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که مغزم دستور  دمیآن قدر دو. شوم نیبود نقش زم کیبد بود که نزد يآمدم، حالم به قدر رونیاز در شرکت ب یوقت

رگ و  شودیکه با فشار وارد آن م ی، خون ستمینأ گرید ياگر لحظه ا دادیوار قلبم هشدار م انهویتپش د رایداد ، ز ستادنیا

 نهیقلبم گذاشتم ، تا مبادا س يزدم ، دستم را رو ینفس نفس م یکه به سخت یو در حال ستادمیا. اش را پاره خواهد کرد یپ

 يخشک شده بود که صدا يبه قدر میگلو دندیکش یم میها هیبه ر یغیت یی، با هر نفس گو فتدیب رونیام را بشکافد و ب

و از آن حرارت  دعرق شده بو سیخ میدر عوض سر تا پا د،یرسیاز ورود و خروج هوا به گوشم م یخس خس وحشتناک

.زدیم رونیب

ترس  تازه آن موقع بود که متوجه شدم از شدت. آرام شد کردمیام احساس م نهیکه درون س یکه سوزش ستادمیا یزمان تا

اگر  یآخر آن به کجا راه دارد ، با خودم فکر کردم حت دانستمیکوچه انداختم ، نم يبه انتها ینگاه. آمدم  یرا اشتباه ریمس

 نیبا ا. داشتم  میدر پاها يدیرد شوم ، ضعف شد یتا از جلو در آن شرکت لعنت گردمیبر نم گریبه جهنم هم ختم شود د

 يشده در روزها نیآن کوچه نفر. برسد و مرا سوار کند يا لهیمنتظر بمانم تا وس توانستمیمحال به راهم ادامه دادم ، چون ن

تند ، چشمم به  ییبعد ازگذشتن از سر باال.  زدیهم خلوت بود ، چه رسد به آن روز که جمعه بود و پرنده هم پر نم يعاد

 يخودرو سوار نیاول يبرا ابانیبه خ دنیبه محض رسرا تند تر کردم،  میراحت شد ، قدمها یکم المیافتاد و خ یاصل ابانیخ

:دست بلند کردم و گفتم

دربست_

راننده به . در عقب را باز کردم و سوار شدم  ینگاه داشت و من بدون حرف میپا ي، خودرو جلو دیلرزیم يبد جور میصدا

:عقب برگشت و گفت

کجا برم ؟_

:گفتم یحواس پرت با

.......خونه_

:فاصله حرفم را اصالح کردمبعد باال  و

بهارستان دانیم_
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که  ایفکر بودم که بمانم  نی، در ا دمیرا در هم کش میانداختم و اخمها نیی، سرم را پا کردینگاهم م رهیهمچنان خ راننده

:گفت دمیشوم که شن ادهیپ

دو هزار و پانصد تومان شهیم_

:لب گفتم ریشدن ، سرم را تکان دادم و ز ادهیتم و نه حوصله پگفت ، اما من نه حال چانه زدن داش ادیز یلیرا خ نرخ

باشه_

.بود که زودتر از آنجا دور شوم نیخواستم ا یکه م يزیلحظه تنها چ آن

فکر نکنم ،  يزیبه چ کردمیم یام کم نکرد ، هر قدر سع یاز ناراحت يزی، اما چ دمیکش يحرکت خودرو نفس بلند با

 تیو شکا يکردم ، بروم کالنتر ی، با خودم فکر م شدیچشمانم رد م يشرکت از جلو يه هالحظه لحظه صحن توانستمینم

کاسه کوزه اش را جمع کرده  یبدم که چه شده ملک حیو سه ساعت توض يتا من برم کالنتر ": کنم ، اما بعد به خودم گفتم 

پرسن روز جمعه  یده ، اول از همه از خودم مافتا یبگم چه اتفاق نکهیبه محض ا "؟  هیراحت نیبه هم تیتازه مگه شکا "

به . رش بگذرمیاوه ولش کن ، بهتر از خ..... پرونده و دادسرا لیبعدشم تشک. کردم  یم یچه غلط یشرکت خصوص يتو

خاك بر سرت که  "گرفتم و به خودم گفتم  میاز پا یشگونیرا به هم فشردم و ن میاز حرص دندانها. دیارز یاش نم يزیآبرور

انداخته و فرار کرده  نییبودم که چرا مثل گوسفند سرم را پا یاز خودم شاک یاز هر کس شتریب "حقته  ادیسرت ب یچهر 

ماندم و حق آن  یم دیبا کردمیسالم به در برده بودم ، حس شجاعتم گل کرده بود و فکر م نحاال که از مهلکه جا. بودم 

 یبود به سرش م زشیم يکه رو ی؟ با ششه مشروب يا آخر چطورام. گذاشتم  یشرف را کف دستش م یمردك پست و ب

خودم . کندم  یپوست صورتش را را م میابا ناخنه ایبرود ،  شیکردم تا مردم جمع شوند و آبرو یم ادیداد و فر ای،  دمیکوب

نفر بودم و خودم را مت نمیآرام و مت تیآن لحظه از شخص ستمیکار نبوده و ن نیوقت آدم ا چیه دانستمیم یبهتر از هر کس

بفهمم نفس نفس  نکهیباعث شده بود بدون ا کردمیکه نسبت به خودم احساس م ی، نفرت دمید یم يآدم شل و وارفته ا

.تکانم داد یراننده چون شوک ياصد. بزنم 

شده ؟ يزیخانم چ_

:گفتم يجد يا افهیبا ق کندیهم منگا نهیکه از داخل آ دمیجا به جا شدم و او را د یکم میحرف او جا خوردم ، سر جا از

رینه خ_
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:دینگذشته بود که پرس یشدم هنوز لحظات ابانیخ يسرم را چرخاندم و مشغول تماشا و

؟ يریکجا م یگفت_

:سرم را به چرخانم گفتم نکهی، بدون ا دیجوشیدر دلم م دیشد یخشم احساس

.بهارستان دانیم_

:که گفت دمیشن

خونتون اونجاست ؟_

:به من زل زده بود نگاه کردم و گفتم نهیفرت به او که از داخل آن با

 ادهیمن پ دیجا نگاه دار نیهم دیکن یرانندگ دیتونیبدون حرف زدن نم دینیب یبه شما مربوط باشه اگر م کنمیفکر نم_

.نیبگرد گهیهم صحبت د کیشما هم به دنبال  شمیم

:ا خورد ، با من من گفتج یلیحرف را نداشت خ نیا دنیکه انتظار شن مرد

.نیآروم بش یکم دیگفتم حرف بزنم شا نیناراحت دمینداشتم ، د يو اله منظور_

:همان لحن تند گفتم با

.دیشما راهتون رو بر ستیالزم ن_

.شد رهینگفت و به رو به رو خ يزیچ گرید مرد

از درونم سرزنشم  یکردم ، صدائ یم یاس ناراحتبود صحبت کرده بودم احس یبا آن لحن با راننده که مرد مسن نکهیا از

هم  یمگه ملک "و همان لحظه با خودم فکر کردم  "پدرته  يسئوال کرد ، اون جا کی، بنده خدا  یچته سگ بست " کردیم

که احساس تهوع  يدچار دلهره و اضطراب شدم به طور گرین موضوع بار دیبا فکر کردن به ا ".....پدرم نبود پس چرا  يجا

از فکرم گذشت از راننده به خواهم نگاه دارد  يلحظه ا. دادم  یفشار م میپنجه ها انیرا م فمیدسته ک يقرار یکردم با ب دایپ

دوختم و آرزو کردم هر  ابانیرا به خ مشوم ، اما زود منصرف شدم و فکر کردم بهتر است زودتر به خانه بروم ، نگاه ادهیتا پ

.نحس بگذرد قیچه زودتر آن دقا

:گفت ینیمنزلمان نگاه داشت و با لحن سنگ ابانیخوردو را سر خ راننده

خانم برم داخل کوچه ؟_
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:گفتم

.شمیم ادهینه پ_

و خدا را شکر کردم که  ختیرا شمردم ، قلبم فرو ر میپولها یوقت میرا حساب کن هیپولم را در آوردم تا کرا فیک سپس

 طیدرست دو هزار و پانصد و پنجاه تومان به اضافه چند بل فمیک اتیتمام محتو راینخواسته بود ، ز هیکرا شتریراننده ب

بدون  زیمن ن. طلبکار آن را از دستم گرفت  يا افهیگره خورده و ق یاو با ابروان وپول را به طرف مرد دراز کردم . اتوبوس بود 

قبل از ظهر بود ، هم دلشوره  ازدهیبه  قهیدقبه ساعتم انداختم ، ده  یاز خودرو خارج شدم ، داخل کوچه نگاه یصحبت

دانستم  یم. راه رفتن نداشت  ينا میاکه پاه يداشتم ، به طور يخالصه حال بد.  رفتیدلم ضعف م یداشتم و هم از گرسنگ

که تا موقع . اوضاعم تا چه حد خراب است  دمید یداشتم ، م نهیآ کیکاش  يا": با خودم گفتم . ندارم  یدرست يرنگ و رو

فکر کردن درباره  يو به جا "بگم ؟ یچ دهیگفت چرا رنگ و روت پر زیاگه عز":  دمیپرس یبه خانه برسم مرتب از خودم م

بود  نیاما ترسم ا.  فهمدینم يزیچ ینزنم کس یتا خودم حرف دانستمیم.  آمدیچشمم م يجلو یمرتب چهره ملک آنپاسخ 

که مجبور شوم  شدیام م یآن قدر پا پ کردیشک م يزیشناختم اگر به چ یرا م زیتا آنجا که عز. که مبادا خودم را لو بدهم 

بترسم  نکهیبفهمد ، نه ا يزیموضوع چ نیاز ا یخواست کس یوجه دلم نم چیبه ه. کنم  فیتعر شیتمام ماجرا را برا

.برود نیکه تا آن موقع نسبت به من داشتند از ب يحس اعتماد خواستمیسرزنشم کنند ، بلکه نم

را داخل قفل انداختم و در  دیبعد از چند لحظه کل. افکارم را متمرکز کنم  دیتا به بهانه در آوردن کل ستادمیدر خانه ا يجلو

کشنده شد که راه نفسم را  یبه ترس لیتبد تمیگذاشتم تمام اضطراب و عصبان اطیرا به ح میپا نکهیبه محض ا. را باز کردم 

 ی، اگر به فکرم نم کردمیگذشته بود ، با خودم فکر م ریبه خ نکهیبا ا. برده بودم  یموضوع پ مقانگار تازه به ع. آورد  یبند م

لحظه . مادرم نامش را شکوفه گذاشته بودم  ادیافتاد که به  یافتاد ؟ نگاهم به بوته گل سرخ یم یفرار کنم چه اتفاق دیرس

و غمزده نگاهم را از آن گرفتم  نیشرمگ. شده است  رهیمن خ و مغموم به بانهیآن بوته ، غر بتیاحساس کردم مادر در ه يا

اندازه از  نیوقت تا ا چیه. در راهرو متوجه شدم قفل است  رهیبه محض گرفتن دستگ. و با شتاب به طرف ساختمان رفتم 

.  میایکنار ب دهکه همه وجودم را پر کر يفرصت دارم تا با احساس بد یراحت شد که مدت المیخ. نبودم  یبخت و اقبال راض

داخل راهرو که . را برداشتم  دیخم شدم و کل گذاردیدر م يموکت جلو ریرا ز دی، کل ستیمنزل ن زیهر وقت عز دانستمیم

 يرا که در اثر تماس دستها يبود که بروم حمام تا آن احساس بد و چندش آور نیا دیکه به ذهنم رس يزیچ نیشدم اول
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.به طرف حمام رفتم کراستیپرت کردم و  یرا به طرف فمیک.  میآب بشو باوجودم را گرفته بود  یملک فیکث

 ایآن رفتم گو ریاحساس سرما کنم ز نکهیدوش را باز کردم و بدون ا. شد  ياز آن جار یآب را که باز کردم آب ولرم ریش

فرود  میکه به سر و رو یراه با آبهم. آب را حس کنم  يکه سرما شدیم نیکه وجودم را به آتش کشانده بود ، مانع از ا يتنفر

.  دانستمیانسان م کیضعف  تیآمد و آن را نها یخوشم نم هیوقت از گر چیه. بود  دهبغض فرو خورده ام سر باز کر. آمد  یم

 نییابتذال پا تیتا نها تمیشخص کردمیاحساس م رایکنم ، ز هیکه با تمام وجود گر دادمیاما در آن لحظه به خودم حق م

وقت  چیشناختم ه یکه خودم را م ییتا جا "بودم ؟ يرفتار نیمستحق چن یبه چه گناه ":  دمیاز خودم پرس. ست آمده ا

 نیچن نیدر موردم ا یکارم اشتباه بود که ملک پس کجاي. استفاده بدهم  ٔاجازه سو یکنم که به کس ينکرده بودم کار یسع

هم  یو حماقتم ، ملک یسادگ. بودم  دهیپاسخ آن را فهم يدم تا حدبه جواب نداشت چون خو اجیفکر کرده بود ؟ سوالم احت

 يبا صدا زیو در آن حال ن کردمیم هیگر. خودم را ببخشم  توانمیوقت نم چیه کردمیاحساس م. بود  دهیفهم خوبرا  نیا

گفت روز جمعه  یلکم یچ يبرا يدیکه نفهم يخر نقدریتو ا یعنی،  وایخدا لعنتت کنه ش ":  کردمیبلند خودم را سرزنش م

. شد  یآب هر لحظه سرد تر م ".... باشه  يآدم بد یملک شدیلحظه هم باورت نم نیشرکت ؟ خاك بر سرت که تا آخر يبر

:خواند یکه مرا به نام م دمیرا شن زیعز يبه خودم آمدم و صدا ي، فقط لحظه ا دمیفهم ینم يزیآن چ ياما هنوز از سرما

....وایش.... وایش _

ام آنقدر  هیصحبت و گر يدعا کردم که صدا گرفتمیدهانم م يکه دستم را جلو یخوردم و به خود آمدم در حال یسخت تکان

آب را بستم در  ریش. آب بدنم به لرزه افتاد  يباشد ، تازه آن وقت بود که از سرد دهیآن را شن زیبلند نبوده باشد ، که عز

:دهم گفتمب یعیآهنگ طب میبه صدا کردمیم یکه سع یحال

.هستم نجایا زیبله عز_

:گفتیکه م دیاز پشت در حمام به گوشم رس زیعز يصدا

؟ییتو اون تو وایش_

:دادم جواب

.رمیدوش بگ کی خواستمیم ز،یاره عز_

:گفت زیعز
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.صبر کن آبگرمکن رو روشن کنم قهی، چند دق ییچا یآب سرد ، م_

:رختکن شدم و گفتم وارد

.رونیآمدم ب گهی، د زیعز خوادینم _

مانع از به هم  توانستمیکه نم ينفوذ کرده بود ، به طور زینسوج بدنم ن نیتر قیسرما در عم.  دمیچیحوله را به دور خودم پ و

چهره باد کرده و چشمان خون  دنیاز د. داخل رختکن چشمم به خودم افتاد  نهیدر همان موقع از آ. شوم  میخوردن دندانها

آنجا  یفکر بودم که مدت نیبه ا. کرده بودم  دایپ یترسناک بتیت کردم ، لبانم از بس کبود شده بود ، هگرفته ام وحش

 دانستمیم.  دیبود که به دادم رس يتلفن مثل معجزه ا يموقع صدا نیدر ا. کند  دایپ يام حالت عاد افهیتا بلکه ق ستمیبا

لباس به اتاق بروم و سر و  دنیبهانه پوش هدادن به تلفن است ، بسرگرم جواب  زیکه عز یفرصت فراهم شده تا موقع نیبهتر

از حمام  دمیرا شن زیعز یسالم و احوال پرس نکهیصبر کردم ، به محض ا يلحظه ا. ام بدهم  ختهیبهم ر افهیبه ق یسامان

هستم ، از همان  میبودم ، وانمود کردم در حال خشک کردن موها دهیصورتم کش يکه حوله را جلو یخارج شدم و در حال

:که گفت دمیرا شن زیعز يصدا. داخل اتاق شدم  عیاو سالم کردم و به سر هجا ب

؟ رونیب يآمد يجور نیسالم ، پس چرا ا کیعل_

:گفتم

.پوشمیاالن لباس م_

:گفت زیعز

.....بزور باهاش حرف بزنه یگفتیبودم ، خوب م واینه با ش_

 يبرا یکرم پودر و روژ لب چهره متعادل یرفتم و با کم نهیآ يلباسم جلو دنیز پوشعمه اعظم تلفن کرده ، بعد ا دمیفهم

فرصت  نیشد و ا یطوالن شهیو عمه مثل هم زیکنم ، صحبت عز يچشمانم کار يقرمز يخودم ساختم ، اما نتوانستم برا

:بود که نیا دیکه پرس يزیچ نیلکرد ، او یکه از عمه خداحافظ زیبر چهره ام بکشم ، عز ياز خونسرد یبود تا نقاب یخوب

؟ يپس چرا زود آمد_

 زیعز ایگو. چه گفتم  دمیکه خودم نفهم ي، اما موقع جواب دادن هول شدم به طور کندیم یسوال نیچن دانستمیم نکهیا با

:که داده بودم نشد و گفت یسر و ته یمتوجه پاسخ ب رایبود ز يگریهم در فکر د



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٨

.دختره نیبگم از دست ا یچ_

:گفتم دمیاو را در فکر د یاما وقت. نگاه کردم چون فکر کردم منظورش من هستم  زیتعجب به عز با

؟ زیشده عز یچ_

:که از فکر در آمده بود به من نگاه کرد و گفت زیعز

؟ یشیسرد زکام م يهوا نیا يتو یگی؟ نم یچرا با آب سرد خودت رو شست_

:گفتم

.آب ولرم بود_

:گفت زیعز

؟. يحموم نبود روزیحموم ؟ مگه د يبود بر یاجیال چه احتحا_

:و گفتم دیبه ذهنم رس یلحظه جواب همان

.دیچاله ، بهم آب پاش کی يچرخش افتاد تو نیماش کیآمدم  یداشتم م_

:مدیذهن او را از خود منحرف کنم پرس نکهیا يحرفم را باور کند برا زیکه شب گذشته آمده بود باعث شد عز یباران

عمه حالش چطور بود ؟_

:گفت زیعز

.بد نبود_

:گفتم

شده ؟ يزیچ_

:و گفت دیکش یقینفس عم زیعز

دختر سر  نینه ا ادینه اعظم کوتاه م ی، بدبخت دینالیم ایاز دست زن ار. یهمشگ ي، همون حرفها ستین يتازها زیچ_

.سازش داره

:گفتم

شده ؟ یحاال چ _
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:گفت زیعز

.باز هم با هم دعواشون شده ، دختره هم قهر کرده رفته خونه داداشش دیو مهش ایبشه ؟ ار یخواستیم یچ_

:حرف از جا بلند شد و گفت نیبعد از گفتن ا زیعز

.یگرم بش ارمیداغ برات ب ییچا کیبرم _

. و به فکر فرو رفتم  کردم خوابم نبرد ، چشمانم را بستم ي، اما هر کار دمیدراز کش يبخار ياز خوردن ناهار جلو بعد

صدا در حال  یکه آرام و ب دمیرا د زیچشمانم را باز کردم و عز یخش یخش يصدا دنیکه با شن دیچقدر طول کش دمینفهم

:آماده شدن است ، گفتم

کجا ؟ زیعز_

:ام به طرفم برگشت و گفت دهیخواب کردیکه فکر م او

مادر ؟ يشد داریب_

:گفت کردیجورابش را به پا م گریکه لنگه د یدر حال زیزرا تکان دادم و نشستم ، ع سرم

؟ ائیب يدوست دار. وقته سر خاك آقا جونت نرفتم  یلی، خ ارتیز یحیخوام برم امامزاده  یم_

:ناراحت نشود گفتم نکهیا يبرا یکه حال نداشتم ول نیا با

.امیب دیاگه تنها هست_

:گفت

.انیعروسشم م، شوکت خانم و  ستمینه مادر تنها ن_

:گفتم

.ستمیسر حال ن ادیامروز ز.  گهیدفعه د کیپس باشه _

:بلند شد و گفت شیاز جا یعل ایبا گفتم  زیعز

.گردمیمن هم تا غروب بر م. باشه مادر استراحت کن _

:دمیپرس

بپزم ؟ یشا م چ_
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.، از ظهر غذا مونده یچیه_

:گذاشت گفت یاش م یدست فیاز را در ککه سجاده نم یدر حال زیراحت شد ، عز المیخ

بابات به محض . نره مادر  ادتیوقت دود نکنه ،  کیاومدن بابات که شد ، سماور رو روشن کن ، حواست باشه  کیفقط نزد_

که ؟ یدونیم.  خوادیم ییچا ادیخونه ب نکهیا

.راحت باشه التونیخ_

سرم را به  یمدت.  ختندیرا به دلم ر ایدن يدم تمام غمهادر کوچه را پشت سرش بست احساس کر زیعز نکهیمحض ا به

در اتاق زدم ، نه  یعاقبت خسته شدم و آن را خاموش کردم ، سپس بلند شدم و گشت یول. گرم کردم  ونیزیتلو يتماشا

لبه . افزود  یم شتریام ب يریبه دلگ نیو ا رفتیم نییکم کم پا ابآفت. انجام دادن بود و نه من حوصله داشتم  يبرا يکار

وجود ندارد  دنید يبرا يتازه ا زیچ چیه کردمیشدم با خودم فکر م اطیح يمشغول تماشا یحوصلگ یپنجره نشستم و با ب

مادر  یطفل. بودم  دهوقت به آنها دقت نکر چیکه تا آن لحظه ه دمید ییزهایخوب نگاه کردم چ یاما برخالف تصورم ، وقت. 

 نیاول.  کردینگاه م اطیرو به ح هیزاو نیهر روز از ا رایخانه باشد ، ز نیرفتن ا نیز ببزرگم حق داشت آن همه دلواپس ا

از باران شوره زده بود  یبر اثر رطوبت ناش واریبود ، سر تا سر د اطیح یمانیس واریزشت د ينما خوردیذوق م يکه تو يزیچ

زده بود ، چشم  رونیب يد و آجرها به طرز زننده ابو ختهیجاها هم پوك شده و ر یترك خورده بود و بعض وارید ي، چند جا

آنها لق شده بود و  شتریب. نداشت  واریاز د یهم دست کم اطیکف ح کهاییموزا. نگاه کردم  اطیبرداشتم و به کف ح واریاز د

 یه وقتک يجا هم نشست کرده بود و گود شده بود ، به طور چند.  کردیمثل اال کلنگ حرکت م رفتیآن م يپا رو یوقت

.  کردیباغچه مرا متاثر نم دنیها به اندازه د یخراب نیکدام از ا چیه ی، ول شدی، داخل چاله ها آب جمع م دیباریباران م

از چند جا شکسته  غچهلب با زیقرن. از خاك سفت مبدل شده بود  یبود اکنون به تل اهیپر از گل و گ یکه زمان يباغچه ا

. کج و معوج بود  يمانده بود که به طرزه زننده ا یباق يتنها بوته گل سرخ هرس نشده او طراوت  يشده و از آن همه سبز

او  يو برا کردیم ادیو افسرده از آقا جون  نیغمگ ی، با نگاه ستادیایپشت پنجره م زیبودم چرا هر وقت عز دهیتازه فهم

همه دوستش  نیکه ا يوقت خانه ا چی، هاگر آقا جون زنده بود  کردیبا خودش فکر م زیشک عز نبدو. فرستادیرحمت م

و باغچه  اطینداشتم تا قبل از فوت آقا جون ، ح ادیوقت به  چیه رایبود ، ز نیهم چن قتیبه حق. افتاد  یروز نم نیداشت به ا

خواندم و  ياو فاتحه ا ادیبه .  کردیم انینما شتریجون را ب قاآ ي، جا یباغچه خال دنید. باشم  دهیو برهوت د رانیو نیرا چن
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.افتادم که او هنوز زنده بود یخوب يروزها ادی

ده سالم بود  یآمد وقت ادمی. کاشته بود  اهی، تا جا داشت گل و گ یباغچه فسقل نیبود و در هم اهیجون عاشق گل و گ آقا

به  ی، نه رحم میدیرس یبه هم م می، دختر عمه ها ایو ناد دایمن و ا یوسط باغچه بود که وقت يوندیدرخت توت پ کی

وقت از مزه توت قرمز  چی، ه یکیمن . داخل باغچه کاشته بود زیکه عز ییها يو نه مالحظه سبز میکردیکال آن م يتوتها

هم  یکه با آن لبها و زبانم را بنفش کنم ، البته گاه آمدیخوشم م نینداشت ، فقط از ا ياصالً مزه ا یعنیبود ،  امدهیخوشم ن

که مانند  دیدیما را م زیهر وقت عز ، ریبه خ ادشی.  آوردیدر م یکه کفر مادر را حساب ماندیم یقلباسم با يلک بنفش رو

آن وقت بود که آقا جون که .  کردیم مانیدعوا ی، کل میکنیرا لگد م شیها يو سبز میشویگوسفند وارد باغچه م يدسته ا

بچه هام رو  يخانم ، به خاطر چند تا دونه سبز ایثر ":  گفتیم زیو خطاب به عز کردیم یانینداشت ، پا در م رینظ یدر مهربان

.درخت نارنج بکارد کیآن  يآقا جون درخت توت را بکند و جا شدیباعث م زیعز ياما عاقبت غر غرها "ناراحت نکن 

که  ماندینقدر نمآن ، آ يها وهینبود واگر نه م ندیکدام از ما بچه ها خوشا چیاش به مذاق ه دهیرس یگس نارنج کال و حت مزه

 يبکارد که از دستبرد نوه ها يزیچه چ دانستیبدون شک آقا جون هم م. را دو چندان کند  اطیح ییبایشود و ز ینارنج

 دونمیاقاجون ؟ نم ییحاال کجا": ماند و با خودم گفتم  رهیحاصل خ یخشک و ب چهنگاهم به باغ. در امان بماند  گوششیباز

:يخوندیمشعر رو  نیبازم ا ياگه بود

صفا هست ستیکلبه ما رونق اگر ن در

که صفا هست در آن نور خدا هست آنجا

آن روز من و . هفت ، هشت سالم بود دمیشعر را از دهان او شن نیبار که ا نیاول. تکه کالم آقا جون بود  شهیشعر هم نیا

 ستادیباغچه ا يجلو يود قبل از رفتن ، لحظه ابر رونیب دیخر يخواست برا ی، اقاجون م میکرد یم يباز اطیداخل ح دایش

او آنقدر به مذاقم خوش آمد که  يتن خوش آهنگ صدا.شعر را زمزمه کرد نیا دو با لذت به باغچه پر گلش نگاه کرد و بع

:دمیبه من نگاه کرد ، پرس کردیم شتریاش را ب یچهره نوران تیکه جذاب يبا لبخند زیرفتم کنارش او ن

؟ هیشعر چ نیا یاقاجون معن_
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:را دور شانه ام گذاشت و مرا به خورد فشرد و گفت دستش

باشه خدا هم اونجا  نایتمام ا یهست و وقت ییبایباشه صفا هست ، عشق هست ، نور هست ، ز يکه هر جا سبز نیا یعنی_

بابا جون ؟ يدیحاال فهم. هست  ییبایز نیتمام ا يچون خدا تو.  کنهیم دایپ یتجل

بهره  ی، چشمانم را بستم تا باغچه لخت و ب دمیآن را فهم یواقع یاما بعدها معن. حرفش نشدم یمتوجه معن ادیزموقع  آن

بسته چشمانم  يپشت پلکها. ستیکلبه ن نیدر ا يصفا گریکه د اوردین ادمینکند و به  یاز آن به من دهن کج شیب اطیح

 ياو که با مهارت رو ينشستم و به دستها یکار آقا جون م زیار مکن يبلند هیپا یصندل يآوردم که رو ادیرا به  ییروزها

که  یگرم و دلنوازش هنگام يو صدا یشدم ، چهره مهربان و ساع یم رهیخ زدیم ییبایز يمس و برنز نقشها يورقه ا

خواند ،  یغزل م یبم يدافلز با ص يقلم بر رو دنیتق تق کوب يآورده بود و همراه با صدا نییاش پا ینیرا تا نوك ب نکشیع

کهنه و بدرد  لیشده و در آن وسا يبه انبار لیتبد نکیا نیزم ریدر نظرم آمد اتاق کار او در ز یوقت. دیچیپ یدر گوشم م

خود  یرا از نظر گذراندم ، ب اطیاسف بار ح گریچشمانم را باز کردم بار د. گرفته ، دلم مثل اسفنج فشرده شد  ينخور جا

آپارتمان نو ساز  کیخواندند که خانه را بفرشد و  یم زیگوش عز ریآمدند ، مرتب ز یبه آنجا م میعمه ها تنبود که هر وق

از عمه اعظم خواست به  زیکه عز شیمثال چند روز پ. آنها شده بودم  يها هیگوشه و کنا یمتوجه معن گریبخرد ، اکنون د

دل پر  ای، عمه اعظم که گو شودیپشت بام چقدر م آسفالت نهیکه دارد بپرسد هز ییاز آشناها دیشوهرش آقا برزو بگو

:داشت پشت چشم نازك کرد و گفت

عمر ش رو  گهیخونه د نی، واهللا واهللا ا مونهیته م یچاه ب يپول تو ختنیخونه مثل ر نیا يمادر دست بردار ، خرج کردن برا_

هر وقت عروس ها و دامادم  یکی، به خدا من  یشهم با هیبق يبه فکر آبرو دی، اما با يرو دوست دار نجایدونم ا یکرده ، م

.رو به بچه هام بزنن نجایسرکوفت ا ترسمیم زه،یریم ي، دلم هر نجایا انیب خوانیم

مالحظه است ، اما  یرا به هم فشردم و با خودم فکر کردم چقدر ب میاز حرص دندانها دمیحرف را شن نیا یروز وقت آن

داماد و عروس بزرگش که از قضا از خانواده  يو فقر جلو یبود که از آن همه خراب یعی، طب دهمیبه او هم حق م یاکنون کم

که نتواند دل از آن همه خاطره بکند ،  دادمیهم حق م زیبه عز شتریممتمول و سر شناس بودند ، خجالت بکشد ، البته ب يها

!ینیریداشتم و چه خاطرات ش خانه خاطره نیاز ا تینها ینه به اندازه او ، اما ب دیخود من ، شا رایز
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2 فصل

آمده بودند ، عمه اعظم که  ایبود قبل از او عمه اعظم و بعد عمه افسانه به دن زیفرزند و تنها پسر آقا جون و عز نیآخر پدرم

پسر  کیدختر و  کی زیداشت ، عمه افسانه ن دایدختر به نام آ کیو  ایو ار ایارش يدختر خانواده بود ، دو پسر به نامها نیاول

.کوچک تر بود دایسال از ش کیسال از من بزرگ تر و نادر  کی ایکه ناد اشتو نادر د ایناد يبه نامها

از عمه ها و  یکیاوقات  شتری، ب میو آقا جون به منزلشان نرو زیعز دنید يبگذرد و ما برا يآمد جمعه ا یم شیکم پ یلیخ

از  شیآمد ، که مرا کم و ب شیپ ییماجرا میدور هم جمع بود یکه همگ یروزهائ از یکیآنجا بودند ، در  شانیهر دو یگاه

چرا هر وقت او دور و بر من  دمیقرار دارم و تازه فهم ایمورد توجه ارش دمیآورد ، از همان روز به بعد فهم رونیب یبچگ يایدن

.زنندیمرموزانه لبخند م هیبق چرخدیم

و ماه و ستاره  ستیرا که پر از نمره ب ایناد کتهیدفتر د میو داشت مینشسته بود وانیا ياپله ه يرو دایو ش ایروز من و ناد آن

وارد شد و  دایو در را باز کرد ، ابتدا آ دیدو دایبه صدا در آمد ، ش اطیمرتبه زنگ در ح کیکه  میکردیبراق بود نگاه م يها

از جلو راه  ای، من و ناد دیرا بوس دایشد ، عمه خم شد و ش اطیداخل ح ایپشت سر او عمه اعظم و آقا برزو و آخر از همه آر

استقبال  يکه برا زیعز دنیسپس با د.  دیکرد و صورتمان را بوس یاحوال پرس زی، عمه با ما ن میو با هم سالم کرد میبلند شد

:تکرار کرد دیکه ما را د شهیهم لاز پله ها باال رفت ، آقا برزو مث آمدیم رونیاز راهرو ب

؟ دیشیکدومتون عروس من م نمی، بب یگل يبه به چه دخترا_

افتاد که با  ای، همان لحظه نگاهم به ار دنیکه بچه تر بود شروع کرد به خند دایش ی، ول میدیخجالت کش یلیخ ایو ناد من

 یت تر از سنش و چشماننسبتا درش يبود با جثه ا يآن وقتها پسر شرور ایار.  کردینگاه م ایبه من و ناد يا انهیموذ يلبخند

خوشحال بودم ، اما فکر  دایاز آمدن آ نکهیاخم کردم ، با ا دای، چشم از او برداشتم و به ش دیبار یم طنتیکه از آن ش

 چیکه به ه کندیم تیآن قدر ما را اذ دانستمیم رایآورد ، ز یرا با خود نم ایار نکهیا ای،  آمدیکاش عمه اعظم نم يا کردمیم

.نگذره کداممان خوش

هر  ایار. به رنگ لباسم داشت بسته بود  يقرمز يکه خالها يدیآن را با روبان سف يرا بافته بود و انتها میروز مادرم موها آن
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 ایاز ار آمدیخوشم م ای، هر چقدر از ارش آوردیدر م میزبانش را برا ایو  دیکش یرا م میموها ای دیدیرو دور م هیوقت چشم بق

او در امان نبودند ، منتها بلد بودند  يها تیهم از اذ ایو ناد دای، آ دمید ینبودم که از او آزار م نه تنها مالبت. متنفر بودم 

 یعنی. آن را انجام دهم  توانستمیوقت نم چیکه من ه يکار. و داد او را کتک بزنند غیو با ج اورندیدر ب يباز یکول يچطور

خود داشت ،  يجا گریکه د يباز ی، چه برسد به داد و هوار و کول مکن هیگر بلند يبا صدا یکس ينشد ، جلو میوقت رو چیه

بساطش را پهن کرد ،  وانیگوشه ا کی دای، آ میو بساطمان را پهن کرد میرفت يبه سراغ خاله باز شهیمثل هم دایبا آمدن آ

را که  یلیو چند تکه وسا دمم پهن کرگرفته بود زیرا که از عز یراه تکه موکت يو من هم همان جلو گریگوشه د کیهم  ایناد

و آزار ، آنقدر رفت و  تیشروع کرد به اذ شهیمثل هم ایار يباز ياز همان ابتدا دمیگرفته بودم کنار آن چ يباز يبرا زیاز عز

 دایآ نکهیا ، بعد از ختیمان را بهم ر يرا خورد که باالخره باز مانیها وهیم ایرا برداشت و  لمانیاز وسا یکی ایآمد و هر بار 

:عمه رفت ، او فقط گفت شیپ تیشکا يبرا

....نکن مادر تیاذ ایار_

را جمع  هایندارد ، اسباب باز دهیفا ایمثل ار یبا وجود آفت يخاله باز میدید یوقت! حرف گوش کرد  ایو چقدر هم ار نیهم

کوچه ، بعد  يشرش را کم کرد و رفت تو ختهیرما را بهم  يراحت شده بود باز الشیهم که خ ای، ار هیبق شیپ میو رفت میکرد

، ده،  میکن يباشک باز میو قرار شد قا میرا نداشت يپهن کردن بساط خاله باز حوصلهکداممان حال و  چیه گریاز رفتن او د

پنهان  ي، من هم برا دیبه طرف اتاق دو دایاو چشم گذاشت آ نکهیگرگ شد به محض ا ایو ناد می، چهل آورد ی،س ستیب

داخل  ایهمان لحظه ار.  ستادمیجون ا ااتاق کار آق يرفتم و جلو نییپا نیزم ریز يرا انتخاب کردم و از پله ها اطیشدن ح

را لو  میدهانم گذاشتم و با التماس به او اشاره کردم جا يدستم را به نشانه سکوت جلو. زد  يمن لبخند دنیشد و با د اطیح

به خصوص که  دمیترس یلیخ. آمد نییپا نیرزمیز يش را تکان داد ، بعد هم از پله هالبخند زد و سر انهیموذ ایآر. ندهد

در سر دارد ،  يخودم را ببازم بفهمم چه نقشه ا نکهیکردم بدون ا یاست ، سع دهیکش میبرا ينقشه ا دادیلبخندش نشان م

:گفت يآهسته ا يبا صدا ایآر

لوت ندم ؟ يخوا یم_

:رم را خم کردم ، گفتبه باال انداختم و س ینگاه

شرط کیبه _
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:ساکتم خودش گفت دید یوقت یچه شرط میاو که منتظر بودبگو کردمیبه او نگاه م همچنان

.میریلب بگ یخارج يلمهایمثل ف يشرط که بگذار نیبه ا_

، اما  ستیف چحر نیمنظور او از ا دانستمیآن موقع نم کردمیاز شدت تعجب گرد شد و هاج و واج به او نگاه م چشمانم

:از من نخواسته است ، با تعجب گفتم یخوب زیکه چ گفتیبه من م یاحساس

؟ یکار کن یچ_

:جلو آمد و آهسته گفت یکم

!ها ببوسمت یمثل خارج يبگذار یعنی_

.از من خواسته است یعیکار شن ایآر دمیفهم یو با تمام بچگ دمیبرق گرفته ها به خود لرز مثل

:افتادم و در همان حال گفتم هیکه با دستش راهم را بست ، بالفاصله از ترس به گر باال بروم خواستم

.گمیبه عمه م_

:زود به خود مسلط شد و گفت یلیکردم از حرفم جا خورد ، اما خ احساس

.یمرکبش رو شکست شهیبگو تا من هم به آقا جون بگم ش يجرات دار_

:رفت ، به او نگاه کردم و گفتم ادمیاز  هیگر يا موضوع خبر نداشت لحظه نیکه روحم از ا من

.کار رو نکردم نیبه خدا من ا_

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها یبا بدجنس ایآر

.کنندیاگه من بگم همه باور م یول_

د که حرفش را بو نیترسم از ا دیآ یازش بر م يدانستم او آنقدر بد جنس است که هر کار ی، م کندیکار را م نیشد ا باورم

ام گفت دهیترس یبود حساب دهیهم که فهم ایباور نکند ، آر یکار را نکردم کس نیباور کنند و هر چقدر قسم بخورم که من ا

:

.....يبگذار دینگم با يخوایاگه م_

م که از آزار و ه ایصدا آر یآهسته و ب شهیو مثل هم هیگر ریزدم ز گریبار د. حرفش دستش را به لبانش زد  یباق يبه جا و

خم شدم  کردمیم هیانداخت ، همانطور که گر نیو آن را به زم دیکش سمیگ يرا از انتها می، روبان موها بردیمن لذت م تیاذ
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هنگام داخل شدن به خانه در  ایاز در وارد شد ، خوشبختانه آر ایمن همان موقعه ارش یاز خوش شانس. و روبانم را برداشتم 

.را نبسته بود اطیح

:نگاه کرد و گفت ایتعجب کرد ، ابتدا به من و سپس به آر یلیدر اتاق آقا جون خ يجلو ایمن و آر دنیبا د ایارش

چه خبره ؟ نجایا_

اش را  قهی ایپله ارش نیآخر يسرخ شده بود و باالفاصله از پله ها باال رفت ، درست رو یشدم که حساب ایچهره آر متوجه

:گرفت و گفت

؟ يکردیم یچه غلط منیبب سایوا_

:گفت ایآر

!یچیبه خدا ه_

:گفت ایارش

؟ کنهیم هیگر وایپس چرا ش_

:به من نگاه کرد و گفت ایارش.نگفت  يزیرا باال انداخت و چ شیشانه ها ایآر

.نمیباال بب ایب وایش_

:گفت ایارش. را پاك کردم و باال رفتم  میاشکها

چه کارت کرده ؟_

:تند تند گفتم زنمینم یحرف خوب بفهمم نکهیا بدون

....مرکبش رو شکستم ، بعدش هم به من گفت اگه شهیخواد به آقا جون بگه من ش یم_

:حرفم را نزنم تند تند شروع کرد به صحبت کردن و گفت یمن باق نکهیا يشلوغش کرد و برا ایآر

....مرکب آقا جون رو شکست شهیشوا ش دمیخودم د_

:او نگاه کرد و گفت با اخم به ایارش

!گهیم یچ نمیخفه شو بب_

:به من نگاه کرد و گفت سپس
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؟ یگفتیخوب م_

کردم اما  دیگفتن ترد يبرا ي، لحظه ا مینگو يزیچ خواستیاز من م دیافتاد که با اشاره و تهد ایموقع چشمم به آر همان

:که متوجه شده بود گفت ایارش

؟.بهت گفت  یجون ، چ وایبگو ش_

:دوختم و گفتم ایبه ارش مینگاهم را مستق یول دمیترس یم ایآر يدهایاز تهد نکهیا با

....بوسم....  یخارج يلمهایبه من گفت مثل ف_

به صورت  یمحکم یلیکه مطلب را گرفته بود چنان س اینتوانستم حرفم را ادامه بدهم ، اما ارش ایچهره درهم ارش دمید از

و به طرف  دیاو بردارد مثل فنر از جا پر يبه سو یخواست قدم ایآن طرف تر پرت شد و تا ارش يرخواباند که او چند مت ایآر

آن قدر  ای، ارش کردمیاز حدقه در آمده به او نگاه م یبودم که با چشمان دهیچنان ترس ایکوچه فرار کرد ، از واکنش ارش

به  یبه طرفم آمد از ترس قدم ایارش یان کرده بود ، وقتنوش ج یکتک مفصل کردیفرار نم ایاگر آر دانستمیبود که م یعصبان

:با من ندارد ، بعد گفت يبدهد که کار نانیزد تا به من اطم یام لبخند کمرنگ دهیترس دیفهم. عقب برداشتم 

.داخل خونه میجون برو دست و صورتت رو بشور بر وایش_

:کارم تمام شد جلو آمد و آهسته گفت یرفتم و به صورتم آب زدم ، وقت اطیح ریبه طرف ش باالفاصله

.بد بزنه يحرفا نیجرات نکنه از ا گهیکه د کنمیم يبعد کار, مونده ایکتک آر_

:زد و گفت يلبخند بعد

.خوشگل من ییاونم به دختر دا_

:گفتم به گردنم انداخته بود ایکه آر یتبرئه خودم از گناه يمبرا هستم برا ایراحت شد که من از گناه آر المیخ

.مرکب آقا جون رو نشکستم شهیبه خدا من ش_

:را تکان داد و گفت سرش

.کنه تتیاذ یکس دمیتا من هستم اجازه نم. رو گفت  نیغلط کرد ا ای، آر زمیدونم عز یم_

:که دستانم را گرفته بود گفت یو در حال ندیزانو زد تا بهتر بتواند مرا بب میرو يکرد و بعد جلو یمکث سپس

قدر بد و  نیا ایبفهمند آر ییو زن دا ییچون اگه دا ،ینگ یبه کس نویبهت نزده ، بهتره تو هم ا یحرف خوب ایجون آر وایش_
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، اون موقعه  نجایا انین میهم هر وقت بفهمند ما خونه آقا جون هست دیخونه ما ، تازه شا ائیب دنیاجازه نم گهیپرو ست د

؟ گمیم یچ یفهمی، م شهیتنگ م یلیدل من برات خ

 نیمبادا چن نکهیاز ترس ا زی، البته من ن دمیحرفش را نفهم یواقع یساده و روان بود اما آن روز معن یلیحرفش خ یمعن

آنجا ، در  ندیایآنها خانه آقا جون بودند ن یوقت ایوقت اجازه ندهند به خانه عمه اعظم بروم و  چیو پدر و مادر ه فتدیب یاتفاق

.منزد یحرف یمورد آن ماجرا به کس

 کی ایافتادم که ارش يروز ادیمتعاقب آن به . محو به لب دارم  يآن خاطره لبخند يادآوریخودم آمدم و متوجه شدم از  به

:هم در اتاق حضور داشت به من گفت زیکه عز یآمد و در حال نجایبه ا کیروز قبل از سفرش به بلژ

باشه ؟ یکه برگردم منتظرم بمون یتا موقع خوامیم وایش_

از او بشنوم  یحرف نیچن کردمیوقت فکرش را نم چیدوستم دارد اما ه نکهیمهم است و ا شیوجود من برا دانستمیم شهیهم

حواسش  دادیانداخته بود و نشان م نییسرش را پا زیعز. نگاه کردم  زیهاج و واج به او و سپس به عز.  زیآن هم در حضور عز

آن قدر بلند نبود که  شیاما صدا. اتاق را پر کرده بود  يقل قل سماور فضا يصدا. بود  ییاچ ختنیاو مشغول ر.  ستیبه ما ن

که  دمیبه لب داشت آنقدر خجالت کش زیکه عز يو لبخند محو ایاز حضور ارش. به من چه گفته است  اینشنود ارش زیعز

چه خوب شد آن روز بدون جواب او را ترك  دمکریبا خودم فکر م شهیبعدها هم. در از پنجره فرار کنم  يبود به جا کینزد

او برگشت چند  یوقت رایکه به او داده بودم ببخشم ز یپوچ یخودم را به خاطر دلخوش توانستمیوقت نم چیکردم وگرنه ه

.بود که من به عقد بابک در آمده بودم یماه

در مورد .  ستمیمعتقد نبوده و ن ریه بخت و تقدگاه ب چیه رایز میقسمت هم نبود ایوقت نتوانستم فکر کنم که من و ارش چیه

اش از پارو باال برود سرنوشت  یافتاد که ثروت خانوادگ ینم یداشتم اگر عمه به صرافت داشتن عروس نانیخودم هم اطم

 اوقات یو گاه خواندیمرا عروس خود م شهیعمه هم میبچه بود یچرا وقت کردمیفکر م لیاوا. خوردیرقم م گریمن هم جور د

تالش کرد تا قبل از بازگشت  یمرتبه نظرش عوض شد و حت کیمال ماست اما بعد  وایکه ش کردیم دیتاک زیبه پدر و مادرم ن

.از سفر من را به خانه بخت بفرستد ایارش

رد شدن من در ازمون انتخاب عمه چه بوده  لیمتوجه شدم دل رایزود حل شد ، ز یلیبود که خ ییمعما میموضوع برا نیا
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صحبت  زیعز شیپ دیرسیکه بعد از پدرش به او م یمفصل پروانه و ارث هیزیبود که عمه با آب و تاب از جه یست ، و آن وقتا

گفتیم زیکه عمه به عز دمیبار شن کیو پروانه  ایبوده است ، بعد از عقد ارش هانتخاب او چ اری، تازه متوجه شدم مع کردیم

:

دختر هر چقدر هم . کرده  نهارویکه پدرش براش گذاشته جبران همه ا یراثیبا ارث و م نداره اما یآنچنان یپروانه خوشگل_

که نون و آب  یارزه ، به قول معروف خوشگل ینداشته باشه به مفت هم نم یخوب یخانوادگ تیکه خوشگل باشه اما اگه وضع

کرد اما اون  هیشب تا صبح گر کی یاز ناراحت ، بچه ام دایآ يبود خواستگار آمدهکه  یروز اول! نیمنصور رو بب نیهم شه،ینم

است  گهید يمرد خوشگل مال زن و دخترها نکهیو ا افشیاش خوشگل باشه نه ق بیج دیگوشش خوندم که مرد با يقدر تو

براش  زادیتا جون آدم رفتهمرغ گ ریخونه منصور از ش ي، تو کنهیحظّ م نهیبیاش رو آدم م یکه قانع شد ، االن زندگ

....فراهمه

و نظر تنگ باشد و  يماد نیاو چن کردمیوقت فکر نم چیه. بدم آمد یلیعمه را به خودم گرفتم و از همان روز از او خ حرف

 یلینبود خ ياز تجار معروف بازار را گرفته بود ، پروانه دختر بد یکیدختر  ایارش ياو برا. پول بسنجد  اریرا با مع زیهمه چ

 یکیعمه با دختر  دانستمیم دایآمد ، اما در مورد آ یبا او دمخور نبودم ، از او بدم نم ادیز نکهیو آرام بود و با ا ریسر به ز

به  توانستیبه او نداشت ، عمه م يعالقه ا چیشود که ه يرا مجبور کرد همسر مرد دایاو آ. اش بد تا کرده است کدانهی

 دانستمینشسته بودم م دایدرد و دل آ ين که بارها پاکم ندارد ، اما م زیچ چیه یپز بدهد که دخترش در زندگ گرانید

کرده بود  فیپر از اختالفش با منصور تعر یمن از زندگ يبارها برا دایآ.  ستین کندیم فیاوضاع او آن طورها هم که عمه تعر

 ينگاه ها. است یو چشم چران فیچه آدم کث دانستمیم رایز. بود  امدهیوقت از منصور خوشم ن چیاز آن خود من هم ه ریغ. 

به خانه مان  زیعز دنید يبرا دایکه هر بار او و آ کردیدار او به من ، به خصوص بعد از طالقم از بابک چنان ناراحتم م یمعن

 دایآ يدلم برا شهیهم. نداشته باشم  يوقت خودم را در آشپزخانه بگذرانم تا با او برخورد شتریب کردمیم یسع آمدندیم

.آوردینم شیو به رو دانستیهم م دیاست ، شا یچه جانور پست نصورم ستدانینم رایز سوختیم

 یمنزل م وارید يکه اکثر اوقات از رو يدیو سف اهیبا نگاه حرکت گربه س. مرا به خود آورد وارید يرو يموجود حرکت

مهارت از سر در گذشت و  شد و بعد به راهش ادامه داد و با رهیبه من خ یو مدت ستادیا يگذشت دنبال کردم ، گربه لحظه ا

چانه ام  ریدستم را ز. نشستم  اطیزدم و پشت به ح یخارج شدن از آن حال و هوا چرخ يبرا.  دیپر هیهمسا اطیبه ح
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چرا در آن لحظه همه  دانمیآن ندارد نم رونیاز ب یاحساس کردم داخل خانه هم دست کم. گذاشتم و به اطراف نگاه کردم 

قاب عکس آقا جون که  يچرخاندم نگاهم رو یهمان طور که به دور و اطراف چشم م.  دمیدیرفته مرا کهنه و رنگ و رو  زیچ

در . بودم  دهیرنگ د يقهوه ا یقاب عکس چوب نیعکس را درون هم نیتا به خاطر داشتم ا. بود ثابت ماند زانیآو واریبه د

و جذاب او چشم دوختم  یم به چهره دوست داشتنداشت ادیبود که او را به  یجوان تر از موقع یلیعکس آقا جون خ نیا

 ي، غرق افکار خودم بودم که صدا دینوشیم يکرم رنگ نشسته بود و چا نیآن پوست يآقا جون رو هبود ک روزید نیانگار هم

ب آ ریبه محض وارد شدن به طرف ش شهیبود و مثل هم اطیکه داخل ح دمیبرگشتم پدر را د یوقت. مرا از جا پراند اطیدر ح

:دمیاز خودم پرس دیرفت تا دست و صورتش را بشو

مگه ساعت چنده ؟_

جمعه  يآن روز جمعه بود و پدر روزها. همه وقت گذشت نیبا تعجب فکر کردم چطور ا وارید يساعت رو دنیبه محض د و

 دمیفتاد و دکه چشمم به سماور ا یدستپاچه شدم ، به خصوص وقت یلیخ. گشتیبه خانه بر م گرید يزودتر از روزها

 کیتا  دمیسپس به آشپزخانه دو دمیباال کش شدیکه م ییجا اروشن کردم و شعله اش را ت ٔبا شتاب سماور را.خاموش است

به اطراف  ینگاه دیحالم را پرس نکهیاستقبال از او جلو رفتم ، پدر بعد از ا يپدر وارد اتاق شد برا ی، وقت اورمیپارچ آب ب

:انداخت و گفت

؟ ستینه نخو زیعز_

:گفتم

.رفته امامزاده_

:خم کردم و گفتم ٔسو کیبا خجالت سرم را به  سپس

.ستیهم آماده ن ییکه هنوز چا نهیواسه هم_

:زد و گفت يلبخند پدر

.عجله نکن ادینداره بابا جون ز یبیع_

:بعد به سماور اشاره کرد و گفت و

.رسهیحسابت رو م زینه عزبکش چون اگه دود ک نییرو هم پا چارهیب نیا ریز_
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.  دمیکش نییرا پا لهیبه سرعت رفتم و فت سوزدیام که با شعله قرمز م دهیشدم شعله سماور را آنقدر باال کش متوجه

.دینوشیدومش را م يآماده بود و پدر هم چا يبه خانه برگشت چا زیساعت بعد که عز میخوشبختانه ن

3 فصل

از شب  یخوابم برد، هنوز پاس یک دمیگذاشتم نفهم نیکه سرم را زم نیبتوانم بخوابم اما هم کردمیفکر نم نکهیشب با ا آن

 یشده بودم ، سپس به آرام رهیباز به سقف خ یمرا از خواب پراند، تا چند لحظه با چشمان ينگذشته بود که کابوس شبانه ا

شرکت  يکرده بود اما صحنه ها میکابوس شبانه رها. گذاشتم  میپاها يسرم را رو ونشستم و زانوانم را بغل کردم  میسر جا

.کردینم میرها

پرده  نیدر دوم. رفتم  رونیکردم و از خانه ب یخداحافظ زیبود که از عز يچشمانم ظاهر شد لحظه ا شیپرده که پ نیاول

در ظاهر شد ،  يجلو یکدکمه زنگ برنداشته بودم که در باز شد و مل ي، هنوز دستم را از رو دمیدر شرکت د يخودم را جلو

جا  یلیخ دنشیاز د. کرده بود  جمیاش گ یمتیادکلن ق يدر بو يجلو هماناز . تنش بود یبه رنگ طوس یکیکت و شلوار ش

:سالم کردم و گفتم یبا دستپاچگ. آقا عزت او در را باز کرده است  يفکر کردم که چرا به جا نیخوردم و همان لحظه به ا

.دادم به شما زحمت دیببخش_

:گفت يتا من داخل شوم با لبخند رفتیدر کنار م يکه از جلو یملک

.تو دینبود بفرمائ یزحمت_

در را بست  یملک ی، وقت ختیقلبم فرو ر دمیاو را ند یوقت یروبرو شوم ، ول يوارد شدم انتظار داشتم با خانم نادر یوقت

 يتفاوت فضا نی، هم دیرسیبه گوش م یمیمال یقیموس يصدا یاز اتاق ملک. پرده گوشم فرود آمد يرو میآن مستق يصدا

و چه  اندازدیموهوم به قلبم چنگ م یدر احساس کردم ترس ياز همان جلو.  کردیمشخص م گرید يشرکت را با روزها

ق آن گذاشتم طب يرا رو فمیک نکهیرفتم و بعد از ا زمیبه طرف م شهیاحساس توجه نکردم ، مثل هم نیاحمق بودم که به ا

:باعث شد به او نگاه کنم ،گفت یملک يخواستم آماده کار شوم که صدا شهیمعمول هم
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.میندار یپس امروز کار رسم هیرسم لیخانم امروز جمعه و تعط وایش_

و  دیخند دمیکه متوجه شده بود منظورش را نفهم یاست ملک يا غهیچه ص گهید یرسم ریو غ یبودم بدانم کار رسم مانده

:گفت

.که راحت باش نهیرم امنظو_

.نکرده بودم یوقت تا آن اندازه احساس خنگ چیبا دست به سر و کتش اشاره کرد ه و

 ریکردم تا ز دایپ یبه طرف آشپزخانه رفت و من فرصت یام نشود سرم را تکان دادم ، ملک یمتوجه کم هوش نکهیا يبرا

 زیکه او ن کردیکه آنجا حاکم بود مشخص م یاما سکوت. بسته بود ، در اتاق او هم  ندازمیب گانهی يبه اتاق آقا ینگاه یچشم

که  میهست یتنها کسان یگرفتم من و ملک جهیو نت امدهیکه آقا عزت هم ن دمیفهمدر را باز کرد  یملک یوقت. ستیدر اتاق ن

و با لبخند به من نگاه  ستادهیدر آستانه در آشپزخانه ا یآن قدر در فکر بودم که متوجه نشدم ملک میدر آنجا حضور دار

:متوجهش شدم گفت یوقت. کندیم

چطوره؟ نجایا يهوا_

:فکر کردم و گفتم یکم

.خوبه_

:گفت

؟ ستیسرد که ن_

:گفتم

.خوبه یلینه خ_

:گفت

.گهید اریات رو در ب يخوب مانتو و روسر_

:گفتم یرش چه بود با دستپاچگبا دست به سر و کتش اشاره کرد و گفت راحت باش منظو یمتوجه شدم وقت تازه

.ستیگرمم ن.. خوبه ... نه... من .... نه _

:را تکان داد و گفت سرش
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.یهر جور که راحت_

کنم  تیراحت شد اما نه آنقدر که احساس امن المیو خ دمیکش یبا رفتن او به اتاقش نفس راحت. به سمت اتاقش رفت  سپس

نداشت پس  یاگر کار خاص کردمیبکنم با خودم فکر م دیبودم که چه کار با فینشستم ، باالتکل زمیپشت م یصندل يرو. 

به آن نگاه کنم  یداشته باشم و حت يتمرکز نکهیبود برداشتم و بدون ا زمیم يکه رو يشرکت ؟ پروندها امیگفت ب یچ يبرا

بود از اتاق  ی، تلفن داخل ختیه هم رزنگ تلفن افکارم را ب يصدا. بود  یشلوغ و پر سر و صدائ ابانیورق زدم ، مغزم مثل خ

:که گفت دیبه گوشم رس یملک يدکمه ارتباط را زدم ، صدا.  یملک

.اتاقم يتو اریآب ب وانیل کیجون  وایش_

:گفتم

.بله_

 به زبان مانهینامم را چنان صم نکهیآوردن آب به آشپزخانه بروم ، از ا يارتباط قطع شد بلند شدم تا برا نکهیمحض ا به

آب خنک بردارم ، متوجه  خچالیبرداشتم ، خواستم از  یوانیل یاز جا ظرف کردمیم یاحساس ناراحت يآورده بود بد جور

را که باز  یخیوجود دارد ، در جا  خچالیداخل  ییپر از مواد غذا بزرگ سهیک کیو  کیدرشت و درجه  وهیم يشدم مقدار

را برداشتم و  خیعلوم بود تازه آنجا گذشته شده است با نفرت قالب که م دمیمشروب د شهیدو ش خی يکردم کنار قالبها

منتظر شدم تا اجازه  دنپس از در ز. رفتم  یدرست کردم و آن را داخل بشقاب گذاشتم و به طرف اتاق ملک خیآب  یوانیل

. بگذارم  زشیم يرا رو را به طرفش گرفتم اما او اشاره کرد تا آن وانیل. همان موقع خودش در را باز کرد . ورود بدهد

زدم  بیو به خودم نه دادمیم يخودم را دلدار.  دادیخود را نشان م گریهمراهم بود بار د شیپ یکه تا لحظات یاحساس ترس

 هیآدم ژیپرست نیبا ا یشهر هرته و نه ملک نجاینه ا.  يکه دست و پات رو گم کرد يدیلو لو خور خوره د همگ. که ترس نداره

داخل  وانیاز آب ل يباعث شد مقدار نیو هم دیلرزیحال داخل اتاق که شدم بدنم م نیبا ا.از پا خطا کنه که بخواد دست 

کارش بگذارم  زیم يبشقاب را رو خواستمیم یرا بست وقت تاقدر ا یبودم که ملک دهیاو نرس زیهنوز به م. زدیبشقاب بر

 السیداخل گ یبود ول زیاز آنها تم یکیکنار آن بود که  زین دار هیپا السیدو گ. ماند رهیخ يا مهیمشروب ن شهیچشمم به ش

.زرد رنگ وجود داشت عیما يمقدار گرید

به من چشم  یهیکه با لبخند کر دمیرا د یبرگشتم و ملک یبه خصوص وقت. داغ شده است  يکردم بدنم بد جور احساس
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:گفت یملک بروم که رونیانداختم و خواستم از اتاق ب نییسرم را پا. دوخته است

.چند لحظه صبر کن کارت دارم وایش_

:گفت کردیکه وسط اتاق بود اشاره م ییکه به مبلها یبود و در حال ستادهیا میروبه رو یملک

کنمیخواهش م نیچند لحظه بش_

:حرکت مانده ام گفت یب میهمان طور سر جا دید یوقت

شده ؟ يزیچ_

:خودم را جمع و جور کردم و گفتم يفور

نه_

:مبل را نشان داد و گفت گریبار د یملک

؟ ینگران يزیاز چ_

:خاطر گفتم نیاز سرم گذشته به هم یاالتیمبادا فکر کند خ دمیترس

!وجه چینه به ه... نه_

:گفتم دیآیاز ته چاه در م کردمیکه خودم احساس م یبا صدائ رفتمیهمان طور که به طرف مبل م سپس

ان؟یامروز م... يدرو خانم نا گانهی يآقا_

 یملک يصدا.  شدیم شانیدایپ دی، تا آن موقع با ندیایکرده ام ، اگر قرار بود ب يچه پرسش احمقانه ا دانستمیهم م خودم

آن برداشت  يرا از رو السهایمشروب و گ شهیرفت و ش زشیاز آن به پرسش احمقانه خود فکر کنم به طرف م شینگذاشت ب

:ان حال گفتو به طرف من آمد و در هم

.شرکت ادیب یاز من و تو کس ری، قرار نبود غ زمینه عز_

:آشکار شد و ناخودگاه گفتم ترسم

چرا ؟_

،  کردیداد ، حاضرم قسم بخورم در آن حال با خودش فکر م لمیتحو يبه من نگاه کرد و لبخند یبا حالت به خصوص یملک

:به گوشم فرود آمد یلیاو مانند س يصدا. دارم چه کارش  دهیکه تا حاال نفهم هیعجب احمق گهید نیا
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.اونا رو بشنوه يا گهیرو بزنم که دوست نداشتم کس د ییبه تو حرفها خواستمیچون م_

و  دمیخودم را کنار کش. دسته مبل نشست يکنارم رو میاینگاه کردم تا به خود ب شدیم کیو منگ به او که به من نزد جیگ

:گفتم دیلرزیکه به وضوح م یبا صدائ

من برم ؟ دیدیاجازه م_

:کامل گفت يبود با خونسرد السهایراحت مشغول پر کردن گ یلیکه خ او

.بهت بگم يزیچ خوامی، در ضمن گفتم که م ي؟ تو که تازه آمد زمیعز یچ يبرا_

:، گفت گرفتیکه آن را به طرفم م یرا برداشت و در حال السهایاز گ یکی سپس

.شهیهم اضطرابت کم م یشیر هم گرم مبخو نیاز ا یکم کی_

:و سرم را به چپ و راست چرخاندم و گفتم دمیرا کنار کش خودم

.ستیمن سردم ن....  ینه مرس_

:گفت يکرد و با لحن چندش آور يبلند خنده

است گهید زیچ کی دهیبهت م نیکه ا یاما گرم ستیصورتت که مثل هلو پوست کنده شده معلومه که سردت ن یاز سرخ_

.

، آنقدر جمع  کردمیشد ، از لبخند و نگاهش به شدت احساس نفرت م رهیبه من خ هیکر يخمار و لبخند یبا چشمان سپس

لحظه  کیدر  د،یایکه احمقانه نگران بودم که مبادا از جا در ب آوردمینشسته بودم و با تمام قدرتم به دسته مبل فشار م

:ت و گفترا گرف میخواستم بلند شوم اما او بازو

شرکت تا باهات صحبت کنم ، اما فکر  ائیترس وجود نداره من ازت خواستم امروز ب يبرا يزیچ نجایدلم ا زیعز وایش_

.یمنو نفهم يحرفها یکه نتون يدیاون قدر ترس کنمیم

:گرفت و گفت میرا جلو وانیل گریبار د سپس

 يترس با اون چشمها یدونی، نم ادیکم حالت جا ب هیر تا بخو نیجرعه از ا کیکنم اما اول  تتیاذ خوامیباور کن نم_

.باشه دهیترس یآهو که از شکارچ کیمثل  يخوشگلت چه کار کرده ، درست شد

:کرد ادامه داد یم کیبه من نزد شتریکه خودش را ب یمکث کرد و در حال يلحظه ا سپس
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و  ورزهینشسته که با تمام وجود به تو عشق م يمرد نجایوجود نداره ، ا یشکارچ چیه نجایخوشگل من ا يآهو یول_

.خواهانته

همچنان با  یملک. از ترس ضعف خواهم کرد گرید یبه من وارد کرد که احساس کردم تا لحظات یپرده او چنان شوک یب کالم

دهان او خارج که که از  یتند الکل يبو. دستم درد گرفته بود  شیاز شدت فشار پنجه ها. را گرفته بود  میبازو شیدستها

همانطور که . کرده بود جادیدر من حالت تهوع ا دیرسیمستانه بنظر م ياو که به طرز چندش آور يصدا نیو همچن شدیم

:لبانم آورد و گفت يمشروب را جلو السی، گ کردیتر م کیخودش را به من نزد

.....یعال یزندگ کی يبرا نمکیعقدت م یاون قدر که اگه قبول کن خوامت،یتا بهت بگم چقدر م زمیبخور عز_

مشروب زدم ، با چشمانم  السیچطور شد که با تمام قوا با پشت دستم به گ دمینکردم حرفش تمام شود و اصالً نفهم صبر

صورتش  يو او همان لحظه دستم را رها کرد و آن را جلو. صورت و لباسش پخش شد  يرو وانیداخل ل عیچطور ما دمید

را  فمیک دیایبه خود ب نکهیو قبل از ا دمیو به طرف در دو دمیفرصت استفاده کردم و مثل برق از جا پر نیاز ا زیگرفت ، من ن

در خود  یو جسارت یچابک نیوقت چن چیانداختم که ه رونیخودم را از شرکت ب یبرداشتم و با چنان شتاب زیم ياز رو

.بالم کرده استدن طانیخود ش کردمیبود که احساس م نیدرست مثل ا. بودم  دهیند

لب خدا را شکر کردم که از  ریکه صبح دچار آن بودم ، ز یاما نه به شدت. مضطربم کرده بود  گریآن صحنه ها بار د يادآوری

 تیآورد که اکنون در امن ادمیمرا از آن کابوس نجات داد و به  زیآرامش بخش عز يصدا. آمده ام رونیآن مهلکه سالم ب

 شیکه سر جا دمیوحشتناك خودم را عذاب دهم سرم را بلند کردم و او را د وراتندارد با آن تص یلیکامل قرار دارم و دل

:دیگو یشده و م زیخ مین

؟ یچرا نشست! چته مادر ؟!  وایش_

عرق شده ام به  سیاز شدت ترس و دلهره خ دمیکرده بود ، تازه فهم داریبلندم او را از خواب ب ينفسها ينداشتم صدا شک

:گفت گریبودم که بار د زیگفتم به عز يبرا یحرفدنبال 

؟ يداریب... وایش_

:گفتم آهسته

.بودم دهیخواب بد د زیعز ستین يزیچ_
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:گفت زیعز

.شهیانشااهللا ، قل هو اهللا بخون به خودت فوت کن دلت آروم م رهیخ_

:گفتم

.باشه_

لب دعا  ریز دمیشنیکه م ی، در حال دیدراز کش شیجا سر زیرا راحت کنم ، او ن الشیتا خ دمیدراز کش میسر جا سپس

که بلد بودم ، به  يگرید هیشروع کردم به خواندن قل هو اهللا و هر آ زیعز هیو به توص دمیکش یقینفس عم زیمن ن.  خواندیم

بود که از  نیا مکردیکه فکر م يزیشده بود ، به تنها چ یخال گرید زیهر چ ازفکرم .بر اعصابم داشت  یخوب ریکه تاث یراست

فرو  یقیکم کم چشمانم گرم شد و به خواب عم. و پدر متوجه نشوند  زیکه عز يباشم ، به طور يگریفردا چطور دنبال کار د

و  ییشد از پررو اینرفتنم را جو لیدل یبا منزلمان تماس گرفت و از قول ملک يچند روز بعد از آن ماجرا ، خانم نادر. رفتم

نرفتن من  لیدل دانستیم گرید یبهتر از هر کس زشیهمه چ یچون خود ب. زده شدم  رتیح تینها یب یوقاحت ملک

منزل بودم و  نکهیا یکی، اما  زمیآب بر يرو يخانم نادر يقفل زبانم را باز کنم و پته او را جلو خواستیدلم م یلیخ. ستیچ

، چه برسد به بازگو کردن  دادیعذابم م ییت کذاآن خاطرا يادآوری یحت نکهیا گریرا بشنود و د میحرفها زیعزممکن بود 

مورد  نیدر ا ي، خانم نادر میایسر کار ب توانمینم گریآمده که د شیپ یگفتم که موضوع يبه خانم نادر. گریکس د يآن برا

:گفت نکهیو ا انشینکرد اما از طرز ب يکنجکاو

...رهیآن شاأهللا که خ_

 یبه من گفت در فرصت یقبل از خداحافظ يریخانم ناد. قرار است ازدواج کنم دیخود فکر کرده که شا شیشدم پ متوجه

تلفن را گذاشتم به  یگوش یاما وقت.  رومیبه او گفتم م. حساب و گرفتن تتمه حقوقم به شرکت بروم هیتسو يمناسب برا

:خودم گفتم

.پام رو اونجا بگذارم گهیرو هم به من بدن محاله د ایاگه تمام مال دن_

 سیگفتم رئ زیفکر به عز یبعد از کل. کنم  داینرفتن به سر کار پ يبرا یلیشد تا دل یبهانه خوب يالدیم يسال نو التیعطت
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مدت دور  نیدر ا. است لیشرکت تعط یمدت نامعلوم يبه خارج از کشور سفر کرده است و برا هیژانو التیتعط يشرکتم برا

ام را با  يکاریزدم و موضوع ب ایبود عاقبت دل به در دهیفا یجا سر زدم اما ب ود یکیکردن کار به  دایپ يبرا زیاز چشم عز

عنوان  یآن را انتقال شرکت به دب لیو دل میرا به او بگو تیکه کردم نتوانستم واقع ياما هر کار. گذاشتم  انیدر م زیعز

.دیایام جور در ب یکردم که با دروغ قبل

4 فصل

ام بود ، سالگرد فوت  یروز زندگ نیآور تلختر ادیمن  يماه برا يو هفتم د ستی، ب شدیم کین نزدبه اواخر آ يکم ماه د کم

و پدر که آن روز زودتر از سر کار برگشته بود به بهشت  زیبعد از ظهر آن روز به همراه عز! مادرم  یعنیکسم ،  نیزتریعز

 يبود که هوا گرفته و ابر يچند روز. بود  گرید ياز روزها بهشت زهرا خلوت تر لیدل نیوسط هفته بود و به هم. میزهرا رفت

 یگور مادر بر اثر بارش متوال اهیسنگ س. کس آنجا نبود  چیه میدیسر خاك رس یوقت. کردی، غم دلم را مضاعف م نیبود و ا

 يترمه ا یسوزن زیزسنگ مزارش را شستم ، ع مکه با خود برده بود یگالب شهیحال با ش نیشده بود با ا زیو تم سیباران خ

کارم تمام شد کنار  یوقت. آن گذاشتم يحلوا و خرما را رو سیسنگ مزار پهن کرد و من د يرا که با خود آورده بود رو

من نشست  يگور و درست روبرو نییپا نیغمگ يبا چهره ا زیپدر ن. شدم  رهیخ يمزار نشستم و به نقطه ا يباال یگلدان خال

 کند،یفکر م زیدر آن حال به چه چ دانستمیکه م دیرسیتلخ و شکسته به نظر م يچهره اش به حد. در افکار خود غرق شد و

احساس .نامعلوم و مبهم  يا ندهیتلخ پس از او و آ يهم به روزها دیو شا کردیهنگامش فکر م یبدون شک به مادر و رفتن ب

را حیکتاب مفات زی، عز کندیاما مالحظه مرا م. است دنیسرمان مستعد بار ياالو غم گرفته ب يپدر مانند آسمان ابر کردمیم

آورد که مادرم تا چه  ادمیخواندن دعا به . عاشورا شد ارتیمشغول خواندن ز یآورد و بعد از لحظات رونیب اشیساك دست ز

و چه  دانستیموضوع را م نیهم ا زی، عز شدینذر کند به آن متوسل م خواستیدعا اعتقاد داشت و هر گاه م نیحد به ا

که  خواندیدعا را م نیا یبیبا چنان سوز عج زیعز. او گوش سپرده بودم ئتبه قرا زیمن ن.  کردیم نید يخوب در حق او ادا

کرده بود که بلند شد و از کنار ما دور شد ، الزم  دایاحساس را پ نیپدر هم هم دیکنم ، شا هیبلند گر يبا صدا خواستیدلم م
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از پشت سر به او نگاه . سبک کند  اتا به دور از چشمان ما خودش ر رودیم دانستمیم رایز رودینبود از او بپرسم کجا م

 نی، هم خوردیبود و تاب م زانیحرکت کنارش آو یو دست چپش لمس و ب دیکش یم نیزم يچپش را به رو ي، پا کردمیم

شمانم را تار کند با بستن چشمانم دو شود که چ یبه پرده اشک لیجمع شده بود تبد میکه در گلو یبود که بغض یصحنه کاف

.دیچک میگونه ها يروقطره اشک درشت 

در  زیعز يکردم کم کم صدا هیصدا شروع به گر یو ب دمیسرم کش يچادرم را رو زمیراحت تر بتوانم اشک بر نکهیا يبرا

و هست و  دیچیا بهم پر مانیکه چطور سرنوشت طومار زندگ کردمیفکر م يبه روز. قبل گم شد يپس خاطرات تلخ سالها

تا آنها مجبور  کردیمادر هرگز فوت نم ییکاش دا يکه ا خوردمیم فسوسبار ا نیهزارم يبرا. را به تاراج برد مانیزندگ ستین

شمال سر از ته جاده در  يشدند که به جا یکاش سوار آن اتوبوس نم يو ا رفتندیکاش آن روز نم ينشوند به شمال بروند و ا

 يرانگریو لیس يتوانسته بود جلو یمگر تا کنون کس.  کنمیمحال م يو طلب آرزو خورمیافسوس م هودهیب دانستم یم.آورد

مرا که  نی، مادر نازن آمدیبود دلش نم نیاگر چن دینه عاطفه ، شا شدی؟ اصالً مرگ نه احساس سرش م ردیبه نام مرگ را بگ

.و سالمت بود با خود ببرد ییبایرا پشت سر نگذاشته بود و در اوج ز یو پنج سالگ یهنوز س

رشته عمر مادرم آن دم که اتوبوس به قعر دره  دیتا توانستم فلسفه مرگ را بفهمم و به خود بقبوالنم، شا دیطول کش یلیخ

، آن  دیایام ب چارهیهمه بال سر پدر ب نیبعد از آن ، ا دیسقوط کرد پاره شده بود ، اما هنوز نتوانسته بودم درك کنم چرا با

 چارهیب. گرفتیاز ما گرفت اما بعد از گذشت هشت سال هنوز هم داشت ذره ذره جان پدرم را م کبارهیحادثه شوم مادر را به 

در  يعجز نیهر وقت چن. انجام دهم شیبرا يبتوانم کار نکهیسالها شاهد آب شدنش بودم ، بدون ا نیدر تمام ا! پدرم 

 نیبار سنگ دادمیگاه اجازه نم چیاگر مرد بودم ه دیشا کردمیبا خود فکر مو  شدمیاز جنسم متنفر م کردمیخودم احساس م

در کار بود که او بعد از دو  یبودم آخر چه حساب دهیکند، بارها از خود پرس ینیسنگ مارشیو ب فینح يدوشها يرو یزندگ

 نیگرفته بود هم یلیروز که دلم خ کیاش باشد ؟  یتلخ زندگ يبرگردد تا شاهد روزها یفرو رفتن در کما به زندگ میماه و ن

:و او گفت دمیپرس زیسئوال را از عز

!!خواست خدا_

شوم و زبان اعتراض  یاله يبه قضا یکه راض يخلل بود ، تا حد يو بدون ذرها يماند او قو زیو اعتقادات من ن مانیکاش ا يا

 نیفکر نکنم که چرا خواست خدا او را چن نیبه ا دمیدیم ختهیهر بار پدر را شکسته و در هم فرو ر توانستمیباز نکنم ، اما نم
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آب سرد به چادرم  ياحساس کردم قطره ا يلحظه ا دیچکیم میگونه ها يداغم به رو ياهمان طور که اشکه. امتحان کند 

ر و که پد ياست ، خوب به خاطر داشتم همان روز دهیبغض آسمان هم ترک دمیآن به دستم نفوذ کرد ، فهم يو از رو دیچک

که  يذهنم شکل گرفت ، از آن لحظه ا دربود ، کم کم خاطرات آن روز  يمادر قصد رفتن به شمال را داشتند هوا گرفته و ابر

ساعت کم  يهوا هنوز کامال روشن نشده بود عقربه ها.مادر را به او دادند  ییاز شمال به منزلمان زنگ زدند و خبر فوت دا

 هقبل از منزل خارج شده و ب یقیپدر دقا.  میتا به مدرسه برو میهر دو آماده بود دایش من و شد،یم کیکم به هفت صبح نزد

بدرقه ما آمده بود نگاه  يو به مادر که برا دیزنگ تلفن آن موقع صبح به صدا در آمد ، قلبم لرز یسر کار رفته بود ، وقت

که عجله  زدینق م دایش نکهیتلفن رفت با ا یگوشمادر به طرف .است دهیهنگام ترس یمتوجه شدم او هم از تلفن ب. کردم 

باشه ، داداش باالفاصله متوجه  ریمادر گفت سالم خسرو جون ، خ یوقت. است  رارکنم صبر کردم تا بفهمم موضوع از چه ق

مان از ه.  کردیبزرگش را برادر خطاب م ییدا يمادر پسرها رایاز شمال زنگ زده است ، ز لیخل ییدا ياز پسرها یکیشدم 

لحظه که

مادر فوت کرده است و پسرش زنگ  ییدا گفتیدر مغزم م يزیمادر پشت خط است دلم شور افتاد و چ ییپسر دا دمیفهم

بود و چون سنش  يبستر مارستانینفس در ب یبر اثر تنگ لیخل ییبود که دا یچند وقت رایخبر را به ما بدهد ز نیزده تا ا

متوجه شدم رنگ او لحظه به لحظه  کردمیطور که به مادر نگاه م همانه فوت کند ، ک رفتیم نیبود هرلحظه انتظار ا ادیز

:گفت یدلخراش ادیزد و با فر شیمرتبه با دست به پا کیکه  ییتا جا شودیزردتر م

.مییبرا دا رمیبم یاله_

 شیتلفن را سر جا یس گوشرا گرفتم سپ شیبخورد بازو نیکه زم نیو قبل از ا دمیرا سر داد ، دو هیبلند گر یبا صدائ و

آب  یوانیگفتم ل کردیکه هاج و واج ما را نگاه م دایبه ش. آوردیاش را به زبان م ییو مرتب نام دا کردیم ونیمادر ش. گذاشتم 

:گفت هیآب را که به خورد مادر دادم با گر.  دیدو آشپزخانههم باالفاصله به طرف  دایش. اوردیب

.ادیبه بابات زنگ بزن بگو ب_

به  یافتاد که با نگران دای، نگاهم به ش گرفتمیکار را کردم همان طور که داشتم شماره گاراژ را م نیباالفاصله هم زین من

کرده  دیبه جانم افتاد معلممان تاک يدارم ، دلهره ا کیزیهمان روز امتحان ف زیافتاد من ن ادمیو تازه به  کردیساعت نگاه م

نمره با امتحانات ثلث  نیهم کندویمنظور م شیجلسه امتحان حاضر نشود نمره صفر برا سر یلیبنا به هر دل یبود اگر کس
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سر  توانستمیمادر را با آن حالش تنها بگذارم نه م توانستمیچه کار کنم ، نه م دانستمینم یاز شدت ناراحت.شودیدوم جمع م

 يبکنم که صدا دیفکر بودم که چه با نیدر ا. بودم  اوردهین یامتحان حاضر نشوم ، به خصوص که ثلث اول هم نمره خوب

:مرا به خود آورد ، سالم کردم و با عجله گفتم میاز آن طرف س يمرد

.کار دارم نیآذ میابراه يبا آقا_

:گفت مرد

شما ؟_

:گفتم باالفاصله

.دخترشون هستم_

:عجله دارم گفت دید یو وقت دیحالم را پرس مرد

نه ؟ ایاز بچه ها بپرسم اومده  دیرو نگاه دار یگوش قهی، چند دق اومده باشه کنمیفکر نم_

 کردیم هیمادر را که هنوز هم داشت گر ياشاره کردم شانه ها دایمنتظر ماندم تا او برگردد ، در همان حال به ش يصبر یب با

گذاشت و رفت کنار  نیرا زم فشیک دیبگو يزیچ نکهیبه ساعت نگاه کرد و بدون ا گرینگران بار د يبا چهره ا دایبمالد ، ش

:که گفت دیرسمرد به گوشم  يوقت صدا نیمادر در ا

الو ؟_

:گفتم

بله_

:گفت مرد

.دستتون باشه یاالن اومد ، گوش نیهم_

:را به دست گرفت ، تا سالم کردم گفت یتا پدر گوش دیلحظه طول کش چند

شده بابا؟ یچ_

:به مادر نگاه کردم و گفتم صالیبه او بدهم ، با است دیخبر بد را چطور با نیدانستم ا ینم

.با شما حرف بزنه خوادیدستتون باشه مامان م یبابا جون گوش_
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را از دستم  یگوش کردیرا پاك م شیکه با دست اشکها یآرام تر شد و در حال یمادر کم. را بطرف مادر گرفتم  یگوش و

 ایگو. به رحمت خدا رفته  لشیخل ییبه پدر گفت که دا هیافتاد و با گر هیگردوباره به  دیپدر را شن يکه صدا نیگرفت و هم

 هیرا به من داد و خود شروع به گر یگوش يگریمادر بدون حرف د رای، ز رساندیم نهپدر به او گفته بود که فورا خود را به خا

ساعت لحظه به  یاز طرف.  میبکن دیر چه کار باماد يشانه ها دنیاز آب آوردن و مال ریبه غ میدانستیواقعا نم دایمن و ش. کرد

 کردیکه به ساعت م یفقط با نگاه هراسان شده رشید دیکه بگو کردیاز ترس جرات نم دایش چارهیب شدیلحظه از هفت دور م

ه ک یمثل من امتحان داشت و از روز قبل که از مدرسه به خانه برگشته بود تا وقت زیچقدر دلهره دارد ، او ن دمیفهمیم

به  دایتا زنگ در منزل توسط پدرم به صدا در آمد ش دیطول کش یساعت مین. درس خوانده بود  کسرهی میبخواب میخواستیم

. آرامتر شد  یاو کم دنیاشفته وارد خانه شد ، مادر با د ییبعد پدر با رنگ و رو یلحظات. و در را باز کرد  دیدو فونیآ طرف

کند، سپس  هیته طیبعد از ظهر بل يتا برا رودیگفت که همان موقع م دادیم اشیلدارکه د یپدر به طرف او رفت و در حال

:گفت دیرا آماده رفتن به مدرسه د ام یانداخت و وقت دایبه من و ش ینگاه

.مدرسه رسونمیرو م دای، قبل از اون هم ش رمیبگ طیبل رمیمادرت بمون من م شیجون تو امروز به مدرسه نرو پ وایش_

راحت  الشیکه خ دایبودم ، ش کمیزیچقدر نگران امتحان ف دانستیبه نشانه قبول حرفش تکان دادم ، اما خدا مرا  سرم

را برداشت و جلو تر از  فشیاو ک دنیرا قبول خواهند کرد به طرف مادر رفت و بعد از بوس رشیشده بود با حضور پدرم تاخ

ناراحت  نیکردم از ا زانیمدرسه ام را در آوردم و آو يفتم و لباسهار دایبه اتاق مشترك خودم و ش. پدر از منزل خارج شد 

از  ریتازه غ. از من نداشت یهم دل خوش ادیوجه عذرم را قبول نخواهد کرد ، به خصوص که ز چیبه ه یبودم که خانم معصوم

فکر  نیدر ا.شدیل محسوب نماو درجهاز اقوام  رایبه من ندارد ، ز یمادرم ربط ییکه فوت دا دادیم ریآن مدرسه مان هم گ

 کردمیمورد احساس گناه نم نینداشتم در ا ییخودم فوت کرده و چون خودم دا ییدا میمادر بگو ییدا يبودم که به جا

و گفتم ؛ دمیکش يکرد ، نفس بلند میمادر صدا یوقت.

.کنمیتو سر خودم م یخاک کیهر چه بادا با د باالخره _

 يدر انبار دیکل. اورمیب يرا از انبار یدارد از اتاق خارج شدم ، مادر از من خواست ساك مسافرتچه کارم  نمیبب نکهیا يبرا و

که رو به کوچه بود  یاز پنجره کوچک کردمیرا باز م يکه قفل در انبار یدر حال. پشت بام رفتم يرا برداشتم و به طرف پله ها

به  ینگاه. بود یلباس مشک دنیکه مشغول پوش دمیمادر را د. دمبر نییکردم و پا دایرا پ ساك. بارد  یمتوجه شدم باران م
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 نکهیبا ا. کرده بود  دایپ یاش در آن لباس جلوه خاص ییطال يموها نیو همچن دشیو سف بایاو انداختم ، صورت ز يسر تا پا

ه مادر حاال حاالها لباس ک کردمیفکر م نیلحظه به ا آن،  نمیاما دوست نداشتم آن را تنش بب آمدیم یلیبه او خ یلباس مشک

مادرم در .کردیپدرش را هم پر م ينبود، بلکه جا ییدا کیاو فقط  يبرا لیخل ییدا رایز. آوردیرا از تنش در نم یمشک

. کرد اجکه با پدرم ازدو یقرار داشت تا موقع لیخل ییدا یپدرش را از دست داده بود از همان زمان تحت سرپرست یکودک

به او  زیو آنها ن کردیرا برادر خطاب م لیخل ییدا ينداشت ، او پسرها يواده اش بود و خواهر و برادرمادر تنها فرزند خان

.شدت تاثرش را درك کنم توانستمیم نیبنابرا گفتندیخواهر م

جاده  رایکند ز هیته طیتوانسته بل یتا پدر به خانه برگشت و گفت به سخت دیطول کش شتریهم ب دیشا میساعت و ن دو

پدر به مادر  یوقت. به شمال برود  نیکرده که قرار بود از راه قزو دایرا پ یاتوبوس یشانس زیوس بسته شده بود و او نچال

، اما به محض  میروز بعد عازم سفر باش کردمیفکر م رایز ختیباشند دلم فرو ر نالیترم دیکه سر ساعت چهار با گفتیم

به همراه  دایمن و ش ستیقرار ن دمیگرفته و فهم طیدو نفر بل يمتوجه شدم برارا به طرف مادر دراز کرد  طهایپدر بل نکهیا

؟ راستش از تنها بودن در آن  میبمان هتنها در خان دیبا دایمن و ش یعنیدلهره برم داشت و با خودم فکر کردم .  میآنها برو

بودم  دهیبود و شن يمان خرابه ابه خصوص که درست بغل منزل دامیترس یم یلیخانه مخصوصا شب و بدون حضور پدر خ

که خودش  شودیچه م دایمن و ش فیفکر بودم که چطور از او بپرسم تکل نیها رفته است در ا هیچند بار دزد به منزل همسا

:گفت

.زیببرمتون خونه عز دیجون تو هم بلند شو ناهار رو زودتر آماده کن ، خواهرت که اومد بخور وایش_

:تعجب گفتم با

؟ زیعزخونه _

:سرش را تکان داد ، گفتم پدر

؟ شهیم یمدرسمون چ_

:کرد و گفت يفکر پدر

؟ نهیفردات سنگ يدرسا_

:گفتم
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.داشتم فردا هم دو تا امتحان دارم کیزیامروز هم امتحان ف نهیسنگ شهیما که هم يدرسا_

:گفت پدر

؟ میچکار کن دیپس با_

:گفتم دیبدهم ، با ترد یودم چه جوابمانده ب خواستیاز من راه چاره م نکهیا از

.....نجایا ادیب زیاگه عز یدونم ، ول ینم_

کرد  يساخته نبود پدر فکر يهم کار زیاز دست عز دیایشب و دزد به سراغم آمد ، اگر دزد به سراغمان ب یموقع نگران همان

:و گفت

....ستین یحرف_

:قطع کرد و گفت کالمش را شدیکه همان موقع از اتاق خارج م مادر

.بمونن نجایشب ا ستیازش گذشته ، درست ن یمن هم ناراحته ، دو تا دختر و مادر جون هم که سن الیخ يجور نینه ا_

شرق تهران  زی، منزل عز شودیمشکل چطور حل م نیا دانستمینم. پدر به فکر فرو رفت . من را دارد  یاو هم نگران دمیفهم

از  ییرفتن به مدرسه به تنها يبرا ی، حت دایمن و ش دهدیاجازه نم زیوقت عز چیه دانستمیم. و خانه ما غرب تهران بود 

.میشد من و مادر متوجه او بشو ثپدر باع يصدا. میائیبهارستان تا شهران ب

.کردم يفکر کیمن _

عد همان طور که به مادر نگاه ، ب خواهدیاز او اجازه م شنهادیپ يبه مادر انداخت احساس کردم برا يدار یابتدا نگاه معن او

:گفت کردیم

که شب  میاعظم بخواه ياز بچه ها یکیبچه ها و  شیپ نجایا ارمیمادر جون رو ب نکهیا یکیذهنم آمده  يدو تا راه حل تو_

برسونه  اونا رو نشیاز بچه ها با ماش یکیبچه هارو ببرم خونه مادر جون و صبح  نکهیا ایتنها نباشند،  نایکه ا نجایا نیایب

.گردمیخودم بر م ییکه گذاشتم خونه دا تورومن . ستین شتریشب که ب کی. مدرسه 

 ایعمه اعظم اوال آر ياز بچه ها یکی کردمیپدر سرخ نشده باشد و همان موقع آرزو م شنهادیچهره ام از پ کردمیخدا م خدا

 ایارش يبه من گفته بود من را برا دایآ نکهیا هم به شدت معذب بودم به خصوص بعد از ایاز حضور ارش نکهینباشد دوم ا

فکر کرد و بعد شانه باال انداخت و گفت يمادر لحظه ا. تا قدم جلو بگذارند  شودنشان کرده اند و منتظر هستند درسم تمام 
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:

.یدونیدونم و اهللا ، خودت م ینم_

:به من کرد و گفت ینگاه پدر

ببرمتون اونجا ؟ ای ارمیو ببرم مادر جون ر دیمونی؟ م هینظر تو چ_

:گفتم

.خوبه دیریبگ یمی، خودتون هر تصم دونمیمن نم_

:کالفه به مادر نگاه کرد و گفت پدر

.خب خانم شما بگو_

:گفت مادر

از  یکیخونه مادر جون ، اگه  ي، بهتره بچه ها رو ببر نجایا ادیاعظم شب ب ياز بچه ها یکیصالح باشه  کنمیفکر نم میابراه_

.باشه روزه یبچه ها رو برسونه مدرسه بهتره ،هرچ وفتهیاعظم به زحمت ب يبچه ها

:سرش را تکان داد و گفت پدر

.زنگ هم به اعظم کیزنگ به مادرم بزنم  کی، پس من  هیحرف نمیاره ا_

پدر به عمه اعظم  مدینفهم گریدرست کردن غذا به آشپزخانه رفتم ، د يبلند شدم و برا فمیهم بعد از معلوم شدن تکل من

در آشپزخانه ظاهر شد و او نگاه کردم  يجلو یهنوز ناهار آماده نشده بود که پدر با لباس مشک. چه گفت و قرارشان چه شد 

:و گفتم

بابا؟ يریکجا م_

:گفت

ارمیرو ب دایش رمیم_

:به ساعت کردم و گفتم ینگاه

.هنوز که زوده_

:گفت
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ساعت چهار اتوبوس حرکت . بشه  ریتا من شما رو ببرم خونه مادر جون و برگردم د سمتریم.  رمیشو بگ یمرخص رمیم_

.کنهیم

:گفت سپس

ناهار رو به راهه ؟ میبابا جون تا ما برگرد_

:گفتم

االنم آماده است_

:را تکان داد و گفت سرش

.ارمیرو ب دایپس من زودتر برم ش_

و مانتو و شلوارا  فیآماده کرده بودم ک زیفردا را ن یبرنامه درس. انجام داده بودم  را میبرگردند من همه کارها دایپدر و ش تا

، مادر از همان جلو در  دندیو پدر از راه رس دایش نکهیبه محض ا. مدرسه ام را کنار در هال گذاشتم تا مبادا فراموششان کنم

پدر به  نکهیمثل ا. بگذارد فشیرا داخل ک شیفردا یو فقط برنامه درس اوردیمانتواش را در ن گریگفت که د دایهال به ش

اما . از او نداشتم  یخود من هم دست کم. داشت  یچهره درهم رای، ز میمن و او با آنها برو ستیگفته بود که قرار ن دایش

سرعت  بعد از خوردن ناهار به.  میکه ما بمان ستا نیدرك کنم که با وجود فصل درس و امتحان صالح در ا توانستمیم

:مادر گفت. مشغول جمع کردن سفره شدم 

کنمیجون تو برو آماده شو ، من خودم جمع م وایش_

:کار را بکند به او گفتم نیکه داشت اجازه ندادم ا یتوجه به حال با

.من آماده ام_

:مادر اشاره کردم و گفتم يبه بشقاب دست نخورده جلو بعد

!یشیم ضیمر يجور نیا ينخورد يزیمامان شما که چ_

:گفت مادر

.خورمیهر وقت گرسنه شدم م کشهینم لمیم_

:گفتم
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گرم بمونه ؟ يغذاتون رو بگذارم رو بخار_

:گفت

.نشه ری، تو برو حاضر شو د خورمیم کنمیگرسنه شدم خودم گرم م خچالی يجور بگذار تو نینه مادر هم_

ناهار را شستم و بعد از خشک  يگذاشتم و باالفاصله ظرفها خچالیرا تکان دادم و بشقاب دست نخورده مادر را داخل  سرم

گفتم دمیبوس یکه صورتش را م یمادر را در آغوش گرفتم و در حال یهنگام خداحافظ. رفتم تا آماده شوم  میکردن دستها

:

خودتون رو  هیا با گراونم دوست نداره شم دیرو رحمت کنه مطمئن باش لیخل یی، خدا دا دیتو رو خدا مواظب خودتون باش_

.دیکن تیاذ

:که داغ دلش تازه شد گفت مادر

بکنه ؟ ینکنم ک هیکه دختر نداشت ، منم براش گر میدا_

:او را بغل کردم و گفتم گریبار د. متاثر شدم و چشمانم پر از اشک شد  یلیحرف او خ از

.دیا مواظب باشتورو خد زنهی، دلم براتون شور م گذاشتمیشما رو تنها نم شدیکاش م_

:صورتم را ببوسد گفت نکهیرا پاك کرد و قبل از ا شیاشکها

.مواظب هستم تو هم مواظب خواهرت باش زمیباشه عز_

بودم و در  نیماند، غمگ یصورتم باق يبود رو شیصورتش که حاصل اشکها یسیخ. گونه ام گذاشت  يبه رو يبوسه ا سپس

من  یداشته و عمر خودش را کرده بود ناراحت یاو عمر پر برکت دانستمیکه م رایدر ، زما ییدا ي، راستش نه برا دمینالیدل م

هرگز  نمیبیبار است که او را م نیآخر دانستمیاگر م دیشا. ام نبود  لهیدر مخ يفکر چیآن لحظه ه. از مادر بود ییجدا يبرا

:ه او گفتو ب دیرا بوس دایبعد از من مادر صورت ش. از او جدا شوم  شدمینم یراض

.خواهرت گفت رو گوش کن یجون هر چ دایش_

، همانطور که بند  یو بعد از خداحافظ دیکه هنوز از نرفتن با آنها دلخور بود سرش را تکان داد و صورت مادر را بوس دایش

.رفت رونیاز در هال ب دیکش یرا در دست داشت و آن را دنبال خود م فشیک

:نکرده بودم که گفت یبه مادر نگاه کردم هنوز خداحافظ گریاشتم و بار ددر هال برد يرا از جلو لمیوسا
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و  نیسنگ شهیمثل هم دونمیرفت بهت بگم حواست رو خوب جمع کن ، البته من از تو خاطرم جمعه، م ادمیجون  وایش_

....موقع کیاما اگر .  یکنیرفتار م نیمت

:مکث کرد و بعد ادامه داد یکم

که ؟ یفهمیخودت م دونمیچه م.... در مورد  پسر عمه ات خواست_

:منظورش شدم سرم را تکان دادم و گفتم متوجه

تازه . زده بشه  ینداره حرف یلزوم خونمیکه من درس م یتا موق. راحت باشه  التونی، خ دیبگ دیخوایم یدونم مامان چ یم_

.دیریبگ میمن تصم يبرا دیکه با دیشما هست نیا ستمین يکاره ا

به خصوص که از صبح تا آن موقع . خوشحال شدم  یلیلبخندش خ دنیاز د.  دیکش یقیلبخند زد و نفس عم تیبا رضا مادر

اش  ییبلند و طال يخمار شده بود و مژه ها هیبر اثر گر زیبه او کردم چشمانش ن یقیبودم ، نگاه دق دهیرا ند شیبایلبخند ز

 دامیترس يکه لحظه ا دیبه نظرم رس بایدر آمده بود ، آن قدر ز يبهار ياه فهصورتش به رنگ شکو. دیرسیتر به نظر م رهیت

دلم  "ماشا اهللا ": از انگشتانم را شکستم و به در هال زدم و در دل گفتم  یکیخاطر رگ  نینکند او را چشم بزنم به هم

 دمیجلو رفتم و صورتش را بوس که دستم بود سهیو ک فیبا همان ک گریترکش کنم بار د ییبایآن همه ز دنیبدون بوس امدین

:و گفت دیاو هم مرا بوس. 

.بهت سفارش کنم ، برو مادر خدا به همراهت ستین یاجیاحت گهیهم عاقل د یخدا نگهدارت ماشا اهللا هم خانم_

که دلم بودم  یچه حس ریتحت تاث دانمیرا بستم نم اطیدر ح یوقت. دادم و از خانه خارج شدم  تیاز همه جا رضا خبریمن ب و

بارم نبود  نیاول رایتعجب بود ، ز هیخودم هم ما يبرا.  کردمیم یآنها احساس دلتنگ ياز همان موقع برا. کنم هیگر خواستیم

 زیعز شیمن پ رفتندیکه آنها به مسافرت و به خصوص به شمال م یآمده بود هنگام شیپ یلیخ. شدم  یکه از آنها جدا م

کرده  هیکه پدر کرا یدربست نیبا ماش.شدیبار بود که از پدر و مادر جدا م نیاول یردم طفلرا درك ک دایآن لحظه ش.  ماندمیم

او را از آن حالت  نکهیا يدوخته بود ، برا ابانیمغموم و افسرده چشم به خ دایدر تمام طول راه ش میرفت زیبود به منزل عز

:دمیخارج کنم از او پرس

:نگفت يزیچ گهیامروز که بابا بردت مدرسه ناظممون د_

 ابانهایسرش را چرخاند و مشغول نگاه کردن به خ گریباال برد سپس بار د یبه من نگاه کرد و سرش را به عالمت منف دایش
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 يراننده درست جلو. دیایمساله کنار ب نینداشتم او را به خودش گذاشتم تا هر جور که دوست دارد با ا یچون حرف. شد 

:که پدر خطاب به او گفت دمیاده شدم شنیاشت ، قبل از پرا نگاه د نیماش زیمنزل عز

.من برگشتم یجناب تا شما دور بزن_

:گفت راننده

.دیباشه بفرمائ_

:به پدر گفتم میشد ادهیپ یوقت

؟ دیگردیبر م نیماش نیبا هم_

:گفت

نالیترم میریمادرت رو بردارم ، م گردمیاره ، بر م_

:گفتم

!زوده که یلیخ_

:زنگ در گذاشت و گفت يتش را رودس پدر

.شهیوقتش م گهید نالیترم میو بر میخونه و از آنجا ساکها رو بردار مینه بابا جون ، تا ما برس_

به پدر  یچشم ریز.  ختیو دلم فرو ر دمیرا د ایبه محض باز شدن در ارش. آن کشاند يباز شدن در نگاهم را به سو يصدا

،  داندیرا م اناتیاو تمام جر دانستمیم. شد  رهیبه من خ يدار یبا نگاه معن دایبخند زد اما شل ایارش دنینگاه کردم او با د

صبر کردم تا اول پدر وارد منزل شود ، .جلوتر از پدر داخل شد یو او بدون حرف ودبه او اشاره کردم داخل ش يعاد یلیخ

 یپاسخش را م يآهسته ا يو او با صدا دیپرس یا مر دایکه حال ش دمیشنیرا م ایارش يصدا. سپس پشت سر او وارد شدم 

:گفت الممبا پدر دست داد و بعد رو به من کرد و بعد از دادن پاسخ س ایبعد از آن ارش. داد 

حالتون چطوره ؟_

:نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

.خوبم ممنون_

پدر  دمیبه طرف ساختمان راه افتادم که شن دایه شبه همرا زیبه پدر نگاه کرد و مشغول صحبت با او شد من ن گریبار د ایارش
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:گفت

.برم دیبا گهیمن د_

:به پدر گفت ای، ارش میو به او نگاه کرد میبرگشت دایو ش من

.میریبخور با هم م ییچا کیتو  ایجون ب ییدا_

:گفت پدر

.شهیم رید یینه دا_

:گفت ایارش

.من کتم رو بردارم دیپس اجازه بد_

:شانه او گذاشت و گفت يش را رودست پدر

.هست نیجون ماش یینه دا_

:گفت کندیپدر تعارف م کردیکه فکر م ایارش

.من اصالً آمده بودم شما رو ببرم ییدا_

:گفت پدر

.گردمیکه آمدم بر م نیماش نیبا هم ییدا يلطف کرد_

:به طرف در برداشت و گفت یقدم ایارش

.رسونمتونیم مگم بره ، خود یبهش م رمیمن م_

:گفت پدر

.هیلیخودش خ میدی، همون که فردا بهت زحمت م گهیکردم زشته د یبنده خدا هم ط نیجون با ا ییتعارف که ندارم دا_

:با تواضع سرش را خم کرد و گفت ایارش

.شمال برمتونیبگم من خودم م خواستمیاست، تازه من م فهیوظ ییدا یزحمت چ_

به ساعتش کرد و بعد رو به من  یو نگاه کنندیاتوبوس گرفته و ساعت چهار هم حرکت م طیت که بلضمن تشکر از او گف پدر

:کرد و گفت
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.برم خوامی، م نمشیرو صدا کن بب زیجون برو عز وایش_

 آمد ، به رونیکه مشغول سر کردن چادرش بود از در راهرو ب یخودش در حال زیباال بروم عز وانیا يخواستم از پله ها تا

:ما با لبخند گفت دنیمحض د

د.يبه به ، خوش آمد_

 دنیرفت چهره اش از هم باز شده بود و با د زیبه طرف عز دایبعد از من ش دمیکردم و جلو رفتم و صورتش را بوس سالم

رو به پدر  از ما فارغ شد نکهیبعد از ا زی، عز کندیاش را کمتر م یدلتنگ زیراحت شد که حضور عز المیخ.  زدیلبخند م زیعز

:کرد و در پاسخ سالم او گفت

؟ يسادیسالم مادر چرا اونجا وا _

:گفت پدر

.منتظره رونیب نیبرم ماش دیبا گهید_

:رفت و بعد گفت نییاز پله ها پا زیعز

.دم کردم یتو ؟ چائ يایتک پا نم کی یراست راست_

:سرش را باال برد و گفت پدر

.دستت سپرده گهیمادر بچه ها د. بشه اتوبوس حرکت کنه  ونرمید ترسمیبرم م دیبا گهینه د_

:انداخت و گفت اینگاهش را به ارش سپس

.دکتر يافته گردن آقا یزحمتشون م_

:زد و گفت يلبخند ایارش

.جون ییدا دیدار اریاخت_

:گفت و دیدست انداخت گردن پدر و او را بوس زیرا ببوسد ، او ن زیجلو رفت و خواست صورت عز پدر

.قرآن ردت کنم ریلحظه صبر کن تا من از ز کیپس _

:کردم و گفتم یشدستیخواست حرکت کند پ زیبه کوچه انداخت و سرش را به نشانه موافقت تکان داد تا عز ینگاه پدر

.ارمیکجاست من برم ب_
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:به من نگاه کرد و گفت زیعز

.گنجه هاله يکاسه بلور هم تواتاق  يجانماز من تو يقرآن جلو زمیدستت درد نکنه عز_

:که گفت دمیشن رفتمیکه با شتاب به طرف در راهرو م یرا تکان دادم و در حال سرم

.اریب ینیس يجون مادر بگزارشون تو وایش_

نشسته  وانیا يپله ها يمدرسه اش رو يبا لباسها دایش. رفتم  اطیگذاشتم و به ح ینیداخل س یسرعت قرآن و کاسه آب به

 یسوخت ، با خودم گفتم وقت شیبود که دلم برا نیگرفته و غمگ يقرار داشت ، چهره اش به حد شیپا يجلو فشیکبود و 

دادم و او آن را باال نگاه داشت تا  زیرا به دست عز ینیس. تا از آن حال خارج شود  گذارمیپدر رفت آن قدر سر به سرش م

:در همان حال گفت. آن رد شود ریپدر از ز

 .کردمیقرآن ردش م ریالاقل از ز نالیترم دیرفتیجا م نیاز هم يآورد یکاش شکوفه رو هم م میابراه_

:زد و گفت يپدر لبخند. را هم بکنم  نکاریا شدیم یخودم گفتم راست با

.کم استراحت کنه کیبچه ها رو بگذارم و برگردم  امیخوب نبود راه هم که دوره گفتم تا من ب ادیحالش ز_

:و گفت دیکش یقیعم نفس زیعز

.غصه نخوره ادیناراحت بود ، مواظبش باش ز یلیقبل از آمدن شما بهش تلفن کردم ، خ_

:آماده باشه گفت ادشی يزیچ نکهیمثل ا بعد

شمال ؟ نیریاز کدوم جاده م یراست_

:گفت پدر

.نیقزو ياز کمر بند_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

 هیخبر نگذار ، نصف شب هم شد  یحتما ما رو ب يدیرس یان شا اهللا وقت. جاده چالوس بسته است گفت یاره ، آخه اخبار م_

.زنگ بزن

:و گفت دیقرآن رد شد و بعد آن را بوس ریدوبار از ز پدر

.زنمیباشه مادر حتما زنگ م_
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:کرد و گفت دایبه ش یو بعد نگاه دیصورت او را بوس گریبار د سپس

؟ یبابا رو ببوس يخوایجون نم دایش_

 یحالت چهره او را به خوب. از جا بلند شد و به طرف پدر رفت ، صورتش سرخ شده و لبانش را جمع کرده بود نهیبا طمان دایش

و کنار گوشش آرام  دیپدر خم شد و صورتش را بوس. کندیم دایپ يا افهیق نیهر وقت بغض کند چن دانستمی، م شناختمیم

:گفت

.میگردیو برم میری، من و مامان هم زود م یمثل بچه ها رفتار کن دینبا گهید يزرگ شدب گهیدخترم تو د_

که به  یچانه او گذاشت و سرش را باال گرفت و در حال رخم کرد پدر دستش را زی ٔسو کینگفت و سرش را به  يزیچ دایش

:گفت کردیاو نگاه م یچشمان درشت و عسل

؟ کنهی، م کنهیعروسک بابا که قهر نم_

پدر به من نگاه .انداخت و او را به خود چسباند دایش يدستش را دور شانه ها زیتکان داد ، عز یسرش را به نشانه منف دایش

:گفت یکرد و به شوخ

؟ یستیتو که با من قهر ن_

:زدم و گفتم يلبخند

.دیمواظب خودتون باش_

:کنار گوشم گفتو  دیصورتم را بوس زیجلو رفتم تا صورتش را ببوسم او ن سپس

.غصه بخوره ادیز داینگذار ش_

:فشرد گفت یرا م ایکه دست ارش یرا تکان تکان دادم ، پدر قبل از خارج شدن در حال سرم

.ممنونم زیبه خاطر همه چ. کن یجون ، به مادرت سالم برسون و از قول من از اونا خداحافظ ییخب دا_

:زد و گفت يلبخند ایارش

.دیتشکر کن دینکردم که بخواه يجون کار ییدا_

بعد از . لب مشغول خواندن دعا بود  ریز زیکرد و از در خارج شد ، عز دایبه من و ش یو بعد نگاه دیصورت او را بوس پدر

که پدر در آن  ینیکه ماش نیکرد ، هم یرا به دست من داد و کاسه آب را پشت سر پدر خال ینیتمام شد س شیدعا نکهیا
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 زیمن ن. کرد  هیپنهان کرد و شروع به گر زیبغض کرده بود سرش را بغل عز قعکه تا آن مو دایاز خورد و رفت شنشسته بود گ

بدرقه پدر به کوچه رفته بود  يکه برا ایارش. از او نداشتم  یدست کم یکار را بکنم چون از ناراحت نیهم خواستیدلم م

.  ستین يزیهم سرش را باال برد و با اشاره گفت که چ زیکرد ، عز نگاه زیبه عز کردیم هیکه گر دایش دنیبازگشت و با د

:گفتیم دایکه به ش دمیشن یرا بغل داشت به طرف ساختمان رفت در آن حال م دایکه سر ش یسپس در حال

....هپشت مسافر شگون ندار هیگر نیاز ا ری، تازه به غ گردهینرفته زود بر م يدلم آروم باش ، بابا که راه دور زیعز_

:بطرفم آمد و گفت ای، ارش دنیدانه دانه شروع کرده بود به بار باران

داخل خونه ؟ میجون بر وایش_

را بردارم خم شد و آنها را برداشت  دایش فیرا به نشانه موافقت تکان دادم و به راه افتادم ، تا خواستم لوازم خودم و ک سرم

به او گفت  زیبرود ، عز خواهدیگفت که م زیماند و بعد به عز یساعت ایارش.ه شدم، آهسته تشکر کردم و جلوتر از او وارد خان

:برود سپس رو به من کرد و گفت ییجا دیو گفت با ردکه شام بماند اما موافقت نک

؟ یمدرسه باش دیساعت چند با وایش_

:گفتم

.خورهیزنگمون م میهفت و ن_

:را تکان داد و گفت سرش

؟ طور نیهم هم دایش_

:را تکان دادم ، گفت سرم

.هستم نجایپس من سر ساعت شش ا_

:گفتم

.ممنونم_

:زد و گفت يلبخند

؟ يبا من ندار ياالن کار کنمیخواهش م_

:خجالت گفتم با
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نه_

وع کرد شر دیایب رونیاز آن حال و هوا ب دایش نکهیهم به خاطر ا زیعز.رفت  دایو ش زیبا عز یزد و بعد از خداحافظ يلبخند

و به  ستادمیپنجره ا يجلو زیمن ن.کند یکار از او کمک گرفت تا کمتر احساس ناراحت نیو در ا يپنجره ا ینیریبه پختن ش

آماده بود و  زیهمان سر شب شام عز.  میشد یم کیکم کم به غروب نزد وختم،تر شده بود چشم د دیبارش باران که شد

نمازش را به خواند من و  زیتا عز.  کردیقل قل م یدلچسب يبا صدا. آن بود  يور یتازه دم يچا ياش که قور یمیسماور قد

رفتم  فمیبه سراغ ک میداشت قتو یلیبه زمان خواب خ.  میشام خورد يو بعد سه نفر میبا کمک هم سفره را پهن کرد دایش

:دمیلحظه که گذشت از او پرسچند . شد  ونیزیتلو يهم مشغول تماشا دایش. فردا را مرور کنم  یدرس يتا برنامه ها

؟ يجون فردا امتحان ندار دایش_

:گفت

.میپس فردا امتحان علوم دار یول. نه _

:گفتم

؟ یذره اش را االن بخون کی يخوا ینم_

:گفت

.اوردمیکار رو بکنم اما کتاب علومم رو ن نیخواستم ا یم_

جورواجور مانع  يخواندن نداشتم مرتب فکرها يبرا يا تمرکزکتاب را ورق زدم ام. نگفتم و مشغول مطلع شدم  يزیچ گرید

 دمیمتوجه او شدم و فهم "؟ دنیمامان و بابام االن رس" دیپرسیم زیکه از عز دایش يبا صدا. شدیاز جمع کردن حواسم م

:گفت رایفکر بود ز نیهم در هم زیعز ایگوموضوع است ،  نیام به خاطر هم یحواس یتمام ب

، نگران نه باش  کنهیکم دوره هوا هم که خرابه معموالً اتوبوس کندتر حرکت م کی نیفکر نکنم چون از قزو یلدونم ، و ینم_

.زنگ بزنه دیرس یبه بابات گفتم وقت زمیعز

مطالعه کنم  توانمینم دمید یوقت زیشد من ن لمیادامه ف يو مشغول تماشا دیکه کنارش بود درازکش یبالش يرو دایش

به دلم چنگ  یبیکم کم دلشوره غر.  شدیم يسپر يچشم دوختم ، ساعت به کند ونیزیمع کردم و به تلورا ج میکتابها

زنگ تلفن هر سه نفرمان از  يصدا دنیلحظه با شن کی، در  کردیهم مرتب به ساعت نگاه م زیمتوجه بودم که عز. انداختیم
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عمه افسانه پشت  دمیفهم "سالم افسانه جون ": ت گف یرا برداشت ، وقت یبه طرف تلفن رفت و گوش زیعز.  میدیجا پر

پدر است  باز جان یمنتظر تلفن نکهیمختصر و کوتاه با او صحبت کرد و با گفتن ا یلیخ شهیبر خالف هم زیعز. خط است

،  دستش بود وهیم یبرگشت بشقاب یرا گذاشت به آشپزخانه رفت ، وقت یگوش نکهیکرد و بعد از ا یزود از او خداحافظ یلیخ

:گذاشت و گفت دایمن و ش يمتوجه شدم وضو گرفته ، بشقاب را جلو

.بچه ها دیپوست بکن_

:گفتم

؟ دیمگه نماز نخوانده بود زیعز_

:با خنده گفت رفتیکه به طرف اتاق م یدر حال زیعز

داره باز بخونم ؟ بیمادر مگه ع_

 ینشود پرتقال زیمن و عز یمتوجه نگران دایش نکهیا يبرا ، دهدیم نیدلشوره اش را با خواندن نماز تسک زیشدم عز متوجه

نخوابد، به من گفت کردیحال تالش م نیبا ا رفتیهم م يمرتب رو دایش يگذاشتم تا بخورد ، چشم ها شیپوش کندم و جلو

:

.کن باهاش حرف بزنم داریاگه بابا زنگ زد من رو ب_

:گفتم

.کنمیم دارتیباشه ، حتما ب_

 يدارو نیخواب بهتر دانستمیچون م خوردمیبه او غبطه م. پره از پرتقال را که خورد همان جا خوابش برد دو  یکی دایش

ساعتها را درك  نیکشنده ا یوقت نگران چیپدر هم زنگ زده بود و او ه شدیم داریاز خواب ب دایگذشت زمان است تا ش

. را تماشا کردم  اطیسپس بلند شدم و از پشت پنجره ح خاموش کردم اآن ر کردمیرا نگاه نم ونیزیچون تلو. نکرده بود 

 ازدهی، ساعت که به  گرفتیاوج م شتریام از جانب پدر و مادر ب یو نگران دمیدیم اطینور المپ سر در ح ریشدت باران را از ز

ت او را بلند کند خواس نکهیا ضبخواباند ، به مح شیرا سر جا دایتا پهن کرد و رفت تا ش مانیرختخوابها زیشد عز کینزد

:دیچشمانش را باز کرد و پرس دایش

بابا زنگ زد ؟_
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:به او زد و گفت يلبخند زیعز

.کنمیم دارتیباشن ، بابات زنگ زد ب دهیرس دیکم کم با گهیفکر کنم د ینه هنوز ، ول_

و کنار من آمد و با  دیاو کش يرو ییپتو زیعز. فرو رفت  یقیو باالفاصله به خواب عم دیدراز کش شیبلند شد و سر جا دایش

:گفت یآرام يصدا

.بچه چشم انتظار باباشه یطفل_

او . بالش پخش شده بود نگاه کردم و لبخند زدم ، چهره اش درست مثل عروسک بود  ياش رو ییطال يکه موها دایش به

همه چراغها به جز چراغ راهرو را  هم زیعز. مادرم بود ، بلند شدم و به طرف رختخوابم که کنار او بود رفتم  هیشب یلیخ

:و به من گفت دیدراز کش شیخاموش کرد و سر جا

.زنگ زد یبابات ک گمی، صبح بهت م یفردا سر کالس چرت بزن ترسمیجون تو هم بخواب مادر ، م وایش_

:گفتم

.خوابمیم زیباشه عز_

اصالً خوابم  یعنی،  کردمیبود که به آن فکر نم يزیخواب تنها چ یاو را راحت کنم ول الیتا خ دمیدراز کش میسر جا سپس

دراز  شیهم سر جا زی، عز میکنیرا پنهان م مانیاز هم دلشوره ها میهر دو دار زیمن و عز دانستمیخوب م یلیخ. آمدینم

و بعد با ها را تا هزار شمردم  هیساعت بود ، بارها و بارها ثان کیت کیت اتبود صد دهیچیکه در اتاق پ یتنها صدائ دیکش

 نیدر ا.  کردمیم یکه احساس کالفگ دمیپهلو به آن پهلو غلت نیآن قدر از ا. شده  يخودم فکر کردم چقدر زمان سپر

فکر کردم آنقدر فکرم  يلحظه ا. بلند شد و به طرف تلفن رفت و آن را برداشت  شیاز سر جا زیهنگام متوجه شدم عز

:گذاشت گفتم شیآن را سر جا زیعز یوقت. مزنگ تلفن نشده ا يمشغول بوده که متوجه صدا

مگه تلفن زنگ زد ؟_

:بود من هنوز خوابم نبرده گفت دهیکه فهم زیعز

.وقت قطع شده باشه کیمبادا  نمیبب خواستمیم ینه ول_

:کردن داشته باشم گفتم يحوصله نقش باز نکهیا بدون

 .برهیمن خوابم نم زیعز_
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:و گفت دیخند زیعز

.مرض رو گرفتم نیچون من هم هم میبا هم حرف بزن مینیبنش پس بهتره_

من . دیایب دایآ يبه خواستگار خواستیبه صحبت آن موقع تازه منصور م میرختخوابمان نشستم و شروع کرد يدو تو هر

موافق نبود ، به او وصلت  نیهم با ا زیعز خورندیاصالً بهم نم دایبودم که او و آ دهیاز پدر شن یبودم ول دهیهنوز منصور را ند

:گفتم

مگه منصور چشه ؟ زیچرا عز_

:گفت زیعز

.فهیح دایفقط بچم آ ستین شیزیچ_

:گفتم

.داره یخوب یپسره وضع مال نکهیاما مثل ا_

:با تأسف سرش را تکان داد و گفت زیعز

،  دهیه گلش رو به پول شوهر مداره دختر دست یدست یکم داره که دست یچ یزندگ يعمه ات تو دونمینم.  دادیداد ب يا_

.است افهیذره ق کیهم که نداره  يزیسنّ داره ، خدا منو ببخشه ، تنها چ دایپسره دو برابر آ

 یعنی،  خورندیاصالً بهم نم دایمنصور و آ نکهیحرف پدر افتادم و متوجه شدم منظورش از ا ادیبه  دم،یشنیحرف را تازه م نیا

شب دور  مهین کیساعت که از  میداشتیمدت ساعت را هم از نظر دور نم نیدر تمام ا .میحرف زد یلیخ زیچه، من و عز

:گفت شدیم لندب شیهدف از جا یکه ب یدر حال زی، عز شدیم

؟ فتنیراه م یبابات نگفت ک_

:گفتم

.کنهیچرا گفت ساعت چهار اتوبوسشان حرکت م_

:با انگشتان دستش حساب کرد زیعز

راه  ریساعت اتوبوس د کی گمی، حاال م ستنیراه ن يتو گهیده ساعت که د... نه .. هشت ... هفت چهار ، پنج ، شش ،  _

دنیگفتم بهمون زنگ بزنه بگه رس میباشن، من که به ابراه دهیرس دیاالن با گهیراه بودن د يافتاده سه ساعت هم اضافه تو
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.....

هم  زیعز. قرارم را گرفته بود  ي، دلشوره بد دیچیپ یبه هم م ي، بر خالف مغزم دلم بد جور دیرسیبه ذهنم نم یحرف چیه

.و به سراغ تلفن رفت اوردیطاقت ن رایاحساس را داشت ز نیهم

:گفتم

؟.دیزنگ بزن نیخوایبه کجا م_

:گفت

.داشته باشن يزیچ يخبر دیزنگ بزنم خونه اعظم شا کی_

:گفتم

.زدنیداشتن که به ما زنگ م ياگه خبر_

:گفت

کنن دارمونینخواستن ب میفکر کردن ما خواب دیشا_

 دیطول کش قهیشماره منزل عمه اعظم را گرفت ، چند دق زیگول زدن خودمان است عز يها برا هیفرض نیدانستم تمام ا یم

:کرد و بعد گفت يکرد مختصر یبا او سالم و احوالپرس زیتا آقا بهروز تلفن را جواب داد ، عز

به خونه شما زنگ نزده ؟ میاهابر نمیخواستم بب یم_

:در پاسخش گفت زیآقا برزو چه گفت که عز دمینفهم

.راه باشن يتو شهینه ، آخه از ساعت چهار تا االن که نم_

:پاسخ سالم او را داد و گفت زیعز رایرا به دست عمه اعظم داده بود ، ز یآقا برزو گوش ایگو

.دونمیچه م ای نالینگ بزن ترم، ز دونمیزحمت بکش ، نم هی ياعظم جون بلد-

:به او گفت که رو کرد به من و گفت يزیعمه اعظم چ ایبعد گو و

؟ يمامانت رو ندار ییجون ، تو شماره خونه دا وایش_

:کردم و گفتم يفکر

.ندارم نجایدفتر تلفنمون نوشته اما ا يتو_
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:به عمه اعظم گفت زیعز

.؟ آهان باشه ، باشه يخوایم یچ يو برااش ر ییدا لی، اسم و فام ینداره ، چ_

:گفت کردیکه به من نگاه م یدر حال و

....لیخل_

:گفتم

.آستانه یمحجوب لیخل_

:اسم را تکرار کرد و بعد به عمه گفت زیعز

.خبر نذار یپس من منتظرم اعظم مادر منو ب_

:گذاشت ، گفتم شیرا سر جا یگوش یبدون خداحافظ سپس

؟ خواستیم یچ يمامان رو برا ییعمه اسم دا_

:گفت زیعز

.ارهیب ریبتونه شماره اونجا رو گ دیگفت اسمش باشه شا یم_

چراغ را هم روشن نکرده  یآن قدر حواسمان پرت بود که حت.  میهر دو کنار تلفن نشسته و منتظر خبر بود زیو عز من

 یچنان ب زی، عز شدیم کیگذشت و به سه نزد یعت از دو مسا. میو به همان مختصر نور چراغ راهرو اکتفا کرده بود میبود

:او را از آن حال خارج کنم گفتم نکهیا يو برا دامیترس يزل زده بود که لحظه ا یحرکت به گل قال

؟ زیعز_

:گفتم دیرسیبه نظرم نم یخودش آمد و به من نگاه کرد چون حرف به

.نگ بزننصبر کردن صبح ز یول دنیرس نایبابا ا دیشا گمیم_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

.طور باشه نیان شا اهللا که ا_

:پشت خط گفت يصدا دنیرا برداشت و با شن یباالفاصله گوش زیزنگ تلفن قلبمان را تکان داد ، عز يلحظه صدا همان

 ییایب خوادی، نه نم زمیربه سرم ب یو اهللا چه خاک دونمی؟ نم ی؟ خب چ يریبگ يخبر یشد ؟ تونست یاعظم مادر چ... ها _
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.زنمیشد زنگ م يباشه خبر کنهیدوا نم يجا ، آخه آمدن تو هم درد نیا

:گذاشت و گفت شیرا سر جا یگوش زیعز

.زنهیدر بکشه بابات خودش زنگ م اهللا تا چایی ٔانشا.  میدم کنم ، بخور ییبرم چا_

، آهسته  دیخورد و از حالت طاقباز به پهلو غلت یکانت دایبلند شد و چراغ را روشن کرد ، با روشن شدن چراغ ش سپس

، زنگ تلفن  نمیتا خواستم بش. و در دل دعا کردم هر چه زودتر پدر زنگ بزند دمیکش شیرا که کنار رفته بود رو شیپتو

 عمه اعظم است که دوباره تماس گرفته است ، به محض برداشتن کردمیباعث شد به طرف تلفن جهش کنم با خود فکر م

آرام جواب دهم  یلیکردم خ یدر دستش بود در آستانه در اتاق ظاهر شد ، سع يکه همان طور که کتر دمیرا د زیعز یگوش

:گفت میس ياز آن سو یبزند صدائ رونیکه دلم کم مانده بود از حلقم ب ی، در حال

؟ نیآذ يآقا.... منزل _

:بلند گفتم بایتقر یصدائ با

.جاست نیهم... بله .... بله _

:گفت صدا

؟ دیدار نیآذ میابراه يبا آقا یشما نسبت_

 يو طور دادمیرا با تمام قوا به گوشم فشار م یخاطر گوش نیبه هم شنومینم یصداها را به خوب کردمیلحظه احساس م آن

ل شد و آن را آورد دستم ش شیپ یگرفتن گوش يدستش را برا زیعز یحال وقت نیکه الله گوشم به شدت درد گرفته بود با ا

آب را هم نبسته  ریکه ش کردیشر شر آب از داخل آشپزخانه معلوم م يصدا وجلو آمده بود  يبا همان کتر زیبه او سپردم عز

به طرف  ریگذاشتم و بعد از بستن ش ییرا داخل ظرفشو يکتر.  دمیرا از دستش گرفتم و به طرف آشپزخانه دو ياست ، کتر

 یتمام شد وقت يمن به اندازه عمر ياما همان زمان برا دیطول نکش هیاز چند ثان شیبرگشتنم برفتن و  دیاتاق برگشتم ، شا

لبانش به . تلفن را به گوشش چسبانده است یگوش یحرف چیو بدون ه دهیبه شدت پر زیکه برگشتم متوجه شدم رنگ عز

پدر و مادرم افتاده  يبرا یاتفاق گفتیبه من م ی، در همان حال احساس دمیکبود شده بود که با وحشت به طرفش دو يحد

:گفت دیکشینفس م یکه به سخت یشد و در حال رهیبه من خ یلحظات زیعز. است 

.نجایا ادیزنگ بزن عمه ات ب_
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 کردمیبر و بر او را نگاه م اورم،یآب ب ياو جرعه ا يبرا دیرفته بود که با ادمی یاز او بپرسم چه خبر شده حت کردمینم جرات

آمد مرا از  یاز ته چاه در م ییکه گو زیخفه و لرزان عز يچقدر به آن حال بودم که صدا دانمیچه شده ، نم دیبگو تا خودش

:آورد رونیمرگبار ب يانتظار

....اتوبوسشون تصادف کرده_

 ایگ زدم من به عمه زن ستین ادمی ی، حت نمیبیرا در خواب م زیهمه چ کردمیکه احساس م يبدنم کرخ شد ، به طور تمام

و آقا برزو  ایعمه به همراه ارش یاست که وقت نیمانده ا ادمیکه خوب به  يزیکار را کرد ، تنها چ نیمن ا يبه جا يگریکس د

از حدقه در  یو با چشمان دیکه تا آن موقع خواب بود از خواب پر دایش ی، طفل نکرد هیآمد شروع کرد به گر زیبه منزل عز

چند لحظه به .  کردینگاه م زدیم شیپا يو ناراحت با مانتو وسط اتاق نشسته بود و رو دهیپر ییوآمده به او که با رنگ و ر

حس و حال به  یشد ، به طرف من که ب لندبه خود آمد از جا ب نکهیبعد از ا ندیبیخواب م کردیفکر م دیهمان حال بود شا

:داده بودم آمد و گفت هیاتاق تکّ وارید

شده ؟ ی، چ وایش_

به ناچار  دیفهمیموضوع را م نیزود ا ای ریبه هر حال د میبه او نگاه کردم و با خودم فکر کردم چه به او بگو رانیو ح مات

:گفتم

.تصادف کرده بردهیکه مامان و بابا رو به شمال م یاتوبوس_

از حرفم شوکه شده  ردمکیکه فکر م يشد و درست در لحظه ا رهیبه من خ یطوالن يلحظه ا يبرا يمانند خواب زده ا دایش

:گفت یبا لحن آرام

شون شده ؟ يزیبابا و مامان چ_

:گفتم یو با ناراحت دمیکش یقیعم نفس

.دونمینم زیچ چیدونم به خدا ه ینم_

:سرش گذاشتم و او را به خودم چسباندم و زمزمه وار گفتم يداد ، دستم را رو هیکنارم آمد و به من تکّ یآرام به

.شون نشده باشه يزیچ میدعا کن_

 یانتظام يرویدر ن اسریآقا . آقا برزو آنها را خبر کرده  دمیبه آنجا آمدند ، فهم مهیسراس اسریبعد عمه افسانه و آقا  یقیدقا
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بدون  یکار را کرده بود ، ول نیاو قبال ا ایحادثه کسب اطالع کند ، گو یبود تا حداقل بتواند از چگونگ يدیو ام کردیکار م

عمه اعظم و . به محل حادثه برود  قیکسب اطالعات دق يبرا خواهدیگفت که م ایبزند به آقا برزو و ارش یبه ما حرف نکهیا

:گفت اسریبراه افتادند که با او بروند اما آقا  زیعز

.بفرستند نیبرام ماش يزنگ زدم از کالنتر رایز میبرو میتوانیم گرینفر د کیفقط من و _

:کرد و گفت رو به آقا برزو بعد

میریم ایخانمها بمون من و ارش شیشما پ_

که احساس کردم  يبه خصوص به طور یآقا برزو با حالت.را به او بفهماند  يزیچ خواستیم ایبود که گو يصحبتش طور لحن

پشت  رفت و رونیاز در ب اسریآقا  کردندیکه عمه ها صحبت م یدر فرصت. متوجه منظور او شده بود سرش را تکان داد 

کس به جز  چی، ه کنندیرا پنهان م يزیتا بفهمم آن دو چه چ رفتمیم بود ستادهیآنجا نأ ایاگر ارش. سرش هم آقا برزو رفت 

آقا برزو به اتاق برگشت حاضرم قسم بخورم که  یوقت. نظر داشتم متوجه رفتار مشکوکشان نشد ریمن که با دقت آنها را ز

 نیمادر و پدرم افتاده که آنها در صدد پنهان کردن ا يبرا یمطمئن شدم اتفاق گریبود آن لحظه د دهیرنگش به شدت پر

 ایاو و ارش. که تقاضا کرده بود آماده است  ییاطالع دادند که خودرو اسریبه آقا  میس یبعد با ب یقیموضوع هستند ، دقا

 نکهی، بدون ا میبود اسریاز جانب آقا  يمنتظر خبر یبا نگران یآن شب تا صبح همگ.کردند و رفتند یباالفاصله خداحافظ

که اتوبوس حامل پدر و مادرم بر اثر شدت گرفتن اوضاع  دمیاز تمام ماجرا با خبر بوده است ، بعد فهم بلاو از ق میبدون

در  آمده تصادف کرده و بر اثر آن به دره واژگون شده است ، یکه از رو به رو م يراننده با خاور دیو عدم د ينابسامان جو

که به سرش وارد شده بود  يدر دم جان سپرده بود و پدر بر اثر ضربه ا ودکنار پنجره نشسته ب ایبر خورد مادر که گو نیاثر ا

.به کما فرو رفته بود

مراسم . از ما گرفته است  شهیهم يآن حادثه مادر را برا میتا باور کن دیبعد از آن چه بر سر ما آمد با چقدر طول کش بماند

شرکت در  ياز اقوام مادر که برا یقرار داشت ، نم یمرگ و زندگ نیبرگزار شد که پدر در مرز ب یمادر در حال کریپ عیتش

 یمادر راه کریپ عیشرکت در مراسم تش ياو باز نگشته بودند که برا عیهنوز از تش دنداو به شمال رفته بو ییمراسم ختم دا

در تمام آن  ایخدا. کردندیچاك م بانیختم پدر فارغ نشده سر جنازه مادر گر مادرم هنوز از يها ییپسر دا. تهران شدند 

 یدر دل ما باق شهیهم يهجرانش را برا ممادر رفت و غ.  آوردیگفتنش قلبم را به درد م یلحظات چه بر من گذشت که حت
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 يپدر در ا. مان را گرفته بود توان گریپدر از طرف د میحال وخ يبرا یطرف و نگران کیغم از دست دادن مادر از . گذاشت

و با هزار خواهش و التماس  سوختیبه حالمان م یدل کس یاگر هم اتفاق.  میبود و ما اجازه مالقات نداشت ییبستر وی یس

 کردمیفکر م نیهر وقت به ا.آمد یدردناك در ذهنمان م یهوشش تصورات یو ب فینح کریپ دنیدادند با د یراهمان م خلدا

 دایدر آن راه پ ییها شهیاند نیتا چن ندازمیب رونیمغزم را از کاسه سرم ب خواستی، دلم م میهم از دست بده که نکند او را

و  دیخوابی، شبها کنارم م شدیاز کنارم دور نم يبود و لحظه ا دهیمن چسب هب یدرست مثل کودك خردسال دایش یطفل. نکند

، آن قدر نوازشش  گذاشتیرا م یتاب یب يو بنا دیپر یخواب م شب از يها مهین یو گاه کردیسرش را در بغلم پنهان م

 هی، گر کردمیم هیگر اگر کردیبه من نگاه م شهیهم دایش. رفتیو به خواب م شدیتا آرام م زدمیحرف م شیو برا کردمیم

.نداشتم یاز ترس او جرات ابراز ناراحت.  دیخندی،م دمیخندیو اگر م کردیم

 کردیم ینیدلم سنگ يرا که به شدت رو يبکشم تا غم و درد ادیکنم و با تمام وجود فر هیرگ خواستیاوقات دلم م یگاه

. شود  بیاز درون تخر زیکه او ن شودیخراب من باعث م هیروح دانستمیم.  کردمیرا م دایاما مالحظه حضور ش. سبک کنم 

غم از  دایبه خاطر ش. شود که بود  یز آنا شتریاو ب یروح یناراحت خواستمیداشت و من نم یبا حساس فیلط هیروح دایش

 ریس ی، دل دایکه دور از چشمان ش يروز يپدر را در قلبم پنهان کردم و آن را گذاشتم برا يبرا یدست دادن مادر و نگران

سانه بود که آن روز عمه اف خوب رود،ینم ادمیکه بعد از فوت مادر وارد خانه خودمان شدم از  یوقت روز اول چیکنم ، ه هیگر

 خچالیداخل  يبشقاب غذا دنیجگر خراش من که به خاطر د يادهایفر دنیهمراه من باشد واگر نه با د دایئزه نداده بود ش

و همراه با آن  کردمیم هیگر دایش یبار بود که بدون ترس از ناراحت نیهمه مدت اول نیبعد از ا. شدیم وانهیبود حتما حتما د

.دمیکش یم ادیفر

بود که  نیا کردیم دواریکه ما را ام يزیتنها چ.  شدینم دهیدر حال پدر د يرییو تغ گذشتیهم م یاز پ یبه سخت روزها

در مراسم  یحت یعنیو دو روز در کما بود ،  ستیپدر مدت دو ماه و ب. اش را اعالم نکرده بودند  يپزشکان هنوز مرگ مغز

که منتظر  دمید یآمدند ، م یمراسم چهلم مادر به منزلمان م يراکه ب یدر نگاه اشکبار اقوام. چهلم مادر هم حضور نداشت 

باز  یزندگ يچشمانش را به رو گریکه بدر بار د کردمیخود من هم باور نم یکس حت چیه یبه راست. هستند  يحادثه بعد

ل و چند روز بعد از که پدر چه ودمقدر شده ب نیدارد ، چن ياما از آنجا که خواست خداوند بر تمام خواسته ها برتر. کند 

او تا چند ماه بعد از به هوش آمدنش . باز کند  یزندگ يرا به رو شیچشمها گریمراسم چهلم مادر از کما خارج شود و بار د
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به سر  یحالت نیکاش من در چن يا کردمیو آرزو م خوردمیبه او غبطه م دایبابت شد نی، از ا آوردیرا به خاطر نم زیچ چیه

چطور خبر  دانمیاز جمله آن حادثه شوم را ، نم. اوردیرا به خاطر ب زیاما کم کم توانست همه چ.  شهیهم يآن هم برا. ببرم 

آنجا نبودم تا شاهد واکنش پدر نسبت  نکهیاز ا یداشت ول یخبر را به او دادند چه حال نیا یوقت ایفوت مادر را به او دادند و 

 یبود با جسم و روح يمرخص شد مرد مارستانیاز ب یپدر وقت یطفل.  کردمیم تیرضااحساس  قایموضوع باشم عم نیبه ا

.اش بود یجسم بیاز آس شیب اشیزخم روح دیچپ بدنش از کار افتاده بود ، اما شا مهین نکهیو با ا دهید بیآس

5 فصل

عمه افسانه را  ياکه تکان خوردم صد نیآورد هم رونیشباهت به خواب نبود ب یکه ب یبیمرا از حالت عج یدست تکان

:دادم صیتشخ

...جون وایش...  وایش_

صورتم پس زدم و عمه افسانه  يچادر را از رو. آوردم سر مزار مادر نشسته ام  ادیبار چشمانم را باز و بسته کردم و به  چند

همان .  دیصورتم را بوس به او سالم کردم ، پاسخم را داد و خم شد و يگرفته ا يبا صدا. سرم خم شده بود  يکه رو دمیرا د

عمه اعظم برخالف عمه . سالم کردم اما حال بلند شدن نداشتم زیشدم ، به آنها ن روسشلحظه متوجه عمه اعظم و پروانه ع

قبر مادر زد  يسنگ رو يجلو نگذاشت و بعد از پاسخ سالمم کنار گور نشست و بعد از چند ضربه که با تکه ا یافسانه قدم

، سپس کنارم نشست و مشغول خواندن فاتحه شد ، با  دیپروانه جلو آمد و صورتم را بوس یول.ه شد مشغول خواندن فاتح

عمه اعظم بعد از خواندن فاتحه بلند شد و رو به . اما خودش آنجا نبود . آنها را آورده است  ایحضور پروانه شک نداشتم ارش

:کرد و گفت زیمن و عز

.مینش سیکه خ یاون طاق ریز میبر دیبلند ش_

که چند قدم  یبانیبه طرف سا هیبلند شود عمه اعظم جلوتر از بق شیرفت تا به او کمک کند از جا زیافسانه به طرف عز عمه

:دورتر بود رفت ، سپس برگشت و خطاب به پروانه گفت
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.پروانه ایب_

:بلند شد و گفت شیاز جا پروانه

.باشه مامان اومدم_

:به من نگاه کرد ، گفتم و

.امیمن م نییشما بفرما_

:رو به من کرد و گفت زیعز. را تکان داد و به دنبال عمه رفت  سرش

.کنهیم ستیجون بارون خ وایپاشو ش_

:گفتم

.بمونم نجایا گهیکم د کی خوامی، من م دیشما و عمه بر زیعز_

با خود فکر کرده بود سر مزار مادرم  دیبمانم اما شا باران ریآن طور ز دادیهرگز اجازه نم زیبود عز گریدانم اگر هر موقع د یم

:از او بخواهم ، سرش را تکان داد و گفت يزیچ نیحق دارم چن

.يسرما بخور ترسمی، م ایپس زود ب_

به فکر  زیرفتند ، من ن بانیدر دستش بود ، هر دو به طرف سا زیعز يو همان طور که بازو دیکش یقیافسانه نفس عم عمه

.فرو رفتم

:گفت يبلند ياشاره کرد و با صدا زیکه به عز دمیزد ، برگشتم و او را د مینگذشته بود که عمه افسانه صدا یقیدقا هنوز

.ایپاشو ب گهیم زیعز_

به طرف  ینیسنگ يناراحت نشود بلند شدم و با قدمها زیعز نکهیتکان بخورم اما بخاطر ا میاز جا خواستیکه دلم نم نیا با

:گفت يبلند يهنوز چند قدم نرفته بودم که عمه افسانه با صداآنها رفتم ، 

.اریرو هم ب سهاید گهیم زیعز وایش_

جمع  بانیسا ریاز همان جا به آن چند نفر که ز. به طرف آنها رفتم  گریخرما و حلوا بار د سیو بعد از برداشتن د برگشتم

بود که امروز سالگرد مادرمه ؟ بد  ادشانیها  نیفقط هم لیفام از تمام یعنی،  کردمیشده بودم نگاه کردم و با خود فکر م

بدون شک فراموش نکرده . نه ؟ ایبود که امروز سالگرد فوت مادر است  ادشی میدانیرا کرده بود نم دایش يدلم هوا يجور
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 یعالوه بر آن گاه.  کردیم راتیمادر خ يخودش برا یبیاز پول تو ج یعالقه داشت و تا خاطرم بود حت یلیاو به مادر خ. بود 

هنوز  ایو آ کندیبدانم او آنجا چه م شتمدوست دا یلی، خ کردیها پخش م هیهمسا نیپخت و ب یجمعه حلوا م ياوقات شبها

بکند  يکار نیاگر او آنجا چن!  يعجب فکر احمقانه ا": که فکر کردم با خودم گفتم  ی؟ کم کندیم راتیپزد و خ یهم حلوا م

 نهنگاهم به پروا دمیرس بانیسا ریز یوقت "طرفند  يا وانهیبا د کنندیمردم آنجا دارند بدون شک فکر م که یبا آن فرهنگ

را از  سهایاز د یکیلبخندم را پاسخ گفت سپس دستش را دراز کرد تا  زیشده بود ، به او لبخند زدم او ن رهیافتاد که به من خ

.ردیمن بگ

تا  یهم س دیتا شا ستیب دیافتاد ، بدون اغراق شا شینگاهم به النگوها يلحظه ا دادمیخرما را بدستش م سیکه د یهنگام

همچنان فکرم  یرفتم ول زیگذاشت ، از او تشکر کردم و به طرف عز مکتین يرا از من گرفت و آن را رو سیپروانه د. بود 

و داشتن  یمناسب زندگ طیا آن شرااو بود ب يجا گریهر کس د کردمیم فکر ینبود گاه يبه نظرم زن بد. متوجه او بود 

 یکه هم وضع مال يگونه نبود با وجود نیاو ا ینگاهش کرد ول شدیکه نم شدیچنان به خود مغرور م ایمثل ارش يشوهر

 ادیو لباسش ز پیت هب یو بپاش نبود ، حت زیدر بند بر ادیبود اما ز یشوهرش در حد عال یپدرش خوب بود و هم وضع مال

به خود  ادیکه او ز دیآیخوشش نم ایکه ارش دمیشن دایاز آ کباری. داشت يادیآالت عالقه ز وریدر عوض به ز.  دادینم تیاهم

. بود که او ذاتا به طال عالقه داشته باشد یعیبود و طب يپروانه هم نبود ، اصل و نسب او آذر ریکند ، البته تقص زانیطال آو

:دیپرسیم زیعز از دمیتوجه ام را جلب کرد ، شن اعظمعمه  يصدا

؟ دیخبر دار دایاز ش_

:گفت زیعز

.يو بچه دار یاونم خوبه ، مشغول زندگ میستیخبر ن یب_

:دیپرس عمه

؟ خونهیهنوزم درس م_

:گفت زیعز

.دونمینم گهیاالن رو د خوندیکه م ادیب ایبچه اش به دن نکهیو اهللا تا قبل از ا_
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من کامال روشن و واضح بود ، او هنوز هم در  ياهش برا ی، معن دیتنها اه کش يگریسرش را تکان داد و بدون کالم د عمه

گرفت ،  يشتریباران شدت ب. هم شده بود  شتریب دیو مهش ایاختالف آر يحسرت بعد از ماجرا نیبود و ا دایحسرت ش

:به اطراف انداخت و گفت یعمه نگاه.  تمنگران حال پدر شدم و از عمه افسانه سراغش را گرف

.رفتند سر خاك پدر آقا برزو فاتحه بخونن برگردن ایبا ارش_

سنگ قبر را فراموش کرده  يدادم و از همان جا به مزار مادرم چشم دوختم ، بارچه ترمه رو هیتکّ بانیسا یستون آهن به

با . را پوشانده بودند سر تا سر آن  اهیس يبه آسمان نگاه کردم ابرها. کرده بود  سیخ یبودم بردارم و باران آن را حساب

برگردند به خانه بر  ایپدر و ارش یوقت دانستمیشده بود ، م کیتار بایهوا تقر ابه غروب مانده بود ام یلیهنوز خ نکهیا

وقت باران را دوست نداشت و هر  چیاو ه دانستمیبه خصوص که م سوختیمادر م ییتنها ياز همان موقع دلم برا.  میگردیم

و پدر و مادرش  ستیتنها ن گرید درباور کنم که اکنون ما خواستیدلم م.  دیرسیبه نظر م نیغمگ دیربایوقت که باران م

اقوامش در  رایدر حقش بود ز یانصاف یبه خاك سپردن او در بهشت زهرا ب کردمیاوقات فکر م یبعض. او هستند  شیپ

ماه تا ماه هم  یحت گرید میبرد یا به زادگاهش مکه اگر او ر کردمیطور قانع م نیآستانه دفن شده بودند اما خودم را ا

 امدهیبود که سر خاك مادر ن يبه دو سال و اند بیافتادم که قر دایش ادیآن وقت بود که به .  میخاکش برو رس میتوانستینم

و به  رداویهمه مدت طاقت ب نیو پدر داشت توانست ا زیکه به من و عز يادیز یبا آن وابستگ دایدانم چطور ش ینم. بود

و او هر بار درس و دانشگاهش را  دیآیم یک دمیپرس یاز او م کردیم لفنکه رفته بود هر بار که ت یاول یاز سال.  دیاین رانیا

 لیتکم امدنین يآورد بهانه اش برا ایسال گذشته که پسرش را به دن لیاوا.  کردیو آمدنش را به بعد موکول م کردیبهانه م

، هر چقدر به او اصرار  میشوکه شد رخب نیهمه از ا. شده بود  يکه وارد ماه نهم باردار دمیشن یوقتاو را  یخبر حاملگ. شد 

 رانیبهتر از ا یلیآنجا خ يو پرستار ینشد و معتقد بود امکانات پزشک یراض دیایب رانیبه ا مانشیزا يبرا میو التماس کرد

. اش کند  يدشوار پرستار تیباشد و در آن وضع ششیز ما پا یکس نکهیآورد ، بدون ا ایفرزندش را به دن دایش. است 

و از حالش خبر دار  میمرتب به او تلفن کن میکه بتوان دادیاجازه را نم نیپدر آن قدر اسف بار بود که ا یمال تیوضع نهبدبختا

.کردیحظه پدر را ماو هم مال دی، شا ردیتا خودش تماس بگ میاصرار داشت به او زنگ نزن شهیهم هم دایالبته ش.  میشو

 دایبا ش میکه هر بار هم نتوانست میو با منزلش تماس گرفت میاوردیشد طاقت ن یدو بار که مدت تماسش با ما طوالن یکی

، رقم  میکه با کامران داشت ي، همان دو تماس کوچک و صحبت مختصر ستیکامران گفت که او منزل ن رایز میصحبت کن
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حال من  نیبا ا.  دیهر سه مان پر يحساب تلفن رنگ از رو صورت دنیکه از د يبه طورقبض تلفن آورد  يرا رو یدرشت

همان . دادمیم حیتوض شیو تمام اوضاع و احوال منزل و اقوام را برا نوشتمیم شیمفصل برا يبار نامه ا کی یمرتب دو ماه

البته نامه .  سمینامه بنو شیاشه فردا حتما براب ادمیاست که به او نامه ننوشته ام به خودم گفتم  یافتاد دو ماه ادمیلحظه 

 یو هر بار هم م کردیتلفن م شدیهر وقت دلتنگ م دایش. کدام جواب نداشت  چیطرفه بود و ه کی شهیهم دایمن به ش يها

آنقدر .  میسئوال را کن نیبه ما مجال بدهد از او هم نکهیبدون ا.  کردیم یخبرها خداحافظ دنیچه خبر و بعد از شن دیپرس

 یکه به طرف ما م دمیرا د ایبه خودم آمدم که پدر و ارش یفقط زمان. غرق بودم که متوجه گذر زمان نشدم فدر افکار مختل

 زیعز. شده بود  یگل شانیو کفشها سیخ شانیموها. ما به سر مزار مادر رفتند و فاتحه خواندند  شیقبل از آمدن پ. آمدند 

:به عمه افسانه گفت

.ارنیمزار بردارن ب يرو هم از رو یمادر بهشون بگو او سوزن !افسانه _

را برداشت و آن را تا کرد ،  سیخم شد و پارچه خ ایارش. را به آنها رساند زیعز غامیبلند پ يافسانه از همان جا با صدا عمه

جوابم را داد و  یآرام يبا صدا نکند به او سالم کردم و او یتالق اینگاهم با ارش کردمیم یکه سع یجلو آمدند در حال یوقت

:دیپرس

حالت چطوره ؟_

:که گفت دمیعمه افسانه را شن يپاسخش را نداده بودم که صدا هنوز

؟ ستین ایاون آر_

تعجب  یلیخ ایآر دنیمن هم از د.  دیکه عمه افسانه اشاره کرده بود چرخ ییحرف همه سرها به طرف جا نیا دنیشن با

 یآرام يعمه اعظم با صدا رایز کردندیهمه مثل من فکر م ایگو. برنامه ها نبود  نیاو اهل ا آمدیم مادیکه  ییکردم ، تا جا

:گفت

؟ نجایاومده ا ایشده آر یچ یعنی_

:بلند شد و با هراس گفت شیاز جا یبه طور ناگهان بعد

شده ؟ شیزیخاك بر سرم نکنه نامور چ يوا_

:گفت یبا ناراحت زیاو همه را ترساند عز کالم
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؟ هیچه حرف نیخدا نکنه ، دختر ا! واا _

ما منتظر  هیهم به دنبال او رفتند و بق ایپدر و ارش. به مابرسد و خودش با شتاب به طرف او رفت  ایآر اوردیطاقت ن عمه

که اتفاق  راحت شد المانیخ آمدیجلو م هیچهره خندان او که به همراه بق دنی، با د ستیآمدن او چ لیدل میکه بفهم میشد

:گفت زیسالم کرد ، عز زیابتدا به عز دیخند یکه هنوز م یدر حال ایآر.  فتادهین يبد

؟ یسالم مادر ، خوب کیعل_

.دیبه طرف او رفت و صورتش را بوس ایآر

:و گفت اوردیطاقت ن زیعز

طرفا؟ نیشده از ا یچ_

:و گفت دیخند ایآر

!ماست ها ییالگرد زن داباش ، مثال امروز س دیبابا چه خبر با يا_

:زد و گفت يلبخند زیعز

.ییایب يانشا اهللا به شاد يدیزحمت کش_

 کردمیآمدن او فکر م لیمن که هنوز به دل یول. و سالم کرد  دیچرخ میبود ستادهیبطرف من و پروانه که کنار هم ا ایآر

:بار دوم گفت يبرا یوقت. متوجه سالمش نشدم 

.خانم وایسالم عرض کردم ش_

:راحت شده بود خطاب به او گفت الشیعمه اعظم که خ. خودم آمدم و پاسخش را دادم  به

.نیسرما بخور ترسمیشده م سیهوا سرده شما هم که سر و کله تون خ میزود باش برو فاتحه بخون بر ایآر_

:به دور و بر انداخت و گفت ینگاه ایآر

چند بود ؟ فیرد_

:به او گفت ایارش

.میبر ایب_

:کرد و گفت زیاو را به طرف مزار مادر برد ، بعد از رفتن آنها عمه رو به پدر و عز و
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دیکرده و شروع کرد به بد گفتن از مهش دایپ یخالص تهیدونم چطور از دست اون عفر ینم_

:افسانه گفت عمه

...نکن خواهر ، هر دو شون جوونن و کله شون پر باد فیخون خودت رو کث_

:رف او را قطع کرد و گفتح عمه

.شهجز جگر زده خون پسره رو کرده تو شی ٔمرده لیخوام نباشن ، دختر ذل یم_

:عمه ناراحت شده بود گفت يکه از حرفها زیعز

.رو خواستن ، حتما خودشون هم خوشن گهیخودشون همد ستیکه بچه ن ایاعظم بس کن ، آر_

:با حرص گفت عمه

....زننی؟ مدام داران تو سر و کله هم م یمادر ، چه خوش یگیم یچ_

:گفت شدیکه آماده رفتن م یعمه حرفش را قطع کرد و در حال ایو ارش ایبرگشتن آر با

میبر_

:خودش جلو تر از همه راه افتاد ، چند قدم که رفت برگشت و به پروانه گفت و

.گهید ایب_

سرش را با تأسف تکان داد ، سپس  کردیکه به پدر نگاه م یسانه در حالکرد ، عمه اف یکیرا با او  شیبه سرعت قدمها پروانه

 يخرما را برداشتم و برا سید زیچشم دوخت ، من ن نیو به زم دیکش یقیپدر هم نفس عم. کمک کند  زیرفت تا به عز

 یاصل ابانی، هنوز وارد خکردم و در کنار پدر به راه افتادم  یاو خداحافظ بابه مزار مادر کردم و در دل  یبار نگاه نیآخر

:گفت ایکه عمه برگشت و به آر مینشده بود

؟ يرو کجا پارك کرد نیماش_

:که گفت دمیرا شن ایآر يصدا

.اون طرف_

:گفت ایارش

.اریرو ب نتیرو به روست ، برو ماش نگیپارک يمن تو نیماش_
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.میشده بود رفت در آن پارك ایارش يکه خودرو ینگیما به طرف پارک یرفت و همگ ایآر

:گفت زیافسانه خطاب به عز عمه

:عمه اعظم گفت. و درعقب را باز کرد  ینش سیخ نیبش نیماش يمادر برو تو_

.نیبش نیافسانه خودت هم برو تو ماش_

:افسانه گفت عمه

؟ یپس داداش چ_

:گفت عمه

.ادیم ایاالن آر_

:گفت شدیه سوار مک یرا باز کرد و در حال نیماش يخودش در جلو سپس

.پروانه برو تو_

:بعد رو به پدر کرد و گفت و

.انیب ایهم با آر وایداداش شما و ش_

قرار بود با  نکهیپروانه قبل از سوار شدن به من تعارف کرد سرم را به نشانه تشکر تکان دادم ، از ا. در را بست  سپس

سرمان باشد ، با  يرو یمان دور بود اما دوست نداشتم منّت کسراه نکهیبا ا. نداشتم  یاحساس خوب میبرو ایآر يخودرو

افتاد و  ایلحظه چشمم به ارش کیدر .  میگشتیو ما خودمان بر م آمدینم ایآر شکا يکه ا کردمیفکر م نیدر هم به ا يچهره ا

من متوجه موضوع  یگاما احساس کردم عمه از دستپاچ. شده است باالفاصله چشم از او برداشتم  رهیمتوجه شدم به من خ

:بود گفت ستادهیخودرو ا رونیکه ب ایخم شد و خطاب به ارش يفور رایز.شد

.گهید نیبش ایب يسادیپس چرا وا_

:پدر به عمه گفت. نگاه داشت  ایهم آمد و خودرو اش را پشت خودرو ارش ایلحظه آر همان

.نیایهمه راه ب نیشما زحمت نشه ا يون که اللقل براا نیتو ماش ادیهم ب زیبه زحمت افتاده بهتره عز ایحاال که آر_

:گفت عمه

.میبر نیخونه ، برو داداش بش میریبعد م میرسونی، اول شما رو م کنهینم یهم فرق ادیز_
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پدر کنار او نشست و من به . میرفت ایبه طرف خودرو آر هیبا بق یدستش را دور شانه ام گذاشت و بعد از خداحافظ پدر

فکر کردم که او  نیاست و بعد به ا نیگرفته و غمگ یلیخ ایدر طول راه متوجه شدم آر. عقب جا گرفتم  یصندل يرو ییتنها

و آزارمان کند ، اما نه  تیحساب ببرد و کمتر اذ یبه دلم مانده بود از کس زوآن وقتها آر.نسبت به قبل چقدر فرق کرده است

فکر بودم که  نیدر ا. او دست از شرارت بردارد شدیکدام باعث نم چیعمه ه يادهایو فر غیآقا برزو و نه ج يدهایتشر و تهد

سرم را به طرف پنجره چرخاندم و تا  فاصلهشده بودم ، باال رهیکه به او خ دیمرا د نهیاز داخل آ ایلحظه متوجه شدم آر کی

.به جلو نگاه نکردم گرید میدیآخر که رس

اصرار کرد که داخل منزل شوند ، قبول  هیبه عمه اعظم و بق زیچقدر عز ، هر میدیهفت شب بود که به منزل رس ساعت

از مهمان  ییرایپذ يخوشحال شدم ، چون آنقدر خسته بودم که نا یلیبابت خ نیکردن ما رفتند ، از ا ادهینکردند و بعد از پ

 خواهمیم نداشتم و به او گفتم که مبه خوردن شا یلیاما من م. را گرم کرد  دکه از ظهر مانده بو ییغذا زیعز. را نداشتم 

 يجلو ایارش يمرتب حرکات و نگاه ها.  بردی، اما مگر خوابم م دمیدراز کش میرختخوابم را پهن کردم و سر جا. بخوابم 

 افتادمیم دایحرف ش ادی یمواقع نینهم چ شهیو هم شدمیم یحال نیچن دمید یبدبختانه هر بار که او را م. آمد  یچشمانم م

عمر  کی ایارش.  یبش مونیکه بعد پش يریبگ یمی، خوب فکر کن مبادا تصم رینگ میعجوالنه تصم وایش ":ته بود که گف

 یلیچهار سال از من کوچکتر بود خ نکهیبا ا دایش "....ها  یافت یاشتباهت م ادی ینیچشمته، هر بار که اون رو بب يجلو

و اشتباهم  گرفتیاز درون مرا به باد سرزنش م ییندا دمیدیرا م ایه ارشاو حق داشت هر بار ک.  کردیعاقالنه تر از من فکر م

ام را تباه کردم ؟ آن روزها احساس  ندهیحفظ غرورم آ ياز من بود که برا ریتقص یبه راست ایاما آ. دیکشیرا به رخم م

گرفته ام و به عاقبت  میتصم عجوالنه یلیبابک احساس کردم خ انیاما بعد از جر. را گرفته ام  میتصم نیدرست تر کردمیم

آن  يبرا یوقت پاسخ درست چیغرورم ؟ و ه ای ندهیبودم ، کدام ارزش داشت ؟ آ دهیبارها از خودم پرس. کار فکر نکرده ام

ام گذاشته بود ، با  هیروحبر  یقیعم ریتاث شهیمثل هم ایارش دنید. سخت گذشت  یلیآن شب به من خ. نکرده بودم  دایپ

پروانه  يکه چقر او برا دمیشیاند یم نیبه ا یبا بد جنس یکه هنوز او را دوست دارم و گاه کردمیفکر م نیبه ا صالیاست

 شدیچشمانم ظاهر م ياش جلو حیپروانه با لبخند مل شیآال ی، چهره ساده و ب یطانیافکار ش نیدرست بعد از ا. است فیح

که  کردیم يآور ادیو به من  نواختیاش را به روحم م انهیتازآن وقت بود که عذاب وجدان .  کردیم تنفرو مرا از خودم م

که چقدر بد و کج  خوردمیبهتر است ، به حال خودم تأسف م یلیاز من خ رتشیندارد اما س ییبایپروانه اگر چه صورت ز
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.  کردمیام نم یعمه را در زندگ يتحمل دخالتها ياو بودم لحظه ا ياگر من به جا! من کجا و پروانه کجا ؟. هستم  شیاند

با . در هر کارم اظهار نظر کند  خواستیبودم و او م یعروسش م نکهیبودم چه برسد به ا زاریاز رفتار عمه ب يجور نیهم

 حقهم  ایارش هیپروانه دختر صبور و خوب. غلط کردم  ایخدا"از خدا طلب بخشش کردم و با خودم گفتم  یشرمندگ

و دلش مثل من  رتیس یول.داشته باش یکه آدم صورت خوب نهیبهتر از ا نیصاف و پاکه و ا یلیمسلمشه چون دلش خ

بتراشم و خود  بیپروانه ع يبرا شدیفکر کردن به او باعث م رایفکر نکنم ، ز ایبه ارش گریکردم د یسع. باشه اهیو س کیتار

. را از خاطر ببرم ایارش ادی گرید يزهایکردم ، خواستم با فکر کردن به چ طوفمع گرید يفکرم را به جا.گناه کنم  ریرا در گ

بود ؟  بایآمد ، اما مگر آن خانه ز ادمیبه آن فکر کنم که خانمان به  ایارش يتا به جا گشتمیدر مغزم م بایز يبه دنبال خاطره ا

ه خوش اشتبا يافکارم در انتخاب خاطره ا دیشا. میداشت که بعد از مرگ مادر آن را هم از دست داد ییبایچه خاطره ز

.آوردم ادی، چشمانم را بستم و آنجا را به  کردیم یرا در ذهنم تداع ییبایخانه مان همواره خاطرات ز ادینکرده بود ، 

از سطح  ونیارتفاع کام. ما را به آنجا برد  ونشیپدر با کام.  میآن خانه رفته بود دنید يافتادم که برا يروز نیاول ادی به

بود و تک و توك خانه  یخاک کدستیآن منطقه  يابانهایخ.  نمیاطراف را بب طیمح یبه خوب توانستمیبلند بود و من م نیزم

که باعث  یخاک يها يبلند یپدر بعد از گذاشتن از پست. جاها خرابه بود  شتریب.  شدیم دهیساخته شده د ایساز و  مهین يا

:و گفت ستادیساز ا مهین يخانها ي، جلو شدیم ونیکام دیشد يتکانها

.خونه خودمونه نیا_

بود  ابانیآن ب هیساز وجود داشت و بق مهیدر آن کوچه فقط سه چهار خانه ن. ذوقم زد  يخانه از آجر بود و همان اول تو ينما

چشم به مادر نگاه کردم تا واکنش او را  ریز. گرفته شد  یلیو خرابه باشد ، حالم خ یخاک نیآنجا چن کردمیمن که فکر نم. 

