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سمت اون  رهینابود شد .فکرم م میبود که زندگ شیسال پ5عوض نشده .درست   یچیسال گذشته اما هنوز ه5
 ییروز کزا

 . روز مادر یهاا برا میبر دیبا نایکه ظهر خونه مامانت ا  ایجان زود ب رضایعل- مهسا()

 . رسونمیخودمو م 1چشم خانومم ..کارم تموم شه تا -

 ..پس مواظب خودت باش ..فعالاقا-(مهسا

 ...فعال زمیعز  نطوریتوهم هم_

که داشتم مال دوتا برج بود قرار بود   یدیپروژه جد نیسمت محل کارم راه افتادم .مهندس برق بودم و ا به
 سر ساختمون دمیباالخره رس نیم45برقشون بامن باشه .بعد  ینقشه کش

 مهندس یسالم اقا_

 ؟ یسالم مش رمضون خوب_

 ممنون خداروشکر.بااجازه من برم باال_

 برو پسرم_

 زنگ زد مهسا بود میبود ک گوش 12ساعت  کیها رفتم وشروع کردم به کار نزد سمت پله به

 سالم خانوم جونم_

 ؟ ییسالم اقا کجا_

 وفتمیراه م شهیکارم تموم م  گیساعت د مین هی_

 خوب شهیم ری؟د یوفتیتازه راه م گیساعت د میاوه ن_

 خودمو ..من برم سرکارم خانومم؟ رسونمیم1:30تا  زمینه عز_

 ..فقط مواظب خودت باش فعال زیبروعز_

 زمیفعال عز_

 رفتمیم دیبا میبود یو فقط من دوتا کارگر افقان رفتنیکه قطع شد به کارم برگشتم .کارگرا کم کم داشتن م  تماس
متر بود 7 بایکنم به سمت باال رفتم و رفتم رو تراس ساختمون ارتفاعش تقر  یهاشونو برس ستمیام تاس6طبقه 

 کیافتاد و  نییکرده بودن به نگاهم به پا  جمع ویچون کارگرا رفته بودن همه چ ینینداشتم  یمنیمن کمر بند ا
رومو برگردوندم  جهیبرن با احساس سرگ کننیجمع م الشونویکه دارن وسا  دمیلحظه اون دوتا کارگرو هم د

 دویپام لغز ریز هویکنارم گذاشتم که   تیرانیا  هیپامو جابه جا کردم رو کردمیهارو نگاه م یکش  می.داشتم س
 ..دمینفم یچیه گیو د نییاشکست و پرت شدم پ تیگران
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با  یحت دهیخاطرات عذابم م نیسرمو از رو فرمون بلندکردم هنوزم ا زنهیم نیماش شهیبه ش یکی نکهیاحساس ا  با
 . نییرو دادم پا شهیمنتظر من بود .ش شهیافتاد که پشت ش  یسال..نگاه به پسر بچه ا5گذشت 

 ؟ کنمیهزار تومنه اقا خاهش م2..شاخه دیگل بخر  شهیاقا اقا ..م_

 همشو بده_

 واقعا اقا ؟ چشم_

 دادم بهش یهزارتومن50تراور  کیووال همه گل هارو داد بهم منم  باحول

 بدم شویمن خورد ندارم بق ادهیز یلیخ نکهیاقا ا_

 مال خودت_

 بده رتونیدا خواقعا اقا ؟ ممنون .خ_

روشن کردم تا به سمت خونه برم . هه خونه  نویرو دادم باال و ماش شهیلبخند ش هیتکون دادم و همراه با  سرمو
 ستیمنتظرم ن یچکیکه ه  ی.خونه ا

زن و شوهر داشتن  هیخورد که  میبغل نیواستاده بودم چشمم به ماش کیبود .پشت تراف کیتراف یلیخونه خ تا
خوشحال بودم درکنار همسرم .هه همسر کدوم  نقدریمنم هم یزمان هی.هه دنیخندیو م زدنیبا هم حرف م
 . که بعد اون اتفاق منو ول کرد رو رفت .البته حقم داشت  یهمسر همسر

تنها  سیباز کردم و رفتم تو ر موتی.در رو با ر دمیچراغ قرمز تموم شد وسبز شد راه افتادم باالخره رس باالخره
شروع کرد به  دیمنو د نیبود .تا ماش ییبا وفا یلی.سگ خ کردیم یساختمون زندگ نیبا من تو ا بود که یکس

 یدست سیر یو رفتم جا لچریرو و دمیکش  ودموخ نویجا ماش دمیکش  لچرمویباز کردم و و نمویپارس کردن.در ماش
باز کردم  خچالویشدم و بعد به سمت اشپز خونه راه افتادم .در ییرایو رفتم داخل وارد پذ دمیرو سرش کش

شروع کردم به  نیم 10بودم و نخورده بودمو ورداشتم تو ماکروفر گذاشتم و بعد از  دهیخر روزیک د  ییتزایپ
 ییرایاز صبحانه و نهار بود به سمت اسانسور داخل پذ  یبیشام که البته ترک صالحخوردن .بعد از خوردن به ا

 .چون پا نداشتم ک برم باال هم پله داشت هم اسانسور یم و رفتم طبقه باال .خونم دوبلکس بود ولرفت

 یوبه اتفاقا دمیکشوندم رو تخت .دراز کش  لچریاتاق شدم لباسامو عوض کردم و بعدم خودمو از رو و  داخل
 نای.کار هروزم هم یتراپ ویزیحاضر شدم و رفتم شرکتم بعدش از اونجا رفتم ف دارشدمیامروز فک کردم .صبح ک ب

 کردنیخودشونو چتر م قاشیشهاب با رف مشبا ه ی.البته گاه رونیب میرفتیبود به جز جمعه ها که با دوستام م
منو چن  تونستنیکه الحق هم خوب کارشونو بلد بودم و م  ارنیدر ب یدپرس نییکه به اصطالح منو از ا  نجایا

کرمابه کلستانم بودم که در حقم   قیشهاب رف ونیمد نایو من ا ارنیدرب الیساعت فقط چند ساعت از فکر و خ
 یبرا کس نکهیا  یک کل خانواده ول کرده بودن البته اونا ول نکردن من برا  ینرو تموم کرده بود ...م یبرادر

شهاب از اون جهنمو ول کردمو اومدم تهران .با   نمینب دشیجد یوفام رو با اقا یب ارینکنم و اون  جادیزحمت ا
باهام برخوردر  بلق نیو ع کردیمنت برام کار م یبود که ب یبودم و بعد اون اتفاق تنها کس قیقبل اون حادثه رف

 لیس رسدمیاگ خونه نم  10تا  دنیدیبچه دوساله م هیسابق نبودن منو  نیمادر وپدرم هم با من ع ی.حت کردیم
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از   یواس خودم بود و نگرانم بودن ول دونمیم وفتهیبرام ن یاتفاق  هویکه   کردنیو چکم م زدنیبود که بهم م یزنگ
ک با کمک شهاب گرفتم   یک کردن من به حرفشون گوش ندادم و با مجوز  یترحم متنفر بودم و عالرقم مخالفات

نه تو مشهد تو تهران شهابم باهام اومد تهران البته که خودشم اصالتا  یول یکیشر میزد یکیشرکت الکترون کی
و  هیاول  یتو بنا یلیداشت واس خوودش و البته که خ یبزرگ بود اسم یود و پدربزگش از سهام داراب یتهران

مودر به  هی نیکه سر سال نشده بهش پس دادم و تو ا  اردیلیم1شرکت کمکمون کرد حدود  ونیدکوراسطرح و 
 . هاببودو کارم تو شرکت گرفت البته که با کمک ش اریبخت باهام  میاستثناعه تمام زندگ

 ورداشتم یخوابم برده بود .گوش یکه ک  دمیاز خواب پاشدم اصن نفهم  میزنگ گوش یصدا با

 د؟ییبفرما-

 زیسالم خرس عز-

 بنال شهاب-

شرکت طوس  رهیمد ئتیبا ه گیساعت د1؟ اخه احمق جون  دیعوا چه طرز حرف زدنه عشقم ؟ ساعتو د-
 . میقرار دار کیالکترون

 ؟ یشهاب .چرازود تر زنگ نزد یریبم یوا یوا-

اومدنت بود جناب   ریاالنم که زنگ زدم بخاطر د  یعه مگه من کف دستمو بو کرده بودم که تو هنوز تو خواب-
 بدو برادر ایحاالهم پاشو پاشو حاضر شو ب

 اونجام فعال  گید نیم 45تا -

 ..فعال-

کمد کت   یشستن صورت و مسواک زدن رفتم جارفتم وبعد  یینشتم به سمت روشو لچریبلند شدم و رو و عیسر
گرفتم که کت   میبود .تو کمد ونگاه کردم و تصم یعال  دیرسیداشتم که اگخ به ثمر م یها .امروز جلسه مهم

 ادمی نییاسانسور که برم پا  تبعد از حاظر شدن رفتم سم یو شلوار مشک رهنیبپوشم با پ مویاسپرت ذعال سنگ
 اطکهیهم ورداشتم سوار اسانسور شدم.وارد ح یجفت کفش مشک کیو اتاق و برگشتم ت دمیافتاد کفش نپوش

خوشم  نمیشدم .از ماش میمشک یعجله داشتم و محلش ندادم سوار َال نترا  یبلند شد ول سیر   یشدم صدا
ترمزش رو  دمیخر یوقت نویراه افتادم .ماش شرکتروشن کردم و ب سمت  نویتوش راحت بودم .ماش ومدیم

 ...کردم چون پا نداشتم  یدست

برج بود .وارد شرکت که 23رو زدم .شرکت طبقه  23سوار اسانسور شدم طبقه  عیو سر دمیرس قهیدق45از  بعد
به احترامم بلند شد و چند تا از کارمندام سالم کردن که منم جوابشونو دادم.به سمت اتاق شهاب  یشدم منش

 دییرفتم در زدم و گفت:بفرمما

 سالم داداش-

 نیخودم چه عجب قدم رنجه فرمود یبه سالم اخو-
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 کوک کنم .اومدن ؟  مویرفته بود گوش ادمی شبیبخدا اصن د دیببخش-

 فک کنم االناس که ینه ول-

 وارد شد گفت یحرف شهاب در اتاق زده شد ومنش وسط

 شرکت طوس اومدن رهیمد ئتیافراد ه  دیببخش-

 میایبرن تو سالن اجتماعات ماهم االن م دیبگ-

 چشم-

داخل سالن اجتماعات.به محض ورود به احتراممون بلند شدن و ما هم با اونها  میبه همراه شهاب رفت عیسر و
 یشروع کنم گلمو صاف کردم و تک سرفه ا گفتیاماده بود با اشاره شهاب که م  زی.همه چمیکرد  یاحوال پرس

 کردمو شروع کردم

که با   یبا قرارداد دنیرس جهیبه نت ی.جلسه امروز برا زانیخدمت شما عز ییخوب با عرض خوش امد گو-
 ...و میبست یشهردار

کرده بودم درسته رقم قرار   شونیبود باالخره راض یساعت جلسه و فک زدن جلسه تموم شد. عال2بعد  باالخره
شده بستن قرار داد اونم با  سیکه تاس  میسالون1وز شرکت ما که هن یبرا ینبود ول شتریب اردیلیم3دادحدود

 شهاب به خودم اومدم یبود.با صدا یعال  یشرکت نیهمچ

 رضایعل-

 بله-

 ؟ یبر یخوایواسه معده ؟نم یمگ امروز وقت دکتر نداشت گمیم-

 دارم یوتراپیزیام ف2وقتمه  12اوه اصال حواسم نبود .چرا ساعت -

 هستم امروز5ن تا ها.بروم11خوب پس پاشو ساعت -

 کنمیشرمنده بخدا ..جبران م-

 زر مفت نزن-

 یشعوریب یلیخ-

 دونمیم-

 هاا یخجالت نکش-

 ستمیبلد ن ینقاش-

 گمشو شهاب-
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 زمیچشم عز-

 . گید رمی.پس م یریبم-

 زود تر شرتو کم کن-

 ؟یباز پروو شد-

 داداش؟ یخایکمک نم  یهههه راست-

شدمو راه  نمیبه سمت اسانسور رفتم.سوار ماش ی.و بعد کتمو ورداشتمو بعد خداحافظرمینه قربوونت خودم م-
 یکی دیباز با ی.ه دمیرس نیم30رفته بود که امروز وقته دکتر دارم باالخره بعد  ادمیاصن   شیافتادم سمت تجر

 صدا کردم شدویم دک داشت ر   یدادم و مرد نییپا نویماش شهیاه.ش  ارهیبرام ب لچرمویو

 دیا ببخشاق-

 ؟ نیداشت یجانم کار-

 ؟ دیاریاز صندوق عقب برام درب  لچرمویو شهیشم م ادهیپ تونمیشرمنده راستش من نم-

 اورد  لچرویچشم و به سمت صندوق رفت و و-

 ممنون .واقعا شرمنده-

 یدشمنت شرمنده داداش.انشاهلل زود تر خووب ش-

 .ممنون .انشاهلل-

 من برم یندار یخوب ااگ کار-

 ..یعل  ای ینه بازم ممنون لطف کرد-

 خداحافظ-

بلند شد سالم کرد و بهم  دیتا منو د یسمت مطب رفتم .طبقه همکف بود خداروشکر.وارد ک شدم منش وبه
 کراستیکه نوبت خودم بود و   دمیرس یک جلو در بود رد شم .خوشبختانه موقع  یپله ا کدونهیکمک کرد تا از 
 رفتم داخل اتاق

 سالم دکتر-

 ؟ یخوب رضایبه به سالم اقا عل-

 مشکل دارم ییدستشو یدوهفته هس که معده دردم وبرا کی.فقط  ستمیبد ن-

 رو بهم گفت نهیمعا بعد

 ؟یبخور یخونگ یغذا  دیبا سیمن چند بار بگم که فست فود برات خوب ن رضایعل-
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 د؟یدونیدکتر شما که وضع منو م یخوب اقا-

موقع خدا نکرده حالت بد  کیپسرم . سیخوب ن ییکه برات عذا بپزه تنها  رینفرو بگ کیرستوران که هس ؟تازه -
 ؟یبکن یخوایم کاریشه چ

خونم که غذا هم  ادیب شهیم دایپ یمرد تنهام و خوب کمتر خانوم هیرو ؟ من  یکس  نیهمچ ارمیاخه از کجام ب-
 بپزه

داشته باشه همم  التیهست که هم تحص یکس  نمیبب کنمیم یریگیچن روز صبر کن من پ هیبگم . یواال چ-
 . بلد باشه یاشپز

 داره ؟ ی؟چه ربط التیتحص-

موقع  کیشاخه هاش بهتره  ریو ز یپزشک تهینفر باشه ک درس خونده باشه منظورم تو ه کیاگ   نیخوب بب-
 حالت بد شه بتونه کمکت کنه

 باشه اصن یکس  نیهمچ کنمیبگم .فک نم یواال چ-

 توکلت به خدا باشه پسرم-

 دارم یتراپ ویزیمن برم ؟ وقت ف نیندار یدکتر اگ کار یباشه اقا-

 . .به جاللم سالم منو برسون گمیخبرشو م گیندارم تا هفته د یعه .نه پسرم کار-

 دکتر فعال یچشم اقا-

 فعال پسرم-

 لچرمویکه و  گیاقا د  کیوبا کمک  نیماش هیرو پله رد شدمو رفتم جااز   یسمت در رفتم و باز به کمک منش به
دور بود و  نجای.مطبش نسبت به ا وتراپمیزیف یراه افتادم به سمت مطب دکتر جالل جالل نیکذاشت تو ماش

 میمونده بود تا نوبتم شه تصم تساع میبود و ن1:30ساعت حدود  دمیساعت رس1راه بود .باالخره بعد یساعت
 10با مخلفات سفارش دادم بعد  دهیپرس کوب کیمطب بود وارد رستوران شدم و  کیبرم رستوران که نزدکرفتم 

بود که نهارم تموم شد بعد از حساب کردن به سمت در  2به  قهیدق5اوردن وشروع کردم به خوردن ساعت   نیم
دکتر منتظرتونن  یگفت اقا  دیتا منو د ینشته بودن تو نوبت و منش رنف2/3رفتم و بعدم مطب .وادر مطب شدم 

 و به سمت اتاق دکتر رفتم بعد در زدن وارد شدم

 دکتر یسالم اقا-

 ؟یسالم پسرم خوب-

 اتفاقا سالمم رسوندن  یدکتر مصتوف شیداشتم رفته بودم پ ریتاخ کمی دیممنون .ببخش-

 سالمت باشن .خدا بد نده چرا ؟-

 . داکردهیراستش معدم مشکل پ-
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 گفتهیو دکتر چ شدهیدادم چ حیدکتر براش توض یکه کارشو شروع کرده بود اقا  نطوریهم

داشته باشه برا زخم بسترت خوبه  التیمعدت خوبه اگرم تحص یموافقم .هم برا یمنم با مهد رضایراستش عل-
 یپانسمان عوض کردن دکتربر هیروز بخاطر 2هر  یتونی.تو که نم

 ؟ شهیحاضر م یدکتر ک یخوب اقا-

 فی.ح سیخوب ن تمیخونه ساکته اصال واسه روح رضای.بعدشم عل شهیم دایانشاهلل پ  کنمیم دایپ گردمیمنم م -
به سر وضع اون باغ بد  کمیک هم مواظب خونت باشه همم   رینگهبانم بگ کیخونه ارواحه  نی؟ ع سیاون باغ ن

 ستیتنها ن گیقبول کنه ک د ادیهم ک بخاد ب یکس  ینطوریا  دیبخت برسه .شا

 کنمیبگم واال دربارش فک م یچ-

از رو پل رد   لچرویو خاستمیم نمیرفتم به سمت ماش یکار دکتر تموم شد و من بعد خداحافظ  قهیدق 45از   بعد
بود از رو  کیدفعه نزد کیکه   ومدیدر نم کردمیچرخش رفت تو چاله و من معلق شدم و هرکارم م هوویکنم ک 

و  دیدو عیسر دیه روزنامه دستش بود سخت مشغول خوندن بود تا منو دنفر ک کیکه   نییپرت شم پا لچریو
 منو گرفت گفت حالتون خوبه ؟

 برگشتم یدراورد و من به حالت عاد لجرویچرخ و وبعد

 یتو زحمت افتاد دیمممنون ببخش-

 داداش هینه بابا زحمت چ-

 برسونمت ؟ یریم ییکنه ک گفتم جا  یخداحافظ خاستیشم وم نیبعد کمک کرد که سوار ماش و

 شمینه ممنون مزاحمت نم-

 یک برام کرد  ی..بذار به جبران کار هیچه حرف نیا-

 ممنون-

 خوردیروزنامه بود سخت مشغول خوندن .بهش م یها یازمندیسوار شد نگاش کردم سرش تو ن وبعد
 گفت  کنمیکه نگاش م  دید دیسف راهنیپ هیو  یشلوار کتون مشک هی پشمینداشته باشه و ت شتریسال ب22/23

 گردمیراستش دنبال کار م-

 و شما ؟ رانیام  رضای؟ من عل هیاسمت چ  یابرومو دادم باال گفتم راست  یتا هی

 یمنم مرصاد مراد-

 چند سالته ؟-

 و شما ؟24-

 ؟یخونیم یسالمه.چ29من-
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 کیالکترون-

 ؟ یهست یواقعا ؟ دنبال چه کار-

ک باشه اگ بتونم قبول   یالزم دارم .واس همون فعال هرکار  یلینکردم .راستش خ دایخوب متناسب با رشتم پ-
 کنمیم

 کار خوب سراغ دارم ؟  هیمن -

 جدا ؟-

 تونمیم یاگ بخوا  میدیو انجام م میکنیشرکت دارم که خوب پروژه قبول م کیاره من خودم برق خوندم .  -
 دست و پا کنم ؟ یکار  هیبرات 

 ؟ شهیشکرت ..واقعا م ایداخ شهیباورم نم یوا-

 میشرکتوزد یکیببرمت شرکتم ؟ البته منو دوستم شر ایب یندار یاره چرا که نه .اگ کار-

 قبول نکنه ؟ دی؟شا یدوستتون چ یندارم ول ینه من کار-

 هینه شهاب پسرخوب-

 من گفت ؟ دنیباال شهاب با دد میو رفت میدیساعت رس1و بعد از  میبا مرصاد به سمت شرکت رفت وبعد

 خونه ؟ ی؟مگ قرار نبود برر یکنیم کایچ نجایا  رضایوا عل-

 اوردم و بعد مرصادو نشون دادم  دیسالم .کارمند جد کیعل-

 د؟یکارمند جد-

 میو به سمت اتاق راه افتاد میتو اتاق من با هم حرف بزن میاره حاال بر-

من وبعد با دست مرصادونشون دادم و رو به  ودوست کیشهاب برادر و شر شونمی.ا یخوب منو که شناخت-
 شهاب گفتم

 خودت نیع  کیالکترون  یدانشجو یمرصاد مراد شونمیا-

 خوشبختم اقا شهاب-مرصاد

 نیهمچن-شهاب

 خوب مرصاد جان از خودت بگو-من

ش اصال متاسفانه حال یکردم ول  دایمادرمو پ یام که البته به تازگ  یپرورشگاه یبچه  کیبگم راستش من  یچ-
کم و   یلیحقوقش خ یبودم ول ستیپیعمل خرج عملش باالست البته قبال کار داشتم ها تا  دیو با سیخوب ن
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از پول عملو بتونم جور   کمی داقلبگردم که ح یمجبور شدم که انصراف بدم و دنبال کار دادومنمیکفاف عمل نم
 کنم االنم که در خدمت شمام

 .. اها انشاهلل خدا مادرتو شفا بده-

 شنیانشاهلل خوب م- شهاب

 ممنون-مرصاد

 ؟ هیخوب شهاب نظرت چ-من

 شونیبهتر از ا یندارم .ک یحرف-شهاب

 یاالن استخدام  نیشما از هم ستین یخوب پس خداروشکر شهابم که موافقه .مشکل-من

 .شنیم دایمثل شما پ ییدوره زمونه کم تر ادما نیراستش تو ا نیممنون واقعا لطف کرد یلیخ-مرصاد

به َدک و ُپز االنمون نگاه  میدیرو خودمون کش یپول یدرد ب رضای...منو عل هیحرفا چ نینه داداش من ا-شهاب
 میآه در بساط نداشت  شیدوسال پ میسالو ن کینکن ما تا 

 خرج عمل مادرت چقدره ؟ یداداش و به شونه مرصاد زدمو گفتم :راست گهیراسم-من

 چطور؟ ونیمل40 ای30حدود -

 بهت قرض بدم تونمیم-من

 ینیبیبهت برگردونم تو که وضعمو م یقرض ؟؟؟؟؟؟ من چجور-مرصاد

 خوبه ؟ کنمی.اصن از رو حقوقت کم م یدیکم کم م-

 ..اما-

 . اما و اگرو بذار کنار-

 کن  میظداداشمونو تن نیقرداد ا زحمتیبه شهاب گفتم ب رو

 چشم یبه رو-شهاب

 رو به مرصاد گفتم ارهیکارمندا بود رو ب  یکه برا  یسمت اتاقش رفت تا فرم استخدام وبه

 ونییمل3تا  شهیشروع م500و ونییمل1از   یول تشونهیبسته به مدرک وفعال نجایا  یحقوق کارمندا هیراستش پا-
و پونصد رو  ونییمل کیهمون  یشما چون هنوز اول کار ی.االنم من برا ستیدرتوانمون ن نیاز ا  شتریب ینی
 .شهیم شتریانشاهلل باتالش خودت و بهتر شدن وضع شرکت ب  زنمیم

 چطور تشکر کنم دونمیواقعا ممنون نم-

 ؟یکنیم یکجا زندگ-
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 میگرفت  یخونه مجرد کیدانشگاهم  یتا از دوستا5با-

 یخوب خوبه فک کردم تو خوابگاه-

 کارمو شروع کنم ؟  تونمیم ی.از کگینه د-

 هیکنم به بق  تیتا معرف میاالن بر  یاز فردا ول-

کردم و ردآخرم به بخش نظارت موقع   شیمعرف یو بعد به قسمت نقشه کش یو اول به منش میسمت در رفت وبه
.با  هیچشمک بهم فهموند که از پرورشگاه امارشو گرفته و بچه خوب هیپرونده اومد و با  کیبرگشت شهابم با 

 : کرد و رو به من گفت  امضاتو اتاق من و فرم استخدامو جلوش گذاشتم اونم بعد خوندن   میمرصاد رفت

 کالس دارم3من برم ساعت  ستیاگ کار ن  دیببخش

 نه داداش .برو به کالست برس-

 .کرد و رفت  یرو به من و شهاب خداحافظ وبعد

 ریز شهیسالش که تموم م18نداشته . یبوده وکار به کار کس یبچه ساکت گفتنیزنگ زدم پرورشگاهش م-شهاب
پرورشگاه  ریخرجش با خودش بوده وطبق گفته خودش و مد18بعد یدانشگاه تا االن ول رهینظر پرورشگاه م
 .هیدرکل گفتن ادم سالم گرفتهیم پیتا یبرا یپروژه شهردار

 خوب خداروشکر-

 باهاش؟ یآشنا شد  یچجور-

کمکم کرد بعد   دویکه مرصاد رس  وفتمیب کیکرد و نزد  ریوامونده گ نیچرخ ا رونیامروز از مطب دکتر اومدم ب-
 کهیدنبال کاره ورشتش الکترون دمیتعارف زدم برسونمش توراه فهم

 اها .چخبر از معدت ؟-

 بخوره یخونگ یغذا  دیبا گیدکتر بهش گفته د یول رسونهیسالم م-

 ها؟ هیخونه ما؟مادر جونم دست پختش عال یاینم ؟چرایریگیم ؟خدمتکاریکن  کاریچ یخوایعه خوب م-

که هم   ریپرستار بگ گهیهنوز دکتر م ستیروز دوروزه برادر من .معلوم ن کی ؟مگیگیخونه شما ؟ جوک م امیب-
 وقت حالم بد نشه هیغذا بپزه هم مواظب باشه که 

 .خوبه که-

کنم که بشه بهش اعتماد کرد و اصن قبول کنه   دایپ ویخانم پرستار هیاز کجا   نجاسیمشکل ا یآره خوبه ول-
 مرد تنها؟؟؟ هیبمونه با 

 ...هیحرف نمیالبته ا-

 کنهیم یریگیحاال دکتر گفت پ-
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 بخواب پاشو کمیداداشم نگران نباش.پاشو برو خونه  شهیدرست م-

 . گید دیباشه .ببخش-

 ؟یباز تو حرف زد-

 ...هههه فعال-

 یگرفتم برا  میشدم وتصم نیبا کمک نگهبان برج سوار ماش نییاومدم پا  یبه سمت اسانسور رفتم ووقت وبعد
 دی.شاکایبفروشه ببره آمر شویخونه زندگ خواستیاز دوستام بود و م  یکینگهبان خونه زنگ بزنم به محمد که 

 رو ورداشت یبوق گوش نیباشه...با خوردن سوم گید یجا هینگهبان اون دنبال کار 

 ؟یاموات کرد  ادیچه عجب  رضایبه به سالم اقا عل-محمد

 وقتاا؟ هی یریخبر نگ هیبخدا  یرو دار یلیخ ؟یسالم محمد خوب-

 نابودمیو..ا نویفروش خونه و ماش یدنبال کارا یدونیتو که اوضاع منو م-

 گ؟ید شهیم کارینگهبان خونت بعد از رفتن تو ب نمی.زنگ زدم بب دونمیاره داداش م-

 !.گشتیبنده خدا دنبال کار م رمردیاره چطور اتفاقا پ-

 خوامیکرد ؟؟راستش نگهبان مورد اعتماد برا خونم م  دایعه واقعا ؟پ-

 مونهینم کاریبنده خدام ب نیبده ا رتیآره هستش .خداخ-

 همم نگهبانتو نمیخبر بده هم خودتو بب هی یبر یخواست یدست گلت درد نکنه پس وقت-

 من فردا عازمم-

 وقت ؟ هی یخبر ند هینامرد  یا-

 یاتفاقا قرار بود فرداصبح زنگ بزنم برا خداحافظ-

 میدار قیدارن ما هم رف قینچ نچ .همه رف-

 خوبه ؟ نایا5حدود ساعت  شتیپ ارمیحاال ناراحت نشو.نگهبانو بعد از ظهر م-

 ...فعال نمتیبیاره خوبه .پس م-

 ..فعال

به سرش  یشدم ورفتم طرفش ودست ادهیپ نیپارس کرد .از ماش سیخونه وطبق معمول ر دمیرس باالخره
 ...دمیوبه سمت داخل خونه راه افتادم بدون فوت وقت رفتم طبقه باال و خواب دمیکش

رو  عیبود حتما محمد پشت در بلند شدم سر5:15از خواب بلند شدم ساعتو نگاه کردم اوه   فونیزنگ آ یباصدا
 نییزدم و بعد سر و وضعمو مرتب کردم وبا اسانسور رفتم پا فونوینشستم ورفتم ا لچریو
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 ییرفتم تو آشپزخونه تا چا یکه کنارش بودبلند شدن بعد از سالم واحوال پرس  یرمردیاومدن من محمد و پ  با
 محمد بلند شد یبذارم که صدا

 ابابایب رضایعل  یاریب زیچ خوادینم-

 بذارم ییچا هیبذار  امیاالن م-

مرد گفت خوب  ریمحمد رو به پ رمردویمحمد و اون پ شیپ ییرایاز روشن کردن سماور برگشتم تو پذ  بعد
 شیدید یدوبار یکیدوست بنده که فک کنم  رضایعل  شونمیا  دیاقاس

 قبال دمشونیبله .د-دیاقاس

 ینگهبان تمام وقتم .که هم نگهبان هی.دنبال  دینیبیخونه تنهام و وضع منم ک م نیمن تو ا دیراستش اقاس-من
 باغ برسه نیکنه همم که به سر و وضع ا

 یشهر ول نیدختر دارم که اونم دانشجوعه تو هم هی ایچشم .فقط من همسرم فوت کرده و فقط از دار دن-دیآقاس
نوروز هم  دیوز عر13البته   زنهیدوبار بهم سر م تاینها ای کباری یبه من نداره فقط هفته ا یو کار رهیخوابگاه م

 نداره؟ ینظر شما مشکل نطورازیهم

 خودتون ؟ شیپ نشیارینم ؟چراینه چه مشکل-

اتاق   کیرفت.خونه اقا محمد هم خوب  نیخانومم ازب نتیبعد مردن ز میندارم همه زندگ یخوب من که خونه ا-
بهت بده .حقوق  خوادیم ی.البته دستشون دردنکنه )روبه محمد (خدا هرچ خوردیبود که فقط به درد خودم م

 گرفتیهمم دست خودمو م دادمیم انهیکه هم به دخترم ماه  دادیبهم م یخوب

 کهیداره درسته کوچ زیهستش که همه چ یخونه کنار در ورود کی دیهمونطور که خودتون د دیخوب اقاس-
که   ذارمیم ارتیاون خونه در اخت  ینگهبان یبرا نجایا  یایکه ب  یرو داره اگ قبول کن یهمه امکانات زندگ یول کمی

 خودت چطوره ؟ شیپ یاریدخترتم ب

 ندارم یپسرم منکه حرف ینیب یازجوون  ریزود تر شفات بده وخ یهرچ یبگم .خدا اله یواال چ-

 حل شد دیتو ام بابت اقاس ینگران گید حله پس خوب–به محمد  رو

 . حق داره نایاز ا  شتریبه گردن ما ب دیاره دستت درد نکنه اقاس- محمد

 شرمندم نکن پسرم-دیاقاس

 راحته گید التیخودت خ شیپ ادی.انشاهلل دخترتم م دیدشمنت شرمنده اقاس-محمد

 ؟ نجایا  انیب توننیم دیاقاس  یخوب محمد از ک-من

 دمیم لیچون من صبح خونه رو تحو گیواال از فردا د-محمد

 دمیمنم تا فردا اون خونه رو م نجایا  دیاریه هست بک  یهرچ التونویفردا ظهرانشاهلل وسا دیپس اقاس-من
 کنن  زشیتم
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 کنمیم زیتم امیدستت درد نکنه پسرم .خودم م-دیاقاس

 . نه بابا-

 . حالل کن یدید یبد یخوب گی.د میجان مابر رضایخوب عل-محمد-

 یو برگرد یانشاهلل که به سالمت بر-

 ممنون یول دونمیبرگشتو که نم-

 ؟ رانیاز ا  یریم یدار ادینم فتیح ییخدا-

 شهیجا وطن خود ادم نم چی..ه موندمیاوضاع کار من اون ور خوبه وگرنه که م  یچرا خوب ول-

 ...اونا رفتن و من باز تنها شدم  دیو بعد از دست دادن با اقاس میهمو بغل کرد بعد

و بدون  رونیب امیزنگ از فکر م یمش رمضون بود باصدا هیشب یلیخ دیمش رمضون .اقاس شیفکرم رفت پ..
 دمیرو جواب م یگوش  هیمخاطب ک نکهینگاه کردن به ا

 دییبفرما-

- 

 اومد و بعد  ینیآب ب  دنیباالکش ی؟صدا دییالو .بفرما-

 رضایعل-

 زدیزنگ م نقدریا  دمیرسیم ریساعت د1که اگ   یباالخره مامانم زنگ زد اونم مادر میسال و ن1بعد  شهینم باورم
 کردیم وونمیکه د

 ؟ییمامان شما-

 یبد یلیخ رضایجان مامان .اره ...عل-

 دمیشوشنیگر  یبعد صدا و

 رضاینکن ...مرگ عل هیمامان قربونت بشم من... گر-

 ی....باز تو قسم خورد رضایکوفت مرگ عل-

 هیوبابام و بقمامان  یچقدر دلم برا کنمیرو قسم حساس بود .االن ک فک م شهی.هم نهیشیرو لبام م یلبخند
 تنگ شده

 ؟یمامانم....خوب دیببخش-

 مگه برات مهمه؟-

 نگو مامان-
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 !!زنده ام ،مرده ام ینیبب یزدیزنگ م کی کسالی نیاگ مهم بود تو ا-

 که اومدم تهران داغون بودم خصوص بعد ازدواج مهسا  ی...راستش موقع ریعه مامان زبونتو گاز بگ-

 وبغضمو قورت دادم و گفتم دمیکش  قینفس عم کیادامه ندادم بازم بغضم گرفت .  گید

 چخبرا باباخوبه ؟-

 مشهد ؟ یایب یخوایخوبه پسرم .نم-

 امیب گیهفته د3ای2تا  کنمیم یسع یول نایشرکتو ا یراستش سرم شلوغه کارا-

 رضایاوه.باشه دلم برات تنگ شده عل-

 .گلم تنگ شده  یدل منم واسه مامان و بابا-

 مواظب خودت باش خداحافظ رضایاعلیزود ب-

چطور تونستم  ییدوباره ..ه هیگر  ریبزنه ز خواستیکه م  دونمیکنم خوب م  ینذاشت خاحافظ یکرد .حت  وقطع
که تو   شمیسال پ5همون  ادمهیداداشم سوال کنم اونکه اصن انگار نه انگار  اریاومد که از عل  ادمیولشون کنم ؟

بعد  یشده بود ول یلیکانادا بورس تحص  هبهم سر زد و رفت دوبار  رانیروز اومد ا2بودم فقط در حد  مارستانیب
 مارستانیکه تو ب  یبرگشتم به عقب روز هویموندگار شد . گیشرکت استخدام شدود کیدرسش تموم تو  نکهیا

 بهوش اومدم

بعدش واضح شد .همه جا  یول دمیدیار مپلکام چشماممو به زور باز کردم اول همه جا رو ت ینیاحساس سنگ  با
 دکتر اومد کیاز اتاق خارج شد وبا   عیسر دیبود وپرستار تا منو د دیسف

 ؟یشنویمنو م یسالم صدا-دکتر-

 ؟ کنمیم کاریچ مارستانیسالم ...اره....من ب-

 ؟یبرات افتاد ؟اسمت چ یچه اتفاقا ادینم ادتی-

 رفته بودم سر ساختمون ادمهیشد فقط  یکه چ  ادینم ادمی یلیخ یول رضاستیاسمم که عل-

 . یاالن بهوش اومد  نیو تازه هم یینجایپسرم.راستش تو سه روزه ا نیخوب بب-

 یمامانم و مهسا با چشم ها قهیکه بهوش اومده.بعد از چند دق  نیرو به پرستار گفت به خانوادش اطالع بد بعد
بوس کرد وبعدم خداروشکر کرد که بهوش اومدم و بعد مهسا  مویشونیاومدن تو اتاق اول مامانم اومد پ  ونیگر

 ؟ یمواظب خودت بود ینطوریگفت ا  کردیم هیکه گر  نطوریاومد و دستشو گذاشت رو دستم هم

 بودم ؟ هوشی؟ چرا سه روز ب کنمیم کاریچ نجایچخبره من ا-

پسرم ... کارگرا  نییپا ین افتادساختمو باال از–گفت   کردیکه اشکشو با گوشه چادرش پاک م  یدرحال مامانم
 .بعدم به مهسا خبر دادن مهسا هم به من خبر داد نجایاوردنت ا
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 : گفتم  ارمیاز اون حال و هوا درشون ب  نکهیا  ی.برا کردیم هیو مامانم هنوز هم داشتن گر مهسا

 یجا هوویتا اوردم باال  یبعد دستمو اوردم باال ول نینی..من که سالمم بب گید نینکن هیمامانم ... خانومم گر-
 :و صورتمو جمع کردم .مامانم که حول شده بود گفت دیکش  ریشونم و کمرم ت

 : خودتو ؟با تعجب گفتم یتکون بد دینبا یشد؟درد اومدت ؟ خوب پسرم تو تازه عمل کرد یچ -

 عمل ؟-

م و مهسا بهم نگاه کردن و که مامان  دمیکمرت ضرب خورده بود و بعد د  یمهره ها کمیاره کمرتو عمل کردن -
 :دمیافتاد واسه همون پرس  هیمهسا دوباره به گر نباریا

 ؟ دونمیهست که من نم یزیچ-

و بعد رو به  یکه بهوش اومد  یام از خوشحال  هیگر  نیخبرو دادن ا یشوکه شد وقت یلی.مهسا خ زمینه عز-مامانم
صورتشو آب بزنه .مامانم  رهیتکون داد و گفت م دییمهسا گفت مگه نه مهسا جان ؟مهسا هم سرشو به نشانه تا

مهسا به همراه  قهیبخورم . بعد از چند دق زوربه  دادیم یگرفته بود و ه  وهیدکتر برام کمپوت و ابم یطبق گفته 
بلند شم که پدر  خاستمیمامان جون )مادر خانومم(و اقا محمد رضا)پدر خانومم(اومدن تو .با اومدن اونا م

 پسر؟ یو رو بهم گفت خوبخانومم نذاشت 

 ممنون .الحمداهلل-

 ؟ یبه روز خودت اورد یچ نیرو ببند ؟ بب یمنیخانومم رو به من گفت چند بار گفتم اون کمر بند ا مادر

که مهسا کنار گوش مامانش گفت :مامان تورو خدا باز شروع نکن   دمیلحن حرف زدنش تعجب کردم و د از
 دونهیهم نم یزیتازه بهوش اومده چ رضای.عل

 ؟ دونمیرو نم یچ من

 ... به مادر خانومم گفتم :راستش اونروز کمربندا نبودن متاسفانه رو

 حرفاس ؟ نیرو به مادرخانومم گفت :وا حاج خانوم االن وقت ا مامانم

 . نیتو زحمت افتاد دیببخش نیممنون که اومد یلیگفتم خ  ادین شیپ یبحث نکهیا  یبرا منم

 ینبود .باالخره دامادمون یخانومم رو به من گفت :زحمت پدر

که بابامم وارد اتاق شد   کردمیکرده بودم ؟داشتم فک م  کاریمگه من چ دمیفهمینم یزیلحن حرف زدنشون چ از
بعد اومد  دیبوس شویشونیبا پدر خانوم و مادرخانومم به سمت مهسا رفت و پ یسرد یلیخ یبعد احوال پرس

 اریحاج خانوم عل یگفت راست  نمپسرم .بعد رو به ماما یو گفت خداروشکر که بهوش اوومد دیمنو بوس یشونیپ
 : .روبه بابا گفتم ادیتو راهه که ب رانیا  دیاالن رس  نیهم هم

 همه راه پاشده اومده ؟ بابا من سالمم بخدا نی؟ چرا ا اریعل-
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داشتم  گیمامان و مهسا ود یاشک  یم چشمابه پوزخند و اخم پدر خانوم و مادر خانومم افتاد و بعد چشمم
 ینیریجعبه گل وش کیبا  اریدرو زدن و عل هوویبپرسم که  خواستمیهست م یخبر هیکه   شدمیمطمعن م

کرد و رو به مامان گفت   یاحوال پرس  هیگرم با بق  یلیواردشد گفت :به به جمعتون جمع بود گلتون کم بود و خ
 ؟ یگفتم با دمجون بم آفت نداره ؟و بعد رو به من کرد و گفت :چطور  نیدی:د

و  ادیکه بوش م  نطوری.ا ستین کنمیاوضاع اونجور که من فک م  نکهیخوبم اما مثل ا کنمیگفتم :خودم که فک م-
 اشاره کردم  هیو اخمو بق ونیبعد به چهره گر

 . ستین یزیاونم در جوابم کنار گوشم گفت نه بابا چ  و

مامانش  نقدریبمونه که ا خواستیکرد مهسا م  رونیکردن همه رو ب  غیج غیج یموقع پرستار اومد و با کل مونه
من هست .بعد از رفتن اونا رو به  شیپ اریعل  زمیبراش چشم و ابرو اومد که من خودم گفتم برو استراحت کن عز

 شدهیگفتم به من راستشو بگو ؟چ  اریعل

 .یکنیشلوغش م یخودیبابا ...ب یچیه-اریعل

هام نگاه کرددم  یشکستگ یوضع خودم افتادم .به جا ادیکه رفت تازه   یدکتر.وقت شیسر پ هیگفت من برم   بعد
اصن پاهامو حس   تونستمیچقدرش شکسته اما نم نمیکه پامو بلند کنم بب  خواستمیم دمیبه پام رس یو وقت

اومد قبال دستم شکسته   ادمیاما   نطورهیفتن پامو اتعجب کردم و با خودم گقتم البد چون گچ گر  یلیخ کردمینم
داخل شدن  اریدر اتاق زده شد و دکتربه همراه عل کردمیکه داشتم فکر م  نطوریحسو نداشتم ..هم نیو من اصال ا

پسر؟اره فقط  یدکتر رو بهم گفت چخبرا ؟ بهتر دادینشون م لکسیر یلیخودشو خ یدمغ بود ول یلیخ اریچهره عل
 .دمیرو د اریعل  خوردنپاهام حس نداره به وضوح جا 

 یتکون بد یتونیخوب چون پاهات تو گچه نم-دکتر

من افتاده  یبرا یچه اتفاق دیواضح بگ شهیحسو نداشتم .دکتر م نیا  یدکتر من قبال هم دستم شکسته اول-من
 اصن حقمه بدونم گه چرا پام حس نداره  ینیمن تحملشو دارم 

 خویتو ب سین یزیچ-اریعل

 کنترلش کنم گفتم  تونستمینم گیکه د  یبلند یحرفش تموم شه .و با صدا نذاشتم

چرا مادرخانومم و اقا  کننیم هیچرا مهسا و مامان همش گر هیخودیاگه ب  یکنیشلوغش م یخودیب یگیهمش م-
 یومدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو که واس مرگ مادر بزرگمون ن یرانیو از همه مهمتر چرا تو ا نیمحمد رضا باهام سر سنگ

 ؟یببو گالب هین یطرف یبا ک نیکرد  ؟فکیبودن اومد هوشیمن و دوروز ب یشکستن پا هیواسه 

 ؟ دمیم حی.باشه تو آروم باش من برات توض رضایآروم عل- دکتر-

 نیباشه من آرومم .فقط بهم بگ-
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 نییهمون کارگرا اول با سر به سمت پا ینیوب طبق گفته شاهدا وخ یافتاد  یمتر6راستش تو از ارتفاع حدودا -
کمرت   6.7.8خوب مهره  نییپا یایبا کمر م نیموقع برخورد به زم هوویمعجزه  هیشب یاتفاق  کی یو ط یومدیم

 تو نکهی. و ا میگذاشت  نیو پالت میشکسته که ما اونو عمل کرد

 ؟یمن چ-

مهره ستون فقراتت باعت فرورفتن مهره ها به نخاعت شده 3همون  متاسفانه با ضربه خوردن کمرت و شکستن-
 و نخاعت پاره شده

 وگفت نییسرشو انداخت پا دکتر

حس  نییگاهت به پا  منیاز قسمت نش  ینیکنه نخاعت پاهات   دایپ میکه ترم  یتا وقت ینیپسرم تو فعال  نیبب -
 نداره

سال طول بکشه )با  نیدیماه تا چن6نخاع ممکنه از  میپروسه ترم نیگفت البته ا  دویسرشو اورد باال وبا ام بعد
ماکه  ینخاع یها ماریاز ب  یلیخ یاز دست بد  دتویام  دیتو نبا یتعلل (ممکن هم هست که کال خوب نشه ول یکم

 . سال خوب شدن5ماه تا 6مشابه مشکل تو داشتن بعد از  یمشکل

 یپوچ شدن تمام آرزو ها ینیجمله  نینتونم راه برم وا گیدکه   شدیدکتر برام سخت بود باورم نم یحرفا هضم
 یسالگ50که تا االن و در سن  یپدر یها قهیشق یشدن موها دیمامان و مهسا.سف یها هیگر  لیمن ...االن دل

 دمیخوب معلومه با فهممیم نمادرخانوم و اقا محمد رضا رو اال  ینیسرسنگ لینشده بود .دل دیهنوز سف
رو هم  اریاومدن عل  لی.. دلیلچریو یمرد کیپسر سالم نه  هیدادن دست  دونشنوی یکیباشن دختر  نیسرسنگ

 . دمیتازه فهم

داداش نگران  گهیو م کنهینگام م یاشک  یکه با چشم ها  دمیرو د اریتکون خوردن دستم به خودم اومدمو عل با
 یشیباش خوب م

و رو  رمیگیکه پوچ شد ؟سرمو باال م  ینباشم ؟ زندگ ینگران چ گمیو تو دلمم باخودم م کنمینگاهش م گردمویبرم
 گمیبه خدا م

 ایبدم ؟خدا کجایتقاص تما گناهامو  یخواینکنه م ایکدوم گناهم بود ؟ خدا  یجزا نیاخه چرا من ؟ ا  ایخدا -
دران است ما یپا ریبهشت ز یگیمادرم بود ؟من بد مادرمم بد ؟ مگه نم یدلت اومد ؟ روز مادر ؟ کادو یچجور
 ره؟یبگ یا  هیهد نیهمچ دیبهشته با قیک ال  یمادر ای؟خدا

 شهیرفته بود .هم ادمیاصن از سماور   رمیو به سمت اشپز خونه م امیصوت سماور به خودم م یصدا با
تا  رمیاون موقع ،به سمت اسانسور م  رهیم شهیروح از بدنم جدا م نگاریا  گهید گردمیبه گذشته که برم نطورهیهم

تا کارگر 2و گفتم  یورداشتم زنگ زدم به اون مرکز خدمات یرو تخت و گوش دمیبرم باال وارد اتاق که شدم دراز کش
ساعت زنگ بزنم  کی نیگرفتم تو ا  میبفرستن تصم گیساعت د 1کردن خونه .که قرار شد تا   زییتم یبرا خوامیم

 شتبوق بردا 3وبعد شماره گرفتن و خودن  معرفتمیبه داداش ب

-hello 
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 یبلد دمیواسه من .بابا فهم کنهیهلو م هلو

 ؟ رضایعل-

 ؟یخوب معرفتمیخودمم داداش ب-

- 

 ؟ اریعل

 اومد  نیف نیف یصدا

 ؟ خاک یکنیم هیگر  یعه مرد گنده دار  عه

 دیببخش

 عمو شم هاا ؟  یپس من ک ؟یرییزن بگ یخاینم یزن تو ..راست چارهی؟ ب یباز دختر شد اریعل  یببخشم ؟ وا ویچ-

از مامان بعدشم که   دمیپرسیحالتو م زدمیزنگ م یبه خدا به جون خودم اونروزا که تو داغون بود رضای؟علیخوب
همش  زدمی.به مامانم زنگ م یخططوعوض کرده بود نکهیمثل ا یجواب نداد تیزنگ زدم به گوش یهرچ یرفت
 ینطوریا  ماون  کنهیجازات مکردم که خدا منو م  یچه گناه دونمینم گفتیم کردیم هیگر

گذاشته رفته فکر دل بد بخت ما رو   رضاکهیاز عل  نمیا  یقصد برگشت ندار ایاون ور دن  یاز تو که رفت  اون
 ازش ندارم  ی.خبرکنهینم

 کمی بودمیتنها م دیبا یداداش ..خودم شرمنده مامان و بابا هستم ..ول دونمیم-

و تو  نایکه با مامان و ا  رانیا  امیدارم م گیبگم ماهه د دینداره حاال ..بابت درخواست عمو شدن هم با بیع-
 ... یشیعمو هم م  یصبر کن کمیدختر مورد عالقم . یخواستگار میبر

 هست ؟ یبانو ک نی.حاال ا سوزهیم کمی..فقط دلم براش  ولیا-

 . نجایهامه ا یاز همکالس  یکی. شیشناسینم-

 که من عمو نشدم تا االن ؟  یبعد داداشم مطمعن-

 گهیو بعد م شنومیبلند خندشو م یصدا

 رضایگمشو عل-

 ؟ هیعه پس خبر-

...به  نیهم میخوند تیمحرم قهیص کیهست که  یماه2 کی... فقط راستش  یارینه بخدا چرا حرف در م-
 هااا ینگ یکس
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انشاهلل   ینگم ...خارج ازشوخ یبه کس دمی؟ خوب پس زود تر واسه عمو شدن من اقدام کن .قول م یدید-
 داداش یخوشبخت ش

 ممنون-

 منم خوشبخت شو یبه جا-

 ناله با

 رضایعل-

 تر عی.مواظب خودتو خانومت باش برا عموشدن منم اقدام کن سر زننیمن برم داداشم .زنگ خونمو م-

 چرا اون حرفو زدم دونمیاصن نم  ارمیتا اونم از اون حال درب دمیبعد بلند خند و

 ..چشم داداشم .قروبونت فعال-

 ...فعال

 رفتم و جواب دادم فونیطرف آ به

 ؟ دییبفرما-

 میهست یاز مرکز خدمات-

 دییبله .بله ...بفرما-

تر به داخل  عیمون خودم رو سرواسه ه میدیشنیرو م سیپارس ر ی.صدا نییرو باز کردم و خودمم رفتم پا ودر
واسه همون براش  انیاونا داخل ب  ذارهیو نم ستادهیدر وا یکه جلو  دمیرو د سیهمون باغ رسوندم و ر ای اطیح

رو  دمیاومد سمتم و جلوم واستاد و شروع کرد خودشو لوس کردن منم دستمو کش  دیسوت زدم که تا منو د
 سرش و اونم نشست و بعد رو کردم به اون چن نفر و گفتم

 زیاون خونه کنار باغ رو )با دست نشون دادم(برام تم  خاستمیهستم و م رانی.ام نیخوش اومد یلیسالم ..خ-
باشه  زیتم دیبا 9و بعد به خودم اشاره کردم و گفتم راستش تا فردا ساعت  دینیبی.متاسفانه وضع منو که م دیکن
 ارهیفردا م الشویبدم وسا ینگهبان لیتحو که

 لیشب بهتون تحو10/11و انشاهلل تا  میکنیما از االن شروع م رانیام  یاقا  چشم. بعله –ها  یاز خدمات  یکی
 میدیم

 کردم  شونییممنون و بعد به سمت خونه راهنما یلیخ-

کردن کانال   نییرو روشن کردم و شروع کردم به باال و پا ونیزیرفتن و من دوباره برگشتم تو خونه و تلو اونام
آب ورداشتمو   یبتر کی خچالینداره رفتم به سمت آشپز خونه و از تو  یچیه دمیو بعدم که د ونیزیتلو یها

شهاب پشت دره .در وزدمو  دمیو د فتمر  فونیاومد و به سمت آ  فونیآ  یصدا کهویوشروع کردم به خوردن که 
 در تو حال اومد و بعدم در باز شد و شهاب اومد تو یلن و منتظر شهاب شدم .صدابعد رفتم تو سا
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 سالم داداش شهاب گل-

 ؟یسالم خوب-

 شده ؟ یزیممنون چخبره ؟چ-

 مارستانیراستش حال مامان مرصاد بد شده بردنش ب-

 ؟ یک  مارستانیب ؟کدومیجد-

 ...مارستانیب شیدوساعت پ کی -

 شده ؟قلبشه ؟ یچ-

 عمل شه  دیبا رضایاره سکته کرده بنده خدا ...عل-

 خوب عملش کنن-

 یدونیخوب تو که وضع مرصاد و م-

 چرا به خودم زنگ نزد ؟ نمی.اصن بذار بب دمیاها .من که بهش گفتم قرض م-

 یزنگ زده جواب نداد شیپ نیم10 نیبوده و بار دومم هم یبار تماس گرفته پشت خط کی گفت

 بودم نییاالنم پا  زدمیحرف م اریعه اره داشتم با عل-

 (اطیتو ح ی؟ چخبره ؟ )اشاره کرد به کارگرا اریعل-

کنن اون خونه رو تا بدم بهش .مامانمم زنگ   زیکردم واسه خونه االنم کارگر گرفتم که تم  دایاره خبر که نگهبان پ-
هم که  اریکه سرم خلوت شد و عل  گیم مشهد چن وقت دو قراره بر  میکرد  یَآشت  تیکرد و در نها  هیگر  یزد و کل

 گهیچند وقت د کی رانیا  ادیاونم م  کنهیداره ازدواج م میخودم بهش زنگ زدمو حرف زد

 ... خداروشکر یچه همه خبر داشت یعه بسالمت-

 ،من به مرصاد زنگ بزنم برا مامانش اون نگران نباشه میبر ایب-

 میبر-

و عذر  رسونمیپولو بدستش م گیساعت د1و زنگ زدم به مرصاد و گفتم تا  میبه سمت طبقه باال رفت وباهم
باالسر کاگرا واسته . کارت بانکمو دادم دست  ستین یچون کس مارستانیبرم ب تونمینم نکهیکردم از ا  یخواه

 هاش و اونم گفت شونهوردار و بعدم زدم پشت  نیاز تو ا  شهیخرج عملش م یشهاب و گفتم برو هرچ

 کردمیاون آپارتمانو ساختم وگرنه کمک م  یاز وقت  ستیتو دستو بالم پول ن ادیبده .من ز رتیخدا خ-

 جوش نزنه نیاز ا  شتریتو هم زود تر برو که مرصاد ب هیچه حرف نینه بابا داداش ا-

 ...باشه پس فعال-
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 خودت باش .خداحافظ مواظب

 نییاز پله ها پا  یرفت و در اخر هم از خونه خارج شد ...وقت نییبه پا عیبعد به سمت پله ها رفت و سر و
اونم رو پله   یریم ورتمهیکه   یآدم راه برو اخه مگه تو اسب  نیبچه جان ع گفتیخودم افتادم مامانم م ادی رفتیم

 یلیمرخص شدم خ نکهیمامان بعد ا ادمهی ودب ییچه روزا ی.ه کردمیو کار خودمو م دمیخندیهاا .و من بلند م
 نایاز مامانش ا  یلیخ چارهیب یالبته که مهسا  نایخونه مامان ا میمن رفت شنهادیواسه همون به پ کردیم یتابیب

 .. نگفت یچیبخاطر من ه یول دیحرف شن

منو  نکهیبعد از ا نایخونه مامان ا میراست رفت کی مارستانیمرخص شدم از ب یغرق شدم تو خاطراتم وقت  دوباره
 : دارم که برگردم و من با تعجب گفتم طیگفت داداش من امروز بل  شمویاومد پ  اریکردن عل  کسیختم فرو ت

 امروز ؟؟؟؟؟؟-

 اره چطور؟-

 یروزه که اومد 5زود ؟هنوز  نقدریچرا ا اخه

 . ادهیبرم کارام ز دیبا-

 یافتاد  تیبخاطر من از کاروزندگ گید دیاها ..بخش-

 و رفت دیبوس مویشونیو بعد پ هیچه حرف نینه ا -

زنگ  شینشست و برام شروع کرد به پوست کندن پرتقال که گوش شمیمهسا اومد تو اتاقو پ اریاز رفتن عل  بعد
 خورد و جواب داد

 ؟ یخوب مامانم سالم– مهسا

-... 

 رسونمیخوبه ...چشم سالمتو م رضامیبعله منم خوبم عل-مهسا

در  وفتادهین یکه اونا بامن خوبن و اتفاق  کردیچرا مهسا تظاهر م دونمیاتاق رفت ..نم  رونیبعد به سمت ب و
 هه دمیداد مامانشو شن یکه االن صدا  یصورت

مهسا رفت لبه حوض نشست و  دمیکردم که د  یکردمه به پنجره تو اتاق و تکون خوردن درختا رو نگاه م  رومو
 ییاالن چه بال  دمیراه برم ..تازه فهم تونمیاومد که نم  ادمیبلند شم که تازه  خواستمیکردن .م  هیشروع کرد گر

 نطوریوهم ی.سوم یدوم نییافتاد پا  ومدوقطره اشکم ا نیسرم اومده ...تازه عمق فاجعه رو درک کردم و اول
مو...و بعد کن  یزندگ یعاد  یمثل آدما تونمینم گید دمیتازه فهم نییپپا ومدیپشت سر هم دونه دونه اشکام م

 . کنمیم هیدارم گر نهیرو سرم تا اگ مهسا اومد نب دمیپتو رو کش

شدم .صدامو بلند  رهیراه پله واستادم و به پله خ هیکه هنوز رو به رو  دمیدر زدن ب خودم اومدمو د یصدا با
 کردمو گفتم
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 دییبفرما-

 ل خونه همونجا باشه ؟بگم که مبلمان داخ خواستمیم دیببخش رانیام  یاقا–داخل شد گفت  مرد

 مبلمان ؟-

 ؟ نیدونستیبعله نم-

 ؟ کهیو ش زهینه .مبلمانش تم-

 پوشونده بودن دیبعله جناب روشو با ملحفه سف-

 یتو انبار نیکه بدرد نخورنو بذار  ییباشه و اونا زهیرو که مرتب و تم ییالیباشه وسا نیخوب بذار لیاها خ-
 پشت عمارت .ممنون

 فمونهیوظ کنمیچشم ..خواهش م-

 !! عیشده چقدر سر9 دمیرفت و چشمم به ساعت خورد که د رویبعد از خونه ب و

تا االن 6پرس چلو کباب و مخلفات دادم .اخه بنده خداها از ساعت 6رستوران و سفارش  کیزنگ زدم به  عیسر
تو  ادیدر باز کردم تا ب دادیرو م یموتور کیاومد که خبر اومدن پ  فونیا  یصدا نیم 30.بعد  کردنیبه کوب کار م

 انیکارگرا رفتم و صداشون کردم تا ب  سمتبعد حساب کردن پول به  اطیو بعدم هم داخل ح نییخودمم رفتم پا
از پرسا رو باز   یکیدر  شدمیرد م سیداشتم از کنار ر یخودم ورداشتم وقت یپرس هم برا2پرس رو داد بهشون 4

کباب رو انداختم جلوش اونم با تکون دادن دمش تشکر کرد و منم به سمت خونه رفتم .داخل   کهیتا ت2کردم و 
 – زنگ زدم بهش که بعد دوتا بوق برداشت عیافتادم و سر  صادمادر مر  ادیخونه که شدم 

 که گفت :سالم  دمیخستشو شن ی؟صدایسالم داداش خوب-

 ؟حال مامان خوبه ؟ یخوب-

 تموم شد-

 ؟ یچ تعجب گفتم با

 مادرش فوت کرده باشه شدی.باروم نم دمیشن شویاروم گر  یتموم شد دوباره ...و بعد صدا یهمه چ-

 ؟یمرصاد داداشم خوب-

 خوب باشم ؟ تونمیم-

 بهت .انشاهلل غم آخرت باشه گمیم تیتسل-

 ممنون-

 مادرتو ؟ دنیم لیتحو ی؟ ک یکن  کایچ یخوایبرا مراسم م -
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 گفتن تا فردا ظهر-

 اتفاق افتاد ؟  نیا  یک-

 شیساعت پ مین کی-

 صبح مارستانیب امی...م نمتیبیمتاسفم بازم ..انشاهلل فردا صبح م -

 ممنون ...بابت همه کمکات خوادینه نم-

 .. هاا .انشاهلل مامانتم االن جاش خوبه یزد ییحرفا نیهمچ نمینب گید-

 . انشاهلل -

 یاگر نگ  یونیمد یخواست ؟کمکیندار یخوب کار-

 ...یاعلیاگ بود   گمی.چشم م ستین یممنون نه کار-

 داداش ارتی یعل-

 گیاالن د  یافتادم که گرفتم .اما ک  ییغذا  ادی کدفعهیکه مامان مرصاد فوت کرده باشه .   شدیباورم نم اصال
ه برم باال اما با و به طرف اسانسور رفتم ک خچالیاشتها داره و به سمت اشپز خونه رفتمو غذا رو گذاشتم داخل 

 : گفت  شمویپاز کاگراست اومد   یکی دمیو در باز کردم د ستادمیدر وا یصدا

 اقا خونه تموم شد کامل-

 خونه رو بدم اجاره خوامیهم فردا م یسر بزنم از طرف امیب تونمیکه نم  یبنی؟ م گید زهیتم زهیممنون .تم-

 . تخت التونیبله اقا خ-

 کنم ؟  می. چقدر تقد نیممنون لطف کرد-

 کرمتونه اقا  یهرچ-

 نرختون چقدره کال دییبفرما شهیکه نم  نطورینه ا-

 میریگیتومن م 50 یساعت-

 ؟ دیچند نفر بود-

 نفر4-

 چند ساعت ؟-

 میساعت و ن3حدود -

 تومن800 شهینفر و م4ساعت و  4 میریگیم-
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 تومن و در اوردم و به سمت اون اقا گرفتم800 بمویکردم و تو ج  دستمو

 دییبفرما-

 نیدستتون درد نکنه اقا .لطف کرد-

 .. .دست شما درد نکنه کنمیخواهش م-

 اقا ؟  نیندار یکار -

 دیدر رو هم ببند نیریم زحمتینه ممنون .ب-

 چشم خداحافظ اقا-

 خداحافظ-

خونه به  نیا  شییخدا نمیبیم کنمیدر رو پشت سرش بست و منم به سمت باال رفتم ..االن که با خودم فکر م و
 که گرفتم ؟  خوردیبه چه درد من م یبزرگ نیا

پول قلمبه دستت  کیمتوسط  یزندگ کیبعد  نکهیمنم صدق کنه ..ا یبودن برا یواقعا مصداق عقده ا دیشا
 یخرجش کن یچجور دیبا یو که ندون ادیب

 نیب میمونده بودو نصف کرد یدستمونو گرفت هرچ یاون زمان که شرکت سرو سامون گرفت و پول خوب  ادمهی
 خواستمیکه م  راتیو بعد تعق دمیکه مد نظرم بودو خر  یخودمون )خودم و شهاب(و منم با سهمه خودم خونه ا

دوست داشتمو  شهیکه هم  ینیدش هم ماشمهندس گفتم تا برام انجام بده بع هیتو خونه انجام بدم رو به 
اون موقعم   یخوب وضع مال یدوست داشتم داشته باشم ول یبود که تو زندگ ییها زیهمه چ نایگرفتم .ا

 . ذاشتینم

برا خودم درست کردم اما  یخونه و زندگ نیهام خوشحال بودم که همچ یو دلتنگ ییاول فارق از همه تنها  یروزا
 ... ستیپول ن یهمه چ دمیگذشت فهم  کمیکم کم که 

 دمیخودم اومدمو رفتم طبقه باال و رو تخت دراز کشدمو خواب به

که وارد   نیرفتم . هم مارستانیحاضر شدم و به سمت ب عیشدم و سر داریاز خواب ب  میآالرم گوش  یبا صدا صبح
 قدم شدمو گفتم شی.چشماش کاسه خون بود .پ کمیاونم تا منو اومد نرد  دمیشدم مرصاد و د مارستانیب

 گمیم تیسالم .تسل-

 سالم ممنون-

باهاش  دیو مرصاد هم تا شهابو د دی.همون موقع شهاب هم رس زهیاشکاش نر  کردیم یسع یول دیلرزیم چونش
 میشد که بر نیاز اون جدا شد .قرار بر ا  قهیکرد وبعد از چن دق  هیگر  یحال و احوال کرد بعدم تو بغل شهاب کل

 . جنازه عیتش یبهشت الزهرا برا
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جنازه  عیادرس رفتم به سمتشون .تش  دنیبه بهشت الزهرا وبعد زنگ زدن به مرصاد و پرس دمیرس11 ساعت
 ینبود .وقت یمامان مرصاد و روضه خون کس یها هیاز همسا  یکیبود به جز منو وشهاب و مرصاد و  یا  بانهیغر

تنها  خوادیخونه خودش و م رهی.اما مرصاد کفت مخونه من  میمراسم تموم شد رو به بچه کردمو گفتم همه بر
 زنگ خورد .شماره ناشناس بود میگوش  12 یساعتا میباشه و منو شهاب به سمت خونه راه افتاد

 د؟ییبفرما-

 ومدیدختر م هی یصدا

 ؟ رانیام  یاقا  دیسالم .ببخش-

 ؟ نیداشت یبله خودم هستم امر-

 منزلتون ساکن شن انیهستم .قرار بود امروز پدرم ب دیراستش من دختر اقا س -

 بله بله .درسته-

 میخونتون هست یها کیخوب من و پدرم االن نزد-

 .شرمنده امیتا ب کشهیخونه ؟راستش من مادر دوستم فوت کردن بهشت الزهرام طول م کینزد-

 : و بعد گفت دمیپوفشو شن یصدا

 عتریسر کمی زحمتیفقط ب ستین یمشکل-

 ..یاعلیچشم چشم.-

 خداحافظ-

 بود؟ یک- شهاب

 دیدختر اقا س-

 د؟یاقاس-

 رفته بود ادمیخونه ان اصال  کیخونه .اره بنده خدا ها نزد دیهمون نگهبان جد -

 میتر بر عیسر ایاوه اوه پس ب-

 میبر-

 ادیونا پشت در نمونند زتا زود برسم و ا کردمیم یرانندگ یادیباسرعت ز میوسوارشد میرفت نیبه سمت ماش بعد
دخترهم کنار  کیوانت جلو در خونه واستاده  کی دمیکه د  دمیخونه رس کینزد میساعت و ن 1 بایو بعد از تقر

باز  موتیدر کنار رفت منم در رو با ر یرفتم جلو تر و بوق زدم که اونا به خودشون اومدند و وانت از جلو دیاقاس
برام اورد و کمک کرد  لچرویشد و و ادهیپ نیداخل شد . شهاب از ماش یکردم و داخل شدم و پشت سرمم وانت

 می.هردو سالم کرد میو دخترش رفت دیاقا س  شینشستم و پ لچریرو و
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 بهشت الزهرا میمامان دوستم فوت کردند رفته بود روزید یناگهان یلیواقعا شرمنده .من خ-

 دشمنت شرمنده اقا جان .خدا رحمتشون کنه -

 رومو کردم طرفشو دیدختره اقا س یصدا با

 هست که راننده وانت عالف ماست یساعت2داخل؟اخه  میببر لویوسا میتونیجناب م دیببخش-دیاقا س  دختر

 گرفتم و گفتم مبارک باشه  دیرو به طرف اقاس دیو خونه کنار باغ رو نشونش دادم و کل دییبله بله بفرما-

 .مبارک صاحابش باشه اقا جان-

 قابل شمارو نداره-

 ییچا کیکمک کنه و منم رفتم داخل و   دی؟اونم رفت که به اقاس یکمک کن  یتونیم زحمتیبه شهاب گفتم ب رو
و دخترش خسته  دیشهاب و اقاس دمیکه د  اطیرفتم داخل ح ییچا ختنیلباسام و ر ضیگذاشتم و بعد تعو
 : گفت  دیتو باغ و شهاب تا منود ینشستن رو صندل

 ینیبب تیاز جوون  ریخ یاله  رضایعل  یوا-

که داشت با دخترش حرف   دیاقاس  یخودشون با صدا یرو از من گرفت و برد گذاشت جا ینیبلند شد و س بعد
 اونا  شیرفت پ زدحواسمیم

 ؟ هیخوب باباجان نطرت چ-

 باشه یخونه ا نیهمچ کردمیاصال فک نم  ینیبود . یخوب یخونه  -

 هیهم راض رانیام  یکه اقا  ینیبیمن ؟م شیپ یایب یشد یحاال راض-

 دوره نسبت به دانشگاهم کمی نجایاخه بابا ا-

من اون پولو  نجایا  یایاگ ب  یها ول ستیمسئله پول خوابگاهت ن نی.بب ستمیو من نگرانت ن یخودم شیپ یول-
 دست خودت بمونه بابا جان یول دمیبازم بهت م

 میکنیم یفکر هی دیمشغول ش نجایحاال بذار شما قشنگ ا-

 ؟ رمیبگ ینهار چ یسرشونو برگردوندن سمت ما رومو کردم به شهابو گفتم برا تا

 . دونمینم-

 تا سفارش بدم؟ نیخوریم یو دخترش و گفتم نهار چ دیروموکردم طرف اقاس-

 دستت درنکنه اق-دیاقاس

 : حرفشو کامل کنه و گفتم نذاشتم

 راحت ترم ینطوریاخه من ا  رضایعل  نیبگ دیاقا اقا نکن  نقدریو ا دیبا من تعارف نکن دیاقاس
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 یول-

 ؟ نیخوریم یو اما نداره حاال نهار چ یول-

 دخترش رومو کردم به سمتش که گفت یباصدا

ما ودور هم نهار  شیپ دییبفرما دویامروزو شما و دوستتون بد بگذرون  هیمن نهار پختم و  یممنون ول یلیخ-
 میبخور

 به اندازه نباشه دیانه اخه خوب ش-

 گید میخورینون م کمی تیبه اندازه هستش نها دینگران نباش-

 ممنون یلیباشه خ-

 داخل خونه میو همراه شهاب رفت میارینهار رو ب لیوسا میکردم به شهابو گفتم پاشو بر  رو

 یخوریخوش مزه م یبمون هاا هر روز غذا نجایهم ا دیاگ دختر اقاس  شهیخوشبحالت م یلیخ رضایعل  گمیم-

