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 «   نی به نام خداوند جان آفر »
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 کنم؟  کاریمن چ یگ ی_شما م

  نهی قسمت منم ا  دیخدا دخترم... شا یباش به رضا  ی_راض

 بابا جان 

از دستتون   ی راحت ن یبه هم تونمی... نم ذارمی_نه بابا... من نم

 بدم

...  زمیعز  ادیبر نم ی از دست کس میکه افتاده کار  ه ی_اتفاق

 خودمه یخودم کردم عواقبشم پا 

  دونمی... چه م شد  یراض   دیمن باهاش حرف بزنم شا نی_بذار

 اد یاگه من باهاش صحبت کنم، دلش به رحم ب دیشا
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نداره که بخواد رحمت بلد باشه... آروم باش   ی_اون اصال دل

 کرد  شهینم  یبابا... قبول کن کار

 کنم؟  کاری_من بدون شما چ

که   یدست همون باالسر  سپرمتی_توکل کن به خدا منم م 

 بوده  یمن چ  تی قصد و ن  دونهی خودش بهتر م 

... برش  دیتقاصشو شما پس بد  ذارمی... نمکنم ی م داشی_پ

اون   ذارمی... نمرمیگ یو حق و حقوق شما رو ازش م گردونمیم

 دم یبابا قول م اری... فقط دووم بدیتو بمون

...  ی... خانومی فی... تو لط زم ینکن عز  یباز نی ا  ی_خودتو قاط

  ... به فکری تونیتو هم نم   ستمیمن نتونستم روبروش وا 
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ندارم سنم رفته... واسه   یز یچ  گهی ات باش... من د ندهی آ

 خودت تالش کن   یخوشبخت

...  ذارم ی... نه... نه... من تنهاتون نمدییمن شما ی  ندهی_آ

 .  خورم یقسم م 

  ..... 

بار چندم در عالم   ی آخرم با بابا برا ی. مکالمه  دمیخواب پر  از

افتاد. با امروز دوهفته بود که در زندان به   ی خواب اتفاق م

 بکنم.  شی برا  یو من هنوز نتوانسته بودم کار بردی سر م

. از پنجره  دمی آب نوش یوانیزنان به آشپزخانه رفتم و ل  قدم

خانه   اط یکوچک آشپزخانه چشمم که به حوض وسط ح ی
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افتادم که در باغچه گل   ییروزها  ادی شد.  سیافتاد، صورتم خ 

  یرا که از قبل تو  یو بعد هندوانه ا   کاشتیم  یدانشمع یها

 .  کردی حوض خنک شده بود، قاچ م

و هندوانه   مینشست ی م اط یح  یشه تخت گو  ی که رو  یی روزها 

در ساقر   یو م  میتا گل بر افشان   ایب مان یو او برا م یخوردیم

 .  خواندی م میانداز

ام   هی اذان صبح به گر یگوشم را پر کرده بود که نوا شیصدا

اذان   یشتر ی. موذن محله هم با سوز ب دیشدت بخش 

  ی ها له یمحله، دوهفته بود پشت م ریخ  دری. حاج ح گفتیم

 .  برد یزندان به سر م 
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هيچ کس سر نماز مغرب التماس دعا نداشت. حاج   ديگر

زد  غديرش زبان  دیع  ید یظهر عاشورا و ع یکه نذر  یدر یح

زندان نماز صبحش را   ی ها وارید  ان یخاص و عام بود، حاال م

 .  خواندیم

شکسته، مشغول راز    یگرفتم و سجاده پهن کردم و با دل وضو

از   ی فردا خبر دی شدم. بعد از نماز به اتاق برگشتم. شا از یو ن

 .  شد یاو م

  یفرش فروش  یدوشم جابجا کردم و وارد مغازه    یرا رو  فمیک

نشستم و سالم کردم. جواب  شی شدم. روبرو   یمهدو ی حاج

خوش   ی . چاد یکش رون یب زی م ر یرا از ز شیداد و فالسک چا 
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و   ختی اش ر یشاه عباس  کی کمر بار یدرون استکان ها   یرنگ

 خود قرار داد.    یرا روبرو  یگر یدست من و د   یرا جلو  یکی

را جرعه جرعه    یبرداشتم و چا  ی از قندان بلور یمتوسط قند

  ی که به حجره اش م یهرکس یت داشت برا . عاددم ینوش

بدخلق   دی نوش  یرا نم یچا  همانشیاگر م زدیبر ی آمد چا

 گذاشتم:  ز یم ی. استکان را رو کردی م یو ناراحت  شدیم

 حاج عمو   ی_خسته نباش

  ی_مونده نباش

شما   دمی ... شن یآدرس شرکت حام  ی_راستش اومدم پ

   دیآدرس دار 
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   ؟ یرو خورد  تیی_چا

 _بله 

 _به سالمت  

  ومدم ین رمی... من اومدم آدرس بگشمی_متوجه منظورتون نم

 بخورم  یی چا

   دمیسالم نم یس   قی_من آدرس اون کالهبردار رو به دختر رف 

  ی برم باهاش حرف بزنم... اگه من نرم ک دیمن با ی _اما حاج

 بره؟ 

نداشت...   دهی فا  میمحل رفت   یدا یسف  شی_من و چند تا از ر

 م ی ریبه موقعش بازم م
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زندان سکته   ی ها  لهیحاج بابام پشت م  یوقت   ه؟ی_موقعش ک

االنشم آبرو و اعتبار آقام رو هواست... متهمه   نیکرد؟ هم 

جواب سالمم رو    ابونی... مردم تو کوچه و خ ی اونم چه متهم

  ریگناهه... همش تقص یاون ب دونمی... من که مدن یهم نم

 وگرنه آقام...   خبره یاز خدا ب دیاون حم 

قانون   یول هیآدم  یو چجور   هیک در یحاج ح دونم ی_منم م

... ما خودمون دنبال کاراش ستیکه فعال ن  دمیقانونه... حم 

تو کوچه    یوفتیب ست ی... شما برگرد خونه... صالح نمیهست 

   ابونیخ

آقامه... حاج آقا شما بزرگ   یگناه  ی_صالح من االن اثبات ب

برام اما   ینامرد، عموتر دیاز اون حم یبابام یم یقد  قیرف   یمن
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  دیباشم... توروخدا نذار  ری گیمن قسم خوردم و قول دادم پ 

که   یخودم و وجدانم بشم که چرا کار یشرمنده   گهیدو روز د 

 رو نکردم    تونستمیم

   دیو حم نه یع  ی _لجباز

 اونه   ریتقص می کشیم یکه هرچ  دیار ی_اسم اون نامردو ن

 _به هرحال عموته و بزرگتر... احترامش واجبه 

و ممنونتونم   ونتونمیکه من مد دی_به هرحال  اگه آدرس داد

  دایسنگ آدرسش و پ  ریاما اگه نه که من شده از ز  شمیم

 .  کنمیم
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.  دمیکش  یبرگه که مشغول نوشتن شد نفس آسوده ا یرو

 گذاشتم که گفت: فمی ک  یبرگه را گرفتم، تا کردم و تو

   امی باهات م_منم 

  تی رضا   دیخودم حرف بزنم بهتر باشه... شا  کنمی _نه فکر م

 داد 

 اون   ش یپ یبر  ستی ن ی _اما هنوزم دلم راض

 راحت   التونی_خ

هم   ی به خودت باشه عمو... در ضمن هرچ ی ل ی_حواست خ

 شد خبرم کن

 _چشم... بااجازه.
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گردنم را دور گردنم محکم کردم و در مغازه را بستم.   شال

هم کرده   شتریبود و نبود پدر سوزش را ب   یسرد زمستان  

 بود.  

دست تکان    یتاکس  نیاول  یشرکت شمال شهر بود. برا  آدرس

ذهن آشفته ام را    ریدادم و دربست گرفتم. تمام طول مس

بهم   ز یراننده همه چ میدی رس ی که با صدا کردم یمرتب م 

لرزان وارد ساختمان شدم و بعد از سوار   یی. با قدم هاخت ی ر

چشم   یمنش یرا فشردم. روبرو ١۴ دیآسانسور شدن کل

 گرفتم و سالم کردم.  رارق  یشیم

   دیی_بفرما

 صحبت کنم    یحام  یبا آقا خواستمی_م
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 .  د ی_چند لحظه منتظر باش

 ی تلفن را فشار داد و آن را رو یدها یکاشتش کل  ی ناخن ها با

 گوشش گذاشت:

اومدن درخواست مالقات با شما   یخانوم  هی د ی_خسته نباش

 رو دارن... خانومه؟  

   ی اری_

راهرو   یانتها دیی... باشه چشم حتما... بفرمای اری_خانوم 

   تی ریاتاق مد 

 _ممنونم.  
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که در زدم   ی. بار اول ستادمیا  ت یر یبا پالکارد مد یاتاق ی روبرو

بار   ن یدوم  یرا فشار دادم و برا فم یک یپاسخ ماند. دسته   یب

شد. به خدا توکل کردم و در را   دهیشن  دشییدر زدم که بفرما 

 گشودم.  

