نگهداشت

 .شو ادهیپ -

 یبه ساختمون خال یرو باز کردم و نگاه دوباره ا نیدر ماش بااکراه

 .روم انداختم یجلو یاز سکنه 

 !؟یآورد نجایمنو چرا ا -

که همراه داشت در زنگ زده رو به  یدیسمت در و با کل رفت

 .زحمت باز کرد

 .یش یزود متوجه م یلیخ -

رو تو خودم حس  یو درموندگ یفیبالتکل یکه نه اما نوع ترس

 .کرد یکردم که منو تو رفتن مردد م یم

مات و کدر  یگذاشتم و نگاهم رفت سمت پنجره ها اطیبه ح پا

برف  یبود و کپه ا دهیپوس یزییپا یهمه جا پر از برگ ها. خونه

 یم هیسا شهیکه ظاهرا هم ییجا اطیح یآب نشده گوشه 

 .شد یم دهیانداخت و دور از نور آفتاب بود، د

جدا  اطیپله کوتاه از ح هیخونه که با  یرفت سمت در ورود نیام

 .شد یم
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 ؟یبگ یزیچ یخوا یهنوزم نم -

خونه بود  نیرو که ظاهرا مال ا یدیطرفم برگشت و دسته کل به

 . دستش جا به جا کرد یتو

  ؟ینیخونه رو بب یجاها ی هیبق یخوا ینم -

 .دستامو تو هم قالب کردم و جواب دادم کالفه

 یکه به راه انداخت یمسخره ا یباز نیدارم کم کم از ا گهید -

 .شم یخسته م

 .زد یتلخ پوزخند

بهش پرو  یمن فقط دارم کم یرو تو به راه انداخت یباز نیا -

 .دم یبال م

 .سمت در برگشتم

تو هم بمون . رم یباشه من م ست،یدر کار ن یپس ظاهرا حرف -

 .مشغول کن یباز نیو خودت رو باا

بود که خودشو بهم رسوند  دهیشمار گام هام به سه تا نرس هنوز

 .و راهمو سد کرد

 .میما که به قول تو هنوز حرف نزد ؟یزود نیکجا به ا -

 .دمیبهش توپ یعصب

خاطره  دیکه با تو تجد ومدمین نجایمن ا. حرفتو بزن و بذار برم -

 .کنم
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در  یمختصر نیچشماشو چ یکرد و گوشه  یتلخ ی دهخن

 .برگرفت

 یادآوری یبرا یخاطره ا دیبا نجایا یکنیپس تو هم فکر م -

 داشته باشه آره؟

 :به دور خود زد و زمزمه وار گفت یچرخ

 نیا. ندارم نجایاز ا یکنم البته خاطره ا یفکر رو م نیمنم هم -

اما . ست بهیتو نا آشنا و غر یخونه واسه من درست به اندازه 

 راثیکه سالهاست به نامم سند خورده و م بهیمکان غر نیهم

کرده، باعث شد جسارت  غیکه پروانه ازم در هیمادرانه ا یعاطفه 

 .مو مرتکب شم یاشتباهات زندگ نیاز بزرگتر یکیکنم تا  دایپ

خونه رو  نیشدا یمگه م. که گفت به درد اومد یزیاز چ قلبم

پروانه بود که چند سال بعد  یپدر یهمون خونه  نی؟ انشناسم

زد و اون به پشتوانه اش قصد داشت  نیازدواجش به نام ام

 .بده یزندگ لیتشک

لب آورد  ریز یاستغفرالله هیخوام،  یبه آقاجون که گفتم تورو م -

نبود اما  تیرضا ینشونه  شهیسکوت آقاجون هم. و سکوت کرد

سرم  یآقاجون رو باال ی هیستار، سا یسالها به جا نیکه توا یمن

. بردارم یاذن و اجازه اش قدم یبودم نخواستم ب دهید

. دیترس یکه داشتم م یممخالفتش بابت تو نبود، از من و سن ک

 یباز وونهیخوام و ترس از د یگفتم خاطرت رو سالهاست که م
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. کردم یلب از لب باز نم یزود نیاگه نبود به ا دیعم یها

 دیبا گفتیم. ومدیهم کوتاه ن لیبرهان و دل نیآقاجون اما با ا

من اما اونقدر داغ بودم ...بشم یدرس بخونم و واسه خودم کس

گفتم . سادمیبار تو روش وا نیو واسه اول دمیهاشو ند یکه نگران

برام  لیخوام فقط تورو از حاج اسماع یرو نم شیمال تیحما

 .کنه یخواستگار

 .گردوند و نگاهشو به خونه دوخترو بر ازم

ها و خط و نشون ها داشتم  دیتهد نیاحمق بودم که با ا -

پشتوانه ام  شهیخونه م نیا کردمیفکر م. ذاشتمیسرش منت م

 یمن خود آقاجون بود که وقت یپشتوانه  نیبزرگتر نکهیغافل از ا

 امیچقدر خودم و دن...پشتم قرص نشد یگاه هیتک چیرفت با ه

 . بودن کیاون سالها کوچ

خونه و من هم ناخودآگاه باهاش همراه  یسمت در ورود رفت

 .شدم

 نیاز آقاجون با سند خوردن ا دنیبر متیکرد ق یپروانه فکر م -

مث من  اشیاونم دن! ینیب یم. هست یکیخونه به نامم 

و خواستن خنده  هیکه عشق به دختر همسا یمن. بود کیکوچ

 .شده بود میزندگ ی خودم، همه یهاش برا

و  ریدم گرفته و پر از گرد و غبار اونجا گذاشتن، نفسگ یبه فضا پا

غم مثل گذشته  کهیکردم و درحال تیسخت بود اما ازش تبع
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داد وارد  یو تو قلبم جوالن م دید یعرصه رو به خودش تنگ نم

 .خونه شدم

خاطرات درد آور گذشته هنوز فارغ نشده بود  یادآوریکه از  اون

 .زد ادیفر بایباخشم به طرفم برگشت و تقر

سوال که  هیشده  یلعنت یحق من از اون گذشته  یحاال همه  -

 . یجوابشو بد یستیتو حاضر ن

 یفشار عصب نیا. وجودم یدرست مثل همه  دیلرز یم صدام

 .تحمل بود رقابلیغ

 ط،یشرا نیداره تو ا یتیبه نظرت اهم ؟یبشنو یخوا یم یچ -

 م؟یر یراه خودمون رو م میهرکدوممون دار یوقت

 یو صدا میبود ستادهیهم ا ی نهیبه س نهیس. طرفم برگشت به

 .دمیشن یبه وضوح م شویتند و طوفان ینفس ها

 ؟یکن یم یحاال احساس خوشبخت -

فقط نگاش کردم و . کرد جمیگ د،یکه پرس یمقدمه ا یب سوال

 .تکرار کرد ریمهارناپذ یاون سرخم کرد و باخشم

 ؟یکن یم یاحساس خوشبخت -

 :ازش گرفتم یبه سخت نگاهمو

 .بدم حیرو بهت توض یزیچ ستمیمجبور ن -

 .یچرا هست -
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بازومو گرفت و منو به . باعث شد تو خودم مچاله شم ادشیفر

باهم چشم تو  شهیتر از هم کیحاال نزد. دیسمت خودش کش

 . میچشم بود

 ؟یکن یم یچه غلط یتو شرکت رزاق یدار -

کرد فقط باعث  یم انیو نامنظم ب ختهیبهم ر نطوریکه ا یسواالت

 .شد یم میو سردرگم یآشفتگ

 .ولم کن بذار برم ،یکن یم تمیاذ یدار -

هست که بخواد  ییماجرا هیچرا هر روز  ؟یکن یتوچرا ولم نم -

خوام نگران بودنت تو اون  یکنه؟ من نم رتیذهن منو درگ

خوام  یباشم، نم ادی یکه ازت بر م یاحمقانه ا یشرکت و کارها

از . یباشه که خودتو به دردسر ننداز نیهر لحظه حواسم به ا

 ...استعفا بده یکارت تو اون شرکت لعنت

 

بود که امروز صبح تو اتاق  ییکه هنوزم سرم داغ بحث ها من

 .با تمسخر جواب دادم م،یداشت یرزاق

مهندس؟ نکنه  یکن دایپ ینستنتو یا گهید یقانع کننده  لیدل -

مث اون  دمیشدنم با خانوم دلشاده؟ شا ریدردسر از نظر تو درگ

 .با وجود من خراب شه نتونیب یروابط حسنه  ینگران

چه  گهیروابط حسنه د ؟یباف یواسه خودت م یچ یدار -

اما قبل از اون بهم  میرس یتون هم م یریبه طهورا و درگ ه؟یکوفت
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رو  یکارها مهندس رزاق نیباا یخوا یاگه م. توسرته یبگو چ

 ...موندنت، که یبرا یکن بیترغ

 .پر حرص فوت کرد نفسشو

 ؟یخوایم یچ گهیبه موندنته د لیما یادیاون ز -

 هیمثل  ریچند وقت اخ نیاتفاقات ا یهمه . بهت نگاش کردم با

خودشو به  نیام. پراز گره کور جلو چشمام رژه رفتن یکالف کاموا

شد  یبه من نم یتوجه رزاق لیواقعا متوجه دل ایاون راه زده بود 

 !نشون نداده بود؟ یدربرابرش واکنش تند نمینکنه واسه هم! ؟

 !؟یزن یحرف م یاز چ یدار -

 .زمزمه کرد ینیبدب با

مردک . یبه خودت نبود یخواهشا نگو که متوجه نگاه رزاق -

 ...کنه که ینگات م فتهیچنان ش

 .کرده یاون ازم خواستگار -

. دیچشمام چرخ ین یتو ن یشل شد و نگاهش با ناباور دستاش

متوجه  یچنان مات و مسخ شده حواسش به من بود که حت

و ازش فاصله  دمیکش رونیازدستش ب اطیدستمو با احت ینشد ک

 .گرفتم

و توجهات مهندس  دیعم یآمد و شد ها نیکردم از ا یفکر م -

 .یباش برده ییبوها هی

 !؟یهم داد یبهش جواب -
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 .هنوز نه -

و دوباره  دیدور خودش چرخ یانداخت به موهاش و عصب چنگ

 .شد کیبهم نزد

 !؟یبهش جواب مثبت بد یخوا یم -

سرتکان  ینف یانداختم و به نشونه  نییو سرمو پا دمیدزد نگاه

 .دیکش یقینفس عم الیخ یبا آسودگ. دادم

 بشه؟ یکه چ یاونجا بمون یخوایپس م -

 .زدم به اون راه خودمو

تا تموم شدن کارش، . یکنم نه رزاق یجالل کار م یمن دارم برا -

 .اونجام

تورو پابند اون شرکت  یا گهید زیچ. همش بهونه ست نایا -

 .کرده یلعنت

ها پا پس  یآسون نیبازخواست کننده بود اما من به هم نگاهش

 .دمیکش ینم

چکار کنم؟ به خاطر خوش  یگ یم باشه، نطوریبه فرض که ا -

 کار کردن تو اون شرکت رو بزنم؟ دیآمد طهورا خانوم ق

 حرف از طهورا زد؟ یآخه ک -

 .زمزمه کردم دیناام

 .هست یپس حرف -

 .باال برد صداشوبازم
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 ی هیاصال قض ؟یکن یم یباهم قاط زوید المصب چرا همه چ -

  ه؟یتو با طهورا چ یبگومگو نیا

 .لبم جا خوش کرد رو یتلخ پوزخند

شرکت  یظاهرا اونه که از بودنم تو ؟یپرس یچرا از خودش نم -

 .شه یم وونهیداره د تیو تو چند قدم

 .کرد به خودش مسلط شه یهم گذاشت و سع یرو چشماشو

 .یو دوخت یدیبازم که واسه خودت بر -

 و دوختن من مهمه؟ دنیمگه بر -

 یبرا.شد قیحرف ناگفته تو چشمام دق یباز کرد و با کل چشم

 .مینگاش، چشم دوختم به ساعت مچ ینیفرار از سنگ

 .برم دیشه با یم رمیداره د -

 .یبه سواالتم نداد یجواب -

 .یافتادم سمت در ورود راه

 .یفهم یبه موقعش م -

 ...درمورد گذشته اما -

 .زدم ینیطرفش برگشتم و لبخند غمگ به

... بهم زدم؟ زویهمه چ شیچرا ده سال پ یبدون یخوا یم -

و رو  ریکردنش گذشته هارو ز دایواسه پ ن،یجوابش تو امروزته ام

 .نکن
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تونستم  یم. رفتم رونیبه خونه انداختم و ب یدوباره ا نگاه

که از گذشته رو شونه  یعذاب نیجا اعتراف کنم و بار سنگ نیهم

حساب نشده  یهنوزم با خودم ب. هام بود رو بردارم اما نشد

سکوت که به لبام بود،  نیمهر ا دیبودم و تا اونموقع باز هم با

 .شکست ینم

*** 

 )نهم فصل

برام جا باز کرد و من با جمع و جور کردن پرچادرم، کنارش  مهناز

رو  هینیشب اول محرم گوش تا گوش حس نیهم. نشستم

 .سوزن انداختن نبود یکه اومده بودن پر کرده و جا یتیجمع

 راحت شد؟ التیخ -

 .سرتکان دادم درجوابش

 بچه ها پس کجان؟. میندار یخداروشکر کم و کسر -

 ینگفت. مامان گذاشتم، شهناز امشب مواظبشونه یخونه  -

 د؟یبه کجا رس یرزاق ی هیبالخره قض

 یچا یبا لبخند استکان. جلومون قرار گرفت ییچا ینیس هی

 . برداشتمخوشرنگ و خوش طعم که بهم تعارف شده بود رو 

پادر هوا نگه داشتم  نطوریخواد برسه، فعال که هم یبه کجا م -

 .رو هیقض

 .گرد شد چشماش
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 ؟یشد وونهید! آخه چرا؟ -

 .لب زدم آروم

 یکارها یسر هی. جواب رد بدم یزود نیتونم به هم ینم -

سرانجام  یب دیناتموم تو اون شرکت دارم که با جواب ردم شا

 .بمونن

 نیرام گذره؟یتو سرت م یچ ق،یعق یترسون یمنو م یدار -

تورو جون شانار مواظب . گفت یم ییزهایچ هی ارویدرمورد اون 

 .خودت باش

 !گفت؟ یم یچ نیرام -

 .آورد نییپا صداشو

 . گه یحاال بعدًا خودش بهت م -

 دیخواهم شن نیکه از زبان رام یندیناخوشا یزهایچ باتصور

 یمبهم ی ندهید و نگران به آناخودآگاه ابروهام تو هم گره خور

 .روم بود فکر کردم شیکه پ

 یشه، صدا رهیبه من چ شیو تشو ینگران نیا نکهیقبل از ا اما

) ع( نیرو در وصف امام حس یاتیکه اب نیرام نیو دلنش یروحان

خوند روحمو نوازش کرد و  یو سوزناک م نیآهنگ یبالحن

 .چشمامو به اشک نشوند

 !نیحس ست،یآب بقــــا جز غم تو ن اتیح

 !نیحس ست،یآنکه دلش با غم تو ز ردینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٦١٠ 

 هرکه در غم تو افتیعمر ابــــــــد  یصفـا

 !نیحس ست،یمژه برهم زدن گر کیقدر  به

خانوم ها منتظر  یدر ورود یکه تموم شد همراه مهناز جلو مراسم

 یا قهیخانوم چند دق قهیمامان همراه صد. ادیکه ب میشد نیرام

 .کرده و رفته بودن یشد که خداحافظ یم

 یمن و مهناز هم چند قدم ن،یو رام نیشدن همزمان ام باخارج 

 .میبه سمتشون رفت

 .بود یمراسم عال دالشهدا،یاجرتون با س -

 نیام. اون دومرد نشست یرو لبا یمهناز گفت و لبخند محو نویا

 .دیبه دور و برش انداخت و پرس ینگاه

 م؟یندار یکار نجایا گهیما د -

به همراه  بیشونه اش گذاشت و اونو ترغ یرو یدست نیرام

 .شدن با ما کرد

و واسه فردا  زیترو تم نجارویخودشون ا ئتیه ینه بچه ها -

 .کننیآماده اش م

که کنجکاو به  یو از کنار مردم میسمت خونه هامون راه افتاد به

 .میبودن، گذشت رهیخ نیمن و ام یهمراه

و ما هم واسه  ستادنیمهناز ا یپدر یخونه  یجلو نیرام و مهناز

 .میکرد یمکث کوتاه یخداحافظ

 :به طرفم برگشت و گفت نیرام
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 ینیریرفت قراره بهمون ش ادمونیفکر نکن محرم اومد و ما  -

 .هاااا یبد

. پام بود ریشد ز یم یهفته ا کیبود که  نمیاش به ماش اشاره

 .بودم یکه ازش راض ینقره ا فانیل هی

 .دم یهم م ینیریفرصت مناسب ش هیباشه بابا، تو  -

 یبزن یتون یحواست باشه نم. هم شاهده نیآقا ام نیبب -

 .یمهمون کن دیتازه شاهدمون رو هم با. رشیز

فقط لبخند  شیانداختم و به شوخ طبع نیبه رام یکوتاه نگاه

 .دادم لیتحو یمحجوبانه ا

همگام بشم اما اون  نینموندم تا با ام م،یکه جدا شد ازشون

 .خودشو بهم رسوند

 .حق داشت یب یب -

رو  زمیسکوت استفهام آم. مکث کردم و به طرفش برگشتم ریناگز

 .تر شد قیلبخند رو لبش عم دیکه د

 .بکنم ینذرش کار یتونستم برا ینم یکرد یاگه کمکم نم -

 :گفتم یشوخ به

از راه بخواد  دهینرس یکی سال سختم بود نهمهیراستش بعد ا -

 .رهیداشتم ازم بگ یهامو که بابتشون تعهد قلب تیمسئول

 .خنده سرتکان داد با
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اونقدر مطمئن باشه که هر  لیدل یتونست ب ینم یب یپس ب -

 .یکن یجور شده قبول م

کم کم محو و  نشیدلنش یموندم و خنده  رهیخ توچشماش

 یراف کردم دلم براته دلم اعت. داد یجاش رو به لبخند کوتاه

 .تنگ شده بود شیو دوست داشتن زیعز یخنده ها

که پشت  یلب رفتم سمت درمون و تا موقع ریز یخداحافظ با

 .همونجا موند و نظاره گر رفتنم شد نیاون در پنهون نشدم،ام

آوردم نگام  یم رونیب اطیرو از ح نیداشتم ماش یوقت صبح

 .که به تن داشت یو لباس فرم نظام نیدوخته شد به رام

 .برسون ییالاقل امروز منو تا جا ،ید یکه فعال نم ینیریش -

 .نگاش کردم یشد و من با شگفت نیماش سوار

 .شده رمید یکه بدجور فتیراه ب -

 :ام رو فرو خوردم و گفتم خنده

ها باور  یوقت تعارف نکن هیفقط . جناب سروان شهیاطاعت م -

 . شم یکن ناراحت م

 .اخم کرد یشوخ به

 .ام یشاک یکه از دستت بدجور فتیحرف نباشه، راه ب -

 !!آخه چرا؟ -

 .شد یسخت و جد نگاهش
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 یپا ییجورا هی. خانوم قیعق یانداخت یخودت رو تو بد دردسر -

که گفتم دادستان پرونده  یاون دوست. ماجرا شد ریهمه مون گ

 ادته؟یرو  هیمفاصد اقتصاد یها

. کنه قیو شرکتش تحق یکه قرار بود در مورد رزاق یهمون. آره -

 چطور مگه؟

 .دیمقدمه پرس یب

 اسم فرامرز قوام تا حاال به گوشت خورده؟ -

از سر ندونستن  تیلب تکرارش کردم و درنها ریز یچندبار

 .سرتکان دادم

 .دمینه تا حاال نشن -

 یاز وام ها. داره هییقضا یتو قوه  یادیز یآدم پرونده ها نیا -

گرفته تا دست داشتن همراه  یبازپرداخت چیکه بدون ه یکالن

البته باال .  یمعامالت پرسود نفت یسر هیشرکا و دوستانش تو 

طرف اونقدر ُدمشون کلفته که مدت هاست  نیا یها یدست

. برد شیاز پ یکار هش یدست روشون گذاشته شده اما علنًا نم

کردن شواهد و  و جمع هیپرونده اآلن تو تهران درحال بررس

باند  نیا یشاخه ها ریمدارک، هنوز تموم نشده اما اگه بشه ز

کرد کار  ریرو تو شهرستان ها منهدم و دستگ یاقتصاد یایماف

 .انجام شده یبزرگ
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راهنما زدم و با بهت به طرفش  یاصل ابونیورود به خ یبرا

 .برگشتم

آدماداره  نیبا ا یرزاق یعنی. شم یمن اصال متوجه حرفات نم -

 !کنه؟ یم یهمکار

 .هیفرامرز قوام اسم مستعار مهندس ناصر رزاق -

 یب دنیچیحرف همزمان شد با پ نیا دنیحاصل از شن شوک

 یو پاگذاشتن ب یاصل ابونیبه خ یفرع ریاز مس ینیماش یهوا

 .میبخور یپدال ترمز که باعث شد هردو تکان سخت یمحابا رو

پشت سرم اونقدر دور و محو  یها نیبوق ماش ی دهیکش یصدا

دوباره راه . نشون بدم یکه وادارم نکرد توجه دیرس یبه نظر م

 .زمزمه کرد یبا ناراحت نیافتادم و رام

 رانیتو ا ییکارت شناسا نیسالها با چند نیتو ا یمهندس رزاق -

داشته که  یو اقتصاد یتخلف مال یکرده و تعداد یم تیفعال

که امروز داره اون و  یمنتها کس. تنپرونده هاشون هنوزم باز هس

 نیا. ستین یآدم معمول هیکنه  یم تیو حما هیشرکتش رو تغذ

پول  یسر هیپروژه  نیاو  یآدم و گروهش دارن به کمک رزاق

که از معامالت  یکنن تا بتونن به سود سرشار یخورد خرج م

 .بدن یقانون یجنبه  ارن،ی یبدست م ینفت
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سد درنظر گرفته شده  نیساخت ا یکه برا یا هیفکر سرما یحت

آدم  یاونو برا نیپروند و رام یبود هم هوش رو از سر آدم م

 .دونست یماجرا پول خرد م نیمجهول ا یها

 یخواد کار ینم یاطالعات ازشون وجود داره و کس نهمهیا -

 بکنه؟

 .کرد یناراحت پوف نیرام

ما اگه دست . حرفاست نیتر از ا دهیچیپ یلیخ یلیمسئله خ -

عده که ظاهرا  هیاون و  میفقط بتون دیشا میبذار یرزاق یرو

اما . میپروژه هست رو به دردسر بنداز نیمنافعشون تو ساخت ا

 ستین ریامکان پذ نمیا. هیهدف به دام انداختن اون اصل کار

انجام  یها یگذار هیسرما یاسناد و مدارک اصل میبتون نکهیمگه ا

 .میاریشده رو بدست ب

 .گذاشتم ارتیاون اطالعات رو دراخت یاما من که همه  -

 .تاسف سرتکان داد با

 یمشت اسناد دهن پرکن و به درد نخوره که م هیاونا فقط  -

 .بدن یقانون یجنبه  زیخوان باهاش به همه چ

 یزدم، رزاق یحدس م. لبم جا خوش کرد یرو یعصب یپوزخند

 .حرفا باشه که از من بخواد رودست بخوره نیاز ا زرنگ تر دیبا

اون مدارک رو بدست  میتون یچطور م! کرد؟ کاریچ دیاالن با -

 م؟یاریب
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که داره  ییبا مرجع قضا میعده از همکارام مامور شد هیمن و -

فعال که مافوقمون . میکن یکنه همکار یپرونده کار م نیرو ا

 ازین یعامل نفوذ هیمورد نداده اما به نظر به  نیدر ا یدستور

 .میدار

 ینم. کرده بود شونمیپر یگفت حساب نیکه رام ییزهایچ

 یبهم م یاما حس ادی یاوضاع ازم بر م نیتو ا یدونستم چه کار

 یگفت هرچقدرم که بترسم و دست و دلم بلرزه باز پا پس نم

 .کشم

 .نگهدار نجایدستت درد نکنه، هم -

 .پارک کردم و به طرفش برگشتم ابونیخ یرو گوشه  نیماش

 .شم یم یمن اون عامل نفوذ -

 .اخم کرد بالفاصله

 ه؟یآسون نیبه هم یفکر کرد! حالت خوبه؟ -

اطالعات  نیتونه تو اون مجموعه نفوذ کنه و ا یم یکس! نیبب -

 .بهش اعتماد داره یکه رزاق ارهیرو بدست ب

 اعتماد داره؟ اون به تو یدون یتو از کجا م -

 .داد یازدواج نم شنهادیاعتماد بود بهم پ یدونم اما اگه ب ینم -

 .شدن بود که مات به طرفم برگشت ادهیدرحال پ نیرام

 !یکردم بهش جواب رد داد یفکر م -

 :دمیپرس باخنده
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زمان ممکن کف دستت  نیرو در کمتر زیمهناز که همه چ -

 بهت نگفت؟ شبید نویا ذاره،یم

 .رو بست و سرخم کرد نیدرماش

 کنمینه اما دارم بهت اخطار م ایدونم مافوقم قبول کنه  ینم -

رو از سرت  یالزم انجام نشده فکر هر حماقت یتا هماهنگ ق،یعق

 .کن رونیب

 یوانگیگدار به آب زدن د یو ب یاطیاحت یبه بعد هر ب نجایا از

رو قبول کنم و  نیمحض بود پس مجبور بودم که هشدار رام

 نهیس یبا تکان دادن سرم، نفس حبس شده تو. ش تن بدمبه

 .کرد و رفت یخداحافظ یراحت تر الیاش رو فوت کرد و با خ

بود و امروز  دهیبه اتمام رس یبا رزاق بایجالل و شرکتش تقر کار

 یحساب و کتاب م یبرا شیحقوق ی ندهیطبق قرار جالل و نما

از قبل باهام صحبت کرده  یرزاق ،یهمکار یادامه  یبرا. اومدن

فعال  دمیکش نایت یکه برا یرقم خط و نشون یبود و من عل

موندنم برخالف  نجایادونستم  یخودمم م. موندگار شده بودم

موضوع اطالع داشته  نیاز ا یموقته اما قرار نبود کس ،ینظر رزاق

شده  شتریو ب شتریروزها ب نیکه توجهاتش ا ینیام یباشه حت

 .بود
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شرکت توجهم  نیاز معاون یکیجالل با  یم و احوالپرسسال یصدا

 یرو به خودش جلب کرد اما چون اون لحظه مشغول انجام کار

 .بهم سپرده بود، ازجام بلند نشدم ییبودم که خانوم عطا

گذشت ومن کارم  ینم یا قهیورود جالل به دفترمهندس ده دق از

نار در بخش که از ک یبلند و شتابان یتموم شده بود که قدم ها

اعصاب خورد کن  یپاشنه ها یگذشت و به دنبال اون صدا

 . طهورا به گوشم خورد، حواسمو پرت کرد

که رنگ به  نیام دنیبرداشتم و با د زیبه طرف در خ اریاخت یب

نظر گرفته بود، قلبم تکان  ریاونو ز یرو نداشت و طهورا با نگران

وحشت زده و ناباور عقب گرد کردم و اون چه که . خورد یسخت

با . رحمانه پس زدم یرو ب رهیاومد تا تو ذهنم جا بگ یم

خورد اما  یبوق م. رفتممامان رو گ یلرزون شماره  ییدستها

 . داد یجواب نم

و  ریرو ز میگوش یتو یاسام ستیل. انگار از کار افتاده بود مغزم

 میکه گوش رمیبگ یکنم و ازاون خبر دایرو پ یکردم تا کس یرو م

صفحه، قلبم محکم  یخانوم رو قهیاسم صد دنیبا د. زنگ خورد

 .دیام کوب نهیس یوقفه به قفسه  یو ب

 ؟یجان سالم خوب قیالو عق -

. نبود نطوریتالش داشت خودشو خونسرد نشون بده اماا یلیخ

 .کرد سیبغض جا خوش کرده رو گلوم چشمامو خ
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 شده؟ شیطور...یب یب -

 عصر؟ یول مارستانیب یخودت رو برسون یتون یم... نه فقط -

ته  شتریکنه ب دوارمیام نکهیا یخانوم به جا قهیصد" نه " اون

نشده و  رینمونده باشه و تا د یانگار که فرصت. کرد یدلمو خال

 .اونجا برسونم دخودموبهیبا ومدهیبه بار ن یمونیپش

با . رسوندم نگیگرفتم و خودمو به پارک یچطور مرخص دمینفهم

و طهورا  نیداده بود به ماش هیمنقلب تک یکه با حال نیام دنید

 .داشت آرومش کنه مردد به طرفش رفتم یسع

 !ن؟یام -

 .تر شد نیهزار برابر غمگ دنمیباز کرد و نگاهش با د چشم

 .مارستانیبرم ب دیبا -

 !حالش خوبه؟ یب یب -

 .به سمتم برداشت یفاصله گرفت وقدم نشیماش از

 !دونم ینم -

 .لرزوند شتریدلمو ب اعترافش

 .امی یمنم م -

خرت و  ونیرو از م نیماش چیکردم سوئ یلرزون سع ییدستها با

 .کنم دایپ فمیداخل ک یپرت ها

 کجاست؟ یلعنت نیپس ا -

 .گرفت ومانع شد فمویک بند
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 یایبهتره که ن -

خودمو از دست  یهام نا خودآگاه تو هم رفت و کنترل عصب اخم

 .دادم

دق  نمیرو نب یب یکنه؟ من اگه ب یچرا؟ بودن من حالشو بد م -

کردم که  کارتیمگه من چ... بشه شیاون اگه طور. کنم یم

 .نمیمو بب یب یب امیب خوامیم ؟یکن یم تمیاذ ینجوریا

 .ختیبهم ر شتریوقفه و تلخم اعصاب اونو ب یهق ب هق

 یدونم االن حت یم. کنم تتیخوام اذ ینم! نیمنو بب قیعق -

جنگ  هیاالن  نیداره اما هم اجیبه تو احت یب یاز من، ب شتریب

به  نباریا دیمنتظرمه که فقط خدا با مارستانیاعصاب تو اون ب

موقع روبرو ...دادش برسه که نخوام همه حرمت هارو بشکنم

با حرفاش بازم  خوام ینم ،یباش خوام که تو یشدن باهاش نم

 .کنه تتیاذ

که خودمم به  یرو زمزمه وار گفت طور یانیپا یدوتا جمله  اون

 .گرفتم یها هم آروم نم یدلدار نیبا ا یاما حت دمیشن یسخت

قراره  یاونجا چ ستیمهم ن نم،یرو امروز بب یب یب دیمن با -

 یحرفا بدجور نیسالهاست که واسه ا.باهاش روبرو شم ایبشنوم 

 .پوستم کلفت شده

 .زمزمه کرد یعصب
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 نیاز خودت بابت ا شتریکه ب ییاونا یهنوزم متوجه نشد یعنی -

 انتن؟یکشن اطراف یحرفا زجر م

مسئله مهمه؟ اگه منظورت  نیاوضاع اصال ا نیتو ا یکنیفکر م -

شه چون منو  یبگم نه اون ناراحت نم دیمامانمه با انیاز اطراف

 .شناسه یخوب م یلیخ

 .زهیر ینگاه کردنت اعصابمو بهم م یتک بعد نیا -

و دوباره  دمیکش رونیاز تو مشتش ب تیبا عصبان فمویک بند

 .کنم دایپ چمویتالش کردم سوئ

 جیمانتومو گرفت و منو همراه خودش به سمت اسپورت ی گوشه

 .رو به سمت طهورا گرفت نشیماش چیو سوئ.دیکش دشیسف

شه، تو زحمتش رو  یم میکن یکه رانندگ میستین یطیما تو شرا -

 ؟یبکش

به محض . فورا سوار شدو اون در عقب رو برام باز کرد طهورا

گرفت و به نگاه درهم و پر از  ینشستن، اون هم در کنارم جا

 .نداد یسوال طهورا جواب

هم  یداده و چشماشو رو هیتک یبا فاصله سرشو به صندل نیام

از همه  شتریب یزیلحظات چه چ نیدونستم تو ا یم. گذاشته بود

که بهش اعتماد داره دستشو  یکی نکهیا. کنه یحالشو بهتر م

کار  نیاگه جرات ا یحت. شه یخوب م یب یو بگه حال ب رهیبگ
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 نیواسه ا یاعتماد گهیدچرا که . رو داشتم باز من اون آدم نبودم

 .نگذاشته بودم یمرد باق

از در سمت . نگهداشت مارستانیب کیطهورا نزد نکهیمحض ا به

" قیعق" یحت. دمیدو یشدم و به طرف درب ورود ادهیخودم پ

که به  یکس نیاول. نشد دنمیهم مانع دو نیمکرر ام یگفتن ها

به دست تو سالن  حیخانوم بود که تسب قهیچشمم آشنا اومد صد

 .بود ابا خد ازیمشغول راز و ن نییانتظار طبقه پا

بهش  هیاز گر سیخ یین با چشمااز جاش بلند شد و م دنمید با

 .شدم زونیآو

 حالش چطوره؟ یب یشده؟ ب یخانوم چ قهیصد -

 مشیبهم خورد که آورد هویحالش  شیحدود دوساعت پ -

 .خطر رفع شده شکر خدا. بهتره یالحمدهللا االن کم. نجایا

 یجا رها کردم و رو کیام رو  نهیدردناک حبس شده تو س نفس

تواون  دنمیبا د نیام. رس نگاهم افتادم ریتو ت یصندل نیاول

 :خانوم گفت قهیرو به صد طیشرا

 خانوم باشه؟ قهیباال صد ادیسر جّدت نذار ب -

به خودم  یدونستم اوضاع از چه قراره تکان یکه هنوز نم من

 .محکم و پرصالبت مامان رو شونه ام نشست یدادم که دستا

 .گفت یکه چ یدیشن -

 .نمیرو بب یب یبخوام  یاما من فقط م -
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 .نشست و دستمو گرفت کنارم

 .دن یفعال اجازه نم -

 .حال و روز افتاد نیآخه چطور شد به ا -

 ...پروانه -

هوا از  یب. خانوم رو قطع کرد قهیمامان حرف صد زیتند و ت نگاه

 .دمیجام بلند شدم و بهت زده پرس

 یم رو از من پنهون یزیچ نیمامان شما دار ؟یپروانه خانوم چ -

 !ن؟یکن

 .کنه یدونستنش حالت رو بهتر نم -

 ژهیو یباال و بخش مراقبت ها یلرزون به طبقه  ییدستها با

 .اشاره کردم

زد، پروانه  یازش حرف م نیکه ام یپس اون جنگ اعصاب -

 ...خانوم

سمت پله ها و  دمیدو. فرصت نکردم جمله ام رو کامل کنم یحت

. اتفاق ها من باشم، مبارزه کردم نیفکر که باعث تموم ا نیبا ا

 تیرو اذ یب ینداشت بخاطر من ب یلینه پروانه خانوم دل

من  یزده؟ نکنه به خاطر نذرش و همکار ینکنه بهش حرف...کنه

 سرزنشش کرده؟ نیو ام

 هی یشد که رو نیام خیرسوندم به بخش و نگام م خودمو

 .کرد یبحث م یانتظار خم شده و داشت با کس یصندل
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 :گفت هیکه پروانه خانوم با گر دمیجلو رفتم و شن دمرد

 دیچرا با دمیفقط پرس. صدامو براش باال نبردم یمن حت... من -

 .نیدختره بازم دور و برت بچرخه هم نیا

به  یک یخوام بدونم با اجازه  یمن م. یصد دفعه گفت نویا -

 ؟یمنو بازخواست کن یب یکه ب یداد یجرات نیخودت همچ

 ؟یکن یم ینجوریچراا نیبه جون عرفان بازخواستش نکردم ام -

 حق ندارم نگرانت باشم؟ ستم؟یمگه من مادرت ن

 .دیلرز یاز شدت خشم و بغض م نیام یصدا

. از من گرفته زهارویچ یلیخ یلعنت ینگران نی،اینه حق ندار -

 ؟یدیفهم رهیرو هم ازم بگ یب یب ذارمینم

 .دیدهانش کوب یدست محکم رو با

حرف تو و اون  یذاریاما چرا م رمیگ یباشه من خفه خون م -

مراسم هرچه بهتر  نیکمکت کرده ا رمیدختره نقل مجالس شه؟ گ

 یو اون بشنو نیتو بگو درد نداره از ا یبرگذار شه، باشه ول

تو کوچه قدم زنان  یپسرت با نامزد سابقش بعد مراسم نصف شب

بخندن؟ تو  شمونیبه ر یخوا یو خنده به لب برگشته خونه؟ م

 چرا؟ گهیبود د زیکه برات حاج اسداهللا و آبروش همه چ

مهمه  دهیکه رو اون تخت دراز کش یمن فقط اون یروزا برا نیا -

 .یرو تمومش کن یباز نیبهتره ا. و بس
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نداشت مخاطب قرار داد و  یرو که ظاهرا هنوز ازش شناخت طهورا

 .دیبا بغض نال

تا عمر دارم . دور شدنمون رو نیا یبان خدا لعنت کنه باعث و -

چطور  نیبب. اون پسرمو همه جوره ازم گرفت. بخشمش ینم

 ده؟ یجوابمو م

مادرش باال رفت که طهورا  یجلو زیچنان ت نیام دیتهد انگشت

 .دیکش یبلند نیه اریاخت یب

وقت از  چیآقا جون ه. نکن نینفر یدون یکه نم یزیبابت چ -

مالمتت نکرد اما تو  متیوقت به خاطر تصم چیتو بد نگفت، ه

 یمنو تباه کرد یزندگ یکه ازش داشت یشتر ی نهیبا اون ک

 .پروانه

 .اون تورو به خاطر ازدواجم ازم گرفت -

 .باال رفت اریاخت یب صداش

 یکه دست رو سفره  ستمین یدونست من آدم یچون م -

 .دراز کنم میناپدر

زون پروانه انداخت و اونو لر یبا وحشت دست دور شونه  طهورا

 .تو بغلش گرفت

 .اون مادرته ؟یشد وونهید.نیسرش داد نزن ام -

 .کرد یته دل منو هم خال یزد حت نیکه ام یتلخ پوزخند
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 یاز جاش بلند شد و با من که هنوز نفس نفس م ونیگر پروانه

 شیاون حال و هوا هم دست از ن یتو. زدم، چشم تو چشم شد

 .داشت ینمو زخم زبون زدن بر

. اون تخته، برو خوب نگاش کن یبه خاطر تو رو یب یب -

 نیمن به ا یبا حرفا یفکر کرد. ادیبال سرش ب نیا یتوباعث شد

حال و روز افتاده؟ از صبح تا حاال هزار نفر اومدن سراغش و 

 نیبار ا ریمنم بودم ز. بخاطر ارتباط شما دوتا شماتتش کردن

 .آوردم یهمه حرف درشت دووم نم

 .حرفش رفت و چشمام دو دو زد نیبا ا نفسم

نامناسب از کنارم گذشت و طهورا هم به  یو حال دهیخم یقامت با

 .دنبالش رفت

 .تنها بره ستیحال درست ن نیتو ا. رم یمن باهاش م -

 یکه ب ینشون بده رفتم سمت اتاق یواکنش نیام نکهیاز ا قبل

که رو به  یکیکوچ یره از پنج. کرده بودن یرو اونجا بستر یب

تو  دنشیبه درون اتاق انداختم و با د یسالن بود نگاه کوتاه

 ریاتفاق ها تقص نیا یپس همه . بغضم شکست تیاون وضع

 .من بود

 .یگوش نکرد ا،یبهت گفتم ن -

 .دمیبه طرفش برگشتم و با بهت پرس. اومد نییتند تند پا اشکام

 !مگه نه؟حال و روز افتاده  نیبه خاطر من به ا -
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 .دیمتورم گردنش کش یبه رگ ها یچشماشو بست و دست کالفه

 ؟یش یم تیاذ یاینگفتم ب ؟یشناس یتو پروانه رو نم -

 .دمیحرف زدن نداشتم زمزمه وار پرس یبرا یینا کهیدرحال

 حالش چطوره؟ -

 .ادی یاز پا در نم زایچ نیبا ا هینداره اما اون زن مقاوم یفیتعر -

 .که روم بود، خم شد یروان یهام از شدت فشار روح شونه

 .باهاش حرف بزنم دیبا -

دور بازوم انداخت و مجبورم کرد از اون پنجره فاصله  دست

 . رمیبگ

 .تا من برم با دکترش حرف بزنم و برگردم یصندل نیرو ا نیبش -

 .برداشتم زیخ عیسر

 .امی یمنم م -

 .کنه خکوبیداشت که منو سرجام م یچنان ابهت اخمش

 .گردمیمن االن برم. که ازت خواستم رو بکن یکار -

اون مرد که  یرایگ ینه با ترس که با احترام به چشم ها نگاهم

داشت اوضاع رو تحت  یلحظات با همه وجودش سع نیتو ا

 یشدن ب رهیخ نیموند و ا رهیکنترل خودش داشته باشه، خ

 .فاصله گرفتن رو براش مشکل کرد ل،یدل
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 یم دیمن دام بالست و راحت ص یگفت چشما یم شهیهم بابا

که  شهیدام افتاده سالها م نیکه به ا یدونست اون یکنه اما نم

 .ادهیدل ص میمق

شد خبر از اومدن  یم کیکه هراسون بهمون نزد ییگامها یصدا

 .داد یمامان م

 ؟یبا دکترش حرف زد! جان؟ نیشد ام یچ -

 رهیخ نیدرسکوت به زمازم چشم گرفت و چندلحظه  یسخت به

 .سربلند کرد یموند و بعد با لبخند محو

 .نیبمون قیعق شیشما پ. خوام برم حرف بزنم یم -

چشم دوختم به . نفس زنان سرتکان داد و اون دور شد مامان

 .کردم ریخودم تفس شیرفتنش و لبخندش رو هزار بار پ

کردند اما دکتر  یبستر مارستانیتو ب یرو چند روز یب یب

با  تینتونست دربرابر اصرارش به رفتن مقاومت کنه و در نها

 .داد مرخص شه تیخودش رضا تیمسئول

سرش انداختم و دستشو گرفتم تا از تخت  یشو رو یمشک چادر

در  ماریانتقال ب یکه برا یچرخ دار یصندل یو رو ادیب نییپا

 .نهیگذاشته بودن بش ارمونیاخت

 قندک؟ یحتهنوزم که نارا -

 :و با افسوس گفتم دمیبرچ لب

 نباشم؟ -
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 .محو و نازکش تو هم گره خورد یابروها

 نیاز ا یزیچ نیخوام ام ینم. تو نبود ریصدبار گفتم تقص -

 ینم. موضوع بدونه، راستش من دلم از حرف پروانه شکست

رو با حرفاش تو  امرزیخداب یاون روز چطور تن حاج آقا یدون

از  یحال و روز کار نیاست ومن با ا نهیزن پر از ک نیا. گور لرزوند

 .ادی یدستم بر نم

حفظ  نیاگه من فاصله ام رو با ام. اون به خاطر منه یناراحت -

 ...کنم

 .جا گرفت یرو صندل یو به سخت دیرو جلو کش چادرش

 ینم ؟یکن وونهید نیاز ا شتریو اون پسر رو ب یریفاصله بگ -

 شده؟ رتیچطور درگ ینیب

 !؟یب یب -

دختر جون؟ من اگه حرف دل  یکن یاعتراض م یدار یبه چ -

 . ستمین یب یب گهیشما رو از چشماتون نخونم که د

نگران  یبدجور. تموم موند مهیبه اتاق حرفامون ن نیورود ام با

رفتن فقط  نیگفت ا یبهم م یبودم، همش حس یب یحال ب

هم که حاضر نشده  نیام زونیگر یچشما یحت. واسه وداع آخره

رو تو  قتیحق نیدکتر رو تموم و کمال بهم بگه ا یبود حرفا

 .دیکوب یصورتم م
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ظرف آب  هیشد براش  ریتو اتاقش جاگ شهیکه مثل هم یب یب

صورت . با وضو باشه شهیعادت داشت هم. رهیآوردم که وضو بگ

 یو لبخند رو لبش حالمو بهتر م دیدرخش یمثل ماه م سشیخ

 :لب گفت ریو بدستش دادم و اون زحوله ر. کرد

 مادر؟ ید یطاقچه رو هم م یجون،اون قرآن رو زیعز یش ریپ -

و قرآن حاج آقا رو که به خط عثمان طه بود وجلد سبز  برگشتم

جلدش به مرور زمان  یچاپ شده رو یداشت و طالکوب ها رهیت

 .رنگ باخته بود، به دستش دادم

 نها نذار قندک باشه؟رو ت نینذر ادا نشده، ام نیتا ا -

مردمم  یکه به دستها یا دهیفرتوت و چروک یبه دستها نگام

فرشته بگم؟  نیتونستم به ا یم یچ. موند رهیبسته بود خ لیدخ

 .دمیخم شدم و بالفاصله دستشو بوس

محاله بذاره آب تو دلت تکون  قیعق ،یب یغمت نباشه ب -

 .بخوره

 نیعادل تر. و اون هم نباش نینگرون حرف مفت و قضاوت ا -

 .هیتو کاف یفقط خداست و اون برا یشاهد و قاض

پروانه خانوم با طهورا  یدرست همون شب وقت دیند یب یب اما

من . به دلم زد شیو اون آت نیوارد مجلس شد چطور پچ پچ ا

 یمن. کردم یاش رو درک نم نهیک لیو دل دمیفهم یزن رو نم نیا

 یرو با همه  نیته اش داده بودم و امتن به خواس یزمان هیکه 
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خواد برسه حاال چرا  یم ههام رها کردم تا به اونچه ک یدلبستگ

 رم؟یزن قرار بگ نیمورد خشم و تنفر ا دیبا

تر از اون بود که از تو چشماش بخونم هدف و  یطهورا خال نگاه

 دونیهرطور شده م خواستیظاهرا که م. هیاومدن چ نیازا تشین

 .نکنه یرو خال

 .گوشم زمزمه کرد ریآروم ز مهناز

 شده؟ زونیبهش آو هیدختره ک نیا -

 .گهیطهوراست د -

 .تمسخر زمزمه کرد با

قربون نردبون برم من چه  ؟یگ یرو م نیام یعاشق دلخسته  -

 .هم انداخته یقد

 .چپ نگاش کردم چپ

و اون رو هنوزم  نیعادت مزخرف اسم گذاشتن رو ا نیتو ا -

 ؟یدفراموش نکر

رو به ما  یکی نیا گهید. هااا خانوم معلم یباز شروع کرد -

تفلون و نچسب چنان خودشو به پروانه  یدختره . آوانس بده

 یب یعنی. پره یشش قفله کرده که انگار چشم برداره طرف م

 کنه؟ یم دادیب نقدریا یشوهر

که نگاه پروانه به ما دونفر  یخنده اونم درست زمان ریزدم ز یپق

 .مهناز هم آرومم نکرد یسقلمه . بود
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سرو تهش  میبر و رو داشت نهمهیما که ا. یبخند دمیآره با -

جواد بود  دیس یگربه نره  یکیخواستگارمون نشدن  شتریدونفر ب

 کیمون نزد یگیبچه مثبت محل که از شانس ته د یکیو اون 

و  ختیر نیوقت واسه تو با اهم از دستمون بپره اون نیبود هم

 . برگشت یکرور کرور خواستگار اومد و دست خال افه،یق

 ریو نگاه از مهناز گرفتم و به فرش ز یام شد لبخند محو خنده

 .پام دوختم

 هیبه قول مامان آدم بخت بلند داشته باشه با همون  -

 . شه یزنه خوشبخت م یهم که در خونه شو م یخواستگار

که  یام نشست، سربلند کردم و دختر جوون شونه یرو یدست

 :لبخند به لب داشت، گفت

 ؟یخانوم قیشما عق -

 شده؟ یطور. زمیبله عز -

 .تو آشپزخونه کارتون دارن نکهیمث ا -

به محض . فوت وقت از جام بلند شدم و به طرف در رفتم یب

خواه شد که در حال ورود به  یتق یپسر حاج خیخروج نگام م

 .من سرجاش مکث کرد دنیمجلس مردونه بود اما با د

بهش بندازم به  ینگاه دوباره ا نکهیرو گرفتم و بدون ا ازش

کارم اونجا طول  یساعت کی هی. سمت آشپزخونه راه کج کردم

از هزارنفر  شیب یبرنامه واسه ظهر عاشورا اونم وقت دنیچ. دیکش
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انبار رو  یموجود. نبود یکردن کار آسون یکت مبرنامه شر نیتو ا