 بابا مونهینم -

 ؟یدونیاز کجا م-

 شهیم یچ نمیکه به باباش گفت حاال بب  دمیخودم شن-

 توپسر یهست یعجب فضول-

ها و پارچ دوغ رو ورداشتم و رفتم  وانیو خودمم ل رونیرو دادم دستش تا ببره ب الیگمشو شهاب و بعد وسا-
بود  یغذاش ماکارون  شدی. باورم نم وستمیدن و منم به جمعشون پنشسته بو اطیتو ح زیهمه دور م اطیداخل ح

و  کنهیافتاد که به من نگاه م  ابچشمم به شه هوینخورده بودم  شدیم یماه6 کیبودم . یمن عاشق ماکارون
شدم که همون  یچشم غره توپ بهش رفتم و مشغول خوردن ترش کیو با حرکت لب بهم گفت گشنه . خندهیم

 بشقاب طرفم گرفت و گفت هی دیلحظه دختر اقاس

 نییبفرما-

 یکه گفت دستت دردنکنه خودت بخور پسرم برا  دیاقاس  یو بعد بشقابو گذاشتم جلو دیبه اقاس نینه اول بد-
به خوردن .دستپختش توپ  میخودم و همه با هم شروع کرد یمنم بشقابو گذاشتم جلو ادهیز نیا  زهیریمنم م
 : گفتمنخورده بودم رو کردمو   یخوشمزگ نیذا به اوقت بود ع یلی.خ یعال  یبود وا

 ممنون یلیخ یلیواقعا خوشمزه بود خ-

 خوشمزه بود دستتون درد نکنه یلیاره خ- شهاب

 نوش جان کنمیخواهش م-دیاقاس  دختر
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 دیبر دیخسته ا دیشما و اقاس میکنیبعد شروع کرد به جمع کردن بشقاب ها که من گفتم من و شهاب جمع م و
 دیداخل استراحت کن

 شدن که برن یاصرار از منو شهاب راض  یبعد کل باالخره

 فقط اونا خسته اند؟-شهاب

 شورمیتو من خودم م اریرو ب نایا  ریهههه بگ-

 ؟ شورمیکه من ظرف م  ی...تو واقعا فکر کرد نیدرد نکنه پسر اجرت با امام حس ؟دستتیجد -

 ها ینذار بذارم که خودت بشور -

 نه نه . غلط کردم -

رو  دمیشهاب که د شیرفتم پ نیداخل و من بعد گذاشتن ظرفا تو ماش میاشپز خونه رو برد  لیبعد هردو وسا و
ور  میو با گوش دمیپتو انداختم روش و خودمم رفتم باال تا بخوابم . رو تخت دراز کش هیمبل خوابش برده 

 ... رفتمیم

 خوابم برده بود ؟؟!!در زد و اومد تو یشدم .من ک داریاز خواب ب  زدیشهاب که منو صدا م یباصدا

 جانم شهاب-

 . زنگ زد نیسوخت بسکه مامان نسر میخونه .گوش رمیمن م-

 با تو راحت تره کنمیحالش چطوره ؟راستش احساس م نیزنگ به مرصاد هم بزن بب هی-

 دوروز ؟ نیتو ا یدکتر نرفت یباشه .راست-

 . برم اورژانس تا پانسمان زخم بسترمو هم عوض کنم دیکنسل کردم .هنوز بانه وقت نکردم  -

 ؟ مارستانیکدوم ب-

 . پانسمانمو عوض کنم دیکجا فقط با  ستیمهم ن دونمینم-

 اها .مواظب خودت باش پس-

 ...چشم فعال-

 ...قربانت داداش .فعال-

 . کنده شه بره  هیامضا کنه که قال قض  دیگرفتم قراداد رو ببرم تا اقاس  میرفت و منم تصم مرصاد

 دی.اقاس دیاقاس-

 جانم باباجان-
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 . دیقراردادتونو امضا کن نیا  نیایب شهیم گمیجانت سالمت . م-

 امیچشم االن م-

 نکیکه اونم چون ع  دیبا دخترش اومدن و بعد سالم کردن قرارداد رو دادم به اقاس دیاقاس  قهیاز چند دق  بعد
هم امضا کرد و گرفت  دینداشت گرفت داد به دخترش بخونه اونم خوند و اشاره کرد که امضا کنه و بعد اقاس

 . دییطرف من بفرما

 ؟ دیهم هست یشما تو کار کشاورز گمیم دیممنون .دستتون درد نکنه . راستش اقاس-

 بله پسرم چطور؟-

 دیبرس نجایو به سر وضع ا دیکن  یرو گلکار نجایا  تمخواسیباغ مرده هاست م هیشب دینیبیباغ رو که م نیا-

 چشم حتما-

 . دیالزم بود بگ  نهیو هز لیوسا یممنون .هرچ-

 چشم پسرم .از فردا انشاهلل-

 هاا یاریبه خودت فشار ن ادیباباز– دیاقاس  دختر

 چشم .خانوم دکترم-دیاقاس

 : و گفتم دیکردم به سمت دختر اقاس  رو

 دیایکه اگر شما هم ب  ستین یپدرتون هست و مشکل اریخونه االن کامل در اخت نیبه پدرتون هم گفتم که ا من
 . یچیهمم...ه ستنیتنها ن شونیپدرتون .هم ا شیپ

.اما راستش  ستیبابام باشم همم مراقبشم همم خوب تنها ن شیپ ادینم بدم من راستش– دیاقاس  دختر
من  یبرا نیراه هستش تا کرج و ا میساعت و ن1ساعت تا  1دانشگاهم کرج هستش و خوب راهش دوره حداقل 

 . سخته

 ؟ دیشما دکتر هست دی.ببخش نیدرسته حرفتون مت-

 خونمیم یپرستار یول ستمیپزشک که نه ن-

 یمنو پدرتون کس ریخونه ام به غ نیا  .تو دینیبیمنو که م تیوضع دیدونی.قصد جسارت ندارم م دیموفق باش-
 کنم  شیعمل  نیموافق بود دیبدم بهتون که اگه شما و اقاس شنهادیپ هی خواستمی.م ستشین

 ؟ شنهادیپ-

چند سال همه کارامو خودم  نیبا خانواده ام ارتباط ندارم و خوب تو ا یا  یمشکل هیبله راستش من به خاطر -
 هیکه معده و کبد و کل  دیکنیو خوب درک م دیکردم اال غذا درست کردن که همش از رستوران بوده .شما پرستار

 کیبخورم .گفت بهتره  یخونگ یغذا  دیو داغون شده دکتر گوارشم گفت که با ختهیغذا ها بهم ر  نیمن بخاطر ا
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اگه   شهیبگم که اگه م خواستمیاستش من اصال قصد جسارت ندارم فقط مکه برام غذا درست کنه .ر   ارمینفر رو ب
 نی.من ا ستیمرد تنها و غذا درس کنه ن کیخونه  ادیکه ب  ی.خوب کس دیفک کن شنهادیپ نیرو ا شهیم
و خوب اگ  نیدیکارو انجام م  نیو شما تو خونه خودتون ا نجانیا  درتونخوب پ نکهیا  یرو دادم برا شنهادیپ

تو 206.)به سمت  کنمیهم بشه من تقبل م نهیهز یهستن .هرچ دیمن اقاس یبرا نیاریب نینتونست ای نینخواست
 تونمینم تمی.من بخاطر وضع خورهیخاک م نگیهم داره تو پارک نیاشاره کردم ( و گفتم اون ماش  نگیپارک
 دیبه شما .باورکن دمیم نویماش نیچون راهتون دوره ا دیبمون دیاگ شما قبول کرد  تونمیکنم ازش م  فادهاست

شماره امو هم  دیهم اجازه دادن به من خبر بد دیو اگ اقاس دیاصال قصد جسارت ندارم .هروقت فکراتونو کرد
 . خوب بود ممنون یلی.درضمن دست پخت تونم خ دیکه دار

چرا اون  دمی.اصال نفهم دمیکش  قینفس عم کیگفتم و داخل خونه شدم .  ینشدم جوابمو بده و باجازه ا منتظر
با  رضایخاک برسسرت کنن عل یناراحت نشه .ا دیخاک برسرم خداکنه اقاس یحرفا روزدم اصال قرار نبود بگم .وا

دراز بکشم و اهنگ گوش بدم .رفتم باال و  مدادم برم تو اتاق حیکارات .اعصابم از دست خودم خورد بود ترج  نیا
 کردم  یلپ دادمویاوقات گوش م  شتریکه عاشقش بودم و ب  یاهنگ

 ــــرمیمن م شهیحرف عشق م تا

 حرفا دورم نیسخت از ا من

 نجورمیعاشق شدم ا  یکردم ، از وقت  یروز عاشق هی منم

 عشقم رفت  یندارم پا دارو

 نموند جز ، درد نامحدود یزیچ

 هست نمیکه تو س  یخال یجا نیا

 قلبـــــــــــم بود یجا یروز هی قبالا 

 سهمم یزندگ نیروزگار بد کرده با قلبم، کم بوده از ا نیا

 فهمم یکه نم  یزیچ یعــــشق، برا  یبافم برا یم لیدل

 شون خاطره دارم یکی، چون با  زارمیشهر ب یآدما  از

 یرحم یمن نگو با عشق ب به

 یفهم یزخم دارم ، تو نم من

♫♫♫ 

 ابونایخ نیام با ا  بهیغر

 زارمیاز تمام شهر ب  من

 ترسم یرابطست م یهرچ از
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 عشقه من طلب کارم  یهرچ از

 رد شد یکه قلب تو مردد شد، در دل من خاطره ا  نیهم

 عاشقش شدم بد شد  یوقت دم،ازیعاشقش شدم ترس  یوقت از

 شادمهر -رابطه

زود از ذهنمون  نقدریا  کردمیکه فکر نم  یعشق  ادیمهسا  ادی. کردمیگوش م  نویا  یوقت وفتادمیخودم م یزندگ ادی
که اون ازدواج کرده و فک کردن بهش   دونمیخوب م یپاک شه .البته هنوز که هنوزه بهش حس دارم ول

 رهینم ادمیگناهه.روز طالقمونو 

 منو ببخش باشه ؟ رضاییعل- مهسا

 باشه-

 حاللم کن باشه-

 باشه-

 ها باشه یآه نکش-

 باشه-

 :زخند تلخ رو لبم نشست .رو بهش کردمو گفتمپو هیدوستت داشتم. شهیباشه من هم ادتی-

 ... مهر طالق خورد تو شناسنامت .ببخش که یسالگ22ببخش که واست کم بود .ببخش که تو سن  منو

 : گفتم  دمویکش  قی.نفس عم کردیم هینذاشت که ادامه بدم حرفمو .اونم مثل ابر بهار گر بغض

 دمیمن تمام و کمال بهت م یببخش یات رو هم حق ندار  هی.مهر یدیمدت برام زحمت کش نیمممنون که تو ا-
 ...یاعلی...حاللم کن . یخوشبخت ش دوارمیتشکر کنم.ام یدیکش  ییاز زحمت ها  نکهیبه جبران ا

 یماه2 کیالبته   میخبر نداشت که امروز از هم جداشد چکسیبدون نگاه کردن به عقب راهمو گرفتمو رفتم .ه و
تو تابستون با دوستامون بود  میکه با هم رفت  یسفر نی...اخر یبود که قهر کرده بودو خونه باباش بود ول

بچه  شونیکیحامله بود . شونیکی امبه خانوم دوست کنهینگاه م یکه با چه حسرت  دمیدیم رهیکه م  دونستمیم
عمر .روز اخرسفر بهم گفت که باباش تا اخر   دمیشا یمدت طوالن هیبچه دار بشم تا  تونستمیمن نم یداشت ول

با  یزندگ یکه چقدر به خانوادش وابسته است .از طرف  دونستنیم شرفایخانوادش ب ایمن انتخاب کنه  ایگفته 
مرد  هیکه تا اخر عمر با   ریبگ می.تصم ریبگ میسفرو برو و تصم نیگفته ا  باشنداره .گفت که با یمن هم کم سخت

اما جونمم   رضاینه ؟ومن فکرامو کردم من عاشق تو ام عل ای یو حسرت مادر شدن بکش یکن  یزندگ یتونیم لیعل
راستش من ....من ..نذاشتم حرفشو بزنه و بغلش کردم وسرشو گذاشت رو  یدونیخودت م دمیبرا خانوادم م

ه نظرت ب گهیبابات راست م لمیمن عل یدیسال کم زحمتمو نکش3 نیتو ا یکرد بهش گفتم حق دار  هیشونم و گر
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و بعدم داد خواست طالق بده .برام  میدعوا کرد گمیبرو خونه بابات به همه م میدیرس یوقت ذارمیاحترام م
 : ورداشت و گفت نمیندارم .سرشو از رو س یچاره ا یسخته ول

سال 1بلند شد و از اتاق خارج شد .درک طالقش برام از ازدواجش راحت تر بود .هنوز  عیمنو ببخش بعدم سر-
 یماه برگشتن و تو مشهد خونه گرفتن برا6بعد  یول کایگذشته بود که با پسر عموش ازدواج کرد و رفتن آمرن

راحت شم به  نکهیا  یشدم و برا نشکستم و داغو دمیخبر وشن نیا  یچند ماه بعدم حامله شد وقت کی یزندگ
 گهیازدواج مهسارو هضم کنم و و اومدم تهران د  تونممیدادن هاشون خسته شدم و نم ریمامان بابام گفتم از گ

 . ندارم یازش خبر

 هیتو گذشته غرق نشم بقول  ادیگرفته بودم ز  میتصم گی. د رونیاومدم ب  الیتموم شدن اهنگ از تو فکرو خ با
 ...ابیرو در ندهیگذشته گذشته !!آ  یدوست

 . فردا خبرشو بده دیتا بخوابم قرار بود دختر اقاس دمیسمت تخت رفتم و دراز کش به

 *زهرا*

 سالم باباجونم-

 ؟چخبرا ؟دانشگاهت خوبه ؟ یسالم دخترم خوب-

 دانشگاهمم خوبه سالم داره خدمتتون .شما چخبرا ؟ یممنون بابا سالمت-

دوست اقا مهندسو بده گفت  ریکه خداخ  شدمیم کاریخارج و منم داشتم ب رهیمهندس داره م یآقا  یمنم سالمت-
 گهبانه و قراره برم اونجادنبال ن

 ام ؟  بهیبابا؟مگه من غر نیواقعا ؟چرا زود تربه من نگفت-

 یمن بش یکارها  ریدرگ خواستینه دخترکم .دلم نم-

 هست ؟ یاقاعه ک  نیکه .حاال ا  میاخه پدرمن منو شما ندار-

هم  یچند بار کیاونم شرکت داره و مهندسه برق   دونمیکه م  ییمهندسه تا اونجا ی.دوست اقا رانیام  یآقا-
 مهندس یاقا  دنیاومده بود د

 ؟ نیقراره بر یآها .حاال ک-

 فردا باباجان-

 ؟ نیگیفردا ؟بعد االن به من م-

 توروهم از کالست بندازم خواستمینداشتم .نم یخوب من که کار-

 .تازه فردا هم کالس ندارم امیم وفتمویراه م گیساعت د میاز دست شما بابا.من تا ن  ی..وا یوا-

 دخترم .خودم هستم خوادینم-
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 ...دوست دارم فعال ییمن برم حاضر شم بابا-

نسترن به  یبه من بگه ؟با صدا دیرو االن با یمهم نیاز دست بابام مطلب به ا  یقطع کردم .وا مویبعد گوش و
 خودم اومدمو گفت بله ؟

 شده ؟ یزیچ– نسترن

 نه-

 دوبار صدات زدم ها ستیحواست نآخه -

 امیم میشنبه ظهر که کالس دار3برم تهران تا دیبابا من با یچیه-

 افتاده ؟  یاتفاق-

 شهیم رمی...د کنمیم فی...حاال اومدم تعر ستین ینه اتفاق خاص -

 باشه ...مواظب خودت باش ..من برم که کالس دارم-

 ...چشم .توهم فعال دوستم زیبرو عز-

 کراستی دمیرس یتهران .وقت دمیتا رس دیساعت طول کش2برداشتمو راه افتادم.حدود  فمویرفتن نسترن ک بعد
اومد   دیتا منو د رونیکه اومد ب  دمیدر بازشد و بابا رود هویکه در بزنم   خواستمیرفتم خونه اقا مهندس وم

 بغلش دمیسمتم و منم پر

 ییسالم بابا-

 باباجان .؟ یسالم دخترکم خوب-

 ؟ نیکنیجمع م التونویوسا نیکه دار  نمیخوبم .مب-

 میهمم قراردادامضا کن میروببر الیهم وسا رانیام  یخونه اقا میبر دیفردا با گیاره د-

 تموم شه عتریتو که منم کمک کنم سر میاها ..انشاهلل .بر-

 . میو جمع کرد لیتا غروب همه وسا میبه همراه پدرم به داخل خونه رفت وبعد

 زهرا جان-

 جانم بابا-

 به طرفم گرفت یی...وبعدچا میبخور ییچا ایب یخسته شد گمیم-

 ی.شمام خسته نباش ییدست گلت درد نکنه بابا-

 من ؟ شیپ یایب خوادیتو دلت نم گمیباباجان.زهرا م یدرمونده نباش-
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 هک  دیبنیم طویخوب شرا یول خوادیبابا جونم ؟معلومه دلم م هیچه سوال نیوا ا-

 یایمناسب م یزندگ یخونه اقا مهندس که رفتم جا بود و برا نیاما اگر ا  شدیخونه نم نیخوب قبول دارم تو ا-
 ؟

 . شهیم یچ مینیبابا حاال تا فردا بب بگمیواال چ-

زنگ  یخوابمون برد .صبح باصدا عیسر مویهردوتامون خسته بود میدراز بکش میو شام رفت ییخوردن چا بعد
 بودم دهیمن چقدر خواب یبود .وا10ساعت  دمیشدم و در رو باز کردم و ساعتو د داریب فونیآ

 ریبه به دختر بابا صبحت بخ-

 . ییبابا ریصبح شمام بخ-

 نون سنگک و تخم مرغ بود اشاره کرد( هیگرفته )وبعد به که   یبابا چ نیبدو بب-

 هم گشنم بود یلیدستت درد نکنه .اتفاقا خ-

 رانیام  یخونه اقا میو بر میببر الرویکه وسا  ادیوانت هم م گیساعت د1پس بدو که تا -

رو  الیساعت بعد وانت اومد و سا1.حدود  میصبحانه مفصل خورد کیچشم .وبعد رفتمو سفره رو پهن کردمو -
شمارشو  میکه اومد  می. بگ میزنگ بزن رانیام  یبود که قرار شد به اقا12 کی.ساعت نزد میوراه افتاد میبار کرد

 گرفتم بعد دوتا بوق جواب داد

 دییبفرما-

 ؟ رانیام  یآقا  دیسالم ببخش-

 ؟ نیداشت یبله خودم هستم امر-

 منزلتون ساکن شن انیهستم .قرار بود امروز پدرم ب دیراستش من دختر اقا س -

 بله بله درسته-

 میخونتون هست یها کیخوب من و پدرم االن نزد-

 .شرمنده امیتا ب کشهیخونه ؟راستش من مادر دوستم فوت کردن بهشت الزهرام طول م کینزد-

 : گفتم  دمویکش  یپوف

 عتریسر کمی زحمتیفقط ب ستین یمشکل-

 یاعلیچشم چشم.-

 خداحافظ-

 بابا رومو کردم طرفش یبشم .با صدا یکه معطل کس  ادیبدم م نقدریرو قطع کردم ا یگوش  وبعد
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 جانم ؟-

 ؟ شدیچ-

 هم کرد یو عذر خواه ادیتا ب کشهیمامان دوستش فوت کرده بود .گفت بهشت الزهراست و طول م یچیه-

 نداره بی.خدارحمتش کنه .ع یوا یا-

 نجاستی.به بابا نگاه کردم که گفت هم ستادیداشت ا یبزرگ یلیخونه که در خ هیجلو  نیلحظه ماش نیهم تو

بود .ساعتو  یکه عال  رونشیب یحداقل نما یعنی دیرسیبه نطر م یقشنگ یلیفکم افتاد .خونه خ اسمنیقول  به
 دیاحتماال ما االف با  یساعت2ساعت 1 هیکه کردم   یحساب سرانگشت هیبود و با 12:30نگاه کردم هنوزساعت 

در باز  دمیبودم که د یکردن غرق باز  یزدر اوردمو شروع کردم به با موینباشم گوش کاریب نکهیا  ی.برا میموندیم
وارد خونه شد و بعدش هم بابام داخل شد  کیش یلیخ یمشک یالنترا  کیشد و وانت کنار رفت و بعدش هم 

 . نمیرو بب رانیام  یاقا  نیا  خواستیدلم م یلیرفتمو پشت سر بابام وارد شدم خ عیمنم سر

 نیشد اولش فکردم ا هادینفر پ کیاز سمت راست راننده   دمید میبهتره بگم همون باغ که شد ای اطیح وارد
شد رفت از  ادهیپ یوقت یبود ول یداشت و چشم وابرو قهوه ا یبور یپسره قد بلند که موها هیهستش  رانیام

و  نیبرد سمت راننده ماش لچرویپدرشه ؟و بعد و یبرا ینی؟  یچ یبرا چریآورد .ول  لچریو هیاز درخت ها   یکیکنار 
جون بود  یلیخ یدلم براش سوخت .آخ هوی نهیبش لچریپسره جوون رو و کیکه   شدیدر رو باز کرد .باورم نم

بود قدشو  یپسرچهارشونه چشم وابرو مشک کیخوب بود افشمینباشه ق شتریسالش ب27/28 خوردیبهش م
 یکه نشسته بود هم معلوم بود که بلنده .باصدا  لچریبود چون رو  دفک کنم بلن یول انهیبگم بلنده  تونستینم

 دو حواسمو بهشون جمع کردمسالم اون 

 سالم-

 یلیواقعا شرمنده .من خ -بود گفت : لچریکه رو و  یاون  کدفعهیکه   میپدر هم به اون دونفر سالم کرد منو
 بهشت الزهرا میمامان دوستم فوت کردند رفته بود روزید یناگهان

 دشمنت شرمنده آقاجان-بابا

 .. دیپسره داشت بعد با نیبرابر سن ا2من  یحرصم گرفت بابا شتریو ب ومدیخوشم ن ادیآقا جان بابام ز  ازلفظ

هست که راننده  یساعت2داخل؟اخه  میببر لویوسا میتونیجناب م دیکردم به پسره وبا حرص گفتم : بخش  رو
 وانت عالف ماست

 دییبله بله بفرما-گفت :  لکسیر یلیخ اونم

 رو به طرف بابا گرفت و گفت :مبارک باشه دیکل  وبعد

 در جوابش گفت :مبارک صاحابش باشه آقاجان باباهم

 قابل شمارو نداره -
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خسته شده  یلیاسمش شهابه وگفت که به ما کمک کنه .خ  دمیروشو کردبه طرف دوستش که االن فهم بعدم
اومد ودوستش   ییچا ینیس هیبا  هیلچریهمون و هویکه   میتو باغ نشست یها یو رو صندل میهممون رفت میبود

 شمونیپ ارهیو اومد که ب گرفترو   ینیو بعد س ینیبب تیاز جوون  ریخ یاله  رضایعل  یبللند گفت :وا یهم با صدا
 بابام صدا کرد هوویکه 

 جانم بابا-

 ؟ هیخوب باباجان نظرت چ--

 باشه یخونه ا نیهمچ کردمیاصال فکر نم  ینیبود . یخوب یخونه -

 هیهم راض رانیام  یکه اقا  ینیبیمن ؟م شیپ یایب یشد یحاال راض-

 دوره نسبت به دانشگاهم کمی نجایاخه بابا ا-

من اون پولو  نجایا  یایاگ ب  یها ول ستیمسئله پول خوابگاهت ن نی.بب ستمیو من نگرانت ن یخودم شیپ یول-
 دست خودت بمونه بابا جان یول دمیبازم بهت م

ودوستش .و بعد  رانیام  یو بعد برگشتم طرف اقا میکنیم یفکر هی دیمشغول ش نجایحاال بذار شما قشنگ ا-
 یلیخ -شدمو گفتم : شقدمیدست اخرم من پ کردینهار سفارش بده که بابا تعارف م خواستیم یخوردن چا
 میما ودور هم نهار بخور شیپ دییبفرما دویامروزو شما و دوستتون بد بگذرون  هیمن نهار پختم و  یممنون ول

 به اندازه نباشه دینه اخه خوب شا-

 گید میخورینون م کمی تیبه اندازه هستش نها دینگران نباش-

 ممنون یلیباشه خ-

به پدرم گفت که  یخوشم اومد وقت یلیبود خ یبعد روشوکرد طرف دوستشو باهاش صحبت کرد .پسره مودب و
 رضایبهش نگه آقا و فقط بگه عل

 رضایهمون لحظه شهاب و عل اطیتو ح زیکه اماده کرده بودمو اوردم و گذاشتم رو م  ییرفتم تو خونه وغذا منم
که   دمیخودمون کش رضایهمون عل ای رانیام  یاقا  یشدم (منم اول برا یالزم اومدن )چه خودمون  لیهم با وسا

.خداروشکر  میوهممون خورد ختمیر هیبق یجلو خودشو خورد ومنم برا دیتعارف کش یبه بابا تعارف کرد و بعد کل
 . به اندازه بود

 خوابم برد دهی.منکه سرم هنوز به بالشت نرس میاستراحت کرد  میمنو پدر رفت رانیام  یغذا هم به اصرار اقا  بعد

 : که بابا گفت  دمیاز خواب بلند شدمو د  رانیام  یآقا  دی...اقاسدیاقاس  یصدا با

 جانم باباجان-

 و سالم کردم ششونیبلند شدمو شالمو سرم کردمو رفتم پ عیسر منم

 سالمت جانت– رضایعل
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امضا کنه باباهم داد که من بخونم   دیرو طرف بابا گرفت که گفت قرارداده و با یفرم کیبه منم سالم کرد و  وبعد
 دییاگرفت و گفت:بفرم  رضایخوندم اشاره کردم که امضا کنه و اونم امضا کرد و به طرف عل یوقت

 :گفت ممنون و بعد رو به بابا گفت  اونم

 ؟ دیهم هست یشما تو کار کشاورز گمیم دیراستش اقاس-

 بله پسرم چطور؟-

 دیبرس نجایو به سر وضع ا دیکن  یرو گلکار نجایا  خواستمیباغ مرده هاست م هیشب دینیبیباغ رو که م نیا-

 چشم حتما-

 - دیالزم بود بگ  نهیو هز لیوسا ی.هرچ ممنون

 چشم پسرم .از فردا انشاهلل-

 :کردم به بابا و گفتم  رو

 هاا یاریبه خودت فشار ن ادیباباز–

 چشم .خانوم دکترم-بابا

 : رو به من گفت رضایدفعه عل هیگرفت از لفظ بابام.  خندم

شما هم که اگر   ستین یپدرتون هست و مشکل اریخونه االن کامل در اخت نیمن به پدرتون هم گفتم که ا -
 . یچیهمم...ه ستنیتنها ن شونیپدرتون .هم ا شیپ دیایب

.اما راستش دانشگاهم کرج  ستیبابام باشم هم مراقبشم همم خوب تنها ن شیپ ادیمن بدم نم راستش–
 . من سخته یبرا نیراه هستش تا کرج و ا میساعت و ن1ساعت تا  1هستش و خوب راهش دوره حداقل 

 ؟ دیشما دکتر هست دیخش.بب نیدرسته حرفتون مت-

 خونمیم یپرستار یول ستمیپزشک که نه ن-

 یمنو پدرتون کس ریخونه ام به غ نی.تو ا دینیبیمنو که م تیوضع دیدونی.قصد جسارت ندارم م دیموفق باش-
 کنم  شیعمل  نیموافق بود دیبدم بهتون که اگه شما و اقاس شنهادیپ هی خواستمی.م ستشین

 ؟ شنهادیپ-

چند سال همه کارامو خودم  نیبا خانواده ام ارتباط ندارم و خوب تو ا یحادثه ا هیبله راستش من به خاطر -
 هیکه معده و کبد و کل  دیکنیو خوب درک م دیکردم اال غذا درست کردن که همش از رستوران بوده .شما پرستار

 کیبخورم .گفت بهتره  یخونگ یغذا  دیبا و داغون شده دکتر گوارشم گفت که ختهیغذا ها بهم ر  نیمن بخاطر ا
اگه   شهیبگم که اگه م خواستمیکه برام غذا درست کنه .راستش من اصال قصد جسارت ندارم فقط م  ارمینفر رو ب

 نی.من ا ستیمرد تنها و غذا درس کنه ن کیخونه  ادیکه ب  ی.خوب کس دیفک کن شنهادیپ نیرو ا شهیم
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و خوب اگ  نیدیکارو انجام م  نیو شما تو خونه خودتون ا نجانیا  درتونخوب پ نکهیا  یرو دادم برا شنهادیپ
تو 206.)به سمت  کنمیهم بشه من تقبل م نهیهز یهستن .هرچ دیمن اقاس یبرا نیاریب نینتونست ای نینخواست

 تونمینم تمی.من بخاطر وضع خورهیخاک م نگیهم داره تو پارک نیاشاره کردم ( و گفتم اون ماش  نگیپارک
اصال قصد   دیبدم به شما .باورکن نویماش نیچون راهتون دوره ا دیبمون دیکنم ازش و اگ شما قبول کرد  فادهاست

 دیشماره امو هم که دار دیهم اجازه دادن به من خبر بد دیو اگ اقاس دیجسارت ندارم .هروقت فکراتونو کرد
 خوب بود ممنون یلی.درضمن دست پخت تونم خ

بابا  هوی.هنور تو بهت حرفاش بودم که دیکه خجالت کش  یورفت انگار نییاز گفتن حرفاش سرشوانداخت پا  بعد
 گفت

 یکرد  یثواب  هیهمم  ستمیهم من تنها ن یایها .اگه ب گهیبد هم نم-

 شهیبابا آخه راهم دور م یول-

 داره نیمگه نگفت ماش-

 باشم یکس  نید ریز خوامینم-

ترمت که  نیمثل حقوق. بعدشم دخترم ا دهیم نویماش یکنیکه م  یکار  نیدخترم اون داره درعوض ا هیچ نید-
 مونه؟ینم تیتموم شه مگه فقط دوره کار اموز

 اخه پدر من اصالاز کجا که من تهران باشم دوره امو ؟-

 مونده ترمت تموم شه ؟ گهیچه قدر د ی.راستنجایهم یوفتیحاال انشاهلل که م -

 هفته تا فرجه ها وقته کیحدود -

 ؟ تهیکاراموز  گیهفته د3 ای2 بایخوب پس تقر-

 ینطوریشمام ا شیپ شهیخوب م یلیکه خ  وفتمیاره .اکه تهران ب-

 ؟یکنیمهندس فکر م شنهادیاره .حاال رو پ-

 مگه من آشپزم بابا؟-

 خودش تونهیهم تنهاست همم نم ینیبینم تشویباباجان ؟خوب مگه وضع یچ یعنیوا؟ -

 چرا تنهاس؟ یراست-

 ساله اومده تهران2/3بوده و تازه  یاصالتا مشهد  دونمی.فقط م دونمیواال نم-

 ؟یجد-

 کمی یپزیتو خونه واسه خودمون م یکه هرچ  ستین یخاص ؟کاریکنی؟ قبول م شدی.حاال نظرت چ یبعله جد-
 که واسه مهندس هم ببرم.ثوابم داره  یریگیم شتریب
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 بگم یواال چ-

 شهیهم خوب م یلیتازه خ میبینم یباباجان.فکراتو بکن .من که مشکل یبازم هرجور دوست دار -

 تا فردا قبل رفتنم گمیچشم خبرشو م-

 یبهم برخورد ول کمیاولش که   رضایعل  شنهادیپ یمشغول بود برا یلیداخل .ذهنم خ میرو به بابا گفتم بر بعد
 مکیدلم سوخت  دمیبعدش که خجالتشو د

راه بره.البته سخت  تونستیو کارش خوب بود فقط نم ینبود چون ماشاهلل وضع زندگ زیاصن ترحم برانگ  البته
 یهمه سوال ب نیاز ا  شمیم وونهیدارم د ی.اصن چراتنهاست ؟واستیکه راه رفتن ن  یهمه چ یول کمیهست 
 . جواب

که شام   نیح نیشام .تو هم یفکرم آزاد شه رفتم آشپزخونه وشروع کردم به کوکو درست کردن برا نکهیا  یبرا
گرفتم موافقتمو به بابا و بعدم   میو تصم ومدیبه نظرم بد ن کردمیمهندس هم فکر م شنهادیبه پ کردمیدرست م

 میشام بخور ادیرو صدا کردم بکه بابا   دساعت غذا اماده ش1ذهنم آزاد شه .بعد از  خواستمیمهندس بگم.مثال م
گرفتم تا خودم ببرم و نظرمو هم بهش   میتو ظرف تا بابا ببره اما بعدش تصم ختمیمهندس ر یاقا  یقبلش هم برا

 . بگم

 جانم بابا؟-

 شام دییبفرما -

 ببرم زیمهندس هم بر یبرا-

 من خودم ببرم ؟ شهیم-

 . چرا؟راستش من فکراموکردم-

 یخواستیدا وقت نمچه زود؟مگه تا فر -

 ادیرو ز یمن رانندگ نهیهست ا یمشکل هی.فقط  شنهادشیپ ستی. خوب به نظرم بد نگینکن د تیعه بابا اذ-
 ستین ادمی

 اموزشگاه  هیجلسه فشرده 2 یریم ستین یمشکل نکهیخوب ا -

 . خوب من شامو ببرمستایهم ن یاره بد فکر-

 ببر دخترم -

درزدم جواب  یگذاشتم و به سمت عمارت )همون خونش(راه افتادم. هرچ  ینیرو تو س رضایبعد بشقاب غذا عل و
 .زنگ بزنم مینداد واسه همون مجبور شدم بهش با گوش

 دییبفرما-
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 رانیام  یسالم اقا-

 سالم شما ؟-

 هستم دیدختر اقا س-

 .نشناختم دیاها اها. بله ببخش -

 کنمیخواهش م-

 ن؟یداشت یامر-

 شام اوردم براتونبله بله. -

 من ؟ یبرا-

 . نیدر زدم شما جواب نداد ی.راستش هرچ گیاره د-

 امیداخل االن منم م دیی.شما بفرما دمیدرو نشن یصدا  دیاها.ببخش -

 بله . فعال-

بود دوبلکس بود و کل خونه با دو  یقشنگ یلیرو قطع کردم و در رو باز کردم و داخل شدم .خونه خ یگوش  وبعد
شده بود  دهینفره چ 12 ینهار خور زیم کیبود و  ونیزیکه جلو تلو  یدست مبل راحت کیو یدست مبل سلطنت

 نریزاید کیکه کار   دیفهم شدیم یخونه براحت دمانیبود و از سبک چ یقشنگ یها ی.گوشه کنار خونه هم دکور
جالب برام وجود اسانسور داخل خونه بود  یلیخ زینداره .تنها چ یخوب قهیسل نقدریا  یمرد چیبوده چون ه

 یبرا دنشیداخل شد و به محض د لچریبا و رضایدر اسانسور باز شد و عل دمید زدمیم دیکه خونه رو د  نطوریهم
 شدم شقدمیسالم کردن پ

 رانیام  یسالم اقا-

 نیتو زحمت افتاد دیممنون .ببخش یلیسالم خانوم .خ-

 شنهادتونیپ ی.راستش اومدم که در باره  کنمیخواهش م-

چرا اون حرفارو  دمیمن اشتباه کردم و اصن نفهم نیاگه ناراحت شد  دیببخش. شرمنده–قطع کرد و گفت  حرفو
 دیکن  یهم عذر خواه دیو از اقاس دیزدم اصال قصد جسارت نداشتم فراموشش کن

 ممن که ناراحت نشد ی؟ول دیریگیپس م شنهادتونویپ ینی-

 واقعا ؟-

 و منم روش فکر کردم نیداد شنهادیپ هیاره خوب .شما -

 هم داشت ؟ جهیونت-
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 هم گرفتم مویبود اما ناراحت نشدم و خوب تصم ییهووی یلیدرسته خ شنهادتونیاره خوب .راستش پ-

 ؟یچ-

کجا   ستیمعلوم ن میدوره کارآموز یو برا شهیترم آخرم تموم م گیهفته د2/3.فقط من تا  کنمیمن قبول م-
 اطرافش  ای.خود تهران  وفتمیب

 ؟ کنهیهم م یاها.خوب مگه فرق-

که خوب   ینی نیو ا رمیدور باشه مجبورم باز خوابگاه بگ یلیکه خ  وفتمیب یبگم اگه شهرستان خواستمیم ینینه -
 .. و نجایبمونم ا تونمینم

 . دیشیتهران قبول م نی. حاال انشاهلل که همستین یمشکل-

 . دییبفرما–انشاهلل وبعد غذارو به سمتش گرفتمو گفتم -

 .ممنون-

تون  ییغذا  میبرام تا من بدونم که رژ نیسیبنو نویودوست ندار ستیکه براتون خوب ن  ییلطفا غذاها یراست-
 هیچ

 . چشم-

 پاکت و برداشت و اومد سمت من گفت کیرفت و  ونیزیتلو زیطرف م وبعد

 دییبفرما-

 ؟ هیچ نیا-

 نیماش چییمدارک و سو-

 اخه  یول-

 جزء قرارداده خانوم ؟ نیا-

 یمحب-

 . یجزءقرار داد خانوم محب نیا-

 من برم ؟ نیندار یممنون .اگه کار یلیچشم .خ-

 ... یعل  ای. نینه ممنون لطف کرد-

 خدانگهدارتون-

 .وبه سمت خونه راه افتادم رونیاومدم ب  وبعد
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 *رضایعل*

 کارمندا برداشتمو جواب دادم  ستیسرمو از رو ل میزنگ گوش یبا صدا-

 د؟ییبفرما-

 رانیام  یسالم اقا-

 سالم شما ؟-

 هستم دیدختر اقا س-

 .نشناختم دیاها اها. بله ببخش-

 کنمیخواهش م-

 ن؟یداشت یامر-

 بله بله.شام اوردم براتون-

 من ؟ یبرا-

 نیدر زدم شما جواب نداد ی.راستش هرچ گیاره د-

 امیداخل االن منم م دیی.شما بفرما دمیدرو نشن یصدا  دیاها.ببخش-

 بله . فعال-

برم  یجوری دیبعد از ظهرم افتادم با یگند کار  ادیرو قطع کرد .تعجب کردم .برام قضا اورده بود ؟  یگوش  وبعد
 ناراحت نشده دیکنم تا اقا س  ستشیراست ور

 که اومد جلو و گفت  دمیدر اسانسور که باز شدم د نییرفتم پا دنیلباس پوش وبعد

 رانیام  یسالم اقا-

 نیتو زحمت افتاد دیممنون .ببخش یلیسالم خانوم .خ-

 شنهادتونیپ ی.راستش اومدم که در باره  کنمیخواهش م-

چرا اون  دمیمن اشتباه کردم و اصن نفهم نیاگه ناراحت شد  دیببخش. شرمنده–قطع کردمو و گفتم  حرفشو
 دیکن  یهم عذر خواه دیو از اقاس دیحرفارو زدم اصال قصد جسارت نداشتم فراموشش کن

 من که ناراحت نشدم ی؟ول دیریگیپس م شنهادتونویپ ینی-

 واقعا ؟-

 و منم روش فکر کردم نیداد شنهادیپ هیاره خوب .شما -
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 هم داشت ؟ جهیونت-

 هم گرفتم مویبود اما ناراحت نشدم و خوب تصم ییهووی یلیدرسته خ شنهادتونی.راستش پاره خوب -

 ؟یچ-

کجا   ستیمعلوم ن میدوره کارآموز یو برا شهیترم آخرم تموم م گیهفته د2/3.فقط من تا  کنمیمن قبول م-
 اطرافش  ای.خود تهران  وفتمیب

 ؟ کنهیهم م یاها.خوب مگه فرق-

که خوب   ینی نیو ا رمیدور باشه مجبورم باز خوابگاه بگ یلیکه خ  وفتمیب یبگم اگه شهرستان خواستمیم ینینه -
 ..و نجایبمونم ا تونمینم

 دیشیتهران قبول م نی. حاال انشاهلل که همستین یمشکل-

 :انشاهلل وبعد غذارو به سمتم گرفت و گفت-

 دییبفرما–

 ممنون-

 :رو کرد به منو گفت بعد

تون  ییغذا  میبرام تا من بدونم که رژ نیسیبنو نویودوست ندار ستیکه براتون خوب ن  ییعذاها  لطفا یراست-
 یچ

 چشم-

 :رو که اماده کرده بودم برداشتم و رفتم سمتش یرفتم و پاکت ونیزیتلو زیبه طرف م وبعد

 دییبفرما-

 ؟ هیچ نیا-

 نیماش چییمدارک و سو-

 اخه  یول-

 جزء قرارداده خانوم  ؟ نیا-

 یمحب-

 یجزءقرار داد خانوم محب نیا-

 من برم ؟ نیندار یممنون .اگه کار یلیچشم .خ-



 

 
45 

 یاعلی. نینه ممنون لطف کرد-

 خدانگهدارتون-

هم قبول کرده ؟ناراحت نشده  دیاقاس  ینیکه قبول کرده باشه   شدیبه سمت در رفت و خارج شد .باورم نم وبعد
 یمسئله  مونهیمسئله هم درست شد .فقط م نیمنو درک کرد و ا یکیخوشحال شدم حداقل ؟از ته قلبم 

برم  مارستانیو ب یدکتر جالل شیپ دی.اوه اوه فردا چقدر کار دارم .با گید مارستانیب رمیپانسمان هام که م
 . برم دی.شرکتم با

آورده بود برام به سمت باال   دیاقا س  که دختر  ینون برداشتم و با بشقاب کهیت کیسمت آشپزخونه رفتم و  به
 بود یرفتم تا شام بخورم .واقعا دست پختش عال

رو برداشتم و شماره خونه رو  یزنگ بزنم .گوش کیرفته بود بهشون  ادمیدستپخت مامان افتادم .اصال  ادی هوی
 گرفتم

 دییبفرما-

 سالم بابا-

 سالم شما ؟-

 رضامیعل-

 یگوش-

 یگوش  ایحاج خانوم ب-

 ه؟یک- مامان

 پسرته-

 اومدم- مامان

 سالم مامان جان-

 سالم پسرم-

 ؟یخوب-

 الحمدو اهلل بابا بود؟-

 اره-

 چرا جوابمو نداد ؟-

 خوب .حق داره ناراحت باشه یسال زنگ زد1بعد  رضایحق داره عل-
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 امیم گیهفته د2همه حق دارند جز من .انشاهلل تا  یگی....راسم دونمیم-

 ؟یگیسمرا-

 انشاهلل  شمیاره مامانم .مزاحمتون م-

 ؟خونه خودته هیمزاحم چ-

 مامانم ؟ یندار یکار-

 یچیمراقب خودت باش وسالم... ه زمینه عز-

 .فعال رسونمیخونه هم سالمتو م واریهه چشم مامانم شمام مراقب خودت و بابا باش به در و د-

 . بگه سالم برسون انگار حواسش نبود خواستیم دونمیقطع کردم .م بعدم

دوش درست  هیشدم بعد از  داریب میاالرم گوش  ی.صبح با صدا دمیرو تخت و خواب دمیکه خوردم دراز کش  شامو
و همه تا  گنیم تیهمکارا دارن به مرصاد تسل دمیراه افتادم به سمت شرکت و وارد شرکت که شدم د یو حساب
 : گفتم  وبهم سالم کردن و منم جوابشونو دادم بعد رو کردم به مرصاد  دنیمنو د

 ؟یداداش خوب سالم

 ؟یممنون . شما خوب-

 یبهتر باشه خلوت کن دیزنگ نزدم بهت راستش گفتم شا دیالحمدو اهلل .ببخش-

 مگه شهاب گذاشت ؟ یداشتم ول ازین ییاره ممنون به تنها-

 ؟ زنهیداره پشت سر من حرف م یک- شهاب

 : و گفت رونیاز تو اتاق اومد ب  بعد

 بیخوشمزه و گرم و نرم مادر جونم گذشتم و اومدم س یدستم بشکنه که نمک نداره .منو بگو از غذا یه یه-
 ینکن الیفکر و خ یسوخته توروخوردم که تنها نباش یها ینیزم

 بران کنمج تیواقعا ممنون .انشاهلل تو عروس-زد سر شونه شهابو گفت : مرصاد

 کن  آماده  خودتو پس– شهاب

 ؟ هیخبر عه  عه  – من

 انشاهلل  یهنوز که نه ول-شهاب

 شدن ؟ یراض نایمامانت ا-

که رگ   یدونیبابابزرگمو بابامو نه هنوز .البته سپردم به مامانم و مادرجونم م یمامانم و مادرجونم اره ول-
 .شناسنیخوابشونو خوب م
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 یبسالمت-

 ؟ هیچ هیقض دیبگ شهیم-مرصاد

ماه 4بعد  نکهیمخالف بودن که مثل ا نایشده اما مامانش ا یدختر کیکه شهاب ما عاشق   نهیا  هیقص یچیه-
 از باباش و بابابزرگش  ریشدن به غ یراض یدوندگ

 ؟یایبودن درم یکه از عذب اوقل  ؟بدهیخوب چرا ؟ناراض-

منم هم-شهاب باباشو در  یکه ادا  ی)درحال گهیبابام م ی؟ول مر یبده که من سرو سامون بگ گمی.م گمیم نوید 
 نیکه ا  شیتا دوسال پ م؟خوبهیهست ی؟حاال انگار ما از چه خانواده ا خورنیما نم هیگفت (به خانواده   اوردیم

 نداشتم بخرم نیماش هیشرکت نبود من 

داره ؟بعدشم تو اه در بساط  تونیبه اصالت خانوادگ یچه ربط نیا  ینداشت نیاخه احمق جون تو ماش  -من
 که اومده  ادیب نیریش یبه دهن بز دیبازم علف با یحق دارن ول یکمینه بابا و بابابزرگت  ینداشت

 چرا مخالفن ؟ گهید نیاه خوب به منم بگ  -مرصاد

بنده خدا فرشته خانوم )با اشاره به شهاب گفتم (همون  نیبااجازه شهاب خان.جونم برات بگه داداش ا-من
انشاهلل باباشو بخاطر مصرف مواد از دست داده و خوب قبال وضعشون متوسط بوده اما االن   ندهیزنداداش آ

 نایندارن و ا یاصالت خانوادگ  گهیواسه همون باباش م ستیخوب ن

 . شهیاها .انشاهلل درست م- مرصاد

 . داداش بشنوه دهنت از  خدا– شهاب

 سر کاراتون تا وقت نهار نیبه بچه ها کردمو گفتم خوب بر رو

نهار اشپز خونه .به  یبرا میبود که در اتاقمو زدن و گفتن که بر1ساعت  یکاینزد میبه سمت اتاقمون رفت هرکدوم
قبول کرده که برام غذا درست کنه و برگشتم برم  دیاومددختر اقاس  ادمیدفعه  هیسمت اشپز خونه راه افتادم که 

 کجا ؟  گهیم مرصاد دمیبردارم که د لمویوسا

 خونه رمیم-

 ؟ یخوریو گفت مگه نهار نم رونییهمون موقع از اتاقش اومد ب شهابم

 خورمیخونه نهار م رمینه م-

 قبول کرد ؟-

 ؟ یک  -مرصاد

 بده من برم به نهارم برسم حیبراش توض زحمتیشهاب جان ب-

 شکم پرست بد بخت-
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 یارند  یغذا اماده است غم  شهینا مرد تو که هم یه-

 مرصاد صدام کرد هویبرم که  خواستمیکردم و م  یرو کردم بهشونو خداحافظ بعد

 رضایعل-

 جانم-

 که  دمیقول م ینداشت ول یراستش ممنون بابت پول عمل هرچند ثمر گمیم-

 من برات نقشه ها دارم داداش یدیپسش م یحرفشم نزن .حاال هروقت تونست-

 ازت تشکر کنم انشاهلل خدا شفات بده  یچطور دونمینم-

 ممنون . انشاهلل-

 خوب برو داداش-

 چشم .فعال-

 یشد .ول یوقت دکتر دارم کامال بادم خال2افتاد ساعت   ادمیشم که  نمیو خواستم سوار ماش نییرفتم پا و
خل رفتم بعد از و ادا دمی.به مطب دکتر رس یخوریم یخونگ یغذا  یول یخوریم رینداره د بیباخودم گفتم ع

 ؟ یگفت عوض نکرد  دیدکتر پانسمانمو که د یانجام حرکات ورزش

 ؟ ویچ-

 پانسمان ؟-

 . رفته بود ادمیاخ نه -

 خودم عوض کنم ارمیها .واستا من برم باند ب یعه پسر جون بده عفونت کنه باز دردسر دار-

 شمینه دکتر شرمنده م-

 چخبر ؟نگهبان و آشپز ؟ ی.راست میارحرفا رو ند  نیمنو تو که ا رضایوا عل-

 گرفتم .دوتاشو-

 . خوب شد یلیپسر .خ ولیا-

جلو  دمیرس4دکتر پانسمان رو عوض کرد ازش تشکر کردم و راه افتادم به سمت خونه حدود ساعت  نکهیاز ا  بعد
 دیندادم ؟تا منو د نی.!! مگه من بهش ماش یبا تاکس یاومد ول  دیدر خونه که همزمان با من هم دختر اقا س

 گفت

 مهندس یسالم اقا-

 خرابه ؟ نی؟ماش ادهی.چرا پ یسالم خانوم محب-
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 ادیتا  یورش دارم قراره چند جلسه برم اموزشگاه رانندگ ترسمینکردم .م یوقته رانندگ یلینه راستش من خ-
 رمیبگ

 کمکتون کنم  تونمیم دیاها .اگه خواست-

 یخودیب نهیهز ینطوریا  ابونیخ نیتو هم نجای.هم دیکن  یشما هم رانندگ نمیسمت شاگرد بش تونمیشما ؟اره م-
 . دیدیهم نم

 شمیمزاحم نم-

 من درخدمتم دیبگ دیبابا .هروقت خواست هیمزاحمت چ-

 ؟ نیکرد  لی.نهار م دیممنون لطف کرد یلیخ-

 خونه دمیاالن رس  نینه متاسفانه هم-

 ارنیبابا براتون ب گمیاها االن م-

کنار ونشتم   دمیکش  نیکه صبح اماده کرده بودم کنار ماش  لچرویتک بوق وارد خونه شدم و و هیممنون وبعد با -
 برام غذا اورده دیدختر اقاس دمیدر خونه رفتم و در و باز کردم د یروش و داخل خونه شدم که با صدا

 . کنم  دارشونی.باباخواب بودن نخواستم ب دییسالم بفرما-

که گفته   یستیل نمیرو که برام خوب نبود و دوست نداشتم و دادم دستش( .ا ییغذاها  ستیبعد لممنون و) -
 .دیبود

 ممنون .باجازه-

 . .فعال نیلطف کرد-

 .هم در بست و رفت به سمت خونشون وبعد

هررروز  نکهیا  ریبرام به غ وفتادین یهفته اتفاق خاص 2 نیو دخترش گذشته بود تو ا دیهفته از اومدن اقاس 2
گفته   دیکه به دختر اقاس  یخونه از روز ومدمیو شرکت و بعدم م مارستانیب رفتمیو م خوردمینهار خوش مزه م

نگفتم .امروز تو  یزیبهش چ گهیمنم د بودبهم نگفته  یزیکنه چ  یرانندگ نکهیا  یباهاش برم برا تونمیبودم م
باشه که دلم  یزیچ یا  مهی.ق یامروز قرمه سبز  یو االنم خسته و کوفته ام .خداکنه غذا میکار داشت  یشرکت کل

که   زنمیتک بوق م هی یبرا کارهیداره گل م دیکه اقاس  نمیبیو م کنمیدر خونه رو باز م موتیلک زده واسشون .با ر
دو هفته منو شرمنده  نیو تو ا هیمرده مهربون یلی.خ ارهیبرام م لچرمویو و ادیسمتم م بهو شهیاونم بلند م

 . ذارهیکه به من احترام م  نقدریخودش کرده ا

 سالم پسرم-

 خداقوت دیسالم از ماست اقاس-

 . لچریو نمیممنون پسرم .بفرما ا-
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 شهیدسستتونم درد نکنه بابت باغ .باالخره داره رنگ و رو دار م یراست نی.لطف کرد دیممنون اقاس-

 گل و درخت باشه ؟  ی؟که ب ستین یبزرگ نیه اباغ ب فیاره پسرم ح-

 . گهید دیخسته شد دیاستراحت کن  نی. شمام بر یاز خستگ  رمیمی....درسته بااجازه من دارم م دیاقاس  یه-

 . ارهیزهرا غذاتم برات ب گمی.االن م ستمیخسته ام ن شهیروحم تازه م نمیبیم اهیتو برو پسرم .من گل و گ-

 ناخوش احوال بود نرفت دانشگاه کمیامروز مگه خونه اند ؟اره  -

 . حالشون تو زحمت افتادن نیبا ا دیاها انشاهلل بهتر شن .ببخش-

 . هینه پسرم زحمت چ-

 ممنون پس باجازه-

 ادمیبرم دراز بکشم که  خواستمیبه سمت ساختمون رفتم و بعدم رفتم طبقه باال لباساموو عوض کردم م وبعد
بلند گفتم اومدم و  یدر اومد با صدا یصدا نییبه سمت اسانسور رفتم که برم پا نیاومد غذا نخوردم برا هم

در کنار  یغذا دم در واستاده از جلو  ینیه سیهمون زهرا با  ای دیدختر اقاس دمیدر و باز کردم د نییبعد رفتم پا
 دییرفتمو گفتم بفرما

 سالم .ممنون-

 سالم دستتون درد نکنه .خدا بد نده ؟-

 دهیخدا که بد نم-

 . هه اره-

 ساده است بابا یسرما خوردگ هی-

 دانشگاه ؟ نیساده نرفت یواسه سرما خوردگ-

 بابا م گفت ؟ یا  یا-

 اره-

 خوادیا منرفتم . آخه آخر ترمه و فرجه ه گهیکالس نداشتم د  شتریساعت ب کیاز دست بابام .اره نرفتم راستش -
 همه راه بره نیحال داره ا یشروع بشه و کالسا تق و لقه . ک

 که بود  نیبا خنده گفتم خوب ماش-

 خوب راستش من-

 کنمیمگه من بهتون نگفتم که کمکتون م-

 نیراستش من فکر کردم که تعارف زد-
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 . ینه بابا تعارف چ-

 . دینش تیو اذ رمیاخه گفتم وقتتونو نگ-

 داداشت ؟خوبه ؟ یخواهر منم جا یزهرا خانوم من خواهر ندارم .شمام جا نیبب-

 ینی-

 . بهت کمک کنم .شمام به حرف من گوش بده خوامیفک کن من داداش بزرگترتم و م ینیاره -

 ممنون .چشم-

 تو دستش اشاره کردم ینیخوب دستتم درد نکنه بابت غذا و به س-

باره که درست کردم .)و بعد  نینه اخه اول ایخوب شده  دونمی.راستش نم دیرفته بود .ببخش ادمی یوا یا-
 رو طرف من گرفت ( ینیس

 دییبفرما-

 داره یخوب یممنون .رنگ و بو-

 . خداکنه مزه اش هم خوب باشه-

 . ما که تا االن خوب بوده هیواال دست پخت ابج-

 . برم من بااجازتون. ممنون–کرد و گفت   ینیشرمگ خنده

 . .ممنون یلطف کرد-

ک   یشدم ؟اونم من یمیزود باهاش صم نقدریفکر کردم که چرا ا نیاز خونه خارج شد .به ا  یبعد با خداحافظ و
خوشم اومد ازش .با مزه است تاحاال  هی.دختر خوب شدمینم یمیصم یدختر عموم مانادا با کس ریبه غ لیتو فام
.  دیرسیم 160به زور فک کنم به  قدشبود  یبور زهیم زهیدقت نکرده بودم .در کل دختر ر افشیو ق پیبه ت

خوب بود و بخاطر گونه  افشیمتناسب بود با صورتش در کل ق ینیروشن بود ولب ب یچشم و ابروهاش قهوه ا
بود  یجاب.کال دختر باح دمیند چوقتی.موهاشو هشدیبگم که خوشگل م تونمیم دیخندیم یکه داشت وقت  یا

الخ از   کی یخوشگل نیکه در ع  بستیم یبیو غر بیعج  یشکل ها هب دویپوشیکه م  یشال نیهم ینبود ول یچادر
شدم سرمو  زیخاک بر سرم کنن چقدر ه ینیکنه .به خودم اومدم   شیبودم ارا دهینبود .تاحاال ند رونیموهاش ب

قاشق برداشتم و شروع کردم به  هیتکون دادم تا افکار چرت وپرت از سرم بپره و به سمت آشپز خونه رفتم و 
که زده بود که گفته بود   یخوب بود نسبت به حرف یلیبه نظرم خ ینبود ول گشید یغذاها  یخوردن .به خوشمزگ

 یک  دمیرو تخت و نفهم دمیتم طبقه باال ودراز کش.بعد خوردن غذا رف کنهیکه داره درست م  هیبار نیاول  یبرا
 . چشمام گرم شد که خوابم برد
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 *زهرا*

باهاش گرم گرفت  شهیبد عنقه و نم یلیخ کردمیفکر م شیلبام نقش بست .هم یرو یدر که خارج شدم لبخند از
جور بودم و سر به سرشون  یلیکه تا قبل فوت مامان و قطع ارتباط با خانواده مامان با پسرا خ  یاونم من

از   یاون خاطرات آه  یادآوریاز حد خودشون خارج بشن .با   ذاشتمینم یبودم ول یمی.با همشون صمذاشتمیم
نفرمون کامل 3که مامان زنده بود و جمع   ییبرگشت به اون روزا .روزا شدیوگفتم کاش م دممیعمق وجودم کش
 یدهنه مغازه فرش فروش هیمتوسط بود بابا  مونی.وضع مال نمیدختر رو زم نیخوشبخت تر کردمیبود ومن فکر م

تو  میشستیم هیبودم تو مجد یرستانیخونه دار بود ومنم دب مان.ما میکردیداشت و با همون امرار معاش م
به باد رفت مامان  مونیگرفت و تمام سرما  شیروز دود شد رفت هوا مغازه بابا آت هیتهران .اما همش تو  نیهم

فروخت و ما مجبور  نویدرد و تحمل کنه وسکته کرد و رفت وباباهم بخاطر پول طلبکارا خونه و ماش نینتونست ا
کرده بود تو خونه اقا   دایکه من دانشگاه قبول شدمو رفتم .بابا هم که کار پ  ی.تا وقت میش نیاجاره نش  میدش

سر به مامان بزنم .دلم  کیشه عصر با ادمیما هم قطع شد . یلیارتباط فام  گهیمامان فوت شد د یمهندس.از وقت
بابا رو کاناپه خوابش برده  دمیرفتم تو د کردموبراش تنگ شده.به خودم که اومدم جلو در خونه بودم و در و باز  

 وی.گوشکنهیم چارهیپاسخ از نسترن .اوه اوه منو ب یتماس ب10روش انداختمو رفتم داخل اتاقم. ییپتو
 .رو برداشت یبوق گوش نیبرداشتمو زنگ زدم بهش با اول

 ؟یبود دهیخواب یرو گوش-

 نه چرا ؟-

 دمیبوق بخوره وبعد بلند خند هی یچون نزاشت-

 . کوفت .خاک بر سر من که نگران تو ام-

 . یابج  دیببخش-

 یدادیهم که زنگ زدم جواب نم ی؟هرچیخبر بد هی یتونی.نمدیمرگ ببخش-

زدم اخه هنوز به  یچه گند دمیحرفمو قطع کردمو تازه فهم هووید .بع رضیعل  یاخه رفته بودم غذا ببرم برا-
 نگفته بودم یچینسترن ه

 ؟ هیک  رضای.عل نمیصبر کن بب-

 .دمیم حیتوض امیم میپسفردا که کالس دار-

 باشه زهرا خانوم .باشه-

 . گفت  شهینم یاش مفصله .پشت گوش  هی.قض گهیقهر نکن د-

 یکرد  هیوگفت چرا با خوابگاه تصو دیکش  یبلند غیج هیبعدم  یفقط جا خوردم.راست ستمیباشه .قهر ن-
 دمیمن تازه امروز فهم روز؟؟؟؟؟؟؟ید

 است  هیمربوط به همون قض-
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 کثافت ؟  یخاک تو سرم .نکنه عروس شد-

 .دمیم حیبذار پسفردا برات توض گری.دندون رو ج وونهید هیهههه عروس چ-

 یاز کنجکاو  رمیمیمبابا خوب من که  یا-

 ؟ هیمنظورت همون فضول-

 . زهرا ریبم -

 خوب نسترن جون من برم بخوابم-

 دختر.برو بخواب خرس گنده .فهال رهیکوفتت نگ-

بگم که  رضایگرفتم زنگ بزنم به عل  میبلند شدم تصم4 یام ساعتا  دیرو قطع کردم و خواب یفعالو بعد گوش-
زنگ  یبراچ ینیبود . رضایزنگ خورد .عل میگوش  هوویزنگ بزنم  خواستمی.تا م میبر نیتمر یبرا تونهیهروقت م

 رو برداشتم یزده ؟سابقه نداشت که اون زنگ بزنه .گوش

 دییبفرما-

 سالم-

 ؟ نیداشت یمهندس کار یسال اقا-

 ؟ زنهیحرف م ینطوریبا داداشش ا ی.کرضاستیاوال من اسمم عل-

 خوبه ؟. رضایسالم اقا عل دیخوب ببخش-

 ها دمیلب نثارش کردم (شن ریز یی.)پروو ستیبد ن-

 ن؟یداشت یگفتم کار  لکسیر یلیخ یول دمیخجالت کش یلیخ-

 ؟یکن  یرانندگ نیتمر یخواستیمگه شما نم نمیاره بب-

تا  میبر دنیاجازه م  دیاگه اقاس  نیباهات بب امیاالن ب  تونمیبگم م خواستمیم کارمیچرا چطور ؟خوب من االن ب-
 .یکن  نیشما تمر

 ییکه داه چا  دمیبابارو د ییرایقطع کردم ورفتم تو پذ وی.وبعد گوشدمیخبرشو م گهید نیم10ممنون چشم تا -
 گفتم بابا  دموی.سالم کردمو گونشو بوسخورهیم

 جانم-

کنن و   نیباهام تمر توننیرفته گفتن که م ادمیرو  یکه من رانندگ  دنیفهم یوقت روزیمهندس د یراستش اقا-
 که برم ؟  نیدیاگه شما اجازه م  نمینکنم .گفتن که بب خودیب نهیهز یالک

 ؟ هینظر خودت چ-
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 . یخودیاموزشگاه نباشم ب  یدنبال کارا نقدریمن ا گهیمن ؟راستش خوب به نظرم خوبه د-

 گفته ؟  یمهندس اعتماد دارم کامل .حاال ک ی.به اقا نمیبینم یمن مشکل-

 هینظر شما چ نمیالبته گفتن که بب  توننیو م کارنیاالن زنگ زدن گفتن ب-

 . فقط مواظب خودت باش ستین یمشکل– دیاقاس

 .حاضر شم رمیچشم بابا .من م-

 برو دخترم-

ندارن .من تا  یمضمون نوشتم :سالم .پدرم مشکل نیبا ا امیپ هیو برداشتم  یبه سمت اتاقم رفتمو گوش وبعد
 اماده ام  گهید نیم15

 ...فعال نگیدر پارک یارسال رو زدم و اونم جواب داد :باشه .پس تا جلو  ودکمه

سرم کردم تا  یمقنعه مشک هیوبعدم  دمویپوش ی.زغال سنگ یشلوار و مانتو خاکستر هی عیحاضر شم .سر رفتم
برداشتم و رفتم به سمت در با پدر  نویماش چییو سو یگوش  دمویمو پوش یمشک یراحت تر باشم در آخر هم کتون

 .رونیهمزمان با ورود من اومد ب رضامیعل  دمیکه د  نگیکرد و از خونه خارج شدم رفتم جلو در پارک  یخداحافظ

 جلو سالم کردم که اونم سالم کرد و رو به هم گفت رفتم

 زحمتیب ارشیبرو ب نگهیتو پارک نیخوب ماش-

 من برم ؟-

 برم ونمتیمن که نم گهیاره د-

 تونمیخوب من که نم-

 دختر خوب ؟ یچرا نتون-

 نکردم یوقته رانندگ یلیخوب خ-

 .حاالم برو ایب واشی واشینداره . بیع-

وجلو در واستادم و بعد از  رونیاوردم ب  نویماش واشی واشیو روشنش کردم و نیبا ترس رفتم طرف ماش-
 شدم و گفتم خوب بود ؟ ادهیپ نیماش

 یاره بابا تو که بلد-

 . ترسمیم یول-

 یتونینکن .شما م نیتلق ی.الک رمینخ-

 ؟ یکمکم کن  شهیاومد و گفت م  نیبه سمت ماش وبعد
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 گفتم اره اره و رفتم طرفش بهم گفت  عیسر-

 خوادیوگرنه نم یبلند کن یو بزار صندوق عقب البته اگه تونست لچریو نیهم زحمتیشدم ب نیسوار ماش یوقت-
بزار  نیماش یرو صندل نمیمن خواستم بش یرو هم وقت نیا  زحمتیاشاره کرد و گفت ب  لچریو یوبه تشکچه رو

 دای.ممنون .ببخش رمیز

 هیچه حرف نیا  کنمیخواهش م-

 کمیروشن کردم اولش  نویشدم و ماش نیرو که گفته بود وانجام دادم ودر آخر هم سوار ماش ییکارها  وبعد
بهم کمک  رضامیوعل رفتمیکردم به خودم مسلط بشم و راه افتادم اروم اروم م  یبعدش سع یول دمیخجالت کش

برم بهشت الزهرا سر  خواستمیاومد م  ادمیساعت که گذشت  کی هیاوقات تو دنده عوض کردنا   یبعض کردیم
 : گفتم  رضایقبر مامانم .رو کردم به عل

 مامانم ؟ شیسر برم پ هیمن  شهیم نیاگه شما کار ندار  گمیم رضایاقا عل  دیببخش-

 مامانتون ؟ شیپ-

 . گردمیسر بزنم زود برم هیبهشت الزهرا .فقط -

 ؟ یکن  یرانندگ یتونی.فقط تو جاده م ستین یباشه مشکل-

 . کنمیم ی.سع رمیم واشی واشی-

 وفتیخوب راه ب لیخ-

 شمیپ رضایاومد که عل  ادشیبعد  یقبلش به بابا زنگ زدم و گفتم اولش گفت خطرناکه ول یراه افتادم ول وبعد
 نیبهشت الزهرا .از ماش میدیرس میساعتو ن کیکن .بعد از   یرانندگ اطیفقط با احت ستین یهست گفت مشکل

 میرفت رضایعلنه و بعدش به همراه  یروش بش رضایدر آوردم که عل یاز صندوق عقب به سخت  لچرویشدم و ادهیپ
و فاتحه  ختمیسنگ قبر مامانم و درختچه کنارش ر یکه اب کرده بودمو در آوردم و رو  یآب  یمامانم .بتر شیپ

نداشت  یکنار بود و به من کار  کیهم  رضایدرد دول کردم .عل کمیبراش قران خوندمو  شهیفرستادم .مثل هم
 : کردم و گفتم  رضایحرف زدم رو به عل یابساعت که با مامانم حس می.بعد از ن

 نیکه منتظر شد  دی.ممنون و ببخش میبر-

 . زنمیفک کردم با شهاب حرف م دیو بعد جلو دهنشو گرفت و گفت :ههه ببخش وونهید هیچه حرف نیا-

 گهید میبقوول شما خواهر و برادر نینه بابا راحت باش-

 میهاا خوب پس بر یگیاره راسم-

 رضایکه عل  دمیترسیم یکمیبازم  یول ادیب ادمیرو  یراحت رانندگ نقدریا  کردمیفکر نم میبعد با هم راه افتاد و
 یگفت که برا  نمیور اون ور و ا نیبرم ا نیخودمم با ماش دیگفت با  یول ادیهم باهام م گیجلسه د کیگفت 
 . برم نیقشنگ راه افتادم خودم با ماش که  گهیبرم تا از هفته د یپسفردا که خواستم برم با تاکس اطیاحت
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 : گفت  رضایکه عل  میخونه بود یکاینزد

 دیاقا س  میو بخور میریبگ تزایپ رونیازب  میبر یغذا درست کن  یرسیشبه و خوب تو ام نم8االن ساعت   گمیم-
 بخورن ؟ توننیم

 اره-

گرفتم .بعد از چند   سیر یبرگرو برا.هم میهمبرگر گرفت کیو  تزایتا پ3و  میرفت یفستفود هیبعد به سمت  و
گل   اطویچن وقت کامل ح نیهستش تو ا یمشغول گلکار اطیهنوز تو ح دیاقا س  دمیخونه که د میدیرس قهیدق
 اورد  لچرمویکمک کرد و  یبود .با ورود ما اومد سمتمون بعد سالم واحوال پرس یکار

تو ماکروفر تا گرم  نیداخل بزار نیبریم نایا  زحمتیها رو دادم به زهرا وگفتم ب تزایمن نشستم روش و بعد پ و
 . شه

و رو  اطیتو ح زیکه گرفته بودمو گذاشتم رو م  ییزایچ نجوریو ا پسیقبول کرد و رفت داخل منم نوشابه و چ اونم
 : گفتم  دیبه اقاس

 زیسر م دیی.بفرما میشام گرفتم دور هم باش-

 یممنون پسرم تو زحمت افتاد-

 . هیچه حرف نیا  دینه اقاس-

.و بعد از  دییو گفت بفرما زیرو گذاشت رو م تزایپ یتاظرف حاف3با  دیهمون دختر اقاس ایلحظه زهرا  نیهم در
 گفتم ؟  دیهمه شروع کردن به غذاخوردن رو به اقاس قهیچند دق

 . کنم  هیته دیبگ دیالزم دار  یزیچ یا  لهیاگه وس  گمیم دیاقاس-

 . هست یچشم پسرم .فعال که همه چ-

 یبشور خوادیبشوره که گفتم نم خواستیداخل و م میاز خوردن شام طرفا رو به کمک زهرا برد  بعد

 بابا ستین شتریتا دونه ظرف که ب3عه نه بابا بده .-

 تا بوق جواب داد4 ای3.بعد از  اریشروع کرد به شستن منم از فرصت استفاده کردم و زنگ زدم عل وبعد