اشاره کرد. تشکر   زی م یروبرو  یچرم یدست به کاناپه  با

  گذشتی از حضورم در اتاق م ی ا قه یکردم و نشستم. چند دق

  نکی برداشت و از پشت ع  ز یم ی رو  یکه چشم از برگه ها

و چشمان نافذ   ینگاهم کرد. صورت استخوان  رهیاش خ  یطب

 رنگش هم جذابش کرده بود و هم ترسناک.    یمشک

 _با شمام 

 _بله؟
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   ن؟یدار لیم  یچا  دم ی_پرس

 _ممنون.  

در دست چپ گرفت و دست راستش   یرا با ژست خاص  تلفن

   قرار داد. زیم  یرا رو 

 لطفا.   ی_دو تا چا 

  یبرگه ا یمشغول امضا سشی را قطع کرد و با روان نو یگوش

اش چشمم را زد. سرتاپا   یورن ی مشک یبود که برق کفش ها

 بود.    دهیپوش  یمشک

 _خوب منتظرم  
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  دریهستم دختر حاج ح  یاری بگم من ارغوان   ی _اممم چطور

 .  دییپرونده اش شما یکه زندانه و شاک ییهمون آقا  یار ی

اش را در    یطب نکی رها کرد و ع  زیم ی را رو  سشی نو روان

  شیشده بود و دست خالدست گرفت. صورتش سرخ  

 مشت.  

 خانم   رونی ب دیی_بفرما

به حرفام   کنمی_من اومدم با شما حرف بزنم. خواهش م

   دیگوش کن

   رونی_من وقت اضافه ندارم. ب
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که بهتون   خوامی وقت م قهیمن فقط چند دق  ی حام ی _اما آقا

گناهه. مقصر برادرشه اون داره جور   یثابت کنم پدر من ب

   زنهیو دم نم  کشه ی برادرشو م

 سته ی با  شمی فداکار  یپا  دی_باشه با

. اون پدرمه من به جز  د یانصاف نباش یب کنمی_خواهش م

 رو ندارم  ی اون کس

 _مارالم مادرم بود اما ازم گرفتنش 

 _اما...  

 و به سمت کاناپه آمد  دیکوب زیم  یرا رو  نکشی ع
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... من  یدختر حاج  نمت ی طرفا بب ن یا خوامینم  گهی... د رونی_ب

 ... به سالمت. ستم ی بده ن ت یرضا 

قدم   ی دوشم گذاشتم و به سمت در رفتم صدا  یرا رو  فمیک

 ره ی. دستم را سمت دستگ شدی م دهیپشت سرم شن  شیها

.  ختیر  می رو  یچا  ین یبردم که همزمان در گشوده شد و س 

داغ بود و   ی و لباسم را تکان دادم. چا  دمیکش  یبلند یییییه

  ی . صداسوختیم  شتریشکمم را سوزانده بود. اما قلبم ب

 را هم سوزاند.   شمگو  یمنش

 _حواستون کجاست خانم؟ مانتوم لک شد  

 . خوامی_معذرت م
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رو را قدم   ادهیشرکت که خارج شدم بغضم سر باز کرد. پ  از

که با او برخورد کرده بودم   یرمرد یتوجه از کنار پ  ی. بزدمیم

  ریغ  شی.کارهاگفتم ی م راهیبد و ب  دیگذشتم و در دل به حم 

  کردمیمن که سال ها فکر م یقابل باور بود مخصوصا برا 

که کرده بود پدر   یهمراه باباست. اما حاال، با اشتباه نیبهتر

شده بود که   ک یرا گرفتار کرده بود و من را در به در. هوا تار 

آمده باشم.   ادهیرا پ   ریتمام مس  شدی باورم نم دم یبه خانه رس 

در خانه قرار گرفت. با تعجب    یرو  ی را انداختم که دست دیکل

 . مواجه شدم یا به یبرگشتم که با مرد غر

 _شما؟  

 _شما؟  
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 _من صاحبخونه 

 _دِ نه دِ. من صابخونه ام  

  دی_اشتباه گرفت 

خونه رو   نی دختر جون... من ا  ی_نه اتفاقا تو اشتباه گرفت

 طلبم برداشتم   یجا

ش موجوده... شما  من و پدرمه... سند  یخونه  نجای_آقا ا 

  یبده ی... پدر من به کسنیاومد  یاحتماال آدرس رو اشتباه

 نداره

 . ست ی ن تی حرف حساب حال  نکهی ثل ا_م
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صورتم   یو جلو دیکش  رونی ب فشیرا از داخل ک یا برگه

 تکانش داد. 

 ملک به من واگذار شده   نیبرگه ا نی_طبق ا

پدرمن دوهفته است که   یرو به شما فروخته وقت  نجایا ی_ک

 رو امضا کنه  ی زیچ  تونهی که نم ه ییجا  هی  یعن ی  ست؟ین

 به نام من کرده  شیبده  یخونه رو جا ن یا یار ی دیحم   ی_آقا

است چطور سند زده شده   گهی د  ی کیخونه به اسم   ی_آقا وقت 

 آخه؟  
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خانم با وکالت البد... به هر حال    دونمیبابا... من چه م ی_ا

  هیرو تخل  نجایهر چه زودتر ا   دیملک منم... با  ن یصاحب ا

 .  دیکن

  می وبگ یز یچ  توانستمی بودم. ديگر نم گرفته  یبد جه یسرگ

   شدیدر سرم تکرار م   شیتنها حرفها 

هاتو جمع   لهیده روز بهت وقت بدم وس  تونمیم  تای_من نها

  ی ا گهی... وگرنه مجبورم جور دی کن هی و خونه رو تخل یکن

 .  اد یبرخورد کنم... عزت ز

چگونه ده روزه   ای بخواهم. خدا یشتر ینتوانستم وقت ب  ی حت

مات و   اطیح  یتخت گوشه   یکنم؟رو  دایپ یزندگ  ی برا یی جا

را در    یمبهوت نشسته بودم که تلفنم زنگ خورد. گوش
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نام   دنیشانه ام رها کردم. با د   یدست گرفتم و شالم را رو

 سمانه دکمه اتصال را فشردم  

 تو؟   ییمن. کجا  ی _سالم خانم خانوما. سالم بانو

  یو با صدا  دی سرخوش سمانه بغضم ترک یصدا   دنیشن  با

 .  ستم یبلند گر

   ؟یخوب  زمیشده؟ الو... ارغوان عز  ی_ارغوان چ

 سمانه   ستمی_خوب ن

 شده؟ ی_چرا؟ چ 

.  م یتا رو در رو حرف بزن ايدیگفت م  دیهقم را که شن  هق

 .  دم یبه گردنم کش  یتلفن را قطع کردم و دست
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ام شدت   ه یشال گردن که مواجه شدم گر ی خال ی جا با

  زی مادر را هم از دست داده بودم. همه چ یادگاریگرفت. تنها 

و سخت. شال گردن   ریگنفس یروزها  نیگم شده بود در ا

سال همراهم بود، گم شده بود و من    ستی که ب  یقرمز رنگ 

  یکجا دنبالش بگردم. هر لحظه اتفاق بدتر دانستمی نم ی حت

از توان من خارج بود.   نهای ا ی و تحمل همه  دادی رخ م

همه   نیا  دنیتوان به دوش کش  در یحاج ح ی  زکردهیعز

چقدر گذشته بود که زنگ    دانمی را نداشت. نم  تی مسئول

زده شد. در را گشودم که در آغوش سمانه فشرده   اط یح

 شدم. 

 ؟ ی خوب زمی_عز
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 تو  ای_ب

 سامان و کندم بس که گفتم گاز بده   ی_مردم تا برسم... کله  

 تو  اد یب ی کردی_تعارف م 

  ادیانجام بده بعدش م رهی داره م   یکار  هیگفت   گهی_نه د

 دنبالم... چقدر دستات سرده  

 اط ی _نشسته بودم تو ح

 سوزِ سرما؟  نی_دختر مغزتو خر گاز گرفته؟ تو ا

 ام  یچه حال   یدونیسمانه... نم رمیگی م  شی_دارم آت 

چه   نمیتو بب می بر ایاحمق جون... ب  گهید  ی_سرما خورد 

 مرگته.  
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نشست   یکنار بخار. م یدر دست هم وارد خانه شد دست

  یی را یپذ یکه برا  ی زیروزها تنها چ   نی. ا زمی بر  یرفتم تا چا 

بود. از پس اندازم مقدار   یران یا  یبهاره   یچا  نیداشتم هم 

رفت و آمد به شرکت    یمانده بود که آن را هم برا یاندک

  م خود و سمانه گذاشت  نیرا ب  ینی نگه داشته بودم. س  یحام

 و کنارش نشستم.  