نهفته است و  یو آرام چه احساس یدوست داشتم بفهمم در پس آن نگاه آب یلیآرام بود ، خ شهیاش مثل هم، چهره  نمیبب

.نه ای ددهیاو خانه را پسند ایآ

 میشد اطیوارد ح یوقت. آنجا را دوست داشته باشم  توانستمی، پس من هم م آمدیمهم بود اگر از آنجا خوشش م میاو برا نظر

پدر که . به خنده باز شد  زیخانه لبان مادر ن يبایز وانیو ا اطیح دنیتا آسمان فرق دارد از د نین زمآ رونیمتوجه شدم با ب

 یو مادر با خوشحال دادیمادر شرح م يرا که قرار بود انجام دهد برا ییتند تند کارها واو غرق لذت شده بود  یاز خوشحال

که  دمیاز پدر شن یوقت.  کردیم دییاو را تا يو حرفها دادیم سرش را تکان دیجه یآن از چشمانش م يکه جرقه ها یقیعم
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خانه در همان  يآجر ينما رایدر آوردم ، ز لبا یاز خوشحال کندیخانه را سنگ م ينما شیها یاز بده يبه محض دادن مقدار

مادر قرار شد پدر  هیخوب ساخته شده بود ، به توص یلیبود و خ یخانه قشنگ قتیبه حق. وحله اول باعث عذابم شده بود 

باغچه همان  نیا. و تاج خرس بکارد  يداوود يدر آورد که مادر در آن گلها رهیدا میبه شکل ن يگوشه آن را باغچه ا کی

قرار . بته گل سرخ هم در آن کاشت که سر نگرفت  کیپدر . که مادر خواسته بود درست شد و او آن را غرق گل کرد  طور

کار را  نیقسمت نبود ا ایکه گو ردیشکل باغچه بگ ید نهال درخت در آن بکارد که به راستبود اسفند همان سال پدر چن

بار که آن  نیداشت که مادر اول یال شکل و بزرگ ییرایحال و پذ. هم قشنگ تر بود  وانیو ا اطیاز ح یداخل خانه حت. بکند 

:به پدر گفت دیرا د

؟ خوادیچند تا فرش م نجایا میابراه يوا_

از آنها به پدر و مادر تعلق گرفت و  یکیبودند و از همه مهمتر دو اتاق خواب داشت که  ریبزرگ و نورگ زیو اتاقها ن خانهآشپز

مادر . از همه عاشق اتاق خودمان بودم  شتریو قشنگ بود اما من ب بایخانه ز يهمه جا نکهیبا ا. دایبه من و ش يگرید

 رهیآن خ يدوخته بود که هر شب موقع خواب آن قدر به طرحها یو صورت دیبه رنگ سف يا نهیطرح دار با زم يپردها

و از طبقه  میبود دهیرا چ مانیآن عروسکها يباال دایکه من و ش میهم داشت دیکتابخانه سف کی. بردیتا خوابم م شدمیم

که خانه من دور از  يودوج اب. میگذاشتیمان را داخل آن م یدرس يو کتابها میکردیهر دو به اشتراك استفاده م نشییپا

که پنجاه درصد سهم  دیداشت به نام آقا مج یکی، آن موقع پدر شر میبود اما آنجا را دوست داشت یشهر و امکانات رفاه

و خانواده اش به  دیبه خاطرم هست هر وقت آقا مج.  میداشت یمتعلق به او بود ، ما با آنها رفت و آمد خانوادگ ونیکام

:گفتیو م انداختیپدر را دست م یکل دیا مجآق آمدندیمنزلمان م

مغازه و . ستیآسفالت ن ابوناشیهنوز خ نجایو اهللا صد رحمت به دهات ، ا.  يدیخونه خر ییتو هم عجب جا میابراه_

من اگر . يتنها بگذار ابونیبر و ب نیا يزن و بچه ات رو تو یکنیجرات م يچطور یآخه مرد حساب. فبها گهیامکانات هم که د

.....خرمیآدما خونه م ونیم ییجا هی رمیم فرشمیرو م نجایتو باشم ا ياج

هر  رایز امدیاز او بدم م یلیاما خ کردمیاو را عمو خطاب م نکهیمن با ا.شدیحرفها تکرار م نیهم آمدیخالصه هر بار که م و

آن  یامکانات یمادر کم کم از ب. گرفتیپدر و مادر جر و بحث در م نیآمدند بعد از رفتنشان ب یدفعه که آنها به خانه ما م

هر چند  يرا گوش کند و خانه را بفرشد و با پولش خانه ا دیحرف آقا مج خواستیمنطقه خسته و دلزده شده بود و از پدر م
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مدت  خواستیو از مادر م رفتیبار نم ریدارد ز یخوب ندهیآنجا آ دانستیاما پدر که م. اباد تر بخرد يکوچک تر در محاله ا

. اش درست از آب در آمد ینیب شیبعد پ لو چند سا کردیخوب کار م شهیپدر هم يالبته شم اقتصاد. هم صبر کند يگرید

و آسفالت  يجدول بند ابانهایدادن امکانات به آن منطقه در عرض کمتر از چند ماه خ يبرا يشهر ساز يشورا بیبا تصو

باال  زین شیها نیکرد و ارزش زم شرفتیآن منطقه روز به روز پ دور و بر به سرعت ساخته شد و یخال ينهایشد، سپس زم

ما و  نیب یآمد که باعث شد رفت و آمد خانوادگ شیو پدر پ دیآقا مج نیب یاوضاع و احوال اختالفات مال نیدر هم. تر رفت 

 دنید بیز فوت مادر و آسآن دو بود شراکتشان بود که بعد ا نیکه ب يوندیتنها پ. قطع شد  یآنها کم و کمتر و بعد به کل

.شد دهیکه تار و پودش از هم پاش دیینپا يریپدر ، د

6 فصل

نبود  يسخت بود اما چاره ا مانیبرا یلیخ. میبدون حضور پدر به خانه برگشت دایبه دو ماه بعد از فوت مادر من و ش بیقر

 یدرست با حساب هیکدام از ما روح چیکه ه یلدر حا. میگشتیبه مدرسه بر م دیبا دایبود و من و ش یلیاواسط سال تحص

 رای، ز دیشیاند یدر شب و آمدن دزد نم ییبه ترس از تنها یکس گرید. کند رمان را پ ییهم با آمد تا تنها زیعز. نداشتم

ه بود و چه وجود مادر را با خود برد يدزد جان به خانه و کاشانه مان زده بود و گوهر گرانبها. از دست دادن نبود  يبرا يزیچ

 يدرسها ی، حت فهممیاز درسها را نم کدام چیه کردمیاز مدرسه ، احساس م يتر ، بعد از دو ماه دور تیپر اهم نیاز ا یچ

 نیدر باالتر شهیاو هم.  کردیبود که ناراحتم م دایحال نگران خودم نبودم و فکر ش نیهم از ذهنم پاك شده بود ، با ا یقبل

 کردمیبا او صحبت م یلیخ. حساسش وارد کند  هیبر روح يگریضربه د توانستیم یلیفت تحصقرار داشت و ا یرتبه درس

در مدرسه مورد توجه معلمانش بود و همه آنها از  دایش. نداشت  يا دهیفا چیو عالقه قبل را در او زنده کنم ، اما ه رغبتتا 

کردم و راه  یمعلمانش اظهار نگران شیپ دایبودن ش زهیانگ یدو بار که از ب یکی. داشتند یافتاده بود آگاه مانیکه برا یاتفاق

اجازه دهم که خودش کم کم با  دیو با اورمیبه او فشار ب دیبودند که نبا دهیعق نیبر ا لقولچاره خواستم ، همه شان متفق ا

با مرور زمان به خودش شوم تا  الیخ یب توانستمیحال نم نی، با ا دیایآمده بود کنار ب شیپ مانیکه در زندگ دیجد طیشرا
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.سال را از دست بدهد نکند ، آ دایکه تا او بخواهد خودش را پ دمیترس یم نیاز ا.  دیایب

آن  ییبایاز طراوت و ز يزیکه ما چ دهیخود را به بهار داد ، چه فا يو جا دیکه بود به آخر رس یبیآن سال به هر ترت زمستان

اما پدر هنوز از . دیبه کالبد خسته مان دم يروح تازه ا نیآمد و ا رونیز حالت کما بو اواخر فصل بهار بود که پدر ا میدینفهم

به  زیمن و عز مارستانیاز ب صیبعد از ترخ ستیبا یپزشک معالجش ، م هیبه توص. مار بود یبه شدت ب یو روح ینظر جسم

شدن  يبستر بیتا ترت میکردیمراجعه م یروان يمارستانهایاز ب یکیکه پزشک داده بود به  ينامه ا یهمراه آقا برزو با معرف

 نیچن یروان مارستانیب کردمیگاه فکر نم چیه.  میآنجا وحشتزده شده بود طیمح دنیهر دو از د زیمن و عز.  میاو را بده

ه متعلق ب یبخش. حفاظ دار پراکنده بودند  ي، در خارج از بخشها و راهروها يعاد ریغ يبا حالتها مارانیب. باشد ییجا

 رونیب مارستانیاز ب یوقت.  دیرسیبه گوش م هیو گر ادیفر يوقفه صدا یبود اما ب یجدا از ساختمان اصل یروان دیشد مارانیب

:اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت یکه از ناراحت یدر حال زی، عز میآمد

.بفرستن ییجا نیمگه من مرده باشم که بگذارم بچه ام رو چن_

، او  گفتیکه البته درست هم م کندیحال پدر را ب تر م ییجا نیداشت قرار گرفتن در چن دهیکه عق زیزبا مخالفت ع خالصه

، گذراندن امتحانات از  دیاز راه رس زیامتحانات خرداد ن یاوضاع نینیبا چ.  میکرد يبستر یخصوص شگاهیآسا کیرا در 

کتاب را باز  يال یمن که مدتها حت يو برا آمدیز منطقه ما یکه سواالت امتحان رایبد تر بود ز کردمیآنچه که فکرش را م

حال تنها  نیبا ا. شده ام دیتمام موارد را تجد دانستمینا مفهوم بود که قبل از گرفتن کارنامه ام م ينکرده بودم به قدر

امتحاناتش را خراب مبادا  نکهیبه مدرسهاش رفتم از ترس ا دایگرفتن کارنامه ش يکه برا يروز. بود  دایش یقبول میآرزو

از  دمیآن د يرا رو یکارنامهاش را گرفتم و مهر قبول یاما وقت.  رمیکه کارنامهاش را بگ رفتینم شیپ میکرده باشد ، پا 

نبود اما هر چه بود قبول شده بود  اسیقبلش قابل ق يبا سالها دایکه معدل ش نیبا ا. کردم  هیشروع به گر یشدت خوشحال

بزرگ تر هم هست که کم کم خود نشان  يها یکه نگران نیبزرگ ، غافل از ا ینگران کیاز  یخالص یعنیمن  يبرا نیو ا

 زیبود که به جز من و عز نیدر ب يگریپدر که تمام خانواده را نگران کرده بود ، موضوع د یروح يماریاز ب ریغ. خواهد داد

 کروزیاز موعد پرداختشان گذشته بود  یکه چند ماه پدر بود يها یاز آن خبر نداشت و آن موضوع مساله بده گرید یکس

تر  عیهر چه سر دیمتن آن را خواندم ، خطاب به پدر تذکر داده شده بود که با یپدر آمد وقت ياز طرف بانک برا ينامه ا

که پدر  یتالبته ناگفته نماند در تمام مد. اش اقدام کند و گرنه برابر قانون با او رفتار خواهد شد  یجهت پرداخت بده
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 نیاما ا فرستادیم مانیپول برا یبود که او هر ماه مبلغ دیدست آقا مج ونیبود کام یروان شگاهیو بعد از آن در آسا مارستانیب

بود که  نیا. درمان پدر را بدهم نیسنگ نهیهز میو هم بتوان میرا بپرداز مانیها ینبود که با آن هم بتوانم بده يزیمقدار چ

هم که  زیعز یداشت طفل. همچنان ادامه تیوضع نیاضافه شد ، ا گرید يها یو مخارجمان بر ناراحت خرج یکم کم نگران

به  کردیفرصت نم یراه حت ياش را رها کرده بود و به خاطر دور یما شده بود ، خانه و زندگ یمشکالت زندگ ریدرگ یحساب

 ينامه ا نیدوم يمحتوا. ا بفرستد تا باغچه را آب بدهد نادر ر کردیم فارشاوقات به عمه افسانه س یفقط گاه.آنجا سر بزند

از طرف  ایگو کرد،یمراجعه م یبه دادگاه حقوق ندهیظرف چند روز آ دیبود که پدر با نیکه به در خانه مان فرستاده شد ا

. کند  يکار تواندیگر مداد تا ا اسری آقانامه را به  زیعز. شده بود  تیبانک به خاطر پرداخت نشدن اقساط وام خانه از او شکا

بود که زمان دادگاه را تا  نیکه توانست انجام دهد ا يپزشک معالج پدر به دادگاه مراجعه کرد و تنها کار یبا گواه اسریآقا 

 هیوحاو با ر. مرخص شد  شگاهیاواخر خرداد ماه بود که پدر از آسا. مرخص شود عقب انداخت شگاهیکه پدر از آسا یزمان

:گفت زیخطاب به من و عز صیپزشک قبل از امضا ورقه ترخ. به منزل بازگشت  ينسبتا بهتر

 دیکن یسع کنمیم دیخود را آغاز کند ، اما تاک یاجتماع يتهایکم کم فعال تواندیو م ستین شانیبه ماندن ا يازین گرید_

....دیاالمکان از موضوعات تنش زا دورش کن یو حت دیفراهم کن شیبرا یآرام طیمح

راه  توانستیکه پدر به منزل بازگشت با کمک عصا م يروز. در انتظار اوست ییدکتر خبر نداشت چه طوفان تنش زا تهالب

،  ردیبگ میسر و سامان دادن به اوضاع تصم يبرا توانستینم یبه جز پدر کس. چپش لمس بود  يبرود اما همچنان دست و پا

جرات بازگو  یاما کس. به حال آن بکند  يتا فکر میمان قرار بده یضاع زندگاو انیالزم بود هر چه زودتر او را در جر زیما ن

 بیاز غ یبود که دست دواریو ام کردیموکول م يگریهر بار گفتن آن را به روز د زیعز. موضوع را به او نداشت  نیکردن ا

مالقات آماده بود  ياو به ظاهر برا. شد  البر م زیبه خانه مان همه چ دیکه با آمدن آقا مج دیعاقبت آن روز رس. کمکمان کند 

در  داندیو م کندیبه پدر گفت که او را درك م ینیمقدمه چ یبعد از کل دیآن روز آقا مج. بود  يگرید زیاما در اصل هدفش چ

و  رگشازدواج دختر بز یاز طرف. چه کند  داندیاست که نم یلیمسا ریقرار دارد اما خودش هم درگ يناراحت کننده ا تیوضع

سهمش را واگذار  فتدیباعث شده که او به فکر ب ونیخرج سر سام آور کام گرید یپسرش در دانشگاه آزاد و از طرف یقبول

از  دیمنظور آقا مج دانستمیو از پدر خواست در صورت امکان سهم او را بخرد ، آن موقع نم اوردیرو ب يگریکند و به کار د

 ستین یتیپدر در وضع دانستیم نکهیگرفته و با علم به ا شیاو دست پ دمیفهم که دینکش یاما طول ستیچ شنهادیپ نیا
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به شدت نگران حال  کردیموضوع را مطرح م نیا دیآقا مج یوقت. را کرده بود  يشنهادیپ نیکه بتواند سهم او را بخرد ، چن

نشد و نگاه آرام پدر نشان  نیچن بختانهخوش. که دکتر ما را از آن من کرده بود  ردیقرار بگ یتیدر وضع ترسدمیپدر بودم و م

نداد و به او گفت که در  یجواب دیپدر همان موقع به آقا مج. آماده کرده است  يروز نیچن يکه او از قبل خود را برا دادیم

:دیو پرس زیپدر رو کرد به عز دیبعد از رفتن آقا مج. دهد  یو خبرش را به او م کندیمورد فکر م نیا

نشده ؟ يزیچ يخبر از طرف بانک_

 " کردمیدر آن حال با خودم فکر م. نشان بدهم  یعکس العمل نکهیشدم بدون ا رهیبه او خ زیبه من نگاه کرد ، من ن زیعز

 دیبه فکر فرو رفت و دو روز بعد به آقا مج یطوالن ی، پدر مدت دیرا به او بگو تیمجبور شد واقع زیباالخره عز "؟ یآخرش چ

 يهم باالفاصه با دسته ا دیآقا مج. دارد او حاضر است سهمش را بفرشد  يمشتر ونیکام ياگر او برازنگ زد و گفت که 

مدت به ما پرداخت کرده از سهم پدر کم  نیکاغذ و مدرك به منزلمان آمد تا حساب و کتاب کند ، بعد از رفتن او هر چه در ا

اما . دست خودش بود حساب کند  ونیمبود و کا ماریاو ب که یمدت نیسهم سود شراکت پدر در ا نکهیبدون ا. کرده است 

 نهایکرده دروغ بوده است و ا فیکه تعر ییتمام قصه ها دمیبود که فهم نیاز او متنفر شوم ا شتریموضوع که باعث شد ب

سم پسرش او سهم پدر را هم به ا میدیکه فهم دینکش یبوده تا پدر را مجبور به فروختن سهمش کند و طول يبکاریهمه فر

بعد از فروش سهمش به حساب و کتاب  زیپدر ن. را از چنگ پدر در آورد  ونیکام دیترتب آقا مج نیبه ا. است دهیخر

 نهیمخارج شامل مخارج مراسم مادر هز نی، ا میقرض کرده بود میاو از شوهر عمه ها بتیپرداخت که در مدت غ یمخارج

که پدر  يعمده ا یحال بده نیکرد ، با ا هیآنها را تسو درپ. بود  يادیسبتا زبود که مبلغ ن رهیو غ شگاهیو آسا مارستانیب

بتواند خانه را  دیتالش کرد تا شا یلیبود ، پدر خ یباق شیخانه از بانک و آقا برزو قرض کرده بود هنوز سر جا دیبابت خر

از پس پرداخت قروض اش  دبه درامد آن بتوان دیبود که با ام یونینه توان کار کردن داشت و نه کام راینفرشد اما نتوانست ز

بعد از فروش . کند هیرا تسو شیها یبده قیطر نیبانک موافقت کند تا به ا دهیمزا شنهادیمجبور شد با پ نی، بنابر دیایبر ب

پدر  ادیز با اصرار زی، قبل از سر آمدن مهلت عز مینقل مکان کن يگرید يشد تا به جا نیمع مانیبرا یخانه توسط بانک مهلت

 شتریب مینداشت مجبور شد لمانیوسا ينگهدار يبرا ییجا زیچون منزل عز.  مینزد او برو یزندگ يتا برا کرد یرا راض

در  یحت ادیز یآن سال بر اثر تالطم روح.  میبرو زیلوازم به منزل عز يو با مختصر میخانه را هم بفرش هیاسباب و اثاث

.رفتمیپذ راراحت شکست  یلیم وخماه هم شرکت نکرد وریامتحانات شهر



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٠

 يتوانست کمبودها یم يتا حدود زیحضور عز. خانه نوشت  کینزد يرا در مدرسه ا داینام من و ش زیماه آن سال عز مهر

که  میوجود خدا را شاکر بود نی، با ا شدیمادر همچنان در عمق وجودمان احساس م یخال يما را جبران کند اما جا یعاطف

را که مانده بود به دست آقا برزو  یپول هیرا پرداخت کرد بق شیتمام قرضها پدر نکهیبعد از ا.میسرمان دار ياالپدر را ب هیسا

 ریغ يازهایتمام ن میتوافق کرده باش نکهیبدون ا دایمن و ش. سود به او بدهد یسپرد تا با آن کار کند و در مقابل هر ماه مبلغ

او  رایز.  ردیتا پدر تحت فشار قرار نگ میکن ییدر هر مورد صرفه جو میکردیم یو سع میمان را کنار گذاشته بود يضرور

به خصوص .  شودیمان م يتنها صرف خرج و مخارج ضرور دهدیکه هر ماه آقا برزو به او م یپول دانستمیبود و هر دو م کاریب

او  ودکه البته خ داشتیبر م ینیسنگ نهینبود هر جلسه آن هز مهیقرار داشت و چون ب یوتراپیزیکه پدر هنوز تحت دارمان ف

.رفتیو من به درمانگاه م زیبه انجام آن کار نبود و هر بار هم با اصرار عز لیما

7 فصل

چند واقت بعد از آن هم پدر در .  میرا از دست داده بود زیهمه چ بایبرگزار شد که ما تقر ییسالگرد مادر در موقع نیاول

بود که هر روز  نیاو سازش ندارد اما به هر صورت بهتر از ا هیکار با روح نیا دانستمیهمه ما م. مشغول به کار شد  يگاراژ

سالگرد مادر ، چند خواستگار به منزلمان آمدند که  نیبعد از اول. اش را بخورد تهگذش یو افسوس زندگ ندیبنش يگوشه ا

.بود ندیوشاناخ یلیمن که هنوز در غم فراق مادر بودم خ يآن برا دنیشن یحت

گرفتن  يبرا ایآن موقع ارش. شدم  نیخانه نش لیادامه تحص يبرا يزهایانگ چیآن سال درسم تمام شد و بدون ه تابستان

 دوارشینزده بودم تا ام یکه حرف نیرفته بود و قبل از رفتن از من خواست منتظر بمانم و من با ا کیبه بلژ یتخصص پزشک

 گریکرده است و د ریینظر عمه در مورد من تغ دمیآمد که فهم شیپ یلیکه بعد مسا دمیکش یانتظار بازگشتش را م یکنم ول

 نیا. بهتر شده بود  یلیعمه هم از قبل خ یدکترا داشت و وضع مال گریاکنون د ایارش رایمرا عروس خود کند، ز ستین لیما

 یعمه اعظم سع نیب نیدر ا.  بودکرده  يستگارپسرش خوا يبود مرا برا امیبود که مادر بابک که از اقوام دور پدر یزمان

بود و در نظر اول هر  يا افهیبابک مرد خوش ق. داندیبه من بفهماند که بابک را از هر نظر مناسب م یزبان یتا با زبان ب کردیم
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 نیدم هم چنکه با او نامزد کرده بودم خو یاول يروزها " يآورده ا یعجب شانس وایش ":گفت  یبه من م دید یکس او را م

 يکدام از حرفها چیه دمیبود ؟ بعد از عقد فهم یکاف یعمر زندگ کی يبرا بایداشتم اما مگر تنها داشتن صورت ز يصورت

کس  چیاز خودش ه ریخودخواه بود و غ یلیو گردش بودنش ، بابک خ حیمادرش در مورد او صحت نداشته ، بجز اهل تفر

او نه کار . عالقه ندارد  یکه جز خودش به کس دمیدیکرد اما در عمل میهار عالقه ماو به من اظ. نداشت  تیاهم شیبرا گرید

تا کالس اول  میدیدارد اما بعد فهم پلمیمادرش به ما گفت د ي، روز خواستگار یآن چنان لیداشت و نه تحص یو درامد درست

شتر از ده بار کارش را عوض یمان ب يامزدمدت ن یدر ط. کرده  شیدرس خوانده و بعد از دو سال در جا زدن رها رستانیدب

دوره شناخت  يکه گفته اند دوره نامزد ییآنها. آورد  یدوام نم دیدیچون آن را درشان خودش نم رفتیم يکرد سر هر کار

که با بابک نامزد بودم او را خوب شناختم و  يدر مدت دو سال و اند زیمن ن. حرف را زده اند  نیاست چقدر درست ا ینسب

که نام او در شناسنامه ام وارد شده بود و  دهیندارد ، اما چه فا يگرید ستهیصفت شا چیچهره خوب ه کی از ریکه غ دمیمفه

 میکه چرا آنقدر شتاب زده تصم کردمیخودم را سرزنش م یلیآن روزها خ. شناختندیام م یهمه او را به عنوان همسر قانون

 نیو مانده ام ا "است  طانیعجله کار ش ":  گفتیکه م افتمیم وفآن مثل معر دای کنمیگرفته ام و هر بار که به آن فکر م

! "ستیاستخاره ن چیحاجت ه ریدر کار خ ": گفتیو م آوردیکه عمه م یمثال ایحرف درست است 

هم خورد ، قرارمان ب یلیمان گذاشته شد اما هر بار به دل یچند بار قرار عروس میکه من و بابک با هم نامزد بود یمدت در

با او  یخوب ندهیاز همان ابتدا احساس کرده بودم که ا رایمن نشد ز یوقت باعث ناراحت چیموضوع ه نیبرخالف بابک ا

جمع کرده بودند  گرانیرا د زمشیکه ه یدر جهنم رترید یافتادن ها کم قیعوبه ت نینخواهم داشت و خوشحال بودم که با ا

 ی، او تنها کس مینشستیدرد دل هم م يپا دایاوقات من و ش یگاه. گذارمیپا م اتشش به دست خودم روشن شده بود یول

اگر  دانستیم یاو به خوب ،کنم  ینبود که بخواهم از او مخف يراز چیه. درد دل کنم  ششیپ توانستمیراحت م یلیبود که خ

داشتم در  ایرا که به ارش يعالقه ا شهیرچه نام بابک به عنوان شوهر در شناسنامه ام ثبت شده بود اما هنوز نتوانسته بودم 

بابک پاسخ مثبت بدهم مرا قانع کند که به خاطر سنگ  يبه خواستگار نکهیکرد تا قبل از ا یسع یلیخ یطفل. دلم بخشکانم

اما من .  ردیبگ میمورد تصم نیخودش برگردد و در ا ایعمه لگد به بخت خودم نزنم و صبر کنم تا ارش يها و حرفها يانداز

 دایآ هیزیسر فراهم کردن جه رایبسنجد ز هیارزش مرا با چند تکه اثاث یغرورم را بشکنم و اجازه بدهم کس خواستمینم

 شیپ يدیموضوع اختالف شد نیاو و آقا برزو سر ا نیبار ب کی یتح.  دهدیم تیموضوع اهم نیبودم عمه چقدر به ا دهیفهم
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:گله کرد آمد و از عمه زیعز شیآماده بود که آقا برزو پ

داره ، آخه من  یرمونیاما مگه س کنمیم مشیتقد یدو دست آرمیدر م یکارش پدر منو در آورده هر چ نیبه خدا اعظم با ا_

نده ،  هیزیجه گمیبده ، نم هیزیبخره که جه نیا یچ يبرا دونهینم یحت ایرو که خودش نداره و  يزیگفته آدم چ یک دونمینم

چه  نیا دونمیمن نم. بره خونه شوهر  يدخترم با سر بلند خوامیم گهیم زنمیم فبشه ؟ تا حر یاما آخه چقدر ؟ آخرش که چ

......اسباب کهینه چهار تا ت شهیدختر به خانه دار ي، وا اهللا به خدا سر بلند دونمیکه فقط اون م هیسر بلند

تر  یا او مطرح کرد و از او خواست منطقموضوع را ب نیبار به طور سر بسته ا کیکه خودش هم موافق کار عمه نبود  زیعز

:خاص خودش سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت یاما عمه با کله شق. هم مالحظه شوهرش را کند  یفکر کند و کم

 يبا سر کوفت ها يعمر دیخونه مردم اگه ندم با رهیکه بگم چشمش کور ، دختره ، م ستیکه پسر ن نیمادر ؟ ا یگیم یچ_

.ش بسازهمادر شوهر

:نازك کرد و گفت یپشت چشم سپس

...کنه رشیبراش لغز بخونه و تحق تونهینم یکه سالح داره ، کس هیداره مثل آدم هیزیکه جه يدختر_

مشترك جنگ تن به تن  ی؟ مگر زندگ هیمنظورش از سالح چ کردمیکه تا آن موقع در اتاق حضور داشتم با خودم فکر م من

 يدکترا ایبود که ارش دهیمن و بابک به مرز دو سال نرس يمسلح بود ؟ هنوز نامزد ستیبایبه آن موارد شدن  ياست که برا

گاه  چیشدم ، ه یچه حال داندیفقط خدا م دمیبازگشت او را شن برخ یوقت. بازگشت رانیاش را گرفت و به ا یتخصص

 يکه مدتها ییاز آنجا یول. با آن کرد  يوردچه برخ دیفهم یکه من نامزد کرده ام و وقت دیچه موقع فهم ایارش دمینفهم

. خاطر شده است  دهیموضوع سخت رنج نیاز ا دمینگذاشت تا مبادا با من رو به رو بشود فهم زیرا منزل عز شیپا يدیمد

و  دایازدواج آ يبرا یمانع گریبا آمدن او د دانستمیحال م نیراستش من هم جرات نداشتم پا به منزل عمه بگذارم ، در ع

همان . زود او را مالقات خواهم کرد  ای رید زیو من ن شودیبرگزار م يآن دو به زود یو مراسم عروس ستین نیمنصور در ب

 يعمو یاختصاص يالیدر و يبه زود دایآ یکه قرار است مراسم عروس میزود خبر دار شد یلیخ زدمیطور که حدس م

.منصور در جاده چالوس برگزار شود

زنگ زد و گفت  آمدیم دیکه با یدرست سر وقت یول میتا با هم به آنجا برو دیاید که بابک به دنبالم بقرار بو یعروس روز

از  دمیحرف را شن نیا یوقت. و خواست تا با پدرم بروم شودیم رید یلیخ دیایاکنون در کرج است و تا بخواهد به دنبال من ب
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مجبور  دیایاگر ب کردیفکر م دیبابک بهانه است شا امدنین تمدانسیم. کردم  قطعتلفن را  یبدون خداحافظ یشدت ناراحت

، بارها  کردیم يکار نینبود که او چن یالبته بار اول. جا زده بود  لیدل نیرا هم حساب کند و به هم هیبق نیماش هیاست کرا

که کنار تلفن  دیمرا د دایش یوقت. بود  هزد رشیو او درست سر بزنگاه ز میرا گذاشته بود ییآمده بود که قرار جا شیپ

:خشکم زده جلو آمد و گفت

؟ بازم جا زده ؟ هیچ_

از من بهتر  دایش کردمیفکر م نیبه او نگاه کردم و سرم را تکان دادم ، آن لحظه به ا ياز حرفش برنجم با لبخند نکهیا بدون

:و گفت دیخند دایش یز خداحافظبعد ا گذاشتمیبا بابک قرار م یداشتم تلفن یچون روز قبل وقت.  شناسدیبابک را م

.دنبالت ادیهمه راه ن نیکه ا کنهیسوار م یکلک کیتا فردا حتما  بندمیقدر به دلت صابون نزن شرط م نیا_

به سر و وضع خودمون  میبر ائیقنبرك زدن ب يبهتره تو هم به جا.  ادیمن را به خودم آورد ، به جهنم که نم دایش يصدا

.میاریکم ب دیهاست که نبا یاز اون عروس نیلومه اجور که مع نیا.  میبرس

:انداختم و گفتم شیبایبه چهره ز ینگاه

.ياریکس کم نم چیاونجا از ه ائیلباس خونه هم ب نینترس تو اگه با هم_

د حرکات بامزه اش باعث شد که بابک و ب.  دنیاش را تاب داد و شروع کرد به رقص ییطال يموها يو با لوند دیخند دایش

بعد  یقیخواست ، دقا نیزنگ زد و ماش ابانیساعت شش بعد از ظهر بود که پدر به آژانس سر خ. ببرم  ادیاش را از  یقول

راننده . شده بود  کیهوا کامال تار میبرس الی، تا موقع که به و میردبه سمت کرج حرکت ک یآژانس آمد و همگ يخودرو

خواست تا  ییبود با احترام جلو آمد و بعد از خوشامدگو ستادهیدر ا يه جلوک ینگهبان. نگاه داشت  الیو يخودرو را جلو

تا  زیمن ن. برگشت  شیجا سر، نگهبان سر تکان داد و  ستین یاجیشد و گفت احت ادهیدر را بردارد که پدر پ يجلو ریزنج

آهسته  شدیم ادهیکه پ یدر حال دایش. ام را مرتب کردم  يبه خودم انداختم و روسر نهیاز آ یشوند نگاه ادهیپ دایو ش زیعز

:گفت

بابک_

تنش بود که تا  دیبه رنگ سف يکت و شلوار.  دمیکه اشاره کرده بود نگاه کردم و او را در کنار شوهر خواهرش د یسمت به

به طرف  زیعز با پدر و یجلو آمد و بعد از سالم و احوالپرس میشد ادهیهمه پ یوقت ددی ٔبابک هم ما را. بودم  دهیآن موقع ند
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. به او سالم هم نکردم  یبودم که حت یآنقدر از دست او شاک. و از ما فاصله گرفت ردک یسالم خشک و کوتاه دایش. من آمد

:وقت عادت نداشت جلوتر سالم کند بر و بر نگاهم کرد سپس سرش را جلو آورد و گفت چیبابک هم که ه

چطوره ؟ پمیت وایش_

:تمنگاهش کنم گف نکهیا بدون

.ستیبد ن_

:گفت يشد و با لحن طلبکارانه ا یحرفم شاک از

.هی؟ بگو عال هیچ ستیبد ن_

:در آمد و گفت میقدم جلو کیرا چرخاندم تا به او نگاه نکنم ، با  سرم

وار دست کت و شل کی یاز عل خواستمیم. نداشتم بپوشم  یچیکرج ه امی؟ باور کن مجبور بودم ب ی؟ از دستم ناراحت هیچ_

.رمیبگ

:بعد به کتش اشاره کرد و گفت و

؟ ادی؟ بهم م یتحملش کرد ، رنگش چ شهیخرده کمر شلوارش تنگه اما م کی،  نهیهم_

به من دست داد ،  ياست احساس بد يا هیکه کت و شلوارش که تنش است عار گفتیقدر راحت و بدون عار م نیا نکهیا از

:ره کردم و گفتمکه منتظرم بودند اشا دایو ش زیبه عز

.منتظرند دایو ش زیعز میخوبه بر اره

:گفت بابک

.یستیباشه اما اول بگو با من قهر ن_

:گفتم یناراحت با

؟ یکنیاگه بگم تو باور م_

:و گفت دیخند

.شهیراحت م المینه ، اما خ_

:فتمرا به هم فشار دادم و گ میرا گرفت ، از حرص دندانها میبرم که باز جلو خواستم
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کنندیبابک زشته ، مردم نگاهمون م_

:گفت يدیق یب با

.ینگاه کنن ، زنم! باشه _

:اخم گفتم با

.زنت نه ، نامزدت_

:و با تمسخر گفت دیخند. آمد  یلحن حرف زدنش بدم م نیچقدر از ا دانستیهم م خودش

؟ مونیبعد از عروس یحت! بگم نامزد  دیبا شهیهم یعنی! باشه ، باشه نامزد _

:گفتم

.یکن از کلمات درست استفاده کن ی؟ بابک سع يدیفهم!همسرم  یبگ دیاون موقع هم با_

:گفت افهیق و

.خانم با کالس دیببخش_

. جواب بدهم راه افتادم  نکهیبدون ا نیبه خاطر هم شود،یبه جر و بحث ختم م مانیادامه حرفها شهیدانستم مثل هم یم

. از ترس لبم را به دندان گرفتم .  دمیرا د ایارش يدر ورود يدرست جلو میعبور کرد الیشده و يکه از راه چمن کار نیهم

. آمدندیبه پشت سرم انداختم ، بابک و پدر پشت سرمان م ینگاه مین دمیرست یآن قدر نم کردمیاگر احساس گناه نم دیشا

بود که  يبا زن و مرد یدر حال احوالپرس ایرو نشوم، ارشرو به  ایبروم که با ارش يگریاز راه د توانستمیکاش م يآرزو کردم ا

که  ی، قلبم به طپش افتاده بود در حال ودنکرده ب یفرق چی، چهره اش ه دمشیدیبودند ، بعد از سه سال م دهیتازه از راه رس

احساس کردم لبخند  مشدیدیبود و نم کینسبتا تار نکهیانداخت ، با ا یبه طرف ما نگاه ایارش.  دمیدینم جانیه يبرا یلیدل

با  زیعز. کند  ایمرا متوجه ارش خواستیم زیزد ، او ن ينامحسوس با دستش به من ضربه ا یلیخ دایش. از چهره اش محو شد 

و  دیخند ایارش دنیاو با د.  کردمیم يفکر نیرفته بود چن میهم من که حس از پاها دی، شا رفتیراه م عیبلند و سر يقدمها

،  دیبرداشت و خم شد و او را بوس زیبه طرف عز یقدم ایارش. در آغوش گرفتن او دراز کرد يرا برا از همان جا دستش

:به او گفت زیعز. به لرزه در آورد اقلبم ر گفتیخوشامد م زیکه به عز شیصدا

.خودت پسرم یآن شا اهللا عروس_
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:گفت روحیسرد و ب يبا صدا ایارش و

.ممنونم_

بودم و مناظر بودم بعد از او  ستادهیا دایش کیمن و چند قدم فاصله نزد.  دیو حالش را پرس. ست دادد دایبا ش زیاز عز بعد

پدر  يبا صدا ایارش رد،یبگ دهیکرده تا مرا ند یرا طوالن دایاو به آمد صحبتش با ش دمیزود فهم یلیسالم کنم اما خ ایبه ارش

:گفتیکه م

جون ییسالم دا_

:الم بدهد به طرف او برگشت و گفتبه من فرصت س نکهیا بدون

.دیجون خوش آمد ییسالم از ماست دا_

 گرید.  رمیبم خواستیکه دلم م کردمیشدن م عیاحساس ضا يبه حد  دیدست در گردن پدر انداخت و صورت او را بوس و

داخل راهرو  زیو عز دایاز شکنم و قبل  مشیبود تقد دهیزبانم ماس يرا که رو یبه طرف من بچرخد و سالم ایتا ارش ستادمینأ

 کردمیبودم که فکر م دهیخودم خجالت کش شی، آنقدر پ ردیفشیرا م میدر آن حال احساس حقارت مثل حناق گلو. شدم 

پدر را  ياز همانجا صدا.  ندیایب زیو عز دایتا ش ستادمیداخل راهرو ا. که آب شده شکلم را از دست داده ام  یخیمثل قالب 

:کردیم یا به او معرفکه بابک ر دمیشن

.بابک دامادم_

:بعد خطاب به بابک گفت و

.پسر خواهرم اعظم خانم ایدکتر ارش يآقا_

:با حرارت گفت بابک

.ریبخ دنیدکتر رس يبه به آقا_

:کلمه گفتگو و او را خاتمه داد کیکه با  دیبه گوشم رس ایروح ارش یسرد و ب يپاسخ بابک صدا در

.داخل دیبفرمائ_

گرفته است  لیمهم نبود بابک را تحو میبرا. با بابک دست هم نداده است یحت ایبه من گفت که ارش دایش میداخل شد یقتو

که شش دانگ  دایکس متوجه کار او نشد به جز ش چیاما در مورد خودم آن قدر حساب شده سگ محلم کرد که ه. نه  ای
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انداختم تا از نگاهم  نییسرم را پا شدیکه داخل راهرو م زیعز دنیبا د.  ندیحواسش جمع بود تا برخورد او را نسبت به من بب

:دیدستم را گرفت و با اشاره پرس دایتا او اول داخل شود ، ش دمی، خودم را کنار کش کشمیم ینخواند چه رنج

کرد ؟ يجور نیچرا ا_

:قوس داد و گفت نییلبش را به پا دایزدم و شانه باال انداختم ، ش يخند زهر

!وونهید_

.داخل سالن شد همان لحظه بابک و پدر هم داخل راهرو شدند و

که هر بار  يآن هم پسر همان عمه ا. نداشته است  ایاز ارش یبرخورد خشک نیانتظار چن دانستمیبود ، م زانیبابک آو يلبها

:بار بابک به من گفت کی.  گرفتیم لشیاز حد تحو شیب دیدیاو را م

چلغوز من  کهیاون مرت يآمد به جا یبدش نم کنمیکه احساس م ادیقدر از من خوشش م نیاعظم ات ا عمه یکنیم باور

.دامادش بودم

 نیمسخره کردن خودش ا يبرا دادیچهره اش که نشان نم. نه  ای کندیم یشوخ نمیروز با تعجب به بابک نگاه کردم که بب از

:و گفت دیخند یگفتم کل ادیموضوع را به ش یهمان شب وقت. حرف را زده باشد 

رو  قهیصد یحد خنگ باشه که ندونه عمه اعظم حت نیتا ا دونستمیاما نم زنهیفازش تک م کی دونستمیپسره کم عقل ، م_

....چه برسه به دخترش دادیهم به او نم

زده و  یچه حرف دیفهم دیباالفاصله ساکت شد ، شا دایش. چهل سال سنّ داشت  باینام خدمتکار عمه بود که تقر قهیصد

به  يزیگرفته شد اما چ یلیکه حالم خ نیبا ا. رنگ چهره من که از خجالت سرخ شده بودم او را به خود آورد  دنیهم د دیشا

"يسرت که از کلفت عمه هم پست تر شد برخاك  ":، تنها به خودم گفتم  اوردمین شیرو

 نکهیوارد سالن شدم ، به محض ا دایکند پشت سر ش میصدا نکهیز اعبوس بابک پشتم را به او کردم و قبل ا افهیق دنید با

که  دیموضوع را به من بگو نیبرگشت تا ا دایهمان موقع ش. هستند  یرا داخل گذاشتم متوجه شدم که زن و مرد قاط میپا

که به مردم  یر حالد دایبا دوستان و اقوام بود و من و ش یاحوالپرس شغولم زیعز. موضوع شده ام  نیخودم متوجه ا دید

:گفتیکه م دمیبابک را کنار گوش خودم شن ياحوال صدا نیاو تمام شود ، در هم یاحوالپرس میمنتظر بود میکردینگاه م

.يداریات را بر نم يروسر يوایش_
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:حرفش را تکرار کرد و من از لجم گفتم گریام بابک بار د دهیکه چه شن اوردمین میرو به

.کنمیم دلم خواست يهر کار_

 تیسالن هدا يباال يزهایاز م یکیموقع عمه به استقبالمان آمد و ما را به طرف  نی، در ا کردیهاج و واج به من نگاه م بابک

:دیاز او پرس زیعز. کرد

؟ امدهیافسانه ن_

:گفت افهیبا ق عمه

هنوز که نه_

:گفت زیعز

.هم شلوغ ابونهاینکرده مادر راه دوره و خ رید_

:گفت دایمن و ش به عمه

.طبقه باال دیبر دیلباس عوض کن دیخوایاگه م_

اش را با چادر  یچادر مشک خواستیم زیعز یوقت د،یبودند خوشامد بگو دهیکه تازه از راه رس ییخودش رفت تا به مهمانها و

:دمیآهسته از او پرس.عوض کند احساس کردم ناراحت است دیسف

؟ ی؟ چرا ناراحت زیشده عز یچ_

:و گفت دیبه صورتش کش یستد

معلومه ناراحتم ؟ یلیخ_

:زدم و گفتم يلبخند

.دمیمن که فهم_

:گفت زیعز

، زن و  یبزرگ نیسالن به ا. باشند یزن و مرد قاط میبگه ما رسم ندار نایبه ا تونستیاعظم و کاراش خوب م نیاز دست ا_

داشت ؟ بی، مگه ع کردنیمرد رو سوا م

:گفتم یشوخ به
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.ستین یدر همه سوا کردن گنیم يهر جا بر گهیاالن د زیخب عز_

:و گفت دیبه چانه اش کش یزد سپس دست يلبخند زیعز

...ال اله_

:به من گفت دایش

.باال میبر يخوا ینم_

:گفتم

.؟ ما که لباسمون تنمونه یچ يبرا_

:زد و گفت يلبخند دایش

.يکنجکاو يبرا_

:و گفتم دمیخند

.ینیبب يخوایم یچ! شو  الیخ یب_

 نیاش را در آورد اما من ا يروسر دایش.  میکرد زانیآو مانیها یدسته صندل يو رو میرا در آورد مانیمانتوها دایو ش من

 دندیو نادر از راه رس ایبه همراه ناد اسریبعد عمه افسانه و آقا  یساعت. بهانه دست بابک بدهم  خواستمینم رایکار را نکردم ز

:گفت دنیعمه به محض رس رایمختلط بود جا خورده بودند ز یعروس نکهیهم از اآنها 

هستند ؟ ی؟ چرا زن و مرد قاط هیچه وضع گهید نیا_

:سرش را تکان داد و گفت یبا ناراحت زیعز

.بگم و اهللا از خواهرت بپرس یچ_

بودند احساس  دهیلباس پوش يطرز زننده اکه به  ییزنها یبعض دنیخود من از د یحت رایحق داشت ناراحت باشد ز زیعز

زد، به او نگاه کردم لبش را  میکه کنار من نشسته بود آهسته به بازو ایناد. اسریپدر و آقا  ي، به خصوص جلو کردمیخجالت م

:و آهسته گفت دیبه دندان گز

.نینادر رو بب_

که  یبه جهت یما دوخته بود ، وقت يکنار زیالقه چشم به مو ع اقینادر که آن موقع هنوز نوجوان بود نگاه کردم که با اشت به
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زن و مرد جوان نشسته  يما عده ا زیکنار م. شده بود نگاه کردم به او حق دادم که توجه اش آن قدر جلب شده باشد  رهیخ

ند در عوض لباس هر هم از اقوام منصور بودند ، مردها همه کت و شلوار به تن داشت دیااز دوستان و ش کنمیبودند که تصور م

شده باشد ،  خیم نیحق را به نادر دادم که چن. حال جلف بود  نیو در ع بیعج یلیکه کنار آنها نشسته بودند خ یسه زن

رنگ  یبلند شد تا برقصد لباس شیاز جا هااز زن یکیلحظه  کیتوانستم از آنها چشم بردارم در  یخود من هم به سخت رایز

دامن لباسش به . کرده بود  انیاش را نما نهیس یلباسش آنقدر باز بود که تمام برجستگ قهیبود ، و دکلته تنش  يدانه انار

قرار  دیکامال در معرض د شیو پاها رفتیاز پهلو داشت که با هر قدم چاك لباسش کنار م يبود و چاك بلند یحالت ماه

حرکاتش ناموزون و ناهماهنگ بود به  خورد،ینم يعاد ياش هم به آدمها دنیرقص یاش بلکه حت افهینه تنها ق.  گرفتیم

حواس  کردمیاو من از خجالت سرخ شده بودم و دعا م يآورد ، به جا یادا در م دنیرقص يبه جا کردمیکه احساس م يطور

نگاه  دایدر عوض به ش.  فتادیباشد و نگاهشان به آن زن ن دشانکه سر گرم صحبت بودند همچنان بخو اسریپدرم و آقا 

 یمعلومخم کرده و به نقطه نا ٔسو کیبه فکر فرو رفته است سرش را به  دمیم تا با اشاره او را متوجه آن زن کنم که دکرد

که آن زن و حرکات جلفش از خاطرم محو  يشدم به طور شیشده بود حالت نگاهش آنقدر قشنگ بود که محو تماشا رهیخ

اش  ییطال يو موها دیبود که به پوست سف دهیپوش یرنگ زرشکبه  ییبایآن شب کت و دامن خوش دوخت و ز دایش. شد 

 یلیخ زیآم نیبود که نگاه تحس باینداشت اما چنان ز یشیارا چیبود و ه ختهیبلندش ساده دورش ر يآمد ، موها یم یلیخ

، تنها فرق او  زدیمحرف را  نیهم دیدیشده بود و هر کس که او را م هیبه مادرم شب یلیخ دایش. کشاندیها را به دنبال خود م

همان سال  دایبود، ش یعسل دایو چشمان ش یلیزادگاهش ن يایو مادر رنگ چشمانشان بود که چشمان مادر به رنگ در

.کنکور بود جیصبرانه منتظر نتا یشرکت کرده و ب زیگرفته و در کنکور ن پلمید

وس و داماد وارد سالن شدند ، ارکستر شروع به چشم از او برداشتم و متوجه شدم که عر دیچیکه در سالن پ ییاهویه با

. به من دست داد  یبیو منصور که دست در دست هم وارد سالن شدند حال عج دایآ دنیبا د. کرد  ینواختن آهنگ عروس

 ییبایبا هم نبودند ، به خصوص که ز اسیذره هم قابل ق کی یحت دایمنصور و آ.  دمیدیرا م رتیبهت و ح انیدر نگاه اطراف

از  یکیکه  دمیدو بار با گوش خودم شن یکی یحت.  کردیم انینما شتریمنصور را ب ی، زشت یدر لباس عروس دایآن شب آ

 کردیهمسر منصور شده بود اظهار تعجب م ییبایدختر ز نیچن نکهیسمت راست ما نشسته بود از ا زیاقوام منصور که سر م

 يزیچ خواستیو با باال بردن ابرو م کردیشدم که به من نگاه م دایمتوجه شلحظه  کیدر .  کردیو دلبر خطاب م ویو آنها را د
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 يبه دختر يا حانهیمتوجه اشاره اش شدم و به بابک که کنارم نشسته بود نگاه کردم ، او به طرز وق عیسر. را به من بفهماند

او  خیم یه شده بود بابک حسابشده بود ، دختر هم که متوج رهیخ دیرقصیبه تن داشت و وسط سالن م یهکه دامن کوتا

 رهیبه رو به رو خ خوردمیکه به حال خودم تأسف م یچشم از آنها برداشتم و در حال.  کردیم يدلبر توانستیشده است تا م

من نگذاشت به  يبرا ییاو آن شب آبرو. و آن ختم نشد  نیا بهو اشاره  مایبابک به نگاه و ا يبدبختانه آن شب کارها. شدم 

بود که  دهیموضوع را فهم نیاز کجا ا دانمیبه راه است ، نم الیو ياز اتاقها یکیبساط مشروب در  دیکه فهم یتخصوص وق

که  یرود ، اما وقتیکجا م دمینپرس یبودم که حت یاش آن قدر عصبان يبلند شد و رفت ، به خاطر هرزه باز شیاز جا کبارهی

چشم و  دمیسرش آماده باشد بلکه ترس یینکند باال نکهیه به خاطر انشد دلم شور افتاد ن يساعت گذشت و از او خبر کی

.دستم بدهد يدور نمانده بود کار دایمن و ش دیکه از د ییابرو و اشاره ها

باغ و درخت بود  کردیقرار گذاشته باشد ، به خصوص که دور و اطراف تا چشم کار م یبا کس الینبود خارج از و دیبابک بع از

 اتشیشربت خورد و محتو وانیاز جا بلند شدم ، آنقدر عجله داشتم که دستم به ل مهیسراس يزیرس از آبرورفکر و ت نیبا ا

کردم  زیم يزدم و با عجله شروع به پاك کردن رو يبا تعجب به من نگاه کردند، به اجبار لبخند هیپخش شد ، بق زیم يرو

سالن رفتم ، در  گریکردن بابک به طرف د دایپ يگذار کردم و برابرداشت و به من کمک کرد ، کار را به او وا یدستمال دایش

در  يجلو یبپرسم کجاست ؟ وقت یبر سرم کنم ؟ از ک ینکنم چه خاک دایاگر بابک را پ گفتمیهمان حال به خودم م

. کردیم یسرش خال يرو یآب شهیبود و ش ستادهیوسط آشپزخانه ا لیافتاد که مست و پات ایچشم به آر گذشتمیآشپزخانه م

که حالش آنقدر خراب  دانستیشد ، آن موقع نم رهیو منگ به من خ جیگ یخون گرفته و حالت یبا چشمان دیکه مرا د یوقت

:است ، گفتم

؟ يدیبابک رو ند ایآر_

:گفت یحال یب يصدا با

!به من بگو يدار ي؟ کار هیبابک ک_

را رو  ایزدم تا بروم که ارش یبه عقب برداشتم و چرخ یرس قدمبا ت. کنمیشدم که حالش بدتر از آن است که فکر م متوجه

 دهیخودش فهم میدانینم دمی، نگاهم را دزد دیخوردم و احساس کردم خوب با فشار به مغزم دو یتکان سخت. دمید میبه رو

:گفت يزیآم ریبا لحن تحق میبگو يزیچ نکهیبدون ا رایگرفته ام ز راسراغ بابک  ایبود از آر دهیشن نکهیا ایبود 



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٢

.اتاق مشغول ساختن خودشه يتو يگردیاگه دنبال شوهرت م_

جانب سالن قرار  یاتاق. که اشاره کرده بود چرخاندم یبا سر به سمت راست سالن اشاره کرد نا خود آگاه سرم را به جهت و

:به او نگاه کردم اییارش يصدا دنیتلو تلو خوران از اتاق خارج شد با شن يباز بود ، همان لحظه مرد مهیداشت که درش ن

.يآشغال پسند نقدریا دونستمیواقع برات متاسفم نم_

و منگ به سر  جیگ یبا حالت. را به دوش نکشم یحرف نیاما بار خفت چن رمیرا گفت و رفت ، در آن لحظه حاضر بودم بم نیا

 دندیپرس يزیاز من چ ایو ناد دایبار که ش چند.  نمیبب يزیچ خواستیو نه دلم م دمیشن یم يزینه چ گریبرگشتم ، د زیم

برگشت از حالت  زیبابک سر م یوقت. به تکان دادن سرم اکتفا کردم تنهامفهوم حرفشان را درك کنم  یحت نکهیبدون ا

کرده  فیتعر میچون برا.  زدیالبته بار اولش نبود که لب به مشروب م. خورده است  يادیچشمانش متوجه شدم مشروب ز

پدرش موضوع را  نکهیا يو برا زدهیگذاشته ناخنک م یخانه شان م خچالیعرق پدرش که در  يها يبه بطر یاز بچگبود که 

..  شدهیبه سر درد دچار م کردهیهر وقت پدرش آن را مصرف م شدیکار باعث م نیکه ا ختهیریآب م ينفهمد داخل بطر

 خوردیمشروب م یوقت دانستمیرا هم م نیا یحت. رفتیم سهیخودش از خنده ر کردیم فیموضوع را تعر نیبابک ا یوقت

افتاده بود و بدون  يآن شب چه مرگش شده بود که به خنده و مسخره باز میدانینم ماا کردیکز م يمغموم و افسرده گوشه ا

ا که خود ر يبه طور آوردیدر م يو شوت باز دیرقصیم تیدرست مثل دلقک وسط جمع يخجالت و با حالت زننده ا يذره ا

:و گفت ردنبود رو به من ک زهایچ نیهم که به اصطالح تو نخ ا زیعز یحت. انگشت نما کرده بود 

قدر شنگوله ؟ نیپسره چشه ؟ چرا ا نیا وایش

:گفتم تیعصبان با

.چه مرگشه زیدونم عز ینم_

:گفت زیعز

.کم زشته کی يجور نیآدم شاد باشه ، اما آخه ا ستیخدا نکنه مادر بد ن_

:تکرار کردم تهآهس

کم ؟ کی_

از وجود او احساس .  میکه هر چه زودترجشن تمام شود و ما برگرد کردمیدر آورد که من آرزو م يآنقدر جلف باز بابک
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افتاد که  ایچشمم به ارش دادیو سرش را تکان م زدیدست م يبابک با حالت مسخره ا یبار وقت کی،  کردمیم یسرشکستگ

از انتخاب غلطم به خانه  نیغمگ یو من با دل دیرس انیبه پا ییشب کذا آنعاقبت .  زدیتمسخر لبخند مو با  کردیبه او نگاه م

.نروم ییبا او جا گریباز گشتم آن قدر ناراحت بودم که سوگند خوردم د

8 فصل

 دمیزنامه دستش را داز حد به خانه برگشت ، تا رو شیب جانیبا ه دایروز ش کیکه  گذشتیم دایآ یاز عروس يهفته ا چند

 یاز خوشحال دمیدانشگاه آن هم واحد تهران د يها یقبول ستیکه نامش را در ل یوقت. در دانشگاه قبول شده  دمیفهم

بود که  یتیو تهن کیتبر لی، از فردا آن روز س میگرفت يچهار نفر جشناو  یآن شب به مناسبت قبول. کردم  هیشروع به گر

. نبود  یکم زیچ نیو ا کردیم دایبود که به دانشگاه راه پ یکس نیاول دایش لیدختران فام نیاز ب . شدیم ریبه منزلمان سراز

پسر  ایاز همه سمج تر بود ، آر هاز خواستگاران او ک یکی.  کردیجواب م دیترد يتمام خواستگارانش را بدون ذره ا دایش

تر از آن تالش عمه بود  بیافتاده است اما عج شیپ ایارش تعجب داشت که چرا او از يهمه ما جا يبرا نیعمه اعظم بود و ا

 اموضوع آنقدر فکرم ر نیا. بود اغراق نگفته ام شتریب ایاز آر یاو حت اقیاشت میاگر بگو دیکند ، شا یرا راض دایش نکهیا يبرا

:دمیپرس دایروز از ش کیکنم با  یمشغول کرده بود که نتوانستم آن را در قلبم مخف

ما با قبل فرق کرده ؟ یزندگ تی؟ مگه موقع زنهیقدر جوش م نیا یتو عروسش بش نکهیا يداره عمه برا لیچه دلبه نظرت _

:سپس گفت کردیم انینما شتریزد که شباهتش را به مادر ب يکه متوجه منظور من شده بود لبخند دایش

اما .  يخوشگل تر و خانم تر یلیاز من خ معتقد هستم که تو شهیبه خدا هم میفکر نکن من و تو باهم فرق دار وایش_

رو  اینصف فهم و شعوره ارش ایبه خاك مامان قسم اگر آر. تا آسمون با هم فرق دارن نیاز زم ایو آر ایکه ارش نهیا قتیحق

،  رهیخ دهیاما خواب د. بشم  شیبخواد من زن پسر عوض نکهیبه ا رسه، چه ب کردیهم به من نم ینگاه یداشت عمه حت

 زهایچ یلیخ نکهیو اون و به خاطر ا نیام رو بدم دست ا یزندگ اریمگه من مثل تو هستم که اخت یها ، ول یحت نشنارا

 اقتیکه ل کنمیم ابرو به عنوان همسرم انتخ یو کس کنمیم یکه دوست دارم زندگ يمن اون جور. ندارم به کم قانع بشم 
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من تجربه  یاو از زندگ نکهیخوشحال بودم و آن ا زیچ کیتنها از  دایش يبعد از فکر کردن به حرفها. من رو داشته باشه

هم با  يادیز یتا روز عقدش که البته فاصله زمان دمیرا ند ایارش گریمن د دایآ یبعد از عروس. بدست آورده است یخوب

را  ایموافقت ارش توانست نکهیرا نشان کرده بود که بعد از ا ي، عمه دختر یدر همان عروس اینداشت ، گو دایآ یعروس

که قرار بود همسر  يآن هم به عنوان دختر دمینام پروانه را شن زیاز عز یوقت. از او اقدام کرده بود  يخواستگار يبرا ردیبگ

 ختمیصبح اشک ر دهیشب صبر کردم ، آن وقت تا سپ تاشدم ، بغضم را فرو خوردم  یچه حال دانستیشود فقط خدا م ایارش

گذشت و من توانستم خودم را قانع کنم که  یآن شب با تمام سخت. را از دست داده ام  یبودم چه کس دهیتازه فهم ای، گو

 ایارش يدر تمام مراحل خواستگار زیعز. نداشته باشم  يگله ا گریبابت د نیو از ا رمیرا همان گونه که هست بپذ ریتقد

به  ایجشن عقد ارش يکه برا دیرس يروز میچشم بر هم زد، تا  کردیم فیتعر دایمن و ش يحضور داشت و آن را مو به مو برا

سر حال نبودم ، خوشبختانه بابک به  ادیخاطر ز نیخورده بودم و به هم یسخت يآن روز سرما.  میمنزل پدر همسرش رفت

ه جشن عقد تا ب کردمیرا بهانه م یاگر بابک بود من سرما خوردگ دیشا. رفته بود  سهمراه چند تن از دوستانش به بندر عبا

.فراموش نکرده بودم دایا یرا در جشن عروس شیها يهنوز سبکسر رایز. نروم  ایارش

شباهت به قصر نبود ، ساختمان وسط باغ  یکه ب یبود ، خانه در اندشت و با شکوه اورانیپدر پروانه در ن یمیسل يآقا منزل

فکرش را  یتا آن موقع حت. داشت  يرو ادهیپ قهیند دقبنا شده بود که از در کوچه تا ساختمان منزل چ یبزرگ و پر درخت

وجود داشته باشد ، ساختمان منزل دو طبقه بود که طبقه اول مجلس  ییخانه ها نیکه در تهران هنوز چن کردمیهم نم

 یسور و ساطبودند و از  نیمتد یکه داشتند مردمان يادیخانواده پروانه با وجود تمول ز. مردانه و طبقه دوم مجلس زنانه بود 

کنار  يکریارکستر هم نداشتند ، در عوض دستگاه ضبط و پخش قول پ یحت. نبود  يخبر نجایبر پا بود ا دایآ یکه در عروس

به اتاق  زی، هنگام خواندن خطبه عقد عز شدیم خیتنم س يکه داشت موها يبلند يشد از صدا یروشن م یسالن بود که وقت

 ينتوانست جلو دای، من نرفتم اما ش میبرو میتوان یم میگفت اگر دوست دار دایعقد رفت ، قبل از رفتن به من و ش

زمان  نیتا برگردد اما ا دیساعت طول کش کی. کرد  یدق م رفتیو رفت ، چون به قول خودش اگر نم ردیبگاش را  يکنجکاو

کردم نسبت به  یبار احساس م نیاول يبفهمم آنجا چه خبر بوده ، برا خواستیدلم م یلیشد ، خ يسپر یمن چون سال يبرا

 نیکه چطور از او بپرسم در اتاق عقد چه خبر بوده ،، ا بودمفکر  نیشدم در ا رهیبه او خ. کرده ام  دایپ یستیرودربا دایش

اتاق چه خبر بوده است ، چشم از  يزود به خودم آمدم و فکر کردم به من چه که تو یلیبا من بود ، خ ياحساس تنها لحظه ا
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داده بود  بیترتکه پدر پروانه  یآن شب بعد از صرف شام.فکر هم نکنم  یموضوع حت نیکردم به ا یبرداشتم و سع دایش

بود بعد از  ستادهیبدرقه مهمانان ا يکه برا دمیرا د ایطبقه اول ارش ییرایدر اتاق پذ ي، جلو میتا به خانه برگرد میبلند شد

بار سر حرفم  نیخوشبختانه ا. نگاهش نکنم  یحت گریوگند خورده بودم که دس میبا هم داشت دایآ یکه در عروس يبرخورد

ام و به سرعت به طرف  دهی، وانمود کردم که او را ند میبگو کیبه خواهم به او تبر ینگاهش کنم با حت نکهیو بدون ا ستادمیا

:گفت دای، ش میبه خانه برگشت یوقت. راهرو رفتم 

.یگفتیم کیتبر کیال اقل . اون داماد بود  ی، ناسالمت یتمحل نگذاش ایزشت نبود به ارش_

:گفتم

.کنه یعوض گله نداره ، فکر کرده فقط خودش بلده سگ محل_

:و گفت دیکش یقینفس عم دایش

رو  یبهش بفهمون یخواستیرو م یکه تو چ نیاما ا.  یبهت بفهمونه دلش رو شکست خواستیکار م نیبه نظر من اون با ا_

دونمینم

رك و پوست کنده فکرش را به زبان  یلیخ شهینداشت و مثل هم یحرف قصد و غرض خاص نیاز گفتن ا دایشک ش بدون

صدا  یبودم و ب داریشب ب يها مهیآن شب تا ن. کندیدر دل من به پا م یحرف چه اتش نیآورده بود ، اما خبر نداشت با ا

که راه  کردمیباور م دینداشتم با ایو من چه قسمت را قبول داشتم  دتمام شده بو گری، به هر حال هر چه بود د کردمیم هیگر

شب بابک به همراه پدر و مادرش به منزلمان آمدند تا بلکه  کی نکهیگذشت تا ا یدو ماه یکی. من و او از هم جدا بود 

 شدیدر اتاق رد و بدل م هک ییو به حرفها میداخل آشپزخانه نشسته بود دایمن و ش. ما را زودتر معلوم کنند یعروس فیتکل

:مادر بابک موضوع ازدواج ما را عنوان کرد ، پدر گفت یوقت.  کردمیگوش م

.رمیپذیمنّت م دهیگفتند من هم به د شونیا یدار بچه هامه هر چ اریمادرم اخت_

:گفت زیسپرد ، عز زیرشته کالم رو به دست عز بیترت نیبه ا و

 یزندگ لیوسا دیهم که با يشون ، شکر خدا به اندازه ا یو تا جوون برن سر خونه زندگد نیا میندار یوا اهللا ما هم حرف_

 فیتکل یکیکه  نهیحل بشه و اون ا دیکه با مونهیم یباق نجای، تنها دو مساله ا میبابت آماده ا نیو از ا میشون رو فراهم کرد

.هم مهم تره یاز اول یا بابکه که حتهم کار آق یکیکنن معلوم بشه ،  یگتوش زند خوانیکه اونا م يخونه ا
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:بعد گفت و

.دیبفرمائ گمیاگه بد م_

:گفتیکه م دمیمادر بابک را شن يپاسخ به آنها بدهد ، صدا يبرا یسکوت کرد تا فرصت سپس

به  خونه ها چطوره هیاوضاع کرا دیدونی، و اهللا در مورد خونه خودتون م نهیشما مت شیحاج خانم ، فرما دیدار اریاخت_

من و آقا بهرام  دی، اما اگه شما موافقت کن ستیبند ن ییشونه و دستشون به جا یکه تازه اول زندگ ییجوونا يخصوص برا

هم  يجور نی، ا رندیبگ میتا ان شا اهللا وضعشون که بهتر شد خودشون تصم ام شیپ نیایب یمدت کیکه اونا  میگرفت میتصم

.راحت تره المونیشما و هم ما خ

در هم  شیاخمها زینگاه کردم ، او ن دایهم فشار داده بودم فکم درد گرفته بود ، به ش يرا رو میت حرص از بس دندانهاشد از

:توجهم را جلب کرد زیعز يصدا. رفته بود

مستاجرتون رفته ؟ یبه سالمت_

:سکوت گفت يدانم عکس العمل مادر بابک چه بود ، اما بعد از لحظه ا ینم

.کنند یکه اونجا زندگ کنمیم یمون رو خال ییمن اتاق جلو ی، ول ومدهیالش سر نراستش هنوز س_

که آنها چه  یوقت یکه آنقدر ناراحت بودم ، ول میقرار است ما به طبقه دوم آنها برو کردمیفکر م زیموقع من هم مانند عز آن

با اخم به من نگاه کرد و سرش را تکان  ادیبکشم ، ش ادیفر خواستیبودم که دلم م یعصبان ياند به حد  دهیکش ينقشه ا

:صدا گفت یداد و ب

.ها یقبول نکن_

:گفت زیخوشبختانه عز دیایمورد کوتاه ن نیا زدریبودم که عز دواریباال بردم و ام یرا به نشانه منف سرم

 خوامینم.  یو دوست يگفتم ، دور میرسم زمونه عوض شده ، از قد گهید دیدونیو م دیبتول خانم خودتون هم دختر دار_

شما  شیاتاق بهتره که پ نیا یکنه ول یاتاق هم زندگ کی يتو تونهیو خانمه که م بینوه من اون قدر نج. ناراحتتون کنم 

.نباشه

کرد ، مادر بابک گفت قیرا به خاطر صراحت لهجه اش تشو زیرا بهم زد و عز شیصدا دستها یب دای، ش دمیکش یراحت نفس

:
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....رو مثل بهجت خودم دوست دارم وایحاج خانم ، خدا شاهده من ش هیچ شایفرما نیا_

:از آن مغلطه نکند گفت شتریاو ب نکهیا يبرا زیعز

گفتن جنگ اول به از صلح آخر  میاز قد مینیبیم ينجوریما صالح دخترمون رو ا گهی، اما خوب د ستین یبتول خانم ، شک_

.میزنیما حرف آخرمون رو اول م یبه عبارت ای

:بابک سکوت کرد و پدر او که تا آن موقع ساکت بود گفت مادر

دو تا جوون  نیبشه هم ا نیباشه تا هم نظر شما تام گهید يفکر جا گمیباشه حاج خانم قبوله من فردا به مستاجرمون م_

شون ، خوبه ؟ یزودتر برن سر زندگ

:گفت زیعز

.بده چرا که بد باشه رتونیخدا خ_

:گفتبابک  پدر

 نی، شما که با ا رهیبگ گهید يبابک کنم بدم به اون بنده خدا تا بره جا یرو که قرار بود خرج عروس یپول دیمنتها من با_

؟ دیندار یموضوع حرف

:کرد و گفت يدار یخنده معن زیعز

؟ نیریبگ یپسرتون جشن عروس يبرا يخواینم یعنی_

:گفت يبابک فور مادر

، و  دیمالحظه ما رو کن کمیشما هم  دیکنه خب با ینوه تون جدا زندگ دیون ، حاال که شما اصرار دارا ای شهیم نیا ایخب _

.هیاهللا به خدا ما هم االن دستمون خال

:گفت زیعز

. چشم  میما گفت.  یعروس يبرا می، بگذار مینکن دیخر نیگفت م،یاوردی، نه ن نیکه گفت ینشد ، ما تا حاال هر چ گهینه د_

دختر جوون رو  ادیخدا رو خوش نم گهید. چشم  می، ما گفت یعروس يجشنش باشه برا میریعقد مختصر بگ کی نیگفت

، دختر مونده  میآبرو دار لیو فام هیدر و همسا يما هم جلو یسالمتخونه شوهر ، نا میبفرست میچادر سرش کن يجور نیهم

.بره میطور شوهرش بد نیکه ا ستین وهیب ای



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٨

 یشده بود که کوتاه نم یشاک يزن و شوهر بد جور نیو مناعت طبع از دست طمع ا يبا آن همه خوددار زیکردم عز احساس

 ی، بابک و خانواده اش را به خوب يدر طول مدت نامزد راینبود ، ز دیشد ادیحرفها ز نیا دنیآمد ، واکنش من در قبال شن

عادت بعدش بعد از فوت مادر شروع شده  نیرد ، متأسفانه اک شیدن ناخنهایاز حرص شروع به جو دایشناخته بودم ، اما ش

دستش با  يبود شروع به کندن ناخنها یناراحت و عصب یلیهر وقت خ. کردم نتوانستم ترکش بدهم  یبود و من هر قدر سع

:پدر بابک باالفاصله حرفش را عوض کرد و گفت زیعز يبعد از حرفها. کردیدندان م

 يالیتعداد فام کی میپول سالن بد نکهیا يکم جمع و جور تر به جا کیاما  میریگی، م میریگ یجشن نم میما که نگفت_

بشه  یفاتیتشر يزایصرف چ خوادیکه م يا نهیهز يجور نی، ا میریگیخونه جشن مون رو م يتو میکنیرو دعوت م کینزد

؟ گمی، بد م شهیصرف خودشون م

:گفت يگرفته ا يسکوت کرد و با صدا يلحظه ا زیعز

.بگم و اهللا یچ_

:گفت یبابک با خوشحال پدر

شما هم  می، آقا ابراه میکنیرو به راه م یمستاجر ما رفت بساط عروس نکهیپس ، ان شا اهللا به محض ا نیهم از ا نیخب ا_

؟ گهید نیکه موافق

:گفت پدر

...کار آقا بابک که مونهیتنها م ستین یحرف_

:شود و گفت بابک نگذاشت حرف پدرم تمام مادر

.کرده دایکار خوب پ کی ٔموضوع کارش شکر خدا حل شده ، بابک چند وقته_

.به من نگفته بود يزیمورد چ نیبابک در ا رایکردم ز تعجب

:خطاب به بابک گفت زیعز

؟ يبد ینیریش يدی؟ ترس ی، آقا بابک چرا به ما نگفت یبه به به سالمت_

:که تا آن لحظه ساکت بود گفت بابک

.راستش فرصت نشد هیچه حرف نینه بابا ، ا_
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:دیاز او پرس پدر

هست ؟ يچه کار یخب به سالمت_

:با لکنت گفت بابک

...لوازم دست دومه... و فروش  دیخر... کارش ؟ راستش _

:گفت ینه چندان خوشحال يسکوت کرد ، پدر با صدا و

؟ يمغأزه اجاره کرد ستیخب بد ن_

:ا مادرش گفتسکوت کرد ام بابک

که معلومه در  يجور نیمغأزه اجاره کنند ، ا گهیچند وقت د کشهیاز دوستانش که االن هم شر یکیفعال نه ، اما قراره به _

.آمدش خوبه

:حرف همسرش گفت دییو سپس و پس از تا دیکش یآه پدرش

دارم که  یدوست کی، من  میقانع شد کهیبارآب  کیو به  میعمر جون کند کی میاالن نون تو کار آزاده ما هم اشتباه کرد_

هم نداشت اما  يموتور گاز یپام بود اون حت ریجوانان پنجاه و سه ز کانیپ کیاون موقع که من . از کارمندان اداره مون بود 

رو نگاه  واری، اونم با پول مردم ، االن  یشد و زدن تو کار بساز بفروش کیشر یکیکرد ، بعدشم با  دیزد و خودش رو باز خر

....نگو گهیخدا تومان پولشه ، خونه اش رو که د نشیماش. است یقبل یاون همون آدم زپرت شهیباورتون نم نیکن

کند و آن قدر حرفش را کش  فیتعر يقصه ا زیهمه چ يپدر بابک را نداشتم او عادت داشت برا يحرفها دنیشن حوصله

او گوش کنم به فکر افتادم که چرا بابک به من  يآنکه به حرفها يه جاچه بود ب یموضوع اصل رفتیم ادشانیکه همه  دادیم

 کردیو شروع م دادیبا ذوق و شوق خبرش رو به من م رفتیم يکه سر کار ارقبل از ب يدفعه ها. کرده  داینگفته بود که کار پ

بعد از . دیکشیال بعدش نقشه مخرج کردن در آمد ده س يجلو جلو برا بیترت نیچه ها کند و به ا خواهدیم نکهیبه گفتن ا

و پاش اتاق را جمع  ختیکه رد و بدل شده بود کردند و من ر ییصحبتها ریو پدر شروع به صحبت و تفس زیرفتن آنها عز

:گفت زیپدر به عز. و پدر بود  زیعز يدر همان حال گوشم هم به حرفها. کرد  یرختخواب پهن م دایو ش کردمیم

 گهی، د نیرو درست کن وایچهاز ش ياز پول رو بده شما هم زحمت بکش کم و کسر يمقدار کی مادر به آقا برزو گفتم_

:کرد و گفت دییحرف پدر را تا زیعز. تا روز آخر  میکه همه رو بگزار شهینم.  میریبزرگش را هم بگ يوقتشه جنسها
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.روز آخردو  یکی يبرا میگذاریرو هم م شیکمدها میریگیو گاز رو م خچالیان شا اهللا _

:کرد و با خنده گفت زیرو به عز دایش

.رو کاله بگذاره وایسر ش گهید يزهایبود مادر بابک مثل چ کینزد دیخوب شد سفت گرفت یلیخ زیعز_

:گفت زیعز

؟ یدر مورد چ_

:گفت دایش

.اون سوراخ موش يرو ببرند تو وایکنند و ش یبود زرنگ کی، نزد گهیدر مورد خونه د_

:تگف زیعز

دو سال  یکیکار رو کرده،  نیمگه من مرده باشم که بگذارم بچه ام رو ببره ور دلش ، خبر دارم که با اون عروسش هم هم_

اون قدر به اون دختر بد بخت زور گفته بود که آخرش هم خود . اونا رو نگاه داشت  کهیم یخال گفتیکه م یاتاق نیهم يتو

خدا شاهده اصالً . داره  یچه اخالق دونمی، م شناسمینجا بلند شدند ، من بتول رو مشد و از آ راش درگی ٔپسره با خانواده

.  یچیبه از ه یباش کاچ ی، بازم خدا رو شکر ، هر چ ستین يچاره ا هیکنه اما دگ یاون خونه زندگ يدوست ندارم بچه ام تو

چطور روزها مثل  دمیام بودم که نفهم هیزیمانده جه یباق يزهایفراهم کردن خرده ر ریهمان شب آن قدر در گ ياز فردا

در رشته موره عالقه اش که ترجمه زبان بود  دایبود که ش نیا دیکه در آن روزها به ما رس یبرق و باد گذاشتند ، خبر خوش

 کردمیکه فکر م ي، به طور دمیگنجیبود در پوست خودم نم دهیرس شیبه آرزو دایش نکهیکسب کرده بوز از ا ینمره قبول

از  یبرق دایها پخش کرد در چشمان ش هیهمسا نیاش پخت و ب یبزرگ يقابلمه ا زیروز بعد عز. من هم بوده است يرزوآ نیا

،  خوردمیغبطه م تشیبه موقع کردمیم یاو احساس خوشحال يو شاد تیاز موفق نکهیا نیدر ع.  دیدرخشیم دیو ام تیموفق

 يا. دارمیاز دوش پدرم بر م يکه با رفتنم بار کردمیفکر را نم نیت اوق چیکاش ه يآن زمان بود که با خودم فکر کردم ا

بودم اما  دهیاز پدر نشن یتیوقت گله و شکا چیه نکهی، با ا رساندمیبه قله افتخار م نیاو را چن دایمثل ش زیکاش من ن

. نبود  يپدر افتخار يراو بمثل ا يوگرنه داشتن داماد ردیگیم دهیبابک را ند يفقط به خاطر من است که کارها دانستمیم

مستاجر پدر بابک هنوز  ی، از طرف میکار مانده بود که انجام ده یلیحال هنوز خ نیبه قرار عروس مان نمانده بود با ا يزیچ

. رفتیزود م یلی، و هر بار به بهانه کار خ آمدیمدت بابک هم کمتر به خانه ما م نیدر ا.  کردینرفته بود و مرتب امروز و فردا م
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بابت خوشحال بودم و کم کم نسبت به او  نیراستش از ا. بود  دهیبه کارش چسب یبار حساب نیطور که معلوم بود ا نیا

به منزلمان آمدند و با نشان دادن  یانتظام يرویشب چند مأمور ن کی. دیطول نکش ادیاحساس ز نیاما ا شدمیم نیخوشب

 نیا لیدل میفراموش کرده بود یمنتظره بود که حت ریآنقدر غ ما ياموضوع بر نیا. کردند  شیخانه را تفت ییحکم قضا

او جان تازه  دنیبا د دی، همان موقع پدر از راه رس میبود ستادهیا يگوشه ا ریو متح جیهر سه نفرمان گ.  میکارشان را بپرس

با او صحبت کرد ، هر سه ما  و دیداشت پدر را کنار کش يدرجه باال تر هینسبت به بق ایاز ماموران که گو یکی.  میگرفت يا

:گفت زیچه خبر شده ، پدر از مأمور جدا شد و به طرف ما آمد ، عز یتا بفهم میمنتظر بود

چه خبره ؟! ؟ میشده ابراه یچ_

:گفت پدر

`.برم يبه کالنتر يسر  کی دیاما با دونمیهنوز نم_

:خورد و گفت یتکان زیعز

چرا ؟ يکالنتر! چه ؟ یعنی_

:سرخ و ناراحت رو کرد به مرد و گفت يبا چهره ا زیجلو آمد ، عز مأمور

.نیببر ییپسرم رو جا گذارمیتا نفهمم چه خبر شده نم_

با آنها به  دیکنند و پدر حتما با فهیکرد و گفت که آنها مجبورند انجام وظ یعذر خواه زیاز عز يمرد با لحن مودبانه ا آن

:گفت رتیبا ح زیعز. کند  ییکرده اند شناسا ریا که دستگر یبرود تا چند نفر سارق يکالنتر

.از خونه ما سرقت نشده_

:گفت مأمور

دارد ، آن لحظه فکر همه  یکیبا شما نسبت نزد ایهست که گو یشده اند شخص ریکه دستگ یجز کسان یطوره ول نیبله هم_

، فکر  میشناسیاو را م ایبه زبان آورد و عنوان کرد که آمأمور نام او را  یآن شخص بابک باشد ، وقت نکهیجز ا کردمیکس را م

:شد و گفت دیرا جلب کرد رنگ چهره پدر بود که ابتدا زرد و بعد سف مکه توجه يزی، تنها چ نمیبیکردم خواب م

.دامادمه_

،  میبا هم حرف نزد هم یکالم یآن قدر که حت.  میخبر مانده بود نیرفت و ما هنوز در بهت ا نیشب پدر به همراه مامور آن



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٢

:به خودش آمد و گفت زیعز نکهیتا ا

.هیچ انیجر نمیبب نایزنگ بزنم خونه بتول خانم ا کیمن _

شماره تلفن منزل مادر  زی، عز مینگاه کرد زیبه عز میبود ستادهیدراتاق ا يهم که تا آن موقع همان طور جلو دایو ش من

را برداشت ، من  یتلفن نشسته بود که باالفاصله گوش يبتول خانم هم پا ای، گوزود ارتباط برقرار شد  یلیبابک را گرفت ، خ

بعد از سالم و  زیعز.  میتا بشنو زیتا مکالمه او با عز میبرد یرا کنار گوش مانیو سرها میاوردیطاقت ن گرید دایو ش

:گفت یاحوالپرس

شده ؟ یبتول خانم چ_

به خانه ما آمده اند و بعد از تجسس پدر را با خود برده اند تا  نیمامور دید که فهمکرد موضوع را لو ندهد اما بع یاو سع ابتدا

:گفت هیو با گر دیکند ، بغضش ترک ییبابک را شناسا

...ستیکارها ن نیبه خدا به بچه ام تهمت زدن ، بابک اصالً اهل ا ننینب ریخ یاله_

 نیا ایفکر کردم که آ نی، به ا دمیند یاهیبه جز س زیچ چیت پنجره هکنار آمدم و به طرف پنجره رفتم ، از پش یکنار گوش از

مغزم در حال . او را نشناخته بودم  دیهم من آن طور که با دی، شا يجز دزد خوردیم زیدارد ؟ به بابک همه چ قتیموضوع حق

:به بتول خانم گفت زیکه عز دمیدرست فکر کنم ، شن توانستمینم گرید. بود  دنیاز هم پاش

شد  يپس اگر خبر.... پناه بر خدا ...  کنندیگناه باشه که ولش م ی، اگه ب شهیدرست م زیناراحت نه باش ان شا اهللا همه چ_

.نیحتما به ما هم بگ

:گفت دایش. را گذاشت  یکرد و گوش یخداحافظ سپس

راسته ؟ یعنی زیعز_

:گفت زیعز

.بگم اهللا عالم یچ_

به . دو ساعت بعد پدر آمد  یکیموضوع از چه قرار است ،  میتا بفهم دیایپدر ب مینتظر بودم.  گذشتیم يها به کند لحظه

پدر موضوع را  ی، وقت ستین یخوب يچهره گرفته اش متوجه شدم حامل خبرها دنیاز د. دقت به چهره اش نگاه کردم 

و آن را  دندیخریم نیرا از سارق ياما او و دوستش اجناس دزد هکه بابک در سرقت دست نداشت میکرد متوجه شد فیتعر
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:و گفت دیکش ینفس راحت زیحرف پدر تمام شد ، عز ی، وقت کردندیم يو به اصطالح مال خر فروختندیم

.هیاون اجناس دزد دونستهیطور ، حتما بابک نم نیخب پس ا_

:سرش را به نشانه تأسف تکان داد و گفت پدر

.کردن ریتش بوده که دزدها رو دستگاو و دوس قیاز طر دونستهیچرا خوب هم م_

:زد و گفت گرشیدستش را پشت دست د زیعز

؟ شهیم یحاال چ! خدا مرگم بده _

.را جمع کرد و سرش را تکان داد شیلبها پدر

:دیپرس گریبار د زیعز

؟ کننیحاال ولش نم یعنی_

:نگاه کرد و گفت زیبه عز پدر

ولش کنن ؟_

:با دست به صورتش زد و گفت زی، عزبا تأسف سرش را تکان داد  و

 یچ میدیکه خر یینایا! بره  میجهازش رو بفرست میخواستیم گهی؟ چند روز د شهیم یشون چ یپس عروس. خدا مرگم بده _

؟

تر از آن بود که  دهیچیموضوع پرونده بابک پ. رفت اطیبلند شد و به ح شیسرش را تکان داد و از جا گریبار د یبا ناراحت پدر

هم  گریو چند مال خر د قشیباند بزرگ بودند که بابک و رف کی نیسارق ایحل شود ، گو زهایجور چ نیو تعهد و ا قهیا وثب

و آن را به  گرفتندیم لیتحو نیکه خود او در پرونده اش اقرار کرده بود آنها جنس را از سارق يطور نیجزو آنها بودند که ا

و در کلّ  یو لوازم برق قهیشامل طال و عت شتریب یسرقت ایاش. رساندندیبه فروش م و در آنجا کردندیمنتقل م گرید يشهرها

 لی، دادگاه اول تشک یبعد از چند ماه سرگردان. به آنها مشکوك نشود  یبود تا کس فیسبک و قابل حمل در ک يجنس ها

 مهیجر ونیلیم کیسال حبس و برداخت دادگاه بابک به سه  نی، بعد از دوم میاز ما به دادگاه نرفت کی چیشد ، جز پدر ه

گذاشتم ، ابتدا بهت زده  انیدر م زیخودم را با پدر و عز میبابک ، من تصم تیبعد از روشن شدن محکوم. محکوم شد ينقد

.طالق کردم يبه دادگاه مراجعه کردم و تقاضا زیرا به عهده خودم گذاشتند ، من ن میاما بعد تصم شدند
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برگه از دادگاه به منزل پدر  نیاول نکهیموضوع خبرنداشت اما به محض ا نیاز ا یصادر شود کس هیراحضا نکهیقبل از ا تا

و آشفته به منزلمان زنگ زد تا از  مهیهم که سراس یکس نی، اول دیچیپ لیخبر مثل بمب منفجر شد و در فام نیبابک رفت ، ا

شد سر خودم را در آشپزخانه گرم کرده بودم تا مبادا  ینطوال یلیخ زیصحت خبر مطلع شود عمه اعظم بود ، صحبت او و عز

اعظم اگه  نمیبب "طور پاسخش را داد که  نیا ریچه گفت که او با تغ زیعمه به عز دمیمزاحم صحبت آنها شوم ، اما نفهم

را  یو گوش کرد یاز او خداحافظ کخش یلیو بعد خ "؟ يزدیحرف رو م نیباز هم ا آمدیم رتیجور دامادها گ نیخودتم از ا

:دمیبردم و از او پرس زیعز يبرا ییچا یگذاشت ، استکان شیسر جا

؟ گفتیم یعمه اعظم چ_

:باال برد و گفت یسرش را به نشانه منف زیعز-

یچیه_

 نکهیا يبرا. آن قدر ناراحت بود  زیعمه چه گفته بود که عز دانستمیرا بنوشد به آشپزخانه رفت ، نم شیچا نکهیبعد بدون ا و

 نیدرست تر نیا ": مشغول کردم و درهمان حال به خودم گفتم  يآزارم ندهد بلند شدم و خودم را به کار الیفکر و خ

 ".سرم اومده از حماقت خودم بوده ییتا حاال هم هر باال. کنه فیتکل نییتع رامب یکس ذارمینم گهید کنمیکه دارم م هیکار

وقت  چیاگر بابک زندان نبود ه دانستمیم.  رمیطالقم را بگ یابیم غتوانست یعاقبت بعد از هفت ، هشت ماه دوندگ

 دمیام را از او مطالبه کنم اما من د هیراز مه ینم توانمیداد که م اری، دادگاه به من اخت رمیطالق بگ یراحت نیبه ا توانستمینم

ام آن قدر نبود که  هیاز آن مهر ریدارد غشده و اه در بساط ن فیبودم تمام اموالش توق دهیشن رایارزد ، ز یبه درد سرش نم

 نهاپس از طالق نه ت. ام را گرفتم  يو در عوض سند آزاد دمیام را بخش هی، مهر فتمینصف آن به درد سر ب نیگرفت يبرا

.کرده ام داینجات پ یکه از مخمصه بزرگ کردمیناراحت نبودم ، بلکه خدا را شکر م

9 فصل

و اخر شب خسته و  دمیخر یروزنامه م دوارانهینکرده بودم ، هر روز صبح ام دایپ يد و من هنوز کاربهمن رو به اتمام بو ماه
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وجود نداشته باشد ، بر عکس صفحات  يکه کار نینه ا.  گذاشتمینکرده ام آن را کنار م دایپ يکار بدرد خور نکهیاز ا دینام

. نداشته باشد نبود  یبه تخصص خاص اجیاحت یعنیمناسب من باشد که  ي؟ کار دهیچه فا امابود ،  یروزنامه ماالمال از آگاه

 گفتمیچند سال سابقه کار دارم و تا م ایو  ستیام چ یلیمدرك تحص دندیپرسیم زیقبل از هر چ کردمیبه هر جا که تلفن م

لعنت  یافتادم به ملک یام م یکار قبل ادیکه  رهر با.  گذاشتندیرا م یگوش یسئوال و جواب چی، بدون ه رسدیسال نم کیبه 

 يداشتم و نه کار ییباال یلیمرا که نه مدرك تحص دیپل یتیاز همان روز اول با ن یملک کردمیفکر م نیبه ا رای، ز فرستادمیم 

.بلد بودم استخدام کرده بود

 یدکه روزنامه فروش يجلو نکهیگرفتن روزنامه از خانه خارج شده بودم ، به محض ا يکه طبق معمول برا ییاز روزها یکی در

 رونی، راننده خودرو که ترمز کرده بود سرش را از پنجره ب دیچرخ ابانیسرم به طرف خ يترمز يصدا دنیبا شن دمیرس

و هول کرده بود  دهیترس ی، زن که معلوم بود حساب کردیبود پرخاش م ستادهیا ابانیوسط خ یکه با سر در گم یآورد و به زن

 ابانیمرد رانده به سرعت از خ زیآم نیتوه ينسبت به حرفها یواکنش چیده نگاه کرد و سپس بدون هابتدا هاج و واج به رانن

از طرز رفتار زننده . گاز فشرد و رفت  يرورا  شیگفت و بعد با خشم پا راهیبلند به زن بد و ب يبا صدا یراننده مدت. رد شد 

خودش  خواستیم یدست یدست چارهیانگار زن ب!  تیترب یب مالحظه ، یشدم و با خودم گفتم مردك ب یشاک یلیراننده خ

:بود سرش را تکان داد و گفت ستادهیا یدکه روزنامه فروش يکه جلو يرمردیپ.  نیماش ریرو بندازه ز

.شده يعجب دوره زمونه ا.... اله ال

 زیمن ن. رفت  ردیرا بگپولش  یباق نکهیگذاشت و بدون ا شخوانیپ يرو یبرداشت و اسکناس يخم شد روزنامه ا سپس

مرد را صدا  ریپولها را برداشت و باالفاصله پ یمرد گذاشتم ، صاحب روزنامه فروش ریو پولم را کنار پول پ دمیخر يروزنامه ا

:کرد

...آقا... آقا_

متوجه شده  اینگاه کردم و تا خواستم او را صدا کنم خودش برگشت ، گو شدیمرد قدم زنان دور م ریکه پ یبه جهت زین من

حرکتش آن قدر  نیو ا دیافتاد که به سرعت به عقب چرخ يهمان لحظه چشمم به مرد. پولش را نگرفته است  هیبود که بق

و  دیبر خورد کند ، زن به سرعت خودش را کنار کش رفتیکه پشت او راه م یبود که کم مانده بود با زن یمترقبه و ناگهان ریغ

:خطاب به او گفت ادیبا فر
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.وونهید. و چه خبرته ه_

 رمیپولم را بگ یباق خواستیصاحب دکه که م يشون شده ، با صدا يزیچ کیواقع چه خبره ؟ انگار همه  ": خودم گفتم  با

فکر  نیمرد رفته بود و من به ا. و به سرعت با آن طرف نگاه کردم  دیدر دلم جوش يزیمرتبه چ کیسرم را چرخاندم اما 

فکر خارج کرد ، زمرا ا يمرد يصدا. بود بابک  هیچقر شب کردمیم

؟ دیدیخانم اجازه م_

آن روز در . شدم مرد منتظر است تا من کنار بروم تا او بتواند روزنامه بردارد از او معذرت خواستم و به منزل برگشتم متوجه

را  یداشته باشم گوش يدیام نکهیداشتند ، بدون ا ازین یافتاد که به منش یآگاه کیصفحات روزنامه چشمم به  نیب

 چیتماس گرفته ام بدون ه یآگاه يتلفن را جواب داد تا عنوان کردم برا يمرد گبرداشتم و شماره گرفتم ، بعد از دو سه زن

با عجله آدرس را گوشه روزنامه  زیپر کردن فرم به شرکت بروم و آدرس شرکت را داد ، من ن يگفت که برا یسئوال و جواب

 یراه دعا م نیمراجعه به شرکت از منزل خارج شدم ، در ب يز بعد به آنجا مراجعه کنم ، صبح روز بعد برانوشتم و قرار شد رو

 یخجالت م یلیخ کردمیپدرم دراز م يدستم را جلو یبیگرفتن پول تو ج يبرا نکهیراستش از ا. بار موفق شوم  نیکردم ا

هستم که از من خواسته شده به آنجا مراجعه  یتنها کس کردمیبر خالف تصورم که فکر م دمیبه شرکت رس ی، وقت دمیکش

هم آشنا به  یداشتند و بعض سانسیبودند که مدرك ل یآنها کسان انی، در م دمینفر را در حال پر کردن فرم د نیکنم، چند

و  پلمیك دبود که من جز به داشتن مدار یدر حال نیبودند ، ا دهیرا د يگر یدوره منش یبودند و حت يوتریکامپ يکارها

دادم که  یمرد جوان لیگرفته فرم را پر کردم و تحو یبا حال. دانستمینم يگرید زیچ یسیبه زبان انگل يمختصر ییآشنا

 نییبه من و سپس به فرم انداخت و بعد از من خواست شماره تلفن خودم را هم پا یقیرا داشت ، مرد نگاه دق یسمت منش

از  يدیبا ناام.  نمک دایپ يآنجا بتوانم کار خوردی، چشمم آب نم طیواجد شرا یتقاضبا حضور آن همه م. کنم  ادداشتیفرم 

به خانه که  "دنبال کار بگردم  دیاز فردا بازم با یچیهم که ه نجایا ":آمدم و همان موقع با خودم گفتم  رونیشرکت ب

، قبل از آمدن  دادیآشپزخانه نشان م نتیکاب يرو وهیاست ظرف م يچا يکه مشغول شستن استکانها دمیرا د زیعز دمیرس

:زد وگفت يمن لبخند دنیبا د زیعز ،مهمان داشته است  زیمن عز

مادر ، چه خبر ؟ یخسته نباش _

:را باال انداختم و گفتم میها شانه
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.فرم پر کردم قرار شد خبرم کنند چیفعال که ه_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

.زمیبرات بر ییاستکان چا کی ایب اریت رو در ب خدا بخواد برو مانتو یهر چ_

:دمیو پرس اوردمین طاقت

آمده بود ؟ یک زیعز_

:گفت

.سر آمدن و رفتن کی ایعمه افسانه و ناد_

:تعجب گفتم با

چرا نموندن ؟_

:گفت زیعز

.یلیدکتر جل شیبود اومده بودند ببرنش پ ضیمر ایبچه ناد_

:گفتم

چش بود ؟_

:گفت زیعز

.تب هم داشت یطفل. دو تا دونه قرمز زده بود  یکیبدنش  يفکر کنم سرخک گرفته بود چون رو_

:گفتم ینگران با

؟ ستیخطرناك که ن زیعز_

:زد و گفت يلبخند زیعز

کر خدا رو ش گهیکه دکتر و دوا نبود ممکن بود خطرناك باشه اما حاال د مای، اون قد ارنینه مادر همه بچه ها سرخک در م_

.ادهیامکانات ز

:گفتم کردمیمانتوام را باز م يکه دکمه ها یراحت شد و در حال المیخ

.تنگ شده یلی، دلم براش خ دمیدیرو م ایکاش زودتر آمده بودم ، ناد_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٨

:گفت زیعز

.نهیتو رو بب خواستیدلش م یلیبهت سالم رسوند ، اونم خ یلیهم خ ایناد_

:من من گفتم با

که من کجا رفتم ؟ یفتبهشون گ زیعز_

:متوجه منظورم شده بود سرش را باال برد و گفت زیعز

 دمیطور که فهم نیسر کار چون ا یرفت گفتمیم دندیپرسیاگر هم م. نزدم  ی، من هم حرف دینپرس يزیافسانه چ! نه مادر _

.يکاریبدونه فعال ب یکس يدوست ندار

احساسم را  قایو قابل اعتماد بود ، او دق دهیزن چقدر فهم نیا! من  يارا غرق بوسه کنم ، خد زیصورت عز خواستیم دلم

را از دستش گرفتم و  ینیآمد ، س رونیاز آشپزخانه ب يچا ینیبا س زیلباسم را عوض کردم و برگشتم ، عز.  کردیدرك م

:دمیپرس يچا دنیهنگام نوش. گذاشتم  نیزم

چه خبر ؟ گهید زیخب عز_

:گفت نشستیم مکه کنار يهمانطور زیعز

یسالمت_

؟ هیهمون جور تپل و مامان ایپسر ناد_

.بچه ام اصالً حال نداشت یاره اما طفل_

.موندنیکاش م يا_

.بره ناهار درست کنه دیخونه ، با ادیظهر م ثمیگفت که م ای، اما ناد انیمن هم بهشون گفتم برن دکتر ، ناهار برگردن ب_

:خنده گفتم با

.خونه دار شده یحساب ایاوه پس ناد_

:و گفت دیکش یآه زیعز

نیهمه تون خوشبخت بش یاله_

زده باشم گفتم یحرف نکهیا يبفهمم چقدر نگران من است ، برا توانستمیم.  کردمینهان احساس م يلحن کالمش غصه ا در
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:

داشت ؟ ییچه خبرها گهیعمه افسانه د_

:آمد و گفت رونیاز فکر ب زیعز

.با هم بگو مگو کردند یو اعظم حساب ایآرطبق معمول زن _

:تعجب گفتم با

بازم ؟_

:با تأسف سرش را تکان داد و گفت زیعز

.، هر روز دعوا هر روز اختالف ریدو تا هم شدن مثل کارد و پن نیا_

با کدومشونه ؟ ریحاال تقص_

:شدم و گفت مانیکه از سوالم پش يکه به من انداخت به طور یهینگاه عقل اندر سف زیعز

 یاستغفر اهللا چ...اون دختره هم که  یشناسیمادر ، تو دعوا هر دو طرف مقصرن ، عمه اعظم خودت رو که م هیچه حرف نیا_

.بگم

شو سوا کنه ؟ ی؟ مثال خونه زندگ کنهینم يکار کی ایساخت ، خب چرا آر ینم ایعمه از همون اول هم با زن آر_

سر نرفته  کی یماهه که حت کیو دماغ نداره تن به کار بده ، اعظم به افسانه گفت االن دل  ایمادر تو دلت خوشه ها آر_

.بده لیسوا تشک یزندگ خوادیم يبعد چطور. مغازه آقاش 

عمه اعظم چقدر اختالف وجود دارد ،  يپسرها نیکه ب کردمیفکر م نیبه ا زیو به فکر فرو رفت ، من ن دیکش یآه زیعز

 دایش خواستیافتادم که عمه چقدر دلش م نیا ادیهم شرر و حرف نشنو بود و به  یاز همان بچگ ایا ؟ آرکج ایکجا و آر ایارش

:کردمرا از فکر خارج  زیعز يزن او بشود ، صدا

.بابک از زندان آزاد شده گفتیرفت بگم ، افسانه م ادمی یراس_

:دمینگاه کردم و پرس زیبا تعجب و عز ختیفرو ر دلم

؟یک_

.شیچند روز پ نیهم_
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:گذرد و بعد گفتم یاش م یدر ذهنم حساب کردم چقدر از مدت زندان يا لحظه

هنوز که سه سال نشده ؟_

:گفت زیعز

.، چون سابق دار نبوده و بار اولش بوده عفو مشروط بهش خورده گنیجور که م نیا_

بلند شد و رفت  شیاز جا يچا دنیاز سرکش نگفت و بعد يزیچ گریهم د زیعز. شدم  رهیخ يکردم و به استکان چا سکوت

افتادم  يمرد ادیهمان لحظه به . جهت دلم شور افتاده بود  یو ب خودیداشتم ، ب یچه حال میدانیتا ترتب ناهار را بدهد ، نم

گذشت ،  ماجرا نیچند روز از ا. خودم فکر کردم نکند آن مرد واقعا بابک بود  ابودم و ب دهید یدکه روزنامه فروش يکه جلو

:از پشت خط گفت يمرد ينا آشنا يصدا. روز صبح تلفن به صدا در آمد ، خودم تلفن را جواب دادم  کی

صحبت کنم ؟ نیآذ وایتوانم با خانم ش یم_

:گفتم دیو با من چه کار دارد ؟ سپس با ترد ستیفکر کردم که او ک نیو با تعجب به ا ختیفرو ر دلم

.دیخودم هستم بفرمائ_

:گفت مرد

دیبه شرکت فنّ آوران مراجعه کن يمصاحبه حضور يلطفا فردا راس ساعت ده صبح برا_

:با تعجب گفتم. پر کرده ام  يلحظه کامال فراموش کرده بودم که چند روز قبل درخواست کار آن

کجا ؟_

:گفت مرد

.شرکت فنّ آوران_

:گفتم یجیگ با

!دیگیم یمن متوجه نشدم چ دیببخش_

:تگف مرد

؟ دیبه شرکت مراجعه و فرم پر نکرد شیمگر شما چند روز پ_

:آوردم و با عجله گفتم ادیموضوع را به  تازه
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.، اصالً حواسم نبود دیبله بله ، ببخش_

:گفت مرد

.دیباش نجایفردا راس ساعت ده صبح ا_

.بله حتما_

کار  کی شهیم یعنی "و با خودم فکر کردم  دمیکش یقیفس عمشده بود ، ن دهیدر دلم تاب دیاز ام ياز قطع تماس بارقه ا بعد

زد و  يلبخند زیدعا کند ، عز میگذاشتم و از او خواستم که برا انیدر م زیهمان لحظه موضوع را با عز "؟ ادیب رمیخوب گ

:با آرامش گفت شهیمثل هم

.شهیخدا بخواد ، ان شا اهللا اگر صالح باشه درست م یهر چ_

قرار مصاحبه ساعت ده صبح بود اما  نکهیبا ا.  شودیکه فردا چه م کردمیفکر م نیبودم و به ا داریشب ب يها همیشب تا ن آن

 پوریساعت شش صبح ش زیعز کردمیحال فکر نم نیبا ا. کند  داریزودتر من را از خواب ب یخواستم که صبح کم زیاز عز

:زد و گفت يلبخند دنمیره صبحانه نشسته بودند ، پدر با داز خواب برخاستم او و پدر سر سف یباش بزند ، وقت داریب

.تخت بخواب ری، بگ يبابا خودت رو عذاب بد يکاریب_

شستن دست و صورتم  يتا خواب را از خودم دور کنم و برا دمیبه صورتم کش یاکتفا کردم سپس دست يبه لبخند تنها

د صبر کردم و بعد از بدرقه اش سر سفره نشستم تا صبحانه بخورم که به اتاق برگشتم پدرم آماده رفتن شده بو یوقت. رفتم

:گفت زیدر حال جمع کردن سفره بودم که عز. 

مطمئن هست ؟ يبر يخوایکه م یینجایجون حاال ا يوایش_

 تسین یخوب يجا دمیاگه د دیقبولم کنند اما مطمئن باش ستیمصاحبه ، معلوم ن رمی، تازه م ستیمعلوم ن یچیهنوز که ه_

.رم ینم

، گرگ  یبزن يلقمه نون به هر در  کی يبرا يتا تو بخوا مینکرده ما که هنوز آن قدر محتاج نشد ییاره مادر جون خدا_

.یمواظب باش یلیخ دی، با ادهیز

 مبهم رفتم تا یجانیو ه شیساعت نه صبح با تشو.را به آشپزخانه ببرم لیلبخند سرم را تکان دادم و بلند شدم تا وسا با

ابتدا مقنعه . مقنعه ایسر کنم  یروس دانستمیتن کردم ، نم یام را به همراه شلوار مشک یآماده شوم طبق معمول مانتو مشک
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مقنعه را در آوردم و  نیبنابر.  ستیسر کردن مقنعه ن يبرا یاست و لزوم یصوصبا خودم فکر کردم شرکت خ یسرم کردم ول

:من گفت دنیبا د زیعزسرم کردم و از اتاق خارج شدم ،  يرو سر

؟ يریم يدار_

.اره زود تر برم بهتره_

. بوس برو  ینیم اینداره با اتوبوس  تیها ، امن ینش یشخص نیوقت سوار ماش کی. جون مواظب خودت باش مادر  يوایش_

.ادیسرش ب یینکرده باال ییکه خدا نهیبرسه بهتره از ا رتریکم د کیآدم 

.جون زیچشم عز_

.ندارم ییآرزو چیه گهی، به خدا د يریسر انجام بگ یبا خوش ریال ، آن شا اهللا تو هم به خب یچشمت ب_

:زدم و گفتم يلبخند

.سر من و پدر جون باشه يرو شهیشما هم هیان شا اهللا سا_

 تونستمیم دوخته شده بود ییکه به جا زیعز نی، از نگاه غمگ کردمیاش را درك م یمعن یکه به خوب دیکش یقیاه عم زیعز

:او را از فکر خارج کنم گفتم نکهیا يبرا. کندیفکر م يزیحدس بزنم به چه چ

؟ دیرینم ییامروز که جا_

؟ يگردیبر م ینه مادر ، خونه ام ، تو ک_

.گردمیطول بکشه ، تا ظهر بر م ادیکارم ز کنمیفکر نم_

.زنگ خونه بزن کیحتما  ائیب رترید یموقع خواست کیپس اگه _

؟ يندار يکار زیحتما ، خب عزباش _

.، مواظب خودت باش ، خدا نگهدارت زمینه عز_

 دانیبوس شدم که به سمت م ینیبهارستان سوار م دانیاز م. از خانه خارج شدم  زیعز دنیرا برداشتم و بعد از بوس فمیک

گاز  یبیمه يبود با صدا تیاز جمعکه مملوو  يبوس زهوار در رفته ا ینیم. شلوغ بود  شهیمثل هم ابانیخ. رفتیم ریهفت ت

غبار  شهیدوم نشسته بودم و از پشت ش فینفره رد کی یصندل يرو. کرد یم دایرفتن پ يبرا یو به زحمت راه خوردیم

 دایرفتن پ يبرا یخودروها راه يکه از ال به ال  یو در آن حال به موتور سواران کردمیرا تماشا م رونیب فیگرفته و کث



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٣

 ییکردن سر باال یط لکه در حا انداختیم یمرد چاق ادیبوس مرا به  ینیگاز خوردن م يصدا.  خوردمیغبطه م کردندیم

 دنیرس ریهم دلهره د دی، شا شدیکه با عرق تن آدمها مخلوط شده بود دلم آشوب م لییگاز ي، از گرما و بو باشدیم يتند

 یکه کنار صندل يمرد يان طور که در فکر بودم اصطکاك پارا در من به وجود آورده بود ، هم یحالت نیآن هم روز اول ، چن

اتفاق چند بار تکرار شد  نیا یسر م را بچرخانم خودم را جمع تر کردم اما وقت نکهیبود مرا به خود آورد و بدون ا ستادهیام ا

بوس و  ینیهم م نیا ایب ": گفتمیو به خودم م دمیچیپ یبه خود م یاز ناراحت. آوردیرا جلو م شیکه او از قصد پا دمیفهم

مساله  نیبود و به ا نییکه سرم پا يهمان طور "امنه ؟ یلیجا خ نیمثال ا.  کنهیکه نم ییچه فکرها زیعز چارهی، ب تشیامن

خجالت بکشد  دیگره خورده به او نگاه کردم تا شا یو ابروان زیبا نگاه ت. را جلو آورد  شیمتوجه شدم که مرد پا کردمیفکر م

دلم  یلیخ.  دمییرا به هم سا میندانهاهم به من زد ، از حرص د یبلکه با وقاحت تمام چشمک دیتنها از اخم من نترس اما او نه

از پشت سر  يمرد يصدا. ارزد  یاش نم يزیکار به آبرو ر نیبه صورتش بزنم ، اما با خودم فکر کردم ا يا دهیکش خواستیم

 حملهم ت یبروم اما فکر کردم مدت ادهیراه را پ یشوم و باق ادهیم زده بود که پبه سر زیخطاب به راننده گفت نگاه دارد من ن

 نکهیشدن و فکر ا ادهیپ يباشد برا یوجود نداشت که راه یخال يفضا چیبوس ه ینیداخل م یکنم تا به مقصد برسم از طرف

.به آخر خط صبر کنم دنیرسدادم تا  حی، ترج دادیشوم عذابم م ادهیبه هم پ دهیچسب تیجمع نیا نیبخواهم از ب

چند قدم جلو . از زندان آزاد شده ام  ییاز آن خارج شدم گو ی، وقت دیرس ریهفت ت دانیبوس به م ینیبود م یبتیهر مص به

مدت جرات نگاه کردن به ساعت را نداشتم ، چون  نی، در تمام ا رفتندیشدم که به طرف عباس آباد م ییها یتر سوار تاکس

ام انداختم و اه  یبه ساعت مچ یبا ترس نگاه دمیدر شرکت رس يجلو ی، وقت رمدا رخیٔتا یمان موقع هم کلتا ه دانستمیم

کرده بود راس ساعت ده صبح آنجا باشم  دیشرکت تاک یحال آنکه منش. ربع از ده گذشته بود  کیساعت . از نهادم بر آمد

بودم  دهیکه دفعه قبل د یجوان دتا مر دیطول کش یقیم ، دقازنگ در گذاشت يدستم را رو ریوصف ناپذ یشیبا دلهره و تشو.

بر . نگفت  يزیچ رمیکردم و او از من خواست که داخل شوم، خوشبختانه در مورد تاخ یباز کرد خودم را معرف میدر را به رو

 یمبل چرم يفتم و روبا تعارف مرد به اتاق انتظار ر. مبهم به جانم انداخت  یترس نیآنجا نبود و ا یخالف دفعه قبل کس

احساس  يخودیترس ب دانستمیوجود م نیو سکوت حاکم بر آن فضا موجب ترسم شده بود ، با ا میمال ينور پرداز ،نشستم 

فکرم را آزاد کنم متوجه اطراف  نکهیا يبرا. شده است جادیخودم در ذهنم ا ناتیترس در اثر تلق نیو شک نداشتم ا کنمیم

را از سالن  منیسالن نش يفضا ییبایز یشده بود ، دکور چوب دهیخوب پوش یبا ورقه چوب ییبایبه سبک ز وارهایشدم ، د
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داشت ، همان طور که به  ییبایز یرنگ هارمون يکرم رنگ فرش شده بود که با دکور قهوها يکف اتاق با سنگها.  کردیجدا م

:دیرسپ یکه از من م دمیمرد جوان را شن يصدا کردمیجالب اتاق فکر م بیترک

؟ دیکنیم لیم يچا_

 نکهیسرش را تکان داد و بدون ا. دادم و تشکر کردم  یجواب منف یبلند شده بود نگاه کردم و با دستپاچگ شیاو که از جا به

که داخل سالن  یو بزرگ یمشک زیو برگشت پشت م ختیر يچا یوانیخود ل يبه آشپزخانه رفت و برا دیبگو يگرید يزیچ

نصب  واریبه د میکه رو به رو ییسر خود را به نگاه کردن به تابلو زیمن ن. شد  وتریمشغول کار با کمپقرار داشت نشست و 

:به او نگاه کردم گریو بار د. مرد جوان بخودم آمدم يکه با صدا یکرده بودند گرم کردم تا زمان

.داخل اتاق دیخانم بفرمائ_

که فراموشم شده بود باز سراغم آمد، با دلهره  یند شدم ، دلشوره و اضطرابدربسته اشاره کرد از جا بل یبا دست به در اتاق و

و  کیش یلیافتاد که خ يزدم ، سپس داخل شدم ، به محض ورود چشمم به مرد سیبه در اتاق رئ يآزاردهنده ضربه ا

 يندیاحساس ناخوشاافتادم و  یملک ادینشسته بود ، ناخودآگاه به  رمبه رنگ ک یمجلل زیو پشت م دهیلباس پوش یرسم

 ":بدهم به خودم گفتم  يکه خودم را دلدار نیا يکه کم مانده بود از راه رفته باز گردم ، برا يوجودم را فرا گرفت ، به طور

ذهن ساده ام آرام شد و آن  نیتلق نیبا ا ".خوب باشه  ياز اون آدما نیا دیاز کجا معلوم ، شا شوندیهمه که مثل هم نم

که او به آن  یصندل ياز من خواست جلو بروم و رو يامرانه ا يموقع مرد با صدا نیرفت ، در ا نیاز ب يداحساس بد تا حدو

 یاحساس ناراحت. او بود نشستم  زیم يکه جلو یچرم یمبل يباالفاصله اطاعت کردم و رو زی، من ن نمیاشاره داشت بنش

.  نمیبنش میتا به توانم صاف و مستق دمیودم را جلو تر کشبود ، خ یحس به خاطر فرو رفتن داخل مبل راحت نیاداشتم اما 

 دیرسیبار به مشامم م نیاول يکه برا ییخوش بو حهیرا.  کردیام م یعصب میپاها يعاد ریقلبم به طپش افتاده بود و لرزش غ

ام  نهیبه س يت بد جوراس سیبلک رئ تانیکاپ يتنباکو يبو دمیبعدها فهم هبو ک نیا.  دادیجلوه م زیاتاق را اسرار آم يفضا

.کردیو نفسم را تنگ م آوردیفشار م

 یعقاب ینینافذ و نه چندان درشت به همراه ب یبود مرا گرفته بود ، چشمان کلیه يدرشت اندام و قو يکه مرد سیرئ بتیه

که در دل خطاب  یت، با کلما آوردیبه وجود م کجایاز او ساخته بود که احساس ترس و احترام را  یچهره خشن کیبار یو لبان

بردن  نیاز ب يبرا. ببرم  نیاضطرابم را از ب قیطر نیبه نفس بدهم و به ا عتمادداشتم به خودم ا یسع کردمیم انیبخودم ب
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، با  نمیبب يگرید زیکه ماالمال از کتاب بود چ یاز کتابخانه بزرگ ریترسم خودم را متوجه اطرافم کردم ، البته نتوانستم به غ

و نافذ  زیو سپس چشم به من دوخت، نگاهش ت ختاندا زیم يبه برگه رو یام حواسم به او جلب شد ، مرد نگاهمرد تم يصدا

چشم  زیخاطر چشم از او گرفتم و به لبه م نیبه هم. طاقت نگاه کردن به او را ندارم  کردمیکه احساس م يبود به طور

.آمرانه او نگاه مرا به سمت خود بازگرداند يدوختم ، صدا

نیآذ وایخانم ش_

. از چشمان او نگاه کنم  ریغ ییکه به جا کردیو مرا مجبور م شدیام م يرا تکان دادم ، نگاه نافذ مرد مانع از ثبات فکر سرم

:جا به جا شد و گفت یصندل يمرد رو

؟ يبلد يخانم چه کار وایخب ش!  یچه اسم قشنگ_

آنجا  نکهیهمان موقع از ا. به شدت باعث آزارم شده بود  نیو ا داختانیم یملک ادیب شتریاو هر لحظه مرا ب مانهیصم لحن

 يبا صدا. در آرامشم نداشت  يکردم اثر یکه به خودم م يمکرر يها نیتلق یحت.  کردمیآماده بودم احساس حماقت م

:فتمخودم باشد گ يشک کردم صدا يکه لحظه ا يگرفته ا

...دارم یتجرب پلمیمن د _

و  میبگو يگرید زیچ دیمکث کرد تا شا يمرد لحظه ا. تمام رها کردم  مهیحرفم را ن دیبه خاطرم نرس يگرید زیچون چ و

:دیسکوت کردم پرس دید یوقت

؟ دیکار کرد ییقبال جا_

:شرکت کار کرده ام، سرم را تکان دادم و گفتم کیدر  یآمد که در فرم نوشته بودم مدت ادمینه اما  میلحظه آمدم بگو آن

.بودم یشرکت منش کی يتو یحدود چند ماه بله_

:سرش را تکان داد و گفت مرد

؟ يکار کرد وتریبا کمپ_

:باال بردم و گفتم یرا به نشانه منف سرم

!نه_

:و گفت دیبه چانه اش کش یرا جمع کرد و دست لبانش
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.ستیمهم ن ادیخب ز_

:شد و سپس گفت رهیبه من خ يا لحظه

هست ؟ ی، مشکل دیستیراحت ن ادیز شما میکنیمن احساس م_

:گفتم یدستپاچگ با

.نه ، نه راحتم_

، باالفاصله صاف نشستم  فشارمیم میپنجه ها انیرا م فمیبه حالت قوز کرده نشسته ام و دسته ک يتازه متوجه شدم چطور و

:زد و گفت يمرد لبخند. را رها کردم  فیو دسته ک

.وجود نداره یناراحت يبرا يزیجا چ نیباش ، ا لکسیکم ر کیبهتر شد ، _

مانده بود که نسبت به  یبدبختانه اثر آن اتفاق چنان در ذهنم باق. است  یملک هیخودم فکر کردم حرف زدنش چقدر شب با

:مرد مرا از فکر خارج کرد يصدا. شده بودم  نیبد ب زیهمه چ

؟ دیشما ازدواج کرد_

:گفتم باالفاصله

نه_

:دیپرس_

؟ یچ ينامزد_

:گفتم گرید بار

نه_

ازدواج کردن با  گفتیدر ذهنم م يزیچ. گذاشت شیرو يدر کاغذ جلو یرا به نشانه مثبت تکان داد و خودکار عالمت سرش

:دیسرش را بلند کرد پرس یوقت. داشته باشد  تواندیبه کار کردنم م ینکردن من چه ربط

؟ دیندار یاز بابت منزل مشکل دیستیبا ياضافه کار تان ياز ساعت کار ریچنانچه از شما خواسته شود غ_

دارد خودم را جمع و جور کردم  يحرف حتما منظور نیفکر کردم از گفتن ا يکه لحظه ا يجا خوردم به طور یلیحرفش خ از

:جواب دادم یو با تلخ



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٧

.متوجه منظور شما نشدم دیببخش_

:گفت يجد يبا چهرها مرد

که  کنهیم جابیا نیو ا میدار يتر ادیاز فصول سال مشغله ز یاست ما بعض يشرکت تجار کی انجیمنظور من کامال واضح ا_

نداره البته  یاز نظر پدر و مادرتون مشکل نمیبب خواستمیشون بمانند ، م يدو ساعت اضافه تر از ساعت کار یکیکارمندا 

که مغز مرا  یه متوجه شدم سئوال او از افکار شومتاز. که دونسته بشه  الزمه، اما  ادین شیپ يمورد نیوقت چن چیممکنه ه

:گفتم نیفاصله دارد ، بنابرا یلیاحاطه کرده بود خ

.داشته باشه یمشکل میکنیدو ساعت باشه فکر نم یکیاگر _

:زد و گفت يلبخند مرد

باشه ؟ شتریدو ساعت ب یکیو اگر از _

 دیساعت و شا کی کنمیبعد از اتمام سواالت که فکر م.کندیم یشوخ به تکان دادن سرم اکتفا کردم البته معلوم بود که تنها

:زد و گفت يمرد لبخند دیطول کش شتریب یهم کم

.با شما تماس خواهند گرفت یمیمق ياگر الزم بود آقا جینتا ی، بعد از بررس دیببر فیتشر دیتونیشما م دیخسته نباش_

من . نشسته بود  یصندل يکه رو دمیرا د يدر اتاق انتظار دختر. آمدم  رونیاز در اتاق ب یجا برخاستم و بعد از خداحافظ از

سر و  نکهیمطمئن بودم از ا یو حت ندیبیخود م بیکه او مرا به چشم رق کردمی، احساس م میو او همزمان به هم نگاه کرد

به رنگ کرم به همراه شلوار  یبانهم نبود ، مانتو چس نیاز ا ری، البته غ دیبالیمبه خود  یلیوضعش از من مرتب تر بود خ

که به چهره داشت کم سنّ و سال  ظیغل یشینازکش تا فرق سرش عقب رفته بود ، با وجود ارا يتنش بود و روسر نیج

:را داشت خطاب به او گفت ی، همان لحظه مرد جوان که سمت منش نمودیم

داخل دییخانم بفرما_

 يرو شیبلند کفشها يتق تق پاشنه ها يصدا. رفت سیو به طرف اتاق رئ بلند شد شیاز من چشم برداشت و از جا دختر

از راه را با  یمیهنگام بازگشت ن. و شرکت را ترك کردم  یاز مرد جوان خداحافظ زی، من ن دیچیپیکف اتاق م يسنگها

سوار  یرزنیبعد پ اهستگیدر ا. در نشستم کینزد یصندل نیاول يوسوار اتوبوس شدم ر ریهفتم ت دانیآمدم و از م یتاکس

از زنها به  يکه عده ا يجا نبود به طور گریکه گذشت داخل اتوبوس د ستگاهیخود را به او دادم، چند ا يشد که من جا
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 هیکه از بق دمیشنیرا م ییصداها ستادیایم یستگاهیوجود هر وقت اتوبوس در ا نیقسمت مردانه رفته بودند، با ا

هوا گرم نبود اما از  نکهیوسط اتوبوس گرفته بودم و با ا لهیدستم را به م. سوار شوند زینجلوتر بروند تا آنها  خواستندیم

با خود  ستادیا رانیشم چیپ ستگاهیاتوبوس در ا یوقت. کردمیم یاحساس خفگ یگوشت يوارهاید نیمحسور شدن در ب

 يدختر. ت در اتوبوس جلب کرد جر و بحث دو زن توجه مرا به سم ي، صدا شومیخالص م گرید ستگاهیا کیحساب کردم 

:که قصد سوار شدن داشت گفت یخطاب به زن مسن يبه چشم زده بود با لحن تند يدود ینکیجوان که ع

شن؟یم ادهیدارند پ ینیبیچه خبرته ، مگه نم يخانم کفشم رو لگد کرد_

:و گفت دیحرف را از دختر نداشت به او توپ نیا دنیمسن هم که انتظار شن زن

.دنیهول م ینیبی، م یستیکردم ، کور که ن خوب_

:لب گفت ریچشم از او بر داشت و ز افهیبا ق دختر

.تیترب یب_

:گفت يبلند يبود با صدا دهیحرف دختر را شن ایکه گو زن

.کرده تتیترب يطور نیو اون نّنه ات که ا ییتو تیترب یب_

.شهیم ادیروش ز گمینم یچیه یهو درست صحبت کن هر چ_

؟ یکنیم یثال اگه درست صحبت نکنم چه غلطم_

که فکر  یدر حال گرفتندیمردم هم جانب زن مسن را م شتری، ب ندیایمردم واسطه شدند که آن دو کوتاه ب یبعض نیب نیا در

 یقدر ب نیآدمها ا یچرا بعض کردمیشدم با خودم فکر م رهیخ ابانینبود ، سرم را برگرداندم و به خ ریتقص یاو ب میکنیم

بارها و بارها در طول رفت و . به آن نداشتم  یاما من توجه دیرسیگوش م هجر و بحث آن دو هنوز ب يصدا. گذشت هستند

توجه  یزن يعادت کرده بودم ، صدا زیبه قر زدنها و فشارها ن یبودم ، حت یابانیخ يشهاینوع نما نیآمدم با اتوبوس شاهد ا

:مرا به خود جلب کرد

.هیعقب تر ، اون وسط خال دیبر یکم کیخانم _

که  یدر صورت دیدیم یاو چطور آن وسط را خال دانمیباشد خواسته اش را اجابت کنم، نم ییاطرافم نگاه کردم تا اگر جا به

بود و  شیپا يجلو یبزرگ یمشک سهیکه ک زن جوانی. شدن بودم  ٔبودند از جمله خود من که در حال له ستادهیآنجا ا یکسان
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 یکفش من گذاشت ، سپس گاه يرا رو شیپا ییجابجا نیبه جا شد و بر اثر ا جا یرا به دندان گرفته بود کمگوشه چادرش 

:و گفت دیکش

.شکرت یاله_

هوا  نکهیو ناخود آگاه نگاهش کردم ، چهره جوان و جذابش در اثر گرما سرخ شه بود ، با ا دمیکش رونیب شیپا ریرا از ز میپا

به من نگاه کرد و باالفاصله متوجه شد کفش من  زیاش نشسته بود همزمان او ن یشانیپ يعرق رو يها گرم نبود اما دانه ادیز

:تگف یرا لگد کرده است با دستپاچگ

.خوامیمعذرت م دیببخش يوا_

:گفتم

نداره یاشکال_

:را تکان داد و گفت سرش

.دست و پاشو نداره ارهیاخت گهیآدم د ییجا نیهمچ يتو_

. میدیرس یپول چوب ستگاهیبه ا نکهیمن و او رد و بدل نشد تا ا نیب يگریحرف د. تکان دادم دییو به نشانه تا زدم يلبخند

:من بود گفتم يکه جلو یبه زن

.شمیم ادهیپ دیدیخانم اجازه م_

:با عجله خم شد و گفت زن

.شمیم ادهیمن هم پ_

را برداشت ، متوجه شدم آن ساك هم  یگرفت و ساك بزرگ بود به دست نیسنگ یلیرا که از قرار خ یمشک سهیسر ک و

 خواستیم زیکه پشت من بود و او ن یمن و او به همراه زن. کردیمتعلق به اوست و تعجب کردم چطور آن همه بار را حمل م

م ساکش را به به در اتوبوس مانده از او خواست یچند قدم.  میاده شدیو پ میکرد دایعبود پ يبرا یشود به زحمت راه ادهیپ

حمل  شیاز من تشکر کرد و اجازه داد تا ساکش را برا زدیکه نفس نفس م یدر حال. شود  ادهیمن بدهد تا راحت تر بتواند پ

در . تنهاست  دمیاتوبوس راه افتاد فهم یاما وقت دیایدارد که به کمک او ب يهمراه مرد کردمیفکر م میشد ادهیپ یوقت. کنم 

:گفتم گذاشتمیم شیپا يکه ساك را جلو یحال
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؟ دیتنها هست_

:با تعجب گفت رایمنظورم نشد ز متوجه

؟ یچ يبرا_

؟ گفتم

؟ یحمل کن ییخوا یم ییرو خودت تنها نیهمه بار سنگ نیکه ا نهیا منظورم

:زد و گفت لبخند

.دهایسفارش کار ز دهی، اما االن شب ع ستین نیسنگ نقدریا شهیالبته هم.... عادت کردم  گهید_

مکث کردم و  یتنها بگذارم ، کم نیآمد او را با آن بار سنگ یبروم اما دلم نم خواستمی، م کندیکار م ییجا يزدم برا حدس

:بعد گفتم

کدوم طرفه ؟ رتونیمس_

:گفت

.بهارستان دانیم رمیم_

گفتم یخوشحال و

میهست ریبا هم هم مس نکهیپس مثل ا_

:دستم را گرفت و گفت .را گرفتم  یمشک سهیخم شدم سر ک و

 ستین يزیمن چ يبار برا نیباور کن ا.  ارمی، من خودم م ستمیبه زحمت شما ن یراض! خدا مرگم بده ، نه به خدا  يوا يا_

.بهشون عادت دارم

:گفتم

.کنمیکمکت م نیحداقل را دم ماش. رمیتو م ریمن هم دارم همون مس ستین یزحمت_

:را ول نکرد و گفت دستم

.زحمت ساکم رو بکش یلطف کن يخوای، اما اگه م گذارمیرو نم نیا_

:زدم و گفتم يلبخند
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یچه زحمت_

گفت يرا از داشتم در آورد و با لبخند سهیرا گرفتم ، لبه ک سهیطرف ک کی نینبود بنابرا نیسنگ ادیساکش را برداشتم ، ز و

:

.یشرمنده ام کن ستیقرار ن گهید_

:گفتم

.یشیخسته م نهیسنگ یلیسرش رو بگرم خ تعارف نکن بگذار_

:گفت یو و لهجه بخصوص دیخند

.خواهر ییتو چه قدر مهربون و با صفا_

:خجالت گفتم با

.نکردم ي، کار کنمیخواهش م_

استراحت  يبرا میکه رفت يرا بلند کرد و بعد به راه افتاد، چند متر سهیگوشه چادرش را به دندان گرفت و ک يلبخند با

:و گفت ادستیا

، امروز به زحمتت انداختم دیتو رو به خدا ببخش_

:گفتم

.که کمکت کنم يگذار ی، نم یزنیم هیچه حرف نیا_

:رو تکان داد و گفت سرش

.عادت کردم گهیتر رو هم با خودم کشوندم د نیسنگ نیاز ا يلطف کرد یلیقدر هم خ نیهم_

 ییچهره اش از آن دسته چهره ها بیترک رایز دهامیبودم که او را قبال کجا د نیاکتفا کردم و در ذهنم به دنبال ا يلبخند به

مرا به  اهشیپوست سبزه و چشمان درشت و س. داشت  ی، قد متوسط بلند و اندام نسبتا درشت نمودیآشنا م میبود که برا

و  یبه نظر س.  کردیادعا م یصاز کلماتش را با لهجه خا یبعض نکهیخصوص ا هاهل جبوب باشد ب دیکه شا انداختیفکر م

نفس گرفتن بار  یبعد از کم. نه  ایحدس بزنم ازدواج کرده است  توانستمیسنّ داشت و چون ابروانش پر بود نم يخورده ا

که از  یوقت یمسافت مودنیپ زبعد ا. بلند کرد  نیزم يرا از رو سهیگوشه چادرش را به دندان گرفت و به زحمت ک گرید
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و  زدینفس نفس م. و به او نگاه کردم  ستادمیکنارش ا زیمن ن. استراحت کند  یتا کم ستادیا گریبار د میکردیعبور م ابانیخ

بلندش را پوشانده بود ، با گوشه چادر عرق صورتش را خشک کرد و با لحن پوزش  یشانیدرشت عراق تمام پ يدانه ها

:گفت يخواهانه ا

.عالفت کردم یامروز حساب_

:از آن معذب نباشد گفتم شیب نکهیا يبرا

.خونه رفتمیداشتم م. نداشتم  ينه ، باور کن من هم کار_

:را باال برد و گفت ابروونش

خونه تون اون طرفاست ؟ _

:را تکان دادم و گفتم آرم

بهارستان دونیم کیاره ، نزد_

:و گفت دیکش یقیعم نفس

.رمیو م امیم ایخوش به حالت ، من که سه ساله از او سر دن_

از کجا ؟ گفتم

پشت خط_

کجا ؟_

.يسه راه آذر يها نییپا_

:با تعجب گفتم_

همه راه نیاوه ، ا_

را به چپ و راست تکان داد سرش

؟ يایهر روز م_

.دوبار یکی ياومده ، هفته ا ایکه بچه ام به دن یقبال اره ، اما از وقت_

:تعجب گفتم با
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.یبچه داشته باش نکهی، چه برسه به ا يج هم نکردازدوا یحت کردمیبچه ؟ من فکر م _

:را تکان داد و گفت سرش

.گرسنه شده یبچه ام االن حساب يبرا رمیبم: دختر هفت هشت ماه دارم ، سپس گفت  کی_

افتاده بود اشاره کرد و  شیمانتو يکه رو يمانند رهیدا یسیچادرش را کنار زد و به خ کنمیبا تعجب نگاهش م دید یوقت

:گفت

اومدم  یداشتم م یدادم ، وقت رشیساعت قبل از اومدن ش کیگرسنشه  یهام رگ کرده معلومه که مهسا حساب نهیس_

.بد خواب بشه دمینکردم ، ترس دارشیب گهیخواب بود من هم د

:گفتم

؟ هیک شیحاال پ_

:گفت

.صاحب خونه ام شیپ_

:گفت رایکرد ز یاز نگاهم چه برداشت دانمیتعجب نگاهش کردم نم با

.هیصاحب خونه مون آدم خوب_

خوره  ریدارد که بچه ش یرا تکان دادم و با خودم فکر کردم هر چقدر هم صاحبخونه اش خوب باشه ، خودش چه دل سرم

:زده باشم گفتم یحرف نکهیا ياش را تنها گذاشته ، برا

؟ کنهینم تیبچه ات اذ یستیکه ن یمدت يتو_

:و گفت دیکش یاه

،  خورهیداره دست هاش رو م یاز گرسنگ نمیبیم رسمیبه خونه م ریکم د کیو  خورمیم کیوقتها که به تراف یچرا بعض_

:گفتم یدلم سوخت و با ناراحت یلیخ

.گناه داره یآخ_

:گفت ینیانداخت و با لحن غمگ نییرا پا سرش

.میریمیم یمن هم مجبورم اگه کار نکنم هر دو مون از گرسنگ_
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:زدم و گفتم اینه دل به در ایدر روحم گذاشت ، کنجکاو شده بودم از او بپرسم شوهر دارد  یقیعم ریتاث حرفش

؟ یگذاره کار کن ی؟ اون م یشوهرت چ_

و  گرفتیرا به دست م سهیکه سر ک یدر حال. که او آنجا نبود  گذاشتیکرده ام ، اگر نم يچه سئوال ابلهانه ا دمیفهم خودم

:، گفت شدیآماده حرکت م

کدوم  دونمیرفته و نم مهیسال و ن کیهنوز اسمش تو شناسنامه ام هست ندارم چون  نکهیا يشوهر دارم و ندارم ، دارم برا_

هیگور

:با خجالت گفتم کردمیسئوال رو از او م نیا دیکه لحنش تند نبود اما فکر کردم نبا نیا با

.کردمیم یفضول دینبا خوامیمعذرت م_

:و گفتزد  يلبخند

چشمام  ياسم شوهر اومد چهره اون نامرد جلو یوقت. به خدا از تو ناراحت نشدم .  یزنیم هیچه حرف نیا زمینه عز يوا_

.اومد

 شیمتاثر بودم خودم را با گام ها داًیکه شد یساك را گرفتم و در حال زیمن ن. را بلند کرد و به راه افتاد  سهیک سپس

نشست ، سپس به من  یصندل يگذاشت و رو شیپا يرا جلو سهیک میدیرس ستگاهیبه ا یفتمسا یهماهنگ کردم بعد از ط

:گفت ينگاه کرد و با لبخند

.دونمیرو نم گهیاما هنوز اسم همد میهمه با هم صحبت کرد نیا_

:موضوع شدم گفتم نیتازه متوجه ا زین من

.است وایاسم من ش_

:محبت نگاهم کرد و گفت با

.ناستیدت قشنگه ، اسم من هم ماسمتم مثل خو_

، عالوه بر  امدیاز او خوشم م شتریب کردمیبا او صحبت م شتری، که هر چقدر ب دیرسیبه نظر م یمیچقدر گرم و صم نایم

. کرده و با معلومات است  لی، از طرز صحبتش متوجه شدم که تحص دیرسیبه نظر م دهیهم فهم یلیو جذابش خ رایچهره گ

:و گفتم اوردمینظرم را جلب کرده بود که طاقت ن موضوع آنقدر نیا
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؟ گمیدرست نم دیداشته باش ییباال التیتحص ادیبهتون م_

:اشاره کرد و گفت سهیبه ک یو با لحن شوخ دیخند نایم

.درس خوندم يدانشگاه پرستار يتو یدو سال ياما راستش رو بخوا ادیبهم که نم_

را  یانتظار نداشتم کس زیمن ن دیشا. چرا آنقدر تعجب کردم  دمیاما نفهم دیرسینم ممکن به نظر ریموضوع غ نیا نکهیا با

:، متوجه بهتم شد و با خنده گفت کندیکار م يدیدر تول یدانشگاه التیکه با داشتن تحص نمیبب

.ادیگفتم بهم نم دید_

:را جمع و جور کردم و صادقانه گفتم خودم

....چرا يکه شما دار یالتیتعجب داشت که با سطح تحص ياما راستش برام جا ادیچرا بهت م_

کالمم را خواند ادامه

؟ کنمیکار م يدیتول يتو_

:را به نشانه مثبت تکان دادم ، با همان لبخند گفت سرم

....داره يشتریمن سازش ب طیکار با اوضاع و شرا نیا دمیراستش د_

:سکوت کرد و بعد ادامه داد يلحظه ا نایم

 نهیمثل من خوبه ، حداقلش ا يکس و کار یآدم ب يجهات برا یلی، اما از خ رسهیبه نظر م تیاگر چه کم اهم يدیار تولو ک_

.کنهاستفاده از آدم تور پهن نمی ٔبه طمع سو ینکبت کیهر روز  گهیکه د

:گفت نایم، مشده ا رهیبا بهت به او خ يکه خودم متوجه نشدم چطور يبه مغزم زد ، به طور يتلنگر شیحرفها

زدم ؟ يمگه حرف بد يتعجب کرد یلیخ_

:آمدم و گفتم بخودم

بودم ، فتادهیفکر ن نیکه چرا زودتر به ا کردمیفکر م نیراستش نه ، داشتم به ا_

؟ يچه فکر_

؟ يدیتول يکار تو_

؟ یکنیمگه االن کجا کار م_
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.مصاحبه يکجا ، امروز تازه رفته بودم برا چیفعال که ه_

؟کجا _

.یشرکت خصوص کی_

چطور بود ؟_

.خراب کردم یلیفکر کنم خ_

:زد و گفت يدار یمعن لبخند

تجربته ؟ نیاول_

.کردمیکار م گهید يجا کینه قبال هم _

؟ رونیب يشد که از اونجا اومد یخب چ_

 لمیز کارم داشته مانند فرو نیکه از آخر یچشمانم ظاهر شد و تمام خاطرات تلخ يجلو ی، چهره ملک میچه بگو دانستمینم

 ییتا جا. که چهره ام درهم رفت  يآن خاطرات مثل زهر در مزاقم پخش شد به طور یچشمانم گذشت ، تلخ ياز جلو يتند

 کیزن که تازه  نیدر وجود ا دانمیاما نم میزبان درد و دل باز کن یکه به راحت ستمین یکس دانستمیم شناختمیکه خودم را م

 يبا او راحت باشم و از راز سر نگشوده ا توانمیم کردمیبودم که احساس م دهیاو آشنا شده بودم چه د با شدیساعت هم نم

:فتگ دیسکوتم را د یوقت نایم. نداشت ، صحبت کنم  یکس از آن آگاه چیکه جز خودم و خدا ه

.میبزن گهیاصالً ولش کن بهتره حرف د_

:رد حرف بزنم با عجله گفتممو نیدر ا خواهمیمبادا تصور کند نم نکهیا از

شرکت که قبال اونجا کار  يروز کارم تو نیدر موردش حرف بزنم اماراستش خاطره آخر خوامینم یوقت فکر نکن کینه نه _

.شمیم یعصب کنمیبرام آنقدر تلخ و ناگواره که هر وقت در موردش فکر م کردمیم

:و چشمانش را تنگ کرد و گفت دیکش ينفس بلند نایم

بار بلکه چند  کیاومده ، نه  شیبرنامه ها پ نیمن هم از ا يناراحت نباش برا. تا آخرش رو خوندم یبگ يزیچ خوادینم... ره ا_

.بار

 یکس نکهیخاطرات تلخش افتاده ، راستش از ا ادیبه  زیاو ن زدمیحدس م. انداخت و به فکر فرو رفت  نییسرش را پا سپس



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٧

بود هر دو در افکار خود غرق  دهیکه اتوبوس از راه نرس ی، تا زمان کردمیحساس آرامش مکرده بودم ا دایرا همدرد خودم پ

:گفت نایرا که پشت سر گذاشتم م ستگاهیچند ا.  میشد ربا آمدم اتوبوس بهارستان هر دو سوا میبود

.خوب من بود که با تو آشنا شدم ياز روزها یکیامروز  وایش_

:ته قلب گفتم از

.طور بود نیهم برام من هم_

:آن نوشت و آن را به طرف من گرفت و گفت يرا رو یدر آورد و شماره تلفن فشیاز ک يکاغذ و خودکار نایم

 ادمیتا  یصدات رو بشنوم، راست یگاه شمیبهم زنگ بزن خوشحال م ياگر وقت کرد. شماره تلفن صاحب خونه منه  نیا_

که  يدیتول نیهم يتو ائیب میبه من بگو با صاحب کارم صحبت کن یکار کن يدیتول يتو ینرفته بگم فکراتم بکن اگر خواست

.یمشغول بش رمیگیمن ازش کار م

:گفتم يناباور با

؟ یگیم يجد_

من دو سال قبل از به .  یانسان واقع کی، واقعا  ٔنهینازن یلی، صاحب کارم هم آدم خ هیدردسر ی؟ کار خوب و ب هیدروغم چ_

 میو برم ، بنده خدا آقا رح امیهر روز ب تونستمینم گهیاومد د ایدخترم به دن نکهی، بعد از ا کردمینجا کار مآمدن مهسا او ایدن

.کرد کار ببرم خونه شنهادیخودش پ

:گفتم

.کار نکردم يدیتول يتا حاال تو یعنی،  ستمیبلد ن يکار چیمن ه یول_

.بلد نبودم يزی، من هم از اولش چ يریگیم ادینداره ، زود  يکار_

:را گرفتم و گفتم ممیکرده بود که همان لحظه تصم دوارمیچنان ام شیحرفها

.با صاحب کارت صحبت کن ستیبرات ن یپس اگر زحمت_

:را تکان داد و گفت سرش

.میکنیاالن که رفتم سفارشت رو م نیباشه ، هم یچه زحمت_

:آمده باشد گفت ادشیبه  يزیچ نکهیمثل ا بعد
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.ات کنم یمعرف يهم حضور ینیرو بب طیهم مح ائیخودتم با من ب یتونیم يندار يکار اگه االن_

:تعجب گفتم با

امروز ؟ نیهم_

:را به نشانه مثبت تکان داد سرش

.تهیموقع نیاالن بهتر یچرا که نه ، اگه وقتش رو داشته باش_

:گفتم

؟ یرو نخواستند چ یاگر کس_

.شلوغه یسرشون حساب دهیبابت مطمئن هستم ، چون االن شب ع نیاز ا،  خوانینگران نباش ، حتما م_

:به اطراف انداخت و بعد گفت ینگاه سپس

.میبش ادهیپ ستگاهیا نیهم دیبا ییایب يخوایاگه م_

 باجه تلفن از او خواستم کی يجلو. شدم  ادهیاز اتوبوس پ نایبه همراه م ستگاهیشد که در ا نیا جهیفکر کردم و نت یکم

،  ستیچ رمیبداند علت تاخ خواستیم زیعز.  رومیتر به خانه م رید یصبر کند تا من به خانواده ام اطالع دهم که کم یکم

از بابت منزل  المیخ نکهیبعد از ا.  کنمیم فیتعر شیرا برا زینداشتم به او گفتم بعد از برگشتنم همه چ يادیچون وقت ز

وارد  یمسافت یبعد از ط. نه  ای کنمیم یکار درست ایفکر بودم که آ نیکه هنوز در ا یدر حال. همراه شدم  نایراحت شد با م

 یکوچه و در کرم رنگ يبه انتها نایمکه  میشد يشش متر يتر داخل کوچه ا نییپا يو پنجاه متر میشد یفرع ابانیخ کی

:اشاره کرد و گفت

.اوناهاش ، اونجاست_

پوشاك  يدیتول "نوشته بود  شیسر در آنجا بود که رو ییتابلو کردمیه بود ، نگاه ماشاره کرد نایکه م ییبه جا يکنجکاو با

رفتم سمت چپ  نییاز هفت ، هشت پله بلند پا اطیدستم بود پشت او حرکت کردم و با احت نایکه ساك م یدر حال "تهران 

که  نایم. قطور بود  یشغول مطلع کتابنشسته بود و م زیپشت م يرمردیقرار داشت ، داخل اتاقک پ يا شهیش یپله ها اتاقک

:به طرفم برگشت و آهسته گفت کردیجلو تر از من حرکت م

...هیانسان واقع کی هی، مرد خوب نهیا میآقا رح_
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 دكیرا با خود  یداشت و نه دفتر زرق و برق و تجمالت یآنچنان پیشدم ، نه ت رهیخ میرا تکان دادم و به آقا رح سرم

به در زد  نایکه م يبا ضربه ا. در اتاق را نزد متوجه ما نشده بود و همچنان مشغول مطالعه بود  نایکه م ی، تا موقع دیکشیم

:گفت نکشیع ردنسرش را بلند کرد و بعد از جا به جا ک

دیببفرمأ_

الممان مشغول و او بعد از پاسخ س میبلند شد ، هر دو با هم سالم کرد شیداخل شد تازه او را شناخت و از جا نایم یوقت

.  دیپرسیبود که حال فرزندش را م ي، لحن گرم کالمش مانند پدر دیرسیم یبه نظر مرد موقر و آرام. شد  نایبا م یاحوالپرس

:به من نگاه کرد و گفت نایحال دختر م دنیبعد از پرس میآقا رح.  نمک یباعث شد که احساس دلگرم نیهم دیشا

دخترم ؟ يشما چطور_

از  یکیمرا به عنوان  نایم. پاسخم را داد  یتعجب کند به گرم نکهیسالم کردم ، او بدون ا گریدم که بار دقدر هول ش آن

:کرد و گفت یمعرف میدوستانش به آقا رح نیبهتر

دیکارگاه داشته باش يبرا یبه کس ازیبا اجازه شما من به دوستم گفتم که ممکن است ن_

:گفت به من نگاه کرد و گریبار د میرح آقا

؟ يدخترم کار بلد_

:کرد و گفت یشدستیپ نایبودم چه جوابش را بدهم که م مانده

 ادیدو روز کار رو  یکیظرف  دیباهوش و با استعداده ، مطمئن باش یلینداره ، اما خ يادیدوست من تجربه ز میآقا رح_

.راهش بندازم سمیسرش وا يمن حاضرم خودم باال.  رهیگیم

:فه کردو اضا دیخند سپس

.کنمیدر ضمن خودم هم ضمانتش رو م_

:گفت کردیکه با لبخند به او نگاه م میرح آقا

.هیکاف دیکنیکه شما ضمانتش رو م نیباشه قبوله هم_

نداشتم و فکر  نانیهنوز به خودم اطم ییداشتم ، گو یبیبه آن سرعت قبولم کرده بود احساس ترس و دلهره عج نکهیا از

:رو به من کرد و گفت میآقا رح یمقدمات ي، بعد از صحبت ها میایکار بر ب نینم از پس انتوا دیشا کردمیم
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و موفق  دیکار کن نجایا یبه سالمت دیان شا اهللا شما هم بتون. خانم رو درست مثل دخترم دوست دارم  نایخدا شاهده من م_

.دیباش

:کرد و گفت نایم رو به مینگاه کردم ، آقا رح نایبه م فیکردم و باالتکل تشکر

.کجا راحته کار کنه نیخانم شما خودت زحمت بکش کارگاه رو نشون دوستت بده بب نایم_

:رو به من کرد و گفت سپس

.رو خونه خودت بدون ، من رو هم مثل پدرت حساب کن نجایشما هم ا_

صحبتش را  نای، همان طور که منتظر بودم م میبلند شد مانیاز جا زین نایمن و م. از جا بلند شد تا ما را بدرقه کند  سپس

 یبا خودم فکر کردم کس يجلد آن نوشته گلستان سعد يرو دمیبود افتاد و د میآقا رح يکه جلو یتمام کند چشمم به کتاب

بعد از  نایم.  کردمیسر م یحال هنوز در شک و دو دل نیاست ، با ا یوببدون شک آدم خ کندیمطلع م يکه کتاب سعد

.قرار داشت برد يا شهیمرا با خود به کارگاه که درست پشت اتاقت ش میبه آقا رح شیادن کارهاد لیتحو

پرده را کنار  نایم. پوشاند یشده بود که داخل کارگاه را م زانیآو شدیکه به کارگاه وصل م ییراهرو يجلو یبرزنت يا پرده

 يجلو يمحوطه باز. در دل نام خدا را آوردم و وارد شدم  .داخل شوم  زیزد و داخل کارگاه شد و آن را نگاه داشت تا من ن

با  فیرد کیآشنا شد متوجه شدم در  طیچشم با مح یآمد اما وقت یبه چشم م وغشل یلیکه در نظر اول خ دمیدیم میرو

 یچینامش ق دمیو دو چرخ کوچک قرار داشت که بعده ا فهم يو دستگاه سر دوز یبزرگ صنعت يچرخها نیمع يفاصله ها

پر  یبزرگ يتور يسطلها زین گریشده بود ، در طرف د دهیهم چ يپارچه رو يطاقه ها زیگوشه کارگاه ن کیدر . برش است 

:گفت نایم. پشت چرخها نبود  یآن لحظه که ما وارد کارگاه شدم کس. از کار دوخته شده و برش زده شه قرار داشت 

 یبا بچه ها آشنا م میریبعد م دمیهستند اول کارگاه رو بهت نشون مساعت وقت ناهاره بچه ها مشغول خوردن ناهار  کی_

داشتم ، مثل  یبیآشنا کند ، حال عج نیریبعد از نشان دادن محوطه کارگاه مرا به طرف آشپزخانه برد تا با سا نایم. .  میش

بود که  یاضطراب لشیدل دیشا. بودم چرا خوشحال ن دانمیاحوال نم نی، با تمام ا نمیبیصحنه ها را در خواب م نیتمام ا نکهیا

که وسط آشپزخانه قرار داشت نشاسته  یبزرگ زیکه دور م دمیشش زن را د میوارد آشپزخانه شد یوقت.  کردمیاحساس م

با  یبعد از احوال پرس نایم. میبرو زیسر م دهمه آنها با سر و صدا به او خوشامد گفتند و تعارف کردن نایبودند با وارد شدن م

:ن گفتآنا
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.خانم وایش زمی، دوست خوب و عز کنمیم یمعرف_

:بعد رو به من کرد و گفت و

.انیپس دوست تو هم به حساب م نیخوب و مهربون من هستند که از ا يدوستا نایا_

.کرد یآنها را معرف یکی یکی سپس

.خانم یلیخانمه که هم ارشده و هم خ يمهر نیا_

:به لبش آمده بود سرش را تکان داد و گفت لبخند نایم فیکه از تعر يمهر

زمیاز خودته عز یخانوم_

:کرد و گفت گریرو به زن د نایم

.هم بهاره خانم گل سر سبد جمع نیو با صفا و ا نیو نازن زیخانم عز میمر نیخم گل و گالب ، ا سایهم پر نیا_

با  یاوست ، وقت گریاز صفات د یانین سلوك و خوش بحس دمیکرد ، فهم یبه من معرف بایز یتک تک افراد را با صفت نایم

:کرد و گفت يرو به مهر نایهمه آشنا شدم م

؟ هیمن که هنوز خال يجون جا يمهر_

:گفت يمهر

.من يجا ادیم میمر يخوایاما اگه م نهیشیاونجا م میمر_

:کرد و گفت میرو به مر نایم

نداره ؟ یاز نظر تو اشکال_

:بت گفتبا رغ لیبا م میمر

.نمینشیخودم م يمن همون جا ینه چه اشکال_

:گفت نایم

دوست منو داشته  ياما تورو خدا هوا دیجون رو بهش نشون بدم شما هم ناهارتون رو نوش جان کن وایش يپس من برم جا_

.فتهیزودتر راه ب نی، کمکش کن نیباش

.سر تکان دادند هیبق
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:دیپرس يمهر

؟ ادیم یاز ک_

:و به من کرد و گفتر نایم

.گهیفردا پس فردا د_

:دستش را پشت سر من گذاشت و با عجله گفت نایرا تکان دادم ، م سرم

.میمن جات رو بهت نشون بدم زودتر بر میجون بر وایش_

ه از بچه هم گذشت کیدلشوره بچه اش را دارد ، نگاهم به ساعت افتاد و متوجه شدم ساعت از  نایآمد که م ادمیلحظه  همان

:به او گفتم م،یو از آشپزخانه خارج شد میکرد یها خداحافظ

يکرد رید یلیخونه تا حاالشم خ يجون بهتره تو بر نایم_

:سرش را تکان داد و گفت نایم

.رمیاز بابت تو راحت بشه بعد م المیباشه ، اما اول بگذار من خ_

:گفت که کنار ستون قرار داشت برد و یمرا به طرف چرخ سپس

.از همه جا بهتره ، نورش خوبه چرخشم از همه خوش قلق تره نجاینشستم، ا یم نجایمن ا_

بلند شد و  شیما از جا دنیبا د میآقا رح میرفت يا شهیو به طرف اتاقک ش میآمد رونیچرخ را نشانم داد از کارگاه ب یوقت

:خطاب به من گفت

خب چطور بود ؟_

:کردم و گفتم تشکر

.من از فردا کارم رو شروع کنم دیازه بداگر اج_

:گفت

یلیباشه هر طور که ما_

:کرد و گفت نایرو به م سپس

.ارشونیب یو چهار دست کار گذاشتم تا سه شنبه اگه تونست ستیبرات ب_
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:فکر کردن گفت یدر آماده قرار داشت نگاه کرد و بعد از کم يرا که جلو يا سهیک نایم

.آرمیم اگه تونستم زودتر_

:گفت میرح آقا

خوبه یلیطور باش که خ نیاگه ا_

:انداخت و گفت يواید يبه ساعت رو ینگاه نایم

.دیدر حق دوستمم بکن دیدر حق من کرد یخوب یسفارش نکنم هر چ گهیشده فقط تورو خدا د رمید یلیخ گهیخب من د_

:سرش را تکان داد و گفت میرح آقا

.راحت باشه التیخ.شهاز خودته دخترم ، با یخوب_

آن  یرا گرفتم از سنگ یمشک سهیسر ک نایرغم مخالفت م یبار عل نیا. میآمد رونیکردم و از کارگاه ب یخداحافظ نایو م من

به او کمک کنم و پس از آن  توانمیم یفقط تا مسافت کوتاه دانستمیم. سوخت نایم يگرفته شد و دلم برا یلیحالم خ

من از  يبرا زدیبار نفس نفس م ینیکه از سنگ یدر حال نایرا حمل کند در طول راه م نیبار سنگ آن دیبا ییخودش به تنها

از هم جدا  دیکه من و او با ییدر جا ابانیسر خ.  کردمیگوش م شیبا دقت به حرفها زیمن ن.  دادیکارگاه را شرح م تیوضع

و آنقدر  دمیاو را بوس زیمن ن.  دکر تیموفق يآرزو میبرامرا در آغوش گرفت و  نایم م،یگذاشت نیرا زم نشیبار سنگ میشدیم

رفتم  یستگاهیرد شدم و به طرف ا ابانینگران بودم از خ شیکه از ته دل برا یسپس در حال. صبر کردم را سوار اتوبوس شد 

که خودم هم باورم  ی، در حال دمیبه خانه رس قهیکمتر از پانزده دق یدر زمان.  رفتندیکه اتوبوسها به سمت بهارستان م

کردم و در مورد کارم  فیتعر زیعز يتمام ماجرا را برا دمیبه منزل رس یوقت. باشد کیقدر به منزلمان نزد نیکارگاه ا شدینم

:گفت دیرسینگران بنظر م یکه کم یبه فکر فرو رفت سپس در حال يلحظه ا زیاز او نظر خواستم ، عز

 کیخانم رو  نایم نیاما مادر ا رهیان شا اهللا که خ یکار کن يبر يخودت دوست دار خونه بمون ، اما اگه نیهم گمیمن که م_

.نمشیخونمون تا من هم اون رو بب ادیروز دعوتش کن ب

:گفتم یبابت مطمئن بودم با خوشحال نیاو را محک بزند و چون از ا خواهدیکه خودش م دمیفهم

.هیدختر خوب اد،ین مازش خوشتو یلیخ دشینی، مطمئن هستم بب زیحتما عز_

:و گفت دیکش یقینفس عم زیعز
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.طوره نیانشا اهللا که هم_

داشتم و نه  ییآشنا طیسخت گذشت چون نه با مح یلیخ میهفته اول برا. شروع کردم  يدیآن روز کارم را در تول يفردا از

از همه . چطور سوزن را نخ کنم  نستمداینم ینداشتم و حت یصنعت يدر کاربا چرخ ها يتجربه ا چیه یعنیبلد بودم ،  يکار

کردم کار با آن  یکه بود سع یبه هر سخت. سوزن برود ریبود دستم ز کینزد باربود که چند  ادیبد تر سرعت چرخها آنقدر ز

به من محبت کردند و راه کار را نشانم  یلیمدت خ نیخانم در ا يمهر شتریکارگاه و از همه ب يالبته بچه ها. رمیبگ ادیرا 

منزل تا کارگاه بود که آن را در  ریمس همترآمد ، از همه م یکارگاه خوشم م طیاز کار و مح شتریب گذشتیهر روز که م. دادند

دوخت لباس بچه بود و تنوع  يدیکار تول. بزرگ بود یتا به محل کارم برسم ، موهبت کردمیم یط قهیپانزده دق یکمتر از ده ال

گذشت به کار یکار کامل را انجام دهم ، اما هر روز که م کیتا  دیطول کش یلیکار خ يه ابتداک يبود به طور ادیکار ز نیدر ا

.انجام دهم يشتریتعداد کار ب توانستمیو م شدمیمسلط تر م

کرد و باز هم  قمیتشو یلیخ میکارها دنیبار به کارگاه آمد و بعد از د کی نایمانده بود م یباق دیکه به ع يطول سه هفتها در

محبتش را  يچطور دانستمیاو آن قدر خوب و با محبت بود که نم. کرد  میسفارشم را به بچهها و آقا رح یبل از رفتن کلق

با او آشنا شود  زین زیتا عز دیایبه همراه دخترش به منزلمان ب يکه از او خواستم روز بود نیکه کردم ا يجبران کنم، تنها کار

.دیایب دنمانیفرصت به د نیکرد و قول داد در اولدعوتم را قبول  یبا خوشحال نای، م

نبود ،  ندیخوشا ادیافتادم ز یمن که تازه داستم راه م يموضوع برا نیا. شد  لیکارگاه به طور موقت تعط دیع امیا دنیرس با

سفارش ناهار  نرویهمه از ب يبرا میآن روز آقا رح.  میکار نکرد شتریو هشتم اسفند تا ظهر ب ستیب یعنی يروز کار نیآخر

بر لب داشت از تالش همه تشکر  یلبخند مهربان شهیکه مثل هم یکارگاه صدا کرد و در حال رداد و بعد از ناهار همه را به دفت

از  یکینام  زیآورد ، پشت هر پاکت ن رونیب زشیم يپاکت از کشو يآرزو کرد ، سپس دسته ا مانیرا برا یکرد و سال خوب

 زیاز آنها ن یکیکه  دیگنجیدر فکرم هم نم یحتداد  یپاکتها را به دست بچه ها م یشده بود ، وقتکارگاه نوشته  يبچه ها

انجام نداده بودم ،  يادیمدت هم کار ز نیماه نشده بود که شروع به کار کرده بودم و در ا کیهنوز  رایمتعلق به من باشد ، ز

:گفتم یتپاچگبه طرفم گرفت با دس ینامم را به زبان آورد و پاکت یوقت

نکردم يمن که هنوز کار_

:زد و گفت يلبخند



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٥

بگذار به  ستیوجه حقوقت ن نی، البته ا يهم خوب کار کرد یلیو خ يدخترم ، شما به اندازه خودت کار کرد هیچه حرف نیا_

.ات يدیحساب ع

بعد از دادن  میآقا رح. گذاشتم  فمیدر ک به او نگاه کنم آن را یحت نکهیخجالت پاکت را از او گرفتم و بعد از تشکر بدون ا با

سپس . است  ياریاخت امدنمانینوروز آمدن ن زدهیتا س یباز است ول دیبچه ها گفت که کارگاه از هفته دوم ع يدیحقوق و ع

کردم داده بود باز  میرا که آقا رح یپاکت دمیبه خانه رس یوقت. کرد تیموفق يهمه آرزو ياگفت و بر کیرا تبر دیع گریبار د

و من توانستم با پول  میرفت رونیب دیخر يبرا زیعصر همان روز با عز. قرار داشت  ی، داخل آن پانزده اسکناس هزار تومان

 يپا يرو يتوانسته بودم تا حد نکهیو از ا کردمیم مشاحساس آرا قایاو و پدرم بخرم ، بعد از مدتها عم يبرا يا هیخود هد

افتاده بود  اطیکه داخل ح یمتوجه پاکت گشتمیبه منزل بر م دیاز خر زیبه اتفاق عز یوقت. خوشحال بودم  ستمیخودم با

کارت  دمیماست اما به محض برداشتن آن فه داینامه از طرف ش کردمیفکر م رایزده شدم ، ز جانیآن ه دنیابتدا با د. شدم 

نامه  شیشد و با خودم گفتم همان شب برا گرفته یلیحالم خ. فرستاده بودم برگشت خورده است دایش يرا که برا یپستال

.سمینویم

10 فصل

 يها همه برا هیگرفته تا همسا لیبود و از دوست و فام لیبزرگ فام زیعز رای، ز شدیشلوغ م یلیسرمان خ دیسال ع هر

تا اقوام به  میاندمیمنزل م دیمعموال هر سال سوم ع. از آنان بود  ییرایپذ زیآمدند و کار من ن یاو به منزلمان م دنید

به همراه نادر که تازه  اسریعمه افسانه و آقا  دیروز اول ع.  میرا پس بده دشانیسپس نوبت ما بود که بازد.  ندیایب دنمانید

را گرفتم گفت که منزل مادر شوهرش مهمان  ایاز عمه افسانه سراغ ناد. آمدند  دنمانید ياش تمام شده بود برا يسرباز

و  ایسراغ ارش زیتنها بودند ، عز زیآنها ن.  دندبعد هم عمه اعظم و آقا برزو آم یساعت. ندیایجا ب نیفردا به ااست و قرار است 

:در هم گفت يا افهیداشت با ق يدل پر ییعمه که گو. را گرفت  دایو آ ایآر

ش کوکش کرد بلند شدن رفتند زن لیهم که قبل از سال تحو ای، آر ادیکه رفته خونه پدر زنش ، گفت عصر م ایو اهللا ارش_
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اصرار کردم  یسر آمدن خونمون و هر چ کیدست شوهرشه، سر ظهر  ارشیهم که اخت دایزنش ، آ ينّنه بابا شیپ جانیاله

:ناهار بمانند گفت

.باشم دیمادر شوهرم مهمون داره گفته من هم با_

:و گفت دیکش یاه سپس

....یه یه یجور ، ه نیا میاون جور عروس آورد میدختر بزرگ کرد_

:در آن بود ادامه داد يکه بغض فرو خورده ا یبا صدائ و

نّنه  یزمان کیبره  ادشیکه طرف  کنهیم يچنان کار رسهیاز راه م یکیهمه زحمت بکش بچه بزرگ کن آخرشم  نیا ایب_

.. با او سرش را تکان داد يان همدرداست، عمه افسانه به عنو ایکه منظور عمه به آر میهم داشته ، همه ما متوجه شد ییبابا

:به نادر انداخت و گفت یسپس نگاه

.کنه ریخدا عاقبت ما رو هم بخ_

:عمه را از آن حال و هوا خارج کند با خنده گفت نکهیا يبرزو برا آقا

و بحثهاتون  جر ينکنه دلت برا میکشینفس راحت م کی میپسرت هم کرده ، تازه دار يگور بابا!  يکار یخانم ؟ ب هیچ_

تنگ شده ؟

 وهیجو صحبت را عوض کند به آنها م نکهیا يبرا زیرفت و او خودش را جمع و جور کرد ، عز يبه آقا برزو چشم غره ا عمه

عصر آن روز همان طور که عمه . زمیبر يچا گریدور د کیبلند شدم تا  زیکشاند ، من ن يگرید يتعارف کرد و بحث را به جا

 یلیبه پروانه خ دانستمیخودم م. رو به آن رو کردم نیاز ا ایارش دنید گری، بار د دپروانه به منزلمان آمدنو  ایگفته بود ارش

 نیو به ا شدیم ییاو دلم هوا دنیهر بار با د. ، اما دست خودم نبود  کنمیم يکه کار بد دانستمیرا هم م نیو ا کنمیحسادت م

، روز پنجم  گذشتیم يگریبعد از د یکی دیع يروز ها. و را دوست دارمبودم که من هم ا دهیکه چطور نفهم کردمیفکر م

دادم و او و پدر که  زیخبر را به عز یبا خوشحال د،یایب دنمید يبرا خواهدیبه منزلمان زنگ زد و گفت که م نایبود که م دیع

را  وچکشدست دختر ک کیکه با  یلدر حا نایظهر بود که م کینزد. بروند منزل ماندند یدنید دیع يقرار بود همان روز برا

که  یاستقبال از او تا دم در رفتم و در حال يبرا.را به منزلمان آمد ینیریش يجعبه ا گرشیدر آغوش گرفته بود و با دست د

را  نایبار بود که دختر م نیاول. دمیخوشحال شده بودم کودکش را از آغوشش گرفتم و صورتش را بوس تینها یب دنشیاز د
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و با  دمیگونه اش را بوس یبود به وجد آمده بودم، به آرام یاو که غرق خواب خوش يبایدختر کوچک و ز دنیاز د دمیدیم

در راهرو ظاهر  يجلو نایاستقبال از م يهم برا زیکه عز میباال نرفته بود وانیا يهنوز از پله ها. فشردم  نهیلذت او را به س

 نایمطمئن بودم او م. اوست یابیکه مشغول ارز خواندمیز میکرد ، از نگاه عز یپرسسالم و احوال زیجلو رفت و با عز نایم. شد 

با . گرفت و به او تعارف کرد تا داخل شود  نایرا از م ینیریلب داشت جعبه ش يرو يکه لبخند یدر حال زیعز. پسندد یرا م

 ایگو. کرد  یاحوالپرس وبا خجالت با ا نایم و مکرد یپدرم را به او معرف. بر خاست  شیورود ما پدر که داخل اتاق بود از جا

دوستانش به گاراژ  دنید يبرا خواهدیکرد و گفت که م زیرو به عز رایاز حضور او معذب است ز نایبود که م دهیپدر هم فهم

 نکهیاطر اندارد و فقط به خ يپدر آنجا کار دانستمیم. کرد و رفت یسپس از ما خداحافظ گرددیبرود و تا بعد از ظهر بر نم

که منزلمان بود  یبود و تا مدت یآرام و دوست داشتن يبچه ا نایدختر م. کند منزل را ترك کرده است یاحتاحساس ر نایم

که گرسنه اش شد از خودش صدا در آورد و بعد  یفقط زمان.  کردیم يکند، تمام وقت با خودش باز يقرار یو ب هیگر دمینشن

او را به خودم بفشارم و  خواستیاو خوشم آمده بود که دلم م ازآنقدر .  دنیکرد به مک دستش را در دهانشان کرد و شروع

پسر  نیشرو ادیهمان لحظه به . احساس را داشتم  نیکوچک هم ينسبت به بچه ها شهیهم. صورتش را غرق در بوسه کنم 

. اول تولدش بود يلق به روزهاعکس کوچک در آلبوم منزلمان داشتم که آن هم متع کیافتادم که از او تنها  دایش

مادرش  رایاست ز یالبته دور از ذهن نبود که او حتما بچه قشنگ. شده بود  یلیاالن چه شکل و شما نیشرو دانستمینم

مهسا  دنیبرود تا کامران با د دایبه ش شتریبودم چهره او ب دوارینداشت اما من ام يبد ادیز افهیبود البته کامران هم ق دایش

 یچسباندم و م یم نهیآن را به س دمیدیرا کرد ، هر بار که عکس او را م نیشرو شتریو ب دایش يهوا يدلم بد جور رگیبار د

.دمیرسیبرسم نم دیکه با یوقت به آن لذت چیاما ه دمشیبوس

در . دمیتن او را به مشام کش يسپس چشمانم را بستم و بو.  دمیدست کوچک و تپل مهسا را بوس يخم شدم و رو آهسته

چشمانم را باز کردم و با لذت به مهسا . پنج ماه از مهسا بزرگ تر است  نیکه شرو کردمیخودم حسان م شیهمان حال پ

فکر افتادم  نیبه ا داد،یرا تکان م شیو دست و پا آوردیاز خودش صدا در م جانیو با ه دیخندیاشاره م کیاو با . نگاه کردم 

من بتوانم شاهد  نکهیبدون ا شودیافسوس خوردم که او بزرگ م یلیو خ کندیا مکارها ر نیهم هم نیکه بدون شک شرو

 رانیبه ا دایو ش امرانشود که ک يکاش طور يفکر قلبم فشرده شد و از ته دل آرزو کردم ا نیباشم ، با ا شیهایکار نیریش

که به  ییاز خواسته ها یلیهم مانند خآرزو  نیاز مغزم گذشت که مبادا ا يکنند و همان لحظه فکر یجا زندگ نیو هم ندیایب



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٨

فکر آن قدر موجب آزارم شد که نا خوداگاه سرم را تکان دادم تا افکار بد را از  نیا. باشد  هودهینکرده ام ب دایآنها دست پ

 خنده اش بلند شد آن قدر قشنگ يو ناگهان صدا کنمیم ياو باز يباعث شد مهسا فکر کند دارم برا نیهم. مغزم دور کنم 

 يبلند شد تا برا کردیرا زمزمه م کادیلب و آن  ریکه ز یدر حال زیهمان لحظه عز. که هر سه ما را به وجد آورد  دیخندیم

او آن قدر خوش صحبت . با اصرار او را نگاه داشتم زی، اما من و عز ماندناهار ب يبرا خواستینم نایم.مهسا اسپند دود کند 

گفت  یوقت.  بردمیم اتشیبه افکار و روح یپ شتریب کردیصحبت م شتریهر چقدر ب.  شدمینم ریبود که از حرف زدن با او س

که در  ییهایو گرفتار هایحال سخت نیبا ا دادیجوان تر از سنش نشان م یلیراخیتعجب کردم ز یلیو دو سال دارد خ یس

که  يبه طور. خوشش آمده است یلیو خکه از ا خواندمیم زیدر چهره عز. با تجربه ساخته بود  یاش بود از او آدم یزندگ

 یاز زندگ يخالصه ا نایم میکردیصحبت م يبعد از ناهار همانطور ا. بسپارد یبودم آنچنان دل به گفتگو با کس دهیکمتر د

 یکس يبرا کردیم ینیرا که سر دلش سنگ يکرد و به قول خودش بعد از سالها توانسته بود حرفها فیرتع مانیاش را برا

.دیبگو

. که مادرم شوهر کرد  دیطول نکش یلیکوچک بودم که پدرم رو از دست دادم، خ یلیآمدم ، خ ایشهر کازرون به دن يتو

 يعمو شیقد داشت ، وضعش هم بد نبود اما حاضر نشد من را قبول کند به ناچار پ میشوهر مادرم خودش سه تا بچه قد و ن

کردم  یاو زندگ شیچند سال پ. داشته باشم یاز او سر پناه يپرستار ضبود رفتم تا در عو ضیتنها و مر يرمردیپدرم که پ

درس  رستانیمن هم که اون سال آخر دب. باالفاصله خونه پدرشون رو فروختند  شیپدرم فوت کرد و بچه ها يعمو نکهیتا ا

 يرو بده برا شیها هخرج زن و بچ توانستیکه به زحمت م يبد بود به طور یلیخ ییوضع دا. ام رفتم ییدا شیپ خوندمیم

انتظار  نکهیاو بروم او هم قبول کرد به شرط ا شیپ یمدت يدوشش نباشم از خاله مادرم خواستم که برا يبار اضافه رو نکهیا

شرکت به عنوان حسابدار مشغول به کار شدم ، بعد از  کی يگرفتم بعد تو پلمیهمون سال د. ازش نداشته باشم  يزیچ

آزمون  يسال اول نتوانستم تو. گرفتم برم دانشگاه و به درسم ادامه دهم  میاون شرکت تصم يتوچهار پنج سال کار کردن 

 يو همدان دانشکده پرستار اسوجیدو شهر  نیاز ب. قبول شدم  يآزمون دانشکده پرستار يقبول بشم اما تو یسراس

من بهترن سال عمرم  يبرا دیانشکده شاسال اول د. از شهر زادگاهم دور بشم تونمیهمدان رو انتخاب کردم تا هر چقدر م

آشنا شدم که اهل همدان بود اما در دانشگاه  يبا دختر یقبول شدم سال دوم به طور اتفاق یعال يآن سال با نمره ها. بود 

خاطر قصد داشت خودش را از تهران به  نیازدواج کند و به هم ياو نامزد داشت و قرار بود که به زود خواندیتهران درس م
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. ترتب سرنوشت من رو به تهران کشوند نیرا با او عوض کنم به ا میچطور شد قبول کردم جا دونمیمدان منتقل کند ، نمه

تونستم  ادیکنم و بعد از تالش ز دایو گرفتن خوابگاه دست بکار شدم تا کار پ یانتقال يبعد از سر و سامان دادن به کارها

.رمیبگ يکار کینیکل کی يتو

دارد ، باالفاصله به آنجا  ياریو به يپرستار يرویبه ن اجیاحت یسیتازه تاس مارستانیب دمینگذشته بود که شنسه ماه  هنوز

ماه بعد هم  کیدرخواست کار کردم  اریبودم با عنوان به لیمراجعه کردم و در خواست کار دادم ، چون هنوز در حال تحص

من  يهم شب برا یعصر و گاه يکار فتیبا وجود ش مارستانیکار ب. آنجا بروم بهکار  يجوابش آمد و از من خواسته شد برا

 نیمنوال گذشت ، در ب نیبه هم یچند ماه. نداشتم  یتیحال شکا نیبا ا. طاقت فرسا بود  یلیخ خواندمیکه درس هم م

بود اما رفته  ندیشاناخو یلیخ میموضوع برا نیاولش که ا کردیبود که نسبت به من اظهار عالقه م یجوون مارستانیکارکنان ب

جزو کارگران  نیام. ام بود  یموضوع شروع بدبخت نیکرده ام و هم دایرفته احساس کردم من هم نسبت به او عالقه پ

از  گرید یکیروز توسط  کی نکهیموضوع گذشت تا ا نیاز ا یچند وقت دیرسیبه نظر نم يبود و پسر بد مارستانیب يقرارداد

خانواده در ذهنم  لیاز ازدواج و تشک یکردم و چه تصورات يچه فکر دونمیکرد ، نم ياستگاراز من خو مارستانیکارکنان ب

پر کردن  يرا برا یازدواج کنم کس نیباعث شده بود تا من فکر کنم اگر با ام یکس یهم درد ب دیداشتم که قبول کردم شا

 نیفکر کنم که ا نکهیام انتخاب کردم ، بدون ا ندهیآ يرا به همسر نیکه بود من ام ری، به هر تقد کنمیم دایپ میها ییتنها

که خودش هم  يگفتم که به جز مادر شیخودم را برا یزندگ طیدارد ، من از همون اول شرا یو شروط خاص طیکار شرا

 يریاو هم گفت که پدر و مادرش هر دو فوت کرده اند و به جز خاله پ. را ندارم  يگریاش است کس د یزندگ لیمسا ریدرگ

 ادیمن که خودم هم به درد او گرفتار بودم ز يموضوع برا نیرا ندارد ، ا يگریکس د چیه کندیم یه در شهرستان زندگک

 چیمون رو بدون ه یو زندگ میعقد شد يمحضر يتو مارستانیدر حضور چند نفر از کارکنان ب نیمهم نبود من و ام

.میاجاره کرده بود نییمحله پا کی يتو یخونه نقل کی م،ینداشت يبعد یاول کار زندگ.  میشروع کرد یفاتیتشر

نق و نوقش  نی، سه ماه از ازدواجم نگذشته بود که ام دمیخر یمون م یزندگ يلوازم برا يماه من از حقوق خودم مقدار هر

م بده و گفت که چند تا کار رو با هم انجا تونهی، زن که نم یدرس بخون ای يسر کار بر ایکه  ستین یوضع زندگ نیدر آمد که ا

 یکه درسم را حت دونستیکه من کارم را دوست دارم اما نم دونستیم نیام. سر کار نروم  گرید ایدرسم را رها کنم  ای

بزنم از کارم استعفا  یقبال به او حرف نکهیکرده ، من هم بدون ا دیکار کل نیبه ا دمیکه د یاز کارم دوست دارم وقت شتریب
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دلش  رمیو هم سر کار م خونمیهم درس م یکه من با چه زحمت نهیبب یوقت نیام کردمیفکر م خودم شیدادم اون موقع پ

. سر کار بروم فتیبود که من درسم را رها کنم تا بتوانم دو ش نیا يبرا هایریبهانه گ نیهمه ا نکهیبرام سوخته اما غافل از ا

 شتهکار از کار گذ دید یبود و وقت داید که اون سرش ناپبه پا کر یاز کارم استعفا کردم چنان قشقرق دیکه فهم یوقت نیام

بود که  نیاش برگرده نشد که نشد ، حرف آخرش هم ا میکردم از تصم يهر کار. حق ندارم دانشگاه بروم  گهیداد که د ریگ

ترس  نیو هم دمیحرف رو زد ترس نیا یراستش وقت. درس و دانشگاه رو بزنم  دیق دیکنم با یبا اون زندگ خوامیگفت اگه م

هم درس  گهیطور قانع کردم که اگه صد سال د نیسال سوم انصراف دادم و خودم رو هم ا مهیباعث شد قبول کنم و همان ن

با خود گول  یدلخوش نیپس بهتره به او ثابت کنم که حرفش برام ارزش داره ، اما ا. زن خونه دار بشم  دیبخونم آخرش با

سکّه را  يگردنش هستم او رو بالو و ادیدر نم یاز من پول گهید دیکه فهم یوقت نیام .اوردیدوام ن شتریشش ماه ب یزن

. و سکوت کرد  دیکش یاه نایم. بچه تو دامنم گذشته و خودش رفته کی دمیموقع به خودم آمدم که د کینشونم داد و 

را  يادیبود که درد ز یمانند کس زیزاما چهره ع دمیدیخودم را نم افهیاو بود ، ق یتمام وجودم متاثر از قصه تلخ زندگ

شده بود  زیعز یتازه متوجه ناراحت ییکه گو نایم. ناراحت کرده است  یلیاو را هم خ نایسر گذشت م دمیممتحمل شده ، فه

:با خجالت گفت

قدر روده  نیچطور شد که ا دونمینم. با گفتن غصه ام ناراحتتون کنم  خواستمینم دی، باور کن دیتو رو خدا من رو ببخش_

.کردم يدراز

:زد و گفت یلبخند محزون زیعز

خودت و بچه ات  یسالمت يدلت حرف جمع بشه برا يوقت نگذار تو چی، ه يکرد یدلتو خال يکرد ي، خوب کار زمینه عز_

.مادر بزرگت بدون ایرو مثل خواهرت و من رو مثل مادر  وایبه بعد ش نیضرر داره، از ا

:شده بود دست در گردن او انداخت و گفت يغرق شاد زیعز يکه از حرفها نایم

.فکر نکردم نیاز ا ریغ دمیکه شما رو د يا قهیقربونت برم ، از همون دق یاله_

 یصحنه عاطف نیشاهد ا توانستمیاز آن نم شتریکه اشک در چشمانش حلقه زده بود او را در آغوش گرفت و من که ب زیعز

عصر آن روز  نایم.کنم  یرا که در چشمانم جمع شده بود در خلوت خال میاشکها يوردن چاباشم بلند شدم تا به بهانه آ

از خودش  شتریب یحت کردمیبماند ، احساس م شمانیپ شتریب خواستیکه دلم م یآماده شد تا به خانه اش برگردد ، درحال
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دستش را  نایم یکه وقت يبود به طوربا من آشنا شده  یمدت مهسا کوچولو حساب نیدر ا. شودیبچه اش تنگ م يدلم برا

کار باعث  نی، هم کندآغوشم را ترك  خواهدیدراز کرد تا او را بغل کند سرش را به طرف شانه ام چرخاند و نشان داد که نم

:با خنده او را از من گرفت و گفت نایم. عاشقش شوم  شتریشد که ب

.کردهنصف روز مامانش رو فراموش  کی يپدر سوخته بد جنس تو_

کنم ،  هیگر خواستیداشتم که دلم م یدر آن لحظه احساس. که به زور از بغلم جدا شده بود شروع کرد به نق نق کردن مهسا

:خطاب به مهسا گفت نایبماند ، م شمیپ خواستیکه دلم م يچرا تا آن حد به او وابسته شده بودم ، به طور دانمینم

.میکن بر یاز خاله خداحافظ_

از آن دو  یبیرفت و من با حال غر نایم دمیفاصله کف دستش را باال آورد و آن را تکان داد ، دستش را گرفتم و بوسباال مهسا

.جدا شدم

 دیع التیتا بعد از تعط دمیشد با خودم فکر کردم به کارگاه بروم ، اما بعد منصرف شدم و بهتر د يکه سپر دیاول ع هفته

سپس . به منزلش بروم  دشیو پس دادن بازد نایم دنید يبرا خواهمیگفتم که م زیبه عز نیصبر کنم روز هشتم فرورد

 نایتا م دیطول کش یرا صدا کند ، مدت نایکه تلفن را جواب داد خواستم که م یرا گرفتم، از زن نایشماره تلفن صاحبخانه م

آدرسش را گرفتم و به محض . است گفت که منتظرم  یبه منزلش بروم با خوشحال خواهمیم دیکه فهم یپشت خط آمد وقت

پارچه از چمدانش در آورد و آن را  يقواره ا زیقبل از رفتن عز. کردم آماده شدم تا به منزلش بروم  یاز او خداحافظ نکهیا

:و به دستم داد ، گفتم دیچیپ ییداخل کاغذ کادو

.خرمیم نایم يبرا يزیچ کیمن خودم  زیعز_

:گفت زیعز

.رو از طرف من بهش بده نیارم ابه تو ند يمن کار_

 کیخلوت تر بود اما  شهیاز هم ابانهایکه خ نیاز او و پدر از منزل خارج شدم با ا یاو تشکر کردم و بعد از خداحافظ از

بود و من به  یمحله شلوغ کردیم یدر آن زندگ نایکه م يمحله ا. تا به منزل او برسم  دیطول کش قهیساعت و چهل و پنج دق

در  يجلو یو آن سئوال کرده بودم که وقت نیکردن آدرس او از ا دایپ يبرا قدرآن . کنم  دایتوانستم آدرسش تا پزحمت 

به آدرس و بعد به پالك نگاه کردم و داشتم را باال  شتریب نانیاطم يام ، برا دهیبه مقصد رس شدیباورم نم دمیمنزلش رس
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آوردم و با کف دست چند  نییپا دبو دهی، دستم را که در هوا خشک تسیبردم تا زنگ بزنم که متوجه شدم زنگ در کار ن

:در را باز کند متوجه پسر بچه هشت ، نه ساله شدم که جلو آمد و گفت یهمانطور که منتظر بودم کس. ضربه به در زدم 

؟ يکار دار یبا ک_

:شده بود نگاه کردم و گفتم رهیبه من خ ياو که همچنان با کنجکاو به

؟ نجاستیا يزل خانم ناصرمن_

:جواب داد يفور

.جا خونه ماست نینه ا_

:گفتم نیبنابرا. او را نداند  لیممکن است او پسر صاحبخانه باشد و نام فام دمیفهم باالفاصله

؟ کنهیم یجا زندگ نیخانم ا نایم_

:برق زد و گفت چشمانش

.اره_

:زد ادیدر فر يدر کوچه زد آن را باز کرد و از همان جلوکه به  يدو لگد یکیبا  یبعد در چشم به هم زدن و

....خانم نایم... خانم  نایم_

 "قدر درب و داغونه نیدر خونه ا ستین يخودیپس ب": طرز در باز کردن پسر بچه خنده ام گرفته بود و با خودم گفتم  از

 دنیباال آمد و با د نیرزمیز يکه از پله ها دمیا در نایبعد م یلحظات ستادمیدر ا يرفتم و همان جلو اطیپشت سر پسر به ح

 دنیکه از د نایبودم به دستش دادم ، م دهیراه خر نیرا که ب یبا او دسته گل یربوسبعد از .دیمن با ذوق و شوق به طرفم دو

:من به وجد آماده بود گل را گرفت و گفت

.يدیچرا زحمت کش يوا_

:و گفت دیحرف ما پر انیچه که تا آن لحظه نظاره گر بود مبه او پاسخ نداده بودم که پسر ب هنوز

؟ دارهیخانم مهسا ب نایم_

:زد و گفت يلبخند نایم

.نییپا ائیب کنمیشد صدات م داریب ی، وقت دهیجان خواب دینه نو_
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:ته گفتآهس یلیبه من زد و خ یچشمک نایم. خم کرد و به کوچه برگشت نایبچه سرش را به نشانه قبول حرف م پسر

.سرك بکشه نییپا ادیمهسا م دنید ياوقات به هوا یپسر صاحبخونه گاه_

:گفتیکه م دیاز باال به گوشمان رس یلبخند سرم را تکان دادم ، همان لحظه صدائ با

؟ دیخانم شما در زد نایم_

:ش را بلند کرد و گفتسر نایم.کردیرا نگاه م نییکه از پنجره پا دمیرا د یسرم را بلند کردم و زن ناخودآگاه

.خانم ، مهمون من بود ههیسالم وج_

:بود گفت دهیخانم نام ههیاو را وج نایکه م یزن

؟ لتهیفام_

:گفت نایم

از دوستامه یکینه _

:گفت ههیوج

؟ نهییپا دینو یاها خب باشه ، راست_

:گفت نایم

.کوچه است ينه تو_

:گفت گریاو بار د و

.ممد آقا رو ببرن يکایدر کوچه باز نمونه مثل اون دفعه الست وقت کیخانم  نایم_

:گفت نایم

.بندمشیاالن م_

 دانستمیم نکهیبا ا میزن صاحبخونه دور شد دیکه از د نیهم.پس از بستن در کوچه دست مرا گرفت و به طرف اتاقش برد و

:گفتم ستیاو ک

صاحب خونته ؟_

:و گفت دیکش یقینفس عم نایم
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.نکش بگو مفتشهخجالت _

:و گفتم دمیخند

.رو بگم نیهم خواستمیمن هم م رهیاگه دلت نگ_

:و گفت دیهم خند نایم

.دونهیم شتریمنو از خودم ب ينشهه ، باور کن حساب رفت و امدها داشیبرم ، اون لب پنجره پ ای امیب کبارینشد من _

آشپزخانه کوچک داشت ، به محض  کیاتاق و  کیبود که تنها  يو نمور کیتار نیرزمیز کردیم یدر آن زندگ نایکه م ییجا

آنجا عادت کند، گوشه  یکیتا چشمانم به تار دیطول کش یام فشار آورد و لحظات نهیدم کرده آنجا به س يوارد شدن هوا

 يمختصر هیاثاث که يقرار داشت ، با وجود نایم یاطیاتاق چرخ خ گرید وشهکه به خواب رفته بود ، در گ دمیاتاق مهسا را د

که به من خوشامد  یالمپ اتاق را روشن کرد و بعد در حال نایوارد اتاق شدم م یوقت.  زدیبرق م يزیداشت اما خانه اش از تم

کرد ، آهسته کنار رختخواب مهسا رفتم و خم شدم و دستش را  زانیآو یام را گرفت و به جا لباس يمانتو و روسر گفتیم

:گفت نایم.  دمیبوس

.یچشم ما گذاشت يب چه عجب قدم روخ_

:گفتم

.هفته بگذره کیاز اومدنت الاقل  ارمینتونستم طاقت ب گهیتو و مهسا تنگ شده بود که د يراستش دلم آن قدر برا_

:و گفت دیخند نایم

ن چه خبر ؟ جو زیاز عز یراست. رو بهم دادن  ایاون قدر خوشحال شدم که انگار دن يایم یگفت يزنگ زد یبه خدا وقت_

حالش چطوره ؟

:گفتم

:آوردم و آن را به طرفش دراز کردم و گفتم رونیرا ب زیعز هیهد فمیبهت سالم رسوند و باالفاصله از ک یلیخ_

.داد که بدمش به تو زیرو هم عز نیا_

:مات زده به من نگاه کرد و اشک در چشمانش پر شد ، با تعجب گفتم يلحظه ا نایم

؟ ي؟ چرا ناراحت شد نایشد م یچ _
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:که بغض کرده بود لبخند زد و گفت یحال در

 یاحساس کن یوقت! نه  ای یفهمیحرف منو م دونمینم وایش هیچ یدونیبگم ، م یچ دونمینم یناراحت ؟ باور کن از خوشحال_

جون  زیکه عز یتاز اون وق. دارم  یحس نیمنم االن همچ.  يبراشون جون بد ياون وقته که دوست دار یمهم یکس يبرا

.من هم خانواده دارم کنمیکن احساس م رمثل خواهرته و منم مثل مادرت ، باو وایگفت که ش

نباشم،  دیغلت یگونه اش م يکه رو یقطره درشت اشک زشیرا به فرش رنگ و رو رفته اتاق دوختم تا شاهد ر نگاهم

در پناه  يمن که عمر يبرا کردیکه او احساس م يزیدرك آن چ دانستمیحال م نیرا بفهمم، در ع شیحرفها توانستمیم

را برداشت و باز کردن و  زیرا از صورتش پاك کرد و بسته عز شیاشکها نایم.  ستیمحبت خانواده ام قرار داشتم ممکن ن

:اش فشرد و گفت نهیتمام آن را به س یپارچه با شوق دنید

:و گفت دیگرفتم، و بعد خند یاست که تا به حال از کس يا هیهد نیبا ارزشتر نی، ا دوزمشیبرم و م یفردا م نیهم_

.تو يبای، البته بعد از دسته گل ز هیهد نیو اول_

بودم ، با  دهیاو ند یبه خوش خلق يتا آن روز بچه ا. زد يمن لبخند دنیشد و به محض د داریبعد مهسا از خواب ب یساعت

. با او شدم يدر آشپزخانه مشغول پختن ناهار بود من مشغول باز نایمکه  یلذت هر چه تمام تر بغلش کردم و در تمام مدت

:دمیدر ذهنم داشتم از او پرس شیرا که مدتها پ ی، سوال میصحبت کن یآمد تا با هم کم شیپ یبعد از ناهار فرصت

چطور شد شوهرت تو رو گذاشت و رفت ؟ ینگفت یراست_

:و گفت دیخند نایم

.چه کار کرد یدونیون اجازه او زن گرفته ، نمبد نیام دیفهم یمادرش وقت_

:تعجب گفتم با

گفته بود مادر و پدرش هر دو فوت کرده اند ؟ نیام یمگه نگفت_

:زد و گفت یلبخند تلخ نایم

 یبارکش ونیقرون خرج کردن صاحب ماد کیبتونه بدون  نکهیا يبود برا يکار اهیهمش س نایا. شرف پست یغلط کرد ب_

.مثل من بشه

:گفتم یناراحت با
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.دور از جونت_

:گفت نایم

سگه از پشت  یدو تا خواهر که دور از جونت دست هر چ.شرف هم پدر داشت و مادر داشت و هم خواهر و برادر  یاون ب_

ته کتکم زدند، الب تونستندیسرم و تا م ختندیروز آمدن خونمون و ر کیبرادرشون زن گرفته  دندیکه فهم یوقت. بسته بودند

زنگ زد و  يصاحبخونه ام به کالنتر نکهیبودند و دور از جونت هار ، تا ا دوتامن هم نخوردم و از خودم دفاع کردم اما اونا 

جرمشون ثابت شد ملزم به پرداخت  نکهیکردم و بعد از ا تی، بعد از اون ماجرا از دست دو تا شون شکا دیبه دادم رس سیپل

شد و از من خواست  دایبود پ يگور ومکه معلوم نبود تا اون موقع کد نیقع سر و کله امهمون مو. حبس شدند دنیو کش هید

مبادا  نکهیمن خاك بر سر هم از ترس ا.  دهیکار رو نکنم طالقم م نیمن رو بترسونه گفت اگه ا نکهیا يبدم و برا تیرضا

 یسادگ نیمزاحم من نشوند و پرونده به هم گرید دادم ، البته دادگاه از اونها تعهد گرفت که تیراست بگه و طالقم بده رضا

.وسط من بودم که بعد از چند ماه هنوز سر و صورتم زخم و کبود بود نیا. شد ستهب

:گفتم

؟ یاون موقع هنوز مهسا رو نداشت_

خوردم  یتکون مبود تا  دهیکه نقطه ضعف من رو فهم نیبعد از اون ام. ام بود  یحاملگ انینه ماجرا پنج شش ماه قبل از جر_

واقعا  شدیباورم نم دیبرگه احضار به دادگاه به دستم رس یکلمه رو تکرار کرده بود که وقت نیاون قدر ا.  دمیطالقت م گفتیم

طالق  يکرد و از دادگاه خواست را یناشزه و ناسازگار معرف یدادگاه او مرا به عنوان زن هجلس نیدر اول. بخواهد طالقم دهد

 نیبا او صحبت کرد تا از ا یقاض. خواهمیاز من خواست از خودم دفاع کنم گفتم که من طالق نم یقاض یتوق. را صادر کند

و سازش  دیمدت شا نیفرصت داد تا در ا میماه و ن کیرا گرفته بود دادگاه به ما  مشیتصم نیاما ام دیکار منصرف شو

ام  یدادگاه برگه پزشک يکه حامله هستم و در نوبت بعد دمیمدت فهم نیدر هم رایخواست خدا بود ز نکهیاما مثل ا میبرس

را  القحق ارائه درخواست ط نیام امدهین ایکه بچه به دن یبرگه حکم کرد تا زمان دنیدادگاه با د. کردم  هیرا به دادگاه ارا

 بندیمن رو پا یتونیه مبچ سمانیبا ر یکنیزد و گفت اگه فکر م يپوزخند نیام میآمد رونیاز دادگاه ب نکهیبعد از ا. ندارد 

 ن،یکه خبردار شدم که رفته اکرا دمیحرف او را چند وقت بعد فهم یمعن. و رفت  دیو بعد راهش رو کش يکور خواند یکن

که  دونمیم یازش خبر ندارند ول گنیاما اونا م رمیکه حاضرم طالق بگ دییکه به او بگو دمدا غامیچند بار به خانواده اش پ



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٧

.گنیدروغ م

:را کنترل کنم گفتم میلرزش صدا توانستمیکه از شدت تاثر نم یلحا در

؟ یکار کن یچ يخوایحاال م_

:به مهسا انداخت و گفت یتازه کرد و بعد نگاه ینفس نایم

 يبه خدا ، لحظه ا کنمیو اونم واگذارش م رمیگیطالقم را م. بشه دایسر و کله اش پ یدست رو دست بگذارم که ک تونمینم_

:د و ادامه دادسکوت کر

.ام رو به اجرا گذاشتم و حکم جلبش رو گرفتم هیبود که چند غاز مهر نیکه انجام دادم ا يدیتنها کار مف _

:گفتم

؟ خورهیکجاست حکم جلب به چه دردت م ستیمعلوم ن یوقت_

:گفت

اون  کنهیدادگاه ثابت م يکه تو هیمدرک نیبعدش هم ا کنند،یفردگاه جلبش م يتو رانیپاشو بگذاره تو ا یوقت نکهیا یکی_

 دونمیچون م رمیحضانت مهسا رو بگ لهیوس نیتا به تونم به ا کنمیکارها رو م نیما رو به امان خدا ول کرده و رفته من تمام ا

.کنهینم یکار کوتاه نیاز ا ارهیمن رو به زانودر ب تونهیکه اگه بدونه با گرفتن بچه م هیآدم نیام

.. کنم يکار نایم يبرا تونستمیم خواستیبه شدت از او متنفرم ، دلم م کردمیباشم احساس م دهیو دشوهرش ر نکهیا بدون

در مورد  نکهینگفتم و گذاشتم تا بعد از ا يزیاز مغزم گذشت اما آن لحظه چ يزیچ کردمیموضوع فکر م نیهمان طور که به ا

و مهسا را ترك  نایم آمدیو من دلم نم گذشتیهم م یا از پساعته. بگذارم انیمدر  نایمشورت کردم آن را با م زیآن با عز

.  دیرسیبه نظر م بیخودم هم عج يموضوع برا نیکه ا يبه طور کردمیدر خودم احساس م نایبه م یبیعج یوابستگ. کنم 

که  از ظهر گذشته بود دساعت از چهار بع. کردمیاحساس م دایبود که قبال نسبت به ش يزیاحساس درست مثل آن چ نیا

عاقبت دل از آن دو موجود . او را ترك کنم ناراحت بود خواستمیم نکهیهم از ا نایم. من آماده شدم تا به منزل برگردم 

بودم که  نایآنقدر در فکر م ایراحت تر از رفت بود و  یلیبازگشت به نظرم خ ریمس. خانه شدم  یکندم و راه یدوست داشتن

و من آنچه را  دیرا پرس نایحال م زیساعت شش بعد از ظهر بود ، عز دمیبه خانه رس یوقت. کردم  یرا ط هچطور را دمینفهم

:که به شدت متاثر شده بود به من گفت زیعز. کردم فیبودم مو به مو براتش تعر دهیو شن دهیکه د



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٨

.میکن يدختر کار نیا يبرا دیبا_

.شدم ایگذاشتم و نظرش رو جو انیود با او در مب دهیام رس لهیرا که به مخ يحرف بودم فکر نیمن که منتظر هم و

:گفت زیعز

.میکن دایخونه مناسب پ کی میکنه تا براش بگرد یطرفها زندگ نیا ادیکه اون دوست داره ب میدونیآخه ما نم_

معلوم  از کجا دیگویخود فکر کردم که او راست م شیگرفته پ یباشند ، با حال ختهیآتش ر يبود که رو یمثل آب زیعز حرف

.مرا از فکر خارج کرد زیعز ياش را عوض کند ؟ صدا یدوست داشته باشد مکان زندگ نایکه م

.میکنیم دایپ شیخونه مناسب برا کی میگردیشد ما هم م ینداره ، از خودش بپرس اگه راض يخب کار_

به او  یکه وقت نیرو عوض کنه ؟ مگه نه ا شینخواد جا نایو با خودم فکر کردم چرا م.کردم  دییتکان دادن سر حرف او را تا با

. شودیتر م کیهم نزد يدیبه تول دیایب نجایتازه گذشته از آن اگر به ا. گفتم که منزل ما بهارستان است گفت خوش به حالت 

سته ش يها یشدستیافتاد و از پ یچشمم به سبد جا ظرف یبه طور اتفاق کردمیکار فکر م نیا يایهمان طور که داشتم به مزا

به اتاق  یدر آشپزخانه نبود ، وقت زیعز.من به منزلمان مهمان آماده است ابیمتوجه شدم در غ يچا يو فنجانها وهیشده م

:دمیبرگشتم از او پرس

اومده بود ؟ یمن نبودم کس_

 زیفتار عزجواب بدهد، ر ستین لیحرف را نداشت و احساس کردم ما نیا دنیبود که انتظار شن یمثل کس زیچهره عز حالت

:گذاشت و گفت میجلو يچا یاستکان زیعز.  نمیدستپاچه بب نیبود او را چن امدهین شیوقت پ چیه رایداشت ز یتازگ میبرا

.گهیم یاخبار چ مینیرو روشن کن بب ونیزیجون تلو وایش_

:را روشن کردم ، بعد گفتم ونیزیوقت پخش اخبار نبود اما تلو نکهیا با

ه؟بابا کجا رفت زیعز_

:که به آن جواب نداده بود منحرف کند گفت یتوانسته فکر مرا از سوال کردیکه فکر م زیعز

.سر به گاراژ بزنه ، برگرده کیرفته _

:گفتم

ظهر خونه بود ؟_
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:که گذشت گفتم یقینگفتم اما دقا يزیآن لحظه چ. آورد نییدر دهانشان گذاشت و سرش را به نشانه مثبت پا يقند

.اومده بود خونمون یبعد از ظهر ک نیتنگف زیعز_

:باشه گفت يعاد یلیلحن کالمش خ کردیم یکه سع یدر حال دیکه مرا مصر به دانستن د زیعز

.یدنید دیبتول خانم و آقا بهرام آمده بودند ع_

:از بهت در آمدم گفتم ی، وقت ختندیسرم ر يآب جوش رو یینام پدر و مادر بابک گو دنیشن با

؟ یدنید دیع_

:آمدن آنها بود گفت هیتوج یکه در پ زیعز

.هستند لمونیباشه فام یاره مادر ، خب هر چ_

به اتاق  يبزنم به بهانه کار يگریحرف د نکهیخودم را کنترل کردم و بدون ا زدمیدست و پا م یکه در برزخ ناراحت یحال در

آمدن پدر و مادر بابک به منزل ما آن هم  نکهیمسلم بود و آن ا میبرا زیچ کیاما  دمیفهمیام را نم یناراحت لیدل. رفتم گرید

.من داشته باشد يبرا توانستینم یخوب ادیز وماو از زندان ، مفه يبعد از آزاد

11 فصل

. صحبت کرد زیعمه اعظم به منزلمان زنگ زد و با عز نیشب دوازدهم فرورد. شد يسپر دیع التیتعط میبه هم زد چشم

:رو به پدر کرد و گفت زیآنان تمام شد عزمکالمه  یوقت

؟ هیباغ کرجشون ، نظر تو چ میبدر بر زدهیس گفتیاعظم م_

:نکرد ، اما گفت یمخالفت شهیمثل هم پدرم

از ما کرده ؟ يادیشده اعظم  یچ_

از ما کرده بود  يادیاما چرا آن سال به قول پدر  گذارندیبدر را با اقوام شوهرش م زدهیحق داشت ، همه اعظم هر سال س او

جواب دادن آن رفت ، من در آشپزخانه مشغول  يبرا زیفقط خدا عالم بود ، عصر دوازدهم زنگ تلفن به صدا در آمد و عز
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:گفتم.که ناراحت است دمیسرخش فهم يلپها دنی، از د برگشت زیتا عز دیطول کش یمدت. پختن شام بودم 

؟ زیبود عز یک_

.افسانه_

د ؟حالش چطور بو_

.خوب بود_

:گفتم

ن؟یپس شما چرا ناراحت_

:سکوت کرد و بعد گفت يلحظه ا زیعز

به اون نگفته  یاعظم ما رو به باغشون دعوت کرده ول دیفهم یکن سولقان، وقت میافسانه زنگ زده بود بگه امسال قراره بر_

.ناراحت شد یلیخ

:تعجب گفتم با

مگه همه اعظم به اونها نگفته ؟_

.ن که نهتا اال_

. میبود شانیو بچه ها اسریما هر سال سزده بدر با عمه افسانه و آقا  رایحق داشت ناراحت باشد، ز زیعز. فکر فرو رفتم  به

:گرفته است گفتم یلیخ زیحال عز دمید یوقت

.بهشون زنگ بزنه دینشده شا ریهنوز که د_

:گفت زیعز

کار رو بکنه ؟ نیا خوادیم یک گهید_

عمه اعظم به او  ایبه عمه افسانه زنگ زد تا بفهمد آ زیساکت باشم ، ساعت هشت شب عز دادمیم حیشتم و ترجندا یجواب

:گفت زیعمه افسانه به او چه گفت که عز دمینه ، نفهم ایزنگ زده 

.باشه بهتون خوش بگذره_

:را گذاشت ، سپس رو به من کرد و گفت یگوش یاز خداحافظ بعد
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.دعوتشون کرده برن لواسان ایر شوهر نادماد گفتیافسانه م_

:گفتم

.چه خوب_

هنوز غذا را سر  میبا آمدن پدر ، سفره را پهن کردم تا شام بخور. از بابت عمه افسانه راحت شد زیعز الیخ کردمیم احساس

، همانطور که عمه اعظم پشت خط است  دمیفهم زیعز یبودم که زنگ تلفن به صدا در آمد ، از احوالپرس اوردهیسفره ن

صحبت  یقیبه او گفت که چرا عمه افسانه را دعوت نکرده بعد از دقا زیعز هک دمیشن آوردمیسفره را از آشپزخانه م لیوسا

:دوخته بود گفت زیپدر که تا آن لحظه چشم به دهان عز. را گذاشت  یکرد و گوش یخداحافظ زیعز

:گفتیم یاعظم چ_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

.شد یعصبان امیتا گفتم پس بهتره که ما هم ن اد،یبرام ب بهیممکنه مهمون غر گهیم اد،یب یچرا افسانه رو نگفت گمیبهش م_

:گفت پدر

ه؟یشون ک بهیمهمون غر_

:با طعنه گفت زیعز

دنبالمون فرستهیماز بچه ها رو  یکیتر شده ، در ضمن گفت فردا صبح  بهی، اما فعال که خواهرش براش از همه غر دمینپرس_

.

