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سوي خیال ان

ستین الیخ کییزندگ

ستیسراب ن کییزندگ...

دیه سراب د الیخ کیرا در  یتوان ان سوي زندگ یم

الیخ نیا ییبایان را به ز توانیم

ها ییبایان ز یتمام يروز دیپس از ان شا و

هم بشکند در

است یقیحق یزندگ

بایلحظات ز یوسعت تمام به

یماندن ادیبه  و

سر و صداي اطرافم را نشنیده .خماري خواب هم دست بردار نبود.خواب نبودم ولی حیفم میامد از جا بلند شوم دیگر

حت کنم ناسالمتی یک سال بزرگتر شده بودم ولی انگار بقیه متوجه گرفتم امروز حق داشتم که بیشتر از بقیه استرا

.بودمبیست و چهارم اسفند رسیده و من هفده ساله شده .نبودند

مینا پاشو دیگه لنگ ظهره : صدایش را شنیدم که گفت.ضربه اي که مادر به پشتم زد جا خوردم هرچند تازگی نداشت از

نمیخواي بلند شی؟

به محض کنار زدن پتو چشمم به ساعت دیواري .لو به ان پهلو می غلتیدم که ضربه بعدي نثارم شداز این په غرغرکنان

هنوز چند دقیقه به هشت مانده بوده فکر کردم بد نیست کمی خودم را لوس کنم اما به محض . کهنه و قدیمیمان افتاد
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از سردي هوا .ت پتو را از رویم کشیدمادر با یک حرک"...کی گفته لنگه ظهره؟هنوز ساعت هشت نشده":اینکه گفتم

.خودم را جمع کردم

پاشو دختر چقدر می خوابی؟_

با بی میلی .اینکه حق نداشتم در روز تولدم کمی بیشتر بخوابم حرصم گرفت ولی می دانستم مادر دست بردار نیست از

اولین فکري که .عادي به نظر می امدنگاه خمارم دوري در اتاق زد وضعیت غیر .از جا بلند شدم و بی حال همانجا نشستم

هرچند از کار کردن او در هتل عذاب می کشیدم ولی له !نرفته؟ تلبه نظرم رسید این بود که چه طور مادر هنوز به ه

.غیبت هایش عادت داشتممشغول تا زدن رختخواب بودم که دوباره صدایش بلند شد

.ه ها رو بشوریمقبل از اینکه جمعش کنی رویه شو درار میخوایم مالف_

پس باالخره دست به کار .پس بگو چرا به هتل نرفته بودم انگار خیال خانه تکانی داشت.او هم مشغول همین کار بود خود

گیجی خواب از سرم پرید و با خوشحالی .شد؟چند روز بشتر به تحویل نمانده بود ولی ما هنوز هیچ اقدامی نکرده بودیم

خانه .مدرسه را تعطیل کنم در ان صورت لذت بیشتري میبردم روزاي کاش میشد ام.ممشغول کشیدن نخ هاي مالفه شد

به نظرم وقتی همه جاي منزل از زیر و رو تمیز میشد نماي خانه با همین اثاثیه کهنه و .تکانی قبل از عید را دوست داشتم

.قدیمی هم قشنگ و دیدنی بود

از زمانی که درس و مدرسه .او مثل مادر سحرخیز و کاري بود.ادحین جمع اوري رختخواب ها چشمم به معصومه افت در

,را کنار گذاشت و خانه نشین شد

:بعد از جواب سالمم با لحن گله مندي گفت.هاي مادر خود به خود به گردن او افتاد مسئولیت

نیست کارش کی تموم معلوم .از شانس بد ما همین امروز که می خواستیم قالی رو بشوریم مادر مجید پنبه زن اورده_

.می شه

اگه امروز نشد میذاریم واسه بعد از عید که هوا گرم تر می .عیب نداره:اخرین مالفه را روي بقیه پرت کرد و گفت مادر
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شه این جوري بهتره چون میترسم تا

بعد از اینکه  حاال این مالفه هارو بردار ببر تو تشت خیس کن مینا تو هم!فردا خشک نشه ابرومون جلو مردم بره پس

.ناشتایی خوردي برو کمک معصوم

داشتم قضیه ي تولدم را عنوان کنم ولی دیدم حاال که هیچ کس یادش نیست همان بهتر که به روي خودم  خیال

.براي همین بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفتم.نیاورم

ن و پنیر را همراه با چایی شیرین با ولع می هال قبل از هر چیز نگاهم به علیرظا و مرضیه افتاد که لقمه هاي نا توي

همانطور که جواب سالمشان را میدادم نگاهم به استکان هاي چاییکه با خرده هاي .هردو با دهان پر سالم کردند.جویدند

هوا سردتر بود هرچند این روزها هواي این نواحی از هر زمان دیگر  یرونب. پنیر بد رنگ شده بود افتاد ودلم اشوب شد

در بین راهرو ي روبازي که به پله ها ختم میشد مقابل دستشویی ایستادم ولی قبل از .لطیف تر و دلچسبتر به نظر میرسید

ان باال سرکی به  از.اینکه اولین مشت اب را به صورتم بزنم صداي موزون و خوش اهنگ کمان حالجی کنجکاوم کرد

چه کار .ا داشت با خیال راحت سرگرم زدن پنبه هاي مچاله شده بودمرد میانسالی که پیژامه ي راهراه به پ.حیاط کشیدم

بچه ,نگاه مشتاقم از روي پنبه ها به مجید و برادرش مصطفی!پنبه ها بعد از زدن چقدر پفکی و خوشرنگ میشدند!جالبی

مشغول تماشاي پنبه  و بچه هاي قدو نیم قد ننه غالم همسایه هاي طبقه پایین افتاد که با خوشحالی,هاي اقا رضا ژاندارم

دوباره متوجه توده ابر مانند پنبه ها شدم و همانطور که از دیدن ان ها لذت می بردم به یاد.زن بودند

.هاي قلنبه سلنبه ي خودمان افتادم که سالها میشد روي کمان حالجی را به خود ندیده بودند تشک

"...با کدوم پول خوب می شد ما هم میتونستیم رختخوابا رو نونوار کنیم ولی"

نفسم شبیه .این فکر مرا دوباره به یاد وضعیت خانواده ام انداخت و غم تنگدستی مثل بختک روي سینه ام نشست هجوم

بهطرف دستشویی برگشتم و بعد از نگاهی به ائینه ترك دار .به اهی داغ بیرون امد و بخاري مانند دود در هوا پخش شد

.ه صورتم پاشیدمدستشویی اولین مشت اب سرد را ب
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فقط دو سال دیگه مونده چشم به هم بزنی این دو سال میگذره و اون "بار به شخصی که در ایینه بود اهسته گفتم این

.و مشت بعدي اب را با عزمی جزم به صورت زدم"همه چی...وقت به خواست خدا همه چیز درست میشه

معلوم بود که حواسش ان جا .فکرش جاي دیگري سیر میکردسرگرم لگد کردن کردن مالفه ها بود ولی انگار  معصومه

لبه هاي دامنم را باال گرفتم.نیست

.به کمکش رفتم و

!؟منظور مامان چی بود ابرومون جلو مردم میره؟...معصوم مگه پس فردا چه خبره _

تو ناشتا خوردي؟_

خبره؟ جوابمو ندادي نگفتی پس فردا چه... االن میل ندارم بعد یه چیز میخورم_

.فکر نکنم خبري باشه. مامان قضیه رو بزرگ کرده....هیچی_

در مورد چی؟_

مگه یادت نیست؟.... همون خانواده رحیمی که مامان چند روز پیش حرفشو زد دیگه_

؟ قراره بیان خواستگاري؟...چرا یه چیزایی یادمه همون که مامان می گفت تعمیرگاه ماشین داره...هان_

.ن داشت درموردشون با اقا حرف میزد می گفت وقت گرفتن بیان صحبت کنناره دیشب ماما_

اسم پسره چی بود؟_

.نبی یا به قول مامان اقا نبی_

؟...اسمش خوب یادت مونده تو پسره رو تا حاال دیدي!ایناقال_

سالگی  1213ز نه ولی مامانخیلی تعریفشو میکنه میگه اقا نبی خودساخته س پدرشون خیلی وقت پیش مرده نبی ا_

مامان از مادرش .توي تمیرگاه برادرش کار میکرده حاال واسه خدش یه تعمیرگاه جمعو جور زده و خودش صاحب کاره

.نه.می تونه یه زندگی رو بچرخ!شنیده که درامدش بد نیست
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یعنی تو موافقی؟ اگه بیان قبول میکنی؟_

.ندیده که نمیشه نظر داد!هنوز نمیدونم_

.فکر کنم این بار دیگه کار تمومه!ت پیداست همچین بی میلم نیستیولی از حرفا_

؟خوشت نمیاد با خانوده رحیمی فامیل بشیم؟....حاال تو چرا ناراحتی_

نه بابا چه چه فرقی میکنه خانوده رحیمی باشه یا کس دیگه ناراحتی من از چیز دیگه س_

چیه؟میترسی بعد از من کاراي خونه گردن تو بیوفته؟_

خودت میدونی من ادم از کار در رویی نیستم چه تو باشی چه نباشی وظیفه خودمو !وري حرف میزنی انگار من مهنازمج_

میترسم حاال که فقط دو سال به دیپلم گرفتنم مونده .انجام میدمولی میترسم بعد از رفتن تو مامان نذاره درسمو تموم کنم

.بره رهدسرو کله یه نفر پیدا بشه و تموم زحمتام به 

خب باالخره که چی؟یعنی تو هیچ وقت نمیخواي شوهر کنی؟_

.چرا ولی نه حاال االن خیلی زوده_

خودت میدونی که تو شهر ما رسم !سالم میشه 21دو ماه دیگه. شاید واسه ي تو زود باشه ولی واسه من داره دیر میشه_

اصال همه به یه چشم دیگه نگاش .یارنمردم براش حرف در م.نیست دختر تا این سن تو خونه باباش بمونه 

!دنراستشو بخواي تازگی شنیدم تازگیا پشت سر منم حرف دراور.میکنن

!همینمی خوام بد وخوب نکنم هر چی هس قبول کنم واسه

چرا زودتر نگفتی حقشو کف دستش بذارم؟!کی پشت سرت حرف دراورده؟!جریان چیه؟_

فقط خواستم !اصال نمیخوامدوباره یادش بیوفتم...مه قشقرق به پا کنهولش کن هرچی بود گذشت نخواستم مامان بفه_

.بدونی من مجبورم تکلیفمو روشن کنم

بدبختی ....به خودت مربوطه ولی من اگه جاي تو بودم خودمو به خاطر حرف مردم اسیر یه زندگی ناخواسته نمیکردم_
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به حرف مردم اهمیت بدیماینجاست که ما توي بد محلی زندگی میکنیم با این حال نباید 

مجبوریم یا مثل خودشون زنگی کنیم یا پی این حرفا رو به . باالخره که چی؟ما داریم بین همین مردم زندگی میکنیم_

.تنمون بمالیم

میدونی .ترس من از حرف مردم نیست از اینه که مامان پاپی ام بشه.من میمالم بذار مردم هرچی دلشون میخواد بگن_

.شم ازدواج کنم چی میشه؟ تمام ارزوهام به باد میرهاگه مجبور ب

کدوم ارزو؟ منظورت چیه؟_

با خودم قرار گذاشتم مثال هیچ حرفی درباره .از حاال نمیخوام درباره ش صحبت کنم میترسم قضیه ي حرف پیش بشه_

ي اینده نزنم ولی تو باید یه قولی بهم بدي

!چه قولی؟_

. مامان اینا مانع درس خوندن من بشن من باید هر طوري هست درسمو تموم کنمقول بده اگه شوهر کردي نذاري _

قول میدي؟

ولی اگه بخت خوب برات پیدا شد چی؟_

.تو هم باید کمکم کنی.فرقی نمیکنه چهبد چه خوب من حاال حاال ها خیال ندارم شوهر کنم_

.میکنم فقط خدا کنه بعدها پشیمون نشیحاال که خودت میخواي باشه ولی من تا اونجا که زورم برسه دخالت _

:معصوم سرگرم صحبت بودیم که صداي مادر خلوتمان را بهم زد با

تمام وقتو به حرف زدن گذروندید چی میگید که تمومی نداره؟دیگه نیخواد پا بزنید چرکش حسابی دراومده بیاید _

.بیرون چندتا مشت بزنید ابشو عوض کنید

ه ها اب و جارو کردن فرش و دستمال کشیدن در و دیوار و پنجره ها و اسباب و اثاثیه همگی از شست و شوي مال ف بعد
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تنها من قبل از اینکه فرصت استراحت پیدا کنم باید.نفس راحتی کشیدیم

باز جاي شکرش باقی بود تمام فضاي منزل ما که در طبقه باالي یک ساختمان .رفتن به دبیرستان حاضر میشدم براي

زي در جنوب شهر قرار داشت به یک اتاق چهارده متري هال ده متري یک پستو در زیر پله هایی که به پشت کهنه سا

و تاریک خالصه میشد واال حتما تمیز کردنش خیلی  نگبام میرفت اشپزخانه بی قواره و دراز و باریک و یک حمام ت

.بیشتر از این وقت میگرفت

ناهارتو بکشم؟:که معصوم پرسیدبستن دکمه اونیفرم مدرسه بودم  مشغول

چی داریم؟_

.دال عدس_

میخواي بوي سیرش همه رو بیهوش کنه؟. نه نمیخورم:ام از گرسنگی مالش میرفت با این حال گفتم معده

!پس چی می خوري؟گرسنه که نمیشه بري مدرسه ناشتایی هم نخوردي_

.هنم بو سیر بدهلقمه ي نون و روغن درست میکنم میخورم خوشم نمیاد سرکالس د_

دوم قسمت

مزه نصفه نان لوله شده اي که به روغن و شکر اغشته بود چیزي نفهمیدم چون در از

کفش مشترکمان پاي او بود و تا .مدتی که ان را گاز میزدم چشمم به راهرو بود و انتظار رسیدن مهناز را می کشیدم تمام

از بدشانسی.برگشتن او نمیتوانستم راه بیفتم

سر به هوا تر از ان بود که به موقع به منزل برگردد و معموال براي رسیدن به خانه هیچ عجله اي نداشت و هر بار  مهناز

.ده تا پانزده دقیقه دیرتر از وقت معمول به خانه میرسید

در .نشینمباالخره بعد از ده دقیقه تاخیر سرو کله ش پیدا شد با نگاهی به کفش هاي خاك الود نتوانستم ساکت ب وقتی

.نمیتونی مثل ادم راه بري؟من این کفشارو تازه شسته بودم:جواب سال نیم بندش گفتم
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باز از راه نرسیده شروع کردي؟اول این که خودت ادم نیستی دوم اینکه کفش خودمه هرطور که دلم بخواد باهاشون _

.راه میرم

چه طور موقع شستن یادت نیست کفش خودته؟!چه غلطا_

ربوط تو وسواس داري کدوم ادم عاقلی میاد هفته اي یه بار کفششو میشوره؟این قدر اینا رو شستی رنگ و به من چه م_

!روش رفته

!اگه نشورم که گند از سرو روشون باال میره_

.سالم مامان.همینه که هست خیلی ناراحتی بگو برات کفش بخرن_

باز چی شده مثل سگ و گربه به جون هم افتادین؟_

.یناست هنوز از راه نرسیده مثل سگ پاچه مو میگیره که چرا کفشو کثیف کرديتقصیر م_

سرگرم بستن بندهایش بودم که صداي زنگ .بهم زدن دو لنگه کفش خاکش را گرفتم و با عجله ان ها را به پا کردم با

مامان ساعت چنده؟:دوباره همان دلشوره هر روز به سراغم امد.ساعت دیواري بلند شد

.به یک زود باش راه بیفت دیرت شده یه ربع_

حیف که وقت ":کتاب و دفترم را برداشتم و همان طور که با عجله راه می افتادم نگاهی به سمت مهناز انداختم دسته

وبا خداحافظی که بلندتر از مواقع عادي ادا شد به راه افتدم هنوز از ".ندارم واال یه سگی نشونت میدادم حظ کنی

دیگه نبینم به خواهر بزرگترت بی احترامی کنی ها بار ":شدم درپایین نرفته بودم که متوجه کالم ما سرازیري پله ها

".اخرت باشه

.چی چی رو بزرگتر دو سال که هیچی اگه ده سالم بزرگتر باشه وقتی سربه سرم میذاره جوابشو می دم_

ر بیاید یه بار دیگه ببینمبهم بدو بیراه گفتید تو بیخود میکنی یه عمر شما زحمت نکشیدم که هرچی دلتون خواست با_

.واي به حالتون
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فرصت گوش دادن نبود در اخرین لحظه فقط شنیدم که مهناز غرغر کنان گفت دیگر

.همیشه من باید سرکوفت بشنوم به مینا خانوم که نمیگی باال چشت ابرو_

.ها را دوتا یکی پایین رفتم پله

تشک هاي نونواري که روکشی از جنس چیت گلدار داشتند . کردن وسایل کارش بودپنبه زن سرگرم جکع و جور  مرد

مرد پنبه زن سالم مرا به .دیدن انها خوابی راحت را به یادم می اورد.در گوشه حیاط تا خورده روي هم چیده شده بودند

چه میرسید غالم به حالت در سایه ي داالنی که به کو.ودگرمی جواب داد عجیب اینکه از سروصداي بچه ها خبري نب

افتاب پایین نمیاد سنگ بهش میخوره ":چمباتمه به دیوار تکیه داده بود و مثل همیشه اهسته با خودش حرف میزد

اول متوجه او نشدم ولی تا چشمم به ".بیسکوییت بهتر از بادمجونه مورچه ها گوشت ادمو میخورن دیوار ترك داره

دلم نمیخواست اینطور بترسم چون تا به حال .د تنم لرزید و تپش قلبم باال رفتصورت رنگ پریده و مسخ شده اش افتا

دیوونه ها بعضی وقتا دست به .غالم عقل درستی نداره":هیچ ازاري از این پسر ندیده بودم ولی همینکه مردم میگفتند

ر و مهربان بود دوست غالم را چون همسایه بی دردس هدرعوض نن.مرا به وحشت می انداخت".کاراي خطرناکی میزنن

غالم را در هفت سوراخ -صاحب اصلی خانه- به خصوص مواقعی که از ترس اقاي توکلی.داشتم و دلم به حالش میسوخت

اویل که به این خانه اسباب کشی کرده بودند بین همسایه ها چو انداخت که پسر بزرگش به زودي از .قایم میکرد

ه امد همه فهمیدند که اورا براي بی خطر بودنش از تیمارستان مرخص کرده برمی گردد ولی بهد از اینک زيخدمت سربا

تنها اشکال بزرگ او .غالم بیست ساله واقعا خطري نداشت او تمام روز در گوشه اي مینشست و با خودش حرف میزد.اند

صوص ما که بخ.دیگران را درمی اورد وصداياین بود که به شدت وسواس داشت و هر وقت به دستشویی میرفت سر

طبقه باال بودیم چون تمام مدت شیر اب را باز می گذاشت و دست کم ده بیست افتابه اب به خودش میریخت

با اینحال متوجه شد وبعد از نگاهی زیر چشمی دوباره چرت و پرت .را پایین انداختم و بی صدا از کنار غالم گذشتم سرم

اسمان ابی یکدست بود و افتب با .حیاط تپش قلبم ارام گرفت به محض بیرون رفتن از.گویی هایش را از سر گرفت
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بخصوص که امسال زمستانی سرد و .دلچسب و مغتنم بود یگرگرمایش برخالف مواقع د.سخاوت به پهنه زمین می تابید

رس از ریه هایم را از هواي تازه پر و خالی کردم و با روحیه ي خوبی که داشتم خیلی زود خاطره ي ت.پر باران داشتیم

فکر  شتمدا.غالم و بگومگویم با مهناز را از یاد بردم فقط اگر نگرانی دیر رسیدن به کالس نبود همه چیز عالی میشد

چهره اقاي سحرخیز با آن عینک .میکردم زنگ اول چه درسی داریم به یاد اقاي سحرخیز و درس شیرین فیزیک افتادم

ندان هاي فاصله داري که بر اثر دود سیگار بدرنگ شده بود در ذهنم ته استکانی موهاي جو گندمی لب هاي برجسته و د

به خصوص در رابطه با من چون مرا به خاطر نمرات خوبی که  بوداو دبیر سختگیري ن:نقش بست و خیالم آسوده شد

.میگرفتم تحسین می کرد و احترام زیادي برایم قائل بود

بین رفت حاال میتوانستم مدتی که در راه هستم مرغ خیالم را به هر  از سرعت قدم هایم کم نشد ولی نگرانیم از گرچه

سالگیم افتادم و با لبخندي از روي رضایت غرق خیاالتی  17قبل از هر فکري به یاد اولین روز .جا که بخواهم پر بدهم

ی آبرومند را تصور نماي یک زندگی راحت در خانه اي نقلی در محل ردو.شدم که باید در اینده آنها را عملی میکردم

لذتی که از این رویاي شیرین تمام وجودم را پر کرد زیاد طول . میکردم که اسباب اثاثیه اي جدید و لوکس داشت

معصوم  ازاز کجا معلوم که بعد ":فکر آزاردهنده دو روز بعد و مراسم خواستگاري معصومه خیالت مرا بهم زد.نکشید

قول داده بود که حمایتم کند ولی هم من و هم او خوب می دانستیم که تصمیم هرچند معصومه "منو به زور شوهر ندن؟

هجوم این فکر تازه آثار لبخند را از چهره ام پاك کرد و به جاي ان .در مورد این مسائل فقط به عهده ي پدر مادرم بود

.سگرمه هایم در هم رفت

.سالم ابجی مینا_

چرا االن داري برمیگردي؟مگه مدرسه ساعت دوازده تعطیل نمیشه؟سالم :محمد نگاهم را به سوي او کشید صداي

.چرا ولی امروز امتحان ثلث داشتیم واسه همین طول کشید_

امتحان چی بود؟_
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!حاب و هندسه_

خوب دادي؟_

.دوتا از اون مسئله هایی که تو برام حل کرده بودي اومد همه رو بلد بودم.آره خیلی خوب دادم_

.اال بدو برو خونه مامان اینا دلواپس نشنآفرین پسر خوب ح_

.باشه خداحافظ_

خداحافظی اش را در حالی که با خوشحالی نگاهش میکردم دادم و پس از تکان دست به سمت خیابان اصلی  جواب

با .چقدر دلم میخواست محمد را با هدیه کوچکی تشویق کنم ولی متاسفانه چیزي براي هدیه کردن نداشتم.پیچیدم

بود و به تنبلی و بی بندوباري مهناز که هر سال  مدهخوشحال بودم که الاقل او بچه زرنگ و درس خوانی از اب درا اینحال

.نبود,به هزار زور و زحمت در شهریور ماه قبول میشد

ود تاسف اینجا بود که مهناز برخالف انچه نشان می داد خنگ و کم هوش نبود و ولی آن قدر سربه هوا و بی خیال ب جاي

.که اهمیت چندانی به درس و تحصیل نمی داد

این روز ها که مردم خود را براي استقبال از سال نو .پانزده مثل همیشه شلوغ و پر رفت و امد به نظر میرسید خیابان

تازگی ها مغازه دار ها هم به ذوق امده بودند و با گذاشتن .حاضر میکردند این شلوغی و هیاهو بیشتر به چشم میخورد

به مشتري ها یاداوري کنند که مدت زیادي به آمدن عید  واستندظرف گندم سبز شده در کنار تنگ ماهی قرمز می خ

در .حال و هواي خوش خیابان افکار غم انگیز را از ذهنم دور کرد.نمانده است و اگر قصد خرید دارند باید عجله کنند

اگر .ه ماهی کوچولو و زیبایی افتاد که در تنگ حرکت میکردحال گذر از کنار یکی از همین مغازه ها بود که چشمم ب

انقدر پول داشتم که می شد موقع بازگشت آن را بخرم حتما بچه ها از دیدنش حسابی ذوق میکردند ولی دریغ از یک 

عملی از از وقتی که خود را شناخته بودم هیچ وقت انقدر پول تو جیبی نداشتم نداشتم که بشود با ان ابتکار .پول سیاه

که میکشید همیشه هشتمان گرو نهمان بود تازه اگر حقوق ماهیانه مادر  حمتیبیچاره پدرم با تمام ز.خود نشان بدهم
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.نبود خدا میدانست وضع چقدر بدتر از می شد

ا در تازه فهمیدم به جاي پیاده رو راه خیابان ر.بوق ازاردهنده تاکسی که با سرعت از از کنارم گذشت تکانم داد صداي

پیش گرفته ام هنوز تپش قلبم ارام نگرفته بود که خود را به سمت پیاده رو کنار کشیدم در همان حال با خود فکر 

.میکردم

!دو سال دیگه باید صبر کنم فقط

سوم قسمت

ز این بود خوشحالیم اینبار ا.دومین روز از هفته معموال برایم شانس میاورد.بین روزهاي هفته به یکشنبه عالقه داشتم از

راضی و .که امتحان انگلیسی به یکشنبه افتاده بود و شادي بیشترم از اینکه از روز بعد تعطیالت نوروز شروع میشد

همه آنها برا خود .به یاد صحبت بچه ها درباره ایام تعطیالت افتادم تسرحال از امتحانی که داده بودم در راه برگش

شاید اگر .ف هاي فریده و شهال که می خواستند به سفر بروند گوش داده بودمبا چه حسرتی به حر.برنامه خاصی داشتند

از برگذاري مراسم  ندر عوض م.می فهمیدند من در تمام عمرم یک بار هم به سفر نرفته ام از تعجب شاخ در می اوردند

عقد معصومه

د که همه چیز به همین سادگی گرچه هنوز هم باورم نمی ش.در همین دوران تعطیالت انجام میشد تعریف کردم که

داماد با .به یاد شب خواستگاري افتادم که هردو خانواده به سادگی شرایط یکدیگر را پذیرفته بودند.روبراه شده باشد

اما مراسم عقد را ان هم به .هاي اردیبهشت اعالم کرد هخوشحالی امادگیش را براي راه اندازي جشن عروسی در نیم

.ه بعد موکول کردندصورتی ساده به دو هفت

در ".حاال عروس خانومپاشو به مبارکی این ظرف شیزینی رو دور بگردون":اي که مادر نبی به معصومه گفت لحظه

دیگران خودم را "!مبارکه مبارکه"با شنیدن صداي .تاریکی آشپزخانه ایستاده بودم و این صحنه را از دور می پاییدم

"!کنم؟ هرمنم به این سادگی شویعنی ممکنه ":باختم و از فکرم گذشت 
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پاندول جیوه اي .ساعت دیواري کهنه و قدیمی مان که هیکل بلند باال و چهار گوش داشت در فضاي اتاق پیچید صداي

انگار صداي زنگ پدرم را به یاد .رنگ ان که بی شباهت به اینه گرد و کوچکی نبود مدام به چپ و راست حرکت میکرد

کلید مخصوص کوك را در سوراخ هاي روي صفحه ي ,باز کرد طه ان نزدیک شد درش را با احتیابا تانی ب,مطلبی انداخت

مادر .وقتی از کوك کامل ساعت خاطر جمع شد درش را دوباره بست.فلزي فرو برد و در هر کدام چند بار چرخاند

.سرگرم ریختن چاي بود و احتیاط میکرد تفاله هاي چاي در ان سرازیر نشود

با معصومه برم بازار یه مقدار وسایل براش بخرم درسته که اونا گفتن جهاز نمیخوان ولی نمیشه که دختر می خوام _

.دیروز رفتم براش سفارش دو دست رختخواب دادم.دست خالی فرستاد

او اغلب از درد .روي تشکچه سفت پنبه اي کوچکی که مخصوص خودش بود نشست و به پشتی ابري تکیه داد پدر

استکان چاي را از دست او .نج میبرد این درد از عئارض سالها رانندگی در اتوبوس هاي شهرداري ناشی میشدبواسیر ر

.گرفت

با همین هزار تومن .دستت درد نکنه کار به جایی کردي امروز که با خودش میري بپرس دیگه چه چیزایی احتیاج داره_

.و بخرهپول شیربها تا اونجایی که میشه وسایل مورد نیازشون ر

اتفاقا امروز با مش کیا صحبت کردم میخواستم دو سه روز مرخصی بگیرم به کاراي .خودمم تو همین فکر بودم_

تمام اتاقا پر شده از مسافر .بنده خدا حق داره این روزا هتل غلغله ست.معصومه برسم ولی هیچ جوري زیربار نرفت

گو اخه این جا چی داره که اینجوري هجوم  نه اي دارمردم عجب حوصل.هنوز یکی نرفته یکی دیگه پیداش میشه

میارید؟

به مش کیا میگفتی عروسی در پیش داریم میگفتی .خب ایام عیده دیگه زن مردم دلشون به همین مسافرتا خوشه دیگه_

.کار داریم

اگه منم .شکست چند روز پیش رقیه خانوم از پله ها افتاد دستش.مگه نگفتم؟ولی اونم راس میگه دست تنها موندن_
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!نباشم کارشون لنگ می مونه

می گم بیا دیگه نرو خودم میگردم یه کار دوم .من شرمنده م زن از اولشم نباید میذاشتم تو خودتو به زحمت بندازي_

.پیدا میکنم

باشی نمخواد نگران کار کردن من !با این کمر دردت؟تو اگه بخواي بیشتر از این به خودت فشار بیاري از پا میفتی_

به قول مش کیا تو مملکت خارجه زنا پا به پاي مرداشون کار میکنن ....خودت میدونی که کار کردن منو خسته نمیکنه

!عیب و عاره نفقط ماییم که همه چی برامو.کسی هم نیست منعشون کنه

.کی گفته عیب و عاره؟من میترسم این همه زحمت مریضت کنه_

هاي فضولمون حرص میخورماز دست همسایه .منظورم تو نبودي_

چه طور مگه؟کسی حرفی زده؟_

امروز سر راهشو گرفته شروع کرده به سوال پیچ کردن که مادرت این !طبق معمول بازم ننه علی مینا رو ناراحت کرده_

رده در انگار صبح تا عصر خونه نیست هر روز کجا میره؟الصه انقدر مینا رو سوال پیچ میکنه که برمیگ!روزا کم پیدا شده

من "!مامان من مثل بعضیا بی کار نیست که از صبح تا شب بشینه تو کوچه پشت سر مردم غیبت کنه":جوابش میگه

نمیدونم این زن کار و زندگی نداره که مدام میشینه کشیک مردمو میکشه؟به معصوم میگم مینا نباید حساسیت نشون 

 وصبه خص!اب دریا رو میشه گرفت ولی جلوي زبون مردمو نهاز قدیم گفتن جلوي ...بده بی خود خودشو ناراحت کرده

خب اخه ادم بهش ".زبون دختر وسطیت مثل مار نیش داره":چند روز پیش در میاد میگه .این ننه علی که کارش همینه

چی بگه؟

مدتی است شمد حفاظ خوبی بود انها نمیدانستند .مهربان پدرم به سوي من که ظاهرا به خواب رفته بودم افتاد نگاه

.بیدارم
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پس واسه همین خوابیده؟:پرسید

!معصوم میگفت ناهارم نخورده.آره_

که کنار مادر لم داده بود و با هر قلپ چاي یک قند به دهان می گذاشت در حالی که حبه اخري را با سروصدا می  علیرضا

گفت اگه زهرمار بخورم .کردابجی معصوم بهش گفت بیا ناهار بخور ولی ابجی مینا داشت گریه می":جوید گفت

"مگه زهرمار خوردنیه مامان؟!بهتره

من نمیدونم چرا فقط .تو فعال چاییتو بخور نریزه اینقدرم قند نخور تموم دندونات کرمو شده:بی حوصله جواب داد مادر

.میبره کی معصوم انقدر حساس بود؟مهنازم که انگار نه انگار دنیا رو اب ببره اونو خواب!مینا اینجوري شده

حاال برو بیدارش کن غذا بخوره از صبح چیزي .مینا از همون بچگی اخالقش با بقیه فرق داشت.همه که مثل هم نمیشن_

.نخورده ضعف میکنه

خودت میدونی که .ولی با این اخالق نمیتونه بین مردم زندگی کنه:استکان او را دوباره از چاي پر کرد و گفت مادر

بعضی وقتا میشینم از گذشته براش تعریف .اگه بخواد همیشه همینطور حساس باشه لطمه میبینهروزگار هزار بازي داره 

از اون روزگاري که اطراف بروجرد توي .گاو و گوسفندبودیم واز اون موقعی که ما صاحب کلی زمین کشاورزي .میکنم

کی میفهمید نداشتن و تنگدستی .یادش بخیر چه زمونه ي خوبی بود.ده قله شمسا واسه ي خودمون بروبیایی داشتیم

 ینام...!چقدر نعمت زیاد بود.با نون تیریو ماست و کره حیوانی و روغن محلی بزرگ شدیم.جوون بودیم و بی خیال!چیه

بهش میگم ما هم اون روزا باورمون نمیشد که یه روزي کارمون به !باورش نمیشه ما یه روزي همچین زندگی داشتیم

کی فکرشو میکرد چند سال پشت .و بی خیال بودیم که متوجه اومدن زوال و بدبختی نشدیم اونقدر خوش.اینجا بکشه

!سرهم خشکسالی بشه و همه چی رو از بین ببره

بهت گفتم چند روزي علیرضا و مرضیه رو وردار برو به خواهرت یه سري .از حرفات معلومه دلت حسابی تنگ شده_

.بزن و برگرد گوش نکردي
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حاال کی حرف رفتنو زد؟تو این اوضاع وقت این :ي خالی را با احتیاط در لگن ورشو گذاشتاستکان ها مادر

به خصوص با حرفایی که تازگی . کاراست؟حرف من سر مینا بودداشتم میگفتم با این اخالقی که داره از عاقبتش میترسم

.میزنه

مگه چی میگه؟_

هر وقت نصیحتش میکنم میگه من با تو خیلی فرق . نه میدناز همین شعارایی که جووناي این دور و زمو!چه میدونم_

اینقدر .میگه من زندگیمو خوم میسازم...من نمیشینم دست رو دست بذارم که زنگی هر بالیی خواست سرم بیاره.میکنم

.متالش میکنم تا باالخره چیزي رو که میخوام به دست بیار

زندگیش تالش کنه؟مگه بده ادم باري درست کردن .اینکه حرف بدي نیست_

ولی یادت نره مینا دختره اگه بخواد استین سرخود باشه و به حرف بزرگترا گوش نکنه از دست میره و .نه بد نیست_

 .بدبخت میشه

!معلومه دختر خودتو خوب نشناختی!مینا از دست میره؟_

.مامان نمی خواي راه بیفتی؟داره شب میشه_

با عجله سینی استکانها و قوري را .فراموش کرده بود که باید براي خرید می رفت از ادامه صحبت منصرف شد،انگار مادر

غذاي بچه ها رو داغ کردي؟.بگیر،اینا رو بذار تو اشپزخونه:برداشت و به سمت معصومه رفت

.آره داغه_

.برو براشون بکش تا من مینا رو بیدار کنم_

شی؟افتاب داره غروب میکنه تو هنوز خوابی؟مینا،نمی خواي پا:میدیدم که به سمت من می امد مادر

به نظرم هوا سردتر از ظهر شده .تکان دست او،شمد را از روي صورتم کنار زدم و خود را خواب الود نشان دادم با

گردنم براثر بد خوابیدن خشک شده بود.دسته موها را از پس گردنم کنار زدم و انرا مالش دادم.بود
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.سالم مامان_

.جون،پاشو مواظب این بچه ها باش،منو معصوم میخوایم بریم بیرون کار داریمسالم مادر _

.جایم نشستم و همانطور که خمیازه میکشیدم گفتم سالم اقا در

.سالم بابا،چقدر می خوابی بابا جون،شب دیگه نمیتونی بخوابی ها_

.ز بکشم ،نفهمیدم کی خوابم بردامروز خیلی خسته خسته شدم،بچه ها رو برده بودم حموم ،اومدم یه دقه درا_

مهنازم با شما میاد؟:حال از جا بلند شدم،همان طور که شمد را تا میزدم پرسیدم بی

.نه،مهناز رفته منزل هاجر با هم درس بخونن:چادر سیاهش را سر انداخت و گفت مادر

دنبال مادر وارد هال شدم،او و .ی رفتاین اواخر مهناز به هر بهانه اي به منزل دوستش هاجر م.خواب از سرم پرید گیجی

:اهسته گفتم.معصوم امده حرك بودند

اگه واقعا قصد درس خوندن .مامان من نمی خوام تو کار مهناز دخالت کنم ولی درست نیست این قدر بره خونه مردم_

.داره چرا به هاجر نمیگه بیاد منزل ما،هر چی باشه ما پسر بزرگ تو خونه نداریم

!مگه هاجر برادر بزرگ داره؟:الت مشکوکی پیدا کردمادر ح نگاه

یه برادر عالف و بیکار داره که بیشتر وقتا رو پشت بوم کفتر :اینکه مادر از همه جا بی خبر بود بیشتر ناراحت شدم از

.می گن همسایه از دستش به امان اومدن.بازي میکنه

تو اینارو از کجا میدونی؟_

.،اون برام تعریف کرد همسایه بغلیشون همکالسه منه_

پس چرا اینارو زودتر نگفتی؟چی بگم؟زندگی مردم به ما ربطی نداره،من فقط میگم حواستون به مهناز باشه،ما باید _

.دست بذاریم رو کاله خودمون باد نبرتش

را با پدر می  صداي خداحافظی مادر و معصومه.نگرانی مادر شدم و براي فرا از سؤاالت بعدي،از هال بیرون رفتم متوجه
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شنیدم،کمی بعد همان طور که مقابل دستشویی اولین مشت اب را به صورت می زدم،وجود مادر را پشت سر احساس 

.کردم

.به محض اینکه محمد از نونوایی برگشت،بهش بگو بره دنبال مهناز،یادت نره ها_

.باشه،بهش می گم_

ردم برو بکش بخور،کاري نداري؟مینا غذا رو داغ ک:معصومه شاداب به نظر میرسید چهره

.نه برو به سالمت،حواست باشه چیزاي خوب بخري،ات و اشغال نخري ها_

.باشه حواسم هست:مادر به راه افتاد و با نگاهی به پشت سر گفت همراه

کردن مادر  از اینجا صداي حال و احوال.از رفتن انها،نگاهی به اینه روبرو انداختم،تصویر صورتم از وسط شکسته بود بعد

بعد از نگاهی دوباره به تصویر شکسته،برگشتم که به حال بروم ولی .و معصوم با ننه غالم راحت به گوش می رسید

دوباره همان ترس بی دلیل تنم را .کز کرده و به دیوار تکیه داشت طغالم در گوشه حیا.چشمم بی اختیار به حیاط افتاد

داشتم با خودم غرغر می .که مدام نشسته یه گوشه و چشم از این باال برنمیداره اینم!اَه:با عجله به هال برگشتم.لرزاند

با .دور ظرف غذایی که معصومه کشیده بود سرگرم لیس زدن استخوان هاي مرغ بودند.کردم که متوجه بچه ها شدم

ده غذاهاي هتل را می از اینکه خواهر و برادرم اینطور با ولع پس مان.دیدن انها احساس بدي تمام وجودم را پر کرد

:خورنددلم رنجید و از فکرم گذشت

!بمیرم حاضر نیستم ته مونده غذاي مردمو بخورم اگه

از دیدن انها .سرشب مادر نبی همراه عروس بزرگش به دیدن معصومه آمدند.شب شام دیرتر از همیشه خورده شد آن

فته بود و جز من،مهناز و محمد،بزرگتري در منزل پدر براي خواندن نماز مغرب و عشا،به مسجد ر.کمی دستپاچه شدم

فرش نخ نماي قسمت .تنها لم به این خوش بود که منزل از هر لحاظ تمیز به نظر می رسید.نبود تا همزبان انها باشد

از ساعت دیواري گرفته تا طاقچه و .پذیرائی چنان خوب اب و جارو شده بود که رنگ نقشش بهتر از همیشه دیده میشد
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رادیو ي دو موج پدر و گل میز زیر آن به صورتی قرار .هاي روي دیوار،همه را با دقت گردگیري کرده بوده بودمقاب 

در باالي اتاق پتوي ملحفه داري که به صورت تا شده دراز به دراز افتاده بود،جایگاه .که کامال در معرض دید باشد داشت

کنار دیوار سعی داشتیم پوسته پوسته شدن رنگ دیوار را از نگاه با گذاشتن چند پشتی ابري .مهمانان را نشان میداد

از کلی بازي و شیطنت،عاقبت به خواب رفته بودند و دیگر سروصدایشان  دبچه ها بع.مهمانان احتمالی پنهان نگه داریم

.مزاحمتی تولید نمی کرد

"ه رفتن خرید؟مادر و معصومه خیلی وقت":حال پذیرایی چاي به سوال مادر نبی که پرسید در

.شما بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید.بله االن دیگه برمی گردن:گفتم

شیرینی را در محلی نزدیک عروس و مادر شوهر گذاشتم و خدا رو شکر کردم که کمی از شیرینی و آجیل عید  ظرف

عروس .ي دیگر نشسته بودممهناز در یک سمت انها و من در سو.باقی مانده بود واال هیچ چیز براي پذیرایی نداشتیم

درس می خونید؟ یرستانشما دب:خانوم رحیمی از مهناز که به او نزدیک تر بود پرسید

نه،راستش من االن بیاید اول نظري باشم ولی یه سال مریض شدم،االن سوم راهنمایی :مهناز کمی گل انداخت صورت

.هستم

انوم شما چی؟شما هم راهنمایی درس می خونید؟ماشااهللا به ظاهرتون نمیاد که راهنمایی باشید،مینا خ_

.البته نظام قدیم ،میدونین که چند سالی میشه این نظام جدید اومده.نه،من دوم دبیرستان هستم:از روي شرم بود لبخندم

یعنی شما بزرگتر از مهناز خانوم هستید؟...!چه جالب_

.،تقریبا دو سال با هم تفاوت سن داریم...بله_

!تا به حال فکر می کردم شما خواهر کوچیکه هستید!ا هم اصال نمیادبه شم!عجیبه

.آره درشتی اندام مهناز همه رو به اشتباه می ندازه_

.پس به سالمتی بعد از معصومه جون نوبت شماست_
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براي چی؟_

.فکر کنم شما رو نمی ذارن زیاد بمونید.خب دیگه،نوبتی هم که باشه نوبت شماست که بله رو بگی_

احساس رنجش در صدایم .انگار منظورش این بود که معصومه زیادي در منزل مانده است.اختیار از حرفش رنجیدم بی

.واسه من هنوز این حرفا زوده،به امید خدا اول میخوام درسمو تموم کنم:هم پیدا بود

بپزي و بچه داري اي بابا درس زیادي هم به درد نمیخوره،آخرش باید بري رخت بشوري و جارو کنی و خوراك _

کنی،غیر از اینه؟

هنوز رنجیده به نظر می رسید،حاال بیشتر از این که چرا باید از زن فقط این توقع این کارها را داشته باشند ناراحت  کالمم

گویا اسم زن مساوي بود با آشپز،رختشور و جاروکش و نه بیشتر از این ها،در ذهنم جواب دندان شکنی اماده !بودم

خب طرز فکر آدما با هم فرق میکنه،من می خوام به :در عوض گفتم.بود اجبلی انها مهمان بودند و احترامشان وداشتم و

.براي همین فعال خیال ازدواج ندارم. هر قیمتی شده درسمو بخونم

وشه جوابم زیاد خوشایند طبعش نبود،یک ابرویش باال رفت و نگاهش حالت یک عاقل اندر سفیه پیدا کرد و گ انگار

صداي قدم هاي اشخاصی که از پله ها باال آمده بودند به روي .لبش پوزخند کمرنگی کج شد ولی دیگر چیزي نگفت

.جا برخاستم و به استقبال انها رفتم ازموزائیک هاي راهرو طنین انداخت،خوشحال از خاتمه این گفتگو 

از دیدن اینه بیضی .اي معصومه خریده بودند رفتیماز رفتن مهمانها نفس راحتی کشیدیم و به سراغ وسایلی که بر بعد

سماور .شکلی که اطرافش فلز کاري شده بود خوشحال شدم،به نظرم این بار مادر خوش سلیقگی به خرج داده بود

دربین همه،ضروریات عقد از .ما دست به دست می شد ینبرقی،پتوي پلنگی،سري وسایل اشپزخانه،وسایل حمام و غیره ب

من و مهناز از دیدن شیرینی و شمع و بقیه وسایل سفره ب شوق امده بودیم،بعد از فکري که به سرم .ر بودهمه دیدنی ت

مامان پول میدي فردا برم روبان و پولک و منجوق بگیرم سفره عقدو درست کنم؟یه کم کاغذ رنگی هم واسه :زد گفتم

.و دیوار میگیرم که اتاقو تزیین کنیم در
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پدرم می دانست او چقدر انتظار چنین لحظه هایی را .لی بود که مادر نبی براي معصوم آورده بودنشان دادن وسای سرگرم

.خانوم ببین مینا چی میگه:کشیده،براي همین با خوشرویی تمام حواسش به او بود

حاال حتما این چیزا الزمه؟:به سوي من برگشت مادر

.خب اتاق عقد باید قشنگ باشه_

چقدر پول میخواي؟_

.ا هفت هشت تومن همشو میشه خریدب_

.حاال پاشید برید شامو بیارید که دارم از خستگی میمیرم!ولی ول خرجی نکنی ها.باشه،یادم بنداز بعدا بهت بدم_

براي چندمینبار از این پهلو به آن پهلو .پر سروصداي ساعت دیواري دوازده بار در تاریکی طنین انداخت زنگ

صداي دندان هاي علیرضا که در خواب به هم ساییده میشد،دلم را .و خیال راحتم نمیگذاشت فکر.خوابم نمی برد.غلتیدم

نگاهم از .پدر به صورت عذاب آوري خرناس میکشید ومادر مثل همیشه در بی خبري ناله سر داده بود .ریش میکرد

روسی،کابوس به هم ریختن نزدیک شدن تاریخ عقد و ع.پنجره به فضاي بیرون افتاد،می دانستم دلخوریم از کجاست

در حقیقت به خاطر معصوم خوشحال بودم،سن خواهرم زیادي باال رفته بود و هر سال که می .رویاهایم را به همراه داشت

مسلما نباید این فرصت را از دست میداد اما وجود او براي من حکم سپر را .ازدواج برایش کمتر میشد شانسگذشت 

خود را در پناه ان از اسیب ازدواج مصون نگه دارم ولی حاال با رفتن او،موقعیت من به دشت،سپري را که می توانستم 

صورت نتیجه ده سال تالش و زحمتم چه میشد؟نباید  اینخطر می افتاد و هر لحظه امکان داشت نوبت من فرا برسد،در 

د و می توانستم در مقابل خواسته یأس را به خود راه میدادم،هنوز آن نیروي مبارزه جویی در وجودم خاموش نشده بو

.رفتم ببا این فکر آرامش جاي نگرانی را گرفت،پتو را تا باالي سر کشیدم و با اطمینان به آینده به خوا.دیگران بایستم

.بیست و یکمین روز از فروردین هوا هنوز دلچسب و متعادل به نظر میرسید صبح

پتو را با لذت بیشتري به دور خود پیچیدم،بوي .ختخواب را ترك کنممیشد که بیدار بودم ولی دلم نمیخواست ر مدتی
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.این پتوي مخصوص خودم بود و به کسی اجازه استفاده از آن را نمی دادم.تمیزي میداد

بلندشو مینا،مگه نمی خواي بري مدرسه؟_

روز کالس نداریم،قراره ام:معصوم خلوتم را به هم زد،کش و قوسی به خود دادمو گفتم.هایم از خواب خمار بود چشم

.انجمن تشکیل بشه

.پس تا هر وقت دوست داري بخواب:بیدار کردنم پشیمان شد و پتو را دوباره به رویم انداخت از

روشنایی خورشید هم که شعاعش نیمی از پهنه اتاق را روشن میکرد .فایده اي نداشت،گیجی خواب از بین رفته بود دیگر

ن بار با مالش چشم پتو را کنار زدم و نگاهم به معصومه افتاد،قیافه اش این اواخر شاداب به ای.مانع از ادامه خواب میشد

بی اختیار آن را با .نظر میرسید،برق زنجیر طالیی که شب عقد به گردنش انداخته بودند نگاهم را به سوي خود کشید

معصوم،واقعا از این وصلت خوشحالی؟:انگشت لمس کردم

آدم از زندگی چی میخواد؟اگه شوهر آدم مرد خوبی باشه زندگی حتی تو یه کلبه هم شیرین و  نبی پسر خوبیه،مگه_

.باصفا میشه ولی اگه یه مرد بد نصیب ادم بشه حتی تو یه قصرم باهاش خوشبخت نیستی

 هنوز زن نشدي داري مثل مامان حرف می زنی،میدونم این درسا رو اون بهت!چه جالب:لبم پوزخند جمع شد گوشه

 .ولی ان شااهللا که درست بگی و بعدها پشیمون نشی!داده

هیچ کس از آینده خبر نداره پس بهتره درموردش صحبت نکنیم،تو :یک حرکت پتو را از میان تا زد و با خنده گفت با

.هم دیگه زود تر برو ناشتایی بخور میخوام سفره رو جمع کنم

ه نظر من،خوب خوشبختی زن با خوب بودن مرد تضمین نمی ب.در موردش حرفی نزدم اما فکرم مشغول بود دیگر

شد،مگر نه این که پدرم مرد خوب و شریفی بود؟پس چرا مادر هیچوقت روي خوشی را نمیدید و همیشه در رنج و 

و قناعت و تنگدستی بسازد؟زندگی در  کمبودهازحمت به سر میبرد؟چرا مجبور بود مدام با سیلی را سرخ نگه دارد و با 

تمانهاي جنوب شهر و در جوار مردمی که حتی سیلی آبرو هم زردي چهرههایشان را سرخ نمیکرد،نه تنها خوشایند ساخ
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.تازه درد نظافتچی بودن در هتل و پنهانکاري جلوي همه مردم به کنار.نبود بلکه نیشتر دمل زیر پوست بود

چرا باید یک یوسف و عصمت دیگر از نو پا میگرفت؟ پس

مگه نه اینکه معصوم خیال میکنه بهترین مرد دنیا نصیبش شده؟مامانم که باالخره به .راه خودش رو بره بذار هرکسی"

این تنها فکري بود که  "پس من دیگه چرا مته به خشخاش بذارم؟.آرزوش رسید و تکلیف اولی رو مشخص کرد

.میتوانست مرا التیام دهد

در اولین نگاه از .ش بودیم و او لباس سپید عروسی را به تن کردشبی که معصومه و همهی ما این همه منتظر عاقبت

پوست گندمگون و رنگ پریدهاش با قشر ضخیمی از کرم،یکدست و !خواهرم واقعا عوض شده بود.دیدن او حظ کردم

ش چشمهاي قهوهاي رنگ و بادامیش با خط،بزرگتر از اندازه عادي خود به نظر میرسید و لبهاي نازک.خوشرنگ شده بود

در بین حاضرین فقط مادر بود که با دیدن او نتوانست جلوي ریزش اشکش را .گلگون و خوشحالت شده بود

یکی از خانواده داشت کم .ظاهرا این اولین تجربه برایش سخت بود!مشخص نبود خوشحال است یا غمگین.بگیرد

رایطی به داد مادر میرسید و در همه دختري ساکت و آرام که در هر ش.ترین آنها توقعمیشد،آن هم صبورترین و کم 

انصافا معصوم بعد از مادر تنها کسی بود که بار مسئولیت منزل را به تنهایی به دوش .کارها یار خستگیناپذیر او بود

نه مهناز سربه هوا،هیچکدام نمیتوانستیم جاي خالی . میکشید و حاال با رفتن او،نه من به قول دیگران متکبر از خودراضی 

.ا باي دیگران پر کنیماو ر

حیاط چهارگوش خانه پدري آقا نبی باب .چیز براي برگذاري یک جشن کوچک و صمیمی فراهم شده بود همه

.راهاندازي چنین مراسمی به نظر میرسید

المپهاي رنگی بهد از چند پیچ .حیاط با دو ردیف صندلی پر شده بود و روبروي هرچند نفر،یک میز قرار داشت دورتادور

تاب به دور بدنه نخل خرمایی که درست وسط حیاط کاشته شده بود به چند طرف انشعاب داشت و فضاي حیاط و سر  و

عطر قیمه و قورمه سبزي الیاس خان آشپز باشی،از .در خانه،از پرتوهاي نورهاي رنگوارنگ جلوه قشنگی پیدا کرده بود
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از همان ابتداي مراسم،صداي موزیک .میداد حیاط خانه بغلی به مشام میرسید و شکمهاي گرسنه را مالش

.مدام شنیده میشد و تنها وقتی گروه موزیک دست میکشیدند که سرگرم خورن شیرینی و شربت بودند)نیانبان(محلی

مهمانان مرد در حیاط و از زنها در اتاق بزرگی که عروس در گوشهاي از آن روي صندلی نشسته بود،پذیرایی  از

ممد سیاه سنگ .ل از خوشحالی روي پاي خود بند نبودند و همینطور از سر و کول هم باال میرفتندبچه هاي مح.میکردند

با همان نیانبان پرباد و سه ردیف نیلبک که به دهنه  یروبمشانتمام گذاشته بود و بهترین تصنیف هاي روز را با رعایت ز

به تازگی پیرك خوش .ضاي گروه کم نیاوردناصر فکلی هم ضرب میزد و سعی داشت بین اع.آن متصل بود مینواخت

 یندر ب.چشم و ابرویی هم به این گروه اضافه شده بود که با دایره زنگی کوچکی،شور و نشاط موسیقی را بیشتر میکرد

آنها قیافه بزك کرده امیر،که بی شباهت با زنها نبودبا آن پیراهن قرمز مکش مرگ ما که در وسط مجلس آروم و قرار 

آقاي لطفی پاسبان آشناي محل،جلوي در حیاط مواظب بود بچه ها مواظبی تولید .نیتر از همه به نظر میرسیدنداشت،دید

را غرق تماشاي رقص امیر دیدند،یواشکی از زیر دستش به داخل  ونکنند ولی چندتا از آن وروجک هاي شیطانوقتی ا

قا رضا ژاندارم به کمک یکی از پسرعموهاي آ.ن و مهناز،لیوان هاي شربت را بین حاضرین پخش میکردیم.خزیدند

 بتداماد،تکه هاي خرد شده یخ و آب و شکر را در بشکه بزرگی هم میزدند و با اضافه کردن مواد شیشه هاي ویتو،شر

از زمان ورود مهمان ها آنقدر لیوان شربت بین انها تقسیم شده بود که دیگر احساس سرگیجه .گوارایی درست میکردند

.میکردم

کرد خبر از  یاطراف شهر را به هوا بلند م یابانیمناطق خشک ب يکه شن و ماسه ها یگرم ياواخر فصل بهار ، بادها در

کردند،  یتابستان آماده م يگرم و طاقت فرسا يتحمل ماه ها يخود را برا دیمردم با. داد یگرم م یتابستان دنیرس

.نداشت يمارینج و بجز ر یطبقه محروم جنوب شهر ، ارمغان يکه برا ییگرما

 یکینیا. شدم  یامتحان روز بعد آماده م يبرا دیبا. روز پرکار خود را به گوشه خلوت پله ها رساندم  کیاز  خسته

 ینیبچه ها و سنگ ينگهدار تیمنزل ، مسئول ياواخر فشار کارها نیا. دمیکش یم یبود و بعد از آن نفس راحت يآخر
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بر  دیشد مز یم یبا مادر ناش میهایریکه از درگ یعصب يشارهاف یاز طرف. کرده بودام  دهیدرس ها ، خسته و رنگ پر

 دیرس یم انیدردسرها به پا نیتمام ا گریدوسال د. نداشتم  یغم گریگذاشتند د یاگر مرا به حال خود م. علت شده بود

 ي، کارمند ی، معلم ينند پرستارما یکردن شغل دای، پ پلمیبا داشتن مدرك د. داد یم جهیساله ام نت نیو زحمات چند

با وجود مادر با  یداد ، ول یخوشش را به ما نشان م يرو یزندگ گرینبود و آن وقت د یکار سخت گریادارات د ایبانک 

دور و  نیمردم ا شتریب. شد یسخت م می، کار برا یدگیمرز ترش یعنیپلمیکه معتقد بود سن د یمیآن طرز فکر قد

 يشود إ برا دهیچ دیاست با ینارس وهیکه مثل م یبود که دختر تا زمان نیا نادر داشتند و باورشامثل م يطرز فکر یحوال

 شانیبرادرها ایپسرها  يکردند و مرا برا یمختلف سر حرف را با مادر باز م يبود که با رفتن معصومه به بهانه ها نیهم

اش بود ، به خصوص که من در  مهیو جر و بحث هم ضم شد بگومگو دایسرو کله خواستگارها پ یاز وقت. گرفتند  یلقمه م

دانستم که مادر  یم نهایبا همه ا. گذاشتم  یم یخاص رادیو ا بیهر کدام از آنها ع يآمدم و رو یکوتاه نم يمورد چیه

انینداشت جز آنکه هنوز در م یلیکرد دل ینم يپافشار ادیو اگر تا به حال کوتاه آمده بود و ز ستیدست بردار ن

.نکرده بود دایمرا داشته باشد پ اقتیو به قول خودش ل ارزدیبه تنش ب سرشکه  یخواستگار ها کس

برده بود که متوجه گذشت لحظه ها نبودم ، داشتم به هاجر  الیخلوت و خنک پله ها مرا چنان به عالم فکر و خ طیمح

 ينشستند و از هر در یکه عصرها دور هم م بود ییها هیاواخر نقل محفل همسا نیموضوع ازدواج او ا. کردم  یفکر م

مردم  يدخترها يها به اسم دالل برا یبودم که بعض دهیناز مادر ش ییماجرا فیبار در تعر کی. کردند  یصحبت م

اصل ماجرا را از زبان مهناز . کردم  یرا باور نم نیهاجر ا يماجرا دنیتا قبل از شن یبرعکس ، ول ایکنند و  یم دایشوهر پ

شده بود که  دایپ یصشخ نکهیکرده بودند ، خانواده او هم از ا دایدالل ها پ نیهاجر را هم یتیخواستگار کو ای، گو مدیشن

 دهینگاه داماد را د کیمهناز فقط . دندیگنج یدر پوست خود نم یداد از خوشحال یم یکالن يربهایدر عوض دخترشان ش

واکنش ! است  دهید یبیزد که انگار مخلوق عج یاو حرف م يآبله روسبزه و  افهیبدقواره و ق کلیاز ه يبود اکا طور

بود که بر  ياو به حد یشدت ناراحت. همه غصه دار کند نیاو را ا یبودم موضوع دهیند حالتا به !بود  بیعج میمهناز برا
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آن . است یمراسمنیعاشق شرکت در چن میدانست یکه همه ما م یهاجر نرفت و در حال یخالف انتظار ما به جشن عروس

 یم میبود دهیمان دراز کشیپشت بام در رختخواب ها يراحت به گوش ما که رو یساز و آواز جشن عروس يشب صدا

با . برگشت  میسرش به سو. را نوازش کردم  شیدستم به سمت او رفت و موها. ختیر یصدا اشک م یمهناز ب. دیرس

داره؟ یه حالاالن هاجر چ یکن یفکر م: دیپرس يبغض آلود يصدا

.نباشه یکن یکه تو فکر م ياون به اون بد دیغصه نخور شا-

.يزد یحرف نم يجور نیا يبود دهی، اگه د يدیرو ند یابونی، آخه هنوز اون غول ب یبگ نویا يحق دار-

 هیبعد از دیشا یکنه ول یدونم هاجرم مثل تو فکر م یهر چند م. کنن  یظاهر آدما قضاوت نم يآخه همه مثل تو رو-

.و در رفاه باشه نهیازش محبت بب نکهیالبته به شرط ا. بهش عادت کنه یابونیبه قول تو غول ب نیبا هم یمدت زندگ

.خطاب کرده بودم نیاو را ظاهر ب نکهیا يبرا دیحرفم ناراحت شد ، شا از

؟ یاخالقشم مثل صورتش زشت و نچسب بود اون وقت چ میاومد. دیمحبت ند میاومد-

.دارن یطور آدما دل مهربون نیآخه معموال ا. هاجر گذاشت یبه حساب بدشانس دیبا گهید نویا-

؟ییکه با اخالق شون آشنا يمگه تو تا حاال چند بار شوهر زشت کرد! اه -

.تو دست مردم دمید یبه قول معروف گرچه نخوردم نون گندم ول: گفتم  اوردمیخود ن يام را به رو خنده

: دیپرس یبرگشت و با لحن خاص میکه دوباره به سو دینکش یاعتنا نشان داد و سرش را برگرداند ، اما طول یرا ب خودش

؟یکن یقبولش م ادیخواستگار زشت و مهربون واسه تو ب هیاگه  یعنی

 یکردم ولفکر ن زایجور چ نیتا به حال به ا يراستشو بخوا: در جواب گفتم  ینگاهش کردم ، مطمئن نبودم ول دیترد با

.بهش بگم گوش کنه قبولش کنم یپولدار باشه و هر چ یلیاگه خ دیشا

.شد رهیمتکا بلند کرد و هاج و واج به من خ يچون ناباورانه سرش را از رو. جواب را نداشت نیانتظار ا ظاهرا

 یدلم نم هر چند. پول پرست شده است يبه آدم ها هیآن شب ، احساس کردم کالمم شب يصحبت ها يادآوریبا
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 رییتغ يداد که برا یعذابم م يبه قدر یسخت زندگ طیکنم اما تحمل شرا دایپ یتیشخص نیخواست در ذهن مهناز چن

.کار بدهم نینبود تن به ا دیوضع بع نیا

از آب دهان را به  یکه کم ی، در حال یعیبه کتاب طب یبا نگاه. دیکش رونیب الیمرا از عالم خ يمورچه ا شین سوزش

 شیمورد بخصوص پ چیفکراست ؟ فعال که هنوز ه نیاصال حاال چه وقت ا: زدم با خودم فکر کردم  یخورده م شین يجا

.هاجر از ذهنم دور شد و سرگرم مرور درس ها شدم يجرافکر ما نیبا ا. کنم ی، هر وقت اومد بهش فکر م ومدهین

فشار سخت خود به امان  ریرا ز چارهیبکشد و مردم ب خود را به رخ یقدرت واقع دهیاز راه نرس خواستیتابستان م انگار

توانست  یبود ، نم ریو مثل بازدم تنوره داغ و نفس گ شدیبلند م نیکه از زم یآفتاب و هرم يها غهیحال ت نیبا ا.اوردیب

زش کم و یو حت کردیشهر خساست م یباد هم در حق اهال انیم نیدر ا.اوردیروزمره مردم به وجود ب یدر زندگ يوقفه ا

 نیبود که مانع از خروج ا یبه سرپوش هیسقف آسمان درست شب.کردیم غیطاقت فرسا در يگرما نیرا در ا یمیجان نس

.داشتیرا گرم تر نگه م نیو تن در تب سوخته زم شدیم یدم کردگ

 يار درگاه روگذاشت و کن نییشانه اش پا يرا از رو لی، زنب دیاز راه رس زانیروزها مادر عرق ر نیاز هم یکیدر

 خیآب  وانیل.زدیم یبه خشک شیگل انداخته و لب ها شیگونه ها.بودم ولو شد دهیکه تازه دستمال کش ییها کییموزا

.داد رونیو بعد نفس خسته اش را ب دینفس سرکش کیرا 

!گرم بشه نقدریتا به حال سابقه نداشت اول تابستون هوا ا!ییعجب گرما-

سال ها  نیآب و هوا گله کند بعد از گذشت تمام ا رییاو حق داشت از تغ.ه چادر پاك کرددرشت عرق را با لب يها دانه

را  یو دم کردگ یشرج نیمنطقه تاب تحمل ا نیا يها یفقط بوم.جنوب عادت نکرده بود يهنوز به گرما

 يچطور باز کهنیاو از گذشته افتادم و ا يصحبت ها ادیبه  کردمیرا خارج م لیزنب اتیهمانطور که محتو.داشتند

 یخشکسال لینبودند و هر دو به دل یکدام بوم چیپدر و مادرم ه نکهیا بیغربت آورده بود ، عج اریسرنوشت او را به د

 ادیآمد و به  یم شیپ یو اگر مطلب کردیم ادیشیپدرم به ندرت از دوران جوان.مجبور به ترك زادگاه خود شده بودند
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از کازرون  شهیهم.تمام آن حوادث رخ داده بود روزید نیکه انگار هم دادیدست م به او یافتاد چنان حال یم نآن زما

سر سبز و پر برکتش و  يکرده بودند ، از دشت ها و کوه ها یدر آن زندگ يکه سال ها آبا و اجدادش با سربلند يشهر

خاطرات  نیدر ب.دشیاو به همان جا ختم م یندگخوش ز امیتمام ا ییکه گو گفتیمردمش چنان م تیمیصفا و صم

 یسیبا آن مردك انگل يریعالقه از درگ نیا دیشا.دمیپسند یم هیاز بق شتریاخراج او از شرکت نفت را ب يگذشته ماجرا

کردن را  یو فقط امر و نه خواستهیو انگار ارث پدرش را م کردهیبرخورد م یرانیطلبکار با کارگران ا يکه مثل ارباب ها

 یاجنب نیا يچانه زورگو ریمشت جانانه پدرم به موقع و با قدرت در ز ریدر آن درگ.گرفتیبلد بوده اس ، نشات م

خاطره بازگو  نیهر وقت ا.بعد از ده سال خدمت صادقانه صادر شده بود زینشسته بود و همزمان با آن حکم اخراجش ن

ر نشدن ما بود چون به محض شرکت نفت طلسم بچه دا انگار:گفتیافتد و م یخودش م ییدوران نازا ادیمادر به  شدیم

.میرو اخراج کردن بعد از ده سال ما بچه دار شد وسفینکهیا

!از کجا بود دیرسیکه به مشامم م ییبو دمیتازه فهم زیجابجا کردن دسته گشن با

؟يدیخر یماه-

.گرفتم همش شد پنج تومن لویارزونه سه ک یلیصبور خ دمیآره د-

 زینهار از چ يداشت برا يادیز يها غیصبور که ت یجز ماه ندهیر دو سه روز آکه د میدیحساب همه ما فهم نیا با

روبراه کردن .دیارز یبه زحمت درست کردنش نم یماه نیخوردن ا.از جا بلند شدم یبا خستگ.ستین يخبر يگرید

.بردیها وقت م یو پاك کردن ماه گرفتیجا م یدر دل ماه دیکه با يآتش تنور ، فراهم آوردن مواد

.کنمیرو پاك م ایماه نیهناز تو پاشو تنور رو روشن کن منم ام-

مشرف به کوچه که محل رفت و امد  یو اوقاتش را کمتر کنار نرده آهن دیرسیروزها گرفته به نظر م نیمهناز ا افهیق

ط رب یبود ب دهیاواخر شن نیکه ا يخواهرم با خبر یگرفتگ گفتیبه من م یحس ناخودآگاه.گذراند یمردم بود م

 يکه برادر هاجر به پشتوانه شوهر خواهرش برا ودب نیا گشتیها دهان به دهان م هیهمسا نیکه ب یخبر داغ.ستین
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حاال که اون رفته مهناز  دیشا":با خود گفتم بردمیها را به سمت آشپزخانه م یماه کهیدر حال.رفته بود تیبه کو شهیهم

 خوادیپس سال بعد رو م!ییسوم راهنما يتو دیپنج تا تجد.فتضاح بودامسال که ا...به درسش توجه کنه شتریعاقل بشه و ب

"چه کار کنه؟

*******************************

در دفتر  ازدهیباالتر از  يکه نمره ا کردینم یفرق شیانگار برا.مهناز به مراتب سفناك تر شد یبعد اوضاع درس سال

عود کرده بود و  شیماریب زییاحوالم را که با شروع پا ضیآمد پدر مریو دلم نم دانستمیرا فقط من م نیا.نداشت یکالس

 یوقت.نگران کنم نیاز ا شیب قیبا گفتن حقا دیرسیبه نظر م شهیاز هم رو مادر را که خسته ت دیکش یمواقع درد م شتریب

از دست مهناز لجم  شترید بکرده بو هیته شیدر خرج ها برا ییافتاد که مادر با صرفه جو ینونوار او م فورمیچشمم به اون

 گرید يکرده و از رو بازرا  شیکهنه دو سال قبل را که تمام درزها فورمیبه خصوص که خودم ناچار همان اون گرفتیم

طرفند برگرداندن .ستین يمادر کار ساده ا يبرا گرید فورمیاون کیهیته دانستمیچون م دمیپوش یپارچه دوخته بودم م

و سر درددلم  رفتمیم دنشیبه د دادیدست م یهر وقت فرصت.او محرم اسرار من بود.ده بودملباس را به کمک معصوم ز

:و گفتم دمیکش انیدارها موضوع مهناز را مید نیاز هم یکیدر .شدیباز م

.کنه یخرج تراش تیموقع نی، فقط بلده تو ا خونهیشده اصال درس نم یچ دونمینم.کم با مهناز صحبت کن هیمعصوم -

؟يش حرف نزدتو باها-

!دهیم لمیپوزخند تحو گمیم یهر چ.ستیمن ن يحتایانگار نه انگار ، گوشش بدهکار نص یچرا ول-

سرش بلند شده؟ ریچه مرگش شده؟نکنه دوباره ز-

 دونمینم ستیاون ن گهیتا به حال از جهت برادر هاجر ناراحت بود حاال که د.ترسمیم نی، راستش منم از هم دونمینم-

!هیچ انیبار جر نیا

.ستیاون اهل درس و مدرسه ن.مهنازو روشن کنه فیاول تکل چهیتو بپ يبه پروپا نقدریا نکهیا يکاش مامان بجا يا-
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.به پا کرد یچه قشقرق یبه مامان گفتم اگه بدون نویمنم هم شیچند وقت پ-

.داره یچه ربطما به مردم  یآخه زندگ دونمینم ارن؟منیمردم پشت سرمون هزار حرف در ب يخوایم گهیم

 نیمامان از ا.بندنیبه ناف تو م بیع کیکنه اونوقت هزار و  یمهناز زودتر از تو عروس هیکاف.ستیربطم ن یب نیهمچ-

.ترسهیم

که دلم  ییبه جا یوقت.بگن خوادیدلشون م ی، بذار هر چ ستمیذره هم ارزش قائل ن کیگرونیمن که واسه حرف د-

.خندمیشون م همه شیاونوقت به ر دمیرس خوادیم

 کنمیم شنهادیبه مامان پ رهیحرف به گوشش نم میاگه د.کنمیخودم باهاش صحبت م نجایا ادیفردا عصر بگو مهناز ب-

بهتر شده؟ کنه؟درسشیم کاریچ رضایعل یراست.رهیبگ ادییاطیمدرسه بذاره بره خ يبجا

که دست  دمیچقدر دردسر کش یدونینم.ستیمحمد ن یدر کل به باهوش.میباهاش سرو کله بزن یلیخ دی، با ستیبد ن-

.بهتر شد کمیخطش 

مترسه؟یاز مدرسه ن گهی، تازه سال اول ِ ، د شهیخوب م-

.کرده دایواسه خودش دوستم پ یمدرسه ، تازگ برمشیصبح هستم خودم م يهفته ا.ختهینه ترسش ر-

...خب پس راه افتاده-

؟يندار یاقا نببا  ی؟مشکليجا افتاد دتیجد یزندگ يخودت چطور؟تو-

.مینداشت ی، تا االن که خوشبختانه مشکل هیمرد مهربون ینه الحمداهللا ، نب-

، واسه  زدیراستش دلم شور م ینزدم ول یحرف یو اقا نب نایمامان ا يجلو روزید!ده؟یپر نقدریپس چرا رنگ و روت ا-

.میحبت کنراحت با هم ص میبتون یکه تنها باش امیوقت ب هیامروز اومدم گفتم  نیهم

!فهمه ینم یحاال حاالها کس کردمیم ؟فکريپس تو هم متوجه حالم شد-

شده معصوم؟ يزیچ-
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.کشمینگفتم ، راستش خجالت م چکسیبه ه ؟هنوزیدونی، م ستین ينه ، خبر بد-

!شده؟ ی؟مگه چ!چرا خجالت-

؟یخاله بش يدوست دار نایم یراست.یچیه-

دونه؟ینم یاقا نب ؟هنوزیزودتر نگفت نویا ؟چرایشیر مماد يتو دار.فدات بشم معصوم یاله.يوا-

 یو با خنده سرخوش اوردیخودش ب ياش را به رو ياو هم تازه جرات کرد شاد.را نداشت یهمه خوشحال نیانتظار ا انگار

.خبر نداره چکسیگرفتم ، هنوز ه شویآزما جهینه تازه امروز صبح نت:گفت

تو هم مواظب خودت باش .ارهیبال در م یاگه بشنوه از خوشحال.دمیبه مامان م خبر خوشو نیا رمیاالن م نیمن هم یول-

.ها یبلند نکن نیوقت بار سنگ هی

!يعجله؟تو تازه اومد نیحاال کجا با ا-

رو  یاقا نب افهیبودم و ق نجایا خواستیراستش دلم م.رمیبگ یمزدگون نایخوام برم از اقا ا یطاقت ندارم صبر کنم ، م-

ارم؟یواست ب يندار اجیاحت يزیتو چ ارمیتا اون موقع طاقت نم یول میدیم شنوهیبرو مخ نیا یوقت

:گفت کردیداشت تا کنار در بدرقه ام م معصوم

گرم  ادی، لباسات ز يسالم برسون ، هوا سرد شده مواظب باش سرما نخور ناینه دستت درد نکنه ، فقط به مامان ا-

.ستین

مواظب  دیبا گهیحاال د.يتو مراقب خودت باش سرما نخور خورمیسرما نم یسادگ نیامن به لباس کم عادت دارم به -

.خداحافظ.یدو نفر باش

به پشت سر  یبا نگاه.گذراند یرا م یراحت یدر محله کارون اجاره کرده بود و با معصوم زندگ يخانه جمع و جور ینب اقا

که  ییروزها.رفتیم یبه هر حال رو به خنک یبود ول ریاه متغابان م يهوا.خواهرم تکان دادم و به راه افتادم يبرا یدست

 ایگو.دیرسیشاداب به نظر م یچهره اهال گرفتیم دنیزو یخنک میپوشاند و نس یدرشت ابر آسمان شهر را م يلکه ها
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ا جان ابره دنیپزمرده از هرم گرما که فقط با بار اهانیبه خصوص گل ها و گ.دندیکش یابرها را م دنیهمه انتظار بار

 يدوره گرما کیازو هوا پس  دیرسیم انیبه پا یبارش ناگهان کیبا  یانتظار طوالن نیمعموال ا.گرفتندیم يدوباره ا

مشکالت خاص  شیها تیبا تمام مز زیفصل سرما ن.رفتیم يبه سرعت رو به سرد زییماه پا نیدر اواخر دوم یطوالن

بود  يکه زغال ها از جنس بد يبه حال روز يوا.منقل آتش نبودکیرم کننده جز  لهیوس یخود را داشت به خصوص وقت

خاص به مراتب سخت  يماریپدر با آن ب يتحمل سرما برا.دینفس کش شدیم یکه به سخت دیچیپیدر اتاق م ي، چنان دود

ع بدتر شد وض یبا شروع بارندگ!زدیآورد و به خاطر ما دم نم یدرد جانکاه چطور دوام م نیاو با ا دانستیخدا م.تر بود

پدرم  چارهیب.میبرو رسهلباس مناسب به مد ایبدون چتر و کاله و دستکش  یباران يدر هوا میچرا که همه ما مجبور بود

در  ارودیب ریدست دوم گ ياز بازار کهنه فروش ها کاپشن ها رضایمحمد و عل يکه با هزرا دردسر توانست برا يروز

.امیرو که بدن از خجالت شما هم در م يان شااهللا مساعده بعد:افتاد و گفتنییمقابل من و مهناز نگاه شرمنده اش پا

.رهیگ یقلبم م پوشمیلباس م یلیهر وقت خ خوامینم يزیمن که چ:انداختم و گفتم شیدر بازو دست

 هیریز خوامی، به خصوص امسال که روپوشم نو شده نم نطوریمنم هم:درنگ گفت یچون ب دیمهناز منظورم را فهم ظاهرا

.نباشه دایکاپشن کت و کلفت پ

لذت بخش  زیچ چیه دانستیبود و خوب م دهید ایرا نخورده است ، او دن يظاهر ساز نیا بیبود که فر دایپدر پ افهیق از

.کردیکه تا مغز استخوان اثر م ینواح نیا يسرد نبود ، آنهم سرما يلباس گرم در هوا کیتر از 

بهم خوردن ابرها  يشب قبل صدا.آمدم رونیارشات الزم به مهناز با عجله از منزل باز همان روزها بعد از سف یکیصبح

تمام پهنه آسمان را پوشانده بود و  يا رهیابر ت.به آسمان آه از نهادم بلند شد یبا نگاه.باز ما را از خواب پراند دیچن

اما به  داشتمیبشوم تندتر قدم برم یبارندگ راه گرفتار نیمبادا در ب نکهیا ساز تر.لرزاند یبند بند بدن را م يسوزسرد

شتاب  يفکر چیه یب.درشت باران به صورتم برخورد کرد يقطره ها نیشدم اول ابانیوارد خ یاز کوچه فرع نکهیمحض ا

گرفت  یچنان شدت انبار زشیچشم بهم زدن ر کیدر .دیدویبودم که آهسته م یبه کس هیحاال شب.شد شتریب میقدم ها
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اَه ".کردمیغرغر م یداشتم با ناراحت.میسر در مغازه ها پناه برد ریشدن به ز سیفرار از خ يعابران براهیکه من و بق

همه رحمتش را  خواستیدست و دلباز شده بود و م یگوش آسمان بدهکار نبود انگار حساب یول"؟يحاال نبار شدینم

باال آمد و عبور و  ابانیکه آب در خ دینکش یولچقدر آنجا معطل شدم ، ط دمینفهم.زدیبر سر بندگان خدا فرو بر کجای

و همه  زدیم نیو زم واریبه در و د یباران را شالق يگرفت که دانه ها دنیوز يهمراه با باران باد تند.مرور را مشکل کرد

د آقا ساعت چنده؟یببخش:دمیپرس.افتاد یاتینگاه مستأصلم به فروشنده لبن.را دستپاچه کرده بود

پس از  یو با ته لهجه دزفول دیرنگش کش اهیپر پشت و س لیبه سب یدست د،یرسیچرب به نظر م یکم تاب دارش يموها

:اش جواب داد یبه ساعت مچ ینگاه

.قهیهشت و پنج دق:قشیدق-

که خانم رادمهر به خاطر  یو از زمان میداشت یاضیهر چند سه شنبه ها دو زنگ اول ر!شده بود ریکه چقدر د دمیفهم تازه

از  رتریو د میکه مقررات را نقض کن شدینم لیدل نیا یول مینداشت ریدرس دب نیا يبه تهران منتقل شده بود برا يماریب

عاقبت .کرد شتریمدرسه دلشوره ام را ب ریافه غضبناك خانم طالبان مدیق يادآوری.میبشو رستانیساعت مقرر وارد دب

تا .توانست مانعم بشود ینم چکدامیشدن ه سیو نه ترس از خباران  زشینه ر گرید.را گرفتم ، هر چه باداباد ممیتصم

 اطیطول ح زبا ترس و لر نکهیبعد از ا.شده بودم دهیدرست مثل موش آب کش.بهم زدم یبه مدرسه ظاهر مضحک دنیرس

، حتماً بچه ها مثل دفعات قبل  دیرسیاز داخل به گوش نم ییصدا چیه.کردم چشمم به در بسته کالس افتاد یرا ط

 رهیبه دستگ يورود به خانم طالبان بر نخوردم با فشار يدر ابتدا نکهیخوشحال از ا.بودند یاضیر يها نیرم حل تمرسرگ

که کنار تخته  ينگاه تند مرد.دیکه خطاب به بچه ها بود در دهانم ماس یالمبا عجله وارد شدم اما به محض داخل شدن س

چشم او به ظاهر شلخته ام افتاد دوباره از  یوقت.دیپر میاز رو رنگ.مشغول نوشتن اعداد بود در جا خشکم کرد اهیس

، آقا اجازه هست؟ دیبخش...ب:خجالت سرخ شدم و دستپاخته گفتم

!د؟یکالس هست نیشما شاگرد ا:دیجلو آمد و متعجب پرس یو قدم دیاز نوشتن کش دست
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.بله...بله آقا:من چند صدا همزمان از گوشه و کنار کالس گفتند يجا به

چه وقت کالس اومدنه؟مگه  نیا:و دوباره به سمت من برگشت دیآنها چرخ يتازه وارد به طور گذرا به سو ریتند دب نگاه

ساعت از وقت کالس گذشته؟ مین دینیب ینم

در مقابل برخورد شماتت بار خانم طالبان چطور مظلومانه از  کردمیتمام راه با خودم فکر م.برخورد نبودم نیا منتظر

که به نظر  نطوریپول کرده بود ، ا کیها سکه  یمرا مقابل همکالس دهیناشناس از گرد راه نرس نیفاع کنم ، حاال اخودم د

از خود  بهیغر نیمقابل ا دیزدم نبا بیسوزش اشک نگاهم را تار کرد فورا به خود نه.من بود ياریامروز روز بدب دیرسیم

 یلیمن خ ریمس یشده ول رید دونمیم!آقا دیبخش یم:اما محکم بودخم شد لحنم آهسته  نییسرم به پا.ضعف نشان بدهم

.دمیرس رید نیهم ي، برا ومدین رمیهم گ هینقل لهیدوره ، وس

 يزیآبرور هیما شتریوضع کفش و جورابم ب.دیچک یبه کف کالس م فورمیافتاد که از لبه اون یآب يبه قطره ها چشمم

.بود

خودتون  دیتونیدفتر اونجا م دیبهتره اول بر دینیسر کالس بش شهیوضع هم که نمنیبا ا:گفت يآرامتر يبار با صدا نیا

.دیریساعت رو از بچه ها بگ نیا يها نی، زنگ بعد تمر دیرو خشک کن

 یبا خانم طالبان را نداشتم ول ییارویچون حوصله رو.نمیدر کالس بنش سیسر و وضع خ نیبا هم دادیکاش اجازه م يا

روز  نیکه به ا دیارینره دفعه بعد با خودتون چتر ب ادتونیضمنا :آماده برگشتن بودم که گفت.ودنب يگریظاهرا چاره د

.دیفتین

که بفهمه اگه چتر  رسهیشعورش نم نقدریا":در همان حال از فکرم گذشت.ادا کردم یچشم را با حرص خاص کلمه

".اومدم ینم رونیهوا بدون اون ب نیا يداشتم تو

 یلم دادم ، تازه حاال بود که م يموضوع کنار بخار نیاز ا تیبا رضا.داشت بتیروز خانم طالبان غکه ام یشانس بزرگ چه

 میحس شد و پلک ها یذهنم را از کار انداخت کم کم تمام تنم ب یبیبعد رخوت عج یکم!کرده خیتمام تنم  دمیفهم
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.هم افتاد يرو نیسنگ

؟يدیخواب ینی، ام ینیام-

در  نکهیفکر ا.آنجا بودند رهایاکثر دب.دمیبه دورم و برم مثل فنر از جا پر یبا نگاه.واب پراندخانم ناظم مرا از خ يصدا

.خجالتم شد هیحضور آنها مست خواب بودم ما

...یک دمیخانم ، اصال نفهم دیببخش-

!قرمز شده؟ نطوری، چرا صورتت ا يبر یتونیاشکال نداره ، م-

!داغ بود گونه ام واقعا.باال رفت اریاخت یب دستم

!داغ شده یلیصورتم خ بهی، عج دونمینم-

.یفتی، بهتره زودتر راه ب خورهیزنگ کالست م گهید قهی، تا چند دق يگرم شد ياز حرارت بخار دینداره ، شا بیع-

نگاه چند نفر را احساس  ینیسنگ.قدرت تحمل وزنم را نداشت میپاها.حال بود یو ب نیسنگ میقدم ها یراه افتادم ول به

در .سرد تمام تنم را لرزاند ياز هوا یاز دفتر موج رونیب.انداختم که مجبور نباشم سالم کنم نییکردم از عمد سرم را پا

با ورود به کالس .دمیچیپ یپتو م يخواست کنار منقل پر از آتش بودم و خودم را محکم ال یآن لحظه فقط دلم م

، دست  سوختیم میچشم ها.کشاندم مکتیحال خود را تا پشت ن یجواب دادم و ب یحوصلگ یدوستان را با ب یاحوالپرس

 یمناسب حلو رنگ و رو رفته کالس م یچوب يها مکتین.هم افتاد يدوباره رو میگاه کردم و پلک ها هیسرم تک ریها را ز

ام  يربا تکان دست دوست کنا.خوابم برد یک دمینفهم یحت.نداشت یتیاهم میموضوع برا نیاستراحت نبود اما ا يبرا

بود و با  ستادهیما ا مکتیحاال او مقابل ن!نشده بودم یاضیر ریمتوجه آمدن دب يخبر یدر ب ایگو.دمیصراف از خواب پر

گوش  ينبود که سر کالس هم به جا یدفتر کاف يساعت استراحت تو کی،  ینیخانوم ام-.کردیبراندازم م يرینگاه متغ

د؟یدیدادن به درس خواب

 ریت میو ستون مهره ها کردیم ینی، سرم سنگ شدیباز م یبه سخت میبسته بودند ، پلک ها میه هابه مژ يوزنه ا انگار
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.خارج شد میبه ناله از گلو هیشب ییشروع به صحبت کردم صدا یوقت.دیکشیم

.کنهیدرد م یلی، سرم خ ستیخوب ن چیحالم ه قتشیحق.خوابم برد یک دمیآقا ، نفهم دیببخش-

 مکتیبه سمت ن یکالم چیه یمکث کوتاه ب کیخشمش برطرف شد و بعد از .ه حرفم را باور کردبود ک دایچهره اش پ از

.گذاشت و پس از خروج او از کالس مشغول درس دادن شد انیرا با مبصر در م یاول رفت و موضوع

 شتریاثر قرص مسکن چند ساعت ب.آب به کالس برگشت وانیبعد همراه با قرص مسکن و ل قهیمهبد چند دق سوسن

.شدم يآن شب تبم به شدت باال رفت و سه روز تمام در منزل بستر.دیطول نکش

 يخوردن جوشانده ها شدیهمراه م یپرچانگ یها که با کل هیوقت همسا یوقت و ب يمدت ناگوارتر از مالقات ها نیا در

معصوم با .آمدند دنمیبه د بار نیدوم يجمعه معصومه و شوهرش برا.وجود نداشت يزیمادر بود که زجر آورتر از آن چ

 تتیتقو يمقو يکم با غذاها هیجوشونده  نهمهیا يبجا مامانکاش :گذراندم گفت یبه من که دوران نقاهت را م ینگاه

!يالغر شد یلیچند روز خ نیا ي، تو کردیم

 شدیها بلند مکه از شاغم  يبخار.شلغم پخته وارد شد سید کیرا آورد ، پشت سرش مامان با  يچا ینیبساط س مهناز

.انداخت یآدم را به هوس م

که دست تنها پدرم  کنهیشدنش به کنار فکر من بدبختو نم ضی، حاال مر زنهینم یچیخودشه ، لب به ه ریتقص:گفت مهناز

.در اومده

.دوا نخوره یهفته تو جا بخوابه ول کیحاضره .ضهیبد مر یلیخ:وضع خسته شده بود چون گفت نیمادر هم از ا ایگو

 نیراستش مامان از ترس خوردن هم:به ناله گفتم هیکه شب يبند جور مین يبا لبخند کردیداشت نوازشم م صوممع

.حاالحاالها دست بردار نبود یضیمر نیواال ا شمیشماست که دارم خوب م يدواها

:شلغم را به طرف معصوم گرفت و گفت یشدستیمادر پ نیبا خنده حاضر همراه

؟يزبون درآورد يخوب شدحاال که  دیچشم سف يا-
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.دیکش یسخت یلیچند روز خ نیعصمت خانوم سر به سر دخترم نذار ، ا:را گرفت و گفت يشلغم استکان چا يبه جا پدر

:جنباند و گفت یمهناز سر و گردن.نرم و با محبت بود نطوریهم شهیاو هم لحن

.میدیکش یچند روز چقدر سخت نیبگه ما ا ستین یکیخدا شانس بده -

خانوم  نایم یروز بدحال بش هینکرده اگه تو هم  يخدا يکه نکرد بهیدستت درد نکنه مهناز خانوم ، واسه غر:گفت ینب ااق

.گهید خورهیم ییروزا نی، خواهر به درد همچ کشهیجورتون رو م

و  دهیخواب جا يکه حاال مثل موش تو دینیبیرو م نایم نیخواهر ، هم دیگیخودتون م:درددل مهناز باز شد و گفت سر

هم منت سرم  یتازه کل.بده ادمیتا  رسونهیجونمو به لبم م پرسمیرو م یموضوع درس هی، هر وقت ازش  ادیصداش درنم

.ذارهیم

عالمه درس دارم خب معلومه فرصت  کیخودم  یوقت کنه؟درستیازم سوال م ادیچه موقع م دیازش بپرس یآقا نب:گفتم

.شهینم شیحال يزیبا و دو بار گفتن چ هیباهاش کار کنم بخصوص که با  شهینم

...گهید یدفعه بگو خنگ هیدست شما درد نکنه -

 هیکه  نهیهم يبرا.يدیحواست رو به درس نم یعنی!ییکم سر به هوا هی، فقط  یستیناراحت نشو ، اتفاقا تو اصال خنگ ن-

.یداد تا بفهم حیهفت ، هشت بار برات توض دیموضوع رو با

.کنم یخرخون ایمثل بعض تونمیکه نم نهیسر به هوام مشکل من فقط امن  یکنیتو فکر م-

به دو  یکیدر حضور شوهر معصومه با او  دینبا.نگفتم يزیدر جواب چ یاو صورتم را داغ کرد ول میمستق نیتوه

 نیا مینتنها نگرا.خوش گذشت و تا شب حال من به مراتب بهتر شد یبهر حال آن روز با حضور معصومه و آقا نب.کردمیم

.به جبران داشت ارین یعقب ماندگ نیرا باز کنم و ا یدرسياز کتابها یکیيال یفرصت نشد حت يماریبود که در مدت ب

ساعت تابش  نیدر ا.بعداز ظهر بود فتیخوشبختانه ش.وارد مدرسه شدم دهیتک یو اندام دهیپر یروز هفت با رنگ نیاول

مردم  يحال و هوا يبودن با خروج از منزل و تماشا ياز چند روز بستربعد .کردیهوا کم م يآفتاب از سرد میمستق
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همه نوع مغازه و  رمیدر طول مس.توانستم تند قدم بردارم ینم شهیحال برخالف هم نیبا ا.ام عوض شد هیروح

گاه فاصله داشتم که متوجه ن یبا کتابفروش یهنوز چند قدم.شدیم یشلوغ هیما شتریب نیوجود داشت و هم یفروشگاه

بالفاصله .رفت یو شتابان به درون کتابفروش یمن با خوشحال دنیبه محض د.آشنا داشت يشدم که چهره ا یشخص

 یدوست نب میهمان ابراه یکینیا.امد و کنجکاو نگران نگاهم کرد رونیب یکتابفروش ياز ورود جلهبا ع يگریشخص د

رنگ چهره اش  رییکنم متوجه تغ زیو از نگاه به او پره دازمنیب نییسرم را پا نکهیقبل از ا.محله بود يدخترها یو سوگل

 هیااهللای":او نشست و آهسته گفت يپهلو بهسقلمه دوستش  دمیبا او و دوستش فاصله داشتم که د یفقط قدم.شدم

"!گهیبگو د يزیچ

داشتم از کنار آنها  که یبا تمام ضعف.از حرکت بچه گانه آنها خنده ام گرفت"بگم؟ یآخه چ":او آهسته تر جواب داد و

نشان  یبزند من چه عکس العمل یحرف کردیفکر بودم که اگر او جرات م نیبه مدرسه در ا دنیرد شدم و تا رس عتریسر

ابراز  نطوریا دنمیها از د یو انتظار نداشتم همکالس رفتمیمدرسه م هب یطوالن بتیغ کیبار بود که بعد از  نیاول.دادمیم

نشسته  شیدر جا شهیصراف مثل هم.خود بودند يکالس نخورده بود و بچه ها در حال و هواهنوز زنگ .کنند یخوشحال

 دانستمیم.دیپرساحوالم را  یمن ، خوشحال از جا بلند شد و به گرم دنیبا د زدیرا ورق م یدرس ياز کتابها یکیبود و 

درسها  شرفتیبا او از پ یعد از خوش و بشنه ، ب ایداده  دیدرس جد یخبر نداشتم خانم بهبان یول میدار اتیزنگ اول ادب

:و گفتم دمیپرس

.ارمیخدا کنه بتونم خودمو به شما برسونم واال واسه ثلث دوم کم م-

واقعا  ؟کهیستیخوش شانس ن!یهست ؟کهیستیخانوم ، زرنگ ن یناراحت باش دینبا گهیتو که د:زدیلبخند م داشت

؟يخوایم یچ گهید!یهست

من از کجا به تو ثابت شده؟ ی، دوما خوش شانس ستمیزرنگ ن ادمیوگرنه من ز يدار تو به من لطف نکهیاول ا-

حاال خانوم و ناظم .نبود که وارد کالس بشه و احوال تو رو نپرسه يریچند روز دب نیا يتو.نه تنها به من به همه ثابت شد-
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.بماند هیو بق

من  ينکرده به جا ياگه تو هم خدا.اشون لطف دارنبه شاگرد رایکه دب یدونیم ؟خودتیخوش شانس یگیم نیتو به ا-

.يشد یمورد توجه واقع م نقدریهم يبود

حالمو  دیشا:اورد و گفت رونیرا ب يلوله شده ا يکه مخصوص گذاشتن کتاب بود دست برد و ورق ها ییجا مکتین ریز

.میرو واسه تو نوشت نایا ایب.دادنیواسم سفارش مخصوص نم گهید یول دنیپرس یم

!ه؟یچ نایا-

!یاضی، به خصوص درس ر میچند روز گرفت نیکه تو ا ییخالصه شده تمام درسا-

او را  یبه جزوه ها با خوشحال یلوله شده و نگاه يبعد از باز کردن ورق ها!اندازه فداکار باشد نیکه او تا ا مشدین باورم

 ینگران حالت بودم ول یلیر نکن ، هر چند خاز من تشک:دیدوباره خند.بغل گرفتم و همراه با بوسه از او تشکر کردم

جزوه ها رو  نیآرام ا يمنو و چند تا از بچه ها به سفارش آقا.کنم يارکه برات خالصه برد دیرسیراستش به عقلم نم

.میبرات جمع کرد

!ه؟یک گهیآرام د!آرام؟ يآقا-

سر کالس بعدشم  ياومد ریروز تو د نیآخه اول یاونو نشناس ياومد حق دار ادمیهان !ش؟یشناس یچطور نم!بابا يا-

شکمش  گنیم ستیخوب ن چیحالش ه دمیکه شن نطوریطفلک خانوم رادمهر ا.خانوم رادمهر اومده يبه جا يبود بیغا

.شدن دیآب آورده ظاهرا پزشکا ازش ناام

.نبود شیزیاون که چ!ه؟یچه حرف نیا.خدا نکنه-

 نیشرکت نفت گفته بودن ا مارستانیب يبه خصوص که قبال دکترا.هدار قتیانگار حق یباور کنم ول خوادیمنم دلم نم-

.خواستن همه تالش شون رو بکنن یخانواده اش م یعالج نداره ول يماریب

بعد از اون همه درس خوندن و .جوونه ، طفلک فقط چند ساله که ازدواج کرده یلیخانوم رادمهر هنوز خ!مشهیباورم ن-
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انصافه؟ نیآخه ا!شد ينطوریا نهیرشو ببکا جهینت خواستیتالش حاال که م

 میبازو يفشار دست صراف را رو.نشستم میدر جا نیحال و غمگ یشوقم از گرفتن آن جزوه ها فروکش کرد و ب تمام

.احساس کردم

چند روز  نیخب حاال از خودت بگو ا.شهیروزم نوبت ما م هیگهید نهیغصه نخور ، هم.کردمیخبر ناراحتت م نیبا ا دینبا-

چه خبر؟

.تنگ شده بود یدلم واسه درس و مدرسه حساب.یو بدحال یضی، فقط مر یچیه-

م؟یبرگ چغندر نجایمعرفت فقط واسه مدرسه و درس؟پس ما ا یب يا-

که  یزحمت نیبخصوص با ا!جان دیناه يخود دار يتو که جا:لبخند زدم کردیم ینیام سنگ نهیس يکه رو یتمام غم با

.کنهواقعا دستت درد  يدیکش

و فالح هم تشکر کن چون اونا هم  یاز قربان یتشکر کن يخوایحاال که م یحرفا باشه ول نینکردم که قابل ا يمنکه کار-

.اون بود شیارام چون مسبب اصل ياز اقا نطوریو هم دنیزحمت کش

ش؟یبا صد من عسل بخور شهیبداخالق ست که نم ریارام همون دب يپس اقا-

به فکرت بود و به  يشد ضیمر دیفهم یاز وقت یاون روز برخوردش باهات خوب نبود ول دونمیم.انصاف نباش یب گهید-

.میدرسا جزوه بردار يسفارش کرد برات از رو میدو تا از بچه ها که داوطلب شد یکیمنو 

:گفتم".کنه یبرخوردش را تالف نیکار اول نیحتما خواسته با ا"فکرم گذشت از

به شما برسونم اگه  يدلم نبود که خودمو چه جور يچند روز دل تو نیا يتو قتشیحق.نیچقدر خوشحالم کرد یدونینم-

.موندم یتو رختخواب م گهیدارم چند روز د یخوب نیبه ا يدوستا دونستمیم

!تنبل يا:زد و گفت میبه بازو يکنان ضربه آهسته ا خنده

خانوم رادمهر هست؟ یبچطوره؟به خو سشیندر یراست:دمیبه چزوه ها پرس ينگاه دوباره ا با
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به نظر من هر  یول هیرشته اش حسابدار گنیالبته بچه ها م.تسلط داره یاضیکامال به درس ر.هیخوب یلیخ ریاتفاقا دب.آره-

.بطور موقت اومده نیهست درس دادنش حرف نداره متأسفانه م یچ

!جا کرده یلیتو دل بچه ها خ ومدهیهنوز ن داستیپ:بود رکانهیبه او ز نگاهم

از  يدل پر گهید يهستن اما اونا یدرس خونه همه ازش راض يباشه؟اگه منظورت شاگردا یتا منظورت از بچه ها ک-

.همه اونا رو کم کرده يدستش دارن اخه اقا با رفتارش رو

باهام کرد؟ ياون روز چه برخورد ادتهی.به نظر من بچه ها حق دارن ازش حساب ببرن-

 نیاومدنت ا ریتو هم با د ادیحساب کار دست بچه ها ب خواستیجلسه بود و م نیچون اولنداشت  يریقبول کن که تقص-

.يفرصت رو بهش داد

من با .مبصر برپا داد تازه حواسمان جمع شد یوقت.میکه متوجه زنگ کالس نشد میسرگرم صحبت بود دیبا ناه انقدر

که وارد کالس شد و با  دمیارام را د يدر کمال تعجب اقامورد عالقه ام بودم اما  ریدب یمنتظر ورود خانم بهبهان اقیاشت

م؟ینداشت اتیساعت ادب نیمگه ا:دمیبرگشتم و اهسته پرس رافبه طرف ص.اجازه نشستن داد یخشک و رسم يا افهیق

کردن  شتریرو برامون ب یاضیر يگفت ساعت ها يکرده ، خانوم احمد رییاز زنگا تغ یبعض:تر از من جواب داد اهسته

.میعقب نمون گهید ياز کالس هاکه 

است که ان را در کالس به اجرا گذاشته و  یمقررات خشک رویتازه وارد پ ریبود که دب دایبچه ها پ هیو بق دیرفتار ناه از

نشسته و متظر شروع درس بودم که  ریجو من هم ساکت و سر به ز نیا ریتحت تاث.کردند یاز ان اطاعت م دیبا یهمه م

:مدیرا شن شیصدا

د؟یکرد بیخانم مهبد حاضر و غا-

.همه بچه ها هستن دونمیم یدفتر نه اقا ول ياز رو-

؟...داشت چطور؟خانوم بتیکه چند روز غ ياون شاگرد-
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.هم امروز اومدن شونیاقا ، بله ا ینیام-

.ینیخانوم ام:کرد میصدا کهویکه  نمیراست بنش یکردم کم جرات

.سالم اقا:گفتم یقبل از جا بلند شدم و بدون فکر اهسته

سالم خانوم ، ان شااهللا که حالتون بهتر شده؟-

.بد بود یلیحالم خ یکنم ول بتیهمه غ نیا خواستیراستش دلم نم.ممنون بهترم یلیخ-

.باشه يکار دشوار کنمیفکر نم دیکه شما دار یبا سابقه خوب.دیکن یتالف دیتونیم دیاشکال نداره حاال که بهتر شد-

 يکه بچه ها واسم برداشتن کار ییجزوه ها نیبرسم بخصوص با ا گهید يزود به بچه ها یلیخ دمیقول منه اقا ، -

.ممنونم دیکه کرد یبابت سفارش یراست.نداره

.میکنیخب درس امروز رو شروع م.دینیبش دیتونیم.دندیدوستاتون زحمت کش ستیبه تشکر ن يازین-

امد  یبه نظرم آدم بداخالق.بر ذهنم نگذاشت یخوب ریاما تاث دیحوالم را پرسبرخورد اقا اگر چه ا.نشستم میدر جا دوباره

 فیاو تعر سیحق دادم که از نحوه تدر دیشروع به درس دادن کرد به ناه یوقت یافتاده بود ول لیکه انگار از دماغ ف

.کند

مورد توجه  نطوریا نکهیم و از امواجه شد يو خانم باقر زیسحرخ ي، اقا ینظارت يگرم اقا یبعد با احوالپرس يها زنگ

.داشتم یبودم احساس خوش

گویا آقاي آرام کنجکاو بود ببیند چند مرده . جلسه ي بعد اولین کسی بودم که براي حل تمرین فراخوانده شدم در

منهم که از خوش شانسی شب قبل. حالجم

یا می پرسید فوري روي تخته سیاه انجام ساعت را فقط به ریاضی اختصاص داده بودم ، بدون مکث هر چه می گفت  چند

بعد از پایان کار وقتی از.می دادم 

: مقابل تخته سیاه پایین می آمدم نگاه گذرایم به او افتاد ، احساس رضایت در چهره اش پیدا بود شنیدم که گفت  سکوي
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خوشحالم که می بینم از کالس عقب

امیدوارم دیگه موردي پیش نیاید . گذشته رو خوب مرور کردید پیداست در طول این یکی دو روز درس هاي. نموندید

.که از کالس غیبت کنید

خوب شما می تونید : انگار فهمید معذب هستم بالفاصله گفت . پایین بود به گفتن خیلی ممنون اکتفا کردم  نگاهم

.بنشینید ، خانم ریاحی شما بیا پاي تخته

این کوشش نه براي . ، تمرکز و تالشم روي این درس بیشتر از سابق شد از آشنایی با خلق و خوي دبیر ریاضی بعد

خوشایند او ، که بیشتر به خاطر

حس خودخواهیم بود ، چون او عادت داشت شاگردان کم کار را نکوهش کند و من نمی خواستم چنین فرصتی به  ارضاي

.او بدهم

نمی گذشت که پچ پچ هاي در گوشی بعضی از بچه ها و  بیش از دو هفته از ورور آقاي آرام به دبیرستان ما هنوز

کندوکاو درباره ي زندگی خصوصی او

این جستو حکم یک نوع سرگرمی را داشت ، براي بچه ها مطلع بودن از خصوصیات زندگی تک تک دبیران . شد  شروع

نوعی تفریح محسوب می شد و در این

ه ي آنها چند سال دارند ، اهل کجا هستند ، متاهلند یا مجرد ، بچه به قدري پیش رفته بودند که می دانستند هم تفریح

.دارند یا خیر و الی آخر

آرام هم با تمام سرسختی و خشک مزاجی اش از این غائله مستثنا نبود و بچه ها خیلی زود پی بردند که او لیسانس  آقاي

حسابداري دارد ، از دوستان

کم حرف و دیر جوش است و در . ج نکرده و با پدر و مادرش زندگی می کند خانم مدیر است و هنوز ازدوا خانوادگی

در بین این اطالعات ، موضوع مجرد بودنش سوژه ي داغی به دست بچه ها . یکی از محل هاي خوب شهر سکونت دارد
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.ذاشته بودداده بود و اغلب صحبت ها حول و حوش این قضیه دور می زد حتی روي رفتار تعدادي از آنها اثر سوء گ

قبال بارها شاهد بودم که دخترها زنگ آقاي کلهر و آقاي نظارتی ، خیلی به سرو وضع ظاهرشان می رسیدند ولی  گرچه

در رابطه با آقاي آرام کار از

.ظاهري گذشته بودو بچه ها کمی بی پروا شده بودند آراستگی

به خصوص وقتی . ود که براي همه کالس گران تمام شد روز شنبه و نقاشی روي تخته ، یکی از همان لودگی ها ب ماجراي

.چشم آقاي آرام به آن افتاد

موضوع نقاشی یک قلب بزرگ بود که . بعضی از بچه ها با سوت و خنده نقاش را تشویق به ادامه کار می کردند متاسفانه

تقریبا دوسوم تخته را به خود

اي آرام در حال حل فرمول ریاضی ، این اولین بار نبود که بچه ها از داده بود و در میان این قلب ، نقشی از آق اختصاص

این نوع هنر ها به خرج می دادند

معموال قبل از اینکه کار بیخ پیدا کند با پاك شدن تخته به پایان می رسید ، اما این بار نقاش قصد پاك کردن اثرش  اما

زنگ کالس خورده بود و. رانداشت

علی : ظه از راه برسد ، از آنجایی که از ادامه این بچه بازي هاخسته شده بودم با صداي بلند گفتم داشت آقا هر لح امکان

پور ، بهتر تخته رو پاك کنی ممکنه

.بیاد خوب نیست اینو ببینه االن

.چی چیرو پاکش کنم؟ من کشیدم که اون ببینه: معمول لبخند روي لب داشت گفت  طبق

چشمش به این نقاشی بیفته چه فکري درباره کالس ما می کنه؟شوخی نکن ، می دونی اگه -

.نکنه تو نگران خودت هستی ؟ فعال که می بینی هیچ کس جز تو معترض نیست: هم لبخندش را داشت  هنوز

حاال تو فکر کن به خاطر خودم می گم ، پاشو لطفا پاکش کن واال خودم : او بیشتر اعصابم را به هم ریخت ، گفتم  وقاحت



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 46

.می رم پاکش می کنم

.به خدا اگه دست بهش بزنی نه من نه تو: با برخاستن من از جا بلند شد و از نیمکت بیرون آمد و گفت  همزمان

اگه از دستم دلخور بشی بازم پاکش : قدمهاي سریع خود را به جلوي کالس رساندم و با برداشتن تخته پاك کن گفتم  با

.می کنم

در یک چشم بهم زدن . ي آوردن دفتر کالس بیرون رفته بود و دیگران هم دخالتی نمی کردند مبصر کالس برا متاسفانه

خودش را به من رساند و تخته پاك کن

...بس کن علی پور دیگه از دست خل بازي هاي تو دارم: صدایم بی اراده بلند شد . به زور از دستم کشید  را

.آقاي آرام از پشت سر شنیده شد و مرا وادار به سکوت کردجمله ام تمام نشده بود که صداي محکم  هنوز

اینجا چه خبره ؟ چرا دارید فریاد می کشید؟-

.آقاي آرام درست روبروي تخته ایستاده بود و مهبد با دفتر کالسی پشت سرش قرار داشت. در جا پرید  رنگم

...آقا ما داشتیم: گفتم

این مزخرفات رو : و در حالی که قیافه اش تغییر رنگ می داد با غیظ پرسید او ناگهان به نقاشی روي تخته افتاد  چشم

کی کشیده ؟

واال آقا ما هم نمی دونیم کی کشیده همین االن می خواستیم پاکش کنیم که با امینی بحث مون : بار علی پور گفت  این

.شد

ورم نمی شد که بتواند به این راحتی دروغ چشم هایی که از تعجب گرد شده بود به علی پور نگاه کردم ، اصال با با

!بگوید

خانوم امینی شما می تونید بگید کی این نقاشی رو کشیده ؟: آقاي آرام متوجه من شد ، پرسید  گویا

.، من نمی دونم... نه آقا : صورت مظلوم نماي علی پور شدم و در حالی که سرم به پایین خم می شد گفتم  متوجه
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گشت و پرسید شما چی ؟طرف علی پور بر به

.منم نمی دونم چون حواسم اینجا نبود! نه : پور گفت  علی

. پس این زنگ هر دوي شما از کالس اخراج می شید تا حافظه تون رو به دست بیارید : به عقب رفت و گفت  قدمی

!بیرون

. ت این طور سرشکسته نشده بودم تا به حال در تمام طول دوران تحصیل هیچ وق. گفتنش قلبم فرو ریخت ) بیرون (از

هنوز از درگاه کالس بیرون نرفته

نفهمیدم علی پور به کدام سمت رفت ولی من بدون فکر به سمت . که سوزش و هجوم اشک را حس کردم بودم

در. دستشویی دویدم و آنجا به شدت گریه کردم

ثار علی پور و بعد حواله آقاي آرام کردم که مرا مدتی که اشک می ریختم هر چه توهین و ناسزا سراغ داشتم اول ن تمام

با خوردن. بی گناه تنبیه کرده بود 

براي فرار از نگاه کنجکاو بچه ها ، این بار راه زمین ! و سر و صداي بچه ها فهمیدم یک ساعت تمام گریه کرده ام  زنگ

ورزش که درست پشت ساختمان

ت تنومند گل ابریشمی گوشه ي دنجی گیر آوردم ، دلم نمی خواست کنار درخ. قرار داشت را در پیش گرفتم  مدرسه

داشتم به خاطر. کسی خلوتم را بهم بزند 

اصال به من چه مربوط که دخالت کنم ؟ گور پدر آقاي آرام و تمام ! ( که افتاده بود خودم را سرزنش می کردم  اتفاقی

اگه نرفته بودم تخته رو پاك کنم. کالس 

حاال خوب شد آبروم جلوي همه رفت ؟ بعد از این دیگه با چه رویی سر کالس ریاضی . می اومدموضوع پیش ن این

اگه آقا لج کنه منو از ریاضی. بشینم

(.این دیگه از کجا پیداش شد! مرده شورشو ببرن. چی ؟ همه زحمتام به هدر می ره بندازه
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سر و صدایی . بچه ها دوباره به کالس رفته بودند انگار. طور یک ریز با خودم حرف می زدم و حرص می خوردم  همین

این. از حیاط مدرسه شنیده نمی شد 

در فکر . نمی دانستم عاقبت این ماجرا به کجا کشیده می شود. هم نمی توانستم به کالس بروم چون ریاضی داشتم زنگ

بودم که دستی از پشت شانه ام را

!چشمات چرا اینقدر قرمز شده ؟! درسه رو دنبالت گشتم تو اینجایی ؟ من تمام م: مهبد گفت . کرد لمس

چی می خواي ؟: صداي گرفته اي پرسیدم  با

.دستش دلخور بودم او از حقیقت خبر داشت و به عنوان نماینده کالس باید آن را به آقا می گفت از

.آقا می خواد درس جدید بده! پاشو بیا سر کالس : گفت

.م پابت نشه پامو توي کالس ریاضی نمی زارممن نمی یام تا بی گناهی-

معلومه از رفتاري که با تو کرده خیلی . زنگ تفریح رفتم همه چیز رو بهش گفتم . آقا فهمید که تو مقصر نبودي -

.گفت بیام صدات کنم که از درس عقب نیفتی. پشیمونه 

مهم نیست عقب بیفتم ، با اتفاقی که افتاد امروز  :گفتم . راحت شد ولی خورده هاي غرورم هنوز بند نخورده بود  خیالم

.نمی تونم بیام سر کالس برو بگو حالم خوب نیست

مطمئنی نمی خواي بیایی ؟: عجله داشت که زودتر برگردد پرسید  انگار

.آره ، فعال حالم خوب نیست و هیچی از درس نمی فهمم-

.باشه من رفتم-

پاهایم را به حالتی راحت دراز کردم و به درخت تکیه . بیقراري رمقم را گرفته بود آن همه گریه و . تنها شدم  دوباره

شبیه به عالفهایی که براي. دادم 

براي فرار از هجوم فکرهاي عذاب آور پلک هایم را . وقت به زیر سایه درخت ها پناه می برند شده بودم  گذراندن
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.بستم

بی اختیار پلکم باز شد ، ناهید باالي . ا عجله قدم بر می داشت کنجکاوم کرد چیزي نگذشته بود که صداي پایی که ب هنوز

.سرم بود

.بلند شو بریم سر کالس همه منتظر تو هستن-

.امروز اعصابم بهم ریخته چیزي از درس حالیم نمی شه از جلسه بعد می یام. با گفتم که نمی یام  یه

.گه هیچ وقت اجازه نمی ده سر کالس ریاضی بشینیآقا می گه همین االن باید بیایی وگرنه دی-

بی خود و بی جهت جلوي بچه ها آبرومو برده حاال یه چیزیم . غلط کرده اجازه نده : فکر و با حالت پرخاش گفتم  بدون

طلب کاره ؟ چرا نسنجیده منو از کالس بیرون کرد ؟

اگه تو هم در وضعیت اون بودي بدون فکر ! شته باش انصاف دا: حال درستی ندارم کنارم نشست و با نرمی گفت  فهمید

کف دستشو که. تصمیم می گرفتی 

راستشو بخواي بعد از رفتن شما به قدري عصبانی بود که هیچ کس . نکرده بود بفهمه کی گناه کاره کی بی گناه  بو

جرات نمی کرد حقیقتو بهش بگه ولی

ه ها غیابی از تو عذر خواهی کرد و گفت من امروز مرتکب اشتباه بعد به محض اینکه وارد کالس شد جلوي همه بچ زنگ

من نباید با دانش. بزرگی شدم 

خوبی مثل خانوم امینی این طور برخورد می کردم ولی در اون لحظه کنترل رفتارم رو نداشتم مثل اینکه زنگ  آموز

.تفریح مهبد همه چیزو بهش گفته بود

.ن بلند شو بریم داره دیر می شهتو هم از خر شیطون بیا پایی حاال

دست ناهید زیر بازویم رفت و همان طور که براي . بودم و با خود در جدال که رفتنم به صالح است یا نرفتنم دودل

پاشو دیگه: برخاستن کمکم می کرد گفت 
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.قدر نار نکن ، به قدر کافی به عذر خواهی وادارش کردي این

می دونی که من به هیچ قیمتی زیر بار تجدیدي نمی رم ولی اتفاق امروز خیلی برتم خودت : چهره اي ناراحت گفتم  با

راستشو بخواي دیگه. گرون تمام شد 

.وقت دلم با آقاي آرام صاف نمی شه هیچ

می دونم حق داري ازش دلگیر باشی اگه منم جاي تو بودم همین قدر ناراحت : را کشید هر دو به راه افتادیم گفت  دستم

ولی سعی کن به روي. دممی ش

.نیاري کافیه نسبت بهش بی تفاوت باشی چند روز دیگه تمام این ماجرا رو فراموش می کنی خودت

علی رغم پوزش مجدد . تا مدت ها این خاطره ي تلخ از ذهنم پاك نشد و کینه آن بر روي رفتارم نیز اثر گذاشت اما

آقاي آرام در حضور بچه ها و رفتار احترام

.بعد از آن ماجرا نمی توانستم به سادگی او را ببخشم و کینه او را همچنان در دل داشتم شآمیز

من  يشروع تابستان با تمام گرما و رطوبتش برا.دیرس انیبه پا نشیریهم با تمام حوادث تلخ و ش یلیسال تحص عاقبت

و  شانیروزها فکرم را پر نیکه ا یموضوعتنها .از لطف نبود یاز جهت امتحانات آخر سال راحت شده بود خال المیکه خ

در .شدیشرشان از سرم کم نم يا لهیوس چیسمج بود که به ه تگارشدن سر و کله چند خواس دایپ ختیریاعصابم را بهم م

هر چند آنها ساکن اهواز بودند اما از .دیرسیمامان از همه نگران کننده تر به نظر م يمساله پسر دختر عمو نهایا نیب

دردسر  هیمن ما يرابرخورد بعد از سال ها ب کیبه آبادان آمدند و همان  دیو بازد دید يبرا يچند روز دیع امیابخت بد 

.شد

 کیشب قبل به دنبال .کوه بود کیینیام به سنگ نهیزدم س رونیآخر سال از منزل ب یکه به بهانه گرفتن گواه يروز

از حرفش  دمیتراش لیهر چه عذر و بهانه آوردم و دل.چکسیه اییعل ایجروبحث مفصل مادر اتمام حجت کرده بود که 

بار در خونه ادمو  هیبخت فقط .ادینم یهر کس ریگ یسشان نیهمچ یدونیو صالح خودتو نم ریتو خ":گفتیم.برنگشت
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فردا  یماشاهللا هفده سالت تمام شده ، اگه نجنب.شهیم ریداره د گهی؟دیصبر کن يخوایکه بازم م يبچه ا يفکر کرد.زنهیم

"دهیدختر ترش گنیبهت م

ازدواج کنم ،  خوادیدلم نم کنم؟منیم یمگه من واسه مردم زندگ.بگه خوادیدلش م یهر کس هر چ":جوابش گفتم در

بشم ، مگه زوره؟ دهیدختر ترش خوامیبگم؟اصال م یبه چه زبون نویآخه ا

، هر  میخودته؟هنوز منو و بابات نمردمگه اجازه ت دست  يتو غلط کرد":گفت ظیشد با غ یعکس العملم عصبان از

".دلت خواست بکن يهر کار يکس و کار شد یوقت ب

آمد من هم مثل معصومه به  یظاهرا او هم بدش نم.ماجرا بود انیانگار منتظر پا.کردیساکت نشسته بود و دخالت نم پدر

نبرد بود و حقوق قابل  یکارمند رسم.داشت يادیز ازاتیامت یعل نکهیا يبرا دیشا.کنم دایقول خودشان سر و سامان پ

 يبرا يخواستگار نیچن.نبود يآور ادیاعت یسرگرم چیاهل ه ودادینشان م یو سربراه بی، جوان نج گرفتیم یتوجه

آن شب هر چه التماس کردم .گفتمیبله را م دیبدون چون و چرا با نکهیا یعنی.شانس ممکن نیبهتر یعنیخانواده من 

 نگرفت يبرا یشوق چیه.زدم رونیگره خورده در گلو از منزل ب یو بغض نیسنگ يا نهیح با سصب دینرس ییحرفم به جا

 نداختهیهمه به زحمت ن نیکاش خودم را ا يکه قرار بود ازدواج کنم ا ده؟حاالیچه فا گرید.نداشتم یلیمدرك تحص

که  شدیم نیام ا یسرگرم نیو بعد از ادادمیم يازدواج اجبار کیتن به  دیسال تالش و زحمت حاال با ازدهیبعد از .بودم

.شوهرم باشم نهیکلفت دست به س

 تمیگذشتند مرا متوجه موقع یکه از کنارم م ینگاه کنجکاو مردم.افتادم هیکه در انتظارم بود به گر یتصور زندگ از

دفتر  يحوطه روبرومدرسه چشمم به م اطیبا ورود به ح.دادم میبه قدم ها يشتریرطوبت صورتم را گرفتم و شتاب ب.کرد

 ادیتفاوت به  یب يها افهیق دنیبا د.تفاوت یها ب یلیو خ نیغمگ یضها خوشحال ، بع یبعض.که همه آنجا جمع بودند اقتاد

آوردم  یامتحان به او م يکه شبها يو فشار یدگیبا ان همه رس.کارنامه اش را گرفته بود شیمهناز افتادم ، دو روز پ

!...خود او انگار نه انگار یمن واقعا متاسف بودم ول!بشود دیتجد که از شش درس مشدیباورم ن
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خانم  بتیاز غ.بود یمیبرخورد خانم الوند هم به همان اندازه صم.جواب داد یلبخند زنان سالمم را به گرم ياحمد خانم

آنها را دوباره  چوقتیه گرید دیشا.چند سال از همه آنها تشکر کنم نیبخاطر زحمات ا خواستمیمتاسف شدم ، م ریمد

 يبا صدا گرفتمیم يرا از دست خانم احمد یقبول یهمان طور که گواه.دوباره نگاهم از تراوش اشک تار شد.دمید ینم

مثل تو  یخوب يجان مدرسه ما به وجود دانش آموزا نایم نیآفر:حاضر بشنوند گفت يکه تمام بچه ها ي، جور ییرسا

.کنهیافتخار م

 نیمسئول هیممنونم خانوم ، منم به نوبه خودم از شما ، خانم الوند و بق یلیخ:گفتم یه سختب.از قبل شد شتریب بغضم

.دیدیهمه شما واقعا زحمت کش.کنمیتشکر م رستانیدب

 ریبه خانم مد کردمیسفارش م کهیدر حال.شوق گذاشتند هیاشک مرا به حساب گر زشیر ایگو.توانستم ادامه بدهم ینم

.سر حال مهبد نگاه مرا به پشت سر کشاند يصدا.خسته به راه افتادم يامدم و با قدمها رونیر بسالم مرا برسانند از دفت

!عکس العمل شاگرد اول شدنه؟ نینکنه ا!؟یکنیم هیگر يچرا دار:دیپرس رتیرا به من رساند و با ح خودش

.نهیتو فکر کن بخاطر ا:آلود گفتم بغض

 یچ یبگ يخواینم.حرفاست نینه بابا ، انگار موضوع مهم تر از ا:گفت يتريبرد که با لحن جد ییاز غم کالمم بو ایگو

شده؟

!خداحافظ دمتیند گهیاگه د.درباره ش حرف بزنم تونمیفعال نم:گفتم.فتمیبود که به هق هق ن نیتالشم ا همه

مدرسه  اطیوز از حهن.کردم و به راه افتادم نگاه هاج و واجش بدرقه راهم بود یآهسته خداحافظ شیبر بازو يفشار با

.دمینرفته بودم که دوباره اسمم را شن رونیب

.ینیام...ینیخانوم ام-

درس  سیاو عالوه بر تدر.داشت به آنجا برود الیاستاده بود ، انگار خ یگانیبود کنار در بسته با زیسحر خ يبار آقا نیا

 شیبا او را نداشتم اما ناچار به سو ییارویهر چند حوصله رو.کردیکمک م نیهم به مسئول يدر امور دفتر کیزیف
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کنجکاوانه  یبرده بود و بعداز سالم و احوالپرس یاو ظاهرا به حالم پ افاصله با عجله صورتم را پاك کردم ام نیدر ا.رفتم

افتاده؟ ی؟اتفاقینیشده ام یچ:دیپرس

.نشده يزینه آقا چ-

تو کارنامه ت  دیفکر کردم شا!هاش غرق شده یشتکه ک يکرد دایرو پ یکس افهیو ق ؟شکلینیغمگ نقدریپس چرا ا-

اومده؟ شیپ یمشکل

.دینیبب دیتونیندارم ، خودتون م ینه آقا از نظر کارنامه مشکل-

:از هم باز شد ينمرات و معدل کل چهره اش به لبخند زیبه ر ینگاه با

؟ینیغمگ ینیبیمارو نم نکهیاز ا ؟نکنهیناراحت یاز چ گهیپس د...!هیعال نکهیدخترم ا نیآفر-

.افتادم هیمن برعکس به گر یقسمت جمله اش حالت مزاح داشت ول نیا

 شتریحال و احوال من ب دنیاز د.بودم یاز دست خودم عصب"شهیم ریسراز ياشکم که امروز به هر بهانه ا نیاَه ، ا"

شده دختر  یچ نمیبب یگانیو بات میبر ایب:کرد و گفت تیمرا به آن سمت هدا گشودیدر اتاق را م کهیکرد و در حال رتیح

؟!یکنیم هیگر ي، چرا دار

 يآقا.تازه کنم یبود و من فرصت کردم نفس رونیخنک تر از ب یلیخ يکولر گاز ریاتاق از تاث يفضا خوشبختانه

 ینیرطوبت چشمها و ب کهیدر حال.گرفت میرا به سو يرا تعارف کرد و بعد جعبه دستمال کاغذ زیکنار م یصندل زیسحرخ

...بود آقا یسادگ نیکاش موضوع به هم:گفتم گرفتمیرا م ام

منتظر .را درهم برده بود کمیزیف ریدب افهیاز غم ق يهاله ا اورمیکه توانستم سرم را باال ب یزمان.هق هقم شروع شد دوباره

دردل  رتیپ ریدب نیکم با ا هیخوادیدلت نم.افتاده یمطمئنم اتفاق مهم گهیحاال د:و بعد گفت رمیآرام بگ یشد تا کم

.دهیم نیزدن آدمو تسک ؟حرفیکن
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شما رو کسل و خسته کنه  نکهیجز ا دنشیتازه شن.ستین یبگم آقا ، مشکل من گفتن یچ:دیگرفته به گوش رس میصدا

داره؟ يا دهیچه فا

داشتم  دیام دیرم ، شابذا انیبه دلم افتاده بود مشکلم را با او در م.باز هم اصرار کند خواستیدلم م یرا گفت ول نیا زبانم

.نشانم بدهد یبتواند راه حل

دلت  يتو یراحت هر چ الیو نه کسل ، پس با خ شمینه خسته م گرانیمشکالت د دنیاز شن یکیمطمئن باش من -

.رونیب زیبر گذرهیم

اگه ":شدماما تا خواستم سر حرف را باز کنم مردد .گشتمیبود که دنبالش م یهمان فرصت نیتازه کردم ا ینو نفس از

 نیا يبابا تو برا يحرفام لبخند بزنه و بگه ا دنیمثل پدر و مادرم فکر کنه چطور؟اگه بعد از شن زیسحرخ ياقا

به  یخب حاال که شانس خوب شیروز بره سراغ بخت و زندگ هیدیبا يغصه نداره باالخره هر دختر نکهی؟ایناراحت

 دیروز با هیعاقب  يریدخترم تو اگه مدرك دکترا هم بگ یدونی؟میزنیبه بختت پشت پا م يسراغت اومده چرا دار

 گرونوید يبخواد حرفا نمیکنم؟اگه ا کاریوقت چ رتر؟اونید ایسال زودتر باشه  کیکه  کنهیم یپس چه فرق یشوهر کن

.کنم ینیچ نهیزم یوادارم کرد اول کم دیترد نیهم".رمیمیاز غصه م بدهلمیتحو

 يدخترا شتریکه ب دونمیم.شاسنبزرگ باشه هیها  یلیبه نظر خ دیاومده شا شین پکه واسه م ياقا گرفتار قتشیحق-

 یاقا من دنبال هدف دیدونیم.کنهیفرق م هیمن با بق تیوضع یول کشنیرو م یتیموقع نیهمسن و سال من انتظار همچ

.شمیم ونهیکه دارم از غصه د نهیهم يبرا ستمین هیهستم که بق

موضوع  نمیکن بب فیحاال تعر.حلش کرد ریکه نشه با تدب ستین یمشکل چیه.هیچه حرف نی، ا یبش وونهیخدا نکنه د-

ه؟یچ قایدق

...خواستگاره هیموضوع درباره :گفتم يشتریراحت شد و با جرات ب المیخ یکم

 کهنیبابا ا يا:خنده کنان گفت زیسحرخ ياقا رفتیمتاسفانه همانطور که انتظار م.شد ریسراز یاشک لعنت نیا دوباره
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!يکه مورد توجه واقع شد یهم خوشحال باش یلیخ دیتازه با.نداره هیگر

که شما هم مثل پدر و مادر  دمیترسیم نیراستش از هم دیشروع نکن گهیآقا تو رو خدا شما د:گفتم یستیرودربا بدون

.دیفکر کن

هست که  یادم کم شانس ک نیا نمیحاال بگو بب ینکن هیگر گهید خواستمیکردم م یشوخ:زود محو شد و گفت لبخندش

؟یناراحت نقدریا شیتو از خواستگار

 يشما خودتون تو.ازدواج ندارم الیجاست که من اصال خ نیاقا ، مسأله ا ستیشخص بخصوص ن هییموضوع کم شانس-

 نگرایبوده که به د نیزحمتا فقط واسه ا نیتمام ا دیکنیفکر م کردمیکه من چقدر تالش م دیچند سال شاهد بود نیا

رو تمام کنم که به اونچه ارزوشو دارم  رستانیدبهر طور شده  خوامیهستم؟نه اقا من م یثابت کنم شاگرد زرنگ

.شهیکنن همه نقشه هام نقش بر آب م لیاگه پدر و مادرم منو مجبور به ترك تحص یول.برسم

؟یرو بخون گهید کسالیبذارن  خوانیخانواده ت نم یعنی-

به خدا اگه منو به زور .کارو تموم کنن ندهیدو ماه آ یکینیتو هم دیکفش که با هیيپاشو کرده تومامانم .ذارنینه اقا نم-

.کنمیشوهر بدن از غصه دق م

.بهشون بگو نویا يو زار هیهمه گر نیا يبجا-

حرف به گوششون  دهیحرفو زده باشم؟چه فا نیچند روز گذشته چند بار ا نیا ينگفتم؟خوبه تو دینیفکر مک-

.به خرجش نرفت که نرفت یالتماس کردم ول کردمیم هیگر.زدمیتا نصف شب با مادرم سر و کله م شبید نیهم.همرین

منزل  ياس هم تو گهیاز تو دختر د ریغ نمیبب:دیمکث کوتاه پرس کیو پس از "!عجب":فکر فرو رفت و گفت به

هست؟

.امسال اول بود.خونهیدرس م يبله اقا خواهرم مهنار دوره نظر-

خونه؟یخودت درس م یواهرتم به خوبخ-



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 56

.اورده دیامسال شش تا تجد نیهم.دهیدل به درس نم ادیز یول ستیبگم ، مهناز کم هوش ن یواال چ-

؟یاز اون چ ریغ-

.خواهر بزرگترم دارم که پارسال ازدواج کرد هی،  رهیهنوز مدرسه نم کهیکوچ یلیخ هیمرض-

د؟یچهار تا بچه هست نیهم-

.میهم شش تا بچه هست يرو.در کوچکتر از خودم دارمنه دو تا برا-

درباره خانواده ان بپرسم؟ یسوال خصوص هیتونمیم-

.شهیم یچ نمی، فعال که من به شما اعتماد کردم تا بب دیبپرس خوادیدلتون م یاشکال نداره هر چ-

.رت بپرسمپد یمال تیدرباره وضع خواستمیراستش م.یو محرم دونست نیممنون که منو ام یلیخ-

.یب يزینداره چ یلزوم ياگه دوست ندار:ام شد ، گفت یانگار متوجه دودل.نه ایمیرا بگو زیداشتم که همه چ دیترد

ما به  یزندگ.رهیگینم يادیحقوق ز یول کنهیکار م يشهردار يتو هیشغلش رانندگ.نداره یخوب یراستش پدرم وضع مال-

.ستین یکار اسون لهیشش هفت سر عا ينگهداردوره زمونه  نیا يد؟تویدونیم.گذرهیم یسخت

.تلخ باشه به مراتب بهتر از دروغ گفتن بود قتیهر چقدر ه حق ییانگار راستگو.دمیکش یراحت نفس

.ندارن ریبه نظر من اونا تقص يراستشو بخوا.یخب پس معلوم شد چرا پدر و مادر اصرار دارن که تو زودتر ازدواج کن-

 يادیتوقع ز چوقتیقانعم و تا به حال ه زایچ نیخدا شاهده من به کمتر.ندارم يدردسر چیاقا من واسه شون ه یول-

ساله که دارم ازش استفاده  نیسو د؟امسالینیبیروپوش منو م نیهم یبگم ول نویدرست نباشه ا دیشا.ازشون نداشتم

 نیاصال بخاطر هم.مو بخونمبذارن درس خوامیفقط م نم.ستیو عار ن بیرنگ و رو بودن لباسم ع یواسه من ب.کنمیم

کنم بلکه بشه  دایکار پ هیواسه خودم  خوامیم.رمیبگ رستانویدب انیهر طور شده مدرك پا خوامیکه م هیفعل تیوضع

...اقا دیدونیم.وضع فالکت بار نجات داد نیرو از ا یزندگ

 دنیاز شن.کور کرد یه طور ناگهانشد نطقم را ب دهیاتاق شن یانیپر از پرونده م يکه از پشت قفسه ها  يعطسه ا يصدا
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را  يگریظاهرا خود او هم انتظار حضور شخص د!هم متوجه شد زیسحرخ يخوردم که اقا یصدا چنان تکان

اونجاست؟ یکس:دیپرس.نداشت

.امد رونیپرونده ها ب واریاز پشت د یکیهمزمان

بود که اون پشت  یمن مدت دیوارد شد ینیام شما و خانوم یراستش وقت.که قبال حضورمو اعالم نکردم خوامیعذر م یلیخ-

 دیامروز ناچار با یبرم مرخص يچون قراره به زود کردمیم میتنظ التیتعط امیا يرو برا یتیتقو يداشتم ساعت کالس ها

.دمیرسیکار م نیبه ا

هر چند من با .نبود وجه قابل جبران چیبه ه يزیابرور نیا.کرد خیو همه وجودم  دیپر میارام رنگ از رو يمشاهده اقا با

 يکه داشت بجا یاو با سن و سال یکرده بودم ول فیتعر زیسحرخ ياقا يرا برا میزندگ یخصوص لیخاطر مسا يرضا

انگار .دانستم یمحرم بودن نم ستیرا نداشت و من هرگز او را شا ازیامت نیارام ا ياقا کهیدر حال شدیپدرم محسوب م

:و گفت به سمت من برگشت.چقدر ناراحتم دیفهم

 ییصحبتها زدمیاگه حدس م دیباور کن.دینشده باش ریو از من دلگ ادیبراتون سوءتفاهم بوجود ن دوارمیام ینیخانوم ام-

مشغول کار بودم که تا  يمن به قدر یول شدمیبشنوم به محض ورود شما از اتاق خارج م دیکه من نبا شهیمطرح م نجایا

 گهیشما باخبر بشم د ياز صحبتها ستیدرست ن دمید کهیزمان ماا.قراره موضوع از چه دمیفهم یدرست نم یحت یمدت

.شده بود ریرفتن د يبرا

ما گوش کرده بود  يبه حرفها یواشکیکه او  کردمیرا درك م نیمن فقط ا.سرم را بلند نکردم یندادم ، حت یجواب چیه

در مورد خواستگار ، درباره پدر و مادرم ، بود؟ دهیرا شن زیپس او همه چ.شدمیمعذب تر م دادیم حیتوض شتریهر چه ب

سر و  نقدریا شهیپس بگو چرا هم گفتیبه خودش م کرد؟حتمایخودش م شیپ يحاال چه فکر.بودنمان ریدرباره فق

در  زیسحرخ ياقا يصدا.تصور صورتم گر گرفت نیاز ا! طفلک خانواده اش بضاعت نداشتن!وضعش نامرتب بود

.دیحال به گوشم رس نیبدتر
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آخه قراره ما به کمک .باشه ینیحس تصادف به نفع خانوم ام نیا دیشا دیکارو نکرد نینداره ، شما که از عمد ا یکالاش-

به قول .دیکن يبه ما کمک فکر دیبتون دیشا دیدیشن زویحاال که شما ناخواسته همه چ.میرو حل کن شونیهم مشکل ا

.کنهیفکر کار م کیچند فر بهتر از  شهیمعروف هم

شون بدونن  یخصوص لیدخالت در مسا ستهیمنو شا ینیکه ندونسته مرتکب شدم اگه خانوم ام ییجبران خطا يبرا-

.کمک کنم شمیخوشحال م

نرمش او عذاب مرا کمتر کرد ، در جواب !به خود گرفته است یکالم او حالت نرم و مهربان دمیشنیبار بود که م نیاول

خودمو بخاطر اتفاق امروز  نیکه بعد از ا شهیم يمشکل من بکنه بهانه ابه حل  یشما بتونه کمک ياگه هم فکر:گفتم

.سرزنش نکنم

به  ی، راه حل خاص زیجناب سحرخ هینظر شما چ...میمشکل رو حل کن نیشده ا یمتیبه هر ق دیصورت با نیدر ا-

رسه؟یفکرتون نم

 دیم؟شایداشته باش ینشست هیینینوم امچطوره با پدر و مادر خا گمیکنم م شنهادیپ تونمیراه م هیراستش من فقط -

.ستین یخانوم اصال کار درست نایمثل م يکه متوقف کردن شاگرد ممتاز میاونارو قانع کن میبتون

که اون  شهیبه پا م يبا شما مشورت کردم الم شنگه ا لیمسا نی، اگه خانواده م بفهمن درباره ا دینه اقا اصال فکرشم نکن-

.ندارم يزیحوصله آبرور نیاز ا شتریب گهین دراستش م!داستیسرش نا پ

با  شهینم د؟مثالیدار یشخص اطالعات کاف نیشما در مورد ا نمیبب.میبکن يا گهیفکر د دیصورت با نیدر ا:گفت آرام

ش استفاده کرد؟ هیبرد و از همون عل یپ یگذشته ش به نقاط ضعف یپرس و جو و کند و کاو در زندگ

و سربراهه و از نظر ظاهر  بینج.رهیگیم یداره و حقوق خوب يشغل آبرومند.نداره ینقطه ضعف چینه متاسفانه اون ه:گفتم

.روش بذارم يرادیا چیه تونمیکه نم نهیا.ناستیاز بستگان مامانم ا نکهیبدتر ا نایاز همه ا.کامال برازنده ست

؟يبد دهیعق رییتغ يخوایکه نم یمطمئن یکه گفت یخوب اتیخصوص نیبا ا-
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...دادم حیهمه براتون توض نیمن ا زیسحرخ ياقا:گفتم يگله مند لحن با

.نشو ریدلگ!کردم یشوخ:و گفت دیخند

به  یپس از مکث نسبتا طوالن.مانده بود خرهیاز پنجره  رونیب يباز پرده کرکره به نقطه ا هیفاصله نم انیارام از م ياقا

د؟یحبت کردشما تا به حال با اقا داماد ص یراست:سمت ما برگشت و گفت

 یکه به راحت زدیموج م یخاص طنتیو ش یرکیاش ز افهیدر ق.شدم و نگاه تندم به او افتاد یبکار بردن کلمه داماد عصب از

.نبود صیقابل تشخ

.نزدم یخرف چیه یبهرام يمن تا به حال با اقا-

مزاحم  یکه کس ییاز منزل جارونیب ایدر منزل و  ایحاال  یکالقات خصوص کیدر .دیکار بکن نیا دیتونیخب پس م-

.گفتگوتون نشه

؟!بشه یخب که چ-

رو بهش  قتیهمه حق.دیبذار ونیخودتون رو باهاش در م یصحبت احساس وقاع نیدر ب دیکه شما فرصت کن-

 شونیتمام حرفارو با ا نکهیبعد از ا.که بهش عالقه نداره ازدواج کنه يبا دختر ستین لیما يمرد چیه دیمطمئن باش.دیبگ

بکشه و مثال بگه فعال از ازدواج  رونیماجرا ب نیا ازنبره پاشو  ییبو یکه کس يبه نحو دیازش بخوا دیگذاشت ونیر مد

.منصرف شده

برسه؟ جهیممکنه به نت یعنی:دمی، پر کردمینگاه م زیسحرخ يبه اقا دیبا ترد داشتم

.یامتحانش کن یتونی، م هیجالب شنهادیبه نظر من پ:گفت لبخندزنان

؟یاونا شکراب شد چ نیمامانمه اگه ب يکه مامانش دختر عمو نجاستیا یخه بدبختا-

.یرو به تنت بمال زیهمه چ یپ دیبا یبه مقصودت برس يخوایبهم بخوره؟پس اگه م يخواستگار يخوایمگه تو ن-

منو بدونه همه  دهیعقمطمئنم اگه !هیپسر مغرور یاتفاقا عل...افته  یم یکه بعدش چه اتفاق ستیحق با شماست ، مهم ن-



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 60

.زنهیبهم م زویچ

تا  گشتمیهر چه زودتر به منزل برم دیبا.از جا برخاستم يچنان خوشحال شدم که فور دیکه به دلم تاب يدینور ام از

.فکر کنم شتریراه حل ب نیدرباره ا

.وقت شمارو گرفتم واقعا شرمنده ام یلیامروز خ زیسحرخ يممنون اقا یلیخ-

 دایاز بابت پ.باشم رستانیدب نیدر ا تتیشاهد موفق ندهیسال ا دوارمیام:امد و کنارم قرار گرفت نرویب زیپشت م از

مطمئن باش خداوند در همه موارد کمکت  يدار يریو هدف خ یهست یکردن شغل هم نگران نباش تو دختر خوب

.کنهیم

اما لطفا .دیدیما رو شن يبود که شما همه حرفا کار خدا نیفهمم ا یارام حاال م ياز شما هم ممنونم اقا.ممنون اقا یلیخ-

 یخانواده ام احساس سرشکستگ یمن از کم بضاعت دیالبته فکر نکن.خودتون بمونه شیپ شهیهم يبرا لیمسا نیا

.بدونه يزیچ یدوست ندارم کس گهید لیدرباره مسا ینه ول!کنمیم

زده شده؟ یاتاق حرف نیا يمگه تو:جواب گفت در

.دینگاهم را به سمت او کش زیسحرخ ياقا يصدا.بودم شیمتوجه برق چشمها.به او افتادزمیتشکرآم نگاه

 نیدر ا يبذار که غرور ونیدر م یبهرام يبا اقا يخودت رو جور یعالقگ یجان موضوع ب ینیباشه ام ادتیدر ضمن -

.دار نشه حهیجر نیب

 ياون بفهمه من چه منظور یگذشته وقت نیاز ا.کنم ینیچ نهیزم یکه اول کل دونمیبله اقا م:خوشحال بودم که گفتم انقدر

.مونه یکاله نم یسرش ب يجور نیکردم ا شنهادیخواهرمو بهش پ دیصال شا.ریگ یجواب رد رو به خودش نم نیدارم ا

.يت رو به دست اورد هیخب خدا رو شکر انگار دوباره روح:گفت زیسحرخ ياقا.گفتارم انها را به خنده انداخت طرز

 ياز رو نویوزنه سنگ هیاالن انگار  یول شیمدت از غصه نه خواب داشتم نه اسا نیااق ا دیکنیباور نم.عا خدا رو شکرواق-

.ادین پشیيفقط خدا کنه مساله تازه ا.م برداشتن نهیس
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غصه خوردن  يبجا دیریبگ ادینیبعد از ا دیبا نهیریپر از حوادث تلخ و ش یزندگ دیشما تازه اول راه هست:ارام گفت ياقا

.دیو دنبال راه حل بگرد دیبرخورد کن یبا مشکالت به صورت منطق

 دیبگ یهر چ نکهیاز منطق بدونن نه ا يزیهاش چ يفکر کنه که دور و بر یمنطق تونهیم یحق با شماست ، البته ادم زمان-

.اونا حرف خودشون رو بزنن

پدر و مادر  نیمثال هم يبرا.کنهیشون با شما فرق م دهیکر و عقفقط طرز ف.ستیاونا ن یمنطق یب لیدل نی، ا دیاشتباه نکن-

 کننیکنه البته فکر م دایسر و سامون پ دیشما منطق خاص خودشون رو دارن و معتقد هستن که دختر هر چه زودتر با

به  یسالگ زدهیکه دخترها رو از سن دوازده س دیکنیم یزندگ یانشما در شهرست دیفراموش نکن.به صالح شماست نیا

از اونها ممنون  دیهم به شما فرصت دادن پس با یلیپدر و مادر شما تا به حال خ بیترت نیبه ا.فرستن یخونه بخت م

.دیباش

که طرز فکر من و پدر و مادرم با هم  نهیا شه؟مشکلیم یحق انتخاب من چ ونیم نیا یول!که حق با شماسا دونمیم-

پا بذارم  ریتمام ارزوهامو ز دینا احترام بذارم و طبق خواسته شون عمل کنم بااو دیاگه من بخوام به عقا.کنهیفرق م یلیخ

خودم رفتار کنم ناچارم باهاشون  لیاگه بخوام به م یول.وجه دوست ندارم انجام بدم چیکه در حال حاضر به ه يو کار

.ون کم کرده بودنکه شر منو از سر خودش شدیمخالفت کنم چون اگه تا به حال کوتاه اومده بودم مدت ها م

 یاز خوش شانس گهید نیا:انداخت و دستها را در پشت به هم قالب کرد و شمرده تر از قبل گفت نییرا پا سرش

.کرده يبرازنده به شما دست و دلباز يشماست که خداوند در دادن ظاهر

!واقعا ، واقعا:کرد و گفت دییلبخندزنان و همراه با تکان سر تا کمیزیف ریدب

که مردم  نهیاش ا یاصل لیدل کنمیمن فکر م ینظر لطف شماست ول نیا:گفتم یبا شرم و دستپاچگ کردمیگرما ماحساس

 ادیطرز فکر ب نیبا ا یکس دمیراحت تر زن گرفت بهر حال من اجازه نم شهیم نییطبقه پا ياز خانواده ها کننیم الیخ

د؟یدیم یاجازه مرخص.سراغم
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گرم همراه با چند نفر از دانش آموزان که  ياز هوا یبه محض باز شدن در موج.کردند دو تا کنار در اتاق بدرقه ام هر

من  یخداحافظ يبود که صدا ادیز يدخترها به قدر يسر و صدا.گشتند به داخل هجوم اوردند یم زیسحرخ يدنبال اقا

 فتمیبه راه ب نکهیل از اکند ف قب یمن از او خداحافظ طرفارام خواستم که از  يناچار از اقا.دیبه گوش او نرس

قدر  نیهم هم یمراحل زندگ هیدر بق دوارمیام.بگم کیتون رو بهتون تبر تیمن پاك فراموش کردم موفق یراست:گفت

.دیموفق باش

رو  تیموفق نیرو از سر راه بردارم ا یممنونم اقا اگه بتونم مشکل فعل:گفتم.کردیبود که دلگرمم م یتیمیکالمش صم در

.یفعال خداحافظ...کنمیفراموش نم چوقتیه نویم و اشما هست ونیمد

شاگرد اول  نیریتازه االن طعم ش!انگار بال در آورده بودم.شدیسبک برداشته م میقدم ها.دمیرا آهسته شن خدانگهدارش

آرام هنوز همانجا در  يآقا.نگاهم به پشت سر افتاد اریاخت یهنگام چرخش به سمت راست ب.کردمیشدن را حس م

آمد که  ادمیاز مدرسه  رونیب.کردیمرا با نگاه دنبال م ریمسهوا  یتوجه به گرم یبود و ب ستادهیا یگانیاتاق بادرگاه 

.کرد دواریام شتریمرا ب یآگاه نیشنبه است و هم کیامروز 

 ریدب.کرده است يبرازنده به شما دستو دل باز يشماست که خداوند در دادن ظاهر یاز خوش شانس گهید نیا گفت

 یکردم با شرم و دستپاچگ یواقعا واقعا احساس گرما م:کرد و گفت دییلبخند زنان و همراه با تکان سر تاک کمیزیف

 شهیم نییکنند ازخانواده طبقه پا یم الیکه مردم خ نهیا شانیاصل لیکنم دل یمن فکر م ینظر لطف شماست ول نیا:گفتم

تا کنار در  د؟هردویدیم یسراغم اجازه مرخص ادیطرز فکر ب نیبا ا یدم کس یراحت زن گرفت به حرحال من اجازه نم

 یم زیسحرخ ياز دانش اموزان که دنبال اقا يگرم همراه با چند يبدرقه ام کردند به محض باز شدن در موج از هوا

دیمن به گوش او نرس یخداحافظ يبود که صدا ادیز يدانش اموزان به قدر يبه داخل هجوم اوردند سرو صدا شتندگ

 نیمن فراموش کردم ا یراست: گفت فتمیبه راه ب نکهیکند قبل از ا یارام خواستم از طرف من از او خداحافظ يناچار از اقا

بود که باعث  یتیمیدرکالمش صم دیموفق باش نطوریهم هم یدر مراحل زندگ دوارمیبگم ام کیرو بهتون تبر تتونیموقع
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شما هستم و  ونیرو مد تیموقع نیرو از سر راه بردارم ا یمشکل فعل نیگفتم ممنونم اقا اگه بتونم ا شدیمن م یدلگرم

داشتم انگار بال در  یرا سبک بر م میقدم ها. دمیخداحافظخداحافظش را اهسته شن..... کنم  یوقت فراموش نم چیه نویا

نگاهم به  اریاختیکردم هنگام چرخش به سمت راست ب یشاگرد اول شدن را حس م نیریاورده بودم تازه االن طعم ش

مرا با نگاه دنبال  ریهوا مس یتوجه به گرم یبود و ب ستادهیا یگانیارام هنوز همان جا در درگاه اتاق با يپشت سر افتاد اقا

همه  وریکرد اواخر شهر یم دواریام شتریمرا ب یاگاه نیاست و هم کشنبهیکه امروز  دام ادمیمدرسه  رونیکرد ب یم

بود  دهیرس يهوا به حد یروزها رطوبت و گرم نیهرچند ا.نمانده است یاز عمر گرما باق يزیچ گریخوشحال بودند که د

هفته  کیتا .امد یبه حساب م نم يروزها نیدوران از بهتر نیحال ا نیبا ا.گرفت یمردم را م ییبایکه ته مانده شک

امسال به نظرم از اولش خوش .ودب یبزرگ تیموفق نیا.را شروع کنم یلیسال تحص نیاخر تییبا جد توانستمیم گرید

 يبرا گریدو ماه د یکیچرا که تا .به ان نداشت یاجیاحت گریامد به خصوص با مالک شدن روپوش نونوار مهناز که د منی

 نایکه مادر دوباره سر خوب م دمیکش یبلوز فورمم م نیو است قهیيرا رو یزغال يوسواس اتو اب.رفتیبه اهواز م شهیهم

که  ؟منيمامان شما بازم شروع کرد.اه:و گفتم دمیکوب یاهن هیسه پا ياتو را با حرص رو. منتظرن دم؟مريفکراتو کرد

از کوره در  کهویدوخت  یپدرم را م زاهنیداشت درز پ. پرسن یصدبار که نظر ادمو نم هیبهتون گفتم جوابم چ روزید

ممنون دست شما درد نکنه  یلیخ-.يریگ یچه طرز صحبت کردنه؟هنوز حرف نزدم مثل سگ پاچه ادمو م نیا- .رفت

 نیا.حرف اول و اخرمه نیا.رم ینم یبار ازدواج زورک ریز یکیمن  یکن ناسزا بگو ول نیخواد توه یدلت م یهرچ

قشقرق به پا  نیکرد دوباره ا یدوستش را مطرح نم ياگر موضوع خواستگار.ودب یاقا نب ریتقص دیدردسر جد

مادر رنگ به  افهیق. شد دایپ یکینیخالص شد سروکله ا یعل يتازه از گرفتار شانس را ببرن نیشور ا شدومردهینم

 نیخودته؟اصآل ا تدس یمگه همه چ.یکنیم خودیتو ب- :: گفت کردیرنگ شد همانطور که با حرص نخ را با دندان پاره م

مهناز رو به  یعل یوقتپشت سرت بگن؟ از  یچ يخوایم گهید!یازدواج زورک یزورک ؟ازدواجيکه سر ما دراورد يچه باز

 نیا!واسش جادو کردن دیشا گهیم یکی!بختشو بستن گهیم یکی.نبوده که پشت سرت نگفته باشن یداد حرف حیتو ترج
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حرف  میکه بش میکم داشت نویهم.داره یخاص یضیمر ناینکنه م گهیبرگشته م یخواه ریخ يمثآل از رو ینییپا: خل و چل

اخه دخبر چرا حرف .حاال بکش يواسه خواستگارات ناز کرد نقدری؟ايکرد: ارکیچ تیبا زندگ ینیبیم.تو دهن مردم

که  ییبا صدا. سترا ب میراه گلئ ياو به لرزه افتاد بغض مثل گلوله ا يتمام وجودم از حرفها ره؟یگوشت نم يحساب تو

متاسفانه تومحله .کنم یمن یمنکه واسه اونا زندگ.بگن خوادیدلشون م یها هر چ هیذار همسا:گفتم دیرسیخفه به گوش م

مامان شما چرا به  یول. ندارن يا گهید یچون سرگرم زننیادم چه بخواد چه نخواد مردم دربارش حرف م نجایمثل ا يا

اگه خدا بخواد  خوامیم.که درسم تموم بشه  کنمیم یمن دارم چه تالش ینیبیکه م ؟شمایکنیمردم گوش م يچرت و پرتا

دلت بخواد  يکه هرکار يتو انقدر سرخود شد یعنی؟یچ گهیچشمم روشن د- . کنمدست وپا  یشغل هیواسه خودم 

رو عوض  یزندگ عوض يجور هیکه  نهیتنها ارزوم هم.کار کنم خوامیمامان منکه واسه خودم نم یکنیچرا فکربد م- ؟یبکن

 گنیم یلحن به خصوص ها با هیهمسا یوقت.دیمن اصآل دوست ندارم شما تو هتل کار کن یتا حاال بهتون نگفتم ول.کنم

دلم  یمواقع نیهمچ.دیریکه همشون خبر دارن که شما سر کار م دونمیم.شمیخجالت آب م رون؟ازیمادرت بازم رفته ب

اقا کار  يپا به پا یپسر بودم تا از همون بچگ خواستیموقع ها دلم م طورنیا.دهن باز کنه برم توش نیزم خوادیم

 نیخودم از ا یکنیفکر م.شماست شیبه خاطر اسا کنمیکار م رمینکن من اگه م هیگر- ...دیشما بر ذاشتمیو نم کردمیم

ام؟ یوضع راض

: که مادر دوباره سر حرف را باز کرد دمیکش یبلوز فورمم م نیو آست قهیيرا رو یذغال يبا وسواس اطو. رفت یم اهواز

.مردم منتظرن ؟يباالخره فکراتو کرد نایخوب م

بهتون گفتم جوابم  روزیمن که د ؟ياَه مامان شما بازم شروع کرد: و گفتم دمیکوب یآهن یۀپاسه  يرا با حرص رو اطو

.از کوره در رفت کهویدوخت،  یپدرم را م راهنیداشت درز پ. پرسن یصد بار که نظر آدمو نم ه،یچ

.يریگ یچه طرز صحبت کردنه؟ هنوز حرف نزدم مثل سگ پاچه آدمو م نیا-

 یبار ازدواج زورک ریز یکیمن  یکن، ناسزا بگو، ول نیخواد توه یدلت م یهر چ. ما درد نکنهممنون، دست ش یلیخ-
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.حرف اول و آخرمه نیا. رم ینم

 یقشقرق به پا نم نیکرد دوباره ا یدوستش را مطرح نم ياگر موضوع خواستگار. بود یآقانب ریتقص د،یدردسر جد نیا

.شد دایپ یکینیا ۀخالص شده بودم سر و کل یعل يرفتارشانس را ببرن، تازه از گ نیمرده شور ا. شد

:کرد گفت یمادر رنگ به رنگ شد، همان طور که نخ را با حرص با دندان پاره م ۀافیق

! یازواج زورک ،یازدواج زورک ؟يکه سر ما در آورد هیچه باز نیدست خودته؟ اصالً ا یمگه همه چ. یکن یم خودیتو ب-

. نبوده که پشت سرت نگفته باشن یداد، حرف حیعل مهناز رو به تو ترج یت بگن؟ از وقتپشت سر یچ يخوا یم گهید

 یرخواهیخ يمثالً از رو ،ینییخل و چل پا نیا! کردن دوواسش جا دیگه، شا یم گهید یکی! گه بختشو بستن یم یکی

 یچ تیبا زندگ ینیب یم. ردمحرف تو دهن م میکه بش میکم داشت نویهم. داره یخاص یضیمر نایگه، نکنه م یبرگشته م

ره؟ یگوشت نم يآخه دختر چرا حرف حساب تو. حاال بکش ،يقدر واسه خواستگارات ناز کرد نیا ؟يکار کرد

 دیرس یکه خفه به گوش م ییبا صدا. را بست میراه گلو يبغض مثل گلوله ا. او به لرزه افتاد يوجودم از حرف ها تمام

 نجا،یمثل ا يمتأسفانه تو محله ا. کنم ینم یمن که واسه اونا زندگ. خواد بگن ین مدلشو یها هر چ هیبذار همسا: گفتم

مامان شما چرا به چرت و  یول. ندارن يا گهید یزنن، چون سرگرم یآدم چه بخواد چه نخواد مردم درباره ش حرف م

خوام اگه خدا بخواد  یم. کنم که درسم تموم بشه یم یمن دارم چه تالش ینیب یشما که م ؟یکن یمردم گوش م يپرتا

.دست و پا کنم یشغل هیواسه خودم 

؟یدلت بخواد بکن يکه هر کار يقدر سرخود شد نیتو ا یعنی؟یچ گهید. چشمم روشن-

رو  یوضع زندگ يجور هیه 8ك نهیخوام کار کنم، تنها آرزوم ا یمامان، من که واسه خودم نم یکن یچرا فکر بد م-

ها با لحن به  هیهمسا یوقت. دیتو هتل کار کن دیمن اصالً دوست ندارم شما بر ینگفتم، ولتا حاال بهتون . عوض کنم

. دیکن یدونم که همه شون خبر دارن که شما کار م یم. رمیم یاز خجالت م رون؟یگن مادرت بازم رفته ب یم یخصوص

خواست پسر بودم تا از همون  یطور موقع ها دلم م نیا. دهن باز کنه برم توش نیخواد زم یدلم م یمواقع نیهمچ
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...دیذاشتم شما بر یکردم و نم یآقا کار م يپا به پا یبچگ

م؟یوضع راض نیخودم از ا یکن یفکر م. شماست شیکنم به خاطر آسا یرم کار م ینکن، من اگه م هیگر-

 نجاستیکار ا بیع. گه ینم يزیچ يناچار ياز رو یول. خوره یمعلومه آقا هم غصه م. کنه یمنو ناراحت م نیخوب هم-

مامان تو . کرد یفرق م یلیوضع خ میاگه منو و معصوم پسر بود. پسر به شما سه تا دختر داد يبه جا يکه خدا، اولِ کار

کار خوب و آبرومند برام  هیمطمئنم  پلم،یبعد از د. مونده گهیک سال دیفقط . درسو ول کنم نینگ یقدر ه نیرو به خدا ا

.کنم یم یشمارو تالف يزحمتا ۀقت همشه، اون و یم دایپ

هم بچه ها را به پارك  یمهناز و عل. شد یم مالیواال همه غرورش پا. صحنه باشد نیپدر منزل نبود که شاهد ا خوشبختانه

 میهمان طور که اشک ها. میبا هم درد دل کن یبود که کم یفرصت خوب نیو ا میمن و مادر در منزل تنها بود. برده بودند

:گفت يبار با لحن نرم تر نیا. ادتلخ او افت ةکردم نگاهم به خند یك مرا پا

و بعدم وضع ما رو سر و سامون  ياریب ریکار گ هیو بعدش  یدرستو تموم کن ه؟یسادگ نیبه هم یهمه چ يفکر کرد-

 متیبه ق یلو ادیبه دست ب يروز هیدیشا یکه تو گفت یینایشده؟ ا دیتا اون موقع نصف موهات سف یدون یم ؟يبد

قبل برات نمونده  یاز اون قشنگ یچیه گهید داد،یداد و ب يا ینیب یم ،ییایپس فردا که به خودت ب. شه یتموم م تیجوون

اون . نداره يسود یمونیپش گهید یول یرس یاالن من م ياون موقع به حرفا. به هدر رفته تیخوب جوون يساال ۀو هم

دختر؟ یچ يآخه برا. شکنن یو دست نم خواستگارا مثل حاال برات سر گهیوقت د

که دوست دارم  یقیمن به اون طر دیاجازه بد. کنم یکار م یدونم دارم چ یمامان من م. لبخند زدم شیآلود به رو بغض

.نمیدم اگه به ضررم تموم شد از چشم شما نب یقول م. کنم یزندگ

که تو  میش ینم یکدوم راض چیه من، نه پدرت هبدون که ن نویا ؟یبخت کن اهیخودتو س یدست یبذارم دست یعنی-

خوام  ینم. شه یم دایمهناز و بچه ها پ ۀحاال پاشو دست و روتو آب بزن، االن سر و کل ،یخودتو به خاطر ما بدبخت کن

.افتاده یفکر کنن اتفاق
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 دیشا. باشم يگرید منتظر طوفان دیباز با ياست و با آمدن خواستگار بعد یآرامش موقت نیگفت ا یبه من م احساسم

 دمیدرست نفهم. به مغزم خطور کرد يفکر تازه ا ،یبدل فروش نیتریاحساس بود که آن روز مقابل و نیهم ریتحت تأث

!دینقشه از کجا به ذهنم رس نیا

از مزاحمت  یمدت يدست کم برا. نداشت یحقه ضرر چندان نیا. بود فیظر ۀحلق کینیاز انگشترها درست ع یکی

 یگمان نم. شد یکه از مدت ها قبل جمع کرده بودم نقشه ام عمل يبا پس انداز مختصر. شدم یراحت م خواستگارها

!ندازدیبه راه ب ییسر و صدا نیانگشتر بدل، چن نیکردم وجود ا

و غائله پس از د نیا. نشان نداد یبرد و مرا به باد سرزنش گرفت اما پدرم مخالفت یدر همان نگاه اول به منظورم پ مادر

.روز بحث و جدل عاقبت به نفع من تمام شد

* * *

منزل و بچه ها را تنها به دوش  تیبار مسئول دیحاال با. را از دست دادم یچه کمک بزرگ دمیاز رفتن مهناز، تازه فهم بعد

از وقت  دیانجام آنها با يقبل شده بود و برا يتر و مشگل تر از سال ها نیکه حجم درس ها سنگ یدر حال. دمیکش یم

 یشبانه، در ظاهرم به خوب يها یخواب یمنزل و ب يفشار کارها س،از در یناش یخستگ. گذشتم یخواب و استراحت م

.داد یو بدخلق نشان م دهیبود و مرا رنگ پر دایپ

نگشتر را به حساب همان ا یحوصلگ یب نیبه اشتباه افتادند و ا رییتغ نیشناختند از ا یکه از سال قبل مرا م ییها بچه

 نیب یبا حالت مانیاز برخوردها یکیبه عنوان مبصر کالس انتخاب شده بود، در  زیمهبد که از قضا امسال ن. بدل گذاشتن

 نیروغن کرچکم قورتت داد، نامزد کردن که ا شهیش هیشه با  یروزا نم نیجون چته؟ ا نایم! بابا يا: گفت يو جد یشوخ

.همه پز نداره

بدون فکر  یخواستم او را برنجانم ول یگرچه نم. سر به سر گذاشتن با او را داشته باشم ۀه حوصلحال تر از آن بودم ک یب
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؟ينداره؟ مگه تا به ال چند بار نامزد کرد یدون یاز کجا م: گفتم

اعتراف  ششیرا پ قتیاصرارها و سماجت او باعث شد حق. دانست یکس جز صراف نم چیبدل بودن انگشتر را ه انیجر

کار  نیبا ا نایم یول: دلسوزانه گفت یخودش نگه دارد با کالم شیپ شهیهم يراز را برا نیداد ا یکه قول م ینزما. کنم

 شهیهم يبرا ينامزد هیاسم  ياریاز انگشتت درب نویا يریبگ میکه تصم يچون باالخره روز ،يشد یمرتکب اشتباه بزرگ

.مونه یروت م

 گرانید يبرنگشتم و باز هم جلو ممیبه هر حال از تصم. نکرده بودم گرید را نجاشیحق با او بود، من فکر ا متأسفانه

آرام،  يآقا شنهادیبود که به پ يشدم و آن روز دیبار دچار ترد کیمدت تنها  نیدر تمام ا. کردم یم ينقش سابق را باز

.دمدرسه به راه افتا ينخبه ها نیب یاضیآزمون ر

به محض پخش . آمدم یشب قبل، منگ و خواب آلود به نظر م یخواب یبه خاطر ب نا نداغشتم و یآن روز از خستگ اتفاقاً

 عیوس يفضا. کرد یتعداد شرکت کنندگان از ده نفر تجاوز نم. بچه ها به سرعت شروع به حل مسائل کردند ۀاوراق، هم

.انداخت یس مبه هرا شتریهم انسان را ب نیسکوت سنگ نیشد و حاال ا یرعب م یۀسالن اجتماعات خودبخود ما

طور به  نیا. جواب دادم یدقت به راحت یصفحه را با کم نینشدم و سواالت اول یقسمت دچار مشکل نیدر اول خوشبختانه

 نیدوم. مان یاضیسنجش هوش و ذکاوت ما بود نه دانستن سطح ر شتریاز طرح سواالت ب یمقصود اصل د،یرس ینظر م

شدم که  ییمسئله بودم که متوجه بچه ها نیدوم يبرا یکردن راه حل دایسرگرم پ. آمد یصفحه هم به نظر آسمان م

من کُند  دیشا. سواالت را جواب گفته بودند ۀسرعت هم نیبود که چطور به ا نیتعجبم از ا. کردند یسالن را ترك م

کردم؟ یعمل م

بعد از گذشت . نامفهوم شده بود گنگ و میآمد حاال برا یکه ابتدا به نظر آسان م يمعادله ا. فکر دستپاچه ام کرد نیهم

 یشدن سالن و خروج بچه ها، تمرکزم را بهم م یخال. رفتم يبه سراغ مسائل بعد دمینرس یچون به راه حل درست یقیدقا

به خودم گفتم به جهنم یبا حرص خاص. زد
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نفر باشم؟ نیداره که من آخر یبذار همه برن، چه اشکال !