 _سفر چطور بود؟

 _خداروشکر خوب بود

 _خوبه

 چته  نم یحاال بگو بب ی ستی البته خوب که ن  ؟ی _تو چطور
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 _داغون شدم 

  شهی که هم یدختر تو همون  یآره؟ وا  ؟ی_نکنه عاشق شد

هست؟ چند   یبه عشق اعتقاد ندارما... حاال ک یگفت یم

خوشگله؟ قدش؟ قدش بلنده؟    کارست؟یسالشه؟ چ 

 چه...   چشاش

 _بابام زندانه 

 ؟ ی_چ

...  شهیکه نم شهینم  زنمیم  ی _االن دوهفته است... هر در

 رفت رو هوا.    مونیزندگ

 گرد شده گفت: ی را در دست گرفت و با چشمها  دستانم
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بود   یری که آدم خ دریشده؟ حاج ح  ی چ نم یآدم بگو بب  نی_ع

 باال آورده آره؟  ینکنه بده

 _جرمش قتله 

 ؟ی ذاریسر به سرم م ی ارغوان؟ دار یگ یم ی_چ

شدم سمانه... آقاجونم به اتهام کار نکرده دوهفته   چارهی_ب

...  اد یاز دستم برنم  یکار چیاست که افتاده تو زندان و منم ه

آقام تو   یمونو نابود کرد... آبرو  ینامرد همه چ  دیاون حم 

بگن در گوش   رشویخ  نکهیا  ی به جا گهیمحل رفته... همه د 

جواب   چکسیشده تابو... ه  دری... حاج حگنی هم از قتلش م

و از کنارم   کننیباهام رفتار م   یجور   هی دهیسالم دخترشم نم
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محله   یسرشکستگ هیما  میکه انگار نجسم... شد شنیرد م 

 اونم به جرم نکرده.  

   زدمیو پشت سر هم حرف م  کردمیم  هیبلند گر یصدا با

اهکاره به خدا خودش اونو کشته...  گن دیحم دونم ی_من که م

اون زنه مرده بود، بابا خونه بود کنار من...    یاصال وقت

زنگ زد و بهش آدرس داد   دیکه حم می خوردیشام م  می داشت

جسد زنه رو   دهی... آقام رفته د نمت ی بب خوامیم  ایگفت ب

که   رونیب دهیچاقو هم تو قلبش... چاقو رو کش  هیو   نهی زم

  نکهی اون قاتله... آقامم واسه ا کننیو فکر م   رسهی م سیپل

... بدبختمون کرد  زنه ینم یگوشه زندون حرف  وفتهین  دیحم

رو   مونیکرد... در عرض چند وقت زندگ چارمونی سمانه ب
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رو فروخت   نشی آقام ماش  شی چند وقت پ نی زد... هم ش یآت

کرد گفت بدبخته گفت پول   ی زار هیومد گرو داد بهش ا

منم   ی  چارهی شروع کنه پدر ب دی کار جد  هی  نکهی واسه ا  خوادیم

رو فروخت و پول داد بهش... وکالت    نشی دلش سوخت ماش

... میندار  یچ یه  گهی فروخته... د  یگرفته از آقام خونه رو وکالت

باغ طالقان مونده که اونم به اسم منه که تا حاال   هی

 نفروختتش 

 بابات؟   ی_حجره  

  ی ... چون فوره یفروختمش واسه جور کردن د   شی_چند روز پ 

رو   ی ... همه چدنیخر   شیواقع متیفروختمش ارزون تر از ق 

 بابامو هم از دست بدم.   خوامیمن نم  می از دست داد
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 : زدمیوار حرف م  وانهیشانه سمانه گذاشته بودم و د   یرو  سر

که اومدم خونه صاحب خونه اومد و گفت ده روز   ی_عصر

همه خاطره رو    نیکنم... کجا برم؟ ا هیوقت دارم خونه رو تخل 

  خواد یدلم م  کنهیول کنم و کجا برم؟ آخ که قلبم درد م 

بلند نشم... مال   گهی د  نویسرمو بذارم زم خوامی ... مرم یبم

 به جهنم آقامو چه کنم؟  ایدن

خشک شده بود. سر از  م یهاکردم که اشک چشم هیگر انقدر

 نگاهش کردم.   رهی سمانه بلند کردم و خ ی شانه 

  یهست  یکه تو دختر قو دونمی م نوی ا ی بگم ول یچ  دونمی_نم

... اصال هم نگران خونه و  یرو درست کن یهمه چ یتونی و م

خودمون خونه    شیپ  یایم  ؟ یشدم که چ ق ینباش رف  نا یا
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طبقه   فرستمیکه... سامان رو م  یدونیمون دو طبقه است م 

   می مونیمن و تو با هم م هیکه خال  نییپا ی

 باشم   یسربار کس خوام ی_نم

 کنه؟  ی آخه دختر خوب؟ من کمکت نکنم ک ی _چه سر بار

 _آخه آقا سامان...  

   وونهی_سامان که از خداشه د 

   ؟یچ  یعن ی_

از   شه یسامانم خوشحال م   یعنی که  نه یمنظورم ا  ی_ها؟ هيچ

  گهی... به هر حال د ن ییپا  یدست من خالص بشه بره طبقه 

بگه احترام برادر   یبه جونش غر بزنه ه ستی ن یکس
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  ستهینوع حرف زدن شا  نیسمانه؟ ا  ی بزرگترتو نگه دار... چ

 .  ستیمثل تو ن  ی کرده ا لیخانم متشخص و تحص ی

خنده ام گرفته بود.    آوردیسامان را در م  یلحنش که ادا  از

 .  دمیبعد از مدت ها خند

 خانم دکتر  گهی د  گه ی_راست م

که   امی_ول کن بابا عصا قورت داده باشم خوبه؟ از فردا م

خونه    میر یآخر هفته هم م یهاتو جمع کن  لهیکمک کنم وس 

 ما   ی

 مزاحمتون بشم.   ستمین  ی_به خدا راض
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که انگشت اشاره اش  یبه خود گرفت و درحال یجد  یا چهره

 گفت:    دادیرا تکان م 

و تو...   دونمی مخالفت من م ا ی ی تعارف کن گهیبار د  هی_اگه 

   ؟یدخترم انقدر خجالت 

 _شرمنده ام سمانه جان... اوقاتتو تلخ کردم  

  یبزنه؟ درضمن شاک ی_آخه آدم با دوستش حرف نزنه با ک

  میزد ی حرف م ی وهفته که تلفند  نیام هستم ازت... چرا تو ا 

 ام من؟   بهیغر  ؟ینگفت  یز یچ

  یزی_راستش خودمم انقدر تو شوک بودم که نتونستم چ 

 بگم  
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دنبال    افتهیسامان از فردا ب  گمی... م زم ی_نگران نباش عز

 بابات   یکارا

 کرد؟   یکار شهی م یعن ی_

 .  شهی _انشالله که م

  دش یسف  ی دست  فی اش بلند شد که از ک یگوش  یصدا

 آورد  و جواب داد.    رونیرا ب  یگوش

ارغوان تو   گمی منتظرم... فعال... م ای_جانم سامان... آره... ب

 ما تنها نمون تو خونه   یخونه   م یامشب رو بر ایهم ب

مدت رو تو خونه بگذرونم    ن یا دمیم حی _نه ممنون... ترج

 .  م نیرو بب نجای نتونستم ا گهی د  دیشا
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 .  دیو در آغوشم کش  ستاد یا

 واست    رمی_بم

هنوز از سفر برنگشته   دیبرام... ببخش  ی_خدا نکنه بمون 

 تو زحمت.   ی افتاد

 . م یگرفت و از هم جدا شد میاز بازو یشگونین

 _تعارف ممنوع.  

زنگ به صدا در آمد. شالم را که دور    میگذاشت  اطیکه در ح  پا

سرم انداختم و در را گشودم. سامان بود.    یگردنم بود رو 

کرمش   یبوت ها میرنگ به تن داشت که با ن  یآجر   وریپل
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  کی بود ش شهی را به وجود آورده بود. مثل هم   ییبایز  یهارمون

 .  یو دوست داشتن 

 تو   د یی_سالم بفرما

 _ممنون اومدم دنبال سمانه  

 ... سمانه جان...  کنم ی_بله االن صداش م

   امی+االن م

   د؟ی_خوب

 _ممنون  

 شده؟   ی زی... چ د یستیخوب ن  میل ی_خ

 نگاهم کرد.   یسوال دی را که د   سکوتم
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 _پدر خوبن؟  

 _نه راستش  

 شده؟   ی_خدا بد نده... چ

 _بابا...بابا... 