صبح روز بعد ساعت هنوز ده نشده بود که زنگ در منزل به صدا در آمد ،  نکهیرد و بدل نشد تا ا یمورد حرف نیدر ا گرید

تا قلب  کردمیم يپدر که حاضر و آماده بود رفت تا در را باز کند تا پدر برود و در را باز کند من مردم و زنده شدم، هر کار

زده بودم که نتوانستم بر نفس سرکشم لگام بزنم و مانع  جانیه ينداشت ، به حد يدایانتپد ف انهیچنان وحشام آن  یلعنت

پشت در  یچه کس نمیکه منتظر بودم بب یدر حال. دمیاش شوم و تا به خودم آمدم ، خودم را پشت پنجره د هودهیاز تالش ب

از آنکه منتظرش بودم پشت در باشد،  ریغ یم کنف شود و کسکاش دل صاحب مرده ا يا کردمیاست و در همان حال آرزو م

کوتاه  نیدرگاه در ظاهر شد ، بلوز آست يجلو ایاما قلبم اشتباه نکرده بود تا پدر در را باز کرد اندام بلند و موزون ارش

، از  دیمرا د به تن داشت تا آمدم خودم را عقب بکشم سرش را چرخاند و نیبه همراه شلوار ج یبه رنگ زرشک یاسپرت
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انگشتم  یپشت دادم و از ناراحت واریکه مچش را گرفته باشند کنار پنجره به د يمانند دزد. چه کار کنم  دانستمینم یتناراح

و  دیفهم ایمتوجه نشد و  دانمینم د،یهم همان لحظه وارد اتاق شد و مرا به آن حال د زیبدبختانه عز. را به دندان گرفتم

که  دمیرا شن شیبعد صدا يلحظه ا. بزند به طرف راهرو رفت یحرف نکهیبدون ا رایز اورد،یب شیبه رو يزینخواست چ

:گفتیم

...يخوش آمد زیبه به عز_

به همراه پدر و  ایبعد ارش یقیدقا. حالم گرفته شده بود يبد جور یو با شتاب به طرف آشپزخانه رفتم ول ستادمینأ گرید من

در  ییفکرها گرانینداشته باشم تا د رخیٔتا ادیرفتن به اتاق ز يم فکر کردم بهتر است براداخل اتاق شدند ، با خود زیعز

ننشسته بود که وارد  نیهنوز زم ایارش. کنم  یکار اثر کار چند لحظه قبل را خنث نیابا  خواستمیهم م دیموردم نکنند، شا

 شیتا از تکان خوردن لبها دیطول کش یمدت. شد رهیبه من خ یبیخورد و به طرز عج یتکان. اتاق شدم و به او سالم کردم 

داغ شده بود که  يبه حد میگوشها.  کردم یاحوالپرس يچطور دمیانداختم و نفهم نییسرم را پا دهد،یپاسخم را م دمیفهم

ن هنگام نه ، چو ایپاسخم را داد  دمیاو را بشنوم، آخر هم نفهم يصدا نکهی، چه برسد به ا. دمیشنیخودم را نم يخودم صدا

به  زیعاقبت عز نکهیرفتن نداشت تا ا يبرا يعجله ا ایاما ارش میما آماده بود نکهیبا ا. بود گرید ينگاهم به جا یاحوالپرس

:زبان آمد و گفت

.میبهتره تا راهها شلوغ نشده بر_

مناسب  يجو طیکه شراشده بود  ینیب شیبود از قبل پ يابر مهیساعت ده صبح بود ، هوا ن میآمد رونیاز منزل ب یوقت

 لیخود را پهن کرده بودند و ما حیبساط تفر یکنارش مردمان شدیم دهید يحال هر جا که درخت و سبزه ا نی، با ا ستین

صبح گذشته  ازدهیساعت از  میدیبه باغ رس یوقت. کنند يسپر عتیطبرا در  التیروز تعط نیآخر زین طیبودند با آن شرا

 م،یو داخل رفت میشد ادهیاز خودرو پ زیفاصله ما ن نیدر ا. انداخت و در را باز کرد دیشد و کل ادهیدر باغ پ يجلو ایارش. بود

. آقا برزو پارك کرد يخودرو ارمنظور ساخته شده بود کن نیکه به هم یبانیسا ریبرگشت و خودرو را داخل برد و ز ایارش

:که گفت زیعز ياند ، با صدا امدهیهمانان ناز م کی چیهنوز ه دادینشان م نیآنجا نبود و ا يگرید يخودرو

.هیقشنگ يچه جا_

بود  دهیکه آقا برزو آن را خر یبود از وقت یباغ قشنگ یکرد آنجا به راست دییپدر هم حرف او را تا. ام به باغ جلب شد  توجه
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محوطه باغ پر بود از درخت . ه بود بلند محسور شد يآجر يوارهایدور تا دور باغ با د م،یدیدیبار بود که آنجا را م نیاول نیا

بر پا شده بود که کف  یچوب يبا ستونها یدرست وسط باغ االچق بزرگ. شکوفه نشسته بودند به شیاز آنها کم و ب یکه بعض

 يداشت که پر بود از گلها یشکل یهالل يباغچه ها قیسه طرف آالچ. باال تر بود نیاز سطح زم يمتر میآن ن یمانیس

شده بودم که دوست  طیآن مح فتهیقدر ش نآ. تازه قرمز شده بود شانیگل سرخ که جوانه ها يفشه و بوته هاپامچال و بن

.و به اطرافم را نگاه کنم نمیبنش قیآالچ بانیسا ریداشتم مدتها ز

که از  دمیا دوجود داشت که همان لحظه آقا برزو ر یآجر بهمن يبا نما ینقل یساختمان قیاز آالچ يفاصله ده پانزده متر با

ما را به داخل  ییلبخند بر لب داشت به طرفمان آمد و بعد از خوشامد گو شهیکه مثل هم یاو در حال. شدیآن خارج م

 ياتاق و آشپزخانه داشت ، عمه داخل آشپزخانه مشغول آشپز کیبود که  جورکوچک و جامعه و  ییالیخانه و. ساختمان برد

ما به استقبالمان آمد ، پروانه هم  دنیزخانه مشغول درست کردن ساالد بود ، عمه با دکنار آشپ زیم يبود ، پروانه هم رو

. بود  دهیلباس پوش نیساده و سنگ شهیپروانه مثل هم. با ما جلو آمد یاحوالپرس يرا شست و برا شیباالفاصله دستها

هم به چهره داشت ، دستم را جلو  یحیمل شیپشت سرش جمع کرده بود و آرا یفیظر رهیرا با گ کدستشیبلند و  يموها

:گفت یو با خوشحال دیگونه ام را بوس یبردم تا با او دست بدهم اما او صورتش را جلو آورد و به گرم

.خوشحال شدم یلیخ یلیخ دیایمامان گفت شما هم م یوقت_

 نیجبران ا يو را ندارم ، براو هم کالم شدن با ا دنیحوصله د کردمیتا آن لحظه احساس م رایکالمش خجالتم داد ز صداقت

:و گفتم دمیصورتش را بوس زیاز عذاب وجدان من ن ییو رها یپست

.را گفته ام قتیخوشحالم ، و احساس کردم واقعا حق یلیخ دنتیمن هم از د_

که  يدیو جداحساس خوب  راتی، تازه داشتم با تاث دندیو منصور هم از راه رس دایاز آمدن ما نگذشته بود که آ یقیدقا هنوز

منصور با تک تک افراد سالم و . منصور حس نفرتم به کار افتاد دنیآمدم که با د یبود کنار م ختهیپروانه در وجودم ر

از  زیعز یکرد، طفل یو با آن زبان چرب و نرمش شروع به چاپلوس دیرا بوس زیصورت عز یکرد و حت یگرم یاحوالپرس

:رو به من کرد و گفت زیبا عز یبودم که او بعد از فراغت از احوالپرس ستادهیا زیعزمن کنار . خجالت مثل لبو سرخ شده بود 

.خانم وایبه به سالم ش_

شد که با اکراه  نیا جهیبا دست ندادن کنفش کنم اما نتونستم و نت خواستیدلم م یلیدستش را به سمت من دراز کرد ، خ و
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به من زد و  یچشمک کردیم یطور که چشم در چشمم دوخته بود و احوالپرس با وقاحت تمام همان زیدستم را جلو بردم ، او ن

حرکت کنار  یدستم را رها کرد لمس و ب یکه وقت يحس شده بود به طور یب ستمد یاز ناراحت. به دستم آورد  یفشار کوچک

کاش آنقدر  يزنم و ابه صورتش ب يا دهیکش خواستیحرکتش مشمئز شده بودم که دلم م نیاز ا يبه حد. ندنم فرود آمد

 یواقع يایاما در دن کردمیمافکار خودم همه کار  یالیخ يایبدبختانه من فقط در دن. کردمیکار را م نیجسارت داشتم که ا

مشغول  یزبان نیریبا ش دایآن طرف تر آ رایکس متوجه کار منصور نشد ز چیداشتم ه ییبه نام کمرو ینقطه ضعف بزرگ

 دایمثل آ ییبایمنصور با داشتن زن ز کردیفکر م یاز آن گذشته چه کس. ه خود جلب کرده بود صحبت بود و توجه همه را ب

آنجا را فرش کرد و  یمانیخودش کف س میبخور قیآالچ ریآقا برزو قرار شد ناهار را ز شنهادیبه پ. شدبا فیهرزه و کث نیچن

کنار سماور نشست و مشغول  زیآماده شد عز يچا یوقت. میردرا به آنجا منتقل ک زهایچ هیو بق يلوازم چا دایمن و پروانه و آ

که از  دیمهش دنیخودروش را داخل آورد ، عمه با د ایآر دند،یاز راه رس دیو مهش ایاثنا آر نیشد ، در هم يچا ختنیر

:لب گفت ریز شدیم ادهیخودرو پ

.ادین خواستیخبر مرگش حاال هم م_

،  دیکوتاه و رنگ کرده اش کش يبه موها یاش را از سرش در آورد و دست يسرشدن از خودرو رو ادهیبه محض پ دیمهش

 کیبه نزد دیکه مهش نیهم. به چشم داشت دیبا قاب سف یبزرگ يدود نکیروشن تنش بود و ع یبه رنگ آب یمانتو چسبان

:منصور با خنده گفت دیما رس

.آفتاب بدم خدمتتون_

:و گفت دیغش غش خند دیمهش

.هیپس بگو چرا هوا ابر نجاستیم که امنصور خان ه_

صورت او با منصور و پدر دست داد و بعد به طرف عمه آمد و در  دنیاول از همه به سراغ آقا برزو رفت و بعد از بوس سپس

:صورت او را ببوسد گفت شدیکه خم م یحال

مامان اعظم؟ دیشما چطور_

:زد و گفت یند زورکگرفته بود لبخ افهیاعظم که تا قبل از آمدن او ق عمه

؟ يمن خوبم تو چطور_
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 انیجفتشون بلدند چطور از پس هم بر ب گفتیافتادم که م زیحرف عز ادیبه . ارمیمنظره کم مانده بود شاخ در ب نیا دنید از

:فترو به عمه کرد و گ دیمهش. هم آمد ، به نظرم الغر شده است ایبود آر هیبا بق یمشغول احوالپرس دیکه مهش ینیدر ح

مامان لباسمو کجا عوض کنم ؟_

:به ساختمان اشاره کرد و گفت عمه

.برو اونجا_

:به ساختمان نگاه کرد و با ناز گفت دیمهش

.ترسم یتنها برم ،م_

:و گفت دیخند منصور

.رو نخوري ٔلو ٔمواظب باش لو_

:گفت ایاب به آرخط يبا لحن عشوه گر دیمهش. رفت  سهیاز خنده ر دیخود مهش یحت دندیخند همه

تو ؟ میبر يایم يآر_

بدون شک . طرز صدا کردن او به شدت نفرت دارد نیعمه از ا دانستمی، م کردیطور صدا م نیرا ا ایآر شهیهم دیمهش

:گفت یحوصلگ یکه تازه نشسته بود با ب ایآر. او را حرص بدهد خواستیم لهیوس نیو به ا دانستیرا م نیهم ا دیمهش

؟ يار دارخونه چک يتو_

:گفت دیخندیکه م یدر حال منصور

.اونجاست یخوب يحتما خبرا. رفتمیتو بودم م يپاشو مرد ، من جا_

متوجه . هم لبخند بود  ایپدرم و ارش يلبها يرو.  دیخند يبلند يزد و سرش را تکان داد ، آقا برزو هم با صدا يپوزخند ایآر

پروانه ساکت و . هم مثل خودش چندش آور و مزخرف است شیها یوخمنصور شدم و با خودم فکر کردم ش یپران کیت

به منصور چپ چپ  افهیهم با ق دایآ.  ستیمنصور ن يبه حرفها گوشش دادیانداخته بود و نشان م نیینگاهش را پا نیمت

.  ردکیم یخودش خوشمزگ الیو به خ نداختیاش گل کرده بود مرتب تکه م یاما منصور که طبع مسخرگ کرد،ینگاه م

در  ياما فقط تا جلو. کرد  یبلند شد و تا خانه او را همراه شیاز جا ایآنقدر خودش را لوس کرد تا آر دیعاقبت مهش

:گفت يبلند يمنصور با صدا. ساختمان رفت و داخل نشد 
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.گهیخونه هم برو د ي، تا تو يدیپشت سرت رو به تنت مال يحرفها هیتو که پ_

از عمه خواسته که به منصور تذکر بدهد که شورش را در آورده  دمیفهم. دیکرد و لبش را گز يارد یبه عمه نگاه معن زیعز

:خطاب به منصور گفت يجد بایعمه هم باالفاصله با لحن تقر. است

.قدر سر به سر بچه ام نگذار نیآقا منصور ا_

:گفت یسرش را به طرف ما چرخاند و با لحن آرام سپس

.و دده ویپا د کیخودش . خلق کرده يکه پسره رو انگشت نما کنهیطا رو مغل نیهم طهیزنکه سل_

از پروانه خنک  شتریشک نداشتم از حرف عمه دل من ب. شده بود  رهیخ شیجلو یبه پروانه افتاد که به استکان خال نگاهم

به رنگ قرمز  یچسب يبلوز. احساس شرم کردم شیبدون مانتو پیت دنیبرگشت از د دیمهش یبعد وقت یقیدقا.شده است

که از  يبود به طور شیبود که پا یو تنگ دیاز آن بدتر شلوار سف اماباز بود  قهیکوتاه و  نیتنش بود که آست یگوجه فرنگ

، به چهره  کردیجلو تر از او حرکت م یکم ایآر. عرق شدم سیبود خ انیکه از پشت آن کامال نما رشیلباس ز هیسا دنید

طرز گشتن  نیبا ا یمخالفت چیه ایآر یعنیچه جورشه،  گهید نیا "کردم و با خودم فکر کردم  نگاه دشیق یخونسرد و ب

او جا نخورده است  دنیکس از د چیاز من ه ریبه غ دیرسیبه نظر م. نگاه کردم  هیگذرا به چره بق یلیخ "نداره ؟ دیمهش

 زیآمد چند بار از عز ادمی. شدم  یحال نیاشتم چنکه او هم بود حضور د یبار بود که در جمع نیاول يمن هم چون برا دیشا

به هر . بند و بار باشد یاو آنقدر ب کردمیفکرش را هم نم یاما حت کردیانتقاد م دیمهش دنیبودم که از طرز لباس پوش دهیشن

داگار به ناخو. ناراحتم یلیخ شودیو به خصوص پدرم ظاهر م هیبق يبه آن صورت جلو دیمهش نکهیاز ا کردمیحال احساس م

 ییایح چیکنار او چشمم به منصور افتاد که که بدون ه.  بودپدرم نگاه کردم بدون توجه به اطراف مشغول صحبت با آقا برزو 

 یساعت. ناسزا گفتم شانی، با نفرت چشم از او برداشتم و در دل به هر دو کردیرا برانداز م دیچندش آورش مهش يبا نگاه ها

 شانیبه هردو یو گاه کردیآنها نظاره م يهم به باز ایشطرنج شدند، ارش يو آقا برزو مشغول بازاز ظهر گذشته بود و پدر 

و  دایو منصور با هم افتاده بودند و ا آ دیپاسور بودند ، مهش يمشغول باز ایبه همراه منصور و آر دایو آ دیمهش کرد،یکمک م

 نیدر ا. زدندیجر م یو به طور علن کردندیم یوراج دیور و مهشمنص کردندیم يساکت باز دایو آ ایبا هم ، هر چقدر آر ایآر

من و پروانه .زده بودند یرا به طور کل رتشیرگ غ ییگو کردیبه هر و کار آن دو توجه م ایو نه آر کردیم یدا اعتراضینه آ نیب

:هنگام عمه رو آرد به پروانه و گفت نی، در ا میداشت زیعمه با عز يهم گوش به حرفها
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.میره کم کم بساط ناهار را پهن کنبهت_

فکر من را برزبان  زیسرش را به نشان موافقت تکان داد، با خودم گفتم مگه عمه نگفته بود مهمان دارد همان موقع عز پروانه

:آورد و گفت

ان؟یمهمونات ب یکنیاعظم مگه صبر نم_

:عمه گفت. س به عمه نگاه کرد و سپ زیابتدا به عز رایجا خورد ز زیکردم پروانه از حرف عز احساس

.، قرارمون بعد از ظهره انیناهار نم يبرا_

:دیپرس يحواسش به همه جا بود با کنجکاو ییکه گو دیمهش

؟ ادیب یقراره ک_

:گفت شدیبلند م شیکه از جا یدر حال عمه

آقا جون يالیاز فام یکی_

:دیباز پرس دیمهش

کدومشون ؟_

:حال گفت نیبا ا خوردیاز دست او حرص م ید که حسابعمه سفت شد و معلوم بو فک

.يدختر عمه فخر_

:درهم شد و گفت دیمهش چهره

.اش هم باهاشه دهیاه حتما دختر ترش_

:گفت يبا لحن تند کردیرا به پا م شیها ییبه او نگاه هم نکرد و همانطور که دمپا یحت عمه

.ایپروانه پاشو ب_

باعث شده بود که عمه حرصش را سر  دیحرف مهش میما متوجه شده بود ي، هر دو مینگاه کردناخودآگاه به هم  زیو عز من

خاطر  نیسوخت به هم شیدلم برا. بلند شد شیپروانه که از لحن عمه تعجب کرده بود باالفاصله از جا. کند یپروانه خال

:گفتم

.کمک امیمن هم م_
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:ذاشت و گفتشانه ام گ يخواستم از جا بلند شم دستش را رو تا

.، من خودم هستم نینه بش_

و خنده بودند بلند شوم و خودم را سبک کنم اما دلم  حیمشغول تفر دایو آ دیکه مهش ییدر جا خواستیاصالً دلم نم نکهیا با

 قیناهار به آالچ لیآوردن وسا يبرا. حالش گرفته شده است يبه خصوص که احساس کردم بدجور. او را تنها بگذارم امدین

خودم .  ی، هم خسته شده بودم و هم عصبان میکن یرا ط قیآشپزخانه و آالچ نیچند بار مسافت ب میمن و پروانه مجبور بود

پروانه . یسوزونیآخه به تو چه که دل م. یخرحمال ای یمهمون ياومد ستیخاك بر سرت که معلوم ن ": کردمیرا سرزنش م

مملوو از ظرف از  يبا سبد سومبار  يبرا یوقت "ه باشه تا کاله سرش نرهزبون داشت تهیعفر دیمثل اون مهش خواستیهم م

دستش را دراز کرد و خواست سبد ظرفها  دیراه به من رس مهین.  دیایکه به طرف خانه م دمیرا د ایآمدم ارش رونیساختمان ب

:گفت یمیدر همان حال با لحن مال.  رمیرا از دستم بگ

.يو زحمت افتادت یامروز حساب. ارمیبده من ب_

که  یو در حال دمیتند سبد را کنار کش یبا حرکت. کردم  یسر او خال کردمیرا که در دل احساس م یچطور شد خشم دانمینم

:گفتم ياز او بشنودب تند ریغ يگریرا آنقدر باال نبرم که کس د میمواظب بودم صدا

عروس کلفت  يبه جا کنهیکه مامان جونت فکر م یکنبه زنت کمک  يبه کمک ندارم بهتره بر اجیممنون من احت یلیخ_

.آورده

او را  افتادیم ایهر بار که چشمم به ارش. صرف شد  قیآالچ ریناهار ز. مکث کنم راهم را ادامه دادم يلحظه ا نکهیبدون ا و

ذره هم احساس  کی یاش شده اما حت یطرز برخورد من باعث ناراحت دانستمیم یبه خوب نکهیبا ا.  دمیدیمغموم و در فکر م

 اهیباز هم دست به س دیمهش نیب نیدر ا. میبه کمک هم سفره را جمع کرد دایو آ روانهبعد از ناهار من و پ.کردمینم یمانیپش

ساعت از ناهار نگذشته بود  میهنوز ن. سرگرم کرد هیبا بق ینزد و درست مثل قبل ناهار خودش را به صحبت و شوخ دیو سف

:فتگ ایکه خطاب به آر

؟ میبر يآر_

:به او کرد و گفت یکه گرم صحبت بود نگاه ایآر

.میریباشه حاال م_
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:گفت دیمهش. نگاه کرد  ایبا تعجب به آر عمه

.منتظرمون هستند میای، به سحر گفتم بعد از ناهار م میاالن بر نینه ، پاشو هم_

:و گفت دیحرفش پر انیم گریبار د دیمهش. سرش را تکان داد و به صحبتش ادامه داد ایآر

.گهیپاشو د يآر_

به او کرد و گفت ؛ ينگاه تند ایآر

.میبرو مانتو ات رو بپوش بر_

رو کرد  خوردیعمه که تا آن لحظه ساکت بود اما معلوم بود خون خونش را م. از جا بلند شد و به طرف ساختمان رفت دیمهش

:و گفت ایبه آر

؟ يبر يخوایکجا م_

:گفت یوصلگح یبا ب ایآر

برادرش شیپ میقراره بر_

:به چهرهاش آورد و با تشر گفت یاخم عمه

.نیاومد میپس غلط کرد_

بود خجالت  دهیهمه عمه عمه به او توپ يجلو نکهیانداخت احساس کردم از ا نییبزند سرش را پا یحرف نکهیبدون ا ایآر

نگذشته  یقیدقا. نشده اند  يزیمتوجه چ یعنید به آن راه که همه خودشان را زده بودن. آقا برزو در هم شد ياخمها. دیکش

:گفت ایبسته بود از همان دور خطاب به آر انیاز م یکیمانتواش را  يکه دکمه ها یبرگشت ، در حال دیبود که مهش

پاشو. هم مانتوم  نیا يآر_

هم جلو آمد و بعد از برداشتن  دیمهش. تبه طرف خودروش رف هیبا بق يمختصر یبلند شد و بعد از خداحافظ شیاز جا ایآر

:گفت فشیک

.خداحافظ یهمگ_

نگذاشته بودند که  رونیرا از در منزل ب شانیهنوز پا. منتظر جواب باشد پشتش را کرد و به طرف خودرو رفت نکهیبدون ا و

:که دیکردن از مهش ییعمه شروع کرد به بدگو
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عرضه من کنند که دختره فالن  یخاك بر سر اون پسر ب... ادر گداش برهبر بیناهار از ج کی دیترس استمداریدختره س_

...دختر با جادو و جنبل مغز پسره خر رو خورده نیاز اولشم معلوم بود ا... فالن شده پالون روش انداخته 

:کرد و گفت يگریانجیبرزو م آقا

.به جهنم که رفتند!  يدیخانم بس کن چرا خودت رو حرص و جوش م_

:گفت یبا لحن عصب عمه

.چرا اصالً آمدند گمینگفتم چرا رفتند ، م_

:کرد و گفت زینوچ کرد و بعد رو به عز یحوصلگ یبرزو با ب آقا

.رهیگیداره ما رو م زدهیس یانگار نحس حشونیو تفر فی، اون پدر سوخته ها رفتن به ک دیبگ يزیچ کیحاج خانم شما _

 افهیچشمم به منصور افتاد که با ق. و ساکت شد  دیکش یقی، عمه با حرص نفس عم بدون حرف فقط سرش را تکان داد زیعز

بر آنجا حاکم شده  يجو سرد. انداخته بود ریهم کنار او نشسته بود سرش را به ز دایآنها بود ، آ يوا رفته شاهد گفتگو يا

 کردمیروز بود اما احساس م مهین نکهیا اب. میو به منزل برگرد میمن هم دوست داشتم هر چه زودتر آنجا را ترك کن. بود

که متوجه  ي، به طور گذشتیچقدر به ما خوش م میقبل افتادم که با عمه افسانه بود يسالها ادی. خسته شده ام یلیخ

کم کم سر تا سر  رهیت يابرها. از فکر خارج و متوجه آسمان شدم  دیشد يبا وزش با د. گذردیچطور وقت م میشدینم

هوا درست از آب در  یدر مورد خراب یهواشناس ینیب شیبعد پ یساعت نکهیبود بر ا ينشانه ا نیو هم وشندپیآسمان را م

عمه که هنوز چهره . ستیاز او ن ياست خبر یسراغ پروانه را از عمه گرفت تازه متوجه شدم که مدت دایآ یوقت. خواهد آمد

:و گفت بود برداشت ختهیر شیبرا زیکه عز ییداشت استکان چا یدرهم

.شهیم داشونیمهمونها پ گهیجمع و جور کنه االن د یکم کیگفتم تو رو _

از جا بلند شدم و  اریاخت یکه ب يبه هم افتاد ، از نگاه او جا خوردم به طور ایحرف ناخودآگاه نگاه من و ارش نیا دنینیش با

:گفتم زیکارم به عز هیتوج يبرا

.به پروانه کمک کنم رمیمن م_

:تگف دایآ

؟ امیمن هم ب يخوا یم_
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:گفتم

.ایب ي، دوست دار دونمینم_

:که عمه گفت دمیرا پا کنم ، شن میمنتظر او بمانم رفتم کفشها نکهیبدون ا و

.پاك خورده است ریش یکی نیاون ناتو از آب در آماده ا یهر چ_

حرف  نیهم انقدر هالو نبود ، عمه باز هم یکی نیا اگه ":با خودم گفتم . کندیم سهیو پروانه را با هم مقا دیشدم مهش متوجه

:زد و گفت يمن لبخند دنیبا د.  دمیوارد خانه شدم پروانه را مشغول شستن ظرف د یوقت "؟ زدیرا م

؟ يالزم دار يزیچ_

:گفتم

.نه اومدم بهت کمک کنم_

:گفت یشوخ به

.شورمیمن خودم م نیبرو بش تو میکرد ياز حد مهمون نواز شیجون ، امروز ب واینه ش يوا_

:لبخند بزنم گفتم نکهیا بدون

.جا نشستن حوصله ام سر رفتن کیاز _

و با خودم  خوردیاز حدش حالم بهم م شیب یو رام ییدست و پا یاو نداشتم راستش از ب ينسبت به کارها یخوب احساس

شستن ظرفها که  دمیکشیو من هم آب م تشسیپروانه ظرفها را م. ستیاز حد هم خوب ن ادیخوب بودن ز کردمیفکر م

را  ییمن گذاشت تا ظرفها يجلو یسبد خال کیگذاشت و  نیو سبد پر از ظرف را زم دیتمام شد پروانه دستش را آب کش

که  دمیرا د ایبرگشتم و ارش زیمن ن " دمیترس يوا ":که گفت  شیصدا دنیبا شن. بودم داخل آن قرار دهم  دهیکه آب کش

و  ندمناراحت است ، سرم را چرخا يزیچهره اش در هم بود و معلوم بود از چ. است  ستادهیدر آشپزخانه ا يصدا جلو یب

:؟ پروانه گفت کندیچه م نجایاو ا دمیپرسیمشغول کار شدم از خودم م

؟ يدار يبا من کار_

:دیچیدر گوشم پ ایارش نیخشمگ يصدا

واجب بود ؟ یلیخ یکوفت يظرفها نیشستن ا_
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:گفت یبا دستپاچگ هپروان

....آخه عصر مهمون_

:گفت ینینسبتا بلند و خشمگ یاجازه نداد حرفش را تمام کند ، با صدائ ایارش

عروس  يمادرم به جا کننیکه مردم فکر م یکنیکارها رو م نی؟ هم يخونه ا نیا یوص لیبه تو چه مربوطه مگه تو وک_

..گهیخدمتکار آورده د

و  ستمیبا نجایا ستیدرست ن کردمیقلبم به تپش افتاده بود و با خودم فکر م. دمیلبم را گز یناراحت گشاد شد و از چشمانم

که  کردمیدر همان حال خودم را سرزنش م.. باالفاصله دستم را شستم تا آنجا را ترك کنم . باشم  شانیشاهد بگو مگو

:شن خطاب به من گفتشوم با همان لحن خ در ایتا خواستم از کنار ارش. کردم یعجب غلط

.رمیمن دارم م دیداشته باش فیشما تشر _

پروانه با رنگ . تا به خودم آمدم دیطول کش یمدت.آنجا را ترك کرد یمحکم يبخورم با قدمها یمن بتوانم تکان نکهیقبل ا و

:گفت یفیضع يتکان خوردم با صدا یوقت. شده بود رهیخ یبه نقطه نامعلوم دهیپر ییو رو

بود ؟ چش شده_

ظرف ها، در  هیرفتم و شروع کردم به شستن بق ییبه طرف ظرفشو. کردمیرا گرفته بود و احساس گناه م بانمیوجدان گر درد

با خودم . باشم دهید نیخشمگ نیوقت به خاطر نداشتم او را چن چیه. چشمم بود  يجلو ایارش یهمان حال چهره عصبان

کند ؟ احساس  یخال چارهیطور سر پروانه ب نیرا ا یکه باعث شد دق دل تداش ریثکالم من در او آنقدر تا یعنی کردمیفکر م

کرده  یکه از او در دلم ساخته بودم شکسته بود و همراه با آن قلبم را هم زخم یبت. بدم آمده است  یلیخ ایاز ارش کردمیم

:.ردکیمتأثرم م شتریب نشیغمگ يصدا. با حضور پروانه در کنارم به خودم آمدم. بود 

.اش رو من بشورم هیکنار بگذار بق ایجون ب وایش_

.خوامیمعذرت م میناراحتت کرد نکهیا از

:گفتم یاش نگاه کردم و نگاه کردم و با شرمندگ یچهره مهربان و دوست داشتن به

؟ یزنیم هیحرفا چ نیا_

:به او گفتم يدلدار يفقط برا دمیکار را در خودم ند نیاز او طلب بخشش کنم اما شجاعت ا خواستیدلم م یلیخ
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.ادیم شیپ يهر زن و شوهر یزندگ يتو زهایچ نیناراحت نه باش ا_

:شانه ام گذاشت و گفت يدستش را رو رایمتوجه شد ز زیاو ن. جا خوردم  یلیکه زد خ يپوزخند از

معما  کیمن  يرخورد امروزش براکه ب تفاوتهیمن انقدر ب ينسبت به من و کارها ای، ارش دمیناراحت نشو به حرف تو نخند_

.است

گرفتم حرف دلم را رك و پوست  میسکوت کردم اما بعد تصم خوردیبرخورد او از کجا آب م دانستمیکه بهتر از هر کس م من

:ظرفها بود گرفتم و گفتم دنیبدون مقدمه دست او پروانه را که مشغول آب کش. میکنده به او بگو

؟ یشیبگم ناراحت نم يزیچ کی_

:گفت یجبیحالت مت با

نه بگو_

:زدم و گفتم ایداشتم اما عاقبت دل به در دیترد میبگو خواستمیکه م يزیبر زبان آوردن چ يبرا

.يخودت هم مقصر ایاما در مورد برخورد ارش گمیرو م نیا دیپروانه جون ببخش_

:گفت یبا حالت تعجب گرد شد و با دستپاچگ چشمانش

من ؟_

:ادم و گفتمرا تکان د سرم

.اره_

:گفت

چطور ؟_

:گفتم

؟ يریگیرك باشم به دل نم_

:دستم دستم را گرفت و گفت اقیاشت با

.یشناسیباشه تو بهتر از من اون رو م یهر چ.  شمیهم ازت ممنون م یلینه به خدا خ_

گاه منتظر پروانه مرا از فکر بازداشت ؟ ن شناختمیرا خوب م ایواقعا من ارش یعنیجمله آخر او با خودم فکر کردم  دنیشن با
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:گفتم

.....ادیخوشش نم ایارش دیشا يخودت فکر کرد شیتاا حاال پ_

جمله من است ادامه  یبا تمام توجه منتظر باق دمید یبه کار ببرم که به او بر نخورد وقت يچه کلمه ا دانستمیآن لحظه نم در

:دادم

.دنیانجام نم يکار هیکه بق یی، اون هم در جا یقدر کار کن نیتو ا ادیخوشش ن دیشا... چطور بگم _

:به فکر فرو رفت ، سپس گفت يا لحظه

موضوع فکر نکرده بودم نیتا به حال به ا_

:خجالت زد و گفت ياز رو يلبخند سپس

وقت  چیخودش هم ه میصحبت کن یمن و اون در مورد موضوع ادیم شیکم پ یلیداره ، خ یبیاخالق عج ایراستش ارش_

که  نهیواسه هم. برمیاون م قیبه عال یمادر جون پ ای ایمن از زبون آر ی، گاه ادینم یاز چ ادیخوشش م ینشده بگه از چ

.نشناختمش دیهنوز اون طور که با کنمیفکر م

 نیچن يکه از هر نظر قبولش داشتم دارا يمرد کردمیوقت فکر نم چیه. ناراحت شدم  یلیپروانه خ يحرفها دنیشن از

:پروانه ادامه داد. باشه یاخالق

من کار کنم ؟ ادیخوشش نم ایپس به نظرت ارش_

. کاره رها کنم  مهیفکر کنم اما درست نبود حرفم را ن خواهدیآن دلم م يحال حرف زدن ندارم و بجا گرید کردمیم احساس

:گفتم

دست باشه به  ریدوست نداره زنش ز يمرد چیاما ه. مثل من فکر نکنه  ایارش دیشا.  ستیپروانه جون نظر من مهم ن_

که عمه رو  یباش نیدنبال ا نکهیا يبگم به جا دیبا يداره ، اما نظر من رو بخوا یکه به قول خودت اخالق خاص ایخصوص ارش

.  ینداشته باش یستیرو در با یکن با کس یبگم سع دیکار کردنت هم با رددر مو. خوادیم یچ ایارش ینیبب دیبا یکن یراض

بد عادت  گرانینه د یشینه خودت خسته م يجور نیا. هم بخواه بهت کمک کنن  هیخب از بق یکمک کن يخوایاگه م

:بغلم کرد و گفت ینحرفم که تمام شد به طور ناگها. شده بود  رهیدرشت و باز به من خ یپروانه با دقت و با چشمان. شنیم

.دیتم را بوسو صور يفرشته ا کیفدات بشم ، به خدا تو  یاله_
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:حرفش رو بپرسم خودش گفت لیدل نکهیقبل از ا. تعجب کردم  یلیکارش خ نیا از

يدر حق من کرد یبزرگ یلیتو لطف خ_

:زدم و گفتم يپوزخند

لطف ؟_

:گفت

برام  ایبه اندازه تمام دن يکه به من زد ییحرفها نیهم. بودم  دهیند يا گهیکس د چیاز ه يکه تو به من کرد یاره محبت_

 گفتیفقط به من م کردمیمادرم در دل م شیپ ایارش یهر وقت از بابت سکوت و کم محل يارزش داشت ، راستش رو به خوا

اما من . من رو داشته باشه  يتا بلکه اون هوا کردیمادر شوهرم رو م شکنه سفار حتمینص خواستیم یلیاگر خ شهیدرست م

ازدواج  المونیاز فام یکیاگر منم مثل خواهرم پوران با  دیشا ارمیبه دست ب رو ایدل ارش تونمیدوست داشتم بدونم چطور م

با  ایاخالق ارش. کنهیاما حاال وضع فرق م. مثل مادرم داشته باشم  ییالگو تونستمینداشتم ، چون م یکرده بودم مشکل

. ندازمیب يا گهید يازدواج طال يحلقه طال کیکه اون دوست نداره من جز  نهینمونه اش ا کی. ما فرق داره لیفام يمردها

طال هام رو در آوردم و کنار  دمیموضوع رو فهم نیا یوقت. زهیریاعصابش رو به هم م میالنگوها يصدا دمیطور که فهم نیا

.گذاشتم

.آمد شیاو حواسم سر جا ينکرده است ، با صدا زانیبه خودش طال آو شهیمتوجه شدم که مثل هم تازه

.ادیجوانب اخالقش دستم ب دوست دارم همه یلیخ_

:گفتم

؟ یزنیخب چرا باهاش حرف نم_

:کامال مشهود بود گفت دیکه در کالمش ترد یمکث کرد سپس در حال يا لحظه

.ترسمیم يراستش رو بخوا_

:کردم وگفتم یاخم

؟ ی؟ از ک یترس یم_

 ترسدیاز عمه م گفتیاگر پروانه م.  دمیند در او یترسناک زیدر نظرم آمد و هر چه فکر کردم چ ایلحظه چهره ارش همان
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:زد و گفت يپروانه لبخند محجوبانها.  ایقابل قبول بود تا ارش میبرا شتریب

.وقت ناراحت بشه کیمبادا  نکهینه ، از ا یاز کس_

:گفتم

؟ یتو با اون حرف بزن نکهیناراحت بشه ؟ از ا یاز چ_

.سرش را تکان داد پروانه

:گفتم

؟ يبه حال امتحان کردمگه تا _

:کرد و گفت فکر

نه_

:گفتم

.خوشحال هم بشه دی، شا یاز کجا مطمئن يرو امتحان نکرد يزیچ یوقت_

:گفت پروانه

بهش بگم ؟ دیبا یچ_

:گفتم

.دونمیو اهللا نم_

:و گفتم دیبه ذهنم رس يفکر

که  نهیبه خاطر ا زنهینم یحرف ایاگه ارش دیشا.  هپسندیم ی، چ خوادیم یدوست داره ، چ یچ ینیبب یازش بپرس یتون یم_

خودت رو  نکهیا ي، بهتره به جا یکه اون رو بهتر بشناس يدار اجیتو احت یاما وقت ستیکار ن نیبه ا یاجیاحت کنهیفکر م

.یو ساده باهاش حرف بزن ف، صا شیعملکردش بشناس يتا از رو یخسته کن

:گفتیکه م دیعمه به گوشمان رس يلحظه صدا نیدر ا. سرش را تکان داد  کردیهمان طور که با دقت گوش م پروانه

؟ ییپروانه کجا_

پروانه . باشد دهیرا نشن میعمه حرفها کردمیبودم و دعا م ی، به خصوص من که در حال سخنران میخورد یدو تکان سخت هر
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:هم که مثل من هول شده بود گفت

.هستم نجایمادر جون ا_

:ز در داخل شد و گفتهمان لحظه ا عمه

.انیاالن مهمونها م نیبجنب دیهنوز که مشغول_

:خطاب به پروانه گفت سپس

کجاست ؟ ایارش_

:گفت پروانه

دونمینم_

:گفت عمه

.من فکر کردم اومده تو يا_

:آورد گفت یکه حرصم را در م يبا لحن طلبکارانه ا سپس

.بکش یکارت که تموم شد کف آشپزخونه رو هم ت_

بعد . نمانده ما را ترك کرد و رفت یباق يکار نکهیبه اطراف و مطمئن شدن از ا یسرش را تکان داد و عمه بعد از نگاه پروانه

 ایارش.  میرفت هیبق شیکارمان در آشپزخانه تمام شد ، پ نکهیبعد از ا. میو لبخند زد میاز رفتن او من و پروانه به هم نگاه کرد

قبل جوش آورده بود با  یقیکه انگار او نبود که دقا يبود به طور یچهره اش آرام و معمول. ودمشغول صحبت با منصور ب

باران  گرید یقیشده بود و معلوم بود تا دقا يهوا کامال ابر. آدمها را شناخت  شودیکه چطور م کردمیفکر م نیاو به ا دنید

،  میکه داخل شد نیهم. میو داخل ساختمان رفت میردبساط را جمع ک کردیکه احساس سرما م زیعز شنهادیبه پ. باردیم

:گفت زیاتاق را روشن کرد و بعد رو به عز يعمه چراغها

.اتاق کارت دارم يتو ایمادر چند لحظه ب_

 زیبه عز يبا کنجکاو میهم نشسته بود شیکه پ دایمن و پروانه و آ. که کنار آشپزخانه بود رفت  یخودش به اتاق کوچک و

:با تعجب گفت دای، آ مینگاه کرد

شده ؟ یچ_
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و  زیتا عز دیطول کش یمدت".فتدیب يغلط نکنم قرار است اتفاق تازه ا "شانه باال انداخت و من با خودم فکر کردم  پروانه

تنها  دیفهم يزیچ شدینم زیبه طرف ما آمد و عمه به آشپزخانه رفت از چهره عز زیعز. آمدند رونیعمه اعظم از اتاق ب

 نیاز ا یقیهنوز دقا. شودیموضوع به من مربوط م نیکه ا گفتیبه من م یدر فکر است احساس یلیخ دادیشان منگاهش ن

رفت در  فونیآمد و به طرف آ رونیاز آشپزخانه ب یعمه با دستپاچگ. موضوع نگذشته بود که زنگ در منزل به صدا در آمد

:فتبلند شود که عمه خطاب به او گ شیااز ج خواستیم ایارش. به آقا برزو نگاه کرد زیهمان حال ن

.رهی، آقا جونت م نیبش_

:به آقا برزو گفت سپس

.باشه ي، فکر کنم دختر عمه فخر گهی؟ بلند شو د يشنویزنگ رو نم ينامور مگه صدا_

:گفت ایبلند شد و خطاب به ارش شیبرزو همان طور که چشم به صفحه شطرنج داشت از جا آقا

؟ یرا مات کن تیتا من برم و برگردم دائ ینتویم نمیبابا بب_

:گفت نشستیپدرش م يو همان طور که جا دیخند ایارش

آقا جون ؟ دیزنیحرف رو م نیا دیشد شیحاال که ک_

به سر و  یداد سپس دست يو چا وهیدر مورد م یعمه به پروانه دستورات. کرد و از اتاق خارج شد  يبرزو خنده بلند آقا

تعارفات عمه که به مهمانان خوش  انیبعد در م یقیدقا. رفت  رونیاستقبال از مهمانان از در ساختمان ب ياو بر دیکش شیرو

از  یکی. بود  ییجوان تر و مانتو گریبودند و زن د يدو تا از زنها مسن و چادر. دسه زن و دو مرد داخل اتاق شدن گفتیآمد م

 چیکم پشتش ه يداشت که موها يتر بود قد کوتاه و اندام فربه ا که نسبتا جوان يگریداشت و د دیسف يمو زیمردها ن

را  زیاز قبل عز ایآنها گو. همه ما به احترام مهمانان از جا بلند شدم . پرپشتش نداشت  يپرفسور شیبا ر یتناسب

کرد احساس  یعرفعمه ابتدا پدر و بعد مرا به آنها م. کردند  یسالم و احوال پرس یاو به گرم دنیبا د رایز شناختندیم

از آنان  ییرایبعد از نشستن مهمانها عمه و پروانه مشغول پذ. معارفه است نیدر ا یخاص تیکه ن دادیبه من هشدار م یبیعج

شک نداشت که  يجا میبرا گرید. معذب بودم  داًیبابت شد نیو از ا کردمیخودم احساس م ينگاه زنها را به رو یهگا. شدند 

 بیعمه سر خود ترت نکهیمطمئن نبودم حدسم درست باشد از ا نکهیبا ا. من به آنها بوده است یعرفهدف عمه از دعوت ما م

کرده  نیکارش به شعور من توه نیعمه با ا کردمیآن حال با خودم فکر م زا. ناراحت بودم  یلیرا داده بود خ يبرنامه ا نیچن
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دو ساعت آنجا بودند و  یکیحدود  یمهمانان مدت کم.ض کنم موضوع به او اعترا نیگرفتم به وقتش از بابت ا میاست و تصم

:گفت زیخانم خطاب به عز يکه فخر دمیبعد بلند شدند تا بروند شن

.میشیمزاحمتون م يدیما ، ان شا اهللا در وقت سع يبود برا یشما سعادت داریحاج خانم د_

:هم در جوابشان گفت زیعز

.چشم ي، قدمتون رو یچه زحمت_

و لحظه  دیناخودآگاه تنم لرز.  کندیبه من نگاه م دمیافتاد و د کردندیکه او را مهندس خطاب م ينگاهم به مرد نیب نیا در

فکر تنم مور مور شد باالفاصله زبانم را  نیاز ا. در نظر گرفته اند شیاست که مرا برا یبا خودم فکر کردم نکند او کس يا

بدهم  يخودم را دلدار نکهیا يداشته باشد و برا شتریچهل سال ب دیایبه او مندارد  نامکا "نه  "و با خودم گفتم  دمیگز

که  يوجودم را گرفته بود به طور بیعج یحال احساس خشم نینباشد ؟ با ا ییزن مانتو نیگفتم از کجا معلوم که شوهر هم

نظر را  نیخودش هم هم ییکه گو زیزع. رگردمهر چه زودتر به خانه ب لمیگفتم که خسته شدم و ما زیبعد از رفتن آنها به عز

عمه . میبرو میخواهیتکان داد و بعد از بازگشت عمه و آقا برزو از بدرقه مهمانان گفت که م دییداشت سرش را به نشانه تا

:نشاند و گفت شیدست او را گرفت و سر جا

.میریبعد همه با هم م میخور یام منصف شب شده ، ش نی؟ االن راهها شلوغ ، تا به خونه برس نیدار يحاال چه عجله ا_

 یبیبه هر ترت. مینشاند و قرار شد بعد از شام به خانه برگرد یآورد عمه طبق معمول حرف خود را به کرس يهر بهانه ا زیعز

چنان مغموم و افسرده بودم که  کردمیو نشاط م یبود آن چند ساعت را هم تحمل کردم ، برخالف صبح که احساس سر حال

:دید بار از من پرسچن دایآ

شده؟ تیچ_

بودم  یگفت که ما را به منزل برساند ، آن لحظه مثل کس ایبعد از صرف شام عمه به ارش. را بهانه کردم  یمن هر بار خستگ و

شدم و او  ایاش صادر شده باشد باالفاصله از جا بلند شدم و مانتوام را به تن کردم ، همان لحظه متوجه ارش يکه مجوز آزاد

هنگام . با پروانه دارد يچه رفتار دمیفهم نکهیبودم به خصوص بعد از ا ریاز او هم دلگ.  دمیرا هم گرفته و ناراحت د

:گفت هیکرد و دور از چشم بق یپروانه مثل صبح با من روبوس یخداحافظ

.ازت ممنونم زیبه خاطر همه چ يوایش_
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:زدم و آهسته گفتم يلبخند

.ت باشنکردم، مواظب خود يکار_

گذاشتم و چشمانم  یگاه صندل هیتکّ يداخل خودرو نشستم سرم را رو یوقت. فشرد یرا تکان داد و دستم را به گرم سرش

 امدیبود اما دو پ يروز خسته کننده ا نکهیبا ا کردمیکه پشت سر گذاشته بودم فکر م يرا بستم و در تمام طول راه به روز

پروانه  کردمیاحساس م نکهیا گریبود و د افتهی امیدر دلم داشتم الت شیاز مدتها پکه  یزخم حسرت نکهیا یکیخوب داشت 

.کنمیفکر م يگریرا دوست دارم و نسبت به او طور د

12 فصل

تنگ شده  شیدلم برا یبه راست. کنم  یرفتم تا با او احوالپرس میابتدا به دفتر آقا رح. سر کار برگشتم  دیع التیاز تعط بعد

اشاره  زشیکنار م یگرفت ، در همان حال به صندل لمیتحو یمیگرم و صم یلیمن از جا بلند شد و خ دنیبا د میآقا رح. بود 

 یبا جلد چرم یکتاب شهیطبق معمول هم. نشستم  یصندل يتعارفش را رد کنم و رو امدیدلم ن.  نمیکرد و تعارف کرد تا بنش

آقا . عالقه دارم  یلیبه او خ کردمیخاطر احساس م نیانداخت به هم یم مپدر بزرگ ادیمن را ب شیکارها. بود  زشیم يرو

 التیو تعط دیدر مورد ع ياز صحبت مختصر دبع. و من سالم آنها را به او رساندم دیحال مادر بزرگ و پدرم را پرس میرح

:گفتم

.برم کارگاه دیاگر اجازه بد_

:زد و گفت يلبخند میرح آقا

دخترم دیبفرمائ_

قبل از آمدن همه آمده بود و در حال  شهیخانم مثل هم يمهر. و تشکر کردم سپس از جا بلند شدم و به کارگاه رفتم ا از

با آنان  یبعد از سالم و روبوس. لباسش بود  ضیخانم هم تازه آمده بود و در حال تعو یروح. آماده کردن مقدمات کار بود 

خانم با  يمهر.  دیاز راه رس ینیریش يننشسته بودم که بهاره با جعبه ا هنوز پشت چرخ. رفتم تا مانتوام را عوض کنم 
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:گفت یخوشحال

به به باالخره عروس خانم بله را گفت ؟_

:و گفت دیبا خجالت خند بهاره

دهیع ینیریش نینه بابا ا_

 یخوشبخت يآرزو شیت و براگف کیخانم به او تبر يمهر یوقت. کرد یگذاشت و با هر سه نفرمان روبوس زیم يجعبه را رو و

هم از  سایو پر میکه مر میگفتم و در حال صحبت بود کیبه او تبر زیمن ن. اش است ينامزد ینیریش یبه راست دمیکرد فهم

خانم به آنان گفت  يمهر نکهیکردند و سر به سرش گذاشتند تا ا یخوشحال یبهاره کل يخبر نامزد دنیو با شن دندیراه رس

 تیکارم احساس رضا طیچقدر از مح کردمیخودم فکر م شیپ. را عوض کنند و سر کارشان بروند انشیکه زودتر لباشا

آن .  رمیبا او تماس بگ برگشتمبه خانه  نکهیگرفتم بعد از ا میاو تصم اداوردنیبا به . بودم  نایم ونیبابت مد نیو از ا کنمیم

.روز به سرعت برق گذشت

 ياو سخت است که برا يبرا دانستمیم نکهیبا ا.  رمیتماس بگ نایردم که قرار بود با مکه به خانه برگشتم به خاطر آو عصر

و شماره منزل  اورمیتنگ شده بود که نتوانستم طاقت ب شیاما آن قدر دلم برا دیایپاسخ دادن تلفن به خانه صاحبخانه اش ب

خوشحال شدم او  یلیخ شیصدا دنیاز شن دیایبتلفن  يپا نایتا م دیطول کش يقه ایحدود ده دق. صاحبخانه اش را گرفتم 

 یدرست و حساب تواندیآنجا است و او نم یکس دمیفهم زدیکه م یربط یب يکرد اما از حرفها یاظهار خوشحال یلیهم خ

ردا و گفتم ف دیایو من به او اصرار کردم روز بعد به همراه مهسا به خانه مان ب دیآیگفت که فردا به کارگاه م نایم. صحبت کند

:گفت نایم. رمیگیم یمرخص

.خانم بزنم زیهم به عز يسر کیتا  امیمن آخر وقت م يریبگ یخواد مرخص ینم_

ساعت  کی نایروز بعد م.کردم یصحبت کند از او خداحافظ تواندیاز آن نم شتریب دانستمیقبول کردم و چون م یخوشحال با

 یلیاو و به خصوص مهسا خ دنیتمام بچه ها از د. خودش آورده بود  دخترش را همراه. کارگاه به آنجا آمد یلیمانده به تعط

و مرتب دست به دست  کردندیرها نم يبود که بچه ها او را لحظه ا ینو خواست نیریمهسا آنقدر ش. خوشحال شدند 

ناراحت  يزیچ از کردمیاما احساس م دیخندیو م گفتیبا بچه ها م نایم نکهیبا ا. رفتندیو قربان صدقه اش م گرداندندیم

بپرسم و صبر  اواز  يزیبچه ها چ يجلو دمیصالح ند. موضوع مربوط به شوهرش باشد  دیخودم فکر کردم شا شیاست پ
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:گفت نایم. کردم  لیساعت پنج بعد از ظهر بود که کار را تعط. شوم ایاش را جو یعلت ناراحت میتنها شد یکردم تا وقت

.بپرسم میاز آقا رح یوالاح هیمن برم  یتا لباست رو عوض کن_

راه مهسا را از  نی، در ب میآمد رونیکارگاه از آنجا ب يو بچه ها میاز آقا رح یرا تکان دادم و او رفت ، بعد از خداحافظ آرم

او هم از بودن در آغوش من اظهار .  دمیبچه بودم چند بار صورتش را بوس دنیکه مخالف بوس يگرفتم و با وجود نایبغل م

و من که  چسباندیو لبانش را به صورتم م گرفتیکوچکش دو طرف صورتم را م دستانبا  گاهیو گاه و ب کردیم یخوشحال

به .  رفتمیو قربان صدقاش م کردمیبرده بودم و مرتب با مهسا صحبت م ادیرا از  نایاو شده بودم م يهایکار نیریش فتهیش

:در آمد و گفت نایم يکه صدا يطور

خب چه خبر؟. کم هم با من حرف بزن کیه رو بابا ول کن بچ يا_

:گفتم

بود ؟ ستادهیصاحبخونه ات کنارت ا روزید ی؟ راست يتو چطور ریخبر خ_

:و گفت دیخند نایم

؟ یدونیتو از کجا م_

:گفتم

.يزدیسخت حرف م یلی، خ دمیاز حرف زدنت فهم_

و گفت دیباز هم خند نایم

.گمیم یمن چ ننیخانم و دخترش چشم گرگ کرده بودند بب ههیاره وج . یگفتیچرت و پرت م یبگ شهیروت نم_

:گفتم

 اوردمیطاقت ن گهیتلفن اما اون قدر دلم برات تنگ شده بود که د يپا ائیبرات ساخته ب دونستمیبرات ، باور کن م رمیبم_

.کارگاه يایب يخودت بخوا یصبر کنم تا وقت

:گفت نایم

.دلتنگ شده بودم یلیجون خ زیو عز تو ياره ، به خدا من هم برا_

:به مهسا اشاره کرد و گفت بعد
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 یعنید د د د  گفتیو م کردیدستش رو به طرف در دراز م کردمیهر وقت بغلش م کردیم يقراریب یلیبال گرفته هم خ نیا_

.باشه شیقدر حال نیا کردمی، باور کن من فکر نم رونیمنو ببر ب

:مهسا زدم و گفتم فیم و لطصورت نر يرو يبوسه ا گرید بار

.شهیاش نه باشه ، خوبم حال یچرا حال_

:مقدمه گفتم یصحبت کنم ب نایموضوع افتادم که قرار بود با م ادیموقع به  همان

؟ یخونه ات رو عوض کن يخوایحاال حاالها نم نایم یراست_

:به طرفم برگشت و گفت تعجب

خونهام رو ؟ چطور مگه ؟_

:حرفم را اصالح کرده باشم گفتم نکهیا يخودم فکر کردم نکند از حرفم ناراحت شده برا شیردم پتعجبش جا خو از

.نمیبب شتریخوشگل خانم رو ب نیا توانستمیو من م دیما بود کینزد خواستیدلم م یلیگفتم ، خ يجور نیهم_

:و گفت دیکش یآه نایم

؟ کجا برم ؟ يچطوراما  رونیب امیاز اون زندون ب خوادیدلم م یلیمن هم خ_

:که از جواب او ذوق زده شده بودم گفتم من

.ما يطرفا ایب_

:هم بهت زده نگاهم کرد و گفت باز

طرفا؟ نیا_

:گفتم یخوشحال با

.هم به من یشیم کیهم به کارگاه نزد ییایب یاره اگه بتون_

:زد و گفت ینیلبخند غمگ نایم

.بهتر نیاز ا یچ_

:دمیو گرفتهاش ذوقم کور شد پرس نیچهره غمگ دنید از

شده ؟ يزیچ یستیسر حال ن ادیز یراست_
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:را باال آورد و گفت سرش

.ستین يزینه چ_

:گفتم

.بتونم کمکت کنم دیشده به من بگو شا يزیاگه چ_

:گفت نیبا همان لبخند غمگ نایم

.هام بگم ياز گرفتار متدید یحاال که بعد از مدت خوامیاما نم يبه من لطف دار شهیتو که هم_

:گفتم

که دلم گرفته روم  ییموقع ها کیباشه من هم  يجور نیهم باشه اگر ا يبرا مونیها يفقط شاد ستینشد ، قرار ن گهینه د_

.درد دل کنم شتیپ امیب شهینم

:گفت نایم

.رهیه بخواد دلت بگک ادین شیبرات پ يوقت گرفتار چیه خوامیاز خدا م یقدر خوب نیقربونت برم که ا یاله_

:گفتم

شده؟ یخب حاال بگو چ ه،یجور هینداشته باشه منتها مال هر کس  يکه گرفتار ایدن يتو هیکه مال همه است ک يگرفتار_

:و گفت دیکش ينفس بلند نایم

.راستش صاحبخونه ام جوابم کرده_

:گفتم يشادهمراه با  یشد با تعجب یحرفش در مغزم حالج یتا معن دیطول کش یلحظات

!؟ نیهم_

:و گفت دمیبه من انداخت که مفهومش را بعدها فهم یبیبا تعجب نگاه عج نایم

.اره_

:گفتم

؟ یچ يبرا_

:شانه باال انداخت و گفت نایم
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.میالزمش دار گهیم!  دونمیچه م_

:گفتم

.اجاره اش رو باال ببره خوادیم دیشا_

:گفت نایم

.گفتیاجاره اش رو باال ببره م خواستی، اگه م کنمیفکر نم_

:گفتم_

؟ یپس چ_

:زد و گفت يپزخند نایم

.یشگیجز همون داستان هم ستین یچیه _

:گفتم یگنگ با

کدوم داستان؟ _

:را تکان داد و گفت سرش

.جوون و دهن باز مردم وهیزن ب_

:گفتم

خونه دارند؟ يواه چه حرفا ، مگه پسر مجرد تو_

هم  يعار یکار و ب یب ي، نوچ با خودم فکر کردم پسر ندارند اما مرد در اون خونه هست ، بدون شک آدمها را باال برد سرش

هم جوان  نایاجاره داده، به خصوص که م يا وهیگوش زن صاحبخانه بخوانند که چرا خانه اش را به زن جوان و ب ریبودند تا ز

:خارج کنم گفتمآن حال و هوا  زاو را ا نکهیا يبرا. بود و هم جذاب

؟ یجا تو عوض کن خواستیغصه نداره ، مگه دلت نم نکهیا_

:را تکان داد سرش

....، اما رونیب امیچرا ، دوست دارم ب_

:کرد و بعد ادامه داد یمکث
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.کنم دایپ يدیرو که د یفکسن نیرزمیز نیپدرم در آمد تا تونستم هم یعنیکمه  یلیخ شمیراستش پول پ_

:گفتم

؟يچقدر دادمگه _

:گفت نایم

.دمیهم چهل تومان اجاره م یدادم ماه شیهزار تومان پول پ ستیدو_

:گفتم یبا ناراحت ختهیتعجب آم با

جا؟ یفسقل کیهمون  يبرا_

منت سرم گذاشت که زن عذب قبول کرده و  یتازه صاحبخونه کل. سخت به دست آوردم یلیچه کار کنم ؟ همونم خ گهید_

.کنم یخونه رو خال يفور دیبار مهمون ناجور داشته باشم با کیوط که اگر هم شرط و شر یکل

است ؟ يا غهیچه ص گهیمهمون ناجور د_

:گفت يحالت مسخره ا با

.شهینم دایبساط ما پ يقلم جنس تو کی نیمنظورش به همون مهمون مرد بود که شکر خدا ا دیشا دونمیچه م_

خونه  کیدوست و آشنا سفارش کنه برات  شیپ گمیم زیطرفا من به عز نیا يایب يرخودت رو ناراحت نکن ، اگه دوست دا_

.کنه دایخوب پ

:و گفت دیلبش را گز نایم

.دنبال خونه گردمیم امیروز م کیخودم  گذارمیوقت م فته،یبه زحمت ب زیعز ستمین ینه تورو خدا من راض_

:ذوق گفتم با

؟ ینیطرفها بش نیا يایب يپس دوست دار_

:گفت يلبخند با

؟ امیام ن وونهیبچه اجاره بده مگه د کیزن و  وهیب کیبه  یارزون متیحاضر بشه خونه اش رو با ق یاگر کس_

:مهسا را به خودم چسباندم و گفتم یخوشحال با

.یمحله تون رو عوض کن يوقت نخوا کی دمیترس نیشکرت ، از ا ایخدا_
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:و گفت دیهم خند نایم

 یقدر دلبستگ نیتو ، ا ادیم کوبهیرو با پاش م اطیکه راه به راه مثل زلزله در ح دیخانم و نو ههیمن به وج يفکر کرد یعنی_

دارم؟

اش  يکه نشانه شاد آوردیدر م یبیعج يمهسا هم که از خنده ما ذوق کرده بود ، مرتب از خودش صداها میدیدو خند هر

را به راننده بدهد و  طهایرفت تا بل نایم.  میبلند شد مانیبهارستان از جابا آمدن اتوبوس . شدیباعث خنده ما م نیبود و هم

از  نمیبلند شد و تعارف کرد بنش شیمن از جا دنیبا د یدختر جوان. سوار شدم مرفت کردمیم يمن همانطور که با مهسا باز

:آورد و کنار گوشم گفت که نشسته ام سرش را جلو دیآمد و مرا د نایم ینشستم وقت یصندل ياو تشکر کردم و رو

یکناستفاده می ٔخوب از بچه من سو_

و  میشد ادهیبعد پ ستگاهیسه ا. شانه ام گذاشت و مانع شد يکه دستش را رو ندیو خواستم بلند شوم تا او بنش دمیخند

. دمیخر ینامه ماز آن مجله و روز شهیبود که من هم یدکه روزنامه فروش کیسر کوچه مان . میقدم زنان به طرف خانه رفت

سکوت  د،یدکه چشمم به بابک افتاد و حرف در دهانم ماس يو من تا خواستم جوابش رو بدهم جلو دیپرس يزیاز من چ نایم

:مانده بود نگاه کرد و آهسته گفت رهیکه نگاهم خ یبه من نگاه کند، سپس به جهت نایمن باعث شد م

؟ وایشد ش یچ_

حس و حال  یآنقدر ب. کرده بودند زانیآو میبه پا ینیوزنه سنگ ییگو داشتمیقدم که برم با هر. او مرا به خود آورد يصدا

که از شدت ترس و اضطراب به لرزه  یخراب و بدن یبا حال.وزن مهسا چند برابر شده است کردمیشده بودم که احساس م

دستش را جلو  نایکوچه م يوسطه ا کندیم بمینگاه بابک تا مقصد تعق دانستمیکه م یدکه گذشتم در حال يافتاده بود از جلو

بچه از  نکهیقبل از ا رایهم حال خرابم را درك کرده بود ، ز نایم دینکردم شا یمقاومت چیآورد و مهسا را از بغلم گرفت ه

:دستم رها شود او را از من گرفت، سپس گفت

بود ؟ یک ارویاون _

:دهم نداشتم تنها گفتم حیتوض شیرا برا انیبخواهم جر هنکیحس ا رایشد که خودش متوجه موضوع شده بود ز خوب

بابک_

در خانه  يبود که برنگشت پشت سرش را نگاه کند، جلو دهی، خدا را شکر آنقدر فهم دیکش يهوم بلند اریاخت یب نایم



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٨

:نگران گفت یبا حالت نایم. میستادیا

حالت خوبه ؟_

:گفت نایم ندازمیرا داخل قفل ب دیتا خواستم کل م،یگوینم را قتیحق میدانستیرا تکان دادم اما هر دو م سرم

.ادیکم رنگ و روت جا ب کیصبر کن _

:گفتم یحال یزحمت لبخند زدم و با ب به

حالم خوبه_

:گفت نایم

نجا؟یاومده ا یچ يبرا_

 اطیوارد ح یوقت. داخل شوداول  نای، در را باز کردم و کنار رفتم تا م دمیپرسیبود که من از خودم م یدرست سوال نیا و

:و گفتم دمیبه صورتم کش یدست میشد

.نفهمه يزیچ زیبهتره عز_

:گفت نایم

.گمینم يزیمن که چ_

:را تکان دادم سرم

.کردم يادآوریرو به خودم  نیدونم ا یم_

 یلیصوص دخترش خو به خ نایم دنیاز د زیعز.کردم تیدستم را پشت کمرش گذاشتم و او را به طرف ساختمان هدا سپس

 شمانیاصرار کردم آن شب پ یلیمنزلمان نماند و بعد بلند شد تا به خانه اش برگردد، خ شتریاو چند ساعت ب. خوشحال شد

:در رفتم گفت يبدرقه اش تا جلو يبرا یانجام دهد ، وقت دیکار دارد که با يقبول نکرد و گفت مقدار یبماند ول

.و برات انجام بدمبگ ادیاز من برم ياگر کار وایش_

:و گفتم دمیصورتش را بوس. کندیدر مورد موضوع بعد از ظهر صحبت م دمیفهم

.چقدر خوشحالم ترو دارم دونهیممنون ، خدا م_

:مادرانه گفت یو با لحن دیهم صورتم را بوس نایم
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.کمکت کنه تونهیتما ماون ح يبگذار ونیدر م زیبهتره موضوع رو با عز يشنویمواظب خودت باش اما اگه از من م_

:را تکان دادم و گفتم سرم

.کنمیکار رو م نیاگه الزم حتما ا_

:گفت زیبه خانه برگشتم عز یوقت. کرد و رفت یخداحافظ نایم

چقدر نگرانشم ، من که تازه موضوع صاحبخونه اش  دونهیخدا م سوزهیدلم براش م یلیخ نمیبیدختر رو م نیهر وقت ا_

:فتمآمده بود گ ادمیب

.خوب نبود ادیحالش ز نایم دیاوتوجه شد_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

شده ؟ يزیفکر کردم خسته است، مگه چ یول دمیاره فهم_

:گفتم

.اره، صاحب خوبه اش جوابش کرده_

:گفت یبا ناراحت زیعز

؟ میبراش بکن میتونیچه کار م نایم یطفلک یگیراست م_

ما يطرفا ادیب ومدیبا اون صحبت کردم بدش ن_

:با عالقه گفت زیعز

چه خوب يا_

.گردن شما افتهیزحمت م کیاما _

:گفت زیعز

.نمیمادر بگو بب یچ_

:گفتم

. اون سراغ داشتند بهمون خبر بدن طیاگه خونه مناسب شرا دیبه دوستا و اشناهاتون سفارش کن دیشما زحمت بکش_

.زیعز شهیخوب م یلیخ
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:و گفت سرش را تکان داد زیعز

بده؟ هیکرا تونهیچقدر م یدونیتو م یول گمیباشه مادر من م_

:گفتم

.نداره شتریهزار تومان ب ستیدو. کمه ششمیکمتر بهتر البته پول پ یهر چ_

:سر تکان داد و گفت یبا ناراحت زیعز

.میکن یم دایخونه خوب براش پ کیتوکل به خدا انشا اهللا _

که فکرم را به خود  يزیآن شب تنها چ. حرف او سند است  دانستمیم رایراحت شد ز المیحرف را زد خ نیا زیعز یوقت

اما با خودم فکر  میبگو زیموضوع را به عز نیچه آنجا آمده بود ؟ چند بار خواستم ا يبود که بابک برا نیمشغول کرده بود ا

نفس  دمیاو را ند یوقت. نه  ای نمیبیبابک را م نمیبحواسم بود ب گشتمیاز سر کار بر م یروز بعد وقت.ندونه يزیکردم بهتره چ

گفت که به چند نفر از  زیعز. چه کار کرده است  نایم يبرا دمیپرس زیاز عز دنیبه محض رس. و به خانه رفتم دمیکش یراحت

من  يبرا يدینقطه ام نیا. کردند خبرش کنند دایپ یسفارش کرده پرس و جو کنند و اگر اتاق مناسب شیدوستان و آشناها

 دمیپرسیم زیاز عز گشتمیاز آن روز به بعد هر وقت از سر کار بر م. انجام بدهم  نایم يبرا يبود، خوشحال بودم بتوانم کار

 را نایم قیعم یکم کم علت ناراحت. رفتمیبه فکر فرو م يدیبا نام شدمیروبرو م زیعز ینشد و هر بار که با پاسخ منف يخبر

درست  زیکه با صبر همه چ کردیم دوارمیو ام دادیام م يحالم گرفته شده دلدار یلیخ دیدیم یوقت زیعز. کردمیدرك م

روز که از کوچه محل کارم به  کی نکهیو کم کم موضوع آن روز را فراموش کردم تا ا دمیمدت بابک را ند نیدر ا. شودیم

 یچه واکنش ستین ادمیهول شده بودم که سالم کرد اما من چنان . دمیخودم د يرو يبابک را جلو دمیچیپ یاصل ابانیخ

:که گفت دمیاو را شن يصدا. مثل جنّ زده ها بر و بر نگاهش کردم  ایجوابش را دادم  اینشان دادم ، آ

.ترسوندمت نکهیمثل ا خوامیمعذرت م_

 شدمیمتوجه م دمید یداشتم و خودم را در آن م يا نهیاگر آ دیشا دام؟یترس دهیاز کجا فهم یعنیخودم فکر کردم  با

و  يکردم عاد یسع یلیکه خ يخودم را جمع و جور کردم و با وجود یبه سخت ست،یهم سخت ن ادیموضوع ز نیا دنی،فهم

:بدون من من صحبت کنم گفتم

؟ نجایا يآمد یچ يبرا_
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 یلیعکس من او خبه . ام دهیبه او فهمانده ام که مثل سگ ترس کردمیاحساس م رایز کردیمرا از خودم متنفر م میصدا لزش

:محکم و استوار گفت

.اومدم باهات صحبت کنم_

:انداختم و گفتم نییرا پا سرم

من و تو نمونده نیب یحرف_

:داد و گفت هیتکّ واریبه د بابک

.اما من هنوز دوستت دارم دیتو شا يبرا_

. هنوز دوستم داشته باشد دیکه چرا باخاطر  نیکلمه بودم بلکه به ا نیا دنیکه مشتاق شن نیشد نه ا یاز مغزم خال خون

:گفت دیسکوتم را د یبابک وقت

.که زندون بودم فقط عشق تو تونست به من تحمل بده یتمام مدت وایش_

ماندن و رفتن سرگردان بودم  نیب يلحظها. با عقلم به کشمکش مشغول بود  يمثل دلسوز یاحساس لعنت کیکردم  نگاهش

دو  یکه در ط ستیهمان مرد ن نیمگر ا. را گوش کنم  شیو حرفها ستادهامیو فکر کردم چرا ازود به خودم آمدم  یلیخ یول

فرق کرده  یلیحاال خ یعنی؟  دمیتا سر حد مرگ حرص خوردم و عذاب کش شیکه نامزدم بود از رفتارها و کارها يسال و اند

تنگ  یفیو باالتکل یبدبخت يبرا ينه دلت برانک.  یچ یعنی یزندگ یفهمیم يخر نشو تازه دار وای؟ به خودم گفتم برو ش

 يتو ستیبه حال االن که معلوم ن ينبود وا یشده ، بابک اون موقع سابقه دار نبود و پاش به زندون باز نشده بود ، مرد زندگ

و  دیبابک از جا جه. برداشتم  یمصمم قدم. با دست خودت خاك بر سر خودت نکن. حشر نه نشر داشته یزندون با چه کسان

:راهم گرفت و گفت يدستش را جلو

وایصبر کن ش_

:و گفتم دمیدرهم کش چهره

دستت رو بکش کنار_

:رو انداخت و گفت دستش

.کنمیصبر کن خواهش م قهیچند دق_
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:کشاند و گفت میبار خودش را جلو نیکنم خواستم به راهم ادامه دهم که ا یکه به خواهشش توجه نیا بدون

صاف داشته باشکم ان کی وایش_

:کردم و گفتم اخم

برو کنار_

:که گفت دمیرا شن يمرد يوقت صدا نیراهم را عوض کردم در ا خوردیتکان نم شیاز جا دمید یوقت

؟ یشیمزاحم دختر مردم م یواسه چ...  يپسر جان مگه تو خواهر مادر ندار_

 دهیرا شن شیکه صدا يسرم به طرف مرد. مردم قرار دارم دیو در معرض د ابانیدر خ نکیآوردم که ا ادیرا به  تمیموقع تازه

بابک . آمد یبه سمت ما م ابانیمتوسط کا از آن طرف خ یو اندام یجوو گندم ییبود با موها یمرد نسبتا مسن. دیبودم چرخ

:گفت يبه او نگاه کرد و با لحن تند

.ستیبه تو مربوط ن یبرو حاج_

:گفت تیبا عصبان مرد

؟ یکه چ یدختر مردم را گرفت يجلو. ؟ مردم ناموس دارند ییکجا يوب به من مربوطه، فکر کردهم خ یلیخ_

:زد ادیفر بابک

:جا بزند گفت نکهیگفتم راهت رو بکش و برو تا کار دستت ندادم مرد بدون ا_

؟ یکنیهم که م يقلدر_

:و گفت دیکش يگرینعره د بابک

؟ی، تو چکاره هست کنمیکنم که م یم_

دو قدم از آنها دور شدم اما هر کار کردم وجدانم به من اجازه نداد راه خودم  یکیشدت ترس نفسم به شمارش افتاده بود  از

من شود مرد  يمانع مزاحمت او برا خواستیم یکه از راه ناموس پرست ياگر مرد رایبابک نبود، ز لشیالبته دل. را ادامه بدهم

و لورده کند ، تا عشق و  ٔتا او بابک را له رفتمیرحم م يبدون ذره ا رسدیبه بابک م شبود که مطمئن بودم زور یکلیه يقو

 ینگاه م کیدر  نکهیخالصه ا. هم از او گذشته بود  یبرود اما جثه مرد الغر و متوسط بود و سن رونیاز کله پوکش ب عاشقی

 يطور نیاش را ا یو مردانگ يمرد ياسزخاطر نخواستم  نی، به هم شودیم نیمشت بابک نقش زم کیکه با  دیشد فهم
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:به بابک گفتم تیبرگشتم و با عصبان. ردیبگ

.خجالت بکش گهیبس کن د_

 یو حرف گوش کند من هم زودتر رام م ردیبا خودش فکر کرده بود اگر آرام بگ دیبه من کرد و آرام گرفت ، شا ینگاه بابک

:سپس رو به مرد کردم و با التماس گفتم. شوم

.نیایرو خدا شما هم کوتاه بآقا تو_

:به من نگاه کرد و سپس به بابک نگاه کرد و گفت يبا تعجب لحظها مرد

داره؟ یآقا با شما نسبت نیا_

:با خشم گفت بابک

به تو چه مربوط ؟_

:گفت یبا لحن آرام مرد

.مودب باش از خانم سئوال کردم_

:از خشم به بابک کردم و به مرد گفتم ینگاه مین

.نداره گهیداشت اما حاال د یزمان کی_

:گفت دیکه متوجه منظور من نشده بود با ترد مرد

مزاحمتون شده ؟.... که  نهیمنظورم ا_

:گفت گریبار د بابک

.تورو سننه _

:گفتم ینفرت به او نگاه کردم و بعد رو به مرد کردم و به آرام با

.امیموضوع بر ب نیاز پس ا تونمیمن خودم م دیشما بفرمائ .دیشما خودتون را ناراحت نکن کنمیآقا خواهش م_

:است گفت یمساله خانوادگ کی نیکه فکر کرده بود ا مرد

...من فکر کردم....  دیدختر من هست يخانم شما جا دیببخش_

:گفت يادبانه ا ینگذاشت حرفش تمام شود و با لحن ب بابک
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ي، هر يخود فکر کرد یب _

:به من و سپس به او کرد و گفت یا نگاهبا تأسف انتد مرد

.باهات چکار کنم دونستمیوگرنه م ستادهیا نجایا یکه خانم محترم فیح_

:قدم جلو آمد و گفت کیجلو داد و  نهیس بابک

؟ يکردیم یمثال چه غلط_

:بعد از رفتن او به بابک گفتم. انداخت و دور شد نییسرش را به پا... سرش را به چپ و راست تکان داد و با گفتم ال اله مرد

:حق به جانب گفت يا افهیبا ق يشعور یب یلیخ_

.نکنه یخواست خودشو قاط یم_

:گفتم

.حاال برو گم شو تا ندادم تکه تکه ات کنند_

:باشد گفت نیبرخورد من ا کردیکه فکر نم او

؟ يکارا هم بلد نیپس از ا _

رفتم، خوشبختانه همان موقع  ستگاهیتند به طرف ا ییندارد راه افتادم و با قدمها يا دهیدانستم کلّ کلّ کردن با او فا یم

دنبالم خواهد آمد همان سر  کردمیبرخالف تصورم که فکر م. ستادمیسوار شدم و رفتم آخر راهرو ا دیاتوبوس هم از راه رس

قبل شده بود و چون قدش بلند بود اندامش چاق تر از  یشدم کم پشیتازه متوجه ت. و به اتوبوس نگاه کرد  ستادیا ابانیخ

مرد  شهیبابک هم. را به طرف باال زده بود شیتنش بود و موها یکمرنگ یو بلوز آب نیشلوار ج. دیرسیتر به نظر م یکلیه

 نیهم دیو شا دانستیموضوع را م نیخودش هم ا. کردیرا جلب م يبود که در نظر اول توجه هر دختر یو جذاب پیخوش ت

بردم که  یپ نیدو سال نامزد او بودم به ا کیکند ، اما من که نزد تیصفت را در خود تقو کی نیه بود که تنها همباعث شد

 يدارا دیمرد با کیهم وجود دارند که  يو صفات مهم تر ستین یمشترك کاف یعمر زندگ کی يبرا یپیو خوش ت ییبایز

 ابانیکه سر خ دانستیفکر افتادم که او از کجا م نیگرفتم و تازه به احرکت در آمدن اتوبوس نگاهم را از او  هبا ب.آنها باشد

 ریتا هنگام خواب افکارم درگ. کندیم بیاست که مرا تعق یکه او مدت دمیرس جهینت نیمنتظر من باشد ؟ و بعد به ا يدیتول

 یکه متوجه حواس پرت زیعز .حرفش را تکرار کند خواستمیگفت از او میم يزیچ زیکه هر بار عز يموضوع بود به طور نیا
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افتاده بود بروز ندهم  میرا که برا یرا بهانه کردم تا اتفاق نایم يبرا یچرا آنقدر در فکرم و من نگران دیمن شده بود از من پرس

بوس که از اتو نیبازگشت از سر کار هم هنگامروز بعد . گذشت  الیآن روز با هزار فکر و خ. او را نگران کنم  خواستمینم رایز

را که سر  ياو اخم کردم و با خودم گفتم اگر بخواد همان کار دنی، با د دمیمنتظر خودم د ستگاهیشدم بابک را در ا ادهیپ

 یب کهیمرت. لب گفتم غلط کرد ریفکر آن قدر خونم جوش آمد که ز نیکند چه کنم ؟ از تصور ا نجایکرد ا يدیتول ابانیخ

 شیرو شدیبود که نم ییهم از آن حرفها نیالبته ا. رغان آسمون به حالش زار بزننکه م آرمیبه سرش م ییآبرو چنان باال

مرا  ابانیاو تا سر خ فتادین یاتفاق نیخوشبختانه چن. شناختمیخودم رو م يا گهیحساب کرد چون خودم بهتر از هر کس د

:گفت دید تا مرا زیعز دمیبه خانه رس یوقت.رفت ردپا جلو بگذا یحت نکهیکرد و بدون ا بیتعق

؟ يقرمز شد نقدریمادر چرا ا هیچ _

:و گفتم دمیکش رونیرا زا سرم ب مقنعه

گرمه یلیهوا خ_

:گفت زیعز

.ومدهیواا مادر هنوز که تابستون ن_

موضوع واهمه  نیچرا از گفتن ا دانمینه ؟ نم ای میبگو زیرا در آوردم و با خودم فکر کردم موضوع بابک را به عز مانتوام

نه .. گریکنند که بار د قیبابک به من اظهار عالقه کرده آنها مرا تشو میاگر بگو دمیترس یبود که م نیهم ا لشیدل. داشتم

ادامه داشته باشد  یعشق که آن هم معلوم نبود تا ک کیتوانستم تنها به صرف یفکرش هم باعث عذابم بود من نم یحت

:که گفت دمیرا شن زیعز يکر بودم صداهمان طور که در ف. تجربه تلخ گذشته را تکرار کنم

.نجایامروز الهام عروس محترم خانم آمده بود ا_

 نیچن يحوصله تر از آن بودم که برا یامد ، ب یبه خانه مان م زیعز دنید ياوقات برا ینبود او گاه يتازه ا زیموضوع چ نیا

:زده باشم گفتم یحرف نکهیا يحرارت به خرج دهم، تنها برا یموضوع

.حتما بازم از محترم خانم دلش پر بود_

:زد و گفت يلبخند زیعز

.کنه ینه بابا ، بنده خدا اومده بود بگه مستاجر فروغ خانم قراره خونه اش رو خال_
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باعث  نیافتادم و هم نایم ادیبه ما داره ؟ اما همان لحظه به  یموضوع چه ربط نیقدر حواسم پرت بود که با خودم گفتم ا آن

:با عجله گفتم. بخورم ینشد تکا

؟ دیچه خوب شما چه کار کرد_

:گفت زیعز

.فروغ خانوم باهاش صحبت کنم شیسر برم پ کی، قراره فردا  یچیهنوز که ه_

:نگران شدم و گفتم یکم

بشه ؟ ریوقت د کیفردا؟ نکنه _

:و گفت دیخند زیعز

.رسهینم يا گهیباشه به کس د نایاگه اونجا قسمت م! نه مادر عجله نکن _

؟ خوبه ؟ هیحاال خونهاش چه جور_

:و گفت دیلب ورچ زیعز

.چه خبره نمیبب دمیآب م یسر و گوش کی رمیحاال فردا م دمشیمنم ند.  دونمیو اهللا نم_

 يوقت ازش خبر چینبود ، در دل دعا کردم خدا کنه ه يروز بعد از بابک خبر. شودیچه م نمیصبرانه منتظر شدم تا بب یب

:دمیپرس زیبه خانه از عز دنیبه محض رس. نشه

د؟یبه فروغ خانم سر زد_

:گفتم جانیپاسخ مثبت داد با ه زیعز یوقت

خب چطور بود ؟_

:طرف خم کرد و گفت کیسرش را به  زیعز

بگم ، بد نبود یچ _

:، گفتم ستیلحن کالمش احساس کردم اوضاع بر وفق مراد ن از

خونه اش خوب نبود ؟_

:گفت زیعز
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.نه اتفاقا خونه اش خوب بود_

:و گفتم دمیکش یراحت نفس

د؟یستیخوشحال ن ادیخب پس چرا شما ز_

:زد و گفت يلبخند زیعز

.هینظر فروغ خانم چ مینیبب دیخوشحال که هستم اما با_

؟ دیمگه باهاش صحبت نکرد_

 کی يخونه رو برا دیرد اما بعدش که فهمک تیاظهار رضا یلیشده خ دایخونه اش مستاجر پ يبرا دیفهم یچرا اولش وقت_

.مورد فکر کنه نیدر ا دیکم جا خورد، بعدش هم گفت با کی خوامیبچه کوچک هم داره م کیزن تنها که 

که  یاو را در جلسات یگاه. مان بود یخانهاش کوچه پشت. شناختمیفروغ خانم را م يتا حدود. حرف وا رفتم  نیا دنیشن از

احساس کردم از او  زیحرف عز نینشست به خصوص با ا یبه دلم نم ادینبود اما ز يبودم ، زن بد دهید میدر منزلمان داشت

 يبرا يگرید يبودم جا دواریآمده بودم و ام رونیمن کم کم از فکر منزل فروغ خانم ب. دو روز از ماجرا گذشت . دیآیبدم م

پدرم بودم که زنگ تلفن به صدا در  يشغول اتو زدن لباسهابعد از ظهر روز سوم بود که در اتاق م. شود دایپ نایسکونت م

:که گفت دمیشن یو احوالپرس سالمبعد از . را برداشت  یاز آشپزخانه خارج شد و گوش زیتا خواستم بلند شوم عز. آمد

باشه ان شا اهللا ریخ_

و سراپا گوش  دمیدست از کار کش. استنگاه کردم ، با اشاره به من گفت فروغ خانم پشت خط  زیرا بلند کردم و به عز سرم

:گفت زیکه عز دمیشن. شدم

.  ستین يراحت باشه اونجور التینه خ... زهیبرام عز وایبه خدا قسم مثل ش.  کنمیاره و اهللا مطمئنه، خودم ضمانتش رو م_

 یسالمت باش.... باشه... جواب بدهبعد  نشیاول بب. باشه ... دونمینم... نه ... اره خوبه... نشیبب ارمشیروز ب کی يخوایحاال م

.خداحافظ.... شما هم سالم برسون .... 

!تکرار کرد فروغ خانم بود گریرا گذاشت بار د یگوش زیعز یوقت

؟ گفتیم یچ دم،یاره فهم_

.نتشیروز ببرمش اونجا بب کی، حاال قرار شد  هیبدونه چطور آدم خواستی، م دیپرسیم نایاز م یچیه_
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؟یک_

به ؟فردا خو_

؟ شترهیهم ب نایکه عجله تو از م نیمثل ا_

.کنه دایپ گهید يجا کیبشه که اون  ریاون قدر د ترسمیآخه م_

.است دهیفا یب یاگر هم نبود که هر چه تالش کن. شهینترس مادر اگه قسمت باشه جور م_

موضوع  نیخوب صحبت کند و من که ا انستتویمثل دفعه قبل نم. دیایبه منزلمان ب میزنگ زدم تا به او بگو نایبعد به م روز

به او گفتم که صبح روز بعد به همراه مهسا به خانه مان . جواب بدهد و فقط گوش کند خواهدیبه او گفتم که نم دانستمیتا م

آن لحظه از . خودش حدس زده موضوع از چه قرار است دانستمیم. نگفتم  يزیهم چ من دیرو نپرس لشیدل یحت نایم.  دیایب

ساعت از ده صبح گذشته بود که . روز بعد جمعه بود . نشود لیتبد يدیبه نا ام دهیرا که در قلبش تاب يدیدا خواستم امخ

متوجه نشود  نایکه م يبه طور زیشود که عز جپدر خواست از خانه خار نایپدر هم خانه بود ، با آمدن م. به منزلمان آمد نایم

نشست و طبق معمول  شیپدر سر جا. میخانه فروغ خانم به آنجا برو دنید ياست برا و قرار میمان یبه او گفت که خانه نم

از اتاق نشسته بود و معلوم  يگریهم گوشه د نایهم گوشه م نایم. شد یقال يگلها يانداخت و مشغول تماشا نییسرش را پا

:فتمپدر بردم و گ شیمن مهسا را بغل کردم و پ. معذب است یلیبود به خاطر حضور پدر خ

.چقدر خوشگل و خوش اخالقه نیبابا بب_

حرکت پدر بود با  نیمنتظر هم ایمهسا هم که گو. حرفم سرش را تکان داد  دییبه او نگاه کرد و به عالمت تا يبا لبخند پدر

آماده  خوشش یلیاو خ ییپدر که از زود آشنا. کند دستانش را دراز کرد تا به بغل او برود یبیغر نکهیو بدون ا یخوشحال

خوشحال شده بود با دستان کوچکش دو طرف صورت پدر را گرفت بعد هم  یسابمهسا که ح. بود او را از بغل من گرفت

و با لبخند سرش را  دیگز یلبش را م زیاو ن دمینگاه کردم و خند نایبه م. سرش را جلو برد تا به اصطالح صورت پدر را ببوسد

آمد  ینم میریرا از آغوش پدر بگ هساواستم م خیم یوقت. میبه منزل فروغ خانم رفت و میبعد آماده شد یساعت. دادیتکان م

شده  نایم یحت زیموضوع باعث خنده و تعجب من و عز نیا.  کردیو خودش را در آغوش پدر پنهان م گرداندیرا بر م شیو رو

:گفتیم رایخواست او را از آغوشش جدا کند ز یپدر هم دلش نم یحت. بود 

.ر باشهبگذا_
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:گفتم

.رفته ادشیحاال خاله اش رو  گهیاره د_

برد تا  رونیباالفاصله او را از من گرفت و از اتاق ب نایم. او را از آغوش پدر گرفتم شروع کرد به نق زدن نکهیمحض ا به

:کند گفت يبا مهسا باز خواستیهنوز دلش م ییپدر که گو. ساکتش کند 

.بشممن مواظ.  دشینبر دیدوست دار _

:گفتم

.کنهیم تتونیگرسنه اش بشه اذ خوره،یم ریش_

بود با  اطیاو مشغول شستن ح میدیبه منزل فروغ خانم رس یوقت. نگفت يزیسرش را به نشانه موافقت تکان داد و چ پدر

 ینقل يخانه ا مگذاشتیبار بود که پا به منزل فروغ خانم م نیاول يما خوش آمد گفت و به داخل تعارفمان کرد ، من برا دنید

کوچک و باغچه پر  اطیبه خصوص ح. و با صافا بود زیتم یلیکوچک و جمع و جور بود اما خ نکهیبا ا. یآجر بهمن یبا ساختمان

با  نایم. نمیخانه بب دنینگاه کردم تا واکنش او را در مقابل د نایبه م. خوشم آمده بود یلیخانه خ بیاز ترک.  اهشیاز گل و گ

. خوشش آمده است یلیبود او هم از آنجا خ علوماز نگاهش م. کردیمنزل و ساختمان نگاه م يو با صفا بایز اطیبه ح یشگفت

.  کردیرا برانداز م نایفروغ خانم با دقت م. توجه من را به آنان جلب کرد  کردیم یرا به فروغ خانم معرف نایکه م زیعز يصدا

. کردیم یبا او احوالپرس ایکرده بود ، با حجب و ح یاحساس نیش چنهم که خود نایم. معلوم بود مشغول محک زدن اوست

آورد و من او را کنارم  ییمهسا که در آغوش من به خواب رفته بود بالش و پتو يفروغ خانم برا میداخل خانه شد یوقت

.خواباندم

موقع مهسا از خواب برخاست و همان . میکردیهم گوش م نایو من و م گریکدیو فروغ خانم شروع کردند به صحبت با  زیعز

:فروغ خانم به مهسا نگاه کرد و گفت. کردم با خودش  يکند شروع کرد به باز هیگر نکهیبدون ا شهیمثل هم

.گذاشت یسرش م يحاال اگر نوه من بود خونه رو رو یماشا اهللا ، چه بچه ساکت_

.  شودیاو م يهایکار نیریوغ خانم جذب خندهه ا و شفر گرید يتا لحظه ا دانستمیم. بعد شروع کرد به ناز کردن مهسا و

که فروغ خانم حرف زدن با  يحدسم درست بود مهسا با حرکات فروغ خانم شروع کرده بود به خنده و ذوق کردن به طور

:و گفت دیگذشت تا فروغ خانم به خود آمد و خند یلحظات. کردیبرد و مرتب او را ناز و نوازش م ادیرا از  زیعز
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.ازش دل بکّنه خوادیکه آدم دلش نم نهیریبچه آنقدر ش نیماشا اهللا ا. رفت مهمون دارم  ادمی، پاك  دیتورو خدا ببخش يوا_

از فروغ خانم  زیبعد عز یساعت. شد دهیجور حرفها کش نینوه و از ا ینیریکرد و حرف به بچه و ش قیحرف او را تصد زیعز

گفت که ناهار درست کرده و از آن  زیاما عز میبمان ششیناهار پ يکه برا گرفت ، فروغ خانم تعارف کرد یاجازه مرخص

احساس  میآمد رونیب یزده نشد ، وقت زهایچ نیاز خانه و اجاره و ا یگذشته پدر هم منتظرمان است، تا لحظه رفتن حرف

:دم و گفتمکر زیخاطر رو به عز نیمورد گفته نشد گرفته است به هم نیدر ا یحرف نکهیاز نایکردم حال م

راجع به خونه نشد ؟ یپس چرا حرف_

؟ شدیگفته م دیبا یچ_

.جور حرفها نیو از ا شهیم یخال یبره ، خونش ک خوادیمستاجر فروغ خانم م یک نکهیا_

.نهیخانم را بب نایم خواستیفروغ خانم امروز م_

پدر . میناهار نگاه داشت يرا برا نایز با اصرار مموضوع حرف نزد ، آن رو نیدرباره ا یهم کالم نایم. زدن نداشتم يبرا یحرف

 چیه. دستان پدر خوابش برد يکرد تا خسته شد و رو يآن قدر با او باز رایماندنش مهسا بود ز لیهم دل دیهم منزل ماند شا

و  دایش ادیه ب گریلبانش بود بار د يبا مهسا بر رو يکه هنگام باز يلبخند دنیبا د ودمب دهیسر حال ند نیوقت پدر را چن

به منزلش  نایبعد از ظهر م. خوشحال بود شهیپدر هم نیبود با وجود شرو رانیا دایافتادم و با خودم فکر کردم اگر ش نیشرو

 شانیبعد از اتمام صحبتها. صحبت کرد  زیعز بادو ساعت بعد از رفتن او فروغ خانم تماس گرفت و مفصل  یکی. بازگشت 

:را گذاشت گفتم یکرد و گوش یاز او خداحافظ زیعز یوقت

:گفت یفروغ خانم چ_

:گفت یزد و با خوشحال يریلبخند ش زیعز_

از مهسا خوشش آمده، چون  نایاز م شتریفروغ خانم ب نکهیمهسا کار خودش رو کرده مثل ا يو قن و قون ها يکار نیریش_

:گفتم يبا ناباور. چقدر خوشحال شدم حرف  نیا دنیاز شن دانستی، فقط خدا م نایشده خونه شو بده به م یراض

.نایقبول کرده خونه شو بده به م يجد يجد یعنی_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

.گفتیم نطوریوا اهللا خودش که ا_
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:گفتم یخوشحال با

بهش زنگ بزنم ؟ زیبدم عز نایخبر خوش رو به م نیا دیبا يبا_

.یمزاحم صاحبخونه اش بش یه طیشرا نینداره تو ا تی، دوم خوب دهیرساون بنده خدا هنوز به خونه اش ن نکهیاول ا_

خبر رو بهش بدم؟ نیپس چطور ا_

.یعجله کن ستی، اما درست ن رهیزودتر سر و سامون بگ نایم خوادیدلت م دونمیصبر داشته باش ، م_

 دنیخبر خوش در مذاقم بود که با شن نیا ینیریهنوز ش. کردیرا درست م زیبود ، به قول او زمان خودش همه چ زیبا عز حق

ام  يکه قرار است به خواستگار یگفت کس زیعز یوقت. شدم یشده دچار اضطراب و نگران دایپ میبرا يخواستگار نکهیخبر ا

ام  يحس کنجکاو يارضا يبرا دهیاز کجا مرا د گریکه او د کردمیفکر م نیا بهپسر دختر عمه آقا برزو است با تعجب  دیایب

:گفتم

دختر عمه آقا برزو ؟_

:گل انداخته بود گفت شیکه لپها زیعز_

.بدر اومده بود باغ اعظم زدهیهمون که س_

:گفت زیحرف بودم که عز نیا دنیدر بهت شن هنوز

.داره نیخوبه از خودش خونه و ماش یلیپسره مهندسه، وضعش خ گنیم_

نام مهندس احساس  دنیدر هر حال با شن. بزند  نیخونه و ماشبود حرف از  دیبع زیاز عز کردمینگاه م زیتعجب به عز با

چشمانم  يجلو کردندیکه در منزل عمه مهندس خطابش م يمرد هیام و همان لحظه چهره کر دهیکلمه را قبال شن نیکردم ا

م شعله ور که در درون یبر خالف عطش کردمیم یکه سع یدر حال افتاد،در دلم  یظاهر شد، ناخودآگاه از شدت تنفر آشوب

:خودم را حفظ کنم گفتم يبود خونسرد

خب؟_

:من من کنان گفت زدیم یکه به سرخ يبا چهره ا زیعز

ساله داره ازدهیدختر  کیازدواج کرده و  کباریراستش انگار _

:گفت یحالم شده بود با دستپاچگ رییکه متوجه تغ زیعز. شدم رهیخ زیکه خود به خود گشاد شده بود به عز یچشمان با
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.نه ای یقبول کن یدونیخودت م گهیگم د یمادر ، به من گفتند من هم به تو م دونمیچه م_

:گفتم یاحساس یب يصدا با

که باهاشون بود ؟ هیپسره همون_

چنگ  میبه روده ها ییاو چنان دلم آشوب شد که گو دهیزمخت و نتراش افهیق ياداوریاز  گریسرش را تکان داد ، بار د زیعز

 توانستمیعمه اعظم چنان حرصم گرفته بود که نم ياما از کارها. است  ریتقص یب انیم نیدر ا زیعز دانستمیم. زدندیم

:گفتم یزانلر يبا صدا. اعصابم داشته باشم يرو یکنترل

 بار خواست در حقم لطف کنه ، کی. رمیچاه نم ياون تو دهیبا طناب پوس گهیمن د دیلطفا از طرف من به عمه بگ زیعز_

را که در قلبم تلمبار شده بود به  ییحرفها خواستیدلم م یلیخ. من دخالت کنه یزندگ يتو خوامینم گهید. بدبختم کرد 

جهت  یپس چرا ب. دیگویمرا به عمه نم ياز حرفها یکیکرده، او که صد تا  یهچه گنا زیاما با خودم فکر کردم عز اورمیزبان ب

 ییرفتم تا هوا اطیبه ح کراستیآمدم و  رونیبلند شدم و از اتاق ب نیوست ، بنابراهر چه باشد اعظم دختر ا. ناراحتش کنم

بودم و به اصطالح همان موقع جواب رد داده  ختهیر زیدست عز يرا رو یآب پاک نکهیبا ا. اورمیبخورم و آرامشم را به دست ب

 نیا انیجر گریوز نگفته بودم و از طرف دبر یبابک که هنوز به کس انیطرف جر کیاز . بودم اما هنوز هم نگران بودم 

.کالفه شده بودم یحساب. شدینحسش حالم بد م افهیق ياداوریاز  یمهندس که حت

 نکهیبا ا. آماده بود که سنّ پدرم را داشت میبرا يبه من بر خورده بود که خواستگار یلیخ گرید انیداشتم به ب يبد احساس

من و بابک دست او به  ياما وجدانم راحت بود که در مدت نامزد. خورده بود  بودم که عقدش پس يدختر گرانید دیاز د

 يبه خود اجازه بدهد که برا یتا هر کس و ناکس دانستمینم وهیخودم را ب ههم بود ک لیدل نیبه هم. بود  دهیبدنم نرس

موضوع آن قدر  نیکه ا دمیترس یم نیاز ا دیدوانده بود شا شهیمبهم در وجودم ر یترس. بگذارد شیاز من پا پ يخواستگار

، عاقبت بلند  جهینت یو ب ادیز يبعد از فکرها. بد و بدتر بد را انتخاب کنم نیکند که من دست آخر مجبور شوم ب دایکش پ

:من گفت دنیبا د. که نماز مغرب را بخواند شدیآماده م زیعز. شدم و به داخل رفتم 

.ادیبابات م گهیام رو آماده کن ، االن دش لیجون تا من نمازم رو بخونم وسا وایش_

و  رساندیمن را به گوش عمه اعظم م یجواب منف زیدانستم عز یم.که خواسته بود رفتم يرا تکان دادم و به سراغ کار سرم

 دمیشد فهم دایچند روز بعد سر و کله عمه آنجا پ یوقت.  ستیدست بردار ن یسادگ نیعمه اعظم به ا دانستمیرا هم م نیا
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را  ییگفتگو ينگذاشته بودم که صدا اطیرا داخل ح میاز سر کار برگشتم، هنوز پا یآن روز وقت. قدر خوب او را شناخته امچ

با . دیرسیبه گوش م زدیحرف م يبلند يبا صدا شهیعمه که مثل هم يباز بود و صدا اطیپنجره رو به ح. دمیاز داخل شن

که  دمیشن. ستمیبا الگوشعمه آنقدر بلند بود که الزم نبود ف يصدا خوشبختانه. شد  زیت مینام خودم گوشها دنیشن

:گفتیم

 دونیدختره م نیشما چرا به دادار دودور ا. ارزه یپس نخورده ؟ پسره سرش به تنش م وایمادر من ؟ مگه ش هیچه حرف نیا_

...ش گذشتههم از وقت یکه مدت نیا شیبره سر خونه زندگ دیدختر وقتش که شد با د؟یکنیم یرو خال

. به کفشها انداختم  یدر نگاه يجلو. به طرف در راهرو رفتم یبه هم زدم و بدون معطل يبلند يرا با صدا اطیحرص در ح از

 زیدر اتاق نشسته بودند عز زیعمه و عز. عمه تنهاست قبل از ورود به اتاق در زدم دمیفهم دمیدر ند يجلو يکفش مردانه ا

جلو  نکهیسالم کردم و بدون ا. ام دهیعمه را شن يچه مقدار از حرفها کردیفکر م شبا خود دیشا. جا خورد  یمن کم دنیبا د

:منظور گفتم یکنم ب یبروم تا با عمه روبوس

.طرفا نیچه عجب از ا_

:بود گفت فتادهیکه هنوز از حرارت حرف زدن ن عمه

.زنمیبه مادر سر م شهیواا چه حرفا من که هم_

.دیمرا از مخمصه رهان زیعز. دلش پر است یلیخوردم احساس کردم خکه داد جا  یجواب از

جون برو لباست رو عوض کن وایش_

:گفت زینرفته بودم که عز رونیاطاعت کردم، هنوز از در ب باالفاصله

خانم زنگ زد نایم وایش یراست_

:و گفتم برگشتم

د؟یا چه خوب موضوع خونه رو بهش گفت_

:گفت زیعز

 نیا. قرارداد ببنده  ادیم رهیگیمقدار پول از صاحبخونه اش م کی گهیدو روز د یکیدر هم خوشحال شد گفت چق یاره طفل_

 زیکه عمه اعظم از عز دمیشن. را عوض کنم میتا لباسا گریرفتم اتاق د. آورد رونیکه داشتم ب یبرزخ يخبر مرا از حال و هوا
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:دیپرس

ه؟یک گهید نایم_

:مختصر گفت یلیهم خ زیعز

.میکرد دایجا رو براش پ کی گشتیدنبال خونه م وا،یش ياز دوستا یکی_

هر . به اتاق بروم رترید توانمیهم دست دست کردم تا هر چقدر م یمدت م،یاز عوض کردن لباس و شستن دست و رو بعد

طبق عادت به طرف  به اتاق رفتم یتا عمه آنجاست دور و بر او ظاهر نشوم، وقت دادمیم حیچند اگر دست خودم بود ترج

:کردم و گفتم زیبود، رو به عز شیچا دنیعمه مشغول نوش. پنجره رفتم و لبه آن نشستم

اد؟یم ینگفت ک نایم_

.ادیروزش رو مشخص نکرد، گفت هر وقت از صاحبخونه اش پول گرفت م_

:کرد و گفت یشدستیبودم که به عمه مجال حرف زدن ندهم که پ يفکر سئوال تازه ا به

.کارت دارم نیبش ایب وایش_

 ستین ینگران يجا چیکه ه کردمیم نیمرتب بخودم تلق نمیبنش نیزم يتا رو رفتمیکه م یدر حال ستیدانستم کارش چ یم

:گفتم کردمیبه او نگاه م میکه مستق یعمه نشستم و در حال يسپس رو به رو

.دیبفرمائ_

:و گفت دیرا نوش شیجرعه چا نیآخر

؟ يدیما رو شن يحرفها يدانم تا کجا ینم_

ام و  دهیراجع به خودم شن ییمهم نبوده چه حرفها شیبه من بفهماند که برا خواستیحرف م نیاو تعجب کردم با ا ییپرو از

:ادامه داد

شده بهتره بهش  دایمورد خوب برات پ کیحاال که . يریات بگ یدر مورد زندگ يجد میتصم کیوقتش شده  گهید نیبب_

.ینکنو ولش  یبچسب

:تمسخر گفتم با

.چطور شد تو زرد از آب در آمد دونمیبود اما نم یهم مورد خوب شیدفعه پ_
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:گفت يرا از من نداشت با لحن تند یحرف نیتوقع چن ییکه گو عمه

 اهیخودش رو به خاك س يبابات با ندونم به کار نیمگه هم. کنهیوقت اشتباه م کیالخطاست،  زی؟ آدم جا يچه تو زرد_

وند؟نش

:گفت یبا ناراحت زیعز.  دیدور سرم چرخ ایدن ییحرف گو نیا دنیشن از

ا اعظم _

:کف دستش را به طرف او گرفت تا او را از حرف زدن باز دارد سپس گفت عمه

.، مثل زدم نیمادر اجازه بد_

:ا کنار گذاشتم و گفتمر یستی، رودربا کنمیحتما دق م مینگو يزیاگر چ دانستمیکه م کردمیم یاحساس خفگ چنان

.دیبدون یکی کهیاون مرت يو دغل باز يبابام افتاده با دزد يرو که برا یتوقع نداشتم اتفاق گهیاز شما د_

:کرد و گفت یاخم عمه

ممکنه اتفاق بد  یهر کس يگفتم برا. خودش رو بد بخت کرد  یدست ی؟ نگفتم داداشم دست یکنیچه خبره شلوغش م_

ادیب شیپ

:قطع کردم و گفتم رو حرفش

قرار تصادف کنه ؟ دونستیبابام اتفاق بود مگه اون م ياشتباه ؟ برا ایاتفاق _

:گفت يبا لحن تند عمه

 دهیمن هنوز هم عق. است گهید زیافتاده تموم شده رفته ، حرف من چ یبوده و هر اتفاق یحرف داداشم رو زد ؟ هر چ یک _

گرفت  شیرو در پ یحاال اگر راه اشتباه. نکنه ياش کار ندهیآ يبرا خواستیهم م هچاریاون ب. نبود  يدارم بابک پسر بد

.ارهیزن بال سر مرد م کی تتوقعا.  یدزد و دغل باز بهش بگ شهینم گهید

ناراحت  زیعز نکهیا يسوزاند فقط برا یکه از درون مرا م یتیحرف آخر عمه احساس کردم آتش گرفتم با وجود عصبان با

:ا کنترل کردم و گفتمنشود خودم ر

م؟یاز اون خواسته بود ی؟ مگه ما چ یچه توقعات_

:لبانش را جمع کرد و گفت عمه
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.بند و بساطها خرج داره نیو ا دیو خر یبه هر حال خونه سوا و جشن عروس_

:گفتم کردیبه عمه نگاه م یبا ناراحت زینگاه کردم او ن زیعز به

 يهم که برا یخواب. رمیچاه نم يتو یطناب چیبا ه گهیاما من د نیفکر کن نیخوایور که متوقع ؟ باش عمه هر ج گنیم نایبه ا_

.باشه رهیخ نیدیمن د

:عمه بلند شد که نیخشمگ ادیفر يحرف بلند شدم که صدا نیگفتن ا با

.گهیم دایبه دهنش م یکه هر چ دهیرس ییبرو کارش به جا دیمنه؟ دختره چشم سف يجواب محبتها نهیچشمم روشن ا _

:نگاه کردم و گفتم زیتعجب به عز با

گفتم؟ يبد زیمن چ_

:گفت تیبا همان عصبان عمه

یبا بزرگ تر از خودت چطور صحبت کن رسهیشعورت نم گهید نید هم _

ر را به هم فشردم و بطرف د میدندانها. که با سر به من اشاره کرد تا از اتاق خارج شوم دمیرا د زیبزنم عز یآمدم حرف تا

:گفت زیخطاب به عز ادیبود با فر دهیتاختن مناسب د يرا برا دانیرفتم تا از اتاق خارج شوم و عمه که م

 خیب خوامینم کنمیام تو خرج خودش مونده بد م چارهیبرادر ب. نیدیم دونیشماست که بهش م ریهمش تقص گهید نید هم_

بمونه ؟ ششیر

شود از اتاق  ریاشکم سراز نکهیشک شده بود برگشتم و به او نگاه کردم و قبل از اکالم او چشمانم پر از ا شیکه از ن یحال در

کرد بلند  یخوب خودش را خال نکهیعمه بعد از ا. بود نیزم ریبغضم را فرو بنشانم ز توانستمیکه م ییجا نیبهتر. رفتم رونیب

 يدر اتاق آقا جون سر رو يم آمد و مرا که جلوبه دنبال زیبعد از رفتن او عز. شد و با حالت قهر خانه را ترك کرد و رفت

حالم  يایحوصله من جو یو ب نیپدرم به خانه آمد از چهره غمگ یشب وقت. به اتاق برد کردمیم هیزانوانم گذشته بودم و گر

در مدام  ینگفت ول يزیپدر آن شب چ. کرد و خودش هم از عمه گله کرد  فیاو تعر ياز ماجرا را برا يمختصر زیعز. شد 

:گفت جانیبا ه زیاز سر کار برگشتم عز یروز بعد وقت. فکر بود

!افتاده یچه اتفاق يخبر ندار وایش_

:بود گفتم ییکه در دلم غوغا یتعجب نگاهش کردم و در حال با
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.باشه ریخ_

:زد و گفت يلبخند زیعز

.بود یشاک یلیسر ظهر افسانه زنگ زد و گفت اعظم از دست داداشم خ_

بابا چرا ؟از دست _

.دهیبه اعظم توپ یآخه بابات امروز صبح به اعظم تلفن کرده و حساب_

:نگاه کردم و گفتم زیام به عز دهیفکر کردم اشتباه شن يلحظها

بابا؟ به عمه ؟_

:گفت يزیآم تیبا لبخند رضا زیعز

دخالت کنه  ستیکه مربوط به اون ن يورحق نداره تو ام گهیباهاش دعوا کرده و بهش گفته که د یحساب روزیاره، به خاطر د_

.جور حرفها نیو از ا خواستمیرو م وایاز بابات گله کرده که مگه من بد ش یبعد از اون اعظم به افسانه زنگ زده و حساب

 نیبکه  یخودم را خوشحال نشان ندادم که فکر کند از اختالف زیعز يجلو نکهیبا ا. انداختم و به فکر فرو رفتم نییرا پا سرم

روز بعد هنگام . پدر را بر سرم دارم تیکه چتر حما کردمیاما از ته قلب خدا را شکر م. خواهر و برادر افتاده خوشحالم 

فکر  نکهیبا ا. خوردم يدیدو بوق تکان شد يصدا دنیمنزلمان نشده بودم که با شن ابانیبرگشتن از سر کار هنوز وارد خ

 میاز پشت سر صدا یکه کس دمیدرست چند لحظه بعد شن. اشت اما بر نگشتم طرز بوق زدن به نظرم آشنا نیا کردمیم

بود  ستادهیاو که کنار در خودرواش ا دنیبرگشتم و با د.  خواندیبود که مرا به نام م ایارش کردمیبار اشتباه نم نیا. کندیم

همان طور که به طرف او . ش برومبا اشاره دست از من خواست به طرف ایارش. برمیفکر کردم در توهم به سر م يلحظه ا

 دمیاو که رس ی؟ به چند قدم کندیچکار م نجایبود که او ا نیآن ا نیداشت که مهمتر انیهزار سئوال در سرم جر رفتمیم

:آهسته پاسخم را داد و گفت. سالم کردم 

مزاحم شدم ؟_

:شانه باال انداختم و گفتم دمیسوالش رو نفهم یمعن

.هنوز که نه_

:فم لبخند به لبش آمد و گفتحر از
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.مزاحمت بشم خوامیچند لحظه م يپس اگر اجازه بد_

:گفتم

خونه ؟ میبر يآیچرا نم_

:گفت

بدون يزیچ زیخوام عز ینم_

.خوب بگو_

.میبزن یگشت کی میبر ایب نهیما رو بب یممکنه کس ستیخوب ن نجایا

وقتها بابک هم آن دور  یگاه نکهیبه خصوص ا کردمیثل او فکر مخودم هم م یمردد بودم از طرف شنهادشیمورد قبول پ در

:گفت دیمرا د دیترد یوقت. دیپلک یو برها م

.کنمیخواهش م.کشهیطول نم ادیز_

:کنم گفتم یخواسته اش شانه خال ریاز ز نکهیا يبرا

دلواپس بشه ترسمیمنتظرمه م زیعز_

"تلفن همراهش را به طرفم گرفت و گفت یگوش

.خونه يریم رتریکم د کیبر بده بگو بهش خ_

بگم کجا هستم ؟_

:را تکان داد و گفت سرش

دونم ینم_

:فکر گفتم یبعد از کم. بداند با او هستم  زیعز خوادینم دمیفهم

.ریخودت شماره بگ_

نیتو ماش ایباشه پس ب_

داخل خودرو شدم . خواسته اش مخالفت کنم بود که نتوانستم با  يزینه اما در نگاهش چ ای کنمیم یدانستم کار درست ینم

به . بعد از دو بوق تماس برقرار شد. را به طرفم گرفت و اشاره کرد صحبت کنم  یپشت فرمان نشست سپس گوش ایارش
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:گفتم يمختصر یسالم کردم و بعد از احوالپرس زیعز

.دیخونه نگرانم نباش امیتر ب ریکم د کیممکنه امروز  زیعز_

 ایرا به ارش یکردم و گوش یخداحافظ يچرا ، من هم از خدا خواسته فور دینپرس رایان داشت زمهم زیعز ایگو

:سپس گفتم.برگرداندم

؟ یحاال بگو چه کارم داشت زیاز عز نیا_

:گفت ینیبا لبخند غمگ ایارش

؟ یتحملم کن شتریکم ب کی یتونیکه نم ادیاز من بدت م نقدریا یعنی_

.زودتر برگردم خونه دیاما با ادیاز تو بدم ب یچ ينه برا_

.میدور بزن کی مینداره بر یاگه برات اشکال مارستانیبرم ب دیدونم من هم با یم_

کجا ؟_

.ابونایخ يتو نیهم میرینم یخاص يجا_

.میزود برگرد میباشه پس راه دور نرو که بتون_

:خودرو را روشن کرد و گفت ایارش

؟ يهنوز هم از من دلخور_

:ب نگاهش کردم و گفتمتعج با

دلخور باشم ؟ دیبا یچ يبرا_

:من نگاه کرد و گفت به

.طور بود نیبدر که ا زدهیروز س_

:از او برداشتم و به رو به رو نگاه کردم و گفتم چشم

؟ يدیپس به خاطر حرف من بود که بدون مالحظه حضور من سر پروانه داد کش_

:گفت یلحن تلخ با

.حقش بود_
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:گفتم یکرده با ناراحت تیعمه به او هم سرا یکردم خودخواه احساس

کشه؟یحقش بود ؟ کم زحمت م یچ يبرا_

:همان لحن تلخ گفت با

اون هنوز  یعنی. مثل خدمتکار رفتار کنه ادیمن خوشم م یکنیتو فکر م.  رهیرو بگ قهیصد يگفته جا یک.خب نکشه_

آماده خدمت باشه ؟ نهیکه اون دست به س ستین یاجیره و احتخونه اش خدمتکار دا يکارها يمادرم برا دهینفهم

.خوبه يادیهم ز دیشا هی؟ پروانه دختر خوب ي، تا حاال باهاش صحبت کرد دونهینم دیخب شا_

:حرفها را ندارد گفت نیا دنیکه معلوم بود حوصله شن ایارش

که  دمیحرفها رو شن نیاون صحبت کنم اون قدر ا مربوط به لیدر مورد پروانه و مسا ومدمیتورو خدا بس کن من ن وایش_

.خسته شدم گهید

:گفتم

؟ گنیدرست م یکنیفکر نم نهیهم نظرشون ا هیخب اگه بق_

:گفت يحالت کالفها با

 یفهمیم ستیدست خودم ن گهید نیا. فرشته است اما من اون فرشته رو دوست ندارم کیاون  گنیاره ، اره همه درست م_

؟

:انداختم و گفتم نییرا پا سرم

يعوض شود یلیتو خ_

:به کالمش ادامه داد و گفت يلحن آرام تر با

.یدرکم کن یکیانتظار داشتم الاقل تو .نکردم یفرق چینه به خدا من همونم ه_

؟ يچرا باهاش ازدواج کرد یخواستیکه تو اگر پروانه رو نم نهیهم ا لشیدل.  تونمیدرکت کنم اما نم يخوا یم_

:گفت فاصلهباال

؟ يطور بود پس چرا ازش جدا شد نیاگه ا.  شیخواست یپس حتما م يداد حی؟ اگه بابک رو به من ترج یتو چ_

:گفتم یبعد از مکث کوتاه. حرف را نداشتم نیا دنیشن انتظار
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.کردیداستان من با تو فرق م_

؟ یچه فرق_

.يمن انتخاب شدم اما تو خودت انتخاب کرد_

:و گفت دیر هم کشرا د ابروانش

من خودم انتخاب کردم ؟ یتو مطمئن_

نه یبگ یتونستیخب م_

.دوست ندارم در موردش حرف بزنم یگفتم گوش ندادند ، باور کن حت_

.نگو يدوست ندار_

:شد گفتم یطوالن نمانیسکوت ب یوقت م،یدو سکوت کرد هر

.من رو برسون خونه يندار يکار گهیاگه د_

:فتطرفم برگشت و گ به

.من که هنوز حرفم رو نزدم یول_

.یگیخب پس چرا نم_

:زد و گفت يلبخند

.که يگذار ینم_

.کنمیمن گوش م دیبفرمائ_

.برات خواستگار اومده دمیشن یراست_

:کردم و با حرص گفتم یاو نگاه به

؟ یبگ کیتبر يمنو ؟ نکنه آمد یگرفت_

:گفت دیخندیکه م یحال در

.ارهیکه به خواد اسم تورو ب نیچه برسه به ا ستیخم تو هم نا قیال کهیاون مرت_

:گفتم يحالت مسخرها با
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.نهیاز ا ریاما نظر مامان جون شما غ_

:درهم گفت ياز لبانش محو شد و با چهره ا لبخند

.من شد یکاراش باعث بدبخت نیهم_

".ازدواج من و بابک هم مادرت بودهو  یبدبخت یکه باعث و بان يپس خبر ندار ": خود خطاب به او گفتم  شیپ

.او از فکر خارج شدم يصدا با

تا من  يچطور شد صبر نکرد نکهیبرم و اون ا یرنج م یلیمسئله خ کیکه من هنوز از  نهیبگم ا خواستمیکه م یاما موضوع_

.برگردم

:گفتم يخفه ا يصدا با

.شده رید یلیحرفها خ نیا يبرا_

.گذشته رو جبران کرد بشه دیشا یول دونمیخودم هم م_

:حرفش نشدم ، به او نگاه کردم و ناخودآگاه گفتم متوجه

جبران ؟_

:به من کرد و گفت یقینگاه عم ایارش

.اره_

که جرات حرف زدن  يوجودم را گرفته بود به طور قیعم یاز نگاهش خواندم ، وحشت دیبگو خواستیرا که م يزیآن چ تمام

:ظر صحبت من باشد گفتمنت نکهیبدون ا ایارش. نداشتم

.شهیدرست م زیهمه چ يتو اگه بخوا_

:لب زمزمه کرد ریز بعد

يبخوا دیفقط تو با_

باشم به طرفم برگشت و گفت دهیرا از او شن یحرف نیچن شدیحرکت چشم به او دوخته بودم باورم نم یب يمجسمه ا مانند

:

به هم  تی، راستش از اون موقع که نامزد کنمیموضوع فکر م نیبه اوقته که دارم  یلینگرفتم خ يزود نیرو به ا میتصم نیا_
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خواستم فراموشت  یلیمدت خ نیا يخودم رو محک بزنم، تو یبوده که حساب نیا يتا االن صبر کردم برا ینیبیخورد اگه م

.کنم اما نشد

 شدیخارج م میزحمت از گلوکه به  یبا صدائ. من بود  یروح تیاز ظرف شیب ایارش يتقاضا کردم،یم جهیسر گ احساس

:گفتم

.من رو برسون خونه_

:من نگاه کرد و گفت به

.یکنیکه فکر م ینه اون ینیرو بب تیباشه اما قول بده واقع_

؟ کنمیم يمن چه فکر یدونیتو از کجا م_

 یین مثل اونهام زمیسرته، نه عز يتو يچه فکر گنیاالن هم چشمات به من م. شناسمیکه تورو م ستیدو روز ن یکیمن _

.رو بدم زیاستفاده کنم من حاضرم تاوان همه چ تیموقع نیاز ا خوامینم.  ستمین یکنیکه فکر م

؟ يچطور_

.يکه تو بخوا يهر طور_

؟ شهیم یپروانه چ فیتکل_

:گفت

.بهتر از من رو داره اقتی، اون ل ستین یزن خوب نکهیبه پروانه ندارم نه ا يمن عالقه ا_

؟ يدیمطالقش  یعنی_

.اره_

؟ يطالق بد یتونی؟ اونم م یعمه چ_

 یلیخ ایدن.  گهید يجا کی ای شیاتر ای کیبلژ میریکردم م فیکارهام رو رد.  میمون ینم نجایاما ما ا هیدونم منظورت چ یم_

.بزرگه

:نتوانستم ادامه بدهم سکوت کردم و او گفت گریچنان بد شده بود که د حالم

؟یگیم یخب چ_
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:گفتم نفرت با

یخودخواه یلیتو خ_

:و گفت دیکش یقینفس عم تیعصبان با

...گمیم یچ نیباشه من خودخواهم اما بب_

:حرفش را بزند و گفتم هیندادم بق اجازه

ول  يرو طالق بد چارهیزن ب یراحت نی؟ به هم یگیم یمعلوم هست چ چیه یزنیحالم رو بهم م يلطفا خفه شو چون دار_

 یبشه ؟ قربان یاونم قربان یعنیمثل تو هدر کرده  یآدم ينگار نه انگار که چند سال از عمرش رو به پابه امان خدا ا یکن

تو و مادرت ؟ یخودخواه

:گفت تیعصبان با

؟ یپس من چ_

:دمیکش ادیفر

رو تحملت رو ندارم خوب گوش کن من اگر ت گهی، تو به جهنم تو به درك ، زود من رو برسون خونه که د یچیتو ه_

که قبل از تو به بابک جواب مثبت دادم ، چون دوستش داشتم اما اگر از اون جدا  يدیاما د يبرگرد کردمیصبر م خواستمیم

رو  زیاز بابک ، پدرم و عز شتریاو باعث خجالت خانواده ام بشه چون ب یننگ بد نام خواستمیبود که نم نیشدم به خاطر ا

.دوست داشتم

دادم  یاجازه م دینبا رایالزم بود ، ز یکه گفته بودم ول ییگرفته بودم ، از خودم از دروغها کردم چون حالت تهوع سکوت

 دیو اگر او از من ناام. خودش را پروانه را خراب کند یکه مطمئن بودم آن را از مادرش به ارث برده زندگ ایارش یخودخواه

در  شیصدا نیمشغول وسوسه من شده بود و طن یبیعج يروین نیب نیدر ا. کردیم دایپ يشتریاش توجه ب یبه زندگ شدیم

وجدانشان کجا بود ؟ االن  کردندیم يکه همه در حقت نامرد یاون موقع. وجدان نشو ریاس!  وایش ".دیچیپیتمام وجودم م

 نیمهم ا .که پروانه دوستش داره هتو باشه ، به تو چ يبرا یپشتوانه محکم تونهیکه کنارت نشسته م يمرد نیبب. هیوقت تالف

 کیکه در آن عالقه  یکه زندگ ینیبیم یفکر کن یمنطق یاگر کم. خوادیاست که او پروانه رو دوست نداره و فقط تو رو م

تو هم خودت رو گول نزن تو هم . کنهیکار رو م نیا گهیاالن پروانه را طالق ندهد چند سال د ایارش. ندارد یطرفه باشد دوام
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آن دو را حفظ  یکه مثال زندگ اریدر ن يپس قهرمان باز یرو داشت يمرد نیآرزو داشتن چن شهیو هم يا رو دوست داریارش

 واریپول دار داره که هنوز مهر طالقش خشک نشده از در و د يبابا کی؟ اون  شهیم یبه تو چه که پروانه چ.  یکن

رو برات  يجلنبر يچه خواستگارا نیتو فکر خودت باش، بب. ارنیخوب پاشنه در خونه شان رو از جا در م يخواستگارها

 وایش. ات شد یکه از اول باعث بدبخت یکن به خصوص همون یبه همشون دهان کج ایارش شنهادیبا قبول پ ایپس ب. ارنیم

:تملب گف ریو درمانده شده بودم که ز یاست چنان عصب طانیش يصدا نیا دانستمیخودم هم م "بگو باشه، بگو باشه 

.یخفه شو لعنت_

آمد به او  ادمیمنظورم به او نبوده اما  میبگو خواستمیبه طرفم برگشت و نگاهم کرد ، م رایبود ز دهیحرفم را شن ایارش ایگو

 میدیخانه رس کیکه نزد یفکر کند، تا موقع خواهدیکه م يسکوت کردم و اجازه دادم هر طور. حرف را زده بودم نیهم هم

:شوم گفتم ادهیخواستم پ یسوار شده بودم خودرو را نگاه داشت ، وقت که ییدرست همان جا م،ینزد یکدام حرف چیه

 دمیتورو فقط به چشم پسر عمه د شهیات رو خراب نکن من هم یکس زندگ چینه تنها به خاطر من بلکه به خاطر ه ایارش_

 چیهمون طور که من ه. نکنبه من فکر  گهیوقت د چیپس نه حاال و نه ه. یرو بفهم نیبودم خودت هم ا دواریام گهید زینه چ

.وقت به تو فکر نکردم

به طرف  کراستی ندازمیبه پشت سرم ب ینگاه یحت نکهیشدم و در را بستم و بدون ا ادهیمنتظر جواب او شوم پ نکهیا بدون

تا و  سوختیآن شب تمام وجودم در تب م. نداشتم  یکرده ام اما حال خوب یمطمئن بودم کار درست نکهیبا ا. خانه رفتم

چند روز که از ماجرا گذشت کم کم آن را به دست . است یفراموش يدارو نی، خوشبختانه زمان بهتر دمید یصبح کابوس م

به  نایم. بود و من هم خانه بودم لیاتفاقا آن روز کارگاه تعط. به منزلمان آمد نایپنجشنبه همان هفته م. سپردم یفراموش

تا ضمن درست کردن ناهار  دمفروغ خانم رفتند من منزل مان شیبستن قرار داد پصحبت در مورد خانه و  يبرا زیهمراه عز

قرارداد  یآمدن مشکل شیخوشبختانه بدون پ. برگشتند زیو عز نایتا م دیدو ساعت طول کش یکی. از مهسا هم مراقبت کنم

را که از مستاجر  يا هیکه همان کرا سخاوت را به خرج داده بود و قرار شده بود تیخانه را بسته بودند ، فروغ خانم هم نها

:گفت رفتمیم نایبدرقه م يبرا یوقت. حال او را بکند تیکامال رعا نایمنتها به شرط آن که م. ردیبگ نایاز م گرفتیم اشیقبل

نشد ؟ يخبر ارویاز اون  گهیازت بپرسم د امدین شیفرصت پ یراست_

کردم و گفتم که  فیتعر نایم يراهم را گرفته بود برا يرا که جلو يروز انیشدم منظورش بابک است ، به اختصار جر متوجه
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لحظه  دادیکه با دقت به حرفم گوش م نایم. ستیاز او ن ياست که خبر يچند روز یول دمید ستگاهیروز بعدش هم او را سر ا

:به فکر فرو رفت و بعد گفت يا

؟ ینگفت يزیچ زیهنوز به عز_

:و گفت دیکش ینفس نایرا تکان دادم م سرم

.رنیقرار بگ انیجر يجور مواقع بزرگترها تو نیبهتره ا گمیبازم بهت م_

:به پشت سرم کردم و گفتم ینگاه

.شهیم یچ نمیحاال بب_

:گفت نایم

؟ ادیراستش رو به من بگو ازش خوشت م وایش_

:سرم را تکان دادم و گفتم باالفاصله

نه اصالً_

:شانه باال انداخت و گفت نایم

.بگم به هر حال مواظب باش یچ_

:گفت زیعز. به خانه رفتم  کردمیبعد از رفتن او همان طور که فکر م. کرد و رفت یو خداحافظ دیصورتم را بوس سپس

.ادیکه به ما بفهماند از رفت و آمد و سر و صدا خوشش نم کردیصحبت م يطور کیفروغ خانم _

:گفتم

د؟یدبا اون صحبت کر نایراجع به کار م_

:گفت زیعز

.شهیاگه خدا بخواد کارش هم درست م ارهیاش رو ب هینه ، ناراحت نه باش خدا بزرگه حاال بگذار اون اسباب اثاث_

تا حاال که لطف خدا شامل حالش بوده بعد از  "ام ، با خودم فکر کردم  یبود بر ناراحت یمسکن شهیمثل هم زیعز يحرفها

از کارگاه  نایم یروز اسباب کش. به منزل فروغ خانم نقل مکان کند نایتا م دیهفته طول کشدو  بایتقر ".هم خدا بزرگه نیا

 زیعز. بزند يدست به کار زیاجازه نداد عز نایم. به منزل فروغ خانم رفتم زیعز هکمک به او به همرا يگرفتم و برا یمرخص
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که  میدر حال انجام کار بود. به منزل برگشت یساعتفروغ خانم رفت و بعد از  شیپ. ادیاز دستش بر نم يکار دید یهم وقت

آن  ياتاق پهن کرده بود و مهسا را رو کفموکت  يتکه ا نایم. شربت اجازه خواست و وارد اتاق شد وانیفروغ خانم با دو ل

لند کرد و در ب نیزم يسراغ مهسا رفت و او را از رو گذاشتیم نیشربت را زم ینیس نکهیفروغ خانم بعد از ا. خوابانده بود

:گفت نایکرد به م یکه او را ناز م یحال

.خورهیخاك م نجایا یاتاقم طفل يتو برمیمن بچه رو م_

:گفت نایم

.کنه تتونیاذ ترسمیم_

:خانم با محبت به مهسا نگاه کرد و گفت فروغ

داره ؟ یتیفرشته خدا چه اذ نیآخه ا_

البته .  میخانه را مرتب کن میزود توانست یلیبه کمک هم خ نایمن و م. رفت رونیو از اتاق ب دیآهسته صورت او را بوس سپس

اتاق را مرتب  لیتمام وسا نکهیبعد از ا د،یچ قهیسل تیمختصر را در نها هیهمان اسباب و اثاث ینداشت ول يادیز هیاثاث نایم

آشپزخانه را  لیوسا وارشیردن در و دک زیو بعد از تم میقرار داشت رفت اطیگوشه ح هک یبه سراغ آشپزخانه کوچک میکرد

را شست و  اطیح نایبعد از اتمام کار م. قدر زود تمام شود نیکه کارمان ا کردمیفکرش را نم یحت میدیچ يداخل کمد فلز

که در دست داشت  ییچا ینیباالفاصله با س. دخوشحال کر يزیاز هر چ شتریکار او فروغ خانم را ب نیباغچه را هم آب داد ، ا

:خطاب به ما گفت ییآمد و با گشاده رو رونیاتاقش ب از

.تون در بره یخستگ نیبخور ییاستکان چا کی نیایب دیدخترا خسته نباش_

 یمرتب بود تعجب کرد و گفت که حت شیسرجا زیکه همه چ نایخانه م دنیبه آنجا آمد و از د زیغروب بود که عز کینزد

قبول  دیایشام به خانه مان ب يبرا نایاصرار کرد تا م زیهر قدر عز. تمام شود يودز نیکه کارمان به ا کردهیفکرش را هم نم

 زیباز هم خواست امتناع کند که عز نایم. او برود شیشام پ يگفت که برا نایو به م دیهمان موقع فروغ خانم سر رس. نکرد 

:گفت

.یندارد دعوتش را رد کن تیخوب _

:گفت زیدر راه عز. میآمد رونیو فروغ خانم از منزلشان ب نایاز م یبعد از خداحافظ زیو عز من
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يخسته شد یحساب_

.نه، اتفاقا اصالً خسته نشدم_

همان طور . کردمینم یذره هم احساس خستگ کیبودم اما  تیاز صبح زود مشغول کار و فعال نکهیبا ا رایرا گفتم ز قتیحق و

لب خدا را  ریو ز کردیشمانم بود که با ذوق و شوق اتاقش را مرتب مچ يجلو نایچهره خندان م میرفتیکه به طرف خانه م

 یآمده و از آن راض رشیگ یخوب يخدا را شکر کردم که جا زین نبر لبم نشست و م یتیلبخند رضا.  کردیشکر م

:من را متوجه او کرد زیعز يصدا.است

حاال از خونه خوشش اومد ؟_

:گفتم ناست،یشدم منظورش م متوجه

چقدر خوشحال بود دیدونینم. ه جورم اوه چ_

:و گفت دیکش ینفس راحت زیعز

.هزار مرتبه شکر یاله_

:گفتم ینگران با

.فقط خدا کنه فروغ خانم هم خوب باشه_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

.تنده اما دلش صافه ی، درسته اخالقش کم هیاون هم زن خوب_

:لب گفتم ریز

.خدا کنه_

:گفت زیعز

.هم بلده چطور با اون تا کنه نایالبته م_

 زیعز میدیبه خانه رس یوقت. بودم  دهیامروز د نیدو چشمه از حسن سلوك او را هم یکی رایرا قبول داشتم ز زیعز حرف

:رفتم تا به او کمک کنم که نگذاشت و گفت زیمن ن. رفت آشپزخانه تا شام را آماده کند کراستی

.یکم استراحت کن کی يبهتره بر يخسته شد یلینه مادر تو امروز خ_
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:گوشه آشپزخانه نشستم و گفتم يا هیچهار پا يرو. قبول نکرد  ستمیچه گفتم که خسته ن هر

د؟ینرفت ییشما امروز جا_

:گفت زیعز. به زبانم آمد يطور نیسئوال هم نیا

.نه مادر کجا رو داشتم برم_

:تآورده باشد گف ادیبه  يزیچ نکهیمثل ا بعد

.فردا شب دعوت کرد يامروز پروانه زنگ زد و ما رو برا یراست_

:شد گفتم يجور کی دلم

؟ یچ يبرا_

:لبانش را جمع کرد و گفت زیعز

يجور نیهم_

بود که نه حوصله روبرو شدن با عمه را  نیهم ا لشیدل. که به آنجا نروم اورمیب ينگفتم اما در فکر بودم چه بهانه ا يزیچ

فراهم کرد ، روز بعد  میبرا نایرا که دنبالش بودم م يبهانه ا. به او فکر کنم  ایارش دنیبا د گریبار د خواستینه دلم مداشتم و 

 يناگهان فکر. بود او هم آمده که زود برگردد دهیبود و گفت چون تازه خواب اوردهیرا با خود ن سامه. سر به منزلمان آمد کی

:و با عجله گفتم دیبه خاطرم رس

.گفت نه تو اصرار کن زیهم عز یهر چ. شام من رو دعوت کن يامشب برا شهیاگر م نایم یراست_

:که از طرز حرف زدن من خندهاش گرفته بود گفت نایم

.شام که قابل شما رو نداره کیتو جون بخواه  یچشم خانوم_

:دهانم گذاشتم و آهسته گفتم يرا به نشانه سکوت جلو دستم

.نه نگه زیبگو که عز يجور کیفقط . گمیرو بعدأ بهت م لشیگفتم ، دل يزیه من بهت چنفهم زیفقط عز_

 دیگرفت و صورتش را بوس لیتحو یاو را حساب زیعز. داخل میرفت نایمن و م. هاج و واج نگاهم کرد و سرش را تکان داد نایم

که چطور قربان صدقه  دمیشنیرا م زیاو و عز يا صدااز همانج. از او را فراهم کنم  ییرایپذ لیمن هم رفتم آشپزخانه تا وسا. 