 ئتیه نیرّ یخ خوشبختانه. هارو نوشتم یگرفتم و کم و کسر

کردن و  ینم غیشون رو در یو معنو یماد تیوقت حما چیه

اما سر و سامون دادن . میخورد یبه مشکل بر نم یمااز نظر مال

 .نبود یتعداد مهمون کار ساده ا نیا

خودش  ی مهیبه ن یاومدم مراسم عزادار رونیآشپزخونه که ب از

در حال  هینیحس اطیهم تو ح یمختصر تیبود و جمع دهیرس

کردم خودمو  یو روشن اون فضا سع کیتو تار. رفت و آمد بودند

رو تنم  یعرق سرد ییآشنا یبه سالن خانوم ها برسونم که صدا

 .نشوند

 ؟یخانوم رمضان -

از قبل گرفتم و به  چونه ام محکم تر ریچادرمو ز اریاخت یب

 .زدم منتظر برگشتنم باشه یحدس م دیبا. طرفش برگشتم

 .خواه یتق یسالم آقا -

داشت  یکه ممکن بود سع ییو تا جا نییانداخته بود پا سرشو

 .نترسم تیمن از قرار گرفتن تو اون موقع

در مورد اتفاق . خدمتتون داشتم یعرض هیراستش . سالم کیعل -

راستشو  یعنینداشتم  یبد تیمن ن نیباور کناون روز تو انبار، 

 اوردهیحاج آقا برومند رو که اون روز به جا ن یرفتار نوه  نیبخوا
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. ازم سر زد طنتیبرام گرون تموم شد که اون ش کمیبودمش،

 ن؟یدید یبد رفتارهمه سال شما از من  نیوگرنه ا

 یکل انگریخودش ب نیو ا. فقط نگاش کردم یواکنش چیه یب

 .حرف ناگفته بود که باعث شد بازم نگاه بدزده

 ... یبابت رفتارم بازم عذرخواه خواستمیم -

 شده زن داداش؟ یطور -

شد و با اون  دایسر و کله اش پ تیبود که تو اون موقع عرفان

 یروزا نیگفتنش گند زد به اوضاع درب و داغون ا" زن داداش"

دهن به دهن  هیقض نیمون مونده بود تا ا نیهم. نیمن و ام

 .میبش یمشت بازار هیدفعه نقل مجلس  نیتو بازار بچرخه و ا

 .با اجازه -

که چپ  یخواه از کنارم گذشت و عرفان درحال یتق یحاج پسر

 .شد کمینزد یچپ به دور شدن اون مرد زل زده بود قدم

 ...کرد که راستش ینگاهتون م یجور هیگفت مردک؟  یم یچ -

 .ساکت شد دیمالمتگرمو که د نگاه

بگم؟ خوبه  یآخه بچه من به تو چ! ؟"زن داداش "عرفان،  -

 .یدون یمادرت رو م یها تیحساس

 .شونه باال انداخت دانهیق یب

 . به نظرم اومد قصد مزاحمت داره -
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. و مستاصل سرتکان دادم و به سمت سالن خانوم ها رفتم کالفه

رو  بیش عجرو به اتمام بود و طهورا که نگاه یزن نهیمراسم س

بود به محض ورودم سر خم کرد و در  نیآمد و شد هام سنگ

اون زن هم با تاسف سرتکان . گفت یزیگوش پروانه خانوم چ

 .داد و نگاه ازم گرفت

تحملشون به طرف مهناز رفتم و تا  رقابلیتوجه به رفتار غ یب

به محض تموم شدن مراسم . مجلس ازجام جم نخوردم انیپا

 .دمشیکنم اما ند دایامان رو پچشم چرخوندم تا م

 !؟یدیمهناز تو مامان منو ند -

به دور  یکرد نگاه یسرش مرتب م یچادرشو رو کهیدرحال مهناز

 .و بر انداخت

مامانم اونجاست بذار برم . بود نجایا شیساعت پ هی نیهم -

 .بپرسم

دنبالش گشتم و  تیخانوم و من باز تو جمع قهیسمت صد رفت

 ستادهیا نیپروانه خانوم و طهورا کنار ام. هم رفتم یتا در خروج

 یزن بدجور نیا یدلم از رفتارها. بودن و لبخند به لب داشتن

 ارمیحاضر نبودم بخاطرش خم به ابرو ب یشکسته بود اما حت

 نیکه ماب ینگاه جستجوگرم رو شکار کرد و با اخم نیام

 .ابروهاش جا خوش کرده بود به طرفم اومد

 ؟یگرد یم یدنبال کس -
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 :شد و گفت کیبدم، مهناز نزد یجواب نکهیاز ا قبل

 .که تنها نمونه یب یب یرفته خونه  گهیمامان م -

 .رم خونه یم گهیباشه پس من د -

 :گفت یجد یلیتر شدو خ کینزد یقدم نیام

 .میبا هم بر سایوا -

 .رم یخودم م ست،ین یکه تا خونه راه نجایاز ا -

 .کنه یونیکرد پادرم یسع مهناز

 .نیمن باهاش هستم،نگران نباش -

 .با خشم زمزمه کرد نیام

 .گفت اون مردک باز مزاحمت شده یعرفان م -

به طهورا و پروانه خانوم بود که توجهشون به بحث ما جلب  نگام

 .کالفه جواب دادم. شده بود

خواست  یاون فقط م. عجوالنه اش یعرفان و کارها نیامان ازا -

 .نیهمکنه  یعذرخواه

 .خواد یم یواقعا گوشمال گهیدفعه د نیا. جا کرده یب یلیخ -

 .گوشه کتش روگرفتم عیسر

 یشدنش به قدر کاف یرتیآقا عرفان با اون غ. نیشربه پا نکن ام -

 .خاک بلند کرده

 !ن؟یافتاده ام یاتفاق -
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مکالمه اش  یبه طرفمون برداشت و باق یبود که چند قدم طهورا

 .جواب داد یبه فارس نیاما ام. ادامه داد ییایتالیرو به زبان ا

 .سرم شلوغه نجایمن ا. نیشما بهتره با پروانه بر -

 .میسر بزن هیهم  یب یبه ب میخوایما م -

 یخسته ا یدرجواب مادرش با صدا نیپروانه گفت و ام نویا

 :گفت

 .کنه یاالن داره استراحت م یب یب گه،یوقت د هیبذارش واسه  -

 .مهمونت رو بدرقه کن ایپس الاقل ب -

 .ارهیجوش ب نیپروانه به طهورا بود که باعث شد ام ی اشاره

گفتم که سرم . میهمه مون مهمون نجایکدوم مهمون؟ ما ا -

 .نییشلوغه، شما بفرما

 .زمزمه کرد یعصب پروانه

 .کامال مشخصه -

رفت و  هینیبه من و مهناز انداخت و به سمت در حس یتند نگاه

ده  نیکه تو ا یدلم قد تموم اتفاقات. کرد شیراهطهورا هم هم

 .سال گذشته رخ داده بود، خنک شد

رو برسونم؟ باهاش حرف  قیمن عق نید یمهناز خانوم اجازه م -

 .دارم

بهم انداخت و لبخند به لب سرتکان داد و ازما  ینگاه کوتاه مهناز

 .فاصله گرفت
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 حرف زدنه؟ یجا نجایا -

 .باال انداخت و جواب داد دیتهد یبه نشونه  ییابرو

خوام  یفقط م. ادیمنم باال ب یدوباره شروع نکن که اون رو -

 .یامشب گوش کن

حاال که دست و دلم با هم . تونستم بازم مقاومت کنم ینم

 یو احمقانه به نظر م ریتاث یب یلج و لجباز نیبود ا دهیلرز

 .دیرس

جواب  یتوق ؟اونروزیگفت یبهم چ یمیتو اون خونه قد ادتهی -

 .تو امروزت دنبال جوابش بگرد یسوالمو ازت خواستم گفت

ازشون  میخواستن از کنارمون بگذرن که مجبور شد ینفر چند

 .میریفاصله بگ

اما واسه فرار از  لیتحص یهشت ساله که به بهونه  نیتو ا -

کشور  هیشهر و  هیاومده بود، ساکن  شیپ نمونیکه ب یاتفاقات

مون  یمون، نامزد یاتفاقات گذشته، بچگشده بودم مدام  گهید

 شیهردومون پ یکه برا یو بهم خوردنش و بعدش مشکالت

من نتونستم و  هبود ک نیتصورم ا شهیهم.کردم یاومد رو مرور م

و موندگار  بندیکنم تا تورو پا جادیالزم رو ا ینشد اون عالقه 

تا اون  ذاشتمیکردم اگه دست رو دست نم یهمش فکر م.کنم

 یلیخ دیسقف، شا هی ریز میبر میدوسال تموم شه و ما بتون

 .یکرد یزودتر بهم عادت م
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اونقدر  یواسه تو اون زندگ.مسئله اون دوسال نبود ن،ینه ام -

خودت رو تو  یداشت یسع یشده بود که به طرز افراط یجد

 یمسائلش جا نیتر ییمن هنوز ابتدا یو برا ینقشت جا بد

 .امیتونستم باهاش کنار ب یمسوال داشت و ن

اونوقت  رمیهنوز نتونسته بودم تورو به عنوان همسرم بپذ من

گفت با  یم یکی.و اون تحت فشار بودم نیمدام از طرف ا

 .بخاطر خودت ازت بگذرم گفتیم یکیو اون  امیکنار ب طیشرا

. رو نداشت و نوازش گر بود یشگیاون خشم هم گهید نگاهش

 :و اون زمزمه وار گفت هینیسمت در حس میراه افتاد

دونستم به  یم ،یدونستم از طرف مادرم تحت فشار یمن م -

دونستم تو اون خونه  یم ،یکه منو انتخاب کرد دهیخاطر عم

بسوزونه و تورو دلسرد کنه اما  شیهست که بخواد آت یمژگان

که تورو وادار کرد  یکردم کس یوقت فکر نم چیوقت، ه چیه

 .خود من باشم یرابطه رو بهم بزن نیا یبخوا

که سرجام مکث کردم و به  میفاصله گرفته بود هینیاز حس یکم

و  شیلبخند با محبتش منو دوباره به ده سال پ. طرفش برگشتم

 .من برگشته بود نیام. ابراز عالقه اش کشوند نیاول یخاطره 

من تموم . مون تو امروزم باشم ییدنبال علت جدا یبهم گفت -

از ما دونفر  یکیو رو کرده بودم و هربار  ریسالها، گذشته رو ز نیا

به امروزم  ینگاه یخواست یتو ازمن م نباریمحکوم شده بود و ا
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جدا  لیدل یبگ یخواستیبرومند آره؟ م نیبندازم، به مهندس ام

 ق؟یبود؟ آره عق تیموقع نیمن به ا دنیشدنت رس

 .یکن یاشتباه م یدار -

در حال رو شدن بود باز هم دست از انکار کردن  قتیکه حق حاال

مجال حرف زدن به  شهیداشتم، حاال که بغض مثل هم یبرنم

 .داد یمن نم

. چادرمو گرفت و مانع رفتنم شد یازش دور شم که گوشه  اومدم

 .روش گذاشت یپرچادرمو باال گرفت و بوسه ا ام،یتا به خودم ب

 یکه من م یقیعق. لیکنم دختر حاج اسماع یمن اشتباه نم -

تن من چادر از سر  یانیشناختم حاضر بود واسه پوشوندن عر

گذشتن  گهید. و اون رو به جون بخره نیو حرف ناصواب ا رهیبگ

مث پروانه و پا گذاشتن رو دلش  یکی یاز خواسته اش با حرفا

 .نداشت یمن که کار ی ندهیواسه خراب نشدن آ

بود نه تنها گونه  یمحابا رو صورتم جار یکه ب یداغ یها اشک

 .سوزوند یوجودمو م یهام که همه 

که فکر  یانصاف یب. قیعق یانصاف یحرفا باز ب نیا یبا همه  -

 یعنیگذشته ساخته شده  یکه رو خرابه ها ندهیآ نیا یکرد

 یم شیکه همون ده سال پ ینیبه ام یگاه... یخوشبخت

شکم گنده  یبازار هیفقط  دیاتونست باهات ازدواج کنه و حاال ش

بود،  التشیشدکه تنها حسرتش ادامه ندادن تحص یکچل م ی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٦٤١ 

 یمن درست معن یرو برا یتو خوشبخت. شه یم میحسود

 .سوزونه یداره منو م نیو ا یگرفت میبه جام تصم ،ینکرد

 دمیتاب و دل شکسته دو یب. زد شیتو صداش قلبمو آت بغض

پرتاب شد و  یکیبود که تو تار یخالص ریسمت خونه و سوالش ت

 .درست به هدف خورد و راه نفسمو بست

 یکن یم یاحساس خوشبخت تیموقع نیمن تو ا دنیحاال با د -

 ق؟یعق

سقوط کردم و  نیزم یمحض بسته شدن در پشت سرم رو به

بود  دهیکش واریسالها دورم د نیکه خاطراتش تموم ا یگذشته ا

وجودم  یذهنم و همه  یره شد خو نیسوال ام. روسرم آوار شد

 یاحساس خوشبخت تیموقع نیتو ا نیام دنیمن از د. رو لرزوند

 خوشبخت بود؟ ؟یچ نیکردم؟ ام یم

 گهیجواب د یسوال ب هیبود که هر لحظه با  یعذاب آور برزخ 

نجات خودم از  یبرا یبرد ومن توان یتو خودش فرو م شتریمنو ب

 .نداشتم تیوضع نیا

*** 

رو که  ینیشد و س یبود که از استکان ها بلند م یبه بخار نگام

 کیبهم نزد دیعم. کردم یدستم جابه جا م یبود تو نیسنگ یکم

پر رو  ینیداد و س یرو به دستم م یخال ینیس کهیشد و درحال

 .گرفت بازم غر زد یم
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تو  دیداشتن؟ حتما با یچه اشکال یکاغذ یها وانیل نیمگه ا -

 م؟یپخش کن ریش کیکمر بار یاستکان ها نیا

استکان ها باشه  نیهست و اون دوست داره تو ا یب ینذر ب -

خودمه واسه  یداره؟ شستن استکان ها هم که پا یچه اشکال

تو کارت رو . یکن یخسته م نهمهیاون زبون وامونده رو ا یچ

 ؟یدار کاریاش چ هیانجام بده به بق

 .شد،چپ چپ نگام کرد یازم دور م کهیدرحال

 .ها یاریوقت کم ن هی -

 . رو به طرفم گرفت یخال ینیدوان دوان اومدو س عرفان

 شد؟ یخرما چ یها سید نیپس ا -

تا  سایهم هست وا گهید یچندتا هیالبته . دادم بچه ها بردن -

 .ارمیب

 :گفتم دیخرما به دستش دادم و با تاک سید دو

 .جا نمونه یباشه؟ کس نیکن ییرایاز همه پذ -

 .ام زن داداشرو جفت چش -

 .کوفت و زن داداش یا -

دونست  یاونم م. کرد و ازم دور شد یزیآم طنتیش ی خنده

که در  نیام دنیچشم چرخوندم و با د. چطور منو حرص بده

و مشغول شستن  اطیتو ح دمیشدن بود، دو کیحال نزد

 . استکان ها شدم
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 ئتیکار وچه تو ه طیشده بودم چه تو مح یروزها ازش فرار نیا

سوالش نداشتم  یبرا یجواب یوقت. یب یب یو چه حاال تو خونه 

 .اومد یازم بر نم یشدن کار میو قا دنیجز چشم دزد

 .شورم یاش رو من م هیبذار بق یجون خسته شد قیعق -

 .آب کنار حوض دور کنه ریبود که قصد داشت منو از ش شهناز

 .نذر کردم خودم همه شون رو بشورم. نه قربونت برم -

 .یساعته سرپا موند هیاالن . یآخه خسته شد -

 .به روش زدم  یلبخند

 یزیچ نیبب. سر بزن ئتینداره، توبرو به آشپزخونه ه یاشکال -

 .کنم یجمع و جور م نجاهارویخودم ا گهیمن د. کم و کسرنباشه

تو هم بهتره زود . نمونده یکار گهیهم د نجایباشه، هرچند ا -

 .یایب

شسته  یسبد استکان ها. و سرتکان دادم دمیکش یخسته ا آه

خانوم سبدرو ازم  قهیصد. از پله ها باال بردم یشده رو به سخت

 .دیگرفت و پرس

 بود؟ شیآخر نیا -

 .آره شکر خدا -

 .الشهدا مادر دیاجرت با س -

 نییپله هارو پا یمضاعف یبا انرژ. دیدعا پر کش نیبا ا میخستگ

زنان نشستم کنار حوض و نفس . کردم یرو آبپاش اطیرفتم وح
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 اطیکف ح یها کیکه رو موزائ یآب یها کهیچشم دوختم به بار

 .کردند یم یرو ط یریراه گرفته بودند و هرکدوم مس

 .داغ جلو چشمام قرار گرفت ریاستکان ش هی

سر و دست  شتریاستکان ب هیواسه خوردن  میکه بود کیکوچ -

 .یامروز بهش لب هم نزد دمیاما شن یشکست یم

 .با فاصله نشست و من با حسرت زمزمه کردم کنارم

دِل خوش . رو فراموش کردم یب یسالهاست طعم نذر ب گهید -

 .خواست خوردنش یم

 .سهم من بود ریاستکان ش هیاون  یبه گمونم چشمت هنوزم پ -

 رشیسهم ش شهیاون هم نکهیا یبادآور. دمیصدا خند یو ب نرم

 .کرد نیریکامم رو ش ذاشتیمن کنار م یرو برا

 .شد یباز جد نگاهش

روزهات به کجا قراره  نیا یموش و گربه باز یدونم قصه  ینم -

. ارمیتونم ازش سر در ب یداره که من نم یلیحکمًا دل. ختم شه

کارت  یب یب یراست. یایتا خودت به حرف ب شمیباشه، منتظر م

 .یسر بهش بزن هی یداشت، گفت وقت کرد

که  یریجاش بلند شد و من نگام گره خورد به اون استکان ش از

زده و  خی یبردم و دستا شیدست پ. کنارم گذاشت و دور شد

که ازش بلند  یو به بخار دمیچیسردمو دور اون استکان داغ پ

 .شد، زل زدم یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٦٤٥ 

عاشوراش بود که قدم به اتاقش  ارتیز یتو سجده  یب یب

فروغش رو به چشمام  یگاه بسر از سجده که برداشت ن. گذاشتم

 .زد یدوخت و لبخند محو

 .زمیجلو عز ایب -

 .نشستم نیو کنار تختش رو زم رفتم

 .یب ینذرت ادا شد ب -

 .دست گلت درد نکنه قندک من. خدارو صد هزار مرتبه شکر -

 .دمیشد دستمو ببوسه که با خجالت عقب کش خم

تازه . کردم نکارویمن واسه دل خودم ا ،یب یب هیچه کار نیا -

 .دست تنها نبودم همه کمکم کردن

 .یدیروزا زحمت کش نیگفت چقدر ا نیام -

 .دمیشرم لب گز یرو از

 .نکردم یلطف داره وگرنه من کار نیام -

 .دیخند یب یب

اونم  دهیبچه دلش لرز نیا. ستیمطمئن باش از سر لطف ن -

 .ریو الغ هیدسته گل جنابعال

 .نکردم یبه جون خودم من کار -

 نکردن؟ یکار نامیا ؟یچشما چ نیا -

 یانداختم و اون دستمو تو نییخجالت سرمو تا حد امکان پا از

 .دستش گرفت
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 مینیامام حس یعزا یامروز عاشوراست و همه مون دلسوخته  -

دم هم واسه  نیندارم هم یفرصت چندان گهیکه د یمن یاما برا

 .متهیزدن حرفام و گرفتن قول ازت غن

توجهمو به خودش  رید یلیرو که خ یبراق یدراز کرد و ش دست

کنار دستش برداشت و تو  یعسل زیم یجلب کرده بود، از رو

 .مشتش گرفت

دلواپس  یام اما مثل هر مادر یروزا رفتن نیزود هم ای رید -

 یبرا یبهونه ا گهیبعد من د نیبذار رک بگم، ام. جگرگوشه امم

بچه . تونه کمکش کنه یرفتن بازهم م نیفکر نکن ا. موندن نداره

تو  نباریا... رهیگ یرفتن هادلش آروم نم نیبا ا گهیقراره د یام ب

 .موندنش باش یقرار دلش شو، تو بهونه 

زل زدم بهش و  هیاز گر سیخ ییمن اما در جواب فقط با چشما

فرشته  نیهشت ساله که آغوش امن ا یشدم همون دختر بچه 

چشم  یب د،یرو د ازین نیاون که ا. دکر یآرومش م ینیزم ی

 .بهش پناه بردم شهیپناه تر از هم یآغوش گشود و من ب یداشت

وقت دلم  چیه ،یمونسم بود شهیهم ،یدخترم بود شهیتو هم -

سالها چقدر  نیتو ا دمیازت مکدر نشد مادر، به چشم خودم د

که چه حسرت ها به  دمید ،یگذشته رو جبران کن یتالش کرد

قسمت هم  شهیرو هم نیمن، تو و ام. یدلت موند و دم نزد

 نیا دنیواسه چ ادیهم که ب یدلم روشن بود هرک. دونستم 
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تو از همون اولشم سهم . رسه یسرخ، باز دستش بهش نم بیس

کنار  نیبود ا یمهرتون که به دل هم افتاده بود کاف. یبود نمیام

 نیکه باا ادیب ادتونیاشتنتون هم به هم بودن و با هم قدم برد

مرهم دل زخم ... باز مبتال شده نمیام. شد یادآورینذر الحمدهللا 

 مادر؟ یش ی؟ همه کسش م یش یخورده اش م

فهموند  یکرد و بهم م یتر م نیگفتنش بغضمو سنگ" مادر" نیا

 هیشنوم که فقط  یرو به گوش جان م یکس یحرفها نیدارم آخر

و  نیو دوست چند نیمن فقط مادر بزرگ ام ینبود، برا هیهمسا

 یعاطفه  یب یهمدمم بود، ب یب یب. مادرم نبود یچند ساله 

. بود دهیمن بخش بهمنت  یبود که سالها ب یزالل و صادقانه ا

رو تنها بذارم؟  نشیتونستم ام یتونستم بهش بگم نه؟ م یم

 دهیها لرز نیتر از ا شیپ یلیخ قشیزن خبر نداشت دل عق نیا

 .بود

 یاما چطور دلت م دهیچشمات روشن، دل دخترتم لرز یب یب -

 .یب یب ییهمه کسش بشم؟ همه کسش تو یازمن بخوا ادی

 یمشت شده اش رو تو دست لرزونم باز کرد و حلقه  دست

 . با بهت زل زدم بهش. کف دستم افتاد مینامزد

فقط  یبله بد یخوا یاگه م نباریخوب فکر هاتو بکن، ا نیبش -

 بده باشه؟ نیبخاطر دل خودت و ام

 :گفتم یکردم و با ناباور سربلند
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 .نیتا االن نگهش داشته باش کردمیفکر نم -

 .دیبر یبود، اون بود که ازش دل نم نیام شیحلقه پ -

 .زده زمزمه کردم بهت

 !ن؟یاز شما خواسته باهام حرف بزن نیام -

گفت هرطور ... گم؟ یه مساعته من دارم قص هی یپس فکر کرد -

هشت سال که صبر  گمیاما من م رمیشده امروز ازت بله رو بگ

بکشه،  یچشم انتظار شتریب کمیبذار . چند روزم روش نیکرد ا

 .گذرهیدونه و راحت ازت نم یم شتریقدرت رو ب ینطوریا

 ینیشون پر از شور حس یکه عزادار یتیجمع یشدن صدا کینزد

 .از جام بلند شم اریاخت یبود باعث شد ب

به  دیبعد نماز ظهر عاشورا با. یب یب هینیبرم حس دیمن با -

 .میغذا بد ئتیه

 .داد لمیتحو ینیریلبخند ش یب یب

 رم؟یوضو بگ یکنیقبل رفتن کمکم م. زجونیعز ینیبب ریخ -

 یچهره  دنیعشق من د یشد کمکش نکنم؟ همه  یم مگه

گفت  یآرامش ذکر ملب با  ریز یاون زن بود وقت یو نوران سیخ

 .دیکش یمسح م دشیدست سف کی یو رو فرق سر و موها

 یزیو ر یفلفل ینماز خوش طرح و نگارش رو که گل ها چادر

و صورت مهربونش رو باهاش قاب  دمیسرش کش یداشت رو

 .گرفتم
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 وقت؟ هی ینذار بینص یحاج خانوم مارو هم ازدعات ب -

 کیخاطر رو  نانیاطم ایدن هیباآرامش به روم لبخند زد که  چنان

 .بود یزن وجودش همه محبت و مهربون نیا. دیجا بهم بخش

سرو صدا و آروم رفتنش دلمو  یهم اونطور ب نیهم واسه

سر بلند نکرده و  گهیآخرش د یگفتن توسجده  یوقت. سوزوند

 دهیتو سبحان اهللا، سبحان اهللا گفتنش پرکش شیانیپا ینفس ها

 .گفته کیو دعوت حق رو لب

تالوت قرآن و  یصدا. شد یم یمدام پر و خال یب یب ی نهخو

شده بود خبر از  دهیخونه پوش واریکه به در و د اهیرنگ غالب س

 یدلگرم نیسالها بزرگتر نیداد که حضورش تو ا یم یزیرفتن عز

بدن چه برسه به  میتونستن دلدار یاشک هامم نم. من بود یبرا

 .خانوم قهیدمامان و مهناز و ص زیمحبت آم یحرفا

 یو سجاده  یو نگام به تخت خال یب یکرده بودم کنج اتاق ب کز

نبود اما  یب یب. کنار تختش بود یعسل زیم یرو یتا خورده 

داد و برام  یم میداشت دلدار. دیرس یصداش هنوزم به گوشم م

 .گفت یم یاز زندگ

سر بلند کردم و . تو چارچوب در جا خوش کرد یمردونه ا قامت

 .ام رها کردم نهیحبس شده تو س ینفسمو با آه دیعم دنیبا د

 یکار ب نیباا یکن یبشه؟ فکر م یکه چ نجایا یبست نشست -

 ه؟یازت راض یب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٦٥٠ 

 .حوصله جواب دادم یب

 .جمع رو ندارم یاومدن تو یحوصله  د،یراحتم بذار عم -

اما به گمونم  ارمی یزنونه در نم یبده بستون ها نیمن سر از ا -

فتانه رو هم در  یدور برداشته که صدا یپروانه خانوم بدجور نیا

رو  دونیم خواستیاگه بود ازت م یب یمطمئن باش ب. آورده

 .که خواستن بهت نسبت بدن یعده هر مزخرف هیکه  ینکن یخال

 .بغض سرتکان دادم با

حاالم چه من . مهم بود و بس یب یواسه من فقط ب. به جهنم -

 .زنن یحرف خودشون رو م اونا امیو چه ن امیب

 .به سمتم اومد و آروم زمزمه کرد یقدم

 هی یبه خاطر اون حرفا حت ذاشتمیاگه به من بود نم! نیبب -

قول دادم تو  یب یکه به ب فیاما ح. یبمون نجایا شتریب قهیدق

 گمیم نیواسه هم. یریبگ میمورد بذارم خودت تصم هی نیا

 .کنارت بزنن یآسون نینذار به هم. تو جمع ایپاشو ب

به  ریزنج هیرو که با  مینامزد یشالم و حلقه  ریبردم ز دست

گفت  یبهم م یحس. کرده بودم تو مشتم گرفتم زونیگردنم آو

االن کنار  دیغم بغل گرفتن و تو خلوت غصه خوردن با یزانو یجا

 قول ندادم همه کسش بشم؟ یب یمگه به ب. بودم یم نیام

حرکتمو  نیکه ا دیعم. جام بلند شمگرفتم تا از  واریبه د دست

 .بازومو گرفت ریبرداشت طرفم و ز زیخ د،ید
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 .انتظار نداشتم نمیا ریاز تو غ. خانوم یآبج نیآفر -

 یپچ پچ ها همه بخاطر تو باشه و نگاهها  یتو جمع وقت اومدن

دلم خوش بود . ستین یکار آسون رهیصاف تورو نشونه بگ یچپک

خانوم، به  قهیصد زیمامان، به جمالت محبت آم تیبه حما

از  یحال درب و داغون ک نیوگرنه با ا. مهناز یقربون صدقه ها

 اومد؟ یبر م شیشتر ی نهیپس پروانه و ک

 ینم. بود نیاومده بودم تو جمع، مدام چشمم دنبال ام یوقت از

 نیام. افتاد یبود از دور و گذرا اتفاق م یداریاگه د ای دمشید

شدن  کیجرات نزد یکس. رفت یاومدو م یم هیسا هی مثل

دور  د،یکه حاال به قول فتانه زن عم یپروانه ا یبهش نداشت حت

 یاسداهللا بزرگتر حاج یبرداشته بود و واسه خودش تو خونه 

 .کرد یم

مراسم . بگم تیتسل نیسه روز هنوز فرصت نکرده بودم به ام بعد

کردن و  یعده از همون سرخاک خداحافظ هیسوم که تموم شد 

بگه رفت  یزیچ نکهیبدون ا. نموند که با جمع برگرده نیام. رفتند

 ینگام با ب. کرد شیو طهورا هم بالفاصله همراه نشیسمت ماش

 یرو یدست. شدن نیماش ربه اون دوتا بود که سوا رهیخ یتاب

مهناز با بغض لب  دنیبرگشتم و با د. شونه ام قرار گرفت

 .دمیبرچ

 :گفت نانیتو آغوشش گرفت و بااطم منو
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 .میریگ یبه موقعش حالشو م سایوا. زدلمینداره عز یبیع -

 .رهیگ یمدام ازم فاصله م. نهیخواد منو بب ینم نیام -

کنار  یب یهنوز با مرگ ب. جان قیبهش فرصت بده عق کمی -

 .ومدهین

 .تو چشمام حلقه زد اشک

خود  ایدختره  نیترسم ا یهمش م. کنم مهناز یدارم دق م -

 .کنن مونشیپروانه پش

 .کرد باهاش همراه شم وادارم

 یاونا اگه ازشون کار. یمسخره رو فراموش کن یفکرا نیبهتره ا -

 .کردن یازت دور بود، م نیهشت سال که ام نیاومد تو ا یبر م

 یابت یتو بغلش ب نیلیکه شا یبه طرفمون اومد و در حال نیرام

 .دیکرد، پرس یم

 !م؟یبر -

 :کنم که مهناز گفت دایگردوندم مامان رو پ چشم

 .رفت نایا دیدنبالش نگرد، با عم -

 !خبر یچه ب -

 .جواب داد م،یشد یم نیسوار ماش نکهیا نیح

بود ومتوجه  نیبه من گفت، منتها تو اون لحظه حواست به ام -

 .یای یمنم بهش گفتم تو با ما م. ینشد
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بهم  ینگاه شماتت بار نهیپشت فرمان قرار گرفت و از آ نیرام

 . انداخت

 ؟یبه روز خودت آورد یچ یدید -

 .غر زدم کالفه

 .شوهرت بگو، دوباره شروع نکنه نیبه ا یچ هیمهناز  -

 ؟یانداخت نهینگاه به خودت تو آ هیخدا،  یخب حق داره بنده  -

 .زمزمه کرد ییبا ترشرو نیرام

و عامل  ارهیهم واسه ما در ب یقهرمان باز ادخویخانوم حاال م -

 .گروه شه ینفوذ

 .دیپرس ینیکرد و با بدب زیچشماشو ر مهناز

 !ه؟یک یمنظورت از عامل نفوذ! ه؟یچ هیقض -

 .واسه خودم گفتم حاال یزیچ هی ال،یخ یب -

 .مهناز باال اومد دیتهد انگشت

کله خر  ی وونهید نیتار مو از سر ا هیبه خدا قسم اگه  نیرام -

 .دونم با تو یکم بشه اونوقت من م

نون رو  نیچوب دوسر طال؟ شما دوتا ا میبابا حاال ما شد یا -

خانوم هم افتاد رو  نیاصال خود هم ن،یمن گذاشت یتو کاسه 

 ه؟یباشه، گناه من چ یعامل نفوذ دیلج که با یدنده 

 :گفتم نیتوجه به بحث اون دونفر رو به رام یب

 مگه؟ هیخبر -
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 .یکالنتر یایب دیفردا با -

 :گفت یفور مهناز

 نه؟ ایبدونم اونجا چه خبره  دیبا. امی یمنم م -

 .اعتراض کرد نیرام

رو اگه مافوقم  یدون یکه م نقدریخاله ست؟ هم یمگه خونه  -

هست،  قینترس من حواسم به عق. کنه یم خمیبفهمه، توب

 .شه ینم شیطور

با ورودمون به . دیرس انیمون با سکوت قهرآلود مهناز به پا بحث

به محض  دیعم. شد نیسنگ شیاز پ شیجو ب یب یب یخونه 

 .جلو اومد و آروم زمزمه کرد دنم،ید

 .ستین نیام -

 .ترس زمزمه کردم با

 ست؟یکه ن یچ یعنی -

 بشیگه به محض اومدن به خونه، غ یاون دختره همکارش م -

 کجا رفته؟ یدون یتو نم. کنن ینم داشیردن پگ یهرجا م. زده

 .دیپالتوم در آوردم و دستم رو شماره اش لغز بیاز ج مویگوش

 .ریخود تماس نگ یب. ده یرو جواب نم شیگوش -

 گهیکه د ختیروزا غمش رو تو خودش ر نیا نقدریبچه ام ا -

 .گفتم مادر به من بگو، باز دم نزد یهرچ... اوردیتاب ن
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 یجمالت رو سر و هم م نیا هیپروانه بود که داشت با گر یصدا

 نیبود به هم دهیفا یب تیموقع نیحرف زدن باهاش تو ا. کرد

 .راه کج کردم و به سمت طهورا رفتم لیدل

 نه؟ ای رونیکجا رفت؟ اصال از خونه زد ب یدیتو ند -

 .و نگران زمزمه کرد ناراحت

 .نیرفت تو اتاقش، هم دمیمن فقط د -

شد  یم یباال منته یکه به طبقه  ییبلند کردم و به پله ها سرمو

از گذشته تو ذهنم نقش بست و باعث  یریتصو. موندم رهیخ

نا خودآگاه عقب گرد . بکشم الیخ یاز سر آسودگ یشد نفس

 .کردم و به سمت در خونه رفتم

 .هم به دنبالم اومد دیعم

 کجا رفته مگه نه؟ یدون یتو م -

 .جمله از دهانم خارج شد هینگاه کنجکاو اون جمع فقط  دربرابر

 .میبهتره تنهاش بذار -

 .رو پس زد و جلو اومد یچند نفر پروانه

سر  ییاگه بال م؟یکه تنهاش بذار یچ یعنیپسرم کجاست؟  -

 ...ارهیخودش ب

. قدم برداشته رو برگشتم و با اون زن چشم تو چشم شدم چند

خواستم تو جمع  یبود اما نم ما دونفر یرو یادیز ینگاهها

 .خوردش کنم
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 .آروم لب زدم یلیخ

روزا دور  نیتالشت ا یکه همه  ؟تویخوا یپسرت رو از من م -

 .از من بود، خب از طهورا بپرس کجاست نیکردن ام

کردم نشد پوزخندمو جمع  یهرکار.زده و شوکه نگام کرد بهت

 :کنم، سرخم کردم و تو گوشش آهسته گفتم

 یهم اونو نم بهیغر هیکه قد  یز پسرت دور بوداونقدر ا -

مرد  نیام اره؟یسرخودش ب ییمگه بچه است بخواد بال. یشناس

زد و پسرت جلوشو  یکه ستار به قصد کشت خودشو م هییروزها

 رید کمی. داد اونو بزنه اما خودشو نه یگرفت و اجازه م یم

شه که  یسالها م نیدنبال پسرکوچولوت پروانه خانوم، ام یاومد

 .بزرگ شده

رو تا  نیخلوت ام دیبا. فاصله گرفتم و به سمت در رفتم ازش

 .کردم یکه آروم نشده، براش حفظ م یموقع

که به پشت بوم  ییپله ها ریخودمون شدم و مس یخونه  وارد

اونجا بود و  نیاشتباه نکرده بودم،ام. گرفتم شیرو در پ دیرس یم

چند سال وجود داشت  نیکه توا یراتییتغ یمن با همه  یبرا

تو  یبزرگ یساله بود که فکر ها جدهیه یهنوزم همون پسر بچه 

 .بودند یداشتن ستسرش داشت و عاشقانه هاش ساده اما دو

پله نشستم و مرور کردم تموم اون خاطرات تلخ و  نیآخر رو

 .گذشته رو نیریش
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 نجا؟یا یای یهنوزم چهارشنبه ها م -

. حال بود حضورم رو حس نکنهاون م. نشست کنج لبام لبخند

 .وقت نتونستم خودمو ازش پنهون کنم چیه

 .جام بلند شدم و به طرفش رفتم از

 .ده یکه بهم آرامش م هییتنها جا -

 :به باغ مادام، گفت رهیرها کرد و خ نفسشو

 یسالها که دور بودم و سع نیتو تموم ا. نطوریبه منم هم -

گشتم اما  یم یخلوت نیهمچ هیداشتم دور باشم دنبال 

 .کنم داشینتونستم پ

 گهیحاال د. نمیتونستم بش یبودم و نم ستادهیکنارش ا فیبالتکل

نشستن هردومون تنگ بود و من دلم لک زده بود  یاون فضا برا

 .اون خلوت دو نفره رو تجربه کنم گهیبار د هی

نگاه هم وادارم کرد  نیهم. و منتظر نگام کرد دیکنار کش یکم

بود،  چیکه حاال ه یرو کنار بذارم و با فاصله ا یدلو دو  دیترد

 .نمیکنارش بش

بود، مادرم بود و بعد ستار و  قمیفقط مادربزرگم نبود،رف یب یب -

نفر رو از دست ندادم  هیمن . پدرم بود یحت یآقاجون گاه

 .خونواده ام رو از دست دادم یهمه  ق،یعق

 .دمیآه کش اریاخت یب
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من . تونستم تو چشماش نگاه کنم یتا مدتها نم یکه رفت یوقت -

 یحت د،یاما اون منو بخش. رو ازش گرفته بودم دشیام یهمه 

 .بزرگ بود یلیدلش خ یب یب. ارهینخواست به روم ب

 .موهاش چنگ انداخت ونفسشو فوت کرد ونیم

 یم وونهیکه رفته اما من دارم د ستین شتریدوسه روز ب -

شده، اگه اون پروژه  کیبرام تنگ و کوچ یخونه به اون بزرگ.شم

 .موندم ینم نجایهم ا قهیدق هی ینبود حت یلعنت ی

 ینگاهم رو چهره . مقنعه ام مشت شد ریز یرو حلقه  دستم

. کرد و نا خودآگاه ازش فاصله گرفتم یو ناراحتش مکث دیناام

 یاون نم! رو فراموش کرده بود؟ زیهمه چ یزود نیبه هم یعنی

 !خواست جواب منو بدونه؟

 .یدوباره بر یخوا یپس م -

چند لحظه  هی. شد نینگاه اون بود که رو صورتم سنگ نباریا

 .جواب داد یافتاد و بعد اون با لحن سرد نمونیب یسکوت بد

 .خونه برم نیفقط از ا دیشا ستیمشخص ن -

 .فوت وقت از جام بلند شدم یو ب دیحرفش لرز نیباا دلم

 .یور که راحتباشه هرج -

شد  یبود که رو زبونم جار یجواب من نبود اما تنها جمله ا نیا

 یحماقت محض بود اگه فکر م. اونجا نمونم گهیو وادارم کرد د

 ادیدونم توقعم ز ینم. شهیده سال پ نیمرد همون ام نیکردم ا
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روزا با خودش عهد بسته بود هربار که دلم  نیا نیام ایشده بود 

 .کنه مدینا ام د،یلرز

 یاون روز وقت یوادارم کرد بچسبم به کارم و وفردا یدیناام نیوا

 یکالنتر یهمراه شدم و به جا نیبا رام یهیتوج یواسه جلسه 

که رفت و آمدش  مینام و نشون در آورد یساختمون ب هیسر از 

گروه کار سهل و  نیباا یهمکار دمیدردسر نبود، فهم یچندان ب

 .مههمراه شهیو خطر هم ستین یساده ا

*** 

 نیگذاشتم و تو هم زشیم یرو رو یمهندس رزاق یقهوه  فنجون

انداختم که روشن بود و اون  ستمشیبه س یفاصله نگاه کوتاه

 .کرد یم یاز پالن هارو بررس یسر هیداشت 

ممنون چه  دیبا نویمهربون شده، ا یادیخانوم امروز ز قیعق -

 باشم؟ یزیچ

زد که حس  یقلبم اونقدر بلند م. رمیکردم ازش فاصله بگ یسع

 .کردم هر آن صداشو بشنوه یم

داشته باشه؟ چرا نگاهتون به هر  یخاص لیدل دیحتما با -

 است؟ نانهیبدب نهمهیا یمحبت

 .موند رهیگرفت و بهم خ ستمیچند لحظه نگاهش رو از س واسه

اومد فقط هدفش سو  میتو زندگ یهرک ،یبه من حق بد دیبا -

 .نکرد یبه خاطر خودم کار یکس. و بساستفاده بود 
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 در کار نبود؟ یوقت دوست داشتن و عالقه ا چیه یعنی -

 .دیخند الیخ یو ب فارغ 

که بخوام بابتش  ستین یزیچ نیهستم، ا یمن مرد جذاب -

که از سر ظاهر  یاما عالقه ا. منکرش شم ایکنم  یشکسته نفس

نو به خاطر نبوده که م یباشه، خودت بگو چقدر دووم داره؟ کس

 .همسر سابقم یخودم بخواد حت

 یبرا یفرصت. بودم که فرصت بخرم دهیکش شیبحث رو پ نیا

و گروهش دنبالش  نیکه رام یمناسب، همون طیشرا یبررس

 .نکرده بودم دایبراش پ یبودن و من هنوز راه

. کنن یکه جذب ظاهرتون شدن منو نگران م ییاما همون آدما -

 یمن نم. تون حضور داشته باشن یبخوان بازم تو زندگ نکهیا

 .فکر کنم شنهادتونیمسئله رو پ نیتونم با وجود ا

 .ابروهاش رو بهم گره زد یفیظر اخم

به  نیاز ا گهیمطمئن باش د. من چهل و پنج سالمه دختر جون -

بود  یاگه هدفم خوشگذرون. هستم میثبات تو زندگ هیبعد دنبال 

 یمسئله  هیمن  یدادم؟ ازدواج برا یم شنهادیبهت پ دیچرا با

بود،به خاطر  نطوریکه اگه ا. ستین یپا افتاده و عاد شیپ

 .بودم ردهتجربه اش ک یتا حاال چندبار تمیموقع

 .جواب دادم یشوخ به

 .ناراحت ایموضوع خوشحال باشم  نیبابت ا دیخب حاال با -
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 :به ظاهر مشغول فکرکردن بود، گفت کهیدر حال زکردویر چشماشو

قانع کردن تو کار . میحرف بزن شتریمورد ب نیدر ا دیبه نظرم با -

 .ستین یآسون

 .شما االن سرتون شلوغه. گهیوقت مناسب د هیواسه  میبذار -

 .مورد نظرش رو بست یو برنامه  دیدست از کار کش یفور

 .مناسب تر از االن یچه وقت -

رو خاموش نکرد که اتصالش به  ستمیبود که نه تنها س حواسم

پوئن مثبت بود که گروه بهش  هی نیا. رو هم قطع نکرد نترنتیا

 دیکه با ستمینفوذ به س یحاال مونده بود بهانه . مبرم داشت ازین

 .کردمیخودم جورش م

 یمشترک یزندگ یو صحبت در باره  یکنار مهندس رزاق نشستن

 یبه نظر م یسخت یلیکار خ رهیود شکل بگوقت قرار نب چیکه ه

تظاهر  تونستمیبود که نم نینقطه ضعف من ا نیبزرگتر د،یرس

 .کرد یرو برام دشوار م طیشرا نیکنم و ا

طهورا که دستش  دنیدر خونه پارک کردم و باد یرو جلو نیماش

 یگذاشته و بر نم یب یب یزنگ در خونه  یوقفه رو یرو ب

ام رو که به  رهینگاه کنجکاو و خ. شدم ادهیپ نیداشت، از ماش

 :مقدمه گفت یب دیخودش د

 یکجاست؟ از صبح تا حاال به تماس هام جواب یدون یتو م -

 .ده ینم
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 .باال انداختم شونه

 .ده یداره که جواب نم یلیالبد دل -

 .جواب داد یعصب

که  یدوستانه ا یمن و اون جدا از هر رابطه  ؟یلیمثال چه دل -

و  نیمنافع من و ام. میکیشر یکار به نوع طیتو مح م،یبا هم دار

نداره بخواد به تماسش  یلیمشترکه پس دل ییجورا هیشرکت 

 .نده یجواب

 .سمت دررفتم و بازش کردم به

بهتر از من  دیرابطه تون دوستانه است، با یکن یتو که ادعا م -

با  یکن ینکنه فکر م ؟یپرس یچرا از من م. االن کجاست یبدون

 منه؟

برداشت و بازوم رو تو  زیبه طرفم خ انهیو وحش نیخشمگ

 .چنگش گرفت

 ؟یدار یچرا دست از سرش بر نم ؟یخوا یاز جونش م یچ -

 کنه؟ یتورو ناراحت م نیا -

 .نفرت زمزمه کرد با

 یهشت سال رو با چه عذاب نیا نیام یدیاز خودت پرس چیه -

 .یکن یخودت فکر مکه فقط به  یکرده؟ اونقدر خودخواه یزندگ

 .خونسرد نگاش کردم یلیخ

 .یجواب سوالمو نداد -
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 .باال رفت اریاخت یب صداش

و من  یکنه، تو تنهاش گذاشت یآره بودنت کنارش ناراحتم م -

از  ذارمیبا ارزشه نم یلیمن خ یبرا نیام. براش پر کردم شوییتنها

 .یاریچنگم درش ب

اومد که با انزجار دستشو پس  رانهیجوابش در نظرم حق اونقدر

 .زدم

 یبه زور م یکن یفکر م ست،کهیدلخواه تو ن یاسباب باز نیام -

روز ازش  هی ینیب یمن اگه م. یخودت نگهش دار یبرا یتون

 ه؟یخود خواه نیاگه ا. کردم نکارویگذشتم، به خاطر خودش ا

به خاطر عالقه ام اونو به  ستمیباشه من خودخواهم اما حاضر ن

 .نگه دارم یمتیقهر 

من و طهورا تو  نیکه ظاهرا ماش ینیبوق بلند ماش یصدا

. میکرده بود با عث شد هر دو به عقب برگرد جادیمانع ا رشیمس

جا بخورم،  نکهیاز ا شتریبا اون سر و وضع آشفته ب نیام دنیباد

 .شوکه شدم

. پارک کردم اطیرو داخل ح نیدر خونه رو باز کردم و ماش عیسر

برام تکان  یانداخت و دست یهال نگاه یقد یمامان از پنجره 

 .داد
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. دادم و برگشتم تا در خونه رو ببندم لشیتحو ینا مطمئن لبخند

و طهورا توجهمو جلب کرد اما مانع بسته  نیجر و بحث ام یصدا

 .شدن در نشد

اون از همون اول . حرفامو با مهندس دلشاد زدم یمن همه  -

 .هیونست شرط و شروط من چد یم

انتظار  یتون یباش، نم یمنطق کمی. نیام رممکنهیغ نیاما ا -

اصول  یسر هیما هم . تو باشه لیبه م زیهمه چ یداشته باش

 .خودمون یبرا میدار

 .چهارستون تنم رو لرزوند نیام نیو خشمگ یعصب ادیفر

 یحق و حقوق اون پروژه رو مال خودش م یاصول شما همه  -

تو اون  یهرک. قرارمون از اون اول نبود نیکه ا یدونه در صورت

من چقدر رو اون پروژه  یدون یندونه، الاقل تو م یشرکت لعنت

 .نیاریمفت از چنگم درش ب ذارمینم دم،یزحمت کش

 .من که طرف تو ام ن،یام یکن یم ینجوریچرا ا -

 .ستمیمطمئن ن نقدریاما من مث تو ا -

 .اب دادجو یبا دلخور طهورا

وقت  چیباشه که ه یجواب توجه و محبت نیکردم ا یفکر نم -

 .نکردم غیازت در

 یکه حت میو عصب ختهیبهم ر یروزا به حد نیمن ا! طهورا نیبب -

. یشناسم، پس بهتره دست از سرم بردار یخودم رو هم خوب نم
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من فقط کار  یبرا دنیبه عمو جونت هم بگو با خط و نشون کش

 . کشه یم کیبار یرو به جاها

 !شه؟ یم یپروژه چ فیتکل -

 .دیخند یعصب نیام

صحبت . منافع شرکت برات مهمه تشیتو هم در نها! یدید -

که ده سال بعد قراره ساخته شه و معلوم  یپروژه ا یدرباره 

 ست؟یعجوالنه ن کمیبرسه از االن  یبه بهره بردار یک ستین

. یستین انیدر جرحرف نزن که آدم فکر کنه اصال  یجور هی -

 یزیبرنامه ر دیواسه اون پروژه از قبل با یدون یخودتم م

کار  شونیرکاربرییگرفتن مجوز و تغ ن،یاون همه زم دیخر.کرد

 .کن یپس خواهشًا همکار ست،یدو روز ن یکی

چطور انتظار  م،یموند شیو حقوق ییما هنوز تو مسائل ابتدا -

 ؟یدار یهمکار

 یکه از در خونه فاصله م یزنانه ا یکفش ها یپاشنه  یصدا

 .داد یگرفت،نشون از دور شدن طهورا م

من با ! باشه. یریبگ میتصم یکه بتون یستین یطیظاهرا در شرا -

تو هم دنبال . شه هیقض نیا الیخ یزنم که فعال ب یعمو حرف م

 .کوتاه مدت باش، برات الزمه یمرخص هی

 .جار شداز شدت خشم و غضب دورگه وناهن نیام یصدا
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اون  یهردو یمن برا. یمنو کنار بذار یفکرشم نکن بخوا یحت -