 سامان.   م ی+بر

برود کنار سامان   رونیدر کنار رفتم تا سمانه ب یجلو  از

 و دستم را گرفت.   ستاد یا

درست   ی_خدا بزرگه... اصال خودتو ناراحت نکن همه چ 

   شهیم

 تو رو هم انداختم تو زحمت.   دی_ببخش
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 است.   زاریاز تعارف ب دانستمی کرد که سکوت کردم. م یاخم

عمو   یریرو به عهده بگ در یوکالت عمو ح  خوامی _سامان ازت م

 دوهفته است زندانه 

   ؟یبه چه جرم _

 انداختم و زمزمه کردم: ))قتل((.   ریبه ز  سر

گفتم و  یخجالت زده شده بودم که خداحافظ آهسته ا  انقدر

بکشم.   ی قیزدم و توانستم نفس عم هی در را بستم. به در تک

  ی. از شدت خجالت در سرمادم یام کش یشانیپ  یدست رو 

و وارد  قفل کردم  دی. در را با دسته کل ختمی ری ماه عرق م ید

. به  دمیترس ی خودم هم م ی  هیروزها از سا  ن یخانه شدم. ا 
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  یکه حتم داشتم اگر حاج مهدو می آبرو شده بود یب  یقدر

 .  کردندی م رونی نبود، مردم محله مرا از محل ب 

دنبال شال گردنم   شهیمثل هم دم یتختم که دراز کش   یرو

  ادگار ی آوردم  اد یو بخوابم که به    رمی بودم تا در آغوشش بگ

  ی داشتم. همه  یگم کرده ام. چقدر حال بد زی مادر را ن

  چی ه گریام گم شده بودند و من د یزندگ یها  یوابستگ 

 خوابم برد.   سیخ  ینداشتم. مثل هرشب با چشمها 

  یرا رو   ام ی ام را تنم کردم و شال مشک  یخاکستر   یپالتو

انداختم و به   فمیرا داخل ک دیسرم انداختم. دسته کل 

شال گردن قرمز    یخال  یاتوبوس رفتم. باز هم جا  ستگاهیا

جدا شدن از تعلقات   گفتی . پدر راست مدادیعذابم م
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وابسته نبود.    زیچ  چی سخت است. خوش به حالش که به ه

 . کردم یوجود نبودنش را احساس م یهمه  بااما من... 

  هیتک  شهی دوم نشستم و سرم را به ش  فی رد   یندلص   یرو

مدلش  نی آخر   یکنارم نشست و با گوش ی دادم. زن جوان

 مشغول صحبت شد: 

رفته بودم    روزیالنا... نه بابا د ش یپ رم یدارم م  زمی_آره عز 

  تامی بود... دعا کن ال شیپ ی واسه ناخونم... اون که هفته 

 خوشرنگ بشه. 

  ی کردم. من برا سهیرا مقا  مانیدغدغه ها یلحظه ا یبرا  تنها

 شده بودم و او...   یراه ت یگرفتن رضا 
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بودم و دلهره دست   ستاده یدر ا  نیبار بود که مقابل ا ن یدوم

لرزاند. وارد اتاق که شدم مانند روز قبل مشغول   یرا م م یو پا

و با   ستادم ی ا زشیبود. کنار م  زیم  یرو  یمطالعه برگه ها

کردم. سر بلند کرد و با اخم از پشت   سالم یآهسته ا   یصدا

 برخواست.   زیم

 تو؟    یاومد ی ک ی_بازم تو؟ با اجازه 

حرف بزنم... قسم   دیاجازه بد کنمیخواهش م  یحام  ی_آقا

   دیگناهه... توروخدا به حرفام گوش کن یپدر من ب خورمیم

   ریوقت منو نگ رونی_ب

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

44 
 

رو   ی من به جز اون کس دیریافتم پدرمو ازم نگ  ی_به پاتون م

 ندارم 

   ؟ یدادیم تی _اگه جامون برعکس بود رضا 

  ان یدردناک بود که سکوت کردم. سرش را م یبه قدر  سؤالش

 . زدی نم یدستانش گرفته بود و حرف 

در سکوت گذشت تا تلفنش را برداشت و    ی ا قهیدق   چند

 را گرفت.    یشماره ا 

 دو تا نگهبان بفرست باال.    ی_احمد

نگاهم   رهی. با اخم خستادیو سر پا ا دیکوب زی م ی را رو تلفن

 که اشکم را از گونه گرفتم.   کردیم
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 د یکه دوست دار یتو رو جون هرک کنمی_خواهش م

 _من فقط مادرمو دوست داشتم که اونم بابات ازم گرفت.  

 ند.  وارد اتاق شد  کلیاتاق باز شد و دو مرد درشت ه در

مِن بعد حق   دی بسپر  می... به نگهباندیکن یی_خانم رو راهنما 

 ورود به ساختمونو ندارن

 ... ی حام ی _اما آقا

 . نمتیبب  خوامی نم گه ی_د

  یها شهیبلند بود که انتظار داشتم ش  یبه قدر  شیصدا

 سرم آوار شود.    یساختمان رو 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

46 
 

گرفته بودم   م یپله نشستم. تصم  ی ساختمان رو  رونیب

اگر راهم   یرا جلب کنم. حت  تش یهمانجا بمانم تا رضا 

.  رم یبگ  تی تا رضا  نشستمیآمدم و م  یهر روز م دادند،ینم

 . ماندمیم دی سرد بود اما با 

  نیگشوده شد و ماش  نگیشده بود که درب پارک ک یتار  هوا

و خواستم جلو    ستادمیبود. ا  یآمد. حام رونیب  یرنگ دیسف

که در اثر باران   یرفت. آب گودال  یادیت ز بروم که با سرع 

کرد. مات و   سی پرشده بود، مانتو و شلوارم را خ  یصبحگاه 

از   یگریرنگ د یسرمه ا  نی بودم که ماش ستاده یمبهوت ا

را    شهیترمز کرد و ش  می آمد. کنار پا رون یشرکت ب نگیپارک

 داد.    نییپا
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 شده خانم؟ ی زی_چ

و معصومش   ی درشت مشک ی نگاهش کردم. چشم ها رهیخ

بودم که   دهیتوجهم را جلب کرد. دست از نگاه کردنش نکش 

 کرد و گفت:  می به لباس ها ی. نگاه ستاد ی شد و کنارم ا  ادهیپ

بال   نیبا سرعت رفت... حتما اون ا  ای آر دمی... دیشد  سی_خ

 رو سرت آورده  

 بودم  ستاده ی... بد جا ا ست ی ن ی زی_چ

من   ی اگه اجازه بد یشد سی وقته شماهم که خ  ری_االن د

 اتفاق شد.   نی که باعث ا ی... همونامیبرسونمت من برادر آر 
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بتوانم از او   دیشا  نکهیقبول نکنم اما با فکر ا  خواستم

  یقبول کردم. قصد نشستن داشتم که مکث   رمیبگ ت یرضا 

 کردم و گفتم:  

 .  شهی م س یخ نتونی... ماش سه ی_آخه لباسام خ 

  یجلوتر بود. چند قدم جلوتر رفت و رو  یکم ی آب ی  چاله

  یشده بود که نشست و در کنار   سی. شلوارش خدیگودال پر

 را گشود.  

 .  نیشدم حاال بش سی _بفرما منم خ 

را روشن کرد وبه راه   یشدم که بخار   نیسوار ماش متعجب

 که بود؟   گریافتاد. او د

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

49 
 

 _آدرس خونتونو بگو.  

ادامه   هیدم که بعد از چند ثاننز  ی حرف گری را گفتم و د  آدرس

 داد: 

اتفاق افتاد کار   نیکه جلوش ا  یهستم تو شرکت ا ی_من برد

 سالمه و مجردم.   ستی... ب کنمیم

 کرد و ادامه داد: ی کرده بودم که خنده ا  سکوت

   ؟ی از خودت بگ یخوا ی_تو نم

من   ی حام ی ... راستش آقاشناسمی_من شما و برادرتون رو م 

که به جرم قتل مادرتون زندانه... االن   مییدختر همون آقا 

 .  شه یبا برادرتون صحبت کنم که نم  امیدوروزه م 
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  یعقب یها  نیبوق ماش  ی. صدادمیکرد که ترس  یدیشد  ترمز

  یز یفرمان گذاشته بود و چ یآزار دهنده بود اما او سر رو 

 .  گفت ینم

  نیا نخوا که شم کنمیکه چقدر سخته... درک م  دونمی_من م

که پدر   خورمی اما من قسم م  نیقاتل روبرو بش یبا خانواده  

  ه ی تونهی نم  ینکرده... اون حت  یگناهه... اون کار  یمن ب

 من واقعا...   یحام یآدم... آقا  ه یمورچه رو بکشه چه برسه به  

   شی_ه

 _اما...  

 بشنوم.   یز یچ خوام ی _گفتم نم
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را    نیانداختم که ماش ریکرده ساکت شدم و سر به ز  بق

دوباره حرف بزنم اما   خواستم یروشن کرد و به راه افتاد. م 

 .  توانستم ی ترسناک شده بود که نم ینگاهش به قدر 

شد و در سمت    ادهیرا متوقف کرد، پ   نیخانه که ماش یجلو

 .  ستادم یا  شیشدم و روبرو  ادهیمرا هم گشود. پ 

 _خداحافظ  

 باهاتون حرف بزنم   دین بام ی_ول

هم   ای باهات حرف بزنم... در ضمن دور آر خوام ی_من نم

 .  دهیوقت کار دستت م  هی... ستینپلک... اون مثل من ن
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را باال داد. به    شهیشد و در را قفل کرد و ش   نشی ماش  سوار

اما    رمی صحبت بگ ی برا ی فرصت خواستمیو م زدمی م شهی ش

هم   نباریگرفت و رفت. ا گازش را  میها  ادیتوجه به فر  یب

ايستادم. فردا باز هم   یبود. اما من نم  دهیفا  ی تالشم ب

 خواهم رفت.  