:گفت نایم دمیبودم که شن يچا ختنیدر حال ر. . رفتندیهم م
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بگم چقدر  نکهیا يبرا هیناقابل زیچ کی نیاگه جونم رو هم بدم کمه اما ا دیدیکه برام کش یتشکر از زحمت يدونم برا یم_

.دوستتون دارم

:زدم و گفتم يخودم لبخند شیپ.آورده  يا هیهد زیعز يبرا نایحدس زدم م دیرسخش خش کاغذ به گوشم  يصدا سپس

:گفتیکه م دمیرا شن زیعز يصدا.دونهیرا بهتر از من م زیقدر عز نایم_

.يزیمن عز يتو هم مثل اون برا وایمگه من از تو توقع دارم ، به جون ش يمادر ، خجالتم داد هیچه کار نیا يوا يا_

:گفتم یآمدم و به شوخ رونیاز آشپزخانه ب يچا ینیسموقع با  همان

شده که بازم جون من نقل و نبات مجلس شده ؟ یچ_

:آورده بود گفتم زیعز يبرا نایکه م ییکادو دنیبا د. دندیخند نایو م زیعز

؟ یپس من چ_

:گفت نایم

.به چشم يا_

:آورد و گفت رونیب يگریاز داخل کفش بسته د سپس

.شگل خودممال خو نمیا_

:گذاشتم و گفتم نیرا زم ینیس ردیام بگ یشوخ کردمیکه فکر نم من

.کردم یبابا شوخ يا_

:گفت نایم

.به خدا ناقابله ان شا اهللا بتونم محبتهاتون رو جبران کنم_

من . است دهیرخ یارقشنگیبس يمن روسر يپارچه و برا يقواره ا زیعز يبرا نایکه م میدید میرا باز کرد مانیکادوها یوقت

:گفتم نایرا سرم انداختم و سپس رو کردم و به م يهمان موقع روسر

.ادیبهم م نیجون بب نایم یمرس_

بهتر است تا تنور داغ  کردمیبا خودم فکر م رایز دیبگو زیدر همان حال به او اشاره کردم که موضوع شام امشب را به عز و

:کرد و گفت زیشد و رو به عزمتوجه اشارهام  نایم. است نان را بچسبانم
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.امشب شام دعوتتون کنم دیاگه قابل بدون خواستمیجون م زیعز_

به من  ینگاه نایم. دعوت دارد گرید يکه جا دیمجبور شد بگو زیاصرار کرد و عز نایاز او تشکر کرد اما م يبا لبخند زیعز

:کرد و با من من گفت

.ادیب وایش دیپس حد اقل اجازه بد_

:گفت زیقبول کند سرم را تکان دادم عز نکهیه من نگاه کرد به نشانه اب زیعز

.باالفاصله ادیبگم ، اگه خودش دوست داره ب یچ_

:گفتم

.نایخونه م رمیخونه پروانه من هم م دیشما و بابا بر. عادالنه است  یلیطور خ نیاره ا_

:به من گفت نایبرم اما بعد از رفتن م نایل مترتب اجازه داد من آن شب شام به منز نیلبخند زد و به ا زیعز

؟يایتو ن شهیبه نظرت پروانه ناراحت نم_

.امینتونستم ب نیمن رو زودتر دعوت کرده بود به خاطر هم نایم نیشما بهم بگ_

:به من انداخت و گفت يدار ینگاه معن زیعز

.رو کاله گذاشتم زیخوب سر عز یبگ ینیخودت نش شیوقت پ کیبرو اما _

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

من ؟_

:و گفت دیخند زیعز

يایکه خونه پروانه ن يکرد یتبان نایچطور با م دمینفهم یکنینه پس من، فکر م_

:زد و گفت يلبخند زیعز. نتوانستم انکار کنم  ینگاه کردم و آنقدر جا خوردم که حت زیو واج به عز هاج

.يایب يخواینم یچ يبرا دونمیمن که م_

به  یمن هنوز گاه دونهیاون م یعنینگاه کنم  زیصورت عز يتو ییبا چه رو گهیو خودم فکر کردم حاال د ختیفرو ر دلم

:دیبر زیعز ي؟ ادامه افکارم با صدا کنمیفکر م ایارش

....خوادیدرسته زبونش تلخه اما بد تورو نم.  يریبه دل بگ یاز عمه ات ناراحت دیتو نبا_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٢

نشان دادم  يانداختم و جور نییسرم را پا. را خوانده بود هیقسمت از قض کیفقط  زیخدا رو شکر عز دمیکش یراحت نفس

:تمام شد گفتم زیصحبت عز یوقت. ام دهیخجالت کش یلیدستم را خوانده خ نکهیفکر کند از ا زیکه عز

.رمینم نایمن خونه م دیاگه شما ناراحت_

:گفت زیعز

.برو يبر يخوای، م ستمینه مادرن ناراحت ن_

در آشپزخانه مشغول پختن غذا بود و فروغ خانم مثل اکثر  نایم. رفتم  نایو پدر من به منزل م زیروز عصر قبل از رفتن عز از

:گفت میرفتیم نایهمان طور که به طرف اتاق م. اوقات مهسا را به اتاقش برده بود تا با او سرگرم شود 

؟. میبهش کلک زد دیکه نفهم زیعز_

:خاطر سرم را باال انداختم و گفتم نیبه هم شودیناراحت م یلیخ دهیفهم میاگر به او بگو دانستمیم

مگه قرار بود بفهمه ؟_

:و گفت دیکش ینفس راحت نایم

.وقت بفهمه ناراحت بشه کی دمیترسی، همش م شیآخ_

:گفت نایم. زهیچقدر ت زیعز يزدم و با خودم فکر کردم پس خبر ندار يلبخند

؟ يبا اونا بر یخواست یبود ؟ چرا نم یچ انیخب حاال جر_

.باهاش روبرو بشم خواستیبرن خونه عروس عمه اعظم چون اونم اونجا بود دلم نم خواستنیو بابام م زیعز_

:زد و گفت يلبخند نایم

خواستگار ؟ انیسر همون جر_

انگشت اشاره اش را تکان داد و گفت نایم. کرده بودم فیاو تعر يقبال موضوع را برا رایز. را به نشانه مثبت تکان دادم  سرم

:

.یستین يا نهیتو ک دونمیچون م ستین نیا لتیدل دونمیمن که م طونیش يا_

:بلند شد و گفت شیاز جا سپس

.ارمیواست ب ییچا کیمن برم _
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با . نبودم یخوب يدروغگو نکهیخاطر اهم به  دیشا شومیکه از خجالت سرخ م دیدیمرا م ماندیاگر م. از اتاق خارج شد و

بود  نیا تیواقع. خوب حدس زده بود  نایم. می، چه داشتم بگو گذاشتیحرف را در دهانم نم نیا زیخودم فکر کردم اگر عز

 دهیاو را د گریجر و بحث با عمه ، چند بار د انیکه من بعد از جر یدر صورت. بهانه بود کیکه روبرو شدن با عمه اعظم فقط 

حداقل هر دو  ای. افتاده است یمن و او اتفاق نیکه انگار نه انگار ب يبرخورد کرده بودم به طور شهیودم و هر بار مثل همب

آخر چطور . از آن نداشته ام ریغ یلیدل کنمخودم را هم گول بزنم و قبول  توانستمیکاش م ياما ا. میکردیوانمود م نطوریا

را داشته  قتیحق نیا ییچطور شهامت بازگو. به منزل پروانه بروم توانستمیخودم نم من از ترس میبگو نایبه م توانستمیم

. اندازد یمدوباره اش قلبم را به تپش  دنیازدواج کرده من هنوز به او عالقه دارم و د ایکه ارش يبا وجود میباشم که به او بگو

با حضورم آتش عالقه او را نسبت به من روشن  گریر دمن و او زده شد با نیبعد از آن حرفها که ب دامیترس یهم م یاز طرف

حال من . کردیاما قلبم هنوز درك نم کردمیخودم را گناهکار احساس م شهیلعنت به من و احساسم که با وجود آن هم. کنم

را از  يزیه چآن را از دست داد تازه بفهمد چ نکهیکند اما قدر آن را نداند و به محض ا دایپ یبا ارزش زیبود که چ یمثل کس

نکرده بودم چون او را  انتیبود که با نرفتنم حد اقل به پروانه خ نیا کردیم یکه من را راض يزیتنها چ دیشا. دست داده

اش  یزندگ میخودم رنگ گناه داشت به حر ریبود و به تعب ایمن و ارش نیکه ب يدوست داستم نخواستم با عالقه دو طرفه ا

تا مهسا را از منزل فروغ  رودیوارد اتاق شد و بعد از تعارف به من گفت چند لحظه م يچا ینیبا س نایبعد م یقیدقا.پا بگذارم

تا  دیاز من نپرس زیچ چیه نایکه آنجا بودم م یدر مدت. را گذراندم يو مهسا لحظات شاد نایآن شب در کنار م. اوردیخانم ب

به خودم  شتریمثل او ب یاز داشتن دوست شدیاست باعث م دهیمچقدر فه دادینشان م نکهیعالوه بر ا نیمبادا معذب شوم و ا

بدرقه من تا دم در کوچه آمد و آنجا با  يبرا نایم. بردنم به منزل او آمد يشب گذشته بود که پدرم برا ازدهیساعت از . ببالم

 یمتوجه شدم کم ردکیکه پدرم از او به خاطر حضور من در منزلش تشکر م نیدر ضمن ا. کرد یاحوالپرسپدرم سالم و 

 يبرا یکردم به آن فکر نکنم اما وقت یسع دمیفهم یرا نم لشیچون دل.  کردیتند و تند صحبت م رایزده است ز جانیه

سرخ  زیخاطر فکر کردم صورت او ن نیبه هم وصورتش را حس کردم  يبه وضوح گرما دمیبوسیرا م نایصورت م یخداحافظ

به  کردمیموضوع فکر م نیبه ا میبابت مطمئن شوم اما تا به منزل برس نینبود تا از اشده است متأسفانه نور کوچه آن قدر 

 اکه شو دمیبه خودم توپ بایناز يرها شدن از فکرها يعاقبت برا. زندینم یپدر هم در فکر است و حرف دمید یخصوص که م

بود تا  یکاف نیو هم یناجور کن يکرهاکسانت ف نیزتریدر مورد عز یتونیآشغالت چطور م يفکرها نیخدا لعنتت کنه با ا
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 یول. دمیبه منزل رختخوابم را پهن کردم و خواب دنیوقت بود به محض رس ریآن شب چون د. مورد فکر نکنم نیدر ا گرید

:و گفت کردیم فیاش تعر يو دست پخت پروانه و خانه دار قهیاز سل زیآمد عز شیحرف پ یآن روز وقت يفردا

دنبالت که من  ادیرو بفرسته ب ایارش خواستیچون م ياول فکر کرد خونه موند. ناراحت شد  یلیوانه خپر يامدین نکهیاز ا_

هنوز از دست من ناراحته ؟ وایبار هم اعظم به من گفت که نکنه ش کی.  یگفتم شام خونه دوستت دعوت داشت

.ستین نطوریا دیگفتیکاش م_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

ياخالقا ندار نیتو از ااره بهش گفتم _

:نه نگاهم را از او گرفتم و گفتم ایانداخت  کهیت زیعز دمینفهم

.دنشید میریم گهیدفعه د کیانشااهللا _

:زد و گفت يلبخند زیعز

.میریم ارنیب یسمونیکه خواستن براش س گهیانشااهللا چند ماه د_

:نگاه کردم و بعد گفتم زیو واج به عز هاج

مله است؟مگه پروانه حا_

:و گفت دیکرده بود خند ریقافلگ نیکه مرا چن نیاز ا زیعز

.آره_

 زیتا عز زدمیاز اندازه ام لبخند م شیرغم تعجب ب یال نکهیمطمئن بودم و آن ا زیچ کینه اما از  ایگفتم  کیدانم تبر ینم

 یخوشحال يهم برا یلیاما دل. م ناراحت نبود. بر پا بود یکه در دلم آشوب یخوشحالم در صورت زیمطمئن شود که من ن

:خبر گفت نیاز دادن ا بعد زیعز. چه مرگم شده بود دانمینداشتم ، نم

.شده دهیکش کیبار يهم به جاها دیو مهش ایرفت بگم کار آر ادمی یراست_

:تفاوت گفتم یب یلیخاطر خ نیتمام ذهنم را خبر اول مشغول کرده بود به هم هنوز

؟ یچ یعنی_

:گفت رایداشته باشم ز یمثل اول یخبر هم واکنش نینسبت به ا دیبا کردیفکر م دیعجب نگاهم کرد شابا ت زیعز
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.از هم جدا بشن خوانیم نکهیا یعنی_

:گفتم یتفاوت یو با همان ب دمیکش يبلند نفس

نبود ینیب شیقابل پ ریغ_

و من هنوز از آن  گذشتیماجرا م نیوزها از ار.نگفت يزیچ گریمن سرش را تکان داد و د يهمه سرد نیمتعجب از ا زیعز

او شرح دهم ،  يام را برا یعلت دل گرفتگ توانستمینم یوقت.  رفتمیم نایم شیپ گرفتیدلم م ادیکه ز یخبر متاثر بودم گاه

حسن  نیبودن ا نایبه هر صورت هر چه بود در کنار مهسا و م. آرامم کند شیداشته باشم که حرفها توانستمیم يچه انتظار

 زیو به زبان من او را عز آمدیبه منزلمان م زیعز دنید يمرتب برا نایم. آمدیمختلف به سراغم م يرا داشت که کمتر فکرها

. رفتیخودش به سراغ او م زینبود عز يخبر نایروز از م کیآن دو چنان با هم انس و الفت گرفته بودند که اگر  کردیخطاب م

آنقدر  نایم. مثل او دارد یو خوشحال بود که مستاجر خوب کردیم فیتعر نایاز م یکل دیدیرا م زیفروغ خانم هم هر وقت عز

به  نایروز در منزل حرف م کی. کند تیآن فروغ خانم را اذ يمالحظه کار بود که هنوز چرخش را باز نکرده بود تا مبادا صدا

:دیپدر از من پرس. آمد انیم

ار آمد ؟خانم باالخره با صاحبخانه اش کن نایم_

:و گفتم اوردمیخودم ن يبه رو يزیاز سوالش جا خورده بودم اما چ نکهیا با

.خودش شیپ برّهیمهسا رو م ادیکه فروغ خانم هر روز م يبا هم جور شدند به طور یآره حساب_

:زد و گفت يلبخند پدر

.اما منظور من کارش بود ستیتوش ن یحرف هینیریمهسا که بچه ش_

ستین يهنوز که خبر_

:دیبا تعجب پرس زیعز

؟ کنهیکار نم یعنی؟  ستین يخبر یچ یعنی_

:خبر از همه جا گفتم یب

.فروغ خانم ناراحت بشه ترسهیهنوز که چرخش رو باز نکرده، م_

:که دیبه من توپ یبا ناراحت زیعز
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؟ یزودتر به من نگفت نویپس چرا ا يا_

:و گنگ گفتم جیشوکه شدم گ زیلحن تند عز از

رو نگفتم ؟ یچ_

:تر از قبل گفت میتند صحبت کرده مال یکه خودش هم متوجه شده بود کم زیعز

.کنهیهنوز کار نم نکهیا_

:گفتم

.دیدونیکردم خودتون م یمن فکر م_

:درهم گفت يبا چهره ا زیعز

؟ یچرا نگفت یدونستیتو که م. بگه يزیروش نشده به من چ نایم. بدونم دیکجا با نیا_

هم  زیکه نکرده بودم نداشتم ، عز یتبرئه از گناه يبرا یحالم گرفته شد حرف یلیخ دانستیمرا مقصر م زیعز نکهیا از

:رو کرد به پدرم و گفت رایمنتظر پاسخ نبود ز

.برم با فروغ خانم صحبت کنم دیفردا با_

:زد و گفت يلبخند پدر

.جا کار کنه نیا ارهیچرخش رو ب دیخانم بگ نایگرفت به م موقع فروغ خانم بهانه کینداره اگه  یناراحت نکهیا_

:از هم باز شد و گفت زیعز چهره

ستین يفکر بد نمیآره ، آره ا_

:ادامه داد پدر

از اتاق کار آقا جون رو  يگوشه ا کی سیتونیچرخش ممکنه ناراحتتون کنه م يصدا دیکنیموقع هم فکر م کیتازه اگه _

اون بنده خدا از رفت و آمد معذب  نکهیداره نه ا ینه سر و صدائ يطور نیا. ش رو بگذاره اونجاخانم چرخ نایم دیفرش کن

.شهیم

کرند من از فرصت استفاده کردم  یو پدر با هم صحبت م زیکه عز یدر حال. سرش را تکان داد یبار هم با خوشحال نیا زیعز

. به سراغم آماده بود یکرده بودم و باز هم آن حس لعنت دایداشتم نسبت به همه نفرت پ ياحساس بد. و از اتاق خارج شدم
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رفت آن وقت از خدا طلب بخشش کردم و با خودم عهد  نیفروکش کرد و آن حس بد از ب امیتا ناراحت دیطول کش یمدت

نم رفته است فروغ خا شیپ دمیپرس زیاز سر کار برگشتم از عز یروز بعد وقت. ام راه ندهم لهیافکار بد را به مخ گریکردم د

:گفت زیعز. نه  ای

موضوع خبر نداشت نیاون بنده خدا اصالً از ا. آره رفتم _

مالحظه کرده و هنوز  دیآیاو گفته از سر و صدا خوشش نم نکهیبه خاطر ا نایبه فروغ خانم گفته که م یکرد وقت فیتعر سپس

برود سفارش  تواندیم خواهدیاز هر وقت که دلش م دیبگو نایناراحت شد و باالفاصله رفته تا به م یلیچرخش را باز نکرده ، خ

به کارگاه آمد و  نایچند روز بعد هم م. دمیرا بغل کردم و بوس زیخبر آن قدر خوشحالم کرد که با ذوق عز نیا. ردیکار بگ

 یگاه نکهیاز ا داندیم زیمحبت من و عز ونیخودش را مد شهیبه من گفت که هم نایم یهمان روز وقت. سفارش کار گرفت

با چنان  زیوقتها عز یگاه. نبودممقصر  ادیاما من هم ز. دمیناجور کرده بودم خجالت کش ينسبت به او در دلم فکرها

 گاهمیجا نایبا آمدم م کردمیفکر م رایکردم، ز یکه ناخواسته نسبت به او احساس حسادت م کردیم فیتعر نایاز م یحرارت

شده  یکنواختیام دچاره  یزندگ کردمیکم کم احساس م. را دوست داشتم نایاز ته قلب ماما . از دست داده ام  زیعز شیرا پ

 ستگاهیبابک را سر ا گشتمیاز سر کار بر م یاوقات وقت یگاه. شدمیو عصر خسته از آنجا خارج م رفتمیکارگاه م بههر صبح 

من سوار  نکهیو بعد از ا کردیر و بر نگاهم متا حرف بزند فقط ب آمدیجلو هم نم یحت کردینم بیمرا تعق گری، او د دمیدیم

 لهیوس نیبه ا دیشا کردمیخودم فکر م شیپ ی؟ گاه ستینکار چیمنظورش از ا دمیفهمینم. رفتیم شدمیاتوبوس م

سوخت که با خودم  یم شیاوقات چنان دلم برا یگاه رایطور بود ز نیبدون شک هم ا. قرار دهد ریمرا تحت تاث خواهدیم

خود را از  ریتاث زیاحساس ن نیا شدیچشمانم دور م ياز جلو نکهیاما به محض ا. به او فرصت بدهم  گریار دب کردمیفکر م

.گرفتمیآوردم که به خاطر انتخابم خودم را به باد سرزنش م یم ادیرا به  ییآن وقت روزا داد،یدست م

13 فصل

 شیبرا يمناسبت نامه ا نیدهم آن ماه سالروز تولدش بود به همپانز رایرا کرد ز دایش يهوا يدلم بد جور ریماه ت دنیرس با
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ماه قبل از رفتن به کارگاه به پستخانه رفتم و آن را  ریاش کردم و همان صبح روز اول ت مهیهم ضم ینوشتم و کارت پستال

 شیهر بار که برا لیواا.بودم تا پانزدهم ماه نامه ام برسد دواریوشتم ام نیم اکتکه آدرس او را پشت پ یوقت. پست کردم

که  دایچرا ش دانمینم. نامه داده بود میدو سه سال فقط دوبار برا نیصبرانه منتظر جوابش بودم اما او در ا یب نوشتمینامه م

از حد گرفتار بود که  شیب دیشا. نبود نیچن او قبال. کردیمسامحه م میعاشق نوشتن بود در نوشتن جواب نامه ها یزمان

و به اصطالح با تلفن جواب  کردینامه تلفن م دنیبعد از رس شهیهم لیالبته اوا. سدیمن بنو يخط جواب برا چند توانستینم

همان . شد شتریو ب شتریهم ب شیتلفن ها نیرا حامله شد فاصله ب نیقبل که شرو میسال و ن کیاما از  دادیرا م مینامه ها

ماه  بهشتیارد لیاوا بایتلفن کرده بود تقر دایبار که ش نیآخر کردمیخودم فکر م شیپ رفتمیبه طرف کارگاه م ادهیطور که پ

با  گذاردیتلفن او م نیاز آخر يمتوجه شدم حدود دو ماه و خرده ا یسپس با انگشتانم ماهها را حساب کردم، وقت. بود

تلفن نکرده،  میماه و ن دو دایو بابا هم حواستشون هست که ش زیعز یعنیخودم گفتم  البم را به دندان گرفتم و ب ینگران

گفتن نو که  می، اما از قد دوننیچرا نم ".باعث آزارم شود دهدیکه م یسئوال بود تا با جواب نیاز درونم منتظر ا یکس ییگو

 نیبه هم. شومیم ینیفکر کنم باز هم دچار بد ب ضوعمو نیبه ا شتریب یاگر کم دانستمیم "دل آزار شهیبه بازار کهنه م ادیب

قبال هم  رایندارد ز یهم تازگ ادیز دایفکر کنم که موضوع تلفن نکردن ش نیکردم به ا یلب استغفار کردم و سع ریخاطر ز

.میآمده بود که ماهها از او خبر نداشت شیپ یلیخ

و پدر به چه کنم چه کنم  زیمن و عز گرفتیو تماس نم گذشتیماه م کیکه  نیکه تازه به فرانسه رفته بود هم یاول يروزها

کاش در نامه  يفکر کردم که ا نیسپس به ا. میوضع عادت کرد نیاما کم کم به ا.  ستین يکه چه شده از او خبر میافتاد یم

او  يبا ذکر کارها خواستمیو من نم آمدیوقت از بابک خوشش نم چیه دایش دانستمینوشتم ، چون م یاز بابک نم يزیام چ

هنوز داخل کوچه نشده بودم که  دمیکوچه کارگاه د يق بودم خودم را جلوهمان طور که در افکار مختلف غر. حرص بخورد

بودم  دهیدرنگ نکرده بودم و خودم را عقب نکش یو اگر من اندک دیچیبه صورت داخل کوچه پ یرنگ یپژو طوس يخودرو

که با چشم خودرو را ، همان طور  ستادیدر کارگاه ا يرفت و جلو ستدیبا نکهیراننده بدون ا. کردیحتما به من برخورد م

 يمرد دمیهمان موقع د.کند یمعذرت خواه ستادینا ا یکه حت هیشعور یعجب آدم ب کردمیبا خودم فکر م کردمیم بیتعق

هنوز از در داخل نشده بودم که  دمیبه کارگاه رس زیبعد من ن يلحظه ا. کارگاه نگاه کرد  يلواز خودرو خارج شد و به تاب

:تکه گف دمیمرد را شن يصدا
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.دیخانم ببخش_

متوسط کوتاه  يو قد یکامال معمول يبود با چهره ا یاندام يمرد جوان الغر. گرفته برگشتم و به او نگاه کردم يا افهیق با

کند اما  یمعذرت خواه شیپ قهیبابت چند دق خواهدیبدهم منتظر شدم حرفش را بزند ابتدا فکر کردم م یپاسخ نکهیبدون ا

:گفت یوقت

.دیخانم را صدا کن يفا مهرلط شهیم_

که  دمیخانم را د يداخل کارگاه شدم مهر یوقت رد،یبگ ریبود مرا ز کیاصالً متوجه نشده که نزد دیخودم فکر کردم شا با

 یخانم ب يمهر. دم در کارش دارد ییآقا میبه او گفت یبرش بود بعد از سالم و احوالپرس زیم يمشغول پهن کردن پارچه رو

رفتم و لباسم را عوض کردم سپس پشت چرخ نشستم و مشغول کار  رختکنبه  زیمن ن. رها کرد و رفت درنگ کارش را

خانم  یخطاب به روح رفتیکه به طرف رختکن م یآمد و در حال نییکه با عجله پا دمیخانم را د يبعد مهر یقیدقا. شدم

:گفت

.برم، خودت ترتب کارها رو بده دیجون من با یروح_

:مانتواش بود گفت دنیکه با شتاب مشغول پوش یه برگشت و در حالهنوز نرفت و

.زحمت بکش پارچه ها رو پهن کن کیفقط  گردم،یکار برش بمونه خودم بر م_

:دیو پرس اوردیاش گل کرده بود طاقت ن يکنجکاو شهیخانم که مثل هم میمر. به طرف در رفت عیسر ییبا قدمها سپس

انشااهللا کجا ؟ رهیخ_

:گفت انداختیخانم همان طور که با عجله چادرش را به سر م يمهر

.مانشهی، خدا بخواد وقت زا مارستانیخواهرم رو بردن ب_

بعد از  یقیدقا. دیرا نشن هیبق کیتبر یاو آنقدر عجله داشت که حت. صبر کند از در کارگاه خارج شد يلحظه ا نکهیبدون ا و

:خانم خطاب به من گفت یرفتن او روح

.پهن کن زیم يطاقه رو رو ستیجون اگه زحمتت ن وایش_

:کردن سر نخها بود گفت یچیکه مشغول ق سایپر. را رها کردم و از پشت چرخ بلند شدم  کارم

.صدام کن یاگه کمک الزم داشت_
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بودم  دهیها دبار. هم پهن کرده بود  يخانوم رو ياز طاق را مهر یمین. رفتم زیاز او تشکر کردم و به طرف م يلبخند با

:خانم گفتم یکارم تمام شد به روح نکهیاز او شروع کردم به کار بعد از ا تیبه تبع زیمن ن. کندیکار را م نیا يچطور

.کارم تموم شد_

:انداخت و گفت زیبه م یخانم بلند شد آمد و نگاه یروح

.پارچه بچسبون يخوبه ، حاال اون الگوها رو هم رو یلیخ_

 میبگو يزیچ نکهیقبل از ا. کار را انجام دهم  نیا دیچطور با داستمینم. قرار داشت زیکرد که گوشه م ییهااشاره به برش و

:کرد و گفت سایخودش رو به پر

.کمک کن وایبه ش ایکارت رو ول کن ب قهیچند دق سایپر_

:که به بدنش داد به طرف ما آمد و گفت یو تاب چیاز جا بلند شد و بعد ازپ سایپر

.ادیبرش م يخانم گفت خودش برا يهرم_

:خانم گفت یروح

.که اومد معطل نشه میکنیکارش رو م دمیمن هم شن_

 زیمن ن. شده دهیهم چ يرو يپارچه ها يرفت و الگوها را آورد و شروع کرد به چسباندن آنها رو يگریبدون حرف د سایپر

به سر کار خودمان  سایکار نداشت بعد از آن من و پر شتریساعت ب میحدود ن. رمیبگ ادیتا کار را  کردمیبا دقت به او نگاه م

رفته تازه  مارستانیبه ب مانیزا يخانم که برا يخواهر مهر دمیناهار بود که فهم زیسر م. وقت ناهار شد نکهیتا ا میبرگشت

خبر آنقدر ناراحت شدم که  نیا دنیاز شن. او تازه باردار شده بوده بر اثر تصادف فوت کرده است  یشده و شوهرش وقت وهیب

بچه  يتا کار برش را انجام دهد و برود، او برا مددو ساعت به کارگاه آ یکیخانم  يروز بعد مهر. کردمیتمام مدت به آن فکر م

:دیخانم گفت او پرس یروح يرا جلو ینیریخانم جعبه ش يمهر یآورده بود وقت ینیریکارگاه ش يها

ر ؟دخت ایبچه پسره  یبه سالمت_

:و گفت دیخند یخانم با خوشحال يمهر

.دییمعصومه مرد و زنده شد تا اونو زا چارهیب. هم وزنش بود لویچهار ک کیکاکل بسره ، ماشااهللا نزد_

:خانم گفت میمر
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ن؟یگذاشت یاسمشو چ یبه سالمت_

:و گفت دیکش یخانم آه يمهر

اما بعد معصومه گفت اسم باباش  یعل میه اش پسر شد اسمشو بگذارقرار بود که اگه بچ ادیب شیاون حادثه پ نکهیقبل از ا_

 یحاال امروز قراره داداشم بره شناسنامه شو به اسم عل. دلش خوش باشه میگفت مینزد یحرف گهیما هم د میرو روش بگذار

.رهیعباس بگ

:لب زمزمه کرد ریخانم ز یروح

.خدا رحمتش کنه_

برش را روشن کند مرا صدا کرد تا وردستش  یچیخانم خواست ق يمهر یوقت. ردندرا تکرار ک نیهم متعاقب او هم هیبق

 يبرش رو یچیکه ق یخوشم آمد به خصوص وقت یلیاز کار برش خ. کمک به او رفتم يکارم را رها کردم و برا زیباشم من ن

نشنوند  گرانیکه د يسته به طورخانم آه يکار مهر نیدر ح.دیبریم کیپارچه به حرکت در آمد و آنها را مانند ک يها هیال

:گفت

.رهیبگ رتیبوده ز کیآنقدر عجله داشته که نزد روزید گفتیداداشم م یراست_

حرف را زد  نیخانم ا يکه مهر یاما وقت. موضوع نشده است نیبرادرش متوجه ا کردمیحرف جا خوردم ، چون فکر م نیا از

:خانم گفت يهمان لحظه مهر. نکرده یمعذرت خواه و دهیشعور بوده که فهم یبا خودم فکر کردم چقدر ب

.کنم یخالصه داداشم از من خواست ازت معذرت خواه_

:زدم و گفتم يخجالت لبخند با

.نبود يزینه بابا چ_

از  کسرهیاو  کردمیخانم به او کمک م يکه کنار دست مهر یباشه ، تا وقت یآمد کمرو و خجالت یدر دل گفتم بهش نم اما

ندارد ،او بعد از اتمام کار برش  یحرفها به من ربط نیا میبه او بگو خواستیدلم م یلیکه خ يصحبت کرد به طور برادرش

کار به کارگاه آمد و گفت تا کارم تمام شود در  لیتحو يبرا نایآخر وقت م زآن رو. به سر کار خودم برگشتم زیرفت و من ن

:به من گفت نایم. میآمد رونیساعت کار هر دو به اتفاق از کارگاه ببعد از اتمام . ماند یمنتظرم م میاتاق آقا رح

.دادگاه دارم گریچند روز د_
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:تعجب گفتم با

؟ یچ يدادگاه برا_

.گهیطالقم د يبرا_

:گفت کردمیکه به او نگاه م همانطور

.کنم هیته یاستشهاد محل کیدادگاه بود به من گفت بهتره  يکه تو يمشاور_

؟ گهید یچ ياستشهاد برا_

.چند ساله خودم خرج خودم رو در آوردم نیا يبدم که معلوم بشه تو هیبه دادگاه ارا یمدرک نکهیا يبرا_

:را تکان دادم و گفتم سرم

آمدن بچه ات رفته ؟ ایپرونده ات ننوشته که شوهرت قبل از به دن يمگه تو_

.معتبر تر باشه بهتره یمدرك هر چ یچرا ول _

:من را متوجه او کرد نایم يبعد صدا يلحظه ا. به فکر فرو رفتمنگفتم و  يزیچ

.ادیشهادت ب يبرا میروز دادگاه قراره آقا رح_

ان؟یو بابام هم ب زیبگم عز يخوا یم_

:زد و گفت يلبخند نایم

.سر خانواده تو خراب بشم دیداشته باشم با يمن هر کار نکهیمثل ا گهید یچیه_

خوبه ؟ یچ يت برا، پس دوس هیحرفا چ نیا_

:خودش اشاره کرد و گفت به

.دردسر درست کردن و مزاحم شدن يفعال که برا_

شهادت بدهند ، بعد از چند ماه  نایو فروغ خانم هم به دادگاه رفتند تا به نفع م زیو پدرم ، عز میدادگاه عالوه بر آقا رح روز

رد و چون جا و مکان شوهر سابق او نامعلوم بود دادگاه حضانت را صادر ک نایم یابیرفت و آمد عاقبت دادگاه حکم طالق غ

شد ،  يجار نایطالق م غهیشده بود ص نییکه از طرف دادگاه تع يماه بود که در محضر هرسوم م. داد نایمهسا را هم به م

 یلیکه خ یدر حالبه منزلمان آمد و  ینیریش يبا جعبه ا نایبودند، همان روز بعد از ظهر م میشهود او پدرم و آقا رح
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:خوشحال بود به من گفت

.حبس ابده که بهش عفو خورده باشه یمثل زندان احساسم

دلم  يزییباد پا دنیبا وز.را داشتم یاحساس نیاز بابک جدا شدم چن یخودم هم وقت رایز کردمیدرك م یرا بخوب احساسش

 گشتمیروز که از سر کار بر م کی. به مدرسه بودو رفتن  زییعاشق پا شهیاو هم رایز. را کرد دایش يهوا شیاز پ شیب

متوجه شدم  عیسر یلیخاطر خ نیدستپاچه است، به هم یکم دادیرفتارش نشان م. ستین شهیمثل هم زیاحساس کردم عز

خاطر  نیبه هم رودیافتاده است از جواب دادن طفره م یمرتبه از او بپرسم چه اتفاق کیاگر  دانستمیم. افتاده است یاتفاق

که از او حالش  شهیمتفرقه رفتم و کنارش نشستم و مثل هم يبعد از انجام کارها. نشده ام يزیدادم که متوجه چ.یشان من

:گفتم دمیپرسیرا م

چه خبر ؟ گهید زیخب عز_

:نگران به من نگاه کرد و گفت یحالت با

.ریخبر خ_

!زیعز دیستیسر حال ن ادیامروز ز_

:و گفت دیبه صورتش کش یدست يفور زیعز

.ستین میزینه من چ_

 یحرف دمید یوقت "آنقدر دستپاچه است زیشده که عز يزیچ کیحتما  گهینه د "حرف با خودم گفتم  نیا دنیشن با

:گفت زیشده و تا آمدم از جا بلند شوم عز یچ فهممیشدم و با خودم گفتم باالخره که م الیخ یب زندینم

.مباهات کار دار نیبش قهیدق کی وایش_

به چشمانم نگاه  زیعز. نشستم و چشم به دهان او دوختم میسر جا "شد بگه چه خبره  یخب باالخره راض "خودم گفتم  با

:کرد و گفت

.نجایامروز مادر بابک اومده بود ا_

:ام گرفت، گفتم.جا خوردن خنده يبود که به جا يطور زیعز لحن

خب؟_
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:تعجب نگاهم کرد و گفت باشد با نیواکنش من ا کردیکه فکر نم زیعز

گفت؟ یچ یبدون يخوا ینم_

:نگاهش کردم و بعد گفتم یلحظات

.کار داشته یتونم حدس بزنم چ یم_

:گفتم. سرش را تکان داد  زیعز

 گهیدفعه د کیبار خر شد بهتره  کیکه  واینکرده و با خودش فکر کرده ش دایرو پ یاون پسر دربدرش کس يحتما برا_

رسته ؟امتحانش کنم د

:گفتم. ستین يگرید زیچ نیاز ا ریبگفت اما معلوم بود که غ يزیچ زیعز

د؟یگفت یشما بهش چ_

:و گفت دیکش یقینفس عم زیعز

.نگفتم، گفتم اول با تو مشورت کنم بعد جواب بدم يزیمن چ_

.اش ناراحت نبودم ییخاطر پررو به خاطر ندادن جواب رد به مادر بابک ناراحت شدم ، از مادر بابک به زیاز دست عز آنقدر

:آورد رونیمرا از فکر ب زیعز يصدا

خوب فکرهات رو بکن که  یول. یبا خودته که چه کار کن میتصم گهیخبر رو بهت بگم ، د نیداشتم ا فهیمن وظ وایش نیبب_

 یوانت قسط کیالن هم ادب شده ا یبابک بعد از اون برنامه سرش به سنگ خورده و حساب گفتیبتول م. ینش مونیبعد پش

....افتاده تو کار دهیخر

بود که او  نیا لشیدل دیکنم ، شا یمن با بابک آشت دیآ یاحساس کردم او هم بدش نم کردیصحبت م زیکه عز ینیح در

ام  يکه بعد از او به خواستگار یاز تمام کسان افهیبابک از نظر شکل و ق رایز کرد،یم سهیخواستگارانم مقا گریبابک را با د

 جهینت نیکار را هم کردم و به ا نیهم. خوب فکر کنم  دینزدم و با خودم گفتم با یحرف چیآن لحظه ه. آمده بودند سر تر بود 

:دارم گفتم یچه جواب دیاز من پرس زیعز یدو روز بعد وقت. میهم ساخته نشد يوجه برا چیکه من و بابک به ه دمیرس

دنبال  گهید يجا دیبهشون بگ کنه،یرو عوض نم يزیو گذشت زمان چ میو ندار میاشتوقت با هم تفاهم ند چیمن و بابک ه_

.دختر بگردند
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 خواستیم یزبان یخواندم که با زبان ب یدر نگاهش م. شباهت به آه نبود یکه ب دیکش یقینگفت فقط نفس عم يزیچ زیعز

 یقیچه وقت و به چه طر زیعز دمینفهم " ادیمن رتیگ گهیفکر کن ، مثل بابک د شتریکم ب کیدختر جون باز هم  " دیبگو

موضوع نگذشته  نیاز ا یهنوز مدت یول. نشان داد ینبود او چه واکنش مهم زین میبرا. جواب من را به گوش مادر بابک رساند

شش خو یلیبه من گفت برادرش از من خ هیو دور از چشم بق دیکش يخانم مرا کنار يروز بعد از اتمام کار مهر کیبود که 

 جانمیخانم آن را به حساب ه يدلم آشوب شد اما مهر یاز ناراحت. کند يآمده و از او خواسته مرا از خانواده ام خواستگار

:گفت دیکشیگونه ام را م یکه به شوخ یگذاشت و در حال

.کمه زود تر فکرهات رو بکن به من جوابش رو بده یلیجون طاقت داداش محمود من خ وایش_

 یاجیاحت یکه خبر نداشت حت یمطمئن است جواب من مثبت است در صورت یلیاحساس کردم خ زدیف را محر نیا یوقت

کردم و از او خواستم  فیتعر شیموضوع را برا نیبه کارگاه آمد هنگام بازگشت به خانه ا نایهمان روز م. به فکر کردن ندارم 

 نیآخر نیکرد ا یکه با خودش فکرم دمید یدر نگاه او م کردمیرا رد م يهر بار خواستگار راینزند ز یحرف زیعز يجلو

خانم با من در مورد برادرش صحبت کرده بود گذشت و من هنوز نتوانسته  يکه مهر یهفته از زمان کی. خواستگار من باشد

و راست رك  شدیم نمیرو کردمیم يدست دست کنم اما هر کار دینبا دانستمیم. که قصد ازدواج ندارم میبودم به او بگو

گفتیهر روز صبح آهسته و با لبخند م رای، ز گذاشتیخانم تعلل مرا به حساب ناز و نوزم م يمهر دیشا. جوابم را به او بدهم

:

نه؟یعروس رفته گله بچ_

خانم ناراحت نشود به او  يکه مهر يشدم تا طور نایعاقبت دست به دامن م انداختمیم نییو سرم را پا یمن با ناراحت و

مورد نزد اما از طرز  نیدر ا یخانم حرف يمهر گریکار را کرد بعد از آن د نیهم زین نایم. است یند پاسخ من منفبفهما

.برادر دردانه اش پاسخ رد بدهم يگارتوقع نداشته به خواست دمیفهمیبرخورد سردش م

14 فصل
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همه  نیکه به فرانسه رفته بود سابقه نداشت ا یمیدر طول دو سال و ن. با ما تماس نگرفته بود دایبود که از ش يادیز مدت

. تلفن را جواب نداد یاما کس میبا او تماس گرفت میکه از منزلش داشت یچند بار با شماره تلفن. میخبر باش یمدت از او ب

 یتا از نگران ردیبا ما بگ یکه شده تماس يکه هر طور میگذاشت غامیپ شیهر دو بار برا هبود ک ریگ غامیپ يدوبار هم تلفنش رو

او  دیبود تلفن کرد تا شا رازیبه خواهر کامران که ساکن ش زینشد عز يهم گذشت و از او خبر گریچند روز د یوقت. مییایدر ب

کامران سال تا سال از برادرش خبر نداشت و هر  اهرخو رایاست ز دهیفا یکار ب نیا دانستمیم. از آنها داشته باشد يخبر

:تلفن را گذاشت گفت یگوش زیعز یوقت. دیپرسیحال او را از ما م میزدیوقت که به او زنگ م

.شنیم دایپ ییعجب آدما_

؟ یچ يبرا_

؟ حالتون  یاونا که حتما حالشون خوبه شما چ میخبر ینه و اهللا ب گهی؟ شل شل م ياز برادرت خبر ندار گمیبه دختره م_

خوبه ؟

:خندم اخم کرد و گفت یم دیه دک یوقت زیخنده ام گرفت عز زیحرف زدن عز از

.زنگ بزن به اون دختره فتنه کیپاشو  يبه من بخند نکهیا يبه جا_

:گفتم کرد،یم ادینام  نیاز او به هم شهیه زیعز. داستیدوست ش نیمنظورش نازن دمیفهم فورا

؟ نینازن_

:گفتم. و سرش را تکان داد دیبا حرص نفس کش زیعز

.وقته از اونجا رفته اند یلیا خجون چند بار بگم اون زیعز_

:گفت یحوصلگ یبا ب زیعز

رو نداره ؟ دشونیکه جاش اومده شماره خراب شده جد نیا نیبب دونمیم اره

.گنیمردم که دروغ نم. نداشتند دمیبه خدا چند بار پرس_

:گفت شدیبلند م شیکه از جا یو در حال دیبه صورتش کش یدست یبا ناراحت زیعز

.اش رو لعنت کنه یعث و بانخدا با یاله_

خودم گفتم  شیپ. شود ایآن سر دن یدرس و دانشگاهش رو بزند و راه دیق دایکه باعث شد ش ستیمنظورش به ک دمیفهم
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چون . ها بودم یاز اون باعث و بان یکیخود من هم  یحت. دو تا نبود یکی دایرفتن ش یباعث و بان "شون ؟ یکیکدوم  "

همان طور . بهش دیشد فورا چسب دایپ یکنند تا کامران نام رشیاس کمثل باب یکیا بخوان به دست مباد نکهیاز ترس ا دایش

بود که  یچند وقت دایافتادم که تازه طالق گرفته بودم، آن موقع ش ییهمان روزها ادیبه  کردمیمسئله فکر م نیکه به ا

هر روز که از .  دیورزیکالسش هم عشق م مکتیو ن زیبه م یدانشگاه بود که حت طیمح فتهیاو آن قدر ش. رفتیدانشگاه م

که  کردیکار را م نیو چنان با حرارت ا کردیم فیمن تعر يرا که افتاده بود برا یبا آب و تاب تمام اتفاقات گشتیدانشگاه بر م

 نیهم دای، ش دانشگاه امیبار از زبانم در آمد و به او گفتم چقدر دوست دارم ب کیناخواسته جذب آنجا شدم که  زیمن ن

او . درس بخوانم و در کنکور دانشگاه شرکت کنم  دیمن هم با نکهیاز آن پس شروع کرد به اصرار ا وحرف مرا گرفت 

دلش را  نکهیا يبرا زیمن ن. درس بخوانم تا موفق شوم يکرد که چطور يزیبرنامه ر یگذاشت و حت ارمیرا در اخت شیکتابها

.چند ساعت مطالعه کنم يکردم روز یاز آن روز سع لمیارزش قا شیحرفها ينشکنم و به او نشان دهم چقدر برا

کار ادامه  نیاما به ا. دمیفهمینم يزیکتاب چ ياز نوشته ها يزیکه چ شدیاوقات فکرم چنان مغشوش م یکه گاه نیا با

 کردیشروع م یبا خوشحال دیدیم او هر بار که مرا در حال مطالعه. نبود ریتاث یکار ب نیدر ا دایش يها قیالبته تشو. دادمیم

 دایش يرو يادیز ریدر دانشگاه تاث یقبول. رمیرا از او بگ يشاد نیا نخواهمتا  شدیباعث م نیکردن من و هم قیبه تشو

 نیالبته همه ا. شدیم دهید تیو رضا دیکرده بود و همواره در چشمانش برق ام ادیز یلیاعتماد بنفسش را خ. گذاشته بود 

. نیبود به نام نازن يبا دختر یستعلت آن هم دو. کرد دایآن کم کم نمود پ یاثرات بد و منف. و مثبت نبود خوب راتیتاث

 نیدر رشته ترجمه زبان و نازن دایش. نبود یکیشان  یلیبا هم دوست شدند چون رشته تحص نیو نازن دایچطور ش دونمینم

دوست شده به او  نیبه نام نازن يبه من گفت با دختر شیفهاحر نیدر ب دایکه ش يروز. کردیم لیتحص يدر رشته حسابدار

:گفتملبخند زدم و 

!ا چه خوب_

بود که  یو خجالت ریگوشه گ يدختر شهیهم دایش رایخود خارج شده است ز ییخوشحال شدم که او از حصار تنها واقعا

نبود که آن دو با هم  يو روز شدیتکرار م ادیمرتب از زبان ش نیکم کم نام نازن. کرده بود دیحادثه فوت مادر آن را تشد

 دمیفهم دایش يحرفها نیاز ب. دیرسیهم م شتریدوبار و ب يها به روز مهمکال نیا یگاه یحت. نداشته باشند یمکالمه تلفن

 رایزخوب بود،  نیپدر نازن یوضع مال ایگو. کندیم یپدرش زندگ شیسالها قبل از هم جدا شده اند و او پ نیپدر و مادر نازن
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در . را با آن آمد و رفت کند دبو دهیرنو خر يخودرو کی شیدر دانشگاه قبول شده بود پدرش برا یوقت دایبنا به گفته ش

آن ذکر نام  ي، پنج تا شدیکه از دهانشان خارج م یاو شده بود که از هر ده کالم يکارها فتهیچنان ش دایش یمدت کم

کنجکاو شوم  زیموضوع باعث شد تا من ن نیو ا "... نیکار رو کرد ، به قول نازن نیا نیرو گفت ، نازن نیا نینازن ". بود نینازن

با او آشنا  کیاز نزد زیرا به منزلمان دعوت کند تا ما ن نیروز نازن کیگفتم که  دایخاطر به ش نیبه هم.  نمیبب کیاز نزد ااو ر

.میشو

قدر زود  نیدعوت ما را ا نکهیراستش از ا. هم همراه او آمد نیازناز دانشگاه به منزل برگشت ن دایش یهمان روز وقت يفردا

گفت  دایو بعد از رفتن او به ش. امدیاز او خوشش ن دیرا د نیهمان روز اول که نازن زیعز. متعجب شدم یقبول کرده بود کم

 شیرو افهیکه با ق يآمد به طور نیسنگ یلیشده بود خ نینازن فتهیکه ش دایش ين حرف برایاما ا. با او نگردد ادیبهتر است ز

از او  میتنها شد زیمن و عز نکهیآن روز بعد از ا. نزد یکس حرف چیتا شب با ه کردیوقتها که قهر م یرا برگرداند و مثل بعض

:دمیپرس

:لبانش را جمع کرد و گفت زیباشه عز يدختر بد ادی؟ به نظر نم ومدهیخوشتون ن نیاز نازن یچ يبرا_

ساده است و زود گول  دای، بچه ام ش زنهیشور م يجور هیاما دلم . خدا نکنه بد باشه یعنی،  هیدختر بد من که نگفتم_

.بدزده، دیبا يقاپ اون رو چطور دونهیتر و فرزه که م يهم از اون دخترها نیا. خورهیم

نگردد اما  نیگفته بود که با نازن دایکه به ش نیبا ا.است يچقدر آدم شناس خبرها زیعز دمینزدم ، اما بعدها فهم یحرف گهید

 ينگرفتن ها لیگرفتن و تحو افهیرغم ق یهم عل نینازن کرد،یاو حرفش را گوش نکرد و رابطه خود را همچنان با او حفظ م

شد فکر کنم  یکه باعث م کردیم جادیمزاحمت ا يآمدنها طور نیهم ا ی، همچنان به منزلمان رفت و آمد داشت و گاه زیعز

کردم و  یآن دو احساس نگران یآنها نگذشته بود که نسبت به دوست یهنوز چند ماه از دوست. است ییپروچه دختر 

قرار گرفته بود که  نینازن ریدر همان مدت کم چنان تحت تاث دایش. چقدر درست بوده است زیعز يزیاحساس غر دمیفهم

 نی، قبال از زبان نازن بردیرا هم که بکار م یالفاظ یو حتآمد  یمثل او هنگام حرف زدن چشم و ابرو م. دیپوشیمثل او لباس م

عالوه بر  دایبود که ش نیآن ا لیدل نیمهمتر شد،یام م ینبود که باعث نگران يتنها موارد زهایچ نیالبته ا. بودم  دهیشن

ع و خودخواه که پر توق يشده بود به دختر لیتبد یآن دختر محجوب و خجالت. کرده بود  رییتغ یلیهم خ ارشظاهرش رفت

نه ؟ گذشته  ایآن را دارد  دیخر یینداشت که پدر توانا نیبه ا يکار گریو د کردیم هیآن را ته دیحتما با خواستیم يزیاگر چ
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نسبت به من هم  یاو حت.  دادیم يا انهیز را با لحن تند و پرخاشجویکه پاسخ عز رساندیم يجسارت را به حد یاز آن گاه

حوصله صحبت با  کردمیاحساس م یگاه ینبود ، بلکه حت يخبر شیها یو دلگرم قهایاز تشو گریا دنه تنه. سرد شده بود

رفتار  دیرسیبه نظر م یگاهاما . دیایاو به خودش ب نکهیا دیبه ام میکردیاو را تحمل م يها یبدخلق زیمن و عز. مرا هم ندارد

که او مدتهاست به بهانه  میدیفهم يهم فراتر گذاشت و روزرا از آن  شیپا دایکم کم ش. کندیتر م يصبورانه ما او را جر

از  یکیروز  کیکه  میمتوجه شد یموضوع را زمان نیا. رودیو با خودرو او به گردش م نیدانشگاه به همراه نازن يکالسها

به دانشگاه رفته  دایرا برداشت و به او گفت که ش یگوش زیبه منزلمان زنگ زد و گفت که با او کار دارد ، عز دایدوستان ش

:تلفن را قطع کرد رو به من کرد و گفت زیعز نکهیاست ، به محض ا

.چه خبره نیتلفن به دانشگاه بزن بب کی ایب وایش_

دو بار وصل به  یکیبعد از . به من داده بود گرفتم يضرور يکارها يبرا دایرا که ش یخبر از همه جا شماره تلفن یهم ب من

موضوع  نیاز ا رایبه چه مناسبت ز دمینپرس. است لیدانشگاه انروز تعط يگفت که کالسها ياقبت مرداتاق و آن اتاق ع نیا

:نافذ به من گفت یبا نگاه زیتلفن را قطع کردم عز یوقت.  کردمینگاه م زیباز به عز یآنقدر تعجب کرده بودم که با دهان

نه ؟ لهیدانشگاهشون تعط_

:سرش را تکان داد و متفکرانه گفت زیعز. م به تکان دادن سرم اکتفا کرد تنها

کجا رفته ؟ یعنی_

کار را  نیبودم چه خبر است هم دهیفهم يمن که تا حدود رم،یرا بگ نیاز من خواست که شماره منزل پدر نازن سپس

:به ساعت انداخت و گفت ینگاه یبا ناراحت زیعز. نبود نیمنزل پدر نازن یکس.کردم

.خونه ادیش مخود گهیتا دو ساعت د_

 زیعز ینیب شیطبق پ. بپرسم يزیچ زیآن لحظه از عز کردمیزده ، جرات نم نیدانشگاه را تخم یلیوقت تعط زیعز دمیفهم

:دیبعد از او پرس.دیرا عوض کند و دست و صورتش را بشو شیگذاشت تا او لباسها زیعز. دو ساعت بعد به منزل آمد دایش

؟ يامروز کجا بود_

 یشدستیپ زیدانشگاه عز دیبه سرعت قرمز شد، تا خواست بگو دایصورت ش دیتند نبود اما رنگ سف زیعز که لحن نیا با

:کرد و گفت
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بود مگه نه ؟ لیامروز دانشگاه تعط_

:خاطر با من من گفت نیرد گم کند به هم تواندیبود نم دهیکه فهم دایش

.میکم بگرد کی میرفت لهیدانشگاه تعط میدید یوقت_

آن حس  ییو ساکت بود اما گو ریسر به ز یلحظات دایش. آن طور به من نگاه کند زیتا عز ستمین دایش يبودم که جا لخوشحا

:دیبگو زیجسارت به کمکش آمد و باعث شد تا او سرش را بلند کند و خطاب به عز دیجد

جرمه ؟ نیکم بگردم ، ا کیرفتم ! که نکردم  يشده ؟ دزد یحاال مگه چ_

:گفت یحن محکمبا ل زیعز

جواب اعتماد من ؟ نهی؟ اونم به بهانه رفتن به دانشگاه ؟ ا یکه بدون خبر رفت ستیبد ن نیا_

:گفت یبه تلخ دایش

؟ يدادیشما اجازه م میگفتیاگه م_

:باالفاصله گفت زیعز

اونجا  ییچطور آدمها ستیلوم نکه مع ارهیدر ب ییدختر جوون و تنها سر از جاها کیداره  ی، اصالً چه معن دادمینه که نم_

رفت و آمد

.کنند یم

 یقهر کرده و تا شب کس دانستمیم. رفت رونیعبوس بلند شد و از اتاق ب يا افهیگفتن نداشت با ق يبرا یکه حرف دایش

:رو به من کرد و گفت زیعز. شنودیرا نم شیصدا

.دوستش زنگ زده بود یوقت بهش نگ هی_

البته . دادیبار محتاطانه تر به کارش ادامه م نیا دایش. اما اصل ماجرا تمام نشد افتیماجرا خاتمه  را تکان دادم ، آن روز سرم

مورد به  نیناراحت بود ، هر بار هم که در ا یلیبابت خ نیو از ا رودیبه گردش م نیبا خودرو نازن یاو گاه دانستیهم م زیعز

. چه کند دانستیکه نم شدیاوقات چنان مستاصل م یمام متانتش گاهبا ت زیعز.  دیکشیبحث م بهکارشان  دادیتذکر م دایش

خبر مرا خوشحال نکرد  نیا دنیبه اندازه شن زیچ چیه دینامزد کرد ، شا دیبه نام حم يبا پسر نیزمستان همان سال نازن

 رایز. اشتباه فکر کرده ام که چقر دمیزود فهم یلیخ ما، ا داردیبر م دایدست از سر ش نینازن انیجر نیبا ا کردمیفکر م رایز
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 یروز به طور اتفاق کی. زمان قبل را نداشت يها تیمحدود گریشد و د شیآزادتر از پ دیبا حم يتازه بعد از نامزد نینازن

 دیشا یدونیطور آن طور ، من گفتم از کجا م نیکرد و گفت ا فیتعر دیشد ، او از حم دهیکش نیصحبت من و شدا به نازن

:که حواسش نبود گفت دایتو نامزدش رو بزرگ کنه ش شیپخواسته  نینازن

.هیجور نیا دیحم دونمینگفته من خودم م يزیچ نینه بابا نازن_

:گفتم

از کجا ؟_

 نیا دنیاز شن. آمده یهم با آنها م دیحم رفتهیم رونیب نیکه با نازن ییآنجا خودش را لو داد و گفت که موقعها دایش و

که تازه متوجه شده بود  دایش. آمدیخوشش نم نیحق داشت از نازن زیعز چارهیبا خودم گفتم ب. ناراحت شدم یلیموضوع خ

:و گفت دیکرده خند یچه خبت

گذشته ها گذشته باشه ؟ وایش_

:زدم و گفتم ياجبار لبخند ياز رو. خودم نگاه دارم شیاون موضوع را پ دیبه من فهماند که با قیطر نیبه ا و

.مزاحم داشته باشه ادیکه نامزد داره خوشش نم یکس اد،ین شیپ گهیموضوع د نیکن ا یما سعا. اره ، گذشته _

:باالفاصله موضع گرفت و با طعنه گفت دایش

.يمورد تجربه دار نینبود که تو در ا ادمیاصالً _

 یتنها دلخوش. رفته خطاستگ شیرا که در پ یفکر کردم چطور به او بفهمانم راه نیبه ا یبا ناراحت. بلند شد و رفت  سپس

تا شر  میمنتظر تابستان بود صبرانهیبا هم ازدواج کنند و ما ب دیو حم نیبود که قرار بود تابستان سال بعد نازن نیا زیمن و عز

 اریز. درس و دانشگاه را هم زده بود دیق اینامزد کرده بود گو دیبا حم نیکه نازن یاز وقت. داو هر چه زودتر از سرمان کم شو

.کرده است بتیبه دانشگاه نرفته و غ نیآن روز نازن دمیفهمیحوصله بود م یپکر و ب دایهر وقت ش

. جشن ازدواجشان برگزار شد دیو حم نینازن یترم، طبق قرار قبل انیو بعد از امتحانات پا دیتابستان از راه رس عاقبت

تنها نباشد، بعد از  دایرفتم که ش نیو من هم به خاطر ا مدندایو پدر ن زیعز. اش دعوت کرد  یبه جاش عروس زیما را ن نینازن

 دایآن سال ش زییپا "میخدا را شکر ، باالخره از دستش خالص شد "ش خودم گفتم یپ میبه منزل برگشت یاتمام جشن وقت

بود ،  ياوضاع کامال عادنداد ، تا چند ماه  لیادامه تحص گریبعد از ازدواج د نیمن نازن ینیب شیطبق پ. سال دوم را آغاز کرد 
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تماس  نیهم با نازن یالبته گاه. گرم بود ودشو به اصطالح سرش به کار خ گشتیو به موقع بر م رفتیبه موقع م دایش یعنی

بود به گوشش و با  دهیتلفن چسب یگوش دمیدیرا م دایهر بار ش. نبود يقبل از خبر ياز آن رفت و آمدها یداشت ول یتلفن

و  تتازه شروع ماجرا اس نیتلفنها و تماسها تموم بشه و خبر نداشتم ا نیا شهیم یک گفتمیبه خودم م د،کریصحبت م نینازن

را  دایش نکهیا يبا شروع امتحانات ترم اول به جا. دهدیرا شستشو م دایرفته رفته مغز ش یتلفن يتماسها نیدر هم نینازن

 ادیکه مرا به  رفتیچنان در خود فرو م یگاه. دمیدیو ناراحت م حوصله یاکثر اوقات او را ب نمیدر حال تالش و مطالعه بب

 ایحال ندارم  گفتیفقط م یچرا ناراحت دمیپرس یهر بار که از او م. میدست داده بود ازکه تازه مادر را  انداختیم یزمان

اگر  دانستمیتم ، مکه از او سراغ دا ش ياست اما با هوش و استعداد نیسنگ شیدرك کنم درسها توانستمیم. خسته ام 

که باعث شد فکر کنم  دمیاز او شن يدیجدبعد زمزمه  یمدت. دیایاز پس سخت تر از آن هم بر ب تواندیراحت م یلیبخواهد خ

 شدیو به وضوح احساس م کردیدانشگاه و استادانش انتقاد م یآموزش تیمرتب از وضع دایش. در شرف وقوع است یاتفاقات

و شک  افتادمیم نینازن ادیبه  کردیرا باز م تیسر شکا دایهر وقت ش. ستیخواندن در او ندرس  جانیآن شور و ه گرید

 یبار که در حال مطالعه بود ناگهان با حالت کی رایز. شده است جادیا دایمسموم او در ش ناتین فکر در اثر تلقینداشتم ا

:گفت تیپرت کرد و با عصبان یکتابش را به طرف یعصب

 رانیا يدرس خوندن تو گهیراست م نی، نازن یچیبه ه یچیهمه جون بکن آخرش ه نیا. کتابه ببره یچ اه مرده شور هر_

....فقط وقت تلف کردنه

حالت او را  نیاش را ببازد، ا هیروح یباعث شد حساب نیرا پاس کند و ا شیآن ترم نتوانست چند تا از واحدها دایش بدبختانه

منتظر  دیبا گریبار د دانستمیم. کردیصحبت نم یو با کس ماندیم رهیخ يفه به نقطه اسردرگم و کال. بودم  دهیقبال هم د

 يدایآن ش گری، اما د گشتیو بر م رفتیهر روز به دانشگاه م دایش. ماجرا گذشت  نیاز ا یمدت. کند دایبمانم تا خودش را پ

سر صحبت را با او باز  خواستمیهر بار که م. ودکم حرف شده ب یلیحوصله و خ یاشتها و ب یب. مدام در فکر بود. سابق نبود

تا . صبر کنم دیباز هم با کردمیکه حوصله مرا ندارد و من سرخورده و نگران با خودم فکر م فهماندیبه من م یقیکنم به طر

 دمیدیم يگریمرا که مدتها او را طور د نینداشت و ا يچهره گرفته ا شهیروز از دانشگاه برگشت بر خالف هم کی نکهیا

گرفته به خودش  میکه منتظرش بودم اتفاق افتاده است و او تصم يآن معجزه ا دیفکر کردم شا یبا خوشحال. متعجب کرد

بزند ، اما  یحرف خواهدیبه منزل آمد متوجه شدم م دایکه ش ياز همان لحظه ا. کردمیبود که فکر م یکاش همان يا.دیایب
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داده  هیروح رییتغ نیافتاده که او چن یدت کنجکاو شده بودم که بدانم چه اتفاقبه ش نکهیبا ا. دارد دیگفتن آن ترد يبرا

ها  هیاز همسا یکیغروب که  کینزد. انتظار تا سر شب ادامه داشت نیا. کند ازاما صبر کردم تا خودش لب به سخن ب.. است

خانم  هیفت ماهش بود و آنطور که صف، عروس او ه ردیعروسش بگ يگل گاو زبان برا يآمد تا از او مقدار زیبه دنبال عز

:من گفت به اوردیبه آشپزخانه رفت تا ظرف گل گاو زبان را ب زیعز یوقت. اش شده بود يسرد گفتیم

.مانشهیخانم وقته زا هیفکر کنم عروس صف_

:گفتم

.اون که تازه هفت ماهشه_

:شانه باال انداخت و گفت زیعز

.کنهیو ول م رهیگینکرده چون دردش م شیطور که معلومه سرد نیدونم اما ا ینم_

قبل از . به عروسش بزند  يسر کیخانم به منزل آنها رفت تا از نزد هیبعد از برداشتن ظرف گل گاو زبان به همراه صف زیعز

 انمدیکه تا آن موقع نم دایگذاشت ش رونیرا از منزل ب شیپا زیعز نکهیبه محض ا. رفتن از من خواست تا شام را آماده کنم 

:فتبود کنار من آمد و گ يمشغول چه کار

چند کلمه باهات صحبت کنم ؟ يوقت دار وایش_

:بودم گفتم يلحظه ا نیصبرانه منتظر چن یکه ب من

.بگو زمیاره عز_

:گفت دایش

.من گوش کن يپس چند لحظه کار نکن و با دقت به حرفها_

 ازیبه تمام توجهم ن رایز د،یرا به من بگو یراز مهم خواستیم ییوبود که گ يطور دایلحن ش. افتادیکم دلم به شور م کم

نشست و از من خواست رو به  نیزم يدستم را گرفت و مرا به اتاق برد و رو. و به او نگاه کردم دمیدست از کار کش. داشت 

 خواهدیفهمم چه متمام وجودم چشم و گوش شد تا ب نشستمیاو م يروبرو هترس و دلهر نیکه ب یدر حال.نمیبنش شیرو

:زد و گفت يخم کرد و بعد لبخند یسرش را به طرف دایش. دیبگو

.بگم دیاما باالخره با. سخته  یلیحرف برام خ نیگفتن ا کنمیراستش احساس م_
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:زدم و گفتم يزحمت لبخند به

.راحت باش_

:لبخندم را جواب داد و گفت دایش

.از کجا شروع کنم دونمیراحتم اما نم_

خوش  يبه موها یتاب دایش. زودتر حرفش را بزند میبزنم و به او بگو ادیکم مانده بود فر آمد،یم رونیداشت از حلقومم ب قلبم

:شده بود گفت رهیاز نگاه نگران و کنجکاو من خ ریغ يکه به نقطها یرنگش داد و در حال

.يشنویخبر رو م نیکه ا یباش یکس نیراستش دوست داشتم تو اول_

:گفت دیرس یطوالن یلیکه به نظر من خ یاز مکثبعد  و

.ازدواج کنم خوامیمن م يوایش_

:شده بودم نگاه کرد گفت رهیزده به او خ رتیبه من که ح یام اما وقت دهیفکر کردم اشتباه شن يلحظها

حرف رو بزنم ؟ نیا ادی؟ به من نم هیچ_

:خودم هضم کنم شل و وارفته گفتمخبر را در  نیا توانستمیکه نم یخودم آمدم و در حال به

؟ یگیراست م_

:و سرش را تکان داد و گفت دیخند دایش

؟ يشوکه شد یلیخ نکهیمثل ا_

تا توانستم خودم را جمع و جور کنم و از او  دیچقدر طول کش دمیحدس زده بود ، واقعا هم شوکه شده بودم ، نفهم خوب

به نام  ياو با پسر ییواسطه آشنا دیو حم نیآمد که نازن رونیب دایز دهان شا یوقت. ازدواج کند خواهدیم یبپرسم با چه کس

:گفتم يکار را نکردم و در عوض با لحن سرد نیا. کامران هستند کم مانده بود با دو دست بر سرم بکوبم

؟ نینازن_

:شد و گفت رهیبه چشمانم خ دایش

؟ هیمگه چ_

:کردم و گفتمبود ، به سرعت لحنم را عوض  یعصب یکم لحنش
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.جا خوردم یاما راستش کم ستین يزیچ_

:آرام شد و گفت دایش. ، فقط خاك بر سرمون شد  یچیبا خودم گفتم ، ه و

.حال رو دارم نی، چون خودم هم هم يحق دار_

:گفتم

؟ یچ يبرا گهیتو د _

.رمیبگ یمیراستش موندم چه تصم_

بود ؟ یاسمش چ یگفت_

:لبخند زد و گفت دایش

.کامران_

؟ هیآقا کامران چند سالشه؟ چه کاره است ؟ چه شکل نیخب ا_

:زد و گفت يلبخند دایش

.و نه سالشه یس. بپرس بهت بگم  یکی یکیاوه چه خبره ؟ _

 رایانداخته بود تا نگاهش با من بر خورد نکند ز نییحرف چشمانش را پا نیهم هنگام گفتن ا دایخود ش ال،یدل گفتم واو در

:شد گفتم یسکوتش طوالن دمید یوقت. او و آن مرد وجود دارد نیب یفاحش یچه تفاوت سن دانستیهم مخودش 

خب ؟_

:منظورم شد و گفت متوجه

.خوبه یلیخ شیطور که معلومه وضع مال نیاما ا.  هیشغلش چ دونمیراستش نم_

:زد و گفت يلبخند دیسکوت من را د یوقت و

.....اش افهیاما شکل و ق_

:و به طرف من گرفت و گفت دیکش رونیب یآن عکس يافتاده بود برداشت و از ال نیزم يرا که کنارش رو یابکت

.عکسشه نیا_

بود که تمام قد  میرو شیپ يمرد ریتصو. شدم رهیعکس را از او گرفتم و به آن خ ماندیم شتریخشک ب یکه به چوب یدست با
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داشت ،  یو اندام مناسب پیمشخص نبود اما ت قیدق یلیچهرهاش خ. داشت  در دست یبود و چوب ستادهیپشت به رودخانه ا

:مرا متوجه کرد دایش يصدا

چطوره ؟ خوبه ؟_

:گفتم

.پهیاما خوش ت ستیاش که معلوم ن افهیق_

:آورد و گفت رونیب يگریهمان کتاب عکس د يزد و از ال يمن خوشحال شده بود لبخند صیکه از تشخ دایش

.اش بهتر معلومه افهیق عکس نیا يتو_

حال در نگاه اول چهره اش  نیبا ا. عکس مشخص تر بود  نیچهره کامران در ا گفتیدرست م دایش. آن را به طرفم گرفت و

چشمانش نافذ و روشن و . داشت يزیبرجسته و چانه نوك ت ي، گونه ها یپوست سبزه و چهره استخوان. به ذوقم خورد 

دهانشان به نظرم بزرگ  یدارد ول یدر عکس مشخص نبود چه فرم اشینیب. اش بود ین و مشکدرست نقطه مقابل ابروان په

هم زشت نبود اما به  یلیخ نکهیبا ا. بلندش را پوشانده بود یشانیپ زیاز آن ن يکه دستها کدستیصاف و  شیموها. دیرس

عکس را به  ونگاه کردم  دایبه ش.  ردکیفرق م تیمعرف او بود وضع نیاز نازن ریغ يگریاگر کس د دیشا. نشست یدل نم

:منتظر بود نظر مرا بداند گفت ییکه گو دایطرفش گرفتم ، ش

ه؟یخب نظرت چ_

نظر من ؟_

:سرش را تکان داد و گفت دایش

چه کار کنم ؟ دیبدونم به نظرت با خوامیاره م_

او  خواستمیو نه م توانستمینه م یول امدهیوشم ناصالً خ گفتمیاگر شهامت داشتم حتما به او م.از من کرده بود  یسخت سئوال

:فکر کردم و بعد گفتم یکم. بیاست نه تکذ دییمنتظر تا دمیدیچون در نگاهش م. را ناراحت کنم 

خدا رو شکر اونقدر عاقل و با  دونمیرا هم م نی، ا يریبگ یمیکه تو چه تصم نهیمهم ا.  ستیباشه مهم ن ینظر من هر چ_

.يریبگ میو هم عاقالنه تصم یهم درست فکر کن یتونیکه م یتجربه هست

 یفکر کند و ب شتریرا وادار کنم که ب دایش لهیوس نیبه ا خواستمینداشتم اما م نانیکه زده بودم اطم یبه حرف ادیز نکهیا با
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:را پشت سرش قالب کردو گفت شیدستها دایش. گدار به آب نزند

اخالقش هم  گفتیم نیطور هم که نازن نیهم داره ا یخوب ی، وضع مال ستیبد ن ادیاش ز افهیق. امدهیراستش ازش بدم ن_

.الرجه ياز اون مردا یعنیخوبه ،  یلیخ

 نیمرده شور نازن "را به هم فشردم و با خودم گفتم  میکه به کار برده بود از حرص دندانها یو اصطالح نینام نازن دنیشن از

طور استنباط کردم که او  نیا شیاز حرفها. و ساکت شد دیکش یقیحرف نفس عم نیبعد از گفتن ا دایش. و نظرش رو ببره

نگاه  دایبه ش. و پدرم برسانم زیخاطر است که من خبر را به گوش عز نیا بهرا گرفته و صحبت با من هم صرفا  مشیتصم

همان لحظه به . ه من نگفته هست که ب يزینگران است و هنوز چ کردمیاحساس م. شده بود رهینامعلوم خ يکردم به نقطه ا

داره ، آخر مرد  یبیع کی دونمیمچه  ایبگه، مثال قبال ازدواج کرده  خوادینم دایداره که ش ينکنه پسره مورد دیفکرم رس

سئوال را  نیبود ؟ تا آمدم ا دهیرا د دایاو اصالً کجا ش یداشت که مجرد مانده باشه ؟ راست یلیدار چه دل هیو نه ساله ما یس

:بپرسم گفت دایاز ش

.نگرانم يزیچ کیمن از  یکامران خوبه ول زیهمه چ!  يوایش هیچ یدون یم_

به من نگاه کرد و  دایش. نشان ندهم يکه داشتم خودم را آماده کردم تا واکنش بد يفکر نهیزم شیبه تپش افتاد و با پ قلبم

:گفت

.ازدواج موافقت نکنن نیو بابا با ا زیعز ترسمیم نیاز ا_

:بود بیخودم غر يگرفته و برا میداص

؟ یچ يبرا_

:به من نگاه کرد و گفت دیبا ترد دایش

؟ یکمکم کن يدیاگه بهت بگم قول م_

:آن شد و گفت یکه متوجه معن کردمینگاهش م يطور

؟ یکن یو بابا رو راض زیعز یعنی_

.بهت قول بدم تونمینم هیتا ندونم اون مورد چ یعنیدونم  ینم_

:سکوت کرد و بعد گفت يلحظها دایش
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ستین نجایراستش کامران ا_

:منظورش نشدم ، گفتم متوجه

پس کجاست ؟_

:کرد و بعد گفت یمکث کوتاه دایش

.اون رفته فرانسه_

:فکر کردم و بعد گفتم یکم

؟ گردهیبرم یخب ک_

:مات نگاهم کرد و بعد گفت يلحظه ا دایش

.برگرده ستیقرار ن_

:ر کردمتکرا یجیگ با

؟ یچ یعنی! برگرده ؟ ستیقرار ن_

.کنهیم یاون همون جا زندگ_

 دهیشن یکه خبر هولناک یمتوجه حرفش شدم مثل کس نکهیو به محض ا کردمیفقط نگاهش م فتدیحرفش در مغزم جا ب تا

:گفتم يبلند يو با صدا دمیباشد به خودم لرز

فرانسه ؟ يبر يخوایم یعنی؟  یچ_

کردم  یتصورش تا هم نم یجواب فقط نگاهم کرد ، حت يجا خورد و به جا یلیباشد خ نیواکنش من ا ردکیکه فکر نم دایش

:گرفت و گفت میدستش را به بازو دایش رایبود ز دهیرنگم به شدت پر ایگو. بشنوم يزیچ نیچن

شد ؟ تیچ وای؟ ش هیچ_

:میو گفت دمیبه صورتم کش یدست

.من حالم خوبه_

:که بخواهد خودش را از فشار برهاند گفت یها کرد و مثل کسرا ر میبازو دایش

.برم خوامیخودم را گرفتم ، م میمن تصم يوایش_
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:نگاهش کردم و گفتم صالیاست با

؟ یگیکه نم يجد_

:را تکان داد و گفت سرش

گمیم يهم جد یلیخ! چرا _

؟ يرو کرد زیفکر همه چ دایش_

:تسرش را تکان داد و گف گریبار د دایش

.کنمیموضوع فکر م نیدو ماهه دارم به هم یکیاره االن _

پاس نکردن  لیآماده و بدون شک دل شیموضوع قبل از امتحانات ترمش پ نیخودم حساب کردم و متوجه شدم ا شیپ

:حال خودم را کنترل کردم و گفتم نیبا ا فتمیکم مانده بود به التماس ب. بوده است نیهم هم شیاز درس ها یبعض

؟ اونم بعد از  ینصف کاره ولش کن يخوایدانشگاه ؟ م يبر يدیهمه زحمت نکش نی؟ مگه ا یجون پس دانشگاهت چ دایش_

؟ ینصف راه رو رفت نکهیا

:زد و گفت يپوزخند دایش

برم درسم اونجا هم . درسم رو ول کنم  ستیتازه قرار ن. هم موندم نشیهم يفعال که تو! حاال کو تا درسم تموم بشه ... اوه _

.دانشگاه هاش نیو معتبرتر نیاز بهتر یکی يآن هم تو. دمیرو ادامه م

:گفتم يدینام با

؟ یچیبه ه چیدو سال عمر و زحمتت هم ه_

:باالفاصله گفت دایش

.پشت کنکور عالف شدم گهید يها یلیمثل خ کنمیفکر م_

:مانداختم و گفت نییسرم را پا. را کرده  شیبود همه فکرها معلوم

؟ میاریات رو ب ي؟ چطور طاقت دور یستیفکر ما هم که ن_

:دستم را گرفت و گفت دایش

 دمیخوب فکر کردم د یوقت یفقط به خاطر شماها بود ، ول رمیبگ یمیساخته اگه تا حاال هم نتونسته بودم تصم یلیالبته خ_
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....نا

:ادامه داد نطوریو حرفش را ا اوردینام او را ن دای، ش داوریرا ب نینام نازن خواستیکه م دمیرو خورد اما من فهم حرفش

 دهیبابا چسب شیر خیب تونمینم شهیمن هم. رمیو م امیدو بار هم م ای کی یتلفن ،نامه ، تازه سال. عصر ارتباطاته گهیاالن د_

 نیتام یو هم از نظر مال ازدواج کنم که هم بتونم دوستش داشته باشم یپس بهتره با کس. ازدواج کنم  دیباشم باالخره با

.باشم

:بوده ، گفتم یاو درس عبرت يمن برا یزندگ دانستمیگذاشته بود م ینقطه حساس يدست رو دایش

، ممکنه  شهیهم درست تموم م گهی، دو سال د یخونیدرس م ي، تو االن دار یگرفت میکم زود تصم کی یکنیفکر نم_

....ادیسراغت ب يبهتر يفرصتها

:گفت یحوصلگ یمام شود و با بحرفم ت نگذاشت

 رمیمسخره بگ سانسیمدرك ل کیجون بکنم درس بخونم تا  گهیدو سال د دیبا یگیطور که تو م نیا! فرصت بهتر ؟  نیاز ا_

 رهیمن رو بگ ادیب خوادیم یک نمیخونه بب نمیبنش نکهیا ایبگردم دنبال کار  ای. بعدشم اون رو بگذارم در کوزه آبش رو بخورم

من  يوایدکتر تازه از تخم در اومده ، نه ش کی ای شهیمهندس اس و پاس م کی مخوش شانس باشم خواستگار یلیخ یلیخ. 

تونه با  یم یهر اوزگل و عوض ستیمثل تو فکر کنم که چون وضع بابام خوب ن تونمینم یعنی خوام،یرو نم یجور زندگ نیا

.کنم یزندگ اقتمیلطبق  دیمن ازدواج کنه ، من با نون خور از سر بابام به من لطف کنه و با کیکم کردن 

به  میمبهوت و سر خورده سر جا زیمن ن. بلند شد و رفت کنار پنجره و لبه آن نشست شیحرف از جا نیبعد از گفتن ا دایش

.کردمیاو فکر م يحرفها

15 فصل

پدر کامران . کردندیم یدر آنجا زندگ زیامش نبود و تمام اقو رازیاو اهل ش. بود  نیشوهر نازن دیدوست حم یمحب کامران

عرب ازدواج کرده بود و کامران و خواهرش  وخیاز ش يسال با مرد کینبود فوت کرده ومادرش پس از  شیب یاو کودک یوقت
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با  همان سالها هانهیک. رفته بود تیبه کو یزندگ يبرا دیو همراه شوهر جد ودرا به دست اقوام شوهر سابقش سپرده ب هانهیک

خواهرش بوده و  شیپ یسالگ زدهیکامران تا سنّ س. ازدواج کرده بود و کامران را هم همراه خود به منزلش برده بود يمرد

 دیحم يبود و در شرکت عمو گرفتهاش را  يحسابدار پلمیدر تهران د. به تهران آمده بود شیپس از آن هم به همراه عمو

 کیکه بعد از  يکرده بود به طور دایآنان ادامه پ یآشنا شده و دوست دیه با حممشغول به کار شده بود و همان جا بوده ک

مشغول به کار شده  یباز کرده بودند و هر دو به طور شراکت يمغازها دیسال کامران از کار شرکت استعفا داده و به همراه حم

 رد،یبگ یستیتور يزایو هیته بود از کشور ترکسر فکر رفتن به خارج از کشور بود توانس شهیکه کامران هم ییاز آنجا. ندبود

رفته و بعد از دو سال معلوم نشد که چطور سر  یکرده بود به کشور رومان دایکه پ ییتوسط واسطه ها هیاو بعد از رفتن به ترک

داده  دایبه ش نیزناطالعات را هم نا نیالبته ا. میبود که از کامران داشت یتمام اطالعات نهایا. از کشور فرانسه در آورده بود

.کرد فیما تعر يبود و او هم برا

بنامم  ریتقد يآن را باز دانمینم. شروع شده بود دیو حم نینازن یو کامران هم از شب عروس دایش ییتمام آشنا کنمیم فکر

 کیه تحرب دیتا حم انداختیبا عروس و داماد عکس نم دایوقت ش چیکاش ه يا کردمیبا خودم فکر م ی، گاه گرید زیچ ای

اما . آمدیخوشش نم دایوقت کامران از ش چیکاش ه يبه ازدواج کند وا بیکامران بفرستد تا او را ترغ يعکس او را برا نینازن

در مورد  دایبعد از آنکه ش. دیایو از او خوشش ن ندیاو را بب یبود که محال بود کس بایآنقدر ز دایامکان داشت ؟ ش نیمگر ا

من سخت بود که  يباورش هم برا یحت. دمیهمف یبا او ازدواج کند با من صحبت کرد ، حالم را نم دخواهیم نکهیکامران و ا

از  نیبخواهد چن شدیتنها مانده باشد وحشت زده م یکیکه در تار یمثل طفل دیدیمرا نم يا قهیخواهر دردانه ام که اگر دق

 ناز م یو نشناخته ، دست کم دهیازدواج دارد آن هم ند قصد دایش دندیفهم نکهیو پدر بعد از ا زیواکنش عز. من جدا شود

:گفت دایبه ش زیعز. فتدیپس ب یکم مانده بود از شدت ناراحت دیموضوع را فهم نیا یوقت زیعز چارهیب. نداشت 

 یلب تر کن. يوگرنه خواستگار خوب کم نداشته و ندار یشوهر کن یخودت تا حاال نخواست.  يمگه تو کم خواستگار دار_

شوهر کنه ؟ بعد هم گفت  خوادینوه ات نم دیپرسیخانم داشت از من م نیمه روزیپر نیهم. انیدکتر و مهندس برات م

پارچه آقاست ، خوش پوش ، خوش  کی.  دمیپسر برادرش رو من د. رمیپسر برادرم بگ ياونو برا خوادیدلم م یلیراستش خ

....خودش مهندسه يچهره تازه ام درسش تموم شده االن برا

:حرف او را قطع کرد و گفت یبا ناراحت دایش
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.شده دایمن پ يخوب برا تیموقع کیاالن . حرفها رو ندارم  نیا دنیمن حوصله شن زیعز_

:درهم شد و گفت زیعز چهره

.کلک نباشه ؟ دختر عقلت رو جمع کن نایا یدونی؟ تو از کجا م یعتیچه موق_

:گفت يبا لجباز دایش

. داره  لیفاك و فام. داره  یپسر خونه و زندگ. هیتازه مگه الک. بدم  صیخوب رو از بد تشخ تونمیم. شدم  بزرگ گهیمن د_

؟ دینیبد ب نقدری؟ شما چرا ا هیکلک چ

:شد و گفت یعصبان زیجوابش را داد دست آخر عز زیچ کی دایگفت ش زیچه عز هر

بدمت  يجور نیمن تورو از سر راه برنداشتم که هم. کن رونیب موضوع رو هم از سرت نیفکر ا یحت. که گفتم  نینه ، هم_

.يبر

که باز از دست  زیروز عز کی. بحث و جدال ادامه داشت  نیتا مدتها ا. اما تمام نشد. جا ختم شد  نیروز صحبت به هم آن

:ناراحت شده بود رو به من کرد و گفت یلیخ دایش

.یهستبهش بگو مثال خواهر بزرگترش  يزیچ کیتو _

:گفت دایهمان موقع ش. را به او زده ام میکه من قبال حرفها یمعن نیانداختم به ا نییرا پا سرم

من . و اون  نیام رو بسپارم به ا ندهیو آ نییسرم رو بندازم پا ستمیمن مثل اون ن. رو وسط نکش وایش يتورو خدا پا زیعز_

.کنمیدارم چه کار م دونمیخودم م

 دیکشیاشتباهم را به رخم م دایبار نبود که ش نیاول نیا. ام را نشان ندهم بلند شدم و به آشپزخانه رفتم یتناراح نکهیا يبرا

بحث و جدل شروع  نیگشت ا یاز دانشگاه بر م دایش نکهیهر روز بعد از ا. کردیفرض م ياراده و فاقد شعور یو مرا آدم ب

و خشم  یبا ناراحت یگاه زیعز. شدیاما روز بعد دوباره شروع م افتییموقتا خاتمه م فدو طر يو دلخور تیو با عصبان شدیم

هر  دایاما ش. ردینگ میو التماس از او خواست آنقدر عجوالنه تصم هیو پند و اندرز و چند بار هم با گر یهم با مهربان یو گاه

و من در  گشتیر که از سر کار بر مهر با.  سوختیم رپد ياز همه دلم برا شیب انیم نیدر ا. شدیراسخ تر م مشیروز در تصم

:دیپرسیم يدواریبعد از جواب سالمم با ام کردمیباز م شیرا به رو

اومد؟ نییپا طونیاز خره ش دایچه خبر بابا ؟ باالخره ش_
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عادت  نیا. شد یاتاق م یراه دهیخم یو با پشت دیکشیاه م نیبردم دلشکسته و غمگ یباال م یسرم را به نشانه منف یوقت

بتواند  زیبود عز دواریبدون شک پدر ام. گرفتیو فقط خبر آن را م شدینم نیچن نیا يوقت وارد بحث ها چیر بود که هپد

در  شهیافتاده بود و او بود که هم زیبه گردن عز دایمن و ش تیتمام مسئول ربعد از فوت ماد رایز. اوردیرا سر عقل ب دایش

برگردد، خودش وارد صحنه  مشیرا وادار کند که از تصم دایش تواندیهم نم زیعز دیکه د یاو وقت. گرفتیم میمورد ما تصم

که در  یو نه تضرع دیاو را د نیغمگنه چشم  دایاما ش. ازدواج بگذارد نیا ریصحبت کرد و از او خواست از خ دایشد و با ش

در  دایش یاز قبول شتریب یبر حتخ نیا کرد،یچنان مسخ شده بود که فقط به رفتن فکر م قتیبه حق. دیبود را شن شیصدا

خبر بر سر زنان و شکوه کنان به  نیا دنیبا شن ردیبگ ایآر يرا برا دایداشت ش دیعمه اعظم که  هنوز ام. دیچیپ لیفام

:گفتیعمه م. فقط خودش را سبک کرد دایبه قول ش یول. مدمنزلمان آ

؟ ینبود چ یآدم درست و حساب ارویگه بره ؟ ا نیدختره رو بفرست نیا يخوایم یآخه شما رو چه حساب_

آن را  دایو ش می، اما جرات ابراز آن را نداشت میبود که همه ما بارها به آن فکر کرده بود يزیچ نیا.  زدیم یحرف درست عمه

:بعد از رفتن عمه به من گفت. به حساب حسادت او گذاشت 

بمونم زن پسر اوزگل اون بشم ،! چه حرفا _

:گفتم دایبه ش. عمه سوخت يرالحظه دلم ب آن

خواستگار خوب فراوونه. نگفته زن پسر عمه بشو یکس زمینه عز_

.:زد و گفت يپوزخند دایش

.تو فراوون بود يهمون طور که برا!  دمیاره ، د_

:نگاه کردم و گفتم دایاخم به ش با

؟ یرو بفهم نیا يخوایچرا نم. کردیمن با تو فرق م تیموقع_

:گفت یعصب یلتبا حا دایش

شانسمون برنده شده ؟ ای میکرد دایکرده ؟ گنج پ یچه فرق_

:شدم و گفتم رهیاو خ به

کن  یسع يکه حاال که حق انتخاب دار نهیمنظورم ا.  یکنیبرداشت م يا گهیبگم تو جور د یمن هر چ نکهیمثل ا!  رینه خ_
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.یدرست انتخاب کن

:باالفاصله گفت دایش

.بگذارند گرانیالبته اگر د.  کنمیکار رو م نیمن هم دارم هم_

انتخاب ؟ نیبهتر یکامران محب یعنی_

:بلند شد و گفت شیاز جا دایش

.به نظر من که اره_

 کنهیفکر م يجور نیچش شده ؟ چرا ا نیا! من  يخدا "از پشت سر به او نگاه کردم و در دل گفتم . از اتاق خارج شد سپس

و پدر را وادار به موافقت  زیبنشاند و عز یتوانست حرفش را به کرس دایو خواهش و تمنا ش يریدرگ عاقبت بعد از دو ماه "؟ 

معرکه بود با کامران تماس گرفت و بله عروس خانم را به اطالع او  اریآتش ب زیقول عز هب ای انیجر نیکه واسطه ا نینازن. کند

 دایاز ش يخواستگار يبرا لشیخواست به اتفاق چند تن از افراد فام زنگ زد و از او رازیکامران هم به خواهرش در ش. رساند

 ينه از داماد خبر. بودم دهیکه در تمام عمرم د ودب يخواستگار نیتر بیعج دایش يخواستگار. ندیایبه تهران و منزل ما ب

از آنها خواهرش بود و  یکید که به منزلمان آمدن يخواستگار يو تنها دو نفر از اقوام کامران برا ینیریبود و نه از گل و ش

زاغ و  مچش. و کم حرف یبود خجالت یزن. سنّ داشت يو خرده ا یس بایبود و تقر هانهینام خواهرش ک.  شیعمو يگرید

 يرازیبا لهجه ش گفتیبه او م زیداشت و هر چه عز يپوست سبزه و اندام الغر. با چشم کامران داشت يادیسبزش شباهت ز

درشت اندام بود  يکامران مرد يعمو. بلد نبود يگرید زیحرف چ نیبه جز ا ایو گو دیاریصاحب اخت که شما گفتیم ظیغل

و  دیحم.  کردیخطاب م اریکام یاسم کامران را اشتباه یگاه یاو حت. وقت است از او خبر ندارد یلیکه کامال معلوم بود خ

همراه آنان بود که او را به  يگریاز آن چهار نفر مرد د ریه غب. هم به عنوان همه کاره کامران در مراسم حضور داشتند نینازن

از . دارد يخواستگار نیبه کامران و ا یچه ربط وآمدن ا دمیکردند و من نفهم یبه ما معرف دیپدر حم انیاز آشنا یکیعنوان 

دعوت  يمراسم خواستگار يبرا بود که یکس نیالبته عمه اعظم اول. و آقا برزو و عمه افسانه آمده بودند اسریطرف ما هم آقا 

.بود امدهیشده بود اما او کسالت را بهانه کرده و ن

با  کردیبود، پدر که فکر م "چشم "و پدر گفتند ، خانواده کامران ورد زبانشان  زیهر چه عز یفاتیدر آن مجلس تشر خالصه

. خودش هم جا خورد دیموافقت آنها را شن یآنها انداخته است وقت يجلو یهزار و چهارده سکّه طال سنگ بزرگ ٔهیگفتن مهر
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در . تا به اصطالح عروس خانم فکر کند میریمهلت بگ يآن شب بعد از مطرح شدن تمام شرط و شروط قرار شد چند روز

ساعت از دوازده شب گذشته بود که همه مهمانان به .آماده است شیوقت پ یلیاز خ دایجواب ش میدانستیکه همه ما م یحال

 رازیکردند و صبح روز بعد به قصد ش يکردند و رفتند ، آن دو شب را همان جا سپر یکامران خداحافظ يو عمو جز خواهر

.خانه را ترك کردند

چند روز به دو  نیا یول ردیبعد از همه صحبتها قرار شد خواهر کامران چند روز بعد تلفن کند و جواب بگ يخواستگار شب

 نیافتاد ا ینم ادشیوقت  چیچرا به ما زنگ نزده ه دینبود تا به او زنگ بزند و بگو نینازن یانیاگر پادرم دیو شا دیهفته کش

بعد از دو حفه خواهر کامران به . است  یبار خودش را نشان بدهد کاف کیقدر که  نیهم کردیهم او فکر م دیشا. کار را بکند

:گفت یرا برداشتم او بعد از سالم و احوالپرس یمن گوش. منزلمان زنگ زد

؟ هیجوابتون چ_

بنده خدا خودش هم متوجه شد که چقدر . کالم را به زبان آورد که ناخودآگاه خنده ام گرفت  نیا یمقدمه و ناگهان یب آنقدر

:هول شد و گفت رایصحبت کرده ز انهیناش

عروس خانم بله گفته ؟ یعنی_

را به  یگوش یوقت. هم داخل اتاق بود  دایش. و صحبت کندرا صدا کردم تا با ا زیدستش باشد و بعد عز یاو گفتم گوش به

:دادم به من گفت زیعز

بود؟ یک_

:گفتم آهسته

.رهیخواهر آقا کامرانه زنگ زده جواب بگ_

 شهیآوردم پدر بزرگم هم ادیشدم و به  رهیخ شیبایبا حسرت به چهره ز. نشست دایچهره ش يرو یمطبوع یوضوح سرخ به

با  دایش.عروس فرنگ شود  دایش يکه روز کردیپدر بزرگ آن موقع فکرش را م یعنی،  کردیخطاب م یاو را عروسک فرنگ

هم که منظور او را  دایش. بگم  یکه بهش چ یمعن نیانداخت ، به ا وبه ا ینگاه نگران زیعز کردینگاه م زیتمام توجه به عز

:تو گف دیکش ينفس بلند زیعز. خم کرد  یبود سرش را به طرف دهیفهم

.ان شا اهللا مبارکه_
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تا آن زمان به خاطر نداشتم . داشت الشیخ یکه نشان از راحت دیکش يگوشه لبش نقش بست و نفس بلند يلبخند دایش

 دیهفته نشده بود که حم کیرا عالم کرد هنوز  دایموافقت ش زیعز نکهیبه محض ا. برود شیآنقدر به سرعت پ یمراسم چیه

:داد و گفت زیعز بهتومان  ونیلیم کیبه مبلغ  یبه در منزلمان آمد و چک

.دهیامروز رس نیبه حساب من حواله کرده که تازه هم شیپول رو آقا کامران چند روز پ نیا_

:گفت زیعز

؟ یچ يآخه برا_

:پاسخ داد دیحم

.که الزمه یهر چ دونمیو چه م دیمخارج محضر و خر يبرا_

:داد و گفت زیبه زور آن را به عز دیاز گرفتن امتناع کرد اما حم زیعز

.و دامادتون دیدونیشما م.  کنمیقبول نم تیمسئول گهیمن د دیقبول نکن دیاگر هم خواست. من مامورم و معذور_

. برگردد دایتا ش میصبر کرد. به اتاق برگشت و چک را به من نشان داد  رانیو ح جیگ زیکرد و رفت و عز یبعد خداحافظ و

سرش را  دایش. کرد فیتعر شیرا برا انیچک را نشانش داد و جر زیعصر که برگشت عز. رفتیه دانشگاه ماو هنوز ب رایز

:گفت یبا ناراحت زیعز. موضوع را به او گفته  نیتکان داد و گفت که کامران قبال ا

م؟یمگه ما نداشت. کار رو بکنه نیا یخب دختر چرا گذاشت_

:گفت دایش

.شهیباالخره پول الزم م زایمراسم عقد و گرفتن پاسپورت و و يکامران گفت برا.  تسیمسئله داشتن نداشتن ن_

:گرفت و گفت دایو چک را به طرف ش دیکش یدرهم شد و بعد آه زیعز چهره

.خودت باشه شیپ نیا ایب_

:گفت یبا ناراحت دایش

همه پول رو سر قبرم بذارم ؟ نیآخه من ا. دیکنیم يجور نیچرا ا زیاه عز_

:درهم رفت و گفت شیسگرمه ها زیعز

چه طرز حرف زدن ؟ نیخدا نکنه دختر ا_
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:گفت دایش

.نجس هستند کنهیخودت باشه که آدم فکر م شیپولها پ نیا ایب دیگیم يجور کیآخه _

:گفت زیعز

.یکن يباهاش کار يبخوا دیخودت باشه بهتره ، شا شیگفتم پ. منظور رو داشتم نیا یمن ک يشد نیبد ب نقدریتو چرا ا_

:گفت رفتیم گریلباس به اتاق د ضیتعو يکه برا دایش

.رمیگیالزم ندارم اگر هم داشتم از شما م يزیفعال که چ رینه خ_

رفت تا به دانشگاه  دایکه ش يوقت به اندازه روز چیبه خاطر ندارم ه. به من نگاه کرد و با تأسف سرش را تکان داد زیعز

 یبلند مشک يمانتو يکه به جا دمیبودم و او را د داریاز صبح زود ب. حالم گرفته شده باشددرخواست انصراف بدهد 

خودش را نگاه کرد سپس  نهیآ يبود به تن کرد و جلو دهیخر شیپ روزرا که چند  یمتیو گران ق کیآش مانتو ش یشگیهم

:بود به سرش انداخت و به من گفت دهیرا که به همراه آن خر ییبایز يروسر

؟ ادیچطوره ؟ بهم م_

:ظاهر نشان دادم خوشحالم و گفتم به

.يخوشگل شد یلیخ_

:زد و گفت يمن خوشحال شده بود لبخند فیکه از تعر دایش

.يدیم هیبه آدم روح شهی، تو هم یمرس_

:گفتم

.گمیرو م تیواقع شهیمن هم_

صبر کردم تا . احساس کردم ناراحت است. برگشت سر ظهر بود که. به دانشگاه رفت  زیاز من و عز یبعد ازخداحافظ دایش

:دمیدر کند سپس از او پرس یخستگ یلباسش را عوض کند و کم

؟ یستیسرحال ن ادیکه ز نیمثل ا_

:را تکان داد و گفت سرش

.ناراحتم یلیاره خ_
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؟ یچ يبرا_

:لبانش را جمع کرد و گفت دایش

.دانشگاه يدرخواست انصرافم رو دادم امور ادار_

با درخواستت موافقت بشه ؟ یصبر کن دیخب حاال با_

:زد و گفت يلبخند دایش

 یکیانتظارشون هست که اگه  ستیآنقدر آدم تو ل. انصراف بده یکیاز خدا شونه  نهایا. مگه درخواست کار داده ام _

.شهیجاش پر م يانصراف بده فور

؟ یناراحت یپس از چ_

:مکث گفت يد از لحظه البانش را جمع کرد و بع گرید بار

.شهیتنگ م طیاون مح يبرا یلیراستش حالم گرفته شد احساس کردم دلم خ_

اما . یاز آنجا خالص بش يکردیم يلحظه شمار روزیچطور تا د میبود بگو کیزبانم را گرفتم واگر نه نزد يزود جلو یلیخ

نمک به زخمش  ادیناراحته خدا رو خوش نم يجور نیخودش هم یطفل "با خودم گفتم  دمیچهره ناراحت او را د یوقت

که تا آن لحظه  ییدایش. بود که کامران با او تماس گرفت  شتهساعت از ده شب گذ. تا شب همان حال بود دایش "بپاشم 

روح تازه  ییکامران چنان شکفته شد و جان گرفت که گو يصدا دنیشده بود با شن رهیخ يگونه به نقطه ا ماریپژمرده و ب

پول به صورت چک و  یبار مبلغ کالن نیا. به در منزلمان آمد دیحم گریچند روز بعد بار د.شده بود  دهیرون کالبدش دمد يا

.وقت گرفته است يعقد محضر يبرا ندهیگفت که روز چهارشنبه آ زیو به عز. مدارك کامران را هم با خودش آورده بود

بار همسر  نیا.آمده بود به منزلمان آمدند  يکه روز خواستگار شیاه عموخواهر کامران به همر هانهیروز قبل از عقد ک کی

چند روز جلوتر به چند تن از اقوام مادر در شمال زنگ زده بود و از آنان  زیعز. آمده بودند زیکامران و شوهر خاله او ن يعمو

آمدند و از اقوام پدر هم  هیاز بق یدگیبه نما اش ییاز اقوام مادر دو پسر دا. دیایبه منزلمان ب دایعقد ش يدعوت کرده بود برا

 يخبر ایاز آر یبه اتفاق همسرانشان شب به منزلمان آمدند ول دایو آ ایو ناد ایالبته ارش. فقط عمه ها و شوهر عمه ها بودند

 يفش و روسر، ک دیشلوار سف دیسف يمانتو. بود دهیپوش دیآن روز سر تا پا سف دایش. در محضر انجام شد  دایعقد ش.نبود

که  يوکالت داده بود و درست همان لحظه ا دیاسناد به حم يامضا يکامران برا. شده بود ياو درست مثل فرشته ا. دیسف
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 يرا رو فندفتر دار تل.ردیمراسم عقد قرار بگ يبرگزار انیعاقد در حال خواندن خطبه بود خودش هم زنگ زد تا در جر

:دیپرس دایبشنود سپس خطبه را خواند و در آخر از شگذاشت تا کامران هم صداها را  فونیآ

و هزار و چهارده سکّه طال  دیجلد کالم اهللا مج کیمعلوم ،  هیشما را با مهر لمیبنده وک ایآ نیآذ دایخانم ش زهیدوش_

؟ اورمیدر ب یکامران محب يعندالمطالبه بر ذمه داماد به عقد دائم آقا

بعد از خوانده شدن . آمدیخوشش نم هایلوس باز نیه شود ، چون به قول خودش از انگذاشت تا سه بار خطبه خواند دایش

:گفت یحیمل يخطبه با صدا نیاول

بله_

عاقد بعد از گفتن مبارك است ان شا اهللا شروع کرد . دیچیدفتر محضر پ يصلوات در فضا يهلهله و کف زدن با صدا يصدا

:دیرسکامران و بعد از او پ يبه خواندن خطبه برا

؟ ورمیدرب یرا به عقد دائم جنابعال نیآذ دایخانم ش زهیدوش دیده یبه بنده وکالت م ایآ یکامران محب يآقا_

که معلوم بود  یکامران با لحن. بشنوند آمدیتلفن در م یکامران را که از گوش ياتاق را گرفت تا همه صدا يتمام فضا سکوت

:گفت. شاد و سر خوش است  یلیخ

.ام بله یخانم همسر گرام دایکه اونجا هستند به خصوص ش یا هم دست شماست حاج آقا، با اجازه همه کساناجازه م_

:و گفت دیعاقد هم خند. خنده حضار بلند شد  يصدا. ادا کرد دهیبله اش را کش و

.بگرداند مونیك و مرا مبار وندیپ نیان شا اهللا که خدا ا. دارند  فیشوخ و سرزنده تشر اریما شا اهللا داماد بس_

عقد  يبعد از کارها. کند دایراه پ رونیکه درون حفره چشمانم جمع شده بود به ب یگفتم و اجازه ندادم اشک نیته قلب ام از

که همه کاره  نیشوهر نازن دیحم. میکه آنجا حضور داشتند به منزل رفت یو به اتفاق تمام کسان میآمد رونیاز محضر ب

مهمانان به جز اقوام کامران بعد از شام به منزلشان رفتند ، آنها منزلمان  هسفارش شام داد، هم نرویمجلس هم بود از ب

تمام  تشانیمامور "خودم گفتم  شیاقوام کامران پ یروز بعد هنگام خداحافظ. برگردن رازیماندند تا صبح روز بعد به ش

گذرنامه  دایتا ش دیطول کش هفتهبه سه  کینزد. رفت  به دنبال گرفتن گذر نامه اش دایروز عقد ش يدرست از فردا. "شد

کامران پست کرد و بعد از آمدن  ياو مدارك ازدواجشان را برا. مدت هم سند ازدواجش آماده بود  نیدر ا. اش را گرفت 

کند مرتب  یاحساس خستگ نکهیاو بدون ا. از سفارت فرانسه بود آغاز شد زایاو که همان گرفتن و یدعوتنامه تازه کار اصل
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در چشمانش  دیبرق ام یخستگ يبه جا کردمیهر بار که به صورتش نگاه م مودیپ یو سفارت را م رجمهراه دارالت

.دیدرخشیم

در پاسپورتش خود ، چنان خوشحال بود و در  زایکه مهر و يروز. دیدو ماه طول کش یال میماه و ن کی زایگرفتن و کار

 ينبود عاقبت روز یکار چندان سخت تیبل هیته زایبا داشتن و. را فتح کرده استتمام عالم  ییکه گو دیگنج یپوستش نم

از دوستانش را  يدو روز قبل از سفرش تعداد دایش. هم معلوم شد ششد و روز و ساعت سفر دییتا زیاو ن طیکه بل دیرس

جمع  خواستمینم رایقبول نکردم زاز من هم خواست که با او بروم اما من . بروند  یناهار به رستوران يدعوت کرد تا برا

 دایش ياصطالح برا بهرا دعوت کرد تا  شانیعمه ها و بچه ها زیآنروز هم عز يفردا. دوستانه او با حضور من منقص شود

آرزو داشتم او را در لباس  کردینم یمرا راض نیبه تن داشت اما ا يبلند دیآن شب لباس سف دایش. ردیبگ یخداحافظ یمهمان

در تدارك رفتن بود  دایکه ش یدر مدت. بودم  دهیکه تا آن روز د شدیم یعروس نیرترینظ یو مطمئن بودم ب نمیبب یعروس

شب قبل از . ماندیم رانیو در ا کردیاز کامران ازدواج م ریغ يگریکس د ایو  ایکاش با آر يا کردمخودم فکر  شیبارها پ

سرم را  کردمیو به او که فرشته وار به خواب ناز فرو رفته بود نگاه م شدمیم زیخ میهر بار که ن. بودم  داریرفتنش تا صبح ب

صبح روز . مانع رفتنش شوم توانمیخواهد برود و من نم یاو م کهسخت بود  میباورش برا. ستمیگریو م بردمیدر بالش فرو م

ورم کرده بود و  زین میپلکها. دمغزم در حال انفجار بو ییگو. گرفتم یسر درد وحشتناک ادیز هیو گر یخواب یبعد بر اثر ب

:من گفت دنیبه محض د دایکرده بودم که ش دایپ يباد کرده ا افهیچنان ق

؟ يکرد هیچته ؟ چرا گر وایش_

:زدم و گفتم يزحمت لبخند به

.کم خسته ام کیفقط  ستین يزینه چ_

 زیتورو به جون عز کنمیخواهش م وایش .يکرد هیمعلومه که گر یات آنقدر تابلو شده که از هفت فرسخ افهیدروغ نگو ق_

.چشمام باشه يتو جلو انیگر افهیق رمیم یوقت خوامیبار رو فقط به خاطر من تحمل کن ، نم نیا

:خم کرد و گفت یسرش را به طرف و

باشه؟_

:را تکان دادم و گفتم سرم



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤١

.باشه_

گرفته و  یلیلمان آمدند ، چهره عمه اعظم خعازم رفتن بود عمه اعظم و عمه افسانه به منز دایکه ش یهمان شب عصر

:گفت ینیو با لحن غمگ دیرا بوس دایقبل از رفتن ش. کند یخداحافظ دایاو قرار نبود بماند فقط آمده بود از ش. بود نیغمگ

ظب موا یلیخ. قسمت نبود میاما چه کن نمیبب يو شوهرت رو با لباس داماد یلباس عروس يهر چند آرزو داشتم تو رو تو_

نکن بگذارش و  یستیرودربا یاز آب در آمد از کس يناجور دونمیچه م... شوهرت آدم  يدیوقت د کیاگه . خودت باش 

.متیگذار یبرگرد، خودمون رو چشمامون م

:زد و گفت يزیلبخند تمسخر آم رایز امدهیاز حرف او خوشش ن دایاحساس کردم ش ینزده بود ول يکه عمه حرف بد نیا با

.کنمیمه جون اگر شوهرم بد از آب در آمد حتما خبرتون مباشه ع_

:و گفت دیکش يشد و نفس بلند دایهم متوجه طعنه ش عمه

.میخواه یبگو ما که بد تورو نم خوادیدلت م یباشه عمه جون هر چ_

و ما را به  دیایب اسریاما عمه افسانه منزلمان ماند و قرار شد شب آقا . کرد و رفت  یو عمه افسانه خداحافظ زیاز عز سپس

بعد به اتفاق  یقیباز کردن در رفت و دقا يشب بود که زنگ در منزلمان به صدا در آمد پدر برا میساعت ده و ن.فردگاه ببرد

ما ساعت  یبامداد بود ول میساعت دو و ن دایپرواز ش. دیایبود تا به همراه ما به فرودگاه ب دهاو تنها بود و آم. داخل شد ایارش

و پدر سوار  دایشدند و من و ش اسریآقا  يو عمه افسانه سوار خودرو زیعز. میزده منزل را به قصد فرودگاه ترك کرددوا

آمده  دایبدرقه ش يدستشان بود و برا یدسته گل که میدیرا د نیو نازن دیداخل سالن فرودگاه حم. میشد ایارش يخودرو

ر آغوشش گرفت، سپس همان طور که دست در گردن هم داشتند از ما دور به طرف او رفت و د نینازن دنیبا د دایش. بودند 

تحمل وزنم را  میبودم که پاها نیچنان خسته و غمگ زیمن ن. نشستند یصندل يسالن رفتند و رو گریشدند و به طرف د

اعالنات که  يبلوآشفته به تا يکه وسط سالن بود نشستم و با فکر ییها یاز صندل یکی يخاطر رفتم و رو نیبه هم نداشت

او چند روز قبل به . خوردم یو افسوس م کردمینگاه م دایاز دور به ش یشدم ، گاه رهیخ شدیآن ثبت م ياطالعات پرواز رو

هنوز . شده بود بایز تینها یکه به چهره داشت ب یحیمل شیو آن شب با آرا ودرفته بود و ابروانش را برداشته ب شگاهیآرا

بود ساعت  بیعج. ختیریکردم قلبم فرو م یهر بار به ساعت بزرگ وسط سالن نگاه م. رفتن است او در حال شدیباورم نم

او و . تمام کند نیرا با نازن شیداد تا حرفها تیباالخره رضا دایبامداد گذشته بود که ش کیساعت از . گذشتیچقدر زود م
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کدام هم به  چیه. هم به طرف شوهرش نیرفت و نازنو عمه افسانه  زیبه سمت عز دایبلند شدند ، ش یصندل ياز رو نینازن

نشست و مشغول  یصندل يو عمه افسانه رو زیکنار عز دایش. کنارشان جا مانده بود نبودند یصندل يکه رو یفکر دسته گل

و او را  نگاهم را به اطراف چرخاندم ایبه دنبال ارش.  وستندیو پدر هم به آنها پ اسریبعد آقا  يلحظه ا. دصحبت با آنها ش

خاطر  نیو به هم گشتمیخواستم نشان بدهم به دنبال او نم. کردیبود و از همان جا به من نگاه م ستادهیکه کنار ستون ا دمید

خود را به  لیهم جزو آنها بود وسا دایکه ش يپرواز نیگو اعالم شد مسافر دوقت از بلن نیدر هم. بلند شدم میهدف از جا یب

کرده بودند به طرف  زانیبه آن آو نیسنگ يوزنه ا ییکه گو ییبلند شد و من با پاها شیاز جا دایش. دهند لیقسمت بار تحو

 دمیدیاز همان جا م. وستیهم به جمع پ ایبعد ارش يرفتند و لحظه ا دایهم به طرف ش نیو نازن دیوقت حم نیدر ا. او رفتم

 رومیهرچقدر م کردمیچرا فکر م دانمیبا آنها نداشتم ، نم يادیفاصله ز نکهیبا ا کند،یم یافراد خداحافظ یکی یکیبا  دایش

به  رفرانسیا ییمایهواپ کیپرواز پانصد و پنجاه و  نیوقت باز هم از بلندگو اعالم شد که مسافر نیدر ا. رسمیبه آنها نم

بدنم را  آمدیم رونیکه از بلندگو ب یبار مراجعه کنند ارتعاش صدائ لیبار خود به قسمت تحو لیتحو يبرا سیپار مقصد

با  دایش. دمیآنها رس شیتا باالخره پ دمیمانده را دو ینکند هرگز به آنها نرسم چند متر باق نکهیلرزاند ، از هول و هراس ا

:من به طرفم آمد و گفت دنید

.برم دعا کن. برم دیبا گهیمن د. گشتمیپس ؟ دنبالت م ییکجا_

دستانش را  دایش.  زندیاز دلم خبر نداشت که چطور زار م یکس یوفا کردم ول نکنم به قولم هیبه او قول داده بودم گر چون

با او  خواهدیتوانستم آن طور که دلم م یبه اصطالح در آن لحظه کپ کرده بودم که نم. باز کرد و مرا در آغوش گرفت

او لبانم را جمع  دنیبوس يبرا تمتوانسینم یبدنم را گرفته بود که حت یانقباضچنان  دیصورتم را بوس یوقت. کنم  یخداحافظ

با . دادن بار مراجعه کنند لیتحو يبار سوم از مسافران خواسته شد برا يبرا نکهیگذشت تا ا یلحظه ها به سرعت م. کنم 

تاب  یرفتن ب ياحساس کردم برا. به طرف عقب برداشت  یبه طرف ما بود قدم شیهمان طور که رو دایش غامیپ نیا دنیشن

چمدان  نیتو که به جز ا "خود خطاب به او گفتم  شیکوچک در دست داشت نگاه کردم و پ یکه تنها چمدانبه او . است

به عقب رفت و به تک تک  گریدو قدم د دایش "؟  يعجله دار نقدریرفتن ا ي، پس چرا برا يدادن ندار لیتحو يبرا يزیچ

:ما نگاه کرد و گفت

.، پسر عمه خداحافظ دی، آقا حم راسی، عمه جون ، آقا  وای، بابا، ش زیعز_
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:رو کرد و گفت نیبه نازن سپس

.رفت ، خداحافظ ادمیتورو  يناز_

به من دست داد که مشابه  يآن لحظه چنان حال بد داندیخدا م. رفت تیسالن ترانز يا شهیبعد برگشت و به طرف در ش و

مات و . شدیاز وجودم کنده م يزیچ ییگو. رده بودم حس ک بردندیاش م يکه مادر را به سمت آرامگاه ابد یآن را هنگام

به پشت سرش انداخت و بعد دستش را باال آورد و  یو نگاه ستادیکه تا آخر سالن رفت سپس ا دمیرا د دایمبهوت ش

به او نگاه  يبود مرا به خود آورد ، لحظها ستادهیکه کنارم ا یهق هق زن يصدا. کرد سپس در خم راهرو گم شد یخداحافظ

 هیاما حال گر شتندا یارزش گریرفته بود و قول من د دایکنم ؟ شد هیگر توانمیکردم و با خودم فکر کردم پس چرا من نم

 یچه موقع خداحافظ نیو نازن دیحم دمینفهم یآنقدر در خودم بودم که حت. باران یبود اما ب يدلم مثل روز ابر. هم نداشتم

 یاصالً خداحافظ ایکردند ؟  یخداحافظ یک نایا "با خودم گفتم  رفتندیم یر خروجکه به رفت د دمیآنها را د یکردند ، وقت

که در دست داشت  يدیبود و با دستمال سف نییهم پا نیسر نازن. حلقه کرده بود نیدستش را دور شانه نازن دیحم "کردند ؟

ل لشکر شکست خورده مغموم و افسرده و را نگاه کردم همه اقوام مث هیچشم از آنها برداشتم و بق. کردیچشمانش را پاك م

 يبه انتها رتیو پدر با بهت و ح کردیرا پاك م مانشبا گوشه چادر اشک چش زیعز. بودند ستادهیهدف واسطه سالن ا یب

. سالن خفقان آور شده  يو مفلوك پدر باعث شد به نظرم هوا دهیچهره درد کش دنید. مانده بود رهیخ تیسالن ترانز يراهر

.کنار بزنم ودرا که راه ورود هوا را بسته ب يبتوانم بغض خفه کننده ا دیبردم تا شا میدستم را به طرف گلو لیدل نیبه هم

باند فرودگاه را ترك  بردینامعلوم م یسرنوشت يرا به سو دایکه ش ییمایهواپ میرا مطمئن شد میدر سالن فرودگاه ماند آنقدر

 اسریفرودگاه عمه افسانه و آقا  نگیدر پارک.  میمنزل شد یشکسته راه یوحخسته و ر یسپس با تن. کرده و رفته است

و او  میشد ایارش يسوار خودرو یهم ما را به منزل برساند وقت ایمنزلشان رفتند و قرار شد ارش يکردند و به سو یخداحافظ

 ياز خودرو یقدر در فکر بودم که وقتنکرده ام و در طول راه آن یخداحافظ اسریآمد که با عمه و آقا  ادمیحرکت کرد تازه 

:گفت ایبه ارش زیعز یوقت. کنم  یرفت از او هم تشکر و خداحافظ ادمیخارج شدم  ایارش

.در کن یتو خستگ میبر ایب. ممنون  یلیدستت درد نکنه مادر خ_

:افتاد و برگشتم و گفتم ادمیموضوع  نیا تازه

.ممنون یلیپسر عمه خ_
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:زد و گفت ینیلبخند غمگ ایارش

.بود فهینکردم ، انجام وظ يکار_

 یم دایاز ش ییخاطره ها ادیکه وجب به وجب آن مرا ب یبا ورود به اتاق. کرد و خودش رفت ادهیدر پ يما را جلو ایارش

غم  یسکوت. احساس را دارند نیهم زیکه آنها ن دادینشان م زیگم کرده ام چهره پدر و عز يزیانداخت احساس کردم چ

کامال معلوم . میزدینم یکدام با هم حرف چیو ه میسکوت را حفظ کرده بود نیا زیبود که ما ن بیخانه را گرفته بود و عج زیانگ

با گذشت  يداده بود غم دور ادیتجربه به من .  میرا در خود هضم کن دایمساله رفتن ش میکدام از ما نتوانسته ا چیبود ه

رفتم رختخوابها را پهن کنم  یوقت. میت تر از آن بحران را هم پشت سر گذاشته بودبودم سخ دهیو من د رودیم نیزمان از ب

 نیهم لشیوسا دنیبعد از فوت او با د نکهیمادر افتادم و ا ادیآن لحظه به . قلبم فشرده شد دایتشک و بالش ش دنیبا د

 يلب شروع کردم به فاتحه خواندن برا ری، ز کردمیم دایپ یحال نیبار در آن شب که چن نیدوم نیا. دادیحال به من دست م

به  تواندیفقط کالم خدا م یزندگ يلحظه ها نیتریکه در بحران گفتیم شهیهم زیآوردم که عز ادیبه  نیمادر و در همان ح

 يمادر احساس آرامش کردم و برا يبعد از خواندن فاتحه برا رایز. طور است نیهم دمیو به چشم د. قلب آرامش بدهد

آن شب تا صبح  ادیز یبا وجود خستگ. کردم دایو آن را بدرق راه ش یالکرس تیآن شروع کردم به خواندن آ اثر دیتشد

را به  دایو ش می، خام شد میباش دهیاو را د یحت ایو  میکامران را بشناس نکهیچطور ما بدون ا کردمیفکر م نیو به ا دمینخواب

کرده بودم و هر بار هم  رموضوع فک نیبه ا یلیخ کردمیموضوع فکر م نیا نبود که به یشب نیاول نیا. میفرستاد ایآن سر دن

.او انتخابش را کرده بود رایاما نتوانسته بودم ز رمیرا بگ دایش يگرفته بودم با تمام توان جلو میتصم

ساعت را  يه هااتاق عقرب یروشن کیبه ساعت انداختم و در تار یصبح سر زد اما من هنوز خوابم نبرده بود ، نگاه دهیسپ

 دایبار از ش نیبار بلکه چند کینه  زیعز "؟ دهیرس دایاالن ش یعنی " دمی، سپس از خودم پرس دمیپنج و ربع د يرو

 یگاه. راحت شود و من از همان موقع منتظر تماس او بودم  المانیخ اتلفن به ما بزند ت کی دنیخواسته بود به محض رس

که با هم  یرا زمان دایواکنش او و ش خواستیدلم م یلی، خ کردمیمجسم م میز او داشتکه ا یعکس يچهره کامران را از رو

دا چطور افتاده بود اما شک یکامران فرستاده بود ش يبرا نیکه نازن یدر آن عکس دانمینم. ددمیم کیاز نزد کنندیمالقات م

و دوازده هم گذشت  ازدهیاز نه ، ده ،  و ساعت دیچرخ یساعت م يعقربه ها. از عکسش قشنگ تر است داینداشتم خودا ش

.  دیمالیو در همان حال هم دستانش را بهم م شدیو داخل م رفتیم رونیمرتب از اتاق ب زیعز. نبود دایاز تماس ش يخبر یول
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از  شیب دیبر عکس او من ساکت و صامت لبه پنجره نشسته بودم و شا.  کردیم دایپ یحال نیبود چن باو هر وقت مضطر

ساعت دو بعد از ظهر تلفن  نکهی؟ تا ا کندیاالن کجاست ؟ چه کار م دایش دمیبار به ساعت نگاه کردم و از خودم پرسصدها 

تلفن را جواب بدهد به  يگریفکر که د نیو هر دو با ا میتبه طرف تلفن برداش یقدم زیلحظه من و عز کیبه صدا در آمد در 

را  یلفن را جواب دهم و من بدون تعارف مثل برق به طرف تلفن رفتم و گوشبه من اشاره کرد ت زیعز. مینگاه کرد گریهمد

:گفتیکه م دمیرا شن دایش يو متعاقب آن صدا دمیشن یبوق کوتاه يسکوت و بعد صدا يلحظها. برداشتم

...الو... الو_

:نبود گفتم ادیشباهت به فر یکه ب یصدائ با

.دایبله سالم ش_

:گفت یمآرا يبا صدا دایعکس من ش بر

سالم حالت چطوره ؟_

:فکر کردم سالها از او دور بوده ام گفتم يا لحظه

؟ يخوبم ، تو چطور_

.من هم خوبم_

:دمیپرس. سر حال باشد دادیکه نشان نم شیصدا. دیگویاحساس کردم راستش را نم یول

؟ يدیرس یبه سالمت_

:خشک و سرد گفت یلیخ

.اره_

:دمیپرس يو کنجکاوذوق  ییایعکس او من با دن به

؟ یآقا کامران شیاالن پ_

اره_

:دمیام را مهار کنم از او پرس يکنجکاو نتوانستم

چطوره ؟ مثل عکسش هست ؟_
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:کرد و باز هم گفت یمکث دایش

.اره_

حرف  یتوانیمعذب است ، خواستم از او بپرسم نم یلیحرف زدن خ ياحساس کردم او برا یول کردیکلمه مرا قانع نم کی نیا

:گفت دای؟ هنوز لب باز نکرده بودم که ش یبزن

.برم دیمن با. روبراه  زیو بابا سالم برسون بگو نگران من نباشند ، همه چ زیبه عز وایش_

:شدم و گفتم هول

؟ یصحبت کن زیبا عز يخوا ینم_

.خداحافظ. زنمینه بازم بهتون زنگ م_

 دواریهنوز ام رایتلفن دستم بود ز یبهت زده گوش یتا لحظات. قطع کرد من باشد تماس را یمنتظر خداحافظ نکهیبدون ا و

 شیرا سر جا یزدم و سپس گوش يلبخند زیبوق اشغال تلفن درامد از ترس عز يصدا یوقت.را بشنوم شیبودم باز هم صدا

:و گفت اوردیصبرانه منتظر به حرف آمدن من بود طاقت ن یکه ب زیگذاشتم عز

بود ؟ دهیرس_

:دادم خوشحالم و گفتم نشان

.دیروبراهه نگرانش نباش زیاره ، سالم رسوند ، گفت همه چ_

پسر هم باهاش بود ؟ نمیخدا رو شکر بب_

.هم سالم رسوند یلیاره اونجا بود خ_

:گفت گریبار د زیعز

بود ؟ یچه حال دایش یسالمت باشن ، راست_

:خاطر گفتم نیبه هم کندیدق م زیکه عز میخودم فکر کردم اگر راستش را بگو با

.خوشحال بود یلیخ_

:لب گفت ریو بعد ز دیکش یقینفس عم زیعز

.خدا پشت و پناهش باشه یخدا رو شکر ، اله_
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راحت شده بود به طرف آشپزخانه رفت ، من هم مغموم و افسرده به طرف  الشیخ نکهیمثل ا زیگفتم ، عز نیته قلب ام از

 ي، از صدا دادیدانستن جواب آنها عذابم م يهزاران سئوال در ذهنم بود که کنجکاو. لبه آن نشستم يپنجره رفتم و رو

با  دهیکشیبرخورد با کامران خجالت م نیهم اول دیخسته بوده و شا دیبه خودم گفتم شا.  ستیمعلوم بود خوشحال ن دایش

که به  یکس شهیاست اما چرا ؟ مگه م ناراحت دایمن فکر کردم ش دیشا "در دل گفتم . حال از او حرصم گرفته بود  نیا

شش  دیاون با اچرت و پرت نکن ، ساعت رو نگاه کن قاعدت يخودت فکرا شیخانم پ وایناراحت باشه ؟ ش دهیهدفش رس

گرفته  یلیدلم خ "سالم و بعدشم خداحافظ . جور نیخبر بده اون هم ا کیافتاده  ادشیتازه  یباشه ول دهیرس شیساعت پ

 يزیچ.  ستین نیغمگ ییجدا نیاو از ا میخوریآنقدر که ما به خاطر رفتن او غصه م کردمیفکر م نکهیر ابه خاط دیبود شا

ربط بدهم از  دایاز ش يخودم را گول بزنم و آن را به دور توانستمینم دادیروحم را آزار م ومثل خوره به جانم افتاده بود 

. کنم  يحسود داینسبت به ش شدیخودم هم باورم نم رایز.. بودم زاریکه وجودم را گرفته بود به شدت ب یاز احساس یطرف

زدم چه مرگت شده ؟ با  بیبه خودم نه. که نه تنها خواهرم بود بلکه نسبت به او احساس مادرانه هم داشتم یآن هم به کس

لو رفتم و به آن نگاه ج. از مادر افتاد یطاقچه اتاق چشمم به عکس يجلو. رفتم  گریناراحت بلند شدم و به اتاق د یوجدان

 یچه حال دراالن  نکهیافتادم و ا دایش ادیبه  گریبار د. شهیم افهیق نیهم دایش گهیبا خودم فکر کردم چند سال د. کردم 

. طور شده ام  نیچرا ا دانستمیاو باشم ؟ خودم هم نم يبود که جا نیخواست من ا ایآ. در دلم افتاد يولولها گریاست و بار د

داشتم  ادیکه به  ییتا جا. چشم دوختم میربرو نهیآن به قاب آ ياحساس چشمم را از عکس برداشتم و بجا نیامهار  يبرا

 .بودم دهید چهطاق نیهم يرا رو نهیآ نیا

کار  نیبودم که آن اول دهیشن زیبار از عز کی. شده بود يآن کنده کار يداشت که رو ياز جنس فلز ییبایز يقاب فلز نهیآ

به خودم افتاد و ناخودآگاه به چهره ام  نهینگاهم از قاب آ. اش با او قدمت داشت یعمر زندگ کیت که به اندازه آقا جون اس

 یابیداشتم خودم را ارز رایفرق داشت ز شهینگاه با هم نیتماشا کرده بودم اما ا نهیبارها خودم را از داخل آ. شدم  رهیخ

 رایاش را از دست داده بود ز یبود که البته االن انقدر پر شده بود که فرم کمان یابروانم هالل و بلند و به رنگ مشک.  کردمیم

کرد که  لهیبه من پ دایچند بار ش. و صافشان کردم  دمیبه آن کش یدست. که طالق گرفتم به آن دست نزده بودم  یاز وقت

 زیچون رنگ ابروانش روشن بود عز یول داشتیابرو بر م ریز یگاه زیاو خودش دور از چشم عز کنمیچرا ابروانم را اصالح نم

و به او اخم  دیحرف او را شن زیعز.  يداریچرا ابروهات رو برنم وایبه من گفت ش دایبار ش کی. شدیموضوع نم نیمتوجه ا
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:کرد و گفت

داره دختر ابرو هاش رو برداره ؟ یچه، چه معن یعنی_

:در جواب گفت دایش

و مرتب باشه ؟ زیتم تونهیمگه دختر نم. زن و دختر نداره  گهیاالن د مهیقدحرفها مال  نیا زیعز یگیم یچ_

که پشت لبم سبز شده  ییپرزها دنیاز د کردمیاکنون که به دقت به خودم نگاه م.  گفتینم راهیهم ب ادیز داینظر من ش به

 میو همان موقع تصم ".نباشه وامخی، م نطورهی؟ اگر ا هیفقط ابرو نشونه دختر یعنی "بود حرصم گرفت و با خودم گفتم 

به  رایلحظه با من بود ز کیفکر فقط  نیا. شر آن همه کرك و مو خالص شوم زخانم بزنم و ا الیل شگاهیبه آرا يگرفتم سر

بشه اصالً واسه  یبا خودم فکر کردم خب به فرض هم که صورتم را اصالح کردم و ابروهام رو هم برداشتم که چ نکهیمحض ا

بابک و  ادی. گذارندیتش را میچشمم آمد که در زندان دوران محکوم ير رو بکنم ؟ ناخودآگاه چهره بابک جلوکا نیا یچ

شدم چشمانم را  رهیآمدم و به چشمانم خ رونیکه با او داشتم افکارم را مغشوش کرد، از نخ ابرووانم ب یتلخ يروزها ياداوری

و گوشه  دهیفرم چشمانم کش. شدیخوش حالت م یلیخ زدمیم ملیر یتحالت بود اما وق یبلند و ب میمژه ها. دوست داشتم

با خودم . بود  دایو درست نقطه مقابل چشم ش يمردمک چشمانم قهوه ا. بود لیمتما نییبه سمت پا یآن کم یخارج يها

 دایش رایز. دیآ یرنگ چشم به من نم نیحدس زدم ا.  شدمیبود چطور م یعسل دایفکر کردم اگر رنگ چشم من هم مثل ش

تنها  نیو ا میو دهانمان جفت هم بود هر دو هم به مادر برده بود ینیدر عوض ب. و سبزه یو بور بود و من مشک دیسف

باور کند ما هر دو  توانستیم یبه سخت دید یما را با هم م یوگر نه اگر کس میبود که با هم داشت یمشترک يظاهر صهیخص

با ورود . دهیبود و من بلند و کش زهیم زهیو ر فیظر دایش میبا هم با هم متفاوت بود از نظر اندام هم دایمن و ش. میخواهر

:به من نگاه کرد و گفت زیعز. هستم  نهیآ يبه اتاق وانمود کردم مشغول برداشتن شانه از جلو زیعز

.رهیحواست به غذا باشه ته نگ دیخر رمیجون من دارم م وایش_

از اتاق خارج شدم و به طرف آشپزخانه  یحوصلگیبا ب. رفت یاشت و بعد از خداحافظبرد یچادرش را از چوب لباس سپس

من متوجه نبودم  یطور بود ول نیبدون شک قبال هم هم. است  يو تکرار کنواختیچقدر روزها  کردمیبا خودم فکر م. رفتم 

 يخودم کار يموقع بود که به فکر افتادم برااز همان .  کنمیم یزندگ هودهیبفکر به ذهنم آمد که چقدر  نیا دایاما با رفتن ش

 شیدر صدا یاز ناراحت يبار اثر نیپانزده روز بعد باز هم زنگ زد ا دایش. نجات بدهم یدست و پا کنم تا خودم را از روزمرگ
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 کیدر  او گفت نامش را. خوب است  حالشراحت شد که  المانیکه مکالمه اش مثل دفعه قبل کوتاه بود اما خ نیبا ا. نبود 

خبر خوشحال شدم چون  نیا دنیاز شن. دوره زبان را بگذراند کیورود به دانشگاه  يموسسه زبان نوشته و قرار است برا

 ستیبار سوم ب. به هدر برود هودهیبود آن همه استعداد ب فیو ح فتدیبه فکر درس خواندن ن گریبعد از ازدواج د دمیترسیم

دوست داشت ما  کردی، او هر بار تلفن م اوردیب رونیب یما را از نگران نکهیا يمختصر و برا تلفن کرد ، باز هم کوتاه و بعدروز 

خواستم از حال خودش  لهیوس نیچه خبر از خودت ؟ و به ا دمیبا خبر شود ، چند بار از او پرس رانیتا از اوضاع ا میحرف بزن

که مجبور  دیپرسیاز من م یو بعد سوال "روبراهه  زیهمه چ " کردیجمله اکتفا م نیکند اما او هر بار به گفتن ا فیتعر میبرا

.جوابش رو بدهم شدمیم

 کندیم یکه زندگ ییآنجا.  گذراندیوقت فرصت نشد از او بپرسم روزها را چطور م چیماه از رفتنش گذشته بود و ه چند

در ذهنم نقش  افتادمیاو م ادیکه تا به  یدارد ؟ و هزاران سوال یاست ؟ خانه اش چطور است ؟ کامران چه اخالق ییچطور جا

تلفن کرد از  دایدفعه بعد که ش.  سمینامه بنو شیبا خودم گفتم بهتر است برا ستیسواالتم ن يپاسخگو دمید یوقت. بستیم

 ردیندارد و قرار شد آن را از کامران بگ قیگفت که آدرس دق دایش.  سمینامه بنو شیاو خواستم آدرس منزلش را بدهد تا برا

که فراموش کرده بود از کامران آدرس  ربا کی رایز دیموضوع چند ماه طول کش نیا. و دفعه بعد که تلفن کرد آدرس را بدهد 

او از . عاقبت بعد از چند ماه که آدرسش را به من داد  ی، ول کردینم داینوشته بود که پ ییآدرس را جا گریو بار د ردیبگ

و او مجبور  دیرسیتلفن خوب نم يصدا.  نوشتمیو من م خواندیم میآدرسش را برا يهاحروف و شماره  یکی یکیپشت تلفن 

مثال ام مثل موش ، ملوس ، اف مثل فلفل ، فردا و  اورد،یهر کلمه مثال ب يبرا سمیمن حروف را درست بنو نکهیا يبود برا

 شیبرا یهمان شب نامه مفصل.  سمیا بنوکرد تا من بتوانم آدرسش ر حیتشر میبرا یکی یکیحروف را  بیترت نیخالصه به ا

چند عکس هم از  تواندیعنوان کردم و در آخر نامه از او خواستم اگر م دانمکه دوست داشتم در مورد او ب ینوشتم و سواالت

ماه  کیاز  شتریب. کردم  يجواب روزشمار دیصبح روز بعد هم نامه را پست کردم و به ام. بفرستند میخودش و کامران برا

:گفتم دمیحالش را پرس نکهیبه منزلمان زنگ زد بعد از ا دایتا ش دیول کشط

؟ دینامه ام به دستت رس_

.شهیم ياره دو هفته ا_

؟ يخوند_
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نخوانده باشم ؟ شهیمگه م_

؟ یجوابش رو ننوشت_

سمینویوقت کردم م باشه

؟ یکنیمگر چه کار م_

.رمیکالس زبان م_

به  دایاز ش ينامه ا یگذشت ول یحال و احوال کند ، دو سه ماه دایدادم تا او هم با ش زیعز را به یصحبت گوش یبعد از کم و

:که به او گفتم گریبار د دیدستم نرس

شد ؟ ی، پس چ یسیجواب نامه ام رو بنو یخواستیمثال م_

.سمینوینبود ، باشه م ادمیاصالً _

فرستاد که فقط  میدر عوض چند تا عکس برا. جواب گذاشته بود یبننوشت و تمام سواالتم را  میخط هم برا کی یاو حت یول

که او و کامران کنار هم  یابتدا به عکس. عکسها خودش تنها بود یدر باق. بود ستادهیاز آنها کامران در کنارش ا یکیدر 

کامران بد  پیارد، تد یحدس زدم قد متوسط نیکامران بود به خاطر هم يها نهتا شا دایقد ش. بودند دقت کردم  ستادهیا

باز . را به صورت کج سرش گذاشته بود يبه تن داشت و کاله لبه دار نیبه رنگ قرمز به همراه شلوار ج ینبود لباس اسپرت

در آن  دایش. او سرتر است زا یلیخ دایش نکهیکامال مشهود بود و آن ا زیچ کی یواضح مشخص نبود ول یلیهم صورتش خ

 یبه رنگ آب یبار بلوز و دامن کی. مختلف داشت يپهایهم ت يبعد يدر عکسها. داشت  یکعکس بلوز بنفش و شلوار مش

 یبه رنگ مشک يعکس هم لباس دکلته ا کیو در  نیبه همراه شلوار ج دیبه رنگ سف یکوتاه نیبار تاپ آست کی یآسمان

به  زیعز. نه اش کوتاه کرده بود را تا شا شیدر آن عکس موها رایانداخته است ز دیجد راحدس زدم عکس آخر . تنش بود

دلتنگ  یلیعکسها چهره اش چنان درهم بود که حدس زدم خ دنید نیدر ح. عکسها را از نظر گذراند یکی یکیدقت 

:عکسها رو به من کرد و گفت دنیاو بعد از د. اوست

گرفتن ؟ ابونیخ يعکسها رو تو نیبه نظرت ا وایش_

وجود  ابانیو خ عتیاز طب يمنظره ا دایش یتک يعکسها نهیبودم متوجه شدم در زمموضوع دقت کرده  نیکه تازه به ا من

:تعجب کردم و گفتم زیاز دقت عز.قرار داشت  فلیکه انداخته بودند برج معروف ا يدارد و پشت عکس دو نفرها
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خب اره ، حاال چطور مگه ؟_

:سرش را تکان داد و گفت یبا ناراحت زیعز

حجابه ؟ یاونجا ب دایش یعنی_

:و گفتم دمیخند. شدم  زیمتوجه منظور عز تازه

.اونجا خارجه ها زیعز_

:اخم کرد و گفت زیعز

؟ ستیباشه مگه خدا اونجا ن_

پکر شده بلند شد و رفت و من همان  یلیکه معلوم بود خ زیعز. نگفتم  يزیشانه باال انداختم و چ.  دیلبانم خشک يرو خنده

و کسالت به تنگ  یحوصلگ یچنان از ب دایچند ماه بعد از رفتن ش. ده بودم به فکر فرو رفتمش رهیطور که به عکسها خ

.  رمیرا بگ زیعز تیرضا دیبا یقبل از هر چ دانستمیم. دست و پا کنم  يارکنم و ک یگرفتم فکرم را عمل میآمدم که تصم

:سرحال بود گفتم یکه او حساب کباری

.کار کنم خوامیو م رهیسر م یلیحوصله ام خ زیعز_

:زد و گفت يلبخند زیعز

؟ یچه کار کن_

.فکر کنم دی، با يدونم چه کار ینم_

؟ یکار کن رونیب يبر يخوایم یعنیآها _

:گفت یبر مخالفت نزد ، ول یمبن یحرف زیخوشبختانه عز. مخالفت نکند کردمیرا تکان دادم و خدا خدا م سرم

؟ ششیپ يرخانوم صحبت کنم ب الیبا ل يخوا یم_

.نه ایبتونم کار کنم  ستیخرج کنم تازه معلوم ن یو کل نمیبرم دوره بب دیجور کارها رو ندارم، با نیو ا شگاهینه حوصله آرا_

:سرش را تکان داد و گفت دییبه نشانه تا زیعز

یعاقل و بالغ گهیماشا اهللا خودت د.  یدونیباشه مادر خودت م_

 ادیکردن کار ز دایپ يبرا ".کردن کار دای، حاال مونده پ زیعز تیاز رضا نیا "خودم گفتم  حرفش خوشحال شدم و با نیا از



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٢

افتاد که نوشته بود  یآگه کیچشمم به  یاتفاق یلیروز خ کیبگردم که  يهنوز مانده بودم دنبال چه کار. معطل نشدم 

به آموزش و مهارت  اجیبه تلفن که احت ییوبا خودم گفتم پاسخگ. دارد یشبه من اجیبه تلفن احت ییپاسخگو يبرا یشرکت

از من  نکهیکه تلفن را جواب داد بدون ا یکس. درج شده بود زنگ زدم  یآگاه نییکه پا یفکر به شماره تلفن نیندارد و با ا

 از. ونک است  دانیم یحوال دممتوجه ش نوشتمیآدرس را م یوقت.  دیآدرس مراجعه کن نیبپرسد گفت روز بعد به ا یسوال

:کارگر آن شرکت است گفت دمیدارد ؟ مرد که فهم یخاص طیکارتون شرا دمیاو پرس

 .دیاز خودشون سئوال کن دیاریب فی، شما فردا صبح تشر دونمیمورد نم نیدر ا يزیخانم من چ_

برگردم اما با گرفتم  میراه تصم نیو خسته کننده بود چند بار ب یکه داده بودند رفتم راه طوالن یروز بعد به آدرس صبح

. کردم  دایمحل شرکت را پ ابانیعاقبت پرسان پرسان خ.  شهیم یچ نمیاش رو هم برم بب هیخودم گفتم تا حاال که اومدم بق

کردم متوجه  دایپالك را پ یمشخص دارد اما وقت ییسر در و تابلو یدولت يها نآن شرکت هم مثل سزما کردمیابتدا فکر م

 يبعد مرد یلحظات. زنگ در را به صدا در آوردم . هم ندارد  ییواقع شده که تابلو یلوکس و کیشدم شرکت در ساختمان ش

:گفت فونیاز پشت آ

دیبفرمات_

.قبال زنگ زده بودم. کار آمدم  يبرا_

.طبقه دوم واحد دو دیاریب فیتو تشر دیبفرمائ_

به طرف باال  یکه از دو طرف پلکان دمیدیم میرو شیپ یعیو وس کیش يراهرو. باز شد و من وارد ساختمان شدم  در

. از پلکان سمت راست باال بروم دیبا دمیراهنما افتاد و فهم يبروم که چشمم به تابلو دیازکدام راه با دانستمینم. خوردیم

هنوز  و ستادمیآن ا يجلو يلحظه ا. آن نوشته بود دو  يافتاد که رو یرنگ ياقهوه  یچند پله که باال رفتم چشمم به در چوب

را که وسط  ییسپس مبلها. باز کرد و تعارف کرد داخل شوم میدر را به رو یزنگ نگذاشته بودم که مرد مسن يدستم را رو

هال قرار داشت رفت و در  وشهکه گ یسپس خودش به طرف اتاق. هال قرار داشت نشانم داد و گفت چند لحظه منتظر بمانم 

 یدر عوض با شوق. نداشتم  یهراس چیه یول گذاشتمیم یمکان نیبار بود پا به چن نیکه اول نیبا ا. آن را زد و داخل شد 

:که در همان اتاق باز شد و مرد مسن خطاب به من گفت کردمیهال نگاه م يبایو ز کیش ونیکودکانه به دکوراس

.دیخانم بفرمائ_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٣

نشسته بود مواجه  زیکه پشت م یمسن بایمرد تقروارد اتاق شدم با  یوقت. بلند شدم و به طرف اتاق رفتم  میاز جا باالخره

با . اش هماهنگ بود یجو گندم يبه تن داشت که با موها دیسف يروشن و بلوز یبه رنگ طوس يمرد کت و شلوار. شدم 

من انداخت و بعد از من  يبه سر تا پا یقیبود گرفت و نگاه دق زشیم يکه رو ییکاغذها يورود من او نگاهش را از رو

را از چشم برداشت  نکشیتا او ورقه ها را دسته کرد و کنار گذاشت سپس ع دیطول کش یقیدقا.  نمیبنش شیربروخواست 

:به من گفت یقیرا در هم قالب کرد و بعد از نگاه دق شیسپس دستها. آن گذاشت يو رو

اسم شما ؟_

.نیآذ وایش_

:را تکان داد و گفت سرش

..هستم شرکت نیعامل ا ریمد یمن هومن ملک_

. بود داخل شد  يکه داخل آن دو فنجان چا ینیباز کرده بود با س میکه در را به رو يبه در زده شد و مرد يوقت تقه ا نیا در

سپس خواست از . کرده بود  یمعرف یکه خود را ملک يمرد يرا جلو گرید یکیمن گذاشت و  ياز فنجانها را جلو یکیاو 

:و گفت زد شیصدا یاتاق خارج شود که ملک

زنگ کیکن  ياداوریقرار دارم قبلش حتما  انیآقا عزت ساعت دوازده با پو_

:گفت یبعد از رفتن او ملک. بودم آقا عزت نام دارد با گفتن چشم از اتاق خارج شد دهیکه اکنون فهم يمرد. بزنم  بهش

.رهیبره که پا بگ یم زمان یو به اصطالح مدت سهیشرکت تازه تاس نیا گفتمیداشتم م نیخب خانم آذ_

 نیو با خودم گفتم ا اوردمیگفت که من از آنها سر در ن ییزهایدر مورد نحوه کار شرکت و چ یحاتیشروع کرد به توض و

 دهیفکرم را خوانده بود و فهم زیاو ن دینه ؟شا ای دیخواهیم یکالم بگو منش کی. دارد یبه استخدام منش یحرفها چه ربط

:گفت ههمان لحظ رایام کرده زخسته  شیبود که حرفها

.دیکارتون رو شروع کن دیتونیاز فردا م دیباش لیچنانکه ما.  کنمیخسته تون نم نیاز ا شتریخب ب_

 دیاز من نپرس یاو حت. جا خوردم  یلیآنجا کار کنم خ توانمیگفت که م یکار نداشتم اما وقت نیبه ا دیکه چندان هم ام نیا با

 یاز آن ضرورت شیروشن بود و ماندن ب فمیکه زده بود تکل یبا حرف. نه  ایدارم  يتجربه کار ای و ستیام چ یلیمدرك تحص

:و گفت ختبه ساعتش اندا ینگاه یملک. نداشت 
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؟ دیندار یشما سوال_

قوق ام از چند تا چند است و ح يبود که ساعت کار نیاز سواالتم ا یکی. نشد عنوان کنم  میرو یداشتم ول یلیکه خ سئوال

:در عوض گفتم. آن چقدر است 

نه_

.دیاالن کارتون رو شروع کن نیاز هم دیتوانستیقرار دارم وگرنه شما م ییمن امروز جا_

:گفت یتا خواستم بلند شوم ملک.  شترهیعجله شون از من هم ب نهایزدم و فکر کردم ا يلبخند

؟ دیکار کرد ییفراموش کردم بپرسم شما قبال جا یراست_

:گفتم ینگران یماندم و با کم یباق میجا سر

.ندارم ي، تجربه کار ریخ_

:باالفاصله گفت یملک

.دیافت ینداره ، کم کم راه م یاشکال_

:زد و گفت يلبخند سپس

.دیباش نجایصبح ا میفردا ساعت هشت و ن دیببر فیتشر دیتونیخب شما م_

:بلند شدم و گفتم میراحت شد از جا المیخ

.بله حتما_

از .  کردمیموضوع فکر م نیهنگام بازگشت به خانه تمام راه را به ا. در دفترش مرا بدرقه کرد يبلند شد و تا جلو زین او

 دانستمیحالم گرفته بود که نم گرید یکنم و از طرف دایراحت توانستم کار پ نقدریهنوز هم متعجب بودم که چرا ا یطرف

 يشدم برا ادهیاز اتوبوس پ ابانیسر خ ینه ؟ وقت ای میایراه را بروم و ب مهه نیا کندیحقوقش چقدر است و اصالً صرف م

 یلیبرم سر کار خ دیکردم و از صبح روز بعد با دایکار پ دیفهم یوقت زیعز " شهیباالخره معلوم م"خودم گفتم  يدلدار

 يبه جا نیبنابرا. را ساز کند الفخاست تا او ساز م یکلمه اشتباه کاف کیفقط  دانستمیم.  ستیکارم چ دیتعجب کرد و پرس

در همان  میبگو زیاگر به عز دانستمیم یدارد، حت ازین یاداره بزرگ است که چند تا منش کیگفتم  یشرکت خصوص کی

خانم که سرپرست اونجا  کیگفتم  نیکارشان است به خاطر هم يتو یحتما کلک دیگویوحله اول مرا استخدام کرده اند م
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 زدمیحرفها را م نیکه ا یدر حال.  شدمیسفارشم رو کرد وگرنه استخدام نم رشونیمد شیش آمد پبود چون از من خوش

 يکه فضا نیبا رفتنم موافقت کند ، با ا زیمحال است عز میرا بگو قتیاگر حق دانستمیم یوجدانم شرمنده بودم ، ول شیپ

:گفت زیوصف کرده بودم ، عز زیآنجا را باب دل عز

؟ یکار کن يبر يدار يارآخه مادر چه اجب_

 کیو هم  کنمیهم کار م يجور نیا.  رهیخونه سر م يحوصله ام تو یلی، بهتون گفته بودم خ میخدا نکنه محتاج باش زیعز_

.رمیگیم ادی يزیچ

گفت رایز. لحظه مقاومت کند نیاز حرکاتش معلوم بود نرم شده اما او عادت داشت تا آخر دیدستش را به صورتش کش زیعز

:

نباشه ؟ يموقع آدم ناجور هیسرپرسته  یزنه که گفت نیهستند ؟ هم ياونجا چه جور يآدما_

:را به دندان گرفتم و گفتم لبم

.هیگناه داره بنده خدا آدم مومن زینه عز_

:استغفار کرد و گفت زیعز

.اعتماد کنه یبه کس ترسهیدوره و زمونه آدم م نیا يمادر ، تو دونمیچه م_

 نکهیا يبرا. عذاب وجدان گرفته بودم  کردمیسو استفاده م نیاز احساسات پاك او چن نکهیدادم و از ا زیرا به عزدل حق  در

:گفتم رمیبگ زیبله را از عز

.رمینم ستیمن برم مهم ن نیو دوست ندار یموقع ناراحت کیحاال اگر شما _

.یخسته بش خوامینه مادر من ناراحت خودتم ، نم_

:و گفتم دمیردنش انداختم و از ته دل صورتش را بوسرا دور گ دستم

و  یحالت کسل نیکار کنم از ا یمدت کیاگه  کنمیفکر م یحت. شمی، من خسته نم دیقدر مهربون نیفداتون بشم که ا یاله_

.ندارم یدل و دماغ درست و حساب گهیرفته د دایکه ش یراستش از وقت. امیم رونیب یافسردگ

موافقتش را  زیحرفم باعث شد تا عز نیهم ینداشتم منته زیمجاب کردن عز يبرا یتیدل گفتم و در آن نحرف را از ته  نیا

درسته است  "همان موقع با خودم گفتم . نکنم نانیاطم یمواظب خودم باشم و به هر کس یلیاعالم کند و از من خواست خ
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نکنم که او از  يوقت کار چیه دمیاشتم ، اما قول مکار سرش کاله گذ رو برم س رمیبگ تیرضا زیاز عز نکهیا يکه برا

سخت نبود در طول روز  ادیکارم ز. آن روز کارم را در شرکت آغاز کردم ياز فردا. شود مانیکه به من کرده پش ياعتماد

نده ها و ، کم کم پرو کردمیو مرتب م يصفحه گذار دادندیرا که به دستم م ییپرونده ها زین یو گاه دادمیچند تلفن جواب م

به خصوص راه آن . سخت گذشت  یلیماه اول خ د،یآیدرست از آب در م یملک ینیب شیشدند و معلوم بود پ شتریتلفنها ب

از منزل خارج  میصبح ساعت شش و ن. خودم را به شرکت برسانم  یقیدور بود و من هنوز وارد نبودم به چه طر یلیکه خ

 ياگر با اتوبوسها دمیتازه فهم يماه و خرده ا کیبعد از .  دمیرسیشرکت مکه به  گذشتیم هشتساعت از  یو گاه شدمیم

ونک هم اتوبوس  دانیم يبرا عصریول دانی، چون م رسمیراحت تر و ارزان تر به محل کارم م یلیبروم، خ عصریول دانیم

از کارم در  میماه و ن کی رایاست ، ز موشکارفرا کردمیبا خودم فکر م یگاه یبد نبود ول یمدت اخالق ملک نیدر ا.داشت

روز از ماه دوم  ستیب نکهیتا ا. بزنم یباره حرف نیدر ا شدینم میمن هم رو. اما هنوز حقوقم را نداده بود گذشتیشرکت م

:گذاشت و گفت زیم ياسکناس رو يگذشته بود که مرا خواست و دسته ا

 نیاما من چون به ا هیشیشرکتها معموالً ماه اول کار ازماهمه  يبگم که تو نمیالبته ا. حقوق ماه اولتونه نیا نیخانم آذ_

.باشه ، از همون ماه اول براتون حقوق در نظر گرفتم یمیکارمون گرم و صم طیعالقمندم که مح

 یبرداشتم و وقت زیم يپول را از رو ریوصف ناپذ یبا خجالت گرفتمیحقوق م یبود که از کس یاو تشکر کردم و چون بار اول از

پولها را  دمیبه خانه رس یوقت. به آن نگاه هم نکردم یحت دمیکه به خانه رس یگذاشتم و تا موقع فمیرفتم آن را در ک رونیب

 یلیخ کردمیفکر را م نیا نکهیبا ا. روز کارم است ستیماه و ب کیفکر کردم آن حقوق  داابت. هشتاد هزارتومان بود. شمردم

است  استمداریس یلیخ یمتوجه شدم ملک نیروز کارم بوده است و همچن یآن حقوق س دمیبعد فهم یبودم ول یهم راض

روز حقوق از او  ستیمن همه ماه ب بیترت نیو به ا. دادیو او تازه حقوق ماه قبل را م گذشتیروز از ماه م ستیب شهیهم رایز

اوست تا  ياستمداریاز س نیا دمیگذاشتم اما بعد فهم یاش م يکار را به حساب فراموشکار نیا لیدل لیاوا. طلبکار بودم 

مدت به  نیشش ماه گذشت در ا. کار را رها نکنم  یموقع ناگهان کیبه خاطر طلبم مجبور باشم به شرکت بروم و  شهیمن هم

که متن  شدیبسته م یکالن يهم قراردادها یگرفته بود و گاه شیوارد شده بودم کار شرکت هم کم و ب یحساب رمکا

آمد و سر صحبت را  یم زمیسر م یگاه یهم بد نبود ول یبودم اخالق ملک یاز کارم راض.  کردمیم میتنظقراردادها را هم من 

 یسع شهیو هم آمدیکارش خوشم نم نیاز من نظر بخواهد و من از ا يکار دتا در مور خواندیمن را به اتاقش م ایو  کردیباز م
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 یو به فاصله چند روز زن گانهی يبه نام آقا يچند وقت بعد مرد نکهیتا ا. باشد تا حدش را حفظ کند  يرفتارم طور کردمیم

کار از  يآقا عزت برا یوقت رایخوشحال شدم ز یلیموضوع خ نیمن از ا.به استخدام شرکت در آمدند يبه نام خانم نادر

که البته  تیمیصم بجز همان یالبته تا آن موقع از ملک.  کردمیم یاحساس ناراحت یاز تنها بودن با ملک شدیشرکت خارج م

.بودم دهیند یستینبود رفتار ناشا یمتعارف ریآن هم در حد غ

بعد . و به سرعت اتفاق افتاد  یناگهان یلیازدواج آنها خ يازدواج کرد که ماجرا دیبه نام مهش يبا دختر ایزمان آر نیهم در

 ایخاطر که نگذاشت آر نیزرنگ تر به ا. دبود که از همهشان زرنگ تر بو ایآر ياز جمله دوست دخترها دیمعلوم شد مهش

قرار بود که پدر و مادر  نیاز ا انیجر. شد قالش بگذارد و او را وادار به ازدواج کردیکه از آنها خسته م يگرید يمثل دخترها

 یوقت برادر و زن برادرش آمده بود تا شیپ یمدت يو او تابستان آن سال برا کردندیم یزندگ جانیدر شهرستان الر دیمهش

آنها به  یدوست یو در مدت کم شودیآشنا م ایروزها با آر نیاز هم یکیدر . آنها سر کار هستند از بچه آنها مراقبت کند

 طیبل دیمهش يوضع از آن بدتر نشود باالفاصله برا نکهیا يو برا فهمدیموضوع را م دیبرادر مهش.  کشدیم یعشق و عاشق

 گذاردیم انیرا در جر ایموضوع آر نیا دنیبه محض فهم دیمهش. پدر و مادرش بفرستد شیپ جانیتا او را به اله کندیم هیته

 یاو را تا اتوبوس همراه دیبرادر مهش. راه منتظر او باشد نیب ياز رستورانها یکیدر  ایکه آر کنندیطرح م يو با هم نقشه ا

 یوقت دیمهش نکهیغافل از ا.وانه کرده استرا ر دیکه مهش شودیراحت م الشیو بعد از به راه افتادن اتوبوس خ کندیم

که با  یو خود را به رستوران ردیگیم ییخودرو هیو دور از چشم بق شودیم ادهیپ کندیراه توقف م نیناهار در ب ياتوبوس برا

ف به آنها دستور توق سیپل يراه خودرو نیکنند که در ب یآن دو به طرف شمال حرکت م. رساند یقرار گذاشته بود م ایآر

.  دهندیم لیتحو یپاسگاه انتظام نی، چون مشکوك شده بودند ، آنان را به اول ایآر ییمدرك شناسا تیو بعد از رو دهدیم

شب را آنجا بگذراند او  دینزند با یکه اگر حرف کنندیم دیتا تهد دیمهش یاما وقت زنندینم یکدام از آنها حرف چیابتدا ه

.دهدیماره تلفن برادرش را مبعد هم ش. دیگویرا م قتیو حق ترسدیم

هم به  ایاز آر زندیم یکتک مفصل دیبه مهش نکهیو بعد از ا رساندیخودش را به پاسگاه م مهیسراس دیشب برادر مهش همان

سوار  یبه خواست خود و با نقشه قبل دیمهش رایز شدیشناخته نم ییکه البته جرم او آدم ربا کندیم تیشکا ییجرم آدم ربا

به جرم تجاوز به  ایفرستادند ، آر یرا به پزشک قانون دیشد مهش دهیبه دادسرا کش تیشکا یاما وقت. شده بود  ایآر يخودرو

 یاز طرف. را به عقد خود در آورد دیاز آن حکم تبرئه شود که مهش توانستیم یعنف گناهکار شناخته شد و فقط در صورت
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.را عقد کند دیمهش ددو ماه زندان رفت حاضر ش نکهیاما بعد از ا گرفتیاتهام را به گردن نم نیا ایهم آر

،  اوردیموضوع را به هم ب نیا هیسر و ته قض یقیتالش کرد تا به طر یلیاو خ.  دیکه نکش یمدت چه عذاب نیعمه در ا چارهیب

 رفتیپذ ایآر نکهیبعد از ا. را عقد کند دیمهش ایبود که آر تیحاضر به رضا یو فقط در صورت آمدیکوتاه نم دیاما برادر مهش

فرصت  نیهم از ا دیبرادر مهش. خوانده شد  ایو آر دیهمان دادگاه خطبه عقد مهش دررا به عقد خود در آورد  دیتا مهش

حق ندارد نام او را به زبان  گریبه او گفت که د هیرا روانه خانه عمه کرد و در حضور بق دیاستفاده کرد و از همان دادگاه مهش

در خانه عمه به عنوان عروس ساکن شد و  هیزیجهو آوردن  یبدون جشن عروس دیمهش. را هم معلوم بود ماج هیبق. اوردیب

 یقدم شد ول شیپ یآشت يخودش برا دینداشت، بعد از چند ماه برادر مهش تیواقع نیجز قبول ا يهم چاره ا چارهیعمه ب

:گفتیم زیرا نداشت به عز دیمهش دنیمان ابتدا چشم دعمه که از ه یگاه. برنامه ها زده نشد نیو ا هیزیاز جه یحرف گرید

.میاز کجا خورد میدیما نستند ؟ خودمون هم نفهم شیدختره رو به ر يزرگر يچطور با دوا يدید_

هم ندارد اما  یخوب یلیاهر چه عمه اعظم اخالق خ کردمیبا خودم فکر م دمیدیرا م دیمهش زیاوقات که رفتار تکبر آم یبعض

اما او .  کردیسرش را باال نم یبود از شرم و خجالت تا مدتها حت دیمهش يبجا يگریاگر هر کس د دیشا. دیگویمهم ن راهیب

پسرشان  يا پاشنه در منزل پدرش را از جا در آورده بودند تا توانسته بودند او را برایخانواده آر ییکه گو کردیچنان رفتار م

هشت ، نه ماه از کار کردن من  بایتقر گشتم،یو بر م رفتمیبه شرکت م زیت من نادامه داش انهایجر نیکه ا یدر حال. رندیبگ

چند ساعت به  یکار مهم يبعد برا روزاز من خواست در صورت امکان  یروز پنجشنبه ملک کیکه  گذشتیدر شرکت م

.....بپرسم چه کارم دارد قبول کردم و بعد نکهیخبر از همه جا و بدون ا یشرکت بروم و من ب

تا از  دمیبه صورتم کش یدست. دادیاش عذابم م ياداوریاما هنوز هم  گذشتیاز آن موضوع م يسال و خردها کیکه  نیا اب

.میایب رونیآن حال و هوا ب

16 فصل

:دیپرس یگشه م یپدر هر روز که از سر کار بر م. همچنان ادامه داشت دایاز ش يخبر یگذشت و ب یم روزها
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زنگ نزد ؟ دایش_

چند بار با منزل .  انداختیبارا به دلشوره م شتریب نیو ا کردیم یاظهار نگران یو متانتش گاه يهم با همه خوددار زیعز یتح

مدتهاست که  دیو حم نیدانستم نازن یکه م يبه ناچار با وجود. تلفن را جواب نداد یتماس گرفتم اما کس نیپدر نازن

از آنها شد فراموش نکند  يدیآن خانه اگر خبر جد دیآنجا تماس گرفتم تا صاحب جدبا  گریمنزلشان را فروخته اند اما بار د

وقت من به سطوح آمده بود از داخل قولنامه منزل  یوقت و ب يخانه هم که از مزاحمت ها دیصاحب جد. ما را برساند غامیپ

تماس گرفتم  دیباالفاصله با منزل پدر حم زیمن ن. کرد و به من داد تا از شر من خالص شود دایرا پ دیشماره تلفن پدر حم

:دیکرد و بعد پرس یکار دارم مکث دیبه او گفتم با آقا حم یتلفن را جواب داد ، وقت یزن

د؟یچه کار دار دیشما با آقا حم_

:زن گفت. ستیدادم کارم با او چ حیاو توض يکردم و برا یرا معرف خودم

.ستندین نجایا دیمتأسفانه آقا حم_

.دیشماره تلفنشان را به من بده دیطف کنپس ل_

.من شماره تلفنشان را ندارم_

:گفتم یکالفگ با

؟. رمیتماس بگ شانیبا ا تونمیپس من چطور م_

:گفت زن

.من شماره شما رو بهش بدم. زنگ زد نجایموقع به ا کیاگر  دیشماره تلفن بد دیخوایم. و اهللا من چه عرض کنم _

:دمینم را به او دادم سپس از او پرسناچار شماره تلف به

؟ رهیکه نم ادتونیخانم تورو خدا _

:گفت زن

.دمیشما رو بهش م غامیهستم باشه اگه زنگ زد حتما پ نجایخونه فروش نرفته و من ا نیکه ا یتا موقع_

ندارند ؟ فیتهران تشر شونیمگه ا دیببخش_

.این رفتن اسپانچند ماهه که با خانم و پدر خانمشو دینه، آقا حم_
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:دمیرا به دندان فرفتم و با دلهره پرس لبانم

رفتند ؟ حیتفر يبرا_

.رفتند شهیهم يبرا رینه خ_

:مکالمه را تمام کند گفت نکهیا يزن برا.  میبگو يزینتوانستم چ گرید

.دمیتماس گرفتند من شماره شما رو بهش م شونیچشم خانم اگه ا_

.شدم مزاحم دیببخش. ممنون خانم _

لبم را به . افتاده باشد  یاتفاق دایش يکه نکند برا کردمیفکر م نیبه ا یقیدقا. را گذاشتم  یکردم و گوش یاز او خداحافظ و

هم مثل اون دفعه  دیشا "خودم گفتم  يدلدار يو برا "نشده  يخدا نکنه ان شا اهللا که طور "و به خودم گفتم دمیدندان گز

از  یکیطوره اون دفعه هم  نیبا خودم گفتم اره حتما هم. دیدر دلم تاب يدینور ام اگهانو ن "ت زد رفته مسافر یکه زنگ نم

از دوستانش خواسته بود  یکیاز  رد،ینتوانسته بود با ما تماس بگ دایچون ش. خبر را به ما داد نیدوستانش زنگ زد و ا

.  میشد نگران نباش یطوالن یاش کم يتماس بعد رود و اگبه مسافرت بر خواهدیکه م دیو به ما بگو ردیبا منزلمان بگ یتماس

دختر  نیبرخالف نازن هیمرض. بود یهم دانشگاه نیو نازن دایبا ش زیبود که او ن هیدوست او که به ما خبر داد مرض نینام ا

که  بدهداجازه  هم به او اصرار کرد تا حداقّل یلیخ. ردیبگ شیعمو يرا برا دایدوست داشت ش یلیبود و خ یو خوب نیسنگ

مراسم  يبرا یلیقصد ازدواج ندارد دل یمخالفت کرد و گفت وقت دایاما ش. ندیایب يبه خواستگار شیبا مادر و عمو

افتادم با خودم فکر  هیمرض ادیبه  یدندانپزشک بود و در مرکز شهر مطب داشت ، وقت هیمرض يعمو. ندیب ینم يخواستگار

منظور رفتم سراغ دفتر تلفن  نیبه هم. داشته باشد دایاز ش يبار هم او خبر نیا دیشا رمیهم با او بگ یکردم بهتر است تماس

که دفتر تلفن را  یموقع رایخودم بود ز ریهم تقص نیننوشته بودم ، البته ا دیمتأسفانه شماره او را در دفترچه تلفن جد

 نیدر هم. نکرده بودم  دیوارد دفتر جد داشت میخواهن ازیبه آنها ن گرید کردمیرا که فکر م ییاز شماره ها ياریبس نوشتمیم

:گفت زیعز. کردم  فیتعر شیرا برا انیجر.  کنمیچه کار م دیوارد اتاق شد و از من پرس زیفکر بودم که عز

.زنگ بزن ازش بپرس کی یهست یخب مادر معطل چ_

:گفتم يدیناام با

.دفتر ننوشتم نیا يشماره تلفنش رو تو_
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:گفت زیعز

؟ یچ یمیدفترچه قد يوت_

:گرفته گفتم یحال با

.اون نوشته بودم يچرا تو_

.ارشیخب پاشو برو ب_

:تعجب گفتم با

از کجا ؟_

.به درد بخوره دیگفتم شا. گنجه گذاشتمش نییپا_

:گفتم یآن را نگاه داشته باشد با خوشحال زیعز کردمیکه فکر نم من

.دور دینداختیچه خوب شد ن_

 یطول. به او زنگ زدم  هیکردن شماره تلفن مرض دایداده بود آوردم و پس از پ زیکه عز یفتم و آن را از آدرسباالفاصله ر و

. کار دارم هیکردم و گفتم با مرض یاست ، خودم را معرف هیمادر مرض دمیزود فهم یلیخ. را برداشت یگوش یکه زن دینکش

سپس از او خواستم اگر . گفتم کیکردم و به او تبر یظهار خوشحالا. کرده  دواجاست از یگفت که او چند ماه هیمادر مرض

:کرد و بعد گفت یمن معن هیمادر مرض. ندارد شماره تلفنش را به من بدهد یاشکال

.رهیبهش باهاتون تماس بگ دمیم دیشما شماره تون رو بد ستیاکثر اوقات منزلش ن هیمرض_

. زود به او برسند یلیمرا خ غامیزلمان را به او دادم و از او خواهش کردم پشماره بدهد ، شماره تلفن من خواهدینم دمیفهم

 یاحوالپرس یمیگرم و صم یلیبا من تماس گرفت و خ هیهمان شب مرض. را گذاشتم یکردم و گوش یسپس از او خداحافظ

 دایحال ش هیمرض یوقت. ت کندنتوانسته ما را دعو نکهیکرد از ا یشرمندگ ارگفتم و او اظه کیازدواجش را تبر زیمن ن. کرد

:گفتم. داشته باشد دایاز ش يبودم حداقّل او خبر دواریرامیوا رفتم ز خیمثل  دیرا پرس

؟ دیازش ندار يمگه شما خبر یخوبه ول_

سرم  یآمد ، خالصه حساب شیازدواجم پ انی، بعدش هم که جر کردمینامه ام کار م انیپا يبود که رو ینه راستش چند وقت_

اومده باشه ،  ایبچه اش به دن دیاالن با یراست. باهاش صحبت کردم انگار حامله بود یکه تلفن يبار نیآخر یغ بود ولشلو
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درسته ؟

:که سرد صحبت کنم ، گفتم دمیدیحال صحبت نداشتم اما دور از ادب م نکهیا با

.سالشه کی کینزد گهیاره بچه اش االن د_

:و گفت دیخند هیمرض

دختر ؟ ایحاال بچه اش پسر  اد،یاصالً بهش نم! و بچه ؟ دایش من يخدا يوا_

.نهیپسر ، اسمش هم شرو_

:گفت یبا خوشحال هیمرض

.هیپسرشم مثل خودش ناز و دوست داشتن بندمی، شرط م يچه اسم ناز يوا_

فرصت کرد با او تماس  میوسالم برسانم و به او بگ دایگفت از قول او به ش هیصحبت مرض یکردم ، بعد از کم دییرا تا حرفش

 یتا لحظات. به او زنگ زده ام هیچ يبرا دینپرس یبود که او حت بیعج. را گذاشت یکرد و گوش یسپس خداحافظ. ردیبگ

روزها عمه افسانه به منزلمان زنگ زد تا حال  نیاز هم یکی! ؟ رمیرو بگ شسراغ یحاال از ک کردمیفکر م نیبهت زده به ا

چند ماه است که زنگ  دایدرد دل کند به عمه افسانه گفت که ش یداشت با کس اجیاحت یکه از نگرانرا بپرسد و او  زیعز

درست از همان شب هر کس که به . موضوع را بفهمند نیباعث شد همه ا نیهم یناراحت شد ول یلیبنده خدا عمه خ. نزده 

خبر به  نیزود ا یلیخ. شده بود مانیحرف پش نیااز گفتن  زیکه عز يبه طور کرد،یم يریخبرگ دایاز ش کردیتلفن م زیعز

خبر مطلع  نیزنگ زد تا از صحت و سقم ا زیخبر مهلت نداد و باالفاصله به عز نیا دنی، او بعد از شن دیعمه اعظم هم رس

:خودش گفت شیپ يبلند يرا گذاشت با صدا یوشگ زیعز یوقت. شود

؟ هیکف دست بق يبگذار يبر دیکردم با تو درد دل کردم ،تو با یغلط کیکنه افسانه ، حاال من  کارتیخدا بگم چ_

:بدهم گفتم اشیدلدار نکهیا يبرا. ناراحت است یلیخ زیعز دمید

ناراحت بوده که نتونسته  یلیحتما اونم خ. نداره ریعمه افسانه هم تقص. دی، خودتون رو ناراحت نکن زینداره عز یبیحاال ع_

.خودش نگاه داره شیحرف رو پ

:سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت زیعز

تلفن به ما بزنه ؟ کیدختر کجاست که نتونسته  نیآخه ا_
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:داشتم ، گفتم يبه دلدار اجینگران بودم و احت یلیخودم خ نکهیا با

 موضوع حرص نیا يهم سرش اون قدر شلوغ بوده که فرصت نداشته ، شما خودتون رو برا دیرفته مسافرت ، شا دیشا_

.دینگرانش باش ستیبچه ن گهیکه د دای، ش دیند

.نمیبکه خوابش رو می ٔآخه دو ،سه باره_

انشااهللا رهیخ_

:گفت یبا ناراحت زیعز

.انشااهللا_

روز بعد عمه ها به اتفاق .کندینم فیتعر یکس يوقت خوابش را برا چیه دانستمیم رایز. است دهید یچه خواب دمیاو نپرس از

:عمه اعظم به محض داخل شدن و بعد از جواب سالم من گفت. مدندهم به منزلمان آ

نشده ؟ يهنوز خبر_

:زدم و گفتم یخودم را به نادان یول ستیمنظورش چ دانستمیم من

باشه ؟ دیبا یخبر چ_

:انداخت و گفت زیبه عز ینگاه عمه

نشد ؟ يخبر دایاز ش!  دایش_

:م و گفتمکرد یدست شیپ دیبگو يزیچ زیعز نکهیاز ا قبل

.چرا خوبه_

:گفت یافسانه با خوشحال عمه

زنگ زد ؟_

:گفتم

.حالش خوبه یتازه که نه ول_

:اعظم گفت عمه

؟ نیوقته زنگ نزده ؟ چطور از حالش خبر دار یلیخ نیگیمگه نم_
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:گفتم يخونسرد با

.اومده که نتونسته زنگ بزنه شیبراش پ يحتما کار ست،ین یبیعج زیچ نیا_

:گفت زیرا از من برگرداند و خطاب به عز شیظم رواع عمه

؟ دیکار کن یچ دیخواهیزد و حاال حاالها تماس نگرفت ، م_

:گفت زیعز

.میبکن میتونیتوکل به خدا ، چه کار م_

:گفت افهیاعظم با ق عمه

. ایحاال ب. خوادیخودش م میار کنچک نیبره ، گفت نیگفتم دختره دسته گل رو نفرست ادتونهی. بهتون گفتم  یمن ک نویا! ها _

دستتون به کجا بنده ؟

 تیخود عمه خسته شد و رضا نکهیتا ا زدیالم تا کام حرف نم ی، ول خوردیو حرص م دیشنیاو را م يحرفها زیخدا عز بنده

:عمه افسانه گفت. داد بس کند

.میبهتر فکر چاره باش میرو خرد کن گریاعصاب همد میبخواه نکهیا يبسه خواهر ، مادر خودشم ناراحته ، به جا_

:گفت یاعظم با ناراحت عمه

سوزهیآخه دلم م_

:افسانه گفت عمه

کرد شهیچه کار م دید دیدونم اما با یم_

عمه ها  یوقت. کند  يدارد که بتواند کار ییآشنا ایبپرسد که آ ایآنها قرار شد عمه اعظم از ارش نیروز بعد از تبادل نظر ب آن

:مغموم و دلشکسته گفت زیکه بروند عز بلند شدند

.بکنه تونهیچه کار م نمیبگو بب اینره ، حتما به ارش ادتیپس اعظم _

:سرش را تکان داد و گفت عمه

.زنمیاالن که رفتم خونه بهش زنگ م نیباشه هم_

 کیدر . به منزلمان آمد نایروز مبعد از ظهر آن . کند يبتواند کار ایارش دیتا شا مینشست نیا دیرفتند و ما هم به ام آنها
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مهسا هم از . دمیمهسا را از او گرفتم و صورتش را بوس. مهسا را بغل گرفته بود گرشیحلوا داشت و با دست د یدست بشقاب

:گفت نایم. کرد یمن شروع به خوشحال دنید

.زنهیاوقات اسمت رو صدا م یمهسا گاه وا،یش_

:گفتم یخوشحال با

یگیراست م_

:گفت نایم. اش گرفتم یلخت و مشک ياز موها گرید يه ابوس و

نیاره به خدا ، بب_

:به مهسا گفت سپس

.وای، بگو خاله ش یبگو مامان وا،یمهسا جون بگو خاله ش_

:گفت یملوس اریبه من نگاه کرد و لبخند زد و با لحن بس مهسا

.خش_

:م و گفتمام فشرد نهیچقدر خوشحال شدم او را به س داندیخدا م فقط

.عسلم یخش فدات بشه اله_

 زیعز.  دیجلوتر از من از پله ها باال رفت و صورت او را بوس نایم. آمد نایدر راهرو به استقبال م يتا جلو شهیمثل هم زیعز

:گفت

.مادر يشد دایجون کم پ نایم_

:گفت نایم

 یامروز گفتم کار ب گهید. فرصت سر خاروندن نداشتم یتبود ح ادیجون چند وقته گرفتار بودم ، کارهام ز زیعز دیباور کن_

.ذره شده بود کیکار به خدا دلم براتون 

:سپس به من گفت. دستش را دور شانه او انداخت و تعارفش کرد داخل شود زیعز

.عسلک رو نیا نمیبب اریب.  نمینوه خوشگلم رو بب اریب_

را  دایش انیجر زیبه آشپزخانه رفتم ، عز يآوردن چا يبرا یوقت.سپردم زیعز باال رفتم و مهسا را به آغوش وانیا يپله ها از
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که معلوم  يبا وجود نایم. زندیشور م یو دلش حساب ستین ياست که از او خبر یکرد و گفت که چند وقت فیتعر نایم يبرا

 یخوب ریدر او تاث نایم يم حرفهاکه احساس کرد يداد به طور يرا دلدار زیعز نندهدلگرم ک يبود نگران شده اما با حرفها

:گفت زیعز نایبعد از رفتن م. گذاشته 

.دختر رو دوست دارم نیچقدر ا دونهیخدا م_

:زدم و گفتم يلبخند. بودم  دهیشن زیحرف را بارها از عز نیا

از دختراتون بود ؟ یکیاونم  دیدوست داشت زیعز_

:لبخند زد و گفت کردیهمانطور که فکر م زیعز

.تره کیخودم هم به من نزد ياوقات از دخترها یبعض یحت کنهینم یفرق چیاالن هم ه دونهیا مخد_

:گفتم یشوخ به

افسانه برسه ؟ ایحرف به گوش عمه اعظم  نیاگر ا زیعز يوا_

:و گفت دیلبش رو گز زیعز

یوقت بهشون نگ کی_

؟ نیمن شدم خبر چ گهیحاال د زیباشه عز_

 یگاه يجور نی، هم یدونیاخالق اعظم رو که م.  یاونها نزن يحرف رو جلو نیهم ا یبه شوخ یتوقت ح کینه مادر گفتم _

.بشنوه نمیا نکهیچه برسه به ا میاز دستش مکافات دار

:گفت یوقت. دیبگو يزیچ خواهدیداد م یاما چهره اش نشان م. سکوت کرد یقیدقا زیعز. و سرم را تکان دادم  دمیخند

باهات حرف بزنم ؟ يت داروق قهیدق کی وایش_

:حدسم درست بود خود به خود لبخند به لبم آمد و گفتم نکهیا از

.بگو زیاره عز_

:گفت دیبا ترد زیعز

.یوقت ناراحت بش کی ترسمیبگم راستش م يزیچ کی خوامیم وایش_

:شده ، گفتم يفکر کردم نکند باز هم خبر يجا خوردم، لحظه ا یلیحرف او خ از
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اراحت بشم ؟ن یچ يبرا_

:لبخند زد و گفت یستیبا رودربا زیعز

.زنمیحرف رو م نیچرا ا یوقت فکر کن کی ترسمیم. مادر  دونمیچه م_

:گفتم.  کردمیدر خودم احساس م يدلشورها

.شمیناراحت نم دیبگ زینه عز_

؟ يدیقول م_

:مکث کرد و بعد گفت يلحظه ا زیعز. به شور افتاده بود يدلم بد جور یحرف سرم را تکان دادم ، ول يجا به

به خصوص که دو تا  رهیرو بگ امرزیاون خدا ب يجا تونهینم یکس دونمیم. دوست داشتم یلیمن شکوفه رو خ یدون یم_

.مونده ادگاریهم از او به  دایدسته گل مثل تو و ش

احساس  ي؟ در آن لحظه به حد دیبگو خواهدیچه م زیمن عز يآب دهانم را فرو دادم و با خودم فکر کردم خدا یسخت به

:از درون من آگاه باشد گفت نکهیو بدون ا نهیبا طمان زیعز. لباسم بردم  قهیکه ناخودآگاه دستم را به طرف  کردمیگرما م

 گمیم یچ یدونیم.  زنمیکه باهاش حرف م یباش یکس نیتو اول خوامی، م دونهیکس نم چیهنوز هم ه. فکر منه نیراستش ا_

مادر ؟

حرف زدنش چطور جان مرا به لب آورده ،  دهیبر نیبا ا دانستینم زیعز. اما سرم را تکان دادم  دیگویدانستم چه م یمن

:داد و گفت تیعاقبت رضا

....نایدوست دارم م یلیجون راستش من خ وایش_

تا  کردمیم یداشتم اما سع یحال چه دانمیمکث کرد و بعد ادامه داد اما من تا آخر حرفش را خوانده بودم ، نم يلحظه ا سپس

.را گوش کنم زیآخر حرف عز

از  میهم ابراه ادیدر م ییصحبت کنم اگه قبول کنه هم اون از تنها نایبا خودم فکر کردم با م.تنهاست  میابراه! چطور بگم _

.کنهیم داینجات پ یدلمردگ نیا

 يچهره پدر جلو يلحظه ا. آن لحظه احساسم را گم کرده بودم . نه ناراحت بودم و نه خوشحال .  کردمینگاه م زیبر به عز بر

 نیا توانمینم کردمیاحساس م.  آوردمیم ادیهم چهره محو مادر را به  یو گاه نایچهره م گرید يآمد و لحظه ا یچشمانم م
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:گفت زیعز. موضوع را درك کنم 

.جون فکرهات رو بکن و نظرت رو به من بگو وایش_

 اریاو بس يهر چه بود پدرم بود و من رو.  کردمیخوب فکر م دیاما نه ، با. ندارم ينظر میظه به او بگوخواستم همان لح یم

 یوقت. تحت شعاع آن قرار گرفته بود دایموضوع ش یحت. موضوع اشغال کرده بود نیآن شب تمام فکر مرا ا. تعصب داشتم 

نبود اما چنان  نیسنگ ادیکارش ز نکهیبا ا. داشت يروح خسته اچهره خاموش و .  مپدر به خانه آمد به دقت به او توجه کرد

نجات  یدلمردگ نیاز ا میابراه " دیچیپیمدام در گوشم م زیحرف عز. کوه را جابجا کرده است ییخسته و ناتوان بود که گو

ام نداشتم و به بهانه خوردن ش يبرا ییهاآن شب اشت. دلمرده بود  یلیپدر خ. بود  زیمورد حق با عز نیدر ا " کنهیم دایپ

تنها باشم و فکر  خواستمیفقط م. آمدیخوابم نم.  دمیدراز کش میرختخوابم را در اتاق کوچک پهن کردم و سر جا یخستگ

پدر  یعنی. نبود یموضوع کوچک. مساله را هضم کنم  نیاز غروب هر قدر با خودم کلنجار رفته بودم نتوانسته بودم ا. کنم 

کجا ؟ بابا کجا ؟  نای؟ آخه م يفکر رو کرد نیچرا ا زیموضوع را قبول کنم ؟ آخه عز نیمن چطور ا ایکند ؟ خدا دواجاز

با . باعث عذابم شده بود  یو حت. خودم هم مبهم بود  يبرا لشیدل. که آنقدر دوستش داشتم متنفرم نایاز م کردمیاحساس م

فکر را در سرم انداخت که  نیبه سراغم آمد و ا ینیبدب وید. خبر نداشت يزیچرا ؟ اون که از چ نایآخه م کردمیخودم فکر م

 زیها و عز ینیریرفتن و آمدنها و خود ش نیبا ا.  فتهیفکر ب نیبه ا زیکرده که عز ياز کجا معلوم خبر نداره، حتما خودش کار

کار ؟  نیو ا نای، م يتو چقر بدآخ که .. وایش....  وایش دیاز درون قلبم نال ییو ندا ختیهمان لحظه دلم فرو ر. کردن ها زیعز

 نایخوب م یلی؟ باز با خودم فکر کردم که خ یجور تهمت بزن نیدوستته ا نیکه بهتر ی، به همان کس نایواقعا دلت آمد به م

.کهفکرش هم وحشتنا یمن حت يدوست من زن پدرم بشه ؟ خدا نیبهتر یعنیکرده ؟  شنهادیاون رو پ زینه اما چرا عز

؟ جوونه ؟ مگه  یچ نایآخه م "همان صدا گفت  "....نایآخه م "در جوابش گفتم  "چرا وحشتناکه ؟  "گفت در درونم  یکس

مگه تو . چه بهتر  "گفت  "داره  کیبچه کوچ نایآخه م "گفتم  "؟ اون هنوز چهل و پنج سالش نشده  رهیپ یلیپدرت خ

 "گفتم  "پدرت چقدر بهش عالقمنده  يدیتازه مگه ندرو نچشه ؟  دراون طعم داشتن پ ادی؟ دلت م يمهسا رو دوست ندار

، تازه اسمت رو  کنهیذوق م نهیبیتورو م یچطور وقت يدی، د يمگه تو دوستش ندار ":گفت  "مهسا خواهر من بشه ؟ یعنی

 نیکه اقانع کند  مرااو هم نتوانست  ادی یحت یلبانم نشاند ، ول يرو يمهسا لبخند ادی "خش " گهیگرفته ، بهت م ادیهم 

با هم  یتیسنخ چیو پدر ه نایم نکهیو آن ا کردمیفکر م هیطرف قض کیبود که تا آن لحظه فقط به  بیعج. رمیمساله را بپذ
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بود  یزن جذاب و مهربان نایم. او برود ادیازدواج پدر باعث شود مادر از  دیفکر نکردم که شا نیبار هم به ا کی یندارند و حت

گذشته  مهیشب از ن.کس محو نخواهد شد  چیگاه از دل ه چیاو ه ادیو مطمئن بودم  دمیدیبا مادر نم سهیاما او را قابل مقا. 