 .نیدورم بزن ذارمینم دم،یپروژه ها زحمت کش

من که هزار بار گفتم تا !ن؟یام یگ یم یدار یمعلومه چ چیه -

 .تهش با توام

. رمیفاصله بگ اطیقلبمو فشرد و باعث شد از در ح نیام سکوت

سالنه سالنه از پله ها باال رفتم و مامان که تا اون لحظه چشمش 

 .شد کیبه من بود، دل نگران بهم نزد

 ؟یبود سادهیدر وا یچرا جلو! شده؟ یطور -

 .کردم بزور لبخند بزنم یسع

 میفعال بر. میزن یحاال بعد در موردش حرف م ،ینطوریهم -

 .گشنمه یکه بدجور میناهار بخور

 یآماده کردم، قربون دستت م یزیچ هیهم  نیام راستش واسه -

 ؟یبراش ببر یتون

 :انداختم و گفتم نییسرمو پا مردد

توجه نشون دادن  نیا. به حال خودش باشه میبذار کمیبهتره  -

 .کنه یم شترمعذبیها اونو ب

 .چپ چپ نگام کرد مامان

پاشو  ه؟یادا اطوار ها چ نیشه، ا یکه معذب م یچ یعنی -

 .غذاش رو براش ببر
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آخه من االن تو . اعتراض کردم به گوشش نرفت که نرفت یهرچ

زدم؟ اگه سنگ  یرفتم در خونه شون رو م یچطور م طیشرا نیا

 ؟یکرد چ یم خمیرو

 دیکه عم یدو بار زنگ در رو زدم، درست همونجور دیترد با

 نیام روزا نیکه ا یتنها کس دیبه نظرم اومد شا. کرد یم نکارویا

 .دهیعم نه،یحاضر باشه اونو بب

 دینکش قهیبه دق. رو تکرارکردم نکارینگرفتم،دوباره ا یجواب یوقت

 یو قدم دمیکش یبلند نیناخواسته ه. هوا باز شد یکه در ب

 .عقب رفتم

 !ش؟یفرما -

که تو چشمام دو دو  یغذا رو به طرفش گرفتم و با ترس ینیس

بهش انداخت و  ینگاه کوتاه. زد منتظر بهش زل زدم یم

 :مغرورانه گفت

 یزیمن ازت غذا خواستم؟ آره؟ من ازت خواستم برام چ -

که از بحث من و طهورا  یبهونه اومد نینکنه به ا... ؟یاریب

  ؟یاریسردرب

بود که به آدم بر  یطور نیام یحرفا ایدل نازک شده بودم  من

به طرفش هل دادم و تو دستاش رو  ینیس یخورد؟ عصب یم

 .گذاشتم
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 یاگه م. گذرهیشما م نیب یچ ستیقد ارزن مهم ن یبرام حت -

مامانه وگرنه عمرا  یفقط به خاطر خواسته  نجامیاالن ا ینیب

 .زدم یرو بهم م زتونیخلوت باارزش و عز

 .درست جلو پام توقف کرد ینیافتادم سمت در خونه که ماش راه

 برومند کجاست؟ دیمنزل شه نیوند یسالم خواهر، م -

انداختم و  یبود نگاه کوتاه نیکه رو در ماش دیشه ادینشان بن به

 .رو نشون دادم نیبا دست ام

 .پسرشون هستن شونیا -

 .شدند و به طرفش رفتند ادهیپ عیسر نیماش یها نیسرنش

 هیراستش . میش یمزاحم م دیشه ادیبرومند مااز بن یسالم آقا -

که انشاهللا تو  مینیب یم هیته میشهدا دار یبرنامه برا ژهیو یسر

از  یکی. میپخش کن یاستان یمایاز س ندهیماه رمضان سال آ

اگه . برومند هست دیشه یبرنامه ها هم مربوط به زندگان

 .میصحبت کن نباهاتو میخواست یامکانش وجود داره م

 .لحظه هی -

همون . غذا به درون خونه رفت ینیرو گفت و با س نیا نیام

 .دیخطابم کرده بود رو به من پرس" خواهر"که  ییآقا

 هستن؟ اتیح دیدر ق دیپدر شه ایخوام،مادر  یعذر م -

شه که به رحمت  یم یبرومند چند روز دیمادر شه. نه متاسفانه -

 .خدا رفتن
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درو باز کردو  نیشاهد اظهار تاسف گروه باشم، ام نکهیازا قبل

. اونو هدف قرار داد یلفظ یها یو همدرد ییگو تیلتس لیس

 .و مستاصلش کرد یعصب شتریب نمیهم

 ن؟یاومد یچه کار یبرا نیگفت -

درباره شون  یا قهیمستند کوتاه، حدودًا ده دق هی میخوا یم -

 .میبساز

 .جواب داد ینیبا بدب نیام

 بشه؟ یکه چ -

 .انداخت هیگروه سا نیواسه چند لحظه ب سکوت

 .نیازش استقبال کن میکرد یما فکر م -

 گهیمستند ها د نیپدر من به ا. آقا نیکرد یاشتباه فکرم یلیخ -

ازش نکرد  یادی یاون موقع که زنده بود کس. نداره یاجیاحت

 خوره؟ یبه چه دردش م لمیف نیحاال ا

 نیکه ا یو فداکار ثاریکه ا میساز یم نیا یهارو برا لمیف نیماا -

 .فراموش نشه کردن زانیعز

 .بود یتر از هر جواب ایداد گو لشونیکه تحو یتلخ پوزخند

که  یزیاز جنگ برگشت چ یپدرم وقت ؟یو فداکار ثاریکدوم ا -

مشت قرص اعصاب  هیو  دهیازهم پاش یزندگ هیگرفت  لیتحو

اونموقع که زنده بود و هنوز . انداخت یرو از پا م لیبود که ف

نکرد بعد مرگش  شیو فداکار ثاریاز ا یادی یکس دیکش ینفس م
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 یتا زمان دیشما شه لبه قو نیا ن؟یکن یم یقهرمان پرور نیدار

و  یدادن موج یکه بهش نسبت م یزیکه زنده بود تنها چ

 .ثارگریبود نه ا وونهید

حرف که  یآخر نگاهش به من بود و کل یگفتن اون جمله  موقع

هنوزم منو به خاطر  نیام. کرد یم ینیجمله سنگ هیتو همون 

 .بود دهیپدرش نبخش

مشت کرده بودم و مدام  یدستامو از شدت فشار عصب جفت

 یرو دلم مونده بود که اگه امروز نم یزیچ. کردم یم یخودخور

 .کردم یدق م دیگفتم شا

 یادیآدما زنده هستن  نیا یآقا حق دارن، چرا تا وقت نیا -

شون فراموش نشه؟  یرو فداکا ثاریا نیخوایم ن؟یکن یازشون نم

که هنوز زنده اند و رو  یبرومند دیتا شه جدهیاز ه نیپس بر

 .نیبساز لمیف گذروننیم یزندگ نویم شگاهیتخت آسا

 شگاهه؟یبخش اعصاب و روان اون آسا یمنظورتون جانبازها -

 .ستنین یامااونا که دائم اونجا بستر

 یلیشون هم خ هیثابت هستن، بق مارانینفر ب جدهیاما اون ه -

چقدر امکانات  نکهیتازه بماند ا. افته یزود گذرشون به اونجا م

 .کمبود ها افتضاحه نیشون به خاطر هم یدگیاونجا کمه و رس

 ن؟یاطالعات رو از کجا دار نیشما ا -

 .مکث کرد نیام زونیگر یو نگاهم رو چشما برگشتم
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ضمن  .زنم یبه اونجا م یسر کباری یاالن هشت ساله که ماه -

 یروزنامه  ی هیریتحر ئتیرو با کمک ه یا هیریانجمن خ نکهیا

رو به  یزیوجه ناچ کباریو هرچندماه  میداد لیافق نو تشک

 .میکن یزمیوار شگاهیحساب آسا

 .ستین نیبده خواهر، منتها شرمنده ما کارمون ا رتونیخدا خ -

 .سرتکان دادم باتاسف

 نییتع یکه رو شونه هاتونه محدوده و خط کش یا فهیوظ یبرا -

 یزنده هستن پس تا نفس م دینفر شه جدهیه نیا. آقا نینکن

فراموش  شگاهیاون آسا یگوشه  نینذار ن،یکن ادیکشن ازشون 

 .بشن

*** 

 )دهم فصل

 :به مقاله ام انداخت و گفت ینگاه دوباره ا یرفعت

 !چاپ شه؟ یخوایم یمطمئن -

 .واب دادمج شهیتر از هم مصمم

 جادیدردسر ا یلعنت یکه بتونه واسه اون پروژه  یزیازهر چ -

 .کنه، محاله بگذرم

پرست از خوندنش خوشحال  نییدکتر آ یکس به اندازه  چیه -

 .شه ینم

 .کنج لبم جا خوش کرد یمحو پوزخند
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 یجا نم دنشیاز د یمهندس رزاق یکس هم به اندازه  چیه -

 .خوره

 چاپ شه؟ انیبا اسم مهرپو -

 .موافقت سرتکان دادم ینشونه  به

 .زیتو ستون جنجال برانگ شهیمثل هم -

 نیبود که شاه یکه نوشته بودم، برگرفته از اطالعات یا مقاله

قرار داده بود و  یرفعت اریگذاران پروژه در اخت هیسرما یدرباره 

 یکاف یکه من داشتم به اندازه  یدر کنار اطالعات مختصر نیا

 .کرد یم جادیابهام ا

 یها ندهیاعتراضات به گوش نما یسر هیمقاله  نیبود باا یکاف

رو که ناظر بر کار  رویو بعد بالفاصله وزارت ن دیرس یمجلس م

 یعنیو تبعاتش  کیاقدام کوچ نیکرد، هم یم ریپروژه بود در گ

 .دردسر

 :شد و رو به من گفت یوارد دفتر رفعت دهیبرگز خانوم

اون مستند  ریگیسپردم، پ نمایهنر و س یصفحه  یبه بچه ها -

 .زنن یم دیشه ادیسر به بن هیامروز حتما . ها باشن

 کرد؟ یشه کار یبه نظرت م -

 لمیحاضرم شرط ببندم با اقدام ما هرطور شده درموردشون ف -

 .سازن یم

 :و گفت دینرم خند یرفعت
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. کنه ها یها درد م یریدرگ نجوریشما همه جوره سرتون واسه ا -

 یپروژه روشن شه بعد دنبال دردسر بعد نیا فیتکل نیبذار

 .نیباش

 یچه م یرفعت. اکتفا کردم یتنها به لبخند کوتاه درجوابش

خواهر، برادرهام رو  یدونست که سالها من مشکالت و دردسر ها

 .جا و با هم رفع و رجوع کردم کی

مثل . رفتم نیاومدم به سراغ رام رونیدفتر روزنامه که ب از

نام و نشون  یمحل قرارمون با گروه همون ساختمون ب شهیهم

 .بود

 یبانک بود با پنجره ها هیدر ظاهر مثل  شیکه ورود یساختمان

 یوقت برا چیکه انگاراز زمان نصبشون ه ییو پرده ها یبلند دود

 .نور هم باز نشده بودند یکم ینفوذ حت

بود  کیکه عمومًا تار میرفت ییبه سمت راهرو میمستق باورودمون

که  یاطیح. راه داشت یپشت اطیبزرگ که به ح یو بعد از اون در

 .ساختمان از چهار طرف احاطه اش کرده بودند یسر هی

و بعد از گذشتن از  میرفت ییبه سمت ساختمان روبرو میمستق ما

 .میدیگروه اونجا بودن، رس یکه اعضا یبه سالن یاتاقک نگهبان

گذشته بودم وبازمثل بار  نجایشد که قدم به ا یم یسه بار جمعاً 

که عضو ستاد مبارزه با  ینیحس یقاض. اول استرس داشتم
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 طیشرا حیو مسئول پرونده بودشروع به تشر یمفاسد اقتصاد

 :کرد و رو به من گفت

رو  یمهندس رزاق یاطالعات حساب ها دیما هرطور شده با -

که  یمال یها تیحما میبدون دیبا نکهیضمن ا م،یاریبدست ب

 یشده و از طرف چه کسان نیاز کجا تام قایپروژه شده دق نیازا

 ایپروژه دست داره  نیمورد نظر ما هم تو ا یسوژه  نکهیبوده، ا

قرار  رویوزارت ن اریدر اخت هک یبا اطالعات دروغ یشرکت رزاق... نه

 یلیرو خالف هاش سرپوش گذاشته اما اونا خ یداده به نوع

مصرف داره پس دنبال  خینوع دروغ ها تار نیا دونن یخوب م

 دیمابا. کنن نشیپروژه تضم انیگردن که بتونن تاپا یم یراه

 ستمیجز با نفوذ به س نکاریو ا میریهرطور شده جلوشون رو بگ

 .ستیممکن ن شیمهندس و بدست آوردن اطالعات شخص

 نیمتخصص گروه که کارش هم یاز بچه ها یکی ضیف یآقا

 :نفوذ و هک کردن اطالعات بود، گفت

 میتون ینم یآسون نیما به هم. هیزهوشیآدم ت یمهندس رزاق -

 قیبارها از طر نیدیخودتون هم که د. مینفوذ کن ستمشیبه س

هم  یا گهید یحال راهها نیباا. اما نشد میاقدام کرد لیمیا

 ستمیکه به س یکس. داره یبه عامل خارج ازیهست که البته ن

نظر مون رو،  وردم لیداشته باشه و بتونه فا یس دسترسمهند

 . نصب کنه ستمیس یرو
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 .امیو باعث شد به حرف ب دیهمه به سمت من چرخ ینگاهها

که من  یتنها راه. فکر کردم یلیموضوع خ نیراستش من رو ا -

عکس  ایدادن گزارش و مقاله  نیدارم هم یدسترس ستمیبه س

. دادم یمهندس قرار م اریفلش در اخت قیبوده که از طر ییها

پروسه  نیمنتقل کرده و من تو ا ستمیاونم خودش شخصا به س

 دیشا نیبد رواما اگه به من اجازه و فرصتش . نداشتم یدست

مورد نظرتون  لیبتونم شخصًا اون مقاله و عکس هارو همراه فا

 .منتقل کنم ستمیبه س

 .دیپرس دیبا ترد نیرام

تا  تشیموفق زانینداره؟ اصال م یخطر یرمضان خانوم یبرا نیا -

 چه حد هست؟

 .جواب داد ضیف یآقا

اگه اقدام خانوم  یحت. در نظر گرفت دیرو با یهمه نوع احتمال -

 میهمراه باشه باز امکانش هست ما نتون تیبا موفق یرمضان

امکان نداره  یبه هرحال رزاق. میشده رو باز کن یرمزنگار یوهایدرا

 یتیامن یو پسوردهاش از نرم افزارها یبانک یحساب ها یبرا

 .استفاده نکنه

 :و گفت دیکوتاهش کش یبه موها یکالفه دست نیرام

دست  هیقض نیتو ا یامکانش هست اونا بفهمن خانوم رمضان -

 داشته؟
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 .بله میاگه لو بر -

 .دمیپرس ضیبه ف رو

ان به چقدر زم یبه اطالعات حساب رزاق یدسترس یشما برا -

 ن؟یدار اجیاحت

 . قهیحالتش ده دق نیتو بهتر -

 .کردم تیموقع یابیشروع به ارز یذهن

 حواسش رو پرت کنم درسته؟ قهیحدود ده دق دیپس من با -

 :گفت ینیحس یقاض

نقشه  نیکه شما بتون رهیامکان پذ یدرصورت نایا یاما همه  -

 ن؟یدیچ یبراش مقدمه ا. نیتون رو اجرا کن

 .جواب دادم نانیگرفتم و با اطم نفس

افق  یتو روزنامه  ندهیآ یمقاله قراره با اسم مستعار هفته  هی -

 یداره و مطمئنم رزاق یادیز یکه سرو صدا یمقاله ا. نو چاپ شه

 .کنه یخودش م ریرو درگ

خواد  یاز من م طیکردن شرا یهم طبق معمول واسه خنث اون

 ستمشیبه س میکه بتون هیفرصت نیهم. سمیبنو یکه مقاله ا

احداث سد هم الزم  ندیاز فرآ یعکس حرفه ا یسر هی. مینفوذ کن

عکس ها  نیاون مقاله اما درواقع در قالب ا یدارم، در ظاهر برا

 .کرد ستمشیرو وارد س لتونیفا شهیو اون مقاله م

 :گفت یجد یلیخ ضیف
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همون لحظه نصب  دیهست که با یشامل برنامه ا لیفا نیا -

 !ن؟یانجام بد نکارویا نیتون یشما م. شه

 .کنم یتالشم رو م یبره اما همه  یپروسه زمان م نیا کمی -

خودمم . بود دیو ام میدادم همراه با ب یکه به گروه م ینانیاطم

 یاما چاره . پنجاه به پنجاه هست تمیدونستم احتمال موفق یم

 یهرطور شده اون اطالعات الزم بدست م دیهم نبود، با یا گهید

 .اومد

بار  هیغذا تو ظرف  دنیمامان در حال کش دم،یخونه که رس به

 .مصرف بود

 ؟یکنیم کاریچ یدار. سالم مامان -

امروز . کنم یم راتیخ یب یدارم واسه ب. یسالم،خسته نباش -

 .پنج شنبه ست

به نظر  نطوریتو هم گره خورده اش ا ینگاه برافروخته و ابروها از

 زیم یکه رو نیبه عروسک نگ. بحث کرده یکه با کس دیرس یم

 .دمیپرس دیشدم و با ترد رهیافتاده بود، خ یغذاخور

 !بود؟ نجایمژگان ا -

 :خسته اش رو فوت کرد و در همون حال گفت نفس

 .سر زد و رفت هیاومد  -

 !ن؟یهم -
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 یطرو با هم قا یکه توش زرشک و برنج زعفرون یاون ظرف -

 . کردم، بده

. بود اشاره کرد نتیکاب یکه درست کنار دستم رو یقابلمه ا به

 .بود چوندنیمامان استاد حرف عوض کردن و پ

 زده که ناراحتت کرده؟ یمژگان حرف -

 .نشست و رفت یساعت مین هیگفت؟ اومد  یم دیبا یمثالچ -

 .شدم قیرو به دستش دادم و رو صورتش دق قابلمه

 چرا واسه شام نموند؟ -

 یو تکه ها ختیر یظرف ها م یدقت برنج مخلوط رو، گوشه  با

 .داد یظرف قرار م ی گهیمرغ رو سمت د

 .البد کار داشت -

در نبود من  ییاتفاقا هی ،معلومهید یکه شما جواب م ینجوریا -

 .افتاده

 ؟یپخش کن یبر یغذاهارو م نیا ؟یچه اتفاق -

 . هشما اول جواب منو بد -

 .من و مژگان بود نیب کیبحث کوچ هی ؟یبشنو یخوا یم یچ -

 .زمزمه کردم یناراحت با

 به من نداشته؟ یباور کنم ارتباط یخوا یم -

سر و صدا راه  یبلده الک ،فقطیشناس یتو که مژگان رو خوب م -

 .بندازه
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 .رو به دستم داد یبزرگ ینیظرف هارو بست و س در

. میزن یبعدا درموردش حرف م. پخش کن نارویبرو فعال ا -

 .اونم ببر یبرا ،یمادام رو فراموش نکن یراست

زود مامان  ای رید. رفتم رونیب ینینگامو ازش گرفتم و با س دلخور

که از همه  یطیگفت اما واکنش من تو شرا یرو م زیهمه چ

 .اومد یم ینیب شیقابل پ ریروم بود به نظر غ یطرف فشار عصب

 یباق ینیس یبود و دوتا ظرف غذا تو دهیم به انتها رسکار بایتقر

 یکه در ب گذشتمیم یب یب یخونه  یداشتم از جلو. مونده بود

بود،  اطیکه نگاهش به درون ح یدرحال نیهوا باز شد و ام

 .اومد رونیب

خودت . کنه ینم دایپ یموضوع ارتباط نیبه من ا! نیبب -

 .مشکلت روباهاش حل کن

 .مستاصل عرفان توجهمو جلب کرد یصدا

 .پا داره هیمرغش . شیشناس یتو که خودت بهتر از من م -

 یبودم، فور یناجور تیبه طرفم برگشت و من که تو موقع نیام

 .رو به طرفش گرفتم ینیس

 .هینذر -

 یاما قبل از هر واکنش. باال انداخت و چپ چپ نگام کرد ییابرو

تو  ینیزده به س جانیرد وهآو رونیدر ب یعرفان سرشو از ال

 .دستم زل زد
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 .یآخ جون نذر -

 .زده به طرفم قدم برداشت جانیخود به خود باز شد و ه ششین

 گه؟یماست د یبرا نیا. دستت درد نکنه -

 .برداشت ینیظرف غذا رو از تو س دوتا

به  نیاومدم ا یاز وقت. جون قیمردم عق یم یداشتم از گشنگ -

 .نون خشک هم کف دستم نذاشته سق بزنم کهیت هیظاهر برادر 

از حد برادرش اخم کرده و  شیب تیمیکه از صم نیخنده به ام با

 .شدم و اون با تاسف سرتکان داد رهیمتعجب بود، خ

 . نجاستیکه ا شهیهم نم قهیهمش ده دق -

 :گفت د،یکش یغذارو بالذت بو م کهیدرحال عرفان

 .خب ناهار نخوردم -

با همون اخم و  نیدوبرادر سرگردون شد و ام نیبااستفهام ب نگام

 .داد حیدر حفظش داشت، توض یکه سع یجذبه ا

 .بمونه نجایا یبا پروانه حرفش شده، اومده که چند روز -

 !؟یچ یآخه برا -

 .خود عرفان جواب داد نباریا

به  یجار و جنجال کیمشغول شدم،  یتو فروشگاه حاج دیفهم -

. شده هیقض نیکه بابامم مخالف ا یرطو. نیو بب ایپا کرد که ب

 .و حاالم که در خدمتتونم رونیبحث که باال گرفت از خونه زدم ب

 :با طعنه گفت نیام
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 .مییفعال که ما در خدمت شما -

 هیجا واسه خواب و  کهیت هیمنت اون  نقدریخب بابا، حاال ا -

تو سرم  یغذا جلومون بذار یسوخته رو که قراره جا مرویتابه ن

 .نکوب

سربه سر گذاشتن . رمیکردم نتونستم جلو خنده ام رو بگ یهرکار

 .دوتا برادر واقعا جالب بود نیا

 یبه نظر م یمن عصبان یعرفان و خنده  یاز زبون دراز نیام

 .دیرس

جونت  قیعق. نگران خورد و خوراکتم نباش عرفان خان -

ونه خ نیغذا پشت در ا ینیس هیحواسش هست به موقع با 

 .ظاهر شه

 .با حرص فوت کردم نفسمو

دنبال  یکن یاگه فکر م. فهمم یطعنه هات رو نم نیا لیمن دل -

 .یدر اشتباه ارمیسر از کارهات درب نمیا

 :گفت یجد یلیرو به عرفان کرد و خ نیام

 .مارو تنها بذار قهیدو دق هی -

به محض . و ابرو باال انداختن بود طنتیعرفان همراه با ش رفتن

 .به طرفم اومد یدرو بست و قدم نیدور شدنش ام

 باشم؟ یچ ونیمد دیهمه توجه رو با نیپس ا -
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از  یمنتظر بود چ نیام. نگفتم یزیتو چشماش زل زدم و چ صاف

 یاز هرجواب اتریتو نگاهش خودش گو یفیبالتکل نیمن بشنوه؟ ا

 .نست دوباره باورم کنهتو یاون باورم نداشت، نم. بود

پابرجا بود  نمونیعالقه ها موندگار و دوست داشتن ها ب هرچقدر

مورد الاقل من  هی نیاومد و تو ا یم ونیباز حرف از اعتماد به م

 .چندان مطمئن نبودم نیدرمورد ام

 ینم رونیاز سرم ب شگاهیحرفات در مورد اون آسا هیچند وقت هی -

 .نمیبرم اونجارو بب خوامیم. ره

 .زمزمه کرد دینگاش کردم و اون با ترد فقط

 ...روز با هم هی یوقت دار -

 .کنج لبم نشست یتلخ لبخند

بهت  یخوایم. یحرفامو در مورد اونجا باور ندار یعنی نیا -

 !کنم؟ نوثابتیا

 .یستیبه من بدهکار ن یزیتو چ -

 .دمیلب برچ یناراحت با

به . به همه تون بدهکارم یعذرخواه هیمورد  نیچرا الاقل در ا -

 .و پدرت یب یتو، ب

 .و درد آور داشت نیسنگ یحزن صداش

نه  شیاون با فداکار نکهیا. دمیرنج کش شهیستار هم طیاز شرا -

 یاون موج گرفتگ ینشد که عذاب و شکنجه  بشینص یزیتنها چ
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من فقط به اسم  یبابا. شد شمیزندگ دنیباعث از هم پاش یلعنت

رو  یحکم طوفان شیعصب یکه حمله ها یقهرمان بود، قهرمان هی

و رو  ریرو ز زیچ همه یمون داشت که هر از چندگاه یتوزندگ

که باهاش بود  یمشکالت یمرد رو با همه  نیاما من ا. کرد یم

نتونستم با اون حرفت که حاال فکر  نیواسه هم. دوست داشتم

راستش انتظار  .امیاز سر ترس و وحشت بوده، کنار ب کنمیم

 یکه خودت شاهد و ناظر همه  ییتو. از تو بشنوم نوینداشتم ا

بتونم بازم ازجام  یکرد یو هربارکمکم م یاون طوفان ها بود

 .بلند شم

 .حرف زدن رو برام سخت کرده بود کمیرو گلوم  بغض

تا  یاما عذابش حت. شدنم اون روز با هم بود مونیگفتن و پش -

اشتباه رو جبران کنم و  نیا یجور هیردم ک یسع. االنم با منه

 یاداره م یکم یکه با بودجه  شگاهیجز کمک به اون آسا یکار

 .دیشد به نظرم نرس

 .کنج لبش نشست یمحو لبخند

 .نمیاونجارو بب گهیبار د هیخواد  یسخته برام اما دلم م -

 عصر شنبه خوبه؟ -

 .لب زمزمه کرد ریز آروم

 .خوبه -
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 نیبود تا بتونم حرفامو با ام یفرصت نو،یم شگاهیبه آسا رفتن

که بهم محول  یتیو مامور دیجد طیشرا نیقرار گرفتنم تو ا. بزنم 

درمورد  دیکرد و من با یرو سخت م زیهمه چ کمیشده بود 

 .شدم یحساب م یالاقل با خودم ب نیام

که به خونه برگشتم، مامان مشغول جمع و جور  یخال ینیس با

 .بودکردن آشپز خونه 

 .کنم یم زشیکنار من تم ایب ،یخسته شد -

 .تموم شد گهید ست،ین یزیچ -

 .چونه ام قرار دادم ریو دستم رو ز زیپشت م نشستم

 گفته؟ یمژگان چ یبگ یخوا یمامان هنوزم نم -

 .دیازم دزد نگاهشو

 .نیهم. درمورد تو گفت و جوابشم گرفت ییزایچ هی -

 .دمیپرس طلبکارانه

 کرده؟ شونتیپر نقدریپس چرا ا -

 نانیروبروم نشست و دستامو تو دستش گرفت و با اطم اومد

 :گفت قیعم یخاطر

رو  زیچ هی یریبگ تیکه تو زندگ یمیهر تصم ای یبکن یهر کار -

 گرانید ستیمهم ن. من پشتتم نکهیوقت فراموش نکن ا چیه

 .ده یمن کار درست رو انجام م قِ یگن، مطمئنم عق یم یچ
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زن واقعا  نیا یدستها.دمیدستاشو بوس یشدم و رو خم

 .بود یدنیبوس

*** 

چروک و نامرتبشون مدام طول راهروها  یپسته ا یلباس ها با

رنگشون رو به دست  ینارنج وانیها ل یبعض. کردن یم یرو ط

 .داروشون بودن یداشتن و انگار منتظر گرفتن نوبت بعد

کردن و  یم دود گاریپشت س گاریس اطیعده هم تو ح هی

کور بود که انگار  ینقطه  هیو مات به  ینگاهشون چنان خال

 .ستادهیرو اون نقطه متوقف شده و از حرکت ا یزندگ

و  یکوتاه خاکستر یهمه شون، موها یآشنا و تکرار ی مولفه

حرکاتشون اونقدر نرم و آهسته و . شون بود رهیآرام خ یچشم ها

گار که دارن تو خواب راه قدم هاشون کوتاه و پشت سر هم بود ان

 .رن یم

مورچه  فیرد هیبه  رهیبود و خ ستادهیا اطیحسن وسط ح عمو

 .بردند یرو با خودشون م یا دهیبود که برگ سبز بر

 .سالم عمو -

واسه چند لحظه بهم . مکث به طرفم برگشت یبا کم نگاهش

 .دیخواب زده پرس یشد و بعد مثل آدما رهیخ

 ؟یدار گاریس -

 .آوردم رونیب یگاریس یبردم و جعبه  فمیک یتو دست
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 .رمیموند که برات بگ ادمی ندفعهیا -

 .گشت تیکبر ایهاش دنبال فندک  بیج یتو

 .برات روشنش کنه ادیبگم ب یرسول یبذار به آقا -

خواسته ام قدم هاش به  میاز جستجو برداشت و تسل دست

 .شد دهیکش دیدرخت ب ریز یمانیس مکتیسمت ن

 :لب گفتم ریو من آروم ز میشد همراه باهاش

 یخونوادش به نوع. شگاههیآسا یها یمیعمو حسن از قد -

 .نداره نجایرو ا یترکش کردن وکس

دگرگون  یآدمها و حال و روزشون بدجور نیا دنیبا د نیام حال

اش حبس و واسه باال اومدن به تقال  نهیس ینفس تو. شده بود

 ینشست و نگاهش رو به دستا مکتین یکنار ما رو. افتاده بود

 گاریس یلرزون عمو حسن دوخت که قادر به باز کردن جعبه 

 .نبود

تعداد  نیصد و ده تا مدد جو داره که از ا یمرکز توانبخش نیا -

جانباز ها به  نینفر از ا جدهیه. و هفت نفرشون جانبازن ستیب

. رن یو م انیمونده هم مدام م یو نه نفر باق نجانیطور ثابت ا

 یبهشون حق م ینیش یدرد و دل خونواده هاشون که م یپا

 یبنده ها نیخب حق ا اماشه  یازشون نگهدار نجایبخوان ا ید

 .کنن یبد زندگ طیشرا نیتو ا ستیخدا هم ن

 .زمزمه کرد یبه سخت نیام
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آقا . کرد یم هیمث بچه ها گر د،یرس یم نجایبابا که پاش به ا -

 یم. امیب نجایخواست من باهاش ا یوقت نم چیجون ه

 . زهیر یبهم م میاوضاع روح طیبابا تو اون شرا دنیدونست با د

هاش جا خوش  قهیکه رو شق یموند به عرق درشت رهیخ نگاهم

 .کرده بود

 .یختیبهم ر ییجورا هیظاهرا االنم  -

 .تو چشمام زل زد قیکرد و عم سربلند

گذشته  ادیمنو  آدماش یو همه  نجایا. ستیدست خودم ن -

 .ندازهیم

 ؟ینیبابات رو بب یدوستا یخوا ینم یعنی نیا -

 .دیپرس یشگفت با

 !نجاست؟یمگه حاج محسن هنوزم ا -

 ینم. لبخند سر تکان دادم و اون بالفاصله از جاش بلند شد با

که  یده، حاج محسن ینشون م یچه واکنش دنشیدونستم باد

 یروزها من ازش م نیکه ا یزیبود با چ دهیبار د نیاون آخر

 .تا آسمون فرق داشت نیزم دمید

 دنیباد نیام. میو به سمت اتاقش رفت میساختمون شد وارد

وار کز کرده و نگاهش به پنجره  نیتختش، جن یکه رو یرمردیپ

 .بود ماتش برد
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گام ها مون که هر لحظه  یصدا دنیورودمون به اتاق و شن با

 .شد،به عقب برگشت یتر م کینزد

 ؟یخوب. سالم پرنده -

 .جواب داد دیشد یلکنت با

 .خوبم...خو...خ..خ -

 .دادم حیتوض آروم

 .میدوست داره پرنده صداش بزن -

نشون بده،  نیام دنیاز د ییحس آشنا چیه نکهیبدون ا نگاهش

شونه هاش  یرو نیدست ام. و دوباره به پنجره زل زد دیچرخ

 .نشست

 .نمیما اد؟ی ینم ادتیمنو ! عمو محسن؟ -

کرد و دلم  یحبس م نهیداشت که نفسمو تو س یبغض صداش

 اوردمیطاقت ن. دیلرز یبه خون نشسته اش م یچشما دنیبا د

مرد  هی یها هیاشک هاش باشم، گر ختنیاونجا بمونم و شاهد ر

 .نبود یدنید

فشرد، از اونجا  نهیحاج محسن رو که تو بغلش گرفت و به س سر

 . رفتم شگاهیآسا اطیزدم و به سمت ح رونیب

هم  یبود و چند نفر ریدرگ گارشیحسن هنوزم با پاکت س عمو

و سربلند کرده و به شاخ و  ستادهیدرخت کاج ا هی ریز اطیکنج ح

 .دنیخند یبرگش زل زده بودن و م
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پالتوم  بینشستم و دستامو تو ج یخال مکتین هی یو رو رفتم

. فشرده شد شتریبود، قلبم ب بمیکه توج یزیبا لمس چ. فرو بردم

روش  یمون رو در آوردم و به طرح و نگاره ها ینامزد یحلقه 

بودم، نه واسه ثابت کردن خودم که  نجایامروز اگه ا. موندم رهیخ

شروع رو  هیتونست  یحرفها م نیا. حرفها بود نیزدن آخر یبرا

 ...رو انیپا هی ایرقم بزنه 

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

 یکم نم نیاز عشق و عالقه ام رو به ام یکه بود، ذره ا یهرچ

سالها  نیکه تو ا یاحساسم به اون، همون فرزند معلول.کرد

 ینم. شده بود نیبزرگش کرده بودم حاال با پوست و خونم عج

 .عالقه بگذرم نیتونستم از ا

 دایبود که با بودنش بهار و خزانم معنا پ میاز زندگ یفصل نیام

با  یحت نیام. نداشت یکیزیعد فبودن، لزوما بُ  نیا. کرد یم

 .حضور نداشتنش هم هرلحظه، هر زمان کنارم بود

 نکهیا. شدم یم رانیدوست داشتن و عالقه ح نهمهیاز ا یگاه

کرده  یحس خوب رو به ما ارزان نیا یخدا بر اساس چه حکمت

که  ییمخالفت ها ،یکه باوجود تموم فاصله ها،اون تفاوت سن
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و بعد باز بخاطر همون عالقه  رهیبگمون سر یوجود داشت نامزد

و  میرو بر ودمونرابطه به بن بست برسه و هرکدوم راه خ نیا

 ...بعد هشت سال

 یدلبستگ هی دمید یم نیام یکه من امروز تو چشما یزیچ

که هرگز از من جدا نشد،  یدلبستگ هی.آشنا بود یادیو ز قیعم

 .کنم نشیگزیرو جا یکردم احساس تازه ا یکه سع یزمان یحت

 نکهیانگشتهام چرخوندم و از تصور طهورا و ا نیرو ماب انگشتر

 نیو احساسش به اون تعلق داره اخم ب نیکرد ام یادعا م

 نیتو تموم ا یزیچ هی. شدم یابروهام جا خوش کرد و عصب

گذشت،  یم نیمن و ام ییسال که از آشنا یو خورده ا ستیب

 ای یکس کنمود حس ب یکاف نکهینکرده بود، اونم ا رییهرگز تغ

و  نیرسوندن به ام بیبودنش فقط با هدف آس ،یزیچ

و مانعش  ستمیاراده و توانم جلوش با یاحساسشه تا با همه 

 نیا نیدوطرفه بوده، ام ییجورا هی کنمیکه فکر م یحس. بشم

 .دلواپس و نگرانم بود یادیروزها ز

 هیانگشتام با  نیکه به انگشتر آوردم، باعث شد از ب یفشار

 .قل بخوره اطیکف ح یها کییو رو موزا فتهیب رونیجهش ب

. کرده بود، جستجو کردم یکه ط یریشدم و با نگام مس بلند

. شده افتاد و جا خوش کرد میدو ن کییموزا هیانگشتر تو شکاف 
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فرصت کنم اونو بردارم،  نکهیبرداشتم طرفش اما قبل از ا زیخ

 .دراز شد و انگشتر رو برداشت یدست

 .بهت زده و ناباور نگاش کردم ن،یام دنیباال گرفتم و با د سرمو

 .دست تو بود نیپس ا -

. طلبکار و به خون نشسته اش رو منتظر به من دوخت یچشما

 .عقب رفتم یفرو دادم و قدم یآب دهانم رو به سخت

 .بهت پسش بدم خواستمیم -

 !!! چرا؟ -

 .حق به جانب شونه باال انداختم یکم

 یکه جرات نم یتلخ وسرد شده بود نقدریا یب یبعد فوت ب -

گرفتن اون انگشتر  دیفکر کردم شا. باهات حرف بزنم امیکردم، ب

 .نبوده یکار درست

 .نگاهشو ازم گرفت یرو تو مشتش فشرد و با دلخور انگشتر

 .یقبولش کرد یب یپس بخاطر ب -

 .یایانتظار داشتم خودت به حرف ب -

 .خاطر، اعتراض کرد دهیرنج

نکردم  دایفرصت پ یافتاد، من حت یکه اون روز چه اتفاق یدید -

موضوع  نیا یخواستیم... باهات حرف زده یب یمطمئن شم ب

 یدلم م یگاه ؟یرو خودم حدس بزنم که لب از لب وا نکرد

 .بکوبم واریسرمو محکم به د نکارهاتیخواد بابت ا
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از دهانم  یجواب مونده بود به آن یکه مدتها بود برام ب یسوال

 .دیپر

 ؟یازدواج داد شنهادیچرا دوباره بهم پ -

انگار تو اون زمان و  ایو دن میبود ستادهیا شگاهیآسا اطیح وسط

واسه چند لحظه اونم همونطور مات و . مکان متوقف شده بود

 یباال انداخت و با جذبه  ییموند اما بعد ابرو رهیناباور بهم خ

 .، جواب دادکه تو صداش بود یا رکنندهیغافلگ

تونم رو  یو م ستمیساله ن جدهیه گهیافتاد د ادمی هویچون  -

درست همونطور که تو انتظار  التمویتحص ستم،یخودم با یپا

 یشدم، هشت سال لعنت یخودم کس یتموم کردم و برا یداشت

 ...اصال. گذروندم که فراموشت کنم و نشد نجایرو دور از ا

 یش حبس کرد و مهر و محبتا نهیتو س هیچند ثان یبرا نفسشو

 .خورد یتکان سخت دنشیکه دلم باد دیتو چشماش جوش

 .لیکه هنوزم دوستت دارم دختر حاج اسماع نجاستیمشکل ا -

انگشتر . چشمام و خنده گل کرد رو لبام ونیحلقه زد م اشک

 .مون رو به طرفم گرفت و آهسته لب زد ینامزد

 .با من ازدواج کن -

. تصور کرده بودم اهامیتو رو مویپالن از زندگ نیهزاران بار ا دیشا

وقت فکر  چیاما ه یو دوست داشتن نیریش نقدریدرست هم

 .ادیب شیمقدمه پ یب نقدریا زیهمه چ کردمینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٦٩٣ 

حلقه  طنتیگرفتن انگشتر دراز شد که اون با ش یلرزونم برا دست

 یعقب م کهیمون رو تو مشتش پنهون کرد و درحال ینامزد ی

 .کرد ریت آزادش دست چپمو اسبا دس د،یکش

 یفتگیشم و اون با همون ش کیبهش نزد یشدم قدم مجبور

 .چشمام زل زد ین یآشنا تو ن

 نقدریرفتن و جاگذاشتن ا دیفقط تو حرف بود شا یاگه دلتنگ -

دلتنگت  شهیسالها هم نیتو تموم ا... قیشد عق یسخت نم

 .بودم

 .دیگونه و صدام لرز یسرخورد رو اشکام

لحظه گذروندم  نیاون هشت سال رو به انتظار ا یمن همه  -

 ،یگفتم بر نکهیو اعتراف کنم از ا یخواستم برگرد یم. نیام

ات رو خراب  ندهینخواستم خودخواه باشم و آ نکهیاز ا. مونمیپش

که فکر نکردم خودم بود،  یبه تنها کس نکهیاز ا مونم،یکنم پش

 . داشتنت برنداشتم وقت دست از دوست چیمن ه... مونمیپش

*** 

 :گفت نیبه من انداخت و رو به ام ینگاه کوتاه مامان

از  یعضو شهیمن هم یجان، باور کن برا نیاز تو بهتر ام یک -

 یم... طیشرا نیمنتها تو ا. یاز پسرهام بود یکیخونواده و  نیا

هم بوده اما تا چهلم اون مرحوم  یب یب یخواسته  نیدونم ا

 .همش دوهفته مونده
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 .اعتراض کرد دیعم

جشن و  خوانیم نایکه انگار ا یزن یحرف م نیمادر من همچ -

 .نیساده ست، هم تیعقد و محرم هی. بزن و بکوب راه بندازن

 . باعث شد سربلند کنم و بهش چشم بدوزم نینگاه ام ینیسنگ

 .جواب داد مامان

رو هم در  گرانید دیبه هرحال با. ستیهام ن یدگسا نیبه هم -

 . میبذار انیجر

 .دیرو به من پرس دیمج داداش

 جان؟ قیعق هینظر تو چ -

 .انداختم و با شرم جواب دادم نییپا سرمو

 . بعد مراسم چهلم یبمونه برا زیهمه چ نیاگه اجازه بد -

 یاما اون شرط ها ستین نیام لیجواب باب م نیدونستم ا یم

خواستم پروانه تو  یمن م. دونست یمنو واسه ازدواجمون م

 .نبود یچندان راض نیعقدمون باشه و ام

 ؟یگ یم یچ نیخب آقا ام -

 :دمغ و کالفه گفت د،یسوال مج درجواب

 .خانوم بگه قیعق یهرچ -

 .دیرو به من پرس دیعم

 مونده؟ یباز حرف نکهیا ای میکن نیریدهنمون رو ش -

 .کردمزده زمزمه  خجالت
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 ...شه یاگه م. دارم نیمن چند تا سوال از آقا ام -

 . صحبت دونفره باشه هی نیا خوامینشد بگم م روم

 :گفت دیمنو از تو چشمام خوند و رو به عم یحرف نگفته  دیمج

خلوت حرفاشون رو با هم  یجا هیکن برن  ییبچه هارو راهنما -

 .بزنن

 ییحرفا. راه افتاد دیگفت و به دنبال من و عم یبا اجازه ا نیام

ازدواجمون نبودن،  یشرط ها شیبزنم پ نیکه قرار بود با ام

 یخوره  شهیاز هم شتریروزها ب نیبود که ا یجواب یسواالت ب

 .ذهنم شده بودن

در اتاقم رو باز کرد و اول من وارد شدم اما قبل از ورود  دیعم

 که تالش داشت پنهونش کنه، یسد راهش شد و با لبخند نیام

 :گفت

نظرم در مورد ازدواج  نهیواسه خاطر ا یینجاینکن اگه ا الیخ_

که خاطر  نهیبودنت فقط واسه خاطر ا. شما دوتا عوض شده

سرجاش، اما حواستو خوب جمع  مونیدوست. زهیبرام عز میآبج

 .کنم یجهنم م تویزندگ یاریکن اشکشو درب

 .گذاشت و سرتکان داد دیعم یدست رو شونه  نیام

 نجام،یاونه که ا یو خواسته  قیبه خاطر عق یگ یکه م نیهم -

دلش با حرفات قرص شد، دمت . قیارزش داره رف ایدن هیبرام 

 .گرم
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 هیما دوتا به چند ثان نیو نگاه سرگردونش ب دیمحزون عم لبخند

 .وستیاز در اتاق فاصله گرفت و به جمع پ. دینکش

تا  یامروز که جنابعال. در خدمتتونم نییخانوم بفرما قیخب عق -

 .یخوب تازوند یکه تونست ییجا

 .تختم نشستم یبهش تعارف کردم و خودمم رو یصندل هی

 یبه خواستگار میتصم ییهوی نیا ه،یشرطم چ یدونست یتو م -

 .پس عواقبشم بکش. گرفتنت تو برنامه مون نبود آقا

 یبفرما چه سوالحاالم ... که اعتراض کنه هیمنت، ک ی دهیبه د -

 .بنده در خدمتم ،یدار

 .شد یو رنگ نگام جد دمیکش یقیعم نفس

 یو همکار یدر مورد شرکت رزاق. نیام هیمهم یلیخ یمسئله  -

 ...تون باهاش

مسئله که با  نیشم ا یلحظه، متوجه منظورت نم هی سایوا -

 .کنه ینم دایپ یازدواجمون ارتباط

 یبا رزاق دیچرا با. یمعادله ا نیا یاما حق منه بدونم تو کجا -

  ؟یکن یهمکار

 .ابروهاش خط انداخت نیب اخم

 یرو طراح یپروژه ا هیما . ستیطرف حساب من ن یرزاق -

 یمناقصه دادنش به رزاق هیاونام تو  رو،یوزرارت ن میو داد میکرد

 .پروژه ست مانکاریکه حاال پ
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 ؟یکن یبراش کار م یپس چرا دار -

 .فوت کرد یعصب نفسشو

حضور من تو اون شرکت . قیکنم عق یاون کار نم یمن برا -

کارها تو  ییروند اجرا. ییکه تو اونجا هیلیبه همون دل قایدق

که طرف قرار  یهرکس دیکه با هینجوریظاهرا ا یشرکت رزاق

 .داشته باشه ندهیدادشون هست تو شرکت نما

 :گفتم دیتو هم قالب کردم و با ترد دستامو

 نیچطور باز سر از ا ن،یفروخت رویکه طرح رو به وزرات نشما  -

 ن؟یپروژه در آورد

 یکس بهتر از ما رو اون پروژه و نحوه  چیه نکهیواسه ا دیشا -

فرصت رو از  نیفقط خواست ا یرزاق. ستیاجراش مسلط ن

 .دست نده

 لیدل نیا ،یزد یحرف از منافع شرکتت م یزمان هی ادمهی -

 نبوده؟ تیهمکار

 .شلوارش فرو برد بیج یجاش بلند شد و دستاشو تو از

 ق؟یعق یبرس یسواال به چ نیبا ا یخوا یتو م -

 دیهردومون و شا یبرا. نینگرانم ام یلیروزها خ نیا... نگرانم -

 یاعتماد وسط م یپا یکه وقت فیاما ح. تو یاز خودم برا شتریب

 .ییزنه تو یکه جا م یاون ادی

 .م شد تا باهام چشم تو چشم بشهقدم رفت و برگشت و خ دو
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که بهت  ستین نیگم واسه خاطر ا یرو نم ییحرفا هیمن اگه  -

رو برطرف کنم  تینگران نیحاضرم ا ،یاگه نگران... ندارم یاعتماد

خودم حل نشده با گفتنش  یاون مسئله برا یاما ازم نخواه وقت

 .از قبل مشغول کنم شتریفقط فکرت رو ب

 .نگاش کردم نیدار و غمگ غصه

کاسه  هیدستت تو  یسوال دارم، تو که با رزاق هیمن فقط _

 ست؟ین

 ذاره؟ یم ریازدواجمونم تاث یدونستنش رو -

 .تاب از جام بلند شدم یب

اش  دهیچیپ نیاز ا شتریکنم مسئله رو ب یخواهش م نیام -

 .هیاتیح هیقض نینکن، برام دونستن ا

 .نگاهشوگرفت و زمزمه کرد یدلخور با

سالها  نیقبول دارم هردومون تو ا!ق؟یعق یشناس یمنو چقدر م -

 یتونم با آدم یآقاجونم، م یاما من دست پرورده  میکرد رییتغ

مناقصه رو برده و  نیا یکه با هزار کلک و باند باز یمثل رزاق

 !پروژه رو بدست آورده، هم دست باشم؟

 .کردم به خودم مسلط شم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 .خداروشکر -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٦٩٩ 