با . حل نشده داشتم ۀمعادل کیمن هنوز  یهمه رفته بودند ول باًیتقر. و برم انداختمبه دور  یسوال نگاه نیحل آخر باغ

انتظار  ایگو. آرام بود يآقا. به پشت سر انداختم ینگاه جانیآمد با ترس و ه یکه به سمت من م ییپا يصدا دنیشن

آقا وقت تموم شده؟: گفتم یبا دلواپس. دیکش یکار مرا م انیپا

.يفرصت دار گهید قهینه نگران نباش، هنوز ده دق: کرد، گفت یلوله مورقه ها را  داشت

را که به  یراه. میرا حل کرده بود نیا هیانگار سال قبل شب. مرور کردم گریبار د کیراحت شد، صورت معادله را  المیخ

به راه حل انداختم  يره انگاه دوبا! شد اما جواب درست بود یباورم نم. امتحان کردم و به سرعت انجام دادم دینظرم رس

.را فراموش نکرده باشم يزیکه چ

.نمونده یفرصت گهید ینیخانوم ام-

.گرفتم شیدر حال بلند شدن ورقها را به سو. به دو صفحه انداختم یسرعت نگاه به

 یآمادگشه و اصالً  یهفته آزمون برگزار م نیراستش پاك فراموش کرده بودم که ا د،یقدر طول کش نیا دیبخش یم-

.انجام داد دیبه فکرم رس یبه هر حال هر چ. نداشتم

.من بود يمرور ورقه ها سرگرم

 نیبا ا. نوع سنجش هوش بود کیفقط  نیا! نداره يریآزمون در امتحانات شما تأث نیا ةچون نمر ست،یهرچند مهم ن-

.دیشما همه رو خوب جواب داد نمیب یحال م

.کرده بود جیهفتم منو گسخت نبود فقط سوال  ادیدر کل ز-

 یکه هنوز ورقه اش را نداده باشد ول نمیدو نفر را بب یکیبودم الاقل  دواریبه اطراف انداختم، ام یحال صحبت نگاه در

:گفتم یبا شرمندگ. کس آنجا نبود چیه

.دیخوام که طول کش یعذر م د،یشما به خاطر من معطلب شد داستیپ-
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.به شما بدهکارم یعذرخواه هیظاهراً من  یول. دیاستفاده کرد یا از وقت قانونشم د،ینداره عذر بخوا یلزوم-

!؟یچ يبرا-

!رسه راه حل من موثر نبوده یطور که به نظر م نینتونستم به شما کمک کنم، ا نکهیا يبرا-

خودم  ياما به رو از برداشت او خنده ام گرفت. دمیتا منظورش را فهم دیطول کش یکم. او به انگشتر بدلم بود نگاه

.اوردمین

خوام مردم  یفقط م. نداره یو ارزش خاص هیانگشتر بدل هینمیا. دمیبود و من به مقصودم رس یعال شنهادتونیاتفاقاً پ-

.رو به اشتباه بندازه

.منو که واقعاً به اشتباه انداخت: گفت. دمید یبار بود که لبخند او را م نیاول

 رشیبه سرم زد، خوشبختانه تأث هویفکر  نیا. با مادرم خسته شده بودم زیاز ست گهیتم، دنداش يا گهید ةراستش چار-

دچار  گهید دوارمیبه هر حال ام: گفت میرفت یم رونیکه از سالن ب یدر حال. راحته المیکه خ هیهم بد نبوده، االن مدت

.دیبرسدیکه دار یراحت به هدف الیو با خ دیمشکل نش

:لب گفتم ریرسه، چشمم به آسمان افتاد و آهسته و زمد اطیورود به ح با

!ان شااهللا-

.قبل از حرکت متوجه سوال او شدم یرفتم ول یزودتر به کالس م دیخورده بود با يبعد زنگ

د؟یمشغول کار بش دیدار الیشما واقعاً خ ،ینیخانوم ام یراست-

.که دارم ییتنها آرزو نیبله آقا، ا-

.اومد خبرتون کنم شیپ يمورد اناًیخواستم مطمئن بشم که اگر اح یش مراست. طور نیکه ا-

.رم یم گهیمن د ستین ياگه امر. واقعاً متشکرم دیقدر که به فکر هست نیممنون آقا، هم یلیخ-
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انگار  د،یکن زیتون رو تم نیهم از وقت کالس گذشته، اما قبل از رفتن پشت آست يا قهیفکر کنم چند دق د،ییبفرما-

.شده یگچ

.کردم به راه افتاد یتشکر، همان طور که آن قسمت را پاك م نیدر ح. تعجب داشت يهمه دقت جا نیا

* * *

است و آن وقت که گرفتار و  یزندگ يها یکه غرق در خوش یماند، زمان یانسان در دو حال از گذر زمان غافل م معموالً

 یلیسال تحص دمیروزمره، نفهم يها یو دار سخت ریدم که در گبو يمن هم جزو آن دسته ا. سرگرم مشکالت آن است

!گذشت یک

و  رستانیبا دب یخداحافظ يسه کالس ششم، برا يبچه ها. برپا بود يمدرسه، شور و غلغله ا اطیروز در ح نیآخر

 ت،یر و خالقما با ابتکا ۀهم. برپا کرده بودند یباشکوه یاز حمات آنها، به صورت مشترك مهمان یمسئوالن و قدردان

از دوران خدمتشان به نوبت  يبا ذکر خاطره ا رکاران،که از تک تک دست اند میکرد يزیبرنامه ها را چنان طرح ر

ما را دوچندان  جانیکه دست پخت خود بچه ها بود، ه یکیک يو نوشابه و برش ها چیبا ساندو ییرایپذ. میتشکر کن

.داد ینشان م

تا به حال  یجشن نیچن يشد که برگزار ادآوریخود از زحمات بچه ها تشکر کرد و کوتاه  یطالبان در سخنران خانم

هنگام صحبت  رستان،یدب يخانم دالوند، دفتردار خوش رو. آن را هرگز فراموش نخواهد کرد ةسابقه نداشته و خاطر

خانم . کند يدارخود شیاشک ها ختنیاز ر نتوانستدیهمزمان بچه ها را د قیکه تشو یدچار احساسات شد و زمان

.از او نداشت یهم دست کم ياحمد

و هاج و واج  نیو تشکر بچه ها شرمگ قیمرسه و بابا بودند که در مقابل تشو شخدمتیطلعت خانم پ ه،یتر از بق جالب

از  یکیتوسط  ییبایز ۀحسن ختمام برنامه، دکلم يبرا. نشان بدهند یدانستند چه عکس العمل یبودند و نم ستادهیا
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.گرفته شد ادگاریبه  یدان ششم الف، اجرا شد و آخر کار، چند عکس گروهشادگر

از  گرید يهمن همراه با عده ا. را ترك کردند رستانیمراسم حضار به مرور پراکنده شدند و دسته دسته دب انیاز پا پس

را کمکم گرفته و  زیسر م که نیبه پرو یبا نگاه. میو سر و سامان دادن به سالن بود لیوسا يبچه ها، گرفتار جمع آور

.دلواپس بودم یلیچند روز گذشته خ نیا يتو. ن قدر خوب برگزار بشهیا زیکردم همه چ یفکر نم: کرد گفتم یجابجا م

 ۀهم میاز حق نگذر یول! قرار گرفته بودن ریچقدر تحت تأث هیخانوم طالبان و بق یدون یراستش منم انتظار نداشتم نم-

.طرف هیهم  يهرمز الیل یو مزه پرون يگر يرطرف، مج هیبرنامه ها 

 ایيدونم متوجه شد ینم. بامزه شده بود یلیکرد خ یم دیرو تقل رایاز دب یکالم بغض هیداشت تک یآره، به خصوص وقت-

طور خوش  نیشد که آقا ا یباورم نم! آورد، خود آقا از خنده غش کرده بود یرو درم زیسحرخ يآقا يادا ینه؟ وقت

!شهخنده با

 یرو م زیم يرفت، داشت گلدون رو سهیاز اون حرف زد از خنده ر دیبه تقل الیل یوقت ؟یگ ینم رویچرا خانوم مد-

.نداخت

؟یعکس گرفت راید ۀتو با هم یراست-

با کدوم گروه عکس  ؟یتو چ. اونا باشم ۀتو هم يعکسا ظاهر بشه من مثل نخود یخودمون باشه، فکر کنم وقت نیب-

؟یگرفت

.يو خانوم احمد ریهم با خانوم مد یکیکالس،  يبا بچه ها یکی. من فقط دو تا عکس گرفت-

.کنه یمرتب م زویواسه بعد، طلعت خانوم سر فرصت همه چ دیکارا رو بذار یۀبق. شه یم ریبچه ها داره د-

 يبرا یکه همگ یزمان عاقبت. آفتاب در حال غروب کردن بود میآمد رونیاز سالن ب یوقت. طالبان حق داشت خانم

 یم لشیخانم طالبان که به سمت اتومب. نبود يخبر دیاز تابش خورش م،یجمع شد رستانیمقابل درِ بزرگ دب یخداحافظ

.میتا مقصدشون برسون روشد بچه ها  یشده، کاش م رید یلیخ: گفت يرفت به خانم احمد
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.رنیجا بگ نیدو تا ماش يشون تو کنم همه یفکر نم: انداخت و گفت مانیبه سو یناظم، نگاه خانم

صداش کنه؟ یبه بابا بگ یتون یم! زحمت رسوندن چند تا رو بکشه میازش خواهش کن میتون یم. آرم هنوز نرفته يآقا-

.ادیخودش داره م ست،ین يازین-

اما خالنم  »میرب یتونم یما خودمون م دینه خانوم شما زحمت نکش«: کردند که یاز بچه ها به رسم ادب تعارف م یبعض

به منزل  هینقل لهیمن خوشحال بودم که با وس ه،یبرخالف بق. کرد یم تیطالبان هنوز هم در قبال آنها احساس مسئول

 یاما وقت. دادم یبه مادرم جواب پس م دیبا شتر،یب ریتأخ يراوحشت داشتم و هم ب یکیگردم چرا که هم از تار یبرم

.نه ایآرام حرکت کنم، مردد بودم که سوار بشوم  يآقا لیبا اتومبدیهستم که با یجزو آن کسان دمیفهم

 هیکنار بق ياراده ا چیرا درون خودرو جا داد، قدرت مخالفتم سلب شد و بدون ه هیمن و بق ر،یکه خانم مد یزمان باالخره

 نیبا ا. داد یم یمراسم، نظر خاص فیکم و ک ةبچه ها از لحظه حرکت مشغول صحبت بودند و هر کس دربار. جا گرفتم

.مراسم را فراموش نخواهند کرد نیا ةهرگز امروز و خاطر نکهیمورد اشتراك کالم داشتند و آن ا کیحال همه در 

به نام  يبه محله ا دنیبا رس. کردم یرا تماشا م رونیمناظر ب ،يکنار شهیگرفتن نداشتم و از ش يبرا یحرف هیبق نیب در

موجب شد ه خود را  ییتنها. آرام بودم يآقا لیاتومب نیبعد من تنها سرنش یم شد و کمک یکییکیکارون، تعداد بچه ها 

.آرام، توجه ام را جلب کرد يآقا والدر همان حال س. جمع کنم یصندل ۀبا شرم گوش

برم؟ رویمس نیهم ،ینیخانوم ام-

 یمزاحمتون نم نیاز ا شتریگرنه بکم دورتر شد و هیمن  ریمس یراستش به خاطر رسول. بله آقا لطفاً: گفتم نیشرمگ

.شدم

منزلتون برسونم، پس بهتره کامالً  يدارم شما رو درست و جلو میاتفاقاً تصم د،یستیشما اصالً مزاحم ن ه؟یچه حرف نیا-

.دیراحت باش

اك آبروم پ م،یکن یم یزندگ يخونه ببره، اگه بفهمه ما تو چه محله ا يخواد منو تا جلو یم يوا«آن از فکرم گذشت  کی
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 يو آن بو اهویو ه یکهنه و بدقواره، با آن همه شلوغ يساختمان ها ،یکوچه مان با آن عرض کم، سطح خاک» !ره یم

بذارم تا  دینبا«کوچه را پر کرده بود، در خاطرم نقش بست  داشتکه در تمام طول آن امتداد  یپرلجن يکه از جو يگند

«دارهگم نگه  یبه سر کوچه م دهیاونجا بره، نرس

ست؟یبود ن یمراسم خوب-

.ما بچه ها يبه خصوص برا. یموندن ادیبله، خوب و ب. متوجه سوال او شدم دوباره

. گفت یبه همه تو خسته نباش دیبا د؟یدیزحمت کش یلیمراسم خ يبرگزار ياز بچه ها برا گهیشما و چند تا د دمیشن-

!دیکرد ریهمه رو غافلگ. بود یابتکار جالب

.دیسالن حضور داشت يکم تو یلیبه شما هم خوش گذشته باشه، هر چند خ دوارمینون آقا، اممم یلیخ-

.جلو متوجه لبخند کمرنگش شدم ۀنیآ در

اون همه سر و صدا و  يکردم تو یفکر نم. شد یم حیامروز تصح دیمونده بود که با یامتحان يچند تا از ورق ها-

!حواس شما همه جا هست استدیپ! من شده باشه بتیمتوجه غ یکس ،یشلوغ

 یگوشه م هیمجلس هستن،  جانیطور مواقع که همه دچار شور و ه نیا يمن عادت دارم تو یول. دونم یخوب نم ایبد -

ها  یاز خوردن يزیرفت و چ یشدم سرتون کاله م یشما نم بتیاگه امروز متوجه غ. نظر دارم ریو اطراف رو ز ستمیا

.شد ینم بتونینص

.ازتون تشکر کنم گریبار د کیصورت الزم شد  نیمن آوردن؟ در ا يمفصل رو برا ۀارش شما اون عصرونپس به سف-

خواستم با  یقابل شما رو نداشت به خصوص که م. کنم یخواهش م: او احساس عذابم را کمتر کرد، گفتم ۀدوستان لحن

.گذشته رو جبران کنم کیخدمت کوچ هی

!؟یچ يبرا د؟یجبران کن-

 گهیممکنه د یدر موردش حرف بزنم ول دمیکش یتا به حال خجالت م. بزرگ به شما بدهکارم یعذرخواه هیمن آخه -
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 کردمیم یمنف غاتیپشت سر شما تبل یلیمدت خ هیاالن اعتراف کنم که  نیپس الزمه هم. نمیوقت شما رو دوباره نب چیه

هر چند همون روز . دیکرد رونمیکه از کالس ب هیوقتاون  هموضوع مربوط ب نیا. گفتم یهمه از اخالقتون بد م شیو پ

بعدها . ذهنم مونده بود يموضوع تا مدتها رو نیبد ا ریبودم و تأث دهیمن از دستتون رنج یول دیکرد یهمه تالف يجلو

.رو جبران کنم هیقض نیگشتم که ا یم یدنبال راه نیهم يبرا. کردم یشما اشتباه م ةکه چقدر دربار دمیفهم

 نهیشد ک یباورم نم یول دیهست یکردم دختر زودرنج یاحساس م: تر شد و گفت قیار برخالف انتظارم لبخندش عمب نیا

.که نظرتون در مورد من عوض شد هیشکرش باق يباز جا! دیتوز هم باش

نستم ازم دو یچقدر عذاب وجدان داشتم، اگه م ریسال اخ کینیا يتو دیکن یباور نم د؟یانگار از دستم ناراحت نشد-

.ذاشتم یم ونیموضوع را زودتر باهاتون درم نیا دیش ینم ریدلگ

الاقل اون . نبودم ریتقص یاون ماجرا ب يآخه منم تو د،یناراحت بش دیبشم؟ به نظر من شما حق داشت ریدلگ دیچرا با-

د؟یموافق م،ین پاك کنخاطره رو از ذهنمو نیما، ا يتونستم عاقالنه تر عمل کنم، به هر حال بهتره هر دو یروز م

اونو کم  يزیچ اییاز کس يدور یمدت هیآدمه که بعد از  اتیاز خصوص یکینیا. شه یخواه ناخواه از ذهنمون پاك م-

.کنه یکم فراموش م

داشته باشه هرگز از ذهنش  یانسان ارزش خاص يبرا يزیچ اییبه نظر من اگر کس. ستمیتون موافق ن دهیعق نیبا ا-

.هش یپاك نم

.دیآقا ببخش. آخ-

!شده؟ یچ-

د؟یجا نگهدار نیشه لطفاً هم یکردم که حواسم پرت شد، م یقدر پرحرف نیا ،یچیه-

ست؟یدور ن رتونیاز مس نجایا دیمطمئن: به عقب برگشت یرا متوقف کرد و کم لیاتومب
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.شه سواره رفت یرو نم هیدوروبر است، بق نینه آقا، منزل ما هم-

ممنون، در  یلیخ دیدیکه کش یبابت زحمت: به او گفتم یجلو قرار گرفتم و با نگاه ۀشین از خودرو، کنار شآمد نییپا با

.دو سال هم واقعاً متشکرم نیضمن به خاطر تمام زحمات ا

ست؟ شهیهم يبرا یخداحافظ نیا-

.نمیبله، چون ممکنه دوباره موفق نشم شما رو بب-

. دیموفق باش دوارمیدر هر صورت ام. حرفاست نیتر از ا کیکوچ ایدن. حرف زد نانیشه با اطم یمورد نم نیدر ا-

.خدانگهدار

.خداحافظ آقا-

. بود و فکرم در پرواز نییسرم پا. دمیچیما دور بشود و بعد آهسته به داخل کوچه پ ةقدر تعلل کردم که از محدود آن

قبل  يمدرسه، دلهره ها ۀختیسالن بهم ر ،يهرمز يها یانو دالوند، مزه پر يخانم احمد يخندان طالبان، اشک ها ةچهر

و  زیسحرخ يآقا يجد يمایس ،يکاریب يساعت ها يها طنتیشو شور و شوق بچه ها،  حیتفر ياز امتحان، زنگ ها

 نیا ادیدر مغزم جان گرفت و مرا به  نمایس ةحوادث مثل پرد نیتمام ا ات،یدر کالس ادب یخانم بهبهان يها حتینص

 یم گریگذشته بود و تا دو سه هفته د یخواب طوالن هیدوازده سال مثل . تمام شد زیانداخت که همه چ یمقتیحق

کرد پشت سرم حرف بزند؟ یجرأت م یباز هم کس نیبعد از ا نمیبب. با افتخار به همه نشان بدهم یمدرك قبول انستمتو

نایم... نایم-

.نان داغ مشامم را نوازش کرد يبو. آمد یم ییطرف نانوا از. دیکش رونیخود ب يایمحمد مرا از دن يصدا

.یسالم آبج-

!؟یهمه نون رو واسه خودمون گرفت نیا. یماهت، خسته نباش يسالم به رو-

 يکرد ریقدر د نیچرا ا. هم هست یعمو نب ياومدن، پسرعمو یمعصومه با عمو نب یآبج. میامشب مهمون دار. آره-
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؟یآبج

اومده؟ یآقا نب يکدوم پسر عمو.شد یکم طوالن هییخداحافظ مراسم

در شب  دیدر ذهن دنبال خاطره حم.اومده یقراره بره خارج امشب واسه خداحافظ گنیم.اقاست دیکه اسمش حم همون

پس اون باالخره !عجب.بودم دهیاو را ند گرید یبعد از شب عروس.رفته بود ادمیاز  بایاو تقر افهیق.گشتمیم یعروس

.به هدفشون برسن توننیبا تالش م میمعمول يدمابهمه نشون داد که آ نکارشیبا ا نیآفر!کرد یملرو ع مشیتصم

بودم و به  دهیپشت بام در بستر دراز کش يآخر شب رو.ذهنم را مشغول کرد يبعد از رفتن مهمانان افکار تازه ا آنشب

 خواستیدلم م.خود مرور کرد شیپ گرید ارکبیدرباره کشور فرانسه را  دیحم يحرفها.کردمیستاره ها نگاه م يسوسو

 ياز منظره ها ریمن غ يچرا که چشمها.راحت نبود نکاریا یآن جا را در ذهن مجسم کنم ول يدور نما الیبا قدرت خ

.بود دهیرا ند يگرید يشهر کوچکم آبادان جا

اشک شوق را همزمان مزه يو شور يروزیپ نیریطعم ش یکه با در دست گرفتن قبول يلحظه ا دیآن لحظه رس عاقبت

در .گفتندیم کیرا تبر تمیو موفق گرفتندیمرا در بغل م مانهیهاصم یکه اطرافم بودند بعض ییبچه ها انیدر م.مزه کردم

او همانطور که دستش را دور گردنم .دادینشان م گرانیاز د شتریرا ب شیآنها صراف دوست چند ساله ام خوشحال نیب

اونجا  يگفت بر.منتظرته یگانیارام تو اتاق با يآقا نایم:و کنار گوشم آهسته گفت دید کشحلقه کرده بود مرا بسمت خو

.باهات کار داره

 یمدرك قبول دنید جانیهنوز از ه.براه افتادم یگانیکه دور و برم بودند بسمت اتاق با ییبا بچه ها یاز خوش و بش بعد

جواب  یسالمم را به گرم.متن بود کیآرام سرگرم نوشتن يبدر وارد شدم آقا يپس از ضربه ا.سرخوش وسرحال بودم

.دیرسیبنظر م شهیچهره اش سرحالتر از هم.داد

شما دوباره دست بده؟حالتون چطوره؟ دارینگفتم ممکنه سعادت د.ینیتو خانوم ام ایب

.آقا ستمیلطف شما بد ن به
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.دیباش روزیفق و پمو نطوریهم شهیهم دوارمیام.گمیم کیامروزتون بهتون تبر تیموفق بابت

موفق  یبراحت میتونستیشما نبود ما بچه ها نم ياگه زحمتا.خوبم تشکر کنم يرایدب هیاز ما و بق دیممنون آقا منم با یلیخ

.میبش

 نیاز ا.میکنیم فهیهمه ما فقط انجام وظ.ستیبه تشکر ن يازین:گفت تیاز رضا یحاک یداد و با لحن هیتک یصندل یپشت به

د؟ینیشیچرا نم کنهیزحمات رو م نیمثل شما جبران همه ا یدانش آموزان خوب یعال يه هانمر دنیگذشته د

.جا گرفتم هایصندل نیاز ا یکیيمعذب رو یحالت در

ست؟ین نطوریا نجایا دیایخواست ب يچه کار يکه برا دیکنجکاو شد حتما

.اگه بگم نه دروغ گفتم:با لبخند همراه شد اریاخت یب کالمم

با شما  یستیبدون رودربا کنمیم یدر عوض منم سع.دیهست ییخوشحالم که دختر راستگو:دش را مهار نکرد هم لبخن او

نه؟ ایهست  يکردن شغل جد دایپ يبرا متونیتصم دمیازتون پرس شیخاطرتون هست چند وقت پ.صحبت کنم

!ادمهیبله اقا :شد گفتم ياز حد عاد دتریقلبم شد تپش

ن؟یهست میهمون تصم يرو هنوزم

.کنم دایکه بتوانم باهاش کار پ لهیدل نیمدرك فقط به ا نیگرفتن ا يمن برا یمعلومه تمام خوشحال خوب

د؟یرا در نظر دار یبخصوص د؟حرفهیهست یبپرسم شما دنبال چه شغل شهیم

البته به شرط .گرمیم ادیعیسر یلیرو خ یهر نوع فن ادیب شیاگه پ دونمیم یندارم ول ينوع تجربه کار چیراستش من ه نه

.دنیکار بمن م يدر ازا یاز سالم بودن محل کارم خاطر جمع باشم و در ضمن بدونم حقوق خوب نکهیا

د؟یاریسردر م چیه يگر یمنش اییسینو نیماش از

.امیبر م يدوره فشرده از پس هر کار هیکه با گذروندن  دونمیم یکه خودمو امتحان کنم ول ومدهین شیپ یبحال فرصت تا

از نظر محل شرکت !گردهیبا عرضه و زرنگ م یمنش کیرو سراغ دارم که دنبال  یکه من شرکت نهیموضوع ا ستشرا
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فقط  کنهیشما رو جلب م تیکه رضا دونمیدر مورد در آمدش هم م.منه کانیاز نزد یکیاونجا  سییراحته چون ر المیخ

.دیشغل ندار انیدرباره  يتجربه ا چیو ه دیکار نکرد ییکه شما قبال جا نجاستیا یمشکل اصل

 نهمهیکه ا ییبه ارزوها دنیرس یعنیشغل  نیبدست آوردن ا.آن داغ شدم ریآورد که از تاث جانیخبر چنان مرا به ه نیا

مشغول بکار  یاداره دولت کیمدرك بتوانم در  نینبود با ا دیهر چند بع.بودم دهیبه آنها زحمت کش افتنیدست  يبرا

اما من عجول تر از آن  خواستیم یبود که وقت کاف يادیز ياه یمستلزم دوندگ یاغل دولتبدست آوردن مش یشوم ول

.بودم که بخواهم باز هم صبر کنم

اگه با استخدامم موافقت  امیباشه که از پس او بر ن یبصورت يگر یگمون نکنم کار منش:بخود گرفتم و گفتم یآرام ظاهر

.خودمو برطرف کنم يضعفا فهیو در حال انجام وظ رمیست بگد رعرض چند روز امور کار رو د تونمیبشه م

 گهیصحبت کنم در صورت موافقتش د يحجاز يقبال با آقا دیفقط با.دییآ یبر م نکاریمطمئنم که شما از پس ا من

.دیمشغول بکار بش يبه زود دیتونیو شما م ستیدر کار ن یمشکل

نه به  ایارمیشغلو رو بدست ب نیکه ا ستیمهم ن:ر حال بلند شدن گفتمد.نتوانستم موافقتم را پنهان کنم يتمام خوددار با

.واقعا متشکرم دیکشیکه م یهر حال از زحمت

.شماست ینکردم که قابل تشکر باشه اگر موفق بشم پاداشم فقط خوشحال يکار هنوز

.شمیاز حضورتون مرخص م گهیمن د دیندار ياقا خوب اگه امر ممنونم

د؟یرعجله دا یلیخ انگار

.با من کنار اومد حاال وقتشه که تشکر کنم یلیاون امسال خ.زودتر برم مدرکمو به مادرم نشون بدم  خوادیدلم م راستش

.او هم بدنبالم اومد رفتمیدر م بسمت

رو بهتون اطالع بدم؟ جهینت تونمیم یمن از چه راه یول دیببر فیفعال تشر دیتونیم باشه

د؟یزاریکالس تابستونه نم شما
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.11تا  9فرد از ساعت  يروزها شهیشروع م ندهیاتفاقا از هفته ا چرا

نداره؟ یاز نظر شما اشکال.شمیسه شنبه همون ساعت مزاحمتون م ندهیمن هفته ا پس

.دینکن ریفقط د.پس سه شنبه منتظرتون هستم.هم خوبه یلیاتفاقا خ نه

.اقا فعال خداحافظ چشم

 یدور و حوال نیدر تمام ا دیشا.دیچیدهان به دهان پ يو ناباور رتیدر محل با ح میکه انتظار داشتم خبر قبول همانطور

.کردیبودند از انگشتان دست تجاوز نم دهیرس یلیدرجه تحص نیکه به ا یتعداد دختران

تیعمل نها نیا.ها پخش کند هیهمسا نینشان داد و از مادر خواست انرا ب ینیریتمام شوقش را با جعبه بزرگ ش پدرم

اشک شوق صورتم  کهیدر حال.اش اصال خوب نبود یآخر برج وضع مال يروزها دانستمیچون م رساندیاو را م يبزرگوار

و آرزو کردم بتوانم هر چه زودتر زحماتش را جبران  دمیاش را محکم بوس دهیزحمت کش يکرده بود دستها سیرا خ

.کنم

ببا :پدرم گفت.از شوق روشن شد شانیگذاشتم چهره ها نید ربآرام را با او مادر  يآقا شنهادیموضوع پ یشب وقت همان

؟یاستخدام بش یاداره دولت هیسر فرصئت تو  یکنیصبر نم

سر .آوردم ریشغلو گ نیحاال اگه خدا خواست و ا.برهیوقت م یجاها استخدام بشم ول یلیخ تونمیکه من دارم م یمدرک با

شغلمو عوض  ستین يازین گهید هیکاف اشیو حقوق و مزا هیخوب يجا دمیاگه د یول.بکنم يهر کا تونمیفرصت م

بند بشه همه  نکاریخدا دستم به ا دیاگه به ام.هستم یتیقعمو نیوقته منتظر چن یلیخ خوادیم یخدا چ نمیحاال تا بب.کنم

ر و س مونیکم به زندگ هیو  میاجاره کن یکیمحله بهتر خونه کوچ هیتو  میتونیم.شهیحل م واشیواشیمشکالتمون 

.مامان بره کار کنه زارمینم گهید نکهیمهمتر از همه ا میسامون بد

اول  يکرد دایپ يخدا کار دیاگه به ام.یما باش یبه فکر زندگ نقدریا خوادینم:بود گفت دایدر نگاه پدرم پ یقدرشناس حس

.میسازیمنمیبعد ا زا میساخت تیوضع نیعمر با ا هیما  یخودت جمع کن يکم خرت و پرت برا هیدیبا
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 یکیکه تابحال اومدن  یینایا نیباالخره ب.کردمیزحمتو کم م شیوقت پ یلیقرار بود من فقط به فکر خودم باشم خ اگه

درباره اش صحبت  ادیز تونمیمن به فکر همه مون هستم حاال نم یول.برام روبراه کنه یراحت یکه بتونه زندگ شدیم دایپ

.هیچ میمقصود اصل دیفهمیت مبند شد اونوق ياگه دستم بکار یکنم ول

 یبا خوشحال رضایقرمز شده بود به کنارم آمدند عل ینیریش يدور دهانشان از ژله رو کهیدر حال هیو مرض رضایعل

.بخره ینیریتا آقا ش یقبول بش شهیهم یکاشک نایم یآبج:گفت

خودم  ندهیارام مثبت باشه برج ا يدعا کن جواب آقا:گفتم یخوش ياز رو يبا خنده ا.کرد  تیاو بمن هم سرا یخوشحال

.خرمیبراتون م دیکه دوست داشت ینیریهر ش

رو کم  ادهیپ.بود ریهوا نفس گ یداشت اما دم کردگ يکمتر یسوزندگ ینم و شرج يقبل از ظهر از پشت الا آفتاب

 میشتاب قدمها بارکیهر چند لحظه  گرانیبا د گرانیاجتناب از برخورد با د يبرا.دیرسیعرض و پر رفت و آمد بنظر م

را  ریمس نیوجب به وجب ا گرید یشگیهم ياشنا راه.کردم یط ادهیتمام راه را تا مدرسه پ شهیمثل هم.شدیکم م

فرق  شهیامروز با هم یول!رفت و آمدها رخ نداده بود یسالها ط نیکه در تمام ا یچه اتفاقات مختلف.شناختمیم

 سییر تیآقا موفق شده رضا یعنی:دمیصدبار از خود پرس دیاه شاداشتم در تمام طول ر یبیعج جانیامروز ه.داشت

و از در بزرگ مدرسه وارد .شهیخدا بخواد همون م یهر چ گفتمیهر بار بخود م الیارامش خ يبرا ؟وشرکتو جلب کنه

 يگرید يدو کالس صدا یکیاز سمت  یگنگ يفرو رفته بود و جز سر و صدا نیدلنش یهمه جا در سکوت.شدم اطیح

که  کهیآمدم با سرعت رونیمنزل ب ازمیو ن 9خاطرم بود ساعت  کهییوقت را در ذهنم محاسبه کردم تا جا دیرسیش نمبگو

به دور و برم انداختم مردد بودم اول به  ینگاه یبا دودل..باشد قهیدق 10:15ای10ساعت  دیاالن با داشتمیمن قدم برم

بخود قوت قلب دادم و بسمت دفتر براه  قیدم و بازدم عم کیبا .کنم دایارام را پ يکالسها آقا نیب ایدفتر برم 

مراقبم  یگانینگاهم به عقب برگشت از پنجره اتاق با.دمیرا شن شیبا آنجا فاصله داشتم که صدا یقدم چندهنوز .افتادم

 يب سالمم را با روجوا.پاشنه باز شد يبدر بزنم در برو يزودتر از آنکه ضربه ا.کرد رییتغ رمیبود با اشاره دست او مس
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 یلیبه او خ يو شلوار سرمه ا دیسف راهنیبنظرم پ.شد جلبدنشیباز داد در حال داخل شدن توجه ام به سبک لباس پوش

چهره به  ياز رو خواستمیم.نگاهش به چهره اش انداختم یدزدک کدیها را تعارفم م یاز صندل یکیکهیزمان.برازنده بود

 اییالیخیب یفقط در رفتارش نوع.دادیرا نشان نم زیچ چیه شهیاو مثل هم افهیرم اما قبب یبودن جواب پ یمنف ایمثبت 

.خوردیبچشم م يخونسرد

د؟یاومد ادهیحتما تمام راه را پ دیخسته شد یلیخ داستیپ

.ستیعادت دارم بار اولم ن يرو ادهیبه پ ستمیخسته ن ادیز

د؟یدار لیخنک م یدنینوش هی!دم کرده یلیامروز هوا خ دیراحت باش دینیبنش

 دونمیم رمیوقت شما رو بگ ادیراستش دوست ندارم ز.خورمینم یچینه ممنون ه:مقابل او نشستم و گفتم یصندل يرو

.جواب مزاحمتون شدم دنیشن يفقط برا دیچون سفارش کرده بود.دیهست نجایو االن بخاطر من ا دیگرفتار

 شیپ قهیدق 20مدرسه موندم و گرنه کالسم  يساعت تو نیاست که تا ادر واقع منم بخاطر شم.دیستیاصال مزاحم ن اتفاقا

.بچه ها کالس گذاشته يبرا ینظارت يزنگ آقا نیا.تمام شد

.واقعا شرمنده ام.دیفتیاندازه بزحمت ب نیتا ا خواستیدلم نم دیباور کن.بد شد یلیخ

در  دیو شا دیمتاسفانه نتونستم اونطور که با یفاز طر.براتون انجام ندادم یچون هنوز اقدام مثبت دیتعارف نکن نقدریا

.که گفته بودم مثمر ثمر باشم یرابطه با شغل

 یرا در نظر گرفته بودم ول یتصور من بود هر چند احتمال جواب منف نیا دیشا ای!ستادیلحظه قلبم از حرکت ا کیدر

بود اشکم  کیکه نزد يخ و ناگوار بود به اندازه اتجربه شکست تل نیاول.ناگوار باشد میبرا نقدریا دنشیشن کردمیباور نم

در هر .امتحان کنم گهید يجا هیشانسمو  تونمینداره م ینشد؟اشکالپس درست :آمد یدر م یبسخت میصدا.شود ریسراز

.شمیاز حضورتون مرخص م گهیممنونم با اجازه من د زیبابت همه چ دیتالش کرد یحال شما به اندازه کاف

 مالیدر آنصورت تمام غرورم پا.شود ریاشکم سراز اریاخت یبود که ب نینجا فرار کنم ترسم از ااز آ خواستیم دلم
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.شدیم

د؟یشد ریعجله؟نکنه از حرف من دلگ نیبا ا کجا

 نیا ينکرده وجودم تو يخدا خوامینم.کنمیرو م يا گهیمسئله د تیبشم؟من رعا ریدلگ دیبا ه؟چرایچه حرف نیآقا ا نه

.ما بشهدردسر ش هیاتاق ما

.از کجا به ذهنم خطور کرد لیدل نیا دمینفهم

در ضمن حرف من با شما هنوز .ادین شیپ یسوء تفاهم یکس يمن در محل کارم اونقدر اعتبار دارم که برا دینباش نگران

.مطلب رو عرض کنم هیکه من بق دینیتموم نشده اگر ممکنه لطفا سرجاتون بنش

گفتن مونده؟ يبرا یباز م حرف مگه

 ییشما رو تا جا طیشرکت صحبت کردم و شرا سییبا ر روزیکه من د نجاستیمطلب ا.کنمیعرض م دیشما اجازه بد اگه

و  نهیبب کیاول شما رو از نزد لهیما ینداشت ول یکه امکان داشت براش شرح دادم گرچه ظاهرا با استخدام شما مخالفت

 لیتما کهیدر صورت سمینویآدرس شرکت رو براتون م مندیحاال اگر موافق.ارهیازتون به عمل ب يمختصر شیازما

د؟یمورد ندار نیدر ا یسوال دیدر دفتر شرکت حاضر باش دیصبح فردا با 8راس ساعت  دیداشت

در  دیبدونم چرا اولش اظهار تاسف کرد خوامیم...سوال هیفقط :مبهوت نگاهش کردم و بعد بخود آمدم يلحظه ا يبرا

کننده است؟ دواریام زیه چکار هم ينجایتا ا کهیصورت

 يبا آقا یلیداشتم بخاطر قرابت فام الیمن خ نکهیاول ا لیبه دو دل:شد و گفت دایدر نگاهش پ طنتیهمان برق ش دوباره

 یکینیدر مورد ا دیدوم اجازه بد لیدل...استخدام کنم اما نشد دیپس بد یامتحان نکهیا یشما رو بدون دردسر ب يحجاز

.دیبش ریدلگ رسمتیصحبت نکنم چون م

بود؟ یچ یدوم لیدل دیبشم لطفا بگ ریو محاله از دست شما دلگ ستمیمثل گذشته بچه ن گهید من

امروز به محض  دیراستشو بخوا:دادیرا نشان م يتمام اجزا صورتش خنده سرکوب شده ا.انداخت نییرا پا سرش



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 84

که  دیکنیتالش م دیمتوجه شد که شما هم دار یول دیدار اقیجواب اشت دنیشن يکردم بفهمم چقدر برا یورودتون سع

.کنم تیشما رو اذ یکم زدبود که به سرم  نیا دیتفاوت باش یدر مقال خبر امروز خونسرد و ب

جرات بزبان آوردنش را  یبود که از سرم گذشت ول يفکر نی؟اياریاشک منو در ب یخواستیبدجنس پس فقط م يا

 يبه هر حال برا.که فورا عکس العمل نشون دادم دیدید دیمال موفق شدچون کا گمیم کیتبر:نداشتم در عوض گفتم

 يدوم حتما تو لیبخاطر دل یول.نه ایشغلو دارم  نیا یستگیشا فهممیم ينطوریا.شهیاول خوشحالم که ازم امتحان م لیدل

د؟یدوسال شاگردتون روخوب شناخت نیا

.دیباش یفپس منتظر تال زارمیرو بدون جواب نم يکار چیمعموال ه من

 نکهیبشرط ا دیبا من تا کن دیلیهر طور ما دیشما مختار:در جواب گفت.ستمیناراحت ن گریبود که د دایطرز گفتارم پ از

.دیریمو بدل نگ نهیک

آرام خانم  يآقا:در تو اورد و گفت يمدرسه بود سرش را از ال يبابا.بدر او را از ادامه صحبت باز داشت يضربه ا يصدا

 گهید قهیتا چند دق دیبگ:او تکان داد و گفت يدختر آرام سرش را بسو دیسر بر هیکردن قبل از رفتن سفارش  ریمد

.خدمتشون امیم

ممنونم و  زیضمنا بابت همه چ.کنمیمعموال به حرفم عمل م یول ستمین يتوز نهیمن آدم ک:از جا بلند شدم و گفتم دوباره

.امیب رونیسر بلند بفردا  شیاز ازما دیچون شما معرفم شد دوارمیام

.آمد يمتعاقب من از جا برخاست و دنبالم تا کنار در ورود.دارم یکه قصد خداحافظ دیفهم

شماره تلفن منزل  نیا یراست دییایم رونیب روزیازمون پ نیشما ندارم و از حاال مطمئنم که از ا تیجز موفق ییارزو منم

با  دیبگ هیرو برداشت کاف یگوش یاگر جز خودم کس.دیار باخبر کنک جهیفردا هر طور هست منو از نت خوادیدلم م.ماست

د؟یکنیفراموش نم دیمن کار دار

ست؟ین يا گهیامر د.دیزحمتتون باخبر بش جهیاز نت دیحق دار یاز هر کس شتریچون شما ب زنمیزنگ م حتما
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...و دیندارم به خانواده سالم برسون يا گهیکار د نه

!داشت یبیبرق عج یرنگ آن دو چشم عقاب اهیمردمک س.به او افتاد  میمستق يلحظه ا يبرا نگاهم

.شهیبلطف خدا همه کارها روبراه م دیفردا نگران نباش بابت

آمد آهسته  یدر نم میصدا!باال رفت و صورتم در جا داغ شد اریاخت یتپش قلبم ب!کردم دایبود که پ یچه حال نیا دمینفهم

.آقا یخداحافظ دوارمیام:گفتم

 نحالیچرا به ا دانستمیو هنوز نم.برگشتم يتا بحال عاد دیطول کش قهیچند دق.دمیاو را در حال دور شدن شن انگهدارخد

بود که بارها و  يهمان چهره ا نیو دستپاچه شدم؟ا نیشرمگ نطوریا اهیدچار شده بودم؟چرا از نگاه به آن دو چشم س

تجربه  چیه نکهیا يبرا دیشا.جواب بودند  یهمه ب میافتادم؟سوالها یمحال ن نیبودم چطور قبالبه ا دهیبارها در کالس د

به آن موضوع  دینبا گرید.سرعت گرفت میهوا قدمها یبا خروج از مدرسه بدون توجه به گرم.موارد نداشتم نیدر ا يا

 يبرااخود ر دیامشب با.مشغول نگه داشتن فکرم داشتم يبرا يمهمتر لیمن مسا.هر چه بود گذشت کردمیفکر م

.موضوع بود نیمهمتر نیا کردمیمالقات فردا آماده م

 نیا سییر یخصوص یقراره من منش.ترس برم داشت) جنوب يایحمل و نقل در(ساختمان شرکت يبه نما ینگاه با

نه؟همانطور دو دل  ایشد و به شک افتادم که اصال خودم را نشان بدهم  یخال یدلم حساب يتو تیذهن نیشرکت بشم؟با ا

نبود که  نیهم د رب یاز بخت بد ساعت.کردمیم نگاهسبز اطرافش  يبودم و به ساختمان سه طبقه شرکت و فضا ادهستیا

 نیا.دو بار قدم زنان گز کردم  یکیشدیم یشرکت منته نگیرا که به محوطه پارک یابانیعرض خ.را بفهمم قیوقت دق

 یترسیم ینداشت بخودم گفتم از چ يادیتردد ز یفرع بانایخ نیبه ا هینقل طیانگار وسا.نبود يادیز ياطراف سر و صدا

به  نیانگار دو وزنه سنگ یول.یشینم اییشیقبول م ایبرو تو شرکت باالخره  نییقراره دارت بزنن؟سرتو بنداز پا ه؟مگ

 ینارنج يدست آن دست کردم که عاقبت سر و کله خودرو نیا يبقدر.نداشتم يشرویو قدرت پ.بسته بودند میپاها

اش را بهم  یپرده گوشت کیشکم توازن اندام  یآمدگکه بر  یآنطرفتر نگه داشت مرد نسبتا مسن یکم.شد دایپ یگرن



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 86

را به راننده داد و اشاره کرد که  یرنگش را دست بدست کرد و اسکناس ده تومان اهیس فیک.شد ادهیاز آن پ.زده بود

موقع هم او متوجه من شد و کنجکاو نگاهم  نیهم.افتاد رنگش ییطال یچشمم به ساعت مچ.خود نگه دارد يرا برا هیبق

اقا ساعت چنده؟ دیببخش:دمیپرس.کرد

.قهیدق 8:20:اش انداخت یبه ساعت مچ ینگاه

.ممنون یلیخ

.گذشته بود قهیدق 20کردمیم یخود را در شرکت معرف دیبا کهیشد از زمان شتریام ب دلشوره

خانم شما  دیببخش:دیپرس دیهنوز دو سه قدم دور نشده بود که برگشت و با ترداما .را بطرفم تکان داد و راه افتاد سرش

د؟یدار یکار بخصوص نجایا

از  یکیدیشا.دیرسیاش مهربان بنظر م افهیداشت و ق یظاهر مرتب.شدیحس م یفاصله هم بخوب نیاودکلونش از ا يبو

که سن و سال  ییاز آنجا.رکت کسب اطالع کنماو درباره ش قیاز طر شدیکارمندان شرکت بود؟بهر حال م ایهایمشتر

قرار بود امروز .ندارم یراستش کار بخصوص:گفتم تکلفیب ویبا لحن خودمان.پدرم را داشت از گفتگو با او معذب نبودم

.نرم ایحاال که اومدم دو دلم برم تو  یول نمیشرکتو بب نیا سییر امیصبح ب

د؟یستادیا نجایوقته ا یلیخ:دیشد و پرس کنجکاو

.شتریب دمیشا دونمیهست نم یساعت میگمون کنم ن ستمین مطمئن

.شهیم يجور هیداخل بالخره  دید؟بریکنیم دیچرا ترد دیاومد نجایکه تا ا حاال

هول  سییر يجلو ترسمیم.که دلشوره دارم نهیهم يبرا امیم ییجا نجوریباره که به ا نیکنم راستش اول کاریچ دونمینم

اگه دستپاچه بشم و درست جواب ندم .شرکت ازم چند تا سوال بپرسه سییآخه قراره ر.واب ندمبشم و سواالرو خوب ج

.رهیپاك آبروم م

د؟یاستخدام بش دیخوایم مگه
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 نیا یاز شما چه پنهون وقت خوادیواسه دفتر خودش م یمنش هیسییر گفتیکه معرف من شده م ییاون آقا واال

از  دونمینم دمیمحل کارو د کیحاال که از نزد.و جمع و جور باشه ادیکت نوبنشر هیدیبا کردمیفکر م دمیشن شنهادویپ

نه؟ ایامیبرم نکاریپس ا

 ییدست و پا یدختر ب ادینم د؟بنظریتونیچرا نم:گفت یصداقت من بدلش نشست چون با لحن پدرانه و با محبت ایگو

 دییایجلو حاال با من ب دیشما با اعتقاد به نفس برکه  نهینداره مهم ا یتیاهم ادیبودن شرکت ز کیکوچ ایبزرگ و .دیباش

؟يدختر شما چند سال دار نمیبب کنمیم تونییراهنما

 رستانیدب يرهایاز دب یکیاتفاقا .رگفتم پلمیسال تازه د 18در جواب گفت  دیبه کلبدم دم يبا او جان تازه ا یهمراه

 ینسبت هیشرکت باهاش  سییر گفتیکه م نطوریا.دکر شنهادیشغلو بهم پ نیا گردمیمن دنبال کار م دونستیچون م

.شهیکنم او بنده خدا هم که معرفم بوده شرمنده م يزینگرانم اگه امروز آبرور نیواسه هم شتریداره راستش ب

 یلیدل چیانقدر نگران نباش بنظر من ه:نگاهم کرد و گفت یساختمان باال رفتم با چهره خندان يجلو يکنار او از پله ا در

دیه که شما موفق نشندار

.خدا از زبونتون بشنوه:گفتم یخوشحال با

 نهیشما رو بب سییمن مطمئنم ر:گفت یبا همان خوش خلق.کردیم تمیرا برام گشود و همانطور که بداخل هدا يورود در

.کنهیبدون شک قبولتون م

با .حرارت گرفته شده را پس بدهدبود که  نیبار نوبت زم نیو ا افتیکاهش م يادیفرو نشستن آفتاب گرما بحد ز با

و  ابانیدر خ يروزانه گشت و گذار دیانجام خر.زدندیم رونیو از خانه ها ب کردندیمردم از فرصت استفاده م نحالیا

 15ابانیخ.عوض کنند یید رمحله بزنند و حال و هوا یکه گشت دبو يهمه بهانه ا نهایها و دوستان ا هیاز همسا يدارید

و فروشنده ها  نیکه خودروها عابر ییبا سر و صدا یمکالمه تلفن.دیرسیشلوغ و پر رفت و آمد بنظر م ساعت نیدر ا زین

به  مرا محک یگوش.قرار داشت ابانیدرست بر خ یخصوصا که اتاقک عموم.آمد یبراه انداخته بودند مشکل بنظر م
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 میس ياز آنسو یفیضع يبعد صدا یکم.اطراف بشوم و شماره را گرفتم يصداها دنیچسباندم که مانع از شن یگوش

.دییبفرما...الو:دیبگوش رس

ارام؟ يمنزل آقا الو

.دییبفرما بله

.محسن ارام کار داشتم يبا آقا دیبخشیم

.دییهستم بفرما خودم

.ینیام نایهستم م نایآقا من م سالم

!عوض شده که اصال شما رو نشناختم ي؟صداتون بقدر ینیچطوره خانم ام حالتون

.مزاحم نشده باشم دوارمیشمارو نشناختم ام يمنم صدا راستش

 يگم، خوب جور یم کیبهتون تبر. دیزد یحرف رو نم نیا دیامروز چقدر منو چشم انتظار گذاشت دیدونست یاگه م-

.دیکرد یتالف

!آقا؟ هیمنظورتون چ-

تلفن  ياشتم شما امروز از صبح منو پاشما رو منتظر گذ قهیدر تلفنه، اگه من در دادن جواب فقط چند دق ریمنظورم تاخ-

قدر براتون مهمه صبح با شما  نیموضوع ا دونستمیاگه م دیخوام، باور کن یواقعا عذر م! آقا دیببخش...آخ -.دینگه داشت

.گرفتم یتماس م

کار  یمروز چا نمیبب دیکن فیتعر. دیمنطظررم نذار نیاز ا شتریب نکهیبخشم به شرط ا یبار رو م نیخوب اشکال نداره، ا-

د؟یکرد

البنه از شما چه . کنم یبود که تا زنده ام فراموش نم يزیانگ جانیروز ه يامروز به قدر. بودآقا یشما واقعا خال يجا-
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.شدم یکمکم کرد واال موفق نم یلیپنهون خدا خ

چطور مگه آزمونش سخت بود؟-

همه رو  دیدونم فرصت دار ینم ه،یطوالن یلیخ انشیجر به اون صورت ازم نگرفتن، یاصال امتحان دینه آقا، راستشو بخوا-

نه؟ ایدیبشنو

.دینکن يعجله ا چیگفتن ماجرا ه يبرا. ندارم یکامال راحت باشه،من در حال حاضر کار خاص التونیخ-

چشمم به ساختمون  یبگم که وقت یسیرود ربا یب. که رفتم شرکت شروع شد یاز همون ساعت زیآقا همه چ قتشیحق-

طور مردد و دودل بودم که از شانسم  نیهم. گرفتم راه اومده رو برگردم میترس برم داشت و تصم یافتاد حساب شرکت

بهم جواب داد  تیمیبا صم دمیازش ساعتو پرس یاومد، وقت یببه نظرم آدمه خو. شد ادهینفر پ هیو  دیاز راه رس یتاکس هی

 ونیم. سادمیاونجا وا یتم و رك و پوست کنده بهش گفتم واسه چدارم، منم خجالتو کنار گذاش يکار داونجایو بعد پرس

 یاول از حالت من خندش گرفت، بعد سع. شرکت واهمه دارم سیحرفام براش اعتراف کردم که از مواجه شدن با رئ

ن کرد و با هم وارد ساختمو ییبعدم خودش منو راهنما. آماده کنه سیروبرو شدن با رئ يبده و برا يکرد منو دلدار

 يهمه راحت راحت باهاش حرف زده بودم، خود آقا نیکه من ا يمرد نیشه ا یآرام باورتون م يآقا. میشرکت شد

راننده  ایگو شه،یاومدن از منزل خراب م رونیب وقعشون م لیامروز اتومب دم،یکه از خودش شن نطوریا! بود؟ سیرئ

 نیگم تمام ا یمن که م. سرکار ادیب یده با تاکسمجبور ش يحجاز يآقا نیهم يرو برده درستش کنه، برا لیاتومب

مصاحبه موفق  يو بتونم تو ادین شیپ یکردم که امروز مشکل یداشتم دعا م شبیاتفاقات کار خدا بوده، چون تمام د

 يتو دل آقا یکل يجور نیبلکه هم شه،ینم دهیازم پرس یکنه که نه تنها سوال یم يدونستم اون کار یگه نمیبشم، د

.کنم یباز م جا سیرئ

شما نظر  شیآال یب يخلق و خو نیمطمئنا هم! دیاریرو بدست ب يحجاز يدل آقا يپس موفق شد! یعجب اتفاق جالب-

و  گمیم کیدر هرصورت بهتون تبر. ادیخاص خوشش م يها تیدونم اون از شخص یرو جلب کرده چون م يحجاز
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د؟یمشغول بکار بش یخوب قرار شد از ک د،یشون بدخودتون رو ن يها یستگیشا یدر مدت کوتاه دیبتون دوارمیام

 یفارس یسینو نیماه به ماش کیقول دادم  يحجاز ياونجا، به آقا رمیماه به عنوان کار آموز م کیاز فردا، البته فعال تا -

 یم... ادین شیپ یتا بعد مشکل رمیبگ ادییقبل یکارها رو هم از منش هیمدت بق نیا يتو دیضمنا با. مسلط بشم نیو الت

 نیا یاصل یکنم که شما بان یبه آرزوهام برسم، فراموش نم يروز هیبشم و  فقشرکت مو نیا يآقا، اگه بتونم تو دیدون

که  دیدر ضمن ببخش. کنم یوقت فراموش نم چیزحمت شما رو ه نیاز شما ممنونم،ا زیبه خاطر همه چ. دیبود تیموفق

.قدر وقتتون رو گرفتم نیا

 یباشه هر وقت به مشکل ائتونیدیکن یخداحافظ نکهیاما قبل از ا. به قول خود شما همه لطف خدا بود نکردم، يمن کار-

از من  يادیبهانه  نیبه ا شمیخوشحال م. شماست شیمن پ يشماره  د،یداشت يو همفکر ییبه راهنما ازین ایدیبر خورد

.دیخودتون باش ظبو موا دیسالم گرم منو به خانواده برسون. دیبکن

.خداحافظ. دیکن یو بخاطر مزاحمت من عذر خواه دیممنونم آقا، شما هم به اهل منزل سالم برسون-

 یبرداشته م نیسنگ میبازگشت قدم ها ریمکالمه را قطع کردم در مس دمیشن یم یاو را بسخت) دارید دیبه ام(که  یحال در

:با خود گفتم دمیچیپ یهمانطور که به داخل کوچه م. شد

".نمیآرام رو بب يکه آقا ادیب شیپ یکنم موقع یفکر نم"

دوم

مادر . در کشاند ينبود، بچه ها را به جلو یقره ن يشباهت به صدا یبوقش که ب نیترمز وانت بار و به دنبال آن طن يصدا

خوشحال  که چقدر دیشد فهم یاز چهره اش م. تا هر دو لنگه را باز کند دیکش یم نییچفت در پا يداشت با شتاب زبانه 

 يمادر از رو فتهینگاه ش. داشت یهم نگه م يبودند که مبل ها را رو یطنابپدرم همراه با راننده سرگرم باز کردن ! است

بود که با تمام  ینگاه کاف کینیهم. بودم افتاد ستادهیا يگذاشتند به من که کنار نییکه پا ینقش خوشرنگ روکش مبل

.برود رونیب از تنم یوجود احساس لذت کنم و خستگ
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بود که با خاطرات گذشته  نیتالشم ا يهمه  د،یجد يبا آمدن به محله . داد یخوشش را به ما نشان م يداشت رو یزندگ

 دایپ ییبایقسمت شکل ز نیمبل ها در مهمانخانه، ا دنیبا چ. میخودمان بساز يبرا يدیجد یو زندگ میکن یخداحافظ

 نییکاناپه باال و پا يرو یاز خوشحال هیو مرض رضایعل یبود ول هداد هیپشت تک به یمبل يمحمد مثل آدم بزرگها رو. کرد

:بلند شد سیوارد شد و تا نگاهش به آن ها افتاد صدا يچا ینیمادر با س. دندیپر یم

 که کنار من و پدر یدر حال. خوره یبدرد نم گهید رهیفنراش در م د،یروش بپر بپر کن يجور نیدوباره ا! دینیآروم بش-

:و گفت دیکش شیرا پ يدینشست موضوع جد یم

!تموم بشه يزود نیبه ا ونیزیو تلو خچالیشد قسط  یباورم نم-

گاز فردار درست و  هیشه، بعد انشااهللا نئبت  یمبال هم تموم م نیخدا قسط فرش و ا دیبه ام یچشم به هم بزن:گفتم

.هیحساب

 یکار م يکه دار مهیسال و ن کی. يخودتو به زحمت بنداز نقدریامیستین یبه خدا ما راض یدستت درد نکنه مادر، ول-

.جون نایم یخودت هم باش يندهیفکر آ هیدیپو با. يواسه خودت پس انداز نکرد النیر هیهنوز  یول یکن

احت شد از شماها ر المیخ نکهیاز ا د،بعدییمن فعال شماها يندهیآ. ندارم الشویاگر منظورت ازدواجه، من حاال حاالها خ-

.کنم یخودم م يئاسه  يفکر هیاون وقت 

گذره، تو که حرفاتو به  یجونه؟ به قول خودت روزا داره مثل برق م یتا ک گهید یکن یم الیمادر، خ رید گهیاون وقت د-

! ياونو رد کرد دهیتو ند یکرده ول ياز آشناهاش خواستگار یکیتو رو واسه  ستیکه رئ دمیاز معصوم شن ،یگ یمن نم

؟یزن یبه بختت پشت پا م يدار یکن یر نمفک

نگفتم واسه  يزیبه شما چ دینیب یاگه م: گذاشتم و گفتم شیرا در جا یاستکان خال دم،یرا سر کش يجرعه چا نیآخر

 یکه بتونم به کس ستمین یتیهم گفتم فعال در شرا يحجاز يمن به آقا م،یبگذر نیحاال از ا. نبود یمهم يکه مساله  نهیا

.کنهفرق  تیوضع گهیسال د کیممکنه تا  ،یم ولجواب بد
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و  کدندهیدختر  یمهربون يتو با همه "گفت  یسیبود که بدون رودربا شیچند وقت پ نیهم. دیکردم از من رنج احساس

که  دمیجابجا کردن استکان ها شن نیدر ح. کرد یخودش زمزمه م شیجمله را پ نیانگار داشت هم ".یهست يلجباز

:ردآهسته غرغر ک

.آخر حرف، حرف خودشه میبگ یهر چ-

 ان،یبار حرف اطراف ریوجه ز چیبه ه گریکه مشغول به کار شده بودم د یبه خصوص از زمان. مورد حق با او بود نیا در

نبود  يازین گرید. ساخته بود يدر شرکت از من انسان تازه ا فهیانجام وظ.رفتم یازدواج بود نم يخصوصا اگر در مقوله 

 يعالقه . کنم یرا عمل میآرزوها شتریب یواقع یتوانستم در زندگ یم هبشوم، چرا ک يپرداز الیاوقات غرق در خشتریب

راه به  نیدر ا. کارمند شرکت باشم نیو فعال تر نیاز پرکارتر یکیباعث شده بود که  ییبه استقالل و خودکفا دمیشد

مورد توجه  نیا.کردند ینگاهم م نیتحس يدهیکاران با دهم شتریبلکه ب يحجاز يداشتم که نه تنها آقا تیجد يقدر

 ینم یو خمودگ یگاه احساس خستگ چیهمه کار و تالش، ه نیداشت که با وجود ا يندیخوشا ریبودن چنان چنان تاث

 یسر ذوق م شتریمرا ب میمتوسط شهر اجاره کرده بود ياز محله ها یکیدر  یکه تازگ ینقل يدر خانه  یزندگ. کردم

در  یاز ن ییرا در سبدها یعیاتاق بودم و چند گلدان طب واریبه د ینقاش يتا تابلو ،دویکیکه مشغول نصب  يروز. آورد

 ":به پدرم گفت. مادر حواسم را پرت کرد يشباهت به باغچه کوچک نبود، جمله  یقرار دادم که ب یاتاق به صورت هیزاو

"!کجا آورده؟ ازرو  قهیهمه سل نیا دیچشم سف نی، آخه اکردم دخترم باشه یبودمش باور نم دهیاگه خودم نزائ

.باشه قهیخوش سل دیخانم؟ دختر من خانم با يفکر کرد یچ-

 يکه آقا يپماد. دیکش یکمتر عذاب م ریروزها از کمر درد و درد بواس نیا. زد یپدرم موج م يدر صدا تیرضا احساس

 قهیالحق و االنصاف که آقاجون خوش سل: مادر گفتم ندیخوشا يمعجزه کرد برا ریبواس نیتسک يداده بود، برا يحجاز

.دیمون یکرمون م یمثل قال شااهللاما! انتخاب کرده یچ شیو پنج سال پ یس نیست مامان، بب

!پدرسوخته يا: به سر و گردنش داد و گفت يزنان قر لبخند
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بودند با هم به سمت در  يتوپ باز سرگرم اطیکه در ح رضایمحمد و عل. ما را کنجکاو کرد يزنگ در همه  يصدا

.حتما معصومه ست نیا: مامان در حال بلندشدن گفت. دندیدو

.که پسرش را در بغل داشت جمع ما کامل شد یبا آمدن معصومه و آقا نب. با او بود حق

*****

 یمیگرم و صم يبه خاطر برخورد ها شتریب نیا. آمد یعمرم به حساب م يلحظه ها نیکار در شرکت از بهتر ساعات

 ندتریخوشا زیچ چیمن، ه یاخالق اتیبا سن و سال و خصوص يدختر يبرا. از همکاران بود گرید يوعده ا يحجاز يآقا

 یبرم، بعض یاندازه که من از مورد توجه بودن لذت م نیهم هاما ب. ردیقرار بگ دیو تمج قیاز آن نبود که مدام مورد تشو

 یاتیخانم ح نها،یا نیدر ب. بود دایپ یرنجش در رفتارشان به خوب نیو ا دندیکش یج مموضوع رن نیا ز همکاران زن، از ا

.داد یاش را نشان م يتوز نهیک یکرده و در هر فرصت یحسابدار شرکت نفرتش را علن

 ،يبودن فنجان چا مهیاز ن. به اتاقش رفتم، او آنجا نبود - مسئول امور اداري–ینجف يمشورت با آقا يکه برا يروز

که به اتاق  يازقضا در. دادم منتظر بمانم حیرو ترج نیباز خواهد گشت از ا ياحتمال دادم هر جا که هست به زود

 یب. دیرس یواضح به گوش م یشیخانم قر گرمانیهمکاران د ویاتیخانم ح يباز بود و صدا مهیشد ن یباز م يحسابدار

خواد حقوق خود  یوقت دلم نم چیچاپلوس متنفرم، ه يدمامن از آ: گفت یاتیکه ح دمیباشم، شن ستادهیآنکه گوش ا

 یم؟يحجاز يآقا زیذاره رو م یخره م یهر روز چند تا شاخه گل م ینیام نیکه ا یچ یعنیحاال . رمیهام رو بگ ینیریش

ست؟ قهیرو ثابت کنه؟ که خوش سل یخواد چ

از  یبعض! چقدر عوض شد ینیکه زد، دفتر ام ياربا ابتک يدیمگه ند. که هست قهیخوش سل ی، ول یاتیح میحاال خودمون-

!قشنگه یلیکه هست انصافا خ یهر چ یکرده، ول یکپ یمجالت خارج يدقتر رو از عکس ها ناتیگن، تزئ یبچه ها م

من بعد از پنج . شه  یهم م يحجاز يآقا یمعلومه که سوگل. کنه یم ینیریخودش يکارها رو واسه  نیا یگفتم که، همه-

خدا شانس بده، انگار . افته یجان از دهنش نم نایم. عزت و احترام ندارم يحجاز شیاون پ يکار به اندازه  يسال سابقه
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روزم  هیشرکت نبود  يازایکنه، به خدا اگه واسه امت یبا اون مشورت م ولکه بخواد انجام بده ا يمعاونشه،هر کار ینیام

.موندم ینم نجایا

کار کرده؟ یچيحجاز يآقا یتازگ يدیشن یراست-

شده؟ ینه چ-

رو که وارد شده، کنار گذاشته  ییها خچالیاز  یکیيحجاز يآقا شیگفت، ماه پ یاز بچه ها م یکیخودمون باشه،  نیب-

.هم متوقع نشن هیکه بق ارهیهم گفته سر و صداش رو دزر ن ینیام يواسه 

 ینیفقط ام م؟یدیشرکت زحمت کش يکم تو ه؟یچ مگه فرق اون با ما. کنن یهم م يپنهون کار گهیچشمم وشن، حاال د-

.چاپلوس رو مذارم کف دستش نیراست باشه حق ا انیجر نیجدا بافته باشه؟ حاال صبر کن اگه ا يتافته  دیبا

 یحرفها بر نم نینداره، چرا دست از ا يکار یخدا که به کس يبنده  نیا د؟یکن یم بتیغ ینیدر مورد خانم ام دیباز دار-

د؟یدار

.رفته بود يشد به اتاق حسابدار یکه به راهرو باز م يحتما از در! تعجب کردم  ینجف يآقا يصدا دنیشن از

 دیگ یم یچ گهیکرده، شما د دایشرکت پ نیهوادار تو ا یلیخ داستیپ: دیآلود به گوش رس ظیآشکارا غ یاتیح يصدا

 دمیجا باز کرده، تا به حال ند سیتو دل رئ یلیخ ینیام دیگفت یم شیکه چند وقت پ دیخود شما نبود نیهم ؟ینجف يآقا

؟!محبت داشته باشه یقدر به کس نیا يحجاز يآقا

زبر و  نیبه ا یبودم و منش يحجاز يحرف گناهه؟ راستش اگه منم به جا نیمگه ا ،یول! خوب چرا، بر منکرش لعنت-

حرف اشکال داره؟ نیا يکجا. نشست یاندازه محبتش به دلم م نیداشتم به هم یو مهربون یزرنگ

!نشسته یبه دل شما هم حساب ینیکه مهر خانم ام نیمثل ا د،یندار سیاز رئ یاالنم که دست کم-

 يپا تو دیمواظب باش نیبعد از ا یول رمیگ یم دهیبار رو نشن نیداره، من ا شیحرفاتون دو پهلو و ن ،یاتیخانم ح نیبب-

...واال. دیکفش من نکن
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؟یواال چ-

 يهیهم مثل بق ینجف يآقا دمیکه برقرار شد فهم یاما از سکوت. کند دایپ خیب هیقض نیس برم داشت مبادا الحظه تر کی

حمل و  يها نهیاوراق هز نیا: که گفت دمیبعد شن یکم. حال او را کرده و در مقابلش کوتاه آمده است تیهمکاران، رعا

.دیکن یدفتر اصلوارد  یررسگذشته ست، همه رو بعد از ب ينقل بار در هفته 

را  زیکه همه چ دیفهم یدر آن صورت م. ندیمرا در اتاقش بب ینجف يدو اتاق باز بشود و آقا انینبود االن در م دیبع

کارمندان  يهمه  بایرفتم، تقر يبرخورد، آهسته از اتاق او خارج شدم و به سمت آبخور نیاز ا يریجلوگ يبرا. دمیشن

 رشانیچرا که دستگ.کردند یحال او را م تیطور مواقع، رعا نیداشتند و در ا ییآشنا یاتیشرکت، با اخالق تند خانم ح

 نیداشت و به ا شهیبود که در وجودش ر يدیاز حس حسادت شد یاو، ناش ینیو بدب يپرخاشگر يشده بود که خو

 آنبه  یوقت. شد دهیاز همان جا که بودم شن ،يبهم خوردن در اتاق حسابدار يصدا. شد آن را درمان کرد ینم یسادگ

.به طرفش به راه افتادم دیآ یگرفته از روبرو م يافتاد که با چهره ا ینجف يسو برگشتم چشمم به آقا

د؟یلحظه وقت دار هی،ینجف يآقا دیببخش-

د؟یرس ینگران به نظر م ،ینیشده خانم ام یچ-

هستم، االن  يحجاز يآقا هیماریاپس بگفتم راستش دلو. رسد یام نگران به نظر م افهیمتوجه نبودم که ق خودم

 یبده که از تخت نم يگفت حالش به قدر یخانمش م. شده  ماریبه شدت ب يحجاز يخانومشون تماس گرفتن، انگار آقا

.دهسرما خورده و عفونت کر شیها هیر نکهیمثل ا. ادیب نییتونه پا

.تبم داشت کمیاتفاقا ! کرد یسرفه م ادیز دمید روزید-

!باشه يجد نقدریکردم موضوع ا یفکر نم یمتوجه کسالتشون شدم ولمنم  بله،

 نیشما هم نگران نباش، در گذشته هم از ا. شه یان شااهللا با چند روز استراحت کسالتش بر طرف م اد،یم شیخوب پ-

با  م،یکنشرکت اداره  شونیبدون حضور ا میچند روز مجبور نیکه افتاده، ا هیاومده، در هر صورت اتفاق شیموارد پ
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د؟یخودش حرف نزد

.ست گهید زیار چ یحجاض يآقا ینگران یچرا بهشون گفتم نگران امور شرکت نباش و ل-

نگرانه؟ یاز چ شونیا-

.مساله ست نیدلواپس ا سیرئ يآقا اد،یب رانیبه ا ونسیخیکه قراره امروز ش دیدون یم ،یتیاز اومدن مهمون کو-

د؟یبرنامه رو به بعد موکول کن نیو ا دیریشه تناس بگ ینم ه؟یخوب حاال چاره چ. مموضوع نبود نیا ادیاصال ب! درسته-

به  يحجاز ياعتبار آقا ونیم نیروز؟ ا نیدرست آخر ره،اونمیبگ سیشرکت دعوتش رو پ شهیمگه م! ینجف ينه آقا-

.افته یخطر م

م؟یکن دیخوب پس به نظر شما چکار با-

استقبال  ونسیخیو از ش میر یبه فرودگاه م شونیاز طرف ا ابتیاتفاق شما و به ن گفتم، به ییحجاز يراستش من به آقا-

 یلیخ هیو تجربتون از بق دیشرکت هست نیکارمند ا نیتر یمیاز طرف شما قول دادم، آخه شما قد دی، ببخش...میکن یم

راحت بشه، گفتم  يحجاز يآقا الیکه خ نیواسه ا قتشیحق. ادیینم شیپ یمشکل چیمن مطوئنم با وجود شما، ه شتره،یب

.میریگ یرو به عهده م شونیاز ا ییرایپذ تیمن و شما مسئول نجاست،یا خیمدت که ش نیا يتو

.میمورد ندار نیدر ا يتجربه ا چیه مویکارها نکرد نیمن و شما تا حاال از ا! ستین یکار راحت نیا ینیخانم ام یول-

فقط سفارش کرد . خوشحال شد یلیخ يحجاز يآقا... شهیم يجور هیالخره شده، با ریحرفها د نیا يواسه  گهیحاال د-

 تیدر اون موقع د،یلطفا شما سرزنشم نکن گهیخوش بگذره و از هر نظر راحت باشه، حاال د خیکه حتما به ش میکن يکار

.زنهیشور م یلیکنم، دلم خ یاالن که فکر م تشهر چند راس. دیبود که به عقلم رس يشنهدیتنها پ نیا

 م،ینگاه مستف کیبار نبود که به دنبال  نیاول. خم شد نییسرش به پا يدلواپس من افتاد و فور يافهیبه ق نگاهش

.شدم یاو م يجه رنگ به رنگ شدن چهره .مت

 نیرا با معصومه در ب انیآمد جر شیپ يمورد نیمرتبه اول که چن. هم تجربه کرده بودم گرانیحالت را قبال در د نیا
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جون از من به تو  نایم":با لحن خواهرانه گفت. دانست یام را م یتم، او محرم اسرارم بود و تماممسائل خصوصگذاش

وقت مرتکب گناه نشم  چیکه ه یگ یجهت م نیاز ا":دمیپرس ".نگاه نکن يبه چشم مرد میوقت مستق چیه حت،ینص

 یکن یحتما حاال فکر م":زد و ادامه داد میبه بازو آهسته یکیو  دیخند "...؟یدون یم ست،ین نیرم تنها ا.منظ":گفت  "؟

چشم کس  يش رو تو هیهست که من تا به حال شب يزیچ هیتو،  يچشما يگم، تو یباور کن راست م یشدم ول یاالتیخ

حال همان روز خودم  نیبا ا "مغرور بشه، من؟ یک ":خنده کنان گفتم "!ها... یمغرور بش نکهیحاال نه ا. دمیند يا گهید

رنگ با  ییخداوند دو چشم شفاف کهربا نکهینشدم اما از ا یخاص زیهرچند متوجه چ. ورانداز کردم نهیدر آ یا حسابر

.همرنگش را داشت، خوشحال بودم یسبلند برگشته به من داده بود که کمتر ک يمژه ها

.دیکش رونیمرا از عالم فکر ب ینجف يآقا يجمله

رسه؟ یم یچه ساعت خی، ش نمیشه، بب یم يجور هیاشکال نداره به قول شما باالخره -

در ضمن . نهیش یم نیبه زم تیبعد از ظهر، پرواز کو میاطالعات فرودگاه تماس گرفتم، امروز راس ساعت چهار و ن با

.هم در هتل کاروانسرا رزرو کردم تیسوئ هیمن از قبل 

نداشت؟ من يبرا یسفارش خاص يحجاز يآقا. خوب پس مقدمات کار حاضر شده-

.موضوع با شما صحبت کنه نیخواد در مورد هم یم د،یریچرا اتفاقا سفارش کرد باهاش تماس بگ-

دنبالتون؟ امیسر راه ب دیخوا ید،مینره که سر ساعت در فرودگاه باش ادتونیفقط . زنم یباشه من االن بهشون زنگ م-

 شونیا لیمدت از اتئمب نیا يگفت، بهتره تو يحجاز يآقا گهیموضوع د هیفقط . امیممنون، من خودم م یلینه خ-

.میهمه با هم باش دتایارین نیماش گهیگم شما بهتره د یم نیواسه هم. راننده هم هست. میاستفاده کن

شما هم اصال نگران نباش، من همه جا  هیفکر خوب: گفت يبرداشت کرد که با حالت دوستانه ا یاز لهنم چ دمینفهم

.هواتون رو دارم

!هیآدم سرشناس خیش نیا دمیطور که شن نیا. خوب برگذار بشه  زیفقط خدا کنه همه چ د،یلطف دارشما -
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بار  نیبار باهاش مالقات کردم، اگه اشتباه نکنم ا هیشیمن چند سال پ ته،یداران بزرگ کو هیاز سرما یکیخیآره ش-

 یکرد و به قول معروف براش سنگ تمام میم یرائیازش پذ يالبنه دفعات قبل خود حجاز. ادیم رانیسوم که به ا

.ذاشت

خوش  شتریهم بهش ب شیخواد از دفعات پ یقبل باشه دلم م يمثل سفرها زیهمه چ میکن یسع دیبار هم ما با نیا-

وجه به فکر صرفه  چیو به ه میسفارش کرد تمام مخارج رو از حساب شرکت برداشت کن يحجاز يآقا یراست. بگذره

 دیبا نیواسه هم ارن،یرو از چنگ ما در ب ين مشتریخواد ا یدلشون م یلیشرکت خ يرقبا شون،یول ابه ق م،ینباش ییجو

.میمراقب باش یلیخ

داشتم بعد از  یبر نم رونینشسته بودم و چشم از مناظر ب شهیکنار ش. دیمرا به رخوت کش يچرخها تن خسته  حرکت

باران،  يانگار قطره ها. دیرس یرسبز و با طراوت به نظر مماه زمستان س نیشهرم در اول يپر باران، چهره  زییپا

. به ارمغان آورده بود شیخوش رنگ برا يخودرو و گل ها ياز سبزه ها یراهنیرا از تن شهر شسته و پ یگردغبار کهنگ

گذاشته به تماشا  دیخود را مقابل تابش خورش فیظر ياعتنا به شروع زمستان ،گلبرگها یب ،يشاه پسند و کاغذ يگل ها

 ا،شمشاده. زدند یداد، لبخند م یرا تکان م شیکه شاخه ها یخنک میو خرزهره به نس یو صورت دیسف يگل ها. بودند

سوزان تابستان به حال زار، و  يکه از گرما یاهانیو تمام گ یشمیعار و گل ابر یب يدرخخت ها ،ینتیز ينخل ها

 انیاز م. دندیکش یخود را به رخ م يکردند و سرسبز یسم مستب عتیطب يافتاده بودند حاالبا شعف به رو یپژمردگ

 يبرا يادیکار در شرکت فرصت ز انیبعد از پا. داشتم یخوبکردم و احساس  یرا تماشا م بایز عتیباز طب مهین يپلکها

از  یکیساعت قبل از موعد مقرر،  مین. را از تنم دور کند یاستراحت نداشتم، اما دوش آب گرم توانست آثار خستگ

 تهناشناخ يتجربه  نیاز ا یناش جانیگرمم را به تن کردم و قبراق و سرحال به راه افتادم ه يلباس ها نیمناسب تر

 گرید قهیکه تا چند دق یهمانیاطالعاتم از م. به من محول نشده بود یتیمسئول نیهرگز چن نیقبل از ا. گذاشت یراحتم نم

بود که  یاندازه کاف نیبودم و تا هم دهیشن ینجف يو آقا يحجاز يآقا که از ییها فیدر حد تعر د،یرس یاز راه م
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خدا ".همزمان با ورود به سالن فرودگاه اضطرابم شدت گرفت. ام تهرا به عهده گرف ینیسنگ يفهیاحساس کنم چه وظ

 انیپسم را در مفکر، نگاه دلوا نیم ا.با هج "!ره یم يحجاز يآقا شیانجام نشه واال آبروم پ یبه خوب زیکنه همه چ

 هیاو ما ورحض. بود دهیظاهرا او تازه از راه رس. دمیرا از پشت سر شن ینجف يآقا يصدا. به گردش در آمد تیجمع

 گرانید انیتوانست او را در م یبود و م دهید کیرا از نزد خیبار ش کیقبال  یخوشبختانه نجف. و قوت قلب بود یدلگرم

 فتددریب قیبه تعو خیآمد که ورود ش یهم بدم نم ادیهرچند ز. گذشت یر کند مانتظار به نظ يبدهد لحظه ها صیتشخ

 يجا گریگذاشت، د یدلشوره راحتم م نیشده ام مسلط بشوم، اگر ا کیرتوانستم بر اعصاب تح یفاصله اگر م نیا

ر احساس اضطرابم در سن هنوز نتوانسته بودم ب نیدر خود سراغ داشتم و تا ا یضعف را از دوران بچگ نیا. نبود ینگران

.مواقع حساس غلبه کنم

نه  ،ینجف يآقا یراست: دمیاز همه نگرانم کرده بود را مطرح کردم و پرس شیکه ب یموضوع ،ینجف يحال گفتگو با آقا در

و دیکدام اونطور که با چیمن و نه شما، ه

؟ میبا مهمونمون صحبت کن يپس چطور میدون ینم یعرب دیشا

و  زنهیزبان مارو مثل بلبل حرف م ونسیخیش ینینگران نباش خانوم ام: معذبم کرد در جواب گفت یلبخندش کم ابتدا

.شهیاصال دچار مشکل نم

 هیسیفکر بودم که چطور با انگل نیآخه از صبح تا بحال همش تو ا. دیکرد الموراحتیو گفتم خ دمیکش یراحت نفس

.نمتازه وارد بفهمو نیدست و پا شکسته منظورمو به ا

«نشست نآبادان هم اکنون بر زمی–تیپرواز کو« : اعالم کرد  ینیخوش طن يصدا

و  تیمسئول نیکه متوجه باال رفتن تپش قلبم بودم از فکرم گذشت کاش ا یو در حال دیپر میبار واقعا رنگ از رو نیا

 يبود که از مهمان آقا نیآمد ا یمکه از دستم بر  يشده بود و تنها کار رید یمانیپش يبرا گریکردم اما د یقبول نم

 يمسافران به جز عربها انیدر م. رفت  یآنها به هر سمت م انیم همکنم با ورود مسافران نگا یرائیپذ یبه خوب يحجاز
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 نیدر ب.شدند  یم هید زین ییاروپا يتعداد یو حت ییایآس يها یچشم بادام ایاز نژاد هند و پاکستان  يافراد نینش جیخل

 دندیرس یآمدند خوشحالتر به نظر م یم شانیاقوام و خو داریکه مدتها از وطن دور بودند و حاال به د يایرانیها اتازه وارد

 يدر اطراف اندام فربه اش اقتاده بود به رو متشیگران ق يزنان عرب را داشت و عبا بتیکه ه یخانم يچشمم از رو

به سر داشته باشد حتما به  يا هیبه تن و چف دیسف يدشداشه اگشتم که  يناخوداگاه به دنبال مرد. گردش کرد  گرانید

برآمده با همان مشخصات از  یخپل با شکم ياز جنس پشم شتر بر دوش داشت از قضا مرد مه ییهوا عبا يخاطر سرد

حتما : دمیشدم و پرس لیمتما یبه او قلبم دوباره به تپش افتاد به سمت نجف یشدن بود با نگاه کیروبه رو در حال نزد

شکم گنده مهمون ماست ؟ نیا

از هم باز شد  یدر همان حال چهره اش به تبسم دیکشیمسافرها سرك م نیمن نبود خود او هم داشت ب شیاو پ حواس

.آمد راه افتاد یکه از مقابل م یو با اشاره به من به طرف شخص

.دیبه کشور ما خوش آمد ونسیجناب  ریروز بخ-

؟....يآقا ارمییکه به جا نم دیبخش یم. آقا  ریروز شما هم بخ: دیرسینظر ممقابل کنجکاو به  شخص

 یکم ینجف يطفلک آقا. دمیپائ یم یپنهان شده بودم و از همان جا مهمانمان را دزدک یپشت سر نجف بایتقر من

 يحجاز یمنش ینینوم امخا شونیاز کارمندان شرکت و ا یکییقربان بنده نجف: با عجله گفت  دیرس یدستپاچه به نظر م

.هستن

به من افتاد و از بخت بد من همان لحظه  خیموقع که نگاه ش نیآمدم در ا رونیناچار از سنگرم ب دمیاسمم را شن یوقت

 يدست راستش را رو دیکشیقلب درد م هیشد انگار از ناح رنگیآن ب کیصورت گندمگون او در . حالش بهم خورد 

بود رها کرد و دوباره  گرشیرا که در دست د یسامسونتفیدردمند بسته شد ک یبه حالتشیفشرد و چشمها نهیقفسه س

حالتون خوبه ؟ ونسیيآقا: دیشدن پرس کیدستپاچه شد در حال نزد شتریحال او ب دنیاز د ینجف ستادیصاف ا

.نشان بدهم یچه عکس العمل دانستمیبودم و نم ستادهیهاج و واج ا من
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؟ دیدار لیقربان آب خوردن م-

طور شد  نیچرا ا دونمیکه ناراحتتون کردم نم دیبخش ینه متشکرم م: باز نگاهم کرد و آهسته گفت  مهین يپلکها نیب از

.به خاطر پرواز باشه دیشا

 یراحت يها یاز صندل یکیسامسونت را به دست گرفت و همانطور که اورا به سمت  ینجف. آمد  یدر م یبه سخت شیصدا

. مونه  یشما م شیپ ینیتا حالتون بهتر بشه خانوم ام دیجا استراحت کن نیا دیقربان شما بفرمائ: د گفت کر یم تیهدا

.دیبارتون رو محبت کن رهلطفا شما رمیبگ لیبارتون رو تحو رمیمن با اجازه م

دد  کهیت یصندل یزبان گذاشته و به پشت ریرا ز یکیقرمز رنگ  يبسته قرص ها انیاز م خیش یاز رفتن نجف پس

که احساس کردم  یباز کنم عاقبت زمان کشدیبود هنوز درد م دایمستاصل مانده بودم که چطور سر صحبت را با او که پ

؟ ارمیبراتون آب ب دیخوای؟ م دی؟ بهتر شد ونسیاحالتون چطوره آق: شد گفتم  یاز حد طوالن شیب انمانیسکوت م

بار در چشمانش درد و  نیشد اما ا لیمتما میمن به سو يصدا دنیبا شن دیکشیلم داده بود و آرام نفس م یصندل یپشت به

.داشت یبیوحشت نبود برعکس نگاهش عطوفت عج

دیخوشبختانه بهتر شد نکهیخداروشکر مثل ا: تبسم کردم و گفتم  اریاخت یب

؟ دیهست يحجاز يآقا یمنش دیشما گفت یبهترم راست یلیبله متشکر خ-

 يبله قربان متاسفانه آقا: در جواب گفتم  شدیم یناش شیماریهم از ب نیزش داشت حتما الر یکم شینظرم صدا به

سعادت استقبال  لیدل نیشدن به هم يهستن و در منزل بستر ماریچون ب انیشما ب شوازیخودشون نتونستند به پ يحجاز

جابه  یصندل يبر رو یکم میدیرسخدمت  يحجاز يآقا طرفاز  ابتیبه ن ینجف يما شد در واقع من و آقا بیاز شما نص

خبر را نداشت در جواب گفت  نیا دنیانتظار شن ایرفتن است گو نیقبل در حال از ب یقیجا شد و نشان داد که ضعف دقا

متاسفم ، یلیخ: 

.انداختم یم ریسفر رو به تاخ نیکسالت دارن ا شونیدونستم ا ینباشه اگر م میوخ ادیز يحجاز يحال آقا دوارمیام
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سر بزند یشده بودم و مواظب بودم مبادا از من اشتباه ریکرد متح یصحبت م یفارس یخوب نیو به ا یکه به راحت نیا از

حالشون  میکرد یدرباره ورود شما صحبت م يحجاز يکه با آقا روزید یحت ادیب شیحادثه پ نیا کردیفکر نم چکسیه-

شده که مشکل بتونن از بستر در  دیشد يبه قدر يماریب دمیم شنامروز که با منزلشون تماس گرفت یاونقدرها بد نبود ول

 نیسفر بهتون بد بگذره اما من قول دادم در ا يبود که مبادا تو مااز بابت ش يحجاز يآقا یحال تمام نگران نیبا ا انیب

.شما باشم شیمدت مراقب آسا

به خاطر  کنمیخواهش م یمتشکرم ول تینها یبه من لطف دارن در ضمن من از محبت شما و همکارتون ب يحجاز يآقا-

.دیمن خودتون رو به زحمت ننداز

که چمدان به  ینجف يآقا دنیبود با د دایدر چهره اش هم پ تیمیصم نیکرده بود و ا دایپ يتر یمیحالت صم لحنش

.تافتخار ماس هیاز شما ما ییرایپذ دیمطمئن باش: شد از جا بلند شدم و گفتم  یم کیدست به ما نزد

؟ میحرکت کن دیقربان حاضر: گفت  دیرس یکه بهتر از قبل به نظر م خیبا مشاهده ش ینجف

در سمت راست من و من در  ینجف میداشتیکنار هم قدم برم بایهرسه تقر میبه راه افتاد یهمگ خیمحض برخاستن ش به

متوجه شدم  رتیانداختم و در کمل حخیبه ش ینگاه میدوبار ن یکیدر حال خروج از سالن  میقرار داشت خیطرف چپ ش

احترام جامه دان  يآمد و پس از ادا شوازیمشاهده ما به پ ضبه مح يحجاز ينظر دارد راننده آقا ریکه او حرکات مرا ز

جلو و من و مهمانمان  یدر صندل ینجف يگشود آقا خیش يجا داد و بعد در سمت عقب را برا لیرا در صندوق عقب اتومب

امشب : خوشرو باشم گفتم  کردمیم یکه سع یو در حال. راه دوباره متوجه او شدم  نیدر ب میگرفت يجاعقب  یدر صندل

صرف شام در خدمتتون  ياستراحت کوتاه برا هیالبته بعد از  میکنیخسته نم ادیشمارو ز دیا دهیچون تازه از راه رس

میکنیرو هم فردا شروع م یاصل يبرنامه ها میهست

که از ذهنم گذشت  يفکر ریجمع و جور کردم از تاث یشد ناخودآگاه خودم را کم انیدر چشمانش نمايا رکانهیز خنده

.صورتم داغ شد
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«لفظ قلم صحبت کنم کنمیم یکه من دارم سع دهیفهم خیش نکنه»

؟ دیکنیم يهمکار يحجاز يکه با آقا هیادیمدت ز-

تابستون سال گذشته بود که رسما استخدام شدماز  باینه به اون صورت تقر: او حواسم را پرت کرد  سوال

؟ دیهست یاز شغلتون راض داستیپ-

وابسته  يمنو به قدر يحجاز يبا آقا يمنه اما همکار يتجربه کار نیاول نیراستش ا یازراض شتریب یلیبگم خ تونمیم-

شغل بدم ریینخوان محاله تغ شونیا یکرده که تا وقت

.هیوفادار نعمت بزرگ یمنش کیداشتن : گفت  ين با کالم شمرده ااو دوباره تکرار شد همزما لبخند

خوشحال بود  نیبود حتما از ا دایپ یبه خوب شیمایدر س تیعقب انداخت احساس رضا یبه صندل ینگاه مین ینجف يآقا

خیشعتیهتل کاروانسرا نمودار شد پس از مشا يبایز يبعد دورنما یرا به صحبت گرم کرده بودم کم خیکه سر ش

قرار شد ساعت هشت شب هر سه به اتفاق شام را  میخود برس يتا به کارها میما فرصت داشت يتا هتل هر دو ونسی

.میهتل صرف کن رونیب

***

هم مرد وقت  خیظاهرا ش میهتل شد يوارد سرسرا یمانده بود که به اتفاق نجف یبه وقت مقرر باق قهیپانزاده دق هنوز

نگاه کنجکاوم به ظاهر برازنده او افتاد و از  یآمد هنگام احوالپرس رونیبا ورود ما از اتاقش ب بود چرا که همزمان یشناس

از : به سمت او برگشتم و گفتم  میگرفت يدرون خودرو جا یهمگ یوقت» دهیبه خودش رس یبه به حساب«فکرم گذشت 

شما با شهر ما آشنا  دونمیالبته چون م میکن یانتخاب محل رو به شما محول م دیما هست زیکه شما مهمون عز ییاونجا

.دیهست

.شد دایاو هو يمایهم همان لبخند در س باز

پس انتخاب  میرو به اون واگذار کن اراتیهمه اخت دیمثل شما همراه ماست با يا قهیمهماندار خوش رو و با سل یوقت-
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محل با خود شما

 یرستوران چیدر ه نیجا بود من تا قبل از ا نیوشم آمد مشکل اخ فشیاز تعر یول کردمیاو را درك نم يلبخند ها یمعن

 دهیشن گرانیرا از د کیچند رستوران موند باال و درجه  فینداشتم اما تعر ییآشنا ییجاها نیغذا نخورده بودم و با چن

 يه خاطر فضارستوران ب نیا ایبودك گو دهیشن يحجاز يرا از آقا فشیببرم که تعر یرا به محل خیش دمیبودم صالح د

.داشت یسبزاطرافش طرفداران پروپاقرص

 عتیبشه طب میشام بخور ییصورت بهتره جا نیدر ا: باجرات گفتم .شناخت  یراننده هم محل رستوران را م خوشبختانه

؟ دیرو هم تماشا کرد شما موافق بایز

.کامال موافقم-

اطراف سالن  يبایچشم انداز ز يبا تماشا. گرفت  شیا در پآنجا ر ریهم موافقتش رو اعالم کرد و راننده مس ینجف يآقا

 ییجا یبدون قرار قبل میبود ما شانس آورد يو پر جاذبه ا کیجا واقعا محل ش نیا. حق دادم  يحجاز يبه آقا يغذاخور

او . است عذر خو ییرفتن به دستشو يبرا يبه محض نشستن آقا میدیذرانگ یرا در انتظار م یمدت دیواال با میآورد ریگ

از  یقرار داشت که نور خوشرنگ یما در گوشه دنج زیم یاز خوش اقبال. خوردیم عاتیبود و مرتب ما ابتیمبتال به د

را  میلباسها نیاز بهتر یکینکهیقرار داشت از ا خیش یصندل يمن درست روبه رو یصندل. دیتاب یسمت راست بر آن م

 يماجرا ادینبود به  يبرخورد خبر نیاز هول و هراس اول گرینکه دداشتم به خصوص آ یتن کرده بودم احساس خوب

 یکردم ول يخنده ام گرفت گرچه خوددار اریاخت یخود کرده بودم افتادم و ب شیکه از ظاهر او پ یفرودگاه و برداشت

.انگار متوجه شد

؟ دیشویاز شما بپرسم ناراحت نم یاگر سوال: دیبعد پرس يا لحظه

.دییهست بفرما یهر سوال کنمیخواهش م: دستپاچه شدم  یکم

به دنبال داشت  يندیاز سر شما گذشت که تبسم خوشا يفکر شیچند لحظه پ: نگاهم کرد  میصحبت مستق نیح در
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علتش رو بدونم لمینداره ما یاحساس کردم در رابطه با من بود اگر از نظر شما اشکال

 یکه دستش رو شده باشد با شرمندگ ی؟ مثل کس کنمیود به فکر مب دهیاو جا خوردم چطور فهم ینیزبیو ت ياریهوش از

؟ دیش ینم ریرو بگم از من دلگ قتیاگه حق: گفتم 

.شم یبشنوم ناراحت م قتیاگر جز حق-

فرودگاه منتظر ورود شما  يتو یصراحت کالمش خوشم آمد و صادقانه گفتم موضوع مربوط به امروز عصر بود وقت از

چشمم به شما افتتاد از تصور  یوقت شیمجسم کرده بودم چند لحظه پ ییا گهیشما رو به صورت دلمیمن در تخ میبود

.خنده م گرفت یقبل

؟ دیدرباره من کرده بود يبپرسم چه تصور تونمیم-

دیش یم ریمطمئنم از دستم دلگ دیرو بشنو نیاگه ا: محو شد گفتم  اریاخت یب لبخندم

دیرس یاش سرخوش به نظر م چهره

.دیساخته بود یاز من در فکرتون چ نمیبب دیکن فینباشه حاال تعر نطوریدم که ا یقول م-

که انسان در کنارش  يطور زدیموج م یتکلف یب یدر رفتارش نوع.کردم یاو دوستانه تر از ان بود که فکرش را م رفتار

!رش را گرم کنمخواست بد نبود با صحبت س یبه هر حال حاال که خود او م.کرد یم یاحساس راحت

انجام  یبه طور رسم يحجاز يشرکت آقا يسال و چند ماهه که من تو کیگفتم مدت  نیاز ا شیهمون طور که پ-

برخورد باعث  نیا.داشتن یعرب يها تیمل شتریمواجه شدم که ب يادیمدت با افراد سرشناس ز نیدر ا.کنم یم فهیوظ

تاس  ایکم مو  يبرآمده و احتماالً سرها یچاق و فربه با شکم یدامان دیپولدار با يادما يشده بود که فکر کنم همه 

ست  هیکه همون دشداشه و چف یسنت ياز لباسا جیخل يدر کشورها ونیآقا شتریبودم که ب دهیدر ضمن د.داشته باشن

 ین لباس سنتو به طبع همو دیباش رهیت یکوتاه قامت و فربه با پوست يمنتظر بودم شما مرد نیهم يبرا.کنن یاستفاده م

 یوا رفتم ول یحساب دنشینشونه ها حضور داشت که با د نیدرست با هم ییمسافران آقا نیاتفاقاً در ب دیباش دهیپوشرو 
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.به موقع منو متوجه اشتباهم کرد ینجف يآقا

.متأسفم که شما رو به اشتباه انداختم-

چه  دیکن یم که در مورد شما اشتباه کردم ، باور نمبرعکس من واقعاً خوشحال:او بودم ، گفتم يدر چشم ها یبرق متوجه

.به خوردن شام نداشتم یلیشما اون مرد نشسته بود در اون صورت مطمئنم م ياگه به جا دمیکش یم يزجر

.نیو دلنش بیعج!دیهست یبیشما واقعاً دختر عج:، گفت دیاش سر خوش و آرام به گوش رس خنده

حالت  يصحبت ها ینجف يبا ورود آقا.داشت يندیاثر خوشا بیاو عج يهافیتعر.رنگ چهره ام شد رییتغ متوجه

 خیمقابل هتل ش.میقدم زد ياطراف غذاخور يدر محوطه  یبعد از صرف شام کرد کم یساعت.به خود گرفت يتر یرسم

دم که ش ادآوریبه او خوش گذشته باشد  کردمیکه آرزو م یمن در حال.و شام تشکر کرد ییرایاز پذ یهنگام خداحافظ

 میبه هتل مراجعه خواه ینجف ياز ساعت نه صبح آغاز خواهد شد و در ان ساعت به اتفاق آقا يکار يروز بعد برنامه 

.کرد

******************************************

رنگ  رهیت يگرچه لکه ها.پر شد یشهر کنار رفت و همه جا از نور و روشن ياز چهره  رهینقاب ت دیباال امدن خورش با

 یمیبا نس زیپاك و دل انگ يحال روز نیبا ا کردیم دیرا تهد دیآسمان را پوشانده بود تابش خورش يجا يکه جا يابر

سر ساعت هفت در محل کارم حاضر  شهیبنا به عادت هم.افزود آغاز شده بود یخنک که هر لحظه بر مقدار ابرها م

را کرده  زیحساب همه چ دنیاز خواب شیشب قبل پ.ا را گرفتمهتل کاروانسر يابتدا شماره  يقبل از هر کار.بودم

را که الزم بود با او در  یخودم سفارشات یو معرف یبعد از احوالپرس.دیچیپ یهتل در گوش رشیمسئول پذ يصدا.بودم

فتادم گل ا ادیلحظه به  نیدرآخر.ببرند خیهتل را به اتاق ش يصبحانه  نیگذاشتم قرار شد سر ساعت هشت کاملتر انیم

سبد رو  نیا دی، لطف کن رسهیبه هتل م خیبه آدرس اتاق ش یسبد گل گهیساعت د میتا ن یرسول يآقا یراست:و گفتم

.دیببر شونیهمراه با صبحانه به اتاق ا
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جناب  شیآسا يامکانات هتل برا نیما از بهتر دیمطمئن باش ستین ینگران يچشم ضمناً الزمه بگم جا:که گفت دمیشن

.خاطر شما از هر نظر فراهم بشه تیکه رضا یبه صورت میکن یده ماستفا ونسی

رز  يگل ها دنیاز د خیحتماً ش.کرد یم ریس یفکرم حول و حوش گلفروش.گذاشتم شیرا سر جا یاز تشکر گوش بعد

صبح "در ذهن مرور کردم گریبار د کیسبد گل نوشته بودم  وستیکارت پ يرا که بر رو یمتن.شدیخوشنود م یصورت

پس >ست؟یطور ن نیدارد ا يگری، صبحانه لذت د بایز عتیدر کنار طب.دیرا آغاز کرده باش یروز خوب دوارمی، ام ریبخ

.موقع امضا نقش قو را با قت رسم کرده بودم".دیریسبد گل را از من بپذ نیا

.دیخسته نباش ریصبح بخ-

رنگ نونوارش  يکه کت و شلوار خاکستر لیدل نیبه ا دیشا.دیرس یبه نظر م شهیسر حال تر از هم ینجف يآقا يچهره

.دیکامالً حاضر خیش یهمراه يبرا نمیبیم ریسالم صبح شما هم بخ:لبخندزنان گفتم.امد یبه او م

گفتم بهتره از قافله  دیرسیبه خودتان م یلیخ ونسیيشما و آقا دمیآخه د:اشاره ام به سر و وضعش شد و گفت متوجه

.عقب نمونم

د؟یتماس گرفت يحجاز يبا آقا شبید یراست.ادیم یلینگ به شما خر نیاتفاقا ا-

هم سر شب تماس گرفته  خیبا خود ش ایگو.شام چطور برگزار شده يمشتاق بود بدونه برنامه  یلیانگار خ.بله تلفن زدم-

.و خوش آمد گفته بود

حالش چطور بود؟بهتر نشده؟-

 زیتجو نیلیس یگفت دکتر براش ده نوبت پن یکه خانمش م نطوریا.تبش به شدت باال رفته بو شبینه بنده خدا همون د-

!کرده

.با هم داشته باشن يداریحالشون بهتر بشه که الاقل د نجاستیا خیخدا کنه تا ش.ادهیز یلیهاش خ هیحتما عفونت ر-

.میکم به کارا برسم که قبل از ساعت نه حرکت کن هیخب من برم .شهیانشاهللا بهتر م-
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.کنم میمتن چند تا قرارداد رو تنظ دیاباشه منم ب-

!خب پس فعالً خدانگهدار-

*******************************

از سرسرا مشغول  ياو را در گوشه ا.منتظر ما بود خیش ایگو.هتل شد نگیما وارد پارک يسر ساعت مقرر خودرو درست

 یداد و در احوالپرس يشتریشتاب ب شیدم هااو به ق يبا مشاهده  ینجف.میدید یخارج ياز مجله ها یکیيمطالعه 

.کرد یشدستیپ

ها  یکشت يامروز که قراره از گمرگ و قسمت باربر نی، درست هم میما چقدر کم شانس هست دینیب یم ونسیيآقا-

.میهم داشته باش یکه بارندگ ستین دیشده و بع يابر نطوریهوا ا میکن دنید

شروعش که با .داشت میخواه یاتفاقا به نظر من امروز روز خوب:جواب گفتبا من بود در  یکه سرگرم احوالپرس خیش

!بود یعال بایز يمفصل و اون گل ها يصبحانه  کی

نشد چون از  رشیدستگ يزیاز صحب او چ ینجف.کتش زده بود افتاد قهیکه به  یرز صورت يبه غنچه  اریاخت یب چشمم

نشست آهسته  یم لیکه درون اتومب یو هنگام دیرا فهم نیا یرکیبا ز خیش.سفارش صبحانه و گلها خبر نداشت انیجر

.متشکرم زیبه خاطر همه چ:گفت

.دیهست یبود قربان خوشحالم که راض فهیانجام وظ:گفتم یجواب به آرام در

به  ریچشم گ راتییمتوجه تحوالت و تغ خیش دهایبازد نیدر ا.میسر بزن ساتیکه به تأس میظهر فرصت داشت کینزد تا

با  يتر مانهیصم يها يروابط و همکار نیکرد که بعد از ا يدواریحمل و نقل شد و اظهار ام ينهید امده در زموجو

که به کار  يکلمات قلنبه سلنبه ا نیکرد و در ب يخوشنود اظهاربا انها  يهم در مقابل از همکار ینجف.شکرت برقرار کند

ها روابط خود را به طرز مطلوب و  نهیزم يدر همه  تیو کو رانیکرد بفهماند آرزومند است دو کشور ا یسع بردیم

اغلب  ابا ورود م.میبرد یچند قرارداد به شرکت م يامضا يرا برا خیش دیقبل از صرف نهار با.حفظ کنند يدوستانه ا
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 چیبرخالف آنها من به ه.خوش آمد گفتند ونسیيبه آقا یدستپاچگ یبه خود گرفتند و با کم یکارمندان حالت رسم

 نهیافتاد که با ک یاتیبردم چشمم به ح یم يکه او را به سمت اتاق حجاز یدر حال.معذب نبودم خیوجه از بودن در کنار ش

دادم به آن  ینشان م یمیصم خیاعتنا همان طور که خود را با ش یو ب رفتاز حسادت او خنده ام گ!دییپا یحرکاتم را م

.سو رفتم

 يببرد و به امضا يحجاز يشخصاً همه اوراق را به منزل آقا ینجف يقرار شد آقا.دیرس خیش يدادها به نوبت به امضا قرار

و  يو همسرشون برسوند يحجاز يسالم گرم منو به آقا:او را مخاطب قرار داد و گفت خیقبل از حرکت ش.او برساند

.دیتشکر کن شبیبابت تلفن د

کردم  یرا به او تعارف م یراحت ياز مبل ها یکیکهیر حالد.کنم ییرایپذ خیاز ش یفرصت داشتم کم یاز رفتن نجف پس

فنجون نسکافه رو؟ کیایدید یم حیرو ترج ینیریبا ش يچا یبرطرف شدن خستگ يبرا:دمیپرس

و ظرف  يچا يفنجان ها يمحتو ینیکه با س یهنگام.خواست يفنجان چا کیتیکاناپه لم داد و با احساس رضا يرو بر

 لیوسا دنیرا کنار مبل گذاشتم سرگرم چ یکوچک زیصدا م یاو شدم آهسته و ب يبسته  يلکهابرگشتم متوجه پ ینیریش

.امروز شمارو به زحمت انداختم:بودم که گفت ییرایپذ

.میخسته کرد یفشردمون شما رو حساب يزیما با برنامه ر داستیبرعکس پ:لبخند زدم و گفتم شیرو به

.شهیمن م شیوقتها مزاحم آسا یبعض ضیقلب مر نیفقط ا ستمیجه خسته نو چیاتفاقا به ه:را از دستم گرفت فنجان

در اون  دیزودتر گفته بود نویکاش ا!قلب شما ناراحته؟:جا گرفتم ییرا خودم برداشتم و در مبل روبرو گرید فنجان

.میبرد یراه نم ادهیهمه شما رو پ نیصورت ا

از اون روزها  یکیبهره منده ، امروز  یجوان يرویهنوز هم از نداره احساس کنه  ازیوقتها انسان ن ی، بعض ستیمهم ن-

.بود

چون شما هنوز  دیکن یتعارف م دیحتما دار:گفتم نیداشتم عاقبت شرمگ دیکه در ذهنم بود ترد يگفتن جمله ا يبرا
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.دیفاصله دار يریبا پ یلیخ

هر چند اعتراف به  دیظاهر امروز رو نخور بیفر:ها را برداشت و گفت ینیریاز ش یک.از هم باز شد یاش با تبسم افهیق

.تلخه اما من از دورن واقعاً فرسوده هستم یکم قتیحق نیا

 شهیو در عوض روح و قلب انسان هم شهیو فرسوده م ریجسم آدمه که زود پ نیا کردمیمن تا به حال فکر م یول-

!مونه یشاداب و جوون م

 دهیاز موارد درست خالف عق ی، در بعض کنهیآدما با هم فرق م یزندگ طیحق با شما باشه اما شرا گهیدر موارد د دیشا-

.از اون موارد هستم یکیشما ثابت شده ، منم 

چطور .داشته باشه قتیشما حق يموضوع درباره  نیکنم ا یباور نم یول دینکن یحرف منو حمل بر گستاخ دوارمیام-

گله کنه؟ یزندگ طیتونه از شرا یمثل شما م یشخص مرفه

کنه؟ نیانسان رو تضم یتونه خوشبخت یپول م دیکنیشما فکر م:دینگاهم کرد و پرس رهیبار دوم خ يبرا

 یسرم ب.کرد یرا معذب م نندهیبود که ب يمرد جاذبه ا نیدر نگاه ا!داشتم یبیحال عج.دادن جواب مکث کردم يبرا

داشته باشم آخه تا به حال اونقدر ثرمتمند نبودم  یحیتونم نظر صر یمورد نم نیدر ا:آهسته گفتم.خم شد نییبه پا اریاخت

 يها یکه فقر ، مشکالت و ناکام نهیقدر مسلم ا یول!نه ایکردرو باهاش حل  یمشکالت زندگ يهمه  شهیم نمیکه بب

.با خودش همراه داره که معموالً ثروت نداره يادیز

 دید دیبا هم تفاوت داره با یخوشبخت يها برا انسان اریگفت مع دیبازم با:گذاشت و گفت شیرا در جا یخال فنجان

.برد نیشه از ب یاز پول نم ییایبا دن یمواقع درد و رنج رو حت یمعتقدم در بعض ه؟منیچ یمنظور شما از مشکالت و ناکام

 یپروا بودم که با صراحت به او م یکاش آنقدر ب يا.خواست به او ثابت کنم که سخت در اشتباه است یدلم م چقدر

 یثروت م ینف يبرا يدلتون رو زده و حاال دنبال بهانه ا یزندگ يها یکه خوش دیدر رفاه هست يشما به قدر "تم گف

 يبرا یول دیکن یها صحبت م یشما درباره کدوم ناکام همممن هنوز اونقدر تجربه ندارم که بف:در عوض گفتم "دیگرد



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 111

بودن از  یو بدبخت ریفق يهام ادم ها يدور و بر يهمه بزرگ شدم که  یبگم من در محل دیام با دهیثابت کردن عق

اگه هر کدوم  دیشا.تلخ بزرگ شدم يتجربه ها نیو با ا زننیدست و پا م یچطور در تنگدست یکه بعض دمید یم کینزد

...یکنن ول یزندگ يبهتر یلیخ طیتونستن در شرا یشما رو داشتن م ییاز دارا يخانواده ها ذره ا نیا زا

 کیبودن مثل  ریفق انیجر.شدم مانیشد پش دهیکش نجایصحبت به ا نکهیاز ا.صورتم داغ شده بود یعصب کیراثر تح بر

 نکهیمثل ا دیببخش:لحن حرف بزنم ، گفتم نینبودم که با او با ا یتیمن در موقع.بردیمرا از کوره در م شهینقطه ضعف هم

.اوردم یحرفا سرتون رو به درد م نیبا ا دیبان دیشد تهخس یشما امروز به اندازه کاف.کردم یپر حرف یلیخ

.افتاد نیپائ یبود،به صورت قطره اشک دهینگاهم پرده کش يکه رو یفنجانها رطوبت يجمع آور هنگام

 رونیکه از اتاق ب يدر فاصله ا.و گذشت که به حال خودم باشم اوردیخود ن يداد به رو حیترج یاو هم متوجه شد ول انگار

.کردم خوشرو به نظر برسم یبهتر شد،در بازگشت سعیرفتم،حالم کم

 داد،تماشایرا نشان م انوسهایو اق اهایدر انیم یرانیکشت ریاز جهان را که مس یبزرگ ياز جا بلند شده بود،و نقشه  خیش

.کردیم

:ورودم به سمتم بر گشت و گفت با

 ونیدکراس رییکه تغ ستین يادیمدت ز نکهیداشت،مثل ا يا گهیاتاق فرم د نیاومدم ا رانیدو سال قبل که به ا-

مان  یقبل يبه حرفها خواستیوجه دلم نم چیاشاره کرد چون به ه يشدم که به موضوع تازه ا د؟خوشحالیداد

:گفتم.میبرگرد

.را عوض کرد نجایا ناتیتزئ يحجاز يآقا شیدو ماه پ بایدرست است،تقر-

و خوش ترش و بدون دست  فیفتاد و همانطور که اندام ظردو ضلع دفتر ا يهیدر زاو یسنگ يبه مجسمه  نگاهش

:کرد،گفتیمجسمه را برانداز م
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م؟یگویاز وجود شما نشأت گرفته،درست م راتیتغ نیکه ا گهیبه من م یحس ناخود آگاه-

ول و تح رییتغ نیبود و خوشبختانه ا يحجاز يخود آقا هیبخاطر روح شتریعوض کردن مدل اتاق ب شنهادیپ د،البتهیشا-

.داشت یاثر مثبت

 لیو راحت تبد بایدفتر مدرن،ز کیبه  يحجاز يخوب شما باعث شده که اتاق کار آقا يقهیپس من اشتباه نکردم؟سل-

.شود

 يمجلهها يدفتر از عکسها نیا شیفرم آرا ستم،راستشین قهیبا سل دیکنیانقدرها هم که فکر م د،منییفرمایشرمنده م-

 ایبه موقع برسه  تونهیدونم م یکرد،نم رید ینجف يآقا.دمیعکسها را کش يت جمع آورگرفته شده،من فقط زحم یخارج

.نه

د؟یدار یچطور مگه قرار خاص-

ما رو  يجا م،یاگه به موقع نرس ترسمیرزرو کردم،م يسالن غذا خور يتو زیم کیگهیسأعت د مین يبرا یقرار که نه ول-

.بدهند يگریبه شخص د

.نمونده يادیفرصت ز م؟ظاهراًیو زودتر حرکت کن میبگذر یادداشتییفنج يآقا يبرا ستیبهتر ن-

.سمیبنو ادداشتیهیشیاول من برا دیبد م،اجازهیدیرو از دست نم زیحق با شماست،اله عقل م-

 یذوق زده شدم و با خوشحال يحجاز يآقا يصدا دنیبا شن یبا برداشتن گوش.گرم نوشتن بودم که تلفن زنگ زد سر

:گفتم

حالتون چطوره؟ يحجاز يالم آقاس-

.که در کالمم بود متعجب شده بود یتیمیانگار از صم.افتاد خیچشمم به ش همزمان

 یآنت قیتزر یول ستیحالش چندان رو به راه ن داد،هنوزیم حیبود که داشت توض يحجاز يآقا يبه حرفها گوشم

.را بر طرف کرده است يماریب ،بحرانيقو يکهایوتیب
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قصد سر به سر گذاشتن داشت اما  ایگو.نرفته ام دنشیچند روز به د نیگله کرد که چرا در ا یت به شوخصحب بنیب در

:گرفتم و گفتم يمن جد

:صحبتم گفت انیم.نشد د،فرصتیدونیخودتون که بهتر م یخدمت برسم،ول خواستیدل م یلیخ دیباور کن-

 دونستمیواقعا نم يدرد نکنه،دخترم،اگه تو نبود تت؟دسيگرم کرد یرا حساب خیسر ش دمی،شنيگرفتار یلیخ دونمیم-

.االن اونجاست ونسیيآقا نمیبب.چه بکنم دیبا

:گفتم

از  يمهمان دار يفهیمن کمال سعادت بود که وظ يبرا نیضمنا قربان ا.دارن فیتشر نجایهم زمونیبله،مهمان عز-

.را به عهده گرفتم شونیا

آنها مشغول صحبت شدند و من به ظاهر سرگرم .را به او بدهم یواست گوشدوباره تشکر کرد و از من خ يحجاز يآقا

و  دیاحوال او را پرس تیمیبا صم خیش.آنها بود يگفت و گو شیحواسم پ یبودم ول زیم ياز اسناد رو یبعض يدسته بند

.کرد یسالمت يآرزو شیبرا

:جواب داد خیچه گفت که ش يحجاز يآقا دمینفهم

من شد،باز همان لبخند  یمتوجه نگاه دزدک.کنهیم ییرایبهتر از تو،از من پذ یلیمهربانت،خ یمنشاصال نگران نباش،چون -

:که گفت دمیدر ادامه شن.لبانش بود يمرموز رو

به  یرو کم دارید نیفکر کردم اگر ا یول رمیوقت مالقات بگ دنتید ي،براینیداشتم از خانم ام الیامروز خ نیاتفاقا هم-

ضمنا سالم گرم و .نطوریمن هم هم.....بکشم، رونیتو رو با تن تب در از بستر ب خواهمیآخه نم.ر باشهبهت میبنداز قیتعو

.منو خدمت خانواده برسون يمانهیصم

:به من اشاره کرد، و گفت خی،شیهمراه با گذاشتن گوش.دیرس انیبعد به پا یآنها لحظات يدوستانه  يمکالمه

.میمونیرسنه موأال گ میبهتر است زودتر حرکت کن-
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نه؟ ایبرگشته  ینجف ينگفتن آقا يحجاز يآقا-

سالن  يفضا.صرف کنه يحجاز يچون قرار بود امکر شما نهار رو در منزل آقا میخوریظاهراً امروز من و شما تنها غذا م-

.داشت یآرامش دلچسب يغذا خور

از  یبرخ يو گاه نجوا یقیآرام موس ينوا به جز یصدائ چیحال ه نیاشغال شده بود،با ا انیتوسط مشتر زهایم شتریب

:گفت میمستق یهمراه با نگاه.کردیصرف م یغذا را با تأن شیکه پ یدر حال خیش.زدیها،سکوت را بر هم نم يمشتر

با  یتر از صحبت کردن منش یمیشما صم يطرز گفت و گو دمید د؟منیراحت هست یلیخ يحجاز يکه با آقا داستیپ

.بود سشیرئ

و خوشم اومدبرداشت ا از

:تبسم کردم و گفتم اریاخت یب و

با من  يچون از همون اول رفتار مهربان و پدرانه ا.بود يحجاز يخود آقا تیمیصم نیا یالبته بان.درسته حق با شماست-

.داشت

.هیدلسوز و مهربون موهبت بزرگ یمنش کیبگم،به نظر من داشتن  کیتبر يبه حجاز دیبا-

:فتمپر از شوق بود،گ نگاهم

آنها از  يبخصوص با طرز برخورد شما،مطمئنم همه . دیدار ادیز یمیخوب و صم ،همکارانيکار طیحتما شما هم در مح-

.قلب دوستتون دارند میسم

:اطراف دهانش را با دستمال گرفت،و گفت رطوبت

ود من باشم چون بر خ یمشکل اصل دیشا.ستین دیکنیصورت که فکرم نیدر مورد من،به ا ینظر لطف شماست،ول نیا-

.راحت ارتباط بر قرار کنم انیبا اطراف تونمیشما،نم يدهیخالف عق
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:ناگهان بدون فکر گفتم.کردمیرا درك نم شیپنهان در چهرهاش نشست که معنا یغم

آخه .باشد که در نگاه شما وجود دارد يجاذبه ا يمحبتشون رو نشون بدن قوه  کننیجرات نم گرانیکه د یلیدل دیشا-

.آدم از شما حساب ببره شهیحالت باعث م نیا

.شد رهینافذ به من خ یو با نگاه دیاز خوردن کش دست

.شهیمربوط به سالها پ نیا یام،ول دهیهم شن گرید کباریجمله رو  نیا نیمن ع.بهیعج یلیخ-

.نگرانم کرد یاو کم يبهت زده  يچهره

:زده باشم گفتم یآنکه حرف يبرا

بود که  يمن ضربه ا يجمله .باشند دهیمورد با هم عق کیکه دو نفر در  دیآیم شیمواقع پ یلیست،خین بیعج ادیز-

.حباب اطراف او را شکست و او را به خود آورد

:گفت آهسته

گفته شد  یشما از زبان شخص يکه جمله  نهیمنظورم ا....که اون شخص شباهت نهیاما تعجب من از ا.بله حق با شماست-

.بود زیعز یلیمن خ يکه برا

.صحبت شد يرا آورده بود،من ادامه  یاصل يخدمت که غذا شیپ حضور

از .به نظر نرسم یمواظب بودم دست و پا چلفت نیهم يگذشتم،برایرستوران کالس باال م کیبار بود که پا به  نیدوم نیا

که کنجکاوم کرده بود  یالمناسب سو یداشته باشم شروع به صحبت کردم،و در فرصت يرفتار عاد خواستمیکه م ییآنجا

:و گفتم دمیکش شیرا پ

 نیسوال خودمو از دست ا نیبا ا توانمیم.معما شد کیمن مثل  يبرخورد برا نیاست که از همون اول یموضوع-

راحت کنم؟ يکنجکاو

.دیتکلف رفتار کن یدوستانه و ب يبا من درست مثل حجاز خواهدیدلم م د،راستشیتوانیالبته که م-
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:غلبه کرد،گفتم امیبر خوشحال شرم احساس

.باز هم از شما ممنونم ینم،ولیبیهمه محبت نم نیا قیهر چند خودمو ال-

بود؟ یسوالتون چ یراست.هاست نیاز ا شتریب یلیشما خ اقتیل دیمطمئن باش-

 دیتوانیمفکرم که شما چطور  نیا يتا به حال مدام تو روزیاز د.صحبت کردن شما بپرسم یدر مورد فارس خواستمیم-

کلمات را  تواننینم هایرانیاز خود ا یلیکه خ دیزنیحرف م سیسل يبه قدر د؟شمایصحبت کن یخوب نیرا به ا یفارس

.کنند انیب ينجوریا

:نوشابه در جواب گفت يجرعه ا دنیبود،با لذت فرو برد و پس از نوش دنشیرا که مشغول جو يا لقمه

و بهش عالقه دارم و اما چه شد که تونستم کالم  پسندمیم ایدر دن یر زباناز ه شتریرا ب یزبان فارس کنمیاعتراف م-

 نیا شیبود و با وجود اون موفق شدم هنر گو یرانیکه همسر اولم ا لهیدل نیبه ا دیرم،شایبگ ادییخوب نیرو به ا یفارس

.رمیبگ ادیزبان را تمام و کمال 

(.ستیزن قانع ن هیمرداست که به  پیهم از اون ت خیپس ش)

:دیکرد که اوپرس دایپ یچهرهام چه حالت دانمیفکر نم نیهجوم ا با

د؟یناراحت شد يزیشما از چ-

:زدم و گفتم یرا به نادان خودم

نه چطور مگه؟-

لطفا با من  پسندم،پسیم شتریمن صداقتتون رو ب.خوب شما تیخصوص يهمه  نیدر ب.دیبهتره با من رو راست باش-

.دیصادق باش

يا دهیحدس بزند،فا تواندیرا م لیمسا شتریدر حضور او که ب رفتن طفره
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:گفتم یستیرو بدون رودربا نیا نداشت،از

.کم تعجب کردم هینبود،فقط  یمهم زیراستش چ-

د؟یواضح تر صحبت کن شهیکنم،میمنظورتونو درك نم-

.دیاحت شواز حرف من نار ترسمیشماست،م یخصوص یموضوع مربوط به زندگ نیتوانم،آخه ا ینم-

.دیکه باشه از دستتون ناراحت نشم،حاال راحت حرفتون رو بزن یهر چ دمیبهتون قول م-

 یشرم چیبعد بدون ه یکم.کردیپروا م یبود که مرا ب یتیمیمرد محبت و صم نیمرددم به او افتاد،در گفتار و کردار ا نگاه

:شروع به صحبت کردم

ثروتمند عرب  يمردها يهیشما هم مثل بق کردمیفکر نم دم،آخهیرنج کم هیهمسر اولم ، دیکه گفت نیراستش از ا-

.دیحرمسرا داشته باش

يبا لبخند با مزه ا رتاشیح

:دیبود پرس همراه

عرب حرمسرا دارن؟ يبه شما گفته مردها یک-

:گفتم يشتریبا جرات ب دیاز دستم نرنج انگار

از  یدم،بعضیکه شن نطوریا یش نباشه ول یحرمسرا به صورت واقع مقصود از دیشا دم،حاالیشن گرانیموضوع را از د نیا-

.شنینم یهم راض يپنج همسر عقد ایعربها به چهار 

مهربان تر  دنیچهرهاش در حال خند دمیدیاز ته دل او را م يبار بود که خنده  نیاول نیا.خندهاش را مهار کند نتوانست

:بعد ناگهان آرام شد و گفت یکم.دیرسیبه نظر م
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مثل خود  يبرا.ستندین نطوریاونها ا يهمه  دیمطمئن باش یصحت داشته باشد،ول هایموضوع در مورد بعض نیا دیشا-

 یهرگز به ازدواج دوم راض کردیاگر مرگ او را از من جدا نم دیشا.ازدواج کردم یرانیدختر ا کیبر با  نیاول يمن،برا

شد و عاقبت از  ماریفرزند پسر،به شدت ب کیگذاشتن  يجا مشترك و به یهمسرم بعد از هفت سال زندگ شدم،اماینم

نجمه هم درست .گرفتم يرو از زدگاهم لبنان به همسر يبار،دختر نیدوم ين،برایچند سال بعد از مرگ،پرو.رفت ایدن

 کینجمه هم جانش رو در  شیمتأسفانه سه سال پ.از نجمه،دو دختر و دو پسر دارم.و مهربان بود ن،خوبیمثل پرو

يبود و به نقطه ا دهیصحبت کردن دست از خوردن کش نیدر ح.ترك کرد شهیهم ياز دست داد و ما رو برا ثهحاد

.مورد سوال نکرده بودم نیکاش در ا يا.کردینگاه م رهیخ

.شد به ذهنم خطور کرد دایاو پ يکه در چهره  یغم ریفکر از تاث نیا

.غذاتون سرد شد-

:کرد و گفت زیدور دهانش را تم.بودم دهیکش رونیاو را ب يگریانگار از عالم د.کرد نگاهم

.ندارم لیم گریبود،د یکاف گریقدر د نیهم-

آنها آن را به لب  انینخ از م کیدر آورد،با جدا کردن  رونیبغل کتش ب بیرا از ج گاریرنگ س ییطال يجعبه

:دیزدن پرس شیگذاشت،اما قبل از آت

کنه؟یشما رو ناراحت نم گاریس دود

:تکان دادم و آهسته گفتم یرا به عالمت نف سرم

.دینه راحت باش-

 يدرونم ظرفم باز يهمانطور که با غذا.را مشتعل تر کرد گاری،سیداد و با پاك محکم هیتک یصندل هیپشت به
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:کردم،گفتمیم

.مورد خراب کردم یب يمتاسفم که اوقات شما را با حرفها-

به خصوص مصاحبت با شما  زیو از همه چ.آمدم رونیب ییوز بعد از مدتها از الك تنهاامر د؟اتفاقایکنیفکر م نطوریچرا ا-

.لذت بردم

د؟یدیدست از خوردن کش يزود نیپس چرا به ا نطورهیاگه واقعا ا-

 یلیامروز خ يگذشته صبحانه  نیمواظب غذا خوردنم باشم،از ا دیکه قلب من داره با یسنّ و سال و با وضع نیدر ا-

اشتها  ادیز نیهم يبرا..کردم يرو ادهیز یشما کم يخوشمزه  يهاینیریدر شرکت هم با خوردن ش.مفصل بود

د؟یدیشما چرا از دست از غذا کش ینداشتم،ول

.ندارم لیم گهیمنم د-

اشتها کرده؟ یشما را ب ادیز یحتما خستگ-

چطور و  دیرا با یشدم که بفهمم چه حرفدلخورم،چون انقدر پخته و با تجربه ن یلیاز دست خودم خ ستم،فقطینه خسته ن-

.زد دیچه وقت با

:مالمت بار شد و گفت نگاهش

.با شما درد و دل نکنم ران،هرگزیکه تا زمان رفتن از ا خورمیاز شما بشنوم،قسم م یکالم گهیمورد د نیاگر در ا-

.کرد بعد خود او سر صحبت را باز یکم.کردمیخم شد،احساس گرما م ریبه ز اریاخت یب سرم

که به نظر  دیهست يتر از اونا ركیکه متوجه شدم شما ز نطورید،ایدست کم گرفت یلیبه نظر من شما خودتون رو خ-

چرا؟ دیدون یم.رسهیم

:کردم،ادامه داد نگاهش

 چیکه من هنوز ه یصورت د،دریمن مطلع شد یزندگ ياز تمام ماجرا یبه طرز خاص م،شمایهست نجایکه ا یمدت کوتاه در
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.دونمیشما و خانواده تون نم یدر مورد زندگزیچ

:نبود،بالفاصله گفتم ینیبه مقدمه چ زیجواب دادن ن يبرا

.دیشیخسته م دنشیاز لطفه که مطمئنم از شن یو خال جانیه یمن انقدر ب یزندگ يدارم بگم؟ماجرا یچ من

.دیشروع کنپس .کنمینم دیرا نشنوم نظر شما را تائ زیمن،تا همه چ ینظر شماست ول نیا-

من که ظاهراً  يگذشت،برایبا او م ییکه فقط دو روز از آشنا یتلخ،آن هم در حضور شخص يقتهایاز تمام آن حق صحبت

.شدیوجود داشت که من از شرم و خجالت م یتیمیسخت بود،اما در حرکات او صم یکم دمیرسیمغرور به نظر م

:گفتم یوشپرده پ چیمهربانش افتاد بدون ه يچشمم به چره  یوقت

راستش خود من در .میهست يریفق يکه خود ما هم از خانواده  دیمن در مورد فقر متوجه شد يحتما امروز از حرفا-

گرم و آغوش  يتمام ثروت پدرم،دستا.دمیهاشو چش یو سخت تیفقط طعم محروم یبزرگ شدم که از زندگ یطیشرا

و جز صالح بچه  دیایکنار م یزندگ يهایسخت مبا تما یولکنه،یمهربونش بود،و مادرم هر چند که مثل پدرم فکر نم

من  یداد ول حیترج لیخواهر بزرگ ترم ازدواج را به تحص.ندارد* يگهید يخودش،آرزو دهید يچهیاز در ش،البتهیها

نه و خوشبختا. که بتونه خانوادهام رو از اون وضع نجات بده نداشتم* يندهیبه آ دنیدرس و رس يجز ادامه  ییآرزو

 شهیآخه هم.دمینرس خوامیهنوز به آنچه که م یکنم ول یآرزوها مو عمل یثمر نبود و تا االن توانستم قسمت یتالش من ب

.برهیزمان م یبه هدف اصل دنیرس

:دیپرس.شده افتاد زیر زیر میکه جلو يشدم،همزمان چشمم به دستمال کاغذ ساکت

د؟یشما و خواهرتون تنها فرزند خانواده هست-

منزل  يتره متأهل شده،در حال حاضر تو کیکه دو سال از من کوچ يخواهر بعد.میرا خواهر برادر شیما در کلّ ش نه-

و  رضایو عل هییمحمد برادرم کالس سوم راهنما.تازه اول راه هستند يبعد يسه تا.بچهها بزرگ ترم يمن از همه 

.گزروننیدوران دبستان رو م ه،یمرض
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.بچهها رفته بود شیخود آگاه پ فکرم نا.ساکت شدم دوباره

 يندهی؟تا به حال به آ.شهیم یاون چ نیخودتون ا یخصوص یزندگ د،امایدار ییشما هدف وال داستیطور که پ نیا-

د؟یروز ازدواج کن کیدیکه با نیا د؟ویخودتون فکر کرد

دواج کنه قرار تا مدتها تمام در از يبا دختر شهیحاضر نم يمرد چیازدواج فکر کنم،آخه ه يبه مساله  تونمیفعال نم-

از جهت  الیکه خ یگرفتم تا وقت میکه تصم نهیهم يبرا.کنمیهم من قبول نم نویاز ا ریآمدش رو خرج خانوادهاش کنه،غ

.نکنم فکرموضوع  نیمشکالت خانوادهام راحت نشده،در مورد ا

.شهیم دایکم پ ییگوهر گرانبها نیهمچبچه ها، نیبه وجود شما افتخار کنن،معموال در ب دیپدر و مادر شما با-

:دیخدمت اشاره کرد تا ظرفها را جمع کند و بعد پرس شیبا صحبتش به پ همزمان

.کنهیرو م یکم غذائ د؟جبرانیدسر مفصل موافق کیبا  ینیخانم ام-

 يآقا لیتومببعد ا یسر حال او،من هم به نشاط آمدم و لبخند زنان موفقتم رو اعالم کردم ساعت يهیروح دنید با

شد و من به منزل برگشتم تا  ادهیکرد،پیتشکر م ییرایکه بخاطر پذ یدر حال خیما را به هتل رساند،ش يدو ،هريحجاز

.استراحت کنم یدر فرصت به دست آماده کم

 خیش.هم همراه ما شد ینجف يآقا دیخر نیدر ا.کنم یهمراه شیبچهها يبرا ییایهدا دیرا در خرد خیشد عصر،ش قرار

.هم سنّ و سال و هم قامت خود من هستند بایداد که دو دخترش تقر حیمن توض يراب

فرزندش،دوره  نیبود و آخر رستانیپسر دومش سال آخر دب ایگو.گذراندیرا م رستانیاز آنها دوران دب یکیهنوز  گرچه

دست و .نبود یار سختک متیو گران ق بایز يهیکه داد،انتخاب چند هد یمشخصات ياز رو.کردیم یدبستان را ط ي

مختلف  ياو،به فروشگاهها يساعت تمام،پا به پا چهارآن شب .تعجبم شد يهیما ههایهد دیدر خر ونسیيآقا يدلباز

و  میدیسرك کش هایو طال فروش هایجواهر فروش شتریو به ب میو رو کرد ریرا با وسواس ز يادیو اجناس ز میسر زد

عادت نداشتم آخر کار به شدت  دهاینوع خر نیکه به ا ییاز آنجا یول میدا کردج هیبق انیرا از م نهایباالخره بهتر
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.کردمیم یخستگ ساساح

د؟یخسته شد- :دیمتوجه شد و پرس خیشا م ش زیسر م بر

.کنجکاوش کرده بود نیهم ایگو.به غذا نداشتم یلیاشتها بودم و م یب

.کنهیسرم درد م هیخسته با اون معنا نه،فقط -

من که فکر .رسهیم فشیبه وظا یدر موقع کار با چه جنب و جوش و تحرک دیکنینم ره،باورینا پذ یخستگ ینیخانم ام-

.شهیلنگ م یداشته باشند کار شرکت حساب بتیغ شونیروز ا هیاگه  کنمیم

:لبخند زدم و گفتم یحال یب با

.به من لطف دارن شهیهم ینجف يآقا-

گفت؛ خیش

خسته  یامشب،شما را حساب دیامروز بخصوص گردش و خر يحتم دارم که برنامه  یلموافقم و ینجف يهر چند با آقا-

.کرده است

.دیگردینداره در عوض خوشحالم که دست پر به منزل بر م یاشکال:گفتم

د؟یاز بچهها را از قلم انداخت یکیدیاما انگار موقع خر.شنیخوشحال م یلیخ ایهدا دنیبچهها از د مطمئنم

.از قلم نفتاده یهست تمام سفارشات هر چهار نفر رو گرفتم و کس ادمیکه  ییاتا ج.گمون نکنم-

از وجودش  یمیکه ن د،همونیهم دار گریپسر د هید،یمن اشتباه کردم،خاطرم هست که شما گفت دیدونم شا ینم-

.هموطن منه

اگه .خاص خودش را دارد هگایمن جا شیپ شهیپسر ارشدم هم.من عماد را فراموش نکرده ام یدرسته حق با شماست ول-

يهایهد دینیبیم
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 دایپ ینجف يآقا ياز چهره .ندارم یو بهش دسترس کندیم لیکه در حال حاضر در فرانسه تحص نهیا ينگرفتم برا شیبرا

.ما کنجکاو شده است يبود که نسبت به گفت و گو

:گفت یبا لحن خاص میگشتیم کرد اما آخر شب که به منزل بر یبا من چه برداشت خیش تیمیدانم از صم ینم

نفر،دو بار با شما بر خورد و  هینشد .دیمار دار يانگار مهره  ایمیبه قول قد.ینیخانم ام دیاندازیشما مرا به تعجب م-

 ستیبه ل گهینفر د هیبه خودم گفتم .دلواپس شماست یلیخ ونسیيامشب متوجه شدم آقا.بهتون عالقه مند نشه

.فه شداضا ینیخانم ام يطرفدارها

چون سنّ و سال پدرم را داشت به  یول گرفتمیو مقابلش جبهه م شدمیم ریبود حتما از حرف او دلگ یمرد جوان خیش اگر

:بد نگرفتم،و گفتم تین

.نگرانم بود نیهم يکنه،برایهستند و به من به چشم دخترش نگاه م یمرد با محبت ونسیيآقا-

روز بعد فکر  يداشتم در مورد برنامه .ه داد تا با خودم خلوت کنمبه مقصد اجاز دنینزد و تا رس یحرف گرید

هنوز  يحجاز یاو خبر نداشت حال جسمان.بگذارم يحجاز ياست،با آقا يبرا ياز من خواسته بود قرار خیش.کردمیم

که به  یزمان.گشتیبه کشورش بر م دینداشت چرا که چند روز بعد با يگرید يچاره  ایگو یول.ستیچندان رو به راه ن

.باز شد مینچرخانده بودم که در برو شیرا در جا دیهنوز کل.پدر چشم به راهم بود دمیمنزل رس

؟يدیسالم آقا جون شما هنوز نخواب-

ساعت چنده؟ یدون ی،ميکرد ریسالم بابا د-

يچاره ا یول دونمیآره م-

.پردهاونو به من س يحجاز يآقا.رو تنها بگذارم خیشد نصفه کار ش ینم.نداشتم

؟یکن دایکار راحت تر واسه خودت پ هیشه  یاره،نمیهمه زحمت تو رو از پا در م نیا-
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 تیکه گفتم از کو یخونه به خاطره همون مهمون گردمیبر م ریدو شبه د دینیبیدارم آقا جون،اگه م یمن شغل خوب-

زحمتو  نیا یباش،من بخاطر کسشما نگران ن.گردهیبر م يبه حالت عاد زیو همه چ رهیپس فردا م ونسیخیش.اومده

زحمت بکشم، شتریبراش ب ره،اگهینم يدور يو جا هیفیآدم شر يحجاز يآقا.دونهیقبول کردم که قدشو خوب م

د؟یآقا قرص مسکّن ندار یراست

کنه؟یشده سرت درد م یچ-

.کنم دایبرات پ میباشه،بر یکیبمیفکر کنم تو ج-.ترکهیآره داره از درد م-

آرام  یقرار گرفت،خنک میشانیپ يکف دستم رو.از مبلها ولو شدم یکیيخسته رو یبا تن.بودند دهیوابو بچهها خ مادر

.هم افتاد يرو یاز خستگ میپلکها.رو داشت یبخش

.شهیسر دردت بهتر م يبخور نویاگه ا ایب نا،بابایم-

کم استراحت کنم حتما  هیم،اگهخوابیم رمیگیمن االن قرصو که خوردم م.شما برو بخواب.دستت درد نکنه آقا جون-

.شمیخوب م

صبحانه و  يبرنامه .مختصر به راه افتادم يصبحانه  کیبا عجله دوش گرفتم و با .شده بود ریچشم باز کردم،د یوقت صبح

عقب  يبه کارها یدگیسرگرم رس.سفارش دادم میمر ياز گلها يخ،سبدیش يبار برا نیدسته گل باز هم تکرار شد،ا

.که تلفن زنگ زدافتاده بودم 

يا مانهیصم یپس از احوال پرس.را نداشتم خیش يصدا دنیشن انتظار

:گفت

از  یکه تلفن نهیراه ا نیکه بهتر دمیشما صبر کنم،د دنینتوانستم تا رس دیکه فرستاد ییبایسبد گل ز دنیراستش با د-

.همه محبت تشکر کنم نیا
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.اومدیبود که از دستم بر م يکار نیکمتر نیونس،ایآقا  شمیحرفا شرمنده م نیبا ا-

.دیرسیخسته به نظر م یلیچهره تون خ یموقع خداحافظ شبید.دیدوباره سر حال هست نمیبیخوشبختانه م-

 يهمراه آقا گه،بهیساعت د کیامروز کامال سر حالم و منتظرم تا  یخوب نبود،ول ادیحالم ز شبیحق با شماست،د-

.میخدمت برس ینجف

:دید،پرسیرسیگوش م سر حال به شیصدا

نه؟ ایبهتر شده  دیچه خبر؟خبر ندار ياز دوست من حجاز-

 یاطالع شونیموضوع مالقات را به ا.به لطف خدا حالشون بهتر از قبل شده.تماس گرفتن شونیاتفاقا قبل از تلفن شما،ا-

.امروز عصر منتظر شماست يحجاز يآقا.دادم

به نظر شما  یبستگ- م؟یدار دیبازد يامروز صبح باز هم برنامه  یراست.بر طرف شد يماریخوشحالم که بحران ب-

.میدهیم بیشما ترت لیداره،امروز برنامه رو به م

.از حد خسته نکنم شیشما رو پ شبیکه مثل د دهمیمتشکرم،منم در عوض قول م-

:گفتم یسر خوش يخنده  با

 حینوع تفر نیکه در واقع من به ا نهیدر واقع ا یل اصلمن نشد،مشک یگردش با شما باعث خستگ دیباور کن.دیدار اریاخت-

.دیتحمل کن میمنو با تمام دردسرها گهیروز د کیدیدر هر صورت مجبور.عادت ندارم ادیز

که من دیدونستیوگرنه م دیمن کامال آشنا نشد يهیکه هنوز با روح نمیب یم-

دونم که با  یخودم وابسته شدم و م دخترهاي ◌ٔ ت به اندازهچون به شما درس! نمیغمگ رانیحاال به خاطره رفتن از ا نیهم

.شمیچقدر براتون دل تنگ م نجایرفتن از ا

.احساس دو جانبه ست نیکه ا دیباور کن دوارمیو ام ونسیيممنونم آقا-
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**********

 قیقا. میآب بگردانسطح  يرو يسوار يها قیاز قا یکیکرد و از ما خواست که او را با  یبیهوس عج ونشیخیروز ش آن

 يگردش رو جانیحال خود من از ه نیبا ا. دیرسیزمستان چندان دلچسب به نظر نم  لیقبل از ظهر اوا يدر هوا يسوار

داد  حیترج ینجف يآقا. دمیرس یخنک با صورتم به نشاط آماده بودم و سر حال و شاداب به نظر م يآب و بر خورد هوا

مقابل او  يمن هم در گوشه ا. انتخاب کرد و همان جا نشست قیقا يرا در جلو یمکان خیش. در ساحل به انتظار ما بماند

 رهینگاه خ. افتادبه اطراف، چشمم به او  یبعد از نگاه. بردیم شیآهسته آن را پ ق،یراننده قا خ،یبه سفارش ش. جا گرفتم

دست پاچه ام کرد،  او، کمی ◌ٔ دهثابت و مسخ ش يچشمها. کردیم ریس يگریداشت انگار در عالم د یبیاش حالت عج

د؟یعالقه دار یلیخ يسوار قیبه قا نکهیمثل ا: دمیزده باشم پرس یحرف نکهیا يبرا

!کردیپس حدسم درست بود، او به من نگاه نم . آهسته به خودش آمد یتکان با

د؟یگفت يزیچ: دیپرس

د؟یرو دوست دار يسوار قیقا دمیپرس-

گذشته ام رو برام زنده  نیریبه خصوص که خاطرات ش. هیسوار قیبهش عالقه دارم، قایلیکه خ ییها یاز سرگرم یکی-

.ده یکار دست نم نیفرصت ا شهیهم یول. کنهیم

راننده . گذشت قمانیاز کنار قا داد،ینشان م او را بزرگتر از حد عادي ◌ٔ و باز که جثه دیسف يبا بال ها يخوار یماه مرغ

به تورش خورده  یخوب يکار، مشتر يگر چه خوش حال بود در فصل کساد. ا انداختبه م يبه عقب برگشت و نظر قیقا

!هوا، حماقت محض بود نیدر ا يسوار قیچرا که قا خنددیما م شیبود که در دل به ر دایاست اما کامال پ

.دیسرما نخور دیکم سرد، مواظب باش هیهوا : گفتم

.میگرد یتون شده بر ماگه شما سرد یول کنمیمن احساس سرما نم: گفت خیش

.هنوز سردم نشده دینگران من نباش: گفتم. به بازگشت ندارد یلیچهره اش خواندم که تما از
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به ظهر  گریساعت د کیهنوز  میبه ساحل برگشت یوقت. دمیلرزیدر هم مشت شد چون از درون م میحال دست ها نیا با

 يا هیداشت هد الیاو خ. میمعروف شهر برو يها یر فروشاز جواه یکیبه سراغ  یکرد همگ شنهادیپ خیش. مانده بود

.کند هیته يهمسر حجاز يبرا

قربان؟ دیدار یشیفرما: دیکرد با تبسم پرس یآالت را برانداز م وریکه با دقت ز خیبه ظاهر ش يفروشنده با نظر مرد

.خانوم کی ◌ٔ برازنده يا هیگردم، هد یم سینف ◌ٔ هیهد کیآقا، دنبال  دیخسته نباش: گفت خیش

 نیا دینیبب. هست نجایشما باشه ا قهیکه در خور سل يا همن متعلق به شماست قربان، هر نوع هدی ◌ٔ مغازه: گفت مرد

 نیدرست شده و ا یمتیق ينوع سنگ ها نیاز بهتر دیکنیکه مشاهده م نهایتمام ا. قسمت مربوط به گردنبند هاست

...طرف

مرتب شانه شده اش  ياو، موها يد جواهراتش بود و من مشغول تماشادر مور حیو توض فیفروشنده سر گرم تعر مرد

. رساند ینازك پشت لبش، او را دون ژوان مسلک و خود نما به نظر م لیسب زد،یم يدیها رو به سف قهیدر کنار شق

 شیبها و اوطو شده بود و از همه خوش نما تر ساعت و انگشتر گران زیتم يکت قهوه ا ریرنگش در ز یشکالت راهنیپ

و قربان، قربان  یو آن همه چرب زبان خیدر مقابل ش شیحال کرنش ها نیبا ا. داد ینشان م یبود که او را مرد مرفه

 ررا س خیش نکهیانگار در برباره اخالق او اشتباه نکرده بودم چون به محض ا. دادیرنگ جلو م یاو را ب تیگفتن ها شخص

او حرصم گرفت، پشتم را به آن سمت  يایح یاز نگاه ب. انداخت میبه سو يادارانهینگاه خر د،یجواهر د يگرم تماشا

.مرا متوجه او کرد خیش يبعد صدا یقیدقا. انگشترها شدم يکردم و سرگرم تماشا

د؟یبه من کمک کن نهایاز ا یکیلطفا در انتخاب  شهیم ،ینیخانوم ام-

 ◌ٔ همه دیبا. به طرفش رفتم یحساس غرور کردم و با خوشحالا, من انتخاب کند قهیاش را با سل هیهد خواستیم نکهیا از

کردمیرا انتخاب م نهایاز بهتر یکیو  گرفتمذوقم را به کار می

************
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من از قبل سبد . میگرفت شیرا در پ حجازي ◌ٔ خانه ریکه به اتفاق، مس دادیرا نشان م قهیساعت، پنج و پانزده دق يعقربها

از لبخند . گرفتم خیامضا مقابل ش يکارت مخصوص را برا یوقت. القات سفارش داده بودمم نیا يرا برا ییبایگل ز

 ن،یهم يبرا رفتمیم يحجاز يبار بود که به منزل آقا نیاول نیا. لذت بردم یحساب زشیآم نتحسی ◌ٔ او و جمله تیرضا

 دیشا. دیرس یمهربان به نظر مخون گرم و  یزن يهمسر حجاز. او جا خوردم يبایخانه مجلل و ز دنیهنگام ورود از د

او  یقگیخوش سل انگریکه نما يموزون و ظاهر یاندام ن،یدل نش ينداشت با چهره ا شتریچهل و پنج شش سال سنّ ب

.بود

. میشد یمیبا هم صم ییآشنا يو در همان ابتدا داریبه محض د م،یکه ما قبال بارها با هم صحبت کرده بود ییآنجا از

بر خالف انتظار من، . وستیبه جمع ما پ یاز بستر بلند شده بود و در لباس مرتب و راحت خیام شبه احتر يحجاز يآقا

چقدر با هم  يحجاز يو آقا خیکه ش دمید یحاال م. نبود شانیشغلدر چهارچوب  ییدو نفر در حد آشنا نیا انیروابط م

منزل بود  ◌ٔ که انگار از خدمه یانسالیا، زن مبعد از ورود م یکم. هم خوشحالند دنیو از د کنندیرفتار م یمیگرم و صم

 يحضور خانوم حجاز. فکر داغ شد نیمادرم افتادم و صورتم از هجوم ا ادیبه  اریاخت یاو، ب دنیبا د. شد ییراسرگرم پذی

او را  فیهر چند تعر. دادیمقتدر نشان م بنفش رنگش کده بانویی ◌ٔ سره کیاو در لباس . شد الیخ نای ◌ٔ مانع از ادامه

را در کنار  یاو از همان ابتدا مبل. تکلف باشد یگرم و ب نقدریتوقع نداشتم در برخوردش ا یبودم ول دهیشن سیقبال از رئ

. با هم گرم گفتگو بودند خیو ش يسالن، حجاز گریدر سمت د. دوستانه مرا به صحبت گرفت یمن انتخاب کرد و با لحن

 يجمع، آقا نیدر ب. خوردیبه چشم م ید و در رفتارش ضعف به خوبالغر تر از گذشته شده بو يحجاز يبه نظرم آقا

 يدر چهره  ییحالت آشنا جهنگاه، متو نیمن از همان اول. کرد یم ییراینداشت و فقط از خودش پذ یهمصحبت ینجف

و  اهیس يچشمها نیام؟ ا دهیصورت آشنا را قبال کجا د نیکه ا کردمیفکر م نیصحبت، به ا نیشدم و در ح يخانم حجاز

طرز نگاه او  یحت! کامال آشنا بود میبر جسته و لبان خوش حالت خانم صاحبخانه برا يپر پشت، گونه ها يجذاب و مژه 

.بودمش دهیانداخت که بارها د یم یخصنگاه ش ادیمرا به  زین
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.مال شماست هیهد نیا! احمد چطور مارو شرمند کرده خیش نیخانم، بب-

 دهیچیرنگ پ ییکه در زرورق طال يبسته ا دنیبه محض د. دیسالن کش گریرا به سمت دنگاه مصاحب م ،يحجاز کالم

:از هم باز شد و گفت يبه لبخند شیشده بود، لب ها

.به زحمت نبودم یمن اصال راض ونش،یيآقا-

.قابل شما رو نداره زیناچ هیهد نیخانم، ا دیدار اریاخت-

.اش را پنهان نگاه دارد يرا چنان به شوق آورد که نتوانست شاد يخانم حجاز ان،یاز جنس برل يدستبند دنید

.دیهست قهیشما واقعا خوش سل ونشیيآقا! یچه دستبند قشنگ يوا-

 تونستمینبود، نم شونیا ياگر هم فکر. متشکر باشم ینیاز خانم ام دیبا: نشست و گفت تیاز رضا یبرق خیش يمایس در

.انتخاب کنم یمناسب هیهد

.گم شد يحجاز يسر خوش آقا يصدا انیدر ممن  تشکر

.تکه جواهره کییواقع یست، بلکه خودش به معن قهینه تنها خوش سل نایاز تو چه پنهون دوست من، م-

بگم، با  کیفرصت مناسب بهت تبر کیداشتم در  الیدر واقع خ. بردم یچند روز بهش پ نیکه منم در ا هیتیواقع نیا-

.يزرگ آوردخانم شانس ب نایداشتن م

که  یبردم با شرم یها لذت م فیتوص نیا دنیکه از شن یدر حال. کرد یمرا به اسم کوچک صدا م خیبار بود که ش نیاول

.نمیبینم فیهمه تعر نیمن خودمو مستحق ا. دیمنو شرمنده نکن نیاز ا شتریب کنمیخواهش م: گذاشت گفتم  یراحتم نم

!جان انیم یکنیم یشکسته نفس يدار: گفت يحجاز

خندان  يخانم حجاز. توجه همه را جلب کرد ،يبودم که سالم شخص تازه وارد امدهین رونیب ینیاز عذاب خود کم ب هنوز

.پرسد به داخل دعوتش کرد یحوالش را م یاو رفت و همان طور که به گرم يبه سو

که  گفتمیم خیاالن داشتم به ش نیهم ،یبه به، محسن جان تو چقدر حالل زده هست: او گفت دنیبه محض د يحجاز يآقا



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 130

.برادر خانومم هستم ونیرو مد نایمن، وجود م

 یدست او را به گرم زین ینجف يآقا. کرد یبا او احوال پرس یبه پا خاست و به گرم يبه احترام برادر خانوم حجاز خیش

 ریهمان طور مات و متح! زده بوداما من انگار خشکم . شناختیبود که انگار از قبل او را م یفشرد، برخوردش به صورت

نجات  یمرا از منگ يخانوم حجاز يصدا! واقعا خود اوست نیشد که ا یکردم و باورم نم یآرام نگاه م يداشتم به آقا

:داد

.دیبش یبه هم معرف ستین يازین گهیو د دیکه شما دو نفر با هم آشنا هست دونمیم-

؟ینیحالتون چطوره خانوم ام-

ممنونم آقا، شما خوب  یلیخ: در جواب گفتم د،یرس یبا متانت اما گرفته تر از قبل به گوش م یضایر ریدب يصدا