 دمیپرس یم زیکاش از عز يبود که ا نیکه قبل از خواب کردم ا يفکر نیآخر. بود و من هنوز هم در افکار خودم غرق بودم 

آن روز  يفردا.  دمینه ؟ کم کم چشمانم گرم شد و خواب ایخبر داره  عموضو نیاو از ا ایو آ ستیباره چ نینظر پدر در ا

مرا صدا  زیسپس عز. صحبت کرد زیبا عز یطوالن یقیبه منزلمان زنگ زد و دقا ایساعت از هشت شب گذشته بود که ارش

:کرد و گفت

.ایرو بده به ارش دایشماره تلفن و آدرس ش ایب وایش_

را از دست  یکردم به خودم مسلط باشم و سپس رفتم و گوش یسع. گرفتبدنم را  یکه دست خودم باشد لرزش نیا بدون

را  شیکه صدا کردمیموضوع فکر م نی، به ا دمیچه مدت است که او را ند آوردمیدر آن لحظه به خاطر نم. گرفتم زیعز

:که گفت دمیشن

حالت چطوره؟ وایسالم ش_

چطور  دیدیتش را به من کرد و رفت به طرف آشپزخانه وگرنه مپش زیچقدر خوب بود که عز. به من تمام بدنم گر گرفت لعنت

:گفت. دورگه جوابش را دادم  یبا صدائ.مثل لبو سرخ شدم 

؟ ییمعلومه کجا چیه يامدی، خونه ما هم که ن ستین يوقته ازت خبر یلیخ_

بود که داشت  نیاطر ابه خ دیشا. که قبال دوستم داشت  ینه مثل کس لیفام کیدرست مثل  کردیراحت صحبت م چقدر

. را گم کرده ام  میاو دست و پا يصدا دنیبا شن یباز هم به خودم لعنت فرستادم که چرا مثل دختر تازه بالغ.  شدیپدر م

:جان کندم و گفتم

.سر کار رمیم_

.هم به خودت برس یکم ونیم نی، تو ا يببر نیخودت را از ب ستیقرار ن گهیاما د يریگفت م زیاره عز_

. خودم را به آن راه بزنم  ای میبگو کیپروانه به او تبر یفکر کردم که به خاطر حاملگ نیبه ا کردیکه صحبت م ینیح در

:خودم را گرفتم و گفتم میتصم

گمیم کینرفته بهت تبر ادمیتا  یباشه حتما ، راست_
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:دیتعجب پرس با

؟ یچ يبرا_

.یشیپدر م يدار نکهیا يبرا_

:فتمکث کرد و گ يا لحظه

رو ندارم اما بعد قبول کردم که به  رششیپذ یآمادگ کردمیمنتظره بود اولش فکر م ریغ یلیمن هم خ يممنون راستش برا_

.صبرانه منتظرشم یو حاال ب افتادیاتفاق م نیا دیروز با کیهر حال 

:به قلبم رسوخ کند گفتم نکهیحسادت در وجودم رخنه کرد ، قبل از ا وید

.گرم و روشن باشه شهیتون هم ین زندگکانو دوارمیام_

، ممنونم وایممنونم ش_

را به  دایرفته بود که قرار است شماره تلفن و آدرس ش ادمی یدر ذهن من نبود حت يفکر چیه رایز دیبگو يزیبودم چ منتظر

من چه کارش  ایاشت بودم که چه کارم د ریبود با خودم درگ يدر چه فکر دانمینم. هم سکوت کرده بود  ایارش. او بدهم 

:داشتم که به حرف آمد و گفت

دم دستته ؟ دایشماره ش_

:افتاد ، گفتم ادمی تازه

؟ دیسینویم... بله_

....لحظه کی_

:بعد گفت و

خب بگو_

ه را با او نداشتم و درست نبود مکالم يکار گریبار خواند د کینوشت  یوقت. را خواندم و حروف را کلمه به کلمه گفتم  شماره

:از آن کش بدهم ، گفتم شیب

.دیشد به ما هم بگ يموقع خبر کیفقط اگر _

:گفت ایارش
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حتما_

؟ دیندار يکار گهید_

:کرد و گفت یمکث

.بعد يگزارمش برا یکم باهات صحبت کنم اما االن وقت ندارم م کیآمد  یبدم نم_

:گفتم گرفتم و دهیآن را نشن.  دیبگو خواهدیفکر کردم چه م نیا به

به پروانه سالم برسون_

.رسونمیفردا سالمت رو م ی، ول کمیباشه ، امشب که کش_

:تلفن کرده ، گفتم مارستانیاز ب دمیفهم تازه

.خداحافظ. رمیگیوقتت رو نم_

خداحافظ_

ماجرا گذشت ، تا  نیچند روز از ا. مانده بودم  رهیخ ياما به نقطه ا کردمیفکر نم يزیبه چ نکهیرا گذاشتم با ا یگوش یوقت

:به من گفت زیروز عصر عز کی نکهیا

؟ یشیماه مبارك تو هم بلند م شبازیبرم پ خوامیفردا م_

:تعجب گفتم با

مگه ماه رمضون شد ؟_

پس فردا اول ماهه_

.اومد یک دمیدفعه اصالً نفهم نیا ،،،، ا_

شروع . بودم که ماهها و روزها را فراموش کرده بودم  دایشاز  يخبر یو ب يدیکار تول ریهمان طور بود ، از بس درگ تیواقع

ساعت شروع کار را از هشت به نه صبح  میماه رمضان آقا رح ي، از ابتدا زییماه پا نیماه مبارك رمضان مصادف بود با سوم

چند  ی، ول گذشتیسخت م یلیاول ماه رمضان خ يروزها.  میشدیم لیتعط ودترساعت ز کیداد و از آن طرف هم  رییتغ

و تا ساعت  خواندمیو بعد از اذان نمازم را م شدمیم داریسحر ازخواب ب. وضع عادت کردم  نیروز که گذشت کم کم به ا

به  لیخودم هم ما یعنی.  ودمب دهیرا ند نایمدت م نیدر ا.  رفتمیو به کارگاه م شدمیبعد بلند م.  دمیخواب یهشت صبح م
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در  زیکه عز ياز روز. که من نبودم  آمدیاو م دنیبه د ییموقع ها شتریرابطه داشت و ب زیا عزاما او همچنان ب. نبودم  دنشید

چون دوست نداشتم . بودم  اوردهین میبه رو يزیمن هم چ. بود  امدهین انیبه م یحرف گریبا من صحبت کرده بود د نایمورد م

.زدیمورد نم نیدر ا یکرده بود که حرف یاحساس نیهم چن زیمطرح شود، بدون شک خود عز گریموضوع بر د نیا

 دنیبا د. افتاد  يواریچشمانم را باز کردم نگاهم به ساعت د نکهیهفتم ماه رمضان بود که به محض ا ایروز ششم  صبح

:گفتم يبلند ي، با صدا دمیپر يبه نه بود به سرعت از جا قهیساعت که ده دق

؟ دینکرد داریچرا من رو ب زیعز. شد  رمید يوا_

رفتم و بعد از  یی، به سرعت رختخوابم رو جمع کردم و به طرف دستشو ستیمنزل ن یکس دمیفهم دمینشن یجواب یوقت

چون روزه بودم معطل خوردن صبحانه نشدم . را شانه زدم و به اتاق برگشتم تا لباس بپوشم میشستن دست و صورتم ، موها

از بس عجله داشتم مقنعه ام را اشتباه .  کردمینم دایخوردن پ صتفر شده بود رمی، هر چند اگر روزه هم نبودم از بس د

.سرم کردم

:گفتم يبلند يبا صدا. همان لحظه زنگ تلفن به صدا در آمد. آن را در آوردم تا درست کنم  نهیآ يخودم جلو دنید با

؟ یاول صبح هیک گهید نیا.... اه _

:گفتم. امدین یرا که برداشتم صدائ یگوش. ه طرف تلفن رفتم ب انداختمیسرم م يهمان طور که مقنعه را رو و

دیبفرمائ.. الو _

را گذاشتم و مشغول صاف کردن مقنعه ام شدم اما درست در  یخط افتاده ، گوش ي، فکر کردم خط رو امدین یهم صدائ باز

:گفتم تیتلفن به صدا در آمد با عصبان گریبار د یوقت. آمد ینم

.دهآور ریوقت گ نمیا_

:گفتم يبلند يرا برداشتم و با صدا یگوش

.بله_

:گفت یینا آشنا يصدا

؟ نیآذ يمنزل آقا_

:تر از قبل گفتم آرام
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.دیبله بفرمائ_

:که گفت دمیاما شن آمدیم فیضع صدا

.هستم یمن محب_

:کرد و گفت یمکث سپس

.دایهمسر ش_

:گفتم يبلند يبزنم با صدا ادیفر یمانده بود از خوشحال کم

سالم آقا کامران ، حالتون خوبه ؟_

:آرام گفت یلیزده من خ جانیه يصدا برخالف

سالم خانم ، شما ؟_

:همان لحن گفتم با

.هستم وایمن ش_

:و خشک گفت یاو با همان لحن رسم رایاما اشتباه فکر کرده بودم ز ردیبگ لمیخودم تحو یداشتم بعد از معرف انتظار

دارند ؟ فیرتون منزل تشرپد.  دمیبله فهم_

:فروکش کرد گفتم جانمیکردم و ه یکنف احساس

.سر کار هستند شونیا رینه خ_

:سرد گفت یلیخ کامران

منزل هستند ؟ یچه ساعت. رمیگیخب من بعدا تماس م یلیخ_

:گفتم

.ساعت نه شب_

.خوب اریبس_

:گفتم ادیفر هیشب ییقطع کند با صدا دامیترس

چطوره ؟ دایشآقا کامران _
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:جوابم را داد باالفاصله

.خوبه_

:گفت کندیاومدم بپرسم کجاست و چه م تا

.خداحافظ رمیگیمن بعدا تماس م_

شدن و صاف کردن مقنعه کجم نبودم ،  رینگران د گرید. گذاشتم و همان جا نشستم  شیرا سر جا یگوش. تماس قطع شد و

رفته بود به جز همان  دایکه ش یدر طول دو سه سال. چرا کامران تلفن کرده استبود که  نیا کردمیکه فکر م يزیبه تنها چ

 نیبجز ا یبا او صحبت کرده بودند ول ادیو پدر ز زیالبته عز.  دمیشنیرا م رانکام يبار بود که صدا نیدوم نیا دایروز عقد ش

در .  دادمیم قیکه از او داشتم تطب ییعکسها او را با يصدا. بود که من با او طرف صحبت شوم امدهین شیوقت پ چیدفعه ، ه

چه مدت کنار تلفن نشسته بودم و فکر  دمینفهم.  دادیاز آن نشان م ریغ شیاما صدا. داشت  یعکسها کامران چهره خندان

:من گفت دنیاز در هال وارد شد و به محض د زیبه خودم آمدم که عز یزمان کردمیم

؟ یتو که هنوز نرفت... ا _

:گفتم زیسرم در آوردم و به عز يرفتن داشته باشم مقنعه را از رو يبرا يعجله ا نکهیا بدون

.زنگ زد دایقسمت بود نرم چون شوهر ش دیخواب موندم اما شا_

:گفت جانیبا ه زیعز

همه مدت تماس نگرفتند ؟ نیچرا ا يدی؟ خب نپرس یگیراست م_

:زدم و گفتم یحال یب لبخند

.چطوره اونم گفت خوبه دایقط توانستم بپرسم شاصالً فرصت نداد ف_

:گذاشت و گفت نیبود زم يو سبز ریکه داخل آن ش یلیزنب زیعز

زنگ زده بود ؟ یچ ياصالً برا! ؟ نیهم_

.دونم با بابا کار داشت ینم_

؟ يچه کار_

.دونم نگفت ینم_
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نگفت ؟ یچیه یعنی_

.رهیگ یمفقط گفت بعدا تماس . نگفت  یچیاره ، به خدا ه_

:هنوز داخل نشده بود که برگشت و گفت. را برداشت و به طرف آشپزخانه رفت  لیمتفکرانه خم شد زنب زیعز

؟ يبر يخوایتو نم_

:و گفتم دمیاز جا پر. به من بود  يتلنگر کالمش

.شده رمیهم د یلیبرم خ دیچرا با. آخ _

بود  نیدر تمام مدت کار فکر و ذکرم ا. رفتم رونیاز خانه ب زیبا عز یظسرم انداختم و بعد از خداحاف يسرعت مقنعه را رو به

 ایافتاده باشد  یاتفاق دایش يترساند که نکند برا یمرا م نیکامران گرفته بود و ا يصدا. که کامران با پدر چه کار داشت 

به او کمک . ه کردن سفره افطار بوددر حال آماد زیعصر که به خانه برگشتم عز. باشد شدهبا هم حرفشان  دایاو و ش نکهیا

روبه به نه  کیساعت . آمدیو شام به خانه م کردیم يپدر در گاراژ محل کارش افطار مختصر. میافطار کرد يکردم و دو نفر

. موقع کامران تلفن زد شامش را خورده باشد  کیبه سرعت سفره شام را پهن کردم ، تا اگر .  دیشب بود که پدر از راه رس

:گفت یپدر با خوشحال. به او گفت که کامران صبح تلفن کرده است زیکه شامش را خورد عزپدر 

چطوره ؟ دای، حال ش یخب به سالمت_

.با او صحبت کند خواستهینگفته و فقط م يادیز زیداد که کامران چ حیبه او توض زیعز

:گفت زیموضوع تعجب کرد و به عز نیا دنیاز شن پدر

نگفت ؟ يزیبه شما هم چ_

:گفت زیعز

خونه بود اون تلفن رو  وایکم معطل شدم ، ش کیشلوغ بود  ریصف ش. بخرم  يو سبز ریمن نبودم ، صبح رفته بودم ش_

.جواب داده

:دیرو به من کرد و پرس پدر

گفت ؟ یکامران چ! خب بابا _

:پدر گفت. کردم  فیتعر شیاز اول تا آخر مکالمه را برا گریبار د من
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؟ زنهی حتما گفته زنگ محاال_

:گفتم

.رهیگی، آخر حرفه هاش هم گفت بعد تماس م دیخونه هست یشما ک دیفقط پرس. دونم  ینم_

 داریسحر ب نکهیو خواب الود عالوه بر ا می، همه خسته بود میانجام دادن نداشت يبرا يکار.  گذشتیم يشب به کند آن

 میمتفرقه سرمان را گرم کرده بود يبا حرفها زیو من و عز زدیپدر چرت م. میرفتیسر کار م دی، صبح روز بعد هم با میشدیم

:تگف زیشب گذشته بود که عز ازدهیساعت از . 

.کامران امشب زنگ بزنه گهیبخوابه فکر نکنم د ندازیبابات رو ب يجان ، پاشو مادر جا وایش_

شتابزده به سمت تلفن  یخواب بود با حرکت جیا آن لحظه گپدر که ت. حال انداختن رختخواب پدر بودم که تلفن زنگ زد  در

:بلند گفت يبا صدا یوقت. رفت و آن را برداشت 

به به سالم آقا کامران ، حالتون چطوره ؟_

خنده از .  دادیاو سکوت کرده بود و فقط گوش م. رختخواب انداختم و رفتم کنار پدر نشستم  يرا که دستم بود رو ییپتو

:دیاز کامران پرس یوقت. تلفن را محکم به گوشش چسبانده بود  یو شده بود و گوشلبان پدر مح

جوره ؟ نیا یاز ک_

:شده ؟ همان لحظه پدر گفت یچ نکهیو آن ا میکنیفکر م زیچ کیمطمئن بودم هر دو به . میبه هم نگاه کرد زیو عز من

گفته ؟ یدکتر چ_

:و گفت دیبه صورتش کش یستبود ؟ پدر د ماریب دایش یعنی ختیفرو ر قلبم

.رانیا دشیبفرست شهیخب اگر م_

:گفت یپدر با نگران. ام حبس شد  نهیدر س نفس

... باشه..... باشه ....  شهیم یچ نمیبب دیو اهللا با دونمینم.... ؟ آخه چرا ؟  خوادیخودش نم یعنی.... ؟ شهیچرا نم... ؟ یچ_

.دیسالم برسون. خداحافظ

دستانش را در هم قفل کرده ، چشم به او  دهیپر ییبا رنگ و رو زیگذاشت ، عز شیرا سر جا یزده گوش غم یبا حالت پدر

:پدر در فکر است گفت دید یوقت. دوخته بود و منتظر بود پدر حرف بزند 



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٧

؟ میشده ابراه یچ...  میابراه_

:سپس گفت.  دیکش یقیاز فکر خارج شد و نفس عم پدر

هنشد يزیخدا رو شکر چ_

:گفت زیعز

شده ؟ اصالً کجاست ؟ شیزیچ دایگفت ؟ ش ی؟ کامران چ یپس چرا ناراحت_

:و گفت دیبه صورتش کش یدست پدر

از دوستانش ازش یکی شیاالن هم فرستادتش پ ضهیمر دایکامران گفت ش_

کنه مراقبت

:گونه اش زد و گفت يبا دست رو زیعز

کجا فرستادتش ؟ یگفت.  دمیدیبچه ام رو پژمرده م خواب يبچه ام پس بگو چرا تو يبرا رمیبم_

:گفت پدر

.از دوستانش یکی شیگفت پ یم_

:گفت یبا نگران زیعز

اومده باشه ؟ دایسر ش یینکنه نخواسته راستش رو بگه ؟ نکنه باال میابراه_

:بود گفت دایاز تمام صورتش پ یکه نگران پدر

.دروغ بگه خوادی، اون که نم ستیطور ن نی که انه مادر بد به دلت راه نده ، ان شا اهللا_

رو به پدر کرد و  زیعز. به خودم آمدم  زیلبانم بودم که با نگاه عز دنیخودم بفهمم مشغول جو نکهیبدون ا یشدت ناراحت از

:گفت

نکنه با هم دعواشون شده ؟ میابراه_

:و گفت دیبه چانه اش کش یسپس دست دیکه شا یمعن نیخم کرد ، به ا یلبانش را جمع کرد و سرش را به طرف پدر

.دایش شیسر برم پ کیگفت بهتره  یکامران م_

:میهر دو با هم گفت زیو عز من
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؟ یچ_

:کرد و تکرار کرد زیبه من و عز ینگاه پدر

.از اون مراقبت کنه یکیمدت  کیبهتره  گفتی، م هییاز تنها دایش یضیمر گفتیکامران م_

:ا به زبان آوردحرف دل مر زیعز

؟ رانیفرستدش ا یخب چرا نم_

:گفت پدر

!رانیا ادیب خوادیخودش نم دایگفت ش یکامران که م_

:گفت یبا نگران زیعز. هاش بر نداشته  ياونجا هم دست از غد باز دایخودم فکر کردم ش با

؟ شیاریرو ب دایاون جا ش يبر خوادیکامران م یعنی_

:باال برد و گفت یسرش را به نشانه منف پدر

بودم که  دایش یضیفکر مر يراستش من اون قدر تو. جور برنامه هاست نیبچه و ا ریدرگ نجایا دایش گفتیم. نه فکر نکنم _

فرستادن  بیبه رفتن گرفتم ترت میتا اگر تصم زنهیزنگ م گهیآخر سر گفت چند روز د ادمهیمتوجه حرفهاش نشدم ، فقط 

.دعوتنامه رو بده

 هیبلند شدم تا بق میاز جا زیمانده بود و من ن رهینقطه خ کیهم به  زینگفت و به فکر فرو رفت ، عز يزیچ گرید پدر

فکر کرده  دیشا گفتمی؟ و بعد با حرص م ادیبدش م رانیقدر از ا نیا دایچرا ش کردمیبا خودم فکر م. رختخوابها را پهن کنم 

شده  ضیمراقب خودش نبود و مر نکهیبه خاطر ا دیشا. بودم  یعصبان دایاز شچرا  دانمینم رنیگ یاون جا رو ازش م ادیاگر ب

فکر بود که  یآنقدر ب نکهیبه خاطر ا دیو شا دادیم حیرا به وطن خودش ترج بهیکشور غر کی نکهیهم به خاطر ا دیبود و شا

در کار  یاما خواب. هم گذاشتم يرو راو چشمانم  دمیدراز کش میسر جا یبا ناراحت. میما چقدر نگرانش هست کردیفکر نم

 دایش يماریاگر واقعا کامران راست گفته باشد و ب کردمیفکر م نیبه ا. فکر کردن بود  يمن برا یشگیهم وهیش نیا. نبود

هم  نیشرو مانیزا يبرا یحت دایش. بود و او به ما نگفته بود انیدر م يگرید زیهم چ دی، شا زدیبود او زنگ نم يساده ا زیچ

نه ماهش را پشت سر  دایتا ش زیعز چارهیب. نجاستیکه امکانات آنجا بهتر از ا گفتیطور م نیرا هم ا لشیدل امدین رانیبه ا

 داینگران بود و دلشوره داشت که نکند ش شهیهم زی، عز دایش مانیبعد از زا. حرص و جوش خورد یکند کل مانیبگذارد و زا



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٩

تا از او  رانیرا بفرستد ا دایبه کامران گفته بود ش زیبار که عز کی. کند  يستارنباشد از او پر یکس ایبه خودش نرسد 

پرستار گرفته، حاال چه شده بود که او را به منزل دوستش فرستاده بود تا از او  دایش يکند کامران گفته بود که برا يپرستار

. است که کامران عنوان کرده بود  يزیاز چ ریغ انیجر نکهیجز ا.  دمینرس یخوب جهیکند ؟ هر چه فکر کردم به نت يپرستار

که آنقدر شتاب زده انتخاب کرده بود  ينبود همسر دیبع دایاو و کامران اختالف افتاده بود ؟ از ش نیب زیبه قول عز دیشا

:تکانم داد و با عجله گفت زیتازه خوابم برده بود که عز. دلش را زده باشد

.میجون ، پاشو که خواب موند وایپاشو ش_

:گفتم زیبلند شدن نداشتم به عز يخسته بودم که نا آنقدر

.خورم یبم يمن سحر_

:گفت زیعز

.ربع مونده به اذان کیپاشو که .  یکنیفردا ضعف م.  میهم ندار خورمیخوردنه، نم يسحر نیپاشو مادر اصل کار هم_

 يسالم کردم و برا. سته بود تا خواب از سرش بپردکه وارد اتاق شد صورتش را ش دمیپدر را د. از جا بلند شدم  یسخت به

و من تنها توانستم چند لقمه غذا آن هم با عجله فرو  شدیم يلحظات به سرعت سپر. شستن صورتم به آشپزخانه رفتم 

نگاه  يچا يبا حسرت به استکانها زیعز... االم کرد اذان صبح به افق تهران ویرا پر کرد راد يچا ياستکانها زیبدهم ، تا عز

:کرد و گفت

.خدا کنه فردا تشنه مون نشه_

:زد و گفت يلبخند پدر

.که قسمتمون نبود فی، ح یخوشرنگ يها یچه چائ_

من هم سفره را جمع کردم و بعد از خواندن نماز صبح به تختخواب رفتم و آنقدر خوابم . ردیبلند شد تا برود وضو بگ سپس

.نشود که آرزو کردم حاال حاالها صبح آمدیم

17 فصل
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 رتمیهنوز در ح کنمیموضوع فکر م نیوقتها که به ا یگاه. فتدیقرعه رفتن به فرانسه به نام من ب دمیدیدر خواب هم نم یحت

:که پدر گفت يروز. سفر انتخاب کرد و چطور تدارکات سفرم جور شد  نیا يچطور دست سرنوشت مرا برا

.يبر دایش شیمن پ ياتو به ج میگرفت میتصم زیمن و عز وایش_

:است با تعجب گفتم ي، بعد که متوجه شدم حرفش جد کندیم یتصور کردم شوخ ابتدا

من بابا ؟ یچ يبرا_

اما  امیدر م یو از دلتنگ نمیبیرو م دایکه ش نهی، حسنش ا بیحسن داره و ده تا ع کیراستش من فکر کردم رفتن من _

 نیا. شمیم تشیدوشش بردارم باعث اذ ياز رو يبار نکهیا ي، و به جا شمیاون م که اونجا سربار نهیهاش ا بیاز ع یکیفقط 

ازش مراقبت کنه و من فکر کردم  نکهیهم ا ارهیدرش ب ییتا هم از تنها رهدا یبه کس اجیگفت اون احت یجور که کامران م

.ادیکار بر نم نیکس بهتر از تو از پس ا چیه

:گفتم يناباور با

....اما آخه_

:کردم و گفتم زیرو به عز.  میبگو خواهمیچه م دانستمیهم نم دمخو

؟ نیبر يخوای؟ شما نم یشما چ زیعز_

:گفت يبا لبخند زیعز

، رفتن ما به اون  میفکر کرد یلیزن ، راستش من و بابات خ رهیبه حال من پ يوا زنهیحرف رو م نیو اهللا بابات که جوونه ا_

، هم ماشااهللا  ياما تو بر.  میاون بکن يبرا يکار میتونینه م میهست دای، نه هم صحبت ش نداره يا گهید زیجا جز دردسر چ

.یاون يبرا یو هم دمخور خوب یجوون

:گفت زیعز يپدر در ادامه حرفها

.یمراقبت کن دایاز ش یتونیراحته که تو خوب م المونیحد اقل خ يجور نیاره ، بابا جون ا_

برم  شهیم یعنی؟  نمیبیخواب نم یعنی ایخدا کردمیبا خودم فکر م. وجودم را گرفته بود بیعج یذوق. فکر فرو رفتم به

:آورد رونیپدر مرا از بهت ب يفرانسه ؟ صدا
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؟ یگیم یجون بابا خودت چ وایش_

:و منگ به پدر نگاه کردم و بعد گفتم جیگ

.ندارم یمن حرف دیدونیطور صالح م نیاگه شما ا_

کامران هم  ایگو. گرفته است مرا به آنها بفرستد میتا کامران به پدر تلفن کرد و پدر به او گفت که تصم دیهفته طول کش کی

:را گذاشت گفتم یپدر گوش یکرده بود ، وقت دییاو را تا میتصم

حالش چطور بود ؟ دایش_

:گفت پدر

.کامران گفت خدا رو شکر بهتره_

:گفت زیعز

صحبت کنه ؟ هتونیکامران نگفت کجاست که نم_

:گفت پدر

.از دوستانشونه یکی، گفت خونه  دمیچرا ازش پرس_

:گفت یبا کالفگ زیعز

خونه دوستش تلفن نداره ؟ نیمگه ا_

:گفت پدر

.نخواست جواب بده نکهیا ایرفت  ادشی ایاما  دمیرو ازش پرس نیکه من هم هم يدید_

:و سرش را رو به آسمان کرد و گفت دیکش یآه زیعز

، اما هر کجا که هست  کنهیو چه کار م هیاون بچه در چه حال میدونیاالن هم نم ستیبند ن ییما که دستمون جا ایخدا_

.خودت نگهدارش باش

:رو کرد به پدر و گفت زیعز. میگفت نیلب ام ریو پدر ز من

کار کنه ؟ یحاال قرار شد چ_

:و گفت دیکش یقیدر فکر بود نفس عم یکه حساب پدر
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.میچه کار کن دیبعد با نمیدعوتنامه بفرسته تا بب دیاول با یچیه_

که قرار  دیاز پدر شن یوقت ایارش.  میکن دیگرفتن گذرنامه چه با يزنگ زد تا از او بپرسد برا ایآن شب پدر به ارش يفردا

 دمینفهم. را گرفته  میتصم نیداد که چرا ا حیاو توض يشد و پدر برا ایرا جو لشیاو به فرانسه بروم دل ياست من به جا

:را داد وابشطور ج نیبه پدر چه گفت که او ا ایارش

 گذارندینم یگیم یعنی.... آخه چرا ؟... مراقبت کنه  دایاز ش تونهیم وایباز ش اد،یاز دستم بر نم يجان من که کار ییآخه دا_

به خانمت هم .  کنمیباش صبر م... باشه بهتره. ودترز یهر چ یعجله که نه ول...  یی؟ باشه دا يایم یک... خوب باشه .... ؟

نه خداحافظ.... سالم برسون

:گفت زیرا گذاشت عز یگوش یوقت

؟ گفتیم یچ ایارش_

:که در فکر بود گفت پدر

.بره ، بهتره خودم برم وایش ستیصالح ن گفتیم ایارش_

:و گفت دیش کشبه چانه آ یپدر دست. لجم گرفت  یلیخ ایشد ، از ارش يجور کی دلم

.درست نباشه وایفرستادن ش دیو شا. باشه  ایحق با ارش دیهم شا یاز طرف. دونم چه کار کنم  ینم_

 رهیم یاصالً بگو به تو چه که ک. استیارش ریفرانسه همه آش هم تقص یفرانسه ب "گرفته شد و با خودم گفتم  یلیخ حالم

:مرا متوجه او کرد زیعز يصدا "؟  رهینم یک

 نیباشه براش غذا بپزه و اون و بچه آش رو ضبط و ربط کنه ا دیبا یکیباشه  ضیواقع مر داینکرده ش ياگه خدا میآخه ابراه_

ادیکارها که از تو بر نم

:هم سرش را تکان داد و گفت پدر

 يردسر که از باباد يتو فتهیبرم بچه ام ب ترسمیم.  خورهینم دایحضور من اونجا به درد ش کنمیفکر رو م نیمن هم هم_

.هم مراقبت کنه لشیعل

:ناراحتم کرد گفتم یلیحرف پدر خ نیا

،  دونهیکه فقط اون م هیگفته چه صالح يزیچ کی ای؟ ارش يگذاریم بیخودتون ع يرو يخود یبابا ؟ چرا ب هیحرفا چ نیا_
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 دایموضوع چرا اون موقع که ش نیاگذشته از . خواهرم و شوهرش  شیپ رمی؟ دارم م بهیغر شیبرم پ خوامیتازه مگه من م

؟ دینداشت ینگران نقدریتک و تنها رفت ا

سرش را به نشانه  زیعز. رها شدند  يفکر نیبار سنگ کیهر دو آنها گذاشت ، احساس کردم از  يرو يادیز ریمن تاث حرف

:حرف من تکان داد و گفت دییتا

.مشیبفرست بهیغر شیکه پ میخواهی، نم گهیراست م وایاره ش_

شب بعد کامران به منزلمان زنگ زد و به پدر گفت که دعوتنامه را به نام من .شدم  دواریو باز هم ام دمیکش یراحت نفس

به پدر  ایارش یوقت. کار از کار گذشته بود گریپدر بود و به قول معروف د دیدادن به ترد انیپا یبه معن نیفرستاده است و ا

روز بعد . کرد دیگرفتن گذرنامه چکار با يداد برا حیپدر توض ينزد و برا یحرف گریفت او هم درا به او گ انیتلفن کرد پدر جر

و  میابتدا من و پدر به پستخانه رفت. گرفتن گذرنامه اقدام کنم  يگرفتم تا به همراه پدر برا یچند ساعت مرخص میاز آقا رح

و  میسپس مدارك را به پستخانه برد. بدهد  یکتب تیضاپدر رتا  میبه بانک به محضر رفت یوجوه ختنیبعد از گرفتن فرم و ر

 ينا گریبعد از ظهر گذشته بود آن قدر خسته و تشنه بودم که د کیکارمان تمام شد ساعت از  یوقت.  میداد لیتحو

بود  طاراف کیآن روز نزد يفردا. کردم لیترتب آن روز خودم کار را تعط نینداشتم چه برسد به رفتن به کارگاه به ا ستادنیا

رختخواب برداشتم و همانطور که آن را  يمشغول وضو گرفتن بود ، چادرش را از رو زیعز. زنگ در منزل به صدا در آمد يا

 یو دوست داشتن نیدر را باز کردم با چهره دلنش یوقت. پشت در است  یچه کس کردمیبا خودم فکر م انداختمیسرم م يرو

خم کرده بود و در دستش  یسرش را به طرف. بودمش دهیبود که ند شتریهم ب دیشاهفته به دو  کینزد. روبرو شدم  نایم

:من گفت دنیبا د. آش بود يکاسه ا

دختر ؟ ییمعلومه تو کجا چیسالم خانم خانما چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد ه_

و در  نیاندازه از خودم خشمگ نیوقت تا ا چیه. وجود داشته یرفت که شک داشتم اصالً زمان رونیاز او چنان از دلم ب نفرت

قانع  نیاما به ا.  دمیکرده ام ، صورتش را بوس یانصاف یاو به من فهماند که چقدر در موردش ب دنید. حال خجل نبودم  نیآ

مهسا  انیم.  خواستمیو در دل از او معذرت م دمشیقلب بوس میانداختم و از صم ردنشدستانم را به گ گریبار د کینشدم و 

که در  یتا زمان. سالم برسانم و رفت  زیاو کاسه آش را داد وگفت که به عز. داخل شود  خواستیبود و نم اوردهیرا با خود ن

کاسه آش را به دست  یوقت. گرفته در کوچه را بستم و به اتاق برگشتم یبا دل کردمیشد نگاهش م دیخم کوچه از نظرم ناپد
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:به خودم آمدم که گفت یفقط زمان. چه گفت  دمیودم که نفهمدر فکر ب يبه حد دادمیم زیعز

بود ؟ یک دمیحواست کجاست ؟ پرس وایش_

:و گفتم دمیکش يبلند نفس

نایم_

:گفت زیعز

تو ؟ امدیپس چرا ن. دستش درد نکنه .. ا _

.خونه تنها بود يمهسا تو_

که اذان گفته شد در فکر  یپنجره نشستم و تا موقعکاسه آش را از دستم گرفت و سر سفره گذاشت و من رفتم لب  زیعز

گفتم او منزل . بود  امدهیپدر هنوز ن. به منزلمان تلفن کرد و گفت که با پدر کار دارد يپنجشنبه شب بود که مرد. بودم 

 يآشنا یعنی؟  یبا خودم فکر کردم کدام محب. است  یمحب يآقا انیآشنا زکرد و گفت ا یمعرف اریمرد خودش را ماز ستین

کامرانه ؟

:مرد حواس مرا جمع کرد يصدا

.رندیشماره تماس بگ نیبا ا شودیبنده تماس گرفتم اگر م دیبده غامیپ نیآذ يخانم لطفا به آقا_

به ساعت  یپدر نگاه. شب که پدر آمد موضوع را به او گفتم. کردم  اداشتیداد که من آن را گوشه دفتر تلفن  يشمارها مرد

:انداخت و گفت

چه کار داره ؟ نمیبب.  زنمیفردا زنگ م رهیاالن که د_

. کند  ییتا ما را راهنما میریتماس بگ اریبه نام ماز يگرفتن گذرنامه با مرد يکامران زنگ زد و سفارش کرد برا زیشب ن همان

شب قبل . ردیبگ زایمن و يبرا تواندیبا ما تماس گرفته است و کامران گفت که او راحت تر م اریپدر به به او گفت که خود ماز

شله زرد ) ع(کرده بود تا روز بعد به مناسبت والدت امام حسن  سیبرنج خ مانهیپ ندچ زیاز پانزدهم ماه رمضان عز

:همان شب به من گفت.بپزد

؟ هینظر تو چ نجایا دیرو دعوت کنم ب نایشب افطار م کی خواستمیم وایش_

.دمیرو بهش م غامتونیاگه خواستن پ ششیم پسر بر کی خواستمیخوبه من هم م یلیخ_
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:گفت یبا خوشحال زیعز

.یو هم دعوتش هم کن يفردا برو که هم براش شله زرد هم ببر يخوایباشه مادر م_

ببرم  نایم يرا برا یکیدو کاسه شله زرد داد که  زیعصر روز بعد عز. میرا دعوت کن نایجمعه م يکردم و قرار شد برا موافقت

سالم کردم ابتدا مرا . باز کرد  میبودو باالفاصله در را به رو اطیدر زدم فروغ خانم داخل ح یفروغ خانم، وقت يرا برا يگریو د

:گفت کرددقت  قیدق ینشناخت اما وقت

؟ یخانم هست ایشما نوه ثر... ا_

در کنار رفت و  ياو از جلو.جانیا ومدمیماهه که ن کیهوش و حواس، حاال خوبه فقط  نیخودم گفتم ما شا اهللا به ا شیپ

دادم  یاگر دل به دلش م رایبا چند جمله سر و ته حرف را در آوردم ز.  دیرا پرس زیسپس حال عز. تعارف کرد داخل شوم 

خوشحال شد و تشکر کرد ،  یلیاز شله زردها را به او دادم که خ یکی. کند پرتا اذان وقتش را با حرف زدن با من  خواستیم

:فروغ خانم سرش را تکان داد و گفت. نایم شیپ رمیجازه مگفتم با ا

.خانم نایم دمیم کنمیم یکاسه رو خال دییبفرما_

.نداره یقابل_

خانم سالم من رو برسون ایبه ثر یسالمت باش_

رسونمیتون رو م یبزرگ_

که پشت چرخ  دمیرا د نایم شهیقبل از داخل شدن از پشت ش. رفتم نایکردم و به طرف اتاق م یاز او خداحافظ سپس

 يصدا دمیفهم. او هنوز متوجه حضور من نشده بود. وسط اتاق پهن بود زیسفره افطارش ن. نشسته و مشغول کار بود یاطیخ

طرف و آن  نیداخل روروك قرار داشت و مرتب به ا زیمهسا ن. نودزنگ در کوچه را بش يشده که او صدا نیچرخ مانع از ا

مهسا مرتب به طرف سفره . حد دورتر نرود کیچرخش بسته بود که از  زیروروك را با طناب به م هیپا نایم.  رفتیطرف م

. متوجه خودش کرد ار نایو چنان ذوق کرد که م دیهنگام مرا د نیدر ا.  رفتیم گریبه طرف د دیرسیبه آن نم یو وقت رفتیم

از پشت چرخ بلند شد و آمد در را باز کرد و با  یلسپس با خوشحا.  دیسرش را به جهت نگاه مهسا چرخاند و مرا د نایم

:خنده گفت

.دهیرو د واشینگو خاله ش. زنهیوروجک چرا بال بال م نیپس بگو ا_
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او کاسه را به دستش دادم و به طرف مهسا رفتم و او را که از  دنیبعد از بوس. دستانش را باز کرد و مرا در آغوش گرفت و

که  دیبوسیصورتم را م یمهسا چنان با خوشحال. بغل کردم  ندازدیب رونیرا از روروك ب شدت ذوق کم مانده بود خودش

:و در همان حال گفت ردیتا او را از بغل من بگ آمدجلو  نایم. ناخودآگاه اشک در چشمانم جمع شد

.يکرد یتف مال یبسه صورت خاله رو حساب گهیمامان بوس د_

کند مهسا دستانش را دور گردنم حلقه و شروع به مقاومت  شیت و خواست از من جدادستانش را دور کمر او گذاش نایم تا

:او را به خود فشار دادم و گفتم. کرد

.ذره شده بود کیعروسکم  يولش کن بگذار بغلم باشه دلم برا_

 نایم. ر مورد او زده ام د ییگفتم چه حدسها یصحبت کردم و حت دایبا او در مورد ش. بودم  نایقبل از اذان منزل م یقیدقا تا

نگاهم به  یلحظه وقت کی. ام داشت هیدر روح یاو اثر خوب يحرفها. خودم را ناراحت نکنم  جهتیام داد و گفت که ب يدلدار

 ادآوریبه او  گریبار د. منتظرم است زیبمانم اما گفتم عز ششیاصرار کرد افطار پ نای، م دمساعت افتاد با عجله از جا بلند ش

موضوع فکر  کیکردم ، در راه تنها به  یمهسا از آنها خداحافظ دنیو بعد از بوس میافطار منتظرش هست يعه براشدم جم

به خانه  یوقت.پدرم است يهمسر برا نیز و بهتریعز يهمدم برا نیمن و بهتر يدوست برا نیبهتر نایم نکهیو آن ا کردمیم

 یکه برق در آن م یخندان و چشمان یبا لبان دمیرس یوقت یبا لبان دمیپرس یوقت. نگرانم نبود زیبرخالف تصورم عز دمیرس

 اما. کنم  انیمنتظر است من نظرم را در مورد او ب زیاحساس کردم عز کردمیصحبت م یوقت. شد ایرا جو نایحال م دیدرخش

پدر .  دیروز جمعه از راه رس.  را بکنم هیقال قض یبقول ایو  میافطار روز جمعه نظر آخرم را بگو یمن قصد داشتم بعد از مهمان

صبرانه منتظر آمدن  یپدر ب کردمیاحساس م نکهیراستش از ا. بود دهیبه خودش رس یلیو آن روز خ میمهمان دار دانستیم

او تمام احساس بد از  دنیو د نایبا آمدن م. بود امدهین نایبا من بود که م یتا زمان احساس نیلجم گرفت اما ا یلیخ ناستیم

و او  يمشغول باز شهیپدر با رغبت تمام مهسا را در آغوش گرفت و مثل هم. را پر کرد شیرفت و محبت و عالقه جاوجودم 

نشسته بود و به  يو محجوب گوشه ا یخجالت نایم. دیبوس یتمام به اصطالح صورت پدرم را م یمهسا هم با شادمان. شد

معذب  نایبا حضور او م دانستیصرف شد پدر که م یمیدلچسب و صم یطیافطار در مح. کردیزحمت چند کالم صحبت م

تا او  دمیمشغول صحبت بودند من کنار مهسا دراز کش زیو عز نایکه م یاست به بهانه خواندن نماز به مسجد رفت و در حال

از  زیر عزکه چقد کردمیفکر م نیبودم به ا دهیکه مهسا به خواب رفت، همانطور که دراز کش دیطول نکش یلیخ. نمرا بخوابا
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 یدر منزلش همراه يخواست به خانه اش برگردد من و پدر او را تا جلو نایم یآن شب وقت. خوشحال است  نایحضور م

از او خواستم  کردمیکه با او درد دل م یبه خانه برگشتم قبل از خواب عکس مادر را در آغوش گرفتم و در حال یوقت. میکرد

 دییکار را تا نیآمد و ا یدوست داشتم مادر بخوابم م یلیخ. باشد یاو هم از من راض دهمیکه به ازدواج پدر م یتیبا رضا

.فکر کنم یخرافات دینبا دانستمیاما م کردیم

خودشان  دید دیاما با. ندارم یو پدرم مخالفت نایگفتم من با ازدواج م زیاز سر کار برگشتم به عز نکهیآن روز بعد از ا يفردا

کرد و  ریخ يآرزو میو برا دیچه کند بلند شد و صورتم را بوس دانستینم یکه از فرط خوشحال زیزع. رندیگیم یمیچه تصم

:بعد گفت

.يمادر که دل من رو شاد کرد ینیبب ریخ یاله يچقدر خدا رو از خودت خوشنود کرد نکارتیبا ا یدونیتو نم_

:لبخند گفتم با

.دیدارعالقه  نایبه م نقدریا دونستمینم دیباور کن زیعز_

:گفت یبا خوشحال زیعز

.دختر مثل فرشته است ، به خدا نظر کردم اگه وصلت جور بشه اش بپزم قسمت کنم نیاره بخدا ا_

؟ رهیقرار بگ یستیوقت تو رودربا کی؟ نکنه  هیباره چ نیدر ا ناینظر م میدونیما که نم زیعز_

.نه ایقبول کنه . دونهیخودش م گهید میکنیم شنهادیما پ. مادر ، ازدواج که تعارف نداره یستیکدوم رودربا_

.بشه یوصلت راض نیشما رو دوست داره به ا نکهینشه به خاطر ا يخالصه طور_

چه  نایم.  کنمیاصرار هم نم یباشه من حت یذره هم ناراض کیاگه  ینه مادر من بلدم چه کار کنم ، به همون خدا قسم حت_

.زهیرام عزعروسم بشه چه نشه مثل بچه هام ب

:گفتم یبخوش

.دیگفت یبگذار به عمه اعظم بگم چ زیباشه عز_

:لبش را به دندان گرفت و گفت زیعز

یوقت بهش نگ کینه مادر _

:و گفتم دمیاو خند یسادگ از
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.گمینم دییباشه چون شما_

:و گفتم دیبه ذهنم رس يهمان لحظه فکر.  دیهم خند زیعز

؟ دونهیم رو انیجر نیبابا ا زیعز یراست_

صحبت کنم آخر  نایبعد با م رمیتورو بگ تیگفتم بذار اول رضا. به اون هم نگفتم یچیمن هنوز ه. نه ، به جون خودت نه _

.خوش کنه يزیوقت دلش رو به چ کی خوادیبگم چون دلم نم میسر به ابراه

:گفتم دانستمیجواب سوالم را م نکهیا با

ره ازدواج کنه ؟دوبا شهیم یبنظرتون بابا راض زیعز_

:لبانش را جمع کرد و گفت زیعز

 کیبود او  گهید زیچ کیبگم شکوفه  دیالبته با. هیهم که زن خوب نایم. داره اجیبه زن احت شهینشه ؟ مرد هم یچرا راض_

.روحش شاد باشه ستین نیزم يفرشته ها هم رو يفرشته بود جا

شروع کردم به خواندن فاتحه و درهمان حال با خودم  زیاز او من ن تیتبع به.مادرم يلب شروکرد به خواندن فاتحه برا ریز و

نبود اما آنقدر  يزن با سواد زیعز " ستین نیزم يفرشته ها هم رو يفرشته بود و جا کیاو  "ییبایچه جمله ز کردمیفکر م

بوده و  لیاو ارزش قا يداد چقدر برا که از مادر کرد نشان یفیاو با تعر. ادا کند  راچطور حق مطلب  دانستیبود که م دهیفهم

آن روز من و . هست ریاست پس حتما در آن خ یکار راض نیبه ا زیاگر عز کردمیبا خودم فکر م. کردیم یمرا راض نیهم

اتفاقا روز . موضوع باخبر نشود  نیاز ا یاو نگرفته کس تیصحبت نکرده و رضا نایکه با م یتا زمان میبا هم قرار گذاشت زیعز

 خواستیچرا اما باز هم دلم نم دانمینم. شب هجدهم ماه رمضان ما را به منزلش دعوت کرد يعمه اعظم زنگ زد و برا بعد

.نرفتن نداشتم يبرا يبار بهانه ا نیا یول. بروم

 نکیر که او ناد ثمیو آقا م ایبه اتفاق ناد اسریعمه افسانه و آقا . میدیقبل از اذان به آنجا رس میکه به منزل عمه رفت یشب

عمه  ياز بچه ها کی چیه. بودند  یبودند و هنوز مشغول سالم و احوالپرس دهیشده بود تازه از راه رس يخود مرد يبرا

او . دیجلو آمد و با محبت و عالقه بغلم کرد و چند بار صورتم را بوس يبا لبخند که دمیفقط پروانه را د. حضور نداشتند 

بودم و به  دهیوقت بود که او را ند یلیخ. تر از قبل شده بود بایوجود به نظرم ز نیبا ا راندگذیاش را م يآخر باردار يماهها

با  دایآ دندیو منصور هم از راه رس دایکه آ میفارغ نشده بود یهنوز از سالم و احوالپرس. تنگ شده بود شیدلم برا یراست
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:من گفت دنید

.هخانم افتخار داده تو جمع حاضر بش وایچه عجب ش_

:گفتم یشوخ به

؟ زیخونه عز ياومد یبار ک نیهست آخر ادتیخودت _

:با چشم و ابرو به منصور که پشت سرش بود اشاره کرد و بعد گفت آمدیجلو م دنمیبوس يکه برا دایآ

.امیبخدا نشد ب_

که خوب با آنها آشنا  ییه هابه آن ، منصور با همان نگا هیشب يزیچ ای ارهیکه منو نم دیبگو خواستیکردم با اشاره م احساس

:من انداخت و بعد گفت يبه سر تا پا یبودم ابتدا نگاه

.خانم چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد وایبه به ش_

دستش را جلو آورد تا دست بدهد با نفرت به او نگاه کردم و گفتم  شهیپاسخ سالمش را دادم مثل هم یخشک و رسم یلیخ

.روزه هستم دیببخش

:کردم با تعجب نگاهم کرد و گفت یترتب از دست دادن به او شانه خال نیبه ا و

؟ کنهیمگه دست دادن هم روزه رو باطل م... ا_

چقدر ازش بدم  دهیمثل تو باشه هم اشغال و هم هالو که هنوز نفهم یندادم اما در دل گفتم اره مخصوصا اگر طرف آدم جواب

نشستن به اتاق  يبرا.شد ایشوهر ناد ثمیرا از من برگرداند و مشغول صحبت با م شیمنصور هم که کنف شده بود رو. ادیم

اتاق  گریبه آشپزخانه راه داشت ، در طرف د گریدر به سالن و با در د کیبا  ییرایاتاق پذ. میبزرگ و مجلل خانه رفت ییرایپذ

 قهیبعد صد یقیدقا. شده بود دهیکات افطار چآن تدار يبود که رو يبزرگ ناهار خور زیکه سمت آشپزخانه بود م ییرایپذ

 دنیکرد و بعد مشغول چ یو احوالپرس المو عمه افسانه س زیوارد اتاق شد و از همان جا با عز وانیپر از ل ینیخانم با س

 يمن را براکنار  یپروانه صندل ییرایدر اتاق پذ. به منزلش رفت زیم دنیاو بعد از آماده کردن غذا و چ. شد  زیم يرو وانهایل

هم چون  دیبرجسته نبود ، شا ادیدقت کردم شکمش ز یوقت. تنش بود  یبه رنگ عناب يبلوز گشاد. نشستن انتخاب کرد 

:پروانه با لبخند نگاهم کرد و گفت. دیرسیبه نظر م نیشده بود چن چاق

يگفت سر کار زیعزدو بار خونتون زنگ زدم حالت رو بپرسم که  یکیدلم برات تنگ شده بود راستش  یلیخ_
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يبهم گفت ممنون که به فکرم بود زیاره عز_

؟ یخب خودت خوب_

:به من انداخت و گفت یقینگاه دق بعد

.يالغر تر شد دمتیبار که د نیاز آخر_

:گفتم

.شده ادیز تمیچندوقته که فعال_

.فرانسه يبر يخوایم دمیشن یراست_

.اگه خدا بخواد_

 ستیآن چ یفکر بودم که معن نیداشت در ا یخاص یلبخندش معن. زد  يشد و بعد لبخند رهیخبه چشمانم  يلحظه ا پروانه

:که آهسته گفت

.واقعا دوستت دارم یماه یلیتو خ وایش_

از جا  یوزن با چابک ینیپروانه با وجود سنگ. ابراز محبتش را بپرسم زنگ در به صدا در آمد لیکردم و تا خواستم دل تشکر

:بلند شد و گفت

.استیارش نیا_

:و گفت دیدر بود حرف او را شن يکه جلو عمه

.کنمیپروانه جان من در رو باز م نیبش_

کنارش بود از در اتاق وارد  زیکه پروانه ن ایبعد ارش يلحظه ا. خارج شد ییرایپروانه پشت سر عمه از اتاق پذ نیوجود ا با

مرتب و  شهیمثل هم. کرده بود رییتغ یلیکه گذاشته بود خ يفسورپرو شیلبش بود چهره اش با ر يرو ییبایلبخند ز. شد

داشت و با افتخار و  تیرا در د ایارش فینگاهم به پروانه افتاد که ک. دست داد اداو جلو رفت و با تک تک افر. آراسته بود 

 دیبه من که رس ایارش. ردین بگبه وجود آمد اما نه آنقدر که آرامش را از م يدر دلم ولوله ا. عالقه به او چشم دوخته بود

:لبخند زد و گفت

..يبه به چه عجب افتخار داد_
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:دستش را جلو آورد و گفت سپس

.يخوش آمد یلیخ_

:او دست دادم و در همان حال گفتم با

ممنونم_

:موقع منصور گفت همان

.خانم روزه تون باطل شد وایش_

:گفت حیتوض يمنصور برا. کردند  با تعجب ابتدا به او و بعد به من نگاه هیبق

.دکتر دست داد ياما حاال با آقا. روزه ام  دیدست بدم گفت ببخش شونیمن اومدم خواستم و ا یآخه وقت_

:به او کردم و گفتم ینگاه

.دکتر محرمه گنیم دیدیشما نشن نکهیمثل ا_

با لبخند به من  ایارش. کرده ام حالش گرفته شده کنفش گریبار د نکهیاما معلوم بود از ا دیمنصور هم خند.  دندیخند همه

در  يجلو زیاو ن. بردیبه سر م یتیدر چه وضع نمیپروانه افتادم و سرم را به طرف او چرخاندم تا بب ادیلحظه  کی. نگاه کرد 

س به طرف در سپ. لباسش را عوض کند رودیکرد و گفت م یعذرخواه هیاز بق ایارش. دیندخ یبود و م ستادهیا ییرایاتاق پذ

:را از دست پروانه گرفت و به او گفت فشیاتاق رفت و قبل از خارج شدن ک

.امیمن االن م نیشما بش_

بودم که سرش را  ایدر فکر او و ارش. نشست شیآمد و سر جا یپروانه مثل بچه حرف گوش کن. صحبتش با محبت بود  لحن

:جلو آورد و گفت

لباس راحت بهت بدم ؟ يخوایم ياوردیچرا مانتو ات را در ن وایش_

.نه ممنون لباس دارم_

یو راحت باش اریپس پاشو مانتوت رو در ب_

.رمیباشه م_

از  شدینم میهمه بودند، رو دیو البته مهش ایو آر دایاز ش ریبه غ. بودم  دهیدور هم ند نیرا چن لیوقت بود که جمع فام یلیخ
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از  بایآن دو تقر. نبود يتازه ا زیچ نیاختالفشان باال گرفته اما ا دانستمیاز قبل م البته. رمیرا بگ دیو مهش ایپروانه سراغ آر

من از . میبرو زیقبل از اذان مغرب عمه تعارف کرد سر م یقیدقا. که با هم ازدواج کرده بودند اختالف داشتند ییهمان ابتدا

در با منصور روبرو  يآمدم جلو رونیب ییاز دستشو یوقت. میو هم دستانم را بشو اورمیرفتم تا هم مانتوام را در ب رونیاتاق ب

هم بر لب  یکه لنخند زشت یبه من کرد و در حال يا نهینگاه پر ک رمنصو. آمده بود رونیبه قصد شستن دست ب زیاو ن. شدم 

:داشت آهسته گفت

.یکنیم خیما رو سنگ رو  گهیخانم حاال د وایباشه ش_

:به من و بعد به منصور انداخت و گفت یاو با تعجب نگاه.  دیآمد و ما را د رونیاتاق ب از در ایآمدم حرف بزنم ارش تا

.منتظرند هیبق زیسر م دیجان بفرمائ وایش_

:خجالت گفتم با

رفتمیداشتم م_

در و پ نیب یبود با من صندل یکنار هم خال یچند صندل.از کنار منصور گذشتم و به اتاق رفتم رخیٔتا يبدون لحظه ا سپس

:پروانه گفت. نشستن انتخاب کردم و به طرف آن رفتم يبود برا ینادر را که خال

.نجایا ایجون ب وایش_

به اتفاق هم داخل  ایبعد منصور و ارش يلحظه ا. خوبه نجایاز او تشکر کردم و گفتم هم. کنار دستش اشاره کرد  یبه صندل و

من و  ایافتادم که ارش يروز ادیو همان لحظه به  دمیاه کرد، نگاهم را دزدبه محض داخل شدن به اتاق به من نگ ایارش. شدند

و آقا برزو نشسته  ایناد نیکه ب زیعز. نشست یخال يها یاز صندل یکی ياو رفت و رو. بود دهیاتاق آقا جون د يرا جلو ایآر

:بود به او گفت

.کنار خانمت نیجان مادر برو بش ایارش_

:انداخت و گفت زیبه عز یاهکه در فکر بود نگ ایارش

؟ زیعز دیگفت یچ_

:گفت زیعز

.کمکش کن دنیغذا کش يخانمت تو شیبرو پ میمادر گفت یچیه_
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:از جا بلند شد و گفت ایارش

.بله چشم_

:با شروع اذان عمه گفت. رفت کنار پروانه نشست و

.دیقبول باشه بفرمائ_

چشمانش گود افتاده بود و  يجا خوردم به شدت الغر شده بود پا یلیاو خ دنیبا دتنها بود .  دیاز راه رس ایساعت بعد آر مین

 یبه طور جمع ایطور شده ؟ آر نیچش شده ؟ چرا ا نیمن ا يخدا "به خودم گفتم . شدیم دهیسرش د يمو رو دیسف يتارها

:عمه گفت. پدرش نشست  رکرد و رفت کنا یبا همه سالم و احوالپرس

.میوقته منتظرت یلی؟ خ يبودهمه وقت کجا  نیا_

:گفت ایآر

.کار داشتم_

:بلند شد و گفت عمه

؟ يخوریم يچا_

:نشست و گفت شیعمه سر جا. تکان داد یرا نه عالمت منف سرش

سوپ برات بکشم ؟_

:عمه گفت. برداشت و به دهانش گذاشت هیدانه بام کیو . تکان داد یباز هم سرش را به نشانه منف ایآر

.شهینخور اشتهات کور م ینیریجان ش ایآر_

به کار او نداشته  يکار کردیمتوجه آقا برزو شدم که به عمه اشاره م. برداشت  گرید هیبام کیاو بدون توجه به حرف عمه  و

بچه  کیهنوز هم مثل آن وقتها بود درست مثل  ایرفتار عمه با آر. و شروع کرد به خوردن دیکش یقیعمه هم نفس عم. باشد

که  يو هر کار گرفتیم دهیهم مثل آن وقتها تذکرات او را ند ایآر. و مراقبت داشته باشد یبه امر و نه اجیوچک که احتک

.دادیانجام م خواستیدلش م

اتاق رفتند  گریبه طرف د هیبق یوقت. کردم يرو ادهیآنقدر گرسنه بودم که در خوردن ز رایز. شده بودم  نیاز افطار سنگ بعد

منزل  يهمه جا. میکمک کند که نگذاشت خواستیپروانه هم م. میرا جمع کرد زیم ایو ناد دایا نشستند من و آمبله يو رو
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 ییرایبه اتاق پذ یکیآنجا دو در داشت که . آمدیخوشم م گرید ياز همه جا شتریب شبود اما از آشپزخانه ا بایو ز کیعمه ش

و  یبا شش صندل يا شهیش يناهار خور زیدوقلو، م ییظرفشو نکیس با،یز یچوب يها نتیکاب. شدیبه سالن باز م يگریو د

ظرفها  ایمن و ناد. در آن لذت بخش بود اررا به وجود آورده بود که ک یبا صفا و دنج طیآن ، مح لیاز همه مهمتر امکانات تکم

دور  یهمگ. شد  زیپزخانه تمآش یوقت. زود تمام شد یلیکارمان خ. گذاشت ییظرفشو نیآنها را در ماش دایو آ میرا پاك کرد

 يحرفها برا. میدور هم جمع نشده بود نیوقت بود چن یلیخ. میو شروع به صحبت کرد میآشپزخانه نشستها يا شهیش زیم

:گفت دایآ. گرفتن گذرنامه اقدام کرده ام يو من گفتم که تازه برا دیدر مورد سفرم پرس ایناد. بود ادیز نگفت

.خوش به حالت_

:گفتم

..رمیگینم يجد ادیهم که نرفتم ز یتا موقع شهیستش خودم هم هنوز باورم نمرا_

:دیپرس دایاز آ ای، ناد دندیسه خند هر

؟ ستین يخبر یراست_

:که متوجه شده بود پرسش او در چه مورد است گفت دایآ

نه هنوز زوده_

:گفت ایناد. کنند یشدم در مورد بچه دار شدن صحبت م متوجه

.اریب یکیده ، زو یچ یچ_

:گفت دایآ

.بشه ، حوصله نق و نوق و زر زر بچه رو ندارم یکه چ ارمیها ، ب يول کن بابا حوصله دار_

:و گفت دیخند پروانه

.يدیم هیقدر به من روح نیکه ا یمرس_

:و گفت دیخند دایآ

.بچه شما ماهه. شمیبچه داداشم هم م يفدا. نه به خدا مال خودم رو گفتم_

:گفت نهپروا
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.از کجا معلومه_

:گفت دایآ

.شهی، خب بچه تون هم ساکت م يصبور یلیخود تو هم خ. بوده  یبچه ساکت ایارش گهیجور که مامان م نیا_

:و گفتم دای، رو کردم به آ میدیاستدالل او خند از

؟ ومدهین دیچرا مهش یراست_

:گفت دایآ

.هرنوقته باهم ق یلیخ ایو آر دی؟ مهش ادیکجا ب_

:گفت ایناد

.مونندیدو تا بچه م نیع. دو تا هم شورش رو در آوردن نیا_

:به در آشپزخانه انداخت و بعد گفت ینگاه دایآ

.دفعه قهرشون از اون قهر هاست نیا گهینه د_

:گفت ایناد

از کدوم قهرها ؟_

:گفت دایآ

االن چند وقته دادگاه دارند_

:گفتم. خبر است یب انیجر نیمعلوم بود او هم مثل من از ا. میبه هم نگاه کرد ایو ناد من

کرده ؟ تیشکا یاز ک یک_

:گفت دایآ

.طالق کرده يتقاضا دیمهش_

:گفت ایناد

؟ خوادیطالق نم ایآر یعنی_

:گفت دایآ
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.زده غشیت یبه قول خودش تا حاال به حد کاف. دخترر باج بده نیبه ا خوادیچرا از خداشه فقط نم_

:گفت ایناد

خواد؟ی؟ م یشو چ هیمهر_

:گفت دایآ

.دفعه که بهش داده کی. رندیگیرو م هیمگه چند بار مهر_

:گفتم. دانستمهم نمی ٔرا نیا

؟ یک_

:گفت دایآ

.اش رو خواست هیمهر.  شونیچند ماه بعد از عروس_

:گفت ایناد

.هیاوه ، عجب اعجوبه ا_

:گفت دایآ

.چه جور درب و داغون شده دینیرو بب ایآر. نشیشناختیاونوقت م يکردیم یبا اون زندگ روز کی؟ اگه  يدیکجاش رو د_

:گفت ایناد

الغر و شکسته شده ، یلیاره بنده خدا خ_

جمع را ترك  خواستیکه دلش نم ایناد. ساکت کند کردیم هیرا صدا کرد تا بچه اش را که گر ایلحظه عمه افسانه ناد همان

:کند گفت

.آورده ریوقت گ منیاه ، ا_

:و گفت دیخند دایآ

ارم؟یب یکی کردیم قیبود من رو تشو یبچه ها ک_

:با خنده از جا بلند شد و گفت ایناد

.شهیحواسش پرت م افتهیتا چشمش به دو نفر م ثمیم نیا_
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:و گفت دیخند دایآ

.کنهیهمه کار مبنده خدا  دمیمن که د. دهینم ریفقط به بچه ات ش ثمینکن م يناشکر گهیتو د_

:گفت رفتیکه م یدر حال ایناد

.گمیاالن رو م_

:گفت دایآ.میدیسه خند هر

.ائیتا تو ب میزن یبرو بچه ات رو ساکت کن ما حرف نم_

:پروانه گفتم به

؟ مانتیمونده به زا یلیخ_

:خم کرد و در ذهن حساب کرد و گفت یسرش را به طرف پروانه

گهیفکر کنم شش هفته د_

:زدم و گفتم ندلبخ

.گذرهیاونم م_

:را باز و بسته کرد و گفت چشمانش

.سخته یلیخ یاره ، ول_

:گفتم

؟ یچ يبرا_

:گفت

.شمیخسته م رمیدو قدم راه م. شدم  نیسنگ یلیخ_

بلند شد  ادیآ. زدیبر يرا صدا کرد و به او گفت چا دایهمان لحظه عمه آ. مورد نداشتم فقط لبخند زدم  نیدر ا يتجربها چون

:او که رفت پروانه گفت. برد ییرایو به اتاق پذ ختیر يچا ینیس کیو 

.بازم ازت تشکر کنم نمتیدوست داستم تنها بب یلیخ_

:خودم را به ندانستن زدن و گفتم یول دیبگو خواهدیزدم چه م حدس
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؟ یچ يبرا_

:گفت پروانه

.من دچار تحول شد یزندگ میبدر که با هم صحبت کرد زدهیبود از همون س یمن سال خوب يراستش امسال برا_

:گفتم آهسته

خوشحالم_

:ادامه داد پروانه

، اما از ته دل  ارمیدلمه به زبون ب يرو که تو يزیچ تونمیهر چند نم.  دمیهم د یخوب جهیتو عمل کردم ، نت يمن به حرفها_

.يدادمن رو نجات  یچون تو زندگ. که خوشبختت کنه  خوامیاز خدا م

:انداختم و با خجالت گفتم نییرا پا سرم

.تالش خودت بوده نیا.  یکنیشرمنده ام م يدار_

:دسته گذاشت و گفت يدستش را رو پروانه

.يکرد یتالف ینحو با خوب نیرو به بهتر يبد نیاما تو ا. کردم  يندونسته در حق تو بد دونمیمن م.  یدوست من نیتو بهتر_

باشد که من فکر  يزی؟ نکند منظور او همان چ کندیصحبت م زیخود فکر کردم پروانه از چه چ شیپ.  ختیفرو ر قلبم

به  یخال ینیبا س داینداده بودم که آ یهنوز جواب. است  تیزن چقدر با شخص نیطور باشد ا نیمن اگر ا يخدا.  کنمیم

:گذاشت و گفت نتیکاب يرا رو ینیس. آشپزخانه برگشت

؟ نیرخویم ییشما هم چا_

:کنار ما نشست و گفت. میکرد یلیم یو پروانه اظهار ب من

.ادیبدم م گهیاز هر کار د شتریب ختنیر یینه از چا دی، خوب شد گفت شیآخ_

:گفت دایآ. میدیو پروانه خند من

؟ دیکردیصحبت م یدرباره چ_

:گفت یپروانه به شوخ. و سکوت کردم  دمیرا از پروانه دزد نگاهم

.میکردیتورو م بتیغ میداشت_
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:گفت یتو به من کرد و به شوخ دایآ

چرا ؟ گهیتو د نهیزن داداشمه و چشم نداره من رو بب نیا_

:گفتم

؟ يدار بتیغ يبرا يزیمگه تو هم چ_

:گفت یبا شوخ طبع دایآ

.تا دلت بخواد_

:گفت نشستیم زیکه پشت م یالکه بچه اش را در بغل داشت به آشپزخانه آمد و در ح یدر حال ایبعد ناد یقیدقا

.يپاشو نوبت توست بر وایش_

:گفتم

؟ یچ يبرا_

.کارت داره ییدا_

کار داره ؟ یچ_

.ادیبگو ب وایدونم فقط گفت به ش ینم_

:من گفت دنیپدر با د. کردندیکنار هم نشسته بودند و صحبت م ایپدر و ارش.شدم و رفتم بلند

.گهیم یچ ایارش نیجا بابا گوش کن بب نیا ایب وایش_

:سپس گفت. کنم دیچه کار با دیرس میداد که اگر دعوتنامه برا حیمن توض يبرا ایارش. و کنار پدر نشستم رفتم

اونجا ازت  يریکنند که م نییمصاحبه تع يرو برا يتا از سفارت زنگ بزنند و روز یشیبعد از فرستادن دعوتنامه منتظر م_

.دانیرو خبر م هجیبعد نت پرسندیسئوال م يسر کی

؟  یمصاحبه قبول نشم چ نیا يبا خودم فکر کردم اگر تو. کار کرده بودم  يافتادم که از آن تقاضا یشرکت ادیلحظه به  همان

:تمام شد رو کردم به پدر و گفتم ایارش يحرفها نکهیبعد از ا

جام بده ؟رو ان زایو ياون آقا با ما تماس گرفت و قرار کارها نیبابا به پسر عمه گفت_

:آورده بود گفت ادیموضوع را به  نیکه تازه ا پدر
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؟ هیجان اون طور چه جور ایارش یاه راست_

:گفت ایارش

؟ رهیبگ گهیرو کس د وایش يزایمگه قراره و_

:گفت پدر

اون شیپ می، بر وایاز طرف کامران تماس گرفت و گفت بعد از گرفتن گذرنامه ش ییآقا کیاره _

:ا تکان داد و گفتسرش ر ایارش

.کم باال بشه کیفکر کنم خرجش  یول ستین یمشکل چیطوره ، ه نیخب اگه ا_

:دیپرس پدر

؟ شهیبه نظرت خرجش چقدر م_

:کرد و گفت يفکر ایارش

.خرج داره ونیلیحدود دو سه م يزیچ کیکار رو نکردم اما فکر کنم  نیمن تا به حال ا_

:دپدر تکرار کر. دیپر میاز رو رنگ

؟ ونیلیدو سه م _

:گفت یپدر با نگران. جواب سرش را تکان داد  يبه جا ایارش

؟ یچ میاگر خودمون اقدام کن_

:گفت ایارش

.اصالً ندان نکهیا ایبدن  زایسخت و یلیاما ممکنه خ شهیخب معلومه کمتر م_

جا خاتمه  نیمورد به هم نیصحبت در ا. رفت  پدر سرش را تکان داد و به فکر فرو. در وجودم رخنه کرد يدینا ام گرید بار

 نیحاضر شدند ، با ا زیشد و همه سر م دهیشام چ زیم. کمک کنم  ایو ناد دایشام به آ زیم دنیچ يو من رفتم تا برا افتی

بلند  یساعت بعد هم همگ کی. نخورده به آشپزخانه برگردانده شد  دستبرنج  يها سیخورش و د يحال اغلب ظرفها

سر راه رفتن به  اسریعمه افسانه نگذاشت و گفت آقا  یآماده شده بود تا ما را برساند ول ایارش. میا به منزل برگردت میشد

فراهم  يپدر برا. گذاشتینم حتمرا ایارش يخوش گذشته بود اما دلشوره حرفها یلیخ نکهیآن شب با ا. رساندیمنزل ما را م
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زده بود و با خودم  شهیدر وجودم ر يدینا ام. تومان  ونیلیرسد به چند مکردم چند صد هزار تومان هم مشکل داشت چه ب

 یپستچ یوقت. گذرنامه ام را آورد یهفته بعد پستچ.  نمیرا بب دایبشود که من بتوانم بروم و ش يمگر معجزها کردمیفکر م

همان شب پدر به  "برم ؟  شهیم یعنی"به دقت گذرنامه را ورق زدم و بخودم گفتم . داشتم  یبینامم را به زنام آورد حال عج

گفت چهار شنبه آن  اریسفر هم بپرسد که ماز نهیدر مورد هز خواستیپدر م.  دهیزنگ زد و گفت که گذرنامه من رس اریماز

دو روز بعد چهارشنبه بود و ما درست . کرد یرا داد و خداحافظ شسپس آدرس دفتر.  میهفته ساعت ده صبح به دفترش بر

ساعت از ده و .  میاش از ما خواست منتظر نمان یبود و منش امدهیهنوز ن اریخود ماز. میصبح در دفتر او بود سر ساعت ده

 یاش ما را به او معرف یمنش یمراجعه کننده است ، اما وقت زیاز در وارد شد فکر کردم او ن یوقت. گذشته بود که او آمد مین

بود  دهیرس رید یکم نکهیاو به ما سالم کرد و از ا. مسن تر بود  یلیخ شیخودش نسبت به صدا. خود اوست دمیکرد فهم

به همراه پدر وارد . میداخل اتاق شو میتوانیبه ما گفت که م یبعد خانم منش یقیدقا. سپس داخل اتاق شد. کرد یعذر خواه

رد شدن ما از جا برخاست و با پشت آن نشسته بود ، با وا اریاتاق قرار داشت که ماز يباال یبزرگ زیم. میاتاق کار او شد

. از مبلها نشست یکی يآمد و رو زیسپس خودش ن.  مینیکه وسط اتاق بود اشاره کرد و تعارف کرد که بنش ییدست به مبلها

او . در آوردم و به او دادم فمیباالفاصله آن را ک زیمن ن. از من خواست گذرنامه ام را به او بدهم  یمقدمات يبعد از صحبتها

 تشیواقع رایز شدمینم شیمتوجه حرفها. ردیبگ یستیتور يزایمن و يبرا کندیم یصحبت کرد و گفت که سع یما کم يبرا

 هیته دیرا که با یدرکم ياو در کاغذ.  اتشییچه برسد به جز دانستمیرا نم طیو بل زایو نیبود که هنوز خودم فرق ب نیا

 نیندارد و به ا يسپس گفت که فعال کار. میببر شیوقت آنها را برا نوشت و آنرا به طرفم گرفت و گفت که در آسرع کردمیم

که من  کندیرا م يکه او هم همان فکر خواندمیدر چشمان او م. همزمان نگاه من و پدر به هم افتاد. ما را مرخص کرد بیترت

:فتکرد و بعد گ یعذر خواه اریسفر بود، پدر ابتدا از ماز نهیدر مورد هز دمیسو آن پر کردمیم

.کلّاً چقر خرج دارد دییبگو دیکنیلطف م_

:گفت يعاد یلیلبانش را جمع کرد و خ اریماز

.ونیلیچهار م یال میحدود سه و ن_

. سفر را زدم دیانداختم و همان لحظه ق نییسرم را پا. چهار صد تومان  صدیس گفتیم ییبود که گو يصحبتش طور لحن

 یهم م ایکه ارش يزیاز چ یمبلغ حت نیا. است یاو در چه حال نمیبلند نکردم را ببسرم را  یپدر سکوت کرده بود و من حت
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:خش دار گفت یبا صدائ حال نیرا صاف کرد با ا شیپدر گلو. بود  شتریگفت ب

نهیسنگ یکم کی نهیهز نیا یول_

:و گفت دیخند رایماز. عرق شده ام  سیکردم خ احساس

.مدتش هم سه ماهه است. است یستیتور میریگیکه ما براتون م ییزایو اش نسبتا باالست اما نهیخب بله هز_

:گفت پدر

ادهیز یلیمدتش هم خ_

:گفت اریماز

برگردد تواندیهر وقت خواست م شانیا ستین یمشکل_

خوب  البته. متوجه منظور او نشد اریاما ماز.  شودیاش هم سبکتر م نهیکمتر باشد هز زایاگر مدت و دیشا کردیفکر م پدر

:دیپرس ارینمانده بود، پدر از ماز یبه ظاهر حرف. کردیم يمعلوم نبود در مورد ما چه فکر رایز دیشد نفهم

وجه را پرداخت کنم ؟ نیا دیچطور با_

قرون دو زاره ؟  کیمگه کار . که چطور پرداخت کنم  یچ یعنی ست،یحالش خوب ن نکهیبابا مثل ا یخودم گفتم طفل با

:زد و گفت يلبخند اریماز

البته . میداد لیرو تحو زایو نکهیشو هم بعد از ا هیبق میریگیتومان موقع قرارداد ازتون م ستیدو یحدود صد و پنجاه ال_

.میبندیقرارداد رو م نیمدارك رو آورد نکهیبعد از ا.قرارداد رو فرستادند  شیپ یمحب يآقا

جا  یلیاو خ دیهم فهم اریآشکار بود که ماز یدر چهره پدر چنان بهتام  دهیدرست شن ایآ نمیتعجب به او نگاه کردم را بب و

و  میکرد یچطور خداحافظ دمینفهم.میباز هم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته ا کردمیفکر م نیبه ا. خورده است

:گفتم. در فکر بود یلیپدر خ میآمد رونیاز ساختمان ب یوقت. میدفترش رو ترك کرد

.میمنصرف شد دیگفتیم اروی نیکاش به ا نیبابا ولش کن_

:به من انداخت و گفت ينگاه متفکر پدر

.داده شیآخه کامران پول پ_

!کجا ؟ ونیلیم میتومان کجا سه و ن ستیدو. رهیگیداده که داده خب پس م_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٣

:کردم و گفتم يفکر بعد

.بدن زایتر بهتون و جور راحت نیفکر کنم ا دایش شیپ نیشما بر دیخوایم. کرد  شهیکارم م کی_

 ستیسفر قسمتم ن نیو خودم را قانع کردم که ا دمیکش یآه زیمن ن. نزد یحرف یمتفکر و ناراحت سرش را تکان داد ول پدر

.و بهتر است از فکرش خارج شوم

18 فصل

را به سفارت و  دایش يقبال رفت و آمدها. قدر درد سر داشته باشد نیسفر به خارج از کشور ا کردمیفکرش را هم نم یحت

دردسرها و رفت  نیبا تمام ا. باشد یسخت نیکار به ا کردمیحال فکر نم نیبودم ، با ا دهیطرف و آن طرف د نیدارالترجمه و ا

از اقوام درجه  نکهیا گریمجرد بودم و د نکهیا یکیبود،  نیدو اشکال مهم در ب رایز. ندبده زایو آمد هنوز معلوم نبود به من و

از اقوام  یکیاز شانس من  شودیممکن م یممکن ریکه اگر خدا بخواهد هر کار غ ییاز آنجا. شدمین محسوب نمکامرا کی

به صورت ممجزه  مانیاز کارها یلیدر سفارت فرانسه داشت و توسط او بود که خ یپست مهم ایآر یمیدوست صم کینزد

 يادیمقدار ز نیاو عالوه بر ا دیزحمت کش یلیهم خ ایشداشت ار نیب نیدر ا یکه نقش مهم ایعالوه بر آر. درست شد یآسائ

هم در آن  یباز کرد و وجه قابل توجه یها را متقبل شد با پس انداز خود به عنوان ضمانت برگشت به نام من حساب نهیاز هز

کارگاه  يز بچه هاکدام ا چیمدت هنوز ه نیبا تمام شدن ماه رمضان ساعت کار کارگاه مانند قبل شد ، در تمام ا. کرد زیوار

انجام  ياوقات برا یگاه رایموضوع خبر داشت ز نیاز ا میفقط آقا رح. من در تدارك سفر به فرانسه هستم دانستندینم

.گرفتمیم یاز کارگاه مرخص يادار يکارها

گذشت و  یساعت. م در را باز کردم و داخل شد دیمنزل نبود با کل زیروز که از سر کار برگشتم ،عز کیاوضاع و احوال  نیا در

 شیپ يبرود اما به دلم بد راه ندادم و با خودم فکر کردم حتما کار ییخبر جا یسابقه نداشت ب نکهیبا ا. نشد ياز او خبر

شام رو براه  يبرا ییکنم رفتن آشپزخانه تا غذا یکمتر احساس دلواپس نکهیا يبرا وسرگرم کردن خودم  يبرا. آمده است 

که از  دمیرا د زینگاه کردم عز رونیاز پنجره که ب.  دمیرا شن اطیبهم خوردن در ح يکه صدا رفتیم یکیهوا رو به تار. کنم 

 یداخل شد بعد از سالم و احوال پرس زیعز یوقت. و خدا را شکر کردم دمیکش ینفس راحت.  آمدیباال م وانیا يپله ها
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:زد و گفت يلبخند زیعز. کجا رفته بود دمیپرس

.کجا بودم و چکار کردم گمیمفصل بهت م نمیبگذار نمازم رو بخونم بعد بشجون اول  وایش_

 زیعز. کارم را انجام دهم هیبق زیمن ن خواندیاو نمازش را م نکهیراحت شده بود به اشپزخانه رفتم تا ضمن ا المیآمدن او خ با

:به آشپزخانه آمد و گفت دیطول کش یلیبعد از خواندن نمازش که بنظرم خ

.بزنم نایبه م يسر کیبودم خونه فروغ خانم رفته _

.دلم کم کم شور افتاده بود دیخب پس اونجا بود_

:دمیبعد پرس و

؟ کردیچطور بود ؟ اون وروجک خوشگلش چه کار م نایحال م یراست_

.راه افتاده گهیمهسا هم م شااهللا ماشااهللا د. حالش خوب بود _

:گفتم یخوشحال با

وك؟بدون رور یعنی یآخ_

.رهیو دو سه قدم راه م رهیگیرو م وارهایاره د_

:خنده گفتم با

.در آمد نایکار م يوا_

:و گفت دیهم خند زیعز

.رونیبره ب فتهیراه م نهیبیدر رو باز م يلحظه در رو باز بگذاره تا مهسا ال کیجرات نداره  گفتیاره ، م_

:گفت زیعز. و قربان صدقه اش رفتم دمیخند

.صحبت کردم نایمبا !  وایش_

:گفتم جانیه با

؟ يجد_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

؟ دیگفت یچ
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.گفتمیم دیکه با ییزهایهمون چ_

:دمیپرس. سخت بود  میهم برا تصورش

گفت ؟ یچ نایم_

کردیفقط گوش م یچیه_

؟ ناراحت که نبود ؟ یاش چ افهیق_

.دیکشیو خجالت م نیینه سرش رو انداخته بود پا_

شد ؟ یعد چب_

.من حرفام رو زدم بدش بهش گفتم خوب فکرهاش رو بکنه یچیه_

؟ هیبه نظرتون جوابش چ_

:و گفت دیکش یقینفس عم زیعز

اهللا اعلم_

رفتن به سر کار از منزل خارج  يبرا نکهیروز قبل از ا کی. جواب نداده بود زیبه عز نایهنوز م. ماجرا گذشت نیهفته از ا کی

:گفت زیشوم عز

.نبودم دلواپس نشو ياگه اومد. نایم شیپ رمیسر م کیامروز _

:گفتم. گرفتن جواب برود يبرا خواهدیم دمیفهم

؟ یباشه چ یمنف نایاگه جواب م زیعز_

:شانه باال انداخت و گفت زیعز

.شهیقسمت باشه همون م یهر چ_

با خودم فکر . شد يجور کیف را به زبان آورد دلم حر نیا نانیبا اطم زیعز ینداشتم اما وقت يهم به قسمت اعتقاد هنوز

ساعت کارم تمام  یوقت. موضوع بودم نیبا هم ازدواج کنند ؟ آن روز تمام وقت به فکر ا نایپدر و م شهیقسمت م یعنیکردم 

نزل بود ، م زیبرخالف تصورم عز. چه بوده است  نایچه خبر شده و جواب م بفهممزودتر به خانه برسم تا  کردمیشد دل دل م

:او گفتم دنیبه محض د
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شد ؟ یسالم چ_

:و گفت دیخند زیعز

شد ؟ یچ یسالم ، چ لکیع_

گفت ؟ یچ نایم_

.بعد یدر کن یخستگ یبگذار از راه برس_

:و گفتم دمیمقنعه ام را از سرم کش فورا

ستمیخسته ن زیبگو عز_

:زد گفت يلبخند زیعز

یچیه_

:شل و وارفته گفتم.متوقف شد کردیمانتوام را باز م يدستم که تند تند دکمه ها سرعت

قبول نکرد ؟ یعنی؟  یچیه یچ یعنی؟  یچیه_

:زد و گفت يلبخند زیعز

نگفت يزیچ_

نه گفت نه ، نه گفت اره ؟ یعنی_

با تو صحبت کنه خوادیگفت اول م نایم_

قبول نکنه ؟ خوادینکنه م_

؟ میو نزدداره مادر مگه ما قبال حرفهامون ر یبیچه ع_

:و گفتم دمیبه صورتم کش یدست. میو هم صحبت کرده بود زیحق داشت من و او قبال در مورد همه چ زیعز

.قسمت باشه یبه قول شما هر چ_

 نیبه ا. دادیاو به من احساس آرامش م دنید. فروغ خانم گذاشته بود شیمهسا را پ. خودش به منزلمان آمد نایبعد م روز

به آنجا آمده من و او را تنها  يبه چه منظور نایم دانستیکه م زیعز.او همسر پدرم بشود شودیر خوب مکه چقد کردمیفکر م

گفته بودم به  زیرا که به عز ییزهایهمان چ زیمن ن. باره بداند نینظر مرا در ا خواستیم نایم.  میگذاشت تا با هم صحبت کن
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 نایاز آن به م ریبه غ. نخواهد شد جادیمان ا یدر دوست یخلل چیمورد مساعد نباشه ه نینظرش در ا یاو گفتم که اگر حت

از . داشت  زیکه همه چ ییاز روزا. ف کردمیتعر شیاز اخالق پدر برا. که دوست دارد انتخاب کند يگفتم او حق دارد هر طور

 نایم زدمیحرف م یوقت. نبود که نگفته باشم يزینبود که نگفته باشم و خالصه چ يزیاش و خالصه چ یو عاطف یشکست مال

به سنّ و سال من  يازدواج کند که دختر يباشد با مرد نیسنگ شیکه برا کنمیبه او گفتم کامال درکش م. سکوت کرده بود

. میبا هم صحبت کرد نایمن و م شتریهم ب دیساعت شا کی کینزد، نزد یاما حرف دیخند ایحرف را زدم م نیا یوقت ،دارد

بعد از رفتن او به . کرد و رفت یخداحافظ زیاز من و عز دیباره بگو نیدر ا يزیچ نکهیاو بدون اتمام شد  مانیحرفها یوقت

؟ شودیکه چه م کردمیفکر م نیا

 يزایگرفتن و يگریپدر چه خواهد بود و د يبه خواستگار نایجواب م نکهیا یکیمهم اشغال کرده بود  زیرا دو چ فکرم

،  شدمیمعتقد م ریتقد يکم کم داشتم به باز. چه در نظر گرفته است مانیبرا ریتقد مدیدیم دیدر هر دو مورد هم با. فرانسه

 کیبا  میو آنچه که انتظارش را ندار میآوریبا تمام تالشمان هم به دست نم میخواهیاوقات آنچه که م یبودم گاه دهیفهم رایز

ما در نظر گرفته  ياست که برا ریهمان تقد گرید نایبه من فهمانده بود که خواست خدا به ب نیو ا شودیاتفاق ساده ممکن م

برچسب براق و  نیبا هم شدیباورم نم دمید ودرا که به برگه گذرنامه ام چسبانده شده ب زایو يزریکه مهر ل يروز. شده است 

 یحالخوب بخاطر دارم از خوش. بود یروز فراموش نشدن کی میآن روز برا. کرده ام افتیرا در دایش دنیکوچک مجوز د

.عازم فرانسه هستم يبه زود دندیکارگاه فهم يبود که بچه ها زایبعد از گرفتن و. کردم هیگر

نبود که  یباور کردن شانیبودند و برا گریطور د کیکارگاه به آنجا رفته بودم همه  ياز بچه ها یخداحافظ يکه برا يروز

از آنها جدا شوم  خواستمیم نکهیاز ا زیخودم ن.  کردمیحساس مرا ا یدر چهره همه آنها ناراحت. به آنجا بروم خواهمینم گرید

. برش گذاشتم زیم يرا که برده بودم باز کردم و رو ینیریجعبه ش. کارشان نشوم  مانعآنجا نماندم تا  ادیبودم ، ز نیغمگ

کنار گوشم گفت مکردیم یخانم روبوس يبا مهر یوقت.  دمیکردم و صورتشان را بوس یاز بچه ها خداحافظ یکی یکیسپس 

:

.کرد يکار شهیاما با قسمت نم. دلم موند يتو یتو زن برادرم بش نکهیا يآرزو. شهیتنگ م یلیدلم برات خ وایش_

:خجالت گفتم با

.دیکردم حاللم کن تتونیبه هر حال اگه اذ_
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:زد و گفت يخانم لبخند يمهر

.یخوشبخت و موفق باش یانشااهللا هر کجا هست_

بدون . بود نیاز رفتن من غمگ زیاو ن. به دفترش رفتم میاز آقا رح یخداحافظ يکارگاه را ترك کردم و برا یبیغر یدلتنگ با

است و تا عمر دارم لطف و محبتش را فراموش  زیعز میکردم و به او گفتم مثل پدر بزرگم برا هیخجالت بکشم گر نکهیا

سرش را باال آورد اشک در چشمانش حلقه  یوقت. کردیگوش م میهاو به حرف بودانداخته  نییسرش را پا میآقا رخ.  کنمینم

:او گفت.زده بود 

خودم  يکرد درست مثل او و مثل بچه ها یتو رو به من معرف نایاز همون روز اول که دخترم م رمیگیدخترم خدا رو شاهد م_

،  یبه کمک داشت اجیو هر وقت احت یمن رو مثل پدر بزرگت بدون شهیدوست دارم هم. یو هست يو محترم بود زیبرام عز

.خودم شیپ ائیب میمستق

را باز کرد و  شیدر کشو میآقا رح. واقعا آقا جونم جلوم نشسته  کردمیدستش را ببوسم احساس م خواستیدلم م یلیخ

با خجالت و  زیمن ن. اما به اجبار پاکت را به دستم داد رمیآن را بگ خواستمینم. آورد و آن را به طرفم گرفت رونیب یپاکت

کردم و به منزل  یاز او خداحافظ انیگر یسپس با چشمان.گذاشتم فمیک رپاکت را د ندازمیبه آن ب ینگاه نکهیبدون ا

هم به  یمبلغ یهفته به اتمام ماه مانده بود، حقوقم را کامل پرداخته و حت کیهنوز  نکهیبا ا میآقا رح دمیبعد فهم. برگشتم

بود  نیکه توانستم بکنم ا يکار هاتن. همه محبت را چطور بدهم نیدانستم جواب ا ینم.رده بودعنوان پاداش به آن اضافه ک

.او طول عمر خواستم ياش دعا کردم و از خدا برا یسالمت يکه از ته قلب برا

پنجره  که دلم گرفته بود لب شهیلباسم را عوض کردم و مثل هم. سر حال بود  یلیخ زیبرخالف من عز دمیبه خانه رس یوقت

که  دمیبرگشتم او را د یوقت. کرد  میصدا زیچه مدت به آن حال بودم که عز دمینفهم. چشم دوختم اطینشستم و به ح

به ندرت او را با آن حال  دیخندیتمام صورتش م. دیآیو بطرفم م اردد گرشیدر دست د ینیریش يدر دست و جعبه ا یبشقاب

 زیچه چ کردمیفکر م نیبه ا کردمیهمانطور که به او نگاه م. ه قلب خوشحال استبود معلوم بود از ت نیهر وقت چن.  دمیدیم

آن قدر در فکر . گرفت میجلو راجلو آمد و بعد از دادن بشقاب به دستم جعبه  زیعز. قدر خوشحال و سر حال کرده  نیاو را ا

:گفت زیعز.  ستیبه مناسبت چ ینیریش دمینپرس یبودم که حت

؟مادر  ییکجا وایش_
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:دمیشوم سپس پرس قیشاد او باعث شد به چهره اش دق لحن

!یخوشحال یلیشده ؟ خ یچ زیعز_

:گفت یبا لحن خاص زیعز

ات رو بخور ینیریش_

:؟ گفتم یچ يبرا ینیریفکر افتادم ش نیبه ا تازه

انشااهللا چه خبره ؟ رهیخ_

:و گفت دیخند زیعز

رهی، خ رهیخ_

:خوردم و گفتم یتکان

؟ نایم_

.باالخره جواب رو داد نایاره مادر م... افتاد ادتیچه عجب _

:گفتم يناباور با

قبول کرد ؟ یعنی_

:و گفت دیخند زیعز

.رو هم خودش آورده ینیریش نیاره ، ا_

:ماندم و به فکر فرو رفتم و در همان حال گفتم رهینقطه خ کی به

؟ دونهیبابا م زیعز_

.ییزایچ کی يا_

:دوختم و گفتم زیهم را به عزنگا یسخت به

د؟یبه بابا گفت_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

.نکردم فقط ازش نظر خواستم دوارشیام یلیخ_
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:گفتم.ندهد رییاحساس لحنم را تغ نیکردم ا یسع. مانند حسادت به قلبم فشار آورد یحس

گفت ؟ یبابا چ_

:و گفت دیخند زیعز

.ه انسانها رو به صورت جفت خلق کردداره بگه ؟ حکمت خدا بود ک یچ_

 وایش " گفتیکه م دمیشنیدر خودم م یصدائ. بشنوم يگرید زینبودم چ لیداشتم که ما یاحساس یعنی. نزدم  یحرف گرید

:جعبه را به طرفم گرفت و گفت گریبار د زیعز ". لعنت به تو و اون اخالق گندت

؟ يخوایبازم م_

بود بلند  دنیکه از حسادت در حال ترک یمن هم با قلب. بگذارد  خچالیرفت تا جعبه را داخل  زیعز. سر اشاره کردم که نه  با

 اطینبود به جز ح ییمکان خلوت جا نیفکر کنم و ا یداشتم با خودم خلوت کنم تا کم اجیاحت. بروم  یخلوت يشدم تا به جا

با  نای؟ مگر خودم از همه مشتاق تر نبودم م کنمیت محساد زیلبه باغچه نشستم و با خودم فکر کردم به چه چ يرفتم و رو. 

 لینزده و اظهار تما یگفته بود پدر حرف زیعز نکهیاز ا دیاو ازدواج کند ؟ پس حاال که قبول کرده بود چه مرگم شده بود ؟ شا

.کرده ناراحت بودم

هم توقع  دیشا. پدر نشانه رفته بودخشمم به سمت  ریبار ت نیا.  ستین يگرید زیچ نیجز ا دمیفکر کردم فهم یکم یوقت

ان . متهم کردم یمعرفت یام را به ب چارهیرا بهم فشردم و پدر ب میاز حرص دندانها. کار شود نیبه ا یداشتم پدر به زور راض

ام شد و مرا وادار کرد در دل به  یمنطق ریخشم غ نیگزیکم کم عقل جا. بودبا من  یفقط تا لحظات شهیاحساس مثل هم

که  یاو در طول هشت ، نه سال. بود دهینکش یپدرم کم سخت چارهیب. کنم  یکه به پدر زده بودم از او عذرخواه یتهمتخاطر 

به پدرم بدهد که دوباره بتواند  يا زهیاز خدا خواسته بودم انگ شهیو ناراحت بود، هم نیهمواره غمگ گذشتیاز مرگ مادرم م

حق پدر بود .  کردمیم یانصاف یب دینبا.  کردمیم یناراحت دیورده شده بود چرا بابرآ میاکنون که ارزو.خودش را از نو بسازد

 دکنم بلن یتوانستم خودم را راض نکهیبعد از ا. توانست او را خوشبخت کند یبود که م یکس نیبهتر نایکه تنها نماند و م

 نیشلوار ج کیو  يدست مانتو و روسر کیو با حقوقم  يبعد از ظهر همان روز رفتم سه راه جمهور. شدم و به داخل رفتم

کامران چه  يبرا دانستمینم دمیخر نیشرو يپسرانه هم برا کیدست لباس ش کیو  دایش يدو دست لباس هم برا.  دمیخر

جعبه پسته  کیلباس و کراوات و عطر  يگرفتم به جا میرا دارد و تصم نبخرم با خودم فکر کردم هر چه بخرم او بهتر از آ
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و پدر را از قلم  زیو مهسا و عز نایم یمن حت. و همه مثل هم است ستین يا قهیسل گریخودم گفتم شکم د بخرم و با

و مهسا را  نایم هیدو پدر را همان شب به آنها دادم و ه زیعز هیکه هد دمیخر یکوچک يایآنها هم هدا يو برا نداختمین

.نمشانیکه بب يگذاشتم تا روز

 یآن روز وقت. خودم برسم يراحت به کارها الیداشتم تا با خ یخاطر فرصت نیکند ، به هم هیته میبرا ایرا ارش طیشد بل قرار

تا چند روز  شدیهنوز هم باورم نم. داشتم یبیاحساس عج.  ختی؟ دلم فرو ر يچمدونت رو ببند يخواینم وایش دیپرس زیعز

:گفتم زیبه عز. عازم سفر هستم گرید

کدوم ساك رو ببرم ؟_

:گفت زیعز

.يببر دایش يبدم برا خوامیهم م زیمقدار چ کی. ساك نه چمدون بردار_

:را تکان دادم و گفتم سرم

کدوم چمدون ؟_

را که از همه نوتره  اشیکیاتاق آقا جون دو سه تا چمدون هست  يتو نییبرو پا یفردا صبح اگه وقت داشت یاالن که نه ول_

.کن زشیباال تم اریو بهتره ب

شود تا آن وقت روز و ساعت پروازم  دییرا گرفته منتظر است تا طیبه منزلمان زنگ زد و گفت که بل ایشب ارش همان

به سراغ . ندارم يادیفرصت ز کردمیاحساس م. احتمال داشت تا آخر هفته پرواز داشته باشم ایبه گفته ارش.مشخص شود

منزل  زیعز. بروم نیرزمیآوردن چمدان به ز يافتاد برا ادمیبود که  وقعهمان م. الزم را بردارم لیرفتم تا وسا میکمد لباسها

درست کردن . برگشت زیسر ظهر بود که عز. را برگردد کردمیصبر م دیرا کجا گذاشته با نیرزمیز دیکل دانستمینبود و نم

انداختم و آن را باز  آقا جون اتاقرا در قفل در  دیکل یوقت.رفتم نیرزیبه ز دیناهار را به او سپردم و بعداز گرفتن کل یباق

 ادآوری میآنجا برا يذره ذره فضا. از مرز زمان عبور کرده و به گذشته بازگشته بودم  ییگو. داشتم یبیکردم حال غر

پنجره قرار  ریز یعنیاش  یقبل يکار او افتاد که هنوز هم جا زیبه دور و بر انداختم و چشمم به م ینگاه. از او بود یخاطرات

که از دست رفته بود چنان افسرده شدم که  ییزهایآوردن چ ادیاز به . از صاحبش مانده بود یاکنون خالکه  يزیم. شتدا

به زحمت خودم را از آن حس رها . و فکر کنم  نمیبنش يگوشه ا خواستیدر عوض دلم م. حس و حالم را از دست دادم 
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چشمم به دو چمدان . هم انبار شده بود يرفتم که رو يا هیبه سراغ اسباب و اثاث نیرزمیکردم و پس از باز کردن پنجره ز

و  دمیاز کارتنها را جلو کش یکی. آنها را پوشانده بود يخاك رو. آنها بود يهم قرار داشتند و چند کارتن هم رو يافتاد که رو

 یزمان کیدم گفتم از کتابها را برداشتم و آن را ورق زدم ، به خو یکی. داخل کارتن کتاب بود .گذاشتم نیزم يآن را رو

و  دمیکش یقینفس عم رفتمیم شیادامه ندادم ؟ منکه داشتم خوب پ گهیشد د یچ یشد ؟ راست یچ یعشق دانشگاه داشت

.پاره شد مهیو تا ن اوردیکه کارتن دوام ن اورمیب نییرا گرفتم تا آن را پا گریکتاب را داخل کارتن انداختم و لبه کارتن د

 يآن را کشان کشان گوشه ا. داخل آن است دایش لینظر متوجه شدم وسا کیآوردم و با  نییابود آن را پ یهر زحمت به

را که هم متوسط  یچمدان نیسپس اول. ندازمیهم به داخل آن ب یکنم نگاه دایپ شیبرا یکارتن سالم نکهیگذاشتم تا ضمن ا

خارج  نیرزمیکارم که تمام شد خواستم از ز. شتمگذا شیکتابها را سر جا يبود برداشتم و کارتن ها هیبود و هم بهتر از بق

 يافتاد که کنار یبه دور و بر انداختم و چشمم به کارتن ینگاه. افتاد که کنار گذاشته بودم  يشوم که چشمم به کارتن پاره ا

ببرد و عوضشان  گذاشته بود تا سر وقت راآنها زیقرار داشت که عز یومینیداخل آن قابلمه و چند تا کاسه آلوم. افتاده بود

کارتن پاره  لیکار آقا جون گذاشتم سپس کارتن را برداشتم که وسا زیم يکاسه ها را داخل قابلمه قرار دادم و آن را رو. کند

و به  رختمیبا افسوس کتابها را داخل کارتن سالم م. قرار داشت  دایسال دوم دانشگاه ش يداخل آن کتابها. زمیرا داخلش بر

و گفتم البته  دمیکش یآه. خواندیم سانسیفوق ل يرا گرفته بود و برا سانسشیبود االن ل رانیا دایکه اگر ش کردمیفکر م نیا

و درسش رو  موندیم رانیا دایفکر افتادم خب اگر ش نیلحظه به ا نیدر هم. شدیسر راه او سبز نم نیبه نام نازن ياگر فتنه ا

مگه اونجا . برم  تونستمینسه ؟ خودم جواب دادم به جهنم که نمفرا يبر یتونستیچطور م گهیاون وقت تو د. خوندیم

 نیدر ا....رنگه نیمگه نگفتن آسمان همه جا هم.  یلیکم نه خ کیحاال . کم تفاوت  کیجا با  نیجا مثل هم کیکجاست ؟ 

:را دادم، گفت ابشرفتم کنار پنجره و جو. خواندیکه مرا به نام م دمیرا شن زیعز يهنگام صدا

؟ یکنیچه کار م اویش_

.کارم تموم شد ، اومدم_

را  اتشیزودتر تمام شود کارتن را بلند کردم و محتو نکهیا يمن هم سراغ کارم رفتم و برا. نگفت و رفت يگرید زیچ زیعز

 يرا که دستم بود کنار یکارتن خال. افتاد يبا جلد قهوه ا یمیهنگام چشمم به تقو نیدر ا. کردم  یخال گریدر کارتن د

جا چه  نیاما ا. و به جانش بسته بود دایمتعلق به ش میتقو. شناختمیخوب م یلیرا خ میتقو نیا. را برداشتم میگذاشتم و تقو
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به  یآن گرفتم آن را باز کردم و نگاه يو خاك را از رو دمیجلد آن کش يرو ی؟ چرا آن را با خودش نبرده بود ؟ دست کردیم

به نوشتن ترانه  يادیاو عالقه ز. بود نوشتهخودش را  لینام و نام فام شیها یل عادت بچگمث دایش. صفحه اش انداختم نیاول

از باال آمد و من دفتر را بستم و  یصدائ. که به آنها عالقه داشت پر کرده بود ییچند صفحه اول را با نوشتن ترانه ها. داشت

اتاق آقا  درا برداشتم و بعد از بستن پنجره و قفل کردم سپس چمدان و کارتن پاره ر. اندازم یبه آن م یگفتم سر وقت نگاه

 يچمدان را با پارچه نمدار. گذاشته شود رونیاشغالها ب کیکارتن پاره را در کوچه گذاشتم تا شب با پالست. جون باال رفتم 

 دیچه با گرید کردمیفکر م نیکه کنار گذاشته بودم داخل آن گذاشتم و به ا یکردم و بعد دو دست لباس زیتم یحساب

که  دیوارد اتاق شد و مرا د زیعز. بود یخال یچمدان خال. جز حوله و مسواك آمدینم ادمیبه  زیچ چیمسخره بود ه. بردارم

:گفت. شدهام  رهیمتفکر به چمدان خ

؟ وایشده ش یچ_

:او نگاه کردم و گفتم به

بردارم ؟ دیبا یچ_

.خودت رو لیخب وسا_

.هاست نیشته بودم اشاره کردم و گفتم همکه بردا یدو دست لباس به

:فکر کرد و بعد گفت يلحظه ا زیعز

.خوبه ياریاگه جا کم ن يبر يکه بخوا یتا موقع یول کشهینداره االن فکرت نم یبیع_

:میگفت زیبعد از ظهره آن روز به عز.داشتمیآن را بر م دیکه با افتادیم ادمی زیچ کیهر لحظه . بود  زیبا عز حق

؟ دیچه کار کن دیخواهیمثبته م نایال که جواب محا_

.میگذاریم شیان شا اهللا به وقتش پا پ_

؟ دیبه عمه ها بگ دیخواهی؟ هنوز هم نم یپس ک_

.دوننیرو نم انیاما هنوز اصل جر. بهشون گفتم ییزایچ کیچرا ، _

بود ؟ ینظرشون چ_

:و گفت دیخند زیعز
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؟ یزنیحدس م یتو چ_

:بعد گفتمفکر کردم و  یکم

زن خوب  کی دیکم چک و چونه زد که با کیعمه اعظم  یموضوع خوشحال شد ول نیهم از ا یلیعمه افسانه موافق بود، خ_

.حرفا نیو از ا میریبرادرم بگ يو خانواده دار برا

:گفت کردیبه من نگاه م يبا لبخند زیعز

 يبرا دیخواه یاگه م گفتیعمه افسانه ات م یولعمه اعظمت موافق بود . بر عکس یحدود منته نیتو هم يزیچ کی_

.زن خوب براش سراغ داره کی دیداداش دست باال کن

:طعنه گفتم با

رو سراغ داشت ؟ یخوبه بخت از همه طرف به بابا رو کرده ، حاال عمه چه کس_

:گفت زیعز

.اسریآقا  يدختر عمو_

.شناسمش ینم_

.صورتش داره ينجایخال بزرگ ا کی، همون که  گهیمده بود خونه افسانه دبار با پسرش او کیخانم که  یهمون طوب_

:من هنوز او را نشناخته ام گفت دید یو وقت. چشمش اشاره کرد ریبه ز و

.مونهیم يمثل خال پر یدفعه گفت کیبابا همون که  يا_

:افتاد ، گفتم ادمیحرف را زد  نیا تا

.خورهیبه بابا نم و ادهیاون که سنش ز یول. آمد ادمیآها _

ستیاما مناسبت بابات ن هیزن خوب. رسهیجور به نظر م نی، چون چاقه ا ستین ادیسنش ز_

.دیحرفهاتون رو زد نایبا م دیبه عمه بگ نیخواست یخب م_

:و گفت دیخند زیعز

.بهشون گفتم ریبگم حرف زدم بغ کنند که چرا د هیکاف. یشناسیمگه تو عمه هات رو نم_

فهمنیکه مباالخره _
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.ننشیتا اونا هم بب نایخونه م میروز قراره با افسانه و اعظم بر کیباشه اون موقع فرق داره حاال _

:و گفتم دمیکش ينفس بلند.بردیاز عمه ها حساب م نقدریا زیچرا عز آوردمیدر نم سر

رو برنجونن ؟ ناینگن م نایبه م يزیوقت چ کیاونجا  نیریبا عمه ها م یوقت زیعز_

:کرد و گفت یاخم زیعز

.کنمیبگن ؟ بهشون قبال سفارش م خوانیم ی، چ خودیب_

:با همان حالت خنده گفتم. را داشت  نایم يسفت و سخت هوا زیعز. ام گرفت  خنده

ستم؟یبابام ن یعروس يمن تو نکهیپس مثل ا_

:لبش را به دندان گرفت و گفت زیعز

.میکنیم يعقد محضر کیر شد دختر ، انشااهللا اگه کارا جو هیچ یعروس_

:گفتم یشوخ به

؟ یبزن بکوب چ_

:کرد و گفت یمن را باور کرده بود اخم یکه شوخ زیعز

.میدیو دست به دستشون م میریگیم یخانوادگ یمهمون کیبچه ام مضحکه مردم بشه ؟ بعد از عقد  خوامیمگه م_

؟ نجایا ادیم نایم یبعد از عروس_

:کرد و گفت يفکر زیعز

 نجایا. رو ببرم اونجا لمیکنم وسا زیکم تر و تم کیفکر بودم که اتاق آقا جون رو  نیا يوقت بود که تو یلیاره ، راستش خ_

.رو هم بدم به اونا

:ناراحت شدم و گفتم یلیخ زیحرف عز از

شما هم . عوض بشه  يزیچ ستیاما قرار ن ستین یحرف رهیزن بگ خوادیفکر رو تو سر شما انداخته ؟ بابام اگه م نیا یک_

.دیحرفها نزن نیاز ا گهید

:زد و گفت يبود چقدر ناراحت شدم لبخند دهیکه فهم زیعز

.شهیم يزیچ کیباالخره  یکنیاوقاتت رو تلخ م يخود یکار رو که نکردم که ب نیگفتم ا يزیچ کیحاال من _
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 دایهم به دفتر ش یرختخوابم را پهن کنم و نگاه آن شب زودتر به اتاق خودم رفتم تا. افتیجا خاتمه  نیهم زیما ن بحث

در اتاق خودم را با جمع و جور کردن . باشم شانیو پدر مشغول صحبت بودند و من نخواستم مزاحم گفتگو زیعز. ندازمیب

:که آن را پهن کنم پدر داخل اتاق شد و گفت ابمکمدم سرگرم کردم و تا رفتم سراغ رختخو لیوسا

باهات صحبت کنم قهیچند دق خواستمیجان بابا م وایش_

:انداختم و گفتم نیزم يرا که در دستم بود همان طور تا شده رو تشکم

.دیبله بابا بفرمائ_

:داد و به من گفت هیکمد نشست و به آن تکّ يجلو پدر

.بابا نیبش قهیدق کی_

:و گفت دیکش یتپدر به صورتش دس. تشکم نشستم و نشان دادم آماده گوش کردنم  يجا رو همان

.دونم از کجا شروع کنم ینم_

:، گفتم دیبگو خواهدیچه م دمیفهم باالفاصله

.دیشروع کن دیبابا از هر جا که دوست دار دیراحت باش_

:و گفت دیکش شیها لیبه سب یدوباره دست پدر

.....رو انیکه بهت گفت جر زیعز_

شده بود اما  یجوو گندم شیموها. کردم  یابیهاش انداختم و او را ارزبه چهر یقینگاه دق.  دیکشیخجالت م يپسر بچها مثل

را  ششیاگر ته ر. و چروك نداشت  نیاش افتاده بود چ یشانیپ يکه رو یاز خط اخم ریصورتش هنوز جوان بود و به غ

بهتر  یلیبل خاز ق. نگاهم به دست چپش افتاد . شدیمشخص م اشیقعسنّ وا کردیرا هم مرتب م شیها لیو سب دیتراشیم

 یاما مثل قبل لمس و ب. را محکم در دستش نگاه دارد ایاش توانستیهر چند که هنوز نم کردیحرکت م گریاکنون د. شده بود

:پدر حواسم را به او جلب کرد يصدا. هم بشود نیبود که بهتر از ا دواریشد ام یحرکت نبود و م

.شدیروم نم... ما راستش باهات صحبت کنم ا نیزودتر از ا خواستمیراستش م_

:او را راحت کنم گفتم نکهیا يزدم و برا لبخند
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.غمبرهی؟ ازدواج سنت پ دیکن دیخواهیم يچرا بابا مگه کار بد_

:گفت يبه من لبخدن زد و با لحن شرمسار يزیبا نگاه محبت آم رایز. بود یکار او را راحت کرده بودم راض نکهیاز

.نگاه کنم يا گهید یزن چیبه ه خواستینمراستش بعد از مادرت دلم _

 دیپدر حرفش را ادامه نداد شا!  دینگاه کرد یول کردیمن در درونم زمزمه م يحسود من بود که به جا تیشک شخص بدون

.دینداشت که بگو يگرید زیهم چ

:سکوت کرد و بعد گفت يا لحظه

 نیمن ا دیهم مخالف باش يذره ا یحت دایو واحد اگر تو و ش احد يو به خدا رمیمورد ازت اجازه بگ نیدر ا خوامیم وایش_

.کنمیکار رو نم

:انداختم و با صداقت گفتم نییسرم را پا. در من اثر گذاشت یلیاو خ کالم

از دست رفته تون رو به  یبتونه خوشبخت نایم دوارمیام. شما نداشتم یجز خوشبخت ییآرزو شهیبابا من هم هیچه حرف نیا_

.دونهشما برگر

:گفت یبا لحن آرام پدر

 يوقت احساس شاد چیمطمئن هستم ه... من . گمیراست م دایبه جان تو و ش. شهیکس مثل مادرت نم چیمن ه يبرا وایش_

اما شکوفه عشق من . داره  تیبه حما اجی، خانومه ، دل شکسته است، احت هیزن خوب نایم. گردهیکه کنار اون داشتم بر نم

...من بود مهین... من بود یتمام هست... بود

چنان . صحنه دردناك باشم نیسرم را بلند نکردم تا شاهد ا. کندیم هیگر دمیشده بود تازه فهم هیپدر به ناله شب يصدا

از خودم متنفر شدم و در دل خودم را . کردمیخون را در دهانم حس م يدندان گرفته بودم که مزه شور ریلبم را ز انهیوحش

 میبه پدرم بگو خواستیدلم م. و احساساتم را همان طور که بود آشکار کنم  نمبز ادیفر خواستیدلم م. گرفتمبه باد شماتت 

کنم  یخودم را خال خواستینتوانستم آن طور که دلم م شهیمثل هم. من را ببخش اما الل شده بودم  نمیپدر خوبم ، پدر نازن

 شیو کنارش نشستم و سرم را به پا مز جا بلند شدم و به طرفش رفتا اریاخت یب. گذاشته بود شیزانو يپدر سرش را رو. 

به تاراج رفته  یمادرم افتاده بود و خوشبخت ادی دیشا.  دانستمیرا نم لشیدل. کردیم هیاو هق هق گر! من  يخدا. دادم  هیتکّ

 زمن بعد ا هیزمان گر. ر بودم طو نیا شهیآوردم هم ادیبترکد اما چشمانم خشک شده بودند تا به  خواستیم زیدل من ن. اش
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 يپدر دستش را دور شانهام گذاشت و مرا به خود فشرد و با صدا. نباشد ختنمیشاهد اشک ر یکه کس یآن وقت. همه بود 

:گفت يخفه ا

بخشه ؟ یبه نظرت مادرت من رو م وایش_

 یبود با صدائ دهیا با سماجت همان جا چسبکردم آن را فرو بدهم ام یسع. دادیرا فشار م میبه نام بغض گلو یگلوله لعنت کی

:خفه گفتم

که  يمامان رفت و راحت شد اما تو بود. تنهامون گذاشت نکهیبخاطر ا یاون رو ببخش دیکه با ییتو نیبابا ؟ ا یچ يبرا_

.يدیو زجر کش يموند

 شدیبه من القا م رایه تنم افتاد زلرزه ب. گفتمیرا به پدرم م ییحرفها نیبودم سوگند بخورم آن لحظه من نبودم که چن حاضر

:سرش را باال آورد و گفت رایهم متوجه لرزش بدنم شد ز دپدریشا. شودیکالم مادر است که از حنجره من خارج م نیکه ا

؟ دیدار ی؟ شما در مورد من چه قضاوت یچ دایتو و ش_

.کنم یاونم راض دمیهم بهتون قول م دایدر مورد ش. هستم یکار راض نیدر مورد خودم به روح مامان قسم به ا_

بشنوه ناراحت بشه یوقت ترسمیبه شکوفه وابسته بود م یلیخ دایش_

.کردیبه من نگاه م شهیرفته که اون هم ادتونی. اش کنم  یراض دمیبهتون قول م دینه بابا جون مطمئن باش_

:گفتم اورمیب رونیاو را از آن حال و هوا ب نکهیا يرا پاك کردم و برا شیزد و سرش را تکان داد با دستم اشکها يلبخند پدر

.کنند هیبودم باباها هم گر دهیاما ند کنندیم هیازدواج کنند گر خوانیم یبودم دخترها وقت دهیبابا جون من د_

م قلب شیلرزش شانه ها دنیاز د. کرد هیگذاشت و زار زار گر شیزانو يلحظه و دوباره سرش را رو کیاما فقط  دیخند پدر

شده بودم که  یعجب بدبخت. کنم  هیمثل او گر خواستیچقدر دلم م. سرم را باال بردم تا خودم را کنترل کنم . آتش گرفت

خوب عرضه .  یکنیم يکردن پدرت هم حسود هیخاك بر سرت به گر فتمخوردم با خودم گ یهم غبطه م ختنیاشک ر يبرا

او آرام  کردیم هیگر دایش یبودم وقت دهیبارها د. حساس بود یلیما خ هیرنبود چون پدر به گ هینه وقت گر. تو هم بنال يدار

 رونیبلند شدم و از اتاق ب رشاز کنا یبه آرام. دیکشیدارد زجر م يدیکه درد شد يماریو مانند ب دادیو قرارش را از دست م

چند  نیعقده تمام ا ییگو. بودم  دهیند نیوقت پدر را چن چیه. کند یتا خوب خودش را خال گذاشتمیاو را تنها م دیرفتم با

که کنار پنجره  دمیرا د زیوقت از اتاق خارج شدم عز. گرفتمیرا م شیجلو دیبود نبا نیپس اگر چن کردیم یسال را خال
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من پدر  يانتظار داشت به جا دیشا. من جا خورد دنیدر برگشت و با د يبا صدا. چشم دوخته بود اطیح یکیتار هو ب ستادهیا

و  زیگفت ؟ رفتم کنار عز یچ وای؟ ش میشد ابراه یچ دیپرس یاز او م زیمن پدر بود عز ياحساس کردم اگر به جا. ندیرا بب

:آهسته گفتم یلیبپرسد خ يزیچ نکهیقبل از ا

.تنها باشه یمدت کیبهتره، بابا  نیاون اتاق نر زیعز_

:دیپرس یبا نگران زیعز

شد ؟ یمگه چ_

.کنه ی، بهتره خودش رو خال گرفته یلیدلش خ یول چیه_

:لب گفت ریکه ز دمیشن. و باالفاصله چشمانش پر از اشک شد دیاز ته دل کش یآه زیعز

.میابراه رهیمادرت برات بم یاله_

 ياو هم دنبال جا. از پشت سر نگاهش کردم . را برگرداند و به طرف آشپزخانه رفت شیو رو دیبه چشمانش کش یدست زیعز

 يبا خاطر ندارم چه مدت آنجا نشسته و به گلها. هیریلب پنجره نشستم و با خودم فکر کردم عجب شب دلگ. بود یخلوت

بود چشمانش  ستادهیدر اتاق ا يپدر جلو. آورد سرم را باال آوردم  خودمدر اتاق من را ب ياما صدا. مانده بودم رهیخ یقال

:من گفت دنیخون گرفته و صورتش سرخ سرخ بود با د

کو؟ زیبابا پس عز ینشست جانیا_

:آشپزخانه به طرف در اتاق رفت و گفت يپدر به جا. آشپزخانه اشاره کردم  به

.بخورم ییهوا کی اطیح يتو رمیم_

:آمد و گفت رونیاز آشپزخانه ب زیهمان لحظه عز. رفت رونیهم سرم را تکان دادم و او ب باز

بابات کجا رفت ؟_

.خورههم هوا ب کی اطیح يرفت تو_

:بلند شدم و گفتم میاز جا سپس

.بخوابم رمیمن م زیعز-

:گفت زیعز
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.ریبرو مادر شبت بخ_

از همه  شتریو ب زیاتاق شدم و بعد از انداختن رختخوابم چراغ را خاموش کردم و شروع کردم به فکر کردن ، به همه چ داخل

 یلیاو خ. حق داشت  دایالبته در مورد ش. بود دایبخصوص ش پدر نگران من و. قبل اتفاق افتاده بود یکه ساعت یاناتیبه جر

 يکرد برا شنهادیپ زیسر بسته به عز یلیروز عمه اعظم خ کیسال بعد از فوت مادر  وبه خاطر دارم د. وابسته به مادر بود

 دایش.  دادیگوش م آنها يبه صحبتها انهیمخف دایش ایکرد ، گو یکار معرف نیا يرا هم برا یکی یحت. باال کنند یپدر دست

خوام من فقط  یمامان خودم رو م...  امانم کردیتکرار م انیاو در حال تب و هذ. شد  ماریب یهمان شب تب کرد و به سخت

صحبت خودش و  انیجر زیعز یوقت.  کندیحرف را تکرار م نیچه ا ياو برا میدانستیمن و پدر نم. خوامیمامان خودم رو م

 یو ب يماریعلت ب دمیفهم.باشد دهیآنان را شن يحرفها دایش زندیکرد و گفت که حدس م فیتعر مانیعمه اعظم را برا

بچه نبود و  گرید دایاما اکنون ش. در مورد ازدواج پدر نکند یصحبت یکس گریموضوع باعث شد د نیا. است نیهماو  يقرار

خوب فکر  یوقت یحت. کنم  هیکه بخواهم گرنه بودم  نیغمگ ادیبرخالف تصورم ، آن شب ز. کردیپدر را درك م دیاو هم با

. پدر را خوشبخت کند  تواندیاو م دانستمیداشتم م نایاز م که یبا شناخت رایراحت است ز المیخ کردمیاحساس م کردمیم

همه  "شود به خودم گفتم نیسنگ میپلکها نکهیقبل از ا. بود که خواب را به چشمانم آورد الیخ یاحساس راحت نیهم

 ینگاه کی اباشه فرد ادمی یآخ راست. یخودت رو اصالح کن دیتو با وایش.  میکنیکه ما درکش م هیزیهمون چ یگخوبن، زند

" .ندازمیب دایبه دفتر ش

19 فصل

در  زیعز. از همان شبها ساعت از هفت شب گذشته بود که تلفن زنگ زد  یکی. نشده بود یاوک طمیاصطالح هنوز بل به

:، با خنده گفت دمیسالم کردم و حالش را پرس. پشت خط بود ایارش. را برداشتم یوشآشپزخانه بود و من گ

.شهینم نیبهتر از ا_

:اش را بدانم ، گفت يشاد لینکردم دل يکنجکاو
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؟ زیبا عز ای يبا من کار دار_

.متونیاما نم ارمیرو ب طتیاونجا بل امیب خواستمیندارم ، امشب م یراستش کار خاص کنهینم یفرق_

:را نکردم خودش گفت نکاریا یوقت. را بپرسم  امدنشین لیکردم انتظار دارد من دل احساس

چرا ؟ یگینم_

.ستیهم ن يالبته عجله ا.  يخب حتما کار دار_

:و گفت دیخند ایارش

.يصبور یلیتو خ وایش_

:حال آهسته گفتم نیبا ا کندیم فیاز من تعر لیدل یچرا ب دمینفهم

.یمرس_

:و گفت دیخند ایارش

چرا خوشحالم ؟ یبدون يخواینم گم،یم گهیجور د کی میباشه بابا نخواست_

:گفتم جانیو با ه دیبه ذهنم رس يزیدفعه چ کیخواد بگه ؟  یم یفکر کردم چش شده ؟ چ نیبهت به ا با

؟....نکنه پروانه _

:و گفت دیخند ایارش

.منو یاره بابا ، کشت_

:گفتم یخوشحال با

.گمیم کیتبر. مبارکه! خدا  يوا_

:و گفت دیخند یخوشحال شد و با خوشحال ایارش

ممنونم_

؟ هیبچه چ_

؟ یزنیحدس م یچ_

دونم ینم_
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:آمد و چشم به دهان من دوخت ، باالفاسله گفتم رونیاز آشپزخانه ب مهیسراس زیوقت عز نیا در

!مژده بده زیعز_

با  زیعز. موضوع را به او فهماندم  نیبا اشاره ا یول دهیپروانه زائ میبگو شدینم میرو ایارش يجلو. با بهت به من نگاه کرد زیعز

:گفت یخوشحال

؟ ی، ک یبسالمت.... يوا_

:گفتم ایارش به

؟ یک یراست_

.شیپ یدو سع یکی_

:گفتم ایتکرار کردم و بعد به ارش زیعز ياو را برا حرف

؟ هیبچه چ ینگفت_

:و گفت دیخند ایارش

.یدختر خوشگل و مامان کی_

با عجله . ردیرا از من بگ یگوش خواستیم زی، عز دیبلند خند يبا صدا ایارش. تکرار کردم  زیعز يباز هم حرف او را برا من

:گفتم

.زیبه عز دمیرو م یگوش.  کنمیم یمن فعال خداحافظ_

:را از من گرفت و گفت یگوش زیعز

.مواظب بادمجون ها باش نسوزن وایش_

کارم تازه تمام شده بود . من هم به آشپزخانه رفتم و مشغول سرخ کردن بادمجان ها شدم  ا،یشروع کرد به صحبت با ارش و

:گفتم. خندان به آشپزخانه آمد یبا لبان زیکه عز

.آمد ایتونم به دن جهیباالخره نت. گمیم کیتبر زیعز_

:و گفت دیخند زیعز

.نمیهم بچه تو رو ببروز  کیان شا اهللا .  شهیسووم نیا_
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. میرفت مارستانیمالقات پروانه به ب يو پدر برا زیروز بعد به همراه عز. زدیبه من ضد حال م شیدعاها نیبا ا شهیهم زیعز

عمه اعظم و مادر پروانه به . میدسته گل برده بود کیاو  يبرا زیما ن. بود ینیریش يگل و جعبه ها ياوتاق او مملوو از سبدها

اما برق چشمانش او . بود دهیتخت خواب يرو دهیپر یپروانه با رنگ. جلوتر از ما آنجا بودند وا ياهر بزرگش و زن عموهمراه خو

دوست داشتم بچه را  یلیگفتم ، خ کیصورتش به او تبر دنیجلو رفتم و بعد از بوس. دادیخوشحال نشان م تینها یرا ب

بعد او  یقیدقا.  دمیرا کنار تخت د فشینبود اماک يخبر ایاز ارش. آورند یگفتند هنگام مالقات بچه را به بخش نم یول نمیبب

که  دمیپدر را شن يصدا. بود تا پروانه راحت باشد اصرار کرد تا داخل شود ستادهیا رونیاز در اتاق وارد شد و به پدر که ب

و  دیرا بوس شصورت ایارش دنیبا د زیعز. دست بردار نبود و عاقبت پدر را داخل آورد ایاما ارش. آنجا راحت است گفتیم

:گفت زیپدر به عز. همان لحظه چند تن از اقوام پروانه وارد اتاق شدند . گفتم کیبه او تبر زیگفت من ن کیتبر

.میما بر گهیمادر بهتره د_

جلو رفتم و  زیمن ن. ستخوا یبا تکان دادن سر موافقتش را اعالم کرد و بعد رو کرد به مادر پروانه و از او اجازه مرخص زیعز

:پروانه گفت. کردم  یپروانه از او خداحافظ دنیبعد از بوس

يریتا آخر هفته م گهیم ایارش_

.اگه خدا بخواد اره_

.آمدم فرودگاه یبدرقه ات م يدوست داشتم برا یلیخ

:و گفتم دمیخند

.ائیاره از تو که حتما انتظار دارم ب_

:و گفت دیخند پروانه

.امیاستقبالت م يبرا یبرگشت ی وقتانشااهللا_

.بگو يالزم دار يزیاگر چ یباشه راست_

.شهیتنگ م یلیصورتت رو ببوسم دلم برات خ گهیبار د کیجلو  ایب وایش_

که به من و او نگاه  دمیرا د ایسر بلند کردم ارش یوقت.  دمیصورتش را بوس زیصورت او خم شدم و من ن يرو گرید بار

از اتاق  هیاز بق یبعد ازخداحافظ. انداخت ریلبخند زد و نگاهش را به ز زیاو ن. بفهمم چرا به او لبخند زدم  کهنیبدون ا. کردیم
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:دیاز او پرس زیراه عز نیراهرو با ما آمد در ب يتهاتا ان زیعمه اعظم ن. میآمد رونیب

کنند؟یپروانه رو مرخص م یک_

:اعظم گفت عمه

.دستگاه بمونه يدو روز تو یکی دیبچه با یفردا، ول دیشا_

:دیپرس زیعز. آنها جلب شد يبه حرفها توجهم

؟ یچ يبرا_

:گفت عمه

.کرده مانیپروانه وقتش نبود زودتر از موقع زا_

:گفت زیعز

دونستمینم ... _

:داد حیتوض عمه

.شده بود دهیچیبند ناف دور گردن بچه پ گنیجور که م نیبچه خطرناك بود ا تیوضع_

:گفت یبا ناراحت زیعز

حاال بچه چطوره ؟_

:گفت عمه

.خدا رو شکر خوبه_

:گفت زی، عز میکرد یبا آنها سالم و احوالپرس. که از آسانسور خارج شدند دمیرا د ایوقت عمه افسانه و ناد نیا در

؟ نیتنها اومد_

. میتا با آنها برو میسپس از ما خواست بمان. شته است را نگاه دا ایبچه ناد نییآمده اند و او پا اسریافسانه گفت که با آقا  عمه

رفته بودند و  نییجلوتر از ما از پله پ ایپدر و ارش. میو سوار آسانسور شد میکرد یقبول کرد ما از عمه اعظم خداحافظ زیعز

:گفت ایما پدر به ارش دنیبا رس. در سالن منتظرمان بودند يجلو

.بد نباشه ،يمهمون دار گهیجان برو د ییدا_
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:گفت ایارش

.دیدی، ممنون که زحمت کش رمیم ستین يعجله ا_

:گفت زیعز

بود فمونیوظ زمیعز هیحرفا چ نیا_

:و گفتم دیپر اززبانم

.دمیدیدوست داشتم دخترت رو م یلیخ_

:گفت زیعز

.مشینیب یم میریآوردنش خونه م یوقت_

:تگف اینگفتم اما ارش يزیچ یبود ول ادمی نکهیا با

.باشه رانیا وایفکر نکنم تا اون موقع ش_

:گفت زیعز

.نبود ادمیآخ _

:با لبخند به من گفت ایارش

نشیباال بب میبر ایب_

:گفت زیعز. دهدیاجازه م نمینگاه کردم که بب زیبه عز يذوق کودکانه ا با

 ان،یزنت م يالیجون مادر زشته فام ایارش. دینکنمعطل  ادیز یول نیپس شما بر انیب ایتا افسانه و ناد میصبر کن دیما که با_

یتو اونجا نباش

:و گفت دیخند ایارش

.رمیباشه م یول ستیزشت که ن_

:رو کرد به من و گفت بعد

؟ میبر وایش_

:گفت زیراه افتادم عز تا
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.بره باال اسریرو نگاه دارم تا آقا  ایمحوطه من بچه ناد يتو میریپس ما م_

به آنجا  یوقت. بخش نوزادان در طبقه چهارم بود . میو به سرعت از پله ها باال رفت میر آسانسور نشدمنتظ ایو ارش من

:نگذشته بود که آمد و گفت یلحظات.  ردیبرود و از مسول آنجا اجازه بگ ایتا ارش ستادمیمن ا میدیرس

.میبر_

:گفتم

اجازه دادند؟_

:و گفت دیخند

.نجاستیبچه ام ا ستیکه ن یلکاجازه اونها هم دست ماست ا_

که  یکوچک يبچه ها دنیاز د. داشت  شهیش کسرهی وارید يبود که به جا یکه داخل دستگاه بودند اتاق ینوزادان بخش

که داخل  يپرستار. رومیلب قربان صدقه شان م ریداخل دستگاه بودند چنان به وجد آمده بودم که متوجه نبودام چطور ز

دهانش را پوشانده بود او با دست به ما اشاره کرد و به طرف تخت  يبه تن داشت و با ماسک جلو ینگاتاق بود لباس سبز ر

 يرو یمشک يسرخ و موها یعروسک با پوست کیبه اندازه  ينوزاد. میبه آن طرف رفت شهیاز پشت ش زیرفت ، ما ن یکوچک

که  دمیاو را د وبرگشتم  ایبا بهت به طرف ارش . استیدختر ارش فیآن موجود ظر شدیباورم نم. تخت به خواب رفته بود

:به من نگاه کرد و گفت زین ایارش. چطور با عشق و عالقه به او چشم دوخته

خوشگله نه ؟_

یلیخ_

:به او نگاه کرد و گفت گریبار د ایارش

خوام اسمشو بگذارم آرزو، چطوره ؟ یم_

:زدم و گفتم يلبخند

قشنگه یلیخ_

:گفت ایارش

اسم رو انتخاب کردم ؟ نیا یچ يبرا یندو یم_
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:باال بردم یرا به نشانه منف سرم

.اندازهیم یکی ادیاسم من رو  نیا_

به  من نگاه کرد و لبخند زد  ایارش یوقت. دارد يحرف منظور نیاز گفتن ا کردمیاحساس م رایلبانم خشک شد، ز يرو لبخند

 دهیبخصوص که چهره رنگ پر. تمام وجودم را گرفته بود یه بود و ناراحتقلبم فشرده شد. احساسم اشتباه نبوده  دمیفهم. 

:گفت رایز. ام شد  یراحتمتوجه نا ایارش. چشمانم بود يپروانه جلو

؟ يچرا ناراحت شود_

:انکار کنم گفتم نکهیا بدون

.کردمیبه پروانه فکر م_

:زد و گفت يشخندیمنظورم شد ن متوجه

؟ یبراش متاسف_

.ه سوزیدلم براش م ییجورا هی نه ، اما_

:خنده گفت با

؟ ییچه جورا_

:گفتم لیدل نیصحبت نبود به هم يبرا یمناسب مکان

.میبهتره بر_

:گفت ایارش میآمد رونیاز بخش ب.کردم  یبا اشاره سر از او خداحافظ زیتکان داد و من ن یپرستار دست يبرا ایارش

!یگفتیم یخب داشت_

به  نکهیا يبه جا کردمیبا خودم فکر م. ناراحت بودم  یلیدرهم شده بود و از دست او خ میاخمها. شتم حرف زدن ندا حوصله

 چینسبت به او ه گریبه خودم قبوالنده بودم د.  گهیچرت و پرت م دهیتخت خواب يفکر زنش باشه که با اون حال و روز رو

 یوقت. که به او عالقه داشتم ینبودم ، به خصوص کس یکس اهل نارو زدن به نبود که م نیبه خاطر ا دیندارم شا یاحساس

:گفت گریبار د ایارش

ینگفت_
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:گفتم يتند به

؟ ستیحرفها ن نیوقت ا گهید يدیخودت هنوز نفهم یعنیبگم ؟  دیبا یچ_

:لحن من جا خورد و گفت از

داره؟ یچه ربط_

کنندیکه زنها با قلبشون احساس م نهیربطش ا_

:گفت یبیشد و بعد با لحن غر رهیبه من خ يا لحظه

درسته ؟! ؟ فهمهیزود م یلیتظاهر به دوست داشتن کنه زنش خ يپس اگر مرد_

. فتمیبه من دست داد که کم مانده بود از پله ها ب یمتوجه حرفش شدم چنان حال یفکر کردم وقت یدرك منظورش کم يبرا

بود و  ستادهیاحساس کنارم ا یب يمثل مجسمه ا ایارش. ام آرام شود جهیتا سر گ ستادمیا يدستم را به نرده گرفتم و لحظه ا

از آنچه که فکر  نانیاطم يبرا. يکه فکر کرد ستین يزیاون چ ایمنظور ارش يکردبه خودم گفتم اشتباه . کردیبه من نگاه م

:گفتم کردمیم

...که نهیاما اگه منظورت ا یبگ يخوایم یفهمم چ ینم_

:آن گفتم يادامه بدم و بجا حرفم رو هیبق نتونستم

.یمعرفت یب یلیخ ایارش_

و گفتم ستادمیدر پاگرد پلکان طبقه دوم ا. فقط نگاهم کرد ، نگاهم را از او گرفتم و به راهم ادامه دادم  یمجسمه سنگ مثل

:

.راه رو خودم بلدم هیبق ا،ین گهید_

:باشد گفت فتادهین یاتفاق نکهیخونسرد مثل ا یلیخ

.نمتیبیبعد م باشه ،_

وارد  یوقت.رفتم نییو از پله ها پا " ینینب خوامیم "هم فشردم و در دل گفتم  يرا رو میندادم اما با حرص دندانها یجواب

 يکنار تر پدر مشغول صحبت با مرد یرا در بغل داشت کم ایلبه باغچه نشسته و پسر ناد يکه رو دمیرا د زیمحوطه شدم عز

من  دنیبا د زیعز. ام را در چهره ام نشان ندهم  یکردم گرفتگ یسع رفتمیم زیبه طرف عز همان طور که. بود بهیغر
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:مشتاقانه گفت

؟ شیدید_

اما به . داشت یکه او چطور بود و چه اندازه و شکل کردمیم فیتعر زیعز يقبل نبود به طور مفصل برا یاتفاقات لحظات اگر

:جمله اکتفا کردم نیتن احوصله بودم که تنها به گف یناراحت و ب يقدر

.قشنگ بود یلیخ_

 ایروز بعد ارش. از بغل او گرفتم تا آرام کنم  کردیرا که مرتب نق نق م اینپرسد بچه ناد يگرید زیچ زیعز نکهیا يبرا سپس

اتفاقا همان شب کامران به .صبح است میو ن کیشده و پروازم روز سه شنبه ساعت  دییتا طمیبمن گفت که بل یتلفن

 يروز قبل برا کی. گذشت یبه چشم بر هم زدن ماندهیدو روز باق. او گفت بهنزلمان زنگ زد و پدر روز و ساعت پروازم را م

خجالت  یاز من کم کردمیخوشحال شد اما احساس م دنمیاز د شهیمثل هم نایم. و مهسا به منزلشان رفتم نایم دنید

:گفتم مهسا را بغل کردم تا صورتش را ببوسم یوقت. کشدیم

.نینازن يکوچولو، چطور یسالم اج_

مهسا  نکهیاز ا دمیفهم. افتاد که صورتش مثل لبو سرخ شده بود نایو در همان حال نگاهم به م دمیبار صورتش را بوس چند

 دهیخر شیرا که برا ییگذاشتم، سپس کادو نیزم يو رو دمیمهسا را بوس. حالت شده  نیرا خواهر خودم خطاب کرده بودم ا

:را بدهم به او گفتم نایم يکادو نکهیقبل از ا. شد ییاو باالفاصله مشغول پاره کردن کاغذ کادو. بودم دستش دادم 

صدا کنم ؟ یتورو چ يدوست دار نایم_

بغلش کردم و . باشم که بودم  یینایتو همون م يبرا شهیهم خوادیخوبه چون دلم م نایهمون م.  يدوست دار یچ هر

:و گفتم دمیصورتش رو بوس

.ی، دوست خودم یهمسر پدرم باش نکهی، قبل از ا یهست_

:در آوردم و گفتم فمیاو را از ک يکاد. انداخت نییو سرش را پا دیخند نایم

.ناقابله هیهد کی نیجون ا نایم_

:از حرفم جا خورد و گفت. دمیمراسم عقدتون نباشم اما جلو جلو کادوم رو م يتو دیشا

؟ یچ يبرا_
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.نبه شب پرواز دارمسه ش_

:گفت یبا نگران نایم

.چقدر زود_

ستیزود ن ادمیز_

؟ یمونیچقدر م_

.از دو ماه بشه شتریب کنمیداره فکر نم یبستگ_

:خواستم بروم گفت یبودم وقت نایم شیروز چند ساعت پ آن

....فرودگاه ، اما امیبدرقه ات ب يدوست دارم برا یلیخ_

:زدم و گفتم یچشمک

.نمیبیبرگشتم تو و مهسا رو اونجا م یانشااهللا وقت. کم زوده  کیونم ، د یم_

:لب گفت ریخجالت زد و ز ياز رو يباز هم لبخند نایم

.انشااهللا_

:و گفتم دمیرا بوس صورتش

.بتونه خوشبختت کنه دوارمیام هیپدرم مرد خوب.  کنمیم یخوشبخت يبرات آرزو نایم_

:گفت نایم

دونم یم_

 يهمان طور زیخدا کنه همه چ کردمیفکر م نیدر راه به ا. آمدم  رونیو از منزل فروغ خانم ب دمیاو و مهسا را بوس رگید بار

افتاد ،  دایش میبردارم که چشمم به تقو يزیپرواز داشتم خواستم از کمد لباسم چ شیکه فردا یشب.  کنمیشود که فکر م

حال آن را برداشتم و  نیکار نداشتم با ا نیا يبرا یفرصت ".به آن بکنم  یهنگا بودمثال قرار "و با خودم گفتم  دمیکش یآه

در  یصفحات هم شعر و ترانه نوشته ول هیبودم و فکر کردم در بق دهیچند صفحه اول را قبال د. ورق زدم  يسر سر یلیخ

افتاد که نوشته بود یمم به متنچش زدمیهمان طور که ورق م. نوشته بود یسیبه زبان انگل ییمتن ها میاز صفحات تقو یبعض

.
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.باشم دنشیبمانم و شاهد درد کش توانمیبروم چون نم دیبا

:آن نوشته بود يجلو و

.خواهد بود یمعن یب امیزندگ یتو نباش اگر

. آن را خطاب به خود گفته است  دایش اینوشته شعر است  نیا دمینفهم یحت. بوده یبه چه کس داینشدم منظور ش متوجه

از  ینگاه کنجکاوم را به سخت. دفتر خاطراتش را نوشته است  نیدر ا دایصفحه را ورق زدم تازه متوجه شدم ش یا وقتام

 نیاز ا ریاگر غ رایز. را بخوانم  شیدوست ندارد من نوشته ها دایبودم ش نمطمئ رایز. جدا کردم و آن را بستم میصفحات تقو

 نیدر هم يزیمشغول نوشتن چ دایشدم ش دایوارد اتاق ش یبار وقت کیخاطرم آمد به . کردیبود آن دفتر را از من پنهان نم

که  نیبا ا. سدینویرا م فشیکرد تکال دآن گذاشت و وانمو يبود که با وارد شدن من به اتاق او باالفاصله دفترش را رو میتقو

 دایش زدمیحدس م. هم نکردم  يورد کنجکاوم نیدر ا یو حت اوردمین شیبه رو يزیچ یکارش از نگاه من پنهان نماند ول نیا

. و در چمدانم گذاشتم دمیچیپ یکیدفتر را داخل پالست. رفته بود آن را با خود ببرد ادشیرفتن عجله داشت که  يآنقدر برا

".شودیببرم حتما خوشحال م شیآن را برا یوقت "خودم گفتم  به

 شگریرفتم و صورتم را اصالح کردم و از خانم آرا شگاهیروز به آراصبح آن .  دیشب هم گذاشت و روز سه شنبه از راه رس آن

کارش تمام شد  یرا بردارد اما وقت میابرو ریاضافه ز يبه او گفته بودم فقط موها. مرتب کند یرا هم کم میخواستم ابروها

. کارم ناراحت شود نیاز ا زیاما من نگران بودم مبادا عز. قشنگ شده بود یلیخ لبتها. را کامال برداشته  میابروها دمید

:زد و گفت يلبخند دیتا مرا د زیبه خانه برگشتم عز یبرخالف تصورم وقت

.مبارکه مادر چقدر رنگ و روت باز شده_

آمدم  رونیب یسپس وقت. در دل خدا را شکر کردم و به حمام رفتم. مساله را قبول کند نیراحت ا نقدریا زیعز شدینم باورم

 دایش يداده بود که برا گرید يزهایتنقالت و چ يمقدار زیعز. ببرم کنترل کردم  خواستمیرا که م یلیوسا گریبار د کی

 نیآخر دیقرار داشت و با زریهم آماده کرده بود که هنوز در فر يسبز رمهقو يچند بسته سبز دایش يبرا یاو حت. ببرم

و آن را به من  افتادیم ادشیبه  یبار سفارش کیقت هر چند و زیعز. تا خراب نشود گذاشتمیلحظه آنها را در چمدان م
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 گذشتیزمان م. ام دهیرا شن شیراحت شود که حرفها الشیتا خ میگفتینم يزیدلشوره دارد چ دانستمیو من چون م گفتیم

سفارش  با.  کردمیمانده به پروازم را حساب م يو با خود لحظه ها ختیریدلم فرو م افتادیو من هر بار که نگاهم به ساعت م

که  یگردن فیکنترل کردم و داخل ک اوردیب میبرا ایکه قرار بود عصر آن روز ارش طمیاز بل ریتمام مدارك سفر را به غ زیعز

وقت پاره  کیتا مطمئن شوم  دمیسپس آن را به گردنم انداختم و چند بار محکم بند آن را کش.گذاشتم ودمب دهیتازه خر

پسته آورده  یپاکت میاو برا. ندیبه منزلمان آمد، تا قبل از رفتن من را بب ییودش به تنهاخ نایظهر بود که م کینزد. شودینم

 نکهیا يمتوجه شد و برا نایم. ام گرفت  هیکه نسبت به من داشت گر یتبقلم کرد از محب یوقت. راه سرگرمم کند نیبود تا ب

:مرا از آن حال خارج کند کنار گوشم گفت

.شهیر نه مادر از دستت ناراحت منکن وگ هیدختر گنده گر_

آماده بود با تعجب به من که هنوز در بغل او قرار  رونیاز آشپزخانه ب يچا ینیکه با س زیاو مرا به خنده انداخت ،عز حرف

زود بلند شد و  یلیخ نایم. شده علتش را نگفتم یگفت چ زیعز یهر چ. کردیداشتم و از شدت خنده ضعف رفته بودم نگاه م

 زیعز يکردم و گفتم بعد از رفتن من هوا یخوشبخت ياو آرزو يبرا نکهیبدرقه کردم و بعد از ا اطیدر ح ياو را تا جلو. رفت

:و گفت دیخند نایم. را داشته باشد

.راحت باشه اکتیخ_

:گفتم زیبرگشتم به عز یوقت. صورتم رفت دنیبعد از بوس و

زن بابام شده ؟ نایتا من برگردم م یعنی زیعز_

:و گفت دیکش یقینفس عم زیعز

.یانشااهللا برگشت ی؟ چشم برهم بزن یاونجا بمون يخوایمگه چقدر م_

، دوست دارم تا برگردم همه کارها انجام شده باشد دیمعطلش نکن ادیز زیعز_

.داره یراه و رسم زیعجله نکن مادر هر چ_

.رسهیماه محرّم و صفر از راه م دیآخه چشم بر هم بزن_

:زد و گفت يلبخند زیعز

.یانشااهللا تا اون موقع هم تو برگشت_
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:گفتم یتینارضا با

؟ دیتا اون موقع صبر کن دیخوایمگه م_

:زد و گفت يلبخند زیعز

؟ يعجله دار یلیخ نکهیتو مثل ا_

کار زودتر انجام بشه ؟ مثال قبل از ماه محرّم ؟ نیداره ا یخب اره ، آخه چه اشکال_

.داشته باشه یته بعد از ماه صفر باشه که فرصت کافبابات خودش گف_

:گفتم یکالفگ با

.یمهمون کی، فوقشم  ستین شتریمحضر رفتن که ب کیکار کنه ؟  یچ خوادی؟ مگه م یفرصت چ_

:و گفت دیکش ینفس زیعز

.بدم ٔرو لو زیچ همه یکه منو مجبور کن یقدر سوال جواب نکن نیبه من بگه تو هم ا يزیچ کیشد بابات  نیحاال بب_

:دمیشدم و پرس کنجکاو

چه کار کنه ؟ خوادی؟ مگه بابا م زیعز نبدی ٔرو لو یچ_

:که ببد را آب داده بود سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت زیعز

هش بده اگه خدا رو که دستش داره ب یبابات به آقا برزو گفته اون مقدار پول. تو دختر  يها يال اله اال اهللا از دست کنجکاو_

.باز کنه یمغازه کوچک خواربار فروش کیبخواد 

:نگاه کردم و گفتم زیتعجب به عز با

؟ نیگیراست م_

:سرش را تکان داد و گفت زیعز

.انشااهللا اگه خدا بخواد_

 یزندگ يبراکه منتظرش بودم افتاده و پدر  یآن اتفاق کردمیاحساس م. خبر چقدر خوشحالم کرد  نیا دانستیخدا م فقط

را شروع کند حتما در آن  ياگر بخواهد کار دانستمیستودم و م یپشتکار او را م شهیکرده ، من هم دایپ زهیانگ گریبار د

اکنون خوشحال بودم و مطمئن ، .  دمیدیآن را درشان پدر نم رایز اشتماو را دوست ند یوقت کار فعل چیه. شودیموفق م
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به  خواستیدلم م یلیخ. عصر آن روز پدر زودتر به منزل برگشت. شودیکار موفق م نیدر ااگر بخواهد حتما  دانستمیم رایز

وقت از مسافرت  خواهدیپدر به او گفته بود که م رایز. اورمین میبه رو يزیسفارش کرده بود چ زیاما عز میبگو کیاو تبر

هنوز  ایچهار بعد از ظهر گذشته بود و ارشساعت از .دیایحسابش غلط از آن در ب خواستمیکند و من نم رمیبرگشتم غافلگ

 شیشدم و آن را سرجا مانیرا برداشتم پش یکه گوش نیهم.  رمیبار خواستم با او تماس بگ کیبود  اوردهیمرا ن طیبل

در را  یوقت. آمد ایساعت از هفت شب گذشته بود که ارش. مانده است یلیتا ساعت پرواز هنوز خ تمگذاشتم و با خودم گف

سالم کردم و خودم  نیمتوجه اصالح صورتم شده سنگ دمیفهم. شد رهیمن با تعجب به چهره ام خ دنیدم به محض دباز کر

 ياستقبال از او تا جلو يبرا زیعز دیبگو يزیچ تتا خواس. جواب سالمم را داد. تا وارد شود دمیدر کنار کش يرا از جلو

را که در دست داشت به طرفم گرفت و  يبسته ا میارد اتاق شدو یوقت. باعث شد تا حرفش را بخورد نیراهرو آمد و هم

:گفت

.دایش ياست برا هیهد کی نیا_

را گرفتم و در چمدانم  هیبعد از تشکر هد. نکردم  یبه او کم محل زیعز يجلو یبودم ول ریهنوز هم از دستش دلگ نکهیا با

شام  يرا برا شانیعمه ها و بچه ها زیشب قبل عز .گرفته است یگفت که مرخص یداشت ول کیآن شب کش ایارش. گذاشتم

و نادر  اسریاما عمه افسانه و آقا  د،یایب یآن شب قرار نبود کس دمکرده بو یدعوت کرده بود و من از همشان خداحافظ

و  دیچرخ یساعت م يعقربه ها. عالقه دارم یلیغذا خ نیبه ا دانستیم رایپخته بود، ز يشام قورمه سبز يبرا زیعز. آمدند

کردم و خواستم که زحمت  شکراما من از او ت دیایبه فردگاه ب خواستیآقا بررزو م. شدیم کیلحظه به لحظه به رفتن من نزد

کار صرف  نیکند تا از ا یتوانست او را هم راض زیمان کند اما عز یاصرا داشت تا فرودگاه همراه یلیعمه افسانه خ. نکشد

عمه افسانه قبل . سر کار برود و خوب نبود خسته و خواب الود باشد خواستیبود که نادر م يروز نیروز بعد اول راینظر کند ز

بعد از . خبرشان نگذارم یب دمیرس یو همسرش هم سالم رساند گفت وقت دایبه ش نکهیو بعد از ا دیاز رفتن صورتم را بوس

به آنجا  یوقت.  میبه طرف فرودگاه حرکت کرد ایو ارشو پدر  زیبه اتفاق عز میو ن ازدهیآماده شدم و ساعت  زیرفتن آنها من ن

دو بار  دیدر طول عمرم شا. کرده بود یبیدر هم ادغام شده و مرا دچار حالت غر يدلهره و دلشوره، ترس، غم و شاد میدیرس

بدرقه  يهم برا رگیبرود و بار د کیگرفتن دکترا به بلژ يخواست برا یم یوقت ایبدرقه ارش يبرا کباریبه آنجا رفته بودم ، 

بار نوبت خودم باشد؟ نیا کردیباور م یو چه کس دایش



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٥

،  شدیحاضر م یاواخر به ندرت در جمع نیاو ا. تعجب کردم  یلیخ دیآیکه به طرف ما م دمیرا د ایآر یسالن فرودگاه وقت در

او . بدرقه ام آمده باشد يبرا شدینمباورم . امدیشام دعوت کرده بود او ن يرا برا شانیعمه ها و بچه ها زیشب قبل هم که عز

 خواستیکه از من م ایارش يصدا. کنار پدر نشست یصندل يو بعد رو دیپروازم را پرس اعتبا ما س یبعد از سالم و احوالپرس

بکنم و  دیچه با تیگفت که بعد از وارد شدن به سالن ترانز ایارش. گوش کنم مرا از فکر او خارج کرد شیبه دقت به حرفها

و منگ بودم  جیشدم چنان گ تیسالن ترانز وارد یاما وقت.  کردمیگوش م شیمن هم ظاهرا با دقت به حرفها. بروم دیا باکج

:برگشت و گفت قهیاز کنار ما دور شد و بعد از چند دق يلحظه ا ایارش. نمانده بود ادمیاو  يکدام از حرفها چیکه ه

.میو چک کنر طیقسمت کنترل بل میبر ایب قهیچند دق وایش_

 ینگاه معن رایز. موضوع شد نیهم متوجه ا ایآر. اوردیبه زبان ب هیو بق زیعز يجلو خواهدیدارد که نم یکردم حرف احساس

به او .  ستادیا يگوشه ا ایچه کار دارد ؟ ارش کردمیدر آن حال فکر م. بلند شدم و به دنبالش رفتم. کرد ایبه ارش يدار

:شدم و گفتم کینزد

؟ شده یچ_

 يسپس دسته ا. بکند خواهدیبا تعجب به او نگاه کردم که چه کار م. را باز کرد  فمیک پیحرف دستش را جلو آورد و ز بدون

:با تعجب گفتم. گذاشت فمیدر ک یپول خارج

؟ هیچ نیا_

.باشه شتیبگذار پ_

:گفتم یناراحت با

کنمینه نه اصال قبول نم_

:کرد و گفت اخم

.شهیت منکن الزم يلج باز_

:سماجت گفتم با

.باور کن الزم ندارم_

:مچ دستم را گرفت و با تحکم گفت اورمیدر ب فمیتا خواستم پول را از ک و
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.گوش کن_

:او نگاه کردم، گفت به

؟ يدیداشته باشه ، فهم تونهیم بیکشور غر يکه آدم تو هیی، پول تنها اشنا شهیگفتم الزمت م_

:ق با اوست گفتمح دمیفکر کردم و د يلحظها

.ادهیز یلیخب پس خ_

:را باال برد و گفت سرش

.شهیبه هر حال الزمت م ستین ادینه ز_

:نبود تعارف کنم به ناچار قبول کردم و گفتم زیاز آن جا شیب

.رمیحاال بگو چقدره که الاقل به عنوان قرض ازت بگ_

:زد و گفت يلبخند

.رمیگیپس م نترس حسابشو دارم بعد تا قرون آخرش رو_

خب حد اقل بگو چقدره ؟_

.؟ دو هزار فرانکه يکرد دیچقدر کل_

چه کار کنم ؟ خوامیهمه رو م نیاوه چه خبره ا_

.باشه ، جات رو که تنگ نکرده فتیبگذار ته ک.  یکنیاعصابم رو خراب م يدار گهیبسه د وایش_

:گفتم یبه شوخ اورمیب رونیبرا از دلش  یناراحت نکهیا يشده ، برا یعصبان یلیبود خ معلوم

؟ يریگیم یپولها رو از ک نیوقت رفتم و برنگشتم ا کیممنون اما اگه  يدار نانیبه من اطم نقدریا نکهیاز ا ایارش_

:زد و گفت لبخند

.بکنم استفاده کنه چه معامله اي ٔکه از عتماد من سو یبا کس دونمیتو نگران نباش من م_

:به من انداخت و گفت یقینگاه عم زیاو ن دمیخند

.مواظب خودت باش یلی، خ يسفر بر نیدوست نداشتم تنها به ا وایش_

.قسمتم بوده ، تو هم مواظب پروانه باش زیبه قول عز_
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:زد و گفت يدار یمعن لبخند

.مثل تو داره يخوش به حال پروانه که هوادار_

.انقدر پاك باشهمثل اون که دلش  دمیرو ند یماهه ، به خدا کس یلیچون خ_

:گرفت و گفت دهیحرفم را نشن ایارش

.منتظرند هیبق میخب بهتره بر_

 يفکر يکامال معلوم شده بود وجود من مانع از آزاد میبرا رایاز خودم بدم آمد ز شتریحرصم گرفت و ب یلیکارش خ نیا از

وجدان بودم  یدچار ناراحت داًیبابت شد نیمن از ا پروانه را به دلش راه بدهد و توانستینم کردیتا به من فکر م ایارش. اوست

:ندهم با سماجت گفتم ياربه او اجازه مغلطه ک نکهیا يبرا. 

:گفتم یچ يدیشن ایارش_

.دمیاره شن_

مگه نه ؟ نهینظر تو هم هم_

:را تکان داد و گفت سرش

شک نکن_

:گفتم یناراحت با

؟ یکنیمسخره م_

.لط رو کردمغ نیا ی؟ من ک هیچه حرف نیا _

؟ یگیم يجور نیپس چرا ا_

 رهیفرشته است ، خانم خانه دار ، مهربان و غ کی، اون  هیخو یلیبگم پروانه زن خ دیاومد با ادمیبگم ؟ اها  يخب چه جور_

؟ دیشد یراض نیآذ وایسرکار خانم ش.... 

.میبا هم نزد یحرف چیه گرید میدیرس هیبق شیکه پ یتا زمان ایمن و ارش. نگفتم  يزیچ گریتأسف سرم را تکان دادم و د با
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20 فصل

از ترس به من  یچمدان به قسمت بار مراجعه کنند چنان حالت لیتحو يفرودگاه اعالم شد مسافران برا ياز بلند گو یوقت

صورتم را  یخداحافظ يبرا زیعز یوقت. بچسبم و با آنها به منزل بروم زیبه چادر عز خواستیدلم م يدست داد که لحظه ا

بعد از او با .  دمیرا کنترل کردم و صورت نرم و با محبت او را چند بار بوس دمبه شدت خو هیگر ریکم مانده بود بزنم ز دیبوس

:پدر کنار گوشم گفت. کردم  یپدر روبوس

.بابا مواظب خودت و خواهرت باش_

:را تکان دادم و گفتم سرم

.دیمطمئن باش_

:به او گفتم. شده بود رهیبه من خ ینیبا حالت غمگ ایآر. بودند ستادهیکه کنار هم ا ایارش و ایرو کردم به آر بعد

.يبدرقه ام اومد يو ممنونم که برا کنمیتشکر م يدیکه کش ییاز تمام زحمتها_

:را تکان داد و تنها گفت سرش

.سالم برسون_

که از بلند گو پخش  ی؟ صدائ کندیفکر م دایوز هم به شاو هن یعنیفکر کردم  نیدلم گرفت و به ا. داشت  یبیلحن غر چه

:نگاه کردم و گفتم ایمرا از ادامه فکر بازداشت ، باشتاب به ارش شدیم

.ممنونم زیپسر عمه از بابت همه چ_

:گفت یبا چهره درهم فشردیدستم را م یخداحافظ يبرا یوقت

دستت سرده ؟ نقدریچرا ا_

. سپس خم شدم و دسته چمدانم را گرفتم.داشتم یدر آن لحظه من چه حال دانستیم یچه کس. جواب لبخند زدم  يجا به

در ینگران

دلم  زیمن ن.  ستیشدم چ یکه متوجه نم يزیدر نگاهش بود چ يگرید زیبود که چ ایفقط آر. زدیهر سه نفرشان موج م نگاه
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 زیبا نشان دادن تنش و دلهره ام پدر و عز خواستمینم. واهمه ندارم  يزیخونسردم و از چ یلیدر تالطم بود اما نشان دادم خ

 زیبرگشتم او ن. کرد میصدا اینگذاشته بودم که ارش تیقدم به داخل سالن ترانز هنوزاز آنها جدا شدم  یوقت. را نگران کنم 

:جلو آمد و آهسته گفت

.یونرو بد نیخواستم ا یم.از طرف من نبود دایش يکه بهت دادم بد يا هیاون هد یراست_

آمده بود تا به .  کردمیاکنون علت بدرقه او را در م. متفکر به من چشم دوخته بود ینگاه کردم که با نگاه ایبه آر ناخودآگاه

. افکارم صحه گذاشت يرو لهیوس نینگاه کردم ، آرام سرش را تکان داد و به ا ایبه ارش. سالم برسانم  دایبه ش دیمن بگو

:فتماو گ و خطاب به دمیکش یقینفس عم

.خداحافظ_

به نفس نفس  دهیداشتم که تا وسط راهرو نرس جانیشدم آنقدر ه تیوارد سالن ترانز یکلمه را تکرار کرد، وقت نیهم زین او

. در همان حال برگشتم . دیایجا ب یتا حالم کم ستادمیا يقدر. ام  دهیرا دو یطوالن یمسافت ییکه گو يافتاده بودم به طور

. و غصه دار بود نیآمده بود غمگ دایبدرقه ش يکه برا ینگاه پدر درست مثل زمان. بودند ستادهیکناه هم ا ایآرو بابا و  زیعز

 نیا. تکرار شد میبرا گریصحنه ها بار د نیصادقانه تمام ا ياهایمثل رو. کردیهم با گوشه چادرش چشمانش را پاك م زیعز

. بروم  شهیهم يبرا ستیکه قرار ن دادمیم يدلدار اخودم ر. آوردیفشار م میبودم ، بغض به گلو ستادهیمن ا دایش يبار به جا

با سر از او  زیمن ن. صورتش آورد و آن را تکان داد يمتوجه نگاهم شد دستش را جلو یبود، وقت ستادهیدر ا يجلو ایارش

راهرو  چیپوارد  نکهیقبل از ا. راهرو به پشت سرم نگاه نکردم  يکردم و بعد دسته چمدانم را گرفتم و تا انتها یخداحافظ

 میبعد از گذشتن از راهرو قدمها. ندادم  صیآنها را تشخ تیجمع نیو پدر نگاه کردم اما در ب زیبه طرف عز گریبار د کیشوم 

از بلند گو خارج شد ، آنقدر در  یصدائ. بودند رفتم شانیدادن چمدانها لیکه مشغول تحو یتیرا تندتر کردم و به طرف جمع

متوجه  نکهیبدون ا گذاشتیراحتم نم یدلشوره دم. شده باشد ریو خودم فکر کردم نکند د.  گفتچه  دمیبودم که نفهم فکر

 دمیبار رس لیبه قسمت تحو یوقت.  کردمیکه جلوتر از من بود حرکت م يباشم از صف خارج شده بودم و تند تر از مرد

:خطاب به من گفت ارب لیتحو يخاطر متصد نیبه هم. نوبت من است ییقرار گرفته بودم که گو يطور

دیخانم بفرمائ_

:مرد اشاره کردم و گفتم به
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.آقاست نینوبت ا_

:گفت یکه نوبتش بود با لحن مهربان يمرد

.دیبفرمائ_

کدام از  چیه دیکه د يمتصد. بدهد لیکنم منتظر شدم تا اول او چمدانش را تحو یزرنگ خواستمیفکر نکند م نکهیا يبرا

:خطاب به من گفت میخوریتکان نم مانیجا

.باال دیخانم چمدانتان را بگذار_

بدهم  لیمنتظر بود تا اول من چمدانم را تحو یاو با کالفگ دهدینم لیچرا چمدانش را تحو نمیبه مرد انداختم تا بب ینگاه مین

چمدانم از  لیبعد از تحو. ترازو بگذارم يتعارف کنم چمدانم را رو گرید نکهیاو مرا بر آن داشت تا بدون ا یحالت عصب. 

بعد از باال رفتن از پلکان . سالن بود اشاره کرد  گریکه طرف د یبروم و او به سمت پلکان دیکجا با دمیبار پرس لیتحو يمتصد

ه شد لیچند باجه صف تشک يجلو. از مسافران آنجا را اشغال کرده بودند يادینسبتا ز تیکه جمع دمیبه سالن انتظار رس

:دمیپرس یاز زن مسن. بود

؟ هیصف چ نیخانم ا دیببخش_

:گفت یو به شوخ دیخند

؟ يخوایم یگوشت ، چ, ، مرغ یحرف همه چ_

:زدم با او با خنده گفت يلبخند

؟ زمیعز يبر يخوایکجا م_

فرانسه_

.پرواز آمستردامه نیزوده ، ا یکم کیپس حاال _

هم  دیساعت شا میحدود ن. آن نشستم يسالن قرار داشت رفتم و رو گرید که طرف ییها یکردم و به سمت صندل تشکر

تا به خودم .  میکنترل مراجعه کن وسکیو گذرنامه به ک طیکنترل بل ياز بلند گو اعالم شد برا نکهینشسته بودم تا ا شتریب

آن با شماره پرواز خودم  قیشماره پرواز و تطب دنیبعد از پرس منشده بود که  لیتشک وسکیک يجلو لیصف طو کیآمدم 

مشتم گرفته بودم  انیرا که بدوش داشتم در م یفیدسته ک. که او هم قصد رفتن به فرانسه را داشت ستادمیا یپشت سر زن
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باجه  يبه جلو ات دیچقر طول کش دمینفهم. بود زانیمدارکم بود که از گردنم آو فیبه ک گرمیدست د کی.  فشردمیو م

بعد از نشان دادن. سم به اطراف بودتمام حوا رایز.  دمیرس

 دنیبا رس.بود تیبود و محوطه باند فرودگاه از آنجا قابل رو يا شهیسالن سر تا سر ش نیا يجلو. رفتم يگریبه سالن د طیبل

و احساس لرز کردم  دیچیسرما در تمام بدنم پ. همسفرانم وارد محوطه فرودگاه شدم  گریاتوبوس حامل مسافران به همراه د

چمدان  لیافتاد که هنگام تحو يهنگام چشمم به همان مرد نیشدم در ا وبوسشوار ات تیبه همراه جمع یبدون معطل .

کار را نکردم  نیخدا را شکر ا. جهت به او سالم کنم  یخود و ب یبود ب کیتا نگاهش به من افتاد نزد. نوبتش را گرفته بودم 

 زیو من ن "، بد اخالق  يچه افاده ا "با خودم گفتم . شد رهیخ يگرینقطه د اعتنا به من سرش را چرخاند و به یاو ب رایز

و  ستادیاتوبوس ا یمسافت یبعد از ط. اطرافم شدم  يچرخاندم و بدون توجه به او مشغول تماشا گریسرم را به سمت د

 ریاز تاث دانمینم. کردم  یاصباند فرودگاه بود احساس خ يکه رو کریقول پ يمایهواپ دنیبا د. مسافران از آن خارج شدند

هم  يبه شدت به هم خورد به خصوص که با د سرد میبدنم را گرفت که دندانها يبه خاطر سرما چنان لرز ایبود  اسآن احس

:چقدر به من گفت زیافتاد بنده خدا عز ادمی. دیوزیدر محوطه فرودگاه م

.یکنیم خیلباست کمه،  وایش_

. تنم نکردم  يگرید زیکت نازك چ کیبهم نخورد به جز مانتو و  پمیبه اصطالح ت نکهیا يبرا من به حرفش گوش نکردم و اما

تر  عیرفتم تا سر مایبه طرف پلکان هواپ دمیلرز یهمان طور که م. همه داخل چمدان بود یالبته لباس گرم برداشته بودم ول

مرتب از خودم . داشتم يداریخواب و ب نیب یحالت رفتمیال مبا مایهواپ ياز پله ها یوقت. کنم  دایسوار شوم و از سرما نجات پ

 یاز سرما چنان ب یول دارمیموضوع لبم را به دندان گرفتم تا حس کنم ب نیاز ا نانیاطم يو برا دارمیواقعا ب یعنی دمیپرسیم

فشردم و با دست  یم میپنجه ها نیرا در ب پروازکارت .  کردمیلبم احساس نم يرا رو میحس شده بودم که فشار دندانها

حرکت  ينا جانیهم از شدت ه دیکه از سرما و شا ییاز پله آخر هم باال رفتم و با پاها. ام را گرفته بودم  یگردن فیک گرمید

کارت . گفتندیبودند و به مسافران خوشامد م ستادهیدر ا يجلو يخلبان و مهماندار. رفتم مایهواپ ينداشت به طرف در ورود

به آن انداخت به دست چپش اشاره کرد تا به آن طرف بروم تشکر  ینگاه نکهیماندار نشان دادم و او بعد از اپرواز را به مه

فرق  یبودم کم دهیداخل آن با آنچه قبال د یبودم ول دهیرا د مایداخل هواپ لمیقبال چند بار در ف. کردم و داخل شدم

 نیب. هم وسط قرار داشت یچهار صندل. ار پنجره سمت چپکن یراست بود و دو صندل سمتکنار پنجره  یدو صندل.داشت
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از همان ابتدا چنان محو تماشا شده بودم که متوجه نبودام . راهرو بود زیوسط ن يها یکنار پنجره و صندل يها یصندل

:مرا به خود آورد یصدائ. راه را گرفته ام  يام که جلو ستادهیا يطور

.دیراه کنار بر ياز جلو شهیخانم اگر م_

توجه به من به  یاو ابتدا ب. نشستم  یصندل نیاول يبد اخالق چنان هول شدم که باالفاصله رو يآقا دنیو با د برگشتم

کار مرا که با نگاهم او را بدرقه  نیلحظه مکث کرد و بعد سرش را به طرف من چرخاند با ا کی یسمت چپ رفت ول يراهرو

:به من نگاه کرد و گفت. از او حساب ببرم لیدل یب شدیاش باعث م يچهره جد. کرد ریغافلگ کردمیم

؟ دیدار یشما مشکل_

:اول گفتم دیندارد با ترد يکمکم کند و منظور بد خواهدیمرتبه متوجه شدم م کیدارد و بعد  يفکر کردم چه منظور نیا به

نه_

:پشت سرش گفتم و

بله_

:بلند شدم گفتم یصندل يبعد از رو و

.ام کدومه یندلص دونمیراستش نم_

:گفت متیهول کرده ام با مال دیهم فهم او

تون چنده ؟ یشماره صندل_

.دونمیرو نم نیراستش هم_

؟ نمیتون رو بب طیبل شهیبه من انداخت و گفت م یقیدق نگاه

اول اشاره  ياهروبه آن انداخت و بعد آن را به من پس داد و با انگشت به ر یرا به دستش دادم نگاه طیطرف او رفتم و بل به

:کرد و گفت

.دیاریب فیاز اون طرف تشر_

:اشاره کرد و گفت یصندل کیاو به  یاز پشت سر گذاشتن چند ستون صندل بعد

.نهیا تونیصندل_
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که گوشه آن چشمم به  دیاز کجا فهم نمینگاه کردم را بب طیبه بل ينشستم سپس با کنجکاو یصندل ياو تشکر کردم و رو از

پنجره نصب شده بود  يها و باال یصندل يکه باال ییبه شماره ها یوقت 21Cنوشته بود  یسیاد که به زبان انگلافت یحروف

من آنجا  یکاش صندل يا"نگاه کردم و با خودم گفتم  مایبه پنجره هواپ. نگاه کردم تا متوجه شدم موضوع از چه قرار است

. و کنار پنجره سمت چپ نشست فیدر همان رد زیآن مرد ن دمیجره دپن شهیاز ش "را تماشا کنم  رونیب توانستمیبود و م

آن گذاشت و ناگهان سرش را چرخاند و  يرا رو اشیدست فیو ک دیکش رونیب شیرا جلو یکوچک زیاو م. سرم را چرخاندم 

:سرم را تکان دادم و گفتم نیبنابرا. شده بود رینگاهم د دنیدزد يبرا دیمرا د

ممنونم_

خاك بر  " دمیاز خودم حرصم گرفت، به خودم توپ. را برگرداند شیبه سرش داد و رو یتنها تکان کوچک يجد همچنان

زوج  کیکنار دست مرا  یبعد صندل یقیدقا. شدم  رهیخ میبه روبرو يو با دلخور "؟ يدوباره تشکر کرد یچ يسرت برا

 یوقت یحت. بود یدنیمن د يتمام لحظات برا. را پر کرد ام فیرد تیظرف گریمرد د کیمسن اشغال کردند و بعد از آن 

که تا کنون به  کردمیگوش م یدر صورت بروز مشکل چه کار کنند با چنان دقت کردندیم ییمهمانداران مسافران را راهنما

خود را  يکه از بلندگو اعالم شد مسافران کمر بندها دیرس يلحظه ا. کرده باشم یبه حرف کس یتوجه نینداشتم چن ادی

با  نانیاطم يکردنش آن را بستم و برا دایام نگاه کردم و بعد از پ یکردن کمربند به چپ و راست صندل دایپ يدند براببن

 دیاز آن به گوش رس یوحشتناک يصدا مایهواپ يبه محض روشن شدن موتورها. را محکم گرفتم  یدسته صندل زیدستانم ن

که  یبه خصوص زمان. رد از شدت ترس نفسم به شماره افتاده بودحرکت ک مایپکه هوا یهنگام. باعث وحشتم شد  نیو ا

احساس  یبه راست. بکشم ادیبود که کم مانده بود فر دیدر آن لحظه ترسم چنان شد. بلند شدن سرعت گرفته بود يبرا

را بسته بودم و چشمانم . شدتکان وحشتناك از باند فرودگاه جدا  کیبا  مایعاقبت هواپ. قلبم وارد حلقم شده شده  کردمیم

از شدت ترس تمام عضالت بدنم منقبض شده بود به  میبگو توانمیم یحت.  دادمیرا محکم فشار م یدسته صندل میبا پنجه ها

شکالت از مسافران  یکه با ظرف دمیتوانستم به ترسم غلبه کنم که مهماندار را د یزمان. کردیبدنم درد م یکه تا مدت يطور

نگاه کردم و آن وقت بود که جرأت کردم دستان عرق  کردیحرکت م مایدر راهرو هواپ يعاد یلیه خبه او ک. کندیم ییرایپذ

.جدا کنم یکرده ام را از صندل

 يرا به تماشا یبعد از صرف غذا مدت. کردند  ییرایگرم از مسافران پذ ينگذشته بود که مهمانداران با غذا یساعت هنوز
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طرف خم کردم  کیسرم را به  کردمیم یکم کم احساس خواب آلودگ. ودند صرف کردم گذاشته ب ارمانیکه در اخت يمجله ا

سرم را چرخاندم وبه او نگاه . زد تا مرا متوجه خود کند میآهسته به بازو دکه کنار من نشسته بو یخانم. و چشمانم را بستم 

:گفت یبا لحن مهربان. کردم 

.ات رو بخوابون یصندل یبخواب يخوایاگر م شهیگردنت خسته م يجور نیا زمیعز_

دادم همان طور نشسته بخوابم ، تا  حیرا بکنم ترج نکاریرا خواباند اما چون بلد نبودم چطور ا یصندل شودیم دانستمیم البته

 یدر حال یاز او تشکر کردم و بعد ازخواباندن صندل. بگردم زن آن را به من نشان داد یسرم را خم کردم به دنبال اهرم صندل

 یچه مدت در خواب بودم ، وقت دمینفهم.زود خوابم برد  یلیچشمانم را بستم و خ کردمیخودم فکر م یتجربگ یکه به ب

باالفاصله به خاطر آوردم داخل  یکجا هستم ول دانستمینم يلحظه ا. چشمانم را باز کنم  توانستمیشدم به زحمت م داریب

اکثر مسافران خواب . انداختم  طرافمبه ا ینشستم و نگاه میود سر جاب دهیام خواب یهمان طور که صندل. هستم مایهواپ

سرم را چرخاندم . بودند دهیها خواب یما همه صندل فیرد. بودند شانیمشغول صحبت با بغل دست يبودند، تنها چند نفر

داخل گوشه  یود و هدفونشده ب رهینقطه خ کیاش را خوابانده بود اما خواب نبود به  یاو هم صندل دمیبد اخالق را د يآقا

هنگام با  نیدر ا. دفعه قبل تکرار نشود باالفاصله چشم از او برداشتم و به روبرو نگاه کردم  تیحکا نکهیا يبرا. شتقرار دا

از زنها به  یتعجب کردم و بعد متوجه شدم بعض یلیاش بود خ یصندل يکه در حال بلند شدن از رو یحجاب یزن ب دنید

. کردیکه از راهرو عبور م دمیرا د يهمان لحظه مهماندار. آورده اند ررا از سر د شانیها يروسر رانیامحض خروج از خاك 

:تا دستم را بلند کردم به طرفم آمد و با لبخند گفت

؟ دیدار یشیچه فرما ریوقت بخ_

:او گفتم به

.خواستمیآب م وانیل کی_

:گفت یخوش خلق با

.ارمیاالن براتون م نیهم_

آب برگشت  یوانیبعد که مهماندار با ل یقیدقا.  میمونده تا برس گهیچقدر د دمیپرس یرفت با خودم فکر کردم کاش م یوقت

:گفت دمیسئوال را از او پرس نیا
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.گهید میسه ساعت و ن بایتقر_

رو چه کار کنم ؟  مین سه ساعت و نیسر رفته بود با خودم گفتم ا یلیحوصله ام خ. حرف دود از سرم بلند شد نیا دنیشن با

لحظه  کی. خشک شده اند میاستخوانها کردمیاحساس م. را هم نداشتم میآمد، جرات بلند شدن نداشتم از جا یخوابم نم

بود گرم کردم  میرو يکه جلو يسر خود را با ورق زدن مجلها یباز هم مدت ستم،باالفاصله آن را ب یکمر بندم را باز کردم ول

اش بلند  یصندل يبد اخالق از رو يفکر بودم که بخوابم که متوجه شدم آقا نیدر ا. ت و آن را بستم اما حوصله ام سر رف

او مرا  فیبا خودش نبرده بود ک را فشیاو نگاه کردم ک یخال يرفت به جا یوقت. شدم  رهیبه روبرو خ میصاف و مستق. شد

 نیباز بخواب رفته بود به ا یار او نشسته بود افتاد ، او با دهانکه کن يانداخت چشم از آن برداشتم و نگاهم به مرد ایارش ادیب

کردم  نگاهافکار بچه گانه به پنجره  نیرها شدن از ا يکه من هم خواب بودم دهانم باز مانده بود ؟ برا یفکر کردم نکند موقع

عجب شب  "با خودم گفتم در آن مشخص بود  مایداخل هواپ ریدر عوض تصو.  شدینم دهید يزیچ یکیاز پشت آن جز تار

 يفضا یاهیدستم گذاشتم و همان طور که به س يدادم و صورتم را رو هیتکّ یسپس ارنجم را به دسته صندل "است  یطوالن

وارد خاك  نکیبلند از بلنگو اعالم شد هم ا نکهیتا ا دیطول کش یلینظرم خ هب.چشم دوخته بودم به فکر فرو رفتم  رونیب

 زیبعد ن یقیدقا. مسافران گذاشت اریدر اخت رهیهوا و غ يدر مورد دما یبه سه زبان اطالعات سپس. میفرانسه شده ا

که  يزن و مرد. فکر بودم آن را چه کنم  نیبه کارت نگاه کردم و در ا. شد  عیمسافران توز نیتوسط مهماندارن ب ییکارتها

لحظه زن  کیدر . کنندیچه م نمینگاه کردم که بب به آنها یچشم ریبغل دست من بودند شروع کردند به پر کردن کارت ز

:سرش را چرخاند و چشمش به من افتاد با لبخند گفت

؟ دیخودکار الزم دار_

:خجالت گفتم با

ستین یاگر زحمت_

:گفت زن

.دمیباشه االن بهت م_

:داخل کارت نوشت و خودکارش را به طرف من گرفت گفتم گرید زیبعد چند چ و

پر کنم ؟ يکارت رو چطور نیا دیبه من بگ هشیم دیببخش_
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کارت را پر کردم به او  نکهیبود، بعد از ا یاطالعات شخص يسر کیکارت شامل . کرد ییمرا راهنما یمهربان تیدر نها او

:گفتم

چه کار کنم ؟ دیحاال با_

:گفت زن

.رنیگیفردگاه با گذرنامه ازت م يتو یمواظب باش گمش نکن_

مهماندار از مسافران خواست  یوقت. که گردنم بود کنار گذرنامه ام گذاشتم یفیو کارت را داخل ک او تشکر کردم از

به دور تند افتاده  گریزمان بار د. شدم  یخاص جانیخود را صاف کنند دچار ه یخود را ببندند و صندل یمنیا يکمربندها

. خواهد نشست نیبه زم سیدر فرودگاه پار گرید یقیا دقات مایکه هواپ شداعالم  کردمیبود و زودتر از آنچه که فکرش را م

کامال متوقف شد همزمان با  نکهینشست و بعد از ا نیبه زم سیدر فرودگاه پار یمشکل چیبدون ه مایخوشبختانه هواپ

 یوقت. رفتن شدم  آماده زیمن ن شدندیبلند م شانیهایخارج شدن از صندل يو برا کردندیرا باز م شانیکه کمربندها یمردم

بنظرم  دیچیاحساس سرما در تمام بدنم پ گریبود بار د يابر زیآسمان ن. خارج شدم هوا کامال روشن شده بود مایاز هواپ

در آن حال به . شدم  یخارج و سوار اتوبوس مایسرد تر از تهران است ، به دنبال مسافران از هواپ یحت سیپار يهوا دیرس

 یبه نام شالون زندگ يدر شهر دایش. نکند چه کار کنم  دایمرا پ ایباشد و  امدهیالم نکامران به دنب راگ کردمیفکر م نیا

گرم بود که اکثرشان  ینیشماره و حروف بود تا آن لحظه دلم به مسافر يسر کیکه از او داشتم شامل  یآدرس. کردیم

 دایاگه کامران را پ "خودم گفتم يداردل يبرا. به مقصد همه به دنبال کار خود رفتند دنیبا رس یهموطن خودم بودند ول

اره جون  "و در فکرم جواب دادم  "تا مرا برساند  دهمیو آدرس را به راننده م رمیگ یم یتاکس کی نکهیا تشینکردم ، نها

؟  یکنیم تاحساس شجاع نقدریکه ا یدونیرو م نجایکلمه از زبون مردم ا کی؟ اصال تو  هیراحت نیبه هم يخودت فکر کرد

جنازه ات هم بدست خانواده ات  یحت ادیسرت ب ییوقت باال کی، اگه  هیچه جور نجایا تیامن یدونیتو که نم!  بدبخت

افتاد که  یبه دلم انداخت که با وحشت به اطرافم نگاه کردم چشمم به مرد و زن یموقع عقل چنان ترس یحضور ب " رسهینم

 دنیشن دمیتازه فهم. ل و خوشحال مشغول صحبت با هم بودند آنها سرحا. ودندمن نشسته ب یکنار صندل مایداخل هواپ

 زینگاهم را از آنان گرفتم و به خاطرم آمد عز. است یچقدر باعث دلگرم کنندیصحبت م یهموطنانم که با زبان فارس يصدا

لب  ریطور که زرا کردم همان  رکا نیهم. بخوانم تا دلم آرام شود یالکرس تیهروقت نگرانم آ کردیبه من سفارش م شهیهم
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را  يزیبا خودش فکر کرده بود چه چ دیشا. کندیکه به من نگاه م دمیبد اخالق افتاد و د يچشمم به آقا خواندمیرا م هیآ نیا

 نکهیبعد بدون ا یلحظات. را در دلم خواندم  هیآ یدوختم و باق يگرید ينگاهم را از او گرفتم و بجا.  کنمیبا خودم زمزمه م

من ثابت  يهم نقطه نگاهش رو دیشا. مانده است رهیهمچنان به من خ دمیبه او نگاه کردم و د گریار دخودم باشد ب دست

بار من  نیانداخت معلوم بود تا آن لحظه متوجه کارش نبوده ا ریلحظه به خودش آمد و نگاهش را بز کیدر . مانده بود

مابانه  سیو رئ ياش جد افهیق.چهره اش شدم  یابیمتوجه باشم مشغول ارز نکهینتوانستم چشم از او بردارم و بدون ا

حال به  نیبا ا. داشت یقد بلند و اندام درشت کردیرا به من القا م یحس نیاش چن وستهیو پ یمشک يهم ابروها دیبودشا

. بود  اشنافذش نقطه عطف چهره یرنگ چهره اش گندمگون و چشمان مشک. سنش از چهل باالتر باشد دیرسینظرم نم

 یبه گوشه خارج کیگونه سمت چپ نزد يخال رو کیداشت صورتش را به دقت اصالح کرده بود و  یدهان متناسب و ینیب

به  دیسف يتک و توك تارها زین شیموها نیمجعد و براق بود و آن را به سمت باال شانه زده بود در ب شیچشمش داشت موها

هم داشت که آن  يبلند یتنش بود ، باران یرنگ يوز خاکسترو بل یطوس شلواربود کت و  یدر کلّ مرد جذاب. خوردیچشم م

همان طور که او را به دقت نگاه . انداخت ایارش ادیاش باز هم مرا به  یمشک تیسامسون فیک. دستش انداخته بود  يرا رو

دم و زنده شدم خت و ازخجالت مریدلم فرو ر. در نگاه من فرو رفت میلحظه نگاهم به چشمان او افتاد که مستق کی کردمیم

 نییافتاده چنان تابلو سرم را پا یکه انگار نه انگار اتفاق يبه طور ندازمیب رینگاهم را به ز يعاد یلیمثل او نتوانستم خ

به خودم گفتم  یبودم ، با ناراحت يموضوع نشده بود خودم به او فهمندم که مشغول چکار نیانداختم که اگر او هم متوجه ا

 يخودم از کار شتری، ب کندیم يالبته مهم نبود او در مورد من چه فکر "؟ کنهیم يدر مورد من چه فکربد شد حاال  قدرچ "

شدم  ادهیباالفاصله پ زیمن ن ستادیفرودگاه ا يخوشبختانه در همان وقت اتوبوس جلو. که کرده بودم ناراحت و خجل بودم 

.خالص کنم یتا خودم را از آن فشار روح

به فرودگاه مهر  یشباهت چیه سیفرودگاه پار. فرودگاه شدم  تیوارد سالن ترانز گریه دنبال مسافران دمشوش ب يافکار با

 زیراهنما ن يتمام تابلوها. که معلوم نبود سر و ته آن کجاست دمیدیم میرو يجلو کریدر و پ یو ب عیسالن وس. آباد نداشت

بکنم  دیو مانده بودم چه با کردمی، هاج و واج به اطراف نگاه م دمیفهمیاز آن را نم هکلم کی یبه زبان فرانسه بود که من حت

هر . بود بودند بیغر میو کجا دنبال کامران بگردم ؟ تمام چهره ها برا رمیحاال از کجا چمدانم را بگ کردمیبا خودم فکر م. 