تو  زانیتا چه م قایدق یدونه رزاق ینم نیبودم که ام خوشحال

مسئله دور  نیاونو از خطرات ا یناآگاه نیکثافت فرو رفته و هم

 .داشت ینگه م

 .نقش برآب کرد االتمویابروهاش، خ نیشدن اخم ب قیعم اما

برات  نکهیخانوم خبرنگار، آره؟ ا یپس بالخره کار خودت رو کرد -

 یدونست یکه م نهینه واسه ا ایهستم  یبود من طرف رزاقمهم 

 . اون مرد چقدر خالف کرده قایدق

. و دوستانش بهم رسوندن یکه رفعت هیفقط مختصر اطالعات نایا -

 .دینرس ییخودم اصال به جا قاتیتحق

 .چند لحظه چشماشو بست تا بتونه رو خودش مسلط شه واسه

که دور و بر  یهرکس. گفتمقبال هم بهت  نویا! قیگوش کن عق -

 یآقا نیهم یچرخه دنبال منافع خودشه حت یپروژه م نیا

 نیب نینذار ا یهست یتو دختر باهوش... روزنامه نگار یِ رفعت

 .یبش گرونیمنافع د یقربون

 .ساخته شه دیاون سد نبا -

 .ستیساخته ن یاز دست من و تو کار -

 .با خشم مشت شد دستام

 نیبخواد سر ا ییبال نیهمچ یو نگاه کن یسیوا یچطور حاضر -

شه چه  یریاگه اون سد آبگ یدون یم چیمنطقه نازل شه؟ ه

 منطقه ست؟ نیا کیکوچ یروستاها و شهرها یبرا یفاجعه ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٧٠٠ 

تونه  یکه م میپروژه دار هیما . شرکت ما فکر همه جاشو کرده -

 نجایمردم ا یبرا ینقص هارو جبران کنه و رونق اقتصاد نیا

 .باشه داشته

 .زدم و دستامو تو هم قالب کردم یعصب یپوزخند

کنه  یم یسد طراح هی ادی یشرکت شما م... خوبه یلیخ...خوبه -

 هیجبرانش  یو شما برا ارهیقراره به بار ب یخراب یکه ساختنش کل

 .نیتون دار نیتو آست گهید یپروژه 

 ینم یمطمئن باش کار. بگم یزیتونم فعال درموردش چ ینم -

 .که به ضرر مردم باشه میکن

 .ستمیمطمئن ن نقدریاما من مث تو ا -

 :گفت متیوا کرد و با مال اخماشو

بحث ها سرجاش، سر فرصت درموردش حتما حرف  نیا نیبب -

 یتو هنوز جلو. میینجایا یا گهید زیچ یما االن برا م،امایزن یم

 تینامزد یهنوز حلقه ... یخونوادت به من جواب مثبت نداد

 .منه شیپ

بعد ده  یبود مثل آزاد یاون انگشتر تو دستم، حس خوب تصور

از اون موضع  نمیواسه هم دیشا. افکارم یسال از سلول انفراد

 .کردم و لبخند کم کم مهمون لبام شد ینیطلبکارانه عقب نش

 نیو ام میوستیپ دیو عم دیمامان و مج یجمع سه نفره  به

 . دازهاجازه گرفت تا انگشتر رو به دستم بن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٧٠١ 

 .زمزمه کرد د،یدرخش یما م یچشماش از شاد کهیدر حال مامان

 .نیانشاهللا خوشبخت ش -

اون . دست داد و منو تو بغلش گرفت نیبلند شد و با ام دیمج

گفت اگه بابا  یبخش رو لباش بهم م نانیلبخند گرم و اطم

 .من هستم ست،ین

*** 

 یرزاقخندان و شاد  یبه محض ورود به شرکت با چهره  صبح

شرکت  نیاز معاون یکیدفتر کارش با  یروبرو شدم، داشت جلو

 .کرد یصحبت م

 .ریصبحتون بخ.ونیسالم آقا -

بتونم  نکهیقبل از ا. به سمتم برگشتند و جوابم رو دادند هردومرد

تونست پنهون  یکه نم یا یمهندس با شاد رمیازشون فاصله بگ

 :کنه، گفت

 .اومد یفرهنگ راثیجواب اعتراض م -

 !خب؟ -

 .شد قتریجذابش عم لبخند

 .بکنن ینتونستن کار -

 .دادم لشیتحو مهیلبخند نصف و ن هی

 .هیبزرگ تیموفق. گم یم کیبهتون تبر -
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شد  یم ادیکنم اون مقاله اگه نبود و سرو صداها ز یفکر م -

از . بنشونه یتونست حرفشو به کرس یم یفرهنگ راثیم دیشا

 .شماست ونیدبابت پروژه واقعا م نیا

اشتباه،  نیا. تاسف تو دلم اعتراف کردم که حرفش کامال درسته با

 ارشیراحت در اخت یلیبرگ برنده بود ومن اونو خ هی یرزاق یبرا

 .قرار دادم

 اریاون قدرت و اخت یفرهنگ راثیاگه م. نکردم یمن کار خاص -

 .رفت ینم شیپ یالزم رو داشت، با ده تا مقاله هم کار

 .نشون نداد یرو تو لحن صدام حس کرد اما واکنش بد تاسف

 یبیکه به اون دژ آس نهیتالششون ا یما همه  یمهندس میت -

 .نگران نباش. نرسه

 رهیبه شرکت و خ نیتوجه همراه شد با ورود ام نیا گرفتن

 . موندن به لبخند و نگاه مهندس

 .یسالم به همگ -

هم  نیرو که داشت به گوش ام یخبر نحس دنش،یبا د یرزاق

. نشون نداد یآنچنان یبه من بود و توجه نینگاه ام. رسوند

زود ازم  ای ریو د هیبابت رفتار امروز صبحم عصبان دونستمیم

 .خواد یم حیتوض

 :رو به من گفت یرزاق
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. میسرپروژه باش گهیساعت د هیقراره تا  نیگروه از مهندس هیبا  -

 . نیای یشمام همراه ما م

 فعال با اجازه ... بله -

 یتر م نیکه لحظه به لحظه سنگ نینگاه ام ریکردم از ز یوسع

 دیحضور داشتم و با نجایکه ا یمدت کوتاه یبرا. شد فرار کنم

و  نیام. االن عزا گرفته بودم نیکردم از هم یرو تموم م تمیمامور

که  ینیام. کردم یکنترل م یجور هی دیهاش رو با تیحساس

اون رو نسبت به حفظ رابطه مون و  شیت ده سال پاتفاقا

بودو  یب یکاش ب. تر کرده بود یروزا عصب نیازدست ندادنم ا

 .کرد یآروم م یفقط کم ،یمرد رو کم نیحضورش ا

انجام  دیکه با ییکارها ستیبه بخش و نگاه انداختن به ل رفتنم

 . دست به کار شم یدادم وادارم کرد فور یم

 یسالم و احوالپرس یبه در اتاق خورد و با صدا یکوتاه ی ضربه

 .مجبور شدم سربلند کنم نیو ام ییخانوم عطا

 رم؟یرو بگ یوقت خانوم رمضان قهیتونم چند دق یم -

 .جواب داد ییبا خوشرو ییعطا خانوم

 !؟یخانوم رمضان. کنم یبله خواهش م -

 .دیچرخ نیبه سمت ام ییاکراه نگاهم از خانوم عطا با

 !رون؟یب یایچند لحظه ب هی شه یم -
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زدم  یلب به جونش نق م ریکه ز یجام بلند شدم و در حال از

معمول  ریغ یدرخواست ها نیا. سالنه سالنه به سمت در رفتم

 یتیامن یها نیاونم تو شرکت که مهندس همه جاش رو با دورب

 .کرد ینظر داشت کار منو خراب م ریز

 .ستیجاش ن نجایا نیام -

چقدر از دستم  دابودیود اما از لحن صداش کامال پنکرده ب اخم

 .هیعصبان

 م؟یایبا هم ب یچرا صبح نموند -

 .شده بود رمید -

  ؟یسراغ نداشت لیدل نیبه خرج بده، بدتر از ا تیخالق کمی -

 .میزن یبعدا در موردش حرف م کنم،یخواهش م -

کالمش کم  یو تلخ تیآورد اما از شدت عصبان نییپا صداشو

 .نکرد

اگه . نشده یازدواجمون چندان برات جد هیقض نکهیمث ا -

 .کنم یمسئله رو برات جد نیمن حاضرم داوطلبانه ا هینجوریا

دستامو باال آوردم  اریاخت یب. شد کیبهم نزد یحرف قدم نیباا و

 .و مانعش شدم

 ...دم اما یم حیمن بهت توض. نیام سایلحظه وا هی -

 .زمزمه کرد یناباور با

 !ش؟یننداخت! کجاست؟ تینامزد یحلقه  -
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 !ن؟یام -

خراب کرده . سرتکان داد و نگاهشو ازم گرفت و دور شد فقط

 .هم خراب کرده بودم یبودم، بدجور

ظاهرا تو . نبود لیدل یبه محل احداث پروژه چندان هم ب رفتنم

کردن  یم هیته دیکه جالل و شرکتش با یزاتیاز تجه یسر هی

کنم و  هیته ستیل هیشد که قرار بود من ازش  یم دهید ینواقص

 .به اطالع جالل برسونم

 دنمونیگاه ها شروع شده بود و به محض رس هیو تک یپ یحفار

 ریشده تو کوه، غافلگ یکارگزار یها تینامیانفجار د یبا صدا

که به ظاهر پشتش بود  یسد و اهداف نیبه ا یحس خوب. میشد

 .نداشتم

و شوکه ام  ریانفجار غافلگ یصدا دنیاز شن شتریکه ب یزیچ ماا

 یم کاریچ نجایاون ا. خبر مهندس دلشاد بود یکرد، حضور ب

 .رو انگار نداشت دنشیهم انتظار د یمهندس رزاق! کرد؟

تو دستشه و داره به مهندس  نیزم ینقشه  یسر هیکه  دمید

 یم حیتوض یتند و عصب یلیرو خ ییزایچ هیو . ده ینشون م

سد ندارند و  یبا پروژه  ینقشه ها ارتباط نیمطمئن بودم ا. ده

به اون  هیانداخت که نکنه قض یبه شک م ییجورا هیمن رو  نیا

 . زد مربوطه یازش حرف م نیکه ام یپروژه ا
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 نیکاسه بوده؟ پس ام هیهم با دلشاد دستش تو  یرزاق یعنی

 داره؟ یفقط به خاطر خود سد همکار یگفت با رزاق یچرا م

 یم یبه سراغ چه کس دیسوال ها با نیکردن جواب ا دایپ یبرا

 و گروهش؟  ینیحس یقاض ای یرفتم؟ رفعت

قرار  هیدادم، اونم  حیرو براش توض هیتماس گرفتم و قض نیرام با

 .محرمانه برامون جورکرد

ر وبر به دو یرو نگهداشتم و نگاه نیپارک آفتاب، ماش یحوال

 هی یپارک جلو یگفته بود صد متر باال تر از ورود نیرام. انداختم

 یخرس عروسک هیعقبش  ی شهیکه پشت ش یمشک دیپرا

 .رو نگهدارم و منتظر باشم نیقرار داره ماش یصورت

شدم  ادهیپ نیبودم از ماش دهیزودتر رس یا قهیچون ده دق منتها

روزنامه  وسکیرو جلب کنم به سمت ک یتوجه کس نکهیوبدون ا

 کی تریبه ت یپارک بود، رفتم و نگاه یورود کیکه نزد یفروش

 .روزنامه ها انداختم

روزنامه  نیتو صفحه اول ا. شماست شیمهم ظاهرا پ یخبرها -

 ن؟یگردیم یها دنبال چ

 .تذکر داد یفور ینیحس یسربلند کنم که قاض اومدم

 .نیبهتره تو همون حالت بمون -

 !کنه؟ یم بمونیداره تعق یمگه کس -

 .رو برداره یشد تا روزنامه ا خم
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 .خب من منتظرم. میرو نگه دار اطیجانب احت ستیبد ن -

 .امروز مهندس دلشاد اومده بود سر پروژه -

 .میهست انشیدر جر -

 .و دلواپس خم شدم و آهسته زمزمه کردم کالفه

 هیاونا  کنمیفکر م. همراهش بود نیزم ینقشه  یسر هیاون  -

 .داشته باشن ییبرنامه ها

و  شهیسد ساخته م یکه حوال هیحیتفر ،یتجار یپروژه  هی -

دلشاد . اش مال مهندس برومند، نامزد شماست هیطرح اول

هم  یاون منطقه و رزاق یها نیزم دنیشروع کرده به خر

 یو بازده کار اونقدر یظاهرا سود آور. هست هیقض نیا انیدرجر

. کننهنگفت  یگذار هیه روش سرماباالست که وسوسه شون کن

 .ییواسه پولشو یطرح عال هی

بابت  یو بهت زده نگاهش کردم و اون بلند شد و مبلغ ناباور

داد و به سمت  وسکیکه برداشته بود به صاحب ک یروزنامه ها

 .رفت یمشک دیپرا

و . گذاشتم شخوانیپ یبرداشتم و پولشو رو یروزنامه ا دستپاچه

 .رفتم ینیحس یبه دنبال قاض

 .شد یم نیداشت سوار ماش اون

دقت  شتریبه بعد ب نیبه رفت و آمد هاشون تو شرکت از ا -

 .نینزن یمورد هم با مهندس برومند حرف نیدر ا. نیکن
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تو دستم بود و  میرفتم و گوش یم نمیبه سمت ماش نکهیا نیح

 :پشت خط بودم، گفتم یدرظاهر مشغول حرف زدن با شخص

از  یکیرست باشه، پس مهندس دلشاد هم مسئله د نیاگه ا -

 ...هم نیام یعنی نیا. هست نیمظنون

 . نداشت بالفاصله حرفمو قطع کرد یفرصت چون

 .نینگران نباش ستن،ین ایقضا نیا انینامزدتون در جر -

مسئله  نیاز ا نیام ینا آگاه. شد نگران نبود یواقعا مگه م اما

کاله  نیاونا داشتن سر ام. به ضررش هم بود ییجورا کی

هاشون با  یپوشوندن کثافت کار یکه برا یکاله گشاد. ذاشتنیم

 . پروژه، الزم بود نیا

خونه و  دمیرس ختهیو بهم ر شونیپر یداغون و ذهن یاعصاب با

بشر شانس  نیداشتن ب یوقت دمیتازه اونموقع بود که فهم

 .بودم من اونموقع تو خواب کردنیم میتقس

کردن و از اونجا که  یو مژگان داشتند با مامان بحث م منصوره

سرو صدا وارد شده بودم  یو ب اوردمین اطیرو داخل ح نیماش

 .متوجه حضورم نشدن

اگه اون  نیام. شه مادر من ینم دهیسوراخ دوبار گز هیآدم از  -

 شیتونست باهاش خوشبخت شه ده سال پ یبود که م یآدم

خوش بود  یکتریکوچ یزایشت و دلش به چهم ندا یکه سن

 یتیسقف نه االن که موقع هی ریشد باهاش بره ز یم یراض
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و جالل براش  یکه رزاق یکار یبدست آورده و داره از صدقه سر

 .کشه یجور کردن خودشو باال م

 :گفت ییبا تندخو مژگان

تو  شهیهم. خوبه یها تیمتخصص خراب کردن موقع قیعق -

 .هارو گرفته میتصم نیها بدتر تیموقع نیبهتر

 .اعتراض کرد مامان

 .یچشه؟ جوون به اون خوب نیمگه ام -

خانوم  قیاگه خوب بود و عرضه داشت با دو تا قهر و ناز عق -

بابا چقدر اون زمان  چارهیب. زهیبهم بر زیشد همه چ ینم یراض

 . غصه خورد

 .حرف مژگان اخماش تو هم گره خورد نیبا ا منصوره

. شهیگرون تموم م زیهمه چ ییجورا هیکنم برام  یشم که مفکر -

 نهمهیدوتا دوباره قسمت هم باشن پس ا نیاگه قرار بود ا

 مارو گرفت؟ بانیبود گر یچ یبدبخت

 .دیلب برچ نهیبابغض و ک مژگان

. کنم یتو روش نگاه نم گهیپسره جواب مثبت بده د نیاگه به ا -

 نکهیتلخ از ذهنم پاک نشده، ا یخاطره  نیهنوزم که هنوزه ا

 اهیمجبور شدم س اوردهیرو از تنم در ن یعروس دیلباس سف

 .بپوشم

 .صداشو باال برد مامان
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چرا دست از سرش بر . نیشورش رو در آورد گهیشما دوتا د -

داشته باشه؟  یعاد یزندگ هی هیمث بق دینبا قیعق ن؟یدار ینم

که االن  ییهشت سال تموم بخاطر باباش، بخاطر شماها

 هیخودشو تنب نیزن یم نهیهرکدوم سنگ خودتون رو به س

 .عذاب بکشه نیاز ا شتریب ذارمیبسه، نم گهید.کرد

 .یکه بلد هیتنها کار نیا. طبق معمول ازش دفاع کن مامان -

بود،  یرو که مشغول باز نیاز جاش بلند شد و دست نگ مژگان

 .دیکش

 .میبر ایب -

 :بالفاصله گفت منصوره

. رسمش نبود نیفقط مامان بهش بگو ا. امی یمنم م سایوا -

 یم دشیداد و ناام یجواب رد م چارهیالاقل به اون مهندس ب

 .آورد یدر م یباز بینانج نطوریکرد بعد ا

به درهال هردو  دهیتوجه به اعتراض مامان راه افتادند و نرس یب

ز تموم تنم از حرفاشون، ا. شدن خکوبیسرجاشون م دنمیبا د

 .دیلرز یخواهرانه شون م یها یانصاف یقضاوت هاشون، از ب

 .سرو صدا یمادر؟ چه ب یاومد یجان ک قیعق -

. دوجمله رو سرهم کرد نیبود که با ترس و دلهره هم مامان

نگاهمو ازش گرفتم و دست لرزونمو باال آوردم و به خودم اشاره 

 .کردم
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که به  بمینانج. بمیمن نانج ،یآره منصوره جون توحق دار -

. باشم میو آرامش تو زندگ یشاد کمیدم دنبال  یخودم حق م

عمر بابا همونقدر بوده و  ی مونهیکنم پ یم الیکه خ بمینانج

که  بمینانج. هیمن تصادف یها یاریهمزمان بودن فوتش با بدب

 خوامیدهن پرکن م و یعال تیبا اون موقع یمهندس رزاق یبه جا

به من بگه مگه تو هم  ستین یکی... ج کنمبا نامزد سابقم ازدوا

گند زده  تیکه دوسال از زندگ ییتو ؟یحق خوشبخت شدن دار

سر و سامون گرفته و  یکه خواهرها ییتو. هیبق یبه زندگ

 . یکرد میتیمتاهلت رو با اشتباهات 

 .تمومش کن! قیعق -

 .مامان هم نتونست آرومم کنه تذکر

هشت ساله . دم یشماهارو م یمیتیهشت ساله که دارم تاوان  -

تو باعث ! کوبم که نگاه کن یکه دارم هر روز تو سر خودم م

هشت . یرو ازش گرفت شیتو دلخوش. شه وهیزن ب نیا یشد

 یو سع دمیپادو براتون دو هینه کمتر از ...پادو هیساله که مث 

متاهل و  یواهراخ ؟یکه چ. تون بردارم یاز زندگ یکردم بار

 ستیباخودشون نگن بابا ن. نکنن یمیتیس شوهردار من احسا

 ارم،یهشت ساله که تالش کردم کم ن. مارو داشته باشه یکه هوا

 ...اما حاال. نگه دارم یجا نزنم و شماهارو راض

 .اومد از کنارم رد شه که دستشو گرفتم مژگان
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توهم حق ... هنوز حرفم تموم نشده سا،یکجا خواهر کوچولو وا -

هام  میبا تصم شهیآخه من هم ،ید باشکه ازم گله من یدار

کنم چون  یاحساس خوشبخت دیحاالم نبا. خراب کردم اتویدن

داغ  یهنوزم وقت. داره نهیهنوزم خواهرم بابت مرگ بابا ازم ک

که داره به رخم  یخوب یکنه زندگ یم یسع شهیدلش تازه م

. ذره گذشته رو جبران کنه هیبکشه تا دلش خنک شه، تا فقط 

هردفعه ! کنم مژگان یم یدرد زندگ نیمن هشت ساله دارم با ا

 یبیبه خودم گفتم ع یهات قلبمو شکست دنیکه با به رخ کش

سبک شدن  نیاگه ا یبذار اون سبک شه حت رینداره تو به دل نگ

 .باشه که رو شونه هاته یتیشدن بارمسئول نیسنگ متیبه ق

کوچولو دوختم که با بهت  نیازش گرفتم و به نگ نگاهمو

 .من و مادرش سرگردون بود نیچشماش ب

 م؟یحرفا دچار عذاب وجدان ش نیبا ا یخوا یم -

که به زبون آورد  یاز اون حرف شتریکه رو لبش بود ب یپوزخند

 .خاطرم کرد دهیرنج

کارمو از صدقه  کنهیکه فکر م یمن نه به تو، نه به منصوره ا -

اگه بودم الاقل تو  ای. ستمیبدهکار ن یزیشوهرش دارم، چ یسر

درمورد کار تو . حساب کردم هیهشت سال باهاتون تسو نیا

از همه به سود  شتریدونم که بودنم ب یم یاونقدر یشرکت رزاق

از جالل به خاطر کم  یرزاق زجالل و منصوره بوده که اگه نبود امرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٧١٣ 

 هیدادن  ریکرده تا از ز ادهیکه پ یتو پروژه و دوز و کلک شیکار

 . کرد یم تیکنه، به دادگاه شکا یشونه خال زاتیاز تجه یسر

شونه اش مرتب  یشال مژگان رو، رو یجلو بردم و دنباله  دست

 .کردم

 ،یتو خوشبخت. ندارم ینیاحساس د چیه گهیدر مورد تو هم د -

دختر ناز هم  هی. که دوستت داره یو شوهر یدار یخوب یزندگ

ندارم، تو تموم  نارویکدوم ا چیمن اما ه. نعمته نیکه بهتر یدار

 یدلم م. سالها هم با حسرت بچه هاتون رو تو بغلم گرفتم نیا

 ...باشم که نشد تهخوب مث شماها داش یزندگ هیخواست 

 .گرفتم و با آرامش زمزمه کردم نفس

تونم اون  یکنم باهاش م یحس م. رو دوست دارم نیام -

کنم و  یکه خام ستمیبچه ن گهید. رو داشته باشم یخوشبخت

 ن،یهست میبابت نگران زندگ نیاگه از ا. زمیرو بهم بر زیهمه چ

 .بمونم ممیتصم یدم پا یقول م

که تو حرفام بود، هردوشون رو ناراحت کرد اما  یتلخ هیکنا

رو حداقل سکوت کنن و بذارن خودم واسه  نباریدادن ا حیترج

 .مریبگ میتصم میزندگ

واقعا خسته بودم و . کنارشون گذشتم و به سمت اتاقم رفتم از

رو  دمیدراز کش. رو نداشتم یبحث و جدل چیکشش ه گهید

 . بستم هیتختم و چشمامو واسه چند ثان
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 .به در خورد و مامان وارد اتاق شد یکوتاه ی ضربه

 . سرو ته و اشتباهه یحرفاشون چقدر ب دنیخودشون هم فهم -

 .شدم زیخ مین توجام

 رفتن؟ -

 .دمیسرتکان داد و من دوباره دراز کش مامان

 ختم،یلحظه بهم ر هی. زدم یتند باهاشون حرف م نقدریا دینبا -

بعدشم که . بحثم شد نیامروز تو شرکت با ام. دست خودم نبود

اون حرفا از مژگان  دنیشن تیاومد و درنها شیجالل پ یخرابکار

 داره مامان؟ تیآدم چقدر ظرف هیمگه ... و منصوره

گرفتن که به نظرت  یم ادی دیاونا با ،یبدعادتشون کرده بود -

 یهم مطمئنم م نیدر مورد ام... دیو مج دیمث عم. احترام بذارن

 دیشا گهیروز د هیحاال امروز نشد . یمشکل رو حل کن نیا یتون

 .یشگیچهارشنبه سر قرار هم

و  دیشده ام خند ریغافلگ یمامان به چهره . برگشتم یآن به

 .اعتراف کرد

به روتون  نکهیموضوع و ا نیاز دونستن ا یگاه یب یمن و ب -

اما دست خودمون . میشد یدچار عذاب وجدان م میاری ینم

 یم کیها شر طنتیش نیخودمون رو تو ا ییجورا هینبود 

جفتمون راحت  الیو خ نیبعدشم که بهم محرم شد. میدونست

 .شد
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 !شه مامان یباورم نم... مدت نیتموم ا یعنی -

 .جواب داد نشیرو شونه ام گذاشت و با لبخند دلنش دست

 یحاالم بهتره زانو... یدرک کن زارویچ نیکه ا یمادر باش دیبا -

مطمئنم هنوز ناهار . لقمه غذا بخور هی ایپاشو ب. یریغم بغل نگ

 .ینخورد

 .حرف بزنم نیبا ام دیبا -

 .بعد بهش زنگ بزن یآروم بش کمیاالن نه، بذار  -

شش عصر بود که خودش تماس گرفت و ازم خواست  یحوال

من  نکهیواسه ا د،یرو شن شنهادیپ نیمامان که ا. رونیب میشام بر

که  م،گفتیو مشکل رو حل کن میحرفامون رو بزن میبتون نیو ام

 الیمنم با خ ینطوریبزنه و ا ایو رو دیبه مج یداره سر میتصم

 .تونم برم و برگردم یراحت م

شد مامان رفته بود که زنگ در به صدا در  یم یساعت مین بایتقر

انداختم و راه  نهیآ یبه خودم تو یبار نگاه نیآخر یبرا. اومد

منتظر  نیبه دستم بود و مطمئن بودم ام میانگشتر نامزد. افتادم

که من اجازه نداشتم تمام و  یقتیحق. ماجراست قتیحق دنیشن

 .بذارم ونیم در نیکنم و اونو با ام کمال رو

 یلبخند محو و ب دنمیبا د. و منتظرم بود ستادهیا نشیماش کنار

براش تموم  زیزد و همون اول مشخص کرد هنوز همه چ یریتاث

 .رهینشده و ازم دلگ
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 انیجر نمونیکه ب ینیو اون تو سکوت سنگ میشد هردوسوار

 .داشت، راه افتاد

 ...شناسم اگه یرستوران خوب م هی -

 .ابروهاش جا خوش کرده بود نیو اخم هم ب ریبه مس نگاهش

 .رزرو کردم زیم رو،یتو رستوران ل -

 م؟یحرف بزن ییزایچ هیدر مورد  میبرس نکهیقبل از ا شهیم -

مخالفت  یسکوت رو به نشونه  نینداد و من نخواستم ا جوابمو

 .فرض کنم

من حضورم تو اون شرکت و پروژه خواست جالل بود اما  -

 گهیبرام رو شد د ییزایچ هیاومد و  شیکه بعدش پ یطیشرا

اون کار رو قبول کردم که خودمو به . معادالت رو بهم زد یهمه 

اما  ستمیخودم با یپا یتونم رو یثابت کنم و بگم م گرونید

 .و آدماش نذاشتن یرزاق

. ستیبردار ن یکه اصال شوخ یکرد ییماجرا یتوخودت رو قاط -

از پس  یتون یم یکنیفکر م! ؟یش ریدرگ یبا امثال رزاق یخوا یم

  ؟یایاون و آدماش بر ب

 .گرفتم که بتونم به خودم مسلط باشم نفس

و امروز نبوده، چند ساله  روزیمال د نیا. نیخبرنگارم ام هیمن  -

شم واقعا  ینم الیخ یب ینیب یاگه م. کنم یم تیکه دارم فعال

 یخواه ادهیقراره با هدف ز یاون سد لعنت. ستیدست خودم ن
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. منطقه نیمردم ا یساخته شه و گند بزنه به زندگ یعده ا هی

 .فتهیاتفاق ب نیا ذارمکنم که ن یم یپس مطمئن باش هرکار

 .سرتکان داد یدرموندگ با

 هیداره برات  هیقض نیا نمیاگه بب. نگرانم یلیخ ق،ینگرانم عق -

 .رمیگ یشه مطمئن باش جلوتو م یم یخطر جد

از  شتریکه ب یزن یحرف م یطور ؟یدون یم یآدما چ نیتواز ا -

 یخطرناکن پس تو چرا دار نقدریاگه ا. نیاونا از تو بترسم ام

 ارشونیچرا اون پروژه رو در اخت ؟یکن یم یباهاشون همکار

 کنن؟ یگذار هیروش سرما فشونیکه بخوان با پول کث یگذاشت

کرد و با خشم به  تیهدا ابونیخ یهوا به گوشه  یرو ب نیماش

 .طرفم برگشت

 !؟یدون یم نویتو از کجا ا -

 ...و یرفعت -

 .چنان بلند بود که ازترس تو خودم مچاله شدم ادشیفر

 نایا. یکن یم کاریچ یدار قایبگو دق. قیواسه من قصه نباف عق -

 .بتونه بهت بده یفعتکه ر ستین یاطالعات

اطالعات رو از کجا بدست  نیباشه، تو ا نطوریبه فرض که ا -

 ؟یکن یم یباهاشون همکار یچرا دار ؟یآورد

 .کرد به خودش مسلط شه یهم گذاشت و سع یرو چشم

 .ستیدونستنش اصال به نفعت ن. بدم حیتونم برات توض ینم -
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 .نگاهش کردم دلخور

 نگرفته؟ یازدواجمون رو جد ی هیقض یحاال ک -

 .قفل شد نیداد و دستاش دور فرمون ماش سرتکان

سوال منم  نیاتفاقا ا. وسط یدیرو کش یخوب یلیبحث خ -

چرا اون حلقه تو  م؟یکه با هم بر یچرا امروز نموند. هست

ازدواجمون  یمسئله  یخوا یدستت نبود؟ بذار خودم بگم، تو م

 .یپنهون کن یرو از رزاق

 .خودم بخرم یبرا شتریفرصت ب کمیقط خواستم من ف -

 !مهم؟ یمسئله  نیبا پنهون کردن ا -

 یهرطور دیشد اما من با یحس م یآشکار یدگیرنج توصداش

 .کردم یم شیشده راض

 .رو بگم زیدم همه چ یبهت قول م. نیهفته ام نیفقط تا آخر ا -

پنهون  نیچون ا. دوخت رینگفت و باز نگاهش رو به مس یزیچ

رو  زیتونست ازم بخواد همه چ یدوطرفه بود نم ییجورا هی یکار

 الیباز و خ یتونستم با فکر یحال نگرانش بودم، نم نیبا ا. بگم

 نیقرار بود فردا مقاله چاپ بشه و ا. فکر کنم تمیراحت به مامور

 .شروع دردسر یعنی

خوشحال . میشد ادهیرستوران نگه داشت و پ یرو جلو نیماش

و سوتفاهم ها تا  میبا هم زد نیکه حرفامون رو تو ماش بودم

 .رفع شده یحدود
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به دور و برم  ینگاه کوتاه م،یرو که سفارش داد غذامون

دستمو آروم  نیام. بود کیشاعرانه و رمانت یادیفضا ز. انداختم

قرار بود  زیظاهرا همه چ. هوا به طرفش برگشتم یگرفت و من ب

 .بشه لیلمس کوتاه تکم نیبا ا

 بذارم و برم؟ هویباعث شد بعد فوت بابام  یچ یدون یم -

 .لب زدم آهسته

وقت خودمو بابتش  چیه. کینیاونروز من تو کل یالبد حرفا -

 .کنم هیخواستم خودمو تنب یبا اون حرفا فقط م. دمینبخش

 .مهربون شد و دستمو نوازش کرد نگاهش

چشمم به چشمات افتاد دلم  نیماش نهیاز تو آ یاون روز وقت -

تالش کرده بودم تورو از  یسال و خورده ا کی. به درد اومد

. بوده دهیفا یهمش ب دمینگاه فهم هیخط بزنم و با اون  میزندگ

شد هنوزم دوستت  یبودم، باورم نم یاز دست خودم عصبان

خواستم  یمنم م دیشا. شد که بعد بابا گذاشتم و رفتم نیا. دارم

 .کنم هیخودمو تنب

 .رو لبم جا خوش کرد لبخند

 یچاره . میدوست داشتن محکوم شد نیما به ا نکهیمثل ا -

رو دوست  گهیتا آخر عمر همد میظاهرا مجبور ستین یا گهید

 .میداشته باش

 .جواب داد یمردانه ا یباال انداخت وبا جذبه  ییابرو
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 .ادی یاجبار خوشم م نیاز ا -

*** 

 باازیهمه تقر. شرکت رو فرا گرفته بود یفضا یبیعج سکوت

مضمون مقاله با خبر شده بودن و باترس و لرز منتظر واکنش 

 ینشون نم یزد و واکنش ینم یاما مهندس حرف. بودن یرزاق

 .داد

تماس مشکوک با شرکت گرفته شد که مهندس اجازه نداد  دوسه

شماره تماس هارو برداشتم تا به دست . به اتاقش متصل شه

تونه  یم دیبه نظرم رس. و گروهش برسونم ینیحس یقاض

 .دونستنش کمک کنه

نوشتن اون  شنهادیو بهش پ یخواستم برم دفتر رزاق یچندبار هی

 یداشتم با ذهنم کلنجار م. مقاله رو بدم اما راستش جرات نکردم

 هیاونم کنجکاو بود بدونه قض. باهام تماس گرفت یرفتم که رفعت

 .رفته شیچطور پ

 نزد؟ یحرفپس  -

 .ومدهین رونیرفته تو اتاقش ب یفعال که از وقت -

 .هینیب شیپ رقابلیاون مرد غ ن،یمراقب باش یلیخ -

 .درست شه یشما دردسر ی هینشر یترسم برا یم -

 .خونسرد جواب داد یلیخ

 .میاثبات حرفامون سند دار یما برا -
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 .آوردم و آروم زمزمه کردم نییپا صدامو

 . امور بازه نیا یاونام دستشون برا -

برسه  نیگه اگه سرو صداها به گوش مسئول یم نیشاه -

 .کنه یجنجال به پا م هیقض نیا یحساب

 .دوارمیام -

 .صدامون زد و مجبور شدم تماس رو قطع کنم ییعطا خانوم

 .میمهندس خواسته همه تو اتاق کنفرانس جمع ش -

به محض ورود نگام به . ن رفتماکراه بلند شدم و به دنبالشو با

 ییانداختم و جا نییسرمو پا. گره خورد نینگاه ناباور و مات ام

 یمهندس رزاق یکم یبه فاصله . نشستن انتخاب کردم یرو برا

 .قرار داد زیم یوارد اتاق شد و اونارو رو لیبا دوتا فا

پروژه  نیا رنیگیپ یعده بدجور هیظاهرا ...دردسر پشت دردسر -

 یمشت تهمت و افترا سر هم کردن و م هی. انجام نرسهبه سر

اما . بزنن التیشرکت و تشک نیا ی شهیبه ر شهیخوان باهاش ت

 . میذاریجواب نم یمسئله رو ب نیخب ما هم ا

 :شرکت گفت نیاز معاون یکی

 .میکن تیشکا بیاز اون روزنامه به خاطر نشر اکاذ -

 :گفت ییعطا خانوم
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 نکارویقبال ا یخانوم رمضان. میخودشون عمل کن ی وهیبه ش -

 نییدکتر آ یمقاله . شرکت کرده و اتفاقا جواب هم داده یبرا

 .ادتونهیپرست رو که 

 .سرتکان داد یرزاق

هم  یدرست و حساب غاتیتبل هیاما مابه  هیراه خوب نمیا -

 .میازمندین

 :هوا گفتم یب

 .نامه ژهیو هی -

 .سرها به طرفم برگشت ومن توجام جابه جا شدم ی همه

عموم جامعه و نهاد ها قرار  اریاش کرد و در اخت هیاگه بشه ته -

 .گرده یداد جو به نفع ما بر م

مهندس رو . بود شنهادمیجمع نشون از اعالم موافقت با پ سکوت

 :به من گفت

 تا آخر هفته آماده کن یکه دار یشنهادیو پ دهیدرموردش هر ا -

 .و به دستم برسون

 ...خواستم بالخره بدست اومده بود اما یکه م یفرصت

کار  تیمامور نیانجام ا. بودم دهیهم ترس یبودم، بدجور دهیترس

با ...دیرس یمحال به نظر م امیاز عهده اش برب نکهیمن نبود و ا

نه . بودم که اون گروه داشت یوجود من تنها برگ برنده ا نیا

 یضربه ا نیبزرگتر دنیو پا پس کش یبحرانزمان  نیگفتن تو ا
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تونستم و  یاگه نم یپس حت.شد به گروه وارد کرد یبودکه م

 یتنها شانس نیا. دادم یاومد باز انجامش م یکار ازم برنم نیا

 .میبود که داشت

در مورد  بایادامه داشت و تقر مونیساعت کار انیتا پا جلسه

حساب با  هیبحث شد از ساخت سد گرفته تا تسو زیهمه چ

 ندهیآ یپروژه ها یکه کارشون تموم شده بود و حت ییشرکت ها

با شرکت  یاز همکار یکه توش حرف ییپروژه ها. شرکت ی

هم به  نیمکه از طرف اونها باشه، نبود و ه یپروژه ا ای رابیم

 .کردیمشکوکم م ایکل قضا

بخشمون خارج شدم و به سمت کردم و از  یبچه ها خداحافظ از

و طبق معمول  ستادهیاونجا منتظرم ا نیام. آسانسور رفتم

 .بود یعصبان

 .میمحض باز شدن در آسانسور هردو سوار شد به

 یدون یم چیه. بذارم ابونیخوام از دستت سر به کوه و ب یم -

 ؟یکن یم کاریچ یدار

 یکه رزاق یدینبود، د یبد شنهادینامه که پ ژهیاون و ی هیته -

 .هم استقبال کرد

 .به موهاش چنگ زد یعصب

 . فقط برو دعا کن نفهمه اون مقاله کار تو بوده -

 ...اما اون مقاله که -
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 .ادامه بدم دمیچپ چپ نگام کرد که ترس چنان

مگه دستم به اون . نیکن یرو خراب م زیهمه چ نکاریبا ا نیدار -

 .بزرگش گوششه کهیت فتهیتو ب یبرا ینرسه، اتفاق وانهید یرفعت

من خودم اصرار کردم اون مقاله رو  ،یدار کاریچ چارهیبه اون ب -

 .چاپ کنه

 .داد ینبود که عقلش رو دست تو نم وانهیِد اگه د -

 .و نگامو ازش گرفتم دمیلب برچ دلخور

 .نیکه به بنده دار یهمه لطف و مرحمت نیممنون ازا یلیخ -

 تینگاهش با جد. رگردوندگرفت و منو به طرف خودش ب بازومو

 .منتظرم دوخته شد یبه جفت چشما

رو از  یاطالعات لعنت نیدونم ا ینم. من اون مقاله رو خوندم -

. قیعق ستیموضوع اصالبه نفعت ن نیاما دونستن ا یکجا آورد

و چه  میسد چه ما بخوا نیا. فکر کن یبارم شده منطق هیواسه 

 هیو با چه سرما یبدست چه کسان نکهیاما ا شهیساخته م مینخوا

 .داشته باشه تیبرامون اهم دیاالن با یا

  گذره؟یم یتو سرت چ. نیام یترسون یمنو م یدار -

برسه، بهم قول بده  یبیخوام به تو آس ینم فتهیکه ب یهر اتفاق -

 .یدور بمون ایقضا نیاز ا

کنم مواظب  یم یقول رو بهت بدم اما سع نیتونم ا ینم -

 .خودم باشم
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 .سرتکان داد و من باز تکرار کردم یناراحت با

 ؟یگ ینم یزیچرا چ! ؟یکن کاریچ یخوایم نیام -

از آسانسور . دیزنگ تلفن همراهش به موقع به دادش رس یصدا

اما اون . میها رفت نیبه سمت ماش یو چندقدم میخارج شد

 :گفت یمکث کرد و با ناباور

 !استاد؟ نیدیرو از کجا فهم هیقض نیشما ا -

 یلیزد و من خ یصداش م" استاد" نینفر بود که ام هی فقط

 .شناختمش یخوب م

 :رو قطع کرد و رو به من گفت تماس

 .ایدنبالم ب -

 !کجا؟ -

 کنم؟ یم کاریدارم چ یبدون یخوایمگه نم -

 .شدم و دنبالش راه افتادم نمیسوار ماش بالفاصله

 ابونیخ هیتو  یآپارتمان مسکون هی یبعد جلو قیدق ستیب هی

که دوطرفش رو چنار کاشته بودن، نگهداشت و من هم پشت 

 .پارک کردم نمویسرش ماش

 .زنگ در رو فشرد نیام

 !ه؟یک یخونه  نجایا -

 کردیبود که دعوتمون م یتر از هرجواب ایاستاد خودش گو یصدا

 .میوارد ش
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درو . تمان بودآپار نیاول ا یواحد تو طبقه  هیاستاد  ی خونه

 .گشاده به استقبالمون اومد ییبرامون بازکرد و با رو

 .تو نیایب. بچه ها نیخوش اومد یلیخ -

که استاد تنها  دیرس یبه نظر م نطوریسکوت و خلوت خونه ا از

 یکنار هم رو نیدعوت به نشستن کرد و من و ام. کنه یم یزندگ

 .میدونفره نشست یکاناپه  هی

 یراستش از همون بار اول. نمیب یخوشحالم شمارو کنار هم م -

شما  نیب دیحدس زدم با دمید یرو تو مهمون یکه خانوم رمضان

 .وجود داشته باشه یدوتا ارتباط

 .میقبال با هم نامزد بود نیمن و ام_

 .دیخند نیو دلنش نرم

 .ینیام یزندگ یانگشتر قیپس شما عق -

هم باهام  نیام. نزدم یوختم و حرفد نیلبخند نگاهمو به ام با

 . کرد و دستمو آروم فشرد یهمراه

 از چه قراره؟ قایدق هیقض نیبگ نیخوا یاستاد نم -

بهم خبر دادن ظاهرا . چندتا آشنا تو ثبت اسناد دارم هیمن  -

 .اون منطقه ست یها نیزم دیخر ریگیدلشاد پ

 .تاسف زمزمه کردم با

 .دهیرو هم خر یتعداد هی -

 .دیبهت زده پرس نیبه طرفم برگشتن و ام هردو
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 !؟یدون یرو از کجا م هیقض نیتو ا -

داشت . اومده بود سر پروژه نیزم یچند تا نقشه  هیبا  روزید -

 .کرد یبحث م یموضوع هیدرمورد  یبارزاق

 .رد و بدل شد نیاستاد و ام نیب ینگاه

 .با من شروع کردن یپس اونا بدون هماهنگ -

 ؟یامروز رو خوند یروزنامه  یالجنج یمقاله  -

 .کالفه و مستاصل به من اشاره کرد نیام

 .دسته گل خانوم بود -

 .نگاهم کرد یبا ناباور استاد

 .نیدیرو به جون خر یخطر بزرگ -

اقدام  دوارمیفقط ام. اومد یبود که ازم بر م یتنها کار نیا -

 .باشه یدرست

مقاله جنجال به پا  نیحاال که ا. کنه یکمک م یلیبه ما که خ -

 یاز آب گل آلود ماه طیشرا نیتونه تو ا یهم م نیکرده ام

 .رهیبگ

 کنه؟ یم کاریداره چ نیاز چه قراره استاد؟ ام هیقض -

 .رو مخاطب قرار داد نیام استاد

 ؟یگ یچرا خودت بهش نم -

 :نفسشو فوت کرد و گفت نیام
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 استان نیبزرگه و تو چند یلیشرکت خ هی رابیشرکت م -

بار که  نیاول. نجاستیا شیداره که خب بخش مرکز یندگینما

 زیبرام همه چ کمیتو شرکت دادن  یگذار هیسرما شنهادیبهم پ

 نیشرکت به ا هی ی سهیرئ ئتیآخه چطور ه. اومد بیغر بیعج

 شنهادیتجربه مثل من پ یمهندس ب هیشه به  یحاضر م یبزرگ

با استاد درموردش . با اون همه اعتبار رو بده یشراکت تو سهام

. سوال داشت یجا هیقض نیمشورت کردم و اون هم براش ا

که من تو  یطرح انیدر جر ونیآقا نیمشخص شد ا نکهیتاا

بودم قرار دارن و  دهیسالها روش زحمت کش مییدوران دانشجو

 .ارنیخوان هرطور شده اون طرح رو بدست ب یم

 ندیکه ظاهرا براش ناخوشا یزیبا تصور چمکث کرد و  یا لحظه

 .بود، نگاهش مکدر شد

. در ساحل سد هست یتجار یحیشهرک تفر هیطرح من  -

 ی ندهیآ هیتونه  یم یمردم بوم یگذار هیکه با سرما یطرح

 نیا یاونا از ارزش باال. منطقه رقم بزنه نیا یخوب برا یلیخ

سد  نیکه واسه ا هیدونستن تنها طرح یپروژه خبر داشتن و م

. ده یم بکنن جوا یگذار هیدونستن اگه روش سرما یمناسبه، م

 ییو اجرا یمال ییمشکل وجود داشت شرکت دلشاد توانا هیاما 

اعتبار  یبراش الزم بود که حت ییمجوزها. پروژه رونداشت نیا

اونجا بود که . تونست باعث صادر شدنش بشه یهم نم رابیم
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هم وارد ماجرا  یکله گنده تر یدم هاآ هیقض نیا یبرا دمیفهم

 یحضور داشتن و برا اولشاز همون  دیکه شا ییآدما. شدن

طرح منتظر فرصت بوده و تو همه جا  نیشون به ا هیورود سرما

 . یگرفته تا شرکت رزاق رابیدوونده بودن، از م شهیر

 .زمزمه کرد یپرست با ناراحت نییآ دکتر

 .فاجعه ست هیساخت اون سد  -

 .انداخت نییشرمنده سرشو پا نیام

داشتم که باهاشون تو ساخت  مانیطرحم ا تیاونقدر به موفق -

راستش . گرفتم دیاستاد رو ند ی دهیکردم وعق یسد همکار نیا

شد  یکردم باز اون سد ساخته م یاگه من هم مخالفت م یحت

 یفقط کم ینجوریشد و ا یم ییپس چه بهتر که طرحم اجرا

 یدونم دستها یاما حاال که م. میگرفت یرو م انیضرر و ز یجلو

 یباد آورده ا یپول ها یگذار هیپشت پرده فقط دنبال سرما

 نیا ذارمیمملکت نداره نم نیتو ا یقانون یهستن که جنبه 

 .فتهیاتفاق ب

 .زده نگاش کردم وحشت

 !؟یفتیباهاشون در ب یخوا یم! ن؟یگذره ام یتو سرت م یچ -

 .هم گذاشت یچشم رو نانیفشرد و با اطم شتریب دستمو

 رونیخوام اون مار خوش خط و خال رو از لونه اش ب یفقط م -

 ...نهیمعامله بش یو پا ادیاون مردک ب هیکاف. بکشم
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 .پرست برگشت و لبخند زد نییطرف دکتر آ به

 .بوسه یدست استاد رو م گهیاش د هیبق -

داد و  هیخوش نقش و نگارش تک یچونه اش رو به عصا استاد

 .دیمطمئن خند

تو شرکت  نباریا. نیام یگردو خاک بلند کن کمی دیظاهرا با -

 .یرزاق

 .نگاهشو ازم گرفت و زمزمه کرد یبا بدجنس نیام

به پر و پام  یروزا بدجور نیا یرزاق. بکنم نکارویا ادی یبدمم نم -

 .دهیچیپ

 شهیشامل شما هم م نیا. مواظب باش و عاقالنه جلو برو -

 .خانوم قیعق

نگرانم  نینقشه ام. دکتر سرتکان دادم و به فکر فرو رفتم درجواب

. نه ایزدم  یحرف م ینیحس یدرموردش با قاض دیبا. کرد یم

 ؟یکرد که به ضرر همه بود چ یم یاگه اون اقدام

*** 

 )ازدهمی فصل

ه نوشت یب یکه واسه مراسم چهلم ب ییها دیخر ستیبه ل داشتم

تو شرکت ترس  نیام ادیفر یانداختم که صدا یم یبودم، نگاه

و  ییلرزون همراه خانوم عطا ییبا پاها. به جونم انداخت یبد

تو  نیباز بود و ام یدراتاق رزاق. رفتم رونیو عاطفه از اتاق ب نایت
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و دلشاد رو هدف  یرزاق یبارزو با خصومت  ستادهیچارچوبش ا

 .قرار داده بود

 نکهیرو حفظ کنم؟ شما بدون ا میخونسرد نیخوا یچطور ازم م -

 .نیرفت نیزم دیدنبال خر نیمن رو جلب کن تیرضا

 .یخبر بمون یقرارم نبود ب -

 .باحرص نفسش رو فوت کرد نیدلشاد گفت و ام نویا

پروژه به سرانجام  یخبردار شم؟ وقت نیخواست یم یاونوقت ک -

 د؟یرس

 ریاومد و تومس نیند شد و به سمت امبل شیصندل یاز رو طهورا

 .نگاهم قرار گرفت

تا با هم حرف  ایاون درو ببند و ب ن؟یام یکن یچرا شلوغش م -

 .میبزن

 .دیبا انزجار عقب کش نیام

من  یطرف معامله . ندارم یحرف گهیکدومتون د چیمن با ه -

 یگذار هیطرح سرما نیا یاز همه قراره رو شتریکه ب هیکس

آگات هست، باهام  یاگه هنوز دنبال پروژه  نیبهش بگ.کنه

 .رهیتماس بگ

حرف تکان خورد و  نیته قلبم با ا یزیچ!!!" آگات؟ یپروژه "