ن؟یهست

 میبود و بدتر از آن لرزش صدا دایاز حرکتم کامال پ یشرم و دستپاچگ یکردم لبخند بزنم ول یسع یاحوال پرس موقع

 یبه لطف احوال پرس: رفت و آهسته تر از قبل گفتگ يکه به او تعارف شد جا یمبل يبر رو. او رو کرد يدستم را برا

 چیمدت ه نیدر تمام ا نکهیحتما به خاطره ا((دیبه فکرم رس اریاخت یمتوجه رنجش کالمش بودم و ب. میستیشما بد ن يها

((ه؟یکه اون برادر خانوم حجاز دونستمیمن از کجا م یول! ازش نگرفتم دلخوره یسراغ

 ،ینیخوب خانم ام: به من انداخت يمبل، نگاه دوباره ا یبه پشت هیهرش گرفت و با تکنسکافه را از دست خوا فنجان

د؟یجا افتاد یشرکت حساب يتو دمیشن

خانومو دست  نایمحسن جان؟ م هیچ يجا افتاد: دخالت کرد و گفت يکنم، حجاز دایفرصت جواب دادن پ نکهیاز ا قبل

خ؟یش ستین نطوری، اشرکت شده سیپا رئ هیدر حال حاضر خودش  ر،یکم نگ

:لبخند زنان در جواب گفت خیش. داشت ریهمه گ يریتاث يسرخوش حجاز لحن

 تونهینشون داد که م ینیمدت خانم ام نیانصافا در ا یرو از سمتش بر کنار کنم ول زمیخوام دوست عز یهر چند نم-
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!اداره کنه ییشرکت رو به تنها

باعث  شونیا یزبرو زرنگ دوارمیام یکار رو داره ول نای ◌ٔ جربزه ونستمدیخود نبود من معرفش شدم، م یب: گفت آرام

.دیو خسته ش کن دیازش کار بکش ادینشه که ز

!به فکر من و منافع شرکتم باشه، مدام نگران شاگرد خودشه نکهیا يبرادر شما هم به جا نیخانوم؟ ا ینیبیم-

:همان حالت شرمنده گفتم من هم طبقه معمول با. او همه را به خنده انداخت ◌ٔ جمله

.به من لطف دارن شهیآرام هم يآقا-

بوده در مقابلش احساس  نایکه محسن چون معرف م نجاستیموضوع ا: و گفت دیصحبتم پر انیم يحجاز خانوم

.کنه و دورا دور هواشو داره یم تیمسئول

محسن خان بهتون : شدم که گفت خیفکر، متوجه کالم ش نیهمزمان با هجوم ا)). شدیصحبت عوض م ریکاش مس يا))

نه تنها از کار در شرکت بلکه  ینیمدت شاهد بودم، خانوم ام نیکه در ا نطوریا.ستین ینگران يجا چیکه ه دمیم نانیاطم

.شغل بده رییتغ ستیحاضر ن عنوانچیکامل داره و به ه تیرضا يجناب حجاز استیاز ر شتریب

و به  يدیچند روز چشم منو دور د نینکنه در ا زیعز خیش: دیکرد و پرس ادیپ یشوخ يبرا يمطلب تازه ا يحجاز يآقا

؟؟يشغل تازه کرد شنهادیپ میخصوص یمنش

کرد و راه  یدست شیشما پ یمنش یکار رو بکنم ول نینبود که ا دیبع چیه: گفت خیش. دندیهمه با هم خند گریبار د کی

.من بست يرو به رو يشنهادیهر نوع پ

جان؟ نایباشه م راحت المیپس خ-

رو دارن،  دهیعق نیتمام کارکنان شرکت هم ست،یحرف من تنها ن نیا ؟يحجاز يکجا برم بهتر از شرکت شما آقا-

؟ینجف يآقا گمیدرست نم

 یتازه به قول بچه ها، شرکت واسه بعض. دمیند یتیمورد نا رضا کیسال هنوز  نیچند نیمنکه در ا ته،یواقع نیع نیا-
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ازدواج مجبور به ترك  لیبه دل یهمکار، بعد از مدت يآخه تا به حال چند مورد از دختر خانوما اره،یها شانس هم م

.يحجاز يآقا یقبل یشرکت شدن، از جمله منش

 يصدا. متوجه رنگ به رنگ شدن من شد و هم زمان همان لبخند مرموز بر لبانش نقش بست خیفقط ش نیحاضر نیب در

.دیاو کش نگاه مرا به سمت يحجاز يآقا

.ارمیشانس م یاز جهت منش شهیبود، خوش بختانه من هم یهم دختر خوب يخانم شکر ر،یبخ ادشی-

از  ن،یاز مستخدم یکیبا اشاره  يخانم حجاز. دمیکش یتر، نفس راحت يآمدن مسائل جد انیگفتگو و به م ریمس رییتغ با

هنوز متعجب بودم که چطور در  یآشنا بود، ول میبرا قدرنیاو ا يچرا چهره  دمیفهمیحاال م. رفت رونیب ییرایقسمت پذ

ما را با اصرار  يآن شب آقا و خانم حجاز! فتادمیآرام ن يآقا ادیندادم و به  صیهمان نگاه اول، آن همه شباهت را تشخ

فصل، م ییرایپذ کیکه گرفته بود، سنگ تمام گذشت و با  يا هیبه پاس هد يخانم حجاز. صرف شام نگه داشتند يبرا

جمع مردها و  ازفرار  يرا با او گشوده بودم برا یورود، باب دوست يمن که از همان ابتدا. کرد یرا تالف خیمحبت ش

به آشپزخانه  يکرد، به بهانها ینم غیآن را از من در گران،یصحبت با د نیآرام که در ح يآقا ◌ٔ دهیاز نگاه رنج ییرها

.رفتم

اجازه هست؟-

.شخصأ انجام بدم دیاز کارا رو با یبخش که تنهات گذشتم، بعضجان، ب نایتو م ایب-

.هست کمکتون کنم ياومدم که اگه کار نیاتفاقا منم واسه هم-

.یفتیبه زحمت ب نجایا يبار اومد نیخوام حاال که واسه اول ینم زم،یدستت درد نکنه عز-

.حوصله م سر رفت يکاریکمک کنم چون از ب شمیخوش حال م-

لطف کن  نجاست،یپودرش ا. کنه یسر گرمت م یفکر کنم حساب. صورت درست کردن ژله با تو نیس در اخوب پ-

.کنه یدو تا ظرف جدا گانه درست کن چون طعمش با هم فرق م يتو
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کار را  نیکه انگار قبال بارها ا یژله نداشتم اما خوشبختانه دست پاچه نشدم و به صورت هیدر ته يتجربه ا چیچند ه هر

بعد از . چو حل گشت آسان شود به قول معروف معمایی. ژل را خواندم ◌ٔ بسته يدستور العمل رو یرکیجام دادم، با زان

از اقاي : درحین باز کردن در بسته ها گفتم.اصال کار مشکلی نیست هتازه فهمیدم درست کردن ژل ه،یخواندن دستور ته

نگار هیچ کدوم منزل نیستن؟ا. حجازي شنیدم که دو تا دخترو یک پسر کوچولو دارید

به خصوص با تعریفایی که از پدرشون شنیدن دوست داشتن , اتفاقا خیلی دلم می خواست دخترا امشب اینجا بودن-

سعید کوچولو خیلی بهانه . احتماال فردا برمی گردن, ازدیروز رفتن, باهات اشنا بشن ولی متاسفانه هر دو رفتن اردو

نمی دونی چه , امسال رفته کالس اول, رو ببره رسیشمحسن اومده وسایل د. مادرم گیري میکرد فرستادمش منزل

.پدري از ما در اورده

. امسال ما هم یکی تو خونه داریم ولی خوشبختانه من نیستم که باهاش سروکله بزنم, همه کالس اولی ها همین طورن-

.ز خستگی بیهوش می شمیا اون خوابش برده یا من ا, معموال وقتی از شرکت بر می گردم

بار داشت به  هی. یکرده که چقدر پر تالش هست فیواسم تعر يحجاز کنه؟یخسته ت م یلیشرکت خ يحتما کار تو-

!دهیشما ند هیرو به پر کار چکسیگفت تا به حال ه یمحسن م

ولی مطمئنم , جام بشههر چند من دوست دارم کارم بدون عیب و ایراد ان, خوشحالم که اقاي حجازي از کارم راضیه-

امتیازو مدیون اقاي  نیالبته من ا. هیچ جاي دیگه به اندازه ي شرکت اقاي حجازي واسه من راحت و بی دغدغه نیست

اخه باورم نمی شد این قدر پنهون کار ! حسابی جا خوردم یدمامشب که ایشون رو د, ولی از شما چه پنهون. ارام هستم

.باشن

چطور؟: برگشت و پرسیدخندانش به سوي من  نگاه

ولی نه روزي که منو به اقاي حجازي معرفی , راستش تا به حال فکر می کردم اقاي ارام در رابطه با من خیلی صادقه-

!کرد گفت چه نسبتی با ایشون داره و نه در این مدت یک سال و نیم گذاشت من چیزي بفهمم
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ولی برعکس , دیگه اي داشته که موضوع رو با شما در بین نذاشتهحتما دلیل , مطمئنم قصد برادرم پنهون کاري نبوده-

از , اخه هر وقت حرفی از شما به میون میاد. محسن نسبت به شما واقعا صادقه و محبت خاصی بهتون داره, اونچه گفتید

.نیست تطرز صحبت کردنش پیداست که نسبت به شما بی تفاو

خالف حرف , عتنایی ایشون در تمام این مدت نسبت به حضور من در شرکتبی ا, امیدوارم از حرفم ناراحت نشید اما-

.شما رو ثابت می کنه

می دونی چیه میناجان؟ تو هنوز جوانتر از اون هستی که با روحیه ي مردا اشنا-

!سفارش را داده بود که من متوجه نشدم نیاو چه وقت ا دمینفهم نکهیخصوصاً ا. خوشحال شدم تعجب کردم که

 یچند بار صداتون کردم ول د؟یشنو یمنو نم يصدا یبه خودش مشغول کرده که حت نقدریفکر شما رو ا یچه موضوع-

!دیستین نجایانگار اصالً ا

د؟یداشت يبود، امر يا گهید يحواسم جا ،ینجف يآقا دیببخش. آه-

ست؟یقشنه، ن. رو نشونتون بدم خیش هیخواستم هد یندارم فقط م یکار خاص-

.بود ریکه به دستش بسته بود واقعاً چشمگ یتساع

.ان شااهللا مبارکتون باشه ،ینجف يقشنگه آقا یلیخ-

بود؟ یشما چ هیهد یراست. هیا قهیواقعاً مرد خوش سل خیممنون، به نظرم ش یلیخ-

.او را به اتاق من کشانده باشد يزدم حس کنجکاو حدس

!دهیدستبند زمرد خر هیمن  يبرا ونسیيآقا شه؟یمباورتون . مورد با شما موافقم نیمنم در ا-

:گفت یبا لحن خاص اورد،یخود ن يرا به رو تشینتوانست حساس طفلک

!دیتو دلش جا کرد یلیخ داستیخوش به حال شما، پ-
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وجود  خواست یدلم نم. کرد یمقابل بدخواهان از من مراقبت م شهیهمکاران، از همه با من مهربانتر بود و هم انیدر م او

 ادیکه اصالً بهتون نم دیمهربون هست يشما به قدر: گفتم يبار بالحن دوستانه ا نیا. و کدورت بشود نهیباعث ک ه،یهد نیا

.دیحسادت کن

که هواخواه شما باشه، اگر  دمیحق م خیبه ش: به حالت قبل خود برگشت و لبخند زنان گفت يبود و او فور يکار کالمم

.مبارکتون باشه دوارمیدادم، ام یبه شما نم هیهد نیر از ابودم کمت شونیا يمنم جا

.شما يبرا نیممنونم، همچن: گفتم ینیلبخند نمک با

که صبح به  یدسته گل ادیجورواجور به  االتیخ روداریدست داد که با خود خلوت کنم، در گ یرفتن او دوباره فرصت با

خاطره  شهیهم تانیبایز هیهد ز،یعز خیش«. کردم تیاس رضاکارت، احس يمتن رو يادآوریهتل فرستادم افتادم و از 

«.ینیام نایم! سالمت شما ندآرزوم. دارد یزنده نگه م میبا شما را برا ییخوش آشنا

 دنیبا شن. را برداشتم یبار بود که به خود آمدم و گوش نیو تازه آخر دیچیبار در فضا پ نیسوم يزنگ تلفن برا يصدا

رو  یروز خوب دوارمیام ر،یصبح شما هم بخ: او، گفتم یدر جواب احوالپرس یبا لحن سرخوش خوشحال شدم و خیش يصدا

.دیشروع کرده باش

نداشت؟ یروز خوب شهیشما، مگه م يبایز يگل ها دنیبا د-

.شدیم دهیمهربانتر از دفعات قبل شن خیش يصدا

.شما واقعاً ناقابلهيدسته گل در مقابل محبتها نیخوشحالم که خوشتون اومده، هرچند ا-

 یغرض از مزاحمت، م یراست. ستیقابل جبران ن یاقدام چیکه لطف تو با ه دونمیم یول ستمیاهل تعارف ن ادیمن ز-

درباره اش با تو  يحضور دیاست که با یموضوع مهم ؟یبه من بزن يقبل از حرکتم سر يفرصت دار نمیخواستم بب

.صحبت کنم

 یبا دودل یپس از مکث کوتاه! ؟...بروم دنشیکه خواسته بود تنها به د نیا یولکالمش شدم  یمیحالت صم متوجه
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اومده؟ شیپ یمشکل: دمیپرس

 يفقط درخواست پدرانه ا ست،ین نیدر ب یمشکل چیخوشبختانه ه: نگرانم که در جواب گفت دیاز کالم گفتارم فهم حتماً

.شخصاً درباره اش باهات حرف بزنم لمیاز تو دارم که ما

.دیافتم، منتظرم باش یراه م گهیساعت د میمن تا ن: گفتم يشک و شبهه ا چیه یکه ب زدیبا صداقت حرف م قدرآن

کمتر از آنجا  هینقل لیقرار داشت که وسا یگرفتم چرا که ساختمان شرکت در محل کیرا به فال ن یخال یتاکس دنیرس

 کییبرگشت که موضوع مرخص يبه لحظه ا اریاخت یکرم بدادم و ف هیتک یصندل یبه پشت ،یبا گفتن نشان. کرد یتردد م

نداشت که در  یلزوم چیکنجکاو شده است اما ه یبود که حساب دایاز ظاهرش پ. گذاشتم نیدر ب ینجف يساعته را با آقا

 ادیدوباره به یوقت دیکش یسو و آن سو پر م نیناآرام مدام به ا يافکارم مثل پرنده ا. بدهم حیتوض شیمورد برا نیا

روز به  نیآخرچرا درست در ! ه؟یموضوع درخواست پدرانه چ! با من چه کار داره؟ یراست«:دمیاز خودم پرس. افتادم خیش

با ورود به . در محوطه هتل، متوقف شد یسوالها بودم که تاکس نیا يبرا یکردن جواب دایدنبال پ» !مطلب افتاده؟ نیا ادی

ساعت سرت  نیکه در ا دونمیم: گفت میکه با هم کرد یگرم یپس از احوالپرس. دمیرا در انتظار د خیهتل، ش يسرسرا

م؟یهتل قدم بزن رونیمحوطه ب يکم تو هییموافق ،يممنونم که اومد ،يکرد یم یدگیبه کارات رس دیشلوغه و با یلیخ

.کنم، من در خدمت تون هستم یخواهش م: جلب شد و گفتم شتریاعتمادم ب حس

حرف  یبه آرام خیش. مطرح شد ینیچ نهیبه منظور زم شتریصحبت اول بصورت پراکنده و ب. افتادمدر کنارش به راه  و

همانطور . زدیبه پا شده بود که لحظه به لحظه به التهابم دامن م یبیبود که در درون من جوشش عج نیو غافل از ا زدیم

خانوم : دیکه انتظارش را نداشتم پرس يجور من برگشت و يمنتظره به سو ریتوقف غ کیبا  داشت،یکه آهسته قدم بر م

.صدات کنم کیبه اسم کوچ ل،یاسم فام يبه جا خوادیدلم م قتشیباهات راحتتر صحبت کنم؟ حق تونمیم ینیام

.دیکن یچرا که نه؟ اتفاقاً منو خوشحال م: لبخند زدم اریاخت یب

.تر به کار ببر یمیو صم کیقب نزدل کییانتخابش با خودت ول خ،ینگو ش گهیپس لطفاً تو هم به من د-
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.چشم عمو جان: درنگ گفتم بدون

 یستیبدون رودربا تونم،یتو م يخوب پس حاال من به عنوان عمو. بهتره یلیخ نیا: تکان داد رییبه تأ يسر یخوشحال با

بذارم؟ ونیکشوندم باهات در م نجایکه تو رو به خاطرش تا ا یدرخواست

.حاضرم یهر مطلب دنیمن واسه شن د،یکامالً راحت باش خوادیمدلم ! دیتون یالبته که م-

 کیقبالً ذهن  دیچطور با دونمیو نم ستمیاهل صحبت ن ادیآخه من ز ؟یدونیم. يمتشکرم، زحمت منو واقعاً کم کرد-

ال همسن و س يبا دخترها يادیکه تو تفاوت ز ییاز آنجا یآماده کرد ول شنهادیپ نیا دنیشن يدختر جوان رو برا

؟یکن یبا خانواده من زندگ نیبعد از ا يرحاض ایپرسم آ یسر اصل مطلب، و م رمیم کراستی،يخودت دار

و  دیرس یبه نظرم نم یجواب چیه! هاج و واج نگاهش کردم یلحظات يبود که برا یو باورنکردن بیعج ياو به قدر سوال

!میمانده بودم که چه بگو

بود؟ يعاد ریغ نقدریل من اسوا ؟يطور تعجب کرد نیچرا ا: دیپرس

!منظورتون رو درست درك نکردم یول... عموجان و دیببخش... منو: آمدم و با لکنت گفتم رونیبهت ب از

 یب یلیمورد خ نیهمونطور که گفتم، من در ا ،یمنو ببخش دیتو با نکهیمثل ا: از هم باز شد و گفت یبه تبسم شیلبها

عروس  يتو حاضر ایبپرسم، آ یسوال قبل يمطرح نکردم، بهتره به جا یورت خوبرو به ص شنهادیانگار پ. تجربه هستم

؟یمن بش

!!عروس شما بشم؟: دمیشباهت به ناله نبود پرس یکه ب ییبا صدا! باشم دهیمطلب را درست شن شدینم باورم

دارم  ير اولم پسرکردم از همس فیخاطرت هست برات تعر: گفت یراحت و معمول یمتوجه حال من نبود، با لحن انگار

کنه؟ یم لیکه در فرانسه تحص

.ادمهیبله، -

داشتم در لبنان عروسم رو  الیخ ران،یانتخاب کنم، در واقع قبل از سفر به ا یکه در فکره براش همسر مناسب هیمدت-
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بتونه در  که يا ستهیچند روز متوجه شدم دختر شا نیراستش در ا. با تو، نظرم رو عوض کرد ییآشنا یکنم ول دایپ

با  دیکه اول با نهیرسم ا دونمیالبته م. فرصت از دست بره خوامینم نیهم يبرا. کردم دایپسرم رو خوشبخت کنه پ ندهیآ

بعد بطور . شدیراحت م المیقبالً از طرف تو خ دیگذشته من با نیمشکل من کمبود وقته، از ا ،یخانواده ات صحبت کنم ول

.کردم یاقدام م يجد

 رونیحرارت ب میصورتم داغ شده بود و از گونه ها. کردم یمن احساس گرما م یداشت ول يگزنده ا يِردهوا س هرچند

:دیلرز یم میشروع به صحبت کردم صدا یوقت. زدیم

!نمیب یاتفاقات رو خواب م نیتمام ا نکهیا ایدارمیب دونمیاالن نم قتشیحق. دیکرد ریغافلگ یعموجان شما منو حساب-

.داشت يندیبه او انداختم چهره اش تبسم خوشا ینگاه یدزدکصحبت  نیح در

 يادیتفاوت ز گرونیمن با د یزندگ طیشرا یاز دختراست ول لیخ يشما، آرزو شنهادیکه پ دیدونیحتماً خودتون م-

.داره

.يو سرتر باتریها ز یلیاز خ نکهیجز ا ؟يدار هیبا بق یمگه تو چه فرق-

 کیلیتشک يکه برا دوننیهمه م نویا. دیکه منظور منو خوب درك کرد دونمیم د،ینکن یکنم شوخ یخواهش م-

شما فکر کنم  شنهادیدرباره پ تونمیحساب من چطور م نیمسأله هم طراز بودن دو خانواده هاست، با ا نیمهمتر ،یزندگ

و آسمونه؟ نیزم نیبخانواده من و شما، درست مثل فاصله  یفاصله طبقات کهیدر حال

خوب فکر کردمو تمام جوانب رو در نظر  زیدرباره همه چ شبیجان من د نایم نیبب: و گفت ستادیمقابلم ا رگید کباری

همه .ستیما و شما ن نیب یتفاوت چیه میریکه به نظر من اگر موضوع ثروت رو در نظر نگ گمیاطالع تو م يگرفتم، برا

 قیاز طر شهیالبته آدما رو م. اونها وجود نداره نیب یفرق چیهستند و ه يو مساو کسانیخداونددر درگاهش  يبنده ها

گذشته، من  نیاز ا. تفاوت به حساب آورد نیا اریمع شهیثروت رو نم یکرد ول يعقل و درك و فهمشون طبقه بند

 ورکه تو به ط یوقت م،یحرفا که بگذر نیاز همه ا. ندارم يا گهیتوقع د نیو جز ا یهست يا ستهیمطمئنم تو دختر شا
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از  يزیهم چ یپس در اون صورت از نظر مال! یهست میکه دارم، سه ییها ییدر تمام امالك و دارا یروس من بشع یرسم

ه؟یحاال نظرت چ. يپسرم ك ندار

توانستم  ینم ینداشتم و حت يریگ میکه قدرت تصم يجورواجور منگم کرده بود به قدر يفشار فکرها. بودم مستأصل

 د،یگرفت دهیموضوع مهم رو ناد هیعموجان ظاهراً شما : ناچار به حرف آمدم یول.کنممتمرکز  یموضوع اصل يذهنم را رو

 تیتونم به خاطر موقع ینم شمیم کیکه دارم به مقصودم نزد الحا ه،یمن چ ییباشه قبالً گفتم که هدف نها ادتونیاگه 

.رممکنهیدرخواست غ نیقبول ا یول دیمنو ببخش. رو خراب کنم زیخودم، همه چ

تو فقط به  یرو در نظر نگرفتم؟ اگه نگران یمهم نیمن موضوع به ا یکن یتو فکر م: نگاه مالمت بارش شدم، گفت متوجه

 لیببرمریال وسا تیبا خودم به کو شهیهم يکه تو رو برا نیقبل از ا دمیحاال بهت قول م نیخاطر اونهاست، از هم

 يبهانه ا گهید. کنن یزندگ یکه تا آخر عمر به راحت یبصورت. و رفاه خانواده ات رو از هر جهت فراهم کنم شیآسا

؟يندار

.میموضوع مهمتر که من و شما پاك اونو فراموش کرد هی: مرددم به او افتاد نگاه

؟یچه موضوع-

.پدرش رو قبول نداشته باشه قهیپسرتون سل دیشا ده؟یمنو پسند شونیپسر شما، از کجا معلوم که ا-

در  یاواخر زندگ نیالبته ا. من عمل کنه لیخالف م ستیشناسم، ممکن ن ین پسرم رو خوب مم: بود  رکانهیز لبخندش

 ادگاریعماد تنها . اصالت وجودش هنوز پاك و دست نخرده ست یاونو سر به هوا کرده ول یکم ،ییکشور اروپا کی

.یدارم تو همسرش باشکه اصرار  نهیهم يبرا. داشته باشه يسعادتمند یخواد زندگ یعشق ناکامه منه و دلم م

 دانستیافکارم خدا م یبودم، در ظاهر نگاهم به آنها بود ول ستادهیا مونیرنگارنگ م ياز گل ها دهیپوش هیکنار حاش در

 یموضوع فکر کنم؟ م نیچند روز درباره ا دیدیاجازه م: گفتم نیآرام و شرمگ ییبعد با صدا یکم. کرد یم ریدر کجا س

.بشه یمونیباعث پشعجوالنه بعد  میترسم تصم
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فکر کنم مدت . رمیگ یکه از تو داشتم، مطمئن بودم که جوابمو امروز نم یبا شناخت ،يجواب نداد يخوشحالم که فور-

مدت  نیبعد از ا. یتا به همه جوانب امر خوب فکر کن يمدت فرصت دار نیدر ا. باشه یکاف يریگ میتصم يدو هفته برا

گردم و تو رو از خانواده ات  یبر م رانیفرصت به ا نیلدر او یه موافق باشک یمنتظر تلفن من باش، در صورت

دوران  ؟یدونیاالن در موردش باهات صحبت کنم، م نیهم دیمطلب مهم هست که با کیالبته ... کنم یم يخواستگار

تا به حال  یول ستین یالبته اون جوان کند ذهن. شد یطوالن میکرد یاز اونچه ما فکر م شتریعماد متأسفانه ب لیتحص

لیبه دل ر،یدو سال اخ یکینیخوشبختانه ا. گرفت ینم يجد ادیرو ز رسد

خاطر  نیبرسه راستش به هم انیبه پا لشینمونده که تحص گهید يزیو چ خونهیدرس م تیمن داره با جد يها اصرار

زنم  یاز تو باهاش حرف م يخواستگاردر مورد  یالبته اگر تو موافقت رو اعالم کن ادیب رانیتونم ازش بخوام به ا ینم

محاله بتونه  گهیبار درس رو رها کنه د نیدونم اگه ا یم نمراسم با خبر نشه چو انیالبته اگر تو حال حاضر در جر

که من  نهیموضوع ا یاز قبل بدون زرویهمه چ دیتو با یزود باشه ول یمطالب اآلن کم نیا دنیکش شیپ دیشا رهیمدرك بگ

 نیدر ا گردهیکه عماد برم یبه زمان میرو موکول کن یاکتفا کنم و عقد رسم تیمحرم غهیبه ص تیموقع نیمجبورم در ا

 یتو که مدت دوست داشته باش لیبسته به م زیالبته همه چ یآشنا بش کیکه با خانواده من از نزد يمدت تو فرصت دار

تو شرطه تیبهر حال رضا ییایب تیبامن به کو اییخانواده ات بمون شیپ رانیمدت رو در ا نیا

 غهیدرونم شکست ص يزیوجودم را پر کرده بود ناگهان فروکش کرد و چ شنهادیپ نیا دنیکه از شن یشوق تمام

 دهیتو سخته که ند يدونم برا یمن شد چون گفت م یدو کلمه چه بود انگار متوجه وارفتگ نیمفهوم درست ا تیمحرم

وقفه  نیا یش ینم مونیدرخواست پش نیا قبولدم که با  ین به تو قول مم یول یت کن ندهیآ یزندگ کیرو شر یشخص

از  یلیخ بیترت نیو به ا یده که با آداب و رسوم و فرهنگ ما آشنا بش یبه تو فرصت م ییزناشو یهم در شروع زندگ

يبردار تیمشکالت رو از سر راه زندگ

مساله موافق  نیر صورت موافقت من خانواده ام با اد یترسم حت یم ستین نیگفتم موضوع اصال ا يلحن وارفته ا با
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به اون صورت نداره یتیسند تیمحرم غهیدونم ص یکه من م یینباشن آخه تا اونجا

به خود گرفت یاش قرمز شد و حالت ناراحت چهره

 ياز هر سندکه قول من  یاز اآلن بدون نویبهتره ا فتهیتو به خطر ب ندهیدم آ یمن اجازه م یبگ يخوایحرف م نیا با

ادیینم شیپ یمشکل چیمورد ه نیکه در ا يبد نانیاز طرف من به خانواده ات اطم یتون یمستندتره م

توانستم افکارم را سر و سامان بدهم  ینم یحت میساکت شد ظاهرا منتظر جواب بود سردرگم مانده بودم که چه بگو او

ستین نیدر بیمشکل گهیجان د نایخوب م دیکه پرس دمیدر همان حال شن

 ینم یواسه نگران ییجا گهید دیکن یطور که شما همه مشکالت رو حل و فصل م نیرسه ا یبه نظرم نم يزیکه چ فعال

مونه

یبا جوابت منو خوشحال کن دوارمیام گرنیموقع باهات تماس م نیهم گهیدو هفته د پس

چقدر سخته در  طیشرا نیگرفتن با ا میه تصمک دیکن یحتما درك م دیدوش من گذاشت يرو ینیعمو جان بار سنگ یراست

مورد  نیاول نیا دیشا رمیبگ میم تصم ندهیآ یزندگ يبرا دیشما با يبه قول و قرارها هیبا تک دیحال حاضر من فقط با

مشکله یلیصورت باشه بهر حال خ نیبه ا يخواستگار

تو رو بخورن یحسرت زندگ که همه یدم اونقدر خوشبخت بش یقول م یبه من اعتماد داشته باش هیکاف

انداخت نیند اشت فقط گوشه لبم را چ يلبم نشست رنگ شاد يکه رو یتبسم

شه یم ریبرگردم داره د دیمن با دیعمو جان اگه اجازه بد خوب

من  يکه باشه برا یبدون نظر تو هرچ نویدر ضمن ا نمتیهر چه زودتر بب دوارمیکنم چون ام ینم یباهات خداحافظ من

چند  نیسالم گرم منو به خانواده ت برسون و ازشون عذر بخواه که در ا یسعادتمند باش شهیهم کنمیو آرزو مهیگرام

گرفتم يادیروز وقت تو رو ز

ره یمن نم ادیوقت از  چیچند روز ه نیخاطره ا فتهیب یهر اتفاق ندهیدر آ دیباش نیعمو جان مطم دیدار اریاخت
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برم ینم ادیخاطره رو از  نیهرگز ا منم

خدا نگهدار دیبرم به بچه ها سالم برسون گهیبهتره من د خوب

دخترم دارید دیام به

برگشتم و گفتم خیش يافتادم و به سو یمطلب ادیقدم آن طرفتر به  چند

از شما بپرسم زیچ هیتونم  یم یراست

که باشه یهر سوال یتون یگفت البته که م ییخوشرو با

به شما داره یشباهت چیخوام بدونم پسرتون ه یم هیدن حس کنجکاوکر یسوال فقظ به خاطر راض نیا

به مراتب بهتر  يالبته با چهره ا یو هفت سال جوانتر کن ستیاز هم باز شد اگه منو ب يندیاش به تبسم خوشا چهره

ینیب یپسرم رو در مقابلت م

دنیتا به حال اونو ندزد يفرانسو يظاهر برازنده دخترا نیبا ا دینیمطم

کارو بکنن نیکه ا ستین دیبع چیه یمزاح گونه گفت اگه تو زودتر بله رو نگ یتر شد و با لحن قیاش عم دهخن

 نیبه راهم ادامه دادم در آخر) فعال با اجازه ( بلند کردم و با گفتن  شیبه سو یزنان دستم را به عنوان خداحافظ لبخند

شدم خیدر نگاه ش یخاص زیلحظه متوجه چ

برد یم تیامروز مرا با خودش به کو نیتوانست هم یر اگر مکه انگا یحالت

 یخرما و ظرف کوچک يخوردن مقدار يسبز یغذا را با کم ینیمورد عالقه ام بود مادر س ياز غذاها یکیهیبام خورش

 دهانم به یرفت ول یمالش م یبه خوردن نداشتم معده ام از گرسنگ یلیمن اصال م یکرده بود ول مانیماست پر و پ

 دیرس یکامل به نظر م بایتقر یبودند جمع خانوادگ دهیرس لقب یو معصومه که ساعت یشد با وجود آقا نب یخوردن باز نم

آورد مامان داشت  یاز همه سر شوق م شتریمسعود کوچولو پدر و مادرم را ب يبچه ها باز يو سر و صدا یشلوغ نیدر ب

يخور یچرا غذا نم انیرفت که چشمش به من افتاد م یقربان صدقه او م
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ده یبه دهنم مزه نم یچیدونم چرا ه یندارم مامان نم لیم ادیز

يشده سرما نخورد يجور هیتم امروز  افهیق يشد ضیمر نکنه

 دیشا زیواسه من بر ياستکان چا هیزحمت  یمامان ب نیبخور نویا نیایب نیبچه ها اگه گرسنه هست ستین میزیچ نه

سردردم بهتر بشه

ارمیبرات قرص ب يخوا یم ریبگ يشد ضیمر نگفتم

موقع بلند شدن به معصومه اشاره کردم  هیفکر کنم از خستگ خوابمیکم م هیرم  یم يخوام اآلن بعد از خوردن چا ینم نه

تخت نشسته بودم و  يوارد اتاق شد رو قهیبعد از چند دق یوقت ستین لیدل یمن ب ییاشتها یانگار حدس زده بود که ب

گرفت شیها دستانیکنارم نشست و دستم را م دمیکشیمانتظارش را 

یقدر دلواپس نیچرا ا نایشده م یچ

دلواپسم يدیکجا فهم از

کنهیم خیدستات  يشناسم هر وقت اضطراب دار یتو را م داستیکرده ات پ خیدست  از

آسمون يوت اینمیزم يدونم رو یمضطرب باشم از ظهر تا حاال نم يد یشده بهم حق م یچ يبشنو یوقت

شده یچ مگه

شه راستش خودمم هنوز باورم نشده یبگم باورت نم اگه

شده یچ نمیافتم خوب زودتر بگو بب یقدر مرموز حرف نزن منم دارم به دلشوره م نیا

مهم شرکته يایاومده که از مشتر تینفر از کو هیبهت گفتم  ادتهی

شده یداده خوب حاال چ هیبهت هد متیدستبند گرون ق هیگفت  یمامان م هیآدم سرشناس یهمون که گفت ادمهیآره

انگشتان او را فشرد اریاخت یب دستم

کرده يازم خواستگار اون
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پنجاه و هفت هشت سالشه بایکه اون تقر یتو گفت یکرده ول يخواستگار

کجاست واسه خودش که نه واسه پسرش حواست

پسرش واسه

 دهیعق رییتغ دهیمنو د یاز وقت یول رهیاز لبنان براش زن بگ خواستهیول مگفت ا خیش کنهیم لیداره تو فرانسه تحص آره

گشتهیمثل من م یکیگفت دنبال  یداده م

یچرا دلواپس گهیشه پس د ینم نیبهتر از ا هیکه عال نیا خوب

 ییبوانیخواد فعال پسرش از جر ینم خیجاست که ش نیاشکال کار ا ستین یکن یهم که فکر م یسادگ نیبه هم موضوع

خوادیم نمیهم يببره برا

دلم  يحرف ها یستیتوانستم بدون رودر با یبود که م یکردم او تنها کس فیمعصومه تعر يرا مو به مو برا انیجر همه

باشه يتوانست کمک موثر یمورد ظاهرا او هم نم نیدر ا یبازگو کنم ول شیرا برا

 يمنو بخوا دهیده اگه عق یازدواج نم نیتن به ا یهر کس یگفتکه تو  یطیشرا نیبگم با ا یدونم چ یجون نم نایم راستش

نه بهرحال  اییقبول کن سکویر نیا يبه خودت داره که بخوا یبستگ گهید نیا سکهینوع ر هیوصلت رفتن  نیبار ا ریز

نظره هیچند تا نظر بهتر از  شهیهم یکن فیتعر نایرو واسه آقا ا انیاول تمام جر دیبا

یتو زحمتشو بکش شهیم شمکیمن خجالت م یول

ستیو عار ن بیدختر خواستگار داشتن که ع یکش یخجالت م یچ از

امیبگو بعد منم م زویموضوع رو مطرح کنم تو اول برو همه چ نیآقا ا يتونم تو رو یمعصوم نم ستیخودم ن دست

هیبرم راستشو بگو جواب خودت چ نکهیقبل از ا یول رمیم باشه

مدون یکن خودمم نم باور

بله یعنینیا خندهیچشمات داره م دونمیمن م یول
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 یداشتم دلشوره همراه با احساس تهوع راحتم نم يفرو رفتم حال بد االتیرفت و من دوباره در باتالق خ معصومه

شد شیدایدرگاه پ يخواهرم دوباره تو نکهیگذشت تا ا یوقت ک دمیگذاشت آن قدر به خودم مشغول بودم که نفهم

باهات صحبت کنه خوادیقا مپاشو آ نایم

نشد فقط به دلشوره ام دامن زد رمیدستگ يزیشدم چ قیصورتش دق در

یگفت بهشون

آره

گفتن یچ خوب

خودت باهاشون حرف بزن ایتو ب حاال

 یرا پر و خال نهیس يهوا دیرس یخوشحالتر به نظر م یمعصومه کم افهیواال ق ستیخبردار شد که پدرم موافق ن شستم

زد اما  یبرق م یرفتم موقع ورود قبل از همه چشمم به مادر افتاد صورتش از خوشحال یار داشتم به مبارزه مکردم انگ

از ما  گهیبه گوش برسد گفت حاال د يداشت عاد یکه سع یبا لحن اوردیخودش ب يخواست به رو یپدرم نم يانگار جلو

 فیاز اول تعر زویخودت همه چ نجایا نیبش ایب يریان بگتو زودتر سر و سام میخوایمادر ما که از خدا م یکن یپنهون م

کن

 ینگاه م رهیمقابلش خ یبرداشته بود و به استکان خال نیاش چ یشانیبه پدرم انداختم پ ینگاه یواشکیحال نشستن  در

دییپا یحرکات مرا م یچشم ریداشت و ز یچهره متبسم یکرد بر عکس او نب

نکرد فیواسه تون تعر زویمعصومه همه چ مگه

از چه قراره انیجر نمیکن بب فیست قشنگ تعر گهید زیچ هییخودت بگ یول چرا

بود قبل از رفتنش به شرکت تلفن کرد و ازم خواست  رانیا يتو خیروز اقامت ش نیدونم امروز آخر یدرست نم خودمم

 یچون م ینه ول اینجا برم او ییبا من صحبت کنه اولش شک داشتم که درسته تنها يحضور خوادیبرم هتل گفت م
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قبول کردم شنهادشویپ هیو قابل اعتماد نیآدم مطم خیدونستم ش

بعدش خوب

هیبدونم نظر شما چ خوامیحاال م دیدون یخودتون م گهیشو که د هیبق

میداشته باش يواقعا برات مهمه که ما چه نظر اییپرس ینظر ما رو م يحساب احترام دار به

 دیبگ دیخوا یداره م تیآقاجون مسلمه که نظر شما واسه من اهم هیچه حرف نیجا خوردم ایسوال پدرم کم دنیشن از

دم ینم تیسرخود شدم که به نظر شما اهم نیقدر آست نیمن ا

شهیکه تو هم هیخواستگار همون نیا ینبود ول نیمنظورم ا نه

نظر با ما جور در  چیو از ه ستیلقمه ما نلقمه، نیا.ستیما ن يبرا یکه به نظر من اصال وصله مناسب یصورت ،دریداشت

.ادینم

 نیتونم تو ا یزدم تازه بهش گفتم که من نم خیبود که به ش یحرف نیاول نیدونم؟ا ینم نویخودم ا دیکن یم الیخ

 با یفرق چیگفت ما دو تا خانواده ه یجواب حاضر کرده بود،م هیهر بهانه من  ياون برا یشماها رو تنها بذارم ول تیموقع

خانواده تو رو از هر  یمن زندگ یخانواده ات باش ندهینگران ا ستیگفت الزم ن.میچون همه بنده خدا هست میهم ندار

اصرار داره  نقدریا خیدونم چرا ش یراستش خودمم نم.ادیبراشون به وجود ب یمشکل چیذارم ه یکنم و نم یم نینظرتام

.کرده شیدایگشته و حاال مطمئنه که پ یپسرش م يال برا دهیگه دنبال دختر ا یبه قول خودش م.که من عروسش بشم

 نمیگذشته بعد از ا مونیتا االن به لطف خدا زندگ میندار خیش ياقا نیکمک ا ایيریبه دستگ یاجیاحت چیما ه نکهیا اول

که  يددوازده سال درس خون ياز دست ند یکن مناعت طبعت رو به اسون یتو هم سع.گذره یم يجور هیخدا  دیبه ام

 یول میهست يریفق يما ادما.یو دست و دلباز احساس کمبود کن دادم ثروتمن نیاول يجلو نکهینه ا يریبگ ادیرو  نایا

.میکن یکس دراز نم چیه يجلو ییدست گدا
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.دیشما بد متوجه شد نکهینبود،مثل ا نیاصال ا خیاقا جون،منظور ش نه

و تو رو  گهیاگه اون راست م میحرفا که بگذر نیبگو،از همه ا یخواستیحرفم نپر بذار صحبتم تموم بشه بعد هر چ ونیم

 یانجام نم یعقد قانون یدرست و حساب يمثل ادما ه؟چرایچ تیمحرم غهیص انیجر نیواسه پسرش انتخاب کرده پس ا

ا؟یدستش ببره اونم اون سر دن میتو رو بد ینانیده؟ما با چه اطم

 دیبراش گرون تموم شد کاش اونجا بود یلیگفتم خ خیحرفا رو به ش نیهم نیعاقا جون منم اولش بهم برخورد  راستش

انگار انتظار نداشت بهش شک  هیمحترم یلیبهتون گفته بودم که ادم خ نیمن قبل از ا.قرمز شد که نگو يصورتش جور

کارش  يتو یکلکدوز و  چیاقا به نظر من ه!تره عتباربا ا يروم گفت قول من از هر سند يتو حیصر یلیچون خ.کنم

مرد  خیش.بدم صیخوب وبد رو از هم تشخ يوتنم ادما یم یازم نگذشته ول يادیهر چند هنوز سن و سال ز.ستین

.شما بمونم شیموت رو پ نیا تونمیگفت من اگه بخوام م ینبود نم ه،اگهیییراستگو

گفت؟ نویا خودش

 غهیدر مورد ص.دیباش نیقدر بهش بد ب نینشده شما ا یچیخواد هنوز ه ینم ه،دلمیفیاون ادم شر دیبه خدا،باور کن اره

 رانیا ادیب تونهینداره و چون پسرش فعال نم ییدونم که قصد سو یم یول ادییخوشم نم ادیخودم ز نکهیبا ا تیمحرم

.کار شد نیمجبور به ا

حاال که .گهیراست م نایموسفی:و گفت دیرا مناسب د تیمادر موقع.کرد  یساکت بود انگار داشت با خودش فکر م پدرم

اد  یگه نم یم نایکه م خیش نیا یبه سرشناس ی؟ادمیکن یجهت به مردم شک م یاومده سراغش چرا ب یخوب نیبخت به ا

 ياقا.میهم مشورت کن نایم سیبارئ میتون یتازه ما م.بده انجامخودشو به خطر بندازه و کار خالف  تیثیابرو و ح خودیب

.کنه ییتونه ما رو راهنما یشناسه م یز ما مرو بهتر ا خیش نیا يحجاز

وصلت  نیگم که ا یحال هنوزم م نیبا ا.کردم یدر موردش قضاون م دینبا دهیباشه و ند نایحق با تو و م دیدون مشا ینم

هفته خوب به مه  نیتو ا ياما دخترم تو هنوز فرصت دار هیکه خودش راض داستیالبته از حرفاش پ.ستین نایبه صالح م
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 يریبگ میتصم تیزندگ يخودت برا یتون یو م یهست یدختر عاقل ر،تویرو در نظر بگ ینب کار فکر کن و هر احتمالجوا

چه  یکار از کار گذشت بفهم ینکن که فردا وقت يکار یول.میخوا ینم يا گهید زیوصالح تو چ ریمن و مادرت جز خ

 ییادماو خانواده اش چه طور  خیش نیدونم ا یمن نم!هیعاد ریغ یکم هیهیقض نیگم ا یمن بازم دارم م.يکرد یاشتباه

کنه حاال هر چقدر که تو  یبدون حضور پسرش براش زن انتخاب نم یدوره و زمونه کس نیدونم تو ا یم یول!هستند

د خوا یپسرشه که م نیباشه باز ا دهیتو رو پسند خیهر چقدر که ش.غلطه ادیکار از بن نیباز ا یباش يدختر خوب و نمونه ا

.کنه نه خودش یعمر با تو زندگ هی

 یگفت مطمئنه که پسرش نظر اونو رد نم خیش.بود که خودم مطرح کردم ياز همون موارد یکینمیدونم اقا اتفاقا ا یم

.انجام بشه يزود نیگه که مراسم قراره به هم یرو بهش اطالع بده فقط نم انیکنه تازه قراره بعد از جواب من همه جر

با اداب ورسوم اونا اماده کنم  یاشنا بشم و خودمو واسه زندگ شتریتونم با خانواده اش ب یفرصت من م نیا تو گهیم خیش

.ادین شیپ یکه بعد برام مشکل

ناست؟یوصلت به صالح م نینظرت ا ه؟بهینظر تو چ یاقا نب.به خودش مطمئنه یلیخ خیش ياقا نیا معلومه

بگم عمو،به قول معروف بخت مثل  یها گوش داده بود در جواب گفت واهللا چلحظه با دقت به صحبت  نیکه تا ا ینب اقا

 نایکه خود م نهیکه کامال مشخصه ا يزیچ یول.داد حیشه نظر صر ینم یوصلت چیهندوانه سر بسته است و در مورد ه هی

رو هم به تن  یر مشکله هیذاره پ یم یبا عزم جزم قدم به راه ماد یمهمه،وقت یلیخ نیازدواج موافقه،ا نیخانوم با ا

 تیکه رضا يمورد نیهمچ گهیممکنه د دیازدواج بش نیگه مانع ا یکه عقلتون م یلیماله،حاال اگه شما به دال یخودش م

.ادین شیخانوم رو جلب کنه براش پ نایکامل م

داشته  يادیز يخواستگارا نایکه م یدون یگه،خودت م یراست م یاقا نب:و در ادامه صحبت او گفت اوردیطاقت ن مادر

تو  گهید هیخودش از هر جهت راض نایذاشت،حاال که واسه ا یم يرادیا هیهر کدوم  ينبود رو یچون دلش راض یول

.شیزندگ یمرد،بذار بره پ ریسخت نگ
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:بار معصومه دخالت کرد نیا.دیرس یباز هم مردد به نظر م پدرم

شه رو حرفش حساب  یو م هیادم روراست و قابل اعتماد خیش گهیم نایطور که م نیاقا جون،ا دیدلنون بد راه ند به

ذاشت که فردا سنگ  ینم شیپا پ ینداشت الک نانیکنه اطم یکه م ياگه به کار یو سرشناس يبا اعتبار نیبه ا یادم.کرد

.بشه خیرو 

را که  ییحال استکان چا نیازدواج رضا نبود با ا نیامد باز هم انگار ته دل پدرم به ا انیکه به م یلیتمام حرفها و دال با

 يگم ،اگه خدا یاالن در حضور همه تون م نیهم یندارم ول یباشه من حرف:مادر به طرفش دراز کرد گرفت و گفت

باشه قبل از هر  ادتیضمنا .مینکرذد شییو گله نکنه که چرا راهنما نهینباز چشم ما  نایاومد م شیپ یمونیناکرده فردا پش

 تییتونه راهنما یشناسه و بهتر م یرو م خیش نیاز تو ا شتریباشه اون ب یمشورت کن هر چ يزحجا ياول با اقا یمیتصم

 يمن تو از همه حساس تر و زودرنج تر بود يبچه ها نیب.میخوا یتو رو م یهمون طور که گفتم ما فقط خوشبخت.کنه

.یفتیچاه بوقت ندونسته به  هینکرده  يهمه بد و خوب کردن خدا نیخواد بعد از ا یدلم نم

 یپناه بر خدا،به قول اقا نب:در جواب گفتم.دمیشن یرا نم شیها حتیشدن او خوشحال بودم که پندو نص یقدر از راض ان

 خیکنه که عروس ش ینم یخوشبخت نشم فرق یحدس بزنه اگه قراره من درزندگ شیاز پ يمورد چیتونه در ه یادم نم

هم چشم حتما باهاش  يحجاز يدر مورد اقا.افته یم فتهیب دیاکه نب یتفاقباالخره ا یخانواده معمول هیعروس  ایباشم 

.کنم یمشورت م

که گرفته بودم  یمیتوانست مرا از تصم یهم نم يحجاز ياقا یدانستم که حت یخودم خوب م یروز گفتم چشم ول ان

چهره اش  دم،ازیش را پرسو نظر دمیکش شیفرصت مناسب موضوع را پ کیحال اواخر همان هفته در  نیبا ا.برگرداند

شروع به حرف زدن کرد  یمکث طوالن کیعاقبت پس از  یوقت!خبر جا خورده است نیا دنیبود که چقدر از شن دایپ

.داد ینشان م یرا به خوب یو دو دل دیلحنش ترد

درانه است و محبت پ يزنم فقط از رو مییدارم و اگه حرف یکه نسبت به تو چه احساس یدون یجان،خودت بهتر م نایم



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 501

که  یکرد در صورت یم ياز دختر خود من خواستگار خیاگه ش يرو بخوا قتشیحق.ستین نیدر ب یقصد و غرض خاص

تونم  ینم یفعل طیدر شرا یکردم ول یاون افتخار هم م هوصلت نداشتم و تازه ب نیبا ا یمخالفت چیدخترم موافق بود من ه

هر چند تو دختر عاقل .شه یم نیتو از هر نظر تام یخوشبخت یبش خیش که عروس خانواده یبدم در صورت نانیبهت اطم

جهات فرق  یلیکه فرهنگشون با فرهنگ ما از خ یبا مردم بهیکشور غر کیدر  یاما زندگ یهست یحال مهربون نیو در ع

 يکنه،عروس مردیتو کامال فرق م یزندگ تیازدواج وضع نیگرفت که با ا دهیشه ناد ینم نویا ه،البتهیکار مشکل داره

 نیدر هم زیگم به نظر من همه چ یبازم م یول!شه ینم يهر دختر بیکه نص هیخاص تیشدن موقع ونسیخیمثل ش

 ،ازیبا اونا مواجه بش ییبه تنها دیبا گانهیکشور ب کیدرداره که تو  يادیز يزایافت و خ ییزناشو یزندگ.شه یخالصه نم

چطور  یدون یو نم دیند کیرو از نزد خیکه تو پسر ش نهیا يخواستگار نیا رادیا نیحرفا گذشته بزرگتر نیهمه ا

...هیادم

ادامه داد به هر حال من از  یام را قبال گرفته ام چون به دنبال مکث کوتاه یینها میکه من تصم دیام فهم افهیاز ق انگار

که  ییتو نیخودته و ا یزندگ نیایدون یخودت م گهیحاال د.گذاشتم ونیباهات درم دیبه عقلم رس یتجربه هر چ يرو

.يریبگ میتصم دیبا

او  يها حتیخواستم به پنده و نص یهر بار که م.شب خواب را از چشم گرفت يها مهیتا ن يحجاز ياقا يها صحبت

خانه مجلل داشتن  کیدر  یزندگ يایرو.افتادم یو کالم دلگرم کننده اش م خیچهره مهربان ش ادیفکر کنم به  شتریب

زدند  یاز ان حرف م گرانیکه د یبر تمام مشکالت ستتوان یبودن م خیو مهم تر از همه عروس ش یانات زندگهمه امک

 نانیبه خودم اطم دمیکش یشانه باال م يشدم و پتو را تا رو یپهلو به ان پهلو م نیکه از ا یعاقبت در حال.خط باطل بکشد

 يجا گهیکنه پس د تیمن اونو دارم که ازم حما ادیب شیپ یمنو فراهم کنه،هر مشکل یقول داده خوشبخت خیدام ش

.ستین ینگران

که قرار بود رخ بدهد  یفکر درباره اتفاق مهم.دو هفته کم غذا و کم خواب شده بودم نیدر ا.مدت مقرر تمام شد باالخره
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اصال ارام و قرار دلشوره کالفه ام کرده بود و .ان روز حالم از هر روز بدتر بود یگذاشت ول یلحظه راحتم نم کی

داشتم  یرا بر م یلرزان گوش یبا دست یگرفت اما وقت یشدت م بمشد تپش قل یزنگ تلفن بلند م يهر بار صدا.نداشتم

امضا به اتاق  ياوراق را برا يکه دسته ا يعاقبت درست لحظه ا.رفتم یدر جا وا م دمیشن یم خیش يجز صدا ییو صدا

تندتر  خیسر حال ش يصدا دنیبار ضربان قلبم با شن نیا.راه برگرداند يها همیبردم زنگ تلفن مرا از ن یم يحجاز

جان منتظرت که  نایم نمیب:بعد از تعارفات معمول گفت.ارام بشخ را داشت يدارو ریاو تاث یمیگرم و صم یاحوالپرس.شد

نذاشتم؟

.دیمعلومه که در همه موارد خوش قول هست دیاتفاقا درست سر وقت تماس گرفت نه

؟يصدات گرفته،کسالت دار راچ

.نتونستم خوب بخوابم شبیعمو جان حالم خوبه فقط د نه

و  ازمیها نه سر پ یرانیچون خود من گرچه به قول ا!ینداشت یمودت اعصاب راحت نیدونم که در ا یدم و م یحق م بهت

ن؟خانواده چطورن همه خوب هست یراست.نداشتم یخواب راحت شبیحال د نیبا ا ازینه ته پ

شما چطور،حالشون خوبه؟ يدارن خدمتتون،بچه ها ستن،سالمیلطف شما بد ن به

درباره تو صحبت کردم  یوقت.ها چقدر خوشحال شدن هیهد دنیاز د یدون ینم.رسونن یخوبن و به تو سالم م یهمگ

که تو رو  از من قول گرفتن ادیها خوب از اب درب هیتو باعث شد که هد یقگیدادم که خوش سل حیوبراشون توض

 یم نم،منیب بگو بب.د،خویبا هم اشنا بش کیاز نزد تاارمیب تیقرار شد سفر بعد تو رو با خودم به کو.باهاشون اشنا کنم

نه؟ ایتونم سفر بعد به قولم عمل کنم 

 یرم مبا نیعمو جان فکر کنم ا دیهست یشما معموال مرد خوش قول:گفتم نیامد شرمگ یم یکه به نظر طوالن یاز مکث بعد

.دیبه قولتون عمل کن دیتون

.بود که چقدر خوشحالشده است دایپ شیاما از صدا دمید یچند چهره او را نم هر
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 یدم چنان زندگ یحاال به تو قول م نیمنم در مقابل از هم.يقلب خوشحال کرد میدخترم،باور کن منو از صم ممنونم

هرگز طعم رنج و  نیبعد از ا گهیدم که د یم یبیخدا ترت دیبه امو  یباش دهیرو ند رشیبرات فراهم کنم که تا به حال نظ

.یرو نچش یسخت

که  نهیرو قبول کردم و تنها ارزوم ا شنهادیپ نیبه وجود شما ا یعمو جان،راستش منم با توکل به خدا و دلگرم ممنونم

.خواهش از شما داشتم هیعمو جان من  یاد،راستین شیبرام پ یمونیوقت احساس پش چیه

و اصال با من یخواد بگ یکه دلت م یهر چ نیدخترم،دوست دارم بعد از ا بگو

.ینکن یسیرودربا

. درز نکنه  گهید ییدو خانواده بمونه و جا نیموضوع ب نیخوام اگه ممکنه ا یم ت،یمحرم يغهیص يراستش،درباره -

.مساله باخبر بشن نیدوست ندارم همه از ا

غهیمن، نه ص يکه برا یاالن بدون نیاز هم نویخوام ا یضمنه م. بره ینم ییماجرا بو نیاکس از  چیه ینباش لیاگه تو ما-

احظه که  نیمن فقط جواب تو مهم بود و درست از هم يبرا. ستیکدوم مالك ن چیه يو نه عقد نکاح محضر تیمحرم ي

.یمن هست تیحما تحتو  يایرسما عروس من به حساب م دم،یجواب تو رو شن

 یراست: در ادامه گفت. کردم نانیو اطم یآن احساس آسودگ دنیزد که از شن یموج م ینان مسرت و شوقچ شیصدا در

کنه چون من به  دایپ دیجد یمنش هکیخودش  يبرسون و بگو هرچه زودتر برا يحجاز يجام سالم گرم منو به آقا نایم

.رمیگ یم شهیهم يرو برا باشیز یمنش امیم رانیبه ا يزود

به گوش برسدف  يعاد میکردم صدا یم یکه سع یدر حال. بود دایپ شیگل انداخته بود، از داغ جانیاز ه صورتم انگار

 یآخه من نم د؟یصحبت کن يحجاز يخودتون با آقا شهیاما عمو جان م. میمن و خانواده منتظرتون هست: گفتم یبه نرم

.تونم

:گفتو همراه با آن  دمیسرخوش و آهسته اش را از پشت خط شن يصدا
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 نیا دنیوصل کن، حتما از شن يخط رو به اتاق حجاز نیپس لطفا هم. خودمو فراموش کردم يفهیدرسته، من پاك وظ-

.خوره یجا م یخبر حساب

رو موقع  يحجاز يخواست عکس العمل آقا یدلم م. دلم نبود يکه آن دو سرگرم صحبت بودند، دل تو یتمام مدت در

کرد که به محض  يادآوریبا من مشغول صحبت شد و  گریبار د کییل از خداحافظقب خیش. دمید یخبر م نیا دنیشن

با قطع مکالمه، نفس . ق حرکتش را اطالع خواهد دادیدق خیروبراه کردن کارها دوباره با من تماس خواهد گرفت و تار

وجود  یو دودل دیاز ترد ییهرچند در گوشه و کنار قلبم، هنوز هم رگه ها. کردم یم یحاال احساس سبک دم،یکش یراحت

گران تمام شده است، با  شیبود که از دست دادن من برا دایشدم کامال پ يحجاز يوارد اتاق آقا یهمان روز وقت. داشت

.کرد یسعادت و خوشبخت يآرزو میحال خودش را شادمان نشان داد و برا نیا

آقا، جمع  یمسعود کوچولو و مهناز و عل ،یو آقا نب با آمدن معصومه. داشت يگرید ياز صبح منزل ما، حال و هوا دوشنبه

.دیرس یمان کامل به نظر م یخانوادگ

را  گرانیلحظه آرام و قرار نداشتو نه تنها خودش بلکه د کیمادر از همه دستپاچه تر بود، از دو روز قبل  انیم نیا در

 شیماه باردار نیبرد و هفتم یبه سر م یاصخ تیکرد چرا که در وضع یحال مهناز را م تیفقط رعا. دیکش یهمبه کار م

مادر از  يکردم صدا یبار نگاه م نیآخر يبودم و خودم را برا ستادهیايقد نهیدر اتاق کوچکم مقابل آ. گذراند یرا م

.شد یم دهیهم شن نجایا

؟یکش یرو شستم هنوز وقت نکردم بکشم روشون، زحمتشو م ایمعصومه مادر جون اون رو متکائ-

.کنم یتموم شه، اونارم درست م يریگرد گبذار -

اون خرماها رو هسته کن تو دلشون گردو رو بذار و  نیبرو بش يراه بر یتون ینم ینیمهناز جون قربونت، تو که سنگ-

نخوره،  نیمحمد سر به سر بچه ها نذار، مسعود رو بغل کن زم... درست کنم نکیواسه شب رنگ س،ید يتو نیبچ

؟يآوردقدر سر و صدا نکن، چته امروز دم در  نیاجا  هینیبش رضایعل
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!کنه یو بپاش م زیبر نایداره واسه م یلیخ! شد؛ مامان چشه هول شده دهیشن کترینزد یمهناز از محل يصدا

رفته که چقدر به  ادتیبکنه کم کرده،  نایواسه م يهر کار: سخنش با معصوم بود چون او در جواب گفت يرو ظاهرا

ره؟گردن شون حق دا

شد تمام  دایپ یخواستگار درست و حساب هیيتا سر و کله  میدیکار کرده، خوب شد د یحق انگار چ یگ یم نیهمچ-

.خواد همه رو ول کنه بره یرفت، حاال هم که م ادشیقول و قرار 

 یازدواج چنیواسه ا نایم طیشرا نیاول یدون یمگه نم ؟يخبر ندار انیجر ياز همه  نکهیمثل ا! یزن یم یعجب حرف-

 یو چکار م هیک خیش نیدونم ا یمن نم. بوده نایآقا ا شیبه فکر خودش باشه به فکر آسا نکهیقبل از ا چارهیبود؟ اون ب

.ده یانجام م نایداره واسه م ور نایآقا ا یقول داده زندگ دمیشن یخواد بکنه ول

آبرومند برگزار بشه به  زیخواد همه چ یامان ماگه م یول هیآدم پولدار خیدرسته که ش. یکن یاشتبا م يتو بازم دار-

.گهید زیخانواده ست نه چ تیثیخاطر ح

؟یخرما رو حاضر کن سید ینرفت ؟یینجایمهناز تو هنوز ا-

کشه؟ یچقدر طول م یدون یخوان برن فرودگاه، تا برگردن م یتازه االن م ناینشده، آقا ا ریمامان، هنوز که د رمیاالن م-

.کنم یبگو خودم درست م يشب شده، اگه حوصله شو ندار یتا چشم بهم بزنزمستونه مادر، -

.دیکن یرفتم بابا، رفتم، ماشااهللا شما هم همش عجله م-

آمدن،  رونیهمراه با ب. نگاه به به راه افتادم نیبا آخر. دیرس یمرتب به نظر م زیپلورم، همه چ يقهیاز برگرداندن  بعد

شدم  کیبه او نزد یکرد؛ وقت یمادر از پشت سر بدرقه اش م نینگاه سنگ. کت بودآشپزخانه در حر يمهناز به سو

"!و تنبله نینگس نقدریحتما دختر داره که ا":گفت یداشت آهسته م

آنها ذوق زده  دنیاز د. را به تن کرده بودند شانیلباس ها نیهر دو بهتر. افتاد یچشمم به پدر و آقا نب اط،یورود به ح با

 یآقا نب. داد یبود که به من م یتیاهم ينشانه  نیا ده،یطور به خودش رس نیپدرم ا دمید یبار بود که منیاول. شدم



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 155

به محض  زیآنها ن. دیرس یپارچه آقا به نظر م کیمانده بود،  ادگاریشیبرايکه از شب داماد يانصافا درکت و شلوار

نا؟یميحاضر شد: دیپدرم پرس. لبخند زدند تیرضا يمن، از رو دنید

د؟یندار يکار گهیآره آقا جون شما د-

زحمت مواظب منزل و بچه ها باش تا  یب م،یر یم میدار گهیآقا، ما د یخوب عل... میوقته که منتظر تو هست یلینه، ما خ-

.میما برگرد

وصلت نبود  نیبه ایراض ادیدر کل انگار ز. داد در منزل بماند یم حیما را رد کرده بود و ترج یهمراه شنهادیقبال پ یعل

.داد یرا در عمل نشان م نیو ا

.هستم نجایمن ا د،ییشما بفرما-

گفته بود که سر  يحجاز يآقا د،یچرخ نیحاضر نینگاه من در ب د،یرس یفرودگاه طبق معمول شلوغ به نظر م سالن

متوجه ما شد به  یوقت. دبو گاریس دنیمشغول کش. کردم شیدایاز ستون ها پ یکیوقت خودش را خواهدرساند، در کنار 

بود و هنوز  یذاتا مردخوش مشرب يحجاز يخوشبختانه آقا. مکرد یرا به او معرف یپدرم و آقا نب. احترام از جا برخاست

که  یزمان. را باز کرد و خودش و بش با آنها پرداخت تیمیگذشت که باب صم یبا او نم یپدرم و نب ییاز آشنا یمدت کم

که  یانسالیهمراه با مرد م نباریا خیش. عرق کرد جانیاز ه مینشسته است، کف دست ها نیزمبه  مایاعالم شد هواپ

به من  يا دارانهینگاه خر ییهنگام آشنا خیش لیوک. آمد رونیب نیموج مسافر انیشد، از م یاو معرف لیوک ایکارگذار 

 يآن برق افتاد و با اشاره  دنیاز شن خیه شگذاشت که نگا نیبا او در ب یرا لبخند زنان به زبان عرب یانداخت و موضوع

من  يبه سو اریاخت یاو را درك کرد چون نگاه مشتاقش ب يجمله  يمعنا هميانگار حجاز. کرد دییسر نظر او را تا

بعد از انجام . شناسد یبود که انگار از مدتها قبل آنها را م یبا پدرم و شوهرخواهرم به صورت خیبرخورد ش. برگشت

مرا  خیش م،یبارها بود دنیکه منتظر رس یدر مدت. برداشته شد میشانه ها يبود از رو نیارفه، سبک شدم، مثل امراسم مع

احمد : گفت يحجاز يآقا میبه کنار جمع برگشت یوقت. گذاشت نیرا با من در ب ینزد خودش فراخواند و آهسته مطلب
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.یهم هست لیحال بخنیفهمم که در ع یحاال م یول یهست یجان، تو گرچه دوست خوب

کردم؟ يچرا دوست من، مگه من به تو چه بد: دیخندان پرس خیش

؟ياریاز چنگم در م يمنو دار ریعز یمنش تیموقع نیا يتو نکهیباالتر لز ا يضربه ا. یبکن یخواست یچه کار م گهید-

م اقبال به من رو کرد که عروس کن یاعتراف م یمن نذار، به حساب شانسم بذار، اگر از من بپرس یلیبه حساب بخ نویا-

.کردم دایو در رابطه با شرکت تو پ رانیخوبم رو در ا

 یدر پوست خود نم یانگار از خوشحال. گل انداخته بود يصورتش از شاد. آنها، چشمم به پدر افتاد يگفتگو نیح در

!دختر اوست يها در باره  فیتعر نیا يشد که همه  یگنجد، حتما باورش نم

هستم زحمت روبراه کردن  نجایکه ا یبلکه توقع دارم در ودت ارم،یتو رو از چنگت در م یگذشته من نه تنها منشنیاز ا-

 ستمیآشنا ن ادیجا ز نیمن به راه و چاه ا. یدون یخودت که م. یو در تمام موارد کمکم کن يریمراسم رو هم به عهده بگ

.يکه انتظار دارم تا تنهام نذار نهیهم يبرا. ندارم يگهیديابستهو ،ینیطور جناب ام نیو جزتو دوست خوبم، هم

جان حکم دختر خودمو داره  نایم م،یما که بگذر یتازه از دوست. کنم فهیانجام وظ ریامر خ نیافتخار منه که در ا هیما نیا-

.تالش کنم شیجشن عروس يمنه که برا يآرزو نیو ا

بعد  یقیشدند، دقا کیچمدان به دست نزد) خیش لیوک(لیو ناصر خل یآقا نب م،یو پدرم همزمان از او تشکر کرد من

.میسالن فرودگاه را ترك کرد یهمگ

بود  شیچند وقت پ نیداشت، هم یبیعج يروزگار باز. او افتادم یسفر قبل ادیداشتم به  یقدم بر م خیکه کنار ش همانطور

از  یکیياو به ود... وحشت داشتم و حاال خیبرخورد با ش آن روز چقدر از.استقبال از او به فرودگاه آمده بودم يکه برا

!کرد یام جدا م هاز خانواد شهیشد و مرا هم یمن م کانینزد

 ياقامت کند، اما دعوت پدرم را برا یشگیداد در همان هتل هم حیترج خیش ،يحجاز يپدرم و آقا يرغم اصرار ها یعل

.دیایدر ساعت مقرر ما ب ،يحجازو قرار شد به همراه آقا و خانم  رفتیصرف شام پذ



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 157

شد مادر  یباورم نم. انصافا سنگ تمام گذاشته بود! است دهیبود که مادر چقدر زحمت کش دایشام پ يظاهر سفره  از

.داشته باشد یخوشمزگ نیبه ا یدستپخت

از سال ها  یقگیخوش سل نیحتما ا. دمید یم کیدرجه  ياو را در پخت چند نوع غذا يقهیبار بود که سل نیاول نیا

را  یاصل يسفره  يایبچه ها پهن شد مزا ياز اتاق ها برا یکیکه در  یسفره کوچک. خدمت در هتل نشات گرفته بود

داد با آنها هم غذا باشد تا  یم حیمهناز هم ترج. بود هو مسعئد را جلب کرد هیمحمد، علرضا، مرض تیرضا ینداشت ول

که از صبح  يو دلشوره ا ادیزحمت ز. بود ییاشتها یب لیر، برعکس مهناز به دلماد بتیغ. شام بخورد ییرایدر اتاق پذ

با خنده  هدوستانه و همرا ییبعد از صرف شام که در فضا. کرد یبه غذا خوردن را در او کور م لیراحتش نگذاشته بود، م

شده بود، چرا که  يزیر از قبل برنامه زیهمه چ ایگو. به خود گرفت يتر يانجام شد، صحبت ها حالت جد یو شوخ

 نیتا ا خیشد ش یباورم نم. گذشت یو بهانه نم رادیا يبرا ییجا چیه گریمطرح شد که د یبه صورت خیش يها شنهادیپ

عنوان کند که غرور پدرم را  يرا جور یمال لیمسا دیبود و نبا هدرك کرد ياو به نحو! باشد ركیو ز شیحد دور اند

عنوان  ربهایو ش هیآنها بگذارد، در قالب مهر اریخواست در اخت یرا که م یازاتیام امتتم نیهم يدار نشود، برا حهیجر

 یپدرم با لحن مشکوک یوقت. بپردازد شیشاپیحفظ سنت ها، آنها را پ يدارد برا فهیوانمود کرد که وظ نطوریکرد و ا

و  ستین یمنزل شخص تیبه سند مالکيازیپس ن م،یرو ندار نایم ينکرده قصد معامله  يما که خدا ونس،یيآقا: گفت

داشته باشه و  یروشن يندهیفقط توقع دارم دخترم آ نا،ینداره، راستش من به عنوان پدر م یاصال لزوم یحساب بانک نیا

.هیما ما کاف يبرا دیکن نیرو تضم نید همیخوشبخت باشه اگه بتون یدر زندگ

با  دیراستش رو بخواه. دیکن یبذارم کامال اشتباه م متیق نایم يمن قصد دارم رو دیکن یاگه فکر م: در جواب گفت خیش

جان  نایم ندهیشما، به فکر آ يچون منم درست به اندازه  یگذاشت، ول متیعروس من ق يشه رو ینم یثروت چیه

نیهستم، ا

سل گذشته توسط ن يضمنا دوست دارم سنت ها.دمیانجام م ندهیا يمحکم کار يرو فقط به احترام عروسم و برا اقدامات
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ما حفظ بشه

 یچیو ق شیاعتراض نکرده و به قول معروف ر گریپدرم را خلع سالح کند،چون د استیتونست با س يخوب جور خیش

را به خود او سپرد

دور نشده بود که مادرم با  ادیز يحجاز نیهنوز ماش.میامد رونیب یاز ان حالت معذب و رسم یرفتن مهمان ها،همگ با

:گفت یخاصجانیشور و ه

تو رو  یلیتازه معلومه که خ.تره بتیهتل هم پر ه سیرئ ایاز مش ک یحت!يعجب پدر شوهر!اقبالت بلند شده مادر-

.زدیچشماش از شوق برق م کردینگات م یدوست داره،وقت

 اوردمیخود نيحال به رو نیبا ا.نبود سهیاصال قابل مقا گفتیکه او م ایبا مش ک خیمادر خندم گرفت چون ش يسهیمقا از

ها را  یدست شیمعصومه داشت پ.برگشتم و سرگرم نظافت انجا شدم ییرایبه اتاق پذ هیو همراه معصومه زودتر از بق

 ینینازن يخودش هم خانمش واقعا ادما ن،همیک فیهم تعر انقدريحجاز ياز اقا یحق داشت:که گفت کردیم يجمع اور

.ادیم ریجور ادما کم گ نیا يلنگه .هستند

سر حال به  یلیخ دمشیقبل که د يدفعه !امشب چش بود يخانم حجاز دونمینم یره هردوشون واقعا محبت دارند ولا-

!بود نیاما امشب غمگ دیرسینظر م

 ره،سرشیتو رو به عهده بگ دیخر تیشبخ ازش خواست مسئول یحالتش شدم،به خصوص وقت نیا ياتفاقا منم متوجه -

!شاش پر اشک شده بودانگار چ نییرا اهسته انداخت پا

؟ياینم دیمعصوم تو فردا واسه خر یراست نیروز غمگ هیروز خوشحال  هیگهید نهیناراحت بوده،ادم هم يزیحتما از چ-

.منم تنهاش بذارم ادیکمکش کنه،خدا رو خوش نم ستین چکسیدست تنهاست،ه نجایمامان ا یول امیب خوادیدلم م-

شده  نیسنگ یلیاون طفلک خ یبد نبود ول ادیب تونستیاگه مهناز هم م.یشتو هم با خواستیدلم م یلیشد خ فیح-

.راه بره ادیز تونهینم
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خوابشون  گهیهمد يسر رو پا کهیهمشون تو اتاق کوچ چارهیبچه ها رو بنداز،ب يبرو جا ایرو ول کن ب نایمعصومه ا-

وضع  نیرو از ا نایبرو ا ایتو ب.دوال راست شمتونمینم گهیمنکه د!که انگار صد سال خوابه دهیخواب نیمهنازم همچ.برده

.نجات بده

.رمیها رو بشورم بعد م یدست شیپ نیبزار اول ا-

 ا،اقاتیتو هم ول کن ب نایکارا بمونه واسه فردا،م هیروز خداس،بق م،فردامیمادر امشب هممون خسته شد خوادینم-

.باهات صحبت کنه خوادیم

اقا  میرفت منیبچه ها رو مرتب کردم و بعد هردو به سمت نش يبه کمک او جا اولد،یرسیمعصوم خسته به نظر م يلفهیق

 يافراد بزرگ سال خانواده فقط جا نیدر ب.بود يچا ختنیاقا در دو طرف پدرم نشته بودند،مادرم سرگرم ر یو عل ینب

.ستین تیحائز اهم شیو سرنوشت من چندان برا ندهیبود که امشب با رفتارش نشان داد ا یمهناز خال

تا بهت  نجایا يایصدات کردم که ب:به من انداخت و گفت ینگاه گرفتیرا از دست مادر م يکه استکان چا یدر حال پدر

کار داره،اگه بعد از اقدامات اون  یکه باهام چ دونمیاز من خواسته فردا برم هتل،م خیفرصته،ش رنیبگم امشب اخ

مبادا بعد نظرت .کنمیاال دارم بات اتمام حجت م نیهم يبرا.بار برم ریندارم که ز نویا يرو گهید ،منکهیبش مونیپش

و  زیاز مشکالت ر یلیو غربت و خ ییازدواج تنها نیقبال بهت گفتم ا دمنینکرد مییشما ها راهنما یعوض بشه و بگ

 دایپ وسفیخیاز شکه  یهرچند با شناخت.يایباهاشون کنار ب ییتنها دیرو ممکنه داشته باشه که تو خودت با گهیدرشت د

عوض شده  دتیکه عق گمیبازم م یول کنهیم تیازت حما شهیکه چقدر بهت عالقه داره،مطمئنم که هم نمیبیکردم و م

.رو بهم زد زیهمه چ شهیحاال بگو،هنوز اب از اب تکون نخورده،م نیهم

همانطور که نگاهم به او بود  سرم را باال اوردم و کردمعاقبتیفکر م شیافتاده بود داشتم به حرفها نییپا نگاهم

نظر گرفتم و  د،دریرو که شما گفت ییزایموضوع فکر کردم و تمام چ نیبه ا یلیمن خ خیراستش قبل از اومدن ش:گفتم

اصال خوشبخت  ندهیدر ا ده،منیکه ممکنه برخالف اونجه ظاهر امر نشون م دونمیکردم م نیرو سبک سنگ طیهمه شرا
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افسوس  شهیرد کنم بعد ها هم نویکه تونسته نظر منو جلب کنه،ممکنه اگه ا هینها موردت نیدر حال حاضر ا ینشم ول

.ادینم شیبرام پ یفرصت نیوقت همچ چیه گهیبخورم،چون مطمئنم د

برگشتن از  رمیبگ یمیتصم یمرا که وقت شناختیچون او بهتر از همه م دینظر مرا پرس فهیکه پدرم به حکم وظ دانستمیم

کجا ما !حق داره نایم:ظرف نقل را به همه تعارف کرد و گفت دیرسیمادر که خوشحال تر از همه به نظر م ان امکان ندارد

به .دیحرفا اوقاتمون رو تلخ نکن نیشده با ا درایحاال که شانس ب!بشهدایپ شیبرا يخواستگار نیهمچ هیمیکردیفکر م

 شیکه همه به زندگ شهیاونقدر خوشبخت م نایکه م دونمیدل من از حاال روشنه،م.دیکن نیریحرفا ،دهنتون رو ش نیا يجا

خورنیحسرت م

در .انجام شود یکم و کاست چیبدون ه یاصرار داشت مراسم عروس خیش.همه کارها روبه راه شده بود بایروز بعد تقر سه

بود که جشن با شکوهتر برپا شود نیشان ا یو هم سع کردیداماد فکر نم بتیبه غ یکس انیم نیا

واقعا  يخانم حجاز!ام دهیرا در طول دو روز خر نهایکه همه ا شدیباورم نم.افتاد لیرنگ وارنگ وسا يبه بسته ها چشمم

 قهیدارد از ان گذشته حسن سل ازین ییها زیتازه عروس به چه چ کیکه  دانستیبود و خوب م يو با تجربه ا قیزن با سل

 یلباس خواب و حت یو کفش راحت ییدمپا يعطر و اسپر شیراا لیو کفش ها وسا فیاو باعث شد که تمام لباس ها ک

نوع خود باشد نیمارك و بهتر نیتر یشد از عال دهیکه خر ییها زیبرس مو و خالصه همه چ

تنها فرصت بود چون  نیم،ایو بستن چمدان شد لیوسا يقبل از مراسم به کمک معصومع و مهناز مشغول جمع اور شب

اش دست کم  هیاو توانسته بود جواز عبور مرا که ته.رفتمیم تیبه کو خیهمراه ش دیسم بابعد از مرا یکم يبه فاصله 

داشت،در طول چند روز فراهم کند یماه دوندگ کی

:گفت دادیدر چمدان جا م یرا به صورت مرتب لیکه وسا یدر حال معصومه

يدار ازین زایچ نیکه به ا یدونستیباهات بود،واال تو از کجا م دیموقع خر يخدا رو شکر که خانم حجاز-

 اره،بندهیب گریرو نیفرشوگاه به اون فروشگاه که بهتر نیقدر منو از ا نیکرد،ایم دیخر یبا چه وسواس ینیبب يتازه نبود-
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دیزحمت کش یلیخدا خ

رسمه نی،ايدیخریم يزیچ يا هیهد هیهمه زحمت واسش  نیدر عوض ا دیتو با نایم یراست-

انگشتر رو به دستش امتحان  هیمنم  کردیداشت برام حلقه انتخاب م یوقت روزید.دیرس یکینیخدا رو شکر عقلم به ا-

من انقدر اصرار کردم که باالخره قبول  یول رفتیبار نم ریز يجور پیدارم ه يچه منظور دیفهم یکردم وقت

...ادیکه خوشتون بانشااهللا  دمیها خر ماتاقابل هم واسه ش هیاومد،دو سه تا هد ادمیشد  ،خوبیراست.کرد

میخواهر ما که از تو توقع نداشت يدیچرا زحمت کش-

 نیکردم معصوم جان حاال بازش کن بب فهیتوقع کدومه من فقط انجام وظ:معصومه را به دستش دادم و گفتم يبسته

ادیخوشت م

 شانیکه برا ییلباسها ندیبود از د دایپ.اش را گرفت هیخد کردیکه تعارف م یاز معصوم در حال يرویهم به پ مهناز

رو وساه فردا  نایا:گفتم کردمیم تیشادمان انها احساس رضا يها افهیق دنیهمان طور که از د.جا خوردند یگرفتم حساب

قشنگه؟ دینیوساه مامان گرفتم بب نمیا یراست..تر باشن کیشجشن از همه  يمن تو  يخواهرا خوادیدلم م.شب گرفتم

يدیخریما م يبرا لیهمه وسا نیا خیبا پول ش ياول کار دیجان نبا نایم:اشکار گفت یبا شوق معصومه

مقدار پول واسه  هیدمیها رو از پس انداز خودم خر هیهد نیا.واسه شما نگرفتم يزیچ خیمن از پول ش:گفتم یخوشحال با

 یکینیراه خرج بشه ا نیبهتره دز ا دمینداشتم،د اجحیبهش احت نیبعد از ا گهیروز مبادا تو بانک گذاشته بودم که د

باشه فتادهیاز قلم ن یکس دوارمیام دمیرو وساه بچه ها خر نایا.کت شلوار اقاست فقط خدا کنه اندازش باشه

ما  شهیتو هم نایم:اهسته گفت دیهم بغض الود به گوش رس شیاشک الود معصومه بودم صدا ياشکها يچشم ها متوجه

.یخوشبخت باش یزندگ يتو هشیه همک خوامیاز خدا م.یکنیخودت م يرو شرمنده 

 هیهمراه من و معصومه به گر زیقرار گرفت اون ریمهناز هم تحت تاث.شد  ریسراز میاشکها کردمیکه نگاهش م همانطور

صدا با هم وداع  یب میانگار داشت.در دست مهناز قرار داشت گرمیبک دستم در دسته معصومه و دست د.افتاد 
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اشک را که بر  يکه رطوبت قطره ها یبود در حال اوردهجدا دشن از انها دلم را به درد  بار غم نیاول يبرا.میکردیم

مراقب  شتریب دیبعد از من مشا با رمیم گهیمعصومه مهناز من دارم چند روز د:گفتم کردمیاحساس م خوردیصورتم سر م

نیوقت ازشون غافل بش هیدا نره مبا ادتونیسپرمیمن اونا رو اول به خدا بعد به شما م دیاقا و مامان باش

حال دل من باز هم ارام  نیوقت فراموش نکنند با ا چیرا ه فهیوظ نیاشک الود قول دادند ا يانها با چشما يهردو

.ندارد يا دهیفا گریکه د دانستمیبه قلبم چنگ انداخت هرچند م یمانیبار احساس پش نیاول يو برا گرفتینم

 شنهادیحاضر شدم هر دو خواهر پ شیرفتن به سالن ارا يبا عجله صرف شد براکه  يروز بعد،پس از صبحانه ا صبح

داد  حیترج تیمیمعصومه در کمال صم دیرسیحوصله به نظر م یرا بهانه کرد او ب يمرا رد کردند مهناز باردار یهمراه

طبق معمول  يحجاز ياقا يوبه راه افتادم خودر يهمراه با خانوم حجاز ییکمک حال مادر باشد ناچار به تنها شهیمثل هم

به گل  نییتز يبه راننده سفارش کرد ان را برا يما بود مقابل سالن خانوم حجاز اریبار هم در اخت نیچند روز ا نیا

 يکارت دعوت منو به اقا یراست:دمیافتادم و پرس یموضوع ادیبه  شگاهیببرد هم زمان با باال رفتن از پلکان ارا یفروش

؟يارام داد

از دوستانش سر  یکیداشت و قرار بود به  یخاصیچون امروز برنامه  دیبتونه با کنمیگمون نم یبهش دادم ول روزیاره د-

بزند

زحماتش تشکر  يو به خاطره همه  دمیدیبار او را م نیاخر يامشب برا خواتیدشم دلم م ریدلگ یخبر کم نیا دمیشن از

رفت انگار  ادمیاز  زیپر زرق و برق داخل سالن همه چ ناتیبه تزئیو با نگاه دیطول نکش ادیاحساس ز نیاما ا کردمیم

قدم نگذاشته بودم  یمحل نیهرگز به چن نیکرده بود قبل از ا نتخابشهر را ا يشگاهایارا نیاز بهتر یکیيخانوم حجاز

و  اوردیم ریمرا گ حمام يمادر سر بزنگاه تو شدیاز حد معمول بلندم شیب مینبود هر وقت موها يازیکه ن نیا يبرا دیشا

قربون کار (که  کردیغر غر م دنیموقع چ شهیافتاد و هم یم مینبود به جان مو ها زیهم ت ادیکه ز یاطیخ یچیبا ق

عنهو دم  ستیباز چقدر بلند شده مو که ن نیبرات کوتاهش کردم بب شیچند هفته پ نیهم!میختیانگار کود پاش ر!خدا
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سر گرم خوش و بش بود مرا از فکر  يبا خانوم حجاز یول سالن که به گرمفتانه مسئ نیخوش طن يصدا)مونهیاس بم

.اورد رونیب

انگشت به دهن بمونن دنشیهمه از د رونیب میریم نجایاز ا یدوست دارم وقت هیعروس سفارش نیفتانه جان ا-

چانه ام  ریعد دستش را زجواب داد ب یخندان فتانه به من افتاد و سالمم را که اهسته و با حجب ادا شد به گرم نگاه

"از بستگانه ماه رخ جان؟ یبه به چه عروس خوشگل":باال اورد و گفت یگذاشت و سرم را کم

(هستند یمیبا هم صم یلیحتما خ(خوردیم میبه گوش يبار بود که اسم کوچک خانم حجاز نیاول

زهیمن عز يبه همون اندازه برا-

؟يو ما رو خبر نکرديدیداداش محسن رو زن م ينکنه دار نمیبب-

بره  يما نشد قرار به زود بینه متاسفانه نص:در جواب گفت يخم شد خانوم حجاز نییبرداشت او با خجالت سرم به پا از

تیکو

عروس خانوم؟ يپولدار به تور زد یتیکو هیپس ...!ا-

که دختر  ییانها يردم در باره در کالمش گفت خبر داشتم که م يزیام نیتوه زیانگار چ امدیخوشم ن ادیلحن فتانه ز از

به همان چشم نگاه کنند  زیکه به من ن نیاز ا کردندیبه انها نگاه م یداشتند و با چه چشم يچه نظر دادندیها م یتیبه کو

ازدواج ندادم  نیتن به ا کنندیفکر م گرانیکه د ییکه من به ان هوا مبده حیتوض شیبرا خواستینفرت داشتم دلم م

که او  لیدل نیرا فقط به ا خیش شنهادیمن هم چشم بسته پ نکهیحرفم مثل تف سر باال بود مگر نه ا در ان صورت یول

داشتم؟ یچه فرق هیبود قبول کرده بودم پس با بق يشخص سر شناس و معتبر

تانه لطفا به ف:گفتم يبه خانوم حجاز دیرسیبه گوش م یناراحت یکه کم یصورتم داغ شد و با لحن االتیخ نیهجوم ا از

دست  ادیدخترونه باشه ابرهام ز شمیارا خوادیدلم م خوادیکنم صورتم بند نم رییتغ ادیز خوامیکه من نم دیخانوم بگ

نخوره
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 یرو از من قبول کن زندگ حتینص نیاما ا يهر طور دوست دار:فتانه در جواب گفت دیبگو يزیماه رخ چ نکهیاز ا قبل

بعد کمک م عادت  یسخته ول کمیاولش  یکن یبا دوران گذشته خداحافظ دیبا يچه نخوا يچه بخوا شهیتو داره عوض م

یکنیم

 ياش خانوم حجاز یشگیهم يظاهرا به احترام مشتر یول امدیکرده بودم خوشش ن فیتکل نییتع شیبرا نکهیاز ا انگار

 یاگه الزمه کم چیبپ ونینیشيخانوم رو برا نیا يمو ها ایشهال ب:از کارکنان سالن گفت یکیاعتراض نکرد و با اشاره به 

کرم پودر فعال بزنه تا بعد ریز ياستر گوب ایهم به صورتش بکش و به ثر یهم کوتاش کن دست

***********

بود  ابانیکه مشرف به خ يپنجره ا يپرده  يبار گوشه  نیمیچند يبرا يکه خانوم حجاز کردیداشت غروب م افتاب

همراهان از  يشور و هلهله  انیهمزمان با من اماده شده بودند،م گریعروس ددو .انداخت  رونیبه ب یکنار زد و نگاه

در  گریبار د کییسر گرم يبرا.دیرسیکننده و مالل اور به نظر م ش،خستهیسالن ارا يرفتند و حاال فضا رونیسالن ب

 یلباس نیباتریز نیغراق ابدون ا!بود یدر انتخاب لباس عروس واقعا عال يخانم حجاز يقهیبه خودم نگاه کردم،سل نهیا

 شگاهیاز کار کنان ارا یکیيانداختم که صدا یخود م يبه سر تا پا یداشتم با شوق نگاه!بودم دهیبود مه تا به حال د

حواسم را پرت کرد

کارتون تموم شده؟ پرسنیاومدن دنبال شما،م نکهیمثل ا يخانوم حجاز-

مییایم میاالن دار نیبله هم:رفتن اماده باشم همزمان گفت يد که برابود به من اشاره کر ستادهیاز همانجا که ا ماهرخ

خود در  ریبه تصو ینگاه جانیبار با ه نیاخر يبرا دیرسیلباس عروس به نظر مشکل م يرفتن با دامن پف کرده  راه

.کردیم میبود و تماشا ستادهیپشت سرم ا يانداختم خانم حجاز نهیا

نهیکه عروس قشنگش را بب ستین نجایکه داماد ا فیح اریع عروس تمام هی!يشد یدنیواقعا د-

که کنار ساحل  میدیرا د يا افهیدر ان عکس جوان خوش ق. نشانم داده بود خیانداخت که ش يریاو مرا باد تصو يجمله
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به نظر  يا افهیدر کل مرد جذاب و خوش ق یهرچند اجزا صورت او به وضوح مشخص نبود ول.زدیقدم م ایدر

 ادیامدن به  نییپا نیبروم در ح نییراحتتر از پله ها پا نمرا باال گرفت که بتوا راهنمیدامن پ ياز لبه  یماهرخ کم.دیرسیم

و  گرداندیم شیامدن درو و برش چه شلوغ شده بود مادر غالم منقل اسپند را جلو رونیمعصومه افتادم موقع ب یعروس

در همان  زدند،دامادیها و برو بچه ها همم دست م هیهمسا يهیبق.بودمبارك باد سر داده  ينوا یزنگ رهیشکوت خانم دا

ندازدیعروسش ب يبازو ریکه دست ز دیکشیرا م يبود و انتظار لحظه ا ستادهیا ایبا حجب و ح یکینزد

ازه ت یکردم با خروج از ساختمان سرم را باال اوردم که نفس ییو تنها یکس یدلم گرفت و احساس ب االتیخ نیهجوم ا از

و  ختیچه ر داندیو ان وقت خدا م ختیر یم نییپا میمژه ها ملیر شدیم ریاگر اشکم سراز کردمیبغض م دینبا.کنم

از تعجب گرد  يکردم نگاهم به روبه رو افتاد چشم ها بلندبه محض انکه سرم را  یول کردمیم دایپ یمضحک يافهیق

شده به انتظار  يگل کار لیارام که در کنار اتومب ياقا دنید به سمت ماهرخ برگشتم او هم مثل من از اریاخت یب.شدند

 میشدیمکیاورد با هر قدم که به او نزد رونیو من را از بهت ب دیحال دستم را کش نیکرد با ا رتیبود ح ستادهیا

را باز لیداشته باشم خوشبختانه او متوجه من نبود داشت در اتومب يچه برخورد دیبا دانستمینم شدمیدستپاچه ترم

سالم اقا:فقط گفتم ياو به صورت بچگانه ا یقدم کیعاقبت در  کردیم

بود اهسته جوابم را داد نییکه سرش پا همانطور

متعجب  یبه حالت یو خودش در کنار برادرش نشست وقت رمیبگ يعقب جا یصندل يکمکم کرد که بر رو ماهرخ

خالق کجاست؟ ؟پسیکنیکار م یجا چ نیتو ا:دیپرس

خود به خود خاموش  بردیگل زدن م يخالق اونو برا یشما خراب شده وقت لیمتاسفانه اتومب:داد حیام توضار ياقا

منزل نبوده بعد  یکس يانگار یاول با منزل شما تماس گرفته ول گفتیدستپاچه شده بود م یخالق حساب خدایبنده .شده

قرار شد همون جا  کنهینو ببره گفت فرصت نمم تیماشادیبهش گفتم ب گرفتیگاه تماس م ریبه من زنگ زد از تعم

بود که من خودم اومدم نیا کشهیچقدر طول م رشیمعلومم نبود تعم رهیبگ لیتحو نویباشه تا ماش
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دیبه زحمت افتاد دیبخشیمن شرمندم اقا بازم وجود من باعث دردسر شما شد م:گفتم نیشرمگ یحالت به

 نیاخر نیا دمیدر عوض قول م:در ادامه گفتم دیرسیره اش خسته به نظر منگاهم کرد چه نهینداد فقط از درون ا یجواب

کنمیکم م شهیو شرمو واسه هم رمیم نجایاز ا گهیمزاحمت باشه تا دو سه روز د

 يگنگ و نامفهوم بوداز چهره ها میرفتار انها برا!زدم؟ يطرز نگاه ماهرخ به برادرش تعجب کردم مگه حرف بد از

ارام  ياقا:دمیطاقتم کرد پرس یب الیخ نیافتاده ؟هجوم ا یبرادر به دلشوره افتادم نکنه اتفاق خواهر و نیا يگرفته 

اومده؟ شیپ یموضوع

نه چطور مگه؟:بود يسرد و عاد لحنش

دیافتاده به منم بگ یاگه اتفاق کنمیخواهش م دیبگ دییخوایشده که شما نم يزیچ هیکنمیمن فکر م یول-

 زمیعز ستیتو نگران نباش موضوع درمورد تو ن:گفت گردیبرگشت و همانطور که نگاهم ماو ماهرخ به عقب  يجا به

میشده من و محسن نگران اون هست میوخ مارستانیب يمحسن تو ياز دوستا یکیراستش حا 

:گفتم تیذهن نیبه دنبال ا"گرفتست  یلیخ افشیق دمیناراحته؟د نیهم يپس اقا برا"

د؟یایامشب به جشن ب دیخواستینم نیواسه همانشااهللا خدا شفاش بده حتما -

پرسشگر او به خواهرش افتاد نگاه

ییایبه جشن ب یگفتم که ممکنه نتون نایمن به م-

کنم از  یبار با شما خداحافظ نیاخر يبرا خواستیبه خصوص که دلم م شدمیم ریدلگ یلیخ دیاومد یاگه نم يوا:گفتم

شهیممیگذشته حضور شما واقعا باعث دلگرم نیا

عکسالعمل بودم با دودست تور مقابل صورتم را باال زدم و  نیانگار منتظر ا.شدم نهیمتوجه نگاهش از درون ا دوالره

د؟یامشب تا اخر جشن بمون دیدیقول م:دمیپرس

نداره  یپس لزوم کنهیم تیازتون حما ونسیخیمثل ش یشخص مهم نیبعد از ا دیندار ازیبه وجود من ن گهیشما د یول-
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دیبترس يزیچ از

هنوز باورم  قتشیحق زنهیچرا دلم شور م دونمیست،نمیدست خودم ن:گفتم دیرس یو گرفته به گوش م نیغمگ کالمش

.برم رانیقراره از ا شهینم

که  ییزایاون چ يشبه به همه  کید؟حاالیبش يثروتمند ددختریکردیکه ارزو م دیشما نبود نیا ؟مگهیهست ینگران چ-

د؟یناراحت یچ يبرا گهیپس د دیدیرس خواستیدلتون م

که دلم  ییزایاون چ يحق با شماست ظاهرا من دارم به همه :دادم و اهسته تر از قبل گفتم هیتک یصندل یپشت به

ستمیچرا اصال خوشحال ن دونمینم یول رسمیم خواستیم

حدس زد در عوض  شدیم مرخشیرا از ن نیا دادیکه رنجش م ییبود جا يگرید ينداد به نظرم حواسش جا یجواب

 تیکه در موقع ییهمه اونها هیواکنش عاد هیحالتت  نینگران نباش ا:گفت يماهرخ به عقب برگشت و با لحن دوستانه ا

او مرا به فکر فرو برد  يخاطره صحبت ها نیهمدلشوره تو هم به  شنیم یدچار التهاب و دگرگون رنیگیتو قرار م

 یعروسا کم هیمن نسبت به بق تیهرچند وضع.قدر دلشوره دارم نیکه ا هیهم يحتما برا گهیدرست م يخانم حجاز"

همه  ست؟حتماین يو پاش از داماد خبر ختیهمه ر نیبا ا یجشن عروس نیا يکه تو شهیباورش م یک.مسخره هم هست

 خندنیمشمیبه ر یاز اون جواب مثبت دادم امشب حساب یشناخت چیهیو ب خیپسر ش دنیبدون د مندنیکه فهم ییاونها

 يا دهیحرفا چه فا نیا گهیحاال د...کنه؟اهیم يکار نیهمچ ادیم یهرچند اگه بخندن حق دارن،اخه کدوم ادم عاقل

 ؟اصالیخوب حاال که چ....کردیمخالفت م تاقا حق داش نمیبیم کنمیفکرشو م یوقت یول...داره؟حاال که کار از کار گذشته 

 می،سگرمه ها االتیخ نیهجوم ا"!هرچه بادا باد...کنمیکه کردم فکر نم يبد بودن کار ایبه خوب بودن  گهیولش کن د

 یمانیهتل احساس پش يورود يبایز يبه نما یبا نگاه میدیبه مقصد رس دمیتازه فهم لیرا در هم برده بود با توقف اتومب

 دادمیم حیبروم،ترج نیییپا خواستیدلم نم میبود دهیو ترس داد حاال که به مقصد رس جانیرا به ه شیقبل جا يلحظه ا

نمیهمانجا بنش
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امد و در سمت عقب را باز کرد  نییارام هم پا يما را خبر دهد به دنبال او اقا دنیشد که رس ادهیزودتر پ يحجاز خانم

د؟یشو ادهیپ دیخواینم:دیپرس یمیظاهرا متوجه حالم شده بود چون با نگاه مستق

حرکت کنم تونمیاصال نم میترسیم یلیاقا خ:گفتم درسیکه قصد دارد مظلوم به نظر  يشاگرد مثل

گذشته انداختم دستش را  ادیناخوداگاه احساس کردم او را به  دیرسیشد محزون به نظر م دایکه در چهره اش پ یتبسم

قدر هم ترسو نباش نیا ،ضمنایش دایبهتره پ. کنمیمن کمکت م...ایب:دراز کرد و گفت

که باز او به کمکم امد  اورمیب رونیان را ب کردمیکرد داشتم تالش م ریلبه تور لباسم گ امدن پاشنه کفشم به نییپا هنگام

عکاس که  کردمیم شیخم شده بودم و نماشا یدر ان حال منم کم.مقابلم خم شد و تور دامن را از پاشنه کفش جدا کرد 

 ایگو.عکس را در همان حالت انداختنیو اول رمیبگ یژست مناسب ندادخودش را رسانده بود مهلت  گرانیزودتر از د

دستش را به دور کمرم حلقه کند  کیبشود و  کیگرفته بود چون از او خواست که به من نزد یارام را با داماد عوض ياقا

ما نور  يرو ارههمزمان فلش عکاس دوب میلبخند زد اریاخت یبه هم ب یو با نگاه میعکاس شد يما متوجه خطا يهردو

دیپاش

معصومه ظرف اسپند را مقابلم گرفته بود و با .شدند  کیبه ما نزد انیاز دوستان و اشنا يصومه همراه با عده او مع مادر

با  نیحاضر نیافتاد که در ب رضایکه چشمم به محمد و عل کردمیداشتم از او تشکر م مدادیشوق و دودش را را به خودم 

گونه ام  يگرم مادرم به رو يبخند زدم در همان حال بوسه ل شانیبه رو کردندیگرد شده نگاهم م رتیاز ح يچشم ها

خودش را به من رساند دستش را  یام شدم که با خوشحال یمیمتوجه صراف دوست قد انیهلهله اطراف انینشست در م

و  بودخود او سال قبل ازدواج کرده "!يچقدر قشنگ شد نایم يوا":گفت ياشکار یانداخت و با خوشحال میبازو ریز

 خیچشمم به ش تیجمع نیدر ب.دیپاشینور م نیحاضر يرو وقفهیب یعکاس نیفالش دورب.داشت یساده و راحت یگزند

براندازم  يا فتهیبود و همانطور که با نگاه ش ستادهیبه انتظار ا يدر گاه ورود انیخندان م يافتاد که با چهره ا

را "مبارك باد"داخل سالن اهنگ معروف  یقیسگروه مو دسرم به هوا پرت کر ياسکناس نو باال يا کرد،دستهیم
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به گوش  کیپر نشاط که از گروه موز يبچه ها ،نوا یو خوشحال اهوی،ه نیحاضر يدست زدن ها هلهله  يصدا.نواختیم

مادرم  يکردند،چهرهیم یسعادت و خوشبخت يارزو میو برا شدندیم کیکه به نوبت نزد ییاشنا يو چهره ها دیرسیم

من  ي،همه برا نیغمگ ایپدرم که معلوم نبود خوشحال است  نیو رفتار مت ختیریاشک م اریاخت یب يابهانه  هرکه به 

به  یمنگ یهرچه بود نوع.بود ایرو کیینیریبه کابوس داشت و نه به ش یکه نه شباهت یخواب!خواب گذشت کیمثل 

بمانمیدر ان باق دادمیم حیها ترج تیفراز از واقع يکه برا یهمراه داشت احساس

******

خوردم و در لباس ساده  يمختصر يبا دوش اب گرم از خود دور کردم ضبحانه  شهیخواب را مثل هم يشنبه خمار صبح

انها را  شتریهرچند ب.کنم یا خداحافظ يبا همکاران ادار توانستمیبود که م یفرصت نیاخر يشرکت شدم ا یراه يا

من استخدام شده  يرا که به جا يدیکارمند جد دیبا یفاز طر.اده بودکار دست ند نیبودم اما فرصت ا دهیدوشب قبل د

 د،دریرسیبه نظر م یدختر ساده و مهربان یخانم ابوالفتح.کردمیاش و امور مربوط هاشنا م فهیانجام وظ يبود و با نحوه 

 يو اقا ینجف یخداحافظد،موقعیایاندازه باهوش هم باشه که از پس کارا راحت بر ب نیکاش به هم يا((دل ارزو کردم 

 يراه صحبت ها نیدر ب.داوطلب شد که مرا تا مقصد برساند ینجف ياقا.دندیرسیتر به نظر م نیه،غمگیبق نیدر ب يحجاز

 تانیدر جشن عروس شبیپر نکهیبا ا:صحبت کردن موضوع را به من کشاند و گفت نیدر ح یامدونجف انیبه م یمختلف

!دیکرد واجکه واقعا ازد شهیهنوز باورم نم یحضور داشتم ول

مقل  یدم،ولیدم به تله تم يزود نیکه به ا دادمیشعار م شهیباشه من هم ادتونیه،اگهیخود منم باور نکردن يراستش برا-

.دیجنگ شهینم ریبا تقد نکهیا

 يادیکردواحتماال در سفر قبل تحساس کرده بود که شما هواخواهان ز یزرنگ خیدر واقع ش:یاز مکث کوتاه پس

کارش همه رو  نیانصافا با ا یاگه معطل کنه سرش کاله بره ول دیترسیحتما م.دست به کار شد عیانقدر سر نید،بنابرایدار

!کرد ریغافلگ
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 نیبه ا یبه خاطرش هول شده باشه ول خیکه ش نمیبینم یخاص ازیامت چیمنکه در خودم ه ینجف ياقا دیکنیم یشوخ دیدار-

باورش  یموضوع ازدواج من،ک نیمثال هم...ارهیم شیواسه ادم پ یحوادث باور نکردنوقتا  یمعتقدم که سرنوشت بعض

از کشورم برم؟ شهیکه من مجبور بشم واسه هم شدیم

د؟یموضوع ناراحت نیاز ا:دیشد،که پرس میمتوجه غم صدا انگار

هام  يدور و بر ياونچه همه دارم،فقط برخالف  یچه احساس دونمیته،نمیواقع نیع نیا دینه؟باور کن بهیعج...دونمینم-

.ستمیخوشحال ن کنن،اصالیفکر م

به شما  یعذرخواه هیصورت من  نیدر ا:که گفت دمیرا شن شینگاهش را حس کردم و بعد صدا ینیسنگ يا لحظه

بدهکارم

!؟یچ يبرا!؟...یعذرخواه-

 یو براتون فرق دیکنیاب نمکس رو حس چیه گهیکه د دیخوشحال شامدیپ نیشما اونقدر از ا کردمیم الیاخه منم خ-

....یچه حال گرانیکه د کنهینم

منو  گمیدارم م یچ فهممیبابا من نم يا:کرد رییمشت شد پس از مکث کوتاه لحنش تغ لیدور فرمان اتومب شیها پنجه

گمیپرت و پال م ستم،دارمیامروز تو حال خودم ن دیببخش

شدم،پس  داریرنگ خانه مان انگار از خواب غفلت ب یبه در طوس یبا نگاه.میدیبه مقصد رس دمیاو،فهم یترمز ناگهان با

 يمدت رفتار نیاگه تو ا:گفتم یشدم و با حالت معذب نیکه به مغزم خطور کرده بود شرمگ ياز فکر!؟....ینجف ياقا

سوتفاهم شده،واقعا متاسفم نیکردم که باعث ا

از خود من بود  رادیندشات ،ا یاشکال چیرفتار شما ه:ه گفتک دمیشدن شن ادهیقبل از پ.،در باز شد رهیبه دستگ يفشار با

اخبار  شهیو هم دیداشته باش تیدر کو یخوب یزندگ دوارمیحساس شده بودم در هر صورت ام یلیاواخر خ نیکه ا

به ما برسه تونیخوشحال
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دیرسونو سالم گرم منو به بچه هاتون ب دیخوشبخت باش یشما در زندگ کنمیم يممنون،منم ارزو یلیخ-

 گرونید یخصوص یتو زندگ خوادیهرچند دلم نم...یراست:به او گفتم یافتادم و با نگاه یمطلب ادیشدم،به  ادهیاز پ پس

که به شما داره یخصوصا با نظر لطف.شما باشه يواسه بچه ها یمادر خوب تونهیم یاتیبه نظر من خانوم ح یدخالت کنم ول

د؟ینکرد دایخوش اخالق تر از اون پ!یمناسب يعجب لقمه !؟یاتیخانوم ح:شد کیرا به هم نزد شیابروها

که  فهممیغافل وبدم حاال م یلیداره متاسفانه من از اطراف خودم خ یدل مهربون کنمیفکر م دیبه ظاهر خشنش نگاه نکن-

دیراجع بهش فکر کن ستیمنو نداشت به هر حال بد ن دنیچرا چشم د

.و خدانگهدار عجوالنه به طرف منزل به راه افتادم تیموفق يم و با ارزوو ماللت بار او شد نینگاه غمگ متوجه

سوم فصل

چه  ،االنیموقع خداحافظ يو زار هیفکر بودم که بعد انهمه گر نیدر ا.شلوغ و پر رفت و امد بود تیفردوگاه کو سالن

لن انتظارهمزمان با ورودمان به سا.دمیرسیمسلما خوشحال به نظر نم!کرده ام دایپ يا افهیق

 هیشوهرم را از بق يحدس و گمان خانواده  ياز رو شودیچه م تمیشد،خواستم بب دهیبه همه سمت کش یواشکی،نگاهم

را  یحال کس.او را گرفتم يو بازو کترینزد خیاطرافم ناخوداگاه به ش يبهیغر يصورتها دنیبدهم با نه،اما با د صیتشخ

:مهرش را به من انداخت و لبخند زنان گفت پرنگاه  خیش.گم شود تیموج جمع انیم ترسدیداشتم که م

تو هستن دنیصبرانه منتظر د یحتما بچه ها ب-

با .انداخت خیو خودش را در اغوش ش دیما دو يبه سو یبا خوشحال يکلمه را تمام نکرده بود که پسر بچه ا نیاخر هنوز

!باشه ریسم دیبا نیخودم گفتم ا

چشمان خندان .را به او گفت و مرا نشان داد ی،مطلبیخوش و بش به زبان عرب یس از کماو را در اغوش گرفت و پ خیش

حرکت باعث شد  نیبغل کردنم باز کرد ا يرا برا شیموقع بود که به طرفم امد و دستها نیپسرك به من افتاد هم



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 172

به دو دختر جوان که لباس  همان موقع چشمم.دمیرا بوس شرا در بغل گرفتم و با محبت گونه ا ند،اویمهرش به دلم بنش

.به تن داشتند،افتاد يو برازنده ا کیش يها

:خوش رنگ داشت اشاره کرد و گفت یروشن و چشمان یکه رنگ پوست يبا انها،به دختر یپس از احوالپرس خیش

.نهیبب کیتو رو از نزد خواستیدلش م یلیجان با رغده اشنا شو،دختر بزرگم خ نایم-

لب  یکه نرم یباز کرد و در حال میگرفت و بعد اغوشش را به رو میرا که در دستش بود به سوییبایدسته گل ز رغده

به  زیبرخورد او ن.کرد یدخترش را مونا معرف نیدوم خیش.به من خوش امد گفت کردمیگونه ام حس م يرا رو شیها

ش را به ارث برده پدر يها تیاز جذاب یضگندمگون داشت و بع یاو برخالف رغده،پوست.خواهرش بود یگرم

پدر صحبت  یرا به خوب یها فارس دادوبچهیم لیرا تشک ینیو دلنش نینمک يصورت او در کنار هم چهره  ياجزا.بود

 تیبود که زودتر از ما به کو یلیخل ياقا ينفر نیاهر.کردندیدرست تلفظ م یکلمات را هرچند با لهجه ول.کردندینم

بعد از .بر من گذاشت یخوب ری،تاثییاشنا يفتار دوستانه اش از همان ابتدامرد و ر نیمهربان ا يچهره .برگشته بود

میبه راه افتاد یگرفتن انها،همگ لیو پس از تحو میبارها شد دنیبا او،متوجه رس یاحوالپرس

****

ت حرف تا چه اندازه درست اس نیا دانمینم.کندیگذر زمان را حس نم یانسان در هنگام خوش ندیگویاست که م معروف

که  يهفته ا هییموضوع ط نیا.کندیگذشت زمان را حس نم یجیو گ یمنگ يدر لحظه ها میگویاگر از من بپرسند م یول

من انگار  یول گذشتیم خیشد که از ورودم به منزل شیهفته م هیدرست .به من ثابت شد گذشتیم تیاز امدنم به کو

که  شدیهنوز باورم نم.امد یم یواقع ریم مبهم و غخودم به نظر تیبه خصوص موقع زیهمه چ!هنوز در خواب وبدم

.گردمیبه کشورم بر م يمهمان هستم و به زود نجایا یداشت که انگار مدت یهستم و رفتارم حالت ونسیخیعروس ش

به فکر  يازینوشتن ن ينوشتم برا شینامه را برا نیقول و قرارم با معصومه افتادم و اول ادیروز به  نیغروب هفتم در

بگذارم انیبا معصومه در م توانستمیکه فقط م یین نبود مغزم پر از حرف بود،حرفهاکرد
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:طور ادامه دادم نیه،ایاز خود و او و بق یرا با نام خدا شروع کردم و پس از احوالپرس نامه

استش ر یول سمیرو برات بنو زیهمه چ خواهمیبه خدا چند روزه که م.شد ریجان ببخش که فرستادن نامه د معصومه

يکار چیدست و دلم به ه

هفته  کینینه به خدا،در ا یهنوز نرفته ما رو فراموش کرد،ول.معرفت یچه ب یگیخودم گفتم،حاال حتما م شیپ.ره ینم

 يخانواده  ادیتونهیم نجایزرق و برق ا یوقت فکر نکن کی.غافل نبودم ادتونیلحظه هم از  کییکه از شما دور شدم حت

.شما پر نزنه دنید ينبوده که دلم به هوا يلحظها دتم نیدر ا.کنه،نه بر عکس رونیرو از دلم ب زمیعز

شما  يهمه  يفداتون بشم،به خدا دلم برا یاله.تا حاال خبر نداشتم که به تک تک شما انقدر وابسته ام يرو بخوا راستش

سر قولم هستم و امروز  م؟منیبا هم گذشت يقرار م،چهیکه از هم جدا شد يهست روز ادتیشده،معصوم جان  زیکری

.کنمیبازگو م تیبرا زیبه ر زیرو ر افتهیکه برام اتفاق م ییتمام ماجراها سم،وینویبه بعد در هر فرصت برات نامه م

.يندازیرا از قلم ن یموضوع مهم چیو ه يخبر نگذار یتو هم از اتفاقات آنجا منو ب نکهیشرط ا به

از  ریغ یرا کس میدوست ندارم نامه ها.نزن یکس حرف چیبه ه سمینویم تیراکه ب یمطالب يباشد درباره  ادتییول

.خودت بخونه

فرودگاه از شما جدا  يتو یاون روز وقت.سمیبنو تیرا از همون اول برا زیحاال از کجا شروع کنم؟بذار همه چ خوب

بود  دهیکه ترک یبغض ارینگار اختخودمو نگاه دارم نشد،ا خیش يکردم جلو یهر چه سع.داشتم یچه حال دونهیشدم،خدا م

که  خیش چارهیب.نگاه کردم رونیبه ب مایهواپ ين بار از پنجره یآخر يبود که برا یوقت میاوج ناراحت.دست خودم نبود

.شدیتر م دیمن شد يهیگر کردیمحبت م شتریهر چه او ب یبده ول يمنو دلدار کردیم یچقدر سع

داره  یچه اتفاق نکهیا ش،ویو سر و صدا ها مایانقدر از لرزش هواپ قتشیشدم،حق به راه افتاد ساکت مایهواپ یوقت آخرش

.بودم که غمم را فراموش کردم دهیافته ترس یم

بود،چون  دهیفهم خیاحتماال ش. نیزم يبخصوص موقع بلند شدن از رو يدیترسیم يمن بود يکنم اگه تو هم جا فکر
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.صحبت کرد میبرا يدستم رو گرفت و از هر در

 نقدریا دونستمیاز تو چه پنهان تا حاال نم..گذشت ریبه خ زیخدا رو شکر کردم که همه چ مینشست نیبه زم یوقت خالصه

.مینشست نیبه زم تیزود در کو یلینبود و خ یطوالن ادیبود که مدت پرواز ز یشکرش باق يباز جا.ترسو هستم

هم  گهیاز عماد،دو دختر و دو پسر د ریخ،غیه بودم که شقبال برات گفت.آشنا شدم خیش يبا بچه ها تیفرودگاه کو در

.دارد

آنها آشنا شدم،رغده  يالبته فقط با سه تا.باشن یخوش بر رو و دوست داشتن نقدریا شیکه بچه ها کردمیباور نم راستش

با وقار و  نیهم مت یلیرسه،خیم يا افهیدر کلّ دختر خوش ق.سبز رنگ داره یو چشمان دیسف یخ،پستی،دختر بزرگ ش

.اون فقط دو سال از من بزرگ تره.کنهیرفتار م

رنگ و  اهیدرشت س یپوست،با چشمان نیاون با هم يافهیق یعکس خواهرش گندمگون،ول خ،بریدختر ش نیدوم مونا

.نهیشیبه دل م یلیخ,يقلوه ا يلبا

.رسهیتفاوت به نظر نم نیبخاطر جثّه اش ا یتره ول کیسه سال از من کوچ اون

.برخورد به دلم افتاد نیکه مهرش از همون اول رهیبه اسم سم ییپسر تو دل برو خیش يبچه  نیآخر

 قتشیراحت شد،حق المیدم،خید یآنها را موقع احوالپرس يمانهیرفتار صم یداشتن،وقت یو مونا هم برخورد خوب رغده

به راه  یهمگ ییبعد از آشنا.داشته باشند يو افاده ا سیپر ف يدلشوره داشتم نکنه بر خالف پدرشون بچه ها

.هم همراه بچه ها بود لیخل يآقا.میافتاد

 شد،معموالینم رمیدستگ يزیچ شیالبته از حرفها.همون موقع که آبادان بود شروع کرد به سر به سر گذاشتن با من مثل

.کردیاو را ترجمه م يصحبتها خیش

به من انداخت،و گفت  یو نگاه دیهم خند خیاو گفت،ش به يکه لبخند زنان جمله ا میرفتیم خیبه طرف بنز ش میداشت

.خانم متشخص شده کیجا افتاده و درست مثل  یچند روز حساب نیعروست در ا گهیم لیخل
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:گفتم.کنهیهنوز داره با همون لبخند نگاهم م دمیافتاد،د لیخل يبه آقا چشممم

.لطف دارن شونیا-

انگار .حرف نداشته نیاز ا يبود که قصد بد دایچون کامال پ اوردمیخودم ن ياما به رو ومدیخوشم ن ادیز فشیاز تعر البته

:گفت یترجمه کرد،به فارس شیمرا برا يجمله  خیش نکهیجواب دادن من متوجه شد،چون به محض ا نیاز سر سنگ

.زدمیکه حدس م یتر از اون کیکوچ.هیکییکشور کوچ تیکو داستیطور که پ نینگفتم؟ا-

معصوم  یراست.زدندیحرف م یاونا به خاطره حضور من،فارس.میدیصحبت بودند که به منزل رس گرم خیها با ش بچه

خوب .بهشون نرسه نگاه دار یگوشه که دست کس کی،ينگاه دار فرستمیکه برات م ییها ،نامهیخواستیجان،اگر م

.میدیکه به منزل رس گفتمیداشتم م

خودت که خوب مرا .باور کن قصد غلو کردن ندارم.کهیقصر کوچ کیبه  هیشب نجایکه چه عرض کنم ا منزل

اش را  يو مهارت معمار نهیخونه رو بب نیا يدور نما تونهیآدم نم.است گهید زیچ کینجایم،ایاز حق نگذر ی،ولیشناسیم

همه دار و درخت و  نیا دنیاز د.اطرافه منزله سبزيفضا کنهیجلب توجه م شتریکه ب يزینگاه چ نیدر اول.نکنه نیتحس

:گفتم خیل و بوته و چمن زار تعجب کردم و به شگ

کردم؟یانگار اشتباه م.هیکشور خشک و کم آب تیکو کردمیفکر م-

:گفت

من گرون  يبرا یلیسبز هم خ يفضا نیروبه راه شدن ا.و پر ارزشه ابیواقعا کم نیریآب ش نجای،اينه اشتباه نکرد-

.آوردمیروز هم دوام نم کییسبز نبود من حت تعیطب نیاگر ا.به نظر من ارزشش رو داشت یتموم شد،ول

و  یدرندگ- :به خودم گفتم اریاخت یباغ بود افتاد،ب يکه در انتها ياو،چشمم به استخر يبا صحبتها همزمان

.استیمه زیمرفه همه چ يآدمها ي،برایبرازندگ

 هیساختمان شب نیا کردم،چون اعمارت رو ببرم حق مطلب را اد ياگر کلمه .گفتمیم خیاز منزل ش میم،داشتیبگذر خوب
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در و پنجره و  یبا کل باستیز يعمارت دو طبقه  کینجایا.ستین میدیکه ما تا به حال د ییکدام از اون خونه ها چیبه ه

.رهیم جیاونها گ يکه سر آدم از تماشا گهیجور واجور د لیوسا هعالم کیاتاق و راهرو و فرش و مبلمان و تابلو و 

تا به حال،سالن .به گوشه کنارش سرك بکشم دمیکشیچون خجالت م دمیام ساختمان رو ندمن هنوز تم البته

 گهیعالمه د کیدونمیم یول دمیاز راهروها و اتاق خود را د یمطالعه، بعض من،اتاقینش ،سالنيغذا خور ،سالنییرایپذ

.کننیم یفر خدمه هم زندگخ و بچه ها،چند نیاز ش ریغ نجایا.نمیاتاق هم هست که هنوز فرصت نشده همه رو بب

آشپز که مرد چاق و چلّه و کوتاه .به امور منزل هستند یدگیعارفه و رابعه،مثل نظافت و رس يخدمت کار زن به اسمها دو

.هستند یباغبان و راننده هر دو بوم.بغداده د،اهلیاست و مسئول خر هیاهله روس ه،ازیقامت

سال هاست .آب و گّل داره خ،حقیمنزل ش يبچه هاست،و تو يهیاون دا.سمیبرات بنو مهیرفت از خاله حک ادمییراست

اون .دیمنو در همون برخورد اول محکم بغل گرفت و بوس.رسهیبه نظر م یمهربون رزنیکنه،پیم یخانواده زندگ نیکه با ا

.اهل غزه هست

کار دونمیمعصوم جان نم.کنم فیبرات تعر نوینبود که ا ادمییراست

نه؟ ایکردم  یدرست

گفتم،منو .کس نگه که من عروسش هستم چیبه ه میخواستم تا عماد از فرانسه برنگشته و ما با هم آشنا نشد خیاز ش یول

.به صالحم باشه ينطوریا کنمیکنه،فکر م یاومده معرف تیبه کو حیتفر ياز دوستانش که برا یکیبه عنوان دختر 

 یه،ولیآدم قابل اعتماد خیالبته ش.باشم یهر اتفاق يآماده  دیاره،من باد يهزار تا باز ایخواهر؟دن یفهمیرو که م منظورم

استقبال کرد و به  شنهادیپ نیهم از ا خیاتفاقا خود ش.شهیم یام چ ندهیآ دونمیو نم دمیند کیمن هنوز پسرش رو از نزد

.دیرس ینظرش عمل درست

.راحت ترم یلیخ ينطوریا.دارم خیدر منزل ش یکس خبر نداره که من چه سمت چیل،هیخل يبه جز بچه ها و آقا حاال
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من عادت  يچند صفحه ا يبه نامه ها دیبه بعد با نیبه هر حال از ا.کردم یپر حرف یلیخ نکهیجان ببخش مثل ا معصوم

عصر .که به حمام رفتم يبار نیبه اول شهیکنم،مربوط م فیبا مزه تعر يماجرا کیبرات  خواهمیم یقبل از خداحافظ.یکن

.حمام افتاد از تعجب شاخ در آوردم داخليچشمم به نما یبودم،وقت دهیکه تازه رس يوزهمون ر

واقعا حمامه؟ نجایا- :خودم گفتم به

 يتو.ندیگویباز شد که معموال به آن رختکن م یحمام ابتدا به محل يا شهیدر ش.چطور برات وسوش کنم دانمینم

شده  يبه صورت کنده کار بایز يار گذاشتند که اطرافش نقشهاک دیمرمر سف وارید يتمام قد رو يندهیآ کیرختکن،

.شهیم دهیهم د یسشوار برق کیينهین،آیکنار هم.است

 یرسه،کسیطور که به نظر م نیا.دارد يا شهیشده که سر پوش ش هیتعب يچند طبقه ا ينه،محفظهیآ يگهید يهیزاو در

مرطوب کنند و چند برس مو  يو کرمها ،ماميبود،چندن عطر،اسپر رو به راه کردن اتاق مرا به عهده گرفته تیکه مسئول

.طبقات اون قرار داده بود اط،دریمحض احت

سقف  یحت هیا شهیش زیقسمت همه چ نیحوله ها قرار داده،در ا ينگاه در يبرا يا شهیش ينهیگنج کیگریطرف د در

.کندیم یمهتاب نور افشان ،مثلیشاس کیرنگ اون با فشار  يریش

 شیرو سیخ يپا دیآیم فشیدست بافت افتاده،که آدم ح فیظر يچهیقال کیخوش نقش و نگار کف، يکهایسرام يرو

.بزارد

؟یکنیقسمت خود حمام قرار داره،باور م نیاز ا بعد

بزرگه که  ومیاکوار کیوان، يرو برو واریچون د.شمیروز تمام در حمام حبس باشم،بازم خسته نم کیمجبور باشم  اگر

اونا  يساعت مشغول تماشا کیبار اول من فقط .شهیخسته نم دنشونیکوچک رنگارنگ که چشم از د يهایده از ماهپر ش

 یکینیا يدر طبقه ها یقرار دارد ول يا شهیش يمحفظه ها ونباز هم از ا واریدو د نیب يهیزاو گه،دریدر سمت د.بودم

.گذاشته بودند زهایجور چ نیو از ا ،یضد عفون ه،موادیانواع شاپمو ها،نرم کننده ها،صابون ما
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شامپو،نرم  يچون به جا.رفتینبود وگرنه آبروم م شمیپ یخدا رو شکر کس.کردم طیبار اول خ يخودمون،باشه برا نیب

که از حمام  یخالصه تا وقت.شدیسرم م ینرم کنند مواد مو بر بود چه خاک يحاال فکرشو بکن به جا.کننده به سرم زدم

.خوردمینوز داشتم از دست خودم حرص ماومدم ه رونیب

.کردم ییرا که در حمام بود شناسا يآن تمام مواد يآوردم و از رو ریگ یبه فارس یسیانگل يلغات نامه  کیبعد  روز

طور مواقع  نیدر ا یشناسیمنو که م.رفتیم شتریب میدر آن صورت آبرو یول رمیمونا کمک بگ ایاز رغده  توانستمیم البته

.دار نشود حهیغرورم جر یول رمیحاضرم بم

تازه امسال  یاون درست هم سنّ و سال منه ول.هم آشنا شدم خیپسر ش نینه کردم با راغب دوم فیتعر تیبرا یراست

.هیاسب و اسب سوار رسه،عاشقیبه نظر م یپسر خوب و مهربون.کنهیرو تمام م رستانیداره دوران دب

را با  میموها.رفت رونیسفر از تنم ب یبعد از حمام،خستگ.رفتن بهش برخوردم نیپله ها در موقع پائ يبار تو نیاول يبرا

.دمیپوش دیآیبه رنگ پوستم م یکه گفت یو اون بلوز گلبه دهیسف نیحوله خوش کردم و او شلوار ج

ه،به راه دخترون میآرامش مال هیخالصه بعد از .شوهرم خوب بدرخشم يافراد خانواده  نیب دیشب با نیکردم در اول فکر

.افتادم

منو به عهده گرفت و از  دیخر تیمسئول يخدا رو شکر که خانم حجاز.ام انداختم یراحت يبه کفشها یرفتن نگاه موقع

.دارم ازین ییزهایبه چه چ دونستیتجربه م يرو

همرنگ خوشبختانه رنگ کفشم با لباسم .پوشنیم یراحت ییدمپا ایخدمه هم در منزل کفش  يهمه  نجایجان ا معصوم

.دیآینفر با عجله باال م هیرفتن متوجه شدن  نیموقع پائ.بود

 ◌ٔ جا دمیانگار از د.ستادیمن ا دنیبه محض د.داده بود خیکه ش یاطالعات يهمون نگاه اول،او را شناختم،البته از رو در

:قدم شدم و گفتم شیپ ییآشنا براي.خورده بود

د،درسته؟یراغب خان باش دیشما با-
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.کننیاز پسوند خان استفاده نم یبود که در کالم عرب نیا يلبخندش برا دیش شدم،شالبخند متوجه

:پله باال تر آمد دستش را به طرفم دراز کرد و گفت دو

.امیمن راغب هستم،متاسفم که نتونستم به فرودگاه ب.خانم نایم دیدرست حدس زد-

:گفتم

.شحالمخو نمیبیشما رو م نکهینداره در هر صورت از ا یاشکال-

.بودم دهیشما را از بابا شن فیکه قبال تعر نطور،بخصوصیمنم هم- :گفت

پدر و مادرش  ییبایداشته ،اگر حدسم درست باشه راغب درست پنجاه پنجاه از ز یرنگ ينظرم مادر بچه ها چشما به

.گرفته

مناسب و  ینیحالت و بخوش  يخودت تصور کن،ضمنا لبا شیگندمگون پ یو پوست یرنگ يراغب را با چشما يافهیق

.خهیش هیشب یلیهم دارد،به نظر من که خ یرنگ اهیپر پشت و س يموها

:بودم که گفتم ستادهیخالصه همانطور معذّب ا.با تفاوت رنگ چشماش فقط

باآل ؟ دیبر دیخواستیم نکهیمثل ا شمیمزاحمتون نم-

:د،گفتیرسیدستپاچه به نظر م کمی

.با شما خبر بدم که غذا حاضره ییآشنا ندارم،اومده بودم،ضمن یکار خاص-

:گفتم

.منتظرن هیم،بقیپس به موقع حرکت کردم،بهتره با هم بر-

حمام و نرم کننده رو بگم صحبت به کجا  يهیفقط قض خواستمیحرف زدم،م یلیبازم خ نکهیمعصوم جان مثل ا يوا

.دیکش

حرف  کردم،پریمثل اون موقعها که برات درد دل مو  ینشست میانگار رو به رو سمینویدارم نامه م یخودم،وقت دست
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.هیبار کاف نیا يخوب برا.شومیم

چقدر کاغذ  سمیهفته را بنو کینیتمام ا خواستمیاگه م دونهیروز اول بود و خدا م يحرفا فقط برا نیچند تمام ا هر

.از حال رفت گهیکاغذ به جهنّم،دستم د شد،حاالیمصرف م

سالم گرم مرا به .کنمیرو هم غرق بوسه م نمینازن بوسم،مسعودیورت ماهت رو از دور مص انیخواهر قشنگم در پا خوب

.پرسنیکه احوال منو م ییدوست و آشناها يبه همه  نطوریبرسون و هم یآقا نب

 نیع گمیکه که م نویقصد تعارف دارم،به جان خودت،ا یفکر کن نکهیبکنم،نه ا یاعتراف هیخوامیمعصوم م یراست

.خودمونو نداره یمیو صم کیمنزل کوچ يکه داره،صفا یو رفاه و امکانات ،تجمالتیبا تمام بزرگ نجایا.تهیواقع

.باش میبعد ينامه  منتظر

.نایدار تو م دوست

.در مورد اونا نکردم یسفارش نیهم يبرا فرستمیمنزل م يهم برا ينامه،نامه ا نیهمراه ا یراست

هفته در راه باشد حتما دهم اسفند به  کیحساب کردم اگر .کت گذاشتمنامه را به دقت تا زدم و درون پا صفحات

.نوشتیکاش همان روز جواب را م يا.دیدستش خواهد رس

**************************************

بردم که همان روز جواب را نوشته و پست  ینامه پ خیاز تار.نکرده است یشد که معصوم در نوشتن نامه تنبل مشخص

.ه استکرد

 میبرا زیبود،که در مورد همه چ دایکه از ظاهر قطورش پ آوردم،خصوصایبال در م یاو داشتم از خوشحال يدن،نامهید با

.مفصل نوشته
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وقت دقت نکرده بودم،که دست خط خواهرم  چیه نیقبل از ا.آن را باز کردم و سرگرم به خواندن کردم یبیشوق عج با

کرده بود اما  لیتحص رستانیسال در دب کیفقط  ییابتدا شیچند او پس از گرفتن شهر  دمیدیحاال م یچطور است ول

.داشت یخط خوب

و دقت  یبار با تأن نیدوم یول.خواندم قهیداشتم که به سرعت هر هشت ورق نامه را در طول ده دق جانیاول آنقدر ه بار

.ا م احضار شدمش يبودم که برا دهینامه رس يها مهیبه ن.هر به خواندن کردم يشتریب

از طعم غذا  يزیکه چ زدیکه خوانده بودم دور م یاما آنقدر فکرم در اطراف مطالب.نامه را همانجا رها کردم ناچار

.نشد رمیدستگ

يمعصوم را برا يدوباره به اتاق برگشتم،نامه  یوقت

طور شروع  نینامه دومم ا. سمیبود که روز بعد سر فرصت جواب او را بنو نیا ممیسوم از اول شروع کردم و تصم بار

.شد

چطورن؟  نمیو مسعود نازن یآقا نب ،یخوب و سالمت باش شهیهم دوارمیام زمیمعصوم عز. به خواهر از جان بهترم سالم

از  یکن یباور نم د،ینامه ت به دستم رس روزید نیمعصوم جان هم. ان شااهللا اونا هم در کنار تو خوب و سرحال باشن

بعد از خوندن نامه، احساس کردم از . یکامل برام نوشت زرویفدات بشم که همه چ یاله. حال شدمچقدر خوش دنشید

رو  زیطور برام همه چ نیهم شهیاگه هم. بودم کیانگار همون جا هستم و با شما در تمام اون اتفاقات شر. شما نرفتم نیب

 دیبه منزل جد هداد ک تیاصرار تو باالخره آقا رضا با ينوشته بود نکهیاز ا یراست. کنم یم یکمتر احساس دلتنگ یسیبنو

.خوشحال شدم یلیبه خ

به گردن اونا  یمنت چیماست و ه یو شرع یحق قانون ربها،یبانک مونده، به آقا بگو به عنوان ش يکه تو یمورد اون پول در

 یکنه، هر شغل دشیکار جد يهیپول رو دستما نیمعصوم جان به آقا سفارش کن حاال که قراره بازنشسته بشه ا. ستین
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رو به تو  یببخش که من هر موضوع زمیخواهر عز. که زحمت و دردسر نداشته باشه يپسنده البته کار یکه خودش م

 يقدر برا نیرفت، ا ادمیی، راست...آخ. یبه فکرشون باش شتریب دیدورم، تو با نایحاال که من از آقا ا. کنم یواگذار م

که  دیر یم ستتبه د ینامه زمان نیمطمئنم ا. بگم کیسال نو را تبر دنیرفت رس ادمیتم که مطلب عجله داش نیگفتن ا

 يبه تو خواهر خوبم و خانواده  شیپ شیرو پ دیسال جد دنیرس نیهم ينمونده، برا دیبه روز ع يادیمدت ز گهید

 يهیتو و بق ينامه، برا نیه امعصوم جان همرا. دیخوش و سعادتمند باش شهیکنم هم یگم و آرزو م یم کیتبر تیگرام

 یوگرنه من م دمیخر خیرو به اصرار ش نهایالبته ا. ادیخوشتون ب دوارمیام کهفرستم  یناقابل م هیافراد خانواده چند هد

از  خیش ستم،ین قهیجا اصال در مض نیچرا؟ گرچه من ا یدون یخودت که م. اکتفا کنم کیخواستم به فرستادن کارت تبر

راستش  یکنم ول داشتباشه ازش ب ازیتونم هروقت ن یبانک باز کرد که م يبه اسمم تو یرودم حسابو يهمون ابتدا

به  دیخر يو بچه ها برا خیبه اتفاق ش شیبهرحال چند روز پ. به نظر برسم دیدبدیاضافه، ند يدوست ندارم با خرجا

م؟یرفت یم ابونیه خب دیخر يخاطرت هست اون موقع که با هم برا ر،یبخ ادشی... میرفت ابونیخ

کنن  یم یزندگ تیکو يتو يادیز يها یرانیا داستیطور که پ نیا. از شهر خودمون نداره یدست کم بایجا هم تقر نیا

جا  نیخالصه ا. کنن یبرگذار م یرو به همون گرم دیخارج از وطن هم مراسم ع ینبردن و حت ادیرو از  یمل يکه سنتها

 میبر ییاروپا ياز کشورها یکیبه  دیخر يکرد برا شنهادیاول پ خیش. آمد و شلوغ بودفروشگاه ها پر رفت و  شتریهم ب

به  دیخر يشه، برا یبرگذار م گریرغده که چند ماه د یخودشون قرار گذاشتن قبل از مراسم عروس نیبچه ها ب یول

بهار،  واخرنامزد کردن، قراره اپسر خاله اش  يگم، اونو برا یرو م خیدختر بزرگ ش ؟یشناس یرغده رو که م. اروپا برن

. ره یبه لبنان م شهیهم يکرد، بعد از انجام مراسم، رغده برا فیبرام تعر خیطور که ش نیا. رو برپا کنن شیجشن عروس

طور  نیشده خالصه ا تیکو میو به خاطر شغلش مق روتهیب یدر اصل از اهال خینه، ش ایکردم  فیدونم قبال برات تعر ینم

موضوع  نیا. رمیبه امورش رو به دست بگ یدگیمنزل و رس نیا تیمسئول دیمن با غده،رسه، بعد از رفتن ر یکه به نظر م

 نیمعصوم جان ا. نه ایامییبرم تیمسئول نیدونم از پس ا یراستش نم یگذاشت، ول نیبا من در ب حایصر خیرو ش
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 خ،یدر منزل ش ینداشت ول قفر نقدریا زیم همه چتر بود یمعمول يخانواده  کیاگه در  دیشا! هیا گهیبه صورت د یزندگ

تونه  یم یو به خوب هیرغده دختر کامال مسلط. فرق داره سمونیتا آ نیمن زم يگذشته  یکه با زندگ هیبه صورت یزندگ

 میروزانه رو تنظ يدونه چطور برنامه ها یم. نداره یمشکل چیاون در رابطه با خدمه ه. کنه يمنزل رو باز نینقش خانوم ا

به خدمه و  یامر و نه د،یبه مسئول خر يلوازم ضرور دینوع غذا و مخلفاتش به آشپز، دستور خر چندهیدستور ته. کنه

 تایمسئول نیا يوقتا از فکر به عهده گرفتن همه  یبعض نیهم يبرا ست،ین یکار هر کس یآنچنان يها یمهمان يراه انداز

گفتن  یم مایقد. شم یم مونیانجام دادم پش دهیکه نسنج یوقتا از اقدام یاز تو چه پنهون معصوم بعض. داره یترس برم م

که فکرش رو  ستیلرز از اون لرزها ن نیانگار ا یندارم ول یمن حرف! نهیش یلرزش هم م يخوره پا یهر کس خربزه م

ها  یلیبه خ يجازح يهمون دوران کار در شرکت آقا ستم،ین ییدست و پا یکه، دختر ب یدون یالبته خودت م. کردم یم

 یباشم ول اسیيهیخواد از حاال آ یدلم نم. کند یفرق م تیوضع نجایا یول امییمشکل برم يشد که از پس کاا تثاب

شه  یم یتا ک تم،یاصال وارد ن یمن به زبان عرب نکه،یکنه، مهمتر از همه ا یمنو سست م يهست که ارده  يادیز لیمسا

ثبت  یکالس زبان عرب يبخوام منو تو خیکه از ش دیفکرم رس بهشیت کرد؟ چند روز پبا علم و اشاره با خدمتکارا صحب

مشکل  کیشه، هر چند تازه در اون صورت  یاز مشکالت خودبخود حل م یزبان مسلط بشم بعض نیاگه به ا. نام کنه

 مهه هیبعه، عارفه و بقرا مه،یخاله حک. دستور بدم یندارم که به کس نویمن دل ا نکهیهم هست و اون ا گرید یاساس

نرفته که مامان  ادمیهستم؟ هنوز  نایفراموش کنم که منم از ا يزود نیشه به ا یخودمون هستن، مگه م ياز طبقه  يمرد

جا هر  نیا. شه یم شیافتم، دلم ر یکمردردها و سوزش پوست دستش م ادیبه  یوقت. دیکش یهتل زحمت م يچطور تو

 یخودت تصور کن من چطور م شیحاال پ. شه یمامان برام تازه م يزحمت ها ادیافتد،  یوقت چشمم به رابعه و عارفه م

اوقات که  شتریمدت ب نیتو ا. مشکالت مساله عماد هم هست نیدر کنار همه ا ر،یکنم؟ در نظر بگ یامر و نه نایتونم به ا

و  ی؟ اگه الابالیباشه چ يریو سخت گ گم اگه مرد خشن یبه خودم م ه؟یکه چطور آدم نیکنم و ا یبه اون فکر م کارمیب

زن قانع  کیعرب به  يمردا یباشه و مثل بعض يو زن باره ا زی؟ اگه برخالف پدرش مرد ه...باشه چطور تیمسئول یب
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دسته مردا  نیاگه عماد از ا! یکینیرو دارم جز ا زیمن تحمل هر چ ،یدون ینشه چه کنم؟ معصوم خودت اخالق منو م

روزا تمام  نیخالصه ا. ارمییجا دوام نم نیا کروزییشه و حت یبودنش برام مثل جهنم م یائیا تمام روخونه ب نیباشه، ا

کنم که  یزنه، از دست خودم تعجب م یناجور به سرم م يدر مورد عماد فکرا یوقت. شده لیمسا نیفکر و ذکر من ا

عنوان پر طمطراق  کسبجز  يفکر چیلحظات ه در اون دیشا! دونم یوصلت رضا دادم؟ نم نیبه ا یشناخت چیه یچطور ب

 زیچ چیه خیدونستم ش یازدواج دادم که م نیتن به ا یطیمن در شرا نکهیبدتر از همه ا! در سرم نبود ونسیخیعروس ش

! شدم الیو کج خ ییایخولیدونم انگار مال ینبود؟ نم یارادگ یکمال ب نیمن به پسرش نگفته بود، به نظر تو ا يدرباره 

 نیا دن،یده که عروس تازه واردشون رو کامال پسند یخوشحاله، رفتار بچه ها هم نشون م اوصلت واقع نیکه از اخیش

بچه ها باهاش مشغول  نمیب یهر وقت م. با منزل تماس گرفته یدوبار تلفن نجا،یاومدم ا یاز وقت. مونه خود عماد یوسط م

 یول ستمین يآدم حسود. رو ندارم حنهص نیا دنیتحمل د قتشیشم، حق یاز کنارشون دور م يصحبت هستن به بهانه ا

 کیکنم که  یاعتراف م ينخند شمیاگه به ر. به عنوان همسرش باهاش صحبت کنم دیخورم که چرا من نبا یحرص م

با  دهیزوج تازه به هم رس کیکه  ییازاون صحبتا م،یبه هم زد یقشنگ يحرف ها. با عماد هم صحبت شدم لیبار در تخ

. کنم یتصور م یدهآلیمرد ا الم،یطور مواقع که عماد رو در خ نیدر ا. دمیشن یحرف زد و من م ونا شتریالبته ب. دارنهم 

اگه . فرق داره یلیخ تیو با واقع الهیمشت فکر و خ کینایکنم، اما، همه ا یشم و احساس م یم نیخوشب ندهینسبت به آ

. داه جز من یخاص یخودش سرگرم يکس برا هرجا  نیا. کردم ینم لایقدر فکر و خ نیداشتم ا یخاص یسرگرم ایکار 

 یبه امور درس یدگیمشغول رس ایدر مدرسه هستن و  ایر،یمونا و سم. ره یمعموال از صبح تا بعدازظهر به شرکت م خیش

 يبه جزوه ها یناچار باشه نگاه یگذرونه و فقط وقت یوقتش رو کنار کره اسباش م شتریدر منزل دوستاشون، راغب ب ایو

و  ندهیآ يبرا يزیدر حال برنامه ر ایبه امور منزله  یدگیسرگرم رس ایرغده، پرمشغله تر از همه، . ندازه یمیدرس

من  يو بطالت با خلق و خو يکار یب نیا. دونم وقتم رو چطور پر کنم یجا فقط من نم نیا. مشترکش با حسام یزندگ

کار در شرکت  يچقدر دلم برا یکن یباور نم. کنه یم هدل زد تمیسبت به وضعو داره کم کم منو ن ستیاصال سازگار ن
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سالم گرم منو بهشون برسون و بگو  يبه اونا برخورد انایو خانومش چه خبر؟ اگه اح يحجاز ياز آقا یراست. تنگ شده

 ینامه رو برات م یلهمن بعا دنبا. از بچه هاست یکیزنن، حتما  یمعصوم جان در م... که دلم چقدر براشون تنگ شده

.فعال خداحافظ. سمینو

کنم درست پنج ساعت از  یاالن که شروع به نوشتن م. کاره قطع کنم مهیببخش که مجبور شدم نامه رو ن. سالم دوباره

اصرار داشت که منو با خودش  شگاه،یرفت آرا یزد، داشت م ینگفتم، رغده بود که در م یراست. گذره یاون موقع م

من  نکهیباشه، اون از ا خیش شنهادیپ نیدم ا یالبته احتمال م. شمبه سر و روم بک یدست دیبا دیع امیا يفت براگ یم. ببره

. بندازم و همراهش رفتم نیروشو زم ومدیدلم ن یراستش حوصله نداشتم ول. نگرانه یلیمواقع تنها و ساکتم خ شتریب

قدر  نیا! بود کیچقدر مدرن و ش یدون ینم! داشته باشه وجود یشیسالن آرا نیهمچ تیکو يکردم تو یمعصوم باور نم

انگار رغده . بود یبودن، البته صاحب سالن لبنان ینیپیلیو ف يکارکنانش هند شتریب! دنگ و فنگ داشت که نگو و نپرس

 یانصافا کارشون حرف نداشت، البته پول خوب. گرفتن لیتحو یاون، منو حساب يراستش به هوا. شناخت یم یرو حساب

ش  یبه همکار بغل دست یمشغول شونه زدن بود، نگاه یکرد وقت یم وتاهمنو ک يکه موها یخانوم. هم در ازاش گرفتن

خواست موهامو  یجمله مامان افتادم که هر وقت م ادیبه  اریاخت یب. کرد دییگفت که اونم تا یانداخت و لبخندزنان مطلب

کرد رنگ  یم الیخ لامروز رغده گفت تا به حا یهست معصوم؟ راست ادتی! ختنیگفت، انگار کود پاش ر یکوتاه کنه م

که رنگ  دهیرو ند یگفت تا به حال کس یم. تعجب کرد یحساب نهیموهام هم یعیرنگ طب دیفهم یوقت ه،یموهام مصنوع

بار  نیا نکهیخوب مثل ا... خدا داده ياز اون حسن ها یکینمیبه قول تو، ا! به هم باشه هیقدر شب نیمو و چشماش ا

کنم، مخصوصا که  یجا حرفم رو خالصه م نیو هم ارمییچرندوپرندام درد نم اسرت رو ب گهید. کردم یپرحرف شتریب

ساعت  نیدر ا دیشه و همه با یخوده م میشام سر ساعت هشت و ن نجایا. نییشام برم پا يبرا گهیساعت د میتا ن دیبا

نو رو به تو و خانواده  لسا دنیرس گهیبار د کیزیمعصوم عز. نرسم ریدزودتر بجنبم که  دیمنم با. حاضر باشن زیسر م

همه . نره ادتینوشتن جواب . رسونم یسالم م یبوسم و به آقا نب یرو هزاران بار م زمیتو و مسعود عز. گم یم کیتبر
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.نایقربانت م. سپارم یبوسم و تورو به خدا م یاز دور صورت ماهت رو م. سیبرام بنو ازیتا پ ریرو از س زیچ

نامه رو بخونه  نیمعصومه ا یوقت«دیناخودآگاه به فکرم رس. بار از اول تا آخر، هر چه را که نوشته بودم مرور کردم کی

اون همه شوق و ذوق چقدر زود ! جا زد؟ يزود نیبه ا نایگه چطور م یکنه؟ حتما به خودش م یم يخودش چه فکر شیپ

 یدرز کنه آبروم م ییحرفا جا نیاز ا ینکنه، اگه کالم یدههن لق هیقب يخدا کنه جلوفقط ! شد مونیچه زود پش! دیته کش

 نیبا ا» خاص و عام بشم؟ يخود رسوا یمطمئن بود، پس چرا ب ادیم شیپ یچ نکهیو ا ندهیآ يشه درباره  یره، هنوز نم

.نوشته ها را درون پاکت گذاشتم و سرگرم نوشتن آدرس شدم االتیخ

را به قدم زدن در  یآمد مدت یم فمیو روح بخش شده بود که ح زیروزها چنان دل انگ نیراف عمارت اسبز اط يفضا

چقدر . نشست یم يگریگل بر گل د نیبودم که هر لحظه از ا یبوالهوس يپروانه  ياطراف منزل نگذرانم، سرگرم تماشا

پرواز . شهدشان دعوت کرده بودند یرا به مهمان محوطه به او تعلق داشت و گل ها او نیانگار تمام ا! آزاد، چقدر راحت

 نیدر ا. دیخانواده ام پر کش ياو به سو یمن هم درست به سبک بال الیخ. به پرواز در آورد اریاخت یاو، فکر مرا هم ب

و  که معصومه ماز کجا معلو. کرد یم یرائیداغ از پدرم پذ يساعت نهار را خورده بودند، حتما االن مادرم داشت با چا

 يهوا. را کرده بود شانیچقدر دلم هوا. گذرانند یاست و بچه ها دور هم خوش م التیتعط امیمهناز هم منزل ما نباشند ا

محمد و  دنید يو هوا هیو مرض رضایعل ينق نق ها يهوا. مادرم يدلسوزانه  يسرکوفت ها يپدرم، هوا يها یمهربان

 دیگذشت و تا به حال با یم دیهفته از ع کیاالن  د؟یقدر طول کش نیم انامه ا جوابچرا . معصومه شتریمهناز و از همه ب

از حد معمول به  رتریاست که نامه ها د ادیپست آن قدر ز يمشغله اداره  دیآمد، دوران ع ادمیتازه ... دیرس ینامه اش م

نامه  شیاالن برا نیمداشت که ه یچه اشکال. انتظار بکشم نیاز ا شینداشت ب یپس لزوم. رسد یدست صاحبان شان م

سم؟یبنو
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داشتم و  یبرم دیکاغذ سف ياز درون کشو مقدار دیراست به عمارت برگشتم، اول به کتابخانه رفتم، با کیمیتصم نیا با

.گرفتم یم شیاتاقم را در پ ریبعد از آن مس

معصوم . یخوش و خرم باشو مسعود،  یدر کنار آقا نب شهیهم دوارمیبه خواهر خوب و مهربانم، معصوم جان ام سالم

طاقت  گهیگفتن داشتم که د يقدر حرف برا نیراستش ا یرو نگرفتم ول یقبل يهر چند هنوز جواب نامه  زم،یعز

. شما بودم شیکاش االن پ يا. گم یم کیبه تو تبر رودیو شروع سال جد دیع دنیرس گهیبار د کیقبل از همه . اوردمین

 ينوروز يشهر از هجوم مهمونا شیپ يامسال هم مثل سال ها یراست! دان رو ندارهآبا دیع ایدن يجا چیدونم که ه یم

برام  د؟یسال منزل آقا بود لیحتما موقع تحو. يکرد یم یمنو خال يجا یرفت یم رونیشلوغ شده بود؟ کاش هر وقت ب

بود و نبود رو برام در  یهر چنه؟ خالصه  ایآقا هم از اهواز اومده بودن  یمهناز و عل د؟یکرد کاریچ دیکه روز ع سیبنو

رفت  ایمادر عماد از دن یگفت، از وقت یم خیش. میانداخت نیهفت س يسال سفره  لیجا ما هم موقع تحو نیا. سینامه بنو

کرد،  یسال رو برگذار م لیدوباره مراسم تحو نکهیکنه و حاال از ا ادهیسنت رو در منزلش پ نینبود که ا یکس گهید

 يمعصوم انگار دست منم برا یراست. به شوق اومده بودن نیهفت س يبایز يسفره  دنیا هم از دبچه ه. خوشحال بود

سبز کردم که با سر  یکوزه هم تخم شاه کی. خوب از آب دراومد یلیکه کاشتم خ یگندم ست،یگذاشتن بد ن يسبز

منئ  م،یرفت و آمد داشت یلیخ نجایچند روز ا نیمعصوم ا. منه يسبزه  نیگه ا یم ریآدمک شد، سم هیعروسک شب کی

کنن و حاال  یم یزندگ تیالبته تمان اونها سال هاست که در کو! داشته باشه یرانیهمه دوست ا نیا خیکردم ش یفکر نم

خبر خوب،  کی. سمیموضوع تازه برات بنو کیخواستم در مورد  یم م،یبگذر. زنن یرو هم با لهجه حرف م یفارس یحت

االن دوسه . گذره ینم یواه االتیوقتم به فکر و خ يهمه  گهیبهتر شده، د یلیبه گذشته خام نسبت  هیروزا روح نیا

 گفتاستقبال کردو  یگذاشتم حساب نیدر ب خیموضوع را با ش یوقت. شدم یزبان عرب يریادگیهستئ که مشغول  يروز

چقدر خوشحالم معصوم،  یدون ینم. رهیگ یبه کار م یرو به طور خصوص یاستاد زبان عرب نیآموزش من بهتر يکه برا

. قدر مشغولم که نگو نیا ،ياز وقتم رو پر کرده، دوباره برگشتم به زمان دانش آموز یکل یآموزش زبان عرب يبرنامه 
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استاد معروف واقعا کار کشته و زبده به . صرف شده یلغات عرب دنچند روز گذشته تمام وقتم به نوشتن و حفظ کر نیا

کنم که چطور  یسراغ دارم، تعجب م خیکه در ش یبا تعصب. کنه یخوب صحبت م یلیرو هم خ یسرسه، زبان فار ینظر م

دو سال  یکیچهل و  ایاحتماال چهل  ه،یا افهیخوش ق اریچون مرد نسبتا جوان و بس! آموزش من استخدام کرده ياونو را

از اون  یالبته حدود ده سال. ندازه یام مآر يآقا ادیمنو به  بیش عج افهیق. رسه یبه نظر م نیجوانتر از ا یداره ول

 یچه اتفاق دیکنم که سه چهار روز قبل از ع فینرفته اول برات تعر ادمیتا  م،یموضوع بگذر نیخوب از ا... بزرگتره

که من چقدر  یدون یم. هوا سرد نبود یبود ول يبچه گانه، اون روز آسمون ابر يرادوباره از همون کا یجات خال. افتاد

 نیزدم، آخه ا یداشتم اطراف عمارت قدم م. کرد دنیظهر آسمون شروع به بار يها کیرو دوست دارم، نزد بارون

 یراست. اش بسته باشد هلون ياسود تو نکهیباغ و اطراف منزل، البته به شرط ا يمن شده بود قدم زدن تو حیاواخر تفر

که کنار در  هیاز نژاد تاز يدرشت جثه ا اهین سگ سنکردم، او فیرو برات تعر اهیبه قول خودمون س ایاسود،  انیجر

به او حمله ور  يا بهیشدن غر کیبه محض نزد یمنزل آشناست ول یبا اهال. باغ بسته شده و حکم محافظ رو داره يورود

ت ترسم و هروق یم یلیسگ خ نیمن از ا یتنم آشنا بشه ول يراغب تا به حال چند بار منو کنارش برده که با بو! شه یم

مواقع اونو در  شتریمن از سگ وحشت دارم ب دیفهم خ،یمراد باغبان ش ریزا یاز وقت. شم یزهره ترك م ادییبه طرفم م

بچه گانه ام گل کرد  ياون روز خلق و خو صهبنده، خال یباغ م یبه در آهن ریقالده اش را با زنج ایکنه  یلونه ش حبس م

 يسخت بود که دو روز منو تو یسرماخوردگ کیيندانم کار نیا يجهینت. بارون راه رفتم و لذت بردم ریز یو حساب

من معتقد  قیدق ينهیبعد از معا شون،یپزشک خانوادگ. چقدر از دستم ناراحت شد خیش یدون ینم. رختخواب انداخت

چقدر  خیش مدیبود که تازه فهم یضیمر نیمعصوم بعد از ا. شم یبود که با چند روز استراحت و مصرف دارو روبراه م

گشت،  یمدت به خاطر من چند ساعت زودتر از شرکت برم نیدر ا. چطور نگرانم بود یکن یباور نم! خواد یخاطرم و م

در  یچند بار وقت! بودم دهیطور دلواپس ند نیا نووقت او چیتا به حال ه. دیپرس یحالم رو م یمنزل نبود تلفن یتازه وقت

دار رغده و مونا به هم  یمتوجه نگاه معن. ش درهم رفت افهیق یاز شدت نگرانرو لمس کرد و  میشونیحضور بچه ها پ
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وقتا از  یبعض ،يرو بخوا قتشیاگه حق. بودم دهیبا محبت ند نقدریرو ا يپدر شوهر چیراستش خود منم تا به حال ه. شدم

 یول! باشه، نه يبد زیرفتارش چاینکرده در نگاه  يکه خدا نیالبته نه ا. شم یو نگاه کردنش معذب م زیمحبت آم رفتار

 نیدر اصل ا! بوده زیعز یلیندازم که براش خ یکس م ادیدایگه اونو شد یحس ناخودآگاه به من م کیدونم چرا  ینم

به دلم  شتریب خیمهر ش يماریب نیخالصه بعد از ا! باشه یواه الیخ کینمیا دیدونم شا ینم. کنه یمطلب منو معذب م

که آقا باالخره اون  سیحتما برام بنو يمعصوم در نامه بعد یراست... به اندازه آقا دوست دارم نشست حاال اونو درست

شده، از طرز  مزهدستخطش با. ش بود سندهینامه از اونا داشتم، محمئ نو هیشینه؟ چند روز پ ایزد  يپول رو به کار

از  یکینیکنه، ا داین بتونه به دانشگاه راه پالاقل او ندهیخدا کنه در آ ه،یپسر باهوش دمیبکار بردن جمله ها فهم

 فیبرات تعر دمید شبیرو که د ینرفته بذار خواب ادمیتا  م،یبگذر... نشد یخوب متاسفانه عمل یمن بود ول يآرزوها

 دهیبود که در عکساش د يا افهیدرست همون شکل و ق! دمیخواب عماد رو د طورکنم که چ یخودم هم تعجب م. کنم

. داشت ینیگرم و دلنش يخواب صدا يتو. بار آلبوم عکسش رو تماشا کرده بودم نیدوم يقا روز قبلش برااتفا. بودم

که من  يبود، تا حد تیواقع نیخواب ع نیکه ا بهیعج. میاتاق من تنها بود يبود و ما دو نفر تو دهیانگار تازه از راه رس

پهلو به  کیمن  م،یکرد یباغ رو تماشا م يو منظره  میبود ستادهیکنار پنجره ا! کردم یبنش رو حس م يگرما یحت

دستش از دور گردنم به جلو خم شده بود و من با  کیزد،  یبرام حرف م يداده بودم، داشت از هر در هیش تک نهیس

 کیحرفاش، سرش رو به گوشم نزد نیدر ب. داد یموهام رو نوازش م یبه نرم گهیبا دست د. کردم یم يانگشتاش باز

دستم  نینزدم، فقط انگشتاش ب یحرف» .سخت بود یلیخ يمدت دور نیخوشحالم که برگشتم، تحمل ا«:فتکرد و گ

آهسته  ابجو يبه جا» من تنگ نشده بود؟ يتو چطور؟ دلت برا«:دیمنو محکمتر به خودش چسبوندو پرس. فشرده شد

 طنتیچشماش ش يتو ک،ینزد کیزدن. میبود ستادهیهم ا يبار منو به سمت خودش برگردوند، رودر رو نیا. دمیخند

 یچ دمینفهم »؟ير یاز دادن جواب طفره م«:کرد و آهسته تر از قبل گفت کیبه خودش نزد شتریزد، بازم منو ب یموج م