را داشتم که  يدم و حالت بچهاشده بو خکوبیم میاسرج.  شودیو معلوم نبود کدام راه به مقصد ختم م رفتیم یکس به طرف
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:دمیاز پشت سرم شن یکه صدائ کردیم دایدر بازار شلوغ مادرش را گم کرده باشد ترس و اضطراب کم کم داشت نمود پ

تونم کمکتون کنم ؟ یم_

از  يا لحظه. برگشتم با مرد بد اخالق رو به رو شدم  یشد ، وقت يدر وجودم جار تیاحساس امن!  ینیگرم و دلنش يصدا چه

:میبه او بگو يجد يا افهیبود تا با ق یکاف نیهم "خانم باالخره اون ذل زدن هات کار دستت داد  وایش "فکرم گذشت 

.نه ممنون_

:سرش را تکان داد و گفت مرد

.خدانگهدار_

 "پس چرا رفت ؟ ...  نیا "محکم در حال رفتن بود نگاه کردم و با خودم گفتم  يبه او که با قدمها يبعد رفت ، با ناباور و

را  میاز حرص دندانها "کمکت کنه ؟  يالتماست کنه که بگذار سهیچه کار کنه ؟ وا یخواستیم "خودم جواب خودم را دادم 

شماره  دونستمیکه نم یمن کنهیخودشم فکر نم شیکردم پ یغلط کیمن  حاال!  هیعجب آدم "بهم فشار دادم و گفتم 

،  رهیبه جهنم که م " گفتیکه م دمیشنیعقلم را م يصدا "بکنم ؟ دیبا یچه غلط نجای، ا کنم دایپ يام رو چطور یصندل

سرگردون  یتا ک ستین ماگه بره معلو ستیحاال وقت قهر و قور ن "زد  بیعقلم به احساسم نه "آدم خودخواه، بد اخالق 

که  یقیبه هر طر خواستیو م کردیم یختگیکه احساسم همچنان لگام گس یحق با عقلم بود در حال شهیمثل هم " یبش

:و گفتم دمیبه طرف مرد دو. کار باز دارد نیشده مرا از ا

......دیآقا ببخش_

حال به  نیذوقم خورد با ا يو بدون لبخندش تو يبه من چشم دوخت ، چهره جد يطرفم برگشت و با نگاه پرسشگر به

:گفتم. نه لبخند خواهمیم ییکردم من از او راهنما ياداوریخودم 

.یکن ییمنو راهنما دیلطف کن دیببخش_

:محترمانه سرش را تکان داد و گفت یلیخ

براتون انجام بدم ؟ تونمیچه کار م دیبله حتما بفرمائ_

.برم دیدونم کجا با یراستش نم_

:را بنشانه تعجب باال برد و گفت ابروانش
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؟ دیبر دیخواهیتونم بپرسم کجا م یب_

:با خجالت لبخند زدم و گفتم. سشم را مطرح کردم چقدر بد پر دمیفهم

، بعد  دمیتلفن به خونمون بزنم بگم که سالم رس کیبعدشم . رمیبگ لیچمدانم رو تحو دیاز کجا با دونمیکه نم نهیمنظورم ا_

.کنم دایهم شوهر خواهرم رو پ

:سئوال و جواب کند گفت نکهیشد و بدون ا دایاز خنده پ یلبش طرح يرو

.دیرو انجام بد یگمرک فاتیاول تشر دی، اما قبل از همه با دیه بفرمائباش_

قبل از . کردندیکه در آنجا گذرنامه ها را کنترل م میرفت یابتدا به طرف مکان. با دست به من فهماند که همراه او بروم  بعد

:تمپر کرده بودم به مرد نشان دادم و گف مایرا که داخل هواپ ینوبتم شود کارت نکهیا

نه ؟ ایرو درست نوشتم  نیمن ا دینیبب دیکنیلطف م_

:را از من گرفت و به آن نگاه کرد سپس آن را به من برگرداند و گفت کارت

بله درسته_

:دیپرس سپس

؟ دیکنیبار اولتونه به فرانسه سفر م_

:خجالت گفتم با

بله_

به همراه او به طرف  یگمرک فاتیبعد از انجام تشر " کنمیر مسف مایهم هست که با هواپ یخبر نداره بار اول "دل گفتم  در

:به گوشه سالن کرد و گفت ي، او اشاره ا میرفت یسالن بزرگ

.دیتلفن کن دیتونیم نجایاز ا_

دستگاه  ياز تلفن ها رفتم درست جلو یکیبه طرف  شنومیرا م زیعز يصدا يبه زود نکهیکردم و با ذوق و شوق از ا تشکر

از او  دمیکامران را د یبرگشتم و با خودم گفتم وقت. اطر آوردم نه کارت تلفن دارم و نه طرز کار آن را بلدم تلفن به خ

:به طرف من گرفته ، با خجالت گفتم یکارت دمیچشمم به او افتاد و د. به منزلمان تلفن کند خواهمیم

.تلفن ندارم يبرا يممنون عجله ا_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٠

؟ خانواده تون منتظرن دیمگه نگفت_

:گفتم دیفکر کردم و با ترد یکم

.بعدا بهشون زنگ بزنم تونمیچرا ، اما م_

:گرفت و گفت میکارت را جلو او

.يمنتظر نگذار ادی، بهتره خانواده ات رو ز دی، بفرمائ دیتعارف نکن_

:گفتم. صبرانه منتظر تلفن من است یب زیعز دانستمیبا او بود م حق

تلفن ها رو  نیراستش من طرز کار ا. دیریهست شماره منزل ما رو بگ دونمیکه م ستین یمتپس اگه زح دیگیشما درست م_

.ستمیبلد ن

شماره . دیسپس از من شماره تلفن منزلمان را پرس. به طرف تلفن رفت و کارت را داخل دستگاه گذاشت یمخالفت چیه بدون

:گفتیکه م دمیرا شن زیعز يبعد صدا یقیدقا. من دور شد  را به طرفم گرفت و خودش از یاو گوش یقیرا دادم و بعد از دقا

...الو الو_

:گفتم

جون زیسالم عز_

:که گفت دیبه گوشم رس رخیٔتا یبا کم زیعز يصدا

؟ يچطور زمیجون مادر ، سالم عز وایش_

دینگران نباش دمیخوبم ، زنگ زدم بگم رس_

؟ يدی؟ کامران رو د ومدین شیپ يزیچ ی؟ مشکل یخدا رو شکر ، راحت رفت_

.نمشیبیبرم م رونیسالن که ب نیاما ا ا دمیهنوز کامران رو ند دمیاالن رس نیخوب بود هم زینه همه چ_

 ٔکارت را نهیدلشوره هز نکهیشروع کرد به تکرار سفارشاتش که مواظب خودم باشم و چه بکنم و چه نکنم من با ا زیعز

او آرام و خونسرد . است  یدر چه حال نمیبه طرف مرد برگشتم تا بب یبا نگران .حرفش را قطع کنم  ومدداشتم اما دلم نی

کردم و  یزد با اشاره از او معذرت خواه یمتوجه من شد لبخند کوچک یوقت. بود تا مکالمه من تمام شود ستادهیا يگوشه ا

حتما  دمیرا د دایش یکرد وقت دیتاک گریدبود ، او بار  یتمام نشدن زیسفارشات عز. ندارد يبا اشاره گفت که عجله ا زیاو ن
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:گفتم. دارد یاست و چه حال یتیدر چه وضع میخبرش را به آنها بدهم و بگو

.زنمیبهتون زنگ م دمشید نکهیراحت باشه به محض ا التونیخ زیباشه عز_

:بعد گفتم و

به  دایرفتم خونه ش یصحبت کنم ، وقت ادیز تونمینم نیبه خاطر هم کنمیاستفاده م یکیدارم از کارت تلفن  نجایمن ا زیعز_

از اونجا بهتون زنگ بزنه باشه ؟ گمیکامران م

.مواظب خودت و خواهرت باش یلیسفارش نکنم خ گهیباشه مادر فقط د_

.کنم یمن خداحافظ دیندار يکار گهیاگه د زیباشه عز_

.خدا نگهدارت باشه_

کارت را از دستگاه  يگذاشتم و با زدن دکمه ا شیرا سر جا یگوشگرفته  یبا حال دمیاو را شن یخداحافظ يصدا یوقت

:درآوردم سپس به طرف او رفتم و کارت را به طرفش گرفتم و گفتم

دیلطف کرد یلیخ_

:زد و گفت یرا گرفت و لبخند کمرنگ کارت

.کنمیخواهش م_

.کنم متونیکه از کارتتون کسر شده تقد ینداشته باشه مبلغ یاگه اشکال_

:نزده ام ، باالفاصله گفتم یحرف خوب دمیجواب تنها نگاهم کرد، فهم ياج به

قصد جسارت نداشتم خوامیمعذرت م_

:تبسم کرد و گفت کردیکه نگاهم م همانطور

.میبر دی، بفرمائ ستیمهم ن_

 یدستگاه يوکه ر میدیرس یبعد به سالن یو لحظات می، به اتفاق حرکت کرد ستیراحت شد که از دستم ناراحت ن المیخ

کردم و آن را برداشتم  دایزود چمدان خودم را پ یلیخ.  داشتیو هر کس چمدان خودش را بر م دندیچرخ یمدور چمدانها م

:او رو به من کرد و گفت میشد یبه اتفاق هم وارد سالن بزرگ پسس. و منتظر شدم تا او هم چمدان کوچکش را بردارد 

.دیکن دایپ نجایا دیرا با تانیشما اشنا_
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 دهیکه از او در عکس د يو به دنبال چهره ا کردمیبودم تصور م دهیکه د ییکامران را با عکسها. به اطراف انداختم  ینگاه

نگاه کردم که  يسرم را چرخاندم و با تعجب به مرد. خواندیکه مرا به نام م دمیرا شن يمرد يهنگام صدا نیدر ا. بودم گشتم

 کیمرد به من نزد. لحظه چشمان نافذ و سبز مرد قدرت تکلمم رگرفت  کی؟ در  هیک نیا دمیاز خودم پرس. آمدیبه طرفم م

:شد و گفت

؟ دیهست وایشما ش_

:گفت زدیخودآگاه سرم را تکان دادم ، همان طور که لبخند م نا

.من کامرانم_

به او نگاه کردم و  یخورده تا لحظات، وارفته و سر  دیدور سرم چرخ ایدن ییحرف گو نیا دنیلحظه احساس کردم از شن کی

 زدیتو ذوق م يدر چهره او گشتم بجز چشمان سبز رنگش که در پوست سبزه اش بد جور ییدر ذهنم به دنبال نقطه آشنا

قد کوتاه و . بودم  دهیبود که در عکس د يزیزشت تر از آن چ یلیبه عکسش نداشت، به زبان ساده تر خ يگریشباهت د

 زین شیکج و معوج ش لثه ها يبه همراه دندانها دیخندیم یگشاد داشت که وقت یو دهان يکوفته ا ینیب. الغر اندام بود

از چهل  شیب دیرسیصورتش شکسته و به نظر م. بود  انیچنان کم پشت بود که فرق سرش کامال نما شیموها. شدیم انینما

بود که به تنش زار  دهیپوش یبلوز قرمز رنگ. زدیوق متو ذ یلیهم خ پشیاش ت افهیعالوه بر ق. و پنج شش سال داشته باشد

دستش را به طرفم گرفت هاج و واج به او نگاه  یوقت. بود که باعث خجالت بود دهیپوش یتنگ نیدر عوض شلوار ج زدیم

بود  یمثل کس میبه او سالم کردم صدا یوقت. آوردم که تمام اصول ادب را از خاطر برده ام  ادیتازه به  یکردم و بعد از لحظات

حال  نیبا ا. موضوع شد  نیدستم را به طرفش دراز کردم که خود او هم متوجه ا یفشارند و با چنان اکراه یرا م شیکه گلو

. مانده بود و باعث چندشم شد  یدستم باق يدستش رو تکه دستم را رها کرد اثر رطوب یهنگام. لبخند زد و دستم را گرفت

فاصله  یکه با کم دمیبود، برگشتم و او را د میمرد افتادم که تا آن موقع راهنما ادیظه ناگهان به داشتم ، در آن لح يحال بعد

:حال و پژمرده به طرف او رفتم و گفتم یب. تازه به خاطر آوردم او را معطل نگه داشته ام . بود ستادهیا

.شما رو منتظر گذاشتم دیببخش_

:گفت مرد

؟ دیکرد دایرا پ تانی، اشنا دی، راحت باش ستین يمساله ا_
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:جواب گفتم يانداختم و به جا نییرا پا نگاهم

.ممنونم زیبابت همه چ_

:خم کرد و گفت یرا به طرف سرش

.از حضورتون مرخص بشم دیحاال اگه اجازه بد. نکردم  ي، کار کنمیخواهش م_

:گفتم ینیبه هم فشردم و با لحن غمگلبانم را . نتوانستم لبخند بزنم  یکه حت يرا فشرد به طور میگلو بغض

.کنمیخواهش م_

که نام شوهر خواهر  يکردم مرا با مرد یاز او خواهش م ایگو. بود هیبه تضرع شب شتریکه لحن تشکرم ب دمیهم فهم خودم

با  رایزاحساس کردم او هم متوجه حال من شده بود . بود تنها نگذارد گانهیب کیمن  ياما برا دیکشیم دكیام را  چارهیب

:نگاهم کرد و گفت ینگران

.خدانگهدار_

 یراست "با خودم گفتم  کردمیهمان طور که از پشت سر رفتنش را نگاه م. جواب فقط سرم را تکان دادم و او رفت  يجا به

:دیپرس. کامران برگشتم  شیگرفته پ یبا حال "بود ؟ یاسمش چ دمیاصالً نفهم

بود ؟ یک_

:رف زدن نداشتم گفتمحال و حوصله ح نکهیا با

.من بود يراهنما نجایآقا تا ا نیا_

:سرش را تکان داد و گفت کامران

.میخب بهتره که بر_

باشد  _ دایشوهر ش _که هنوز شک داشتم کامران  ياز تنها بودن با مرد قتیبه حق کردمیم ییشدت احساس تنها به

 چارهیب دا،یش چارهیب دا،یش چارهیب " شدیدر مغزم تکرار مکرده باشد مرتب  ریکه گ يمانند نوار یصدائ.  دمیترسیم

کامران تمام ذهن مرا پر کرده . میرویبه کجا م شدمیافکار ناراحت کننده خودم بودم که متوجه نم ریچنان در گ ".....دایش

تر، هر  افهیخوش ق جوان تر بود و هم یلیهم خ شیاست ؟ در عکسها یشکل نیچرا او ا دمیاز ده بار از خودم پرس شیب. بود

متعلق به ده سال  سعک نکهیمگر ا. بودم  دهیباشد که عکسش را د یقابل قبول نبود او همان کس میبرا کردمیچه فکر م
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همان . کامران پرده افکارم را پاره کرد  يصدا.  میطور رکب خورده بود نیبر ما که ا يبود وا نیقبلش بوده باشد و اگر چن

:به طرفم برگشت و گفت ترفیطور که کنارم راه م

.دیندار دایبا ش يادیشما شباهت ز_

نتوانستم به زور هم  یکردم حت ي، هر کار شدیصورتم پخش م يبود و نفس نامطبوعش رو کینزد یلیاش با من خ فاصله

که تا  يورنسبت به کش یاحساس چیبود ه بیعج میبرا " يبه عکست ندار یشباهت چیتو هم ه "در دلم گفتم . لبخند بزنم 

که دوست داشتم چشمانم را  کردمیم یچنان احساس دلزدگ یحت. شتمبودم ندا دهیقبل از سفر به آن هزار بار خوابش را د

او دستش را پشت شانهام گذاشت تا من قبل از او خارج  یدر خروج ي، جلو نمیبب رانیخودم را در ا کنمیببندم و وقت باز م

 یحال گاه نیا اب.  دیاز او فاصله گرفتم و او دستش را پس کش یکم.را سوزاند  پشتم نیآتش يدستش چون گرز. شوم 

 زین شیباال يکجش لثه ها يزشت بود ، عالوه بر دندانها تینها یلبخندش ب. زدیچرخاند و لبخند م یسرش را به طرف من م

 دایاو کجا و ش. کنم  هیگر خواستیلم م اکه د گرفتیقلبم چنان م کردمیهر بار او را نگاه م. بود انینما يبه طرز چندش آور

!کجا ؟

به طرف . را بلد نبودم  ییجا رایز کردیهم نم یالبته فرق. رودیبفهمم کجا م نکهی، بدون ا رفتمیدنبال او م يگوسفند مثل

سوار بر  که دمیتا او را د دیطول کش یقیدقا. منتظر نمانم  يورود يجلو يبه من گفت لحظه ا.  میفرودگاه رفت نگیپارک

:و گفت ستادیمن ا يپا يجلو وخارج شد  نگیاز پارک یکیش اریبس يخودرو

.زمیسوار شو عز_

خوب  یاو باشم ول دیتا کمتر در معرض د نمیعقب بنش یصندل يتو خواستیدلم م. و لبخندش باعث عذابم بود  نگاه

 یدر ذهنم آمد باز هم صدائ " دایشوهر ش "لفظ  یتوق. بود دایهر چه بود او شوهر ش رایز. دور از ادب است نیا دانستمیم

آمده بود در جلو را باز کردم  دیاو در دلم پد دنید يکه از ابتدا یبا همان اکراه " دایش چارهیب " گفتیکه م دیچیدر مغزم پ

:ببندد، گفتم میرا برا یمنیبه طرفم خم شد تا کمر بند ا. نشستم  یصندل يو رو

بلدم_

 زیکامران به عز دنیاگر بعد از د کردمیخود فکر م شیو افسرده بودم پ نیغمگ یلیخ. تم و او حرکت کردخودم آن را بس و

به منزلمان زنگ زد و چرا با چند کلمه  رخیٔبا چند ساعت تا دایچرا ش دمیفهمی؟ اکنون تازه م گفتمیچه به او م کردمیتلفن م
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هم درك احساس  دیشا. داشت  یاحساس نیبود چن دهیکامران را دکه  يبدون شک او هم لحظه ا. سر و ته حرف را هم آورد

همسر او  يمن آمده بود تا عمر چارهیب يدایش یمن به عنوان مهمان آمده بودم ول رایممکن نبود ز میاو در آن لحظه برا

 رونیخ افکارم بمرا از برز مرانکا يصدا! باشد ، پس احساس من به عنوان مهمان کجا و احساس او به عنوان همسر کجا ؟

:دیکش

پدر و مادر بزرگ چطور بودند ؟ حالشون خوب بود ؟ نمیکن بب فیجون تعر وایش! خب _

:صحبت کنم به زحمت چسب دهانم را باز کردم و گفتم خواستیوجه دلم نم چیبه دهانم قفل زده بودند، به ه انگار

.ممنون سالم رسوندن_

.مثل شما داره یخواهر خوشگل دایش دونستمینمتعجب کردم  یلیخ دمتونیراستش اول که د_

اظهار تشکر  ينتوانستم برا یاو همچنان سکوت کردم ، حت فیدر جواب تعر. عذاب آور بود میهم برا شیصدا نیطن یحت

. وقت نتوانم بازش کنم  چیه کردمیرا بپرسم اما دهانم چنان بسته شده بود که فکر م دایحال ش خواستیدلم م. لبخند بزنم 

آنقدر معذب و .  کردمینگاه م گذشتندیکه با سرعت از مقابلمان م توبانمقطع ا ينشسته بودم و به خط ها میصاف و مستق

 دمیفهمیخودم هم م. سرم را به طرف پنجره بچرخانم و مناظر اطراف را تماشا کنم  دیکشیفکرم نم یناراحت بودم که حت

چشمانم  شدیکاش م يا دمبار فکر کر نیصدم يچنان متاسف بودم که برا. رفتارم دور از ادب است اما دست خودم نبود نیا

از  يو من صم و بکم مانند مجسمه ا میدر راه بود یساعت. باز کردم لب پنجره اتاق خانه مان نشسته باشم یرا ببندم و وقت

 کردیم یاگر هم سوال.  دمکریمن فقط گوش م یول زدیحرف م یکامران گاه. شده بودم  رهیخ میسنگ همچنان به رو به رو

، ذهنم چنان مغشوش بود که متوجه نشدم چند ساعت  دادمیجمله کوتاه جوابش را م کیفقط با  نمنگاهش ک نکهیبدون ا

:کامران گفت یوقت. سخت گذشت یلیخ میساعتها برا نیبود و ا یطوالن یلیدانم راه خ یفقط م میدر راه بود

.یخسته هست یابحس دونمیم م،یدیرس گهیجون د وایش_

 يکامران جلو. داشت ییالیقشنگ و يبود که خانه ها ییو با صفا بایز يجا. وقت بود که تازه متوجه منازل اطراف شدم  آن

:منزل نگاه داشت و گفت

.ادیبعد هم چند ساعت استراحت کن تا حالت جا ب ریدوش بگ کی میاالن که رفت_

از خودم بدم . از او تشکر هم نکردم یمن چنان شعورم را از دست داده بودم که حتبود ، اما  یادب و مهربان تیدر نها لحنش
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منظره خانه که  دنیاز د نکهیدست خودم نبود بدون ا قتایحق یول.  کنمیمثل طلبکارها رفتار م کردمیآمد احساس م یم

از پشت خودرواش خارج کرد و با همان کامران چمدانم را . از خودرو خارج شدم  میایبود به وجد ب بایز یمانند کارت پستال

هم خودش  دی؟ شا خندهیم یچ يمشمئز به او نگاه کردم و با خود فکر کردم برا یبا حالت. اشاره کرد داخل شوم هیلبخند کر

گذشت اما  یاو م دنیاز د یساعت نکهیبا ا یدر کمال بدبخت. شودیکه هست زشت تر م ینیاز ا زندیلبخند م یوقت دانستینم

قبل از داخل شدن به خانه به . خوردمیتأسف م دایبه حال ش دمشیدیبه چهره اش عادت نکرده بودم و هر بار که م هنوز

:دهانم را باز کردم و گفتم یسخت

نجاست؟یا دایش_

.دمیم حیتو برات توض مینه ، بر-

 وارید يکه دو طبقه است به جا دمیمطبقه باال فه يبود و از پنجره ها یروانیسقف آن ش. به ساختمان انداختم  يگرید نگاه

شده  دهیمنزل از چمن سبز پوش يهوا سطح جلو يبا وجود سرد کردیجدا م ابانیخانه را از خ میرنگ حر دیسف یینرده ها

 یکه حفاظ چوب شدیسنگفرش به چند پله ختم م يانتها. دادینشان م اعبور ر ریاز وسط آن مس يدیبود و سنگفرش سف

آن داخل را از  يپشت در دیچهار گوش داشت و پرده سف يها شهیدر ش. و همرنگ حفاظ پلهها بود  یدر منزل چوب. داشت

او از پله . کشاندم  یم لشتلو تلو خوران خود را به دنبا يماریو من مثل آدم ب رفتیکامران جلوتر از من راه م. پوشاندیم دید

:گفت خورمیتکان نم میاز جا دید یوقت. ن اول داخل شوم در را باز کرد سپس کنار رفت تا م دیها باال رفت و با کل

.برو تو زمیعز يسادیچرا و_

 يخانه ا نیمشابه چن. و دنج بود بایداخل خانه چقدر ز يکه منتظر اجازه باشد داخل شدم ، فضا ییمن مثل بچه حرف شنو و

بود  يدر ورود يجلو ییبایز يقص بود ابتدا راهرون ی، لوکس و ب یدر حد عال لیتمام وسا. بودم  دهید یخارج يلمهایرا در ف

. فراهم کرده بود یدنج و دلچسب طیروشن مح يا نهیکنار شوم یراحت یدو صندل نداخل سال. کنار آن بود  یو سالن کوچک

 اتاق کوچک بود که داخل آن کیکنار آشپزخانه . پشت منزل راه داشت اطیدر به ح کیخانه بود که با  يآشپزخانه انتها

از کنار آشپزخانه راه . داشت جودو نییدر طبقه پا زین ییرایسالن بزرگ پذ کیگذاشته بودند و  یبدرد نخور و اضاف لیوسا

آن بود که از  يوارهاید کردیم لیآنجا را تکم يفضا ییبایکه ز يزیچ.  کردیم دایبه طبقه دوم راه پ چیو مارپ یچوب يپلها 

و بدون نقص  بایمنزل فوق العاده ز يفضا. بود که همرنگ پارکت کف ساختمان بودشده  دهیپوش یچوب يکرکره ا يورق ها
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نشسته به  يو استکان ها فیکث يظرفها نهیلبه شوم یو حت زیهر م يرو. زدیذوق م ياز حد آن تو شیب یشلوغ یبود ول

، در  خوردیآشپزخانه به چشم م يسطل اشغال درست جلو. به اطراف پراکنده بود بینظم و ترت یاتاق ب هیاثاث خوردیچشم م

به  نتهایکاب ينشسته رو ياز همه بدتر آشپزخانه بود که کوه ظرفها. باشد کنارش افتاده بود شیآنکه رو يسطل اشغال به جا

کامران . آن لیتکم لیو وسا باینه دکور ز خوردیبه چشم م ینظم یبود که در وحله اول ب فیآنجا آنقدر کث. خوردیچشم م

 وهیپوست م ناردر آشپزخانه ک يکند چمدان مرا جلو یحداقّل عذرخواه ایخجالت بکشد و  یاوضاع نیاز چن نکهیبدون ا

:شده گذاشت و گفت ختهیر نیزم يکه رو ییها

.اونجا رو هم بهت نشون بدم يباال اتاقها میاما بهتره بر. یخسته هست یلیخ دونمیم زمیعز_

طبقه باال  يوارهاید. باال رفتم یچوب يوافقت تکان دادم و به همراه او از پله هاسرم را به نشانه م ياحساس شاد چیه بدون

 کیکه کف آن با  شدیم دهیبود در طبقه باال هم د نییسالن پا هیکه شب ییکوچک و مجزا يفضا. هم روکش چوب داشت

گوشه  کیهم در  یبزرگ ونیزیتلو. بخش آن بود نتیز يا شهیش زیک میچرم و  یفرش شده بود و سه مبل راحت چهیقال

.  شدیم دهید یدر آن راهرو سه در به رنگ زرشک. داشت یبود که حفاظ چوب ییاز آنجا سه پله باالتر راهرو. خوردیبچشم م

به پله ها بود باز کرد اتاق  کیرا که نزد یزرشک ياز درها یکیکامران ابتدا . هم کنار قرار داشت  واریبه رنگ د یدر چوب کی

 نیبه هم. شدیاتاق مانع از عبور نور به داخل آن م میپرده ضخ. هم گوشه آن بود ينفره ا کیبود که تخت  یجکوچک و دن

. دیپشت ساختمان را د يفضا شودیحال حدس زدم از پنجره اتاق م نیبا ا.  نمیداخل اتاق را خوب بب توانستمیخاطر نم

متعلق به  دادیکه نشان م یاتاق دنیدر اتاق را باز کرد با د یوقت. رفت و من به ناچار دنبالش رفتم گرید اقکامران به طرف ات

:به طرف کامران برگشتم و گفتم. باز شد یبچه است ذوق گره خورده ام کم

کجاست ؟ نیشرو یراست_

برد ، او گفت ؛ نیکامران ذوقم را از ب لبخند

.دمیم حیحاال برات توض_

؟ او به  کندیخواهد بدهد که آن را به بعد موکول م یم یحیگفتم چه توضرا گفت با خودم  نیهم هم دایدر مورد ش وقت

اتاق بزرگ تر از  نیسوم. کندم و به طرف او رفتم  نیدل از اتاق شرو یراهرو رفت و آن را باز کرد ، به سخت يطرف در انتها

.  دادیرا نشان م رونیجهت منظره بآن بود که از دو  يبایبزرگ و ز يپنجره ها خوردیکه به چشم م يزیچ نیاول. بود  هیبق
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. است دایاز ظاهر آن معلوم بود که اتاق مشترك او و ش. هم وسط آن قرار داشت  يداشت و تخت دو نفره ا ییبایاتاق دکور ز

و پشتم را به آن  دمیاتاق کنار کش يداشت مشمئز شده بودم خودم را از جلو انیکه از مغزم جر ییکه از فکرها یدر حال

:که کنار در سالن بود رفت و گفت یدر اتاق را ببندد به طرف در کوچک نکهیکامران بدون ا .کردم 

.که اتاق بچه است حمام مجزا وجود دارد یباال به جز اتاق وسط يدر اتاق خوابها. است ییهم دستشو نجایا_

:کامران گفت. شدیو پاش در طبقه باال هم مشاهده م ختیو ر یدور و اطرافم نگاه کردم آثار شلوغ به

.انتخاب کن چمدانت رو آنجا بگذارم ياتاقها رو که دوست دار نیهر کدوم از ا_

:اتاق کوچک اشاره کردم و گفتم به

.همون اتاق خوبه_

.اتاقت يگذارم تو یپس من چمدانت را م_

تا کامران رفت و بعد از  ستادمیا اآنقدر آنج. دیآدمها را با ظاهرشان سنج دیفکر کردم نبا یاو تشکر کردم و با شرمندگ از

:آوردن چمدانم گفت

.دمیناهار رو م بیمن هم ترت یاستراحت کن یجون تا کم وایش_

همان جا پشت در  یلحظات. رفت به اتاق رفتم و در را پشت سرم بستم نییاو از پله ها پا نکهیرا تکان دادم و بعد از ا سرم

برگشتم و به قفل در نگاه . فکر داشتم  یبه کم اجیاحت دایشد رایز. بود ییشتم تنهادا اجیکه احت يزیبه تنها چ.  ستادمیا

آهسته در را باز کردم و از پشت . شدیدر اتاق قفل م چاندمیپ یم یداشت که وقت يگرد رهیخور نبود دستگ دیکل. کردم 

راحت در را آهسته بستم و از  الیخ با. شدیفقط از داخل قفل م یداشت ول رهیبه آن انداختم ، از پشت هم دستگ ینگاه

تمام تصوراتم . داشتم ياحساس گنگ و ناراحت کننده ا. لبه آن نشستم  يسپس به طرف تختم رفتم و رو. داخل قفل کردم 

عادت کرده بود و  یکیچشمم به تار. به اطراف اتاق انداختم  یاز همان جا که نشسته بودم نگاه. غلط از آب در آمده بود

 کردمیوارفته و مغموم خودم را تماشا م ریتخت بود که از داخل آن تصو يجلو يا نهیآ زیم.  باستین اتاق چقدر زآ دمیدیم

 يتو برا. به خودت بده  یتکون کیپاشو  "؟  وایچه مرگته شده ش "نگاه کردم و خطاب بخودم گفتم  رمیبه تصو یلحظات. 

تلفن نزده ،  کیکه چند وقته  هیات کجاست و در چه حال چارهیهر بخوا دایش ینیبب ي، اومد يومدین یو خوشگذرون حیتفر

باشه  ی؟ در عوض اخالقش خوبه ، هر چ هیشکل نیکه ا هیچ چارهیاون ب ریباشه ؟ خب تقص یشکل نیکامران ا یانتظار نداشت
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نداشت ، کامران پول و پول و اخالق  یداشت ول افهی، بابک ق ي، مثل خود تو که بابک رو انتخاب کرد داستیاون انتخاب ش

خواب هم  يتو یحت نیبببا هم باشه ، نگاه کن  زیکه همه چ شهینداره ، کدوم بهتره ؟ باالخره نم افهیاخالق داره اما ق

 سیخواهرت رو راست و ر یکم خونه و زندگ کیقنبرك زدن  يکنه ؟ پاشو به جا یزندگ يخونه ا نیچن يتو دایش يدیدیم

 نیاکنون هم هم. بهتر فکر کنم  توانستمیم رای، ز کردیمعجزه م میبرا ییتنها شهیهم ".هیچه حالتو  نیکن ، برو سراغش بب

که بر عهده ام گذاشته شده بود فکر نکنم  یتموریٔبه جز ما يزیبه چ گریگرفتم د میتصم ییتنها یکم ازاتفاق افتاده بود بعد 

کرده ام ، بلند شدم و به طرف  دایاز دست رفته ام را پ يرویرفته و ن نیبدنم از ب ياعضا یو لخت یکردم شل یاحساس م. 

بود شگفت زده  میرو شیکه پ ییبایمنظره ز دنیاز د.  دمیشآن را به کنار ک میحرکت پرده ضخ کیبا . پنجره اتاق رفتم 

.شدم

طبقه به فاصله در  دو ییالیو يخانه ها. کرده بود نییشمشاد تع يبود که محدوده آن را بوته ها يسبز يمنزل فضا پشت

چشم دوختم و بعد هم با  رونیبه منظره ب یطوالن یلحظات. داشت  یخاص ییبایکه هر کدام شکل و ز شدیم دهیاطراف د

اصول و قاعده  يرو زیچ چیه یبود ول بایو ز کیاتاق ش لیتمام وسا ماز آن دل کندم و برگشتم به اتاق نگاه انداخت یسخت

استفاده را  نیاتاق بدتر يبوده که از فضا قهیبد سل یلیخ دهیرا چ نجایکردم هر کس دکور انشده بود با خودم فکر  دهیچ

. تخت گذاشتم  يسپس به طرف چمدانم رفتم و آن را رو. بدهم  رییگرفتم در زمان مناسب دکور آن را تغ میکرده و بعد تصم

بلوزم  يآوردم و رو رونیام را ب ین ژاکت بافتنتخت انداختم سپس از داخل چمدا يآوردم و رو رونیرا از تنم ب میمانتو

فرستاده بود  دایش يبرا زیرا که عز ییزهایفقط چ. نداشتم  نمیرا بچ لمیکنم و وسا یچمدانم را خال نکهیحوصله ا.  دمیپوش

 یو باقال يقورمه سبز يگذاشتم و بسته ها یداخل چمدان باق دادمیبه خودش م دیرا که با یلیآوردم و وسا راز داخل آن د

به من داده بود تا  ایافتاد که ارش يشده ا چیدر آن هنگام چشمم به بسته کادو پ. جا بدهم  خچالیآوردم تا در  رونیسبز را ب

که  ینه ؟ در حال ایرا به او بدهم  هیهد کردمیفکر م نیبه ا. چشمانم آمد يجلو ایآر نیبدهم و همان لحظه نگاه غمگ دایبه ش

حال  نیچه مدت به ا دمینفهم. را در دست داشتم کنار چمدان نشستم و به فکر فرو رفتم يه سبزقورم يهنوز بسته ها

:گفتیم هک دمیکامران را شن يمتعاقب آن صدا. به در اتاق به خودم آمدم  يتقه ا دنیبا شن یبودم ول

.لحظه در رو باز کن کیجون  وایش_

حال با اکراه بلند  نیبا ا.. خودم مباره کردم تا آن را از خودم دور کنم حس ناراحت کننده به سراغم آمد ، به شدت با  همان
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:انداخت و گفت میبه سر تا پا یکامران با لبخند نگاه. شدم و در را باز کردم 

.میناهار بخور نییپا میبر ایب زمیعز_

خشک  دمیفهم یکه خودم هم م یحنرا به طرف او گرفتم و با ل يقورمه سبز يلحظه نگاهش به دستانم افتاد بسته ها همان

:و سرد است گفتم

 يتو دیآب نشده بگذار خشیزحمت تا  یسبزه ، ب یو باقال يدو پخت قورمه سبز یکیبراتون فرستاده ،  زیرو عز نایا_

.زریفر

:رفتار من گفت يدستش را جلو آورد و بدون توجه به سرد کامران

.دنیبه به دستشون درد نکنه زحمت کش_

:ا از دستم گرفت و گفتآن ر و

مگه نه ؟.  یکشیخودت که زحمت پختنش رو م زمیعز_

:را تکان دادم و گفتم سرم

بله_

:در کنار رفت و گفت ياز جلو کامران

.گرسنه ام یمن که حساب میناهار بخور نییپا میحاال بهتره بر_

و پاش  ختیمعلوم بود کامران مشغول جمع کردن ر. مرفت نییحال به همراه او پا نیبا ا. بودم  ریس یعکس او من حساب به

کامران وسط .  خوردیبه چشم م يادیز ینظم یهنوز هم اثر ب یول. نبود يقبل خبر یقیاز حد دقا شیب یاز شلوغ رایبوده ز

:به من گفت.  خوردیجورواجور به چشم م يغذاها يادیز قدارآن م يبود که رو دهیچ يدو نفره ا زیسالن م

.زمیعز نیبرو بش_

:نشست و گفت میبرگشت روبرو یوقت. بگذارد  زریرا داخل فر يسبز يخودش رفت تا بسته ها سپس

.دیطور باش نیشما هم هم دوارمیوقت با شکمم تعارف ندارم ام چیمن ه_

که  خوردیم غذا ییکامران شروع به خوردن کرد و با چنان اشتها. نبود  یشباهت به دهان کج یزدم که ب يزحمت لبخند با

که اخالقش  دمیبعد از چند بار که با او هم غذا شدم فهم یول دهیو تازه به غذا رس دهیکش یفکر کردم چند روز گرسنگ
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بعد از صرف غذا . غذا خوردم  ينداشتم و به زحمت مقدار وردنخ يبرا یچندان يبه عکس او من اشتها. است نیهم

:افتاده باشد گفت ادشیتازه  نکهیسپس مثل ا. کندیکار را م نیدش ارا جمع کنم که نگذاشت و گفت خو زیخواستم م

که رفته مسافرت هیآمد اما چند وقت یکردن خونه م زیتم يبرا یخانم کیشلوغه قبال  یلیکه خونه خ دیبه هر حال ببخش_

.

کشمیم نجایبه ا یدست کیمن خودم  ستیمهم ن_

منتظر بودم کامران مخالفت کند و به اصطالح او هم تعارف کند اما  یم ولحرف را به عنوان تعارف نزده بود نیا نکهیا با

:لبخند زد و گفت

.خونه الزمه يزن برا کیواقعا وجود  شمیممنون م_

:انداخت و گفتم دایش ادیحرف او مرا به  نیهم

کجاست ؟ دایش دیبگ دیخواستیم یراست_

:و گفت دیکم پشتش کش يبه موها یدست. ناراحت شد يزی، احساس کردم از از چ دیکش يبلند نفس

.پرستمش یاست که م یعشق من و تنها کس دایش_

کامران . طور باشد حق داشته  نیفکر کردم اگر هم ا یاو را ترك کرده و با بد جنس دایبا خودم فکر کردم نکند ش يا لحظه

:سرش را تکان داد و گفت

!طور شد نیدفعه ا کیدونم چرا  ینم_

:شد و گفت رهیخ زیاز م يا دچار اضطراب کرد به نقطه امر حرفش

اعصابش به  ياواخر به حد نیا یغربت ول يهاش تو یبه حساب دلتنگ گذاشتمیم شدیم یاوقات که بد خلق و عصب یگاه_

.دکتر شیمجبور شدم ببرمش پ گهیبود که د ختهیهم ر

:گفتم یبا نگران دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

ست ؟االن کجا_

:جواب مرا بدهد ادامه داد نکهیا بدون

.خونه دور باشه طیمدت از مح کیبود که  نینظر دکتر ا_
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:و ساکت شد ، گفتم دیکش یآه سپس

االن کجاست ؟ دمیآقا کامران پرس_

شهیم يازش نگهدار یمرکز خصوص کی يتو_

:متشنج گفتم یاعصاب با

؟ مارستانهیب يتو یعنی؟  کنندیم يازش نگهدار_

:و گفت دیبه صورتش کش یدست کامران

.خوش آب و هوا يجا کیکه نه  مارستانیب_

:بده و گفتم نجایا يخودم فکر کردم مگه آب و هوا با

کجا ؟ یعنی_

:گفت کامران

.خوب شگاهیآسا کی_

کامران نگاه مرا  يصدا. کرده بودند  يافتادم که پدر را در آن بستر یشگاهیآسا ادیبه . شد  یمغزم از خون خال يا لحظه

:متوجهش کرد

 کیوضعش بدتر نشه  نکهیا ياما به هر حال برا ستیحالش اون قدر بد ن دایش ینگران باش خوادیجون ، نم وایش نیبب_

تحت نظر پزشک باشه دیبا یمدت

:که دست خودم نبود گفتم یلحن خشک با

مگه نه ؟ دیشما به پدرم دروغ گفت_

:خورد گفتجا ب نکهیبدون ا کامران

.نگرانشون کنم خواستمینم نکهیا يبرا_

به  شدندیناراحت م یلیاعصاب شده خ یدچار ناراحت دایش دندیفهم یو پدرم م زیحق با او بود بدون شک اگر عز دیشا

:بلند شدم و گفتم میناخودآگاه از جا. نداشتند یخصوص که به او هم دسترس

.ششیپ نیمنو ببر_
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...چون خسته دیاما بهتره امروز استراحت کن نمکیکار رو م نیحتما ا_

:حرفش تمام شود و گفتم نگذاشتم

.دایش شیاالن برم پ نی، دوست دارم هم ستمیمن خسته ن_

:فکر کرد و گفت یکم کامران

.ستیمناسب ن تیآخه االن موقع_

چرا ؟_

 عیرو به ما ندادند سر دنشیاگر اجازه د که ستین کیراه نزد نکهیهم ا یکی ستیروز مالقات ن نکهیا یکیآخه امروز _

.میبرگرد

تا اونجا چقدر راهه ؟_

.فاصله داره نجایبا ا لومتریو پنجا ، شصت ک صدیسه ساعت آخه حدود س بایتقر_

:نشستم و گفتم میسر جا يدینا ام با

؟ نمشیبب دیبریمنو م یک_

.فردا صبح_

:مگفت صالیبا است.  کردمیصبر م دینبود با يا چاره

، اون کجاست ؟ یچ نیشرو_

.شده ونیپانس یکینزد نیاون هم_

.مینیاونو بب میالاقل بر_

:به ساعتش انداخت و گفت ینگاه کامران

.میراهمون ندن بگذار باشه فردا بر ترسمیم یول میریم ياگه بخوا_

را که جمع  یو بعد بلند شد و ظروف آنجا نشست يلحظه ا زیبود ، او ن ختهیبه هم ر ينزدم چون اعصابم بد جور یحرف گرید

ام  هیچه کنم ؟ گر دانستمیناراحت بودم که نم يبه حد. مسکن اعصاب من بود نیرفتن او بهتر. کرده بود به آشپزخانه برد

؟ خبر را بدهم  نیو پدر ا زیبه عز دیچطور با کردمیفکر م نیبه ا.  کردیمن دوا نم زهم ا يالبته بهتر بود چون درد. آمد  ینم
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 توانستمیبودم چطور م دهیتا او را ند یول. بدهم  يخبر دایو از ش رمیصبرانه منتظرند که من تماس بگ یآنها ب دانستمیم

که  یدر حال. بعد از ظهر است  قهیساعت چهار و پنج دق دمیبه ساعتم انداختم با تعجب د ینگاه. است  یدر چه حال میبگو

 کی. و پنج است یو س کیساعت  دمیکنسول راهرو بود و د يافتاد که رو یاعتچشمام به س.  دیرسیطور به نظر نم نیا

با  میدو ساعت و ن بایکشور تقر نیآوردم ساعت ا ادیهمان موقع به  یلحظه با خودم فکر کردم نکند ساعتم خراب شده ول

گذاشتم و  زیم يارنجم را رو. نم ک میحوصله تر از آن بودم که بخواهم ساعتم را با وقت آنجا تنظ یب. اختالف دارد  رانیا

 یناراحت لیگفت دل یبه من م یروز افتاده ؟ احساس خاص نیبه ا دایفکر کردم که چرا ش نیدادم و به ا هیصورتم را به آن تکّ

وجدان به روحم  انهیتاز. بودم پکر و افسرده شده بودم  دهیکه او را د یوقت ازچرا که من هم . کامران است دایاعصاب ش

تاب بود لحظه  یدلم ب. بودم  دهیاز او ند يبد ای یاحترام یب نیکه کوچک تر کردمیقضاوت بد م يت چون درباره مردتاخ

دادم و  یم يخودم را دلدار. بپرسم  ورا از ا زهایچ یلیو خ نمیرا بب دایتا آن روز بگذارد و من بتوانم ش کردمیم يشمار

منو  یوقت شهیپ رمیروز هم روش فردا م کی نیا يدیرو ند دایهمه مدت ش نیا.  گذرهینگران نباشه امروز هم م گفتمیم

به اطراف  یسپس نگاه.  کنمیم يخونه و خودم ازش پرستار ارمشیم زنمیباهاش حرف م شهیحتما خوشحال م نهیبب

 کیخونه  ارمیرو ب دایش نکهیبهتره قبل از ا شمیم یخونه شلوغ روان نیا يو اهللا من هم تو "کردم  زمهآب زم ریانداختم و ز

و از  دمیفکرم را پسند. کنمیآماده م دایورود ش يو هم خونه رو برا گذرهیهم وقت م يجور نیا. کنم  زیرو تر و تم نجایکم ا

نبود حدس زدم از در پشت  يشروع کنم ؟ از کامران خبر دیکجا با زا نمیبه اطراف انداختم تا بب ینگاه. بلند شدم  میجا

که منتظر او بودم با  ینیدر ح. و هم کمک  خواستمیهم از او اجازه م رایز دیایمنتظر شدم تا ب. فته است ر رونیآشپزخانه ب

همان .  شدینشان داده م باتریکه بود ز يزیدر دکور منزل آن خانه از آن چ یجزئ رییدو تغ یکیدقت متوجه شدم با  یکم

:بودم گفت ستادهیا فیمن که باالتکل دنیرد شد و با دکامران وا کردمیبودم و به اطراف نگاه م ستادهیطور که ا

؟ یاستراحت کن یکم يبر ستیبهتر ن زمیعز_

:خشک و سرد گفتم همچنان

.بدم نجایبه ا ینظم لمیما شتری، راستش ب ستمیمن خسته ن_

کامران  چارهیصحبت کرده باشم ، ب حیرك و صر نیچن یوقت با کس چینداشتم ه ادیخودم تعجب کردم به  ییرك گو از

:با تواضع تمام گفت رایهستم ز یآدم نیمن ذاتا چن کردیفکر م دیشا



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٥

.يدی، آخه تازه از راه رس یخوام خسته بش ینم_

:گفتم يسوزد با لحن ارامتر یم شیکردم دلم برا احساس

.ستمیخسته ن_

.دمیانجام م دیبگ يلباسم رو عوض کنم تا کمکتون کنم ،، هر کار دیپس اجازه بد_

لبخند . چهره اش آن کراهت سابق را ندارد  کردمیاحساس م نکهینسبت به او وجودم را فرا گرفت ، ضمن ا يو دلسوز شرم

:زدم و گفتم

، شمیممنون م_

:گفت یرا به او دادند با خوشال ایکلمه انگار دن کی نیهم با

.دیمحبت دار نقدریاز شما ممنون باشم که ا دیمن با_

؟ میکن خب از کجا شروع_

.دیاز هر کجا که امر کن_

:کردم و گفتم يفکر

میبهتره از آشپزخانه شروع کن_

:را باال زد و گفت شیها نیباالفاصله آست کامران

.شورمیپس من ظرفها رو م_

؟ دیلباستون رو عوض کن نیبر دیخواستیمگه نم_

.ستیمهم ن گهینداره د یبیع_

:تعارف گفتم بدون

.کنمیمن هم اتاقها رو جمع و جور م دیشور یو مپس تا شما ظرفها ر_

بود از اطراف جمع  فیهر چه ظرف نشسته و کث زیمن ن. به طرف آشپزخانه رفت تا کارش را شروع کند  یبا خوشحال کامران

ودم چون به آنجا وارد نب. که گوشه و کنار پراکنده بود  یلیکردم و به آشپزخانه بردم و شروع کردم به جابجا کردن وسا

تا به من  دیاز ده بار دستانش را آب کش شیرا کجا بگذارم آن را کجا بگذارم و او ب نیکه ا کردمیمرتب از کامران سوال م
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خشک کرد  يکامران دستانش را با حوله ا دیطول کش يادیبعد از شستن ظرفها که مدت ز. کجاست  لیآن وسا يجا دیبگو

:و گفت

؟ دیدار یشیچه فرما گهیخب سرکار خانم د_

:گفتم يجد یلینداشتم ، خ یسر خوش است ، به عکس او من اصالً حوصله شوخ یلیخ دادینشان م لحنش

.بدم رییکم دکور منزل رو تغ کی خوامینداشته باشه م یشما اشکال ياگر برا_

:گفت یخوشحال با

.بکن يکه دوست دار يهر کار. خونه متعلق به خودته  نی، ا یچه حرف نیا_

کارم تمام شد  یوقت. اتاق را عوض کردم  بیسپس با کمک او ترک کندیرا قبول م یدم فکر کردم چقدر راحت هر حرفخو با

بعد از آن آشپزخانه را .  زدیو لبخند م کردیکامران هم با وجد به اتاق نگاه م. شده بود  بایز اریبه آنجا انداختم بس ینگاه

با . چند ساعت وقت مرا پر کرد  نییکردن طبقه پا زیکار تم.  دیرو و دستمال کشجا راکف اتاقها  زیکردم و کامران ن زیتم

 دنیبه خانه اش برگردد از د دایکردم اگر فردا ش یفکر م نیبودم و به ا یاز کارم راض یخسته شده بودم ول یلیخ نکهیا

فکر  نیدر کنم به ا یخستگ یکمتا  مآشپزخانه نشست یصندل يرو.  کندیاش را فراموش م یضیآنجا مر ییبایو ز يزیتم

:هم به طبقه باال بکشم که کامران وارد آشپزخانه شد و گفت یبودم که دست

.چطور زحمتت رو جبران کنم دونمینم يخسته شد یلیجون خ وایش_

دیدیزحمت کش یلینکردم ، شما هم خ يکار_

؟ میبر رونیشام ب يبرا يدوست دار_

هیمقدار غذا مونده به نظرم همون کاف کیاز ظهر هم  ستمیاهل شام ن ادیمن معموال ز ممنون

.يمدام کار کرد يآمد یاز وقت.  يهوا بخور رونیکم ببرمت ب کیجون من دوست دارم  واینه ش_

:بلند شدم و گفتم مینکردم و از جا یمخالفت گهید

.بعد يباال بمونه برا يزیپس تم_

:تواضع سرش را خم کرد و گفت با

.باشه يخوایم نطوریاگه شما ا ی، ول نداره یلزوم_
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و به  ستادمیپنجره ا يجلو یقیوارد اتاق که شدم در را قفل کردم و دقا. کردم و به طبقه باال رفتم  یطور موقت خداحافظ به

 یهنگام. که گوشه اتاق بود رفتم ، دوش گرفتم یبه حمام کوچک و قشنگ یرفع خستگ ينگاه کردم سپس برا رونیمنظره ب

ام  یام را به همرام شلوار مشک یمشک یکنم با خودم فکر کردم بلوز بافتن بانتخا یرفتن لباس رونیب يبرا خواستمیمکه 

 نیا " دمیبعد از خودم پرس. پوشاند یرا م میرانها يژاکت ام تا رو.  کنمیآن تنم م يام را هم رو یپوشم و ژاکت مشک یم

همان لحظه  "فرانسه است  ستین رانیا نجایرفته ا ادتی نکهیمثل ا " و خودم جواب دادم "خانم  وایش ستیبد ن یپیت

داخل و  دیآدما با تیمگه شخص. فرانسه است که باشه  " دادیطور م نیافتادم که اگر بود جوابم را ا زیعز ادیناخودآگاه 

.شده استاو و پدر تنگ  ياو لبخند زدم و احساس کردم چقدر دلم برا ادیبه  "خارج مملکتشون فرق کنه

 یکیکه کت و شلوار و کراوات ش يبعد مرد یلحظات.  میرفت یو مجلل کیشد به اتفاق کامران به رستوران ش کیکه تار هوا

غذا را با احترام به  يبه ما گفت منو يزیکه به زبان فرانسه چ یشد و در حال کیآراسته به ما نزد یبه تن داشت با سر و وضع

از دوستان  یکیابتدا فکر کردم او . او و خم کردن سر آهسته از کنار ما دور شد وگفت  يزیچکامران به او . طرف من گرفت

:کامران به من گفت. گارسون رستوران است  دمیکامران است اما بعد فهم

؟ يخوریم یجون ، چ وایش_

منو را بستم و به کامران . است داخل آن  یچه چ دمیرا بخوانم و نه فهم ستیغذاها انداختم ، نه توانستم ل ستیبه ل ینگاه

:گفتم

.خورمی، فقط سبک باشه چون من معموالً شا م مختصر م دیسفارش بد دیخودتون دوست دار یدونم هر چ ینم_

:و گفت دیخند کامران

.دیو موزون کلیخوش ه نقدریپس معلوم شد چرا ا_

گوشت سرخ شده سفارش داد سوپ  يمقدارکامران سوپ و . داشتم  ياو خوشحال نشدم چون احساس بد فیتعر از

به منزل  نکهیبه محض ا. میکرد يرو ادهیبعد از شام تا منزل پ. بود  ذیلذ یلیخ یسفت بود ول یگوش کم. بود يخوشمزه ا

:کامران گفت میدیرس

؟ يقهوه چطور کیجون با  وایش_

.بخوابم رمیخسته هستم م یلیمن خ. ندارم  لیممنونم ، م_
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:را تکان داد و گفتسرش  کامران

.ریشب بخ زمیبرو عز_

 کیوارد اتاق شدم در را قفل کردم و  یبه طبقه باال رفتم و وقت زیمن ن. را روشن کرد ونیزیمبل نشست و تلو يرو سپس

 زیتم ادیمالفه تخت ز دیبه نظرم رس. تخت را کنار زدم تا به رختخواب بروم  هیسپس رو. آن گذاشتم  يهم جلو یصندل

را  یکیکردم  دایپ زیداخل کمد چند مالفه تم.  رمیبگ دهین موضوع را ندینتوانستم ا یوسواس نداشتم ول نکهیبا ا.  ستین

 یک دمیبالشت رفت، نفهم يفکر کنم اما تا سرم رو یتا کم دمیسپس دراز کش. انداختم  میرا رو يگریو د دمیتخت کش يرو

.خوابم برد

21 فصل

باالفاصله به  یول دیرس بیبه نظرم غر طیمح يچشمانم را که باز کردم لحظه ا. شدم  داریح زود ب، صب یشگیعادت هم طبق

آمدم و بعد از  نییبه سرعت از تخت پا. رومیم دایش دنیآوردم که امروز به د ادیآمد کجا هستم و همان لحظه به  ادمی

بنظر .  شدینم دهیشن ییصدا چیه.آمدم  رونیاق بو از ات دمیرا پوش میلباسها میشستن دست و صورت و شانه کردم موها

گاز  يرا آب کردم و رو يکتر. و نظم آنجا لذت بردم  يزیتم دنیرفتم از د نییکامران هنوز خواب باشد به طبقه پا دیرسیم

که کامران سرزده  دنگذشته بو یهنوز ساعت. آشپزخانه نشستم و منتظر جوش آمدن آن شدم  زیسپس پشت م. گذاشتم 

:زد و گفت يمن لبخند دنیبا د. رد آشپزخانه شد وا

؟ يدیخوب خواب زمیسالم عز_

.سالم بله_

:به گاز انداخت و گفت یکامران نگاه. کردم  یم دایپ ياحساس بد گفتیم زیبه من عز یوقت

؟ يدیچرا زحمت کش_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٩

او .  داردیرا از کجا بر م لیوسا نمیبب ردمکینگاه م زیمن ن. زیم دنیشروع کرد به چ ينگفتم و او بعد از دم کردم چا يزیچ

آورد و  رونیکه کنار گاز بود ب ینتیسپس شکر و قند را از کاب. گذاشت یآورد و داخل فر برق رونیب خچالینان از  يمقدار

:بعد رو به من کرد و گفت

؟ گرم کنم ؟ يخوریم ریش_

:تکان دادم و گفتم یرا بنشانه منف سرم

.ندارم لیممنون م_

با خودم  کردمیاو نگاه م يهمان طور که به کارها. گرم کرد ریش یوانیخودش ل ينان را از داخل فر خارج کرد و سپس برا او

موقع متوجه شدم  نیدر ا. مجهز تر از آشپزخانه عمه اعظم باشه یحت دیشا. کامله  یلیخ دایآشپزخانه ش لیفکر کردم وسا

در همان حال . و محکم به او نگاه کردم  يجد یلیجابجا شدم و خ یصندل يرو. دزنیو لبخند م کندیکامران به من نگاه م

:نگاهش گفت هیتوج يبرا رایکامران فکر مرا خوانده بود ز ییذول زده به من ؟ گو یچ يبرا گفتمیخودم م شیپ

.یینجایخوشحالم ا یلیجون خ وایش_

؟ یچ يبرا_

.خسته شده بودم ییراستش من هم از تنها_

:به خود گرفت و گفت ینیحالت غمگ سپس

.شدم یرفته انگار از درون خال زمیعز يدایش یاز وقت_

:گفتم ختمیریم يکه داخل فنجان چا یبلند شدم و در حال میجا از

.ششیپ میو بر میپس بهتره زودتر صبحانه بخور_

:گفت کامران

االن ؟_

:طرفش برگشتم و گفتم به

داره ؟ یمگه اشکال_

:کامران لبخند زد و گفت. ندارد يریگونه بهانه گ چیه يبود که به او فهماند جا يورط لحنم
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.میری، م زمیباشه عز_

:گذاشتم و به فنجان او اشاره کردم و گفتم زیم يخودم را رو فنجان

؟ زمیبر يشما هم چا يبرا_

شمیممنون م ستین یاگه زحمت_

 یدر عوض من او با چنان ولع. شروع کردم به خوردن صبحانه یلیم یم و با بنشست زیسر م ختمیر يچا شیبرا نکهیاز ا بعد

:صبحانه ه اش تمام شد گفتم یصبر کردم وقت. شدیکه دلم آشوب م خوردیم

.آقا کامران من آماده ام_

:انداخت و گفت میبه سر تا پا ینگاه

.شمیباشه من هم االن آماده م_

:رو جمع کند که گفتم زیم خواست

.دیشما هم آماده بش کنمیتو جمع م زیا من مت_

 يزیخواهد چ یاحساس کردم م. سپس به طرف در رفت و بعد برگشت  ستادیگنگ وسط آشپزخانه ا یبا حالت يا لحظه

. نگفت و رفت  يزیچ..  رومیخودم م میبه او بگو اوردینرفتن ب يبرا ي، خودم را آماده کرده بودم اگر خواست بهانه ا دیبگو

و صورتش را هم اصالح  دهیو آراسته لباس پوش کیشدم ش توجهآمد م یوقت.  دیساعت طول کش میو برگشتنش ن رفتن

:کامران گفت. کرده است 

.من آماده ام_

کامران پشت سرم . رفتم  یبرداشتم و به طرف در خروج زیم يرا از رو فمیک. شدم و قبل از او از آشپزخانه خارج شدم  بلند

.آمد

 يبایمناظر ز دنیو از د کردمیبه اطراف نگاه م يادیبه عکس روز قبل با دقت ز.  میو حرکت کرد میودرو او شدخ سوار

بود  یروانیجالب بود که سقف تمام خانه ها ش میبرا.  بردمیساخته شده بودند لذت م یو منازل که هر کدام به سبک عتیطب

که خانه کامران هم داخل آن قرار  ییبایز يابانهایپشت سر گذاشتن خاز  عدب. بود یبه رنگ زیهر کدام ن نکهیو جالب تر ا

کامران  يصدا. وجود داشت دنید يبرا یجالب يزهایاز خانه نبود اما آنجا هم چ يخبر گریآنجا د.  میداشت وارد بزرگراه شد
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:مرا از فکر اطراف خارج کرد

.باهات حرف بزنم يزیچ کیدر مورد  خواستمیجون م وایش_

دیمائبفر_

دوست دارم یلیرو خ دایمن ش_

:کامران لبانش را جمع کرد و گفت. باشه  دیهم نبا نیاز ا ریخودم گفتم غ با

.ناراحتم یلیخ مارهیب نکهیاز ا_

:گفت گریبار د کردیم يکه جمله ساز يمثل بچه ا کامران

.تمام وجود منه دایش_

:؟ کامران گفت کندیکه جان م دیبگو خواهدیچه م با خودم فکر کردم. طرز حرف زدنش نفسم تنگ شد از

.شده يگریطور د دایآمد ش ایبه دن نیشرو یاز وقت_

:او گفت. کامران شدم  يمتوجه حرفها يشتریدقت ب با

.اومد یاون بر نم ياز پس نگهدار دایداره ، ش يادیبه مراقبت ز اجیاحت. هستش  یفیبچه ضع نیشرو_

:او با حال گرفته گفت. حال صبر کردم تا حرفش را کامل کند  نیآوردم با ا یسر در نممنقطع کامران  يحرفها از

تنهام یلیمن خ ونیپانس يتو نیاونجا و شرو دای، ش ستیطور ن نیدوست داشتم خانواده داشته باشم اما حاال ا یلیمن خ_

.....

بابت  نینسبت به او احساس محبت کنم و از ا توانستم ینم یسوخت ول شیرا گرفته ، دلم برا شیکردم بغض گلو احساس

 میدیرس يتا به منطقه ا دیطول کش میساعت و ن کیبرخالف گفته کامران  م،یمودیرا پ يادیمسافت ز. ناراحت بودم  یلیخ

رد هم من چون به آن منطقه وا دیخانه کامران در آن قرار داشت ، شا کهبود  ییمشابه جا يزیچ ییو با صفا يکه از نظر سبز

از آن خارج شد و با  يمرد. کنار در بود  زین ینگهبان وسکیک. ستادیا یدر بزرگ يکامران جلو. کردم  یطور فکر م نینبودم ا

کامران . خودکار باز شد  طوربعد در به  یشد و لحظات وسکیکامران دستش را تا صورتش باال آورد و بعد داخل ک دنید

جاده خوش نقش درختان کاج و  نیاطراف ا.داشت ییبایکه جاده سنگفرش ز میشد یوارد باغ بزرگ. را داخل برد  شیخودرو

 ییبایز يساختمان آجر زین ابانیخ يانتها. بود ابانیبه فاصله در خ زین ییمکتهاین. کاشته شده بودند  ییبایسرو به اشکال ز
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آن را  يعبور از جلو يبرا کیبار یراهساختمان تمام سبز بود و  يمحوطه جلو نیزم.  کردیم ییقرمز خودنما یروانیبا ش

به فاصله قرار داشت که با وجود سرما پر از  یبزرگ یسنگ يسبزه ها گلدانها نیدر ب. شده بود  دهیدر ساختمان کش يورود

:و به من گفت ستادیکه کامران ا میبود دهیهنوز به شاختمان نرس. قلبم به ضربان افتاده بود دایش دنیاز شوق د. گل بود

.میریدکترش اجازه مالقات بگ شیپ میسر بر کیخوب نباشه اجازه بده اول  ادیز دایجون ممکنه حال ش وایش_

:گفتم ینگران با

حالش خوب نباشه ؟ يچه جور_

:گفت کامران

میریاز دکترش اجازه بگ میبر دیاول با دایش شیپ میبر نکهیکه قبل از ا نهیمنظورم ا_

؟ یاگه اجازه نداد چ_

.شهیم یچ مینیبب می برحاال_

که  دادیحالت کامران نشان م.  کنمیاست که من فکر م يزیاز آن چ ریموضوع غ کردمیاحساس م. دوباره به راه افتاد و

به اتفاق او وارد .  نمیرا بب دایش دیبا خودم گفتم امروز هر جور هست من با. که از آن واهمه دارد دیبگو يزیچ خواهدیم

 ونیزینگهبان چند تلو يجلو. داخل آن نشسته بود یکه نگهبان دمید یبزرگ يا شهیه محض ورود اتاق شب.  میساختمان شد

کرد سپس با اشاره  میکامران از جا بلند شد و به او تعظ دنینگهبان با د. مدار بسته است  ونیزیمجهز به تلو دمیبود که فهم

داخل .  میشد یوارد سالن بزرگ يلندب يا شهیاز عبور از در ش و بعد میراهرو گذشت کیاز .  میدست از ما خواست وارد شو

قرار داشت و چند  یبزرگ ونیزیمبلها تلو يسر نیاز ا یکیشده بود که کنار  دهیچ رهیسالن چند دست مبل به صورت دا نیا

 یآنان نشان م دهیرنگ پر يو چهره ها دیدست سف کی يلباسها.مات چشم به آن دوخته بودند  یبا حالت رمردیو پ رزنیپ

 يدو اتاق رو به رو.  میراه داشت که ما به آن طرف رفت يگریبه قسمت د يا شهیدر ش کیسالن با . هستند مارانیبداد که از 

گفت  يزینشسته بود که با ورود ما از جا برخاست و چ زیپشت م یزن. هم قرار داشت که کامران به اتاق سمت چپ رفت 

زن به من نگاه کرد و .کندیم یاحساس کردم مرا معرف. کرد شارهرا داد و با دست به من ا کامران با همان زبان پاسخش.

کامران  میکه داخل اتاق بود نشست ییمبلها يسپس رو. کار را کردم  نیاز او هم تیبه تبع زیمن ن. سرش را تکان داد

 ینگهبان لباسبا  يبعد مرد یفت و لحظاتسپس با تلفن شماره گر. دو جمله پاسخش را داد یکیصحبت کرد و زن با  يمقدار
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 یخوردم وقت یحرص م دمیفهمیآنان را نم يحرفها نکهیاز ا. گفت  يزیزن به من و کامران اشاره کرد و چ. داخل اتاق شد 

ران از کردم و جلو تر از کام یباز هم با اشاره سر از زن خداحافظ.  میهمراه نگهبان برو دیکه با دمیکامران از جا بلند شد فهم

. میراهرو بود باز کرد و کنار رفت تا ما وارد شو يرا که انتها ياو در کردیجلوتر از ما حرکت م یکم گهبانن. اتاق خارج شدم 

پشت آن  يگریتازه متوجه شدم ساختمان د میوارد محوطه پشت ساختمان شد یآن در به پشت ساختمان راه داشت، وقت

که مشرف  يساختمان دو طبقها.  کردمیبه اطراف نگاه م یدتکه تا م يبود به طور بایز یلیاطراف آنجا خ يقرار دارد ، فضا

کرد  ینگهبان از او خداحافظ. گفت و او سرش را تکان داد يزینگهبان به کامران چ. بود  دیبود به رنگ سف بایز يفضا نیبه ا

:و گفتم اوردمیطاقت ن. و برگشت

بود ؟ دایدکتر ش میدیکه د یخانم نیا_

:گفت کامران

شگاههیآسا نیا رینه اون مد_

دکترش کجاست ؟_

شهیپ میریاالن م_

، کنار راه پله  خوردیبه طبقه باال م ياز وسط سالن راه پلها. به درمانگاه بود  هیساختمان شب نیا میشد دیساختمان سف وارد

به اتفاق . آن قرار داشت  يانتها یود که اتاقب یو کوتاه ضیعر يراهرو زیآسانسور ن يرو به رو شدیم دهیدو در آسانسور د

از آنها  یکی. حدس زدم پزشک هستند دشانیسف ياز لباسها. و زن داخل اتاق بودند  رددو م. میکامران وارد آن اتاق شد

د و بلون زیزن ن.  یآب یو چشمان ییخرما يجوان و قد بلند با موها گریمتوسط و مرد د يو قد يخاکستر يبود با موها يمرد

صبرانه منتظر بودم  یو ب ستادهیکنار در ا من. کامران به هر سه نفر آنان دست داد و شروع به صحبت کرد. بود بایز اریبس

برخورد هول شده  نیاز ا. کامران چه گفت که هر سه به طرف من برگشتند و مرا نگاه کردند دمینفهم. صحبتشان تمام شود 

 يزیزن چ. همان کار را کردند زیآنها ن. که کردم سرم را تکان دادم  يتنها کار.هم نشان د یچه واکنش دانستمیبودم و نم

که بعد به ما ملحق شد به  يدکتر جوان و پرستار تیبعد من و کامران در مع یلحظات. کرد  دییگفت و دکتر جوان تر آن را تا

راهرو  يدر انتها یدر اتاق يوتر از من بودند جلوکامران و دکتر که جل. کردم  یمن کنار پرستار حرکت م.  میطبقه باال رفت

از شدت ترس . تا ابتدا من داخل شوم  ستادندیا ياو و کامران کنار. به در زد و آهسته آن را باز کرد يدکتر تقه ا. ستادندیا
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از  یکیداشت ،  بود که دو تخت دو طرف آن قرار ياتاق مجهز. قدم داخل اتاق گذاشتم .  دیلرزیتمام بدنم م جانیه ایبود 

بود نگاه  دهیتخت به صورت جمع خواب يکه رو یبه اندام زن. بود  دهیخواب واریرو به د یزن گریتخت د يبود و رو یتختها خال

او  يبازو يرو یدکتر به طرف او رفت و دستش را به آرام"؟  داستیش نیا یراست یراست یعنی "کردم و با خودم گفتم 

کنم  رخوردبا او ب دیچطور با دانستمی، نم زدیم رونیقلبم از حلقم ب. به طرف دکتربرگشت  خورد و یتکان دایش. گذاشت

آن  توانستمیکه آنجا حضور داشتند نم يکامران و دو نفر يجلو یول رمیبپرم و او را در آغوش بگ خواستیخودم که دلم م

 یکه او تکان دمیگفت و به وضوح د دایبه ش يزیدکتر سرش را خم کرد و چ. احساسم را بروز دهم  خواستیطور که دلم م

:گفت یفیضع يصورتش گذاشت و با صدا يرو ومرتبه دستش را باال آورد  کیخورد و 

.نن ، نن_

گفت  يزیچ دایدکتر باز هم به ش. را گرفت و به من اشاره کرد همان جا بمانم  میبه جلو بردارم پرستار بازو یخواستم قدم تا

آوردم به  یاز آن سر در نم يزیکه من چ یو به همان زبان دادیصورتش بود سرش را تکان م يتش روکه دس یو او در حال

:کردیاو مرتب تکرار م.  گفتیم يزیدکتر چ

.لیالس موا تقان ک_

کردم  یاحساس م. باشد  دایشک کردم متعلق به ش يبود که لحظه ا فیآنقدر ضع شیصدا. بود  هیبه التماس شب لحنش

را گرفته بود اجازه نداد و  میتا خواستم تکان بخورم پرستار که همچنان بازو.  نمینگذارد من او را بب خواهدیکتر ماز د دایش

:گفتم دایو خطاب به ش اوردمیطاقت ن. به من اشاره کرد از اتاق خارج شوم 

؟ ینیرو بب وتیش یآبج يخواینم زمیجون عز دایش_

شل شد و  یدست پرستار کم. صورتش برداشت يدو بعد آرام دستش را از جلوحرکت ش یب يمن لحظه ا يصدا دنیشن با

 دیخودش باشد لباس سف شدیباورم نم. جان به طرف تخت او رفتم  یو گنگ و ب دمیکش رونیرا از دستان او ب میمن بازو

 دنیبا د. زده بود هم به سرش بسته بود که دو دسته آن را به پشت گردنش گره يدیسف يروسر. تنش بود  يبلند نیآست

شد سپس  رهیبه من خ يلحظه ا دایش. چشمانش افتاده بود ریز اهیبعد کرده بود و دو حلقه س. شوکه شدم يصورتش لحظه ا

 يبدبعد شروع کرد به خنده آرام حال  يلحظه ا.داشتند یعیبود و نه چشمانش حالت طب یعینه لبخندش طب. لبخند زد

 کردمیم نیبه شدت به خودم تلق. مثل دل ضعفه به من دست داده بود  یو حالت دیچیپ یمبه شدت به هم  میداشتم، روده ها
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 چیه کردیفکر م دیجا خورده ام او با دنشیاو نشان بدهم از د يجلو دینبا دانستمیبه من نگفته بود اما م یکس. صبور باشم 

به خود  هیحالت گر دیخندیهمانطور که م دایش .را بکنم  فشیانتظار داشت تعر شهیهماست که  يداینکرده و همان ش رییتغ

از شدت . اش را گرفت ياش برد و لبه روسر یشانیو هر دو را طرف پ دیبه محض برخورد دستم با او دستش را کش. گرفت 

و  ابتدا آرام ه،یبعد شروع کرد به گر و دیخند یاو مدت. باز هم خودم را کنترل کردم  یدل ضعفه حالت تهوع گرفته بودم ول

کامران . گفت که متوجه نشدم  يزیپرستار به من چ. کردیاش جدا نم يبود که دستانش را هم از لبه روسر بیعج دیبعد شد

:بود گفت ستادهیدر ا يکه هنوز هم جلو

.شده یدچار حمله عصب دایش رونیب میجان بهتره که بر وایش_

برق به تنش وصل کرده باشند تکان خورد و  نکهیمثل ا حرف نیا دنیبه محض شن رایز دیاو را شن يهم صدا دایش ایگو

 یبه شدت م دایش. او را گرفته بود  يو دکتر با دست شانه ها دیدو رونیزدن، پرستار باالفاصله از اتاق ب غیشروع کرد به ج

 يچشمم به منظره ا نیب نیافتاده در ا یچه اتفاق کردمیبا وحشت فکر م. به لرزه افتاده بود  زیکه تختش ن يبه طور دیلرز

به تخت  يپارچه ا ياو را با تسمه ا ياز پاها یکی دمیبود کنار رفته بود و من د دایش يکه رو يناراحت کننده افتاد مالفه ا

دچار تشنج شد و  دایلحظه ش نیدر هم.  مکرد هیشروع به گر زیصحنه به شدت مرا منقلب کرد و من ن نیا دنید. بسته اند 

که از اتاق خارج شده بود دوان دوان به اتاق  يهمان پرستار. ختیر رونیرفت و از گوشه دهانش کف ب چشمانش باال یاهیس

حالت چهره . فرو کرد شیرا باال زد و آن را به بازو دایش نیدر دستش بود که باالفاصله آست قیآماده تزر یبازگشت، سرنگ

 يناگهان متوجه شدم روسر. اش فرو رفت  يروسر ریود به زکه از دهانش خارج شده ب یرنگ دیرقت آور بود، کف سف دایش

 نیا دنید. اند دهیاو را از ته تراش يوحشت متوجه شدم موها تیاز سرش کنار رفته و همان لحظه در نها یشل شده و کم

 دنیددست خودم نبود، .  دنیکش غیمتوجه باشم شروع کردم به ج نکهیگذاشت که بدون ا ریاعصابم تاث يصحنه چنان رو

که  يکامران جلو آمد و با کمک پرستار.  کنمیچه م دانستمیخود کرده بود که نم یبا آن حال و روز چنان مرا از خود ب دایش

شده بودم که  یوحشت نو دچار چنا دمیکشیم ادیاز ته دل فر. شده بود مرا از اتاق خارج کردند شیدایچطور پ دمینفهم

در  يدیلحظه متوجه سوزش شد کیدر . شده باشم  شانیآشفته و پر نیچن سر خاك مادرم یندارم حت ادیوقت  چیه

.نشدم يزیمتوجه چ یقیوزن در فضا احساس کردم و بعد از دقا یبعد خودم را ب یشدم و لحظات میبازو

به را  زیهمه چ. زدیم رونیداشت از کاسه ب میکه تخم چشمها يبه طور کردیرا که باز کردم سرم به شدت درد م چشمانم
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در دستم احساس سوزش کردم . سر او را دهیتراش يبه تخت و موها دایش يصحنه بسته بودن پا یداشتم ، حت ادیب یخوب

و  کردمیم هیبودم گر دهیهمان طور که خواب. به دستم سرم وصل کرده اند دمیو فهم دمیسرم را د لهیسرم را چرخاندم م

از خودم  هیدر حال گر. کردیکه به گردنم نفوذ م کردمیس مالله گوشم احسا يحاصل از قطرات اشک را رو یسیخ

 یوقت.  دمیرسینم يا جهیبه نت کردمیهر چه فکر م "اند ؟  دهیسرش اومده ؟ چرا موهاش رو تراش ییچه باال " دمیپرسیم

 دنیآمد و با دبزنم ، او جلو  ادیفر خواستیکه باز هم دلم م کردمیکامران داخل اتاق شد چنان نسبت به او احساس تنفر م

:من گفت

؟ يجون چطور وایش_

:پرخاش گفتم با

ام اومده ؟ چارهیسر خواهر ب ییکه چه باال نهیمهم ا ستیاصالً مهم ن نی، حالم بده اما ا رونیبرو ب_

:گفت يکامران با حالت متاثر.  يسرش آورد ییبود که به او گفتم چه باال نیکالمم مثل ا لحن

حال تورو  نیدرست هم نجایکه اون رو آوردند ا يمن هم روز. ناراحتم  یلیموضوع خ نیمن هم از ا .دونم  یباور کن نم_

داشتم

 نیرا نداشتم به ا میاشکها اریکه اخت یدر حال. کامران اتاق را ترك کرد.کردم  هیتنفر سرم را از او برگرداندم و از ته دل گر با

جر و بحث  زیبا عز یعصب یبا حالت دایافتادم که ش ییروزها ادیبه . فتدیببه آن حال  دایباعث شده ش زیچه چ کردمیفکر م

افتادم که چطور با التماس از من  یچهره برافروخته او م ادیبه  ایمخالفت نکند و  نینازن اکه با رفت و آمد او ب کردیم

رفته  ایکه مادر از دن یب تر برد ، زمانافکارم مرا به عق. و پدر را جلب کنم تا با کامران ازدواج کند زیعز تیرضا خواستیم

سپردند تمام  یکه مادر را به خاك م یزمان یاو حت. کردیم گاهرا ن هیفقط مات و مبهوت بق دایدر تمام مراسم مادر ، ش. بود

عقلش  کردندیگذاشتند و فکر م یم اشیاو را به حساب بچگ یتفاوت یسکوت و ب هیبق. نکرد هیگر یول دیصحنه ها را د

من تمام آن  نینناز يدایش.  بردیبه سر م یاو در شوك روح دانستمیاما من خوب م. بال بشود نیکه متوجه ا رسدیقدرها نمآن

 کردیکه دل سنگ را آب م بردیبه سر م يتلخ را صبورانه پشت سر گذاشته بود ، اما اکنون خودش در حال و روز يصحنه ها

سر او آمده بود که  ییحتما بال. تلخ گذشته باشد يصحنه ها ریاو تحت تاث یروح یناراحت شدیباورم نم کردمیم يهر کار.

.دیبگو يزیبه من چ خواستیخبر داشت اما نم زیبدون شک کامران از همه چ. کردندیآن را از من پنهان م
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دلم . رگشته را در اتاق احساس کردم ، ابتدا فکر کردم کامران است که ب یدر اتاق مرا به خود آورد ، حضور کس يصدا

 کردمینم دایرا پ یاز کامران کس ریو غ گشتمیمنطق شده بودم که دنبال مقصر م یبکشم آنقدر ب ادیبر سر او فر خواستیم

ام  دهیمن خواب کردیاو فکر م. بود دایکه داخل اتاق شده بود دکتر ش یکس. حال افتاده بود  نیدر خانه او به ا دایش رایز

:گفت یبه زبان فارس یول بیبا لهجه غر زمیریصدا اشک م یب دید یوقت

.متاسفم_

:را با دست پاك کردم و به او گفتم مینبضم را در دست گرفت، اشکها سپس

؟ دیصحبت کن یفارس دیتوانیشما م_

:شد و لبخند زد و با همان لهجه گفت رهیچشمانم خ به

.خوب مثل شما یلینه خ ی، ول يتا حدود_

بودم از  دهیرا که د ییحرفم را بفهمد خوشحال بودم اما نه آنقدر که بتوانم صحنه ها توانستیکه منفر بود  کی نکهیا از

:به دکتر گفتم. خاطر ببرم 

؟ نمیبش تونمیدکتر م_

:سرم انداخت و بعد به آن اشاره کرد و گفت شهیبه ش ینگاه

.دینیبش دیتونیتموم شد م یوقت_

شده ؟ یدکتر خواهرم چ_

:متوجه حرفم نشده بود ، گفتم ایگاهم کرد گواستفهام ن با

؟ هیچ شیماری، ب دایخواهرم ش_

:را تکان داد و گفت سرش

.شهینگران نباش خوب م دایاوه ش_

:و بعد گفت دیچشمم را لمس کرد و چشمانم را د نییبا انگشتانش پلک پا سپس

.میکنیبعد با هم صحبت م دیشما استراحت کن_

 خواستمیم.  نمیباالتر آورد تا بتوانم بنش یسپس تختم را کم. آن را از دستم جدا کرد يمام شد پرستارسرم ت نکهیاز ا بعد
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او  دنید. بعد پزشک به اتاقم آمد یقیدقا. بلند شوم که نگذاشت و اشاره کرد همان جا بمانم سپس از اتاق خارج شد 

:خوشرنگش را به من دوخت و گفت يا لهیزد و چشمان ت لبخندمن  دنیبا د. کردیناخودآگاه دلم را گرم م

....اسم شما ؟_

:کنم ، گفتم یمنتظر شد خودم را معرف و

وایش_

:کرد تکرار

چه ؟ یعنیو ..یش_

:سخت بود گفتم میبرا حشیتوض " ياسمم دار یچه کار به معن چارهیبدبخت و ب یعنی "دلم گفتم  در

غیبل_

:است متوجه آن کلمه نشده گفتمو معلوم  کندیهمچنان نگاهم م دمید یوقت

زندیکه خوب حرف م یکس یعنی_

:او سرش را تکان داد و بعد گفت "! یزانیچقدر هم خوب حرف م "دل خودم را مسخره کردم  در

است دینام من هم داو_

:کرد و گفت یمکث سپس

خوب و محبوب یعنی_

:سرم را تکان دادم و گفتم. کنم  یو اظهار خوشحال میایبنام او به وجد  یحوصله تر از آن بودم که از دانستن معن یب

خوشوقتم_

:گفت دیداو دکتر

.دیشما مرخص هست_

؟ نمیتونم خواهرم رو بب یم_

.، خواب است کندیاو استراحت م_

.نمشیبب خوامیفقط م_
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دیبعد او را مالقات کن یبهتره مدت دیشما هم ناراحت هست_

:آمدم و گفتم نییتخت پا از

.نمشیبب دیاجازه بد کنمیکتر خواهش مد_

:کرد و گفت یمکث

.دیکردیخودتان را آماده م دیحادثه ساعت قبل تکرار شود ، شما با دیباشد ، نبا يشما قو هیکه روح یبه شرط_

.تیوضع نیا يدونستم اون تو یمن نم یول_

:به من نگاه کرد و گفت دکتر

؟ هیبستر جانیهمسر خواهرتون به شما نگفته بود ا_

فکر کرد و بعد به طرف در اتاق رفت تا از  يدکتر لحظه ا. جواب سرم را باال بردم  يو به جا "نه خبر مرگش  "خودم گفتم  با

:و بعد برگشت و گفت ستادیدر ا يجلو يلحظه ا. آن خارج شود 

به  دیبه من اطالعات بده دایرد شصحبت کنم و شما در مو یالزم است با شما کم شودیکارم تمام م گریساعت د کیمن _

؟ دیلیکار ما نیا

فکر . نزد  یحرف یگرفت ول افهیق. با من صحبت کند خواهدیکامران به اتاق آمد به او گفتم که دکتر م یوقت. کردم  موافقت

درك ، اون به  "قدر کم طاقت بود حرصم گرفت ، با خودم گفتم  نیا نکهیعالف شده است ناراحت است از ا نکهیکردم از ا

تمام شد به اتفاق او به  دیساعت بعد که کار دکتر داو کی "خواهرم از وقت تو مهمتره  اد،یتا جونت در ب ریبگ افهیقدر ق

 يچهره اش کامال فرانسو.  کردیبرازنده جلوه م یلیبه تن داشت و در آن خ یاو لباس شخص.  میساختمان رفت يمحوطه جلو

ها  یاز صندل یکی يتا رو میرفتیالبته با لهجه همان طور که به طرف استخر م. زدیحرف مرا خوب  یحال فارس نیبود با ا

:گفت مینیبنش

.دارم یعالقه خاص رانیمن به کشور ا_

:نگفتم ، خودش گفت يزیچ

.بود یرانیپدر من ا رایز_

:تعجب به او نگاه کردم ، با لبخند به من نگاه کرد و گفت با
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ت ؟اس بیبه نظر شما عج_

:را تکان دادم و گفتم سرم

.نه_

:گفت دیبود ، دکتر داو بیعج یکم قتیدر حق یول

 میدیرا د يادیز يما شهرها. داشتم یدور من سنّ کم یلیالبته زمان خ. سفر کردم  رانیمن دوبار به همراه پدرم به کشور ا_

.اآنه يمردم و سنتها دیبود به خصوص عقا یدنیجذاب و د زیمن همه چ يبرا

:زده باشم گفتم یحرف نکهیا يباشم برا یذوق یدرست نبود مخاطب ب یحرف زدن نداشتم ول حوصله

؟ دیهم دار لیفام رانیشما در ا_

:را تکان داد و گفت سرش

.به آنجا نرفتم گریاز آنها اطالع ندارم ، بعد از مرگ پدر د ادیبله البته من ز_

متاسفم_

؟ یچ يبرا_

.فوت پدرتان يبرا_

!؟ فوت

.منظورم مرگ است_

.دوازده سال بای،تقر گذاردیمدت م یلیاوه بله ، خ_

. چطور با مادر او آشنا شده و ازدواج کرده بود دیپدر داو کردمیفکر م نیبه ا. ما سکوت شد نیلحظه ب. را تکان دادم  سرم

:خارج کرد هودهیمرا از فکر ب دیداو يصدا

؟ شدیهم دچار حمله م نیاو قبل از ا دییبگو دایمن از ش يواا برا یشئ_

:گفتم تیقاطع با

نه_

چشمم  يتشنج او جلو يحد که به تشنج دچار شود و صحنه ها نینه در ا یول شدیم یاوقات عصبان یدادم که گاه حیتوض و
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:گفت دیسکوت مرا د یوقت دیدکتر داو. چشمانم را پر کرد  ياشک فضا گریبار د. آمد

.دییواند به من کمک کند تا او را معالجه کنم به من بگورا که بت يزیهر چ_

فوت مادر  يدکتر صحبت کردم و ماجرا يبرا دایتا بتوانم بر اعصابم مسلط شوم سپس از گذشته ش دمیکش یقینفس عم من

 اریک و مععقد نافرجام خودم و باب يماجرا یحت. شرح دادم  شیبعد از آن را به طور کامل برا يامدهایپدر و پ يماریو ب

را متوجه  یاوقات کلمات یو گاه کردیگوش م مید با دقت تمام به حرفهایدکتر داو. کردم  فیتعر شیرا برا دایانتخاب ش

:گفتن نداشتم لبخند زدم و گفت يبرا یحرف گرید یوقت دیپرس یمعادل آن را م يو با کنجکاو شدینم

.دیکنیصحبت م بایز یلیواا شما خ یشئ_

:بلند شد و گفت شیدکتر از جا. ردم او تشکر ک از

.خواهرتان خواهد داشت يدر بهبود يادیز ریوجود شما تاث_

؟ ندیمرا بب خواستیچرا نم دایدکتر ش_

.دیمالقاتش کن یطیشرا نیشما در چن ستین لیاست او ما یعیطب_

 يرفته بود تا من متوجه نشوم موهااش را گ يمن با دو دست لبه روسر چارهیب يدایفکر کردم که حق با اوست ش نیا به

و  کردیم فیتعر یتا آنها را ببافد کل کردیهر بار شانه شان م زیکه عز ییهمان موها. اند  دهیو خوش حالتش را تراش ییطال

به صورتم  یدست. بکشم  ادیباز هم فر خواستیچنان متاثر شدم که دلم م وعموض نیا ياداوریاز . رفتیقربان صدقه اش م

طور شده ؟ دکتر  نیچرا او ا کردمیفکر م نیبار در آن روز به ا نیهزارم يو با انگشتانم به چشمانم فشار آوردم و برا دمیکش

:به شانه ام زد و گفت یدست

.ستیخطرناك ن یلیاو خ یروح يماریب. شودیواا ناراحت نباش او زود خوب م یشئ_

:به دکتر نگاه کردم و گفتم يدواریام با

؟ دیزنیحرف را م نیمن ا یدلخوش يبرا_

:ابهام گفت با

؟ یدلخوش_

؟ دییگویرا م قتیاست که حق نیمنظورم ا_
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 دیکه با بردیمبهم رنج م زیچ کیاو از . دهدیم صیاطرافش را تشخ تیموقع نیو همچن شناسدیبله حتما او خودش را م_

؟ ستیچ زیآن چ دیفهم

:؟ به دکتر نگاه کردم و گفتمه  بریرنج م یاز چ دایش یعنیخودم فکر کردم  با

؟ نمیرا بب دایش دیده یاجازه م_

شما را  کندیم لی، آن وقت خودش اظهار تما دیایبا خودش کنار ب دیبه او فرصت بده دیلحظه کوتاه ، شما با کیفقط _

.ندیبب

؟ یک_

دیعجله نکن_

داخل راهرو نشسته بود و روزنامه  یصندل ين روکامرا. میحرف او نداشتم ، به همراه دکتر به بخش رفت رفتنیجز پذ يچارها

گفت و او سرش را تکان  يزیاو باال آورد و به زبان فرانسه با او چ يما از جا بلند شد ، دکتر دستش را برا دنیبا د خواندیم

رد و بعد به من اشاره و او به من اشاره کرد بمانم و خودش در اتاق را باز ک میمن و دکتر به طبقه باال رفت. داد و دوباره نشست

خم  یسرش به طرف. خواب بود جلو رفتم و صورت معصوم و بچگانه او را نگاه کردم  دایش. صدا داخل شوم  یکرد آهسته و ب

 يچشمانش بدجور ریحلقه کبود ز. فرو رفته است  یقیآرام بخش به خواب عم يداروها ریشده بود و معلوم بود تحت تاث

و دلم  کردمیم یتاب یاحساس ب.  شدیم شیحال دلم ر نیاو به ا دنیبه سر داشت، از د يروسر، هنوز هم  زدیذوق م يتو

به او نگاه کردم  یشانه ام گذاشت وقت يدستش را رو راینظر داشت ز ریدکتر مرا ز. کنم  هیبلند گر يبا صدا خواستیم

صبور باشم اما از درون من خبر  خواستیاو از من م.خم کرد و چشمانش را بست متوجه منظورش شدم  یرا کم رشس

 هیو شروع به گر اورمیکه به دکتر داده بودم نتوانستم طاقت ب یرغم قول یعل رایآنجا نماندم ز شتریب قهینداشت چند دق

 يزیدکتر به کامران چ. رفتم نییبه همراه او به طبقه پا ختمیریم شککه ا یدکتر هم مرا از اتاق خارج کرد ، در حال. کردم 

 شیو صدا دمیچند قدم که دور شد به خودم آمدم و دنبالش دو. کرد و رفت  یسپس از ما خداحافظ. و مرا به او سپردگفت 

:شدم گفتم کشینزد یکردم ، به عقب برگشت وقت

؟ میایفردا ب تونمیمن م_

فردا نه_
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؟ چرا

.دیایبا خودش کنار ب دیرو به شما گفتم اجازه بد لشیدل

؟ ینخواست چ اگر

:زد و گفت يندلبخ

، خواهدیچرا م_

:گفت کنمیمن همچنان نگاهش م دید یوقت

.دهمیمن مواظبش هستم به شما قول م_

:کامران جلو آمد و گفت. کرد و رفت یخداحافظ زیرا تکان دادم او ن سرم

؟ میبر_

.  میو به طرف منزل او رفت میآمد رونیبه همراه کامران از آنجا ب. نشان دادم آماده رفتن هستم  میبگو يزیچ نکهیا بدون

:راه کامران گفت نیب

.ادینم یدکتره به نظرم آدم درست نیا_

:ناراحت بود ، گفتم یلیاش خ افهیق. تعجب نگاهش کردم  با

؟ یچ يبرا_

.نداره یمن احساس کردم منظور خوب_

نکنه  "ناراحت شدم و با خودم گفتم  يه الحظ. رو عوض کنه  دایصحبت کنم و ازش بخوام دکتر ش شگاهیآسا سیبا رئ دیبا

. چطوره  دایبلد باشه و الاقل بتونم ازش بپرسم حال ش یکنم که زبان فارس دایرو پ یک گهیبعد من د "کار رو بکنه  نیواقعا ا

:گفتم دباش يمبادا گفته اش جد نکهیاز ترس ا

.ادینم يبه نظر آدم بد یول_

 یسکوت کرد ول يلحظه ا.  خوردیحرص م یلیو معلوم بود خ دادیرا بهم فشار م شود لبانش یمن باعث شد او عصبان حرف

:و گفت اوردیبعد طاقت ن

خواسته با . بود  يا گهید زیاون منظورش چ. به اون گفته بودم  دایرو درباره ش زیبد چشم ، من همه چ کهیغلط کرده مرت_
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.تو تنها صحبت کنه

با . کرده باشد یکه مدتها فرانسه زندگ خوردینم یطرز فکر و حرف زدن او به کس.  شنومیحرفها را از او م نیا شدینم باورم

:به او نگاه کردم و گفتم یناراحت

نزد فقط از من  یدکتر هم حرف خاص شناسمیاو را بهتر از شما م اتیخواهر من است و مسلما من روح دایبه هر حال ش_

 يشما هم بهتره به جا. کردم  فیتعر شیفوت مادرم را برا انیو من هم جر میبه او بگو دانمیم دایهر چه در مورد ش دیپرس

.دیباش دایش یبه فکر سالمت هودهینشان دادن تعصب ب

آمد و  رونیباالفاصله از آن حالت تند و خشن ب رایباشند ز ختهیاو ر تیآتش عصبان يبود که رو یکالم من مثل آب يتند

:گفت

؟ میکم بگرد کی میبر يحرفها رو دوست دار نیاصالً ولش کن اخواستم ناراحتت کنم  ینم_

:حوصله و خسته تر از آن بودم که حال گشتن داشت باشم گفتم یب

نه_

.رونیب میناهار بر يپس بهتره برا_

.اشتها ندارم_

 دیبا ایآ میگوو پدر چه ب زیکه به عز کردمیفکر م نیبه ا. افکار مغشوش خودم شدم  رینگفت و من درگ يزیچ گرید او

 کردینم دایبهبود پ دایتلخ به سراغم آمد ، اگر ش يفکر. کند دایبهبود پ دایتا ش کردمیآن را پنهان م ای؟  گفتمیرا م قتیحق

سرم را .  دمیرسینم يجهایبه نت کردمیبود ، هر چه فکر م دنیمغزم در حال ترک ؟ یچ شدیبدتر م نیاز ا عتشیچه ؟ اگر وض

که مرا به  دمیکامران را ش يچه مدت در آن حال بودم که صدا دمیدادم و چشمانم را بستم و نفهم هیکّت لیاتومب یبه صندل

:خوادینام م

.میدیپاشو رس زمیجون عز وای، ش وایش_

از  میدیبه خانه رس یوقت. نکند زمیعز زمیعز نقدریا میمشمئز چشمانم را باز کردم و به خودم گفتم چطور به او بگو یحالت با

را به منزل  دایش توانمیم کردمیداشتم که فکر م يخانه با خودم فکر کردم چه تصورات ابلهانه ا يزیآرامش و تم دنید

 نکهیبخوابم و بدون ا خواهمیو ناراحت بودم که به کامران گفتم خستهام و م متاثر يبه حد. کنم  يو از او پرستار اورمیب
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آوردم  ادیبه محض بستن چشمانم به .  دمیتخت دراز کش يعد از قفل کردن در رومنتظر واکنش او باشم به اتاق باال رفتم و ب

 نیاعصابم راحت تر شد ا یکردم بهتر است وقت فکرو بعد با خودم  اورمیدر ب یرا از نگران زیو عز رمیتماس بگ رانیبا ا دیبا

بهتر  یلیعصر آن روز حالم خ. بود  اریهوش یلیچقدر ناراحتم ، او خ فهمدیم میاز صدا زیشک نداشتم عز رایز. کار را کنم 

 یتا سالمت کنمیبا خودم فکر کردم تمام تالشم را م. آرامش را به ارمغان آورده بود  میبرا شهیمثل هم ییتنها. شده بود 

و  برمیم انریخوب نشده بود هر طور شده او را با خود به ا دایاگر هم مدت اقامتم تمام شد و حال ش. را به او برگردانم  دایش

 دیخورش. خارج شوم  يدیو نا ام اسیباعث شد از آن حالت  میتصم نیا. گذارمینم شیتنها يلحظه ا یلحظات بحران نیدر ا

:من لبخند زد و گفت دنیبا د کردیتماشا م ونیزیبود و تلو نییکامران طبقه پا. که از اتاق خارج شدم رفتیرو به غروب م

؟ يدیجون ، خوب خواب وایسالم ش_

:کامران گفت. نبود او بداند من خواب نبودام  یاجیرا تکان دادم احت سرم

برات گرمش کنم ؟ يخوایهست م خچالیغذا آماده داخل  ینکردم ول دارتیناهار ب يبرا يچون فکر کردم خسته ا_

.رمیتماس بگ رانیا اب خوامیمن م دیفقط اگر اجازه بد کنمی، هروقت خواستم خودم گرم م ستمیممنونم االن گرسنه ن_

.بله بله چرا که نه_

تماس برقرار شود آن را  نکهیشماره گرفت و قبل از ا میدستگاه برداشت و برا يتلفن را از رو یبعد خودش بلند شد و گوش و

خودش  زیعز. بعد از دو بوق تماس برقرار شد . صحبت کنم  زیبه طرف آشپزخانه رفتم تا راحت تر با عز زیمن ن. به دستم داد

:گرفت ، گفتم غضماو ب يصدا دنیرا برداشت با شن یگوش

زیسالم عز_

:گفت جانیبا ه زیعز

؟ يپس چرا زنگ نزد دمیمادر ، من که مردم از بس انتظار کش ییجون ، کجا وایسالم ش_

.دایش دنیرفته بودم د_

:گله اش را فراموش کرد و با عجله گفت زیعز

خب حالش چطور بود ؟_

.بود سالم رسوند خوب_
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:دیبا شک پرس زیعز

خوب بود ؟ یراست یراست_

بد نبود ادیاره خدا رو شکر ز_

:مرا به خودم آورد زیعز يصدا "خبر نداره  یچیاز ه زیعز چارهیب "در دلم گفتم  و

کن چرا حاال زنگ نزده ؟ فیخب تعر_

ستیاون خونه خودش ن_

خونه دوستشه ؟ گفتیپس کامران راست م_

:گفتم زیدل گفتم نه خبر مرگش و در جواب عز ددر

.به استراحت داره اجیاون احت گهیدکترش م داخوبهیش يجا_

آخه چشه ؟_

شده یکم عصب کی_

:گفت یبا نگران زیعز

؟ یچ يآخ خدا مرگم بده برا_

:گفتم کنهیدق م زیخودم فکر کردم اگر راستش رو بگم عز با

.رو نداره یتحمل سخت نشیشناس یکرده اونم که خودتون م اش.بابا ، درس و کالس خسته یچیه_

؟ کشهیم یمگه بچه ام اونجا سخت_

.بهیغر نجایباشه ا یخب به هر حال هر چ ینه ، ول دیکنیبه اون صورت که شما فکر م یسخت_

:و گفت دیکش یآه زیعز

به ما وابسته بود یلیبه خصوص که اونم خ دونمیاره م_

.من مواظبشم دیششما نگران نبا زیعز_

حال بچه اش چطوره ؟ یراحته ، راست المیخ نیدونم مادر واسه هم یم_

 یبودم از خودم بدم آمد بعد از کم یتوجه یخاله ب نیچن نکهیآورده بودم از ا ادیتازه او را به  رایرا به دندان گرفتم ز لبم
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:مکث گفتم

.اونم خوبه_

؟ گهید واستیش شیاونم پ_

درست و  توانستمیبودمش نم دهیبدهم که کجاست و چون خودم هم هنوز ند حیتوض زیبه عز دینه با میاگر بگوخودم گفتم  با

:بدهم ، گفتم حیتوض یحساب

.آنجاست زیاره عز_

:آهسته کرد و گفت یرا کم شیصدا زیعز

؟ کنهیاخالقش چطوره ؟ با بچه ام خوب تا م نکهیا یعنی؟  هیشوهرش چه جور آدم نمیبگو بب وایش_

:به در آشپزخانه انداختم و آهسته گفتم ینگاه

.باشه يمرد بد ادیبه نظر نم_

براش  یدلمون حساب.  میزنگ به ما بزنه صداش رو بشنو کیبگو  دایبه ش یجون اگه تونست وایطوره ، ش نیانشااهللا که هم_

.تنگ شده

.کنه يزیچ ریخودش رو درگ دیگفته اصالً نبازنگ بزنه االن که دکتر  گمیحالش که بهتر شد بهش م زیباشه عز_

 ستیبه حال اونجا که معلوم ن يوا دادینم تیهم که بود به خورد و خوراکش اهم نجایا یشناسیتو هم بهش برس اونو که م_

.هیبه چ یچ

شد خودم  يخبر دیوقت دلواپس نش کی رمیبا شما تماس بگ تونمی، در ضمن من تند تند نم رسمیباشه چشم بهش خوب م_

.زنمیزنگ م

.مواظب خودت و خواهرت باش یلیباشه مادر فقط خ_

.دیباشه شما هم به همه سالم برسون_

:کامران همچنان مشغول خواندن روزنامه بود گفتم. بگذارم  شیرا سر جا یاز قطع تماس رفتم را گوش بعد

.سالم رسوندند یلیبهتون خ زیآقا کامران عز_

:فتزد و گ يلبخند کامران
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ممنونم حالشون چطور بود ؟_

.خوب بود_

:روزنامه را جمع کرد و کنار گذاشت سپس به من نگاه کرد و گفت کامران

.زمیعز نیبش_

.مبل نشستم يو رو رفتم

:گفت کامران

اما  بدم حیاون رو برات توض تیوضع میبر وایش دنیبه د نکهیقبل از ا خواستمی، راستش من م يشد تیاذ یلیامروز خ_

.خوب بشه دوارمیچطور ، به هر حال ام دونستمینم

:ناراحت شدم و گفتم یلیخاطر خ نیبه آن ندارد، به هم ياعتقاد ییبه زبان آورد که گو يآخرش را طور جمله

؟ نمیرو بب نیشرو نیمنو ببر شهیآقا کامران م یراست.  گفتیطور م نی، دکترش ا شهیحتما خوب م_

:گفت کامران

االن ؟_

:کامال غروب کرده بود گفتم دیبه پنجره انداختم ، خورش ینگاه

االن که نه فردا صبح خوبه ؟_

 يکه در آن از او نگهدار ییفاصله جا م،یرفت نیشرو دنیصبح روز بعد به اتفاق کامران به د. باشه  یعنیرا تکان داد  سرش

مشرف به  بایسبز و ز ییدر فضا دیدو طبقه به رنگ سف ینساختما. راه بود  قهیدق ستیب دینبود شا ادیتا منزل ز کردندیم

همان  ایآنجا مهد کودك است و  کردمیآن بود من که قبل از ورود فکر م يهم رو به رو یکه پارك بزرگ و پر درخت ابانیخ

. است مخصوص کودکان مارستانیآنجا ب دمیو بعد از داخل شدن فهم ستیطور ن نیمتوجه شدم ا ونیبه قول کامران پانس

. صحبت کرد  یشماره با کس چندرا برداشت و بعد از گرفتن  یگفت و او گوش يزیبود چ دوریکه داخل کر یکامران به نگهبان

گفت  يزیاو خطاب به من چ. کرد  یمعرف نیقد بلند و بلوند به استقبالمان آمد که کامران او را پرستار شرو یبعد زن یقیدقا

به  گریگفت و پرستار بار د يزی، به کامران نگاه کردم او به پرستار چ میچه بگو دانستمینم،  پرسدیاحساس کردم حالم را م

:کرد و گفت نگاهمن 
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قانیا ياوه ، و_

است  رانیا یبه معن قانیا دمیزود فهم یلیالبته خ. تنها به تکان دادن سرم اکتفا کردم  دیگویبودم چه م دهیمن چون نفهم و

عبور از راهرو متوجه شدم  نیدر ح.  میبا هم صحبت کردند سپس پرستار از ما خواست دنبالش برو یکامران و پرستار مدت. 

تکه و بدون پرده  کیپنجره ها . رو به راهرو داشتند یطبقه اول ساختمان شامل هشت اتاق است که هر کدام پنجره بزرگ

. مختلف تختها را اشغال کرده بودند یسن يك با گروه هاکود ياز اتاقها تعداد ی، در بعض دیداخل اتاق را کامال د شدیبود و م

کرده من از پشت کوه آمدم و فرق  کرنکند ف. است  ونیدر پانس نیچرا کامران به من گفت شرو کردمیبا خودم فکر م

. م داشت يرا کتمان کرده بود احساس بعد قتیهم حق نیکامران در مورد شرو نکهیاز ا فهممیرا نم ونیو پانس مارستانیب

:او مرا از فکر خارج کرد ، به پنجره ها اشاره کرد و گفت يصدا

.اند نهیپنجره ها از داخل اتاق به صورت آ نیجون ا وایش_

به اتفاق کامران و خانم پرستار از  خوردیبه طبقه باال م یراهرو پلکان يانتها. به او نگاه کنم سرم را تکان دادم  نکهیا بدون

بود ، البته همان تعداد اتاق هم در طبقه باال بود با  نییپا هیشب زیطبقه باال ن.  میگذشت يا شهیش ياز درو  میپله ها باال رفت

 يکه انتها یپرستار ما را به طرف اتاق. بود  شهیطرف نبود و هر دو طرف آن ش کی نییآن مثل پا يتفاوت که پنجره ها نیا

را  نیشرو کیو من بتوانم از نزد میانتظار داشتم داخل اتاق شو رایدم زجا خور یکم. کرد  یراهرو بود برد و اشاره به تخت

 دهیخواب یکودک یبه رنگ آب یتشک يآن حفاظ داشت رو دوررنگ وجود داشت که دور تا  دیسف یداخل اتاق تخت.  نمیبب

دم متوجه شدم خواب دقت کر یوقت. در دل قربان صدقه اش رفتم . بود  دایش يبلوندش درست به رنگ موها يبود که موها

 دیبع ههسال و چند ما کیکودك  کیاز  نیآرام بود و ا اریشده او بس رهیاست خ زانیکه از سقف آو ییو به عروسکها ستین

:به کامران گفتم. بود 

تو اتاق ؟ میبر شهینم_

:گفت کامران

از  تونمیم ياگه تو بخوا یشه ولمالقات نداشته با کیداره بهتره از نزد دهیهستش و پزشکش عق یفیبچه ضع نیشرو_

.شینیبب کیاز نزد يبر قهیچند دق.  رمیپرستارش اجازه بگ

.شمیازتون ممنون م یلیخ دیکار رو کن نیاگه بشه ا_
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:و گفت دیبا ذوق خند کامران

.زمیعز کنمیخواهش م_

که  يگریمن خواست به طرف اتاق دبه من کرد و سرش را تکان داد و با اشاره از  یگفت و او نگاه يزیبه پرستار چ سپس

پشت سر پرستار وارد اتاق شدم و او به . کار را بکنم  نیکرد ا دییبه کامران نگاه کردم و او تا.  میبود برو نیکنار اتاق شرو

با  یبود ول بیعج یلیمن خ يبرا. دهانم بزنم  يهم داد تا جلو يسپس ماسک کاغذ. به رنگ سبز داد تا بپوشم  یمن لباس

و  دیلباسش پوش يمشابه من رو يکاور زیپرستار ن. الزم است  نکاریا نیشرو یحفظ سالمت يحتما برا کردمیدم فکر مخو

وجود داشت ، جلو رفتم و کنار  یزشککامل پ زاتیتجه نیدر اتاق شرو. که در گوشه اتاق بود وارد شد  يجلوتر از من از در

. احساس محبت کنم  داینسبت به او شد شدیباعث م نیدارد و ا دایشبه  يادیشباهت ز دیرسیبه نظرم م ستادمیتختش ا

کمتر از سنّ  یلیو الغرش او را خ زیبود و جثه ر مارگونهیرنگ صورتش زرد و ب. روشن داشت  یو چشمان ییطال يموها

برنگشت به  یکه من کنار تختش بودم حت یبود که در تمام مدت نیا شدیکه باعث تعجب م يزیداد ، چیاش نشان م یواقع

و محبتم را آن طور که  رمیدر آغوشش بگ توانستمینم نکهیاز ا دیرس یعیطب ریغ یموضوع به نظرم کم نیمن نگاه کند و ا

است از داخل اتاق نگاهم به  یمعن یماندنم در آن اتاق ب کردمیاحساس م.  کردمیدوست دارم ابراز کنم احساس خال م

به لبخندش پاسخ دهم به طرف  نکهیلبخند زد ، بدون ا دیمرا متوجه خودش د ید ، وقتشده بو رهیکامران افتاد که به من خ

در .  میرفت که از آن داخل شده بود ياز اتاق خارج شوم جلوتر از من بطرف همان در ورود خواهمیم دیپرستار برگشتم فهم

در چهره . بود و منتظر من بود  ستادهیا شهیکامران همان طور پشت ش. آمدم  رونیکاور را از تنم خارج کردم و ب گریاتاق د

:لبخند زد و گفت دیکه مرا د گریبار د.  شدینم دهید يتاثر ای ینگران چیاش ه

؟ میبر_

بود  یچه سرنوشت نینگاه کردم و با خودم فکر کردم ا نیبه شرو گریرا به نشانه موافقت تکان دادم قبل از رفتن بار د سرم

:دمیآمدن از پله ها از کامران پرس نییداشت ، هنگام پا دایکه ش

درسته ؟ ستین ونیپانس نجایا_

:لبخند زد و گفت کامران

.کنندیم يهم از او نگهدار نجایا کنهیم یچه فرق_
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:، گفتم کردمینسبت به او احساس نفرت م چقدر

؟ هیچ نیشرو یضیمر_

:لبانش را جمع کرد و گفت کامران

.میبعد صحبت کن مورد نیجون بهتره در ا وایش_

:طفره رفتن نداشتم با سماجت گفتم حوصله

؟ هیچ نیشرو یضیمر دیآقا کامران لطفا به من بگ_

:سکوت کرد و بعد من من کنان گفت يلحظها

.داره یمشکل خون نیشرو_

:که لرزه در تمام وجودم افتاده بود گفتم یحال در

؟ هیچه مدت_

.اومد ایکه به دن یاز وقت_

؟ مارستانهیاز همون موقع تو ب یعنی_

:بعد گفت یابتدا سرش را به نشانه مثبت تکان داد ول کامران

.نجایا مشیشد آورد ضیمر یخودمون بود وقت شینه اولش پ_

پرستار رفت کامران به من  یوقت. شد و مشغول صحبت با کامران شد  کیبه ما نزد يخواستم از او سئوال کنم پرستار تا

:گفت

؟ يایتو هم م يبرم قسمت ادار دیاز کارها با يسر کی يرامن ب_

.نیتا برگرد مونمیجا منتظرتون م نیمن هم_

.بهتره ائیاگه ب_

چمن به ساختمان  ریمس کیکه با  میشد يوارد محوطه ا مارستانیرو بپرسم به همراه او از در پشت ب لشیدل نکهیبدون ا_

طول  قهیده دق بایرفتن و برگشتن او تقر.نشستم و منتظر او شدم  یمکتین يساختمان رو رونیمن ب.  شدیم یمنته یکوچک

:دمیبرگشت پرس ی، وقت دیکش
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کارتون تمام شد ؟_

.کردممی ٔامضا دیمدارك بود که با يسر کیاره ، _

:دمیران پرساز کام میرفتیم نگیهمان طور که به طرف پارک.  میخارج شد مارستانیو از ب میاز همان راه برگشت گرید بار

دارند ؟ يچه نظر نیشرو يماریدکترا در مورد ب_

:گفت حیرك و صر یلیخ

ندارند شیبه بهبود يدیام نکهیا یعنی،  ستیمتاسفانه حالش خوب ن_

و مرا  دیچیپ یدر سرم م یگنگ يصداها. دچار کابوس شده ام  کردمیاحساس م. شدم  رهیمات و مبهوت به او خ یلحظات

بخورم کامران  نیزم نکهیرا احساس نکردم قبل از ا میپاها رایز. لحظه فکر کردم در فضا معلقم  کی.  کردیم جهیدچار سر گ

تا توانستم  دیطول کش یمدت.بود بردند  یکه در آن حوال یمکتیمرا به طرف ن يرهگذر يرا گرفت و به کمک مرد میبازو

هنگام سرش را جلو آورد و کنار  نیدر ا. بود دهیرا چسب میبازو اما او همچنان دمیدستم را کش.  اورمیب ادیرا به  تمیموقع

:گوشم گفت

دکتر خبر کنم ؟ يخوایم زمیعز_

به خود دادم و از او فاصله گرفتم در همان حال با  یبه شدت تکان. کردیگفتم او حالم را بدتر م " زمیعز "داشتم و  يبد حال

:گفتم تیعصبان

.دیدستتون رو بردار_

:الفاصله دستش را از من جدا کرد و از جا بلند شد و گفتبا کامران

کنمیاالن دکتر خبر م_

ستین یاجیاحت_

:نشست و گفت مکتین يرو گریبار د او

.میخوریم يزیچ کی رونیب میریاالن م نهیا لشیدل يامروز صبحانه نخورد_

:کامران گفت " يکوفت بخور "ا خودم گفتم شدم و ب یعصبان یلیهنوز هم فکر خوردن بود خ یطیشرا نیدر چن نکهیا از

؟ يالزم دار يزیجون چ وایش_
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:گفتم یتلخ به

نه_

:فرق داشت گفت یلیقبلش خ یکه با لحظات یبا لحن ناراحت رایشدت تنفر مرا نسبت به خودش درك کرد ز ایگو

به خصوص که بعد از .  یضوع رو بفهممو نیحاال ا خواستمی، و گر نه من نم ائیب ی، خودت اصرار داشت زمیمنو ببخش عز_

يشد تیاذ یلیکه خ روزیحادثه د

:همان لحن گفتم با

.دمیفهمی؟ باالخره که م یآخرش چ_

.کنهیرو درست نم يغصه خوردن که کار. کرد  شیکار شهی، نم رهیخب تقد_

 دمیکه خودم هم فهم يلحن سردبا .  ردیبرود بم میبه او بگو خواستیکه دلم م کردمینسبت به او احساس تنفر م آنقدر

:گفتم زندیم رونینفرت از آن ب

.دیکنیراحت فکر م یلیخ_

:دمیاز او پرس یبعد از لحظات. گفتینم يزیکرده بود و چ سکوت

خبر داره ؟ نیشرو يماریاز ب دایش_

:به خود گرفت و گفت ینیغمگ چهره

موضوع باعث شد اعصابش به هم  نیکرد و متأسفانه هم هیگر ییلیخ دیفهم یوقت یعنی دونهیرو م نیا زمیعز يدایاره ، ش_

 کی دیکه بردمش دکتر به من گفتند حتما با یشد و وقت یموضوع رو به ما گفت اون دچار حمله عصب نیدکتر ا یوقت.  زهیبر

.تحت نظر روانپزشک باشه یمدت

:حالت بغض به خود گرفت و گفت سپس

خونه بودند اما حاال  يتو نیو شرو دایش گشتمیاز سر کار بر م یاون موقعها وقت. ا شدمتنه یلیبدبختم ، خ یلیمن خ وایش_

.خونه سوت و کوره

:و ادامه داد دیکش یکامران آه. دلم را نسبت به او نرم کند  توانستیاش هم نم ییتنها هیمرث یبعد سکوت کرد حت و

پرم و  یاون وقته که از جا م.  شنومیرا م نیو شرو دایه شخند يصدا کنمیوقتها هنوز احساس م یگاه یکنیباور م وایش_
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ستندین شمیافته پ یم ادمی کنمینم داشونیپ یو وقت گردمیناخودآگاه تمام اتاقها رو م

:کامران با همان لحن بغض آلود ادامه داد. اشک چشمانم را پر کرد  ناخودآگاه

 يو من برا بردیخوابش نم نیشرو ییموقع ها کیتا بخوابه  ندخویم ییالال نیشرو يگوشمه که برا يتو دایش يهنوز صدا_

.  بردیو خوابش م شدیتا خسته م کردمیم يو اون قدر باهاش باز گرفتمیاون رو بغل م رفتمیخسته نشه م دایش نکهیا

.گرفته ادیکه چرا اول اسم من رو  شدیم شیسودح دایگرفته بود بگه بابا ، ش ادیاواخر  نیا نیشرو

چشمسم مجسم شده بود  شیپ کردیم فیرو که کامران تعر ییتمام صحنه ها.  کردمیم هیمتوجه باشم زارزار گر نکهیا بدون

:شانه ام گذاشت و گفت يکامران دستش را رو.  رمیبم خواستیو آنقدر متاثر شده بودم که دلم م

.رو ندارم زانمیاشک عز دنیمن طاقت د زمینکن عز هیگر_

در آوردم پاك  فمیکه از ک یچشمانم را با دستمال. شانه ام برداشت  يو او باالفاصله دستش را از رو دمیرا کنار کش خودم

:زد و گفت یهیخونه ، لبخند کر میبهتر شد به کامران گفتم بهتره بر یحالم کم. کردم 

؟ میبگرد رونیب میچرا خونه ، مگه قرار نبود بر_

بود ناراحت شدم  دهی؟ کامران که فهم هینجوریمرد چرا ا نیا کردمیفکر م نگاهش کردم با خودم یجواب لحظات يجا به

:باالفاصله گفت

.میریم گهیروز د کی يباشه اگر دوست ندار.  ادیحالت جا م يخوریم ییهوا کی، گفتم  گمیخودت م يمن برا_

و  کندیامران گفتم سرم درد مبه ک میدیبه خانه رس یوقت. داشتم  ییبه تنها يدیشد ازیو ن کردیبه شدت درد م سرم

:گفت. بخوابم  خواهمیم

؟ يخوریمگه ناهار نم_

نییپا امی، هر وقت گرسنه شدم خودم م دینه ، لطفا صدام نکن_

:را تکان داد و گفت سرش

.یضعف کن ترسمیم یباشه ول_

ام را از  يقفل کردن در تنها توانستم روسر جوابش را بدهم از پله ها باال رفتم و خود را به اتاق رساندم و بعد از نکهیا بدون

 کیچشم باز کردم هوا کامال تار یوقت.  دمینفهم يزیچ گریتخت افتادم و د يرو رونیسپس با همان لباس ب اورمیسرم در ب
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را  احساس  میکه دست و پاها يبود به طور نیحس و سنگ یتمام بدنم ب.  دمیدینم يزیچ یکیکه جز تار يبه طور. شده بود

 يگریناله متعلق به کس د يصدا کردمیبود که فکر م بیو عج شدیقلبم گم م دنیتپ يناله ام در صدا يصدا.  کردمینم

 یدچار تب و لرز شده ام ول دانستمیم.  کردمیم یکه احساس خفگ شدیهم چنان گرمم م یو گاه کردمیلرز م یگاه. است 

چشمان داغم را باز کردم و نگاهم را به  یبه سخت. دم بکشم نداشتم خو يتختم بود رو نییرا که پا ییبتوانم پتو نکهیحس ا

 اتمام اعض يدلم برا. سالها از خانه مان دور بوده ام  کردمیدو روز بود که به آنجا آمده بودم اما فکر م نکهیبا ا. سقف دوختم 

بار  نیچندم يبرا. ام بدهد  يو دلدار را بشنود میکه حرفها یکی. صحبت کنم  یکیبا  خواستیدلم م. خانواده تنگ شده بود 

آمده بودم  رایشوم ز ضیمر دینبا دانستمیم. آمدم  یسفر نم نیوقت به ا چیکاش ه يآمده بودم با خودم فکر کردم ا یاز وقت

 يتجربه ا نیا. شروع کردم به دعا خواندن  ختمیریو اشک م دمینالیگنگ م ياز درد کهکنم همان طور  يپرستار دایتا از ش

شب به گوش  یکیدر دل تار مینجوا يصدا. بودم  دهیرس یخوب جهیبود که بارها آن را امتحان کرده بودم و بارها هم به نت

درونم از  يدردها کردمیو احساس م دادیم نیکه ذره ذره وارد خونم شود دردم را تسک یو چون مسکن دیرسیخودم م

 دانستمیهر چند که م ختمیریم رونیاز دلم ب دیداشتم که با يادیز يحرفها. کرده اند دایراه پ رونیچشمانم به ب چهیدر

به من صبر بدهد تا  شهیاز خدا خواستم مثل هم. کنم  هیاما الزم بود خودم را تخل داندینگفته دلم را م يخداوند همه حرفها

و گفتم باز هم به من کمک کند تا را خواستم و به ا دایو ش نیشرو ياز او شفا نیهمچن.  میایمشکل هم کنار ب نیبا ا مبتوان

.باشم دایش يبرا یگاه هیتکّ میکه مادر را از دست داده بود یمثل موقع

که  يحس اعتماد دانستمیم.  کردمیاحساس درد نم گریبه خودم آمدم د یوقت یچه مدت در آن حال بودم ول دمینفهم

در دلم  ينور. بحران عبور خواهد داد  نیاز ا یسالمت بار هم به کمکم خواهد آمد و مرا به نینسبت به رحمت خدا دارم ا

خود قرار داده است و  تیبرتر از همه مرا تحت حما یقدرت کردمیم حساسا. بچگانه وجودم را گرفته بود  یبود و ذوق دهیتاب

چنان حس  يدیو ناام سوختمیقبل در تب م یکه تا لحظات یمن. آن لحظه با تمام وجود حضور خدا را در دلم احساس کردم 

جهش از تخت  کیگرفته و سر حال شده بودم که با  رویحرکت را از من گرفته بود که به حال احتضار افتاده بودم چنان ن

قبله از کدام طرف است ،  دانستمیآمدم نه چادر داشتم و نه م رونیب یوقت.  رمیآمدم و به طرف حمام رفتم تا وضو بگ نییپا

 یجهت که حت کیدر آوردم و به  فمیکاغذ از ک يو تکه ا دمیام را پوش يمانتو و روسر. تم سجده نداش يهم برا يمهر یحت

که در همه عمرم خوانده بودم  ییآن نماز با تمام نمازها. و شروع کردم به نماز خواندن  ستادمینه ا ای استدرست  دانستمینم
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را  ییبایحس ز نیچن گریوقت د چیکرده بود که ه کیدر غربت چنان مرا به خدا نزد ییبه خالق و تنها ازین. فرق داشت 

از سر سجاده بلند شوم و  امدینمازم تمام شد دلم ن یکه وقت يبودم به طور شیایساعتها در حال دعا و ن. تجربه نکردم 

.و آرام فرو رفتم قیعم یام گذاشتم و به خواب يمهر کاغذ يهمان جا سرم را رو

22 فصل

رفتم و هر بار هم خواب بود ، دکتر  دایمدت تنها سه روز به مالقات ش نیدر ا.  گذشتیبه فرانسه مهفته از سفر من  کی

 يکه برا ییاز روزا یکی. دارد  دیمن ترد رفتنیپذ ياما برا ستیتفاوت ن ینسبت به حضور من ب دایداشت ش دهیعق دیداو

از او . آن تعجب کرد  دنیاحساس کردم از شن.دکتر گفتمرا به  نیشرو يماریب انیرفته بودم جر شگاهیبه آسا دایمالقات ش

:دمیپرس

به شما نگفته ؟ يزیمگر کامران چ _

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.ریمتأسفانه خ_

 یتیموضوع کم اهم نیکه ا یدر صورت.  کندیقدر محافظه کارانه رفتار م نیموضوع مرا به فکر انداخت که چرا کامران ا نیا

عادت کرده  دنشیبه د يحال طور نیبا ا.  دمیو پژمرده د ماریرفتم و هر بار هم او را ب نیشرو دنیبار هم به د چند. نبود 

روزها مجبور بودم از صبح  یبعض. او را از دست بدهم  يفکر کنم که ممکن است روز نیگاه به ا چیه خواستیبودم که دلم م

 حیاما من حال و حوصله گردش و تفر. مرا با خود به گردش ببرد  کردیم اصرار یلیالبته کامران خ. تا شب در خانه بمانم 

تمام فکرم  رایبه من خوش نگذشت ، ز ادیز یبرد ، ول فلیبرج ا دنیو مرا به د میرفت سیبار به همراه او به پار کی. نداشتم 

کامران نسبت .  خوردمیغصه م یلیخ میببرآنجا لذت  يها ییبایز دنیاو کنارم نبود تا با هم از د نکهیبود و از ا دایمتوجه ش

 رایزموضوع ناراحت بودم  نیخودم هم از ا. نسبت به او نداشتم  یاما من احساس خوب کردیاظهار محبت م یلیبه من خ

باعث تعجب بود که  نیکه آمده بودم کامران در خانه بود و ا یاز وقت.  کنمیم یناسپاس زبانمینسبت به م کردمیاحساس م
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.گرفته است یاز سر کارش مرخص يو او گفت چند روز دمیموضوع را از او پرس نیبار ا کی.  رودیسرکار نممگر او 

پنجره سر کردم  يجلو یشدم مدت داریاز خواب ب یآن روز وقت. روز دوشنبه کامران سرکار رفت و من در خانه تنها شدم  از

 یفکر افتادم که نظم نیبه ا. کنم تا حوصله ام سر نرود  يکار مناظر اطراف خسته شدم با خودم فکر کردم دنیاز د یو وقت

کردم و  زیاول از سالن شروع کردم و آنجا را تم. وقت بگذرانم شروع کردم به کار کردن  نکهیا يهم به طبقه باال بدهم و برا

 یلیوارد اتاق شدم خ ینم وقتخودم آنجا را مرتب ک الیرفتم تا به خ نیبعد به اتاق شرو. دادم  رییهم دکور آن را تغ یکم

 نیدر ا يوقت بچه ا چیه دیرسیکه به نظر نم يرمثل روز اول نو بود ، به طو زیبود و همه چ زیتم نیاتاق شرو. تعجب کردم 

به  یشک کنم مدت يزیبه چ نکهیکردم ، اما بدون ا دایموضوع پ نیا يبرا یهیدر ذهنم چه توج دانمینم. اتاق بوده باشد

رفتم و آنقدر در . حوصله کار کردن نداشتم  گرید. آمدم و در را بستم  رونیسپس از اتاق ب.  ختمیاشک ر نیخاطر شرو

استراحت کرد  نکهیاز او خواستم بعد از ا نکهیو با ا میبه اتفاق او ناهار خورد. نشستم تا کامران از سر کار برگشت  آشپزخانه

آمد و به  نییعصر بود که حاضر و آماده به طبقه پا کینزد.  امدین رونیز اتاقش بببرد اما او تا بعد از ظهر ا دایش دنیمرا به د

شامم  ییبه تنها امدیساعت از نه شب گذشت و کامران به خانه ن یوقت. برگردد  ریو ممکن است د رودیم يکار يمن گفت برا

 دهیدراز کش میسر جا. جز تحمل نداشتم  يا اما چاره کردمیاحساس ترس م ییاز تنها. را خوردم و به اتاقم رفتم تا بخوابم 

به ساعت .  دمیاز جا پر ییپا يصدا دنین نشده بود که با شنیهنوز خوابم سنگ. بودم و آنقدر فکر کردم تا چشمانم گرم شد

 یارتبه عب. بود  رانیالبته ساعت من هنوز به وقت ا.  دادیرا نشان م قهیدق ستیام نگاه کردم عقربه ها ساعت سه و ب یمچ

متوجه  یوقت. صدا به طرف در اتاق رفتم و گوش دادم  یآمدم و ب نییاز تخت پا. بامداد بود  کیبه  قهیساعت آنجا ده دق

تخت دراز  يبرگشتم و رو میسر جا زیدر اتاقش بسته شد من ن یراحت شد وقت المیپا متعلق به کامران است خ يشدم صدا

.و چشمانم را بستم دمیکش

 لشیرغم م یعل زیببرد ، او ن شگاهیرفتن از او خواستم مرا به آسا هیکامران از سر کار برگشت بدون حاش یبعد وقت روز

 کی ینبود و بدون حضور او نتوانستم حت دیاز شانس بد دکتر داو. برد  دایش دنیقبول کرد و بعد از ظهر آن روز مرا به د

:راه کامران گفت نیدر ب.  میکامران شدم و به خانه برگشت يروسوار خود احتحوصله و نار یب.  نمیرا بب دایلحظه هم ش

 دایش دنیبه د کشنبهی يبه بعد فقط روزها نیبهتره از ا کنهیکه تمام وقتم رو پر م هیام طور يجون من مشغله کار وایش_

 .میمالقات داشته باش يبرا يشتریباشه و هم وقت ب دیکه هم دکتر داو مییایب
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ناراحت شدم  یلیخ نکهیبا ا. به او اصرار نکنم  دایش شیرفتن پ يبرا کشنبهی ياز روزها ریه من فهماند غب بیترت نیبه ا و

به کمک او  ازیکه بدون ن دانستمیرا بلد بودم و نه زبان فرانسه م ییچون نه جا. هم نداشتم  ينگفتم البته چاره ا يزیاما چ

را از داخل چمدان در  میگرفتم لباسها میتصم يکاریامران از سر ببعد از رفتن ک بحروز ص کی. انجام دهم  يخودم کار

 رونیتخت ب ریداشتم مجبور نباشم چمدان را از ز اجیتا هر وقت به آنها احت نمیکه در اتاقم بود بچ يو داخل کمد اورمیب

 نیبهتر است امروز اکردم  یفکر م ودمو با خ دمیرا پرتب داخل کمد چ میتخت گذاشتم و لباسها يچمدان را رو. بکشم 

افتاد  يا سهیدر همان حال چشمم به ک د،یایروح در ب یبه آن بعده ام تا از آن حالت ب یو تحول رییکنم و تغ زیاتاق را هم تم

را که الزم نداشتم مثل پاسپورت و  یلیسپس وسا. تخت گذاشتم  يآوردم و رو رونیآن را ب. داخل آن بود دایکه دفتر ش

بلند شوم تلفن مرا به طبقه  میتا خواستم از جا. تخت گذاشتم  ریآن گذاشتم و در آن ر اقفل کردم و ز مدارکم داخل ریسا

به طبقه  گریالزم ندارم بعد از اتمام مکالمه د يزیچ ندیحالم را بپرسد و بب خواستیکامران پشت خط بود و م. کشاند نییپا

.بودم يکه کامران به خانه برگشت مشغول آشپز یکنم و تا موقعباال برنگشتم و به آشپزخانه رفتم تا ناهار را آماده 

تخت دراز  يکه خواستم رو نیداخل کمد هم میبعد از جا دادن لباسها. استراحت به اتاق برگشتم  ياز صرف ناهار برا بعد

 قیمرا تشو یرونحس د کی. نه  ایداخل آن بود مردد بودم آن را بخوانم  دایافتاد که دفتر ش يا سهیبکشم چشمم به ک

 ينوشته باشد که به درد بخورد و بتواند در روند بهبود یدفتر مطالب نیا در دایش دیشا کردمیفکر م نیبه ا. کردیبخواندن م

فکر مرا بر آن داشت که دفتر را باز کنم و از صفحه اول شروع کنم به خواندن ، همان طور که از  نیا. اش موثر واقع شود 

بعد از شش هفت .  خواندمیو م زدمیم قصفحات را ور یکی یکی. ات اول را با شعر و ترانه پر کرده بود بودم صفح دهیقبل د

 شیاز متنها را هم جلو یترجمه بعض. نوشته بود  یسیرا به زبان انگل ییمتنها دایکه ش دمیرس يصفحه شعر به صفحه ا

با خودم  کردمیم یو معن خواندمیون ترجمه را به زحمت مبد يهمان طور که متنها. هم بدون ترجمه بود  ینوشته بود ، بعض

 دمیکش یبا افسوس آه.  خواندیرا م سانسشیزبانش را گرفته بود و فوق ل سانسیمانده بود ل رانیدر ا دایاگر ش کردمیفکر م

:نوشته بود یسیتوجهم را جلب کرد او به انگل یجا مطلب کی. و چشم به نوشته ها دوختم 

In the mid journey of our life below I found myselfe within gloomy wood no tarace left the 

woath direct to shop 
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Alighieri Dante

.اندینبود که راه درست را بنما ینشان چیه افتمی ریدلگ یبر کره خاك ، خود را در جنگل یراه زندگ مهین در

که  دمید يجمله ا گرید ییدر جا. را نوشته بود  یمتن نیدر مورد خودش چن دایجمله فکر کردم بدون شک ش نیبه ا یمدت

او نوشته بود.  کندیرا از من پنهان نم يزیچ دایش کردمیباعث شد احساس کنم چقدر ساده بودم که فکر م

بسته است در آن نهیپ نه،یکه ک نهیس نیا

شب مرگ من نشسته است در آن بوم

دیبر گور امست که سنگ بسته  یقلب

ست که عشق من شکسته ست در آن یسنگ

و من به  یرا شکست ینی، تو دل نازن يکردیطور وانمود م نیالاقل ا ای يچون مادر بود میکه برا ییبخشم ، تو یترا نم هرگز

 "دعوض گله ندار "به تو خواهم گفت  یاز من گله کن يپس اگر روز. شکسته شدن دل خودم دلت را خواهم شکست متیق

آن را خطاب به من نوشته است ، اما چرا ؟ ،من دل کدام  داینکند ش گفتمناراحت شدم با خودم  یلیبعد از خواندن آن خ. 

داشتم  ریچه تقص چارهیبود من ب ایگرفته بود دل مرا بشکند ؟ اگر منظورش به ارش میرا شکسته بودم که او تصم ینینازن

فکر  نیبا ا. ناراحت بوده  ستمنوشته که از د یمتن تا موقع نیا دیخودم گفتم شا يدلدار يمگر دل خودم نشکسته بود ؟ برا

بالش  ریرا ز دایترساند باالفاصله دفتر ش یدر اتاق مرا حساب يصدا. همچنان حالم گرفته بود یآرام تر شد ول یدلم کم

:گذاشتم و گفتم

بله_

:پشت در بود ، گفت کامران
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؟ینیرو بب نیشرو میبر يظهره، دوست دارجون ساعت چهار بعد از  وایش_

.شمیاالن آماده م نیبله هم_

:کامران گفت. قدم شده  شیخودم گفتم آفتاب از کدوم طرف در آمده که خودش پ با

.منتظرم نییمن پا زمیعز_

 میبه او بگو حیو صرروك  توانستمیم خواستیدلم م یلیبود ، اما من خ نیعادت او ا دیرا از حرص بهم فشردم ، شا میدندانها

رفتم  نییبه سرعت حاضر شدم و پا زیرفت من ن نییکه از پله ها پا دمیاو را شن يپا يصدا. خطاب نکند" زمیعز "مرا 

:انداخت وگفت میبه سر تا پا یجا بلند شد و نگاه زمن ا دنیکامران داخل سالن نشسته بود با د

.ادیلباس بهت م نیچقدر ا_

:خشک گفتم یلیخ

یمرس_

بود احساس  دهیتخت خواب يصدا رو یهمچنان آرام و ب نیشرو. میرفت مارستانیجلو تر از او از در منزل خارج شدم ، به ب و

او  یلحظات.  دیرسیبه نظرم م نیتنش کرده بوددند چن يدیچون لباس سف دیرنگ پوستش زردتر از قبل شده ، شا کردمیم

درمانگاه قرار داشت  يکه روبه رو یکامران به پارک شنهادیآمدم ، به پ رونیب رستانمایگرفته از ب یرا نگاه کردم و بعد با حال

ساخته شده بود و در محوطه  یشدم که با مهارت خاص يمجسمها يمحو تماشا میزد یهمانطور که در پارك قدم م میرفت

:گفت کنمیبه مجسمه نگاه م یبا چه دقت دید یسبز پارك قرار داشت،کامران وقت

.ینیاونجا رو بب دیببرمت موزه لوور حتما با دیار باب کی_

.دینسبت به من لطف دار یلیممنونم شما خ_

واضح بود از حرف من خوشحال شده که با خودم فکر کردم بنده خدا از بس طلبکارانه رفتار کردم تعجب کرده که از  چنان

:گفت یکامران با خوشحال.  کنمیاو تشکر م

.کنم ییرایطور که دوست دارم ازت پذ نیا تونمیکه نم فی، ح يارزشمند یلیمن خ يجون ، تو برا وایش هیچه حرف نیا_

:کامران گفت. دادم سکوت کنم  حیخاطر ترج نیپاره کردن نداشتم ، به هم کهیتعارف ت حوصله

؟ میبخور رونیامشب شام رو ب يدوست دار_
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:ردم گفتمنه حوصله خانه را داشتم و نه حال شام درست ک چون

.دیلیهر طور که شما ما_

که باعث تعجب  يبه طور دنیشروع کرد به خند رایبودند ، ز دهیرا به او بخش ایدن ییحرف را زدم گو نیا یبود وقت بیعج

:که دستانش را در هم قالب کرده بود گفت یو بعد ساکت شد و در حال دیخند يلحظه ا. من شد 

يدیجون که من رو بخش وایممنونم ش_

:گفتم اورمیتعجب کم مانده بود شاخ درب از

.دیگیم یچ شمی؟ متوجه نم دمیبخش_

:خودش را لوس کرد و گفت يبا حالت مشمئز کننده ا کامران

.دیاز من ناراحت کردمیآخه من احساس م_

:ود چندشم شده بود گفتمکه از حاالت مسخره او که دور از سنش ب یدر حال دمید یاز او م يرفتار نیبود که چن يبار نیاول

د؟یفکر رو کرد نیچرا ا_

 میبر خواستمیدوست نداشت هر بار که ازش م ادیاون من رو ز یعاشقش بودم ول یلیجور بود ، من خ نیهم هم دایآخه ش_

خوشحال شدم یلیمن خ دیاالن که شما قبول کرد کردیقبول نم رونیب

بود که  دیبع یعیآدم طب کیاز  رایدچار کمبود محبت است ز دایاو شد دمیخشم را در دلم گرفت ، فهم يترحم جا يا لحظه

آن لحظه بنظرم . رفتار را داشته  نیچرا نسبت به او ا دایاز خود بروز دهد ، با خودم فکر کردم ش يحرکات مسخره ا نیچن

شام  يآن شب برا.ده بودبود کامران شوهرش بود و خودش او را انتخاب کر هدور از انصاف بوس دچون هر چ یکم دایکار ش

پولش  خواهدیم کردمیکه احساس م يبه طور کرد،یکامران سخاوتمندانه خرج م.  میرفت بایو ز کیش یلیرستوران خ کیبه 

را  ادیاو جنبه محبت ز کردمیتر و محترمانه تر رفتار کنم احساس م میگرفته بودم با او مال میمن که تصم. را به رخ بکشد

دوبار هم دستش را دور شانه ام انداخت که من  یکی یحت. کفرم را در آورده بود یکردنش حساب زمیعز زمیبا عز رایز. ندارد

 دنیو خودش را به نفهم دیفهم یم ایرا بفهمد  نیاو احمق تر از آن بود که ا یول.و اخم فهماندم حدش رنگه دارد افهیبا ق

به او کم  دایاگر هم به فرض ش. به آنها رو داد دیاست که نبا ییکه او از آن دسته آدمها دمیهر حال آن شب فهم هب. زدیم

و به  دیمبل لم يکامران رو.  میساعت از دوازده گذشته بود که به خانه برگشت. شناختیحتما از من بهتر او را م کردیم یمحل
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:من گفت

.میتماشا کن ونیزیتلو یکم نینبش ایجون ب وایش_

:کردم و گفتم تشکر

.استراحت کنم رمیت خوابم گذشته مممنون از وق_

 يرا جلو یمثل هر شب در اتاق را قفل کردم و صندل. باال رفتم میبگو ریشب بخ یحت ایمنتظر جواب او باشم و  نکهیبدون ا و

فردا  دیکنم شا زیاتاق را تم نیبه خودم گفتم امروز هم قسمت نشد ا کردمیتخت پهن م يماالفه را رو یآن گذاشتم ، وقت

آوردم و شروع کردم به خواندن ،  رونیبالشم ب ریرا بخوانم آن را از ز دایدفتر ش آوردمکار را بکنم و همان موقع به خاطر  نیا

اکثر مطالب را به زبان . شب بود که دفتر را تمام کردم و آن را بستم ، تمام فکرم را مطالب دفتر او اشغال کرده بود  يها مهین

که نوشته بود حدس  ییشعرها یو بعض یفارس يها متناز  یول دمیفهمیکدام را نم چیه یننوشته بود و من مع یسیانگل

:خواندم که نوشته بود یجا مطلب کیدر  رایبود ز "آ  " ای "ا  "را دوست داشت که اول نام او  یکس دایش زمیم

 رایرا دوست داشتم ز " a "فحر شهیحرف ، از تمام حروف به وجود آمده من هم دیکالم است و کلمه کل يباز یزندگ_

....به شکوه محبت یوفا و نام یبه معن یو آغازگر نام اوست ، نام زیهمه چ يابتدا

ناراحتم،  یلیاز دست او خ کردمیاحساس م. هم در حق خودش ظلم کرده بود و هم در حق کامران دایبود ش نیواقع چن اگر

 يو همان طور که به نوشته ها دمیدراز کش میگذاشتم سپس سرجا میها لباس يبلند شدم و دفترچه را داخل کمد و ال به ال

و پنجره را باز  دمیکنم ، پرده اوراق را کنار کش زیگرفتم اتاق را تم میتصم دصبح روز بع.چشمانم را بستم  کردمیفکر م دایش

با شتاب از اتاق  دمیتلفن را شنزنگ  يو تا خواستم مشغول کار شوم صدا دمیژاکتم را پوش. سرد بود  رونیب يکردم ، حوا

 یتر بود ول کیآنجا نزد نکهیبا ا دیرسیاز اتاق خواب کامران هم به گوش م نییزنگ عالوه بر طبقه پا يخارج شدم صدا

:تلفن را برداشتم و گفتم یرفتم گوش نییدوان دوان از پله ها پا. جواب بدهم  نییدادم از پا حیترج

دیبفرمائ_

کلمه  دمیکه فهم یگفت تنها کالم يزیکه به زبان فرانسه چ دمیرا شن یزن يبعد صدا دیبه گوشم رس یمختلف يصداها ابتدا

گفت و من با خودم  يگرید زیزن چ. همان کلمه را تکرار کردم  زیمن ن. سالم است یبودم به معن دهیبود که فهم "بن ژوق  "

بلغور کنم  ییزهایدست و پا شکسته چ توانستمیرفته بود م سیبه انگل دایاگر ش دیفکر کردم حاال چه جوابش را بدهم ، شا
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:گفتم یسیگفت و من به انگل يزیکه چ دمیزن را شن يصدا. دانستمیاز زبان فرانسه نم زیچ چیه یول

.فرنچ کیکن نات اسپ يآ_

به  یخاص ول يجه اکه با له دیبه گوشم رس يمرد يسکوت شد و بعد صدا يلحظه ا راینه ز ای میگویچه م دیدانم فهم ینم

:گفت یزبان فارس

واا یسالم ش_

:گفتم یاست با خوشحال دیدکتر دا دمیفاصله فهم باال

سالم دکتر حالتون چطوره ؟_

من خوبم ممنون_

چه خبر ؟ دایاز ش_

خبر؟_

:گفتم.متوجه منظورم نشده  دمیفهم

حالش چطوره ؟ یعنی_

.دی، من نگران شدم کجا هست دیامدیکه ن یواا شما چند وقت یخوبه ، ش دایش_

.ارهیمنو ب تونهینم رهیسر کار م دایاما همسر ش امیدوست دارم ب یلیمن خ_

؟ دییآیچرا خودتون نم_

ستمیآخه بلد ن_

.نیهم دی، آدرس بد دیریبگ ینداره ، تاکس يکار نکهیا_

چطور آدرس بدم ؟_

آورد یماو خودش شما رو  دیبده یشما نام و شماره محل را به تاکس_

:کردم و گفتم يفکر

.امیباشه دکتر م_

چه وقت ؟_
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.فردا_

فردا خوبه من منتظرم_

راست  دیدکتر داو کردمیبا خودم فکر م. در وجودم برپا شده بود بیعج يرا گذاشتم ولوله ا یکردم و گوش یاو خداحافظ از

 یگرفتم وقت میو تصم دایش شیبرم پ دیبت کنم بااز کامران مراق نجایام ا امدهینداشت ، من ن يرفتن به آنجا کار گفتیم

پنجره را بستم و با . به اتاق برگشتم حس و حال قبل را از دست داده بودم  یوقت. باره با او صحبت کنم  نیکامران آمد در ا

ه منزل بعد از ظهر بود که کامران ب کیساعت . رو جمع و جور کنم  نجایامروز هم ا ستیقسمت ن نکهیخودم گفتم مثل ا

اوقات کارش را بهانه کرد و گفت در  اغلببروم و او مثل  دایش دنید يبرا خواهمیبعد از صرف ناهار به او گفتم که م. برگشت

:گفتم. بردیفرصت مرا به آنجا م نیاول

.رمیم ییمن خودم تنها دیآقا کامران شما به کارتون برس_

:از حرفم جا خورد و گفت کامران

.کم کار دارم کی، گفتم امروز  برمتید نمنبو نیمنظورم ا_

.برم یچطور با تاکس دیبا دیبد ادیفقط به من  دیایبا من ب ستی، الزم ن دیدونم شما کار دار یم_

.برمتیمن خودم م_

:گفتم يدست خودم باشد با لحن تند نکهیحرص خوردم و بدون ا یلیخ زدیباز هم حرف خودش را م نکهیا از

.برم خوامیمن خودم م دیایشما ب ستی، الزم ن دیشیه نممتوج نکهیمثل ا_

:شده بود گفت رهیخ ییکه به جا یسکوت کرد و در حال يلحظه ا کامران

...ببرمت ، من خوامیمن نم یکنیجون تو فکر م وایش_

:را قطع کردم و گفتم حرفش

نکنه شما دوست .  گهید يهر جا ایبرم اونجا  یچطور با تاکس دیبد ادیفقط از شما خواستم به من  کنمینم يفکر چیمن ه_

باشم ؟ یخونه زندون يمن تو دیدار

:خم کرده و گفت یشده بود لبانش را جمع و سرش را هم کم يچهره اش مثل بچه کتک خوردها حالت

.یوقت گم بش کیمن فقط نگرانم  ،يبر يهر جا دوست دار ينزدم ، تو آزاد یحرف نینه من همچ_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٠٥

.شمیگم نم گهیرفت و آمد که د شهیچطور م دیبد ادیاگه شما به من  گمیم نیهم ياخب من هم بر_

:همان لحن مسخره گفت با

؟ امیب خوامیکه نم یاز من ناراحت_

 زدمیبا او خوب حرف م یوقت.  ستین یکه او آدم متعادل دمیرسیم جهینت نیشدم ، کم کم داشتم به ا رهیتعجب به او خ با

تخته  کیمرد  نیا نکهیبا خودم گفتم مثل ا. شدیمظلوم م کردمیتند صحبت م یو وقت شدینبه پررو مج یب يمثل بچه ها

:گفتم نیبنابرا.زندیحرف خودش را م همحرف بزنم او باز  میاگر مال دانستمیم. کم داره

.دییایبا من ب دیکنیخودم برم باز هم اصرار م خوامیم گمیبهتون م یچون وقت. اره من از دست شما ناراحت شدم _

:همان لحن بغض آلود مسخره گفت با

مردك . به صورتش بکونم  یمحکم یلیچنان حرصم گرفته بود که دوست داشتم س.اما از دستم ناراحت نباش.  امیباشه نم_

:خودم را کنترل کردم و با همان لحن گفتم. زدیحرف م نطوریا دیکشیمزخرف و آن سنّ و سال خجالت نم

 يکه تو يا گهیهر اطالعات د ایآدرس بدم  دیو چطور با رمیبگ یتاکس دیچطور با دیناراحت نباشم به من بگ دیخوایاگر م_

دیالزمه به من بد نهیزم نیا

:سرش را تکان داد و گفت کامران

...باشه ، اما_

:به او نگاه کردم گفتم يتند به

که گفتم نیاما، هم یآقا کامران اما ب_

:انداخت و گفت نییرف شنو سرش را پاح ياو مثل بچه ا و

.بدم ادیبهت  ارمیپس بگذارم برم دفتر تلفن رو ب_

گذاشت و باز کرد و به چند شماره اشاره  زیم يآن را رو. برگشت در دستش دفتر تلفن بود  یوقت. رفت رونیاز آشپزخانه ب و

:کرد وگفت

دیماره اشتراك بدو بعد ش يریشماره ها تماس بگ نیاز ا یکیبا  دیاول با_

شماره اشتراك چنده ؟_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٠٦

یدو هزار و س_

؟ شهیم یبه فرانسه چ_

:گفت یلیم یب با

.تقانت لیدو م_

:را چند بار تکرار کردم تا به ذهنم بسپارم ، سپس گفتم آن

؟ هیرو بگم کاف نیهم_

.دیفعال بشه بعد شماره رو بد ریغامگیپ دیصبر کن دیاول با یبله ول_

.برم رو بدم خوامیکه م ییآدرس جا دیچطور با_

:دفتر را ورق زد و گفت یمثل بچه حرف گوش کن کامران

.بردتیخودش م يبه راننده آدرس بد يبر يخوایهر جا که م هی، کاف نجاستیآدرسها ا_

:دمیپرس. را گفته بود  نیهم هم دیداو دکتر

کدومه ؟ شگاهیآدرس آسا_

:تر از آن بود اشاره کرد و گفت نییخط پاکه چند  يگریانگشت به نوشته د با

.نهیا_

:دقت آدرس را نگاه کردم ، گفت به

.صفحه است نیهم ا گهید يآدرس ها_

:اشاره کرد و گفت يبه نوشته ا و

.آدرس تاًتره نیا_

.رو الزم ندارم ناینه ا_

بود او از دادن جواب  نیاز ا ریاگر غ دیود و شانب یشباهت به بازپرس یمسخره بود طرز سئوال و جواب من و کامران ب واقعا

:گفتم یمیاطالعات را از او گرفتم با لحن مال ی، وقت رفتیطفره م

ممنونم_
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و من مطمئن شدم او حتما  دیخند یبا خوشحال دادیو سواالت من پاسخ م يقبل مثل بچه کتک خوردها یاو که تا لحظات و

عصر آن روز کامران به من . در مورد کامران با او صحبت کنم  دمیرا د دیداودکتر  یگرفتم وقت میاست و تصم شیزیچ کی

قبول کردم و ساعت شش بعد از ظهر به . میآن برو دنیکرده و از من خواست به اتفاق او به د هیتئاتر ته طیگفت که دو بل

 بایز يفضا به حد نیا ونیود دکوراسواقع شده ب یو باشکوه عیوس ي، سالن تئاتر در فضا میهمراه کامران از منزل خارج شد

 نیشدم ب یخاص یحساستئاتر شروع شد دچار ا یوقت. آن بودم  يمحو تماشا يادیو جالب توجه بود که من تا مدت ز

که به تن داشتند با مهارت تمام در صحنه حاضر  ییبایفوق العاده ز يتئاتر عالوه بر لباس ها گرانیباز. و ترس  جانیه

 يرو قهیساعت و چند دق کیحدود . شدم  شیمتوجه مفهوم نما ندیگویبفهمم چه م نکهیکه من بدون ا يبه طور شدندیم

شروع کردند  تیجمع یوقت.  کردمینم یوجه احساس خستگ چیدوخته بودم و به ه چشمنشسته بودم و به صحنه  یصندل

آمدن از سالن تئاتر به همراه کامران به  رونیبعد از ب. است افتهی انیپا شیکردن متوجه شدم نما قیبه دست زدن و تشو

.میو ساعت از دوازده شب گذشته بود که به خانه برگشت میو شام خورد میرفت یرستوران

 دایش دنیبه د ییداشتم ، آن روز با خودم قرار گذاشته بودم به تنها یخاص جانیبلند شدم ه میاز جا یروز بعد وقت صبح

 مارستانیو ب شگاهیآدرس آسا يرفتم دفتر تلفن را برداشتم و از رو نییماده شدم و پاساعت از نه گذشته بود که آ. بروم 

 زین شیآدرس ها نوشتم و جلو نییداشتم پا ادیرا هم در دفترا  یتاکس فنسپس شماره تل. خودم نوشتم  ينسخه برا کی

تلفن بعد از دو بوق . گفتن شماره را گرفتم و بعد از بسم اهللا .  یدو هزار و س یعنی "تقانت  لیدو م "نوشتم شماره اشتراك 

کد اشتراك را  زیشد من ن دهز یگفت بعد بوق کوتاه يزیشد که چ دهیشن یزن يوتریکامپ يبه دستگاه وصل شد و صدا

.گفت و تماس قطع شد يزیبعد همان صدا چ یلحظات. تکرار کردم 

و من منتظر  گذشتیم ينه ؟ لحظات به کند ایم داده ام کار درست انجا نیا ایتلفن نشستم و با خودم فکر کردم آ کنار

منتظر بودم  نکهیزنگ در مرا به شدت تکان داد با ا ياز تماس من گذشته بود که صدا قهیحدود ده دق.زنگ در بودم  يصدا

ختانه خوشب. کار صرف نظر کنم نیو با خودم گفتم بهتر است از ا مدمبه سراغم آ دیهمان لحظه ترد دمیترس یلیخ یول

اوقات با  یتهران گاه يمگه تو تو یترسیم یچ يبه خودم گفتم برا يبلند يزود توانستم بر ترسم غلبه کنم و با صدا یلیخ

آدرس بده  ریبگ یتاکس گفتیافتادم که م دیحرف دکتر داو ادیهم مثل اونجاست باز هم  نجای؟ خب ا یرفتینم ییآژانس جا

.آمدم رونیدر منزل از خانه ب دیو کل فیشتن ک، از جا بلند شدم و پس از بردا نیهم
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به طرف آن رفتم و در عقب را باز کردم و سوار شدم  دیدر منزل منتظرم بود ، با ترد يجلو یزرد رنگ با آرم تاکس ییخودرو

رس را که آد یورق زیمن ن. خواهدیگفت احساس کردم آدرس را م يزیحرکت کرد سپس چ دیبگو يزیچ نکهی، راننده بدون ا

 میحال يزیبزنم تا نفهمد چ یرا داخل آن نوشته بودم به او نشان دادم ، به خودم گفتم بهتر است خودم را به الل شگاهیآسا

پدال گاز گذاشت ، با دقت به اطراف نگاه  يرا رو شیبه آدرس انداخت و پا ینگاه دیبگو يزیچ نکهیراننده بدون ا.  ستین

من  دهیکردم نکند راننده فهم رگرفتم با خودم فک يدیدلهره شد ستیآشنا ن میبرا ریمس دیلحظه بنظرم رس کیکردم  یم

تا  میسر از بزرگراه در آورد یوقت. داده  یآدرس اشتباه یکامران از سر بد جنس ای رودیو راه را اشتباه م ستمیرا بلد ن ییجا

. ام  دهیرا ند ریو هرگز آن مس ستیآشنا ن میاباز هم احساس کردم راهها بر یمسافت یراحت شد اما بعد از ط المیخ يحدود

من به اندازه  يبرا قهیهر دق. نگاه به عقربه ساعتم  کینگاه به جاده داشتم و  کیو من  کردیبا سرعت حرکت م ودروخ

تا  کردمیدر گرفتم و خودم را آماده م رهیکه دستم را به دستگ شدمیچنان دچار ترس و اضطراب م یگاه دیطول کش يعمر

از  زیچ چیه یسرعت نیو شک نداشتم با چن ندازمیب رونیخود را به ب ددار یکردم راننده نسبت به من منظور خاص نیقیر اگ

بود و  هودهیهمه ب رسمیوقت سالم به مقصد نم چیه نکهیخوشبختانه تمام توهمات و تصورات من از ا. نخواهد ماند یمن باق

.  ستادمیدر بهشت ا يجلو ییچنان خوشحال شدم که گو شگاهیآسا يدر نردها دنیاز د. ستادیا شگاهیدر آسا يراننده جلو

بعد در باز شد و  یشد لحظات وسکیمن سرش را تکان داد سپس داخل ک دنیآمد و با د رونیب وسکینگهبان از داخل ک

 ییم و چشمم به اسکناسهاپولم را باز کرد فیک دنیقبل از رس. در ساختمان رساند يشد و مرا تا جلو شگاهیراننده وارد آسا

در .  رمیحرف او افتادم و خدا را شکر کردم که قبول کردم پول را از او بگ ادی. به من داده بود  آمدنهنگام  ایافتاد که ارش

خودرو  یرا ستودم و از او تشکر کردم ، وقت ایدر دل کار ارش. پول کنم  ياز کامران تقاضا شدینم میآن صورت هرگز رو ریغ

 ادیز ایکم است  دانستمینم. به آن کرد  یپول را از من گرفت و نگاه داز اسکناسها را به طرف راننده گرفتم ، مر یکی ستادیا

تا اگر احساس کردم کم  دمیکش رونیب يگریحال اسکناس د نیو در ع دیبگو يزیحال هر لحظه منتظر بودم تا او چ نیبا ا

. را پس داده است مپول یاسکناس به طرفم گرفت و من متوجه شدم باق است آن را به او بدهم که همان لحظه مرد چند

سرم را تکان دادم ، راننده که متوجه منظورم شده  یشدم و به نشانه خداحافظ ادهیپ یاسکناسها را از او گرفتم و از تاکس

من از جا  دنینگهبان با دو داخل شدم  دمیرس یساختمان اول را دور زدم و به محوطه ساختمان پشت. بود سرش را خم کرد

:کردم و بعد گفتم يبروم باال ؟ فکر خواهمیکنم م یحاال چطور به او حال مبرخاست ، با خودم گفت
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دیدکتر داو_

نگهبان . دکتر را بلد نبودم ، فکر کردم چطور به او بفهمانم به مالقات آمده ام  لیمتأسفانه نام فام. نگاهم کرد نامفهوم

:به ناچار گفتم. میبگو يزیو منتظر بود من چ کردیم همچنان به من نگاه

ماری، ب نیآذ دایش_

به  يبعد خانم پرستار یلحظات. نگاهم کرد و بعد به طرف تلفن رفت و شماره گرفت  رهیخ رهینگهبان خ. به باال اشاره کردم  و

.د شده بودم به زبان آوردمکه خوب بل يگفت و زن به من نگاه کرد تنها کلمه ا يزیآنجا آمد، نگهبان به او چ

بن ژوق_

را گفتم ، زن به دقت به من نگاه کرد  دیرا به زبان آوردم و بعد نام دکتر داو دایبگم ؟ ابتدا نام ش یچ دیخودم گفتم حاال با به

:و بعد سرش را تکان داد و گفت

شا رآل نقلک دیاوه ، داو_

را که گفته بود به ذهن سپردم تا دفعه بعد اگر ناچار شدم  يدم و کلمه اتکان دا دییو سرم را به نشانه تا دمیکش یراحت نفس

را آنجا  دیو من دکتر داو میبه اتفاق او به اتاق پزشکان رفت. پرستار به من اشاره کرد همراهش بروم .  اورمیآن را به زبان ب

:و گفت زدمن لبخند  دنیاو با د دمید

.نمتیب ی، خوشحالم م وایاوه ش _

:لو آمد و با من دست داد و گفتج سپس

؟ يتنها اومد_

بله_

:زد و گفت لبخند

نداشت ؟ يکار يدید_

:و گفت دیجواب فقط نگاهش کردم ، او خند يجا به

.ي، اما تو خالف فکر مرا ثابت کرد ائیب یبتون کردمیراستش من فکر نم یهست يتو دختر شجا وایش_

:کتر گفت، د دمیپرس دایکردم و از حال ش تشکر
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؟ شینیبب یخواهیخوب است م_

:شوق گفتم با

.اومدم نیهم يحتما برا_

.به تو اشاره کردم از اتاق خارج شو یآن هم چند و وقت ن،یفقط کنارش نش یبا او حرف بزن دیشرط دارد نبا کیباشه اما _

تخت دراز  يرو دایش. داد تا اول من داخل شوم  را باز کرد و اجازه دایاو در اتاق ش. کردم و به همراه دکتر باال رفتم  قبول

دکتر به من لبخند زد و جلو رفت و .  کردیبود که فکر م نیشده بود و مثل ا رهیبود اما خواب نبود ، او به سقف خ دهیکش

:شروع کرد به صحبت با او و گفت

(حالت چطوره ؟(دا ؟  یکو مان تل و شئ_

دکتر شروع کرد به صحبت با او سپس به طرف من  ینزد ول یحرف دایش.  کردمیاه مبودم و به او نگ ستادهیکنار در ا من

من بار  دنیبا د دایش دمیترس یقلبم ضربان گرفته بود ، م.  نمیکنار او بنش یصندل يبرگشت و اشاره کرد جلو بروم و رو

 ادیچشمانش بر اثر خواب ز.ه سقف شده بود ب رهیهمانطور خ دایش.  شستمن یصندل يشود جلو رفتم و آرام رو یعصب گرید

همان طور . آن باعث عذابم بود دنیبه سر داشت که د يدیسف يچشمانش دلم را لرزاند روسر ریپف کرده بود حلقه کبود ز

متوجه حضور  دایش ایگو. زودتر خوب شود  خواستمیکردم و با التماس از او م یشده بودم در دل با او گفتگو م رهیکه به او خ

دکتر بعد از گرفن نبض او به من . برگرداند واریبه من نگاه کند سرش را به طرف د نکهیبدون ا رایز. اتاق شده بود من در 

بعد دکتر به من  يلحظه ا. صدا از اتاق خارج شدم  یمن هم به حرف او گوش کردم و ب. اشاره کرد که اتاق را ترك کنم 

:من گفت دنیملحق شد و با د

؟تو حال خوب است _

:را تکان دادم ، گفت سرم

.میبرو نییبهتر است پا دیپر یلیرنگ خ_

. جا آورد  یآورد که حالم را کم یمن شربت خنک يدر اتاق پزشکان او برا. رفتم  نییو افسرده به همراه او به طبقه پا نیغمگ

:ندارم به دکتر گفتم يآنجا کار دمید یساعت آنجا بودم و وقت کی

.بهتر است بروم_
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.ایب یگاه یبرات ساخته اما اگر توانست دونمیم وایش_

امیهر روز ب کنمیم یدکتر من سع_

.خوب است انیروز در م کی یندارد ول یهر روز لزوم_

کرد و به نگهبان گفت  یمرا همراه یتا نگهبان دیدکتر داو. رمیبگ یکند چطور تاکس ییکردم و از او خواستم مرا راهنما قبول

چند وقت است  دایکه از دکتر بپرسم ش دیبرسد به ذهنم رس یکه منتظر بودم تاکس یدر حال. خبر کند  یسمن تاک يتا برا

است که  یچند ماه کردمیفکر م رایتعجب کردم ز یلیشش هفته خ بایتقردکتر گفت که  یوقت. شده است  يکه بستر

کردم و سوار  یاز دکتر خداحافظ. داشتم ن شتریسئوال ب يبرا یو من فرصت دیرس یهنگام تاکس نیدر ا. است  يبستر

هنگام بازگشت . افتادآن به راه  دنیآمدم آدرس را به راننده نشان دادم و او بعد از د یکه م یدرست مثل وقت. شدم  یتاکس

نده خرده را که از ران يمن اسکناسها ستادیدر منزل ا يجلو یتاکس یوقت. کامال راحت بود و دلشوره صبح را نداشتم  المیخ

 یمقس "از اسکناسها را برداشت و گفت  یکیاش را بردارد ، راننده  هیراننده گرفتم تا او خودش کرا يگرفته بودم جلو یقبل

وجودم را گرفته بود  يداخل خانه شدم ذوق بچگانه ا یشدم ، وقت ادهیپ یسر جوابش را دادم و از تاکس کانبا ت زیمن ن "

که انجام داده بودم به آشپزخانه رفتم تا ناهار را  يحاصل از کار یکرده باشد با خوشحال میعظ داشتم که فتحی ٔرا یحال کس

 يزیاو چ خواستیدلم نم راینکردم ز یمورد با کامران صحبت نیدر ا. به آمدن کامران نمانده بود  يزیچ رایز. آماده کنم 

.حاصل از کار صبح با من بود یتا شب خوشحال. بداند

رفتم و بعد از  نییشدم آن قدر صبر کردم تا کامران از خانه خارج شد ، سپس به طبقه پا داریخواب ب از یبعد وقت روز

 نیشرو مارستانیآدرس ب يرا که حاو ي، کاغذ یرا گرفتم و بعد از آمدن تاکس یخوردن صبحانه مثل روز قبل شماره تاکس

هر  رایبروم ز نیموفق نشدم به مالقات شرو کردمیآنچه فکر ماما برخالف .  میدیزود به مقصد رس یلیخ. بود به راننده دادم 

خارج شدم  مارستانیاز ب جهیمالقات آمده ام و عاقبت بدون نت يکنم که برا یکردم نتوانستم به نگهبان حال یچه سع

که رو به  یپارککنم به طرف  رکزبتوانم افکارم را متم نکهیا يو برا ستادمیا مارستانیدر ب يجلو شانیمضطرب و پر یلحظات.