که ستون حضورش چهل  یپروا و عاشقانه به مرد یباعث شد ب
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آورد  یآدم ها و دم و دستگاهشون رو به لرزه در م نیستون ا

 .شم رهیخ

از کنار  یعصب. پنهون نموندطهورا  نیزبیت یاز چشما یرگیخ نیا

 .گذشت و به سمت مون اومد نیام

 یزیسرکارتون، چ نییبفرما ن؟یجمع شد نجایچرا همه تون ا -

 .تماشا وجود نداره یبرا

 :به طهورا انداخت و گفت یزینگاه تند و ت ییعطا خانوم

از  نجایما ا ن،یصحبت کن نیکه دار یتیمسئول ی طهیلطفا در ح -

که همکارتون  میهست یتینگران وضع. میریگ یشما دستور نم

 .شرکتمون بوجود آورده رعاملیمد یبرا

 .شد کینزد نیبه چارچوب در و ام یرزاق

برگردن  نیکن ییدوستان رو راهنما نیلطف کن ییخانوم عطا -

 یوجود نداره ما خودمون مشکل رو حل م ینگران. سرکارشون

 .میکن

 . درو بستکرد و  ییرو به داخل اتاق راهنما نیام

لب بهش  ریز کهیبه طهورا انداخت و درحال ینگاه متنفر عاطفه

هم  ییخانوم عطا. گفت به سمت بخشمون رفت یم راهیبد و ب

 . وارد بخش شد هیکردن بق یبا راه

بودم و لبخند رو لبم کش  ستادهیاما هنوز وسط سالن ا من

 .اومده بود
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 .زد و دستاشو طلبکارانه تو هم قالب کرد یپوزخند صدا دار طهورا

مقاومت کنه به  نیاگه ام ،یکن یفکر م... یخوشحال ه؟یچ -

 شه؟ینفعش تموم م

 .شه یبه ضررش تموم نم یزیدارم، چ مانیا نیمن به ام -

 .زمزمه کرد یزاریبه طرفم برداشت و با ب یقدم طهورا

 ی ندهیبه خاطر آ یزمان هیگفت  یپروانه م! با حضور تو؟ یحت -

مونده،  تشیقدم تا موفق هیچرا حاال که فقط  ،یدیکنار کش نیام

 ؟یش یسد راهش م

تاوان  دنمینه حاال که به خاطر کنار کش ستم،یمن سد راهش ن -

حاال بودنم کمک . دهیخواستم رس یکه م یزیبه چ نیدادم و ام

 . رهیبگ میتصم شیواسه زندگ یراحت تر الیکنه اون با خ یم

چقدر  ینیب یعطش خواستن تو فروکش کنه، اونوقت م هیکاف -

بخواد و  نیکه ام یستین یتو کس. یش یراحت دور انداخته م

که من براش  یو حرفه ا یرشغلیمس. بتونه باهاش ادامه بده

 . رهیگ یزود اونو از تو م ای ریساختم د

 .دمیخند الیخ یو ب نرم

 یکیزیحضور ف روزشم کی یهشت سال ازش دور بودم و حت -

حال اون منو از ذهنش دور  نینداشتم با ا نیام یتو زندگ

 یپروژه ا نیتو هم یبودم حت شیزندگ یمن همه جا. ننداخت
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. نید یبدست آوردنش چنگ و دندون نشون م یبرا نیکه دار

 .کشه یم دکیکه اسم منو  یپروژه ا

 :ازش دور بشم، گفتم نکهیو قبل از ا دمیچرخ

تونم بذارم تو  ینه م. شه یجد زیهفته قراره همه چ نیتو هم -

 یرو خراب کن یشاد نیدم ا یو نه اجازه م یمون باش یشاد

 .یکش یکه کنار م یتو باش نیپس بهتره ا

که  یرو لبم جا خوش کرد و با اعتماد به نفس یفاتحانه ا لبخند

قاطع و مطمئن  ییوقت تجربه اش نکرده بودم و قدم ها چیه

 .رفتم یش روابط عمومبه سمت بخ

 .زنگ خورد میگوش دم،یکارم رس زیبه م نکهیمحض ا به

 اونجا چه خبره؟ قیعق -

شرکت خبر  یایبود که ظاهرا از قضا نیرام یوحشت زده  یصدا

 .بود نجایهم ا گهید یعامل نفوذ هیبه جز من  یعنی نیا. داشت

 .بابت پروژه اش گرد و خاک به پا کرده نیام -

 !!ده؟یهارو فهم نیزم دیخر ی هینکنه قض ه؟یچ لشیدل -

 ...خب، خب -

 ؟یتو بهش گفت -

 .رو از خودم دور کنم یزد که مجبور شدم گوش یداد چنان

  م؟یهست یتیما االن تو چه وضع یدون یم -

 .حرف بزنم ینیحس یبا قاض دیبا -
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 .زد یموج م یصداش دلخور تو

 . فرصته نیاتفاقا اونم منتظر هم -

 :گفتم نانیظه مکث کردم و بعد با اطمچند لح واسه

 .پنهون کنم نیرو از ام یزیخوام چ ینم گهیمن د -

 یم تیکه تسل یتیبودم و جمع ستادهیا دیمامان و عم کنار

همه رفته بودن که پروانه به  بایتقر. میکرد یگفتن رو بدرقه م

 .طرفمون اومد و مامان رو مخاطب قرار داد

 انیالبد در جر. میفهم یما دونفر حرف هم رو بهتر م کنمیفکر م -

چرا  نکهیا. و دخترتون هستم نیکه من مخالف ازدواج ام نیهست

داره اما بهتره قبلش دخترتون  یادیز لیخب دال ل،یو به چه دل

همونطور . رو بسنجه نیخودش و ام تیموقع یمنطق یفقط کم

دوتا  نیم امعتقد بودم، امروزم سرحرفم هست شیکه ده سال پ

 .خورن یبه درد هم نم

 .رک جواب داد یلیکرد و خ زیچشماشو ر مامان

وقت انتخاب خودتون نبوده؟ ظاهرا  چیه قیچون عق!! چرا؟ -

تون رو از  یمادر فیباعث شده وظا نیاز ام یچند سال دور نیا

 میکن فیتکل نییبچه هامون تع یبرا میتون یما نم. نیببر ادی

داشته باشم اما به  یندارم با شما وصلت یلیالبته منم تما. خانوم

شمام بهتره تا . کنم یم دو انتخابشون اعتما نیدخترم و ام
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 نیو ا نیقدم درست بردار هی نیازش دور نشد نیاز ا شتریب

 .نیفاصله رو جبران کن

خوام دخترتون  یبشنوم فقط م حتیکه نص ومدمین نجایا -

و اگه قراره  ستیازدواج در کار ن نیا یبرا یلبق تیبدونه که رضا

 .کردن عرفان و برگشتنش به خونه ست یراض یباشم فقط برا

 نیام یها دیبه اسم عرفان و تهد یخواست بهونه ا ینم دلم

 .کنه که تو مراسم عقدم باشه یاون زن رو راض

 .دستشو گرفتم و توجهش رو به خودم جلب کردم یناراحت با

گم  یخواد؟ من نم یم یبچه اش چ یمادر جز خوشبخت هی -

روزا  نیکه ا یتونه خوشبختش کنه اما برق یازدواج با من م

 یروز هیکنه پروانه خانم؟  یتوچشماش هست دلتون رو نرم نم

حاال . و با خواهش شما ازش گذشتم یخوشبخت نیبه خاطر هم

بران ج یگاز خود گذشت نیباشه که ا دهیکنم زمانش رس یفکر م

 .شه

از  یحرف چیو بدون ه دیکش رونیبا حرص از دستم ب دستشو

گفت و به  یلب استغفرالله ریبا حرص ز دیعم. کنارمون گذشت

 .رفت نیسمت ام

*** 

 یمنصوره و مژگان ثابت مونده بود و دلگرم یخال یبه جا نگاهم

. کرد یحالمو بهتر نم دیو عم نیمامان و ام گاهیگاه و ب یها
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تنهام  میروز زندگ نیشد خواهر هام بخوان تو مهم تر یباورم نم

 .کنن یبذارن و پشتمو خال

 یبود، نگاه دهیکه شهناز چ ییبایعقد ساده اما ز یسفره  به

من خودم با عشق و عالقه . انداختم و چشمام از اشک پر شد

 داریبراش دو شب پشت سر هم ب. دمیعقد مژگان رو چ یسفره 

عقدش از شدت  یه شدن خطبه مونده بودم و موقع خوند

شدم اما کنارش موندم وخوشحال  یم هوشیداشتم ب یخستگ

رو  ینیو دلنش زیعز یلحظه  نیخواهرم داره همچ نکهیبودم از ا

 .کنه یتجربه م

 .هااا مینداشت هیخانوم گر قیعق -

 . برگشتم و اون با محبت لبخند زد نیطرف ام به

 ... نیام ومدنین -

 .بروهاش گره انداختا نیب یریدلپذ اخم

 .من که هستم -

 یاز اقوام پدر یکیازش گرفتم و به پروانه خانوم که کنار  نگاهمو

 .نشسته بود دوختم نیام

 .گرون تموم شده گرونید یمون برا یشاد -

 .کرد و کنار گوشم زمزمه کرد سرخم

 نیبب. میپس ارزش داره به خاطرش امروزمون رو خراب نکن -

باز حاج آقا  نبارمیپام گذاشتم که ا ریواسه خاطر تو شهر رو ز! منو
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به اخم و تخم پروانه هم . عقدمون رو بخونه یخطبه  انیریام

باشه و تو ته  نجایا یقلب تیبا رضا نکهینگاه نکن فقط واسه ا

امروز رو  هیو ازش خواستم  مدلت نلرزه دلمو باهاش صاف کرد

گم که  یخان و رو ترش کردنشو نم دیعم گهید. واقعا مادرم باشه

چنان بهم زل زده که اگه چاره  شیبرزخ یاالن با چشما نیهم

 یاز حدم به تو م شیب یکینزد نیداشت گردنمو واسه ا

 .شکست

گره  دیسربلند کردم و نگام با نگاه کنجکاو و عبوس عم عیسر

اراده رو لبم سبز شدو اخم اون رو هم کم کم وا  یلبخند ب. خورد

 .ردک

 خوام خانوم؟ یچقدر خاطرت رو م یدید -

من که . کردم به روش لبخند بزنم یبرگشتم و سع نیطرف ام به

سال  نهمهیکه ا ینیام یبرا دیامروز به کامم تلخ شده بود چرا با

 .کردم یرو سخت تر م زیبود همه چ دهیانتظار و عذاب کش

با ورود . رهیها آروم و قرار بگ یآسون نیانگار قرار نبود دلم به ا اما

حاج  د،یبا تعارف مج. تو جمع افتاد یهمهمه ا انیریحاج آقا ام

که قرار بود  ینشست و کارمند دفترخونه ا یصندل هی یآقا رو

ازدواجمون توش ثبت شه، کنارش قرار گرفت و دفترو دستکش 

 .رو باز کرد
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و با  به محض نشستن حاج آقا، به طرفم برگشت دیزن مج ایرو

بده  نانیخواست بهم اطم یبه روم لبخند زد انگار که م نانیاطم

زن  نیوقت با ا چیه نکهیبا ا. وجود نداره یدیترس و ترد

واقعا  نباریگرفتم و ا یازش حس خوب شهینشدم اما هم یمیصم

 .نجاستیازش ممنون بودم که ا

 :مقدمه گفت یبه عمد و ب مییدا زن

 یخواد روسرعروس خانوم قند بسابه؟پس خواهر ها ینم یکس -

 ...جون کجا قیعق

طعنه  نطوریزن رو هم منصوره ُپرش کرده که ا نیدونستم ا یم

 یمهناز نذاشت حرفش تموم شه اومد طرفم و با صدا. زنه یم

 :بلند گفت

 .جام نین،همیبابا هلم نکن یا -

مهناز بود که  بهتر از یک. رو به من دادن ایحرفش انگار دن نیا با

تونستم  یم نمیمگه کمتر از ا. کنه یبخواد در حقم خواهر

 حسابش کنم؟ 

شدن و  کیهم بهمون نزد دیاشاره اش، شهناز و فتانه زن عم با

خم شد و قرآن رو  نیام. سرمون گرفتن یرو باال یدیپارچه سف

پر از  یچشما یها جلو هیآ کهیبازش کردم و درحال. به دستم داد

 .شروع به خوندن کردم دنیرزل یاشکم م
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شده بود و آرزوهام  یکی میانگار غم و شاد. داشتم یبیغر حال

 .گرفتن یدونه به دونه تو نگاهم رنگ م

زالل و روشن قرآن  یها هیکنارم بود و همراه با من به آ نیام

 نیو اول ییو دوسال از عمر آشنا ستیب. چشم دوخته بود

و تلخ  نیتر نیریکه ش یو دو سال ستیگذشت، ب یم دارمونید

ما باز هم کنار هم . مون باهاش رقم خوردن یزندگ یروزها نیتر

 . و خدا بود و عشق بود میبود

دلم . گم شد رمیذهن درگ یتو سردرگم انیریحاج آقا ام یصدا

آرزوم بود رنگ آرامش رو  یهمه . خوبم رو کرده بود یبابا یهوا

که اون با لبخند سرتکان بده و  نم،یدوباره تو چشماش بب

 .هاشو پس بزنه یدلنگران

مهربون و برق  ی رهیبا همون نگاه خ. خواست یرو م یب یب دلم

 یصداش هنوزم تو گوشم زنگ م... چشماش ین یتو ن یشاد

 .زد

؟  یش یمرهم دل زخم خورده اش م... باز مبتال شده نمیام" 

 "مادر؟  یش یهمه کسش م

 لم؟یعروس خانوم بنده وک -

برگشتم و به . دمیکردم و نگاه جمع رو منتظر به خودم د سربلند

 چیه یبود که ب یاونقدر میقلب نانیاطم. چشم دوختم نیام

 .سکوتم رو بشکنم یدیترد
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 .بله -

خواستم  یم. مقدار قاطعانه نیکوتاه و درست به هم نقدریهم

داشتنم رو نه قد دوست  یمرد باشم و همه  نیا یزندگ کیشر

گرفتم  یکه از خدا م یعمر یو دوسال که به اندازه  ستیاون ب

 .زمیبه پاش بر

همه دست زدن و حاج آقا شروع کرد به  نیام یجواب بله  با

کشش و  گهید نباریا. بود یکه به زبان عرب یاصل یخوندن خطبه 

 .شد یعقد منوط نم یشدن خطبه  یعالقه ام به جار

شد که جمع اتاق عقد رو ترک کرده بودن و  یم یا قهیدق چند

 یبسته تنها موج شاد یمحو خنده هاشون از پشت درها یصدا

 .ازدواجمون بود کیجشن کوچ

 . دستمو گرفت و منو از جام بلند کرد نیام

رفتم که  یبه قد و باالش بود و تو دلم قربون صدقه اش م نگام

گرم و  تو آغوش یو به آن دیچیهوا دور کمرم پ یدستش ب

اش قرار دادم و گذاشتم با  نهیس یسرمو رو. مطمئنش بودم

 .آرومم کنه یکینزد نیحضورش و ا

 ...یبهم بد یقول هی خوامیم -

منتظر نگاش کردم و . ازش فاصله گرفتم یبلند کردم و کم سرمو

به  شیشونیخم شد تا پ. دستاشو تنگ تر کرد یحلقه  نیام

 .راستا باشه کی برسه و امتداد نگاهمون تو میشونیپ
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فقط . جبران شه یزیخوام،دوست ندارم چ ینم یازت فداکار -

دونفره  دیمون با یتو زندگ یمیبمونه هر تصم ادتیخوام  یم

 .باشه

 .دیموافقت لبام خند ینشونه  به

 .میکن یفقط زندگ گهیاز امروز به بعد د -

از لبام گرفت و تا بخودم بجنبم، روم خم  یا رانهیغافلگ ی بوسه

از عشق و  یبوسه هاش معجون. کرد ریشد و لبهامو دوباره اس

 .بود یآرامش و دلتنگ

تو چشماش  یو من غرق چراغون میاز هم فاصله گرفت یسخت به

 نیتو ا زیمن از همه چ یاون برا یشاد بود و شاد نمیام. شدم

 .داشت یشتریارزش ب ایدن

*** 

 یگرفتم و در حال یبه باز یدواجم رو تو انگشت انگشتراز حلقه

. لبخند زدم نیآشفته بود سربلند کردم و به ام یکه ذهنم حساب

و قرار بود  میبار با هم پا به شرکت گذاشته بود نیاول یامروز برا

 نیاز ا یدونستم رزاق یم. میخبر ازدواجمون رو به همه اعالم کن

براش  دیست هم که شده با*ایس محضاما  ستیخبر ن یب هیقض

 ی هیاز اون موضوع مهم تر، قض. دادم یم حیرو توض ییزایچ هی

بود  یکالن یاختالس ها یو پرونده  ینیحس یبا قاض میهمکار
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حرف  نیدرموردش با ام دیهم توش دست داشت و با یکه رزاق

 .زدم یم

 .بهت بگم دیهست که با یموضوع هی -

 .برگشتشد و کامال به طرفم  یجد نگاهش

 !؟یچه موضوع -

 لیخب من دال... که نوشتم یو اون مقاله ا قاتمیدر مورد تحق -

 .کار دارم نیا یبرا یتر یجد

 .به دهانم دوخته شده بود یبا بهت و ناباور چشماش

 !؟ینکرد یواسه روزنامه و رفعت نکارویمگه ا -

در موردش  نیبذار رام. حرفاست نیتر از ا یجد کمی هیقض -

 .باهات حرف بزنه

 .موهاش چنگ انداخت به

 !ق؟یعق یکن یم کاریچ یدار ؟یبه من بگ نویاالن ا دیتو با -

 .ترس به بازوش چنگ انداختم با

 یپرونده  هی. مسأله رو بهت بگم نیتونستم ا یباور کن نم -

 .ها وسطه یلیخ یست و پا دهیچیپ ییقضا

خودشو  یابروهاش خط انداخت و با دلخور نیب یوحشتناک اخم

 .دیکنار کش

 .یخطر بنداز یخودتو تو یحق ندار -

 .سرتکان دادم یدیناام با
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 .تونم کنار بکشم ینم گهید -

 .آوردم و آهسته لب زدم نییپا صدامو

 .ام یعامل نفوذ هیمن  -

 .اش برجسته و صورتش از خشم کبود شد قهیکنار شق یها رگ

 ... خدا ای -

 .کنه ینم دمیتهد ینگران نباش خطر -

 نیو ا یزن یزنگ م نیامروز به رام نیهم. حرفشم نزن یحت -

 .یکن یرو کنسل م هیقض

 ...اما -

. دیحرف تو دهنم ماس یبا عتاب و خشم نگاهم کرد که باق چنان

به  نیام. بده حیرو توض طیبخوام بهش شرا نیمجبور بودم از رام

 .داد یحرف من گوش نم

تا  دمیخر یخودم فرصت یو من برا ومدیاون روز شرکت ن یرزاق

. ببرم انیرو به پا تمیذهن آشفته ام رو آروم کنم و بتونم مامور

 .برسه انیخواست به پا ینم یبا کله شق نیکه ام یتیمامور

دادم و اون  حیرو مختصر توض طیتماس گرفتم و شرا نیرام با

دمغ و ناراحت وارد بخش شدم و از . حرف بزنه نیقول داد با ام

 یم حیدستم بهشون توض یتو یحلقه  یبرا دیکه با ییاونجا

 .رو لبام نشوندم یدادم به زور لبخند
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 نیخبر ازدواجم با ام دنیو بچه ها شن ییخانوم عطا واسه

خوشحال . گفتن کیچندان دور از ذهن نبود و بابتش بهم تبر

مون  ییبدم و از نوع آشنا یاضافه ا حیتوض ستمیبودم مجبور ن

 .با هم بگم

فوت وقت  یاز جام بلند شدم و ب دیکه به اتمام رس یکار ساعت

 . زدم یحرف م نیبا ام دیاومدم، با رونیاز بخش مون ب

 یرو یکه با پوزخند اعصاب خوردکن یطهورا اونم در حال دنید

بود که اون روز منتظر روبرو  یزیچ نیاومد آخر یلب به سمتم م

 .شدن باهاش بودم

افتخاراتت  یبه کارنامه  نمیا ،یشد دهینه؟ بازم د یخوشحال -

 . اضافه کن

 .انزجار لب زدم با

 نکهیقبول ا ؟یرو ثابت کن یزیچه چ یخوا یحرفا م نیبا ا -

 سخته؟ نقدریا یهرگز انتخابش نبود

 .ردهم فشرد و دستاشو مشت ک یبا حرص رو لبهاشو

 یکن یزودتر از اونچه که فکرش رو م یلیمطمئن باش خ -

 .اش گند زد ندهیانتخاب به آ نیبا ا نیام. یش یم مونیپش

 .که تو حرفاش بود خونمو به جوش آورد یدیتهد

باهاش  یتون یم یکه فکر کن ستیتو و شرکتت ن ییدارا نیام -

 . یبکن یخواست یهرکار
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 .شد کیبهم نزد یو قدم دیفراغ بال خند با

 .یحاال مونده تا منو بشناس -

 !شده؟ یزیچ قیعق -

با  نیام. از اون دختر گرفتم و به پشت سرش دوختم نگاهمو

 .به طهورا زل زده بود ینیبدب

 .ستین ینه مشکل -

 .جواب داد یساختگ یبا خنده به عقب برگشت و با نرمش طهورا

 .گفتم یم کیفقط داشتم بهش بابت ازدواجتون تبر -

نگاهش هنوزم دلخور . رفتم نیکنارش گذشتم و به سمت ام از

 .مسأله رو پنهون کنه نیطهورا الاقل ا یداشت جلو یبود اما سع

 :گوشم گفت ریکرد و آهسته ز سرخم

 .میبر ییبا هم تا جا دیباهام تماس گرفت، با نیرام -

توزانه  نهیهمراهش شدم وطهورا و نگاه ک یواکنش چیه بدون

 .و پشت سرم جا گذاشتماش ر

که مارو به  یرینام و نشون و مس یهمون ساختمان ب دوباره

گروه اونجا بودن و  یهمه . رسوند یجلساتمون م یمکان اصل

 .برخالف انتظارم از ما گرم استقبال کرد ینیحس یقاض

بود که گروه  یزیچ نیهاش اول تیدر مورد فعال نیام حاتیتوض

وسط درست  نیا یزیچ هیباشن اما  انشیخواستن تو جر یم
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با  نیام تیگفت اونا از چند و چون فعال یبهم م یحس. نبود

 .بود جانیاز ه یو خال یخبرند چرا که واکنششون کامال عاد

 ه؟یک یاصل یاون مهره  یدون یشما م -

 .سرتکان داد نیام

 یشرکت و موسسه  نیو چند رابیم یمالک اصل ریاکس زیپرو -

رو گروه  انهیخاورم ینفت کش ها نیکه بزرگتر یرو اعتبا یمال

 .داره اریدر اخت شیتجار

 .سرتکان داد یبا ناراحت ینیحس یقاض

 یشه شخصا برا یاون مرد حاضر م طیشرا نیبه نظرتون با ا -

 .معامله پا جلو بگذاره

داره و  ادیطرح من خواهان ز. کنه یکار رو م نیکامال مطمئنم ا -

خواد از  یاون نم ست،ین نیاصال قابل تخم شیبازده و سود ده

نام و  یب یداره پول ها ازین نکهیضمن ا. رقباش عقب بمونه

در آمد اون از معامالت . کنه یگذار هیسرما ییجا هینشونش رو 

و  یرزاق. اعتماد نداره اصال انشیوبه اطراف ادهیز یلیخ ینفت

 ریهستن که خالف هاشون دست اکس یا سهینوک یدلشاد آدما

 .اعتماد بهشون بسته نگه داشته یرو برا

شاخه  ریتا ما با زدن ز نیدست نگهدار کمی میاگه از تون بخوا -

 یباهامون همکار م،یآماده کن ریاکس یریرو واسه دستگ طیها شرا

 ن؟یکن یم
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 :گفت ینیحس یبه من انداخت و رو به قاض ینگاه کوتاه نیام

 .برنامه کنار گذاشته بشه نیکه همسرم از ا یبه شرط -

 .میکرد یزیبرنامه ر شونیامکان نداره مارو ا نیاما ا -

رو هم به  نیام زیگروه گفت و نگاه تند و ت یاز بچه ها یکی نویا

 .کرد جو رو آروم کنه یسع ینیحس یقاض. دیجون خر

 گهید طیشرا نیتو ا. نیستین ایکل قضا انیشما ظاهرا در جر -

فردا  شونیا تیمامور. میرو کنار بذار یامکان نداره خانوم رمضان

 .شه یوارد فاز آخرش م

 .وحشت زده واکنش نشون داد نیام

 کنه؟ کاریمگه قراره چ -

 .نصب کنه یرزاق ستمیس یرو، رو یلیفا دیبا شونیا -

 .داد هیتک شیزد و مطمئن به صندل یعصب یپوزخند نیام

هم  نشیمعاون اریدر اخت یرزاق ستمیس. اصال امکان نداره نیا -

 .رهیگ یقرار نم

 .رو بکنم نکاریتونم ا یاما من م -

 ینف یاز جاش بلند شدو به نشونه  نیبرآشفته و خشمگ نیام

 .سرتکان داد

 .یرو بکن نکاریمحاله بذارم ا -

 .بدم حیکردم با آرامش براش تو ض یسع

 .نقشه دارم هی -
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 .رو سرم آوار شد ادشیبلند فر وارید

 ؟یعقلت رو از دست داد -

که اون با حرص دستشو  رهیرو بگ نیام یتالش کرد بازو نیرام

 .پس زد

 ستیاون مردک احمق ن. نیشد وونهیولم کن، همه تون د -

 .قهیفهمه کار عق یزود م یلیخ

 .جواب داد یبا خونسرد ینیحس یقاض

 ینم نیئن باشمطم. میکن یم رشیبفهمه دستگ نکهیما قبل از ا -

 .تونه دورمون بزنه

گذاشت،به طرفش خم شد و با خشم زمزمه  زیم یدست رو نیام

 .کرد

جون همسرم به خطر  ذارمیمن نم. آقا دهیهمه وعده و وع نهایا -

 .فتهیب

ما واقعا . شون حفظ بشه یجان تیدم امن یبهتون قول م -

 یپرونده کار م نیرو ا میماههاست دار م،یبراشون ندار ینیگزیجا

 .زهیبهم بر میتصم نیبا ا زیاگه همه چ هیانصاف یب نیو ا میکن

 .رفت و برگشت یکالفه چند قدم نیام

 .رو بکنم نکاریمن ا نیبذار -

وجود داشت به جون دختر  یاگه راه. شه داداش یباور کن نم -

 .رو انجام بده نکاریخانومت ا ذاشتمیهام نم
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و دلخور و ناراحت از  دیکش متورم گردنش یبه رگ ها یدست

به زبون آورده بود،  یچند جمله رو با شرمندگ نیکه ا نیرام

 .چشم گرفت

 .به طرفش رفتم یجام بلند شدم و با ترس قدم از

 . امی ینگران من نباش، از عهده اش بر م -

 اتیرو با جزئ زیفرصت داد تا همه چ ینیحس یبه قاض سکوتش،

راحت نشد  الشیبده اما من مطمئن بودم خ حیتوض نیام یبرا

 .هزار برابر هم شد شینگران چیکه ه

رو داخل  نیماش. به خونه ادامه داشت دنمونیسکوت تا رس نیا

 .حرف به طرف خونه رفت یپارک کرد و ب اطیح

 !ن؟یام -

کالفه و . نکرد و وارد خونه شد یتوجه زمیلحن التماس آم به

 .مستأصل دنبالش رفتم

 ؟یزن یباهام حرف نمچرا  -

 یعصب. شد، باال رفت یم یباال منته یکه به طبقه  ییپله ها از

و  دمیآخر بهش رس یرو پله ها. قدم تند کردم تا بهش برسم

 .راهش رو سد کردم

مگه قرار  ؟یثابت کن ویچ یخوا یگرفتن هات م دهیناد نیباا -

 م؟یریبگ یرو دونفر یمینشد هر تصم

 .تاسف سرتکان داد با
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بابت کار احمقانه ات  ینیبب یخوا ینم یتو حت م؟یکدوم تصم -

 .زنم یدارم دست و پا م یتو چه عذاب

 .شدم کیبهش نزد یگرفتم و کم دستشو

 یم ن،یشناسم ام یعذاب رو م نیا. یگ یم یفهمم چ یمن م -

 یم دیبا یچه رنج یمشابه بود طیشرا نیا یدونم اگه تو تو

تو . شه یمن و تو محدود نمموضوع فقط به  نیاما ا دمیکش

که ساخته شدنش  یسد یمردم رو نیاونا با پول ا یخوا یم

 هی یقمثل رزا یکی یخوا یکنن؟ م یگذار هیفاجعه ست، سرما

 میاجازه بد دیببره؟ ما نبا شیپ یرو با هدف شخص یمل یپروژه 

 .اونا به هدفشون برسن

اش  نهیدست آزادش رو پشت گردنم گذاشت و سرمو به س نیام

 یو با تحکم دیکش یقینفس عم یاز سر درموندگ. داد هیتک

 :گفت یدوست داشتن

 .یخودت رو به خطر بنداز ذارمینم -

و خودمو تو آغوش امن و مطمئنش رها  دمیآه کش اریاخت یب

 .نبود یکار ساده ا نیکردن ام یراض. کردم

 از خونه، در رو نمیبدرقه ام کرد و با خروج ماش یبا نگران مامان

انداختم و راه  یب یب یبه خونه  ینگاه کوتاه. پشت سرم بست

 نیهم از ا نیمن مجبور بودم که برم و مخالفت ام. افتادم

که خشمش  یبعد ها وقت دیشا. کرد یمنصرفم نم میتصم
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روبرو شد  مسئله نیکرد و به دور از احساسات با ا یفروکش م

 .بدم حیرو براش توض زیتونستم همه چ یم

ضربه  دیلرز یکه بوضوح م ییزده بود و با دستها خیتنم  تموم

 یقلبم انگار تو. ستادمیزدم و منتظر ا یکوتاه به در اتاق رزاق یا

 .رفت یم نییباال و پا یزد و نفسم به سخت یگلوم م

 .دییبفرما -

رو فشار بدم و  رهیوادارم کرد دستگ یرزاق یخشک و جد یصدا

حضور من پشت در اطالع  کامال مشخص بود که از. وارد شم

 ریبه طرفش قدم برداشتم و در آن واحد نگام به مس. داره

گفت  یبهم م یحس هی. نظر داشت ریبود که اتاق رو ز ینیدورب

رو  شلپتاپ یکه صفحه  رمیقرار بگ زشیپشت م یاگه طور

رو  کنمیم ستمشیکه من با س یتونه کار ینم نیبپوشونه، دورب

دردسر بزرگ وجود داشت، مهندس سفت و  هیاما . پوشش بده

 نیداده بود و قصد نداشت کوچکتر هیتک شیسخت به صندل

 .از خودش نشون بده یحرکت و انعطاف

 ن؟یداشت یکار -

 .دستمو به طرفش گرفتم یتو یپوشه  یسخت به

 .نینگاه بنداز هیخواستم بهش  یم -

 به پوشه با تاسف ازم نگاه یتوجه نیبدون کوچک تر یرزاق

 .گرفت
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 .نیینجایا یا گهید زیچ یکردم برا یفکر م -

تا لرزش صدام  دمیکش یقیانداختم و نفس عم نییپا سرمو

 .گرفته شه

 .دم یم حیدر مورد اون مسئله هم توض -

فقط نگام کرد و من دستپاچه و سردرگم جلو  یواکنش چیه یب

 .گذاشتم زیم یرفتم و پوشه رو رو

 هیشه لطفا  یم. خوره ینامه م ژهیهست که به درد و یمطالب -

 ن؟یبهشون بنداز ینگاه

 . رو کرد ریو برگه ها رو ز دیاکراه خودش رو جلو کش با

 .فقط چند تا مقاله و خبره نکهیخب ا -

 .دمیکش رونیمانتو و فلشمو ب بیرفت سمت ج دستم

 .گرفته شده یحرفه ا یلیخ. چندتا عکس هم هست هی -

 ؟یدیکردن د هیته بان کوهستان دهیکه د یلمیف -

سکوتم باعث شد با . بودم دهیاز استاد در موردش نشن یزیچ

 .حرف بزنه هیکنا

رو  یافتخار حضور داشت شیبردار لمیکه موقع ف یلمیهمون ف -

 .گمیم

 .گم نکنم نیاز ا شتریکردم خونسرد باشم و دست و پامو ب یسع

 .دمینه ند -

 .دستش رو پس زد و دوباره نگاه ازم گرفت ریز یها برگه
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 زیهمه چ. ستیبهشون ن یاجی،احتیبا خودت ببر نارویبهتره ا -

 .حل شه یحقوق دیبا گهید

 یپا. که تو کالمش وجود داشت، بودم یدیمتوجه تهد کامال

افتادن  یو همسرش به دردسر م یرفعت دیرس یکه م تیشکا

 .خواستمینم نویومن ا

عکس  نیالاقل بذار. تالش کردم یطرح کل نیاما من بابت ا -

 .هارو نشونتون بدم

 .شهیبازم نظرم عوض نم -

 ینیقدم عقب نش هیبود و  ستادهیو سخت رو موضعش ا سفت

 .کرد ینم

 .گرفتم ستمشیرو به سمت س فلش

 ن؟ید یاجازه م -

خود به خود  نیبودم و ا ستادهیا کشینزد یاز هر زمان شیب

 .کرد یمعذبم م

 ...در مورد اون مسئله -

 .ازدواجم باعث شد مکث کنم یاش به حلقه  رهیخ نگاه

منو نداره، هنوز اول راهه  تیاصال موقع کتره،یازت دوسال کوچ -

 چرا؟ یو تو باز اونو انتخاب کرد

عکس  لیمشغول باز کردن فا کهینگاش کنم و در حال نکهیا بدون

 .ها بودم، جواب دادم
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داره رو  میکه تو زندگ یگاهیود، من فقط جادر کار نب یانتخاب -

 .بهش برگردوندم

 هیحق من بود الاقل  ؟ینزد یمدت بهم حرف نیپس چرا تو ا -

 .ازت بشنوم یجواب منف

 یو عکس هارو نشونش م دیلغز یدستم رو موس م کهیدرحال

 :دادم،گفتم

 یعذرخواه هیبابت  نیدم و از ا یمورد بهتون حق م نیتو ا -

خوام  یحاالم اگه امکانش هست ازتون م. بزرگ بهتون بدهکارم

 .میو در موردش حرف بزن مینیبش

تو اتاقش کردم و اون  یرنگ مبلمان ادار یبه ست شکالت اشاره

 .با اکراه دعوتم رو قبول کرد

 .هستن یکه تکرار نامیبابا ا یا -

 یشتریشد و من تالش کردم نرمش ب رهیلپتاپش خ یصفحه  به

 .خرج بدمبه 

رو پاک کنم و  یچند تا عکس تکرار نیمنم ا ن،ییشما بفرما -

کنم تا سرفرصت  یم رهیذخ لیفا هیشون رو هم براتون تو  یباق

 .نیبهشون بنداز ینگاه

 یبرنامه  لیفا یشده بود که من فور زیخ میتو جاش ن یرزاق

 کینزد یکرد و من بالفاصله با کم یمکث. مورد نظر رو باز کردم

بستم اما با باز شدن  ستمیرو به س دشید ریشدن بهش، مس
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که رنگ به رو  یباچهره ا نیو ام میدر هردو شوکه برگشت یناگهان

 .چارچوبش حاضر شد وبود، ت یکه مات و خال ینداشت و نگاه

 !ق؟یعق -

و اونم  یاز سرخشم نبود، به خاطر حضورم تو اتاق رزاق ادشیفر

 یاز سر ترس و بابت خطر نیام ادیبهش نبود، فر کینزد نقدریا

 .کرد یم دمیتهد شتریبود که هر لحظه ب

به  میبهش خبر بدم و با وجود مخالفتش، تصم نکهیبدون ا امروز

 .بودم نجایگرفته و حاال ا تمیانجام مامور

 .رفت نیبرافروخته ازم فاصله گرفت و به سمت ام یرزاق

 ینجوریاره که همند کریاتاق در و پ نیچه خبرتونه آقا؟ مگه ا -

 تو؟ یای یم

کردم به همون صورت  یسع دیلرز یکه وحشتناک م ییدستها با

 .داده بودند برنامه رو تو فرصت بدست آمده نصب کنم ادمیکه 

 .دیشو گرفت و اونو به سمت خودش کش قهی نیام

 یتیقد سر سوزن برام اهم یدم و دستگاهت حت نینه تو و نه ا -

 ندونم چرا زنم تو اتاق توئه؟ یندارن، تا وقت

 نکهیداشتم اونم ا لیدل هیفقط  نیشدن ام زیمقدمه گالو یب نیا

 .بده تا کارمو بتونم تمومش کنم یبه من فرصت

 :رو پس زد و با تشر گفت نیدست ام یرزاق
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حضورش تو  یشرکته برا نیا یاز کارمندها یکیهمسر تو هم  -

 به تو جواب پس بدم؟ دیاتاق با نیا

 .و به طرفم اومد برگشت

 .نیاالن اتاقمو ترک کن نیبشنوم هم یحیخوام توض یاصال نم -

 ینشانگر موس رو یاراد ریحرکت غ خیوحشت زده م نگاهم

 یبرا دیظاهرا اونا مشغول شده بودن و من با. برنامه ها بود

 .دمیخر یگروه زمان م

 نیتو ا... تورو خدا یرزاق یآقا. کنم یجان خواهش م نیام -

دعواها فقط اوضاع رو خراب  نیکه پروژه رو هوا مونده ا طیشرا

 یینامه و کارها ژهیاومدم که در مورد اون و نجایمن ا. کنه یتر م

 .براش کرد، حرف بزنم شهیکه م

 :گفت ییبا تند خو یرزاق

 .با شما ندارم یحرف چیمن ه -

 .فاصله گرفتم زیرو برداشتم و از م فلشم

که تو  یبه خاطر اتفاقات نیام. میحرف بزن خوام که یاما من م -

حساس شده و معموال زود  یچندسال بهمون گذشته کم نیا

برخورد ازتون  نیده من بابت ا یعکس العمل نشون م

درمورد  نیکنم اجازه بد یحاالم خواهش م. کنم یم یعذرخواه

 .میو صحبت کن مینینامه بش زهیو

 .زمزمه کرد ینیباال انداخت و با بدب ییابرو یرزاق
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 .میحرف بزن گهید یمسئله خصوص هیاما ما قرار بود درمورد  -

باعث  دمیکه کش یکوتاه غیبه سمتش و ج نیام یناگهان هجوم

 .وحشت زده وارد اتاق شه ییشد خانوم عطا

مهندس برومند از شما واقعا  یجان؟ آقا قیچه خبره عق نجایا -

 . دهیبع

با اشاره  ییخانوم عطا. مدیرفتم و بازوش رو کش نیسمت ام به

رو  یببرم و خودشم مهندس رزاق رونیرو ب نیازم خواست ام

 .دعوت به آرامش کرد

 .نینیجا بنش نیلحظه هم هیکنم  یخواهش م -

 :گفت یجد یلیطرفم برگشت و خ به

زنم، شما  ینامه با مهندس حرف م ژهیمن خودم در مورد و -

 .نییبفرما

ام رو  نهیکه پشت سرمون بسته شد نفس حبس شده تو س در

که تحمل کرده  یا یام از فشار عصب قهیدو طرف شق. فوت کردم

ساق پام از شدت استرس و  ی چهیبودم نبض داشت و ماه

بالفاصله  نیزانوم خم شد و ام اریاخت یب. دنیلرز یضعف م

 .دستمو گرفت

ن بودم جواب کرده بود و مطمئ انیتو چشماش خشم، عص حاال

 .رمیگ یم یرو بدجور یخودسر نیا

 .اتاق من میبر ایب -
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 ...اما -

 .به طرفم براق شد که لبهام بهم دوخته شد چنان

 .یچینگو،ه یچیه -

فقط به محض بسته .میوارد اتاقش شد یبا چه حال دمینفهم

 .زنگ خورد میشدن در پشت سرمون، گوش

 .با هام تماس گرفته بود نیرام

 شیپ یعال یلیخ زیهمه چ. خانوم قید نکنه عقدستتت در -

 .کارت حرف نداشت. رفت

رو  یلبخند محو. هم گذاشتم یدادم به در و چشمامو رو هیتک

 .لبم نشست و زمزمه کردم

 .تموم شد زیهمه چ -

تب تند ازتنم  هیمثل  یاون ترس ها و فشار عصب یهمه  انگار

چشم که باز کردم همه . رو بدنم نشست یگذشت و عرق سرد

چشمام  یتنگ شده  یجا تو نگاهم تار بود و اشک تو حلقه 

 .دیلرز یم

 یازم نگاه گرفت و به سمت پنجره  ریسرد و نفوذ ناپذ نیام

 .زل زد ابونیها از خ نیاتاقش رفت و از اونجا به عبور ماش

شانه به . کنم کیو مردد قدم برداشتم تاخودمو بهش نزد سست

تو  ی رهیت یو ابرها یخاکستر یو هوا میبود ستادهیشانه هم ا

 .گفتن که بارش برف در راهه یآسمون م
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  شه؟یحماقتت تموم م نیبا ا زیهمه چ یکنیفکر م -

 .تا اشکامو پس بزنم دمیچشمام کش ریاشاره ام رو به ز انگشت

 .تونستم دست رو دست بذارم و فقط تماشا کنم ینم -

 .زد و با تاسف سرتکان داد یپوزخند

 .شناسمت یکنم اصال نم یفکر م یگاه -

 :زدم و آهسته گفتم یتلخ لبخند

 . گفتن نداشتم" نه"وقت جسارت  چیمن همون آدمم که ه -

 ؟یمجبور شد یبگ یخوا یم یعنی -

 .جواب دادم متیبازوش گذاشتم و با مال یرو دستمو

 نیهم. ت بده و وادارت کنههل رونیاز ب یکی ستین ازین یگاه -

 یلیآدمها خ نیکه چطور ا یو فقط نگاه کن ینیجا بش هیکه 

 یآدم قراره زندگ یکل کهیرسن در حال یراحت به خواسته شون م

من ...یکن یکار یش یو رو شه، خود به خود مجبور م ریشون ز

 .بگم" نه"به خودم نتونستم 

*** 

اون  سندهیو نو یاز رفعت تیروزنامه افق نو و شکا فیتوق خبر

. ختیبهم ر شتریمقاله با اسم مستعار که من بودم، اوضاع رو ب

 یرزاق نکهیو گروهش بتونن قبل از ا ینیحس یکردم قاض یفکر م

شه دستشو رو کنن  ایقضا نیوارد ا یبه حرفش عمل کنه و حقوق

 .ازشون نشده بود یخبراما تا اون ساعت و اون لحظه هنوز 
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نشسته  دهیو همسرش خانوم برگز ینامه همراه رفعتدفتر روز تو

 .میگشت یراه حل مناسب م هیو دنبال  میبود

کنم، اونا حق ندارن روزنامه رو  یم یرم خودمو معرف یم -

 .کنن فیتوق

 :گفت نانیانگشتاش چرخوند و با اطم یخودکارش رو ال یرفعت

 .میحرفامون مدرک دار یما برا -

 یما کار یاعتبار کردن ادعا یبراش بپشتش گرمه،  یاما رزاق -

 .نداره

 .زمزمه کرد یبا نگران دهیبرگز خانوم

مقاله  سندهیاز نو یرزاق یشخص تیشکا یاالن مشکل اصل -

 .رو بازداشت کنن یهر آن امکان داره خانوم رمضان. ست

 :بهم انداخت و گفت ینگاه مردد یرفعت

 .راه حل وجود داره هی هیقض نیراستش واسه ا -

 :میهمزمان گفت دهیو خانوم برگز من

 ؟یچه راه حل -

 .کرد یدستش رو خط خط ریز یهدف برگه  یب

 یگفت اگه خانوم رمضان یاون م. داشت یشنهادیپ هی نیشاه -

 .رهیاجازه بدن، نوشتن اون مقاله رو خودش گردن بگ

 .اراده تو هم گره خورد یب ابروهام
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تنها  تشیه شکارس یبهش نم یچون دست رزاق ینجوریکه ا -

شما و روزنامه فقط تو دردسر  ینجوریا. رهیروزنامه رو بگ بانیگر

 .نیافت یم

 .میکن یمعامله م یبا رزاق -

 .سرتکان داد یدیبا ناام دهیبرگز خانوم

 .ادی یچقدر باهامون راه م یرزاق دید دیمنتها با ه،یفکر خوب -

 بیدستاشو تو ج کهیکالفه از جاش بلند شد و درحال یرفعت

 .رفت و برگشت یشلوارش فرو برده بود چند قدم

 ن؟یکن یحرف نداره، چراباهاش مخالفت م نیشاه ینقشه  -

 نیتر یمرد بگم؟ واسه اون که تو بحران نیتونستم به ا یم یچ

 میتصم نیگرفته بود درک ا میتصم یمنطق شهیهم طیشرا

که سالها  یعواطف زنانه ام و غرور. نبود یکار ساده ا یاحساس

داد ازش  یپاش له کرده بود بهم اجازه نم ریاون مرد ز ش،یپ

 .بخوام یکمک

 .اون تونست قانعت کنه دیالاقل به حرفاش گوش بده، شا -

 .طلبکارانه تو هم قالب کردم دستامو

 .ندارم یآقا حرف نیمن با ا -

 .دستمو گرفت و نرم فشرد دهیبرگز خانوم

ما تو  یاون بهتر از همه . ت کنهبذار کمک زم،یاشتباه نکن عز -

 .تونه باهاش معامله کنه یهست و م یرزاق یخالف ها انیجر
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تلفن رو  یگوش عیسر د،یاز من ند یکه عکس العمل یرفعت

 .برداشت و باهاش تماس گرفت

 :بالخره گفت یکه داشتن، رفعت یاز صحبت مختصر بعد

 ینواسه خانوم رمضا یجور هیرو  طیجان خودت شرا نیشاه -

 .دادم حیمن که زبونم مو در آورد از بس توض. کن حیتشر

پخش گذاشت و من صداشو بعد از هشت سال  یرو، رو تلفن

 .دمیدوباره شن

ضرر  ینجوریگم ا ینم. اون مقاله به اسم من تموم بشه نیبذار -

اونجا مورد  یشخص خاص میتصم نینه، الاقل با ا میکن ینم

اون مقاله  نیقبول کن هیکاف ه،یآدم زرنگ یرزاق. رهیگ یاتهام قرار نم

. شماست تا هزار جور جرم کرده و نکرده رو به شما نسبت بده ی

 ...جبران گذشته ها یکار رو برا نیا نیفکر کن دیشا

و  یکالمش داشت، باعث شد رفعت نیکه ماب یکوتاه مکث

 .همسرش اتاق رو ترک کنند

که  یمیاما تصمبهتون بدهکارم  یعذرخواه هیاز  شتریمن ب -

بردن شما با . هردومون الزم بود یگرفتم برا شیهشت سال پ

مون  یکیکردم  یهرکدوم رو که انتخاب م... موندنم ایخودم، 

رفتن من و موندن  میتصم نیپس بهتر.میوسط باخته بود نیا

شد که  یاون آدِم بد قصه م دیبا یکی ونیم نیشما بود، فقط ا

. هم به جون بخرم نویخبر رفتنم ا یدادم با اونطور ب حیمن ترج
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 میزندگ یشما جزء اون بخِش از دست رفته ... یخانوم رمضان

آرزوم  نیخورم اما باور کن یکه مدام بابتش حسرت م نیهست

 . تون بوده یخوشبخت شهیهم

بار، باز و  نیجام بلند شدم و رفتم سمت تلفن، لب هام چند از

بهم دوخته ام  یپشت لبها یاراز ناگفته . بسته شد دیهربار با ترد

کردم اما تو  یم یمرد عذرخواه نیاز ا دیبابتش با دیبود که شا

 .شدم مونیلحظه پش نیآخر

دادن بود،  حیاون هنوز درحال توض کهیگرد کردم و درحال عقب

 .کردم از اتاق خارج شم یسع

کار  نیباا نیخوام اجازه بد یجبران، فقط م یحاالم نه برا -

 ....خودمو

دور شدن از درد و  یتونستم بهش بگم انتخاب اون فقط برا ینم

تونستم بعد  ینم. رقم زده بود نیاز ام مییبوده که جدا یعذاب

غرورشو  نیاز ا شتریب یاون عذرخواه یهمه سال به بهونه  نیا

 .بشکنم

و همسرش از دفتر خارج شدم و تو  یاز رفعت یاز خداحافظ بعد

خونه  یراه اطیبا احت د،یبار یم کسرهیبود  یساعت میکه ن یبرف

 ادهیپ نکهیدر خونه نگهداشتم و قبل از ا یرو جلو نیماش. شدم

که  یخورد و وادارم کرد برگردم و به سر شهیبه ش یبشم ضربه ا

برگه که  هی. بادقت زل بزنم بده،خم شده بود تا منو مخاطب قرار 
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 حیبود، در دست داشت و مشغول دادن توض ییظاهرا حکم قضا