پله تا   ن یا یو رو  مدمٱ  یکه هر روز صبح م شدی م یروز  چند

 بزند  یحاضر نبود با من حرف   چکس ی اما ه نشستمی عصر م

  ند،ی ا یب رونی ب  نگی که از پارک ی و تا زمان شدمی نم دیناام اما

را    ایگرفته بودم هرطور شده آر   می. امروز تصم ماندمی منتظر م 

 گوش کند.   میمتقاعد کنم تا به حرف ها 
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به مالقاتش نخواهم   رمی نگ تی پدر قول داده بودم تا رضا  به

را جمع کرده   لم یرفت و حاال بدجور دلتنگش بودم. تمام وسا 

سمانه بروم اما امروز هم آمده    یبودم تا آخر شب به خانه 

 بشود.   د یشا  نکهی ا دیبودم به ام 

خارج   نگیرنگش از پارک دیسف  ن یعصر بود که ماش یحوال

. جلوتر رفتم و  می که چشم در چشم شد ستادمیشد. ا 

که به راه افتاد. تا به خود   ستمیبا ن یماش ی خواستم روبرو

 . دم ینفهم یز یچ  گری برخورد کردم و د یآمدم با جسم سخت

نظر گرفتم.    ری اطرافم را ز یرا باز کردم و با گنگ  م یها چشم

شده    کی . هوا تاردیوزی م یاتاق باز بود و باد سرد  یپنجره 

  دمیاتاق را پر کرد، فهم  یدکتر که فضا ی آقا  جیپ  یبود. صدا 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

54 
 

شد.   یعصر در ذهنم تداع  یدر بيمارستان هستم و حادثه  

 تصادف کرده بودم.   یحام  ایمن... با آر یخدا

وارد اتاقم شد.   ی جوان سیاتفاق افتاده بودم که پلشوک   در

  ی آمدند و گوشه ا ا یهمراه برادرش برد یحام ای پشت سرش آر 

.  کردندینگاهم م ی. هردو با اخم وحشتناک ستادندیاز اتاق ا 

  نهی شد که پزشک هم آمد و مشغول معا یسپر   هیچند ثان 

به   بود رو  یدر برگه ا  ادداشتیکه مشغول   سی سرم شد. پل 

 پزشک گفت: 

  یبرا  دییرو بفرما مار یخانم دکتر وضع ب د ی_خسته نباش

   یگزارش آگاه
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از انگشتان دست   یک یخورده و  ه یسر که چهار بخ  ی_شکستگ

  ؟یندار  یمشکل زمیشده بود... عز  ی راست هم دچار دررفتگ

 سردرد؟  

 بالشتم را جابجا کردم و گفتم:   یکم

 فقط  کنهیبدنم درد م  کمی_نه 

از تصادفه که برات   یناش هی کوفتگ ستین ی مهم زی_اون چ 

 ... حتما داروهاتو سر موقع مصرف کن سمی نوی مسکن م

 _چشم ممنون 

... لطفا زنگ  یشاهللا فردا مرخصاما ان  یبمون د ی_امشب رو با

 .  اد یهمراه ب ه یبزن که 
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کنار تخت قرار گرفت و   سیکه اتاق را ترک کرد مرد پل پزشک 

 : گزارش گفت  یبرگه  یبعد از امضا

آقا که پشت فرمون    نیاز ا  تی شکا   یبرا دیتونی _خانم شما م

  قیتا از طر   دیکن ادداشتیرو    تتونیبرگه شکا  نیبودن تو ا 

 بشه.   یری گیپ  ییمراجع قضا 

  تی رضا قی طر  نیاز ا  توانستم ی م د یبه سرم زد. شا یفکر

 .  رم یبگ

  ؟ هیآقا چ   نیحکم ا تی جناب سروان درصورت شکا   دی_ببخش

داره اما معموال به دو    یپرونده بستگ یبه قاض گهی_اون د 

 .  شن یمحکوم م هیسال حبس و پرداخت د 
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 به خود گرفتم: یدرمانده ا  ی چهره

 دارم.    تی آقا شکا  نی_من از ا

  ی که از خشم سرخ شده بود جلو آمد و با صدا یبا صورت  ای آر

 گفت:  یبلند

 من   نیماش  یخانم خودشو انداخت جلو نی ا  ؟یچ  یعن ی_

 شونه یدارن... حق قانون  تی شکا شونی _به هر حال ا 

واسه من و    ت یخانم هر روز داره به خاطر رضا  نی_جناب ا 

خودشو   نیامروزم واسه هم کنهیم  جادیخانواده ام مزاحمت ا 

تصادف   یوگرنه من تا حاال سابقه    نیانداخت جلو ماش

 نداشتم 
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برگه  نیاست... خانم ا گهی د  یرونده پ هی _اون مربوط به 

 د یسیرو بنو تتونی شکا

خواهش کنم من بگم شما   شهی م کنهیدستم درد م   کمی_من 

 د؟ یس یبنو

 . دیی_بله بفرما

جلوتر آمد و   ای کنم. آر  شیرا نوشت و خواست امضا تم ی شکا

 . ستادیکنار تخت ا 

  نی... با ا ستم ی دست تو ن ی  چهی دختر خانم، من باز نی_بب

 ته؟ ی ... حال یر یبگ ت یرضا   یتونی کارات نم
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  کنهیقانون حکم م  کنمیم  تینداره منم از شما شکا  ی_مشکل

 صادر بشه   دیبا یافتاده و چه حکم  یکه چه اتفاق

من با تو تصادف کردم   ست ین  تی _آخه چرا حرف حساب حال

 ن؟ی جلو ماش ی تو خودتو انداخت ای

 . یکرد یدقت م دیبا یی _مقصر شما

سرش داد    سیکه پل دیتخت کوب  یفلز زیرا به م   مشتش

 . دیکش

 _چه خبرته آقا؟ 

 شهیخانم رو بدم مشکل حل م   نیا  ی ه ی_جناب سروان من د

 گه؟ ید
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 را در دستم فشردم و زمزمه وار گفتم: مالفه

که کرده بره   یا  یدقت  ی واسه ب  دیآقا با ن یا خوامی نم  هی_من د

 نیزندان هم 

 _زبون نفهم

دارم    تیآقا شکا  ن یهم از ا یو فحاش  یاحترام  ی_من واسه ب

  یاست به من ب گهید  یپرونده  هی  یچون شاک ستیقرار ن 

 کنه.  یاحترام 

که لبخند    کردی بود و نگاهم م دهیدندان کش  ریرا ز  لبش

عقب   یو کم دیرا کش  شی بازو ایزدم. برد   ش یبه رو یپهن

 گفت:   سیرفت. مشغول صحبت بودند که پل

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

61 
 

رو   تتونی شکا  دیخواهرم دکترتون گفتن فردا مرخص  نی_بب

به   دیمراجعه کن  یر یگی پ یبرا  دیتونی کردم شما م میمن تنظ 

 محل تصادفه... خدانگهدار  یکی که نزد ی ا یکالنتر

 _حتما ممنون. 

 رفت و گفت:   کش ینزد ایاز اتاق خارج نشده بود که برد  هنوز

  هیشرکت   یجناب سروان برادرم قصد داره برا   دی_ببخش

  ی وقت سو سابقه ا  هیکنه که اگه  افتیرو از بانک در  یوام

  خواستمی... من مرهیگ یداشته باشه اون وام بهش تعلق نم

 خانم ثبت نشه؟   نیا  تیکرد که شکا  شهی نم  یکار نمیبب
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هست... پرونده تا پس فردا   یشاک   تی_تنها راهش جلب رضا 

  ستمی هستش و تو س یکنن تو کالنتر دیو تائ انی که خانم ب

 کرد خدانگهدار.  شهینم  یاما اگه بره دادسرا کار شهی ثبت نم

در    تی . رضاگرفت ی مرا م تی رضا دی. حاال با ی مساو کی  ک ی

رفته بود و حاال من مانده   سی همراه پل  ا ی. بردتی برابر رضا

  ن یتر  کی . در نزدکردمیکه وحشتناک نگاهم م ییا یبودم و آر 

 شده بودند.  سرخ   شیچشمها  یدیبود و سف   ستادهی فاصله ا

کور   دم؟یم  تی رضا  نیجلو ماش یخودتو بنداز   ی_فکر کرد 

 بچه  یخوند

اما به   دمی نم ت یمنم رضا  ستین  یمشکل دیند  تی_رضا 

که   یسال حبس و از دست دادن اون وام  کی نظرتون 
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گناه رو   یب رمردهیپ  هیندادن به   تی برادرتون گفت ارزش رضا

 داره؟ 

 _عمرا رضايت بدم

 . م ی_پس بچرخ تا بچرخ 

را صاف کرد و با سرعت از اتاق خارج شد. نفس   کتش

تلفنم    کردیکه سرمم را چک م ی و از پرستار  دمیکش ی قیعم

 را خواستم.  