خواب باعث  نیاز تو چه پنهون ا یول. خواب بوده وا رفتم نایدم همه ایبه خودم اومدم و د یوقت. دمیشد که از خواب پر
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تاب شدم، به  یب دنشید يکنم برا یخواد اون زودتر برگرده، احساس م یحاال دلم م. بره نیه عماد از بب میتفاوت یشد ب

 نیبدم نشد که ا یرفشده، از ط نطوریبشه؟ به هر حال خحاال که ا یدگیشور نیخواب باعث ا کیکه  تین بینظر تو عج

اگه عماد به  دمیپرس یاز خودم م شهیهم نده،یآ تیمیصم يباشه برا يا نهیتونه زم یم نیا. حالت در من به وجود اومد

کنم  یم رتیحاال از خودم ح یدادم، ول یبدون عالقه تن م یزندگ کیتمام عمر به  دیچطور؟ در اون صورت با نهیدلم نش

 تو بازگو شیموضوع و فقط پ نیالبته ا. کنم یاومدنش لحظه شمار م يتنگ شده و برا شیرادلم ب دهیچون هنوز اونو ند

نامه رو به بعد موکول کنم  نیا يدنباله  دیخوب معصوم جان، فعال با. نبره ییتا مدتها خود عماد هم از اون بو دیکردم و ا

 يدوش فور هیدیاول با. نکردم يکار چیه زرسه و من هنو یاستاد از راه م گهیندارم، دو ساعت د يادیچون فرصت ز

گرفتم  ادیرو که  یخوام کلمات یم یخوندم ول شبیبار د کیلبته همه رو ا. کنم روزید يدرسا يرو يو بعد مرور رمیبگ

ان . هستم يکنن دختر کم استعداد الیخ خیش يخانواده  ایکه استاد معروف  دیایب شیپ يدوست ندارم مورد. از بر کنم

طور که از رغده  نیا. مینرفته، امشب مهمان دار ادمیتا  یراست... سمینو ینامه رو م يدنباله  يفرصت بعد درشااهللا 

 یواشکیروزا  نیخودمون بمونه، ا نیمعصوم ب. انیشرکت م يدو نفر از کارمندا یکیبا خانواده ش و  لیخل يآقا دم،یشن

قبال هم برات گفتم که . خودم سرمشق کنم يخوام رفتار اونو برا یندارم فقط م یقصد فضول. رغده هستم يمواظب کارا

و  یشیآال یکه اون ب دمیحاال فهم یول یباور نکن دیشا. خودمون رو نداره يلطف خونه  ششیجا با تمام رفاه و آسا نیا

جا مجبورم  نیدر ا یزندگ يادامه  يحال برا نیبا ا یول استیمثل رو نایا يایداره که در دن یخودمون عالم یسادگ

.دخوب خواهر، فعال خداحافظ تا بع... وفق بدم نایخودمو با خلق و خو و اخالق ا

 ینامه کردم م نیشروع به نوشن ا یچند روز از وقت يمعصوم جان خواهر تنبلت رو ببخش، حتما اگه بشنو. سالم دوباره

تا امروز فرصت نشد  یبود که شروع کردم ول شیپنج روز پ. راستش رو بگم دیبهرحال با! یکن یگذره، سرزنشم م

استاد  يراستش درسا. گرفتار بودم یلیچند روز خ نیا یول ستمین يالبته به جان خودت دختر سهل انگار. تمامش کنم

دارم  یمنم به سخت. خواد پشتکار و توان منو محک بزنه یم یراست یانگار راست. شه یمعروف روزبه روز داره سخت تر م
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 معصوم یراست. ارمیخالصه دوست ندارم مقابلش کم ب. شم یتر م يمن جر رهیگ یاون سخت م یهر چ. کنم یتالش م

ذوق  دنشیقدر از د نیا. دیبه دستم رس روزید نیهم. ممنونم يکه فرستاد ينامه رو ادامه بدم، بابت نامه ا نکهیاز ا لقب

خوشحال شدم، ان شااهللا  یلیمهناز خ مانیخبر زا دنیاز شن. یرو از قلم ننداخت زیچ چیبازم ممنون که ه. کردم که نگو

. بفرستم هیهد هیروزا براش  نیدارم هم الیهر چند خودم خ! بگو کیتبرقدم دخترش مبارك باشه، از طرف من بهشون 

 یفرق چیپسر ه ایبچه درست از آب دراومد؟ البته دختر  تیمامان در مورد جنس ینیب شیکه پ یکن یمعصوم تعجب نم

.هینداره مهم سالمت

. میآزاد راه انداخت يفضا يس رو تواون کالس در شنهادیبه پ روزید. گفتم یداشتم در مورد استاد معروف برات م خوب

کنار . هم کنارش هست کیکوچ زیم کیو  یراحت یدو صندل یکیکاشته شده،  یگل فیرد ایدر محوطه باغ هر جا بوته 

مقدمه سرش را بلند  یبود که استاد ب دیدرس جد جمعو من شش دانگ حواسم  میرنگارنگ رز نشسته بود يبوته ها

کردن  یگذره، معن یمن که چند روز از شروع آموزشم م يبرا یبود ول یکوتاه يجمله . گفت یبه عرب يکرد و جمله ا

 روزبه نظر منم ام«:آشنا، در جواب گفتم يدو کلمه  یکیگفتارش و  ينحوه  يحال از رو نیبا ا. نبود يجمله کار اده ا نیا

حاضر » !دیهست یرکیشما دختر باهوش و ز«:زد و گفت تیرضا ياز رو يلبخند» .رسه یبه نظر م شهیاز هم باتریباغ ز نیا

» .مارو نداشتم يشاگرد اقتیبود ل نیاز ا ریطلبه، اگه غ یرو م نیمثل شما، ا يمحضر استاد«:گل کرد، گفتم میجواب

معما سردرگم  کیبا شما آشنا شدم در حل  یاز وقت یرکیبا تمام ز نم یول دیشما لطف دار«:لبخندش تکرار شد و گفت

دست بر قضا  دیبشنوم، شا ادییبدم نم ست،یداره اگه جزو اسرار ن یباالخره جواب و راه حل ییهر معما«:مگفت» !موندم

دونم  یاما نم ارم،ند یشک چیشماست ه شیجوابش پ نکهیاز ا«:انگار مردد بود، محتاطانه گفت» .من جوابش رو بلد باشم

! خواد بپرسه یم یشستم خبردار شد که چ» نه؟ اینم شما دخالت ک یخصوص یآموزگار حق دارم در زندگ کیبه عنوان 

ال اقل در حد مطرح کردن ست،یحق استاد به گردن شاگرد کم ن«:گفتم

اجازه دارم به  بیترت نیپس به ا":زد و گفت يبازم لبخند".نده ایبا شاگرده که جواب رو بده  گهید نیمعما ، ا کی
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کرد و  دایپ ياش حالت جد افهیق".دیدار اریاخت":گفتم"م؟کن یشما فضول یخصوص یسوال در زندگ کیياندازه 

به  دیرو هم گفت که با نیرو مطرح کرد ا منزلبا من تماس گرفت و موضوع اموزش در  یتلفن خیکه ش يروز":گفت

که  یوقتم پر بود به خاطر دستمزد قابل توجه نکهیبا ا قتشیحق.بدم میکه مهمان اونهاست تعل یرانیدختر جوان ا کی

 ونسیخیدر منل ش یرانیمهمان ا نیکردم وجود ا یبهرحال اون روز گمان نم.شد اونو رد نکردم شنهادیکار پ نیا يابر

که  ستیبرام قابل قبول ن کنمیکه من هر چقدر فکر م نجاستیموضوع ا.منو سلب کنه الیخ شیمعما آسا کیمثل  نطوریا

 یزبان عرب يریادگیدنبال  تییجد نیهست که با ا يازیوگرنه چه ن!دیمهمان ساده باش کیفقط  نجایشما در ا

کامل  نطوریزبان رو ا نیهست که حتماً ا یزومکشور رو ترك کنه چه ل نیا خوادیم يمهمان که به زود کیيد؟برایباش

 یاومد کم یبدم نم.بردم یکنجکاو کرده لذت م نطوریوجود استاد رو ا دمید یم نکهیراستش معصوم از ا"ره؟یبگ ادی

 یخاص لیدل دیزبان حتماً نبا کیيریادگیکار بزنه؟ نیعالقه دست به ا يادم از رو شهیمگه نم":سر بدونم ، گفتم اونو

صورت بهتره درس رو  نیدر ا دیقصد جواب دادن ندار داستیپ":نگاه موشکافش رو به من دوخت و گفت".داشته باشه

شروع به  نکهیو قبل از ا اوردمیخودم ن يبه رو.ام گرفتاز عکس العملش خنده  زدیرا ورق م یداشت کتاب".میدنبال کن

 نیجواب ا یکینزد يندهیدر آ دیحوصله کن یمدت گها":سرش رو باال اورد ، گفتم"...استاد":درس کنه گفتم يادامه 

به نظر تو موضوع استاد  دیشا.درس رو ادامه داد يسرجا اومد و دنباله  یخوشبختانه خلقش کم".شهیمعما مشخص م

به شک افتاده ، قبل از  ونسیخیکه از بودن من در منزل ش ستین یتنها ادم نیا ینباشد ول نتیحائز اهم ادیروف زمع

 نیهم لیاوا.میمهمون داشت شیچند شب پ نیمثالً هم.رو نشون دادن يکنجکاو نیهم بودن که ا يا گهیاستاد افراد د

دفتر  یاونا منش نیدر ب.بودن خیش يدو نفر از کارمندا یکیو لیخل يآقا يخانواده .اشاره کردم یمهمون هینامه به قض

به  یو لوند حاضر کرده بودم ول افهیدختر خوش ق هیدنید يخودمو برا ادیقراره ب خیش یمنش دمیشن یوقت.هم بود خیش

 يآقا يافهیق":همون شب به رغده گفتم.داشت نیو دلنش فیظر يا افهیکه ق دمیرو د يساله ا کیو  یاون مرد س يجا

از  درشو ما ی، پدرش بوم هیریالجزا یشوق يداد که آقا حیرغده برام توض"!ندازهیها م ییاروپا ادیمنو به  یرحمان شوق
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 یمن به عرب دنیکه از راه رس یوقت.زدیحرف م يبامزه ا يرو هم با لهجه  یعرب یشوق.ساکن اونجاست يها يفرانسو

 هیبق يگفتگو نیبعد در ب یر کرده بود همزبان خودشون هستم چون کمفک یشوق يآقا ایگو.کردم یباهاشون احوالپرس

به او  یمن با لبخند جواب يمونا کنارم نشسته بود و به جا شبختانهخو.دمینفهم شویگفت که معن يرو به من کرد و جمله ا

.شد یتعجب شوق هیداد که ما

 د؟منیشما اهل لبنان هست دیپرس يرو بلدزبان ما  کردیم الیخ یشوق يآقا":مونا گفت"بود؟ یموضوع چ"دمیپرس

شد  یچ یدونیم یمعرف نیبعد از ا".ینگرفت ادیو هنوز زبان مارو خوب  یهست یرانیدادم که ا حیبراش توض

 لیخل يآقا يتنها اون نبود ، خانواده !منه ظبو کنجکاو موا رکانهیبا نگاه ز یشوق يمعصوم؟چند بار متوجه شدم که آقا

به خانواده اش نگفته بود چون  يزیمن چ يداره و درباره  یدهن محکم لیظاهراً ناصر خل.ن نداشتناز او یهم دست کم

حاال .گرفت یکرد قوت م یبه من م یمحبت خاص ایتوجه  خیش یحالت وقت نیا.کردن ینگاهم م دیاونا هم با شک و ترد

چه  دنید خیکه منو در منزل ش ییاونادونه تا به حال  یحساس شدم؟خدا م هیقض نیکه چرا نسبت به ا یکن یدرك م

داره؟قبول  يریبکنن به حال تو چه تأث خوانیم يخب هر فکر یتو بگ دیشا!خودشون کردن شیپ یمختلف يبرداشت ها

که مردم فکر کنن  نهیاز ا شتریترس من ب ؟راستشیدون یم.لطمه نخوره یکس يبه آبرو ونیم نیا نکهیدارم به شرط ا

خبر  نجایمردم ا يهیتو از روح.بافم یشدم و دارم موهوم م یاالتیفکر نکن خ!سته يسروسر خیمن و ش نیب

 خیهمون شب بعد از رفتن مهمونا به ش.که طرز فکر مخصوص خودشون رو دارن یبا مردم هیکیکشور کوچ تیکو.يندار

ت مشغول کار بشه ، که زن در ادار دهیاجازه نم نجایفرهنگ مردم ا":گفت"!مرد بود شمایتعجب کردم که منش":گفتم

تو هم به  کنمیفکر م گهیحاال د".و از اطراف اومده ستین نجایا یمطمئن باش که بوم يهم برخورد ياگه به مورد نادر

مردم  نیدهن به دهن ب خیش لحضور من در منز انیموضوع باشم ، شک ندارم که االن جر نیکه نگران ا يمن حق بد

...ارنیکه پشت سرم در ن ستین یشن بشه ، حرفرو فمیو تکل ادیگرده و تا عماد ب یم

بعد از .داشتم معطوف شد خیکه با ش ییبه روز قبل و گفتگو اریاخت یفکرم ب.نوشتم ینم گرید ینامه خم بود ول يرو سرم
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 يرا رو لمیوسا.به اتاقم برگردم امدیکرد که دلم ن یخود م یباغ چنان انسان را از خود ب يهوا.رفتن استاد معروف بود

کردم  یمربوط به خودم فکر م لیراه رفتن حول و حوش مسا نیدر ح.مقدم بزن یجمع و جور کردم و رفتم که مدت زیم

انگار .داشت یخوش يتاب حال و هوا يرو.را عوض کرد رمیمس يهوس تاب سوار.افتاد قیکه چشمم به تاب وسط االچ

؟یینجایتو اجان  نایم:دی، پرس دمیرا شن خیش يبرد که صدا یداشت خوابم م

.آمدم نییپا ي، فور دیاز سرم پر یجیگ.کندیو مرا تماشا م ستادهیا قیکنار آالچ دمیکه باز شد د چشمم

مزاحم استراحتت شدم؟-

.عمو جان دیدار ارینه اخت-

م؟یکم با هم قدم بزن هیيحوصله دار-

.چرا که نه...البته:استقبال کردم و گفتم شنهادشیپ از

.بعد سرِ صحبت را باز کرد یکم.تادمکنارش به راه اف و

چطوره؟ یآموزش زبان عرب شرفتیپ-

.گرفتم ادیيادیهفته کلمات ز کینیا ي، خوشبختانه تو ستیبه نظرم بد ن-

شاگردانش فقط  نیگفت قبل از تو در ب یبود ، امروز موقع رفتن باهاش صحبت کردم م یراض یلیاستاد معروف هم خ-

!استعداد داشتن قدرنیدو نفر بودن که ا یکی

به اون  دنیرس يبرا رمیبگ یمیتصم یفقط وقت ستمیبا استعداد ن ادیکه من ز نهیا قتیحق یول!لطف داره یلیاستاد خ-

.کنم یتالش م یلیهدف خ

.بود شیلب ها يرو يبه طرفم برگشت ، لبخند محو نگاهش

اواخر  نی، راستش ا ییایب رونیب نییك تنهاکم از ال هیباعث شد که  یدر هر صورت خوشحالم که آموزش زبان عرب-

.کردم یسرزنش م تیوقتا خودمو به خاطر آوردن تو به کو یبود که بعض يبه حد ینگران نینگران بودم ، ا یلیخ
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!عمو جان؟ هیچه حرف نیا:که به تنم افتاد محسوس نبود بالفاصله گفتم یلرزش

قدم به  یاز وقت نمیبیم یول یکن یوقت احساس ناراحت چینذارم ه من به پدر و مادرت قول داده بودم که...گم یم يجد-

وقتت رو در  شتریو ب یکن یصحبت م یکم با کس یلیخ!یشیتر م دهیتر و رنگ پر فیروز به روز نح یمنزل من گذاشت

اومده تیبه کو یاز وقت نایگفت م یراغب م شبید.شدن حالترییتغ نیظاهراً بچه ها هم متوجه ا.یگذرون یم ییتنها

دستور پخت  شتریاواخر به خاطر تو ب نیا ایکرد ، گو یتو گله م ییالغرتر از قبل شده ، رغده هم از کم غذا یلیخ

.يد یبه خوردن نشون نم یلیحال بازم تو م نیبا ا دهیرو م ییرانیا يخوراك ها

.او چه بود شرمنده شدم ینگران لیدل دمیفهم نکهیا از

خوام  یعذر م لیمسا نیبه خاطر ا!ناراحت کنه نقدریمن شما و بچه ها رو ا ییکم اشتها کردم موضوع یراستش فکر نم-

.جبران گذشته رو بکنم نیکنم بعد از ا یم یو سع

من  ینگران.یکن یعذرخواه یکه مجبور بش دمینکش شیموضوع رو پ نیمن ا:گفت يرا گرفت و با لحن مالمت بار دستم

 لیاز قبل به همه سفارش کردم که از هر نظر وسا شه؟منیعذاب تو م يهیما یچ دونمیخاطره که نم نیبه ا شتریب

 نیمدت خودتو عضو ا نیو هنوز بعد از گذشت ا یستینکه تو راحت  نمیبیحال بازم م نیتو رو فراهم کنن با ا شیآسا

!یدون یخانواده نم

من هنوز .مورد حق با شماست نیر اد:گفتم نیهم يبود که من داشتم ، برا یدرست همان احساس نیگفت ا یم راست

 نایاز ا چکدومیچون در حال حاضر ه.ارمیخانواده به دست ب نیا دیبه عنوان عروس و عضو جد مویواقع تینتونستم موقع

.ستمین

 دیتلخو با تیواقع نیا یخودم خواستم ول نویدونم ا یشدم ، م یمهمون به همه معرف هیاومدم به عنوان  تیبه کو یوقت از

شما به حالت شک و  يکه مردم به وجودم تو خونه  نیتازه هم.تونم باشم ینم نمیاز ا ریکنم که در حال حاضر غ قبول

من روشن  فیعماد از فرانسه برنگشته و تکل یحال تا وقت نیبا ا.ست نندهناراحت ک یکاف يکنن به اندازه  ینگاه م دیترد
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که  دیدون یم دیهست يا دهید ایشما مرد دن...هم هست که يا گهیدلیگذشته مسا نیاز ا.وضعو تحمل کنم نیا دینشده با

 شهیم یاش چ ندهیآدونهیاالن من که نم تیدر موقع ی، آدم دیحاال خودتون قضاوت کن.ستین ینیب شیقابل پ ندهیآ

و سرخوش باشه؟ الیخ یتونه ب یچطور م

چطور جرات کرده بودم تمام حرف دلم را .ودمعرق کرده ب جانیمن از ه یبود ول زیبهار خنک و دل انگ لیاوا يهوا

:گفت یبود ترس من از کجاست که با لحن مطمئن دهیاو فهم دیشا!زم؟یبر رونیب کبارهی

به تو  یچه قول رانیهست در ا ادتی.دارمیتو بر نم تیمن دست از حما فتهیکه ب یهر اتفاق ندهیتو خاطر جمع باش در آ-

خوب و  لیبه مسا شتریکن ب یخود نگران نباش سع یپس ب.نتونم به قولم عمل کنمکه من  ومدهین شیدادم؟تا به حال پ

 يخودتو عذاب بد نطوریاگه قرار باشه تا برگشتن عماد تو ا دهن تیفکر مردم اهم ایدر ضمن به نگاه .یخوش فکر کن

...افته و در اون صورت یبه خطر م تیسالمت

که  یخوره و شمارو به خاطر انتخاب یمن جا م دنیصورت عماد حتماً از د و در اون:کاره قطع کردم و گفتم مهیرا ن حرفش

.کنه یسرزنش م دیکرد

خواستم بگم در اون صورت مجبور  ینبود ، م نیمنظورم ا:خود را از دست داد و لبخندزنان گفت ياش حالت جد چهره

.ینیمن صدمه بب یواهبه خاطر خودخ خوادیتورو به کشورت برگردونم چون دلم نم لمیبر خالف م شمیم

 ریغ دیشما به فکر همه هست نمیبیاومدم م تیبه کو ی، از وقت دیستین یعمو جان؟شما اصالً آدم خودخواه هیچه حرف نیا-

 تونهیمثل شما چطور م یآدم.دیندار یاز سابق شده توجه شتریاواخر دردش ب نیبه قلبتون که ا یاز خودتون ، حت

خودخواه باشه؟

!روزا بدتر از سابق شده؟ نیکه قلب من ا يدیتو از کجا فهم-

و تمام عضالت  شهیتون عوض م افهیق دیشیم فیخف يدچار حمله ها یوقت.شهیکم به شما دقت کنه متوجه م هیهر کس -

 دیحق دارن و با د؟اونایگ ینم يزیبه بچه ها چ يماریب نیکه چرا راجع به ا کنمیتعجب م.دهیصورتتون درد رو نشون م
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.دیهست یطیا در چه شرابفهمن شم

 یکیيبه رو کهیو در حال دیگل سرخ کش يکنار بوته  یراحت يها یخسته شده بود مرا به سمت صندل يرو ادهیاز پ انگار

:گفت دادیاز آنها لم م

تا  يماریب نیکه اونا رو مدام نگران کنم؟به قول دکتر سبحان ا دهیچه فا یمن خبر دارن ول يماریاز ب شیبچه ها کم و ب-

صحبت  ریمس نکهیمثل ا.عادت کنم گهید يزایچ یلیمثل خ دیبا نمیپس به ا.دارهیموقع مرگ دست از سر من بر نم

 یبا هم ب یلیدو موضوع خ نیهر چند ا!دیبه کجا کش مطلبمیزدیدر مورد مشکالت تو حرف م میعوض شد ، ما داشت

 شتریپسر بزرگم انتخاب کنم ب يرو برا یو مناسب ستهیاگه من اصرار داشتم هر چه زودتر دختر شا قتشیحق.ستیربط ن

 امالًک المیاز جهت رغده خ.کردم یعجله م دیبا نیهم ينداشته باشم برا يادیممکنه من وقت ز.بود يماریب نیهم لیبه دل

در  و من درست مثل پسرم بهش عالقه دارم اما هیحسام شخص قابل اعتماد کنهیازدواج م يا ستهیراحته چون با مرد شا

 يکه برا کنمیحال اعتراف م نیدر قلبم داره با ا یخاص گاهیو جا زهیمن عز يبرا یواقع يپسر به معنا نیمورد عماد ، ا

به هر حال من .باشه نیوابسته نبودنش به خانواده هم نیا لیدل دیشا.نکردموقت صرف  دیو شا دیاون طور که با تشیترب

مملکت آبا  تیکه کو یدونیالبته خودت م.مملکت وابسته کنم نیملک و انیتو عماد رو به ا لهیدارم به وس میتصم

بعد از من  وادخ یکشور جمع شده و دلم نم نیپرزحمت من در ا يو سالها یجوان هیتمام سرما یول ستیمن ن ياجداد

.به باد بره و تلف بشه زیهمه چ

 یحتما به خودش م.یخوب جوان يبه سالهاکردیانگار به گذشته فکر م.دیرسیشد ، چهره اش خسته به نظر م ساکت

موضوع صحبت را عوض  خواستیشد دلم م یاز حد طوالن شیما ب انیسکوت م!گذشته است عیچقدر سر زیگفت همه چ

.که به ذهنم خطور کرد شدم یمطلب نیدست به دامن اول اریاخت یب.کنم

د؟یشد تیساکن کو شهیهم يشما برا ، چطور شد که هیلبنان کشور قشنگ دمیکه شن نطوریعمو جان ا یراست-

:گفت یخاص یفتگیبه خال زده بودم چون چهره اش از هم باز شد و با ش ظاهراً
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از هر نقطه  شتریلبنان رو ب یول کنمیم یکشور زندگ نیا يگرچه سالهاست تو.ستین یشک چیبودن زادگاهم ه بایدر ز-

 بندیبهم زدم منو پا تیکه در کو يو اعتبار یشغل تیل موقعحا نیبا ا.هستم ادشیبه  شهیدوست دارم و هم ایدر دن يا

.کرد نیسرزم نیا

:کالمش را از سر گرفت يبعد دنباله  یکرد ، کم یسبز اطراف نگاه م يبه فضا داشت

چقدر تالش  ینیب یم!باستیز یواقع يبه معنا عتیکه طب ییقرار داره جا روتیب ينقطه  نیباتریمن در ز يمنزل پدر-

 نیا یدرخت ها ، حت نیمحوطه ، ا نیعمارت ، ا نیبسازم؟ا کیلبنان کوچ کیآب و علف  یب نیسرزم نیدر اکردم که 

 نیهم يساخته شده برا يادیبا زحمت ز نجایا...ندازه یم لبناندر میزندگ يروزا نیبهتر ادیمنو به  نایچمن سبز ، همه ا

...بمونه یشکل باق نیمبعد از من بازم به ه خوادیو دلم م لمیقا شیبرا یارزش خاص

خواستم  ینم.بار واقعاً به عالم گذشته برگشته بود نیا.با خودش سرگرم صحبت بود نکهیمثل ا زدیآهسته حرف م يطور

؟يخسته شد:دیخلوتش را بهم بزنم همانطور ساکت کنارش نشسته بودم که ناگهان به خودش امد و پرس

.کردم یشما فکر م يشتم به حرفهادا.کنه ینه عمو جان مصاحبت شما آدمو خسته م-

کدوم حرفها؟-

.نه ایامیکار بر م نیاز پس ا دونمیپابند کنم ، نم نجایعماد رو به ا دیاز من خواست نکهیا

مدان  نیمعروفه که بزرگتر.ستین يمرد چیهست که در ه یدر وجود زنها قدرت گنیم.نداره يکار چیه ياگه تو بخوا-

!ندست زنهاشون بود ریجهان اس

!عمو جان:مالمت بار گفتم یبه خند افتادم و به حالت اریاخت یب

.نشو ریدلگ!کردم یشوخ:و گفت دیهم خند او

؟يدی، قول م یجهت مطمئن کن کیخوام منو از  یم نایم:گفت يبهد خنده اش محو شد و با لحن جد یکم

!قول بدم دیبا یچ يبدونم درباره  دیمن اول با:متعجب بود ، گفتم نگاهم
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 يبانو شهیهم يقول بده برا:گفت داشتیجا بلند شد ، مرا هم همراه خودش بلند کرد ، همانطور که آهسته قدم بر م از

.داره ازین یلیخوب به وجود تو خ يندهیآ کیساختن  ي، عماد برا یمنزل و همسر مهربان پسرم باش نیمطلق ا

 دیرس یبه نظر م یکه طوالن یعاقبت پس از مکث.کردم یر مبودم فک دهیکه شن يزیمن داشتم به چ یجواب بود ول منتظر

:به حرف آدم

.دیکن تیاندازه طالب من باشه و شما هم منو حما نیعماد هم به هم نکهیبه شرط ا کنمیمن تمام تالشمو م-

و به  دارمیتو برنم تیلحظه دست از حما کییزنده هستم حت یمطمئن باش من تا وقت:گرفت شیپنجه ها انیرا م دستم

.به تو برسونه یبیآس نیکوچکتر دمیاجازه نم چکسیه

 يچا:شد و از همان جا گفت شیدایدرگاه پ انیم یرغده در لباس خوشرنگ میشد یم کیعمارت نزد يبه ورود میداشت

د؟یخور یبعد از ظهر حاضره نم

.مییآ یم میدار:او بلند کرد يدستش را به سو خیش

رغده هم نسبت به  یاحساس کردم حت!بود یبیعج زیدر نگاهش چ.م به او افتادرغده ناخوداگاه چشم یچند قدم در

.کردینگاه م دیشک و ترد يدهیمحبت پدرش به من با د

معصوم بازگو  يرد و بدل شده بود را برا خیمن و ش نیاز آنچه ب يخاطرات آن روز باعث شد که خالصه ا يادآوری

را  يهمه نامه نگار نیهرگز حوصله ا نیاز کار خودم تعجب کردم ، قبل از ا شده اهیس يبه تعداد ورقه ها یبا نگاه.کنم

:نامه نوشتم يسطرها نیدر آخر.نداشتم

 چکسیبا ه نجایا.ستیباور کن دست خودم ن یول يببخش که خسته شد.کردم یپر حرف یلیکه خ دونمیجان م معصوم

خب .کنم یم فیتو تعر يبرا کجایو همه رو  شهیم جمع متمام حرفا نیهم يحرف بزنم ،برا لیمسا نیا يدرباره  تونمینم

برسون و  یسالم منو به آقا نب یراست.ها ، خدانگهدارت یفراموش نکن.منتظر جوابت هستم.هیکاف گهیبار د نیا يبرا

صحبت  یبا کس یکالم لیمسا نینره درباره ا ادتیضمنناً .بوسمت خواهر یم.از طرف من ببوس یمسعود رو حساب
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 دهیکه رس هیمدت یعروس يعکس ها يکنم بسته  فینبود برات تعر ادمیاصالً .گهیمطلب د کینرفته  ادمیتا  یراست.نکن

عکسا خاطرات اون شب دوباره برام تازه  دنیشما چاپ کرده؟با د يهم برا يسر هیبرامون فرستاده انگار  يحجاز يآا

نظر بچه ها در  سمینو یبرات م ينامه بعد يتو.سوخته باشه دیاحتماال با.نبود هیبق نیچرا دو تا از عکسا ب دونمیشد ، نم

.نایتو م يفدا خداحافظواقعاض  گهیبار د نیا.فعال خداحافظ.بود یمورد عکسا چ

************************************************** 

****************

 يبرا دیشا.وفق بدهم دیجد یخودم را با زندگتوانستم  یگذشت و من هنوز نم یم تیچهار ماه از اقامتم در کو حدود

از من  دنیحوصله انتظار کش گرید نکهیبدتر از همه ا.داشتم خیرا در منزل ش یتیهو یهنوز همان مشکل بزرگ ب نکهیا

و قرار بود تا اخر  دیرس ینم انیدوران به پا نیا چوقتیه گارگذشت که ان یکند م میلحظه ها آنقدر برا.سلب شده بود

در  میینوا یکردم عمق ب یبا معصوم بود هر چند تالش م ينامه نگار میروزها تنها دلخوش نیدر ا.ادامه داشته باشدایدن

را  ينامه بعد.خواهد برد یبه احوالم پ يکه او از من داشت تا حدود یمطمئن بودم با شناخت ینامه ها به چشم نخورد ول

:نوشتم شیبرا.پست کردم شیبرا بهشتیاواخر ارد

از شما رو فراموش  يغم دور یمدت کوتاه يو اونقدر خوشحالم کرد که برا دینامه ات به دستم رس روزیرپ

 يکه به جا نهیهم يبرا.گذشته ست نیریش یتو تنها راه ارتباط من با شماها ، شهرم و زندگ يمعصوم جان نامه ها.کردم

در خاطرم  شهیهم يکه برا يخونم جور یمبار  نیبه خدا هر مطلبش رو چند.خورم یخوندن اونا رو با چشم م

تو از  يهمراه با نامه .کنهیشماها رو م يهوا شتریگذره دلم ب یم تیدر کو یاز زندگ شتریراستش هر چقدر ب.بمونه

کوتاه و  یلیالبته خ دینامه رس شیاز مهنازم ند وقت پ.ست گهید زیچ هیتو  يانصافا نامه  یمحمد هم نامه داشتم ول

براش  یاسم قشنگ.و تو دل برو شده ینوشته بود دخترش تپل.تشکر کرده بود هیخاطر فرستادن هد همختصر بود ب

اونا  یبچه زندگ نیخدا رو شکر مطمئنم با اومدن ا.براش انتخاب کرده یرو عل ایانتخاب کردن مهناز نوشته بود اسم رو

 دیبود یکم توقع يتو و مهناز دخترا نمیبیم مکنیبه گذشته فکر م یراستش معصوم وقت...شهیتر از قبل م نیریبهتر و ش
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 یزندگ نیهمچ ياز دخترا آرزو یلیخ دیشا.ندارم يگله ا یالبته منم از زندگ.دیبه لطف خدا خوشبخت تر از من شد یول

منو از همه  تمیروشن شدن موقع يانتظار برا نیاز تو چه پهون ا یرو داشته باشن درست مثل خود من که قبالً داشتم ، ول

 یاونو به دست اورد بعد از مدت یوقت یول زنهیرو نداره براش له له م يزیانسان تا چ گنیکه م يدیشن.خسته کرده زیچ

داشتن افتخار لقب  یاز حد و حت شیب شی، رفاه و آسا نجایدر ا ی، زندگ خیعمارت ش.تهیواقع نیع نیشه؟ایم يبراش عاد

.ستین نیریش يایرو هیو مثل  زنهیبه دل نم یچنگ مبه نظر گهیحاال د نایا ي، همه  ونسیخیعروس ش

صحبتا  نیحاال از ا زنمیناراحت کننده م يهمش حرفا اریاخت یب کنمیخواهر من هر وقت شروع به نوشتن م ببخش

موند باال هم  يبه قول استاد معروف از اون عربها.گمیم يپا عرب شدم؟به خدا جد هیکه من  شهیباورت م یراست.میبگذر

استاد معروف  يدهایو تمج فیداشت با مباهات از تعر خیششیچند روز پ.زنمین استاد معتقده مثل اونا حرف مشدم چو

از نظر  دیو شا دیمن هنوز اونطور که با یاستاد لطف داره ول":گفتم خیبه ش کردیحرف زدن من صحبت م يدرباره 

 دایبه من پ ینظر لطف هییراست یتاد راستاس نیا کنمیمعصوم از تو چه پنهون حس م".فتادمیراه ن یعرب شیگو

خورم که من  یقسم م.داستیموضوع کامالً پ نیحرفا و نگاهاش ا یاز بعض یخوددار باشه ول کنهیم یسع یلیخ بتهال.کرده

که  يبخصوص بعد از اون هشدار...کنمیم تیمواقع چقدر رعا نطوریا یدونیخودت که م!ندارم یگناه چیمورد ه نیدر ا

 نهیهم يبرا.یتو حق داشت دمیچند بار امتحان کردم د نکهیابعد از  یول یکنیاشتباه م يتو دار کردمیفکر م لیاوا..يداد

که تازه شروع به آموزش من کرده بود  لیبار اون اوا هی.کنمیم زیپره يبه هر مرد میکه االن مدتهاست از نگاه مستق

حواسم به  ياستاد من همه ":گفتم دمیل منظورش رو نفهماو.کنمیاعتراض کرد که چرا موقع درس دادن درست توجه نم

 کردمیبعد از اون هر بار نگاهش م".یشیخوب متوجه درس نم يبنداز نییاگه سرتو پا یول دونمیم":گفت"!شماست

خودش  نکهیحواسشو پرت نکنم مثل ا گهیکردم د یمنم سع.رفتیکالم از دستش در م يو رشته  شدیحواسش پرت م

ساعت  میاواخر هر روز ن نیا.ه دردسر تازهینمیخالصه ا.نگاهش کنم میاز من نخواست مستق گهیچون د دیهم فهم

 ییاستاد بو يانگار از برخوردها هیا دهیو فهم ركیمرد ز خیش.بره خوادیو اخر کار هم اصالض دلش نم ادیزودتر م
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 يبه برنامه ها دوارمی، ام رهیگ یت شمارو موق يادیداره ز نایم نکهیاستاد مثل ا":گفت يبار با لحن دوستانه ا کی!برده

مسلط بشه  یخانوم عالقه داره زودتر به زبان عرب نایم نمیبیکه م ییاز اونجا":در جواب گفت"!لطمه نخوره تونگهید

 رکانهیبا جواب ز خیش".داشته باشم شونیا میتعل يبرا يشتریکردم که فرصت ب میتنظ يها برنامه هام رو جور یتازگ

"شه؟یتمام م میکردینا جون زودتر از اونچه فکر میآموزش م يحساب ذوره  نیپس با ا":رودست زد و گفتاش بهش 

 نایم يریداره به فراگ یبستگ":، گفت ارهیخودش ن يبه رو کردیم یجا خورد اما سع یحرف حساب نیاز ا چارهیب استاد

 خیش کردمیدرس همون روز م يرو ين داشتم مرورم".در کار هست مجبورم تا اخر ادامه بدم یضعف نمیخانوم ، اگه بب

دختر  دیف همونطور که خودتون بارها گفت ادینم شیپ یمشکلمطمئنم  نایدر مورد م":زد و گفت میبه بازو یکیآهسته 

اون جلسه اعصاب استاد معروف ".دیدرس رو زودتر شروع کن دیکه شما بتون رمیم گهیخب من د.هیواقعا با استعداد

 یبآرام افتادم و  يآقا ادیکه ناخودآگاه به  کردیجا داشت از فعل و فاعل و مفعول صحبت م هی.بود ختهیبهم ر یحساب

 یم رستانمیدوران دب یاضیر ریدب ادیمنو به  بیاستاد شما عج":و گفتم دمیکش شیموضوع شباهت رو پ اریاخت

 یستیبدون رودربا"تنگ شده؟ رانیا يبرا دلتون":دیکرد بعد پرس یداشتت با دقت نگاهم م"جداً؟":اول گفت"!دینداز

مگه ":گفت"!وطنم رو بکنه يزود دلم هوا نقدریا دمکر یاومدم فکر نم یم تیبه کو ی، راستش وقت یلیآره خ":گفتم

 گهیفرصت د کیمدت دنبال  نیمعلوم شد استاد در تمام ا.از سوالش جا خوردم"د؟یبمون تیدر کو شهیهم يقراره برا

 یبستگ":باالخره در جواب گفتم.دمیکش شیشدم که چرا موضوع شباهت رو پ مونیپش.ارهیسر در ب بوده که از کار من

 یبستگ ندهیبه ا":استاد هنوز منتظر جواب بود گفتم.بهتره راستش رو بگم دمید"داره؟ یبستگ یبه چ":دیپرس"...داره

کرد که به فکر  یاز جوابم چه برداشت دمیفهمن".نه ایبمونم  نجایا شهیهم يبرا دیکه من با شهیمشخص م ندهیداره ، در آ

 دیشا.هستن یها مردم خوب و با محبت یرانیا":بار صحبت رو عوض کرد و گفت نیا.فرو رفت و سرش رو تکون داد

راحت شوهر  یلیاز شهرها دختراشون رو خ یبعض يتو دمیشن.میکنیم یکیکه ما عربها بهشون احساس نزد نهیهم يبرا

از حرفش ناراحت يبه قدر.احساس کردم صورتم تا بناگوش داغ شد"پولدار؟ يها نینش جیخل، به خصوص به  دنیم
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. من نباشه  يبه هموطنا نیحرف ، توه نیمنظورتون از ا دوارمیام: گفتم . رفت نیکه تمام احترامم نسبت به او از ب شدم

که مردم ما هم مثل  دیبدون نوی، به هر حال اهیچ میدیکه ما راحت دخترامون رو شوهر م نیشما از ا قیمنظور دق دونمینم

که  ی، در صورت ارزهیبشه که سرش به تنش ب دایپ يو اگه خواستگار نخوا یدخترشون رو م یمردم خوشبخت يهیبق

بود که چقدر از دستش  دهیانگار فه. کار ، خالف شرع باشه نیگمون نکنم ا. کنن ینم یخود دختر موافق باشه مخالفت

دلم  یلیخ: تبار گف نیا. داشت  يا انهیخود او تبسم موذ يافهیقبل ق قهیبر خالف چند دق نکهیا بیعج. ناراحتم

رو از  يمرد چهل و پنج ساله ، دختر پونزده شونزده ساله ا کیشنوم مثال  یم یوقت یحرف شما رو باور کنم ول خواستیم

سرم خراب شد ،  يرو ایانگار دن يوا "وصلت تن داده نیتونم باور کنم که اون دختر با رغبت به ا یگرفته ف نم رانیا

 نیداد که به ا ی، اما غرورم اجازه نم گهیرو م قتیدونستم داره حق ینداشتم چون م یجواب چیبود که براش ه یحرف نیا

طور  يا: ، گقتم  دیچقدر طول کش دمیکه نفهم یگشتم ، عاقبت بعد از مدت یم یدنبال جواب مناسب. امیکوتاه ب یراحت

نظر اون دختر رو  دیکردن اول با نظراظهار  يبرا یول ادیمعقول ب ری، غ گهید يها یلیخ ایوصلت ها ممکنه به نظر شما 

جوون کم تجربه  کیمرد جا افتاده رو به  هیاز دختر خانوما  یلیدونم ممکنه خ یهستم که م یطیخود من در شرا. دیپرس

داره؟ یچه اشکال ه،یخود دختر راض یوقت یاشه ولنب ندیخوشا دیشا هیظاهر قض. بدن حیترج

 هیفقط  نیخودتون بهتون بر نخوره ، ا نکهیجوابتون نسبتا قانع کننده بود البته به شرط ا: گفت  يتر يحالت جد به

که از  ی؟ مثل کس دیقبول کن دیازدواج کنه شما حاضر شنهادی، به شما پ ونسیخیش طیدر شرا یمثال اگر شخص. سواله

 خیمن در منزل ش تیکشف موقع يبرا ینیچ نهیهمه زم نیپس ا. شدم انیمتوجه جر کهویشده باشد،  داریاب غفلت بخو

.هم باشه نوبت منه که دماغ استاد رو بسوزونم یبود ؟ به خودم گفتم نوبت

دلم داشتم از  يوت! شدم که نگو  یبه جاش تخم جن. رفت  ادمیقبل از  قهیچند دق یمعصوم تمام ناراحت یکن ینم باور

به نظرم . کنهیموضوع کامال فرق م خیدر مورد ش: به خودم گرفتم و گفتم  يجد يظاهر یشدم ول یخنده روده بر م

.شنوه یبذاره جواب رد نم يهر دختر يدست رو شونیا
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لطف و محبت  همهنیآدم ا یوقت. دیکن یزندگ خیمدت با ش هیهیگذشته کاف نایتازه از ا. دارن یجذاب اریصورت بس شونیا

معصوم که  یکن یباور نم» .ادیباشه ، به چشم نم ادیقدرم ز نیاگه ا یتفاوت سن حت نه،یب ینفر م هیو صفا رو در وجود 

. خورد یداشت علنأ حرص م. خواد محکم بزنه تو گوشم یبود که م دایاش پ افهیاز ق... چطور تا بناگوشش سرخ شد

به  خیکه من خبر دارم ش ییچون تا جا د،یمن سوء برداشت نکن ياز حرفها دوارمیه امالبت«::صحبتم رو ادامه دادم و گفتم

«.کنه یصورت زندگ نیبه هم دهیم حیفراش نداره و ترج دیتجد الیوجه خ چیه

 »د؟یاظهار نظر کن تیقاطع نیسن و سال هنوز زوده که با ا نیبا ا دیکن یفکر نم« :از هم باز شد و گفت یاش کم افهیق

با  ادیخونه م نیشدم هرکس به ا خیکه مهمان ش یآخه متأسفانه از وقت اد،ین شیگفتم که براتون سوء تفاهم پ نویا« :گفتم

تونم عکس  یفعأل نم یکنن ول یخودشون م شیپ يدونم اونا چه فکر یهرچند م. کنه یبه من نگاه م ینگاه مشکوک

 یمانع شما م یچ د؟یتون یچرا نم« :دیپرس یچون با لحن خاصافراد بود  نیاز هم یکیانگار خود او » .نشون بدم یالعمل

 دیصبر کن شتریب یبدم، همون طور که قبأل هم گفتم اگه کم حیتوض ادیمورد ز نیتونم در ا یشرمنده که نم« :گفتم» شه؟

 یسؤال گهینم د.ا. انداختم و نشون دادم که منتظر ادامه درس هستم نییسرم رو پا» .دیریگ یسؤالو م نیجواب ا ندهیدر آ

حرفا درس رو دنبال  نیا يخوب بهتره به جا« :شد اونو خورد، گفت یکه با صد من عسل هم نم ینکردو با لحن تلخ

 یناراحتش نکنم، م گهیگرفتم د میاما تصم ،یشده سرگرم کاریسربه سر گذاشتن با استاد معروف هم واسه من ب» .میکن

 شنهادیبه من پ خیش شینگفتم معصوم، چند روز پ یراست. کنه تیو اذهم من یکیترسم به غضب خدا گرفتار بشم و 

. جمع کنشون بود توپهم  ریکردن، سم یم يباز سیبود، مونا و راغب داشتن تن یلیقبل از ظهر روز تعط. کرد یبیعج

ه بود شد کیاز پشت سر نزد خیانگار ش. درخت با خودم خلوت کرده بودم هیسا ریز یراحت يها یاز صندل یکیيرو

به نظرم فکر کرده  »؟یکن ینم يتو چرا با بچه ها باز نایم« :دیپرس. دمیصداشو شن کهوییچون متوجه اومدنش نشدم ول

ها  یاز صندل یکیيرو» .ادیخوشم م بالیاز وال ینکردم ول يباز سیتابحال تن« :گفتم. بچه هاست يبود حواسم به باز

مدرسه بودم،  بالیوال میرفتم عضو ت یم رستانیدب یوقت« :گفتم »؟یکن یمهم  يباز ایادیففقط خوشت م« :نشست و گفت
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 گهیآخه د« :گفتم» ....یکه ورزشکار هست يتابحال نگفته بود« :گفت» .میچندتا از مسابقات هم برنده شد ياتفاقأ تو

دستم به توپ  گهیمشغول به کار شدم د يحجاز يشرکت آقا يتو یاز وقت شه،یوقت پ یلیخاطره مال خ نیا ستم،ین

دلم واسه  گهیکرد که د یسرگرمم م يشرکت به قدر يکار تو... بود مثل باد گذشت یدوران خوش ریبخ ادشی. نخورد

 نیا دنیانتظار شن »؟يشرکت مشغول کار بود يخواست االن تو یدلت م« :دیسپر» .هاش تنگ نشد یمدرسه و سرگرم

 یطور که به نظر م نیداشت، ا ینگاهش کردم، چهره آروم یکواشی. بگم یدونستم درجواب چ یسؤالو نداشتم و نم

 يا گهید تظاران نیاز ا ریغ« :و گفت دیخند» راستشو بگم؟« :دمیپرس. سؤال نداشت نیا دنیاز پرس یمنظور خاص دیرس

 یود ماحساس کمب نجایمن ا دیخواد فکر کن یدلم نم« :گشتم، آخرش گفتم یشروع م يبرا یدنبال جمله مناسب» ...ندارم

هم بخاطر  یدلتنگ نیشم، ا یشرکت دلتنگ م يسابقم تو تیموقع يوقتا برا یبعض ینه، ول.... ناراحتم يزیاز چ ایکنم 

به  يزیچ چیکه ه دیدون یمدت اخالق من دستتون اومده؟ و م نیا يحتمأ تو.... ارمند یخاص یسرگرم ایکار  چیکه ه نهیا

به  یاش بودم، وقت رهیمتوجه نگاه خ یچشمم به منظره روبرو بود ول» .کنه یمو بطالت منو خسته و کسل ن يکاریب يانداز

. کنه یمن فرار م يچشما دنیاز د خیکنم ش یراستش معصوم احساس م. کرد زیپره میطرفش برگشتم از نگاه مستق

» از اون حرفاست نمیا«یگ یخودت م شیحتمأ حاال پ... ترسه یم يزیمطلب شدم، انگار از چ نیتابحال چند بار متوجه ا

.کنم یبه خدا اشتباه نم یول

 یبه زبر و زرنگ يدختر يبرا ،ينه تو کامأل حق دار« :گفت» عمو؟ دیاز حرفم ناراحت شد« :دمیاون روز ازش پرس خالصه

 یشرکت؟ اگه تو باش میبر يایگم چطوره تا برگشتن عماد، با من ب یصورت واقعأ کسل کننده است م نیبه ا یتو، زندگ

 ؟يخند یچرا م« :گفت» عموجان؟ دیکن یم یشوخ دیشرکت؟ دار امیمن ب« :دمیپرس» .شم یکمتر خسته م ،یمکم کنو ک

 نیب یم ول.ادیاز دست من برنم يآخه تو شرکت شما کار یگم اشکال داره ول ینم« :گفتم» داره؟ یمگه چه اشکال

مطلب شد که  نیهم متوجه ا خیحتما خود ش. ودمذوق زده شده ب اریاخت یب شنهادشیپ دنیخودمون باشه معصوم، از شن

ره، کم کم با امور  یحوصله ات اونجا سر نم يدیاگه د. ادیاصأل از محل کار من خوشت م نیبب ایحاال فعال تو ب« :فتگ
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 کاریدست کم از ب. کنه یآدمو وسوسه م شنهادتونیبگم عموجون راستش پ یدونم چ ینم« :گفتم» .کنم یآشنات م

استاد معروف رو  ياون روز بعد از ظهر درسا... شرکت رمخالصه قرار شد از صبح روز بعد باهاش ب» .هترهنشستن که ب

کنم که عارفه و  یروزا احساس م نیمعصوم ا یراست. الزم رو داشته باشم یدوباره با دقت دوره کردم که روز بعد آمادگ

آخه از  ،منه یمیگرم و صم يواکنش بخاطر برخوردا نیا دیشا. شن یقائل م یخدمه منزل، برام احترام خاص هیرابعه و بق

دم که  یم یبشون دستورات یاوقات به نرم یکنم و بعض یمسلط شدم باهاشون خوش و بش م یکه به زبان عرب یوقت

 یمدچار مشکل ن ادیکنار اومدن با اونا و اداره منزل ز يبرا ندهیفکر کنم در آ بیترت نیدن، به ا یبرام انجام م يفور

 ریتر از گذشته شده اونقدر که سم یمیگرم و صم یلیخ خیش يمن با بچه ها هگذشته رابط نیار ا. خدا دیالبته به ام. شم

. مونا حکم سنگ صبور رو دارم يبرا. یپرس یرو از من م شیمشکالت درس یگذرونه و حت یوقتش رو با من م شتریب

گدار به آب  یب کهکردم  حتشینص یبار کل کی. از دوستاشه  یکیدر برا. ادینفر خوشش م هیخودمون بمونه، اون از  نیب

رو  يدختر ادیهم گفتم که پسرا بدشون نم نویالبته ا. نشون بده لینزنه و مهلت بده که اول طرف مقابل از خودش تما

انگار . رهیسفارش کردم مراقب باشه آلت دست قرار نگ. رو باهاش خوش باشن یانتخاب کنن و مدت یواسه سرگرم

 یرغده با مونا فرق م تیمیکنه، صم یکمتر به منزل دوستش رفت و آمد م خراوا نینبوده چون ا ریتأث یب ادیحرفام ز

 یمنو م قهیموارد سل شتریظاهرا در ب یول. من نداشته باشه حتیبه نص يازیعاقل هست که ن یکنه،اون به اندازه کاف

منو با اصرار با خودش . میرفته بود ابونیبا هم به خ شیهفته پ. کنه یم یوقتا از من نظرخواه شتریب نیهم يپسنده، برا

مو کردم  یمنم تمام سع. دیپرس ینظر منو م يزیهرچ يبرا دیخالصه موقع خر. رفتن نداشتم رونیبرد، راستش حوصله ب

 کیکه  یرنگ یعناب بلند راهنیپ. هم واسه خودم گرفتم یدست لباس عرب هیاون شب . رو براش انتخاب کنم نایکه بهتر

ذوق  یحساب دنمیاز د خیش دمیرو پوش راهنیپ نیکه ا يبار نیاول. کنم یاستفاده م زشخونه ا يتو. طرفش چاك داره

 یم حیلباس ترج نیمن بلوز شلوار رو به ا یاستفاده کن، ول شهینوع لباس همه رنگش رو بخر و هم نیگفت از ا یم. کرد

که سرو کله استاد معروف  نهم نوشتن بودم که حساب وقت از دستم در رفت، االقدر سرگر نیمعصوم جان ا يوا. دم
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نگفتم  یفعأل خدانگهدار راست سم،ینامه رو امشب برات بنو هیکنم بق یم یسع ن،ییاالن برم پا نیهم دیبشه، من با دایپ

.بازم خداحافظ تا بعد. کمک کردم خیکارا به ش یامروز تو شرکت در بعض

**

کار شماره گذاري و مرتب کردن آنها .صفحات نامه را به همان صورت پراکنده روي روي تخت رها کنم  شدم مجبور

با این خیال بعد از تعویض لباس به راه .دیدم بعد از کالس عربی ،فرصت کافی براي ادامه آن دارم.وقت می گرفت 

اخر شب براي استراحت به اتاقم برگشتم  زمانی که.افتادم غافل از اینکه ان شب تا دریوقت این فرصت دست نداد 

چشمم به صفحات سیاه شده روي تخت افتاد و تصمیم گرفتم ادمه ان را بنویسم هر چند از نظر روحی و جسمی واقعا 

.خسته بودم

معصوم جان می دونی االن ساعت چنده؟دوازده و نیم شب و من چون صبح زود از خواب بیدارشدم . به خواهر خوبم سالم

با این حال حیفم اومد دنباله نامه را ننویسم بخصوص با اتفاقی که امروز عصر افتاد از عصر تا به .دارم از حال می رم  االن

البته تو تنها کسی هستی که حق شنیدن داري چون حقیقتش .یه نفر بگم  بهحال مدام وسوسه می شدم که این موضوع را 

حتی از فکر کردن به اون وحشت دارم خدا مرگم بده .در میون بزارم من جرات نمی کنم این ماجرا رو با کسی دیگه 

امروز .معروفه  ادهمنظورم است.معصوم می دونی چه گاري دست خودم دادم ؟آخرش اون اتفاقی که نباید می افتاد افتاد 

لبته در کل مرد از نظر ظاهري طوري به خودش رسیده بود که نگو و نپرس ا.از در که وارد فهمیدم حال متفاوتی داره

از همون ابتداي .منم از بخت بد همون ماکسی عنابی رنگ رو پوشیده بودم .خوش لباسیه ولی امروز چیز دیگه اي بود 

نیم ساعتی به پرت و پال گویی گذشت باالخره بعد از جند .درس معلوم بود که حواسش اصال به چیزي که می گفت نبود

مد و صحبت رو به اونجا کشوند که االن چند روزه درباره مطلبی که بینمون ردو تا مثال و کمی زمینه چینی به حرف او

مدام عرق می  زدنبدل شده فکر می کنه با این که هواي داخل ساختمان خنک بود استاد بیچاره موقع حرف 

» ...ی دید همین که شما به تفاوت سن بین زن و مرد اهمیت نم«:گفت» منظورتون کدوم مطلبه استاد؟«:پرسیدم .کرد
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فوري جواب نداد انگار داشت با خودش کلنجار می » چطور مگه؟چرا این موضوع توجه شما رو جلب کرده؟«:پرسیدم

بهتره اول بگم که من ، چون احساس می کنم شما در حال حاضرنسبت به کسی تعهدي ندارید به «:رفت عاقبت گفت

صی هست که از نظر موقعیت اجتماعی مقام خوبی داره و از خودم اجازه دادم که این موضوع رو مطرح کنم حقیقتش شخ

 ستاین مرد همسرش رو چند سال پیش از د.زندگی مرفهی برخورداره و میتونه آسایش شمارو از هر نظر فراهم کنه 

آیا  داده و در حال حاضر با پسر چهار ساله اش زندگی میکنه ،از من خواسته نظر شما رو در مورد ازدواج بپرسم و ببینم

معصوم نمی تونی تصور کنی با شنیدن این پیشنهاد چه حالی به من » حاضرید با چنین شرایطی همسري او رو قبول کنید؟

به خصوص که می دونستم اون داره منو واسه خودش خواستگاري می کنه با این حال خودمو به نفهمی زدمو ! دست داد 

آخه آدم چطور میتونه در مورد ازدواج !ه انسان فهمیده اي هستید بعیده استاد پیشنهاد عجیبی می کنید، از شما ک«:گفتم 

همین کر رو در  رستاز خودم خندم گرفت چون من د»با شخصی که اونو ندیده و حتی نمی دونه چیکارست ، نظر بده ؟

روي شیطنت بود ،  البته این اعتراض از.مورد عماد کرده بودم و چشم بسته ،بدون هیچ شناختی جواب مثبعت داده بودم 

فرض کنید این شخص مردي با ظاهرو هم سن و سال «در جواب گفت.می خواستم ببینم استاد خودشو لو می ده یا نه 

من حتی به شوخی هم نباید استاد رو به بازي .غلطی که کرده بودم پشیمون شدم  از»!خود منه و از قضا شغل منو هم داره

باید جوابی .از خجالت صورتم داغ شده بود .هیچ چاره اي جز گفتن حقیقت ندارم بد مخمصه اي بود ،دیدم .می گرفتم 

در شرایطی غیر از این بودم بی  اگردلم می خواد باور کنید «:باالخره گفتم.پیدا می کردم که غرورش را جریحه دار نکند 

مزد هستم و نمی تونم زیر تعهداتم هیچ بهانه اي پیشنهاد شما رو قبول می کردم ولی من در حال حاضر نشون کرده و نا

معصوم اي کاش هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود اي کاش این درخواست از طرف اون هیچ وقت مطرح نشده بود »بزنم

به خدا قسم هیچ وقت دلم نمی خواست شکستن غرور مرد !چه حالی شد ،حتما باور نمی کنی  نماگه برات تعریف ک.

م ببینم دنبال بهانه اي می گشتم که از پیشش فرار کنم ولی قبل از اینکه من دست به کاري محترمی مثل استاد رو با چش

صداش انگار »کنیم ناراحت نمی شید ؟ کولاگه درس امروز رو به بعد مو«:بزنم اون وسایلش رو جمع و جور کرد و گفت
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حت ترید ، از نظر من هیچ اشکالی هر طور را«:از ته چاه در می آمد از اینکه می خواست بره ناراحت نبودم گفتم

» می تونم قبل از رفتن سوالی از شما بکنم ؟«:وسایلش رو داخل کیف دستیش گذاشت ولی قبل از حرکت گفت »!نداره

شیخ یونس «بدون رو در بایستی پرسید » ...بفرمایید«:دلم شور افتاد نمی دونستم چی می خواد بپرسه با این حال گفتم 

بعضی وقتا لودگی کار .تقصیر خودم بود .والش جا خوردم مثل اینکه محکم زده باشه توي گوشم از س»نامزد شماست؟

راستش اون روز داشتم شوخی می ! دپیداست شما صحبتاي چند جلسه پیش منو جدي گرفتی«: گفتم.دست آدم میده 

زد من هم سن و سال پسر شیخه بهر حال محض اطالعتون میگم که نام.کردم وگرنه این قدر ها هم دختر احمقی نیستم 

خوشحالم که حقیقتو گفتید ، اگه غیر از این بود واقعاً براتون متاسف می شدم اگه «: لبخند تلخی زد و گفت » نه خودش

به شیخ که از رفتن ناگهانی استاد تعجب کرده بود » فعال خداحافظ.براي رفتن من بیارید ممنون می شم  يخودتون بهانه ا

مهم داشت به من گفت از جانب ایشون عذر خواهی کنم ظاهرا قانع شد منم وسایلمو برداشتم و به اتاقم  گفتم یه قرار

سر شب شیخ پیغام داد .رمق هرکاري رو ازم گرفته بود واومدم ولی وزنه اي مثل یه کوه روي شونه هام سنگینی می کرد 

رفتم، ولی باور کن در تمام ...رو براي شام ببره بیرون که لباسم رو عوض کنم و به اونا ملحق بشم قرار بود همه ي ما 

خیلی  لیمعصوم با اینکه توي این ماجرا من هیچ تقصیري نداشتم و.طول شب ، یه لحظه هم از فکر استاد بیرون نرفتم 

به  در مورد جوابی که بهش دادم نه فکر کنی من نه فکر کنی قصد تعلرف داشتم راستش ، استاد.احساس گناه می کنم 

به هر حال دلم .قدري انسان شریف و با شخصیته که اگه جریان عماد در بین نبود بدون شک بهش جواب مثبت می دادم 

خوب . دیگه نمی تونم بی تفاوت مقابلش بشینم و به درساش گوش کنم نچون بعد از ای.نمی خواست کار به اینجا بکشه 

حال .اي زیادي براي گفتن داشتم ولی خیلی کسل و بی حالم خواهر وقتش رسیده که خداحافظی کنم ، هر چند حرف

قبلی در مورد  امهکسی رو دارم که از یه کوه باال رفته و حاال حتی رمق ایستادن رو هم نداره راستی االن یادم اومد توي ن

. کنم االنم با عرض معذرت مختصر تعریف می.عکساي عروسی برات نوشته بودم ولی فرصت نشد مفصل تعریف کنم 

رغده از سبک ارایشم خیلی خوشش اومده بود و می .روزي که عکسا رسید بچه ها با اشتیاق همرو یکی یکی نگاه کردن
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راغب گفت .مونا برعکس شیفته لباسم شده بود.ندیده بودم  الحتگفت تا به حال هیچ آرایش عروسی رو به این م

سمیر با دیدن عکسا به پدرش گله کرد که .ه جا تنهاست پیذداست مراسم خوبی گرفتید ولی حیف که عروس خانوم هم

اي  هانهب»وجود بچه ها می تونست اون شب جاي خالی عمادو پرکنه «:چرا اونارو با خودش به ایران نیاورده به شیخ گفت

می کنه  آورد که براش مقدور نبود ولی در عوض قول داد وقتی عماد از فرانسه برگرده ،از نو چنان جشن باشکوهی بر پا

.که خاطرهاش براي همیشه در ذهن ها بمونه

روز از شنیدن این موضوع خیلی خوشحال شدم و به خودم وعده دادم که یه بار دیگه به عنوان عروس بین مردم می  اون

.درخشم ولی راستش هیچ احساسی ندارم هیچ چیزي خوشحالم نمی کنه

ی یارم از طرف من به همه سالم برسون ، مسعود کوچولو رو هم معصوم جان دیگه سرت رو بیشتر از این درد نم خوب

.قربانت مینا.عوض من محکم ببوس ، از دور می بو سمت خواهر، مواظب خودت باش جواب یادت نره 

کشور کویت از نظر آب و هوا شباهت زیادي به شهر آبادان .کردگی هوا در اولین ماه تابستان ناراحت کننده بود دم

روز قبل ، زمانی که با شیخ از شرکت .ین تفاوت که به دلیل نزدیکی به دریا رطوبتش به مراتب زیادتر بوداداشت با ا

چیز به اندازه ي رسیدن یک نامه از ایران نمی توانست خستگی  یچبرگشته بودم ،رغده نامه ي معصومه را دستم داد ، ه

دادم به جاي ناهار اول نامه را بخوانم ولی به احترام شیخ خوردن اگر به اختیار خودم بود ، ترجیح می .را از تنم بیرون کند

بعد از صرف ناهار .یدمغذا در اولویت قرار گرفت هر چند به قدري حواسم پرت بود که از مزه و طعم غذا چیزي نفهم

تازه اي می نامه هاي معصومه غذاي روح من بود و از خواندن انها جان .دیگر معطل نشدم و یکراست به اتاقم رفتم

از شانس خوبم روز بعد تعطیل بود و می توانستم با خیال راحت جواب نامه را بنویسم خصوصا که حرف هاي .گرفتم 

.زیادي برایش داشتم

:نامه ها همیشه با سالم به خواهر خوبم ، شروع می شد این بار هم برایش نوشتم مضمون

معصوم جان نامه ت همین .ن نامه هاش منو خوشحال می کنه به خواهر و خوب و عزیزم که همیشه با فرستاد سالم
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فکر می کنی از دیروز تا به حال چند بار اونو خونده باشم ؟ حسابش از .دیروز به دستم رسید و واقعا خوشحالم کرد 

لم می دونی کدوم خبر بیشتر از همه خوشحا.دست خودم هم خارج شده ،همین قدر بدون که تمام مطالبش رو از برشدم 

از جانب من .کرد ؟خبر تاکسی خریدن آقا ، خدا رو شکر که باالخره از خر شیطون پایین اومد و این پولو به کار مثبتی زد

بودهراستی نوشته بودي که مسعود یه مدت مریض .، از آقا نبی هم که بانی اصلی این اقدام بوده حسابی تشکر کن 

خیلی مواظبش باش ، بخصوص حاال که هوا داره گرم .کامال خوب شده باشهخیلی دلواپس شدم ، امیدوارم که االن حالش .

البته سر من به قدر کافی شلوغ هست که دیگه براي وقت ! می شه ، جوري که دیگه نمی شه توي باغ قدم زد ، مگر شبا

که از اون و مالقات استاد معروف تو رو هم کنجکاو کرده نوشته بودي  يراستی ماجرا.گذارنی نیازي به قدم زدن ندارم 

در واقع مهمترین خبري که خیال .متاستفانه یا خوشبختانه دیگه مالقاتی پیش نیومد .هاي بعدي مون بیشتر برات بنویسم 

نمی دونم لفظ خوبی به کار بردم یا نه ؟شاید قهر نکرده ولی .داشتم برات بنویسم جریان قهر کردن استاده معروفه 

چون بعد از اون حادثه درست هم نبود که .اتفاقا به نظرم تصمیم عاقالنه اي گرفت .نه صالح دیده که دیگه منو نبی

هر چند استادي که به جاي معروف ، مسئولیت اموزش منو به عهده گرفته بود اصال مهارت اونو نداره و .همدیگرو ببینیم 

وزي که اون اتفاق افتاد ، استاد تلفنی با شیخ نمی تونه معلوماتش رو به احتی انتقال بده ماجرا از این قراره که فرداي ر

تماس گرفت و خبر داد که براي شرکت در یک کنفرانس ادبی باید به خارج از کشور بره براي این که لطمه اي به 

وقتی شیخ .اموزش من نخوره ، یکی از همکاراش رو براي تعلیم من می فرسته تا اخرین دوره رو هم به پایان برسونم 

راستش رو .به من داد از جشماش و کالمش پیدا بود که مشکوك شده با این حال اصال چیزي به روي من نیاورد این خبرو

بخواي اول از شنیدن این خبر وا رفتم شاید به خاطر اینکه به حضور استادو دیدنش عادت کرده بودم ولی بعد دیدم این 

به نظرم از .نظر می رسه و براي هیچ کاري شتاب نمی کنه استاد یاسین مرد مالیم و آرومی به .بهتر شد  یلیطوري خ

شیخ بزرگتر باشه چون شکسته تر از اون نشون میده خالصه جاي شکرش بایقه که من قسمت اعظم درسا رو از استاد 

خوب از این کاجرا بگذریم این اواخر .می رفتم یشمعروف یاد گرفتم وگرنه با این استاد جدید مشکل به این سرعت پ
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عروسی رغده، این طور که از صحبتا پیداست قراره یه مراسم پر طمطراق و انچنانی  ?مام فکر و ذکر بچه ها شده برنامت

اگه قرا باشه .البته زمان دقیقش هنوز معلوم نشده ، بستگی داره بخوان مراسم رو کجا برگزار کنن.براش تدارك ببنن

رغده به خونه بخت میره ،ولی اگر تصمیم بگیرن مراسم عروسی رو در جشن رو توي هتل بگیرن ،احتماال تا پایان ماه ، 

منزل برگزار کنن ، اون وقت به خاطر هوا باید تا نیمه هاي پاییز صبر کنن ، البته شیخ با این یکی موافق تره رغده میگه 

ون جا میارن ، اسم چند تا از گروه موزیک رو هم ظاهرا از هم.به کویت بیاره  اندر نظر داره آرایشگر خبره اي رو از لبن

توي نامه نوشته .راستی حرف از عروسی شد به یاد موضوع آقاي آرام افتادم .خواننده هاي معروف هم جزو لیست بود

دار متأهل میشه  مخوب پس اقاي آرام ه.بودي که یه بار موقع خرید به خانوم حجازي و همراهش برخورد کردي 

این طور که از ظاهر عروس خانوم برام نوشتی باید دختر قشنگی .رو سامون بده ؟دیگه وقتش بود که به زندگیش س

نوشت بودي که خانم حجازي اونو به تو معرفی کرده ، حتما خیلی خوشحال بوده ؟همنون موقع هم معلوم بود ! باشه 

خوب .یسته اي بود امیدوارم آقاي آرام خوشبخت بشه ،مرد مهربون وشا.خیلی دلش می خوادواسه برادرش زن بگیره 

بگذریم داشتم در مورد عروسی رغده می گفتم، یه بار از شیخ که با آقاي خلیل سرگرم صحبت بود شنیدم که ،اگه قرار 

انگار .باشه جشن در منزل برپا بشه باید از قبل یکی دو اشپز ماهر و چند خدمه زبرو زرنگ رو براي مدتی استخدام کنن

خدا کنه .اون موقع رو دارم  ?راستش معصوم از حاال دلشور. مدتی در منزل پذیرایی کننقراره از بستگان نزدیک براي 

از اینکه موقع روبرو شدن با دیگران منو مهمون معرفی میکنن . قبل از اومدن بقیه ، عماد بیاد و تکلیف من روشن بشه 

بعد از .امروز روز تعطیل بود !ن هستم کم کم داره امر به خودمم مشتبه میشه که نکنه واقعا این جا مهمو.خسته شدم

قراره . می خاست واسه رفتن به ارایشگاه حاضر بشه.ناهار بچه ها دور شیخ جمع شدن فقط رغده به اتاقش رفته بود 

صحبت بچه ها .عروسی رو تعیین کنه  سمرغده می خواد با توافق حسام تاریخ دقیق مرا.حسام همین روزا از لبنان بیاد 

از االن همه مشخص کردن که چی در نظر گرفتن .دیه هایی بود که می خوان به عروس و داماد بدنحول و حوش ه

راغب هم تصمیم داره بلیت رفت و .کادوي شیخ که از قبل معلوم بود ، یه ویال در شمال بیروت و یه ماشین اخرین مدل .
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به نظرم مونا از اون تقلید کرده ، آخه .بده  رو به هر کجاي دنیا که مایل باشن بهشون هدیه شونبرگشت سفر ماه عسل 

تقصیري ندارن اخه !می بینی چقدر دست و دلبازن .اون میخواد هزینه این سفر رو براي مدت یه ماه بهشون هدیه کنه 

این میون فقط .ها بگن قبول می کنه  چهطفلک شیخ هم چشم بسته هر چی ب.تمام این ولخرجی ها از کیسه خلیفست 

مناسبی در نظر بگیره این بساط انتخاب هدیه  ?تدارك ندیده بود که قرار شد خود شیخ براش هديسمیر چیزي 

بعد از  يبخوا قتشویمورد ندارم، حق نیهم در ا یتجربه ائ چیموضوعی بود که تا به حال بهش فکر نکرده بودم، راستش ه

دنیشن

بچه ها دلم شور  يحرفا دنیبعد از شن يبخوا قتشوی، حقمورد ندارم نیهم در ا یتجربه ائ چینکرده بودم، راستش ه فکر

با عماد  دیبا نکاریقبل از ا یول دادمیبه رغده م یقابل توجه هیحتما هد دیبه عنوان عروس خانواده با دونستمیافتاد چون م

 نکهیا يبرا .نباشه هیانتخاب هد يبرا یفرصت گهیبرسه که د رید نقدریا ادکه نکنه عم نهیترسم از ا. کردمیمشورت م

بدون  شهیمگه م": کرده بودم، گفت یبیانگار سوال عج "اد؟یم یجشن عروس يعماد برا": دمیپرس خیمطمئن بشم از ش

!داغ شد جاکه صورتم در  خیصحبت ش ایبه خاطر نگاه بچه ها بود  دمینفهم "م؟یحضور عماد جشن رو برگزار کن

 يراستشو بخوا ".میکنیمراسم خبرش م خیدو هفته قبل از تاریکی": گفت "اد؟یم یک ستیمشخص ن قایدق": دمیپرس

در فکر برگشتن عماد بودم که سال مونا حواسمو  کشه،یطول نم ادیز گهیانتظار د نیا دمیچون فهم دم،یکش ینفس راحت

بچه ها  از قبل قول داده بود خیآخه ش. به اروپا بود سفرو تنوع و تحرکه، صحبت سر  حیدختر عاشق تفر نیا. پرت کرد

کجا  دیکه واسه خر نیبابا هنوز مشخص نکرد": مونا گفت. ببره یاروپائ ياز کشورها یکیلباس به  دیخر يرو برا

امروز محلش رو  نیفقط هم م،یریم دیهر جا که شما موافق باش کنهینم یمن که فرق يبرا": گفت خیش "م؟یبر میخوایم

".آماده کنه سفارش کنم مقدمات سفر رو لیکه به خل دیکن نییتع

لندن  یراغب هوس کرده بود به مسابقات اسب دوان ایگو. موافق بود سیراغب با انگل یکرد ول شنهادیرو پ ایتالیا مونا

که رغده از راه  کردنیدو کشور با هم بحث م نیخالصه بچهها داشتن سر ا. به قول خودش هم فال بود و هم تماشا. برسه
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مشکل بچه ها رو باهاش در  خیش "ه؟یموضوع چ": دیبود، پرس دهیبود پوش دهیخررو که تازه  یلباس خوشرنگ. دیرس

بهتون  یول برمیانتخاب نفع نم نیا يهر چند من تو": گفت نحالیانگار رغده عجله داشت که زودتر بره با ا. گذشت يتو

 يمونا فور ".دیکن دایا پاونج دیتونیلباسها رو م نیو خوش دوختتر نیبهتر س،یپار دیبر دیخر يبرا کنمیم شنهادیپ

 د،ید سیهمه رو موافق سفر به پار یعاقبت وقت. راغب هنوز سر حرف اولش بود یخواهرش رو قبول کرد ول شنهادیپ

: اصرار کرده بود گفتم یلیآخه قبلش خ "؟يایبا من ب يخواینم یمطمئن": دیرغده قبل از حرکت از من پرس. داد تیرضا

".دارمنه امروز اصال حوصله ش رو ن"

داشت بره منزل دوستش، حتما  الیالبته اون خ. باهاش رفت دیرسیشدن برنامه سفر خوشحال به نظر م یکه از قطع مونا

 نیمثال واسه هم کنم،یوقتا از خودم تعجب م یمعصوم، بعض هیچ یدونیم. کنه فیسفر رو براش تعر انیجر خواستیم

که برام  هیچ لشیدل دونمینم. نداشتم یکشور خارج هیبه  ناز رفت یجانیه چیمن ه یباورت نشه ول دیمسافرت، شا هیقض

ذوق  نقدریکه ا بهیو برام عج رهیطور سفرا م نیبار به ا کییاون دست کم سال دونمیم! بر عکس من، مونا! کندینم یفرق

و مونا،  دهرفتن رغخالصه بعد از ! دونمیباشه و اشکال از اخالق من باشه، نم یعیعکس العمل مونا طب دیشا! زده بشه

 دنیبه د یقراره فردا همگ. مسابقه روز بعد حاضر کنه يکره اسبش رو برا رفتیم دیراغب هم آماده رفتن شد، با

آخرش با سفارش خاله . رفتیبار نم ریراغب ز یکه باهاش بره ول گرفتیبهانه م ریسم م،یبر يمسابقه اسب سوار

 دهیاجازه نم یول ضه،یمر نکهیو کم حرف شده، مثل ا ریوزا کسل و گوشه گر نیا مهیطفلک خاله حک. کوتاه اومد مه،یحک

 نیا دمید. و ساکت شد ریبعد از رفتن بچه ها، خونه دلگ. نداره يش کنه، به دکترا و داروهاشون اعتقاد نهیدکتر معا

فرصت نکردم  هیره، مدتا": گفتم "به اتاقت؟ يریم يدار": دیپرس خیش. سمیتو نامه بنو يو برا امیفرصت که ب نیبهتر

 یانگار خوابش م د،یکشیم زهیداشت خم ".نشستنه کاریبهتر از ب ه،یخوب تیاالن موقع دمید سم،یواسه خانواده ام نامه بنو

کم  کیرمیبه رابعه سفارش ك اگه تلفن با من کار داشت تورو صدا کنه، من دارم م يداریپس اگه ب": اومد، گفت

باشه عمو جون، ": گفتم ".رمیگیکن و بگو که بعد تماس م ادشتیبود برام  یاصسفارش خکه  یاستراحت کنم، در صورت
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".راحت باشه التونیخ

 یشوق يبه قول آقا. کنهیرو به من محول م یهائ تولی◌ٔ مختلف مس يمسلط شدم به بهانه ها یکه به زبان عرب یوقت از

.کردم دایرو در منزل پ خیش یخصوص یسمت منش بایمن تقر

امروز از . دهیحرفام ته کش یول سمیبازم برات بنو خوادیهر چند دلم م! حرف زدم یلیخ نکهیعصوم جان مثل ام خوب

 ◌ٔ نهیس يمنزل داره رو يانگار فضا. رو ندارم يکار چیراستش حوصله ه. جهت گرفته یو ب خودیکه دلم ب ییاون روزها

رو  یفیطاقت بالتکل. وضع خسته شدم نیاز ا گهید عصوم،م یدونیحالم درست برعکس بچه هاست، م. کنهیم ینیام سنگ

 میفعل تیاز موقع ست،ین یمنظورم سرگرم یسرگرمتر شدم ول یلیشرکت نسبت به قبل خ رمیم یهر چند از وقت. ندارم

 وونهیآدمو د یسردرگم نیا. دونمیخودم رو نم فیهنوز تکل یول گذرهیم تیاالن چند ماهه که از آمدنم به کو. ناراحتم

اگه  ستم،یاصال روبراه ن یغم داره و ناراحت کننده است، چون از نظر روح يبو سمیبرات بنو یمعصوم، االن هر چ. هکنیم

 گهیرو چند روز د يکه جوابش به دستم برسه نامه بعد شمیالبته منتظر نم. کنمیم یجا باهات خداحافظ نیهم ياجازه بد

باشه در مورد حال و  ادتی. سالم برسون یو ببوس و به آقا نبر زمیمسعود عز. پس فعال خدا نگهدار فرستمیبرات م

تو  يفدا. بوسمیدوستت دارم خواهر و از دور صورت ماهت رو م یلیخ! ها یصحبت نکن نایآقا ا يجلو یاحوال من کالم

.نایم

*****

دوباره به  یوقت! برد خوابم یک دمینفهم. کردمیاحساس کسالت م. دمیتخت دراز کش ينامه، همان جا رو انیاز پا بعد

. به حمام رفتم شه،یرفتن، به عادت هم نیقبل از پائ. گذشتیرا بسته بودم م میکه چشمها یخود آمدم سه ساعت از زمان

بودم که  میسر گرم خشک کردن موها. مرا بر طرف کند یلحا یکسالت خواب و ب توانستیدوش آب ولرم م کیفقط 

مرا کنجکاو کرد، اما قبل از  زشیآم طنتیلبخند ش. داشت یبیبرق عج شیچشمها. رغده بود. به در اتاق خورد يضربه ا
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!يبه به، مبارك باشه، چقدر عوض شد: به ذهنم برسد، سالم سر خوشش را جواب دادم و گفتم یسوال نکهیا

جان، نایم یمرس: و گفت دیکش شیبه موها یباشد، تازه متوجه منظورم شد و دست يگرید يکه فکرش جا یکس مثل

اد؟یخوشت م

.خورهیجا م یحساب دنتیشده، مطمئنم حسام از د یعال یلیخ: گفتم

ن؟یپائ یأئیب يندار الیتو خ نمیبب. نکردم ینه بابا، اونقدرا فرق: کرد و گفت یسر خوش خنده

شده؟ يزیچ ام،یلباسامو عوض کردم م نکهیچرا، االن به محض ا: گفتم

.میلباس هاتو بپوش، مهمون دار نیبهتر از یکیکه نشده، فقط  يزینه، چ: گفت

!ادیقراره مهمون ب ينگفته بود یول ؟يجد: دمیپرس

 کیش یبابا سفارش کرد بهت بگم حساب ست،ین يمهمون عاد کیخبر اومده، طرف  یآخه من هم خبر نداشتم، ب: گفت

.کن

بار بود  نیاول. دلم شور افتاد. کردیم من فرار االت بعدي◌ٔ معطل نشد، انگار داشت از دست سو گهیسفارش د نیاز ا بعد

 م،یبه سو یسوال کردن داشته باشم، رغده با تکان دست يبرا یفرصت نکهیقبل از ا! فرستادیم میبرا یغامیپ نیچن خیکه ش

احتمال  د،ینرس یعاقبت چون عقلم به جائ. بودم و فکرم مغشوش بود ستادهیهنوز همان طور وسط اتاق ا. رفت رونیب

 نیبعد از ا یکرده، بهتر بود زودتر حاضر بشم اما حت یسفارش نیهمچ خیآمده که ش دنشونیبه د یآدم مهم دادم حتما

دنبال لباس  واسداشتم با وس. خشک شده بود، به سراغ کمد لباسها رفتم بایتقر میموها. فکر، دلشوره دست بردار نبود

.کردمیم سهیو مدام رنگها را با هم مقا گشتمیم یمناسب

هم  نینه ا د،یرنگ را با کمربند سف یگلبه راهنیپ. و کرم انتخاب کردم، به دلم ننشست يبا دامن قهوها یپلنگ زبلو

با  یبلوز عناب. نظرم را نگرفت نهمیامتحان کردم، ا نهیآ يرا جلو دیو سف اهیبلوز و دامن راه راه س. زدیبه دل نم یچنگ
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. به کمد لباسها انداختم یدوباره نگاه خته،یبهم ر یبا اعصاب. نبود ریمگهم چندان چش نیرا برداشتم، نه ا یدامن مشک

 شیبا آرا. دادم حیترج هیرنگ را به بق يآجر یو بلوز نخ یمشک نیدست دست کردن شلوار ج یعاقبت پس از کل

. نداشتم يسرکم و ک گریبه نظرم د نه،یدر آ یبا نگاه. شد لیتکم زیبا بلوزم داشت همه چ یخاص یکه هماهنگ یمیمال

.و به راه افتادم دمیمال میگردن و بناگوشها ریبه ز یانتخاب کرده بود افتاد، کم میبرا يکه خانم حجاز يچشمم به عطر

شدن به آنجا، دلشوره ام  کیبا نزد. انگار همه جمع بودند. شدیم دهیبچه ها شن يگفتگو يسر و صدا ییرایسمت پذ از

افتاد، چهره اش در همان نگاه  خیورود، چشمم به ش يدر همان ابتدا. نظر برسم کردم متبسم به یسع. شد دتریانگار شد

مبل او  یمهمانش را هم کنجکاو کرد ول خیعکسالعمل ش ایگو. نشست شیبه لبها یتیاول از هم شکفت و لبخند رضا

احساس کردم .کت شدندهمزمان با ورود من همه سا نکهیا بیعج. ندیمرا بب توانستیپشت به من قرار داشت و نم بایتقر

مرد  هلحظه متوج نیلبخند زنان سالم کردم و در ا جانم،یپنهان کردن ه يبرا. دیپایچند جفت چشم کنجکاو دارد مرا م

لحظه قلبم انگار از حرکت  کیچهره اش به نظرم اشنا آمد و در . به عقب انداخت یشدم که از کنار مبل نگاه یجوان

.ستادیا

. کردمیحس م یرا به خوب نیا ده،یپر میحتم داشتم رنگ از رو. مبل او متوقف شدم یقدم کیاراده همان جا در بدون

 یحاال حساب یهمه منتظر آمدنش بودم ول نیکه ا یکس! شوهر من! خود عماد بود نیباور کنم؟ ا توانستمیچطور م

راحت و خونسرد به نظر  یلی، خاو بر عکس من. بدهم اننش یچه واکنش دانستمینم یشده بودم، آن قدر که حت ریغافلگ

.نجات داد یمرا از حالت بهت و منگ خیش يصدا. دیرسیم

.رو برات کرده بودم فشیهمون عماده که تعر نیبا پسر ارشدم آشنا شو، ا ایجان، ب نایم-

شد و دستش حاال نوبت عماد بود که متعجب به نظر برسد، در همان حال مقابلم از جا بلند . کردیصحبت م یبه فارس خیش

 افهیکه شوهرم خوش ق دمیدیاو چه گفتم نبود، فقط م یدر جواب احوالپرس نکهیاصال حواسم به ا. را به طرفم دراز کرد

:گفت یکرد که او هم به فارس یاز برخوردم چه برداشت دمیمنفه. بودم دهیاست که در عکسها د يزیتر از آن چ
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:دیعماد به طرف او برگشت و پرس.بودانیجر نیاو هم مثل من دلواپس عاقبت ا دیشا

ت؟یکو ادیروز ها قرار ب نیحسام هم یپس گفت_

.میمقدمات کار رو با هم هماهنگ کن دیبا.کنهیحرکت م گهیآره احتماال دو سه روز د_

د؟یپس باالخره موعدش رس.کرد انیرا نما فشیو رد دیسف ياز دندانها یعماد کم لبخند

يخواست فرصت داشتم برا یدلم م یلیراستش خ.دیار کشانتظ یلیحسام خ چارهیب هان؟

.اونجا االن حرف نداره يآب و هوا.روتیرفتم ب یم يروز چند

اونجا میبر یهمگ يدوسه روز يبرا یموافق.عوض کنم ییآب و هوا خوادیمنم دلم م:گفت خیش

م؟یبا حسام برگرد و

اما متاسفانه خوادیدلم م:د گفتعما.دندیرسیخوشحال به نظر م شنهادیپ نیا دنیها از شن بچه

.رسه یمهمان من پس فردا صبح از راه م م،آخهیتون ینم

د؟مهمانت؟یمتعجب پرس خیش

گذشته من منزل اونا دعوت بودم،خانواده اش سمسیکرده بودم که کر فیآره،براتون تعر_

با شما تخواسیخصوصا که دلم م.سفر نوبت من بود که دعوتش کنم نیبه من محبت کردند،ا یلیخ

به ما وقت دادن که برا امتحانات ترم آماده يده روز م،حدودیندار يادیاتفاقا فرصت ز.بشه آشنا

با خانواده خواستیهم دلش م سیخود فرانس.با شما آشنا بشه ارمیب ستیبد ن تییموقع نیتو ا دمید.میبش

.میبا هم نامزد بش يآشنا بشه،آخه قرار به زود من

صورتم درجا گر گرفت و سرم.ام بند آمد نهیس ينفسم تو!افتاده بودم يگار از بلندان.دمیلرز اریاخت یب

ناگهان.زد ینم یکس حرف چیهمه ساکت بودند و ه.تحمل وزنش را نداشتم گریخم شد د نییپا به

:دیپرس يخفه ا يبا صدا خیش
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؟یگفت یتو چ_

:دیپرس.عکس العمل را نداشت نیعماد انتظار ا ایگو

سیخوب گفتم قراره با فرانس!انگار مرتکب گناه شدم دیکن یبه من نگاه م يد؟جوریتعجب کرد قدر نیچرا ا_

.ادیازش خوشتون م دینیاونو بب یوقت ه،مطمئنمیاون دختر خوب. بشم نامزد

که چه قول و يباهات صحبت کردم؟ فراموش کرد یرفته من تلفن ادتیپسر؟مگه  یگ یم يدار یتو چ_

م؟یبا هم گذاشت يقرار

عماد در جواب گفت؟.خورد یطور غضبناك به گوشم م نیا خیش يبار بود که صدا نیاول

باب؟ کدوم قول و قرار؟ دیزن یحرف م یدر مورد چ_

.تو اتاق من،باهات کار دارم ایپاشو ب_گفت یرفت،از جا بلند شد و با لحن خشن یداشت از کوره در م خیش

شد،حتما یبرداشته م نیسنگ شیه دنبالش حرکت کرد، قدم هابه راه افتاد، عماد هم ب یبه حالت عصب او

.آمدم سرزنش شده بود یم يا بهیدر حضور بچه ها و خصوصا من که به نظر او دختر غر نکهیا از

کرد و یحاله من به مراتب بدتر بود،آن قدر منگ بودم که مغزم کار نم. کرد یم یناراحت احساس

بار نیاول.کردم یم یو بدتر از آن سرشکستگ يدیو نا ام اسینداشتم،احساس  يریگ میتصم قدرت

اگر ممکن بود. امکان نداشت نیاز ا شتریب يخفت و خوار دم،یچش یکه طمع سرخورده شدن رو م بود

بچه ها نیتاب و تحمل نشستن در ب گرید. کردم یمحو م نیصفحه زم يلحظه خودم را از رو همان

رغده يصدا. بلند شدم دیلرزیکه م یبا زانوان. م آنها فرار کنمچش يخواست از جلو ینداشتم،دلم م را

جان نایم:گفت شهیرا شکست آرام تر از هم انیرنج اور م سکوت

.کم استراحت کنم هیرم  یحالم خوبه م: بود گفتم نییهنوز پا سرم

ام؟یمنم باهات ب يخوا یم:گفت.آمد یانگار از ته چاه در م میصدا
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.تنها باشم خوام ینه ممنون م:گفتم

قدرت داده بود و اال میاز خودم،به پاها دیخواست زودتر از آنجا بروم،احساس تنفر شد یم دلم

خیش ادیداد و فر يبه راهرو طبقه باال، صدا دنیبه محض رس. با عجله از پله ها باال رفتم.در تنم نبود یرمق

گرفتم یرا م خیبرخورد خشن ش يلوج دیبا. نداشت دهیجارو جنجال فا نیا گرید. دمیاز اتاقش شن را

.ماند یمن نم يبرا يغرور گریگفت د یرا به عماد م زیهمه چ خیاگر ش. شد یهم بدتر م نیگرنه کار از ا و

حرکت کردم اما، درست کنار در، خیمصمم به طرف اتاق ش يبا قدم ها.گذاشتم کار به آنجا بکشد یم دینبا

هیتک واریهمان جا کنار در، به د. زانوها جراتم را کم کرد تپش تند قلبم و لرزش.ام سست شد اراده

:که گفت دمیشن دفیرس یواضح به گوش م نجایا خیش يصدا.دادم

کردم ياز پدرش خواستگار دیرو با هزار ام نایمردم مسخره من و تو هستن؟من م یکن یتو فکر م_

دختر االن رسما نامزد نیکردن، ا اننیآوردم، خانواده اش به قول من اطم نجایبا تو ا ییآشنا يبرا و

؟یبزن زیهمه چ ریز یتون یچطور م شه،یمحسوب م تو

پدر من از: بلندتر از حد معمول گفت ییدر جواب با صدا.ردیتوانست حرف زور بپذ یعماد نم ظاهرا

یزد قابل قبول بود، ول یسواد سر م یب یآدم عام کیحرکت اگر از  نیکنم، ا یشما تعجب م کار

و احترامتون واجبهف دیمن هست اریدرست که شما صاحب اخت! رفت یکار نم نیشما انتظار ااز

ندهیآخه مگه در آ!بدون اطالع پسرش، براش همسر انتخاب کنه؟ يرسم که پدر ایدن يکجا یول

!د؟یکن یبا زن من زندگ دیخوا یم شما

به تو زنگ يریگ میاز تصم بار بهت گفتم، من قبل کیپسر؟  یزن یربط م یچرا حرف ب: گفت خیش

نیمگه هم. يهم خوشحال شد یلیبلکه خ ياون شب نه تنها مخالفت نکرد دم،یو نظرت رو پرس زدم

خواد بکن؟ یدلت م يهر کار ،ياریتو صاحب اخت ،بابایکه گفت ينبود تو
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مگر یبرگشته بودم و سرم حساب یمهمون کیچند بار بگم بابا اونشب من از : در جواب گفت عماد

نویکردم،شما هم یغلط هیحاال من . گمیدارم م یدونستم چ یالکل فکرمو مختل کرده بود و نم. بود

حقه منه که همسرمو خودم نیبابا،ا ستیرفتار شما اصال منصفانه ن یخودم؟ ول هیمدرك عل يکرد

.کنم انتخاب

چه؟ یعنیکلمه همسر  یمعن یدون یتو م ؟اصالیهمسر تو خودت انتخاب کن:داد یم متیمال يبو خیش لحن

کارت ثابت نیتو با ا ؟يحاال که دسته گل به آب داد نیمثل هم ؟یخواد بکن یدلت م يخودت هر کار بذارم

تونم یاالن م نیاز هم! يهمسر فرانسو. يندار يریگ میو قدرت تصم يبچه ا یلیکه هنوز خ يکرد

که اون دختر مشکل نهیمنظورم ا یفکر نکنالبته . ارهیمشترك شما چند هفته دوام م یکنم زندگ ینیب شیپ

ینید چیحرفا گذشته، تو در حال حاضر ه نیدر هر حال کار از ا. شناسمینه،اخالق پسر خودمو خوب م داره

ما همه قرارمون.به قولم عمل کنم دیقول دادم و با نایکه من به خانواده م یدر صورت ياون دختر ندار به

يمن، بر يتو رو ستادنیا يگردم، تو بهتر به جا ین از حرفم بر نمعنوا چیو من تحت ه میگذاشت رو

هر چند اگر وارد منزل من شد احترامش بر همه واجبه. یبکن يدختر فرانسو نیبه حال ا يفکر هی

.ادیسگم باال ب يکه اون رو دینکن يمواظب باش رفتار یول

رانیکه شما در ا ستیبه من مربوط ن: داد جواب ادیرفتارش را نداشت چون با فر اریاخت گهیعماد د ظاهرا

من یشخص یگم که زندگ یبا صراحت م یقائلم ول يادیکه براتون احترام ز دیدون ید،میگذاشت يقول و قرار چه

دختر نیبه حال ا يفکر کیپس لطفا شما . رمیگ یم میام تصم ندهیآ يمن هستم که برا نیخودم مربوطه و ا به

.دیبکن

درمانده و ناتوان شده بودم و. ستمیبا میپاها يتوانستم رو ینم گریشده بود که د دین شدزانوانم چنا لرزش

د،یآ یم رونیشود و عماد از آنجا ب یاحساس کردم االن در باز م. در تنم نبود یرمق چیه گرید
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د،ید یحال م نیمرا با ا دیکس نبا چیه. وفتمیرا به کار ببندم و به راه ب میروین نیفکر باعث شد که آخر نیهم

که در خود سراغ یبیانگار خدا به کمکم آمد، چون با قدرت عج يدیدر آن لحظات نا ام.خود عماد خصوصا

.نشستم و زانوها را بغل گرفتم نیزم يکنار تخت رو. و به خلوت آنجا پناه بردم دمیبه طرف اتاقم دو نداشتم

قدر از خودم انزجار داشتم نیا!ختیر یمم نماز چش یهمه درد، اشک نیبود که چطور با ا نیاز ا تعجبم

تازه.حقم بود شعوریاحمق ب ختم؟منیر یبه حال خودم اشک م دیچرا با. گرفت یام نم هیاصال گر که

بشوم؟ خیکرده بودم عروس ش شدم،هوسیم فیخوار وخف نیبدتر از ا دینصف حقم بود،با نیا

من دست از پا درازتر یوقت رانیدر ا شینما یبود و پرده اصل تازه اول کار نیا.دمیکش یم دیحاال با!....خیش عروس

یکودن شعوریچرا نخندند؟به آدم ب.دندیخند یم شمیبه ر یآنوقت بود که مردم حساب.شد یاجرا م گشتمیم بر

.که دماغش آن همه باد داشت ییآن هم آدم پر ادعا.دیخند دیدهد با یم يچشم بسته تن به هر کار که

دلم که بلند شدم خودم را مسخره خاص و عام کردم؟ ریزده بود ز يریکردم،س یرا م میزندگ مرگم داشتم گور

محکم خیکه در اتاق ش دمیهمان موقع شن. شد ینم یگفتم حرص دلم خال یچه به خودم ناسزا م هر

الن بها نیهم دیفرصت را از دست بدهم، من با دینبا دمید. رفت نییبا شتاباز پله ها پا یخورد و کس بهم

.بمانم نجایروز ا کییحت ستم،یحاضر ن گریگفتم د یبه او م دیدارم با یمیگفتم که چه تصم یم خیش

انگار. خشک تر میاز جا بلند شدم،دهانم خشک شده بود و لب ها دیاحساس ضعف شد با

.کنم دایپ رویحرف زدن ن يلحظه مکث کردم تا برا کیخیها بود اب نخورده بودم، مقابل اتاق ش مدت

دهیرنگ پر افهیق خیش.باز شد میتا در به رو دیطول کش یبعد چند ضربه آهسته به در زدم،مدت و

چشمم که به او افتاد خشمم خود به خود فروکش کرد، داشتم نگاهش.داشت يدردمند و

؟یکه کردم سرزنش کن يمن رو به خاطر کار يتو هم اومد:که گفت کردمیم

داد،از درد،عضالت چهره اش منقبض شده بود، انگار توان یبا دست قلبش را فشار م داشت
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دنبال او وارد اتاق.آن نشست يرفت و رو یراحت ياز مبل ها یکینداشت به سمت  ستادنیا

حال او نگران دنیبود از د ياگر مواقع عاد دیشا. گذاشتم یاتاق پا م نیبار بود که به ا نیاول.شدم

یبودم و از خشم ستادهیحاال فقط کنارش ا یول کردمیمرا حاضر  شیشدم و با عجله دارو یم

.نبود يکردم اثر یقبل نسبت به او احساس م يلحظه ا که

یخودمو سرزنش کنم چون مقصر اصل دیاز شما ندارم، در واقع با يگله ا چینه من ه:گفتم

.هستم خودم

بعد از تمام که فهممیحاال م د،یجا کش نیمتاسفم که کار به ا:درد مند بود گفت نگاهش

شما رو خوشبخت کنم يخواستم هر دو یمن م.سالها هنوز پسرم رو درست نشناختم نیا

.تو رو تباه کردم یدر عوض زندگ یول

.کشد یم یدانستم چه عذاب یکه از او داشتم م یبا شناخت. زدیحرف م یسخت به

:سوخت گفتم شیبرا دلم

.رمیبگ یکه من درس خوب دیعمو، بر عکس باعث شد دیرو تباه نکرد يزیشما چ_

خواب کیکه افتاد من از  یاتفاق نیامروز با ا.تجربه است کیباعث  یدر زندگ یگن هر شکست یکه م راسته

.ارزشش رو داشت یبرام گرون تموم سد ول يداریب نیهر جند ا.شدم داریب نیسنگ

الاقل ينطوریا. که من شرعا همسرشم دینشده خوشحالم به عماد نگفت يزیهم چ حاال

.نمیب یلطمه م کمتر

!؟يدیما رو شن يتو حرفا_

.دمیرس رید یبودم مانع برخورده شما با پسرتون بشم ول ستم،اومدهیخواست گوش با یدلم نم_

جبران يحاال برا.دیگرفت یم میاون تصم يبه جا دینظر من عماد کامال حق داره،شما نبا به
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کنم یم الیمن هم خ. صدا به حالت اولش برگرددبدون سرو زیکه همه چ دیکن ياشتباه کار نیا

.خانواده ام شیپ گردمیبر م يمهمان بودم و به زود نجایمدت ا هیواقعا به عنوان دختر دوست شما  که

من هم فرصت دارم بعدها.شهیمدت فراموش م هیهر چقدر ناراحت کننده باشه بعد از  شامدیپ نیا

.ماجرا رو فراموش کنم نیا خودم بسازم و تمام يبرا يتازه ا یزندگ

داشت، هیبه دسته مبا تک د،یرسیبه نظر م دهیاش خم دهیکش ستاد،اندامیا میشد و روبرو بلند

رفته ادتی،يدهم تو برگرد یطور حرف نزن،من اجازه نم نیجان ا ناینه م:گفت وسانهیما

.يفرصت بد بهم کمیدیکنم؟من هنوز سر قولم هستم،فقط با یبهت قول دادم خوشبختت م که

يبرا گرانیکه د ستین يقول عماد ازدواج مسئله ا د،بهیکن یاشتباه م دیعمو جان شما بازم دار_

!زن پسر شما باشم؟ شمیبعد از اتفاق امروز من بازم حاضر م دیکن یم الیشما خ.رنیبگ میتصم آدم

 یکس یکه به زور خودمو وارد زندگ اون قدر غرور دارم ینداشتم ول دنیبال يبرا يزیوقت چ چیه یدر زندگ دیشا من

.نکنم

کرد که از یداشت خواهش م یزبان یانگار با زبان ب.بود که دلم را به درد آورد ینگاهش غم در

د،یاز همه با من مهربان بود شتریاومدم شما ب تیبه کو یاز وقت:برگردم، در ادامه گفتم ممیتصم

نیمن زودتر از ا دیو اجازه ده دیمورد هم کمکم کن نیا کنم،لطفا در یاحساس ناراحت دیوقت نگذاشت چیه و

اگه لطف.کنم یمنزل شما زندگ يتونم تو ینم گهیکه افتاد،د یبعد از اتفاق.و بند خالص بشم دیق

.شمیازتون ممنون م دیو منو زودتر برگردون دیکن

 خیاشک آلود ش ياشتم به چشم هاکه د یبه زبان آوردن آن حرفها در حال! دمیفهم یآن لحظات حال خودم را نم در

 یم میزانوها. بود که به راه افتادم نیو نگاه کردن به او را نداشتم، ا ستادنیطاقت ا گریسخت بود، د یلیکردم خ ینگاه م

که  يدرست لحظه ا. دوشم برداشته شده بود ياز رو ینیسنگ بارشد، انگار  یسبک برداشته م میقدم ها یول دیلرز
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خم شده بود، رنگ  نیزم يرو خیش. کرد یکه مرا صدا م دمیرا از پشت سر شن خیش فیضع يرفتم ناله در را گ رهیدستگ

 اریاخت یکنم و ب یچه م دمیاو چنان هول شدم که نفهم دنیاز د. دیکش ینفس م یزد و به سخت یم يصورتش به کبود

.او را در بغل گرفتم و سر دمیدو خیبعد با عله به سمت ش دم،یزدم و رغده را به کمک طلب ادیفر

**************

دکتر . شده است یحمله قلب کیدچار  خیش میدانست یکدام از ما نم چینداد ه حیکه دکتر سبحان موضوع را توض یزمان تا

مدت من و بچه ها گذر لحظه ها  نیدر تمام ا. خارج شد یقلب مارانیسه ساعتع، از قسمت مخصوص ب تیزیو کیپس از 

رغده از خواهرش خواسته بود در .بود یخال ریمونا و سم يجا مانیدر ب. کردم یتجربه م یر را با دلواپسکند انتظا ي

به  یآشنا کرد، آنها در اوج نگران يتازه ا تیبچه ها مرا با واقع يهیروح دنید. منزل مراقب برادر کوچکشان باشد

را  رشینظ ودمخانواده ام خ نیکه در ب يرفتار. فظ کنندآرامش خود را ح. توانستند بر اعصابشان مسلط باشند  یم یخوب

 یم نییرا باال و پا ریمس کیدرهم مدام  يا افهیو با ق دیرس یطاقت به نظر م یبچه ها، فقط عماد ب انیدر م. بودم دهیند

 ختم،یر یاشک م اریاخت ینشسته بودم و ب رونیب يمشرف به فضا ينبود، کنار پنجره  يعکس العمل من اراد. رفت

. ختیر یاشک فرو م يقطره ها ییصدا چیه یبود و ب یداشت و سرم به همان دست متک هیپنجره تک يلبه  يآرنجم رو

کنار هم  گرید يراغب و رغده، در گوشه ا. نداشت يا دهیباز فا یگرفتم ول یرا م میو گونه ها ینیرطوبت ب یهرازگاه

جان  نایم: گفت آهستهرغده . کرد ینیشانه ام سنگ يرو یکه دست بودم خیبرخوردم با ش نیدر آخر. دندیکش یانتظار م

!یکن یم ضیخودتو مر گه،یبسه د

سر  ییچه بال يدید:آورد گفتم یام فشار م نهیس يدرد دل کنم، بار احساس گناه رو شیبودم که برا یمنتظر کس انگار

: شانه ام را فشار داد و گفت. افتاد یحال نم نیکرد به ا یمن بود، اگه بخاطر من با عماد بحث نم ریعمو اومد؟ همش تقص

.دهیبا ندانم کارهاش بابا رو عذاب م شهیعماد که هم یصلمقصر ا ،ینداشت يریتقص چیه چیماجراه نیا يتو
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 یاصل يخطا ره،یبگ میخودش تصم شیزندگ يمساله  نیاون حق داره در مورد مهمتر ست،ینه رغده جان، عماد مقصر ن-

ما رو خوشبخت کنه،  يخواست هر دو یخودش م الینداشت، به خ يالبته عمو منظور بد. میکب شدرو من و عمو مرت

باز ! بدم؟ تیازدواج رضا نیکنم که چطور تونستم به ا یاز خودم تعجب م. کردم یاحمقانه رفتار م نقدریا دیمن نبا یول

ماجرا رو  نیبهتره ا دمیاومدمن د شیکه پ یبحث ، بعد از جرو...که عماد هنوز از اصل ماجرا خبر نداره هیشکرش باق يجا

 شتریگفتم هرچه زودتر اقدام کنه ب. رانیعمو و ازش خواهش کردم منو برگردونه ا شیرفتم پ نیهم يبدم، برا صلهیف

دونم  یراستش نم. میرو بهش وارد کرد يادیز یامروز منو عماد، فشارعصب... انگار از دستم ناراحت شد شم،یخوشحال م

.بخشم یوقت خودمو نم چیمن ه فته،یعمو ب يبرا یاگه اتفاق یول میمقصر شتریاز ما ب کیکدوم

: آهسته گفت. دمید یاو را م يبار بود که محبت خالصانه  نیبود سرم را در آغوش گرفت اول ستادهیکه کنارم ا همانطور

.افته ینم یاتفاق چیخدا ه دیبه ام

رغده و . دیرس یچهره اش خسته به نظر م. آمد رونیاز شد و دکتر سبحان بب) وییس یس(يساعت بعد در ورود مین

:دیرس یرغده مضطرب به گوش م يصدا. شدند کیاعماد زودتر از من و راغب به او نزد

دکتر حال پدرم چطوره؟-

:گفت یکرد متبسم به نظر برسد و به آرام یسع یقبل از هر جواب دکتر

به لطف خدا  یشده، ول یقلب دیحمله شد کیزدم احمد دچار  یطور که حدس م همون. خوشبختانه خطر برطرف شده-

هم رفته بد  يرو شیو خوشبختانه االن حال جسم میرو انجام داد يما هم تمام اقدامات ضرور. جون سالم به در برد

.ستین ینگران يجا یولما بگذرونه  شیرو پ يچند روز دیبا نانیاطم يالبته برا. ستین

کنه؟ ینم دیبابا رو تهد يخطر گهیمطمئن باشم که د: دیپرس عماد

نداره  یلیپس دل م،یکن یبه دقت ازش مراقبت م نجایضمنا ما هم ا. ادینم شیبابا پ يخطر گهیخدا د دیبه ام: گفت  دکتر

.دینگران باش
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حمله دوباره تکرار بشه؟ نیممکنه، ا یعنی:دیپرس راغب

از  د،یمنزل استراحت کن دیجا مراقبش هستم ، شما بهتره بر نیحال ما ادر هر . فهیضع یلیاحتمالش خ:گفت دکتر

.به حال پدرتون نداره يریتاث چیبخصوص که موندن شما ه. دیخسته شد یلیکه خ داستیظاهرتون پ

 نیکه رفتار ا دمید یاست و حاال م خیش یمیاز دوستان صم یکیدونستم  یبودم و م دهیشن ادیدکتر سبحان قبال ز درباره

.تکلف است یدوستانه و ب زیسبزه رو، با بچه ها ن يمرد چهارشانه 

م؟یو بر میتنها بذار نجایدکتر ما چطور بابا رو ا یول: گفت راغب

:کرد و گفت یاو را لمس م يدر آمدو همان طور که شانه  یبار از در شوخ نیا دکتر

سال  ستیب يحال احمد کامال خوب شد قلبش برا نکهیضمنه بعد از ا. ستین ینگران يجا چیدم که ه یمن بهتون قول م-

نفر  کیالاقل  د،یخور یشما بچه ها که به دردش نم. ادیدر ب ییاز تنها نکهیشرط ا هیفقط . کنه یمثل ساعت کار م ندهیآ

.براش باشه یکه بتونه مونس خوب دیکن دایرو پ

 کیمشکل با  دیکن یحاال واقعا فکر م دیا نوشتم يبرا يپر دردسر يدکتر جان نسخه :زد و گفت یلبخند کمرنگ راغب

شه؟یمونس حل م

شما بچه  یراست. از دردها بوده  یلیدرد خ ينسخه دوا نیا يراستشو بخوا:با لبخند دکتر با کالمش همراه بود، گفت نیا

د؟یشناس یم نایرو به اسم م یها کس

!ده گفت چطور دکتر؟رغ. آنها، متوجه گاه متعجب بچه ها به هم بودم یدو قدم یکیدر

.کرد یبود که صداش م نیاسم رو به زبان آورد، مثل ا نیچندبا ا ياریهوش مهیدر عالمه ن:سبحان در جواب گفت دکتر

.حرف تعجب کردم نیا دنیشن از

:بود، گفت دایکامال پ رتیاو هم ح افهیبه سمت من برگشت در ق رغده

.هستن شونیا نایم-
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بعد از احوال . او، کنجکاو و موشکافانه بود رهینگاه خ. کردم یبا دکتر احوال پرس یا کالم عربلحظه بود که ب نیدر ا تازه

!د؟یخانم شما هست نایپس م: گفت یگرم یپرس

 ادیهستن به  زیعز یلیکه خ یمواقع اشخاص نیچون معموال در ا د،یدار یخاص يجا خیدر قلب ش داستیطور که پ نیا

!انیانسان م

 ياحساس دوجانبه ست آقا نیا: انداخت، در جواب گفتم گرانیو د لیخانواده خل خ،یش ینگاه منش ادیه دکتر مرا ب نگاه

.از افراد خانواده م دوست دارم یکیيرو درست به اندازه  خیدکتر، منم ش

الهاست که با احساس کنم من و احمد س ینگاه عماد را به خوب ینیتوانستم سنگ یحال م نیبا ا. توجه ام به دکتر بود تمام

!نکردم ارتیتا به حال شما رو ز بهیعج ام،یبچه ها م دنیبه د یو من در هر فرصت میهم دوست

 نیام ا یحال سع نیبا ا. رساند یبه گوش م نیرا گرفته و غمگ میجمع شده بود، صدا میکه از ساعتها قبل در گلو یبغض

.نکردم ارتیاومدم شما رو ز تیبه کو یکه از وقت من بوده یاز کم سعادت نیا:به نظر برسم گفتم يبود که عاد

!د؟یمهمان هست نجایپس شما ا:دیمتعجب پرس دکتر

 یم یبا ما زندگ هیاز دوستان بابا هستن و مدت یکیجان دختر  نایم":با رغده زحمت من را کم کردو در جواب گفت نیا

.کنن

! نطوریکه ا:تکان داد و گفت دییسرش را به تا یالت خاصمن و رغده به گردش در آمد، بعد با ح نیب يدکتر لحظه ا نگاه

از رفتن  یاواخر شما حرف نیممکنه ا نم،یبب یراست... قهیعم یلیشما و احمد، خ نیالفت ب يرشته  داستیدر هر صورت پ

د؟یرده باش

 "!ن گفته باشهاز رفتن م يزیچ ياریهوش مهیدر حالت ن خینکنه ش"بود، از فکرم گذشت  بیعج یلیخ گریسوال د نیا-

خانواده  شیروز برگردم پ هید،یجا هرچقدر که به من خوش بگذره باالخره با نیا ه،یعیطب نیخوب ا: گفتم تیذهن نیبا ا

!م
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از رفتن  یامروز شما صحبت ایروزیچتد روز، مثال د نیهم یط نمیخواستم بب یم. درسته منظور من در کل نبود: گفت

د؟ینکرد

که من  دیکن یسوال م يدکتر؟شما جور يچطور مگه آقا:گفتم یساس شده بودم، با لحن ناراحتاو ح یبه موشکاف نسبت

!وجود داره؟ یو رفتن من ارتباط خیش يماریب نیکنم نکنه ب یشک م

داشته و چون اسم  یعصب لیاحمد دل یکه حمله قلب نهیامر ا تیواقع. ربط نباشه یاتفاقا ممکنه ب:گفت یسیرودربا بدون

به شما مربوط  يجور کیموضوع  دمیرفت به زبان آورد، من احتمال م یکه به خواب موقت م ید بار در مواقعشما رو چن

.بود که سوال کردم نیهم يبرا. شهیم

دکتر سبحان  يماجرا را برا يشد همه  یکاش م يکردمو ا ینگاه دکتر و بچه ها احساس عذاب م ینیسنگ ریز در

او پدرش . عماد بود یکه مقصر واقع یشکست، در صورت یه کوزه ها داشت سر من مهمه کاس انیم نیکنم، در ا فیتعر

 نیا يکه تو یبعد از محبت. دیمورد اشتباه کرده باش نیدر ا دوارمیام:در خواب گفتم. کرده بود یعصب تیرا به حد نها

.شده باشه یخواد به خاطر من دچار حمله قلب یدلم نم دمیو خانواده ش د هیمدت از ش

:دارم که گفت یبود که من چه حال دهیرا لمس کرد، حتمافهم میرغده بازو يها نجهپ

اومد  شیپ یلینبود و مسا یراستش امروز کال واسه بابا روز خوب. داشته باشه یربط نایبابا به م یقلب یکنم ناراحت یفکر نم-

خواستم  یدکتر جان م یراست. گذشت ریبه خ زیدر هر صورت خدا رو شکر که همه چ. کرد کیکه اعصابش رو تحر

.بمونه ششیاز ما بتونه پ یکیکه  دیریبگ نظرواسه بابا در  یاتاق خصوص هیخواهش کنم اگه ممکنه 

اتاق  کیفردا احمد رو به  یول میجابجاش کن ستیفکر بودم، البته امشب صالح ن نیاتفاقا خود منم در هم:گفت دکتر

.دم یانتقال م یخصوص

جا بمونه؟ نیتونه امشب ا یاز ما م یکیدکتر، :دیکرد که عماد پرس یه خاطر زحماتش تشکر مداشت از او ب رغده

بابا رو  دیتون یهمون طور که گفتم فعال تا صبح نم. ستین يازین ینداره ول یاشکال چیاز نظر من بودن شما ه: گفت دکتر
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.دیمنزل استراخت کن دیبر یامشب همگ. ست دهیفا یپس موندن شما ب دینیبب

پس فعال ما از حضورتون : رغده گفت. بودند رفتهیدکتر را پذ شنهادیبه برادرهاش انداخت، ظاهرا آنها هم پ ينظر رغده

د؟یبذار انیاگه حال بابا بدتر شد ما رو در جر دید یقول م یول م،یش یمرخص م

 یم دهیهم ناخودآگاه دنبالشان کشرفتند، من  یراهرو م يانتها يبه راه افتاده بودند و به سمت در ورود یهمگ یهمگ

حاال  رم،یگ یمطمئن باش اگه الزم شد فورا با شما تماس م یافته ول ینم یاتفاق چیدونم ه یدکتر گفتک هر چند م. شدم

.دیو استراحت کن دیراحت بر الیبا خ

 مارانیاز ب یبعض تیزیکردکه زمان و يادآوریشد و به دکتر سبحان  کیاز پرستارها به جمع ما نزد یکیلحظه  همان

شد، لبخند زنان  یاز کنار ما دور م کهیدکتر در حال. به نوبت از او تشکر کردند یبچه ها قبل از خداحافظ. است دهیرس

.ریخ هیشبتون . دیفکر کن شترینوشتم ب احمديکه برا ينره، در مورد نسخه ا ادتونییراست:گفت

.نگرانن یلیخ ریحتما االن مونا و سم م،یبر گهیوب بهتره ما هم دخ: رفتن دکتر، رغده به سمت من برگشت و گفت با

بمونم نجایخوام شب ا یمن م یول دیشما بر: گفتم

.یشیخسته م نجایشب تا صبح ا ،ینداره بمون یلزوم:انتظار نداشت، گفت ایگو

 ين با وجود عماد، تحمل فضابود که همراه آنها به منزل برنگردم چو يفقط بهانه ا مارستانیدانست ماندن در ب ینم او

 ادیبا منزل ز نجایواسه من ا د،یشما بهتره بر. باشم نجایا دمیم حیحال ترج نیبا ا: گفتم. سخت بود میبرا خیش يخانه 

.تونم بخوابم ینم شبکنه چون اگه خونه هم باشم باز ام ینم یفرق

د؟یبابا بمون شیو شما پمیکه ما بر ستیمسخره ن:بار رو به من کرد و گفت نیاول يبرا عماد

 شیاحساس آسا نجایبه خصوص که با وجود عمو،من ا ست،یبه نظر خودم اصال مسخره ن یول دونمیاز نظر شما نم:گفتم

.کنم یم

اگه تو :راغب گفت. نگفت يزیانگار از برخورد جا خوردن چون نگاهم کرد اما چ. بود یسیخشک و بدون رودربا لحنم
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!یتنها باش ستیمونم، درست نیم شتیمن پ یبمون يبخوا

 یلیشم، ضمنا تو خ یمن از تنها بودن ناراحت نم:گفتم. به من محبت داشت شهیپدرش بود و هم یدرست به مهربان او

.کنم یامشب برو استراحت کن فردا من جامو با شما عوض م يخسته شد

کوتاه  نیهم يبرا ستم،یا یآن م يپا رمیگ یم یمیتصم یو راغب آنقدر با اخالق من آشنا بودندکه بدانند وقت رغده

.دادند مرا به حال خودم بگذارند حیآمدند و ترج

دوباره همانجا کنار پنجره . مسکن بود نیبهتر میبرا ییکه داشتم تنها يبا حال بد دم،یکش یرفتن آنها، نفس راحت با

 یرا به هر کجا که م المیاد که مرغ خد یامکان را م نیا مارستان،یقسمت از ب نیخاموش ا ينشستم، سکوت شب و فضا

بدوم  یول. رود یخود م یمیقد يانهیهم به سراغ همان آش ازب يدانستم به محض آزاد یهر چند م. خواستم پر بدهم

که پر از صفا و محبت  ینقل يمان و آن خانه  يمحله  ادیشهرم آبادان،  ادی. فتمیخوش گذشته ب يروزها ادیبه  دیآ ینم

و  رمش ادی. مادرم يپدرو سرزنش ها يها حتینص ادی،يحجاز يآقا يدهایو تمج فیر در شرکت ئ تعرکا ادی. بود

. یو بستن ینیریدر موقع خوردن ش هیو مرض رضایعل يها یزبان نیریو ش یبیمحمد به هنگام گرفتن پول تو ج يایح

از  یکی. در کنارم شدم یور شخصکه متوجه حض ختمیر یاشک م نیریش ياز دست دادن تمام آن روز ها يداشتم برا

د؟یهست ونسیخیشما از بستگان ش: دیشده بود، پرس ما یحتما متوجه دلتنگ. داشت یمهربان يمایپرستارها بود، س

حالشون چطوره؟ بهتر نشده؟.بله، از اقوامش هستم: کردم گفتم یکه رطوبت صورتم را پاك م همانطور

.آب کرد يتقاضا شیطر کامال برطرف شده، چند لحظه پبهتره، خوشبختانه خ یلیاالن حالش خ:گفت

د؟یبر یم خیش يآب رو برا:دمیدرون دستش شدم و پرس وانیل متوجه

.آوردم یآب معدن شونیآره رفتن مخصوص ا:گفت

نم؟یرو بب خیتونم فقط واسه چند لحظه ش یم:دمیپرس

صدا واردقسمت  یآهسته و ب یوقت. همراهش بروم که اشاره کرد دیدر چهره ام چه د دمینفهم یاول مردد بود ول نگاهش
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که اطراف هر تخت قرار داشت و  ییدستگاه ها يجز صدا ییصدا چیه نجایاضطراب داشتم،در ا یکم میشد یقلب مارانیب

 کیاتاق بود نزد يهیکه در زاو یپرستار به تخت. شد ینم دهینداشتند، ش یبحران یکه حال مارانیاز ب یتنفس بعض يصدا

 شیبرا یچه ارزش دمیفهم یتازه م. دیافتاد و تنم لرز خیش يدهیرنگ پر يلحظه بود که چشمم به چهره  نیدر ا شد و

را  میاو در آن حال دوباره بغض راه گلو دنیاز د. بود دهیخواب مارستانیتخت ب ياز افراد خانواده ام رو یکیانگار . قائلم

 یسع. بار نا باورانه بهم خورد کیشیپلکها. مت من برگشتکردم که سرش آهسته به س یداشتم نگاهش م. گرفت

.ئاقعا من هستم نیشد ا یبود که باورش نم نیمثل ا.لبخند بزنم شیکردم به رو

رفتم و آهسته سالم  کترینزد. کنم سیرا خ شیلب ها اطیرا به دستم داد و سفارش کرد که فقط با احت وانیل پرستار

داد، به نظر حرکت  یافتاد که ضربان قلبش را نشان م ینگاهم به دستگاه دیرس یبه گوش م فیضع خیش يصدا. کردم

خدا را شکر که خطر از سرتون گذشت، اگه :آهسته گفتم.کردمزه مره  یآب را به آرام يططره ها نیاول. ها نا منظم شد

.دمیبخش یافتاد تا آخر عمر خودمو نم یواسه شما م یاتفاق

؟يدار يریتو چه تقص ماریلب من مدتهاست که بق: ناله بود گفت هیشب شیصدا

.دیحرف بزن دیشما اصال نبا تیموقع نیا يم،تویکن یمورد فعال صحبت نم نیدر ا-

کردهم کجاهستن؟ ینگاهم م داشت

.دکتر بهشون گفت برن خونه-

؟یپس تو چرا نرفت-

.برام راحت تره نیدادم بمونم، ا حیترج من

زده؟ یتو خونه به تو حرف یکس:دکر دایپ یاش حالت نگران افهیق

.شما باشم کینگفته، من فقط خواستم نزد يزیچ ینه کس-

.خودم سوخت و دوباره بغض کردم یکس یبه حال ب دلم
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؟يریتو هنوز از دست من دلگ-

.باشم ریاز شما دلگ دیعموجان؟چرا با هیچه حرف نیا

؟یما رو ترك کن يخوا یپس چرا م یگیواقعا راست م اگه

کوچک کنار تخت گذاشتم و دشتش را  زیم يرا رو وانیبه او داده بودم،ل یکاف يآب افتاد، به اندازه  وانیبه ل چشمم

.دیجور سواال ناراحت کن نیکه خودتون رو با ا ستیشما خوب ن يصحبت نکنند برا ادیکنم ز یخواهش م:گرفتم و گفتم

.داره تیما مسئول يبرا نهیبب نجایشه، اگه شما رو ا یم شیدایدکتر االن پ:گفت متیشده با مال کیبه ما نزد پرستار

.رمیچشم االن م:گفتم

.جا هستم نیمن هم دیداشت ياگه کار د،یبهتره شما هم استراحت کن:برگشتم خیدوباره به سمت ش بعد

:اومانع رفتنم شد و گفت یرفتن شدم ول يو آماده  دمیرا آهسته بوس دستش

تقاضا کنم؟ هیتونم ازت  یم-

.دم یانجامش م ادیاگه از دستم برب دیو مطمئن باش دیکه هست بگ یهرچ:زنان گفتم لبخند

.حال بود یو ب فیهمانطور ضع صداش

...پدر در حال احتضار پس لطفا با عجله جواب بده کیخواهش  نیا-

دونم که از عمر  ی؟میما بمون شیپ گهیالاقل تا چند ماه د يد یقول م نایم:خواد، ادامه داد یم یاز من چ نمیبودم بب منتظر

.یکن یجا با خانواده من زندگ نیعمرو، ا لیقل نیخواد ا ینمونده دلم م یباق يادیمن مدت ز

جواب . نکرده بودم ریگ یمستاصل بر سر دو راه نطوریا نیقبل از ا! یکینیرو داشتم جز ا یهر خواهش دنیشن انتظار

کرد و  یرا آزرده م خیمطمئنا خاطر ش یکرده باشم و جواب منف مالیپا شهیهميبود که غرورم را برا یمعن نیمثبت به ا

 دیفکر کردن نداشتم و با يبرا يادیفرصت ز. یلحظات نیچن دررنجش او بشوم به خصوص  يهیخواست ما یمن دلم نم

سال زنده و تندرست  يهاخوام که شما سال یاز خدا م نکهیاول ا:مکث کوتاه گفتم کیبه دنبال . دادم یجواب او را فورا م
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بعد از  نکهیا اونبه عقب بندازم و  یمدت يبرگشتنم رو برا تونمیشرط م هیمن فقط به . در مورد خواسته تون یول د،یباش

.به عروس هینه  دیبهتر بگم همون دختر دوست تون نگاه کن ایمهمون  هیمنو به چشم  نیا

:کرد دایپ يشدم که چهره اش حالت آرامتر متوجه

.میکن یهمونطور رفتار م یباش لیهر طور که تو ما-

خوب استراحت  دیکن یبرم، شما هم سع دیبا گهیمن د:گفتم خیبه ش يبا نگاه دوباره ا. منتظر خروج من بود پرستار

.دیکن

***************

ر اثر ساعت ها نشستن ب. کرد دایخود را پ يعاد يهم حال و هوا مارستانیب طیتازه، مح يطلوع آفتاب و شروع روز با

 يخوشنما یکردم، مقابل پنجره، همان طور که چشم از منظره یم یدر تمام بدنم احساس کوفتگ ،یچوب یصندل يرو

شب بود  يها مهیبا رغده افتادم،ن یمکالمه تلفن ادیبه  حالدر همان . آهسته شروع به قدم زدن کردم داشتم،یبرنم رونیب

 يبودند و به زود مارستانیدر راه ب هیحتما االن او و بق. رف زدم خوشحال و متعجب شدح خیاز مالقات با ش شیبرا یوقت

همراه  بود،دکتر سبحان  دوینگاهم را به پشت سرکش ،یشخص ریصبح بخ يصدا ال،یخ نیهمزمان با ا. دندیرس یاز راه م

.دکتر دیخسته نباش:گفتم رشیبا جواب صبح بخ

 يداریرو در اضطراب و ب شبیچون تمام د د؛یبه شما بگم خسته نباش دیبا در واقع من:گفت يلحن دوستانه ا با

د؟یرو مالقات کرد خیش نمید،ببیگذروند

کنم  ینداره، فکر م یاشکال چیه:لبخندزنان گفت. کار رو کردم نیکه بدون اطالع شما ا دیبخش یالبته م قه،یفقط چند دق-

و از من خواست اجازه بدم  دیرس ی، امروز صبح کامال سرحال به نظر مموثر بوده یلیمن خ ماریدر حال ب قهیهمون چند دق

.نهیبازم شما رو بب
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.شمیممنون م دیاگه اجازه بد-

 یم گهید قهیتا چند دق. منتقل بشه یاتاق خصوص کیقرار به .میجابجاش کن دیکم صبر کن هیدیکه نداره، اما با يرادیا-

 کیشوك کوچ هییچون حت ادین شیپ يموضوع ناراحت کننده ا ایصحبتدیمواظب باش دیفقط با دنش،ید دیبر دیتون

.تونه براش خطرناك باشه یهم م

.دکتر، کامال مراقبم دیمطوئن باش-

صحبت  يادامه  يبه جا. شدم) وییس یس(از قسمت  خیآمدن تخت ش رونیبود که متوجه ب دهیحرفم به آخر نرس هنوز

تونم همراهش برم؟ یم: یقبل

در  يچه راز"دیپرس یداد از خودش م یدر همان لحظه که با سر جواب مثبت م دیشا! داشت یبیالت عجح نگاهش

"!وجود داره؟ ونسیخیدختر و ش نیا یوابستگ

****************

 یم: که پرستار متوجه نشودگفتم يبه نحو یرانیلبخند زدم و با کالم ا اریاخت یکه از لحاض مجهز بود، ب یورود به اتاق با

 مارستانیشما رو در ب ازیامت یمعمول مارانیکدوم از ب چیداره؟ مطمئنم ه ییها تیثروتمند و سرشناس بودن چه مز دینیب

.ستنیبرخوردار ن یرفاه نیندارن و از چن

متوسط بودم  يبا در آمد يمرد عاد ،یفعل تیموقع يکاش به جا يا:حال گفت نیدانست که حق با من است، با ا یم او

.داشتم یخوش یدر عوض تن سالم و زندگ یول

.ستین یتجربه به منم ثابت کرد که ثروت ضامن خوشبخت.دم یبار حق رو به شما م نیا-

:صبحانه وارد شدو لبخندزنان گفت ینیبا س يبا پرستار يکه پرستار میصحبت بود سرگرم

.امیم ینیبردن س يبرا گهیساعت د میشما، ن يصبحانه  نمیا-
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!تونه صبحونه بخوره؟ یعمئ م:دمیبا تعجب پرس. بخورد يزیچ دیاین ماریخبر داشتم با وجود سرم، ب که ییجا تا

.شماست يصبحانه برا نیا. بخورن يزیچ دیفعال نبا ونسیينه، آقا:داد و گفت لمیتحو يگرید لبخند

.گذاشتم نیرا آهسته با او در ب یکردم و همراه او تا کنار در رفتم و موضوع تشکر

به در خورد، باز همان  يگفتم، دوباره ضربه ا یم خیش يبرخوردش برا يکه از دکتر سبحان و نحوه  يفاصله ا رد

چند  نیها هنوز نکردن ، ا یکه در گلدان پر آب گذاشته بود به طرفم گرفت و گفتکگلفروش یپرستار بود، دسته گل

.شاخه گل رو از باغبان خودمون براتون گرفتم

.که شما رو به زحمت انداختم دیببخش دیبا: تشکر گفتم با

.هم باشه در خدمتم يا گهیبود، اگه امر د کیخدمت کوچ هیفقط  نیا: جواب گفت در

جا  نینگفتم شما ا:دادم گفتم یقرار م يهمانطور که گلدان را در گوشه ا. من، در را بست يدنبال تشکر دوباره  به

!دنیاز باغ چ یقشنگ يبه خاطر شما چه گال دینیبب. دیسوکسه دار

:شد دهیشن زیحال اما شوق آم یب شیصدا

صبحانه بخور،  ایحاال اونا رو ول کن ب. یکن یبا کارات آدمو خوشحال م شهیتو هم ،يرو تو سفارش داد نایدونم که ا یم-

!دهیپر یو روت حساب ،رنگينخورد يزیظهر تا به حال چ روزیتو از د ادمهیکه  ییتا جا

.دارم اجیخواب راحت احت هیفکر آسوده و  هیاز اون به  شتریغذا ندارم، ب به يادیز لیم-

.نجایا ایب:اشاره دست گفت با

.کنار تخت نشستم شیپهلو

حاال  ن،یبب. االن موضوع رو برات کامال روشن کنم، پس خوب گوش کن چون قدرت تکرارشو ندارم نیخوام از هم یم-

خوام تو هم به من  یدر عوض م یکنم ول یتو رو به چشم عروسم نگاه نم نیمن بعد از ا يخوا یطور م نیکه خودت ا

يتو يقول بد
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تو رو درست  یکه باور کن نهیمن ا يتنها آروز.یخانواده بدون ياز اعضا یکیخودت رو واقعاً  یما هست شیمدت که پ نیا

و خودت رو  یکن تیمن احساس مالکبه همون اندازه در منزل  خوادیخودم دوست دارم و دلم م يدخترها يبه اندازه 

؟يد یمنه ، قول م يتنها خواسته  نیا.یبدون اریصاحب اخت

محال بود در !داشت و آن نفوذ کالم او بر من بود یمرا به تعجب وا م شهیهم زیچ کیآشنا شده بودم  خیبا ش یوقت از

 تیاز رضا یحاک یبه تبم میبار هم لب ها نیا.از من داشته باشد و آن را مطرح کند و من بتوانم جواب رد بدهم یخواست

به درون  لیخل يبچه ها همراه با آقا يدر باز شد و همه  هفرصت نکردم جواب بدهم چون همان لحظ یباز شد ول

در .حال او ضرر دارد يرفته بود آن همه سر و صدا برا ادشانیاز سالمت پدر خوشحال ببودند که  يبچه ها به قدر.امدند

که روز  دخبر دا یصحبت ها رغده با خوشحال نیدر ب.دیرسیبه نظر م هیتر از بق نیخالص و دلنش ریت سمانها محب نیب

صحبت به موضوع سفر اشاره کرد و  نیمخصوص خودش را داشت و در ح یمونا دلواپس.دیبعد حسام از لبنان خواهد رس

سفر انجام  نیا یطیقول داد که در هر شرا رششود؟پدیبرنامه سفر لغو نم خیش يماریامده و ب شیکه با اوضاع پ دیپرس

هم خواست که به فکر مقدمات  لیخل يبچه ها از آقا نانیاطم يبرا.باشدهیاگر خود او نتواند همراه بق یخواهد شد حت

امده بود احساس شرم  شیکه با پدرش پ يانگار هنوز از برخورد.عماد از همه ساکت تر بود نیحاضر نیدر ب.کار باشد

 هیعماد روح.دیسظاهراً متوجه او بود چون با محبت احوالش را پر خیش.دانست یم شامدیپ نیو خود را مقصر ا کرد یم

 يتوانست حرف دلش را بزند ، عاقبت با صدا یبه سخت یفشرد ول شیپنجه ها انیکرد و دست پدرش را م دایپ يتازه ا

...بابا من متأسفم که:گفت يگرفته ا

 خیش.آورده بودند سرگرم کردم لیخل يکه رغده و آقا یید ، من خود را با جابجا کردن گل هانگاه ها به او بو يهمه

 يحاال بهتره هر دو.من اشتباه کردم نمیبیم کنمی، حاال که فکرشو م ینداره متأسف باش یلیدل:کالم او را قطع کرد و گفت

بود؟ یاسمش چ ستتدو نیا یگفت یراست میما گذشته رو فراموش کن

.سیفرانس:گفتعماد
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شه؟یم تیوارد کو یک سیفرانس:گفت خیش

.فردا قبل از ظهر:گفت عماد

ما خوش بگذره و  يکه به مهمونا دیمواظب باش دی، رغده جان تو و عماد با میدار زیپس فردا دو تا مهمون عز:گفت خیش

.خوب و کامل انجم بشه ییرایپذ

خواستم  یکه م یآن زمان کیدر .حسادت کردم اریاخت یبرده بود ب اسم زیبه عنوان مهمان عز سیاز فرانس خیش نکهیا از

در نگاهش .بود افتاد ستادهیاتاق ا يهیکه در زاو لیخل يگلدان فرو کنم چشمم به آقا گریرز را در سمت د يشاخه 

 نییسرم را پا فوراً.کند يبا من همدرد یزبان یبا زبان ب خواستیمبود و  دهیرا فهم زیانگار همه چ زدیموج م یناراحت

باشه بابا شما :که گفت دمیرغده را شن يصدا.شود رینبود اشکم سراز دیبع چیه کردمیانداختم اگر باز هم نگاهش م

.دینباش لیمسا نینگران ا

و تحول  رییتغ نیا یول!روش داده است رییتغ نهمهیشب ا کیدر طول  خیبودند که چطور ش ریبچه ها متح هیاو و بق حتماً

اما قبول .را خودم تقاضا کرده بودم نیهر چند ا.من به دنبال داشت دربرنداشت يرا که برا ياز آنها دردر دامچکیه يبرا

.، از توانم خارج بود دهیرس انیمن به پا يبرا زیکه همه چ قتیحق نیا

 شهیر چند نمه.میهم دار گهید زیمهمون ز کیبچه ها ما  یراست:بود که مرا به خود آورد گفت يمثل تلنگر خیش يصدا

.نجایا ایجان ب نایم.صاحب خونه ست یواقع يبهش گفت مهمون ، به نظر من که اون به معنا

بله عموجان؟:شدم و اهسته گفتم کیبه تخت نزد.به نظر برسم يکردم خونسرد و عاد یسع یتمام بدحال با

من ازش خواهش کردم تا بعد  یبره ولما  شیداشت از پ الیخ نایبچه ها م:به جمع گفت یرا گرفت و بعد از نگاه دستم

.که داره در انجام کارها به ما کمک کنه يرینظ یب قهیبمونه و با سل نجایرغده ا یاز مراسم عروس

به او  تیمسئول نیا یمدت يو برا رهیگ یبه امور منزلو به عهده م یدگیرس اریدر کنار رغده اخت نایامروز به بعد م از

.شهیواگذار م
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 شتریو دار نگاه متعجب بچه ها ب ریگ نیدر ا.چه بود کردیرا به من واگذار م یتیمسئول نیچن نکهیاز ا خیش نگاه دمینفهم

ان  يبرا یلیکردند و چه دل یم ریچطور تعب تیکه افتاد ماندن مرا در کو یبعد از اتفاق نکهیفکر ا.عذابم شده بود يهیما

قول ماندن  خیبه ش دیاصالً من چرا با.هم تمام وجودم را پر کرد یمانیپش حساسهمراه با آن ا.داد یاوردند رنجم م یم

دادم؟ یم

 میاحسس واقع يسرپوش گذاشتن رو يبرا یخوب يکه به طرفم آمد و دستش را به دورم حلقه کرد بهانه  ریسم وجود

؟يبر يخوایچرا م ؟پسیما بمون شیپ شهیهم يبرا یخواستیمگه تو نم:گفت يگله مند يبا صدا.بود

سر او را در بغل گرفتم و با .نشود ریلحظات حساس اشکم سراز نیبودم که در ا یانقدر از دست خودم عصب بختانهخوش

انتظار برگشتن منو  رانیا يکوچولو هستن که تو هیمرض هیو  رضایعل هیآخه :رنگش گفتم اهیس يبر موها يبوسه ا

.برگردم دیکه شده با منتظر بذارم واسه خاطر اونا هم ادیاونا رو ز تونمینم!کشنیم

از حاال غصه رفتنشو  خوادیماست نم شیپ یمدت يجان برا نایفعال م:گذاشت و گفت ریسم يشانه  يدست رو رغده

.يبخور

ما  شیپ شهیهم يعوض بشه و واسه  نایم میتا اون موقع تصم دیتازه از کجا معلوم ، شا:بود گفت رکانهیراغب ز لبخند

.بمونه

بعد  یساعت.دادیم یمعن کیشیانداخت خصوصا که در آن لحظه لبخندها یم خیش ادیبه  اریاخت یاو مرا ب يو خو خلق

بار  نیا.عمل کرده بودند مارستانیب نیاندازه هم خارج از قوان نیبه هم یحت.کردندیرا ترك م مارستانیب دیبا یهمگ

 دایکار را پ نیفرصت ا گریسام دروز بعد با آمدن ح نکهیا يبرا دیپدرش بماند شا يرغده داوطلب شد که پهلو

 ریدر مس.تنها باشد و در مورد من با او صحبت کند خیخواد با ش یدلش م یلیبود که خ دایکامال پ یاز طرف.کردینم

صدا کنار  یهم آرام و ب ریباز کردن سر حرف را نداشت سم يحوصله  یانگار کس.ساکت بودند باًیبازگشت همه تقر

بچه ها آشنا بود  اتیبا روح يکه تا حدود خیش يراننده  اسری.گفت ینم يزیبود و چعماد در قمست جلو نشسته 
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 جیکه ش میخدا رو شکر کن دیبا:دادن کرد و گفت يگذاشت وشروع به دلدار خیش يماریحال انها را به حساب ب یگرفتگ

!بوده میوخ یلیحالش خ شبید گفتیاز پرستارا م یکیدمیشن.جون سالم به در برد

!داره یقلب یحق با شماست ، متأسفانه من خبر نداشتم که پدرم ناراحت:فتگ عماد

حالش  چوقتیتا به حال ه یول کردیاز دارو استفاده م شتریاواخر ب نیاتفاقا ا میخبر داشت شیماریما از ب:گفت راغب

!نشده بود میوخ نقدریا

د؟به من نگفته بو يزیبابا چ یضیدر مورد مر چکسیپس چرا ه:دیپرس عماد

 نینداره با دادن ا یمشکل هست لزوم یتحمل غربت به اندازه کاف گفتی، م یتو بدون خواستیخودش نم:گفت راغب

.میکن شتریخبر مشکالت تو رو ب

 یلیخ دیبا نیبعد از ا:گفت یبه آرام.بردیرنج م یمانیکرد ، انگار از احساس پش دایپ يعماد حالت دردمند مرخین

.ناراحت بشه يزیاز چ میبذاردینبا گهید میمراقبش باش

را فوراً با  مینداشتم ، لباسها ستادنیسرپا ا يبه اتاقم رفتم ، آنقدر خسته بودم که نا کراستیبه منزل  دنیمحض رس به

 یآرام م یفکر نکنم اعصابم کم زیچ چیتوانستم بخوابم و به ه یاگر م.تخت افتادم يعوض کردم و رو یلباس راحت

صورت خواب آلودم به  دنیمونا با د.دمیزد ، از جا پر تاقبه در ا یگرم نشده بود که کسگرفت اما هنوز چشمم 

؟یخواستیم يزینداره مونا جون ، چ یاشکال:گفتم یبه نرم.افتاد یعذرخواه

مورد  نیرغده صبح فرصت نکرد به آشپز سفارش غذا بده منم در ا...راستش موضوع نهار امروز.ببخش که مزاحم شدم-

.ندارم گفتم بهتره با تو مشورت کنم يه اتجرب چیه

سفارش غذا بدهم  دیامروز من با نکهیفکر ا اوردمیخودم ن يهول شدم اما به رو یاول کم دیخواب از سرم پر يخمار

 نیا یدرست وقت یول دمیکش یمدت انتظارش را م نیبود که در تمام ا يهمان لحظه ا نیا.بود زیانگ جانیخود به خود ه

 نیهمه هوس کردم در ا نیبا ا.دانستم یعمارت نم نیا ينده یآ يو کدبانو خیخود را عروس ش گریاد که داتفاق رخ د
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مورد  نیدر ا يتجربه ا چیمتأسفانه منهم ه یبکشم ول هیخود را به رخ بق یفرصت بدست امده عرضه و کاردان

کرد و هر چه را  یفهرست غذاها انتخاب ميروزانه را از رو يغذا يبودم که رغده برنامه  دهید نیقبل از ا.نداشتم

غذا کجاست؟ ستیل:دمیپرس.داد یسفارش م دید یم اسبمن

موارد دخالت  نیوقت تو ا چیمن تا به حال ه يراستشو بخوا.کجاست دونهیالاقل اون م ایآشپز باشه  شیگمون کنم پ-

.کار ندارم نیاز ا يسررشته ا نیهم ينکردم برا

.پرسمیاز آشپز م مریاالن خودم م ستیمهم ن-

حال احساس کردم موضوع  نیکند خوشحال شده بود با ا یشانه خال تیمسئول نیبار ا ریتوانسته بود از ز نکهیاز ا ایگو

.من بتونم حلش کنم دینکن بگو شا یستیهست رودربا يا گهیاگه مشکل د:گفتم.هم هست يگرید

درسته  دونمیحاال نم میقرارو قبالً گذاشته بود نیر داشتم ااز دوستام قرا یکیمن امروز با  قتشیحق ستیکه ن یمشکل-

اوضاع تنها بذارم؟ نیکه تورو با ا

:گفتم.من و من کرده بود خنده ام گرفت نهمهیموضوع ا نیگفتن ا يبرا نکهیا از

گه تو راحت باشه ، مطمئنا ا التیاز جهت اوضاع منزل هم خ یسر قرار حاضر نش ستیدرست ن يچون از قبل قول داد-

.افته پس برو راحت باش ینم یاتفاق چیه يبر

؟يندار ازیبه من ن یمطمئن:و گفت دیگونه ام را بوس دیکنان پر خنده

.کن بهت خوش بگذره یو سع فتینشده زودتر راه ب رتیخاطر جمع باش تا د-

 یبا سحرت نگاه.اتاقش رفت با تکان دست از کنارم دور شد و با عجله به سمت.اوردم یروشنفکر را در م يمادرها يادا

فکر بودم که بچه ها معموالً چه  نیدر ا رفتمیم نییاز پله ها پا یوقت دمیلباس پوش دنیخواب يبه تخت انداختم و به جا

 يریچشمم به عارفه افتاد که سرگرم گردگ منیاتاق نش ياز روبرو ذرگ نیدر ح.دوست دارند هیاز بق شتریرا ب ییغذا

همه  خیخوشبختانه در منزل ش.ظاهراً رابعه هم مشغول نظافت آنجا بود.آمد یم ییرایاز قسمت پذ یجاروبرق يبود ، صدا
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شدم در حال  ادمتوجه راغب و عم يبا ورود به غذاخور.کردینم جادیا یاو مشکل بتیخود آشنا بودند و غ يفهیبه وظ

 يآورده بود باز شیکه عماد برا يامسابقه  نیبا ماش ریسم گریدر گوشه د.کردند یبا هم صحبت م یخوردن بستن

خوشرنگش را که  ينگاهش که به من افتاد اسباب باز.فرستاد یم یو با کنترل از راه دور آن را به هر سمت کردیم

آن کنار  ریجهش خود را از مس کیامد با  یسرعت به طرفم م بهفرستاد همانطور که  میداشت به سو یپهن يچرخها

:گفتم زدمیم شیروکه به  يو با لبخند دمیکش

.يریبگ ریقرار نبود منو ز-

!داره؟ یچه سرعت يدید:دیو پرس دیدو شیبه سو یرا متوقف کرد با خوشحال آن

.نخوره ییمواظب باش به جا یبود ول یعال یلیآره خ:گفتم

؟يخور یم یبستن نایم:دیمن از جا بلند شد و پرس دنیبا د راغب

؟یمگه امروز مسابقه نداشت یراست.ندارم لیممنون االن م یلینه خ-

.برگشنم زنگ زدم اسم شهابو حذف کردم مارستانیکه از ب شبید:گرفته شد یکردم کم احساس

نداره ازم فرصت هست که شهاب  بیع یشد ول فیح:ارزش داشت ، گفتم شیمسابقه چقدر برا نیکه ا دانستمیم

.خودشو نشون بده

آره :راغب گفت.کرده بود رتیمن و برادرش ح يانگار ازبرخورد دوستانه  به عماد افتاد ، میحال گفتگو نگاه گذرا در

بار کاپ مال من  نیا خوادیدلم م کنمیحاضرش م یتا اون موقع حساب شهیانجام م زهییمسابقات پا گهیسه چهار ماه د

.بشه

.یشیاالن حاضرم شرط ببندم که تو برنده م نیاز هم-

خوشحال  یراغب ناباورانه ول.بر اعصابم مسلط باشم نطوریدر مقابل عماد ا تمتوانسیکه چطور م کردمیخودم تعجب م از

؟يشرط ببند يواقعاً حاضر:دیپرس
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.بدنم یبه ده شرط م کیباور کن -

.يکه تو شرطو ببر کنمیم مویمنم تمام شع:را در هوا تکان داد و گفت مشتش

که داده بودم شرمنده شدم  یاز قول پوچ رفتمیزخانه مهمانطور که به سمت آشپ یبه راه افتادم ول یگفتن موفق باش با

.نخواهم بود تیدانستم تا آن زمان من در کو یچون م

تخت افتادم ،  يحال رو یب!ظهر سفارش داده بودم يرا برا یمناسب يراحت شد که غذاها المیبه اتاقم برگشتم خ یوقت

به  یروح يکه بر اعصابم وارد شده بود و ضربه ها ییاشب قبل ، شوکه یخواب یب.کردم یم یدر تمام تنم احساس کوفتگ

که در انتظار بازگشت او هزار جور  ییچه روزها!رفت یم لیتحل میرویتمام ن دمید یانگار هر بار عماد را م یکنار ول

گر سر ا.که چقدر احمقانه رفتار کردم دمیفهم یحاال م. که به خود داده بود ییدهایکرده بودم و چه وعده وع یالبافیخ

دچار سردرد هم  امدیفکرها نه تنها خواب به چشمم ن نیاز فشار ا.شدم یدچار حماقت نم نهمهیعقل داشتم ا یسوزن

راغب متوجه شد و .دمیکش یغذا هنوز هم درد م زیبر سر م.دوش آب سرد هم چاره اش نبود یکه حت يسردرد.شدم

ارن؟یب يبرا يا گهید زیچبگم  يخوراکو دوست ندار نیا ؟اگهيخور یچرا غذا نم:دیپرس

.اصالً اشتها ندارم یمنه ول يمورد عالقه ا ياز غذاها نینه اتفاقا ا-

؟يشد ضینکنه مر دهیرنگت کامال پر-

کرده باشه بهتره بعد از غذا  ضیشمارو مر شبید یخواب یممکنه ب:عماد گفت ستین یمهم زیچ میبگو نکهیاز ا قبل

.دیاستراحت کن یحساب

:داد ، آهسته گفتم یعذابم م شیصدا دنیشن یبود حت میغذابه ظرف  نگاهم

...احتماالً از همونه ، گمون کنم بهتره برم بخوابم-

د؟یش یترك کنم ناراحت نم زویاگه من زودتر م:دمیبه بچه ها انداختم و پرس ینگاه

در  دید یخودش م يکانه پاك و کود دیرا از د زیهمه چ ریسم.کنند یبودم که مونا و راغب حالم را درك م مطمئن
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.ینش ضیبرو بخواب که تو هم مثل بابا مر ستیاگه حالت خوب ن:جواب من گفت

 زیکوتاه از پشت م یعذرخواه کیمحبت لمس کردم و با  ينشسته بود شانه اس را از رو میکنار یدر صندل او

را  یبودم گوش کتریتلفن نزد زیبه م هیچون از بق.نرفته بودم که تلفن زنگ زد رونیب يهنوز از قسمت غذاخور.برخاستم

 دایپ ياو حالت دوستانه ا يکه به شرکت رفت و امد داشتم برخوردها یمدت یط.بود خیش یمنش یشوق يآقا.برداشتم

برگشتم گفتم ضمن عرض  مارستانیاالن از ب نیهم:و گفت دیاحوالم را پرس یمن به گرم يصدا دنیکرده بود ، با شن

.رو به شما برسونمخیش يسالم خبر بهبود

.دیبگ خی، خب از حال ش دیلطف کرد دیدیممنو که زحمت کش-

هم اونجا بود ،  لیخل يکرد اتفاقا آقا نهیمعا قاًیدق شونویا گهیبار د هیرو ترك کنم دکتر سبحان  مارستانیب نکهیقبل از ا-

 ینگران يجا گهیکم شده و د یلیخ یلیم خدو يره ، خطر احتمال سکته  یم نیداره از ب يماریب میدکتر مژده داد که عال

.ستین

کنه؟ینم دیرو تهد خیش يخطر گهیخدا رو شکر پس د-

فقط دکتر !خوشبختانه نه:در جواب گفت یشوق.کرده بود کیبچه ها رو تحر يکنجکاو یشوق يمن و آقا یتلفن يگفتگو

منزل  يتو یتا مدت دیاز مرخص شدن هم با بمونه البته بعد مارستانیب يتا پس فردا تو خیکرد ش شنهادیپ اطیمحض احت

يآقا ینگه داره ول مارستانیب يتو يشتریمدت ب شونویاداشت  میبود دکتر تصم خیدرخواست خود ش نیا.باشن يبستر

.مخالفت کرد ونسی

.میمراقبشون باش میتونیم یهمگ نجایبهتره ، الاقل ا یلیخ ينطوریاتفاقا ا-

.در منزل باشه دهیم حیترج نیهم يبراهم نظر شما رو داشت ،  خیخود ش-

.شنیخوشحال م یلی، مطمئنم بچه ها خ دیبهر حال ممنون که به ما خبر داد-

سفارش کرد قبل از جابجا کردن  لیخل ينرفته آقا ادمیضمناً تا :و گفت دیکالمم را بر یداشتم که شوق یخداحافظ الیخ
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در اون  خیبه هم ش یمحل.نیاختصاص بد شونیو به استراحت ار نییپا يراحت طبقه  ياز اتاق ها یکیبه منزل  خیش

.کرد ییرایراحت باشه و هم بشه از مالقات کننده ها پذ

نداشتن؟ يا گهیسفارش د لیخل ي، آقا میکنیاز اتاقها رو آماده م یکیامروز  نیباشه هم-

.فراهم کنمبود  ازین یخاص زیکه اگه به چ رسمینه فقط خود من امروز بعد از ظهر خدمت م-

.دیکه به ما داد یخصوصاً خبر خوش زیهمه چ يبرا یشوق يمتشکرم آقا-

د؟یندار يکردم شما امر فهیانجام وظ کنمیخواهش م-

قبل از  زیدر بازگشتم به سمت م.تشکر کردم و خواستم که به همکاران سالم برساند او هم به بچه ها سالم رساند دوباره

از .انداخته است رتیپدرش او را به ح یدوستانه من و منش يبود که گفتگو دایاش پ افهیهمه چسمم به عماد افتاد از ق

شده و  یدر منزل ماست که با همه خودمان یدختر از ک نیا همگ"پرسد یخواندم که دارد از خودش م یصورتش م

نگاهم .کردیتعجب م شتریب کشمیپنج ماه است که انتظار آمدن او را م دیشن یحتما اگر م"!دونه؟یخودش رو همه کاره م

ده؟یرس ياز بابا خبر:دیافتاد ، پرس دیدو یکه به طرفم م ریاز او به سم

.شهیمرخص م مارستانیبهتر شده و پس فردا از ب یلیحال عمو خ:بود ، گفتم اریاخت یب لبخندم

 شین دادم که در شادبا محبت دور او حلقه شد و نشا میدستها.محکم مرا بغل کرد یخبر با خوشحال نیا ریتأث از

حدود .افتاد يواریبچه ها قصد باال رفتن داشتم که چشمم به ساعت د يبرا یشوق يآقا يبعد از تکرار صحبت ها.کمیشر

نه حوصله  گرید.کردمیبه حال او م يفکر دیبا دیرس یم هاز را نیاسیاستاد  گریدو ساعت د یکیدو بعد از ظهر بود 

بعد از .آوردم ریدر دفترچه تلفن شماره محل کار او را گ.بود یزبان عرب يریادگیه ادامه ب يازیاو را داشتم و نه ن سیتدر

 يلحظه ا رمکار دا نیاسیبا استاد  دیفهم یاستاد معروف بود وقت يانگار صدا.را برداشت یگوش یشخص یاپیچند زنگ پ

 دیچیدر گوشم پ نیاسیاستاد  يداکه ص یزمان.مکث کرد و بعد از من خواست منتظر باشم احتماال مرا شناخته بود

.مستأصل بودم که چطور موضوع را مطرح کنم
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...هستم نایاستاد م دیخسته نباش:گفتم

دخترم ، حالت خوبه؟ يچطور-

...ممنون استاد یلیخ-

شده؟ يزیدخترم ، چ ياز ما کرد يادیچه عجب -

.دیفنیبهتره به خاطر من به زحمت ن گهیگم دب نکهیمدت تشکر کنم و هم ا نیمصدع اوقات شدم که هم بابت زحمات ا-

!؟يرو ادامه بد یزبان عرب میتعل يخواینم گهید یعنی!ه؟یمنظورت چ-

.ستین يریادگیبه ادامه  يازین نیبه خاطر هم رمیم تیاز کو ينداره آخه من به زود یلزوم گهیراستش د-

!اومده؟ شیپ یمگه مسءله خاص!؟ینگهان نقدریچطور ا-

در مورد .نداره به درس ادامه بدم یلزوم گهید نیهم يزودتر برگردم به کشورم ، برا دیمن با یلیبه دال نه فقط بنا-

.دنیکارو م بیو ترت رنیگ یبا شما تماس م خیش یهم منش یمال لیمسا

 مهیدرسو ن يشد که مجبور فیح یلیخ یول ستیمهم ن ادیاون ز:، گفت دیرس یهنوز متعجب به گوش م شیصدا لحن

.یه رها کنکار

مدت تشکر  نیهم به خاطر زحمات ا شونیاز ا دیدیاستاد اگه استاد معروف رو د یراست...ستین يمتأسفانه چاره ا-

.هستم شونیشما و ا ونیرو مد یعرب شیمن هنر گو.دیکن

 نیو ا هریبگ ادییخوب نیرو به ا یچند ماه زبان عرب یتونست در ط ینم چکسیاما از تعارف گذشته ه يتو لطف دار-

.یموفق باش یهر جا که هست دوارمی، بهر حال ام يبود يخودت دختر فوق العاده با استعداد نکهینداشت جز ا یلیدل

حاال آنقدر  یول شدمیلذت بخش م يمست غرور نیاسیاستاد  يها فیسابق را داشتم حتما از تعر يحال و هوا اگر

 گریدر جواب تشکر کردم و چون د.آورد یبه شوق نم مرا يدیو تمج فیتعر چیکه ه کردمیم یاحساس سرخوردگ

شخص  نکهیهنوز از فکر ا.گذاشتم شیرا در جا یگوش مانهیصم یخداحافظ کیگفتن نمانده بود به دنبال  يبرا یحرف
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تنها  منیدر اتاق نش کردمیم الیخ.کرد رمیعماد غافلگ ينرفته بودم که صدا رونینه ب ایخود استاد معروف بود  یقبل

 یبا لحن خاص.دیکش یم گاریدرست پشت سرم نشسته بود و س یمبل يکه رو دمیبه عقب برگشتم او را د یاما وقتهستم 

:گفت

!دیکرد دایهمه دوست و آشنا پ نیمدت کوتاه ا نیکه شما در ا بهیعج-

 نهیاسیاستاد  اگه منظورتون:گفتم دیرس یم يکه به نظر عاد یحال با کالم نیجا خورده بودم با ا یاو حساب دنید از

 گهید نیزنگ زدم بهشون خبر دادم که بعد از ا ستیبه ادامه درس ن يازین گهیمن بودن چون د یاستاد زبان عرب شونیا

.انین

 نیهم به هم یشوق يبا آقا:دیفرستاد پرس یدود انرا به هوا م یبا ژست خاص کهیزد و در حال گارشیبه س یمحکم پک

د؟یصورت آشنا شد

:گفتم.بود نه استاد یشوق يآقا شترینظور او از دوست و آشنا بم دمیفهم تازه

رو  یشوق يکردم آقا یکارا بهشون کمک م یو در انجام بعض رفتمیبا پدرتون به شرکت م یاواخر به خاطر سرگرم نیا-

.که براتون روشنش کنم دیوجود داره بگ يا گهید بیاگه موضوع عج.شناسم یخاطر م نیبه ا

د؟یشناس یرو از کجا م شونی، ا دیکه از استاد معروف هم حرف زد دمیشن:گفت یستیرودربا بدون

به  يادتریبودن و مدت ز شونیمن ا یدر واقع استاد اصل:شده بودم ، گفتم یعصب کردیداشت مرا بازخواست م نکهیا از

خودشون  يرو به جا نیاسیاومد نتونستن ادامه بدن و استاد  شیکه براشون پ يبه علت گرفتار یدادن ول میمن تعل

.گذاشتن

د؟یگرفت ادیدیبود نجایکه ا یرو در مدت یپس شما عرب-

بودم و به  ستادهیتلفن ا زیو من به حالت معذب کنار م کردیمرا تماشا م میلم داده بود و مستق یمبل يراحت رو او