سمت خودم رو  ی شهیصداشو بهتر بشنوم ش نکهیا یبرا. بود

که از دهان مرد خارج  یو درهمون حال به بخار دمیکش نییپا

 .موندم رهیشد،خ یم

 .یکالنتر نیایب حاتیتوض یسر هیدادن  یبرا دیشما با -

 .شونه باال انداختم یشدم و با ناباور ادهیپ نیماش از

 ؟یچ یآخه برا. اما من اصال متوجه منظورتون نشدم -

 .شه یمشخص م زیهمه چ ن،یاریب فیتشر -

 .مادرم اطالع بدم ایبه همسرم  نیپس بذار -

خودشو  مهیبعد مامان سراس هیخونه رو فشردم و چند ثان زنگ

نبود و  نیام. دیبه صورتش کوب یمامور کالنتر دنیرسوند و با د

 .ادیا بفرصت نداشتم بمونم ت

 .زنگ بزن، خودشو برسونه نیمامان به ام -

مورد نظر رو بهش داد و به همراه سرباز  یآدرس کالنتر مامور

 .میشد نیکه همراهش بود سوار ماش یا فهیوظ

من  دنیاز جلومون گذشت و با د نیام نیسرکوچه ماش درست

به عقب برگشتم و تا . شد ادهیپ نیبهت زده نگه داشت و از ماش

 .تو قاب نگاهم بود ازش چشم نگرفتم رشیلحظه که تصو نیآخر

 .منو به اتاق افسر پرونده منتقل کردن یورودمون به کالنتر با
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نشسته بود و  زیهمسن و سال خودم پشت م بایتقر ،یجوان مرد

 .نمیبش یصندل هیازم دعوت کرد رو 

 ن؟یآورد نجایبدونم چرا منو ا شهیم -

دستش بود  ریکه ز یتو برگه ا بهم انداخت و ینگاه کوتاه مرد

 .نوشت ییزهایچ

 !نعمت زاده؟_

مرد . دیبالفاصله وارد شد و به احترام مافوقش پاکوب یسرباز

 :دستش رو به طرفش گرفت و گفت ریز یپرونده 

صورت جلسات با مدارک  میبه سروان جعفرنژاد بگو بعد تنظ -

 .الزم بفرسته دادسرا

کالفه . رفت رونیت و از اتاق بجلو اومد و پرونده رو گرف سرباز

 .نفسمو فوت کردم و دستامو تو هم قالب کردم

 نداره؟ یسوال من جواب -

نگاهش به  کهیرو برداشت و درحال یا گهید یبرگه  مرد

 .دیاون برگه بود، پرس اتیمحتو

 ل؟یفرزند اسماع یرمضان قیعق -

 . کرد و منتظر بهم چشم دوخت سربلند

 .زمزمه کردم دیباترد

 !بله خودم هستم -

 .سرشو تو برگه فروبرد دوباره
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ازتون  یبه اسم ناصر رزاق یشخص. نیدار یخصوص یشاک -

 .کردن تیشکا

 ؟یآخه به چه جرم -

 .شه یبه وقتش مشخص م نیا -

تو هم گره خورد و توجام جابه جا شدم و از اون حالت  ابروهام

 .اومدم رونیب یدفاع

و  هیپا یب دیکه شا یتیابه خاطر شک نیکشوند نجایمنو ا -

 ن؟یگ یرو بهم نم لشیاساس باشه اونوقت دل

نعمت ... مید یم صیو اساس بودنش رو ما تشخ هیپا یب -

 !زاده؟

 .همزمان با سرباز وارد اتاق شد نیباز شدن در، ام با

 :گفت ییپرونده با ترشرو افسر

 امرتون آقا؟ -

توجه به  ینگاهش بهت زده و ناراحت به من بود و ب نیام

 .به طرفم اومد د،یکه اون مرد ازش پرس یسوال

 .کنم یرو درست م زینترس من همه چ نیحالت خوبه؟ بب -

 .آقا با شمام -

که هر  یبه طرف افسر پرونده برگشت و تالش کرد خشم نیام

 .شدنش بود رو پس بزنه زیآن امکان سرر

 .من همسرشم -
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 نحالیبا ا. از در مصالحه وارد شد و باهاش دست داد نباریا مرد

 .اش نشد فهیانجام وظ الیخ یب

 .ییبازجو یبرا نیرو بفرست ینعمت زاده خانوم رمضان -

 .اعتراض کرد و من وحشت زده تکرار کردم نیام

 ؟ییبازجو -

 .مرتکب نشده یهمسرم جرم ؟یچ یآخه برا -

 .شه آقا یمشخص م ییتو بازجو نایا -

 .جوش آورد نیام

 .فتهیصفت به چنگم ن یمگه اون مردک ب -

 .چنگ انداختم نیام یبازو به

دنبال بهونه ست،  یرزاق ن،یحرفا برو سراغ رام نیا یجا -

 .کنم آتو دستش نده یخواهش م

 :گفت دیشد و با تاک قیدق توچشمام

 باشه؟ یبمون نجایا ذارمیمن نم -

 .توچشمام حلقه زد اشک

 .نیترسم ام یم -

 .هم گذاشت و دستم رو آروم فشرد یرو چشم

 .نگران نباش، من هستم -

بود که به  یپرسش و پاسخ نیکه ازم شد مسخره تر یا ییبازجو

مشت سوال پرت و دور از ذهن که جواب  هی. بودم دهیعمرم د
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و نه سواالتشون  دنینه از روزنامه پرس. دادن بهش خنده دار بود

 .دیچرخ یکت رزاقبا شر میهمکار لیحول و حوش دل

که خودمم  یحکم بازداشتم صادر شد و من به جرم یوقت اما

 یباز دمیبازداشتگاه شدم تازه فهم یراه هیدونستم چ ینم قایدق

 یبرا یرزاق یها نقشه  تیو شکا ییبازجو نیا یخوردم و همه 

 .زدنمه نیزم

 ییبازجو یو هربار که منو برا دادنیمالقات نم یاجازه  یکس به

 . دنیپرس یرو م یا گهیربط د یبردن، سواالت ب یم

تب و لرز و .ام رو از دست داده بودم هیداغون بود و روح اعصابم

 یوقت نجایا. کرده بود فمیضع یهم به لحاظ جسم یخواب یب

 یکه ازم شده بود رو م یبازداشتم و سوال جواب یپروسه 

 .نشست یلبخند تلخ رو لبشون م هی دنیپرس

سواالت به سمت  یبود که همه  مییبازجو روز سوم درست

لحظه  نیو من تا آخر دیباهاش چرخ میهمکار یروزنامه و نحوه 

بار  ریو همسرش ازم گرفته بودند ز یکه رفعت یقول یبه پشتوانه 

 .نوشتن اون مقاله نرفتم

دوازده بود که گفتن  م،یو ن ازدهیشب، حول و حوش  همون

هام که تعجب و بهت من رو  یاز هم بند یکی. دارم یمالقات

 :بود، گفت دهید
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وقت  نیگرمه که تونسته ا یغلط نکنم طرف پشتش بدجور -

برو که . رهیوقت مالقات بگ ،یکه تو دار یطیشب و اونم تو شرا

 .از کارت بازشه یگره دیشا

که به دنبالم اومده بود، از بند خارج  یهمراه مامور زن دیباترد

نام و  یاتاق ب هی یالن و راهرو جلوشدم و بعد گذشتن از چند س

 .به در زد یو زن ضربه ا میستادینشون ا

 . میبالفاصله درو باز کرد و کنار رفت تا وارد ش یسرباز

تالش داشتم ضعف  کهیزن دستبندمو باز کرد و من درحال مامور

گرفتم و نگاهم  واریباعث سقوطم نشه، دست به د میجسم

هاش رو اشغال  یاز صندل یکی یکه شخص یزیشد به م دهیکش

 .کرده و پشتش به من بود

 یچشمام ب. شدنم از جاش بلند شد و به طرفم برگشت کینزد با

 .شد و با نفرت زمزمه کردم زیر اریاخت

 !تو؟ -

اومد که جانب احترام رو  ینم یاز نظرم اصال مرد محترم گهید

 .حفظ کنم و مودبانه حرف بزنم

که سر خودت  هییچه بال نیا!آخ...؟یتعجب کرد دنمیاز د -

 ده؟یپر ینطوریچرا رنگت ا ؟یآورد

 .از نگاهش پنهون نموند شخندمین

 ؟ینگرانم شد نکهیا ایدلت به حالم سوخته  یبگ یخوایم -
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حاال که  نیهم یحت ،یاومد ینیبرام زن قابل تحس شهیتو هم -

 .یهست یطیشرا نیتو چن

 .دیاز شدت خشم لرز صدام

 .باشم نجایکه من ا یتو خواست -

 .طرفم خم شد و آهسته زمزمه کرد به

 گهید. یینجایچرا ا یدون یم یا گهیخودت بهتر از هرکس د -

 ستمین یمن کس یباش دهیفهم یهمه مدت همکار نیبعد ا دیبا

 .که بشه بهش رودست زد

 .دمیزدم به اون راه و عقب کش خودمو

 .شم یمتوجه منظورتون نم -

 ست،یبه کارشناس ن ازین یاثباتش حت واسه. اون مقاله کار توئه -

تونه کار کس  ینم نایا ،یکه داشت ینگارشت و اطالعات ینحوه 

 .انیباشه خانوم مهرپو یا گهید

 .و سخت حرفشو رد کردم سفت

 .من اون مقاله رو ننوشتم -

 .داد هیتک شیو به صندل دیخند الیخ یب یرزاق

. هیصادق نیبه اسم شاه یکار شخص گهیروزنامه تون م ریسردب -

 یلیحواسم خ یخوام بدون یندارم، م یدروغ ها کار نیمن به ا

 یمقاله ا نیدرست از اول... حرفاست خانوم خبرنگار نیجمع تر ازا

بهت  یو اون وقت مصاحبه رو جور کرد یکه واسه شرکت نوشت
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 کردیکه جالل ادعا م یزن دبرام دور از ذهن بو کمی. مشکوک شدم

 یبتونه مشکل بزرگ یراحت نینداشته به هم یتیفعالهشت ساله 

 .رو از سر راه شرکت برداره

اعتراف کنم من اون  نکهیا ؟یبرس یحرفا به چ نیبا ا یخوا یم -

 مقاله رو نوشتم؟

جالل چندان هم  یظاهرا ادعاها. کوچولو ازت کردم قیتحق هی -

 ییفعال دانشجو هیکه من شناختم  یرمضان قیعق. اعتبار نداشت

تو دانشگاه بود که  یهفته نامه ا ریو سردب لشیتو زمان تحص

اون نبود اوضاع به  تیریبه پا کردو اگه مد یادیز یسرو صدا

مشکالت  ریدرگ یلیاما بعد فارغ التحص. دیکش یم یکیبار یجاها

 یتیفعال گهیخانوم د نیشد و تو هشت سال بعدش ا یخونوادگ

 زیر نیسخت بود واسه هم کمیمسئله  نیا رفتنیبرام پذ.نداشت

که  یکردن ستون دایو خب پ...تو و روزنامه  یرابطه  یشدم رو

داره و مقاالتش پر سرو  انیاش نام مستعار مهرپو سندهینو

به حدس زدن نداشت  ازین یحت. نبود یختصداست کارچندان س

 .هیک انیکه مهرپو

 اریاخت یب. کرد و لرز دوباره به جونم افتاده بود یتنم درد م تموم

گرم شدن بهم  یکردم و دستامو برا کیزانوهام رو بهم نزد

 .دمیمال
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استعدادشم  نمیب یم. مهندس یآقا یشد یم سندهینو دیبا -

 .بود یجالب یقصه  ،یدار

که تو لحن به ظاهر آروم صداش  یدیکرد و با تهد زیر چشماشو

 .کردم جواب داد یحس م

خانوم خبرنگار  نیه اواس یشه اگه بدون یجالب ترم م نیاز ا -

 .دمید یا گهید یفضول چه خواب ها

 .شد و آهسته لب زد خم

ازش به سرقت  یهک شده و اطالعات شیچند روز پ ستممیس -

 یم. هیچ نکاریا یبرا لتیکار توئه و دل نیدونم ا یمن م. رفته

و جاسوسشون تو شرکت  یکن یم یگروه همکار هیبا  یدونم دار

که من بهت اجازه دادم و تو  یزیچ یبدون ستیخب بد ن. یبود

ست و  سوختهمشت اطالعات  هیفقط  ،یگذاشت ارشونیدراخت

 .کنن یتونن کار یاونا باهاش نم

باز نگه داشته  یو چشمامو به سخت کردیاستخونام درد م تموم

 .بودم

 ؟یزن یحرف م یاز چ یدونم دار یمن نم -

اال کامال ح. ستون زدند زیجاش بلند شد و دستاش دوطرف م از

 نیاش رو جسم مچاله و لرزون من افتاده بود و انگار تو ا هیسا

 .احاطه داشت زیبه همه چ تیموقع
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 یتونستن با اون اطالعات کار یفکر کن، اونا اگه م یمنطق کمی -

چرا بعد از سه  یدیاز خودت پرس چیه. نبودم نجایکنن من االن ا

 ومده؟یبه سراغت ن یروز کس

من . خواد به حرفات گوش بدم یبرم، دلم نم نجایخوام از ا یم -

 .حالم بده

به زبون آوردم و نفس زنان به  ریتاث یو ب فیآخرمو ضع ی جمله

 هوشیبود از شدت ضعف ب کیهرآن نزد. دادم  هیتک میصندل

که من وحشت زده تو  دیکوب زیم یدستشو چنان محکم رو. بشم

کرد  یبود سعکه ناظر بحثمون مون  یسرباز. خودم مچاله شدم

 .دیپاپس کش یبشه که با نگاه تند رزاق کینزد

از  یهرک یفکر کرد. دختر جون یخبر یتو از قدرت نفوذ من ب -

 یلیتونه دست رو من و پرونده ام بذاره؟ من خ یم دهیراه نرس

آب از آب تکون بخوره تموم  نکهیتونم بدون ا یراحت م

ت بسازم که صدتا برا یچنان پرونده ا. دودمانت رو به باد بدم

باش و به  اقلپس ع. ارنیدرت ب نجایهم نتونن از ا لیوک

 .چشم انتظاره فکر کن رونیو مادرت که اون ب تیزندگ

. شدم قیحد و اندازه بود، دق یکه ب یروشنش با نفرت یتوچشما

حالمو  دنشینبود و د رایاون چشما از نظر من جذاب و گ گهید

 .افتادم هیبه گر صالیاز سر است. زد یبهم م

 ؟یخوا یاز جونم م یچ -
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محو شد،  کبارهیسوال به  هی نیکننده با هم رانیخشم و اون

 .انگار که از همون ابتدا هم وجود نداشته

 .شد نیدختر خوب، ا نیآفر -

 .تر کرد کینزد زیو خودشو به م یصندل یرو نشست

 هی یوفقط برا ییاون مقاله تو ی سندهینو یکن یاعتراف م -

 یگیم. یزد نکاریبا من دست به ا یحساب شخصخورده 

 تمیمنم از شکا. یبابتش ندار یاطالعاتت تمومًا دروغه و مدرک

 .یدیند ،یدیو اونوقت شتر د یش یو تو آزاد م گذرمیم

 .دمیپرس یسخت به

 نکنم؟... نکارویاگه ا -

 یاستخوان گونه اش به حالت عصب یرو کدستیصاف و  پوست

 .باز شد شینیب یو پره ها دیلرز

و به سرقت بردن  ستمیبه جرم هک س ینکن نکارویاگه ا -

دوسه تا  نکهیکنم، ضمن ا یم تیازت شکا میاطالعات شخص

و بزرگت تو شرکت هست  کیکوچ یهم از خالف ها یپرونده ا

الاقل پنج،  نایبا ا. جاهد حاضره که شهادت بده نایکه بابتش ت

 دندق مرگ ش کنم واسه یفکر نم. یمهمون نجایا یشش سال

 .کم باشه نیا تیمادرت و خراب شدن زندگ

 .افتادم هیو به گر دیهام لرز شونه

 .یلعنت... یلعنت -
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 .جاش بلند شد و به سمت در رفت از

 .باش و روحرفام درست فکر کن یدختر خوب -

رفتنش منو به بندم برگردوندند و صبح ساعت پنج دوباره  با

ها فقط واسه  ییفشار و بازجو نیدونستم ا یم. احضار شدم

 گهید نیواسه هم. هست یزبون باز کردن من و کامال سفارش

 .و اعتراف کردم اون مقاله کار خودمه ارمینتونستم طاقت ب

. شدم یمنو به درمانگاه منتقل کردن و بستر ییاز بازجو بعد

. آورد یمدام زرد آب باال م میخال یبد بود و معده  یلیحالم خ

بهتر شدم و دوباره به بند منتقلم کردن و عصر  یرم کمس قیباتزر

 .داشتم یاون روز، مالقات

باخته بودم،  شیکم آورده و از پ گهیکه د یطیتو شرا نیام دنید

رو هم شکوند و چنان طاقت از کف دادم که  میسد دفاع نیآخر

 .افتادم هیهمونجا زانوهام خم شد و به گر

من هستم؟ پس  یبمونم؟ مگه نگفت نجایا یذارینم یمگه نگفت -

 ؟یچرا تنهام گذاشت

تو صداش  یبه خون نشسته و بغض گره دردآور چشماش

 .انداخته بود

من . جوابمو نداد یکس نم،ینذاشتن تورو بب. کردم نشد یهرکار -

کدوم رو قبول نکردن،  چیاما ه میسند آورد یو داداش هات کل

 .هدارننگ نجایهرطور شده تورو ا خواستنیاونا م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٧٧٧ 

 ...و گروهمون نیپس رام -

 .ندارم یشده و از گروه هم خبر خیتوب نیرام -

کرد حرف رو عوض  یانداختم و اون سع نییپا یدیبا ناام سرمو

 .کنه

قرار بود . کرد یگرفتم و اون داشت کارهارو جور م لیبرات وک -

گفتن  م،یاومد یمون موافقت کنن اما وقت قهیبا وث گهیامروز د

 .یاون مقاله رو نوشت یاف کردتو اعتر

 .مجبور شدم -

 .اعتراض کرد یدینه اما با ناام ای دیدونم شن ینم

 ...نگذره تشیاگه اون مردک از شکا. یکرد یرو م نکاریا دینبا -

 .شدم رهیکردم و تو چشماش خ سربلند

 .رهیقول داد پس بگ -

داشت  یسع یلیخ کهیکم کم تو هم گره خورد و درحال ابروهاش

 .دیخودشو کنترل کنه، پرس

 ؟یدون یاز کجا م نویتو ا -

روبروم  دیدست سف کی واریتفاوت ازش نگاه گرفتم و به د یب

 .چشم دوختم

تونست وقت  یدونم چه جور ینم. باهام مالقات کرد شبید -

 یو کل ستمینکنم به جرم هک س نکارویگفت اگه ا...رهیمالقات بگ
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 نجایرو ا یادیز یکنه مدتها یم یکه ازم داره کار یپرونده ا

 .نیبمونم ام نجایا گهیروز د هی یخوام حت یمن نم. موندگار شم

. و کالفه نگاهشو به سقف اتاق دوخت دیگردنش دست کش به

شناختم،وارد  یکه من نم یدرست همون لحظه در باز شد و مرد

 .شد

 .لتیوک ینجات یآقا -

کرد و من به احترامش رو  شیکوتاه و مختصر معرف نیام

 .شدم زیخ مین میصندل

 .نیبلند نش. نییکنم بفرما یخواهش م -

 .پرونده ترس رو تو دلم جا داد لیبرافروخته و نگران وک ی چهره

 قبول کردن؟ ؟ینجات یشد آقا یچ -

 .افسوس سرتکان داد با

خواست صادر  فریمتاسفانه دادستان ک. براتون ندارم یخبر خوب -

ظاهرا . به دادگاه ارسال شده یدگیادامه رس یپرونده براکرده و 

صادر  یخانوم رمضان تیها هم قرار مجرم ییبدون اون بازجو

 .شده بود

 .اون دوتا سرگردان شد نیزده نگام ب وحشت

منصرف  تشیاون گفت اگه قبول کنم از شکا ؟یچ یعنی نیا -

 ینم نجایمن ا نیام رون؟یب امیب ذارهیشه، گفت م یم

 .مونم ینم... مونم ینم...مونم
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خودم  یخبر چنان از خود ب نیا دنیاز شن یناش یعصب شوک

کرد  یسع نیزدم و ام غیهوا شروع کردم به ج یکرده بود که ب

 ریرو پس زد و دونفر هم ز نیبا خشونت ام یمامور. بغلم کنه

هام و  غیج یصدا. بردند رونیدستمو گرفتن و منو از اون اتاق ب

بود  یریتصو نیآخر دمیکش یم نیزم ینرفتن رو یکه برا ییپاها

 یشدم و وقت هوشیبعدش ب. که از اون لحظه به ذهنم مونده

 .بودم یچشم باز کردم باز تو مرکز درمان

*** 

 .ایرو جمع کن و ب لتیوسا ،یرمضان قیعق -

. گفتن کیبهم تبر یهام دورم جمع شدن و با خوشحال یبند هم

اما آخه . برم رونیجهنم قراره ب نیشد از ا یهنوزم باورم نم

باهاش  یبه قولش عمل کرده بود، رفعت یرزاق یعنی ؟یچطور

 .سندهارو بالخره قبول کرده بودن ایمعامله نشسته بود  یپا

هفته  کیکه  یقیاز عق گهیلبخند به لب منتظرم بود اما د نیام

. وجود نداشت یاثر نیگذشته بود کوچکتر نجایپاش رو ا شیپ

حس و حال قدم  یحت. کلمه باخته بودم یواقع یبه معنا

 .شدن هم نداشتم کیبرداشتن و بهش نزد

دادم و  هیبهش تک. بغلم رو گرفت ریبه طرفم اومد و ز خودش

 .میرفت نیاستوارش به سمت ماش یهم قدم باگام ها
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تموم  زینگران نباش همه چ. رو پس گرفت تشیبالخره شکا -

 .برسونه یبیبهت آس تونهینم گهیشد، اون د

 .و نه مخالفت دید یدیینگاهم نه رد تا تو

 !ق؟یعق -

 .شد سیطرفش برگشتم و چشمام خ به

 یروان یِ از اون عوض یزیخوام چ ینم گهید! نیمنو ببر خونه ام -

 .بشنوم

که داشت  یا هیدهانم گرفتم تا لرزش لبهام و گر یجلو دستمو

 .مکرد رو پس بزن یرسوام م شیاز پ شیب

 ینگاهمو به خونه  ینگه داشت و وقت یب یب یدر خونه  یجلو

 .انداخت نییسرشو پا دیخودمون د

دونست  یصالح نم دیکرد و آقا مج یم یتاب یب یبدجور -

 .یاالنم خبر نداره که تو برگشت. تنها بمونه نجایا

 .زمزمه کردم ریو نفوذ ناپذ سرد

 .نهیبب طیشرا نیخوام منو تو ا ینم -

شد تا در رو  یم ادهیپ نکهیا نیبرد و ح اطیرو داخل ح نیماش

 :گفت یببنده به طرفم برگشت و با مکث کوتاه

 ...یخوا یم ینطورینگرانت بود اما اگه ا یلیخ -

 .شم ادهیبود هرطور شده خودم پ نیباز کردم و تالشم ا درو

 .تونم یفردا، امروز اصال نم -
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محبوس اونجا تو  یهواانگار . که رفتم، نفسم گرفت یقدم دوسه

 .هامو ناسازگار کرده بود هیر یهفته بدجور هی نیا

نشست رو تنم و باعث شد  یاستخون سوز زمستون یسرما

 .دندون هام بهم بخوره

 .بذار کمکت کنم -

 .مخالفت باال آوردم یبه نشونه  دستمو

 .تونم ینه خودم م -

 د،یبر تو دوسه قدم بعد خم شدم و سرفه هام امونمو یوقت اما

پامو  ریچشم برهم زدن خم شد و ز کیبه . معطل نکرد گهید

 . گرفت و بغلم کرد

از سقوط وادارم کرد دست دور گردنش بندازم و سرمو به  ترس

 .اش بچسبونم نهیس

دوست  یموهام و نفس نفس زدن ها یرو نشیدلنش ی بوسه

 یرفت آرامش رو ب یداشت از پله ها باال م یوقت شیداشتن

 یکه نم یتعارف مهمون قلبم کرد و من چشمامو با لبخند

 .پنهون کنم، بستم نیتونستم از ام

زده اش  خی یو باغچه  اطیبه ح نیاتاق ام یاز پنجره  نگاهمو

 یسرم بود و دونه ها یهنوز رو یب یچادرنماز ب. دوختم

 .خورد یو لبهام تکان م دیلغز یانگشتام م یالبال حشیتسب

 .ه بودمهناز زنگ زد -
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 رهیمهربون ومشتاقش خ یعقب برگشتم و چشمام به چشما به

 :حس و حال گفتم یب. موند

 نجام؟یمن ا یبهش خبر داد -

 .دنتید ادیخواست ب یم -

سمتم قدم برداشت و من نگاه ازش گرفتم و به طرف پنجره  به

 .دمیچرخ

 .ستیحالم خوب ن -

 .شونه ام قرار دادم و نرم فشرد یرو دستاشو

 .تموم شد زیهمه چ گهید -

 ...داد؟ مگه دادستان، پرونده رو تیرضا یچطور -

 .قطع کرد یبیبا ناشک حرفمو

به . نداره یتیاصال اهم شیباق ،یینجایکه االن تو ا نهیمهم ا -

 اد؟یمهناز بگم ب

 .پهن وسط اتاق رفتم یفاصله گرفتم و به سمت سجاده  ازش

 .روندارم شیاصال آمادگ. خوام فقط استراحت کنم یامروز رو م -

 .ازدست همه مون ،یهست یعصبان -

 .به حرفش زد یدییکه هنگام تا زدن سجاده داشتم مهرتا یمکث

. رو گذروندم یافتضاح یمن روزا. نیام امیبذار با خودم کنار ب -

 .کنم دایبهم داده بشه تا خودمو پ یخوام فرصت یاالن فقط م

 .زمزمه کرد یانو خم شد و باناراحتز یرو کنارم
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لحظه فکر نکن  هی یدم اما حت یبهت فرصت م یهرچقدر بخوا -

منم که امروز  نیا. میما تو رو اونجا به حال خودت رها کرده بود

رو جلو  یاحمقانه جهنم بد میبا اون تصم م؛یاز دستت عصبان

 نیدم همچ یبهت اجازه نم گهید. قیعق یچشمام به پا کرد

 .یباهام بکن یمعامله ا

خورد و از ترس دونستن  یذهنم چرخ م یکه مدام تو یسوال

 .دیآوردم، بالخره از دهنم پر یجوابش به زبون نم

اون مردک محال بود  ن؟یکرد نهیاومدنم چقدر هز رونیواسه ب -

 .بده تیرضا

کالفه چادرمو تا زدم . رفت رونیجوابمو بده از اتاق ب نکهیا بدون

. رفتم نییالش از اتاق خارج شدم و پله ها رو تند تند پاو به دنب

نشسته بود وظاهرا داشت واسه ناهار  زیآشپزخونه پشت م یتو

 .کرد یساالد درست م

 .یجوابمو نداد -

 .کرد ینگاه نم بهم

گفت قرار نبوده نوشتن اون مقاله رو  یم ،یرفتم سراغ رفعت -

خواسته خودشو  یم یصادق نیگفت شاه یم. یریگردن بگ

 .کنه یمقاله معرف سندهینو

 رونیب یصندل هی. رو بلند کرد و پرسشگر نگاهم کرد سرش

 .و درست روبروش نشستم دمیکش
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 .باهاش حرف هم نزدم یدر ارتباط بود، من حت یاون با رفعت -

 .اما اطالعات مربوط به مقاله رو اون بهت رسوند -

ه پنهون شد ک یمهار شده حس م یلحن صداش خشم تو

 .نبود یکردنش اصال کار راحت

 .من با اون مردک در ارتباط نبودم. رسوند یبه رفعت -

 .زمزمه کرد یرو با خشم فشرد و عصب یچاقو ی دسته

 .شه کیسوزن بهت نزد هیخوام قد  ینم یحت -

 .دمیپرس دیترد با

 !رون؟یب امیمعامله کرد تا من ب یاون با رزاق -

چشمام  ین ینگاهشو به ن یدلخورو با شیداد به صندل هیتک

 یدستمو به طرفش دراز کردم اما اون از خودش واکنش. دوخت

 .نشون نداد

 یروز هیاگه . گمیوقت به خودش نگفتم اما به تو م چیه نویا -

شد فقط به خاطر  دایپ میسرو کله اش تو زندگ یصادق نیشاه

. ام نکنه وونهید نیاز ا شتریبود که عذاب از دست دادنت ب نیا

که جداشدنمون هم  دمید یو م یتو هر روز جلو چشمام بود

بود  یشکنجه بد ه،ات کن ندهیو آ یزندگ یبرا ینتونسته کار

 .من توان تحملش رو نداشتم ن،یام

 .با حرص فوت کرد نفسشو
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خواست تورو باخودش  یم یعوض ی کهیمرت...ازش متنفر بودم -

 .ببره

 یحرفا هیچقدر حرفاش شب. دلبم جا خوش کر یرو یتلخ لبخند

 . بود میاما دوست داشتن یا نهیو ک یبرادر تند خو د،یعم

 گهیحاال د. بزرگش گرفت یدستا نیکه دراز کرده بودم، ماب یدست

بزرگ بودن که  یبخش اونقدر نانیگرم و اطم یدست ها نیا

تونستم به  یم. شد یگم م ونشیو کوچولوم م فیظر یدستا

 .میتو زندگ یا گهید یاز هرلحظه  شتریدستها اعتماد کنم، ب نیا

خم  لیحاج اسماع یجهازت رو پس فرستادن و شونه ها یوقت -

مون کز کرده بودم و از اونجا زل زده  یشگیشد، توخلوت هم

جمع سرگردون  نیب یکه با شرمندگ ونتیگر یبودم به چشما

 ریر شده گخواست اون مردک رو هرطو یاون لحظه دلم م. بود

پام  ریز هاشوکه سرت آورد تموم استخون  ییو به خاطر بال ارمیب

 یکه ازش داشتم فقط م یتنفر یاما بعد با همه . خورد کنم

 .یخواستم برگرده تا تو دوباره بخند

رو  انشیهم توان ب ریحق یواژه ها نیکه ا یاز عشق شرمنده

 .نداشتن، زل زدم به چشماش و اشک توچشمام حلقه زد

اگه بخوام هم  یمن حت ،یدوستم دار ینجوریکه تو ا یتا وقت -

کردن  یتو عاشق یپابه پا. نیرو جبران کنم ام یزیتونم چ ینم

 .یاز من جلوتر یلیتو خ ست،یاصال منصفانه ن
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دوباره تو صورتش سبز  شینرم و لبخند دوست داشتن نگاهش

 .شد

 نیتا ا متذاریاونوقت خودم رو شونه هام م ،یفقط بخوا هیکاف -

 .یمون یوقت ازم عقب نم چیه گهید ینجوریا. میراه رو ادامه بد

 یلحظه ا. و اون از جاش بلند شد و به طرفم اومد دیچک اشکم

 یموهام م یبعد در آغوشش بودم و دستاش با محبت البال

به چشماش  یفتگیسربلند کردم و با ش. کرد یو نوازشم م دیچرخ

 .زل زدم

اون . ستیآدم ها ن تیره، به سن و موقعزمان و مکان ندا عشق

تونه  یم. شه یجا م یو زمان یکه تو هر ظرف مکان هیموهبت

. خودشو نشون بده ینفوذ کنه و به هر بهونه ا یتوقلب هرکس

 دنشیخودت رو به ند ای یریچقدر ازش فاصله بگ ستیمهم ن

 یجزئ شهیم ادیب یهست که وقت یاون مهمون ناخونده ا. یبزن

 .تنت یپاره  شهیاز وجودت، م

داغ و پراز عطشش رو به لبهام رسوند؛  یکرد و لب ها سرخم

 یناگفته  یبوسه هاش هم حرف ها.کرد رابمیشد و س رابیس

 .داشت، پر از مهر و عالقه و دوست داشتن بود یادیز

و تازه  رمینفس گرفتن مجبور شدم ازش فاصله بگ یکم یبرا

خارج شده  ارمیموم تنم از مدار اختاونموقع بود که حس کردم ت

پهن و  ی نهیاز سقوط به س یریجلو گ یبرا. لرزه یو زانوهام م
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هوا دست دور کمرم انداخت و منو  یدادم و اون ب هیستبرش تک

 .به خودش فشرد

 .و آروم زمزمه کرد کیگوشم نزد فیظر یهاشو به الله  لب

سالها خواستم که ازت  نیتو ا یاز اون که فکرش رو بکن شتریب -

 یگره خورد یدونم به جونم، به روحم به چ ینم.دل بکنم و نشد

تونم مطمئن باشم ازت  یم یانگار فقط وقت. یش یکه جدا نم

 .بسته باشم شهیدل کندم که چشمامو واسه هم

خوردم و دستمو دور گردنش انداختم و  یزده تکان سخت وحشت

 .دمیاونوبه سمت خودم کش

 ...یتو اگه نباش. حرفا نزن نیوقت از ا چیه... وقت چیه گهید -

و  دهیبرچ یبا لبها. راه نفسمو بست و من باز الل شدم بغض

بهش  یزیبود نگاه سرزنش آم یکه دوباره بارون ییچشما

 .تر شد قیحالم عم نیا دنیانداختم و لبخندش با د

 دیبه تماس عم نیام نکهیو بعد از ا میرو کنار هم خورد ناهار

 یخونه  منیپاسخ داد و اعتراف کرد که آزاد شدم با هم تو نش

 .میخورد ییو چا مینشست یب یب

 .یبهش نگ یتونست یم -

 یآروم و ب د،یکش یدست م شییچا وانیل یبه لبه  کهیدرحال

 .دیصدا خند

 .بزرگم گوشم بود کهیت دیفهم یبه نظرت امکان داشت؟ اگه م -
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 .کردم کیارباال انداختم و چشمامو ب ییابرو

 ؟یبر یازش حساب م یبگ یخوا یم یعنی -

 .و سرتکان داد دیرو نوش شییاز چا یا جرعه

دونم که باز دوستت  یهرچقدرم گوشت تلخ و عنق باشه م -

فقط ...زمینداره عز یدوست داشتن تو هم تاوان کم. داره

 . عذاب بکشه نیاز ا شترینخواستم ب

 یکه با همه  یتیگذاشتم و با حس مالک زیم یرو رو وانمیل

 نهیس یشده بود به آغوشش پناه بردم و سرمو رو ختهیوجودم آم

همه وقت  نیبعد از ا یاش گذاشتم و خواب آرامش بخش

 .مهمون چشمام شد

 دهیکاناپه دراز کش یرو. بود کیکه باز کردم همه جا تار چشم

شدم و  زیخ میتو جام ن. شده بود دهیروم کش ینازک یبودم و پتو

 یادینبود و خونه ز نیاز ام یخبر. به دور و برم انداختم ینگاه

 .سوت و کور بود

هم باعث شد  نیهنوزم ضعف داشتم و هم میماریخاطر ب به

رفت و دهانم  یم جیسرم گ. واسه بلند شدن از جام تعلل کنم

تصور به سمت  نیفشارم افتاده بود، با ا دیشا. تلخ بود

رداشتم و دستمو جلو چشمام گرفتم تا نور چراغ آشپزخونه قدم ب

 .نکنه تمیروشن راهرو اذ
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هارو باز و بسته  نتیآشپزخونه شدم و بدون فکر در کاب وارد

 .کردم

 ؟یگرد یم یزیدنبال چ -

 .به عقب برگشتم نیام یصدا با

 .خوام، فکر کنم فشارم افتاده یم نیریش زیچ هی -

 .ارمی یمن برات م نیتو بش -

 یصدا. گذاشت زیم یرو باز کرد و ظرف خرما رو، رو خچالیدر

 .زنگ در توجه هردومون رو جلب کرد

 .باشه دیفکر کنم عم_

 مامان هم خبر داره؟ -

 .باالانداخت و به سمت در رفت شونه

 .نگفتم یزیدونم، من که چ ینم -

که به استقبالم اومدن و من  ییو مامان و اشک ها دیورود عم با

کردم  یاشتباه فکر م. گرفتم یبه استقبالشون رفتم،جون دوباره ا

دارو  نیحضور اون بهتر. بهتره طیشرا نیمامان تو ا دنیکه ند

منو تو آغوشش پناه داد، نفسم جا اومد و دلم قرار  یوقت. بود

 .گرفت

 که به ییبا اون اخم ها.خودش داشت یجا گهیهم که د دیعم

 یازین. دل خواهر بود زیزده بود باز هم عز یابروهاش گره کور

 ریکه چشماش واسه س نینبود بگه چقدر دلتنگم شده، هم
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قدم جلو گذاشتن و سفت در آغوش  یزد و برا یدو دو م دنمید

 .بود یحرفاز هر  اتریداد خودش گو یتاب نشون م یگرفتنم ب

 ستادهیا وانیا یواسه بدرقه شون تا دم رفته بود و من رو نیام

محکم و  یلیخ نیاصرار مامان واسه بردنم افاقه نکرد و ام. بودم

و  میبه بعد کنار هم باش نیخواد از ا یگفت که م دیبدون ترد

مطمئن و عزم راسخ رو مردد کنه؟  یتونست اون چشما یم یچ

 نیاونم به ام. نزد یحرفنشون نداد و  یهم واکنش دیعم یحت

سفت و سخت نگهم داره و  نطوریداد که بعد اون اتفاق ا یحق م

 .نذاره از جلو چشماش دور شم

 ؟یستیتو که از دستم ناراحت ن -

دور با لذت  هی. کرد یبود و منتظر نگاهم م ستادهیپله ها ا نییپا

فاصله و نگاه از باال  نیاز ا یحت. قد و باالش رو از نظر گذروندم

 یچشما. از ابهت مردونه اش کم نشده بود یزیمن چ نییبه پا

رفت  یو من دلم ضعف م دیدرخش یشب م یکیتو تار اهشیس

 .دنشونیواسه بوس

 شه؟ یبهتر هم مگه م نیاز ا -

 :گفت یانداخت و به سخت نییسرشو پا یباناراحت

 یه چراغوناز همون ها ک رمیبگ یعروس هیخواستم برات  یم -

که به خاطرشون ساعت ها به  ییهمونا. برد یشون دلت رو م

 ...طیشرا نیاما تو ا. یزد یباغ مادام زل م
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 .رمینشستن لبخند رو لبامو بگ یجلو نتونستم

 ه،یهم تو دلم چراغون ینجوریمن االن هم! نینگام کن ام -

 . نداره یریتاث چیتو حال خوشم ه میرینگ ای میریبگ یعروس

 :مقدمه گفت یکرد و ب سربلند

 .لیعاشقتم دختر حاج اسماع -

 .باال انداختم ییابرو طنتیو با ش دمیخند

حرفا دلمم  نیبا ا یلرزم و تو قصد کرد یدارم از سرما م -

 ...حاج اسداهللا،به گمونم منم یباال نوه  ایپاشو ب ؟یبلرزون

 ؟یتوچ -

 .دمیلو دستامو از شدت سرما به هم ما دمیخودم لرز به

 .تو خونه میبهتره بر. چقدر سرده یوا -

 .قیعق ینگفت -

 .دمیخند یجلد ریسمت در و ز رفتم

 .یباال تا سرما نخورد ایپاشو ب ن؟یام یگ یم یچ -

 .کرد و تو راهرو سد راهم شد یکیپله هارو دوتا  کالفه

 کجا خانوم؟ -

 .پسش بزنم اومدم

 ؟یکن تمیاذ یخوایم -

 ؟یبگ یخوا ینم. یفعال که تو قصد جونم رو کرد -

 بگم؟ ویچ -
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 .دیام رو گرفت و منو به سمت خودش کش شونه

 !؟...به گمونت -

 ...به گمونم -

. گذاشتم ییکوتاه و گذرا یصورتش بوسه  یبرداشتم و رو زیخ

کرد و مسخ جوابم منو  ییرو لبش خودنما شیاز پ شیلبخند ب

 .تو بغلش گرفت و نرم فشرد

 یو من داشتم کف اتاقش برا رهیرفته بود دوش بگ نیام

دونفرجا نداشت  یتختش برا. کردمیهردومون رختخواب پهن م

تختخواب هم از هم فاصله  هیقد  یدادم حت یم حیو من ترج

 .مینداشته باش

 دیدم شافکر کر. به کل حواسمو پرت کرد میزنگ گوش یصدا

 رنیوقت شب باهام تماس بگ نیمهناز خواسته باشن ا ای دیمج

 .اما شماره نانشناس بود

 ن؟ییالو بفرما -

 .یکرد دایبهت، پس بالخره نجات پ گمیم کیتبر -

وحشت زده سکوت . کرد یطهورا، ته دلمو خال یصدا دنیشن

 .کردم و اون ادامه داد

... ازت بپرسم یمن زنگ بزنم؟ خواستم فقط حال یانتظار نداشت -

 اون تو خوش گذشت؟
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خواست نفس رفته ام  یو دلم م دیلرز یدستم م یتو یگوش

 .برگرده تا بتونم جوابش رو بدم

نا  یانگار بدجور...شم؟ یاون تو موندگار م یکرد یفکر م -

 .کردم دتیام

 .و پرخاشگر جواب داد یعصب

بهت  ادتهی. هم خوشحال نباش ادیزکردنت  داینجات پ نیاز ا -

  ؟یزن یاش گند م ندهیگفتم به آ

 ؟یخب که چ -

 چقدر بوده؟ تیآزاد متیق یدون یم -

 .شد دنشیبهت آور من باعث بلند خند سکوت

 یحت. داد شویواسه نجاتت همه زندگ نیام...چارهیدخترک ب -

از دست دادن اون پروژه براش  متیحماقتت به ق نکهیفکر ا

 .ازت حالم بهم بخوره شهیتموم شده باعث م

 .زده زمزمه کردم وحشت

 !آزاد شدنم داده؟ یآگات رو برا -

 ؟یزن یحرف م یبا ک یدار -

باعث شد مات و ناباور به عقب برگردم و اون با  نیام سوال

 .شده ام،شوکه شد دیصورت مثل گچ سف دنید

 !ق؟یعق -

 .و قلبمو با حرفاش مچاله کرد دیچیپ یتوگوش طهورا یصدا
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 ازیاون تموم امت. یاش رو خراب کرد ندهیکارت آ نیتو با ا -

 .واگذار کرد ییادعا چیپروژه رو بدون ه

 یو رو دیبهم برسه زانوهام لرز نیاز دستم رها شد و تا ام یگوش

 .پهن شده افتادم یرختخواب ها

*** 

. نگاه کنم نیام یتو چشما تونستم یاصال خوب نبود، نم حالم

بودم که اگه چاره داشتم خودمو  یعصبان طیشرا نیاونقدر بابت ا

بدون فکرم  یمن با کارها. کردم یم هیزدم و تنب یبه خاطرش م

هرچقدرم . نبود یدنیبخش نیرو به دردسر انداخته بودم و ا نیام

کنه کارش رو، باز دلم  هیبده و توج میداشت دلدار یکه اون سع

 .گرفت یآروم و قرار نم

شوک  نیا. اومدن مهناز و حرفاش هم ته دلمو قرص نکرد یحت

کم آورده . آورد یپشت سر هم داشت منو از پا در م یروان یها

در  یتوان گهید. کردم یبابت خودمو سرزنش نم نیبودم و از ا

 .من نمونده بود که ادامه بدم

زل زدن . خواست باهاش حرف بزنم یقهر بودم و دلم نم نیام با

بوده که  یحد و اندازه ا یکه تنها گناهش عشق ب ییتو چشما

 .داده اصال آسون نبود یادیز ی نهیبابتش هز

 م؟یشام بخور یای ینم -
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نا معلوم  ینقطه  هیبه  رهیبست نشسته و خ یب یاتاق ب تو

 .بودم

 .اشتها ندارم -

 .بود یدلخورو عصبان لحنش

 یزیاز صبح تا حاال چ. باش اما غذاتو بخور ،یقهر باش یخوایم -

از اون  شتریب ینطوریا. یشیم فیباغذا نخوردنت ضع ،ینخورد

 .ید یقهرت، عذابم م

فقط  نکارتیباا. یکرد یآگات رو واگذار م ی دپروژهیتو نبا -

 .ادیاز خودم بدم ب یباعث شد

 .رد تا باهام چشم تو چشم بشهطرفم و سرشو خم ک اومد

. نداشتم یچندبار بگم، من حق انتخاب. یبازم که شروع کرد -

خوام  یروز هم نم هی یکرد؛حت یام م وونهینبودنت داشت د

 یهرچ چ،یاون پروژه که ه. تو اون جهنم دست و پا بزنم گهید

 .که دارم رو حاضر بودم بدم

 .دمیبغض نال با

 .دار و ندارت بود یاون پروژه همه  -

 .باال رفت اریاخت یب صداش

 .درک کن نویا ،یهمه دار و ندار من تو هست -
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هام تنها  هیپشت دستام پنهون کردم و هق هق گر صورتمو

و با آرامش بغلم  کیخودشو بهم نزد. بود که براش داشتم یجواب

 .کرد

 .کنمیرو دوباره درست م زیفرصت بهم بده، همه چ هی -

 .از دست رفت اما آگات -

هنوز تو آغوشش  کهینشست و درحال یب یتخت ب یرو کنارم

 .دیبودم، خم شد و گونه امو بوس

حاال پاشو کمتر ناز کن . تورو از دست ندم نکهیبه ا دیارز یم -

 .ده یخانوم، غذا خوردن بدون تو اصال مزه نم

دلم کم نشده بود اما  ونیاز غم جاخوش کرده م یذره ا هنوزم

مرد به  نیعشق ا. رمیبگ دهیخواهش نگاهش رو ناد نتونستم

 .سرکش غرورمو رام کرده بود انی،مادیریطرز شگفت انگ

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

خوردن با  یاون سبد سبز دنیسرخ شده و د یها یشام یبو

رو تو تکه  یسنگک برشته ا. دلمو برد نیو آتش ینقل یتربچه ها

شام اونقدر  زیبه شکل سه گوش برش زده بود و م کیکوچ یها
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و  نمیخواست فقط بش یبود که دلم م یساده و دوست داشتن

 .با لذت نگاش کنم

. زد بشیغ نیلحظه ام هیشستن ظرف ها بودم که  مشغول

سرتکان دادم  الیخ یب. هم که صداش زدم، جوابمو نداد یهرچ

و همه  دمیهم به آشپزخونه کش یدست هیو بعد تموم شدن کارم 

حس  دنینفس کش نیبودن و کنار ام نجایا. رو مرتب کردم زیچ

 .داشت یخوب

پالتو و شالم تو دستش بود جلو در آشپزخونه  کهیدرحال نیام

 .ظاهر شد

 ؟یصدات زدم،چرا جواب نداد یلیخ ؟یینجایاِ تو ا -

 .زد یرو لباش بود و چشماش برق م یمشکوک لبخند

 .میبر ییخوام تا جا یحاضرشو م -

 .زده زمزمه کردم شگفت

 !خه کجا؟آ -

سوال نپرس، فقط لباست رو  گهید. هیکینزد نیهم ستیدور ن -

 .بپوش

ازم  یهرکار یرو گرفت تا تنم کنم و من با کنجکاو پالتوم

 .خواست انجام دادم
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کوچه، تو  ونیم. میگرفت و با هم از خونه خارج شد دستمو

 زیهردوتامون ر یوونگیو من به د میدیدو یو روشنش م کیتار

 .دمیخند یم

و  میستادیا انیسیمادام سرک یدر خونه  ینفس زنان جلو نفس

 .رو در آورد یدیکرد و کل بشیج یاون دست تو

 !ن؟یام یکن یم کاریچ یدار -

 :گفت باخنده

 ؟یعجول نقدریصبر داشته باش، چرا ا کمی -

 ؟یرو از کجا آورد دیکل نیا -

 .بهم نداد و درو باز کرد یجواب

 .میها رو خبر نکرد هیتا همسا اتویسرو صدا ب یب -

 .موند رهیباغ مادام شدم و نگاهم به چراغ روشن اتاقش خ وارد

 .مادام خونه ست نیبب. هیچه کاره ا نیا نیام یوا -

 .اخم کرد یشوخ به

 مگه قرار بود نباشه؟ -

تو سرش  یدونستم چ ینم. نزدم ینگاش کردم و حرف فقط

 .بود یکاف نیداشتم وهم نانیاما بهش اطم گذرهیم

 .گردمیجا بمون االن بر م نیتو هم -

چشم . شد دیباغ ناپد یکیازم فاصله گرفت و تو تار یقدم چند

. بلند باغ رو از نظرگذروندم یزیتبر یچرخوندم و درخت ها
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 یچون شاد دیمکان داشتم شا نیبه ا یحس خوب شهیهم