 سمانه را گرفتم. دو بوق نخورده بود که جواب داد.   ی  شماره

 ؟ یی دل من کجا   ز ی_سالم به عز

 مارستان ی_ب
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 ی _چ

 _آخ گوشم 

 شده؟ ی _گوشت چ

 چرا؟   یزنیگوشم درد گرفت داد م گمیم یچ  یگ یم ی چی_ه

 ؟ یمارستانیشده؟ چرا ب ی_چ

 ی حام ا ی_تصادف کردم اونم با آر

 تو؟  یشده؟ خوب  ی_چ

 نگران نباش  زم ی_خوبم عز 

 که نشکسته؟ ها؟ با تو ام  تیی و نگران نباش... جا  یچ  ی_چ
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  زنمینشکسته بعدم خوبم که دارم باهات حرف م میی_جا

 تونستم یاگه خوب نبودم که نم  گهید

  نیا  امیب  یمارستانی کدوم ب نم ی_چرت و پرت نگو بگو بب

 پسره رو لهش کنم.  

قطع کرد.    یخداحافظ ی و آدرس را گفتم که تلفن را ب دمیخند

کوچک اتاق را پر   ینم باران فضا  یپنجره هنوز باز بود و بو

بازگشتم.   یخوش کودک یبود. چشم بستم و به روزهاکرده 

  اطی باران در ح ریو ز گذاشتم ی را باز م  میکه موها یی روزها 

  گفتیم شه یم. پدر ه دم یپریم  نییکوچک خانه مان باال و پا

 .  دیچسبی در آن هوا م  یکه سرما خواهم خورد اما باز 
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حسرت    شهیبود که هم  یروزها تنها دغدغه ام نبود مادر  آن

عکس هم از او    کی  یکه حت  ی را داشتم. مادر  نشدید

 بوده .  چهره اش چگونه دانستمی نم ی و من حت می نداشت

  با یز  گفتیو م خواندی م یفاتحه ا  دمیپرسی از پدر م یوقت 

بود که چرا    نیو مهربان. من اما هرروز غصه ام ا  ب یبوده و نج 

ام   یو همباز هیدختر همسا  ی را ندارم که مثل هست یکس

  شهی بدوزد. آقاجان هم یگل گل راهنیکتلت بپزد و پ  میبرا

 هم پدر است و هم مادر.  گفتیم

را ترک کرده و مرا به دست پدر   ای پنج ماهه بودم که دن مادرم

که   ی. پدرم یکرده بود برا  یسپرده بود. انصافا هم مادر 

سوپ شلغم    می. برا نشست ی سرم م  یتب و لرز باال  یشبها
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  گر یو هزاران کار د خواندی تاب داستان م. شب ها کپخت یم

 . کردندیمادر ها هم نم  دیکه شا

شده بودم. چرا   ج یشده بودند و من گ سی خ  میها  پلک

 دوبرادر انقدر تفاوت داشتند؟  

 دراکوال؟   نی_سالم... کوش ا

 _سمانه  

 که نشده؟    تیز یچ  ؟ی_جون سمانه؟ خوب

بر گونه ام   یو بوسه ا ستادیگل به دست کنار تختم ا دسته

 نشاند.  

 سرم شکسته فقط  کمی _خوبم... 
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 ی بگه فلج واسه چ  ستی ن ی کیکه دستش بشکنه آخه  ی_اله

  یدختر خوشگلمونو به چه روز  ن یپشت فرمون؟ بب ینشست 

 انداخته 

   ؟ی اومد ی_با چ

هر چقدر    چارهی... ب گهی _با خر... خب معلومه با سامان د

همراه   ه یاجازه ندادن گفتن فقط  نتتی باال بب ادیتالش کرد ب

  یبا یز ی به شما بانو می تقد نم یمن اومدم... ا  گهی که د

 .  ییای آس

ها که  گل دنییگل را گرفتم و تشکر کردم. بعد از بو دسته

کوچک کنار تخت   ز یم یکرده بود، رو  جادیا  یخوب  یحس

 گذاشتمشان. 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

69 
 

  سهیاتاق رفت و ک  یگوشه  دیسف  خچالیبه سمت  سمانه

آورد و   رونیکمپوت ب کی کمپوت ها را در آنجا گذاشت. 

کنار تخت نشست و با چنگال   ی صندل  یچنگال برداشت. رو 

 کرد.   کی از کمپوت را به دهانم نزد یتکه ا 

 ندارم   لی_ممنون م

 ی بچه تصادف کرد  نمی _بخور بب

   ارمیبخورم باال م کنم ی.. حس متونم ی_آخه نم 

... سامان گفته تا دونه آخرو  یبخور  دینکن با  یخود ی _حس ب

 .  یبدم بخور 
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که   دیکمپوت را به خوردم داد و از تصادف پرس  یتکه ها  تمام

به خود   یمتفکر یکردم. چهره  فی تعر شی جز به جز برا

 ذاشت: چانه اش گ  ریگرفت و دستش را ز 

 من نميدونستم  یبود ی_تو هم زرنگ

_سمانه من واقعا قصد نداشتم که خودمو بندازم جلو  

ش ... فقط رفتم جلو که قانعش کنم به حرفام گو نشی ماش

 اتفاق افتاد   نی بده که با سرعت راه افتاد و ا 

 ... حاال کجاست؟  ی ستیکارا بلد ن ن ی... تو از ازم یعز  دونمی_م

  ت یکرد و بعدم رفت... گفت محاله رضا  دیتهد  ی... کلی چی_ه

 بده 
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   ؟ یکن یر یگ یرو پ تتیشکا   یبر یخوای_حاال واقعا م 

 نده آره   تی_اگه رضا 

به   یبا سامان مشورت کن دیمسئله با  نیواال تو ا دونمی_نم

 کمکت کنه.   تونهی و بهتر م لهی هر حال اون وک 

سامان شد.   ریتکان دادم و ذهنم درگ  دیتائ  یبه نشانه   یسر

  یبخواهم به تاهل و زندگ یاگر روز  کردمی فکر م شه یهم

که   یخواهد بود. سامان نی مشترک فکر کنم، سامان بهتر 

  یی از خانواده ام شده بود. گو یدر کنار ما بود و جزئ شه یهم

به وجودش وابسته شده بودم. دوستش داشتم و فکر  

او هم مرا دوست داشته باشد. اما حاال، با   دی که شا  کردمیم
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  ریغ  زیکه به ناحق رخ داده بود همه چ  یی اتفاق ها نیوجود ا 

 ممکن بود.  

دندان پزشک و پدر و    یبود با خواهر کی  هی پا  لیوک  سامان

بودند و سال ها بود   یکه هر دو پزشکان برجسته ا  ی مادر

 کانادا شده بودند.    میمق

متهم به قتل بودم که آواره  کی دختر  یکنون ط ی اما با شرا  من

عشقت   یپا گفت یم  ینداشت. حس چ یه ا یبود و از دار دن

که   دیکشی م اد یاز اعماق وجودم فر  گری د ی و حس ستیبا

 آتشش بزن و خاکسترش را به دست باد بسپار.  

.  دیکشی م ادی و فر   دیخراش یروحم را م  شیبا ناخن ها  قلبم

. حق  دیکشی را م  شیو موها دیدویطرف و آن طرف م نیا
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. بد عادتش کرده  ی داشت. تحملش کم بود و نازک نارنج

 بودم.  

از گوشه   میغرق خواب انداختم و آرزوها  یبه سمانه  ینگاه

  قراریب ی. چشم بستم و با قلبدیبالشت چک  ی چشمم رو ی

 خوابم برد. 

پچ پچ سمانه و سامان چشم گشودم. سامان با   یصدا با

  یصندل  یبود و سمانه هم رو ستادهی خت اکنار ت ی دسته گل

 ری نشسته بود. با سرعت صاف نشستم که باعث شد کمرم ت

کردم که متوجهم شدند. سمانه   یبکشد. ناخوداگاه ناله ا

 کرد و گفت: یاخم

 مثال  یتصادف کرد  ؟ین یش ی م ییهویچرا انقدر  واشی_
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 کمرم رگ به رگ شده   کمی  ستی ن ی زی_چ

 .  ا ستی_اصال حواست به خودت ن 

 دسته گل را به سمتم گرفت و گفت:   سامان

 _خدا بد نده. 