- hello 

 . یبلد دمیکوفت هلو .فه-

 صبحه و تازه من خوابم برده بود باالخره کیاالن نزد  نجاینگاه کن ا هیساعتو  ی.اخه مرد حساب رضایعل  ییعه تو-

 عمو شدم  یجد یجد گهی؟نکنه د یدیخواب رید نقدریبا خنده گفتم ؟عه ؟چرا ا-

 . یشد ایح یگمشو .چقدر تو ب-
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 ؟یایم یک  اریکردم داداش.و بعد گفتم عل  یشوخ-

 گهیگفت تا چن وقت د-

 ؟ یچ ینیخوب -

 ؟ امیم یک  یبپرس ی؟نصف شب زنگ زد یبراچ-

کنم   یو اشت ارمیاز دلشون درب  هوویبرم  خوامی.بابا بام قهره م میبا هم بر یایم یک  نمیبب خواستمینه اخه م-
 . دیباشه که تو وزنداداشم باش یموقع خواستمی.م

 ؟ امیب یک  دونمیههه کو تا زنداداشت بشه .نم-

 ؟ یباش رانیا  گهیهفته د2 یتونیم گمیم-

 . میتهران که با هم بر امیمشهد وگرنه م رمیم هویاوردم   ریگ  میباشه .اگه پرواز مستق-

 .باشه .پس هماهنگ کن .دست گلتم درد نکنه-

 ؟یندار یکار  یاوک-

 برو بخواب گهینه د-

 ! ظالم برهیخوابم م گیمگه د-

 . خوابمیم رمیخوب تو نخواب من م-

 برو بکپ برادر جونم .فعال-

 ...فعال کپمیباشه بجا تو هم م-

دماغشو گرفته و  دمیتو آشپز خونه د کنهیم کاریچ نمیتموم شد رو کردم به زهرا بب اریحرف زدنم با عل نکهیاز ا  بعد
 بود ؟ یچ خچالیتعجب کردم مگه تو . ارهیخرت و پرت درم خچالیداره از تو 

 واقعا که رضایاقاعل-

 ؟ی؟چرا دماغتو گرفت شدهیمگه چ-

بودم  دهی؟من به عمرم ند یآشغال دون  ای خچالهی نیا  آخه–گفت   ینسبتا بلند یحرصش دراومد و با صدا هووی
 رهیبو بگ زایچ نیغذا و ا  خچالیکه تو 

 ارهیو خوب غذامو هم که خودش م ستمین یلیهفته است که اصن تو خونه خ2نداشتم که بگم درست  یزیچ
 : گفتم  ی.با لحن مظلومدمیاگرم نگاه کردم بوشو نفهم  ایاصن نگاه نکرده بودم 

 کنمیم زیخودم تم یخوب نبودم خونه اصن .حاالم شما خسته ا دیببخش-
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اگرم   خچالیبه  نینگاه ال اقل بنداز هیبه بعد توروخدا  نیاز ا- گربه شرک مظلومم گفت :  نیمن ع دیکه د  اونم
 کنمیم زیتم امیمن م دیبگ ادیبدتون م

 .یممنون .بازم تو زحمت افتاد-

 امی.خودم فردا م رهیتا صبح بوهاش م نیوگفت بذار دیاز برق کش  حچالویبعد کارش تموم شد . قهیدق10 حدود
 . کنمیم یرو جاساز گهید یالیطبقه ها و وسا نیا

 ؟یخوب مگه دانشگاه ندار-

 ترمه یگفت(اخه امتحانا  ی)بعد با حالت زار امیتا ظهر م یچرا ول-

 یداشتم کارا دونمینذاشت و چم رضایعل  ینگ یبچه برو درستو بخون فردا امتحانتو کم شد ایعه .خوب پس ب-
 دادمیتوروانجام م

 باشه فردا.دوما درسمو خوندم شیتموم شد بق اوال که کارم-

 !!!کارام بلد بود  نیازا  نینازک کرد که هنگ کردم ا یپشت چشم هیبعدم  و

بردار  ایب گمینه امروز کال م یهم اگه خواست یزیچ یا  لهیبازه وس شهیدرهم امینم5 ای4باشه .من فردا تا ساعت -
 . تعارف هم نکن خواهشا

 ن؟یندار یچشم جناب .با من کار-

)بادستم به حالت تمسخر دوروبرو نشون دادم(اگه  ناهایا  نیمن که ندارم .ببب-دورو برم نگاه کردمو گفتم : به
 . نفرم هیداشته باشن.اخه دختر من چند بار بگم من  یکار

 ؟خوبه ؟ یندار یخوب من ...باشه .با من کار-گفت:  نوییانداخت پا  سرشو

 . زحمتی.در رو هم ببند ب .نه دستتم درد نکنه نیآفر-

 باشه .خداحافظ-

 خدافظ-

 *زهرا*

کردم راه افتادم به سمت خونه .واقعا چطور بوشو   زیبو گندورو تم خچالیظرفا رو شستم و اون  نکهیا  بعد
 نمیراحت پشت رول بش تونمیم گهید بایوتقر یکمک کرد تو رانندگ  شییامروز افتادم خدا  ادیبود ؟؟ دهینفهم

 یداشتم تو اتوبان رانندگ یوقت مردمیداشتم م یکه کامال من مسلط شم وا  میام بر  گهید کباری.البته قرار شد 
 یوسالم اونم با رانندگ حیخونه صح میدیباالخره رس یرفتم سر قبر مامان دلم آروم آروم شد.ول یوقت یول کردمیم

داشت با داداشش که االن  یتعارف زدم که برم ظرفارو بشورم اونم قبول کرد وقت میشامو خورد یمن!!وقت
به  یوا دمیکشیکنن.من خجالت م  اشیح یمرده بودم از خنده .خاک تو سر ب زدیحرف م ارهیاسمش عل  دمیفهم

از مامان بدونم چرا   خواستیدلم م یلیمعلوم بود اونم لنگه خودشه.خ زدنیکه م  ییحال داداشش .البته با حرفا
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 دیشا تشیبا توجه به وضع دونمیسالشه چرا ازدواج نکرده ؟البته م28/29 بای.؟تقر کنهیم یباباش جدا زندگ
روم  یروز بپرسم ول هی خواستیدلم م یلیسوال داشتم در بارش و خ یلیخوب بازم ...خ یامکانش کمه ول

که جمع بسته بودمش خوب درسته اون   کردیداشت مسخره ام م شوریافتادم .ب  یلحظه آخر نیا  ادی. شدینم
 . کمی هشدن زود یمیصم یهنوز به نطرم برا یبهم گفت راحت تر باهاش برخورد کنم ول

 .دمیلباسام خواب ضی.منم بعد تعو دهیبرقا خاموشه وبابا خواب دمید دمیدر خونه رس به

.بلند شدم و  شدیشروع م10ت بود امتحان من ساع 7شدم ساعت  داریاز خواب ب  میآالرم گوش  یبا صدا صبح
 . که از قبل خبر کرده بودم به سمت دانشگاه رفتم  یصبحونه مختصر حاضر شدم و باتاکس هیبعد 

رو جزوه خم شدن و فک کنم سوال  گهید ینسترن با مهسا و چندتا از بچه ها دمید دمیدر دانشگاه که رس یجلو
 بلند سالم کردم ی.منم به سمتشون رفتم و با صدا کردنیحل م

 سالم-

 جا کجا ؟ نی.شما کجا ؟ا لیسه ستاره به به– نسترن

 ؟یخوند سالم– مهسا

.وبعد رو به  رفتمیم عیسر دیبعدشم با شمیکالس پ  هیتو  یخوب نبود دمتیند یقبل یسالم .بابا بخدا امتحانا-
 .مهیحال کمی. ینگ یبگ یمهسا گفتم :ا

 برامکه نرفته قرار بود   ادتی– نسترن

چشم .چشم .بعد امتحان جلو در منتظر باش  گهیاره د- گفتم :  هیبا اشاره ابرو به مهسا و بق دمویوسط حرفش پر-
 . رمیگیکه قول داده بودمو برات م  یکتابت  برمتیم

 . باشه–هم با حنده گفت  نسترن

سخت نبود و  یلیاال خ.سو  میتا به امتحان برس میمختلف همه رفت یحرف زدن در مورد بحث ها کمیاز   بعد
اومدم وبه سمت در راه   رونینزارم .از جلسه امتحان ب یجواب بدم و خال یتونستم همه رو حاال با کم و کاست

است که داره با   وونهینسترن د دمیاز پشت زد رو شونم به سرعت برگشتم عقب که د  یکی کدفعهیافتادم که 
 هست یک  رضایشازده عل نیا  نمیبب فیکه برام بتعر  میبر گهیو م کنهیباز نگاهم م شین

 خوب بابا فضول یلیخ-

هههه(بعد از  میکتاب بخر  میها .)مثال قرار بود بر یکینزد نیهم یشاپ یکاف  کیبه  میبعد به همراه هم رفت و
 : ( نسترن رو به من گفتشهیهم نی)ع یکیسفارش دادن دوتا ذرت مکز

 بگو االی-

 گه؟ینگهبان بود د یخونه ا هیبابام و  ادتهی نیبشه بابا .بب-

 اره-
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خان باشه  رضایعل  نیازقضا دوستش که هم  شدیم کاریمن ب یبره خارج که و بابا خواستهیخوب اون اقاهه م-
 . بره اونجا گهیم فهمهیموضوع بابا رو م یو وقت گشتهیدنبال نگهبان م

 هس؟کارش ؟ یعلرضا هه چه شکل  نیخوب حاال ا-

 سالش فک کنم باشه و مهندسه وشرکت داره28/9که خوب خوبه .  افشیراستش ق-

 زنم داره ؟-

 اخه  کنهیم ینه فک نکنم .تنها زندگ-

تورش کن  وونهید-تو دهنش گفت : کردیرو م یکیکه قاشق ذرت مکز  یخوب پس نداره.و بعد با خنده در حال-
 خوب

 . داداشت نیمنم ع میبا هم راحت باش ایبگفت   شیها ؟ چند روز پ یهههه خول-کردمو گفتم :  ینگاه بهش

 ؟یچ ینیوا ؟-

فعال  نییگفتم(از کمر به پا  نوییو)سرمو انداختم پا وفتهیم یبلند یاز باال  شیبنده خدا چند سال پ نیراستش ا-
کامل   تییسو هیکنم اخه   یبابا زندگ شیپ امیداد که ب شنهادیپ دی.انروز هم که منو د هیلچریحس نداره و و

 امیداد منم قبول کردم گفت که من ب شنهادیپ هیداره .منم گفتم راهم دوره اونم  یداده که همه جور امکانات
 هیبه من فقط  دهیگفت اونو م  خورهیکه خاک م  نگیداره تو پارک206 هیراه دورم هم  یکنم و برا  یزندگ نجایا

خورده و معده  رونیب یچند وقت همش غذا نیتنهاست و تو ا بایتقر مهیسال و ن1یدونیکرد .م  یخواهش
بههم گفت  ششیپ ادیب ستیحاضر ن یبخوره وچون تنهاست کس دیبا یخونگ یوکبدش داغونه دکتر گفته غذا

 برا اونم ببرم .منم قبول کردم پزمیواسه خودمون م یهرچ تهییمن تو خونه که بهمون داده همون سو

 ؟یپدر یبراش .حاال چرا تنهاست ؟مادر رمیبم یاله  -نسترن با بغض گفت : هوی

 . کشف کنم  نویراستش خودمم هنوز نتونستم ا-

 داده ؟ 206غذا   هیاومده باشه گفت :بخاطر   ادشی یزیچ هیو بعد انگار  ی.قبول کرد یکرد  یکار خوب-

 . اره-

 چه جنتل من .خوشم اومداااا-

 می.بعد حساب کردن پول رفت میکه بر  میرو هم خوردم و با هم بلند شد یکیقاشق ذرت مز نیو آخر دمیخند
 کجاس؟  نتیماش نیکه گفت حاال ا  رونیب

 یتا مسلط ش میریهم م گهیجلسه د کیو بهم گفت  میکرد  نیبا هم تمر رونیب میرفت روزی.د گهید اوردمشین-
 .داداشت بدون ی.همونجا بود که گفت منو جا

 بگم واال.انشاهلل خوب شه یچ-

 . با نسترن به خونه برگشتم یقبلم گفتم انشاهلل و بعد خداحافظ میاز صم-
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 *رضایعل*

دادنو قرار شده اخر هفته  تیبه دست اومد تو شرکت گفت بابا و بابابزرگش باالخره رضا ینیریشهاب ش امروز
 یبرم خواستگار خوامیکه بهش گفتم م  یانخودم افتادم زم ادیخوشحال شدم  یلی.براش خ یبرن خواستگار

 .....داداش یبخش ش دیانشاهلل سف  گفتیذوق کرد و همش م یلیخ

بخش  دیبذارم اونا سف گرانیکه با کمک کردن به د  کنمیدارم همه تالشمو م یبخش نشدم ول دیمن سف درسته
ساختمونو  روهاشونیقراره اونابا نکه   زنمیم یشرکت عمران کی یشن .فاز دو شرکت رو تو اصفهان دارم با همکار

شرکت اونقدر بزرگ هست که تو  نیکه ا  نهیا  شیرو . خووب یبرق ستمیکل س  روهامونیبسازن و ما هم با ن
اونقدر شرکت   خوامیشلوغه .م یتو روزنامه دادم و سرم حساب رویجذب ن یبرا یشعبه داره .آگه گمید یکالنشهرا

که   ییاونا  یبرا خوامی،برنامه ها دارم .م3زدن فاز  یگفتن داشته باشم برا  یبرا یخوب کار کنه که بتونم حرف
 . نداشته باشن یبکنم تا دغدغه شغل نکارارویبخت شن ا دیسف خوانیم

 یزدم و در باز شد وداخل شدم .صدا موتویجلو در خونه .ر دمیرس یک  دمیدر اومدم اصال نفهم الیفکرو خ ار
 . دمینم نبود بخاطر همون بدون زنگ زدن به زهرا خواب.امروز اصال گش ومدینم یچگیه

 جواب دادم یو گوش دارشدمیزنگ از خواب ب یباصدا

 د؟ییبفرما-

 ؟ رانیام  یاقا  دیسالم ببخش-

 بله خودم هستم-

 .استخدام زنگ زدم  یاکه  یراستش برا-

 ؟ لتونیفام دیاها .ببخش-

 .دیجاو-

 . نوشته یکه تو آگه  یاون آدرس  نیایاصفهان و شمام ب  امیم گهیمن هفته د دیجاو یاقا-

 . شمیچشم .ممنون .مزاحمتون نم-

 ..یاعلی. کنمیخواهش م-

 ...فعال-

 یمیصم دیبا اقاس یلیبود و خ نجایا  ونیروز در م بایچند وقت شهاب تقر نیبود .تو ا دهیخواب از سرم پر گهید
 یلیهم مرصاد اومد .خ یچند بار هی. کردیکمک م  دیو به اقاس ومدیعالقه داشت م  یشده بود و چون به گلکار

و به  ومدیخوشم نم ادیز یاز شلوغ  وضوعم نیبودم از ا ی.و من راض مینگرفته بود یمهمون گهیوقت بود که د
 .چندتا دوست خودم قانع بودم نیهم
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بودماااا.از رو تخت بلند شدم و رفتم  دهیکه شب شده .چه همه خواب  دادینشون م نیبود ا کیاتاق تار  یهوا
 بوق جواب داد نی.با دوم گهیرو برداشتم و به زهرا زنگ زدم اخه شکمم به قار و قور افتاده بود د ی.گوش نییپا

 سالم-

 ؟ یسالم خوب-

 شده ؟ یزیزهرا چ-دلشوره گرفتم و گفتم : هوی کردیم نیف نیف-

 بابام-

 . صدام بلند شد هووویچرا  دونمی....نم یلعنت گهی؟حرف بزن د یی؟ تو االن کجا شدهیچ دیاااقاس-

 .یدادیجواب نم زدمیزنگ م تیبه گوش ی.من هرچ ای... توروخداب مارستانیب مشیبابام تصادف کرده اورد-

 ...اومدم ..اومدم-

 ی...وا دی...اقاس شدیقطع کردم .باورم نم ویگوش  وبعد

 لنتیاز سا  مویشخص یرفته بود گوش ادمی. یپاسخ .وا یتماس ب16نگاه کردم  میرفتم باال و به گوش عیسر
 نیماش چییو سو یپولو گوش فیتنم کردم و ک یزیچ هی عیرو در اورده بودم.سر یکار  یو فقط اون گوش ارمیدرب

 . برداشتم و رفتم

به کمک نگهبان رفتم  عیو سر مارستانیب دمیبود تصادف کنم .رس کیکه نزد  کردمیم یبا سرعت رانندگ نقدریا
 بخش و زنگ زدم به زهرا

 ؟ییکجا  مارستانمیالو زهرا من ب-

 : گفت  یکه به آهستگ  دمیشن

Icu 

رفتم  عی.سرکننیم هیاونجان ودارن گر  گهیدختر د کیزهرا به همراه  دمیوارد سالن که شدم د 2رفتم طبقه  عیسر
 و گفتم شونییپ

 سالم-

 ؟ شدهیحال سالم کردن .رو به زهرا گفتم :چ یو ب به سمت من برگشتن هردو

تصادف کرده و االنم تازه از  گنیفقط م دهیجواب درست درمون نم نجایا  یچکیبخدا ه دونمیگفت نم  هیبا گر-
 . هیگر  ریرو نشونم داد (و دوباره زد ز وی یس یتو )وبا دست ا نیوبردنش ا رونیاتاق عمل اوردنش ب

 . شهیحالش خوب م دینکن .اقاس هیدختر خوب گر-

عالمه باند و آتل بسته بودن بهش   هیبود . دیاقاس  دمیدیکه نم  یزیاتاق رفتم .تنها چ  شهیبه سمت ش وبعد
 در اوردم وبه شهاب زنگ زدم مویگوش  عی.سر
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 سالم شهاب-

 سالم عشقم-

 ..مارستانیب ایپاشو ب عیسر زحمتیندارم .ب یاصال حوصله شوخ  نیبب-

 ؟ یشده ؟خوب یزیچ-

 ... دیآقاس  یمن اره ول-

 ؟ یچ دیاقاس-

 . ینیبی.تو که وضع منو م ایب عتریتصادف کرده .سر-

 .اومدم داداش..اومدم-

 . زهرا و دوستش شیبعد رفتم پ و

 سراعتون ؟ ومدین یکس  ایسرباز و  چیه-

 . و رفت دیچندتا سوال پرس هیچرا-

 .یپرستار ستگاهیاها تکون دادم و رفتم سمت ا  یسرمو به معن-

 دیببخش-

 سرشو جلو اورد و گفت ؟ پرستار

 دییبفرما-

 یرضا محب دیاقاس  نجایهم که اوردنش ا ییراستش من همراه اون اقا-

 .چارهیب رمردیاها اون پ-

 . ومدیحرفش خوشم ن از

 اوردتش؟اصال اوضاعش چطوره؟  یک  نمیبب خواستمیخوب م-

.نگهبان  مارستانیب نیبهش زده و در رفته مردم اورده بودنش جلو هم یکی گنیم یمن نبوده ول فتیواال ش-
 عیشده بوده سر یوضرب مغز نیبا ضرب خورده بوده زم نکهیچون مثل ا یداخل ول ارنشیم دهیوخبر م نهیبیم
 . اتاق عمل  برنشیم

 االن چطوره وضعش؟-

 .االن تو کماست  گفتیکه دکتر م  نجوریبوده و ا نیمتاسفم ...ضربه سنگ-

 ییکما؟؟؟وا-
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 .دهیانشاهلل خدا شفاش م-

 کجا برم؟  دیبا تیشکا یبرا-

 ریگیپ ادیحال دخترش خوب نبوده ز نکهیچون مثل ا ششیبره پ یکیمنتطر که  نهییاومده ...االنم پا  یسیپل هی-
 .نشده

 اها ...ممنون-

 . سمت زهرا راه افتادم به

 زهرا-

 بلند کرد ونگاهم کرد سرشو

 ازشون باشه؟  کنمیم تی.شکاسیپل شیپ نییپا رمیمن م-

 باشه...ممنون-

 .یلعنت لچریو نیبغضم گرفته بود ...کارام کند بود بخاطر ا یلی.خ نییرفتم پا وبعد

 سوال از چند نفربود به طرفش رفتمو گفتم دنیکه مشغول پرس  دمیرو د یسیپل ازدور

 . سالم-

 : برگشت به طرفمو گفت-

 کمکتون کنم ؟  تونمیم-

 یهستم ..رضا محب یمحب یراستش من همراه اقا-

 ؟یمنتظرتون بودم اقا نایبله ...بله .زود تر ازا-

 رانیام  رضای..عل رانیام-

 ؟ دیدار شونیبا ا ی...شما چه نسبت رانیبله اقاام-

 .خونه هیتو  میکردیم یما باهم زندگ یور من هستن.ولد یالیاز فام  شونیمن ..اوممم ...خوب ا-

بعد زدن فرار  نیمرسدس بنز تصادف کردن که اون ماش هیبه گفته شاهد ابا  شونیدرسته .راستش امروز ا-
 .کرده

 مرسدس بنز؟؟؟؟؟-

 ازقصد زده  نیاره ...به گفته بازم شاهدا اون ماش-

 ؟یچ ینی-
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 اتفاق افتاده  نیبوده که ا یزیچ یخصومت شخص ای یخانوادگ یمشکل هی ینی-

 رسهیکه ازارش به مورچه هم نم  دی؟اخه اقاس یخصومت شخص-

 .... ییزایچ نیهمچ هی ادیم شیباالخره پ-

 کنم ؟  کاریچ دیبا تیشکا یمن برا-

شعبه ... و 10 یکالنتر  نیایشما فردا ب یول میکنیم یریگیخودمون پ میبو داره ما دار هیخوب چون قض-
 . دیکن  مینتظ تتونویشکا

 ؟ ستین یممنون االن با من کار-

 شماره تماس از خودتون هیفقط  دیبر دیتونینه م-

 ..0915 دیداش کن ادیبله -

 ؟ دیهست یشما تهران-

 ی...مشهد ریخ-

 . میدار ازیچون به کمکتون ن نیاها .فعال هم از شهر خارج نش-

 بعله ...ممنون ..فعال-

 : گفت  شمویاومد پ  دی.اونم تا منو د دمیسمت اسانسور رفتم که همون موقع شهاب و د وبه

 شدهیسالم چ-

 . زده و فرار کرده دینفر به اقاس هیسالم .واال امروز -

 فرار کرده ؟-

 که معلومه از قصد بوده  نچوریمرسدس بنز .ا هیاره -

 که  دیاقاس  یول-

 نگهبان نبوده از اول دیاقاس  کنمیفک م یول دونمینم-

 باال میحاال بر-

 عیمنم به کمک شهاب سر دیسمت اتاق اقاس دنیدکترا دو دمید میدیکه رس  نیباال هم می.وبا شهاب رفت میبر-
چشماشو باز کرد  دیلحظه ضربانش برگشت و اقاس کیو  دنیشک م دیکه دارن به اقاس  دمیرفتم داخل اتاق و د

 یدکتر مخالف بود ول نکهیشش با ایاشاره کرد برم پ  دیتا منو د دیاقاس  دنیکش  ینفس راحت یکه دکتر  دمیود
 تخت شدم که گفتم کینشه نزد قهیدق2از   شتریاجازه داد و گفت ب

 به روزت اومده ؟ یچ دیخدا بند نده اقا س-
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 ستین ایمن به دن که عمر  دونمیم رضایجوون. عل دهیگفت:خدا بد نم  یفیضع یلیخ یباصدا-

 حرفو نیا  نینگ-

 : ساکت باش اورد باال گفت یبه معن دستشو

نامم تو صندوقچه تو اتاقم تو خونه است.منو حالل کن پسر. از تو و دوستت  تیتمام مدارک و به عالوه وص-
 ممنونم بابت کمکت

 نکرده ام یمن که کار-

 فقط زهرا رو دارم . مواظبش باش ایدن نیفقط راستش من تو ا-

 نیایشما م دیاقاس-

 دویمن وضعمو م-

هراسون دکتر و صدا کردم که  رونیب ومدیبعد شروع کرد به سرفه کردن که به همراه سرفه هاش خون هم م و
دوباره شک الزم شد فقط لحظه اخر  دیبابا اما اقا س شیلحظه زهرا اومد تو اتاق و پ نیاونام اومدن تو وتو اخر

سوت دستگاه و  یفقط صدا وبعدشباشه  یچشم تو چشم شدم باهاش که چشممو باز وبسته کردم و به معن
 . ومدیزهرا بود که م یها غیج

 شیکردم رفتم پ  شتریدکتر و منم سرعتمو ب شیو رفت پ دیزهرا ازحال رفت .شهاب دو دمیخودم اومدم که د به
 .بغل دوستش از حال رفته بودزهرا که تو 

شده بود؟دختر با  کسیب ینینگاه کردم بهش وبعد به زهرا .نگاهم رو زهرا موند که از حال رفته بود .... ناباورانه
 اخه ؟  یچ ینی ایسن نه پدر و نه مادر ؟؟؟خدا نیا

دن .نگاهم افتاد به و بهش سرم ز  یزهرا رو با کمک پرستارا بردن داخل اتاق دمیبه خودم اومد که د عیسر
 کردنیدورشو جمع م یبودن. و داشتن دستگاه ها دهیکش  دیپارچه سف هیبود و روش  دهیکه اروم خواب  دیاقاس

دستاش  نیسرشو گرفته بود ب هبردن سردخونه.نگاهم به شهاب ک دویوتو همون موقع پرستارا اومدن و اقاس
 . شمیاومد پ  دیافتاد و تا نگاه منو د

 ؟یکن  کاریچ یخوایم رضایعل-

 دونمینم-

 . بده مارستانویب یها نهیهز زحمتیگگرفتم سمتش و گفتم برو ب  مویکارت بانک-

 .گرفت و با گفتن باشه از من دورشد  کارتو

 رانیام  یاقا  گمیم تیتسل-گفت :  شمویاومد پ  سیموقع اون مرد پل همون

 .ممنونم-
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 . میکنیم رشیو دستگ یریگیما پ دیمطمعن باش-

 . دیبکن نکارویممنون ...حتما ا-

 دنیبا د کنهیم هیدوستش دستشو گرفته تو دستشو داره گر دمیکه زهرا رو برده بودند .د  یرفتم تو اتاق وبعد
کرده   هیگر  نقدریاش افتاد.ا  دهی.رفتم کنار تخت زهرا ...نگاهم به رنگ پر دییمن بلند شد که اشاره کردم بفرما

بودم حاال نه با  دهیرو منم کش زیدادن عز تقرمز بود .درد از دس شینیبود که تمام صورتش پف کرده ودور ب
 .گهیبا از دست دادنش به نحو د یمرگ ول

 نگاهمو ازش گرفتم و به سمت شهاب چرخوندم کردیشهاب که صدام م یصدا با

 لحظه هی ایداداش ب-

 سمت شهاب رفتم گفتم به

 ؟ شدیچ-

اجازه   دیبا یقانون ی.چون پزشک میتا فردا صبر کن دیدادن جنازه با لیتحو یبرا یرو کامل پرداخت کردم ول نهیهز-
 بده

 دیاها دستت درد نکنه ...ببخش-

 . ادیرو گفتم اونم االن راه افتاد که ب هیاالن زنگ زد ..بهش قض  نیمرصاد هم یراست-

 جبران کنم تونیاها ..دستتون درد نکنه ..انشاهلل عروس-

 بود.خدا رحمتش کنه ینیمرد نازن دیبود .اقاس مونیوظ-

 .. شد فیاره ..ح-

 . صیترخ یبرا مارستانیب میاریرو ب دیشناسنامه و مدارک اقاس دیهست که با یمشکل هیفقط -

 پرسمیباشه از زهرا م-

 زهرا ؟-

 . دیاره دختر اقاس-

 بهم کرد که گفتم یاها و نگاه معنا دار-

کنن و   زیبگو تم یخونمو که دار دیکل  یمراسم فردا زنگ بزن مرکر خدمات یبرا یپرداز نباش .راست الیخ نقدریا-
 . دستت خرج کن یکارت تو  نیالزم بود از هم  یزیهر چ لهیوس

 ...بده رتیباشه ...خداخ-
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خونه من .خودت هم از طرف شرکت و من و خودت  انیمراسم م یکه مهمونا برا  ننیبچ یبگو مبالرو قشنگ طور-
 ... و بزن دم در ریپرچم و گل بگ نایو ا

 چشم-

 .دستت درد نکنه .شرمنده داداش-

 سفارش بدم ؟ ی.دشمنت شرمنده .نهار چ وونهید-

 دیخوب باشه .شا یهمه چ خوامیم نی.ببریرستوران بگ هیفقط توخونه نباشه . یدونی. هرجور خودت م دونمینم-
 نیبوده نگ کارهیتو خونه من چ نکهیهم از ا یچی.ه انیب الشونیفام

 چرا؟-

 گفت :ازقصد بوده ؟  سهیپل ادتهی-

 اره-

 .گهید ادیباشه حتما فردا م لیخوب اگه فام-

 .اها-

 به سمتش میمرصاد برگشت یکه با صدا  میزدیحرف م میداشت

 .گمیم تیسالم ..تسل-

 سالم .ممنون-

 منم انجام بدم دیبگ دیخوب کار دار-

 . ینیبیبه شهاب کمک کن.منو که م زحمتیب-

 . چشم-

 دنبال کارا ؟ میرو به مرصاد کرد وگفت :بر وبعد

 میبر-شهاب

و  کنهیم هیزهرا بهوش اومده و داره گر دمیکردند و رفتند و من دوباره به اتاق برگشتم.د  یاز من خداحافظ  هردو
 باباش شیسرمشو بکنه بره پ خوادیم

 چخبره ؟-

 من هر دو به سمت من برگشتن که دوستش گفت یباصدا

 . باباش شیسرمشو بکنه بره پ خوادیم یچیه-
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 . رونیرفت ب یعذر خواه  هیزنگ خورد با  شیموقع گوش همون

 رفتم سمت تخت منم

 زهرا-

-... 

خودت که  کننیجدا م انیپرستارا م شهیاخه دختر خوب سرمت االن تموم م  ؟خوبیدیخانوم ؟جوابمو نم زهرا
 . بابا یوارد

 بابام شیبرم پ خوامیم-بغض الودش گفت: یصدا با

 دنیکه اجازه نم  شهیمن االن نم زیاخه عز-

 مامان نیبابامم رفت و منو تنها گذاشت ع-

 که دوستش گفت  رونیشه .از اتاق رفتم ب یکنه تا خال  هی.گذاشتم گر هیگر  ریزد ز بعد

 دنیشب خودمو برسونم وگرنه راهم نم9تا  دیمن تو خوابگاه ام و با رانیام  یاقا  دیراستش ببخش:

 ؟ دیزهرا بمون شیپ شهیم-

 واسه خوابگاهم یاره ول-

 . زهرا شیخونه پ نیایامشبو ب-

 یممنون ول-

 دیلطف و بکن نیکنه شما ا  یبتونه باهاش همدردرکه   ستین یخانوم چیمن ه یراستش تو خونه -

 .چشم-

 ؟ دیشما از اقوام زهرا خبر دار یبال ...راست یب-

 چطور؟-

 مراسم یدعوتشون کنن برا خوامیم-

 ندارند یاونا باهم رابطه ا  یول-

 .دعوتشون کنم خوامیم یخودم حدس زدم ول-

 داره یپاساژفرش فروش هیعموش   دونمیفقط م-

 زحمتیب نیادرسشو بد-

 . ادرسش  نمیبله .ا-
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 خانومه ؟ دیممنون ببخش-

 ینسترن احمد-

 خونه میبر دیزهرا رو آماده کن زحمتیاها .ممنون نسترن خانوم.ب-

 چشم-

بود تاحاال  یجور هی.دلم  کردیم هیکرد که حاضر شه ..اونم فقط گر  یرفت تو اتاق و به زور زهرا رو راض وبعد
 .خندش افتادم خندشو دوست داشتم قشنگ بود ادیبودم . هدیند شویگر

 .خونه میایم می. به شهاب زنگ زدم و گفتم دار میشد و راه افتاد نیبا کمک نسترن سوار ماش زهرا

 خونه به نسترن گفتم میدیرس یاز مدت  بعد

 دینسترن خانوم .زهرا رو داخل خونه خودشون نبر-

 چرا ؟-

 اون خونه  یچون باالخره هوا-

 داخل خونه من دشیاریاها بله .ب-

خونه اند.با ورود ما همه با  دنیکردن و چ  زیتا اقا مشغول تم2تا خانوم و 3 دمیکه د  میداخل خونه شد وهرسه
 گفتن  تیتسل شناختنیما رو نم نکهیا

 به شهاب گفتم رو

 ؟ فهیرد یهمه چ-

 اره-

 برو ها ژیبا پرست یلی.خزهراست برو بهشون خبر بده  یادرس عمو  نیا-

 . چشم-

 مرصاد کو ؟-

 دنبال گل و پرچم-

 اها.دستتون دردنکنه-

 . خواهش داداش-

 سفارش بده زیچ هیخودمون  یهم برا کارگرا همم برا یشام هی زحمتیمن برم باال .ب-

 نجایا  انیگفتم درست کنه .االن با بابابزرگم م  نمیبه مامان نسر خوادینم-
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 . عه دستشون درد نکنه-

کرده بود   هیزهرا از بسکه گر دمیسر زدم که د هیبودن  نیکه زهرا و نسر  یبه سمت باالرفتم اول به اتاق وبعد
و بعد به سمت اتاق خودم رفتم  خوندیبود و دوستشم نشسته بود رو مبل و قران م دهیرو تخت دراز کش حالیب

ما بود اما  نیماه بود که ب1درسته فقط ستیما ن نیب گهید دیکه اقاس  شدی.اصال باورم نم دمیو روتخت دراز کش
بود  ینی.مرد نازن شدیبه وجودش تو خونه عادت کرده بودم که االن کامال نبودش حس م نقدریا  کماهی نیتو هم

 افتادم  سهیحرف پل ادی.

 ((ازقصد زده  نیماش رسهیبه گفته شاهدا و شواهد موجود به نظر م))

از زهرا بپرسم   دی.با رسهیرو بکشه ؟اون که ازارش به مورچه هم نم دیاقاس  دینفر با کی ی؟براچ یبراچ اخه
 یته و تو دیاز اول نگهبان باشه .با  تونستهیبرادرش اون نم یبوده قطعا با وضع خوب زندگ کارهیقبال چ دیاقاس

 .ارمیماجرارو درب نیا

 . بودم دهیخسته بودم که با همون لباسا خواب نقدریاز خواب پاشدم .ا  یزنگ گوش یصدا با

 سالم-

 ؟یسالم داداش خوب-

دوتاشون گفتم که  یکیغذارو اورده .کاگرا هم کارا رو انجام دادن ورفتن البته به   نیممنون .گفتم مامان نسر-
 .انیب ییرایفردا وپذ یبرا

 نییپا امیتو زحمت.االن م یافتاد  یدستت درد نکنه حساب-

 .داداش فعالباشه -

پدر بزرگ و مادربزرگ  انوشیخانوم واقاک نی.نسر نییرو قطع کردم و لباسامو عوض کردم و رفتم پا یگوش  وبعد
 .کردم  یمن بلند شدن منم به سمتشون رفتم واحوال پرس دنیاومده بودن که با د

 خانوم نینسر نیتو زحمت افتاد دییببخش-

 خوبن ؟ دیاقاس  تر؟دخی.خودت خوب هیچه حرف نینه پسرم ا-

 کنهیم هیممنون من خوبم ...اونم ...همش گر-

بد  یلیکه خ  شدیاگه شکه م  کنهیم هیسخته...خداروشکر که حاال شکه نشده وگر یلیخوب حق داره..داغ پدر خ-
 .بود

 اره ...خداروشکر-

 ناکرده دق کنه یشه ...تو دلش نگه نداره که خدا یکنه تا خال  هیبذار گر-

چه  دمیمحبت هاش و رو نسبت به خودم د نجایماه که اومدن ا کی نیشدم .تو ا یجوریکنه ؟زهرا ؟  دق
قلبشون کمکم  می....صادقانه واز صمگید یها یلیترحم نبود مثل خ یکه از رو  ییخودش چه پدرش محبت ها



 

 
72 

بتونه جمع و جور  وخودش کنمی،کمکش م وفتهیواسش ب ینکرده اتفاق یخدا ذارمیکردن و من ممنونشونم .نم
قبل وم یکنه .من زهرا  خوامیشاد 

 رضایعل-

 خانوم نیجانم نسر-

 . مثل مادر که متاسفانه نداره خوادیم ی....اون االن همدم دیزهرا دختر اقاس شیبرم پ خوامیم-

 . ی.طبقه باال اتاق دست چپ نیکنیلطف م یلیخ-

 ؟ دیاون داداش اقاس  شیپ یرفت-زهرا .رو کردم به شهابو گفتم : شیخانوم بلند شد و رفت باال پ نینسر

 اره-

 ؟ شدیچ-

وضعشون خوب باشه ...کل پاساژفرش بود همش هم مال همون اقاهه.پس چرا به  نقدریا  کردمیفکرشو نم-
 کمک نکردن ؟  دیاقاس

برادرش  نکهیهم ا ای هم وضعش خوب بوده دیاقاس  ایکه خودم موندم توش.  یهمون سوال قایدق نیراستش ا-
 واال دونمیکمکش نکرده .نم

 ی.خدمه هم گرفتم .حق داشت کننیوصل م انیهمه اماده است و فردا صبح خودشون م نایگل و پرچم وا  یراست-
 .یمراسم و خوب جلوه بد یبخوا

 ..به همه بسپر نینگ یچیه دیکال از نسبت من با زهرا و اقاس  یراست-

 زهرا شیپ نجایشب بمونه هم دیشا نیچشم.داداش ،مامان نسر-

 ست؟یخوب سختشون ن-

 نه خودش گفت-

 . از سرتون کم نکنه  شویخدا سا-

 که سخت مشغول روزنامه خوندن بود  انوشیبعد رو کردم به اقاک و

 انوش؟یخوب چخبرا اقاک-

 ؟ رهیم شیپسرم ؟کارا خوب پ ی....کار و کار وکار ..شما چ یسالمت-

با  گهی.قراره هفته دزنمیم یشرکت عمران کیشرکت رو تو اصفهان با کمک 2الحمدواهلل... راستش دارم فاز -
 . شهاب و مرصاد و احتماال با هم بفرستم دیاتفاق افتاد و با  نیکه متاسفانه ا  میشهاب بر

 .ادهیروزا کالبردار ز نیا  رضایصالحه ...فقط مواظب باش عل یانشاهلل هرچ-
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اگه   خوامیام داره م  گهید یهستش که چند تا شعبه تو کالنشهر ها یشرکت معتبر نیمتاسفانه چشم .ابله ،-
 . میبزن گهید یهم تو شهر ها گمونوید یبهتر شد شعبه ها یخدا بخواد و وضع مال

 جوون ی.موفق باش هیاره فکر خوب-

 شما نبودمن االن یممنون .اگه کمک ها-

بوده  ی.تالش خودتو شهاب بوده هرچ گهید نیخودتون رفت شویحل دادم بق هی حرفشو نزن من فقط شما رو-
 رضای...اقاعل رضایوگفت :اقاعل نیینسترن با دو اومد پا هویکه   میزدیحرف م می.داشت

 بله ؟-

 لیوسا هیسرم وبق کی زحمتیندارم که سرم بزنم براش .ب یا  لهیوس چیه نجایزهرا ...زهرا خالش بد شده.من ا-
 دیریرو بگ

 : به شهاب گفتم رو

 . نیماش چییسو نمیا  رویرو بگ گنیکه م  یلیبرو وسا زحمتیشهاب کارت که دستته ب-

 ارنیکه سرم و م  یرفتم تو اشپزخونه تا آبقند درست کنم تا موقع عیرفت منم سر عیگرفت و سر  چوییهوا سو رو
خانوم  نینسر هویباال در زدم که وارد شم اما  میخان رفت انوشیبدن بهش بخوره .بعد درست کردن آب قند با ک

 : گفت

 اتویتو ..ن این-

 . بخوره نیبد ارنیسرمو ب یتا وقت نیریبگ نیایآب قند اوردم .. ب-

هار  لهیربع باالخره اقا شهاب اومدن وس کینسترن اومد و اب قندو ازم گرفت و رفت .بعد از حدود  وبعد
 میدیخانوم اورده بود رو چ نیرو که نسر ییزهرا به حال اومد عذا یم رو وصل کرد وقتودادن نسترن و اونم سر 

اونم برگشت   قهیباال اما بعد چند دق ببرهسر سفره با کمک شهاب همه اومدن اال زهرا .منم به نسترن گفتم براش 
تموم  هیمو زود تر از بقنگفتم .غذا یچی.منم ه خورهیاشتها نداره ونم  گهیغذا گفت که زهرا م  ینیبا س نییپا

 نیبخوره .نسر دیبراش باال با برمیزهرا رو به زحمت برداشتم وگذاشتم رو پاهام و گفتم که م یغذا  ینیکردم و س
 ؟ یچه مهربون شد گفتیکه م  کردیم منگاه یجوریخانوم 

 : در زدم که گفت دمیغذارو بردم باال و پشت در که رس  یحاو ینیس

 دییبفرما-

 تو ؟ ایمنم ب-

 بفرما-

 . رو تخت مچاله شده دمیدر رو باز کردم و رفتم تو د بعد

 زهرا-
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 بله-

 غذاتو اوردم-

 خورمیگفتم که نم-

 یبخور دیبا ینیاوردم   نویمنم از تو نظر نخواستم ...ا-

 یکس ب  یمن ب ینی؟ یچ ینی یفهمی.بابام رفت مرهینم نییاصن از گلوم پا  ینی.)بابغض( ستیبخدا گشنم ن-
نفره خوشبخت من فقط من 3از خانواده   ینی( گفتیم کردیم هیتنها شدم )همونطور که گر ینیکس شدم .

 .موندم

 شتیپ می؟اونم هست هممون هست ینیبیخانومو م نیبخدا .من هستم ...نسترن هست ...نسر یستیتو تنها ن-
 یول میستیدرسته مامان و بابات ن یستیتوتنها ن

 نی...به عموم گفت شناسهیروزا برادر برادرو نم نیاز تو واقاشهابو خانوادش تشکر کنم ا  یبا چه زبون دونمیمن نم-
 نی؟نسترن گفت که ادرسشو گرفت

 حتما انیفردا م ی...احتماال سرشون شلوغه ول ومدنی..اماهنوز که ن میبله .خبر داد-

ازشون داشت اونا   دینبا یبته اصال انتظارداداششونم سرشون شلوغه ؟ال کدونهی یهه سرشون شلوغه ؟برا-
 .سرشون شلوغ بود ونتونستن به ما کمک کنن نکهیمثل ا شمیهمون چند سال پ

 .البته اگه منو محرم رونیب زیتو دلته رو بر یزهرا .هرچ-

 حرفم کامل شه و شروع کرد به حرف زدن نذاشت

دهانه  هیو  میداشت هیدیخونه تو مج کیمتوسط بود  مونیمال تیبودم وضع یمحب یخانواده  یبچه  کدونهی-
خوشبخت  کردمیفکر م شهی.هممیگذروندیم مونویتو بازار فرش فروشا که امرار ومعاش زندگ یمغازه فرش فروش

خواهر  کیمامانم فقط  میداشت طهراب مونیومادر یهم خوب بود با خانواده پدر ی.همه چ نمیدختر رو زم نیتر
برنگشتن  گهیرفتن مسافرت اما ...د دیش مرده بودند .خالم هم باشوهرش و بچه هاش عداشت مامان و بابا

عمو   هیهم  یواز خانواده پدر میونداشت چکسیکه ه  ی،توراه تصادف کردن و اونام مردن .از خانواده مادر
 چرا ؟ دمیهنوز نفهم یقطع رابطه کردن ول گهیدعمه .که اونام بعد اون اتفاق   هیداشتم و 

 وم اتفاق ؟کد-

گرفت .وهمه فرشا سوخت .وتمام   شیروز مغازه بابا ات هی هوویبودم که  یرستانیخوب بود من دب یهمه چ-
همو  یلیشد از درد از دست دادن مامانم .اخه خ ریورفت .بابامم پ اوردیرفت .مامانم طاقت ن نیما از ب هیسرما

آبرو واعتبارش به خطر افتاده بود   نکهیا  یبراسر بابام ،بابامم  ختنیام مامانم طلبکارا ر  40دوست داشتن،بعد از 
از پول مونده بود که همونو   کمیرو فروخت و طلب تمام طلبکاراو داد و یمغازه فرش فروش یوحت نیخونه ماش

 ییجا ذاشتیبودم و بابا نم ینکرده بود .منم که کنکور دایبود و باباهم کار پ ادیخونه اجاره کرد.خرج اجاره ز کی
 یبابا بودم ول ششیمدت پ هیکرد .  دایمهندس کار پ یاقا  یمن کنکورمو دادم و باباهم خونه  نکهیبرم سرکار.تا ا
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مهندس رفت اون  یکنکور که اومد خوابگاه گرفتم کرج و اونجا موندم وبعدشم که اقا  یاونجا سختش بود جوابا
 .مامانم شیتنها گذاشت و رفت پودرآخر هم که بابام منو  میور آب و ما با شما آشنا شد

 دیبودند هم خودش همم اقاس دهیکش  یادیز یکرد.سخت  هیو سرشو گذاشت رو پاهاشو گر دیبغضش ترک هوی
 .امرزیخداب

 . وارهی..بخدا رنگت مثل گچ د گهیشامتو بخور د ای...ب یزهرا ....خانوم-

- 

 گهید ایوضعم غذا اوردم برات .ب نیهمه راه با ا نیمن ا نیبب-

 ندارم لیممنون .م-

نگفتم که  یچیناراحت نشه ه نکهیا  یبرا یغار وقور شکمش بلند شد که خندم گرفته بود ول  یموقع صدا همون
تا قاشق خورد و 8 ای7 هیرو ازم گرفت و گذاشت رو پاش وشروع کرد به خوردن .  ینیخودش اومد جلو و س دمید
 . زیرو گذاشت رو م ینیس

 . ممنون-

 ینخورد یزی.تو که چ کنمیهش مخوا-

 . شدم ریبسه .س-

 ارهیب دمینسرتن رو م نجایباشه .ا-رو برداشتم که ببرم گفت : ینیاصرار نکردم و س  گهید

 . یباشه .خوب بخواب-

 نیممنون .همچن-

 نیو نسر کننیصحبت م انوشیمرصاد اومده ودارن با شهاب و اقاک دمیکه د  نییدر اتاق خارج شدم ورفتم پا از
قرار  یوقت بود که من تو جمع خانوادگ یلیبود خ ی.حس خوب کننیشامو جمع م زیخانوم ونسترن هم دارن م

 : گفت  دیخانوم تا منو د نینداشتم .نسر

 جان حالش چطوره غذاشو خورد ؟ رضایعل-

 نخورد شتریچند لقمه ب هی.اره  ستیبد ن-

 رو کردم به نسرتن و گفتم وبعد

 تنهاست ششیاالن پ  نیشمام بر زحمتیب-

 خانوم تنهاست نی؟نسر یاخه سفره چ-

 کنمیمن سفره رو جمع م -
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 باشه پس با اجازه-

و گزارش کار امروز رو از مرصاد گرفتم بعد هم رفتم آشپز  یاخول پرس  کیباال.منم اول رفتم تو حال و  ورفت
 شد یمن اصرار کردم که باالخره راض نقدریا  یول ذاشتیخانوم نم نیخونه کمک کنم که اول نسر

 : خانوم گفت نیکه نسر  کردمیبشقابارو جمع م داشتم

 از مامان و بابات چخبر ؟-

 سر کیبرم مشهد  گهیهفته د2 بهیباهاشون حرف زدم .قراره تقر-

 ؟یزهرا چ-

 . اش هم خوبه  هیروح یبرا برمشیم-

 . اها دستت درد نکنه-

 زهرا شیخانوم هم رفت باال پ نی.من اومدم تو حال و نسر میرو جمع کرد زیخانوم م نیهمراه نسر به

 بدن ها لیتحو دویتا اقاس مارستانیب میمدارک رو ببر دیصبح با رضایعل- شهاب

 :مضمون نیاس ام بهش دادم به ا  کیو بعد  پپرسمیرفته بود .االن م ادمیآخ اصال -

از   دیگرفتن اقاس  لیتحو یراستش برا نایوا یشناسنامه و کارت مل ینیکجاست ؟  دیسالم ..زهرا .مدارک اقاس)
 (. ارنیمرصاد برن ب ایشهاب  گمیالزمه .بگو م  مارستانیب

از در   هیو بعد از سالم کردن به بق نییخانوم از پله ها اومدن پا نیزهرا و نسترن و نسر دمید قهیاز چند دق  بعد
 رونیخونه رفتن ب

 کجا رفتن ؟- شهاب

 ارهیمدارک باباشو ب رفت-

 اها-

بلند شدن که برن خونه استراحت کنن و  انوشیبودن مرصاد و شهاب و اقاک ومدهیساعت گذشت اما هنوز ن مین
 .انیمراسم ب یفردا برا

از اقوام من فوت کرده وادرسو بده اگه   یکی.بگو  لهیبرو شرکت بگو تعط یایب نکهیفردا قبل ا زحمتیمرصاد ب-
 .انیخواستن ب

 چشم-

 . رو اماده کن زایچ نجوریمهمونا برسن پرچم و گلو ا نکهیقبل ا زحمتیتو ام ب-شهاب گفتم : وربه

 ارنیو ب رنیهارو بگ لهی.پول دادم خودشون وس نجانیا7حله .کارگرها هم فردا ساعت  یچشم داداش همه چ-
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 جبران کنم داداش تیدستت دردنکنه .انشاهلل تو عروس-

 .تازه فوت کردن دیاقاس  ستی.خوب ن وفتهیعقب م  یفعال که مراسم خواستگار-انوشیاقاک

 : گفت  یرفت تو هم ول افشیکه شهاب ق  دمید

 . میری.حاال انشاهلل بعدا م گنیبابا درست م-

و بعد به همراه  میینجایخونه صبح انشاهلل ا میما بر گهیبده پسر.د رتیخداخ-زد به شونه ام وگفت : انوشیاقاک
 . اب ومرصاد رفتنشه

 یدر اوردم زنگ زدم ول مویافتاده باشه ؟گوش  یزهرا اتفاق ی.نگران شدم نکنه برا ومدنین یگذشت ول  نیم45
خانوم بعد نسترن ودر اخر هم  نیدر باز شد و اول نسر هوویگرفتم برم در خونشون که   میجواب نداد .تصم یکس

 خانوم به من گفت نیزهرا اومد تو.نسر

 یبلند ش یخوایجان مادر پاشو برو بخواب صبح م رضایعل-:

 نیاز صبح خسته شد  نیایگفتم شمام ب  هیبه طرف اسانسور رفتم ورو به بق هیاز بق  یچشم .وبعد از خداحافظ-

 یایرا ب یزهرا جان شما برو حالم ندار-خانوم گفت : نینسر-

 ه زدم زهرا بهم گفتزهرا اومد و با من سوار اسانسور شد و دکمه اسانسور رو ک وبعد

 دییمدارک بفرما نمیا-

 ؟یممنون.بهتر-

 .ستمیبد ن-

 ای یدم دست دار یفردا لباس مشک یبرا-

 . نه اوردم .مممنون-

 یکرد  هی. برو قشنگ استراحت کن جون نمونده تو تنت از بسکه گرکنمیخواهش م-

 باشه-

 مواظب خودت باش-

 ....نطوریواون به سمت اتاقش رفت و منم هم میهرا خارج شدموقع اسانسور واستاد و من وز  نیدرهم

 راهنیپ کیرفتم سراغ کت وشلوارام . یدوش درست وحساب کیاز خواب بلند شدم و بعد   میاالرم گوش  یباصدا
 قمیعطر زدن به دور   کمیهم پام کردم وبا مویمشک یورن ی.کفشا یکت وشلوار خاکستر  کی ایبرداشتم  یمشک

 .نییرفتم پا نامیوسر آست
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تنشون بود بهم  یمشک ییهم آماده است.باوارد شدن من کارگرا که همه لباس ها یکارگرا اومدن وهمه چ  دمید
 برگشتم سمتشون کردیحانوم که داشت با زهرا صحبت م نینسر یسالم کردن ومنم جوابشونو دادم .باصدا

 سالم-

کت   کیخانوم هم  نیبود ونسر دهیپوش یار مشکو شال و شلو  کیتون کیبه سمت من برگشتن .زهرا  هردو
 . یودامن مشک

 سالم پسرم-

 سالم-زهرا

 مارستانیب میزهرا اماده شو که بر-

 باشه-

 ؟ نیایخانوم شمام م نینسر-

 نی.تو زهرا بر گهینه د-

 نسترن کو؟-

 .رهیبگ یماه مرخص1زهرا  یدانشگاه صحبت کنه وبرا سیامتحانشون بود .گفتم با رع  نیامروز اخر  چارهیب-

 . دستتون دردنکنه نیکرد  یاره خوب کار-

 . جنازه لیتحو یبرا مارستانیب میموقع زهرا هم اومد و منو زهرا باهم رفت همون

 *زهرا*

هم بردنش  رونیاومد ب  یبابا تو اتاق عمل بود وقت مارستانیب دمیرس یوقت روزی...بابامم رفت .د شدینم باورم
نبودم  ششیمن پ یلحظه بهوش اومد ول کیاومد و کارارو انجام داد بابام   رضایبعدم زنگ زم عل وی یس یا

 ... خواستم برم تو حال بابا بهم خورد و یبود وقت ششیپ رضایوعل

نبود من  رضایعل  ینه پدر داشتم و نه مادر...اگه کمک ها یسالم بود ول23تنها شدم .من همش یزود تنها یلیخ
 یچجور دونمیکمکم کردن .نم  یلیجون هم خ نی.البته شهاب و مرصاد ونسرهیاالن معلوم نبود وضعم چ
 رو گذاشته بود یار فالحیواون اهنگ دروغه ماز میمارستانیراه ب هیتو رضایجبرانشون کنم.االنم با عل

 یستیکه تو ن  گنیهمه م یکه تو رفت  گنیم همه

 که  گنیم همه

 …دروغه… یتنگمو شکستدل  دوباره

 ینیبب ینجوریاومد منو ا  یدلت م یجور چه
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 ینیبب یمنو تو دور کیستاره ها چه نزد با

 گفتم که  یول یگفتن که تو رفت  همه

 … دروغه

 اگه منتظر بمونم  بهیکه عج  گنیم همه

 حرفاشون دروغه تا ابد همه

 مونمیم نجایا

 سوت و کوره یلیخ نجایا…زمیتو و اسمت عز یب

 یبیخوب ع یول

 …صبوره…صبوره یلی..دل من خ نداره

 که تو  گنیهمه م یکه تو رفت  گنیم همه

 یستین

 …دروغه… یکه دوباره دل تنگمو شکست  گنیم همه

 اومد  یدلت م یجور چه

 ینیبب ینجوریا  منو

 ینیبب یمنو تو دور کیستاره ها چه نزد با

 گفتن که تو  همه

 …گفتم که دروغه   یول یرفت

 اگه منتظر بمونم  بهیکه عج  گنیم همه

 همه

 مونمیم نجایدروغه تا ابد ا حرفاشون

 سوت و یلیخ نجایا…زمیتو و اسمت عز یب

 کوره

 …صبوره…صبوره یلینداره ..دل من خ یبیخوب ع یول

 که تو  گنیم همه

 یکه تو مرد  گنیهمه م یستین
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 که تنت رو به فرشته ها  گنیم همه

 …دروغه…یسپرد

 دراوردم رضایعل  لچریشدم و و ادهی.پ مارستانیب میدیبود .بعد از دوبار پخش شدن اهنگ رس یقشنگ اهنگ

 بفرما-

 دیممنون .ببخش-

 . هیچه حرف نینه ا-

 : بهم گفت رضایعل  میشد مارستانیوارد ب دادمیهل م لچرشویکه من و  یدر حال گهیبا هم د وبعد

 رو انجام بدم صیترخ یتا من برم کارها نیجا بش نیزهرا تو هم-

 : انجام بده واسه همون گفتم  بایطبقه تقر هیتو  دیبا ویبراش سخته خصوص که هر کار دونستمیم

 . نمیبابامو بب خوامی.مکاریچ نمیتنها بش نجای.ا امینه منم م-

 ؟ یشیم یباشه باشه دختر خوب .چرا عصب-

 رضای. به همراه علستین یزیبهم ...بابام رفته کم چ ختهیاعصابم ر  روزی...از د دیشا دونمیشده بودم ؟ نم یعصب
با شهاب و مرصاد هماهنگ کرد و  رضایرو دادن و عل صیتا باالخره حکم ترخ میطبقه به اون طبقه رفت نیاز ا  یه

 دیشما اماده باش میایو م میریگیم لیگفت که ما االن تحو

 نمیبینم گهیبابامو د شدیکرده بود باورم نم  خیقسسمت سرد خونه .دست وپاهام  نییپا میرفت رضایهمراه عل به
 میدوباره باهم اونجا خوشبخت بود دیوشا شدینفرمون کامل م3جمع  بردی.اگه م بردی.کاش منو هم با خودش م

 دی...شا

 دمیرو دستم سرمو اوردم باال د یزیچ ییساس گرما.بااح ارنیبابا رو ب میومنتظر بود مینشسته بود یروصندل
 : گفت  دینگاهمو د یدستشو گذاشته رو دستم تعجب کردم وقت رضایعل

 که بلند شم  دیبعد دستمو کش واریباال .رنگت شده گچ د میبر یخوایم-

 شده بود نسبت به قبل شتریب کمیبدنم  یدما رونی.وبعد دستمو اوردم ب نمینه نه ..توروخدا بذار بابامو بب-

 شهی.حالت بد ماریباشه ..باشه ..به خودت فشار ن-اورد باال وگفت :  میدستاشو به حالت تسل بعد

.بلند شدم لرزش دست وپاهام اونقدر محسوس بود  رونیتخت اومد ب کیساعت باالخره در باز شد و  میاز ن  بعد
 . و کنار زدمهم متوجه اون شده بود رفتم جلو و پارچه ر رضایکه عل

 دمینفهم یچیه گهیرفت و د یاهیچشمام س دمیکه د  بابارو
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،زهرا از جاش بلند شد دست و پاهاش  رونیتخت اومد ب کیدر باز شد و  هوی ارنیرو ب دیتا اقاس میبود منتظر
 دیاقاس  دنیکه دوباره از حال بره رفت جلو و پارچه رو کنار داد و با د  دمیترسیهمه به لرزش افتاده بود و من م

 از حال رفت  هوی

که همراهم اورده بودمو   یآب  یو من بتر مشینشوند یصندل یکه اونجا بود رو  یبا کمک اون پرستار عیسر
 : که بهوش اومد گفت  نیرو صورتش .که به حال اومد و هم ختمیآب ر  کمیبرداشتم و

 بابام کو ؟-

 بردنش تو امبوالنس .که ببرنش-

 ..بابام تنهاست گهید میبر میینجایپس چرا ما ا-فت :از جاش بلند شد گ  هوی

 حالت خوبه؟-

 اره-

لحظه  کی. ومدی.پشت سرما امبوالنس م میو به سمت خونه راه افتاد میشد نیسوار ماش میباهم رفت وبعد
در هستشو شهاب ومرصاد  یتا پرچم و گل جلو5/6که حدود   دمید میدیرس ی.وقتشدیزهرا قطع نم هیگر  یصداا

 .گنیهم دم در واستادن وبه مهمون ها خوشامد م

بقلشو گرفت وکمکش کرد تا راه بره ومنم به کمک  ریخانوم اومد ز نیشد همون موقع نسر ادهیپ نیاز ماش  زهرا
گفتن بهم   تیبلند شدن وتسل دنیها و همکارا اومده بودن و تا منو د هیشدم .همسا ادهیپ نیمرصاد ازماش

 به سمتش برگشتم یسالم مرد یباصدا

 نیخوش اومد یلیسالم ...خ-

 ...من محمد داداش رضا ام گمیم تیسالم..تسل-

 :ابرومو دادم باال گفتم  یتا کی

زهرا که  شیاز اون فاصله کرفتم و رفتم پ  یعذررخواه  هیبرادر وبا  ی...اقا گمیم تی.بهتون تسلداریمشتاق د-
شده  لینشست که تشک یکه رفت تو جمع  دینشسته بود .چشمم رفت سمت داداش اقاس دیسکنار تابوت اقا

 یلیپسر هم هرسه خ3 اوناقاباشه.   نیزن هم یکیعمه و  یکیتا خانوم مسن که حدس زدم 2تاپسر و 3بود از
شون ؟انگار نه انگار  ینیبیم-شهاب به سمتش برگشتم : ینشسته بودن .باصدا هیبق نیع  دهیو اتو کش کیش

 داداششون مرده

 تعجب داره .موقع موقش کمکشون نکردن یجا یلیهه اونا اگه االن ناراحت باشند خ-

که خود زهرا اجازه   یتا وقت گفتمیم یبه کس دیتکون دادم .نبا یچیه ینگاهم کرد که سرمو به معن یسوال شهاب
 . ال بودم که رازشو بهم گفته بودخوشح یلیاون منو محرم خودش دونسته بود .خ  دادینم
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درد  زدصحنهیو از نه دلش ذجه م دیزهرا به خودم اومدم .خودشو انداخته بود رو کفن اقاس یناله ها یباصدا
 هم نتونست زهرا رو بلند کنه .به سمتش رفتم یچکیبود ه یناک

 : بودم خم شدم و در گوش زهرا گفتم لچریکنار رفت .چون رو و  نسترن

 یزیچ هیاونروز به من   سیپل ی؟اقا ستین یذره ناراحت کی نیاما تو نگاهشونوبب  ؟اومدنیبنیعموهاتو مزهرا  -
همه با  دمیوبلند شدم که د یکن خودتو جمع کن  ی.سعگمیبهت م یمرگ پدرت گفت که اگه ساکت ش یدر باره 

 . که چطور تونستم ساکتش کنم  کردنیتعجب به من نگاه م

داره منو نگاه  هیگوشه واستاده و مثل بق  کی دمیشهاب کجاست که د نمیلبخند تلخ زدم و برگشتم بب هیهمه  به
 : و بعد رو به مهمون ها گفتم ادیبا نگاه مرموز.اشاره کردم بهش که ب یول کنهیم

 زحمتیب ونی.اقا میهاتون جبران کن ی.انشاهلل تو شادنیدردمون شد نیبا حضورتون باعث تسک نکهیممنون از ا-
 . بهشت الزهرا میتو امبوالنس و بر میرو بذار دیاقاس  دیکمک کن  نیایب

 تو سالن برپاشد وشهاب هم کنارم اومده بود یاز حرف من همهمه ا  بعد

 .سر قبر نیاریوحلواهارو ب وهیگل وم  زحمتیشهاب ب-

 ( گفتیها مون م یگفت که اصوال موقع شوخ  یچشم داداشـــ )با لحن کشدار-

 ؟یکنیم یشوخ یتو دار ریواگ ریهاگ نیچه مرگته باز که تو ا-

 نشست و ساکت شد ها ؟ خیکه س  ؟یدر گوش اون بنده خدا گفت یچ-

 .بود .بعدشم برو اون ذهن مسموتو بشور خاک توسرت یاوال به توچه خصوص-

 بلند بخنده که حواسش به مراسم جمع شد با گفتن خواستیم-

 .اطیتو حچشم حتما داداش رفت -

 : که از حال نره گفتم  دادیخانوم که االن داشت به زهرا آب قند م نیبه نسر رو

 خانوم اقاکوروش منتظر شمان که ببرنتون بهشت الزهرا نینسر-

 خوب زهرا-

 . میاریزهرا رو من و نسترن خانوم م-

 دستت درد نکنه پسرم .وابقند و داد دست نسترن و رفت-

 خانوم ؟ نسترن

 لهب-

 بهشت الزهرا میکه بر  نیحاضر ش نیبر زحمتیب-
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 باشه و رفت که حاضر شه-

 ؟ یزهرا بهتر-

 اره تکون داد  یسرشو به معن-

 .نیتو ماش میپاشو خانوم ...پاشو بر-

رو داخل امبوالنس گذاشتن همه به سمت  دیاقاس  نکهیبعد ازا تی.جمع میشد نیبه همراه زهرا سوار ماش و
 : که زهرا بهم گفت  کردمیامبوالنس نگاه م  نیهاشون راه افتادن...داشتم به ماش نیماش

 ؟یبگ یخواستیم یچ-

 ها؟-

 ؟ یکه درگوشم گفت  یهمون موضوع-

 بذار مراسم ها تموم شه گمیاها .بهت م-

 االن بدونم  خوامیمن م یول-

 االن نه  یول گهید گمیزهرا جان ،بهت گفتم م-

 نیماش شهیکرد سمت شباشه و بعد روشو  -

 دلخور وناراحته .روکردم بهشو گفتم ینیباشه  گهیم واشیو ادیاخر بحث کوتاه م  یبودم وقت دهیها فهمم یتازگ

 زهرا-

 بله-

 ؟یقهر-

 نه-

 . بعد مراسم هفتم بهت بگم دمیقول م ی.ول ستین تشیمعلومه .خوب بابا االن موقع-

 هفتمممممم؟-

 .اره-

مدت  کیام پشت سر ما .بعد   هیوبق میشد و پشت امبوالنس راه افتاد نیموقع نسترن هم سوار ماش همون
کلمه هم حرف نزد روشو کرده بود اون ور...منم بهش   کیزهرا باهام  نیبهشت الزهرا.توماش میدیرس یطوالن

 . نگفتم یزیچ

تابوتو  ریشدند وز ادهیها پ نیهق هق اهسته زهرا هم بلند شد .همه از ماش یبه بهشت الزهرا صدا دنیرس با
 . ادیگرفتن .منم پشت سرشون راه افتادم وبه نسرتن گفتم که مواظب زهرا باشه وبا زهرا ب
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 هیصوت قرآن و گر یال اال ه اهلل همه جا رو فراگرفته بود و از گوشه وکنار هم صدا  یبود ...نوا یریدلگ یفضا
 .مدویم

 کردیم هیبلند گر ی.زهرا هم کنار قبر داشت با صدا خوندیبود وروضه م ستادهیوا دیسر قبر اقاس یباال یروحان
 بذارن داخل قبر دویوقتش بود اقاس گهید

قطره اشک از کنار چشمم افتاد  کیبود  یصحنه بد دادیو اجازه نم دیخودشو انداخته بود رو جنازه اقاس زهرا
.درسته پدرم بود اما یمیتیبهم دست داد .حس  یبیحس غر یلیخ هوویهم پشت سرش . یوقطرات بعد نییپا
 یب گهید گفتیزهرا افتادم که م ادیبودمش واون باهام قهر بود .دلم بابامو خواست . دهیبود ند میسال و ن1...