.رمیبگ ادیزبان شما رو  اومد یعمو بود منم بدم نم شنهادیپ نیا.بله:بار گفتم نیا.دادم یسواالتش جواب م
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!دیباش دهیکردم که تازه آموزش د یاصال فکر نم دیبار با دکتر سبحان صحبت کرد نیاول يکه برا شبید-

.گرفتم ادیشونیرو از ا یخوب استاد معروف هستم حرف زدن به زبان عرب میتعل ونیمد نویا-

.اون موقع تازه ازدواج کرده بود ادمهیا بود ، م اتیاستاد ادب رستانیشناسم سال آخر دب یاستاد معروف رو م-

.رفته ایاالن تنهاست ، همسرشون از دن یول:از دهانم در رفت و گفتم کهویچه شد که  دمینفهم

!دیاستادتون باخبر هست یخصوص یجالبه که شما از زندگ یلیخ:کرد و گفت دایپ يا رکانهیحالت ز نگاهش

نداشت که  یلیوگرنه دل دمیموضوع رو بر حسب اتفاق شن نیا:رفت گفتمو طرز نگاهش حرصم گ انهیتبسم موذ از

.کنم يکنجکاو گرانید یدرباره زندگ

.او مانع رفتنم شد يسوال بعد یزودتر از آنجا بروم ول خواستیمقابل او را نداشتم دلم م ستادنیتحمل ا گرید

که حال پدرم بد شده؟ دیدیچطور فهم روزیشما د یرات-

جواب  نیبا ا دانستمیم.آن احساس کردم گردش خونم برعکس شد و صورتم از شدت فشار خون گر گرفت کیدر

وجب چه  کیآب که از سر گذشته بود چه  کردینم یفرق گریبهر حال د.هم برمال شود گریناگفته د يحرفها یلیخ دیبا

.صد وجب

.عمو دچار حمله بشه من در اتاقش بودم نکهیقبل از ا-

!د؟یپدرم رفته بود شیپ يچه کار يبرا:شد متعجب

رفتم ازش خواهش کنم منو زودتر به  نیهم يپدر و پسر بشه برا نیو کدروت ب نهیوجود من باعث ک خواستیدلم نم-

.کشورم برگردونه

شما :دیبود پرس دهیرا درهم کش شیکه ابروها يکرد و همزمان با فکر یخال يگاریس ریرا داخل ز گارشیس خاکستر

د؟یبود دهیمن و پدرم رو شن يصحبتها

.شدیم دهیشن یراهرو هم به خوب يکه صداتون از تو دیکرد یشما اونقدر بلند صحبت م-
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:آرام تر از قبل گفت کردینگاه م گارشیبود داشت به آتش س تییپا سرش

.دیندرك ک دیبتون دوارمی، ام دمیفهم یشده بودم و حال خودم رو نم یعصب یلیمتأسفم اون لحظه من خ-

 يبزنم برا یپدرم حرف يسخت بود که برخالف اراده  یلیمن خ يراستش برا.بهتر شد ينطوری، اتفاقا ا دیمتأسف نباش-

.نگهداره نجایا لمیتونه منو بر خالف م ینم چکسیه گهیحاال د.دیحاال شما کار منو آسون کرد یاومدم ول تیبه کو نیهم

!!د؟یبرنامه بود نیپس شما هم مخالف ا-

 يمانده  یتنها راه حفظ باق نیا دانستمیم یول!راحت دروغ سرهم کنم نقدریا توانمیکه چطور م کردمیخودم تعجب م از

قبول  يرو به همسر يمرد یبدون شناخت قبل ادیم یمعلومه که مخالف بودم ، آخه کدوم دختر عاقل:گفتم.غرورم است

کنه؟

.و با خواستش مخالفت کنم ستمیپدرم با يه رو در روشما شجاعت نداشتم ک يبدبختانه من به اندازه  یول

 نیشدم هم یمجبور م یشد وگرنه معلوم نبود تا ک شیدایپ يچا يفنجان ها يمحتو ینیسر بزنگاه رابعه با س خوشبختانه

ر از در حال عبو. به راه افتادم یعذرخواه کیو با  دمیکش یبا ورود رابعه نفس راحت. او بدهم لیدروغ تحو زیر کیطور 

تمام  دمیتخت دراز کش يرو یاما وقت. خواهم بخوابم یآوردم که م هانهرد کردم و ب متیکنار رابعه، تعارفش را با مال

 نیچطور ا. خورده بودم یکرد که چه شکست بزرگ قتیحق نیدو روز در ذهنم مرور شد و مرا متوجه ا نیحوادث تلخ ا

کنار  ،یخانه نقل نکردم، در هما یراحت خودم را م یآمد؟ من داشتم زندگیم شیماجرا پ نیا دیاتفاق افتاد؟اصال چرا با

به  ییبه چه آرزو دنیرس دیگدار به آب زدم؟ به ام یکردم؟ چرا ب یداشتم، چرا نادان یخوش يپدر و مادرم روزها

؟خواستم که به خاطرش به خانواده و وطنم پشت کردم یچه م یپشت پا زدم؟ من از زندگ یواقع یخوشبخت

خواهد و من خودم را به او  یافتادم که عماد مرا نم یم قتیحق نیا ادیبه  یبغض راه نفسم را بند آورده بود، وقت فشار

 یبود که م یاگر کس. رمیخواست بم یشدم و از شرم و خجالت دلم م یآمد، منزجر م یکرده بودم از خودم بدم م لیتحم

جا  نیا یول. گرفتم یآرام م دیشا زمیاش بگذارم و به حال زارم اشک برنهیس يدرددل کنم، سرم را رو شیتوانستم برا
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صحبت کنم، از  میمانیکه از پش یینبود که به آن پناه ببرم و گوش شنوا یآغوش گرم. کس محرم اسرار نبود چیه

 ینداشتم ول يرگاهر چند دل و دماغ نامه ن. معصومه افتادم ادیبه  اریاخت یب میکرده بودم، بگو ریکه در آن گ یبدبخت

آمدم و فورا  نییاز تخت پا دیلرز یکه از ضعف م ییبا زانوها. درددل کنم شیتوانستم برا یبود که م یتنها راه نیا

.شروع به نوشتن کردم

....معصوم سالم

 نیا نیتونستم بار سنگ یکاش اونقدر صبور و خوددار بودم که م يا. سمینامه را برات بنو نیشدم ا یکاش مجبور نم يا

گن خودم کردم که  یمگه نم ست؟ین ریگن خود کرده را تدب یمگه نم. به دوش بکشم و لب باز نکنم ییغصه رو تنها

 یو نادون يشعور یاز ب ادیسرم ب ییهر بال. ندارم تیکنم؟ من اصال حق شکا یتیلعنت بر خودم باد؟ خوب پس چه شکا

همه خار و  يبذار جلو. ارهیخواد سرم در ب یم يروزگار هر باز داشته باشم؟ بذار يچه گله ا گهیخودم اومده، پس د

 یخودم نم قیکسو ال چیه ادتهی. باد داشت یلیمن مست شده بودم، دماغم خ. حقمه ادیسرم ب یبشم، هر چ فیخف

ب ها و حسا ییاعتنا یهمون ب دیبا. تقاص پس بدم دیکردم؟ حاال با یرو آدم حساب نم یمعمول يآدما ادتهینستم؟دو

...گفتم که حقمه. ادیها سر خودم ب اودنین

که  دمیقدر زجر کش نیتا به حال ا روزیاز د. ادیخواد از کاسه در ب یچشام م. شم یم ونهیمعصوم دارم از سر درد د آخ

 ياون حال و خوا گهید خیو خونه ش دهیخواب مارستانیدر ب خیش خته،یبهم ر زیجا همه چ نیا! یتصورشو بکن یتون ینم

کردم اومدن عماد،  یباور نم. فتهیب يدلم خبر داشت که قراره اتفاق بد گارافتاد، ان روزیاتفاقات د نیتمام ا. قو ندارهساب

کردم که اون  یم يچقدر منتظر بازگشتش بودم؟ احمقانه داشتم روز شمار ادتهی. به دنبال داشته باشه یهمه بدبخت نیا

معصوم؟  هیچ یدون یم. شه فرار کرد ینم قتیاز حق... یرات اعتراف کنم ولسخته که ب یلیخ... نکهیبرگرده، غافل از ا

فردا . رو واسه خودش در نظر گرفته يدختر فرانسو هی. آخه اون قبال انتخاب خودشو کرده بود د،یعماد اصال منو نپسند

.تونم باهاش مواجه بشم یم يدونم چطور یراستش نم. تیکو ادیقراره دختره ب
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بهم دست داد؟ یچه حال دم،یخبرو شن نیا یوقت یکنتصور  یتون یم

سکته  خیبگو مگو بود که ش نیبعد از ا. اون و عماد در گرفت نیب یسخت يناراحت شد و دعوا یلیخ دیفهم یوقت خیش

من چقدر  ینیب یم. و قراره چند وقت نگه ش دارن دهیخواب مارستانیب يهنوز تو یکرد، البته خطر از سرش گذشت ول

االن  نیکرد من هم یسکته نم روزید خیاگه ش. شانس ندارم اصالکه افتاد به خودم ثابت شد که  یاتفاق نیبا ا! م؟بدشانس

 یاتفاق نیحاال با ا ینداره ول يا دهیخودمو سبک کنم فا نکهیموندنم جز ا نجایا گهیبودم چون د رانیدر راه بازگشت به ا

به محض  مارستانیب يتو شبیهمون د. ازم خواست خیش نویا. باشم نجایمدت ا هیبازم  لمیکه افتاده مجبورم برخالف م

 نیدونم چرا همچ ینم قتشیحق. شون بمونم شیپ گهیچند وقت د يتونست حرف بنه خواهش کرد من برا نکهیا

جود و نیبا ا یپرس یحتما حاال م. کنم یجا زندگ نیبرام سخته که ا یلیخ نیدونم که بعد از ا یخواهش ازم کرد فقط م

اون . ینه بگ خیاومد به ش یدلت نم يمن بود ياگه تو هم جا دیشا! چرا قبول کردم بمونم؟ به خدا دست خودم نبود

 يکه تو ییبعد سر فرصت ماجرا. کنه یدرست مثل آقا، به من محبت م یباورت نشه ول دیمهربونه معصوم، شا یلیخ

قبول  نبهرحال م. کنم، بعد خودت قضاوت کن یم فیبرات تعرکه دکتر معالجش زد و  ییاتفاق افتاد و حرفا مارستانیب

اعتنا و کم  ینرفته چنان ب تیکه عماد از کو یگرفتم تا زمان میتصم شبیهمون د یبمونم ول خیکردم که بازم در منزل ش

ش که پدرش برا یو رفاه تیبه موقع داستیطور که از رفتارش پ نیا. رهیبگ یدرس خوب شهیهم يمحلش کنم که برا

 یکه م هیتنها مرهم نیا. ش به کار ببرم هیگردم که همونا رو عل یم شدنبال نقاط ضعف نیهم يباله، برا یم یلیساخته خ

.نگه داره نجایتونه منو ا یکه م هیزیبده و تنها دستاو امیمنو الت يتونه قلب شکسته 

هنوز سرگرم نوشتن بودم . کردم یسبکنبود، بغضم فرو نشست و احساس  ریتاث یمعصومه ب يدرددل کردن برا انگار

.شدم و به خواب رفتم خودیاز خود ب یک دمیآن قدر خسته بودم که درست نفهم. شد نیسنگ میکه پلک ها

*******
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افتاد،  رونیب يچشمم از پنجره به فضا یوقت یگذشته ول قهیکردم فقط چند دق یباز شد فکر م میدوباره پلک ها یوقت

تخت را ترك کنم متوجه  نکهیقبل از ا! همه مدت گذشته باشد نیشد که ا یباورم نم. شستن بودآفتاب در حال فرو ن

به آنها انداختم و در همان حال با خود  یبه حالت درازکش و خواب آلود نگاه. صفحات نامه که کنارم افتاده بود شدم

 یدرست انیو چون نامه ام پا» باشه؟ کین شرم يدر غم و غصه  دیکرده که با یمعصوم، اون چه گناه چارهیب«: فکر کردم

.نداشت در خاتمه نوشتم

بود موضوع  نیاز ا ریاگه غ! بده یخواد منو گوشمال یم دیشا. اتفاقات کار خداست نیتمام ا دیدونم معصوم جان، شا ینم

 یچوب نیفهمم که ا یکرد، م یکنم اگه اون نبود اوضاع چقدر فرق م یفکر م یوقت. اومد ینم شیپ يدختر فرانسو نیا

معصوم . امیب نییساخته بودم پا الیخ يکه تو یبرج يبشم و از باال داریبود که روزگار خواست به من بزنه تا از خواب ب

فعال نامه . بهش اضافه کنم ییزایبازم بخوام چ دیکنم، شا ینامه رو فعال برات پست نم نیا. کنم یخداحافظ دیبا گهید

.پس فعال خداحافظ. کنم تا بعد یبودم پست مرو که برات نوشته  یقبل

با چند مشت . بروم خیش دنیبه د دیآمد که با ادمیگذاشتن، در همان حال  ينامه را مرتب تا زدم و در گوشه ا صفحات

به بچه ها بزنم و  يخواستم قبل از حاضر شدن سر یرا تن کردم، م یهمان لباس عرب. بازتر شد میآب سرد چشم ها

صورتم . بودم که چشمم به خودم افتاد میموها دنیبرس کش لمشغو نهینه؟ مقابل آ ایها هم قصد آمدن دارند آن نمیبب

رفتن  نییپا نیدر ح. کردم ونیبستم و دنباله اش را پاپ میرا به دور موها یرنگ اهیس ریحر! جقدر الغرتر از قبل شده بود

اتاق دنج و . و مرتب کند زیمشرف به باغ پشت ساختمان را تم خوب شد به او سفارش کردم اتاق. رابعه افتادم ادیبه 

حواسم  من،یچند نفر در قسمت نش يگفتگو يصدا. داد یاز باغ را نشان م ییبایبود و پنجره اش چشم انداز ز يرینورگ

م؟یرمهمون دا: دمیبرد، آهسته از او پرس یرا به آن سمت م وهیهمزمان با من، عارفه ظرف پر از م. را پرت کرد
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شد و با  يبازتر از حد عاد شیابروانش باال رفت و چشم ها. داد یداشت موقع حرف زدن به صورتش حالت م عادت

.هم همراهشه خیش یاومده، منش لیخل يآقا: گفت جانیه ینوع

ه با همرا. کند انیب ياز حروف را به طرز بامزه ا یشد که بعض یباعث م نیاو شکسته بود و هم نیشیاز دندان پ یکم

 اوردهین شیمنزا پ يدر رفتار خدمه  يرییظاهرا موضوع عماد، تغ. داد متوقف شد که قبل از او وارد بشوم یکه م یجواب

ورود  يدر ابتدا. بودند لیمن قا يحال همان احترام سابق را برا نیا ادانند ب یرا م زیمطمئن بودم که آنها همه چ. بود

مرد سبزه و آبله رو آن قدر مهربان بود که انسان  نیا. د و مقابلم از جا برخاستمتوجه ام ش گرانیقبل از د لیناصر خل

با او  یپس از احوالپرس. کردم یم شیدر کنار او نه تنها معذب نبودم بلکه احساس آسا. شد یاش م فتهیخودبخود ش

بود، چون در  دهیرا دور د خیش انگار چشم. همراه بود يا دارانهیاو با نگاه خر یافتاد، احوالپرس یشوق يچشمم به آقا

کاناپه  يعماد و راغب را دادم و رو ریجواب عصر بخ یبعد از شوق. نداشت یوجه جرات چشم چران چیبه ه خیحضور ش

آمد  یخوشش نم ادیز یمجالس نیتعجب کردم، چون او معموال از بودن در چن یمونا کم رگرفتم، از حضو يکنار مونا جا

که کنار  دمید رویاز پنجره باال سم: با او آهسته گفتم یبه ترك آنجا نداشت، بعد از خوش و بش یلیتما ایبار گو نیا یول

ست؟یکرد، به نظرت خطرناك ن یم ياستخر باز

چرا خطرناك باشه؟-

.استخر يتو فتهیبخوره ب زینکرده پاش ل يوقت خدا هیترسم  یم-

.اش را خورد خنده

.افته ینم يبرا یاتفاق ه،یشناگر ماهر رینگران نباش، سم-

 يبرا. ترسم یاز استخر م ستمیچون شنا بلد ن دیفهم یخود نگران شده بودم، حاال حتما مونا م یخودم لجم گرفت، ب از

 یزد که ب یحرف م خیداشت از مالقات قبل از ظهرش با ش. جلب شد لیخل يآقا يفکر، حواسم به صحبت ها نیفرار از ا

د؟یدر نظر گرفت خیاستراحت ش يرارو ب یمحل مناسب یراست: دیهوا رو به من کرد و پرس
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.تخت کم داره هیضمنا مبله هم هست فقط  ه،یمحل دنج و ساکت. رو انتخاب کردم یجنوب ياز اتاقا یکی-

.میاریاز اونارو م یکیم،یدار ادیز یباال تخت اضاف يطبقه : گفت مونا

.میتختو مشخص کنيجا دیفقط با ست،ین یمشکل گهیخوب پس د: گفتم

 يسفارش کرده در مدت بستر ونسیجناب  د،یهم باش ریتحر زیبهتره به فکر م: گفت يبا لحن مزاح گونه ا یشوق

.میکن ریدا نجایدفترم ا هیدیظاهرا با. رهیتمام امور شرکت قرار بگ انیدر جر دیشدنش با

براشون  میشرکت گرم کن لیبا مسا خویعت سر شمدت بشه هر روز چند سا نیا ياگه تو. ستین ياتفاقا فکر بد: گفتم

.ادییجور در نم شونیبا اخالق ا يکاریب دیدون یخودتون که م. بهتره

 میقراره تا ن یراست. يکاریتونه تحمل کنه به جز ب یرو م يزیگه، احمد هر چ یخانوم درست م نایم: گفت لیخل يآقا

یباش ببرم، شماها با من نم خویش یشخص لیاز وسا یرد بعضرغده سفارش ک مارستان،یدوباره برگردم ب گهیساعت د

د؟ییای

.بمونم خیش شیامشب نوبت منه که پ. شدم که برم یچرا، اتفاقا من االن داشتم حاضر م: گفتم

 هیمن منتظر : عماد گفت. داوطلب شدم متاسف است خیش يمن زودتر از بچه ها نکهیبود از ا دایپ لیناصر خل يچهره  از

.خانوم نایم دییایبا ما ب دیتون یشما هم م. میکن یز فرانسه هستم، بعد به اتفاق بچه ها حرکت متلفن ا

.برم لیخل يبا آقا ستین یدم اگه زحمت یم حینه، من عجله دارم، ترج-

.شم شما رو برسونم یخوشحال م یلیخ ؟یچه زحمت: گفت ییبا گشاده رو لیخل ناصر

.مپس با اجازه من برم آماده بش-

رد  یهمراه يرا برا خیپسر ش شنهادیپ نکهیاز ا ،یشوق يآمدم احساس کردم آقا یم رونیآنها ب انیکه از م یهنگام

 ياو، به خصوص در کشور دیعمل از د نیحتما ا. شده بود ریبروم متح خیش لیکرده بودم و در عوض داوطلب شدم با وک

.دیرس یگرفته به گوش م شیسر حرف را باز کرد صدا لیلر خناص مارستان،یب ریدر مس. دیرس یمعقول نم ت،یمثل کو
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 يکنه ندونسته ضربه ا یاون فکر م. به خاطر شماست شیالبته تمام نگران. ناراحته یلیاومده خ شیکه پ یاحمد از اتفاق-

.ستیشما زده که قابل جبران ن یبه زندگ

دونم اون موقع چه  ینم. اشتباه از من بود. دم ناراحتماز دست خو دیندارم، راستشو بخوا يگله ا چیه خیمن از دست ش-

پدرم، انگار از عاقبت کار خبر  چارهیب. کس نبود چیه حتیخودم کرده بودم که گوشم بدهکار حرف و نص شیپ یحساب

، که شده هیبه هر حال کار. انگار در خواب غفلت بودم یول امیکرد بلکه سر عقل ب حتمیچقدر نص دیکن یباور نم! داشت

حوادث رخ داد که  نیکه تمام ا دمیرس جهینت نیآخرش به ا. با خودم فکر کردم یلیخ مارستانیب يتو شبید د؟یدون یم

 يصهگن، عر یکه م دیدیتا به حال شن. سرم به سنگ بخوره و آدم بشم رم،یدرس بگ یاز زندگ. امیمن سر عقل ب

 ینم ادمیکه تا عمر دارم از  یگرفتم، درس یتفاق درس بزرگا نیمن از ا ته،یواقع نیع نیکالس درسه؟ ا نیبهتر یزندگ

.ره

 الیخ دمیاز احمد شن: دیبعد پرس یکم. کرد یمن فکر م يداشت به صحبت ها دیشا. زد ینم یشدم، او هم حرف ساکت

افتاده؟ قیبا خواست او فعال رفتن تون به تعو ،یول دیبر تیزود از کو یلیخ دیداشت

که  دیخود شما شاهد هست. کنم یم نیعماد، من نسبت به عمو احساس د يپنهون جدا از ماجرا راستش از شما چه: گفتم

 یفکر م. پدر به من محبت داره هیاون درست مثل  ست،یپدر شوهر ن کیلطف عمو به من در حد ! چقدر با من مهربونه

که قصدش خوشبخت کردن  یصورت در. من شده یبدبخت اعثکنه ب یم الیخ نکهیچرا سکته کرد؟ فقط به خاطر ا دیکن

جا برم؟ هر چند حتما  نیاز ا لشیبندازم و برخالف م نیعمو رو زم يتونم رو یچطور م تیوضع نیحاال با ا. من بود

بعد  ستم،ین يعار یشه، من دختر ب یتحمل م رقابلیبا بچه ها چقدر برام سخت و غ یزندگ نیکه بعد از ا دیکن یدرك م

 دیدون یخودتون بهتر م. کنم یبودن م يادیخانواده بدونم و احساس ز نیتونم خودمو عضو ا ینم گهیکه افتاد د یاتفاق از

از من قول  خیش. به خاطر عمو تحمل کنم یمدت دیندارم و با يا گهید يحال چاره  نیوضع چقدر دردناکه با ا نیکه ا

.نه ایارمیموقع دوام مدونم تا اون  ینم قتشیحق یجا بمونم ول نیرغده ا یگرفت تا زمان عروس
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 يهمراه هم به سو یآنجا نگه دارد وقت قهیخواستم چند دق لیخل يافتاد، از آقا یصحبت چشمم به گلفروش نیح در

کرد؟ ییرایکه بشه از مالقات کننده ها پذ میریچطوره چند بسته شکالت هم سر راه بگ: گفتم میرفت یم یگلفروش

.میکن یم هینوع شکالتو ته نیفروشگاه معتبر بهتر هیسر راه از  ه،یبفکر خو: به دلش نشست، گفت شنهادمیپ

 شتریشم ب یآشنا م شتریبا شما ب یخانوم هر چ نایم دیدون یم: به من انداخت و گفت ینگاه م،یدوباره به راه افتاد یوقت

.ده یاز دست م شویشانس زندگ نیاونکه متوجه باشه داره بهتر یب نمیب یخورم، چون م یبه حال عماد تاسف م

.همچنان ادامه داشت مارستانیبه ب دنیسکوت ما تا رس. گفتن نداشتم يبرا یحرف یاز تشکر بود ول یحاک نگاهم

************ ************ **************

به محض . دیرس یو خسته به نظر م دهیبه نظرم بهتر از روز قبل شده بود، در عوض رغده رنگ پر خیش يو رو رنگ

دوستان  يآن شب بعد از مالقات بچه ها و عده ا. گذاشت و خودش روانه منزل شد نیمن سفارشات الزم را در ب دنیسر

پس از شام به . بخورد یسبک يکه اجازه داشت غذا بودبار  نیبعد از قطع سرم اول. میبا هم شام خورد خ،یش کینزد

.روزنامه خواندم شیبرا یاو کم يتقاضا

 یشب را نشان م میساعت زمان نه و ن يعقربه ها. داد یروزنامه ها توجه نشان م يو اقتصاد یاسیس به ستون شتریب او

در حضور پرستار  خیش. است دهیفرا رس خیکرد و سفارش کرد که وقت خواب ش قیرا به او تزر یداد که پرستار آمپول

با هم سرگرم . زمیبر يچا شیواست برااو اتاق را ترك کرد از من خ نکهیبه محض ا ینشان نداد ول یمخالفت چیه

از  ت،یاز زندگ ،یکن فیخواد امشب از خودت برام تعر یدلم م نا،یم: کرد و گفت یبیکه هوس عج میبود يچا دنینوش

.در مورد تو بدونم زویدوست دارم همه چ... به خاطرت مونده يزیالبته اگه چ ،یاز بچگ یحت ل،یگذشته، دوران تحص

.دیبمون داریب ادیکه ز ستیشما خوب ن يعموجان برا یول: گفتم! بود یبیعج خواهش

رو  يزیبرام خوبه، حاال زود باش شروع کن و مواظب باش چ یدونم چ ینباش، من خودم بهتر م لیمسا نیتو نگران ا-

.ياز قلم ننداز
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گذشته در  یر چه از زندگبه حرف آمدم و ه یمکث نسبتا طوالن کیشروع کنم پس از  دیدانستم از کجا با یمن که نم و

از  م،یدیپوش یکه م ییاز لباسها م،یرد.خو یکه م ییدوران مدرسه، از غذاها ،یاز دوران بچگ. باز گفتم شیخاطرم بود برا

معصومه، از  یمحل، از شب عروس يبچه ها ياز باز. میداد یم قرضمدرسه که بهم  فیکفش مشترك من و مهناز، از ک

 دایآرام، از پ يبرخوردم با آقا نیکه بعد از ازدواج مهناز پشت سرم زده شد، از اول ییها ها، از حرف هیهمسا يدعوا

از شاغل  مانبعدیمنزل، از روبراه شدن زندگ لیوسا دنیخر یاز قسط ،يحجاز يبا آقا يکردن کار در شرکت، از همکار

ساعت افتاد  يچشمم به عقربه ها یعاقبت وقت! کردم فیتعر شیبرا یستیشدنم، و هرچه در خاطرم بود بدون رودربا

کرد  ریصحبت غافلگ نیمدت پرستار دوبار ما را در ح نیدر ا! صبح بود میساعت سه و ن! کردم یچقدرذ پرحرف دمیفهم

شب را روز بعد جبران  يداریمن بود، قول داد ب ينامه  یزندگ دنیشنسرگرم  یبیعج یفتگیکه با عالقه و ش خیش یول

.نزد و ما را تنها گذاشت یحرف دیشوق و ذوق او را د یکند، پرستار هم وقت

به  یدگیکه با عجله مشغول رس دمیبرگشتم رغده را د مارستانیاز ب یوقت. شب قبل منگ بودم یخواب یروز بعد از ب صبح

 يه جابار ب نیمونا و راغب ا. چشمش که به من افتاد سفارش کرد فقط بروم استراحت کنم. امور منزل و آشپزخانه است

. شد یرفتن به فرودگاه آماده م يبرا دیفرصت نداشت بماند، با یول دعماد صبح همراه آنها بو. رفتند مارستانیمن به ب

داشت، از عمد خودم را به  هیتک یصندل یراه سرم به پشت نیدر ب. با او همراه شدم ریبازگشت به منزل ناگز ریدر مس

 يکننده ا تهشب خس شبیظاهرا د: دیکه پرس دمیباز شن یرا نداشتم، ولخواب زدم، حوصله جواب دادن به سواالتش 

د؟یداشت

فقط . خوش گذشت یلیطور نبود، برعکس در کنار عمو خ نینه، اتفاقا اصال ا: را بسته بودم گفتم میکه چشم ها همانطور

.به خواب دارم ازین دایبخوابم و االن شد ادیفرصت نشد ز

که از ضبط  یآرام يحرکت سبک و راحت چرخ ها و نوا. نکرد یسوال چیه گرید یولعکس العملش چه بود  دمینفهم

نفر  کیکه دوباره به خودم آمدم،  یزمان. دمینفهم چیه گریو د دیتن خسته ام را به رخوت کش دیرس یخودرو به گوش م
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 ینگاهم م رهیداشت خ یمک يچشمم که باز شد متوجه او شدم به طرفم برگشته بود و با فاصله . کرد یم میداشت صدا

لبخند  شیبه رو اریاخت یب دم،ید یمشکل کرده بود انگار داشتم خواب م میرا برا تیموقع صیخواب تشخ یجیگ. کرد

.میدیرس: زدم، او هم لبخندم را جواب داد و آهسته گفت

 نین سر زده بود شرمگاز م دهیکه نسنج یاز حرکت. کجا هستم دمیمثل برق گرفته ها به خود آمدم و تازه فهم کهوی

 یهنوز از دست خودم عصب دمیکه در رختخواب دراز کش يتا لحظه ا. آمدم رونیب لیاز اتومب يشدم و با تشکر عجوالنه ا

 يکه برا یکوتاه ادداشتیدر . از من سر نزند یبودم که حرکت نادرست یمراقب رفتارم م شتریب نیبعد از ا دیبا. بودم

:امه اش کردم، نوشتمن يمهیمعصومه نوشتم و ضم

 نیبودم، معصوم اون مهربون تر خیش شیپ شبید. از نه صبح گذشته قهیچند دق سمینو یکه دارم برات نامه م االن

 یم. میبود داریصبح هر دو ب يتا دم دما! چقدر باش از خودمون حرف زدم شبید یاگه بدون. دمیکه در عمرم د هیآدم

 یکرد که مجبور م یخواستم صحبتمو قطع کنم اونقدر خواهش م یهر وقت م یه ولبراش ضرر دار یخواب یدونستم که ب

همون دوست دختر عماد، از  سیامروز حسام و فرانس یراست! دونه یاالن اونقدر خسته ام که خدا م. شدم بازم ادامه بدم

 ودم،نگران ب یلیمنزل خ نیا به سیکه از فکر اومدن فرانس روزیبرخالف د یول یحرفمو رو باور نکن دیشا. رسن یراه م

ورق کاغذ با خط  کیيخواهم االن رو یم. تفاوت هستم و اصال دلشوره ندارم یموضوع ب نیامروز واقعا نسبت به ا

. دارم تا هر وقت که دلم خواست استراحت کنم الیخ. و پشت در بچسبونم. دینکن دارمینهار ب يلطفا برا: سمیدرشت بنو

 یم جیچون سرم داره گ سمیبرات بنو يادتریز زیتونم چ یخوب خواهرم االن نم. فرصت بخورمتونم نهارمو سر  یبعد م

من  يدر مورد حرفا یباشه کالم ادتیذارم،فعال خداحافظ،  یجا م نیحوادث ا انیفرصت باز تورو در جر نیدر اول یره ول

طور که  نهمو. م ازش محروم موندمکه خود يزیکنم، چ یم یخوشبخت يدوستت دارم و برات آرزو یلیخ. نگو یبه کس

.گفتن دارم، پس خدانگهدار تا بعد يبرا يادیز يکنم، هنوز حرفا ینامه رو فعال برات پست نم نیقبال گفتم ا
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 یکیخواب آور رفتم و بعد از خوردن  يبه سراغ قرص ها یواه االتیفرار از فکر و خ يبود که برا ادداشتینیاز ا بعد

انگار خواب ! دمینفهم ایاز دن زیچ چیبود تا ساعت پنج بعداز ظهر ه یقرص عال ریتاث. دمیدراز کش از آنها در رختخواب

آمدم  رونیاز حمام ب یوقت. دوش آب سرد بود  کیکار فقط يچاره . مهنوز هم منگ بود يداریپس از ب یحت. مرگ بودم

 نیشد ا یم یمیمال شیآمد، با آرا یه نظر مب دهیهمچنان پر میاما رنگ و رو دمیرس یبه مراتب سرحال تر به نظر م

 شتریکه ب يکار. بکشم میپلک چشم ها ياز سرمه را تو ینازک يلهیوادارم کرد م ،یهوس آن کی. نقص را برطرف کرد

انگار به ! به خود زدم يزیآم طنتیلبخند ش نه،یدر آ یبا نگاه. تر ظیدادند، هرچند به مراتب غل یجا انجام م نیزن ها ت

مواجه شدن با  يبرا يچون عجله ا دیشا. شد یآرام برداشته م میپله ها، قدم ها يریدر سراز. بودم دهید رسمقصو

با  ییبعد از آشنا دمیند هیبق نیجمع بود، فقط راغب را ب یجمع خانوادگ منیدر قسمت نش. و حسام نداشتم سیفرانس

؟یبرگشت مارستانیاز ب یک:دمیگرفتم و آهسته پرس يکنار مونا جا یمبل يو حسام، رو سیفرانس

.خورد یبهم م مارستانیب يحالم داشت از هوا. ارمیتونستم اونجا دوام ب ینم گهید ش،یساعت پ مین-

راغب هنوز اونجاست؟-

گفت،  میما خسته شد دیاومده بود به بابا سر بزنه، د. اصرار کرد لیخل يآقا م،یبرگشت مارستانینه، ما هر دو با هم از ب-

.هستم نجایا یمنزل من فعال چند ساعت دیبر شما

عمو حالش چطور بود؟-

- اتاقش حاضر شده؟ یراست. منزل ادیتونه ب یبهتر شده، دکتر سبان گفت فردا قبل از ظهر م یلیخدارو شکر خ-

.صبح به رغده سفارش کردم، حتما آماده است یول نمیهنوز نرفتم بب-

طور  نیشد که من بتوانم ا یباورشان نم ایگو. ونا، مواظب حرکات من هستندصحبت احساس کردم رغده و م نیح در

: انداخت و گفت میدستش را دور بازو. بلند شد و به کنار من آمد سیعماد و فرانس انیاز م ریسم. باشم يخونسرد و عاد
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.ينشد داریب زدمدر  یدوبار اومدم در اتاقت، هرچ! يدیامروز چقدر خواب

.کردم یببخش، اصال متوجه در زدن تو نشدم وگرنه حتما باز مجان  ریسم. آخ-

شده بود،  دهیدر آن چ کیک يکه برش ها یستالیو عارفه به دنبال او با ظرف کر يچا يفنجان ها يمحتو ینیبا س رابعه

 يافهیبه قچشم شان  یعکس العمل من بودند، چون وقت دنیلحظه و د نیدو نفر هم منتظر ا نیظاهرا ا. وارد اتاق شدند

برداشتم و لبخندزنان  کیرا همراه با دو برش ک يفنجان چا. ندکن یسرحال من افتاد، نتوانستند تعجب شان را مخف

.کردم یضعف م یدستت درد نکنه عارفه جان، داشتم از گرسنگ: گفتم

براتون  دیخوا یده، مشما دست نخورده مون يغذا یراست: گفت. غذا نبودم زیآمد که من سر م ادشیکه تازه  نیا مثل

گرمش کنم؟

.تونم تا وقت شام صبر کنم یعصرونه م نینه ممنون، با ا-

: دیخورد پرس یگذاشتم همان طور که م شیکوچک زدم و جلو يبرش ها شیرا برا ریسم کیاز خوردن، سهم ک قبل

مارستان؟یب ير یتو امروز نم نا،یم

رم، چطور مگه؟ یچرا م-

.امیمنم باهات م يبر یابا تنگ شده، هر وقت خواستواسه ب یلیآخه دلم خ-

که هوا خنک  گهیساعت د هیمگه بهت نگفتم صبر کن : کرد، رغده گفت یموضوع را مطرح م نینبود که ا یبار اول ایگو

؟یدوباره بهانه گرفت م،یر یبا هم م یشد همگ

دلش  ریگنه رغده جان؟ حاال که سم یم یچه فرق: گفتم. بود دایاش پ افهیاز ق نیشد، ا ریاز برخورد خواهرش دلگ ریسم

.میافت یکم زودتر از شما راه م هیتنگ شده ما 

 نکهیاز ا سینسبت به حضور فرانس میتفاوتیرغم احساس ب یچرا که عل.بهانه از جمع آنها خارج بشوم نیبه ا.آمد ینم بدم

صحنه را نداشتم  نیا دنیو تحمل د خوردمیحرص مزدیدر کنار عماد نشسته بود و آهسته با او حرف م یمیصم نطوریاو ا
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.صحنه نباشم نیشاهد ا دادمیم حیبهر حال ترج گرفتیم رچشمهنسبت به عماد س تیاحساسم از حس مالک نیا دیشا

.شهیخوشحال م مریتو و س دنیوگرنه مطمئنم بابا از د یفتیتو بزحمت ب خواستمیندارم نم یمن حرف:گفت رغده

 یراست...میجان تو برو زودتر حاضر شو که حرکت کن ریپس سم:را بدهان بگذارم گفتم کیتکه ک نیآخر نکهیاز ا قبل

د؟یشیجا م لیاتومب هیيتو یهمگ ایرو دنبال شما بفرستم  اسریالزمه که من آقا 

 لیاتومب يراحت تو يچهار نفر ادیباشه مونا که نم يا گهید لیبه اتومب يازین کنمیفکر نم:صحبتم با رغده بود گفت يرو

.میشیمن جا م

.عمو دنید ادیب خوادیتا بحال چندبار گفته که دلش م برمیرو هم با خودم م مهیمن خاله حک پس

.دهیبهش مسکن دادم خواب ستیامروز حالش خوب ن ادینکنم بتونه ب فکر

گرفتم قبل از  میتصم.از او بپرسم یاواخر فرصت نشده بود احوال نیخبر متاسف شدم بخصوص که ا نیا دنیشن از

رغده  یراست:دمیافتادم و پرس یمطلب ادیقبل از حرکت ب یاز جا بلند شدم ول تین نیبه او بزنم بهم يحرکت حتما سر

آماده ست؟ میعمو در نظر گرفت يکه برا یاتاق

ر حاضر شده صبح سفارش کردم تختم جابجا کردن فک زیهمه چ:بود گفت دایپ یبخوب یاش احساس قدرشناس افهیق در

.کم بود خبرم کن يزیچ انایبکن اگر اح ینظارت هیخودت برو  يخوایم نحالیداشته باشه با ا يکمبود گهید کنمینم

مونا .شدند زیخ میعماد و حسام به احترام من ن.یفعال خداحافظ همگ نمیبیم مارستانیب يپس بعد شما رو تو باشه

؟یخسته هست:دمیپرسدیکشیم ازهیداشت خم.امد رونیب نمنیهمراهم از قسمت نش

دو شب تا صبح  یتو چطور تونست دونمینم!چقدر کسالت آوره مارستانیب يفضا نیکه ا يوا.رمیدارم از حال م یخستگ از

!؟ياریاونجا دوام ب

 یول دهمیم حیرا صد بار به بودن در منزل ترج مارستانیب يمن فضا گفتمیحتما در جواب م شدیمانع نم یستیرودربا اگر

.داره یخاص شیخوب هرکس گنجا:فتمآن گ يبجا
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عماد و  يروبرو دمیاالن که د نیهم.یهست يتو واقعا دختر صبور مارستانیکامال درسته گذشته از موضوع ب:گفت

به  تونمینم چوقتیمتاسفانه من ه.کردم نیخودم اراده تو رو تحس شیپ!يدوستش اونطور خوددار و خونسرد نشسته بود

.رمرو ندا یزندگ ماتیب و تحمل نامالتو باشم من اصال تا يصبور

 يرو به معنا نیریلذت ش یباش دهیرو نچش یکه طعم تلخ یبدون تا وقت نویا یول یبش یزندگ ماتینکنه دچار نامال خدا

پس از  کنهیم دهیو مثل فوالد ابد ارهیدر م یو نادون یآدمو از خام ماتینامال نیگذشته هم نیاز ا.یکنیحس نم یواقع

.با اونا نترسمواجه شدن 

که از کنارش دور شدم و  کردینگاهم م رهیداشت خ.الزم را گذاشته بود ریکالمم تاث ایگو.نگفت و به فکر فرو رفت يزیچ

.رفتم مهیبه سراغ خاله حک

دلم وا دارم کرد به محض برگشتن به اتاق به فکر نوشتن نامه  يحرفها ختنیر رونیبه داشتن همزبان و ب دیشد ازین

:نوشتم شیبرا فتمیبه معصوم بیکوتاه

.معصومه جان سالم

برات نوشته بودم که  نیقبل از ا.بچه ها بودم شیپ نییپا شیپ قهیچند دق نیهم.اتفاقات امروز نذارم انیدر جر ومدین دلم

م راستش معصوم از تو چه پنهون دل.دمیبه خودم رس یرفتن حساب نییقبل از پا.رسنیو حسام از راه م سیامروز فرانس

 فتهیکه تونسته دل عمادو ببره و اونو ش يدختر دادمیم احتمال.نداشته باشم يکم و کسر سیکنار فرانس خواستیم

 یلیاون بر خالف تصورم خ.کردمینبود که من فکر م يزیاون چ سیفرانس یول.اونجاست انیرو ياز پر یکیخودش کنه 

 دیشا.لبخند زدم اریاخت یب یبود که موقع احوالپرس یولمعم ياش قدر افهیق یداشت ول یالبته اندام موزون!بود يعاد

از من سر نداره دلم خنک  يزیچ سیفرانس دمیدیم نکهیبود انگار از ا یهر چ یول!دونمیبود نم یبدجنس يلبخندم از رو

بود  جانیجالب ا.و دوست اسم برد یبعنوان همکالس سیاز فرانس یکرد ول یعماد منو با چه عنوان معرف دمینفهم.شده بود

گرفته بود در مقابل لبخند من  ادیاز عماد  يظاهرا چند کلمه ا.کنه یپرس والبا من اح یبزبان عرب کردیم یکه دختره سع
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به سراغ حسام  سیبا فرانس ییبعد از آشنا.نگرفتن لیتحو ادیاونو ز گرانیاحساس کردم قبل از من د دیاونم خند

به همون اندازه  مخوشحاله حسام ه یلیخ دنشیبود که از د نیمثل ا.وجان با حسام من آشنا ش نایم:رغده گفت.رفتم

کنه خوشحالم که  فیقدر از شما تعر نیرغده جان حق داشت ا:گفتم یبعد از احوالپرس.دیرسیسرحال و با نشاط بنظر م

اومد قبل از یم فمیکه ح دمیشما رو از رغده شن فیمدت انقدر تعر نیا يتو کنمیم ارتیشما رو ز تیقبل از ترك کو

خوب  زوینظر لطف شما و از محبت رغده جانه که همه چ نیا:لبخندش با شرم همراه بود گفت.برم نجایاز ا ییآشنا

 پیحسام از اون ت.عالقه حسادت کردم نهمهیشد و به ا میلحظه حسود کیکه واسه  کنمیمعصوم اعتراف م.نهیبیم

از .داره همییظاهر تو دل برو ییدر کنار متانت و خوشرو.بردیپ شیبه محاسن اخالق شهیمرداست که در نگاه اول م

اگه منو و عماد با هم  نمیبیم کنمیفکرشو م یمعصوم وقت یدونیم...اون و رغده کامال مناسب هم هستن ینظر برازندگ

 نیله ادنبا نیهم يبرا خیش شیپ رمیاالن دارم م میحاال بگذر.خب قسمت نبود یول میاومد یبهم م یلیخ میشدیجفت م

.تو خواهرت يپس فعال خدا نگهدار ببخش که عجله دارم فدا سمینویبران م گهیفرصت د هیيتو ينامه رو

 يآقا یلیخ يآقا.کردند یاو قربان يرا جلو يگوسفند چاق و چله ا میبمنزل برگشت خیکه همراه ش يبعد لحظه ا روز

شلوغ و پرسر صدا بنظر  شهیبر خالف هم خیآنروز منزل ش.کردندیم یرا همراه خیعماد و حسام هم ش یشوق

 خیش.رغده سفارشم را فراموش نکرده است دمیگل فهم يسبد ها دنیبا د میشد خیوارد استراحتگاه ش کهیزمان.دیرسیم

جان  نایم:دیدر همان حال تا چشمش بمن افتاد پرس.خوش وبش کند نیو با حاضر ندیمبل بنش يرو یداد کم حیابتدا ترج

؟یاستراحت کن تیتو هنوز نرف

.ستمیخسته ن ادیز.دیعموجان شما نگران نباش رمیم:گفتم.کنجکاو جمع بطرف من برگشت نگاه

بلند شو دخترم پاشو برو استراحت کن تا من !يبود داریب روقتیتا د شبید ؟تویستیچطور خسته ن.یکنیتعارف م يدار

.راحت باشه المیخ

د؟یندار يبا من کار دیمطمئن:دمیبرا تنها شدن بود بلند شدم و پرس یخوب فرصت
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.برو استراحت کن فقط

.یپس با اجازه همگ خوب

 شهیامروز شادابتر از هم.کرد یشدستیدر سالم پ.شدم نهیبه س نهیدرگاه با راغب س انیکه م رفتمیم رونیاز اتاق ب داشتم

کجا؟:دیجواب پرس دنیبعد از شن.به چشمم آمد 

.کم بخوابم هیرمیدارم م:گفتم

.يخسته شد یلیخ داستیپ یکنیم یکار خوب:گفت!لبخندش را درك نکردم یمعن

تب  دمشیعصر که د روزیچه خبر؟د مهیاز خاله حک یراست:دمیدر حال رد شدن پرس.باز کرد میو راه را برا کناررفت

.داشت

.ادیه ماومده انگار حالل زاده است خودش دار نییتبش پا گفتیعارفه م.امروز حالش بهتر شده  نکهیا مثل

بود که حال  دایچهره اش پ ياز زرد دیایب خیش دنیبه د خواستیحتما م شدیم کیخاله شدم لنگ لنگان نزد متوجه

سرم را  کهیبا محبت جوابم را داد در حال.دمیجلو رفتم و احوالش را پرس.آمد یهم ورم کرده م یبنظر کم.ندارد یدرست

بختم  يادآوریهمان موقع از .بخت شدن بود دیسف یفارس بهشیه معنگفت ک يو جمله ا دیرا بوس میشانیپ گرفتیبغل م

.ستیخوب ن ادیمواظب خاله باش حالش ز:او را گرفتم و تا کنار راغب رساندم و گفتم يبازو.دلم گرفت

.او را گرفت و من بسمت پله ها راه افتادم يراغب بازو نباریا

در حال .اتاق را کامال روشن کرده بود ياز فضا یمیبا سخاوت ن یستانگرم تاب دیپنجره اتاقم کنار رفته بود و خورش پرده

خواب راحت دوش  کیاگر بعد از  دمید.برعکس ایبعد بخوابم  رمیفکر بودم که اول دوش بگ نیلباس در ا ضیتعو

بسته .تخت افتاد يرو يبودم که چشمم به بسته ا میلباسهاآوردن  رونیسرگرم ب الیخ یب.شودیبهتر م جهینت رمیبگ

چسبها را با دقت باز .نبود ينوشته ا چیه شیآن را برداشتم رو يبا کنجکاو.شده بود دهیچیکه در زرورق پ یبزرگ

 رهیکه در آن بود خ یراهنیپ يوجود داشت به محض باز کردن درش نگاهم رو ییجعبه مقوا کیداخل زروروقها .کردم
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با .رنگ براق را کنار هم چسبانده بودند اهیس زهیسنگر ونهایلیر مانگا!بودم دهیند يپارچه ا نیتا بحال به عمرم چن.دمان

تار و پودش از هم وا برود و  دمیترسیبود که م فیآنقدر ظر.آن را از قسمت سرشانه گرفتم و بلند کردم اطیاحت

با تمام  یو ولتا زان بایبلند و چسبان و تقر ينهایگرد و آست يا قهیایکامال ساده داشت  یطرح راهنیپ!زدیبر شیسنگها

که متوجه  دهیبه چه مناسبت و از کجا رس هیهد نیا کردمیداشتم فکر م!کردیم رهیرا خ يا نندهیچشم هر ب یسادگ

 دوارمیمها به پاس همه زحماتت ا یبه فرشته خوب میتقد:نوشته شده بود ییبایبا خط ز.در داخل جعبه شدم یادداشتی

راغب:کنار نوشته امضا شده بود.يبپسند

درست است آن را قبول کنم  دانستمینم!بدهد هینداشت که او بمن هد یمناسبت چیه.از راغب باشد هیهد نیا شدینم رمباو

 لینبود اما قبول کردن آن هم بدون دل یکار درست هینه؟لباس را دوباره در جعبه قرار دادم هر چند پس دادن هد ای

 رونیبلوزم را انداختم و از اتاق ب يدوباره دکمه ها!زدیق مراغب آنطور بر يچرا چشمها دمیحاال فهم.عاقالنه نبود

اتاق خواب او در سمت مخالف ما  رفتیباال م یقسمت جنوب يشدم که از پله ها سیرفتن متوجه فرانس نییهنگام پا.آمدم

هستن؟ خیش شیبچه ها هنوز پ:دمیپرس.بردیم خیرا به اتاق ش وهیعارفه داشت ظرف م.قرار داشت

.اونجاست لیخل ياقا االن فقط نه

راغب کجاست؟ یدونمینم

.باشه نمنیاتاق نش يکنم تو گمون

 دنمیانگار از د.متوجه من شد هیآنها عماد زودتر از بق نیدر ب.آنجا کنار حسام و عماد سرگرم صحبت بود گفتیم راست

.دیتعجب کرد گفتم ببخش

.و راغب همزمان بطرفم برگشتند حسام

گرم؟ید لحظه وقتتو بچن شهیراغب م خوامیعذرم

از هم باز شد چرا که نه؟ ياش به لبخند افهیحال بلند شدن ق در
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نگاه  ررسیمطمئن شدم در ت یوقت میآمد رونیب نمنیهمراه با او از قسمت نش.از جمع بطرف من آمد یبا عذرخواه و

.اتاقم بود بپرسم يکه تو يمزاحمت شدم که درمورد جعبه ا:گفتم میستیعماد و حسام ن

؟يبازش نکرد هنوز

.آمدم یسراغ تو نم کراستیبازش نکرده بودم  اگه

ومد؟یازش خوشت ن:دیپرس يلحن مردد با

.دلواپس بود نگاهش

آخه به چه مناسبت؟ یول ادیخوشم ن یقشنگ نیبه ا يا هیباشم که از هد قهیکج سل یلیخ دیبا

؟يگردیدنبال مناسبتش م يپس تو دار!هان:از هم باز شد صورتش

.گرفت هیهد شهیکه نم لیدل یاخه ب-

 یول.بودم دشیرو سفارش داده من فقط مسئول خر هیهد نیاخه اون ا یاز پدرم بپرس دیبا لشویدل زدیلبخند م داشت

 يدوتا از دوستا یکیبا  یچند ساعت روزید.واقعا مشکله پسندهیرو نم يزیکه هر چ يدختر يبرا هیانتخاب هد.میخودمون

.کنم دایپیمناسب هیتا تونستم هد میر و گشتشه يتمام فروشگاها

به خاطر من به  نقدریا خواستیواقعا شرمندمدلم نم:گفتم.نداشت یاشکال چیه خیازش هیراحت شد گرفتن هد المیخ

.بود که در تمام عمرم گرفته بودم يا هیهد نیقشنگتر راهنیپ نیباور کن ا یول.نیوفتیزحمت ب

.واقعا خوشحالم.الم که خوشت اومده خوشح:گفت.شدم شیبرق چشمها متوجه

..از عمو تشکر کنم هیبرم بابت هد دیبا یشدم ول هیهد نیبه چه مناسبت صاحب ا دانمیهرچند هنوز نم-

از مسائل  یداشت در مورد بعض لیخل يبود و اقا دهیتخت دراز کش يرو خیش.از راغب تشکر کردم و به راه افتادم دوباره

؟يدیتو هنوز نخواب:دیمن پرس يبا مشاهده .کردیبا او مشورت م یمال

.بخوابم تونستمیقبل از تشکر نم-
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؟یچ يتشکر برا:از هم باز شد یبه تبسم شیلبها

!دیبه چه مناسبت شما به زحمت افتاد دانمیهنوز نم یشده ول دهیکه به سفارش شما خر یقشنگ هیهد يبرا-

.گرفت ياش حالت با مزه ا افهیق

بده؟ هیه به دخترش هدپدر حق ندار هیمگه -

!یچرا ول:لذتبردم کردیمرا دخترش خطاب م نکهیا از

خوب حاال بگو . گردمیهم نم یدنبال مناسبت خاص.دهمیم هیهد میمن هر وقت دلم بخواهد به بچه ها.نداره یول گهید-

نه؟ ایخوشت امده  هیهد نیاز ا نمیبب

.ام گرفتم یکا در تمام زندگ ست يا هیهد نیقشنگتر نیا گفتمیاالن داشتم به راعب م-

نمش؟یمنم بب ياریب شهیم-

شم؟یمزاحم کارتون نم-

.دهیخر یراغب برات چ نمیبب اریکارهستبرو ب نیانجام ا يفرصت برا:گفت.بود یمال يو سندها لیخل ياشاره ام به اقا-

خوش  نقدریکخ پسرم ا کردمیفکر نم:گفت خیش.به لباس افتاد نگاهشان برق زد لیخل يو اقا خیچشم ش نکهیمحض ا به

!باشه قهیسل

.جهات به شما رفته یلیراغب از خ-

راغب به تو رفته  اتیاز خوصوص یلیکنمخیمنم فکر م.گهیخانوم درست م نایم:کرد و گفت دییهم حرفم را تا لیخل ياقا

.باشه

به من شباهت  گهید ياز بچه ها شتریدمم متوجه شدم که رراغب از نظر خلق و خو ب.خ:تر شد  قیعم خیش تبسم

.داره ادیز شرفتیپ يوگرنه جا برا!پسر شده اسب نیکه تمام فکر و ذکر ا فیح..داره

واقعا  دیگذشته شما با نیاز ا.را پشت سر بذاره یدوران شور و التهاب جوان نیتا ا.دیکم با راغب فرصت بد هیدیبا-
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نا  ییاگه خدا.و مسابقه است ياسب سوار دانیم.سباز ا يمانند راغب نگهدار يپسر یکه تنها سرگرم دیخوشحال باش

دیکردیگله م دیداشت با يناجور یکرده سرگرم

که از رفاه کامل برخورداره واقعا  یراغب به عنوان جوان..گهیخانوم کامال درست م نایمورد هم م نیدر ا:گفت لیخل ياقا

.گرفته شیخودش در پ يبرا یسالم و درست ریمس

 ریوقت نتونستم بهش بفهمونم که داره مس چیدرست بر عکس عماد ه:کرد و گفت دایپ يا دهیحالت رنج خیش يچهره

مدرکشو  شیسال پ کیحسام .به فرانسه رفتند لیتحص يهست ناصر؟عماد و حسان با هم برا ادتی.رهیاشتباه رو م

 یسع نیهم يبود برايخود را شهیو هم ردمن گوش نک يحتهایوقت به نص چیپسر ه نیعماد،ا یگرفت و برگشت ول

 ارهیاونو سر راه ب تونهیم ریدختر دانا و با تدب هیکردمیم الیخ.کنم که بتونه رامش کنه دایپ شیبرا یال دهیکردم همسر ا

.به سنگ خورد رمیمتاسفانه ت یول

 تیبه کو خیپول کرده بودم و همراه ش هیيخود را سکه  نکهیا. افکار ازاردهنده را در ذهنم زنده کرد خیش يحرفها

.گشتمیدست از پا دراز تر به کشورم بر م دیبود و حاال با دهیو عماد من را نپسند. امده بودم

؟ياز حرفم ناراحت شد:دیپرس خیش

بزارم ؟بعد  نجایجعبه رو ا نینداره ا یاشکال.اومده بهتر برم بخوابم نییفشارم پا نکهیمثل ا.ستمیناراحت ن يزینه از چ-

حالت خوبه؟ یمطمئن:دینگران شد و پرس!دستام جون نداره کنمیبه اتاقم احساس م ارنیب نویفه اعار ایرابعه  نیبگ

.فعال با اجازه.شهیکم که بخوابم ضعفم بر طرف م هیستین يزیچ اره

*******************

رد و بدل شد  نمانیب که ییو حرفها خیش هیمعصوم نوشتم به هد يبرا یقبل ينامه  يکه همان شب در ادامه ا ينامه ا در

:که ان لحظه به من دست داده بود نوشتم یحال حیاشاره کردم در توض
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 يبگو مگو ادیافتم،بهیخودم م تیموقع ادیمعصوم هر بار  یول اوردمیاومده مثال داشتم بهانه م نییگفتم فشارم پا یوقت

و به شدت  کنهیم خیدست و پام !شهیمخراب  ي،حالم بدجور شدیرد و بدل م نشانیکه ب ییو عماد و صحبتها خیش

را کنار هم  سیکه عماد و فرانس یموقع یول.کنهیم دنیلرز بها شروع  یکه تمام رگ و پ نهیمثل ا.کنمیاحساس ضعف م

شهیو صورتم داغ م رهیتپش قلبم باال م!رهیگیتنم گر م زنن،تمامیاهسته حرف م ایکننیبهم نگاه م ی،وقت نمیبیم

نه همان  کنمیحسادت م سیکه به فرانس یالبته فکر نکن دیرسینم تیپام به کو یول مردمیم خواستیدلم مطور مواقع  نیا

هر چند اگر قرار باشه منصفانه ....حسادت باشه  يهیکه ما ستیدر وجودش ن یخاص زیچ چیدختز ه نیطور که گفتم ا

 یکنم تا بهتر بتون فیبذار برات تعر.اره ند يرادیو ا بیع چیصورتش ه ياعتراف کنم تک تک اعضا  دینظر بدم با

روشن و به قول خودمون  يبا چشمها.برجسته یبلند و کم یشونیبا پ ریرا در نظر بگ یضیصورت ب هی.یقضاوت کن

 کدستیصاف و  ادیز دمید دنیدندونهاشو موقع خند.یمعمول يپهن داره با لبها ینسبتا کوچک و کم ینی،ب یبادوم

نه  اییخودت تصور کن شیخوب پ یکه دادم تونست یبا مشخصات دونمینم!يو وزوز يرنگ قهوه ابه  يبا موها وستین

خودت فکر  شیحاال پ......نداره  يرادیو ا بیع چیه زنهیبه دل نم یحال که چنگ نیدر ع سیفرانس يافهی؟به هر حال ق

 یبار وقت نیاول.ستینظر من تنها ن نیا.کنمیقضاوت م ورج نیو بر خالف من به دل عماد نشسته ا بمیچون من رق یکنیم

 يقهیواقعا به سل":گفت یبا لحن خاص خیاومد من اونجا بودم بعد از رفتن اونها ش خیبه مالقات ش مارستانیتووب یوقت

در چه ":دمیپرس کردمیکمپوت رو براش باز م یدر قوط دمداشتمیاولش منظورش رو درست نفهم"شدم  دواریخودم ام

برنج وا  ریها ،صد رحمت به ش یرانیبه قول شما ا"انتخاب کردم یچ يدیپسرم د يقهیبا سل سهیمقادر ":گفت"مورد؟

 میهم دار گهیمثل د هیها  یرانیما ا:کنم گفتم کیدختر خودمو کوچ نیپشت سر ا بتیبا غ خواستیدلم نم"!رفته

که  دهید یحتما در وجودش محاسن دهیاونو پسند مادکه خود ع نهیمهم ا ادیب نیریش يبه دهنه بز دیعلف با":میگیم

و  هیفنا شدن زیامت هیيظاهر ییبایگذشته ز نیظاهر افراد قضاوت کرد از ا يرو شهینم شهیبهش عالقه مند شده هم

نظر  دمیبعد د یگرفته ول رادیعماد ا يقهیمن به سل هیبه خاطر دلخوش خیکه ش کردمیم الیاون روز خ"ستیموندگار ن
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 نیباعث ا سیرفتار و کردار سرد فرانس کنمیالبته من فکر م!نظر پدرشونه بود  نیع سیع به فرانسراغب و مونا هم راج

 ایادینم رونیمعموال تا موقع ناهار از اتاقش ب شهیم داریاز همه از خواب ب رتریصبح د نکهینوع طرز فکر شده مثال هم

 ویسینگلیا یول ستندیم زبان فرانسه هم خوب بلد نبچه ها ه هرچندشهینم یهم صحبت و خودمون ادیبا بچه ها ز نکهیا

حال اهل گفت و شنود و خوش و  نیبا ا دونهیم یسینگلیهم خوب ا سیفرانس داستیهم که پ نطوریکننایخوب صحبت م

به هر  ونهبا عماد تنها باشه و اوقاتش رو کنار اون بگذر دهیم حیمدت متوجه شدم ترج نیه ا يتو  ستین گرانیبش با د

که هر  کنمیم يو دارم روز شمار رانیتمام فکر و ذکر من شده برگشتن به ا قتشیچون حق کنهینم یمنن فرق يبراحال 

.!خونه انیچه زودتر برگردم ب

نامه رو  نیفردا صبحا کنمیم یخوابم گرفته سع یوقته و حساب ریکنم،د یمعصومه جان مجبورم باهات خداحافظ خوب

هم سالم  ینب يطرف من مسعود رو ببوس و به اقا سمازینویر فرصت برات مهم س يبعد يماجرا.برات پست کنم

 یدونینه م ایدور و برم هست  يبود خبر دهینامه پرس ينامه از مامان داشتم تو هیروزیمسخره د زیچ هییبرسون راست

حرفها  نیوز واسه ابهش بدم نوشتم هن یچه جواب دونستمیقبل از جواب تو جواب اونو دادم نم ه؟امروزیکه منظورش چ

از بابت  الشونیخ نکهیاونها و به خاطر ا یدلخوش ياومدهه بودمبرا تیتازه به کو یمعصوم خودم مقصرم ول دونمیم!زوده 

از فرانسه اومد و االن با هم  تیدروغ ناقابل تو نامه نوشتم در مورد عماد که به محض اومدن من به کو هیراحت باشه  نم

حاال دودش به .اونها رو خوشحال کنم  خواستمیباور کن م.که گفتم ببخشه یا من به خاطر دروغخد.میدار یخوب یزندگ

 انیجر شهیم!من چارهیب کننینگاه م گهیهمه منو به چشم د گردمبر یك سر هم کردم وقت یبا دروغ رهیچشم خودم م

معصومه جان  ستیقابل جبران ن گهیکه افتاد و د یهمون مثل معروف که لش نخورده و دهن سوخته به هر حال اتفاق

.خواهر خدانگهدار بوسمتیوقته که از خوابم گذشته م یلیکنم چون خ یخداحافظ دیواقعا با گهید

 ییرایبه امور شرکت در منزل و پذ یدگیو رس خیمواظبت از ش ارمیبه دست م ينامه نگار يبرا ياواخر فرصت کمتر نیا

باعث شده  هایسرگرم نیچون هم امدیهر چند بدم نم.وقت مرا پر کرده بود امدندتمامیم ادتیع يکه برا یبه دوستان
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من  یخوشحال.بهتر شد  خیو رفت امد مردم کمتر حال ش زهابا گذشت رو.فکر کنم  سیبود که کمتر به عماد و فرانس

مدت  نیدر اگرچه  شدیم کترینزد تیحرکت عماد و دوستش از کو خیجهت بود که با گذشت هر روز تار نیاز ا شتریب

 دیخر گشتندیو هر بار که بر م بردیم رونیبه بهانه گردش در شهر عماد را از منزل ب سیفرانس شدمیکمتر با انها مواجه م

 سیاگه فرانس دینداشت شا ییابا چیه یبود و از ولخرج يبود عماد مرد دست و دلباز دایکه پ نطوریکرده بودند ا اریبس

او لطمه وارد کرده و بچه ها او را به چشم حقارت نگاه  تیثی،به ح یشخص لیو سا دیخر يهمه ولع برا نیا دیفهمیم

 چیحل با ان ه يمردمم بود که برا نیبا فرهنگ ا یگانگیدر واقع ب اومشکل بزرگ .کردینم يرو ادهیز نهمهیا کننیم

کامال به  شیاز رفتارها یبعضعماد در  یاندازدسرخوردگیکه خودش را به زحمت ب دیدینم یو ظاهرا لزوم کردینم یتالش

 ماندیم جهینت یب ودخانواده اش با دختر مورد عالقه اش ب یپل ارتباط يبرقرار يچشم مبخوردچرا که تمام تالش ائ برا

دیرسیبه نظر م فیبالتکل رفتهنوزیم انیجلب نظر خانواده اش رو به پا يفرصت او برا کهیو در حال

که همان شب اتفاق افتاده بود اشاره کردم و بعهداز  یبه موضوع سمینامه بنومعصوم  يفرصت توانستم برا نیاول در

:شرح دادم شیمتفرقه ماجرا را از اول برا يو صحبتها یاحوال پرس

عادت  خیش.برسونه  خیش يشرکت رو اورده بود و امضا یاز اسناد مال یکل یشوق يگرفتار بودم اقا یلیعصر خ امروز

البته.رو به من واگذار کرده  تیمسئول نیشده ا ضیمر یاز وقت.کنه  یو بررسرو مو به م زویداره همه چ

خالصه بعد از تمام شدن .احتمال میدم قصدش از این کار بیشتر سرگرم نگه داشتن منه نه خالص شدن از انجام کارها من

ه، اونم از خدا خواسته شیخ از آقاي شوقی دعوت کرد که براي شام بمون.کار، فرصت زیادي به وقت شام نمونده بود

و کمی استراحت کردم، موقع پاییین اومدن همون ماکسی  رفتمدر فرصت کوتاهی که داشتم به اتاقم . فوري قبول کرد

نمیدونم چه سري توي این پیراهن هست که هر وقت اونو می پوشم همه نگاهها حالت . عنابی رنگ رو پوشیده بودم

خود شیخ هم بعد از این . سیدن من، همه آماده رفتن به سالن غذاخوري شدندهمزمان با ر! خوشایندي پیدا می کنه

امشب .موقع نشستن صندلی من بر حسب اتفاق روبروي عماد قرار گرفت .تصمیم گرفت سر میز غذا بخوره ت،امشبمد
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و کولش باال نمی  فرانسیس هم مثل هر بار از سر.نمی دونم چه مرگش بود ، از لحظه اي که وارد منزل شده بود دمق بود

بهر حال . رفته بو دن میونشون شکراب شده بود داحتماالً وقتی براي خری.رفت و کنار گوشش زمزمه نمی کرد 

از قضا امشب شیخ خیلی سرحال و خندان به نظر می رسید و . رفتارشون جوري بود که همه متوجه ناراحتی اونا شدن

وقتی .اریش رو اشغال کرده بودم و آقاي شوقی هم سمت دیگرش بودمن صندلی کن.مدام سر به سر بچه ها می گذاشت

شما فقط : ((ماهیچه رو با هویج آبپزو مقداري جعفري توي ظرفش گذاشتم و با لحن جدي گفتم خوراكیک مقدار از 

((.باید از این غذاها بخورید چون بقیه براتون ضرر داره

در ادامه این .)) تو بااین رژیم قضایی حنماً منو به کشتن می دي اگه سکته نتونست منو بکشه:(( خنده آرامی گفت با

شیخ داشت .)) بی انصاف نباش بابا، اگه پرستاري دقیق مینا نبود شما به این زودي خوب نمی شدید: ((شوخی رغده گفت

جان ،بذار چند  عمو حاال قدر منو نمی دونه رغده: ((گفتم بذارم،هوس کردم سر به سرش ...)) می گفت بر منکرش لعنت

خنده شیخ کمرنگ تر شده بود با حالتی بین شوخی و جدي .)) وقت دیگه برم ، اونوقت می فهمه چی رو از دست داده

رابعه . چشمم به لبخند زیر کانه او بود که حواسم پرت شد))حاال از کجا اینقدر مطمئنی که من می ذارم تو بري؟: ((گفت 

انگار بقیه هم حیرت کرده !)) با من؟: (( به طرفش برگشتم و پرسیدم .)) شما کار دارهتلفن با : (( کنارگوشم آرام گفت

((!نمی دونم خودشو معرفی نکرد: (( گفت)) کی با من کار داره؟: (( بودن، پرسیدم 

می کنم، چون به فکر ن: (( رابعه گفت!)) ممکنه از ایران باشه: (( آهسته گفتم . شور افتاد مبادا خبر بدي از ایران باشه دلم

معصوم باور کن وقتی صداي استاد معروف . با عذر خواهی از بقیه، به سمت تلفن رفتم.)) زبون خود ما حرف می زد

شنیدم آموزش زبان عربی رو نیمه : (( بعد از احوالپرسی گفت. بود  گرفتهلحنش غمگین و . روشناختم بند دلم پاره شد

.)) دیگه بهش نیازي ندارم: (( آهسته گفتم)) علت خاصی داره؟: (( پرسید.))یدیددرست شن: (( گفتم ))کاره قطع کردید؟

به بهانه هاي مختلف  رابعهولی متوجه بودم عارفه و .خوشبختانه فاصله به حدي بود که صداي من به گوش بقیه نمی رسید

نه از دست من دلخور شدید که نک: (( صداي معروف رو شنیدم که گفت. مدام ازچند قدمی من در حال رفت و آمد بودند
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من دارم برمیگردم به کشورم،براي همین دیگه لزومی . نه به شما ربطی نداره: ((گفت)) نیمه کاره درس رو رها کردید؟

وقتی دوباره شرو ع به صحبت کرد صداش به نظرم حالت خاصی . لحظه چیزي نگفت ندچ.))نداره که ادامه بدم

بله، متاسفانه چندروز پیش دچار یک : (( گفتم))تی جریان بیماري شیخ صحت داره؟راس! که این طور: (( گفت !داشت

امیدوارم بیماري شیخ ربطی به تصمیم ناگهانی : (( گفت.)) حمله قلبی شد ولی به لطف خدا ، االن حالشون خیلی بهتر شده

این موضوع با خبر شدم، براي همین تا  بهر حال سالم گرم منو به ایشون برسونیدو بگید که من تازه از. شما نداشته باشه

شیخ هم به شما سالم می رسونن و مطمئناً از : (( گفتم .)) بحال خدمت نرسیدم،ولی در اولین فرصت میام به عیادتشون

موقع برگشتن به سمت میز متوجه عماد شدم ازدور منو زیر نظر گرفته بود و به طرز .))می شن الدیدن شما خوشح

واقعاًکه وقاحت می خواست، حاال .از نگاه خریدارانه اش نه تنهاخوشم نیومد، حتی چندشم شد.می کردخاصی ور اندازم 

: (( موقع نشستن شیخ پرسید.بدي نیستم چیزکه با فرانسیس قهر کرده بود تازه یادش اومده که منم واسه چشم چروتی 

مثل اینکه همین امروز .نه، استاد معروف بود(( :گفتم.احساس کردم همه منتظر جواب من هستند)) تلفن از ایران بود ؟

از .)) خبر بیماري شمارو شنیده،زنگ زده بود که احوالتون رو بپرسه ضمناً گفت همین روزا واسه عیادت شما میاد

غذام . پیدا بود که او هم مثل من ، عیادت استاد معروف رو بهانه اي براي یه دیدار دوباره فرض کرده خچشماي شی

نفهمیدم دلیل . این بار وقتی شرو ع به خوردن کردم ، خوراك میگو اون طعم ومزه قبل رو نداشت. سرد شده بود تقریباً

خوب معصوم جان اینم از . عما ناراحتم می کرد هايکور شدن اشتهام شنیدن صداي استاد معروف بود یا نظر بازي 

آوردم ، مثل همیشه تو تنها کسی هستی که می تونه محرم ببخش که سرت رو با پر حرفی به درد . اتفاقی که امشب افتاد

راستش از وقتی فهمیدم . اسرار من باشه، براي همین هر وقت موضوعی پیش بیاد دوست دارم تورو در جریان بذارم

دیگه جاي من این جا نیست از همه چیز دلسرد شدم و براي برگشتن به آبادان لحظه شماري می کنم، هر چند از فکر 

.جه شدن با دیگران و شنیدن سرزنش هاي اونها تنم می لرزه ولی باز به بودن در این جا ترجیح میدمموا

ممکنم هست بازم مطالبی . ممکنه این نامه رو فردا برات پست کنم. خواهرم، فعالً دیگه چیزي براي نوشتن ندارم خوب
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رو از طرف من ببوس و به آقا نبی سالم  مسعود. بهر حال از دور می بوسمت مواظب خودت باش. بهش اضافه بشه

.برسون

.تو مینا فداي

مدتی از آمدن نامه معصوم می گذشت ولی من دل و دماغ جواب . نوشتن نامه بعدي این دست وآن دست می کردم براي

یدم معصوم شاید از اینکه می د. دادن نداشتم، بی حوصله تر از آن بودم که بتوانم براي کسی حتی معصوم درد دل کنم

از حرفهایش پیدا بود که چقدر . بیچاره خواهرم. میکردم ناههم پابه پاي من بار این غصه را بر دوش می کشد احساس گ

تالش کرده بود در قالب کلمات، آینده رو شنی را جلوي چشمم . چقدر سعی کرده بود دلداریم بدهد. نگران حالم است

نحو  هبا برگشتن من به ایران تمام می شد و من می توانستم همه چیز را ببه عقیده او تمام این جریان . مجسم کند

به قول او،هنوز خیلی ها بودند که .دوباره ازدواج کنم و با داشتن یک همسر ایده ال خوشبخت بشوم. دیگري از نو بسازم

اي کاش آن قدر . نیش بودتمام این حرفها نشانه دلواپسی و نگرا. طفلک معصوم... با یک اشاره به طرف من می آمدند

. و مخفی نگه دارم، ولی در آن صورت فشار این همه غم، بیچاره ام می کرد زصبور بودم که می توانستم این حوادث را ا

.این تنها فرصت بود. درست زمانی که قرار بود فرداي آنروز به سفر برویم . عاقبت جواب نامه اش رانوشتم 

به خواهر عزیز و مهربانم سالم

نامه تو تقریباً هفته پیش به دستم رسیداما به خدا هر . از هر چیز عذر خواهی منو بابت تاخیر در نوشتن نامه بپذیر قبل

راستش رو بخواي این روزها حالم زیاد خوب . چقدر سعی کردم تا امشب فرصتی پیش نیومد که جوابش رو بنویسم

گیج میره یا ضعف می کنم یا طپش قلبم خودبه خود زیاد می  مردرد و ناراحتی بخصوص ندارم ولی مدام ، یا س. نیست

چند روز پیش شیخ برام از دکتر سبحان وقت گرفت،بعد از معاینه معلوم شد هیچ ناراحتی جسمی ندارم و تمام این . شه
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برم ،  ترگویا دکتر به شیخ سفارش کرده براي بهبود حالم باید حتماً به مساف.عوارض از فشارهاي عصبی ناشی می شه

به همین خاطر سفر بچه ها به پاریس، . گفته ممکنه فضاي منزل و یکنواختی زندگی باعث کسالت روحی من شده باشه

آخه فردا بعد از ظهر پرواز ! معصوم، همین االن که دارم برات نامه می نویسم چمدونم رو بستم. زودتر انجام می شه

که این جا اتفاق افتاده با خبر کنم چون بعد ممکنه فرصت این کار دست  یتگفتم بهتره قبل ازسفر تورو از جریانا.داریم

به سالمتی،امیدوارم منزل جدید براتون خوش .راستی معصوم نوشته بودي که به منزل پدر آقا نبی نقل مکان کردید. نده 

دلباز و بزرگه بزرگترین  نکهیقدم باشه هر چند ساخت و ساز این خونه یه کم قدیمیه ولی از جاي قبلیتون خیلی بهتره هم

. امتیازه خوشحالی من بیشتر به این خاطره که گفتی برادر نبی سهم ارثش رو به اون بخشیده و خودش ساکن اهواز شده

.ان شااهللا به مرور می تونید دستی به سر و روي خونه جدید بکشید و همه رو از نو بسازید

راستش از زمانی که نامه قبلی رو برات نوشتم مدتی گذشته و . عریف کنمخواهر ، حتماً منتظري از خودم بر ات ت خوب

توي این مدت، اتفاق هاي زیادي اینجا رخ داده که نمی دونم از کجا باید شروع کنم، پس اگه موقع تعریف از این شاخه 

.به اون شاخه پریدم زیاد دلخور نشو

هر چند . نجا رفتن و من خوشحالم که دیگه اونها رو نمی بینماز عماد و فرانسیس برات بگم که ده روز پیش از ای اول

برخوردهاي عماد، روزهاي آخر خیلی دوستانه شده بود و در هر فرصتی سعی میکرد سر حرف رو باز کنه ولی من بهش 

اصر از تو چه پنهون یه بار جلوي آقاي شرقی و ن. متنفرم بخودت می دونی که من از مردهاي فرصت طل. رو نمی دادم

اون روز بعد از ظهر در اتاق شیخ فهرستی از مخارج پیش بینی شده مراسم عروسی . خلیل، روش رو حسابی کم کردم

شیخ .گویا عماد اون شب همه بچه ها رو براي صرف شام در بیرون از منزل دعوت کرده بود. رغده رو تنظیم می کردیم

...کردداشت در مورد مکان برگزاري مراسم با وکیلش صحبت می 

تمام حوادث آن روز مثل . خودکار هنوز در دستم بود اما چیزي نمی نوشتم. به یاد بر خورد آن روز افتادم ناخوداگاه

بعد از خوش و بشی با دیگران، روي . در میان صحبتهاي شیخ بود که عماد وارد شد.پرده سینما جلوي چشمم زنده شد
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این مراسم شما رو حسابی گرفتار کرده؟ گزاريانگار بر :یکی از مبلها لم داد و لبخند زنان پرسید

ان شااهللا بعد از رغده خانم نوبت شماست،شیخ باید کم کم .تا باشه از این گرفتاري ها باشه: بین جمع خلیل گفت از

.دست و بال همه شمارو بند کنه

سمت میزي که داروها رویش بود می در حالی که به . به عقربه هاي ساعت افتاد زمان دادن دارو هاي شیخ بود چشمم

یا الاقل به صورتی . اگه قرار باشه براي منم همه به دردسر بیفتند ترجیح می دم مجرد بمونم: رفتم شنیدم که عماد گفت

.حسنش اینه که اطرافیان رو این طور به زحمت نمی اندازم کمترینازدواج کنم که نیازي به این همه تشریفات نباشه،

:مراه با لیوان آبی یه شیخ دادم،داشت در جواب پسرش می گفتها را ه قرص

این .اتفاقاً لطف هر جشنی به همین زحمتهاست،بخصوص جشن عروسی که براي شروع زندگی یک زوج انجام میشه-

.شما هر روشی رو که دلتون خواست پیاده کنید. سنت از زمان پدران ما برقرار بوده

منظورم : در جواب به نرمی گفت. ط کرده بود و معموالً مواظب بود او را از خود نر نجاندقلبی شیخ عماد را محتا بیماري

این نبود که روش شما را نمی پسندم ولی آخه هر جشنی که این همه هزینه و خرج داشته باشه و همه رو به زحمت 

حاال آقاي . همه به زحمت افتادیدبندازه چه سودي داره؟مثالً همین مراسم رغده،هنوز خبري نیست ولی از همین االن 

ایشون مثالً اینجا مهمان هستن، من می بینم . خلیل و آقاي شوقی جاي خود دارن، شما حتی مینا خانوم رو به کار گرفتید

بد ما گله  ازينمی ترسید وقتی به کشورش برگرده از دست مهمان نو! تمام وقت دارن به کاراي شما رسیدگی می کنن

کنه؟

ه شیطنت آمیز ناصر خلیل به شیخ شدم،رحمان شوقی به عکس او ،مرا می پایید،انگار منتظر عکس العمل من نگا متوجه

من از اینجا جز خاطره خوبی ها و محبت هاي عمو و بچه ها،چیز دیگها . شما نگران این مساله نباشید: در جواب گفتم.بود

.ي با خودم به ایران نمی برم

 تیبه اندازه کار و فعال یحیتفر چیکنم چون به نظرم ه يشدم که با پدرتون همکار گذشته من خود داوطلب نیا ز
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.ستین ندیخوشا

اش  رکانهیشکفت و نگاه ز یدر عوض گل از گل شوق.احساس کردم از جوابم وارفت.واکنش را نداشت نیانتظار ا ایگو

بهتر به کارا  دیتا شما بتون شمیاوقات نم مصدع نیاز ا شتریصورت ب نیپس در ا:عماد از جا برخاست و گفت.برق افتاد

...یدعوت کنم ول میبخور رونیبا بچه ها ب هشام امشب که قرار يالبته من اومدم شما رو برا.دیبرس

خسته شده و بد  یلیمدت خ نیا يتو نای، منم معتقدم که م هیاتفاقا فکر خوب:اجازه نداد جمله اش تمام شود ، گفت خیش

.میندار يادیکار ز گهیبه خصوص که امروز د.از خونه بگذرونه رونیب کم از وقتشو هیستین

 نقدریبه خاطر دعوت اشب ممنونم اما متأسفم ا:به سمت او برگشتم و گفتم.بود ستادهیدرگاه به انتظار جواب ا انیم عماد

خانواده ام  يصت بشه براکم استراحت کنم و اگه فر هیبرم  خواستمیاالن م.اومدن رو ندارم رونیب يخسته ام که حوصله 

.سمینامه بنو

د؟ید یم یعموجان اجازه مرخص:دمیبرگشتم و پرس خیش يادامه صبحت به سو در

؟يبر رونیبا بچه ها ب يخوا ینم یمطمئن:دیبود پرس نیغمگ نگاهش

.ی، فعالً با اجازه همگ گهیفرصت د هیانشاهللا تو -

 ریدر مس.رفتم رونیو من ب دیخودش را کنار کش.گفتم يآهسته ا دیشکنار عماد ببخ.منتظر نشدم و به راه افتادم گرید

بود ، به  ستادهیام ا یبرگشتم ، عماد در چند قدم.کرد میبا ورود به راهرو صدا!امد یپشت سرم باال م کنفریپله ها انگار 

:دیجلوتر آمد و پرس یکم!صورم احساس کردم بهچشمم به او افتاد هجوم خون را  نکهیمحض ا

رم؟یوقت شما رو بگ قهیچند دق تونمیم-

.دییبفرما-

 یستیبدون رودربا.خواهد حرف بزند اما تپش قلبم خود به خود باال رفته بود یم یچه مطلب يدنستم درباره  یچند نم هر

:دیکش شیاصل مطلب را پ
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متأسفانه در رفتار .ارمیخودم ن يبه رو گرانیکردم رفتار ناجور شمارو در حضور د یسع یلیچند روز خ نیراستش در ا-

نوع  نیا یاون روز من و پدرم باعث و بان يدادم صحبتا یاحتمال م!کنمیرو درك نم لشیهست که دل يا نهیشما ک

 یلیبهر حال خ.دینداره از من ناراحت باش یلیدل دیندار وصلتنیبه ا یلیخود شما هم تما یوقت یبرخوردها شده باشه ول

نم چرا؟خواد قبل از رفتن بدو یدلم م

 یخیهر توض يزدم و به جا یناچار خود را به نادان!یکینیرا داشتم جز ا یانتظار هر حرف!گله اش جا خوردم از

چرا؟ یچ:دمیپرس

!دیکه منظورم رو درك نکرده باش دهیاز شما بع:داد لمیتحو يبسته پوزخند يپشت لبها از

شما  يبرا داستیکه پ نطوریدرك کنم؟ا دیرو با یچ:، گفتم ندازدیبه او بدهم که دستم ب یخواست فرصت ینم دلم

.از شما به دل ندارم يا نهیک چیمن ه.اومده شیسوءتفاهم پ

من  يهر وقت سر و کله  کنه؟چرایناراحت م نقدریپس چرا حضور من شما رو ا دیگیاگر اراست م:گفت یحرص خاص با

 یلیخ م؟مطمئنمیر یم نجایکه ما از فردا از ا دیدون یم د؟حتمایکن یجمع فرار م نیاز ب يشما به بهانه ا شهیم دایپ

.دیش یاز شر ما خالص م يکه به زود دیخوشحال

!من صاحب خونه هستم نجایانگار ا!ما با هم عوض شده یانگار ج دیزنیحرف م يجور کنمیاز شما تعجب م-

 که از طرف پدرم در تمام موارد نه ، فعالً ایدیخونه هست نیا یکه صاحب اصل ستیمهم ن:را باال انداخت شیها شانه

!میبا هم ندار یفرق چیمن و شما ه تیپس از نظر موقع دیتام دار اریاخت

:نوبت من بود که پوزخند بزنم حاال

حساس به پدرتون قول نداده بودم  تینموندم راستش اگه در اون موقع نجایخودم ا لیبه م د؟منیناراحت نیپس شما از ا-

.کشورم برگشته بودم مطمئنا تا به حال به

و از جواب  دیصحبت رو عوض کن ریمس دیخوب بلد یلیشما خ:گفت یکرده بودم چون با لحن خاص یاو را عصب ظاهرا
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.دیدادن طفره بر

 دمیرو م حیتوض نیسوءتفاهم برطرف بشه ا نکهیا يمن اونقدر خسته ام که حال صحبت کردن ندارم فقط برا!دیببخش-

داشته باشه و  یاحساس رو به شخص نیا تونهی، معموالً در دو حال انسان م دیستیآزار من ن اییاحتنار يهیما چیکه شما ه

و نه نسبت بهتون احساس  ادیمن نه از شما خوشم م یازش متنفر باشه ول ایداشته باشه و  یکه بهش دلبستگ هیاون وقت

با اجازه تون برم استراحت  دین خسته ام بااالنم چو.نداره که از حضور شما ناراحت باشم یلیپس دل کنمیتنفر م

.فعالً...کنم

اعتنا پشت به او  یو من ب کردیهمانطور مات داشت نگاهم م.نگفت يزیچ گریبه او دست داد که د یجوابم چنان حال از

.کردم و به راه افتادم

برخورد به نظرم  نیا.کردم یم فیبار با تمام وجود و از ته دل داشتم ک نیاول يشد برا یسبک برداشته م میها قدم

از .مجسم شد میجلو گریبار د کیعماد در آن لحظه  يافهیق دمیرختخواب دراز کش يتو یوقت!بود یبزرگ يروزیپ

که  یزمان.که از فشار غم سبک تر شده بود به خواب رفتم يا نهیبار با س نیا.دوباره خنده ام گرفت افهیآن ق ياداوری

را از خودم  یخوش نیامد ا یکه دلم نم کردمیم یب غروب کرده بود آنقدر احساس راحتاز هم باز شد آفتا میپلکها

یلیم یبعد با ب.جشن گرفتم ییدر مقابل عماد تنها يروزیبه خاطر پ.ساعت به همان حالت گذشت کیحدود  دیشا.رمیبگ

اتاق کامالً  ينگام خروج فضاه.بودم یمشغول وقت گذران شتریآنجا هم ب.به حمام رفتم کراستیآمدم و  نییتخت پا از

بودم چشمم دور تا دور  ستادهیا يهمانطور که در حوله گوشه ا.برق همه جا پر از نور شد دیشده بود با فشدن کل کیتار

 یدر آن لطف یزد و زندگ یبه دل نم یچنگ گرید شییبایز ماماتاق با ت نیبه نظرم ا!داشتم یبیحس عج.اتاق گشت

ان  يدلم برا.خودم ياتاق کوچک و ساده  يخودمان ، هوا ینقل يخانه  يهوا.شهرم را کرد يدلم هوا اریاخت یب.نداشت

 نا ي، برا تیمیآن همه صفا و صم يدلم برا.تنگ شد يزبر چهارخانه قرمز و سرمه ا يو ساده و آن پتو یتخت چوب

همان جا نشستم !شل شد مینوهابودم احساس کردم زا ستادهیا وارید هیپشت .از زرق و برق تنگ شده بود یخال یزندگ
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 یزندگ يبرا.کردم یم هیگر يها يآنجا تک و تنها نشسته بودم و ها.دیبغضم ترک یک دمینفهم.و زانوها را بغل گرفتم

 گرید یعاقبت وقت.دمیچه مدت در ان حالت گذشت؟نفهم.ختمیر یبودم اشک م دهیکه قدرش را نفهم يخوب و ساده ا

جبران گذشته  یقیبه طر دیشده بود حاال با رید یمانیپش يبرا گرید.دمیدم و لباس پوشنبود بلند ش ختنیر يبرا یاشک

.کردم یها رو م

که  یبود حال و حوصله حرف زدن را ندارم چون در تمام مدت دهیظاهرا فهم.میشام تنها بود زیپشت م خیشب من و ش آن

.تماس گرفت يحجاز يامروز آقا:از کرد و گفتدسر آوردند سر صحبت را ب یوقت ینزد ول یحرف چیه میخورد یشام م

حالشون چطور بود؟!عمو جان؟ دیگیراست م:دمیپرس یخوشحال با

در تماس با شرکت ...یخواست با خودت صحبت کنه گفتم خواب هست یالبته م.حالش خوب بود و برات سالم رسوند-

.دلواپس شده بود نیهم يشدم برا یبود که دچار حمله قلب دهیشن

نداشت؟ یخبر خاص رانیااز -

تو؟ ياز خانواده  ایرانیاز ا:زد لبخند

.دیبر یم یادم پ تیراحت به ن شهیشما هم:لبخند زدم اریاخت یهم ب من

خانواده ات  دنیبه د شیگفت چند وقت پ يحجاز.داستیدر چهره ت پ زیکه همه چ یغل و غش یساده و ب نقدریتو ا-

.هراً بازنشسته شدههمه خوب و سرحال بودن پدرت ظا.رفته

.نامه برام نوشته بود يآره خبر دارم خواهرم تو-

کاره؟ یپس االن پدرت ب-

کم  هیفرصته که  نیاالن بهتر.زود فرسوده شد یلینداره ، به خاطر کار پر زحمت خ يادیسن و سال ز نکهیآقا با ا-

.استراحت کنه

 یکنیفکر م ضهیو مر رضایباشه با وجود محمد عل یجهقابل تو زیچ یحقوق بازنشستگ کنمیفکر نم یول یگیدرست م-
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رو که  یوجه نیهم يبودم برا يروز نیبه فکر همچ امیب تیبه کو نکهیقبل از ا ده؟منیرو م شونیاون حقوق کفاف زندگ

ه ، دفترچه رو ب رهیپول نم نیبار ا ریپدرم ز دونستمیم ونبه اسم پدرم به بانک سپردم و چ دیبه حساب من گذاشته بود

واسه  تونهیم يآقا بازنشست شده به معصومه سفارش کردم با اون پول هر کار دمیکه شن شیچند وقت پ.خواهرم دادم

کار  هاشتونه با یالبته خودش به خاطر کمر درد نم.دهیخر یتاکس هیآقا  يکرده و برا يفکر بکر یانگار آقا نب.آقا بکنه

از  یمیو ن کنهیکار م یکردن که تمام روز با تاکس دایمنصف و خوب پراننده  هینامه نوشته بود براش  يکنه معصوم تو

برگردم حتما واسه  یخدا وقت دیتازه منم به ام.ادیب شیپ یمشکل گهید کنمیحساب فکر ن نیبا ا دهیدرآمدش رو به آقا م

.نمیبش تونمینم کاریمن ب هک دیدونی، م کنمیم دایپ يکار هیخودم 

مثل  یزنیحرف م يتو جور:گفت یمکث طوالن کیپس از .بود يگرید يحواسش جا انگار یول کردینگاهم م داشت

؟يازدواج ندار الیخ گهید نکهیا

فکر  يبه مورد بعد خوادیدلم نم یحت گهیناگوار و تلخ بود که د يتجربه ام به قدر نیاز شما چه پنهون عمو جان اول-

.کنم

من  یاستثناء بود و مقصر اصل کیبار  نیاشتباه نکن ا:شت و گفتظرف گذا يبرد به دهان بگذارد تو یژله را که م قاشق

 تیاز واقع یآرزو داشتم همسر پسرم بشه بعض شهیکه هم يکردن دختر دایشوق و ذوق پ یطور بگم ول دونمیبودم ، نم

به  تویندگز دیتو نبا.اشتباهم بود نیبزرگتر نینکردم و هم شونبه یرنگ کرده بود که من اصال توجه یها رو اونقدر ب

.ادیم شیبرات پ ندهیدر ا یخوب يها تیو مطمئنم موقع يفرصت دار یلیتو هنوز خ.یاشتباه تباه کن کیخاطر 

دوست دارم فکرم از هر جهت راحت .فکر کنم تایکدوم از اون موقع چیبه ه خوامیفعال نم یحق با شما باشه ول دیشا-

دغدغه ست ،  یب یزندگ کیشغل مناسب و  کیراحت ،  يخونه  کیمنو خوشحال کنه  تونهیکه م يزیاالن تنها چ.باشه

.نیهم

واقعاً؟:دیپرس ینیداد و همراه با نگاه سنگ کهیت یصندل یپشت به
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.که من عادت ندارم دروغ بگم بخصوص به شما دیدون یم-

.برات فراهم کنم يواخیرو که م ییزایچ نیا يهمه  تونمیصورت من م نیدر ا:اش را از هم باز کرد افهیق یکمرنگ لبخند

.واضح بود منظورش

.زدمیحرف م يعمو جان من داشتم جد دیدست بردار-

.محو شد لبخندش

بهت دادم؟من هنوز سر  یهتل کاروانسرا چه قول يهست اون روز در محوطه  ادتیکنم؟یم یمن دارم شوخ یکنیفکر م-

.به قولم عمل کنم يا گهیعماد نشد اجازه بده به صورت د قیحاال که از طر یقولم هستم ول

.نبود تیکو يتو نجایاخه عمو جان من منظورم ا-

شباهت به  یهم برات سراغ دارم که ب یرفاه تو رو از هر جهت فراهم کنم ضمناً شغل تونمیم نجایا کنه؟منیم یچه فرق-

.به مراتب بهتر طیالبته با شرا ستین يکار در شرکت حجاز

ست؟حتما منظورتون کار در شرکت شما-

.نباشم يبد سیدئ دمیم ؟قولیمن باش یمنش ادیخوشت نم-

...دیمنو وسوسه کن دیکنیم یسع دیدار ارهیعمو جان شما دو:دمیخند آهسته

واقعا  دیکه کرد يشنهادیالبته به خاطر پ کنهیاشتباه م یدر زندگ کباریانسان عاقل  یول:تر شدم و ادامه دادم يجد

 یخوشبخت دمیمن تازه فهم یول دیشده منو خوشبخت کن یمتیبه هر ق دیخوا یو م دیدار ریشما قصد خ دونمیممنونم م

هر چه زودتر به  خوادیکه دلم م نهیهم يبرا.کنم دایپ تونمیمردم هم طبقه خودم م نیرو فقط در کشور خودم و ب یواقع

.وطنم برگردم

پس :دیاهسته تر از قبل پرس دیبه طول انجامکه چند لحظه  یثابت مانده بود بعد از سکوت زیم يرو يبه نقطه ا نگاهش

؟يما بر شیاز پ يدار میواقعا تصم



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 283

.بود شیدر صدا ایتمام غم دن انگار

.ندارم يا گهید يمتأسفانه چاره -

همانطور که با متانت .امده است خیمالقات ش ياو خبر داد که استاد معروف برا.عارفه مانع از ادامه صحبتم شد ورود

؟يایتو با من نم:دیاز من پرس خاستیبرم زیاز شت م یخاص

شما:بودم گفتم امدهین رونیچند لحظه قبل ب يصحبتها ياز حال و هوا هنوز

.رسم یمن بعد خدمت م دییبفرما

به قسمت  یبعد وقت یکم. را جمع کند زیم لیتواند وسا یبه او اشاره کردم که م. عارفه منتظر برخاستن من بود ظاهرآ

را داشت که دوران  يماریالغرتر از قبل شده بود ، چهره اش حالت ب یلیاستاد جا خوردم، او خ دنیدرفتم از  ییرایپذ

. متوجه او نشده باشد  خیآرزو کردم ش. صورتش به وضوح رنگ به رنگ شد یموقع احوالپرس. نقاهت را گذرانده باشد 

عارفه هم دسته . شربت وارد شد يها وانیل يحتوم ینیهمزمان رابعه با س. انتخاب کردم خیرا کنار ش ینشستن مبل يبرا

من : گفت  یبود م خیصحبت استاد با ش يرو. را که استاد آورده بود درون گلدان در گوشه سالن قرار داد ییبایگل ز

از سر  یبه لطف خدا خطر بزرگ دمیطور که شن نیا. خبر رو به من داد نیاز همکاران ا یکیتازه از سفر برگشته بودم که 

.ما گذشتهش

 يبرا دیکم کم با گهیسن و سال د نیالبته با ا. بار قصر دررفتم نیگذشت به قول دکتر سبحان ا ریواقعآ به خ: گفت خیش

ه؟یچه حرف نیگفتم خدا نکنه عمو ، ا اریاخت یب. رهیسفر حاضر شد چون اجتناب ناپذ

.به شما داره يادیعالقه ز داستیطور که پ نی، ا دیخانوم صحبت از مرگ نکن نایم يجلو: گفت  استاد

باورش مشکل  دیشا. احساس دوجانبه است نیاز شما چه پنهان استاد، ا: به من گفت یمتبسم بود با نگاه خیش چهره

.رو درست به اندازه مونا و رغده دوست دارم نایمنم منم م یباشه ول

گفت،چون  گشت،یدنبال فرصت م نکهیمعروف شدم، مثل ا رکانهینگاه ز متوجه
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د؟یناراحت هست یلیقراره شما رو ترك کنه خ نکهیپس حتما از ا_

ده؟یخبر به شما هم رس نیپس ا: دیمتعجب شد و پرس خیش

، گفتن  دهیرو پرس لشیدل یوقت. رو از ادامه کار معاف کردن شونیا یخانوم تلفن نایظاهرآ م. دمیشن نیاسیاز استاد  _

.قراره به کشورشون برگردن

تماس  نیاسیبودم به من گفته بود که با استاد  يکه بستر یاتفاقا زمان.بره نجایقصد داره از ا نایاسفانه مدرسته مت _

 شرفتیپ گهی، چون بعد از رفتن شما د یرها کردن آموزش عرب يباشه برا يدادم بهانه ا یگرفته ، البته من احتمال م

.نداشت يادیز

استاد دچار  دمیادا نکرد، ترس یمنظورش را به صورت خوب خیش. افتادم و به سرفه دیجه میاز شربت در گلو يا جرعه

:سرفه ام آرام گرفت گفتم یوقت. سوءتفاهم شود

که داشتن قدرت انتقالشون  يفرق داشت و با تمام معلومات و سابقه ا یلیبا شما خ نیاسیاستاد  سیمتاسفم روش تدر _

.نداشت درس رو رها کردم یلزوم گهیخاطر که د نیحال من فقط به ا نیبا ا. بود فیضع

عجله؟  نیحاال چرا با ا: دیپرس يا انهیهمراه با تبسم موز. کردن موضوع را دارم یبود قصد ماست مال دهیاستاد فهم انگار

.دیرفت یسر فرصت دوره آموزش که تمام شد م دیکرد یصبر م

رو  نایراستش استاد، من م: ، گفت دیکوت مرا دس یوقت خیش. نداشتم  يعذر چیه یدادم ول یجواب م دیمن با ظاهرا

 نیدر ا یزندگ یمسلط بشه ول یخواست به زبان عرب یم نیهم يما بمونه برا شیپ شهیهم يباخودم آورده بودم که برا

.جا زود اونو خسته و دلزده کرد

را  لیمسا یخواست بعض یا مبود که چر نیتعجبم از ا. بگذارد انیکس در م چیعادت نداشت مسائل خانواده را با ه خیش

شما . ستین نیموضوع اصال ا: همزمان گفتم . وارد شد وهیسربسته به او بفهماند، چشمم به رابعه افتاد که با ظرف پر از م

وقتا آدم  یبعض یشه ول یوقت از بودن در کنارتون خسته و دلزده نم چیهکم آدم  دیمهربون و بامحبت يعموجان به قدر
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فکرش رو  یاومدم حت یم تیبه کو یمنم وقت. ببره که اشتباه کرده  یپ یو بعد از مدت رهیعجئالنه بگمیتصم هیممکنه 

خوام  یندارم م رويتحمل دور نمیب یحاال که م. خانواده ام و کشورم تنگ بشه يبرا نقدریکردم که دلم ا یهم نم

.برگردم

 یرا نم میحرف ها یبود معن وهیه سرگرم تعارف مکردم و رابعه ک یصحبت م یمن داشتم به زبان فارس خوشبختانه

.دیفهم

 یمن فکر م: گفت خیرو به ش دییجو یم یاز خوشه انگور را به دهان گذاشت و همان طور که آن را با تأن يحبه ا استاد

 یه مانگار اشتبا یول ستهیا یتا آخرش پاش م رهیگ یم میتصم یهستن که وقت ییخانوم از اون دسته آدمها نایکردم م

.کردم

که بعد  یگذاشت یپا در راه یمیداره اکه بنا به تصم یخورد ، گفتم بستگ یاستاد از کجا آب م هیکنا نیدانستم که ا یم

به  یراستش من دوست ندارم آدم احمق. يمرتکب حماقت محض شد يراه برنگرد نیاگر از ب رهیم راههیب يمتوجه شد

.نظر برسم

:دیپرس يم برگشت و با لحن آرام و گرفته ا، به طرف دیرنج یکم خیش ایگو

بود؟ راههیب یمطمئن _

کنه ، اگه  یمسأله عماد فرق م: گفتم یبه همان آهستگ. نشد رشیدستگ يزیآهسته بود که استاد چ ياو به حد يصدا

.رفتم یتا آخر م دیوسط نبود مطمئن باش يا گهیشخص د يپا

شش دانگ  یگرفت ول یپوست م اریمثال داشت خ نکهیبا ا. کاو کرده بود، استاد را کنج خیزمزمه وار من و ش يگفتگو

از جابلند شدم، . حوصله صحبت کردن نداشتم گریخسته کننده شد د میحضور در آن جمع برا. ما بود شیحواسش پ

:گفتم

د؟ید یم یاجازه مرخص_



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 286

با صحبت  داستیپ: جا برخاست و گفترا کنار گذاشت و مقابلم تز  یشدستیاستاد پ. آنها بود يصحبتم با هردو يرو

.میهامون شما رو خسته کرد

.کردم ارتیاتفاقآ خوشحال شدم که قبل از رفتن شما رو ز دیدار اریاخت_

د؟یکشور مارو ترك کن يزود نیمگه قراره به هم__

دت دست نده که شما رو سعا نیا دیبه هر حال شا یول فتهیب قیممکنه رفتنم تا اواخر تابستان به تعو ،يزود نینه به ا _

. بود  تیخوب دوران اقامتم در کو ياز خاطره ها یکی،یآموزش درس عرب دیخواستم بدون یم...... کنم ارتیدوباره ز

.ره ینم ادمیوقت از  چیه

 ادیب شیپ یکه دوباره فرصت ستین دیبع چیو ه کهیکوچ یلیخ یبا تمام بزرگ ایدر هرصورت دن. طور باشه نیا دوارمیام_

.دیباش دیموفق و مؤ د،یکنم هرجا که هست یآرزو م.میکن ارتیز کیشمارو از نزد و

با اجازه، عموجان شما با من ...... دیضمنآ سالم گرم منو به پسر کوچولوتون برسون نطوریمتشکرم استاد شما هم هم _

د؟یندار يکار

.نه دخترم برو استراحت کن _

بچه ها با سروصدا داخل  یاصل يهمزمان با ورود به سرسرا. سر به راه افتادم نگاه دوباره به استاد و حرکت آهسته  با

و شروع به خوش و بش کرد به  دیقبل از همه به طرفم دو ریسم. را گذرانده بودند یظاهرآ ساعات خوش. عمارت شدند

داشتم . مقابلم گذشت از يعماد آهسته سالم کرد و بعد فور فقط. کردند یاحوال پرس یکییکیدنبال او راغب و بعد 

اشاره  ییرایبه سمت پذ) بابا کجاست:(دیدر جواب رغده که پرس. کردم خندان به نظر برسم اما دلم گرفته بود یم یسع

.اومده ادتشیاستاد معروف به ع: کردم

ست؟ین يا گهیاز استاد کس د ریغ_

.نه تنهاست _
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؟ییاینم تو: دیرغده پرس. را به آن سمت کج کردند رشانیها مس بچه

.رم بخوابم یکردم دارم م یمن االن خداحافظ _

شده؟ يزیچ: دیجلوتر آمد و آهسته پرس یبه چهره ام کم یقینگاه دق با

نه چطور مگه؟_

.....آخه چهره ت گرفته ست _

خسته ام _

.خورد یمالاقل سرت هوا  يکاش بود میکرد ادیبود، چند بار ازت  یخال یلیجات امشب خ ؟يومدیچرا با ما ن _

.حوصله بودم یب یلیخ یاتفاقا عماد دعوت کرد ول_

 ونیشام صحبت تو به م زیسر م. بهت داده؟ اسب چموش  یچه لقب یدون یدلخور شده ، م یلیآره انگار از دستت خ _

گفت؟ یراغب در جواب چ یدون یم »هیاسب چموش رام نشدن هیدرست مثل  نایم« :اومد، عماد گفت

گفت؟ یچ دمیپرس

» .......ادیازاخالقش خوشم م نقدریکه من ا نهیهم يپس برا«: بعد از صحبت عماد راغب گفت: کردو گفت یبا نمک خنده

.میبه تو وابسته شد نقدریکه ا نهیو بخاطر هم میدیاز تو ند يبد چیکه تابحال ه میاعتراف کرد یبعد از راغب همگ

.اندازه به شما عالقه دارم نیبه همرغده جان، باور کن منم  نیهمه شما به من لطف دار_

.را لمس کرد میبازو شیها پنجه

به با  ياتفاقا خود عماد هم امشب اعتراف کرد که تا بحال دختر. داستیدر رفتارت کامآل پ نیا یبگ ستین يازین_

گفت  یم ،یستینخوش رفتار  ادیبخصوص در رابطه با بابا، فقط ناراحت بود که با خودش ز ده،یتو ند یو خونگرم یمحبت

.خواد سر به تن من نباشه یم نایکنم م یاحساس م

 یطیمن در چه شرا یدون یاز رفتار من نداشته تو که م یمتاسفانه برادر شما برداشت درست: را قطع کردم و گفتم کالمش
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.ارمیخودم ن يرو به رو سیکنم حضور عماد و فرانس یم یهستم؟ من فقط دارم سع

.حس کردم میبازو يش را روفشار انگشتان دوباره

خودش که از موضوع خبر  یول یگرفت شیرفتارو با عماد پ نیچرا ا میدون یجان، م نایم مید یما همه به تو حق م _

به تو گذشت،  یسخت يمدت روزا نیدونم که ا یم رنیبهر حال اونا فردا م. حساس شده یلیخ نیهم ينداره، برا

.شه یماجرا فردا تمام م نیخوشحالم که ا

 یکرد با رفتن عماد و دوستش، بحران روح یساده بود که فکر م یلیبه حرف او پوزخند زدم،خ یتفاوت ینقاب ب درپشت

در جواب  یحرف نکهیقبل از ا. شد یمن پاك م یاز ذهن و زندگ یحادثه ک نیدانست اثر ا یشود فقط خدا م یمن تمام م

؟یینجایا هنوزتو : دیپرس ییصدا. بزنم متوجه نگاهش به پشت سرم شدم

؟يچطور مگه کارم دار: دیرغده پرس. عماد را شناختم يبه برگشتن نبود، صدا يازین

.من نه، بابا سراغتو گرفت: گفت عماد

؟يندار يتو با من کار: دیپرس. بود رغده نگاهم کرد ستادهیبه موازات ما ا حاال

.ریشب بخ ،ينه بهتره زودتر بر: گفتم

 ییرایانتظار داشتم عماد همراه او به قسمت پذ. من هم از جهت مخالف به راه افتادم. کنارم گذشت شب خوش از يادا با

به طرفش برگشتم  یکرد، وقت میدور نشده بودم که صدا يادیبود،هنوز فاصله ز ستادهیظاهرا همان جا ا یبرگردد ول

شدم  ریاز دستتون دلگ دیدعوت منو رد کرد یامروز وقت: گفت مهمقد یدر همان حال ب. کرد یم یفاصله را ط نیداشت ا

 داریشما بودم مسلمآ د ياگه منم به جا ن،یخب شما کامال حق داشت ستم،یناراحت ن گهید دمیرو فهم لشیحاال که دل یول

.دادم یم حیرو به دعوت شام ترج زمیاستاد عز

 قتویخوشحالم که حق: است گفتم بماند بهتر يدر خمار دمید ینثلرش کنم ول یخواست جواب دندان شکن یم دلم

.ریشب بخ د،یاز من به فرانسه برگرد يخواست با خاطره بد یدلم نم دیدیفهم
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فورا به راه افتادم که متوجه خنده ام نشود، در تمام طول راه تا اتاقم از ته دل .جا خورده اش خنده دار شده بود افهیق

 يصبحانه، حرف از برگزار زیصبح روز بعد سر م. کردم یآن شب با فکر دست انداختن عماد خواب راحت. دمیخند

خواهند آمد چند نفر  تیکه با او از لبنان به کو يتعداد افراد هداد ک یم حیتوض خیحسام داشت به ش. بود یمراسم عروس

د به خور یصبحانه اش را م یهمانطور که با تأن خیش. کرد ییرایاز آنها در منزل پذ يشود از تعداد یاست و فقط م

از  دعاقبت تع. دمیرا درست نفهم شیانداخت که معنا میبه سو یچند بار نگاه بخصوص. داد یاو گوش م حاتیتوض

.میداشته باش یما دوتا جشن عروس ستین دیبع چیه: گفت ینیچ نهیحسام بدون زم يصحبت ها

پس باالخره : دیپرس دیرس یظر نمخوشحال به ن ادیکه ز یرغده با لحن. به طرف او برگشتند يمثل من با کنجکاو همه

د؟یرو معلوم کن سیعماد و فرانس فیتکل دیگرفت میتصم

داره که منتظر  یکه خواستگار پروپاقرص میدار نجایمورد دست به نقدتر ا کیفعال . نه منظور من عماد نبود: گفت خیش

.اشاره ست کی

شده  دایمونا خواستگار پ يلحظه احتمال دادم که برا کیيکه موضوع از چه قرار است برا میهاج و واج مانده بود یهمگ

د؟یزن یحرف م یدر مورد ک دیبابا دار هیموضوع چ:دیو پرس اوردیرغده طاقت ن. 

د؟یحدس بزن نیخودتون نتونست یعنی: را به من دوخت و گفت رکشینگاه ز خیش

ناست؟یمنظورتون م: دیپرس رتیبه سمت نگاه او برگشت و با ح رغده

......کنم منظور عمو من باشم ینه رغده جان، فکر نم: گفتم یو دستپاچگشرم  با

من بزند  يرا برا گریحرف کس د خیکه من هنوز همسر عقد کرده عماد هستم و امکان نداشت ش میدانست یما م همه

.ختیکالم او تمام افکارم را بهم ر

اومده بود؟ نجایا يمنظوربه چه  شبیاستاد معروف د يتو واقعا متوجه نشد یعنیناجانیم _

ادیشما ب دنیخواد به د یمن از کجا بدونم؟ استاد گفت م: باال آمد میبه زور از گلو صدا
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از  يخواستگار دار،ید نیاش از ا یمنم اومده بود اما قصد اصل دنید يخوب البته برا: زد یحرف م یشمرده و با تأن خیش

.تو بود

خبر نشان دادند پون جرأت  نیدر مقابل ا یبچه ها چه عکس العمل دمیت نفهمدرس. در دستم مچاله شد يکاغذ دستمال

 خیخواستم خود ش یاز آنجا که نم دیآ یدر نم نیاز حاضر ییصدا چیرا نداشتم اما متوجه بودم که ه ینگاه کردن به کس

:گفتم صورت گرفته یقبل ینیچ نهیبا زم وضوعم نیبچه ها دچار سوء تفاهم شوند و فکر کنند ا ایو 

داشت چرا زودتر عنوان نکرد؟ يقصد خواستگار شونیخوام به گشورم برگردم؟ اگه ا یکه م یچرا حاال؟ درست وقت _

از بستگانم نشون کرده بودم،  یکیيکرده من تورو برا یم الیاستاد خ ایگو...... داد حیمورد توض نیاتفاقا خودش در ا_

 نیخاطر ا نیبه هم ،یستیکس وابسته ن چیراحت شده که به ه الشیخ ،يدار رو رانیقصد بازگشت به ا دهیحاال که د یول

.تو رو بپرسم ظرگذاشت و خواست که ن انیرو بامن در م شنهادیپ

 نیموضوع با خبر شوم؟ بخصوص چرا در حضور بچه ها ا نیشده که من از ا یراض خیبود که چطور ش نیاز ا تعجبم

حس زنانه به من  کی... دیخلوت به خود من تنها بگو يتوانست در گوشه ایکه م یمطلب را عنوان کرد؟ در صورت

دست  يرا رو یکالم آب پاک کیگرفتم در  میابتدا تصم. دیکش انیمسأله را در حضور عماد به م نیفهماند که او از عمد ا

خیانگار خود ش. داد ریینظرم را تغ یوسوسه آن کیبعد  یول زمیهمه بر

 يگفت،راستش عمو جان موضوع ازدواج مساله ا یبود به ارام نییمن بود،همان طور که سرم پامنتظر عکس العمل  هم

باشه  یزندگ يبرا یال دهیتونه مرد ا یهر چند استاد معروف ظاهرا م.با عجله نظر داد نطوریکه بشه در موردش ا ستین

.فکر کنم شتریمورد ب نیدر ا دیمن با یول

او هم باور کرد که ممکن است جوابم مثبت  ایگو.کردم چهره اش رنگ به رنگ شد خ،احساسینگاه گذرا به ش کیدر

 شنهادیدر مورد پ يخوایواقعا م نا،تویم:دید،پرسیرس یبه نظر م یعصب یکه کم یفکر بودم که راغب با لحن نیدر ا.باشد

!؟یاستاد فکر کن
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کرد و ادامه  خیرو به ش دیسکوت مرا که دنداشتم، شیبرا یجواب چیان چشمم به صورت بر افروخته اش افتاد،ه کی

 نایتازه مگه م!بزرگتره نایسال از م ستیکه استاد معروف دست کم ب دیدون یشما م!کنم یبابا من از شما تعجب م:داد

را کنار زد و از سالن غذا  یصندل تیکه با عصبان حرکتشاز .در نرفت ییخدارو شکرکه از دهنش حرف نا بجا...هنوز

.از جا بلند شدموبه اتاقم رفتم یکوتاه ینشستن نداشتم،با عذر خواه يرو گریمنهم د!کردم رتیرفت حرونیب يخور

در منزل با انها خدا  خیمن وش.بچه ها عماد و دوستش را تا فرودگاه بدرقه کنند يقرار شد همه  یموقع خداحافظ عصر

انیشمرده در ان م متیعماد فرصت را غن.میکرد یحافظ

گه؟ یم کیازدواج موفق رو به شما تبر نیباشم که ا یکس نیتونم اول یخانوم،قبل از رفتن م نایمیراست:دیپرس

که  ينفر نیاول د،اخهیجواب فعال بهتره منتظر بمون دنیشن يبرا:گفتم.و تمسخر وجود داشت ریاز تحق يلحنش رگه ا در

.حق داره جواب منو بشنوه خود اقا داماده نه شما

را هم به تنش فرو کرده  شین نی،اخریدر کمال بد جنس.داشتم یاحساس خوب.ا بنا گوش قرمز شدکه چهره اش ت دمید

دانست که قصد ازار عماد را دارم،چون قبل  یاو م.افتاد که خنده اش را کنترل کرده بود خیهمان لحظه چشمم به ش.بودم

.استاد مطلع شده بود شنهادیاز ظهر از جوابم به پ

او خاله .لبنان شد یراه زیدو سه روز بعد حسام ن.کرد دایسابق خود را پ يحال و هوا خیش س،منزلیسرفتن عماد و فران با

بفرستد،انگار به او الهام شده  نیخواسته بود او را به غزه زادگاهش در فلسط خیخاله از ش.را هم با خودش برد مهیحک

او را به حسام سپرد و سفارش کرد که  خیش.وداقوامش بر دنیبه د تندارد چرا که اصرار داش يادیبود که فرصت ز

ماندن در  يحوصله  گرید.برگردم رانیهر چه زود تر به ا خواهدیدلم م دمیبود که د نهایبا رفتن ا.دورادور مراقبش باشد

به شرکت را  تنبار که قصد رف نیکرد،اول یحال مرا درك م خیظاهرا ش.دمیرس یرا نداشتم و کالفه به نظر م تیکو

 دیاجازه بد:گفتم.گشتم که خود را از رفتن معاف کنم یم يدنبال بهانه ا.کرد مثل سلبق همراهش بروم شنهادیپداشت،

شرکت عادت کنم،اخه بعد  يکار طیبه مح خوامینم یخونه حوصله م سر بره ول يهر چند ممکنه تو.امیبه شرکت ن گهید
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.شه یدل کندن از اونجا برام مشکل م

!هست یمصلحت ومدنین نیدر ا ،حتمایدونیباشه،هر طور خودت صالح م:فتگ يا انهیلبخند موذ با

داشتم .دادم به شرکت نروم یم حیترج یشوق يبا اقا شتریب تیمیاجتناب از صم يدارم او حدس زده بود من برا حتم

!م کردهد یامروز هوا حساب!ییعجب گرما:که به صورتم خورد،گفتم یشدم،با هرم گرم یهمراه او از عمارت خارج م

 یصندل يکه رو یدر حال.نباشد يرو ادهیمجبور به پ خیعمارت جلو لمده بود که ش يدرست تا مقابل در ورود لیاتومب

را بست و همراه با تکان دادن دست به طرف ساختمان  لیدر اتومب.یبرو که گرما زده نش:نشست،گفت یعقب م

عجوالنه  یبا خدا حافظ.با من هم کالم نشده بود ر،اصالیروز اخچند  نیدر ا.میهنگام ورود با راغب رو در رو شد.برگشتم

؟ياز دست من دلخور:دمیپرس.برگشت و منتظر شد.کردم شیقصد داشت از کنارم بگذرد که صدا يا

ما  نیکدورت ب يهیخواد موضوع استاد معروف ما یراغب،دلم نم نیبب:گفتم.افتاده بود نیینداد،نگاهش پا یجواب

...بشه،بخصوص که

کنم که پدرم چطور  یتعجب م یول ستمیمن از دست تو دلخور ن:گفت یخاص تیکاره قطع کرد و با جد مهیرا ن حرفم

استاد فکر  شنهادیدر مورد پ یضمنا از تو هم انتظار نداشتم که بگ...!کنه ياز عروسش خواستگار يا بهیاجازه داد مرد غر

.یکن یم

!بود شینه تر از سن و سال واقعخورد،مردا یکه دروجود او به چشم م یتعصب

با خبر  میعماد زدم وگرنه عمو همون روز اول از تصم يمن از عمد اون حرف رو جلو:رفع سوء تفاهم گفتم يبرا

 گهیمساله ضربه خوردم که د نیدر رابطه با ا نقدریمن ا یشد ول یراستش هر چند موضوع منو عماد خود به خود منتف.شد

.نمتازه ک يماجرا هیریشم خودمو درگیحاال حاال ها حاضر نم

 یچند روز رفتار درست نیا يکه تو دیببخش:باال رفت چون سرش را باال اورد و نگاهم کرد و گفت یپرچم اشت ظاهرا

حال تو هنوز عروس  نیا ،بایول يخراب کرد زویدونم که عماد ندونسته همه چ یم.راستش دست خودم نبود.نداشتم
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.بکشه شیدم حرف تورو پ یکس اجازه نم چیمن به هو  یهست ونسیيخانواده 

کنه؟ ینم تشونیگرما اذ نیاز کره اسبا چه خبر؟ا یراست.ادینم شیپ يمورد گهیمطمئن باش د:گفتم

 واناتیگذشته ح نیسبز،اطراف اصطبل رو خنک نگه دارم،از ا يکردم با فضا ینه،من سع:اش از هم باز شد و گفت چهره

؟ینیاسبارو بب يایبار ب هیيدوست دار.پر طاقت و صبورندر مقابل گرما و سرما 

زنن؟ یترسم،لگد نم یمن از اسب م یول خوادیدلم م یلیاره،خ

...زنن یوقت تو رو لگد نم چیمن ه ينترس،کره اسبا:گفت يبا مزه ا ياز خنده  بعد

؟يایبا من ب یحاضر بش عیسر یتون یاونجا،م رمیدارم م االن

.کار دارم یلیخ ام،امروزینداره فردا م یاگه اشکال:رفتن داشته باشم،گفتم يبرا یلیودم که محوصله تر از ان ب یب

خداحافظ!نره ادتیفردا  رم،قراریرا به عالمت موافقت تکان داد و به راه افتاد،پس من م سرش

که  گذشتیمدتب م هنوزخودکار درون دستم بود اما.اسود،مرا به خود اورد يو پارس کردن ها یدستگاه چمن زن يصدا

عصر استفاده کرده بود و  يهوا ینسب یمراد از خنک ریادامه نامه،به کنار پنجره رفتم،زا يبه جا.ننوشته بودم يزیچ

انگار .کرد یو پارس م دیدو یاطراف او به هر طرف م ر،دریهم رها از قالده و زنج اهیسگ س.مشغول زدن چمن ها بود

 يانها،دوباره مشغول نامه نگار يبعد از تماشا!بر عکس ترسانده بود ایوجد اورده، را به ،اویدستگاه چمن زن يسر وصدا

:نامه بود که نوشتم يدر انتها.خواهرم نوشتم ياز انچه گذشته بود را برا يشدم و خالصه ا

 نیز هما.شدم یدچار مشکل نم نقدریعماد بود من ا يکنم اگه راغب به جا یوقتا با خودم فکر م یمعصوم بعض یدون یم

که عماد فقط دنبال هوا و  یبزنه،در صورت يخانواده اش دست به کار لیکه بر خالف م ستین يراغب مرد داستیحاال پ

بار در مورد استاد معروف گفتم،اگه برام ممکن  هیادت هست یمعصوم  یراست.کنه یو به عاقبت کار فکر نم رهیهوس م

اگه  دیشا.گذشته افتادم ادیکرد،به  يازم خواستگار یه طور رسمبار که ب نیدادم؟ا یبود حتما بهش جواب مثبت م

نسبت  رحاال اونقد یبود ول يا گهید زیسرخورده نشده بودم،جوابم به استاد چ نطوریبود و من ا ومدهین شیموضوع عماد پ



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 294

،بازم جواب رد اومد یم،میکنعان هم به خواستگار وسفیاستاد معروف، يتفاوت شدم که اگه به جا یب ندهیبه خودم و ا

عماد و  یهر چند از وقت.ندارم یدرست يحال و حوصله !روزا چه مرگم شده نیدونم ا یم،نمیخوب بگذر.دیشن یم

تمام  دمیاحتمال م.کنم یمواقع احساس کسالت م شتریباز ب یمن کمتر شده ول یعصب يرفتن فشار ها تیاز کو سیفرنس

 نکهیراستش االنم از فکر ا....رو تحمل کنم يادیز يها یبودم ناراحت که مجبور هیها مربوط به اون دوران یناخوش نیا

.ستمیسفر خوشحال ن نیرفتن به ا ه،ازیندارم و مثل بق یبرم که عماد اونجاست احساس خوب يقراره فردا به کشور

 عیم وقاتما یمطمئن باش در هر فرصت یتونم برات نامه بفرستم ول یمعصوم جان،احتماال در مدت مسافرت نم خوب

به  اد،قرارهییرغدهبا ما به فرانسه نم یراست.فرستمیجا م کیکنم و همه رو برات  یداشت م ادیاومدهرو برات  شیپ

 یاونو م یوقت!خوشحال تره يرغده از همه  داستیکه پ ورط نیا.خاله اش و حسام بمونه شیمدت رو پ نیلبنان بره و ا

در اون صورت منم  دیکه هم طبقه خودم بوده جواب مثبت ندادم،شا ییااز خواستگار یکیشم چرا به  یم مونینم،پشیب

 گردهیبر نم گهیاونچه د يگذشته و غصه خوردن برا گهیبهر حال گذشته د...شدم یشبخت م.مثل تو،مهناز و رغده،خ

.قانستاحم

سالم گرم منو به .کنم یخدا حافظ دیبا گهیمعصوم جان د.رو درست انتخاب کنم رمیمس نیکنم الاقل بعد از ا یسع دیبا

خوب خواهر،صورت .سفر رمینوشتم و بهشون گفتم که دارم م ناینامه هم واسه اقا ا هینامه  نیهمراه با ا.همه برسون

.خدا نگهدار.و مسعود رو غرق بوسه کن نبرسو یسالم منو به اقا نب.بوسم یماهت رو از دور م

نایتو م قربان

روز  نیمن در همان اول يمتنوع و سر گرم کننده بود که حال و هوا يانها بقدر نیتربایانهم ز ییکشور اروپا کیبه  سفر

که از نظر ظاهر،اداب و  یشدن با مردم ،مواجهیدنید يمکان ها يشهر،تماشا يابانهایگشت و گذار در خ.کرد رییها تغ

نوشتن  يبرا یکه به ندرت فرصت تازه چنان وقتم را پر کرده بود يهایدنیرسوم و فرهنگ،با من فرق داشتند و خالصه د

 شیکه به دست امد برا یفرصت کوتاه نیقول و قرارم با معصومه افتادم و در اول ادیعاقبت به  یامد ول یم شینامه پ
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:نوشتم

شیخ سعی داره تمام قسمت هاي دیدنی شهر . سه روزه که به پایتخت فرانسه یعنی همون پاریس معروف اومدیم امروز

بده ، از بچه ها شنیدم اولین بار نیست که به فرانسه میان ، حتما به خاطر وجود منه که سعی میکنه جایی رو به ما نشون 

هر بار شیخ ما رو به محل تازه اي میبره ، فکر ! این شهر دیدنی و قشنگه  طتمام نقا! معصوم باور میکنی . رو ندیده نذاره 

دیدن محل هاي تازه تر ، می فهمم هنوز جاهاي زیادي واسه میکنم قشنگترین قسمت شهر همین جاست ولی باز با 

میبینم ولی اینطور  تاقمخود برج رو تقریبا هر روز از پنجره ا. قراره امروز عصر به دیدن برج ایفل بریم . دیدن مونده 

با تمام  که شیخ میگفت ، عظمت واقعی این بنا ، از نزدیک پیداست ، بخصوص اگه ازش باال بریم و شهر پاریس رو

انگار هر کس سرش به کار خودشه و به .معصوم مردم اینجا حال و هواي خاصی دارن . زیباییش از اونجا تمشا کنیم 

ادم وقتی این همه راحتی و بی خیالی . بین عابرین هیچ کس حتی نگاهت هم نمیکنه  زموقع رد شدن ا. کسی کاري نداره 

یا اگه دارن ، اونو خیلی ساده گرفتن ، راستی نگفتم اینجا تا . یچ غمی ندارن رو می بینه ، پیش خودش فکر می کنه اینا ه

من از چه چیز این مردم بیشتر از همه  نیمی دو. دلت بخواد قیافه هاي بلوند ، یعنی مو طالیی و چشم رنگی می بینی 

ا و خیابون هاي شهر از تمیزي کوچه ه. انگار این عادت با وجودشون پیوند خورده . خوشم اومد ؟ از تر و تمیزیشون 

اینطور که پیداست ، فرنسوي ها . موضوع جالب دیگه طرز لباس پوشیدن ایناست . برق میزنه ، خود مردم هم همینطور 

هر چقدر مونا دلش می خواد توي بوتیک ها و ... خیلی راحت لباس میپوشن و زیاد در قید و بنداي دست و پاگیر نیستن 

اخه نمی . گرده من دوست دارم توي بازار سبزي و میوه فروش ها و اغذیه فروشی ها قدم بزنم فروشگاه هاي لباس ب

!و بسته بندي شده و نظیف به مشتري عرضه می کنن ردهدونی اینجا تره بار و مواد غذایی رو چقدر تر و تمیز و پاك ک

اونهمه تشریفات در کار نبود حتما خیلی راستش اگه . شیخ ما رو به یکی از بهترین رستوران هاي شهر برد  پریشب

موقع سفارش غذا ، بدون رو در بایستی به شیخ ! خوش میگذشت ولی اونقدر معذب بودم که حتی نفهمیدم چی خوردم 

گفتم ، من که با طعم و سبک غذا هاي فرانسوي اشنا نیستم ، شما که در این مورد تجربه دارید یکی رو برام سفارش 
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البته بدمزه نبود . ونستم که شیخ به خوراك صدف خیلی عالقه داره ، خالصه همون رو برام سفارش داد من نمی د. بدید 

دیروز در حین صحبت به . ولی خوردنش مهارت خاصی می خواست چون لغزنده بود و به راحتی نمی شد اونو خورد 

ا می خوریم بهترین رستوران یا مدرن ترین حتما الزم نیست محل اقامت بهترین هتل شهر یا جایی که غذ)) : گفتم  خشی

. )) اونا باشه ، اگه ادم به خودش سخت نگیره و مدام در تشریفات دست و پا نزنه ، مسلما از سفرش بیشتر لذت می بره 

تجربه انجام شد ، چون تا جاییکه یادمه قبل از سفر به کویت ، از  دونراستش معصوم جان این از اون نظر هایی بود که ب

با این حال حرفم به دل شیخ نشست چون براي نهار ، ما رو به یک رستوران شلوغ و پر . اهواز اون طرفتر نرفته بودم 

صاحب رستوران و  رفتاردر حین خوردن غذا ، حواسم به اعمال و . طرفدار ایتالیایی برد که البته خیلی هم خوش گذشت 

ین ایتالیایی هم هم از نظر شکل و قیافه و هم از نظر رفتار و کردار ، کارکنانش بود و متوجه یک چیز بامزه شدم ، که ا

.خیلی شبیه ایرانی ها هستن

شیخ ادرس خیابونی رو که بهترین فروشگاه هی لباس در اونجا . مونا بالخره وسایلی رو که الزم داشت گیر اورد  دیشب

ر کن خواهر اینجا ادم در میمونه که چه چیز رو انتخاب باو. بود از مسئول هتل گرفت و ما یکراست به اون ادرس رفتیم 

شیخ اسرار کرد که منم ! مختلف می بینی که سرت گیج میره  رنگاياینقدر مدالي مختلف لباس در طرح ها و ! کنه 

براش توضیح دادم که نیازي به لباس ندارم چون میخواستم همون پیراهنی رو که . لباساي مورد نظرم رو انتخاب کنم 

داشتنش  نگهراغب برام خریده بود رو روز جشن بپوشم ، ولی اون دست بردار نبود ، عاقبت مجبور شدم به خاطر راضی 

تو که می . مدل هر دو تا کامال ساده ست . ، دو دست پیراهن مخصوص شب رو همراه با کیف و کفش همرنگشون بخرم 

توي زمینه . خردلی رنگ انتخاب کردم و اون یکی رو مشکی  یکی از لباسا رو. دونی من از مدل اجق وجق خوشم نمیاد 

سمیر و راغب هم مدالي ! که در مقابل نور جلوه عجیبی داره  تهپیراهن مشکی نقطه هاي ریز براقی به کار رف

شیخ کت و شلوار . دلخواهشون رو پیدا کردن ولی هنوز تردید دارن و قراره فردا شب تصمیم نهایی شون رو بگیرن 

من رنگ دودي یا همون مدادي رو براش پسندیدم و مونا کت شلوار سیاه . مطابق سلیقه من و مونا انتخاب کرد  هاشو
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راستی معصوم خوشبختانه . دیشب شام رو بیرون از هتل خوردیم و اواخر شب به هتل برگشتیم . رنگ رو انتخاب کرد 

من احتمال می دادم با اومدن ما به . درش و بچه ها صحبت کرد تا االن هنوز خبري از عماد نشده ، البته دوبار تلفنی با پ

االن که دارم . ، به خاطر امتحاناي اخر ترم گرفتاره و نمی تونه به پاریس بیاد  کرفرانسه ، اونم پیداش بشه ولی خدا رو ش

امروز صبح خیلی توي  شیخ توي اتاقش خوابیده ،. برات نامه می نویسم ساعت به وقت اینجا ، سه و نیم بعد از ظهره 

منم موقعیت رو . استخر شنا کنن  تويبچه ها همگی به محوطه هتل رفتن تا . خیابونا پرسه زدیم و اون حسابی خسته شد 

می خوام در هر فرصتی تمام وقایع اتفاق افتاده رو در . هر چند فعال پستش نمی کنم . مناسب دیدم که برات نامه بنویسم 

االن ، یعنی ! راستی نگفتم که هواي اینجا چقدر عالیه . ت کنم و بعد همه رو یکجا برات بفرستم طول سفر برات یادداش

البته فکر می کنم همچنین تابستون خوش اب و هوایی . تابستون ، هواي اینجا مثل اولین روزاي بها ابادانه  واسطدر ا

ثل من سخته ، معصوم جان براي چند لحظه ببخش زمستون سردي باید داشته باشه که البته قاعدتا تحملش براي کسی م

...تلفن داره زنگ می زنه ساید تا عمو بیدار نشده گوشی رو بردارم

. انگار نسبت به شنیدن صداي او حساس شده بودم . برداشتن گوشی و شنیدن صداي عماد ، بی اختیار دلم فرو ریخت  با

((کسالتی دارید ؟: (( سی ، مثل اینکه متوجه حالم شد پرسید بعد از احوال پر. صدایم کم رمق و ضعیف در میومد 

نه چطور مگه ؟: گفتم

!احساس کردم حال ندارید ، گفتم شاید اب و هواي پاریس به شما نساخته-

.برعکس ، از وقتی اومدم کامال خوب و سر حالم و هیچ مشکلی ندارم-

تا به حال اروپا سفر کرده بودید ؟-

.ز سفر به کویت ، هیچ وقت از کشورم خارج نشده بودمنه قبل ا-

پس حتما این مسافرت براي شما خیلی هیجان داشته ؟-

نه به اون اندازه که شما فکر می کنید ، البته دیدن چیزاي تازه خود به خود ادمو به نشاط میاره ولی مطمئنم اگه این -
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.می کردسفر هیچ وقت انجام نمی شد بازم به حال من فرقی ن

چطور شما گوشی رو برداشتید ، پدرم یا بچه ها نبودن : لحظه اي سکوت کرد ، بعد با لحنی جدي تر از قبل پرسید  براي

؟

.بچه ها هم رفتن شنا کنن ، متاسفانه جز من کسی نبود که تلفن رو جواب بده. عمو داره استراحت می کنه -

شما چرا با بچه ها نرفتید ؟-

.ت که من شنا بلد نیستم ، حتما می خواست این ضعف را به رخم بکشدخبر داش او

.خیال داشتم براي خانواده ام نامه بنویسم ، به نظرم این واجب تر بود: گفتم

.پس مزاحم وقتتون شدم-

.نه خواهش می کنم هیچ مزاحمتی نیست-

ون بنده خدا رو روشن کردید یا نه ؟راستی از استاد معروف چه خبر ؟ بالخره قبل از حرکت تکلیف ا-

کنجکاوي بچگانه اش خنده ام گرفت ، چون شیخ به من گفته بود که قبال تلفنی در مورد این مساله از او پرسیده است از

.

تکلیف استاد از اول مشخص بود ، فقط ایشون خبر نداشت که من حتی با بهترین شرایط حاظر نیستم براي همیشه : گفتم

.زندگی کنم ، که این موضوع رو از طریق عمو به ایشون رسوندم در کویت

که این طور ؟ پس شما داشتید بر خالف میلتون به ازدواجی که قرار بود : سکوت کرد ، کمی بعد شنیدم که گفت  دوباره

انجامبشه تن می دید ؟

.من که قبال به شما گفتم بر خالف میلم به کویت امده بودم-

روز حرفتون رو باور کردم چون به اندازه کافی شما رو نمی شتاختم ولی االن ، باور این موضوع که کسی راستش اون -

!تونسته شما رو بر خالف میلتون وادار به انجام کاري کنه ، برا من مشکله
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.تازه داشت با روحیات من اشنا میشد ، یا به قول خودش مرا شناخته بود گویا

معموال کسی نمی تونه منو وادار به زور وادار به کاري کنه ولی لجباز ترین ادما ، بعضی مواقع . ت این بار حق با شماس-

ممکنه دچار تردید بشن و در مقابل بازي زندگی کوتاه بیان و بر خالف میلشون به راهی برن که اصال خوشایند طبع شون 

.نیست

حلیی صحبت هاي من بود ؟ شاید هم ارتباط بین ما قطع شده شاید مشغول تجزي و ت. او هم حرفی نمی زد . شدم  ساکت

بود ؟

...الو: اگاه گفتم  ناخود

را داد جوابم

...خیال کردم ارتباطمون قطع شده-

داشتم به صحبت شم فکر می کردم ، ولی یک نکته . نه خوشبختانه هنوز ارتباطمون قطع نشده : طرز خاصی گفت  به

!اینجا مبهم مونده

چه مورد ؟در -

اگر بپرسم صادقانه جواب میدید ؟-

تا به حال کی به شما دروغ گفتم ؟-

می خولستم بپرسم از کی متوجه شدید که این راه . منظورم این نبود ، در هر صورت اگه مایل نبودید جوابم رو ندید -

خوشایند طبع تون نیست ؟

خوشبختانه سر بزنگاه در . اسی می گشتم که دروغ هم نباشه داشتم دنبال جواب من. نوبت من بود که مکث کنم  حاال

.اتاق شیخ باز شد و او با قیافه اي خواب الود بیرون اومد

فعال با عمو صحبت کنید ، همین االن از اتاقش . جواب این یکی طلبتون باشه براي یک موقعیت مناسبتر : گفتم  اهسته
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.من خداحافظ می کنم. بیرون اومد 

:اینکه فرصت ادامه صحبت را به او بدهم گوشی را به سمت شیخ گرفتماز  قبل

.عماد با شما کار داره-

ظاهرا عماد نگران حال پدرش . شنیدن نام عماد چهره اش به لبخندي از هم باز شد و با او به خوش و بش پرداخت  با

:بود چون شیخ در جواب گفت

به بچه ها هم خیلی .نه نگران نباش ، مراقب قلبم هستم . ی پیاده روي کردم امروز کل. حالم اینجا خیی بهتر شده  اره

این که عالیه ... پس فقط همین امتحان اخري مونده ؟ ... جدا ؟ ... خوش می گذره ، هر روز کلی تو شهر گردش می کنن 

حتماال دو سه روز دیگه حرکت می ا. گفتم که قراره بیایم ... برگردیم  یت، پس ما هم صبر میکنیم که همگی با هم به کو

کنیم باشه تو هم مواظب خودت باش ، سعی کن براي این اخرین امتحان خوب بخونی که وقتی ما میام به درست لطمه 

... تو هم سعی کن ما رو از خودت بی خبر نذاري . باشه حتما ، پس من قبل از حرکت باهات تماس می گیرم ... نخوره 

.خدا حافظ. ر باشه پس به امید دیدا

او عادت داشت با نوشیدن . قطع مکالمه دوباره خمیازه کشید و بالاصله شماره داخلی هتل را گرفت و سفارش چاي داد  با

ده دقیقه بعد ، یکی از کار کنان هتل ، سرویس چایخوري را بر روي میز متحرکی به . چاي خماري خواب را از بین ببرد 

:سر صحبت را باز کرد و گفت خچاي بودم که شی مشغول ریختن. قسمت ما اورد 

.خدا رو شکر ، حاال دارم کم کم می فهمم که در مورد عماد اشتباه نمی کردم-

چطور مگه عمو جان ؟: را به دستش دادم و پرسیدم  فنجان

ش از حد و دوري از یادت هست یک بار گفتم ، عماد ذاتا پسر خوبیه ولی شرایط زندگی و رفاه بی: نگاهم میکرد  داشت

. خانواده ، اونو از راه بدر کرده ؟ همیشه امیدوار بودم یک روز بالخره به خودش بیاد و راه و روشش رو عوض کنه 

، عماد قبال شاید ماهی یک بار هم به ما زنگ نمی زد و اینکه ما درچه  ناز تو چه پنهان مینو جا! ظاهرا االن وقتش رسیده 
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م یا چه برنامه اي داریم ، فرقی به حال اون نداشت ، ولی متوجه شدي در این سه چهار روز گذشته حالیم ، چی کار میکنی

که زود تر به بندري که در  اره، چند بار تماس گرفته ؟ تازه هر بار کلی از حال من و بچه ها می پرسه و مدام اصرار د

ام این به نظر تو یک تغییر و تحول بزرگ نیست ؟! اشه نزدیکی دانشگاهش قرار داره بریم تا بتونه یکی دو روز با ما ب

:خنک شود، گفتم یرا خودم پر کردم و منتظر بودم کم يبعد فنجان

رو که  یخوب يزایاز آدما قدر چ یلیعموجان؟ خ دیدون یم. کرده باشه داریشما عماد رو از خواب غفلت ب يماریممکنه ب_

تازه به  ادیخطر از دست دادنش بوجود ب ایرو از دست بدن ،  زیاون چو  ادیب شیپ یاگه موجب یدونن ول یدارن نم

شک بود که تکونش  هیسکته شما، براش مثل  انیهم جر ماددر مورد ع. فهمن یو قدر و ارزشش رو م انیخودشون م

.باز کرد تایواقع يداد و چشمش رو به رو

از بابت عماد  المیاگه خ. برم و برگردم شیگ پمر یقدم کیطور باشه پس ارزشش رو داشت که تا  نیاگه واقعأ ا_

دونم اونقدر دلسوز و  یاز مردن ندارم، چون م یترس چیشده بعد از اون ه یراحت بشه و احساس کنم که مرد زندگ

....مهدبان هست که به فکر بچه ها باشه و اونا رو به ثمر برسونه

: مکث کوتاه آهسته تر از قبل ادامه داد کیکرد، پس از  یحرفش ناتمام ماند داشت به فنجان در دستش نگاه م دنباله

.تو هم مطمئن باشم یرسم که از بابت خوشبخت یم یواقع شیبه آسا یالبته من وقت

سؤال مثل معما  کیآشنا شده بودم،  خیبا ش یاز وقت. بود بیعج میاو برا يهمه مهر و محبت، عالقه و توجه از سو نیا

 شیب زیکردم من ن یدانستم، فقط حس م یجوابش را نم) گرفت یمه محبت از کجا نشأت مه نیا(داد یآزارم م شهیهم

در جواب . انجام دهم ياو کار لیتوانم خالف م یدارم و نم شدوست یواقع يعمو کیاز حد به او وابسته شده ام و مثل 

 نیاگه هم ب،یپر فراز و نش ریسم کیگذشتن از  یعنییزندگ دمیفهم یتازگ. دیمن باش ندهینگران آ دیشما نبا: گفتم

و  نهیب یم يشتریب ماتیراه نامال نیا يکه تو یدکسیمطمئن باش. شهیها نباشه آدم پخته و باتجربه نم یها و ناراحت یسخت

.شه یخودش م يداناتر و مقاوم تر از هم سن و ساال رهیگ یاز اونا درس م
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من . یدر رابطه با من و خانواده ام کسب کن دیتجربه رو چرا بانیکه تو ا نجاستیدرد من ا یول تهیواقع نیکه ع نیا _

نقشه  زیو خوشبخت کردنت داشتم، اما همه چ ندهیآ يوآرزو از خانواده ات جدا کردم هزار نقشه برا دیتو رو با هزار ام

.....خواستم ازکار دراومد یکه من م يزیبرآب شد و برعکس اون چ

. افتاد یاتفاق م دیحوادث با نیباالخره ا گه؟ینفر د هیایکنه عموجان شما  یم یفرقچه : گفتم. دیرس یبه نظر م نیغمگ

 یدر اتفاقات ینقش چیه ریو تقد زنهیخودش رو رقم م یانسان خودش زندگ گنیها م یبعض ن؟یاعتقاد ندار ریشما به تقد

. انسانه ریده بسته به تقد یرخ م یزندگکه در  یاز حوادث یمیدارم که ن مانیا یعنیمن معتقدم،  یول. افته نداره یکه م

 م،یاومد شوازتونیبه پ ینجف يشد و من وآقا ضیمر يحجاز يکه درست همزمان با سفر شما به آبادان آقا نیمثال هم

 ياون دسته افراد زاز شما چه پنهون ، من ا قتشیحق. افتاد یاتفاق م دیکه با يحوادث بعد يبود برا يخودش سرآغاز

داده، تف  یعرب يها نینش خیش اییتیکو ياز پولدارا یکیدخترش رو به  يکه خانواده ا دمیشن یم یوقت شهیبودم که هم

 انیجر یوقت ادمهی.... ازدواجا بشم نیا ياز داوطلبا یکیکرد که خودم  يسرنوشت کار یکردم، ول یو لعنتشون م

کرد و منو از  یاز همه سرزنشم م شتریپدرم ب همه به جز مادرم مخالف بودن، فتمشما رو به خانواده ام گ يخواستگار

. کرد یمن انگار کور بودم، کر بودم، اصال منگ و خنگ شده بودم و فکرم درست کار نم یول. ترسوند یعاقبت کار م

کس  چیاز ه يگله ا النما..... رو گردن گرفتم يبعد عیتمام وقا تیبده که خودم مسئول تیحاضر شد رضا یآخرش زمان

زم؟یبر گهید يچا هیبراتون ....افتاد یم میتو زندگ دیاتفاق با نیا ندارم چون

 یم رونیب نهیکه از س یدادو همراه با نفس هیمبل تک یبه پشت. چهره اش هنوز گرفته بود. داد یتکانن سر جواب منف با

شدم  یوجه حاضر نم چیاون بودم به ه طیمطمئنأ اگه منم در شرا.تو نگران باشه ندهیآ يپدرت حق داشت برا: داد گفت

.ها بدم بهیدخترم رو دست غر یبدون شناخت قبل

بود که اخالق منو  نیا يبده برا تیپدرم حاضر شد که رضا طیاگه در اون شرا. دیکن یخوشحالم که درك م _

اشتباه  کار رو يجا کیمن  ینبود ول نمیاز ا ریگدار به آب بزنم، البته غ یکه ب ستمین يدونست که دختر یم دونست،یم
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دادم که ممکنه پسر به پدرش  یاحتمال م دیکه با یدرحال م،کرده بود دایبود که از شما پ یکردم، و اون اتکا به شناخت

.نرفته باشه

شد  یم شیاما از حالت چشمها ،يگریموضوع د ایکرد  یمن فکر م يدانم به صحبت ها ینم. شده بود رهیخ ينقطه ا به

در . از عطر و رنگش خوشم آمده بود ختم،یر يخودم چا يمن دوباره برا. است يندیاحدس زد که در فکر موضوع خوش

.دمیاو را شن يهمان حال صدا

....دهیعق رییعماد تغ یما هست شیمدت که پ نیل ا.اگه در ط نایم _

خوش گذشته در محوطه هتل  ایگو. ببرد، درباز شد و بچه ها با سروصدا وارد شدند انیفرصت نکرد حرفش را به پا او

همان طور . بود يخوش اندام فرانسو ياستخر و دخترها یآب، تخته پرش، شلوغ یهنوز بحث بر سر استخر و خنک. بود

فرصت نکرد  خیدادم و خوشحال بودم که ش یگوش م اآنه يبه صحبت ها اقیبا اشت دمینوش یم يکه آرام آرام چا

با آرام شدن بچه ها، . زمیدستش بر يرا رو یتم چطور آب پاکدانس یسؤالش را کامل کند، چون در آن صورت واقعأ نم

تلفن  يگفتن داشتم، بخصوص ماجرا يبرا يادیز يحرف ها. تنها گذاشتم و به سراغ نامه معصومه رفتم خیآنها را با ش

.خودکار را برداشتم و مشغول شدم تین نیبا ا. عماد

:مضمون نوشتم نینامه را سه روز بعد با ا نیدوم

دفتر  ينوشتم که االن ال شیرو سه روز پ یاول. سمینو یبرات م سینامه ست که در پار نیدوم نیا. جان سالم وممعص

 هیدیشه، چون در اون صورت با یباور کن نم یکنم ول فیسفر رو موبه مو برات تعر نیا انیقرار بود من تمام جر. مونده

بعد از  4بگم که االن ساعت  زیقبل از هرچ. از طومار نداره یکم دستمن  يحاال هم نامه ها نیهرچند هم سم،یطومار بنو

 یبخصوص وقت... ام یبارون يمن عاشق هوا یدون یتو که م. باره یو بارون داره نم نمک م ستیابر سیپار يظهره هوا

ت به قراره امشب ساعت هف. گذره یم سیامروز شش روز از سفر ما به پار.محل وسط تابستون بباره یمثل خروس ب

هرچند . کشه یساعت طول نم کیاز  شتریگه سفرمون ب یم خیش. میفرانسه پرواز کن یجنوب ياز بندرها یکیسمت 
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 دایپ یدلبستگ نجایبه ا ینه فکر کن. برم سیخواد از پار یدلم نم قتشیحرکت حاضرم، اما حق يچمدونم رو بستم و برا

. بود یچند روز کاف نیکنم هم یمن که احساس غربت م يبرایول هیدنیوافعا شهر قشنگ و د سیکردم هر چند پار

مو بدست آوردم، با  هیروح کمیترسم خاال که  یم. که عماد اونجاست میبر يبه شهر میخوا یکه م نهیمن از ا ینگران

. دهب بجز من نبود که جوا یبارم کس نیامروز قبل از ظهر دوباره تماس گرفت متاسفانه ا. اون دوباره بدحال بشم دنید

رفته بودن مونا هم مشغول دوش  یران لیبه دبدن مسابقات اتومب ریحساب با هتل رفته بود راغب و سم هیتسو يبرا خیش

حرکتمون  قیزنگ زده بود که ساعت دق. از قبل سفارش کرده بود که برامون در هتل جا رزرو کنه خیش ایگو. بود یگرفت

چند  نیکه در ا نیتر شد و شروع کرد به سؤال کردن، ا یتارش خودمونتنها هستم لحن گف دیشن یخالصه وقت. رو بپرسه

نه؟ بعد صحبت رو کم کم به سؤال  ایخوشم اومده  یبه خصوص يو من از جا میدیرو د ییزایچه چ م،یروز کجاها رفت

 يرصت براف ندهیدرآ« :گفتم» .دفعه قبل فرصت نشد جواب منو بدبد و هنوز منتظرم یراست« :دفعه قبل کشوند و گفت

 التیتعط دیحال دوستتون چطوره؟ نگفت یداد، راست حیاز پشت تلفن توض شهیرو نم زیضمنا همه چ ادهیحواب ز دنیشن

 دایپ يصداش حالت دلخور دمفیکش شیرو پ سیمن از عمد صحبت فرانس» نه؟ ایبهش خوش گذشته بود  تیدر کو

 یکه بخاطر فشردگ هیدرهرحال مدت. دیبکش شیرو پسیعوض کردن بحث الزم نبود حرف فرانس يبرا« :کرد و گفت

لحن در  نیشکرآب شده که با ا ونشونیحتما باز م» .و از حالش خبر ندارم رمیدرسا فرصت نکردم باهاش تماس بگ

حتما سالم منو  دیپس هروقت باهاش تماس گرفت« :خواستم زودتر مکالمه رو تمام کنم گفتم یم. زد یموردش حرف م

 يتو دینه فقط به پدرم بگ« :به نظرم ناراحتش کرده بودم، گفت »د؟یعمو تدار يبرا يا گهیفارش دس اشم دیبرسون

 یفیک یعلن ییاعتنا یب نیا» مونه، فعال خداحافظ یم ادمیباسه « :گفتم یازخودراض يمثل آدما» .فرودگاه منتظرش هستم

داشت که نگو

آب از سر من  گهیبهرحال د.کنه یبا من م يچه برخورد یالفکه تو فرودگاه به ت نمیاز اون موقع فقط منتظرم بب .