افتاده  ادمیتازه  رایرا مرخص کردم ز یناراحت بودم که چرا تاکس نیاز ا. نشستم  یمکتین يبود رفتم و رو مارستانیب يرو

کف پارك دوختم و شروع  يانداختم و چشم به سنگ فرشها نییسرم را پا.  رمیبگ یتاکس رونیچطور از ب دانستمیبود که نم

در آن حال و هوا . ساده است یلیخ زیم که چرا آنقدر مغرورانه رفتار کرده ام و فکر کردم همه چکردم به سرزنش کردن خود
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:که گفت يمرد يصدا دنیبودم که شن

سالم_

شدم که  یمن در فرودگاه بود چنان حال يکه همسفر و راهنما يمرد دنیسرم را بلند کردم با د یخوردم و وقت یسخت تکان

و کمک داشتم نام  تیبه حما يدیشد اجیکه احت یاو در زمان دنیه هستم و بدون شک هم دمعجز کیشاهد وقوع  ییگو

:گفت يمرد با نگاه پوزشخواهانه ا. جز معجزه نداشت يگرید

.قصد نداشتم بترسونمتون خوامیمعذرت م_

:ام را پنهان کنم گفتم یخوشحال توانستمیکه نم یحال در

.نمتونیب یکه مخوشحالم  یلیخ یول دمیسالم ، نترس_

:زد و گفت لبخند

طور حالتون چطوره ؟ نیمن هم هم_

خوبم ممنون_

 یبودم و حت دهیبار د کیکه فقط  یکردم ، آن هم با کس یمرد نم کیبا  يبرخورد نیبودم هرگز چن رانیشک اگر در ا بدون

همزبان نعمت  کی دنی، د دمیفهم یمرا ن شانیکلمه از حرفها کی یکه حت بیاما در کشور غر.  دانستمینامش را هم نم

سپس به . تا به خونه برگردم  رهیبگ یازش خواهش کنم برام تاکس تونمیمحد اقل ! شکرت  ایبه خودم گفتم خدا. بود یبزرگ

 به یینگاه گذرا. فکر لبخند به لبم آمد نیاز ا.  رسهیاما آدم به آدم م رسهیکوه به کوه نم گفتیم شهیافتادم که هم زیعز ادی

 ییبار بلوز کاموا نیبود ا دهیپوش لواربرخالف بار قبل که کتب و ش. و برازنده بود پیخوش ت یلیخ. اش کردم  افهیو ق پیت

هم به انداز قبل برازنده  پیت نیدر ا.  کردیاسپرتش را کامل م پیهم ت يدیسف یتنش بود و کتان یمشک نیو شلوار ج دیسف

 دیرا ند یکس یو وقت. انداخت یبه دور و اطراف نگاه رایبا من است ز یکرد کس یاحساس کردم تصور م. دیرسیبه نظر م

:گفت

؟ دی، شما تنها هست دیجسارت من رو ببخش_

:سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم یسئوال را کرد ول نیچرا ا دمینفهم

بله_
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:و گفت دیبه چانه اش کش یدست

؟ هیکینزد نیمنزلتون هم حتما

:لش جا خوردم و گفتمسوا از

قهیدق ستیحدود ب يزیچ نی، با ماش ادینه ز_

 یعنی "باعث تعجب او شده است با خودم فکر کردم  زیو چه چ کندیآوردم چرا سئوال م یسر در نم کردیتعجب نگاهم م با

:رد و گفتاشاره ک مکتیمرد به ن "؟ رمیبگ یتاکس دیچطور با دونمیرو بلدم و نه م ییمن نه جا دهیاو هم فهم

؟ دیدیاجازه م_

:و گفتم دمیکنار کش یرا کم خودم

.دیبله ، بفرمائ_

:نشست و گفت مکتین يرو

؟ دینیخواهرتون رو ببب دیاومده بود ایاگه درست به خاطرم مونده باشه گو_

:و گفتم دمیکش یناخودآگاه آه. از غم وجودم را گرفت يداشتم هاله ا دایکه با ش يبرخورد نیآوردن اول ادیبه  با

.بله_

؟ گمیباشه ، درست نم نیخوشحال تر از ا دیبا نهیبیکه اقوامش را م یمعموالً کس_

:او نگاه کردم و گفتم به

 يهم جا يا گهیباشه، هر کس د يبستر مارستانیب يو تو یروح يماریکه اون دچار ب یطیاما نه در شرا دیگیچرا درست م_

.شتندا نیبهتر از ا یمن بود حال

:مرد مرا از فکر خارج کرد يصدا

ه؟یبستر مارستانیب نیا ي، خواهرتون تو کنمیسئوال م خوامیمعذرت م_

:اشاره به ساختمان رو به رو کرد ، گفتم و

.نجاستیکودکانه بچه خواهرم ا مارستانیب نجاینه ا_

:نگاهم کرد و گفت رهیخ يا لحظه
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؟ ضهیبچه خواهرتون هم مر_

:ادم و گفتمرا تکان د سرم

.متأسفانه بله_

:با خودم حرف بزنم گفتم نکهیبعد مثل ا و

.اونه یعلت ناراحت نیشرو یضیهم مر دیشا_

چند سالشه ؟_

:، گفتم پرسدیرا م دایکردم سنّ ش فکر

.و دو سالشه ستیب_

:تعجب گفت با

بچه خواهرتون ؟_

.سال و چند ماهشه کیبچه اش . نه ، منظورم خودش بود _

کند  يبود تا با من همدرد یکس نکهیاز ا. و به فکر فرو رفت دیکش یقینفس عم. شد انیدر چهره اش نما قیعم یسفتا

:به خودش آمد و گفت نکهیماند تا ا یبه همان حال باق یاو لحظات.  کردمیم یاحساس سبک

.شهیحتما خوب م دینگران نباش_

:گفتم يدینا ام با

.خدا کنه_

:زده باشم گفتم یحرف زیمن ن نکهیا ي، برا میاکت شدهر دو س يا لحظه

؟ دیشهر اقامت دار نیشما هم در ا_

امروز هم . اومدم  نجایشهر اقامت داره به ا نیا ياز دوستانم که تو یکی دنید يبرا روزید. هتل گرفته ام  سینه من در پار_

.دمیشما رو د یبزنم که به طور اتفاق یگشت کیاومده بودم 

:گفت يوقت مرد از جا بلند شد و به تند نیدر ا. من بود یاز خوش شانس نمیودم گفتم اخ شیپ

میبر دیلطفا بلند ش_
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:تعجب گفتم با

؟ یچ يبرا_

:همان لحن گفت با

.دمیم حی، بعد براتون توض کنمیخواهش م_

معمول و  ریغ يها افهیه چند مرد افتاد که با قاز دور چشمم ب. بهت از جا بلند شدم و ناخودآگاه به اطراف نگاه کردم کردم  با

:به آنها نگاه کردم که مرد با خشونت گفت رتیبا ح. شدندیم کیبه ما نزد بیعج يرنگ شده و لباس ها

.دیاون طرف رو نگاه نکن_

:را گرفت و گفت میلحظه بازو کیدر  و

دیمن رو ببخش_

مغزم از کار  ایو گو دیلرزیاز ترس بدنم م.  اورمیمانده بود شاخ در ب، از تعجب کم  دیبه سرعت مرا به دنبال خودش کش و

 نکهیاراده بدون ا یبود که سست و ب نیا دمیفهم یکه م يزینتوانستم فکر کنم چه خبر است ، تنها چ یحت رایافتاده بود ، ز

خودم آمدم متوجه شدم از پلکان  او به سرعت مرا از پارك خارج کرد و تا به.  شدمیم دهیدنبال مرد کش رومیبفهمم کجا م

:را رها کرد و گفت میآنجا بازو.  رومیباال م مارستانیب

.کار رو کنم نیالزم بود ا دیباور کن یول.چطور ازتون معذرت بخوام  دونمینم دیجسارت من رو ببخش_

:به او نگاه کردم و گفتم دهیپر ییبود با رنگ و رو ختهیترسم نر هنوز

؟ شده بود یمگه چ_

، به  ستین یمحله خوب نجایراستش ا دیستیآشنا ن نجایمتوجه شدم که به ا دیپارك نشسته ا يتنها تو دمید یوقت_

.دیدیکه د ییمثل همونها هیناجور يپارك که پاتوق آدما نیخصوص ا

افتادم که  ییجنا لمیف کی ادیاز چه قرار است ، ناخودآگاه به  انیجر دمیکوتاه بسنده کرد ، اما من فهم حیتوض نیبه هم او

افتادند  یجان یپارك به دست گروه کیداخل  يزن و مرد لمیگذاشته بود ، در ف ایآر میبه منزل عمه رفته بود یبار وقت کی

 دیرس یکه اگر او نم کردمیفکر م نیگذشته از مساله قتل و غارت به ا. دندیبه قتل رس عیو بد از غارت اموالشان به طرز فج

از تصور آن مو بر اندامم راست . افتادیم یچه اتفاق دندیرسینها نشسته بودم و آن وقت آن مردان از راه مو من همچنان ت
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:به او نگاه کردم و گفتم. شد 

.از شما تشکر کنم یبه چه زبون دانمینگفته بود اما نم يزیمورد به من چ نیکامران در ا_

:تواضع سرش را خم کرد و گفت با

.نکرده باشم تتونیاذ دوارمیام.که به خرج دادم از شما معذرت بخوام  یبه خاطر جسارت دیمن با دیشرمنده ام نکن_

.به قول خودتون الزم بود کنمیخواهش م_

از او جدا شوم ، از خودم متعجب بودم که چرا  دیبا يزود نیبه هم کردمیفکر م نیبودم و به ا ستادهیا فیزد ، باالتکل لبخند

 توانستمیحال نم نیبا ا.بود  دهیسفر بارها به دادم رس نیبود که در ا نیبه خاطر ا دیدارم شا یاحساس نینسبت به او چن

:زدم و با خجالت گفتم ایدل به در. عالف شوم ابانیدر خ نیاز ا شتریب

خواهش کنم ؟ کیاز شما  تونمیباز هم م_

.دیبله بفرمائ_

.برگردم خونه دیچطور با دونمیمن نم_

:نگاهم کرد و گفتتعجب  با

!؟ دیشما گم شد یعنی_

.رمیبگ یچطور تاکس دونمیراستش نم یگم که نه ، چون آدرس خونه را دارم ول_

:گفت کردینگاهم م رتیبا ح همچنان

؟ دیآمد نجایپس چطور تا ا_

:کنم و بعد گفتم فیتعر شیروز قبل را به طور مختصر برا انیشدم جر مجبور

.تره راحت تر هستم کینزد نجایون اراستش فکر کردم چ_

:خاطر گفتم نیبه هم کنمیم فیتعر شیرا برا یالعقول ریداستان مح ییکه گو کردیگوش م میبا عالقه به حرفها يطور او

.کار رو کنم نیواقع مجبور بودم ا یعاقالنه نبود ول ادیالبته قبول دارم کارم ز_

.کنمیم نیشجاعتتان را تحس دیبخواه را قتیاما اگر حق دیکرد یبله کار خطرناک_

.گهیم يا گهید زیچون نگاهتون چ کنمیرو باور نم فتونیممنون ، البته تعر_
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:و گفت دیخند

بیکشور غر کی يبه خصوص تو کنمینم یسکیر نیوقت چن چیرا گفتم خود من ه قتیحق دینه باور کن_

.عاقل معموال محتاطند يبله ، آدما_

 مارستانیکه از ب يچشم از او برداشتم و به دو پرستار.  دمیکه از نگاهش خجالت کش يشد به طور رهیلبخند به من خ با

 رایفکرم را خوانده بود ز زیاو ن ایگو.بروم  نیشرو دنیبه د توانستمیکاش م ينگاه کردم و با خودم فکر کردم ا شدندیخارج م

:گفت

مالقات ؟ دیبر دیحاال تونست یهمه سخت نیبا ا_

تأسفانه نهم_

چرا ؟_

.به مالقات بروم خواهمیکنم م ینه تونستم به نگهبان حال دونستمیراهم ندادند چون نه اسم دکترش رو م_

:زد و گفت لبخند

.کنم تونیهمراه تونمیم دیاگه افتخار بد_

گفتم یو با خوشحال "ست فرشته ا کیمرد  نیبه خدا ا "به خودم گفتم . را بدهد  شنهادیپ نیا کردمیفکرش را هم نم یحت

:

ترسم باعث زحمتتون بشم یم_

:لبخند گفت با

.دیرسوند نجایخودتون رو به ا یسخت نیبه خصوص که با چن. بکنم  يبتونم براتون کار شمیخوشحال م دیتعارف نکن_

:که در کالمش بود لبخند زدم و گفتم يطنز از

.کنهیم زیشما خاطره انگ يسفر رو برا نیمن بدون شک ا يمزاحمت ها دیشما به من لطف دار_

:نگاهم کرد و گفت یبا حالت بخصوص دیخندیکه م یحال در

.دیکنیکه شما فکر م ستین يزیمطمئنا آن چ لشیشدن سفر حق با شماست اما دل زیدر مورد خاطره انگ_

خدا . از درون گر گرفته ام  ردمکیاحساس م یدوختم ول گرید يطرز نگاهش دچار اضطراب شدم باالفاصله نگاهم را به جا از
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:که گفت دمیرا شن شیصدا. هم هستم  یاحساسات ییدست و پا یصورتم سرخ نشود تا او بفهمد عالوه بر ب کردمیخدا م

؟ میبر_

:گفتم یجیدر درونم بودم با گ يدیمن که سر در گم احساس جد و

.باشه_

:دیبل از ورود به طرفم برگشت و پرسق. میباال رفت مارستانیب يبه اتفاق او از پله ها و

؟ هیاسم بچه خواهرتون چ یراست_

:گفتم یدستپاچگ با

.یمحب نیشرو...  نیشرو_

:زد و گفت لبخند

پسره ؟_

:دیرا تکان دادم ، پرس سرم

؟ هیبستر یتو چه بخش_

دونم ینم_

؟ هیچ شیماریب_

.دونم ینم_

:و گفتم دمی، با خجالت لبم را گز دیخند

.دونمینم یچیمتأسفانه ه_

.تو مینداره بر یاشکال_

به مرد  زیما از جا بلند شد و به من نگاه کرد ، ناخودآگاه من ن دنینگهبان با د. در را باز کرد و صبر کرد تا من داخل شوم  و

:مرد به نگهبان گفت. به او فهماندم با او طرف صحبت شود  قیطر نینگاه کردم و به ا

.ویبن ژوق مس_

نام  کردیم انیکه شمرده شمرده ب شیحرفها نیدر ب. با نگهبان صحبت کرد یقیمرد دقا. نگهبان هم همان را تکرار کرد و
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 دهیکلمه را از راننده هم شن نیا " یمقس "گفت و او سرش را تکان داد و گفت  يزینگهبان چ.  دمیرا شن یمحب نیشرو

:برگشت و گفت نف مسپس به طر. تشکر است یبه معن دمیبودم ، فهم

.ستیامروز وقت مالقات ن_

:گفتم يدینا ام با

!.چه بد_

آقا گفتم شما به  نیهم استثناست چون من به ا نیمالقات که مسول بخش اجازه بده، البته ا دیبر دیتونیم یالبته به شرط_

.میبا مسول بخش صحبت کن میاجازه داد بر.  دیو از راه دور آمد دیمقررات آشنا نبود

مالقاته ؟ ییچه روزا دیبپرس دیکنیلطف م. واقع ممنونم _

:گفت یشوخ به

؟ دییایب ییبه تنها دیخواهیباز م_

خب اگر مجبور باشم بله_

:زد و رو کرد به نگهبان و از او سئوال کرد و بعد به من گفت لبخند

، سه شنبه و جمعه کشنبهی_

:به او گفتم میو من و او به اتفاق هم وارد بخش شد میاخل شوروز چهارشنبه بود ، نگهبان اجازه داد د آن

دیکنیخوب فرانسه صحبت م یلیشما خ_

:زد و گفت لبخند

.بلدم که برونم کارم رو راه بندازم يفقط تا حد دیکنینه آنطور که فکر م_

.مهم تره زیاز همه چ بیکشور غر يدونستن زبان تو فهممیخوبه ، االن م یلیهم خ نیخب هم_

مرد از  کردیخارج م یرا از اتاق يچرخ دار زیکه م میدیرا د يداخل راهرو خانم پرستار. کرد دییتکان دادن سر حرفم را تا با

. از آن خارج شد يگریدر همان هنگام پرستار د. میبه طرف آن اتاق رفت. اشاره کرد یو او با دست به اتاق دیپرس يزیاو چ

او به ساعتش اشاره  کندیمعلوم بود مخالفت م `نن  "چپ و راست تکان داد و گفت  هب مرد با او صحبت کرد و زن سرش را

، عاقبت پرستار  دمیکلمه از آن را هم نفهم کی یگفت که حت ییزهایمرد هم به من اشاره کرد و چ. گفت  يزیکرد و چ



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢٠

پرستار موافقت کرده است که  دمیفهم دمیرا از مرد شن " یمقس "کلمه  یوقت. جمله کوتاه گفت کیبه من کرد و  ینگاه

:همان طور که حدس زده بودم مرد به طرف من برگشت و گفت. بروم نیشرو دنیمن به د

.دینیبچه رو بب دیتونیو فقط چند لحظه م عیسر یلیخ_

:سپس رو به مرد کردم و گفتم. کار را کرد نیهم زیپرستار تکان دادم ، او ن يرا به نشانه تشکر برا سرم

.ممنونم یلیما خاز ش_

:زد و گفت لبخند

.مینشده زودتر بر مانیتا پش_

؟ دییایب دیخواهیشما نم_

:فکر کرد و گفت يا لحظه

نداره ؟ یاز نظر شما اشکال_

.دیبفرمائ کنمینه خواهش م_

بار  نیا.  میه کردبه او نگا شهیو از پشت ش میستادیا نیاتاق شرو يطبقه باال جلو میرفت یوقت. به همراه من آمد سین او

 یسرم لهیم. شده بود  رهیحرکت به سقف خ یبودمش ب دهیکه د یتنش بود، رنگش همچنان زرد و مثل بار اول یلباس آب

برگشتم  یمتاثر شدم وقت قایاو عم تیاز وضع. وصل شده است شیپا هدقت کردم متوجه شدم ب یکنار تختش بود که وقت

کامران انداخت که  ادیاو مرا به  یناراحت دنید زدیدر چهره اش موج م یناراحت. بودشده  رهیخ نیکه به شرو دمیمرد را د

:و گفت دیکش یقیمتوجه من شد نفس عم یمرد وقت. کردیفقط نگاه م يتاثر چیبدون ه

واقعا متاسفم_

ممنون_

:در به او گفتم يجلو.  میخارج شد مارستانیاتفاق از ب به

.باشه شیآخر دوارمیهم براتون دارم و ام گهیزحمت د کی شهیه ماگ دیبه من لطف کرد یلیشما خ_

:گفت يلحن طنز با

.نباشه شیآخر دیکه قول بد دمیانجام م یبه شرط_
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:زدم و با خجالت گفتم لبخند

.دیریبرام بگ یتاکس کی_

حاال ؟ نیهم_

:همان احساس را داشتم ، گفتم زیخودم ن. بروم  ستین لیکردم ما احساس

.باشه ستادنیا يبرا یامن يجا ابونیکه خ یهم بمونم به شرط گهیکم د کی تونمیعجله ندارم ، م ادیز البته_

:گفت یزد و با لحن خاص لبخند

.دینگران باش دینبا دیتا با من هست یول ستیخانم تنها امن ن کی يالبته برا_

هر دو سکوت کرده  یتا لحظات. میرفتیو م میگرفته بودرو را  ادهیمن و او قدم زنان پ.. کندیم یشوخ دمیزدم و فهم لبخند

:گفت نکهیتا ا میبود

.دختر خودم انداخت ادیپسر خواهرتون من رو به  دنیراستش د_

:فکر کردم پس دختر هم دارد، او ادامه داد نیا به

.بود يبستر مارستانیب ي، تو شتریهم ب دیسال شا کیهم سنّ پسر خواهر شما بود  یوقت_

:گفتم یناراحت اب

چرا ؟_

 کی بایتقر. عملش کنن شدیقلبش بسته نشده بود ، چون سنش هم کم بود نم زیدو دهل نیب یعنیداشت ،  یمشکل قلب_

.دیعمل رس طیتحت نظر بود تا به شرا یمدت طوالن

:گفتم دیترد با

؟ گهیبود د زیآم تیعملش موفق_

:و گفتم دمیکش یداد ، نفس راحتو سرش را به نشانه مثبت تکان  دیکش يبلند نفس

.خدا را شکر_

:گفتم. زد و به من نگاه کرد  لبخند

.االن چند سالشه_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢٢

.نه سال و سه ماه و هشت روز_

:گفتم.  اورمیشدت تعجب کم مانده بود شاخ در ب از

.قیماشااهللا ، چه دق_

جوانتر از سنش  نکهیمگر ا. سنّ و سال داشته باشد نیبه ا يآمد دختر یگفتم که اصالً به او نم نیا يماشااهللا را برا البته

در .  ستیآن درست ن دنیپرس دانستمیکنجکاو بودم بدانم چند سال دارد اما م یلیخ زد،یاو همچنان لبخند م.  دادینشان م

:دمیعوض پرس

نداره ؟ یمشکل گهیدخترتون االن د_

:زد و گفت یاز غم چهره اش را پوشاند ، لبخند تلخ يحالها

نه یاز نظر جسم_

سئوال  نی، تا ا دمینه ؟ و باز هم سوالم را خوردم و بعد نام دخترش را پرس یهم کنجکاو شدم بدانم چرا فقط از نظر جسم باز

سپس سرش را با تأسف . دهانش گذاشت يدستش را جلو کردینگاهم م رهیکه خ یرا از او کردم به طرفم برگشت و در حال

:او گفت یام ، ول دهیکر کردم نکند ناراحت شده که نام دخترش را پرسلحظه ف کی. تکان داد 

.نکردم یمن اصالً خودم رو بهتون معرف نکهیمثل ا دیمن رو ببخش_

:زدم و گفتم لبخند

نداره یاشکال_

:گفت. کرده باشه  ییبود که خطا یصورتش سرخ شده بود و حالت نگاهش مثل کس رنگ

.اسم من فرازه ، فرازه مهرداد یمه آداب دانه نیاز ا یبا عرض شرمندگ_

.واستیاسم من هم ش. خوشوقتم _

:تأسف سرش را تکان داد و گفت با

دونمیبله م_

:گفت دیتعجب مرا د یوقت و

.کنم یخاطر بود که فراموش کردم خودم رو معرف نیهم به هم دیبودم ، شا دهید طتونیبل يراستش اسمتون رو رو_
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:دهم گفتم رییصحبت را تغ يفضا نکهیا يچند لحظه سکوت کردم و بعد برا "! عجب  "دلم گفتم  در

ه؟یاسم دخترتون چ دیمهرداد نگفت يآقا_

:زد و گفت لبخند

.هیاسم دخترم هست.  دیکنیپدرم رو خطاب م کنمیفکر م ي، چون اونجور دیلطفا فراز صدام کن_

!ی؟ به به چه اسم قشنگ یهست_

:فراز گفت. به پدرش داشت یمجسم شد که شباهت ییبایز در ذهنم دختر و

ممنونم_

:به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم يا لحظه

.افتهیاتفاق م زیهمه چ يهم خوب بشه ، اگه تو بخوا نیشرو شهیم یعنی ایخدا_

:فراز مرا از فکر خارج کرد يصدا

شده ؟ ماریب یپسر خواهرتون از ک_

....ضیاومده مر ایبه دن یوقتاز  گفتیشوهر خواهرم م_

آمد کامران به من  ادمی. به شدت ذهنم را به خود مشغول کرده بود  ي، فکر ختیادامه حرف به هم ر يتمرکزم برا ناگهان

 یباعث ناراحت نیشرو یضیگفت که مر شیصحبتها نیبعد در ب یبود ، ول ماریآمد ب ایکه به دن یاز زمان نیگفته بود شرو

شده گفت شش هفته ، پس  يچند وقت است به بستر دایش دمیپرس دیداواز دکتر  یروز گذشته هم وقت.  شد دایش یروح

. کامران باز هم به من دروغ گفته باشد نکهیباشد مگر ا دایش یروح يماریب لیدل توانستینم نیشرو یضیصورت مر نیدر ا

چطور  کردمیفکر م نیابودم و به  ستادهیمتوجه باشم اخودم  نکهیبدون ا. گریدو مورد د یکیو  نیشرو ونیپانس انیمثل جر

.فراز تازه متوجه خودم شدم يبه صدا. از چه قرار است  انیبفهمم جر دیبا

شده ؟ يزیخانم چ وایش_

:جواب بدهم گفتم نکهیا بدون

؟ دیدر حق من بکن گهیلطف بزرگ د کی شهیمهرداد م يآقا_

:ن داد و گفتسرش را تکا کردیکه به من نگاه م همچنان
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.بله حتما_

؟ مارستانیب میبرگرد گهیبار د کی شهیم_

را باال برد و گفت ؟ ابروانش

؟ یچ يبرا_

کجا بوده ؟ ادیب مارستانیب نکهیو قبل از ا مارستانهیکه چند وقته ب ای؟  هیچ نیشرو يماریخوام بدونم ب یم_

:دیبه طرف من برداشت و پرس یقدم

شده ؟ يزیچ_

:شده بودم گفتم جیگ یه در اثر هجوم افکار مختلف کمک یحال در

.ادیبا هم جور در نم نجایا زیچ چیه کنمیفکر م_

:او را متوجه موضوع کنم گفتم نکهیا يبرا. سکوت کرده بود  فراز

 نجایاکه  یمدت نیا يتو.  کنهیرو از من پنهان م يزیچ کیشوهر خواهرم داره  یعنی... کامران  کنمیراستش من احساس م_

.خورهیبه هم نم ییجورا کیاز حرفاش  یاومدم متوجه شدم بعض

:و بعد ادامه دادم.ام را کنترل کنم  یفشار آوردم تا سردرد ناگهان امیشانیسکوت کردم و با دست به پ يلحظها

 یاونا بوده ول شیاش پ یضیتا قبل از مر نیشرو گفتیم نکهیمثال ا.  گهیرو راست نم ییزهایچ کیمطمئن هستم کامران _

به من  دایدکتر ش نکهیا ای. اون اتاق نبوده  يبچه اصالً تو نیکامال معلومه ا یعنی.  دهیجور نشون نم نیاوتاقش ا تیوضع

که  یماه و ده روز قبل از آمدن من ، در صورت کی بایتقر یعنی،  هیبستر شگاهیاون آسا يگفت اون شش هفته است که تو

. هم چهار ماه بود که با ما تماس نگرفته بود دیحدود سه شا دایبودم اما ش زایتن پاسپورت و وگرف ریمن حدود دو ماه درگ

از همون موقع  دایاگه ش.  وستانشاز د یکی شیو رفته پ ضهیکم مر کی دایهمون موقعها کامران با ما تماس گرفت و گفت ش

 يزیچ کی؟  گمیم یچ دیدونیم! قبل از اون کجا بوده  یعنیبرده ؟  شگاهیشده بود ، چرا کامران تازه اون رو به آسا ضیمر

:گفت کردیگوش م میاو که تا آن لحظه به حرفها. آرم یوسط هست که من از اون سر در نم نیا

؟ دیشما با خواهرتون حرف نزد_

:را تکان دادم و گفتم سرم
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فقط  کنهیم یات که احساس ناراحتاوق یصحبت نکرده ، گاه یکلمه با کس کی یمدت حت نیا ياون تو گفتیدکترش م_

کشهیم غیج

:و گفت دینفس کش یقیبا تاثر عم فراز

بدن چون  يادیاطالعات ز دونمیم دیالبته بع. آب بدم  یسر و گوش کیمن برم  مارستانیب میبرگرد دیباش لیخب اگه ما_

کنندیکار رو نم نیمعموال ا

هیو قبلش کجا بوده کاف مارستانهیوقته بچند  ای هیاش چ یضیکه بدونم مر نیفقط هم ستیمهم ن_

:زد و گفت يلبخند

.پرسمیباشه م_

:به او گفتم. خوشحال بودم  تینها یکرده بودم تا از او کمک بخواهم ب دایرا پ یکس نکهیا از

که ممکنه باعث زحمت شما شدم ییتا جا نکهیازتون تشکر کنم ، شرمنده ام از ا يدونم چطور ینم دیباور کن_

:گفت زدیطور که لبخند م مانه

 میچون من هم از صم. دیتعارف ها هم نکن نیاز ا گهید کنمی، خواهش م دیستیاصالً مزاحم من ن.  ستیبه تشکر ن یاجیاحت_

براتون انجام بدم یکار مثبت تونمیقلب خوشحالم که م

شستم و فراز بعد از صحبت با نگهبان داخل ن مکتین يرو ینگهبان يمن جلو. میبرگشت مارستانیبه ب گریاتفاق او بار د به

شکرت که او را سر راه من  ایخدا "به خودم گفتم  کردمیهمان طور که از پشت سر رفتن او را به بخش نگاه م. بخش شد 

ه ک دهدیبار عقلم به من هشدار نم نیو چرا ا کنمیم نانین قدر راحت به او اطمیو بعد به خودم فکر کردم چرا ا " يقرار داد

که  يو اعتماد نانیداشتم ، حس اطم يگرینسبت به او احساس د قتبحقی. استفاده کند ٔمراقب او باشم تا مبادا بخواهد سو

 یاز همان دور تا چشمش به من افتاد لبخند زد و هنگام. تا او برگردد  دیطول کش یمدت. قابل باور بود ریخودم هم غ يبرا

:و گفتم اوردمیبه محض خروج از در طاقت ن . میشد با اشاره گفت که بر کیکه نزد

شد ؟ یچ_

 یول هیکبد یاش ناراحت يماریمتأسفانه علت ب. منتقل شده  مارستانیب نیپسر خواهرتون حدود دو هفته است که به ا_

.دونمینوعش رو نم
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 یینکبت به من گفت نارساکامران  نیقدر زرد شده ، پس چرا ا نیبود که رنگش ا نیفشرده شد با خودم گفتم واسه هم قلبم

 میرفتیم نییهمان طور که از پله ها پا. آشغال  يرا به هم فشردم و در دل خطاب به او گفتم دروغگو میداره ، دندانها یقلب

:دمیبدون منظور از او پرس

؟ یچ مارستانیب نیا ارنشیب نکهیقبل از ا_

.کوته یان ییاز کودکان استثنا تیموسسه حما يتو

و .... شدم و فکر کردم چرا اونجا ؟ وضع کامران که خوبه پس چرا بچه را برده  جیگ یلیبود اما من خ یام و معمولاو آر لحن

لرزان رو  یبا تن دیدور سرم چرخ ایدن ییچشمم آمد و گو يجلو نیو چهره مات و چشمان بدون نگاه شرو یناگهان کم تحرک

:کردم به فراز و گفتم

ده است ؟عقب مون...  نیشرو یعنی_

:گفت یبا دستپاچگ رایز دانستمیموضوع را م نیمن ا کردهیمعلوم بود که فکر م. مات و مبهوت نگاهم کرد  فراز

....من فکر کردم شما... من _

:گفتم صالیاست با

دونمینم دایش یاز زندگ یچیمن ه_

:و گفت دیکش شیبه موها یدست یرا به دندان گرفت و با ناراحت لبش

.ناراحتتون کنم خواستمینم...  متاسفم_

:که گفت دمیفراز را شن يوجودم را تاثر گرفته بود صدا تمام

دیبهتره چند لحظه استراحت کن ستیخانم شما حالتون خوب ن وایش_

:تحمل وزن بدنم را نداشتند ، دستش را جلو آورد و گفت میپاها. بود  دهیفهم درست

کمکتون کنم ؟ دیخواه یم_

:او به استگاه اتوبوس اشاره کرد و گفت. تکان دادم  یه نشانه منفرا ب سرم

.دینیبنش مکتین ياونجا چند لحظه رو میبر_

کنارم نشست و آن قدر صبر کرد تا  زیاو ن. آن نشستم  يرساندم و رو مکتیمست تلو تلو خوران خودم را به ن يآدمها مثل
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:میبه توانم افکارم را جمع کنم و بگو

رو به من نگفت ؟ نیران اچرا کام_

.خبر رو به شما دادم نیمتاسفم که من ا_

:مشخص بود ، گفتم شیبه وضوح در صدا یناراحت

.دمیفهمیزود م ای ری، به هر حال د دیخودتون رو ناراحت نکن کنمیخواهش م_

:لب گفت ریز گرید بات

.متاسفم_

.بود که دچارش شد یچه سرنوشت نیدونم ا یام نم رهچایخواهر ب يخودم و هم برا يطور هم برا نیمن هم هم_

:لب گفتم ریو ز دمیبه خودم لرز. دواند شهیدر تمام وجودم ر قیعم یموضوع فکر کردم ناگهان وحشت نیبه ا یمدت

!ستیاصالً کامران ن کنمیم یهم که من االن تو خونه اش زندگ ینکنه اون_

:درهم گفت يو با چهره ا دیرا شن حرفم

؟ دیشناسی؟ مگه شما همسر خواهرتون رو نم هینظورتون چم_

فرق داره یلیکه فرستاده بود خ ییاحساس کردم با عکسها دمشیکه د یروز اول_

:بهت گفت با

با عکسش ؟_

:را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم سرم

.میدیخودش رو ند دایما قبل از ازدواج اون و ش _

:همان لحن گفت با

؟ ین چخواهرتو_

طور نیاون هم هم_

:و گفت دیکش یقیعم نفس

عکس ازدواج کنه ؟ کیخانواده شما قبول کردند خواهرتون با  یعنی_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢٨

کدام از ما تا آن  چیه دیمطرح کرد که شا یکرد و سوال انینما انیعر نیتا چن قتیبود که حق یکس نیاو اول. مچاله شد  قلبم

انداختم و فکر کردم چقدر من  نیی؟ سرم را پا میکرده بود یحماقت نیچطور چن یاستبه ر.  میبود دهیلحظه از خودمان نپرس

 يچنان احساس شرمسار. فرو رفته بود  قیعم یسکوت کرده بود و در بهت زیاو ن. میکنیو خانواده ام در نظرش احمق جلوه م

آن خودم را خوار احساس نکنم سکوت را از  شیب نکهیا يبرا.فرو بروم  نیشوم و در زم یکه دوست داشتم قطره آب کردمیم

:شکستم و گفتم

.دیتصور کن يفکر یاحمق و ب يما رو آدمها دیشما حق دار_

:فکر خارج شد و گفت از

جا خوردم یلیموضوع خ نیا دنیراستش از شن دیطور فکر نکن نیا کنمینه نه خواهش م_

است که  نیا قتیحق. دهدیروشن قبح کار ما رو نشون مصاف و  ریتصو کیحرفتون مثل  قتیدرحق دیجا بخور دیحق دار_

به  یراض يخواستگار انیجر ياونم تو میبود دهیخانواده اش رو د نکهیو صرفا به خاطر ا میاز کامران نداشت یشناخت چیما ه

جلوش رو  میتنتونس يطور چیبره ما هم ه خواستیاو م. نبود  ریتاث یب ارک نیهم در ا دایالبته اصرار ش.  میکار شد نیا

میریبگ

بپرسم اونا چطور با هم آشنا شدند ؟ تونمیاما م دیمن رو ببخش یفضول_

کنمیبله خواهش م_

 نیا يبرا يبدانم چه اجبار نکهیکردم ، بدون ا فیتعر شیشروع کنم سپس تمام ماجرا را برا دیفکر کردم از کجا با نیبه ا و

 هیو به نوعئ حماقت خانواده ام را توج مینداشت ریهم تقص ادیبه او بفهمانم ز خواستمیبا گفتن تمام ماجرا م دیکار دارم ، شا

در تمام مدت سکوت کرده بود و به  رایبود ز یشنونده خوب زیاو ن. کردم  یهر چه بود با گفتن تمام ماجرا احساس سبک. کنم 

:و گفت دیکش یقیصحبتم تمام شد ، نفس عم یوقت. دادیگوش م میدقت به حرفها

دفعه حالتون دگرگون شد ؟ کیفرودگاه  يبود تو نیهم يبرا_

:سرم را تکان دادم و گفتم. بود  دهیاحساسم را فهم قیدق چقدر

خودش نبود، فقط رنگ چشمانش  هیاصالً شب یعنیبهتر از خودش بود  یلیعکسش خ. باشه  یشکل نیا کردمیاصالً فکر نم_

.بود هیبه عکسش شب ادیاونم نه ز.... 
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اون عکس خودش بوده ؟ دیکجا مطمئناز _

:حرف او مرا دچار ترس کرد ، گفتم. موضوع فکر نکرده بودم  نیتا به حال به ا. نگاه کردم  يبها رهیخ يلحظها

؟ شهیم يزیچ نی؟ مگه چن یچ یعنی_

:را از من گرفت و گفت نگاهش

ممکنه زیهمه چ یقصد ترسوندنتون رو ندارم ول_

:قورت دادم و گفتمآب دهانم را  یسخت به

.ما فرستاده بود ي؟ اون مدارکش رو برا یشناسنامه اش چ_

:بعد وحشتزده ادامه دادم و

؟...بوده  يا گهیشناسنامه اش هم مال کس د دییبگو دیخواهینکنه م_

:گفت باالفاصله

داره به خصوص که طرف کاربرد ن یخارج يکشورها يتو یرانیکه شناسنامه ا نهیا قتیحق ینگفتم ول يزیچ نیمن چن_

.هم باشه نجایزن ا یتیس

:مرا به خودم آورد گریاو بار د يصدا. که انگشتم را به دندان گرفته بودم به فکر فرو رفتم یشدم و در حال رهیاو خ به

.باشه التیوهم و تخ نهایتمام ا دی، شا دینکن تیخودتون رو اذ_

:او نتوانست از ترسم کم کند گفتم يدلدار

؟.....اگه نباشه  و_

:را از من گرفت و گفت نگاهش

....صورت نیدر ا_

:گفت دیمرا منتظر د یوقت. کالمش بودم  یبا تمام وجود منتظر باق رایحجت بود ز میحرف او برا ایگو

دیمواظب باش یلیخ دیبا_

م دار و ندارم را بدهم تا به خانه به فرودگاه بروم و تما کراستیاز همان جا  خواستیکه دلم م کردمیاحساس ترس م چنان

او مرا از فکر  يصدا. در آن خانه بود  لمیاز آن تمام مدارك و وسا ری؟ غ کردمیرا چه م دایش نیب نیاما در ا. مان برگردم 
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.خارج کرد

؟ دیبه خانواده تون اطالع بد دیخواه یم_

:تکان دادم و گفتم یرا به نشانه منف سرم

.اونا رو تا سر حد مرگ بترسونه ، درست مثل االن من تونهیفقط م کنهیرا از من دوا نم يموضوع درد نیگفتن ا_

:خودم گفتم شیبعد پ و

کنهیدق م یحرفها رو هم بشنوه از ناراحت نیاگر نصف ا زیعز چارهیب _

:گفت فراز

؟ دیکنیم یشما تنها با مادر بزرگتون زندگ_

.نه ، پدرم هم هست_

را که منجر به مرگ مادرم و مجروح شدن  یتصادف انیجر امدهیسفر ن نیهد از من بپرسد چرا پدرم به ابخوا نکهیقبل از ا و

ماجرا کرده ،  نیا ریخودش مرا درگ يبوده که به جا رتیغ یکردم را مبادا فکر کند پدرم آنقدر ب فیتعر شیاو شد را برا

ماجرا  نیا ریخواندم افکارش به شدت درگ یدر چهره اش م. ددر فکر فرو رفته بو قایچانه اش گرفته بود و عم ریدستش را ز

 میهر دو ساکت بود یداشتم ، لحظات اجیاحت دایاو شد ياز آن به همفکر شتریو ب يبود که به همدرد نیا قتیحق. شده 

کامران به  گریساعت د کی، تا  تبه ساعتم انداختم و متوجه شدم دوازده ظهر اس یناگهان به خودم آمدم و با شتاب نگاه

:گفت کنمیمن به ساعتم نگاه م دیفراز که د. با او روبرو شوم  گریبار د خواستیهر چند که اصالً دلم نم.  گشتیمنزل بر م

؟ دیبر دیبا_

.خونه ادیم کیساعت  شهیکامران هم_

نگاهم را از او گرفتم و گفتم ؛ بعد

.نمشیبب ترسمیم گهیراستش د_

بشه رنجویا خواستمیمتاسفم ، نم_

.ازتون ممنونم. حواسم جمع تر بشه  دیتازه باعث شد.  دیندار يریشما که تقص کنمینه ، خواهش م_

:به او لبخند زدم و گفتم.  کردینگاهم م ینگران با
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.هم خودش بزرگه نیخدا کمکم کرده بعد از ا نجای، تا ا دیخواد نگران باش ینم_

:را تکان داد و گفت سرش

..وایش_

:باالفاصله گفت بعد و

.کنمیشما را به نامتان خطاب م دیببخش_

.دینداره بفرمائ یاشکال_

 ی، ول دیو هم شجاع، در مورد شجاعت مطمئن هستم که دار دیخونسرد باش دیبا یمواقع نی، معموالً در چن دیگوش کن خوب

 دیدونیم يزیشما چ دهیکه نفهم یکه هست تا موقع يگریهر کس د ایمهمتره چون اون شخص کامران  یلیخ ینکته اول

.کنهیدست از پا خطا نم

؟ دیمطمئن_

:گفت نانیبا اطم_

.بله_

:داد ، گفتم یمحکم او به من دلگرم پاسخ

چکار کنم ؟ دیحاال با_

 مطمئن نکهی، بعد از ا شهیمثل هم يو عاد یمعمول یلی، خ یدونینم يزیچ ییرفتار کن گو يطور یبه اون خونه برگرد ول_

يریاز قانون کمک بگ یتونینباشه ، اون وقته که م نطوریا دوارمیدرسته که ام یزنیکه م ییحدسها يشد

آورد و از داخل  رونیشلوارش ب بیپولش را از ج فیفراز ک.  شدیفکر رفتن به آن خانه و روبرو شدن با کامران مورمورم م از

:در آورد و به طرف من گرفت و گفت یآن کارت

اگه  ایطور نباشه  نیا دوارمیاومد که ام شیبرات پ یوقت مشکل کیباشه اگه  شتیبهتره پ. ه منزل دوست منه شمار نیا_

موقع دوستم تلفن رو برداشت  کیخودم تلفنها رو جواب بدم ، اگه  کنمیم یمن سع.  ریشماره تماس بگ نیبا ا یداشت يکار

.دهیم عاو به من اطال ارینگران نباش فقط اسمت رو ب

:شد و گفت رهیبه چشمانم خ يرا از او گرفتم و نگاهش کردم ، لحظه ا کارت
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.فتهینم یناراحت نباش اتفاق_

:گفتم ینگران با

خودم کردم لیمسا ریکه شما رو هم درگ دیمن رو ببخش_

:لبخند بزند گفت نکهیا بدون

بکنم ، يبتونم برات کار دوارمیام. حرف رو نزن  نیا گهید_

دست تکان  ییبه اطراف انداخت و به طرف خودرو ینگاه. موضوع را درك کرد نیوقت رفتن بود و او هم ا. کردم او تشکر  از

:داد و گفت

یل تکس_

 نشیبار از والد نیاول يبودم که قرار است برا یدر آن لحظه مثل کودک. ما توقف کرد يپا يرا دور زد و جلو ابانیخ خودرو

که  یبا ترس. بروم تجربه کرده بودم  ییکالس اول ابتدا خواستمیکه م یوقت گریبار د کیاحساس ترس را  نیجدا شود ، ا

لبخند بر لب داشت تا به من  نکهیبا ا.  دمیدر عقب را گرفتم و آن را کش رهیاو داشتم دستگ يکردنش جلو یدر مخف یسع

:نشستم گفت یتاکسداخل  نکهیبه محض ا دمیدیرا به وضوح در چشمانش م یبدهد اما نگران یدلگرم

؟ امیمن هم باهات ب يدیاجازه م وایش_

و  دمیخودم را کنار کش. اجازه را به او دادم  نیفکر نکردم چطور شد ا یحرف چنان خوشحال شدم که حت نیا دنیشن از

:گفتم

دیبفرمائ کنمیخواهش م_

:عقب نشست و گفت یصندل يکنار من رو زین او

.آدرسو بگو_

. را که آدرس خانه در آن بود به فراز نشان دادم  يآوردم و صفحه ا رونیرا ب ادداشتمیا باز کردم و دفترچه ر فمیسرعت ک به

:به من کرد و گفت یراننده خواند و بعد نگاه يبه آدرس کرد و آن را برا یاو نگاه

.یشیچون اگه دفترچه ات گم بشه خودتم گم م یکن آدرسها رو حفظ کن یسع_

از دور خانه را به فراز .  میدیزود به خانه رس یلیخ. نزدم  ی، سرم را تکان دادم و حرف دیگویم يجد دادیم اش نشان چهره
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:نشان دادم و او از راننده خواست همان جا توقف کند و بعد به من گفت

.نهیکه من رو نب نهیچون ممکنه کامران زودتر اومده باشه و درستش ا.  یبش ادهیپ نجایبهتره هم_

گذاشت و به  فمیک يتا متوجه کارم شد دستش را رو اورمیب رونیرا باز کردم را از داخل آن پول ب فمیرا تکان دادم و ک رمس

:من اخم کرد ، گفتم

.نداشتم نیقصد توه_

:را تکان داد و گفت سرش

برو_

:را گرفتم تا در را باز کنم که گفت رهیدستگ

مواظب خودت باش_

 ستادهیبودم ا دهیکه من به در منزل نرس یتا زمان یتاکس. شدم  ادهیپ یاز او از تاکس یبعد از خداحافظ را تکان دادم و سرم

با  کردمیکه از پشت به او نگاه م یدر حال. حرکت کرد و به سرعت از کنار من گذشت زیدر را باز کردم او ن نکهیبود به محض ا

.دمیخودم فکر کردم چقدر خوب شد او را د

23 فصل

ترس تمام . سست به طرف خانه رفتم  ییسپس با قدمها.  کردمیاز نظرم کامال دور شد به آن نگاه م یکه تاکس یزمان تا

 ادی زیرا که از عز ییدر دل دعا. شده است رهیکامران به من خ واریاز پشت هر د کردمیاحساس م. وجودم را گرفته بود 

بعد از ظهر  کیدور خود فوت کردم ساعت لحظه به لحظه به ساعت  بهم و و ترس بود خواند یمنیا يگرفته بودم و برا

 نییو جاکتم را در آنجا گذاشتم و پا فیبه آمدن کامران نمانده بود به سرعت به اتاقم رفتم و ک يزیو چ شدیم کینزد

مران به منزل برگشت، به گذشته بود که کا کیاز  ی، ساعت کم شهیطبق معمول هم. آماده کنم  يزیناهار چ يبرگشتم تا برا

که به  يبه طور. زدیبکشم ، قلبم به شدت م ادیبه من دست داد که کم مانده بود فر یدر چنان وحشت يصدا دنیمحض شن



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٤

داشته  میبر لرزش دست و پا یکنترل توانستمینم یهستم ول يوانمود کردم مشغول انجام کار.  دمیشنیرا م شیوضوح صدا

اعصاب خودم فرو  يتارها يتق تق آن درست رو يبشقاب قرار بدهم صدا يرا رو چنگالق و قاش خواستمیم یوقت. باشم 

:را بر لب داشت گفت هشیکه لبخند کر یبه آشپزخانه آمد و در حال کراستیکامران به محض ورود  آمدیم

.ییبا با چه بو زمیسالم عز_

خونسرد  شهیمثل هم کردمیم یکه سع یدر حال. ف شد و خوشبختانه لرزش دستانم متوق ختیفرو ر یاو ترسم کم دنید با

:باشم گفتم يجد یو کم

.دیسالم خسته نباش_

:کامران گفت. هر روزم گفته ام  يرا اضافه بر حرفها دیخسته نباش دمیفهم دیخند یوقت

رفت، رونیاز تنم ب یاالن خستگ نیهم یخسته که هستم ول.  زمیعز یمرس_

:با تعجب به او نگاه کردم و گفتم. آمد زیبه طرف م کراستیذاشت و در گ يرا همان جا جلو فشیک

؟ دییشویشما دستتان را نم_

:آمده باشد گفت ادشیبه  يزیکه چ یکس مثل

.رفت ادمی...اه _

اگر  دانستمی؟ م کنهیم يباز لمیو االن هم داره ف دهیرو فهم زیبعد از آشپزخانه خارج شد ، با خودم گفتم نکنه همه چ و

و کمتر  یخفه ش شهیزدم م ببدهم به خودم نهی ٔخودم را لو شودیبه موضوع نگاه کنم ترسم باعث م دید نیبخواهم با ا

که لباسش را  یبعد در حال یقیداشته باشه ؟ دقا بیعلم غ ادیعقب مونده م نیباشه ، به ا دهیاز کجا فهم یخودت رو بترسون

با ولع شروع به خوردن کرد ، به عکس او من  شهینشست و مثل هم زیعوض کرده بود به آشپزخانه برگشت و سر م

:شد دستانش را با دستمال پاك کرد و گفت ریس یوقت. خوردن نداشتم  يبرا ییاشتها نیکوچکتر

.هم بهتره دایبود ، دست پخت تو از ش یعال یلیخ_

:گفتم يسرد با

ممنون_

:زد و گفت لبخند
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؟ رونیب میامروز بر يدوست دار_

:خاطر گفتم نیبودن بهتر از خانه ماندن است ، به هم رونیخودم فکر کردم ب با

کجا ؟_

:گفت یخوشحال با

.يهر جا که دوست دار_

؟ دایش شیپ میبر_

:کم رنگ شد و گفت لبخندش

مینیو ببر دایش مینتون میهمه راه بر نیا ترسمی، م میاست است ، اون موقع بهتره بر کشنبهی گهیدو روز د یکی_

کردم و گفتم يفکر... شینیبب يچند دفعه هم اومد نیبعدش هم نه که ا گهینه چهار روز د گهیدو روز د یکیخودم گفتم  با

:

.باشه ، وگرنه ،نه میاگه زودتر برگرد_

:گفت یخوشحال با

.دمیقول م. میگردیباشه زود بر م_

:جا بلند شدم و گفتم از

با شما ؟ زیم_

:گفت یخوشحال با

.شورم یچشم ظرفها رو هم م_

.ممنون_

 یکه ترس یبه طرف پله ها رفتم ، درحال میبگو يزیچ گرید نکهیبدون ا. گرفتم لشیتحو يادیز دمیفهم دیخند یوقت

در را از پشت قفل  دمیوقت به اتاقم رس. ردیهر لحظه ممکن است از پشت مرا بگ کردمیمسخره وجودم را گرفته بود و فکر م

 میرو شیکه پ ییبایپنجره اتاق رفتم و همان طور که به منظره ز فسپس به طر. بکشم  یم و تازه توانستم نفس راحتکرد

 کردمیهر بار که به فراز فکر م. را که از صبح تا آن موقع افتاده بود در ذهنم مرور کردم  یشده بودم تمام اتفاقات رهیبود خ
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 یلیاز او خ کردمیاعتراف م دخو شیخودم نبودم و صادقانه پ بیدر صدد فر.  تگرفیوجودم را فرا م نیریگرم و ش یاحساس

درست . داشت یبه نام هست ياو متاهل بود و دختر رایاحساس دامن بزنم ز نیبه ا دینبا دانستمیم یخوشم آمده است ول

 یبه راست ایخودم فکر کردم آ پروانه و دختر کوچکش افتادم و با ادیبه . شده بود  يصاحب دختر یکه به تازگ ایمثل ارش

زنگ  کیباشد بعد از ظهر  ادمیبه خودم گفتم . طور به زبان آورده  نیحرف را هم نیا ای گذاردینام دخترش را آرزو م ایارش

.که نبودم چه خبر شده است یو هم بفهمم در مدت میایب رونیب یبزنم تا هم از دلتنگ زیبه عز

کاناپه نشسته بود و  يکرده بود و خودش هم رو زیتم یکامران آشپزخانه را حساب. رفتم  نییاز چهار گذشته بود که پا ساعت

خم به  نکهیبدون ا. صحبت کنم  زیتا من بتوانم با عز ردیسالم کردم و از او خواستم شماره منزلمان را بگ. خواندیروزنامه م

در طول ده . تشکر کردم و به طرف آشپزخانه رفتم . داد و شماره گرفت و آن را به من  شترا بردا میس یتلفن ب اوردیابرو ب

من پشت خط  دیفهم نکهیبه محض ا زیعز.  کردمیتلفن م زیبود که به عز يبار نیسوم نیکه به فرانسه آمده بودم ا يروز

:هستم نامم را به زبان آورد و گفت

دورت بگردم حالت چطوره مادر ؟ یجان اله وایش..  وایش_

:تمگف یخوشحال با

؟ بابا چطوره ؟ دی، من خونم شما چطور زیخدا نکنه عز_

:گفت يخفه ا يصدا با

.میمن و بابا هم خوب_

:گفتم یبا ناراحت کندیم هیدقت که کردم متوجه شدم گر یکم

؟ دیکنیم هیگر زیعز_

:و گفت دینفسش را باال کش باالفاصله

.نه مادر_

شده ؟ يزی، چ دیکنیم هیگر دیدار دونمیمن م دینگ یالک_

:و گفت دیخند

.تنگ شده بود یلیآخه دلم برات خ. بغضم سر باز کرد دمیدفعه صدات رو که شن کینه به خدا نه به جون بابات ، _
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:که اشک در چشمانم پر شده بود گفتم یحال در

ذره شده کی، دل من هم براتون  زیفداتون بشم عز یاله_

چطوره ؟ دایش_

:گفتم دیچکیفرو م میکه اشکها همانطور

هم خوبه دایش_

:او گفتم یدلگرم يبرا و

بهتره یلیخدا رو شکر خ_

:گفت زیعز.  دایش چارهیدر دل گفتم ب و

؟ یبچه اش چ_

:خارج نشود گفتم یعیاز حالت طب میتا صدا آوردمیخودم فشار م به

.ضهیکم مر کیبچهاش _

:گفت یبا دستپاچگ زیعز

خدا مرگم بده چشه ؟_

:مگفت

چشه دونمینم قی، دق زیخدا نکنه عز_

را  نیشرو يماریچون هر چه بود آنها باالخره موضوع ب میرا به آنها بگو تیبهتر است کم کم واقع کردمیخودم فکر م با

:زده بود گفت ییحدسها ییکه گو زیعز دندیفهمیم

االن کجاست ؟_

.مارستانهیب يتو_

شده ؟ ضیه اون مربچه ام از غص دای، نکنه ش رمیبم یاله_

؟ دیگیرو نم نیا شهی، مگه خودتون هم شهیخدا بخواد همون م ی، هر چ دیشما نگران نباش یطوره ول نیهم بایاره تقر_

:و گفت دیکش یآه زیعز



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٨

، شهیاره مادر انشا اهللا که خوب م_

چه خبر ؟ دیکن فیشما تعر زیان شا اهللا ، خوب عز_

:گرفته گفت یبا حال زیعز

همه خوبن نجایخدا اشکر _

:منحرف کنم گفتم نیفکر او را از شرو نکهیا يبرا

؟ نیچه کار کرد دیبرام بگ نایاز م_

قرار عقد  میشب بر کی، انشااهللا خدا بخواد قراره  دندیخونه اش هر دو تا شون اون رو پسند میشب با عمه هات رفت کی_

.میرو بگذار

دیکار رو بکن نیخب زودتر ا_

:همان لحن گفتبا  زیعز

اما نتونسته رهیگفت چند بار خواسته باهات تماس بگ اینرفته بگم ارش ادمیتا  ی، راست خوادیم یخدا چ مینیتا بب_

چطور ؟_

.شماره اشتباه بوده نکهیمثل ا_

فتر تلفن د يشماره تو. اشتباه متوجه شده  خوندمیاون موقع که داشتم از پشت تلفن براش شماره رو م دیدونم شا ینم_

سهیخودش بنو دیاگه اومد اونجا بهش نشون بد. هست

باشه مادر_

ساعت نه ، ده شب به بعد که من  نکهیا ایصبحها زنگ بزنه  ایموقع خواست زنگ بزنه  کیاگر  دیبگ ایفقط به ارش یراست_

.خونه باشم

گمیباشه بهش م_

کنم یمن خداحافظ دیندار يکار گهیخوب اگر د_

.خبر نگذار مادر یرو بجون من  وایش_

 شهینم دیدونیچون خودتون م نیشد ناراحت نش ریکم د کیاگه  یول زنمیهر وقت که تونستم بهتون زنگ م زیباشه عز_
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.مرتب تلفن کنم

:متوجه منظورم شد و گفت زیگفتم که عز یآخر را با لحن جمله

غصه بخوره انشااهللا که  ادینگذار ز. ت و خواهرت باش مواظب خود.  کنمیسفارش نم گهی، د یگیم یچ دمیباشه مادر، فهم_

.کنمیجفتشون نذر م یسالمت ياالن برا نیهم.  شهیحال بچه اش هم خوب م

دیسالم برسون لیبه بابا و همه فام.  شهیحتما خوشحال م گمیم دایبه ش زیخوبه عز یلیخ_

.باشه مادر خدا پشت و پناهت باشه_

زیخداحافظ عز_

انداختم و به حال رفتم و تلفن را سر  نهیخودم در آ نیبه چهره غمگ ینگاه. گرفته بود  یلیا قطع کردم دلم ختلفن ر یوقت

 شهیمثل هم.  میپارك برو کیاما من از او خواستم به  میبرو نمایبود به س لیما یلیآن شب کامران خ. گذاشتم  شیجا

به . میبه ده شب به اصرار من به خانه برگشت کیساعت نزد. بود  یندیواقعا د هبرد ک ییبایراحت قبول کرد و مرا به پارك ز

را  يریتحر زی، م یصندل يبار به جا نیگفتم و به اتاقم رفتم و ا ریبه کامران شب بخ گرید يبه خانه مثل شبها دنیمحض رس

تم و شروع کردم به فکر را بس شمانمبه رختخواب رفتم چ یوقت. و پشت در اتاق گذاشتم  دمیاتاق بود کش گریکه گوشه د

به من گفته  دیآمد دکتر داو ادمی.  اورمیسر از کار کامران در ب دیکه با دمینتجه رس نیبه ا کردمیهمان طور که فکر م. کردن 

که  یو در حال رفتمیم شگاهیبه آسا دیروز بعد با.  ستیچ زیآن چ دمیفهمیم دیو من با بردیرنج م يزیچ کیاز  دایبود ش

.به خواب رفتم کردمیبگذارم مرور م انیبا دکتر در م خواستمیکه م را ییحرفها

آمدم و دست و صورتم  نییاز تخت پا. آوردم  ادیروز گذشته را به  يچشمانم را باز کردم تمام صحنه ها یروز بعد وقت صبح

. در اتاق کامران بسته بود. ج شدم از اتاق خار دمیدر کنار کش يرا از جلو زیم نکهیرا شستم و لباسم را عوض کردم و بعد از ا

او را  يخودرو یوقت.  دمیسرك کش اطیرفتم و از پنجره به ح نییاز پله ها پا اطی، با احت تهنوز هم هس ایرفته و  دانستمینم

ن شماره تلف خواستمیم یرفتم، وقت نییرا برداشتم و پا فمیبه اتاقم برگشتم و ک. کردم رفته است  نیقی دمیند نگیدر پارک

چشمم به ساعت افتاد متوجه شدم هنوز زود است و  یوقت. زنگ هم به فراز بزنم  کیبا خودم فکر کردم  رمیرا بگ یتاکس

شماره آژانس را گرفتم و . هم به او بزنم  یبرگشتم زنگ شگاهیاز آسا نکهیگرفتم بعد از ا میتصم. ممکن است او خواب باشد

از  باالفاصله. بعد زنگ در منزل به صدا در آمد  قهیدرست ده دق. شدم  ینتظر تاکسم دادمیانجام م دیکه با ییبعد از کارها
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را که روز اول مرا به  يبه محض داخل شدن رانندها. رفتم  یخانه خارج شدم و بعد از بستن در منزل به طرف تاکس

:به او لبخند زدم و گفتم. برده بود شناختم  شگاهیآسا

ویبن ژوق مس_

:داد راننده پاسخ و

بن ژوق مادموازل_

. کنم آدرسها را حفظ کنم  یحرف فراز افتادم که گفته بود سع ادیبه . را به او نشان دادم و او حرکت کرد  شگاهیآسا آدرس

دلچسب  یجانیدوباره او ه دنیحفظشون کنم ، از فکر د دیازش بپرسم چطور با دمشیبار د نیباشه اگه ا ادمیبا خودم گفتم 

 ستیکه او متاهل است و درست ن اداوردمیباالفاصله به  رایفقط چند لحظه با من بود ز نیریفت ، اما احساس شوجودم را گر

برخالف . گناه لبم را به دندان گرفتم و از خدا طلب بخشش کردم  نیحاصل از ا یبا ناراحت. داشته باشم یاحساس نیبه او چن

 يبه طور.  کردمیبودم فکر م گذاشتهکه پشت سر  ییبه ماجراها نشستم و یاحساس ترس داخل تاکس چیبار قبل بدون ه

. شدم  ادهیپ يدر ساختمان آجر يمثل دفعه قبل جلو.  میباش دهیرس شدیباورم نم دمیرا د شگاهیآسا ينرده ها یکه وقت

ساعت  کیرا نشان دادم و از او خواستم  کیو با دست به ساعتم اشاره کردم و عدد  دیبه خاطرم رس يفکر يلحظه ا

به طرفش گرفتم کف دستش را به طرفم  یاسکناس یوقت. راننده متوجه شد و سرش را تکان داد  شبختانهخو. منتظرم بماند

:بعد حساب کنم ، به او لبخند زدم و گفتم توانمیگرفت و با اشاره دست به من فهماند که م

یمقس_

:در پاسخم گفت راننده

وو پل لیس_

نگهبان  دنیبا د. شدم  ادهیپ یسپس به سرعت از تاکس. بپرسم  یاش را بعدا از کس یسپردم تا معنکلمه را به خاطر  نیا

:من از جا بلند شد و گفت دنیشروع شد نگهبان با د بتیاه از نهادم بر آمد و با خودم گفتم باز مص دیجد

بن ژوق مادموازل_

:تکان دادم و گفتم دنیه نشدم و سرم را نه نشانه نفهمگفت که من متوج يزینگهبان چ. همان را تکرار کردم  زین من

شارأ دیداو ویمس_
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:کرد و بعد گفت يفکر نگهبان

شارال مدسن يو_

با تلفن با دست به من اشاره کرد تا داخل  یگرفت و بعد از صحبت کوتاه يتکان دادم و او شماره ا دییرا به نشانه تا سرم

که به طرف من  دمیرا د دینکرده بودم که دکتر داو یاز راه را ط یمیهنوز ن. شدم  و وارد راهرو دمیکش ینفس راحت. شوم 

:با لبخند گفت.دیآیم

.نمتیب یخوشحالم م وایسالم ش_

طور نیسالم دکتر من هم هم_

:نزده بودم که دکتر گفت یهنوز حرف. با او دست دادم  زیآمد دستش را به طرفم دراز کرد ، من ن کینزد یوقت

چه خبر ؟ یبپرس یخواهیحتما م اویش_

:زدم و گفتم لبخند

بله دکتر ، چه خبر ؟_

:و گفت دیاو خند و

.خوب است و بهتر هم خواهد شد دایش_

:و گفتم "خدا رو شکر "، در دل گفتم  دادیم هیاو به من روح يحرفها چقدر

با شما صحبت کنم دایدر مورد ش خوامیدکتر من م_

:داخت و گفتان یقیمن نگاه دق به

؟ يدیفهم يتازه ا زیچ_

نه ایدرست است  دونمیالبته نم زنمیم ییحدسها_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.دفتر من میبر_

:سپس در را بست و گفت. تا من داخل شوم  ستادیدکتر در دفترش را باز کرد و کنار ا. میاتفاق دکتر به طرف دفتر او رفت به

؟ یاندی، چه م وایبگو ش_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٤٢

، درسته ؟ برهیمهم رنج م زیچ کیاز  دایش دیشما به من گفت ادمهیدکتر _

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

سکوت کند دهدیم حیخاطر ترج نیبه هم اوردیآن را به زبان ب ستیحاضر ن یدرد پنهان دارد ول کیبله او _

موضوع مربوط به کامران همسر اوست کنمیدکتر من فکر م_

:نشان نداد گفتم یو چون واکنش کردیدقت به من نگاه مبا  دکتر

او نقش دارد یکامران در ناراحت کنمیهست که احساس م ییزهایچ یول دانمینم يادیز زیالبته من هنوز چ_

:سرش را تکان داد و گفت دکرت

با  یقیهر بار که به طر همسرش واهمه داره دنیاز د دایش دمیآنطور که من فهم رایحدس شما درست باشه ز رسدیبنظر م_

.کندیم دایپ يبه مسکن قو اجیکه احت يبه طور شود،یم يدیشد یدچار واکنش عصب کندیم دایاو ارتباط پ

کامران دچار حمله  يصدا دنیاما به محض شن کردیم هیبودم او به شدت گر دهیرا د دایافتادم که ش يبار نیاول ادی باالفاصله

:فکر کردن بودم که دکتر گفتدر حال . کرد  دایشد و تشنج پ

؟ یکنیفکر م یبه موضوع خاص وایش_

.دانمیرا نم لشیاما دل. از همسرش متنفر است دایبله دکتر فکر کنم ش_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

نه ؟ ای دیدار یآمادگ نمیبب دیفقط با میرا در ارتباط با او به شما بگو یموضوع دیمن با ی، ول دیشا_

:رو بدونم ؟ دکتر به من نگاه کرد و گفت یچ دیبا گهید ایخدا گفتمی، با خودم م دنیروع کرده بود به تپش قلبم

را در او رشد  زهیانگ نیا دیرا از دست داده ما با یزندگ زهیکه انگ یمعن نیسرد است به ا یلیخ ینسبت به زندگ دایش_

.میبده

:؟ دکتر متوجه بهت من شد و گفت یچ یعنیردم و مبهوت به او نگاه کردم و با خودم فکر ک مات

چه گفتم ؟ دیمتوجه شد_

:را تکان دادم و گفتم سرم

.نه_
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:سرش را باال برد و لبانش را جمع کرد و بعد به من نگاه آرد و گفت دکتر

.زده است یبار دست به خودکش کیاست که او  نیا قتیحق_

:وحشت گفتم با

کرده ؟ یخودکش_

:ن داد ، گفتمرا تکا سرش

؟ یک_

.منتقل شود شگاهیبه آسا نکهیقبل از ا یعنیدر منزلش ، _

:صورتم گرفتم و گفتم يشده بود ، دستانم را جلو یاز مغزم خال خون

رو تحمل کنم ؟ بتیمص نیچطور ا ایخدا_

:دکتر مرا به خود آورد يصدا

.میا بگوموضوع را به شم نی، الزم بود من ا ینگران باش دینبا!  وایش_

:حرف او تکان دادم و گفتم دییسرم را به نشانه تا. تابم کرده بود یو دلشوره و ضعف ب دیچیپیبه هم م میو روده ها دل

آوردند ؟ نجایبه ا یتیرو در چه وضع دایدکتر ش_

:کرد و گفت يفکر دکتر

هم از او رفته بود يادیانجام داده بودند و خون ز یدستش عمل جراح ينداشت ، رو یمناسب یروح طیشرا_

به آن حال بودم تا توانستم به اعصابم مسلط شوم سپس رو به دکتر  یبکشم ، مدت ادیفر خواستیتمام شده بود دلم م طاقتم

:کردم و گفتم

؟ نمشیتونم بب یم_

:به من انداخت و گفت یقینگاه دق دکتر

.دیآرام شو یتا کم دیحال نه بهتره صبر کن نیبا ا_

:گفت. را دارم  دایش دنید یساعت بعد به دکتر گفتم که آمادگ میتکان دادم ، ن را سرم

.دیبار هم فقط مثل دفعه قبل با اشاره من از اتاق خارج شو نیخوب البته ا اریبس_
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 واریدشدم او رو به  دایوارد اتاق ش یوقت.  میو به طبقه باال رفت میآمد رونیکردم و به همراه دکتر از دفترش ب موافقت

دکتر نبض او را گرفت و .  دمینشن دایاز ش یصدائ.  دیدکتر به او سالم کرد و به زبان فرانسه حالش را پرس. بود دهیخواب

 چیاما او ه کردیصحبت م دایدکتر با ش. نشستم دایکنار تخت ش یصندل يشروع کرد به صحبت با او من به اشاره دکتر رو

دکتر به من اشاره کرد از اتاق  نکهیتا ا دیاز دفعه قبل طول کش شتریب یلیخ دایتاق شبار توقف من در ا نیا.  زدینم یحرف

:به من ملحق شد و با لبخند گفت تربعد دک یقیدقا. اتاق را ترك کردم  صدایخارج شوم و من مثل دفعه قبل آرام و ب

!حال شما خوبه ؟ وایش. بود یعال اریبس جهیامروز نت_

:تمرا تکان دادم و گف سرم

؟ زنهینم یحرف چیه دایدکتر چرا ش_

اما نگران نباش او نسبت به حضور تو . موضوع است  نیو سکوت نشانه رنجش او از ا برهیرنج م يزیقبال به تو گفتم او از چ_

.دمیرا از چشمانش فهم نیو من ا دهدینشان م یواکنش خوب

:بعد لبخند زد و ادامه داد و

 دهدینشان م نینبود و هم نیچن نیکه قبل از ا یدر صورت. نداشت  یاز من در اتاق اعتراض ریغ یامروز به حضور کس دایش_

است شرفتیکه او رو به پ

:و گفتم دمیکش یآه

.خدا کنه زودتر خوب بشه_

شود ، مطمئن باش یم_

ند که گفتم راننده خبر ک یتاکس میکنم خواست برا یخواستم از دکتر خداحافظ یبودم وقت شگاهیساعت در آسا کی حدود

از او سوار  یمرا بدرقه کرد و من بعد از خداحافظ یتاکس ياو مثل دفعه قبل تا جلو. را که با او آمده ام مرخص نکرده ام  يا

و  دمیکش یوارد منزل شدم نفس راحت یوقت دمیدوازده بود که به منزل رس کیساعت نزد. شدم و به خانه برگشتم  یتاکس

را که فراز به من داده بود و در آن تلفن دوستش نوشته شده  یقبل از رفتن به اتاقم ،کارت. گذشت ریخ بار هم به نیگفتم ا

تلفن را جواب داد ، تا سالم کردم با عجله  زهنوز دو زنگ نخورده بود که خود فرا. در آوردم و شماره او را گرفتم  فمیبود از ک

:گفت
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؟ يحالت خوبه ؟ کجا بود وایش_

:منتظر تلفن من بوده است ، گفتم یلیف زدنش معلوم بود خطرز حر از

.دایش دنید شگاهیبله خوبم ، رفته بودم آسا_

در منزلتون ، اما  میایآمده باشه ، چند بار خواستم ب شیپ يمورد دمی، ترس يزنگ نزد ینگرانت بودم به خصوص وقت یلیخ_

.فکر کردم ممکن است درست نباشه

گرفتم تا احساسم را مهار  میدندانها ریلبم را ز. به رقص در آمده بود نهیه من توجه داشت دلم در سآن قدر نسبت ب نکهیا از

:سکوت کرده ام گفت دید یهول برت نداره، فراز وقت گفتیو م زدیذوقم م ياز درون تو یکس. کنم 

؟ يشنویصدام رو م وایش_

:خودم آمدم و گفتم به

.نخواستم مزاحم بشم دیدیگ بزنم فکر کردم خوابزن خواستمیبله، بله راستش صبح م_

:خشونت گفت یکم با

من به دوستم .  يبا من تماس بگر یتونینصف شب م ی، هر موقع از روز و شب و حت یفکرها بکن نیاز ا ستیقرار ن!  نیبب_

کنه ، خب حاال چه خبر ؟ دامیاگر نبودم پ یهم سپردم حت

:با او گفتم نستمدایرا نم شیچرا یول دیلرزیم میصدا

فکر کنم حدسم  یراست.  دونمیم ییزهایمن چ دهیبه قول خودتون اون هنوز نفهم یعنی ستین ینگران يمن حالم خوبه جا_

ترسهیاز اون م یبه قول یعنی دهینشون م دیاو نسبت به حضور کامران واکنش شد گفتیم دایدرست باشه چون دکتر ش

خب ؟_

چون . هم ترسو و بزدله  یلیاو خ کنمیفکر م ی، حت نمیبینم یترسناک زیمرد چ نیوجود ا يتو کنمیفکر م یمن هر چ یول_

.خدا عالمه گهیحال و روز افتاده د نیبه ا دایشده که ش یحاال چ اد،یکوتاه م عیسر کنمیم يتند یبا او کم نکهیبه محض ا

:که فکر کردم ارتباط قطع شده ، گفتم يبه طور. سکوت کرده بود  فراز

؟ دیشنویمن رو م يآلو صدا_

دمیبله دارم گوش م_
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باشه ؟ تونهیم یچ لشیبنظر شما دل_

.کنم یقیتحق کیدر مورد اون  کنمیم ینباش ، من هم سع نیخوشب ادیمساله ز نیا يرو یخوام نگرانت کنم ول ینم_

چطور ؟_

طرف چه کاره است و چه  نیبفهمم ا تونمیاونها م قیداره که از طر ییاون آشناها.  هیاداره خدمات شهر يدوست من تو_

.يشماره تلفن محل کار اون رو به من بد دیفقط با. یجور آدم

.رمیازش بگ تونمیم یاالن ندارم ول_

.خوبه_

:فراز گفت.  میزن اون بشه کرده بود دایش نکهیرو قبل از ا قاتیتحق نیکاش ا يافسوس فکر کردم ا با

.ه شماره اونجا رو هم به من بدهندار یاگه برات اشکال یراست_

:کنم گفت یخواستم خداحافظ یرا دادم و وقت شماره

.مواظب خودت باش وایش_

حواست  "بار تکرار کرد  نیهزارم يوجدان روحم را نشانه گرفت و برا زیباالفاصله ن یاو قلبم را تکان داد ، ول مانهیصم کالم

"باش اون زن و بچه داره

حوصله تر از آن بودم که قبول کنم به او گفتم سر درد  یب.  میبرو رونیگردش ب ين از من خواست براآن روز کامرا عصر

به او گفتم  يمن با حالت کالفه ا یاصرار کرد که حد اقل مرا به دکتر ببرد ول یلیاستراحت کنم او خ خواهمیدارم و م

.به دکتر ندارم یاجیاحت

با خودم  دمیدیرفتار کامران را م نیا یوقت. حالت مسخره بغض را از خود بروز داد  شد و همان میتسل دیمرا د یناراحت تا

 قتیکامران به حق رایموضوع از کامران متنفر بوده ؟ البته او حق داشت متنفر باشد ز نیبه خاطر ا دایش یعنی کردمیفکر م

به  دایش راینبود ز يقانع کننده ا لید دلکه بخواهد خودش را بکش يهم تا حد آنشدن  ماریب يبرا یبود ول زینفرت انگ

آن . ببرم  نیبخواهم خودم را از ب نکهی، نه ا کردمیکار را م نیاو بودم ا ياگر من جا یعنیاو را ترك کند ،  توانستیم یراحت

هنوز  .پشت آن به تختخواب رفتم  ریتحر زیمبه اتاقم رفتم و بعد از قفل کردن در اتاق و گذاشتن  شهیشب زودتر از هم

 زیم نهیخودم در آ ریروشن اتاق چشمم به تصو کیو در تار دمیاز خواب پر یصدائ دنیچشمم گرم نشده بود که با شن
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 یبار نبود که به محض برخاستن احساس کرده بودم کس نیاول نیالبته ا.  دمیکش يخفه ا ادیافتاد و از ترس فر شیآرا

آمده بود ، از تخت  شیپ يهر بار کار یبدهم ول رییرا تغ نهیآ زیم يه بودم جابارها خواست. کندیو مرا نگاه م شستهن میروبرو

 يرا از روبرو یلعنت نهیآ نیفردا حتما ا "آمدم و بعد از کنترل کردن در اتاق دوباره به تختخواب رفتم و با خودم گفتم  نییپا

".خودم هم بترسم افهیاز ق ستیقرار ن هگیخونه وجود داره د نیا يتو دنیترس يبرا زیچ یبه حد کاف دارمیتخت بر م

از  اطیبا احت شهیو در را باز کردم و مثل هم دمیرا کنار کش زیم. شدم  داریتر از معمول از خواب ب رید یروز بعد کم صبح

ه راحت شد که او رفت المیخ دمیکامران را ند يخودرو یرفتم و وقت نییپنجره طبقه پا يطبق معمول جلو. اتاق خارج شدم 

 نهیبدهم و آن آ کردمیم یکه در آن زندگ یبه اتاق یگرفتم نظم میخاطر تصم نیهمبروم به  ییآن روز قرار نبود جا. است 

تخت را از  فیکث يکه کردم مالفه ها يکار نیاول. و پنجره را باز کردم  دمیپرده ها را کنار کش. تخت بردارم  يدق را از جلو

آن بخوابم اما اکنون ده ، دوازده روز بود که  يرو شدیروز افتادم که چندشم م نیاول ادیبه .  میآن جمع کردم تا بشو يرو

 زیبدهم و م رییپنجره تغ ریتخت را از گوشه اتاق به ز يبعد با خودم فکر کردم جا. آمد یدر نم میو صدا دمیخواب یآن م يرو

 يبود ، برا یکار مشکل ییاش به تنها یینبود اما جابجا نیهم سنگ ادیز نکهیبود و با ا يتخت فلز. بگذارم  شیرا جا شیآرا

 يطرف لبه تشک را گرفتم و آن را بلند کردم و از رو کیاز .  داشتمیبر م شیتشک را از رو دیاز وزن آن کم کنم با نکهیا

ن نگاه کردم و با تعجب به آ. تشک بود ریافتاد که ز یبا رنگ مشک يوقت چشمم به دفترچه ا نیدر ا.  نییتخت سر دادم پا

با عجله صفحات آن را . است دایشک نداشتم متعلق به ش.  ختیکردن دفترچه قلبم فرو ر ازبه محض ب. بعد برش داشتم 

از  گریبار د کیهم در آن نبود دفتر را بستم و  یکلمه فارس کی ینوشته بود حت یسیتمام صفحات را به زبان انگل. ورق زدم 

 .متن را خواندم نوشته بود. کردم شعر است ساسنوشته بود که من اح یمتن یسیفحه به انگلص نیدر اول. ابتدا ورق زدم 

A wanderer in lands remote

? Endlessly I roam

Exile and I are fellow rtavelers
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?Where on earth is my home 

و دو ،  ستیحدود ب. دفتر را ورق زدم  گرینوشته بار داما در کلّ متوجه نشدم چه  دمیاز کلماتش را فهم یبعض یمعن فقط

به  ی؟ نگاه کندیچه م نجایدفتر ا نیدفتر را بستم و با خودم فکر کردم ا. یسیسه صفحه نوشته بود و همه به زبان انگل

همان طور رها کنم  اتاق را توانستمینم یرفته بود ، ول نیکار کردن داشتم از ب يراکه ب یحس و حال اول. اطراف اتاق انداختم 

پنجره  ریبه زحمت تخت را به ز. سپس به سراغ ادامه کارم رفتم . بکنم  دیبا آن چه با نمیدفتر را داخل کمد گذاشتم تا بب. 

. قرار دادم  يرا هم کنار در ورود یو صندل زیتخت گذاشتم و م یقبل يو آن را جا رییرا تغ شیآرا زیم يو بعد هم جا دمیکش

بعد شروع کردم به جمع و جور کردن اتاق ، همان طور که مالفه ها . رو به آن رو شد  نیاتاق از ا ينما رییدو تغ یکی نیبا هم

تکه کاغذ  کیمثل  دیسف زیچ کی. آنجا قرار داشت افتاد شیآرا زیکه قبال م ییچشمم به جا کردمیجمع م نیزم يرا از رو

عکس را برداشتم . آن رو به من است  دیعکس است که طرف سف کیشدم جلوتر که رفتم متوجه . بود  ستادهیا واریرو به د

 دیعکس را روز ع نیخوب به خاطر داشتم ا. مان دهانم از تعجب باز ماند  یعکس خانوادگ دنیآن را برگرداندم از د یو وقت

بار . در عکس بودند  لیبعد از آن به فرانسه سفر کرد همه فام دایکه ش يدیع نیآخر یعنی.  میسه سال قبل انداخته بود

که به ذهنم آمده بود حال  ياز فکر....  نکهی؟ مگر ا کندیاتاق چه م نیعکس در ا نیشد که ا دایسئوال در ذهنم پ نیا گرید

فرو بردم تا به  میدستانم را داخل موها. بوده باشد  اقات نیقبال در ا دایش نکهیبلند گفتم مگر ا يکردم با صدا دایپ یبیعج

زنگ  يصدا دنیبا شن نکهیلبه تخت نشستم و فکر کردم تا ا یطوالن یلحظات. بتوانم افکارم را نظم ببخشم  دیشا لهیوس نیا

زنگ از  يصدا.  مدر اتاق را باز کردم و از آن خارج شد. از فکر خارج شدم و به ساعت نگاه کردم ساعت از ده گذشته بود 

گرم فراز پر کرد يام را صدا یرا برداشتم ، خال روح یرفتم و گوش نییا پابه سرعت از پله ه دیرسیاتاق کامران هم بگوش م

:

سالم_

:گفت.  میبگو يزیو من جز تشکر نتوانستم چ دیحالم را پرس. را دادم  پاسخش

؟ یکه نداشت یمشکل_

کردم دایپ يزیچ کی یمشکل که نه ول_
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؟ یچ_

.عکس برخوردم کیدفتر و  کیکه به  کردمیم زیرا در آن گذاشتم تم لمیکه وسا یامروز داشتم اتاق_

:گفتم. به عادت خود سکوت کرده بود تا من صحبتم را تمام کنم  فراز

.به فرانسه اومد و دفتر هم شک ندارم خودش نوشته است دایکه ش یهمون سال یعنیسه سال قبل  دیعکس مال ع_

خب ؟_

:است گفتم بیعج شیکجا نیبداند ا خواهدیشدم م متوجه

راهرو  گریکه اتاق خواب آنها طرف د یاتاق مهمان ، در صورت يتو یعنیمن آنجاست  لیبود که االن وسا یاتاق يدفتر تو_

.است

داشته اند ؟ يجداگانها يو همسرش اتاقها دایش یبگ يخوایم یعنی_

بله_

؟ يدفتر رو مطالعه کرد_

نه_

ورهنوشته باشه که به درد بخ ییزهایتوش چ دیخب بخونش شا_

 گهیدفتر د کی دایگفتم ، البته ش حیتوض ينوشته و برا یسی، آخه همه اش رو به زبان انگل تونمیدوست دارم اما نم یلیخ_

 یسیرا به انگل هیو بق یبه زبان فارس يمقدار کیاون هم  يتو. جا گذاشته بود که من با خودم آوردم  رانیهم داره که اونو ا

.نوشته بود

:و گفت دیشک یقینفس عم فراز

؟ یسیحاال چرا به انگل!  هیبیعج زیچ_

 یدونست کس یعالقه داشت و چون م یسیبود از همون اولم به انگل یسیترجمه زبان انگل يدانشجو دایواضح ش لشیدل_

کردیکار رو م نیا.  شهینم شیاز خودش متوجه نوشته ها ریغ

:با تعجب گفت فراز

!عجب_
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:کردم و گفتم يفکر

؟ دیهم وارد هست یسی، شما به زبان انگل کنمیسئوال م دیببخش_

:گفت زندیکه معلوم بود لبخند م یکرد و در حال یمکث

.ینگ یبگ يا_

:گفتم یبخوشحال

؟ دیتونم ازتون خواهش کنم دفتر رو بخون یم_

:کرد و گفت یمکث

.نداشته باشه یالبته اگر از نظر شما اشکال_

شمیهم ممنون م یلیخ_

؟ دیشماره تلفن محل کار خواهرتون رو گرفت یازتون متشکرم راست دیدار نانیبه من انقدر اطم نکهیاز ا_

کنمیرو م نکاریرفت ، امشب حتما ا ادمی_

دیفراموش نکن دوارمیام_

حاال چطور دفتر رو به دست شما برسونم ؟. نه ، خاطرتون جمع باشه _

؟ رونیب ادیاز خونه ب دیتونیامروز م_

:به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 يا قهیبتونم چند دق دی، شا شگاهیآسا رمیفردا م یو برگردم کامران اومده خونه ، ول امیتا من ب یتونستنش که چرا ول_

.نمتونیبب

منتظر تونم دیشد ادهیکه اون روز پ ییهمون جا یتاکس کیخوبه من فردا ساعت ده صبح با _

:را به دندان گرفتم و گفتم لبم

...باعث زحمت_

:را قطع کرد و گفت حرفم

.ارزش داره یلیبرام خ يقدر که به من اعتماد دار نیهم.تکرار نکن گهید کنمیخواهش م_
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ممنونم_

نمتیبیمواظب خودت باش، فردا م_

آنقدر  یحسابچه  يرو دانمینم یبودم ول دهیگذاشتم به فکر فرو رفتم ، من او را فقط دوبار د شیتلفن را سر جا یگوش یوقت

اگر درباره او هم اشتباه  کردیدر مغزم تکرار م یشوم در صدد مسموم کردن افکارم بود کس يفکر.  کردمیم نانیبه او اطم

؟ ترس  استفاده کند چی ٔات سو يو گرفتار ی؟ اگر از سادگ یچ یکنیفکرش را م هنباشد ک ی؟ اگر او آن کس یچ یکرده باش

آن شب به کامران گفتم بهتر  "کمکم کن  ایخدا "بلند گفتم  يدستانم گرفتم و با صدا نیب صورتم را. به وجودم رخنه کرد

راحت حرفم را قبول کرد و شماره  یلیخ. کنم  دایآمد بتوانم او را پ شیپ ياست شماره محل کارش را به من بدهد تا اگر کار

صبح روز بعد به محض باز کردن چشمانم . میبرو ونریخاطر اصرار کرد ب نیبه هم رفتیم ییخوشبختانه آن شب جا. را داد 

بلند  میاز جا. با خودم فکر کردم باز هم احساس ترس کردم  يلحظه ا. دیآیبعد فراز به دنبالم م یفکر کردم تا ساعت نیبه ا

اشتم و بعد گذ میلباسها ریدر آوردم و ز فمیرا از ک دایش یدفترچه قبل.  دمیشدم و بعد از شستن دست و صورتم لباس پوش

از نبودن کامران از  نانیاطم يبرا. رفتم  نییقرار دارد به طبقه پا فمیداخل ک یمطمئن شدم دفترچه جلد مشک نکهیاز ا

زود بود و  یلیرفتن خ يهنوز برا. خوردم  يصبحانه مختصر ییو سرپا رفتم، سپس به آشپزخانه  دمیپشت پنجره سرك کش

به هر . بودم  دهیبار چش نیز انتظار به شدت متنفر بودم چون طعم تلخ آن را چندا.  ماندمیمنتظر ساعت ده م دیمن با

برداشتم و از منزل خارج شدم  ار فمیبه ساعت ده مانده بود که من ک یقیهنوز دقا. شد  يسپر زین قیدقا نیکه بود ا یبیترت

کرد و از  دنین است ، قلبم شروع به تپافتاد که مطمئن بودم منتظر م یآمدن از محوطه چشمم به تاکس رونیبه محض ب. 

و خواه ناخواه قدم  شودیمانع رفتن من نم زیچ چیه دانستمیرا خوب م نیحال ا نیدر ع. ترس به جانم افتاد  گریبار د یطرف

 تر که شدم فراز را کینزد. بپردازم  ینیسنگ يراه بها نیاگر شده در ا یحت. تا آخرش بروم  دیام که با اشتهگذ یدر راه

و اعتماد و  نانیرفت و حس اطم نیاز ب یاو ترسم به کل دنیبود با د بینشسته بود ، عج یعقب تاکس یصندل يکه رو دمید

را باز کرد و خود را کنار  یفراز در تاکس. تمام وجودم را پر کرد  گریاگر بخواهم با خودم صادق باشم احساس عالقه بار د

زدنش  قهیبار طر نیاما ا زدیباز هم قلبم م. ن با لبخند و نگاه گرم او مواجه شدم به محض سوار شد. تا من سوار شوم  دیکش

سالم  يباز هم برا. کردم یبود احساس م افتهی انیرا که به سر تا سر بدنم جر یبود و به وضوح خون گرم يگریطور د

:گفت کردیهمان طور که با تبسم نگاهم م. کرد و من جوابش را دادم  یشدستیپ
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.خوشحالم دنتیداز _

:خجالت نگاهم را از او گرفتم و گفتم با

.طور نیمن هم هم_

:فراز مرا متوجه او کرد يصدا کندیکه چرا حرکت نم کردمیفکر م نیهمچنان منتظر بود و من به ا یتاکس راننده

آدرس بدن ؟ خوانیسرکار خانم نم_

صفحه  نیدر اول. آوردم  رونیاز کردم و دفترچه را از داخل ان برا ب فمیآدرس بدهم ، به سرعت ک دیمتوجه شدم من با تازه

:به او گفتم. چشمم به شماره محل کار کامران افتاد

.شماره محل کار کامرانه نینرفته ا ادمیتا _

بعد  زیو شماره را داخل تلفن همراهش وارد کرد ، من ن ستیکار ن نیبه ا یاجیخواستم آن ورق را از دفتر بکنم گفت احت تا

به من کرد و  یفراز نگاه. او آدرس را خواند و راننده حرکت کرد . فراز گرفتم  يآن را جلو شگاهیکردم آدرس آسا دایاز پ

:گفت

؟ يهنوز آدرسها رو حفظ نکرد_

حفظشون کنم دیچطور با دونستمیراستش نم_

به آنجا بروم به راننده  خواهمیرا که م یم مکانچگونه شماره و نا دیداد که با حیمن توض يرا از دست من گرفت و برا دفتر

کرد تا  دیموضوع را تاک نیا گریاو بار د. به حافظه ام بسپارم  گفتیرا که م ییزهایتا چ کردمیبه دقت گوش م زی، من ن میبگو

ماره و آورد و داخل دفتر من ش رونیب بشیاز ج يسپس خودکار. خودم گم نشوم  کردمدفترچه ام را گم  یاگر در زمان

:را نوشت و گفت یآدرس

.ممکنه به دردت بخوره. آدرس خونه دوست منه  نمیا_

:به او نگاه کردم و گفتم ستادیا شگاهیداخل محوطه آسا یتاکس یوقت.  میکرد یرا ط ریچطور مس دمیحضور او نفهم با

.رو حساب کنم هیبار من کرا نیا دیدیاجازه م_

:کرد و گفت یاخم

ریخ_
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:ت گفتمخجال با

سربار شما شدم کنمیبده ، احساس م یلیخ ينجوریآخه ا_

:زد و گفت لبخند

جا منتظر  نیهم..... دیتعارف نکن گهیداشته باشم ، پس لطفا د یشما زحمت يروزم من برا کیچون ممکنه  ستیبد که ن_

.يتا برگرد مونمیم

.دیایبا من ب دیتونیم دیاگه دوست داشته باش_

.نمشیب یم امیکم زوده ، حالش که بهتر شد م کیمالقات  يفکر کنم برا_

کنم  داینتوانستم دکتر تا پ نییدر طبقه پا. رفتم  دیشدم و به طرف ساختمان سف ادهیپ یاو لبخند زدم و با شتاب از تاکس به

آنجا هم نبود با .  نمیطبقه باال بب او را در نکهیا دینه در دفتر خودش بود و نه در اتاق پزشکان ، از پله ها باال رفتم به ام رایز

 نمیرا بب دایش توانمیامروز نم یعنی؟  ینکنم چ دایو با خودم فکر کردم اگر دکتر را پ ستادمیا دایش اتاق يجلو ادیز یناراحت

را  میحر نیا دمیترسیمن م یفاصله بود ول دایمن و ش نیدر ب کی. نبود  ياز دکتر خبر یول دیچرخ یساعت م ي؟ عقربه ها

از . شود یبودمش دچار حمله عصب دهیکه د یاو مثل دفعه اول دمیترسیو م ردیمرا بپذ دایمطمئن نبودم ش رایز. بشکنم 

بروم و نه  دایش دنیبدون د آمدینه دلم م. بکنم  دیچه با دانستمینم. فراز بود که داخل محوطه منتظرم بود شیدلم پ یطرف

 نمشیبب ستین تامروز قسم نکهیو به خودم گفتم مثل ا دمیکش یقینفس عم. متر منتظر بگذار ادیدرست بود فراز را ز

 کی یپله توقف کردم و هر کار کردم نتوانستم حت نیاول يبروم اما رو نییسپس آرام آرام به طرف پلهها رفتم تا از آن پا

لحظه راه رفته را  کی يشده برا یحت دمیدیهر طور بود او را م دیو با نمیرا بب دایمن آمده بودم ش. بردارم  گریقدم د

در را گرفتم ، در آن حال با  رهینام خدا را به زبان آوردم و دستگ زدیقلبم تند و تند م ستادمیا اودر اتاق  يبازگشتم و جلو

تا بخودم مسلط شوم سپس  دمیکش یقینفس عم گریکارم ناراحت شود ؟ بار د نیاز ا دیخودم فکر کردم مبادا دکتر داو

.آرام آن را باز کردم یلیو خ چاندمیدر را پ رهیدستگ

که جلوتر رفتم  یکم دیلرزیم دیسپس آهسته داخل شدم بدنم مثل ب. در را باز کردم و به داخل اتاق نگاه کردم  يال ابتدا

تختش شروع کردم به دعا خواندن و آرام آرام جلو رفتم تا کنار  دایآرامش خودم و ش يبرا. خواب است  دایمتوجه شدم ش

 يکبود نیکه دور گردنش حلقه شه بود با همچن يروسر دنیبود ، د دهیتخت دراز کش يرو دهیپر یبا رنگ دایش.  دمیرس
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،  نمشیبب ریفقط س دیوقت دارم االن با هیگر يرا فرو خوردم و بخودم گفتم بعد برا میبغض گلو. لرزاند یچشمانش دلم را م

لباسش بلند  نیآست. بود  شبسته کنار مهیدستش به صورت ن. و شکننده بود  فیبه اندامش انداختم همان طور ظر ینگاه

 دنیشود و با د داریب دمیاما ترس رمیلحظه آرزو کردم دستش را بگ کیرگ کدام دستش را زدده ؟  کردمیفکر م نیبود به ا

ناز من ، فرشته خوشگل !  دایش.... .. دمیکشینازش را م میو مثل قد رفتمیلب قربان صدقه اش م ریز. کند یمن اظهار ناراحت

باال سرت اومد  یکه هر چ رهیبرائت بم وایش یآبج ی؟ اله ینیتو بب وایش یآبج يخوای، چرا نم نمیدلم ، نازن زیخودم ، عز

که مبادا مثل من بدبخت  داشتی، تو هم ترس برت نم زدمیاگه اون موقع دم از غرور نم دیشا. من گردن شکسته بود  ریتقص

با خودش جهاز آورد ؟ اون وقت من احمق  دیمگه مهش. لعنت به من که غرورم هم خودم رو بدبخت کرد و هم تو رو.  یبش

و  يدیتو هم من رو د. شدم به اسم بابک  یعوض کیسرم نباشه لگد به بخت خودم زدم و زن  يحرف عمه رو نکهیا يبرا

 یکه زنش بش يدیچسب دیبه اسم کامران از راه رس وونهید کی، بعدش هم تا  شهیسرنوشت تو هم مثل من م يفکر کرد

.....نمینازن يدلم ، حق دار زیعز ي، حق دار یشکن یدلم رو م یسیدفترت بنو يتو دمیبا.  یمن رو نبخش دمیبا

هروقت دلت  گفتیم شهیهم زیافتاد که عز ادمیهمان لحظه . شکسته بود  یلیدلم خ رایز ختمیریصورتم اشک م يپهنا به

سرم را به آسمان بلند کردم و از ته .  شهیست دعا کن ، چون دعا کردن با دل شکسته برگشت نداره و حتما اجابت مشک

کردم و  کینکنم لبانم را به دستش نزد داریکه او را ب يو به طور شدمقلب از خدا خواستم او را شفا دهد و بعد آهسته خم 

 یدستانم داغ يداخل راهرو دستانم را به صورتم گذاشتم تا سرد. کردم  آرام اتاق را ترك یلیو بعد خ دمیدستش را بوس

 یفراز به درخت تمانمحوطه ساخ يجلو. خارج شدم  شگاهیاز ساختمان آسا شانیپر یسپس با حال. دهد  نیصورتم را تسک

:به طرفم آمد و گفت دیتا مرا د. بغلش گذاشته بود  ریداده بود و دستانش را ز هیتکّ

؟ شیدید_

.دمیرا تکان دادم و دوباره به صورتم دست کش سرم

:گفت

حالت خوبه ؟_

.بله_

.دهیرو نشون نم نیچهره ات ا یول_
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:اشاره کرد و گفت یمکتیبه ن سپس

ادیتا حالت جا ب نیکم بش کی_

:آن نشستم فراز کنارم نشست و گفت يکه کنار استخر بود رفتم و رو یمکتیطرف ن به

ود ؟حالش چطور ب_

.بود دهیآروم خواب_

؟ یپس چرا ناراحت-

:او نگاه کردم و گفتم به

؟ یاگه حالش خوب نشه چ_

بمونم اگه تا اون موقع خوب نشه چه کار کنم ؟ نجایا تونمیبه دو هفته گذشته ، من فقط دو ماه م کینزد االن

:گفت یلحن آرامش بخش با

.شهینگران نباش حتما خوب م_

:میانم گرفتم و گفتدست نیرا ب سرم

دو ماه  یکیکما بود ، بعد هم که از کما در آمد  يپدرم چند ماه تو میمادرم رو از دست داد ییاون تصادف کذا يتو یوقت_

 کی دایاما ش کردیفکرش درست کار م یپدرم افسرده بود ول چارهینبود ، ب دایاون مثل ش یبود ول يبستر شگاهیآسا يتو

بدتره یلیاز پدرم خ تشیوضع هطور که معلوم نیا. ه زد یبار دست به خودکش

 کیفقط  قتیدر حق کنهیم یکه خودکش یبه حالت نداره کس يا گهید دهیداغونت کنه فا نکهیتو جز ا يفکرها نیا وایش_

کرده  دایزده و نجات پ یبار دست به خودکش کیاگر  دایمطمئن باش ش شهیو باالفاصله پشمون م کنهیم يفکر یلحظه ب

.کنهیرو نم ارک نیا گهیتجربه ترس رو با خودش داره و د شهیهم يراب

؟ دیدونیشما از کجا م_

:شد و گفت رهیبه من خ ينگاه نافذ با

.ترس رو تجربه کردم نیچون من هم ا_

:برق به تنم وصل کرده باشند گفتم ییلحظه گو کیدر  یمتوجه منظورش نشدم ول ابتدا
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شما هم ؟ یعنی_

:شد و گفت رهیکف محوطه خ يانداخت و به سنگفرشها نییرا پا سرش

يدیدرست فهم_

کرده بودم  رتیآنقدر ح. بشنوم  يزیچ نیو متانت او چن يبه موقر ياز مرد شدیباورم نم. شده بودم  رهیباز به او خ یدهان با

خودش شروع کرد به  نکهیبود تا ا من و او فقط سکوت نیب یطوالن یلحظات. تا از او بپرسم چرا  شدیدهانم باز نم یکه حت

:صحبت و گفت

مرگ  کردمیخودم کامال موجه بود ، فکر م يهم برا لشیکار زدم ، دل نیبودم که دست به ا دایهم سنّ ش بایمن هم تقر_

 االن هم احساس. شدم  مونیکار احمقانه رو انجام دادم پش نیا نکهیبه محض ا ینجات بده ول يمن رو از گرفتار تونهیم

چون . اش رو تکرار کنه  یتجربه تلخ قبل دهیبع یلیخ رهیهم قرار بگ نیا زبدتر ا طیاون اگر در شرا.  کنمیرو درك م دایش

که مرگ به  یبرند تا موقع یجون سالم به در نم یکه از خودکش ییاونا قتی، در حق ستین یراحت نیمنتظر مرگ بودن به هم

اند چه کار  دهیفهم تازهچون  ادینجاتشون ب يبرا یکاش کس يا کنندیرزو مو هر لحظه آ شنیزجر کش م ادیسراغشون ب

.رنیمیکه م ارنیشانس نم کنندیم یکه خودکش ییبهتره بگم اونا. کرده اند ياحمقانه ا

:گفت دیمرا در بهت د یبه من نگاه کرد و وقت فراز

حرف نظرت در مورد من عوض نشده باشه نیبا ا دوارمیام_

:شدم و گفتم فکر خارج از

.نکرده راستش تعجب کردم ریینظرم در مورد شما تغ دینه ، مطمئن باش_

:زد و گفت لبخند

بزنم ؟ يدست به کار احمقانه ا ادیبه من نم یعنیچرا _

:خوردم و گفتم جا

.نبود نینه منظورم ا_

.کردم يدارم کار احمقانه او دو سالم بود و قبول  ستیکردم ب یکار رو م نیکردم اما اون موقع که ا یشوخ_

خاطر  نیبه هم. ناراحت شود دمیترس یکار را کرده است ول نیدوست داشتم از او بپرسم چرا ا یلیانداختم ، خ نییرا پا سرم
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:خودش گفت ینگفتم ول يزیچ

کار رو کردم ؟ نیچرا ا دیبدون دیدوست دار_

:او نگاه کردم و گفتم به

گذشته  ياداوریبا  خوادیچون اصالً دلم نم. دونستنش داشته باشم  يبرا ياونقدر که اصرار اما نه دیراستش کنجکاوم کرد_

.دیناراحت بش

:زد و گفت يلبخند

موضوع با  نیبار هم که شده درباره ا کی يبرا ادیراستش بدم نم یممنونم ول یبه فکر من هست نقدریا نکهیاز صداقتت و ا_

.ینفر تو هست کیصحبت کنم و خوشحالم که اون  یکی

انداختم و او  ریخطاب کرده نتوانستم نگاهش کنم و و باالفاصله نگاهم را به ز "تو  " مانهیمتوجه شدم مرا با لفظ صم یوقت

:بود گفت دهیموضوع را فهم نیکه ا

که ؟ یشیدارم ، ناراحت نم ياحساس راحت تر ينجوریا یلفظ خطابت کردم ول نیبه ا خومیمعذرت م_

:گفتم خجالت با

.اعتماد باشم نیا قیال دوارمیام. ممنونم  دیلطف دار نقدرینسبت به من ا نکهیو از ا دیراحت باش کنمینه ، خواهش م_

:که گفت دمیشن

یحتما هست_

صبر کردم تا خودش لب به سخن  نیبه تمرکز دارد بنابرا اجیمنظم کردم افکارش احت يبرا دانستمیسکوت کرد ، م یقیدقا

و شروع کرد به صحبت کردن و مرا که تا آن لحظه دلشوره رفتن  دیکش یقیتا نفس عم دیچقدر طول کش دمینفهم. باز کند 

.داشتم با خود به خاطراتش برد

24 فصل
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را در خودم  لیادامه تحص ییاصرار کرد تا در کنکور شرکت کنم اما من چون توانا یلیرا که تمام کردم پدرم خ رستانیدب

کرده بود که نسل اندر  یزندگ يخانواده ا يچون تو. پدرم باعث ننگ بود  يموضوع برا نیا.  رفتمیبار نم ریز مدیدینم

خاطر با  نیبه هم. نخونه  شتریب پلمیاش تا د کدونهی یکیقبول کنه پسر  توانستینسلشون همه مهندس و دکتر بودند و نم

خبر رفتم و  یروز ب کی نکهیتا ا شدینم فمیحر یوانه دانشگاه کند ولقصد داشت مرا ر دیبه زور و تهد یو حت دیوعده و وع

رو که تموم  یدوره آموزش. بود  يمرز ياز شهرها یکیمحل خدمتم . شدم  يسرباز یبعد هم راه. دفترچه خدمت گرفتم 

خونه  گشتمیو عصر بر م رفتمیصبح م. البته بدم نبود . کرد و تونست من رو به تهران منتقل کنه  دایکردم پدرم چند آشنا پ

که پنج شش سال از من بزرگتر بود دانشگاهش رو تموم کرد و به کمک پدرم  بایهمون سال بود که خواهرم بزرگم فر. 

شرکت  یمنش دنیبه اونجا رفتم و بعد از د یروز به طور اتفاق کیاون شرکت  سیماه بعد از تأس دچن. زد يشرکت تجار

بود و من با همان نگاه اول احساس کردم از او خوشم  یقشنگ یلیبود، دختر خ ایاسمش رو. کردم دایپ يا گهیحال د بایفر

 یاونم نسبت به من ب.  نمیرو بب ایرو قتیتا در حق رفتمیبه شرکتش م بایفر دنیاوقات به بهانه د یاز اون به بعد گاه. اومده 

بار جرأت به خرج دادم  کیخودم  الیبه خ.  دیبخش یم دارش به آتش عشق و عالقه ام شدت یمعن يتوجه نبود و با نگاه ها

پوست خودم  يتو دمیحرف را از دهنش شن نیا یو به او ابراز عالقه کردم و او همان روز به من گفت که عاشقم شده ، وقت

،  شدیم شتریو عالقه ما نسبت بهم روز به روز ب گذشتیزمان م. هستم  ایمرد دن نیخوشبخت تر کردمیو فکر م دمیگنجینم

دستم انداخت  یو حساب کنمیم یاول فکر کرد شوخ. گذاشتم  انیدر م بایزدم و موضوع را با فر ایروز دل به در کیعاقبت 

:به من گفت زنمیحرف م يکامال جد دید یوقت یول

.همسن منه ای؟ رو یگیم يدار یمعلومه چ_

زد اما  يپزخند بایفر.  ستیمهم ن میگفتم که سنّ او برا بایرعشق او کر و کورم کرده بود به ف یول دونستمیموضوع رو م نیا

 نیمادرم ا دمیگذاشت ، نفهم انیناراحت شد و همون شب موضوع را با مادرم در م یلیسر حرفم هستم خ دید یبعد وقت

 ریمن رو غافلگخانواده ام بلند بشه نشد که نشد و سکوت اونها  يشدم صدا ظرهر چه منت ینه ول ایموضوع را به پدرم گفت 

همان  يدرست فردا. نخواستن به آن توجه کنند یموضوع اونقدر به نظرشان مسخره اومده که حت نیا زدمیحدس م. کرد 
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سرم نبود  يتو يزی، چ يهوا نیجز ا نکهیغافل از ا. فتدیاو از سرم ب يهوا لهیوس نیبه ا دیرو خوات تا شا ایعذر رو بایروز فر

 یتنها زندگ ایالبته رو. من به منزلشون باز شد  يخود او پا شنهادیبه پ نکهیتا ا میدر تماس بودمرتب با هم  ایمن و رو. 

 رنگکه ابراز عالقه خانواده ام در مقابل اونها  کردندیهم او و هم مادرش چنان به من محبت م. او همراه مادرش بود  کردینم

اش شدم گفت چند  یپاپ یمخالفت کرد وقت یاولش به سخت. کنم با او ازدواج  خواهمیگفتم م ایروز به رو کی. باخته بود

نتونه  گهیموضوع باعث شده بود که د نیکرده بودو ا انتیازدواج کنه که او در حقش خ يهم قرار بوده که با مرد شیسال پ

 يزیچ نیت چنوق چیآوردم که در مورد من ه هیرو باور کردم و قسم و آ حرفشمن احمق هم . اعتماد کنه  يمرد چیبه ه

داغم کرد حرفش رو عوض کرد و گفت به دو شرط حاضره با من ازدواج کنه من هم که  یحساب یوقت ایرو. ادیبوجود نم

باالفاصله قلم و  ایرو. قبول کردم  یبپرسم چه شرط یحت نکهیاحمق بود از پشت بسته بودم بدون ا یمتأسفانه دست هر چ

امتحان عالقه من به خودش است ، بدون فکر قلم را در  يبرا نهایتمام ا کردمین فکر مو م سمیکاغذ آورد و به من داد تا بنو

هم بود و  ینیسنگ هیبود که البته آن موقع مهر هیتومن مهر ونیلیده م ایشرط اول رو. دست گرفتم و هر چه گفت نوشتم 

 لیدل یوقت. بود که حق طالق با او باشد نیا اریکرد ز رمیشرط دومش غافلگ.آن را نوشتم  اورمیبه ابرو ب مخ نکهیمن بدون ا

نشون دادن سر  يمن احمق هم برا يطالقم بد یوقت نتون چیه نکهیا يخودش را لوس کرد و گفت برا دمیکار را پرس نیا

 .کردم ٔرا امضا رشیگفت نوشتم و ز یام هر چ یسپردگ

 يبرا يهمه محکم کار نیلحظه فکر کردم ا کیراستش نوشته ام را انگشت هم بزنم  يکه قانع نشد از من خواست پا ایرو

گذاشته شد شبش رفتم  ایمن و رو نیقول و قرار ازدواج ب یآن روز وقت. پا نگرفت  ادیفکر در سر پر با دم ز نیا یچه ول

حرف را از  نیا یمادرم وقت چارهیب. مورد با پدرم صحبت کند نیخونه و موضوع رو با مادرم مطرح کردم و از او خواستم در ا

و پنج ، شش سال داشت و هنوز ازدواج نکرده  ستیب بایهم حق داشت ، فر دیشا. کم مانده بود سکته کند  دیدهان من شن

 ریش يآن وقت من که به قول آنها هنوز دهانم بو. زوده  گفتیآمد م یم انیتازه هر وقت هم که از شوهر صحبت به م. بود 

که شش ، هفت سال از من بزرگ تر بود و بعد  یاون هم زن.  خواستمیام نکرده بودم زن مام را هم تم يسرباز یو حت دادیم

کرد که  دیپدرم تهد. افتاد که انتظارش رو داشتم  یهمون اتفاق دیحرف به گوش پدرم که رس نیا. مطلقه بوده  دمیهم فهم

آبروش رو  گفتیو التماس م هیبنده خدا مادرم با گر . کنهیم رونمیاز خونه ب ارمیاسم اون دختر رو به زبون ب گهید ربا کیاگر 

از اون  تونمینم یمتیق چیبه ه دمیدیم کردمیفکر م یهر چ گهیقول داده بودم و از طرف د ایبه رو یمن از طرف یول. نبرم 
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 نیا. برن ایرو يکنم به خواستگار یمادر و همه مهمتر پدرم رو راض تونستمکردم ن يطرف هم هر کار نیاز ا. دست بکشم 

 خوامیم شهیمثل هم کردیپدرم که فکر م.  کشمینرن خودم رو م ایرو يزدم و گفتم اگر به خوستگار دیبود که دست به تهد

و قسم خورد اگر مادرم  کنهیکار رو نم نی، چون اگر سرش بره ا رمیبشونم گفت که بهتره بم یحرفم رو به کرس ادیبا داد و فر

.القش بدهط رهیهم بخواد جانب من رو بگ

خاطر  نیبه هم رمیرو بگ تشیرضا تونمینم یقیطر چیبه ه دونستمیو م کردیعمل م زدیرا م یحرف یبود که وقت يمرد پدرم

نبود که واقعا خودم را بکشم و فقط  نیبزنم اما قصدم ا یگرفتم دست به خودکش میتصم رمیازشون زهر چشم بگ نکهیا يبرا

کار به شدت  نیرا انتخاب کردم و باالفاصله بعد از انجام ا یکار رگ زن نیا يفانه برامتأس. آنها را بترسانم  خواستمیم

 شهیبدنم از ترس منجمد م کنمیموضوع فکر م نیاالن که به ا. ترس از مرگ را با تمام وجود تجربه کردم  رایشدم ز مانیپش

احساس کردم  یوقت.  کنمینم فراموشو نجات بده من ر ادیدر رو باز کنه و ب یکیرو که منتظر بودم  ییوقت لحظه ها چیه. 

 غیج ياز خدا خواستم نجاتم بده و همون لحظه بود که در اتاقم باز شد و بعد صدا شمیم کیلحظه به لحظه به مرگ نزد

بود و خواسته بود  دهیخواهشم را شن يلحظه خدا صدا نیدر آخر دیشا. حس نکردم  يزیچ گریو د دیچیدر گوشم پ بایفر

بودم و بعد از مرخص شدن  مارستانیحدود دو هفته در ب.بود یمرگم حتم رخیٔتا قهیبا چند دق دمیبعدها شن. کنم  دایپ نجات

بودم اما بعد از  یبودم پسر سر به راه ضیو مر فیضع یتا وقت. در بدنم بود  يماریتا چند ماه اثر ضعف و ب مارستانیاز ب

بار با  نیا.  دمیکش شیرا پ ایسازم را کوك کردم و موضوع رو گرید ران کرد و باهندوست ادی لمیجان گرفتم باز هم ف نکهیا

چشمان مادرم از شدت  دمیدیاوقات م ینزد اما گاه یاز ترسش حرف یخانواده ام گذاشته بودم کس يکه برا یتجربه تلخ

مادرم به  نکهیاز ا بلپدرم شب ق. موافقت کردند ایآنها باالخره با ازدواج من و رو! مادرم  چارهیب. پف کرده بود هیگر

شده که  ایبه ازدواج من و رو یشرط راض نینگاهم کند گفت که به ا یحت نکهیبره به سراغم آمد و بدون ا ایرو يخواستگار

.ارمیگاه نامش را به زبان ن چیه گریمنزل را ترك کنم و د دیبعد از ازدواج با

پرداخته بودم و کم مانده بود جانم را از دست  ینیتاوان سنگ ایه به خاطر رومن ک يناراحت شدم اما برا یلیموضوع خ نیا از

 نیاول.  میایبر ب زیاز پس همه چ توانمیم کردمیچنان خام و داغ بودم که فکر م. نبود يزیچ گریبدهم ترك خانه و کاشانه د

به  ایرو.  دمیدر صفحه ازدواج و طالق د را دیبه نام حم ينام مرد رایروز عقد بود ز تازدواج خوردم درس نیکه از ا یشوخ

حال  نیبا ا دادینشان م يگرید زیقرار عقد داشته و قبل از ازدواج جدا شده است اما شناسنامه او چ يمن گفته بود با مرد
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 یچمدان که داخل آن لوازم شخص کیمن با  قدروز قبل از ع کی. پشت سرم را خراب کرده بودم دم نزدم  يچون همه پلها

شدم خطبه  يروز عقد و درست بعد از جار. رفتم  ایاشک و اه مادرم خانه را ترك کردم و به منزل رو انیقرار داشت در م ام

و  شتتا کف دستم گذا یآپارتمان دیکل دیبگو کیبه ما تبر یحت ایبدهد و  ایبه رو يا یچشم روشن نکهیعقد مادرم ، بدون ا

را برده  شیابرو نکهیام با ا چارهیپدر ب دمیبعد فهم. از محضر خارج شد بایهمراه فر به کردیم هیکه مثل ابر بهار گر یدر حال

ام  يسرباز نکهیبه محض ا. بودم ، اما نتوانسته بود قبول کند پسر ناخلفش ننگ داماد سر خانه بودم را هم به دوش بکشد 

حال حقوقم  نیبود با ا ادیاش ز يت کارکارم هم سخت بود و هم ساع.دست و پا کنم  يارتمام شد به زحمت توانستم ک

 ایرو رایدوام نداشت ، ز شتریما در کلّ سه سال ب یزندگ. بود  ایمورد پسند رو یطرز زندگ نیو نه ا دادیکفاف خرجمان را نم

 تیموقع شهیهم ياگر با من ازدواج کند برا کردیمال و اموال پدرم شده بود و فکر م فتهیعاشق خود من نبود، بلکه ش

متاسفانه سال . و چون پدرم مرا از خود طرد کرده بود در نظر او هم از ارزش و اعتبار افتاده بودم  کندیم تیرا تثب اشیندگز

ن موضوع را یبفهمم بچه تا سقط کند اما من ا يزیمن چ نکهیتالش کرد قبل از ا یلیدوم ازدواجمان ناخواسته باردار شد ، خ

موافقت کنم بچه را سقط کند و  دیکرد که با دیاو هم تهد.  کنمیاش م چارهیب اوردیسر بچه ب ییو به او گفتم اگر باال دمیفهم

اش هم  هیدر مورد به اجرا گذاشتن مهر کنمیوجه با سقط بچه موافقت نم چیبه او گفتم به ه گذارد،یاش را به اجرا م هیمهر ای

.بود و من قادر به پرداخت آن نبودم نینگاش س هیکرد ، مهر یاو آن را عمل ینگرفتم ول يجد ادیحرفش را ز

در زندان بودم تا  یچند وقت. ترتب به زندان افتادم  نینشانم داد و به ا یروز که از سر کار برگشتم مأمور حکم جالب کی

 ایبه رو دیموضوع را فهم یآمد و وقت دنمیپدرم سه سال بعد از ازدواجم در زندان به د.  دیخبر به گوش خانواده ام رس نکهیا

هم قبول کرد و بعد از  ایرو. بدهد لیو تحو اوردیب ایکه بچه را سالم به دن کندیم رداختاش را پ هیمهر یداد به شرط غامیپ

 زیپددرم ن. مادرش برگشت شیداد و خودش پ لیبه خانواده ام تحو مارستانیآمدن بچه که دختر بود او را در همان ب ایبدن

گذشت و  یپدرم نام دخترم را هست. شدم  زاداش را پرداخت کرد و من از زندان آ هید مهرکه به او داده بو یطبق قول

 نیطالق کرده است به ا ياست تقاضا یمدت ایرو دمیآمدم فهم رونیاز زندان ب یوقت زیمن ن. حضانت او را بر عهده گرفت

 شدیباعث م یهست دنیم ، به خصوص که دحاصل از ندامت بود یتا مدتها دچار افسردگ. میمن و او از هم جدا شد بیترت

هم  یقلب يماریب یافتادم به خصوص که هست یاشتباهم م ادیبه  دمیدیهر بار که او را م رایکنم ز یاحساس ناراحت شتریب

که  یاما ترس.  کردمیکار را م نینداشتم در آن روزها حتما ا یخودکش نهیدر زم ياگر تا آن موقع تجربه ا دیشا. داشت 
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 تیدو سال تحت نظر پزشک بودم و با حما. موضوع فکر کنم  نیا هب یحت دادیاز تجربه قبل بود به من جرأت نمحاصل 

هم  ایرو. را گرفتم  تمیریمد یبه دانشگاه رفتم و مدارك مهندس يام را بدست آورم بعد از بهبود هیخانواده ام توانستم روح

 یفراز دست. او شد  یواههوس زودگذر من و خودخ یماند که قربان یناهگیبچه ب انیم نیدر ا. خودش رفت  یبه دنبال زندگ

 دنیو با افسوس سرش را تکان داد ، سپس به ساعتش نگاه کرد و خطاب به من که هنوز هم محو شن دیبه صورتش کش

:اش بودم گفت یداستان زندگ

.شده رید یلیخ.  میبر گهیبهتره د_

 یوقت. او و سرگذشتش بود کردمیکه فکر م يزینداشت ، به تنها چ یتیاهم میبرا یلو دانستمیموضوع را م نیکه ا نیا با

 لهیوس نیخارج کردم و به طرف او گرفتم و به ا فمیرا از ک دایراه دفترچه ش نیدر ب. میهر دو ساکت بود میشد یسوار تاکس

:دمیشد ،آهسته پرس رهیصفحه اول خ يرو یبه آن انداخت و مدت یدفترچه را گرفت و نگاه. دیایباعث شدم به خودش ب

نوشته ؟ یچ _

:فکر کرد و بعد گفت يا لحظه

غربتم ، زادگاه من  زیانتهاست، هم گر یب ي، پرسه ا بیپرسه در خاك غر " گهیکه م يشعره فکر کنم همون شعر کی_

"کجاست ؟

:دفتر را بست و گفت فرزاد

.گمیاش رو بهت م جهیخونم نت یم_

.ممنون_

 ریدر ضمن که دلشوره د. دایبه ش یو گاه کردمیبه سر گذشت فراز فکر م یگاه. فکرم نداشتم يرو يول راه تمرکزط در

دلشوره جواب پس  نکهیاز ا ي؟ لحظه ا میبه کامران چه بگو دمیبا خودم فکر کردم اگر به موقع نرس. را هم داشتم  دنیرس

و از  رمینداره کجا م یغلط کرده بپرسه کجا بودم ، به اون ربط "م گفتم شدم و به خود یدادن به او را داشتم از خودم عصبان

در . ستدی، فراز به راننده گفت که دورتر از منزل با دمیگذشته بود که به منزل رس کیاز  قهیدق ستیساعت ب " امیکجا م

:که گفت دمیشن شدمیم ادهیکه با عجله پ یحال

.منتظرمزنگ بزن، من  کیحتما  یاگه تونست وایش_
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:را تکان دادم و گفتم سرم

.باشه خداحافظ_

.مواظب خودت باش ، خداحافظ_

کامران ترس  يخودرو دنیشتابان به طرف خانه رفتم، به د زیمن ن. منزل رد نشود يرا دور زد تا از جلو ابانیخ یتاکس

ست خودم نبود، در را باز کردم و داخل اما د. بودم  یاز خودم عصبان بردمیاز کامران حساب م نکهیوجودم را گرفت، از ا

با . رنگش بر افروخته بود  امدیم نییطبقه باال پا يکه از پله ها دمیدر او را د يجلو.  کردمیرفتار م يعاد یلیخ دیرفتم ، با

:گفت يمن مثل طلبکار دنید

؟ يکجا رفته بود_

:شدم و گفتم هریآورد به او خ تیبرد و در عوض عصبان نیصحبتش ترسم را از ب لحن

شده ؟ يزیچ رونیرفته بودم ب_

:لحنش را عوض کرد و گفت عیسر

.یستیوارد ن نجایباشه به ا ی، هر چ یوقت گم بش کینکنه  دامیآخه من ترس_

.که گم بشم ، حوصله ام سر رفته بود رفتم قدم بزنم ستمیقدر هم هالو ن نیا دینگران نباش_

:دانم چطور شد که گفتم ینم

.تره نییپا ابانیکه چند خ یفرشگاه نیراحت بشه رفته بودم هم ونیالیخ نکهیا يابر_

:لبخند زد و گفت رایراحت شده بود ز الشیخ ایگو

؟ يدیخر يزینبود حاال چ نی، منظورم ا زمیعز هیچه حرف نیا_

کنم دینه اصالً تو نرفتم چون بلد نبودم چطور خر_

.بخر یخواست یهر چ میبا هم بردفعه  کی یخب اگر دوست داشته باش_

ممنونم_

:طرف پله ها رفتم ، گفت به

؟ يخوریناهار م_
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.بله_

.ایپس من تا سفارش غذا بدم لباسهات رو عوض کن ب_

.باشه_

. بوداز خود به جا گذشته  یینشانه ها رایداخل اتاقم شدم احساس کردم کامران قبال آنجا بوده ، ز یوقت. از پله ها باال رفتم  و

هم باز  شیآرا زیم يعقب رفته بود، در کشو یگوشه پرده کم. و رو شده بود ریز زین میدر کمد خوب بسته نشده بود، لباسها

تخت را نگاه کردم ، چمدانم را هم  ریباالفاصله خم شدم و ز. داخل کشو مانده بود  يزیمگوشه رو رایو بسته شده بود ز

تخت سرانده بود ، احساس  ریو آن تا همان طور ز ندیود نتوانسته بود داخل آن را ببچون درش قفل ب یآورده بود ول رونیب

را نگاه  میلباسها ریشتاب به سراغ کمد رفتم و ز با " دایدفتر ش "و با خودم فکر کردم  ختیناگهان قلبم فرو ر. داشتم يبد

افتاد صبح هر دو  ادمیخوب فکر کردم  ی، وقت آن را کجا گذاشته ام دانستمینم کرد،یکردم دفتر نبود فکرم درست کار نم

کمد را  گرید ربا. قرار دادم  میلباسها ریدر آوردم و آن را داخل کمد ز فمیرا از ک دایبود اما من دفتر ش فمیدفتر داخل ک

خودم گفتم با  یخفه اش کنم ول خواستیچنان از او متنفر بودم که دلم م. حدس زدم کار کامران باشد. دفتر نبود یگشتم ول

بدون شک بعد از  ستیکنجکاو شده بداند داخلش چ دهیآن را د یحتما وقت. ام  دهیموضوع را فهم نینشان بدهم که ا دینبا

را داخل کمد  فمیک. مال من است کندیفکر م داستیآن دفتر متعلق به ش داندیکه نم او. گذاردیم شیخواندن سر جا

من لبخند زد و  دنی، با د کردیرا آماده م زیکامران داخل آشپزخانه بود و م. رفتم  نییگذاشتم و بعد از در آوردن ژاکتم پا

:گفت

؟ ياومد_

وقت زنگ در منزل به صدا در آمد و کامران  نیدر ا. گذاشتم  زیو پارچ آب را سر م وانیخونسرد به او کمک کردم و ل یلیخ

:گفت

.غذا آوردن_

از او  یاو را تحمل کنم ؟ براست دیبا ینشستم و با خودم فکر کردم تا ک زیسر م او رفت یوقت. ردیبگ لیرفت آن را تحو و

:گفت یبعد کامران با دو بسته غذا وارد آشپزخانه شدد و با خوشحال یلحظات. متنفر بودم 

.جون زحمتشون رو بکش وایهم غذا ش نیا_
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چاره  یول خوردیخوردن از طرز خوردنش حالم بهم مبا ولع شروع کرد به  ختمیرا از دستش گرفتم و داخل بشقاب ر غذاها

:تمام شد گفت شیغذا  نکهیباالفاصله بعد از ا. جز تحمل نداشتم  يا

؟ میبر میخواهیامشب کجا م یاگه گفت_

:گفتم افهیق با

امشب ؟_

:خندان گفت يعکس من با چهره ا به

.است کشنبهیامشب شب  یدونیمگه نم زمیاره عز_

حوصله و  ی، ب کردمیاو را تحمل م دیفکر فردا را کردم که از صبح تا شب با رایخبر خوشحال نشدم ز نیاز ا دایاو ز برخالف

:گفتم یناراض

.برم ییمن که حوصله ندارم جا_

:لبانش محو شد و گفت يرو لبخند

.میدعوت شد یمهمون کینکن ، امشب من و تو به  تیجون اذ وایش_

؟ میدعوت شد_

.و با هماره من و ت_

:جمله به شدت مشمئز شدم ، با نفرت به او نگاه کردم و گفتم نیا از

که دعوتم کرده ؟ شناسهیمنو از کجا م_

:گفت اوردیب شیبه رو نکهیا بدون

مجلس مخصوص زنها و مرد هاست از نیا_

اندام خونه ماست گفت خانم خوشگل و خوش  کیمنه تا بهش گفتم  ياز دوستا یکیهم  زبانیم.  یعال يمجلس ها اون

:گفتم یبرزخ يا افهیبا ق شدمیاز درون داشتم منفجر م. حتما با خودم ببرمت

.برم ییمن دوست ندارم جا یول_

:التماس افتاد به
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.بهت خوش بگذره یلیخ دمیمن قول دادم ببرمت، بهت قول م کنمیخواهش م گهینکن د تمیاذ وایش_

تخت  يمن رو چارهیب يدایدستم بود به صورتش بکوبم ، ش يرا که جلو یپارچ آب ستخوایاز او متنفر بودم که دلم م چنان

آن وقت شوهر نکبتش به من  کردیبا مرگ دست و پنجه نرم م مارستانیب يتو نشیبود ، بچه نازن دهیخواب یروان مارستانیب

:ا کنترل کردم و گفتمخودم ر. مرا به آنها نشان بدهد خواستیم رایبروم ز یبا او به مهمان کردیاصرار م

؟ دیمن رو با خودتون ببر دیحاال چرا شما اصرار دار_

:و گفت دیخند

.خوام بهشون پز بدم یم_

:به او نگاه کردم و گفتم یلحظات کندیم یکردم شوخ فکر

چرا ؟ د؟یبا من پز بده_

.کمه یلیخ نجایتو ا پیخه مثل تآ نمیبیحسادت رو م هینگاه بق يتو يریکنار من راه م ی، وقت يخب پز دادنم دار_

دلم از او  نکهیبا ا شدیم يبستر شگاهیآسا يتو نیا دیاون با يجا.  دایش چارهی، ب ضهیمرد مر نیا... الیدلم گفتم واو در

:دمیاست پرس دنیموقع حرف کش نیاما احساس کردم بهتر شدیآشوب م

؟ دیرفتیها م یمهمان نیهم از ا دایبا ش_

:گفت یخوشحال با

از من نپرسن چطور اونو  میجا بر کی، نشد  شدیشون م يقشنگ بود همه دوستانم به من حسود یلیخ دایخب آره ، ش_

.کردم دایپ

:گفتم کردمیدر پنهان کردنش م یکه سع ینفرت با

ن؟یگفت یم یشما چ_

:و گفت دیخند کامران

میهم ازدواج کرد با یدورمونه و سر مساله عشق و عاشق يالیاز فام میگفتیمن هم م_

:، به او گفتم دیبه ذهنم رس يزیبدبخت ، ناگهان چ يخودم گفتم دروغگو با

.عالقمند بود بره دانشگاه یلیاومد فرانسه درسش رو ادامه نداد ؟ اون که خ یوقت دایشد چ یچ یراست_
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تا چند ماه بعد از به  دایزده ؟ ش یفحر نیهمچ ینه ک " دیحرفم جا خورد ، انتظار داشتم حرفم را رد کند و بگو دنیشن از

هرگز در فرانسه به  دایش دانستمیکامران که فکر کرده بود من از قبل م یول ". رفتیهم به دانشگاه م نیآمدن شرو ایدن

:دانشگاه نرفته است گفت

هم که  یوقت دیرسیاش نم یاصالً به زندگ دایش. اصرار کردم درسش رو ادامه بده اما خودش دوست نداشت یلیمن خ_

 دایش ریالبته تقص. تمام وقتش رو گرفت نیاومدن شرو ایبه دن یعنی. تر و خشک کردن اون شد  ریاومد درگ ایبه دن نیشرو

.شده بود طونیهم ش یلیاواخر خ نیا نیبه خصوص که شرو. داره  يادیبه وقت ز اجیسخته و احت یلیبچه خ ينبود نگهدار

 فیکث يدروغگو کیبودم او  دهیاگر تا کنون نفهم دیچشمانم ظاهر شد ، شا يجلو نیحرکت و چهره مات شرو یب اندام

با  توانستمیم خواستیچنان از او متنفر شدم که دلم م گفتیدروغ م یراحت نیبه ا نکهیاما از کردمیاست ، حرفش را باور م

کامران که فکر کرده بود . زدیطور حرف م نیبا بچه اش ا واهرمبه خصوص که در مورد خ. دستان خودم خفه اش کنم 

:مجاب کند گفت یرفتن به مهمان يتوانسته من را برا

؟ گهید يایجون م وایش_

.نه_

جون من_

:بلند شدم و گفتم میجا از

دیاصرار نکن_

:گفت ادیز یناراحت با

بگم ؟ یحاال من به اونها چ_

.دیداد یمرا م یقول همراه دیکردیبا من صحبت م نکهیقبل از ا دیمشکل خودتونه ، شما نبا_

:گفت یبچه سمج مثل

.کنم یدفعه ، خواهش م کی نیهم_

.متاسفم_

از من  گریبار د کیاگر  دیشا. دیو دلم لرز دمیرا در چشمان سبزش د نهیدر سکوت نگاهم کرد، به وضوح برق ک یلحظات
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بلند شد و قبل از من آشپزخانه را  شیاز جا یاحتنگفت و با نار يزیچ گریآمدم اما او د یبروم از ترسم کوتاه م خواستیم

؟ حاال اگر  شدیم یچ یرفتیخب اگر خبر مرگت م "به خودم گفتا  ونشستم  میسست سر جا ییترك کرد، با دست و پا

و با نفرت از جا بلند شدم . " یروان کهیغلط کرده ، مرت "و همان موقع جواب خودم را دادم  "؟ یچ ارهیسرت ب ییبخواد باال

را قفل کردم تازه توانستم به  قدر اتا یوقت. را همان طور رها کردم و به اتاقم رفتم  زیام م یدرون یدوگانگ نیمتعجب از ا

 کردمیم یاحساس ترس مبهم گریبودم و از طرف د دایبابت نگران گم شدم دفتر ش کیاز . ببخشم  یافکار بهم رخته ام نظم

احساس عذاب وجدان کنم  نکهیبدون ا دیبخشیکه به من آرامش م يزیاما چ ستین یالبودم کامران آدم نرم دهیفهم رای، ز

راحت نسبت به او احساس عالقه کنم  الیبا خ توانمیو من م ستین یبودم او متعلق به کس دهیفهم گریاکنون د. فراز بود  ادی

ه باشم و احساس او نسبت به من همان داد صیبودم اما مطمئن نبودم آن را درست تشخ دهیدر نگاه او رنگ محبت را د. 

 هیقض نیکه نسبت به ا کردیم ياداوریبود و مرتب به من  رماز درونم در صدد آزا یکس. باشد که در وجود من است يزیچ

:لب زمزمه کردم ریو ز دمیتختم دراز کش يسوهان روح رو نیکالفه از ا. نباشم  نیخوشب

. وقت نشان ندادم دوستش دارم  چیه یعالقه داشتم ول ایسالها به ارش کنمینم لیتحم یوقت خودم رو به کس چیمن ه_

به خاطر  ستیپس قرار ن.  نمشیاست و ممکنه سال تا سال نب بهینفر غر کیچشمم فراز که  يبود و مرتب جلو لیفام ایارش

همان طور که به سقف  .موضوع فکر نکنم  نیبه ا گریکردم د یعو س دمیکش یقینفس عم. کنم  تیفکر خودم را اذ نیا

او را  يپا يبعد صدا یلحظات. شدم و به دقت گوش کردم  زیخ می، ن دمیدر اتاق کامران را شن يچشم دوخته بودم صدا

دلم به .  دمیشنن نییهم از پا يگرید يصدا چیه. او باال برنگشت  یمنتظر شدم ول یلیخ. رفتیم نییکه از پله ها پا دمیشن

 نیبار به خودم تلق نی، چند گرفتیو آرامش را از من م زدیمثل دلشوره به جانم چنگ م یحس.  جوش و خروش افتاده بود

، بلند شدم و شروع به قدم زدن کردم از  کردیرا پنبه م میمبهم رشته ها یانجام دهد اما ترس تواندینم يکار چیکردم او ه

و فکر کردم و به  ستادمیکنار پنجره ا یمدت. نداشتم  رفتن را هم رونیجرات ب یرفته بود ول رماندن در آنجا حوصله ام س

دچار  دایچرا ش دمیفهم یاعصاب خواهم شد ، کم کم م یبروم دچار ناراحت شیترتب پ نیکه اگر به هم دمیرس جهینت نیا

از او  گرفتم میلحظه تصم کیدر . تحمل کرده  دمر نیرا با ا یسخت یبرده بودم که او زندگ یپ نیبه ا رایشده ز يماریب

 نییهمان طور که فکر کرده بودم کامران در طبقه پا. از آن خارج شدم  اطیخاطر در اتاق را باز کردم و با احت نینترسم به هم

بر  شندکه برق به تنش وصل کرده با یمثل کس دمیخودرواش را د یانداختم وقت رونیبه ب یهم نبود از پشت پنجره نگاه
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تا  دمیفکر چنان باعث ترسم شد که به طرف آشپزخانه دو نیپنهان شده است و ا ییکند جافکر کردم ن رایز.  دمیخودم لرز

ظرفها نشسته  یآشپزخانه جمع شده بود ول زیم. کنم  دایدفاع از خودم پ يبرا يا لهیداشت وس تیواقع يزیچ نیاگر چن

. حضورم در آنجا داشته باشم  يبرا ياگاز گذاشتم تا بهانه  يآب کردم و رو زرا پر ا يقرار داشت کتر ییداخل ظرف شو

در افکار خودم غرق بودم که . خودم دعا کردم  يکه منتظر مجازات باشد برا يا ینشستم و مثل زندان زیسپس پشت م

بودم که کامران مثل  امدهیهنوز به خود ن. شدیکه بدنم مورمور م يسردم شد به طور لیدل یب.  دمیباز شدن در را شن يصدا

:دست خودم باشد به او گفتم نکهیبدون ا. شد  انیدر آشپزخانه نما يجلواجل معلق 

؟ دیخوریم يچا_

:گفت افهیانداخت و با ق يبه کتر ینگاه

.بله_

که در مغزم  یو بعد رفت باال و مرا با افکار وحشتناک ستادیا يلحظه ا. هم بر لب نداشت يلبخند ینبود حت شهیهم مثل

با خود فکر کردم تا برنگشته از منزل خارج شوم  ينان ترس به وجودم افتاده بود که لحظه اچ. داشت تنها گذاشت انیجر

که پول و  یبروم ؟ در حال توانستمیکجا م. به مغزم خطور کرده است هاست ک يفکر نیاحمقانه تر نیا دمیبعد فهم یول

را دم کردم و  يلرزان چا یبا تن.  دمیاز جا پر متر کیچنان مرا ترساند که  يسوت کتر يوقت صدا نیدر ا. مدارکم باال بود 

کت و شلوار تنش . برگشت  انتا کامر دیساعت طول کش میحدود ن. دیایجا ب یبعد چند مشت آب به صورتم زدم تا حالم کم

بزنم  یحرف نکهیبدون ا. نشست  زیو ناراحت آمد سر م یبرزخ افهیاو با همان ق. آماده شده یمهمان يبود و معلوم بود برا

:گفت دیرسیم زیآم دیکه به نظرم تهد یروح یرا خورد و با لحن سرد و ب شیاو چا. رختم  يچا یفنجان شیبرا

.دیمناظر من نباش گردمیبر م ریمن امشب د_

صبر کردم و بعد داخل راهرو رفتم و از  یلحظات دمیبهم خوردن در منزل را شن يصدا یوقت. از جا بلند شد و رفت سپس

 یتازه آن وقت بود که نفس راحت. رفته است  یبه راست دمیفهم دمیخودرواش را ند یرا نگاه کردم و وقت رونیه بپشت پنجر

خودم  ياز آنکه برا شتریدلم ب.  هیگر ریو عضالت بدنم که از ترس منقبض شده بود آزاد شد و ناخودآگاه زدم ز دمیکش

 یشده بودم ، طفل ختهیبهم ر نیسقف چن کی ریز یزده روز زندگمدت ده ، دوا یاگر من در ط. سوختیم دایش يبسوزد برا

را پاك  میشد اشکها یدلم خوب خال یوقت. را تحمل کرده بود و دم نزده بود سیابل نیا يخواهرم چطور دو سال و خرده ا
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امران گذشت از رفتن ک یساعت. صفت بود  طانیمرد ش نیاز اسارت ا دایفکر کردم و آن نجات ش زیچ کیکردم و فقط به 

که روز اول  يخانه ا. گرم کنم  يانجام دادن نداشتم ، با خودم فکر کردم به اتاقم بروم و سر خودم را طور يبرا يکار زیمن ن

 انیبود که من وارد جر نیقسمت ا دیشا. آمدیسرد و وهم الود به نظرم م یجلوه کرده بود اکنون گورستان بایچنان به نظرم ز

آرامش در آن نباشد به کفر  ياگر در آن ذره ا کیپول و ثروت و خانه مجلل و ش نمیا چشم خود ببشوم و ب دایش یزندگ

همان طور که از پله ها . بودم  دهینرس يا جهینت نیاما به چن ودمب دهیرا د دایآ یالبته قبل از آن هم زندگ.ارزدیهم نم سیابل

راهرو رفتم و  يفکر به طرف انتها نیبه اتاق کامران بزنم با ا يسرذهنم را مشغول کرد با خودم فکر کردم  يفکر رفتمیباال م

مرتبه  کیبا خودم فکر کردم اگر  دتمام وجودم را گرفته بو یترس لعنت گریبار د ستادمیچند قدم مانده به در اتاق کامران ا

ودم فکر کردم هر طور شده شدم و برگشتم اما با خ مانیپش ي؟ لحظه ا کندیم يچه فکر ندیسر برسد و مرا در اتاقش بب

.دیلرزیاز ترس بدنم م یبرگشتم ول کردیبه رفتن به آن اتاق م قیمن را تشو بیغر یحس ییگو نمیآنجا را بب دیبا

. کلفت شده بود  یبیبه طرز غر میاز شدت ترس صدا. ببرم  ادیبلند شروع کردم با خودم حرف زدن تا ترس را از  يصدا با

:گفتمیبلند بلند م

اتاق من رو بگرده  ادیاصالً اون چطور به خودش اجازه داده ب. بکنه یچه غلط خوادیم. ادیمزخرف ب کهیبر فرض اون مرت خب_

فکر دستم را  نیبا ا.  گشتمیداشتم دنبال دفترم م گمیاگر اومد م گردمیاتاقش رو م رمیکه کرده م ي؟ من هم به عوض کار

 گریاکنون د. به نفرت شد  لیترسم تبد. که متوجه شدم در آن قفل است  انمچیپدر گرفتم و خواستم آن را ب رهیبه دستگ

زنگ تلفن از پشت در بسته  يوقت صدا نیدر ا.  نمیمن آن را بب خواهدیاست که کامران نم يزیشک نداشتم در آن اتاق چ

و اتاق کامران به  نییطبقه پا زنگ از يصدا.  دمیو به طرف اتاق خودم دو دمیکش غیاتاق چنان مرا ترساند که ناخودآگاه ج

 نیبار قطع شد و من تازه به ا نیزنگ تلفن بعد از چند. تکان خوردن نداشتم  يکه نا دمیلرزیمن چنان م یول دیرسیگوشم م

را نگاه کردم تا در  دیبه اتاق برگشتم و از پشت پنجره آنقدر غروب خورش. فکر افتادم که نکند فراز پشت خط بوده است 

.درست کنم يزیشام چ يرفتم تا برا نییشد ، سپس از اتاق خارج شدم و به طبقه پا دیاپدافق ن

. ممکن است تلفن کرده باشد یآن کشاند، با خودم فکر کردم چه کس ياز نه گذشته بود که زنگ تلفن مرا به سو ساعت

فکر کردم احتمال خود کامران زنگ  نیبه ا. از منزل است رونیکامران آن شب ب دانستیاو نم رایز ستیمطمئن بودم فراز ن

:تلفن را برداشتم و گفتم. بود يبودم او آدم شکاك و حسود دهیطور که فهم نیا راینه ، ز ایمن در منزل هستم  ندیزده تا بب
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الو_

:کرد از راه دور است گفت یکه مشخص م يخفه ا ياما بعد صدا دیبه گوشم نرس یصدائ يلحظها

الو.. الو _

را  یگوش. از تهران است گفتیبه من م یاما احساس. است یمشخص نبود صدا متعلق به چه کس. باط قطع شد بعد ارت و

بار صدا واضح تر از  نیتلفن زنگ خورد و من باالفاصله آن را برداشتم ، ا گریبار د. شدم  رهیگذاشتم و به آن خ شیجا یسع

:گفتیپشت خط بود که م يمرد. قبل بود

.....الو ؟.....الو؟_

:گفتم یمتوجه باشم به زبان فارس نکهیا بدون

دیبله، بفرمائ_

:که پشت خط بود گفت يمرد

؟ یخودت وایالو ش_

را به من  ایاو انگار دن يصدا دنیرا شناختم با شن ایارش يکه متعلق به خطوط تلفن بود صدا یخش خش يصدا نیب از

:، گفتم.دندیبخش

....!ایارش_

!چه عجب وایسالم ش_

؟ يسالم چطور_

.شدمیم وونهید رمیتماس بگ شدمیبارم موفق نم نیباور کن اگه ا_

؟ یچ يبرا_

.رمیگیباره که شماره اونجا رو م نیپنجم نیا_

بهم گفت شماره اشتباه بود ؟ زیآها عز_

دفتر تلفن بود  يکه تو يبا شماره ا يرو که به من داده بود يشماره ا زیرفتم خونه عز شبینه شماره درست بود اتفاقا پر_

.کردم ، درست بود سهیمقا
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؟ یخب پس چ_

رو  یاشتباه بود چوب گوش نکهیاما مثل ا داستیرو برداشت اول فکر کردم شوهر ش یگوش يمرد کیدو بار  دمینفهم_

خب حاال رو ولش کن ،  نایا. کردیبگه قطع م يزیچ نکهیبدون ا داشتیرو بر م یگوش یکیهم  گهیدوبار د یکی. گذاشت 

؟ یو چه کار کن يکن چطور فیتعر

جواب  نکهیبدون ا کردینگاه م یمنف دیبا د ایشده بودم که به همه دن یمثل آدم شکاک. افتاده بود  انیدر سرم جر يفکر

:او را بدهم گفتم یاحوالپرس

؟ يچه موقع زنگ زد ایارش_

، چطور  میدوازده و ن یعنی نجایالبته به وقت ا. شب جواب نداد چند بار هم حدود ساعت ده  یبار صبح زنگ زدم کس کی_

مگه ؟

را  یبه محض داخل شدن تلفن زنگ زد و کامران گوش میبرگشته بود رونیکه به همراه کامران از ب کباریخاطرم آمد  به

خط بوده ، پشت  ایآن شب ارش کردمیاحساس م. گفت و بعد باالفاصله تلفن را قطع کرد يزیبرداشت و بعد از چند لحظه چ

:گفتم

مرد ؟ ایرو برداشت زن بود  یکه گوش یاون ایارش_

شده ؟ يزیچ وایش... بعد یگفتم که مرد، اول فکر کردم کامرانه ول_

.فکر کنم کامران بوده_

کامران ؟_

.اصال با من حرف نزد اون

فکرم چرا ؟ نیا يدونم و تو یم_

؟ یچ یعنی نیا_

 ایبابا  ای زیبه گوش عز خوامینم گمیکه بهت م یینایبذارم ، اما ا ونیباهات درم دیبا هست که یموضوع کیگوش کن  ایارش_

؟ یبرسه ، متوجه گهیکس د چیه

؟ یگیم یمعلومه چ وایش_
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.، اما اول قول بده تا بهت بگم یفهمیم ياگه گوش بد_

شده ؟ ی، زودتر بگو چ يخب باشه ، جونم رو به حلقم رسوند یلیخ_

 يتو دایبه او گفتم در حال حاضر ش یبدم اما وقت حیتوض شیخالصه برا یلیع را بدون جنجال و خکردم موضو یسع

:يدیاست باالفاصله از من پرس يبستر مارستانیب

؟ ییتو االن کجا وایش_

.هستم دایمن خونه ش_

؟ ییاون خونه تنها يکه تو تو نهیدونم منظورم ا یم_

.رونیاالن اره چون کامران رفته ب_

:گفت یلحن عصب با

؟ دیندار يزیچ يپرستار يخدمتکار یعنی؟  دییتنها یاون خونه لعنت يکه تو و کامران تو نهیمنظورم ا.  گمیم یبفهم چ_

کردم  یسع.  میبه او دروغ بگو توانستمیحال نم نیمثل بشکه باروت آماده انفجار است با ا دانستمیمنظورش شدم ، م متوجه

:تمباشد و گف يلحنم عاد

.اره_

:زد ادیبار شاهد آن بودم فر کیکه  یتیسکوت کرد و بعد با عصبان يا لحظه

و  یکنیبرگشت م يتقاضا رانیسفارت ا يبر یفرصت پاسپورتت رو م نیاول ي، فردا تو گمیم یچ نیخوب گوش کن بب_

.زندیریفردگاه تهران به حساب م يمخارج برگشتت رو تو یگیبهشون م

!ایارش_

:گفت تیعصبان با

.یلحظه هم اونجا بمون کی یحت دیکه گفتم ، تو نبا نیهم_

:گفتم تیبا عصبان زیشده بودم من ن مانیپش ایصحبت با ارش از

 نی، تو هم بهتره ا ذارمیتنها نم نجایرو ا دایش گهیلحظه هم د کی يبرا یمن اگر سرم بره حت نی، تو گوش کن بب رینه خ_

که  هیکس نیبلکه فکر کردم پسر عمه پزشکم مطمئنتر. یکن فیتکل نییو نگفتم که برام تعحرفها ر نیمن ا یقدر جوش نزن
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مطمئن باش تا حاال اومده  ادیهم سر من ب ییدر ضمن اگر قرار بود باال بگمدلم رو بهش  يتلنبار شده رو يحرفها تونمیم

.بود

:گفت يتر شد و با لحن ملتمسانه ا آرام

.هیروان اروی نیا یگیطور که م نی، ا یفهمیآخه کله خراب چرا نم_

....باشه اما به دیشا_

 دونمیم ییزهایچ کیکه من  دهینفهم یبه قول فراز ، تا وقت میبود از دهانم بپرد و بگو کیزبانم را گرفتم نزد يجلو زور

:گفت ایارش. بر نداشته باشدموضوع خ نیو بهتر بود فعال از ا شناسدیفراز را نم ایآمد ارش ادمی یول کنهیدست از پا خطا نم

؟ یگفت یم_

که ؟ يمتوجه ا. فتندیهول و وال ب ياونها تو خوامینگو ، نم يزیو بابا چ زیمن مواظب خودم هستم فعال به عز گهید نیهم_

:گفت فورا

باشه  رستانمایب يتو دایش یگیطور که م نیاگه ا ست،یموندن تو اونجا درست ن نکهیرو متوجهم و اون ا زیچ کیمن فقط _

؟ رسهیبه دادت م یک ارهیسرت ب ییموقع بخواد باال کی؟ اگه  یتو چ ی، جاش امنه ول

لحظه  کیرو  دایهم ش رمیهم باشه ، من اگر بم نیاز ا ریغ. بار بهت گفتم اون جراتش رو نداره  کیباز هم شروع نکن _

.گذارمیتنها نم گهید

.اونجا امیسر ب کیتا  زایدنبال و رمیامروز م نیمن هم_

:کردم گفتم یاحساس پشت گرم يا لحظه

؟ یگیراست م_

.اره_

؟ یگیم یچ هیعمه و بق به

.نفهمه يزیچ ینترس مواظبم کس.  گمیم یچ ستی، مهم ن یهست هینگران بق شهیتو هم_

 شیآبروش پ وامخیمردك رو تحمل کرده فقط بخاطر غرورش بوده من نم نیسه سال تمام ا دایاگه ش يتو قول داد ایارش_

.بره یکس
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:گفت یتلخ به

.تورو داره یهم همون غرور لعنت دایش دونمیخوب م گهید نویا_

:را به دندان گرفتم و گفتم لبم

از تهران چه خبر؟. حرفها رو ولش کن  نیخب ا_

.ستیاونجا ن یخبرها به داغ_

.کردم ادیمن روغن داغش رو ز هم دیکه افتاده شا هیاتفاق گهیقدر بد اخالق نباش ، حاال د نیا_

اما موندم که چرا زودتر . نگرانت بشم  شتریکه مبادا ب یکه اتفاق افتاده نگفت يرو اون جور زیمطمئن هستم تو همه چ اتفاقا

.تا امروز یو گذاشت يبگذار انیمن رو در جر يزنگ نزد

کاش  يکه ا.  گفتمینم يزیو چ شدمیمروز هم خفه مبهت نگم ا خواستمیاگر م.  دمیموضوع رو فهم نیبه خدا من هم تازه ا_

.شدمیم

:سکوت کرد و گفت يا لحظه

ختهیبه هم ر ياعصابم بدجور. من رو ببخش وایش_

.ببخشمت ينکرد يکار_

.مواظب خودت باش یلیخ زینگرانم ، تورو جون عز یلیبه خدا خ_

که  ياگر دکتر روانشناس بود یهست یشکر تو دکتر داخل ، خدا رو ترسمیم شتریب یگیکه م ينجوریباشه بابا مواظبم ، ا_

.يکردیمردم رو زهره ترك م

:گفتم. ندارد یحوصله شوخ دمیسکوتش فهم از

؟ یگذاشت یاز دخترت چه خبر؟ اسمش رو چ یراست_

خودش را به من  آورده بود ادیبه  یفراز افتادم و چهره متعجب و ناراحت او وقت ادیناخودآگاه به  ایپرسش از ارش نیا با

:که گفت دمیرا شن ایحوصله ارش یب يصدا. چشمم آمد ينکرده جلو یمعرف

.کنندیاسمش رو گذاشتم آرزو اما پروانه و مامان اون رو پوپک صدا م_

.قشنگ تره یلیپوپک خ ایارش یچه اسم قشنگ يوا_
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:حال گفت یب

؟ یگیراست م_

پروانه چطوره ؟ یراست. زنده باشه  رمدوای، ام هیقشنگ یلیاره به خدا، پوپک اسم خ_

.حالشون خوبه نجایرو نپرس چون همه ا یحال کس گهیاونم خوبه ، لطفا د_

:و گفتم دمیخند

.نجایمعموالً کامران سر کاره البته به وقت ا کیاز صبح ساعت نه تا  یزنگ بزن نجایبه ا یاگر خواست یخب راست یلیخ_

:نگفت و من ادامه دادم يزیچ

.نبودم نگران نشو يوقت اگر زنگ زد کی نمیرو بب دایش رمیم شگاهیبه آسا ونیروز درم کیر ضمن من د_

؟ يندار اجیاحت يزیچ یبه پول وایش یراست_

به دردم خورد یلیخ يکه بهم داد یینه دستت درد نکنه پوال_

مکالمه را  دمینداره بهتر د یو حوصله درستدر چه حال بود اما از حرف زدنش معلوم بود حال  دانستمینگفت، نم زیهم چ باز

:تمام کنم

.افتهینم یاتفاق چیاعصابت رو خورد نکن ، به خدا ه نقدریا کنمیخواهش م ایارش_

.....؟ یآمد چ شیپ ياگه مورد وایش_

:گفتم میکردم بهتر است موضوع فراز را هم به او بگو احساس

 ییآشنا شدم که من رو راهنما ییآقا کیفرودگاه با  يتو اومدمیاشتم مد یرو بگم وقت گهید زیچ کیرفت  ادمی یراست_

نتونستم به نگهبان  هیاونجا بستر نیکه شرو یمارستانیرفته بودم ب یهفته بعد وقت کیکنم  دایکرد تا بتونم کامران رو پ

 کیبود نشستم که  مارستانیب يوکه روبر یپارک يمالقات هم نبود رفتم تو روزالبته اون . به مالقات برم  خوامیبفهمونم م

هم  یزن تنها خطرناکه ، وقت کی يو برا ستین یمطمئن يکن اونجا جا نمیاونجا بش دیبه من گفت نبا دمیدفعه اون آقا رو د

اون جا و توسط اون بود که  راستش. کرد  یهمراه مارستانیو راهم ندادند من رو تا ب نمیرو بب نیشرو خواستمیم دیفهم

موقع احساس خطر کردم  کیاون آقا به من گفت اگه .  نهیدر ب ییموضوع ها کیو  خورهیکامران به هم نم يهاحرف دمیفهم

.خبر بدم سیبه پل



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧٧

گفت يخسته ا يبا صدا ایارش کردمیبر خالف آنچه فکرش را م. اعتراضش را بشنوم  يسکوت کردم منتظر بودم صدا یوقت

:

؟ ؟ چه کاره است هیچه جور آدم اروی نیا_

.چه کاره است دمیازش نپرس_

؟ یچ یعنی نی؟ ا دونهیو پوك تورو م کیاون همه ج یول هیاون چه کاره است و ک یدونیتو نم_

 یو مادر پدرش ک هیجور نیاش ا افهیو ق نهیتازه اگه من به تو بگم کارش ا. من به مشکل برخوردم نه اون  نکهیمثل ا_

.یکنیم مونیبه خدا آدم رو از حرف زدن پش ای؟ ارش يرهمه اطالعات دا نیچرا ا یگیهستند ، نم

.ریتو دهن ش یفتیب ائیاز دهن گرگ در ب خوادیآخه دلم م_

نتونستم ازش  ینقطه ضعف چیجمعه تا االن هم ه یلیجور موارد حواسم خ نیا يمن تو یدونیخودت هم م ایارش نیبب_

.باشه يبد آدم ادیچه کاره است اما بنظر نم دونمینم قایدق رمیبگ

.میاره ، همه خوبن فقط ما بد_

:و گفتم اوردمین میبرو یرنگ حسادت داشت خنده ام گرفت ول کالمش

.خودت باهاش حرف بزن دمیشماره تلفنش رو م ياگه بخوا_

:گفت باالفاصله

.بگو_

.قطع کن بعد بهت بدم يخوایباالست ، م فمهیک يتو_

.ارشیدستمه برو ب ینه گوش_

برگشتم و بعد شماره منزل دوست فراز را به او  فمیبعد با ک یقیگذاشتم و دوان دوان باال رفتم و دقا یصندل يا رور یگوش

قبل از . شده ام  یبا او خودمان یلیاش را به او دادم تا فکر نکند خ ی؟ نام خانوادگ هیاسمش چ دیپرس یدادم ، وقت

:گفت یخداحافظ

.رمیمرتب باهات تماس بگ کنمیم ینکن من سع نانیماط یبه کس ادیبه هر حال ز وایش_

.مواظبم یلیمن هم خ افتهینم یباشه ، نگران نباش اتفاق_
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، همان لحظه به فکرم افتاد به فراز زنگ بزنم و به او  دمیکش یرا گذاشتم نفس راحت یکردم و گوش یبا او خداحافظ یوقت

کرده بودم خوشحال  دایبا او پ یتماس تلفن يبرا يبهانه ا نکهیاز ا قتیحق، در  ردیبا او تماس بگ ایکه ممکن است ارش میبگو

:تلفن را برداشت و گفت یگوش يبعد از چند بوق مرد ،شماره منزل دوستش را گرفتم . بودم 

.بن سواق يو_

مد بدون مقدمه آ یمسخره م یلیبه نظرم خ.  میفراز گفته بود فقط نامم را بگو. متوجه شدم دوست فراز است باالفاصله

:گفتم نیبنابرا اورمیاسمم را به زبان ب

.وایش امیآا و،یبن ژوق مس_

:مرد گفت. بلد نبودم  يگرید زیکرده ام اما به جز آن چ یو فرانسه را قاط یسیانگل دانستمیهم م خودم

پ تیواا ن ک ی، شئ ياوه ، و_

:تشکر گفتم يبرا مدیحرفش را نفهم یمرا شناخته اما باق دمینامم فهم دنیشن با

ویتنک _

او رفته  رایشده بود ز ریاصالح حرفم د يبرا یمقس شودیاست و تشکر به فرانسه م یسیکلمه انگل نیآمد ا ادمی باالفاصله

:گفت یرا برداشت و با خوشحال یبعد فراز گوش يلحظه ا. بود تا فراز را صدا کند 

؟ يسالم چطور_

خوبم ممنون_

چه خبر ؟_

.اع امنهفعال اوض_

؟ ستیمگه کامران خونه ن_

.ینه رفته مهمون_

:کردم گفت فیرا براش تعر انیجر یوقت

ینرفت يکرد ینگران نباش ، کار خوب_

...راستش زنگ زدم به شما بگم_
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:را قطع کرد وگفت حرفم

ا؟یبه ک_

:منظورش نشدم ، گفتم متوجه

به شما_

؟ ایک یعنیماها _

:گفتم شود،یمچرا متوجه ن دمیفهم ینم

به خودتون_

.یراحت تر خطابم کن یتونیاها ، به خودم ، خوب م_

 ياو جلو نیو سنگ يو رفتار جد نیدستم انداخته ، چهره مت دمیام افتاد ، فهم يمکث کردم و بعد تازه دوزار يا لحظه

:بود گفتم جالب یلیخ میبرا نیهم دارد و ا یبا آن همه متانت طبع شوخ دمیتازه فهم. چشمم آمد 

....بله زنگ زدم به_

:کرد و گفت کمکم

...بهت بگم_

:و گفت دیخند. جمله او را تکرار کردم  یخجالت و به سخت با

؟ یگفتیخب م.  یکنینترس اولش ساخته اما عادت م_

:دادم ادامه

طور  نیبهش گفتم هم يرو تا حد نایامروز پسر عمه ام که پزشکه بهم زنگ زده بود تا حالم رو بپرسه ، راستش من هم جر_

....به او گفتم که شما

و گفت ؛ دیهم حرفم رو بر باز

ا؟یک_

:کردم و او گفت یآمد خنده ام گرفته بود مکث یکوتاه نم نکهیا از

تو یبدم چطور راحت بگ ادتیخوام  یحرفت رو قطع کردم اما م دیخب ؟ ببخش_
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:گفتم زدمیکه لبخند م یحال در

.رهیکردم بعد هم با اجازتون شماره منزل دوستتون رو بهش دادم ، ممکنه با شما تماس بگ تونتیاذ یلیخ_

:گفت

؟ ایبا ک_

:و گفتم دمیمن خند و

.....با_

:کرد و گفت لیاو تکم و

با تو_

:گفت یبیاو سکوت را شکست و با لحن غر نکهیتا ا میهر دو سکوت کرد يا لحظه

....وایش_

قلبم مفهوم سکوت او را  ییگو. تعجب بود يخودم هم جا يکه برا يقلبم شروع کرد به تند زدن به طور. ادادامه ند یول

:سکوت را شکست و گفت گریسکوت ادامه داشت تا او بار د نیا یمدت. زودتر از مغزم درك کرده بود 

.باشه من منتظر تلفنش هستم_

.کنم یخداحافظ دیبا يبا من ندار ياگر کار_

.ه فقط مواظب خودت باشن_

.خداحافظ_

.خدانگهدارت_

کردم او  یاحساس م. که نگفت  دیچه بگو خواستیفراز م دانمیبه آن حال ماندم ، نم یدستگاه گذاشتم مدت يرا رو یگوش

فقط من و او . زود بود  یلیاحساس خ نیخودم هم ا يبرا. است  دیدچار ترد دادیم یگفتن آنچه که قلبم به آن گواه يبرا

مورد اشتباه  نیاما مطمئن بودم احساسم در ا. آمدیزود م یشدن به نظر کم ستهدلب يبرا نیو ا میبود دهیرا د گریسه بار همد

.مورد شک نداشتم نیرا به من داشت که من در مورد او داشتم و در ا یاو هم همان احساس. کردینم

در گذاشتم و  يرا جلو ریتحر زیفتم و بعد از قفل کردن در مخوردم و باالفاصله به اتاقم ر ينه شب شام مختصر ساعت
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 یو صندل زیبه سرعت م دمیزنگ تلفن را شن يهنوز داخل رختخواب نشده بودم که صدا. آن قرار دادم  يرا هم رو یصندل

:فراز را شناختم او به فرانسه گفت يرا برداشتم صدا یگوش یوقت. رفتم  نییرا کنار زدم و دوان دوان پا

.بن سواق ژو وودق تلفن آفرانسوا_

.دیگفت یسالم متاسفانه متوجه نشدم چ_

:و گفت دیخند

؟ امدهی، کامران که هنوز ن وایسالم ش_

.نه_

.موقع اون جواب داد فکر کنه اشتباه گرفتم کیخوبه ، با خودم فکر کردم اگر _

شده ؟ يزیچ_

.دبهت بگم پسر عمه ات تلفن ز خواستمینه ، فقط م_

:تعجب گفتم با

!واقعا ، چه زود_

.باشم ییبود مبادا بنده آدم ناتو نینگران ا شانیبله ، از قرار معلوم ا_

:و گفتم دمیرا به دندان گز لبم

:بهتون گفت يزیمگه چ_

راحت  الشیخ نکهیا يمن هم برا.  میشناس یما مردا جنس خودمون رو خوب م یمحترمانه برخورد کرد ول یلینه ، اتفاقا خ_

.کنه قیبشه شماره خونه و آدرس محل کارم رو بهش دادم تا اگه خواست در موردم تحق

.زدمیدر مورد شما با او حرف م دی، مقصر من بودم نبا خوامیمعذرت م_

.خوشحال شدم یلیموضوع خ نی، باور کن از ا يکرد یخوب یلینه ، چرا اتفاقا کار خ_

:گفتم ، دمیاش را نپرس یخوشحال لیدل

؟ نجایا ادیب خوادیبه شما گفت م_

.اره_
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.ادیدونستم م یم_

ازت بپرسم ؟ یسوال کیتونم  یم_

.بله حتما_

دکتر متاهله ؟ يآقا_

:گفتم يعاد یلیمنظورش شدم و خ متوجه

.دختر شده کیهم صاحب  یبله سه ساله که ازدواج کرده به تازگ_

 يمان را برا يو قرار بعد میکرد یزود خداحافظ یلیمن و او خ کندیم يه فکرچ دانستمیمن م ینگفت ول يزیچ گهید فراز

 دمیرا گذاشتم به اتاقم رفتم و بعد از قفل کردن در اتاق به تختخواب رفتم و خواب یگوش نکهیبعد از ا.  میروز دوشنبه گذاشت

و صبحانه  نییبح که از خواب برخاستم رفتم پاص میبرو دایش دنیآن روز به د نکهیا دیمبه ا. روز بعد کامران در منزل بود . 