هوش  یزهرا ب دمیم سمتشون دخانوم ها رفت یهمهمه  یکس... با صدا  یشدم و تنها وب میتی گهیباباشدم ...د
خانوم  نینداره .رفتم جلو وبه نسترن گفتم که با نسر دهیرو سرش فا زنیریهم اب م یهرچ نیافتاده رو زم

مجلس به  هیزحمت بق زحمتی.رومو کردم به شهاب و گفتم داداش ب مارستانیب مشیتا ببر نیتو ماش ارنشیب
 .خونه نیایرستوران بعد ب نیاز اونجام خونه.شما بر  مارستانیب برمیگردن تو مرصاد. من زهرا رو م

 راحت برو التیخ داداش باشه–گفت   یپر بغض یاشکشو از گوشه چشمش پاک کرد وباصدا  شهاب

 پس خداحافظ-

 : خانوم گفتم نیراه افتادم .به نسر نیبه سمت ماش وبعد

...من با نسترن خانوم زهرا رو  زشته ستین یچون طرف خانوم ها کس نیشما باش زحمتیب یمممنون .ول-
 . میبریم

 ..فعال نیباشه پسرم مواظب خودتون باش-

 هیبوق زدم که  هیکه شدم   مارستانیب اطی.وارد ح مارستانیرو شن کردم وراه افتادم سمت ب نویماش عیسر
 برانکارد اومد وزهرا رو روش گذاشتن و بردن هیپرستار با 

 دادمییروز بود عوض نکرده بودم و احتمال م2شدن با کمک نگهبان رفتم داخل ...پانسمانمو  ادهیبعد پ منم
 ادمیوز یهر روز پانسمانتو عوض کن دیبا گهیبهم گفت د یباشه .چون اونروز دکتر جالل میاوضاع وخ  یلیخ
 ساز حال زهرا باخبر شدم رفتم بخش اورژان  نکهی.واسه همون به محض اینینش

 سالم-

 ؟ دییسالم اقا بفرما-

 . پانسمان عوض کنم خواستمیم دیببخش-

 زخم بستر؟-

 بله-

 انیب گمیاالن م  دیتخت دراز بکش یرو-



 

 
85 

که االن   یکنیم یدگیبدرس نقدریگفت چرا ا  یپرستار مرد اومد و پانسمانو عوض کرد ول هی کربعیرفت بعد  بعد
 عفونت کنه؟

 دمیزهرا وارد اتاق که شدم د شیپانسمان دوباره رفتم تو بخش پ ضینداشتم که بگم .بعد تعو یمن جواب و
 : گفت  دیو تا منو د کنهیم نهیداره زهرا رو معا یدکتر مستوف یاقا

 رضایبه سالم اقا عل-

 سالم دکتر-

 ؟ نورایاز ا-

 به زهرا اشاره کردمو گفتم ؟حالش چطوره ؟-

براش سمه .باتوجه به سابقه زخم  یبگم فشار عصب یهم با تعجب نگاهم کرد وگفت :_خانومته ؟واال چ دکتر
در کل  یول کنهیم شترتراوشیمعدش هم ب دیباشه اس شتریب یاسترس وفشار عصب  یکه داره هرچ  یمعده ا

 .خواست بهش باشه شتریب دیشده و با فیضع یلیخ

 ممنون .چشم-

 : زد رو سر شونم و خم شد و در گوشم گفت شدیاق خارج مکه داشت از ات  یدرحال

 ؟ یکه ازدواج کرد  یخبر ند هیخبر ؟ یچه ب-

 چرا دونمی....نمدییاکتفا کردم .نه انکار کردم ونه تا  یتنها به زدن لبخند-

 از معدت چخبر؟  یراست-

 زهرارو ببرم تونمیمم یک  ی.راسترسونهیخوبه .سالم م-

 از حال رفته ؟  یچ یبرا یسرمش تموم شد ...ول-

 پدرش فوت کرده-

 . گمیم تیاه .تسل-

 ممنون-

 بااجازت من برم یندار یاگه کار-

 یاعلینه دکتر .اجازه مام دست شماست .-

 کنهیزهرا به هوش اومده وداره اسم باباشو صدا م دمیرفتن دکتر دوباره وارد اتاق شدم که د بعد

 حالیب یلیوصورتش هم خ اهیچشماش گود وس ریالغر شده بود ...ز  نقدریروز ا2....در عرض  کترینزد رفتم
 . دیوسف
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 رضایاقا عل-

 سمت نسترن برگشتم

 بله-

 میبتون عتریاوضاعش اگر سر  نیبا ا یگرفتم ول  یماه مرخص 1زهرا یبگم که من ببرا خواستمیراستش م-
 کمتر فک کنه  دیشا ینطوریدانشگاه بهتر باشه .ا مشیبفرست

برم مشهد که زهرا رو هم  دیسفر با هی گهیروز د10..من تا ادیتاباخودش کنار ب میصبر کن کمی دیدرسته ..البته با-
 .برمیباخودم م

 مشهد-

کنه .شما هم اگه   ارتیز هیهمم  ادیحال و هوا در ب نیتا هم از ا برمیسر بزنم .زهرا رو م هیبه خانوادم  دیبله با-
 نیایب نیخواست

دورمون شروع شده  گهید مارستانیبرم ب دیترم با نیاز ا  گهیاها ..دستتون درد نکنه. التماس دعا ...من که د-
 .ممنون یخوب فعال که مرخص یول ادیدبی.زهرا هم با

و  امیبگه نه و نم ترسمیاخه م  نینگ یزیبه زهرا فعال چ ی.راست شدمی..در هر صورت خوشحال م کنمیخواهش م-
 حرفا نیااز  

 . باشه-

 ممنون-

 : من و نسترن گفت دنیلحظه زهرا چشماشو باز کرد و با د نیهم تو

 . نیری...نسترن ...توروخدا منو بب رضایبابام .عل شیبرم پ خوامیپس بابام کو ؟من م-

 ....تو اروم باش میریاروم باش زهرا جان ...چشم م-

 یاداوریبا  ی.... هم تعجب کردم همم خوشحال ول گفتیم شوندیبار بود اسممو بدون پسوند و پ نیاول  یبرا
 .از کلم بپره  یسرمو تکون دادم تا همه چ ستین ایزیجور چ نیو االن وقت ا ستین دیاقاس  نکهیا

 یوقت دیبود که تا خونه گرفت خواب حالی...اونقدر ب میسرم زهرا تموم شد به سمت خونه راه افتاد نکهیا  بعد
 یسالم داداش همه چ-را با کمک نسترن رفتن باال تا بخوابن منم زنگ زدم به شهاب و گفتم :خونه زه میدیرس

 حله؟

 اره .حال زهرا خانوم خوبه ؟-

 اریپرس غذا برا خونه هم ب3 زحمتیب گمی...مدهی...خوابمیاره خداروشکر ...االن خونه ا-

 میاونجا که با هم بخور  میایم میخووریچشم ..چشم ..ما هم نم-
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 باشه .ممنون .فعال-

 هیلحظه نفسم قطع شد ،بعد چند ثان هیکمرم حس کردم   هیکه تو ناح  یبا درد هویرو قطع کردم . یبعد گوش و
که   یسر نیا  دینشده بودم با نطوریبود ؟تاحاال ا یچه درد نیدرد طاقت فرسا در اثر اون درد ،درد ساکن شد .ا

 . بخوابم هیگرفتم برم باال و تا اومدن بق  میبگم .تصم یرفتم دکتر به دکتر جالل

 دمیدر از خواب پر یصدا با

 بله-

 نهار نییپا ایب رضایمنم مرصاد ...عل-

 باشه اومدم-

مغموم و افسرده.منم  افهیزهرا ...البته زهرا با ق یحت زنیهمه دور م دمید نییلباس رفتم پا ضیتعو وبعد
 . بعد اون من از همه تشکر کردم بخاطر کمک هاشون و میبهشون ملحق شدم ودور هم نهار خورد

کردن ورفتن .توخونه منو زهرا   یاز ما خداحافظ  زیهم بعد خوردن غذا و جمع کردن م هیو مرصاد وبق شهاب
 . اگه نگم  ونمیبود مد یزیچ یخانوم قبل رفتنش گفت اگه کار نی.نسر میونسترن بود

 

 

نسترن هم  زنهیسر قبر پدرش وباهاش حرف م رهیم شهیو زهرا هروز بلند م گذرهیم دیروز از فوت اقاس هفت
 یبرا یاز اصفهان زنگ زدن و گفتن که متقاض  روزیکرد و رفت کرج.د  یبخواطر شروع ترمش از ما خداحافظ روزید

 ننیبوشهاب باهم برن اونجا و ب صادامروز قراره مر   نیبشه .بخاطر هم یدگیرس دیتر با عیشده وسر ادیکار ز
 .کنن  سیچخبره وکارهارو راست ور

 دمیجواب م دارمویزنگ تلفن سرمو از رو دفتر برم یباصدا

 بله-

 سالم-

 افتاده ؟  ی؟اتفاقیسالم زهرا خوب-

 ارهیزنگ زد و گفت که داداشته واسمش عل ییاقا  هیاالن   رضاینه ..راستش عل-

 خوب-

 . واسه همون مجبور شده به خونه زنگ بزنه یجواب نداد زنهیزنگ م تیبه گوش یگفت هرچ  یچیه-

 یرفت درس کنم .خوب حاال چ ادمیکرده بودم اخرم   لنتیرو بخاطر جلسه سا میرفته بود گوش ادمیآخ اصن -
 : گفت
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 یبر یخوای....میگفتن که بهت بگم فرداشب پروازشونه به مقصد مشهد ...گفت که بهت بگم تو ام حاضر ش-
 مسافرت؟

 میبر میخواینه م یبر یخوایم-

 ؟ میبر-

 منو تو گهیاره د-

 کجا؟-

 مشهد-

 که  یرفتم اونم موقع کباریواقعا ؟من تاحاال  یوا-

 . رهیگیبغضش م ادیهفته از گذشته وخانوادش که حرف م هی نیبغضش گرفت ...تو ا باز

 زهرا-

- 

 ؟مگه دکترت نگفت کهه هی؟باز گر یخانوم-

 امیمن نم ی...ول دیباشه ...ببخش-

 چرا ؟-

 ومن معذبم یریم یچون تو با خانوادت دار-

 باشه ؟ میکنیخونه باهم صحبت م امی؟حاال بذار ب یمعذب یچ یعنی-

 بابام شیپ رمیباشه .من دارم م-

 دنبالت امیهوففف .باشه ....من خودم م-

 باشه ..فعال-

 فعال-

بهش فک کنم ...چون  خواستمینم یبودم چه مرگمه ها ول دهیفهم باایتقر ینیشده بودم.... یجوریها  یتازگ
 ...برام سخت بود نیفک کنم وا دادمیبه خودم اجازه نم وفتادمیم میاوضاع خودم و سالمت  ادی یوقت

 میریمراسم بگ میخواستیبود م دیام اقاس7باالخره بلند شدم که برم ..امروز دنیدوساعت کار و نقشه کش بعد
 . میپروشگاه عمل کرد کیبه  نیکه گفته بود همون پولو بد  دینامه اقاس تیطبق وص یول

 اومدن سمتم  دنیتا منو د کننویمرصاد و شهاب دارن با هم صحبت م دمیکه د  رونیدر اتاق اومدم ب از
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 سییبه سالم رئ-

 رضایسالم عل-

 . سالم بچه ها-

 ؟ یکجا بسالمت- مرصاد

 ااااااریگفت (  ی)بعد با لحن کشدار شیپ رهیداره ؟داره م دنیپرس نیا  اخه– شهاب

 ؟ نی.بعدشم مگه شما دوتا پرواز ندار یمرگ باز تو شروع کرد-

 میرفتیم میچرا بااجازتون داشت-

 مشهد رمیهاا .منم دارم م دیاها بسالمت مراقب باش-

 پس زهرا-

 . برمیاونم م  ایزهرا خانوم اوال ..ثان-

 لبخند مکش مرگما نگام کردن که گفتم هیردو با و شهاب ه مرصاد

 تنهاش بزارم ..بعدشم سفر براش خوبه یکه تو خونه به اون بزرگ  تونمیعه مرگ ...خوب نم-

 َعر  َعر  که  هم ما....داداش اره– شهاب

 .مونمیهفته مشهد م1من  دی.مواظب خودتون و شرکت باش دینزن خودیزر ب نقدریا-

 : گفتم  یمن رو به منش مویبغل کرد گرویهم د بعدم

.حواستونم به شرکت باشه .درنبود من هر گهیهفته د نیهستش رو بنداز یقرار کار یلطفا هرچ یخانوم مرعش-
 نیدیرو بهم گزارش م یهراتفاق کنمیم دی..تاک یاتفاق

 چشم اقا-

 ممنون .فعال-

ونا به سمت فرودگاه ومن به سمت بهشت الزهرا ا  ی.بعد خداحافظ نییپا میبه همراه شهاب ومرصاد رفت وبعد
 .حرکت کردم

 هینبود از  یاطراف رو نگاه کردم کس  یبه کمک داشتم ،هرچ ازیشدن ن ادهیپ یبهشت الزهرا برا دمیرس یوقت
 ادیزنگ بزنم زهرا ب خواستیاما ...دلم نم  دیبرم سر قبر اقاس خواستیزشت بود .دلم م شدمینم ادهیطرف اگه پ

زنگ خورد  میگوش  هوویکه   رفتمیم ارکرده بودم وبا خودم کلنج  ریگ  ی...تودو راه شکستیغرورم م  ییجورای
 ...حالل زاده بود

 سالم زهرا خانوم-
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 ؟ییسالم معلوم هست کجا-

 شده ؟ یزیچرا چ-

 ... کنمیم خیمن دارم  ینه ول-

 زهیزهرا ...راستش چ-

 شده ؟ یزیچ-

 من تو بهشت الزهرام گمینه م-

 ؟یایعه پس چرا نم-

 ( زنهیخر پر نم نجایگفتم ا  ی)وبعد به شوخ امیب تونمیمن نم زهیخوب چ-

 ؟ییاها .کجا-

 ... جلو قطعه-

 اومدم-

 دیبه من که رس ادیزهرا داره م دمید قهیاز چند دق  بعد

 سالم-

اما چون دو سه بار دعواش   نخود هیکه چشماش باز شده قدر   دمی...د ارهیرو در ب لچریرفت صندوق تا و عیوسر
 . نمیکه بب  خواستیکرده بودم نم

 . یصندل یباز کرد و من خودمو کشوندم رو نویماش در

 ممنون-

 کنمیخواهش م-

.خم شدم دستمو گذاشتم رو قبرو بعد چند ضربه زدم روش وشروع کردم به میرفت دیاقاس  شیباهم پ وبعد
.بهش نگاه کردم ،بعد هم به کردیبود پر پر م دهیرو که خر ییوگل ها خوندیفاتحه خوندن .زهرا هم داشت قران م

 جملش افتادم )مواظبش باش( ادی... دیسنگ اقاس

تا اخر عمرش بچه دار  دیازدواج کرده و شا  کباریکه تاحاال   یلیمرد عل هیاون نخواد که با   دی؟شایمن چجور یول
زهرا به خودم  یکه ...باصدا  شدینم یوجدانم راض یه ولباش یکه زهرام راض  خواستینشه ازدواج کنه؟ته دلم م

 اومدم

 رضایعل-

 جانم-گفتم :  ناخداگاه
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 ؟ میمن سردمه بر زهیچ-و گفت : نییو سرشو انداخت پا دیخجالت کش یاله

 . میبر-

 میوراه افتاد میرفت نیوبه سمت ماش میباهم راه افتاد وبعد

 زهرا-

 بله-

 رو که قول داده بودم بهت و بگم یزیامروز اون چ  دیبا گمیم-

 کدوم؟-

 همونکه درگوشت گفتم-

 اها .بگو بگو-

 قصد کشتن یو از رو دیگفت که :اقاس  سهیپل شیانروز که رفتم پ  نیباشه ،بب-

 ؟؟؟؟؟؟یچ-

 بوده یاون پالک الک  یمرسدس بنز از قصد زده ودر رفته .البته شماره پالکشو برداشته اند مردم ول کی-

 ؟ میکن  کاریچ دیب االن ما باخو-

 ... یکالنتر  میبر دیاالن که با-

 میباشه بر-

 کردمیاتاق هارو نگاه م  نطوریداخل .هم میهامون رفت یدادن گوش لیوبعد تحو یکالنتر  میبه همراه زهرا رفت بعد
 افتاد  یتا چشمم به سردرب اتاق

 ( راد ثمیسرگرد م)

 زهرا-

 بله-

 ؟راد بود ؟ ادتهیرو  سهیاون پل  لیتو فام گمیم-

 اره فک کنم-

 هست نمیواستا برم بب نجایخوب تو هم-

 در واستاده بود رفتم یکه جلو  یبه سمت سرباز وبعد

 سالم اقا-
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 ؟ نیدار یسالم کار-

 یسرگرد کارداشتم در باره موضوع تصادف اقا یبله راستش با اقا-

 گمیاالن بهشون م  دیصبر کن-

تو  میکه بر  ادیداخل ،منم به زهرا عالمت دادم ب دییاتاق شد و بعد چند لحظه اومد وگفت بفرما  داخل وبعد
 : گفت  یکه جناب سرگرد به احتراممون بلند شد وبعد احوال پرس  می،وارد اتاق شد

خوب  یبوده ول یچون پالک الک میاریدرب میمرسدس بنز رو نتونست نیراستش ما مشخصات صاحب ماش-
 . میکن  شییکه شناسا  میما هنوز نتونست یپسر جوون بوده ول هی دنیاطراف د  یها نیکه دورب  ییتاجا

 ؟ میکن  کاریچ دیخوب االن ما با-

 خانوم ؟ نیشک ندار ی.شما به کس رهیم شیداره پ شیفعال که روال عاد-

 میرابطه نداشت یاصال با کس  ینی. میخصومت ندار یکس  با که  ما ،خوب نه– زهرا

 ؟ نیندار لیفام-

 شیسال پ5ای4حدود  ینیمامانم فوت کردن  یما از وقت یهستن ول میچرا خانواده پدر-

 چرا ؟-:سرگرد

 . گذرهیم یدوروبرم چ دمیفهمی.اون موقع من افسرده بودم و نم دونمینم-

 بپرسم چرا مادرتون فوت کردن ؟ شهیم-

 نایهستم و ا یمن ک نکهیا  یدادن البته منها حیتوضکرد و شروع کرد از اول ماجرا   یبه من نگاه زهرا

 : رو به من گفت سرگرد

 اومده بود ؟  یاز اقوامشونم تو مراسم کس-

 . اره من به عمو وعمش خبردادم-

 اومده بودن ؟  لتونیهمه فام-به زهرا گفت : رو

 بودن .عمو پسرعموومم بودن نمیمیوزنعمو س هیعمه مرض  ادمهیکه   ییتاجا یول ستین ادمی قایهمه که دق-

 : زهرا گفت هووی نکهیتا ا میهمه ساکت شد هووی بعد

 . بزرگم نبود یاما پسر عمو-

 ؟ هیاسمش چ-

 . فک کنم گهیسالش هست االن د40.حدود  اوشیس-
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 ؟ یدونیاست م  کارهیچ-

پسرعموم  نیا  نیدونینداشت م یسالش بود اما کار درست وحساب30/35 نکهیبود وبا ا کاریاون موقع ها که ب-
 ..بگم دائم الخمر بود و تونمیخوشگذرون بود و م یلیراستش ...خ

 . دمیبله فهم-

 . مشهد میسفر بر هی میخوایراد من و زهرا م یراستش اقا-به جناب سرگرد گفتم : رو

 ؟ یک-

 . به خانوادم سر بزنم خوامیسفرمون .من م هیهفته ا هیفردا .-

 ؟ نیبود یشما مشهد-

 بله-

 ؟ ی؟مشهد نیهست ییزهرا گفت :شما کجا روبه

 ینه تهران-

 )به من وزهرا نگاه کرد(ن؟ویلیفام دیمطمعئن-

 یواقع یدادن ماجرا حیهم به من نگاه کرد وشروع کرد به توض زهرا

 اها-

 ؟ میبر میتونیحاال م-من

 . دیفقط در دسترس باش ستین یاره مشکل-

 ست؟ین یچشم امر-

 .بهمون نیداد یدی.اطالعات مف نینه ممنون که اومد-

 یاعلی-

 . رونیب میاومد  یبه همراه زهرا از کالنتر وبعد

 رضایعل-

 بله-

 مشهد امیمن نم-

 چرا ؟ امیکه من نم  یچ یعنی-

 -: و رو به من گفت میشد نیماش سوار
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 ؟ کاریچ امیخانوادت من ب شیپ یریم یتو دار خوب

 .عوض شه  تیو روح ارتیز یمشهد که بر یایوا ؟خوب م-

 نایمامانت ا-

 ؟یای.نگران نباش.حاال م اننیدرجر-

 خوب-

 . میوفتی.االن برو لباساتو جمع کن و اماده باش صبح بعد نماز راه مولی.ا یایپس م-

 ی.داشتم از گشنگ میشدم و باهم وارد خونه شد ادهیباز کردم و به کمک زهرا پ موتیدر روبا ر میدیخونه رس به
 : واسه همون به زهرا گفتم مردمیم

 ؟ یخوریم یچ-

 ها؟-

 ؟ ارنیزنگ بزنم ب یخوریم یشام .چ بایتقر ینی؟ گمینهار رو م-

 کنمیدرست م یزیچ هیاالن   یزنگ بزن خوادینم-

 رمیمیم ینه من دارم از گرسنگ-

 خوبه ؟ کنمیدرست م یوراک هندخ هی گهید قهیدق 15بابا .تا  یبذار ا گریدندون رو ج کمی-

 لباسامو عوض کنم رمیبده پس من م رتیخدا خ-

 . زیرو م نهیچیزهرا غذارو اماده کرده وداره م دمیکه د  نییاومدم پا  یا  قهیدق10دوش  هیباال و بعد ورفتم

 به به دستت درد نکنه-

 دیی.بفرما کنمیخواهش م-

باال وقرار  میرفت زیبود .بعد خوردن غذا و جمع کردن م یخوش مزه ا یبه خوردن که الحق هم غذا میکرد  شروع
 .میوفتیوصبح بعد نماز راه ب میشد بخواب

 نکهیگذاشتم تو ساک وبعد ا  مویشخص لیدست کت و وسا2وشلوار و  راهنیچند تا پ هیاتاق که شدم اول   وارد
 . دمیبرداشتم گرفتم خواب ازمویمورد ن لیوسا

 *زهرا*

تر خودمو جمع و جور کنم  عیسر دیکه شده با  رضامیبخاطر عل یول ومدمیمل با موضوع نبودن بابا کنار نکا  هنوزم
خودش روز اول که  هیکه خواهر برادر  دونمی.محبتاشو دوست دارم البته م زنهی،بنده خدا همش جوش منو م
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 یموضوع اشار نکرده ول نیکه به ا  قتهو یلیداداشت بدون.البته خ یخونه گفت ،گفت که منو جا نیاومدم تو ا
 . هیچ دونمیدارم که نم یحس هی... دونمی...نم

 رضایساک گذاشتم .بعد از رفتن بابا عل یتو مویو لوازم شخص یسمت کمد لباسام وچند دست لباس مشک رفتم
 اورد خونه خودش .بعد بستن ساکم از  لمویتنها بمونم تو خونه وواسه همون وسا ستیگفت که خوب ن

 . خوابم برد عیبودم سر داریصبح ب7که از ساعت   ییاونجا

 

 

دوش گرفتم و  هیرفتم حموم و عی.سر میشدم اذان صبح بود وما قرار بود بعد نماز بر داریب میآالرم گوش  یباصدا
 : من گفت دنیبا د زهیریم ییوداره چا دهیصبحونه چ زیم رضایعل  دمیکه د  نییبعد خوندن نماز رفتم پا

 عجب .سالمچه  -

 . شد ریجمع کردم ونماز خوندم د لمویتا وسا کمی. دیببخش-

که   یسبد نیرو بردار بذار تو ا ازیمورد ن لیواسه توراه وسا زحمتیوبعد ب میصبحانه بخور اینداره .حاال ب بیع-
 . گذاشتم رو اُپن

 باشه-

بزنه. بعد جمع کردن همه  نیهم رفت تا به ماش رضایتوراه رو بردارم عل لیخوردن صبحونه من رفتم تا وسا بعد
صندوق منم رفتم  ذارهیبه زحمت داره ساک هارو م رضایعل  دمیکه د  رونیسبد رو برداشتم و رفتم ب لیوسا

 .تا کمکش کنم ششیپ

 سبد توراه نمیبفرما ا-

 ریبرو داخل ش زحمتیدستت درد نکنه فقط ب-داخل صندوق گفت: ذاشتیداشت ساک منو به زور م یدرحال
 . کنمیبرقو قطع م نجایفلکه آب رو ببند و گاز رو هم قطع کن .منم ا

 باشه-

 نیحاضر و اماده نشسته داخل ماش رضایعل  دمید رونیرو که گفت و انجام دادم و اومدم ب ییداخل وکارها رفتم
به شدت  میبودکه راه افتاد شیهنوز گرگ و م بایشدم ،هوا تقر نیمن بوق زد .منم رفتم و سوار ماش دنیو با د

 .دمیمنم کم کم گرم شد وخواب یکه گذشت چشما  کمی ومدیخوابم م

شدم و صاف نشستم هوا کامال روشن شده بود  داریاز خواب ب  زدیکه داشت با تلفن حرف م  رضایعل  یباصدا
 .بودم دهیبود من چه همه خواب10تا شد .ساعت 4ساعتو که نگاه کردم چشمام 

 م خوش خواببه به خانو-

 .دمیخواب نقدریچرا ا دونمیبخدا اصن نم دیببخش-
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 .وونهینداره د بیع-

 ؟ دنیرس نایداداشتون ا-

 کم کم مشهد.االن شهاب زنگ زد سالمم رسوند  رسنیاونام م-

 سالمت باشند-

 احتماال  سر برم اصفهان هی دیبا گهیوانشاهلل تا هفته د رهیم شیشرکتم داره خوب پ2فاز  یگفت که کارا-

 سوال بپرسم هیاها.-

 شما دوتا بپرس-

 ؟یچند تا خواهر و برادر دار یبگ شهیم گمیم–بامزه گفت  یلیخ دمیخند

 اریداداش دارم اسمش عل هیاره من -

 بچه هم دارن ؟-

 یکه بره خواستگار  ادیهههه نه بابا تازه داره م-

 یزدیشما اونشب؟البته من فال گوش وانستاده بودما شما بلنند حرف م ؟اخهیخواستگار-

ساله 6/7حدود  اریگفتم،عل  یاگه بفهمه به کس  کشهیمنو م اریخودمون بمونه هاا عل نیب نیا  نیبابا.بب دونمیم-
 .شرکت استخدام شد وموند هیبعد تموم شدن درسش تو  یدرس رفت ول ی.اول برا ستین رانیکه ا

 کجا؟-

برگشتشون  طیو چون شرا ادیبعد از هم خوششون م شهیآشنا م  یدختر هیاونجا با   نیآلمان.خوب بعدش ا-
به جز منو تو خبر نداره .منم باهاشون  یخودشون والبته کس نیب خوننیم تیمحرم غهیص هینبوده فعال همونجا 

 .کردمیم یشوخ

 .اها-

 بپرس یدار یچه سوال گهید-

 . گهید یچیه-

 ؟یچیه-

 اند؟  کارهیمامان و بابات چ زهیخوب چ-

 .داره و مامانمم خونه داره یمغازه فرش فروش دیاقا س  امرزیخداب نیبابام ع-

 اها.زنده باشند-
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 تو لک ؟ یممنون.چرا باز رفت-

 . حوصلم سر رفته یچیه-

 رهیحوصلتم سر نم یجور نی!!استاایبد ن یداشته باش تیفعال کمیپوست بکن  یا  وهیم کی زحمتیب گمیم -

 پروو-

 دمایشن-

 یگفتم که بشنو-

 م؟یرسیم یک- گفتم :  کندمیپوست م وهیداشتم م نطوریمنم هم دیبلند خند وبعد

 .میرسیبعد از ظهر م5ای4 یتا ساعتا-

 .اها-

 ... هوویبعد  برهیبامن حرف بزناا وگرنه خوابم م -

 )وبعد بشقاب رو به طرفش تعارف کردم.( وهیبگم خوب ؟بفرما م یچ-

 .دستت طالیمرس-

 کنمیخواهش م-

 ؟یهست یتو متولد چه سال-

 1371/2/12من-

 سالته23ههه چه همه دو داشت .پس -

 اهوم-

 21/11/64منم متولد -

 سالته؟؟30-

 اد؟یاره بهم نم-

 سالت باشه؟28/9 دیخوب من فکر کردم شا-

 ؟یزنیسال چک و چونه م2حاال بخاطر -

 هاا کهیخوب حاال تو ام..تولدت نزد-گفتم :  دمویخند

 نره ادتیبعله ککادو -
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 زبونشو برام دراورد وبعد

 رضایخجالت بکش مرد گنده.عل-

 جانم-

 .خوب کشهیجانم .ادم خجالت م بازگفت

 ؟یگی...تونم زهیمن همه خاطراتمو برات گفتم ...چ گمیم-

 االن نه  یول گمیم-

 اخه  یچ یعنیبهم برخورد ... کمی

 اها-

 زهرا-

 بله-

 ؟یقهر-

 .رمینخ-

 سفرم ذهرم بشه وباشه خوادیاالن نه چون دلم نم  یول گمیم یمعلومه .خوب خانوم-

 . باشه بابا-کردن واسه همون گفتم :  فیبا تعر شهیم تیکه اذ  دمیفهم

 واستاد رضایکه عل  میشاهرود بود یها کینزد

 ؟یعه چرا واستاد-

 خورهیروم کهیچون روده بزرگه داره کوچ-

 یحله هوله خورد نقدریتو ا رضایوا عل-

 زهرا خانوم ستنیشما جوجه ن نیهمه که ع-

 شینازک کردمو گفتم :چ یچشم پشت

 میرستوران نهار بزن نیا  میبر میش ادهیپ دییحاال بفرما-

 زنگ زد رضایعل  یداخل رستوران همون موقع گوش میرفت رضایبه همراه عل و

 جانم داداش-رضایعل

-.. 

 ن؟یدیرس یک  عه
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-... 

 .میایهتل تا ما هم ب نیشما بر یخوایمشهد.م میرسیم بایتقر گهیساعت د4ما هم تا  -

-.. 

 نشه3حاال.باشه شما عروس خانومو ببر خونه باباش تا  دمیم حی،بعدا برات توض ریمرگ نخ-

- 

 دااش فعال یاوک-

 *رضایعل*

 : حرفاش تموم شد رو کردم به زهرا وگفتم اریعل  نکهیا  بعد

 دنیشون رس اری.عل میتر که بر عیخوب بخور سر-

 ؟یاستراحت کن  یخواینم-

 شهیم رینه د-

 بابا یخوب بشه .خسته شد-

 .کنمیاستراحت م  رمیم مینه .برس-

 نم؟یمن بش یذاریم-

 تو-

 ینداد ادمیاره خوب مگه -

 اخه  یول-

 باشه؟ کمی-

 .باشه-

 رضایعل-

 جانم-

 هتل یمنو ببر شهیم گمی..م گمیم-

 ؟ییییییییچ-

خوب حداقل روزاول منو ببر هتل بعدش برو  نهیو منظورم ا یدیروو ند نایخوب تو هنو خودت مامانت ا-
 . خونتون
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 میکنیم یفکر هی میحاال بذار برس-

شاگرد نشستم و زهرا پشت  یجا نبارمنی.ا رونیب میخوردن نهار و حساب کردن پولش از رستوران اومد بعد
 فرمون

 . کردیم یرانندگ یو عاد ختیترسش ر گهیبعدش د یول روندیآروم م  اولش

 رضای....عل رضایعل

 رو نگاه کردم نوشته بود رونیزهرا از خواب بلند شدم .هنوز منگ بودم ب یباصدا

 20km-مشهد

 خوش خواب یبه قول خودت به به اقا-

 ساعت چنده مگه؟-

 بعد ازظهر5-

 گهید دمیساعت خواب3اوو فکر کردم چنده خب همش -

 گهید میدیپاشو حاال که رس-

 نم؟ییمن بش یخوایم یچشم. اگه خسته ا-

 نیتو بش میبزار وارد شهر که شد گهینه د-

 میه رو بده بخورهمون بسته تخم زحمتیخوب حاال ب -

 هاا یکنیم یچشم ...تالف-

 (دی)بعدم خند یپس چ-

 دیکن  لیم دییبفرما-تخمه رو به طرفش گرفتمو گفتم : بسته

 ممنون-

 .به اصرار زهرا اونو رسوندم به هتل میو منو زهرا جاهامونو عوض کرد میبعد وارد مشهد شد قهیدق20حدود

 ینکرد یزهرا کار خوب یول-

 رضایراحتم عل ینطوریمن ا-

 هاا یزنیاومد زنگ م  شیپ یباشه .هرموقع از شبانه روز کار-

 چشممم-
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دنبالت به زور هم که شده  ادیبعدم م کشهیدل خوش نکن هاا مامانم بفهمه اول منو م نجایبه ا یلیالبته خ-
 شانمونیکلبه درو  برتتیم

 وونهید-

مواظب خودت  ایثان  یریگیم یاوال تاکس  یبر رونیب یستخوا ی. راست ااایخوب من برم مراقب خودت باش-
 یهست

 چشم ..چشم -

 ..فعال-

استااا پاشده رفته پارک ملت   وونهید ینیقرار داشتم .پارک ملت.. اریکه با عل  ییراه افتادم سمت جا وبعد
 ...احمق

 زنگ زدم بهش دمیپارک ملت که رس جلو

 ؟ییکجا-

 ؟ییتو کجا-

 جلو درب ازاد شهر-

 ه؟یچ نتیعه منم همونجام که ماش -

 النترا-

 .بابا پولداررر دمتیاوهوع برادر د-

که تو بغلشم   دمید هوویضربه زدن به پنجره رومو کردم سمتش درو باز کرد  یرو قطع کرد .با صدا ییگوش  بعد
 یلی.دلم براش تنگ شده بود خ

 شهیدلم تنگ م یگینم معرفتیب-

 شه؟یدل من تنگ م یگیبزغاله ؟نم یتو چ-

 میدیخند هیگر  نیدوتامون ب بعد

 اریعل  یخفم کرد-

 . یندار اقتیاز خودش جدا کرد و گفت خاک تو گورت که ل  منو

 ساعت ؟؟؟؟2 یو چمدونت تو پارک ملت بود پتیت نیههه تو واقعا با ا-

بودم که به  لونیوس لونیوبعد مرسده رو رسوندم خونشون و خودم و میرستوران نهار خورد میرفت وونهینه د-
 هههه دیخندیبهم م دیدیمنو م یپارک ملت.هرک امیسرم زد ب
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 یکردیکروات واموندتو باز م  نیالاقل ا  دمیخندیخوب منم بودم بهت م-

 خورهیبهم م ژمی؟پرستیچ گهید-

 . می.وبا هم به سمت خونه راه افتادرمیمیم یکه من دارم از خستگ  میبر ایحاال ب-

 میباصفاش بود.زنگ در رو زد اطیدلم تنگه اون ح یلیسال جلو در خونمون بودم .خ2بعد -

 ه؟یک-

 بازکن حاج خانوم-

 ..رررضضای یعل-

 سالم مامان جونم-

 اریی یعل-

 ؟یکنیبعله حاال باز م-

که مبهوت جلو در واستاده   یو مادر اطیدم.چشمم به حش اطیداخل ح اریباز شد.با کمک عل یکیت یدر باصدا و
 ...شیسال پ5منو برد به 

باالخره اومدم خونه مامانم مبهوت داشت به من  مارستانیبودن تو ب یماه بستر2در خونه رو باز کرد بعد  اریعل
 ککردیبودم نگاه م لچریکه رو و

بعد از بغل کردن  کنهیم هیابر بهار گر  نیکه داره ع  دمیجلو صورتم به خودم اومدم.مامانمو د یدست یتکونا با
کرد   دنیخم شد رو پاهاش نشست .دستاشو گرفتم تو دستم و بوسش کردم و شونه هام شروع به لرز اریعل

 ؟ نمیسال نب2مانموکردم .چطور تونستم ما  هیکه خودم خودمو تنب  یتموم شد.دور یباالخره دور

بابام و  شیتر از من رفت پ عیسر اری.عل میتامون به سمتش برگشت3هر  کردیبابا که مامانمو صدا م یصدا با
بره  خواستیزنگ نزدم.رفتم جلو روشو کرد اونور وم هیسال 2من تو  یول نجایبار اومده بود ا2بغلش کرد ،اون 

خم شدم که پاهاشو بوس کنم  ستماز د  دیکه کش  رمیدستشو بگ خواستمیپاچه شلوارشو گرفتم ،واستاد م
که بابام برگشت و دستمو گرفت تو همون حالت دستشو بوس کردمو   نیتعادلم بهم خورد وبا زانو افتادم زم

 : گفتم

 ..دیکردم بابا...ببخش  غلط

- 

ا باب ی.ولدادمیسال نه زنگ زد و نه سر زد جواب نم2که   ی...منم بودم به پسری؟حق دار یدیبابا... جوابمو نم-
همش نبود ،بابا  یول لشیبود دل د؟اونمیدادیم ریرفتم چون بهم گ دیازم چرا رفتم ؟ واقعا فک کرد  دیشد بپرس

که صبح   ی؟منینیبش یلعنت نیرو ا دی؟ همش بایراه بر یتونینم گهیکه د  یتصور کن یتونی؟م یدرکم کن یتونیم
 گنیراستم م ل؟خوبیعل  گنیه بهم مکه استاد جودو بودم ؟االن هم  ی؟من ومدمیسرکار و شبب م رفتمیم
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؟درسته  دمیکش  یچ یبفهم یتونی.منو ول کرد رو رفت .م لمیبهم گفت که عل ؟زنمیتونی؟م یدرکم کن یتونی.م
ماه 2من رفت ازدواج کرد ... ییماه از جدا4که بعد   دمینکش یشکستم ...موقع یفشار باباش بود اما....موقع ریز

بودم خدا  یاضاف  ای.چرا؟چون من تو دنشمی؟اون مامان شد ...امامن بابانم یفهمیبعدش حامله شد ؟بابا م
 خاطردادن شما نرفتم .من ب ریتا گ2بابا؟من بخاطر  ینیبییرو سر و کله من .م ختیبال دم دستش بود ر یهرچ

 رفتم که نیا

 .شدم باالخره ی..امروز خال دنیبابام بغلم کرد و شونه هاش شروع کرد به لرز هووی

 اشکاش خشک شد  گهیرو توورخدا مامانم د یهند لمیف نیا  دیبس کن-اریلع

 یبود نیریش ییاز همون اول چا-

 .تو نیایبسه بچه ها ب-بابا

که مامانم با   زدمیم دی.داشتم خونه رو د یچینکرده بود خونه ...ه یرییتغ چی.ه میوارد خونه شد ییتا4 هر
 .شد ییرایوارد پذ ییچا

 ییچا نیایب همه

داد که  شنهادیو مامان پ میوبعدشم شام.سفره رو باهم جمع کرد میخورد ییچا هیدوسال همه دور هم  بعد
 . میبخواب میبر

 هیلحظه نفسم قطع شد ،بعد چند ثان هیکمرم حس کردم   هیکه تو ناح  یبا درد هویرو قطع کردم . یبعد گوش و
که   یسر نیا  دینشده بودم با نطوریبود ؟تاحاال ا یچه درد نیدرد طاقت فرسا در اثر اون درد ،درد ساکن شد .ا

 . بخوابم هیگرفتم برم باال و تا اومدن بق  میبگم .تصم یرفتم دکتر به دکتر جالل

 دمیدر از خواب پر یصدا با

 بله-

 نهار نییپا ایب رضایمنم مرصاد ...عل-

 باشه اومدم-

مغموم و افسرده.منم  افهیزهرا ...البته زهرا با ق یحت زنیهمه دور م دمید نییلباس رفتم پا ضیتعو وبعد
 . و بعد اون من از همه تشکر کردم بخاطر کمک هاشون میبهشون ملحق شدم ودور هم نهار خورد

کردن ورفتن .توخونه منو زهرا   یاز ما خداحافظ  زیهم بعد خوردن غذا و جمع کردن م هیو مرصاد وبق شهاب
 . اگه نگم  ونمیبود مد یزیچ یقبل رفتنش گفت اگه کارخانوم  نی.نسر میونسترن بود

نسترن هم  زنهیسر قبر پدرش وباهاش حرف م رهیم شهیو زهرا هروز بلند م گذرهیم دیروز از فوت اقاس هفت
 یبرا یاز اصفهان زنگ زدن و گفتن که متقاض  روزیکرد و رفت کرج.د  یبخواطر شروع ترمش از ما خداحافظ روزید
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 ننیوشهاب باهم برن اونجا و بب صادامروز قراره مر   نیبشه .بخاطر هم یدگیرس دیتر با عیشده وسر ادیکار ز
 .کنن  سیچخبره وکارهارو راست ور

 دمیجواب م دارمویزنگ تلفن سرمو از رو دفتر برم یباصدا

 بله-

 سالم-

 افتاده ؟  ی؟اتفاقیسالم زهرا خوب-

 ارهیزد و گفت که داداشته واسمش علزنگ  ییاقا  هیاالن   رضاینه ..راستش عل-

 خوب-

 . واسه همون مجبور شده به خونه زنگ بزنه یجواب نداد زنهیزنگ م تیبه گوش یگفت هرچ  یچیه-

 یرفت درس کنم .خوب حاال چ ادمیکرده بودم اخرم   لنتیرو بخاطر جلسه سا میرفته بود گوش ادمیآخ اصن -
 : گفت

 یبر یخوای....میگفتن که بهت بگم فرداشب پروازشونه به مقصد مشهد ...گفت که بهت بگم تو ام حاضر ش-
 مسافرت؟

 میبر میخواینه م یبر یخوایم-

 ؟ میبر-

 منو تو گهیاره د-

 کجا؟-

 مشهد-

 که  یرفتم اونم موقع کباریواقعا ؟من تاحاال  یوا-

 . رهیگیبغضش م ادیهفته از گذشته وخانوادش که حرف م هی نیبغضش گرفت ...تو ا باز

 زهرا-

- 

 ؟مگه دکترت نگفت کهه هی؟باز گر یخانوم-

 امیمن نم ی...ول دیباشه ...ببخش-

 چرا ؟-



 

 
105 

 ومن معذبم یریم یچون تو با خانوادت دار-

 باشه ؟ میکنیخونه باهم صحبت م امی؟حاال بذار ب یمعذب یچ یعنی-

 بابام شیپ رمیم باشه .من دارم-

 دنبالت امیهوففف .باشه ....من خودم م-

 باشه ..فعال-

 فعال-

بهش فک کنم ...چون  خواستمینم یبودم چه مرگمه ها ول دهیفهم باایتقر ینیشده بودم.... یجوریها  یتازگ
 ...برام سخت بود نیفک کنم وا دادمیبه خودم اجازه نم وفتادمیم میاوضاع خودم و سالمت  ادی یوقت

 میریمراسم بگ میخواستیبود م دیام اقاس7باالخره بلند شدم که برم ..امروز دنیدوساعت کار و نقشه کش بعد
 . میپروشگاه عمل کرد کیبه  نیکه گفته بود همون پولو بد  دینامه اقاس تیطبق وص یول

 اومدن سمتم  دنیتا منو د کننویمرصاد و شهاب دارن با هم صحبت م دمیکه د  رونیدر اتاق اومدم ب از

 سییبه سالم رئ-

 رضایسالم عل-

 . سالم بچه ها-

 ؟ یکجا بسالمت- مرصاد

 ااااااریگفت (  ی)بعد با لحن کشدار شیپ رهیداره ؟داره م دنیپرس نیا  اخه– شهاب

 ؟ نی.بعدشم مگه شما دوتا پرواز ندار یمرگ باز تو شروع کرد-

 میرفتیم میچرا بااجازتون داشت-

 مشهد رمیهاا .منم دارم م دیاها بسالمت مراقب باش-

 پس زهرا-

 . برمیاونم م  ایزهرا خانوم اوال ..ثان-

 لبخند مکش مرگما نگام کردن که گفتم هیو شهاب هردو با  مرصاد

 تنهاش بزارم ..بعدشم سفر براش خوبه یکه تو خونه به اون بزرک  تونمیعه مرگ ...خوب نم-

 َعر  َعر  که  هم ما....داداش اره– شهاب

 .مونمیهفته مشهد م1من  دی.مواظب خودتون و شرکت باش دینزن خودیزر ب نقدریا-
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 : گفتم  یمن رو به منش مویبغل کرد گرویهم د بعدم

.حواستونم به شرکت باشه .درنبود من هر گهیهفته د نیهستش رو بنداز یقرار کار یلطفا هرچ یخانوم مرعش-
 نیدیرو بهم گزارش م یهراتفاق کنمیم دی..تاک یاتفاق

 چشم اقا-

 ممنون .فعال-

اونا به سمت فرودگاه ومن به سمت بهشت الزهرا   ی.بعد خداحافظ نییپا میبه همراه شهاب ومرصاد رفت وبعد
 .حرکت کردم

 هینبود از  یکساطراف رو نگاه کردم    یچیبه کمک داشتم ،ه ازیشدن ن ادهیپ یبهشت الزهرا برا دمیرس یوقت
 ادیزنگ بزنم زهرا ب خواستیاما ...دلم نم  دیبرم سر قبر اقاس خواستیزشت بود .دلم م شدمینم ادهیطرف اگه پ

زنگ خورد  میگوش  هوویکه   رفتمیم ارکرده بودم وبا خودم کلنج  ریگ  ی...تودو راه شکستیغرورم م  ییجورای
 ...حالل زاده بود

 سالم زهرا خانوم-

 ؟ییهست کجاسالم معلوم -

 شده ؟ یزیچرا چ-

 ... کنمیم خیمن دارم  ینه ول-

 زهیزهرا ...راستش چ-

 شده ؟ یزیچ-

 من تو بهشت الزهرام گمینه م-

 ؟یایعه پس چرا نم-

 ( زنهیخر پر نم نجایگفتم ا  ی)وبعد به شوخ امیب تونمیمن نم زهیخوب چ-

 ؟ییاها .کجا-

 ... جلو قطعه-

 اومدم-

 دیبه من که رس ادیزهرا داره م دمید قهیاز چند دق  بعد

 سالم-
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نخود اما چون دو سه بار دعواش  هیکه چشماش باز شده قدر   دمی...د ارهیرو در ب لچریرفت صندوق تا و عیوسر
 . نمیکه بب  خواستیکرده بودم نم

 . یصندل یباز کرد و من خودمو کشوندم رو نویماش در

 ممنون-

 کنمیخواهش م-

.خم شدم دستمو گذاشتم رو قبرو بعد چند ضربه زدم روش وشروع کردم به میرفت دیاقاس  شیباهم پ وبعد
.بهش نگاه کردم ،بعد هم به کردیبود پر پر م دهیرو که خر ییوگل ها خوندیفاتحه خوندن .زهرا هم داشت قران م

 جملش افتادم )مواظبش باش( ادی... دیسنگ اقاس

تا اخر عمرش بچه دار  دیازدواج کرده و شا  کباریکه تاحاال   یلیمرد عل هیاون نخواد که با   دی؟شایمن چجور یول
زهرا به خودم  یکه ...باصدا  شدینم یوجدانم راض یباشه ول یکه زهرام راض  خواستینشه ازدواج کنه؟ته دلم م

 اومدم

 رضایعل-

 جانم-گفتم :  ناخداگاه

 ؟ میمن سردمه بر زهیچ-و گفت : نییو سرشو انداخت پا دیخجالت کش یاله

 . میبر-

 میوراه افتاد میرفت نیوبه سمت ماش میباهم راه افتاد وبعد

 زهرا-

 بله-

 رو که قول داده بودم بهت و بگم یزیامروز اون چ  دیبا گمیم-

 کدوم؟-

 همونکه درگوشت گفتم-

 اها .بگو بگو-

 قصد کشتن یو از رو دیگفت که :اقاس  سهیپل شیانروز که رفتم پ  نیباشه ،بب-

 ؟؟؟؟؟؟یچ-

 بوده یاون پالک الک  یمرسدس بنز از قصد زده ودر رفته .البته شماره پالکشو برداشته اند مردم ول کی-

 ؟ میکن  کاریچ دیخوب االن ما با-
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 ... یکالنتر  میبر دیاالن که با-

 میباشه بر-

 کردمیاتاق هارو نگاه م  نطوریداخل .هم میهامون رفت یدادن گوش لیوبعد تحو یکالنتر  میبه همراه زهرا رفت بعد
 افتاد  یتا چشمم به سردرب اتاق

 ( راد ثمیسرگرد م)

 زهرا-

 بله-

 ؟راد بود ؟ ادتهیرو  سهیاون پل  لیتو فام گمیم-

 اره فک کنم-

 هست نمیواستا برم بب نجایخوب تو هم-

 در واستاده بود رفتم یکه جلو  یبه سمت سرباز وبعد

 سالم اقا-

 ؟ نیدار یسالم کار-

 یسرگرد کارداشتم در باره موضوع تصادف اقا یبله راستش با اقا-

 گمیاالن بهشون م  دیصبر کن-

تو  میکه بر  ادیداخل ،منم به زهرا عالمت دادم ب دییداخل اتاق شد و بعد چند لحظه اومد وگفت بفرما وبعد
 : گفت  یکه جناب سرگرد به احتراممون بلند شد وبعد احوال پرس  می،وارد اتاق شد

خوب  یبوده ول یچون پالک الک میاریدرب میمرسدس بنز رو نتونست نیراستش ما مشخصات صاحب ماش-
 . میکن  شییکه شناسا  میما هنوز نتونست یپسر جوون بوده ول هی دنیاطراف د  یها نیکه دورب  ییتاجا

 ؟ میکن  ارکیچ دیخوب االن ما با-

 خانوم ؟ نیشک ندار ی.شما به کس رهیم شیداره پ شیفعال که روال عاد-

 میرابطه نداشت یاصال با کس  ینی. میخصومت ندار یکس  با که  ما ،خوب نه– زهرا

 ؟ نیندار لیفام-

 شیسال پ5ای4حدود  ینیمامانم فوت کردن  یما از وقت یهستن ول میچرا خانواده پدر-

 چرا ؟-:سرگرد
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 . گذرهیم یدوروبرم چ دمیفهمی.اون موقع من افسرده بودم و نم دونمینم-

 بپرسم چرا مادرتون فوت کردن ؟ شهیم-

 نایهستم و ا یمن ک نکهیا  یدادن البته منها حیکرد و شروع کرد از اول ماجرا توض  یبه من نگاه زهرا

 : رو به من گفت سرگرد

 اومده بود ؟  یاز اقوامشونم تو مراسم کس-

 . اره من به عمو وعمش خبردادم-

 اومده بودن ؟  لتونیهمه فام-به زهرا گفت : رو

 بودن .عمو پسرعموومم بودن نمیمیوزنعمو س هیعمه مرض  ادمهیکه   ییتاجا یول ستین ادمی قایهمه که دق-

 : زهرا گفت هووی نکهیتا ا میهمه ساکت شد هووی بعد

 . بزرگم نبود یاما پسر عمو-

 ؟ هیاسمش چ-

 . فک کنم گهیسالش هست االن د40.حدود  اوشیس-

 ؟ یدونیاست م  کارهیچ-

پسرعموم  نیا  نیدونینداشت م یسالش بود اما کار درست وحساب30/35 نکهیبود وبا ا کاریاون موقع ها که ب-
 ..بگم دائم الخمر بود و تونمیخوشگذرون بود و م یلیراستش ...خ

 . دمیبله فهم-

 . مشهد میسفر بر هی میخوایراد من و زهرا م یراستش اقا-رد گفتم :به جناب سرگ رو

 ؟ یک-

 . به خانوادم سر بزنم خوامیسفرمون .من م هیهفته ا هیفردا .-

 ؟ نیبود یشما مشهد-

 بله-

 ؟ ی؟مشهد نیهست ییزهرا گفت :شما کجا روبه

 ینه تهران-

 )به من وزهرا نگاه کرد(ن؟ویلیفام دیمطمعئن-

 یواقع یدادن ماجرا حیهم به من نگاه کرد وشروع کرد به توض زهرا
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 اها-

 ؟ میبر میتونیحاال م-من

 . دیفقط در دسترس باش ستین یاره مشکل-

 ست؟ین یچشم امر-

 .بهمون نیداد یدی.اطالعات مف نینه ممنون که اومد-

 یاعلی-

 . رونیب میاومد  یبه همراه زهرا از کالنتر وبعد

 رضایعل-

 لهب-

 مشهد امیمن نم-

 چرا ؟ امیکه من نم  یچ یعنی-

 -: و رو به من گفت میشد نیماش سوار

 ؟ کاریچ امیخانوادت من ب شیپ یریم یتو دار خوب

 .عوض شه  تیو روح ارتیز یمشهد که بر یایوا ؟خوب م-

 نایمامانت ا-

 ؟یای.نگران نباش.حاال م اننیدرجر-

 خوب-

 . میوفتی.االن برو لباساتو جمع کن و اماده باش صبح بعد نماز راه مولی.ا یایپس م-

 ی.داشتم از گشنگ میشدم و باهم وارد خونه شد ادهیباز کردم و به کمک زهرا پ موتیدر روبا ر میدیخونه رس به
 : واسه همون به زهرا گفتم مردمیم

 ؟ یخوریم یچ-

 ها؟-

 ؟ ارنیزنگ بزنم ب یخوریم یشام .چ بایتقر ینی؟ گمینهار رو م-

 کنمیدرست م یزیچ هیاالن   یزنگ بزن خوادینم-

 رمیمیم ینه من دارم از گرسنگ-
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 خوبه ؟ کنمیدرست م یخوراگ هند هی گهید قهیدق 15بابا .تا  یبذار ا گریدندون رو ج کمی-

 لباسامو عوض کنم رمیبده پس من م رتیخدا خ-

 . زیرو م نهیچیزهرا غذارو اماده کرده وداره م دمیکه د  نییاومدم پا  یا  قهیدق10دوش  هیباال و بعد ورفتم

 به به دستت درد نکنه-

 دیی.بفرما کنمیخواهش م-

باال وقرار  میرفت زیبود .بعد خوردن عذا و جمع کردن م یخوش مزه ا یبه خوردن که الحق هم غذا میکرد  شروع
 .میوفتیوصبح بعد نماز راه ب میشد بخواب

 نکهیگذاشتم تو ساک وبعد ا  مویشخص لیدست کت و وسا2وشلوار و  راهنیچند تا پ هیاتاق که شدم اول   وارد
 . دمیبرداشتم گرفتم خواب ازمویمورد ن لیوسا

 *زهرا*

تر خودمو جمع و جور کنم  عیسر دیکه شده با  رضامیبخاطر عل یول ومدمیکامل با موضوع نبودن بابا کنار ن  هنوزم
خودش روز اول که  هیکه خواهر برادر  دونمی.محبتاشو دوست دارم البته م زنهیجوش منو م ،بنده خدا همش

 یموضوع اشار نکرده ول نیکه به ا  قتهو یلیداداشت بدون.البته خ یخونه گفت ،گفت که منو جا نیاومدم تو ا
 . هیچ دونمیدارم که نم یحس هی... دونمی...نم

 رضایساک گذاشتم .بعد از رفتن بابا عل یتو مویو لوازم شخص یسمت کمد لباسام وچند دست لباس مشک رفتم
اورد خونه خودش .بعد بستن ساکم از   لمویتنها بمونم تو خونه وواسه همون وسا ستیگفت که خوب ن

 . خوابم برد عیبودم سر داریصبح ب7که از ساعت   ییاونجا

دوش گرفتم و  هیرفتم حموم و عی.سر میدم اذان صبح بود وما قرار بود بعد نماز برش داریب میآالرم گوش  یباصدا
 : من گفت دنیبا د زهیریم ییوداره چا دهیصبحونه چ زیم رضایعل  دمیکه د  نییبعد خوندن نماز رفتم پا

 چه عجب .سالم-

 . شد ریجمع کردم ونماز خوندم د لمویتا وسا کمی. دیببخش-

که   یسبد نیرو بردار بذار تو ا ازیمورد ن لیواسه توراه وسا زحمتیوبعد ب میصبحانه بخور اینداره .حاال ب بیع-
 . گذاشتم رو اُپن

 باشه-

بزنه. بعد جمع کردن همه  نیهم رفت تا به ماش رضایتوراه رو بردارم عل لیخوردن صبحونه من رفتم تا وسا بعد
صندوق منم رفتم  ذارهیبه زحمت داره ساک هارو م رضایعل  دمیکه د  رونیسبد رو برداشتم و رفتم ب لیوسا

 .تا کمکش کنم ششیپ

 سبد توراه نمیبفرما ا-



 

 
112 

 ریبرو داخل ش زحمتیدستت درد نکنه فقط ب-داخل صندوق گفت: ذاشتیداشت ساک منو به زور م یدرحال
 . کنمیبرقو قطع م نجایفلکه آب رو ببند و گاز رو هم قطع کن .منم ا

 باشه-

 نیحاضر و اماده نشسته داخل ماش رضایعل  دمید رونیرو که گفت و انجام دادم و اومدم ب ییخل وکارهادا رفتم
به شدت  میبودکه راه افتاد شیهنوز گرگ و م بایشدم ،هوا تقر نیمن بوق زد .منم رفتم و سوار ماش دنیو با د

 .دمیمنم کم کم گرم شد وخواب یکه گذشت چشما  کمی ومدیخوابم م

شدم و صاف نشستم هوا کامال روشن شده بود  داریاز خواب ب  زدیکه داشت با تلفن حرف م  رضایعل  یباصدا
 .بودم دهیبود من چه همه خواب10تا شد .ساعت 4ساعتو که نگاه کردم چشمام 

 به به خانوم خوش خواب-

 .دمیخواب نقدریچرا ا دونمیبخدا اصن نم دیببخش-

 .وونهینداره د بیع-

 ؟ دنیرس نایداداشتون ا-

 کم کم مشهد.االن شهاب زنگ زد سالمم رسوند  رسنیاونام م-

 سالمت باشند-

 سر برم اصفهان احتماال هی دیبا گهیوانشاهلل تا هفته د رهیم شیشرکتم داره خوب پ2فاز  یگفت که کارا-

 سوال بپرسم هیاها.-

 شما دوتا بپرس-

 ؟یچند تا خواهر و برادر دار یبگ شهیم گمیم–بامزه گفت  یلیخ دمیخند

 اریداداش دارم اسمش عل هیاره من -

 بچه هم دارن ؟-

 یکه بره خواستگار  ادیهههه نه بابا تازه داره م-

 یزدیشما اونشب؟البته من فال گوش وانستاده بودما شما بلنند حرف م ؟اخهیخواستگار-

ساله 6/7حدود  اریگفتم،عل  یاگه بفهمه به کس  کشهیمنو م اریخودمون بمونه هاا عل نیب نیا  نیبابا.بب دونمیم-
 کنهیم سیبعد تموم شدن درسش به عنوان استاد داره تدر یدرس رفت ول ی.اول برا ستین رانیکه ا

 کجا؟-
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برگشتشون  طیو چون شرا ادیبعد از هم خوششون م شهیآشنا م  یدختر هیاونجا با   نیآلمان.خوب بعدش ا-
به جز منو تو خبر نداره .منم باهاشون  یخودشون والبته کس نیب خوننیم تیمحرم غهیص هینبوده فعال همونجا 

 .کردمیم یشوخ

 .اها-

 بپرس یدار یچه سوال گهید-

 . گهید یچیه-

 ؟یچیه-

 اند؟  کارهیمامان و بابات چ زهیخوب چ-

 .داره و مامانمم خونه داره یمغازه فرش فروش دیاقا س  امرزیخداب نیبابام ع-

 اها.زنده باشند-

 تو لک ؟ یممنون.چرا باز رفت-

 . حوصلم سر رفته یچیه-

 رهیحوصلتم سر نم یجور نی!!استاایبد ن یداشته باش تیفعال کمیپوست بکن  یا  وهیم کی زحمتیب گمیم -

 پروو-

 دمایشن-

 یگفتم که بشنو-

 م؟یرسیم یک- گفتم :  کندمیپوست م وهیداشتم م نطوریمنم هم دیبلند خند وبعد

 .میرسیبعد از ظهر م5ای4 یتا ساعتا-

 .اها-

 ... هوویبعد  برهیبامن حرف بزناا وگرنه خوابم م-

 )وبعد بشقاب رو به طرفش تعارف کردم.( وهیبگم خوب ؟بفرما م یچ-

 .دستت طالیمرس-

 کنمیخواهش م-

 ؟یهست یتو متولد چه سال-

 12/2/1372من -
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 سالته22ههه چه همه دو داشت .پس -

 اهوم-

 21/11/64منم متولد -

 سالته؟؟30-

 اد؟یاره بهم نم-

 سالت باشه؟28/9 دیخوب من فکر کردم شا-

 ؟یزنیسال چک و چونه م2حاال بخاطر -

 هاا کهیخوب حاال تو ام..تولدت نزد-گفتم :  دمویخند

 نره ادتیبعله ککادو -

 دزبونشو برام دراور  وبعد

 رضایخجالت بکش مرد گنده.عل-

 جانم-

 .خوب کشهیجانم .ادم خجالت م بازگفت

 ؟یگی...تونم زهیمن همه خاطراتمو برات گفتم ...چ گمیم-

 االن نه  یول گمیم-

 اخه  یچ یعنیبهم برخورد ... کمی

 اها-

 زهرا-

 بله-

 ؟یقهر-

 .رمینخ-

 سفرم ذهرم بشه وباشه خوادیاالن نه چون دلم نم  یول گمیم یمعلومه .خوب خانوم-

 . باشه بابا-کردن واسه همون گفتم :  فیبا تعر شهیم تیکه اذ  دمیفهم

 واستاد رضایکه عل  میشاهرود بود یها کینزد
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 ؟یعه چرا واستاد-

 خورهیروم کهیچون روده بزرگه داره کوچ-

 یحله هوله خورد نقدریتو ا رضایوا عل-

 زهرا خانوم ستنیشما جوجه ن نیهمه که ع-

 شینازک کردمو گفتم :چ یچشم پشت

 میرستوران نهار بزن نیا  میبر میش ادهیپ دییحاال بفرما-

 زنگ زد رضایعل  یداخل رستوران همون موقع گوش میرفت رضایبه همراه عل و

 جانم داداش-رضایعل

-.. 

 ن؟یدیرس یک  عه

-... 

 .میایهتل تا ما هم ب نیشما بر یخوایمشهد.م میرسیم بایتقر گهیساعت د4ما هم تا  -

-.. 

 نشه3حاال.باشه شما عروس خانومو ببر خونه باباش تا  دمیم حی،بعدا برات توض ریمرگ نخ-

- 

 دااش فعال یاوک-

 *رضایعل*

 : حرفاش تموم شد رو کردم به زهرا وگفتم اریعل  نکهیا  بعد

 دنیشون رس اری.عل میتر که بر عیخوب بخور سر-

 ؟یاستراحت کن  یخواینم-

 شهیم رینه د-

 بابا یخوب بشه .خسته شد-

 .کنمیاستراحت م  رمیم مینه .برس-

 نم؟یمن بش یذاریم-

 تو-



 

 
116 

 ینداد ادمیاره خوب مگه -

 اخه  یول-

 باشه؟ کمی-

 .باشه-

 رضایعل-

 جانم-

 هتل یمنو ببر شهیم گمی..م گمیم-

 ؟ییییییییچ-

خوب حداقل روزاول منو ببر هتل بعدش برو  نهیو منظورم ا یدیروو ند نایخوب تو هنو خودت مامانت ا-
 . خونتون

 میکنیم یفکر هی میحاال بذار برس-

شاگرد نشستم و زهرا پشت  یجا نبارمنی.ا رونیب میخوردن نهار و حساب کردن پولش از رستوران اومد بعد
 فرمون

 . کردیم یرانندگ یو عاد ختیترسش ر گهیعدش دب یول روندیآروم م  اولش

 رضای....عل رضایعل

 رو نگاه کردم نوشته بود رونیزهرا از خواب بلند شدم .هنوز منگ بودم ب یباصدا

 20km-مشهد

 خوش خواب یبه قول خودت به به اقا-

 ساعت چنده مگه؟-

 بعد ازظهر5-

 گهید دمیساعت خواب3اوو فکر کردم چنده خب همش -

 گهید میدیپاشو حاال که رس-

 نم؟ییمن بش یخوایم یچشم. اگه خسته ا-

 نیتو بش میبزار وارد شهر که شد گهینه د-

 میهمون بسته تخمه رو بده بخور زحمتیخوب حاال ب -
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 هاا یکنیم یچشم ...تالف-

 (دی)بعدم خند یپس چ-

 دیکن  لیم دییبفرما-تخمه رو به طرفش گرفتمو گفتم : بسته

 ممنون-

 .به اصرار زهرا اونو رسوندم به هتل میو منو زهرا جاهامونو عوض کرد میبعد وارد مشهد شد قهیدق20حدود

 ینکرد یزهرا کار خوب یول-

 رضایراحتم عل ینطوریمن ا-

 هاا یزنیاومد زنگ م  شیپ یباشه .هرموقع از شبانه روز کار-

 چشممم-

دنبالت به زور هم که شده  ادیبعدم م کشهیدل خوش نکن هاا مامانم بفهمه اول منو م نجایبه ا یلیالبته خ-
 شانمونیکلبه درو  برتتیم

 وونهید-

مواظب خودت  ایثان  یریگیم یاوال تاکس  یبر رونیب یخواست ی. راست ااایخوب من برم مراقب خودت باش-
 یهست

 چشم ..چشم -

 ..فعال-

استااا پاشده رفته پارک ملت   وونهید ینیقرار داشتم .پارک ملت.. اریکه با عل  ییراه افتادم سمت جا وبعد
 ...احمق

 زنگ زدم بهش دمیپارک ملت که رس جلو

 ؟ییکجا-

 ؟ییتو کجا-

 جلو درب ازاد شهر-

 ه؟یچ نتیعه منم همونجام که ماش -

 النترا-

 .بابا پولداررر دمتیاوهوع برادر د-
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که تو بغلشم   دمید هوویضربه زدن به پنجره رومو کردم سمتش درو باز کرد  یرو قطع کرد .با صدا ییگوش  بعد
 یلی.دلم براش تنگ شده بود خ

 شهیدلم تنگ م یگینم معرفتیب-

 شه؟یدل من تنگ م یگیبزغاله ؟نم یتو چ-

 میدیخند هیگر  نیدوتامون ب بعد

 اریعل  یخفم کرد-

 . یندار اقتیخاک تو گورت که لاز خودش جدا کرد و گفت   منو

 ساعت ؟؟؟؟2 یو چمدونت تو پارک ملت بود پتیت نیههه تو واقعا با ا-

بودم که به سرم  لونیوس لونیوبعد مونا رو رسوندم خونشون و خودم و میرستوران نهار خورد میرفت وونهینه د-
 هههه دیخندیبهم م دیدیمنو م یپارک ملت.هرک امیزد ب

 یکردیکروات واموندتو باز م  نیالاقل ا  دمیخندیخوب منم بودم بهت م-

 خورهیبهم م ژمی؟پرستیچ گهید-

 . می.وبا هم به سمت خونه راه افتادرمیمیم یکه من دارم از خستگ  میبر ایحاال ب-

 میباصفاش بود.زنگ در رو زد اطیدلم تنگه اون ح یلیسال جلو در خونمون بودم .خ2بعد -

 ه؟یک-

 بازکن حاج خانوم-

 ..رررضضای یعل-

 سالم مامان جونم-

 اریی یعل-

 ؟یکنیبعله حاال باز م-

که مبهوت جلو در واستاده   یو مادر اطیشدم.چشمم به ح اطیداخل ح اریباز شد.با کمک عل یکیت یدر باصدا و
 ...شیسال پ5منو برد به 

باالخره اومدم خونه مامانم مبهوت داشت به من  مارستانیبودن تو ب یماه بستر2در خونه رو باز کرد بعد  اریعل
 ککردیبودم نگاه م لچریکه رو و
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بعد از بغل کردن  کنهیم هیابر بهار گر  نیکه داره ع  دمیجلو صورتم به خودم اومدم.مامانمو د یدست یتکونا با
کرد   دنیخم شد رو پاهاش نشست .دستاشو گرفتم تو دستم و بوسش کردم و شونه هام شروع به لرز اریعل

 ؟ نمیسال نب2مانموکردم .چطور تونستم ما  هیکه خودم خودمو تنب  یتموم شد.دور یباالخره دور

بابام و  شیتر از من رفت پ عیسر اری.عل میتامون به سمتش برگشت3هر  کردیبابا که مامانمو صدا م یصدا با
بره  خواستیزنگ نزدم.رفتم جلو روشو کرد اونور وم هیسال 2من تو  یول نجایبار اومده بود ا2بغلش کرد ،اون 

خم شدم که پاهاشو بوس کنم  ستماز د  دیکه کش  رمیدستشو بگ خواستمیپاچه شلوارشو گرفتم ،واستاد م
مو گرفت تو همون حالت دستشو بوس کردمو که بابام برگشت و دست  نیتعادلم بهم خورد وبا زانو افتادم زم

 : گفتم

 ..دیکردم بابا...ببخش  غلط

- 

بابا  ی.ولدادمیسال نه زنگ زد و نه سر زد جواب نم2که   ی...منم بودم به پسری؟حق دار یدیبابا... جوابمو نم-
همش نبود ،بابا  یول لشیبود دل د؟اونمیدادیم ریرفتم چون بهم گ دیازم چرا رفتم ؟ واقعا فک کرد  دیشد بپرس

که صبح   ی؟منینیبش یلعنت نیرو ا دی؟ همش بایراه بر یتونینم گهیکه د  یتصور کن یتونی؟م یدرکم کن یتونیم
 گنیراستم م ل؟خوبیعل  گنیکه استاد جودو بودم ؟االن همه بهم م  ی؟من ومدمیسرکار و شبب م رفتمیم
؟درسته  دمیکش  یچ یبفهم یتونی.منو ول کرد رو رفت .م لمیبهم گفت که عل ؟زنمیتونی؟م یدرکم کن یتونی.م
ماه 2من رفت ازدواج کرد ... ییماه از جدا4که بعد   دمینکش یشکستم ...موقع یفشار باباش بود اما....موقع ریز

بودم خدا  یاضاف  ای.چرا؟چون من تو دنشمی؟اون مامان شد ...امامن بابانم یفهمیبعدش حامله شد ؟بابا م
 خاطردادن شما نرفتم .من ب ریتا گ2بابا؟من بخاطر  ینیبییرو سر و کله من .م ختیدستش بود ر بال دم یهرچ

 رفتم که نیا

 .شدم باالخره ی..امروز خال دنیبابام بغلم کرد و شونه هاش شروع کرد به لرز هووی

 اشکاش خشک شد  گهیرو توورخدا مامانم د یهند لمیف نیا  دیبس کن-اریعل

 یبود نیریش ییاز همون اول چا-

 .تو نیایبسه بچه ها ب-بابا

که مامانم با   زدمیم دی.داشتم خونه رو د یچینکرده بود خونه ...ه یرییتغ چی.ه میوارد خونه شد ییتا4 هر
 .شد ییرایوارد پذ ییچا

 ییچا نیایب همه

داد که  شنهادیو مامان پ میوبعدشم شام.سفره رو باهم جمع کرد میخورد ییچا هیدوسال همه دور هم  بعد
 . میبخواب میبر

 مامان-

 جانم-
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 زهیراستش چ-

به سمت ما جمع  زدنیهم که داشتن با هم حرف م اریحرف حواس بابا و عل نی؟بعد گفتن ا رضایشده عل یزیچ-
 شد

 ومدمیکه نشده .من تنها ن  یزینه چ-

 ؟ یاومد  یبا ک-

 ؟ یگرفت  خبرزنیب رضایخاک تو سرت عل-اریعل-

 واقعا ؟ یوا– یبا خوشحال مامانم

 نیبود .ا دیباغم نگهبان گرفتم اسمش اقا س یبرا یاتفاق  هیبخاطر  شیماه پ2. دیکنیشلوغش م ینه بابا چرا الک-
تو کرج وباباش ناراحت بود منم  رفتیاما خوابگاه م  هیپرستار یدختر داره اسمش زهراست دانشچو هی دیاقاس

 کنهیخودشون درست م ینهار رو که برا اردر عوض خوب انگ ششیپ ادیگفتم دخترش ب  تنها نباشه نکهیبخاطر ا
 و دیزد به اقاس نیماش هی شیهفته پ نکهیمن درست کنه .خالصه زهرا مستقر شد و تا ا یبرا

 نیقبلش چون من فقط اونجا بودم گفت که تو ا یتموم کرد ول مارستانیتوب-و ادامه دادم: نییانداختم پا  سمو
که به   ینی.اون ماش دونهیخود زهرا نم نویبعدم تموم کرد البته ا نیفقط زهرا رو داره و مراقبش باش هم ایدن

بابا فرش فروش بوده وخانواده  نیقبال ع دیکه اقاس  دمیمن تازه فهم نکهیزده از قصد زده وفرار کرده و ا دیاقاس
 ی.)قبلش از زهرا اجازه گرفته بودم برا فروشنیمبودن وبخاطر قسط و طلب بدهکارا مال واموالشونو  ییبا ابرو

 گفتن موضوع (

 زهرا خاانوم کجاست ؟ نی..حاالا امرزتشیخدا مرگم بده ...خدا ب-

خوب شما در  نکهیبه اصرار خودش و ا یکنه ول  ارتیمن اوردمش مشهد هم حال و هواش عوض شه همم ز-
 رفت هتل نیستین انیجر

 بره ؟ یتو ام گذاشت-زد تو صورتشو گفت : مامانم

 هستش و یکال ادم خجالت  یاصرار کردم ول  یلیمامان بخدا خ-

 .تو هتل باشه بیدختر تک و تنها تو شهر غر هیکه   ستین یدنبالش من دلم راض می..پاشو بر رضایپاشو عل-

 . ارشیپاشو پسرم برو ب-بابا

 نمیبب اریب ندمویآ  زنداداش برو پاشو–هم دم گوشم گفت  اریعل

 رو آب زمیبه بازوشو گفتم :خفه بابا .نذار پته تو بر زدم

 ؟ نیپریم بهم شما چتونه عه– مامان

 . بابا یچیه-
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 ؟یای.بابا شما نم نیایروشن کنم شمام ب نویماش رمیمامان تا من م خوب