.گذشته
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رو نگاه کردم  رونیمعصوم االن از پنجره ب...... برم حمام دیچون با سمیبنو نیاز ا شتریتونم ب ینم گهید زمیعز خوب

 یهتل مربوط م یلکه به سالن اص يسرسبز ریاز هتل و مس یقسمت ينما نجایاز ا...دمیرو د ییبایچه منظره ز یدون ینم

باره  یداره م زیکریطور  نیبارون هم. ابون و محوطه هتل همه روشنهیخ يبودن هوا چراغ ها يبه خاطر ابر. داستیشه پ

که دو طرفش  ریمس نیهم يبارون قدم بزنم، بخصوص تو ریخواد برم ز یچقدر دلم م یکن یباور نم. صدا یآروم و ب یول

به  رممجبو. بشم خیدم رفتن سرما بخورم و باعث دردسر ش نیترسم هم یم یپوشونده، ول کدستیرو چمن سبز و 

 فل،یبرج ا يهتل، دورنما يخواد منظره روبرو یراستش معصوم دلم م.... جا قناعت کنم نیمنظره از هم نیا يتماشا

 نیسفرم به ا نیو آخر نیاول نیدونم ا یچون م. ذهنم ضبط کنم يشهرو تو نیاتاق و خالصه تمام مناظر ا ناتیتزئ

.فتهیمناظر ن نیوقت چشمم به ا چیه گهید دیکشوره و شا

.نایقربانت م. خداحافظ تا بعد  گهیبار د کیخواهر خوبم  خوب

نبود که  یهرچند شک. به فرودگاه رفتم خیبه همراه خانواده ش میلباس ها نیاز بهتر یکیشب قبراق و سرحال در  آن

از مواقع  باتریکرد تالش کنم دربرخورد با او ز یوادارم م یطانیوسوسه ش کیاما . مبه عماد عالقه نداشت يذره ا گرید

در منظورم  دمیراغب فهم يایاما باح فتهیو نگاه ش خیچشمان خندان ش زا. آمدم رونیاز اتاقم ب یوقت. به نظر برسم يعاد

سفر، گرچه  یط. داد یرا نشان نم نیرفتارم ا یبود ول یو دلواپس جانیزمان حرکت تمام وجودم پر از ه. موفق شدم

 يحادثه ا. کشد یانتظارم را م يکردم که چه حواد یفکرش را هم نم یحت یبخاطر مواجه شدن با عماد دلشوره داشتم ول

در . سمیمعصوم ننو يآمد همان روز درباره اش برا فمیبود که ح جانیروز اقامتمان اتفاق افتاد آنقدر پره نیکه در اول

.ساعات بعد از ظهر، با عجله شروع به نوشتن کردمفرصت کوتاه 

. سمینو یاز بنادر جنوب فرانسه برات نامه م یکیبه خواهر خوبم معصوم جان من دارم از طبقه چهارم هتل، در سالم

باز من و مونا اتاق مشترك  نجایا... هیدنید یلیخ شیداره و ساحل ماسه ا یمعتدل يوقت از سال هوا نیکه در ا يبندر
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چقدر  نجایاز ا ایدر یدون یمعصوم جان نم...تو سبز يجا. شه یمباز  ایساحل در يبایکه پنجره اس به منظره ز میدار

 یآب يآب گل آلود و کم عرض شط کجا و پهنا یهرچند دورتادور شهر خودمون رو رودخانه و شط گرفته ول ه،ییتماشا

 عتیطب ییبایمحو ز نقدریمعصوم جان من ا یراست... تا آسمونه نیبه قول معروف تفاوت از زم... کجا اید نیرنگ و زالل ا

وارد  شبید نیما هم. سمیاز اول برات بنو زویبذار همه چ. کنم فیموضوع مهم رو برات تعر هیرفت  ادمیشدم که  نجایا

اقا برخالف اونچه من اتف. دیکش یبرات نوشتم در فرودگاه انتظار ما رو م یعماد همون طور که تو نامه قبل میبندر شد نیا

 يچندبار متوجه نگاهها نحالیبا ا. بود که ازم دلخوره دایبا من برخورد نکرد اما پ نیسرسنگ ادیکردم ز یفکر م

و بچه ها قول داد  خیبه ش.خواب به خوابگاه رفت يبرا یما بود ول شیوقت پ ریتا د شبیشدم د شیدزدک دارانهیخر

 يرو ادهیپ ایو ساحل در هتلمحوطه  يتو میداشت میقا دو ساعت به ظهر مونده تصماتفا. باشه نجایامروز قبل از ظهر ا

. و رطوبت هوا باالست سهیبندر گرمتر از پار نیا يهوا. میو همه با هم راه افتاد دیکه درست سربزنگاه عماد رس میکن

 نیها عاشق ا ياهرا فرانسوظ. داره یو مو رو خوش حالت نگه م فیچون پوست رو لط ه،یرطوبت هوا نعمت بزرگ نیهم

يانداز ریز ایشد، قدم به قدم هرکس حوله  ینم دایپ یخال يجا تیساحل از فشار جمع يرو. هوا و آفتابش هستن

 یلیاونو خ يو گرما دیمناطق فدر تابش خورش نیمردم ا داستیطور که پ نیبود ا دهیان دراز کش يکرده بود و رو پهن

 ینم رنیبه قول خودشون حمام افتاب بگ ایببرن  دیاستفاده را از تابش خورش تینها نکنیم یو سع دوننیز ما م شتریب

صورت پوستشون  نیحتما در ا! کردنیم یلیچرب و چ یحساب رااونا خودشون  شتریبود که ب یکارا چ نیا یدونم معن

مردم جز  نیا شتریب چون دمیکش یخجالت م خیاونا در حضور ش يدر هر صورت من که از تماشا شهیخوش رنگ تر م

 دیرسیبه نظر م يخودشون عاد يوضع برا نیالبته ا! اگه داشتن مختصر و نازك بود  ایبه تن نداشتن  يزیچ ریلباس ز

 یداد و حال یبراشون دست تکون م میدیرس یکه م يدار چون به هر جمع دختر و پسر يادیز يدوستا نجایعماد ا ایوگ

ندارن؟ انگار تمام شهر  یمردم کار و زندگ نیا: (( دمیپرس خیکرده بودم از ش تعجب تیجمع یمن از شلوغ دیپرس یم

مردم  شتریو ب لهیامروز روزه تعط: (( در جواب گفت پدرشعماد متوجه سوال من شد و قبل از ! )) ساحل جمع شدن يتو
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.)) انیبندر م نیاز اطراف به ايادیز يشهر عده  يها یاز بوم ریفصل غ نیا ياومدن البته تو ایبه کنار در حیتفر يبرا

 يادیز زهفرصتتا ستیلباس شنا همراهمون ن: (( راغب گفت )) د؟یکن یشما شنا نم: (( دیاز بچه ها پرس حیبعد از توض

 يفروخت رفت و برا یگاز دار م يکه نوشابه  يعماد به سمت دکه ا.)) شنا  يبرا میایهم به ظهر نمونده بعد از ظهر م

رفتن به  يو برا میکرد به هتل برگرد شنهادیپ خیارش داد رفتار او به نظرم دوستانه تر از قبل شده بود شسف یکیهر نفر 

قسمت داخل ساختمان قرار داشت و  کیشد  یم لیهتل از دو قسمت تشک يخور ذاغ يمحوطه  میرستوران حاضر بش

 ياستار شده بود ما فضا یرنگ يبون ها هیبا سا ها زیم شتریقسمت ب نیاز ساختمان که در ا رونیباز ب يدر محوطه  هیبق

 سیپار يهوا روزیتا د: (( تمگف یم خیمن داشتم به ش مینشسته بود زهایاز م یکیبا بچهها دور  میداد حیرا ترج رونیب

هار به ب يشتریسباهت ب نجایا ینم و رطوبت يکنم که هوا یاالن اعتراف م یانداخت ول یبهار ابادان م لیاوا ادیمنو به 

مگه شما به : ( دمیپرس)) ؟  دیعالقه دار یلیبه شهرتون خ داستیپ: (( و گفت  دیصحبت پر نیباز عماد ب)) شهرم داره 

منم : (( گفت خیش)) یبهشت باش ياگه تو یلطف وطن ادم را نداره حت ایدن يجا چی؟ به نظر من ه يندار هزادگاهت عالق

هتل مانع از ادامه  شخدمتیحضور پ!)) استیدن ينقطه  نیم اونجا قشنگتردارم و به نظر روتینظرو در مورد ب نیهم

البته  گفتیخوش آمدم خیبه ش يبامزه ا يفرانسویگرفتن دستور غذا اومده بود داشت با لهجه يصحبت شد ظاهرا برا

زنان به عماد  لبخند خیش مید یم حیرا ترج ییخواست بدونه ما چه غذا یحتما م یول ئمیفهم یاز حرفاش نم يزیمن چ

بود که من  ستادهیا یبه صورت سخدمتیپ)) نداره  یفیمن تعر يجور منو بکش چون زبان فرانسه  نجایلطفا تو ا: (( گفت 

عماد شروع به صحبت کرد نگاه اون  یبرام اشناست وقت یلیخ افهیق نیبود که ا بیو برام عج دمیدیاونو م مرخیفقط ن

 ییبود که نگاهش حالت اشنا نجایجالب ا نمیوقع بود که من تونستم اونو درست ببم نیشد و هم دهیمرد به سمت ما کش

به او زل زده  اریاخت یکرد منم ب یمنو نگاه م رهیلحظه حواسش پرت شد چون داشت به حالت خ کیيکرد برا دایپ

صحبت عماد  انید که مموقع بو نیهم)) کنمیباشه که من فکر م یهمون کس نیممکنه ا(( کردمیبودم و با خودم فکر م

اوناراحن شده بود چون با اخم و تخم  میعماد از نگاه مستق ایدادم گو صیرا تشخ یرانیکرد که من فقط کلمه ا یسوال
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قصد (( شروع به صحبت کرد و گفت  یسیسل یبار اون مرد با فارس نیبه سوال بود ا هیشب شتریداد که ب یجواب کوتاه

 یتازه حاال بود که م)) کنم  ياشناست که نتونستم از سوال خوددار يخانم به قدر نیا يافهیجسارت نداشتم اما ق

 یلیخ یعنیچقدر عوض شده بود  یاقا نب يپسر عمو دی؟ حم دبو یاون ک شهیاشتباه نکرده ام معصوم باورت م دمیفهم

اراده از جا بلند شدم و  یب چقدر خوشحال شدم اون قدر که دنشیاز د یدون یتر از قبل شده بود نم افهیبهتر و خوش ق

گل  اشتاز من ند یهم دست کم دیحم)) دیچقدر عوض شد دیواقعا خودتون هست نیا یمیرح ياقا: (( دمیناباورانه پرس

((کجا؟ نجایخانوم شما کجا ا نایم شهیاصال باورم نم: (( از گلش شکفت و گفت 

 ياب و هوا داستیپ یشما شدم ول ياشنا يمتوجه چهره  من از همون اول((و گفتم  میکرد یبا هم احوالپرس یگرم به

: و گفت  زدیهنوز داشت لبخند م)) دیخودتون باش شدیکه باورم نم دیعوض شد يساخته اخه به قدر یبه شما حساب نجایا

اشتباه را با شما  يا گهیکه فکر کردم شخص د ادهیز نقدریا مسافتمن د همون نگاه اول شما را شناختم اما بعد  یول(( 

موقع به  نیهم)) شهیم کیکوچ یلیوقتا خ یبعض یبا تمام بزرگ گهید استیدن: (( سرم رو تکون دادم و گفتم )) گرفته ام 

عمو جان  دیببخش: ((و دستپاچه گفتم  یبا شرمندگ کننیو بچه ها با تعجب به ما دو نفر نگاه م خیش دمیخودم اومدم و د

شوهر  يپسر عمو شونیکنم ا یرا به شما معرف یمیرح يرفت اقا ادمیاومدم که به شوق  نقدریاشنا ا هیدنیمن از د

 هیبا عماد و راغب و بق خیبعد از ش دیحم دیرو پرس دیاخوال حم یاز هم باز شد و به گرم خیش يافهیق)) خواهرم هستند

کنه  یدم رو خوشحال مچقدر ا بیکشور غر هیياز اقوام تو یکیدنید یتصور کن ینتو یکرد معصوم نم یاحوالپرس

دوباره چشمش به من  یوقت دیرسیمرتب هم به نظر م زیترو تم یبرازندگ نیکردم اون در ع یداشتم با دقت تماشاش م

 کمیاش  افهیق)) د؟یهست نجایا طورچ دیبه فرانسه اومده بود لیادامه تحص يشما برا ادیم ادمیکه  ییتا جا: (( افتاد گفتم 

 يبرا دیزنده است با یادم تا وقت: (( هتل اشاره کردم در جواب گفت يبه شغلش تو نکهیاسه ا.رنگ به رنگ شد حتما و

در علم  شرفتیو پ لیادامه تحص يشعار منه البته در حال حاضر تمام هم و غم من رو نیتالش کنه ا یگذران زندگ

! سر نره  يکاریه وهم حوصله ام از ببش نیتام یزندگ نهیشم که هم هز یرا مشغول کار م یمرخص امیا یمتمرکز شده ول
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شما در  یمیرح ياقا(( دیپرس يخوشش اومده بود چون با لحن دوستانه ا دیحم تیاز سر و زبون و شخص خیانگار ش)) 

 شهیکه هم يقربان رشتها کیمکان یسمهند: (( جواب داد  ییبا همون خوشرو دیحم)) د؟یکن یم لیتحص يچه رشتها

 لیمشغول تحص نجایوقته ا یلیخ دیبه زبان فرانسه هم خوب مسلط شد نمییم: (( گفت  خیش)) ارزوش را داشتم 

((د؟یهست

کنم  یم یمونده هر چند من دارم سع سانسیل انیبه پا گهیسال د کیخدا  دیساله به ام نیامسال سوم: ((گفت دیحم

نوع  کی)) با دست پر به وطنم برگردمدارم  الیفوق اماده بشم و اگه خدا بخواد ادامه بدم خ يشرکت در ورود يبرا

 یعلم ينهیدر زم یمیرح يعمو جان اقا: (( گفتم  تین نیکنم بههم فیتعر دیعماد از حم يوادارم کرد جلو یهوس ان

 یدر کنکور دانشگاه مل ينترییپا يکه قصد اومدن به فرانسه را داشت در رشتهها یزمان ادیم ادمیبلند پرواز هستن  یلیخ

لحن )) خواد برسه  یکه به اونچه دلش م دیسفر و تحمل غربت را با جون و دل خر نیدردسر ا یه بود ولهم قبول شد

و  یپسرم تجربه ثابت کرده که مردان بزرگ راهشون را با تحمل سخت نیافر: (( کرد و گفت  دایپ یشیحالت پرستا خیش

بودم که نگاهش از  دیمتوجه حم)) یموفق باششهیهم یشما هم در زندگ دوارمیباز کردن ام تیمرارت به سمت موفق

سال اخر  ادمهیخانم مشترك بود  نایاحساس در من و م نیا قااتفا: (( گفت خیزد بعد از تشکر از ش یشوق برق م

)) د؟یشما چه کرد یرا تمام کنن و به به دانشگاه برن راست رستانیخواستن دب یم يادیهم با تالش ز شونیا رستانیدب

 دایپ يراب یرنگ شده معلوم بود که از موضوع ازدواج من خبر نداره دنبال راه یحظه احساس کردم صورتم بل کیيبرا

خوش  ایشما همت نداشتم  يمن به اندازه : (( نبود عاقبت گفتم  يادیگشتم متاسفانه فرصت ز یکردن جواب مناسب م

مدت اونجا کار  هیحمل و نقل استخدام شدم و  شرکت کیيشانس نبودم و متاسفانه نشد به دانشگاه برم در عوض تو

و خانواده شون به سفر اومدم و  ونسیخیدر جوار جناب ش دینیب یطور که م نیکارم و هم یکردم در حال حاضر ب یم

که  يزیحرفا چطور به زبونم اومد تنها چ نیا دمیمعصوم باور کن خودمم نفهم)) کنم  یم يتجربه اندوز ندهیا يدارم برا

بعدا از گفتنش  کهنگم  یدروغ نکهینبره و دوم ا ییبو یعروس انیعماد از جر نکهیا یکیدیرس یون لحظه به فکرم مدر ا



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 310

خانواده سرشناس چه  يا نیمن در ب دیاخر نفهم دیبشم البته کامال مشخص بود که جوابم گنگ و مبهم بود و حم مونیپش

اما  دهیشن يقانع کننده ا حینشون داد که انگار توض يو جور ارهیخودش ن ياونقدر نزاکت داشت که به رو یول کنمیم

با  نکهیخوشحال شدم و خوشحال تر از ا دنتونیبه هر حال واقعا از د(( گفت  رهگفت باالخ یم يا گهید زینگاهش چ

گفت  ییوبا خوش ر خیس)) ؟  ارمیکه براتون ب دیدار لیم یچ دییاشنا شدم حاال بفرما شونیو خانواده گرام ونسیجناب 

واگذار کنم  دیرس یبه نظر م یخوام امروز انتخاب غذا را به خود شما که جوان خوش ذوق یمن م ه؟ینظر خود شما چ

)) لطفا دیاریموجود راب يغذاها نیاز بهتر یکیمن  يبرا یخواد سفارش بدن ول یدلشون م یالبته بچه ها مختارن هر چ

باال  ادیز شیکه درصد چرب دیاریب ییغذا خیش يبرا دیلطف کن نکهیاول ایمیرح ياقا دیدر ادامه صحبت اون گفتم ببخش

به حالت احترام سرش )) دیخودتون سفارش بد لیمنم به م يبرا ستین یکنم اگه زحمت واهشخواستم خ ینباشه ضما م

بود  دیتن حمخوان سفارش بدن بعد از رف یم یهم هر چ هیو بعد منتظر شد که بق)) چشم يبه رو(( را خم کرد و گفت 

 يافهینظرم مونا حق داشت اخه ق هب)) عجب تو دل برو بود  یمیرح ياقا نیا(( به پهلو زده اهسته گفت  یکیکه مونا 

)) هم مهربونه یلیخ(( گفتم  یتکون دادم به همون اهستگ دییشده بود سرم رابه عنوان تا نیواقعا جذاب و دلنش دیحم

((بود؟ یچ یمیرح ياقا نیا کیاسم کوچ "دیکرد پرسمنو از ادامه صحبت منصرف  خیسوال ش

وقته با هم اشنا  یلیخ دیرس یبه نظر م ینیاقا جوان قابل احترام و دلنش دیحم نیا(( گفت)) عمو جان  دیحم(( گفتم

از همون: گفتم  د؟یهست

مونا » .هیعرضه و پر تالش بود جوان با دایاز همون موقع پ. هست یچند سال. که خواهرم با پسر عموش ازدواج کرد یوقت

محو  خیلبخند ش» بابا؟ ستیست ، ن افهیهم خوش ق یلیخ«:گفت ینینگه داره و با خنده نمک ینتئنست احساسش رو مخف

انگار تازه داشت . به دخترش انداخت یو نگاه موشکاف» .داشت یلبجا افهیدرسته، به نظرم ق«:گفت یشد و با متانت خاص

 يما پر شد از چند نوع غذا زیساعت سطح م میکمتر از ن. خودش بزرگ و خانوم شده يراب گهیکه مونا د دیفهم یم

شما  راظاه دمیطور که از همکارم شن نیا« :گفت خیخطاب به ش دیرس یم فشیکه با مهارت به وظا یدرحال دیحم. متنوع
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شهر رو  یدنید يا هنوز جاهاپس حتم« :دیپرس» .میوارد شد شبیگفت درسته ما د خیش »د؟یآورد فیتازه به هتل تشر

مختلف شهرو نشونتون  يدر خدمت شما باشم و قسمت ها يکاریمن حاضرم در مواقع ب دیبود لیاگه ما دیتماشا نکرد

باشه و  يکنن، فکر کنم برنامه سرگرم کننده ا یبرنامه اجرا م نجایا یکیگروه نوازنده مکز کیضمنا فرداشب .......بدم

در  تیمیخوشش آمده چون صم دیحم ياز خلق و خو خیکامآل مشخص بود که ش» .ذت ببرنل دنشیخانواده شما از د

که  میشیخوشحال م ست،ین یو اگه زحمت میکن یبرنامه فردا شب رو حتما تماشا م«:زد، در جواب گفت یکالمش موج م

تفاوت نشان  یب دیبه حم عماد که تا به حال ساکت نشسته بود و خودش را نسبت» .دیگردش در شهر همراه ما باش يبرا

خودمن نقطه به نقطه شهر رو مثل کف  میرو به زحمت بنداز یمیرح ينداره آقا یلزوم« :گفت خیبه ش یداد با نگاه یم

 ،یشناس یو شهر رو خوب م یهست نجاینبود که تو مدتهاست ا ادمیمن چقدر حواس پرتم اصال « :گفت خیش» .دست بلدم

 دیحم رکانهیبه نظرم رفتار عماد اصال مودبانه نبود، متئجه نگاه ز» .میش ینم یمیرح يآقامزاحم  گهید بیترت نیپس به ا

مصدع  نیا ازشتریفعال ب. هرزمان که باشه در خدمت حاضرم دیبهرحال اگه الزم د« :به او بودم، در همون حال گفت

خوب  يمواد خوشمزه ا يراسته که تو از گوشت يمشغول خوردن قطعه ا »د؟یندار يخانوم شما امر نایم. شم یاوقات نم

به  یامروز شما رو حساب« :تا تونستم بگم دیسرخ شده،بودم، چند لحظه طول کش ینیزم بیپخته شده بود همراه با س

چه « :گفت یحال با خوش سروزبان نیعجله داشت به کارهاش برسه، با ا گاران» .ممنونم زیبابت همه چ م،یزحمت انداخت

 نیاز ا شهیهم. باشم ونسیشما و خانواده جناب  اریخواست تمام وقت در اخت یاگه فرصت بود دلم م دیباور کن ؟یزحمت

 دوارمیام« :گفت خیش» .فتهیآشنا ب هیها، چشم آدم به  بهیغر نیو در ب ییتنها تیکه در نها ادینم شیپ ییطال يفرصت ها

کمال  نیا« :کرد و گفت یکوتاه میمقابل او تعظ دیحم» .میببر ضیبازم از حضور شما ف م،یجا هست نیکه ا یمدت نیدر ا

 نیا داستیپ«:برد گفت یلذت م شیهمانطور که ظاهرآ از خوردن غذا خیبا رفتن او، ش» .فعال با اجازه.......سعادته قربان

 ۀاقاتف« :گفتم» .و خوشمزه است ذیغذا واقعا لذ نیهم هست، ا قهیخوش برخورده بلکه خوش سل هانه تن یمیرح يآقا

تازه حرفم تمام شده بود که عماد » .میندار یانتخاب غذا مشکل يبرا میهست نجایکه ا یخوبه مدت. طور نیمنم هم يغذا
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بود  يزیآبرور هیما یلیشناسه وگرنه خ یشما رو نم یکس نجایکه ا دیشانس آورد یلیخ« :گفت يکننده ا ریبا لحن تحق

. گوشم يمحکم زده بود تو یکیانگار  یمعصوم ول یباور نکن دیشا» .هتل شده شخدمتیشما پ لیفام دیفهم یم یکه کس

صورتم از هجوم خون داغ شد، گونه هام گر گرفته . رو نداشتم یمیمستق نیتوه نیاصال انتظار همچ. دیآن تنم لرز کی

 دیطالع شما بامحض ا«:گفتم يظرف گذاشتم و با کالم برنده ا يخواستم به دهن بگذارم، رو یرا مه م ییغذاقاشق . بود

کنم و  یرو آورده افتخار م يبه شغل آبرومند یو مخارج زندگ لیادامه تحص يکه برا یبگم که من به وجود هموطن

خودشون به درجات  يبه قدرت بازو هیکه با تک ییجوونا يشه برا یم یسرمشق خوب شون،یمطمئنم کهمت و پشتکار ا

به  یلیم گهیهنوز ناراحت بودم و د یکرده بودم ول یدق دلم رو خال نکهیا با» .رسن نه به پشتوانه ثروت خانواده یکمال م

طرف نشون  یکرد و خودش رو ب ینم یدخالت چیه ینظر داشت ول ریما رو ز يظاهرآ هردو خیش. خوردن غذا نداشتم

شما با  د،یدارياستدالل مسخره ا«:گفت يزیعاقبت با پوزخند تمسخر آم. مثل مار زخم خورده شده بود عماد. داد یم

بزنه  هیدون ما ينداره دست به کارها یلزوم چیکه ه یلیشخص مرفه به دل کیدیتوقع دار ایدیداشتن ثروت مخالف

به  یلیچنان س دمیکش یخ و بچه ها خجالت نمیاگه از ش »ده؟یبه کمال رس یحیصح قینشون بده از طر نکهیا يبرا

کردم خوددار باشم  یم یکه سع یناچار درحال. شد یفانه نممتأس یزدم که تا ابد فراموش نکنه ول یگوشش م

به دست  يبودم و برا ییپروپاقرص ثروت و دارا ياز طرفدارا یکیت،یبهتره اعتراف کنم که من قبل از سفر به کو«:گفتم

شته دا زیتونه همه چ یآدم پولدار م هیکردم پول حالل مشکالته و  یزدم چون فکر م یم یتالش رآوردنش دست به ه

کنم همون ثروت گره گشا در  یکردم حاال دارم درك م یفهمم چهقدر اشتباه م یگذره، م یم یحاال هرچ یباشه، ول

 یببره و اونا رو به کوه نیآدما از ب ودشعور و معرفت رو در وج ت،یتونه آدم یم. تونه مضر باشه یموارد چقدر م یبعض

رو فقط به جرم کار  یفیداد انسان شر یمثل شما به خودش اجازه نم یکیبود،  نیاز ا ریاگر غ. کنه لیاز غرور کاذب تبد

زدم، از عمد به چشماش زل زدم تا زهر  یاز شعور ومعرفت حرف م یوقت» .کردن در هتل، به چشم حقارت نگاه کنه

 ریز خیکه چطور صورتش تا بناگوش قرمز شدو عضالت چهره اش بهم فشرده شد، ش دمیباشه، و د تريکالمم کار
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انصافا نه او ونه بچه . بود انگار لبخندش رو مهار کرده يحالت صورتش جور.به او انداخت یبه من و نگاه ینگاه یچشم

 يخفه ا يو با صدا دیکش خوردنعماد دست از  دن،یشن یکه از من چ اوردنیخودشون ن يکدام به رو چیها ه

ظاهرا » .دونستم معرفتم رو چطور بهتون ثابت کنم یمو احترامتون واجبه، وگرنه  نیکه مهمان پدرم هست فیح«:گفت

 يها برگشت و به زبان فرانسه به او دستور شخدمتیاز پ یکیبه سمت  نیبعد از ا. گفتن نداشت يبرا يا گهیحرف د

 یبود که با ب نیکنم، ا ینیبه حالت شکست خورده عقب نش دینبا دمید. مونده بود نخوردهغذام دست  شتریهنوز ب. داد

 نیخودتون رو به خاطر مهمون بودن من معذب نکن« :خونسرد گفتم يدوباره کارد و چنگال رو برداشتم و با ظاهر ،یلیم

اتمام حجت،  نیبعد از ا».من حاضرم دیشکنه، مطمئن با ینم یهروقت و هرجا که باشه فرق دیرو ثابت کن يزیاگه قراره چ

 شخدمتیکه پ يعماد هم خودش رو با دسر. خوردن کردم شروع به یاز گوشت رو برداشتم و با حرص خاص یقشمت

.کم کنه یمنو حساب يکشه که چطور رو یبود داره نقشه م دایاش پ افهیاز ق یبراش آورده بئد سرگرم کرد ول

 يما بساط چا دنیهمزمان با رس. داد يقبل از باال رفتن سفارش چا خیش. میبه داخل ساختمان برگشت یاز نهار همگ بعد

منم نسبت به او . رهیبگ دهیکرد حضور منو ناد یم یعمائ سع. کردم یم ییرایپذ گرانیطبق معمول من از د. دیهم رس

داشتم به اتاقم  الیخ يچا ییرایبعد از پذ. تا جلوش بذاره دمرو به راغب دا يفنجون چا یتفاوت بودم حت یکامآل ب

. کرد ینگاه م ریتازه سم یداشت به سرگرم »د؟یندار يارعموجان با من ک« :دمیپرس خیاز ش. کرد یبرگردم، سرم درد م

شکل  نظرهقطعه ها کنار هم م دنیشده بود و با چ لیمختلف تشک يبود که از قطعه ها يتابلو خوش منظره ا يباز نیا

م کنه، فکر کن یندارم، سرم درد م لینه االن م« :گفتم »؟يخور ینم يخودت چا«:دیسرش رو بلند کرد و پرس. گرفت یم

اگه « :گفتم »؟يخور یمن قرص مسکن دارم م« :بود، متوجه من شد و گفت ریراغب سرگرم کمک به سم» .بهتره بخوابم

هرچند اعصابم ناراحت بود . به رختخواب رفتم کراستیبعد از خوردن قرص معطل نشدم و » .شمیممنون م یلطف کن

خواست دوش  یخودش م.ایرفتن در یگفت همگ خیشنبود  يشدم از بچه ها خبر داریب یوقت.کردم یخواب راحت یول

تو  يرافرصته که ب نیبهتر نیا دمید. میرو بگرد یحوال نیا میفاصله آماده بشم که به اتفاق بر نیبه من گفت تو ا ره،یبگ
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 دیبارون،یب ادیب خیاالنه که ش دیحرف به درازا کش نکهیمثل ا. کنم یخداحافظ دیبا گهیخوب معصوم جان د. سمینامه بنو

.فعال خدانگهدار. سمینو یبرات م نجایبازم از مسائل ا يبعد يفرصت ها يان شااهللا تو. زودتر حاضر بشم

***************

شهر آنقدر  یدنیو مناظر د يریگیماه يها قیاسکله و قا يتماشا ،یمیبندر قد نیا يدر کوچه پس کوچه ها گردش

مان بر سر  یبعد از برخورد لفظ. شد یسپرده م یداشت به دست فراموش خاطرم از عماد یسرگرم کننده بود که آزردگ

. میریبگ دهیرا ناد يگریبود که حضور د نیما ا يدوتالش هر. میکرد یم زیما از صحبت با هم پره يغذا، هر دو زیم

در . دیرس یبه نظر م نطوریالاقل ا ایدادند،  یخاص خود را داشتند و کمتر به حال ما توجه نشان م يها یبچه ها دلمشغول

عصر . خورد یداشت پنهان بماند اما در حرکاتش به چشم م یگرچه سع ینگران نیبود و ا خنگرانیفقط ش انیآن م

عمو جان من : باز کردم و گفتم يکه سر صحبت را به بهانه ا میدر ساحل بود يرو ادهیروز اقامتمان با او سرگرم پ نیومد

........به شما بدهکارم یعذرخواه هی

...؟یبابت چ: نگاهم کرد متعجب

از دستم دلخور  دوارمیام. کردم یحال شما رو م تیرعا دیبا. ارمیمن حق نداشتم اون جو رو بوجود ب روز،یبابت د _

.حرف بخورم و جواب ندم یتئنم از کس یبدبختانه من نم ه؟یمن چ یضعف اخالق دیدون یم...... نینشده باش

دم بهش  یکس اجازه نم چیمنه و به ه زیهرچند عماد پسر ارشد و عز« :گفت. شدم شیلب ها نیب یلبخند کمرنگ متوجه

 یبخصوص که من تازگ. یبا اون رفتار کن یلیهر طور که ما یکنه، تو آزاد هست یفرق م انیکنه اما در مورد تئ جر نیتوه

 گانهیکشور ب کیدر  یزندگ نمیب یم گذره یم یچون هرچ داره،ازیمختصر ن یگوشمال کیکنم که عماد به  یاحساس م

«.اونو پاك عوض کرده يخلق و خو
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 نیا يبه نظر من سرشت خود شخص هم تو یول نجاست،یدر ا یزندگ ریحق با شما باشه، منظورم در مورد تأث دیشا _

.به شما نداره یشباهت چیه یمتأسفانه عماد از نظر اخالق. لهیمسائل دخ

:کرد یرفت نگاه م یفرو م یحل به نرمسا يکه در شن ها شیقدم ها به

باور کن پسرم به  یخودش بود ول یکنم چون مقصر واقع یسرزنشت نم. ينسبت به عماد دار یدونم چه احساس یم _

 دیبرد فرصت نکردم اون طور که با یکه کمبود از مادر رنج م یدرست وقت ادمهی..... ستین یکن یهم که فکر م ياون بد

انسان  کیاونقدر اونو در رفاه قرار دادم که به  اشتم،قبل رو د یبعدها که قصد جبران کوتاه بهش برسم و دیو شا

.شد لیمصرف کننده خوش گذرون تبد

.داد یعالقه او را به پسرش نشان م زانیسد م انیکه در چهره اش نما يدرد

آقا حسام رو در  نیبوده، مثال هم خود عماد یمن هنوز معتقدم که مقصر واقع. دیخودتون رو سرزنش کن دیشما نبا _

 نیا د،یپدرش رو سال هاست از دست داده و شما پرداخت مخارجش رو برعهده گرفت دمیطور که شن نیا. دیرینظر بگ

باعث شده که حسام درسش رو زودتر تموم  یچ دیکن یم کرطور که خبر دارم اون و عماد باهم به کالج اومده بودن، ف

متانت  یول رنیتئنستن سر راهش قرار بگ یم نجایا ياز دخترا یلیکه داره، مطمئنم خ يبرازنده ا کنه و برگرده؟ با ظاهر

 یم دایموضوع مصداق پ نیهم نیدر مورد راغب هم ع....... رهیبگ شیرو در پ یخالف ریمس چیش اجازه نداده ه یذات

.دیدون یو مز زیبدم چون خود شما همه چ حیتوض شتریمن ب ستین يازین گهی، د.....کنه

دونم  یچون م اد،یداره تا به خودش ب ازین یگوشمال هیکه گفتم اون به  نهیهم يبرا ،يمورد تو کامال حق دار نیدر ا _

.اشتباه هست ریبرگردوندنش از مس يهنوز فرصت برا

. برداره یطلب رو به راه بشه و دست از تنوع زیهمه چ ،ییزناشو یزندگ لیو تشک سیبعد از ازدواج با فرانس دیشا _

شب هم بشه  کیشبه شکل نگرفته که در طول  کیاخالق  نیچون ا دیرو تحمل کن تیوضع نیبهرحال تا اون موقع ا

خودم در  تیدر مورد موقع یمیرح يمناسب با آقا فرصتهیيتو دینرفته، من با ادمیعموجان تا  یراست. داد رشییتغ
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در مورد سفر من با  یخام الینکرده فکر و خ يمنه، دوست ندارم خدا باشه اون از بستگان یهرچ. منزل شما صحبت کنم

.خانواده شما به ذهنش خطور کنه

 م،یخور یامشب شامو در رستوران هتل م نم،یاونو بب ومدین شیپ یتا بهحال فرصت روزیاز د. یکن یم یاتفاقا کار درست _

.مشینیکه بب ادهیاحتمالش ز

و کم کم درحال غروب کردن بود  دیتاب یم لیآفتاب به طور ما. میهتل بود يرومحوطه روب يحال بازگست به سو در

متوجه ما شد و  ریسم. آنها بودم يمشغول تماشا خیدر کنار ش. هتل مشغول شنا بودند يبچه ها در همان قسمت روبرو

از  یخوش اندام يمراه با دختربه ما افتاد، ه زینگاه عماد ن. میدست تکان داد شیمتقابال برا. تکان داد مانیبه سو یدست

بابا، با سوزان : عماد حوله اش را برداشت و گفت. میبود ستادهیانداز آنها ا ریبرحسب اتفاق ما کنار ز. آمد یم رونیآب ب

.میما باهم هم کالس و هم رشته هست. دیآشنا بش

کرد، برگشت و به  شانیپر یخاص يبلوندش را با لوند يدوستش که کاله شنا را از سزش برداشت و موها يبه سو بعد

. تکان داد، بعد حوله را از عماد گرفت خیش يدستش را به سو یسوزان با عشوه خاص. گفت يزیبه او چ یفرانسه روان

عماد خود را . کرد و نگاهش به سمت من برگشت رییغباال رفت و همزمان رنگ چهره اش ت یتفاوت یبا ب خیدست ش

بعد  يلحظه ا. توجه به او به سمت هتل راه افتادم یب. نکرد ییاد و به وجود من اعتناسرگرم صحبت با سوزان نشان د

کنم چطور اون  یتعجب م. هیخال یلیچاش خ سیطفلک فرانس: را کنارم احساس کردم پوزخندزنان گفتم خیوجود ش

...ست؟ین نجایا

رو رفته  التیگفت تعط یطور که عماد م نیشکر آّ شده، ا ونشونیگمون کنم باز م: بود، گفت یغم گنگ خیش يصدا در

.به خانوادش سر بزنه

چون من  د،یازدواج به ثمر نرس نیواقعأ خوشحالم که ا نمیب یکه از عماد م يرفتار نیاز شما چه پنهون عموجان، با ا _

.یکینیاز ا ریرو در اخالق مرد دارم غ يرادیتحمل هر ا
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اونو  یدونست یچون فقط تو م د،یوصلت به ثمر نرس نیعماد بود که ا یاز کم شانس نیا: را با تأسف تکان داد سرش

.یادب کن یدرست و حساب

طور  نیبا ا یزندگ یزنم ول یحرف م یستیرودربا یب دکهیببخش. اومد یاز دست من بر م يکنم کار یفکر نم _

هرچند من  ست،یقابل تحمل ن مثل من یکیاگه بخوان به مرور دست از رفتار گذشتشون بردارن، بازم واسه  یمردا،حت

ضربه  نیبند خورده با کوچکتر ینیچ نیع یروح ظراز ن دیباور کن یرسم ول یبه نظر م یظاهرأ دختر سرسخت و مقاوم

کنم؟ يعماد باز يتونستم نقش معلم رو برا یحال چطور م نیبا ا. شم یخرد م يا

 د،یشدن خورش دیبا ناپد. داشت یکت کنترم قدم بر منزد و همچنان سا یحرف گریبودم، او د خیش نیغمگ افهیق متوجه

خیبه اشاره ش. به مرور خلوت شد زیساحل ن

:گفتم. شیخ سفارش بستنی داد .در محوطه پشت یکی از میز ها جا گرفتیم همانجا

.این طوري که پیداست تا چند دقیقه دیگه همه میزا پر میشه. خوشبختانه جاي مناسبی گیر اوردیم -

البته در موقع . مردم وقتشون رو هدر نمی دن ، به محض اینکه عمر یه تفریح سر بیاد دنبال تفریح بعدي میرن این -

. انجام وظیفه هم کارشون رو به نحو احسن انجام میدن و به فکر این نیستن که از زیر کار و مسئولیت شونه خالی کنن 

.ظاهرا کلید موفقیت شون در همینه

:در تائید حرف او گفتم. یگر بحث سر عماد و اخالق و رفتارش نیست بودم که د خوشحال

توي این چند روز بارها از ! اتفاقا از همان روزي که وارد فرانسه شدیم ، این موضوع فکر منو به خودش مشغول کرده -

ی می کنم می بینم ما از خودم پرسیدم ، چرا همیشه ما باید چند قدم از بقیه کشورها عقب تر باشیم ؟ وقتی کالهمو قاض

هستیم ، سرزمین پهناوري داریم و از نظر نیروي انسانی دست کمی از  ینظر منابع زیر زمینی و ثروت هاي خداداد غن

کشورهاي پیشرفته نداریم ، با این حال از نظر صنعت ، تکنولوژي ، علوم پزشکی و خیلی از موارد دیگه از اینا عقبیم ، 

.این چرا و چراهاي دیگه فکر میکنم سردرد میگیرم؟ هر وقت به ... چرا 
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تو واقعا به این مطالب فکر میکنی؟: شیخ به تبسمی از هم باز شد و پرسید  لبهاي

کمی از بستنی خوشرنگ درون ظرف را در . ظرف هاي بستنی را روي میز قرار داد و از کنار ما دور شد  پیشخدمت

:زه می کردم گفتمدهتنم گذاشتم همانطور که ان را مزه م

غصه می خورم که چرا همه به فکر نیستن ؟ اگه بودن احتماال اوضاع فرق ... نه تنها فکر می کنم ، غصه هم می خورم -

.می کرد و راه حلی براي این مشکل پیدا می شد

:درحالیکه با تانی بستنی را به دهان می گذاشت ، گفت شیخ

و سال تو نگران این طور مسائله ، این خودش یک جرقه امید براي نسل هاي اینده خوشحالم که می بینم دختر به سن -

این نیروي بالقوه رو . وقتی زن ها و دختراي ما به فکر این اصالحات بیفتن ، دور نماي اینده امیدوارکننده میشه . است 

.نباید دست کم گرفت

دارید سربه سرم می ذارید عمو جان ؟-

.نه ، این یک واقعیته ، فقط یک مشکل بزرگ وجود داره: گرفت  جدي به خود حالتی

چه مشکلی ؟: کنجکاوي پرسیدم  با

این که امثال تو در بین هم جنسات کم پیدا میشه ، براي مثال مونا و رغده رو ببین ، مطمئنم دختراي عزیز من در طول -

هر چند کویت وطن .وش این مسائل فکر کنن تمام زندگی حتی یک الر هم به خودشون زحمت ندادن که حول و ح

.ظلم و ستم قرار گرفته نگران نیستن موردواقعی اونا نیست ولی حتی در مورد لبنان هم که این طور 

اونا به لطف خدا اینقدر در زندگی احساس راحتی و خوشبختی می کنن که دیگه فرصتی ! رغده و مونا ، تقصیري ندارن -

فشار زندگی . شاید اگه منم در شرایط اونا بودم ظرز فکرم با حاال فرق می کرد . اشون پیش نمیاد براي این طور فکرا بر

چراها فکر کنم ، جریان اخراج پدرم از شرکت نفت یادتون میاد ؟ هر  ینباعث شده که من از همون زمان نوجوانی به ا

د اینقدر تو کشور ما نفوذ داشته باشه که به خاطر یه وقت به یاد اون ماجرا میفتم ، به خودم می گم ، چرا یه خارجی بای
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خارجیا بگریم ؟ چرا اونا حق  زسیلی ، پدر منو از کار بی کار کنه ؟ چرا ما تو کشور خودمون باید اجازه هر کاري رو ا

دارن توي اب و خاك ما هر غلطی که دلشون می خواد بکنن و هیچ کس هم حق اعتراض نداشته باشه ؟

خواهرت چطور ؟ اونا هم به این طور مسائل فکر می کنن ؟ اون دوتا-

راستش نه ، معصومه خواهر بزرگم خیلی مظلومه و به شرایط زندگی هر چقدر سخت باشه : را فهمیدم و گفتم  منظورش

فکر امروز اون فقط زندگی می کنه ، یعنی دم براش غنیمته و به ... تن میده و هیچ وقت هم دنبال چرا ها نیست ، و مهناز 

.یا فردا نیست و سعی میکنه به دلش غم راه نده

هنوز هم قبول نداري؟. دیدي ؟ حاال رسیدیم به حرف من که میگم تو بین خیلی از دخترها استثنا هستی -

...من فقط یک چیز رو قبول دارم و اون اینه که شما همیشه به من لطف دارید-

وقتی بچه ها به سراغمان امدند تازه فهمیدم . بود که متوجه گذشت زمان نبودم و گو با شیخ چنان سرگرم کننده  گفت

که حدود یک ساعتی به صحبت گذشته بود ، پیشخدمتی که براي گرفتن سفارش شام به کنارمان امد ظاهرا بومی نبود 

.، می انداخت و اینکه حتما باید او را میدیدم یداو مرا یاد حم. اما فرانسه را به راحتی صحبت می کرد 

وقتی نوبت به من رسید درحالیکه به لیست غذا نگاه می . بار عماد از جانب بقیه حرف میزد و سفارش غذا میداد  این

.منم از سلیقه بقیه پیروي می کنم:کردم ، گفتم 

راي برنامه ، با صرف شام ، گروه پنج نفره اي که لباسهاي شبیه به هم پوشیده بودند در جایگاه مخصوص اج همزمان

گرچه در این ساعت از شب خبري از افتاب نبود ولی سه نفر از انها کاله سیاه لبه پهنی روي . شروع به هنر نمایی کردند 

با این سبک شنیده بودم اما اینبار فرق می کرد و من داشتم  اهنگهاییشاید قبال بارها از رادیو . سر گذاشته بودند 

فاصله چند متري می دیدم و این انسان را به هیجان می اورد خواننده و نوازنده ها را در

ترانه، مورد  نیاول يبعد از اجرا. آمد یزنگ دارش غمناك به نظر م يبود که صدا ییمایخوش س يمرد سبزه رو خواننده

ه وجد را ب نیرا عنوان کرد مه حاضر یموقع بود که خواننده موضوع نیدر هم. قرار گرفتند نیپرشور حاضر قیتشو
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 يعده ا کیکه با شروع موز یاما زمان. از چه قرار است انیجردمیآهنگ شروع شد نفهم یمن، تا وقت هیبق نیدر ب. آورد

. باعث نشاط آنها شد يمحوطه آمدند و شروع به رقص کردند، شستم خبردار شد که چه مسأله ا يزن و مرد به جلو

 متیعماد هم فرصت را غن نیب نیدر ا دندیرقص یکه باهم م ییج هامقابل ما پر شد از زو يچشم به هم زدن فضا کیدر

نگاه . آن طرف تر نشسته بودند به رقص دعوت کرد زیچند م گریشمرد و سوزان را که همراه چند دختر و پسر د

نشان دهم که جمله  کیگروه موز يکردم خود را مشغول تماشا یکه من نشسته بودم افتاد، سع یراغب به سمت نیغمگ

که اورا  يدر لباس عاد دیحم دنیاز د. میبرگشت وا يهمزمان به سو خیمن و ش. حواسم را پرت کرد یشخص) ریشب بخ(

حالتون  یمیرح يآقا ریشب شما هم بخ: به او جواب داد خیقبل از من ش. جا خوردم یداد، کم یبرازنده تر نشان م

چطوره؟

هست که قبل از رفتن  یبچرسم خدمت ،یما بزنم و ضمن خداحافظهم به ش يشدم گفتم سر یجا رد م نیممنونم، از ا _

براتون انجام بدم؟

د؟یبر نجایمگه قراره از ا نمیبب د،یممنون شما واقعأ محبت دار یلیخ _

گرفتم، فکر کردم  یدارم که بخاطر اون فردا رو مرخص شیدر پ یپس فردا امتحان مهم يبله، برا دییاگه اجازه بفرما _

.شمردم و مصدع اوقات شدم متیفرصت رو غن نیهم يبرا د،یرفته باش نجایگشت من، شما از اتا باز دیشا

.میکن ارتیبازم شما رو ز يبعد يدر سفر ها دوارمیام دیشما واقعأ لطف دار _

: کردم و گفتم یشدستیبه سمت من برگشت، پ یادامه خداحافظ يدوباره تشکر کرد و برا یکوتاه میبا تعظ دیحم

رم؟یوقت شما رو بگ قهیتونم چند دق یقبل از حرکت م دخان،یحمدیببخش

 یسع دیحم. من برگشت يمتعجب راغب و مونا همزمان به سو يکه زدم ، دور از انتظار بود چرا که نگاهها یحرف انگار

.دیرس یداشت متانتش را حفظ کند اما به نظر خوشحال م

.خانوم؟ من در خدمتم نایچرا که نه م _
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.میزن یاطراف قدم م نیهم یعموجان با اجازه شما ما کم: گفتم خیبه ش ینگاه با

.میمنتظرت هست: گفت یرا به موافقت تکان داد و با مهربان سرش

در  یچنان به وجد آمده بودند که هرکس نیحاضر. شد یم دهیاز همه سو شن جانیهمچنان پر شور و ه کیموز يصدا

باشه؟ يکمتر يکه سروصدا میبر يشه اشه گو یگفتم م. خورد یخود تکان م يجا

طرف  نیا: کرد و گفت تمیو کوتاه کنار هم سبز شده بودند هدا کدستیکه همه  ینییتز ينخل ها يها فیکنار رد به

.جاهاست هیدنج تر از بق

ه پوشانده شد اهانیاز گ يبود که از هر دو طرف با حصار سرسبز یسنگفرش کیبار ریکرد مس یکه او اشاره م یمحل

را داشتم که  یحال کس. دیرس یآغاز کالم سخت تر از آن بود که به نظر م یکردم ول یشروع به صحبت م دیحاال با. بود

.به حرف آمدم دیلرز یکه م ییو با صدا یعاقبت به سخت.... لخت و عور بشود يا بهیخواست در حضور غر یم

د؟یخواستم با شما تنها باشم تعجب کرد نکهیحتمأ از ا _

....منو متعجب کرد، درخواست شما نکرد نجایشما در ا دنیکه د نقدریراستش ا_

 يوقتها کارها یگاه ریتقد.... خودم هم مشکله يچون باورش برا دیدر همون نگاه اول متوجه شدم، البته حق داشت _

.کارها بود نیاز هم یکیشما هم  دنیو د نجایسفر من به ا.... کنه یم یبیعج

 ایدیدون یدونم م یاومد، نم شیپ دارید نیحرفا خوشحالم که ا نیبا تمام ا یول. درسته حق با شماست: تگف لبخندزنان

.و لذت بخشه نیریاز بستگان در غربت واقعأ ش یکیدنینه؟ اما د

.دیچند ماه به اندازه چند سال طول کش نیا یکه از خانواده ام دور شدم ئل ستین يادیدونم، هرچند مدت ز یبله م _

د؟یرو ترك کرد رانیا یمگه از ک _

د؟یازدواج من خبر ندار انیظاهرأ شما از جر..... شیاز اواخر بهمن سال پ _

....بودم دهیمورد نشن نیدر ا يزینه من چ: کرد دایپ یمتعجب افهیق
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 نیل همش تو اراستش از اون موقع تا به حا. دیاطالع یب زیاحساس کردم که از همه چ دمیهمون ظهر که شما رو د _

د؟یکرد یچه برداشت خ،یخانواده ش نیفکرم که شما از حضور من در ب

د؟یش یپرده حرف بزنم ناراحت نم یاگه ب _

.نه، دوست دارم نظرتون رو بشنوم _

 دیبا ایمورد، به خودم گفتم، شما  کینکردم، جز  دایبراش پ یمعما گشتم جواب درست نیدنبال حل ا یراستش هرچ _

........به عنوان ایدیهمراهش اومده باش خیعروس ش به عنوان

.را تمام نکرد حرفش

درسته؟..... خیبه عنوان همسر خود ش اید،یبگ دیخوایحتما م_

.انداخت نییپا نیرا شرمگ سرش

گهید یکنم ول یزندگ يثروت کالن، حاضر بودم با هر مرد کیبه  دنیبود که، در صورت رس نیشعار من سابقا ا هرچند

 خیش شنهادیاحمق بودم که چشم بسته پ نقدریاما متاسفانه ا..... به سن وسال پدرم بشم یاحمق نبودم که زن شخص نقدریا

.خبر نداشت انیکه خود عماد از جر یطیاونم در شرا. ازدواج با پسرش قبول کنم يرو برا

.....از تعجب گرد شد شیها چشم

....د؟؟یهست خیپس شما در حال حاضر عروس ش_

خوام  یموضوع خبر نداره و من نم نیخودش از ا یهستم ول خیپسر ش یکه من االن زن شرع نیا یعنی. هم بله و هم نه_

.برگردم رانیو به ا رمیببره تا طالقم رو بگ ییبو هیقض نیاز ا

......چرا؟؟: دیپرس. ستادمیناچار مقابلش ا زیمتوقف شد، من ن ناگهان

خودش در نظر  يرو برا يدختر فرانسو هیکه عماد بدون اطالع خانواده اش قبال  نهیا یکیو اون  ل،یدل کیهزار و  به

.گرفته
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خبر دارند ؟ انیجر نی؟ خانواده تون از ا......طور  نیکه ا: اش درهم فرو رفت و آهسته گفت چهره

خواهش  یم نوشتم ولخواهر ينامه برا يتو زویمن همه چ. موضوع خبر نداره نیکس جز معصومه خواهرم از ا چیه_

خانواده  نیوجودم در ب خواستی، راستش دلم نم......خواهش رو هم از شما دارم نیهم..... نگه يزیچ یکردم به کس

 يبرا انیجر نیا خوادیدلم م یول دیموضوع با خبر بش زا ستیبد ن دمید نیهم يبکشه، برا راههیفکر شما رو به ب خ،یش

.خودتون بمونه شیپ شهیهم

.کردیدرز نم ییمطلب از طرف من جا نیمطمئنا ا دیگفتیگه شما نما یحت_

نبود که به شما اعتماد کردم خودیممنون، ب یلیخ_

.ادییاز دستم بر نم يکار چیمتاسفانه ه یکنم ول یمورد اقدام نیدر ا تونستمیکاش م يا_

.بود یرس خوبمن د يبرا ،یحادثه هم با تمام تلخ نیبه هر حال ا د،یخودتونو ناراحت نکن_

کم برام  هیماجرا تن داده  نیشما، چطور چشم بسته به ا يو با سواد یدگیموضوع که به فهم نیراستش درك ا_

.......بهیعج

 يریگ میتصم يالزم رو برا یممکنه مرتکب خطا بشه، بخصوص در سن وسال من که اون پختگ یهر کس در زندگ_

 یکه شخص مهربون هیشکرش باق يباز جا. بردم یزود به اشتباه خود پ یلیخ یمن گول ظاهر امر رو خوردم ول. نداشتم

.امیب کنارمشکل چطور  نیدونستم با ا یمنه وگرنه نم بانیپشت ونسیخیمثل ش

.قرار داشت میاز بخت بد او درست روبرو. ثمر ماند یب ختن،یکه آماده ر یاشک ينگهدار يبرا میسع تمام

 خیدر عوض با ش. ستیاز درسا اون قدر مهم ن یکیکنم، پاس نکردن  یشب حرکت نمالزمه، من ام دیکنیاگه فکر م_

.برگردونه رانیجا شمارو به ا نیکنم که از هم یصحبت م

 هیقض تونمیخودم م. دیموضوع بش نیا ریشما درگ ستی، صالح ن.....نه: گفتم گرفتم،یرطوبت اشک را از صورتم م داشتم

 يدرد دل نکرده بودم، برا یبود که باکس یمدت. ممنونم دیکه وقتتون رو به من داد نیبابت ا. بدم صلهیف يجور هیرو 
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.دیاگه شمارو ناراحت کردم ببخش. کردم یپر حرف یلیخ نیهم

.ادییاز دستم بر نم یخدمت چیهرچند ه د،یخوشحالم که به من اعتماد کرد د،یحرفو نزن نیا_

. صحبت کردن با شما چقدر با حالم موثر بود دیکن یباور نم. زحمت شدم هیام یلیجا هم خ نیتا هم........دیدار اریاخت_

.شد ریکم د هیکه  نیبرگردم، مثل ا دیبا دیحاال اگه اجازه بد

د؟یگرد یبر م رانیبه ا يپس شما به زود_

فرصت نیدر اول_

.نمینب نیقت شما رو غمگو چیه گهید نیبعد از ا دوارمیام....دیو بستگان برسون لیپس سالم منو به تمام فام_

.فعال با اجازه، خداحافظ.دیموفق باش یدر زندگ شهیهم کنمیمنم آرزو م... ممنون_

بود، من از کنارش رد شدم، در فاصله چند قدم آن طرفتر  ستادهیاو هنوز همان جا ا.دمینگهدارش را آهسته شن خدا

.انداختم یبه طرفش نگاه) خانوم  نایم( کرد میکه صدا دمیشن

.رانیدر ا دارید دیبه ام_

انعکاس آن همه  ریدر ز.بود دنیآورد آماده ترک یفشار م میکه به گلو یبغض. به طرفش تکان بدهم يتوانستم سر فقط

ناچار تمام اراده ام را به کار گرفتم که مانع از .زمیشانس را هم نداشتمکه دور از نگاه انظار به حال خو اشک بر نینور ا

.شومشدن آن ب ریسراز

 نیهمه حاضر بایتقر. کرد یرا اجرا م یکیمحزون مکز يها فیاز تصن یکیخواننده  ز،یبا برگشتن من به کنار م همزمان

:آهسته گفتم. و بچه ها متوجه شدند خیحال ش نیجا گرفتم با ا یصندل يصدا به رو یآرام و ب. بودند شیمحو تماشا

.دیکم طول کش هیکه  دیببخش _

اصال  ،یهست یتو دختر وقت شناس: گفت شهیندارم، مهربان تر از هم یحال درست دیانگار فهم. بود خیصحبتم با ش يرو

.ينکرد رید
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نگاه او بودم و  ررسیمن در ت. عماد شدم یدادم متوجه نگاه دزدک یطور که خود را متوجه خوانندگان نشان م همان

نتوانم مانع  يبود که با تمام خوددار نیترسم از ا. نها برومآ شیتوانستم از پ یکاش م يا. کرد یناراحتم م شتریب نیهم

.و شکست من باشند، به خصوص عماد یبدبخت يلحظه ها اهدکدام آنها ش چیخواست ه یدلم نم. اشک بشوم زشیر

 دمیترس یعاقبت آنچه از رخ دادنش م. خورد یبود که به قلب شکسته ام م يتلنگر نیسوزناك آهنگ ع يقضا نوا از

اومده؟ شیپ يمسأله ا ناجانیم: دیآهسته پرس خیش. و بعد عماد متوجه حالم شدند خیابتدا ش. ق افتاداتفا

....نه: گفتم یسخت به

:گفت يدار شیبا لحن ن د،یکش یبود که عماد انتظارش را م یهمان فرصت نیا

. اون خدمتکار داشت ناراحت شدهکه پشت محوطه با  یجانیپر ه دارید ریخانوم تحت تأث نایبابا حتما م ستین يزیچ _

.براش سخت بود یلیجدا شدن از اون خ دمیطور که من د نیا

خورده غذا را به طرفش پرت کنم  میخواستم ظرف ن یبودم که م یاو رعشه به تنم انداخت، چنان از دستش عصب کالم

حرف بزنم، محکم و شمرده در  توانستم یوقت. در گوشت فرو رفت میآن دستم چنان مشت شد که ناخن ها يبه جا یول

پس مطمئن . نداره شتریانتظار ب یکس دیرو دار یپا افتاده و سطح شیاز شما که فقط قدرت درك مسائل پ: جواب گفتم

.شم یمن از برداشت شما اصال ناراحت نم دیباش

اگه از نظر شما : گفتم خیش کار را به او ندادم و به نیبدهد، فرصت ا یکرد که جواب دندان شکن یخود را آماده م انگار

.خوام بخوابم یم. کنه یرم، سرم درد م ینداره من زودتر م یاشکال

شد دلواپس بود،  یمن وعماد لحظه به لحظه خرابتر م نیبرخالف انتظارش روابط ب نکهیاز ا دیشا دیرس یبه نظر م نگران

م؟یکم قدم بزن هیندیخواب يبجا ادیبرنامه خسته شدم، کمون کنم بدت ن نیمنم از ا: گفت

 یعموجان خواهش م: با دست مانع او شدم. بودم زاریاز خودم ب یکس را نداشتم حت چیو ه زیچ چیآن لحظه حوصله ه در

.کم تنها باشم هیخواد  یراستش دلم م د،یکنم زحمت نکش
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بدن، وگرنه ممکنه  حیرار ترجفرار رو برق شونیبابا، بهتره ا دیخانوم نش نایمزاحم م: زد و گفت يزهرآلود شخندین عماد

.ستین ندیبشنون که براشون خوشا ییزایچ

.یعماد بهتره ساکت باش: آهسته گفت يخفه ا نیخشمگ يبه سمت او برگشت و با صدا خیآن، نگاه غضبناك ش کیدر

 دهیصورت ند نیبود که تا بحال خشم پدر را به ا دایبچه ها پ افهیاز ق. منتظره بود ریهمه ما غ يبرا خیالعمل ش عکس

صحنه حالم  نیا دنید. کنار زد و با شتاب از آنجا دور شد ظیرا با غ یصندل. برخورد جا خورد نیاز ا زیخود عماد ن. بودند

. کردند ینگاهمان م يما شده بودند و با کنجکاو يمتوجه بگو مگو رافمانها در اط یرا خرابتر کرد، بخصوص که بعض

 نیا د،ینشان ند تیمن و عماد از خودتون حساس نیب يکنم در برخوردها یواهش معموجان خ: گفتم خیآهسته به ش

.شه یوضع بدتر م يطور

رفتار رو در  نیدونم چرا ا ینم. طور صحبت کنه نیعماد حق نداره با تو ا: گفت یبه همان آهستگ يچهره گرفته ا با

...اون سر بزنهاز  یاعمال زشت نیبودم که چن دهیوقت ند چیگرفته؟ تا بحال ه شیپ

شما  نیدوست ندارم به خاطر من ب. دیاریلطفأ امشب از دلش در ب د،یکرد یم يمن باهاش تند يجلو دیبهرحال نبا _

.ادیبه وجود ب یناراحت

 يرو ینظارت چیچند سال ه نیمقصر خود من هستم که در ا ونیم نیا ؟يدار يریخودتو ناراحت نکن، تو چه تقص _

.اونو به حال خودش گذاشتم عماد نداشتم و یزندگ

و  خیتحمل ش یبودم که حت دهیرس يزلریاز ب يدرآن لحظه به حد. در مورد عماد بشنوم یخواست کالم یدلم نم گرید

عمو با من : گفتم ياز عماد نباشد، به سرد ینام و نشان چیه گریپناه ببرم که د ییخواست به جا یدلم م. بچه ها را نداشتم

د؟یندار يکار

؟يبر يخوا یم _

.تنها باشم یخوام کم یم دیاگه اجازه بد _



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 327

.ریرو از مسئول هتل بگ دیکل..... ندارم یمن حرف یتنها باش يد یم حیاگه ترج: شد و گفتم میصدا یگرفتگ متوجه

 نیب کردم فاصله یم یشد و احساس کرخت یبرداشته م نیسنگ میقدم ها. در تنم نبود یرمق چیبه راه افتادم انگار ه یوقت

لباس  ضیحوصله تعو یحت. تخت افتادم يحال رو یب دمیعاقبت به اتاقم رس. آمد یمحوطه تا خوابگاهمان به نظرم طوالن

همه وقت عذابم داده بود ،  نیکه ا یانتظار داستم بغض. دمیلرز یم درونمن از  یداشت ول یمعتدل ياتاق هوا. را نداشتم

 تیعصبان نیدر ع. خوردم یغصه حرص م يبه جا.... بود دهیاشکم خشک ظاهرا چشمه یشود ول ریبه صورت اشک سراز

 دیبودم،حاال با دهبود که خود به سر ز یگل نیا. شد ینم ینبود که نثار خودم نکنم اما باز حرص دلم خال ییفحش و ناسزا

 نهایا شیرغده پ ین عروستا زما دیچرا با. دادم خیبودم که به ش یناراحت قول زیاز هرچ شتریب. دادم یتاوانش را پس م

که  لیشدم؟ اگر همان اوا یم مینداشتم و راحت تسل ياز خودم اراده ا خیش يشنهادهایدر مقابل پ شهیبمانم؟ چرا هم

....شد ینم مالیهمه پا نیگشتم، غرورم ا یبرم رانیمشخص شده بود به ا فمیتکل

 نیا الیتوانستم بخوابم درآن صورت از فشار فکر و خ یمکاش  يا. رفتم، کالفه بودم یاتاق با خود کلنجار م یکیتار در

گذاشت راحت باشم، اگر  یسردرد نم نیا. تخت نشستم يبار رو نیحال از جا بلند شدم و ا یب. گرفتم یطور سرسام نم

يصدا. رفتم یبه آن قسمت م دیاو نبا بتیاتاقش بود و در غ درخیش يداروها یول...... شد یم دایقرص مسکن پ کی

باشد  خیاحتمال دادم که ش. از بچه ها بلند نشد ییاما سر و صدا دیچیساکت هال پ يدر فضا يبازو بسته شدن در ورود

. راه افتادم هبه سمت حال ب الیخ نیبا ا. رمیتوانستم از او قرص بگ یصورت م نیدرا. که زودتر از بچه ها برگشته بود

 یقبل از هر حرف. دیکش یبه سمت راهرو سرك م يبود و با کنجکاو تادهسیهال ا انیم.... نبود، عماد بود خیش نیا یول

دهان به دهان گذاشتن ها چه بود؟  نیا دهینکنم فا زیبا او ست گریکه د دیدر آن لحظه به فکرم رس. نگاهمان به هم افتاد

:ا متوقف کرداو مر يقصد داشتم راه آمده را برگردم که صدا دم؟یکش یم عذابشتریخود من ب نکهیاز ا ریغ

...دیدر جا گذاشته بود يرو رو دیکل د؟یسر به هوا هست نقدریا شهیشما هم _

.زد یآتشم م شهیکالم او که هم شیاز دست ن امان
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.هیامن يهتل جا نیافتاده؟ ا یحاال مگه چه اتفاق _

اسمش  شخدمت،ینه همون پنک د؟یمطمئن نقدریجدأ؟ از کجا ا: تلفن پرت کرد و به حالت تمسخر گفت زیم يرا رو دیکل

ه؟یامن يجا نجای، اون بهتون گفته که ا یمیهان رح.... بود؟ یچ

.حساس هستم شخدمتیعنوان پ يدانست که رو یکرده بود، م دایرگ ضعف مرا پ انگار

داد، چون  یحتمأ جواب مثبت م دمیپرس یاگه م یول دمینپرس يزیچ شونیست؟ نه من از ا یمیمنظورتون مهندس رح _

هستن،  يکه خودشون اهل همه فرقه ا ییاونا. باشه نیبدب یتونه به کس یکه نم هیاونقدر پاك و درر از آلودگ دیحم

.خود پندارد شیکافر همه را به ک ایرانیبه قول ما ا. ندارن انشونیبه اطراف يا نانهیمعموأل نظر خوش ب

 یتر به نظر م نیاش لحظه به لحظه خشمگ افهیق. تادکرد، به طرفم راه اف ینگاهم م میبرافروخته داشت مستق یصورت با

 شتریشد که ب کیآنقدر نزد یوقت... شد یشد قلبم داشت از جا کنده م لیاحساس کردم تمام خشمم به ترس تبد. دیرس

برو خدا رو : به طرفم نشانه گرفت يزیآم دیو به حالت تهد ردانگشت اشاره اش را بلند ک میقدم فاصله نداشت کیاز 

دادم جواب  یزن بلند کنم وگرنه نشونت م کیيمرد شرم دارم که دست رو هیمن به عنوان  ،یکن که دختر هست شکر

.هیچ يکه کرد ینیتوه نیا

گردنم را راست نگه داشتم و مثل خود او، . جواب بگذارم یکله شق تر از آن بودم که او را ب یبودم ول دهیشدت ترس به

دونم،  یامتحان کن، چون من مرد بودن رو در مذکر بودن نم ياگه واقعأ جرأت دار: مو خفه، گفت زیدآمیتهد يبا صدا

.کنه یرو ثابت م شیمرده که مردانگ کیاعمال  نیا

و  دمیآن بر خود لرز ریکه از تأث یحرفم تمام نشده بود که دستش باال رفت و محکم به صورتم خورد، به شدت هنوز

بعد در باز شد و  يلحظه ا.... آمد نییصورت او پا يباال رفت و با تمام قدرت به رو یدستم به تالف یبا چه جرأت دمینفهم

 یجلو آمد و بعد از نگاه موشکاف خیکرده بودند، ش رتیدر کنار هم ح ادمن وعم دنیاز د ایگو. و بچه ها وارد شدند خیش

اومده؟ شیپ یمشکل: دیما پرس يبه هردو
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چطور مگه؟ فتاده،ین ینه اتفاق: نشان دادم و گفتم يحال خود را عاد نیاسوخت با  یبود م دهیکه ضربه د یسمت

حتمأ انتظار . او شدم رتیمتوجه ح د،یرس یکه نوش جان کرده بود منگ به نظر م يچشمان عماد که هنوز از ضربه ا در

اش نگاه  افهیبه ق یاصبه سمت او برگشت و با دقت خ خیبا رش نیا. لحظه بر اعصابم مسلط شوم کینداشت که بتوانم در 

.بدون حرف از کنارش گذشت و به اتاق خود رفت. کرد

. رو دارم شیرا پ میزندگ يشب ها نیاز سخت تر یکیکردم  یگمان نم دمیحال در رختخواب دراز کش یکه ب یزمان

 نیاز بدتر یکیصبح  کینزد. دمیخود از خواب پر غیج ایهیگر يزجرآور گذشت وبارها با صدا يتمام شب با کابوس ها

داشت با . شد داریمونا هم ب یآن نه تنها خودم، حت ياکه از صد دمیکش ادیکابوس ها ب سراغم آمد و از ترس چنان فر

؟يدیکش غیج يتو بود: دیکرد پرس یوحشت نگاهم م

داشتم کابوس. کردم دارتیببخش که ب: ام پاك کردم یشانیعرق را از پ يها قطره

.دیرس یبه گوش م فیضع ناالن و میصدا. دمیدیم

رم؟یبرم از بابا برات قرض بگ يخوا یم..... يکرد یخواب ناله م يمدام تو شبید...... ستیکه حالت خوب ن نیمثل ا_

به مراتب  یچند ساعت بعد، حال یول. شهیحالم بهتر م گهیبخواب، اگه بتونم استراحت کنم تا چند ساعت د رینه بگ_

و .شده بودند داریب هیظاهرا بق. آمدن از تخت از من سلب شده بود نییقدرت پا یکه حت کردم، آنقدر دایتر پ یبهران

کرد آن  یصرف صبحانه به رستوران برود و سفارش م يعادت نداشت برا خیش. احتماال سرگرم خوردن صبحانه بودند

. رفت یم یاهیس میوه بود و چشم هاک کیینیسرم به سنگ. دمیبه آن پهلو غلت یپهلو به سخت نیاز ا. اورندیرا به اتاقش ب

. بودمیچشم ها يگرفت دستم رو یبه شدت درد م یخورد و با هر تکان یانگار مغزم با هر حرکت در جمجمه تکان م

 کیمونا را که به تختم نزد يهمزمان با بازشدن در اتاق، صدا. زدینگاه کردن حالم را بهم م نمیرا بب ییخواستم جا ینم

.مداد صیشد تشخ یم

.خوره یصبحونه نم یکس ییایکنم، تا تو ن دارتیب امیبابا سفارش کرد ب ؟یبلند ش يخوا یجان نم نایم_
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 ییبا صدا یدادمکه منتظر من نباشند ول یم حیتوض شیبرا دیبا. سر حال او افتاد افهیآهسته کنار رفت، چشمم به ق دستم

....الح ام،یب..... تونم ینم..... من: به ناله فقط گفتم هیشب

.......ده؟یپر نقدریچرا رنگت ا..... شده؟ یچ نایم: دیکه بتونم جمله را تمام کنم با وحشت پرس نیاز ا قبل

تونه حرف  یاصال نم.....چش شده نایم نیبب ایبابا ، ب: منتظر جواب نشد، به سمت در رفت و از همان جا صدا کرد و

.......بزنه

با مسئول هتل تماس  میشانیبه محض لمس کردن پ خیش. سرم حاضر بودند يالو بچه ها با خیش قهیدق کیاز  کمتر

.پزشک کرد يگرفت و تقاضا

به عنوان مترجم  خیفقط ش. او قبل از هر اقدام خواست اتاق را ترك کنند. دیرس یهتل، خبره و با تجربه به نظر م پزشک

گذاشت، من  یم انیدر م خیرا با ش یسواالت نیهمان حدر . انجام گرفت یدکتر با دقت خاص ناتیمعا. اجازه ماندن داشت

 یداشت یعصب يها يماریپرسه تا به حال سابقه ب یجان، دکتر م نایم: دیپرس خیش. را پوشانده بودم میچشم ها يهنوز رو

؟

.وقت چیه. نه: ، آهسته گفتم یناتوان نیع در

 یم. يشد دیشد ینوع حمله عصب کیر معتقده تو دچار دکت: دوباره گفت. گرداند یبر م یسیمرا به انگل يگفته ها خیش

...داشته باشه یخاص لیدل دیواکنش ها با نیگه ا

دکتر . به دکتر داد که ظاهرا قانع کننده بود یحاتیو توض افتینگاهش کردم، انگار منظورم را در يجواب فقط لحظه ا در

عصر . کننده و آرام بخش نوشت تیتقو ياز داروها يکرد و بعد نسخه ا قیمخلوط دو آمپولمختلف را به عضله ام تزر

اما . میمنتقلش کن مارستانیبه ب دیجواب مثبت ندهد، با ولکه دکتر گفته بود اگر آمپ دمیشن خیهمان روز از ش

مرا برعهده گرفته  يخود پرستار خیش. احساس سردرد و تهوع نداشتم گریشب د کیخوشبختانه دارو مؤثر بود و تا نزد

.نداشتقبل را  يروزها يچهره اش شاد. راغب به اتاقم آمد. خود بروند يز بچه ها خواست به دنبال برنامه هابود و ا
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 یدونم که م یم. به اصرار بابا، ناچارم برم یهرچند امروز اصال حوصله گشت و گذار ندارم، ول. رونیرم ب یمن دارم م _

ارم؟یبرات ب يخوا ینم رونیباز  يزیتو چ. یتا تو بهتر استراحت کن میخواد ما بر

.دیمنم خوب تماشا کن يبه جا دیاما هرجا رفت. الزم ندارم يزیمتشکرم، چ _

.مینیب یم میر یبا هم م ،یکه تو هم خوب شده باش یوقت يبرا میذار یرو م یدنید يجاها _

 يرو. دمیپدرش د يمایرا در س شام را به اتاقم آورد، همان عطوفت ینیشب که س. بود خیدوم ش يالگو یاز نظر عاطف او

 رم،یجان بگ یکم نکهیاو، و ا يبه خاطر اصرارها یبه خوردن نداشتم ول یلیم. کرد یم میلبه تخت نشسته بود و تماشا

.قدر به زحمت انداختم نیعموجان شرمنده ام که شما رو ا: در همان حال گفتم. خود را وادار به خوردن کردم

تو رو  یسالمت یو حت شیراحت، آسا یزندگ ،يمن با ندانم کار. رمنده باشه اون منم نه توش دیبا ونیم نیا یاگر کس _

.ازت گرفتم

اواخر،  نیدونم چرا ا ینم. خود من اشتباه کردم. دیندار يریتقص چیگم که شما ه یقبأل گفتم، بازم م د،یحرفو نزن نیا _

عماد،  انیکرد، بعد از روشن شدن جر یعقلم درست کار مکم  هیاگه . اشتباه ياشتباه رو. شم یقدر مرتکب خطا م نیا

.انداختم یشما رو به زحمت نم نهمهیگشتم ا یاگه همون موقع به کشورم برم. موندم یشما م شیپ دینبا گهید

به حالت  یل مصرف کن.بدون غذا، هرچقدر که قرص و آمپ. غذاتو بخور. به مسائل ناراحت کننده فکر نکن گهید _

.يگردیقبل برنم

تا بعد از امتحان عماد،  میخواست یقبأل م. برنامه سفر ما عوض شد یراست: را به دهان گذاشتم که ادامه داد يبعد قاشق

حتم دارم تا موقع  م،یکن یما پس فردا حرکت م. عوض شد میتصم یول میبرگرد تیبا هم به کو یکه همگ میبمون نجایا

.يندار یمشکلگهید و يرو به راه شد یحرکت تو هم از نظر جسم

:لبخند زدم اریاخت یب

ت؟یکو میگرد یپس بر م _
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داشتم با رغده  شیساعت پ مین. استینقطه دن نیببرم که بهتر یخوام تو رو به محل یاول م م،یر ینم تینه فعألبه کو _

تو . میبگذرون روتیرو در ب يچند روز ت،یکرد که قبل از برگشتن به کو شنهادیسالم رسوند و پ یلیکردم، خ یصحبت م

؟ینیبب کیکشور منو از نزد يدوست دار

 نیبه ا خیدانستم ش یم یبود ول رانیو برگشتنم به ا فمیبه خاطر روشن شدن تکل تیمن از برگشتن به کو یخوشحال

هرچه بود که  نیکرد، مهم ا ینم يادیرود، پس فرق ز یکه قولش را داده بود نم یزودتر از زمان یخیبار تار ریز یسادگ

.منو بهتر کنه یسفر حال روح نیا ستین دیبع چیه ه،یقشنگ يامطمئنم زادگاه شما ج: گفتم. زودتر از عماد دور شوم

.داشت يندیتبسم خوشا خیش افهیق

به شرط  دم،ید رانیکه تو ا یبانشاط ينایهمون م یش یتو دوباره م روتیخوب ب يدم در آب و هوا یبهت قول م _

.یگذشت فکر نکن نجایکه در ا یبه حوادث گهید يقول بد نکهیا

از  ریچند ماه اخ نیاگر ممکن بود تمام حوادث ا. اواخر افتاده بود فکر نکنم نیکه ا یکدام اتفاقات چیشد به ه یکاش م يا

بهرحال  اورم؟یخود ن يزدم به رو یرا که در آن دست و پا م یشد بحران یمگر م ینداشتم، ول یغم گریذهنم پاك شود د

توانستم باز هم مقاومت کنم و از پا  یبود که م یتنها راه نیکردم، ا ینم کرف یزندگ يها یبه تلخ دیبا. بود خیق با شح

.میایدرن

در صفحات . که رخ داده بود به طور مختصر اشاره کردم یمعصوم نوشتم، به حوادث يآن روز برا يکه فردا ينامه ا در

:نوشتم یانیپا

امروز . میکن یفردا ساعت هشت صبح به طرف لبنان حرکت م م،یبر یبندر بسر م نیکه در ا هیروز نیجان آخر معصوم

بار به  نیآخر يبچه ها همه برا. سمیتو نامه بنو يفرصته که برا نیبهتر دمید یکنم ول یگرچه هنوز احساس ضعف م

که رخ داده  یداشتم برات از اتفاقات که قدرت ییتا جا منمکنه،  یصحبت م یتلفن یلیخل يداره با آقا خیش. رفتن ایدر

کم  هیو بچه ها  خیامروز عصر قراره با ش. کم ضعف دارم هیفقط . روزهیبهتر از د یلیمعصوم االن حالم خ یراست. نوشتم
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هم که  یتیقصد دارم به زور قرص تقو نیهم يبرا دم،یشهر رو ند یدنید ياز قسمت ها یلیمن هنوز خ. میتو شهر بگرد

فعال تو و . نامه بازم ادامه داره نیکردم ا یپر حرف یلیبار خ نیخب معصوم جان ا. برم رونیو از هتل ب فتمیشده راه ب

.خداحافظ سم،ینو یکه در لبنان برات م يبوسم، تا نامه بعد یرو م زمیمسعود عز

 ناجانیم: که گفت دمیرا شن خیش يبه در خورد و متقاعب آن صدا يصفحات نامه بودم که ضربه ا يجمع آور مشغول

؟يخور یسفارش دادم، نم يچا

 يها الیکرد، چون با تمام شدن کار، باز فکر و خ میبه موقع صدا یلیدانست که مشغول نوشتن نامه هستم، خ یم او

.عمو امیاالن م: گذاشتم و بالفاصله گفتم هیدفتر کنار بق ينوشته شده را ال يناراحت کننده به سراغم آمده بود، ورقه ها

*****************

خود . روبراه شدم یزود از نظر جسم یلیدر بهبود حالم مؤثر بود و خ روتیب يآب و هوا. کامأل حق داشت خینظرم ش به

آب و خاك  نیکه او به ا يبا عالقه ا. برد یکمتر رنج م نهیس هیو انگار از درد ناح دیرس یبه نظر م شهیبهتر از هم زیاو ن

.دیرس یبه نظر نم بیعج يهبودب نیداد ا ینشان م

قدم  ياو به جا. هم با ما بود ریسم. میزد یقدم م شیقبل همراه او در محوطه باز و سرسبز اطراف عمارت آبا اجداد روز

و  یو جوان یکودک امیاز خاطرات ا خیش. کرد یم يسبزه ها بخصوص با قورباغه ها باز يبا جانوران ال به ال شتریزدن ب

 يحضور مؤثر یلیضد اسرائ يها تیباخبر شدم که او در فعال شیهاصحبت  انیدر م. زد یشته حرف مروزگار خوش گذ

او گوش  نیریهمانطور که با دقت به خاطرات تلخ و ش. سالها قطع نشده است نیمداومش در طول ا يدارد و کمک ها

 زادگاهعمرمو در  هیگذشتم و بق یم تیدر کو یشرکت و زندگ ریشما بودم از خ يعموجان اگه من به جا: دادم، گفتم یم

.گذروندم یقشنگم م
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 نیافسوس که بهتر: من افتاد و بعد دوباره نگاهش را به روبرو دوخت و گفت يزودگذر رو يلحظه ا يخندانش برا نگاه

 کینزد ندهیدارم در آ الیباشه خ یالبته اگه فرصت. در غربت گذشت رمیعمرم در تب و تاب شغل دست و پاگ يسال ها

و شرکت رو به نحو  رهیاگه اون بتونه رشته کارها رو له دست بگ. منتظر بازگشت عماد هستم قتشیحق. کارو بکنم نیهم

.گذرونم یم یمیدوستان قد نیعمرم رو در ب هیگردم و بق یبرم نجایآسوده به ا الیاداره کنه، منم با خ یحیصح

.شن یخوشحال م یلیخ روتیبه ب مطمئنم دو نفر از برگشتن شما: گل کرد، گفتم طنتمیش

ه؟یمنظورت از دو نفر ک: نگاهم کرد  کنجکاوانه

 مهیفه..... یکیو اون . ستینگرانتون ن گهیشه و د یخوشحال م یلیخ دیباش کشینفر اول رغده ست که اگه شما نزد _

.به شما داره یچند روز متوجه شدم عالقه خاص نیا يطور که تو نیخانومه، ا

 ریبه سم یبعد از نگاه. خبر نبود یداد، انگار خود او هم از عالقه خواهر زنش ب یرا نشان م يند مرموزرخش لبخ مین

؟يدیفهم یچ گهیچند روز د نیدر ا نم،یکن بب فیتعر:دیسرگرم بود ، به طرفم برگشت و پرس یکهه با قورباغه کوچک

.کنم کیتحر شتریرا ب شیخواست کنجکاو یدلم م دم،یخند انهیموذ

خانم درست بود؟ مهیحدسم در مورد فه نمیبب دیاول شما بگ یشده ول رمیدستگ زایچ یلیخ_

 ست،ین يتازه ا زیچ مهیموضوع عالقه فه. يببر یافراد پ اتیبه روح یتون یو معموأل خوب م یهست یرکیتو دختر ز _

به من داره، گرچه  یر لطفخواهرش رفتم متوجه شدم که خواهر کوچکترش نظ يکه به خواستگار یمن از همون موقع

مهربان بود که در تمام دوران  ينجمه به قدر یول دیرس یتر از خواهرش به نظر م ریچشمگ ياز نظر شکل ظاهر مهیفه

.نکرد یمونیوقت از وصلت با او احساس پش چیمشترکمون من ه یزندگ

دمیکنم پرس دایدست پ ياطالعات تازه ا به نکهیا يبردم و برا یمرا محرم اسرارش کرده لذت م خیش دمید یم نکهیا از

وقت ازدواج نکرد ؟ چیخانوم ه مهیپس فه: 

 یزندگ یکرد ول یاز بستگان دورش عروس یکیکرد چند ماه بعد از ازدواج ما، با  یچرا اتفاقا چون به نجمه حسادت م_
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.کنه یم یال با مادر حسام زندگاز اون وقت تا به ح. از همسرش جدا شد مهیبعد فه کسالینداشت و  يادیاونا دوام ز

 یسر و سمامان دادن به زندگ يبرا یاقدام چیخبردارد چرا ه مهیوسوسه شده بودم بپرسم حاال که از عالقه فه دأیشد

مونده که تا بحال  بندیهنوز به احساس گذشته پا داستیپ: در عوض گفتم. شد یکند، اما شرم مانع م یخودش و او نم

.نکرده انتخاب يا گهیهمسر د

عبور ساخته بود، راه  يبرا یکیبار ریخودرو مس يسبزه ها انیکه از م یسنگفرش يمنظم از رو يکه با قدم ها همانطور

کنه چون اخالق تند اون به  یمجرد زندگ مهیحق با تو باشه، بهرحال همون بهتر که فه دیشا:در جواب گفت. رفت یم

.ادیکس خوش نم چیمزاج ه

...منو نداره داریکردم فقط چشم د یرفتارو داره، من فکر م نیمه همپس اون در مورد ه _

کرده؟ يمگه با تو بدرفتار ؟يفکرو کرد نیچرا ا: طرفم برگشت و گفت به

خبر بودم نسبت  یکه از احساسش ب لیبه اون معنا نه، اوا يبدرفتار: جهت ناراحت بشود، گفتم یخواستم خاطرش ب ینم

کم خصمانه رفتار کنه، آخه  هیبهش حق دادم که در مورد من  دمیعلتش رو فهم یوقت یولبه اعمالش حساس شده بودم 

احمد «:که به حسام گفت دمیکه متوجه حضور من نبود شن ربا هید،یکن یبه من محبت م یلیخانم خ مهیفه يشما جلو

داره که  یاصأل چه معن. کنه همه محبت نیبه دختر دوستش ا یبودم کس دهیند. داده دونیم یرانیدختر ا نیبه ا یلیخ

خوره یم صحر یلیبا شما به سفر اومد خ نکهیانگار از ا» ره؟ یکشور به اون کشور م نیراه افتاده از ا نایدختر با ا نیا

«بهش نگفت؟ يزیحسام در مورد تو چ »_

 یول» ....دیبکن يکر ناجورمورد ف نیمونه، مبادا در ا یم خیخانوم مثل دختر ش نایم« :نه، فقط واسه آروم کردنش گفت_

تا  یاز ک« :نبود، براش پشت چشم نازك کرد و گفت دهیحرف قانع نشد و چون حسام باهاش هم عق نیبا ا نکهیمثل ا

کم  دینحبت دار نهمهیخانوم حق داره،آخه شما با ا مهیراستش به نظر من فه» .ها پدر شده بهیغر يحاال احمد احمد برا

.دیکن یکم منو لوس م
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.با لبخند همراه بود ممکال

من تو  يگفتم که برا یم هیبه اون و بق يداد یکاش اجازه م ينشون بده، ا تیدر مورد تو حساس مهیکردم فه یفکر م_

.يدار یچه ارزش

بدونه من عروس شما هستم،  یخواد کس یاصأل دلم نم. دیخودتون نگه دار شیراز رو پ نینه عموجان، لطفأ ا _

سوءتفاهم براش  نیکنم که ا یم يمن کار دیخانوم دلواپس مهیاگه به خاطر فه. دمیکه از عماد د يررفتا نیبخصوص با ا

.برطرف بشه

که اون چه طرز  ستیمن اصأل مهم ن يدادم؟ برا مهیرو به خاطر فه شنهایپ نیمن ا یکن یتو فکر م: بار نگاهم کرد مالمت

که در فرانسه چطور دچار  يتو بشه، فراموش کرد یث ناراحتباع گرانید دهیخوام رفتار نسنج یداره، فقط نم يفکر

؟يشد یعصب یناراحت

 یناراحت م شتریکنن ب يمن دلسوز يبرا يظاهر يرو بفهمن و بخوان با محبت کردن ها قتیحق گرانیاگه د یول _

.شم

متوجه  انیدر آن م. دیرس یبه نظر م نینبود، چهره اش غمگ يندیفکر خوشا اینزد، در فکر فرو رفته بود، گو یحرف

. بشاش به کنارمان آمد يکه با چهره ا میدیبعد راغب را د یکم. شد یم کیکه سوار بر اسب به ما نزد میشد یشخص

بابا، چند : را متوقف کرد و گفت وانیح د،یکش یاسب را م ههمانطور که دهن. گل انداخته بود ياز لذت سوار شیگونه ها

.بهتون خبر بدم امیما اومدن خاله گفت بش دنید يگروه برا ينفر از اعضا

آشنا هستن؟: دیاز هم باز شد و کنجکاوانه پرس خیش چهره

رو  گهیشعبان رو شناختم، سه نفر د یعثمان صالح و مصطف ،يمن فقط احمد افند یول د،یممکنه شما همه رو بشناس _

.نشناختم

؟یبازم قدم بزن يخوا یم ایياییتو با من م ناجانیم: به طرف من برگشت و گفت خیش
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.دم یم حیرو ترج نجایا يمن هوا دیاگه اجازه بد _

شما هم هر وقت خسته . رم یبر م ونیراه م نیزودتر برسم از ا نکهیا يمن برا. پس ببخش که مجبورم تنهات بذارم_

؟یهست ریمراقب سم د،یبرگرد ریمس نیاز هم دیشد

.ارمد یراحت باشه عمو، ازش چشم بر نم التونیخ _

 یزودتر م يطور نیا د،یبهتره شما سواره بر« :و دهنه را به سمت پدرش گرفت و گفت دیپر نییاز پشت اسب پا راغب

.گردم یبر م ریو سم نایمنم با م دیرس

. کرده بود دایپ یحالت ابهت خاص نیو موزون او، در ا دهیاندام کش. دمید یرا سوار بر اسب م خیبار بود که ش نیاول

به  خیبا دور شدن ش ریسم. زدو او را به حرکت درآورد وانیشکم ح ریما پا را به ز يبا تکان دادن دست براهمزمان 

 یکوتاه غیکرد ج کیجانور را به من نزد نکهیبه محض ا. داشته بود هنگ زانیرا به حالت آو چارهیجانور ب. دیسمت ما دو

.دیخند یراغب داشت م. و عقب عقب رفتم دمیکش

.نگاش کن ریبگ. رهیگ یز نمنترس گا _

.شه ببرش کنار یترسم چندشم م یمن از قورباغه م ریسم: بودم، گفتم دهیترس

راغب که متوجه وحشت من شده بود، از او خواست جانور را از من دور  یآمد سر به سر من بگذارد ول یبدش نم انگار

 یراغب در کنار من آرام قدم بر م. میدوباره به راه افتاد علفزلرها رها کرد، هرسه نیرا ب چارهیقوباغه ب ریسم یوقت. کند

 یم لیساعت روز ما نیآفتاب در ا. دیدو یهر جهش جانور به دنبالش م اتازه اش ب یسرگرم يپا به پا ریسم یداشت ول

مارت از ع يدور نما. دیرس یبه نظر م یکانأل نارنج دیحالت قرص خورش نیدر ا. و کم کم در حال فرونشستن بود دیتاب

سرگرم تماشا . شد یم دهیسرسبز اطرافش برجسته تر د يها نیداشت خصوصأ که از زم ییبایچشم اندار ر ه،یزاو نیا

ست؟یطور ن نیا هیباب اسب سوار نجایا: گفتم اریاخت یبودم، ب

.گذره یم يوقتم به اسب سوار شتریب امیم نجایمن هر وقت به ا نیهم يدرسته، برا _
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د؟ییایم روتیببه  ادیشما ز _

.ختیامسال برنامه ها بهم ر یول میگذرون یم نجایما هر سال تابستون رو ا _

کنن؟ یم یزندگ نجایوقته که ا یلیخانواده حسام خ _

و  يکنن و به امور باغدار یزندگ شیرفت، بابا از خاله و بچه ها خواست در خانه پدر ایشوهر خاله از دن یظاهرأ از وقت _

.داشته باشن نظارت يکشاورز

هم داره؟ يا گهیبجز حسام بچه د هیخاله صف _

.لتدن قبول شد االن اونجاست ياز دانشگاهها یکیيامتحانات ورود يهم سن و سال منه، پارسال تو... نیآره حس _

گه رو ن نایزم نیکنم که چطور ا یاز عمو تعجب م: اطراف است گفتم نیمرکبات ا يمالک باغ ها خیبودم که ش دهیشن

به امور کشاورزا  یدگیرو نفروخته؟الاقل از دردسر رس نایباغا نداره، چطور تابحال ا نیبه درآمد ا يازیداشته، مطمئنم ن

.شد یراحت م

چون تا . ستیبه خاطر حفظ درآمدش ن نایزم نیا يبرات نکرده، راستش نگهدار یصحبت نجایمعلومه بابا در مورد ا _

به مصرف  ایشهیم میخود کشاورزا تقس نیب ایادیبدست م نجایکه از محصوالت ا يمدکه من خبر دارم تمام درآ ییجا

 کییخوتد حت یرو با تمام وجود دوست داره و دلش نم مالكا نیا نا،پدرمیگذشته از ا.رسه یم یهنیو م یمل يهدف ها

کنه و بفروشه چند خانواده منبع کیرو تفک نایزم نیگرفت ا یم میاگه تصم یدون یم. رو از دست بده نایزم نیوجب از ا

دادن؟ یدرآمدشونو از دست م

گذره  یم شتریب یراستش هرچ. موضوع فکر نکرده بودم نیمن به ا: شدم و گفتم مانیکه ندانسته زده بودم پش یحرف از

.یپدرت هست هیشم و خشحالم که الاقل تو شب یعمو آشنا م یبا محاسن اخالق شتریب

ها خالف  یلیبگم که خ دیبه بابا نداره با یکه عماد شباهت نهیاگه منظورت ا: گفت ینگاه میبا ناش از هم شکفت و  افهیق

.دوم باباست يتو رو دارن و معتقدن که عماد الگو دهیعق
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 یو درون یاخالق اتیمقصودم خصوص یول ،يپدرت رو به ارث برد تینبود، هرچند توهم جذاب يمنظورم شباهت ظاهر _

 یب التیتشک نیروبراه کردن ا يهمه زحمات عمو برا يشد یم ییاگه تو هم مثل عماد پسر سربه هوایدون یم. تو بود

.موند یثمر م

 يالبته تا حدود. يشد نیبدب یلینسبت به عماد خ داستیپ: گشت، باالخره گفت یم یداشت دنبال جواب معقول ظاهرأ

که ظاهرش نشون  يبد نیباور کن برادرم به ا ی، ولمدت رفتارش با تو اصأل خوب نبود نیا يدم چون تو یبهت حق م

 لیکه هست دل یهرچ.... رو داشته باشه يرفتار خصمانه ا نیباعث شده با تو چن یدونم چ یراستش نم ستیده ن یم

.کنه یکنم دارهمقابل به مثل م یفکر م ،يداره، اگه نظر منوبخوا یخاص

ه؟یمنظورت چ: جمله آخرش متعجب شدم از

 يکه راحت به دام دخترا هیبرادر من مرد. شناسم یمن عماد رو خوب م نا،یم نیبب: گل انداخت و گفت یکم مرخشین

که تا بحال  نهیا هیفرق عماد با بق یوضع رو دارن ول نیافته، هرچند اکثر مردا در سن و سال عماد، هم یخوش برورو م

 انیجر ياعتنا بود ین از همون اول در مقابلش بخصوص چو ه، ب:اش نخورده، اما در رابطه با تو نهیدست رد به س

.رهیگ یکه در برابر تو جبهه م نهیدم که به خاطر هم یمن احتمال م. برعکس شد

کردم اگر واقعأ عماد به من عالقمند باشد چطور؟  یخودم تصور م شیدادم، داشتم پ یمکث طوالن کیرا پس از  جوابش

.نسبت به خودم شیتفاوت یآمد نه از ب یذات او بدم ممن از . کرد یبه حالم نم یفرق چیه دمید

 نیکه عمو ا یبگم، اگه زمان یستیرودربا یب. ستمین مونیمن به خاطر رفتارم با عماد اصال پش یحق با تو باشه ول دیشا_

. رفتم یج نمازدوا نیبار ا ریعنوان ز چیاخالق رو داره، به ه نیگذاشت خبر داشتم که عماد ا ونیرو با من در م شنهادیپ

.بفرسته رانیکنم که پدرت منو به ا یم يحاال هم دارم روز شمار

؟يبرگرد يخوا یتو واقعأ م: طرفم برگشت به

....طور جا بخورد نینداشتم ا انتظار
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گرده، اگه قرار باشه ما دائم مثل سگ و گربه به  یعماد از فرانسه برم گهینداره تا چند وقت د يا دهیفا چیموندن من ه_

وضعو ندارم،  نیتحمل ا گهیگذشته خود منم د نیاز ا. شه یقابل تحمل م ریعمو و شماها غ يبرا یزندگ م،یفتیجون هم ب

.بده تا من به کشورم برگردم یبیاز عمو خواهش کردم که زودتر ترت نیهم يبرا

.و راه را بر من بست ستادیبار مقابلم ا نیا

از  یتون یم یکم صبر کن هیمن مطمئنم اگه . یکن یرو خال دونیم يزود نیبه ا دیتو نبا ،یکن یاشتباه م يتو دار نایم_

.يبساز یآل دهیعماد همسر ا

به صورتس نگاه کنم  دمیکش یخجالت م... اشدیمن و عمتد  انیم ودنیپ دنیحد نگران از هم پاش نیشد او تا ا ین باورم

 کیخوام شر یخودمو گرفتم و نم میمن تصم: قبل گفتم خم شد، آهسته تر از نییسرم به پا. حرف بزنم تیو با قاطع

.عماد باشم یزندگ

. بعد دوباره خودش را به من رساند و کنارم به راه افتاد يلحظه ا. را کج کردم و از کنار او گذشتم رمیکالم مس نیآخر با

باز  يبرا. کنم ریودم دلگخواست راغب را از خ یدلم نم. بود يشرویجلوتر از ما همراه قورباغه اش در حال پ ریسم

:شدم شقدمیکردن سرصحبت پ

عمارت ساخته شده؟ نیوقته که ا یلیخ _

 دمیاز پدرم شن: گفت. صحبت کنم یدر مورد مسائل قبل ستمین لیما گریکه د دیبود، انگار فهم خیش يخانه پدر منظورم

کامأل تو  کبارینجایشده، آخه ا يو بازسازاز ن شیسال پ یحدود س یول شهیعمارت مربوط به شصت، هفتاد سال پ يکه بنا

.سوخته شیآت

عمارت سوخته؟ نیهمه ا: دمیپرس. شد ینم باورم

 یگفت، وقت یم. گذشته یم تیکه چند سال از رفتن بابا به کو هیماجرا مربوط به زمان نیا. دمیمن ماجراشو از پدرم شن_

 نیاز ب يسوز شیاون آت يمتأسفانه مادربزرگم هم تو.... هکرده مه عمق فاجعه تا اون حد باش یبهش خبر دادن باور نم
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.رفت

کس نبود که مادربزرگت رو نجات بده؟ چیه یعنی: دمیپرس یبا ناراحت ؛يحادثه تأسف بار چه

 یتو عمارت نبوده، البته اگه مادربزرگم اختالل حواس نداشت حتمأ م یگن، در اون ساعت از روز کس یطور که م نیا _

اون . بوده يسوز شیده خودش مسبب آت یطور که شواهد امر نشون م نیا یلکه جان سالم بدر ببره ولتونست از مه

.نداشته یهوش و حواس درست گهیبعد از مرگ دلخراش دخترش د چارهیب

کدوم دخترش؟ _

عمه  يراکردم بابا ماج یخواهرش رو از دست داده؟ فکر م شیکه پدرم سال ها پ یتو خبر نداشت: متعجب نگاهم کرد

....کرده فیرغده رو برات تعر

شه لطفأ  یاز خواهرش نزده، م یحرف یمن صحبت کرده ول يمادر عماد، برا ش،یعمو در مورد مادر شماو همسر قبل _

.یکن فیماجرا رو برام تعر

طور  نیا. از باباستماجرا، نقل قول  نیالبته تمام ا..... هیجالب ياتفاقأ ماجرا: عمارت انداخت و گفت يبه دور نما ینگاه

در صورت خواهرش  گهیبابا م. اطراف بوده نیل افهیخوش ق ياز دخترا یکیعمه رغده در زمان خودش  دم،یکه شن

 یمادربزرگم اجازه نم ایگو..... به اون نگاه کنه میکرد مستق یجرأت نم یبود که کس بندهیفر يشهالش به قدر يچشما

معاشرت بهیا اشخاص غرب ایبره  رونیاز منزل ب ادیداد عمه ز

 دهید کیخواهرش رو از نزد یمنزل کمتر کس ياخالق مادرش ، جز خدمتکارا نیگه به خاطر هم یبابا م.باشه داشته

رفتن تا  یبار نم ریز یراحت نیاما پدربزرگم به ا شهیم دایخواستگارا پ يسر و کله  یحال از سن شونزده سالگ نیبا ا.بود

شد گفت  یبودن که نم ستهیدو برادر اونقدر خوب و شا نیا گهیپدرم م.انیعمه م ياستگارشعبان به خو يپسرها نکهیا

 قیقا يکه پدرم عمه رو برا یبار زمان کیپدرم بودن و انگار فقط  یمیشعبان از دوستان صم يسرها!بهتره یکیکدوم 

وقت از  هرداشت و  يسوار قیبه قايادیعمه رغده عالقه ز گهیبابا م.شن یساحل با اون مواجه م يبرده بود تو يسوار
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 يبابا هنوز نتونسته خاطره  داستیکه پ نطوریا...بگردونه ایدر يرو قیاونو با قا خواستیاز بابا م شدیخسته م ییتنها

به خصوص که به مرگ عذاب .شهیافته چشمانش پر از اشک م یم ادشیخواهرش رو فراموش کنه چون هر وقت به 

.رفته ایاز دن يآور

!مرد؟ ياون چطور ؟مگهیچ یعنی-

 دایاز رفتار خواهرش پ گهیبابا م...شعبان همون دو تا برادر يپسرها يبه موضوع خواستگار گردهیمرگش بر م يماجرا-

بابا .خاك مدفون شد يراز با عمه تو نیچون ا.یکیکدوم  دینفهم چکسیه یاز اون دو برادر عالقه داره ول یکیبود که به 

اون شب  گفتیکرد ، م فیما تعر يرو مو به مو برا انیبار تمام جر هی.اشهیدو تا برادر رو  نیا يشب خواستگار يماجرا

حال کامال خوددار بود و  نیداشت با ا یصورت خواهرش از شرم گل انداخته بود و چشماش برق خاص يموقع تعارف چا

 وقعرنگ به رو نداشتن و م دومچکیشعبان ه یو مصطف وسفیبرعکس .دیرس یمقابل خواستگارا خونسرد به نظر م

پدرم به سراغ  یشعبان وقت ياون شب بعد از رفتن خانواده  ایگو.دیلرز یدستشون به وضوح م يچا يگرفتن فنجون ها

ببره عمه لب از لب باز  یپ شیناراحت لیبه دل کنهیم یهر چقدر سع.کنهیم هیاون داره گر نهیبیم رهیخواهرش م

خودش  میظاهرا عمه فقط سه روز وقت داشته که تصم...کننیبا هم صالح و مشورت م شعبان و پدربزرگم خیش.کنهینم

و رنجور شده  دهیخاطر رنگ پر نیبه هم.خوردیم یدرست يرفت و نه غذا یم رونینه از منزل ب گهیبابا م...رهیرو بگ

یروز بعد وقت...یول وادخیفرصت م گهیروز د هیپرسه عمه  یپدربزرگم نظرش رو م یمهلت سه روزه وقت انیدر پا.بود

 یگردن ول یاون روز تمام خونه و اطرافش رو م.نبوده یاتاقش کس يصرف صبحانه صداش کنن تو يکه برا رنیم خدمه

نفر اون تو خفه  هینهیبیاز چاه آب بکشه م رهیاز خدمه م یکییغروب وقت يعاقب دم دما...کننینم دایاز عمه پ ياثر

.شده

!؟...اون خودشو کشت؟آخه چرا:دمیبه ناله بود پرس هیکه شب ییو با صدا ستادمیهمانجا ا اریتاخ یب.کرد خیتنم  تمام

 چکسیه:گفت.شد یحس م یداشت اما غم آن به خوب يصبور افهیآفتاب ق یشعاع نارنج ریدر ز.ستادیهم ا راغب
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 یرو انتخاب کنه چون م یکیر دو براد نیا نیتونسته ب یظاهرا اون نم گهیپدرم م...کارو کرد نیاون چرا ا دونهینم

کجبور نباشه خالف  نکهیا يبرا کردیازدواج م دیبا خرهاون باال یشکنه ، از طرف یرو م یکیکار دل اون  نیدونسته با ا

معما  کیمثل  شهیهم ياتفاق برا نیست و به قول بابا ا هیفرض هیفقط  نیبهر حال ا.اقدام زد نیعمل کنه دست به ا لشیم

.موند یباق

رغده تمام نشاطم  يماجرا دنیاز اشک ، شن يحاال از پشت پرده ا یول کردمینگاه م خیعمارت ش يداشتم به دورنما وزهن

 يلباسها نیاز هم یکیکه االن در  اورمیاو را در ذهن مجسم کنم و در نظر ب يدلربا يچهره  خواستیدلم م.را گرفت

 يعلفها يلباس بلندش از شبنم ال به ال يرود و انتها یراه م یلواح نیا یوحش يعلفزارها ي، شاداب و جوان بر رو یسنت

.دارد یو طناز همچنان قدم بر م الیخ یخودرو مرطوب شده و او ب

.کردمیم فیماجرا رو برات تعر نیا دی؟نبايناراحت شد:دیپرس.دیکش رونیب الیراغب مرا از عالم وهم و خ يصدا

برده مگه  یرنج م یقلب يماریکه چرا عمو از ب فهممیحاال دارم م.يکرد یخوب اتفاقا کار:به طرف او برگشت ، گفتم نگاهم

 زیاول مرگ غم انگ.دهیکش یرنج م زیعز هیاز مرگ  شهیاون هم داستیکه پ نطوریقلب چقدر تحمل داره؟ا کی

 رهیم یگذشته رو فراموش کنه همسر اولش م يها صهخواسته غ یم یخواهرش و بعد مرگ دلخراش مادرش ، تازه وقت

 یکه با عمو آشنا شده بودم به من گفت بعض لیبار اون اوا کیادمهی...و آخر سر مادر شما ذارهیبچه تنها م هیو اونو با 

فهمم که  یحاال م یمن اونروز منظورش رو درست درك نکردم ول.باشه یخوشبخت هیتونه ما ینم یثروت چیوقتا ه

.بود یچ ودشمقص

 مانیبه سو یبا خوشحال گرید کباریریسم.کردیتماً داشت به گذشته پدرش فکر مح.نزد و در فکر فرو رفت یحرف

و  زدیدست و پا م یجانور به سخت.الك پشت کوچک بود کیکه کف دستش جا خوش کرده بود  يبار جانور نیا.دیدود

:گفت یبا خوشحال.ذاشتگ یدستش م يباز او را در گود ریسم شدیجابجا م یکم نکهیبه محض ا

.به مونا نشون بدم ارمیب خوامیکردم م دایراغب الك پشت پنیبب-
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 نیا!خونه چه کار؟ ياریب يخواینکن م تیها رو اذ چارهیب نیا نقدریا:گفت یبه آرام دیرس یحوصله به نظر م یب راغب

.رهیم یآب باشه وگرنه م کینزد دیبا وونیح

.رهیتشت آب که نم يتو رمشذاینگهش دارم ، م خوامیم:رفت با سماجت گفت یبار نم ریز ریسم

 یباق يزیچ دیخورش ياز گرد.کرد دنیمنتظر جواب راغب باشد جانور را محکم گرفت و شروع به دو نکهیاز ا قبل

.داد ینشان م یاز پهنه آسمان را نارنج یهنوز قسمت شینورها نینمانده بود فقط انعکاس آخر

برو  کراستی.باشه يزیچ يعلفا راه نرو ممکنه جونور ياز تو.هشیم کیمواظب باش ، هوا داره تار ریسم:زد ادیفر راغب

.مییایم میمنزل ما هم دار

از مسافران که  یکیسوزناك  يصدا.کرد از سمت راست در حرکت بود یاز کشاورزان را حمل م يکه عده ا یونیکام

بود که تا  یکشاورز عرب غمنیدر کالم ا.شدیبه مرور دور و دورتر م خوندیم یرا با آهنگ محزون یکنواختیفیتصن

اون  فیتکل یراست:دمیپرس یبدون فکر قبل.گرفته بود نطوریهم به خاطر آغاز غروب دلم ا دیشا.اعماق وجودم نفوذ کرد

شد؟ یدو تا برادر چ

:، متوجه سوالم شد و گفت کردیرا بدرقه م ریهنوز داشت با نگاه سم راغب

هنوز هم با  یمصطف.ازدواج نکردن چوقتیه گهیاون دو تا د.تر از قبل شد قیماونا با پدرم ع تیمیحادثه صم نیبعد از ا-

.االن هم منزل ماست نیاتفاقا هم.پدرم رفت و آمد داره

رفت و آمد نداره؟ خیچطور؟اون با ش وسفی:دمیرس!خبر خوشحال شدم نیا دنیاز شن اریاخت یب

چند .اومد یاز سران مهم گروه به حساب م یکیشعبان وسفی.انگار همسن و سال پدرم بود.برادر بزرگتر بود وسفی-

.دیبه شهادت رس یلیضد اسرائ اتیعمل کیدر  شیسال پ

 خوادیدلم م یلیخ!یبیعجب سرنوشت عج:گفتم الیخ نیرها شده بود؟با هجوم ا ياو قبل از برادرش از غم دور پس

ست؟ی، ن مونده ادگاریازش به  يزیچ یحتما عکس.بوده یچه شکل خیبدونم خواهر ش
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 شیآت يشعله ها يتو ادگارهایمنزل و  لیتمام وسا يسوز شیبعد از اون آت.میاز عمه ندار یعکس چیما ه...متأسفانه نه-

بابا در مورد  یوق شهیراستش هم...کرد دایپ یبه اون دسترس شهیبابا مونده که نم اتیحاال فقط ذهن.سوخت و خاکستر شد

 ذاشتمیکه به عمه داشت م يرو به حساب عالقه ا حرفاشگفتیاش مچشم ییرایو از گ کردیخواهرش صحبت م

!داره یبیعج ییرایاز چشما و نگاه ها قدرت گ یاواخر به خود منم ثابت شده که بعض نیا...یول

 یبه نظر م رییمتغ مرخشیو روشن هوا ن کیافتاده بود ، در تار نییبه سمت او برگشتم نگاهش پا کنجکاوانه

 گریبعد از آن د!)شده؟ بندهیجفت چشم فر کیریما هم اس ریراغب سر به ز نینکنه ا(ز ذهنم گذشتناخودآگاه ا.دیرس

 ییروشنا.رفتم یصدا کنارش راه م یمن هم ب.کردیم ریخود س يایعمارت همچنان در دن یکینزد و تا نزد یحرف چیه

در محوطه مقابل عمارت پارك شده  نیشبدون سرن لیدو اتومب.عمارت را کامال روشن کرده بود رونیچراغ ها داخل و ب

شعبان رو به من  یاومد مصطف شیپ یاگه فرصت:به راغب گفتم.هستند نجایهنوز هم ا خیش يکه مهمانها دادیبود و نشان م

.هیاون چه شکل نمیبب خوادیدلم م یلینشون بده خ

و  یمصطف گهیکه پدرم م نطوریا یول دمیاونو ند یفرق کرده هر چند من دوران جوان یلیمسلما حاال با گذشته خ-

.اومدن یبه حساب م یحوال نیا يجوونا نیتر افهیبرادرش از خوش ق

.ارضا بشه میحس کنجکاو خوامیکه اون چقدر عوض شده ، من فقط م ستیمهم ن-

 گریبار د کیچارهیشعبان ب یمصطف يریکه سر پ یترس ینم:گفت يا انهیزدم و همراه با تبسم موذ یبرق شیها چشم

جفت چشم شهال بشه؟ کیریاس

...بدجنس نشو راغب:و گفتم اوردمیخودم ن يبرداشت او خنده ام گرفت اما به رو از

بهتره  ینیاونو بب يخوایاگه وقاعا م:نثارش کردم دور نگه داشت و گفت یکه به شوخ یاو خودش را به موقع از مشت و

.کننیم یچون ظاهرا دارن خداحافظ یبجنب

شعبان را از  یمصطف کردمیاگر فرصت نم شدیم فیچقدر ح.آمدند یم رونیو بود و آنها داشتند از عمارت بحق با ا انگار
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م؟یبرگرد ایب:گفتم طنتیو با ش دیبه خاطرم رس يلحظه فکر کیدر .نمیبب کینزد

!کجا؟-

.میدیکه تازه از راه رس میپله ها و وانمود کن نییپا-

.پشت سرم راه افتاد یحرف چیبدون ه زینکالم عقب گرد کردم او  نیبا ا همراه

.نمیمناسب اونا رو بب تیموقع کیدر  میتونیحاال م:پله ها گفتم نییپا

نشان  شانیها افهیدو تا با هم سرگرم صحبت بودند و ق نیا میصحبتم تمام نشده بود که متوجه دو نفر از آنها شد هنوز

آمدن از پله ها چشمشان به من و راغب افتاد بعد از خوش و  نییهنگام پا.و خوشنود هستند یراض یکه از موضوع دادیم

ها  لیبه سمت اتومب یکوتاه یراغب با احوالپرس دنیبا د بیبه ترت زین ينفرات بعد.کردند یبا راغب خداحافظ یبش

ودروها جا همه آنها درون خ یتک تک انها را با دقت ورانداز کردم و منتظر عکس العمل راغب بودم ول يرفتند ، چهره 

که  يبا مرد هاو همرا.نگاهم را به سمت عمارت کشاند خیش يصدا انیدر آن م.از راغب سر نزد یواکنش چیگرفتند اما ه

صحبت ناگهان متوجه ما شد و  نیدر ب.شدیم کیاز خودش نداشت به ما نزد یدست کم يظاهر یاز نظر برازندگ

د؟یشما برگشت:دیپرس

شده  کیتحر يبه قدر میحس کنجکاو.دیهمزمان به گوشم رس"!خودشه":که گفت آهسته راغب يو جمله  خیش يصدا

قشنگه که آدم از تماشاش  ياطراف به قدر نیا:چند قدم به سمت آنها رفتم و لبخندزنان گفتم یبود که بدون فکر قبل

.شهینم ریس

موقع  نیدر هم.بود سالم کردم هستادیا خیکه کنار ش يبه مرد ییشدم و با خوشرو کیحال صحبت کامال به انها نزد در

 یمتبسم يافهیبا ق خیش!کردیشبح نگاه م کیشده بود انگار به  رهیبه من خ یبه حالت.متوجه نگاه ثابت و متعجب او شدم

بعد .آمد یکه انگار از ته چاه در م شدیم دهیشن یبه صورت یحوالپرسشعبان هنگام ا یمصطف يصدا.کرد یمرا به او معرف

دست او شده  یکردگ خیراغب بعدا گفت موقع دست دادن متوجه .کند یغب بود که با او احوالپرساز من نوبت را



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 347

ب یترک.انداختم یاش م دهیرمگ پر يافهیبه ق ينظر یواشکییمرد در هر فرصت نیخبر از حال خراب ا یمن ب!است

به  یاما کم دیرس یت به نظر مخوش حال اریبس شیو برجسته ، لب ها یاستخوان يداشت با گونه ها یضیصورتش شکل ب

رنگ  اهیدرشت نبود اما س شیچشمها.صورتش داشت ياعضا يهیبا بق یجالب یاش توازن و هماهنگ ینی، ب زدیم يکبود

مرتب کوتاه شده اش در کنار  يموها.کرد یداشت که انسان را دچار شرم م یو نگاهش جاذبه خاص شدیم دهیو براق د

به او  یبا نگاه خیش.نبود دایپ شیمایدر س دیو شا دیآنطور که با يریحال هنوز آثار پ نیبا ا زدیم يبه خاکستر قهیشق

.جا خوردم یحساب دنشیبار منم از د نیاول يندار يری؟تقصيتعجب کرد نایم دنیتو هم از د داستیپ:گفت

چرا بودم که لحن  نیا یلیمن تعجب کرده بود؟به دنبال دل دنیشعبان از د يچرا آقا!کردمیرا درك نم خیش منظور

.به هم باشن هیشب نقدریکه دو نفر ا شهیباورم نم:گفت یشعبان حواسم را پرت کرد ، با حالت خاص یحسرت بار مصطف

من کنجکاو شده بود ،  يظاهرا راغب هم به اندازه !کالمش معذب شدم موضوع شباهت چه بود؟ يطرز نگاه و نحوه  از

.کنهیشما آدمو کنجکاو م يحرفاه؟یموضوع چ دیبابا به ما هم بگ:گفت

شعبان به سمت  دیطول نکش ادیوضع ز نی، ا کردیشعبان را م یحضور مصطف تیرعا دی، شا دیرس یمردد به نظر م خیش

؟يد یم یاحمد اجازه مخرص:دیبرگشت و پرس خیش

امشبو  شهینم:د و گفتفشر یدراز شد به گرم شیرا که به سو یدست خیش.بود دایپ یبه خوب شیمایکهنه در س يدرد آثار

؟یبد بگذرون

 قیکه رف ستیو درست ن ستمیامشب من تنها ن یگذره ول یبد نم یکه در جوار تو به کس یدونیخودت م:گفت شعبان

د؟یکنیحرکت م گهیدو سه روز د یگفت...امیب دنتیقبل از بازگشتت بازم به د کنمیم یراه باشم اما سع مهین

برم بهشون سر و  دیمقدار کار عقب افتاده دارم که با هییباشم ول نجایا يشتریت بمد خواستیدلم م قتشیحق:گفت خیش

کن منو از  یتو هم سع کنمیالزم رو حواله م ينهیکه صحبت شد به محض برگشتن هز یلیسامون بدم در مورد مسا

کن که فرصت  یذرخواهدوستان برسون و از طرف من ع يهی، ضمناً سالم گرم منو به بق يخبر نذار یب نجایحوادث ا
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.بهشون بزنم ينشد سر

گرمش با  یشعبان بعد از خداحافظ يآقا.خوردیبه چشم م يدار شهیو ر قیعم تیمیشعبان صم یو مصطف خیرفتار ش در

بود  یبیحالت عج شیفشرد بعد متوجه من شد ، در چشمها یاو به سمت راغب برگشت و دست او را به عنوان خداحافظ

.نگاهش را گرفت و به راه افتاد یه، همراه با خدا نگهدار کوتا کردیم زیش ستانگار داشت با خود

در بازگشت .بود ستادهیخود ا يشدند در جا یها از محوطه خارج م لیکه اتومب يبه احترام دوستانش تا لحظه ا خیش

تعجب کرد؟ نایم دنیشعبان از د یچرا مصطف یبابا نگفت:دیشمرد و پرس متیراغب فرصت را غن

داره که  یبه شخص يادیشباهت ز نایم نکهیا يبرا:به طرفم انداخت و گفت يدر حرکت بودم ، نظر خیسمت راست ش من

.او يبود و هم برا زیعز یلیمن خ يهم برا

انگار راغب متوجه مساله  یبودم و درست متوجه نشدم او چه گفت ول خیدردمند دوست ش يافهیهنوز در فکر ق من

!؟...به عمه هیشب...که نهینکنه منظورتون ا:دیصله مقابل پدرش قرار گرفت و ناباورانه پرسشد چون بالفا یخاص

زده و  جانیتپش قلبم خود به خود باال رفت ، نگاه ه!انداخت يمرا به حال بد خیش يرکانهیناتمام ماند ، لبخند ز کالمش

غم  يماجرا شیسعت پ مین نیبودم که هم يختربه د هیمن شب!امکان نداشت نیا.کرد شتریراغب تالطم قلبم را ب قیدق

!بودم؟ دهیرا شن شیزندگ زیانگ

!خواهر شما هستم؟ هیمن شب:دمیزده پرس رتیبرگشتم و ح خیبه سمت ش!!چطور ممکن بود؟ نیا یول

!که من خواهر داشتم؟ یدونیتو از کجا م:دیسوالم جا خورد و پرس از

خواهر شما دختر  گفتیتونم باور کنم بخصوص که راغب م ینم یول کرد فیرو برام تعر انیامروز جر نیراغب هم-

...بوده پس ییبایز

کرده اما  بمینص یخوب يدانستم لطف خداوند شامل حالم شده و چهره  ی، هر چند م کردمیداشتم با خودم تعارف م انگار

شد ، دستم را گرفت و همانطور که تر  قیعم خیلبخند ش.مشکل بود میبرا یکینیتصور ا...بودم خیخواهر ش هیشب نکهیا
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که  یش هست هیو تو اونقدر شب گهیراغب درست م:گفت کردیم میاریکم عرض مقابل ساختمان  يدر باال رفتن از پله ها

!اومده شوازمیکردم روح خواهرم به پ الیبار در فرودگاه چشمم به تو افتاد خ نیاول يبرا یوقت

که چرا به محض  دمیفهم یحاال م.شده بود یقلب فیمن دچار حمله خف دنین روز با دآ.برخوردم با او افتادم نیاول ادیبه

شباهت بود که  نیپس به خاطر هم:دمیمطرح کردم و پرس دیکه به ذهنم رس یسوال نیاول.دیپر شیمن رنگ از رو دنید

د؟یشما از همون موقع با من مهربون بود

بعد از ...ینبود ول ریتأث یمن ب تیمیشباهت در صم نیکه ا کنمیراف ماعت...اگه بگم نه دروغ بگم:گفت یبا نگاه همراه

.کرد قیرو عم یوابستگ نیخود تو بود که ا تیشخص نی، ا تیاخالق اتیبا خصوص ییآشنا

 نیا.باشد یراحت به برادر بزرگش متک الیبا خ تواندیرا داشتم که م يحس خواهر.را با محبت گرفتم شیبازو اریاخت یب

برابر احساس  نیمحبت را چند نیداشته باشد اما حاال ا ینبود که تازگ يمساله ا خیمن به ش يعالقه .نبود نیواکنش تلق

.حس ناخودآگاه قوت گرفته بود نیو ا کردمیم

 چی، چطور تا به حال ه دهایستیبابا شما هم کم تودار و مرموز ن:آمده بود گفت جانیماجرا به ه نیا دنیکه با شن راغب

د؟یموضوع نکرد نیبه اياشاره ا

شعبان  یمصطف نیاگه امشب برخورد ب:گفت خیجواب بودم ، ش دنیمنتظر شن اقیمن هم گل کرد با اشت يکنجکاو حس

.کردمیباره صحبت نم نیدر ا چوقتیه دیداد شا یرخ نم نایو م

وضوع برمال م نیا خواستیچرا پدرش نم دیپرس یمتوجه من شد حتماً او هم داشت از خودش م يلحه ا راغب

.دیکش رونیمرا از فکر ب خیش يصدا!شود؟

کجاست؟مگه با شما نبود؟ ریسم یراست-

.رو که گرفته بود به مونا نشون بده یرفت الك پشت:گفتم

 بتیغ يبرا یبودم وگرنه سوژه خوب یمراقب رفتارم م شتریب دیبا نجایاو را رها کردم ا يبازو منیورود به قسمت نش با
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 رهیفربه و لباس ت یکلیمادر حسام با ه.بودند ییرایپذ لیوسا يمهمانخانه خدمه مشغول جمع آور در قسمت.شدم یم

و رفتارش احترام  دیرس یبه نظر م يو مقتدر نیاو زن مت.شد شیدایکه تمام اندامش را در برگرفته بود پ يرنگ بلند

مهمونا :دیپرس خیبا ما از ش یلپرسبعد از احوا.شد دهیسالم من و راغب همزمان شن.کرد یرا جلب م انیاطراف

.دیداشت یشام نگه شون م ي؟خوب بود برا...رفتن

.دعوت شده بودن ییانگار قبالً جا یاصرار کردم ول یلیخ-

،  شهیحاضر م گهیساعت د کیشام تا :دوباره گفت)مادر حسام(خانم هیصف.از مبل ها لم داد یکیيصحبت بر رو نیح در

د؟یخورد ینم يزیقبلش چ

؟...یکش یجان تو زحمتشو م نای، م کنهیدرد م یلیخورم ، سرم خ یباشه م يفنجون چا هیگه ا-

 هیقصد رفتن به آشپزخانه را داشتم که صف.نکنم یبیاحساس غر شدیرفتار او باعث م نیخوشحال شدم ا شیتقاضا از

فنجون  هیزحمت  ی، ب یزحمت بکشيخوایرو تازه پر کردم حاال که م يسماور جوشه قور:گفت يخانم با لحن دوستانه ا

.، دستت درد نکنه اریمن ب يهم برا

از خود نشان داده  یمیگرم و صم يآمده بودم رفتار روتیبه ب یامد برخالف خواهر کوچکترش از وقت یاو خوشم م از

؟يخوریم يراغب تو هم چا... چشم خاله جان :گفتم.کردمیاز بچه ها او را خاله صدا م تیمنهم به تب.بود

و پرسش؟ یکین:هنوز در فکر بود ، متوجه سوالم شد و گفت انگار

طبقه  چیمارپ يدست در دست هم مثل دو مرغ عشق از پله ها.بودم که چشمم به حسام و رغده افتاد فتادهیبه راه ن هنوز

رها دست رغده را  دنمیادب را کرد و به محض د تیدر مقابل من رعا شهیحسام مثل هم.امدند یم نییدوم پا

 یباشد چرا که از زمان ورودم به لبنان در نگاه او نوع تهبه او گف يزیدادم رغده در مورد من و عماد چ یاحتمال م.نمود

شما هم  ارمیب يبرم چا خوامیم:گفتم یکوتاه یبعد از احوالپرس.دمید یهمراه با محبت م ياحساس همدرد ایینگران

د؟یخوریم
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.ارمیم رمین مم دیکش یشما چرا زحمت م:گفت حسام

.مهمونم نجایا کنمیاونوقت فکر م دیتعارف کن دییاگه بخوا-

.دیباشه هر طور راحت تر:چهره اش را پوشاند و گفت ندیخوشا يلبخند

.ارمیشما هم م يپس برا-

منزل هم داخل  ياز خدمه  یکیهمزمان با من طلعت .خوش غذا در فضا پخش شده بود يآشپزخانه بو یچند قدم در

خوش  يرا دارم به سرعت فنجانها را از چا يبردن چا الیخ دیفهم یوقت.دیرس یبه نظر م یزن زبر و زرنگ.انه شدآشپزخ

از همان جنس گذاشت و  ینیبرجسته داشت درون س يارهاکه نقش و نگ يپر کرد و همراه با قندان نقره ا یالنیعطر س

 ینیبا تشکر س.کردمیم تیبه گردن گرفت احساس رضا زحمت مرا يگریشخص د نکهیبار از ا نیاول يبرا.به دستم داد

خانم بود ، دستت درد نکنه  هیتعارف کردم مشغول صحبت با صف خیقبل از همه به ش.را از دستش گرفتم و به راه افتادم

 مانکینزد طنتیبا ش.متوجه راغب شد داشتیبعد از او نوبت مادر حسام بود همانطور که فنجان را برم.ادا شد مانهیاو صم

:دستش را به دور گردن خاله حلقه کرد و گفت زدیرا گاز م یسرخ بیکه س یامد و در حال

.دیمن دار شیخوب پ زهیجا هیدیحلش کن دیاگه بتون...معما کیخاله جان -

؟يذاریسر به سرم م يدار:از هم باز شد و گفت يخانم به لبخند هیصف يلبها

؟یش کنحل يحاضر...گمیم يجد!نه به خدا:گفت راغب

هست؟ یمعما چ نیا نمیحاال بگو بب:خانم گفت هیصف

 نایم دیاگه گفت:کرد مرا به خاله نشان بدهد ، گفت یبه سمت رغده و حسام بروم که راغب مانعم شد و سع خواستمیم

.دیمن دار شیدستخوش پ هیاالن  نیه؟همیبه ک هیشب

 یچ...واهللا:گفت.وراندازم کرد یکم هیخاله صف.هم بودم خیش رکانهیمتوجه لبخند ز.حرکت راغب خنده ام گرفته بود از

.سوال کن هیبق ؟ازیپرس یمعما رو از من م نی، حاال چرا ا ستین نایدور و اطراف شکل م نیا یبگم ، به نظر من که کس
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 راغب.آنها بودم يرهیمواظب نگاه خ يموقع تعارف چا.موضوع معما رغده و حسام را هم کنجکاو کرده بود ظاهرا

از  شیداشته سالها پ نایبه م يادیکه شباهت ز یچون کس هیکه اون شخص ک دیحدس بزن دیتونیآخه فقط شما م:گفت

.رفته ایدن

کنار  یمبل يرو.دندیخانم هم از راه رس مهیو فه ریمونا و سم نیب نیدر هم.بار کنجکاوانه تر نگاهم کرد نیا هیصف خاله

از  ينگاه عار.تازه واردها مطرح کرد يموضوع معما را برا گریبار د کیبودم که راغب  يچا دنیسرگرم نوش خیش

به نظر من که ...یبگ يخوایم یمعما فکر کردم حاال چ یگفت نیهمچ:بالفاصله پوزخند زنان گفت.به من افتاد مهیمحبت فه

.هیبه کهیکه شب کنهیم یباشه حاال چه فرق یکه ممکنه شکل هر کس هیمعمول نقدریخانوم ا نایم يافهیق

بود که او با  نیتعجبم از ا.مرا ندارد دنیداد که او چشم د یجمله نشان م نیا.محکم را داشت یلیس کیدرد  کالمش

 يخاله جان اگه امشب به جا:راغب در جواب گفت.داد ینشان م تیحساس ییبایمساله ز يکه داشت چرا رو ییبایظاهر ز

.يزد یحرفو نم نیجا خورد مطمئنا ا نایدن میور از دکه چط يدید یشعبان رو م یو صورت مصطف يمن بود

 شیشعبان؟اون طفلک که عذرش موجهه چون در تمام طول زندگ یمصطف:شد و گفت تریشد مهیتمسخر لحن فه حالت

اصال من شک .بس نویکنه ، هم زیجنگ و گر ایهودینی، خدا اونو خلق کرده که دائما با ا یچ یعنیزن  دینفهم چوقتیه

!اون احساسات مردونه داشته باشهدارم که 

 میمستق نیتوه نیبود که همه از ا دایداشت کامالً پ یمحبوب تیشخص خیش يخانواده  نیشعبان در ب یمصطف ایگو

بار  نیاخر نیا دوارمیام:دیدر جواب بگو يجرات کرد با لحن کوبنده ا خیفقط ش نیحاضر نیناراحت هستند اما در ب

رو به  چکسیخود من تا به حال ه گمیهمه تون م ع، ضمنا محض اطال شهیستانم اهانت مباشه که در حضور من به دو

و امثال اون  یاگر مصطف.هدف مقدس صرف کرد کیيرو برا شیاون تمام عمر و جوان دمیشعبان ند یمصطف یمردانگ

.ییو نه آبرو یما نمونده بود ، نه وطن يبرا یچینبودن تا به حال ه

 خیش.رفت رونیاز اتاق ب یخاص ظیهم برخورده بود چون با غ مهیبه فه ایگو!دمید یحال م نیرا به ا خیبار بود که ش نیاول
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به طرفم  ینیدرون س یگذاشتن فنجان خال يراغب به بهانه .برداشت و به اتاقش رفت زیم يصبح را از رو يروزنامه  زین

ها  یناراحت نیبه پا شد؟ا یجهت چه قشقرق یبو  خودیب يدید يدیکشینم شیکاش موضوع شباهتو پ:آهسته گفتم.امد

.قلب پدرت ضرر داره يبرا

شعبان  يشورشو در آورده حق نداشت به تو و آقا گهیخاله د.اومد شیبحث پ نیاشکال نداره اتفاقا خوب شد که ا:گفت

...به خاطر تو بود شاریبابا ب یناراحت دونمیمن م.کنه نیتوه نطوریا

راغب :کالمش را پاره کرد ، گفت يمونا رشته  يکه گفتارش حالت پچ پچ داشت جمله  دزیآهسته حرف م يبه قدر او

ه؟یشکل ک نایم یبلند بشه خودت بگ يا گهید يسر و صدا هینکهیبهتره قبل از ا

 جانزدهیه یبرگشت و کم هیراغب پاك کرد به طرف بق يقبل را از چهره  يلحظه  یموضوع معما ناراحت ياداوری

!دیکنیکدومتون باور نم چیاگه بگم همطمئنم :گفت

 يپرده بردار یخیاثر تار کیبود که قصد دارد از  یراغب مثل کس.شد دایدر چهره ها پ يهمان موج کنجکاو دوباره

:ظاهر شد و گفت یدر صورتش تبسم مخصوص.کند

 يبه قدر نایگه، م یبابا م د؟ینیبب کیکنه از نزد یم ادیبا حسرت ازش  شهیرو که بابا هم یخواذد کس یبچه ها، دلتون م-

کنه روح خواهرش به  یم الیکنه، خ یبار در فرودگاه باهاش برخورد م نیاول يبرا یبه اون شباهت داره که وقت

!استقبالش اومده

! خواهر بابا؟!! خواهرش؟: کرد گفت ینگاهم م رتیکه با ح یشد و در حال کینفر بود که ناباورانه به من نزد نیاول رغده

!آخه مگه ممکنه؟ یورت عمه رغده ست؟ ولمنظ

.دیکن یگفتم باور نم يدید: گفت راغب

:شانه ام گذاشت و گفت يگرفت و دستش را رو يپهلو جا کیمبل  يدسته  يرو رغده

!خواهر بابا شده باشه؟ هیبا ما نداره، چطور ممکنه شب ینسبت خون چیه نایآخه م یول-
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باز  دم،ید یشعبان رو نم يآقا افهیتونم باور کنم و اگه امشب ق ین خودمم نمراستش رغده جان م: بار من گفتم نیا

.شد یباورم نم

کس  چیکه به ه نهیهم يبرا! تورو داره يقدر هوا نیپس بگو چرا بابا ا: گفت یشدن با لحن خاص کیدر حال نزد مونا

!چشمت ابروست يده بهت بگه باال یاجازه نم

: شد، لبخند زنان گفت یرغده انگار داشت باورش م. نسبت به من حساس کرده بود زینمونا را  خ،یش يمحبت ها انگار

گفت چند سال بعد از مرگ  یبوده، بابا م یکه اسمش رو به من دادن چه شکل یخواست بدونم کس یدلم م یلیخ

 فیبا تمام تعرنیهم يرفته، برا نیاز ب یادگخانو يادگارهایيشده و همه  يعمارت دچار آتش سوز نیخواهرش، ا

که بابا حق داشت  نمیب یحاال م یداشته، ول يا افهیوقت نتونستم حدس بزنم که اون چه ق چیه دم،یشن یکه از عمه م ییها

.کنه فیخواهرش تعر ییبایاز ز

ادیرو ز ونسیاتفاقا منم اون موقع ها صحبت دختر حاج : گفت هیبه او بدهم، خاله صف یفرصت کنم جواب نکهیاز ا قبل

 دینداشت، شا يادیسن و سال ز. اصال زن نگرفته بود. ودیما نشده  ياون زمان پدرت هنوز داماد خانواده . بودم دهیشن

من، مشاور امالك  يخدا رحمت کنه بابا. نبود شتریهم شونزده هفده سالش ب امرزتیخداب يعمه . و دو سه سال ستیب

گفت، پسر  یپدرم م. میدید یکم احمد رو م یلیما خ. کرد یم یدگیسپدربزرگتون بود و به کار باغ ها و امور کشاورزا ر

 شنهادیبه پ وشه  یآشنا م تیکو وخیش ياز بچه ها یکیخارجه با  ياز قضا همون جا تو. کنه لیارباب رفته خارج تحص

از وقتها  شتریباعث شد احمد ب يو همکار یدوست نیخالصه هم. کنه یم يگذار هیسرما تیکشور کو يدوستش تو

. ازش دور بود شهیخورد که تنها پسرش، هم یتاسف م یلیگفت، پدربزرگتون خ یپدرم م ادمهی.خانواده اش دور باشه

گفت، دختر  یپدرم م. نبود یپدر و مادرش کاف يبرا نیا یزد ول یچند بار به خانواده اش سر م یهر چند احمد سال

 کیمن فقط دو سه بار عمه تون رو از نزد... رش عالقه دارهبه براد یلیگفت اون خ یخوره، م یغصه م یلیارباب هم خ

ظهر  ازخوشمزه بود، قبل  یلیپخت که خ یم یخونگ ینیرینوع ش هیمادرم . فطر بود دیبار ع نیاول ادمهی. بودم دهید
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 يرو جلو بار رغده نیاول ياون روز برا. مادر بزرگتون يبرا ارمیظرف گذاشت و داد که ب يها را تو ینیریاز ش يمقدار

!خواهر مرحومش است هیشب یلیخ نایاحمد حق داره، م نمیب یم اد،یم ادمیحاال که ... دمیعمارت د

یبود، ول خیهنوز حرف از شباهت من به خواهر ش میجمع شد يغذاخور زیصرف شام دور م يبرا یکه همگ یزمان تا

طفلک خاله،با تمام . ا تحت الشعاع قرار دادموضوع ر نیدر غزه، ا مهیخاله حک يساعت بعد، خبر ناگوار سکته  کی

خبر همه را غصه  نیا. از آنها در کنارش نبودند کیچیه ،یزندگ يروزها نیبود، در آخر دهیبچه ها کش يکه برا یزحمت

خانم و حسام و رغده  هیبه همراه صف خیش. اشک بشوم زشیتوانستم خوددار باشم و مانع از ر یمنهم نم یحت. دار کرد

خاله بود که در زادگاهش به  تیوص نیا. در همان شهر برگذار شد يمراسم خاکسپار. غزه شدند یوز بعد راهصبح ر

.افتاد یم قیبه تعو تیحتما بازگشت ما به کو بیترت نیبه ا. سپرده شود كخا

 نیاول نیا. بودندبه غزه رفته  هیو بق خیبود که ش يعصر همان روز سم،یمعصوم نامه بنو يکه توانستم برا یفرصت نیاول

عمارت  لیاز شکل و شما یبعد از شرح کامل. گفتن داشتم يبرا يادیز يبود و حرف ها روتینامه بعد از وردمان به ب

و موضوع شباهت من به خواهر  مهیخانم و خواهرش فه هیت صفیاطراف عمارت، شخص يفضا يحال و هوا خ،یش ياجداد

.نوشتم یانیت رخ داده بود، نامه را به آخر رساندم و در صفحات پامد نیکه در ا یو خالصه تمام اتفاقات خیش

قدم  يحوصله  یاومد حت یم ریدلگ یلیمنزل به نظرم خ ياز صبح فضا. بود يروز کسل کننده ا روزیبرخالف د امروز

ه رو ساعت دو نام نیا. سمیواسه تو نامه بنو امیدادم ب حیهر کار ترج يبود که به جا نیهم يزدن رو هم نداشتم برا

ورقه  زیکریسه ساعت تمامه که دارم  یکن یباور م! شده پنجبه  کیساعت نزد يبعدازظهر شروع کردم و حاال عقربه ها

 م،یخواب یکه من و مونا شبا توش م یاتاق نیا. جالب رو برات بگم ينکته  هیرفت  ادمیمعصوم  یراست! کنم یم اهیهارو س

ندارم،  یباحساس خو دمیموضوع رو فهم نیا یاز وقت یدونستم ول ینم نویا شبیا دت. بوده خیخوابگاه رغده خواهر ش

 یخودت م. داره رنظرینفر مواظب منه و حرکاتمو ز هیکنم  یباور کن همش حس م یشدم ول ییایخولیمال یفکر کن دیشا

اتاق  نیا يکردم شب تو یمجرات ن نیراستش اگه مونا هم اتاقم نبود، بعد از ا یول ستمین ییکه من دختر ترسو یدون
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. کنم یخداحافظ گهید دیبا. سهینو یشدم که دستم داره کج و کوله م تهقدر خس نیا گهیخوب معصوم جان د... بخوابم

...سمینو یرو م يبعد يفرصت نامه  نیاول يتو

انگار خواهرت کم ! وشتمدفتر صدبرگ برات نامه ن هیيبه اندازه  دمیمعصوم االن که به تعداد نامه ها نگاه کردم د يوا

برگردم همه رو برات  تیبه کو نکهیبهرحال به محض ا. نه اییبخون نارویا يهمه  یکن یدونم فرصت م ینم! تیوراج ن

.نایدوستدار تو م. بوسم یرو از دور م مسعودتو و  گهیبار د کی. فعال خداحافظ. کنم یپست م

.وضع واقعا خسته شدم نیاز ا گهیمعصوم دعا کن من زودتر برگردم د یراست

********************************

 ت،یروز بازگشت به کو نیاما در دوم. حوصله تر از آن بودم که دست به نوشتن نامه بزنم یب ت،یزمان بازگشت به کو تا

همه  دیکار با انیسفر اتفاق افتاده بود و بعد از پا یبود که ط یلینامه حسن ختام شرح مسا نیا. فرصت را مغتنم شمردم

.فرستادم یمعصوم م يرا برا

دلم . ندارم يخبر چیماهه که از شما ه کیبه  کینزد. یخوب باش دوارمیحالت چطوره خواهر؟ ام. معصوم جان سالم

.کنم یم يبرگشتن به آبادان روزشمار يتک تکتون تنگ شده و برا يبرا

 مه،یبه خاطر مراسم خاله حک یهفت روزه باشه ول روتیفرمون به بقرار بود س م،یاز لبنان برگشت روزینگفتم، ما د یراست

اون که آدم مغرور  نکهیا بیعج. آخر، عماد هم به جمع ما اضافه شد يدر روزها. دیاقامتمون حدود دو هفته طول کش

ود هر دو از اومده ب روتیبه ب یاز وقت. شد نیغمگ هیاز بق شتریب مهیاومد، از خبر مرگ خاله حک یبه نظرم م یسنگدل

انگار اون هنوز . دورادور مواظب اعمال و رفتار ماست خیحواسم بود که ش نیا يتو. میکرد یم زیبرخورد با هم پره

بار سفارش  هی،مصرف داروش هم باال رفته ست،یروبراه ن ادیاواخر وضع قلبش ز نیا. با هم خوب بشه مایمتظره رابطه 

 دنیبه محض رس روزید یکنه ول یکامل م نهیمعا کیتید از برگشتن به کوکردم خودشو به پزشک نشون بده، گفت بع
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 ستین يفکر بد میکرد، د شنهادیخودش پ. البته امروز من همراهش بودم نطور،یامروز صبح هم هم. رفت شرکت

ل با وجود اون منز يرسه و اونوقته که تحمل فضا یبچه ها از لبنان م يعماد همراه با خاله  نده،یآ يخصوصا که از هفته 

. وقتم رو در شرکت بگذرونم شتریدادم از فرصت استفاده کنم و ب حیترج نیهم يبرا! شه یخانوم برام مشکل م مهیو فه

شب  هی. دمید وشعبان ر یمصطف گهیبار د کیت،یکنم که قبل از برگشتن به کو فیرفت برات تعر ادمیمعصوم  یراست

نگاهش دور باشم چون هر بار  ررسیرو انتخاب کردم که از ت ییجا زیسر م .صرف شام دعوت کرده بود ياونو برا خیش

همون شب عماد از موضوع شباهت من به عمه ش باخبر . کرد یم دایپ ياش حالت دردمند افهیافتاد ق یچشمش به من م

 ده،یبه هم ند هیقدر شب نیوقت دو نفر را ا چیکرد که تا به حال ه رافصحبتشان اعت نیشعبان در ب یمصطف یوقت. شد

طور که  نیعموجان ا«:نداشت، چون گفت یستیشعبان اصال رودربا يانگار رغده با آقا. نظر داشت ریمنو ز یواشکیعماد 

قدر خوب به  نیاونو ا يهمه سال چهره  نیپس چطور بعد از ا د،یدیبار عمه رو کنار ساحل د کیشما فقط  دمیاز بابا شن

متاسفانه ممکن  یول نمیتونستم عکس العملش رو بب یخواست م یدلم م »ناست؟یم هیشب نایع دیکه معتقد دیخاطر دار

شما  يبرا قتیحق نیممکنه قبول ا«:گفت دمیکرد، شن یو شمرده صحبت م ینبود، در عوض صداش رو که به آروم

سوال  نیالبته ا... در ذهن حک کرد شهیهم يرو برا يریشه تصو ینگاه م کیکه با  ادیم شیپ یمواقع یمشکل باشه ول

شما رو از  يعمه  گهیبار د کی، من قبل از اون روز در ساحل، ...رو براتون برمال کنم يکنه راز یشما، منو مجبور م

اون «:و گفت گرفتصحبتش را  يشعبان دنباله  يآقا. متعجب به سمت او برگشتند خیش یهمه، حت» .بودم دهید کینزد

 شتریهر چند سوار بر اسب، ب. رو به پدربزرگتون برسونم یمهم غامیور شدم پمن از طرف پدرم مام ،یشب سرد زمستون

 دینداشتم با يبود اما چاره ا روقتید. زدم یم خیداشتم از سرما  دم،یبه مقصد رس یوقت یساعت در راه نبودم ول میاز ن

چند . بودن، دوباره در زدم دهیاباهل منزل خو يظاهرا همه . ناچار چند بار در زدم. ندمرسو یرو همون شب م غامیحتما پ

از اونهاست، خودمو  یکیکردن، فکر کردم  یخدمه در رو باز م يدر مواقع عاد) هیک(دینفر پرس کیتا  دیطول کش قهیدق

 ریز يکه کتاب شعر دمیمقابل خودم د ور یدر که باز شد دختر جوان. دارم ونسیحاج  يبرا یغامیکردم و گفتم پ یمعرف
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 یموقع شب مزاحم شدم، موضوع نیکه ا دیبخش یگفتم، م. ستیمنزل ن يداد که از خدمه  ینشون م ظاهرش. بغلش بود

هوا سره،  رونیب«:گفت. لرزم یدارم از سرما م دید» .برسونم ونسیامشب به اطالع حاج  نیحتما هم دیهست که با

...! خواهر احمد! ونسه؟یدختر حاج  نیپس اشدم به خودم گفتم،  یهمونطور که وارد م» .کنم داریتو تا پدر رو ب دیبفرمائ

اتاق  نیاتفاقا عمه تون اون شب منو به هم! هینواح نیمردم ا شتریو نجابتش زبونزد ب ییبایکه شهرت ز يهمون دختر

که هنوز روشن بود، خودمو گرم  يوارید يارداشت از من خواست کنار بخ منیاتاق حالت نش نیکردو قبال ا ییراهنما

من در اون وقت شب  دنیاحساس کردم از د. برگشت، پدربزرگتون همراهش بود یوقت. درش خبر بدهکنم تا به پ

فکر کردم که رفت بخوابه، من . رفت رونیدادم که رغده از اتاق ب یم حیمزاحمتم رو توض لیداشتم دل. نگران شده بود

در . رسوندم یم يا گهیمون شبانه به شخص دداد که ه یرو به من م یمدارک دیبا شونیدادم، ا رگتونرو به پدربز غامیپ

.داغ برگشت يداشت رغده با دو فنجون چا بتیآوردن اون مدارك غ يبرا ونسیکه حاج  یمدت

فنجون رو به دستم داد و با . به زحمت شما نبودم یاون وقت شب به زحمت افتاده بود شرمنده شدم و گفتم، راض نکهیا از

 یخودم درست کرده بودم ول يرو برا يچا نینبود، ا یزحمت«:بود گفت دیه ساله بعدختر شونزده هفد کیکه از  یلحن

همونطور . شعبان رو پاره کرد يرشته کالم آقا خ،یآرام ش يخنده  يصدا» ...دیدار ازیاز من بهش ن شتریشما ب نمیب یم

 یرو آزرده م گرانیوقتا د یصراحت کالمش بعض ،یستیرودربا یبود، رك و ب نطوریرغده واقعا هم«:گفت دیخند یکه م

بار  نیولا نیاتفاقا برعکس، ا«:شعبان در جواب گفت یکه مصطف دمیشن »؟يدیکرد، حتما اون شب تو هم از دستش رنج

که موقع  یبه خصوص وقت. و ناخودآگاه ذوق زده شده بودم مید یم یاخالق اتیخصوص نیرو با ا يبود که دختر

 رونیب يدور سرش، هوا چهیشعبان بپ يبه آقا دیبد نویبابا ا«:و با همون لحن گفت رو به پدرش داد يا هیچف ،یخداحافظ

بود،  ومدهین شیهم پ داریکاش همون د يگم، ا یبه خودم م فتم،ا یبرخورد اون شب م ادیهر وقت به » .سرده یلیخ

«...کرد و یفرق م یلیدر اون صورت اوضاع خ دیشا

 یراغب سوال. خواد بگه یم یدونستن اون چ یهمه م بایبه ادامه نبود چون تقر هم يازیتمام موند هرچند ن مهین کالمش
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شعبان دست از  يآقا »د؟یرو هنوز دار هیشما اون چف ،یعمو مصطف«:دیبود، پرس دهیرو مطرح کرد که به فکر منم رس

تا دم مرگ از من جدا  به جا مونده از دوران گذشته ست و ادگاریتنها  ه،یاون چف«:بود، در جواب گفت دهیخوردن کش

 نمیبب... ينگه دار یرو از من مخف يزیکردم تو چ یتا به حال فکر نم ،یمصطف«:متبسم بود، گفت خیش يافهیق» .شه ینم

تنها  نیا«:جواب داد تیمیشعبان هم با همون صم یمصطف »؟یهم هست که نگفته باش گهید يدر مورد خواهرم ماجرا

شدم  یخانوم و سوال رغده، مجبور به اعتراف نم نایو امشب اگر به خاطر حضور م ینداشتبود که تو از اون خبر  ییماجرا

 شتریب یراستش هرچ! بهیعج یلیخ«:افتاده بود، گفت يموضوع تازه ا ادیراغب انگار » .يشد یوقت ازش باخبر نم چیه

... به اون داره يادیق هم شباهت زاز نظر اخال ی، حت ياز نظر شکل ظاهر انه تنه نایم نمیب یشنوم م یدر مورد عمه م

اتفاقا منم االن داشتم به «:به من، گفت یمتوجه شدم که عماد سرش رو بلند کرد و بعد از نگاه» ؟...گم عماد یدرست نم

منم  ستیبد ن دمید لبهرحا. برعکس ایبود  فیتعر یاظهارنظر به معن نیدونم ا ینم» .کردم یموضوع فکر م نیهم

همه  يشعبان از خلق و خو يکه آقا هیشکرش باق يشعبان هم برسه، گفتم باز جا يکه صدام به آقاينظرمو بگم، جور

به طرف  نکهیا يبرا ایبعض. سخته یلیخ ونیاز آقا یبعض ياخالق برا نیمتاسفانه تحمل هم. کنن یم ادییرغده به خوب

داشتم از عمد، به . پسندن یبسته و شکننده مزبون  ع،یمرد هستن، زن رو مط یلیخ ننبه خودشون ثابت ک دیشا ایمقابل 

که با  دمیخانومو شن مهیفه يبالفاصله صدا. موقع چشمش به من افتاد و صورتش گلگون شد نیکردم، هم یعماد نگاه م

از  میحاال بگذر اد،ییاز زن خشن که ظرافت طبع نداشته باشه خوشش نم يمرد چیخوب معلومه ه«:گفت یحرص خاص

به خاطر  تیهمه حساس نیا دمینفهم» .هیزن و مرد به همون ظرافت و شکنندگ نیفرق ب یاستثناست، ولشعبان که  يآقا

شعبان  یبه هر حال مصطف! به اون بودم هیبه خاطر من که بر حسب اتفاق کامال شب ایمرده بود  هیخاطرات  يادآوری

معلومه « :توانستم جوابشو بدم، در جواب گفتینم خیدفاع از من که به احترام ش طربه خا دیشا نه،ینتونست ساکت بش

 ونیآقا نیدر ب ی؟ ما حت...با ظرافت طبعه ریباشه که شهامت مغا یتونه مدع یم یمن باعث سوءتفاهم شده ک يصحبتا

 گهیدارن، چه برسه به خانوما که د یو قلب رئوف فیشهامت و شجاعت، طبع لط نیکه در ع میرو سراغ دار یهم کسان
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خالصه معصوم، . شعبان بود تا با نگاه ازش تشکر کنم یمصطف يروبرو میخواست صندل یاون لحظه دلم م» .خود دار يجا

 شرفتیگروه مقاومت و پ يها تیو بعد به فعال مهیاون شب صحبت از رغده و خاطرات مربوط به اون، به خاله حک

. دیرغده و حسام کش یمراسم عروس يه اندازمربوط به را يها يدر آخر به گرفتار وها  ونستیهاشون در مبارزه با صه

 يتو. گرم کرده بود یرو حساب نیحاضر يبا تنقالت مختلف، چونه  یرائیو پذ منیاتاق نش یراحت و خودمان يحال و هوا

بود  ینگه دارم چون حالت قرار گرفتن مبل ها به صورت یشعبان مخف یمصطف دیتونستم خودمو از د ینم گهیاتاق د نیا

کردم  یمختلف گوش م يو مونا نشسته بودم و به صحبت ها ریسم انیکاناپه م يرو. دنید یرو م گهیهمه همد ابیکه تقر

زودتر از همه متوجه شد و به راغب سفارش  خیش. کرد، انگار خوابش برده بود ینیبازوم سنگ يرو ریسر سم دمیکه د

شب  نیکردم زودتر ا یکاناپه لم دادم و خدا خدا م يهیاوراحت تر به ز یبه حالت ریبا رفتن سم. کرد اونو به اتاقش ببره

شعبان به  ينگاه آقا دم،یکش یم ازهیخم یواشکیکه  یبار در حال هی. خوابم گرفته بود یحساب قتشیحق. تموم بشه ینینش

.من افتاد و متوجه شدم که لبخندش رو مهار کرد

 یکنم و برم بخوابم ول یتونستم عذرخواه یالبته من م. بمونن داریوقت شب ب نیعادت دارن تا ا نایخودم گفتم حتما ا به

... رهیو منتظر بودم مونا هم خوابش بگ دمیترس یم ییکم خوف داشت و تنها هیامرزیخداب ياز تو چه پنهون اتاق رغده 

 یم«:تشعبان، رو به عماد کرد و گف یرغده و حسام بود که مصطف یگفتم، صحبت سر مراسم عروس یخالصه داشتم م

زد  يعماد لبخند» .شده ها رید ینیب یوقت م هیيدست بذار يدست رو نطوریاگه هم! يتو هنوز دست به کار نشد نمیب

» .تازه ست يریکه هر وقت از آب بگ هیماه انیمثل همون جر ونیآقا يعمو، موضوع ازدواج برا دینگران نباش«:گفت

، به نظر من فرصت ...گذشته نیاز ا. کوستین شیخو يبه جا زیاشتباه نکن، به قول معروف، هر چ«:شعبان گفت يآقا

«.از دست داد دیرو نبا ییطال يها

بهش  يزیدر مورد ما چ خیدونم ش ینم. موقع بود که نگاهش به طرف من برگشت و از من دوباره به سمت عماد نیا

که حواسشون به صحبت شعبان  ییام اونارو به عماد گوشزد کنه، تم يخواست نکته ا ینه، بهرحال انگار م ایگفته بود 
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داشت خونسرد به نظر  یکه سع خیسرگرم کردم، ش اریخمن از عمد خودمو به پوست گرفتن . بود، متوجه موضوع شدن

 يآقا» .کار نبوده، االن نامزد داره یمدت هم ب نیدر ا. ستیغافل ن ییطال ياتفاقا عماد هم از فرصت ها«:برسه، گفت

 یحال ابراز خوشحال نیبا ا ست،یدوستش ن لیباب م ادیانتخاب، ز نیا دیاومد حتما فهم یبه نظر میرکیشعبان مرد ز

 بهیعج »؟یکن یشونه خال ینیریاز دادن ش يدار الیسروصدا، نکنه خ یقدر ب نیحاال چرا ا ،یبه سالمت... به به«:کرد و گفت

. کردم یکه واسه خودم آرزو م ستین ينم اون مرددو یو م ادییحسام اصال خوشم نم يهر چند از خلق و خو! معصوم

اومدف به شدت دلم  یم شیپ سیصحبت از ازدواج اون با فرانس قتباز هرو یناراحت بودم ول یلیهر چند از دستش خ

در . يشد اونو بخور ینم يکه از شور دمینمک پاش اریخ ياون قدر رو یبار از ناراحت نیا. شدم یو حسود م دیرنج یم

 ییتنها یسعرو ینیریعموجانف ش دیدار اریاخت«:که عماد گفت دمیبدمزه شده بود، شن اریخ يطعم دهنم از شورکه  یحال

خوشبختانه مادر حسام بعد از » .ارهیم شیپ یچ ندهیآ دید دیبا ست،ین يره، البته فعال که هنوز خبر ینم نییما پا ياز گلو

شده و  ریشعبان تازه متوجه شد چقدر د یمصطف. خواست یخصبلند شد و اجازه مر شیاز جا دنیکش ازهیچند بار خم

امشب بعد از ! شب گذشته مهین کیساعت از ...! يوا«:کرد، با تعجب گفت یمنگاه  ردارشیهمون طور که به ساعت زنج

 »؟يدیم یمرخص يخوب احمدجان اجازه ...! وقت گذشت یک دمیقدر در حضور شما خوش بودم که نفهم نیمدتها ا

بعد . کرد یم رخانوم تشک هیو صف خیشام از ش یرائیشعبان داشت به خاطر پذ يآقا. میاحترام او از جا بلند شد به یهمگ

بود  جانیاز ه یناش دیکه شا يآخر کار به طرف من برگشت و با لحن شمرده ا د،یبا بچه ها رس ینوبت به خداحافظ

. دیخوشبخت و موفق باش دیهرجا که هست دوارمیرتون، امبه کشو دیبرگرد يکه قراره شما به زود دمیاز احمد شن«:گفت

... ما شد یتعجب و خوشحال يهیشما، چقدر ما دنیتونه درك کنه که د ینممن و احمد،  يکس به اندازه  چیمطمئنا ه

ره تولد دوبا یحت ست،ین رممکنیبزرگ غ يایدن نیدر ا زیچ چیتصادف، خداوند خواست به ما ثابت کند که ه نیبا ا دیشا

«احمد؟ یکن یطور فکر نم نیتو ا! شخص کی

به خودم گفتم چه » .کنم یموضوع فکر م نیمن مدت هاست که به ا«:داشت، گفت يندیبه من، حالت خوشا خیش نگاه
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شعبان حواسمو پرت  يسوال آقا! اومدم؟ ایکنن من همون رغده هستم که دوباره به دن یم الیخ نایپس ا...! یبیفکر عج

من » داره؟ يرادیچه ا«:زد، گفت یداشت لبخند م خیش» بدم؟ يادگاریهیاحمد، من اجازه دارم به مهمان تو «:دیپرس. کرد

 یبیراستش معصوم احساس عج. در اطراف مون بودن هیبودم و بق ستادهیشعبان ا یمصطف يهمون طور معذب روبرو

رغده  يچون منو به جا نکهیا ایدمیکش یتونستم احساس اونو درك کنم خجالت م یکه نم نیدونم از ا یداشتم، نم

شعبان  یمصطف دمیخالصه د. خودمم گنگ و نامفهوم بود يواکنش برا نیا قتشیحق دم،یکش یبود عذاب م گرفتهیعوض

 شیپ ادگاریبه عنوان  نویدوست دارم ا«:آورد و به طرفم گرفت و گفت رونیرو از انگشت کوچکش ب یفیانگشتر ظر

» .کنه یانگشتر آدمو از بالها محافظت م نیگفت، ا یم شهیهم امرزیمونده، خداب ادگاریمادرم به از . دیخودتون نگه دار

اما  دمیکش یکه خجالت م نیبا ا. خواست با پس زدن دستش، ازم برنجه یدلم نم. نه ایرمیمستاصل بودم که اونو بگ

. حک شده بود) اهللا(مربع شکلش، اسم چهارگوش  ياصل بود و رو ينقره . دستم جلو رفت و انگشتر رو ازش گرفتم

خودم نگه  شیپ شهیهم يرو برا ادگارینیدم که ا یاز شما ممنونم و قول م«:م فرو کردم و گفتم انهیاونو به انگشت م

خدانگهدار  کیانداخت و با  نییسرش رو پا. دوباره نگاهش کردم، انگار چشماش از اشک براق شده بود یوقت» .دارم

.رفت رونیر باز د یدسته جمع

چه  دیشعبان فهم یبه نظرم مصطف. کنه یانگشتر حرکت م يرو اریاخت یچشمم ب سمینو یکه دارم برات نامه م االن

و  فتمیاون ب ادیهر روز به  بایانگشتر باعث شده که تقر نیا. نرده رونیاز ذهنم ب شهیهم يبه من بده که برا يادگاری

.خاطره ش برام تازه بشه

نامه  نیفرصت ندارم، بعد از ختم ا ادیز گهیراستش د. کردم یپرحرف یلیمعصوم جان بازم طبق معمول خم،یبگذر خوب

بسته،  نیهمراه ا. کنم یبرات پست م هینامه رو همراه بق نیخدا فردا ا دیبه ام. شام حاضر بشم يبرم حمام و برا دیبا

نره حتما جواب رو زود و مفصل  ادتیمعصوم جان . سیاراز شهر پ تالکارت پس هیفرستم با  یمنزل م يدوتا نامه هم برا

بازم از دور، . ببوس یسالم برسون و مسعود رو حساب یاز طرف من به همه بخصوص آقا نب. منتظر نامه ت هستم. سیبنو
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...نایقربان تو م. مواظب خودت باش. بوسمت یهزار بار م

به منظره برج  یبعد از نگاه. شمم به کارت پستال افتادبودم که چ ییگذاشتن صفحات نامه درون پاکت مقوا سرگرم

.پشت کارت نوشتم فل،یا

ساختمان ! استیدن يشهرها نیگن از قشنگ تر یکه م یهمون شهر معروف. سهیجا همون شهر پار نیجان، ا معصوم

ر اون اقامت که ما د هیکه در سمت چپ قرار گرفته کنارش ضربدر گذاشتم، ساختمان هتل يرنگ چند طبقه ا دیسف

به  یمن همون آبادان خودمون رو با تمام کوچک نباور ک یول هیدنیو د بایگن ز یهمون قدر که م سیالبته پار. میداشت

.نایتو م يفدا. دم یم حیترج ایدن

*********************

خبر از  یکه معصوم را بشدم  یدلواپش م شتریگذشت ب یهر چه م. افتاد قیمدت ها به تعو يماریب لیبه دل يبعد ينامه

که  یزمان. فرستادم یمحل به سراغم آمده بود لعنت م یکه مثل خروس ب یضیمر نیحال خود گذاشته بودم، و به ا

 رانینامه ام به ا نیآخر نیا ستین دیبع چیه«با خود گفتم ،عاقبت آن قدر جان گرفتم که توانستم شروع به نوشتن کنم

متن نامه را  د،یام نیدلخوش به ا. دیدم یم فمیرا به کالبد ضع يتازه ا يداد و انرژ یفکر به من قوت قلب م نیا» باشه

:طور آغاز کردم نیا

معصوم جان . یخوش و خرم باش شهیدر کنار خانواده هم دوارمیام. به خواهر خوب و مهربونم یمیگرم و صم یسالم با

مدت  هیراستش . سمیجوابش رو بنو نید زودتر از امتاسفانه فرصت نش یول دهیوقته که به دستم رس یلینامه ت خ

 ریقبل از همه سم. شده ریهمه گ بایجا تقر نینه؟ ا ایکرده  دایپ وعیآنفلوانزا ش يماریدونم اونجا هم ب ینم. بودم ضیمر

م، کردم، مبتال شد یوقتا ازشون موتظبت م یآخر سر من که بعض. مدرسه گرفت و بعد به مونا منتقل شد  ياز بچه ها



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 364

ن قدر یا نهیچشمت روز بد نب. دیبه ده روز طول کش کیمن نزد یضیتر از اونا بود، آخه مر فیانگار بدن من ضع یول

بغلم رو  ریحتما ز دیاومدن از تخت با نییهفته اول موقع پا کی. تونستم راه برم ینم یو ناتوان شده بودم که حت فینح

 نیاز معروفتر یکیاز پزشک مخصوص خانواده،  ریغ خیش. دنیمن رس به یو بچه ها حساب خیمدت ش نیتو ا. گرفتن یم

دامن زده و حال منو  يماریبه شدت ب یاونا معتقد بودن که عوارض روح يهر دو. سرم يرو اورد باال مارستانیب يدکترا

 ییانگار دوتا. دمیکشزجر  یلیخانوم خ مهیاواخر از دست رفتار عماد و فه نیگفتن، ا یربط هم نم یتر کرده، البته ب میوخ

خبر  یچ چیاز ه خیالبته ش. منه يماریموضوع مربوط به قبل از ب نیا. ارنیکرده بودن که منو از پا در ب یکیبا هم دست به 

کنم، از  یمعصوم؟ از عماد تعجب م یدون یم. از خودشون نشون بدن يکردن رفتار بد یاون جرات نم يجلو. نداشت

قدر سربه سرم  نیا گهید یما با هم خوب نبود ول يونهیهر چند م. از گذشته بدتر شده اومده رفتارش تیبه کو یوقت

انیقبل از جر ش،یچند وقت پ. ذاشت ینم

.فداي تو مینا. ابادان خودمون رو با تمام کوچیکی به دنیا ترجیح میدم  همون

*

ر دلواپس میشدم که معصوم را بی خبر از حال هرچه می گذشت بیشت. بعدي به دلیل بیماري مدتها به تعویق افتاد  نامه

زمانی که عاقبت ان . خود گذاشته بودم ،و به این مریضی که مثل خروس بی محل به سراغم امده بود لعنت می فرستادم 

 . ))هیچ بعید نیست این اخرین نامه ام به ایران باشه (( خود گفتم  باقدر جان گرفتم که توانستم شروع به نوشتن کنم ، 

دلخوش به این امید ، متن نامه را این طور . این فکر به من قوت قلب میداد و انرژي تازه اي را به کالبد ضعیفم میدمید 

:اغاز کردم

معصوم جان . امیدوارم در کنار خانواده همیشه خوش و خرم باشی . سالمی گرم و صمیمی به خواهر خوب و مهربونم  با

راستش یه مدت . رسیده ولی متاسفانه فرصت نشد زودتر از این جوابش رو بنویسم نامه ات خیلی وقته که به دستم 

قبل از همه سمیرا . نمی دونم اونجا هم بیماري انفوالنزا شیوع پیدا کرده یا نه ؟ اینجا تقریبا همه گیر شده . مریض بودم 
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بت می کردم ، مبتال شدم ، ولی انگار از بچه هاي مدرسه گرفت و بعد به مونا منتقل شد و اخر سر من که ازشون مواظ

نحیف و ناتوان  ینقدرچشمت روز بد نبینه ا. بدن من ضعیف تر از اونا بود ، اخه مریضی من نزدیک به ده روز طول کشید 

تو . یک هفته اول موقع پایین اومدن از تخت باید حتما زیر بغلم رو می گرفتن . شده بودم که حتی نمی تونستم راه برم 

شیخ غیر از پزشک مخصوص خانواده ، یکی از معروف ترین . مدت شیخ و بچه ها خیلی حسابی به من رسیدن این 

هر دوي اونا معتقد بودن که عوارض روحی به شدت بیماري دامن زده و حال منو . سرمدکتراي بیمارستان رو اورد باالي 

انگار . ت رفتار عماد و فهیمه خانوم خیلی زجر کشیدم وخیم تر کرده ، البته بی ربط هم نمی گفتن ، این اواخر از دس

البته شیخ از . دوتایی با هم دست به یکی کرده بودن که منو از پا در بیارن ، این موضوع مربوط به قبل از بیماري منه 

عجب می دونی معصوم ؟ از عماد ت. جلوي اون جرئت نمی کردن رفتار بدي از خودشون نشون بدن . هیچی خبر نداشت 

هر چند میونه ما با هم خوب نبود ولی دیگه این قدر سر . می کنم ، از وقتی به کویت اومده رفتارش از گذشته بدتر شده 

رفتم بیرون . چند وقت پیش ، قبل از جریان مریضی ، یه روز عصر ، حوصله ام خیلی سر رفته بود . به سرم نمی ذاشت 

بی خیال مشغول پیاده . ییز ، حال و هواي اطراف منزل رو باب طبع کرده بود خنکی اوایل پا. ساختمون یه کم قدم بزنم 

از صبح که رفته بودم شرکت ، اونو ندیده بودم ، براي نهار من و شیخ . روي بودم که مثل جن یهو سرو کله اش پیدا شد 

نیارم و از کنارش بگذرم ولی  خواستم حضورش رو به روي خودم. دیر رسیده بودیم و اونا غذاشون رو قبال خورده بودن 

علیک : (( وقتی به هم رسیدیم ، با پر رویی گفت . اون مسیرش رو جوري تنظیم کرد که من هیچ راه فراري نداشتم 

بهتر بود سالم از شما باشه ، ال اقل تا به حال که : (( منم مثل خودش کمرویی رو کنار گذاشتم و گفتم . )) سالم از ماست 

قیافه ! )) که اقایون در سالم پیشدستی می کردن ، مگه این که در فرانسه به شما تعلیمات تازه داده باشن رسم این بوده 

تا منظورتون از هنر چی باشه : (( گفتم )) غیر از زبون درازي هنر دیگه اي هم دارید ؟  ماش: (( اش توي هم رت و گفت 

صورتش بر افروخته شد .)) همت خودم گلیمم رو از اب بیرون بکشم  ؟ فعال که می بینید بر خالف شما می تونم با اتکا به

گفتید صورت ، فعال که شما به اتکاي ظاهر  میبهتر بود به جاي همت : (( ، ولی سعی کرد به خودش مساط باشه ، گفت 
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چون ! رد پسنده هر چند پیداست چهره تون پیر م. مرد پسند تون خیلی بیشتر از گلیم رو دارید ار اب بیرون می کشید 

واي معصوم با این حرف انگار درست زده بود ! )) هر چی نگاه می کنم غیر از پیر مردا کسی رو دور و بر شما نمی بینم 

نزدیک بود دستم باال بره و دوباره یکی محکم . احساس کردم صورتم گر گرفت . بود به هدف ، چون اتیش گرفتم  زده

. نباید میذاشتم بفهمه که نسبت به این حرف چقدر حساسیت دارم . )) بر شیطون  لعنت: (( بزنم توي گوشش ، گفتم 

بالخره بدون فکر قبلی . که هیچی به ذهنم نمی رسید  ودمدنبال جواب دندون شکنی می گشتم ولی به قدري ناراحت ب

تعجب کرد و پرسد )) نید ؟ ببینم شما بوي سوختگی حس نمی ک... اینو به حساب زیرکی من بذارید نه صورتم : (( گفتم 

بوش رو  تمااخه از ادعاي شما کامال پیداست که یه جاتون حسابی سوخته ، فکر کردم ح... اره )) (( بوي سوختگی ؟ : (( 

قبل از این که بتو نم از پیروزي بزرگم لذت ببرم دستش باال رفت و چنان ضربه اي به صورتم زد که دچار ! )) فهمیدید 

وقتی تونستم بشینم صداي پاي یه نفر که . نفهمیدم اون کی از کنارم رفت ... مون جا روي چمن افتادم سرگیجه شدم و ه

چشمم به راغب افتاد از این که اون طوري روي زمین ولو شده بودم خجالت کشیدم  یوقت. به طرفم می دوید شنیده شد 

: (( دستم هنوز روي قسمت ضرب دیده بود گفتم )) چی شده ؟ : (( وقتی کمکم می کرد از روي زمین بلند شم پرسید . 