 گل را از دستش گرفتم و گفتم: دسته

سمانه   شبیکه د  یهمون گل  د؟یدی_ممنون چرا زحمت کش 

 بود  یآورد کاف 

 از طرف منه اونو سمانه گرفته بود.   نی_ا

داخل گلدان    دنشییدسته گل را گرفت و بعد از بو  سمانه

 که گفت:  رفتی اتاق م ی گوشه  ییگذاشت. به سمت روشو
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دسته گل   شییخدا خته؟ یر  یچقدر ب   ینی بیمگه نم گه ی_آره د 

   ؟یکن یم  سهیمقا نی رو با ا  یشبی د

 گفتم:  کردم ی که به سامان نگاه م یکردم و درحال یاخم

 دیقشنگه لطف کرد   میل ی_اتفاقا خ 

   ؟نیگ یمن که نم ی_توروخدا؟ واسه دل خوش

 _نه واقعا زيباست  

بگم دکتر   رمی ... من م دی_خوب خداروشکر که دوستش دار 

 ص یواسه ترخ ادیتون ب

 _باشه ممنون.  
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دلم غرق نگاهش شده   ی زد و اتاق را ترک کرد. کشت ی لبخند

  یدشوار بود. بعد از انجام کار ها  یبردنش کار ادیبود و از 

پرداخت شده    یها توسط حام  نهیکه معلوم شد هز  صیترخ 

ما حرکت   ی و به سمت خانه  می سامان شد  نیسوار ماش 

در   ی. سمانه به سمت عقب برگشته بود و سعمی کرد

گرد به روبرو   ی با چشم ها  یخنداندن من داشت که لحظه ا 

 برگشت که اوهم سکوت کرد.   دیشدم. نگاهم را که د   رهیخ

بود و در باز بود.  شده  ختهی لوازم خانه مان در کوچه ر ی همه

شدم   ادهیبودند که پ ون یآوردن تلوز رون یدو کارگر مشغول ب

راه    یبزنم. سنگ توانستمی نم یحرف   چیو جلوتر رفتم. ه 

بود. مرد   دهینفس را هم بر یرا بسته بود و حت  میگلو
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هم   ارازد و به کارگران گفت تا اتاق ه  یصاحبخانه پوزخند

 کنند.   یخال

  ی. سجاده کردم ی بودم و تنها نگاه منشسته  اط یح  ن یزم  یرو

. سجاده  شدندی رد م  شیافتاده بود و از رو  اطی آقاجان وسط ح 

گذاشتمش. قلبم   فمیک  یرا برداشتم و خاکش را تکاندم و تو

از جسمم کز کرده بود.   یخودش را بغل کرده بود و گوشه ا

 کرد.   یم ه یبق کرده بود و زار زار گر

شده بود و سمانه   قهیبا مرد صاحبخانه دست به  سامان

  میدست ها  ن یکند. سرم را ب  شانی داشت از هم جدا  یسع

. مردم محله دم در جمع شده بودند و  ستمی گرفتم و گر
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جره  . سامان و مرد در حال مشاکردندی ام را نظاره م یدرماندگ

 سکوت شد.    یبودند که با داد حاج مهدو

  اد یها انداخت و فر  یبه هم محل  ینگاه نی خشمگ  سامان

 :دیکش

 ... به سالمت. تون ی سر زندگ  دییتموم شد... بفرما شی_نما

آب به    یوانیمتفرق شدند. سمانه کنارم نشست و ل تی جمع

  ستادهیسمتم گرفت. محکم بغلش کرده بودم. سامان دورتر ا 

از دست   زیمشغول صحبت بود. همه چ یحاج مهدو  بود و با

سر بلند کنم تا با مردم   یحت  خواستمیرفته بود. ديگر نم

 محله چشم در چشم شوم.  

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

79 
 

و   ختندیر  نیرا در ماش   لیخبر کرد و تمام وسا  یوانت سامان

خودش   نیرا در صندوق عقب ماش  م یتنها چمدان لباسها

را به آنجا ببرند   لیگذاشت. آدرس باغ طالقان را دادم تا وسا 

دادم. از صاحبخانه خواستم    یرا هم به حاج مهدو  دیو کل

بود تمام   ر بمانم. آخر قرا اط یدر ح  قهیاجازه دهد تنها چند دق 

 به خاک بسپارم.   نجای خاطره ها را ا

به   .سپردمیو به ذهن م کردم ی خانه را نگاه م  ی گوشه  گوشه

  یلب حوض را م  یو گلدان ها دم یکش یپنجره ها دست م

بابا هم مثل قلب من طوفان زده و   یها ی. شمعداندم ییبو

 سابق را نداشتند.   ی عطر و بو گریپژمرده بودند و د
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را درون آب حوض بردم و صورتم را شستم. حاال    دستم

شانه   یرا رو  فم یکرده بود. ک خ یصورتم هم مانند دلم  

و    ستادمیصاحبخانه ا یانه را ترک کردم. روبروانداختم و خ

 زل زدم.   ش یدر چشم ها

  ی ول ی خونه حرمت داره حرمت منو که نگه نداشت نی_ا

و مجلس    ئتی پونزده سال ه   نجایرو نگه دار... ا  نجا یحرمت ا 

  رشویخ  یتوش برگزار شده... حرمت نگه ندار  نیامام حس

 .  ینی بینم

در گذاشتم و    یانداخت و داخل خانه شد. سر رو ریبه ز  سر

شانه ام قرار گرفت. دست سمانه را    یرو  ی چشم بستم. دست

 شدم.    نیگرفتم و سوار ماش
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زده نشد. مگر خدا    یکلمه هم حرف ک ی  یحت  ری طول مس  تمام

روز    نیبه ا دری حاج ح یحق ننشسته بود پس چرا زندگ  یجا

 افتاده بود؟  

نم را داخل آسانسور گذاشتم و  که متوقف شد چمدا نیماش

 رو به سمانه گفتم:  

   یکالنتر رمی_من م

   ؟ی_کالنتر

 .  یاز حام  تم ی شکا  یر یگی _واسه پ

 را به سمانه داد و رو به من گفت:  دیکل  سامان

   ام ی_منم باهاتون م
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   رمی خودم م  دیتو زحمت افتاد  یلی_ممنون امروز خ 

سوار    دییهمراهتون باشم بفرما  دیبا لی_من به عنوان وک

 ام یمن االن م  دیبش نیماش

 _باشه.  

منتظرش بودم. تا حاال   نیانداخته بودم و در ماش ریبه ز  سر

کنار   ی بودم. تمام انتظاراتم درباره  دهیانقدر خجالت نکش

 .  دادیسامان بهم خورده بود و عذابم م

.  نستدای حرف دلم را نم  نکهی از ا کردمیدل خدا را شکر م  در

من و او   گرید  دانستمی دوست نداشتم غرورم را بشکنم و م

 شد.   می ما نخواه
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 راهنما را زد و گفت:   دیبعد آمد و به راه افتاد. کل  قهیدق   چند

   ؟ی_بهتر

 شم ی خوب نم  چوقتی ه گه ی_من د

  ن یفکر چن چوقتی که چقدر سخته و خوب ه کنمی_درک م 

االخره همه  ب دی اما مطمئن باش  دیکردی رو هم نم  ییلحظه ها 

   دمی... بهتون قول مشهی درست م   یچ

 بشه.   نطور ی _کاش هم

. سرم را به سمت  مینزد  یحرف گر یرا دادم و د   یکالنتر  آدرس

بود   نیا ریبرگرداندم و چشم بستم. تمام فکرم درگ شهی ش
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به سامان فکر نخواهم کرد و عشقش را    گریکه از فردا د 

 خواهم کشت. 

با   ب یعج  شدی که پخش م  یو موسيق  دیباری نم نم م باران

 سازگار بود.   میحال و هوا 

  ..... 

   م یرفت از زندگ م یزندگ همه

 لبهام فقط آه و افسوس دارم  رو

   یروزِ پس واسه چ نیآخر  اگه

 روزِ اول تو رو دوست دارم   مثل

   یپس واسه چروزِ  نیآخر  اگه
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 برات  رمیمی روزِ اول م  مثل

   یاز همه زندگ یحق من تو

 حق ندارم بمونم باهات   یول

 نم نم اومد و  بارونه

 قلب من غم اومد و رو

 دخلم اومد و گهید من

 ست یخبر ن  ازت

 بود که بگم زایچ  یل یخ

 تو خودم  ختم یر  دردامو

 لِه شدم   یگذاشت  تنهام 
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 ست ی که ن ستیخبر ن  ازت

  ..... 

.  کردی بار بود از خدا گله م نیگله باال آورده بود. اول  یکم قلبم

در حال    یگذاشته و گوشه ا  میچرا تنها   نکهی ا  یآن هم گله 

  یگر ید  ز یخفت است؟ مگر من به جز عشق چ نیا  یتماشا 

 هم خواسته بودم؟ 

  ..... 

   شناختمی عشقو فقط با تو م من

 و ساختم  ییا یفکرم چه رو  تو

ِ دستا تا  نبود   یراه  یلی تو خ   ی
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 باختم عشقو بدم باختم  یول

 نم نم اومد و بارونه

 قلب من غم اومد و رو

 دخلم اومد و گهید من

   ستیخبر ن  ازت

 بود که بگم زایچ  یل یخ

 تو خودم   ختم یر  دردامو

 له شدم   یگذاشت  تنهام 

 ست ی که ن ستیخبر ن  ازت

  ..... 
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  ی که آن سو ی و به سمت کالنتر  میشد  ادهی پ نیماش  از

  ییکه صدا  می بود دهیدر رس  ی. جلو م یقرار داشت رفت  ابان یخ

 متوفقم کرد.  