 میایتو برو منو مادرت االن م امیچرا م-

 ؟یتوچ اریعل-

 ..خوش بگذره ادینه من خوابم م-

 شهیبود و هنوز م9 یدر کنار خانواده.ساعت حدودا یزندگ گنیم نیبه ا دمیکش  قینفس عم هیشدم و اطیح وارد
 . بعد هم مامان و بابا سوار شدن قهیشدم.حدود چند دق نیگفت اول شب بود .با کمک بابا سوار ماش

 اشاره کرد (  نمیهمه راهو ؟)و به ماش نیا  رهیم یماشاهلل ...ک-مامان

 قابل مامانمو نداره-

 نه مال خودت وعروس قشنگم-

 . خندهیداره م دمیبهت برگشتم عقب که د با

 . بخدا ستین دیکنیم مامان .اونطور که فکر م-

 باشه باشه-

 ی:خر خودت گفتیبهم انداخت که م ینگاه وبعد

بحث گفتم حاال شما  ریخودمم خندم گرفت و واسه تغ گهی..د خندهیبابامم داره م دمیسمت جلو که د برگشتم
 من بعدا دیباال بزن نیاست  یکیواسه اون  نیبر

 یخواستگار می...قراره فرداشب بر میدار خبر– مامان

 ؟ یجد-

 میتر برس عیسر خوادیدلم م گهید وفتیاره .راه ب-

بعد جلو  نیم40که قراره بزنم صحبت کردم حدود 2روشن کردم وراه افتادم توراه درباره کسب وکار وفاز  نویماش
 و به درخواست مامان زنگ زدم بهش میدرب هتل بود

 ؟ یالو سالم خوب-

 ؟یدیرو د نای؟مامانتو ا ؟چخبرایممنون .تو خوب-

 ؟یی.کجا یاره جات خال-

 . تار یهتل رفته بودم حرم ز کینزد-

 ؟ گهید یباتاکس-
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 جلو هتل دمیاالن رس  اره

 دمتید-

 ؟یکنیم کایچ نجایتو ا رضایخاک برسرم عل یوا-

 ؟ ادتهیحرف ظهرمو -

 خوب-

 . اومدن ببرنت کلبمون  نایمامانم ا یچیه-

 قطع کرد .خندم گرفته بود دیکش  ینیه هی

 خنده دار بود ؟کجا هست؟ نقدریگفتن که ا  یزهرا خانو چ نیا–مامان -

 . ادیداره م نهاشی.ا یچیه-

خوشم  یلی،مثل فرشته ها شده بود تو چادر .خ نییرو دادم پا شهیشدن و منم ش ادهیپ نیو بابا از ماش مامان
 : بغلش کرد گفت دشیبودمش.مامان که تا د دهیاومد تا حاال با چادر ند

 بهت گمیم تی؟تسلیسالم دخترم خوب-

 . سالم حاج خانوم .ممنون-

 گمیم تیسالم خانوم .تسل-بابا-

 . نی.ممنون لطف کرد رانیام  یسالم اقا-

 ؟یسالم خوب-

 ممنون. سالم–بهم گفت  یغره وحشتناک  باچشم

 مزاحمتون بشم خواستمیبخدا من نم دیببخش-زهرا

 . میجمع کن که بر التوی؟دختر .برو وسا هیمزاحمت چ-

 . میجمع کن لتویبااال با هم وسا میبر ایدخترم ب گهیاست مر  رضایعل- مامان

 . شد نیبه همراه مامان رفتن باال و بابا هم سوار ماش وبعد

 . میباباشم برام اشنا بود فک کنم قبال باهم تجارت داشت لیخوشم اومد ازش...تازه فام هیدختر خوب-بابا

 .بود که نگو ینیمرد نازن نقدریخوبن .باباش ا یکال خانوادگ-

 رضایعل-

 جانم-
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 مشهد ؟ یگردیبرم-

گفتم (زهرام دانشگاهش   نوییاونجاست تازه )سرمو انداختم پا  میتمام کار وزندگ یدونیراستش بابا خودت که م-
 ..بره خابگاه و دیباز با امیکرجه اگه من ب

 گهیاز زهرا دل بکنم د  ادیکالم بگو دلم نم  هی؟ یبافیم سمونیآسمون ر  نقدریخوب پسرم چرا ا لیخ-

ازدواج کنه   یکی.اون دختر خونه است حق داره با  نینیبیمن که م تی.وضع ستین نیکنیفکر م نطورکهینه بابا ا-
 . که حداقلش بتونه راه بره

 .فقط ینش مونیخسروان دانند .بپا بعدا پش شیبگم واال .صالح مملکت خو ی... چ یول-

 به خودم اومدم نیدر ماش یباصدا

 صندوق بزن مادر رضایعل-

 چشم-

اول زهرا وبعد هم مامانم سوار شدن ومنم راه   لیوسا ییصندوقو زدم تا چمدونشو بذاره بعد از جابه جا وبعد
چرا زود بهش خبر ندادم.خواستم سر بحثو باز  نکهیو من مطمئن بودم قهره از ا کردیافتادم .زهرا اصن نگاهم نم

 .مامان وباباشد یرکیز ریز دهباعث خن نیکه زهرا داد خفه شدم که ا  یجواب کوتاهبا  یکنم ول

 خوب بود؟ ارتیز-

 بله-

رو جا به جا کردم و  نیشدن و بعد برداشتن چمدون زهرا ماش ادهیمامان و زهرا وبابا پ میدیدر که رس یجلو
 زنگ خورد میهووگوشیشم  ادهیکه پ  خواستمیم

 جانم شهاب-

 رضایعل-

 شده ؟چرا صدات گرفته ؟ یزیچ-

 برگشتم تهران-

 د؟یچرا؟مگه قرار نبود بمون-

 فرشته رضایمرصادهست بابا.عل-

 شده ؟ شیف فرشته خانوم طور-

 هیوگفت (همسا دیکش  یقی)نفس عم یسر تهران ول هیبعد نگران شدم اومدم  دادیجواب نم زدمیزنگ م یهرچ-
هفته که من غافل  کی نی...تو هم دونمینم گفتنیکجا؟اونا م  پرسمیم یرفتن حاال هرچ نجایها گفتن که از ا
که خبر ندارم فقط   گفتی....م گفتیهه م هینگرانم...همسا یلیسرشون اومده...خ ییچه بال ستیبودم معلوم ن
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پسره رفتن بعد اخر شب هم اومدن  هیبلند شده و به  یشاس نیماش هیکه سوار   دهیفرشته رو د یروز آخر
 .. حساب کردن و مامانشو بردن با همون پسره هیتسو

 ؟یشهاب داداش خوب-

 داغونم-

 تهران؟ امیب یخوایم فهمتیم-

 ... گهیهفته د شیبپرسم چرا ؟من که قراار بود برم خواستگار خوامیدنبالش م گردمی...م وونهینه د-

 یخوایشهاب اگه ...اگه نبود م-

 ؟یفهمیبدون اون م تونمیمن نم-

 بابا یکنیم داشیباشه باشه ...انشاهلل پ-

 شده ؟ یزیمادر چ رضایعل- مامان

 .. رسونهینه مامانم شهابه سالم م-

 هاا بهیدختره بنده خدا غر نیتو حرف بزن خوب ا ایب بعدشم.بهش برسون سالم. عه– مامان

 چشم اومدم-

 الو شهاب-

 ...دمیجانم ...داداش برو حاال بعدا خبرشو م-

 ینگ یزیچ یاگه بخوا  یونیشد بگووو.شهاب بخدا مد یه...هرچباش-

 چشم ..چشم...فعال-

 ...یلیدوست داشت خ یلیناراحت شدم شهاب اون دختر و خ یلیرو قطع کرد ...خ یگوش  وبعد

 : مامانم گفت دنیوتا منو د زننیبابا و مامان تنها نشستن ودارن با هم حرف م دمیسالن خونه شدم که د وارد

 اریبنده خدا خسته بود فرستادمش تو اتاقت تا بخوابه تو هم برو اتاق عل ؟دختریاومد  ریچرا د-

 بخوابم رمیچشم.ممنون ..منم خسته ام م-

 شده ممامان ؟ یزیچ-

 نایو ا ی...خسته ام خوب از صبح رانندگزمینه عز-

 اره مادر برو بخواب-

 بابا ریمامان .شب بخ ریچشم...شب بخ-
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 پسرم ریشب بخ-بابا

 نیداداشم تو اتاق خودش رو زم ی...الهدهیتشک پهن کرده و خواب نیرو زم اریعل  دمیرفتم داخل اتاق د وبعد
ور  میکه با گوش  نطوریاصال حال عوض کردن لباسام نبود هم  دمیببخاطر من .رفتم رو تخت دراز کش دهیخواب

 .خوابم برد رفتمیم

سر سفره  اریزهرا و مامان وبابا وعل دمید نییلباسام رفتم پا ضیبعد تعوشدم و  داریب اریعل  یبا صدا صبح
 : گفت  دی..بابا تا منو د خورنینشستن ودارن صبحونه م

 ساعت خواب گل پسر-

 ریبخ یخوابم برد.سالم صبح همگ یک  دمیاصن نفهم  دیببخش-

 ریصبح تو هم بخ زمیسالم عز-مامان

 سالم-زهرا

 و با حرکات لبم بهش گفتم :مرگ دمیکرد که فقط من د  یبهم نگاه کرد و خنده ا اریعل

برم  خوامیوم رمیکه من گفتم نم  اریعل  یبرا یبرن خواستگار خوانیخوردن صبحونه مامان گفت که امشب م بعد
قرار  یوادگخان یتو جمع ها گهیاون اتفاق برام افتاد د  نکهیچون بعد از ا کردنیحرم...خداروشکر همه درک م

 .ومدینگرفتم چون از ترحم بدم م

 زهرا-

 بله-

 ؟یایحرم تو ام م رمیمن امشب م-

 اره..ممنون-

 نکهیتا ا میزدیحرف م نایدر مورد کار و ا میهم داشت اریبعد ازظهر زهرا مامان با هم سرگرم بودن و منو عل تا
و گل  ینیریو ش شگاهیارا  یبر یخوایمگه نم گهیپاشو پاشو د اریمامان اومد در اتاق و گفت :عل5یساعت ها

 ؟یبخر

 رمیچرا چرا ..االن م-اریعل

 : بعد رو به من گفت رو

 با هم پاشو رونیب نیکه تو خونه بمونه ؟؟؟پاشو بر  یدختر بنده خدارو اورد-

 چشم-
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 میه بربعد به زهرا گفتم حاضر شه ک نیم 10.حدود  میهرکدوم مشغول حاضر شدن شد اریمن و عل وبعد
نبود  یچادر نکهیداشت با ا یبرخورد خوب یلینداشت و با زهرا هم خ یکار  هیبه بق یبود ول ی.مامانم چادررونیب
 .ها حجابش بهتر بود یاز چادر  یلیاز خ  یول

 ؟ میرو بهش گفتم بر کنهیزهرا هم حاضره و داره شالشو مرتب م دمیو د رونیاز اتاق ب  رفتم

 اوهوم-

 .میشدم وراه افتاد نیبه کمک زهرا سوار ماش میرفت اریاز مامان وبابا وعل  یاز خداحافظ  وبعد

 گهیزهرا قهر نباش د-

 ستمیقهر ن-

 ؟یزنیپس چرا باهام حرف نم-

 ؟ میری؟کجا م بگمیخوب چ-

 دور دور خوبه؟ رونیب میریبعدشم م میحرم تا نماز وبخون میریاول م-

 رضایاره ...عل-

 جانم-

 قدمگاه؟ یببر باریمنو  شهیم گمیم-

 شابورهیچون تو ن میریموقع برگشت م شهیبله که م-

 .تاحاال نرفتم یمرس یوا-بهم گفت : یبا خوشحال بعد

رو کردم به  نیهم یبرا کردنینگاهمون م یجوریها  یتو حرم بعض میبا زهرا رفت یو بازرس نیپارک کردن ماش بعد
 زهرا و گفتم

 زهرا-

 بله-

و بعد به  یراحت تر باش ینطوریجدا بره فک کنم ا یهرک ینی؟ میجدا بر یخوایم گمیم یچیاگه ..اگه ..ه  گمیم-
 ها اشاره کردم ینگاه بعض

 باشه گفت ومدهیاز حرفم خوشش ن  نکهیا  مثل

 میری...باهم م ستمی.من بلد ن رمینخ-

 .میریجمله باهم م کی نیهم دیبه دلم چسب یلیخ
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صحن انقالب رو کردم به زهرا و  میبعدش رفت میاهلل خوند  نیام  یمسجد گوهر شاد و دعا میرفت گهید باهم
 : گفتم

 حیضر یبرو جا ایب گمیزهرا خانوم ...م-

 االن؟-

 اذونه  گهید قهیدق20اخه حدود   یایبرو تا قبل اذان ب گهیاره د-

 باشه-

 امی مانشاهلل  گهید نیم 15و کفششو گذاشت رو پام و گفت تا  فیک  بعدش

 باشه ...التماس دعا-

 ؟ خانومته

 خوندیداشت دعا م میکه اومده بود  یکه از موقع  یرمردیسمت پ برگشتم

 نه پدر جان-

 خواهرته ؟-

 المونهیاز فام  یکیگفتم :نه راستش   دمویخند

 هواتو داره نقدریاها فکر کردم خانومته که ا-

 وضع نینه بابا خانومم کجا بود با ا-

 : سمتم گرفت و گفت یآب  وانیپسرم و بعد ل یشیانشاهلل خوب م-

وو  یکنیم دایآب فوت کردم..بخورش....انشاهلل شفا پ  نیتو ا تتیکه خوندممو به ن  ییهر دعا دمتید یاز وقت-
 ... یبه مراد دلت برس

 . ازش گرفتم وخوردم  وانویل

 ممنون ..انشاهلل-

 یاعلیخوب پسرم من برم ... -

 حق ...بسالمت ای-

زهرام  دمیبودم که د ارتیغرق ز  نطوریخوندن هم ارتنامهیو شروع کردم به ز حیرومو کردم به ضر رمردیرفتن پ بعد
 تموم شد گفتم ارتیز نکهی..بعد ا خوندمیکه م  یارتیکنارم نشست و گوش کرد به ز

 قبول باشه خانوم ارتتیز-
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 خوبه هاا یلیممنون ...صدات خ-

...بعد خوندن نماز هم با زهرا از  مینماز اماده شد یاذون بلند شد و مابرا  ی..همون موقع صدا یبعله پس چ-
 . میحرم خارج شد

 ؟ میخوب زهرا خانوم کجا بر-

 ؟ ستمی؟من که بلد ن دونمیمن چم-

 چطوره ؟ دهیپد برمتیخودم ببرمت .اومممم بذار فک کنم ؟اها م قهیخوب بذار به سل-

 ز؟یشاند دهیخوبه پد-

 . می.بزن بر گهیاره د-

زهرا روش نشه خوب با  دیکه االن اونجا شلوغه و شا  کردمیراه افتادم...توراه داشتم فک م دهیبه سمت پد وبعد
 : ...واسه همون دور زدم که زهرا گفت دادیعذابم م  یموضوع کل نی...و اادیمن راه ب

 ؟ میچرا دور زد-

 نداره ؟ بیع  میبر گهید یجا هیاگه   گمیزهرا م زهیچ-

 کنهینم یمن که فرق یشده ؟برا یزیچرا چ-

 امیب شهیخوب من خودم روم نم-

 : تو هم و گفت دیکش  ابروهاشو

 توچته ؟ ؟مگهیایب شهیروت نم یچ یعنی-

 یریبگ دهیبودن منو ناد یلچرینکن و یسع-

 نی.هم یراه بر یتونیکه نم  نهیداره و مشکل تو ا یمشکل سالمت هی ینداره .خوب هرک یربط چیه نیا  رضایعل-
 ... منو ببر االی دهیبرم پد خوادیمن دلم م ؟اصالیدیبزرگ جلوه م نقدریچرا ا

 ...هاا نیام گرفته بود ...فسقل بچه رو بب  خنده

 . میدیرس نکهیتا ا میحرف زد یزیگرفتم تو راه از هرچ  شیرو پ دهیدور زدم وراه پد دوباره

آه و ناله   یکل  نیبذاره زم لچرمویو خواستی؟مهسا هروقت م شهیشدم ..خسته نم ادهیپ نیکمک زهرا از ماش  با
 .رنجوندیم یلیمنو خ نیو ا کردیم

 ممنون-

 .خواهش بابا-
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بهم دست داد  یبد یلیچند تا نگاه برگشت رو که حس خ میداخل اول که وارد شد میبه همراه زهرا رفت بعد
اومد   ستهیپشت سرم وا نکهیا  یبه جا تمیمن اذ دیشلوغ نرفته بودم .زهرا تا د یلیخ یوقت بود تو جاها یلیخ

جوون  ایخانواده ها  یکردیم نگاهوبامن هم قدم شد ..حسم نسبت به قبل بهتر شد .هرجارو  ستادیکنارم وا
تا ازشون  گشتنیم یکه داشتن دنبال کس  یچشمم خورد به زن وشوهر رنیگیکه دارن عکس م  یدیدیرو م ییها

اومد   دینگاه منو دد ی، اونم وقت زدیآشنا م  کمی افشیهمون لحظه با پسره چشم تو چشم شدم ق رنیعکس بگ
 : گفت  کموینزد

 ؟؟؟؟یخودت رضایعل-

 شما ؟ دیبله .ببخش-

 ... حافظت نیخاک تو سرت کنن با ا-

 ؟ییمسعود تو-

 . م کارسازهجمل نیکه هنوزم ا  نمیبیم-

 . هستند رضایمن عل معرفتیدوست ب شونینگار خانوم ا-رو کرد به خانومشو گفت : بعد

 . کردم بهش  سالم

 ؟ ؟خانومتهیکنینم یمعرف

 : کرد و گفت  یشدستیحرف بزنم زهرا پ خواستمیم تا

 رضایسالم ..من زهرام نامزد عل-

با اعتماد به نفس و  یلیخ نکهینده ام گرفته بود از ا...هم خ دیمسعود د نویاز تعجب گشاد شد که ا  چشمام
 نیمن نگاهش کردم از خجالت قرممز شده بود .توهم یوقت نکهیحرفو زده بود همم ا نیبا من ا یبدون هماهنگ

خوشبختم .و زهرا هم  تییاز آشنا  نگارمسالم -زهرا دراز کرد وگفت : یخانوم مسعود اومد جلو ودستشو برا نیب
 : کرد.روبه مسعود گفتم  یدستشو گرفت و اظهار خوشبخت

 ؟نه؟ رهیازتون عکس بگ  نیگشتیم یدنبال کس دیفک کنم داشت-

 به هدف یهاا زد یکنیداداشم ..هنوز هم خوب فک م ولیا-

 . رمیتا عکس بگ دیستیوا نیخوب بر-

تا اون از ما عکس  میداد که من و زهرا بر شنهادیموقع مسعود پ نیازشون چند تا عکس گرفتم ..هم  بعد
 : کنم واسه همون گفتم  تشیوقصد کردم که اذ دمی.قرمز شدن زهرا رو درهیبگ

.بعد واستادم وزهرا هم اومد کنارم رو سکو پشت سرم واستاد .سرمو کج کردم ودم  ادیکه بدش ب  هیباشه ک-
 هاا ننیشیر اقاشون مکنا  انیاصوال نامزدا م- گوشش گفتم :
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لبو نشه سرمو  هیشب نیاز ا  شتریب نکهیا  یخنده اش گرفته بود همم از خجالت قرمز شده بود واسه همون برا هم
 . کننیدارن مارو نگاه م حیاون دوتا با تفر  دمیبرگردوندم و د

 ؟؟؟؟یاون بنده خدارو لبو کن  دیبا یریعککس بگ  یخوایاالن که م  نیداداش حاال هم-مسعود

 . عکسو  ریواجب بود مسعود جان بگ-

 چشممم-

چندتا عکس هم هممون باهم  هی. میو عکس گرفت ستادیو همونجا وا لچریو هیزهرا دستشو انداخت رو وبعد
موقع شام خوردن  بایبود و تقر9 ی(ساعت حدودا می)بخور میکه بلومبون  میمسعود رفت شنهادیوبعد به پ میگرفت

همه رو حاضر کردن زهرا و نگار باهم شروع کردن حرف زدن و منو مسعود  نکهیو بعد ا می.سفارشاتمون رو داد
 .هم با هم

 .بودم خبریبود که ب یسال6/7 هیکنم   ؟فکیکنیکارامیخوب داداش ..چخبرا ؟چ-مسعود

 ....تهرانم کنمینم ی...مشهد زندگ گهید کنمی.کار م یسالمت-

 نه ؟ ستیخانومت ن-

 ؟یچ واسه–کردم   تعجب

 ادیسرت شاخ درب یکرد کم مونده بود باال  یخودشو نامزدت معرف یچون وقت-

 .. راستش نه هنوز-

 ومدووویشدم هااا ...تو ام که بدت ن ریامشب باعث خ-

 مرگ-

 ازش؟  یکرد  یخواستگار-

 نه-

 چرا؟-

 یچیمن و گذشتم ه یکه ؟بعدشم نه تو ونه اون از زندگ  ینیبیکنم ؟وضع منو م  یدخاستگاریچرا با-
 .نیی...وبعد سرمو انداختم پانیدونینم

 . میمن تا باهم حرف بزن امطبی...فردا ب رضایعل-

 باالخره ؟ یعههههههه دکتر شد-

 داداش ...شدم روانپزشک یفکر کرد یچ-

 م؟یییییبعد اون وقت من روان-
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 داداش شتریب اونم  از–که توجه زهرا ونگار به ما جمع شد   دیبلند خند یباصدا

 میما هم بخند نیهست بگ یخنده دار زیخوب چ-نگار

 ی؟مسعله خصوص نیبگ میگیما م نیخندیم زیر زیور یکنیتو دم گوش زهرا خانوم پچ پچ م یمگه وقت-مسعود
 بود

 بهت نشون بدمم یخصوص هی-گفت :  ی..وبعد باطرز مرموز خنده دار زمیباشه عز-نگار

 زمممیعز- مسعود

 .ودوباره به حرف زدن ادامه دادن دنیهم روشو طرف زهرا کرد وهردو باهم خند نگار

 مطبت کجاست ؟-

 .میزنیباهم حرف م ایفرامرز.شماره تو بده تا برات اس بدم...فردا ب-

 ...0915602 سیچشم .بنو-

 ؟یکنیم کارایخوب توچ-

 برق دارم تو تهران.با شهاب یشرکت نقشه کش هیمن -

 نافش به تو وصله ستیارتباطم باتو قطع شد با اونم قطع شد ن  یاز وقت  معرفتیعه شهاب خودمون ؟ب-

 داره ازیبه تو ن شتریبرگشتم و گفتم :_اون االن ب یجد حالت به بعد... کوفت–وگفتم  دمیخند

 شده ؟ یزیچرا چ-نگران گفت : مسعود

 .زنهیحاال اگه خواست خودش بهت زنگ م دمی...شمارتو بهش م یشکست عشق هیضق یبگم ول تونمینم-

 .یکنیم یاره .خوب کار-

بود .اول مسعود و نگار وپشت سرشون  10 بایساعت تقر میکه بر  میاز خووردن غذا و حساب کردن بلند شد  بعد
خم شدم  ی.به سخت نید زمساله جلو پام خور 4/5بچه حدودا  هیخارج شم  خواستمیکه م  نیمن وزهرا ..هم
 .وبلندش کردم

 عمو؟  یخوب-

 اهوم-

 خوشگله ؟ هیاسمت چ-

 : گفتیکه م  دمیرو شن یزن یاسمشو بگو صدا  خواستیکه م  نیهم

 اشاری...اشاری-
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هم  اشاریو با تعجب نگاهم کرد. ستادیهمونجا وا دیتا شد اونم تا منو د4...چشمام  نمشیبرگردوندم که بب رومو
که مهسا رو   یمرد یبه مامانش رسوند اما مهسا مسخ شده واستاده بود و منم...باصدا هیخودشو با گر عیسر

 به خودم اومدم زدیصدا م

 ؟ییکجا  زمیمهسا ..عز-

 نجامیا-

 رانیام  یاقا  داریمشتاق د-وبغل کرد وبعد اروم کردن اون رو به من گفت : اشاریزد، یمرده پوزخند دیمنو د تا

 یموسو یاقا  نیهمچن-ال پوزخند زدم و گفتم :متقاب منم

 .. کردنیو مسعود ونگار که متعجب بودن و داشتن منو مهسا وشوهر شو نگاه م زهرا

 رانیام  یاقا  نیکنینم یمعرف-

...اول از  میریهم قرار بگ یسال روبه رو نیکه بعد چند  کردمیفکر نم چوقتی..هه ه شدمیاز بغض خفه م  داشتم
شال  هیو شیخروار آرا هیشلوار چسب با  هیمانتو کوتاه و  هیمهسا بود خنده ام گرفت  پیت دمشید نکهیا

 یبرا ییودستمو به نشونه آشنا ممهسا کجا ....به خودم اومد نیکجا و ا  یچادر ی...هه مهسا مهینصفه ون
 ... مسعود دوستم به همراه خانومشون شونیا- مسعود بلند کردم وگفتم :

 زهرا خانومم شونمیا- ف زهرا که کنارم بود و گفت :دستم بردم طر  بعد

وبا جرعت تمام با دست  دمی...هووف کش کردمیم یاونم معرف  دی....با دمیوضوح جا خوردن مهسا رو د به
 یکه سع  یکرد و با دست چپم مهسا رو نشون دادم و با لحن  یکیلرزش کوچ هیراستم دست زهرا رو گرفتم که 

 : کردم نلرزه گفتم

 ...مهسا همسر سابقم شونمیا-

زهرا رو تو دستم حس کردم واسه همون محکم تر دستاشو گرفتم و دوباره با  یحرفو زدم للرزش دستا نیا  یوقت
 : دست چپم اونا رو نشون دادم وگفتم

اشاره کردم و با لحن   کردیکه با تعجب به ما نگاه م  اشاری...بعد هم به  یموسو یهمسر همسر سابقم اقا شونمیا-
 اشاریکوچولو هم پسرشون   نیا- گفتم :  یزیغم انگ  بایتقر

 : خشکه گفت یلیجو خ دی.مسعود که د رونینفسمو دادم ب وبعد

 میبر عتریزنگ نزدن که سر نایجان مگه مامانت ا رضایعل-

 خوشحال شدم .باجازه یلیچ ...چرا ..وبعد رو به مهسا و شوهرش گفتم :خ-

باالخره اون قطره  رونیپامو گذاشتم ب نکهیخارج شدم.هم هیاز اونا دست همراه بق  دنیبدون جواب شن وبعد
هم  دیبا نوک انگشتم پاکش کردم ...اما ..هم زهرا د عیاومد که سر  ننییپا ادین کردمیالتماسش م  یکه ه  یاشک

 ....هم نگار دیمسعود وشا
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تمام  نکهی..حالت تهوع داشتم ..با احساس ا سوزهیپشتم داره م کردمیبود ..احساس م خیهمه  دستام
اب که با بچه   یخودمو کشوندم کنار جو تونستمیکه م  یسرعت نیبا اخر عیباال سر ادیمعده ام داره م اتیمحتو

ام   هی...گر زدمیخورده بودمو باال اوردم ...داشتم عوق م یوهرچ نییخودمو انداختم پا بایها فاصله داشت تقر
کارم به کجا   ای..خدا کنمیم هیگر  هیبق یخنده تلخ ،غرورم کجا رفت پس؟که االن دارم جلو هیگر  نیگرفته بود ...ب

 ... یدوسش ندارم ول گهیکه د  نومطمئنمی...ادهیرس

نگاهش فرق داشت  یول کنهیمسعود داره نگاهم م دمیبرگشتم د مالونهیداره شونه هامو م یکی نکهیا  باحساس
.نگران رومو کردم  ستنیزهرا ونگار ن دمیبرگشتم د لچرمیرو و نمیوترحم نبود ...کمک کرد که بش یاز رو دلسوز

 : گفت  دیسمت مسعود که تا نگاهمو د

 فرستادمشون خونمون ...نگران نباش-

 بود ...جواب دادم اریزنگ ز عل میموقع گوش همون

 بله-

 ؟یخوب رضایعل-

 از دوستاش که مشهده  یکی...زهرا هم رفته خونه  میرونیبادوستام ب... امیاره ..فقط ..امشب خونه نم-

 ؟یخوب یمطمئن رضایعل-

 نیدست از سرم برردار گهیداد بود گفتم :آره ...اره ...بسه د هیکه شب  یبلند یباصدا

 اریو از من فاصله گرفت وشروع کرد به حرف زدن با عل رونیب دیرو از دستم کش یموقع مسعود گوش همون
 : گفت  شمویبعد اومد پ قهی..چند دق.

 ... میپاشو بر-

 *زهرا*

قبال ازدواج کرده ؟چقدر امشب بهمون  رضایعل  ینی..ینی... لرزهی..هنوز که هنوزه دستام داره م شدینم باورم
کرد...اما همش ذهرم شد ...هم زهر من هم خودش با   رضایکه عل  ییها یها وشوخ طنتیخوش گذشت با ش

 ...همسر سابقش دنید

کنه   یما رو به هم معرف خواستیم رضایافتادم که عل  یلحظه ا ادیخوب بود .. افشیظاهر جلفش ق برخالف
 یحالش چقدر بد بود ..وقت رمیبم یکه من دستام بلرزه...اله  کردیم ینیب شیپ دیدستامو گرفت ...شا هووی...

توذهنم  هینطر نیچون ا ادیمردا بدم م هیکرد..ازگر  هیگرو  اوردیطاقت ن گهیاز بسکه فشار روش بود د  رونیاومد ب
درو غ  تونمیدوسش داشته ؟ته دلم ناراحت شد..به خودم که نم نقدریا  ینی!!!کنهینم هیبوده مرد که گر شهیهم

 ...ادیز یلیبگم ...من دوسش دارم خ

 به خودم اومدم یدست یتکونا با
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 زهرا جون ...زهرا جون-

 دمینفهم دیجانم ..ببخش-

 ؟یبهتر-

 چییسو مهیوخ نقدریا  رضایحال عل دیآب رو ازش گرفتم ...مسعود اقا که د  وانیاره تکون دادم ول  یبه معن سرمو
 ...خونشون میداد تا منو نگار بر نشونویماش

 رضایعل-

 ... ششهی...مسعود پ زمینگران نباش عز-

هم بخاطر وجود نحص همسر سابق...همم بخاطر ... رضایعل  یبرا ی...هم بخاطر نگران دیکرده بودم شد  بغض
 شه؟خوبیبچه دار نم چوقتیه رضایعل  ینی...نییبچشون وسرشو انداخت پا نمیکه گفت ا  یوقت رضایبغض عل
 ... پدر ومادر اند یهمه بچه تو پرورشگاه هست که ب نینداره که ا بینشه ع

 شما؟ نییخوبن ؟کجا رضای...اقا علبای..حالش خوبه تقر میدی.ممنون ..اره رس زمیالو سالم عز- نگار

- 

 ...قربونت .فعال نطوری..چشم توو ام هم ارمشیاها درسته ..باشه باشه من م-

 رضاتیاقا عل  شیپ میزهرا جون پاشو..پاشو بر-نگار

 !!من ؟؟ یرضایعل  اقا

 کجاست؟-

 خونه خودش نکهیمثل ا دونمینم-

 .میاها بر-

اپارتمان نگه داشت همون موقع مسعود اقا در و   هی ی...جلومیبه همراه نگار به سمت اون خونه راه افتاد وبعد
 میشد ادهیپ عی..من و نگار سر رونیباز کرد واومد ب

 سالم مسعود اقا حالش خوبه ؟-

 :. وگفت نییانداخت پا  سرشو

 دیتب داره مواظبش باش کمی... ششیپ نیکه شما بر  خواستی...م دی..اما...توروخدا درکش کنستیبد ن-
 داغووونه رضایعل  نیتو اتاق..زهراخانوم تنهاش نذار زیگذاشتم رو م  ازتونویمورد ن لیوسا

 باشه تکون دادم یبه معن سرمو

 .باشه یکه ک  ستیاصال مهم ن  نیهروقت حالش بد شد بهم خبر بد-
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 چشم .ممنون-

از   کمیاومد   رضایعطر عل  یاال وداخل خونه .پامو که گذاشتم تو بواز نگار ومسعود رفتم ب  یاز خداحافظ  وبعد
که روشون تار عنکبوت   ییها شهیهمه پر از خورده ش نیزم یکم کرد ...با تعجب به خونه نگاه کردم رو  موینگران

 عیسر. نییپا تیرخیرفتم تو اتاق عرق از سر وروش م عیسر رضایناله عل یبسته ..پر از عکس پاره شده ...باصدا
 درجه ؟؟؟؟؟39دماسنج و گذاشتم تو دهنش 

...تازه  دمیپاهاشو کش یرو گهیو بادستمال د شیشونیکنار دستمو ابشو گرفتم وگذاشتم رو پ  سیخ دستمال
نبود ...اون  یچاره ا یول دمی..خجالت کش دیملحفه سف هیو فقط روش  ستیمتوجه شدم که لباس تنش ن

تو دهنش تبش  اشتمکردمش و در اخر دوباره دماسنج و گذ   هیسساعت فقط پاشو2 یکای... نزدخواستیکمک م
درا وردم و انداختم روش  یواریکمد د  یپتو از تو هیاز سرما خوردنش   یریجلوگ یبرا نیهم یکم تر شده بود برا

کنار   عیمن خون؟!!سر یخدا یدستم اونو اوردم باال ..وا یسیبااحساس خ یدستمو لبه تشک گذاشته بودم ول
جعبه کمک  عی...سر دیلرز هوویشده تمام تنم  یکرده وخون  تکه عفون  یزخم بستر دنیملحفه رو داد باال و با د

فکر کردم که  نیبه ا یمعذب بودم واحساس گناه کردم ول کمیرو باز کردم ملحفه دادم کنار ...اولش  هیاول  یها
 دمیمالحفه رو کش عی..بعد پانسمان زخم وبستن باند سر ستیبراش خوب ن نیوا کشهیداره عذاب م رضایعل
صبح بود که  یکای...نزدشدمیو چون با ناله بود من متوجه نم گفتیم ونیهذ رضایسرما نخوره..عل اپاش ت هیرو

ساعت 2 یکایکه نزد  یاساس  یریگردگ  هیحال و بعد جارو کردن و هیرفتم تو بردی..منم که خوابم نمدیباالخره خواب
 نیبود نمازمو خوندم .تو هم فمیکه داخل ک  یرفتم وضو گرفتم وبا چادر نماز عیاذان سر  ی..با صدادیطول کش

بود که صورتش  قیدردش عم یلیبود خ یهرچ یول کردیکجاش درد م  دونمیشد ...نم داریاز خواب ب  رضایعل  نیح
کنار   یمنم همون کنار رو صندل دیکردن خواب  هیپاشو ی..با دادن مسکن بهش و دوباره کمشدیاز درد مچاله م

 ... تخت نشستم وسرمو گذاشتم رو تخت

 *رضایعل*

از خواب بلند شدم ..هوا روشن بود ...دوروبرو نگاه کردم برام ناشانا بود داشتم فکر   دیاحساس سردرد شد  با
 نهیروش سنگ دمیبلند کنم که د خواستمیافتادم .دستمو راستمو م  شبید یاتفاق ها  ادی هوویکه کجام   کردمیم

لرزش دستاش بعد  ادیافتادم ..  شبید ادی... دهیزهرا سرشو گذاشته رو دستمو خواب دمینگاه کردم د
شه  داریدختر فرشته بود ...فرشته..نخاستم از خواب ب نیبخاطر من ...ا شبشیموندن د داریب ادی...یمعرف

 .. دمیدوباره دراز کش نطوریواسه همون دستمو برنداشتم وهم

 *زهرا*

سرمه.خاک برسرم  ریز رضایدست عل دمیبه چشمام چشمامو باز کردم سرمو که بلند کردم د دیخوردن نور خورش با
 سرمو گذاشتم رو دستش؟ یخوابم برد؟ک ی...من ک

که خوابه رفتم از   رضایاز عل  نانیاز جام بلند شدم ورفتم تو آشپز خونه وبعد شستن دست وصورتم واطم  عیسر
تموم شد و برگشتم خونه  دمیساعت بعد خر می.حدود ن رمیصبحانه بگ یبرا یزیچ کیتا  رونیساختمون ب

وبردم تو اتاق...با وارد شدنم به اتاق سر  ینیواماده کردن صبحانه همه روگذاشتم تو س یی...وبعد دم کردن چا
 : به طرفم برگشت که با لبخند بهش گفتم رضامیعل
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 ...می.پاشو باهم صبحونه بخور شمیهالک م یدارم از گرسنگ نمیخواب ...پاشو ببخوش  یبقول باباتون.سالم اقا-

 ادیپشتشو هم دوتا بالشت گذاشتم تا به حالت نشسته درب دمورفتمیکش  یقیکه زد نفس عم  یلبخند کمرنگ با
 :رو گذاشتم رو پاش و گفتم ینی.بعد س

 ارمیخودمو ب ینی.منم برم س دیبخور دییصبحانه بفرما نمیخوب جناب ا-

 -: دستمو گرفت نگاه متعجبمو بهش دوختم که گفت رضایخواستم بلند شم عل نکهیهم

من  یلقمه برا کینشستم کنارش  دمیفهمینم یچی..منم که مسخ شده بودمو همیباهم صبحوونه بخور نیبش
 :دمیو پرس اوردی...دست اخر دلم طاقت ن خوردیخودش م یکی گرفتیم

 روز؟ام  یچه مهربون شد-

شب  هیدستا  نیشماا رو خانوم ؟بعد دستمو گرفت وگفت ا شبید یجبران کرد کارا یجور هی دیخوب باالخره با-
 هاا دهیمن زحمت کش یتا صبح برا

 کنهیبه لبخند داره نگاهم م دمی..بعد چند لحظه سرمو بلند کردم که د نییوسرمو انداختم پا دمویکش  خجالت
 : گفت  دی...نگاه منو که د

 .ممنونم یلیخ یلیممنون زهرا ..خ-

 هیچه حرف نیا  وونهیخواهش د-

 یمنو بشنو یداستان زندگ خوادیدلت م گمیم-

 یشینم تیاگه محرمم و اذ-

 شبیبهت بگم که نشد..با اون اتفاق د گهید تتیموقع هیتو  خواستمی..من نگفتم چون مسیه-

 نگو شهیتوروخدا اگه حالت بد م رضایعل-

 ..بگم دی..باالخره که با زمینه عز-

 منو خجالت زده کنه با رفتار وطرز حرف زدنش دیپسر کال با نیا

...دوسش داشتم و خوب عاشقش  میداشت یخوب یبود ..زندگ یازدواج کردم ...مهسا دختر خوب  شیسال پ6-
 نایخونه مامانم ا میکه بر  امی..روز مادر شد قرار بود من ظهر از سرکار ب ذااشتیکم نم  یچی..از ه یشدم تو زندگ

 یکه داشتم بررس  ینبرده بودم باال موقع دمبا خو یمنیا  لهیساختمون ..وس هینقشه داشتم رو  یبررس هی...انروز 
مامانم  هی...بهوش که اومدم مهسا همش گرشدیچ دمینفهم گهیشد ود یپام خال ریز هویهارو  میس کردمیم
چند تا  هی گفتنیم دمیپرسیهم م یاومده بود ..از هرک  ایاون ور دن  از  اریبابا کمرش خم شده بود...عل هیگر

کردم   خیاز نگاهشون   دنمیمهسا که اومدن د یساده است .تمام بدنم تو گچ بود...مامان وبابا یشکستگ
...بعد چندروز متوجه شدم که پاهام حس نییکه من انگار از قصد خودمو انداختم پا  کردنیبرخورد م یجوری..

 دنبو یطور نیداشتم ا یاما من قبال هم شکستگ  نایو ا یادیگفتن چون تو گچه مدت ز  دمیپرس یندارن واز هرک
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 یاونم ک  ینیبش لچریاحتماال تا اخر عمرت رو و  نکهیا  دنی...داغون شدم ..فهمدمیبود فهم یباالخره با هر ضرب
مدت منو بردن خونه  هیبح تا شب سرکار...اون موقع ها وضعم متوسط بود...بعد که اصن خونه نبودم ص  یمن

شروع شد غر غراش البته  گهید کممهسا خوب بود اما کم   لشیبابام چون خونه خودمون پله داشت ..اوا
...مهسا تک دختر بود و کل خانوادش بعد اون اتفاق باهام سرد شده یلیسخته ..زخمت داره..اونم خ دونمیم

که   میگرفت  میتصم دیع  نکهیمنوال گذشت تا ا نیسال به هم2مدت من به خودم اومدم  هیبعد  نکهیبودن...تا ا
 یلیبتونم بچه دار بشم کمه..اما مهسا خ نکهیگفته بودن که احتمال ا  منبه  یمن ..دکتر یشمال با دوستا میبر

 کنهیداره نگاهشون م یکه با چه حسرت  دمیدیاز دوستامم حامله بود م  یکیبچه دوست بود ..همون سال خانوم 
 هیبا  ایخانوادش...باباش گفته بود  ایمن  ایکرد وگفت باباش گفته   هیگر  یکل  شمی..روز اخر سفر بود که اومد پ

هم  نجایخانوادت...منم بهش گفتم تا هم شیپ یایوم یریگیطالق م نکهیام ا  ای یکنیم یزندگ لیشوهر عل
...از اون روزا  میمشهد دادخواست طالق ودراخرم طالق گرفت میدیت دردنکنه رسدست یواستاد یکرد  یمردونگ

 نایتو خونه رفتم خونه بابا ا ینیبیکه االن م  ییبل بشو نیهم بعد ا یاز طرف  شدمیداشتم م ووونهینگم بهتره ...د
من که  یبودا ول یهمش از رو نگران دونمیدادنا وکنترل کردنا شروع شد م ریپامو گذاشتم اونجا گ یاز وقت  یول
که مهسا با پسرعموش ازدواج کرده ..زهرا داغون   دیماه بعد طالقمون خبر بهم رس4 هیساله نبودم .17پسر  هی

 ریبه بهانه گ اوردمیدووم ن دمیکه شن  نوی...ادمیماه بعدش خبر حامله شدنشو شن2که   یا  اندازهشدم اما نه به  
شرکت زدم ..کم کم مهسا رو فراموش کردم  میوقت بود با هم دوست بود یلیاب که خدادنا اومدم تهران وبا شه

بهمون خوش گذشتو  نقدریکه ا  شبیکه د  خوامیبخاطر گذشتم حالم بد شد...من معذرت م شبمی...تا االن ..د
 .جبران کنم دمیقول م یزهر کردم به تنمون ول

 یدورش باشن...باصدا دیحساس که همه با طیشرا نیا  بهت بودم مهسا چطور تونست ولش کنه ؟؟؟اونم تو تو
 به خودم اومدم زدیکه صدام م  رضایعل

 زهرا-

 بله-

 که چرا مهمونشو زابراه کردم  کشهیخونه ؟مامان االن منو م میبر گمیم-

 میبر-گفتم :  بالبخند

اونجا ..منم با دوستام   یدعوتت کرده وتو شب موند هیدوستت که مشهد شبیبه مامان گفتم که د یراست-
 رفتم رونیب

 اوه چه همه دروغ ...باشه-

 بپوشمشون؟ یلباسامو بهم بد شهیزهرا م-

از   زدمیراحت داشتم باهاش حرف م نطوریتنش نبود ومنم هم یچیه رضایاومده باشه که عل  ادمیانگار تازه   بعد
صبحونه رو شستم  ی.تا من ظرفا رونیرفتم لباساشو دادم بهش وبعد از اتاق رفتم ب عیخجالت قرمز شدم وسر

 رونیحاضر و اماده اومد ب رضامیعل

 زهرا-
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 بله-

 تتو پانسمانمو شبید زهیچ-

 ومدی.. داشت خون م یواقعا ول خوامیوگفتم :_معذرت م نییانداحتم پا  سرمو

 ...یشد یکار  نیکه مجبور به همچ  خوامیمن معذرت م-

 حال گفت دنیرفت تو حال و با د وبعد

 زهرااااااا-

 بلهههههههه-

 کال کارت شرمنده کردن منه نه؟-

 ام ...بهم برخورد اصن  بهیانگار من غر  یکنیرفتارم یچوری رضایبابا عل یا-

و اسناسور من ت نکهیبرداشتم وبا گفتن ا نویماش چییو وسو لی.و وسارضایرومو کردم به طرف مخالف عل بعد
 . بزنه یحرف شدینزد انگار که روش نم یحرف چیاومد و ه  رضایبعد هم علل قهیخونه.چند دق رونیمنتظرم رفتم ب

 هیکه   میواستاده بود ینیسنگ کی.پشت تراف رضایمامان عل یبه سمت خونه  میوراه افتتاد میشد نیماش سوار
 شهیزد به ش یبچه گل فروش

 یخریخانومت گل نم یاقا اقا...برا-

داد دست بچه هه وتمام گل هاشو ازش گرفت اون بچه ام با  یا  50تراور  هیبه من کرد بعد  ینگاه هی رضایعل
 . بده از ما دور شد رتونیگفتن خدا خ

 زهرا-

 : رو که گرفته بود داد دستم وگفت ییتمام گل ها هوویکردم طرفش که   روو

 ... نداشتم بخدا ی...من منظور یاالن به من محرم تر  ی...بخدا االن تو از هر محرم خواممیمعذرت م-

 که عاشق گل جو زده شدمو گفتم  منم

 . ...من عاشق گلم ... اون موضوع رو هم فراموش کن یمرس رضایعل  یوا-

که آروم بره به کردم    غیج عیج یسرعتش به طرف خونه روند که من هرچ تیهم با نها رضایسبز شد وعل چراغ
 میرفت رضایگذاشتم وبعد با عل  نیگل هارو داخل ماش  یهرگونه سوه تفاهم یحرفم گوش نکرد که نکرد....برا

 .داخل خونه

 : گفت  یاومد طرفمون و بعد سالم واحوال پرس  دیتا مارو د رضایعل  مامان

 زدی..همش دلم شور تورو م دمیتا صبح نخواب شبید یمادر اگه بدون رضایعل  یوا-
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 *رضایعل*

 .دوستش شی...ابن خانومم که رفته بود پ رونمیمامان جونم منکه گفتم با دوستام ب-کردم وگفتم :  یتلخ خنده

جواب مثبت وگرفته و االنم با عروس خانوم دنبال  اریعل  شبیکه د  میدیداخل ...فهم میرفت نکهیبعد ا حالضه
 . عقدشونن  یکارا

 زنگ خورد مسعود بود میکه گوش  زدمیا مامان حرف مب داشتم

 جانم-

 یخوب-

 شبیاره ممنون بابت د-

 ؟ی...بهش گفت وونهینکردم د یکار-

 .. اره-

 گفت ؟  یچ-

 نشده یچیبود و انگار ه هیبا روح یلیینشون نداد فقط خ یعکس العمل خاص-

 رضایدختر و ازدست نده عل نیا-

 ؟یبار یههه .چشم..کار-

 نه قربونت به نگار خانومم سالم برسون -

 .یاعلی. تونیچشم بزرگ-

 : تموم شدن تماسم با مسعود .مامان روبه زهرا گفت بعد

برگرده  گهیروز د3/4 دیبا اریراستش عل یهفته نشده ول2تازه فوت شدن و هنوز  دیاقاس  دونمیزهرا جون م-
 شونیکه برن سر خونه زندگ  میریبراشون بگ میخوایمراسم م هی نکهیا  یبرا رمیازت اجازه بگ  خواستمیآلمان...م

 ..بگه شدیروش نم اری.راستش عل

 . نیاریشما صاحب اخت هیچه حرف نیخدا مرگم حاج خانوم .ا یوا-:زهرا

 زمیعز  یتو مراسم باش خوادیپس با اجازت .دلم م-

 ...چشم اگه شد-

 به زهرا کردم و گفتم رو

 زهرا-
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 بله-

 ؟یایبرم حرم م خوامیم گمیم

 . عوض کنم  هیآره آره ...بذار برم لباسامو -

 دم در گهیساعت د میباشه تا ن-

 : رو کردم به مامانو گفتم میرفت تو اتاق ..منو مامان که تنها شد وبعد

 ...بازار که لباس بخره برمشیم-

 ادین دیخوب شا-

 چرا گمی..حاال بعدن مادیب دیکنه ؟بعدشم با  کاریتنها تو خونه چ خوادیکرده م  خودیعه ب-

 .. ارمیباشه مامان جان...واال من از کار تو سردر نم-

 غیمن ج دنیتو با د دیدر باز شد و ماندانا پر هوویو رفتم دم در  رونیلباسم اومدم ب ضیتو اتاقم وبعد تعو رفتم
 دیکش

 ؟یخودت رضایعل  یوااااااااااااااا-

 ؟ یخانوم گل خوب به سالم مانادانا-

 ...رضایعل  یمعرفتیب یلیگفت :خ  یتو چشماش جمع شده بود وبا لحن بغض دار اشک

 هاا یترشی!!م یبهش گفتم :پس تو که هنوز عروس نشد یشوخ به

که از مهسا جدا   شیسال پ2سالش بود و از همون 21من مثل خواهر بود اون  یبرا یدوستم داره ول دونستمیم
 .. میدیهموند گهیبهم گفت که من باهاش دعوا کردم بعد اون دعوا د بارمیشد.. یجوریشدم 

 گفتن زهرا برگشتم به عقب  رضایعل  یباصدا

 یشد خانوم رمونیجانم ..بدو د-

 نگاهم کرد یشده بود که با اشاره چشم بهش فهموندم .ماندانا هم با حالت سوال رهیبا تعجب بهم خ زهرا

 ؟یکنیم یجان معرف رضایعل- ماندانا

 زهرا خانومم شونمیا- ...به زهرا اشاره کردمو گفتم : دیعه ببخش-

 معرفتیوگفت :مبارک باشه ...ب دیکش  یقیهمم زهرا...نفس عم دمیهم من د دمیوضوح تکون خوردنشو د به
 هاا یخبر ند هی

من مثل خواهرتم ؟داداشا  یهااا ؟مگه نگفن یند ینیریش هیکه داغونم کرد گفت :  یبد یلیبا بغض خ بعدم
 ؟ نینطوریا



 

 
141 

 دعوت نکنم ؟ مویمن آبج شهیخبر نداره ...مگه م یو کس میمانادانا ببخدا ماهنوز مراسم نگرفت-

 ..شدااا رمونیزهرا خانوم د-زهرا گفتم : وبه

 تییشنا.بعد اومد سمت ماندانا وگفت از آ میبه خودش اومده باشه گفت :اره ..اره بر نگارتازهیکه ا  زهرا
 دمیکنم د  ی...منم برگشتم که خداحافظ رونیرفت ب یخداحافظ هیگرفت وبعد از   انهیمیخوشبختم ودستشو صم

زهرا  نکهیبا گفتن ا یول ویچ ههم دونستی...م کنهیمامان پشت پنجره تو اتاق واستاده و داره نگاهمون م
 .نامزدمه هم خوشحال شد همم شکه

 .شدم و راه افتادم نیماش سوار

 دونمیباور کن که من اوال که اونو مثل خواهرم م یول یدیرو فهم هیزهرا ...فک کنم خودت قض خوامیمعذرت م-
 تو نطورمیمثل من بشه ...هم یکیکه بخواد زنه   فهیاون ح  کردمیباهاش ازدواج نم دونستممینم ای...ثان

 یخواهشا تا وقت ی...سخته ول یکن  ینقش زن منو باز یتو که بخوا نطورمیهم-جا خورد و ادامه دادم : هوی
افتاد و من مجبور   ینم یاون اتفاق لعنت  روزی...اگه د گمیم ویهمه چ اریکن من به مامان و بابا وعل  یباز میمشهد

 کردمینم یکار  نیهمچ چوقتینبودم ه

از قطره اشک   هی...وبعد  یلی..خ رضایدوستت داشت عل یلیخ-پر بغض زهرا به سمتش برگشتم : یصدا با
 .. نییپا ختیچشماش ر

 یچیاون ه  گم؟امایم یمن چ یدیفهم یدیکش  یسخت نقدریفقط ...ا یکنیم ینقشششو باز ؟تویزهرا؟؟خانوم-
نداشت  یهاشو خبر نداره ...اگه سخت یراه برم ..سخت تونمیومن فقط نم ستین یاتفاق خاص  کنهیفکر م دونهینم

 ..بمونه نم یبه پا یالک  خوامی...باور کن به نفع خودشه ...نم کردیمهسا منو ول نم

 ..خوب بهش بگوو رضایاون گناه داره عل-

 باشه ؟ گهینکن د هیباورکن بهش گفتم زهرا ... حاالم گر-

 : بهش دادمو گفتم یباال ...منم دستمال کاغذ دیکش  شوینیباشه تکون داد و آب ب یبه معن سرشو

 خوامایاغو خانوم .... من خانوم دماغو نمدم ریاه اه ...بگ-

واسه گاز گرفتن ....بعد  دهیلپاش داشتم جون م نیهم به گاز گرفتن از ا یبیعج  لیها م یقرمز شد ...تازگ دوباره
 .رونیافکار چرت وپرت از سرم بره ب  نیخوال سرمو تکون دادم تا ا نیدوباره ع

 فهمنیکه همه م  ینطوریا  ؟بابایشیزود لبو م نقدریزهراچرا ا یراست-

 خوب شهیمحبتت غلمبه م هووی.... تو کشمیعه خوب خجالت م-

 دتی؟چون عقا یمخالف رمیمن دستتو بگ نکهیرراستش زهرا تو با ا یخوب عادت کن ...خجالتم نکش ...راست-
ه برامون..چون باش دیبا یعاد  زیچ هیگفتم خوب باالخره گرفتن دستت   نایواسم مهمه ؟االن که من به ماندانا ا

 ... مثال مینامزد
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 شه؟یم یچ یری...حاال دستمو نگ گهیخوب گناه داره د نکهی..و ا شمی...راستش من معذب م رضایخوب عل-

چون خود  یمختلط اند ول یاست بابا فرداشب مراسمه ...من خود بابا و مامانم مخالف مراسم عروس  عیعه ضا-
 ... ستین یخوب چاره ا یمختلطه ..من خودمم دوست ندارم ول یعروس  خوانیو خانواده خانومش م اریعل

 رضاییعل  امیمن نم یمختلطه ؟وا کهیچ ینی-

تو دوست ندارم  نی...منم عیطرف مامانم نه معمول یول نطورهیهاشون ا یمن کال عروس یزهرا طرف بابا نیبب-
 یریببرمت که لباس واسه مراسم بگ خوامیداداشمه..االنم م یخوب عروس یول

 ... ممنون-

 هی یاگه تو بخوا  میتونی...ممیتونیواقعا ..م یاگه معذب  رم؟زهرایدسستتو بگ گمیم یواسه چ یدیحاال فهم-
 یمعذب نباش رمیگیمن دستتو م ی...تا وقت میبخون نمونیب تیمحرم قهیص

 رضایعل–قرمز شده بودد که نگو  نقددرهیا

 گفتم وگرنه ...باشه ؟  تیببخدا من فقط بخاطر راحت-

 بگم خوب ..باشه یواال ..چ-

 یداشتم و خوشحال بودم ...درسته باز یحس خوب یلیکرد ...خ  یو با انگشتاش باز نییسرشو انداخت پا بعدم
 ... که بود  یخوب بود هرچ یبود ول

پاساژ...و  میوبعدرفت قهیخوندن ص یو برا یروحان هی شیو بعد پ میکرد  ارتیحرم ز میمن اول رفت شنهادیپ به
 .میست اون برگشت یروسر هیدست کت دامن و  هی دنیخر

 یلی...زهرا خ یداشتم ...ول یخوب یلیخونده بود اون حاج اقاهه حس خ نمونیرو ب تیمحرم قهیص نکهیبعد ا از
که داد   یکوتاه  یخواستم سر صحبتو باز کنم با جواب ها یهرچ کردیم تیمنو اذ نیساکت شده بود و ا

 نکردم زورش کردم ؟ زورشمن که  یول ستین یتو دلم افتاده که انگار اون راض یحس هیکرد ...  مونمیپش

 شده سر کوچه خونمون نگه داشتم ینطوریبفهمم چرا ا نکهیا  یبرا

 زهرا-

 بله-

 زور کردم ؟ یمن تورو به کار-

 نه-

 قهیص یمن تورو به زور بردم برا-

 گفت :نه  یآروم  یصدا با
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االن محرم من   نکهی..حس ا یدار یاالن حس بد  دونمی؟م یشد ینطوریشدمو گفتم :پس چرا ا یعصبان  هووی
توچشم تو  کردمیکه فکر م  هیمن لعنت ری...ناراحت نباش ... تقص هیهمش باز نایا  لهیکه عل  یمحرم کس یشد
 مشکل نداشته باشم یلیمن خ دیشا

 یعصبان  یلیسرت داد زدم ...خ دیببخش-بهت زده زهرا نگاه کردمو گفتم : افهیوبه ق دمیکش  قینفس عم هی بعد
 یکن  یونقش باز یمحرم من بش یکه مجبور شد  دیبودم ...ببخش

 لچرمویشد که و ادهیزهرا پ دمیروشن کردمو راه افتادم جلو در که رس نویبگه ضبط ماش یزیخواست زهرا چ تا
 : که من گفتم  ارهیب

 . کارش دارم  ادیم اریاالن عل  خادیممنون ..نم-

زهرا  هیبغ کرده  افهیق یوقت یما و با لبخند به هردومون سالم کرد ول شیاومد پ  اریبزنه عل یزهرا خواست حرف تا
 : رو به من گفت اریبا تعجب بهمون نگاه کرد ...زهرا که رفت داخل عل دیو اخم منو د

 شده داداش ؟ یزیچ-

 نه-

 ینامرد چرا زود تر نگفت ی؟آ هیچ نایزن و نامزد و ا هیقض-

 ؟ یبد لچرمویهمون و شهیداداش م دیاصال حوصله ندارم ..ببخش  اری..عل هیچون همش باز-

 اره داداش-

 : من و گفت شیبرداشت و اورد پ لچرویو اریصندوقو زدم که عل در

 رضایعل-

 بله-

 دعواتون شده ؟-

 اره-

 اریبرو از دلش درب-

 ینجوریا  یمن عادت کردم به زندگ الیخی..تو ام بارمینکردم که برم از دلش درب یمن کار-

 : گفت  شمویمن اومد پ دنیبستم ورفتم داخل مامان با د نویدر ماش وبعد

 ؟ ی.خوب زمیسالم عز-

 ممنون مامان بابا اومده ؟-

 اره تو سالن منتظر توعه اتفاقا-
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 اها زهرا کو ؟-

 ورفت باال کنهیسالم گفت سرم درد م هیاومد داخل وبعد -

 امیلباسمو عوض کنم م رمیاها ..من م-

 افتاده ؟  یاتفاق-

 براش ببر ..ممنون یقرص اگه دار هینه مامان جان ..نه ..فقط -

 اریمامان وبابا وعل شیلباسام رفتم پ ضیرفتم داخل اتاق وبعد تعو بعد

 سالم بابا-

 دی؟بعدم بلند خند هیداماد شدن چ هیقض نی؟ا یسالم پسر خوب-

 . موضوع باهاتون حرف بزنم نیدر باره هم خواستمیراستش م-زدمو گفتم : یپوزخند

 بگو بابا جان-

 دمیمن مهسا رو د شیراستش چند روز پ-

 : گفتم  یالیخینگاهم کردن ..منم با ب یججوریحرف همه  نیگفتن ا  با

که موضوع تموم   کردمیکردم .فکر م  یاونو ...همسرم معرف  میبچش بود و چون منو زهرا باهم بودباشوهرش و -
هندوستان  ادی لشیف نکهیا  یو من برا دیدونیاونو م  هیکه خوب خودتون قض  دمیامروز ماندانا رو د  یول شهیم

 کردم  یدوباره زهرا رو همسرم معرف نیاز ا  شترینشه ب تینکنه واذ

 دیکن  یکه مشهدم لطفا اونو به همه نامزد من معرف  یروز2/3 نیتو ا خوامی..وازتون م دیمجبور شدم باور کن من
 .. کنمیم یفکر هیبعدا  یکنه وماندانا منو فراموش که کامال ..حاال برا  دایپ صلهیف هیتا قض

 محرم یبرا یباشه بابا جان ..ول-

 .امروز اونو حلش کردم-

من مرده به  دمی.خجالت کشکننیهمه با لبخند دارن نگاهم م دمیاوردم باال د  ی..ووقت نییپا سرمو انداختم بعد
 دمیبه هبانه خسته بودن رفتم تو اتاق و رو تخت دراز کش طهیخ یلیاوضاع خ  دمیههههههه..د یگنده ا  نیا

روز انجام 2که همه کار هارو تو   کردنیبرگشتش بود .همه فکر م طیبود چون پسفردا بل اریفرداشب مراسم عل
وباغ تاالرن ...چون هردو از هم  شگاهیماهه دنبال لباس عروس و ارا کیخبر نداشت که اونا  یچکیداده اما ه

بود و انجام شد ..بعدم  یکه خاستگار  یفردا رزرو کرده بودن وفقط مونده بود اصل کار خیمطمئن بودن تو تار
 . نصف رو زمان برد هیکه   یهم پخش کردن کارت عروس

 شدم مامان بود داریدر اتاق از خواب ب یصدا با

 جانم مامان-
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 ... پسرم میشام بخور ایب-

 چشم مامان-

 ینیبه زهرا رفتم کنار سفره و س یبه همه سالم کردم وبدون توجه آنچنان رونیاز رو تخت بلند شدم و رفتم ب  بعد
 . غذامو از مامان گرفتم وشروع کردم به خوردن

 مادر رضایعل-

 جانم-

 شگاهیزنداداشتو و زهرا جونو برسون ارا زحمتیفردا صبح ب-

 تعجب به مامان نگاه کردم که گفت با

 .. گهید هیخوب عروس-

 اها حواسم نبود .باشه-

 : گفتم  ارویرو کردم به عل بعد

 ؟ یاجاره کرد  نیماش-

 چقدر شهی..باورت نمگهیکوپه گرفتم د  هیاره ..- اریعل

 چقدر؟-

 9اجاره داد نامرد اونم تا پسفردا صبح ساعت   ونیمل30

 هاا کال مراسما باهم چند شد ؟ یکرد  ادیز یاوووف چخبره خوب داداش من ؟ولخرج-

 دتوخرج افتا یلیشد بابا هم خ یعجله ا  ی..چون همه چ دیببخش-گفت :  نییانداخت پا  سرشو

 یخودت داد شویتاشو دادم بق 50بود ..تازه من که همش  فمینداشت بابا جان ..وظ یقابل-بابا

 باز دستتون درد نکنه-اریعل

 ؟یکرد  رزرو هتل– من

 میدار طیظهر بل2هتل ؟واسه فرداشب فقط چون پسفردا ساعت -

 نیاها .انشاهلل خوشبخت ش-

 ادشی یزیچ هیانگار تازه   هویو بعد  کردیمنو زهرا وعکس العملون نگاه م افهیبه ق یچشم ریداشت ز مامان
 : اومده باشه گفت
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 شگاهیجا آرا هیمادر تو فردا خودت برو دنبال خانومت و مادر خانومت اخه اونا  اریحواسم نبود عل یراست یوا-
 ... جا هیکرفتن منو زهرا 

 هاا یزهرا روببر دیظهر با12مادر صبح ساعت  رضایعل- رو به من گفت : بعد

 ؟ یچشم اما شما چ-

 دنبالم و ادیکه بعد بابات ب  رمیم نایا  4 یندارم ساعتا یمادر من خوب من که کار-

 حرفشو تموم کنه و گفتم نذاشتم

 اره هههه  ینامزد باز نیبر-

 می؟مگه ما دل ندار یفک کرد یچ ینامزد باز میریبعله که م-قرمز شده بود که بابام گفت : مامانم

 می..تسل میپدرم من ..تسل نیچرا دار-

 ... دمیومن بعد شام رفتم تو اتاق و خواب میبا خنده وخورد شامو

 

 

 *زهرا*

حالم  هیهمش باز نایا  نکهیا  یاداوریتو وجودم شکل گرفت اما با  یقشنگ یلیحس خ قهیبعد خوندن ص ظهر
به  شدیکرده باشه اصال روم نم  رییتو وجودم تغ یزیچ هیانگار که اصال   میشد نیسوار ماش یگرفته شد .وقت

االن به هم   نکهیا  یبرا دیچرا ..شا دونمینم دمیکشیخجالت م یلیباهاش حرف بزنم خ ینگاه کنم و حت رضایعل
 ..و میمحرم بود

 کردمیداغون شه ...فکر نم درنقیروزام باشه ا نیاز بهتر  یکیکه از نظر خودم   یروز کردمیفکر نم چوقتیه یول
 یزیچ هی دیفهم افمیاز ق  دیحاج خانوم منو د یکه وقت  یناراحت شدم طور یلیکنه ...خ  یبرداشت نیهمچ رضایعل

 ... به من سر سفره رضایعل  ییاعتنا  یشده از همه بد تر هم ب

رو نداشتم  یاصال حوصله نداشتم که برم ...من که ااونجا کس  یبود ول یدلم گرفته بود ...فرداشب عروس یلیخ
 ..که  رضامیعل  شناختمیونم

حس وتجربه  نیمن اول یبرا یول یهرچقدر هم که موقت و الک قهیبابا و مامانو کرده موقع خوندن ص یهوا دلم
 . ام بود

 . باز شد یتق تق یحظه در با صداخوردن شام وجمع کردن سفره رفتم باال تو اتاق و رو تخت نشستم همون ل بعد

 به احترامش بلند شدم که گفت نیحاج خانوم وارد شد به خاطر هم دمید

 زمیعز  نیبش-
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 زهرا-اومد کنارم نشست و گفت :  وبعد

 جانم حاج خانوم-

 شدهه؟ یزیچ یی..دعوا یبحث رضایتو عل نیب-

من مادرشم  یول دهیبود ..بروز نم یناراحت و عصبان یلیظهر خ رضایعل- که گفت :  نییانداختم پا  سرمو
که   یعنیرفع کدورت  ینذاشته برا شیتا االن پاپ یوقت یول کنمیودخالتم نم ششدهیچ دونمی...نم شناسمشیم

 ششیپ یتوبر خوادی..دلش م

 بار خودش نذاشت بار دومم هیبدم  خیبراش توض خواستمیبار م2حاج خانوم ..ببخدا همش سو تفاهمه -
 ..ومدین شیپ تشیموقع

 یول ستیمعروف ن یلیداره خ شگاهیدادم ..دوستم ارا ریبرنامشو تغ نی..فردا رو واسه هم زمینداره عز بیع-
از دلش   یتا بتون یتنها باش رضایبا عل خواستمیچون م یفقط ول ششیبرم پ خواستمیکارش حرف نداره خودم م

 تو شیابنجا پ  ادیبهش گفتم عروسمم م یاریدرب

-سمو بغل کرد و گفت : رضایمامان عل هوویکه   نییگفتن عروسمم گونه هام رنگ گرفت وسرمو انداختم پا  با
 . خجالت نکش مادر دروغ که نگفتم

 .. هاا یکنیفرداا چه م نمیبلند شد وگفت بب بعدم

 .دمیوخواب دمیبا حاج خانوم رو تخت دراز کش یزدم .وبعد از خداحافظ یلبخند

 *رضایعل*

 ادیمحو شد  عیبعد سر یرو لبم اومد ول یامروز فکر کردم ...لبخند  ییو به اتفاق ها دمیشام رو تخت خواب عدب
 ه؟یچ شیناراحت نیننداره پس االن ا یاونم گفت مشکل  دمیامروز افتادم من قبلش از زهرا پرس

 میبر ادیبعد رسوندن خانومش با من ب اریفرداشب افتادم صبح قرار بود عل ادی... یمن بدقضاوت کردم ول دمیشا
 .برم یو من موندم با ک تونهیاما االن بهم گفت که نم  میلباس بخر

 . شدم داریدر زدن از خواب ب یباصدا

 بله-

 ؟یبلندش یخواینم9مادر ساعت رضایعل-

 چرا چرا ..اومدم-

 دمیکه د  رونیواز اتاق رفتم باز خواب بلند شدم و دست ووصورتمو شستم .  عیبودم .سر دهیچقدر خواب من
 : منم بهشون ملحق شدم وبعد خوردن صبحونه رو به زهرا گفتم خورنیمامان وزهرا سرسفره دارن صبحونه م

 هم بردار یخوایم یو هرچ لهیزهرا حاضر شو ووس-
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 االن؟-

 .کار دارم  رونیاره من ب-

 و گفت باشه نییانداخت پا  سرشو

 . رفت طبقه باال بعدم

 رضایعل-

 جانم مامان-

 ؟یدیکت وشلوار خر-

 بخرم رمینه دارم م-

 یزد وگفت :بسالمت یلبخند مامانم

به سکوت  نطوریهم قهی.ده دقمیوراه افتاد میشد نیسوار ماش میساعت بعد زهرا اومد وباهم رفت مین حدود
 زهرا گفت هوی نکهیگذشت تا ا

 رضایعل-

 بله-

 من روزیواسه د خوامیمن معذرت م گمیم-

 ستیمهم ن-حرفشو تموم کنه وگفتم : نذاشتم

 رو دستم نشست و اجازه نداد که ضبطو روشن کنم یدست هویدستمو بردم سمت ضبط تا روشنش کنم که  بعد

 لحظه گوش کن هیتوروخدا  رضایعل-

که تو   یبخدا اونطور-وگفت: نییسمتش نگاش کردم اشک توچشماش جمع شده بود سرشو انداخت پا برگشتم
 هی هوی..من اصال ناراحت نبودم ) میناراحت نبودم که ما محرم شد نیاز ا  روزیمن د رضای...عل ستین یکنیفکر م

که   شدیبگم روم نم یخوب چجور دمیکشیکه با دستاش پاکش کرد(من فقط خجالت م  نییقطره اشکش اومد پا
 .باهات حرف بزنم

رو به جز تو  یکس  ایبا من سرد نباش ...من که تو دن نقدریازت ا  کنمیخواهش م رضایاورد باال وگفت :عل  سرشو
 که  یندارم اگه تو هم باهام قهر باش

 :زدم به نوک دماغش وگفتم یدستش بودو در اوردم و با شوخ ریحرفش تموم شه ودستم که ز نذاشتم

 یجد یلیبعدم به حالت خ.. یحاال ه خوامای...صدبار گفتم من خانوم دماغو نم یینچ نچ ...چقدر تو دماغو-
 بابا یخجالتت..چقدر تو خجالت نیخودت بود با ا ریخوب تقص روزمیهااا..د یکن  هیگر  یالک  نمیگفتم:نب
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 میزود اومد نقدری.حاالچرا اییپروو یلیخ یجنابعال رمیوگفت:نخ دیباال خند دیکشیم شوینیکه آب ب  یدر حال اونم
 که  10:30ساعت  رون؟هنوزیب