، دلم می سوخت که چرا جواب ضربه عماد رو نداده ... گریه ام از درد نبود . و اشکم بی اختیار سرازیر شد ... )) هیچی 

به . ست مهم نی: (( گفتم . نمی دونم جریان رو از کجا فهمیده بود )) با عماد در گیر شدي ؟ : (( راغب پرسید . بودم 

اون لحظه هنوز . فکر کردم به خاطر اون ضربه است . و راه افتادم که برم ولی سرم گیج میرفت ... )) کسی چیزي نگو 

راغب هم مواظبم بود ، مثل این که می . یواش یواش راه افتادم . که ویروس انفوالنزا وارد بدنم شده  مخبر نداشت

. رد ساختمون شدیم متوجه عماد و فهیمه شدم که کنار هم ایستاده بودن به محض این که وا. دونست حالم خوب نیست 

تو : (( با صدایی که شبیه فریاد بود به عماد گفت ! خال داشتم به طرف پله ها برم که واکنش راغب در جا خشکم کرد 

م به راغب افتاد ، چشم)) کی به تو اجازه میده دست روي مینا بلند کنی ؟ . دیگه واقعا شورش رو در اوردي عماد 

میشه بگی موضوع به تو چه : (( عماد با رفتاري تهدید امیز بهش نزدیک شد و پرسید ! صورتش از خشم قرمز شده بود 
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دو برادر تقریبا هم قد و قواره به نظر می اومدن ، با اسن تفتوت که عماد سر وسینه پهن تر و عضالت )) داره ؟  بطیر

چطور ربط نداره ؟ مینا اینجا مهمون ماست و تا وقتی توي این : ((همون لحن قبلی گفت ذاغب با . ورزیده تري داشت 

کنار اولین پله به نرده چوبی تکیه داده بودم و از ترس این که . )) خونه است تمام مسائلش به بابا و من مربوط میشه 

: الت کرد و یه کم بلند تر از حد معمول گفت فهیمه خانوم دخ. مبادا بین این دوتا درگیري پیش بیاد، دل توي دلم نبود 

. لطفا شما دخالت نکنید  خاله،: (( رغب گفت . )) راغب، بهتره به خاطر غریبه ها به برادر بزرگت بی احترامی نکنی (( 

اختیار با  بی. )) ، باور نمی کنید برید از بابا بپرسید ... مینا توي این خونه غریبه نیست و براي خودش حق و حقوقی داره 

حتما سر و صداي . همون موقع شیخ و بقیه از طبقه دوم پایین اومدن ... ! ))راغب : (( صدلیی که به زور در میومد گفتم 

: (( شیخ به محض رسیدن اول نگاه دقیقی به من انداخت و با صداي ناراحتی پرسید . همه رو کنجکاو کرده بود  غبرا

، لطفا نذارید راغب با برادرش درگیر ... هیچی عمو ، به خدا چیز مهمی نیست : (( فتم اهسته گ! )) این قرمزي مال چیه ؟

تا به حال فکر نمی : (( نفهمیدم با این فاصله صداي اهسته من چطور به گوش عماد رسید که در جواب گفت . )) بشه 

و بهد از به پا کردن اتیش ، خودت  اول می ري شکایت منو به راغب می کنی! کردم این قدر موذي و اب زیر کاه باشی 

شیخ ... )) من نگفت  بهاون چیزي : (( راغب دوباره از کوره در رفت و گفت ... )) واقعا که ... رو به موش مردگی می زنی 

عماد با )) عماد ، خودت بگو ببینم موضوع از چه قراره ؟ ... دیگه بس کنید : (( مانع ادامه صحبتش شد و به تندي گفت 

قبل از این که شیخ . )) چرا از راغب نمی پرسید ؟ حتما سوگلیش همه جریانو براش تعریف کرده : (( رکی گفت زی

احتیاجی نبود مبنا به من چیزي بگه ، چون خودم از پنچره اتاق همه : (( ارومتري توضیح داد  حندوباره بپرسه ، راغب با ل

: (( نباید می ذاشتم کار به جاي باریک بکشه ، بالفاصله گفتم )) ؟ ... الزمه که تمام جریان رو بگم ... ماجرا رو دیدم 

حالم اصال خوب نیست ، نمی تونم سر پا بایستم ، مثل . عمو، این قائله رو هین جا ختم کنید ... راغب لطفا تمومش کن 

از اون . منو به اتاقم بردن  رغده اولین کسی بود که خودش رو به من رسوند ، اون و صفیه خانوم. )) این که مریض شدم 

. نداشتم  برتا سه چها روز اول ، توي تب شدیدي می سوختم و از اطراف خ. روز به مدت ده روز از اتاق بیرون نیومدم 
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. می گفت پدرش و بقیه خیلی نگران شده بودن . رغده می گفت ، توي اون مدت ، مدام پدت و پال و هذیون می گفتم 

وقتی که مدت زیادي به برگشتنم نمونده بود ، شیخ وخانواده اش رو به دردسر بندازم ولی ، دلم نمی خواست درست 

حتما باور نمی . بیماري از سرم گذشت ، از رابعه خواهش کردم منو ببره حمام  نیه بار بعد از این که بحرا. چاره اي نبود 

انتظار نداشتم . با روي باز پیشنهادم رو قبول کرد ! کنی اونقدر ضعیف شده بودم که نمی تونستم به تنهایی حموم کنم 

از این سابقه نداشت این  قبل. اون روز متوجه ریزش شدید موهامم توي کف وان شدم . این قدر دلسوزانه عمل کنه 

! وقتی خودم رو مقابل اینه قدي دیدم از ترس این که چقدر الغر شده بودم ، تنم لرزید . جوري دچار ریزش مو بشم 

گفتم شاید با این کار جلوي ریزشش رو بگیرم بعد از . ونجا از رابعه خواهش کردم یه وجب از پایین موهام کوتاه کنه هم

وقتی مشغول عوض کردن مالفه هاي تخت شد، مثل . دلسوز ، حسابی خشکم کرد و لباس تنم کرد  ادراین کار مثل یه م

وقتی دوباره به . گرفتم و شروع کردم اهسته در طول اتاق راه رفتن  بچه اي که تازه به راه افتاده ، دستم رو به دیوار

سوپ خوش . سمت تخت برگشتم ، سرم گیج می رفت و تهوع داشتم ، یک ساعت بعد ، رغده با ظرف سوپ وارد شد 

غذا رنگ و بویی بود ولی مگه از گلوي من پایین می رفت ؟ حس چشاییم از بین رفته بود و همین احساس بی مزگی ، 

انگار . به خاطر اصرار هاي رغده فقط تونستم دو سه قاشق رو به زور قورت بدم . خوردن رو برام عذاب اور می کرد 

روز قبلش سرم رو از دستم جدا کرده بودن به امید این که شروع به غذا خوردن کنم ولی . خوردم  یداشتم زهر مار م

اگه غذا نخوري ممکنه بازم بهت : (( داشت که ببره ولی قبلش گفت رغده سینی رو بر. هر چقدر سعی می کردم نمی شد 

من دارم سعی خودم رو می کنم : (( گفتم  هشب. ضعف ناشی از مریضی روي صدام تاثیر گذاشته بود . )) سرم وصل کنن

س گرسنگی ولی به محض این که احسا. باشه زیاد اصرار نمی کنم : (( گفت . نگاهش نگران بود . )) ولی نمی تونم 

نگران نباش ، ضرب المثل : (( گفتم . سعی کردم لبخند بزنم . )) کردي ، بگو هر غذایی که دوست داري برات بیاریم 

رغده هم . )) رو شنیدي ؟ ما ایرانیا اینو خیلی مثال می زنیم ، من مثل همون می مونم ، اتفاقی برام نمی افته  مبادمجون ب

بعد از رفتن رغغده ، شیخ به . ضرب المثل دستگیرش نشد ولی به روي خودش نیاورد به روم خندید، انگار چیزي از 
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خدا رو شکر ، : (( دستم رو گرفت و گفت . مثل همیشه با قیافه پر از مهر ، کنارم روي لبه تخت نشست . دیدنم اومد 

دلم می : (( گفتم . )) رست می شد مثل اینکه امروز یه که بهتر شدي ؟ اگه می تونستی یه ذره غذا هم بخوري همه چیز د

راستش خیلی شرمنده ام که شما رو این قدر به . خواد بخورم، بخصوص واسه این که بتونم زود تر از جام بلند بشم 

چطور می تونی این حرفو : (( نگاهش مالمت بار بود ، گفت . )) زحمت انداختم دلم نمی خواست اخر کاري این طور بشه 

)) دونی وجودت براي ما چه ارزشی داره ؟ فکر می کردم تا به حال فهمیدي چقدر براي من عزیزي ؟ بزنی ؟ مگه نمی 

، فکر می کنید بعد از قضیه عماد ، به چه دلخوشیی حاضر شدم بازم اینجا بمونم ؟ با این ... می دونم عمو جان : (( گفتم 

. )) چرا موندم و این همه باعث دردسر شدم  حال هر وقت این جوري مریض می شم ، احساس پشسمونی می کنم که

تو با خودت یه دنیا صفا و صداقت به خونه ما اوردي . خدا خودش شاهده که تو هیچ دردسري واسه ما نداشتی : (( گفت 

اگه می . چرا تمام حساباي من غلط از اب در اومد . نمی دونم چرا این طور شد . ولی در عوض همش زجر کشیدي 

ولی حاال دیگه ... اوردنت به کویت اینقدر باعث نج و ناراحتی تو می شم ، به هیچ قیمتی این کار رو نمی کردم دونستم با 

قیافه اش یه حالتی داشت انگار یه دنیا غم . )) شده و اون صدمه اي که نباید، به تو خورده  ربراي گفتن این حرفا دی

من بهتر از هر کس می دونم که . یست که تا به حال چی گذشته مهم ن: (( دلم به حاش سوخت، گفتم ! توش جمع شده 

واقعا می : (( پرسید . )) رو درست کنید یزشما نیت خیر داشتید اما نشد، ولی حاال می تونید به یه صورت دیگه همه چ

)) یاد ؟ تونم ؟ من حاضرم براي جبران هر کاري براب جبران خطاهاي گذشته بکنم، فقط بگو چه کاري از دستم بر م

 .پس اول قول بدید که مخالفت نکنید یا پشت گوش نندازید: (( گفتم 

 نیا ":گفتم "گم؟یدرست م ران،یا يزودتر برگرد يخوایحتما م ":دیوا رفت و پرس کهویانگار شستش خبر دار شد،  "

زودتر  خوادیدلم م. وضعو ندارم نیتاب تحمل ا گهیراستش د. به خصوص واسه خودم شه،یهمه بهتر م يبرا يجور

تو  لتیبر خالف م تونمیمن نم... باشه ":آهسته گفت ".شهیخانواده ام، مطمئنم اونجا حالم زودتر خوب م شیبرگردم پ

احوال از منزل  ضیدوست ندارم مر. یاول کامال خوب بش دی، با....شرط داره هیرفتن تو  ینگاه دارم، ول نیاز ا شتریرو ب
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 موباشه ع ":رو گرفتم و گفتم خیکرده بودم دست ش دایپ یکه از خوشحال یو با قدرت دمیکش ینفس راحت ".يمن بر

به محض . راغب بود بعدي ◌ٔ مالقات کننده ".امیاز فردا هر طور هست غذا بخورم که زودتر سر حال ب دمیجان، قول م

که  یدر مدت...! اقعا با محبتهمعصوم اون و"ما چطوره؟ ضیامروز حال مر":دیلبخند زد و پرس. چشمش به من افتاد نکهیا

بهترم،  یلیخ ":گفتم. ارهیدسته گل قشنگ ن هینپرسه و هر بار برام  لموو احوا ادینبود که به سراغم ن يبودم، روز ضیمر

که متوجه  کردیداشت با من خوش و بش م "دلسوز و مهربون خوب نسهام؟ يهمه پرستار نیبا وجود ا شهیمگه م

 وبارهراغب د ".ستین يزینه چ":به خودش اومد، و در جواب گفت خیش "افتاده؟ یا، اتفاقباب ":دیو پرس. پدرش شد

قرار  م،یدار یمسابقه اسب دوان ندهآی ◌ٔ آخه هفته ،یکن زودتر خوب بش یاومدم بهت بگم سع ":متوجه من شد و گفت

زودتر از جا بلند  خوادیدلم م وضع خسته شدم و نیاز ا گهیوبر کن خودمم د ":گفتم ".يشهاب شرط ببند يرو يایبود ب

 ".نمیتو و شهاب رو بب تیموفق خوادیدلم م یلیخوب شم، آخه خ دترزو کنمیم یبهانه هم که شده سع نیشم، حاال به ا

راغب  ".مییایب رونیکه سر بلند از مسابقه ب میکنیرو م مونسعی ◌ٔ ما هم همه ":گفت زد،یبرق م یچشمش از خوشحال

 بتیغیدونیم ":گفت یبا لحن به خصوص خیبعد از رفتنش ش. کنه یدگیبه اسباش رس رفتیمدیبا. فرصت نداشت ادیز

عاقبت  ارم،یخودم ب يبه رو دمیکشیمنظورش واضح بود اما خجالت م "؟..کنهیاز همه ناراحت م شتریرو ب یتو چه کس

من  نکهیاون تا به حل به احترام ا. ..برم همون شخصه نجایهر چه زودتر از ا کنهیکه منو وادار م یلیاز دال یکی":گفتم

من و عماد  نیب زیبفهمه همه چ یوقت ،ینشون بعده ول یبه خصوص اکنشو دادیهمسر برادرش هستم به خودش اجازه نم

تو به  داستیپ ":کرد و گفت دیبا اشاره سر حرفمو تائ ".رخ بعده ستیکه اصال ساله ن ادیب شیپیتموم شده ممکن مساله ا

مطمئنم تا دو  ":گفتم "؟...ياریسالمتت رو کامال به دست م ندهآی ◌ٔ تا اواخر هفته یکنیفکر م... ب هستیجوان ◌ٔ فکر همه

امروز درست شش روز  ".دیمقدمات سفرمو آماده کن دیشما لطف کن نکهیفقط به شرط ا. شمیکامال خوب م گهیسه روز د

خودم  شنهادیپ نیا. پنجشنبه گرفته يمنو برا تیبل یگفت، ناصر خال خیش روزید. گذرهیم میقرار گذشت خیبا ش یاز وقت

رو  یمشکل خدا حافظ گهید بیترت نیمسابقه برن، به ا دنید يقرار شده همه بچهها برا ت،بود، پنجشنبه روز مسابقه اس
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 .کنم یباهاشون خدا حافظ يطور نیو ا ستمیبنو جدا گانهاي ◌ٔ هر کدوم از بچهها نامه يدارم برا الیالبته خ. ندارم

. اونم به قولش عمل کرد ه،نگ يزیخواهش کرده بودم در مورد رفتن من به بچهها چ خیمعصوم، از ش یچ یدونیم

برگشتن عجله دارم  يبرا نقدریباور کن ا. شهدردسرا تموم می ◌ٔ هفته همه نیتا آخر ا شهیاصال باورم نم يراستشو بخوا

و هر چقدر حالت تهوع  خوردمیهمون روز به زور غذا م يردااز ف. مبارزه کردم يزیمر نیزودتر خوب شدن با ا يکه برا

 هیفرصت خوب دمیامروز د. باالخره معدهام به غذا عادت کرد و روز به روز بهتر شدم. دادمینم یتیاهم دادیبهم دست م

خود من  ستین دیبع چیالبته ه. فرستمیبرات م تینامه است که از کو نیآخر نیاگه خدا بخواد، ا. سمیکه برات نامه بنو

تا چند روز حال  ران،یبه ا دنیبعد از رس دمیاحتمال م هآخ سم،یبنو نویبه هر حال الزم بود ا. برسم رانیزودتر از نامه به ا

.رو نداشته باشم یمطلب چتوزه هی ◌ٔ و حوصله

 هیآقا، مامان و بق نکهیفکر ا. زانهیکم دلم شور م هیکه از فکر بر گشتن دارم  یاز تو چه پنهون، با تمام خوشحال مصون

جا  یلیمن خ دنیاز د یحتما همگ. خبر وارد بشم یب خوامیم نیهم يبرا ترسونه،یمنو م کننیبر خورد م يباهم چه جور

.کنمیم فیو کم کم براشون تعر زیچ مهبهتره، بعدا خودم ه ينطوریبه نظرم ا. خورنیم

قبل زهر بود، داشتم . افتاد یچه اتفاق دمیه عماد رو دبر ک نینکردم، بعد از خوب شدنم اول فیمعصوم برات تعر یراست

 نیهم. ادیتا نفسم باال ب ستادمیلحظه ا هیپلهها  نیهنوز ضعفم کامال بر طرف نشده بود، پائ ومدم،یم نیاز پلهها آهسته پائ

 یخوشحال و اومد به طرفم و دستاشو دور کمرم حلقه کرد و با دیوید تادبه من اف ریچشم سم نکهیموقع به محض ا

منم دست انداختم دور گردنش و گونشو  ندازه،یم رضایمحمد و عل ادیبه  شهیمنو هم ریسم "هلتخوب شد؟ نایم ":دیپرس

مواظب  گهید ":احساسو داشت، گفت نیدلم براش تنگ شد بود، انگار اونم هم ".بهترم یلیآره خ ":و گفتم دمیبوس

هنوز حرفم تموم نشده  "!باشه مواظبم ":و گفتم دمیه سرشو بوسدوبار اریاخت یب ".ینش ضیوقت مر چیخودت باش ه

خانومو  نایمواظب باش م ریسم ":گفت کرد،یبود و مارو تماشا م ستادهیا یکیهمون نزد. بود که چشمم به عماد افتاد

انگار  ".نداره من راحتم یاشکال ":گفتم. دیرسیا ش شرمنده به نظر م افهیق ".تازه حالشون خوب شده ،یناراحت نکن
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خوشحالم که خوب  ":نگاهم کنه، گفت میتازه جرات کرد مستق. باهاش برخورد کنم يعاد نقدریانتظار نداشت که ا

 فیضع يماریدر مقابل ب نقدریکه ا شدیخودمم باورم نم دونم،یم ":گفتم ".مدت همه نگران حال شما بودن نیا د،یشد

ازش  ينهایک چیکه چطور ه کردمیاز خودم تعجب م ".ر که تمام شدخدا رو شک. هما رو به زحمت انداختم یحساب. باشم

در مورد  ":گفت یکه با لحن معذب دمیبه هر حال شن رم،یم نجایاز ا گهیچند روز د دونستمیچون م دیشا. به دل نداشتم

 "...اومدمیم نیا زودتر از خواستیالبته دلم م. رفتارم اصال درست نبود هکارم،به شما بد یعذر خواه هیمن ... اون روز

که بوده  یگذشتهرو هر چ دیهم من و هم شما، با د،یحرفشو نزن گهیبهتره د ":نذاشتم حرفش تموم بشه، گفتم

 نکهیا زیقبل ا یکرد ول دایپ ینگهش حالت مشکوک ".شهیتمام م یبه خوب زیهمه چ يانشااهللا به زود. میفراموشش کن

راه افتادم، از اون روز هر وقت  منیرو گرفتم و به طرف سالن نش ریسمبکشه، دست  ونیرو به م يفرصت کنه سوال بعد

 شتریشده و ب ریساکت و سر به ز یلیاواخر، خ نیجاست که ا نیجالب ا. کنهینگهم م یبا حالت مخصوص نمیبیاونو م

گفتن  يبرايزیچ گهیعماد، فکر کنم د ◌ٔ هیاز قض نمیخوب ا! فکره يتو گاران رسه،یبه نظر م يجمع جور يمواقع تو

حمام، حالم  رمیهر بار که م کنمیبرم حمام، احساس م خوامیاالن م. کنم یخداحافظ گهیخوب خواهر بهتره د. نمونده باشه

از دور تو . معصوم جان از طرف من به همه سالم برسون. که نداره يباشه، به هر حال ضرر نیتلق دیشا. شهیاز قبل بهتر م

.در آبادان دارید دیبه ام. رسونمیسالم م یو به آقا نب بوسمیو مسعود رو م

نایم.......تو يفدا

فقط دو  خیش. پنجشنبه از صبح دلشوره و اضطراب داشتم. دیبودم رس دهیرو که آان همه انتظارش را کش يروز عاقبت

 یوقت. ندیمرا بب خواستیم ایگو. هم با او بود لیدر بازگشت ناصر خل. زود برگشت یلیسه ساعت به شرکت رفت و خ

 د،یرسیا ش گرفته به نظر م افهیق. خود را به او رساندم وراف کشد،یعمارت انتظار مرا م يتو لیخل يعارفه خبر داد آقا

رو از دست داد، در عوض  یعماد شانس بزرگ ":گفت یمدارك الزم رو به دستم داد و با حالت ناراحت محتوي ◌ٔ بسته

.دیشداشته با یخوب و روشن ◌ٔ ندهیشما آ دوارمیام
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 یمن نداشت، ول يبرا يگهاید زتلخ چی ◌ٔ ازدواج جز خاطره نیهر چند ا ":خاطره زحمتش از او تشکر کردم و گفتم به

خوب  نویا. ندازهیم نجایو حوادث ا تیکو ادیمنو به  سهیو بچهها و شما، هم خیبا ش ییآشنا نیرشی ◌ٔ در کنار اون، خاطره

.دیشینموقت شماها از خاطرم فراموش  چیکه ه دونمیم

.گمیم يجد نویا....میتو رو هرگز فراموش کن میتونیما هم نم-

.خواهش از شما دارم هیلیخل يآقا یراست....ممنونم-

.در خدمتم لیهست بگو، من با کمال م یهر چ-

.دیخواهش کنم مواظب عمو باش خوامیم ست،یخودم ن يمن برا يتقاضا-

من خبر  یکه بچهها نگران نشن، ول ارهیخودش نم يبه رو ادیهر چند ز. ستیداره و حالش اصال خوب ن يماریقلب ب اون

بعد از رفتن من، به عماد  نیهم يکنه، برا تیفعال ادیکه اون ز ستیصالح ن.کنهیچند بار دارو مصرف م يدارم که روز

 ستیضمنا بد ن. همه زحمت بکشه نیمجبور نباشه ا خیکه ش رهیپدرش رو به عهده بگ يکارا تیمسئول دیکن شنهادیپ

.دیعماد رو از حال پدرش با خبر کن

:قرار گرفته بود، گفت ریتحت تاث انگار

 یراست. دیخودتون روبراه کن يرو برا یخوب یباشه زندگ ادتونیسفارشات شما رو فراموش نکنم، شما هم  دمیقول م "

 گاهیبچهها رو به جا دیه بدرقه کنم چون باشما رو تا فرودگا تونمیبعد از زهره، من متاسفانه نم میساعت حرکت چهار و ن

.کنم یحافظ داجا با شما خ نیهم دیمسابقه ببرم، پس اجازه بد

شما دختر  ":گرفته و آرام گفت ياز اشک براق شده، با صدا يهایرنگش با ال اهیچشمان س دمیدیبار بود که م نیاول

".دیموفق باش یدر زندگ شهیهم دوارمیام د،یهست یمهربون اریبس

.کنمیم یو شادکام یسالمت يشما آرزو يمنم برا ل،یخل يممنونم آقا ":من هم بغض الود بود گفتم يصدا

که امروز  یمطمئن ":دیناباورانه پرس گریبار د کیراغب . بچهها را به راه انداخت ل،یناصر خل لیبوق اتومب يصدا
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".شهیم شتریببرد  يشانس من برا يایاگه تو ب! ؟یمسابقه رو تماشا کن يخواینم

: کردم لبخند بزنم، گفتم یحال سع نیاست، دلم گرفته بود، با ا شهیهم يبرا یخدا حافظ نیا دانستمیکه م یآن جائ از

و  ستیمتاسفانه امروز اصال حالم خوب ن یاونجا باشم ول زنهیجلو م هیاسب تو داره از بق یوقت خواستیدلم م یلیخ

.برمیرو م يمن امروز شرط بند کهدونمیحاال م نیاما از هم....امیبا شما ب تونمینم

..... پس من رفتم....لتهیباشه هر طور م ":سرش را تکان داد و گفت اورد،یخود ب يرو به رو شیناراحت خواستینم ظاهراً

.فعال خدا حافظ

منا . دمیرا بوس شهایمراتب کردن لباسش، او را در آغوش گرفتم و گونه ◌ٔ را صدا کردم و به بهانه ریاز رفتن او، سم بعد

"لباسم مناسبه؟ ":دیزد و پرس یقبل از خارج شدن، مقابلم چرخ

.شهینم گهید نیبهتر از ا...هیعال ":گفتم

قصد رفتن داشت که او را بغل گرفتم و با محبت صورتش را بوسه . دیگونهام را بوس یشد و با خوشحال کیعجله نزد با

به سمت مخالف بر گشتم،  يفورا به بهانها. بود دایاز نگاهش پ نیمن نداشت، ا عکس العمل را از نیانتظار ا ایگو. زدم

"!افتاده؟ یاتفاق نایم ":دینگران پرس يافهایو با ق شدمتوجه حالم . سوختیداشت از هجوم اشک م میچشمها

دوره  لیاتومب بوق يصدا ".ستین يزینه چ ":شد، با عجله آنها را پاك کردم و گفتم ریموقع سراز یاشک ب يقطرهها

".شهیم ریزودتر برو ، داره د ":کردم گفتم تیهدا يمنا را به سمت در ورود. شد دهیشن

بود از  ستادهیآنجا فقط عماد ا یول نمیرا آماده رفتن بب هیانتظار داشتم بق. که نگهم به پشت سر برگشت یهنگام

 گریرغده و حسام از سمت د. مسابقه را ندارد دانیرفتن به م الیکه خ دادیظاهرش نشان م. دور مراقب ما بود يفاصلها

"؟ینیمسابقه رو بب يتو واقعا دوست ندار نایم ":رقده گفت. هم به دنبالشن بود مهیشد، خاله فه شانیدایپ

...رقده جان تونمینم یول خواستیدلم م یلیخ.... چرا ":، گفتم دمیکشیاو را دنبال خود م کهیرا گرفتم و در حال دستاش

؟...چرا آخه-
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.یفهمیرو بعد م لشیدل-

!شده؟ یآخه چ! دیمرموز شد یلیامروز تو و بابا خ ":گفت یبا حالت مشکوک. نگاهم از اشک تار شد دوباره

 د،یرسیآهسته به گوش م یکه از گرفتگ ییرقده را در آغوش گرفتم و با صدا. را بسته بود میراه گلو یبه سخت بغض

.گران نباشرقده جان، ن ستین يزیچ ":گفتم

مسابقه رو  نیکه من حتما ا ستیواجب ن ادیاومده بگو، حاال ز شیاگه موضوع پ نایم ":با محبت به خودش فشرد مرا

.نمیبب

.آمدم رونیآغوشش ب از

از او  خواستینگاه نگرانش به سمت حسام بر گشت، انگار م.دیفتیبهتره زودتر راه ب. یاتفاقا الزمه که تو حتما اونجا باش-

از لبخند،  یعاقبت با نقاب. کردندیصحنه نگاه م نیبه ا يریخانوم هم با حالت متح مهیحسام و فه. کند فیتکل کسب

: بلند کردم و آهسته گفتم شنیبه سو یبه راه افتادند دست یوقت. است فتادهین یتوانستم آنها را قانع کنم که اتفاق

بعد از رفتن آنها، به سمت . ب برگشت و دوباره نگهم کردهمزمان رقده به عق. دیکه با هم خوش بخت باش دوارمیام

 گاریداده بود و س ال یمبل ياز سالن رو يگوشها. کنم دایپ تونمیرا آنجا م خیش دانستمیم. به راه افتادم منیسالن نش

اغب دلش ر د،یرفتیعمو جان کاش شما هم با بچهها م ":گفتم. داشت لکه دلم را به درد آورد یا ش غم افهیق. دیکشیم

.رفتمیمن با راننده م.... دیشما هم اونجا باش خواستیم

فرودگاه؟ يتک و تنها بر دمیمن اجازه م یکنیتو فکر م: گفت یکرد و پس از مکث نگهم

.نه عماد دیبشه، امروز نه شما باهاش رفت ریراغب دلگ ترسمیآخه م-

نیدر ح....ستمتازه بچهها هم ه. منو پر کنه يجا تونهیم لیاشکال نداره، خل-

؟يجمع کرد لتویوس: دیا ش انداخت و پرس یبه ساعت مچ ینگاه صحبت

ست؟ینمونده، ن يادیوقت ز نکهیمثل ا.... بستم شبیاره، چمدونم رو د-
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.یآماده بش يبهتره بر.... میحرکت کن دیبا گهیساعت د مینه، ن-

.کشهیطول نم ادیباشه، آماده شدن من ز-

به خلوت  یوقت. او فرار کنم نیاز مقابل نگاه غمگ خواستمیزودتر حاضر بشوم، چون م نکهیا يه برافورا به راه افتادم ن و

طور منقلب شده  نیبرگشتن داشتم، پس حاال چرا ا يمنکه آرزو! کردمیم هیچه گر يبرا. دیبغضم ترک دمیاتاقم رس

در تمام  اریاخت یچشمم ب. م را پاك کردمباشد؟ صورت توانستیم چهنیاز ا ریناراحت بودم، غ خیش يحتما برا! بودم؟

به آنها . افتاد شیآرا زیم يآالت بر رو ورزی ◌ٔ نگاهم به جعبه. خود بود يمراتب در جا زیهمه چ د،یاتاق چرخ يایزوا

تمام نینداشتم، از ب يزین

ت و کت دامن شیري رنگم چمدانم بسته و اماده در کناري قرار داش. فقط دستبند زمرد ، هدیه شیخ را برداشته بودم  انها

عقربه هاي ساعت مچی م گذشت سریع زمان را نشان می داد ، فرصت زیادي . به حالت مرتبی روي لبه تخت اویزان بود 

به مادر حسام . با خاله صفیه و کارکنان منزل هم خداحافظی می کردم  ایدبا عجله لباس هایم را به تن کردم ، ب. نداشتم 

با این سفارش و با تکان دستی به سوي همه انها که انگار واقعیت . ب من از عماد خداحافظی کند سفارش کردم که از جان

وقتی چشمم به عارفه و . بدرقه کردند لخاله صفیه و بقیه مرا تا کنار اتومبی. امر را باور نداشتند ، از ساختمان بیرون امدم 

.اب باشندرابعه افتاذ باورم نمی شد این طوري براي رفتن من بی ت

این ابراز محبت به خاطر وداع گرم و صمیمی بود که با انها داشتم ، به هر حال خوشحالیم از این بود که به فکرم  شاید

با قرار گرفتن به روي صندلی عقب ، راننده اتومبیل را به حرکت در . رسید زحمات انها را با دادن هدیه اي جبران کنم 

پرده پنجره به کتار رفته بود و او ، خیره داشت . اه نگاهی به به پنجرا اتاق عماد انداختم در حال حرکت ناخود اگ. تورد 

.نگاهمان می کرد

اسود تا کنار شیشه اتومبیل جلو . زیرا مراد لنگه هاي در را از هم باز کرد . شیخ لحظه اي مقابل در اهنی متوقف شد  بنز

داشتم براي اخرین بار . زه می کشید و نگاهش حالتی خاص داشت امد ولی این بار به جاي پارس کردن اهسته زو
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؟ حتی این حیوون هم حس کرده تو داري براي همیشه ... می بینی : تماشایش می کردم که شیخ با صداي محزونی گفت 

...چشماي غمگینش رو می بینی. از اینجا میري 

.، واال من نیومده بودم که به این صورت از اینجا برمعمو جون خودتون می دونید که چاره دیگه اي ندارم : گفتم

*

یاسر ، بارها را به قسمت مخصوص . بزرگ فروشگاه نشان می داد که تنها سی دقدیقه به پرواز فرصت باقیست  ساعت

چیه  این کارتون براي: تحویل داد ، همراه با چمدانم بسته دیگري را حمل می کرد که از دیدنش تعجب کردم و پرسیدم 

؟

یک : او که در تمام طول راه ، بدون هیچ حرفی ، به نقطه اي خیره شده بود ، گفت . شیخ غمگین به گوش رسید  صداي

.مقدار هدیه است براي خانواده ، درست نبود دست خالی برگردي

....عمو جان ، نباید به زحمت می افتادید ، اخه این درست: حالتی شرمنده گفتم  به

....تو هنوز با من تعارف داري: گفت . فم به اخر برسد حر نگذاشت

از دیدن چهره اش . بعد از تشکر و خداحافظی با او ، به سمت شیخ برگشتم . فیش مخصوص بارها را تحویلم داد  یاسر

در . حرف هاي زیادي براي گفتن داشتم ولی بغضی که راه گلویم رابسته بود ، حرف زدن را مشکل می کرد . دلم گرفت 

:همان حال یاد مطلبی افتادم و چهار پاکت نامه را از کیف دستی ام بیرون اوردم و گفتم

این نامه ها رو از طرف من به رغده ، راغب ، مونا و سمیر بدید و بگید واقعا متاسفم که مجبور شدم بی خبر ترکشون -

.کنم

ان . د که پاکت سفیدي را از جیب سمت دیگر بیرون بیاورد حاال نوبت او بو. ها را گرفت و در جیب کتش قرار داد  نامه

.تو هم اینو از طرف من قبول کن ، یه هدیه ناقابله: را به سوي من گرفت و گفت 

باید باور کنید به این احتیاجی ندارم ، بدون این هم من همیشه مدیون : گفتم . می زدم درون پاکت چه باید باشد  حدس
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، پس خواهش ... شته ، من دارم با خودم یادگارایی می برم که با هیچ ثروتی در دنیا عوض نمی شه از این گذ. شما هستم 

.می کنم این کار رو نکنید

داري دست منو رد می کنی ؟: لحن دردمندي پرسید  با

اینو از شما  منو ببخشید عمو ، نمی تونم: وقتی ارامتر شدم ، اهسته گفتم . بی صدایم مهلت حرف زدن نمی داد  گریه

.قبول کنم

خودت می دونی که نمی تونم خالف میل تو عمل کنم ، فقط ازت می خوام : لرزانش پاکت را مچاله کرد ، گفت  دست

.قول بدي اگه در طول زندگی به مشکلی برخوردي حتما منو در جریان قرار بذاري

.ول می دم این شفارشو هیچ وقت فراموش نکنم، ق... چشم عمو جان : اشک را از صورتم پاك کردم و گفتم  رطوبت

چهارم

در تمام طول . انگار نیمی از وجودم کنار او جا مانده بود ! نمی کردم جدا شدن از شیخ این طور برایم سخت باشد  باور

چهره غمگینش مدام در نظرم شکل می گرفت و مرا به یاد رنجی می . پرواز یک لحظه از فکرش بیرون نمی رفتم 

به ( جمله . اولین بار بود که اورا به این حال می دیدم . انداخت که لحظه خداحافظی در سیماي مردانه اش نقش بست 

قهوه اي را که از سوي مهماندار تعارف . با همان صداي گرفته و محزون هنوز توي گوشم زنگ می زد ) خدا می سپارمت 

ها با زمین  خدقایقی بعد لرزش شدیدي که از تماس چر. ا فهیده باشم شد ، با همه تلخی خوردم ، بی انکه حتی مزه اش ر

همرام با . از این که در خاك وطنم به زمین نشسته بودیم نفس عمیقی کشیدم . ، بدنه هواپیما را لرزاند مرا به خود اورد 

.بقیه مسافران به سمت سالن فرودگاه به راه افتادم

حال ! شغول کرده بود ، این که خانواده ام چقدر از دیدن من تعجب خواهند کرد ان لحظلت فقط یک فکر ذهنم را م در

با ورود به سالن ، می دانستم که بر خالف بقیه مسافران ! عجیبی داشتم ، وجودم از دو حس غم و شادي پر شده بود 
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دن بارهها و گرفتن وسایلم باید تا رسی. نباید انتظار دیدن اشنایی را داشته باشم ، اخر هیچ کس از سفر من خبر نداشت 

دور و برم از رفت و امد مردم و احوالپرسی .در گوشه ي دنحی روي یکی از صندلی ها جا گرفتم . کمی صبر می کردم 

کف سالن بود و در  قنگاهم به کفپوش سیاه رنگ و برا. تازه وارد ها و استقبال کنندگان ، پر سر و صدا به نظر می رسید 

انگار یکی ! که در وهله اول ، تنها بودنم را چطور توجیه کنم ، در این میان متوجه صداي اشنایی شدم این فکر بودم 

درست در چند قدمی ، با همان قیافه ! اصال باورم نمی شد ، پدرم بود . با تردید به عقب برگشتم ! داشت مرا صدا می زد 

فریاد شوق امیز من ، نگاه ... شت با محبت نگاهم می کرد دا. خمان لبخند پرمهر . گندمی  جومهربان ، همان موهاي 

خود را میان بازوان او پنخان کردم و به . اغوش گرم پدرم بهترین پناهگاه بود . کنجکاو خیلی ها را به سمت ما کشید 

حالت خوبه دخترم ؟: یدبا دست پر مهرش نوارشم کرد و پرس. بغض کهنه فرصت دادم سر باز کند 

.فقط دلم خیلی براتون تنگ شده بود! بد نیستم اقا جون : اهسته اي گفتم هق هق  با

.دل ما هم براي تو تنگ شده بود ، چه خوب شد که برگشتی بابا ، ما اصال طاقت دوري تو رو نداشتیم-

وجه اقا نبی شدم خلوت ما را بهم زد تازه در این لحظه بود که مت. )) رسیدن بخیر مینا خانوم : (( شخصی که گفت  صداي

شما از کجا : با نگاه دوباره به پدرم متحیر پرسیدم . و با شرمندگی به سویش برگشتم و به گرمی احوالش را پرسیدم 

فهمیدین که من قراره امروز بیام ایران ؟

.نمی دونی مادرت و بچه ها چقدر خوشحالن. اقاي حجازي دیروز زحمت کشید و به ما خبر داد -

در این فاصله احوال . اقا نبی رفت که بار مرا تحویل بگیرد . که شیخ ، حجازي را در جریان گذاشته است  بودم مطمن

دست پدرم را محکم بین پنجه هایم گرفته بودم ، انگار می خواستم باور کنم که دیگر از او . همه را تک تک پرسیدم 

بیشتر من سوال می کردم و پدر با حوصله به همه . گذشت ختلفمسیر فرودگاه تا منزل با حرف هاي م. دور نیستم 

در حال پیشروي منتظر بودم که مسیر اشناي همیشگی را ببینم اما خودروي اقا نبی به جهتی می رفت که . جواب می داد 

! ودم ب حواسپرتچقدر . تازه به خاطر اوردم که خانواده ام دیگر در ان محل قبلی زندگی نمی کردند . برایم اشنا نبود 
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با توقف مقابل ... ادرس جدید منزل را چندین بار پشت نامه هایی که به دستم می رسید ، دیده بودم با این حال باز هم 

این همان خانه اي بود که شیخ . ساختمانی نما سنگ دریکی از محله هاي خوب شهر ، با تعجب نگاهی به بیرون انداختم 

فکر ، قصد داشتم از پدر بپرسم ولی قبل از ان به دنبال صداي بوق ، در حیاط باز این  هجومبا ! به اسم من خریده بود ؟

نفهمیدم چطور از خودرو پایین امده بودم و خود را به انها . شد و علیرضا و مرضیه و بقیه ، شادي کنان به اسقبال امدند 

. شک هایی که بی اختیار سرازسر می شد بود و ا هتنها چیزي را که به خوبی حس می کردم اغوش گرم ان. رسانده بودم 

خدا رو شکر که برگشتی : در ان میان معصومه مرا تنگ تر از همه در بغل گرفت و اشکریزان و اهسته کنار گوشم گفت 

.هزار بار شکر! 

حساس ا. از فرو نشستن سر و صدا و هیجان ابتداي ورود ، تازه فرصت کردم نگاه دقیقی به تک تک انها بیندازم  بعد

معصومه مثل همیشه استخوانی به نظر میامد اما قیافه اش . کردم پدر و مادرم در این مدت شکسته تر از قبل شده بودند 

انها بلند قامت تر و سر حال تر . و علیرضا ، بیشتر به چشم می خورد  مددر بین همه ، تغیرات ظاهري مح. جا افتاده بود 

تفاوت جندانی نکرده بود ولی انگار این مدت تحمل دوري به او سخت گذشته بود مرضیه . از قبل به نظر می رسیدند 

در حین خوش و بش با انها ، نگاهم به اطراف . چون از کنارم جم نمی خورد و مدام با هیجان و محبت نگاهم می کرد 

قسمت پذیرایی چهر گوش و ! منزل جدید ، با خانه هایی که قبال در ان زندگی می کردیم جقدر فرق داشت . کشیده شد 

از سلیقه مادر که قسمتی از پذیرایی را . وسیع بود ، مبل هایی که سال قبل خریده بودیم فقط نیمی از ان را پر کرده بود 

. خصوصا که مخده ها را در گوشه اي که گلخانه قرار داشت چیده بود . به حالت سنتی درست کرده بود خوشم امد 

مامان چی به این : یوسف ، گوش فیل و دفین هاي پر برگ افتاد ، از معصوصه پرسیدم  چشمم به گلدان هاي حسن

! ...گلدون ها می ده ؟ خوب و سر حالن

!اینا کار محمده ، دستش واسه گل و گیاه حرف نداره: به ان طرف برگشت ، لبخند زنان گفت  نگاهش

کار کنم ، باباش گل پرورش می ده ، تازه باید کاکتوسامو یکی از دوستام بهم یاد داد چی : کردم ، محمد گفت  تعجب
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میاي بریم نشونت بدم ؟... ببینی ، ده نوع کاکتوس پرورش دادم ، همه رو چیدم تو پنجره اتاقم 

.حاال بذار چاییشو بخوره ، بعد میریم باال نشونش میدیم: استکان چاي را مقابلم گذاشت و قبل از من گفت  معصوم

انگار ساله از این جدایی ! ز ده ماه از دوران غیبتم در ایران نمی گذشت ، اما احساس غریبی می کردم بیش ا گرچه

مادر ! از فضاي منزل گرفته تا اسباب و اثاثیه و بچه ها و حتی پدر و مادرم . گذشته بود ، به نظرم همه چیز نا اشنا میومد 

و پدر در چهره اش غمی داشت که ان را در پس نقابی از مهربانی  بر خالف سابق ، کم حرف و تو دار به نظر می رسید ،

عجیب این که هیچ کدام از انها ، نه صحبتی از شیخ و خانواده اش به میان می کشیدند و نه کالمی از . پنهان کرده بود

!کشوري که من ماه ها در ان زندگی کرده بودم کرده بودم

فرار از  يبرا.از کجاست اطیسکوت و احت نیدانستم منشأ ا یهر چند هنوز نم.ستبهتر ا نطوریدادم که ا يخودم دلدار به

چند تا اتاق داره؟ نجایا:دمیرو به معصومه کردم و پرس یواه االتیخ

سه تا اتاق خوابم  شهیباز م اطیآشپزخونه بزرگ داره که پنجره ش به ح هیاتاق خواب داره ؛ اون طرف  هیبغل  نیا:گفت

.نشونت بدم میبر يحوصله دار...کامل سیوباال داره با سر

کنجکاوانه مادر را داشتم و نه سکوت آزار دهنده  ينه تحمل نگاه ها گریفرار از آن جمع بود چون د يبرا یخوب يبهانه

.میبر ستیبد ن:گفتم.پدرم را ي

 نیا دیدر خر خیظاهرا ش.دندکریم مانیهمراه زیبچه ها ن.کردیپله ها کمکم م ییدستم را گرفته بود و در سرباال معصوم

 هیاز دردسر کرا نایخدا رو شکر که آقا ا!هیخونه قشنگ:به معصوم گفتم.را بخ خرج داده بود یقگیخوش سل تیمنزل نها

!و مرتبه زیکشه ، همه جا ترتم یزحمت م نجایواسه ا یلیمعلومه مامان خ...راحت شدن ینینش

.بکشن وارشیدر و د يخط رو هیها جرات دارن ، مگه بچه  رهیخونه در م نیآره جونش واسه ا-

.رو پر کنه یبزرگ نیخونه به ا ارهیفرش ب خواستیکه موکت شده ست وگرنه مامان از کجا م نهیلطفش به ا-

 یو آبج یچه قشنگ درستش کردم ، عمو نب نیاببیاتاق منه ، ب نجایا نایم:از اتاقها را باز کرد و گفت یکیدر  محمد
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.کردنمعصومه هم کمکم 

 يریتحر زیرنگ ، م يتخت خواب قهوه ا کیبا  یسادگ نیاتاق در ع.خوشحال باشد نهمهینگاه به او حق دادم که ا کیبا

 تیکبر ونیبود همراه با کلکس ینصب شده بود و ظاهرا هنر دست آقا نب واریکه به د یبه همان رنگ و کتابخانه کوچک

.شده بود نیخوب و مناسب تزئ وارهاموتورسبزرگ از  یمختلف و خالصه چند پوستر رنگ يها

ه؟یاتاقا مال ک هیمحمد اتاقت واقعا قشنگ درست شد ه ، بق نیآفر!قهیچقدر خوش سل:گفتم یخوشحال با

...رضاستیاتاق عل نجامیا:رفت و گفت گریهم گذاشت و به سمت در د يدر اتاقش را رو اطیاحت با

قشنگه؟ اتاق منم:دیمهلت نداد و همزمان پرس رضایعل

 هیهر کدوم  نیواسه خودتون مرد شد گهیمعلومه د!قشنگ شده یلیهم خ نجایا...!يوا:عکس العمل من بود ، گفتم منتظر

.نیاتاق مخصوص دار

.خوابهیمن م شیپ ادیترسه تنها بخوابه م یم ده؟شبایچه فا یرو من واسش درست کردم ول یاتاق عل:گفت محمد

خب اشکال :و گفتم دمیبه سرش کش یبود ، با محبت دست دهیبه او شدم حتما خجالت کش رضایتوزانه عل نهینگاه ک متوجه

ه؟یمال ک یاتاق بغل نیا...عادت کردم گهیحاال د یتنها بخوابم ول دمیترس یبودم شبا م رضایهمسن عل ینداره منم وقت

 هیاگه  گهیم.رختخوابا رو گذاشته مامان توش ستین یمال کس نجایا:بدهد  حیباز هم منتظر ماند تا محمد توض معصومه

.کنهیوقت مهمون اومد ازش استفاده م

 يا شهیسرتاسر ش شدیباز م وانیدر به ا کیکه توسط  ییضلع روبرو دیرس یبه نظر م يریچهار گوش و نورگ اتاق

.خوابمیم نجایبه بد من ا نیاتفاقا اون مهمون اومده ، از ا:لبخندزنان گفتم.بود

"!؟...تیکو يبر يخواینم گهیمگه د نایم یآبج":کرد رتیمحمد ح.محبت فشرد دستم را با معصومه

.شما بمونم شیپ شهیگردم ، اومدم که واسه هم یبر نم گهینه د:اش را لمس کردم شانه

...رهینم گهید نایم!آخ جون:بچه ها به هوا بلند شد یخوشحال غیج
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!آنها سخت بوده يبرا زیمن ن يبه اندازه  يدور نیتحمل ادمیفهم یآنها تازه م يدنهایدست زدنها و به هوا پر از

.يرینم گهیبگم که د نایبرم به آقا ا:گفت محمد

معصومه دنبال  ایگو.رود عقب او حرکت کردند یکه دنبال صاحبش م يبچه ها مثل گله ا يهیمحض راه افتادن او بق به

دل  یبرام ننوشت يزیچ گهیتظر نامه ت هستم دوقته من یلیخ:گشت چون به محض اتنها شدن گفت یم یفرصت نیچن

!به سرت اومده یدلم نبود که بفهمم چ يتو

همه :نشستم گفتم یم وانیا ینرده آهن يپلهو رو کیرفتم و همانطور که  رونیب شدیباز م وانیکه به ا يا شهیدر ش از

بچه  يبابا باز...!داره یبزرگ اطیعجب ح...رسهیبرات نوشتم نامه تو راهه فکر کنم فردا پس فردا به دستت م زویچ

.هاست

آره معموالً جمعه ها :را نگرفت و گفت یدنبال صحبت قبل.را ندارم تیحس کرد فعال حوصله صحبت در مورد کو انگار

از دست نق و نق مسعود راحتم چون تمام مدت با بچه ها مشغول  گهید نجایا امیم ی، وقت میشیدور هم جمع م نجایهمه ا

.هیباز

نجا؟یا ادیمهناز چه خبر؟اونم م از-

االن سر  يبه احتمال قو.سر بزنن نایبه آقا ا انیهر جمعه ب کنهیم شنهادیبامعرفته خودش پ یلیآقا خ یآره هر هفته ، عل-

.شهیم دایو کله شون پ

به  ینگاه.دیال کشاش را با رهیهم گذاشت و دستگ يدر را رو يبه اتاق برگشتم ، معصوم هم دنبالم بود او لنگه  وانیا از

 لیکم وسا هیاتاق  نیواسه ا دی؟بایکمکم کن يفرصت دار:گفتم.رنگ بود یاستخوان شیوارهایدور و بر اتاق انداختم د

.درست کنم قشنگاتاق خواب راحت و  هیواسه خودم  خوامیم.بخرم

خبرم  هیکاف یبه کار بش دست یوقت دارم هر موقع خواست شهیواسه تو هم:حس کردم میبازو يرا رو شیپنجه ها فشار

.یکن
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.نییپا میبهتره بر.اومدن نایغکر کنم مهناز ا:معصومه گفت.مثل آواز فاخته داشته ینیزنگ در طن يصدا

آمد انگار  رونیمادر از آشپزخانه ب.دیبه گوشمان رس اطیدادند از ح یبچه ها که خبر امدن مرا به مهناز م ياهویه يصدا

...اومدن یمهناز و عل:لبخند زد و گفت دیبود تا مرا د یدر فکر بخصوص

او را محکم در بغل .خندان وارد شد افهیفرصت ادامه صحبت داشته باشد در هال باز شد و مهناز با ق نکهیاز ا قبل

را محمد در آغوش  ایرو.شد یآقا مشغول احوالپرس یبه نظرم تپل تر و درشت تر از قبل شده بود بعد از او عل.گرفتم

دستم را جلو  نکهیبه محض ا.دیرس یبه نظر م ییو تو دلبرو تپلبچه .ضعف رفت شیبه او دلم برا ی، با نگاهگرفته بود 

:او بودم که مهناز گفت دنیسرگرم بوس.بردم خودش را در آغوشم انداخت

؟...نفس عماد ایبهت نساخته  تیکو يآب و هوا.نایم يچقدر الغر شد-

...هر دو:کردم لبخند بزنم ، گفتم یسع

بعد از .آمدند شوازیاقا به پ یبه احترام عل یپدر و اقا نب.را به او ندادم يرفتم و فرصت سوال بعد ییرایسمت اتاق پذ به

چون در آشپزخانه  دیمادر معصومه را صدا زد شا.میکرد یصحبت م يو از هر در میدور هم جمع شد یهمگ یاحوالپرس

 یزانو نشانده بودم و خودم را با انها سرگرم نشان م يرو گریدف را طر ایمسعود را سمت رست و رو.دست تنها بود

افکار مهناز  نیهم انیدر م.کندینم يدر آن مورد کنجکاو یو کس دیآ ینم شیپ تیاز کو یخوشحال بودم که صحبت.دادم

؟...ادی؟شوهرت به خودش رحمت نداد همرات ب...يچرا تنها اومد نایم یراست:دیپرس

آهسته  یرنگ شد بعد از مکث کوتاه یانگار صورتم در جا ب.زندیبر میهوا رو یداشت که ب را یخیحکم آب  سوالش

.برگردم تیبه کو خوامینم گهینه ، چون من د ایادیکرد ب ینم یگرفتار بود در هر صورت فرق یلیعماد خ:گفتم

وجه نگاه مالمت بار پدرم به او در همان حال مت.کمک به مادر از جا بلند شدم يگذاشتم و به بهانه  نییها را پا بچه

رفتار پدرم مرا .حد حساس هستم نیکه من نسبت به اسم عماد تا ا دانستینداشت ، از کجا م يریطفلک مهناز تقص.شدم

مشکوك شدم که نکند معصومه  يلحظه ا يبرا.رفتار خود هستند اقببود که او و مادر مر دایبه شک انداخت ، کامالً پ
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يبه محض ورود به آشپزخانه صحبتها.اورمیرا در ب هیقض يته و تو خواستیدلم م!انها گفته باشد من به يدرباره  يزیچ

 ینیزم بیس رماد.معصوم سرگرم روبراه کردن مخلفات شام بود.اوردمیخودم ن ياما به رو دمیرنج.مادر قطع شد یواشکی

 بهیمنکه غر دیدیزحمت کش نقدریرا اچ:گفتم.آشپزخانه را پر کرده بود يفضا مهیعطر خوش ق.کرد یها را سرخ م

.نبودم

که دوباره مثل اول ترگل ورگل  رسمیبهت م نقدریبخوره؟از امشب به بعد ا یپس ک ياگه تو نخور!مادر؟ هیچ بهیغر-

.یبش

از گونه اش  يدستم به دور گردنش حلقه شد بوسه ا.برد نیقبل را از ب يبود که رنجش لحظه  یکالم او محبت در

اگه ...خوردمیبد م يغذا تیکو يالغر شدم که تو نیفکر نکن من واسه ا یدستت درد نکنه مامان ول:گفتمبرداشتم و 

الغر  نیبودم واسه هم ضیاواخر من همش مر نیا یول دنیرس یبه من م یلیگرفته تا بچه ها خ خیاز ش يراستشو بخوا

.شدم

.ونمیو خانواده اش مد خیرا به ش حیتوض نیاس کردم ااحس یول دیایب انیبه م تیاز کو ینبودم فعال حرف لیچند ما هر

که طاقت  دونستمی، م يشد یاز ما دور م دیاز اولم تو نبا:گفت کردیم رورویخالل شده را ز يها ینیزم بیس کهیحال در

تو خواست خدا بود که .از حاال به بعد به گذشته فکر نکن گهیبود گذشت د یحاال هر چ...ياز خانواده رو ندار يدور

.خودمون شیپ يبازگرد

 لیدر او.آمد یخوشرنگ به نظر م یمهتاب يالمپها ییبا روشنا اطیح يانداختم ، فضا اطیبه ح یپنجره آشپزخانه نگاه از

به  یکه از پنجره به داخل هجوم اورد عطر خوش یمیسرشب خنک و دلپسب بود ، همراه با نس يهوا زییماه پا نیدوم

؟يتو هم حس کرد...!ییبوچه :بود گفتم ستادهیرم ابه معصوم که کنا.دیمشام رس

افتاده؟حاال  وارید يشاخ و برگش رو يدیند.باغچه ست يتو اطیبزرگش اون ته ح يبوته  هیعطر محبوب شبه ،  نیا-

.رهیم جیعطرش گ يسرت از بو اطیدم در ح ياگه بر



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 386

ساعت انجا هم  نیدر ا.افتادم خیراف منزل شسرخ اط يو گل ها اسیهمه رنگ گل نسترن ،  يبوته ها ادیبه  اریاخت یب

بود؟نقش  یاو االن در چه حال.چشمم نقش بست يجلو خیبچه ها و ش ریتصو تیذهن نیهمراه با ا.شدیپر از عطر گل ها م

بود  اطینگاهم هنوز به ح.را بست میفشار بغض راه گلو همزمانزنده شد و  میدر فرودگاه برا یصورتش هنگام خداحافظ

 يانجام کار يخوشبختانه مادر برا.با عجله صورتم را از رطوبت اشک پاك کردم.دیرس یروبرو تار به نظر م يه اما منظر

معصوم :دمیباز کردم و پرس يسر حرف را به نحو.ندارم یحال درست دیفهم يرفته بود معصوم فور رونیاز آشپزخانه ب

؟یگفت يزیچ نایتو در مورد من به آقا ا

؟يدهن لق فرض کرد نقدریمنو ا:ت بار نگاهم کرد دلخور شد مالم ایگو

.خبر دارن ییزایچ هیکه انگار از  کننیرفتار م يجور نای، مامان ا بهیبرام عج یلیناراحت نشو اخه خ-

از صبح که .منزل پاك عوض شده يحال و هوا نجایکه اومده ا روزی، از د هیحجاز يکه هست مربوط به آقا یهر چ-

دونم  یخودم درست نم":گفتیاون م یزبون مامانو بکشم ول ریبرام مشکوك بود چند بار خواستم ز نایاومدم رفتار آقا ا

به من سفارش  یگفته ، هم مامان هم آقا به بچه ها و حت نبهشو یچ يحجاز يآقا دونمیخالصه نم".موضوع از چه قراره

.ناراحت بشه نایکه م دیبزن یمبادا حرف کردنیم

اوضاع  انیتماس گرفته بود اما معلوم نبود تا چه اندازه او را در جر يحجاز يفظات از من با آقابه خاطر ح خیش مطمئنا

که  یهمراه با نفس گرم.سوختند یمن م يآنها هم به آتش ندانم کار.سوخت یپدرم و مادرم م يدلم برا.قرار داده بود

مورد  هیکه برات نوشتم در  ییبا تمام اون حرفا...بگم یچ دونمینم دممخو يراستشو بخوا:آمد گفتم یام باال م نهیاز س

 يدونستم و با آرزوها یمن خودمو عقل کل م...رفت راههیبه ب میشد که زندگ یچ دمیاعتراف کنم که اصالً نفهم دیبا

اشتباه محض ...همش اشتباه بود یبود درست کنم ول نیرو اونطور که به نظرم بهتر زیهمه چ خواستمیکه داشتم م یبزرگ

جز خودش  چکسیه نهیبیو م کنهیادم به دور و برش نگاه م نکهیکنه؟ایناراحت م شتریآدمو ب هیقض يکجا یدونیم، 

.ستین یهمه بدبخت نیمقصر ا
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 یروبراه یاگه ما زندگ.خراب بود ادیتو بزنم اماکار از بن يتسال يحرفو برا نیا خوامینم...ینداشت يریتو که تقص یول-

؟يازدواج داد نیتن به ا هیبق شیتو واسه آسا نکهیمگه نه ا.یبزن شیندونسته به آب و آت يشد یتو مجبور نم میداشت

.دیرس یگناه و پاك به نظر م یمعصوم چقدر ب يافهیق.به او افتاد چشمم

بلند پرواز و جاه  یلیشماها خ ونیکه من م نهیا قتیحق...دمیکش یزجر نم نقدریدر اون صورت ا.بود نیکاش واقعا ا يا-

به پا  یاومدن چه قشقرق میبه خواستگار یخانواده نکوه یوقت ادتهی.شدم ینم یوقت به کم راض چیلب بودم و هط

کردم؟گناه اون

که  یدونیخودت م. شرکت کارمند جز بود هیيپسرشون نتونسته بود درسش رو تموم کنه و تو نکهیبود؟ ا یچ ایطفلک

 يچه جور دیخوب، خدا هم فهم. دونستمیمن خودمو تافته جدا بافته م متاسفانه یبودن ول ادیاون ز هیشب يخواستگارا

وقت اون  چیه گهیاومده، د شیکه پ یبا اوضاع... دادم ینیسنگ وانندونم کارو ت نای ◌ٔ که واسه سوزهیدلم م... کنه  همیتنب

.مردم ندارم نیارزش سابق رو ب

که  يدار یو فرصت کاف یتو هنوز اول راه ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا: دستم حس کردم يدست معصومه را رو یگرم

با هم  ایحاال ب... یکنیاشتباه نم گهیمن مطمئنم حاال که چشم و گوشت خوب باز شده د. يواسه خودت بساز یخوب یزندگ

.میبر ایب ،یدوباره مثل سابق شاداب و سر حال بش خوادیدلم م. مشامو حاضر کنی ◌ٔ سفره میبر

خدا کنه مهمون نباشه، اصال : زنگ در بلند شد، گفتم شام بودم که صداي ◌ٔ سفره دنیبا معصوم سرگرم چ همراه

.رو ندارم یکس دندی ◌ٔ حوصله

.آقا رو آورده یآقا جالل اومده، تاکس. ستینگران نباش مهمون ن: گفت اطیبه ح یکنار زد و با نگاه یپرده را کم گوشه

ه؟یچه شکل دهیکه آقا خر ینیماش نمی؟ بب...يجد: پرده را کنار زدم و گفتم گریشدم، سمت د کنجکاو

از . داخل شد اطیح ياز ورود یرنگ به آرام ینارنج يخودرو. کردیرا از هم باز م یدر بزرگ آهن يداشت لنگهها محمد

از آن  یکه مرد نسبتا جوان میسرگرم تماشا بود. آماده رونیب یکه از کمپان ستین يادیبود مدت ز دایپ یتاکس ينو نوار
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؟...چطوره یدر آمد تاکس: دمیرسفورا پرده را انداختم و از معصومه پ. شد ادهیپ

.کنهیخرج در رفته با آقا نصف م اره،یدر م یو هر چ هیخوشبختانه آقا جالل عدم منسف ،یراض یلیآقا که خ-

در . است کوستانه و نزدیاو با اهل منزل د ◌ٔ که رابطه دمیآقا جالل با خانوادهام فهم یمیگرم و صم یسالم و احوالپرس از

 شتریب) ؟يآورد یعمو جالل امشب برام چ(دیکه پرس هیمرض يصدا رسد،یکه از هال به گوش م ییسر و صدا نیب

 یخوب یلیاومد بهم خبر داد که امروز دختر خ اههیس الغچون ک: گفت يمردانها يتوجهام را جلب کرد در جواب صدا

.دمیبا دو تا شکالت خر یته مداد رنگبس هیبرات  ،یو اصال بهانه نگرفت يبود

!هستن یمیآقا صم نیبا ا یلیبچهها خ نکهیمثل ا: به معصوم گفتم آهسته

 گنیخودش هنوز بچه دار نشده، م نکهیبه خاطر ا دیشا. آقا جالل عاشق بچه هاست: شد و آهسته گفت کترینزد یکم

.اشکال از زنشه

وقته ازدواج کرده؟ یلیخ-

.هست یپنج شش سال گفت،یکه آقا م نطوریا-

.مشکل شون بر طرف بشه ندهیبشن، ممکنه در آ دینه ام يزود نیبه ا دینبا-

که  داستیکامال پ ره،یگیمسعود رو بغل م ایشهیم یسرگرم بعض رضایعل ایهیبا مرض یوقت... خدا کنه: گفت يدلسوز با

.خوادیچقدر دلش بچه م

:گفت گذشتیسفره م يآن را به روبرنج وارد شد و همانطور که  سیبا د مهناز

.زنش رفته اهواز نکهیبمونه، مثل ا نجایقراره شام ا ن،یآقا جالل بشقاب بذار يمعصوم، مامان سفارش کرد برا-

افراد خانواده تحمل  نیرا در ب بهیغر کیوجود  دیبا آقا جالل معذّب بودم که درست در شب ورودم با ییقبل از آشنا تا

بعد از . شدم یزود با او خودمان یلیآورد و خ رونیاو، مرا از آن حالت عذاب ب یو خوش خلق دهیپسندرفتار  یول کردمیم

 میخانواده تقس يتک تک اعضا نیبود ب دهیا ش را کش هیزحمت ته خیرا که ش يأیکه هدا یرفتن آقا جالل، فرصت خوب
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.تشکر کردم خیدر دل از ش گریبار د کیدم،یآنها د يرا در چهرهها تیکه احساس رضا یهنگام. کنم

***************

با رفتن مهناز و شوهرش و معصومه و آقا . چشمم نقش گرفت شیپ نده،یآ یپوچ و تو خال یاز زندگ ییشروع هفته، نما با

نوبت ظهر بود و داشت به  هیمرض. مدرسه شدند یهم صبح راه رضایمحمد و عل. نداشت یلطف چیه گریمنزل د ،یناب

برنامه سرگردان  یعالف و ب يروزانه به بازار رفت و من مثل آدمها دیخر يمادر برا. دیرسیقب افتاده ا ش مع فیتکال

بار کمک به او  ریاز ز یبا آمدن مادر، حت. گشتمیول م اطیدر ح یو گاه نیپائ يدر اتاقها باال، گاهی ◌ٔ در طبقه یبودا، گاه

 ن،یاگر بعد از ا. ا ش را نداشتم رکانهیب دادن به سواالت زاو و جوا کنجکاوي ◌ٔ کردم چون حوصله یهم شانه خال

.شدمیم وانهید الیمنوال بگذرد، حتما از فکر و خ نیبه ا خواستیروزگار من م

: دیبرده بود، پرس یانگار به حالم پ. باغچه بودم که پدر احظارم کرد هیحاش اهانیهم رنگ گ يگلبرگها يتماشا مشغول

امروز حالت چطوره بابا؟

بودم؟ ضیبه شما گفته که من مر یآقا جون؟ مگه کس دیهست یشما نگران چ...! خوبم-

 نیکه چقدر از ب یستیخودت متوجه ن دم،یفهمیو م زیهمه چ دنتیهم نگفته بود به محض د یاگه کس! کنهیم یچه فرق-

!؟یرفت

منو  خیش یباورتون نشه ول دیشا... داره و خانواده ا ش  خیبه ش یالغر شدن من ربط دیوقت فکر نکن هییول دونم،یچرا م-

.رفتارش ثابت کرد يبارها بارها تو نویا. درست به اندازه بچه هاش دوست داشت

!؟يو پژمرده شد فیطور ضع نیبر وفق مراد بوده، پس چرا ا زیبود؟ اگه همه چ یپس مشکل تو چ-

درد بود که منو  نیکه رفتنم اشتباه بوده، هم مدیزود فهم یلیاز شما چه پنهون، من خ. مشکل من در اصل خودم بودم-

منو از پا انداخته بود،  یضیمر نیا. شدم ضیمر يبد جور رانیگذشته، من قبل از برگشتن به ا نیاز ا. خوردیمثل خوره م
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.ومدیسرم م ییبال هچ دونینبود خدا م خیش يو مواظبتها یدگیاگه رس

شد  گرشیدست زهایچ یلیخ امدین انیاز عماد به م یاسم چیصحبت ه نیر حد دیدیم نکهیبود و از ا يدهاید ایمرد دن پدر

صاادار کردم که بهت بگم، از اون  ،یبا خدا رو شکر که سالمت به خون برگشت. بود گذشت یبه هر حال هر چ: و گفت

نکن،  یستیبا رو در يدار اجیاحت يزیمونده گفتم اگه به چ همقدار دست نخورد هیهنوز  یختیکه به حساب من ر یپول

.میریگیاز بانک م میریم یپول خودته بابا، هر موقع خواست

.خوابمیبه بعد اونجا م نیاز ا م،یریواسه اتاق باال بگ لیمقدار وسا هیتخت و  هیخوامیاتفاقا م-

 میریبانک، از اون راه هم م میپاشو لباساتو عوض کن با هم بر م،یندار ياالن که کار ،يکرد يچه بهتر، فکر بکر-

.میدیسفارش م يکه الزم دار ییزایچ

.مرا از دست افکار عذاب آور نجات دهد توانستیرفتن از منزل نم رونیمثل ب زیچ چیه. از جا بلند شدم خوشحال

*************

کردن پرده ها، معصوم همان طور که  زانیبا آو. خواستیشد که دلم م یهفته اتاق خوابم درست همان شکل کیاز  بعد

!شد یعجب اتاق: بود گفت ستادهیدست به کمر ا

از نور  يدر هالها زیانگار همه چ. به اتاق داده بود ییبایز يرنگ، فضا یاسمنیياز پشت پردهها دینور خورش بازتاب

 نیا يدست تو درد نکنه، تو: تخت کنار خود نشاندم و گفتم يدست معصوم را گرفتم و او را رو! فرو رفته بود یاسمنی

.يخسته شد یلیروز خ چند

به اداره و  دیبا. يو سرگرم شد يکرد دایچقدر خوشحالم که دوباره سر و سامون پ یدونیکارا باشه، نم نیتا باشه از ا-

.گفت نیمقاومت تو آفر

ش از راست. ستمیبا اراده و مقاوم ن یکنیبغلم نظر، باور کن من اونقدرا که تو فکر م ریهندونه ز: خندهام گرفت اریاخت یب
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اتاق  نیهفته با روبراه کردن ا نی، خوشبختانه ا...ادیم شیپ یچ دونمیچون نم ترسمیم ندهیاز آ شتریکه برگشتم، ب یوقت

و عالف بودن  يکاریکه من از ب یدونیخودمو سرگرم کنم؟ خودت م يچه طور گهید ؟یچ نیبعد از ا یگذشت ول

.متنفرم

نامه تو خوندم و  نیآخر یوقت یول یدست و پا کن يکار هیخودت کنم واسه  شنهادیبهت پ خواستمیراستش من م-

.یمدت استراحت کن هیگفتم بهتره فعال  يدیکش یسخت یضیچه مر دمیفهم

 یجسمم خوب باشه ول يخونه، ممکنه برا ياستراحت تو ه؟یمشکل چ یدونی، م....تونمینم یاستراحت کنم ول خواستمیم-

.صد بار به خودم لعنت بفرستم يکه مدام به گذشته فکر کنم و روز شهیث مباع يکار یب نیا. کنهیم ضیروحمو مر

.یکن دایشغل مناسب پ هییتونیم قیفردا شروع کن به گرفتن روزنامه، از اون طر نیاز هم يدار شویخوب اگه آمادگ-

؟...دیجلسه گرفت نجایشما ا-

 ایب م،یکنیصحبت م میدار: معصوم گفت. زدیفس نفس مکرد، به خاطر باال آمدن از پلهها ن ریمهناز ما را غافلگ يصدا

.نیبش

.یشیم يزیچ هیينخور یتو ترش نایم! چه قشنگ شد نجایبه به، ا: دمیرا در چشمانش د یفتگیداخل شدن برق ش هنگام

.دونمیاره م: خنده گفتم با

.کردیور انداز م کیرا از نزد وارید يرو يتابلوها داشت

!يکرد یقگیخوش سل ؟يدآور ریاز کجا گ نرویا-

.کنم دایرو پ نایتا ا زدمیسگ دو م ابونهایخ يتو یکل روزید-

 زیم.... هر دو تا منظره هست  يتو یخاص یهماهنگ هییول کنهیسبکش با هم فرق م نکهیهر دو تابلو قشنگه، با ا-

!؟يرداز کجا آو شویآرا لیوسا نیناقال، ا. يخوشرنگ انتخاب کرد یلیو تخت رو هم خ شیآرا

 يزیبردار، من فعال ن يخوایمعصوم تو هم هر کدومو م... برش دار  ادیآوردم، از هر کدومش خوشت م تیرو از کو نایا-
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.ندارم لیوسا نیب ع

 هایلیبخصوص حاال که خ. یبه خودت برس شهیهم دیبذل و بخشش نکن، تو با لتویلطفا وسا ه؟یچه حرف نیا: گفت معصوم

.نهیبب دهیتو رو رنگ و رو پر یکس يبذار دینبا نن،یرده تو رو ببشکست خو ◌ٔ افهیمنتظران ق

.معصوم او را منصرف کرد ◌ٔ جمله یول شدیمهناز داشت وسوسه م ظاهراً

.میناهار بخور میخوایم ن،یپائ دییایبچه ها، من اومده بودم بگم ب یراست-

.کنمیضعف م یکه دارم از گشنگ میبر ایب: دیدستمو کش معصوم

.قابل شما رو نداره: کردم و گفتم میآنها تقس نیرفتن، دو تا از کرم پودرها را ب نیئاز پا قبل

.کارساز شد میاصرارها نکهیتا ا کرد،یمعصوم طبق معمول تعارف م یبا تشکر آنرا گرفت ول مهناز

و از هر  مودیباغچه نشسته ب ◌ٔ لبه بر جسته يبودند، من، معصومه و مهناز هم تو یمشغول بعض اطیح يبچهها تو عصر

 یب شدیآن بلند م يهر وقت صدا. صدا حساس شده بودم نینسبت به ا. که زنگ در به صدا در آمد میزدیحرف م يدار

.کند يمن شروع به کنجکاو دنید اباشد و ب انیاز آشنا یکیکه مبادا  شدمیجهت دچار دلشوره م

بود شروع به خوش و بش و  ستادهینتظار اکه به ا یزده با شخص جانیه يافهایبه محض گشودن در، با ق محمد

 ◌ٔ از مشاهده. با خانمش از در وارد شدند يحجاز يکه آقا مما، به آن سمت چشم دوخته بودی ◌ٔ هر سه. کرد یاحوالپرس

بود که بر خالف انتظارم از  یمیگرم و صم يبر خورد آنها به اندازها. دمیاز جا پر اریاخت آنها چنان به شوق امدمک بی

هفته است که  کیدمیشن: گفت کرد،یکه دستش را دور کمرم حلقه م یدر حال يدستپاچه نشدم، خانم حجاز آمدنشان

؟يزدیبه من م یزنگ هیدینبا ،یبرگشت رانیبه ا

 جیگ يهفته به قدر کینیا يبه خدا تو یول دیگله کن دیکه حق دار دونمیم د،یمنو ببخش: شرمبود، گفتم ياز رو لبخندم

.خودمم هنوز باورم نشده که برگشتم یحت و منگ بودم که

بابا  ؟ينگاه نکرد گهیپشت سرتم د یتو رفت: از مبلهها لم داد و گفت یکیيرو يحجاز يآقا. میشد ییرایوارد پذ یهمگ



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 393

سابقشون  سیاز رئ یسراغ هییال اقل هر از گاه م،یقد يهایهم منش یمنش... برات تنگ شده بود یما دلمون حساب

.گرفتنیم

 دیباور کن ،یمن فراموششون کردم ول کننیبود که همه فکر م يجور تیمدت، موقع نیا يتو. دیحق دار دیبگ یچهر-

از شانس بدم درست همون . غافل باشم هیروز از فکر شما و بق کیدور بودم، نشد  رانیکه از ا یچند ماه نیدر تمام ا

.من خواب بودم دیکه شما تماس گرفت يروز

ه شیخ سکته کرده حیلی نگران شدم ، با منزلش تماس گرفتم می خواستم به این بهانه صداي تو رو راستش شنیدم ک-

.هم بشنوم که گفتن خواب هستی

به هر حال من هیچ وقت محبت هاي شما و ماهرخ ... بعد که به من گفتند شما زنگ زدید خیلی دلم سوخت که نبودم -

.ها از شما دور باشمحتی اگه سال. خانوم رو فراموش نمی کنم 

این احساس دو جانبه است مینال جان ، باور کن ما هم همیشه به یاد تو بودیم: حجازي که کنارم نشسته بود گفت  خانم

.

معصوم هم . در حال پذیرایی پدرم با اقاي حجازي سرگرم صحبت شد . از تشکر ، رفتم سینی چاي را از مادر گرفتم  بعد

. بعد از پایان کار در همان مکان قبلی جاي گرفتم و سرگرم تماشاي دیگران شدم . ف گرفته بود ماهرخ خانوم رو به حر

مهناز نشغول دور . صحبت از هواي خوب پاییزي به انتظار مردم براي بارش باران و بهبود وضع کشاورزي کشید 

رفتم گرسنه به نظر می رسید ، محمد گرداندن ظرف میوه بود ، رویا رویا برایش بی تابی می کرد ، او را از پدرش گ

من  ينگاهش با حالت خاصی رو. مشغول دادن شیر بودم که چشمم به خانوم حجازي افتاد . شیشه شیرش را اماده کرد 

؟... خوب ، دیگه بگو چی کار می کنی : ثابت مانده بود ، یک ان به خودش امد و لبخند زنان پرسید 

.برنامه خاصی ندارم. نم هیچی ، فعال دارم وقت می گذرو-

.اقاي حجازي ، مانع از ادامه صحبتمان شد سوال



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 394

شنیدم که دیگه خیال نداري برگردي به کویت ، نمی خواي دوباره مشغول کار بشی ؟-

این که انها از موضوع طالقم خبر داشتند دست پاچه و غمگین شدم ، هجوم خون صورتم را داغ کرد ، هرچند این  از

حقیقتش خیال دارم از فردا توي اگهی روزنامه ها : بعد از مکث کوتاهی گفتم . بود که باید با ان کنار میامدم واقعیتی 

.میشه یحاال تا ببینم چ... دنبال یه شغل مناسب بگردم 

حاضري براي من کار کنی ؟ به یک دفتر دار : دقت داشت پوست پرتقال را از ان جدا می کرد که دوباره پرسید  با

.احتیاج دارم

چنان غیر مترقبه بود که نتوانستم ذوق و شوقم را پنهان کنم ولی یک حقیقت لبخند شادیم را زود بی رنگ  پیشنهادش

تحت هیچ عنوان نباید دوباره به شرکت اقاي حجازي برمی گشتم ، مگر این که تمام غرورم را زیر پا می گذاشتم. کرد 

.

.شما خودتون می دونید که من دیگه نمی تونم اونجا کار کنماز لطف شما واقعا ممنونم ولی -

می دونی منا جان ، زندگی همیشه اون طور که ادم می خواد بر وفق مراد پیش نمیره ، ولی مهم اینه که : جواب گفت  در

.انسان زیاد به خودش سخت نگیره

در هر صورت از این که به فکر من هستید : فتم براي کوتاه کردن این قائله گ. جمع نمی توانستم راحت صحبت کنم  در

ممنونم ، ضمنا اعتراف می کنم که هیچ شغلی به اندازه کار کردن در شرکت شما براي من لذت بخش باشه ، با این حال 

.باید جاي دیگه اي دنبال کار بگردم

تظار نداشت پیشنهاد به این خوبی را این طور انگار لن. دنبال ختم کالم ، چشمم بی اختیار به قیافه وارفته مادرم افتاد  به

اگه : اقاي حجازي پره اي از پرتقال را به دهان گذاشت و مشغول جویدن شد در همان حال دوباره پرسید . ساده رد کنم 

؟... بتونم اگه بتونم جاي دیگه اي را کار پیدا کنم چطور 

.در اون صورت واقعا ازتون ممنون میشم-
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اتفاقا یک مدتیه که یک : و مزه پرتقال خوشش امده بود ، با لذت برش بعدي را دز دهان گذاشت و گفت از طعم  ظاهرا

شرکت واردات و صادرات اومده همنون نزدیکی ما ، فکر کنم دنبال کارمند زن می گرده ، من فردا براي یکی دو روز 

؟... ی اخر هفته با من تماس بگیري تو می تون... برم تهران ، به محض برگشتن با رئیسش تماس می گیرم 

؟... پنجشنبه قبل از ظهر با دفترتون تماس بگیرم خوبه -

، اگه اونجا بتونی مشغول کار بشی برات خیلی خوبه رئیسش رو از نزدیک می شناسم ، انسان شرفیه و ... خیلی خوبه -

.خیلی هواي کارمنداش رو داره

.یون زحمت شما هستماگه شانس بیارم این موفقیت رو مد-

اگه کاري از دستم بر بیاد خوشحال میشم ، هر چند دوست داشتم مثل سابق براي خودم کار کنی ، ولی اشکالی نداره -

.،اونجا هم که باشی خیالم راحته

که از  ان لحظه به این فکر بودم که این همه لطف و محبت از سرشت پاك خود او نشات گرفته یا یا از سفارشات شیخ در

او خواهش کرده دورادور هواي مرا داشته باشد ؟

*

عاقبت ساعت ده از . روزهاي ان هفته در انتظاري خسته کننده گذشت ، پنجشنبه از صبح دقیقه ها را می شماردم  تمام

صداي  .هنگام گرفتن شماره ضربان قلبم تند شده بود . منزل بیرون زدم ، تلفن عمومی با منزل فاصله زیادي نداشت 

:صمیمانه اي پرسیدم پرسیبعد از احوال. سرحال اقاي حجازي مایه دلگرمیم شد 

چه خبر اقاي حجازي ؟-

...اولین خبر این که واقها دختر خوش شانسی هستی: لحن خوشی گفت  با

رده بودم ، او بهتر از هر کسی خبر داشت من تازه یک شکست بزرگ را تجربه ک. این حرف تقریبا خنده ام گرفت  از

.این که ادعا می کرد دختر خوش شانسی هستم ، دیگر از ان حرف هابود
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مینا جان تو ندیده قبول شدي ، ببینم امادگی داري از هفته اینده مشغول کار بشی ؟: سکوت مرا دید در ادامه گفت  وقتی

؟... منظورتون همین شنبه است : پرسیدم  ناباورانه

.عت هشت باید توي شرکت حاضر باشی، شنبه صبح سا... اره -

؟... ، اخه به همین سادگی ... امادگی که دارم ولی : خوشحالی گفتم  با

.به همین سادگی ، شنبه برو اونجا خودتو معرفی کن: خندان به گوش رسید ، گفت  صدایش

!اخه خودمو چه جوري معرفی کنم ؟ رئیس اون شرکت که از من شناختی نداره-

وقتی رفتی پیش اقاي رئیس خود تو معرفی کن و بگو که منو حجازي . ن نباش ، برو بگو با اقاي دریس کار دارم نگرا-

راستی مدارك الزم رو هم ... فرستاده ، اون دیگه خودش همه چیز رو میدونه بهش گفتم که تو قبال منشی خودم بودي 

.همراهت ببر ، مطمئن باش هیچ مشکلی پیش نمیاد

...نمی دونم چه جوري از شما تشکر کنم اقاي حجازي: ز شوق کمی لرزش داشت گفتم ا صدایم

این حرف ها کدومه مینا جان ، همین که می بینم تو خوشحال شدي کلی براي : نداد جمله ام به اخر برسد ، گفت  اجازه

.من ارزش داره

...واققعا ممنونم: گفتم

انگار زندگی می خواست دوباره . حال ندیده بودم که خوشحالی هم باعث بغض بشود تا به . دیگر نتوانستم ادامه بدهم  و

.روي خوشش را به من نشان بدهد

*

حجازي حق داشت ، رئیس شرکت به محض معرفی با روي باز مرا پذیرفت وبا چهره اي متبسم شروع به صحبت  اقاي

ظیفه تون در شرکتشون تعریف می کرد ، امیدوارم این جا اقاي حجازي خیلی از سابقه روشن شما و نحوه انجام و: مرد 

.هم بتونید با ما همکاري صمیمانه داشته باشید
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.متشکرم اقاي دریس ، و قول میدم به عنوان کارمند این شرکت ، تمام سعیمو بکنم که رضایت خاطرتون جلب بشه-

دارید ؟شما غیر از سابقه کار با اقاي حجازي جاي دیگه اي هم سابقه -

.من مدتی در کویت ، به امور دفتري شیخ احمد یونس رسیدگی می کردم ، تلبته به صورت غیر رسمی-

:حالت متعجبی پیدا کرد نگاهش

!شما واقعا براي اون کار می کردید ؟! منظورتون همان سرمایه دار معروف کویتیه ؟-

:احساس غرور کردماین که شیخ این همه معروف و سرشناس بود بی اختیار  از

اتفاقا ایشون اصرار داشتن که من براي همیشه اونجا بمونم و باهاشون همکاري کنم ولی براي من دوري از وطن ... بله -

.سخت بود

:بار تبسمش عمیق تر بود این

ببینم شما با امور ... پس دیگه هیچ شکی نیست که می تونیم به عنوان یک همکار با تجربه از وجود شما استفاده کنیم -

؟... مالی هیچ اشنایی دارید 

: و جواب دادم ) هر چه باداباد : ( به خودم گفتم ! این سوال را نداشتم ، تجربه من فقط در زمینه منشی گري بود انتظار

و کال امور  متاسفانه نه ،ولی اگه منظور ضبط و ثبت اسناد مالی... اگه منظورتون حسابرسی و حسابداري امور مالی شرکته 

.امدفتریه می تونم از پس این کار بر بی

.جوابم به دلش نشست ظاهرا

ما براي قسمت مالی سرپرست مخصوص داریم ، البته ایشون براي . نه منظور من همونیه که شما از پسش بر میاید -

یتونید یک مقدار با نحوه کارتون چند روزي به ماموریت رفته ، وقتی برگرده باهاشون اشنا میشید ، ولی تا اون موقع م

.اشنا بشید

.منشی من ، اتاق شما رو بهتون نشون میده: اتاق منشی را به صدا در اورد و گفت  زنگ
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دختر با نمکی به نظر می رسید ، فقط . هنگام ورود او را دیده بودم . تشکر می کردم که خانوم منشی وارد شد  داشتم

در اولین برخورو ! البته در مجرد بودنش شک داشتم بخصوص با ان سبک ارایش . د کمی درشت هیکل و گوشتالود بو

نمی . ، این حساسیت به مراتب شدید تر به چشم می خورد  ردمتوجه حساسیت او شدم و حاال که مرا به قسمت مالی میب

منشی رئس با ! )) خانوم حیاتی باشه  همه جا باید یه: (( خواستم رفتار او را به فال بد بگیرم ، با این حال به خود گفتم 

رئیس شماست  اتقاینجا اتاق شماست و این یکی هم : فیس و افاده اي که توي ذوق میزد یه دو در اشاره کرد و گفت 

...که فعال تشریف ندارن

فتارش دنباله گ) رئیس مالی ( او هم نمی گفت می توانستم حدس بزنم چون با خط خوانیی روي در نوشته بود  اگر

.یه مشترك هم از داخل بین دو اتاق هست: حواسم را پرت کرد گفت 

مریم ( خانوم منشی که روز بعد فهمیدم . اگاه به یاد شرکت حجازي و اتاق اقاي نجفی و خانوم حیاطی افتادم  ناخود

: ...با من کاري ندارید: نام دارد پرسید ) ناظري 

اید کار رو از کجا شروع کنم ؟میشه لطف کنید به من بگید ب: پرسیدم

؟... تغیر پرسید مگه شما سابقه کار ندارید  با

به سمت اتاقم رفتم و در را ) مهم نیست ( عکس الهملش به قدري ناراحت شدم که بدون سوالی دیگر فقط با گفتن  از

.پشت سر بستم

این اتاق مساحتی سه در . جازي خیلی فرق داشت اینجا با محل کار سابقم در شرکت ح. یک نگاه به اتق کارم وا رفتم  در

.چهار داشت که پنجره روبه محوطه جلوي شرکت باز میشد

غیر از یک کمد فلزي پر . شکرش باقی بود که الاقل پنجره پرده کرکره داشت وگرنه اتاق از خالی بودن زار میزد  جاي

کفپوش . گاه ماشین تایپ دیگر هیچ چیزي ندتشت از پرونده و یک میزو صندلی ساده و یک دستگاه تلفن و یک دست

مهم نیست ، با یه : (( به خودم دلدلري دادم . اتاق را قشري از خاك پوشانده بود و سطح دیوار چند جاي قلوه کن داشت 
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د من باید جاي پامو توي این شرکت حسابی محکم کنم پس قدم اول رو نبای. کم تزئینات میشه اینجا رو رو به راه کرد 

به دنبال لین تصمیم ، با دستمال کاغذي گرد و غبار روي میز و صندلی را که دست کمی از کف . )) اینقدر سست بردارم 

.بفرمایید: انتظار کسی را نداشتم ، گفتم . صداي ضربه اي به در ، کنجکاوم کرد . اتاق نداشت پاك کردم

دیدم از این : و مردي میانسال وارد شد و باچهره اي گشاده گفت تصور من ، به جاي در اصلی ، در میانی باز شد  برخالف

.من بهار لویی یکی از کارکنان شرکت هستم... اتاق صداي پا میاد ، کنجکاو شدم ، روز بخیر 

روز شما هم بخیر ، من امینی هستم ، همین امروز مشغول کار شدم و راستش سر در : دیدن او خوشحال شدم و گفتم  از

.م که باید از کجا شروع کنمگم موند

ببخشید که اینجا یک مقدار ریخته پاشیده است ، . پس شما همکار جدید هستید ؟ خیلی خوش امدید : زنان گفت  لبخند

بخصوص . راستش با این که چند ماهیه به این ساختمان نقل مکان کردیم ولی هنوز اونطور که باید و شاید جا نیفتادیم 

.و بهم ریخته مونده مصرفستفاده نمی شد همین طور بدون چون از این اتاق ا

اشکالی نداره ، فقط اگه زحمتی نیست لطف کنید بگید خدمتکار بیاد ییه کم-

.کار کرد شهیوضع نم نیکنه چون با ا زیرو تم نجایا

.سیاتاق رئ يتو دیاریب فیکم مرتب بشه شما تشر هینجایدم فقط تا ا یرو م بشیاالن ترت نیهم _

و کامل  کیش یکینیا ناتینما و تزئ. نبود سهیبا اتاق من قابل مقا سیاتاق رئ. را برداشتم و راه افتادم فمیتعارف ک بدون

پر  يمتحرك،دو خط تلفن، چراغ مطالعه، کتابخانه ا یچرم یبزرگ، صندل زیم. کل نداشت ریاز دفتر مد یبود و دست کم

کمد چند طبقه  يداد و باال یرا به صورت برجسته نشان م این که تمام نقاط دنیزم مختلف و باالخره ماکت کره ياز کتابها

 يرو ناتیتزئ ينشستم و سرگرم تماشا سیرئ زیکنار م یصندل يرو. بود، قرار داشت یاسناد مال يکه حتمأ محل نگهدار

ساالنه،  دیسررس ،يرمرم هیچا يرو یپرچم سه رنگ ،يزیروم میشده از جنس چوب، تقو يقلمدان کنده کار. شدم زیم

در حال تماشا، متوجه . را کامأل پر کرده بود زیسطح م د،یو دو دستگاه تلفن به رنگ قرمز و سف یدفتر بزرگ جلد چرم
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: گذاشت و گفت شیرا سرجا یدستور نظافت اتاق را داد گوش نکهیبعد از ا. شرکت شدم داریبه سرا ییبهارلو يتلفن آقا

به  یکم هیقسمت، اومده بودم  نیمسئول ا بتیامروز به خاطر غ یکنم ول یم فهیوظ نجاما ياگهیالبته من در قسمت د

......راستش خانوم..... کنم که متوجه حضور شما شدم یدگیامور رس

.هستم ینیام _

بهتر با  دیتون یشما م ادیقسمت شما ب سیرئ یمطمئنم وقت..... فهیضع یکمیکه حافظه من  دیببخش ینیخانوم ام..... بله_

دفتر ثبت  نیا. دیاسناد شروع کن نیبا ثبت ا دیتون یم د،ینباش کاریب نکهیا ياما حاال برا دیآشنا بش فتونیوظا

............يسندها

بعد از رفتن او . کار مرتکب اشتباه بشوم يابتدا نیکردم که مبادا از هم یداد و من با دقت گوش م یم حیداشت توض او

توجهم را جلب  یاز اتاق بغل ییمشغول ثبت ارقام بودم که صدا. نشستم و مشغول کار شدم شیرئیصندل يبود که رو

 يآقا: دمیپرس ییبعد از آشنا. کرد یمعرف يبود، خودش را گودرز یمهربان انسالیمرد م. دمید یخدمتکار را م دیکرد، با

.لطفه یو ب یخال یلیاق خات نیآخه ا د؟یاریب ریمن گ يبرا یعیچندتا گلدون طب دیتون یم يگودرز

.خرم یدوتا گلدون بزرگ و قشنگ براتون م رمیامروز عصر م نیهم. چشم يبه رو يا: و گفت دیخند

 ینیخانوم ام: گفت. ام رفتم و چند اسکناس برداشتم و به او دادم و به خاطر زحمتش تشکر کردم یدست فیسراغ ک به

.دیدون خرشه شش هفتا گل یپول م نیا ایاده،یز یلیخ نیا

 کیکه دوباره مشغول به کار شدم از  یزمان. بمونه شتونیاش هم قابل شما رو نداره پ هیبق هیدرد نکنه دوتا کاف دستتون

«.قدم بود نیاول نیا«:کردم، به خودم گفتم یم تیاحساس رضا یحس درون

دو گلدان کوچک  ،يزیروم میوتق کی،ینقاش ياتاقم دو تابلو يدر شهر زدم و برا یهمان روز با معصوم گشت عصر

ساعت  کیچراغ مطالعه همراه  کیگذاشتن چند شاخه گل،  يبرا یکیو آن  ریگذاشتن لوازم تحر يبرا یکی،یسفال

 کیبه شرکت، از آقا جالل خواستم مقابل  دنیرس ریروز بعد در مس. دمینبود خر یشباهت به لنگر کشت یکه ب يوارید
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قا جالل داوطلب شده بود هر روز صبح مرا به محل کارم برساندو عصرها سر ساعت خوشبختانه آ. توقف کند یگلفروش

شرکت از  يکه جلو یزمان. رفت و آمد نداشتم يبرا ینگران چیه گرید بیترت نیبه ا. شرکت منتظرم باشد يپنج جلو

اطراف  اهانیه گل و گمشغول آب دادن ب. کردم یشدستیدر سالم پ. به من افتاد يگودرز يشدم، چشم آقا ادهیپ یتاکس

تابلوها را از دستم  د،یدو میپر شاخ و برگ شاهپسند گذاشت و به سو اهیگ ریبا مشاهده من، شلنگ را ز. ساختمان بود

بود به  دهیکه خر یپربرگ فنیو د ینتینخل ز يگلدان ها دنیبا ورود به اتاق از د. گرفت و خوش و بش کنان به راه افتاد

تازه تون چطوره؟ یصندل: دیداد پرس یهمانطور که جوابم را م. ه از او تشکر کردمشوق آمده بودم و دوبار

لبخند زدم  شیبه رو اریاخت یب. عوض کرده بود یچرم یصندل کیرا با  یقبل یاو صندل. نشده بودم یصندل رییتغ متوجه

؟....همه زحمت چطور تشکر کنم نیبه خاطر ا..... دستتون واقعأ درد نکنه: و گفتم

فورأ  د،یبه خودم بگ دیداشت يهرکار نینبود، بعد از ا يکه کار نیا د،یدار اریاخت: گفت د،یرس یهم خوشحال به نظر م وا

دونه از  هیدیرس نکهیبه محض ا ارن،یشرکت ب ينو برا زیسفارش کرده م سیرئ يآقا یراست.... دم یبراتون انجام م

.ارمیاتاقتون م يخوباشو برا

تابلوها رو به  نیخوام ا یم د؟یاریچکش برام ب هیشه لطفأ  یحاال م.... دیا درد نکنه، واقعأ محبت داربازم دست شم: گفتم

.بزنم وارید

 يمنظره ها دم،یکش يبعد از نصب تابلوها نفس آسوده ا. زنم یاالن خودم براتون م نیهم: به راه افتاد و گفت تروفرز

.کرد یرا هم از نظر پنهان م واریبدقواره د يراخ هابود بلکه سو باینه تنها ز ا،یو غروب در زییپا

 يآقا. کردم که تلفن زنگ زد یو فروش روز قبل را وارد دفتر م دیمشغول کار شده بودم و داشتم دنباله ارقام خر تازه

 زیچ همه« :کردم و گفتم تیکه درجواب اظهار رضا د،یکارم پرس شرفتیاز پ يدوستانه ا یبعد از احوال پرس. بود سیدر

«.ره یم شیداره پ یبه خوب

اکتفا کند چون همان روز قبل از ظهر ، سرزده و پس از زدن ضربه  یظاهرأ کنجکاوتر از آن بود که به مکالمه تلفن یول
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اتاق انداخت و با  ناتیبه تزئ ینگاه د،ید یکه شش دانگ حواس مرا جمع کار م یدر حال. به در اتاق، وارد شد یآرام

...چقدر عوض شده انجیا: تعجب گفت

تونه به  یآدم بهتر م ییفضا نیهمچ يو خوش منظره باشه، تو زیمن دوست دارم محل کارم تم سیرئ يآقا راستش

.برسه فشیوظا

خوشحالم که به  دیکرد ییاتفاقأ کار بجا: کرد، گفت یرا بو م میمر يزد و همان طور که گلها تیرضا ياز رو يلبخند

.....داره یخوب يگل چه بو نیا... ..دید یم تیمسائل اهم نیا

.زتونیم يرو دیبذار دیببر دیتون یقابل شما رو نداره قربان، م _

 گهیخوب من د..... برم یدونه رو م کینیاگه اشکال نداره هم یهمه رو نه، ول: از شاخه ها را جدا کرد و گفت یکی

.دیشم، مشغول باش یمزاحم کارتون نم

را جابجا کردم و آن را به صورت سه  يکمد فلز يگودرز يفرصت مناسب، به کمک آقا کیقبل از آخر وقت در  یکم

 يآقا. هم گذاشتم يبعد از نظافت طبقات آن دوباره پرونده ها را به صورت مرتب رو. اتاق جا دادم هیگوش در زاو

 یم تیاهم نقدریل کار او مادرت، شما که به مح درخوش به حال پ: که شاهد تالش من بود، لبخند زنان گفت يگودرز

کنه،  یم فیک یبراش اومده حساب یمنش نیهمچ هیآرام بفهمه که  ياگه آقا.... يزیتو خونه چقدر تروتم نیبب گهید ،يد

.هییزیآدم مرتب و تم یلیچون خودشم خ

؟....یک يآقا: دمیبه طرف او برگشتم و پرس. دیلحظه دلم لرز کیيبرا

.بغله نیاتاقش هم گم،یم رو یامور مال سیآرام رئ يآقا _

از کجا معلوم «:دادم يبه خودم دلدار. کرد دنیگذاشت شروع به لرز یم شیبسته پرونده ها را سرجا نیکه آخر یدست

 سیزئ يحجاز يآرام، با آقا يآقا نیا: دمیداد پرس یآزارم م يحس کنجکاو» .ادهیز یکه اون آرام باشه، تشابه اسم

داره؟ن ی، نسبت....شرکت حمل و نقل
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د؟یشناس یرو م يحجاز يشما آقا. هستن لیانگار با هم فام.... چرا _

.شناسم یرو م شونیآره از قبل ا: گفتم یحالت منگ به

به  یگفتن که از هرچه بترس یاو شده بودم؟ پس راست م یپس من منش.... یعجب تصادف. آرام بودم يدر فکر آقا یول

هر روز نگاه  دیرا رد کرده بودم، حاال با يحجاز يآقا شنهادیگذشته پ انیآشنا من از ترس مواجه شدن با.... یرس یآن م

دانستم  ینم. رفت یدست و دلم به کار نم گرید. کردم یتحمل م وداز مالمت هم نب یآرام را که مسلمأ خال يآقا يها

نه؟ ایشرکت به صالح است  نیاصأل ماندنم در ا

شده؟ يزیچ ینیخانوم ام _

.کم خسته شدم هیانگار  ست،ین يزینه، چ: مرا به خود آورد يدرزگو يآقا سوال

.تون در بره یکه خستگ ارمیداغ م يچا هیمنم براتون  دیدستاتون رو بشور دیتا شما بر _

دستتون درد نکنه: گفتم

.به راه افتادم ییبه طرف دستشو جیگ يمثل آدم ها و

***************

شرکت به  نیادامه کار در ا ایسؤال به ذهنم خطور کرد که آ نیو هربار ا دمین پهلو غلتپهلو به آ نیشب بارها از ا آن

را در  تمیموقع دیجهت نبا یکه ب دمیرس جهینت نیگوناگون عاقبت به ا االتیکلنجار با خ ینه؟ بعد از مدت ایصالح است 

کرده بود اما همه آن مسائل به  افیمن ا یدر زندگ ینقش حساس تهآرام در گذش يهرچند آقا. شرکت از دست بدهم

 یحت دیشا گریمخصوص به خود را داشت و د يریبود که درگ یدر حال حاضر او مرد متأهل. شد یگذشته مربوط م

من به خودم ربط  یگذشته زندگ نیاز ا. نشان دهد یکرد به افراد دوروبرش و مشکالت آنها توجه خاص یفرصت نم

 یتصور روز بعد با عزم نیبا ا. ه خاطر اتفاقات گذشته مرا مورد سرزنش قرار دهدب یاجازه دهم که کس دیو نبا تداش
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.نبود يآرام خبر يبعد از آقا يآن روز و روزها یجزم در محل کار حاضر شدم ول

که مادر  میبعدازظهر با معصومه و مهناز در اتاق باال دور هم نشسته بود م،یباز هم همه خانواده دور هم جمع شد جمعه

شد که مشغول  یم یدو ماه یکیایگو. کرد یصحبت م يشگریمهناز از کالس آموزش آرا. به جمع ما اضافه شد هم

نگاه به مامان بنداز پس هنر  هی؟يشد شگریدلت خوشه آرا: فتمچشمم به مادر افتاد، به مهناز گ. هنر بود نیا يریادگی

خوره؟ یم یتو به درد ک

به . شد یما باالخره راض يبعد از اصرارها یرفت ول یبار نم ریمادر ابتدا ز. کند نیتمر یآمد کم یاو هم بدش نم انگار

مهناز حاال : گفتم. کرد رییاو کامأل تغ افهیق دیبه صورت مادر کش یدست نکهیبود، بعد از ا ينظرم مهناز کارآموز بااستعداد

.که برم براش رنگ درست کنم کنموهاشم کوتاه  یکش یزحمت م يکه دار

او  يسرگرم آماده کردن رنگ مو. او بود يشد معصوم هم به هوس افتاد، داوطلب بعد دایمادر پ افهیکه در ق یتحول با

 ینقشه م میبود که دارند برا دایشان پ انهیخندان و موز ياز نگاه ها. آنها شدم یدرگوش يبودم که متوجه پچ پچ ها

.نشاندند یصندل يور رومرا به ز میرغم تمام مخالفت ها یکشند و باالخره عل

اواخر  يهوا. طبق معمول، آقا جالل مرا تا محل کارم رساند. شنبه سرحال و قبراق به طرف شرکت به راه افتادم صبح

بردم که متوجه  یلذت م یصبحگاه يداده بودم و از لطافت هوا هیتک یصندل یبه پشت. داشت يندیخوشا یآبان ماه خنک

.کرد نبود ینگاهم م رهیکه آن طور خ یاز آن دو چشم يشدم اما به محض برگشتن، اثرروبرو  نهیاز آ ینگاه ینیسنگ

 یم زیم يرا رو يکه فنجان چا یدرحال. نمیرا بب يگودرز يورود به شرکت، عادت کرده بودم که قبل از همه آقا با

قابل  نیا: ، به دستش دادم و گفتمکرده بودم هیرا که از قبل ته ینیریجعبه ش. ام جواب داد یگذاشت به سالم و احوالپرس

.شما رو نداره

کامتون  شهیهم..... ان شااهللا که مبارکه ،یبه به، به سالمت: گفت یبه من انداخت و با خوشحال یقیبه جعبه و نگاه دق ینگاه

.باشه نیریش
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از برداشت . ورده بودمرا آ ینیریاز زحماتش جعبه ش یقدردان يکه من برا یدچار سوء تفاهم شده، درحال دمیفهم تازه

خوش  یلیامروز اتاقتون خ دمید: نرگس افتاد و گفت يچشمش به گلها. خود بماند الیاو خنده ام گرفت و گذاشتم در خ

.به اندازه شما به گل عالقه داشته باشه یکس دمینرگسه، تا بحال ند يگال نیبو شده نگو از ا

.من عاشق گلم يگودرز يآقا ستیدست خودم ن: گفتم

.دیخودتونم ماشااهللا گل: و گفت دیخند

 یم شیدایآرام امروز حتمأ پ يدادم آقا یچون احتمال م ه،یاول يبعد از سروسامان دادن به کارها. رفت رونیاز اتاق ب و

باعث  یهوس آن کیقبل از حرکت . به اتاقش بزنم و از مرتب بودن آنجا مطمئن بشوم يسر ستیشود، فکر کردم بد ن

نرگس را درون آن  يو چند شاخه از گل ها ختمیآب در آن ر یآوردم و کم رونیب یرا از گلدان سفال شد خودکارها

 یدر فضا به مشام م یعطر خوش نباریا یقبل در سکوت فرو رفته بود ول يمثل روزها سیاتاق رئ. گذاشتم و بع راه افتادم

فنجان  دنیخود بود، با د يدر جا زیهمه چ. انداختم لیبه وسا یقرار دادم و نگاه زیاز م يگلدان را در گوشه ا. دیرس

 ال،یخ نیهمراه با ا» .ادیآرام ب يهم مثل من انتظار داره امروز آقا يگودرز يآقا« :به خودم گفتم ینیریو ظرف ش يچا

 ادهستیا یکنار جارخت وارید هیکه مثل مجسمه در زاو یشخص دنیلحظه از د کیدر  یزدم که به اتاقم برگردم ول یچرخ

به خودم آمدم او  یوقت. بود دستم به طرف قلبم رفت یکوتاه غیج هیکه شب» ...ياو«بود، چنان وحشت کردم که با گفتن

کردم بدون  یکه شما رو ترسوندم، فکر نم دیببخش: دوستانه گفت ریخشک و غ یبا لحن. بود ستادهیهنوز همانجا ا

....دیدرزدن وارد بش

:توانستم حرف بزنم گفتم یم یکه به سخت یدرحالبرخورد سرد او جاخوردم و  از

 زیزدم و همه چ یبه اتاقتون سر م د،یچند روز که شما نبود نیا يآخه تو د،یکردم شما اومده باش یراستش من فکر نم _

.کردم یرو کنترل م

عد از مدتها مرا که ب اوردیخودش ن يبه رو زیاو ن. هم دست نداد یفرصت سالم و احوالپرس یحت ،يبرخورد ناجور چه
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مدت به  نیحتمأ منم تو ا« :ناخودآگاه از ذهنم گذشت. آمد یتر از سابق م دهیبه نظرم الغرتر و رنگ پر. است دهید

:شد و درحال نشستن گفت کینزد شا یبه صندل نیسنگ يبا قدم ها» .اندازه عوض شدم نیهم

تعجب کردم، انتظار نداشتم که حاال حاالها،  یلیخ دیشرکت استخدام شد نیا يکه تو دمیشن يحجاز ياز آقا یوقت _

به شما نساخت؟ تیکو يشد؟ آب و هوا یچ.... دیبرگرد

رفته  تیبه کو سیمگه از پار: را کنتر گذاشتم و گفتم یستیرودربا. خورد یطعنه در کالمش واضح به گوش م يها رگه

اونجا رو نداشته باشم؟ يبودم که تحمل آب و هوا

خواهتون عوض  ادهیخب پس اگه مشکلتئن آب و هوا نبوده حتمأ طبع بلندپرواز ز: رنگ شد و گفت اش رنگ به افهیق

د؟یسابقتون برگرد تیدوباره به موقع دیداد حیشده که ترج

افتادم  یکه به راه م یدرحال. کند نیطور به من توه نیاو از کجاست؟ هرچه بود او حق نداشت ا یناراحت دمیفهم ینم

هم  يرو يمهم تر يچون کارا د،یبه دردودل و خاطرات کارمندانتون گوش کن دینم فرصت داشته باشگمون نک: گفتم

.اتاقم هستم يمن تو دیداشت ياگه کار.... تلنبار شده

انتظار هرگونه . دیلرز یو تمام تنم م زدیم يبستم تپش قلبم چند برابر مواقع عاد یدو اتاق را م انیکه در م يا لحظه

با . داشت که بخواهد مرا به خاطر اعمالم سرزنش کند یاصأل به او چه ربط. یکینیآرام داشتم اال ا يز آقارا ا يبرخورد

با من صحبت کرد، حقش را کف دستش بگذارم و از شرکت  زیآم نیوهبا لحن ت کریبار د کیخودم عهد بستم اگر 

.استعفا بدهم

بود  ییاعتنا یو ب یخورد، هرچه بود کم محل یر رفتار او به چشم نمد ینیتوه اییاحترام یگونه ب چیبعد ه يدر روزها اما

.قابل تحمل تر بود ریمن دردناکتر و غ يبرا ییو ناسزا نیاز هر توه نیو ا

***********



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 407

جنوب گرما زده اکنون بر اثر . دیرس یبه نظر م شهیشهر زنده تر از هم ،یموسم ياواسط آذر ماه، از بارش باران ها در

صبح هنگام خوردن صبحانه چشمم از پنجره . گاه، مثل شمال خوش آب و هوا و سبز شده بود یگاه و ب يباران ها بارش

 هیامروز « :کبود که تمام پهنه آسمان را پوشانده بود به خود گفتم ابراز  یمیقشر ضخ دنیبا د. آشپزخانه به آسمان افتاد

 يبرد، جا یکه مرا از منزل تا مقابل شرکت م يا هینقل لهید وسبهرحال با وجو »میدار شیدرپ یبارون درست و حساب

اگه حال آقا . شمیم تونکه من هرروز مزاحم کار دیببخش دیبا: شدن به آقا جالل گفتم ادهیآن روز درحال پ. نبود ینگران

.دیفتیشدم شما به زحمت ب ینم یخوب بود راض

.سعتدت هم هست هینداره، ما ینوم، رسوندن شما نه تنها زحمتخا نایم دیدار اریاخت: او به عقب برگشت و گفت نگاه

زنه  یبا من حرف م یمردونه آقا جالل وقت بتیبا ه یکه آدم بهیعج« کردم یداشتم فکر م. از تشکر به راه افتادم بعد

م که رفت یمحل کارم نه تنها وانم دنیاز د گرید. تصورات وارد ساختمان شرکت شدم نیبا ا» شه یرنگ به رنگ م

 يمتعاقب برخوردها. مشغول به کار شدم تییشه با جدیبعد از در آب گذاشتن گل ها مثل هم. آمدم یسرشوق هم م

رو به  نیاز ا. در نحوه عملکرد من است یگفت، او به شدت دنبال نقطه ضعف یناخودآگاه به من م یآرام حس يآقا یرسم

 دنمیبه محض رس شهیبود که برخالف هم نیتعجبم از ا. او نماند يبرا یتیگله و شکا يکه جا دمیرس یم فمیبه وظا ينحو

 يآقا یوقت.شد او را خورد، صادر نکرد یمن عسل هم نم کیکه با  یرا در حال شیها شیاحضار نشدم و خرده فرما

. مشغول به کار شدم يبا اعصاب راحت تر یآگاه نیبا ا.است امدهیکه هنوز به شرکت ن دمیآورد فهم يچا يگودرز

 یبیمه يصدا یزد و هراز گاه یرا محکم به هم م اشده بود که ابره يبه باد لیکم کم تبد دیوز یکه صبح م یمینس

 کیدنینوش. نمانم بینص یصحنه ب نیا دنیباران از د زشیکرکره پنجره را باال زدم که درصورن ر. کرد یم جادیا

پنجره مرا وسوسه کرد، فنجان  شهیباران با ش يطره هابرخورد ق يصدا. داشت یبیهوا لذت عج نیداغ در ا يفنجان چا

 یشد، تماشا م یم دتریباران را که لحظه به لحظه شد يافتادن قطره ها يبایبودم و منظره ز ستادهیپنجره ا کناربه دست 

 فیدست ک کیداشت، در  یرا تند برم شیقدم ها. شد یم کیکه از روبرو نزد دمیرا د یشخص نیح نیدر هم. کردم
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فاصله هم  نیآرام را از هم يآقا. داشته بود هسر نگ يچند برگ روزنامه تاشده را رو گریرنگ و در دست د اهیس

فرصت کنم از مقابل پنجره کنار بروم  نکهیشدن سرش را باال آورد و قبل از ا کیبه محض نزد. دادم یم صیتشخ

داشتم که به  نانیاطم. هم فورأ به سر کارم برگشتمبه دستش بد يخواستم بهانه ا یاز آنجا که نم. چشمش به من افتاد

خانم . کرد میساعت بعد صدا کیحدود . امدیبار حدسم درست از آب درن نیا یخواهد کرد ول احضارممحض ورود 

مرا  ریروز بخ. گذراند یآرام م يمختلف وقتش را در اتاق آقا يبودم که به بهانه ها دهیهم در اتاق او بود، بارها د يناظر

به من انداخت و دوباره با او مشغول صحبت  ییذراهم نگاه گ يناظر میمر. بود جواب داد نییهمان طور که سرش پا

داد،  یموارد نظر مرا هم دخالت م یکرده بود و در برخ دیچندبار در حضور او از من تمج سیدر يکه آقا یاز زمان. شد

گرفت که باالخره مجبور شدم  دهیام آنقدر حضور مرا نادآر يآقا. خورد یبه چشم م شتریدر حرکاتش ب میمر نهیک

د؟یداشت يبا من کار: بپرسم

اجناس وارد  ستیل نمیخواستم بب یم د؟ینجائیشما ا: نشان داد که انگار تازه متوجه حضور من شده يرا جور خودش

د؟یهفته گذشته رو حاضر کرد کییشده ط

؟....ارمیبراتون ب دیخوا یبله م _

 د،یبرق شد کیکه به دنبال » ...به من، الزمش دارم دیبد دیموقع رفتن لطف کن یول ستیفعأل الزم ن«: فتگ یم داشت

همزمان برق تمام ساختمان قطع .را به چنگ گرفتم زیو لبه م دمیکش یکوتاه غیج اریاخت یکرد که ب ییآسمان چنان صدا

.ستین يزیچ د،ینترس: گفت یرمبه ن شه،یمتفاوت از هم یو با لحن دیآرام از جا پر يآقا. شد

:گفتم. کردم یآن احساس درد م دیقلبم بود و از تپش شد يدستم رو هنوز

.ترسم یم ییدچار ضعف اعصاب شدم، از هر صدا یاز وقت. بود ياراد ریغ دیببخش _

 نکهیروزا مثل ا نیا: در ادامه صحبت من گفت. بئدم يناظر زیاتاق متوجه نگاه و پوزخند تمسخرآم کیتار مهین يفضا در

.میاعصاب دار یناراحت گنیمد شده، همه م
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 ردیگ یاز کجا نشأت م يناظر یو دشمن نهیکردم ک یشرکت مشغول به کار شده بودم، هرچه فکر م نیکه در ا یزمان از

او به اتاقم  اعتنا به حرف یمنتظر نشدم و ب گرید. دیرس ینم ییمرا برنجاند، عقلم به جا يکند به هر بهانه ا یم یکه سع

. شود یم لیقطع برق زودتر تعط لیاعالم شد که شرکت به دل سیدريساعت بعد از نهار، از طرف آقا مین. برگشتم

شد و سکوت همه جا را فرا  یکل ساختمان خال قهیدق ستیکمتر از ب یدر مدت. بودند شنهادیپ نیظاهرا همه منتظر ا

د؟یشما هنوز نرفت:دیمن پرس دنیسرش را به درون آورد و با د يزگودر يبه در اتاق، آقا يپس از ضربه ا. گرفت

.تا ائن وقت منتظر بمونم دیدنبالم، با ادیساعت پنج م نیتونم برم، آخه ماش یمن االن نم _

تو اتاقم اگه کارم  نییرم پا یکنه، من دارم م یم یدگیعقب مونده اش رس يآرام هم هنوز نرفته، داره به کارا يآقا _

.خداحافظ.....دیصدام کن دیداشت

.راحت باشه التونیبه سالمت خ دیبر _

را زودتر به او  ستیل ستیبدن دمیبه کارها برسد، د کیتار مهین يفضا نیتواند در ا یفکر بودم که آرام چطور م نیا در

به کارها نبود، کنار  یدگیوارد اتاق او شدم، برخالف انتظارم مشغول رس يبه دنبال ضربه ا یوقت. بدهم تا فراموش نشود

.....دیببخش: گفتم. ردک یرا تماشا م رونیبود و ب ستادهیپنجره ا

.دیکه سفارش داده بود یستیل نیا: طرفم برگشت به

د؟یشما هنوز نرفت: دیحواسش به حرف من نبود، پرس انگار

.دنبالم ادیب نیمنتظر بمونم ماش دیبا _

دنبالتون؟ ادیب نیشپس قراره ما..... اوو: حالت طعنه گفت به

داره؟ یمگه اشکال: دمیزدم و پرس بیبه خود نه یرفتم ول یداشتم از کوره در م. کرد یم ینحوه برخورد مرا آتش نیا

.یو برازندگ یدارندگ ،ینه چه اشکال: را باال انداخت شیها شانه

 ی، احترام....بگم دیبا دینداختن منو دارحرف قصد دست ا نیاگه با ا: گفتم يبار با لحن برنده ا نیا. جوش آوزدم دوباره
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 نویا دیبا د،یحرفا ناراحتم کن نیبا ا يشه که جوابتون رو بدم، اما اگه قصد دار یم نیکه از گذشته براتون قائلم، مانع از ا

اگه ضمنأ . کنه يدم با اعصابم باز یکس اجازه نم چیبه ه گهیکه د دمیکش یناراحت ياواخر به قدر نیکه من ا دیبدون

.گهید يجا ایکار کنم  نجایکنه که ا ینم یفرق چیواسه من ه د،یاشاره کن هیکنه، کاف یوجود من شما رو ناراحت م

ام  نهیدر س دارید نیکه از اول یبغض. دمیکرد که به اتاقم برگشتم و در را محکم بهم کوب ینگاهم م رهیهمانطور خ داشت

ساعت  يآرام گرفت، چشم به عقربه ها یاعصابم کم یوقت ختیر یجمع شده بود حاال به صورت اشک داشت فرو م

. افتاد رونینگاهم از پنجره به ب. نبود یوضع کار آسان نیا باگریتحمل سه ساعت د. از دو گذشته بود قهیپنج دق. افتاد

 نییو کرکره را پا را برداشتم فمیبا عجله بلند شدم ک. طاقت ماندن نداشتم گریبهرحال د. دیبار یباران هنوز به شدت م

 یکه با او خداحافظ تمداش دیترد. آرام افتادم يآقا ادیکه به  فتمیخواستم راه ب. خود مرتب بود يدر جا زیهمه چ دمیکش

به در  يبا ضربه ا. من بود سیبرخوردها، او هنوز رئ نیبهتر است نزاکت را فراموش نکنم، با تمام ا دمینه؟ د ایکنم 

داشت و  هیتک زیهر دو دست به م ينشسته بود، آرنج ها زیپشت م. در نشد يردم انگار متوجه صداآن را باز ک يال یانیم

....آرام؟ يآقا: گفتم. درحال فکر کردن ایودیخواب  دمینفهم. داده بود هیکسرش را به کف دست ها ت

د؟یداشت يکار: دینگاهم کرد و پرس رهیخ. انگار خواب نبود. را باال آورد سرش

د؟یندار يشما با من کار رم،یارم ممن د _

 يبرا چطور«دمیلحظه بود که چشمم به حلقه ازدواجش افتاد و از خودم پرس نیاش انداخت، در ا یبه ساعت مچ ینگاه

«ندارد؟ يرفتن به منزل عجله ا

.دیبر دیتون ینه م: جواب گفت در

.شون هستنتو اتاق شونیا ،يگودرز يبه آقا دیرو بد دیپس لطفأ موقع رفتن کل_

.کنم یکارو م نیباشه ا: را به عالمت مثبت تکان داد و آهسته گفت سرش

به دور  ینگاه. رفتم یم ادهیپ دیبا یاصل ابانیتا سر خ. دیبار یم زیکریطور  نیباران هم. آمدم رونیشتاب از شرکت ب با
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 یاصل ابانیبه خ دنیمطمئنأ تا رس. نبودنگیدر پارک يگرید هینقل لهیوس چیآرام ه يآقا لیو برم انداختم به جز اتومب

سوز سرما، اگر  نیا یباران لذت داشت ول ریاگر هوا سرد نبود، راه رفتن ز. نبود يشدم اما چاره ا یم سیخ یحساب

بودم  دهیراه نرس مهیحال هنوز به ن نیشد با ا یبلند برداشته م اریاخت یب میقدم ها. بود یشدنم حتم ماریسدم ب یم سیخ

.... مرتکب شدم یتباهعجب اش. زدم یبه آژانس زنگ م دیکه با دیلحظه به ذهنم رس نیتازه در ا. شدم سیخ سیکه خ

به  هینقل لیساعت از روز، وسا نیدر ا دمیرس یهم م یاصل ابانیاگر به خ یحت. بار با همان عجله عقب گرد کردم نیا

وارد ساختمان شرکت شدم  کهیزمان. ماندم یان منتظر مبار ریمدت ها ز دیکردند و من با یاطراف عبور م نیندرت از ا

تا . آمد رونیآرام ب يباز شد و آقا یهنوز در اتاقم را باز نکرده بودم که در اتاق بغل. دیچک یاز اطراف لباسم آب م

.دیاریچتر با خودتون ب یبارون يروزا دیشما هنوز عادت نکرد: گفت یچشمش به من افتاد قبل از حرف

....داشته باشه یکردم لزوم یفکر نم: گفتمبالفاصله

با . است یخط تلفن داخل نیآمد که ا ادمیرا برداشتم تازه  یگوش یوقت. جمله وارد اتاق شدم و به سراغ تلفن رفتم نیا با

يآقا. گذاشتم شیآن را سرجا یشرمندگ

به او افتاد  مینگاه دزدک یوقت.او رفت يجلو میحرکت پاك آبرو نیبا ا.کردیبود و مرا تماشا م ستادهیدر ا يروبرو آرام

.دیاز تلفن اتاق من استفاده کن دیبه آژانس زنگ بزن دیخوا یاگه م:پوزخندش را مهار کرد و گفت

از آن در  ییزدم صدا یشاس يهر چه رو یرا برداشتم ول يتلفن شهر یگوش.به اتاق او رفتم یانیاز در م یحرف چیه بدون

د؟یریتماس بگ دیتونست:دیبود پرس ستادهیآرام هنوز آنجا ا.تاقم برگشتمبه ا يدیبا نا ام.آمد ینم

.خط قطع شده نکهیتلفن از کار افتاده مثل ا-

.گشت یم يگرید زیچ ایدیکتش دنبال دسته کل بیدرون ج داشت

.شمارو برسونم تونمیمن م دیگشتن ندار يبرا يا لهیاگه وس-

.ادیم ریگ لهیوس هیباالخره  ابونیرم سر خ یممنون م یلینه خ:میب بگونوع لجاجت احمقانه وادارم کرد در جوا کی
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 شیپ عیکردم سر یسع.بند آمدن نداشت الیانگار باران خ.دیبار به محض خارج شدن از ساختمون تمام تنم لرز نیا

طور که از سرما به خود همان دانهینا ام.کردم یم اطیاحت یلیخ دیباال آمده بود با ابانیکه در خ يبا آب گل آلود یبروم ول

به او انداختم  یچشم نگاه ياز گوشه .آرام از کنارم گدذشت يآقا لیبرفتم که اتوم یجلو م ابانیدر طول خ دمیلرز یم

 یداشت که بهاش م ی، چه اشکال يخودیچه لج ب":به خودم گفتم.به من نکرد ییتمام حواسش به روبرو بود و اعتنا

داشتم در  یم رلباسم را با دست نگه داشته بودم و محتاطانه قدم ب نییپا.شده بود ریدیمانیپش يبرا گرید یول"رفتم؟

آرام بود ، چند قدم .توجه ام را جلب کرد لیبوق اتومب يکه صدا فتمیب يوقت در چاله چوله ا کیفکر بودم که مبادا  نیا

سوار شدم و با  یحرف چیبار بدون ه نیا.دباز کر میشدن در را به رو کیرو نگه داشت و به محض نزد ادهیجلوتر کنار پ

را که  یخواسم سرما و لرزش یم.را دوباره به حرکت در آورد لیاتومب.جا گرفتم لوج یصندل يرو سیهمان سر وضع خ

 میهوا را رو به من تنظ يچهیرا به کار انداخت و در لیاتومب ياو فورا بخار یول اورمیخود ن يبه تنم افتاده بود به رو

را به سمت من گرفت و  يکاغذ لدستما.موقع به عطسه افتادم نیگرم رفت ، هم يهوا يبه سو اریاخت یتم بدس.کرد

.باشه تیعاف:گفت

.ممنون:را گرفتم و آهسته گفتم آن

ساعت از روز سطح شهر خلوت به نظر  نیدر ا.کردیها باال امده بود و عبور و مرور را مشکل م ابانیباران در سطح خ آب

را به دست  شیشلوار را باال زده و کفشها يافتاد که پاچه ها یانسالیچشمم به مرد م.وضع هوا نیبه خصوص با ا.دیرس یم

آرام  يآقا يصدا.را داشت ابانیقصد رد شدن از عرض خ اطید با احتیرس یم شیآب به زانو کهیگرفته بود و در حال

.حائل شده بود شکست انمانیرا که م يسکوت آزار دهنده ا

.دیخور ی، احتماالً سرما م دیحتماً مسکن بخور دیدیبه خونه رس یتوق-

از چهره او کنار رفت و  ساتیبعد از مدتها نقاب ر.شرکت یمال رینه مد میاضیمهربان ر ریآرام بود دب يآقا يصدا نیا

ما چه  نیمدت ب نیتمام ا بردم که در ادیانگار از .بودم لیقا يادیارزش و احترام ز شیشناختم و برا یهمان شد که قبالً م
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که از خودم  يخدا نکنه سرما خورده باشم وگرنه با سابقه ا:گذشته گفتم یرخ داده بود من هم با همان حالت خودمان

.افتم یچند روز حتماً م يسراغ دارم برا

وز تمام به خاطر و چند ر دیشده بود سیطور خ نیهم دمیبار هم که شما رو د نیاول:انداخت و گفت میگذرا به سو ینگاه

.دیداشت بتیاز مدرسه غ يماریب

راحتتر  ی، به حالت دیکش یمرا به رخوت م يگرم بخار يهوا!خاطره را فراموش نکرده بود نیکردم که او چطور ا تعجب

موضوع رو فراموش  نیا بایمن تقر دیدار یخوب نیبه ا يکه شما حافظه ا هیعال یلیخ:دادم و گفتم هیتک یصندل یبه پشت

.رده بودمک

.مونه یم شهیهم يذهن اسنان برا يایخاطرات ناخودآگاه در زوا یبعض:تر از قبل گفت آهسته

.نطورهیمتأسفانه هم:فکر جواب دادم بدون

چرا متأسفانه؟:من برگشت ينگاهش به سو دوباره

 زیطره ها جز درد و رنج چاز خا یبعض يادآوریچون :دادم یم حیتوض دینبود با يکردم اما چاره ا یپر حرف دمیفهم تازه

.محاله ختنشونیدور ر یذهن بمونه ول يتو شهیهم يبرا دیواسه آدم نداره و نبا يا گهید

شما از  ریمس":دیکه او پرس یتا زمان انمانیسکوت م.نزد یرا محکم در خود فشرد اما حرف لیفرمان اتومب شیها پنجه

.شمیم ادهیتر از موزه پ نییکم پا هیمن  ستین یزحمتاگه ...بله":در جواب گفتم.ادامه داش"؟...طرفه نیهم

کرده؟ رییآدرستون تغ-

را به  مونمیاو فقر گذشته و ازدواج نام.هجوم خون را به صورتم احساس کردم.بود که به دلم نشست يریاو مثل ت سوال

.دیکردم خبر دار یفکر م:گفتم دیطول نکش ادیکه ز یبه دنبال مکث.اورد ادمی

دونستم؟ یم دیاز کجا با-

.دیباش دهیشن شونیاز ا دیمحل نقل مکان کردن ، گفتم شا نیمن به ا يخبر داشتن که خانواده  يآخه خانوم حجاز-
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.کنم يکنجکاو ادیمردم ز یمن دوست ندارم در مورد زندگ:گفت يسرد به

مدن آب حرکت خودرو را کند امروز باال آ یول دیکش یطول نم قهیدق ستیاز ب شیشرکت تا منزل معموالً ب نیب مسافت

 گریبه مقصد د دنیتا رس.تر شد عیباالتر از حد معمول بود حرکت سر ابانیکه سطح خ میدیرس یبه قسمت یوقت.کرد یم

.دینگه دار نجایلطفاً هم:گفتم چهاز کو يدر فاصله چند متر.رد و بدل نشد انمانیم یصحبت

؟...نجایهم:دیطرفم برگشت و پرس به

.برم ادهیپ تونمیرو م هیبق.کوچه ست نیهم ي، تو ستین يادیه زتا خونه فاصل-

به  یراض:حال گفتم نیخوشبختانه سطح کوچه آسفالت بود با ا.دیچیرا زد و به داخل کوچه پ شیتوقف راهنما يجا به

.زحمت نبودم

.دینگه دارم بگ دیهر جا که با ستین یزحمت-

...نجایلطفاً هم:اشاره کردم اطیدر ح به

د؟یکم استراحت کن هیتو  دیارینم فیتشر:شدن گفتم ادهیقبل از پ.را کنار زد و نگه داشت لیاتومب

.برم خونه دیوقته با ریمتشکرم د-

.دیمعطل بش شتریامروز من باعث شدم که ب دیدیممنون که زحمت کش یلیخ-

.که امروز افتاد متأسفم یبابت اتفاق...ینیخانوم ام:گفت يشدم که با لحن شمرده ا یم ادهی، داشتم پ دمیاز او نشن یجواب

.در بود ، نگاهش کردم يرهیبه دستگ دستم

.دیتلخ فکر نکنم شما هم فراموشش کن يبه گذشته ها گهیگرفتم د ادینداره من  یاشکال-

.محاله ختنشونیدور ر دیگفت یبود که م شیپ قهیچند دق نیهم-

.م گرفتداد خنده ا یم لیحرفم را به خودم تحو نکهیا از

شد  سیکه خ یبه خاطر روکش صندل یراست...خوب پنهونشون کرد يپشت خاطره ها شهیم یول ختیدورشون ر شهینم-
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.دیسوار کرد سیمسافر خ هیخودتون بود که  ریتقص دیببخش

به .شدخدانگهدار او آهسته ادا .از هم باز شده بود یبه لبخند کمرنگ شیلبها.گفتن خداحافظ چشمم به او افتاد هنگام

 يدر فاصله ا.زنگ را زدم یبا عجله خود را به در رساندم و شاس.سرد تمام تنم را لرزاند يشدن هجوم هوا ادهیمحض پ

محمد .بلند شد شیبه سو اریاخت یبوقش را به صدا در آورد دستم ب یوقترا سر و ته کرد  لیاو اتومب دمیکش یکه انتظار م

.در را باز کرد و من با شتاب داخل شدم

 ریتداب نیبا تمام ا یرا عوض کردم و بعد از غذا مسکن خوردم ول میفورا به اتاقم رفتم و کل لباسها ياز هر کار قبل

.را گرفت بشوم بانمیکه گر یسخت ینتوانستم مانع از سرما خوردگ

پزشک  ينهیبه معا يازین گرید.بلند شدن از جا را نداشتم ينا یروز بعد حرارت تنم به شدت باال رفته بود ، حت صبح

را  نهای، تب بر ، خشک کننده و امثال ا یسرماخوردگ يداروها شتریشده بودم که ب ضیچند ماهه آنقدر مر نینبود در ا

مراقبم بود و هر  یمادر با نگران.دو روز تمام در آن حالت دست و پا زدم.کاربردشان آشنا بودم يشناختم و با نحوه  یم

 یبودم به سراغم م ياریهوش مهیحالت ن ایکه در خواب  یمواقع شتریپدر ب.داد یم مانجا دیرس یچه به عقلش م

آقا جالل  فخبر تصاد.شد یچهره اش نگران م کردیرا لمس م میشانیگرم و نوازشگر بود و هر بار پ شهیدست او هم.آمد

خود او و مادر .پدر خورده بود يهیبودم که به تنها سرما يبه فکر ضرر یبا تمام بدحال.مرا تحت شعاع قرار داد يماریب

معصومه معتقد بود که موضوع تصادف چندان حائز .دمیشرح واقعه را از زبان محمد شن.رفتند یطفره م قتیاز گفتن حق

 نانیاز سرنش کیچیه يبود که برا نیا یخوشبخت يجا.پرداخت یرا م سارتخ يهمه  مهیبه قول او ب.ستین تیاهم

.بود فتادهین ياتفاق بد

با ولع  ریبند را با لقمه کره و پن میتخم مرغ ن ییاشتها یبعد از چند روز ب.شد انینما يبهبود میروز سوم عال صبح

اتاق  يتو یتا ظهر آن قدر روبرا شدم که توانستم گشت.مشت و مال روز قبل معصومه ظاهرا کارساز بود.خوردم

 دیبا یکن یچربم م يحاال که دار"به او گفته بودم بلروز ق.که داده بود عصر سر وقت آمد یمعصوم طبق قول.بزنم
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معصوم :و گفتم دمیگذاشت آنرا برداشتم و چند بار بوش میشانیپ يدستش را رو یوقت".یخودت زحمت شستنشو بکش

.ندازم یتو رو به زحمت م شهیمنو ببخش هم

هر چه مخالفت .حمام کرد يمرا آماده  دهیهنوز از راه نرس.دیاز اشک براق شد و گونه ام را محکم بوس يا هیبا ال نگاهش

لباس و خشک کردن موها  دنیبعد از پوش.کردم یم یآمدن از حمام احساس سبک رونیهنگام ب.کردم به خرجش نرفت

:گفتم دمیدراز کش میدوباره در جا یوقت.تختم را سروسامون داد يملحفه ها

کنم؟ یهمه زحمتو تالف نیا يمعصوم چطور-

مارو  بیشوما ج.(شکشیپ یتو زودتر خوب شو تالف:و گفت دیکرد ، خند یاتاق را جمع و جور م یاضاف لیوسا داشت

( D:شکشتیکردن پ ینزن تالف

 واریتخت به د يمنهم رو.خوردند یم يهمه دور هم نشسته بودند و چا.را به اتاق من آورد يبعد مادر بساط چا یساعت

جمع خانواده بودم  انیدر م گریبار د نکهیحالم و ا يرا به خاطر بهبود خداوند يچا دنینوش نیداده بودم و در ح هیتک

کور کرد ، خود او  کردیصحبت م شیپرورش کاکتوس ها يزنگ در نطق محمد را که درباره  يصدا.کردمیشکر م

و خبر داد که بعد محمد نفس زنان برگشت  یکم.بودند يهم نفرات بعد یمامان ، آقا و آقا نب.به راه افتاد هیزودتر از بق

آوردم که  یچه شانس.داشتم جهیاحساس سرگ یبا همه ضعف فورا از جا بلند شدم ول.من امده دنید يبرا يخانوم حجاز

در مرا به  يمعصومه به کمکم آمد اما به جا.محال بود خود را نشان بدهم افهیو ق ختیبه موقع به حمام رفتم واال با آن ر

.دهیپر یکم خودتو مرتب کن رنگ و روت حساب هیاول :برد و گفت شیآرا زیسمت م

االن حوصله  یک نییپا میبر ایب.باشم دهیرنگ پر دیجا افتاده بودم با يمن سه روز تو:حرکت او خنده ام گرفت ، گفتم از

!کارا را داره؟ نیا

دو به احترام من از جا هر .آرام جا خوردم يآقا دنیاز د ییرایبا ورود به قسمت پذ.نزد یبار نگاهم کرد اما حرف مالمت

 يحالت آقا نیدر ا.گرفتم يکنار ماهرخ جا یمبل يکردم و رو یلبخندزنان با انها احوالپرس یحال یبرخاستند با همه ب
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خودتون  دیدیچرا زحمت کش:به ماهرخ گفتم.توجه ام را جلب کرد زیم يرو یدسته گل قشنگ.بود میروبرو بایآرام تقر

.دیگل هست

قابل تو رو :گفت.داشت يرینظ یب يکرد ، درست مثل برادرش که دندان ها انیرا نما دشیسف يدانهادن فیاو رد لبخند

.محسنه قهیسل نیجان ا ناینداره م

.دست شما درد نکنه:گفتم.او برگشت يبه سو نمیشرمگ نگاه

.اما نگاهم نکرد".قابل شمارو نداره":گفت آهسته

.امروز به من خبر داد محسن يشد ضیمن خبر نداشتم که مر:گفت ماهرخ

 یحالم به مراتب بدتر از االن م دنیکش یآرام زحمت رسوندن منو نم يشدم اگه آقا سیخ یحساب یاون روز بارون:گفتم

.شد

 ریگرده ، تو مس یبر م لهیشرکت تعط نهیبیم یوقت نایدنبال م ادیاز شانس ما درست همون روز آقا جالل م:گفت پدرم

.کنهیبازگشت تصادف م

!؟...آقا جالل:گفت يبه سمت من برگشت و با کنجکاو هرخما

.رو سپرده دست اقا جالل یکنه تاکس یتونه خودش رانندگ یآخه آقا نم هیراننده تاکس:گفتم

فتاده؟ین یکه اتفاق یکس يبرا:آرام گفت يآقا

 یداره ول رگاهیدش تعمالبته داماد من خو...دهیصدمه د یلیخ نیگذشته ، فقط خود ماش ریخوشبختانه به خ:گفت آقا

.کشه یطول م يکنه باز دو هفته ا رشیاگه خارج از نوبت هم بخواد تعم گهیکه م نطوریا

.شکر کرد دیگذشت با ریبه خ نکهیهم:آرام گفت يآقا

.آب پژمرده نشه يگالرو بذار تو نیا:به محمد گفتم آهسته

 شهیخوبه که هم.شکرشو به جا اورد دیمعلومه که با:آقا در جواب گفت.شد ییرایمشغول پذ ینیریو ش يبا چا معصومه
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ترسم  یسوز و سرما م نیا يشده تو فیاواخر ضع نیا.ناستیمن فقط به خاطر م یناراحت یبخوره ول ایضرر به مال دن

افته بخصوص که محل  یبه زحمت م نیبعد از ا ینداشت ول دبود مشکل رفت و ام یتاکس یدوباره حالش بد بشه ، تا وقت

.رهیبد مس کارش

گشتم؟یرفتم و بر م یرو م ریمس نیا شهیرفته که سابقا هم ادتونی.ستیشما نگران نباش آقا جون بار اولم که ن:گفتم

.يسابقو ندار هیتو حاال نصف بن.کرد بابا یفرق م یلیسابق با االن خ:کرد و گفت نگاهم

 نیرفته هم ادتی،  نایم گهیآقا راست م:و گفتکه به طرفم برگشت  گذاشتیرا مقابل مادر م يداشت فنجان چا معصوم

؟يبود ينجوریقبالً ا ؟تويریساده بم يآنفلونزا هیبود به خاطر  کینزد تیکو يتو شیدو سه ماه پ

نگاهم  یمانیبا حالت پش.زد یم تیاز کو یحرف دیشد که نبا رشیخود معصوم هم انگار تازه دستگ!دیپر میاز رو رنگ

.شده بودریجبران د يبرا گرید.کرد

!که اونجا حالت بد شده؟ یچرا به ما نگفت:دیزده پرس رتیح مادر

.دیحرفشو نزن گهیلطفا د شهیم...ساده بود مثل االن یسرماخوردگ هینبود  یمهم زیآخه چ:گفتم دستپاچه

دت سرِ راهم م نیا يتو تونمیخانومه من م نایشما به خاطر م یاگه نگران:آرام به موقع شروع به صحبت کرد و گفت يآقا

...رو به شرکت برسونم و برگردونم شونیا

 نایا.موضوع هستن نیخود نگران ا یمن ب ي، خانواده  دیفتینداره شما به زمحت ب یاران لزوم ينه اقا:حرفش گفتم انیم

خودمو به شرکت  تونمیهم م ادهیکه پ شهیحالم خوب م نقدریتا فردا ا دیمطمئن باش.کننیمنو لوس م يادیدارن ز

.برسونم

نداره  یزحمت چیهم ه يمنزل ماست و برا ریخوشبختانه منزل شما درست سرِ راه مس.کنمیبهر حال من تعارف نم:گفت

.دیسر وقت حاضر باش دیفقط شما با

...که شما ستیدرست ن یمتشکرم ول:گفتم
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به  یع به محل کارت برس، تازه تو اگه به موق ستین بهیتعارف نکن ، محسن که غر گهید:دخالت کرد و گفت خواهرش

.هم تلنبار شده ياز کارا رو یسه روز کل نیا يبه قول خودش تو.شهینفعش م

!نداره یفرق ادیاون شرکت ز يبود و نبودم تو کردمیتا به حال فکر م!؟...يجد:به آرام انداختم و گفتم ییگذرا نگاه

چقدر از  ینیکه بب یصحبت محسن ننشست يهنوز پاپس :گفت یآرام يبدهد ماهرخ با خنده  یخود او جواب نکهیاز ا قبل

حاال محسن هم به  ناستیکارمند خوب و دلسوز فقط م گفتینشست م یهر جا م يتا به حال حجاز...کنهیم فیکارت تعر

.اون اضافه شده

 ینشان مو خود را با او سرگرم  گذاشتیرا به دهانش م ینیریش ينشانده بود و قطعه ها شیپا يآرام مسعود را رو آقا

.داد

قبلش  میکه بگذر یضیچند روز مر نیاز ا.نهیبش کاریب تونهیخونه هم نم يتو نایم يراستش خانوم حجاز:گفت معصومه

.مامانو در اورد يخونه رو جابجا کرد که باالخره صدا لیوسا نقدریا

؟...خانومه نایم قهیپس سل!شده یعال یلیوارد شدم احساس کردم مدل خونه عوض شده االن خ یاتفاقا وقت:گفت ماهرخ

.دیو از نو چ ختیجمعه گذشته تمام خونه رو بهم ر نیآره هم:بار مامان گفت نیا

خدا اونو خلق کرده که فقط به فکر .داد یم نیمن به کار منزل اهم يالیکاش ناز يا.خوش به حالتون:گفت ماهرخ

.نداره ياز خانه دار يه اسررشت چیهنوز ه یول کنهیداره ازدواج م گهیچند وقت د.خودش باشه

، خوش اقبال بودن  رهیگ یم ادیکم کم  دیهم نباش شیدلواپس خونه دار...بخت بشه دی، انشاهللا سف یبه سالمت:گفت مامان

!شد؟ یکه بختش چ دیدیده؟دیچه فا یول زهیر یهنر م هیما نبود ماشاهللا از هر انگشتش  ينای، مگه م ستین زایچ نیبه ا

دهانش  يبه سمت مادر برگشت و حرف تو اریاخت یگار برق به تنم وصل کردند نگاه غضبناکم بلحظه ان کیيبرا

 ياقا يصدا انیدر آن م.کردمیآن حک شده بود نگاه م يکه اسم اهللا رو يخم شد ، به انگشتر نقره ا نییسرم به پا.دیماس

د؟یدار وتایتو یدکیقطعات  رگاهیعمت يشما تو:دیپرسیاز اقا نب.ارام سکوت عذاب آور حاکم بر مجلس را شکست
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با  يهنوز مشغول باز.هم مشغول صحبت شدند و مرا از عذاب آن سکوت نجات دادند هیبق یبا جواب اقا نب همراه

و  بیچه انگشتر عج:کرد گفت یبه انگشتر اشاره م کهیدستم قرار گرفت و در حال يانگشتر بودم که دست ماهرخ رو

؟...يدیخر نجایهم نویا!یقشنگ

.کردمیم میاز خودم جداش نکنم واال تقد چوقتیقول دادم ه ادگارهینیا...نه:، گفتم اورمیکردم سرم را باال ب جرات

داره؟ ینکنه مناسب خاص:گفت يلوند يخنده  با

.نمدستمو داغ ک دیبا گهیکه رخ داد د یبعد از اتفاق... نداره  یمناسبت خاص یداره ول یبیعج يانگشتر ماجرا نیا:گفتم

 ایخودشو تارك دن چکسیتا به حال ه یول ادیم شیهمه پ ياتفاقات برا نیاز ا.هیچه حرف نیا:را فشرد و گفت دستم

.نکرده

افکار بودم و از  نینبود؟سردرگم ا یمهم يامد واقعا حادثه  شیمن پ يکه برا یاتفاق ایاو مرا به فکر انداخت ، آ يجمله

نگاهم  میبار مستق نیاول يآرام برا يآقا.ه خود آمدم که انها عازم رفتن بودندب یعاقبت وقت.گذشت زمان خبر نداشتم

:دیکرد و پرس

سرکار؟ دییایب دیفردا بتون دیکنیفکر م-

.ندارم یمشکل گهیخدا تا فردا د دیبه ام:گفتم

.در منتظرتون هستم يجلو میپس من صبح سر ساعت هفت و ن-

.شمیباشه ، سر ساعت حاضر م-

************************************************

بود اما  یخوب یروز افتاب.شد شیدایرا بسته بودم که از سر کوچه پ اطیتازه در ح.و وقت شناس بود قیدق شهیمثل هم او

به محض نشستن .را هم دور گردن انداخته بودم یفیعالوه بر لباس گرم شال ظر.داشت يسوز سرد دیوز یکه م یمینس

امروز حالتون چطوره؟:دیپرس مکرد و بعد از جواب سال میرا به طرفم تنظ يبخار چهیدر
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.بهترم یلیممنون خ-

، درسته؟ دیعقب مونده برس يسر حال و قبراق به کارا دیتون یپس م-

نه من؟ دیعقب مونده بود يپس شما نگران کارا-

.کرد ینیسنگ میمالمت بارش رو نگاه

.دیاز شما اضافه کنم که زبون دراز و حاضر جوابم هست فیموقع تعر نیباشه بعد از ا ادمی-

.شو حفظ کنه هیمن ناچاره تنها سرما طیدر شرا یآدم:گفتم بالفاصه

به شما  يادیز يها هیخداوند سرما دیکنیم یانصاف یب دی؟دار...هیتنها سرما:کرد و گفت تیرا به سمت راست هدا لیاتومب

.داده

.داد یرو به من م ياون اصل کار زیهمه چ يکاش به جا يا یهاست ول هیسرما منظورتون کدوم دونمیهر چند نم-

؟...منظورتون ثروته:دیگرفته تر از قبل پرس ییبار با صدا نیا

:آورده بودم شیپ شیباور را برا نیاما او حق داشت خود من ا دمیسوالش رنج از

.اشتباه برگردونه ریسکه بتونه در مواقع حساس آدم رو از م یعقل...نه منظورم عقله-

که  یهر چ یافتاده ول یسک سال گذشته چه اتفاق نیا یط دونمینم!بهیعج یلیخ:تا به حرف آمد ، گفت دیطول کش یکم

!شما رو پاك عوض کرده تیبوده شخص

، به اخالقتون هم کامال عوض شده  میشغلتون که بگذر رییها رو عوض کرده ، مثال خود شما ، از تغ یلیسال خ کینیا-

.دیستیآرام سابق ن ياون آقا گهینظر من که د

!من عوض شدم؟-

!ادیز یلیبله ، خ:گفتم یستیرودربا بدون

.ذارهیانسان اثر م يهیدر روح یزندگ طیبهر حال شرا.حق با شما باشه دیشا-
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.به خودم گفتم نویهم دمیرنج یبار که از دست شما حساب نیدرسته منم اول-

!د؟یدیپس از دست من رنج-

سابقم نداشتم و  یاضیر ریاصال انتظار اون برخورد رو از دب دمیدفترتون د يبار شما رو تو نیاول ياون روز که برا-

 یاضیر ریدب گهیتوقع رفتار سابق رو از شما داشته باشم چون االن د دیبعد به خودم گفتم نبا یذوقم خورد ول يتو یحساب

.دیمن هست سی، رئ دیستیمن ن

منو عوض کرده؟ يخلق و خو استیمسند ر دیپس شما فکر کرد!رنطویکه ا-

تونست باشه؟ یم یچ نیاز ا ریغ-

.دیمن آشنا نبود اتیبا روح دیو شا دیاون طور که با چوقتیشما ه دیندار يریتقص-

اشق شما ع کردمیموقع فکر م هی؟...دیدون یم.نتونستم شما رو خوب بشناسم چوقتیمن ه.مورد حق با شماست نیدر ا-

تک  يبرا.بده ادیاموخته هاش رو به شاگرداش  تیرو سراغ داشتم که با اون جد يری، کمتر دب دیهست يشغل آموزگار

که  دمیتازه فهم يشغل داد رییشما تغ دمیشن یوقت.بکنهیحل مشکالتشون همه جور تالش يتک اونا دل بسوزونه و برا

.کردمیچقدر اشتباه م

بودم ،  سیتدر يفتهیموقع من واقعاً ش کی،  دیکرد یشما اشتباه نم یول:شد و گفت چراغ قرمز مجبور به توقف پشت

.کردم یمدرسه و کالس درس رو رها نم چوقتیه دیشدم شا ینم یدر واقع اگه دچار صدمات روح

م دچار ارام ه يپس اقا.زدیاو دور م يتمام فکرم حول و حوش صحبتها.دوباره به حرکت در امد لیسبز شد و اتومب چراغ

چشم به انگشتر  يمثل من در ازدواج دچار مشکل شده بود؟نگاهم از گوشه  دی؟شایماتیشده بود؟اما چه نامال ماتینامال

به ازدواجش نداشت ، پس چرا دچار صدمات  یموضوع ربط!نه.تادکه به انگشت حلقه اش بود اف ییدار خوش نما نینگ

!شده بود؟ یروح

************************************************** 
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*********************************************

شهر پاك تر و دل  ياسفند ماه هوا يها مهیدر ن.دیرس یم انیسرد زمستان هم با تمام خاطراتش داشت به پا يروزها

سابق را که در شرکت جهت بود که همان احترام و ارزش  نیاز ا شتریمن ب یخوشحال.آمد یبه نظر م شهیاز هم زتریانگ

 قیقسمت هم هر بار با تشو سیکل ، رئ سیحاال در کنار رئ.کسب کرده بودم دمیجد تیداشتم در رابطه با موقع يحجاز

ام اثر  هیدر روح یارام نه تنها در کار حت يرفتار دوستانه اقا.شد یو پشتکارم م یخوشحال هیما شتریب شیدهایو تمج

 لیاو که اوا لیرفت و امد با اتومب.ساخت یو شاداب سابق م هیبا روح ينایت از من همان ممثبت گذاشته بود و دوباره داش

صبحها آقا جالل مرا به محل  یهر چند بعد از روبراه شدن تاکس.به صورت عادت شده بود گریحاال د کردیمرا معذب م

خود او مطرح  ياز سو شنهادیپ نیا.گرفت یآرام زحمت رساندن مرا به گردن م يدر بازگشت آقا یرساند ول یکارم م

از  گهیفردا د:رفتم که سر حرف را باز کردم و گفتم یاو به شرکت م همراهیبار قبل از روبراه شدن تاکس نیشد ، آخر

.دیش یدست مزاحمت من راحت م

ت و اس ییکه او انسان واال دمیرس قتیحق نیشدم به ا یشرکت با او همراه م ریکه در مس يمدت دو هفته ا در

 نیا يهر چه دامنه .خبر مانده بودم یزمان از آنها ب نینهفته است که من تا ا شیدر خلق و خو يبارز اتیخصوص

.استیزن دن نیکه همسر او خوشبختر شدمیم قتیحق نیشد متوجه ا یم عتریشناخت وس

اومده؟ شیپ ی؟مشکل...چطور مگه:دیو پرس دیرا درهم کش اخمش

.کنهیفرصت شروع به کار م نیدر اول گفتیرو اورده بود م یمنزل ما بود تاکس روزیالل دآقا ج.نه مشکل برطرف شده-

؟...پس درست شد-

.آره درست مثل اولش شده ، انگار نه انگار که تصادف کرده-

م گردون یصبح شما رو برسونه ، عصر من خودم شما رو بر م هیکاف دیبه راننده بگ یول...افته یخوبه که دوباره راه م-

به .دیشرکت بمون يتو ياز وقت ادار شتریب میمواقع مجبور بش یشده ، ممکنه بعض شتریکار ب یروزا فشردگ نیراستش ا



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 424

.دینکنمعطل  خودیو راننده رو ب یخاطر بهتره تاکس نیهم

شم؟یباعث زحمت شما نم دیمطمئن-

.دیحرفا زد نیبازم که شما از ا-

.سرزنش بار بود کالمش

.ادیعصرها دنبالم ن گمیالل مباشه ، به آقا ج-

پژمرده روز قبل را عوض  ياز روزها به محض ورود گلها یکیصبح .رساند یاز آن به بعد هر روز مرا تا مقابل منزل م و

 گرید قهیدانستم که تا چند دق یآرام بردم ، م يرا به اتاق آقا هیبق.نرگس را درون گلدان جا دادم ياز گلها یمیکردم و ن

داشت به .بعد از ورودش احضارم کرد قهیچند دق.عادت شده بود کیاتاق خودم و او  نیگل ب میتقس.رسدیاز راه م

.را به دستم داد یرنگ دی، همزمان پاکت سف کردیخاطر گلها تشکر م

ه؟یکارت دعوت به جشن عروس:دمیپرس کنجکاوانه

.دیدرست حدس زد:گفت لبخندزنان

خانوم؟ الیناز یحتماً عروس-

.دیرست حدس زدبازم د-

 خیتار.افتاد کردیم ییخودنما شیرنگ رو ییکه نقش عروس و داماد به حالت برجسته و طال ییبایبه کارت ز چشمم

.خوشبخت بشه دوارمیام...پنجشنبه سال نیدرست آخر یچه موقع مناسب:گفتم.داد یجشن دو هفته بعد را نشان م

 یحتماً خدمت م دیو بگ دیسالم برسون هیو بق يف من به خانم حجازاز ط:را بستم و دورن پاکت قرار دادم و گفتم کارت

.میرس

بهتره مشغول کار  دیندار يا گهید غامیحاال اگه پ...هم به شما سالم رسوندن يخانوم حجاز:گفت يندیلحن خوشا با

نشده  صیهنوز ترخما  ياز بارها یگمرك ، بعض میچون قراره بر میکن یدگیکم زودتر به کارا رس هیدیامروز با.میبش
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.ماکار اقدام کنم البته به اتفاق ش نیا يشخصاً برا دیبا