 .باغ بود نیجزء خاطرات ا انمیاطراف

سرم، شوکه ام  یهزاران چراغ درست باال ی کبارهیشدن  روشن

تونستم  یو نم یباز زل زده بودم به اونهمه چراغون یبا دهان. کرد

سربلند  شهیکه جذب نور م یمثل شب پره ا. ازش چشم بردارم

 .بودم رهیخ یرنگ یکرده و با لذت به اون نورها

 .دیاز پشت به دورم حلقه زد و منو به سمت خودش کش یدست

 گه نه؟قشنگه،م -

 ...یلیخ -

 .زمزمه کرد یمهربون با

 .فقط به افتخار تو شده ها یچراغون نیا -

صورتش گذاشتم و باعشق  یطرفش برگشتم و دستمو رو به

 .صداش کردم

 !ن؟یام -

 جونم؟ -

 .خوام یاز خدا نم یچیه گهید یتو که باش -

 .دیام رو بوس قهیشد و محکم کنار شق خم

 .نطوریمنم هم -
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هردو به . عصازنان جلو اومد رزنیادام باز شد و پم ی درخونه

به ما انداخت  یا فتهیمادام نگاه ش. میو سالم کرد میسمتش رفت

 :گفت شیدوست داشتن یو با لهجه 

رو  میتصم نیبهتر. نمیب یخوشحالم که دوباره شمارو کنار هم م -

 .نیگرفت

 :رو که تو دستاش بود به طرفم گرفت یکیکوچ کیک

. من ی هیهد نمیشه، ا ینم کیبدون ک یباخودم گفتم عروس -

 .نیخوش باش دیبر

از مادام  یو فرصت نشد درست و حساب دیدستمو کش نیام

و حرف  میدرخت ها و اونقدر راه رفت ونیم میدیدو. تشکر کنم

 . واسه مون نموند یینا گهیکه د میزد

رو با  کیو ک مینشست یمانیس مکتیته باغ رون قیآالچ تو

 نیدونفره قشنگ تر یجشن عروس نیا. میو خنده خورد یشوخ

 نیام نکهیا. خودم تصور کنم یتونستم برا یبود که م یاتفاق

 هیکرده بود برام  یباغ رو چراغون نیخوشحال شدنم تموم ا یبرا

 .ارزش داشت ایدن

*** 

 )دوازدهم فصل
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 نیسرگردون بود و ام ینیحس یو قاض نیرام نیدلخورم ب نگاه

که جرات نداشتم  دیرس یبه نظر م نیو خشمگ یعصبان یاونقدر

 .به طرفش برگردم و نگاش کنم

اما  نینرفته که انتظارش رو داشت شیپ یجور طیدونم شرا یم -

 .میتو اون برهه خودمونو کنار بکش میما مجبور بود

 .نشون داد ینیحس یقاض حینسبت به توض یواکنش تند نیام

 ریاس یتموم تو اون بازداشتگاه لعنت یهفته  کیهمسر من  -

 نیو شما مجبور بود فتهیامکان داشت براش ب یبود و هر اتفاق

گروه جزء  یمگه حفاظت از جون اعضا ن؟یخودتون رو کنار بکش

  ن؟یکن تیازش حما نیمگه شما قول نداد ست؟یتون ن فیوظا

 .مکث کرد و نفس گرفت یکم ینیحس یقاض

کرد؛  یم یرو ط ریمس نیا دیا بارک بگم، همسر شم نیبذار -

آزاد  یتالش شما برا. شه رینقشه لو بره و همسرتون دستگ نکهیا

 .آزاد شدنش رو جلو انداخت انیجر کمیکردنش فقط 

 :گفتم هیزدم و با کنا یتلخ پوزخند

 یزیاتفاق ها از قبل برنامه ر نیا یهمه  نیبگ نیخوا یم یعنی -

شدم، باهام مثل  ییوقت بازجو یشده بود؟ من اونجا وقت و ب

. نیریهرطور شده ازم اعتراف بگ خواستنیمجرم رفتار کردن، م هی

 .رو صادر کرده بود تمیدادستان پرونده قرارمجرم
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. تحت کنترل ما بوده انیجر نیگم کل ا یمن نم! نینیبب -

 نیرو ا میدار تیت مامور*عا*راستش ما ازطرف وزارت اطال

 یروین میکه بخوا یمنظور از هرارگان نیا یبرا. میپرونده کار کن

و دوستانشون به عنوان  نیآقارام یمثال همکار. میریگ یم یکمک

بوده اما  یکمک یروهاین نیاز ا یکیهم  یانتظام یرویمامور ن

شهر مطلع  نیا یها یکل کالنتر تیمامور نیواسه ا ستیقرار ن

ارگان  نیتونه تو ا یو م هیمرد بانفوذ یمثل رزاق یشخص. باشن

جلو  اطیبا احت دیخودش رو داشته باشه پس ما با یهم آدما

 ینطوریا تشیشکا یخواست پرونده  یاون م. میاومد یم

رو  رشیمس میو گذاشت میدیکش ارشه، ما هم کن یط انشیجر

 .کنه اما به طور موقت یط

 .و نفسشو فوت کرد دیبه گردنش کش یدست یعصب نیام

 .نیشما به ما دروغ گفت -

. میرو نگفت قتیحق یدر کار نبود، ما فقط همه  یدروغ -

سوخته باشه تا بتونه  یمهره  هیماجرا  نیهمسرتون قرار بود تو ا

 الیمون تو شرکت با خ یرو پرت کنه و عامل نفوذ یحواس رزاق

 .ببره شیراحت کارش رو پ

 .زمزمه کردم یباناراحت

 یم که یمرتکب جرم بشم اونم وقت نیشما وادارم کرد -

 ه؟یاطالعات هک شده جعل نیدونست
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 .انداخت نییپا سرشو

به حضور اون شخص مشکوک شده بود و  یرزاق... میمجبور بود -

عامل  میدیحساس ماجرا رس یحاال که به جا میخواست یما نم

 .میرو از دست بد ینفوذ

 .دمیپرس یانداختم و عصب نیبه رام یزیسرزنش آم نگاه

 ؟یدونست یم نویشما هم ا -

 .جواب داد یخشن و دورگه ا یصدا با

 ذاشتمیمن از همون اولشم مخالف بودم، اگه اصرار تو نبود نم -

کردم فقط  یهم که هرکار تیریبعد دستگ. یماجرا بذار نیپا توا

 .کردن خمیاز گروه کنار گذاشته شدم و توب. اوضاع خراب تر شد

 :زد و با لبخند گفت نیرام یبه شونه  یدست ینیحس یقاض

ظاهرا جز . بزرگتر از جانب همسرشونه خیتوب هی ریفعال که درگ -

واسطه  خیتوب نیتونه واسه رفع ا ینم یا گهیشما هم کس د

 .بشه

 .دمیپرس دیرو لبم نشست و با ترد ینیغمگ لبخند

 تیتونه بازم ازم شکا یم یرسه؟ رزاق یحاال کار من به کجا م -

 کنه؟

پروژه سد به خاطر سرو . ستیمسئله ن نیما االن ا ینگران -

تو مجلس  یعیشما و اعتراضات منابع طب یکه مقاله  ییصدا

رو  یاحتمال داره رزاق یلیخ. داشته فعال معلق و پا در هوا مونده
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که  هیکار کنار بذارن، دردسر زمان نیبه خاطر سوابقش بخوان از ا

 یکه براش مشکل تراش یکسان و ارهیسردرب ایاون بخواد از قضا

 .رو شخصًا باهاشون برخورد کنه کردن

 :گفت یفور نیام

 طیشرا نیتو ا میمهاجرتمون هستم، ما قصد ندار یدنبال کارها -

 .میبمون رانیا

 !ن؟یام -

 . مات و ناباورم لبخند زد یطرفم برگشت و به چهره  به

رو  شیبهش سپردم روند حقوق ادته؟یرو که  مییدختر دا انایک -

 .میتر بر عیسرکنه تا هرچه  یبرامون ط

 .برم نجایخوام از ا یاما من نم -

 .مداخله کرد ینیحس یقاض

 ی جهیدونه نت یکس نم چیه... مهیتصم نیبهتر طیشرا نیتو ا -

ست و من  دهیچیپ یلیخ زیهمه چ. رسه یپرونده به کجا م نیا

اون  یو کله گنده ها یرزاق شهیبدم م نانیتونم بهتون اطم ینم

 نجایپس بهتره که از ا. نه ایکرد  ریرو دستگ یاقتصاد یایباند ماف

 .میکن یم کمک نکاریا یما بهتون برا د،یبر

هم بحث من و  نیو رام ینیحس یبا رفتن قاض یروز حت اون

 یحت میخواست که بر یاون مصرانه م. موند جهینت یب نیام
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 ابیکه اب ها از آس یمدت موقت و کوتاه، تازمان هی یشده برا

 .پرونده بسته شه نیو ا فتهیب

 یو همه  رهیبگ کیکوچ یمهمون هیداشت  میتصم مامان

هم  دهیا نیراستش با ا. خونواده رو دوباره دور هم جمع کنه

رفتن بود  نیمن و ام میچندان موافق نبودم اما حاال که تصم

 هیو دوباره  میگذاشتیشد اگه کدورت ها رو کنار م یبهتر م دیشا

 .میشد یم یمیصم یخونواده 

رو به  نیکار حضور ام نیخواد با ا یگفت مامان م یم دیعم

و زبان اعتراض منصوره و مژگان رو  یعنوان داماد خونواده رسم

دعوت قرار  نیا انیهرچند از همون لحظه که تو جر. کوتاه کنه

و اومدن منصوره رو هم به  ادی یگرفتم، مطمئن بودم جالل نم

 .کنه یکامش زهر م

کرد و  یمنو درک م طیشرا نیکردم که ام یخدارو شکر م واقعا

خواهرهام و حضورنداشتنشون  یاحترام یبا وجود ب یحت

 .مامان استقبال هم کرد شنهادیتومراسممون از پ

بود و با اون درد  دهیزحمت کش یکل یمهمون یمامان برا یطفل

اما خب . و فشار باال چند رقم غذا درست کرده بود دیمفاصل شد

هرچند بودن . نشد یسم درست از آب در اومد و از جالل خبرحد

شون بهتر از  ییاعتنا یمنصوره و مژگان با اون برخورد سرد و ب

 .جالل نبود ومدنین
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و  دیکش شیرفتنمون رو پ یمسئله  نیاز ناهار بود که ام بعد

 .مامان حلقه زد یحرف اشک تو چشما نیباا

 نیخوا یتون، کجا م یسرخونه و زندگ نیآخه شما تازه رفت -

 مادر؟ دیبر

 .ما دونفر جواب داد یبه جا دیعم

اونجا تا  یچندوقت هیرن  یم. شنیکه موندگار نم شهیواسه هم -

 .اوضاع آروم تر شه نجامیدرسش رو تموم کنه و ا نیام

. زد ینگاه کردم و اون لبخند پوزش خواهانه ا نیچپ به ام چپ

. از چشم داداش بنده پنهون بمونه زیچ چیظاهرا قرار نبود ه

هنوزم از دستش دلخورم،  دید نیام یموقع برگشت وقت یعصر

 .دستمو گرفت و مانع رفتنم شد یب یخونه ب اطیتوح

اما  یدیفهم یموضوع رو م نیا دیکه با ینبود ینفر نیتو آخر -

رفتنمون . در موردش حرف بزنم دیواقعا الزم بود که از قبل با عم

رو  منتیمامان م ییتنها یمسئله . ستیهام ن یسونآ نیبه هم

 یدر مورد تو م دیاز حد عم شیب یها تیکنار، حساس میکه بذار

دونم روخواهرش  یو م قمهیکنم خب؟ رف کارشیچ. مونه

مجبور بودم قبل از تو، . میبگم قراره بر هویتونستم  یحساسه، نم

 .رفتن آماده کنم نیا یاون رو برا

 .فاصله گرفتم و دستامو تو هم قالب کردم ازش

 !گفتم، نه؟ یواگه من م -
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 .انداخت نییسرشو پا یباناراحت

 .کنم سکیر نیاز ا شتریب گهید ستمیبگم؟من حاضر ن یخب چ -

استدالل خودخواهانه ازش نگاه گرفتم و به  نیا دنیاز شن کالفه

 .سمت پله ها رفتم

از خراب  یتلخ یه من تجرب. قیعق یبه من حق بد دیتوبا -

تونم دست رو دست بذارم و اجازه  یشدن رابطه مون دارم، نم

از اونا کله گنده تر بخوان به تو  یحت ایدلشاد  ای یبدم رزاق

 .برسونن یبیآس

 یکن یکه فکر م یکنه،باشه هرکار یرو راحت م التیخ نیاگه ا -

 .درسته انجام بده

رو داشتم که  نیکنم و نه دل ا دییتونستم کارش رو تا یم نه

 .و مخالفت کنم ستمیجلوش با

همراهش  یزنگ گوش یبا دورشدنم ازش، صدا همزمان

 یچون ازش فاصله داشتم متوجه نشدم ک. حواسش رو پرت کرد

بالفاصله بعد قطع تماس رو به . داشت یتماس گرفت و چه کار

 :من که هنوز وارد خونه نشده بودم، گفت

لطفا تا قبل . گردم یزود بر م یلیو خ ییجارم تا  یمن م -

 .برگشتنم خونه بمون
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 چیه یبا حرص جوابش رو بدم و بگم که اوامرش ب اومدم

 یو چشما دهیصورت رنگ پر دنیشه که از د یاجرا م یاعتراض

 .دیماتش، حرف تو دهانم ماس

 شده؟ یچ نیام -

 .سمت در و جواب داد رفت

 .گم یبهت م امیم -

خونه رو، روشن کرد  کیتار اطیح نیماش یراغانه شب که چ تا

چشمم به در و چشم  هیو  دمیچیمن از ترس و دلهره به خودم پ

 .بود میام به گوش گهید

و اون  دمیدو رونیرو پارک کرد، از خونه ب نیماش نکهیمحض ا به

و بعد در  ستادیمثل مسخ شده ها ا یچند لحظه ا دنمیبا د

 .به سمتم برداشت یرو بست و قدم نیماش

 .دمیو پرس اوردمیطاقت ن گهیاول د یپله  رو

 !ن؟یشده ام یزیچ -

بود که  یتو چشماش به مراتب بدتر از موقع یو ناباور بهت

 .خونه رو ترک کرد

 .ندارم یخبر خوب -

 !شده؟ یچ -

 .لب زد یازم نگاه گرفت و به سخت ناراحت

 .پرست فوت کرد نییاستاد آ -
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 .یوا -

باورم . پله ها ولو شدم و با وحشت سرتکان دادم یرو همونجا

ها  یزود نیبودم به ا دهیکه من د یمهربون رمردیشد، پ ینم

 .قصد رفتن نداشت

 .حال از پله ها باال اومد و کنارم نشست یسست و ب نیام

گن به قتل  یم... چقدر درسته اما نیا دونمینم... گن یم -

 .دهیرس

 .دمیکش یفیخف غیدهانم گرفتم و ج یجلو دستمو

 آخه چرا؟ -

گفتم پروژه رو واگذار  یبهش م دینبا. من بود ریهمش تقص -

 .کردم

 .که داشت صداشو خشن و زمخت کرده بود یبغض

من ازش . خواست داغ اون پروژه رو به دلشون بذاره یم -

 .شه اما نشد الیخیخواستم ب

 .گرفتم و نرم فشردم بازوشو

 !؟یتومطمئن -

 دیخر یکه برا ییقردادها یسر هیونم که تو د یم ینقدریا -

 .کرده و معامله فسخ شده جادیبود مشکل ا نیزم

 ...موضوع نیتو ا رابیشرکت م یکن یفکر م -
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ندونستن  یحرفمو خوردم و اون به نشونه  یزده باق وحشت

 .سرتکان داد

 .ستیمشخص ن یچیهنوز ه -

حال از جاش  یسست و ب نیخونه به صدا در اومد و ام زنگ

 .بلند شد و به سمت در رفت

رفتم و اون  نییاز پله ها پا نیرام یآشفته  یچهره  دنید با

 .بالفاصله وارد شد و در رو پشت سرش بست

افق  یروزنامه  یرو از پروژه کنار گذاشتن، ظاهرا بچه ها یرزاق -

 یکه از رزاق یکار ننشستن و تموم مدارک ینو بعد اون اتفاق ها ب

. معروف، منتشر کردن یخبر یها تیاز سا یکین تو داشت

 .نگرانه ینیحس یو قاض ختهیبهم ر یاوضاع بدجور

 باشه؟ دیتهد هیروزنامه  یواسه بچه ها یامکان داره رزاق یعنی -

 .در جوابم سرتکان داد نیام

پرست فوت  نییمخصوصا حاال که دکتر آ. امکان داره یزیهرچ -

 .رو رد کرد یشک چیشه ه ینم گهیکردن د

به ابروهاش گره انداخته بود،  ینگران یکه از رو یبا اخم نیام

 :گفت

 بوده؟ یقتل استاد کار رزاق نیکن یفکر م یعنی -

 .دیدستاشو بهم کوب شونیکنار باغچه نشست و پر نیرام
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 نیدارن رو ا یآگاه یبچه ها ست،یمشخص ن یچیهنوز ه -

 .کنن یم قیمسئله تحق

 بخواد استاد رو به قتل برسونه؟ یمثل رزاق یکی دیآخه چرا با -

 .و آهسته زمزمه کرد دینگاه دزد نیرام

 .گروه بود یاز اعضا یکی شونمیچون ا -

 :گفت یبا ناباور نیام

 !کرد؟ یگروه شما کار م یاستاد برا -

تو که  یموضوع اطالع داشته باشه حت نیاز ا یقرار نبود کس -

 .یکرد یم یباهاش همکار یداشت

رو با گروه آشنا کردم و اون در  نیکه ام یاز همون روز راستش

 یداد، از نگاه بچه ها حیخودش و استاد توض یها تیمورد فعال

 .ستنیخبر ن یب ایقضا نیگروه خوندم که از ا

 .لب زدم دیبه موهاش زد و من با ترد یچنگ نیام

 .ماجرا شدن دونفر نیا نیپس مضنون -

چندوقت  نیا یاز کارها یمختصر نیمسربلند کرد وا یفور نیرام

 نیاز ا ینیحس یظاهرا گروه قاض. استاد در مورد پروژه گفت ریاخ

 رابیتوکار گروه م یاواخر دنبال سنگ انداز نیکه استاد ا هیقض

 .اطالع بودن یبوده، ب

 یشونه  یماجرا از جاش بلند شد و دست رو دنیبعد شن نیرام

 .گذاشت نیام
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چند  نیما حواسمون بهتون هست اما شمام ا...نگرانم داداش -

بر  یبگ یهرکار یاز اون مردک رزاق. نیمواظب باش یلیوقته خ

 .ادی یم

. افتادم هینتونستم خودمو کنترل کنم و به گر گهید ن،یرفتن رام با

بغلم  نیام. شد یانگار مرگ استاد تازه داشت برام قابل درک م

به لباسش . شش تکانم داد تا آروم گرفتمکرد و اونقدر تو آغو

اگه واسه . ازش جدا بشم دمیترس یچنگ انداخته بودم و م

 .ردممُ  یافتاد، من م یم یاتفاق نمیام

. خونواده هم داشتم یاعضا ریترس رو در مورد مامان و سا نیا

اشتباهش واسه کل  یدوستانه  یرابطه  نیکه با ا یجالل یحت

 .ده بودکر جادیخونواده دردسر ا

 .نترس، من کنارتم قیعق -

 .نکردم اشکامو پس بزنم یسع

 .ترسم یم یروز کنارم نباش هیزبونم الل،  نکهیاز ا -

 .صورتم پاک کرد یزد و رد اشک رو از رو یبخش نانیاطم لبخند

تر اقدام کنه  عیخوام سر یزنم و ازش م یزنگ م انایبه ک -

 خوبه؟

اش پنهون  نهیس یصورتمو تو دهیبرچ ینزدم و با لبها یحرف

 .میو وارد خونه بش میکمکم کرد از پله ها باال بر. کردم

 نمونده؟  دیتا ع یزیچ گهید یدون یم چیه -
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مقدمه حرف عوض  یب نطوریخواست حواسمو پرت کنه که ا یم

 :لبخند زدم و گفتم یبه تلخ. کرد

مگه  هم یدیع ،یب یکه افتاده و نبود ب یاتفاقات نیا یبا همه  -

 وجود داره؟

 .اخم کرد م،ینشست یم زیتو آشپزخونه پشت م کهیدرحال

 .یحرفا بزن نیاز ا گهید نمیماست، نب دیع نیاول نیا -

که تو کالمش بود باعث نشستن لبخند رو لبام  یو ابهت اخمش

و وادارم  دیلبخند بود، دستمو کش نیشد و اونم که منتظر هم

 .شونه اش بذارم یو سرمو رو نمیکرد روپاش بش

 یموهام فروبرده و آروم سرمو نوازش م یکه دستشو ال یدرحال

 :کرد، گفت

 یلیخ نیاما ا! قیعق ستیدور ن یکس چیمرگ از سر ه ی هیسا -

مون ادامه  یبه زندگ میمهمه که باوجود دونستنش باز هم بتون

روز  هیاگه . میریو فرصت دوست داشتن رو از خودمون نگ میبد

 ...من

خواست بگه تموم تنم منقبض شد  یکه م یزیزده از چ توحش

 .دمینال یو دست دور گردنش انداختم و با درموندگ

 !ن؟یام -

 یجسدش رو حوال گنیم... داغونم کرده  یمرگ استاد بدجور -

 هی هیرو شب زیظاهرا همه چ خواستنیم. کردن دایخونه اش پ
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باور بوده که  رقابلیو غ یتصادف نشون بدن اما اونقدر تصنع

 نهمهیعصاش که ا یحت گنیم. مشکوک شدن یها فور سیپل

تو  همکرد  یلحظه از خودش دور نم هیداشت و یبهش وابستگ

کردن  یسع انهیاون آدما ناش یعنی نیا. قتلش نبوده یصحنه 

 دینباشه رو با نکارهیکه ا یکس. استاد رو از سر راهشون بردارن

 یچطور م یکن ینیب شیپ یتون یچون نم د،یترس شتریازش ب

 .برسونه بیخواد بهت آس

 یآدم ها همون اختالس ها نیته خالف ا کردمیمن فکر م -

وقت تصور  چیحق وحقوق مردمه، ه دنیو باال کش یاردیلیم

 .کردم یرو نم یزیچ نیهمچ

 .نفسشو فوت کرد ومتفکرانه سرتکان داد نیام

احمقانه پشتش  یها دنیصحنه چ نیتموم ا دمیدونم،شا ینم -

خوب  یلیخ دینقشه باشه، مابا یفکر حساب شده و از رو هی

 .میحواسمون رو جمع کن

 یحت.دوباره تو چشمام حلقه زد و باترس ازش نگاه گرفتم اشک

که  نیام. ادیممکنه به سرمون ب ییتصور کنم چه بال خواستمینم

دستشو دوطرف صورتم قرار داد و مجبورم  د،یحال منقلبم رود

شد و با  رهیصاف توچشمام خ. توجهمو بهش بدم یهمه  کرد

 :گفت نانیاطم

 .میکن یباهمم تمومش م م،یقصه رو باهم شروع کرد نیا -
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*** 

اتفاق  یکل رونیاون ب یبدون یبه سربردن اونم وقت یخبر یب تو

رو  انتیده و خطر همچنان جان تو واطراف یدر لحظه داره رخ م

 .کننده ست وونهیکنه د یم دیتهد

خونه رو ترک کرد و من  نیام یدرست وحساب یدعوا هیبا  صبح

. داغون چشم به راه برگشتنش بودم یتموم طول روز رو با اعصاب

هم که تماس نگرفته بود تا اون لحظه، افتاده بودم رو  ییاز اونجا

 .خواستم بهش زنگ بزنم یلج و نم یدنده 

و با  شمیپ ادیتاب و از مهناز خواستم اوردمیطاقت ن آخرشم

 .استرس و عذاب وجدان رو کم کنه نیبار ا یحرفاش کم

زنگ،بالفاصله درو باز کردم و اون تک وتنها وارد  یصدا دنیباشن

 .شد

 پس بچه ها کجان؟ -

 .پله ها باال اومد از

 .شهناز شیگذاشتمشون پ -

 .نکنن تشیاذ -

 .دیانداخت دور بازوم و منو به سمت درهال کش دست

 .شده یباز چ نمیبگو بب ایب. ستین ینه مشکل -

 م،یشد یم منیوارد اتاق نش کهینفسمو فوت کردم و درحال کالفه

 :گفتم
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 .بحثم شد نیبا ام -

 .دیکاناپه و اون پرس هی یرو مینشست

 !؟یآخه واسه چ -

برام  ینجوریا کنهیفکر م. همش اصرار داره منو تو خونه نگهداره -

نذاشتم؟  رونیوقته از خونه پام رو بچند  یدونیم. امن تره

به خدا دلم . درعوضش آقا با هربار رفتنش خون به دل من کرده

 .ره تا برگرده یهزار راه م

 .خب بهش حق بده، نگرانه -

 .فاصله گرفتم یوازش کم دمیلب برچ دلخور

هفته ست از فوت  هینگرانش باشم؟ االن  دینبا ؟یپس من چ -

نشده و داره  دایاما هنوز قاتلش پ گذرهیپرست م نییاستاد آ

 هیهم که واسه تسو نیام. چرخه یم رونیراست راست اون ب

 .رهیهنوز باهاشون درگ رابیحساب و گرفتن حق و حقوقش از م

 .چپ چپ نگام کرد مهناز

 یگرفت ،یو پشتش باش یبد یبهش دلگرم نکهیا یتو هم جا -

 یکشته مرده  یعنی ؟یباهاش دعوا که بدتر حواسش رو پرت کن

 .تو ام یتوجه و ابراز عالقه ها نیا

از  یچنان زهرچشم. به خودت بگه زارویچ نیا دیبا یکیهه  -

رو واسطه  ینیحس یکه بنده خدا قاض یگرفت چارهیب نیاون رام

 .کرده بود تا من درموردش باهات حرف بزنم
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 .داد هیطلبکارانه دستاشو تو هم قالب کرد و به کاناپه تک مهناز

بهش از همون اول گفته بودم . کنه یاون مسئله اش فرق م -

حاالم تو . حق نداره جون تورو به خطر بندازه اما گوش نکرد

فعال . میای یبا هم کنار م یجور هینگران نباش ما زن و شوهر 

 نهیات تو آ افهیو ق ختینگاه به اون ر هیحرفا  نیا یبهتره به جا

کله ات هم که خوب  ،یندارکه  یاخالق درست و حساب. یبنداز

به  یخرک یها میرو با تصم چارهیب نیکنه و مدام اون ام یکار نم

قابل تحملت که اگه  ی افهیق نیمونه ا یفقط م. یندازیدردسر م

به  دیشوهرت دلش رو با یدست به سر و روش نکش هیاونم 

 .دونه یخوش کنه، خدا م یچ

 .بار نوبت من بود که چپ چپ نگاش کنم نیا

 زیهم رو دلت مونده بر یا گهیزدیتورو خدا تعارف نکن، اگه چ -

 .رونیب

. نازت رو بخرم ،یها تا ابرو برام کج کن ستمین نیمن ام نیبب -

. بده تیدل به زندگ کمیهارو جمع کن،  یلوس باز نیا

تورو خدا  گاهیچه وضعشه؟ ن نیآخه ا ،یتازه عروس یناسالمت

که پسر مردم تو  یگردیجلوش م افهیق نیباهم. اون ابروهاشو

 .شهیخونه موندگار نم

کنم و لبخند رو  یخود دار نیاز ا شتریحرف نتونستم ب نیا با

 .دیبه بازوم کوب یو مشت دیخند زیمهناز هم ر. لبام نشست
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که بخوام باچهارکلوم حرف روشنت  یستیبچه ن گم؟یدروغ م -

 . به خودت بده یتکون هیکنم پاشو 

 .دمیبا خنده پرسکردم و زیر چشم

پرت کرده نه؟ آخه  یقبل از اومدنت مامان حساب ق،یجون عق -

 .به جونم غر زد هیقض نیبابت هم یبود و کل نجایا روزید

 یم رونیبرده و پاکت رنگ مو رو ب فشیک یکه دست تو یدرحال

 :گفت د،یکش

 کو؟ یچیق نیپس ا... خدا یحق داره بنده  -

به  یسرخم کردم و با کنجکاو. زد یبا خودش حرف م داشت

 .آورد زل زدم یدر م فشیکه از تو ک یلیوسا

 ...به موهام یبخوا!نیبب! ؟یکن کاریچ یخوا یم -

تا نزده لهم  دمینگام کرد که من صالح د یو چنان برزخ برگشت

 .ارهیخواست سرم ب ییکنه، بذارم هربال

 یم رو که ییکوتاه و مرتب کرد و رنگ مو یموهامو کم اول

بعدشم . کنه رو برام گذاشت یدرجه موهامو روشن تر م هیگفت 

 . که خواست سرم آورد ییافتاد به جون صورتمو و هربال

 :بهم انداخت و گفت تینگاه از سر رضا هی

 .مثل من دارن یخوش شانسن که دوست هنرمند یلیخ ایبعض -

. انداختم و لبخند رو لبام جا خوش کرد یبه خودم نگاه نهیآ تو

 .داشتم راتییتغ نیبه ا ازیمهناز حق داشت، واقعا ن
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 خوشت اومد؟. باز شده شتین نمیب یم -

 خوشگلم ها، نه؟ یلیگم من خ یم -

 .هلم داد و مجبورم کرد از جام بلند شم یمختصر

 .رهیگ یم لیپاشو از جلو چشمام گم شو،چه خودشو تحو -

 .باال گرفت دیلت تهدبه حا دستشو

 رونیحق ب ،یاز پوستت رو نکند هیحموم، تا سه ال یریم -

 یبه سرو گوش خونه م یدست هیمنم تا اومدنت . یاومدن ندار

 . کشم

 .کردم زیامروز تم نیخواد، خونه رو هم ینم -

که ازت خواستمو  یبرو کار. یزن یبا من چونه م یباز که دار -

 .انجام بده

 یجلو. کردم دایاومدم، مهناز رو تو آشپزخونه پ نرویکه ب ازحموم

که بارگذاشته بود،  یخورشت یبود و داشت مزه  ستادهیاجاق گازا

 .دیچش یم

 ؟یکن یم کاریچ یدار -

 .کنون درست کردم یواسه تون شام آشت -

 .زدم یاز سر شرمندگ یلبخند

 .کردم یم شیکار هیخودم . تو زحمت یافتاد_

 .برد رونیانداخت دور شونه ام و منو از آشپزخونه ب دست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٨٢٠ 

درسته دوستم، منتها به منم حق بده نخوام شما  یلیتو کارت خ -

بحث و  نیدونم ا یم. نمیآشفته و نگران بب ینطوریدوتا رو ا

خونه رو  طیمح کمیاز سر عالقه است اما  نیکه دار یمجادله ا

خدا  دیل هم به اممشک نیواسه همسرت بدون تنش نگه دار تا ا

 زیظاهرا داره همه چ له،خوشحا یلیروزا خ نیا نیرام. حل شه

 .ره یم شیخوب پ

و بعد . شاد انتخاب کنم یلباس خوب با رنگ هیکمکم کرد  مهناز

کردم تا صورتم از اون  شیو آرا دمیموهامو سشوار کش نکهیاز ا

داد و ازم  تیبالخره رضا اد،یرنگ و مات در ب یحالت ب

 .کرد و رفت یخداحافظ

 یتا موقع. که بار گذاشته بود، حرف نداشت یفسنجون خورشت

 .تموم خونه رو برداشته بود رشیدلپذ یاز راه برسه بو نیکه ام

 ادهیپ نیحس و حال از ماش یکه ب دمید یب یاتاق ب یپنجره  از

راستش حاال که از خشم و .به خونه انداخت یشد و نگاه مختصر

نگران  نطوریدادم ا ینبود، بهش حق م یصبحم خبر تیبانعص

 .به خرج بده یشتریب اطیباشه و بخواد احت

پالتوش رو به  کهیو اون در حال یافتادم به طرف در ورود راه

افتاده بود، وارد  شیشونیپ یاز موهاش رو یدست گرفته و تکه ا

 .خونه شد

 .یسالم خسته نباش -
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مطمئنًا صبح که داشت با . ماتش برد دنمیکرد و با د سربلند

رو تو خونه جا  قیعق نیکرد، ا یخونه رو ترک م یاوقات تلخ

 .نگذاشته بود

 :شد، با خنده گفتم یکه طوالن مکثش

 .یومدینترس اشتباه ن -

از موهامو  یپروا به سمت صورتم اومد و تکه ا یب دستش

 . نوازش کرد

 !کنونه؟ یآشت -

رفتم تا  زیگرفتم و به سمت رخت آو ناز و کرشمه ازش نگاه با

 .کنم زونیپالتوش رو آو

 م؟یمگه با هم قهر بود -

بوسه . هوا دست انداخت دور کمرم و منو از پشت بغل کرد یب

 .گردنم گذاشت و لب زد یرو یگرم ی

 .یپس قصد جونمو کرد -

لمس ته . دمیصورتش کش یو نوازش گونه دستمو رو برگشتم

داشت که نا  یرینرمش تضاد دلپذ یمختصر و لب ها شیر

 .خواسته لبخند رو مهمون لبام کرد

 یدلخور نیا یاما وقت گذرهیبد بالخره م یروزا نیدونم ا یم -

 یمن فقط م. شه یباشه، گذشتنش سخت تر م کیکوچ یها

 .نیخوام که حالمون خوب باشه، هم
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 یکرد و نگاهش با حس شتریدست هاشو دور کمرم ب فشار

 .دیصورتم چرخ یرو تک تک اجزا یخواستن

تو  نمیبب. میحالمون رو خوب کن یجور هی میپس مجبور -

 ؟یندار یشنهادیپ

 یباال انداختم و با بدجنس ییابرو طنتشینگاه پر از ش دربرابر

 :گفتم

باهاش . شام فوق العاده خوشمزه در انتظارمونه هیچرا اتفاقا،  -

 .شهیحتما حالمون خوب م

 .دارم یبهتر دشنهایاما من پ -

 .خب بگو -

 .و منو تو بغلش محکم فشرد دیته دل خند از

 .هینشون دادن ست،ین یگفتن نیا -

از خودم نشون بدم، بلندم کرد و  یبتونم واکنش نکهیاز ا وقبل

رو  گهیهمد یوصف ناشدن یاقیلبهاشو به لبام رسوند و با اشت

 .میدیبوس

نگاهمو از پنجره و . که باز کردم، هوا تازه روشن شده بود چشم

غرق .دوختم نیکه منتظرمون بود، گرفتم و به ام یصبح قشنگ

 اریاخت یداشت که ب یخواب بود اما چهره اش چنان آرامش

رو  یکم. آرامش رو ببوسم نیماه ا یکرد رو یوسوسه ام م

 ماهصورتش خم شدم و نگاهم ناخودآگاه رفت سمت اون 
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 یعاشق اون هاله . اش نهیجناغ س یسه گوش رو یگرفتگ

 .تنش بودم ینقش بسته رو پوست گندم یصورت

و  دمیرو بوس میطاقت خم شدم و سه گوش دوست داشتن یب

 یب یو عالقه  ییپروا یب نیا. ناخودآگاه لبخند نشست رو لبام

 . داد یمرز و محدوده ام داشت کار دستم م

اش  هنیباال آورد و خواب آلوده بغلم کرد و سرمو به س دستشو

 نیدلنش یرخوت و سست نیهم گذاشتم و به ا یچشم رو. فشرد

 .اجازه دادم خواب رو مهمون چشمام کنه

 یو آماده جلو دهیرو لباس پوش نیکه چشم باز کردم، ام نباریا

 .دمید نهیآ

 ؟یشد داریبالخره ب -

 .دمیپرس یشدم و به سخت زیخ میجام ن تو

 ؟یر یکجام یدار -

 .طرفم برگشت و مهربون لبخند زد به

 حالت خوبه؟ -

شب گذشته، ناخودآگاه صورتم گُر گرفت  یعاشقانه ها یادآوری از

 .زمزمه کردم یانداختم و به سخت نییو سرموپا

 .خوبم -

بافت  ریکه ز شویمشک راهنیپ ی قهیو  نهیسمت آ برگشت

 نیشلوار ج هی. بود، مرتب کرد دهیهفتش پوش قهیروشن  یطوس
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گاه  هیاش هم رو تک رهیت یخاکستر یتنش بود و پالتو یشکم

 .تو اتاق قرار داشت یتنها صندل

 :مقدمه گفت یب یلیخ

دور  یکیاز  نکهیا. نکردن یرو خوب معن یآدما دلتنگ! یدون یم -

تصور اشتباهه، الاقل در مورد من  هیتا دلت براش تنگ شه  یباش

 ...کنه یکه صدق نم

 .نگاهشو به نگاهم دوخت نهیتو آ از

 .ازت چشم بردارم تا دلم برات تنگ شه هیکاف -

 .بغض زمزمه کردم با

 !ن؟یام -

 قیمحکم و عم مویشونیخم شد و پ. و به طرفم اومد برگشت

 .دیبوس

 .مواظب خودت باش -

 .هوا از جام بلند شدم یب

 .یریکجا م ینگفت -

 کنمیهست که فکر م ییزایچ هی. نمیرو بب ینیحس یقاض دیبا -

 .دونستنش بتونه بهشون کمک کنه

چنان . برداشت و به سمت در رفت یصندل یرو از رو پالتوش

فرصت نکردم اعتراف کنم واسه  یباعجله خونه رو ترک کرد که حت

 . نفس ازش دور باشم هیقد  یعنی یمن دلتنگ
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داشتم . تا برم به مامان سربزنم دمیبعد، کالفه لباس پوش یساعت

 میکردم که گوش یرو پام م میقهوه ا ریج یبوت ها وونیو ار

هنوزم .لحظه نفسم رفت هی ،یشماره رزاق دنیبا د. زنگ خورد

از ذهنم  یلحظه ا یهاش تو بازداشتگاه حت دیتهد یخاطره 

 .پاک نشده بود

 .وادارم کرد جوابش رو بدم لیرغم م یعل یحس

 .میندار یبا هم کار گهیکردم ما د یفکر م -

باعث منقبض شدن  یچندش آورش از پشت گوش ی خنده

 .شکمم شد یها چهیماه

 .میخانوم، ما حاال حاالها با هم کار دار قیانصاف نباش عق یب -

 . ندارم یمن با شما حرف -

 :گفت یبتونم قطع کنم، فور نکهیاز ا قبل

 یاسم م هیمن فقط ازت . یبه نفعته که به حرفام گوش کن -

 یکه به خاطرش م یدار یادیز یزهایچخوام، درعوضش تو 

 نه؟ هیخوب یمعامله . یمنو با گفتن اون اسم قانع کن یتون

منو  یتون ینم زایچ نیکردنت بردار، با ا دیدست از تهد -

 .یبترسون

از جالل تا دلت بخواد چک  زه؟یخواهرت چقدر برات عز یزندگ -

تونه  یشدنشون م ییکه اجرا ییچک ها. شده دارم نیتضم

 .خواهرت رو خراب کنه یزندگ
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 .کردم خونسرد باشم یسخت بود اما سع یلیخ

و رفاقت  یجالل هم چوب ندونم کار. ستیبرام اصال مهم ن -

 .خوره یاحمقانه اش با تورو م

 .کرد شیعصبان جوابم

برات اصال مهم  انتیاطراف یزندگ داست،یکه پ نطوریظاهرا ا -

دوتا دختر کوچولو  سه،یش پلاون دوستت که شوهر نمیبب. ستین

 داشت درسته؟

 .زدم ادیزده، فر وحشت

 ه؟یمنظورت چ -

 داره؟ یآتش سوز مهیمغازه برادرهات ب نمیبب ال،یخ یب -

 .خفه شو، خفه شو کثافت -

 .آورده بودش فیسرک م،یعصب یواکنش ها نیا

حواسش رو  ابونیبه مامانت بگو موقع گذشتن از خ یراست -

 ذارنیپا رو گاز م یجوون وقت یروزا راننده ها نیا.جمع کنه شتریب

خانوم مسنه که درد پاش  هی ننیب یم ریکه تو مس یزیچ نیآخر

 .ده زود عکس العمل نشون بده یاجازه نم

 .دمینشستم و نال وونیهمونجا رو ا. از شدت ترس تا شد زانوهام

 .یتمومش کن لعنت -

اما اگه . کنم یباز فیکه بخوام کث ستمین یمن آدم ن،یبب -

 .کنم یکار رو م نیمجبور شم، حتما ا
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رو گذرونده بودم  یبد یروزها یکه تو اون بازداشتگاه لعنت یمن

 .هیکنه، تا چه حد جد یم دیتهد یرزاق یدونستم وقت یم قایدق

. خوام یاسم م هیندارم، گفتم که فقط  یادیمن ازت انتظار ز -

 یو نوشتن اون مقاله ها از ک ستممیهک س انیبهم بگو تو جر

 .یگرفت یخط م

 .زمزمه کردم دیگرفتم و با ترد نفس

 .شم یمتوجه منظورت نم -

و  ینگو رفعت ؟فقطیازت خواست اطالعات حسابمو هک کن یک -

 .کنه یم دمیکه داره از اونور آب تهد یاون احمق

 .کردم یم یهمکار یمن فقط با رفعت -

 .کرد یته دلمو خال ادشیفر

ها  یباز نیاون مردک روزنامه نگار در حد ا. یگیدروغ م یدار -

 هیمطمئنًا به  یکرد یم یکه تو باهاش همکار یکس. ستین

 .وابسته ست ییجا ،یسازمان ،ینهاد

تو اون بازداشتگاه  نهمهیوجود داشت من ا یکس نیاگه همچ -

دار  یموندم که همسرم بخواد واسه آزاد شدنم همه  ینم یلعنت

 .و ندارش رو معامله کنه

. یکامال در اشتباه ،یاحمق طرف هیبا  یکن یاگه فکر م! نیبب -

مملکت نفوذ داشتم که بدونم  نیا یادار ستمیتو س یاونقدر
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که داره  یبهم بگو اون. کارها بدون برنامه و نقشه نبوده نیتموم ا

 .هیکنه ک یم یتو کار من موش دوون

اسم  نیخواست و دونستن ا یم رو ینیحس یاسم قاض یرزاق

و  انیجر نیکه پشت ا یمیکرد تو کار ت یقطعا بهش کمک م

 .کنه جادیپرونده بودن، مشکل ا

بود که  یطرف، خطر هیاز . افتاده بودم ریگ یبدمخمصه ا تو

 ینیحس یقاض گهیشد و طرف د یم انمیمتوجه خونواده و اطراف

که بازداشت بودم  یتو اون برهه ا دیشا. و گروهش بودن

 یآزاد کردنم نشون ندادن اما حاال که م یاز خودشون برا یواکنش

 یرو باز یها نقشه بوده برا دنیاون کنارکش یدونستم همه 

 .راحت و مفت بفروشمشون نقدریا تونستمی،نمیکردن رزاق

. نفس گرفتم تا بتونم حرف بزنم یجام بلند شدم و به سخت از

هست که  نیکنه باز ام یشتمو خالپ یدونستم هرکس یم یوقت

رو لو  یو توجهش برخوردار باشم، حاضر نبودم اسم تیاز حما

 .بدم

رم و  یاالن م نیدارم که بگم، هم زیچ هیمن درجوابتون فقط  -

 شیکه رسانه ا ذارمیم ونیدر م سیهاتون رو نه تنها با پل دیتهد

با  گهید. ندازمیزبون ها م یرو گهیبار د هیکنم و اسمتون رو  یم

 .آقا نینکن دمیو تهد نیریمن تماس نگ
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سست کنه،  ممیبزنه و منو تو تصم یبذارم حرف نکهیاز ا وقبل

 .رو گرفتم نیام یتماس رو قطع کردم و شماره 

 "باشد  یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م"  -

به ساعتم انداختم و  یبود؟ نگاه ینیحس یقاض شیهنوز پ یعنی

 .مامان گذشتم ینه رفتن به خو ریاز خ

 شیباز گوش گرفتم،یو هربار که تماس م ومدیتا ظهر ن نیام

هم  نیبا رام.شدم یداشتم کم کم نگران م گهید. خاموش بود

تماس گرفتم که اونم جواب نداد و ساعت سه عصر خودش بهم 

 .زنگ زد

 :رو گرفتم، گفت نیازش سراغ ام یوقت

دونم  یهاروندارم اما مراستش من امروز اداره بودم و خبر بچه  -

در  ییزایچ هیظاهرا . نهیرو بب ینیحس یقاض ن،یکه قرار بود ام

 .بود دهیپرست فهم نییمورد قتل دکتر آ

 یفکر کردم که چرا در موردش حرف نیو به ا دمیلب برچ ناراحت

ندونستن  نیخواست نگرانم نکنه اما با ا یظاهرا م. به من نزد

 .ترس به دلم افتاده بود شتریب

. دهیبگه که جلسه شون تا االن طول کش یمگه قرار بوده چ -

 .ومدهیاز صبح که رفته، ن نیام

 .بهت زده جواب داد نیرام
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. باشه دهیکنم جلسه شون تا االن طول کش یفکر نم...فکر -

 بره؟ یا گهید یقرار نبوده جا یمطمئن

 .زمزمه کردم دیناام

 .دنز یبه من که حرف -

 ینیحس یمن االن هرطور شده با قاض. باشه نگران نباش -

 .رمیگ یتماس م

که  یفاصله من هم شروع کردم به تماس گرفتن با هرکس نیا تو

 .باشه دهیرو د نیدادم ام یاحتمال م

مجبور  د،یدلشوره امانم رو بر گهیهفت عصر بود که د یحوال

خودش رو  عیسر یلیبگم و اون خ دیرو به عم زیشدم همه چ

نه  ایشده  یخبر نیکه از ام دیتماس گرفت و پرس نیرام. رسوند

 .شد وسیمن اونم به کل مأ یکه با جواب منف

تماس گرفته بودم و هربار اوپراتور  نیام یو بارها با گوش بارها

 دنینفس کش یحت گهید. کرد یرو تکرار م یلعنت یهمون جمله 

 دیعم یتو چشما به وضوح یهم برام سخت شده بود و نگران

 .زد یموج م

صبح . خبر بذاره یبخواد همه رو ب نطوریا نیسابقه نداشت ام -

 نزد؟ یرفت حرف یکه داشت م

صبح رو به  یرو آروم کنم و خاطره  شونمیکردم ذهن پر یسع

 .بست یواژه جلو چشمام نقش م هیاما فقط . ارمیب ادی
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 " یدلتنگ" 

 .نهیرو بب ینیحس یخواد قاض یگفت م -

 خب؟ -

ناخن شستمو به دندان گرفتم، و  یگوشه  یبلند شده  پوست

 .تماسش افتادم نیتو آخر نیحرف رام ادی

 .دهیامروز اصال اونو ند ینیحس یقاض -

 ...عرفان دیشا ؟یبا مادرش تماس گرفت -

 .دمیبغض نال با

 .ازش ندارن یکدومشون خبر چیه -

 .ترفت و برگش یاز جاش بلند شد و دوسه قدم کالفه

 .اونجا باشه دیشا راب،یشرکت م رمیمن م -

 شونیپر شتریرو ب دیداغم رو گونه راه افتادن و عم یها اشک

 .کردن

 . ده یجواب نم یبا شرکت تماس گرفتم، کس -

 گفت؟ یاالن تماس گرفت، چ نیرام -

من دارم از . رسه یم ینیحس یبا قاض گهیساعت د مین هیتا  -

 ...ییاگه بال د،یعم رمیم یترس م

 .قطع کرد یبا عتاب و تند حرفمو

 یهست که نم ییالبد االن جا. نگران نباش ه،یچه حرف نیا -

 .جواب بده شیتونه به گوش
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زنگ  هی یوقت روز فرصت نکرده حت نیتا ا یعنی"خودم گفتم  با

 "کوچولو بهم بزنه؟

هر دومون به سمت  مهیسراس دنیزنگ در، باعث دو یصدا

که  یکرد، شخص یتکرار م یدیبم با ناامته قل یزیچ. شد فونیآ

 .ستین نیپشت در هست، ام

مغموم سالم کردم و اونها  ن،یو رام ینیحس یقاض دنید با

 .بالفاصله وارد خونه شدن

 نشد؟ یخبر -

سرتکان  یاون دو نفر نشستن و من با ناراحت دیتعارف عم با

 .دادم

 .هنوزم خاموشه شیگوش -

که بابتشون امروز به  یسواالت تکرار یسر هی ینیحس یقاض

 :گفت تیو در نها دیجواب پس داده بودم، پرس نیو رام دیعم

صبر گردم  یراستش من صبح باهاش قرار داشتم اما هر چ -

رو عنوان کرده بود اما  ییزایچ هی یالبته قبلش تلفن. نشد یخبر

 دمید یصبح وقت. میحرف بزن شتریدر موردش ب یقرار شد حضور

اونقدرام  گهید ایاومده  شیبراش پ یکار دیفکر کردم شا مد،وین

 .ستیمطمئن ن

 .هم اشک توچشمام حلقه زد باز
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صبح . براش افتاده باشه یترسم اتفاق یم. بگم یدونم چ ینم -