 .رمیکت وشلوار بگ  میکه بر  خوامی؟م میما دل ندار دیخوشگل خوشگل کن دیفقط شما با دیببخش-

شدم  ادهیپ نیرفتم ..با کمک زهرا ازماش دمیخریکه قبال ازش م  ییها یاز کت شلوار فروش  یکیسمت  وبعدبه
 : اومد سمتمو گفت  دی..فروشنده تا منو د میوبباهم داخل رفت

 نیومدیته نوق یلیخ رانیام  یبه به اقا-

 مشهد نبودم دی..ببخشپوریسالم جناب عل-

 دییبله ..بفرما-

 : ورو به زهرا گفتم میبا زهرا به سمت کت وشلوار ها رفت وبعد

 انتخاب کن-

 من؟-

 چطوره قتیسل نمینه پس من ...انتخاب کن بب-

اونو به سمتم   پوریعل  یانتخاب کرد.واقا  یکت وشلوار سرمه ا  کیبه کت و شلوارا انداخت و  یقینگاه دق وبعد
 .میهم دار نیوکروات مناسب ا راهنیگرفت وگفت اتفاقا پ

 .. زیککه من بپوشم.سا  نیاریاگه ب  شمیممنون م-

 . رونیشلوارو نتونستم بپوشم و اومدم ب یو بعد کت و کراوات ول دمیپوش راهنویداخل اتاق پرو و پ رفتم

 : گوشه لبش نشست گفتملبخند   هی دیتا منو د زهرا

 چطوره؟-

 .. قشنگه یلیخ-

 : گفت  پوریعل  یااقا

 شلوار اندازتون نبود؟-

 . میکه ما بر  دیحساب کن نارویا  زحمتینتونستم بپوشم ب یچرا هست ول-

 چشم-

 . من پام کنم نیبد زحمتیکت وشلوار بخوره هم ب  نیکفش که به ا  هی یراست-

 نوریا  دییبله..بفرما-
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 می.بعد حساب کردن از مغازه اومدمیکفش متناسب با کت وشلوار گرفت  هیو  میزهرا به سمت کفش ها رفت با
 : بود رو به زهرا گفتم11یساعت حدودا رونیب

 مینهار بخور میبر یایم گمیزهرا م-

 نهار االن؟؟-

 ینهار بخور یتونینم گهیکه د  شگاهیارا  یخوب تو که بر-

 ستیخوب من االن گشنم ن یول-

 شهی..اشتهات باز م ایتوب-

 . میفروشگار بود رفت نیهم کیکه نزد  یبه رستوران باهم

 د؟ییفرمایم لیم یخوب خانوم چ-

 ستیخوب من گشنم ن-

 یبگ دیبا رینخ-

 دهیخوب کوب-

 با مخلفات دهیپرس کوب2صدا زدم وگفتم : گارسونو

 . خورهیبا اشتها داره م یلیزهرا خ دمیبه خوردن د میاوردن غذا شروع کرد  بعد

 ؟یکه گرسنه نبود-

 غذاش معرکه است..اشتهام باز شد  یگرسنم نبود ول  رضایعل  یمرس یوا-

 .. نوش جونت-

که   شگاهی.جلو در ارامیرافتاد شگاهیو به سمت ارا میاز خوردن غذا وحساب کردن از رستوران خارج شد  بعد
 : گفتم  دمیرس

 بهم بگو یالزم داشت  یزهرا هرچ-

 برداشتم یممنون همه چ-

 . وفتمیزنگ بزن من راه ب هیکارت تموم شه   نکهیساعت قبل ا مین یراست-

 ..چشم-

 ...بال یب-
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رفت .منم به سمت خونه راه  یشد و بعد تکون دادن دست به نشانه خداحافظ ادهیباز کرد و پ نویدر ماش بعد
 زدم به شهاب راه زنگ هیافتادم تو

 سالم داداش-

 که گفت  دمیخسته اشو شن یصدا

 ؟یخوب رضایسالم عل-

 ؟یشکر ...تو چخبرا بهتر-

 میهه اره عال-

 . میکنیم داشیانشاهلل با هم پ  امیم وفتمینگران نباش داداش ...پسفردا راه م-

 یایبخاطر من زودتر ب خوادیدستت درد نکنه ..نم-

 هیحرفا چ نی..ا وونهینه د-

 داداش..چخبرا از زهرا خانوم ؟ یمرس-

حس  دیچون شا خوادیمن گفتم نم یدعوتت کنه ها ول خواستیم اریعل  یامشب عروس  یزهراهم خوبه ...راست-
 یایب یستیتورودر وا یوبخوا یوحال نداشته باش

 گذرهیخوش م یبگو بهشون ..به توچ کیبده ..از طرف من تبر رتیاره خداخ-

 ستیخوبه ...بد ن-

 خداروشکر به زهرا خانوم سالم برسون-

 ؟یبار یچشم ..کار-

 ..نه داداش خوشبگذره فعال-

کنسل   یقرار ها یدوبار برا هیموضوع شهاب..از شرکت فقط  نیخوب بود بجز هم بایتقر یچند روز همه چ نیا  تو
 .. رفتهیم شیکار ها خوب پ  نکیشده بهم زنگ زدن و مثل ا

 داخل میبهم داد وباهم رفت لچرویزنگ زدم مامان اومد وو دمیدر خونه رس یجلو

 ؟ نیکرد  یآشت-

 : و گفت دیمامان باتعجب به سمتش برگشتم و نگاهش کردم که خند یباصدا

 یناراحت بود روزی؟از د شناسمتیمن نم یفکر کرد-

 گفتم :اره سو تفاهم بود که حل شد  دمویخند
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 مگه نه؟ یدوسش دار-

 ینی مامان نه–بهت به مامان نگاه کردم و گفتم  با

 انکار نکن پسر مگه دوست داشتن گناهه ؟-

 یکه تاحاال ازدواج نکرده ودختره خونه باباش بوده برا  یدختر هیدوست داشتن -و گفتم : دمیکش  یقیعم  نفس
 ..اره گناهه ستمیبار ازدواج کردم و سالمم ن هیکه   یمن

 دیبار بهش بگو خوب شا هی؟یریم یطرفه با قاض هیچرا  رضایعل-

 دختر ازدواج کنم هیاگه بخوام با   رمیگیبعدم من عذاب وجدان م ستیفعال نه مامان االن وقتش ن-

 رضایعل  یول-

 شمارو برسونم امیکه بعد ب  نایمن برم حموم وا دی...ببخش الیخیمامان ب-

 زمیباشه عز-

که   دونستمیم کردمیدوش به حرف مامانم فکر م ریوردن لباسام رفتم حموم ...زبعد درا عیداخل اتاق و سر رفتم
اگه اونم   یفکر کنم حت یمنطق دی...با ادیب رشیفرصت بهتر ممکنه گ یلیبرا ازدواج ...اون خ یدوسش دارم ول

 میریبگ میبا عقل تصم دیبا بارمی فتگر   میباقلب تصم شهیبازم ...همش که نم یمنو دوست داشته باشه ول

اگه   یساعت تو حموم1 یتو پسر گفتیبهم م شهی...مامان هم رونیاز حموم اومدم ب  میساعت ون1حدود  بعد
 ؟ یچ یشدیدختر م

...بعد  گهید کشهیطول م نایآدم تا اصالح کنه وا  یو از طرف رمیگیارامش م  یلیدوش خ ریخوب من ز یول
روشن  ونویزیصدا زدم نبود واسه همون تلو یهرچ تسیمامان ن دمیوشلوار رفتم تو حال د شرتیت هی دنیپوش

 کردن کاناال  نییکردم وشروع کردم به باال وپا

 ؟یکنیکانال واون کانال م  نیا  یه یضیمگه مر یکنیخوب تو که نگاه نم-

 ؟سالم یاومد  یک  اریعه عل-

درستش  یجا گذاشتم .اومدم بردارم ببرمش گل فروش نجایکه گرفتمو ا  ینیماش چییسالم االن اومدم ...سو-
 کنن

 حامد؟ شیپ ی..برد یاها ..بسالمت-

 نوبت قبول کرد یبده واقعا ب رشیاره ..خدا خ-

 هم کارش خوبه هم خوودش هیاره بابا پسر خوب-

 شد ریاره من برم بردارم که د-

 در اومد و بعد بابا اومد تو یموقع صدا همون
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 رفت به کاراش برسه اریوبعد عل میبه بابا سالم کرد هردو

 ؟ یتو چرا خونه ا-بابا

 خوب کجا باشم ؟-

 ؟یرینم شگاهیارا-

 مگه من زنم ؟ کاریچ شگاهیوا ؟برم ارا-

 به موهات بکش خاهشا یدست هیجان ..برو  وونهینه د-

 : زد پشت سرم وگفت ووهیکه بابا   دمیشده ..بعد خند نقدریتالش کردم تا ا یاوو بابا کل-

 بده تا ادم رغبت کنه نگاهت کنه افتمیبه ق ییصفا هیبرو -

 االن اصالح کردم  نیعه بابا من که هم-

 . بکن یکار  هیکردم بابا جان ..فقط برو موهاتو هم   یشوخ-

 رمیچشم قبل رفتن دنبال زهرا م-

 به سمت اتاق رفتم وبعد در زدن وارد شدم ومدیمامان که از تو اتاق م یبا صدا وبعد

 مامان-

 : رو گرفت کنار و گفت یتلفن دستش بود گوش یکه گوش  مامان

 جانم-

 نشه رتیشده هاا د2شما ؟ساعت  ییکجا-

 یاریاونو ب  یکه منو رسوند  یموقع گمی...بعدم رفته بودم حموم ..اتفاق زهرا پشت خطه بهش م شهینم رینه د -
 میکار من تموم شه بعد باهم بر  مستهینه وا گهین مخونه اما او

 دنبالتون امیباشه من موقع کار دوتاتون تموم شد م ستهیوا خوادیخوب اگه م-

 دنبال زنم رمیمن خودم م یکرد  خودیب-بابا-

خوب پدر من شما خودت زنتو ببر ..قلبم  لیخ-گذاشتم رو قلبمو برگشتم رو به بابا وبا خنده گفتم :  دستمو
 یزیچ یُعهن  هی یعهن  هی ستادیوا

 باشه -مامان

فرصت داره برا 5عجله نکنه تا ساعت   ادیخانومم بگو که ز ریرو به زهرا گفت :زهرا جان پس تو واستا به من وبعد
 دوتامون
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- 

 باشه باشه ..قربانت ..خداحافظ-

 : صحبت مامان تموم شد رو به من وبابا گفت یوقت

گوش مامان پچ پچ   ریبرسونه اونجا...وبعد به همراه بابا که داشت ز نایا3:30منو تا  رضایکه عل  مینهاربخور نیایب-
 رونیرفتن ب کردیم

 .شاکر خدا بودم شهیموصوع هم نیهمه سال تو تک تک رفتاراشون عشق بود و بابت ا نیکه هنوزه بعد ا  هنوز

 ینیس دیکه مامان سفره رو انداخته وبه همراه بابا نشستن سر سفره..مامان تا منو د  دمیتو حال و د رفتم
 مخصوصمو داد که بذارم رو پام وغذا بخورم

 مامان رمیمن س-

 ؟ ینخورد یزیتو که چ-

 : رو دادم به مامان و گفتم ینیس

 ... میرستوران ونهار خورد میزهرا رو برسونم رفت نکهیکه بودم قبل ا  رونیچرا ب-

 ؟؟11ساعت -

 گهید شدیگشنش م5؟خوب تا ساعت  هیاره ..مگه چ-

 ... گهید بردمی؟خوب من براش غذا م بگمیبا خنده گفت :اخه پسر من به تو چ مامان

 دیعهه ..اممم خوب به فکرم نرس-

 ششنیساله که عاشق م18 یپسرا نیع  ینچ نچ شد-گفت :  کردیکه از اون موقع داشت منو با خنده نگاه م  بابا
 کننیبعد دست وپاشونو گم م

 ؟ میریامشب دوتا مراسم بگ  یخوایخانوم م گمیرو به مامان گفت :م بعد

 ...رفتار بچگونه نی..منم خودم خنده ام گرفته بوود بخاطر ا دنیهردو خند وبعد

 : ن حاضره رو به مامان گفتمماما  دمیکه د  رونیاومدم ب  شرتمیرو ت شرتیسو هی دنیتو اتاق وبعد پوش رفتم

 ؟ میبر-

 زمیعز  میبر-

 حرفامو هاا خانوم جان یفراموش نکن گهی:پس د گفتیبابا گه م یصدا با

 تیمجلس مختلطه رعا دونمیبابا خودم م یصد بار از اون موقع گفت یچشم چشممم ..وا-با حرص گفت : مامان
 اه  گهید کنمیم



 

 
155 

 : رو به باابا گفتم رونیبا حالت قهر رفت ب وبعد

 هاا بابا جان یافتاد  یمنت کش هی-

 . که مامانو برسونم  رونیرفتم ب یخداحافظ وبعد

 * زهرا*

 : من بلند شد گفت دنیخانوم با د هیاومدم باال و   رضایبا عل یخداحافظ بعد

 نیخوش اومد-

 ممنون من زهرام همونکه-

 دخترم بفرما یخوش اومد یلی..خ نیاوه بله بله ..شما عروس فاطمه جان هست-

 ممنون–انداختم وگفتم   نییپا سرمو

 خانوم به خودم اومد و گفتم ریمن یشد .با صدا یجوریلفط عروس دلم  از

 جانم ؟-

 میکه کارمونو شروع کن  ایبرو لباساتو عوض کن و ب زمیعز-

 چشم-

که بعد بشه راحت دراورد رفتم داخل سالن   یتاپ هی دنیلباسام و پوش ضیبعد سمت رختکن رفتم وبعد تعو و
 گفت  دیخانوم تا منو د ری..من

 هاا یپیخوش ت یلیماشاهلل دخترم ..خ-

 فهیاز حد ظر  ادیو اندامم ز زمیر یلیخ کردمیفکر م شهیگفتم ممنون ...اخه هم  فشیحال از تعر خوش

 مد نظرته ؟ یشیخوب دخترم چه ارا-

 تش مجلس مختلطه و..راس حیکم ومل  یلیخ شیارا  هی-

 تا اول اصالح نیو بش ایب یصندل نیرو ا زحمتی..حاال ب زمیچشم عز-

 : حرفش تموم شه وگفتم نذاشتم

 که هستن خوبه  نطوریابروهام هم  یخانوم لطفا برا ریمن دیببخش-

 یازدواج کرد  یدخترونه است ...بابا ناسالمت یلی؟اخه ابروهات خ یچ-

 اخه  یول دونمیم-

 خوبه ؟ کنمیدمشو کوتاه م کمیفقط  کنمشونی...من نازک نم گهیاخه نه د  یول-
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 گهید نینازک نکن زحمتیبگم واال پس ب یچ-

 چشم دخترم من که گفتم-

کرده بودم اما نازک و کوتاه نه ...اما   زیدخترونه تم یلیکردن ابروهام ...ابروهامو قبال خ  زیشروع کرد به تم بعد
 کنم  یریتغ هی ومدیتو عمل انجام شده قرار گرفتم ..ته دلم خودمم بدم نم بایاالن تقر

 . صورت ما برداشت نیخانوم دست از سر ا ریباالخره من قهیدق 45حدود  بعد

 کردم  شتیارا  یخودتو بذار وقت ینیبب ذارمیخوب صورتت تموم شد اما نم-

 و گفت دیشک بهش نگاه کردم که خند با

 یخوشگل تر شد ی..ماشاهلل خوشگل بود یعوض شد  یلیخ ینازک نکردم ول زمینترس عز-

 نیلطف دار-زدم وگفتم : ینیشرمگ لبخند

 موهات ؟ یبرا یمدل زمیخوب عز-

 . رو موهام نیوقت بذار یلیخ خوامیمجلس مختلطه نم شتریراستش چون ب-

 مجلس؟ شتریب-

 خوانیکه دور هستن و خوب نم  ییمهمون ها یتو تاالر گرفتن برا7تا ساعت  نکهیاره ..مثل ا-

...البته  ستنیمراسما ن نجوریفاطمه اخه اونا اصن اهل ا میتعجب کردم از تصم یلیمنم خ یگیاها ..درست م-
 بهم گفته که بخاطر پسرش وعروسش مجبور شدن

 : تکون دادمو گفتم سرمو

 گهیهست د یطور هی یبگم ..هرکس یخوب چ-

 ؟ هیلباست چ ی..راست ستیکه مختلط ن  7باالخره تا ساعت  خوب یول زمیاره عز-

 میگرفته بود  رضایرو که با عل یرفته بودم لباسامو نشونش بدم واسه همون بلند شدم ورفتم لباس ادمیاصال   اخ
 واوردم ونشون دادم

 یچرا مشک یول کهیبه به چه قدرش-

 : گفتم  نوییانداختم پا  سرمو

 پدرم تازه فوت شدن-

 بهت گمیم تی...تسل زمیعز  یاخ- ناراح شد ومنو بغلم کرد وگفت : هووی افشیخ

 ممنون-
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 یروسر یخواست گهید یو هم بسته ..فقط وقت کنمیمن هم موهاتو باز درست م یخوب چون کت و دامن دار-
 شهیتوره همه موهاتو بکن داخلش همش جمع م هیشب دمیبهت م رهیگ  هی یبپوش

 ممنون-

 کارا  کشهیطول م کمی.. ستیدرستت کنم ..امروز دست تنهام برعکس شاگردم ن که  نیخاال بش-

زنگ  میگوش  هووی..خوابم گرفته بود که  کردیبود که داشت رو موهام کار م میساعت و ن1 ایساعت 1 حدود
 خورد

 جانم-

 زمیسالم عز-

 ؟ نیعه سالم فاطمه خانوم خوب-

 ؟ انهی یممنون ..چخبرا ؟خوشگل کرد-

 کننی..اره االن دارن موهامو درست م یسالمت-

 یبکن یاستراحت  هیبرگرد خونه  رضایاومدم تو با عل  ی..وقت امیم رضایمنم کم کم با عل زمیخب عز-

 میباهم برگرد مونمینه نه ..من م-

ست  رضایعل  دمیفهم دمیصداشو شن یاومده باشه تواتاق شروع کرد حرف زدن باهاش وقت  یانگار کس  هوی بعد
 : به من گفت زدیحرف م هیکه با بق  نیم10 هی..بعد حدود 

 یشیم تیاخهه اذ-

 نه بابا-

 وقته هنو 5تا ساعت  می..پس بگو کارهاتو باحوصله انجام بده چون عجله ندار زمیباشه عز-

 چشم-

 ؟ یکار ندار-

 ..قربونتون ..فعال نینه ممنون که زنک زد-

 کردیخانوم که با تعجب نگام م ریتموم شدن حرفم برگشتم به سمت من بعد

 شده ؟ یزیچ-

 یزدیحرف م ینه ..چقدررسم-

 هنو کشمیخجالت م کمی زهیخوب چ-گفتم :  عیشدم اما سر حل
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 میهنوز وقت دار دمیکه فهم  نطوری..ا ی..ناز یاخ-

 اره-

 ناخونات کوریکه بقه کار موهاتو انجام بدم و برم سراغ مان  نیپس بش-

 باشه-

بعد که کار موهام تموم شد رفت سروقت ناخونام  نیم 10دوباره شروع کرد به درست کردن موهام حدود  و
 . نمیملحفه انداخته بود که من خودمو نب نهیخانوم نامرد رو ا ری..من

خانومم منو که  ریبا من یدر زدن و فاطمه خانوم اومد تو بعد احوال پرس وهیکار ناخونامم تموم شد که   باالخره
 اومد طرفم و گفت  دید

 دخترم یچقدر خوشگل شد یوا-

 ممنون-زدم وگفتم : یخجالت اور بلخند

منو درست کن بعد  یموها ایزهرا مونده ب شیاگهه فقط ارا  گمیجون م ریخانوم وگفت :من ریرو کرد به من بعد
 تازه تره ششمیارا  ینطوریکن چون ا  شیدوتامونو ارا

 نیبش ایچشم ..پس ب-ریمن

 خانوم گفت ریبود که باالخره من4وساعت  دیکارش طول کش  یساعت هی هیفاطمه خانوم هم  خالصه

 کنم  شتونیکه ارا  نیایبغد ب نیلباساتونو بپوش نیبر-

بود  میو ن4کنه.ساعت   شمونیکه ارا  میو رفت میدیکت و دامن هامونو پوش.هردو   میفاططمه خانوم هم رفت منو
 که فاطمه خانوم بهم گفت

 خودشو برسونه5بزن بگو تا  رضایزنگ به عل هیزهرا مادر -

 چشم مامان جون-

 . مامان نگفته بودم یوقت بود که به کس یلیداد ...خ لمیتحو یقشنگ یلیخ لبخند

 رضایزدم عل زنگ

 جانم-

 ؟ یسالم خوب-

 ؟ یشماخوب یمرس-

 دنبالمون یایب گنیمامان جون م زهیممنون ..چ-

 ...به مامان جون سالم منو برسون زمیچشم عز-گفت :  یلحن بد جنسانه ا با
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 چشم اقاهه-گرفته بود گفتم :  خندم

تموم شد و فاطمه من هم  شیکنه ..باالخره ارا  شمیخانوم تا آرا ریمن شیرو قطع کردم .ورفتم پ یگوش  وبعد
 : خانوم گفتم ریالحول وال قوت اال بال برام خوند رو به من  هیخانوم 

 ؟ نمیخودمو بب شهیحاال م-

 .بفرما زمیبلع عز-

ابروهام رو   نکهیبود و با ا یدود شمیعوض شده بودم ارا  یلیخ شدیبرداشت ..باورم نم نهیپارچه رو از رو ا و
عوض شده   یلیبودخ دهیچون روشو مداد کش ینکرده بود ووفقط دمشو کوتاه کرده بود ول یدست کار یلیخ

 : خانوم و گفتم ریبودم .رو کردم سمت فاطمه خانوم و من

 خوب شدم یلیممنون ...خ یلیخ-

 کردم  ادیمن فقط لعابشو ز زمیعز  یخودت خوشگل بود-ریمن

 رضایاضافه کرد خوشبحال عل  یسدخترم ...وبعد با بدجن یمثل ماه شد-خانوم فاطمه

 : فاطمه خانوم گفت یگوش  ی..باصدا دمیلبو شدم فک کنم از بسکه خجالت کش هی؟؟شب یگیم منو

 ... عجب حالل زاده است-

 : رو برداشتم وگفتم یگوش

 بله-

 دم درم نییپا ایب-

 : رو قطع کردم رو به فاطمه خانوم گفتم ی.وبعد گوش چشم

 میبر-

 دنبالم ادیتوبرو دخترم من قراره جاح اقا ب-

 یاها..باشه ..فقط بابت هز-

 راست باغ هی نینشنوم هاا بدوبرو ..بر-حرفمو تموم کنم و گفت: نذاشت

کت ودامنم و   هیرو ییمانتو عبا هی دنیکردم و بعد پوش  یخانوم از هردو خداحافظ ریچشم .وبعد تشکر ازمن-
 .نییشال رفتم پا هی دنیپوش

 *رضایعل*

 : رو به محمد گفتم یقطع کردن گوش بعد

 خوب من برم که خانومم زنگ زد-
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 : که به موهام زده بود زد وگفت  ییها زیبه انبوه اون چ گهید زیچ هیلحظه وبعد  هیچشم ...فقط واستا -

 .. داداش یهلو شد نیع-

 ؟یندار یدادم...خوب کار ییصفا هیممنون ...به قول بابام -

 .. نه داداش-

 ؟ نهیهز-

 هاا نمتیگمشو نب  رضایعل-

 شهیکه نم  نطوریا  گهیبگو د-

 . شدم نیبرو خانومت منتظره خوش بگذره وباکمکش سوار ماش-

زهرا زنگ زد  نکهیداد.تاا ییصفا هیدوستم محمد و اونم  شیپ شگاهیو رفتم ارا دمیکت وشلوارمو پوش  4 یساعتا
 وجواب دا

 ؟ یسالم خوب-

 ؟ یشماخوب یمرس-

 دنبالمون یایب گنیمامان جون م زهیممنون ..چ-

 ...به مامان جون سالم منو برسون زمیچشم عز-گفتم :  یلحن بد جنسانه ا با

 چشم اقاهه-هم که از لحن من خندش گرفته بود گفت : اون

 نی..توماش نییپا ایرا وگفتم بزنگ زدم به زه دمیکه رس  شگاهیکارم تموم شد راه افتادم .جلو در ارا  نکهیا  وبعد
بودم  دهیند افشویوباز کرد ونشست ..هنوز ق نی.وبعد در ماشرونیدر باز شد وزهرا اومد ب هوینشسته بودم که 

 : گفتم  انکهیتا

 سالم-

 سالم-گفت :  نوییسرشو انداخته بود پا اونم

 شده ؟ یزیچ-

 : سرشو بلند کرد وگفت عیکه انگار از لحن من جا خورده باشه سر  اونم

 نه بخدا-

 دارمیمن چشم از صورتش برنم دیمن محو صورتش بودم ..فوق العاده عوض شده بود و خوشگل .اونم که د و
 نییسرشو انداخت پا

 : خودم اومدم وگفتم به
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 .. یخوشگل شد یلیخ-

 یشد پی...تو هم خوشت یمرس-قرمز شده بود گفت : شهیکه مثل هم  یدرحال اونم

 : بهش گفتم می..راه افتادم وتوراه که بودکردیبه ظاهر من توچه نم چوقتیشاخ دراوردم اخه اون ه فشیتعر از

 زهرا-

 بله-

 ستیکه اول مجلس مختلط ن  یدونیچون م یستیو تو تنها ن رسنیم نایمامان ا میاالن تا مابرس  نیبب گمیم-
 شیپ یایکنه ..بعدشم که مختلط شد م  کاریکه چ  دونهیمامان ،اون خودش م شیبرو پ میدیخداروشکر ..رس
 ... ها یخوریخودم جمم نم

 باشه-

 زهرا-

 ..بله-

 هاا میما زن وشوهر کننیبابا مثال همه فکر م-بله و نه جانم .با تعجب نگاهم کرد که گفتم :-

 حواسم نبود دیببخش-

 ی..منم که بعد بالحن بدجنسانه ا نطوریمامان نه فاطمه خانوم بابامم هم یگیبه بعد به مامانم م نینگاه کن از ا-
 زمیعز- گفتم :

 : بازوم سوخت ...باتعجب به زهرا که از بازوم نشگون کرفته بود نگاه کردم که گفت هوویکه   دمیخند وبعد

 . لبخند مکش مرگما زد هیبعدم  ینکن تیمنو اذ یکه ه  یحقته تا توباش-

 : گفتم  یطونیبروز ندادم منم با لحن ش یملش جا خوردم ولعکس والع  از

 هاا یدست روم بلند کن گهید تمینب فهیضع یه-

ما  دنیبودن و باد ستادهیعروس بود وا  یکه فک کنم بابا  ییاقا  هیجلو تاالر بابا و عمو و  میدیموقع رس همون
هرسه به  یشه وبعد احوال پرس ادهیم پو اورد و من سوارش شدم به زهرام گفت لچریبابا اومد سمتمون و و

سال قرار 5ها هم  یسال وبعض3...بعد  میسمت عمو و اون اقا و پسرعموم که تازه به اون ها ملحق شده بود رفت
 دی...اونم منو د دمیکه که ارش پسرعموم رو د  میدربود یکایاضطراب داشتم ....نزد  کمی.. نمیبب لویبود فام

 عیکه ناراحتم چون دستشو سر  دیبودم ...حس کردم زهرا فهم ینطوریباهم ..االنم که من ا مینداشت یرابطه خوب
کرد ...جلو در   تیموضوع ازم حما نیکه ناراحت بودم از ا  یبود ومثل هر موقع لچریگذاشت رو دستم که روو

 : اومد بقلم کرد وگفت  دیعموم تا منو د  میدیرس

 سالم پسرم-
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 سالم عمو-

 ...سالم لیتاره سهس به به– ارش

 سالم ارش-

 ؟ماشاهلل تهران بهت ساخته ها ینی؟ چه ماش یپیت یچ-

 زحمتمه جهیبله ..همه نت-با افتخار گفتم : یلیخ

 ؟ یکنینم یمعرف-

 خانومم زهرا-اه چرا حواسم نبود ...وبعد به زهرا اشاره کردم وگفتم :-

 : عمو وارش تکون داد ..از نگاه ارش بدم اومد واسه همون رو به زهرا گفتم  یهم سرشو برا زهرا

 برو داخل مامان هستن زمیعز-

 . با ما رفت یبعد خداحافظ اونم

 *زهرا*

ارش و   یعموش و پسر عموش ...از نگاه پسر عموش ارش بدم اومد ..بعد صحبت ها  شیپ میرفت رضایعل  با
 : رو به من گفت رضایعل  دادینم یدووست یکه بو  رضایعل

 برو داخل مامان هستن زمیعز-

و  دمیدر رس یرد شدم وبه جلو یقشنگ یلیخ یفضا هیرفتم داخل ...از کنار  یتکون دادم وبعد خداحافظ سرمو
درب داشت به داخل باغ ...اول رفتم داخل اتاق پرو  هیاول اتاق پرو بود بعد   یشدیداخل رفتم ..وارد که م

اومد   دیفاطمه خانوم تا منو د یبودن ول ومدهین یادیز تیوارد شدم ..جمع شیارا  دیلباس وتجد ضیوبعد تعو
 : سمتم و بغلم کرد و گفت

 زمیعز  یخوش اومد-

 کیها نشسته بودن برد واول منو به  زیکه دور م  ییگذاشت پشت سرم و منو به سمت خانوم ها  ودستشو
 نشون داد و گفت یپوش کیخانوم مسن اما ش

 رضایعروسم ..همسر عل  شونمیجان ا عارفه

و تعجب بهم نگاه  نیشدم همه با تحص یکردم وبه همراه فاطمه خانوم به تک تک افراد معرف  یخوشبخت اظهار
بود که اعالم کردن عروس  6:30 یشدم رفتم کنار فاطمه خانوم نشتم ...ساعتا یبه همه معرف نکهیوبعد ا کردنیم

فاطمه خانوم به سمتش برگشتم  یکه پرده وسط سالن و قرار بود بردارن ...با صدا  یعنی نیوداماد اومدن و ا
 : وگفتم

 جانم-
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 عروس وداماد اومدن  رونیب میبر زمیعز-

که مثل   کیبلند فوق العاده ش هیمانتو هی...فاطمه خانوم کت و دامنشو با  رونیب میهمراه فاطمه خانوم رفت وبه
نبود  رونیالخ از موهاش ب  هی کهیهم سرش کرده بود به طور شویعوض کرده بود وروسر  بایبود تقر یچادر مل

به  دیتا منو د رضایوعل میرفت رونی...باهم ب ییدور طال یهمون روسر دنیبا پوش ی..منم با همون کت ودامن ول
 .عروس وداماد  شیپ میها رفت یلیسمتم اومد و دستمو گرفت و در برابر نگاه خ

 میباهم رفت رضایبودن نشستن منو عل دهیکه براشون تدارک د  یعروس وداماد اومدن داخل وتو محل  یوقت
رو  یآزادانه لباس عروس دکلته ا  یلیخ رضایهمون خانوم داداش عل ای...عروس  میگفت  کیوتبر ششونیپ

 .. کردیم یکه همه مثل خودش بودن احوال پرس  لشونیفام هیبود و داشت با بق دهیپوش

 :گفتم  رضای.رو به عل مینشست یزیو دور م میرفت رضایبا عل یاز احوال پرس  دبع

 فاطمه رضایعل-

 مامان جون منظورته ؟-

 نا؟یمامان جون ا شیپ میریآآره ..نم-

 خوش امد بگن دیوبا زباننیچون اونا م مینیشیم نجایما ا زمینه عز-

 اها-

 رضایبغلم کرد وبعد رو به عل یمیگرم وصم  یلیبه سمتمون اومد و خ رضایعل  یلحظه ماندانا دختر عمو نیهم تو
 : گفت

 ؟یسالم بر پسر عمو جون ؟خوب-

 به به سالم ماندانا خانوم ..ممنون خوبم-تعجب کرده بود از طرز برخوردش گفت : یلیکه خ  رضایعل

...رگ  ستادهیوا رضایعل  شیپ گهید یکی..اولش نشناختمت فکر کردم یرو به من گفت :چه خوشگل شد ماندانا
 یدونه دونه موهاشو بکن یکه بعد بهت خبر بدم بر  ششهییپ یک  نمیگل کرد و اومدم بب  رتمیغ

 12..ساعت  میحرف زد رضایبا ماندانا و عل نطوریهم 12... تا ساعت  میتموم شدن حرف مانادانا هرسه خندد بعد
 زنگ زد میبود گوش

 دییبفرما-

 خاک تو سرت زهرا ینی-

 ؟یعه سالم نسترن خوب-

 ؟ یدیخبر نم هیبهت که  گذرهیخوشم یلیخ نکهیهاا ؟مثل ا یریخبر نگ هی-

 زنمی...من فردا صبح بهت زنگ م ادینم یصدات درست و حساب نیممنون ...بب-
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 باشه ...فعال-

 : گفت  رضایرو قطع کردم عل یگوش  یوقت

 بود ؟ یک-

 بود یکهم شا  ینسترن ..کل-

 اها-

که نگاهم   نطوری..هم دنیرقصیبودن وداشتن م ستیوسط پ نطوریسر شب تا االن جونا وعروس داماد هم از
؟اخه محرم  دنیلولیسر وضع تو بغل هم م نیاصال خدا رو قبول دارن ؟ دختر پسرا با ا  نایبهشون بود فکر کردم ا

 .. نایا  یول ذاشتمینم رونیب یموهامو هم حت یول دمیپوشی؟من درسته چادر نم شدینم شونیحال ینامحرم

 به سمتش برگشتم رضایعل  یصدا با

 شام میبر-

 میبر-

مدل کباب وانواع دسر و ساالد ...چقدر 3مدل خورشت ... 4...سه مدل برنج ... میشام رفت زیبه سمت م وباهم
 شام شب هم ندارن بخورن ؟ یها حت یلیکه خ  دوننینم نایا  ینیاسراف 

 زهرا-

 جانم-

 ؟ یکشیچرا نم-زد وگفت : یلبخند

 .. کشمیاالن م-

 : و گفت شمونیپ دیموقع ماندانا رس همون

 که چقدر گشنمه  یوا-

بشقاب برداشتم وبعد  هیتو بشقابش..من هم  ختیعالمهه دسر و ساالد و غذا ر  هیو  زیرفت سمت م وبعد
 : گفت  رضایساالد اومدم کنار که عل یکباب ومقدار  کهیت هیگذاشتن 

 شده ؟ یزی؟زهرا چ نقدریهم

 بود گفت ستادهیکه کنارم وا  ماندانا

خوبه که شام  نقدریا  نی؟خوب بخاطر هم ینیبینم کلوی..ه گهیبشه ؟خوب شامه د خواستیم ینه برادر من چ-
 خورهیکم م

 گفتم  یساز یعاد  یبرا یول دمیخجالت کش یبهم انداخت که کل ینگاه رضایعل
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 .. گهید مینیبش میخوب بر-

بود که 1 بایساعت تقر ینیساعت بعد  میبه خوردن غذامون ..حدود ن میوشروع کرد میرفت زیسه به سمت م هر
 ..عروس کشون  یهمه عزم رفتن کردن برا گهید

نبود البته  ی...درکل مراسم بد کردی...سرم به شدت درد م میو راه افتاد میشد نیهم سوار ماش رضایعل  منو
 بخش مختلطه امشب یمنها

 زهرا-

 جانم-

 : اروم ولحن من تعجب کرده بود گفت  یکه از صدا   رضایعل

 حالت خوبه ؟-

 ؟ یرو هم روشن کن یبخار کمی شهیراستش فوق العاده سردردم ..م-

 ؟یبخار-

چرا سردم شده بود  دونمیو چشمامو بستم ...نم یصندل یدادم به پشت هیسردمه ...بعد سرمو تک یکمیاره -
 : گفت  رضایعل  هویحس کردم...چشمامو باز کردم که  میشونیرو روپ ییدستا یگرم  هووی...

 درمونگاه میریعروس کشون م  میری...نم یتب دار-

 خوادینه نم-

 .. استراحت کن  ری...بگ میریم رمینخ-

 . وبه سمت درمونگاه حرکت کرد هیچ هیدر اورد وبه مامانش زنگ زد وگفت که قض شویگوشش  وبعد

 * رضایعل*

 .عروس کشون اما بخاطر تب وسردرد زهرا اونو بردم درمانگاه  میکه بر  میمراسم با زهرا راه افتاد بعد

 زهرا-

 جانم-

 ؟یخوب-

 اره-

 زمیعز  میرسیاالن م-

بخاطر جانم خودش بود .جلو در درمونگاه  دی..شا زمیبازم بهش گفتم عز ستین یچکسیچرا االن که ه دونمینم
 . بودو صدا زدم رونیکه ب  ینگه داشتم و پرستار
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 اقا ..اقا-

 هست ؟ ی..مشکل دییبفرما-

 که  دیکنیشم لطف م ادهیپ تونمیام و نم  یلچری..متاسفانه من و ستیبله ..خانومم حالش خوب ن-

 ادیپرستار ب گمیبله ..بله ..االن م-

تو گلوم  بیمرد نامحرم ببره و دوباره داشت اون س هیبخوام بذارم زهرا رو  نکهیاز ا  کردمیحقارت م احساس
 . اما با گفتن حرف اون مرد دلم اروم تر شد نسبت به قبل  دیلرزیم

ل و منم با کمک اون خانوم پرستار اومدن و زهرا با کمک اون خانوم رفت داخ هیهمون مرد با  قهیاز چند دق  بد
 .. میمراسم اومد هیبود ومعلوم بود از  یجور هیشدم ونبالشون رفتم ..سروضع هردومون  ادهیپ نیمرد از ماش

 ؟ دیخانوم نیاقا شما همراه ا-

 : پرستار به سمتش برگشتم و گفتم یصدا با

 بله ..حالش خوبه ؟-

 ؟ نیایم میبا ترح یعروس  روش بوده ...از مراسم یفشار عصب کمیاره خداروشکر -

 بله ..چطور-

سرمش تموم  یسرم زدم وقت هیضعف داره  کمیبابت همون مراسم بوده احتماال .... ی...فشار عصبزدمیحدس م-
 نشیببر نیتونیشد م

 ممنون-

 زنگ خورد میبودم تا سرم زهرا تموم شه که گوش منتظر

 جانم مامان-

 ،زهرا خوبه ؟ رضایعل-

 سرم بهش زدن هیاره مامان ..-

 ششیپ امیب خوامی؟مراسم تموم شده م نییاها ..خداروشک کجا-

 ایخودتو ..من م یتو زحمت بنداز خوادینه مامان جان ..نم-

 ؟ یی؟کجا هیحرفا چ نی..ا رضایعل- حرفمو تموم کنم و گفت : نذاشت

 .. درمونگاه-

 .فعال میاومد-
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کنار من نشسته بود و با استرس پاشو تکون   یگاه کردم که روصندلن یتماس قطع شد به مرد یوقت
 دلم خواست باهاش حرف بزنم هویچرا  دونمی.نمدادیم

 ؟ یخوب-گفتم :  روبهش

 : زد و گفت یتلخ لبخند

 نه-

 شده ؟ یزیچ-

 : وگفت دیقطره اشک از چشمش چک هی

 ... خانومم ..تصادف کرده-

 .. نگران نباش ..خدابزرگه-

 ستیاز اونا ساخته ن  یکار  گهیبراش دعا کنم چون د دیبا گنیرفته تو کما...م گنیم یدکتر-

اما هستم ...توو   نهیاالن زنده ام درسته وضعم ا  یبد تر از همسر شما ول دی؟منم تو کما بودم ..شا یبنیمنو م-
 مثل من ؟ یکه خانومت زنده باشه ول  یحاضر

 یطعم خوش میتازه داشت میدیسال بهم رس3زنده باشه ..خودم نوکرشم ...ما بعد -وگفت : نییانداخت پا  سرشو
 شد نطوری..که ا میدیچشیرو م

 ایحرفم  نیدرسته ا دونمی...نم شهیدرست م زیتوکلت به خدا باشه ...انشاهلل همه چ-بهش زدم وگفتم : یلبخند
 بگو من یاگه کمک خواست  ینه ول

 .. خوبه میع مالممنون ..خداروشکر وض-

 خوب خداروشکر-

 گفتن مامان برگشتم سمتش  رضای..عل رضایعل  یصدا با

 ؟ یحول کرد نقدریجانم مامان چرا ا-

 زهرا خوبه ؟-

 ضغف کرده کمیاره مادر من ...فقط -

 ششیپ رمی...من م یاله-

 اتاق روبه رو هستش  نیباشه داخل هم-

 : سمت اون مرده که نشسته بود و گفتم برگشتم

 خوب داداش انشاهلل حال خانومت خوب شه ...من برم-
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 .. یاعلی... یممنون ..انشاهلل شمام خوب ش-

 : .رفتم جلو وگفتم زنهیزهرا به حال اومده و داره با مامان حرف م دمیداخل اتاق و د رفتم

 ؟ یبهتر-

 اگه  دیاره ..ببخش- زد وگفت : یلبخند

 . وونهید هیحرفا چ نیعه ...ا-

 بابا شیپ رمیمن م مامان

 ستیبابات ن-

 عه کجاست ؟-

 اعصابش خورد بود رفت خونه  نقدریا-

 چرا ؟-

 چه جور بود ؟ یدی...ند گهیمراسم د نیبابا بخاطر هم-

 :تکون دادمو گففتم سرمو

 اها-

 برن خوانی..حاال فرداشببم منطوریگرفت ا  میپسره زن نگرفت ..نگرفت وقت نیا-

 میفردا بر دیاره ..ماهم احتماال با-

 چرا ؟-

 شرکت مونده ...زهرام دانشگاه داره یمامان کارا-

 .. یموندیم شتریاها ..کاش ب-

 .مامام جونم امیباز م-

 زهرا برگشتم سمتش و گفتم یصدا با

 جانم-

 : گفت  یقرمز شد چون جلو مامان بود ول کمی

 ..برو پانسمانتو عوض کن شهیتا سرم من تموم م-

 وگفتم میشونیرفته بود از پانسمان ..زدم به پ ادمی اصال
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 یانداخت  ادمیکه   یرفته بود...مرس ادمیاخ اصال -

 ؟ یپانسمان چ-مامان

 پشتم زخم شده کمی یچیه-

 : نگاهم کرد وگفت نیغمگ  مامانم

 زخم بستر ؟ ایزخم -

عوض   رمی...االنم مفهممی؟من که حس ندارم نم یچ یبرا یشیمامانم خوب حاال مثال زخم بستر ؟ناراحت م-
 .. کنمیم

 برو-

 ..رفتم سمتش وبابت کمکش تشکر کردم و بهش گفتم دمیاتاق که خارج شدم همون مرد پرستارو د  ازدر

 اقا  دیببخش-

 جانم-

 کجا برم ؟  دیوض کنم باپانسمان زخم بسترمو ع خوامی..من م گمیم-

 نیایدنبالم ب-

 : گفت  ادیگاز رو برداشت از رو زخمم با فر  یوقت دمیشدم و با کمکش رو تخت دراز کش یمرد وارد اتاق دنبال

 ؟ یدار ابتی؟د هیچه زخم نیا  یواااا-

 نه بابا-

 ؟ یشده ؟چند وقته عوض نکرد اهیپس چرا زحمت س-

 شهیم یدو روز هی-

 ؟اصال یدیفهم ینیبش یحق ندار گهی...اصال د یاطیاحت  یب یلیپسر خ-

 من یول-

 ..داغونه زخمت اگه بد تربشه چون رو رون پاته خطر ناکه یلیخ-

 : وگفتم رونیداد ب نفسمو

 باشه-

 که ؟  یفهمیم یازاد باش  دیهفته با هی...و اصال تا  یعوض کن  دیبار پانسمانو با2 یبه بعد روز نیاز ا-

 . کون دادم و گفتم ارهت سرمو
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 یکرد  یاططیاحت  یب یلیخ-تاسف تکون داد و گفت : یمرده سرشو به معن اون

 دیمامان هم تا منو د شهیسرمش تموم شده و داره حاضر م دمیپانسمان رفتم دم در اتاق زهرا که د ضیتعو بعد
 روشن کن نویبرو ماش زحمتیجان ب رضایگفت عل

 ؟ یرفت شدیچ-زهرا

 اره-

 نیاونجا بود سوار ماش  هی یبابت لحن نگرانش رو لب هام نشست واز در خارج شدم به کمک مرد یلبخند بعد
اما مامان نذاشت وگفت   نهیمامان وزهرا اومدن زهرا رفت عقب بش قهی.بعد از چند دق نایشدم و منتظر مامان ا

 .استراحت کنه  خوادیم

 : روشن کردم و راه افتادم رو به زهرا گفتم نوییماش

 ؟یبهتر-

 ؟ یاره ..پانسمانتو عوض کرد-

 اره-

 بود بازم ؟ یخون-

ماست واسه همون با  شیمطمئنم گوشاش پ یکه مامان چشماشو بسته ول  دمیبرگشتم عقب و د عیسر یلیخ
 گفت لب زدن بود فقط گفتم  شهیم بایکم که تقر  یلیلحن خ

 گمیبعدا م-

 : بود گفت دهیکه فهم  زهرام

 ؟دلم واسه بابام تنگ شده میریم یک  یاها راست-

 بغض کرد شدیکه حرف از خانواد اش م  شهیو مثل هم نییسرشو انداخت پا بعد

 ...فرداشب میریم-

 دانشگاهم یبرا-

 ماه 1گرفته بودم برات   یمرخص-

 وفتمیعقب م  یلیماه ؟؟خ کی-

 ؟یاخرشه ؟طرح دار  گهیترم د نیا  ی...راست یوادامه بد یامتحاناتو پاس کن  یبر یتونیم میبرگشت یخوب وقت-

 ..نسترن که افتاده اصفهان وفتمیکجا ب  ستیاره ..معلوم ن-

 یوفتی؟خدا کنه تو تهران ب یجد-تعجب برگشتم سرش و گفتم : با



 

 
171 

 نسترن باشم شیکه پ  وفتمیاصفهان ب  وفتادمی...خداکنه الاقل اگه تهران ن ستیمعلوم ن-

 ی.انشاهلل تهران رمینخ-

رفت سمت  یو هرک میخسته بود یلیداخل ..هر سه خ می..با کمک مامان وزهرا رفت میدیدر خونه که رس جلو
 اتاق خودش

 *زهرا*

 .نکرد دارمیب یچرا کس دمی؟؟من چه همه خواب10ازخواب پاشدم ساعتو نگاه کردم ...  دیاحساس سردرد شد  با

 گردهیم یزیتو حال نشسته و داره تو لب تابش دنبال چ رضایعل  دمیو د رونیدست وصورتم رفتم ب از شستن  بعد
 اومدم واسه همون گلومو صاف کردم و گفتم  یکه من ک  دیاصال نفهم  ششی...رفتم پ

 سالممم-

 شده بود گفت ریغافل گ  یکه حساب  اون

 وونهید دمیسالم ...ترس-

 ؟یگردیم ینبال چمن صدات کردم.د ینترس خواستیم-

 مایهواپ طیبل-

 ؟یبراک-

 خودمون-

 میاومد  نیعه ما که با ماش-

 کنم  یرانندگ تونمیمن نم-

 من که هستم رضایعل-

 نمیادبشیز دینبا ؟منمیبرون یتونیساعت راهه تنها که نم13/4...زمیعز  شهینم-

 که زد دل شوره گرفتم وگفتم  یبا حرف یول دمیگفت خجالت کش  هویکه   یزمیعز  از

 شده؟یمگه چ-

- 

 .. رضایعل-

 شب7ها دوتا جور کردم ...ساعت  یجمع کن از تو کنسل التویکردم ...برو وسا  دایپ-

 یجوابمو نداد رضایعل-
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 نمیبش یلیخ دیبگم خوب ؟زخمم داغونه...دکتر گفت که تا چند وقت نبا یچ-گفت :  بستیکه در لبتابو م  یدرحال

 : گفتم  شتریب ینگران با

 یزود به زود پانسمانتو عوض کن دیمگه نگفتم با-

جمع کن منم برم  التویبار عوض کنم.حاالم پاشو وسا2 یروز دی...بهم گفته بادمیبه بعد قول م نیچشم ..از ا-
 جمع کنم

؟خوب االن تورو برو دراز  ادیز ینیمگه دکتر نگفته نش گمیبهش گفتم :_م رفتیکه به سمت اتاقش م  یدرحال
 کنمیجمع م التویبکش من وسا

 ساعت مداوم نشستم2نه بابا از صبح همش -

 کنمیو من جمع م یکشیدراز م یریها؟؟شما االن م ینیبش نقدریشبم قراره هم ادهیتو ز یساعت؟؟؟؟برا2-

 .تو دییچشم بفرما-

 .وارد شد رضایاتاق شدم و پشت سرم عل  وارد

 ..فاطمه خانوم کجان؟مامان یراست-

 ...زی...صبحانتو گذاشته رو م دیمامان رفته خر-

 دستشون درد نکنه ...خوب ساکت کو؟-

 . تخت ریز-

 رضایدر ساکو باز کردم عل یوقت فیال  یزیا  یشدم و ساکشو برداشتم ...داخل ساک پر بود از باند و بسته ها خم
جو عوض  نکهیموضوع ناراحت شدم و خودمو لعنت کردم که چرا اصرار کردم...واسه ا نیو من از ا دیخجالت کش

 شه بهش گفتم

 اقاهه بفرما روتخت بخواب تا من کارامو انجام بدم  یه-

 دمغ بود ورو به من گفت یلی...خ دیحرکت خودشو کشوند روتخت ودراز کش هیبا  رضامیعل

دراز بکشم..تو ام دستت درد نکنه  شتریب خوامیم رونیب امی.نهار هم نم...مبخوابم .. ادیخوابم م یلیزهرا من خ-
 خودتو جمع کن لیبزار دم در بعد وسا یجمع کرد زحمتیب

 چشم-

 یها لیوسا شیاونو جمع کردم وبعد رفتم پ  یها لیوسا یساعت مین هیمنم  دیرو خودش وخواب دیرو کش پتو
به غذا نداشتم سفره رو جمع کردم ورفتم  لیرفتم تو اشپزخونه چون م المیخودم..بعد جمع کردن وسا

تواشپزخونه تا  تمفاطمه خانوم اومده رف دمید رونیساعت تو حموم بودم وبعدش اومدم ب کیحموم.حدود 
 بهش کمک کنم
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 سالم-

 باشه تی.عافزمیسالم عز-

 ممنون-

 ؟یکردیم کاریچ-

 کردمیجمع م المونویوسا-

 کجا ؟-

 گه بهتون نگفته ؟م-

 خواب بود رضای..عل دمینه من االن رس-

 میگرفت  مایهواپ طیاها ،بل-

 ؟ یچ نتونیوا ؟ ماش-

 کارداره تو شرکتش واسه همون  رضامیو خسته کننده .عل هیخوب راه طوالن زهیچ-

 شهی...خونه دوباره ساکت منیرفتینم یکاشک  یاها...ول-

 ناخواسته فاطمه خانوم بغل کردم و گفتم یلی..خشدیم شیه دل آدم ربابغض کفت ک نقدریجمله رو ا نیا

 ادیم رضایباز ..عل نیایشما م گهی...االن د نی...اما غصه نخور شهیبراتون تنگ م یلیمنم دلم خ-

 ؟ دیکن  کاریچ نیخواینومیانشاهلل ..ماش-

 .واال دونمینم-

 رو صدا بزنه که من گفتم رضایعل  خواستینهار شد فاطمه خانوم م موقع

 دبخوابه خوایم خورهیگفت که نم  رضای..عل زهیچ-

 بخوره و بره بخوابه ادیوا خوب ب-

 خوابهیهم م خورهیهم م ینطوریمن ببرم براش تو اتاقش؟ا گمیاومم م-

 شهیهاا پرو م ینکن ینطوریا  ادیز یدفعه رو ببر ول نیبشر...حاال ا نیوگفت :چه لوس شده ا دیخانوم خند فاطمه
 نطورنی..همه مردا هم

 و در زدم رضایغذا رو برداشتم و رفتم در اتاق عل  یحاو ینیخنده س با

 دییبفرما-

 و باز کردم و رفتم تو در
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 ؟یداریب-

 زنمینه االن تو خواب دارم باتو حرف م-

 یرو گذاشتم رو پاتخت ینیکردم وس  یشیچ

 ه؟یچ نایا-

 گهی؟غذاته د هیبنظرت چ-

 یاز گشنگ  رمیمیاها .قربون دستت بده بخورم دارم م-

 ؟یخورینهار نم یمنو بگو که به فاطمه خانوم گفتم که تو گفت-

 .. رونیب امیب خواستمیخوب نم-و گفت : دیخند

 رو گذاشتم رو پاهاش و گفتم بفرما بخور ینیس

 گذاشت رو پاهاش و شروع کرد به خوردن  بشقابشو

 تعارف کنم ..بفرما ؟ ادمیاخ - گفت :  دیمنو که د نگاه

 سر سفره ..بااجازه رمینوش جون ...من م-گفتم :  دمویخند

که حاج اقا هم اومدن سالم کردم و نشستم سر سفره وشروع کردم به خوردن ...بعد   دمیو د رونیاتاق اومدم ب  از
 . میو ظرف هاروشست میو جمع کردو منم با فاطمه خانوم سفره ر رضایعل  شیاز نهار حاج اقا رفتن تو اتاق پ

 از تو اتاقش داد زد  رضایبرم تو اتاق بخوابم که عل خواستمیم

 ...زهرازهرا

 گفتم  تیو با عصبان دمیخجالت کش یلیحاج اقا هم اونجاست خ دمیدر اتاق باز کردم که د عیو سر دمیترس

 ؟قلبم اومدتو دهنم یزنی؟چرا داد م هیچ-

 : گفت  رضایوعل ندیخند رضایاقا وعل  حاج

 ...االنم برو استراحت کنمیدبریبا6کال جمع کن که ساعت   التویبگم وسا خواستمیم یچیه-

 باشه-

 گرفتم به نسترن زنگ بزنم  میاز اتاق خارج شدم ورفتم باال..تصم  و

 بوق برداشت نیبا دوم شهیهم مثل

 ؟یبود دهیدراز کش یباز تو روگوش-

 ها مزاحم شدن یکه بعض  میکردیم یداشتم باز رمینخ-
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 کوفتت..چخبرا ؟-

 ؟یهم تو حرم اقا دعا کرد گذره؟منوی..به تو خوش م ستیبد ن-

 رو بده رضایعل  ری،خداخ شیآرامش گرفتم...مثل آب رو آت  یلیخ یخال ،جاتیالحمدو اهلل...اره حساب-

 زود تر شفاش بده یاره واقعا ...انشاهلل خدا هرچ-

 .وفتمیکجا م  نمیکه ندادم و بعدم هم بب  یتا امتحان2که برم دنبال اون   امیدانشگاه؟اومدم مانشاهلل...چخبرا از -

 من که شانس نداشتم-و گفت : دیکش  یآه  کی

 با تو ایمن تهران باشم  ایدوره،خدا کنه  یلیبرات ...خ رمیبم یاله-

 ؟ییکه توشم ...االن کجا  یمارستانیب یبرم دنبال کارا دیبخوابم که بعد با کمیاره ..زهرا من برم -

 .مینیکه همو بب  دمیخبر م دمی..رسزیانشاهلل...برو بخواب عز  ناتهرانیا11 یشب ساعتا یاالن مشهد ول-

 قربونت ..خبر بده پس فعال-

 فعال-

 ..دمیخواب دمویتماسم با نسترن تموم شد رو تخت دراز کش نکهیا  بعد

افتاد که   ادمی هوی... میپرواز داشت گهیساعت د3بود و ما 4شدم نگاه کردم ساعت  داریب میآالرم گوش  یباصدا
فاطمه خانوم  دمیکه د  رونیبلند شدم ودست وصورتمو شستم بعد رفتم ب عیسر یخداحافظ یحرم نرفتم برا

 جوابمودادن مسالم کردم وفاطمه وخانوم وحاج اقا ه عی.سر خورنیم ییوحاج اقا دارن چا

 خوابه ؟ رضایعل  دیببخش-

 تو اتاق دهیدراز کش ی...ولزمینه عز-خانوم با لبخند گفت : فاطمه

 .صدا نکرده بودم رضایاخه تاحاال جلو خانواده اش عل  دمیخجالت کش یلیخ

 پس با اجازه دیببخش-

 رفتم در زدم که گفت رضایسمت اتاق عل وبه

 دییبفرما-

 سالم-

 ؟یداشت یسالم کار-

 پروازه گهیساعت د3من برم حرم ؟اخه  شهیم گمیراستش م-

 ؟یتنها بر-
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 بهتره یایاره خوب تو که ن-

که   نجایا  انیو خانومش م اریفرودگاه...االن عل میراست بر هیکه از اونجا   میریباهم م گهیساعت د1نه صبر کن -
 کنن  یخداحافظ

 تو حال رمیاها باشه پس من م-

 هم تواتاق باشم یاخر  نیا  گهیزشته د امیمنم االن م-

 . بهتره یای...نیدونیهرجور خودت صالح م-

 میااومد داشت  رضامیبعد عل نینشستم..چند م نایفاطمه خانوم ا شیاز اتاق خارج شدم و رفتم تو حال پ  وبعد
و خانومش  اریبلند شد و رفت درو باز کنه....عل رضایعل  یکه زنگ در و زدن و حاج اقا بابا  میخوردیم یدور هم چا

 .بودن

از   یبودن اگه بعض یمی...جو صممیکرد  یوبا هاشون احوال پرس میورود اونا همه منو فاطمه خانوم بلند شد با
که تموم شد   ییبود ...چا یسیف سیف یلیخ یبوداا ول ی..دختر خوب رمیفاکتور بگ اریمرسده همسر عل یرفتار ها

 : رو کرد بهمو گفت رضایعل

 شهیم رمونید میبر میخوای..حرمم م میضر شو که برزهرا جان برو حا-

کنار   رونیگفتمو رفتم تو اتاق و بعد حاضر شدن ساکمو برداشتم واومدم ب  یاالن و با اجازه ا- زدمو گفتم : یلبخند
 . گذاشتم  رضایساک عل

 . من حاضرم-گفتم :  رضایبه عل رو

 و گفت اریرو کرد به عل رضایدنبالمون ...عل ادیاالن مسعود م-

 منو قبل رفتنت بده حامد قراره با قطار بفرسته برام مشهد نیماش نیهم زحمتیداداش ب-

 . چشم-اریعل-

 رضایعل  یزنگ خوردن گوش با

 .رونیب میوخانومش رفت اریبا فاطمه خانوم و حاج اقا وعل یوبعد خداحافظ میشد بلند

 *رضایعل*

 ادی.االن هم قراره مسعود ب دمیرو تخت دراز کشم..دروغ چرا از حرف پرستاره ترس میاز درمونگاه اومد  یوقت از
 .حرم وبعد هم فرودگاه میدنبالمون که بر

بغلم کردن  اری...هم به احتراممون بلند شدن وبابا ومامان وعل میرو به زهرا گفتم که بر میزنگ خوردن گوش با
دم در .مسعود وخانومش از  میکرد وفت  ی.زهرا هم با همه خداحافظنمشونیوگفتن که زود به زود برم بب

 . میوراه افتاد میشد نیسوار ماش لیکردن و بعد جابه جا کردن وسا  یشدن با همه احوال پرس ادهیپ نشونیماش
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 یمسعود تو زحمت افتاد دیببخش-

 ؟یچ نتیداداش..فقط ماش هیچه حرف نینه بابا ا-

 زد؟ .شهاب زنگارنیبا قطار م-

 نه-

 روزیخطا مشکل داشت د کمینرفته.. اممیپ دیشا-

 ادهیپ دنیسمت فرودگاه.واسه همون به محظ رس میو بعد هم بر میبکن ارتیز هی میبر میرسد عیشد سر قرار
منتظر مسعود و  می.با زهرا تو صحن نشسته بود میچادرسرشون کردن راه افتاد نکهیو زهرا ونگار بعد ا میشد

و  ادیبهش م یلیخ یعرب  ادر.چ دیفهم شدیم یبه راحت نویداشت ..بغض داشت ا یبیخانومش.زهرا حال عج
راه  میکرد  یربع بعد مسعود ونگاراومدن وبعد سالم دادن از امام رضا خداحافظ کی...حدود کنهیبامزه م افشویق

 ... میافتاد

 &ها مراجعه کنند تیبه گ رشیپذ یبرا اکنون  هم تهران–مشهد  مایهواپ نیمسافر&

از مسعود و قول گرفتن   یو بعد خداحافظ میجمله بلند شد نیا  دنیکه با شن  میزدیبامسعود حرف م میداشت
 .میاومدن به تهران راه افتاد  یبرا

نشستم و زهرا هم  یفرست کلس گرفته بودم .با کمک مهماندار و زهرا رو صندل یصندل لچرمیمشکل و بخاطر
قولم به زهرا  ادیراه افتاد. مایهواپ تانیمهماندار و کاپ یکنارم.بعد بستن کمربند و گوش دادن به حرفا

 : افتادم..قرار بود ببرمش قدمگاه واسه همون رو به زهرا گفتم

 زهرا-

 بله-

 ؟یچرا گرفته ا-

 برا حرم شهیدلم تنگ م کمی یچیه-

 قدمگاه میکه نشد بر  دیانشاهلل...ببخش  میایباز م-

 گهیبار د هینداره بابا ..بقول تو  بیع-

 که اشکاش دراومده بود ...رو کردم بهش وگفتم  دیپشت سر هم کش ازهیتا خم2/3 زهرا

 میتوراه9بخواب دختر خوب ..تا  ریاووه.چخبره؟ خوب بگ-

 ادیواقعا خوابم م رضایعل  دیببخش-

 خواهش بابا-
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بد جور قرار گرفته  یلیکه گذشت احساس کردم خوابش برده...گردنش خ  کمیداد .. هیتک یسرشو به صندل وبعد
 ...بود واسه همون اومدم گردنشو درست کنم که سرش افتاد رو شونه ام

 یدستش نزدم وگذاشتم بخوابه...ساعت حدودا گهیکرده..د  هیتک یکیبهت  یحس کن نککهیا  هیخوب حس
 بود که مهماندار شام رو اورد ومن مجبور شدم زهرا رو صدا کنم8:15

 ... یزهرا ...زهرا خانوم-

دادم که چشماشو باز کرد ..چون سرمو به سمتش برگردونده بودم فاصله  کیتکون کوچ هیبا دستم  بعد
مول قرمز شد حول کرد وطبق مع هووویتوصورتش... خوردیمن م یکم بود ونفس ها  یلیصورتامون از هم خ

 وگفت

 سرمو گذاشتم رو شونت یکه ک  دمی..شرمنده ،من نفهم رضایعل  یوا-

 سرت خودش افتاد یجون...محض اطالعت هم تو سرتو نذاشت وونهیدشمنت شرمنده د-

فرود اومد و من باز به  مای..باالخره هوااپ می..همون موقع مهماندار شام رو اورد و ماهم خورد دمیخند وبعد
 .میوبه سمت خونه راه افتاد میگرفت  یتاکس لیگرفتن وسا  لیشدم وبعد تحو ادهیماندار پکمک مه

 زهرا-

 بله-

 ؟ ستیگشنت ن-

 نه بابا االن شام خوردم..تو گرسنته ؟-

 میشام بخور میبر یگفتم اگه گرسنه ا  ینه ول-

 ممنون-زد و گفت : یلبخند

 . کردمینشسته بودم و داشتم در خونه رو باز م لچریو رو

ساکت بود...زهرا از  یلیداخل...خونه خ می...باهم رفت رونیب ذاشتیم لویهم داشت با کمک اون اقا وسا زهرا
 ... چشمش به خونه شون افتاده بود بغض کرده بود یوقت

 زهرا-

 بله-

 ؟ دیاقا س  شیپ میبر یخوایم-

 ینیبش یتونیهم نم ادیو ز یاالن ؟نه تو خسته ا-

 خانوم راننده اریرو هم بردار ب206 چییساک هارو ببر تو خونه وسو نیا  زحمتیبرو بابا ...پس فقط ب-
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 رضایعل  یول-

 هاا 9:30..ساعت  گهیبرو د-

 گهید رونیب میاز حرم اومده بود  یرفت تو خونه و برگشت ...هنوز چادر سرش بود ..از وقت کیلبخند کوچ هی با
 . اوردیدر ن

شنبه شب بود و 5بعدش خودش نشست ...امشب  نمیو بهم کمک کرد که بش رونیاورد ب  نویرفت ماش عیسر
که از کنار   یتازه ...همه جا ساکت بود و فقط گهگاه میدیرس11ربع با  کیشلوغ واسه همون ساعت  ابونایخ

 .بود ..خود به خود بغض کردم ریدلگ یلی...خ ومدیوصوت قرآن م هیگر  زیر یصدا میگذشتیاز قطعه ها م  یبعض

راحت باشه به  نکهیا  یخم شدم ودستمو گذاشتم رو قبر وفاتحه خوندم ...بعد برا میدیکه رس  دیقبر اقا س سر
 . گمنامم .اونم سرشو تکون داد  یپشت جا قطعه شهدا نیزهرا گفتم من هم

 ییوقتا یشگیقبر هم یجا دمی...رس خوندمیو فاتحه م ختمیریآب م  کمی یهر قبر یآب گرفته بودم و رو  یبتر هی
 ینطوریهم نجایمراسم اومده بودم ا یبرا یاتفاق  کروزی... ششیپ ومدمیم خواستیم هیکه فوق العاده دلم گر

 . کنارش واستادم وبعد فاتحه خوندن به سنگ قبرش نگاه کردم

 ساله28...ینیگمنام...فرزند خم  دیشه

شد  میزهرا وارد زندگ ی...اما از وقتزدمیوباهاش حرف م ششیپ اوردمیبود ...از اون شب دردامو م همسنم
کردنم گذاشته   شیسال آزما5فرشته است که خدا بعد  هینبود ...زهرا  نیبودم ،چون غمم اونقدرا سنگ ومدهین

 ای شیتو آزما یقبول ینیدوست داشتنش  دونمیومن نم شهیآزما  کی...اما ...زهرام خودش  میتو زندگ
 شد ؟ یچند وقت کجا بودم ؟چ نیا  نکهیگفتم ازا  هیک  دونمیکه نم  یدیاون شه  ی...برایمردود

 ... بکنم دیبا کاریچ دونمیام و نم  یدوست داشتن زهرام گفتم ..گفتم تو دوراه از

از بغضش   گهی...د کنهیو داره با لبخند منو نگاه م ستادهیوا دمیگفتن زهرا برگشتم سمتش ...د  رضایعل  یصدا با
 .شدیحالش بهتر م نجایا  ومدینبود ...هر وقت م یخبر

 جانم-

 ساعته5 بایاالت تقر  ینشست ادی؟آخه ز میبر-

 .کنم  یفابم معرف قیمن بهت رف ایحاال اول ب-

 دختره ...زهرا همون نیچقدر نگرانمه ؟ا شیبنیش؟میبنیگفتم م  دهیسمتم تو دلم ب ششه اومد

 یروزا قیرف-من ...بعد دستمو به سمت قبر گرفتم و گفتم : یسخت یروزا قی...رف کنمیم یخوب زهرا خانوم معرف-
 زهرا خانوم نمیا  یسخت

رو  ختیمانده آبو ر یرو که نصفه بود برداشت وسنگ رو شست باق یآب  یخوند و بتر یخم شد وفاتحه ا زهرا
 .چند تا سنگ اون ور تر
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 .خوشبختم یلی...خ رضایعل  یسخت یروزا قیرف-

 : بعد روشو کرد سمت منو گفت و

 . گهید می..توروخدا بر یلیخ ینیبش دینبا دونهی؟م یزخم بستر دار دونهیم تیسخت یروزا قیرف-

 وباز تو دلم گفتم میریزدم وگفتم چشم االن م یلبخند

 یو بچه دار ی؟ازدواج کرد یرو دوست داشت یتو ام کس ینگرانمه؟بنظرت منو دوست داره ؟راست ؟چقدرینیبیم
 یروز با نام ش هی؟خدا کنه  یمجرد نکهیا  ای

 یاعلی... شتیپ امیبازم م گهید می...ما بر قیکن برام رف  دعا

 میبر-نگاه کردمو گفتم : کردیبرگشتم وبه زهرا که منو داشت نگاه م وبعد

 .خونه میباهم برگشت وهردو

 تو ...زهرا ساکو برداشت ورفت سمت پله که گفتم میکردم ورفت  رو باز درخونه

 میباهم از اسانسور بر ای..ب نهیساکت سنگ-

دفعه  نیع  دینفسم بر هویتو اتاقم که  رفتمیباال ...داشتم م میباشه تکون داد وامد .باهم رفت یبه معن سرشو
 ی..خوب رضایزهرا ساکشو انداخت اومد سمتم وگفت :_عل هوویتو هم بود که  نقدری...صورتم ا مارستانیقبل تو ب

 ؟

ول کرد..زهرا هلم داد وبرد تو اتاقم  نکهیبود تا ا ینطوریهم نیده م هیتکون دادم.. ستین یچیه یبه معن سرمو
 دوباره نشستم دیکه زهرا کش  ینیبا ه یو بلند شدم ول لچریدستمو گذاشتم لبه و

 ..زخمت سرباز کرده هیروتخت دراز بکش ..پشتت خون پاشو ..پاشو رضای...عل رضایعل-

 رونیرفت ب عیوسر ارمیپانسمان ب لهیوس رمیکه بغض کرده بود گفت :م  یدرحال بعد

وکناره کشاله رونم همش خونه بود  شتشیفرصت بدست اومده استفاده کردم وشلوارمو در اوردم ..پ از
 زخم بستر نیا  هیبد ی...چقدرم جا

عوض کردم..همون   شرتیت هیبا  اهنمویپ عیرو پام وسر دمیپام نبود به جز همون شورت ..ملحفه رو کش یچیه
 و گفت نییموقع در زده شد وزهرا اومد تو وسرشو انداخت پا

 .میبر ذاشتمیم دیزخمت چطوره نبا دونستمیمنه احمقه ...من که م ریهمش تقص-

 : که گذاشته بودرو ملحفه رو گرفتم وگفتم  دستشو

ناراحت  یخودیمن ،من که حس ندارم ...ب زیزخم؟اخه عز هیخاطر  ؟واسهیکنیم هیگر  ی...دار نمتیزهرا...بب-
 . یشیم
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بعدش لرزشش  یول دیلرزیحرف دستشو از تو دستم دراورد وگوشه ملحفه رو داد باال ...اوالش دستاش م بدون
نداشتم که بگم  یزیخوب چ ینیگرفته بودم ...  یتش قرمز شده بود از خجالت...منم الل مونرفت ..صور  نیاز ب