 دانمیمنزل است اما نم دانستمیبود و م نگیخودرواش داخل پارک. نشد  داشیآماده کردم ، اما هر چه منتظر شدم کامران پ

.  میبرو دایش دنیتا مبادا از او بخواهم به د خوابآمد ، بعد با خودم فکر کردم نکند از قصد خودش را زده به  ینم نییچرا پا

طلبکارانه  افهیآمد چشمانش از کسرت خواب پف کرده بود و همچنان ق نییبعد از ظهر گذشته بود که پا کیساعت از 

:او و گفتم شیو رفتم پ اوردمیطاقت ن. کرد و به سالن رفت تا روز نامه بخواند  یکیناهار و صبحانه اش را . داشت 

.دیببر دایش دنید يامروز من رو برا دیرتون باشه به من قول داده بوداست اگر خاط کشنبهیآقا کامران امروز _

:به من نگاه کند گفت نکهیا بدون

.متاسفانه من امروز وقت ندارم_

کار نشان  نیبا ا.  امدمین نییشام هم پا يبرا یاو را ترك کردم و به طبقه باال رفتم و حت میبگو يزیچ نکهیهم بدون ا من

 یلیآن روز به من خ. در اتاق حبس شده بودم  رایبه ضرر خودم تمام شد ز قتیاو لج کرده ام اما در حقبه  زیدادم من ن

 زیاگر قرار بود خصمانه رفتار کنم او ن ست،یهدفم ن شبردیپ يبرا یدرست راه نیا دمیرس جهینت نیبه ا یسخت گذشت ول

از راهش  دیمنظور با نیا يو برا آوردمیسر از کار او در م دیامن ب. کردیمرا از هدفم دور م نیبهتر از آن نداشت و ا يرفتار

 نیبا ا.  بردمیاستفاده را م تین موضوع نهایاز ا دیبودم و با دهیداشت که من آن را فهم یاو نقطه ضعف بزرگ. شدمیوارد م
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عد از خواب بلند شدم ابتدا روز ب. کردم تا زودتر شب بگذارند دنیهم گذاشتم و خودم را مجبور به خواب يفکر چشمانم را رو

به .  گذاشتمیکرده بودم به اجرا م میوقت در ذهنم تنظ ریرا که تا د ينقشه ا دیاول با یبروم ول دایش دنیگرفتم به د میتصم

.غذا بودم هیظهر در آشپزخانه مشغول ته یکیمنظور تا نزد نیهم

 يباز کی يخودت رو برا وایش "منزل به خودم گفتم در  يصدا دنیبا شن.به خانه برگشت  کیساعت  شهیمثل هم کامران

، تا  شدیآشپزخانه رد م ياز جلو دیرفتن به باال با يکامران برا. کردم  زیم دنیو بعد خودم را سرگرم چ "ماهرانه آماده کن 

:او شده ام تکان خوردم و گفتم متوجهنشان دادم تازه  دیدر آشپزخانه رس يجلو

.نیسالم ، من رو ترسوند_

.نگرفته بود اما معلوم بود هنوز از من دلخور است افهیروز قبل ق مثل

.نیدر شد يسالم ، من فکر کردم متوجه صدا_

.نه حواسم نبود_

:گاز انداخت ، گفتم يبه رو ینگاه يکنجکاو با

.بشه غذا سرد ترسمیگاز رو خاموش کردم م ریچون ز دیکم عجله کن کی دیلباستون رو عوض کن دیخواهیاگه م_

نشد فکر کردم نقشه ام نگرفته اما درست همان لحظه  ياز او خبر یگذشت و وقت یقینگفت و از پله ها باال رفت ، دقا يزیچ

وارد آشپزخانه شد به او نگاه کردم و  یوقت. نشستم  زیو سر م دمیخودم غذا کش يباالفاصله برا دمیدر اتاقش را شن يصدا

:گفتم

براتون غذا بکشم ؟_

:برداشت و گفت زیم يرا از رو بشبشقا

.کشمینه ، ممنون خودم م_

و معلوم بود از دستپختم خوشش آمده ، من زودتر از  خوردیبا ولع غذا م شهیاو مثل هم.  میسکوت تمام غذا صرف کرد سر

:را تمام کردم و بعد از جا بلند شدم و گفتم میاو غذا ا

.دیکن هیته دی، لطف کن میندار ایلوب یدرست کنم ول يه سبزقورم خوامیشام م يبا شما در ضمن برا زیم_

رفتم  نییکه پا یعصر وقت. از جانب او باشم آشپزخانه را ترك کردم و به طبقه باال رفتم  یمنتظر حرف نکهیبعد بدون ا با
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آن لبخند  دنیاز د. د بو زیم يقرمز رو ایبسته لوب کیشده بود و ظرفها شسته شده داخل سبد قرار داشت و  زیآشپزخانه تم

نشستم و جوانب  یصندل يگاز گذاشتم و رو يرا آب کردم و رو يکتر.  گذرهینم شمطمئن بودم کامران از شکم رایزدم ، ز

جوابش را دادم و . من داخل آشپزخانه سالم کرد  دنیآمد و با د نییبود که او پا دهیتازه دم کش يچا. نقشه ام را مرور کردم 

:گفتم

؟ يوردخیم يچا_

:را تکان داد و گفت سرش

.بله_

:گذاشتم و بعد گفتم شیو آن را جلو ختمیر يچا یفنجان شیبرا

بابت ازتون معذرت  نی، از ا دیهنوز هم از من دلخور یمهمون ومدمیباهاتون ن روزیپر نکهیبه خاطر ا دونمیآقا کامران م_

 يبرا يمورد يجور نی، ا دیرو ند ییقول رفتن جا دیاهنگ کنبا من هم نکهیقبل از ا کنمیاما از شما خواهش م.  خوامیم

.گهید يجا کیبرم  تونمیشماست م یباعث ناراحت نجایمن ا رحضو دینیبیدر ضمن اگر م ادینم شیپ يدلخور

:جا خورد ، باالفاصله گفت یلیحرفم خ از

.خونه خودته نجایجون ا وایش هیحرفها چ نیا.  کردی، سرم درد م ستمیمن از شما دلخور ن دینه، باور کن_

رفتار او قابل تحمل تر از آن بود که  نیا. راحت شده بود المیخ اورمیب رونیتوانسته بودم او را از آن حالت ترسناك ب نکهیا از

:گفتم رمینشان بدهم از او دلگ نکهیا يبرا.  دهیکش ينقشه ا میهر لحظه فکر کنم برا

هر  ایو  يفرانسو کی دیبودن خودشون رو دارند ، شا یرانیکه باشند خصلت ا ایدن يهر کجا هایرانیا هیچ دیدونیآخه م_

مزاحم بودن  یبه معن زبانیاخم م هایرانیا ياما برا. ناراحت باشه  ایاخم کنه  زبانشیبراش مهم نباشه که م گهید تیمل

.مهمونه

:و گفت دیخند احمقانه

.خوامیازت معذرت م یباعث شده که ناراحت بش فکر رو نکن اگه رفتار من نیجون ا واینه ش_

:گفتم افهیهمان ق با

.دیکن یمعذرت خواه دیشما که نبا کنمیخواهش م_
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:گفت يزیلحن التماس آم با

.من رو ببخش اشتباه کردم کنمینه خواهش م_

 شینما نیا نکهیا ي، برا دادینم رو نشان نیاش ا افهیلحظه فکر کردم من رو دست انداخته اما ق کیتعجب نگاهش کردم ،  با

:مسخره را تمام کنم گفتم

، قبوله ؟ میمورد حرف نزن نیدر ا گهیو بهتره د میدیرو بخش گریهر دو همد_

:گفت یخوشحال با

.اره ، قبوله_

:به ذهنم آمد و گفتم يزیچ

.راموش کنمام رو ف یناراحت کنمیم یسع نمیرو بب دایش نیمن رو نبرد روزید نکهیمن هم از ا_

:گفت باالفاصله

.برمتیامروز م ياگه دوست دار خوامیجون معذرت م وایش_

:ام ررا پنهان کنم گفتم يشاد نکهیته قلب خوشحال شدم و بدون ا از

؟ نیگیراست م_

:را تکان داد و گفت سرش

.میبر نیاالن بلند ش نیاره هم_

:بلند شدم و گفتم ياز جا باالفاصله

.شمیمن هم حاضر م دیتون رو بخور ییاپس تا شما چ_

:زد و گفت لبخند

.باشه_

:در آشپزخانه رفتم و بعد برگشتم و گفتم يجلو تا

.ازتون ممنونم یلیخ یلیآقا کامران خ_

:و گفت دیخند يوار وانهیطرز د به
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.يتو چقدر بامزه ا زمیعز وایش_

فکر کردم نکند  نیبه سراغم آمد و به ا دیبه اتاقم رفتم ترد یوقت مکردیتحمل م دیاما با ختیریاش اعصابم را بهم م خنده

 توانمیزنانه م استیروشن بود که با س میمثل روز برا رایلحظه با من بود ز کیفکر فقط  نیشود؟ اما ا نیاوضاع بدتر از ا

شک  گرید رایز. نماند یاز او باق کنم که اثري ٔاو را چنان له توانستمیم خواستیم دلمهر چند .  رمیمشتم بگ يکامران را تو

را  فمیدر کمد را باز کردم تا ک. پنهان شده است  يریزنج يا وانهی، د رینداشتم که در پس آن چهره به ظاهر ساده و حق

 ریدر ذهنم زده شد و با عجله ز يجرقه ا اندست خورده است ، ناگه میلباسها گریلحظه احساس کردم بار د کیبردارم که 

 نیاز ا دیبا نکهیبا ا. کامران آن را پس آورده بود. ختیدلم فرو ر میلباسها ریز دایدفترچه ش دنیبا د. را نگاه کردم  میلباسها

او چه وقت به اتاقم آماده که  کردمیفکر م نیبه ا. وجودم را گرفته بود ندیناخوشا یشدم اما احساس یموضوع خوشحال م

 نییپا یبه اطراف انداختم و بعد به سرعت حاضر شدم ، وقت ینگاه.وضوع بودم نیحواسم جمع ا یلیخ رای، ز دمیمن نفهم

لبخند زد و  دیتا مرا د. که از سر کار برگشته بود فرق داشت یتا آسمان با زمان نیاش از زم افهیرفتم کامران منتظر بود ، ق

:گفت

؟ زمیعز میبر_

.ان دادم و جلوتر از او از در خارج شدمسرم را تک "گفتنش شروع شد  زمیباز هم عز "خودم گفتم  با

مبادا به  کردمیسفارش م دیکاش به دکتر داو يبا خودم گفتم که ا. افتادم  یمطلب ادیتازه به  میدیرس شگاهیبه آسا یوقت

با  رایز دیبگو يزیمورد چ نیخوشباختانه او وارد تر از آن بود که بخواهد در ا. به آنجا رفته ام  ییمن به تنها دیکامران بگو

:گفت یخشک و رسم یلیما خ دنید

؟ دیدار شگاهیآسا نیهم در ا یضیمر دیآورد ادیچه عجب باالخره به _

:رو کرد به من و گفت بعد

شود، درست است ؟ مارتانیخانم من به شما گفته بودم حضور شما ممکن است باعث بهبود ب_

به لبخند او  یواکنش نکهی، دکتر به من لبخند زد بدون ا گفتینم زید و چانداخته بو نییکامران نگاه کردم نگاهش را به پا به

:نشان بدهم گفتم

به  یبه بعد حتما سع نیاز ا دمیمن قول م یاست که همسر خواهرم گرفتار کارشان هستند، ول نیا قتیحق. دیبله گفته بود_
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.خواهرم بزنم

:به دکتر گفتم. نشان نداد یواکنش کامران

م چطور است ؟حال خواهر_

.نکرده یفرق_

:را ناراحت نشان دادم و گفتم خودم

؟ نمشیبروم بب شودیم_

:گفت دکتر

.دیاو را دار دنید یاگر آمادگ_

:حرف ما را تنها گذاشت، بعد از رفتن او رو کردم به کامران و گفتم نیبعد از گفتن ا و

؟ مینیرو بب دایش میبر دییآیشما هم م_

:نه ، کامران گفت دیبگو کردمیمآن حال دعا  در

نتونم خودم رو  میایب ترسمیندارم ، م مارستانیتخت ب يرو رو زمیعز يدایش دنیجون ، من طاقت د وایش هیچ یدون یم_

.کنترل کنم حال او هم بد بشه

:دادم با او همدردم و گفتم نشان

.تا من برم و برگردم دیجا باش نیشما هم خودم رو کنترل کنم ، باشه پس تونمیم ی، من هم به سخت دیحق دار_

:به خود گرفت و گفت هیرا تکان داد و حالت گر سرش

.برو زمیباشه عز_

تراوش نکند در دلم خطاب به او  رونینفرتم به ب کردمیم یکه سع یدر حال. تا شاهد حرکات مسخره او باشم  ستادمینأ گرید

:لبخند زدم و گفتم. منتظر بودم  دیداودکتر  دایدر اتاق ش يجلو "مارمولک  "گفتم 

.نجایمن اومدم ا دیکامران نگفت شیپ نکهیممنون دکتر از ا_

.نگاهت نگران شد يدیمرا د یوقت رایموضوع شدم ز نیمتوجه ا_

:زدم و گفتم لبخند
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.دیهست یشما روانشناس قابل_

.حاال برو تو. متشکرم  فتیاز تعر_

:گفتم ینگران با

؟ دییایمگه شما نم_

:را چپ و راست تکان داد و گفت سرش

.نه_

؟ یناراحت شد چ دایوقت ش کیاگه _

:زد و گفت لبخند

.طور نشد نیاما بار قبل که ا_

:حواسم باشد گفتم نکهیا بدون

.آخه اون دفعه خواب بود_

 مارستانیب دیآمدم دکتر داو دایش دنیه دافتاد دفعه قبل که ب ادمیباره بخودم آمدم و  کی کردیبا لبخند به من نگاه م دکتر

:با تعجب گفتم. نبود 

رفتم ؟ دایش دنیمن به د دیدفعه قبل که شما نبود دیدونیدکتر شما م_

:سرش را تکان داد و گفت_

.شتدا یخوب جهینت رایز دیرو کرد نکاریو خوشحالم که ا ستین دایشما با ش دارید يبرا یکرده بودم مانع دیالبته من تاک_

. نداشت  يا دهیفا رایبه دنبالش نرفتم ز. بدهد پشتش را به من کرد و رفت  يشتریب حیتوض نکهیحرف را زد و بدون ا نیا او

را گرفتم و بعد از ذکر بسم اهللا آن را  رهیسپس دستگ. تا بتوانم افکارم را متمرکز کنم  ستادمیا دایپشت در اتاق ش یلحظات

و فقط  ستیخواب ن کردمیاما احساس م. بود و چشمانش بسته بود  دهیتخت دراز کش يور دایمثل دفعه قبل ش. باز کردم 

روبرو  یبا کس خواستینم ایو  کردیعادتش را ترك نکرده بود ، هروقت قهر م نیهنوز هم ا دایش. چشمانش را بسته است 

.  دمیآرام جلو رفتم تا به کنار تختش رس آرام.  دیرسیحالت مظلوم به نظر م نیو چقدر در ا زدیشود خودش را به خواب م

:لب گفتم ریز
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...دلم ، قشنگم ، ملوسم زیسالم عز_

:صبر کردم تا بتوانم خودم را کنترل کنم و بعد ادامه دادم يلحظه ا. مانع ادامه حرفم شد  بغض

عروسکم ؟ يقهر وایش یهنوز هم با آنج_

بسته  مهیکنار تختش نشستم و سرم را کنار دستش که ن یصندل يام روآر. پر بود  نقدریچرا دلم ا دمیفهمیهم نم خودم

آرام آرام  یاحساس کردم کس نکهیبه آن حال بودم تا ا یمدت. کردن  هیکنارش قرار داشت گذاشتم و شروع کردم به گر

شدم  یچه حال تدانسی، فقط خدا م دمیسرم د يرا رو دایمثل برق گرفتهها سرم را بلند کردم و دست ش.  کندینوازشم م

دستش را  یبه آرام.  رفتیاش فرو م یبود و داخل روس يچشمان او همچنان بسته بود اما از گوشه چشمانش اشک جار

:و آرام آرام زمزمه کردم دمیگرفتم و آن را بوس

....کنه تتیاذ یکس دمیاجازه نم گهیگل قشنگم ، عروسک نازم د_

او آن روز نه . بود از ته قلب خوشحال بودم  رفتهیمرا پذ دایش نکهیتم اما از انداش میاشکها يرو یپر بود و کنترل دلم

چه وقت به اتاق آمد ،  دیدکتر داو دمیبودم نشان داد، نفهم دهیاز آنچه که د ریغ يگریچشمانش را باز کرد و نه واکنش د

اما  آمدیدلم نم نکهیاست اتاق را ترك کنم با اشانه ام گذشته و با اشاره از من خو يوکه دستش را ر دمیکه او را د یفقط زمان

 کردمیم جهیآنقدر احساس ضعف و سر گ. رفتم  رونیآرام بلند شدم و از اتاق ب یلیزدم و خ دایدست ش يبوسه را رو دیخر

از اتاق  دیبعد از من دکتر داو یمدت. کنم  دایپام را  یعیراهرو طبقه باال نشستم تا بتوانم حال طب یخال یصندل کی يکه رو

نگاهش . شده است  رهیسرم را به طرفش چرخاندم متوجه شدم به من خ ینشست وقت یصندل يخارج شد و کنارم رو

:گفت. بود نیغمگ

؟ یدهیخودت را عذاب م نقدریچرا ا وایش_

:او لبخند زدم و گفتم به

.رو به بهبوده دایحال ش کنمیخوشحالم چون احساس م یلیاما من خ_

:تکان داد و گفت دییشانه تارا به ن سرش

 یاما من نگران سالمت شود،یخوب م دایش. ياوریبه خودت فشار ن کنمیاما از تو خواهش م. به خاطر حضور توست نیبله با ا_

.تو هستم
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.را هم تحمل کرده ام نهایمن سخت تر از ا دیدکتر نگران نباش_

:افتادم و از جا بلند شدم گفتمکامران  ادیو سرش را تکان داد ، به  دیکش یقیعم نفس

.میایفردا هم ب کنمیم یکامران منتظر من است، سع. کنمیم یدکتر من فعال از شما خداحافظ_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.یاستراحت کن شتریکن ب یسع.ات هستم  یمن نگران سالمت_

سپاسگزارم دیکه به من دار یاز محبت_

 مکتین يکه رو دمیآمدم کامران را د رونیاز در ساختمان که ب. رفتم  نییبا شتاب پا زیمن ن. دزد و سرش را تکان دا لبخند

حوصله تر از آن بودم که  یمن از جا بلند شد و لبخند زد ب دنیداخل محوطه نشسته بود و به در چشم دوخته بود، با د

به  زیاو ن شدمیم کیدادم همان طور که به او نزد بودم لبخندش را پاسخ مجبوراما چون . کنم  يبتوانم نقشم را خوب باز

:شدم به من نگاه کرد و گفت کشینزد یوقت. آمدیطرفم م

؟ يکرد هیجون گر وایش_

:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

.کنهینگرانم م دایش تیوضع_

:کرد و گفت ينقش باز باالفاصله

.نمیاون رو بب امیب دایکه دلم نم نهیاحساس رو دارم واسه هم نیمن هم هم يحق دار_

:را از حرص بهم فشار دادم و گفتم میدندانها

.میبهتره بر_

:سرش را تکان داد و گفت باالفاصله

.میایب رونیحل و هوا ب نیاز ا دیتا شا میزودتر بر.  نهیغمگ یلیخ طیمح نیاره ، ا_

.دایش شیپ نجایا امیم یمن از فردا گاه_

:نگاهم کرد و گفت رهیخ

رو گفته ؟ نیا یدکتر عوضاون _
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:را به آن راه زدم و گفتم خودم

کدوم؟_

:گفت افهیق با

.دایدکتر ش ارویهمون _

.نه_

.ادیدکتره خوشم نم نیمن که اصالً از ا_

:را باال انداختم و گفتم میتفاوت شانهها یب

؟ دیکن یچرا عوضش نم_

:را تکان داد و گفت سرش

.رو عوض کنه دایو ازش بخوام دکتر ش مارستانیب سیرئ شیپ برم میایب دیروز با کیاره _

بودم کامران  دهیفهم گریبلوف بزند ، د خواهدیکار را ندارد سکوت کردم تا هر چقدر که م نیاو جربزه ا دونستمیکه م من

و واکنش او فکر  دایه شدر طول راه ب.  میخارج شد شگاهیبه اتفاق کامران از آسا. کند يترسو تر از آن است که بخواهد کار

 زد،یباعث شده آنقدر بهم بر زیچه چ دمیپرس یاز او م دیو با او صحبت کنم با نومر ا بش شیصدا خواستیدلم م.  کردمیم

:کامران مرا از فکر خارج کرد و گفت. انجام دهم  شیبرا يکار توانستمیفقط در آن صورت م

م؟یبگرد میبر يجون دوست دار وایش_

:کردم و گفتم يتم باز شروع شد ، فکرخودم گف با

.میکم خسته ام بهتره فردا بر کیامروز _

؟ شگاهیآسا يریفردا م یگیمگه نم_

به بعد از ظهر داره؟ یچه ربط رمیخب اگه برم صبح م_

:را تکان داد و گفت سرش

.میگرد یم میریبهتره صبحها برو اونجا بعد از ظهرها م يطور نیاره ا_

:، گفتم کردمیاحساس تنفر م تینها یبه او ب نسبت
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؟ دیزنیچه خبر ؟ بهش سر م نیاز شرو یراست_

.هی، همون جور نمشیبیم رمیاره وقت کنم م_

با خودم فکر کردم فردا سه . به آنجا نزده است يسر گریاو برده د دنیکه مرا به د يو از همان روز دیگویدانستم دروغ م یم

موضوع فکر  نیو همان طور که به ا شگاهیآسا رمیبعد م زنمیبهش م يسر کیحتما  مالقات دارد نیشنبه است و شرو

 یم.آوردم دو روز است که به فراز تلفن نکرده ام  ادیزنده شد و به  نمدر ذه نیمالقاتم با شرو نیاول يصحنه ها کردمیم

صبح روز بعد  کردمیصبر م دیبا. ن کنم به او تلف توانستمینبود با حضور کامران نم ينگران شده است چاره ا یلیدانستم خ

دورتر از خانه  یکه کم یتاکس کی يناگهان چشمام رو میکه شد ابانیبه او زنگ بزنم ، وارد خ رفتیکه کامران به سر کار م

تم و من هم نتوانس دی، او مرا ند ختیداده بود قلبم فرو ر هیتکّ یفراز که به در تاکس دنیماند و با د رهیپارك شده بود خ

در  يکامران جلو. به گوش کامران برسد  شیمبادا صدا دمیکه ترس زدیاما قلبم چنان م. نشان دهم  یکامران واکنش يجلو

:کامران گفت. و من باالفاصله در را باز کردم تا خارج شوم  ستادیمنزل ا

؟ یشیم ادهیچرا پ_

هوا بخورم یکم خواهمیخسته شدم م_

کامران  یصبر کردم وقت زیمن ن. شد  یو باالفاصله سوار تاکس دیفراز مرا د. خارج شدم  او ينگفت و من از خودرو يزیچ

کامران بعد از پارك . در خانه رد شد  ياز جلو یبعد تاکس يلحظه ا. برد وارد منزل شدم  نگیرا داخل محوطه پارک لیاتومب

:خودرو از آن خارج شد و به من گفت

ه ؟سرخ شد نقدریچرا صورتت ا وایش_

:گفت یحال نشان دادم و شانه باال انداختم ، با نگران یرا ب خودم

؟ ينکنه تب دار_

:و گفتم دمیخودم را عقب کش یبا ناراحت. دستش را جلو آورد و با پشت انگشتانش صورتم را لمس کرد  ناگهان

.دیکار رو نکن نیا کنمیآقا کامران خواهش م_

:تعجب نگاهم کرد و گفت با

نه ؟ ای يتب دار نمیبب خواستمینکردم فقط م يمن که کار. ..من -
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.میباشه ما با هم نامحرم هست یهر چ ستیکار شما درست ن نیاز لطفتون ممنونم ، اما ا_

:سرش را تکان داد و گفت يساده لوحانه ا افهیق با

.خوامیاگه ناراحتت کردم معذرت م_

:زور لبخند زدم و گفتم به

نداره یاشکال_

را که داخل خانه گذاشتم احساس  میجلوتر از من رفت تا در منزل را باز کند و بعد صبر کرد تا من اول داخل شوم پا مرانکا

:کامران به محض داخل شدن گفت. را تحمل کنم  تیوضع نیا دیبا یترس به سراغم آمد با خودم فکر کردم تا ک

؟ يچطور یشام عال کیبا  زمیعز_

:ذوقش زدم و گفتم يتو یتفاوت ی، با ب کردیمرا به شدت ناراحت م نیاسر حال بود و  یلیخ

.کم استراحت کنم کیاتاقم  يبرم تو دمیم حیترج شتریب ستمیراستش من گرسنه ن_

:واا رفته گفت يا افهیحالش گرفته شد با ق کردمیطور که فکر م همان

؟يخوریشام نم... ؟ یشام چ_

:گرسنه بودم گفتمهم  یلیخ نکهیزدم و با ا لبخند

رمیس_

:شد و سرش را تکان داد و گفت میتسل زود

.برو استراحت کن يباشه اگه دوست دار_

ممنونم_

قبل از . کردم و به طبقه باال رفتم  یاز او خداحافظ. کلمه غرور سر خورده اش ارضا شده است  نیبا ا دمیزد و من فهم لبخند

؟ آن شب بر  کنهیهنوز هم در اتاقش را قفل م یعنیاو انداختم و با خودم فکر کردم به در اتاق  یوارد شدن به اتاقم نگاه

شکمم گرفتم و فشار دادم تا  ي، آنقدر دستم را رو بردیخوابم نم یاز شدت گرسنگ ردمکامران وانمود ک شیعکس آنچه که پ

.دمیسپس داخل رختخواب شدم و خواب. ضعف معده ام آرام شد 

را برداشت و گفت که منتظر تلفنم  یخودش گوش. به منزل دوست فراز زنگ زدم  شگاهیز رفتن به آساروز بعد قبل ا صبح
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ساعت بعد فراز دنبالم آمد و به همراه او به  مین. دیآیدنبالم م یبروم گفت با تاکس شگاهیبه آسا خواهمیم دیفهم یبوده وقت

نزد ، خودم سر حرف را باز  یحرف چیمورد روز قبل ه در. داشت  یدرهم وچهره متفکر .  میحرکت کرد شگاهیطرف آسا

:کردم و گفتم

.بهتون زنگ بزنم نتونستم خواستمیم روزید_

:فکر خارج شد و گفت از

.تو رو درك کنم تتیموقع تونمینداره ، م یاه ، بله اشکال_

:رو کرد به من و گفت نکهیبود تا ا از آن حال یشده ؟ فراز مدت يجور نیبا خودم فکر کردم چرا ا. باز هم سکوت کرد  و

.یاش رو بدون جهینت ستیکرده بد ن یقاتیتحق کیدوستم در مورد کامران  یراست_

:توجه کامل گفتم با

خب ؟_

.شهروند کامله کیکارش نمونه  طیمح يتو یکامران محب_

:به او نگاه کردم و گفتم مبهوت

؟ یچ یعنی_

:باال انداخت و گفت شانه

 یخاص یمشکل اجتماع نکهیا یعنی،  ستیپرونده اش ن يتو یگونه مورد سوئ چیتا االن ه گفتیر که دوستم مطو نیا_

.نداره

در پس آن  دادیم یقلبم گواه یبودم ول دهیاز او ند يمورد چیبه فکر فرو رفتم ، فراز حق داشت من تا آن لحظه ه یلحظات

:م او همچنان در فکر بود ، گفتمبه فراز نگاه کرد. پنهان شده است يگرید زیچهره چ

شده ؟ يزیچ.  نیشما ناراحت نکهیمثل ا_

:زد و گفت لبخند

.کم خسته ام کی، فقط  ستمینه ناراحت ن_

طور که معلوم بود  نیاش ربط بدهم ، ا یحوصلگ یتواتستم آن را به ب یاما نم دیرسیکه چهره اش خسته به نظر م نیا با
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 ادیکه به  میبود دهینرس شگاهینکردم ، هنوز به آسا يکنجکاو ادیاش را بدانم ، من هم ز یناراحت لیمن دل خواستینم

:دمیافتادم و از فراز پرس دایدفترچه ش

؟ دیدفتر رو خوند یراست_

:جا خورد ، گفت یکردم از حرفم کم احساس

.خودمیدارم م_

؟.نیکه بدرد بخوره نخورد يزیبه چ دیکه خوند ییتا اونجا_

:مکث کرد و گفت یمک فراز

.کنمیفکر نم_

 ستادیمحوطه ساختمان اول ا يجلو یتاکس م،یدیرس شگاهیوقت به آسا نیناراحت است، در ا يزیمطمئن شدم او از چ گرید

از او خواسته  دمیپارك کرد فهم يرفت و کنار یگفت و او وقت يزی، فراز به راننده چ میشد ادهیو من و فراز از آن پ

کار  نیاز ا. دیایاما او از من اجازه گرفت همراه ب ستدیا یمحوطه م داخلمثل دفعه قبل فراز  کردمیند، فکر ممنتظرمان بما

 یما از جا بلند شد و چون مرا م دنیدر نگهبان با د يجلو. دیایب خواهدیاز او بپرسم چرا م دمیمتعجب شدم اما خجالت کش

اگر دکتر  کردمیبا خودم فکر م داشتیکه او کنارم قدم بر م یدر حال شناخت سرش را تکان داد و به ما اجازه ورود داد،

:در بزنم گفتم نکهیقبل از ا ستادمیدر اتاق دکتر که ا ي؟ جلو میاست چه بگو یاو چه کس دیاز من پرس دیداو

.صحبت کنه یفارس تونهیم دایبه شما نگفتم ، دکتر ش یراست_

.خوبه یلی؟ خ يجد_

و در را باز کردم و به همراه فراز داخل اتاق شدم  دمیدکتر را شن يصدا. ند ضربه به در اتاق زدم را تکان دادم و چ سرم

:من گفت دنیبه چشم داشت و مشغول مطالعه بود، با ورود ما به اتاق سرش را بلند کرد و با د ینکیدکتر ع.

.ي، خوش آمد وایسالم ش_

:گفتم ستیو کبپرسد ا نکهیبه فراز کرد و قبل از ا ینگاه سپس

.دوست خوب کیدوست هستند،  کی شانیدکتر ا يآقا_

.  مینیبلند شد و به طرف ما آمد و با من و فراز دست داد و دعوتمان کرد بنش زشیتعجب کند از پشت م نکهیبدون ا دکتر
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:سپس خودش کنارمان نشست و گفت

.خوب است یلیحالت خ نمیبی، م وایخب ، ش_

:زدم و گفتم لبخند

.نونم دکترمم_

:با همان لبخند گفت دکتر

.چه خبر دایاز ش یپرسیدانم االن م یم_

کرد ،  خکوبیمرا م يبود که لحظه ا يزیدر نگاهش چ. کردیبه من نگاه م زیاو ن. را تکان دادم و نه فراز نگاه کردم  سرم

:.دکتر مرا به خودم آورد يصدا

چون حضور تو باعث  گزارمیرا به حساب شما م نیبهتره و من ا یلیخ یلیخ دایحال ش گمیاما من به شما م دیدینپرس وایش_

.در اوست یتحول بزرگ

:گفتم

بهتر از قبل شده ؟ دایحال ش شهیچطور معلوم م! دکتر _

:گفت دکتر

امروز  که او میگویطور م نیکرده و ا يادیز شرفتی، او نسبت به هفته قبل پ کنمیمن رفتار او را نسبت به قبل مشاهده م_

.ستین سهیآمد قابل مقا شگاهیکه به آسا یبا روز اول

:گفتم

آوردنش ؟ یبه چه شکل یعنیبود ؟  يدکتر روز اول چطور_

:کرد و گفت یمکث دکتر

.شما گفته ام يو من برا دیدیسئوال را پرس نیشما ناراحت کننده باشد قبال ا يممکن است برا_

از اون روز تا به االن کرده ؟ یبدونم چه فرق خوامیند اما مآورد يدونم اون رو به حالت بستر یم_

آرام  ییبه دوز باال اجیشبها نا آرام بود و احت دیکشیم ادیبود تا چند روز فقط فر یاو آن روز در شوك سخت یلی،خ یلیخ_

نداشته و  یتا کنون مشکل دوز قرصش را کم کرده ام نکهیو با ا خوابدی، شبها آرام م ستیطور ن نیاما حاال او ا. بخش داشت
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.کنه دایکامل پ يبهبود گهیتا چند هفته د ستبرود ممکن ا شیپ بیترت نیاگر به هم

:از جا بلند شدم و گفتم. خبر اشک در چشمانم جمع شد نیا دنیشن از

؟ شهیتونم برم پ یم_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.یرو حفظ کنکن آرامشت  یکنم سع یم دیالبته اما باز هم تاک_

.حرفش تکان دادم دییرا به نشانه تا سرم

:به دکتر گفتم. اجازه خروج داد بیترت نیاشاره کرد و به ا رونیبا دست به ب دکتر

د؟ییآیدکتر شما نم_

.بهتره ی، خودت تنها باش ستیبه من ن یاجیاحت_

:کردم به فراز و گفتم رو

؟ یشما چ_

:گفت فراز

.مونمیراهرو منتظر م يمن تو. يم فکر کنم بهتره خودت تنها برمن هم با دکتر موافق_

:رو به دکتر کرد و گفت سپس

.رمیوقتشون رو بگ خومیالبته اگر دکتر اجازه بدن چند لحظه م_

م موضوع توجه نکرد نیبه ا ادیبودم ز دایش دنیفکر کردم فراز با دکتر چه کار دارد ؟ اما راستش چون در تب و تاب د نیا با

. اضطراب به سراغم آمد دایدر اتاق ش يجلو.از آن دو به سرعت به طرف طبقه باال و اتاق خواهرم رفتم  یو بعد از خداحافظ

باز  دایبه در زدم و وارد اتاق شدم ، به محض ورود متوجه شدم چشمان ش يضربه ا هستهبهائ به آن بدهم آ نکهیبدون ا یول

 شامدیپ نیحد اقل وانمود کند که خواب است راستش از ا ای نمیشتم او را در خواب ببانتظار دا رایز ختیقلبم فرو ر. است

و با  يعاد یلیکردم به احساسم مسلط شوم خ یاحساس فقط چند لحظه دوام آورد به سرعت سع نیا. هول شده بودم  یکم

:م گفتمرا از حنجره ام خارج کن میتن صدا نیآخر کردمیم یکه سع یآرامش جلو رفتم ، در حال

.، سالم خوشگلم زمیسالم عز_
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 دمیواکنش از طرف او ترس نیا دنیصورتش گرفت با د يباالفاصله دستانش را جلو وایحرف از دهانم خارج شد ش نیا تا

، چند قدم مانده به تخت  دنیشروع کرده بود به لرز میدست و پا. بودمش تکرار شود دهیکه د يبار نیاول ينکند ماجرا

:گفتیکه با ناله م دمیرا شن دایش يبشوم صدا کشینزد داشتمآمد ترکش کنم و نه جرات  یدم نه دلم مبو ستادهیا

.ستمیخوشگل ن گهید_

. او به من جرأت داد يصدا. شد یخارج م شیدستها نیخودش بود که از ب يداشت صدا قتیاما حق نمیبیکردم خواب م فکر

:رفتم جلو و گفتم

.دمیرو بهت قول م نیا. شهیدرست م زیدلم همه چ زیعز یهست نیوشگلترگفته ؟ تو هنوز هم خ یک_

:تر از قبل گفت فیضع

خراب شده زی، همه چ شهیدرست نم یچیه گهینه د_

:دستانش زدم و گفتم يرو يشدم و بوسه ا خم

.  يحرفها عذاب بد نیاخودت رو با  يبخوا نکهیمگر ا.  يندار يدینا ام يبرا یلی، من هستم دل یتا خدا هست ، تو هست_

که ممکنه تو هم  یدرسته در صورت يقبول دار یرو که فکر کن یمثل اون موقع ها هر چ.  يتو هنوز هم عوض نشد دایش

.یاشتباه کن

. کرده بود لیصورتش کنار زد اما همچنان به دو طرف صورتش حا يسکوت کرد و بعد آرام آرام دستانش را از جلو يا لحظه

 نکهیاشک در چشمانم پر شده بود اما از ا. بود که منتظر مرگ است يزخم خورده ا يه کرد نگاهش مثل آهواو به من نگا

:گفتم ، زدمیلبخند م شیخوشحال بودم و به رو زدیحرف م

.شونینیبب یتونیخودت نم فیقشنگه ، ح يزهایعالمه چ کینگاهت  يخوشگلت برم که هنوز هم تو يقربون اون چشما_

:شد و گفت رهیبه من خ يناباور با

؟ یدلم رو خوش کن یگیدروغ م يدار_

:اخم کردم و با قهر نگاهم را از او گرفتم و گفتم یحالت تصنع با

؟ یکنیحرفم رو باور نم گهیبهت دروغ گفتم که د یلیتا به حال خ_

:گفتم تیباال برد و من با جد یسرش را به عالمت منف. بعد نگاهش کردم  و
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که  یکم خواب الود و کسل کیدرسته  شهیدرست مثل هم یتو هنوز هم خوشگل گمیوقت به تو دروغ نم چیهمن  دایش_

 ضیمر یوقت یتو اگر هر چقدر هم خوشگل باش دهیم یکه به آدم خوشگل هیدلم سالمت زیاما عز رهیم نیزود از ب یلیاونم خ

.منینازن يدی، فهم شهیگم م يماریاز ب یحجاب يات تو یخوشگل یباش

با . به در زد و داخل اتاق شد يتقه ا دیلحظه دکتر داو نیدر ا. اش برد یشانیدستش را از صورتش برداشت و به طرف پ آرام

. رفتار کنم  يعاد یلیخ دیبا دانستمیاما م زندیبا من حرف م دایش میبزنم و بگو ادیفر یاز خوشحال خواستیاو دلم م دمید

:دکتر به محض ورود گفت

.ختر هاسالم د_

:گفت یهم به آرام دایدکتر را دادم ، ش پاسخ

سالم_

:لبخند زد و گفت دکتر

کمان تل وو ؟ دایش_

:که گفت دیبه گوشم رس فیضع دایش يصدا

.ییآنوا نی یب یژ سوئ_

:گفت دکتر

.نپا لیآ_

:گفت دایدکتر رو به من کرد و به ش. آنان را متوجه نشدم  يکدام از حرفها چیه

دایش ي، و یاستراحت کن یتا تو بتون میریم وای، من و شخب _

:که گفت دمیرا شن دایآرام ش يصدا

يو_

به من نگاه کرد .  دمیروت سرش خم شدم و گونه اش را بوس. را ترك کنم  دایش دیبا دمیبه من زد و من فهم یچشمک دکتر

:و گفت

؟ ییآیباز هم م_
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، باشه ؟ یتا خوب بش یکه خوب استراحت کن نهیا يراب ذارمی، اگر االن تنهات م امیحتما م_

 نکهیبه محض ا. گونه اش زدم و قبل از دکتر از اتاق خارج شدم  يرو گرید يجواب سرش را تکان داد و من بوسه ا يجا به

 ختمیریم من که اشک دنیآمد و با د رونیبعد دکتر از اتاق ب یکم. کردم  هیشروع به گر یاز خوشحال دیبه راهرو رس میپا

:گفت

؟ یکنیم هیگر یچ يبرا وایش_

:را نداشتم گفتم میاشکها اریکه اخت یحال در

، مگه نه ؟ شهیحالش خوب م دهینشون م نیا. با من حرف زد دایخوشحالم چون ش یلیدکتر خ_

:لبخند زد و سرش را تکان داد ، سپس گفت دکتر

.يحرف مرا باور نکرد رو به بهبود است دایگفتم حال ش یپس معلوم شد وقت_

.بود گهید زیچ کیموضوع با چشم خودم  نیا دنیکم شوکه شدم ، چون د کیراستش  ستیطور ن نیا دینه باور کن_

:و گفت دیخند دکتر

.هیبیعج نیسرزم رانیا شمیمتوجه م کنمیفکر م یوقت وایش_

:تعجب گفتم با

چرا دکتر ؟_

.کنندیم هیهم خوشحالند گر یو وقت کنندیم هیگر ناراحتن یمردمانش وقت دمیآخه بارها د_

:زدم و گفتم لبخند

.دیتعلق دار بیعج نیسرزم نیشما هم به ا یعنیبوده  یرانیا کیپدر شما هم  دیدکتر فراموش نکن_

:زد و سرش را تکان داد و گفت لبخند

.موضوع خوشحالم نیاز ا_

شروع کرده به حرف زدن ؟ یاز ک دایدکتر ش_

به او سالم کردم جوابم را داد  یرفتم وقت دنشیعصر همان روز که به د.  دیبه مالقاتش آمد ییکه شما به تنها يان روزهم از

.که منتظرش بودم افتاده یاتفاق دمیو من فهم
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:لب خدا را شکر کردم و گفتم ریز

به شما نگفت ؟ يزیاش چ یاز علت ناراحت دایش_

:را تکان داد و گفت سرش

؟ دیبشه ، متوجه شد شقدمیحرف زدن پ يخودش برا دیاجازه بد دیاز او نپرس يزیه ، بهتره شما هم چهنوز ن_

.دمیبله دکتر کامال فهم_

.دیدوستتان را در انتظار نگذار نیاز ا شتریخوبه پس بهتره ب_

:حرف او تعجب کردم و گفتم از

دوستم ؟_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.د داخل محوطه منتظر شماستمهردا يبله ، آقا_

 میرفت نییپا يراهرو يبه همراه دکتر تا جلو. بار کن  یو باقال اریحرف به گوش کس و کارم برسه خر ب نیخودم گفتم اگه ا با

متوجه من  یبود و در عالم خودش غرق بود ، وقت ستادهیا یفراز کنار تاکس. از او به طرف محوطه رفتم  یو بعد از خداحافظ

و  دیرا پرس دایراه حال ش نیدر ب.  میبه طرف خانه حرکت کرد. کرد تا من داخل شوم  ازرا ب یبخند زد و بعد در تاکسشد ل

:و بعد گفت کردیگوش م میبا دقت به حرفها شهیمثل هم. کردم  فیتعر شیرا برا دایخودم و ش يمن گفتگوها

.خوشحالم یلیموضوع خ نیا دنیاز شن_

را عنوان  یبودم و او خستگ دهیرا پرس نیناراحت است قبال از او ا يزیاز چ کردمیاش انداختم حس م به چهره یقیدق نگاه

که احساس  يبه طور دادیچهره افسرده او مرا آزار م دنی، د ستین یاش مربوط به خستگ یکرده بود اما معلوم بود ناراحت

گذشته بود که  میو ن ازدهی بایساعت تقر. ما رده و بدل نشد  نیب یراه به جز چند کلمه حرف نیسربار او شده ام در ب کردمیم

:شدم گفت ادهیقبل از پ ستادیدورتر از منزل ا یکم یبه خواست فراز تاکس.  میدیما به مقصد رس

.مواظب خودت باش وایش_

:گفت. زدم و سرم را تکان دادم  لبخند

؟ دایش دنید يبر یخواهیم یک یراست_
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.فردا هم برم دیدونم ، شا ینم_

:را تکان داد و گفت سرش

امیمن هم باهات م_

:گفتم باالفاصله

.باعث زحمتتون شدم یلیخ کنمینه خواهش م_

؟ یکنیطور م نیچرا ا_

.خوامیرو نم نیمن چقدر شما رو ناراحت کرده و من واقعا ا يگرفتار نمیبیدارم م_

:را باال برد و گفت ابروانش

؟ هیمنظورت چ_

.کشمیاز خودم خجالت م یلیخ دیناراحت نمیبیکه م نیهم_

:نگاهم کرد و گفت رهیخ

رو باور کن نه بر  نی، ا امیاما من دوست دارم همراهت ب گمیرو بعد بهت م لشیموضوع نداره دل نیبه ا یمن ربط یناراحت_

.بلکه خواسته دل منه که کنارت باشم فهیحسب وظ

به کجا نگاه  دانستمیاز خجالت نم کردمیخون را به پشت صورتم احساس م یناگهانتند قلبم به وضوح هجوم  يتپشها از

به در  يزده بودم که لحظه ا جانیه يبه حد دمیبه خانه رس یوقت. کردم  یندارم چطور از او خداحافظ ادیبه  یحت. کنم 

هم همان  دیشا. کنمیتازه بالغ رفتار م يفکر افتادم چرا مثل دخترها نیمنظم شود و بعد تازه به ا میدادم تا نفسها هیتکّ

 دیاز سرم پر یدر آشپزخانه خوش يبه جلو دنیبه محض رس. بودم و خودم خبر نداشتم  دهیلحظه تازه به بلوغ عشق رس

که اگر  یدر صورت ترسمیم وخودم هم نامفهوم بود چرا از ا يبرا رسد،یکامران از راه م گرید یبخاطر آوردم تا ساعت رایز

 يرا رو فمیابتدا ک. اول نسبت به او داشتم  ییکه من روزها یمثل همان احساس. دلش به حال او بسوزد دیدیرا ماو  یکس

درست کردن ناهار به آشپزخانه بروم اما بعد با خودم فکر کردم اصالً به من چه مربوط که خودم را  يمبل رها کردم تا برا

.ا برداشتم و به طبقه باال رفتمر فمیسپس ک. ناهار و شام کنم  ردندرست ک ریدرگ
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25 فصل

قرن بر من  کیبه اندازه  يماهه و خرده ا کی نیا کردمیحال فکر م نیبا ا گذشت،یاز سفر من به فرانسه م میماه و ن کی

اما اش را حفظ کرده بود  هیکامران همچنان رو.  يدیپر از وحشت و نا ام يو شبها یخسته کننده و طوالن يروزها. گذشته 

کم  کردمیکه من در منزل داشتم احساس م یطیمن است با شرا نیدر کم نوزکه خطر ه دادیاز درون به من هشدار م يزیچ

 يگریو د دایش يبه بهبود دیام یکی.  داشتیبود که مرا سرپا نگاه م زیتنها دو چ نیب نیدر ا. بازم  یام را م هیکم دارم روح

طول  شیزایطور که معلوم بود کار درست شدن و نیمرتب با من در تماس بود ا ایشار. که در قلبم جوانه زده بود یعشق

عادت  یلیاو به من خ. نکرده بود  دایبهتر از قبل شده بود اما هنوز بهبود کامل پ یلیخ دایخوشبختابه حال ش.  دیکشیم

به . ردیگیو مرتب سراغم را م شودیم یتابیاو به شدت ب کنمیم رید یهر وقت کم گفتیم دیکه دکتر داو يکرده بود به طور

 شگاهیراه منزل کامران تا آسا رای، ز گرفتیمن را م ياز انرژ یلیخ نیبروم و ا شگاهیهر روز به آسا کردمیم یسع دایخاطر ش

رو به  دایش دمیدیم نکهینداشتم و از ا یتیحال شکا نیبا ا.  گرفتیاوقات سرم به شدت درد م یبود و گاه یطوالن یلیخ

 یزندگ يمعما.  شدیآمدم فکر کنم او خوب شده ناگهان دچار تشنج م یم ات رایالبته نه کامال ز. بودم  یراض رودیم يودبهب

 دیدکتر داو. از او بپرسم  يزیچ توانستمیو نه من م زدیم ینه خودش حرف رایمانده بود ز نحلیمن همچنان ال ياو برا

به حرف زدن درباره  یلیتما چیهم ه دایخود ش. تحت فشار قرار بدهم  حرف زدن يسفارش کرده بود تا مبادا او را برا

در تمام . گرفت  یاز بچه اش نم یسراغ چیه دایبود که ش نیبود ، ا بیعج یلیخ میبرا نیب نیکه در ا يزیچ. خودش نداشت

صحبت  دایاستم درباره او با شروز تا نام او را آوردم و خو کی. بودم  دهیرا از او نشن نیبار هم نام شرو کی یمدت حت نیا

موضوع را  یوقت. است  تیدچار حساس زینسبت به بچه اش ن دمیدگرگون شد و من باالفاصله فهم حالشکنم احساس کردم 

که متعلق  يزیهر چ يآور ادیمشترکش با کامران به شدت تنفر دارد از  یگذاشتم گفت چون از زندگ انیدر م دیبا دکتر داو

.يگرید زیچ ایز مشترك بچه اش باشد یچ نیا کندینم یاست و فرق زانیگر شودیبا او ممشترکش  یبه زندگ

. را پنهان کرده است  يزیکه او پشت آن در بسته چه چ کردیم زتریمرا ت يآن طرف در بسته اتاق کامران آتش کنجکاو از

که موجب  يزیتنها چ نیب نیو در ا مگشتیخراب به منزل بر م يا هیبا روح شدیم یدچار حمله عصب دایاوقات که ش یگاه
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 ییو شش روز از آشنا ستیدرست ب. رمیدوباره بگ یتوان شدیگرم فرزاد بود که باعث م يصدا شدیروح خسته ام م نیتسک

 زیگرفتم من ن جهیخودم مرور کردم و نت شیاو را بارها و بارها پ يمن و او گذشته بود که فراز به من اظهار عالقه کرد ، حرفها

:فراز به من گفت.ان احساس را نسبت به او دارم هم

نسبت  يکنجکاو يعالقه صرفا از رو نیا دمینسبت بهت احساس عالقه کردم اما ترس دمتیکه د ياز همون لحظه ا! وایش_

بهم  مطمئنم که در مورد احساسم اشتباه نکردم دوست دارم گذرهیم دنتیاز د یشده باشد اما حاال که مدت دایبه تو در من پ

......امیبا خودم کنار ب تونمیجور حد اقل بهتر م نی؟ چون ا نه ایخودش کرده  ریاحساس تورو هم درگ نیا یبگ

 خواستمیم نکهیا گریداشتم و د ازین يشتریبه فکر ب نکهیبه خاطر ا یکیدر مقابل صحبت او سکوت کردم  لیروز به دو دل آن

 زین انیروز در م کیو  میداشت یهر روز با هم مکالمه تلفن بایمن و فراز تقر. شناخت کامل او داشته باشم يبرا یفرصت کاف

او نسبت .  گرفتیقرار م دایش يروند بهبود انیو در جر کردیم یمرا همراه شگاهیآسا تااو اکثر اوقات .  میدیدیرا م گریهمد

. او مهم است يبرا نقدریموضوع ا نیچرا ا کردمیاوقات با خودم فکر م یکه گاه دادیچنان عالقه نشان م دایش یبه سالمت

 یروز که با او تلفن کی. کردیو با او صحبت م رفتیم دیفراز هم به اتاق دکتر داو رفتمیم دایش دنیاوقات که من بد یگاه

کردم متوجه  يمورد کنجکاو نیدر ا یاقامش موافقت شده است وقت دیگفت که با تمد شیصحبتها نیدر ب کردمیصحبت م

کرده است در  دیچرا اقامتش را تمد دمی، از او پرس دهیاو چهار هفته بوده که چند روز قبل به اتمام رس يزایو شدم مدت

:و گفت دیجوابم خند

.دادمیانجام م دیمونده بود که با یاز کارهام باق یکم_

درصد هم در مورد  کی یتداشتم اگر ح یبیحال عج دمیموضوع را فهم نیا یوقت. به خاطر من مانده است  دمیمن فهم و

بودم که ممکن  دهیقبال از او شن رایدوستش دارم ، ز یلیمطمئن شدم که خ شامدیپ نیعالقه ام نسبت به او شک داشتم با ا

کار صرف نظر کرده بود و  نیاز ا ایدر جنوب فرانسه برود که گو سیهفته به همراه دوستش به شهر ن کیاست به مدت 

حد  یب یشوق کردمیبه او فکر م یوقتها وقت یگاه. فراز در منزل او تنها بود نکیا رفته بود و ابه آنج ییدوستش به تنها

 ندیناخوشا ياما همان لحظه فکر. کرده ام  دایام را پ یگاه زندگ هیعاقبت تکّ کردمیو با خودم فکر م گرفتیوجودم را فرا م

دلسرد و افسرده  یلیدر نظر نگرفته باشد ، آن وقت بود که خ هم يکه نکند سرنوشت ما را برا کردیم دایام راه پ لهیبه مخ

.ردیستاره من و او کنار هم قرار بگ خواستمیو از ته قلب از خدا م شدمیم
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داخل  یمکتین يرا نگاه کردم فراز رو رونیب دایاز پشت پنجره اتاق ش میرفته بود شگاهیبار که به همراه هم به آسا کی

. اتاق رفلکس سبز بود يپنجره ها يها شهیش رایامکان را نداشت ز نیاما او ا دمیدیم یبه خوب محوطه نشسته بود من او را

 دایناگهان از سئوال ش. ارزشمند است  میکه چقدر حضورش برا کردمیفکر م نیشده بودم با ا رهیهمان طور که به او خ

.شوکه شدم

؟ هیاون مرد ک وایش_

پنجره من  نیسئوال را کرد متوجه شدم از پشت هم نیا یبرده باشد اما وقت ییاو بو از وجود دایش کردمیآن موقع فکر م تا

 زدیم رونیکه از صورتم ب یحرارت یبرخورد کنم ول يعاد یلیپرسش خ نیبا ا کردمیم یسع نکهیبا ا. است  دهیو او را با هم د

:به او نگاه کنم گفتم نکهیبدون ا. به من فهماند رنگ صورتم سرخ شده است 

.دوسته کی_

:حرفم را تکرار کرد دایش. تونستم بهت راستش رو بگم  یهمان لحظه با خودم گفتم کاش م و

؟! دوست  کی_

:را تکان دادم سرم

 یلیفرودگاه باهاش آشنا شدم از اون موقع تا به حال به من خ يآمدم فرانسه تو یکه داشتم م يهمون روز زمیاره عز_

.کمک کرده

:دیشد و پرس رهیبه من خ يبا نگاه سرد دایش. فرار کنم به او لبخند زدم  شتریب حیبار توض ریاز ز نکهیا يبرا و

؟ هیاسمش چ_

.مهرداد يآقا_

؟ یکنیصداش م نجوریتو ا_

:گفتم میبه او دروغ بگو توانمینم دمیاره اما بعد د میکرد اول خواستم بگو رمیغافلگ سوالش

.دوست داره به اسم صداش کنمراستش نه اسم کوچکش فرازه ، _

به او  زیمن ن. را گفتم خوشحال شده است  قتیحق نکهیاز ا دمیفهم. شد  انینما دایرنگ ش یلبان ب يرو یکمرنگ لبخند

:لبانم خشک کرد ياو خنده را رو يسئوال بعد یلبخند زدم ول
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؟ يدوستش دار_

زده  خیچشمانم را نداشتم نگاهم را از نگاه  اریبدهم اخت یواب قاطج توانستمیانکار کنم نه م توانستمی، نه م ختیفرو ر دلم

منتظر جواب  دایش. مالمت کردم  کردیو پرسشگر او گرفتم و خودم را به خاطر حرکات شتاب زده ام که راز درونم را بر مال م

:ممکث گفت يبعد از لحظه ا. من بود

 ای هیعالقه ام به اون واقع دونمیحاال نم.. عالقمند شدم  یبه کس کنمیباره که من فکر م نیاول ي، راستش برا دونمیواقع نم_

.هیجور نیهم

:دیپرس يبا کنجکاو دایش

؟ يمثال چه جور_

:حال فکر کردن بودم که گفت در

.گهیجور د هی ای ایمثل عالقه است به ارش_

:روح خارج شده بود نگاه کردم و گفتم یاو از آن حالت خشک و ب نکهیا به

کم . نداره  یخطا و اشتباه چیکه ه کردمیبت فرض م کیمن اون رو . عالقه داشتم  گهیجور د ای، به ارش ستینه مثل اون ن_

دلزده شدم ،  یلیداره ازش خ يبا پروانه رفتار سرد دمیفهم نکهیبه خصوص بعد از ا کردمیکم احساس کردم اشتباه فکر م

آدم  کی. نبود من اون رو همون طور که بود شناختم  نجوریر مورد فراز ااما د. خودخواهه  یلیخ کردمیچون احساس م

 گهید يزهایچ یلیو خ یبد اخالق یو حت ی، مهربون تیمثل احساس مسئول. وجودش بود يکه تو ییبا همه خصلتها یمعمول

.دختر نه ساله هم داره کیشکست خرده و  شیزندگ يتو کباریفراز .

:باال رفت و گفتبه نشانه تعجب  دایش ابروان

مگه چند سالشه ؟_

از  کردیم فیاش رو برام تعر یکه داشت داستان زندگ یبار وقت کی. و دو سه سالش باشه  یس زنمیحدس م یول دمینپرس_

و دو سه سالش بوده که پدر شده ستیب دمیحرفاش فهم نیب

:دیکه از آن حالت خشک و سرد خارج شده بود پرس دایش

؟ يا شدباهاش آشن يچه جور_
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او را گرفته بودم و چه شد که  يچطور جا نکهیبرخوردمان در فردگاه و ا نیکردم ، از اول فیتمام ماجرا را تعر شیهم برا من

با  دایمتوجه بودم ش زدمیهمان طور که حرف م. کرد  ییمرا راهنما تیچطور در سالن ترانز نکهیام را نشانم داد و ا یصندل

او از  يبرا یحواسم جمع بود وقت یلیخ. کندیگوش م میکرده و با دقت به حرفها حلقها به هم دستانش ر یچه لذت و توجه

با حالت  دایش. ام  دهیکودکان بود د مارستانیب يکه جلو یاو را در پارک اورمیبه زبان ن گفتمیام با فراز م يمالقات بعد

:گفت دم تمام شحرف ی، وقت کردیم یو اظهار خوشحال دیخندیمن م ياز حرفها ینیریش

که معلومه اونم به تو عالقه داره مگه نه ؟ نجوریا_

:باال انداختم و گفتم شانه

.هم نه دیدونم شا ینم_

:گفت باالفاصله

نسبت به تو توجه داشته باشه ؟ نقدریداشت که ا یلینبود چه دل نطوریبه نظر من که داره چون اگر ا رینه خ_

:گفتم یشوخ به

.و کمک به همنوعه یانسان دوستبه خاطر  دیشا_

:گفت جانیو با ه دیخند دایش

.نمشیبب کیدوست دارم از نزد یلیخ هیفکر کنم مرد خوب یگیطور که م نیهمه وقت ؟ ا نیاونم ا_

:آورد گفتم جانیاو مرا به ه یخوشحال

؟ شینیبب کیاز نزد ادیبار ب کیبگم  يخوایم نتت،یبب ادیدوست داره ب یلیاونم خ_

:و با ترس گفت دیبه صورتش کش یدست يرفو

.رهیزشت شدم آبروت م یلیها االن خ یوقت نگ کینه _

:اخم کردم و گفتم دادیم تیچهره اش اهم ییبایبه ز شهیهم دایش

يباعث افتخار من بود شهی؟ تو هم هیبعدشم آبرو چ.  یکنیفکر م نطوریفقط خودت ا يزشت نشد چمی؟ ه هیچه حرف نیا_

.

....خوب ش یوقت گهیدفعه د کیذار نه بگ_
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:گفت يرا تمام نکرد، ناگهان به فکر رفت و با حالت غمزده ا حرفش

...شمیخوب ن گهینه ، د_

:افتاد و دوباره کز کرد ، گفتم جانیکنند از حالت ه یکه باد اش را خال یدرست مثل بادکنک و

.یضیمر یکنیفقط فکر م ی؟ تو االن هم خوب یشیگفته تو خوب نم ی، ک یحرف رو بزن نینشنوم ا گهید دایش_

به  يآمدم قبل از رفتن سر رونیاز اتاق ب یان روز وقت. شد  رهیخ ییو به جا دیکش يجوابم را بدهد نفس بلند نکهیا بدون

:سرش را تکان داد و گفت یرا گفتم با ناراحت انیزدم و به او جر دیدکتر داو

.بله متوجهم_

؟ شهیخوب نم کنهینوز هم فکر مه دایدکتر چرا ش_

:به فکر فرو رفت و بعد گفت یدکترلحظات

.کنمیبعد از آن با شما صحبت م دیایب دایش شاتیآزما جیمن منتظرم نتا وایش_

:تعجب گفتم با

دکتر ؟ یچ يبرا شیآزما_

.ترا به شما خواهم گف لشیآمد دل جهینت یاز او گرفته شود وقت شیآزما يسر کیالزم بود _

:دمیاصرار نکردم ، تنها پرس گریبدهد من هم د حیاز آن توض شیب ستین لیما دمید یوقت

؟ شودیآماده م یک شهایجواب آزما_

.گریدو هفته د یکیاحتماال تا _

غروب زنگ در منزل به صدا در آمد ، آن لحظه  کیچند روز بعد نزد. موضوع با فراز صحبت نکردم و آن روز گذشت نیا از

 یک یعنی دمیتعجب کردم و از خودم پرس یلیخ دمیزنگ را شن يصدا یوقت. شپزخانه مشغول آماده کردن شام بودم در آ

که مرا به نام خواند ،  دمیاو را شن يصدا يروزنامه است لحظه ا دنکامران در سالن مشغول خوان دانستمیممکنه باشه ؟ م

:صحبت کردن با تلفن بود به من گفتدستانم را پاك کردم و به سالن رفتم کامران در حال 

.لطف کن در رو باز کن شهیجون اگر م وایش_

:کنم گفتم یفکر خاص نکهیتعجب به او نگاه کردم و بدون ا با
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فکر کنم با شما کار داشته باشند_

.امیزحمت در رو باز کن االن خودم م یبله ، ب_

:طرف در رفتم و با خودم گفتم با

زمخت  افهیشکل و ق دنیروبرو شدم از د يبه محض باز کردن در با مرد تنومند. کرده برم در رو باز کنم  کاره منو صدا کی_

:شد و در همان حال لبخند زد و گفت رهیبه من خ دهیدر یبا چشمان زیقدم به عقب رفتم او ن کیمرد چنان جا خوردم که 

خونه است ؟ یبه به سالم خانم خوشگله کام_

حس شده بود تنها  یمن که از ترس و تعجب بدنم ب. برداشت تا داخل خانه شود  یمنتظر تعارف من باشد قدم نکهیبدون ا و

لب گفت ریشد و ز کمیمرد همانطور که به من چش م دوخته بود نزد.  دمیدر کنار کش يبود که خودم را از جلو نیواکنشم ا

:

؟ یحرف بزن يهم بلد یفارس نمیکه نداره بب ییزهایکامران تو دم و دستگاهش چه چ_

:گفت دیهنگام کامران داخل راهرو شد مرد تا او را د نیا در

یسالم آقا کام_

:وارفته گرفت و گفت يا افهیق کامران

طرفا نیسالم آقا شهرام ا_

:آورد و گفت رونیب يشلوارش کاغذ بیدر چهره کامران مشهود بود مرد از ج یترس به خوب نقش

.رو داد بدم بهت یامانت نیآقا تورج ا_

:جلو آمد و کاغذ را از او گرفت و گفت کامران

.گرفتمینبود فردا ازش م يعجله ا_

:گفت مرد

.گردهیبارسلون گفت پس فردا بر م رهیآقا تورج گفت فردا موعد پرداختشه خودش امشب م_

:سرش را تکان داد و گفت کامران

؟ يندار يا گهی، کار د دمیباشه فهم_
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:به عقب برداشت و گفت یاو قدم و

.رمیم گهینه پس من د_

:گفت کامران

.بار ایآقا شهرام فردا زودتر ب_

رفت و کامران باالفاصله در را  رونیبه من انداخت از در ب يدار ینگاه معن نکهیسرش را تکان داد و گفت چشم و بعد از مرد

:سپس رو به من کرد و گفت. بست 

.پشت در باشه یوونیح نیهمچ کردمیفکرش را هم نم یبه خدا حت تو حالت خوبه ؟_

:سست بود گفتم میکه هنوز دست و پا من

بود ؟ یک اروی نیا_

کمهیشر ياز برو بچه ها_

:مکث کرد و ادامه داد يا لحظه

.ها و گرفتن چک و مواظبت از اونجاست یکارش وصول بده_

:گفتم. شغل بود نیچون او کامال مناسب ا ییوالیبود و ه يشدم منظورش شهر خر متوجه

؟ هیرانیا_

:سرش را تکان داد و گفت کامران

.اره_

:فکرم را خوانده باشد که گفت ایگو و

.کنهیمو هاش رو رنگ م_

آن شب کامران حال و حوصله نداشت و من حدس زدم علتش . ادامه کارم به طرف آشپزخانه رفتم  ينگفتم و برا يزیچ

:بعد از شام طبق معمول خواستم به اتاقم بروم که کامران گفت. مرد باشدآمدن آن 

.باز نکن یکس ياز فردا در رو رو وایش_

:گفتم ستیمنظورش چ زدم
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بشه ؟ داشیباز هم پ اروی نیا یکنیفکر م_

:منظورش را حدس زده بودم تعجب کرد و گفت عیسر نقدریا نکهیا از

؟ هیمنظورم چ يدیاز کجا فهم_

:گفتم يزدم و با لحن مسخره ا يپوزخند

هستم ؟ یمعلومه آدم احمق یلیمگه خ_

.....که نهی؟ منظورم ا هیچه حرف نیا_

:گفتم. سکوت کرد و

.ستمیهم باهوش ن ادیچون من ز دیهست بهتره واضح تر صحبت کن یمنظورتون هر چ_

:زد و گفت لبخند

.هی یآدم عوض روای نی، راستش ا یهم باهوش یلینه اتفاقا خ_

، خب ؟ دمیرو که خودم فهم نیا_

.بازم بخواد مزاحم بشه ترسمیم نیاره من از ا_

خودم را ببازم  نکهیبه دلم هول و هراس افتاده بود بدون ا نکهیچشمم آمد و و ا يمرد جلو دهیو چشمان در هیکر چهره

:گفتم

چکار کنم ؟ دیخب با_

.فقط در رو باز نکن گهید یهم_

؟ رهیم نییاندازه پا یدر رو باز نکردم مثل بچه آدم سرش رو م نهیبب یوقت یعوض نیا یعنی_

:سرش را خم کرد و گفت دیترد با

.دونم ینم_

:را به نشانه تأسف تکان دادم و گفتم سرم

فرق نداره ؟ سیرئ ریو غ سیاون رئ يبرا یعنی_

:گفت کردیکه زجر کشم م يا افهیق با
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.اون تورجه سی، رئ برهیحساب نم آخه اون از من_

:و بعد گفتم "بدبخت ترسو  "خودم گفتم  با

؟ ستین کتیخب به تورج بگو ، مگه اون شر_

یتو خواهر زن من هست دونهیآخه تورج نم_

؟ شناسهیمگه اون اصالً منو م_

.بستم ید تو بهش خالتورج فکر کرد من در مور يامدیو تو ن یمهمون می، اون روز که قرار بود بر يتا حدود_

:موضوع سر دراز دارد به کامران گفتم نیشدم ا یکم داشتم متوجه م کم

خواهر زنته ؟ ینگفت یول يمهمون دار هی یگفت کتیتو به شر یعنی_

:گفتم. را به عالمت مثبت تکان داد سرش

گفت ؟ یبهش چ_

 یحدس بزنم مرا به چه عنوان معرف توانستمیشناختم م یکه از او م يا هیبا روح. جوابم را نداد  یزد ول يمسخره ا لبخند

گفتم و به  ریبا آرامش به او شب بخ یبه شدت از او متنفر بودم ول نکهیکرده تا روح سر خورده اش را ارضا کرده باشد، با ا

ا به من گفت معلوم موضوع ر نیکامران ا یوقت.  ندیمرا بب خواهدیمن گفت که تورج م هچند روز بعد کامران ب. اتاقم رفتم 

 لیکه من ما دییبه او گفتم از طرف من به تورج بگو دمیفهمیاش را نم یالبته علت ناراحت. ناراحت است یلیبود خودش هم خ

کامران است بلکه او مثل سگ هم از  یاسم کیاو نه تنها شر دمیجوابم را داد که فهم يکامران طور یول.  ستمیاو ن دنیبه د

از منزل خارج شده بود وگرنه  يکار يبه من تلفن زد ، خوشبختانه کامران برا ایعصر همان روز ارش. بردیتورج حساب م

که گفت  کیچرا بلژ دمیپرس. پرواز دارد  کیبه بلژ گریگفت تا ده روز د ایارش. بتواند با من صحبت کند  ایمعلوم نبود ارش

پرواز او را به خاطر  خیسپس تار. دادندیم زایراحت تر به او و قیطر نیدارد از ا ییو آشناها کردهیم لیچون قبال آنجا تحص

در . کندیبه فراز تلفن م ردیکه گفت اگر نتوانست با خودم تماس بگ دهدیچطور خبر آمدنش را به من م دمیسپردم و پرس

 مانیزود پش یلیبگذارم که خ انیآمدن شهرام و خواسته تورج را با او در م يراگرفتم ماج میلحظه تصم کیصحبت  نیح

 یخداحافظ ایاز ارش یوقت. نگرانش کنم  يخودیانجام بدهد پس چرا ب ياز آنجا کار تواندیشدم و با خودم فکر کردم او که نم

.فتدیممکن است ب یچه اتفاقات گریتا ده روز د کردمیرا گذاشتم با خودم فکر م یکردم و گوش
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تخت بود ، اشاره به تخت  يدر اتاق مشغول عوض کردن مالفه ها یو زندر اتاقش نبود  دایرفتم ، ش شگاهیبعد به آسا روز

را  دایبه من انداخت و سرش را تکان داد من باز با اشاره سراغ ش يپرسشگر یکجاست ، زن نگاه دمیکردم و از او پرس

:کرد و گفت شارهقرار داشت ا دایکه در اتاق ش يگرفتم او به در

.د بن لیال س_

. منظور او حمام بوده است  دمیاز آن در وارد اتاق شد و فهم يبه همراه پرستار دایاما چند لحظه بعد ش حرفش نشدم متوجه

:من گفت دنیو به محض د کردینم يکم حوصله و بد قلق شه بود و با پرستار همکار یلیخ دایش

.حوصله اش رو ندارم. بگو دست از سرم برداره _

پرستار . تا لباس بپوشد  کنمیو با لبخند به پرستار فهماندم که من خودم به او کمک مرا گرفتم  دایش يرفتم و بازو جلو

تخت قرار داشت نگاه کردم و رو به  يمالفه ها يکه رو یاتو کرده و مرتب يبه لباسها. سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد 

:گفتم دایش

؟ نیبپوش ، باشه نازن دمیلباسها رو م یکی یکیحاال من . دلم  زیتخت عز يرو نیبش_

را تنش کرد همان طور که به او کمک  شیتخت نشست و لباسها يرو یسرش را تکان داد و مثل بچه حرف گوش کن دایش

از او بپرسم  دیلحظه دلم جوش کیاش شدم که باعث تعجب شد  نهیگردن ، شانه ها و س يرو ییزخمها يمتوجه جا کردمیم

خودم را خوردم . از او نکنم  یسوال چینزده من ه یکرده بود تا خودش حرف دیافتادم که تاکدکتر  ادیاما  ستیزخمها چ نیا

باالتر از کف . چشمم به مچ دستش افتاد و حواسم معطوف به آن شد  کردمیهمان طور که بلوزش را تنش م. نزدم  یو حرف

آن  دمینکرده بود ، فهم دایور کامل بهبود پبود که هنوز به ط انیبه طول سه سانت و به صورت کج نما يا هیدستش خط بخ

 يزیمتوجه چ دایاز تصور آنچه که انجام داده بود حالم به شدت دگرگون شد اما سخت تالش کردم تا ش ستیچ يزخم جا

 مکتین يرو دایپشت در اتاق ش. از اتاق خارج شدم تا خودم را آرام کنم  يبه بهانه ا دیرا پوش شیلباسها ینشود، وقت

:.دکتر به خودم آمدم يکه با صدا دیچه مدت طول کش دمینفهم.  تمدستانم گرف نیو سرم را ب نشستم

؟ ینشست نجایچرا ا وایسالم ش_

:نشستم و به دکتر نگاه کردم سپس لبخند زدم و گفتم صاف
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.نمتونیبیسالم دکتر خوشحالم م_

:به من انداخت و گفت یقیدق نگاه

؟ یستیاتاق ن يچرا تو_

.آروم بشم رونیاومدم ب کردیکم درد م کیسرم _

.يبه استراحت دار اجیاحت کنمی، احساس م دهیپر یلیرنگت خ_

:جا بلند شدم و گفتم از

.نه ، حالم خوبه_

:برداشتم و در همان حال گفتم دایبه طرف اتاق ش یقدم سپس

دا؟یش شیپ دیایشما هم م_

.کم صبر کن کی وایش_

:و نگاه کردم ، دکتر گفتو به ا ستادمیا میسرجا

.يشویم ماریکند تو ب دایکامل پ يبهبود دایش نکهیقبل از ا يبرو شیپ قیطر نیاگر به هم وایش_

:به او نگاه کردم و گفتم يدینا ام با

بکنم ؟ دیاما چکار با دونمیرو م نیا_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.میکنیصحبت ممفصل  میدیرا د دایش نکهیمتوجهم ، بعد از ا_

او  شیپ یتا موقع زیمن ن. صحبت من و او را تنها گذاشت  یدکتر بعد از مالقات و کم. میرفت دایو دکتر به اتفاق به اتاق ش من

و آنقدر صبر کردم را  دمیسپس صورتش را بوس. تا استراحت کند  دیتخت دراز کش يرا خورد و رو شیبودم که غذا و دارو

ندارد هر روز خودم را به  یصحبت کرد و بعد به من گفت لزوم یلیروز دکتر با من خ نآ. ترك کردم  و بعد اتاقش را دیخواب

 طیمن به خاطر آمد و شدم به آنجاست ، خبر نداشت در چه شارا یو روح یجسم یخستگ کردی، او فکر م ندازمیزحمت ب

 دمی، من هم بهتر د دانستینم را نهایاو ا.  مداریصبح ب دهیکه اکثر شبها از ترس تا سپ يبه طور کنمیم یزندگ یجهنم

:گفتم نیبنابرا.  مینگو يزیچ
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.میایب دنشیانتظار داره من هر روز به د دایش دیدونیدکتر خودتون بهتر از من م_

:فکرکردن گفت یرا تکان داد و بعد از کم سرش

او  شیپ یصحبت کنم تا مدت نجاستیبه ا کیدنز بایاز دوستانم که منزلش تقر یکیبا  تونمیمن م یباش لیاگر ما وایش_

.يشویخالص م یراه طوالن یطور از خستگ نیا. يبرو

 گرید يزهایچ یلیاز دست خ یراه طوالن یعالوه بر خستگ دانستیشد دکتر نم دایبود که در دلم پ يدیاو نقطه ام شنهادیپ

 يالبته مهم نبود مهم کار. موضوع چه خواهد بود  نیا دنیواکنش کامران بعد از شن کردمیفکر م نیبه ا.  شومیهم خالص م

:من سکوت کردهام گفت دید یدکتر وقت. بود که من در منزل او داشتم 

؟ هیخب نظرت چ_

.فکر کنم دیدونم با ینم_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.اش رو به من بگو جهینت يفکر کرد نکهیبعد از ا_

آن روز از بعد از . گرفتم با فراز مشورت کنم  میفکر کردم و تصم یلیموضوع خ نیمورد اراه بازگشت به خانه در  نیب در

. از او نداشتم  يبود که خبر يادیمدت ز. صحبت کنم  زیتا من با عز ردیآمدن کامران از او خواستم شماره منزلمان را بگ

با . به طرف آشپزخانه رفتم تا راحت تر صحبت کنم  زیقبل شماره را گرفت و تلفن را به من داد ، من ن يکامران مثل دفعه ها

:گفت یبا خوشحال دیمن را شن يرا برداشت و تا صدا یگوش زیدو بوق عز

؟ یکنیاز ما نم يادیکه  ییدلم ، کجا زیسالم عز_

:و گفت دیخند زیقبل را تکرار کردم ، عز يها بهانه

.مرتب باهات تماس داره گفتیم ایارش ستمیخبر ن یخدا رو شکر ازت ب دونمینداره مادر ، م بیع_

 ستین نطوریکه ا دمیبه آنها گفته باشد ؟ اما باالفاصله فهم يزیچ ایرا به دندان گرفتم و با خودم فکر کردم نکند ارش لبم

:گفتم. خوشحال و راحت نبود نقدریا زیگفته بود عز يزیچون اگر چ

.رهیگیبار تماس م کیهر چند روز  ایارش_

.هم صحبت کرده دایبا ش گفتیم یزحمت ما رو کم کرده راست یدرد نکنه طفل دستش_
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:بابت خوشحال شدم و گفتم نیحرف را زده از ا نیو پدر را راحت کند ا زیفکر عز نکهیبخاطر ا ایام افتاد که ارش يدوزار

.اره_

چطوره ؟ خودش ، شوهرش ، بچه اش ؟ دایش_

.همه شون خوبند_

ه ؟ خوب شد ؟حال بچه اش چطور_

.ستیحالش اصال خوب ن_

چند روز بود که نتوانسته بودم به . را گرفت  میچشمانم آمد و بغض گلو يجلو نیباالفاصله چهره زرد و پژمرده شرو و

:و گفت دیکش یآه زیبه او بزنم ، عز يسر شگاهیگرفتم روز بعد قبل از رفتن به آسا میبروم ، همان لحظه تصم دنشید

.شهی اون هم خوب مآن شا اهللا_

ان شا اهللا_

را به من داد و  ایالوقوع سفر ارش بیچه خبر ابتدا خبر قر دمیپرس زیاز عز یقابل باور نبود وقت میموضوع برا نیحال ا نیا با

 بایقرکه ت يبار واقع تعجب کردم به طور نیا. از هم جدا شده اند  دیو مهش ایمن نشان دادم تعجب کرده ام و بعد گفت که آر

:زدم ادیفر

؟ زیعز یگیراست م_

:باشد گفت نیواکنش من ا کردیکه فکر م زیعز

چند وقته دادگاه دارند؟ یدونستیمادر مگه نم يچرا تعجب کرد_

.یروز آشت کیروز قهر بودند  کیمثل اون موقع ها باشند که  کردمیاما فکر م دونستمیچرا م_

.و روز خوش با هم نداشتند نایا ادمونهیکه  یو اهللا با از وقت_

خوشحاله ؟ یلی؟ حتما خ کنهیعمه چه کار م_

.داغون شده یلیخ ینگرانه طفل یلیخ ایآر ي، اعظم برا یکنینه اون جور که فکر م_

. نگفته بودم  دایبه ش يزیچ ایآر يتا آن لحظه از کادو.فرستاده بود دایش يبرا ایافتادم که آر ییکادو ادیلحظه به  همان

:مرا از فکر خارج کرد زیعز يصدا. بود  امدهین شیپ یفرصت یعنی
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.گهیخبر د کی یراست_

ان شا اهللا رهیخ_

:و گفت دیخند زیعز

.رهیاره مادر خ_

:مکث گفت یبعد از کم و

هم حامله است دایآ_

ست به خصوص با داشتن زود ا یلیبچه دار شدن او خ يخبر خوشحال نشدم بلکه احساس کردم برا نیا دنیتنها از شن نه

 زی، وقت از عز دیبگو کیگفتم از طرف من به او تبر زیحال وانمود کردم خوشحال شده ام و به عز نیمثل منصور با ا يشوهر

موضوع را در مغزم  نیفکر کردن ا نکهیا يدست آخر برا.  کردمیم رموضوع فک نیفقط به ا یکردم تا لحظات یخداحافظ

را باال انداختم و از  میاومد منصور هم سر براه بشه و شانه ها ایبچه شون به دن نکهیبعد از ا دیشاخاتمه دهم به خودم گفتم 

.قرار بدهم شیآشپزخانه خارج شدم تا تلفن را سرجا

تلفن تعجب کرده  نیکامران هم از ا. که زنگ تلفن تکانم داد میمشغول خوردن شام بود. شب شام کتلک پخته بودم  آن

باشد ، دلم چنان  ایلحظه با خودم فکر کردم نکند ارش کی. جواب دادن تلفن بلند شد  يبه من انداخت و بعد برا ینگاه. بود

،  کردیکامران به زبان فرانسه صحبت م.  ستادمیدر آشپزخانه ا يبلند شدم و رفتم جلو نمیبنش توانستمیکه نم زدیشور م

 دمیسر کش یآب وانیل. بخورم  يزیچ توانستمیکه نم زدینان شور مبرگشتم و مشغول ادامه شام شدم اما دلم همچ زیسر م

بعد  يتمام شد و لحظه ا وا یتا مکالمه تلفن دیطول کش یقیدقا. خالص شوم  یخودم از سر آن دلشوره لعنت الیتا به خ

 دیش مثل گچ سفبا تعجب به او نگاه کردم لبانش کبود و رنگ صورت. در آشپز خانه ظاهر شد و همان جا خشکش زد  يجلو

بلند شدم و  میاز او ندارد ناخودآگاه از جا یمن هم دست کم تیاما احساس کردم وز دانستمینم يزیچ نکهیشده بود با ا

:گفتم

شده ؟ یچ_

:لرزان گفت یاو با صدائ کردیکار اغراق نم نیواقع وحشتزده بود و در ا کامران

.مرد_
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:بزند به او نگاه کردم و گفتم رونیقه بکه از وحشت کم مانده بود از حد یچشمان با

؟ یک_

:تکرار کرد هیمانند گر یبرد کامران با حالت گرید يایمرا به دن ياو لحظه ا يصدا

.مرد نیرویش_

 .در آشپزخانه نشست يناگهان زانووانش تا شد و همان جا جلو و

 يجلو يکامران مثل مرده ا رایتا مانع کارم شود زنبود  یخوشبختانه کس.  زدمیم میو به سر و صورت و پا دمیکشیم ادیفر

حس و  یکردم تا احساس کردم بدنم ب هیزدم و گر ادیآنقدر فر.  کردیدر آشپزخانه افتاده بود و مات و مبهوت به من نگاه م

آن از  شهیکه هم يعاقبت آن روز کردمیفکر م نینشستم به ا یصندل يرو الحس و ح یآن وقت بود که ب. رمق شده  یب

لحظه از  کی نیو رنگ زرد شرو فیچهره و اندام ضع.  ردیآن را بگ يبتواند جلو یکس نکهی، بدون ا دیبودم از راه رس زانیگر

او  دنیو به شدت متاثر بودم که چرا زودتر به د ختمیری، اکنون آرام آرام اشک م يقرار یبعد از آن همه ب.  شدینظرم محو نم

او افتادم  ادیبه  یمانده بود وقت رهیخ ییدر آشپزخانه نشسته بود و به جا يحس و رمق جلو یکامران همچنان ب. نرفته ام 

آب را از من  وانیل. متاثر شده است  یلیخبر خ نیا دنیاز شن زیکامال معلوم بود او ن. بردم  شیآب برا یوانیبلند شدم و ل

:گفتم هید ، با گربلند شد تا به باال برو شیو بعد از جا دیسر کش يگرفت و جرعه ا

؟ دیبکن دیخواهیچه کار م_

:دیبرگشت و پرس بطرفم

؟ یچ يبرا_

؟ دیدفنش کن دیخواهیبا کجا م میریبگ لشیتحو دیبا یک_

:زده گفت خیکامران سرد و . کردم  هیاز ته قلب گر و

.هینجوریجا کال ا نیا یعنی ، دانیبعد خودشون ترتب دفنش رو م. بشه  یکالبد شکاف دی، اول با دنیجنازه اش را نم_

شهر  نیدر ا بیگمنام و غر نیشرو نکهیفکر ا. به جا گذاشت  نیخون یحرف از پله ها باال رفت و مرا با دل نیبعد از گفتن ا او

مرتب بخودم  نکهیکردم و با ا هیآن شب را صبح گر. گذاشتینخواهد داشت آرامم نم یمراسم چیو ه شودیبه خاك سپرده م

صبح روز بعد با . بود يجار کسرهیو چشمه اشکم  شدیآرام نم يبود و دلم ذره ا دهیفایبوده اما ب نیتما قسمتش اح گفتمیم
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در .  میرفت مارستانیبه هم رخته و اعصاب متشنج آماده شدم و به اتفاق کامران که آن روز سر کار نرفت به ب يا افهیق

عنوان اجازه  چیبه ه یول نمیرا بب نیلحظه هم که شده شرو کی يذارند براکه بگ دیاز کامران خواستم به آنها بگو مارستانیب

شده  بیهم از درون تخر يطور نیکه من داشتم هم يا هیبهتر بود چون با روح نطوریهم ا دیشا. کار را به ما ندادند  نیا

.بودم

به اتاقم رفتم و  کسرهیو من  میبرگشت ارستانمیظهر بود که از ب کینزد. رفتم و نه زنگ به فراز زدم  شگاهیروز نه به آسا آن

 یخستگ کردمیابتدا فکر م.  ستمیبا میپا يرو يلحظه ا توانستمیکه نم کردمیم يماریچنان احساس ب. تخت افتادم  يرو

تا . شده ام  ماریب یحساب دمیشد فهم یو درد عضالتم اضاف یو لرز هم به کسل تبشب قبل است اما وقت  یخواب یاز ب یناش

در اتاق را هم از داخل قفل . بلند شوم نداشتم  میبتوانم از جا نکهیتخت افتاده بودم و حس ا يشد رو کیکه هوا تار یزمان

.  شودیچه م رمیاگر بم کردمیبا خودم فکر م کردمیتخت دست و پنجه نرم م يرو يماریکرده بودم و همان طور که با تب و ب

من  يموهبت برا نیمرگ بهتر کردمیآنقدر غصه در دلم جمع شده بود که فکر م. است  کیمرگم نزد کردمیواقع احساس م

 شدمیمطلق غرق م یاهیکه داشتم در س يچشمانم را بستم و خودم را به دست مرگ سپردم درست لحظه ا يلحظه ا. است 

 رید چشمانم باز شد و زبرق به تنم وصل کرده باشن نکهیچشمانم ظاهر شد و مثل ا ينگران فرزاد جلو نگاهچشمان جذاب و 

بعدها هر وقت به . بلند شوم  میلحظه اراده کردم تا از جا کینگرانم شده و  یلیلب گفتم امروز بهش زنگ نزدم حتما االن خ

خراب از اتاق خارج شدم و به  یبا حال. شدن به من نداد میعشق او اجازه تسل يکه جادو ابمی یآن لحظه فکر کردم در م

:من از جا بلند شد و گفت دنیکامران داخل سالن نشسته بود با د.  رفتم نییطبقه پا

؟ ستیحالت خوب ن نکهیمثل ا وایش_

:ر اتکان دادم وگفتم سرم

.کنهیبده ، تمام بدنم درد م حالم

دکتر ؟ میبر يخوا یم_

فقط زمان چشمانم را  میدیرسچطور به دکتر  دمینفهم. پله ها نشستم  يرا به نشانه موافقت تکان دادم و همان جا رو سرم

آن که  دنی، او با د دمیتا کامران را د دیطول کش یمدت. به دستم وصل بود یبودم و سرم مارستانیتخت ب يباز کردم که رو

:تچشمانم را باز کرده بودم لبخند زد و گف
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؟ زمیحالت چطوره عز_

چه مدت به آن حال بودم بار  دمینفهم رمیبگ ییرویتا ن چشمانم تا بستم یمدت. جوابش را ندادم  یخسته بودم که حت آنقدر

 يبرا يپرستار. شب است  ایچه موقع از روز  دانستمیو من نم رفتیم یکیچشمانم را باز کردم هوا رو به تار یوقت گرید

 فهممیاو را نم يکلمه از حرفها کی یاست و من حت دهیفا یحرف زدن با او ب دانستمیسرم دستم آمد اما چون م ضیتعو

 يدو روز است که بستر دمیاز او شن یوقت.  دمیتا کامران را د دیطول کش یمدت.  دیایدادم صبر کنم تا کامران ب حیترج

 یروز که از فراز را از خودم ب هدر آن س دانستمینم گریبودم و از طرف د دایطرف نگران ش کیاز . هستم اه از نهادم در آمد 

تا  میاز کامران خواستم همان ساعت مرا مرخص کند او گفت بهتر است صبر کن. ته است خبر گذاشته بودم بر او چه گذش

به اتفاق . بدهد تا مرا مرخص کنند تیکار اصرار کردم او مجبور شد همان موقع رضا نیا يبرا یاما وقت دیایروز بعد دکتر ب

 یب نکاریصحبت کنم و او گفت که ا دایمن با ش زنگ بزند تا شگاهیبه او گفتم همان موقع به آسا میخانه برگشت هکامران ب

 نکهیشام سفارش داد و من بدون ا رونیکامران از ب. مجبور بودم تا صبح صبر کنم . ندارد يکار نیاست چون اجازه چن دیفا

.به اتاقم رفتم تا استراحت کنم يماریاز ب یبه خوردن داشته باشم با کسالت ناش یلیم

با کمال تعجب متوجه شدم  دمیپوش یرا م نمیکه شلوار ج یشدم هنگام یآمده م شگاهیبه آسارفتن  يبرا یبعد وقت روز

چطور ممکن بود در عرض چند روز  کنمیفکر کردم اشتباه م. به اندازه شش هفت سانت گشاد شده است میکمر شلوارم برا

چشمانم  ریاز دست داده بودم ز يادیوزن زمدت  نیدر هم نکهیبر ا هعالو رایداشت ز قتیاما حق. قدر الغر شده باشم  نیا

رنگم کمتر معلوم باشد سپس از  یدگیکه همراه داشتم خودم را اراستم تا پر یشیارا لیگود افتاده بود با مختصر وسا زین

 یما کسا.  رمیاز او بگ يخبر تازنگ بزنم ابتدا شماره منزل فراز را گرفتم  یآمدن تاکس يبرا نکهیقبل از ا. اتاقم خارج شدم 

بعد زنگ در منزل به صدا در آمد  یقیطبق معمول هر دفعه دقا. خواستم  نیزنگ زدم و ماش یبه ناچار به تاکس. جواب نداد 

، سرم را چرخاندم فراز را  کندیم میصدا یکس دمینشده بودم که شن یهنوز سوار تاکس. و من باالفاصله از خانه خارج شدم 

از من نداشت  یفراز هم دست کم.به من دست داد  یاو چه حال خوب دنیبا د داندیخدا م فقط. دیدویبه طرف من م هک دمید

:گفت یلرزان يبا صدا ردیزده بود که کم مانده بود مرا در آغوش بگ جانیه يبه حد

.شدمیم وونهید دمتید ی؟ بخدا اگه امروز نم وایش يکجا بود_

را به او گفتم به شدت متاثر  نیفوت شرو انیجر هیسپس با گر. ع شد او بغضم سر باز کرد و اشک در چشمانم جم دنید با
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 یوقت.  میکه او با آن آمده بود رفت یرا مرخص کرد و هر دو به طرف تاکس یاو تاکس. شد و اشک در چشمانش جمع شد 

:گفتبه من نگاه کرد و  میعقب کنار هم نشت یصندل يرو

.زهیکردم و وجودت چقدر برم عزچقدر بهت عادت  دمیمدت فهم نیا يتو وایش_

 دهیوجود او رس تیحاال که به امن ییرا نداشتم گو میاشکها اریحال اخت نیدلم بود با ا يبر غمها ینیکالم تسک نیا دنیشن

بروم و  داینتوانسته ام به مالقات ش نیبودم و به خاطر هم يبه او گفتم دو روز بستر.  کردمیم یبودم عقده ادلم را خال

:فراز گفت. باشد  دهناراحت ش یلیبابت خ نیاو از ا مترسیم

تو ناراحته اما نه به  دنیاز ند دایش گفتیرفته بودم و با دکتر صحبت کردم او م شگاهیدو روز به آسا نینگران نباش من ا_

.زهیبهم بر تشیآن شدت که وضع

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

؟ يبود رفته شگاهیدو روز به آسا نیتو ا یراست_

اره ، چطور مگه ؟_

:شدم و گفتم رهیبه او خ يا لحظه

ممنونم_

روز دوم که من به  دیفراز به من گفت که دکتر داو.  میبه او بگو توانستمیآن همه محبت م يبود که به ازا يتنها کلمه ا نیا

در مورد  يزیاما چ مارمیکه من ب دیگویحال من شود و کامران به او م يایتا جو زندیبه کامران زنگ م رومینم شگاهیآسا

من شروع  دنیبا د دایش میدیرس مارستانیوقت به ب. نداشتم  ياز آن هم انتظار شیب انالبته از کامر. دیگویبه او نم نیشرو

هر چند که در تمام . که کودکش مرده است میبودم که چطور به او بگو نیاو نگران حال من بود و من نگران ا. کرد  هیبه گر

دکتر  یوقت. کنم  یعاطفگ یاو را متهم به ب توانستمیحال نم نیهم سراغ او را نگرفته بود ، با ا کباری یحت دایمدت ش نیا

از دکتر .  میینگو يزیمورد به او چ نیناراحت شد و گفت بهتر است فعال در ا یلیفوت کرده است خ دایپسر ش دیفهم دیداو

:دمیپرس

نه ؟ ایاو گفت موضوع را به  نیا دیاصالً با _

موضوع را به او  نیو بعد آرام آرام ا میصبر کن یبهتر است کم یحق مسلم اوست که بداند ول نیگفت ، چون ا دیبله حتما با_
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.میبفهمان

بلد نبودم چطور به او بفهمانم که بچه اش مرده  نکهیمن دلش را نداشتم و هم ا رایرا بکند ز نکاریدکتر گفتم که خودش ا به

دکتر که متوجه حال ناخوشم . ماندم  دایش شیپ شهیاز هم شتریآن روز ب. دکتر سرش را به نشانه موافقت تکان داد . است

 دنیچند روز بعد که به د.  رمیگیم میو من باز هم به او گفتم که در موردش تصم کردرا تکرار  شنهادشیپ گریشده بود بار د

به دکتر نگاه  یگفته است با ناراحت دایو او گفت که موضوع را به ش دمیتر را دبه اتاقش بروم دک نکهیرفتم ، قبل از ا دایش

:کردم و گفتم

خبر چطور بود ؟ نیا دنیموقع شن دایواکنش ش_

 میوخ تیکه احساس کردم او قبال هم از وضع يمساله را قبول کرد ، به طور نیراحت ا یلیبود که او خ بیمن هم عج يبرا_

.فرزندش اطالع داشته

:دمیاز دکتر پرس گریمطمئن شوم بار د نکهیا يسخت بود برا میموضوع برا نیا باور

متوجه شد بچه اش مرده ؟ دایش_

.بله_

ممکنه ؟ يزیچ نیشده ، آخه چطور چن يبستر مارستانیب ياومده بچه اش تو نجایبه ا دایش نکهیاما چند وقت بعد از ا_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.دهمیاش را به شما اطالع م جهینت يباره هستم به زود نیدر ا قیول تحقمن مشغ_

در را باز کردم  یوقت. کردینگاه م رونیبود و به ب ستادهیپشت پنجره ا. رفتم  دایش دنیاز اتمام صحبتم با دکتر به د بعد

 دمیتم کنارش و صورتش را بوسرف. دمیفهم یاش را م یعلت ناراحت. بود  نیغمگ یلیبرگشت و به من نگاه کرد نگاهش خ

 ندیتخت بنش ياشک شد بازوانش را گرفتم و بردم لبه تخت و کمک کردم رو ازبار چشمانش پر  نیباز هم به من نگاه کرد ا

به آن حال  یلحظات. شانه ام گذاشت  يسرش را رو یکنارش نشستم و دستم را دور شانه اش انداختم به آرام زیو خودم ن

:را شکست و گفت بود و بعد سکوتش

؟ يبود دهیرو د نیتو شرو وایش_

:نباشد گفتم نیغمگ یلیخ کردمیم یکه سع یآن را فرو دادم ، با لحن یرا گرفته و به سخت میگلو بغض
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.قشنگ بود یلیبودمش ، خ دهید زمیاره عز_

.قشنگ بود یلیاره خ_

.به خودت بود هیهم شب یلیخ_

با همان  دایش. کرده ام  کیگفته ام و اعصابش را تحر یاشتباه زیده فکر کردم نکند چو من وحشتز دیبلند خند يصدا با

:خنده گفت

.اونه هیشب نیشرو گفتیاما کامران م.  دونستمیاره ، من هم م_

:و گفتم دیاز زبانم پر ناخودآگاه

.مزخرف گفته_

.آورد یحرف حرص من رو در م نیبا ا شهیاون هم_

:کن نبود سرم را تکان دادم و گفتممم ریغ میبرا تصورش

.کنمیدرکت م_

سکوت کردم و از خدا خوستم تا . کندیمن از خودش صحبت م يبرا دایتازه متوجه شدم ش رایقلبم تکان خورد ، ز ناگهان

:گفت دایش. طور ادامه بدهد  نیهم

.بود ضیمن بهت نگفته بودم که اون مر وایش_

از جانب من نبود و  یخوشبختانه منتظر واکنش. نشان بعده ام  دیبا یردم چه عکس العملرا به دندان گرفتم و فکر ک لبم

:ادامه داد

خوشگل بود اصالً هم نشون  یلیخ میبود دهیتو که د وایش. بچه ام معلول  چهیبپ لیفام يتو شدیروم نم یدونیآخه م_

.بود دهید بیهم مغزش آس نیه همواس دهیبه مغزش نرس ژنیاکس یمدت کی گفتنیدکترا م.  ضهیمر دادینم

که او  کردمیرفتار م يطور دیبا کندیرفتار کنم او باز هم سکوت م انهیاگر ناش دانستمیم یآن حرف شوکه شدم ول دنیشن از

:گفتم. کند یبا من احساس راحت

.بود نیهم هم؟ قسمت اون  شهیخدا بخود ، همان م یهر چ گفتیم شهیهم زیعز ادتهیمشغول نکن ،  ادیفکرت رو ز_

حرف را از او  نیهمه مدت ا نیبعد از ا نکهیاز ا. و بابا تنگ شده  زیعز يدلم برا یلیخ وایش یراست.راحت شد  گهیاره ، د_
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:خوشحال شدم ، گفتم یلیخ دمیشنیم

.پرسهیاول از تو م کنمیصحبت م زینگرانت هستند هروقت با عز یلیو بابا هم خ زیعز_

:م برداشت و نگاهم کرد و بعد گفتشانه ا يرا از رو سرش

؟ ضمیمن مر دونهیم زیعز_

يتا حدود_

:گفت یبا نگران دایش

اند ؟ دهیرو فهم یهمه چ یعنی_

.انهیدر جر ایهم ارش ي، فقط من و تا حدود دونهینم يزیکس چ چینه ه_

:تعجب گفت با

؟! ایارش_

:را تکان دادم و گفتم سرم

.فرانسه ادیم کیبلژاز راه  گهیاره چند روز د_

:گفت یرا بهم فشار داد و به فکر فرو رفت و بعد از مدت لبانش

؟ گهینم يزیچ یبه کس ایبه نظرت ارش_

:زدم و گفتم لبخند

؟ گهیبه نظر خودت م_

نه_

؟ یخب پس چ_

؟ دونهینم يزیچ یکس گهید یعنی_

....رو و نیمن رو شرو انیجر_

.سکوت کرد حرفش را تمام کند نکهیبدون ا و

 نیاما هنوز درباره شرو یضیکم مر کیکه  دونندیو بابا هم در مورد تو فقط م زیعز ی، حت دونهینم يزیکس چ چینه ، ه_
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.نگفتم يزیبهشون چ

:گفت ینگران با

؟ یبگ يخوا یم_

.گمینگم خوب نم ياگر تو بخوا_

باشه ؟ بود ضیمرده بهشون بگو اما نگو مر نیشرو یبگ يخوایاگه م وایش_

:را تکان دادم و گفتم سرم

.گمیوقت نم چیه_

:زد و گفت یکمرنگ لبخند

 تونمیخودم نگهش دارم اما کامران اجازه نداد ، گفت نم شیپ خواستمیم. نکردم  يمن اصالً براش مادر سوزهیدلم براش م_

.کنم يازش نگهدار

:لب گفت ریشد و ز رهیخ ییبه جا دایش

.هاون مرد گهیحاال د_

:سکوت کرد و بعد با وحشت به من نگاه کرد و گفت يلحظها

رم؟یمیمن هم م یعنی وایش_

:حرف جا خوردم گفتم نیا دنیشن از

.ستین تیزیتو که چ دایش هیچه حرف نیا_

:را تکان داد و گفت سرش

.ضمیچرا ، من مر_

:را به چپ و راست تکان دادم و گفتم سرم

، یشیخوب م یهم باش ضی، تازه اگه مر یستین ضیرتو اصالً هم م زمینه عز_

:همان حالت گفت با

.شمیخوب نم گهینه د_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٢٦

صبر  شهیرا خورد و مثل هم شیاو را آورد و بعد از آن داروها يداخل اتاق شد و غذا ينزده بودم که پرستار یحرف هنوز

قرار  دایخودم و ش يصحبتها انیرفتم و او را در جر دکتر شیاتاقش را ترك کردم ، قبل از رفتن باز هم پ دیخواب یکردم وقت

:دمیسپس از او آرام پرس. دادم 

.بهتر از قبل شده یلی؟ اون که خ مارهیب کنهیچرا هنوز فکر م دایدکتر ش_

:سکوت کرد و بعد گفت يلحظه ا دکتر

....بله بهتر شده اما_

:کرد و بعد ادامه داد یمکث

.صحبت کنم ید با تو کممور نیبهتره من در ا وایش_

.دمیمن گوش م دیبفرمائ_

:فکر گفت یبعد از کم دکتر

.هیماریب کیدچار  کنهیفکر م دایش_

؟ يماری؟ چه جور ب يماریب_

:کرد و گفت یباز هم مکث دکتر

.کنم یصحبت تومی، نم امدهین شاتشیجواب ازما یتا وقت_

.ستین ضیاون که مر ی؟ ول هماریب یاز نظر جسم کنهیفکر م یعنی؟  شیآزما_

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

.برهیبه سر م يماریاو در توهم ب دیاندازد که شا یفکر م نیموضوع مرا به ا نیبله ، هم_

:کردم تکرار

؟ يماریتوهم ب_

.شده يماریدچار ب کنهیفکر م دایش یعنیبله _

؟ يماریچه ب_

:نگاهش را از من گرفت و گفت دکتر
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.جهت نگرانت کنم یب خوامینم. رو بگم  نیا شیآزما جیاجازه بده بعد از آمدن نتا کنمیخواهش م_

:را تکان دادم و گفتم سرم

رو به شما گفته ؟ نیخودش ا دایش ی، ول کنمیباشه دکتر صبر م_

:تکان داد و گفت یسرش را نه نشانه منف دکتر

نه_

؟ دیدیپس از کجا فهم_

.ادوست شم قیاز طر_

:گفتم یجیگ با

؟! دوست من _

.شناسدیآوردم دکتر فراز را به عنوان دوست من م ادیناگهان به  و

:تعجب گفتم با

رو گفته ؟ نیفراز ا_

:گفتم. دکتر سرش را تکان داد _

؟ دونهیاو از کجا م یول_

.دایاز دفتر خاطرات ش_

:لب گفتم ریو مبهوت نگاهش کردم و ز مات

به من نگفت ؟ يزیپس چرا چ_

:گفت دیکه حرفم تا شن دکتر

 دایش يکه صحت نوشته ها ینه و من از او خواستم تا زمان ای دیموضوع را به شما بگو نیاو اول با من مشورت کرد که ا_

.دیدر مورد ندان يزیفعال چ دانستمیبهتر م دمیدیتو را م یروح طیو چون شرا دینگو يزیروشن نشده چ

که فراز به همراه من به  يآن روز. دفتر را به فراز داده بودم اتفاق افتاده بود  نکهیچند روز بعد از ا موضوع نیا دمیفهم

چشمانم  يچهره ناراحت و افسرده فراز در آن روز جلو. رفتم او در اتاق دکتر ماند دایش دنیمن به د یآمد و وقت مارستانیب
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را خوانده بود و بخاطر آن ناراحت  دایکه او مطالب دفتر ش یه در صورتمن خسته شد یمراهاو از ه کردمیآن روز فکر م. آمد

از . را خوانده بود و او به من گفت در حال خواندن آن است  دایاز دفتر ش يزیچ دمیبه خاطرم آمد همان روز از او پرس. بود

:مرا از فکر خارج کرددکتر  يصدا.  رسمبپ يزیباره از او چ نیوقت فرصت نشد تا در ا چیآن روز به بعد هم ه

.او باشد الیخ دهییتصور زا نیا زنمیهمان طور که حدس م دوارمینگران نباش ام وایش_

آماده است ؟ یاو ک شاتیجواب آزما_

.گریچند روز د_

؟ یدرست حدس زده باشد چ دایاگر ش_

:زد و گفت يلبخند دکتر

مورد درست فکر  نیندارد که در ا یلیاست پس دل مارید بندارد که نشان بده یعالئم دایش.  یباش نیکن خوشب یسع_

.کرده باشد

همزمان با من  دمیبه خانه رس یکردم و به خانه برگشتم وقت یاز او خداحافظ کردیم دوارمیام شهیدکتر مثل هم يحرفها

را دفن کرده اند و  نیشروکامران آن شب به من گفت که روز قبل . نشد به فراز زنگ بزنم  یو فرصت دیکامران هم از راه رس

صبح روز .  کردمیم هیگر نیبه خاك رفتن شرو بیآن شب تا صبح به خاطر غر. بردیباشم روز بعد مرا سر خاك او م لیاگر ما

را نشانم داد  ياو گور تازه ا. قرار داشت  ییسرسبز و خوش آب و هوا يبعد به اتفاق کامران به گورستان رفتم که در منطقه ا

ساعت آنجا  کیاز  شیب. کردم  هیگر توانستمیکه م ییکنار گور نشستم و تا جا. را آنجا دفن کرده اند نیشروو گفت که 

که  نیکامران نشده بود يهنوز سوار خودرو. و بعد به خواست کامران از جا بلند شدم تا به همراه او به خانه بروم  میبود

رفت  نییعقب پا شهیخوردو ش ستادنیا ترمز کرد و همزمان با ام يپا يجلو یبه رنگ مشک یکیش اریمجلل و بس يخودرو

که معلوم بود  یاو جلو رفت و با حالت دنیکامران با د. شد  انیعقب نشسته بود نما یصندل يکه رو ینسبتا جوان مردو چهره 

و من چون  کردینگاه م به کامران نگاه کند به من نکهیا يمرد به جا. کردن  یجا خورده شروع کرد به احوالپرس دنشیاز د

 یبعد از لحظات. کامران رفتم و منتظر شدم  يبه او محل بگذارم به طرف خودرو نکهیبودم بدون ا هیگر يهنوز در حال و هوا

رنگ . نگاه کردم  شدیم کیبه کامران که نزد. به طرف خودرواش آمد زیحرکت کرد و رفت و کامران ن یمشک يخودرو

کنترل در  موتیر لهیوسنگاه او به من افتاد با عجله ب یوقت. ن را به شدت تاثرش ربط دادم من آ یبود ول دهیصورتش پر
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 هیتکّ یداده بودم سوار شدم و سرم را به صندل هیو سردرد به در خودرو تکّ یخودرو را باز کرد و من که از شدت خستگ

 يبعد کامران هم رو یقیدقا. بروم  دایش شیپ متوانیبد شد که امروز نم یلیکه خ کردمیفکر م نیدر آن حال به ا. دادم 

به خانه  یوقت. به طرف خانه رفت  کراستیکند  یپر حرف شهیمثل هم نکهیروشن کرد و بدون ا انشست و خودرو ر یصندل

 تمدانسیبود نم کیشدم هوا کامال تار داریاز خواب ب یوقت. دمیغروب خواب کیاستراحت به اتاقم رفتم و تا نزد يبرا میدیرس

. رفتم  نییاز جا بلند شدم و به طبقه پا. بودم  دهنکر یقیخواب عم نیمدتها بود که چن. شب است  ایاز روز  یچه موقع

:من گفت دنیکامران داخل آشپزخانه مشغول پخت و پز بود با د

حالت بهتره ؟_

:مقدمه گفت ینشستم ، ناگهان ب یصندل يرا تکان دادم و رو سرم

بود ؟ یک یدونیم میدیح دکه صب اروی نیا_

:گفتم یحوصلگ یب با

نه_

.تورج بود_

که  يبلند يلهایبا وجود مو و سب. چشمانم آمد  يباشد ، چهره مرد جلو یچه کس کردینم یفرق مینکردم چون برا تعجب

:گفت کامران ینگفتم ول يزیچ.  ستین یمطلوب نبود اما از نگاه شرورش معلوم بود آدم درست ادیداشت چهرهاش ز

.بگه تیاومده بود به من تسل_

 یدر صورت. خودش را مهم جلوه بدهد  خواهدیحرف م نیکامران با ا کردمی، احساس م دیاحمقانه رس یلیاو نه نظرم خ حرف

 یکامران وقت. و تا کمر خم شد  دیاو جلو دو دنیبودم چطور مانند غالم حلقه به گوش به محض د دهیکه با چشم خودم د

.کرد دایجا خاتمه پ نیبه هم وعموض نینگفت و ا يزیچ گرید زنمینم یحرفمن  دید

صحبت از من خواست  يبعد از مختصر. خودش تلفن را جواب داد. به فراز تلفن زدم  شگاهیبعد قبل از رفتن به آسا روز

در منزل بود  يکه جلو یرا در تاکسبعد از منزل خارج شدم و او  قهیدق ستیب زیمن ن.  دیایمنتظر بمانم تا به دنبالم ب یقیدقا

فراز خودش  میبگو يزیچ نکهی، تشکر کردم قبل از ا دینشستم حالم را پرس یصندل يکنار او رو یوقت.  دمیمنتظر خودم د

چهره درهم  دنیفراز با د. گذشته  دایش يماریمن از موضوع ب یآگاه انیاو را در جر دیکرد و گفت که دکتر داو یدست شیپ
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و  ستیطور ن نیموضوع را به من نگفته از دستش دلخورم اما من به او گفتم که ا نیا نکهیا نیمن تصور کرده بود ا و ناراحت

ناراحت  دیموضوع را فهم یفراز وقت. رفته ام  نیاست که روز گذشته به همراه کامران به سر خاك شرو نیمن ا یناراحت لیدل

خوشحال است به اتاق  یلیاحساس کردم خ. منتظرمان بود  دیدکتر داو میدیرس شگاهیبه آسا یوقت. شد و اظهار تأسف کرد 

:گفت دیخندیکه م یآورد و در حال رونیب زشیم ياز کشو شیبرگ آزما يو او دسته ا میرفت وا

 یدر سالمت یاز نظر جسم دایکه ش دهدیشده ، نشان م دایکه از ش ییشهایآزما جیبرائت دارم ، نتا یخبر عال کی وایش_

.کامل قرار دارد

اچ  يماریمبتال به ب کردهیتصور م دایدرك کردم که متوجه شدم ش یخبر خوشحال شدم اما عظمت آن را وقت نیا دنیشن از

شده و فراز قبل  يماریب نیدر برگه آخر دفترش نوشته بود که دچار ا دایفراز گفت ش. است  دزیهمان ا یبه عبارت ای يو. يآ.

باالفاصله از او  زیو دکتر ن دهدیموضوع قرار م نیا انیو او را در جر رودیم دایش ردکت دنیبه د دیگوبه من ب يزیچ نکهیاز ا

موضوع  نیا یوقت. موضوع را معلوم کند نیکه صحت و سقم ا فرستدیم سیدر پار يمعتبر شگاهینمونه خون گرفته و به آزما

قدرت  یکه تا لحظات يشد به طور ستمو بر اندامم را ، شدیموضوع صحت داشت چه م نیاگر ا نکهیاز تصور ا دمیرا شن

کرد و  یاطالع ی؟ و دکتر اظهار ب زدهیم یحدس نیاز کجا چن دایحالم بهتر شد از دکتر سوال کردم ش یوقت. تکلم نداشتم 

روز  نکهیت اعل دایش. رفتم  دایمن دکتر و فراز را با هم تنها گذشتم و و مالقات ش. دیفهم دیاست که با یموضوع نیگفت ا

بار  نیا. دم از مرگ زد يدیکرد و باز هم با نا ام هیگر یلیخ. و من راستش را به او گفتم  دینرفته بودم را پرس دنشید بهقبل 

:شد و گفت رهیبه من خ یکه او لحظات ستین ماریبه او گفتم که او ب ینانیبا چنان اطم

.یدونینم یچیتو ه_

.دونمیرو م زیچرا من همه چ_

:گفت دیترد با

؟ ضمیمن مر یدون یم_

.یستین ضیدونم که تو مر یم_

.یدونینه ، پس نم_

.بدونم دیتو بگو شا_
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:گفت دهیبر دهیبا کلمات بر. سخت است  یلیخ شیموضوع برا نیکارم گفتن ا احساس

.دارم... بد ...  یضیمر کی... من ... وایش_

:زدم و گفتم لبخند

.ستیطور ن نیکه ا یدر صورت یضیکه مر یکنی، تو فکر م یکنیاه مدلم اشتب زیخب عز_

:گفت یناراحت با

؟ یدونیتو از کجا م_

مگه دکتر ازت خون نگرفته ؟_

.رو کرده نکاریچند بار ا.... چرا _

؟ رندیگیم شیآزما یچ يخب برا_

:بعد خودم جواب دادم و

خوشگل خودم تو که . نه  ای يماریب شهیجوابش اومد معلوم م یوقت شگاهیاآزم دنینه ، بعد م ای يماریب ننیبب نکهیا يبرا_

.یرو بدون نهایبهتر از من ا دیبا یبه اصطالح دانشگاه رفته و با سواد تر از من

:گفت دایش

؟ یتو مطمئن_

.گفتمیاگه نبودم که نم_

کردن  هیشروع کرد به گر یعصب یت و با حالتصورتش گذاش يبهت زده به من نگاه کرد و بعد دستانش را رو يلحظه ا دایش

. دارد و او را هم مبتال کرده  دزیا يماریکه کامران به او گفته که خودش ب گفتیم هیاش دادم با گر يبغلش کردم و دلدار. 

تا  نزده یحرف یبه کس شیاست و از ترس آبرو دهیموضوع را از کامران شن نیچهار ماهه باردار بوده ا یوقت گفتیم دایش

حرف را  نیا دایش یوقت دانستیفقط خدا م. دارد  يماریب کردهیمدت فکر م نیآمده و او در تمام ا ایبه دن نیشرو نکهیا

از دست .  کردمیقطعه اش م قطعه دمشیدیچنان از کامران متنفر بودم که اگر همان لحظه م. داشتم  یچه حال کردیم یطرف

:دمیکش ادیرا گرفتم و فر شیبکنم بازو يمالحظه ا ایو  ایدم باشد و دست خو نکهیبودم بدون ا یهم عصبان دایش

اون . بشه  يبستر یاون روان دیتو با ي، به جا ستین نجایتو ا يبلند شو جا. کثافت پست  يدروغگو کهیغلط کرده مرت_
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 نیا یکنیهنر م يفکر کرد يکرد میخودته که همه حرفهات رو قا ریهمه اش هم تقص.  یروان ضیمر کی. ضهیاشغال مر

.....یچیسر ه ي؟ خودت رو داغون کرد ادیبدتر از من سرت م یاگه ولش کن يفکر کرد ای؟  یکنیاحمق رو تحمل م

نگاهش دلم را سوزاند . کردیبا ترس به من نگاه م يبغض کرده بود و مثل بچه کتک خورده ا دایبه خودم آمدم ش ناگهان

:کرد ، گفتم هیشروع به گر. و محکم بغل کردم  دمیخودم کشاو را به طرف . چشمانم پر از اشک شد

 رونیکتابت ب يمزخرف رو از ال فیمردك کث نیکه عکس ا يکاش اون روز يا.منو ببخش به خدا دست خودم نبود دایش_

 نهیبرائت نبودم به خاطر هم یمن مشاور خوب. ياریاسمش رو ب یحت یتا جرأت نکن کردمیو کبودت م اهیبا کتک س يدیکش

نتونه با طرف مقابلش بسازه قرار  یاگر کس. کنند یعمر با هم زندگ خرهمه تا آ ستیاما غصه نخور قرار ن یینجایکه تو االن ا

با اون افتضاح  نیرو بب ایو آر دیمهش نیهم یچیگذاشتن ؟ حاال من ه یچ يپس طالق رو برا.. ببره  نیخودش رو از ب ستین

....از هم جدا شدنازدواج کردن هنوز سه سال نشده 

از  سیکه خ یسرش آمده او با چشمان ییلحظه فکر کردم باال کیخورد که  یتکان دایحرف از دهانم خارج شد ش نیا تا

:اشک بود به من نگاه کرد و با تعجب گفت

زنش رو طالق داده ؟ ایآر_

قدر مهم بوده و سرم را نه نشانه مثبت تکان  نیاو ا يموضوع برا نیا یعنیجواب او را بدهم با خودم فکر کردم  نکهیاز ا قبل

مغزم ! دو طرفه بوده است  داینسبت به ش ایکه نکند عالقه آر کردیم تیفکر را در من تقو نیبه من ا دایش رهینگاه خ. دادم 

 دایآمد ش یم انیبه م ایآن وقتها هر گاه حرف آر.  اورمیمورد بود به خاطر ب نیدر ا یینشانه ها یدر پ يمانند جستجوگر

به  ایاما آر! از سر تنفر نبود ؟ دایش يگرفتن ها افهیمن اشتباه کرده بودم و اخم و تخم و ق یعنی گرفتیم افهیو ق کردیاخم م

. داده بود  یقرص و محکم به او پاسخ منف دایبار ش رکرده بود و ه يخواستگار دایاز شش هفت بار از ش شیبار ب کی يجا

نوشته بود ،  يزیبود چ "ا "که حرف اول اسمش  یخوانده بودم که او خطاب به کس دایدر دفتر ش آمد ادمیهمان لحظه به 

دلش  يکرده و پا رو يشدا به خاطر من با عمه و او مهم تر از همه با خودش لجباز یعنیبود ؟  ایاول حرف آر نیا یعنی یعنی

.شناسمیرا م چقدر او کردمیبر من که فکر م يبود وا نطوریگذشته بود ؟ اگر ا

با فراز  یبه خاطر ندارم چه صحبت یحت. را چطور ترك کردم و به خانه برگشتم  دایش دمیبود که نفهم ریذهنم درگ آنقدر

بوده است که به دکتر  ریبه خاطر آوردم آنقدر ذهنم درگ دمیبه خانه رس یتازه وقت. کردم  یکردم و چطور از او خداحافظ
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در  يبود از همان جلو امدهیکامران هنوز ن. کامران بوده است  ناتیبخاطر تلق ستا يماریمورد ب در دایبد ش تینگفته ام ذهن

 گریاکنون د. کامران برگشت زنده زنده او را به آتش بکشم  یلحظه با خودم فکر کردم وقت کیبه اطراف انداختم و  ینگاه

 یرا هم به خوب نیخود کند و ا بندیرا پا دایداشته ش یسع کار نیاست که با ا يا چارهیکه او چه موجود بدبخت و ب دانستمیم

بلند  يدر همان حال با صدا. با اعصاب خراب به طرف اتاقم رفتم . زندینم یحرف یبه کس شیاز ترس ابرو دایکه ش دانستهیم

. نردهها افتاده بود  ياز نور رو یکیدر اتاق کامران افتاد که خط بار يدر طبقه دوم ناگهان چشمم به جلو.  کردمیم نشینفر

که در باز است  دادینشان م نینفوذ کرده است و ا رونیدر اتاق به ب ينور از ال نیا دمیفهم رایحبس شد ز نهینفسم در س

پله ها رها کردم و دوان دوان از پله ها  يرا جلو فمیک. مبهم وجودم را فرا گرفت  یفکر کردم او خانه است و ترس يلحظه ا

با  دمیخودروش را ند یوقت.نه  ایاست  گیاو در پارک يخودرو نمیرفتم تا از آنجا بب جرهبه طرف پن راستکیباال رفتم و 

در اتاق کامران  يجلو. برداشتم و با سرعت خودم را به طبقه باال رساندم  يبلند غهیشتاب به طرف آشپزخانه رفتم و کارد ت

 اوردهیآن روز خودرواش را ن دیباشد و شا اتاقشکردم نکند در  با خودم فکر يلحظه ا رایاز ترس سست شد ز میدست و پا

.دمیلرزان به اتاق سرك کش یبا بدن. چاقو را پشت سرم نگاه داشتم و با انگشت به در زدم در باز شد  اطیاحت يبرا. است 

 يصدا دنیبود که اجازه شن داخل شدم تپش قلبم آنقدر بلند دمیرا ند ینگاه تمام اتاق را از نظر گذراندم و چون کس کی در

با خودم فکر کردم نکند کامران داخل حمام باشد و  ينگاهم به در کوچک کنار اتاق افتاد و لحظه ا.  دادیرا به من نم يگرید

هم اتاق با در باز  نیاونجاست ا نجاستیا یبگ یو ه یسیوا نجایاو سر برسد ا یرا وقت ستیزدم که قرار ن بیبعد به خودم نه

شروع کنم بگردم ؟ ساعت  دی؟ نگاهم را به دور و بر انداختم و بخودم فکر کردم از کجا با یبکن يخوایم یه غلطحاال چ

را کنار گذاشتم و  دیترد. به منزل برگردد  گرید يکامران زودتر از روزها دمیترسیو من م دادیرا نشان م میدستم دوازده و ن

 ستادمیا يلحظه ا. دمیند یقابل توجه زیتخت را هم نگاه کردم اما چ ریز یداخل کشوها ، کمد و حت. شروع کردم به گشتن 

پس چرا کامران در آن  دمیاما از خودم پرس ستین ستین يزیاتاق چ نیاشتباه کرده ام و داخل ا دیو با خودم فکر کردم شا

بود و  زیم يرو يپارچه ا. داشتقرار  یکوچک یچوب زیم ي؟ در همان موقع چشمم به چراغ خواب افتاد که رو کردیرا قفل م

 زیم يپارچه رو ستیبه دنبال چ قایکه بداند دق یناخودآگاه به طرف آن رفتم و مثل کس. قرار داشت  يآن مجسمه ا نییپا

.  نمیکه هر جور شده داخل آن را بب گفتیبه من م یبیحس عج ختیقلبم فرو ر داشتکه قفل  ییکشو دنیرا کنار زدم با د

 دایکه داشتم از پ يچراغ خواب و اطراف را گشتم و درست در لحظه ا ریپارچه ، ز ریز دیکردن کل دایپ يد برادر کشو قفل بو
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لرزان که از شدت ترس  یبا دستان. اشتکاله مجسمه قرار د يافتاد که داخل گود دیچشمام به کل شودمیم دیکردن آن نام

داخل کشو بود  لکسینا.  دمیکش رونیآن را باز کردم و کشو را برا داخل قفل انداختم و  دیمانند چوب خشک شده بودند کل

که  يبه طور دمیکش يبلند غیج سهیداخل آن قرار داشت با تعجب آن را لمس کردم و به محض باز کردن در ک ینرم زیو چ

از آن که شک نداشتم  دمیدیرا م يشده ا یچیو ق ییطال يموها سهیداخل ک. شدم  يدیخودم دچار لرز شد ياز صدا

 ویعکس و نگات يدستها ختمیتخت ر يرا رو اتشیآوردم و محتو رونیکشو را ب یروان یمتشنج و حالت یبا اعصاب.  داستیش

خون را در  يبعد شور يبه دندان گرفتم که لحظه ا رالبم  انهیعکس اول چنان وحش دمیچشمم آمد با د يجلو یداخل پاکت

 يجلو يبرهنه بود دستانش را به صورت ضربدر مهیکه ن یدر حال انیگر یبا حالت دایدر عکس ش. دهانم احساس کردم 

بودم و نه وقت اضافه  دنیبه د لینه ما رایز دمیرا ند گرید يعکسها. خودش تا بپوشاند نیخودش گرفته بود تا از دورب

 رونیاز اتاق کامران ب را که داخل کشو بود بغل کردم و به سرعت ییزهایتمام چ. حواسم شش دانگ به زمان بود. داشتم 

 ریو چمدانم را از ز دمیبه طرف اتاقم دو عیسر.  اورمیرا به حالت اول در ب زیبه خودم زحمت ندادم تا همه چ یحت. آمدم 

 نییچطور چمدان را بستم و با شتاب به طبقه پا دمیشدم نفهم لمیوسا يورو به سرعت مشغول جمع آ دمیکش رونیتخت ب

را هم  ییجا نکهیدور شوم ضمن ا ادیز توانمینم نیسنگ بایبا آن چمدان تقر دمیخانه خارج شوم اما د اول خواستم از. رفتم 

بودم که به محض  دهیو آنقدر ترس تمرا گرف یتلفن یبلد نبودم باالفاصله به طرف تلفن رفتم و با ترس و دلهره شماره تاکس

 آمدیم یتاکس یدر چشم به هم زدن شهیهم. شدم  ین تاکسدر منتظر آمد يتلفن از خانه خارج شدم و جلو یگذاشتن گوش

 دمیرا د ی، تا از دور تاکس دیطول کش یلیداشت ، احساس کردم خ رخیٔواقع تا ایبه خاطر ترس و دلهره بود و  ایبار  نیاما ا

کامران از  بیعنقر دانستمیو م شدیم کینزد کیساعت لحظه به لحظه به  دمیو به طرفش دو ستدیدر با يجلو ردمصبر نک

بنده خدا . انداختم و به او گفتم حرکت کند  یو بزرگ داخل تاکس نیچطور خودم را با آن چمدان سنگ دمی، نفهم رسدیراه م

 اورمیرادر ب ادداشتمیدفترچه  فمیخواستم از ک دهیمرا نفهم يحرفها زکلمه ا کی دمیفهم کردیراننده هاج و واج مرا نگاه م

فکر کردن نبود  يجا. راه پله طبقه باال رها کرده ام  يرا داخل و جلو فمیس عجله داشتم ککه تازه متوجه شدم از ب

حرف فراز  ادی. بودم  شتهکه آدرسها را در آن نو يدر آن بود و هم دفترچه ا میپولها رایرا بزنم ز فمیک دیق توانستمینم

با دست به راننده اشاره کردم . قدر درست گفته است چ دمیفهمیکنم آدرسها را حفظ کنم و تازه م یافتادم که گفته بود سع

خوشبختانه از هول و هراسم .  دمیخارج شدم و با سرعت هر چه تمام تر به طرف خانه دو یو خودم با شتاب از تاکس ستدیبا
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قه باال رفتم و قرار داشت ، با شتاب به طرف طب فمیخانه هم داخل ک دیکل رایهم کار خدا بود ز دیبودم شا ستهدر خانه را نب

 دانمینم. هر لحظه سکته کنم  دمیترسیکه م دیتپ یبرگشتم ، قلبم چنان م رونیدوان دوان به طرف ب فمیبعد از برداشتن ک

 نیبود که در تمام عمرم ا نیا لشیهم دل دیشا.  کردمیاز شرکت فرار م یافتادم که از ترس ملک يروز ادیچرا در آن حال به 

خودم را در آن انداختم  بایرساندم و تقر یبا حال خراب خودم را به تاکس.  کردمیفرار م يزیشدت از چبار بود که به  نیدوم

که به نظرم امن  ییکجا بروم ؟ تنها جا کردمیرا ورق زدم و در آن حال با خودم فکر م ادداشتمیلرزان دفترچه  یو بعد با بدن

گذشته  کیساعت از . داد حرکت کند  تینشان دادم و او باالخره رضاآدرس او را به راننده . خانه دوست فراز بود  دیرسیم

عاقبت  یو تاکس فتادیاتفاق ن نیخوشبختانه ا. رد شود  مانیکامران از جلو يبود و من منتظر بودم که هر لحظه خودرو

اش را برگرداند با  هیبق خواست یاسکناس به راننده دادم وقت کیآوردم و  رونیرا ب فمیک. ستادیا ییبایز ییالیخانه و يجلو

شد و به من کمک کرد و چمدانم  ادهیسرش را تکان داد و بعد پ یمرد با خوشحال ستین یاجیدست به او اشاره کردم که احت

 ينرفته بود که من چمدانم را دستم گرفتم و به طرف در ورود یهنوز تاکس. منزل دوست فراز گذشت  يدر ورود يرا جلو

به من  یلحظات يباز کرد ، با ناباور میتا فراز در را به رو دیچند لحظه طول کش. زنگ گذاشتم  يرو منزل رفته و دستم را

:شد و بعد گفت رهیخ

!؟ یکنیچه م نجای؟ ا وایش_

:تا چشم فراز به چمدان من افتاد گفت. ما نگذشته بود  یاز خداحافظ یداشت هنوز ساعت حق

افتاده ؟ ی؟ اتفاق وایشده ش یچ_

:گفتم امدیم رونیاز حنجره ام ب یکه به سخت یبا صدائ. نقدر بهت زده بود که فراموش کرده بود تعارفم کند آ او

؟ ستمیمزاحمت ن_

:گفت رفتیدر کنار م يکه شتابزده از جلو یبه خودش آمد و در حال باالفاصله

.شوکه شدم دنتیراستش از د هیچه حرف نیا... نه نه_

.نوز شوکه ام، خود من هم ه يحق دار_

 یصندل نیاول يداخل شدم رو نکهیبه محض ا. خم شد و چمدانم را از دستم گرفت و اجازه داد تا من اول داخل شوم  فراز

:زانو زد و گفت میپا شینشستم فراز در را بست و بعد چمدان را همان جا گذشت و کنارم آمد و پ
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افتاده ؟ یچه اتفاق وا؟یشده ش یچ_

تازه بدنم . آب برگشت یوانیفراز بلند شد و به آشپزخانه رفت و با ل. کردم ، حس حرف زدن نداشتم  سیرا خ میزبانم لبها با

 میکه توانستم بگو يزیتنها چ کردیگرفتم فراز همچنان نگاهم م يتوان تازه ا دمیآب را سر کش. به حالت خلسه رفته بود 

:بود که نیا

است وانهیاون د_

:شرد و سرش را تکان داد ، گفتملبانش را بهم ف فراز

.بپرسم یچ کیاز او  دیصحبت کنم ، با دیبا دکتر داو دیمن با_

را به  یگوش دیکردن دکتر داو دایو پ شگاهیباالفاصله به طرف تلفن رفت و بعد از گرفتن شماره آسا یپرسش چیبدون ه فراز

:دم و بعد گفتممختصر جواب دا یلیحالم خ دنیدکتر شروع کرد به پرس. من داد 

.دیجوابم رو بد قایاز شما بپرسم ، دق يزیچ کی خواهمیدکتر م_

.بله حتما بپرس_

داشت ؟ یتیرا به آنجا آوردن چه وضع دایش یدکتر وقت_

.بود یطیدادم او در چه شرا حیشما توض يمن قبال برا_

....ای دیدیرو تراش دایش يبدونم شما موها وامخیاش چطور بود ؟ م افهیبدونم ق خوامیم گامیرو نم اشیجسم تیدکتر وضع_

منتقل شده نجایبه ا تیاو با همان وضع واینه ش_

اما من آنقدر  خواندیکه مرا به نام م دمیشنیدکتر را م يصدا.  هیگر ریزدم ز يبلند يدست خودم باشد با صدا نکهیا بدون

را از دست من گرفت و بعد از مکالمه  یگوش نمودیاراحت مفراز که به شدت ن. متاثر بودم که قادر به جواب دادن نبودم 

به او  هیبا گر.. کرد آرامم کند  یکنار من نشست و دستنم را گرفت و سع عدگذاشت و ب شیبا دکتر آن را سر جا یکوتاه

:گفتم

 ياگه من جا دیه شانبوده خوب تحمل کرد تیکم ظرف دایش چارهیب.  دادهیکامران اون رو آزار م شدهیشکنجه م دایفراز ش_

.راحت بشم وونیتا از دست اون ح کشتمیبار ده بار خودم رو م کی ياون بودم به جا

؟ هیمنظورت چ_
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را به او نشان دادم اما عکسها  دایشده ش یچیق يبودم چمدانم را باز کردم و موها ییزهایاو گفتم چه کردم و شاهد چه چ به

 یکیاگر  یگفت حت يفراز که به شدت متاثر شده بود به فکر فرو رفت و بعد از لحظه ا. گذاشتم  انیرا نه ، فقط او را در جر

به فراز .  دیرسیم جهیزود به نت یلیمدارك خ نیبا وجود ا دیقانون عمل کن قیاز طر دیتونستیمدارك هم نبود شما م نیاز ا

.  دیکاناپه داخل سالن خواب يق فراز رفتم و او روخواب به اتا يان شب برا. صحبت کنم  دایبا ش دیگفتم که قبل از هر کار با

صبح روز بعد قبل از فراز از خواب . کردم  یبود که بدون ترس خواب راحت یشب نیاول نیدر طول سفرم به فرانسه ا دیشا

گاهش در آن حالت ن یفرو رفته بود لحظات یقیفراز داخل سالن به خوان عم.شدم و مشغول آماده کردن صبحانه شدم  داریب

 یو من از او خواستم تاکس میاز خواب برخاست به اتفاق هم صبحانه خورد نکهیبعد از ا. کردم  ششیکردم و در دل ستا

:چمدانم را هم برداشتم ، فراز گفت دیاز راه رس یتاکس یوقت. بروم  شگاهیتا به آسا ردیبگ

؟ يگردیمگه بر نم_

.نهیبب نجایمن رو ا ستیدرست ن رسهیاز راه م گهیپسر عمه ام دو روز د_

:و گفت دیخند فراز

.میکنیم يفکر کیتا اون موقع .  گهیحاال کو تا دو روز د_

به  یوقت. اما نتوانستم قبول کنم آنجا بمانم  ردیمرا در پناه بگ توانستیکه م دمیدیم ییجا نیکنار او را امن تر نکهیا با

و هر آنچه  میدکتر رفت دنید يگفتم منتظر بماند سپس به اتفاق فراز برارا مرخص نکردم و به او  یتاکس میدیرس شگاهیآسا

را  یگوش ی، دکتر همان لحظه به دوستش زنگ زد و درباره من با او صحبت کرد وقت ردمک فیاو تعر ياتفاق افتاده بود برا

:گذاشت گفت

.نهیتو رو بب شهیهم خوشحال م یلیخ نیکاتر_

. مرد است  کیدوست او  کردمیتا آن موقع فکر م. و در دل خدا را شکر کردم  دمیکش یتنفس راح نینام کاتر دنیشن با

به محض .  کردینگاه م رونیبود و به ب ستادهیباز هم کنار پنجره ا دایش. رفتم  دایش دنیبلند شدم و به د میسپس از جا

:صورتم گفت دنیسبه طرفم آمد و بعد از بو یمن با خوشحال دنید

.ستمین ضیرو به من نشون داد من مر شهایدکتر جواب آزما یاست گفتتو ر وایش_

:زدم و گفتم لبخند
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.شنومیرو م نیخوشحالم ا_

:و گفتم دایرو کردم به ش.  میآن نشست يدست او را گرفتم و به طرف تخت بردم و هر دو رو سپس

.نمصحبت ک يکم جد کیبا تو  تونمیتو حالت خوبه خوبه پس من م دایش نیبب_

:نگاهم کرد و گفت ینگران با

شده ؟ یچ_

 تتیکامران اذ دونمی، من م يبد قیجواب من رو دق خوامیکه به سرت اومده امکان نداره م یبدتر از اون گهید زمینترس عز_

؟ یکن تیازش شکا يازت بپرسم حاضر خوامیم میدونیرو خوب م نی، هر دومون ا هیاون مرد روان.  کردهیم

:س به من نگاه کرد و گفتبا تر دایش

کنم از کامران ؟ تیشکا_

اره_

:همان لحن گفت با

.ترسمیمن م_

؟ یاز ک_

.از اون_

آخه چرا ؟_

.کشنیآب خوردن آدم م یحشر و نشر داره که به راحت یینگاش نکن اون با کسا يجور نیا_

:کردم و گفتم یاخم

.عمر زجر کش بشه کی ایبهتره  رهیخوردن بم آب کی یآدم به راحت.  يتو که انقدر ترسو نبود_

:به فکر فرو رفت و گفت یلحظات

چه  يدیفهمیم يکردیم یسقف زندگ کی ریز یتو هم اگه با اون مرد مدت. شجاعت رو کنم که ندارم  يادعا خوامینم وایش_

هیجونور

.کردمیم یخونه اون زندگ يتو روزیمن تا د_
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:وحشت به من نگاه کرد و گفت با

نکرد ؟ تتیاذ_

.نکرد دایفکرش بود اما خوشبختانه فرصتش رو پ يتو دیشا_

؟ ییاالن کجا_

.هستم نجایبا چمدونم ا یچیه_

:کنارش نگاه کرد و گفت یبه تخت خال دایش

؟ نجایا ییایبا دکتر صحبت کنم ب يخوا یم_

:و گفتم دمیخند

.یمرخص گهیتو هم د یبه سالمت گذرهیخوش م یلیبهت خ نکهیمثل ا_

:زد و گفت لبخند

.میموندن ندار يبرا ییجا نکهیبهتره حاال مرخص نشم چون مثل ا_

و  ستی، امروز ب شهیبرم پ يصحبت کرده من چند روز نیبه اسم کاتر هیاز دو ستانش که خانم یکیدکتر با  ستیطور ن نیا_

رانیا میبر میجول با پالسمون رو جمع کن میفرصت دار گهیدو هفته د بایتقر شهیتموم م گهیمن هفتم ماه د يزایپنجمه و و

.

:با وحشت نگاهم کرد و گفت گرید بار

.رانیا میایب خوامیمن نم. رو نکن  نکاریبا من ا واینه ش_

:تعجب به او نگاه کردم و گفتم با

؟ یبمون يخوای؟ کجا م رانیا يبرگرد يخواینم یچ یعنی_

.عتیوض نیاونم با ا.  رانیدم ااز من نخواه برگر یدونم ول ینم_

هم بدتر از اون  دیشا ادیسرت م یچه سرنوشت ستیمعلوم ن یبمون نجایبرامون نمونده اگه ا يا گهیراه د!  دایگوش کن ش_

،  تشونیاز محبت خانواده ات ، حما ادیدلت م. خوب در انتظارته  يزهایچ یلیخ رانیا میبه تورت بخوره اما اگه بر وونیح

؟ یدل بکنعشقشون 
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.جور برگردم نیا خوامیرو دوست دارم ، فقط نم نجایگم ا ینم_

 نیا یکرد و راه یخداحافظ هیبا نخوت و غرور با بق ییبایز تیدر نها دایافتادم که ش يروز ادیتوانستم درکش کنم ،  یم

.شکست خورده و درب و داغان برگردد نیبفهمم که دوست ندارد چن توانستمیم. سفر شوم شد 

کس  چیه یعنی. اشغاله پسته  کیکامران  دونهینم یفوت کرده اون حت نینگفتم شرو زیمن هنوز به عز زمیگوش کن عز_

 کیمن و تو  يکم افسرده ا کیکه تو به خاطر فوت بچه ات  میگیبه همه م رانیا میبرگرد یوقت دونهیدر مورد تو نم یچیه

فرانسه  يبرگرد يخوایکه نم یگیبه همه م یبرگشت نکهیبعد از ا گهید يار جه ای رازیسفر حاال مشهد ، ش میریمدت با هم م

 کردیگوش م خوندمیکه از حفظ براش م ییویبا دقت به سنار دایش.  یبچه ات رو تحمل کن یخال يجا یتونی، چون نم

 گرید زیکوت کرد من نس دایش. دارد  دیآن ترد رفتنیپذ ياما برا.  خواهدیاست که م يزیهمان چ قایدق نیاحساس کردم ا

کند یمساله را در مغزش حالج نینزدم تا او ا یحرف

 نکهیمهربان بود و با ا اریمسن و بس یزن نیکاتر.  میرفت نیدکتر به همراه او به منزل کاتر يکار فتیشب بعد از اتمام ش آن

 یهم احساس ناراحت يذرها یار او حتو گرم بود که در کن یاما آنقدر دوست داشتن دیفهمیمرا نم يکلمه از حرفها کی یحت

متعلق  یزده شده بود حدس زدم اون اتاق زمان واریکه به د ییمن گذاشت که از عکسها اریدر اخت ییبایاو اتاق ز.  کردمینم

با همسر  ایفرنیکال التیجراح قلب است و در ا نکیپسر را دارد که ا کیهمان  نیکه کاتر دمیبه پسرش بوده است، بعد فهم

 کردمیم یط ادهیرا پ ریهم مس یکه گاه يربود به طو کینزد یلیخ شگاهیبه آسا نیمنزل کاتر.  کندیم یو فرزندش زندگو د

از ترسش  دانستمیکه از او داشتم م یبا شناخت. از او نداشتم  يخبر گریکه از منزل کامران خارج شده بودم د یاز وقت. 

که بفهمد  خواستمیرا نداشتم و نم دنشیتحمل د رایمن هم بهتر شد ز ياطور بر نیا. کند انیخودش را نما کندیجرات نم

.ببرم رانیرا با خود به ا دایش کنمیم شتال

و در همان  کردیم يقرار یب یلیپشت تلفن خ زیدادم ، عز زیگذشته بود که من خبر آن را به عز نیهفته از فوت شرو دو

قانع  زیموضوع عادت کرده اما عز نیبه ا بایتقر دایفوت بچه اش گذشته و شبود به او گفتم که دو هفته از  دایحال نگران ش

گذاشتم و از او  انیدر م دیدر آورم موضوع را با دکتر داو یاو را از نگران نکهیا يادارد ، بر یچه حال دایش کردینشد و فکر م

 ییبا جا دادیاجازه نم مارانیبه ب ستانماریمقررات ب نکهیصحبت کند ، با ا زیخودش با عز دایبدهد که ش یخواستم ترتب

خوشبختانه . صحبت کند زیبا عز يمختصر دایتماس بگرم و ش رانیتوانستم با ا دیتماس داشته باشند اما به کمک دکتر داو
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به  کیهم از راه بلژ ایعاقبت ارش.را راحت کرد زیعز الیخوب بود و هم خ دایش هیروح يچند کالم کوتاه هم برا نیهم

 امن و فراز ر یوقت ایاحساس کردم ارش.  میاستقبال او به فردگاه رفت يمن و فراز برا دیکه به فرانسه رس يروز. آمد فرانسه

او را به منزل دوستش دعوت کند  خواستیفراز م.  دمیرا از نگاه گله مندش فهم نیحالش گرفته شد و ا یلیخ دیکنار هم د

 یکامران زندگ شیپ گریاتاق گرفته بود که من گفتم که د کیمن هم  يبرا ایشار. اما گفت که در هتل اتاق رزرو کرده است

 شیآماده بود برا شیرا که پ یاناتیاز جر يسپس مختصر. شده ام  ونیدا پانسیدکتر ش انیاز آشنا یخانم شیو پ کنمینم

برود که  دایست که به مالقات شناراحت شد و همان روز خوا یلیرفته خ ایاز دن دایپسر ش دیفهم یوقت ایارش. دادم  حیتوض

و  ایبعد از شام ارش. شام مهمان کرد  يرارا ب ایآن شب فراز من و ارش.  میاو برو دنیوقت بود قرار شد روز بعد به د ریچون د

تا به  دیایبه دنبالم ب ایصبح روز بعد منتظر شدم که ارش. رساندند و بعد خود به اتفاق رفتند نیفراز ابتدا مرا به منزل کاتر

چند روز  ودمن قرار ب طیمرخص است اما بخاطر شرا دایگفته بود که از نظر او ش دیخوشبختانه دکتر داو.  میبرو دایش دنید

مجاب  رانیبازگشت به ا يتوانسته ام او را برا کردمیصحبت کرده بودم و فکر م دایبا ش یلیمدت خ نیدر ا. آنجا بماند  گرید

 دادمیالبته به او حق م. دیترسیهنوز هم از او م دایش. کند  تیانستم وادارش کنم از کامران شکاکردم نتو يکنم ، اما هر کار

 یهرگز به من نگفت اثر زخمها و سوختگ دایش. تحمل کرده بود  یروان ماریب نیرا در کنار ا یپر وحشت يااو روزها و شب ه. 

 یکرد که کامران گاه فیتعر میبار برا کیاما  دمیو نپرسمن هم از ا ستیاش است به خاطر چ نهیبدن و گردن و س يکه رو

با . کند یعقده اش را خال قیطر نیو به ا فتدیاست تا به التماس ب کردهیدلش پر بوده او را شکنجه م ییاوقات که از جا

ر وقت از او تشکر بودم که ه نیبارها خودم شاهد ا رایز.  دیگویچه م دایش دمیفهمیکرده بودم م دایکه از کامران پ یشناخت

. است  شیزیچ کی ماکه او حت انداختیکه مرا به فکر م ي، به طور کردیم یخوشحال یمتعارف ریو غ بیبا حالت عج کردمیم

دچار عقده حقارت هستند و کامال  داًیشد يافراد نیصحبت کردم ، گفت معموال چن دیمورد با دکتر داو نیبار هم در ا کی

را از  داینگران بود که مبادا ش یلیخ گریبه هر علت د ایداشت و  دایکه به ش يبه خاطر عالقه ا ای، کامران  گفتیهم درست م

اواخر به او گفته بود  نیا ینگذارد حت رونیرا از در منزل ب شیبود که پا دهیسر او را تراش يخاطر موها نیدست بدهد به هم

.فکر ترك کردن او را هم نکند یحت دایش لهیوس نیمبتال است تا به ا دزیا يماریکه به ب

رفتم و  دایش دنیمن به د ایقبل از ارش. میرفت شگاهیبه دنبالم آمد و به همراه او به آسا ایاز ده صبح گشته بود که ارش ساعت

.  کشدیخجالت م ایاز روبرو شدن با ارش کردمیاحساس م. دستپاچه و ناراحت بود  یلیخ دایش. خبر آمدنش را به او دادم 
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چند  شیموها.  دمیبه سر و وزش رس یکه به همراه داشتم کم یشیارا لیببرم با وسا االب یاعتماد بنفسش را کم نکهیا يبرا

از جانب او راحت  المیخ یلحظه هم از سرش دور کند ، وقت کی یرا حت يحاضر نبود روسر دایش یرشد کرده بود ول یسانت

بود  یتماشائ اریبس يروبرو شدن آن دو لحظه ا يه او به اتاق برگشتم ، لحظه ابعد به همرا یقیرفتم و دقا ایشد به دنبال ارش

کرد ،  هیزده شروع به گر جانیاو خوشحال و ه دنیاما به محض د دیکشیاز او خجالت م ندیرا بب ایارش نکهیتا قبل از ا دایش. 

متاثر شده بود اشک در  یلیاو خ دنیهم که از د ایارش. صورتش به هم رخت شیآرا يکه تمام زحمات مرا برا يبه طور

آنقدر با او  ایارش یکرد ول هیگر یلیخ دایگفت ش تیبه خاطر فوت بچه اش به او تسل ایارش یوقت. چشمانش حلقه زده بود 

 نیهم داشت به ا ياگر برادر یحت گفتیم شهیدوست داشت و هم یلیرا خ ایارش دایش. صحبت کرد که از آن حال در آمد

 نیرا چن دایش یوقت چیکه احساس کردم ه يداشت به طور دایش يرو یخوب ریتاث ایارش دنید.  داشتیش نماندازه دوست

:گفت میاو را ترك کن میخواست یوقت میبود دایتا بعد از ظهر کنار ش ایمن و ارش. ام  دهیسر حال ند

؟ نیریاالن شما کجا م_

:گفت یبه شوخ ایارش

خسته  یو وقت میگردیم میریبعدشم باز م میخوریشام دلچسب م کیرستوران  میریهم م، بعدش  میبگرد میبر میخوا یم_

.میخوابیخونه تخت م میریم میشد

:لبانش را جمع کرد و گفت يمثل بچه ا دایش

مرخص بشم ؟ تونمیم گهیمگه دکتر نگفته د میایب خوامیمن هم م_

:گفتم داینگاه کردم و بعد خطاب به ش ایلبخند به ارش با

؟ يشد ییهوا يدیجا خوبه حاال که پسر عمه ات رو د نیهم یگیم میبهتره بر گمیاون موقع که م! شد ؟ یچ_

:گفت دایش

.رهیحوصله ام سر م نیخب اگه شما بر_

:گفت ایارش

.یشیمزاحممون م يایآخه اگر تو ب_

به من زد و  یچشمک ایارش. را به ما کرد حال به حالت قهر اخم کرد و پشتش  نیبا ا میکنیم یبا او شوخ دانستیم دایش
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:گفت

؟ مشیبنظر تو ببر وایش_

:گفتم

داره ؟ یچه اشکال رهیدونم اگر خرجت باال نم ینم_

:و گفت دیخند ایارش

.امشب مهمون تو هستم کردمیمنو باش که فکر م_

:گفتم

.يکه خودت داد ییباشه مهمون من البته با پوال_

:گفت دایبه شو بعد  دیخند ایارش

.یمونیجا م نیواگر نه هم متیبریکه م يآماده بود گهیربع د کیاگه تا  دایش_

::و گفت دیبه طرف کمد لباسش دو یبا خوشحال دایش

شمیاالن آماده م نیهم_

:گفتم دایبه ش زیبه طرف در اتاق رفت تا از آن خارج شود من ن ایارش

بمونم کمکت کنم ؟ يخوا یم_

.رو بذار تفیک ینه ول_

از در اتاق خارج شدم ، در راهرو به او  ایتختش گذاشتم و به همراه ارش يرا رو فمی، ک خواهدیرا م شمیآرا لیوسا دمیفهم

:گفتم

.یینجایخوشحالم که ا یلیخ_

را  شگاهیآسا نکهیقبل از ا.  اوردمین میبه رو يزیچ یکامال متوجه منظورش شدم ول. زد  ینیو لبخند غمگ دیکش يبلند نفس

 دایش هیروح يکار استقبال کرد و گفت که برا نیاز ا یدکتر با خوشحال.  میرا گرفت دایاجازه ش دیاز دکتر داو میترك کن

را در  نیبارم و از او خواستم که کاتر یم نیرا با خودم به منزل کاتر دایشد ش رید اگرالزم است ، به دکتر گفتم  اریبس حیتفر

سفرم از ته  یبار در ط نیاول يبرا. من بود  یزندگ یفراموش نشدن ياز شبها یکیآن شب . بدهد موضوع قرار  نیا انیجر
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آرزو را کرده بودم و اکنون که  نیبار هم کی دمبه خاطر آور. شاد و سر حال کنارم نشسته بود  دایش رایز.  دمیخند یقلب م

:دیاز من پرس ایفاصله گرفته بود ارش یاز من کم دایکه ش یدر فرصت. بودم از ته قلب خوشحال بودم  دهیبه آن رس

؟ يداد دایرو به ش ایآر هیهد یراست_

.دمیبود حاال م امدهین شیکار پ نیا يبرا یتا حاال که فرصت_

:گفت ایارش

، یهم صبر کن گهید یکم کیبهتره  يکار رو نکرد نیخوب شد ا_

؟ یچ يبرا_

:گفت

.گمیباشه به وقتش بهت م_

به  نیرساند و خودش رفت ، کاتر نیرا به منزل کاتر دایمن و ش ایآخر شب ارش. میهر دو سکوت کرد دایشدن ش کینزد با

گفتم او در  دایبه ش. از ما آماده کرده است  یکی دنیخواب ياز ما استقبال کرد و متوجه شدم کاناپه داخل سالن را برا یگرم

 يرو یینفره بود پتو کیدوست دارد کنار من بخوابد چون تخت داخل اتاق که  گفتاتاق بخوابد و من داخل سالن ، اما او 

که کنارم آرام  دمیرا د دایشدم و ش داریاز خواب ب یشب وقت يها مهین.  دمیدیو هر دو کنار هم خوب میپهن کرد نیزم

آن شب با . رده است را به دست آو اشیکردم و از ته قلب خدا را شکر کردم که سالمت هیگر یاز شدت خوشحال دهیخواب

 یکه او را سر و سامان نداده ام و خوشبخت یما کرده است تا زمان يکه خدا به هر دو یلطف نیخودم عهد کردم به شکرانه ا

.ام هرگز به خودم فکر نکنم دهیاش را ند

 یما در هتل اتاق يت براخواس یم ایارش. کار را کرد  نیخواست او را مرخص کند و دکتر هم ا دیاز دکتر داو دایبعد ش روز

نتوانستم با خواست .  میبمان ششیپ میبرنگشته ا رانیکه به ا یاز ما خواست تا زمان دیتوسط دکتر داو نیاجاره کند اما کارت

.  میماندگار شد نیدر منزل کاتر دایترتب من و ش نیکرده بودم و دوستش داشتم به ا عادتواقعا به او  رایاو مخالفت کنم ز

تا او ضمن درخواست طالق  میرفت سیدر پار رانیبه سفارت ا دایمرخص شد به همراه ش شگاهیاز آسا دایکه ش يوزر يفردا

اما . مشکل بود  یمانده بود کار خروجش کم انمتأسفانه چون پاسپورت او در منزل کامر. را بدهد  رانیبازگشت به ا يتقاضا

که  یخاص طیبخاطر شرا دایش نکهیبر ا یمبن میبه سفارت داد ينامه او کمک او  دیخوشبختانه به استناد شهادت دکتر داو
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موافقت شده  رانیچند روز بعد جواب آمد که با بازگشت او به ا. بازگشت به کشورش را دارد  يآماده تقاضا شیپ شیبرا

کرده بود  یبه ما معرف دیکه دکتر داو یلیمربوط به طالقش را هم وک يقرار شد کارها. برگردد  رانیبه ا تواندیو او م است

زنگ زدم و بعد از  زیکرد و آن وقت بود که من به عز هیته طیبل دایمن و ش يبرا ایکار ارش نیانجام بدهد بعد از انجام ا

 رانیبه ا دایش دیفهم یوقت زیعز.  گردمیباز م رانیبه ا دایبا او گفتم که سه شنبه هفته بعد به همراه ش يصحبت مختصر

 دایبه او فهماندم که حال ش یزبان یخبر را به او دادم با زبان ب نیا نکهیبعد از ا.  دیچه بگو دانستینم یحالاز خوش رودیم

:و گفت دیخوشبختانه او منظورم را فهم. در آرامش کامل باشد دیو با ستین یو شلوغ یمناسب مهمان

.بشه تیاذ گذارمینم نهیرو بب ینخواد کس دایراحت باشه من تا خود ش التیباشه مادر خ_

. موضوع قرار دهم  نیا انیکم کم او را در جر میرفت رانیبه ا ینگفتم و گذاشتم وقت يزیچ زیمورد درخواست طالق به عز در

راحت شد شروع کردم به آماده کردن  زیاز بابت عز المیخ یما خبر نداشت وقت شیپ ایکس از حضور ارش چیدر ضمن ه

پدر گفتم کار پدر را  ییو تنها نایاو از م يبرا یناراحت شد اما وقت یکم کردمرا گفتم ، احساس  انیپدر و م انیبه او جر دایش

 انیکه به پا يچند روز آخر. شودیاو م فتهیآشنا شود مثل من ش نایبا م یهم وقت دایکرد البته مطمنن بودم ش قیتصد

به  ایو ارش دایقبل از پرواز من و ش وزر کیو .  میرفت سیرشهر پا یدنید يبه جاها دایو ش ایسفرمان مانده بود به همراه ارش

 رایاز او تشکر کنم ز یبا چه زبان دانستمینم قتیبه حق یو هم خداحافظ میتا ازو هم تشکر کن میرفت دیدکتر داو دنید

:به او گفتم. محبت را داشت  تینها داینسبت به من و ش

.از شما منونم زیهمه چ يدکتر برا_

:زد و گفت يلبخند دکتر

.برسد جهیمن هم از تو منونم چون حضور تو باعث شد کار من به نت وایش_

:او گفتم به

.دیبزن يسر کیتان هم  يپدر نیحتما به سرزم دیکرد دایپ یدکتر اگر فرصت_

:گفت یخوشحال با

.کار را خواهم کرد نیا لیبا کمال م_

از  یتا کم دیایب رانیکردم که حتما به ا دیتاک گریشتم و به او دادم و بار دکاغذ نو يرا رو زیشماره تلفن و آدرس منزل عز من
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:دعوت خوشحال شده بود با خنده گفت نیدکتر که از ا.  میزحمات او را جبران کن

.ازدواج کنم رانیاز ا يخواستم ازدواج کنم با دختر یفکر انداخت که اگر زمان نیتو مرا به ا دنید وایش_

قبل از .  کردیخنده دار نبود به ما چپ چپ نگاه م ادیحرف ز نیکه به نظرش ا ایشد و ارش دایعث خنده من و شدکتر با کالم

دوبار  یکیبود که  یکیدر همان نزد یرستوران. که آن روز ناهار را با ما باشد  میاز دکتر خواست میرا ترك کن شگاهیآسا نکهیا

که ظهر در آن رستوران  میبود به دکتر گفت " ونین یل شامپ "توران نام رس.  میدخورده بو يزیمن و فراز در آن چ

:گفت دایش میآمدیم رونیب شگاهیاز در آسا یوقت. گفت که حتما خواهد آمد یو او بخوشحال میمنتظرش هست

.دهیزحمت کش یلیمدت خ نیا ياو هم تو میمهرداد رو هم دعوت کن يبهتره آقا وایش_

خودم هم به  قایدق رایرا غرق بوسه کنم ز دایصورت ش خواستیدلم م یاز خوشحال. به من زد  یکنگاه کردم ، چشم دایش به

:به من نگاه کرد و گفت ایارش.  اورمیآن را به زبان ب کردمیاما جرأت نم کردمیفکر م نیهم

؟ هینظر تو چ_

:کرد و گفت دیکار مرا تقل خوردیکه معلوم بود حرص م یبا لحن ایباال انداختم ، ارش شانه

.گهیخب دعوتش کن د.  یدعوتش کن خوادیدلت م زنهی؟ چشمات که داد م یچ یعنی_

به فراز زنگ  یتلفن عموم کیمثل من داشت از  یهم حالت دایلبانم را فشردم تا نخندم ، ش. نگاه کرد  گریبعد به طرف د و

را  یفکر بودم که اگر او برداشت چه کلمات نیته ، در ادوستش از سفر بازگش دانستمیم. ناهار دعوت کنم  يزدم تا او را برا

:من گفت يصدا دنیجواب داد و به محض شن اخوشبختانه خودش تلفن ر. بکار ببرم 

.چقدر دلم برات تنگ شده یدونی؟ نم یی، کجا وایسالم ش_

:گفتم. با او صحبت کنم  خواستیآن طور که دلم م توانستمیحال نم نیبودند با ا ستادهیدورتر از من ا یکم ایو ارش دایش

.میناهار در خدماتتون باش دیاریب فیممنونم زنگ زدم خدماتتون دعوتتون کنم تشر_

:گفت یبه شوخ فراز

؟ میایب یمن و ک_

 زیعز " میبخندم و به او بگو خواستیدلم م. دستم انداخته بود  کردمیبا او صحبت م یرسم یلیخ نکهیهم به خاطر ا باز

صحبت  ایبا ارش دایش نکهیبا ا "تنگ شده  یلیآخه دلم برات خ نمتیتا من بب ییایدوست دارم به بهانه ناهار ب ، نمیتر
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من چطور  ندیگرفته بود که شک نداشتم تمام حواسش متوجه است بب افهیچنان ق ایتا حواستش را پرت کند اما ارش کردیم

:گفتم.  کنمیبا فراز صحبت م

؟ دیاریم فیپس تشر_

:گفت ازفر

؟ نمتیبب میایناهار بهانه است حاال بگو کجا ب_

.... "ونین یال شامپ "رستورانه به اسم  کی شگاهیآسا کینزد_

:نگذاشت حرفم تمام شود گفت فراز

همون رستوران قارچ خودمون ؟_

بله_

.امیباشه م_

:گفتم

.پس من منتظرم_

:گفت

.من هم منتظرم_

:به ساعتم نگاه کردم با گفتم. آنها برگشتم  شیسپس پ. را گذاشتم  یگوش کردم و یاو خداحافظ از

:گفت یبا بدقلق ایاما ارش میقدم بزن ابونیخ يساعت به ناهار مونده تو کیهنوز _

.سرد يهوا نیا ياون هم تو ستیقدم زدن ن يکه جا ابونیخ_

:گفتم یبه شوخنگاه کردم و  ای، با لبخند به ارش میبهم نگاه کرد دایو ش من

.اونجا گرم تره يبنظرم هوا مینیهاست بنش یکینزد نیکه ا یاون پارک يتو میپس بر_

:من شد و گفت یمتوجه تکه پران ایارش

.رسهیبنداز نوبت من هم م کهیباشه ت_

:خنده گفتم با
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.دمیدیما انجام م دیشما بفرمائ یکنم اصالً هر چ یجسارت نیمن غلط کردم چن_

:ه جلو اشاره کرد و گفتدست ب با

.دیبفرمائ ستیالزم ن_

آوردم و آنها  رونیرا ب میرا باز کردم و پولها فمیراه من ک نیدر ب. میو بعد به طرف رستوران رفت میدر پارك گردش کرد یمدت

:گفتم ایرا شمردم و به ارش

اد؟یناهار کم نم يبه نظرت پولم برا_

:گفت ایارش

.ادیکم ب دوارمیام_

:ادامه داد ایارش. میو به او نگاه کرد میدیخند دایش و من

من حساب نکن ،  ينه در ضمن رو ای ادیهم ندارم پولت کم ب يکار دمیغذا رو سفارش م نیاز االن بهت بگم من گرونتر_

.یرو بکن زیفکر همه چ يکرد یاون موقع که مهمون دعوت م یخواستیم. چون پول ندارم 

:سرش را تکان داد و گفت ایارش میدیخندیم دایاما من و ش زدیحرف م يدج یلیخ ایارش نکهیا با

.گمیرستوران آبروت رفت بهت م يتو یباشه بخند وقت_

و  دایش. دندیو فراز هم رس دیبعد از ما دکتر داو یمدت میبه شکل قارچ نشست يگرد زیو دور م میبه رستوران رفت ينفر سه

 دمیفهم.  کردینگاه م دایفراز با تعجب به ش. کردم  یمن آن دو را به هم معرف دند،یدیرا م گریبار بود که همد نیاول يفراز برا

که بر لب داشت معلوم بود از او خوشش آمده  يهم ازلبخند دایش. باشد  یشکل نیا وکه ا کردهیتصورش را هم نم یحت

گارسون  یوقت. چشم از او بردارم  يلحظه ا خواستیخود شده بودم که دلم م یفراز چنان از خود ب دنیمن هم با د. است

:به من گفت ایآورد ارش زیغذا را سر م يمنو

؟ خوامیم یکه چ یدونیمن رو بده ، خودت م يخودت سفارش غذا وایش_

 يبرا.  کردندیبه ما نگاه م يبا کنجکاو شدندیدکتر و فراز که متوجه صحبت ما نم.  میدیو خند میبه هم نگاه کرد دایو ش من

:گفتم حیتوض

.دیشما بفرمائ, بخورن  توننینم يا گهید زیکم کسالت داران جز سوپ چ کیدکتر _
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را  انیو من جر خندندیچه م يو فرزاد هاج و واج مانده بودند که آنها برا دیدکتر داو. بلند شد  ایو ارش دایخنده ش يصدا

 دیحساب کرد ، دکتر داو ایپول ناهار را هم ارش. شد صرف  یمیگرم و صم یطیآن روز ناهار در مح. کردم  فیتعر شانیبرا

 نیگفت که تاکنون در چن یهنگام خداحافظ.  گشتیبر م شگاهیبه آسا دیبا رایبعد از صرف ناهار ما را ترك کرد ، ز یساعت

و از ما  شودیهرگز تکرار نم گریخاطره د نیبا رفتن ما ا نکهیغذا نخورده و اظهار تأسف کرد از ا یگرم و دلچسب طیمح

را  دایو فراز من و ش ایارش.  میکرد تركرستوران را  زیبعد از رفتن او ما ن.  میباز هم به فرانسه سفر کن ندهیخواست در آ

گفت در  کیو بخاطر انتخاب فراز به من تبر دیصورتم را بوس دایش میتنها شد یوقت. رساندند و خود رفتند نیبخانه کاتر

:و گفتم دمیپاسخ او خند

.شهیم یقسمتمون چ مینیبب دیاب_

:و گفت دیخند دایش

؟ ینداشت يجور حرفها اعتقاد نیوقت به قسمت و ا چیتو ه ادتهی وایش_

فقط اراده خود او  یدر سرنوشت هر انسان کردمیفکر م شهیسفر هم نی، تا قبل از ا گفتیاو درست م. را تکان دادم  سرم

.غافل بود دیبه نام قسمت نبا يزیبودم از چ دهیفهم نکیاست اما ا لیدخ

 فیرا داخل ک دایاز قبل چمدانم را بسته بودم و مدارك خودم و ش میبود نیبود که در منزل کاتر یشب نیشب آخر آن

ترجمه  میرا برا شیحرفها دایطور که ش نیناراحت بود و ا یلیاز رفتن ما خ نیکاتر.گذاشته بودم تا در دست باشد  امیگردن

بودم  دهیبه او عادت کرده بودم قبال شن زیمدت من ن نیدر ا قتیحق به. عادت کرده است  یلیکه به ما خ گفتیم کردیم

را  میدههایکه خالف شن دمید یتیمیصم نیاما من در کاتر ستندین رانیمردم ا تیمیو صم یبه گرم گرید يمردم کشورها

.  میآمد رونیو از منزل او ب میکرد یخداحافظ نیبا کاتر یرمبه گ دایمن و ش. به دنبالمان آمد  ایروز بعد ارش کرد،یثابت م

و بعد از صرف شام او ما را  میرفت ایو بعد به هتل اقامت ارش میعصر گشت کیو تا نزد میرفت سیبه پار ایسپس به همراه ارش

. پرواز داشت  گریفته دخودش پنجشنبه ه. بدرقه مان آمده بود يکه برا دمیبه فرودگاه برد ، در سالن فرودگاه فراز را د

. میرفت تیسر و ته ترانز یو به طرف سالن در اندشت و ب میکرد یاز آن دو خداحافظ میبرب دیشد که با ماعال یوقت

 دنیبا د. میو بعد از سوار شدن به اتوبوس به طرف محوطه فرودگاه رفت میاز آن گذشت یمشکل چیخوشبختانه بدون ه
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چقدر به  دمیشیگرفت و آن لحظه بود که با خود اند او غرور تمام وجودم ر ياز شاد یسح ریا رانیا کریغول پ ماهیهواپ

:ترجمه کرده بود میدفترش نوشته بود و فراز آن را برا يدر ابتدا دایافتادم که ش يشعر ادیوطنم عالقه دارم و ناخودآگاه 

انتهاست یب ي، پرسها بیپرسه در خاك غر_

جاستغربتم زادگاه من ک زیگر هم

که  ییبه روزا زدمیشب چشم دوخته بود ، حدس م یاهیکنار پنجره بود او کنار پنجره نشسته بود و به س دایمن و ش یصندل

:او را از فکر خارج کنم دستش را گرفتم و گفتم نکهیا يبرا کردیپشت سر گذاشته بود فکر م

؟ يدار یاالن چه احساس دایش_

:رد و گفترا جمع ک شیطرفم برگشت و لبها به

.گردمی، ناراحتم که سرشکسته بر م گردمیخوشحالم که دارم برم_

 یفکر کن که خدا چقدر دوستت داشت که اسباب خالص نیبه ا.  خورهینم يدرد چیداغونت کنه به ه نکهیفکرها بجز ا نیا_

بار حتما موفق  نیمطمئن باش ا و یکن يزیات برنامه ر ندهیآ يبرا یتونیمگه چند سالته ؟ از االن م. ات رو فراهم کرد 

.یشیم

:را تکان داد و گفت سرش

؟ یگیراست م_

:و گفتم دمیخند

.گمیمعلومه که راست م_

و  دمیمن هم دستش را باال آوردم و آن را بوس.  دیو صورتم را بوس دیشانه ام گذشت و بعد چرخ يو سرش را رو دیخند

:گفتم

.دایدوستت دارم ش یلیخ_

:گوشم گفت ریبه من چسباند و بعد ز شتریرا بخودش  دایش



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥١

بگم ؟ یکوتاهه چ نقریگفت موهام چرا ا زیاگه عز وایش_

.بگو مده روزه_

سرشان را چرخانده  يچند نفر رایو به او تذکر دادم مواظب اطرافش باشد ز دمیمن هم آرام خند دیبلند خند يبا صدا دایش

:گفت دای، ش کردندیبودند و به ما نگاه م

.يدار یحرف کی زیهمه چ يندارم چون برا يغصه ا گهیمن د یتا تو هست_

:خنده گفتم با

.یستیخودت با يپاها يکه رو ينکن ، تو آنقدر بزرگ شد هیمن تکّ يرو ادیز_

احساس  را اصالً یبرخالف هنگام رفتن موقع بازگشت سفر طوالن. به نفس باشد یمتک دیبه او فهماندم که با قیطر نیبه ا و

 نکهیبه فراز فکر کردم و به ا یمدت يشانه ام به خواب رفت برا ياو رو نکهیو بعد از ا کردمیصحبت م دایبا ش راینکردم ز

 یلیسفر به من خ نیا يابتدا نکهیبا ا. که پشت سر گذاشته بودم فکر کردم  یتالطمبعد هم به سفر پر . چقدر دوستش دارم 

سفر و در کشور فرانسه بود که عشق را  نیدر ا رایز آمدیکشور فرانسه بدم نم نیو همچن سفر نیسخت گذشته بود اما از ا

.نبود یکم زیچ نیشناخته بودم و ا

کردم تا  داریاز خواب ب دایخواهد نشست ش نیدر فرودگاه مهر آباد به زم يبه زود مایمهماندار اعالم کرد که هواپ یوقت

و بعد از نشان دادن  میبه اتاق حراست رفت دایدر فرودگاه مهر آباد من و ش. اشدلحظات پر شور و لذت بخش ب نیشاهد ا

 تیاز سالن ترانز دیساعت طول کش میکه حدود ن نکاری، بعد از انجام ا درا صادر کردن دایمدارك سفارت اجازه خروج ش

در  دایش. نشان دادم  داینها را به شو آ دمیرا د زیزود پدر و عز یلیخاطر خ نیخلوت بود به هم رونیسالن ن میآمد رونیب

 کیصبر نکرد و دوان دوان از من دور شد تا خودش را به آنان برساند ، در  گریکه اشک در چشمانش پر شده بود د یحال

با خودم آمدم متوجه شدم صورتم  یبود که وقت زیصحنه چنان شور انگ نیا دنید. گم شد  زیدر آغوش پدر و عز دایلحظه ش

تا  کردمیکند حرکت م یپدر سرش را بلند کرد و با نگاهش دنبال من گشت و من که به عمد کم. شده است  سیاز اشک خ

را  میپدر سر و رو.  ندازمیرا تند تر کردم تا خودم را در آغوش پدر ب میاو قدمها دنیبا د رندیدر آغوش بگ ریرا س دایآنها ش

:گفتیو مرتب م دیبوسیم
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.دخترم ممنونم وایش_

:کنار گوشم گفت زیبود ، او هم در آغوشم گرفت و صورتش را غرق بوسه کردم ، عز زیاز پدر نوبت عز عدب

.ممنونم زمیعز یبخت بش دیسف_

بهشان گفته باشد حدس زده  يزیچ یکس نکهیبدون ا دمیبا خبرند و بعد فه يزیبا خودم فکر کردم نکند آنها از چ يا لحظه

گفت که به  زیعز میکرد یو پدر احوالپرس زیبا عز دایمن و ش نکهیبعد از ا. دچار مشکل است  اش یدر زندگ دایبودند که ش

اشاره کرد نگاه کردم  زیکه عز یبه طرف یبه گوشه سالن کرد ، وقت يو اشاره ا مدههم به استقبالتون او گهید یکیاز ما  ریغ

نگاه کردم او با  دایبه ش. امدیدر دست داشت به طرف ما م یکه مهسا را در بغل و دسته گل یافتاد که در حال نایچشمم به م

:کنار گوشش گفتم کردینگاه م نایتعجب به م

.اونم بچه اش مهسا ناستیم نیا_

که  یمالحظه خراب شدن گل را بکنم او و مهسا و گل را در آغوش گرفتم و بعد از لحظات نکهیبعد به طرف او رفتم و بدون ا و

 ياز او جدا شدم و مهسا را از بغلش گرفتم و صورتش را غرق بوسه کردم و مهسا با وجود دمیام کشعطر وجودش را به مش

 شیو مهسا پ نایبه همراه م.  دینکرد و با خنده صورتم را بوس یبیذره هم غر کی امابود  دهیاز دو ماه بود که مرا ند شیکه ب

:کردم یمعرف دایرا به ش نایو من م میرفت دایش

 يو همسر زیعز يهمدم برا نیعمرم داشتم و البته بهتر يکه من تو ییدوستا نیاز بهتر یکی،  ناستیم نیا شدا جون_

.بابا يخوب برا

به جلو  یبا خجالت قدم نایم. به او نگاه کرد  يبا ناباور دایلبخند زد و ش زیعز. حرف سرخ سرخ شد  نیاز ا نایبابا و م صورت

:برداشت و گفت

.يخوش آمد.  یباش نینازن نقدریا کردمیبودم اما فکر نم دهیشن وایخانم و ش زیصفت رو از عزو زمیسالم عز_

را در آغوش گرفت و  نایرا کنار گذشت و م یبگینشست که غر دایچنان به دل ش نایغل و غش م یکالم کوتاه و ب نیهم

:گفت

.میاشهم ب يبرا یخوب يمن و شما هم دوستا دوارمیخوشحالم ام دنتونیاز د_



کتابخانه نودهشتیا  فریده شجاعی -خاك غریب   

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥٣

 یبا هم روبوس نایو م دایش نکهیبعد از ا. بود که تا آن لحظه شاهدش بودم  يمراسم معارفه ا نیقشنگتر نیا دینظرم رس به

:کردند مهسا را به او نشان دادم و گفتم

.لنگه نداره یزبون نیریخواهر کچولومون مهسا که از ش نمیا_

:هم لبخند زد و به من گفت دایش.  دیخند دایو او به ش دیصورت مهسا را بوس یبه آرام دایش

.هیچه بچه ناز_

:گفتم

.يدیحاال کجاشود_

 کیدل خود من هم . افتاده است  نیشرو ادیکه  دمیبه فکر فرو رفت ، به سرعت فهم زدیهمان طور که به او لبخند م دایش

طول  یمدت دانستمیم. موضوع پرت کردم  نیاز ا را دایحواس ش یقیدادم و به طر نایمهسا را بغل م يشد ، به بهانه ا يجور

 .ندتا او گذشته اش را نسبتا فراموش ک کشدیم

 دنیآمد ، هر دو از د دایش دنیچند روز بعد از همه به د ایآر. بود  دارید نیناراحت کننده تر ایو ارش دایش دارید نیب نیا در

آنجا بود . کردند  هیخجالت بکشند شروع به گر میق حضور داشتکه در اتا زیاز من و عز نکهیتعجب کردند و بدون ا گریهمد

تا شاهد  میاتاق را ترك کرد زیمن و عز.ندارد  ایبه آر يعالقها چیه دایش کردمیفکر م هکردم ک یچقدر اشتباه م دمیکه فه

:به من گفت کردیم هیکه هنوز هم گر دایزود آنجا را ترك کرد بعد از رفتن او ش یلیخ ایآر.  مینباش نیصحنه غمگ نیا

شده ؟ نجوریا ایچرا آر دایش_

.شده نطوریبه خاطر تو ا شتریب دی، شا دهیاو هم کم زجر نکش_

:انداخت و گفت نییسرش را پا دایش

.شده هیگناه تنب یمن تقاص کارم رو پس دادم اما اون ب,کردم هم اون رو  تیمن بود که هم خودم رو اذ ریتقص_

.بوده که تموم شده يزیاحت نکن به هر حال چخودت رو نار دایش_

:گفت دایش

دل اونها رو بشکنم  خواستمیاون دل تورو شکست ، من هم م. عمه بود  ریهمه اش هم تقص. تموم شد  ینیسنگ ياما به بها_

.خودم رو ببخشم تونمیوقت نم چیمن ه وایتموم شد ش ایشکست خودم و آر متیبه ق نیو ا
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:افتادم که نوشته بود دایدفتر ش ادیخوانده ام و همان لحظه به  ییجمله را قبال در جا نیردم اآو ادیبه  ناگهان

و من  یرا شکست ینی، تو دل نازن يکردیطور وانمود م نیالاقل ا ای يبود يچون مادر میکه برا ییتو بخشمیهرگز تو را نم_

.به تو خواهم گفت عوض گله ندارند يمن گله کرد از يشکسته شدن دل خودم دلت را خواهم شکست پس اگر روز متیبق

:را بغل کردم و گفتم دایجمله من نبودم ، باخوداگاه ش نیدانم چرا انقدر خوشحال شدم که مخاطب ا ینم

.گمیرو از ته قلب بهت م نیباور کن ا. در انتظارته  یخوب ندهی، آ ستین ریشروع د يوقت برا چیه_

 مانیهر دو هیروح يبرا يسفر معنو نیکه ا میسه روزه به مشهد رفت يشتمان از فرانسه به سفرروز بعد از بزگ دایو ش من

سر راه . استقبال از فراز به فرودگاه مهر آباد رفتم  يبرا ییبه تنها میاز مشهد بازگشت نکهیدو روز بعد از ا. بود  یعال اریبس

فراز  کردمیفکرش را هم نم یحت. نشسته بود  نیبه زم مایه هواپتاز دمیبه فردگاه رس یوقتاو گرفتم ،  يبرا یدسته گل سرخ

تمام . داشتم  یچه حال دانستیآمد فقط خدا م یم شیکه پ دمیاو را د یداشته باشد ، وقت يگریبجز من استقبال کننده د

 دهیاول فکر کردم مرا دلحظه لبخند زد و دستش را باال آورد  کیبود در  دهیاو هنوز مرا ند. او بود دنیوجودم پر از شوق د

به استقبالش  يگریکس د دمیفهم نکهیبه محض ا.  کندینگاه م گرید ییو متوجه شدم او به جا ختیاما ناگهان قلبم فرو ر

و مرا  خاندلحظه نگاهش را به اطراف چر کیآنجا را ترك کنم که در  یبه آرام دهیفکر افتادم که تا هنوز مرا ند نیآمده به ا

 دهیبود و او مرا د دهیفا یبه عقب برداشتم اما ب یصورتم گرفتم و قدم يله دسته گل را باال آوردم و آن را جلوباالفاص.  دید

من  يفراز به سرعت خودش را جلو. کرد و من وحشتزده به جا ماندم  میبودم که صدا دهیهنوز به وسط سالن نرس رایبود ز

:رساند و گفت

کجا ؟_

:برگشتم و گفتم_

....و گر نه ادیاستقبالت م يبرا یتم کسدونس ینم_

؟ شدیاون موقع چقر حالم گرفته م یدونیبعد م... ياومد یو گر نه نم_

:طرف گرفت و گفت کیبعد لبخند زد و سرش را به  و

سالم_

:گفتم ینگران با
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.مزاحم بشم ادیخوششون ن لتیفام دیفراز بهتره من برم ، شا.  يسالم خوش آمد_

:فتکرد و گ یاخم

.در حال حاضر اونا مزاحم ما هستند خودیب_

:گفتیکه م دمیرا شن یزن يموقع صدا نیهم در

!فراز ؟_

:را به دندان گرفتم و گفتم لبم

.بد شد یلیخ يوا_

:زد و گفت لبخند

.اشنات کنم بایبا فر میبر ایهم خوب شد ب یلیرخینخ_

به ما چشم  رتیافتاد که با بهت و ح باینسبتا مسن و ز یدم چشمم نه زنبه پشت سرم نگاه کر یناچار قبول کردم ، وقت به

افتادم و حال او  چارهیب ينایم ادیآن لحظه به .  زندیم رونیاز صورتم حرارت ب کردمیاز شدت خجالت احساس م.دوخته بود 

مسن به کنارش  يبعد مرد يالحظه . به طرف او رفتم  نیسنگ يبا قدمها.  بودرا درك کردم که چطور از خجالت سرخ شده 

:آمد ، فراز خطاب بخواهرش و آن مرد گفت

.مهرداد ، خواهرم و شوهرشون بایدکتر فروزه و خانم مهندس فر يآقا_

:لبخند زدم و گفتم. کردم متانتم را حفظ کنم  یوجود خجالت سع با

.خوشبختم_

:شده بود لبخند زد و گفت رهیکه تا آن لحظه به من خ بایفر

.من هم خوشوقتم_

 انیدستم را در م زیبه جلو برداشت و دستش را به طرفم دراز کرد من ن یقدم بایفر. کلمه را تکرار کرد  نیاو هم هم همسر

همان لحظه نسبت به او .  دیبه دست دادن بسنه کند اما او جلو آمد و صورتم را بوس کردمیفکر م. دستانش گذاشتم 

:به طرف فراز گرفتم و گفتم امراسم معارفه گل ربعد از . احساس محبت کردم 

.مقدم بگم ری، فقط آمده بودم بهتون خ شمیمزاحمتون نم نیآذ شتریب_
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:گفت یبه شوخ فراز

؟ ایبه ک_

:زدم با نگاهم را از چشمان شوخ و مشتاق او گرفتم و گفتم لبخند

.من رفع زحمت کنم دیاگر اجازه بد_

:گفت فراز

.یتو رحمت.  شمیکه ناراحت م اریرو ناسم مزاحمت _

. کردم  یلحظه از گرم احساس خفگ کیکه  دمیخجالت کش يخواهر و شوهر خواهرش به حد يحرف جلو نیا دنیشن از

:مرا از خجالت برهاند گفت نکهیا يفکر کنم خواهرش متوجه حالم شد و برا

.میر خدمتتون باششام د دیاگه اجازه بد میما تازه با تو آشنا شد زمیکجا عز_

کردم ، فراز اصرار کرد که مرا برساند اما گفتم که  یو بعد از آنها خداحافظ شوندیکردم و گفتم که خانواده ام نگران م تشکر

 میفراز صدا. گفتم خداحافظ و از آنها فاصله گرفتم  گریبار د.فرودگاه منتظر من است گیدر پارک نکیبا آژانس آمده ام و او ا

:من رساند و گفت بهبرگشتم ، خودش را  کرد و من

؟ نمتیبب تونمیم یک گهید_

:خنده گفتم با

.ٔمن محدوده دنی، متأسفانه امکان د رانهیا نجایا_

:را جمع کرد و با اخم گفت لبانش

.نمتیبب شهیهم خوامی، م شهینم شیحال تیدل من مرز و محدود_

:او لبخند زدم و گفتم به

.ستیخوب ن يخواهرت و همسرش رو در انتظار نگذار نیااز  شتریبهتره ب_

.ستیو اهللا بخدا خوب ن يمنتظر نگذار ادیچقدر بده ، بهتره من رو هم ز یدر انتظار گذاشتن کس یدونیاگه تو م_

:اش بخنده افتادم و گفتم یحاضر جواب از

میکنیباشه بعد با هم صحبت م_
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:گفت

؟ یک_

:گفتم

.بهم زنگ بزن يکه دار شماره خونه ما رو_

:گفت

؟ نمتیبب میایب تونمینم یعنی_

.دیکنیخوشحالمون م دیاریب فیتشر_

:و گفت دیخند یخوشحال با

چطور خودم رو به زور خونه تون دعوت کردم ؟ يدید_

:لب گفتم ریسپس ز.  يخونه دل من جا شد يوقته که تو یلیجواب لبخند زدم و در دل گفتم تو خ يجا به

.خداحافظ_

:آهسته گفت زین او

.دلم زیخداحافظ عز_

بلکه  رفتمیاز سالن خارج شدم راه نم یوقت.رفتم  یتند به طرف در خروج يخجالت چشم از چشم او برداشتم و با قدمها با

شروع کردم  ادهیخارج شدم و پ گیمتوجه باشم از پارک نکهیاو بودم که بدون ا داری، چنان ماست و مدهوش د کردمیپرواز م

راه رفته را برگشتم و سوار . شماره نوزده منتظرم است  نگیخدا در پارک هبه رفتن ناگهان به خاطر آوردم راننده بند

شدم و بعد از دادن  ادهیدر از خودرو پ يجلو.  کردمیفقط به او فکر م میدیکه به خانه رس ییآژانس شدم و تا موقع يخودرو

، خانه کهنه و فرسوده بود اما  نداختمکلّ منزل ا بیبه ترک یرا باز کردم از همان جا نگاه اطیانداختم و در ح دیکل هیکرا

هم احساس  يذره ا یفراز به منزلمان دعوت کرده بودم حت نکهیمجلل بهتر است از ا يمن از هر قصر يبرا کردمیاحساس م

،  ستیخانه مجلل ، پول و رفاه مالك ن یبختخوش يبودم برا دهیبه چشم د رای، ز دمیکشیو خجالت نم کردمینم یناراحت

.را بستم و از ته قلب خدارا شکر کردم اطیدر ح یبود ، به آرام ندهیبه آ دیاز ام مالقلبم ماال
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