 .باهام تماس گرفت یساعت بعد رفتنش رزاق هی

 خب؟ -

 :گفتم دیشدن و من با ترد زیخ میمرد به سمتم ن هرسه

 .اسم خواست هیکرد و ازم  دمیتهد -

مکث و درک حرف  یدوختم و اون با کم ینیحس یبه قاض نگامو

 :من، گفت یناگفته 

 دهیما کارد به استخوونش رس یخب ظاهرا مهندس کارکشته  -

 ایقضا نیپشت ا یچه کسان ارهیخواد سردرب یم قیطر نیکه از ا

 .هستن

 .زمزمه کردم یو به سخت دمیبه صورتم کش یدست یعصب

 .رهیانتقام بگ نیخواسته به خاطر سکوت من از ام ینکنه رزاق -

 .حرفمو رد کرد عیاز جاش بلند شد و سر نیرام

 .بخواد دست به کار بشه یزود نیکنم به ا یفکر نم -

 .ستیمشخص ن یچیهنوز ه -

 .ادامه داد دیگفت و رو به عم ینیحس یقاض نویا

 شتریسپرم حواسشون رو ب یم یانتظام یروین یبه بچه ها -

دنبال مهندس برومند هستن،  پیاک هیاالنم  نیهم. جمع کنن

 .میکن یم داشیتا صبح نشده، پ نینگران نباش
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 نمیجا بش کی اوردیدلم طاقت ن ن،یو رام ینیحس یرفتن قاض با

 کیها و کلن مارستانیب یراه دیبا عم. دست بگذارم یو دست رو

 .نداشت یکس خبر چیظاهرا ه. میسر زد یو به کالنتر میها شد

کنم  کاریچ دیدونستم با ینم. شدم یم وونهیداشتم رسما د گهید

به سرم زد با  یحت.ارمیازش به دست ب یخبر هیو کجا برم تا 

 دیکرد وما ناام یاطالع یاما اون اظهار ب رمیطهورا هم تماس بگ

 .میاز همه جا به خونه برگشت

 .همچنان خاموش بود نیام یشب و گوش مهیحدود سه ن ساعت

 .یخسته شد. استراحت کن داداش یبرو کم -

گاه کاناپه  هیو سرشو رو تک دیبه صورتش کش یدست دیعم

 .گذاشت وچشماشو بست

 .مونم یجا منتظر م نیهم اد،ی یخوابم نم -

زجر  یچشم انتظار نیا. بلند شدم و از پله ها باال رفتم ازجام

 .جربه کرده بودمبود که تا به حال ت یحس نیآورتر

از  یخال یفضا. نشستم نیتخت ام یاتاقمون شدم و رو وارد

 یفشرده م شتریحضورش، راه نفسمو بسته بود و دلم هر لحظه ب

تو خودم مچاله شدم و به بالشش چنگ زدم و اونو تو بغلم . شد

 .گرفتم و هق هق بلندمو تو حجم بالش خفه کردم

ساله، نشسته کنج دلخواهمون رو  جدهیه نیام دم،ید خواب

هرچقدر . رضاست دیمسجد س یبه مناره ها رهیپشت بوم و خ
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 یدلم گرفت از ب. دید یانگار اصال منو نم. صداش زدم، نگام نکرد

پشت بوم  یبه قهر ازش فاصله گرفتم و به سمت لبه  ش،یتوجه

 یو دورتر به نظر م کترکوچ یلیخ زیاز اون باال انگار همه چ. رفتم

من و اون حوض شش گوشه  نیفکر بودم که چرا ب نیتو ا. دیرس

محکم از پشت هلم  یفاصله هست که دست نهمهیا اطیتو ح ی

 .داد

 یزنگ تلفن، باعث شد وحشت زده چشم باز کنم و نگاه یصدا

 .روشن مهیدم صبح بود و هوا ن دهیسپ. به دور تا دور اتاق بندازم

به  دهیزد از جام بلند شدم و ترس یم ونیدر م کیکه  یقلب با

 .کرد یکیو پله هارو دوتا  دمیسمت در دو

 .میافت یاالن راه م نیبله هم. نیممنون که اطالع داد -

رو تو مشتش فشرد و  یکه گوش دیموند به عم رهیماتم خ نگاه

 .با اکراه به سمتم برگشت

 .مارستانیب میبر دیبا -

 یگاه هیگرفتن تک یبراشد و دستم  اهیلحظه جلو چشمام س هی

 .دمیمثل جون دادن بود اما بالخره پرس. تو هوا چنگ انداخت

 !چرا؟ -

بغلم گرفت و مانع از سقوطم شد، صداش بغض دار و  یوقت

 .دورگه بود

 .کردن داشیرو پ نیام -
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همراه بشم و خودمو  دیکرد تا با عم یاریچطور پاهام  دمینفهم

گفتن  یکه م یبخش یتو راهرو دمیدو. برسونم مارستانیبه ب

من بودم  نیا دمیداد، شا یجوابمو نم یکس. هیتوش بستر نیام

 .نداشتم دنیکه توان پرس

جلو چشمام و نگاهمو تار  ومدیمدام م زشیمهربون و عز ی چهره

سر  ییچه بال دم؟یپرس یم یرفتم؟ از ک یکجا م دیبا. کرد یم

 داد؟ یجوابمو نم یکیمن اومده بود؟ چرا  نیتر زیعز

 ؟یر یکجا م قیعق -

تازه اونموقع . حاصلم شد یب دنیبازمو گرفت و مانع از دو دیعم

 یافتاد که به سمتمون م ینیحس یو قاض نیبود نگام به رام

 .دیکلمه رو زبونم چرخ هیشدنشون فقط  کیبا نزد. اومدن

 !ن؟یام -

 :گفت ینیحس یانداخت و قاض نییسرشو پا یبا ناراحت نیرام

 .کشه یطول م کمیبردنش اتاق عمل،  -

 سرش اومده؟ ییمگه کجا بوده؟ چه بال -

 .جواب داد نیو رام دیپرس دیعم نویا

 ...سقوط کرده و  یاز بلند. کردن داشیتو محل احداث پروژه پ -

 .نشستم روزانوهام

 .یوا... یوا -
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 یحال خودمو نم. پشت دستام پنهون کردم و زار زدم صورتمو

 داشیپ هوی نیام نکهیا. آرزو داشتم هیاون لحظه فقط  دم،یفهم

 .بوده یشوخ هیهمش  نایبشه و با خنده بگه که ا

 . نمیبش یصندل هی یکمکم کرد بلند شم و رو دیعم

 حالش چطوره؟ -

 .دوخت ینیحس ینگاه گرفت و به قاض ازم

که  ،یداخل یزیداره و خونر یمتاسفانه دست و پاش شکستگ -

 .رنیکنن تا جلوشو بگ یتالششون رو م یدکتر ها دارن همه 

 یلخته  جادیکه به سرش خورده باعث ا ینگفت که ضربه ا و

 یمرحله  نیبتونه ا نیجذب شه و ام دوارنیشده که ام یخون

 .رو پشت سر بذاره یبحران

منتظر  یبخش جراح یبسته  یاز شش ساعت پشت درها بعد

ر دادن که عمل انجام شده و ظاهرا موندن، بالخره بهمون خب

 .پشت سر گذاشته یپرخطر رو تا حدود طیشرا

پروانه خانوم و عرفان و مامان هم درکنارم بودن و  گهید حاال

 .میبود جهیمنتظر نت یهمه با ناراحت

 وی یس یتو مغزش به آ کیکوچ یرو به خاطر همون لخته  نیام

و  میتگاه و ساون همه دس ونیم دنشیمنتقل کردن و من از د

 . افتادم هیلوله نفسم گرفت و به گر

 .زد یهنوزم تو گوشم زنگ م صداش
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دور  یکیاز  نکهیا. نکردن یرو خوب معن یآدما دلتنگ! یدون یم"

تصور اشتباهه، الاقل در مورد من  هیتا دلت براش تنگ شه  یباش

. ازت چشم بردارم تا دلم برات تنگ شه هیکاف...کنه یکه صدق نم

" 

و تودلم باهاش  نمونیب یا شهیش یرو فاصله  دمیکش دست

 .حرف زدم

 یگفت ینم ؟ینیمنو نب شه،یدلت برام تنگ م یگفت یمگه نم" 

 گهیو د یچشم برداشتنه؟ پس چرا چشماتو بست هیقد  تیدلتنگ

 " ن؟یام یکن ینگام نم

 .اومد و با درد زمزمه کردم نییتند تند پا اشکام

 ! دلم زیعز -

 . کرد منو از اون پنجره دور کنه و راه نفسمو ببنده یسع یدست

 .یافت یاز پا م یمادر، دار نیبش ایجان ب قیعق -

 .و مانعش شدم دمیخودمو کنارکش یسخت به

 .مامان، بذار به حال خودم باشم رهیگ یدلم آروم نم -

 نمیو ام ستادمیا ییکذا یروز تموم پشت اون پنجره  سه

هزاربار از ترس  یتا من روز. چشماشو باز نکرد تا نفسم برگرده

 .و زنده شم رمیبم شیشگیرفتن هم

 یزنگ خورد و اسم رزاق میبود که گوش شیپ قهیچند دق نیهم

تخت  نیرو ا نیتصور بودن ام. صفحه اش نقش بست یرو
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اون آشغال با سواستفاده از نبودن مدرک داره راست راست  یوقت

قابل تحمل  ریرو متعفن و غ زیو با وجودش همه چره  یراه م

 .آورد یخونم رو به جوش م کنه،یم

 . خارج شدم و باهاش تماس گرفتم مارستانیاز ب مصمم

 .یلعنت یتو که انتقامت رو گرفت ؟یخوایم یچ گهید -

 .من مهندس برومند رو به اون حال و روز ننداختم -

 :زدم و گفتم یتلخ پوزخند

که  یکرد یم دمیتهد شیچندروز پ یاونم وقت هیجالب یادعا -

ظاهرا که . یاریب انمیسر خونوادم و اطراف یتون یم ییچه بالها

 .ییتنها متهم پرونده تو

 .جواب داد یو عصب کالفه

 .کرده نکارویا یدونم ک یمن م -

 .هم بوده از تو دستور گرفته یهه، هرک -

 .به ضرر منه ییجورا هی زیاالنشم همه چ نیفکر کن، هم کمی -

 .هم گذاشتم تا به اعصابم مسلط شم یرو چشم

 .کنه یحرفا حال همسرم رو بهتر نم نیا -

 .کنه، جواب داد دیرو دچار ترد یتونست هر آدم یکه م یلحن با

 بال رو سرش آورده؟ نیا یک یبدون یخوا ینم یعنی -

 .یگ یراستشو م یاز کجا بدونم دار -

 .ادعام مدرک دارم یمن برا -
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 !خب؟ -

 یدونم ک ینکردن؟ من م دایمگه همسرت رو تومحل پروژه پ -

 ...شده و  ریباهاش درگ

 .باخشم قطع کردم حرفشو

 یمتهم اصل. ها بگو سیرو به پل یگیکه م ییها نیباشه هم_

 .یرزاق یآقا ییتو انیجر نیا

شده، دنبال منافع شخص  ریکه با مهندس برومند درگ یکس -

که بخوام  مینداشت یا یریشما درگ من و همسر. خودش بوده

اسمم که  هیمن فقط دنبال . بندازم یهچل نیخودمو تو همچ

 یاگه بهم بگ. خورده جمع و جور کنم هیاوضاع رو  نیبتونم ا

 .کنم یمنم کمکت م ه،یاون ک

 .دمیکردم و پرس زیر چشمامو

 .یگ یراست م یاز کجا بدونم دار -

و منم  میزن یبا هم حرف م مینیش یشرکت، م ایاالن ب نیهم -

 .کنم یمدرکمو رو م

 .فکر کنم دیبا -

 م،یندار یکدوممون فرصت آنچنان چیبدون ه نمیباشه، اما ا -

 .من منتظرم
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رو  هیرو گرفتم و قض نیرام یمحض قطع تماس، شماره  به

از دست من و  شنهادشیو پ یاز رزاق شتریبود، ب یعصبان. گفتم

 .ممیتصم

شدم و به سمت  نمیبگم، سوار ماش دیعم ایبه مامان  نکهیا بدون

 .شرکت راه افتادم

 یم یقیدقا. دیکش رونیب الیمنو از فکرو خ میزنگ گوش یصدا

نشسته و نگام به ساختمون  نیشرکت تو ماش یشد که جلو

 .بلندش بود

 ؟یکن یم کاریچ یمعلوم هست دار چیه یخانوم رمضان -

اما  دمیشن یرو م ینیحس یقاض ادیبود که فر یبار نیاول

بودم که  دهیاز هم پاش یداغون و به لحاظ روح یاونقدر

 .نداشتم یدربرابرش واکنش تند رفتار

 .انی یظاهرا از عهده اش برنم گرانیکه د یکار -

  ؟یرو خراب کن زیهمه چ یخوا یم -

 .بغض کردم ،یاون تخت لعنت یرو نیتصور ام با

 یبدونم ک دینده؟ من باخراب شدن مو یهم مگه برا یزیچ -

 .بال رو سرم آورده نیا

 گردونه؟ یرو بر م نیدونستنش ام -

 .و خشکم نا بهنجار بود دهیخراش یاز حنجره  ادیفر
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بالها سرمون  نیا نیو باعث شد نیکرد یشما مارو وارد باز -

 مویرو نوشتم و زندگ یلعنت یمن به خاطر شما اون مقاله . ادیب

رو هک کردم اونوقت  یرزاق ستمیبه خاطر شما س دم،یبه گند کش

 یمهره سوخته م نیباشه ا. مهره سوخته بودم هیبراتون فقط 

 .رو چطور تموم کنه یباز نیدونه ا

شه؟ سرشاخه  یتموم م زیبا لو دادنمون همه چ یکن یفکر م -

 .میرس یم شهیبه ر میوقته که زده شده، ما دار یلیها خ

 . شه یاز هم جدا م نرمویجا مس نیپس از هم -

رفتنتون به شرکت اونم االن  ،یخانوم رمضان نیلحظه صبر کن هی -

 یکارتون به باد م نیهمه نقشه مون با ا. ستیاصال به صالح ن

باند االن تو شرکته و بودن شما اونجا برگ  یاصل یمهره . ره

 .هیرزاق یبرنده 

گفتن داشته باشم،  یبرا یا گهیحرف د نکهیرو بدون ا تماس

 یهرچقدرم که قاض. دوختم یقطع کردم و نگامو به در ورود

 نمیام. تونست قانعم کنه یآورد باز نم یوبرهان م لیدل ینیحس

با  رونیب نینفر ا هیکرد و  یداشت با مرگ دست و پنجه نرم م

 شیآت نیمنو تو ا دهانداختنش به اون حال و روز داشت زنده زن

 .سوزوند یم

 ینم. لحظه مکث کردم هیدر و  رهیرفت سمت دستگ دستم

 . برسم یقراره به چ یدونستم تو اون شرکت لعنت
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 !اسم؟ هی

 یاگه م ؟ینبود چ شتریمشت بلوف ب هیفقط  یرزاق یحرفا اگه

که به سرم آورده آزارم بده؟ اگه  ییخواست به خاطر بالها

به  ؟یاز زبونم بود چ ینیحس یاسم قاض دنیهدفش فقط شن

تو  یکار ده،یعذاب رو برام د نیخواب ا یک دمیفهم یفرض که م

 اومد؟  یاوضاع ازم برم نیا

که  یبه باد رفتن پروژه ا ه،یریتحر یو بچه ها یرفعت یها تالش

پرست و  نییبود، مرگ دکتر آ دهیسالها روش زحمت کش نیام

تونستم همه رو به خاطر بغض  یم. هاش در مورد سد یدلنگران

تونستم  یفدا کنم؟ م التشیو تشک یو نفرتم از رزاقو خشم 

رو به خطر  شون یگروه ببندم و زندگ یتک تک اعضا یچشم رو

 بندازم؟

فرمون  یروز غالب شد، سرمو از رو یهوا که به روشنا یکیتار

تلفنم . شدم رهیساختمون خ یبرداشتم و به در ورود نمیماش

به  یدست. و چندبار زنگ خورده و من جواب نداده بودم نیچند

رو  دیعم یو مردد خواستم شماره  دمیکش میگوش یصفحه 

 . دیبهم رس ینیحس یاز قاض امیپ هیکه  رمیبگ

 یاعضا یمن و همه . بود یکار بزرگ متونیگذشتن از تصم «

 انیبه پا تیرو با موفق تتونیمامور. میگروه بابتش ازتون ممنون

 ».نیدرسون
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 نیلبام نشست و درست تو هم یحرف رو نیبا ا یتلخ لبخند

خارج  نگیاز پارک یدود یها شهیبا ش نیدوتا ماش دمیلحظه د

 .رفتن ابونیخ یشدن و بعد گذشتن از کنارم،به سمت انتها

 ینم. نشد یرزاق نیاز ماش یهم صبر کردم اما خبر گهید یکم

سوال  یهنوز کل. نداشتم یحس خوب هیقض نیدونم چرا اصال به ا

 . مونده بود یجواب باق یب

 یم. شدم و به سمت شرکت رفتم ادهیپ نمیاز ماش دیترد با

 یحت دیو شا ستیتو شرکت ن گهید یوقت روز کس نیدونستم ا

 نمیمن بب نکهیبدون ا یدربسته روبرو شم، البته اگه رزاق هیبا 

 .شرکت رو ترک کرده باشه

با . داشت انیتو فضا جر ینیسنگ باز و سکوت مهین درشرکت

. به جلو برداشتم یتو چارچوب در قرار گرفتم و قدم اطیاحت

 یها ستمیاز س یکی بوردیک یدکمه ها کیچل کیچل یصدا

. دیرس یبسته به گوش م یاز پشت درها یبخش روابط عموم

 باشه؟ ستمشیوقت روز پشت س نیتونست ا یم یچه کس

خشک مردانه  یسرفه ها یبه اون سمت برم، صدا نکهیاز ا قبل

 .با اون در چهارطاق بازش، توجهمو جلب کرد یاز اتاق رزاق یا

 یبلند یکف سالن صدا یها کیکفشام با سرام یپاشنه  برخورد

از  یکی یافتاد که رو یدر نگام به رزاق یاز ال. کرد یرو منعکس م

. تو اتاقش نشسته و سرشو تودستاش گرفته بود یچرم یمبل ها
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 هیافتاده و کبودش خبر از  ریبه ز یو چهره  شونیپر یموها

 .داد یم یبد روح یآشفتگ

 ن؟یهنوز نرفت ییخانوم عطا -

نا نداشت سربلند کنه و  یاومد و حت یدر م یبه سخت صداش

 .ستین ییخانوم عطا ستاده،یدر ا یکه جلو یشخص نهیبب

 .داشته باشه یکه برگ برنده ا یرس یبه نظر نم یآدم هیشب -

کم کم . به حضورم تو چارچوب در زل زد یکرد و با ناباور سربلند

اون بهت رو گرفت و تا به خودم بجنبم  یجا یریخشم مهارناپذ

 یبه عقب بذارم، جلو یقدم نکهیبه سمتم هجوم آورد و قبل از ا

 .راهمو گرفت

 یاسم م هیشه،مگه نه؟ من فقط  خراب زیهمه چ یخواست یم -

 ...مهلکه نجات بدم و اونوقت تو نیخواستم تا خودمو از ا

بود رو  نمونیکه ب یکم یکردم فاصله  یبه در و سع دمیچسب

 .کنم شتریب

 کردم؟ یبهت اعتماد م دیبا -

 .واسه از دست دادن ندارم یزیچ گهیبه لطف تو د -

 .رو لبم جا خوش کرد یعصب یپوزخند

 ...که تو روزنامه نوش یالبد با اون چهارتا مقاله ا -

 .حرفم شد یمشت محکمش به در، باعث خوردن باق برخورد
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 ای یو خودت رو به اون راه بزن یکن یباز یخوب بلد ایتو  -

. چقدر کارت براشون مهم بوده یدیکه هنوز نفهم یاونقدر احمق

 یدم اولدم اون آ یم حیکه بهت کردم ترج یبه خاطر اعتماد

 .یباش

راحت  التویسوخته بودم، اگه دونستنش خ یمهره  هیمن فقط  -

 .کنهیم

و تو خودم مچاله  رمیبلند بود که گوشامو بگ یاونقدر ادشیفر

 .شم

سد در  یکه از پروژه  یتو با اطالعات. خودتو به اون راه نزن -

 .یپرونده شد نیباعث باز شدن ا یگذاشت ارشونیاخت

و  یخبر داشت ستمیاز هک س یمگه نگفت...مگه کدوم اطالعات؟ -

 اون اطالعات سوخته بوده؟

تو  یوار بهش آورد، درد بد وانهیکه د یگرفت و بافشار بازومو

 زیجنون آم کهیکرد و درحال کیمنو به خودش نزد. دیچیتنم پ

 :داد، گفت یتکونم م

تو  ،یگرفت یگانیتو واسه نوشتن اون مقاله پرونده هارو از با -

 .یرو لو داد میکه باهاشون در ارتباط بود ییبانک ها یاسام

مهناز قرار داده  اریکه دراخت یستیسمت اون ل دیپرکش ذهنم

 نیو گروهش رو وارد ا ینیحس یکه قاض یستیبودم، همون ل

توشرکت که بعد ها  یعامل نفوذ هیکرده و من شده بودم  یباز
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فقط  نینبودم و ا مدیسوخته براشون بودم وشا یمهره  هیفقط 

که  یبه اسم رزاق یخطر. دور نگهداشتنم از خطر بود یبرا یترفند

 .نداشتم یبودم و راه فرار ریحاال تو چنگش اس

 نیا. بود دهیفا یاما انگار ب رمیکردم ازش فاصله بگ یسع

باعث شد هلم بده وسط اتاق و تا به خودم  نمونیکشمکش ب

 هیبرخورد کرد و  ییرایکوتاه پذ زیم یبجنبم، سرم با گوشه 

 .و مات جلو چشمام اومد دیسف یصفحه 

اسم خواستم  هیمن فقط ازت ... یبالرو سرم آورد نیتو ا -

 .یلعنت

که  ییبازانوها. ببرم نیرو از ب دمید یزدم و تالش کردم تار پلک

 .لب زدم یبه سخت. کردم از جام بلند شم ید،سعیلرز یم

 ؟یریم انتقام بگکه از نجایا میکشوند -

 .وقفه یو ب یعصب د،یخند

 .یبترس دمیبا ؟یدیترس -

به دورتادور  ینگاه یدیو با ناام دیمحکم بهم کوب دستاشو

 .اتاقش انداخت

 نجایا ریاکس زیپرو... ازدست دادن ندارم یبرا یزیچ گهیمن د -

جناب حضرت واال افتخار داده بودن تا شخصا بنده رو بابت . بود

دختر احمق اعتماد  هیبه  نکهیبابت ا. کنن هیهام تنب یمباالت یب

 .پروژه رو به گند بکشه نیکردم و گذاشتم کل ا
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روم باشه رو  شیتونست پ یکه م یفرار یراهها عیذهنم سر تو

تونستم  یتونم از دستش در برم، م یدونستم م ینم. مرور کردم

نه؟ به  ایدلخوش باشم  نیو رام ینیحس یبه اومدن قاض

پس . بود، فکر کردم دهیشن یکه از بخش روابط عموم ییاصداه

وقت  دمخو یبرا دیچرا اون شخص خودش رو نشون نداد؟ با

 شد؟ یتعلل به ضررم تموم م نیا ای دمیخر یم

که  ییگاه مبل و به سرم که درست از جا هیگرفتم به تک دستمو

 .توجه باشم یکردم ب یضربه خورده، نبض گرفته بود سع

 یداد تیشدم پس چرا رضا تیاریباعث بدب نهمهیاگه من ا -

 آزادم کنن؟

کبود شده و احساس خفقان  یسوالم حساب دنیاز شن کهیدرحال

رو باهزار  راهنشیپ یباال یبرد و دکمه  شیکرد، دست پ یم

 .جون کندن باز کرد

 یمجبورم کرد واسه اون پروژه لعنت. داد میاون دلشاد نامرد باز -

مهندس . سرو صداها بخوابه نیا کنهیم مگفت کمک. بدم تیرضا

از  دیبرومند که طرحش رو واگذار کرد، دلشاد هم پاشو کنار کش

 .و گذاشت با سر سقوط کنم ایقضا

حرفا بود و  نیتر از ا زیقدم به سمت در رفتم و اون که ت چند

بود، به  دهیشوم د یواریچهارد نیا ینگاهمو به خروج ریمس
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 ی قهیهوا  یکه ب دمیمت در دوهراسون س. طرفم حمله کرد

 .پالتوم رو گرفت

 نیکلنجار افتادم باهاش و اون منو به دنبال خودش رو زم به

 .دیکش

 . دادم، اون برگ برنده االن دست من بود ینم تیاگه رضا -

 یبلند کفشم ضربه  یباپاشنه  دمیکش یم غیج کهیدرحال

از جانب  یجگرخراش ادیبه ساق پاش زدم که باعث فر یمحکم

 یبتونم واکنش نکهیافتاد و قبل از ا نیزم یکنارم رو. شد یرزاق

زد و با صورت جمع شده از درد و خشم و  مهینشون بدم، روم خ

 یدستاشو رو د،بو یاش جار قهیکه از کنار شق یدرشت یعرق ها

 .گلوم فشرد و با حرص لب زد

ت مف مویتموم زندگ یباعث شد ،یلعنت یساقطم کرد یاز هست -

  ؟یدنبال چ یاومد. ببازم

وجود  ییهوا. بود دهیفا یکردم به دست و پا زدن اما ب شروع

بود  یبه جنون مرد رهیاز حدقه دراومده ام خ ینداشت و چشما

 شیرگذاریو تاث تیمسخ جذاب دمش،یبار د نیاول یبرا یکه وقت

 .شدم

و حرکت دست ها و پاهام کند  دنیتوانم در حال پرکش تموم

رو داشتم کم کم تار  زیشده بود، گلوم به خر خر افتاده و همه چ

 .دمید یم
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اون بال رو سر مهندس برومند و اون  یک یبدون یخواست یم -

 آورده؟ یفضول و عوض رمردیپ

 یچشمام داشت رو کهیو درحال دنیوار خند وانهیکرد به د شروع

از فشار دستاش کمتر  یقط کمف ،یاومد حس کردم کم یهم م

 .شده

هدفش واسه  یاون همه . دلشاد به اندازه من صبور نبود -

. مهندس برومند بود یاون سد، به چنگ آوردن پروژه  یطراح

دلشاد لو رفت، مجبور شد با  یبرا تشیاهم یکه وقت یپروژه ا

طرح  نکهیاونوقت همسرت فقط واسه ا. شه کیشر ریاکس زیپرو

تو کارشون مداخله کرد و مث  ارنیت به چنگ نمف نقدریرو ا

 .استادش، سرشو به باد داد

لحظات  نیکردم تموم تنم لمس و فلج شده، انگار آخر حس

 تیو درنها یرزاق یمنم با جنون آن یقصه  انیعمرم بود و پا

که جلو  یهجم محو و تار یرو. خورد یمرگ به دست اون رقم م

 هیرو حس کردم و چند ثان یا هیافتادن سا دم،ید یچشمام م

 یرزاق هوشیجسم غرق خون و ب ریبا قدرت منو از ز یبعد، دست

خسته و ناتوانم  یها هیو سرمو بلند کرد تا هوا به ر دیکش رونیب

 .برسه

 .نفس بکش دختر خوب، نفس بکش -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا نیلیل  – میفصل پنجم عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٨٥١ 

کردم تا  یتالش م یچرا هرچ. زن برام آشنا بود نیا یصدا چقدر

خوردم؟ چشمام به  یبسته مصدا بشناسمش به در  یاز رو

خشکم باعث  یسرفه ها. دمید یسوزش افتاده و هنوزم تار م

 . توگلوم شده بود یمنقبض شدن عضالتم و درد بد

 :داد، گفت یپشتمو محکم ماساز م کهیدرحال

 .یش ینگران نباش االن بهتر م -

 دم،یکش ینفس م یبه سخت کهیطرفش برگشتم و در حال به

 دنیبا د. جلو چشمام واضح شه ریپلک زدم تا تصو یچندبار

از  یو چهره  دهیرنگ پر یکه رو لبا یو لبخند ییخانوم عطا

نگام به تکه . ترس مات شده اش وجود داشت دلم قرار گرفت

 ییندتاچ. بود، افتاد یکه خون یا دهیتراش یتیسنگ بزرگ گران

که  ییماکت طرح ها کیو نزد ینوع سنگ تو اتاق رزاق نیازا

نفس  یبا انزجار ازش چشم گرفتم و رو. بودم دهیساخته بود، د

 .شدم قیدق دنمیکش

و  ینیحس یاونجا پر از مامور شد و قاض ده،ینکش قهیده دق به

 .وارد شرکت شدن نیاز گروهش و رام یچند نفر

 .و کنار پام زانو زد دیکش ینفس راحت دنمیبا د ینیحس یقاض

 حالتون خوبه؟ -

ازجام بلند  ییسرتکان دادم و با کمک خانوم عطا یسخت به

 .شدم
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 یبود که چهره  یبار نیاول. رو لباش جا خوش کرد یقیعم لبخند

 .دمید یشاد و آروم م نطوریرو ا ینیحس یقاض

 .بود یخانوما، کارتون عال نیخسته نباش -

به  یبرگشتم و اون با مهربون ییبه سمت خانوم عطا یناباور با

زدم  یکه م یانگار که بخواد حدس. و سرتکان داد روم لبخند زد

 .کنه دییرو تا

که پشت سر  یاتفاقات لیو تحل هیشروع کردم به تجز عیسر

شرکت و بعد ها  نیروز حضورم تو ا نیاز اول. گذاشته بودم

اصرارش تو . شدم یم ییاز خانوم عطا یپوست ریکه ز یتیحما

حرفام و  دییتا م،سیمن اون مقاله هارو بنو نکهیا یجلسات برا

 دیرس یاگه اون به موقع نم. رو هک کردم یرزاق ستمیکه س یروز

پس عامل . افتادم یرفت و من به خطر م یلو م زیهمه چ

و اونا قبل  ذاشتیگروه م اریکه اطالعات شرکت رو در اخت ینفوذ

 ییشرکت خبر داشتن، خانوم عطا زیمن بگم از همه چ نکهیاز ا

 .بود

 .شد کیکه به ابروهاش گره انداخته بود، بهم نزد یبا اخم نیرام

 .یکرد یرو م نکاریا دینبا. یهمه مون رو ترسوند -

 ینیحس یبه طرف قاض عیسر نجا،یحضورم ا لیدل یآور ادی با

 :برگشتم و گفتم

 .گفت، مهندس دلشاد باعث مرگ استاد شده یم یرزاق -
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 م،یکرد دایکه مهندس برومند رو پ یما از همون روز اول -

خواست اوضاع رو  یظاهرا دلشاد م. میهست زیهمه چ انیدرجر

 دایورق ها و پ یتموم کنه اما تا روشدن همه  یبه ضرر رزاق

پرونده، الزم بود که اونا  نیوسط ا ریاکس یشدن سرو کله 

 .ننیاز ما نب یحرکت

 یبرادر خانوم رمضان م؟یحرفارو تو راه بزن ی هیبق ستیبهتر ن -

 .هستن یو ما شاک شونیاز دست ا یحساب

کرد به زبون آورد و من با  یچپ چپ نگام م کهیدرحال نیرام نویا

. رفتم یانداختم به سمت در خروج یکه به رزاق ینگاه کوتاه

موضوع نه  نیودونستن ا دیکش یظاهرا هنوز زنده بود و نفس م

 .رو میو نه دلسوز ختیانگ یحس تنفرم رو برم

 :گفت ینیحس یکه قاض میبود مارستانیب ریمس تو

پروژه و  نیا یشرکتشو گذاشته بود پا ی هیسرما یدلشاد همه  -

 یبود تا بتونه پول ها یطرح نیهمچ هیکه دنبال  ریاکس

 یرو جا به جا کنه دست گذاشته بود رو نقشه ها شیرقانونیغ

سد که . کنه یدلشاد و مجبورش کرده بود باهاش همکار

 یم ریاکس. ختیموند؛ اوضاع بهم ر فینطوربالتکلیساختش هم

کنه که طرح رو به  یرو نم سکیر نیا گهید رویدونست وزرات ن

ساخت سد رو تموم  یارگان دولت هیبده و قطعا  یبخش خصوص

که ممکنه طرح  ییداشت تا جا یسع نیکنه، واسه هم یم
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پرست که  نییدکتر آ. خودش حفظ کنه یمهندس برومند رو برا

 یجور هی کرددلشاد رو مامور  ریاخت، اکستوکارشون سنگ اند

 ...نتونستن یساکتش کنه و وقت

 ینگاهشو به روبرو دوخت و با کم یبا ناراحت ینیحس یقاض

 .مکث زمزمه کرد

کرد، به  یم یهمکار یسنگ انداز نیکه با دکتر تو ا یشخص -

و بعد  ادی یکه دکتر به مهندس برومند داشت م یخاطر اعتماد

ظاهرا همسرتون . ذارهیم ارشیاطالعات رو دراخت یمرگش همه 

از اون ...اون روز واسه دادن اون اطالعات باهام قرار گذاشته بود

وسط درست به نظر  نیا یزیچ هیدلشاد و گروهش  یطرف برا

طرح ناقص  هیقرار داشت  ارشونیکه دراخت یطرح. دیرس ینم

روژه کردن طرح به عمد توپ میمهندس برومند موقع تسل. بود

تر  عیاصرار داشت که هرچه سر نمیکرده بودو واسه هم یدستکار

 زیدونست اگه اونا بفهمن همه چ یچون م. رو ترک کنه رانیا

پرست  نییو کشته شدن دکتر آ یقاوضاع رزا. زهیر یبهم م

کنه با کمک برادرزاده اش  یدلشاد رو وادار م ر،یاکس زیوفشار پرو

رو به محل پروژه بکشونه و مجبورش کنه نسخه کامل شده  نیام

 یاتفاق برا نیبذاره که متاسفانه ا ارشیطرح رو در اخت ی

 .همسرتون افتاد

 .زمزمه کردم یناباور با
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 !دست داشته؟ هیقض نیطهورا دلشاد هم تو ا یعنی -

 .نطورهیبله هم -

 شه؟ یم یحاال چ -

 .سر تکان داد ینیحس یقاض

که  ریاکس زیمونه پرو یشدن، م ریلشاد که دستگو د یرزاق -

 .میماهنوز باهاش کار دار

 .موقتًا صحبتمون رو قطع کرد نیزنگ تلفن همراه رام یصدا

 ...شده؟ یطور... میبله االن تو راه... الو سالم -

وحشت . باعث باال رفتن ضربان قلبم شد اریاخت یب نیرام مکث

 .زده زمزمه کردم

 !افتاده؟ یاتفاق -

 :بهم انداخت و به مخاطب تماسش گفت ینگاه نهیاز تو آ نیرام

 .مییاونجا ی گهید ی قهیپنج دق -

 .دمیسمت جلو خم شدم و پرس به

 شده؟ یزیتورو خدا بهم بگو چ -

 . کندیاش داشت قلبمو از جا م دهیصورت رنگ پر دنید

 نشده مگه نه؟ شیطور نمیام -

دستم رفت سمت . پدال گاز فشرد یرو شترینداد و پاشو ب یجواب

پرقدرت  یبه دستها یازین دنیگلوم وحس کردم واسه نفس نکش

 .نفس نکشم گهیزبونم الل نباشه تا د نیام هیکاف ستین یرزاق
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کنار  نیبودن من و ام یاینبود اما با رو بهیواژه غر نیا... مرگ

برگشتنش  یبرا نطوریخواستم قلبم هم یم. کرد یم یبیهم غر

 .اون چراغ رو خاموش نکنه یاتفاق چیروشن بمونه و ه

. کرد یم یو ته دلمو خال دیکش یاما توسرم سوت م نیام یحرفا

 شد؟ یراه م مهین قینکنه رف

سالها خواستم که ازت  نیتو ا یاز اون که فکرش رو بکن شتریب" 

 یگره خورد یدونم به جونم، به روحم به چ ینم.دل بکنم و نشد

تونم مطمئن باشم ازت  یم یانگار فقط وقت. یش یکه جدا نم

 . "بسته باشم شهیدل کندم که چشمامو واسه هم

ازم  ذارمینه نم. کردم هیبهت سر تکان دادم و تو دلم خون گر با

 .یبر یآسون نیبه هم ذارمینم ،یدل بکن

 یتیدوب هیدوختم و  ینامعلوم یپر از اشکمو به نقطه  یچشما

 .و ذکر گونه رو لبم تکرار شدوار  حیتسب

 فتدیمـــــباد از پا جانان من ب اربی «

 فتدیاو کاش بر جان من ب یبال دردو

 درمان دردمن اوست فتمیچون زپاب من

 » فتدیآن بودکه از پا درمان من ب درد

*** 

 یخبرها نیرو کردن آخر رینا در حال ز هیبرگشت از س ریمس تو

از پنجره  یجورناله بودم و گاه لیدالسرا و ا رهیمهم و به روز کور
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کرد، چشم  ینگاهم عبور م شیکه باسرعت از پ ریقطار به مس ی

 یم تیفیک یب یپاکت وانیدوختم و قهوه ام رو تو اون ل یم

 .دمینوش

 یکه به سر داشتم ازم چهره ا یا رهیت یو روسر یمشک راهنیپ

که کنارم نشسته  یانسالیساخته بود و خانوم م نیعزادار و غمگ

نا به  هیس ریکرد باهام همکالم شه تا مس یبود رغبت نم

 .فلورانس زودتر بگذره

 یراه یزیهمکار عز یخاکسپار یبود که برا شیپ یساعات نیهم

به  یو دلدار رشینظیب یاون شهر شده و به احترام تالش ها

 .خونوادش تو مراسمش شرکت کرده بودم

 انیهم روز که مربوط به پناهجوم یتوجهم رو به خبرها دوباره

بود، دادم و  ییاروپا یو سرنوشت نامعلومشون تو مرزها یسور

روشن شدن چراغ . و رو کردم ریز میرو با گوش یخبر یها تیسا

تلگرامم  یباعث شد از اون صفحات دل بکنم و وارد صفحه  ام،یپ

 . یفعتر یاز مرتض رمنتظرهیغ امیپ هی. بشم

انتظار  دیبا یعنی نینداشتم و ا یبرشد که ازش خ یم مدتها

 .رو داشته باشم زیاتفاق شگفت انگ هی دنیشن

 یخوب یحالتون خوبه؟ براتون خبرها. یسالم خانوم رمضان -

 یداخل یخبر یها تیبه سا یاصال امروز سر دونمینم. دارم

. نیخوشحال ش دنشیکه از شن دوارمینه به هرحال ام ای نیزد
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قراره به . کردن ریرو بالخره بعد از سه سال دستگ ریاکس زیپرو

 .بشه لیدادگاهش تشک یزود نیهم

و  نیخبرآنال تیبود که باهاش وارد سا نکیل هی امیپ نییپا و

از اون مرد منتشر  یریشدم که همراه تصو یدرشت خبر تریت

بود که  یبار نیاول نیلبم اومد، ا یرو ینیلبخند غمگ. شده بود

 نیا دنیو مطمئن نبودم از شن دمید یشخص م نیاز ا یعکس

سد داره همچنان  ندونستم او یم یاونم وقت انهیخبر خوشحالم 

 دیکه تو دولت جد ییشه و با وجود مخالفت ها یساخته م

 مانکاریکه پ یارگان یتونه جلو یانگار نم یباهاش شده کس

 .رهیطرحه رو بگ

شد و بعد توقف  انوولهیراه آهن سانتامار ستگاهیوارد ا قطار

به ساعتم انداختم و با تصور  ینگاه. شدند ادهیپ نشیمسافر

 زاتویآخر هفته مون با هم ر یدورهم یمنتظرمه تا برا یآن نکهیا

 . لبخند رو لبام اومد م،یدرست کن

و برنج پخته شده  ریگوشت و پن کیخوشمزه از است یبیترک زاتویر

قرار  هیهمسا یدوست داشتن رزنیپ ایهمون آنتون ای یبود که آن

 .بده ادمیبود طرز پختش رو 

اونجا  کینزد یتاکس ستگاهیاز ا دیبودم و با اوردهیرو ن نمیماش

 .گرفتم یم یتاکس هیرفتن به خونه  یبرا
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 یبرا شیجهانه و خوب یخیتار یشهرها نیباتریاز ز یکی فلورانس

 یلیبا خ. داره ادیو همزبون ز یرانیبوده که ا نیمن الاقل ا

شغلم باهاشون در  یآشنا شدم و به واسطه  نجایهاشون ا

 .ارتباطم

تلخ و  یو خاطره ها زانمیباعث دور شدن از عز نجایبه ا مهاجرتم

اما اعتقاد . و کوچه و محله و شهرم شد یپدر یخونه  نیریش

روم  شیپ یزندگ یروشن رو برا یگذشتنم چشم انداز نیدارم ا

 .قرار داد

 یستادیا یزندگ یکجا ستیباور رسوند که مهم ن نیمنو به ا و

از بدست آوردنه، فقط  یاز دست دادن هم جزئ یبدون نهیمهم ا

 .یخودتو باور داشته باش هیکاف

به عنوان خبرنگار و  یمحل ییویراد یشبکه  هیحاال تو  من

 زمیاز ستون جنجال برانگ گهید نکهیگزارشگر مشغول به کارم و با ا

پر سر و صدا بوده و بخش  شهیزارش هام هماما گ ستین یخبر

 .کنه یم یا زهیروم حساب و ویراد یخبر

رودخانه و پل  نیا. آرنو بود یبه منظره چشم نواز رودخانه  نگام

دوست  یلیرو خ نویکیمتعددش مخصوصا پل پونته و یها

سر  نجایبه ا یعکاس یآوردم برا یاگه بدست م یفرصت. داشتم

داشت عکس  انیکه تو اطراف رودخانه جر یزدم و از زندگ یم

 .گرفتم یم
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 ازین. شدم ادهیکه ازش خواستم، نگهداشت و من پ ییجا یتاکس

فروشگاه به خونه رو  نیتر کیکنم و نزد دیشام خر یبرا یبود کم

تونستم ازش  یکرد که م یاداره م ییایمرد جوون اندونز هی

 .گوشت حالل بخرم

. رو درون قفل چرخوندم دیکل یآسانسور خارج شدم و به سخت از

رو باز  ییدرواحد روبرو یباز شد و بالفاصله آن یکیکوچ کیدر با ت

 .افتاد نشیو پرچ دهیرو صورت چروک ینیکرد و لبخند دلنش

 ؟یاومد -

 .دمیپرس جانیه با

 که نکردم؟ رید -

انداخت و من نگام رفت  اهشیس یبه ساعت بندچرم ینگاه

دستش  یدرشت رو پوست مهتاب یقهوه ا یسمت اون لکه ها

 .بود یریپ میکه از عال

 .منتظرتم ا،یزود ب. میهنوز فرصت دار -

سوت و کور  یادیهمه جا ز. دادم و وارد آپارتمان شدم سرتکان

شونه باال انداختم و . گرفت یسکوت م نیبود و دل آدم از ا

 .هارو تا آشپزخونه بکشم و جا به جا کنم دیکردم خر یسع

نگاهم  ررسیتو ت یگاه صندل هیمو از سرم واکردم و رو تک یروسر

 .انداختم
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رو  یخم شده بودم و داشتم مواد کنسرو خچالی یتو تاکمر

 یاز پشت دور کمرم حلقه شد و ب یکردم که دست یم یجاساز

و به  دمیکش یبلند نیوحشت زده ه. دیهوا منو عقب کش

 .طرفش برگشتم

 د،یخند یم طنتیباال انداخته و با ش ییکه ابرو دنشید با

 .به شونه اش زدم یمشت

 .بدجنس -

 دنبالت؟ امیب یریحقته، مگه قرار نبود تماس بگ -

واسه چندلحظه به سقف دوختم و کالفه نفسمو فوت  نگامو

 .کردم

و آبرومو جلو  یکننده سر برس ریحرکت غافلگ هیکه بعدش با  -

 .نرفته ها ادمیت از قبل یهنوز شاهکار دفعه . یمردم ببر

لبام دوخته بود و لبخند  یوقفه  یبه حرکت تند و ب چشماشو

 .زد یم

 .ومدیام خوشت ن دهینگو که از ا -

 .نگاش کردم یتینارضا با

 هیکه  هیآدم هیکنارتم رفتارت درست شب یوقت! یدون یم -

زن همسر  نیکرده و روش نوشته ا زونیپالکارد گنده ازخودش آو

 . منه

 .شونه باال انداخت یاز لبام گرفت و با بدجنس یهوا بوسه ا یب
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 نه؟یاز ا ریمگه غ -

 هیاش که نشون از  قهیخط محو کنار شق یاشاره امو رو انگشت

 یپا و اون پا م نیا کهیو درحال دمیداشت، کش قیعم یشکستگ

برام در  یونیبراس یآقا ویراد یکننده  هیکه ته یکردم تا برنامه ا

 .بود به اطالعش برسونم،با محبت تو چشماش زل زدمنظر گرفته 

اونوقت واسه من که قراره چند . یکنیبدعادتم م ینجوریخب ا -

رم باشم، دور بودن ازت سخت  یکنفرانس خبر هی یبرا گهیروزه د

 .شه یم

ازم  نکهیا نیابروهاش جا خوش کرد و ح نیماب یوحشتناک اخم

 .گرفت، صداشو باال برد یفاصله م

 .یمگه از رو نعش من رد ش.  حرفشم نزناصال -

 .باال انداختم ییخونسردانه تو هم قالب کردم و ابرو دستامو

 .کنم یکارو م نیاما اگه مجبور شم ا زمیخدا نکنه عز -

 !ق؟یعق -

رو کنار  یبا آن یواسه آشپز ازمیمورد ن لیبرداشتم تا وسا یسبد

 .بذارم

بحث تموم شده  نیاخم تخم نکن و برام شاخ و شونه نکش، ا -

 .به گوشم رسوند یخبر هی یامروز رفعت یراست... ست

 .حرف رو عوض نکن -

 .دمیطرفش برگشتم و پرس به
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 شده؟ یچ یبدون یخوا ینم یعنی -

 .توئه تیمن مامور یمعضل زندگ نیاالن مهم تر -

باند  یسرکرده  ریاکس زیپرو یریمهمتر از خبر دستگ یحت یعنی -

 داخل کشور؟ یاقتصاد یایماف

 ؟یچ...زیمهم تر از پرو یحت -

 :اومد، گفتم یاون به دنبالم م کهیسمت اتاق خواب و درحال رفتم

 .گند کارهاش باال اومده. بزن یخبر یها تیسر به سا هی -

 :داد به در اتاق و گفت هیتک

از  یکه گفت. سر بحث خودمون میندازم،برگردیم ینگاه هیبعدا  -

 آره؟ یش یرو نعش منم رد م

روشن در آوردم و لبخندم  یو بهاره  ریحر راهنیپ هیتو کمد  از

 یکه سع یبرگشتم طرفش و درحال. به انتخابم شد یدییمهرتا

 :رو باز کنم، گفتم راهنمیپ یجلو یداشتم دوتا دکمه 

 رو گفتم نه؟ نیبه گمونم هم -

 .لبش سبز شد و به طرفم اومددوباره رو  لبخند

چطور از اون  یدید ل،خوبهیبرو از خدا بترس دختر حاج اسماع -

 .شدم پورتید ایدن

 .دمیخند زیر

 .گهیاز شانس منه د نمیا -

 .چشم درشت کرد یشد و برام به شوخ کینزد بهم
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به  گرونید یواجبه به جا نکهیمث ا. دست شما درد نکنه -

 .رو ثابت کنم ییزایچ هیخودت 

 :کردم و با التماس گفتم سرکج

 یرو به جونم ننداز، هرچ یونیو براس ریرفتنمو نگ یجلو -

 .رو ثابت کن یخواست

 .دیاز دستم کش راهنمویحرکت کوتاه پ هیدستمو گرفت و با  مچ

 .فکرامو بکنم دیبا -

 .رمیبگ رمویحر راهنیدراز کردم تا پ دست

 .منتظرمه ی، آنرو راهنیبده اون پ ؟ینجوریا -

از لبام گرفت و تو چشمام  یو ناگهان قیعم یشد و بوسه ا خم

 .عاشقانه زل زد

 .منتظر بمونه گهید کمیتونه  یم یآن -

 

 انیپا

 ۹۴ وریشهر

 )نیلیل( یمانیا فاطمه

 

 

 

  ۹۴ ردادم  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا
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  ۹۴ آبان: انتشار در سایت نودهشتیا 
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