روشو...من خودم دل ورودم اومد تو حلقم اما  یکاردک چرکا  هی...زهرا دوسه بار باند گذاشت وبرداشت وبعد با 
 .نداشت یا  گهیعکس العمل د  چیاون به جز اخم رو صورتش که نشونه دقت تو کارش بود ه

 رضایعل-

 جانم-

هفته خونه  هیتا  یدوست دار یداغونه جون هرک یلیخ یلیتموم شد..فقط خ-و گفت : نییانداخت پا  سرشو
 یننداز یزیکه روت چ  کنمیم ادیز کمیاتاقتو   ی...بخاررونیب رمیخشک شه...االنم من م کمیباش بذار الاقل 
 ..بذار هوا بخوره

 باز دوباره باعث زحمت دیممنون...ببخش-زدم وگفتم: یلبخند

 .هیحرفا چ نیا-

 .ونیگفت ورفت ب  یریشب بخ وبعد

 زهرا*

بهشت الزهرا...البته از حق  میقلبم اومد توحلقم...خودمو لعنت کردم که چرا گذاشتم بر شیشلوار خون دنید با
 .دوباره بابام دنیحالمو خوب کرد...د یلیخ مینگذر

تا ملحفه رو از روپاهاش برداره و راحت بذاره پاهاش هوا  رونیب پانسمان پاهاش از اتاق اومدم بعد
 ... یول می...درسته ما محرم بود دمیخجالت کش یلیبخوره...موقع پانسمان خ

 دمیو خواب دمیمسکن روتخت دراز کش هی...بعد خوردن شدیاز درد داشت منفجر م  سرم

بهتر بود ...بعد شستن دست  شبیبود ..سردردم به نسبت د 9شدم ساعت  داریب یآالرم گوش  یبا صدا صبح
همه رو تو  نکهیبود وصبحانه رو اماده کردم وبعد ا زیهمه چ خچالیگذاشتم..تو  یو چا نییوصورتم رفتم پا

 رفتم باال..درزدم دمیچ ینیس

 بفرما تو-

سرشو اور  دیتا منو د کنهیبا لبتابش کار م روش و نشسته وداره دهیمالحفه کش هی رضایعل  دمیباز کردم و د در
 باال وگفت

 به به ..صبحانه..سالم-

 اگه گرسنه ات بود  یزدیزنگ م هیخواب موندم ..خوب  دیببخش-

 .هفته هرروز صبحونه خوردم عادتم شده هی نیکردم بابا..آخه تو ا  یشوخ-

 م؟یدیکه رس  یبه فاطمه خانوم خبر داد ی...راستشییاره خدا- زدمو گفتم : یلبخند
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 اره ..اتفاقا سالم هم رسوند- گفت :  بستیکه داشت در لبتابو م  یدرحال

 .زدمو گفتم :سالمت باشند یلبخند

 : رو گذاشتم رو پاهاش که گفت ینیس بعد

 رو که کنار در کمده زگردهیاون م-

 خوب؟-

 ین نی...سنگزحمتیب اریخوب اونو ب-

 .. راحت تر هم بود ینطوری،ایحرفشو تموم کنه ورفتم اوردم ..وگذاشتم کنار تخت ..چه فکر خوب نذاشتم

 دییبفرما-وگفتم : زیصبحانه رو گذاشتم رو م یمحتو ینیس

 .ممنون-

 ؟یخوری:مگه صبحونه نم-گفت   رضایاما عل  نییبلند شدم که برم پا خواستمیم

 که  رمیچرا م-

 ادیخوب خوردنم نم یی...منم تنها میباهم بخور ایب خوادینم-

 .مهربون شده وبود اونروز یلیه خورده بودم بود...خ یصبحونه ا نیدفعه قبل افتادم..بهتر ادی

 میبعد باهم بخور ارمیصبحانه ب نییخوب بذار برم ازپا-

 .خورمیبسه مگه من چقدر م نیبابا .هم خوادینم-

 .میکنار تخت نشستم وباهم صبحونه خورد  یروصندل بعد

 رضایعل-

 جانم-دهن پر گفت : با

 ؟یسر برم کالنتر هی..من امروز  گمیم–بامزه گفت  یلیگرفته بود خ  خندم

 ؟ یکرد وگفت :براچ  یاخم

 پرونده بابام-

..توبرو دنبال  زنمیبه سرگرد وباهاش حرف م زنمی..من خودم زنگ میکالنتر  یبر یمونده تنها پاش نمی..همرینخ-
 دانشگاه یکارا

 خاک داره یلیکنم ..خ  زیخونه رو تم خوامیشد ..م ریامروز که د-

 ادیب یکی گمی...میشیخسته م خوادینم-به خودش اومد وگفت : عینگاهم کرد وبعد سر یجوریاولش   رضایعل



 

 
183 

 : اعتراض گفتم  با

 اصال  خوادی..خودم دلم مکارمی...خوب من که ب رضایعه عل-

 : وگفتم نییتموم شدن صبحانه سرمو انداختم پا بعد

 .اماده باش  زحمتیپانسمانو عوض کنم..ب دیکه با  گمی..م زهیچ-

 بابا خوادینم-

تا  ؟االنمیفکر کرد یعوض شه..چ  دیباز با2 یراه انداخته...روز خوادی،نم خوادیالزم نکرده...نم- حرص گفتم : با
 .دراز بکش حمتز یب نییپا برمیرو م ینیمن س

 . نییرو بردم پا ینیس عیوسر

 *رضایعل*

 : در زدن گفتم یباصدا

 . دییبفرما-

،دستمو گذاشتم رو دستش که سرشو  دیلرزیپانسمان اومد ...ملحفه رو داد باال ..باز دستاش م لیباوسا زهرا
 اورد باال ونگاهم کرد

 برا انیب مارستانیاز ب  گمیمن م یشیم تیزهرا ..اگه اذ-

 .شمینم تیحرفمو کامل کنم وگفتم :من اصال اذ نذاشت

 بایبود تو جونم افتاده بود...بعد تقر یچه مرض نیگونه هاش مشخص شد...ا  شهیلبخند زد که مثل هم هی وبعد
 . دختر داشتم هیبه  یبیعج  لیسال م3

 . پس زدم ودستمو از رو دست زهرا برداشتم تا ادامه کارهاشو بکنه افکارمو

 کارش تموم شد سرشو بلند کردوگفت  یوقت

 .تموم شد-

 . لبخند ازش تشکر کردم هی با

اونم گفت اوضاع شرکت رو به راهه وکارمندا استخدام   دمیرفتن زهرا به مرصاد زنگ زدم و حالشو پرس بعد
 نینه ماش یتهران ول دمیتهران.بعد از مرصاد به شهاب زنگ زدم وبهش گفتم که رس ادیوم وفتهیشدن.فردا راه م

 ..قرار شد بهم سر بزنه امیب تونمینم نکهیدارم وا

 که در اتاقو زدن  رفتمیبودم وبا لبتابم ور م دهیکش  دراز

 تو زهرا ایب-
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 در آورد داخل وگفت هیسرشو از ال شهاب

 ستیشانست ..زهرا خانومت ن-

 .دیخند وبعد

 ؟یدیزود رس نقدری؟ایاالرض کرد  یگفتم :سالم داداش...ط  دمویخند

 ما؟یباهم حرف زد شیساعت پ2زود اومدم ؟-

 .ههه دمیواقعا ؟نفهم-

 هاا یاز بسکه به فکر زهرا خانوم-

 کم چرت بگو- پشت سرش وگفتم : زدم

 : در زدن اومد که شهاب آروم دم گوشم گفت یموقع صدا همون

 گهیزهرا خانومته د نیا-

 گفتم  باخنده

 دییبفرما-

 اومد داخل وتعارف کرد  وهیوم ییچا یحاو ینیس هیدرو باز کرد با  زهرا

 نیتو زحمت افتاد دیممنون .ببخش-شهاب

 کنمینبود ..خواهش م یزحمت-زهرا

 به من گفت ورو

 با اجازت شمیپ ادیاالن نسترن م  رضایعل-

 . یستیچه خوب ..تو ام تنها ن-زدمو گفتم : یلبخند

 . گفتن بااجازه از اتاق خارج شد  با

 رو به من گفت شهاب

 یدیخبر نم ی..چخبر مشهد بوده ؟نکنه داماد شد نمیبب-

 نه بابا..تو چخبرا؟-

 کردم  داشیپ روزیوگفت د دیکش  یقیعم  نفس

 واقعا ؟خوب خداروشکر-نگاهش کردم وگفتم : یبهت وخوشحال با
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 ازدواج کرده- زد وگفت : یپوزخند

 یلیی...خ یبرگشته...عشق دوران کودک کایاز آمر  هوویبا پسرعموش که -مات نگاهش کردم که گفت : نطوریهم
کرد وگفت از   یبا ابراز عالقه پسرعموش واصرار مامانش قبول کرده..ازم عذر خواه یپولداره..اول مخالف بوده ول

 ..هیراض شیزندگ

 ول کرد ورفت ؟هه یراحت نیهم ن؟بهیهم-

 .. با مسعود حرف زدم روزیهمون د-

 ومدهین اممیکردم پ  ؟فکیعه باالخره حرف زد-

 ..نه اومده بود..حال وحوصله نداشتم-

 ؟ گفتیحاال چ-

 . از تهران دور باشم تا بتونم فراموشش کنم  کمیگفت -

 شهاب االن-

 .هیکه اون راض  میبود...منم راض یخوب بود..راض شیاالن خوبم..وضع زندگ-

 شرکت2فاز  یاصفهان ؟برا  یبر یخوایم گمیم-زدمو گفتم : یلبخند

 بهت بگم خواستمیاتفاقا خودم م-

 .یبر گهیکن تا هفته د  فیراحت شد از اونجا...کارهاتو رد المیچه خوب ..خ-

 ادیمرصاد فردا م یچشم ..راست-

شدن شما اماده  ریمد یبرا یها رو استخدام کرده وهمه چ روی...ندهیزحمت کش یلیاره خبر دارم..بنده خدا خ-
 است

 ؟یخوایمرصاد رو هم م گمیاره..م- زد وگفت : یلبخند

 کیتو .شر یاره ...توبرنامم هست که بذارمش بجا-

 .جروبزه داره یلی..خیکنیم یکارخوب-

 دییکه در اتاقو زدن وگفتم بفرما  میزدیباهم حرف م میداشت

 سالم کنه خوادینسترن اومده ..م لرضایدر اورد داخل وگفت :ع هیزهرا سرشو از ال-

 تو دییبگو بفرما-

کرد وبعد به همراه زهرا نهار درست کنن ..هرچقدر   یهمراه نسترن اومدن داخل وبا منو شهاب احوال پرس وبه
 .زهرا قبول نکرد رونیهم من گفتم از ب
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 رفتن زهرا ،شهاب گفت بعد

 هیدختر خوب یلیخ-

 رضایسمت که گفت :ازدستش نده عل برگشتم

 .یزنیحرفو م نیکه ا  یهست ینفر نیتو چندم دونمینم-تک خنده گفتم : هی با

 دختر چقدر هواتو داره وچقدر نیا  دمیهمه فهم-

 روبخوره زایچ یلیبعدا حسرت خ خوادی.دلم نمدیدونیشماها که وضع منو م یول دونمی...مدونمیم-

 ؟ یپس دوسش دار-

 یزیچ شهینم یکنم...دوسش دارم اما دلم راض  کاریچ دونمیتو برزخم شهاب...نم-گفتم :  نوییپا سرموانداختم
 تیی..اون هنوز موقعرمیگیاگه قبول کنه من عذاب وجدان م  ایبره..ثان ترسمی..م ترسمیاوال که م  یدونیبگم..م

 تونهیم

از   یبگذر تتییبخاطر موقع یخواییم یکدلت بسوزه به حال خودت؟ها؟تا  یخوایم ی..تاک رضایبسه عل-
راه  یتونی...اخه داداش من قربونت بشم،تو نمرضایعل  شدیطور نم نیا  یگرفتی...اون دفعه ام اگه شل نمیکس
ماه بعد  رچندیبگ متویتصم یاالن بگو بهش ول  گمی...نمرضای...فک کن عل یداره ول یسخت دونمی.م نیهم یبر

 بگو

داداشم من برم خونه ...هم کارامو انجام بدم ..همم مامان -که گفت :  کردمیشهاب فکر م یبه حرفا داشتم
 .خونه نرفتم وفکر کردم شبهیاز د  کشهیمنو م نینسر

 .یبرو داداش...ممنون که اومد-

 که متوجه ورود زهرا به اتاقم نشد ..باتکون خورن دستم به  یفکر کردم اونقدر یلیرفتن شهاب به حرفاش خ بعد
 خودم اومدم..زهرا بود

 ؟یخوب رضایعل-

 اره-

 .زیرو گذاشت رو م ینینهار وبعد س نمی.بفرما ادمیاوفف..ترس-

 دستت درد نکنه...نسترن خانوم کو؟-

 .به اصفهانو درست کنه شیانتقال  یبره کارها دینکرده.با یکرد که ازت خداحافظ  یرفت ...عذر خواه-

 .اصفهان  رهیچه جالب ...شهابم داره م-
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دوماه فاز  نیخوب بود ...تو ا یلیو رابطه منو زهرا باهم خ گذشتیدو ماه از برگشتنمون از مشهد م حدود
هام رفته بود  یشهاب رو تو شرکت گرفت .تازگ یاونجاومرصاد هم جا  سیشرکت افتتاح شد و شهاب شد رئ2

 .کنند  دهفته عق نیدختر وجواب مثبت رو هم گرفته بود وقرار بود اخر هم هی یخاستگار

قلبم  میدوره اش هم تهران افتاد ومن از صم یاونروز رفت دانشگاه وامتحاناشو پاس کرد و برا  یفردا زهرام
 .مارستانیظهر ب12تا7خوشحال شدم.حاال هروز از ساعت 

بودن  دهیروزاست که پرونده بره دادسرا ...فهم نیو سرگرد گفته بود هم شدیم یریگیهم هنوز پ دیاقاس  یماجرا
 زهرا ینبوده جز...پسرعمو یکس  دیکه زده بوده به اقاس  یکه اون کس

رفتنم شروع شد.از احساسم به زهرا  یتراپ ویزیهفته زخم بسترم بهتر شد و دوباره سرکار رفتن وف هیبعد اون  منم
 . بگم یزیهنوز به خودم اجازه نداده بودم چ یمطمئن بودم ول

بعداظهر بود هنوز 4مونده بود.زهرا از صبح رفته بود تا االن که ساعت  دیتا ع گهیماه د کیبهمن بود و  اواخر
 خچالیخاموش بود .از دلشور حالت تهوع گرفته بودم .رفتم از تو شیگوش  زدمیهم زنگ م یبرنگشته بود .هرچ

 . شد خونهکه برگشتم در خونه باز شد وزهرا وارد   نیآب خوردم وهم  وانیل هی

 : کنترلم از دست دادمو با داد گفتم  هوویو دمیکش  یکه از صبح چ  دمیسالم انگار تازه فهماونم   دنشید با

دل صاب مرده  نیخاموش بود ؟ا تی؟ها؟چرا گوش یخبر نداد هی؟چرا  یهست یمعلوم هست از صبح کدوم گور-
 اومد ه خونه .هه  ینیریبعد اون وقت خانوم با ش جوشهیمن از صبح داره م

 وگفت نییقطره اشک از چشماش اومد پا هیمن تموم شد  یحرفا یود وقتکه توشک ب  زهرا

 رضایعل-

 شو خفه فقط... زهرا شو خفه–بود گفتم  دیکه از من بع  یادیبافر

دستش بود نشست  ینیریکه جعبه ش  نطوریکه زهرا هم  دمیرفتم سمت اسانسورو بعد باال ...د تیبا عصبان بعدم
 . نیرو زم

نگرانش  یلی...خنییقطره اشک از چشمم اومد پا هی...دمیدر اتاقو کوبوندم به هم وروتخت دراز کش تیعصبان  با
 کشتیبراش افتاده باشه داشت منوم یاتفاق  هی نکهی..ترس ا یبد باهاش حرف زدم ول یلیخ دونمیشده بودم م

 بگم ؟ یبرم ..به ک دیکجا با  دونستممی...نم

 . نییگرفتم برم پا  میشد ...تصمن یاز زهرا خبر  یشب شد ول7 ساعت

 که روش نوشته بود  کیک  کیشکه شدم .... دمیدیکه جلوم م  یزیچ از

 رضایمبارک عل تولد

 ...شده چیجعبه کادوپ کیشاخه گل رز و هی

 یوا
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 کردم؟  کاریچ

 . باز بود مهیبه سوار اسانسور شدم ورفتم باال...در اتاقش ن عیسر

که رو تخت مچاله شده وسرشو گذاشته رو پاهاش وموهاش باز دورش   دمیدر اتاق وباز کردم ود اطیاحت  با
 .وبعد محرم شدنمون اریعل  یتو عروس یبودمش حت دهی...تاحاال سرلخت ندختهیر

 گفت  شیاشک  یجلو ...سرشو بلند کرد وبا چشما رفتم

 بخدا رضایعل-

کردن   هیشروع کرد گر نمویش کردم اونم سرشو گذاشت رو سبغل عیجلو ونذاشتم حرفشو تموم کنه وسر رفتم
 .بغلش کنم تونشی..چون روتخت نشسته بود م

 .خاموش بود تیگوش  زدمیزنگ م یمن واقعا نگران شده بودم..از صبح هرچ دی..ببخشدیممنون زهرا..ببخش-

شلوغ شد امروز اصال نشد که  یلیبخدا شارژمو نبرده بودم..سرمم خ رضایعل- گفت :  کردیم نیف نیکه ف  یدرحال
 دیزنگ بزنم..ببخش

 .قرمز شد یبوس کردم که از خجالت کل هینرم بود...خم شدمو رو موهاشو  یلی..خ دمیرو موهاش کش دستمو

 ...رمیمیم یمن دارم از گرسنگ نییپا میبا لباسم هاا.حاالم پاشو بر یکرد  زیخب دماغو خانوم .خوب دماغتو تم-

 ؟ ینهار نخورد-

 نه-

 .من که درست کرده بودم-

 نگران بودم که نقدریامروز ا-

 نییوبعد سرشو انداخت پا دیببخش-

 زدمو خم شدم ودرگوشش گفتم یلبخند

 وفتادی...قلبم امروز داشت از کار میتکرار نشه خانوم گهید-

 .منتظرتم اتاقو ترک کردم نییپا ایبا گفتن ب بعدم

 تونمیبودم که واقعا نم دهی...امروز فهم ویگرفتم که بهش بگم همه چ  میتصم آن  هیصورتم داغ بود ... تمام
 .کنم  یبدون اون زندگ

 میشگیاز عطر هم  نکهیژل زدم و بعد ا  هیموهامو هم  دمیوشلوار همرنگش پوش یاب  شرتیت کیتو اتاق و رفتم
.تا  کنهیرو مرتب م زیگذاشته و داره رو م30شمع  کی کیکه رو ک  دمی.زهرا رو د نییورفتم پا رونیزدم اومدم ب

تلفن زنگ خورد مامان  یموقع گوش نیهم تونشستم  زیزد و رفت تو آشپز خونه منم رفتم کنار م یلبخند دیمنو د
 بود جواب دادم
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 سالم مامان جونم-

 سالم گل پسر بابا-

 ؟ نی.سالم خوب نییعه بابا شما-

 ؟زهرا خوبه ؟ یمنون پسر خوبهاا.م شهیم میبه مامانت حسود-

 . میممنون ماهم خوب-

 .تامطلبو بگم بهت2زنگ زدم -

 دییعه چه خوب .بفمرما-

 یشیعمو م  ی...دار نکهیمطلب اول ا-

 گفتم واقعا ؟؟؟  یخوشحال با

 . اره بابا جون-

 . بابا بزرگ گمیم کیچه خوب ..تبر-

 ...تولدت مبارک خرس گنده نکهیا  دوم مطلب–و گفت  دیخند

 . ممنون بابا-بودم. دهیبلند نخند یکه زهرا برگشت نگاهم کرد تاحاال با صدا  دمیبلند خند یصدا با

 رو گرفت و گفت ی...بچم هنوز بچه است.بعدم گوش یعه خرس خودت- : گفتیکه به بابام م  ومدیمامان م یصدا

: 

 سالم پسرم .تولدت مبارک-

 ؟ممنون یم .خوبخود یسالم مامان-

 قربونت بشم ..زهرا خوبه ؟-

 .رسونهیسالم م نجاستیزهرام خوبه ..اتفاقا ا-

 رو بده بهش یعه خوب گوش-

 چشم-

 . بودم مات مونده بود دهیبلند خند یکه با صدا  یگرفتم که از موقع  ییطرف زهرا یگوش  و

 زهرا-

- 

 خانوم زهرا
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 بببله-

 احوالتو بپرسه  خوادیمامان م ایتو ؟ب ییکجا-

 .میکرد  یرو دادم دست زهرا و اونم با مامان حرف زد و در آخر هردو خداحافظ یگوش  وبعد

 . و زهرام اومد کنارم رو مبل نشست زیکنارم  دمیکش  لچرویو

 یدیممنون ..واقعا زحمت کش-

 یکنیم جبران–کرد وگفت   یزیام  طنتیش خنده

 چشمممم-

 شمعو فوت کن ایخوب ب-

 دفعه گفت هیبردم جلو که فوت کنم که زهرا  سرمو

 آرزو ..آرزو کن-

 .بستم و از خدا خواستم که زهرا مال من شه چشمامو

 شمع وفوت کردم که زهرا دست وزد وگففت :تولدت مبارک وبعد

 یمرس-

 حاال کادوت-

 : باذوق رفت جعبه کادو اورد و داد به من وگفت وبعد

 اگه  دیقابلتو نداره .ببخش-

 یدیزحمت کش نقدریممنون ...چرا ا یلیخ-

 .قشنگ بود یلیساعت مردونه بود که خ کیرو گرفتم وباز کردم  کادو

 نگاهش کردم وگفتم یقدر دان با

 .یخانوم یقشنگه مرس یلیخ-

 قابل نداره-رنگ گرفت وگفت : شهیهم نیهاش ع گونه

 .رونیب میمن شام رفت شنهادیوبه به پ میخورد کیبا هم ک بعد

 بار کی ونیبار ش کی:مرگ  گهیتموم کنم ...بقول شهاب که م ویگرفته بودم که امشب همه چ  مویتصم

 یچندتا نگاه اومد روم ول کیاول   میشدم.وارد که شد ادهینگه داشتم و با کمک زهرا پ کیرستوران ش هی جلو
 شد یبعدش عاد
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گرفتم بعد شام به زهرا بگم   میو من تصم می.هردو جوجه سفارش داد مینشست زیم کیپشت  ویرفت بازهرا
 ساله 20بچه  هی نی...اضطراب داشتم ع

 . به خوردن میو اوردن وشروع کرد شام

 میشدم راه افتاد نیاز شام همراه زهرا سوار ماش  بعد

 *زهرا*

 .از دلم دراورد  نیدلنش یلیبعدش خ یکرد ول  یباهام برخودرد بد یلیخ رضایخونه عل دمیرس یوقت امروز

 رستوران میشام رفت یبرا رضایعل  شنهادیپ به

 . بود یکل امشب شب خوب  در

 به سمتش برگشتم رضایعل  یصدا با

 میازش خوشم اومد به مامان گفتم بر  دیرسیبه نظر م یبیدختر نج دمیبار مهسارو د نیاول  یسالم بود که برا 23
..اما من ازش خوشم اومده بود  یندار یو کار درست وحساب یهنوز بچه ا گفتیوم کردیاول قبول نم  یخاستگار

 . شد یاصرار کردم تا باالخره مامان راض  یلیوخ

 . هفته جواب مثبت رو دادن هیو اونام سر  یخاستگار میرفت

 شویبق گهی...دختیبهم ر مونیمشترکمون نگذشته بود که اون حادثه برام اتفاق افتاد و زندگ یسال از زندگ1
 ... یدونیخودت م

 عاشقش شدم  کسالیعاشقش نبودم ،چرا تو همون   گمینم

 اما

بخاطر  ستیبخاطر عشقم نسبت به اون ن زمیریاوقات بهم م  یگاه  نکهیفراموشش کردم ...ا گهیساله که د2 االن
 . خودمه یزندگ

 رو اوردم.بعدم دیاقاس  ریخونه بگ ینگهبان یرو برا یکیدکترم که گفته بود  هیبه توص شیماه پ6 بایتقر

رو گذاشته تو  یخدا چه فرشته ا دمیبعدش فهم یول شناختمتیاول خوب نم  ی..روزا یشد میوارد زندگ تو
 میزندگ

 زد و ادامه داد یلبخند رضامی.عل نییوسرمو انداختم پا دمیخجالت کش فشیازتعر-

 دمیرس جهینت هیکردم وتنها به   سهیهات همه همه رو با مهسا مقا ی..نگران تاتیکم اخالقاتو شناختم ..حما  کم

 ... اما تو  کردینم تمیحما نقدری...مهسا زنم بود ا یتا آسمون با مهسا فرق دار نیزم تو

 . سخت ..مهسا هم حق داشت که رفت یلیباشه سخته ..خ یکه معلول جسم  یآدم  هیبا  یزندگ
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 ... نه ایکه بگم   رمیوقته با خودم کلنجار م یلیخ

 زنهیم یکیقلبم فقط واسه خاطر  گهیوقته که د یلی...من ...من خ زهرا

 اسم اونم زهرا  هیتمام فکر من شده  گهیوقته که د یلیخ

 گفت  نوییبابهت نگاهش کردم که سرشو انداخت پا-

 ومن یتو دختر خونه ا دونمیحرفو بزنم ...م نیحق نداشتم ا دونمی...م یتعجب کرد دونمیم

 تا آخر عمر بچه دار هم نشه دیکه شا  یلچریمرد مطلقه و و کی

 ...احساسمو تو دلم نگهدارم  تونستمینم گهیمن فقط د زهرا

 که ...نوکرتم هستم تا اخر عمر  یبه تو داره اگه درخواست ازدواجمو قبول کن یبستگ یهمه چ حاالم

باشه جوابت  ی...اما اگه منف یازدواج دار  یبرا یبهتر یلیخ یها سیک  دونمی...م یکه حق دار  یهم رد کن اگه
 .یونیمیم شمیپ یازدواج نکرد  یوتا وقت شمیم رضایوتو همون زهرا ومنم همون عل کنهینم رییتغ یچیه

 شو کرد سمت منو گفت رو

 ؟ هیخوب نظرت چ-

 . بهم ابراز عالقه کرده باشه رضایکه عل  شدینم باورم

 وگفتم نییتو روش نگاه کنم ...سرمو انداختم پا شدیخجالت روم نم از

 فکر کنم کمی شهیم-

 وگفت رونیداد ب یاه  هیبا  نفسشو

 تا اخر هفته خوبه ؟-

 اره-

 *رضایعل*

 ... برق وباد گذشت نیهفته ع هی

 . بگه وقرار بود امروز بعد از مراسم عقد مرصاد جوابشو بهم میهفته من و زهرا مثل قبل شده بود هی نیتوا

که مرصاد   یینهار هممونو بده .از اونجا هیصبح تو محضر خونه بود وقرار بود بعدش 10مرصاد ساعت  عقد
تو خونه  انیماه عسل برن و بعد ب هیبه مراسم نبود قرار بود فقط  لیما ادیرو نداشت و خانومش هم ز چکسیه
 .کنند  یبود زندگ دهیکه مرصاد خر  یا

بودن که پدر خانواده فوت کرده بود و اون با خواهر  یخانواده مذهب هیو کال از  باحجاب بود یلیخ خانومش
 .کردیم یومادرش زندگ
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 . روزه به کربال بدم 10سفر  هیسر سفره عقدشونو  ی هیگرفته بودم هد  میتصم

 زهرا به خودم اومد یصدا با

 رضایعل-

 جانم-

 میمن حاضرم .بر-

کنار نذاشته بود واالن هم با   شویچادر عرب گهیزهرا د میاز مشهد برگشته بود  ی...از وقتمیاز خونه خارج شد  باهم
 .نشسته بود نیو همون چادر کنار من تو ماش کیمانتو شلوار ش هی

تا ما رو  شدیم ادهیپ نیکه داشت از ماش  دمیشدم ...شهاب و د ادهیدر محضر نگهداشتم و با کمک زهرا پ جلو
 . میوارد محضر خونه شد3وهر میکرد  یبا هم احوال پرس اومد سمتمون و  دید

 .بود بله رو داد میعروس خانم که اسمش مر  باالخره

 . دیبه کادو ها رس نوبت

خالش با خانواده هاشون 1تا عمو هاش و2از طرف خانواده عروس خانوم هم   میطرف مرصاد که ماها بود از
 . دنبو یتیومامانش وخاهرش بودن .خانواده کم جمع

رو  مایهواپ طیتا بل2گفتن   کیوبعد تبر شونییبه من با کمک زهرا رفتم پ دیکادو هاشونو دادن و نوبت رس  همه
 بود اوضاع از چه قراره واسه همون گفتم دهیدادم دست مرصاد اون که هنوز نفهم

 ماه عسل بهتون خوش بگذره دوارمیسفره کربالست ...قابل توو خانمتو نداره ...ام هی-

بودم که تاحاال کربال  دهیکنم ..توصحبتاش تو شرکت فهم  یکار  نیکه من همچ  کردیفکرشو نم چیکنم ه  فک
 ... نرفته

 رضای...ممنون عل شهیباورم نم-مرصاد

 . منو بقل کرد وبعد

 . کردنیبا لبخند بهم نگاه م همه

 . مینهار رفت یمرصاد همه برا شنهادیپ به

 که شهاب دم گوشم گفت  مینشسته بود سرسفره

 یبد تویبه ما غذا داماد یخوایم یداداش تو ک-

 . واسه خودت کن یفکر هیتو برو -گفتم :  دمویخند

 توفکرم– شهاب
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 یجدا ؟ناکس چرا خبر نداد-برگشتم ونگاهش کردم و گفتم : باتعجب

 چون هنوز جوابمو نداده-

 هست ؟ یبانو ک نیحاال ا-

 شیشناسیم-

 واقعا ؟-

 اره-

 ؟ یک-

 نسترن ..دوست زهرا خانوم-

 زد وگفت یبهت نگاهش کردم که لبخند با

 ااا؟یفقط تو موند گهیتو ام برو زود تر بهش بگو د گمیم-

 یریحاال کوتا تو جواب بگ-

 مونده گهیهفته د1خوب همش -

 من زود تر داماد شم دیبهش گفتم :_شا یبدجنس با

 بهش؟ یگفت- برگشت سمتم وگفت : باتعجب

 .سرمو تکون دادم دمویخند

 ؟؟؟ ینامرد چرا خبر نداد-

 بقول تو هنوز جواب نگرفتم-

 شهیباز وبسته م شتونین یشما دوتا ه هیچ– مرصاد

 مرغا یقاط میهفته ماهم بر2 نیطرف ا میگرفت  میتصم هوویداداش ... یچیه– شهاب

 ؟؟ یجد– مرصاد

 بچه دی..دعا کن ستیمعلوم ن یچیهنوز ه-گفتم :  دمویخند

 دعاا؟-وشهاب : مرصاد

 .دوارمی...ام رمیاره امروز قراره جواب بگ-

 نگران نباش داداش ..انشاهلل مثبته-شهاب
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 خداکنه-

اومده   یخانوم مرصاد وخواهر خانومش هم که از وقت میشدن غذامون همه بلند شدن که برن ...زهرا ومر باتموم
که شهاب   میش نیسوار ماش میکردن ومن وزهرا رفت  یاز هم خداحافظ  زدنیرستوران داشتن باهم حرف م میبود

با قطار فرستاده بود دوبار برده  نویشما اریعل  یشدن از وقت ناشونیزدن وبعد سوار ماش یچشمک هیومرصاد هردو
 .باشم دیجد نیماش هیفکر  دیسرش اومده ...با ییچه بال ستی...معلوم ن گاهیبودمش تعمر

 وسط دمی.خودم بحثو کشلرزوندیداشت ته دل منو م نیساکت بود وا یلیخ زهرا

 زهرا-

 بله-

 ؟ یچرا ساکت-

 بگم ؟ یچ-

 ؟ شدیجواب من چ-

 و گفت نییانداخت پا  سرشو

 تو سخته و من طیگرفتم ...راستش شرا  مویمن ..من تصم-

 و اون ادامه داد رونیدادم ب یبا اه نفسمو

 ...راستش من ستیهمش راه رفتن ن ستیهمش بچه ن ی...زندگرضایباهاشون ندارم عل یمشکل چیمن ه-

 خنده قشنگ گفت هیاورد باال وبا   سرشو

 . موافقم من

 . دمیفحش شن میپشت سر ینایهم از ماش یزدم رو ترمز که کل ابونیخ وسط

 واقعا ؟-بهش گفتم : باتعجب

 اهوم–سرشو تکون داد وگفت  زهرا

 شهیباروم نم-وبهش گفتم : دمیدوسه بار بلند خند دمی..بلند خند دمیخند

- 

 . یسال.انگار خدا منو هنوز فراموش نکرده.مرس5بعد از  یبود میاتفاق زندگ  نیزهرا تو بهتر-

 . و دوباره گونه هاش رنگ گرفت دیخند زهرا

 .زنگ خورد شهاب بود میگوش  نیب نیهم تو

 دور واطراف نیهم دونمیموزمار من که م یا
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 برخرمگس معرکه لعنت-

 : گفتنیشهاب و مرصاد که م یخنده اومد و بعدم صدا یصدا

 االی میخوایم ینیری..ماشاالی میخوایم ینیریماش-

 نیز رستوران اومداالن ا  نی؟کارد بخوره تو شکمتون که هم فونهینچ نچ ..صدام رو آ-گفتم :  دمویخند
 جهنمو ضرر امشب شام مهمون من ی..ولرونیب

 کجا؟-

 .....فعالکنمیم جیادرسو مس-

 ..داره ..فعال میچه عجله ا گفتنیخنده مرصاد وشهاب اومد که م یصدا

 .از خنده قرمز شده  دمیسمت زهرا که د برگشتم

 رفته بود بهت بگم ...من عاشق لبو ام ادمی ی؟راستیباز که لبو شد-

 . شدم ادهیجلو در خونه وبه کمک زهرا پ میدی..رس دمیخند وبعد

 .بگم ویشد بعدازظهر زنگ بزنم به مامان وهمه چ قرار

 که به زهرا گفتم  میخونه شد وارد

 یبه خونمون خوش اومد-

 ممنون-زد وگفت : یلبخند

 بهشت الزهرا میبر میوفتیراه ب 4وساعت میاستراحت کن  میمن قرار شد فعال بر شنهادیپ به

 *زهرا*

 ... خندهیراحت بلند بلند م یلیگفتم عوض شده...خ  رضایجوابمو به عل یوقت از

 . و بعد هم حاضر شم رمیدوش بگ هیگرفتم برم   میاز خواب بلند شدم و تصم3 یساعتا

 یروسر هیبا  دمیشلوارهمرنگش پوش هیو  یریمانتو ش هیو رونیساعت از حموم اومدم ب میاز ن  بعد
مداد چشم کم  هیکرم پودر زدم به صورتم بعد   کمیبار  نیاول  یهم بکنم ...برا شیآرا  کمیگرفتم   می.تصمیریش

منو با  یکنم آخه تاحاال کس  ریتغ یلیخ خواستمیرژ رنگ لب زدم..نم هیتو چشمام ودر آخر هم  دمیرنگ کش
 .رضایبودبه جز عل دهیند شیآرا

 . جواب دادم نسترن بود مویزنگ گوش یصدا با

 شعوووریسالم ب-

 سالم چته ؟-
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 ؟یچرا بهم نگفته بوددد-

 ؟ ویچ-

 جواب مثبتتو-

 یدیاز کجا فهم-

 : به تته پته افتاد و گفت هوی

 خوب شهاب گفت بهم زهیچ-

 شهاب ؟-گفتم :  یلحن مشکوک با

 بهت بگم بخدا خواستمیاره ..خوب من م-

 رو گفته بودم بهت ال اقل اون وفت تو یخاستگار هیبرو گمشو من قض-حالت قهر بهش گفتم : با

 بخدا من هنوز جواب مثبتمو ندادم بهش-

 پس مثبته-

 ها؟-

 جوابتو-

 ضایاها ..مبارک باشه ..زهرا من برم االن نوبت منه که با دکتر برم سر وقت مر-

 ... باشه منم که عر عر-گفتم :  دمویخند

 .مرگ ..فعال-و گفت : دیخند-

 دمیبه سرم کش یدست هی عیکه دم در بود سر  رضایعل  یبود.با صدا میآبج  نینسترن خوشحال بودم ..اون ع یبرا
 سرم کردم وگفتم مویوچادر عرب

 تو بفرما

 ابروشو داد باال وگفت  یتا هی دیباز کرد وتا منو د در

 .. کردن  پیخانوم چه خوشتبه به ..-

 کمرنگ تر از کتش با شلوار همرنگ کتش  شرتیت هیبا  یخودش انداختم کت تک نوک مداد پینگاه به ت هی

 گهیم یبه ک یک- گفتم :  ییپرو با

 هاا...مواظب باش یشد طونیتعجب گفت :ش با

 .راه افتاد به سمت بهشت الزهرا رضایعل  مویشد نیو سوار ماش نییپا می.باهم رفتمیو گفت بدو بر دیخند بعدم
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 رضایعل-

 جونم-

 نایبه مامانت ا-

 تهران انیام خوشحال شدن قرار شد که فردا ب  یبعله که گفتم کل-

 فردا ؟-

 گهیکنن ازت د  یکه خواستگار  انیاره خوب ..ب-

 تو که یول-

 . رو دلت بمونه یچیه خوادیدلم نم-

 .فوقاالعاده بود رضایلبخند از ته دلم زدم...عل هی

 بابا شیپ میو باهم رفت میدیازهرا رس  بهشت

 شروع کرد به حرف زدن رضایعل  هوویبعدش  یول میفاتحه خوند اول

 . جلو شما به زهرا قول بدم نجایمن اومدم ا یول دیدونیم ویهمه چ دونمی..م دیسالم اقاس-

 دستمو گرفت وگفت هوی بعد

 دمیرو دلش بمونه...قول م یزیکه بتونم نذارم چ  ییتاجا دمیمواظبش باشم ...قول م دمیقول م-

 . نی..کاش شما هم بود هیخال یلی...جاتون خ یخواستگار یبرا انیم نایفردا مامانم ا بااجازتون

 . اش  یسخت یروزها قیرف شیکرد و رفت پ  یاز بابا خداحافظ  بعدم

 کنار قبر بابا  نشتم

 نمباباجو سالم

 .که جات خوبه  دونمی؟جات خوبه ؟م یخوب

 نویا  هیمرد خوب رضایخوشبخت بشم...عل ی..دعاکن ی..اومدم بگم برام دعا کن یلیخوبم ...خ یلیاالن خ  منم
 . چند وقت به من ثابت شد نیواالن تو ا یخودتم بهم گفته بود

 و گفتم نییانداختم پا  سرمو

 دوسش دارم-

 زدیحرف م قشیبا رف شهی...داشت مثل هم رضایعل  شیکه بابابا حرف زدم رفتم پ  یرب هیحدود  بعد

 گفت  دیمنو د تا
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 چه حالل زاده است نیخانومم بب نمیداداش ..ا نایا-

 ...بود اما االن یالک  گفتیهرجا م نیشد..تاقبل ا یجوریلفظ خانومم حالم  از

 .فاتحه خوندم رضایعل  یسخت یروزا قیرف یزدم ورفتم نشستم برا یلبخند

 شدم داداش بزرگتر ؟ یزهرا دقت کرد-

 ها؟-

 سالشه28داداشم  نیسالمه اما ا 30نگاه من  گهیداداش بزرگتر شدم د-

 . اره چه جالب-

دستمو ول نکرده  رضایعل  میاز بهشت ازهرا برگشت  ی.از وقتمیکه بر  میافتاد  دراهیسر شه ینشستن باال کمیاز   بعد
 بهش گفتم کردیم یشد.موقع که داشت رانندگ یبعدش عاد یول دمی...اولش خجالت کش

 یهم دنده عوض کن یهم فرمونو بچرخون یتونیدست که نم هیکه با   میریمیخوب االن م-

 .. راه حل داره هی نمیخوب ا-و گفت : دیخند

 .کردیدستمو گذاشت رو دنده و دست خودشو روش هم دستاش رو دست من بود وهمم دنده عوض م بعد

 ستیحسم نگم بهتره ...فوق العادههه بود ...اصال قابل درک ن از

 : که گفت  کردمینگهداشت داشتم با تعجب نگاهش م یطال فروش هی جلو

 میحلقه بخر می..بر گهیشو د ادهیپ-

 فتاده بودجا ا میدوهزار تازه

 . بعدش بالبخند نگاهمون کرد یبا بهت ول میخوایحلقه م میگفت  ی..مغازه دار وقت میداخل مغازه شد باهم

 .هاشو نشونمون داد وحلقه

مردونشو  یست همون حلقه ول رضامیشده بود انتخاب کردم و عل نیتزئئ یزیر یها نیحلقه ساده که با نگ هی
 .انتخاب کرد

 زنگ زد رضایکه مامان عل  میش نیسوار ماش میاومد

 جانم مامان-

 ؟جدا ؟ یچ-

- 

 ..ابونیرستوران .. تو خ نیایراست ب هیخو چه بهتر پس -
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- 

 .اره اره ..شهاب ومرصادو دعوت کردم فقط-

- 

 ..چشم .فعال-

 ؟ شدیچ-گفتم :  رضایبه عل رو

 . تهران رسنیم8/9چارتر گرفتن ..تا ساعت  طیرفتن بل یچیه-

 ؟ یجد-

 عجله دارن  شتریاز من ب  گهیاره د-

اتاق   سیسر خوادیم گفتیم رضایعل  ندهیاز آ  میو حرف زد میدور زد یالک  نطوریهم میرفت رضایعل  شنهادیپ به
 خوابشو عوض کنه وانجا بشه اتاقمون

بود که شهاب زنگ زد وبه  میون8 یاونو فراهم کرد.ساعتا  یاسباب خنده   یقرمز شده بود که کل نقدریا  من
 میهم راه افتاد رضایهم زنگ زدن و گفتن توراهن .منو عل رضایعل  یرستورانن مامان وبابا کیگفت نزد  رضایعل

 ... سمت رستوران

 .رزرو کرده بودن رضایکه عل  یزیسمت همون م میورفت میرستوران شد وارد

 وشهاب و میموقع مرصاد و مر همون

 اصفهان نبود  نی؟؟مگه ا ..نسترن شدینم باروم

 که هنوز تو شک بودم نسترن اومد جلو بغلم کرد وگفت  من

 یسالم قربونت بشم ..چه خوشگل شد-

 ؟ یاومد  ی.تو کیمرس-

 کنم  زتیسورپرا خواستمیمن اومده بودم بابا .م-

 میاومدم ورفتم بغل مر  رونیبغلش ب از

 وارد شدن رضایعل  یمامان وبابا هویکه   کردنیم یوشهاب هم داشتن باهم روبوس مرصاد

 کردن فاطمه خانوم اومد منو بغل کرد وگفت  یباهاشون احوال پرس همه

 ...دلم برات تنگ شده بود ی.. چقدر خوشگل تر شدزمیقربون خجالتت عز-

 ممنون ...منم ...مامان جون -

 .وشحاله که من عروسشونمخ یلیاومد سمتمو گفت خ  رضایعل  یلحظه بابا نیلبخند از ته دل زد وهم هی
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اونجا حرف زد وقرار شد تا   یوبا روحان میکه صبح بود  یزنگ زد به همون دفتر خونه ا رضایاز صرف شام عل  بعد
 . دفتر میخودمونو برسون10ساعت 

 . واال اول شام بعد عقد مینوبر بود ما

 نویا  میرو باالسر حضرت خوند تمونیمحرم قهیبهم گفت که چون ص رضای.علمیبه سمت دفتر خونه راه افتاد همه
 . محضر میاومد

نگاهم کرد  نهییاز تو آ  رضایاسترس داشتم ...عل  یکل  یبود ول یخوب یلیعقد نشسته بودم ...حس خ  سرسفره
 .. اومد ...قلب قرآن  نیاسیوقرانو باز کرد سوره 

 یشما رو به عقد دائم اقا لمیبنده وک ایا  یزهرا محب دیمکرمه خانوم س زهی..دوش کنمیباز سوم عرض م یبرا
 در آورم ؟ یسکه بهارآزاد 14وشمعدان و تعداد  نهی.آ دیجلد کالم اهلل مج کی هیبا مهر رانیام  رضایعل

 . معصوم14 تیتا باشه به ن14خواسته بودم  خودم

 نسترن گفت هویبله رو بگم که  خواستمیم

 خادیم یلفظ ریز عروس

 گردنبند اهلل به گردنم بست وگفت :مبارکت باشه  کی رضایلحظه مادر عل همون

 مجلس یگفتم :باجازه روح مامان وبابا وبزرگترا  دمویکش  قینفس عم هی

 بله

گوشم اورد   کیرو دستم حس کردم سرمو اوردم باال که نگاهم با نگاهش گره خورد سرشو نزد رضایدست عل یگرم
 : وگفت

 . مونهیدونه رو دلت م هی نیشرمنده که ا-

 دمیبهت قول م یول

 رمیتوپ بگ یمجلس عروس هیشد  اگه

 نگفتم یچیزدمو و ه یلبخند

 دینوبت به حلقه رس...

 . وکردم نکاریکه اون حلقه رو دستم کرد وبعد من ا  رضایگرفتم جلو عل  دستمو

 به کادوها دیگفتن ونوبت رس  کیبهمون تبر همه

 .دادن هیکامل طال به من هد  سیسرو کیسفر خونه خدا و کی رضایعل  بعد بغل کردن منو رضایعل  یوبابا مامان

 گفتن  کیسکه کامل بهمون دادن و تبر کیوخانومش هم  مرصاد



 

 
202 

 . داد و گفت از طرف منو نسترن هیهد رضایبه عل یکیساعت رولکس به من و کیاومد سمتمون و   شهاب

 ؟ دیبا تو اومدم خر یکه من ک  زدیحرفو م نیوا رونیب زدیافتاد به نسترن که چشماش داشت م  نگاهم

 .گفت  کیهم اومد سمتم وبغلم کرد و بهمون تبر نسترن

..وارد خونه  میوبا مامان وبابا به سمت خونه حرکت کرد میکرد  یدادن تموم شد واز همه خداحافظ هیهد خالصه
 ارمیکم مونده بود شاخ درب  میکه شد

 بود زیتم یلیاالن خ  گهید یوداا ولب زیالبته تم  یزیاز تم  زدیبرق م خونه

 که گفت  رضایسمت عل برگشتم

 زحمت نسترن خانوم وشهاب هستش-

 ممنون-

 شاخ دراورده بودن داخل شدن رضایهمه دک وپز عل نیکه از ا  رضایعل  یلحظه مامان وبابا همون

 هاا یکرد  کاریچ یماشاهلل عل-بابا-

 یقربونت بشم مامان که از همون اول با جور وبزه بود-مامان

اتاقو نشون مامان وباباش داد وگفت برن اونجا   هی رضای...علمیبخواب میزد و قرار شد هممون بر یلبخند رضایعل
 . بخوابن

 .بپوشم یچ دونستمیتو اتاق تا لباسمو عوض کنم اما نم رفتم

 : وگفت شمیلبخند زد واومد پ دیاتاق شد ...منو که د  در اومد وبعد مامان وارد یموقع صدا همون

 یتو که هنو لباستو عوض نکرد-

 که  دونمیوگفتم :راستش من نم نییانداختم پا  سرمو

 کمدت کجاست؟لباساتو نشونم بده تا برات انتخاب کنم مادر- وگفت : دیخند

 :دست کمدمو نشون دادم ...مامان در کمدو باز کرد و بعد گشتن گفت با

 بفرما-

 : تاپ شلوارک تو دستش نگاه کردم و با تعجب گفتم به

 بپوشممممم؟ نویا-

 مادر گهیاره د-

 خوب خجال-
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 حرفمو تموم کنم وگفت نذاشت

خوابم که راحت  یق خودمون ومتو اتا  رمی...بروبپوش وبه خودت برس...من م کشندیاولش همه خجالت م-
 .یباش

 .کردم و مامان رفت  تشکر

 . و رفتم دمویکش  قینفس عم هیوشونه زدن موهام  شیآرا  دیتجد هیبعد  دمویشلوارکمو پوش تاپ

 رضایشرشر آب نشون از حموم بودن عل ی.صدازدیبرق م یزیاز تمم  زیاتاقشو باز کردم و رفتم تو ...همهه چ  در
 .بالشت دوتا بالشت رو تخت بود کینوشده بود وعوض  یبود.روتخت

 و خودمو زدم به خواب دمیپتو رو تا روسرم کش دمویرفتم رو تخت دراز کش عیکه قطع شد هل شدمو سر  آب

 رضایکه عل  یعنی نیشد و ا نیینشون ندادم.تخت باال پا یوعکس العمل دمیبسته شدن در حموم روشن یصدا
 .تو دهنم ومدیاومد رو تخت ...قلبم داشت م

 *رضایعل*

.رفتم رو تخت و به پهلو دراز  دهیوپتو رو تارو سرش کش دهیزهرا رو تخت خواب دمیکه د  رونیاومدم ب  ازحموم
 گوشش بردم و گفتم  کیپتو واسه همون سرمونزد ریواز خجالت رفته ز دارهیب دونستمی...م دمیکش

 ؟اره؟یدیکه خواب:

 نخورد تکون

 هم پلکش دیگلوشو بوس کردم که هم خودش لرز  ریز نیچشماشو بازکنه بخاطر هم خواستمیم

 .زده کردنشو دارم جانیه ییبودم که توانا خوشحال

 . تو بغلم دمشیکمرش رد وکردمو کش  ریاز ز  دستمو

 : برگشت سمتم وگفت هویبه خودم چسبوندمش  نکهیهم

 یخوریسرما م رضایعل-

 .اوردیواصال باال ن نمیوسرشو گذاشت رو س دیااومده اون مثال خواب بوده خجالت کش  ادشیکه   یانگار  بعد

 دمیچشیرو م یسال داشتم طعم زندگ3فوقاالعاده بود...بعد از  حسم

 برهیبشم که نگران منه ...من با لباس خوابم نم میقربون خانوم خجالت-

- 

 دیکه دوباره لرزخم کردمو الله گوششو بوس کردم   سرمو

 دوست دارم خانومم یلیخ-
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 . تو وجودم نشست ینیریبود حس ش یهرچ ای دیگوشام اشتباه شن  دونمینم

 منم دوست دارم-

 ؟ میخسته ام بخواب یلیخ-

 .اره تکون داد و چشماشو بست  یسرشو به معن نمیهمون س تو

زهرا که توبغلم خواب بود  دنیدرک نکردم اما با د تویاز خواب بلند شدم ...اول موقع  میزنگ گوش یبا صدا صبح
 . رو لبام شکل گرفت قیلبخند عم هی

 جواب دادم ویگوش

 بله-

 ؟یسالم پسرم خوب-

 ؟ ییمامان شما-

بگم منو بابات  خواستمیکردم ...م  دارتیاز خواب ب  یکله صبح  دیبابات زنگ زدم ...ببخش یاره مادر با گوش-
 بابات یمیخونه دوست قد میریخونه..م میایم نهار نمحرم ظهر ه میریم میدار

 عه مامان چرا اخه؟-

 همم دلمون براشون تنگ شده نیشما راحت باش نکهیهم ا-

 اما-

 بخواب حاال...فعال ری..بگارین یاما و ول-

 .کنم وقطع کرد  یخداحافظ نذاشت

نفس تو  هیخواب رو داشتم ... نیبگم بهتر تونمیچند سال م نیصورت غرق خواب زهرا نگاه کردم ....تو ا به
حسش کنم..چشمامو  خواستیبه خودم فشارش دادم دلم م شتریب دادیم یخوب یبو یلیخ دمیزهرا کش یموها

 .دوباره دمیبستم وخواب

 *زهرا*

بام رو ل یگذشته لبخند  یاتفاق ها  یاداوریبود...با  رضایبدن برهنه عل دمیکه د  یزیبازکردم و تنها چ چشمامو
و برم لباسامو  رونیب امیگرفتم از بغلش ب  میهنوز خواب بود تصم رضایبود و عل9نقش بست..ساعتو نگاه کردم 

 . ودنخونه ب نایعوض کنم و صبحانه درست کنم ...زشت بود آخه مامان ا

 چشماشو باز کرد وگفت هیال  رضایکه عل  رونیب امیب اومدم

 کجا؟-
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 .خونه اند زشته نامیها...مامان ا 9برم صبحونه درست کنم..ساعت -

 یامروز مرخص  هی 9..بعدشم هنوز ساعت  انیرفتن حرم وظهر هم نم نایمامان ا ستیخونه ن یاوال کس  خوادینم-
 . ها میدار

ناراحت  رضایعل  خواستیهم دلم نم گهیو از طرف د ردمیمیداشتم م یاز گرسنگ  یکنم از طرف  کاریچ دونستمینم
 .گرد شد  رضایمن و عل یمعده ام چشما یبا صدا هوویکه   کردمیشه .داشتم فکر م

 مظلومانه نگاهش کردم و گفتم یلیخ

 خوب گشنمه-

 : وگفت دیخند رضایعل

 .شما هم صبحانه رو آماده کن شورمیپس تا من دست وصورتمو م-

 وگفتم رونیبغلش اومدم ب از

 .رونیاز اتاق ب  دمیپر عیچشم وسر-

 هیورفتم باال تو اتاق و دمیسفره رو چ لیسازو زدم به برق و وسا ییوبعد شستن دست وصورت چا نییپا رفتم
نگاهش روم موند  دیتا منو د زهیریم یوداره چا نهییپا رضایعل  دمیکه د  نییبه صورتم دادم واومدم پا یرنگ لعاب

 .. االن  یبود منو ول دهیپتو بودم ند ریچون ز شبی...د

 ..که نگو  دمیخجالت کش نقدریا

 ؟ کشهیخانوم من از من خجالت م-

لقمه خودش  هیو دادیلقمه به من م هیانروز تو مشهد   نی...ع زینشستم پشت م عیبزنم وسر یکردم لبخند  یسع
 .خوردیم

 .رو مبل وخودمم کنارش نشستم نهیوکمک کردم بش رضایخوردن صبحانه سفره رو جمع کردم ورفتم کمک عل بعد

 زهرا-

 جانم-زدمو گفتم : لبخند

 میخونه رو عوض کن یخوایم گمیم-

 ؟یبراچ-نگاهش کردم وگفتم : عیسر

 ندارم ادیخونه هم بزرگه همم خوب من خاطره خوب ز نیخوب ا-

 اقامون بگه  یهرچ-زدم وگفتم: یلبخند

 ااایشد طونیش-وگفت : دیخند



 

 
206 

 . تر بگرده کیخونه کوچ هیدنبال  رضای...قرار شد عل دمینداختم و خندباال ا ابروهامو

 . میدیخواب رضایعل  شنهادیباال و به پ میخوردن نهار رفت بعد

دوسش  یلینگاه کردم خ افشی.به قدیبست و فک کنم خواب رضاچشماشویعل  یول بردیاز ظهر بود وخوابم نم  بعد
بازه  رضایعل  یچشما دمیبرگشتم سرجام که بخوابم اما د عیلپشو بوس کرد وسر یناگهان میتصم هی یداشتم ...ط

 که گفت  نیی..سرمو انداختم پا کنهیو داره منو نگاه م

 دوست دارم یلیمن لبو خ-

 اش و گفتم  نهیبا مشت زدم رو س-

 . یبدجنس یلیخ-

 ر گوشم گفتاز پشت بغلم کرد و کنا  هویپشتمو کردم بهش و گرفتم که بخوابم اما  و

 ؟یقهر-

 وونهینه د-

 الله گوشمو بوس کرد وگفت  وبعد

 ادینکن جغله ...خوابم م تیاذ-

اون روز برگشتن مشهد   ی...مامان وبابا هم فردا دمیکشیکمتر خجالت م  گهیود گذشتیروز از عقدمون م چند
 .گفت وهمم خبر عقدمونو  کیزنگ زد وهم تبر اریبه عل رضای...عل

 ... رهیم شیپخوب  یچ همه

.هم نسترن تک دختره و هم رنیروزاست که مراسمشونونو بگ نیباالخره به شهاب جواب مثبتو داد وهم نسترن
 . ندادن تیرضا کیشهاب و خانواده هاشون به مراسم کوچ

 برگشتم سمتش رضایعل  یصدا با

 جانم-

 یکالنتر  میبر دیبا-

 ؟ یواسه چ-

 دیپرونده اقاس یبرا-

 دن؟یفهم یزیتعجب گفتم چ با

 .ایب عیتو ام سر شمیم نیسوار ماش رمیمن م ویاره همه چ-

 ...شاخ دراوردم دمیشنیکه م  ییزهایواز چ میرفت یهم به کالنتر با
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ساله من 30عاشق من بوده اما بابا اجازه نداده که با من ازدواج کنه..خوب حقم داشته اون اون زمان  اوشیس
 ...ومن اشید دائم الخمر عمر  کیساله ..اون 17

ناخلفم بوده...اشک تو چششمام جمع شده بود  یپسرعمو نیهم ریمغازه بابا هم تقص یسوز شیآت  هیقض
 ...من بخاطر من رفته بود ی...بابا

 داره یبستگ یبه حکم قاض یسرگرد پرونده رو فرستاد دادسرا و گفت همه چ جناب

 *رضایعل*

و از زهرا  انیهرروز عمو وزن عموش خونه م میروز خوش نداشت کیحکم اعدامو اعالم کرده  یقاض یوقت از
 گفتیاول که فقط م  یبده ،روزا تیکه رضا  خوانیم

 قصاص

 ...بچه پسر عموش کدونهیاالن چند روزه دلش نرم تر شده ...اونم فقط بخاطر   اما

 .بده تیضابره ر  دوارمیام  یرو به من نگفته ول یاصل  جهینت هنوز

 رضایعل-

 جانم-

 شهیبدم ...بابام ناراحت نم تیاگه ..اگه رضا-

..بازم خودت  ی..ول میکسمونو از دست بد  نیتر زیکرده درسته باعث شده عز  یخبط هیدلم ... اون  زینه عز-
 یدونیم

بدن  تیرضا دیدم با یکه ول  ومدیجور آدما فقط اعدام شن اصال تو احکام نم نیا  خواستیخدا اگه م یدونیم
 بخشش بندشو بسنجه زانیرو گذشته تا م نیخدا ا دیاعدام ...شا  گفتی..همونجا فقط م

 که صداش کردم  زدینم یرفته بود تو فکر و حرف زهرا

 زهرا-

 جانم-

 ؟یدیم تیرضا-

 .میبد تیرضا میوگفت :اره ...بعد از ظهر بر دیکش  یقیعم  نفس

 وربون خانوم مهربونمق-بوس کردمو گفتم : شویشونیپ

 میراست بر کی یهم جمع کنه که بعد کالنتر مونویشخص لیو از رو تخت بلند شد ..قرار شد که وسا دیخند
 .دمونیخونه جد
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 صبحانه ایتنبل ..پاشو دست وصورتتو بشور ب یاقا-

 چشمم-

 . که صبحانه بخورم  نییلباس رفتم پا ضیشستن دست وصورت و تعو بعد

 کجا ؟-

 گهیشرکت د-

 . مهیلیاخ حواسم نبود ...من امروز تعط-

 گهیهست د یرو جمع کن چون تو خونه همه چ یشخص لیوسا نیهم زحمتیاها ..پس ب-

 ؟یرنگ اون کاناپه رو عوض کرد یاره ..راست-

 .که بدم بره  ادیم یخونه ام فردا براش مشتر نی.اگهیآوردنش د  روزیاره د-

 . گهیماه باشه د نیشون هم فک کنم اخر همنسترن یاها .تازه عروس-

 گرفته .ههه  یعروس  دیاست شب ع  ووونهیشهاب هم د نیاره ا-

 رمیبرم لباس هم بگ دیاوووف هنوز با- تو دهنش گفت : ذاشتیکه لقمه م  یدرحال زهرا

دارم  زمیسورپرا هی. دیهمم ع میریگیلباس م یواسه عروس میریکنه هم م  دایپ صلهیف هیقض نیبعله ..بذار ا-
 . برات

 ؟ هیعه چ-

 ستین زیسورپرا گهیخوب بگم که د-

 رضاااایعل-

 گمممیجونمممم...نم-

 زهرا نگاه کردم و گفتم زونهیو به لب ولوچه آو دمیبلند خند و

 شد ...خداحافظ رمیمن برم خانومم .د-

 نیماش رنیم یبودم شدم...بقول شهاب همه صعود دهیکه تازه خر  3از خونه خارج شدم وسوار مزدا  وبعد
 یوتو نزول خرنیم

 کنندیدارن بحث م ییاقا  هیمرصاد و  دمیشرکت شدم که د وارد

 شده ؟ یزیچ-

 چکشون پاس نشده گنیاقا م  نی..ا یسالم داداش خوب شد اومد-مرصاد
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 پاس نشده ؟-گفتم :  دمویطرف مرد چرخ به

 نه-مرد

 .خوامیمن عذر م-

 میما همه چک هارو پاس کرد رضایعل  یول-مرصاد

 وفتهیکارشون راه ب  یاز قلم افتاده ..بفرستشون حسابدار  دیخوب شا-

 باشه-مرصاد

اومد   یشگی..دوباره نفسم رفت واون درد هم نییپا دمیو کش رهیکه دستگ  نیسمت اتاق خودم رفتم هم وبه
 گفتم  هوویبود که  ادیسراغم اونقدر دردش ز

 یآ-

 شمیمرصاد و اون اقا اومدن پ عیسر-

 ؟ یخوب رضایعل- مرصاد-

 حرف زدن نداشتم ..دردش افتضاح بود حال

 شهیکه نم  ینطوریدکتر ا یبر دیبا رضایعل-

 .دوباره ساکت شد وروح من برگشت تو بدنم نیم5بعد  دردش

 حاال رمیم-

 .داخل اتاق رفتم ومرصاد هم سر کارش وبعد

تا ساک جابه جا کرده و ساک 3رو تو  لیکه همه وسا  دمیاز ظهر خسته و کوفته برگشتم خونه و زهرا رو د  بعد
 .هارو دم در گذاشته وخودش رو کاناپه خوابش برده

 بوس کردم که چشماشو باز کرد..گفت شویشونیشدم وپ کشینزد

 یعه اومد-

 یبعله ..خسته نباش-

 ؟یخوابم برد...نهارخورد یک  دمینفهم دی..ببخش یسالمت باش-شد ونشست وگفت : بلند

 یکالنتر  میخوردم ...پاشو اماده شو که بر یزیچ هیاره -

 خوش رنگ برگشت وگفت ییچا هیرفت داخل آشپزخونه وبا  زهرا

 شمیبنده هم حاضر م دیکن  لیم نویتاشما ا-
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 یمرس-

افتتاح   دمونویخونه جد میدادن رفت تیوبعد رضا یکالنتر  میرو خوردم وباهم رفت ییزهرا حاضر شد منم چا تا
 .میکن

 لویوسا رهیاسپند دود کرد و دور سر من وخودش وخونه چرخوند وبعد گفت م  هیزهرا اول  میخونه که شد وارد
 . دمیخسته بودم رفتم ورو تخت دراز کش یجابه جا کنه...منم چون کل

 *زهرا*

 . نسترن وشهاب یبرگشت و امروز هم عروس یبه روال عاد مونیزندگ گهیدادن د تیرضا هیقض بعد

 ؟ دیرنگ کن نیخوایخانوم موهاتونم م-

 بله-

 . شهیشروع م7ومراسم ساعت 6 بایدنبالم ..ساعت تقر ادیب رضایتا االن که زنگ زدم عل شگاهمیتو آرا 12ساعت  از

 . نییو حساب کردم و رفتم پا شگری..پول آرا میزنگ خوردن گوش با

 نیباز کردم ونشستم تو ماش نویماش در

 سالم-

 ن؟یکن  ییرونما نیخوایبه به ..سالم خانوم خوشگل ..نم-

 .که مبهوت من بود  ییرضایچشمک زدم به عل هیچادرمو از رو صورتم برداشتم و بعد

 .عوض شده بودم  یلیبود وبارنگ کردن موهام و ابروهام خ شتریب شمیدفعه آرا نیا

خانوم ها  یبه سمت درب وروزد رضایاز عل  یجلو تاالر مجلسشون خداروشکر جدا بود ...بعد خداحافظ میدیرس
 .رفتم ووارد شدم

 .اتاق پرو وبعد دراوردن چادر وارد مجلس شدم  رفتم

 من اومد سمتم وگفت دنیبا د میمر

 کرده  وونهیبه به ..زهرا خانوم چه کرده ..همه رو د-

 به خودت بگه بنده خدا ستین یکی-گفتم :  دمویخند

 شیپ میرو نتم کردم و رفت ییشالمو مانتو ابا عیعروس وداماد اومدن...سر  میدیفهم غیصوت وج یصدا با
 .نسترن و شهاب

 ..مثل فرشته ها شده بود دیتو اون لباس سف نسترن
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شهاب خان از عروسشون دلکندن  نیساعت بعد ا میگفتم...حدود ن  کیجلو وبغلش کردم وبهشون تبر رفتم
 .میوما آزاد شد ونیورفتم طرف اقا

 نسترن شیپ میرفت میمر با

 : گفت  دیتا منو د نسترن

 یقربونت بشم زهرا چه خوشگل شد-

 کرده  وونهی..نسترن خانوم چه کرده همه رو د میبه قول مر ی...ول یمرس-

 .میدیباهم خند هرسه

به  یاصفهان بود عروس کشون نداشتن وهمه بعد عروس  نایکه خونه شهاب ا  ییبود.از اونجا یخوب یلیخ شب
 . خونه هاشون رفتن

 گفت  رضایعل  میخونه که شد وارد

 نمتیبدو بدو چادرتو بردار بب-

 ؟یدیوا مگه اون موقع ند-گفتم :  یبدجنس با

 زهرا گهینکن د تیاذ-

 دمیبه صورتم کش یدست هیمحل ندادم...وارد اتاق که شدم  رضایعل  یبه سمت اتاق رفتم و به غرغر ها دمویخند
 رونیکردم ورفتم ب  دیتجد کمی شویوارا

 گفت  دیمنو د یوقت رضایعل

 یچه خوشگل شد یوا-

 قبال زشت بودم؟ یعنی–کردمو گفتم   اخم

 بود یبهشت انیرو باینه خانوم من از اول جز ز-وگفت : کموینزد اومد

چند تا عکس  هیبرداشتم و مویتو اتاق و گوش دمیبشگون بزرگ از بازوهاش گرفتمو پر هیومنم  دیبلند خند وبعد
 .میچندتا عکس گرفت کیباهم  رضایوبا عل رونیتوپ از خودم گرفتم وبعد از اتاق اومدم ب

رو تخت  دمیپاک کردمو لباسمم عوض کردمو پر شمویپاک کن آرا ریبا ش عیحال حوصله حموم نداشتم سر چون
 .بلند شد رضایداد عل یکه صدا

 دهیکه رو تخت دراز کش  رضایعل  شیرفتم پ عیحول کردم وسر نقدریا  دنشیاز درد جمع شده بود ...با د  صورتش
 بود و گفتم

 ؟ یخوب رضای...علرضایعل-
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از   افهیهمون ق دستمو گرفت وبا دیمنو د افهیق رضایعل  یام گرفته بود ووقت  هیحرف بزنه ..گر تونستیدرد نم از
 درد مچاله شده گفت

 ..اروم باش زمیعز  ستین یزیچ-

 دفعه باشه؟ نیدکتر ا میتوروخدا بر رضای؟علیشد ینطوریتوچرا ا ستین یزیچ اگه–گفتم   هیگر  باهمون

 وگفت دیکش  ینفس کیکه دردش ساکت شده باشه   انگار

 دیبعد ع یول میری..مزکمیچشم عز-

 .میکه ظهربا بچه ها قرار دار  میبخواب ایها.حاالم بدو ب یکن  هیگر  گهید نمینب-گفت :  کردیکه اشکامو پاک م  یدرحال

 قرار؟

 .زمیعز  زهیهمون سورپرا نیاره.ا-

 .گمی..نپرس که نم ینیبیفردا م-: گفتیتوبغلش م دیکشیکه منو م  یدرحال

 *رضایعل*

 .برم دکتر دیگرفتم بعد ع  میزهرا تصم یاشکا  دنیبا د شبیتر ...د دیشد نباریهمون درد اما ا باز

 گفتیبود ...م داریب2تا ساعت  شبیبود ...زهرا هنوز خواب بود چون د 10پروازمون بود واالن ساعت 3 ساعت
 .برهیچون نگرانم خوابم نم

 . زهرا باشه هیبچه دار بشم دوست داشتم شب تونستمی...اگه مکردمیبود نگاه م دهیزهرا که تو بغلم خواب به

 ...فیح یول

 .میماه نشده که ازدواج کرد کیگفتنش زود بودچون هنوز   یگرفته بودم اما هنوز برا  میتصم هی

 گفت  یبا حالت خواب آلود دارمیمن ب دید یچشماشو باز کرد و وقت هیخورد وال یتکون زهرا

 ؟ یدارشدیب یسالم ک-

 من یخوابالو شهیم یا  قهیدق10 هی-گفتم :  دمویخند

 .وبعد بلند شد وگفت من برم صبحانه درست کنم دیخودشو کش کمی

 .از بلند شدن زهرا منم بلند شدم ورفتم حموم وبعد تو آشپز خونه  بعد

 من گفت دنیبا د زهرا

 باشه تیعاف-

 ممنون-
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 به صبحونه خوردن وسط صبحونه به زهرا گفتم میکرد  وشروع

 ساک هیبذار تو  دمیکه من بهت م  یلیا وساخودتو جمع کن وب لیزحمت بعد صبحونه وسا یب-

 ؟ یبراچ

 زهیاز سورپرا  یبخش نمیتو جمع کن ا-

 مسافرت میبر میخوایم-

 . رو جمع کن لیاره ...قشنگ وسا-

 وقته مسافرت نرفتم.چشم یلی...خیمرس–زد وگفت  یلبخند

ومنم شروع کردم به جمع کردن حموم  رهیتو اتاق ...زهرا گفت م میرفت زیخوردن صبحونه وجمع کردن م بعد
 وبعدم چند دست لباس.همه رو مرتب گذاشتم رو تخت تا زهرا بذاره توساک میبهداشت لیوسا