.من حاضرم دیباشه قربان ، هر موقع که بگ-

عنوان خطابش  نیداد که با ا یانداخت ، به کلمه قربان حساس بودو هر بار تذکر م میبه سو ینگاه غضبناک یشوخ به

.نکنم

ساعت زمان سه  يعقربه ها میمحموله ها راحت شد شتریب صیت از دست ترخعاقب ی، وقت دیدر گمرك به درازا کش کار

بودند  فهیوظ نیدو نفر از کارمندان شرکت مسئول ا یکیيدر مواقع عاد.داد یبعد از ظهر را نشان م يقهیو پانزده دق

.ب شدآرام داوطل يآمده بود خود اقا شیپ ارهااز ب یبعض صیکه در ترخ یبار به خاطر اشکال نیا یول

د؟یخسته شد:دیکه پرس میشد یگمرك خارج م ياز محوطه  میداشت

.ادینه ز-

.گه یم نویچهره تون خالف ا یول-

.الزم رو ندارم هیانگار نسبت به سابق اون بن یول کنهیراستش کار منو خسته نم:آمد یاز دقت او خوشم م شهیهم

االن ساعت چنده؟از  دیدون یشد ، م یشما بود خسته م ياهم ج يا گهی، هر کس د دیدار يادیشما از خودتون توقع ز-

!سه بعد بعد از ظهر گذشته

منکه اصالً !گذشته عیسر نقدریکه متوجه ساعت شدم تعجب کردم چطور وقت ا شیپ قهیچند دق نیاتفاقا هم...آره-

.متوجه گذشت زمان نشدم

!؟...يجد:داشت طنتیطرفم برگشت ، نگاهش ش به

؟...ه آدم گذر وقت رو احساس نکنهک بهیعج یلیمگه خ-

کنه و از  یم تیکه آدم احساس رضا یمثال وقت...ادیم شیحالت در مواقع خاص پ نیا دمیمن شن یول ستیکه ن بینه عج-

.بره یلحظه ها لذت م
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ارم من شغلمو دوست د نکهیدر ا:کردم خونسرد به نظر برسم ، گفتم یسع.حتماً از هجوم خون بود!در جا داغ شد صورتم

.ستین یشک چیکه ه

 يبرا دیموافق...منم امروز متوجه گذشت وقت نبودم دیکن يریجبهه گ نطوریا ستیحاال الزم ن:اش متبسم بود ، گفت افهیق

؟...میرستوران نهار بخور میبر یرفع خستگ

نه :درنگ گفتمکرد؟بدونیما م يدرباره  يچه فکر دیرس یخبر به گوش همسرش م نیاگر ا!من و او با هم؟!رستوران؟

.میرس یبه شرکت م رید میضمنا اگر عجله نکن...دمیم حیمنزل رو ترج يممنون من غذا یلیخ

 میخسته شد یامروز به اندازه کاف میر یشرکت نم گهیاوال که ما د:، گفت دمیآن را نفهم یبود که معن يزینگاهش چ در

.امیمن االن م دیو سوار ش دیریرو بگ دیکل نیا ای، ثان

را از دستش گرفتم و  وانیل.شد شیدایداغ پ يرکاکائویش وانیبعد همراه با دو ل یقیرا انجام دادم ، دقا ششسفار

.آدمو در کنه یخستگ تونهیداغ م یدنینوش هیهوا فقط  نیا يدستتون درد نکنه تو:گفتم

د؟یکردیتعارف م دیداشت دیستیخسته ن دیگفت یپس وقت:حال نشستن گفت در

 دیدهان گرفتم و با تجد يدستم را جلو اریاخت یسق دهانم آنچنان سوخت که ب یخوردم ول لیرا با م یدنیاز نوش یکم

!؟...دیسوخت:دیخنده اش را مهار کرد و پرس.دهانم را خنک نگه دارم يکردم فضا ینفس سع

.دیکنیتون حواس آدمو پرت م يریشماست که با مچ گ ریتقص:گفتم

مقابل  شهیاز ش رونیوآن را ب.من براتون سردش کنم دیبد...امان از دست شما:گفترا تکان داد و لبخند زنان  سرش

.سرد گرفت يهوا

************************************************** 

**************

 يبرا یبود و من هنوز فرصت نکرده بودم کفش مناسب یوقت باق يدختر حجاز یتا مراسم عروس گریدو روز د وقت

تنها فرصت بود هر چند از صبح  نیا.به سراغ معصومه رفتم مایعصر از شرکت مستق.کنم دایمورد عالقه ام پ نراهیپ
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شده  شمیمهناز و رفتن پدر و مادرم به اهواز باعث تشو يماریب دیشا.آرامشم را گرفته بود یبیدلشوره عج

به اهواز نرفته بود ، معصوم پسرش را به او سپرد  بچه ها تنها او نیبود ، در ب دهیبود؟خوشبختانه محمد زودتر از من رس

کردم ،  دایجستجو پ یرا که دنبالش بودم بعد از کم یکفش.و سفارش کرد که کامالً مراقب باشد و همراه من راه افناد

ه؟ینوبت چ یحاال اگه گفت:خروج از مغازه دست در دست معصوم انداختم و گفتم نگامه

ه؟ینوبت چ:دیپرس يکنجکاو با

واسه  میریبعد م میخوریم يزیچ هیآهنگ  ایتر میر ی، با هم م هی، نوبت خوردن گهیمعلومه د يرو ادهیهمه پ نیبعد از ا-

؟ی، موافق میکنیم دایسه چرخه قشنگ پ هیمسعود 

.مسعود سه چرخه الزم نداره یزحمت بکش خوادینم یموافقم ول یبا خوردن-

؟یمانع بش يخوایناقابل بخرم تو م زیچ هیایواسه مسعود و رو خوامیم يو عهد تعارف نکن ، بعد نود نقدریا میبر ایب-

.یراحت خرجش کن دینبا ياریپولو با هزار زحمت به دست م نیتو ا ستیجون درست ن نایآخه م-

بندازم؟ یکنم؟همشو جمع کنم ترش کارشیچ یگیپس م-

.شهینم تیحال زادیامان از دست تو دختر ، زبون آدم-

اصال ارزش نداره و  ایمال دن دمیول کن بابا من تازه فهم:گفتم شیبه بازو يمش مرا به خنده انداخت با فشارکال طرز

.میبخور يزیچ هیداخل فعال  میآهنگ ، بر نمیا میدیرس ایب...براش حرص و جوش خورد دینبا

 یرا روشن طیمح يجا يکه جا یفرم قرار گرفتن مبل ها و نور خوشرنگ.دنج و راحت بود شهیاهنگ مثل هم ایتر يفضا

مورد عالقه مان را سفارش  یدنیمن و معصوم هر کدام نوش.کرد یم شتریداد لطف حضور در آنجا را ب یم يشاعرانه ا

 یگذشتند هر از گاه یکه از مقابل ما م یو خروج کسان ددر همان حال ورو.میو در حال انتشار سرگرم صحبت شد میداد

را با  یکه موضوع خاص گرددیم یمناسب تیاحساس کردم معصوم دنبال موقع.دیکش یخود م ينگاه کنجکاو ما را به سو

 يخواینم گهیتو د یراست نایم:دیرا باز کرد ،پرس یسر حرف اصل ینیچ نهیزم یکه بعد از کم یزمان.بگذارد انیمن در م
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؟یازدواج کن

؟يبرام شوهر دست و پا کرد ؟نکنهیکنیم سوالو نیچرا ا:دمیپرس يشادم را از دست دادم و با لحن سرد هیروح

.سوال بود هیفقط  نیخودتو لوس نکن ا-

هست؟ یداماد فلک زده ک نیا نمیکن بب فیحاال تعر.خورمیجرز م يمن اگه خواهر خودمو نشناسم به درد ال-

.زنمیاصال حرفشو نم یکن يریجبهه گ ينطوریا ياگه بخوا-

آن را دوباره در  دنییکرد برداشتم و پس از بو یم ییخودنما زیم يرو یرا که در گلدان کوچک یخکیگل م يشاخه

خوشحال بشم؟ دیخواستگار جد هیخبر  دنیکه سرم اومد از شن ییبعد بال ينکنه انتظار دار:گذاشتم و گفتم شیجا

مجرد  تا اخر عمرت يخوایتو م یعنی؟یباالخره چ:گفت يبار با لحن محکمتر نیدر سکوت نگاهم کرد و ا يا لحظه

؟یبمون

.درباره اش فکر کنم خوامیچون در حال حاضر نم دونمیباور کن نم... دونمینم:گفتم یتلخ به

که عمر آدم چقدر  ینیبیخودت م.يفکر کردن ندار يبرا يادیجون تو وقت ز نایم یول:نرم تر از قبل شد و گفت کالمش

ه؟یکه منظورم چ یدونیخودت م...گذره و یهفته ها و ماه ها پشت سر هم م یچشم بهم بزن...گذره یم عیسر

.شهیکه ادم عاقل م نهیحسنش ا نیبشم کمتر ریپ ادیبدم نم ادیز يراستشو بخوا دونمیآره م-

بعد از رفتن او بود که معصوم .صحبت شد يکه سفارشات ما را اورده بود مانع از ادامه  ایاز کارکنان تر یکیحضور

 گهیبعدش د.باهات صحبت کنم میابراه يدادم مجبورم در مورد خواستگار قول یدر هر صورت من چون به نب:گفت

.انتخاب با خودته

.شوهرت باشه لیفام ياسم تو نیبه ا یبودم کس دهیبه حال نشن ه؟تایک گهید میابراه-

اخالق  يهمه ، خالصه  بی، آقا ، نج نیمت!خوب روزگار يدوسته ، از اون پسرا یسالهاست که با نب می، ابراه ستین لیفام-

.داره کجایرو  دهیپسند
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رو براش  یکه من از خودراض یکن یدر حقش ظلم م يدار یکن یفکر نم!فرشته ست هیحتما  اتیخصوص نیبا ا یآدم-

؟یلقمه گرفت

.يادما ظاهر شد نیکه ب یونیبه قول خودش تو دختر شاه پر.ست گهید زیاتفاقا نظر اون چ-

طفلک  داستیپ يکه بهش نسبت داد یصورت با تمام صفات نی؟در ا!داره يا دهیعقنیجداً اون همچ:گفتم پوزخندزنان

!فازش کمه هی

.يکرد ینم نیبهش توه نطوریبه تو داره ا یاون چه احساس یدونست یاگه م.نایرحم نباش م یب نقدریا-

 یم يپرداز الیشون خواسه خود نطوریو نشناخته ا دهیاز ادما ند یکه بعض رهیگ یحرصم م ینداشتم ول نیقصد توه-

.کنن

وقت  چیتو خودت ه.آشناست تیاخالق اتیشناسه و با تمام خصوص یاون مدتهاست که تو رو م مهیاگه منظورت ابراه-

!چاکت بوده نهیاز عشاق س یکیمیدر گذشته ابراه یول يدینفهم

ه؟یشناسم ، اون چه شکل یرو نم یکس نیکه همچن بهیعج-

و بهش  ياوردیتو اصال اونو حساب ادم ن یبه تو نشون داده ول مویمن ابراه یکرد شب عروسفیبار برام تعر هیمهناز -

.ياعتنا نکرد

مثل جرقه در ذهنم روشن شد ، با تعجب  يزیچ کهوینام گشتم که  نیبا ا یخاطرات گذشته دنبال شخص در

د؟یرس یبه خودش م یلیخ همون که!ستاد؟یا یم یکتابفروش يجلو شهیکه هم هینکنه منظورت همون کس:دمیپرس

؟يپس تو هم اونو فراموش نکرد:باز شد و گفت يمعصوم به لبخند يلبها

.نداره یخاص لیدل چیاون ه يادآوری،  ادین شیبرات سوءتفاهم پ-

!منزل ما؟ ادیشبا همراه خانواده اش ب نیاز هم یکیدید یصحبتا اجازه م نیا يباشه قبوله ، حاال با همه -

:زدم ، گفتم یرا آهسته هم م رکاکائویش عیچانه ام ستون کردم ، داشتم ماریرا ز دستم
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...جهت یخود ب یبرنامه ها رو ندارم چرا مردم رو ب نیا یمن اصالً آمادگ یکه اومدن وقت میریبشه؟حاال گ یکه چ انیب-

معصوم متوجه !کردم ینگاه م هریخ میمثل جن زده ها به رو به رو.و صورتم در جا رنگ باخت دیکالم در دهانم ماس کهوی

 خیدست .دیکه دو مرد نشسته بودند دنبال کرد اما موفق نشد آنها را ببن ینگاهم را تا محل ریمن شد و مس يعاد ریحال غ

نا؟یم دهش یچ:دیپرس یزده ام را گرفت و با تکان ارام

.می، پاشو بر یچیه...یه-

!يکائو نزدکا ریتو هنوز لب به ش!م؟یکجا بر:دیپرس ناباورانه

.سر و صدا بلند شو یب سی، ه میبر نجایپاشو زودتر از ا گمیبهت م-

 يبرا میدیرس یدمج يبه گوشه  یوقت.زدم رونیرا پرداختم و از انجا ب زیچطور برق اسا حساب م دمیخودم هم نفهم یحت

 یر باشد با لحن ناراحتتوانست خوددا ینم گریمعصوم که د.دمیکش يدادم و نفس آسوده ا هیتک واریبه د يلحظه ا

!موضوع از چه قراره؟ یبگ شهیم:دیپرس

!خودش بود معصوم ، خود عماد بود:به ناله بود گفتم هیشب شتریکه ب ییصدا با

!؟يوحشت کرد نقدریا دنشیخب باشه چرا از د!خه؟یمنظورت پسر ش!!عماد؟:دیپرس

!ين خبر دارمنو او نیب انیمعصوم؟تو که از همه جر یزنیحرفو م نیتو چرا ا-

.یازش بترس نقدریا ستینداره و الزم ن ینسبت چیبا تو ه گهیهست حاال د یکه اون هر ک دونمیم نمیضمناً ا دونمیآره م-

رو  دنشیجا خوردم چون اصال انتظار د نیمن به خاطر ا ستیموضوع ترس ن:بر اعصابم مسلط بشم ، گفتم توانستم

!ران؟یاومدن ا یواسه چ یعنی...نداشتم

که خود عماد بود؟ یحاال تو مطمئن.داره ياومده ، حتما کار یبه ما چه مربوط که واسه چ-

 نیدرسته واسه هم ؟آرهینکنه اونا واسه عروس یراست...اومده لیناصر خل شونیخانوادگ لیآره خودش بود ، با وک-

.اومدن
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ه؟یدرست بگو منظورت چ یزنیمرموز حرف م نقدریچرا ا-

 یعروس يبرا خیهم دعوتنامه بفرسته اخه ش خیش يواسه خانواده  خوادیگفت م دمیرو د يحجازياقا شیچند وقت پ-

انگار اشتباه  یول انیشرکت در مراسم ب يداد که اونا برا یاحتمال نم يالبته حجاز.رو دعوت کرده بود يرغده حجاز

.کردیم

نن؟یجشن بب يفکر نکردن ممکنه تو رو تو!نایدارن ا ییعجب رو-

از اومدنشون با خبر  یتصادف نطوریمنو دوست داره که ا یلیمعصوم؟خدا خ ینیب یم:را فشردم و گفتم شیبازو اریاخت یب

.افتادم یم یمردم به چه حال يجلو دونهیخدا م شدمیناغافل باهاشون رودرو م یاگه شب عروس.شدم

؟یجشن شرکت کن يتو يخوایحساب نم نیبا ا-

عماد رو تحمل کنم؟ زیرآمیو مهموناش نگاه تحق يحجاز يجلو متونییکنیمعلومه که نه ، فکر م-

؟یکنیم کاریاونو چ شهیم ریاز دستت دلگ یلیخ يحجاز ياقا یول-

از طرف من  یتازه پس فردا تو و آقا نب.شهیمنو بفهمه از دستم ناراحت نم بتیغ لیدل یوقت هیمرد با شعور يحجاز ياقا-

برم و  یرو براش م الیناز هیبعد خودم هد ینرفتن من بتراش يبرا يعذر هیهیف، کا دیکنیجشن شرکت م يو خانواده تو

.دمیم حیبراشون توض زویهمه چ

************************************************** 

**********************************************

عماد از ذهنم پاك نشده بود و  داریقبل و دهنوز حادثه روز .مشغول کار شدم يآشفته ا هیروز بعد با روح صبح

که توسط  يلحظه ا.زنده کرده بود میدوباره عماد تمام خاطرات گذشته را برا دنید.کنم رونیاو را از فکرم ب توانستمینم

با شما کار :گرفت و گفت میرا به سو يتلفن شهر یبار گوش نیاول يبرا.کردمیم یآرام احضار شدم احساس منگ يآقا

.دارن
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!؟...با من:دمیپرس د،یرس یگرفته به نظر م یاش کم افهیق

...دییالو بفرما:را گرفتم و گفتم یدر همان حال گوش و

؟...ینیخانم ام...اول:آهسته گفت میس ياز آن سو ییصدا

.دییبله خودم هستم بفرما-

حالتون جطوره؟-

!ممنون شما؟ یلیخ-

داشته باشم؟ يداریه با شما دممکن نمیبب خواستمیم...هست ییآشنا يفرصت برا-

از اوراق خم  یکیيخودکار را در دست داشت و سرش رو.ارام افتاد يگوش کردن به صحبت او چشمم به اقا نیح در

.نوست ینم يزیچ یشده بود ول

!د؟یبگ نویکه هم دیوقت روز به محل کار من زنگ زد نیا!دیهست يکاریمعلومه آدم ب-

من قصد  دیکنیشما فکر م:گفت یشخص طرف مکالمه به نرم.گاه کنجکاوش را به من دوختآرام باال امده و ن يآقا سر

.نمیشمارو بب دیمن فقط با ستین نطوریا یمزاحمت دارم ول

.دیزنگ نزن نجایا چوقتیه گهید نیضمناً بعد از ا.رو ندارم یآقا من وقت مالقات کس دیببخش-

!شهیم دایپ ییعجب آدما:کردمیتم غرغر مداش.گذاشتم شیرا در جا یاتمام حجت گوش نیا با

مزاحم بود؟:دیآرام پرس يآقا

.پر کنه يدونه وقتشو چه جور یکه نم کاریب ياز اون آدما یکیآره -

مودب حرف  یلیخ دیرس یم یبه نظر شخص محترم یکردم ول یدونستم قصد مزاحمت داره شمارو صدا نم یاگه م-

!زدیم

بعد .ارام گذاشت زیم يرا رو يفنجان چا انیگو دیخسته نباش.وارد شد يچا ینیبا س يرزگود يبه در اتاق اقا يضربه ا با
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اتاقتون؟ يتو ایجا بذارم  نیشمارو هم ییچا:دیاز من پرس

.دیاتاق خودم بذار يلطفا تو:گفتم یحال با نرم نیخراب بود با ا یهنوز از دست مزاحمت تلفن اعصابم

من برگشت و  يراه به سو مهیاز ن يکه گودرز"دیه دوباره تماس گرفتن قطع کنلطفا اگ"گفتمیارام م يبه اقا داشتم

!کردنیامروز دو نفر اومده بودن در مورد شما پرس و جو م ینیخانم ام یراست:گفت

؟...در مورد من:دیپر میاز رو رنگ

.هستن یبود که ادم حساب دایو سر و وضعشون پ نیبودن از ماش بهیانگار غر...آره -

داشتن؟ کاریخب چ:دمیلبم به وضوح تند شده بود ، پرسق تپش

شرکت  لیوساعت تعط نیکدوم قسمت هست نکهیدر مورد ا د؟بعدمیکنیکار م نجایکه شما ا دنیاول پرس!دمیواهللا نفهم-

!کردن یسواالت هیک

تلفن  نینفر و ا دو نیا يو پرس و جو رانیامدن عماد به ا نیباور کنم که ب خواستمیمن نم یمشخص بود ول زیچ همه

.ارام مرا از ادامه فکر نجات داد يسوال اقا.هست يمشکوك رابطه ا

باشه؟ يدو نفر رابطه ا نیتلفن و ا نیا نیب دیکنیفکر نم-

...دونمینم:امد ، گفتم یانگار از ته چاه در م میصدا

ارام احضارم کرد و تذکر داد که در  یوقت یحت.دمیاز ساعت کار نفهم زیچ چیاما آن روز ه.به سمت اتاقم به راه افتادم و

ندارم چون با  یبود که امروز حواس درست دهیانگار فهم.مرتکب اشتباه شدم شرمنده عذر خواستم متهایاز ق یکیجمع 

 انیبه پا يزیچ دیحاضر بش دیفعال بهتره بر...میکنیرو از نو چک م همهاشکال نداره فردا دوباره :گفت يلحن دوستانه ا

.وقت نمونده

 میکه صدا یتا زمان.نشستم و به فکر فرو رفتم زیبودم که منظورش را درست درك نکردم ، دوباره پشت م جیگ آنقدر

.همکارا رفتن يساعته که همه  مید؟نیرفتن ندار الیخ ینیخانوم ام:کرد و گفت
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آرام حق داشت  يآقا.ه راه افتادمو ب دمیکش نییکرکره پنجره را پا.به دور و برم انداختم یحال از جا بلند شدم و نگاه یب

 یکس لیحرکت به سمت اتومب نیدر ح.نبود نگیدر پارک يگرید لیاو اتومب ياز خودرو ری، انگار همه رفته بودند چون غ

شما رو صدا :آرام گفت يبار آقا نیدوم يبرا.ن بار درست متوجه نشدمیاول.کرد مینه چندان دور صدا ياز فاصله ا

...زننیم

تنها بود خوشحال شدم و  نکهیاز ا!دمیخود د یرا در چند قدم لیخل يآقا يت راست برگشتم در کمال ناباوربه سم یوقت

حالتون چطوره؟!د؟ییشما لیسالم آقا خل:رفتم و گفتم شیباز به سو يبا رو

احوالم  شدیم ترکیهمانطور که نزد زیاو ن.کردمیصحبت م یرو به عرب نی، از ا ستیآشنا ن یکه او به زبان فارس دانستمیم

:دیپرس یرا به گرم

چه خبر؟حالشون خوبه؟رغده ، راغب ، بچه ها همه  خی، از ش... ، دلم براتون تنگ شده بود نمیبیخوشحالم که شمارو م-

خوبن؟

همه شون  يرفتن تو برا...تو تنگ شده يهمه خوبن ، فقط دلشون برا:من ذوق زده شده بود ، گفت دنیاو هم از د ظاهرا

.بود ضیمر یتو مدت ياحمد از دور یحت.ك بودمثل شو

.از اشک تار شد ينگاهم با پرده ا.بغض کردم اریاخت یافتادم و ب خیمهربان ش يچهره  ادیبه

رغده ازدواج  یراست...کنمیعمرفراموششون نم يلحظه  نیهستم و تا اخر ادشونیبه  شهیهم دیاز طرف من به عمو بگ-

کرد؟

.آذرماه ، بعد از ماه عسل هم همراه حسام به لبنان رفت لیاوا شهیم باًیشما تقر خیبه تار شیآره چند وقت پ-

کنه؟یم کاریداشته باشه ، راغب چ یخوب یزندگ دوارمیخوبه خدا رو شکر ، ام-

آخه اومده بود خبر برنده شدنش رو .جا خورده بود یحساب یرفت تیکه از کو ياون روز...هیصبور یلیراغب پسر خ-

.قه به تو بدهمساب يتو
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من .دیبگ کیاز طرف من بهش تبر دیبرگشت یوقت... دادم حیبراش توض زویکه براش نوشته بودم همه چ ينامه ا يتو-

االن حالش چطوره؟ خیش...شهیبار اون برنده م نیکه ا دونستمیم

.کنه یزندگ روتیبره ب شهیهم يگرفته برا میبهتر از سابق شده ، تصم-

شه؟یم یشرکت چ یبراش بهتره ول نیا-

.به کمک راغب شرکت رو اداره کنن نیدرس عماد تمام شده قراره بعد از ا-

وجود  نکهیآرام افتادم و از ا يآقا ادیلحظه بود که ناگهان به  نیدر ا.کرد ریینام عماد رنگ چهره ام تغ دنیمحض شن به

زودتر از  دیارام ، من با ياقا دیواسم نبود ببخشمن اصال ح يوا:گفتم یگرفته بودم شرمنده شدم و به فارس دهیاو را ناد

 ونسیخیش لیوک لیناصر خل ياقا شونیا...رفت ادمیهول شدم که  نقدریا یول کردمیم یشمارو به هم معرف نیا

...هستن

 لیخل ياشد و با اق کتریآرام به احترام او چند قدم نزد.کردم یمعرف لیبه خل سمیآرام را به عنوان رئ یبعد به زبان عرب و

آرام همان جا .میبود ستادهیا لیسمت اتومب کیحاال هر سه ما در .داشت یبه نظرم چهره اش حالت خاص.کرد یاحوالپرس

.ماند فتگوگ نیا انیداد و منتظر پا هیتک لیبه اتومب

.نداشتم انریرو در ا دارتونیراستش اصال انتظار د یشما واقعا خوشحال شدم ول دنیهر چند از د:گفتم لیخل ياقا به

 دیاومدم اخه با رانیبه ا یبه خاطر موضوع مهم قتشیحق یشما بودم ول داریگرچه منم واقعا مشتاق د:جواب گفت در

.کردمیباهاتون صحبت م یو در مورد مساله خاص دمید یم کیحتما شما رو از نزد

.من در خدمتتون هستم دییبفرما کنمیخواهش م-

 يتو یمن گشت لینداره با اتومب يرادیچند جمله خالصه اش کرد اگه از نظر شما ا که بشه در ستین یموضوع به صورت-

تعجب  دنشینشسته که حتما از د لیاتومب ينفر تو کیاتفاقا .میکنیکه گفتم صحبت م يو در مورد مساله ا میزنیشهر م

.دیکن یم
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 يبرا.پارك شده بود نشده بودم ابانیخ يهیاز محوطه شرکت در حاش رونیکه ب یرنگ اهیس الكیلحظه متوجه کاد نیا تا

تفاوت به  یبود که ب نیا میتمام سع تیحالم شده در ان موقع رییحس کردم نگاه ارام به من افتاد و متوجه تغ يلحظه ا

.نظر برسم

ه؟یشخص ک نیبپرسم ا شهیم دیکن یشما آدمو ناخودآگاه کنجکاو م لیخل يآقا-

 یاگه بهتون بگم چه کس:کندیافراط م اتید ، مشخص بود که در مصرف دخانکر انیرا نما شیدندان ها لیخل لبخند

.دیکن دای، چطوره خودتون جواب معما رو پ رهیم نیاز ب انیشماست لطف جر دنیمنتظر د

اگه .قدم بشم شیطور مواقع پ نیکه در ا ستمیاونقدر فضول ن دیمطمئن باش یهستم ول يدرسته که من آدم کنجکاو-

، نهیبب کیمنو از نزد لهیت که ماهس یواقعاً کس

.شدن رو به خودش بده ادهیزحمت پ بهتره

:لجاجت در کالمم شد، در مقابل کوتاه آمد و گفت یمتوجه نوع لیآقا خل ایگو

....یحق با شماست ول _

گاه ن آمدیکه به سمت ما م یمنظم شخص يقدم ها يصدا انیدر آن م. نشان بدهد یمستأصل بود که چه واکنش طفلک

معذب  يا افهیکه با ق یشد، درحال یم کیبرازنده به ما نزد يعماد بود که در ظاهر نیا. دیکنجکاو ما را به سمت او کش

در  یخون چیه گریبود که د نیمثل ا. دیاحوالم را پرس یشد با کالم فارس کیکامأل نزد یوقت. دیپائ یاز همان فاصله مرا م

خونسرد جواب  نقدریچطور توانستم ا دمینفهم روداریگ نیدر ا. آمد یباال م یتنفسم به سخ یحت. نداشت انیصورتم جر

آرام  ياو را با آقا د،که دا یبه دنبال پاسخ.... و بچه ها را از او بپرسم خیحال ش گریبار د کیاش را بدهم و  یاحوالپرس

آرام  يچهره آقا. کرد یاحوالپرس حال دست او را فشرد و نیداشت، با ا ینگاه عماد به او حالت مشکوک. آشنا کردم

.دیرس یبه نظر م دهیبه خود گرفته بود و رنگ پر یبیحالت عج



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 437

د؟یکن یبا من خداحافظ یحت نکهیبدون ا دیرفت تیاز کو: دیپرس يشد و با لحن گله مند لیمن متما يدوباره به سو عماد

من  دنیپا بذاره و به د ریونهمه غرور رو زباعث شده که عماد ا یچ «دمیپرس یکردم و از خودم م ینگاهش م داشتم

کرده  میتنظ يبرنامه سفرم رو جور دیدیهمون طور که د. ادیخوشم نم یمن معموأل از خداحافظ: در جواب گفتم »اد؟یب

.کنم یبا بچه ها خداحافظ یبودم که مجبور نشم حت

....دیقصد رفتن داشته باش يزود نیما به اکردم ش یفکر نم یافته ول یم یزدم که داره اتفاق خاص یاون روز حدس م _

همون طور : گفتم ریمعذب بودم، ناگز اورمیرا ناخواسته به زبان ب ییآرام حرف ها يمجبور بودم در حضور آقا نکهیا از

پس چطور انتظار . روز برگرده به خونه خودش هیدیعاقبت با یمن در منزل شما مهمان بودم و هر مهمان دیدونیکه م

د؟ینداشت

خواهش کردم که از شما دعوت کنه تا  لیخل يامروز از آقا: افتاد و گفت ریبرگشت و نگاهش به ز یاش به سرخ چهره

در موردشون باهم  ستیکنم بدن یمسائل در مورد گذشته ناگفته مونده که فکر م یضمنأ بعض م،یدر شهر بزن يباهم دور

.نمیبب کیشهر شما رو از نزد رکناشم گوشه و  یخوشحال م دیاگر موافق باش. میصحبت کن

بود چه  نیمن فرستاده بود ؟ اگر مسأله ا يبرا یغامیپ خیش ایآ.... گفتن داشت؟ يبرا یکردم که او چه حرف یم تعجب

خواست در مورد روابط  یاو به گذشته اشاره کرد، حتما م یآن را مطرح کند؟ ول يسوار نیداشت که حتما در ح یلزوم

که  میمانده بودم که در جواب چه بگو.... هم که تمام شده بود انیجر نیاما ا. بکشد انیرا به م یخودمان موضوع نیب

به نظر من  یکنم ول یدخالت م یمسأله خصوص کیکه در  دیبخش یم ،ینیخانوم ام: آرام دخالت کرد و گفت يآقا

یاز مشکالت رو حل م یلیبت کردن خبه قول بزرگترا، صح. دیداشته باش یبا هم نشست ونسیيکه شما و آقا ستیبدن

.کنه

که از شهر  یکنم با شناخت یتعجب م یول دیدار یرخواهیدونم که شما قصد خ یم: بار نگاهش کردم و گفتم مالمت

...ن؟یکن یم شنهادویپ نیچطور ا د،یمثل آبادان دار یکیکوپ
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.نزد یحرفگریبه صورتش زدم، تا بناگوشش سرخ شد و د یمحکم یلیبود که س نیا مثل

دختر چقدر نمک  نیا د،یو به خودتون نگ دیاز برخورد من ناراحت نش دوارمیام: به سمت عماد برگشتم و گفتم دوباره

 یرفته که مدت ها در منزل ما زندگ ادشیخانواده منو فراموش کرده و  ينشناسه که فقط بعد از چند ماه همه محبت ها

با . کنم یمحبت خانواده شما بخصوص پدرتون رو فراموش نم گ،تالحظه مر وقت چیکنم که ه یاعتراف م....کرده، چون

گذشته با تمام  م،ینداره که ما درباره گذشته صحبت کن یلزوم چیچون ه رم،یتونم دعوتتون رو بپذ یحال نم نیا

 ونمرخص بشم چاز حضورتون  دیبا گهید د،یحاال هم اگه اجازه بد... نداره يا دهیفا چیه شیادآوریحوادثش گذشته و 

.معطل کردم یلیارام رو خ يآقا

.زد یحرف م یبار به زبان عرب نیا. او فورأ شروع به صحبت کرد یداشتم ول یخداحافظ الیخ

و فرانسه با  تیکه در کو هیعکس العمل به خاطر رفتار نادرست نیدونم ا یم. دیبرخورد کن نطوریانتظار داشتم با من ا _

که در  دیوقت با خودتون فکر نکرد چیه.... یول دیمنو به دل داشته باش نهیدم که هنوز ک یشما داشتم و بهتون حق م

، ....دیکش ینم نجایکار ما به ا دیامرو گفته بود تیاگه واقع د؟ینبود ریتقصیداد شما هم ب یما رخ م نیکه ب ییمشاجره ها

غرور من رو  دیداشت یبا رفتارتون سع شهیهم ؟ چرا....رو به من بگه قتیکه پدرم حق دیفهمم چرا مانع شد یمن نم

د؟یدار کن حهیجر

 ریهم تأث میصدا يکه رو يتا حد. لرزاند یبدنم را م يشتریقبل شروع شده بود با شدت ب یکه از لحظات یفیخف رعشه

شته رو بازگو که مسائل گذ دیدار يدونم که شما چه اصرار یمن نم:گفتم یاز او به زبان عرب تیمنهم به تبع. گذاشته بود

ازدواج  نیکه ا نجاستیمن، اصل مطلب ا ایدیاومد شما مقصر بود یم شیکه پ ییکنه که در برخوردها ینم یفرق د؟یکن

در اصل  یفرق دیشد یاگه شما هم از موضوع باخبر م. میکه من و پدرتون مرتکبش شد یاشتباه بود اشتباه ادیاز بن

بهرحال ..... ها از شما پنهون موند تیاز واقع یذارم که بعض یخودم م یشانسبه حساب خوش  نویمن ا.... کرد یمطلب نم

کنم تمام  یاز شما هم خواهش م. تموم شد و من به کشورم برگشتم یو خوش یبه خوب زیواقعأ خوشحالم که همه چ
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.بهتره یلیخ ينطوریا د،یخوب فراموش کن ایحوادث گذشته رو بد 

نگاه عماد . نزد یقصد داشت مداخله کند اما با اشاره دست عماد حرف لیناصر خل. دمتوجه حال دگرگونم شده بو انگار

.دیرس یبه گوش م نیخفه و غمگ شیدوباره به حرف آمد صدا یکرد، وقت دایپ یحالت موشکاف

ط در فق لمیما یقبل از خداحافظ یگفتگو ندارم ول نیادامه ا يبرا ياصرار چیمن ه دیکن یطور فکر م نیاگه واقعأ ا _

 اینفس کار غلط بود  نکهیبه خاطر ا دیگذشته برگرد یبه زندگ دیخوام بدونم دوست ندار یم.... مورد مطمئن بشم کی

اشته؟شما اثر گذ هیدر روح يا گهیوجود شخص د.... نکهیا

هرچند : گفتم يبا جمالت شمرده ا. ختیاعصابم را به هم ر شتریحرکت او ب نیا. آرام شدم ياشاره او به آقا متوجه

، فعأل در ....کنم که یروشن شدن ذهن شما عرض م يبرا یول شهیکس مربوط نم چیمن به ه یزندگ یمسائل خصوص

که  دیبا من باعث سوئ تفاهم شده بهتره بدون قاآ نیا یاگه همراه. ستین انیدر م یشخص ثالث چیه يمن پا یزندگ

....هستن يمرد متأهل و متعهد کیشونیا

. شود ینم رشیما دستگ ياز صحبت ها يزیآرام چ يزدم، خوشحال بودم که آقا یور و حرارت حرف مکه با ش یدرحال

د؟یبدون دیکه بخوا ستین يا گهید زیچ: دمیدر ادامه صحبتم پرس

که وقتتون رو  دیبخش یم: گفت یآورد و به عنوان خداحافظ شینگاهم کرد و بعد دستش را پ رهیساکت و خ يا قهیدق

 یحساب م هیبا خودم تسو دیمن با. اومدم رانیخوشحالم که به ا ینرفت ول شیبروفق مراد پ دارید نیا هرچند. گرفتم

پرده صحبت  یاز شما هم ممنونم که ب. دمیبخش یصورت هرگز خودمو به خاطر حوادث گذشته نم نیا ریکردم، درغ

کردم و شما رو دختر با  یم شین رو ستاصراحت کالمتو شهیکه با شما آشنا شدم هم یکنم از زمان یاعتراف م. دیکرد

خودم محفوظ نگه داشتم  شیرو تابحال پ یامانت نیراستش ا د،یما دار شیپ یامانت کیشما  یراست.... دونستم یم یشهامت

در واقع یامانت نیمن روشن بشه، اما چون ا يبرا قتیبسته باعث شد حق نیوجود ا. براش قائلم یکه ارزش خاص چون

.دیاریممکنه لطفاً پاکت رو ب لیخل يآقا...است ، اونو براتون اوردمبه شم متعلق
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که  يالاقل جمله ا.بزنم یاو حرف زیدر مقابل لحن محبت آم دیبا دمیاوردن بسته رفته بود د يبرا لیکه خل يفاصله ا در

.ببرد نیسابق را از ب يخاطره کدورتها

...عماد خان:فتمگ یرا که حاکم شده بود شکستم و به نرم ینیسنگ سکوت

 يخاطره ها تیکه من از مدت اقامتم در کو دیبدون نویا خوادیدلم م:در ادامه گفتم.را باال اورد ، نگاهش به من بود سرش

دوست .شهیتنگ م خیش يخاواده  ياعضا يهمه  يدلم برا فتمیگشذته ب ادیاوردمو هر موقع به  ادگاریبا خودم به  یخوب

 ادیخاطر ازش  یبدون آزردگ دیحادثه افتاد نیا ادیو هر موقع به  دیکنسابق رو فراموش  يدارم شما هم تمام کدروتها

.دیکن

 يگرفته ا يافهیبا ق لیخل.نبود که عماد دچار احساسات شده باشد یباور کردن یدر چشمان او شدم ول یهاله براق متوجه

.مال شماست نیا:پاکت بزرگ زرد رنگ را به دستم داد و آهسته گفت

 رونیعکس را ب نیآن سر تا شده اش را باز کردم و با تماس دو انگشت اول اتیاز محتو نانیاطم يرا گرفتم و برا نآ

 اریاخت یبه عکس ب یبا نگاه ختیاو یرا به گردنم م ییبایگردنبند ز خیبود که ش يعکس مربوط به لحظه ا.دمیکش

ممنون که :قرار دادم و گفتم شیآن را دوباره در جا.شد ارتتکان خورد و نگاهم از تراوش اشک  یتلخ خندیبه ل میلبها

...هستم ادشونیبه  شهیهم دیو بگ دیسالم گرم منو به عمو بچه ها برسون گهیبار د کیدیدیرو کش نایزحمت اوردن ا

.شمیاز حضورتون مرخص م گهیمن د ستین ياگر امر.دیشما هم به خانواده سالم برسون لیخل يآقا

 یخودش برداشت از نظر شما اشکال يبرا ادگاریدو تا از عکسا رو بعنوان  یکیموضوع ، پدرم  کیفقط :گفت عماد

نداره؟

.دیسالم گرم منو بهشون برسون.فتهیمن ب ادیبه  یاون عکسا هر از گاه دنیکه عمو با د شمیخوشحال م:گفتم

رنگ به راه افتادند و  اهیس لیاتومب يا به سوبعد آنه یقیدقا.گرفته هر دو آنها بودم يها افهیمتوجه ق یخداحافظ نیح در

انگار همه ...هم بود يرو میداشت و پلکها هیتک یصندل یسرم به پشت.میو به راه افتاد میآقا ارام جا گرفت يما در خودرو
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شدیکردم باورم نم یاحساس نم میپا يآن بسته زرد رنگ را رو ینیاگر سنگ.دحوادث در خواب اتفاق افتاده بو نیا ي

وانت بار موجبش شد مرا تکان داد اول متوجه روبرو و  کیکه تخلف  يدیترمز شد.واقعا رخ داده باشد یاتفاق نیکه چن

...آرام يآقا:آهسته گفتم.کرد شدم یم تیرا هدا لیکه در سکوت اتومب یبعد متوجه شخص

.معطل کردم نقدریا که امروز شما رو دیببخش:گفتم.منتظر بود.داشت یطرفم برگشت ، نگاهش غم گنگ به

.ستیمهم ن:تر از من گفت آهسته

د؟یشه لطفاً از طرف گمرك بر یم دیهمه به زحمت افتاد نیحاال که ا-

ساعت از روز خلوت و  نیگمرك در ا ابانیخ.نمود تیکه خواستم هدا يریرا به مس لینزد و اتومب یحرف یکرد ول تعجب

تر از آن  یدنیکرد ادامه داشت و د یتا چشم کار م ریمس نیکنار ااروند در  يبایمنظره ز.دیرس یخاموش به نظر م

به  یبا نگاه.گشتند یم دیرا گشوده و از ان باال به دنبال ص خوددیسف يبودند که در پهنه آسمان بالها يخواریمرغات ماه

د؟ینگه دار نجایلطفا چند لحظه ا شهیم:دمیسطح متالطم رود پرس

!د؟یدار نجایا یکار خاص:دیپرس.دیترمز گذاشت و کنار کش ي، همزمان پا روماند  رهیمرددش به من خ نگاه

از گذشته رو به آب بندازم تا خاطره اش  يادگاریخوامیم:بسته را برداشتم و گفتم.دیرس ینگران به گوش م شیصدا

.از ذهنم پاك بشه شهیهم يبرا

 ینم یهنوز احساس سبک ینبود ول يد رنگ خبراز ان پاکت زر گریبازگشت د ریدر مس دیطول نکش ادیاو ز انتظار

 یقرار گرفتم و سرم را به پشت یقبل يدر جا یحرف چیه یب.کرد یم ینیام سنگ نهیس يدر فضا بیغر یانگار غم.کردم

تموم شد :بغضم خورد يوارهیبود که به د ين تلنگریارام ع ياقا يصدا.خود به خود بسته شد میدادم و پلکها هیتک

برم؟ تونمیم

.میبر میتونیتموم شد ، حاال م زیبله همه چ:شده بود اهسته گفتم ریسراز اریاخت یکه ب یبا قطره اشک همراه

 نکهیاز ا دیمونیظاهرا پش:گفت یبار لحن خاص نیا.دیکش رونیخود ب يایاو بود که مرا از دن يبعد دوباره صدا یکم
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د؟یجواب رد داد خیبه پسر ش لتونیبرخالف م

چه :گفتم کردمیرطوبت اشک را پاك م کهیدر حال.او نداشتم يقضاوت نادرست را از سو نیانتظار ا جا خوردم ، یکم

مانعم بود؟ یبرگردم چ تیبه کو خواستیجواب رد بدم؟اگه دلم م لمیداشت که برخالف م یلزوم

.دار شده تون مانع شد حهیغرور جر دیشا.من از کجا بدونم:گفت يسرد به

:حال خشمم را فرو خوردم و گفتم نیکم را داشت با امح یلیس کیاو درد  حرف

همه رو به اشتباه  تیمتأسفانه من با سکوتم در مورد اقامت در کو دیصحبت کن نطوریا دیحق دار هیشما و بق-

رفتار رو با من داشتن در  نیمدت بدتر نیا يتو خیخانواده ش دیکن یخانواده ام فکر م یمطمئنم شما و حت...انداختم

داشت  اقیاشت یلیخ ایگو نمیعکس العمل او را بب خواستمیساکت شدم ، م يلحظه ا...بود نیبرعکس ا قتیکه حق یصورت

 تونمیگفتم؟من واقعا نم یکه به عماد چ دیدیحتما امروز شن:بار ارامتر از قبل ادامه دادم نیا.صحبتم را بشنود يدنباله 

 بتاز خانواده خودم به من مح شتریب یآخه اونا حت.کنم مرگ فراموش يو خانواده اش رو تا لحظه  خیش يمحبتا

...کردنیم

بر وفق  زیهمه چ دیکنیکه ادعا م نطوریاگه ا!داره رتیشما با اعمالتون مغا يحرفا یول دیاز سوالم ناراحت نش دوارمیام

د؟یرو ترك کرد خیمراد بود پس چرا منزل ش

مجبور  دانستمیم.کردیمشکل م میمع شده بود حرف زدن را براج میکه در گلو یبعض یاو محتاطانه مطرح شد ول سوال

.درددل کنم یبعد از مدتها با او کم خواستیدلم م یلیبه سوال او جواب بدهم اما خ ستمین

خودش  يچقدر سخته که انسان به خطا دیدون یحتما م...رفته بودم یبرگشتم چون راه رو عوض:گفتم يگرفته ا يصدا با

شدم که برام گرون تمام  یمرتکب اشتباه يو ندونم کار یتجربگ یب يمن از رو تهیواقع نیع نیاعتراف کنه؟اما 

 يمن مثل تشنه ا...داشته باشم خواستینبود که دلم م يراون همس...نبود که ارزو داشتم و عماد یاون زندگ نیا...شد

...بود دهیبه سراب رس یگشت ول یبودم که دنبال آب م
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شاخه و  یخنک می، وزش نس دیرس یبه نظر م رهیابر کبود ت يآسمان با توده ا.افتاد رونیب يفضا بغل به شهیاز ش نگاهم

 يبرا ياز ما عجله ا کیچیرفت انگار ه یبا حداقل سرعت جلو م لیاتومب.لرزاند یرا م ابانیخ هیبرگن درختان حاش

:ه دادمبا دستمال رطوبت صورتم را گرفتم و دوباره ادام.میبه مقصد نداشت دنیرس

کمکش  يدفتر ياز من خواست در کارا خیش.خواستم یبمونم البته اگه م تیدر کو شهیهم يتونستم برا یمن م-

در اونجا من  نکهیواسه من بسازه غافل از ا یراحت و مرفه یکه داده بود عمل کنه و زندگ یبه قول خواستیاون م.کنم

تونستم  یاونا تعلق نداشتم و نم يایکه به دن بودنیا تیعواق.کنم یو خوشبخت یتونستم احساس راحت یوقت نم چیه

.پر زرق و برق سازگار کنم یخودمو با اون زندگ

 بیعج.زمیبر رونیام را ب نهیس يایکهنه زوا يغمها خواستمیانگار م.ام باال آمد نهیاز س یقیشدم همزمان نفس عم ساکت

بار  نیمن شد و ا یدوشم کنار رفته بودمتوجه سکوت طوالن ياز رو ینیوزنه سنگ نکهیمثل ا.کردمیم یاحساس سبک نکهیا

 نیهر چند به قول خودتون ا.دیناراحت باش ادیکه رخ داد ز یاتفاقبه خاطر  دیشما نبا:او شروع به صحبت کرد و گفت

خوردن  غصه يبهتره به جا دیکنیفکر نم...باارزشه یلیخ نیو ا دیشد اریدر عوض هوش یحادثه براتون گرون تمام شد ول

ست؟ین يبراز اون رفتار بچه گانه در شما خ گهیو د دیکرد دایپ يتازه ا تیتجربه شخص نیکه با ا دیخوشحال باش

اگه مردم  یکه بهم داد خوشحال باشم ول یکه روزگار در حقم کرد و درس خوب یبه خاطر لطف دیواقعا با دیشا دونمینم-

.شد یدرست مزیهمه چ کردنیبه من نگاه نم يا گهیبه چشم د

افکار شده؟ نیاز حد شما باعث ا شیب تیحساس دیشا.کرده باشه يرییتغ انیرفتار اطراف کنمیمن فکر نم-

.دیرس یو اسوده به نظر م یبرعکس راض.نبود يدر چهره اش اثر شیپ قیدقا یبه او افتاد ، به نظرم از گرفتگ نگاهم

مرد زن دار فقط به بهانه  هیبنمیم یوقت.کننیرباره ام چطور فکر مبزنن که بفهمم د یعلنا حرف انینداره اطراف یلزوم-

داشته باشم؟به  تونمیم یکنه چه برداشت يمنو از پدرم خواستگار دهیبچه دار بشه به خودش اجازه م تونهیزنش نم نکهیا

خودش کرده؟ شینظر شما اون مرد چه فکر پ
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...امتحان کنه گهیبار د کیشانسش رو  ستیبد ن خودش کرده که شیحسابو پ نیبه نظر من ا:گفت بالفاصله

.کنمیصحبت م يارام دارم جد ياقا دیدست بردار:گفتم یحوصلگ یاو با مزاح همراه بود ، با ب کالم

مرد زن  کیاگه  دیکنیچرا فکر م یکنم ول دییمردو تا نیعمل ا خوامیمن نم ینیخانوم ام دیببخش:گفت يتر يلحن جد با

مرد  کیمن  اره؟خودیب نییکه خواسته ارزش شما رو پا نهیا لشیکنه دل يداد از شما خواستگاردار به خودش اجازه 

 نیا دمیم نانیگرده ، پس بهتون اطم یها م نیدنبال بهتر هاگه قصد ازدواج داشته باش يکه هر مرد دونمیهستم و م

.يا گهید زیشمارو انتخاب کرده نه چ یقگیخوش سل يشخص فقط از رو

عوض نشده؟اگر  زیچ چیکه واقعا ه کردمیداشتم با خودم فکر م.بدهد امیمرا الت يبا نقوذ کالم دردها توانستیخوب م او

من بدون  یجمله مادر افتادم که در مقابل جواب منف ادیگفت؟بهیم يا گهید زیحق با او بود پس چرا احساس من چ

به بخت  یخواستگار درست و حساب هیدنیرس دیبه ام دیو نبا يارسابقو ند تیموقع گهیتو د نایم نیبب:گفت یستیرودربا

...یخودت پشت کن

 نهیکه از س یهمراه با نفس.گرفتم یاو را به دل م يحرفها دینبا.داشت یمخصوص دگاهیخودش د يبرا شهیمارد هم یول

ت شمارو حرفا وق نیبا ا دیامروز نبا!دیمنو ببخش دیبا:ام شدم و گفتم یام باال امد متوجه سکوت بغل دست

شد که  یچ دونمینم...دیراه معطل بش يتو نهمهیو درست نبود که به خاطر من ا دیگرفتار یلیکه خ دونمیم.گرفتمیم

 نطوریا یسابقه نداشت که بتونم با کس یباورتون نشه ول دی، شا کنمیاز خودم تعجب م قتشیحق!دیکش نجایصحبت به ا

در هر ...پدرو مادرم برام سخته شیپ یکه بازگو کردنش حتمطرح شد  یلیشما مسا شیامروز پ.راحت حرف بزنم

.متشکرم دیبود یسنگ صبور خوب نکهیصورت از ا

 نیکاش ا يا دیخوشحالم که منو محرم اسرارتون دونست ستیتشکر الزم ن:دیبار سرحال به گوش رس نیا شیصدا

بودن ادمو از درون نابود  بانیدست به گرافکار  نیسکوت کردن و دائم با ا دیدون یم چیه.فرصت زودتر دست داده بود

کنه؟یم
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.زودرس به سراغم اومده يریکه پ نهیهم يبرا دونمیاره م-

!؟يریشما و پ!د؟یگیم دیدار یچ-

.که چقدر عوض شدم دیفهم یاونوقت م دیبه من بنداز قینگاه دق هیگمینم د؟دروغیخند یچرا م-

 رهیمن برگشت و با حالت خ يکامال به سو لیبا توقف اتومب!جا پراندخلوت مرا از  ابانیدر آن خ یترمز ناگهان يصدا

حرکت  نیا.را پشت خود پنهان کرده بود يلبخند شیداشت و لبها یبیرنگش برق عج اهیمردمک چشمان س.نگاهم کرد

 یرمکه آهسته و به ن دمیرا شن شیهمان حال صدا مدرمنهم مثل او خوددار بود یمرا به خنده انداخت ول یناگهان

.!ابدا...ریپ یول دیعوض شد یلیشما خ:گفت

و تا شب مثل  دمینفهم يزیآن روز ازمزه غذا هم چ.نداشت يزدم هنوز قلبم حالت عاد یزنگ منزل را م یکه شاس یزمان

!منگ ها بودم

**************************************

شرکت  يامده بودند نه برا رانیموضوع به ا نیرد همصحبت در مو يها برا یتیمعتقد بود کو انیجر نیبا شند معصومه

 یداشتم ول یکه به شرکت در جشن عروس یاقیبا همه اشت.کنم سکیمن باز هم جرات نداشتم ر یول یدر جشن عروس

عاقبت قرار شد آنها به اتفاق محمد به جشن بروند در .ممکن نبود میبرا یدوباره عماد و تحمل آنهمه فشار عصب دارید

را  میموها دیساعت طول نکش میاز ن شتریب یسرگرم نیا یبه حمام رفتم ول یواه ياالیفرار از فکر و خ ينها براآ بتیغ

گرفتم سرم  میتصم.انداخت یم خیش ادیرنگ مرا به  یعناب یماکس نیا.دمیپوش یسر فرصت خشک کردم و لباس راحت

 يو جمع اور يریکار گردگ.گشتندیمادرم از اهواز بر م روز بعد پدر و يبا نظافت منزل گرم نگه دارم به احتمال قو ار

 یرا نشان م قهیو پنج دق ستیهشت و ب.افتاد يواریساعت د ي، چشمم به عقربه ها دیاز دو ساعت طول نکش شتریمنزل ب

بودم که زنگ در به صدا در  یبرنامه علم يمشغول تماشا.مرا روشن کرد ونیزیو تلو ختمیر يخودم چا يبرا.داد

خانواده ام از  دیشا گشتیبر نم يزود نیمعصومه که به ا.دیممکن است با یتوانستم حدس بزنم که چه کس ینم.امد
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جا  یرنگش حساب يارام در کت و شلوار دود ياقا دنیرا باز کردم و از د اطیدر ح دیبا ترد.اهواز برگشته بودند

:چون گفت دیفهم میاحوالپرس يانگار از نحوه !دمخور

د؟یمنو نداشت دنیار دظاهرا انتظ-

.دیباش یمراسم عروس يتو دیشما االن با نکهیا يخب برا-

 نکهیشما منو کنجکاو کرد به خصوص ا بتیخوشحال شدم اما غ یلیو خانمش خ یمیرح ياقا دنیاونجا بودم اتفاقا از د-

د؟یهست ماریما بکه ش گفتندیخواهرتون درست م نمیاومدم بب.قانع کننده نبود ادیز دیکه اورده بود يعذر

ه؟یخب حاال نظرتون چ:دمیپرس طنتیش با

!سرحال تره شهیماشاهللا از هم نمیبیکه من م ینیخانوم ام نیراستش ا:من شد و در جواب گفت یشوخ طبع متوجه

راستش از شما چه پنهون من حساب ...داشت يا گهید لیدل ومدنمیکه ن کنمیحاال که دستم واسه شما رو شده اعتراف م-

.ومدمیرو کرده بودم که ن یتیکو يمدن مهمونااو

ها عذر خواستن و به فرستادن  یتیخوشبختانه کو.اومدم که شما رو با خودم ببرم نیهم يپس حدسم درست بود ، برا-

شام انجام بشه  ییرایممکنه پذ دینشده زودتر حاضر بش ریخواهش کنم تا د شهیحاال م...اکتفا کردن هیسبد گل و هد کی

.من و شما نمونه يبرا يزیچ گهیو د

.امیکه من االن پاشم ب شهیآخه بد م:ام را مهار کردم و گفتم خنده

.دییایکه اصال ن ستیبدتر از اون ن-

.تو دم در بده دییپس الاقل بفرما:نگاهش کردم ، گفتم مستأصل

.دیحاضر بش دیرفرصت دا قهیاز االن پونزده دق...منتظرتون هستم لیاتومب يمن تو. شمیمزاحم نم:گفت

.چشم قربان:دوباره خنده ام را خوردم و گفتم.کردینگاه م شیبه ساعت مچ داشتت

بستگان  هیارام وبق يخواستم در کنار همسر آقا یداشته باشم چرا که نم يبود که ظاهر برازنده ا نیچند همه تالشم ا هر
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خود را به کنار  قهید در طول کمتر از پانزده دقشوق بچ گانه وادارم کر یحال نوع نیداشه باشم با ا ياو کم و کسر

 نیدر ح.باز کرد میفوراً در را به رو.بود يگریانگار در عالم د خوردجا  یزدم کم شهیبه ش یاو برسانم وقت لیاتومب

قهینبود به خاطر شکستن رکورد پانزده دق يازیحاال ن:لخندزنان گفت.نظر داشت ریمرا ز یواشکینشستن حواسم بود که 

.دیفتیبه نفس نفس ب نطوریا

بودم که همان موقع  یآنقدر با او خودمان خواستیدلم م.مردم یداشت اما من داشتم از حرص م یشوخ يرگه ها لحنش

باشد امشب به خانومتون بگم شما  ادمی:آن دستم مشت شد و گفتم يبه جا یول.گرفتم یپرپشتش را به چنگ م يموها

.دیخونیکه شما فکر آدما رو م ستین یکنه اصال کار خوب هیبتن یاخالق حساب نیرو به خاطر ا

!د؟یبگ یبه ک:دیمن برگشت و پرس يخندانش به سو نگاه

د؟یچرا تعجب کرد...به خانومتون-

.دیصبر کن گهیمدتد هیدیندارم فقط با یباشه ، حرف-

رفتن؟ ییجا شونیچرا؟مگه ا-

.که بره ومدهینوز نه ینیکه نرفته ،  یینه جا:اش را خورد و گفت خنده

!ومده؟یاز کجا ن:دمیپرس!بو بینظرم نحوه صحبت کردنش عج به

.خب معلومه از منزل پدرش-

 د؟راستشیمشترکتون رو شروع نکرد یزندگ یپس شما هنوز به صورت رسم...هان :شد ، گفتم رمیموضوع دستگ تازه

 دهید دیدر حال خر ابونیخ يو نامزد شمارو تو يزخانوم حجا نکهی، مثل ا دمیاز خواهرم شن میمستق ریمن موضوع رو غ

مشترکتون رو شروع کرده  یتا به حال زندگ دادمیاحتمال م نیهم يبرا.بودم تیکو يکه تو هیخبر مربوط به زمان نیا.بود

.دیباش

من متأهلم؟ دیگفت ونسیيبود که به اقا نیهم يبرا:دیکوتاه پرس یدنبال مکث به
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 یبه سمت او برگشتم ، نگاه!ما خبر داشت؟ يپس از تمام حرفها!نبود یباور کردن نیا!!تتسلط داش یبه زبان عرب او

.دیتسلط دار یکه به زبان عرب دیگفتیبه من م يجور هیدیشما الاقل با:مالمت بار به او انداختم و گفتم

بمونه محروم  یمن مخف که ظاهرا قرار بود از ییصحبتا دنیاز لذت شن نکهیا يبرا!چرا؟:گفت یستیرودربا چیه بدون

بشم؟

نرسه که  ونسیيفقط خدا کنه به گوش آقا:که در ادامه گفت دمیشن!يزیخم شد ، چه آبرور نییخجالت سرم به پا از

.شهیبد م یلیاعتبار شما خ يخبر دروغه وگرنه برا نیا

!!دورغه؟ ه؟خبریمنظورتون چ-

.انتخاب نکردم یزندگ يرو برا یمن هنوز کس.نداره قتیآخه حق...موضوع ازدواج من نیهم-

!د؟یدار یقصد شوخ ای!د؟ینداز یمنو دست م دیدار-

.کنم یمورد شوخ نینداره که بخوام در ا یلیکدوم ، دل چیه-

!؟...حلقه طال نیمن نوشت و ا يکه معصومه برا یانیپس اون جر:دمیپرس ناباورانه

من .سال بود لیاوا.اون حادثه هم مربوط به گذشته ست...نیانگشتر طالست هم هیفقط  ستیحلقه ازدواج ن نیاوال که ا-

بساط رو براه  نیو ا ارهیدر ب ییمنو از تنها خواستیخودش م الیشده بودم خواهرم به خ یروح یمقدار دچار ناراحت کی

ه به درد ک میدیما فهم يهر دو یبود به هر حال در مدت کوتاه يمزدنا يمراسم ساده  هیدر حد  زیالبته همه چ.انداخت

.میدوستانه از هم جدا شد یلیخ نیهم يبرا میخور ینم گهیهمگد

پر  یجشن عرس کیتفاوت که من  نیمن با ا يبه ماجرا هیشب يزیچ!تلخ داشته؟ يتجربه  کیارام هم  ياقا پس

.شدفیح:گفتم اریاخت یب.کرد یبه من نگاه نم زهیدوش کیبه چشم  یکس گریطمطراق راه انداخته بودم و حاال د

شد؟ فیح یچ:دیاو ، پرس ایاظهار تأسف به خاطر خودم بود  نیا دمینفهم

:کنم ، گفتم لیرا تکم میکه ادعا گشتمیم یمناسب يخودم امدم ، دنبال جمله  به
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د؟یرو گذروند یماجرا دوران سخت نینشد ، حتما بعد از ا یتونست محکم و با دوام باشه ول ی، م گمیرو م وندتونیپ-

رو گرفته بود  بانمیکه ناخواسته گر يو بند دیاصال سخت نبود چون از ق دیاگه راستشو بخوا:داد و گفت رونیرا ب نفسش

.راحت شدم

بود؟ یراحت نیاونم به هم يطرف مقابلتون چطور؟برا يبرا-

...موضوع ازدوج کرد نیدو ماه بعد از ا یکیدمیبوده چون شن نطوریظاهرا هم-

.دیراحته و عذاب وجدان ندار نالتویکه خ نهیهم يپس برا-

ماجرا در حق اون دختر لطف  نیاز ا دنیکه من با کنار کش نهیامر ا قتیحق یول هیچ انیجر نیبرداشت شما از ا دونمیم-

 یببندم در حال ییزناشو مانیداد با اون دختر پ یبه من اجازه نم دیکنیکه شما ازش صحبت م یآخه همون وجدان.کردم

.بود يا گهیشخص د شیپ المیکه تمام فکر و خ

را از  شیرا داشتم که پا یمن معذب بودم ، حال کس یول کردیدرد دل م میبرا یراحت و خودمان نطوریبار بود که ا نیاول

نداره وگرنه  قتیمساله حق نیدونستم ا یمن اون روز نم:صحبت گفتم ریعوض کردن مس يگذاشته ، برا رونیب مشیگل

.کردمیر نظر نماظها نانیاون طور با اطم

بکنه؟ یروابط من و شما فکر باطل يدرباره  ونسیيکه اقا کردینم یفرق چیبراتون ه یعنی-

!به هتل انتخاب کرده بود دنیرس يرا برا یاو چه راه دمینفهم!شده بود یاز حد طوالن شینظرم راه ب به

مدت خواه ناخواه  نیا يکردم؟تویمیو با خانواده اش زندگ خیکه ن مدت چند ماه در منزل ش دیفراموش کرد-

مطمئنم اون ...کنه دایاز من پ یباعث شده بود که عماد شناخت کاف نیداد و هم یرخ م خیمن و پسر ش نیب ییبرخوردها

.کنه يجورما فکر نا ییآشنا يداد درباره  یوقت به خودش اجازه نم چیه

زه؟یبراتون عز یلیانگار خاطرش خ دیاریاسمشو به زبون م يجور:کرد و گفت دایخاص پ یکالمش حالت لحن

.گذشته صحبت کنم ي، دوست ندارم درباره  میمقوله بگذر نیبهتره از ا:کالمش ناراحتم کرد ، با لجاجت گفتم شین
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 يشتریحاال مناظر اطرافمان با سرعت ب.شد عتریپدال گاز فشرد و حرکت چرخها سر يرا رو شینزد اما پا یحرف گرید

 یگره خورده و اخمو به نظر م شیچشم به او انداختم ، ابروها ياز گوشه  ینگاه یدزدک.گذشتند یم از مقابل چشمانم

چشمم به سر در هتل افتاد قلبم  یوقت.میهم صحبت نکرد بایکالم گرید میهتل شد يکه وارد محوطه  یتا زمان.دیرس

.ندبود که مراسم ازدواج مرا در ان برپا کرده بود یهمان محل نجایا.دیلرز

اد؟یم ادتونیرو  نجایا:دیپارك کرد و آهسته پرس گرید يدو خودرو انیرا م لیاتومب

.اومد ینم ادمیکاش  يا-

!دیشده بود ییدختر ترسو شهیاون شب برخالف هم-

!بداخالق شهیو شما برعکس هم-

...گذروندم یرو م یسخت يدست خودم نبود لحظه ها:تر از قبل گفت آهسته

يبه قول اقا یخودم نگه شون دارم ول شیپ شهیهم يبرا خوادیهر چند دلم م دیمن دار شیهم پ ینتاما کیشما  یراست

.بهتون برشون گردون دیچون متعلق به شماست با ونسی

اورد و آن را به  رونیرا ب يدیداشبورد رفت و پاکت سف يدستش به سمت محفظه .کردمیبا تعجب نگاهش م داشتم

که  ستیدرست ن گفتیجدا کرد ، م نشونیدو تا رو از ب نیقبل از پست کردن عکسا اماهرخ :من گرفت و گفت يسو

.نهیرو بب نایهمسر شما ا

به دو قطعه عکس درون ان  یپاکت را از او گرفتم و نگاه!کرد؟یمنگ بودم ، از کدوم عکسها صحبت م هنوز

 یکیتور لباس از پاشنه کفش بود و ان  دنیکشرونیداد که سرگرم ب یارام را نشان م ياز انها آقا یکیریتصو.انداختم

لبخند زدم و  اریاخت یب ریبه ان دو تصو يا رهیهمراه با نگاه خ.میزدیهم لبخند م يما به رو يبود که هر دو يلحظه ا

!دیعکسا رو تا به حال نگه داشت نیکه ا کنمیتعجب م:گفتم

نگهشون دارم البته اگه از نظر شما  ادگاریبه عنوان  ادینمحاال هم بدم .لمیبراشون قا یارزش خاص نکهیا يبرا دیشا:گفت
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.نداره یاشکال

طرز  نیعکس ها و ا نیا دنیاست با د يگرید يجا الشیاعتراف نکرده بود که تمام فکر و خ شیپ قهیچند دق نیهم اگر

 قتیو حق شدیمشتبه م امر بر من نیاگر ا زدمیخود را گول م دینبا یول!که نکند من دل او را بردم کردمیصحبت شک م

فکر :را دوباره در پاکت گذاشتم و به طرفش گرفتم و گفتم عکسهاشده بود ،  مالیپا شهیهم يبود غرورم برا نیاز ا ریغ

.شما جاشون امن باشه شیپ کنمیم

يمتوجه حضور ما نشد ، سرو صدا یابتدا کس.نداشتم يهنوز هم حال عاد شدمیکه همراه او وارد سالن م يا لحظه

گشتم که  یم یمن داشتم دنبال معصوم و اقا نب.به سانل داده بود یخوش يحال و هوا نیو شور و نشاط حاضر کیموز

خوشامد  یبه گرم کردیگله م رمیکه به خاطر تأخیبه طرفم امد و در حال.توجه ام را جلب کرد يخانم حجاز يصدا

 دنیمعصومه به محض د.دست بلند کرد میهمان جا براسرگرم گفتگو بود ، از  انیبا چند تن از اقا يحجاز يآقا.گفت

لبخند  دیآرام را شن يآقا انیجر یوقت.زدیو تعجب با هم موج م یاو خوشحال افهیدر ق.من دستش را به طرفم تکان داد

.کردمیم ییاحساس تنها یلیخ يچه خوب شد که اومد:زد و گفت يا انهیموذ

بچه ها کجا رفتن؟:دمیپرس

بپوشم ، اگه با  يلباسو داد نیدستت درد نکنه که ا نایراستش م...کننیم يسبز پشت سالن دارن بازيمحوطه  يتو:گفت

!دارن یچه سر و وضع هیبق نی، بب شدیم يزیاومدم آبرور یلباس خودم م

 يو کفشها فیفاخر ، ک يلباسها.از رفاه کامل برخوردارند یبود که همگ دایاز سر و وضع و ظاهر افراد پ گفتیم راست

حضار دستشان خوب به دهانشان  نیداد که ا یآالت گرانبها نشان م وریخوش دوخت و ز يهماهنگ ، کت و شلوارها

.رسد یم

باره  نیکرده بود؟اول میرو کجا قا رهنتیپ نیناقال ا:دیآورد و پرس کیفکر بودم که معصوم سرش را دوباره نزد نیا در

!قشنگه یلی، خ نمشیبیم
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.تا به حال فرصت نشده بود نشونت بدم.دیات نوشته بودم ، همونه که راغب برام خربر نیدر مورد ا:گفتم

!فکر کنم امشب لباس تو از همه قشنگتر باشه یکن فیازش تعر یحق داشت:، گفت زدیبرق م اهشیچشمان س مردمک

:دیرقص کنندگان بود لبخند زنان پرس يهمانطور که سرگرم تماشا ینب اقا

د؟یکنیپچ پچ م نقدریا دیگیم یشما دو نفر چ-

!يبه پچ پچ ما دار کاریتو فعال نگاهتو بکن چ:و گفت دیخند معصومه

مخصوص دنبالت بفرستم؟ کیپ دیبا گهیحاال د:گفت یگرم یشد و بعد از احوالپرس کیما نزد زیبه م يحجاز يآقا

دادم ، ترس  حیارام توض ي، راستش واسه اقادیدار اریاخت:گفتم.دمید یبا نشاط و سرحال م نطوریبار بود که او را ا نیاول

با عروس خانوم  کیاز نزد خوادیمن دلم م یراست...داشتم بتیغ نیهم يبود برا یتیکو يمن از مواجه شدن با مهمونا

د؟یداشته باشم ، ممکنه شما زحمتشو بکش يدارید

.با عروس و داماد آشنات کنم ایب ؟پاشویچه زحمت:باز گفت يبا رو

از .پر از گل پوشانده بود به راه افتادم يسالن قرار داشت و دور تا دورش را سبدها يکه در انتها یبه سمت مبلاو  همراه

 ياقا زیکه به م نطوریدر کدام قسمت از سالن جا گرفته اما هم دانستمیزد و درست نم بشیارام غ يورود اقا يلحظه 

.با خانومش آشنا شو ایب نجاستیهم ا سیرد نایم یراست:گفت يحجاز میشد یم کینزد سیدر

همسر .بود شیبر لبها يچشمم به او افتاد که کنارشان نشسته بود و تبسم محو سیبا اقا و خانم در یحال احوالپرس در

 دهیشن ادیشمارو ز فیتعر:لبخندزنان گفت یی، بعد از آشنا دیرس یخوش برخورد و خنده رو به نظر م سیدر ياقا

.شما بود ریر خاالن ذک نیاتفاقا هم.بود

قرار است که  نیموضوع از ا ینیاز شما چه پنهون خانوم ام:کرد و گفت یشدستیپ سیدر يبزنم آقا یاز آنکه حرف قبل

...نه دفتر من دیارام شد يدفتر اقا یکرد که شما منش یشمارو از دور به همسرم نشون دادم اظهار خوشحال یوقت

داشتن  یخانوم شما قصد شکسته نفس داستیپ:در جواب گفتم.نبود يداربه نظر من موضوع خنده  یول دندیخند همه
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.باشه یچه کس تونیشما فرق کنه که منش يبرا شونیمثل ا يا ستهیو شا بایبا داشتن همسر ز کنمیوگرنه فکر نم

ف نظر لط نیا:لبخندزنان گفت زدیم يبه قرمز یکم جانیکه بر اثر ه يا افهیشکفت و با ق سیاز گل خانم در گل

ارام  يبخصوص که در حال حاضر اقا شهیبا وجود شما جمع ما کامل تر م میدر خدمتتون باش دییبفرما.زمیشماست عز

.تنهاست

 هیدر دیاگه اجازه بد:گفتم.دیخندیو نگاهش م دیرس یاو هم بشاش به نظر م يچهره .ارام افتاد يچشمم به اقا اریاخت یب

.کنم یم با عروس خانوم احوالپرسبر دیفعال با.رسمیفرصت مناسب تر خدمت م

به راه  يتکان دادم و با حجاز سیهمسر در يشدند ، سرم را به سو زیخیبه احترام من نم سیآرام و در يآقا

از  یبا او و داماد جعبه چهار گوش را که پوشش یبعد از خوش و بش.شده بود بایواقعا ز یدر لباس عروس الیناز.افتادم

.ادیخوشتون ب دوارمیقابل شما رو نداره ام هیهد نیا:فتم و گفتممخمل داشت به سمت او گر

داشت با  انیمتعدد برل ينهایکه نگ ییبه انگشتر طال یبا نگاه.پوشش را باز کرد يتشکر آن را گرفت و با کنجکاو با

.دیهست قهیخانوم شما واقعا خوش سل نایم:گفت یخوشحال

.از انگشتانش فرو کرد یکیانگشتر را به  و

.يافتاد یبه زحمت م نقدریا دینبا:آهسته گفت يجازح

.حرفاست نیناقابل تر از ا:گفتم یهمان آهستگ به

.يبریمطمئنم از مصاحبتش لذت م.آشنات کنم گهینفر د هیبا  میبر ایحاال ب:و گفت دیرا کش دستم

از عمرش  یصت و چند سالدست کم ش.داده بود هیپشت آن به مبل تک یبرد که خانم مسن یم يزیمرا به سمت م داشت

در فاصله .خورد یبه چشم م یجوان امیا ییبایاز ز يداشت و در چهره اش هنوز اثار ینیگذشت ، ظاهر مرتب و دلنش یم

؟یباش دهید کیمنو از نزد ومقبال مادر خان کنمیجان فکر نم نایم:گفت يحجاز یقدم کیي

.نشده بمیافتخار نص نیمتأسفانه هنوز ا:گفتم
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 رشونیذکر خ روزیخانوم هستند که د نایهمون م شونیخانوم بزرگ ا:گفت يحجاز.کرد دایپ يحالت کنجکاوزن  نگاه

.بود

اواخر به  نی، ا دیخوش اومد یلیخ:گفت دیرس یم بیکه به نظرم عج ياز هم باز شد و با لهجه ا ياش به لبخند چهره

.مکن ارتتونیز کیکه دوست داشتم از نزد دمیشمارو شن فیتعر يقدر

 دنینبوده باشه که حاال با د يجور فایتعر دوارمیام دیشما محبت دار:او شدم و در جواب گفتم یخوش سرو زبان مفتون

.ذوقتون بخوره يمن تو

که در موردش  هیزیاز اون چ شتریب یلیخ نمیبیکه من م يدختر نیچون ا!، اتفاقا برعکس زمیعز يدار اریاخت:گفت

.بودم دهیشن

.ممنونم دیلطف دار شما:گفتم نیشرمگ

حاال که با هم آشنا ...نهیشیبه دلتون م یحساب دینیبب کیاز نزد نارویاگه م دونستمینگفتم خانوم بزرگ؟م:گفت يحجاز

...برسم گهید يبه مهمونا رمیمن م دیشد

:به پشت سر انداخت و گفت ینگاه شدیبه راه افتاد و همانطور که دور م او

.و سپرده مواظبش باشجان خانوم بزرگ دست ت نایم-

.هستم نجایمن فعال ا دیبه خواهرم بگ دیفقط لطف کن لیبا کمال م:گفتم

 یآمد که قلب مهربان یم یرکیبه نظرم خانم باهوش و ز.آرام باز کردم يسر صحبت را با مادر آقا ياز رفتن حجاز بعد

خدمه .گذاشت یگذراند و دوباره ما را تنها م یرا به خوش و بش م یقیامد و دقا یبه کنار ما م یماهرخ هر از گاه.داشت

امدند من ابتدا از  یبه سراغ ما م وهیو م يچا ایینیریبار که با ظرف ش ره.از مهمانها بودند ییرایهتل مدام سرگرم پذ ي

،  کنهیم فیاز شما تعر نقدریکه محسن ا ستین خودیب:گفت شیبار در خالل حرفها کی.کردمیم ییرایخانم بزرگ پذ

.کنهیکه نه تنها ظاهرون بلکه رفتارتون هم آدم رو جذب م استدیپ
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ارام به  يباشه از اقا ادمی:بدانم پسرش در مورد من چه به او گفته بود در جواب گفتم خواستیدلم م دایکه شد یحال در

.از شما هم ممنونم...شما ساخته تشکر کنم شیکه از من پ یخوب تیخاطر ذهن

 انیدر م.بروند يصرف شام به سالن غذاخور يدعوت کرد برا نیاهنگ از حاضر نیآخر يبعد از اجرا کیموز گروه

کردند به خانم بزرگ  یدر حال گذر از کنار ما همانطور که کنجکاوانه مرا ورانداز م هایافتادند بعض یکه به راه م ییآنها

و بعد از دور شدن انها اهسته ... دییماشما بفر:گفتیاو با متانت در جواب م د؟ویارینم فیکه شما تشر زدندیتعارف م

حواس من به  شتریب انیدر آن م.دخترم بود يجار یکینیا...بود يحجاز يخواهر اقا نیا:کردیم یطرف را به من معرف

 یبیغر اسجمع احس نیطفلک انگار در ا.دیآ یداشت متوجه شدم که او هم به سمت مبل ما م يبود که معصوم جا یسمت

:دیبا او اهسته پرس یمعسوم بعد از احوالپرس.و گرم برخورد کرد یمیبا او صم ییگ هنگام آشناخانم بزر.کردیم

؟يشام بخور يایب يخواینم-

...ندارم لیکردم االن م يکم ته بند هیخونه  يعصر تو:گفتم یکردم و به همان آهستگ کیرا به او نزد سرم

.لطفا مواظب محمدم باش...جانشما بفرما معصومه :اضافه کردم يرساتر يبعد با صدا و

خانم بزرگ .همراه شد دیکش یکه ان طرف سالن انتظارش را م ینگاهم کرد و بعد بدون من راه افتاد و با اقا نب مستأصل

د؟یشام بخور دیخوا یشما نم:دیپرس

.ندارم لیراستش االن م:گفتم

؟یکنیتعارف م ينکند دار:گفت

.دییشما بفرما یول...خورمینه من معموال شام نم:گفتم

دخترم ، به قول  حتیاما از من به تو نص.ستمیسرپا با تونمینم ادیکه ز هیمن پاشو ندارم ، مدت یول يندار لیتو م:گفت

.بمونه یکه شب تا صبح معده خال ستیدرست ن!بخور شهیکم بخور هم ایمیقد

.کند دیرا تقل یفهاناص ياست که بخواهد لهجه  یعرب زبان هیاو شب يفکر بودم که لهجه  نیا در
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؟!دیشام بخور دییایشما چرا نم:دیشد و با تعجب پرس کیبه ما نزد يحجاز خانم

.میاز قافله عقب موند نیهم ياومدن ندارم برا ينداره منم که پا لیخانوم که م نایم:گفت کادرش

 ياداوریدر حال دور شدن  اشتگذیبه امور ما را تنها م یدگیرس يبرا دیاو با.مرا عوض نکرد میماهرخ تصم ياصرارها

به  کردیغذا را حمل م يظرفها يمحتو ینیس کهیارام در حال يبعد اقا یکم.خانم بزرگ غذا خواهد فرستاد يکرد که برا

.دیکن لیجا م نیرو آوردم که هم ینیمادر شام شما و خانوم ام:کنارمان آمد و به گفت

.خورمینم يزیمن چ یممنون ول یلیخ:گفتم

 ی، چ دینزد زیچ چیلب به ه دیوارد شد یامشب از وقت:گفت یرکیمبلها جا داد و با نگاه ز انیم زیم يورا ر ینیس

اد؟یجمع خوشتون نم نیاز بودن در ا ایشمارو ناراحت کرده  يشده؟مساله ا

سخ دندان بود چنان پا ستادهیاو عماد در مقابلم ا يبدون شک اگر به جا!داشت یبیعج رینافذ عقاب گونه او تاث نگاه

و  کردمینگاه نافذ احساس عجز م نیفشار ا ریدر ز...حاال یدر خاطرش بماند ول شهیهم يدادم که برا یبه او م یشکن

چه طرز صحبت کردنه؟فکر  نیمحسن ا:تنگنا نجات داد ، گفت زلحن مالمت بار مادرش مرا ا.رفته بود ادمیکالم از 

بشه؟ ریخانوم از سوال تو دلگ نایم یکنینم

خانوم تا  نایم نیا دیدون یشما نم.میحساب شد یباشه تازه با هم ب نطوریاگه ا:، گفت زدیموج م طنتیچشمان آرام ش در

.عذاب من شده هیبه حال قدر ما

در  یسیسل یتعجبم شد ، او با کالم عرب هیما شتریبار مادرش ب نیا!زد؟یاو از کدام عذاب حرف م.نگاهش کردم ناباورانه

اون  دونمی، نم ستین یکیپدرسوخته ، حرف زبونت و نگاهت  يا:به پسرش بود ، گفت رکشیدان و زنگاه خن کهیحال

نه؟ ایشده  قتیحق نیمتوجه ا

خوش آهنگ او را  يصدا.خم شد نییبه پا نیسرم شرمگ.نداشتم یآرام در جا قرمز شد من هم حال درست يچهره

:که با همان لهجه در جواب مادرش گفت دمیش
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.داشته باشه لیمسا نیبه ا یحرفاست که توجه نیم تر از ااون سرگر-

.جمله از کنار ما دور شد نیبا ا و

****************************

به تمام  دیمدت با نیسال فرصت بود ، در ا انیبه پا گریفقط دو روز د.روز هفته پرکار و پر مشغله شروع شد نیاول

دادم  یارام نشان م يآخر سال کارمندان را به اقا يایمربوط به حقوق و مزاستیداشتم ل.شدیم یدگیحساب و کتابها رس

!دیمجلس رو ترك کن یبدون خداحافظ مزد؟انتظار نداشت بتونیکجا غ کهویشبیپر:دیکه پرس

و منگ  جیاو و مادرش رد و بدل شده بود گ نیب یکه در شب عروس ییحرفها ریهنوز از تأث.داشتم زینگاه به او پره از

.دمبو

.کنم دایکردم فقط شما رو نتونستم پ یمن با همه خداحافظ-

!من گم شده بودم؟ دیبگ دیخوایم:به کالمش داد و گفت يطنز حالت

که با دو تا از دختر خانوما از  دمیشلوغ بود ، چون د یلینه ، ظاهرا سرتون خ:حرصم گرفت ، گفتم شیلبها نیپوزخند ب از

.دیرفت رونیسالن ب

.وقت بود خواهرم از من خواست اونا رو تا مقصد برسونم ری؟د...دیگیرو م الیناز يادوست...هان-

که به خاطر زحمت اون شب  دیبگ د؟منویکنیم ادیکارا ز نیپس شما از ا:گفتم یناراحت يحسود شدم و از رو اریاخت یب

.چقدر شرمنده بودم

 یشروع به صحبت کرد خونسرد به نظر م یقتحال و نیبا ا!صورتش گل انداخته بود.به او افتاد میگذرا نگاه

تونستم  ی، از کجا م دیندار یسرگرم چیشما ه کردمیاون شب منم به اشتباه افتادم آخه فکر م داستیپ:گفت.دیرس

!دیحدس بزنم که تمام مدت مواظب من بود

.مم به شما افتاداون لحظه بر حسب اتفاق چش دیاشتباه نکن:گفتم.نوبت من بود که تا بناگوش سرخ بشوم حاال
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.دیگیراستشو م دیکه دار داستیآره کامال پ:، آهسته گفت دادیاش عذابم م رهینگاه خ ینیسنگ

دو چشم گرد  نیا یداشتم ول نمیآست يجواب آماده تو کردیاگر فقط نگاهم نم.بود نی، نفسم سنگ زدیداشت تند م قلبم

.اتاقم هستم يمن تو دیداشت ياگه کار:نداشت ، گفتم باال امدن ينا میاورد ، صدا یرنگ زبانم را بند م اهیس

آرام مدام  يآقا ينوشته ها و اعداد و ارقام ، چهره  يبه جا.متمرکز کنم کجایتوانستم حواسم را  یبار بود که نم نیاول

داشت که او تمام فکر و ذکر مرا مشغول  یاصال چه معن!معلوم نبود چه مرگم شده.بست یچشمم نقش م يجلو

که احضارم  دمیکش یرا م يداشتم و انتظار لحظه ا جانیاست ه یبغلدانستم او در اتاق  یم نکهینبود از ا ياما اراد!؟...کند

، خجالت  اریبچه ها رو از خودت در ن يادا "که  زدمیم بیبه خودم نه شدیم یانتظار طوالن يلحظه ها یوقت.کند

 زگرفتم ، خصوصا که هنو یبه دل م نهیو از او ک گرفتیمرا غرور و خشم  بهیاحساس غر نیا يآن وقت جا".داره

.يگریدختر د ایاو را به خود مشغول کرده من هستم  الیکه تمام فکر و خ یمطمئن باشم شخص توانستمینم

احساس باشم و  رویپ دیکه نبا میتصم نیعاقبت با ا.افکار و احساسات گذشت نیو دار کلنجار با ا ریساعت کار درگ تمام

.یقبل ينایار به آب بزنم دوباره شدم همان مگد یب

...ینیخانوم ام:را که برداشتم خود او بود ، گفت یگوش.زنگ تلفن مرا از جا پراند يصدا

بله؟-

.میفتیکه راه ب دیحاضر باش کنمیحرکت م گهید قهیمن تا چند دق-

.چشم قربان:گفتم آهسته

هنگام خروج از شرکت .دیبه گوش رس يعاد شهین گفتارش مثل هملح!امده بود شیما پ نیب ینه انگار که صحبت انگار

راه سر صحبت را باز کرد و حرف را به  نیدر ب.خورد یدر رفتارش به چشم نم یخاص زیچ چینگاهش کردم ه یدزدک

...شدم مونیاومدم دنبال شما پش شبیپر نکهیراستش از ا:کشاند و گفت یشب عروس

آخه :شد چون در ادامه گفت میانداخت حتما متوجه ناراحت میکه به سو ینگاه میبا ن نداشتم ، گریحرف را د نیا انتظار
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.احساس کردم اصال به شما خوش نگذشت

.بود و به همه خوش گذشت یاتفاقا شب خوب:فروکش کرد ، گفتم تمیحساس

.دیدلخور یبود که از موضوع دایاز ظاهر شما پ یخوش گذشت ول هیکه به بق دونمیم-

دلخور بودن  يبرا یلیواهللا دل کنمیم ییجمع احساس تنها نیمن معموال درب دیظاهر منو به حساب عادت بذاریگرفتگ-

.نداشتم

.با مادرم شمارو خسته کرده باشه یدادم همصحبت یمن احتمال م قتشیحق!نطوریکه ا-

.بود ینیاتفاقا مادر شما همصحبت خوش کالم و دلنش!ه؟یچه حرف نیا-

.رهیگرم بگ نقدریا یهمون برخورد اول با کس يبودم تو دهیشما شده بود تا به حال ند فتهیش یحسابانگار مادر هم -

گذشته لهجه  نیسعادت بود ، از ا هیچون مصاحبت با خانوم ارام واقعا ما ذارمیخودم م یبه حساب خوش شانس نویا-

.مشغول کرده بود یمنو حساب فکر یاهل کجا هستن تا مدت شونیمعما که بفهمم ا نیبامزه مادرتون و ا

د؟یمعما رو حل کن نیا دیعاقبت تونست-

چرا  دمیاطراف باشن اما نفهم ریجزا ایخرمشهر  یصحبت کرد احتمال دادم که از اهال یبه زبان عرب ی، البته وقت باًیتقر-

!هم در کالمشون مخلوط شده ظیغل یلهجه اصفهان

بدم که مادر من  حیتوض دیاطالع شما با يبرا... که جواب معماتون غلط بوداوال:از هم باز شد و گفت یاش به تبسم چهره

کرده اما بعد از ازدواج با پدرم  یدر زادگاهش زندگ یداره ، تا پونزده سالگ یرانیاومده البته اصالت ا ایدر بغداد به دن

 ید آخه چهل و خفت سال زندگبهش حق دا دیداره؟با یته لهجه اصفهان چرانکهیا یول.ادیم رانیبه ا شهیهم يبرا

.گذاشته ریخواه ناخواه در اخالق رفتار و خصوصا گفتارش تاث یمرد اصفهان کیمشترك با 

اصفهان  دیری؟در نظر ب کنهیم کاریچ ریتقد دینیب یم...محال بود بتونم حدس بزنم دیگفت یاگه شما نم!شهیاصال باورم نم-

اگه قرار باشه دو نفر بهم  نهیبیو م کندیقسمت رو درك م يکلمه  یواقع یمواقعه که ادم معن نطوریا!کجا ، بغداد کجا
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!بندازه ییااونها جد نیتونه ب ینم يفاصله ا چیبرسن ه

.درسته کامال حق با شماست-

نداشتن؟ فیتشر یچطور پدرتونشب عروس-

انجام مراسم عقد اومده بود  يالبته سر شب برا ادیخوشش نم یاز شلوغ پلوغ ادیپدرم اخالق خاص خودش رو داره و ز-

...زود خسته شد و برگست یلیخ یول

!مگه فردا شب چه خبره؟-

سفارش کرد .عروس و داماد رو پاگشا کنه خوادیبه قول خودش م.ساده ست هیمهمون هی.ستین یخبر خاص یچیه _

.رسما از شما دعوت کنم

ست؟ین دیشیدور هم جمع م کیحتما اقوام نزد_

.يزیچ نیهمچ هیبایتقر_

انشاهللا  دیو بگ دیرو بهم بزنم،از طر من به خانم بزرگ سالم برسون یکه من خلوت جمع خانوادگ ستیپس درست ن _

.رسم یفرصت مناسبتر خدمت م هیيتو

.شهیناراحت م یلیخ دییایاگر ن اد؟مطمئنمیدلتون م د؟چطوریکن یدعوتشونو رد م دیدار_

.دعوتو قبول کنم نینشدم که راحت ا کینواده شما نزدمن هنوز اونقدر با خا.ستیآخه درست ن _

 یسیرودربا یکه شما رو دعوت کرده وگرنه اون با کس دیبود طیحتما به نظر مادرم واجد شرا.دیریسخت نگ ادیز _

.نداره

؟...خوب:عاقبت گقت.ظاهرا منتظر جواب من بود.میمنزلمان متوقف شد هنوز مردد بود يرا کنار زد و روبرو لیاتومب

.دیسیآدرس منزل رو واسه من بنو دیفقط لطف کن میرس یخدمت م دیباشه به مادرتون بگ:شدن گفتم ادهیاز پ قبل

.دنبالتون امیخودم م دیکن نیساعتش رو مع.ستیبه آدرس ن يازین _
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.شمارو به زحمت بندازم ستیآخه درست ن یول_

.کنم یم یتالف دینگران نباش_

؟يچه جور:دمیو پرس اوردمیودم نخ يام گرفت اما به رو خنده

.دیفهم یبعدا م:گفت.خورد یبه چشم م ياو هم لبخند پنهان شده ا يمایس در

.میکن یفردا در مورد زمانش صحبت م:گذاشتم،گفتم یهم م يکه در رارو ینیشدم و ح ادهیپ

.دی،ه خانواده سالم برسون...باشه:را به عالمت موافقت تکان داد و گفت سرش

...نطوریشما هم _

 یفرع ابانیخ يبعد در انتها یقیدقا.را به حرکت درآورد و بعد از سروته کردن را آمده را بازگشت لیتکان سر،اتومب با

.شد دیاز نظر نا پد

***

مادر اصرار .ها نداشتم ییگردهما نطوریدرباهره ا يکردم و تجربه ا یپاگشا شرکت م یمهمان کیبار بود که در  نیاول

و کت  یمن دامن مشک.بودند یرسم يادیبه نظرم آنها ز یفرانسه را به تن کنم ول دیخر ياز لباس ها یکیداشت که 

.دادم حیرنگ را به آن ها ترج يریش

 يکه با چه جو نیراه از ا نیدر ب.کرده ام دایپ یآرام به من فهماند که ظاهر مناسب يآقا فتهیبرخورد نگاه ش نیاول در

که  یکرد،خصوصا زمان تیخانم بزرگ،اعتماد به نفسم را تقو یمیم اما برخورد گرم و صممواجه خواهم شد هراس داشت

.کرد یمعرف گرانیمرا با مباهات به د

با  یخاص یبنفش رنگش که هماهنگ راهنیافتاد،در پ الیچشمم به ناز گرفتمیاز مبل ها جا م یکیيکه به رو یحال در

را به عهده گرفته  يمهماندار تیمسول زین نجایماهرخ ا!نبود بایز یچهره اش داشت،کمتر از شب عروس یصورت شیآرا

رنگش مرتب شانه شده  ينقره ا يموها.داشت ینیآرام چهره متبسم و دلنش يپدر آقا.داد یمادر را انجام م فهیبود و وظ
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و  یمیگرم و صم یطیدر جمع نماند و بعد از شام که در مح يادیاو مدت ز.دیرس یبه نظر م یبود و در کل مرد خوشلباس

اندام بلند باال و چهارشانه او شباهت .صرف شد از همه عذر خواست و به اتاقش رفت نیحاضر یهمراه با خنده و شوخ

آرام را بهتر  يآقا نجایاز ا.را درکنار او انتخاب کردم یبعد از شام به اشاره صاحبخانه،مبل.به اندام پسرش داشت يادیز

چندبار !قرار بود یانگار ب.خوردیدر حرکاتش به چشم م یسرگشتگ یورودش نوع يبتدابه نظرم از همان ا.دمید یم

.دییپا یم میرا که مشغول گفتگو بود مادرشمن و گرانیصحبت با د نیمتوجه شدم که در ح

 ییاز آشنا ،بعديچقدر خوب شد که امشب اومد:لبخند زنان گفت.خانم بزرگ توجه م را جلب کرد زیمحبت آم جمله

.نمتیبب کیبازم از نزد خواستیدلم م یلیخ یوسشب عر

.شد بمیسعادت نص نیخوشحالم که ا یامشب باعث زحمت شدم ول نکهیبا ا نطور،ویمنم هم:گفتم

قول ...ییایب دنمیبه د يهروقت فرصت کرد نیخودت بدون دوست دارم بعد از ا يرو خونه  نجایزحمت کدومه،ا:گفت

؟يدیم

.منزل ما دیاریب فیتشر دیدفعه بعد شما با.باشه نوبت شماست هم ینوبت گهیبار د نیا:گفتم

شب  هیيزود نیان شاهللا به هم.دمیشن ادیاونارو از ماهرخ ز فیتعر.با خانواده ت آشنا بشم امیب خوادیاتفاقا دلم م:گفت

.میشیمزاحمتون م

همه توجه ها به مرد .امه صحبت بازداشتجمع بلند شد و مارا از اد نیب يکه همهمه ا....باعث افتخار ماست:گفتمیم داشتم

را  الیخ نیظاهرا هم.کند ییهنر نما شانیهمه اصرار داشتند که هوشنگ خان برا ایگو.به نام هوشنگ خان بود یانسالیم

.بود دههم از قبل داشت چراکه سه تارش را همراه آور

دوتا چشم .داشت ینیدل نش نیان طنگرم هوشنگ خ يصدا.خوش سه تار همه سکوت کردند يبه صدا درآوردن نوا با

 ریتحت تاث زیکرد من ن یم ریس يگریبه مجلس داده بود انگار هر کس در عالم د یحال خاص یقیموس ينوا....يدار اهیس

آن که بخواهم  یب ایگو!چشمم نقش بست يمهربان او جلو هافتادم و چهر خیش ادیچرا به  دمینفهم یقرار گرفته بودم حت
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دور از !شدم میلحظه متوجه رطوبت گونه ها نیدست زدن ها مرا به خود آورد و تازه در ا يصدا.ه بودمبه گذشته برگشت

خانم بزرگ .شب نمانده بود مهیبه ن يزیچ.انداختم میبه ساعت مچ یصورتم را پاك کردم و نگاه ه،آهستهیچشم بق

.حاال حاالها ادامه داره یمهمون نیا!به ساعتت نگاه نکن:فتگ

با اجازه تون من برم به آزانس زنگ ...ترسم پدر و مادرم دلواپس شن یم روقتهید یشم ول ینم ریشما سدر جمع  _

.بزنم

!عجله؟ نیکجا با ا:حال برخاستن دستم را گرفت و گفت در

.برم دیبا یشرمنده ول _

.خونه يبر یتاکسوقت شب با  نیا ستیدارم اما صبر کن محسنو خبر کنم درست ن ینگهت نم يحاال که اصرا دار _

!زوده یلیحاال که خ!جان؟ نایکجا م:دیو با تعجب پرس دیهمزمان با او رس زیماهرخ ن.شدیک کیآرام داشت به ما نزد ياقا

.رفع زحمت کنم دیبا گهید...گردم یبر م 12گفته بودم قبل از ساعت  نایشرمنده ام آخه به مامانم ا _

.یباش یآخر مهمون خواست الاقل تا یکدوم زحمت؟ما دلمون م _

.برم دیبا یخوش گذشت ول یلیبه خصوص که امشب خ.اومد بمونم یخود منم بدم نم _

.خانومو برسون نایمحسن آماده شو،م:بزرگ گفت خانم

.برم تونمیهم م یبا تاکس.ستمیبه زحمت شما ن یراض:تعارف گفتم محض

.عموم يالبته نه برا.نداره یساز تاک یمنم دست کم لیاتومب:گفت دیرس یشوخ به نظر م چشمانش

قرار  دیع امیا يتو:دیخانم بزرگ آهسته پرس یهنگام خداحافظ.آن قرار داشت يرفت که کتش رو یبه سمت مبل و

د؟یبر ییجا ستین

.جا هستم نیهم ادیاحتمال ز.کنم یگمون نم _

.میرس یپس ما پنج شنبه شب،بعد از شام خدمت م _
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.میشیخدمت از ماست،خوشحال م دیارد اریاخت:گفتم یهمان آهستگ به

 يکه رو یزمان.دیطول نکش ادیز یخوشبختانه مراسم خداحافظ.داشت یچهره اش نشست که حالت خاص يرو يلبخند

 یجیگ.ردیوز یبه درون م لیاتومب شهیکه از ش یخنک مینس.دمیکش ینفس راحت اریاخت یگرفتم ب يجا لیاتومب یصندل

آرام شخص  ياقا ياگر به جا.دیرس ینظر م بهبود همه جا خاموش  ییبایز یمهتاب لحظات قبل را از سرم پراند شب

خلوت و  ابانیداشتم از نور مهتاب،خ هیتک یصندل یکه به پشت یتوانستم در حال یکرد،م یم تیرا هدا لیاتومب يگرید

در .آورد یام بند م نهیدر سشد و نفس را  یم المیفاصله کم مانع از آرامش خ نیحضور او با ا یسکوت شب لذت ببرم ول

ن؟یهست ریساکت و گوشه گ نقدریجمع ا نیب شهیشما هم:دیپرس ییبا نگاه گذرا يشرویحال پ

.ندهیشنونده باشم تا گو دمیم حیمنه،معموال ترج یاخالق اتیاز خصوص گهید یکینمیا _

.تر از گفتنهبا ارزش دنیگن،شنیآخه م.رهیگیتون نشات م یرکیاز ز تیخصوص نیکنم ا یفکر م _

مقابلم شخص با تجربه  یشنونده باشم به خصوص وقت شتریبهر حال من عادت کردم ب.نه ایدونم حق با شماست  ینم _

.مثل مادر شما باشه يا

گفت؟یم یاتفاقا حواسم بود که سر شما رو به حرف گرفته،خوب در مورد چ-

د؟یزبون من حرف بکش ریاز ز دیخوایم _

.دینگ يزیچ دمیشمنا رد و بدل شده به شما حق م نیب یاگه صحبت خاص.نداشتم يقصد نیهمچ نه:زنان گفت لبخند

بوده؟ یصحبت بخصوص دیکن یچرا فکر م _

احتمال دادم  دیمسلط هست یبه خصوص چون به مادرم گفته بودم شما به زبان عرب ادیم شیفکر ناخودآگاه پ نیخوب ا-

.ابطه با اون جا با شما صحبت کرده باشهدر ر ایتیممکنه درباره سفرتون به کو

شما درباره گذشته من با مادرتون صحبت :دمیحالم پس رفته بود،آهسته تر از قبل پرس یکه از دگرگون ییصدا با

د؟یکرد
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 نی،مادرم قبال ا...یکردم ول یکارو نم نیداره ا یدونستم از نظر شما اشکال یاگر م:کردو گفت دایپ یحالت ناراحت نگاهش

رو به پدر  زیهمه چ يچطور حدس نزدم که خانم حجاز...!من چقدر احمق بودم. بود  دهیوضوع رو از ماهرخ شنم

؟ اجازه نداد حرفم را به آخر برسد ، ...بار کیکه من قبال  ندون یخانواده شمام بیترت نیپس به ا. دیگویومادرش م

از اون که  ریغ د،یریقدر سخت نگ نیرو ا یبهتره زندک.... .؟ از نظر من آره.....هم دارد یتیمگه اهم دكیبالفاصه پرس

 ین سادگیرو به هم زیهمه چ شهیمگه م یول.گفتنش واسه شما راحته ! نداره  يگرید دهیدفایکش یخودتون عذاب م

؟من دارم تمام ...خوام ینم دیکن یفکر م:دمیبه سمت او برگشتم وپرس. که فراموش بشه  دیبخوا دیفراموش کرد؟ با

گذشته  ادیتونم به  یم گهید کنمیم الیخ یاز مواقع وقت یلیخ!نداره يا دهیدونم چرا فا ی،نم...شهینم یول کنمیم مویعس

بر  زیو دوبارهمه پ کنهیخراب م دمیبا زحمت دور خاطرات گذشته کش هک يحادثه کوچک تمام اون حصار هی، فتمین

 يبرا... گشته بودم به گذشتهوتمام اون اتفاقات از نو برام زنده شدبر اریاخت یامشب، ب نیمثال هم...به حال اولش گردهیم

...! متوجه نشده باشه یکس کهدیحتما انتظار داشت! ؟....کردم یم هیگر: دمیبدون فکر پرس د؟یکردیم هیگر دیداشت نیهم

کردم  یتباه نمپس من اش: زد گفت یکه با خودش حرف م يبه طرز ،آهستهیقیبعد به دنبال نفس عم یساکت شد وکم

لحنش . یکنیم یبا خاطرات اون دوران زندگ يکه تو هنوز دار نیدر مورد ا: ،گفت  دیرس یبه نظر م نیغمگ مرخشی؟ ن

من بود و به  یحادثه زندگ نیمهم تر نی،ا ستیدست خودمن: گاه در جواب گفتم  اخدان!تکلف شده بود یو ب یخودمان

حس کردم  شراینگاه گذرا ینیسنگ. خاطره رو از ذهنم پاك کنه  نیبتونه ا شه،مگه مرگ یاز ذهنم پاك نم یسادگ نیا

شدن  ادهیقبل از پ.نگفت  یداد، کالم يگرفته ا يرا با صدا میکه جواب خداحافظ ينزد و تا لحظه ا یحرف گرید یول

آغاز  یو خوشکامگ تیرو با موفق دیسال جد نیا دوارمیگم و ام یم کیرو بهتون تبر دیع دنیرس شیشاپیپ یراست:گفتم

گرفته و شمرده  يجوابم را بدهد اما او با همان صدا یکند وبه گرم دایبودم همان حالت سرخوش قبل را پ دواریام. دیکن

جمع  نیهمه افراد خانواده دور سفره هفت س د،یسال رس لیباالخره زمان تحو. آرزو دارم نیمشما ه يمنم برا:گفت 

به جمع ما  دیروز ع نیمهناز قول داده بود ، دوم.بود  دایاز ،همسرش ودخترش پمهن یخال يما،جا نیدر ب میبود
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 یزمان بچگ ادیبچه ها وشور شوقشان به  هب یبا نگاه...) مقلب القلوب واالبصار ای(بود  شیایپدر آهسته مشغول ن.ونددیبپ

 زین شیبا رشد انسان ،غم ها وغصه ها ایگو.دیرسیبه نطر م نیریش یزندگ ها،یآن زمان با تمام تلخ نکهیا ببیعج.افتادم 

 شیبرا دیع هیرا که به عنوان هد یراهنیپ. همانطور که مشغول دعا بودم چشمم به مادر افتاد. شد یم قیبزرگ وعم

سال،  لیبه محض به صدا درآمدن توپ تحو.با خالقش بود  ازیمشغول راز ون رهیخ یبه تن داشت وبا نگاه بودمدهیخر

 بیعج یکردم لبخند بزنم اما بغض یم ی،سع هیبق دنیبوس نیدر ح. میگفت کیوبه هم تبر میغوش گرفترا در آ گریهمد

سال  لیآوردم که موقع تحو ادیرا به  خیبار ش نیگذشته در ذهنم جان گرفت وا ادیدوباره .را بسته بود  میراه گلو

گرفت کنار گوشم  ینطور که مرا در آغوش ممعصومه دور شانه ام حلقه شد و هما يدست ها.بود  دهیرا بوس میشانیپ

 دوارمیام... ممنون خواهر : بغضم را قورت دادم وگفتم . باشه  تیزندگ يسالها نیاز بهتر یکیامسال  دوارمیام: گفت

صرف  یآنروز با ولع وخنده وشوخ يغذا. پلو مادر حرف نداشت  يسبز. طور باشه  نیومسعود هم هم یتو ، آقا نب يراب

رو  نیموضوع سفر به شهر مقدس مشهد را مطرح کرد و نظر حاضر یکه آقانب میبعداظهر بود يچا دهیل نوشمشغو. شد

 یآقا ، همگ یخصوصا که قرار بود بعد از امدن مهناز وعل.فتمورد موافقت قرار گر یبا خوشحال یآقا نب شنهادیپ.دیپرس

 ادیخوشحال ز نیا ی، ول کنمیم دایپ ارتیز يرا برا یفرصتخود من خوشحال بودم که  یحت.میفتیبه راه ب لیبا دو اتومب

برنامه سفر  نکهیگذاشتم بچه ها از ا انیدر م هیقول وقرارم با خانم بزرگ افتادم و موضوع را با بق ادیچون به  دیطول نکش

 هیدیاد؟باین بکه قراره مهمو یچرا زودتر نگفت:دی، پرس دیرس یزده به نظر م جانیمادر که ه یلغو شد وا رفتند ول

.نمیتدارك حسابش بب

دو ساعت  یکیانیخوان پنجشنبه بعد از شام ب یم ؟اونایتدارك چ:که مادر باز هول شده بود خنده ام گرفت،گفتم نیا از

.نیو برن،هم ننیبش

.میکنییازشون پذبرا یحساب دیومدن،بایآرام تا به حال منزل ما ن يخانواده آقا.کنه یم یباشه مادر چه فرق:گفت

.تو خونه هست زیخرم،هر چند االنم همه چ یکه الزم باشه م یبازار هر چ رمینشده،فردا خودم م ریحاال هم د:گفتم
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و  دید نیاز ا یخودش برداشت خاص شیداشت،انگار پ یبیعج يحرف ها پنجشنبه مادر از صبح هول و وال نیتمام ا با

؟...که باز مامان دست و پاش رو گم کرده  ادیب یره ممگه امشب قرا:مهناز به طعنه گفت.کرده بود دیبازد

زحمت  یشه ب یمهناز،م....کنه یآبروش فکر م شهبهیهم اد،اونیب یکنه ک ینم ی،فرقیشناس یمامانو که م:گفت معصومه

.یساکتشون کن یتون یم نیبب.ادیسگ مامان باال م يکنناالن اون رو یشلوغ م یلیطبقه باال،خ يبچه ها رو ببر

 يکاناپه بودم که صدا يسرگرم مرتب کردن کوسن ها.آمدم رونیرا برداشتم و از آشپزخانه ب وهیمهناز،ظرف م ههمرا

رسن،چرا  یبه ساعت نه نمونده،االن مهمونا م يزی؟چیبه خودت برس یتو که هنوز نرفت:اعتراض مادر بلند شد و گفت

؟يلباستو عوض نکرد

لباس چشه؟ نیمگه هم:دمیپرس

.بپوش يدیرو که تازه خر یرهنیپ نیهم ،برویبپوش یمیقد ياز لباسا یشب نیهمچ يدوست ندارم تو یول یچیه:گفت

مامان باور کن :گفتم یآمد او را برنجانم به نرم یدلم نم.بود تیکو ادگاریکه تن کرده بودم  یراهنیدم،پیرا فهم منظورش

.نیشما آشنا بشه،همآرام فقط دوست داشت با  ينداره،مادر آقا یمناسبت خاص چیامشب ه

زود باش  االی،یخواد لباستو عوض کن یحال دلم م نیا ان،بایخوان ب یم گهید يزیمنم که نگفتم واسه چ:حوصله گفت یب

.میوقت ندار ادیز

 نییبا عجله پا نهیدر آ یبه دنبال نگاه.لباس بودم زنگ در صدا کرد ضیکه مشغول تعو یبا مادر بود،در فرصت حق

از مشاهده .شدم یو با تازه واردها سرگرم احوالپرس دمیبه موقع با آنها رس.ر هر دو به استقبال رفته بودندپدر و ماد.آمدم

خانم .امشب شرکت کند یدانستم در مهمان یم دیکه از اخالق او داشتم بع یبا شناخت!جا خوردم یآرام کم يپدر آقا

 یم کیسال نو را تبر دنیرس کهیبوسه در حال تر از دفعات قبل مرا در آغوش گرفت و پس از چند یمیبزرگ صم

 صتآرام در فر.آرام افتاد يو آقا ،ماهرخيحجاز يپشت سر او،چشمم به اقا.را ورانداز کرد میسراپا اقیگفت،با اشت

؟...نیذار یبدون اطالع من با مادرم قرار مدار م گهیحاال د:آهسته گفت یمناسب
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:گفتم یبه همان آستگ میشد یم یرائیدنبال بزرگترها وارد اتاق پذ میداشت

.گفتم یحتما بهتون م نیکرد ینم یاگه اون شب بداخالق دیمقصر هست خودتون

.دیبه نفع خودتون تموم کن زویهمه چ دیتون یشما هم که خوب م:لب گفت ریز

معارفه،کم کم  ها و مراسم یسالم و احوالپرس.نشان بدهم یتوانستم عکس العمل یجمع نم يام گرفته بود اما جلو خنده

صحبت  الیناز یروبراه کردن مراسم عروس یماهرخ داشت از خستگ.داد گرید يرا به خوش و بش و صحبت ها شیجا

بودم که خانم بزرگ با کالم  یرائیسرگرم پذ.شدم دوار کیک ياز برش ها یو ظرف يچا يکرد که من با فنجان ها یم

!دیزن یحرف م ییبایرو با لهجه ز یعربگه شما  یمحسن م:مخاطب قرار داد و گفت ،مرایعرب

.شما حرف بزنم ییبایتونم به ز یکنم نم یمن هر چقدر سع یلطف دارن ول شونیا:همان زبان در جواب گفتم با

.آدییم بایاون به نظرش ز زیهمه چ نهیش یبه دل انسان م یکس یست،وقتیموضوع لطف ن:گفت یسیرودربا بدون

 ینیس.کرد نیمرا دستپاچه و شرمگ نیخانواده من،مفهوم گفتار او را درك کردند و همبجز افراد  نیهمه حاضر ظاهرا

 زیاز نگاه به او به شدت پره یکردم ول یم یرائیآرام پذ يقضا داشتم از آقا د،ازیلرز یفنجان ها در دستم م يمحتو

دوتا جوونو  نیحرفا،ا نیخانوم با ا:آهسته گفت يبامزه ا یاصفهانلهجه  دبایرس یبه نظر م یپدرش که مرد مهربان.داشتم

!رو خودش زهیرو بر ییبود محسن چا کیهول نکن،االن نزد

همراه  هیدانستند موضوع از چه قرار است،در خنده با بق یخانواده منهم گرچه درست نم.او همه را به خنده انداخت جمله

 یزد و به سخت یم يختم،صورتش به قرمزبه آرام اندا یگوشه چشم نگاه ،ازيحجاز ياز آقا یرائیپذ نیدر ح.شدند

خوشبختانه .اشاره خانم بزرگ مبل کنار او را اشغال کردم ،بهیرائیدور اول پذ انیبعد از پا.خنده اش را مهار کرده بود

نشسته بود و همه  يساکت گوشه ا نیهمان سر شب خوابشان برد،فقط محمد مت ادیو ورجه وورجه ز يبچه ها بر اثر باز

خانم .زد یحرف م یدوران بازنشستگ يها تیآرام بزرگ،سر صحبت را با پدرم باز کرده بود و از فعال.ر داشتنظ ریرا ز

.با مادر و معصومه مشغول صحبت بود زین يحجاز
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.میامشب مزاحم شد: آورد و گفت کیخانم بزرگ سرش را نزد انیم نیا در

.دیما رو خوشحال کرد دیدار اریاخت-

 یول یباور نکن دیخانم تنگ شده، شا نایدلم واسه م گفتمیامروز داشتم به محسن م... یوشحال باشخ شهیانشااهللا هم-

.یمال خودم بش خوادیاونقدر که دلم م ،یبه دلم نشست یلیخ

.دیشما لطف دار: گفتم د،یته کش اریاخت یب لبخندم

:رددوباره شروع به صحبت ک یاما بعد از مکث کوتاه! دمیرا درست نفهم منظورش

قبل از  دمیمن صالح د... یول میدر مورد تو با خونواده ت صحبت کن ،ییکه ضمن اشنا میما امشب اومده بود قتشیحق-

 نیهم يبشه، برا يازت خواستگار یبه روال معمول ادیخوشت ن دیگفتم شا. اول نظر خودت رو بپرسم یثیهر حرف و حد

؟یعروس من بش يرت دادوس نمیخواستم اول از نظر خودت با خبر بشم و بب

به گوش او  شیصدا دمیترس یکه م زدیانگار گردش خونم بر عکس شده بود، قلبم چنان تند م. در جا داغ شد صورتم

آرام انجام  يبه در خواست آقا يخواستگار نیا یعنی. آماده باشند يکه آنها به قصد خواستگار شدیاصال باورم نم. برسد

که مادرش  یچون موقع ادیجور در م شتریبا عقل ب یسر خود اقدام کرده؟ دوم ده،یسندچون مادرش منو پ نکهیا ایشده 

که  یبعد از مکث. فروکش کرد جانمیفکر ه نیاز هجوم ا. خبر نداشت انیآرام هم از جر يروح آقا ذاشت،یبا من قرار م

:آمد گفتم یبه نظر طوالن

در بارش فکر کنم بعد  يچند روز دیدیاب داد، اجازه مکه بشه فورا بهش جو ستین یکه موضوع دیدونیخودتون م-

؟...جواب بدم

در موردش فکر  دیمعلومه که با: گفت  دیجویرا به دهان گذشت و همان طور که آن را با لذت م ینیریاز ش يا قطعه

خوب ؟ رمیگ یخودم با محل کارت تماس م التیآخر تعط... یکن

.هیفرصت خوب... بله: ه گفتم را به عالمت مثبت تکان دادم و آهست سرم
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 جیو آنقدر گ دمیفهم یکه من اصال حال خودم رو نم یشد در حال يسرگرم نوشدن چا یداد و با تان هیمبل تک یبه پشت او

همراه معصوم سر گرم جمع . برده بودند هیاز قض ییبو زین هیبق ایگو. آن شب چطور گذشت دمیو منگ بودم که نفهم

از تو  یلیخ يمادر خانوم حجاز داستیآنطور که پ: و گفت ردکه مادر سر حرف را باز ک میودب ییرایپذ لیوسا يآور

کرد؟یپچ پچ م یدم گوشت ه گفتیم یچ یراست! کردیداشت نگاهت م رهیخ رهیچند بار حواست نبود خ اد،یخوشش م

.یگرفت ادیرو از کجا انقدر خوب  یعرب دیپرسیداشت ازم م ،یچیه-

که  میخوب حاال بگذر: مادر گفت. دهمیم لشانیکه دارم دروغ تحو دندیفهمیبود که انگار م يجور او و معصوم، نگاه

؟یگرفت ادییعرب یتو ک م،یما هم تعجب کرد یراست ینبود، ول نیموضوع ا

خسته شدم  یلیمامان من امروز خ... یگرفتن عرب ادیشروع کردم به  یبودم واسه سر گرم تیکه کو یهمون چند وقت-

؟؟..دیرس یکارا م ◌ٔ هیخوام برم استراحت کنم، شما به بق یم

اونا امشب به . نکردم دیسف ابیآس يرو تو سیگ نیبدون من ا یبرو، ول ،یمن فرار کن ياز دست سواال يخوایاگه م-

!ارهییساده دست گل نم دیو بازد دید هیادم واسه ! چرا حرف نزدن دونمیاومده بودن اما نم یالیخ

داره؟ يرادیاز معرفتشون بوده، مگه انیخوب ا-

بختا سراغ ادم  نیاز ا شهیهم... بهت زدن، زود بهشون جواب رد نده یحرف اناًیاگه اح گمیداره، م يرادیمن نگفتم ا-

از  یخوب نیمواظب باش شانس به ا گمیکه م نهیهم يبرا کنه،یمادر، االن وضع تو با سابق فرق م یدونیخودت م... ادینم

.دست نره

 ينایآن م گریمن د یبشوم ول یحتما انتظار داشت مثل سابق فورا آتش. مواظب عکس العمل من بود یچشم ریز معصوم

باشه مامان، مطمئن : گفتم يبا بردبار یقلبم را زخم کرد ول شیهر چند حرف مادر مثل ن. پر شر و شور سابق نبودم

من برم؟ دیندار يکار گهید گها حاال. کنمیاومد دربارش خوب فکر م شیپ یاگه حرف دیباش

.کم استراحت کن هیبرو  ،ياز رنگ و روت معلومه خسته شد... نایبرو م: او گفت يبه جا معصوم
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 یساعت کیحدود . مختلف کالفم کرده بود يفشار فکرها. لحظه استراحت کیاز  غیبود اما در یراحتم پناهگاه خوب اتاق

معصوم بود، . به در اتاق، کنجکاوم کرد آهسته اي ◌ٔ ضربه يصدا. آمدیراغم نمو خواب به س دمیغلتیم میکه در جا شدیم

با هم حرف  کمیاومدم  بره،یخوابت نم دونستمیم: گفت هستهمن، آ دنیبه محض د. سر و صدا داخل شد یآهسته و ب

.میبزن

.شمیم وونهیدالیدارم از فکر و خ ،يکاش زودتر اومده بود ،يکرد یچه کار خوب: تخت نشستم و گفتم يرو

؟ ينبود يلحظه ا نیهمچ هی؟ مگه خودت منتظر ..یکنیفکر م یواسه چ گهید: نشست و گفت کنارم

لحظه بودم؟ نیکه من منتظر ا یدونیتو از کجا م: دمیپرس نیشرمگ

معلومه...خورمیجرز م ياگه من خواهرمو نشناسم به درد ال: زنان گفت لبخند

خب ... ارامِ  ياز صد تا حرفت نود و نه تاش صحبت اقا یول ستیخودت حواست ن!داره شهیهم ر یلیاحساس خ نیا که

اد؟یحاال راستشو بگو کلک چند وقته ازش خوشت م

بدون .درددل کنم توانستمیاما خوشحال بودم که الاقل با او م دمیرو شده بود خجالت کش شیدستم برا نکهیا از

 شمیهر وقت باهاش مواجه م دمیوقت به خودم اومدم د هیوع شد شر یاز ک دونمیخودمم درست نم:گفتم یستیرودربا

 ياز حسود خوامیمن م کننیزن باهاش خوش و بش م يکارمندا هیبق یتازه وقت.شهیو تپش قلبم تند م رهیگ یتنم گُر م

.رمیبم

.رو بگو کارو تموم کن ؟بلهیناراحت یاز چ گهیخب پس د:دستم را گرفت و گفت یخوشحال با

 ياون نبوده ، آقا تیامشب مادرش با رضا يخواستگار دمیمن احتمال م...ستین یکنیهم که تو فکر م یادگس نیبه هم-

باشه که مادرو خواهرش سرخود  شیمثل دفعه پ انیجر ترسمیمعصوم م یدونیم.خبر نداشت یمهمون هیاز قض یآرام حت

.عماد تکرار بشه هیاره قضبدم دوب بتاگه جواب مث ترسمیم.کردن ينفر رو براش خواستگار هیرفتن 

!یاونم چه نگاه...کردیم گاتین یچشم ریز دمیخودم د.خوادیارام خاطر تو رو م يمن مطمئنم اقا!وونهید هیچه فکر نیا-
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گرفته؟ تیاونوقت تو شوخ شمیم ونهیتو رو خدا نخند معصوم من دارم از فکر د-

؟ياز رفتارش متوجه نشد چطور تا به حال.به خدا اون بهت عالقه داره.کنمینم یشوخ-

حرفاش  ونیبار م هینکرده که نشونه عالقه اش باشه تازه  یحرکت بخصوص چیاون تا به حال ه نهیموضوع سر هم-

نبودم پس مطمئنا  رانیکه من ا هیمال زمان انیجر نیا.بهم زده شوینامزد گهینفر د هیاعتراف کرد که به خاطر عالقه به 

.ستمیمنظورش من ن

ازت جواب خواستن؟ یحاال ک...بگم  یواال چ:کرد و گفت دایپ يت مرددحال نگاهش

.رهیگیمادرش گفت با محل کارم تماس م التیآخر تعط-

 ینش ضیاستراحت کن که فردا تو راه مر یحساب ریامشبو بگ يشنو یاگه از من م يفرصت دار یلیخب پس هنوز خ-

.رینه بگعاقال میتصم هیموضوع فکر کن و  نیبعد سر فرصت به ا

!م؟یمگه فردا قراره کجا بر-

.میکنیحرکت م یفردا صبح همگ نیهم.شد بیسفر مشهد تصو...ارتیز:گفت یخوشحال با

 یم وونهید الیخونه بمونم حتماً از فکر و خ يچند روز تو نیخواستم ا یچه خوب اگه م:گفتم.دلم روشن شد ناخودآگاه

.شدم

بخواب فردا تو راه  گهیحاال د یکار خدا بود که تو سرگرم بش نمیا:شت گفتجا برخاست و همانطور که قصد رفتن دا از

.میزن یبازم حرف م

.کنمیاون بگه قبول م یمعصوم چطوره با امام رضا مشورت کنم هر چ یراست:بود که گفتم ستادهیدرگاه ا انیم

.رهیانشاهللا که جوابش خ.شهیبهتر نم نیاز ا:زد و گفت یبرق اهشیس چشمان

*******************************************

 ایبود  نیتلق.آمد یروز هفته خوشم م نیاز دوم شهیهم.سرحال و شاداب وارد ساختمان شرکت شدم کشنبهیروز  صبح
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ساعت از بعد از  مین.ارام دلشوره داشتم يتنها از مواجه شدن با اقا.است منیخوش  میبرا کردمیاحساس م تیواقع

 راهنشیبا رنگ روشن پ یخاص یآن هماهنگ یبود که رنگ نفت دهیپوش یکت و شلوار خوش دوخت.ورودش احضارم کرد

 التیتعط داستیپ:بعد از خوش و بش متداول گفت.دیدزد یدوستانه بود اما نگاهش را از من م شیلحن احوالپرس.داشت

.دیخوب سرحال نمیبیبهتون خوش گذشته م

بود بخصوص که  یخوب التیتعط:در جواب گفتم!شده بود میتوجه سرحالبه من نگاه کرده بود که م یاو ک دمینفهم

.سفر گذشت يتو شترشیب

د؟یبود ؟مسافرتيجد:دیبار سرش را باال اورد و پرس نیاول يبرا

.احتیبود هم س ارتیهم ز نیهم يبرا میامام رضا ، البته از راه شمال رفت ارتیز میرفته بود یشما خال يبله جا-

د؟یکه افتاب سوخته شد نهیهم يبرا...خوش گذشته یلیمعلومه خ...ما يدوستان جا-

.صورتم را لمس کردم اریاخت یب

.رفتم یبار بود به پابوس امام رضا م نیبه خصوص که اول.بهرحال ارزشش رو داشت!افتاب سوخته شدم  دونستمینم-

:دی، پرس کردیفکر م یکرد انگار به موضوع خاص دایپ رکانهیحالت ز نگاهش

د؟یموقع دعا کردن ما رو که فراموش نکرد-

 ادمییراست...همه دعا کردم ياون لحظه برا:آم ، آهسته تر از قبل گفتم ی، نفسم درست باال نم کردمیگرما م احساس

.تبرك شده است یناقابله ول زیچ هیدیخانوم بزرگ رو بدم شما بهش بد یموقع برگشتن سوغات دیبنداز

 نکهیدست شما درد نکنه هم:انداخت و گفت نییسرش را پا.چه شده بودم به خودم لعنت فرستادمدستپا نطوریا نکهیا از

و فرصت  دیمهون از تهران رس یول ارتیداشت برن ز الیاتفاقا خانواده منم خ....باارزشه یلیخ دیاونجا به فکرش بود

.نشد

هم خوش گذشته؟ یلیحتما خ دیمشغول بود یپس شما هم حساب:گفتم
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 نیمن ا یول ادیش هیبه بق:قبل از برداشتن در جواب گفت یبرد ول یگوش يفن به صدا در آمد ، دستش را به سوتل زنگ

.چطور گذشت التیتعط دمیداشتم که نفهم يمشغله فکر يمدت به قدر

...دییالو بفرما:را برداشت و کنجکاوانه گفت یگوش

شما هم خسته :از هم باز شد و در ادامه گفت يه لبخندبود چون چهره اش ب یمیشخص طرف مکالمه آشنا و صم ظاهراً

گفتم که ...دمیگفتم که خودم بهتون خبر م یول يمنتظر دونمیم...آره...يمن افتاد ادیروز به  نوقتیشد که ا یچ... ینباش

 کنمیخبرتون مباشه حتماً ...مسئله رو سروسامان بدم نیخودم ا دیبار بذار نیا کنمیخواهش م...دیشما دخالت کن خوامینم

.باشه حتماً فعالً خداحافظ...میزنیاگه تماس نگرفتم عصر راجع بهش حرف م ی، ول

بودم  ستادهیبه من که در انتظار ا یزود به خودش آمد و با نگاه یلیبه فکر فرو رفت اما خ يلحظه ا یگذاشتن گوش با

.میکن یدگیبهشون رس دیاکه ب میعقب مونده دار يکارا ی، امروز کل میشروع کن گهیبهتره د:گفت

با  دیشروع دوباره کار با يشرکت به صورت راکد مانده بود و امروز برا يتهایفعال التیحق داشت با شروع تعط او

 يآقا.بودم که متوجه گذشت زمان نشدم فمیبه وظا یدگیتا هنگام صرف غذا چنان مشغول رس.شدیآغاز م تییجد

داشت خصوصاً  يزیظاهر اشتهابرانگ یکبابا سلطان.سفارش چلو کباب داده بودنهار  يخوشامد کارمندان برا يبرا سیدر

مدام .گذاشتیهجوم افکار عذاب دهنده راحتم نم.نشد رمیاز طعم غذا دستگ يزیتازه و دوغ خنک اما من چ حانیبا ر

شده  مانیرخواستش پشاو از د نکهینشد؟احتمال ا يارام خبر ي، چرا از مادر اقا کردیسوال مثل پتک در مغزم صدا م کی

از غذا مانده  يشتریب میهنوز ن.شدم یتر م یعصب گرفتیقوت ک شتریفکر ب نیهر چه ا.کردیباشد طعم دهانم را تلخ م

از ذهنم دور  یو قرار و مدارم را با خانم بزرگ به کل يخواستگار انیگرفتم جر میتصم.دمیبود که دست از خوردن کش

کم .را بستم میدادم و چشمها هیتک یصندل یفکر به پشت نیبا ا.دستش قرار بدهد يهچیمرا باز یکنم و اجازه ندهم کس

.مرا از خواب پراند يسرفه ا يکه صدا دیچقدر طول کش دمیخود شدم نفهم یشد و از خود ب نیسنگ میکم پلکها

و دستپاچه  دیپر از سرم یجیاو گ دنیداده بود به محض د هیتک واریپهلو به د کییانیآرام کنار درگاه م يآقا
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.اصال متوجه اومدن شما نشدم دیببخش:گفتم

مثل .که مزاحم استراحتتون شدم دیببخش دیشما با:، گفت دیرس یبه نظر م شهیتر از هم نیتبسم دلنش نیاش با ا چهره

د؟یخسته شد یلیامروز خ نکهیا

.مقدار کسلم هیامروز  نیهم ينتونستم خوب بخوابم برا شبینه راستش د:فکر جواب دادم بدون

.کردمیفکر م يبرد که به موضوع خواستگار یم یحاال حتما پ کردمیشب قبل اشاره م یخوابیبه ب دینبا!بودم یاحمق عجب

شما هنوز دست نخورده  يغذا یول دیکم به من کمک کن هیدییایاگه نهارتون تمام شده خواهش کنم ب نمیاومدم بب-

!مونده

.برطرف بشه میبخورم که خستگ ییفنجون چا هیدمیم حیبه غذا ندارم ترج یلیاالن م:جا بلند شدم و گفتم از

 کتهید میارقام را برا یو ارام کنواختیيام را برطرف کرد حضور او بود که با صدا یجینبود که گ يچا نیا اما

.دیتاب یم لیافتاب به صورت ما میکه از کار فارغ شد یزمان.کردیم

را داشتم که  لمیوسا يقصد جمع آور میزودتر حرکت کن دیبا نکهیا الیبه خ.بود دهیرس انیپابه  بایتقر يکار ادار ساعت

د؟یگرد یبر م رتریدو ساعت د یکیکه امروز  دیشما به منزل خبر داد یراست:دیپرس

!میبمون شتریدونستم قراره ب ینه چون نم-

 يالبته نه به صورت نقد دهیم يدیشرکت ع روز شروع کار به کارکنان نیعادت داره هر سال در اول سیدر يآقا-

.ادیفکر کنم خوشتون ب هیمراسم جالب

حسن کار در !کنند میافراد تقس نیب یرا به صورت قرعه کش يدیبودك که ع دهیتا به حال ند گفتیارام درست م يآقا

بعد  یکم.میبوددور هم جمع شده  سیکارمندان در اتاق رئ يهمه .حق اعتراض نداشت چکسیه گریبود که د نیا

 ياقا.آورده بود جانیهمه را به ه بایو تقر شتمراسم لطف خاص خودش را دا نیانجام ا.دادن شروع شد يدیمراسم ع

سرم را به سمت .دیرس يریگ وهیدستگاه آب م کیبه او .آمد رونیب یاسام هیبق نینفر بود که اسمش از ب نیارام چهارم
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با متانت سرش را تکان داد و تشکر کرد ، .گفتم کیبود بردم و اهسته تبر را در کنار من انتخاب کرده ییاو که جا

.ارمیهم بتونم شانس ب گهیدر موارد د دوارمیما:گفت

ارام  يبار نوبت اقا نی، ا دیپلوپز رس کیبه من .امد رونیاسم من ب ییبهارلو يبعد از اقا.را درست درك نکردم منظورش

!دیشما خوش شانس تر از من هست داستیپ:آن اضافه کردضمن  دیبگو کیبود که لبخندزنان تبر

.ستمیمطمئن ن ادیز:گفتم يبرنده شدن با خنده آهسته ا جانیه ریتاث تحت

او  بیتراش نص شیر ایهدا انیاز م.ما بود يسرگرم تماشا يا نهیافتاد که با نگاه پر ک يناظر میچشمم به مر همزمان

متفرقه و خوش و بش همکاران گذشت و بعد به مرور همه پراکنده  يها به صحبت یقیمراسم دقا انیبعد از پا.شد

در .گرم کرده بودم سیکتابخانه اتاق رئ يسرم را به تماشا ومن به انتظار ا.بود سیارام سرگرم گفتگو با در ياقا.شدند

دوباره برگشت و  يه ااز اتاق خارج شده بود به بهان هیاو که زودتر از بق.کنجکاوم کرد يخانم ناظر يلحظه صدا نیهم

.کم شانس بودم یلیخ هیمن نسبت به بق یبود ول یمراسم جالب سیدر يدستتون درد نکنه اقا:گفت

تونه  ینم چکسیه گهیکه د نهیدر ا یبهر حال لطف قرعه کش...شما هم بد نبود هیاتفاقا هد:در جواب گفت سیدر

.داره یاعتراض کنه چون به شانس بستگ

که تازه از  ییو اونا یمیکارمندان با سابقه و قد نیب یفرق هیدیمن قبال هم گفتم با یول دونمیکه م نویبله ا:گفت يناظر

.شهینم تیباشه واال انصاف رعا دنیراه رس

حاال شما به :که ناگهان به سمت من برگشت و گفت خوردمیاو کامالً روشن بود داشتم از دست او حرص م منظور

بار شانس  نیبراتون خوشحال شدم که ا دیپلوپز برد دمید یوقت دییراستشو بخوا دیستین منظور من شما دیریخودتون نگ

.ارهیسخته که ادم پشت سر هم بد ب یلیاخه خ دیآورد

خونم برعکس شده و صورتم گُر  انیاحساس کردم جر.داشت یمطلب منظور خاص نیا دنیکش شیبود که از پ مشخص

؟!هیچ ياریمنظورتون از بدب:گفتم.گرفت
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 یدلم سوخت ول یلی، خ دمیاز بچه ها ش شیچند وقت پ نیهم.تهیکو انیجر د؟منظورمیقرمز شد نطوریحاال چرا ا:گفت

...عرب واقعا سخته يکردن با مردا یزندگ دیکه طالق گرفت دینداره به نظر من شانس آورد یاشکال

ارام به زبان  يو اقا سیدر ياقا يورا جل ییحرفها نیچن توانستیاو چطور م دمیترک یاز خجالت و حرص م داشتم

که از حد توانم خارج بود  يبا صبور یول رمیرا به چنگ بگ شیبکشم و موها غیکم مانده بود سرش ج!اوردیب

!د؟یکار خوب وارد فیکه به کم و ک دیمگه شما تا به حال چند بار شوهر عرب کرد:دمیپرس

 یدرجا سرخ شد و با حرص خاص يبه هدف خورد و صورت ناظر رمیت.متوجه پوزخند مهار شده ارام شدم يلحظه ا يبرا

از منو داشته  دنیبله شن اقتینشده که ل دایپ یمورد ندارم چون هنوز کس نیدر ا يخوشبختانه من مثل شما تجربه ا:گفت

.باشه

 یکور و کچل به هر دیبره اونوقت مجبور شیمنوال پ نیبه هم گهیبراتون متأسفم چون اگه چند سال د:گفتم بالفاصله

.دیمون یتمام عمر مجرد م يوگرنه برا دیبد تیرضا

خودتون  يبهتره برا:به طرفم برگشت و گفت ینیگران تمام شد چون با نگاه خشمگ شیبرا یلیحرف خ نیا انگار

ه؟یمنظورم چ دیدون یخودتون که م...من در حال حاضر بهتر از شماست تیباشه موقع یهر چ دیمتأسف باش

.براتون گره گشا باشه تیموقع نیا دوارمیقلب ام میاز صم:گفتم.دمیته خندحرص آهس از

که  خوادیاصال دلم نم:شد و گفت کیاو به من نزد یخواستم ول یاجازه مرخص سیدر يعمد پشت به او کردم و از اقا از

ها و  یتمام ناراحتيدوست دارم هم شما و هم خانوم ناظر ینیخانوم ام.ادیب شیبحث ها پ نیکارکنان من از ا نیب

...دیبر رونیاتاق ب نیو از ا دیبذار نجایرو ه تونیدلخور

...یکه من گناه دیدیخودتون د سیدر ياقا یول:صحبت او به حالت اعتراض گفت انیم يناظر

شما هم دست .هیمن نگفتم مقصر ک:گفت دیکشیرا درهم م شیاجازه ادامه صحبت به او نداد و همانطور که ابروها سیدر

کارمند خوب رو از دست  هیشرکت رفت و ما  نیخانوم دادفر نشه که از ا هیمثل قض گهیبار د نیا دوارمیام...دیرینگ شویپ
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.میداد

بودآهسته  نییسرم پا.ارامم کرد یکم سیرئ ياقا میمستق ریدفاع غ!داشت یسابقه قبل يناظر يها يتوز نهیک پس

برم؟ تونمیمن م:گفتم

...کنمیاهش مبله خو:گفت یبه نرم سیدر

د؟یببر دیخوایتون را نم هیهد:دمیرا شن شیراه افتاده بودم که دوباره صدا به

.قائل باشم یتیاهم شیناراحت تر از آن بودم که برا.متوجه شدم که بسته پلوپز را جا گذاشتم تازه

.ارمیم نویمن ا دیشما بر:ارام متوجه حالم شده بود چون گفت ياقا ظاهرا

 یکینزد.و ناراحت بود ختهیبهم ر يناظر يجلو جا گرفتم هنوز اعصابم از حرفها یصندل يرو یحرفچیبدون ه یوقت

 يکه صدا کردمینگاه م رهیدر روبرو خ يبه نقطه ا.زد یمن دامن م یعمر روز هم به دل گرفتگ دنیغروب و به آخر رس

.شد دهیشن شهیارم نرم تر از هم ياقا

.که افتاد متأسفم یبه خاطر اتفاق-

.ستیمهم ن:گفتم آهسته

 يبه وجود شما تو داستیکامالً پ.دیادم کم شعور مالمت کن هیيخودتون رو به خاطر حرفها دینبا:بعد دوباره گفت یکم

.کنهیشرکت حسادت م

دو تا  یکیچون تعدادشون  امیکنار ب يجور هیادما  نطوریبا ا کنمیمن دارم عادت م ستیمهم ن:گفتم یهمان لحن قبل با

.ستین

!دیساکت بود یلیخ شهیاتفاق هم برخالف هم نیبراون نبود چون قبل از ا یظاهرا امروز در کل روز خوب-

دادم  هیتک یصندل یسرم را به پشت.چطور تمام امروز مرا منتظر نگه داشته بود نکهیمادرش افتادم و ا یبدقول ایبه  دوباره

.کردمیدرست بر خالف اونچه فکر م:و زمزمه وار گفتم



کتابخانه نودهشتیا  اسديزهرا  - آن سوي خیال 

w W w . 9 8 i A . C o m 479

د؟یگفت يزیچ:دیمتوجه نشد پرس ایوگ

.ام بود افتاد یدست فیکه کنار ک يبار چشمم به بسته ا نیرا بلند کردم و ا سرم

.مال ماهرخ خانمه نایاز ا یکیالبته دوتاست .به مادرتون دیرو از طرف من بد نیا یراست...نبود یمهم زینه چ:گفتم

مادرم  غامیمن فراموش کردم پ یراست...شهیخوشحال م یلیخ دنشیمطمئنم مادر از د:تشکر گفت نیرا گرفت و ح بسته

....رو به شما برسونم

!غام؟یپ-

.رهیکرد که نتونست امروز باهاتون تماس بگ یآره مادر سالم رسوند و عذرخواه-

!نتونست؟:دمیپرس اریاخت یب

.شدم مانیکه ناخواسته از دهانم در رفته بود پش یفورا از ساول و

.رهیبا شما تماس بگ خواستمینم.نه ، اخه من مانع شدم:و گفت دیچیمت راست پس ابانیخ به

به او  یدانستم چه جواب یو نم کردیفکرم درست کار نم.محکم بود که تمام وجودم را لرزاند یلیس کیاو مثل  کالم

:دیدوباره پرس روداریگ نیدر هم.بدهم

!چرا؟ دیپرس ینم-

.کنهیم یچه فرق:گفتم.نگه دارم یا مخفر مینشد لرزش صدا يتمام خوددار با

ته؟یاهم یموضوع براتون ب نقدریا-

.کنهینم يادیباشه فرق ز یقراره جواب منف یوقت ینبود ول نیمنظورم ا-

کنار  لیاتومب.میگذشت یاز آن م شهینبود که هم يریآن مس نیا.نگاهم به دور و بر افتاد.مرا ترساند یترمز ناگهان يصدا

!نطوریکه ا:گفت يخفه ا ينگاهش کردم رنگ به صورت نداشت با صدا یدزدک!جاده متوقف شد

.تکرار بشه ذارمینم گهیاشتباه رو قبال مرتکب شدم د نیمن ا.کنهیاشتباه م یدر زندگ کبارید؟آدمیداشت يچه انتظار-
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.دیواضحتر حرف بزن شهیم کنمیمنظورتون رو درست درك نم:به نگاهم کرد و گفت دیترد با

 لینفر تحم هییبار خودمو به زندگ کیمن .گرفت دهیناد شهینم قتویحق یند به زبون آوردنش برام سخته ولهر چ-

.کنمیکارو نم نیا گهید دمیکردم و صدمه اش رو د

!ل؟یتحم:دیپرس ناباورانه

.رهیبگ میواسه شما تصم گهیبار د کیمادرتون سرخورد  يداد یاجازه م دیخود شما هم نبا نه؟تازهیاز ا ریمگه غ-

کرده؟ يمادر من سرخود و بدون اجازه من از شما خواستگار دیکنیپس شما فکر م:زد و گفت یتلخ پوزخند

من بود براش  يجا گهینفر د هیاگه  ادیش.اصال نفس کار غلطه...کردینم يادیاگه با شما هم مشورت کرده بود فرق ز-

.بسوزونهبرام دل  یکس نکهیمن نفرت دارم از ا یول کردینم یفرق

!واسه شما دل سوزونده؟ یک!ه؟یمنظورتون چ:دیپرس یبرگشت و به حالت مشکوک میسو به

 دونمینم دیکنیفکر م!میبهتره خودمونو گول نزن میهست یبالغ يمن و شما ادما:گفتم يکردم به سرد ینگاهش م داشتم

ست؟باورم  گهید يدختر شیپ التونیخ که به قول خودتون تمام فکر و یطیاونم در شرا دیکرد يچرا از من خواستگار

.کرده باشه رییکه او احساس در طول چند ماه تغ شهینم

.یسرسوزن ینکرده حت يرییتغ چینه ه:گرفته بود ف گفت شیصدا

:توانستم دوباره حرف بزنم گفتم یوقت.ام نفسم را بند آورد نهیدرد در س احساس

 يکه برا دیشما منو چقدر بدبخت فرض کرده بود دونمینمد؟یکارو بکن نیا يپس چطور به خودتون اجازه داد-

تا آخر عمر تنها بمونم  دمیم حیکه من ترج دیبدون نویا خوامیهر حال م د؟بهیزد يفداکار نیخوشبخت کردنم دست به ا

.ست گهید يجا الشینشم که فکر و خ يهمسر مرد یول

د؟ید یمن جواب رد م يبه خواستگار حاًیصر دیپس دار-

.کم کنم شهیهم يرو برا يخانوم ناظر يخواست با خبر ازدواجم رو یدلم م یلیماست هر چند خ يه صالح هر دوب نیا-
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 د؟بدونیازدواج کن دیخواست یم يناظر يکم کردن رو يفقط برا یعنی:دی، پرس دیرس یهنوز گرفته به گوش م شیصدا

در نظر گرفتن شرط عالقه؟

 يبه خواستگار طیشرا نیکه خودتون در ا یحال د؟دریکنیاز عالقه صحبت م دیدار:دمیاعتنا بود ، پرس یب پوزخندم

!دیاومد

عالقه  چیبدون ه دیشما حاضر بود!کنمیمن دارم از شما سوال م دیاریحرف تو حرف ن:گفت دیرس یبه نظر م یهصب یکم

؟دیجواب مثبت بد يخواستگار نیبه ا دیهنوز خواهان دار دینشون بد نکهیفقط به خاطر ا يا

کنه؟یم یبراتون چه فرق د؟مگهیبدون نویا دیدار يحاال شما چه اصرار:بودم گفتم مهذب

.کنهیفرق م یلیبدونم چون برام خ خوامیم-

.بهتون جواب بدم تونمیمن نم دیببخش-

بل قا ریهنوز مثل سابق سرد و غ نمیبیم یشما رو عوض کرده ول کسالهینیا ماتینامال کردمیفکر م:گفت  یلحن عصب با

 یکیبفهمم شما واقعا کدوم  تونمینم.انگار موفق نبودم یکردم شما رو بشناسم ول یسع یلیمدت خ نیا يتو.دینفوذ هست

از  يواریکه د يدختر ایارهیباشه و دلشو به دست ب رزنیپ هیساعت ها همدم  تونهیکه م يدختر خوش برخورد دیهست

بهش نرسه؟ چکسیکه دست ه دهیغرور دور خودش کش

کم منصف تر  هیاگه .دیخودتون رو به من نسبت داد یاخالق اتیچون خصوص دیانصاف یب یلیشما خ:اعتراض گفتمبا

من .تون بشه یخصوص یوارد زندگ دید یاجازه نم یوقت به کس چیکه ه دیخود شما هست نیکه ا دیدیفهم یم دیبود

دوست ندارم در  دینیب یاگه م.دیمن خبر دار یندگز يو رو ریکه شما از تمام ز دونمیپنهون کردن ندارم و م يبرا يزیچ

 یو سخته که از احساسم حرف ومدهین شیبرام پ چوقتیتونم تا به حال ه یکه نم نهیمورد احساسم صحبت کنم واسه ا

.بزنم

زل و مرا به من ندازدیرا به راه ب لیاو هم سکوت کرده بود انتظار داشتم اتومب.گفتن نبود يبرا یحرف گریشدم د ساکت
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 يگذشت برا یم يحرکت نشسته بود لحظه ها به کند یاما او همانطور ب.میاز هم جدا بشو یحرف چیبرساند و بدون ه

آمدند کنجکاوانه نگاهمان  یکه از روبرو م ییخودروها نانیرنشس.کردمیبار از بدون در کنار او احساس عذاب م نیاول

شما سخته که در  يبرا:ه حرف آمد و آهسته تر از قبل گفتگذشت ب يکه به نظرم عمر یقیکردند عاقبت پس از دقا

شروع  یاز اون روز بارون زیهمه چ...بزنم یتونستم حرف یمن سخت بود که نم يکه برا یدر حال دیموردش صحبت کن

و  قیعم نقدریو چطور ا یاحساس ک نیا میدینفهم گهیبعد از اون د...رستانیروز کار من در دب نیاد؟اولیم ادتونی...شد

به  یاحساسم شدم اما وقت ریها اس یخواستم قبول کنم که منم مثل بعض ینم!سخت بود یباورش کم لیاوا...دار شد شهیر

.بود که مشکالت شروع شد ونوقتحرفا گذشته تازه ا نیکار از ا دمیخودم اومدم د

!باور کنم؟ توانستمیم يچطور!زد؟یمن حرف م يدرباره  او

 يعطر خوش گلها دیکه به درون وز یمینس.را بشنوم شیتاب بودم که تا اخر حرفها یب.بود ریاو نفسگ يدوباره  سکوت

اگر ضربان .قد علم کرده و شاخ و برگ گسترده بود به مشام رساند ابانیخ هیرا که در حاش يدرخت تنومند یشمیابر

بود و از  دهیچیعطر بهار که در فضا پ لحظه ها از نیسخت نبود حتما از ا میبرا دنیزد اگر نفس کش یتند نم نطوریقلبم ا

!داشتم یبیحاال ، حس غر یبردم ول یبودن در کنار او لذت م

ادامه دادم  سیسال که بعد از رفتن شما به تدر کی:داشت یبیغم عج شیبار صدا نیشروع به صحبت کرد و ا دوباره

شغل  رییگرفتم تغ میتصم نیهم ياخت برااند یشما م ادیاون مدرسه منو به  واریدرد ود يبود چون همه  یسال سخت

قراره  دمیهمون موقع بود که شن...بشم کیکه به شما نزد ودب يبهانه ا نیکنم ا يهمکار يبا حجاز امیخواستم ب یبدم ، م

که مجبور شدم شمارو تا محل  یشب دینفهم چکسیه...تموم شد زیبه خودم گفتم همه چ.دیبر تیبه کو شهیهم يبرا

بود که از حال من خبر  یرو گذروند اون تنها کس يطفلک ماهرخ اونم شب بد!به من گذشت یببرم چ مراسم يبرگزار

شد؟ یمن م امیباعث الت یچ یدر اوج ناراحت دیدون یم!گذشت یسخت يچه روزا...داشت

شما  دمکریفکر م نکهیا:ادامه داد یبا پوزخند تلخ.کرد منهم جرات کرده بودم به سمت او برگردم ینگاهم م داشت
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اون ...زدمیکه من حدس م هیزیخالف اون چ زیهمه چ دونستمینم یول دیدیو باالخره به آرزوهاتون رس دیخوشبخت شد

رنج  شتریاز من دوا نکرد باعث شد که ب يکه به نظر خانواده ام راه عالج بود نه تنها درد ينامزد يمراسم مسخره 

راحت  المیبهم خورد خ زیهمه چ یوقت.داد یعذابم م نیانداخت و هم یم شما ادیوجود اون دختر ناخواگاه منو به ...بکشم

 شمادمیروز شن هیخود گرفته بود که  ییتنها نیکنم به ا یتنها زندگ شهیهم يشد و با خودم قرار گذاشتم که برا

که از ماهرخ  يروز.دیبرگشت شهیهم يبرا دمیبعد فهم یول دیخانواده اومد دنید يبه خودم گفتم حتما برا...دیبرگشت

و رنجور شده صد بار به خودم لعنت  فیو ضع ستیشاداب و سرحال سابق ن ينایاون م هیکه برگشته شب یینایم دمیشن

.فرستادم که چرا مانع رفتنتون نشدم

 یهمه صدمه نم نیالاقل من ا دیبهم زده بود زویکاش همون شب همه چ ي، ا دیکاش مانع شده بود:گفتم یلرزان يصدا با

.دمید

که اون موقع  یدر صورت دیزن یحرفا رو االن م نیا:داد گفت یمالمت م يکه بو یبار با لحن نینگاهم کرد و ا دوباره

قبال شانس  کهیقد علم کنم؟در حال ونسیخیتونستم در مقابل ش یمن چطور م دیخودتون رو گرفته بود یقطع میتصم

.بودم دهیخودمو امتحان کرده بودم و جواب رد شن

!دیکارو کرده باش نیشما ا ادینم ادمی:گفتم عجبمت

ازش  دیتون یم.دینرفته که چطور به درخواستش جواب رد داد ادشیيحجاز يهنوز آقا.حرفم شاهد دارم يمن برا-

.دیبپرس

که داره از طرف  دونستمیمن از کجا م یول:با احساس ندامت گفتم.را داشت که مرا به خود آورد ياو حکم ضربه ا کالم

؟!کنهیشما صحبت م

کرد؟یهم م یشما فرق يمگه برا:دینگاهم کرد و اهسته پرس دیترد با

...مسلمه که فرق:گفتم اریاخت یب
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نگاه عذاب گونه او .مانده بودم نیهمانطور ساکت و شرمگ.نتوانستم ادامه بدهم گرید.رو شد شیچه راحت برا دستم

 لیاتومب کهیخم شد و در حال نییسرش به پا.دیاین بود که به نظر بمحوتر از ا شیلبها انیلبخند م.داشت يندیبرق خوشا

.بدونمخواستمیم نویمن فقط هم:گفت یبه نرم کردیرا روشن م

را بهم  یکیخلوت آن  میخواست یانگار هر دو نم.رد و بدل نشد انمانیم یدر تمام طول راه کالم.به راه افتاد و

 یخلوت و ب نقدریکه کوچه ا یچه سعادت.و متوقف شد دیکش يرا به کنار لیباتوم یبه ارام یعاقبت با مهارت خاص.میبزن

نازکش  يعطر خوش محبوب شب که شاخه ها.کرده بود نیزمرا نثار  زشیدل انگ ییامشب مهتاب هم روشنا.تردد بود

نبوه شاخ و برگ در رنگش در ا دیسف يباز شده  يغنچه ها.دیرس یفاصله هم به شام م نیداده بود از ا لهیواریبر پهنه د

.داشت ریچشمگ ییسبز رنگ تاللو يدر بستر دیمروار ينور مهتاب مانند دانه ها ریز

.دیممنون که منو رسوند:قبل از آن آهسته گفتم شدمیم ادهیپ دیبا نجایا

.بود فهیوظ:گفت یهمان آهستگ به

از تبسم را  یهنوز نقش!یبود و نه عصب نینه غمگ گریدر را گرفتم اما دوباره به سمت او برگشتموچهره اش د رهیدستگ

.دیشد در ان د یم

بپرسم؟ تونمیسوال دارم م هیبرم  نکهیقبل از ا-

.دیده تا سوال بپرس دیتونیشما م-

ره؟یکه مادرتون با من تماس بگ دیچرا امروز مانع شد:دمیپرس.کرده بود دایپ ینیریحالت دوستانه و ش کالمش

.دیدل اونو بشکون یبا دادن جواب منف خواستمینم نکهیا يبرا: ت نشس شیبر لبها یکمرنگ لبخند

.کردمیکارو نم نیکه من ا دیدون یخودتون م:بار نگاهش کردم مالمت

د؟یمنو وادار به اعتراف کن دیخواستید؟میقصدو دار نیکه ا دیپس چرا به من گفت:تر شد قیعم لبخندش

د؟یشد مونیپش يزود نیبه هم-
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خاطره  يحجاز يضمنا چون از خواستگار.نذاشتم ونیحرفا رو با شما در م نیکه چرا زودتر ا نهیا يبرا مونمیاگه پش-

 میحرفا بگذر نیمادرو منصرف کردم حاال از ا نیهم يبرا.بازم با واسطه نظر شما رو بشنوم خواستیداشتم دلم نم يبد

د؟یندار یفردا شب برنامه خاص يبرا

چطور مگه؟:دمیپرس یحواس پرت با

.میبه اتفاق خانواده خدمت برس دیندار یاگه برنامه بخصوص خواستمیم-

.دیاریب فیتشر دیتونیم دیشما هر موقع دوست داشت کنمیخواهش م:و دستپاچه گفتم دمیمنظورش را فهم تازه

.دارید دیگفت به ام یشدم در جواب خدانگهدارم به نرم ادهیپ لیاز اتومب و

باز و بسته شدن  يهنوز چند قدم دور نشده بودم که صدا یول اوردیرا به حرکت در ب لیاتومب شهیداشتم مثل هم انتظار

صدا کردك يندیبا لحن خوشا.دمیدر را شن

...ینیخانوم ام-

جانم؟:گفتم اریاخت یعقب برگشتم و ب به

رو  يزیچ:فتعقب برداشت و گ یصندل يجعبه پلوپز را از رو.بود شهیتر از هم یتبسم دوست داشتن نیاش با ا چهره

ن؟یفراموش نکرد

.امد میبه سمت او بروم به سو نکهیاز ا قبل

.دینشده حواسمو پرت کرد یچیه ند؟هنوزیبیم-

.میحساب شد یتازه با هم ب:را به دستم داد و لبخندزنان گفت جعبه

********************************

او سرگرم خوش و بش با مهمانها بودم که معصومه دست در دست .برگزار شد یمیدنج و صم یطیدر مح یعروس مراسم

بسته و اون سبد  نیا نایم:داد گفت یرا به دستم م يشده ا چیجعبه چهار گوش زرورق پ کهیشد و در حال کیبه ما نزد
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!نفر آورد داد و رفت هیگل رو االن 

.به معصومه انداختم یبه جعبه و نگاه یتعجب نگاه با

.هست یتوش چ نمیفرستاده حاال باز کن بب نویتو ا یمیقد ياز طرفدارا یکیحتما :لبخندزنان گفت محسن

.گوشه خلوت هیمیبر اینه ب نجایا:و گفتم دمیرا کش دستش

 نیدر ح.را از هم گشودم یزرورق بسته را باز کردم و در جعبه مخمل میکنجکاو دور هست يمطمئن شدم از نگاه ها یوقت

يرا که با سنگها ییبایجعبه گردنبند ز انیاز م.انداخت یار گوشم مرا به خنده ممحسن کن نیریش يکار زمزمه ها نیا

.مضمون قرار داشت نیبا ا یادداشتیآن  ریدر ز.اوردم رونیشده بود ب نیتزئ اقونی

.زمیعز ينایم

چک در کو هیهد نیخواستم تا با ا.تو بود براورده شد یمن که همانا خوشبخت يشب فرخنده آرزو نیکه در ا دمیشن

.ونسیبرادر و دوستدارت احمد ...تو یشگیآرزومند سعادت هم.باشم میآرام سه يتو و آقا يشاد

کرده  رتیح ادداشتیگرانبها و  يهیآن هد دنیمحسن از د.اشک نگاهم را تار کرد يا هیال خیمشاهده دست خط ش با

!به تو عالقه داره یلیخ ونسیخیانگار ش:آهسته گفت.بود

از دست  شیکه سالها پ يبه خواهر یبیآخه من شباهت عج.ستیجهت ن یب خیعالقه ش:گفتم.م به او افتاداشک آلود نگاه

 ایبه دن گهیبار د کیباور انداخته که من همون خواهر ناکامش هستم که  نیرا به ا خیهمه شباهت ش نیا.داده بود دارم

!اومده

به نظر تو !یبیچه باور عج:انگشتانش فشرده و گفت نیبکرده ام را محکم  خیدست .شد رهیخ میبه چشمها ناباورانه

!داشته باشه؟ قتیموضوع حق نیممکنه ا

درباره اش حرف  خوامیندارم و اصال نم ينظر چیمورد ه نیدر ا یول ستیممکن ن ریغ زیچ چیخدا ه يایدن يهر چند تو-

رو باور  يا گهید زیچ یکنارم هست جز وجود تو که خوادیمنه و دلم نم یشب زندگ نیبزنم به خصوص امشب که بهتر
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.هیبق شیپ میبر ایحاال ب...کنم

.فرستاده نویقصد ا نیبه هم خیبده گردنبند رو بندازم گردنت ، مطمئنم ش:از حرکت فت قبل

هیوزا  نیهم اریب ادمی:در همان حال گفتم.گل کرده بود طنتمیموقع بستن ش.او گذاشتم اریگردنم را در اخت تیرضا با

.بفرستم خیش يتشکر از طرف خودم و تو برا تادداشی

.ارمینم ادتیرو  يزیچ چیه یستیاگه آروم نا:، گفت ندازدیقفل گردنبند را ب کردیداشت تالش م هنز

.آروم بود شهیامشب نم تونمیآخه نم:، گفتم دمیخند یم داشتم

!؟...، آره یآروم باش یتون یکه نم-

اما نگاهش  دیبه گوش رس زیآم دیکالمش تهد.امد و دور کمرم حلقه شد نییتمام شده بود ، دستانش آهسته پا کارش

.جمله اش کنار گوشم زمزمه وار ادا شد.وجودش مست کننده بود يگرما.دیمرا به سمت خود کش.دیخند یم

...لوس نشو:گفتم دم،یخند یداشتم اهسته م هنوز

به آغوشش پناه  شتریاش چسباندم و ب نهیسرم را به س.ادبه نجوا د زیبار ن نیبازوانش محکمتر شد ، جوابم را ا فشار

.بردم

  .باشم زیعز شیبرا نطوریهم شهیهم یلحظه زندگ نیخواست تا آخر یم دلم

  انیپا
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