پهن  رمیکه ز  یخوب بود..تشک باد یلیخ نیو ا نهیرو بب یبهداشت لیوسا نکهیاز ا  دمیکشیخجالت نم گهید
 .اضافه کردم  لیبه وسا نمیوبا دستگاهش جمع کردم وتوساک مخصوصش گذاشتم وا کردمیم

 ؟یگفت جمع کرد  دیو تا رو تخت و د رونیباالخره از حموم دلکند واومد ب زهرا

 اره-

 خوب کردمیخودم جمع م-

 هاا12؟یدیساعتو د دیکشیخوب طول م-

 ؟ میحرکت کن دیبعد نهار با-

 .میسرقرار باش دیبا1:30که ساعت   میاره ..بر-

 و جانماز یچادر رنگ کیرفت سرکمدشو وچند دست لباس برداشت به عالوه  عیحرف سر نیا  با

خودم اماده کرده بودم چون اون خبر نداشت که  نارویوماسک وا وانیتا ل2دندون و ریمثل مسواک وخم یلیوسا
 .میبر میخوایکجا م

 وکفش هارو هم پام کردم دمیو شلوار پوش راهنیپ کیسمت کمد و  رفتم

 گفت  دیتا منو د دهیهمه رو تو ساک چ لویکه وسا  دمیرو د زهرا

 بزارم دمیمن نهار که نرس رضایعل-

 نشه رمونیفقط شما حاضر شو که د ارنیب زنمیزنگ م-

بود 1ساعت  ارنیرو ب یتا قرمه سبز دیساعت طول کش می.ن ارنیب یزنگ زدم تا برامون دوتا قرمه سبز بعد
 میوماهنوز خونه بود



 

 
214 

 ایگاز و اب وبرق وچک کن وب  ریتوام ش نییپا برمیرو م لیوبه زهرا گفتم من وسا میوردنهارمونو خ عیسر

 نییساک رو گذاشتم رو پام ورفتم سوار اسانسور ورفتم پا عیتکون داد ومنم سر سرشو

 .نییاومد کمکم وساک رو گذاشت پا  دیتا منو د مونییرو به رو هیهمسا ینیمب یاقا

 دستتون درد نکنه-

 ؟ نیریسرت درد نکنه پسرم ..انشاهلل مسافرت م-

 اره ..با اجازتون-

 به من نیبسپر نیدار یزیچ یاگه گل  یبسالمت-

 گهیما اومد دست شما باشه د یبرا یهرچ ایفقط اگه پست  میداشته باش کنمیواال گل فکر نم-

 چشم پسرم-

گفت   دیرو د یموقع زهرا هم اومد وتا تاکس نیمشدم ه ادیکه زنگ زده بودم ب  یسوار تاکس ینیمب یکمک اقا  با
 ؟ نی:پس ماش

 میرینم نی..با ماش دیسوار ش دییشما بفرما-

 زهرا گفت میدیفرودگاه که رس جلو

 یمردم از فضول گهیخوب بگو د-

 میدیرس ریساعت د میشده ون2که ساعت   میبر ایفعال ب-

 ششونیپ میرفت عیدستشو تکون داد منو زهرا هم سر دیوشهاب تامنو د میبا زهرا وارد سالن شد عیسر

 گفت  دیکاروان تا منو د  ریمد

 من نیپاسپورتاتون بد عی..سررانیام  یاقا  نییکجا-

 دییبود.بفرما کیشرمنده تراف-

 بود به من گفت دهیکه تازه رس  زهرا

 گهیخوب حاال بگو د-

 میبر میخوایکجا م  یفهمیم یصبر کن گهید کمی-

 دوننیمگه نم-شهاب

 نه-

 نقدر؟یا  نیاومد  رید چرا– شهاب



 

 
215 

 ..مرصاد کو گهیشد د رید-

-wc 

 اها-

 به زهرا گفتم ورو

 زمیخانوما عز شیبرو پ-

 شما باشه شیساک پس پ نیباشه ا-زهرا

 یکرد با صدا  یاحوال پرس  دیتکون دادم وبرگشتم سمت شهاب همون موقع مرصاد هم اومد وتا منو د سرمو
 کنهیداره منو نگاه م ونیگر  یبا چشما دمیواقعا زهرا برگشتم سمتش که د

 زدم بهش که اونم جواب لبخندمو داد ی...لبخنددهیکه فهم  دمیفهم

 دیفهم-شهاب

 اره-

 ؟ دونستیمگه نم-مرصاد

 یفهمینه بذار م گمیکه خوب بگو و من م  پرسهیماهه م کینه بنده خدا -

 & دییمراجعه فرما یبازرس یها تیپرواز تهران به مقصد نجف هم اکنون به گ نیمسافر&

 کاروان رو به همه مسافرا گفت  ریمد

هر  ادین شیپ یتا بعدا مشکل دیکنار جمع ش  کیهمه  نیکه رد شد  تیاز گ  نیریاالن م  دیگوش کن  یخوب همگ-
 رهیپروازشو بگ شیف ادیهم االن ب یسرپرست

 ها تیسمت گ میورفت میوساک هارو برداشت میهارو گرفت شیوف میتوشهاب ومرصاد رف من

 خودشو بهم رسوند وگفت زهرا

 ی..ممنون..اصال فکرشم نمرضایممنون عل-

 یکیروز قبل ازدواجمون بهم گفته بود که تاحاال کربال نرفته و هیاش گرفته بود...  هینتونست بگه چون گر شویبق
 .از آرزوهاشه

 تر عیسر نیایداداش ب-شهاب

 تکون دادم ودست زهرا رو گرفتم وگفتم سرمو

 من به تو یدیع  نمینداره که ..ا هیگر  زمیعز-
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رو دادم  یبعد گوش یخداحافظ یکه به مامان زنگ زدم برا  میوتوسالن انتظار نشسته بود میهار رد شد تیگ  از
 .کنه  یزهرا تا اون هم خداحافظ

وسوار اتوبوس شدم..بنده خدا همش کار  نییسوار شدن صدا زدن ومن به کمک شهاب رفتم پا یرو برا همه
 میگرفتم که با هم باش  یکیکربال بهشون دادم منتها زمان همه رو   کی...سر عقد اون ها هم دادیمنو انجام م یها

 .هممون

 که زهرا گفت  مینشسته بود مایتوهواپ

 ؟یتو تاحاال رفت-

 اره-

 ؟یبا ک یلت ..کخوشبحا-

 شیسال پ یلیخ-

 ؟یباک-

 .دیو نگاهش کردم که خودش فهم برگشتم

وواسه همون خم شدم  شهیکه ناراحت م  دمیفهمیمن م یها ول دادیبروز نم ینی...کمی شدیها ناراحت م یتازگ
 در گوشش گفتم

 ها ینکرد یبغض کرد-

 نکردم واسه اونه یبا بابام خداحافظ-

 .شدمیطور بود ناراحت م نیناکرده اگه ا یکه باز ناراحت شده...حق داشت منم خدا  دمیمن فهم و

 فرودگاه نجف میدیساعت بعد رس3 حدود

تا اجازه ورود دادن..همه  دیربع طول کش کی... حدود یبازرس یبردن برا گهید یجا هیمنو از  لچرمیو بخاطر
 .رد شم تیاومدن و نذاشتن از گ  نیمامور هووینگران شده بودن اخه 

...شهاب ومرصاد هم نگران شده بودن کنهیم هیزهرا رو بغل کرده واون داره گر میمر دمید رونیاومدم ب  یوقت
 .دمیوخداروشکر کردن فهم دنیمنو د یوقت نویا

 : گفت  شمویکاروان اومد پ  ریمد

 هوو؟ی شدی؟چ یخوب-

 بگردن .هه نکنه بمب باشه توش خواستنیبودم م لچریچون با و یچیه-

 وگفت دیکش  یاسوده ا  نفس
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 .گذشت  ریخداروشکر باز بخ-

 ؟ یشدیچ-من اومد سمتم وگفت : دنیبا د زهرا

 اخم نگاهش کردم وگفتم  با

 هاا نه؟ یبلد هی..فقط گر هیباز گر-

 نگرانت بودم خوب-پاک کرد وناراحت گفت : اشکاشو

 ترنونس میمر شیرد شد ورفت پ بعدم

 که دعواش کردم چون اومد سمتم وگفت  دیفهم دیزهرا رو د افهیق یوقت شهاب

 خدا نگرانت بود خوب ؟بندهیبهش گفت یچ-

 .کنهینم هیخوب باشه راه به راه که ادم گر-

نفر بودند که همه جوون بودن  20...گروهمون  میرفت هیبه نشانه تاسف تکون داد واسم وبه سمت بق سرشو
 .خانواده 2به جز  بایتقر

 .نسرتن شیکه دعواش کرده بودم رفته بود پ  یاز موقع  زهرا

 ..به شهر نجف چون فرودگاه خارج از شهر بود میدیرس7 ساعت

 نیوبردن داخل منم به کمک شهاب از ماش نییگذاشتن پا  نیساک هارو از سقف ماش میدیدر هتل رس جلو
 ... شدم ووارد هتل شدم ادهیپ

 . دادیهر خانواده رو م یاتاق ها  دیوساک ها وکل خوندیرو م ین داشت اسامکاروا   ریمد

 چارهیام.خداروشکر اسانسور داشت وگرنه که من ب2ما وشهاب ومرصادشون کنار هم بود و طبقه  یها اتاق
 یتوالب8:30ساعت  میباال وقرار گذاشت میبودم.خانوم ها رفته بودن باال ومن وشهاب ومرصاد ساک هارو برد

 بودن بچه دهیحرم ..هنوز حرم و ند میتا بر میباش

 .میبه جز من وشهاب سفر اولشون بود..من وشهاب هم هرکدوم جداگانه رفته بود همه

 . دهیزهرا لباساشو عوض کرده و رو تخت دراز کش دمیاتاق شدم د  وارد

 بود قهره معلوم

 دمشه.واسه همون صداش ز  ینطوریسفرمون ا نیاول  خواستینم دلم

 زهرا-

 سرزهرا ودوباره صداش زدم ینداد ...خودمو کشوندم رو تخت وباال جوابمو

 ؟یخانومم قهر-
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 کنهیم هیداره گر دمیبود رو سرش تو جز گرما پتو رو زدم کنار و د دهیرو کش پتو

خب.زهرا  ختمیبهم ر دمیتوروهم د هیبودم گر یدلم خوب من اون موقع از دست اونا عصبان زی؟عز هیباز گر-
 ها یزینر یاشکارو الک  نیا  گهی..درهیگی..قلبم درد م رمیبم خوامیها م یکنیم هیگر  یوقت

 خوب نگرانت شده بودم-گفت :  کردیم نیف نیکه ف  یدرحال

 اصال باشه  دی..ببخش زمیعز  دونمیم-

- 

 پاک کردم وگونه اشو بوس کردم وگفتم :باشه؟ اشکاشو

 به نشانه مثبت تکون داد سرشو

 ؟ ینکن هیگر  یبده الک قول

 . چشم-زد و گفت : یلبخند

 8:30حرم ساعت  میبر میخوایاستراحت کن که م  کمی ریخانومم..حاالم بگ نیافر

 .میدیساعت خواب میکه ما همش ن  یعنیبود  8:15از خواب بلند شده بودم ساعت   یاالرم گوش  یباصدا

 هیبغل علبرضا و پردمینبود م یکربال...اگه کس  میایب میخوایکه م  دمیتوفرودگاه فهم یداشتم وقت یخوب حس
 .کردمشیم یبوس درست وحساب

 کنم  داریرو ب رضایگرفتم عل  میواسه همون تصم یتوالب میبا بچه ها قرار داشت8:30

 ..علبرضارضایعل-

 گفت:هومم  یلحن خواب الود با

 8:15..پاشو ساعت  هیهووم چ-

 بلند شد و به من گفت عیشد وسر رید یبازکرد و گفت :وا چشماشو

 پاشو حاضر شو-

 نییپا میرفت رضایبلند شدم و بعد شستن دست وصورتم لباسامو عوض کردم وحاضر واماده با عل عیسر منم

 ریمد یبلند شدن با اقا دنیتا مارو د زدنیکاروان حرف م  ریبودن وداشتن با مد یتو الب نییهام همه پا بچه
 میبا هم راه افتادکردن وهمه   یخداحافظ

 )ع(واستاده بودم یگند وبارگاه امام عل  جلو

 اول که اومده بودم با مهسا...باردوم تنها ...بارسوم با زهرا  بار

 .روزه2که دلم گرفته وخسته شده بودم آزاد اومدم   ینگفته بودم موقع چکسیدوم به ه بار
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 داخل میجلو حرم وبعدش رفت میواستاده بود قهیدق 10خودشون بودن حدود  یتو حال وهوا همه

 .در باشند نیجلو هم گهیساعت د1که   میخانوم ها قرارگذاشت با

 داخل میشهاب ومرصاد رفت باکمک

 ومدیقران خوندن ..دعا خوندن م یصدا

 دندیچرخیها دورتادور صحن م پرنده

 داخل میوبعد رفت میاهلل خوند  نیام  ارتیوز مینشت حیضر شیپ رفتیکه م  یجلو در توصحن

 بودم سخت بود وگرنه شهاب ومرصاد رفتن جلو لچریکه با و  یمن یشلوغ بود وبرا یلیخ

شروع کردم حرف زدن ..گله کردم و در آخرم  یبودم با امام عل ستادهیوا حیکه دور از ضر  نجوریشکست..هم دلم
 دوقدم ؟ نیهمه راه اومدم هم نیجلو ؟ا امیندارم ب اقتیگفتم :ل

 ح؟یجا ضر یبر یخوایم دیپرس یوبه عرب کمیخادم اومد نزد هیموقع  همون

که   ییاونا  یگذاشته بودن برا  لهیکنار رو م  کیآره تکون دادم ...اونم اومد پشتمو ومنو هل داد   یبه معن سرمو
 بودم دهیمن ند یمنن ول نیع

 .هیگر  یکردم وکل  ارتیز یخادم تشکر کردم ورفتم جلو ...کل از

 دنیشهاب ومرصاد همون جلو نشستن منو که د دمیکه د  رونیاومدم ب  عیبود ومن سر9:30 کینزد ساعت
 .کرده بودند  هیگر  ی..خانوما همه چشماشون قرمز بود معلوم بود کل رونیب میاومدن سمتم وباهم رفت

 . میبه رستوران رفت یسرو کنن واسه همون همگ خواستنیهتل که شام رو م دمیرسد یموقع

السالم ...   یتو حرم و رفتن به مسجد کوفه.واد لیو بعد گذروندن لحظه سال تحو گذرهیروز از اومدنمون م2
 یبوس ها ینیباس )م دلیبرنامه همون کربال شد...سوار م یتیامن  یاما بخاطر ب  نیکاظم  میقرارشد امروز بر

 . و درراه کربال می( بودشرفتهیپ

ساعت هم  میوبعد ن میظهر بود که وارد هتل شد12بایکربال ..ساعت تقربه   میتا برس دیساعت طول کش2 حدود
هتل که  میبرگر2وتاساعت  میکن  ارتیحرم ز میکاروان قرار شد اول بر  ریشنهادمدی.به پمیتو اتاقامون مستقرشد

 .میو استراحت کن مینهاربخور

 از بچه ها برام ارسال کرده بود  یکی شیافتادم که چند وقت پ  یاس ام اس  ادی نیالرحرم  نیتوب

 ایابوالفضل   شیپ یاول بر  یکه ندون  نیالحرم  نیاونم تو ب  یریبزرگ قرار بگ یدوراه هی نیب تیتوزندگ یاله&
 &.)ع( نیحس

 .نیحرم امام حس میاول رفت  یوکوچکتر یواقعا سخت بود انتخاب...اما به رسم احترام به بزرگتر و

 اشتد  یفوق العاده ا یوهوا حال



 

 
220 

نبود وبعد  یلیخ تی..چون نماز تازه تموم شده بود جمعمیوارد شد میداد لیلمونوتحویحرم وسا جلو
 حرم حضرت عباس)ع( میبر میکرد  ارتیخوب ز یقرارگذاشتن با خانوما که وقت

 میکردیم ارتیوز میخودمون بود یهرسه توحال وهوا حیشهاب ومرصاد رفتم جاضر باکمک

 دنینشستن وتا مارو د نیالحرم  نیگوشه تو ب  کیخانوما  میدیکه د  رونیب میاز خوندن دعا طبق قرار رفت  بعد
 . میتکون دادن وما به سمتشون رفت یدست

 کنار زهرا وگفتم  رفتم

 قبول خانوم ارتتیز-

 قبول حق-

کردم   ارتیوز حیجا ضر باکمک شهاب رفتم میو بعد سالم دادن وارد شد میبه سمت حرم حضرت عباس رفت همه
 اهلل خوندم  نیام  یعاشورا ودعا  ارتیز هیوبعد 

 ... میو درآخر به هتل برگشت میکه با خانوما گذاشت  یقرار یجا میتموم شد رفت ارتمونیهرسه ز یوقت

 *زهرا*

 میوداع کن میکه بر  میساعت فرصت داشت2تهران... میشب برگرد7روز مثل برق وباد گذشت وقرار بود ساعت 4
 .میرو جمع کن لیکه وسا  میایوب

 .مینشست نیالحرم  نیودر آخر هم تو ب نیحرم حضرت عباس وبعد امام حس میرفت هیاول   رضایعل  شنهادیپ به

 ..کردیخودش بود وداشت دعا م یتو حال وهوا یهرکس

 که همه کردن  ییاز دعاها  یکیشک  بدون

 بود رضایعل  یشفا

 برگردم خواستیداشتم ..اصال دلم نم یبیعج  حس

 میکرد  یاز حرم ها خداحافظ  یاشک  ییساعت هم تموم شد وباچشم ها2 نیا

 خوندیوروضه وداع م کردیم یبه طرف فرودگاه ...مداح کاروان مداح میباس نشسته بود دلیتوم

 .بود یهمه اشک یباخودش خلوت کرده بود و چشم ها یهرکس

 .دنیطلب تیواز هم حالل یها باهم خداحافظ یبه فرودگاه همه هم کاروان دنیرس با

سفر آخرم  نکهیا  دیموند...به ام نجایاز وجود من هم ا  کهیت هی مایبا صعود گرفتن هواپ میشد مایهواپ سوار
 نباشه

 دمیفهمیجمله رو م نیا  یمعن تازه
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 &وونهید یرفت ی...وقت یعاشق  یتانرفت&

 ومدهیاستقبالمون ن  یکس  میکه هممون واسه ماه عسل رفته بود  ییفرودگاه واز اونجا میدیساعت رس3از   بعد
 بود

 .میوبه سمت خونه راه افتاد میکرد  یگرفتن ساک ها از همه خداحافظ  لیتحو بعد

 دمیکش  قینفس عم کیباز کردم وداخل خونه شدم و در

 ..خونه هم تنگ شده بود یبرا دلم

 به سمتش برگشتم رضایعل  یباصدا

 جونم-

 شتخوش گذ-

 ..فوقالعاده بود...واقعا ممنونم رضایعل  یوا-

 خم شدم وبوسش کردم که ابروهاش رفت باال وگفت وبعد

 یکرد  شرفتیکه پ  نمیبینه م-

 اوه دست بزنتم که فعال شده- از بازوهاش گرفتم که گفت:  ینشگون

 .میشد هوشیب یواز فرط خستگ میخندان به اتاق خواب رفت هردو

 .نوروز هم گذشت دیع

 ..میبود یوخوشحال بودم که تو حرم حضرت عل رضابودمیبود که کنار عل یدیع  نیاول

 ضرب المثل دوارمیام

 & داستیکه نکوست از بهارش پ  یسال&

 .صدق کنه برامون

 وارد شد..اما تنها نبود رضایوعل دیدر چرخ یتو دیکه کل  پختمیشام م داشتم

قصد داره اگه من موافق  میبچه دارش ستیاهام صحبت کرد وگفت چون ما معلوم ندرباره بچه ب شیشب پ چند
 رهیبچه بگ هیباشم ازپرورشگاه 

 خوب لمیخ-خوشحال شدم گفتم : یلیکه خ  من

 ارهیروز بتونه بچه ب3که تو   کردمیفکرشو نم یول

 دمکر یکه تو بغلش بود نگاه م  ییوکوچولو رضایدر واستاده بودم وبابهت به عل جلو
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بچه بلند شد ..به خودم اومدم که  هیخنده که گر ریبلند زد ز دیمنو که د افهیدرو بست واومد داخل وق رضایعل
 بچه رو گذاشت توبغلمو گفت رضایعل  دمید

 مامان جونت شونمیا

 کردیم هیتوبغلم نگاه کردم که داشت گر یمنگ بودم ...به بچه  هنوز

 شده بودم هول

 به عمرم بچه بزرگ نکرده بودم آخه

که لباساشو عوض کرده بود اومد تو حال   یدرحال رضایکردم ساکت شد همون موقع عل  نشییکه باال وپا  کمی
 وگفت

 ؟ هینظرت چ-

 ها؟-

 ها ؟ یزنیم جیگ-

 گفت  رضاینشستم عل ی..وقت نمیاشاره کرد که برم رو مبل کنارش بش  بعد

 ؟ یناراحت شد-

 روز درخواستتو قبول کردن ؟3تو  ینه ..نه فقط شوکه ام اخه چجور-گفتم :  عیسر

 بود گفتم رخوارگاهیش کیموقع ها خوبه ...به دوستم که مسئول  نجوریواسه ا یپارت گهیخوب د-

چند  زننیمدت بهمون سرم نیماه دستتونه تو ا3قبول کرد ...اما گفت  دونستیاونم چون منو و رزومه منو م-
 خودم یلیبراش با فام رمیکه برم شناسنامه بگ  دنی..اجازه م میدار تشویما صالح ننیبار واگه بب

 .. که دلم نخواست حال خوبشو بد کنم  گفتیبا ذوق وشوق م نقدریا  نارویا

 زهرا-

 جونم-

 ؟یخوب یمطمئن-

 من تاحاال بچه بزرگ نکردم رضایعل  ی..ولزمیاره عز-

 بابا یریگیم ادیاوو..-

 رو به سمتم گرفت وگفت ید یس بعد

 . آموزشش  ید یس نمیا-
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 رو گرفتم ید یلبخند س با

 : گگفت  رضایعل  که

 چقدر نازه ؟ شیدید-

 ها یآلمان  هیبور...شب ییبا موها وابروها دیسف یکه بغلم بود نگاه کردم ..صورت  یصورت بچه ا به

 وگفتم رضایسمت عل برگشتم

 چند وقتشه ؟-

 ماه2-

 ؟ شدنیمامان وباباش چ-گفتم :  یبانارحت

 رخوارگاهیاونو فرستاده ش  یانتظام  یرویمتاسفانه مامان وباباش تو تصادف فوت شدن ون-

 ماشاهلل چقدرم نازه-

 هیآره ..چه گوگول- وگفت : دیخند رضایعل

 بچه دار شه؟؟؟ خواستیعاشق بچه بود وخدا نم  نقدرینگاه کردم...ا رضایذوق عل به

 ...سوال تا نوک زبونم اومد که بپرسم اما هی

 .اون روزا حالش بد شه  یاور  ادیدوباره با  دمیترس نگفتم

 خورد وانم جواب داد رضازنگیعل  یموقع گوش نیهم

 سالم رضا جون-

- 

 ..خوشش اومده یلی..خانومم خدمیاره االن رس-

- 

 ؟ نیایپسفردا ب شهیچشم ..فقط م-

- 

 .رنیسخت گ کمیمسئوالتون  یدونیتوخونه اماده باشه...خودت که م یه چهم خوامینه آخه م-

- 

 احقی...قربانت .کنمیچشم ..ممنونم لطفتو فراموش نم-

 برگشتم وگفتم رضایسمت عل به
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 بود ؟ یک-

 انیمن گفتم پسفردا ب یکنن ول  دیواز خونه بازد انیقراربود فردا مسوئوالشون ب یدونیهمون دوستم ...م-

 خوب چرا-

 مینگرفت یسمونیچون که ما هنوز..س-

دختر  یکه زن عموم برا  یبودم... اون زمان موقع دنیخر یسمونیعاشق س  شهیرو لبم نشست...هم یلبخند
 منم باهاشون رفتم گرفتیم یسمونیخواهر س

 .العاده خوشگذشت  فوق

 : گفت  دیکه لبخند منو د  رضامیعل

 ؟ میفردا بر-

 تکون دادم آره  یبه معن سرمو

 ...کیکوچ  یبچه ها بودم...خصوص بچه ها عاشق

 بودم دهیمهم رو نپرس یلیخ زیچ هی

 گفتم  رضایرو به عل کدفعهی

 ؟ یراست-

 جانم ...چخبره؟-

 دختر؟ ایپسره -

 پسره-وگفت : دیخند-

 ه؟یاسمش چ-

 یقینوشاد...نوشادحق-

 رو نداشتن ؟ ی...خانواده اش کسیچه اسم قشنگ-

 نشده یهستش اتفاقا...همه خارج اند به جز عموش که حاضر به نگهدار یاز خانواده متمکن-

 نچ نچ ...چه سنگدل...بعد با احساس مثل ترس گفتم-به نشانه تاسف تکون دادمو گفتم : سرمو

 بهش؟ یگیبزرگ شه م-

 .بهش گمیم شیسالگ10صد در صد...تولد-

 گناه داره-
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 مییبعدا که بزرگ شه آدم بده ما میبفهمه ...اگه نگ دیبا-

 کردمیبهش داشتم ...بالذت نگاهش م یکه تو بغلم بود..حس خوب  ییافتاد به کوچولو  نگاهم

 افتاد  هی..دست آخرم هم خسته شد وگردیکشیخودشو م داشت

روخوندم ...آروم شده بود  یالکرس  تیکرردم مسلط تر برخورد کنم ...بلند شدم وراه بردمش ودرگوشش آ  یسع
 وباالخره چشماشو بازکرد

 رنگ چشماش شدینم باورم

 یا  روزهیف یآب

 . بود

 کردیکه با لذت داشت به منو ونوشاد نگاه م  دمیرو د ییرضایاوردم باال وعل  سرمو

 ومن مات اون قطره اشک بودم نییاز گوشه چشمش افتاد پا  یاشک  قطره

 وگفت نییسرشو انداخت پا کنمینگاهش م دید یوقت

 ینچش چوقتیرو ه یطعم مادرشدن واقع دیزهرا ...منو ببخش ...شا-

 سمتش رفتم و دستمو گذاشتم رو دستش به

 که بحث عوض شه گفتم  خواستمیزدم وبعد م نانیاز اطم  یلبخند

 دخترا اشکش دم مشکشه نیهاا...ع یبابات نباش نینوشاد جون تو ع-

 : ازم گرفت وگفت  کردیداشت با تعجب به ما نگاه م نوشاد و که رضایعل

 ؟ هیچ یبو سوختن نیزهرا ا-

 که گفتم  یدرحال عیغذام افتادم وسر  ادی تازه

 غذام  یوا-

 سمت اشپز خونه رفتم...جزغاله شده بود ...اه به

 : گفتیکه م  رضایعل  یباصدا

 . سرت یفدا-

 سممتش برگشتم و گفتم به

 درست کنم یکوکو ماکارون  خواستمیسرم م ریخ-

 زد وگفت یلبخند رضایعل
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 مون ین یبه افتخار ن رونیب میرینداره..امشب شام م بیع-

 .بچه رو داد به من ورفت که حاضر شه رضایزدم ورفتم داخل اتاق وحاضر شدم...عل یلبخند

 . کردیانگشتمو محکم گرفته بود ول نم  نوشاد

 میحاضر واماده اومد وگفت بر رضایعل

 گفتم  رضایوبعد خوردن شام رو به عل میبه سمت رستوران رفت هرسه

 نداره هاا یچیه ناینوشاد لباس وا گمیم-

 اتاقش  یدنبال کارها میرینگران نباش ..فردا از صبح باهم م-

 ییالبد ببرمش دستشو  دیبعد اون وقت نصف شب با-

 یبیب یبسسته ما هی میرینداره االن م بیها..ع یگیاخ راستم- افتاده بود گفت:  شیکه تازه دوهزار  رضایعل
 هم نداره رخشکی..تازه شمیریگیم

 .میوبه سمت داروخونه رفت میاز رستوران خارج شد  زیحساب کردن م بعد

 نگهداشت وگفت رضایدر دارخونه عل جلو

 کاررت  نمی..بفرما ا کهید ریبگ ازهین یبرو هرچ زحمتیب-

 بود رفتم وگفتم ستادهیکه اونجا وا  یازش گرفتم ووارد داروخونه شدم..به سمت خانوم  کارتو

 ریش شهیش کیبسته سرالک و کی.. یبیب یبسته ما هی دیسالم..ببخش-

 ارمیاالن م  دیسالم ..چند لحظه ثبر کن-

 رمیپستونک هم بگ هیکه   دیاورد به ذهنم رس  خواستمیرو که م یزیهرچ قهیاز چند دق  بعد

 دیپستونک هم لطف کن هی دیببخش-

 باشه-

 .رفتم وسوارشدم نیهمه رو حساب کردم وبه سمت ماش پول

 .میگرفتم و گفتم بر  رضایرو از بغل عل نوشاد

ورفتم تو  رضایدادمش بغل عل عی...سرکردیم هیشد وفقط گر دارینوشاد از خواب ب میخونه که شد وارد
 درست کردم ریآشپزخونه وبراش ش

 با خنده گفت رضایتو دهنش وشروع کرد به خوردن ...عل دیمک عیکه جا دهنش گرفتم سر  تونکوپس

 برگشته ینگا انگار از قحط-
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 نخورده یچیکه اومده ه  یبچه از موقع نی..ا نیریوس نیشما االن تورستوران لمبوند دایببخش-

 .امیبچه رو داد بغلم وگفت من برم لباسامو عوض کنم االن م رضایعل

گرفته   ادی یرانیا  لمیف هیاز   نارویخورد به شکم رو دستم خوابوندمش تا آروقشو بززنه...ا رشوینوشاد ش یوقت
 .بودم

داره با نوشاد  رضایعل  دمیکه اومد نوشاد رو دادم بغلش و رفتم لباسامو عوض کردم...اومدم تو اتاق د  رضایعل
 رهیوقربون صدقش م زنهیحرف م

 وگفت دیکه ذوق کرده بود دستمو کش  رضایخنده نوشاد رفتم باالسرش ...عل ی...باصداومدیبهش م بابابودن

 غش کرده از خنده  نی..بب نیبب-

 اره ..ماشاهلل-

 ...کرده  ینوشاد خرابکار میدیاما فهم  میکه بخواب  میرفت میکرد  یکه با نوشاد باز  کمی

 تا بشورمش ییکنم بردمش تو دستشو  زشینداشتم که تم یچیباز کردم و چون ه کشویالست  عیسر

 .وفتهیب دمیترسیهمش م دمیترسیم یلیخ یول ومدینبودم وبدم نم سوسول

 .ارهیروصداکردم که پارچه رو ب رضایدراخر عل کردیم یناله ا هیاوقات   یشستمش که گاه اطیبااحت

 تهیکه ال  یبیب یبستن ماخشکش کردم وبعد  زیدستمال تم کیبا  میبراش نگرفته بود یلباس چیهنوز ه چون
 .دوساعت ور رفتم باهاش تا بسته شد ...لباساشو تنش کردم و رو تخت گذاشتمش

 کنهیداره نگام م رضایعل  دمیاوردم باال که د  سرمو

 ها یهست یمامان خوب-

 . بردمیراه م کردیم هیو من نوشاد رو که گر دیرو تخت دراز کش رضایبودعل بهی...لفظش هنوز برام غرمامان

 .دمیگذاشتم و خواب  نمونیباالخره نوشاد خان خوابشون برد...هالک خواب بودم ...نوشاد رو ب2 ساعت

 . میاز خواب پاشد  رضاینوشاد هم من وهم عل غیج یباصدا

 .اصال ساکت نشد  یبغلش کردم راهش بردم ول عیسر

 به من؟ شیبد یخوایم-

 شرکت یبر دینه بخواب ..فردا با-

 مارستان؟یب تو مگه-

 .نه ..فردا ندارم-نذاشتم حرفش تموم شه وگفتم :-
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 گوشش بردم وگفتم  کی..سرمو نزدکردیم هیهنوز گر نوشاد

 دلم زینکن عز هیجونم مامان..گر-

 بود یخودم برده بودم خوشم اومد..مامان..کلمه مقدس یکه برا  یلفظ از

 .ه بار خوندم تا اروم شددو س هیخوندن تو گوشش ... یالکرس  تیکردم به آ  شروع

 . رو برداشتم تا نوشاد رو روش بذارم یتخت نشستم وبالشت رو

 .نشسته خوابم برد ینطوریشازده خوابش برد ومنم هم باالخره

 چشمامو باز کردمو و گفتم هیال  رضایزهرا زهرا گفتن عل یصدا با

 بله؟-

 .نمازتم قضا شدمیکه بر  امیم 10شرکت تا ساعت رمیمن م-

 .قضاشو خونمیباشه...م-

 .رفته رضایعل  دمیبود چشمامو دوباره باز کردم و د رضایگونم که حاصل بوس عل  یسیاحساس خ  با

 از جام بلند شدم و رفتم دم در  یزنگ خونه چشمامو باز کردم و به بدبخت یصدا با

 هیک-

 منم زهرا باز کن درو-

 تگف  دیاومد تو وتا منو د  رضایباز کردم وعل درو

؟-  هنوز خواب بود 

 اره-

 رضاینوشاد رفتم تو اتاق واوردمش تو حال ودادم دست عل هیگر  یصدا با

 .دمیصبحونه رو چ زیرفتم دست وصورتمو شستم وم خودم

 دیخر میرفت رضایحاضر شدم وبا عل عیخوردن صبحونه سر بعد

 سراغ تخت و کمدش میاز همه رفت  اول

 .دم خونه ارنیبه بعد ب7وقرار شد ساعت  میرو انتخاب کرد یکیمختلف  یخواب ها سیسرو دنید بعد

و آغوش و...  ری  هم باهاش ست شه کالسکه و کر زایچ هیبق نکهیا  یوبرا میگرفت  یقهوه ا دیخوابشو سف سیسرو
 .میتو صندوق جا داد یوبه بدبخت میگرفت  یهمه رو به رنگ شکالت
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هارو شروع  زیچ یومابق میخط زد میبود دهیرو که خر ییها زیوچ میگرفت  یفروش یسمونیس کیاز   ستیل هی
 دنیبه خر میکرد

 وشلورا زیو دو سه دست بول یدست سرهم4

 ... و

 رضایواسه همون عل می...هنوز نهار نخورده بودمیکردیم یخال نویتو ماش لیوسا4:30خونه و تا  میدیرس4 ساعت
 .رو داد تزایتا پ2سفارش 

 .میاز کت وکول افتاده بود  گهید یول میبود دهیخر یچ همه

 . ارنیچوب رو ب سیبه بعد سرو7بود  قرار

 .دیبود وخواب ی...نوشاد هم پسرخوبمیدیخواب میرفت میردیمیم یاز خستگ  میداشت گگهینهار چون د بعد

 . دنیبه چ میوشروع کرد میاز خواب بلند شد6 یساعتا

 .کردیوتا م اوردیلباس هاشو از تو بسته هاش درم رضایعل  واروید کردمیرو وصل م ینیتزئ لیوسا من

 .دنیچوبارو اوردن و به زحمت داخل اتاق چ سیسرو7ساعت  راس

 .اتاق تموم شد10وتا ساعت  شرفتیچوب ها سرعتر کارها پ سیاوردن سرو  بعد

دمون و کنار تخت گذاشته تو اتاق خو یبرا میگرفته بود  یال  یال  ین ین هیبود  کیکه نوشاد هنوز کوچ  ییازاونجا
 رضایتا هم ساکت باشه وهم به قول عل مشیبود

 فاصله نندازه نمونیب-

 .لباس وپوشک نوشاد اونو بغلم گرفتم وراش بردم تا خوابش برد ضیتعو بعد

به مامان وباباش خبر بده و  نیگرفته بود فردا بعد اومدن مسئول  میتصم رضایخبر نداشت و عل چکسیه هنوز
 .میومرصادو شهابشونو دعوت کن میریبگ یمهمون هیبعد 

 .تمومشه دیبازد نیتا ا رفتیسرکار نم رضامیعل  امروز

 نیبازرس میکه اماده بود  یدرحال11ساعت  یکردن خونه ها نزدک ها  زیشدم وشروع کردم به تم داریزود ب صبح
 .رفتن دییاومدن وبعد تا

که   دمیخداروشکر مامان فهم یرو گفت و من از صدا هیقضبه مامانش زنگ زد و رضایعل  نیرفتن بازرس بعد
 .خوشحاله

 .انیتا شهاب ونسترن هم بتونن از اصفهان ب میریشنبه شب بگ5..قرار شد  دیرس یبه مهمون نوبت

 .زنگ زد وبه همه خبر داد و بعد رفت سرکار رضایعل
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تو خونه ..حوصلم سررفته بود واسه همون شروع کردم از نوشاد عکس گرفتن والحق هم  مینوشاد بود منو
 .تا بزرگش کنن و بزنم به اتاقش هیشد ..دوتاشونو انتخاب کردم که ببرم آتل یقشنگ یعکس ها

 *رضایعل*

 نوشاد رو اوردم خونه ،خونه شاد تر شده و زهرا هم خوشحاله وخودمم که ذوق مرگ یوقت از

 گفتیم میریبچه بگ میبر ایبه مهسا گفتم ب یسال ها هرچ اون

 بچه خودمو بزرگ کنم خوادینه دلم م-

 زهرا اما

 .کرد وقبول  تمیحما شهیهم مثل

 .خونموون انیشنبه بود وشب قرار بود مرصاد وشهاب با خانوماشون ب5

 .سفارش دادم رونیکنه از ب  یآشپز  تونستیکه زهرا با وجود نوشاد نم  ییاونجا  از

 زهرا نشسته رو مبل خوابش برده ونوشاد هم بغلش دمیخونه و د میدیرس5 یساعتا

 چند روز نیشده تو ا تییاذ  یلی...خرمیبم یاله

کردم چون هرلحظه ممکن بود   دارشیب6 یها کینکردم ورفتم تو اتاق ولباسامو عوض کردم ...نزد دارشیب
 مهمونا برسن

 . دونستیرو نم یمهمون لیدل یچکیه

 زنگ در زهرا نوشاد رو که خواب بود برد داخل اتاق ومن رفتم ودررو بازکردم یصدا با

 . وارد خونه شدند میونسترن به همراه مرصاد مر شهاب

 کرد  یهم با همه احوال پرس زهرا

 شهاب گفت هوی ییرایاز پذ  بعد

 هست یچ یمهمون نیحاال مناسب ا-

 ارهیره نوشاد رو بزهرا اشاره کردم ب به

 دنینوشاد رو بغل زهرا د یبود وقت یدنیهمه د افهیق

 به همه گفتم یلبخند با

 ما نوشاد خان ین ین نمیا-

 . هیگفت وبعد بق  کیکه به خودش اومد شهاب بود که تبر  یکس  نیتو شوک بوندن واول همه
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 .دونستنیکه از کجا اومده چون همه م  دینپرس یچکیه

خوابوندش  نکهیاش گرفت وزهرا بغلش کرد وبعد ا  هیبغل اون...آخر گر رفتیم نیاخر شب نوشاد از بغل ا  تا
 ییرایاومد تو پذ

 . گپ و گفت همه عزم رفتن کردن  کمیخوردن شام و بعد

 .میدیخواب میرفت میهردو خسته بود چون

 .دنیسه ماه مامان وبابا اومدن ونوشاد رو د نیماه هم گذشت و تو ا سه

 .ماه گذشته وجون منو زهرا به نوشاد بنده سه

نوشاد به من واگذار شد وبراش به اسم خودم شناسنامه  یاجازه به ما داده شد وسرپرست  یستیطرف بهز از
 گرفتم

 خداروشکر یاز برکت وجود نوشاد عال  مونیزندگ

 ینماهه است..تپل شده وخواست 5و نوشاد گذرهیم مونیماه از زندگ6 بایتقر

 شهیسر گاز گرفتنش بازهرا بحثمون م هرروز

 یکه بچمو کشت  کشهیم غیوزهرا ج رمیگیگاز م  من

 .. رو تولدش افتادم ...دانشگاهش تموم شده بود ومدرکشو گرفته بود ادی...کنمیزهرا نگاه م افهیق به

 .ونوشاد رو سپرده بود دست من رونیرفته بود ب شیلیتحص یکارها  یبرا انروز

 نیهماهنگ کرده بودم همه اومده بودن خونه وکمک کردن خونه رو تزئ هیهم که از قبل با شهاب وبق من
 .میکرد

 .هم خنده اش گرفته بود همم شکه بود د،یدر رو باز کرد ومارو د یکه وقت  وفتمیم افشیق ادی

 .تشکر کرد یلیطال کادو من به زهرا بود واون خ سیسرو کی

با  نباریا  یشگی..ودرد همدینفسم بر هوویگرفتم بخوابم که   میخداروشکرکردم وتصم مرور خاطرات گذشته با
 قابل تحمل ریغ  یدرد

 .شه داریفشار بدم تا ب کمیکه فقط تونستم دست زهرا رو  اونقدر

 *زهرا*

 روبه رو شدم رضایجمع شده عل افهیتو دستم ازخواب پاشدم وبا ق یاحساس درد  با

 گفتم  ششویرفتم پ عی..حول شده بودم وسر دیچیپیمار به خودش م نیع

 ؟یخوب رضای..عل رضایعل-
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ام گرفته بود وتنها راه حل   هیاالن...گر  یول دادیسرشو تکون م شهینبود ..چون الاقل هم شهیهم نیدرد ع نیا
 .زنگ زدن به اورژانس بود

 رفتم بلندش کردم عینوشاد هم بلند شد..سر غیج یموقع صدا نیهم

 بود دهیامونشو بر  رضایکنم درد عل  کاریچ دونستمیهم اون..اصال نم کردمیم هیمن گر هم

 شهیکه گفت خدا...پام داره از درد کنده م  رضایداد عل یصدا با

 .دمیچادر پوش هیرفتم در رو باز کردم و عیشده بودزنگ در رو زدن سر شتریب میگر

 .شده بود هوشیاز درد ب  رضایبرگشتم عل یوقت

 حرکتیب رضایبه خودم اومدم ..عل زدندیحرف م میسیپرستار اورزانس که داشتند با ب یبا صدا دیلرزیتنم م تمام
 روتخت افتاده بود

 پرستار به سمتش برگشتم یصدا با

 شهیبستر دیخانوم همسرتون با-

 تموساک نوشاد رو به همراه نوشاد برداشتم وپشت سرشون رف لیموبا یتکون دادم وفقط گوش سرمو

 زنگ بزنم شهاب بود ینصفه شب دیکه به ذهنم رس  یتنها کس به

 گفت  یخواب آلود یبوق برداشت وبا صدا4 بعد

 بله؟-

 اقا شهاب-

 ام گرفت  هیگر  وبعد

 شده؟ یزی؟چ نیزهرا خانوم خوب-

 رضایعل-

 جون به لب شدم دی؟توروخدا بگ یچ رضایعل-

 مارستانیحالش بد شده آوردمش ب-گفتم :  هیهمون گر با

 کجا؟  یک-

 ...مارستانی....ب شیساعت پ کی نیهم-

 ...اومدم دینگران نباش-
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آروم   نکهیوشروع کردم به راه رفتن وتکون دادن نوشاد تا ا یرو گذاشتم رو صندل لیینوشاد وسا هیگر  یباصدا
 ...شد

 یپرستار ستگاهیا  رفتم

 نشد ؟ یخانوم خبر دیببخش-

 نی...آروم باش...اومدنیبرنامه ها هنوز ن نجوریوا یکردنش بردنش ام ار آ  نهیمعا یدکتر از وقت یاقا  زمینه عز-
 یبر یتونیبچه هم خطرناکه و نم یمکان برا

 .خوندن یالکرس  تیوشروع کردم به آ یباشه تکون دادم ورفتم نشستم رو صندل یبه معن سرمو

 زدینشده بود...دلم شور م یکه به شهاب زنگ زده بودند وهنوز خبر  یگذشته بود از وقت  قهیدق 45 حدود
بغلم کرد  عیسر دیمنو د یها هیزهراگفتن نسترن سرمو بلند کردم واونم تا گر یگرفته بود باصدا  میودوباره گر

 گفت

 نکن ..خدابزرگه هیقربونت برم ...گر-

 سالم ..کجاست؟-شهاب

 یبردنش ام ار آ-: گفتتم  یحال یب با

 چه خبره نمیبب رمیمن م نیباش نجایباشه شما هم-

 استراحت کن چشمات کاسه خونه  کمینوشاد و بده من تو سرتو بذار رو شونم -نسترن

 .نوشاد و ازم گرفت ومنم سرمو گذاشتم رو شونش وبعد

 شهاب اومده دمیواقعا که نسترن گفت از چشمامو باز کردم که د یصدا با

 نشستم وگفتم عیسر

 کو؟  رضای؟عل شدیچ-

 اورردنش...دکتر نرفته بود واسه درداش؟  یو تازه از ام ار آ هوشهیهنوز ب-

 .نه...دوبار بهش گفتم که پشت گوش انداخت-

 .شد هوشیدردش گرفت اونقدر که ب کهوی امشبم

 .سرشو به حالت تاسف تکون داد شهاب

 .ششیبلند شدمو رفتم پ عیسر کردیدکتر که شهابو صدام یباصدا

 ؟ نیدار ضیبا مر یشما چه نسبت-گفت :  دیتا منو د اونم

 همسرشونم-
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 اتاقم  نیایاقا ب  نیهمراه ا-

 .میشهاب هردو وارد اتاق شد منو

 می،نشست مینیبش نکهیبه ا یاشاره دکتر مبن  با

 حادثه براشون اتفاق افتاده؟ نیچند وقته ا-

 سال6االن رفته تو -

 بچه خودتونه؟-

 نه-وگفتم : نییانداختم پا  سرمو

 گفت که با تعجب سرمو بلند کردم  یخداروشکر

 نداشت دهیعمل فا  گهیاگه بچه خودتون بود د-

 شمیمتوجه نم دیعمل ؟ببخش-

بوده که بدن خودش  ینوع شوک عصب کیماه داشته همه 6 نیکه همسر شما تو ا  ییدردها نیخانوم ا دینیبب-
شک ها براش موثر بوده...البته  نیهستش که ا ییوخوب شوهر شما جز معدود ادم ها کردهیوارد مبه خودش 

 نداشت یاثر  چیشک ها ه نیاگه بچه از خودتون بود ا

 چرا؟-

بچه دار  دیخواستیحس نداشتند وخوب اگر م نییبه پا منگاهیهمسرتون از قسمت نش دیدونیهمونطور که م-
 دیذره ام کی نیهم گهید زدیتا بتونه بچه دارشه اما اگه اون آمپول رو م زدیرو م یآمپول  هی دیبا دهمسرتونیبش
 شنهادیپ کیهمسرتون موثربوده  یراب یشوک ها تاحدود نیکه ا  یی...از اونجارفتیم نیخوب شدن از ب یبرا

 .داره سکیر یلیکه البته خ  دمیرو بهتون م

 ؟یشنهادیچه پ-

که داشت دووم   یمشکل قلب لیبه دل شونیا  یرو عمل کردم ول سیک  نیهمچ کی شیعمل..من چند ماه پ-
همسرتون نداشته  یا  گهید یها یماریاست و اگه ب  یادیسلول بن قیعمل مشابه تزر  نیوفوت کرد...ا اوردین

 .نباشه زیام  تیاگه موفق  یحت ادینم شیبراش پ یمشکل چیباشه ه

 ممکنه خوب شه؟ ینی-

نازک  یکمین همسرتون داره..بله چرا کنه ...نخاع همسر شما قطع نشده فقط به بد یبستگ نیخوب ا-
 ؟ دیشده...موافق

 دونمینم-

 قطع شه و یعصب  یبهتره چون ممکنه شوک ها دیبرس جهیتر به نت عیسر یهرچ-
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 .ندارم ینداشته باشه مشکل یجونش خطر یباشه..اگه برا-

 جهیبعد اومدن نت دی...پس اگه موافقادیم چهینت گهیساعت د کیوتا  میالزم رو انجام داد  یها شیما ازما-
 .میکنیعمل صحبت م  یبرا

 ممنون-

 دیبر دیتونییم-

نکرد  یاظهار نظر  چیشهاب ه چارهیمن خوب شه؟ب یرضایکه عل  شدیم یعنی...کردمیدکتر فکر م یحرف ها به
 . رمیبگ میوگذاشت خودم تصم

 نداشت خداروشکر یمشکل چیاومد...ه  جهیساعت گذشت ونت کی

 . بود هوشیهنوز ب رضاینامه عمل رو امضا کردم..عل تیرضا

 رو بردن رضاینامه عل تیامضا کردن رضا  بعد

پرت شه  کمیحواسم  نکهیا  یکرده بود برا  یونسترن رو هم عاص کردیم هی..نوشاد گرردمیمیاسترس داشتم م  از
 نوشاد وگرفتم تو بغلم

 .اما بعد از قربون صدقه رفتنش گرفت تو دهنشو ومک زد  گرفتیاول که نمرو گذاشتم دهنش   ریش شهیوش

بود که بغلش نکرده بودم قهر بود...نوشادکه ساکت شد نسترن با  یساعت کیو چون  خوردیزود بهش برم پسرم
 خنده گفت

 ها خواستهیفقط مامانشو م غویج غیج-

 .و باز کردم وشروع کردم به خوندنگرفتم ر  یپرستار ستگاهیرو که از ا یزدم وقران یلبخند

 . رونیصبح بود که دکتر اومد ب5 ساعت

 میدکتر هرسه به سمتش رفت دنید با

 دکتر خوبه؟ شدیچ-

 زد وگفت ینانیپراطم لبخند

داره...ممکنه عمل مثبت باشه  یبه خواست خدا وبدن همسرتون بستگ شیبود ...بق یالحمداهلل عمل خوب-
 دی..دعا کنیممکنه هم منف

 .ممنون از کنارمون رد شد باگفتن

 اومد سمتمون وگفت  ششهاب

 کنمیخبرتون م ادیبهوش که ب دیاستراحت کن  کمیخونه  نیبهتره شما ونسترن بر میزنداداش حاال که فهمد-
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 نه نه...من خوبم-

 زد وبه شهاب گفت یلبخند نسترن

 مینمازه..بهوش که اومد زنگ بزن به گوشتو نماز خونه االن وقته  نییپا میریما م زمیعز-

 چشم-شهاب

 .میوبعد وضوگرفتن نمازمونو خوند میسمت نمازخونه رفت به

 .راحت قرانمو بخونم الیباخ تونستمیخواب بود خداروشکر ومن م نوشاد

 وبه نسترن گفتم اوردیدلم طاقت ن گهینشد ..د یاما خبر  مینشست نطوریهم7ساعت  تا

 برم باال خوامیمن م-

 گفت  کردیدرک م مویکه نگران  اونم

 .زمیعز  میبر-

 . نشسته وچشماشو بسته یشهاب رو صندل میدیباال ود میرفت

 به سمتش رفت وگفت نسترن

 شهاب جان-

 ومدهیباال؟هنوز که بهوش ن نیجانم ...چرا اومد-که چشماشو باز کرد گفت :  یدرحال

 ساعت گذشته ها ؟3-من

 .ادیصبح بهوش م 10گفتن تا   کشهیطول م-

 کیبود..از استرس حالت تهوع گرفته بودم ...شهاب رفت برامون ک ومدهیبهوش ن رضاهنوزیبود وعل9:30 ساعت
 .بخورم تونستمیمن نم یو ل میگرفت که ضعف نکن  ریوش

راه  یند وهمرغ سرکنده بود نیعالوه بر شهاب ...مرصاد وخانومشم اومده بودند...مرصاد وشهاب که ع  حاال
 .رفتندیم

 و من قران خوندندیونسترن هم دعا م میمر

 .بلند شدم وبه سمت اتاق رفتم عیشهاب که گفت بهوش اومد سر یصدا با

 

 

 *رضایعل*
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 .تو سرم چشمامو باز کردم یبیدرد عج بااحساس

 بود دیجا سف همه

 مارستانمیمتوجه شدم که تو ب دمیدستم که نگاه کردم وسرمو د به

 چرا؟ اما

 تو اتاق دیگفت بهوش اومد وپر  دیباز منو د یکه تا چشما  دمیرو د شهاب

 یچیه گهیشد ود اهیس یهمه چ دمیکه کش  یکردم وبعد داد  داریزهرا رو ب ادمهیدردم افتادم... ادیصحنه  هی
 .دمینفهم

 ؟یسالم داداش خوب-شهاب

 مرصاد ...زهرا یکی یکیشهاب  بعد

 .پشت پنجره بودن..نوشاد هم بغل نسترن بود مین ومرنستر یتو ول اومدن

 اره تکون دادم ...به شدت تشنم بود واسه همون گفتم  یبه معن سرمو

 آب-

 وسرمو بلند کرد وداد بخورم ختیآب ر  وانیل کیاومد کنار تختم واز توپارچ   عیسر زهرا

 .کرده  هیکاسه خون بود ..معلوم بود گر  چشماش

 دمیهمون پرس واسه

 ؟یکرد  هیگر-

 نییانداخت پا  سرشو

 ؟ی:بهتر وگفت

 گفتیپرستار که م یصدا با

 نفر تو باشه کیوفقط  رونیب دییادم که....بفرما  لیا  کیدونفر نه  تینفر ..نها کیچخبره ؟؟همراه آدم -

 باز من گفت یچشم ها دنیسمتش برگشتم ،همون موقع دکتر اومد تو با د به

 به به ..سالم پسرم-

 سالم-

 ؟ی؟درد ندار یخوب-

 کنهیدرد م یلیسرم وکمرم خ-
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 یشی...اثرات عمل ..چند روز بگذره خوب م هیعیطب-

 عمل؟- تعجب گفتم : با

 ام کرد وبعد رفت سمت پاهام  نهیزد وسرشو تکون داد...اومد سمتم ومعا یلبخند

 تو پاهام رو به دکتر گفتم یقیاحساس سوزش عم  با

 اوووووووف .پاهام سوخت-

 ؟ یچ یبرا یول میدیشهاب رو هم شن اشکرتیخدا یوصدا شتریدکتر ب لبخند

 افتادم  میحرف قبل ادی هووی

 من حس دد یسوخت ؟؟؟مگه پاها پاهام

 دکتر نگاه کردمو گفتم یاقا  رونیسرمو اوردم باال وح عیسر

 پ .. پام ..پام حس داره-

 رونیواز اتاق رفت ب دیبوس مویشونیوبعد پ گمیم کیبود جوون...خداروشکر..بهت تبر نیعملت هم-

 به خودم اومدم میشونیشدن پ دهیتو شوک بودم که با بوس هنوز

 کنه  یاشکش خود دار  ختنیداشت از ر یبود که مردونه سع شهاب

 کردن  هینتونست وبغلم کرد شروع کرد گر گهید دیمنو که د نگاه

 خوب شدم شهاب؟-

 اره داداشم-

 راه برم ؟ تونمیم گهید ینی-

 اره داداش-

 ابونیرو بکشم که تو خ یمنت کس خوادینم گهی؟..د کننیبد نگاهم نم گهی؟..د لیعل  گنیبهم نم گهید ینی-
 کمکم کنه ؟

 گفت  کردیم هیگر  نطوریکه هم  یدرحال شهاب

 میتونی...م یرو ادهیباهم پ میبر مایقد نیع  میتونی..م یخوب شد گهینه داداشم ..د-

 ؟ کنهینگاهم م ریاون شوهرش با تحق  شه؟بازمیم یاالن بفهمه چه حال  یعنیمهسا... شیرفت پ حواسم

 رو لبام نشست یاومد که من زهرامو دارم..نوشادمو دارم ولبخند  ادمی

 از ته دل  یلبخند
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 نییاومد پا  اشکم

 اما

 شوق اشک

 افتاد به مرصاد  نگاهم

 نسترن بعد

 میمر

 کردنیداشتن با اشک منو نگاه م همه

 چکسیترحم نبود تو نگاه ه گهید

 زهرا یرفت پ حواسم

 ختیری..فقط اشک م ومدیدر نم صداش

 نباریاشکاش ناراحت نشدم ا  از

 کرد به جز زهرا  رونیهمه رو ب تیپرستار با عصبان رونیبغل شهاب اومدم ب از

 شمیپ اومد

 کردن  هیخودشو انداخت توبغلمو شروع کرد گر هوی

 کرد سرشو بلند کرد وگفت  هیکه گر  قهیچند دق بعد

 ...خداروشکررضایخداروشکر عل-

 .زدم یلبخند

 خودشو جمع وجور کرد عیوارد شد و زهرا سر دکتر

 زد وگفت یلبخند دکتر

 شرمنده مزاحم شدماااا-

 که قرمز شده بود  زهرا

 : رو به من گفت دکتر

توقع راه رفتن  یاول کار  نی...درسته حست خداروشکر برگشته اما همیساله راه نرفت6 کیپسرم نزد نیبب-
بچه...اول با واکر ..بعد  هی نیع  یکن  نییتمر دی...باکشهیماه طول م کی دمیهفته شا کینداشته باش ...

 ...بعد هم تنها واریباکمک د
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 چشم..فقط واسه عمل پشتم-

 یلیفقط خم وراست نشو خ ستین یخاص یلیخ زیچ-

 تشکر کنم یبا چه زبون دونمیومن نم نیدرحق من کرد یبزرگ یلیدکتر...شما لطف خ یممنون اقا-

 .انجام دادم..اونم لطف خدا بود که شامل حالت شد  فمویمن وظ-به شونم زد وگفت: یدست

 یبش یکل  نهیمعا هیکه   ایسر ب کیماه بعد -

 چشم-

 ؟یندار یکار-

 نه ممنون-

 خدانگهدار-

 به زهرا گفت ورو

 خداحافظ دخترم-

 .کرد  یزد وخداحافظ یلبخند زهرام

 *زهرا*

 راه بره تونهیم گهیمن د یرضای..علشدینم باروم

نذاشت من بمونم ..از  یموند ول مارستانیب شبیمرخص شه..د10پا بند نبودم..قرار بود امروز ساعت  رو
ونسترن وشهاب برگشتم  میموند ومن به همراه مر ششیخسته بود ..مرصاد پ یلیه شهابم خک  ییاونجا

 خونه ما موندن هیخونه...شهاب رفت خونه مادربزرگش وبق

 .کشمیوجارو م کنمیم زیصبح هم دارم خونه هارو تم از

رشته  ختنیکنم رو باال گذاشته بودم وکم کم نوبت ر  میها تقس هیهمسا نیرو که نظر کرده بودم بپزم وب یآش  م
 .هاش بود

 گفتن نسترن به سمتش برگشتم  ریصبح بخ یصدا با

 شده بود تیاذ  یلیخ روزید

 ریسالم ..صبحت بخ-

 کله سحر؟  یکنیم کاری..چیمرس-

 انیم رضاشونیعل  گهیساعت د کیو 9کله سحر؟ساعت -
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 شده ؟ 9واقعا -

 اهوم-

 ییبه به چه بو-

 میو سالم کرد میهردو به سمتش برگشت میمر یصدا با

 ؟یآش پخت-

 اره نذر داشتم-

 خداقبول کنه-

آش رشته کمک کردن ودر آخر هم   ختنیرفتن و بعد شستن دست وصورت اومدن وتو ر ییبه سمت روشو هردو
 میکرد  نیوتزئ میختیبودم ر دهیکه تدارک د  ییآش هارو تو ظرف ها  مونییهرسه تا

 کنهیم هینوشاد داره گر دمیبرگشتم تو خونه د یوقت میوپخش کرد میبرد میهارو منو مر ظرف

که همزمان   رونیلباس اومدم ب ضیو تعو ریاز بغل نسترن گرفتمشو بعد عوض کردن پوشاک ودادن ش  عیسر
 .به صدا در اومد فونیزنگ آ

 . نهینش لچریعنوان رو و  چیبه ه گهی.دکتر گفته بود د.. نمیبب ستادهیرو ا رضایبود که قراربود عل یبار نیاول  نیا

رو دوش شهاب بود وارد  گشیدستش رو دوش مرصاد ودست د هیکه   یدرحال رضایرو باز کردم وعل درخونه
 خونه شدن

 .ومدیبه چشم م یلیخ مونیرو لبشون بود ...االن تفاوت قد یلبخند ستادهیاونم ا  رضایعل  دنیبا د همه

 گفت  شهاب

 ؟ یدار ییچا هیزنداداش -

 ارمیبله االن م-

که نوشاد وگرفته بود رو   رضایازعل  ریو بردم توحال وبه همه تعارف کردم. به غ ختمیخوش رنگ ر ییتا چا6 عیسر
 کردیم یپاش وداشت باهاش باز

 ارمیسفره انداختم تا صبحانه که همون آش بود رو ب یبرداشتن.بعد خوردن چا ییچا همه

 .موضوع برطرف شد نیاز بابت ا  میهمه خوششون اومده بود ومن نگران رخداروشک

موندن نهار گوش نکردن  یخوردن صبحانه مرصاد وشهاب بلند شدند که برن واصال هم به اصرار من برا بعد
 .گهیوگفتن به موقع د

 .نتهرا  امیفرصت باز م نیشهاب گفت در اول یوشهاب که قرار بود برگردن اصفهان ول نسترن
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 .بود ستادهیو ا واریداده بود به د هیخودشو تک یکه رفتن برگشتم سمت شهاب  همه

 سمتش ومحکم بغلش کردم و گفتم رفتم

 نگفتم هنوز نایبه مامان ا-

 نگو-

 عه چرا-

 مشهد میریبگذره و بتونم راه برم م کمیبذار -

 دیشد خوادیکه دلم امام رضا م  میاخ جون مشهد..بر-

رو شونم بود  رضایکه دست عل  یدراومدم ورفتم اونو بعل کردم وبعد درحال رضاینوشاد از بغل عل هیگر  یصدا با
 . تو اتاق میرفت

 ؟ میزهرا خسته ام بخواب-رضایعل

 شما بخواب من برم ظرفا رو بشورم-

 بعد ظرفارو بشور می..بخواب رینخ-ونشوند رو تخت وگفت : دیکش  دستمو

دراز  رضایو بعد رفتم کنار عل دیواونقدرتابش دادم تا خوواب یال  یال  ین یگذاشتم تو نزدمو و نوشاد و   یلبخند
 .برگشت سمتم وگفتدمیکش

 ؟ میخوشبخت تر شد یلیخ مونیاز وقت نوشاد اومده تو زندگ  یدقت کرد-

 خوب بودقربونش برم یلیاره ...قدم پسرم خ-

 یریراه به راه قربون نوشاد م ی؟که حاال ه یبار قربون من رفت کیتو  یآ  یآ-

 کنهی...کمرت درد نمادهیقربون شما شدن ز یحاال وقت برا-گفتم :  دمویخند

 نتونستم بخوابم شبی؟د می..بخواب زمینه عز-

 .میبخواب-

 *رضایعل*

 بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟4چشمامو باز کردم ساعت  یآالرم گوش  یباصدا

 زهرا نگاه کردم و بلند شدم یخال یبودم.به جا دهیخواب4تا  12از ساعت   اوه

 اما

 ساله کیبچه  هی نی...عدمیترسیم
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 رو صدا زدم که اومد تو اتاق وگفت زهرا

 جونم-

 بلند شم خوامیم-

 کمکم کرد که بلند شم واکر رو اورد جلومو گفت  وبعد

 ایبفرما ..حاال خودت ب-

 رفت تو حال تا بهم کمک نکنه وخودم برم عیسر وبع

 یول ترسمیم یکمیزهرا و واکر تونستم راه برم...البته هنوز  یته گذشت وبا کمک هاهف کی

 دارم یخاص جانیه هیبرم شرکت... خوامیهفته م کی امروزبعد

تا صبح بخاطر  شبیرو که د ییبرداشتم وزهرا چوییوسو دمیپوش یبا کفش ورن کیدست کت وشلوار ش هی
 .رفتم شرکت دمویبود رو بوس دارینوشاد ب

 . گفتن  کیشرکت ها همه تعجب کرده بودن و بهم تبر هیبق یگرفته تا کارمندا  نیینگهبان طبقه پا از

 رفتم تو دمویکش  یقیونفس عم ستادمیدرب شرکت وا جلو

 گفت  دیتامنو د یمنش

 مهندس یس..سسالم اق-

 سالم خانوم-زدمو گفتم : یلبخند

 د به اون سمت برگشتمدر باز شدن در اتاق مرصا یصدا با

 به خودش اومد وگفت عتریمرصاد سر یمن رفتن تو شوک ول دنیومرصاد با د یامور مال  ریمد

 سیرئ یبه به ..خوش اومد-

 .بغلم کرد وبعد

 گفت  یامور مال  ریمد یبه فرامرز مرصاد

 ننیرو بب سیرئ یچرا ماتت برده ؟امروز همه کارمندا رو تو سالن اجتماعات جمع کن ...تا اقا-

 : تازه به خودش اومده بود گفت اونکه

 چ چشم-

 ورفت

 میمرصاد هم باخنده وارد اتاقم شد منو
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 .کارمندا چخش کنه  نیبخره تا ب ینیریگفته بود که ش  داریبه سرا مرصاد

 مرصاد گفت هویفکر بودم که  تو

 زنگ زد ؟ یبگو االن ک رضایعل-

 ؟ یک-

 مممی...مناقصه رو بردیمراد-

 بود با پارو کردن پول ی..برد مناقصه مساوشدیباورم نم یوا

 به پاشد یشوکه شده بودن وهم همه ا دنمیهمراه مرصاد وارد سالن اجتماعات شدم همه با د به

 دیکه کردم هم همه خواب  یسرفه ا بعد

 میبسم اهلل الرحمن الرح-

 .کردم به حرف زدن  وشروع

 یلیهفته کارا سبکه وتو ام خ نی...تو ا گردمیمشهد وبرم رمیروزه م3گفتم من   تموم شدن جلسه به مرصاد بعد
 شهیسختت نم

 راحت التیبرو داداش خ-اونم گفت :  که

 : که شهاب زنگ زد وگفت  میبود توفرودگاه

 یسالم داداش خوب-

 ..چخبرا؟یمرس-

 واسه برد مناقصه کی..تبر یچیه-

 تو مرصاد نبود که یممنون ...اگه کمک ها-

 ؟ییحرفو نزن بابا...کجا نیا-

 مایتو هواپ میبر دیاالن هم با  نیفرودگاه ..هم-

 زیمنو هم گار بگ گریالتماس دعا...سالم برسون به همه اون ج  یریعه ؟مشهد م-

 کنمیظلماتو جبران م نیا  ی..چشم .تو ام سالم منو برسون..رو بچت همه یههه سالمت باش-

 کرد  یاحافظوخد  دیخند

 .میشد مایزهرا سوار هواپ همراه

 .سمت خونه میرفت کراستی یمشهد وبا تاکس میدیشب رس7ساعت  حدود
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 در رو زدم که مامان برداشت زنگ

 ؟ هیک-

 سالم مامان-

 ؟ییتو رضایعل-

 ؟یکنیاره مامانم باز نم-

 باز شد یکیت یبا صدا ودر

 یبزن ینتون یباش لچریاونقدر بلند بود که اگه با و  فونیشده بود ..اخه قد آ جیخدا گ بنده

 من تو شوک بودن دنیکه با د  دمیو مامان بابا رو د میهمراه زهرا وارد خونه شد به

 مامان بلند گفت هوویمامان وبغلش کردم که  شیورفتم طرفشون اول رفتم پ نیرو گذاشتم رو زم ساک

 شکرت ای...خدا نیاحسی-

 وگفتم دمیکرد.دست وصورت مامانمو بوس  هیکرد به گر  وشروع

 گهینکن د هیمامانم گر-

 وسجده شکر به جا اورد نیکه نشست رو زم  دمید وبابامو

 چرخوندیتو صورتم واسپندم کردیوفوت م خوندیم یالکرس  تیتو مامان مدام ا میبا هم رفت همه

 دنیمنو د یبود وقت یدنیهمه د افهیدعوت کرد خونه ..ق لویمامان همه فام میکه اونجا بود  یاون سه روز  تو

بودم سرکوچه  ستادهیومن دم در وا میداشت یکه مهمون  یبود ...چون روز دهیبه گوش مهسا هم رس خبرا
 شد یکی...نگاهمون باهم دمشید

 پر اشک بود چشماش

 لحظه زهرا با نوشاد اومد دم در و گفت همون

 کرد  هیمنو خفه کرد خودشو از بسکه گر ریپسرتو بگ نیا  کمی رضایعل  یوا-

 .بابا رو بغل کردم گریمهسا گرفتم و ج یاز چشما  چشم

 تو..باشه اقا نوشاد ...باشه شیپ ادیب خواستینگاه توروخدا ...فقط م-که اخم کرده بود  یدرحال زهرا

نه من...االنم  شهیساکت م نهیبیاقا نوشاد تا مامانشو م  نیبا حالت گفتم :خانومم دلت خوشه هاا..ا دمویخند
 کردهیم یچون داخل گرم بود گر
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 زحمتیانداخت و رو پاشنه پاش بلند شد وبعد بوس کردن گونم گفت :ب  یزد و به دور بر نگاه یلبخند زهرا
 تو کمک مامان رمینگهش دار من م

 دیکشیم رو لبم نشست ..هنوزم خجالت یرفت داخل ..لبخند عیوسر

 اونجا نبود  چکسیمهسا سرمو برگردونم به سمت کوچه اما ه یاداوری با

 *سال بعد5*

 داد بچه ها به سمت اتاقشون رفت غیج یباصدا

 زهرا ساکت شدند دنیبا د نیو نازن نوشاد

 کردیبود نگاه م شونیسال فاصله سن کیکه همش   ییهمچنان بااخم به وروجک ها زهرا

 بسته شدن درخونه اومد یدعواشون کنه صدا خواستیم تا

 برگشت وگفت طونشیش یبه سمت وروجک ها زهرا

 شانستون گرفت باباتون اومد-

 خسته یرضایاز اتاق خارج شد بعد سالم کردن به عل  عیسر و

 رو گرفت وبه داخل اتاق برد رضایو کت عل فیوک دیبوس گونشو

 بچه هابلند شد غیج ینگذشت که صدا یزیچ

 دهیانداخته و قلقلک م  نیهردو کودکش را به زم رضایکه عل  دید رونیب دیپر عیسر زهرا

 .وبا لذت تماشاگر انها شد شهینکرد مثل هم یدخالت

 **!!..خنددیم یپنداریو به آنچه محال م دهیرا شن تی؟؟ آرزوها یشنویخدارا م یخنده  یصدا**

 

 

 انیپا

 مارانیهمه ب یشفا یبرا

ن» فُ یَ الُمضَطرَّ ا ذا َدعاُه َو   ُب یجی   َامَّ وءَ   کش   « الس 

 (62 هینمل . آ)
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