 .  ی اری_خانم 

شد و   ادهیپ نشی که از ماش  دمشیبود. سر برگرداندم و د  ای آر

 جلو آمد.  

 باهات صحبت کنم... تنها.   دی_با

 به سامان کردم و گفتم: ینگاه

   دیبزن نجایهم دیدار   یهر حرف من هستن  لی پارسا وک  ی_آقا
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در کار   یت ی با خودتون صحبت کنم وگرنه رضا دی_من با

 .  ست ین

در دلم روشن شد. به سامان که نگران   ید یام  یسو کور

زدم و خواستم منتظرم بماند. سوار   یلبخند  کردی نگاهم م

شدم. او هم نشست. تلفنش را که مدام زنگ   ایآر   نیماش

 شد.   رهیخاموش کرد و به روبرو خ  خوردیم

نکن   یندارم کار  ی ... من باهات شوخید یم تی و رضا یری_م

 نداشته باشه   دهیفا  گهید  می مونیبکنم که پش یکار

   دمیم تی منم رضا  دیداد   تی رضا ی _وقت
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...  دمیم تی من فقط به دو شرط رضا ی... باشه ول نطور ی_که ا

 .  یر یرو پس بگ تتی شکا  دیبا  نکهی اول ا

 ام را پنهان کردم و گفتم:  یخوشحال

 _موافقم و شرط دوم؟  

 صورتم چرخاند و گفت:  یتک تک اجزا   ی را رو نگاهش

 . ی_با من ازدواج کن

از   ییحد درشت شده بودند و صدا  نیتا آخر م یها چشم

  رهی . سرش را چرخاند و دوباره به روبرو خشدی خارج نم میگلو

 شد. 
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و    یکه فکراتو بکن یتا آخر شب فرصت دار  نه ی_شروط من ا 

  ام یپ  هیفقط    یرو گرفت  مت یکارتم... تصم  نمی ... ا یخبر بد

 . امی بده فقط پ

شد و در سمت مرا باز کرد. خودم را جمع و جور کردم و   خم

مربند را  که ک  ی داد و درحال  نییرا پا شهی شدم. ش   ادهیپ

 گفت:  بستیم

   ی_تا دوازده وقت دار 

   ؟ی شرط رو گذاشت نی _چرا من؟ چرا ا 
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رو   نشی زتر یمنو گرفت منم عز ن یزتری_با خودم گفتم اون عز 

رو    یحاج ای  یخری خودت و م یزندگ ا یبا توعه  م ی تصم  رمی گیم

 به سالمت.  

. ديگر  کردمی نم ی حرکت  چیبودم و ه ستادهیو مبهوت ا مات

بودم. قلبم بق کرده بود و   رانی را نداشتم. و  ی کی  نیتحمل ا 

.  رمیگ یم ی میچه تصم ندی ساکت نشسته بود تا بب  یگوشه ا

 در درونم را شکست.    یزیسامان چ   یصدا

   گفت؟یم ی_چ

بزنم. کاش از خدا   یبه او حرف شنهادشیاز پ توانستمینم

 دهد. کاش.  ان یعشق پا   ن ینخواسته بودم خودش به ا
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لب   ی. لحظه ا دادیداشتم و حالت تهوع عذابم م  جهی گ سر

را باال آوردم.   ر ینشستم و تمام اتفاقات اخ  یکنار کالنتر  یجو

  ن ی. از اخورد ی . حالم از خودم بهم م ستمیگری و م زدمی عق م

...  ی کس یهمه ب نی... از اییهمه تنها نیهمه ضعف... از ا

ها را تحمل   نیا  دیراه را اشتباه رفته بودم که با  یکجا

   کردم؟ یم

 را به سمتم گرفت.   ی آب یزانو زد. سامان بطر  میکنار پا  یکس

  ام یو بدبخت به نظر م فی ضع   یلیخ  سوزه؟ی_دلت برام م 

 نه؟ 

   خت؟یبهمت ر  ینجوری گفت که ا  ی_چ
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 _ازم خواست زنش بشم 

 _تو که... تو که...  

 آقام ارزشش رو داره   ی_قبول کردم... آزاد 

  میتون یتو دردسر... م  ی خودتو بنداز ی حق ندار  ی_اشتباه کرد

   م یکن تی ازش شکا شنهادشی پ ن یبه خاطر ا

 نمونده که به خاطرش بجنگم.   ی من گه ی_د

 .  ستادی. او هم استادمیا

   ستی ن ی ا گهی راه د شمی_زنش م

   ذارم ی_من نم

 کار از کار گذشته... ارغوان مرد.   گه ی_د
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 .  دیچ یپ  یخلوت م ی رو اده یباال رفته بود و در پ شیصدا

  میتصم ییتنها ی... حق نداریاریکم ب ی_تو حق ندار 

   یکن یات باز ندهی با آ ی... حق نداری ریبگ

حق   یمنو دوست نداشته باش  ی _تو هم حق نداشت

... تو با اون  افتمیروز ب   نیمن به ا ی... تو باعث شدی نداشت

 و مغرورت  یخ یقلب  

 دوست ندارم؟   یدونی ندارم؟ ازکجا م   یدونی_از کجا م 

...  شدی نم ینطور ی ا مونیزندگ  یگفتیزودتر م  ی_اگه تو لعنت

   شدمی من انقدر بدبخت نم دیشا
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  می دونیحاال که هردو م  ی_اشتباه کردم... سکوتم غلط بود ول 

به من و   دی... بای ریرو بگ  می تصم نی ا  یتو حق ندار 

   یبد تی احساسمم اهم 

... ارغوان  شم یهم منصرف نم  گه یرو گرفتم... د  مم ی_من تصم

  ری زود د یل یوقتا خ یزنده بمونه... گاه  دریتا حاج ح ره یمیم

 آقا سامان.   شهیم

.  م یبه نفس نفس افتاده بود  م یکه زده بود  ییاز داد ها هردو

 را برگرداندم و گفتم:  می رو

  نجای هم یبزنم همه چ  یباره حرف  نیدر ا   خوامی نم گه ی_د

 شروع نشده بود که بخواد تموم شه.  یزی تمومه البته چ 
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 . ستاد یا  میبروم که روبرو  ابان یخ  یبه آن سو خواستم

خونه به عنوان برادر سمانه ازت   م یری_تنها نرو با هم م

 کنمیدرخواست م

 ش حرف بزنم  راجع به  خوامی نم گه ی_د

 _باشه قبوله. 

به حرکت در آمد و قلب   نی. ماشم یتکان دادم و سوار شد سر

بودم که او هم مرا   دهیفهم ری . چقدر دستادی من از حرکت ا 

است. من   مانی به نفع هردو  یدور   نیا  دانستمی . مخواهدیم

 . شدیمن نم  طی با شرا یدختر  ر یو او درگ دادمی پدر را نجات م
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را بهم   ز یحداقل چند ماه زودتر همه چ   ای  کسالی کاش

 من انقدر تنها نبودم.  دی. آنگاه شام یگفتیم

حاکم بود که ضبط را روشن کرد. تمام    یکالفه کننده ا سکوت

 . زدند ی امروز حرف دل مرا م ایدن  یها  یقیموس

  ..... 

 م یر ینم  گهیکه د  ییسفرا  واسه

 م یر یبگ شهیکه قسمت نم  ییعکسا  ای

   ستیتاوان شک ن که  ی ن یق یهر  واسه

 ست یکه مشترک ن  ییخاطره ها   واسه

  ..... 
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که سمانه و    می دیرا م شیسال پ دیبسته بودم و ع  چشم

بود که داشتم. اشکم   ید یع نی سامان مهمانمان بودند. بهتر 

 بود.  میرا کنار هم نخواه   یدی. ديگر هيچ ع د یچک

  ..... 

 م یاعتبار  یکه هر دو ب  یوقت  واسه

   می از خودمون ندار  ری غ  یتماشاچ

 التماسم نخورده به دردم   یوقت 

 که جبران نکردم   یانتقام واسه

 باز بسوزم  ی خوایم

 شم   خی کوهِ  ی خوایم
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 کن کمک کن کمک

 ببخشم  خودمو

 باز بسوزم  ی خوایم

 شم   خی کوهِ  ی ميخوا

 کن کمک کن کمک

 ببخشم  خودمو

  ..... 

 ک ی  ی نه او را. با خوشبخت دینه خودم را خواهم بخش چگاهیه

گرفته بود.   مان یماه فاصله داشتم که او آن را از هردو 
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تنها   یرا باخته بودم و تنها   زیآرزو و عشق همه چ   ،یخوشبخت

 .گذاشتم ی درون داالن جهنم پا م

  ..... 

 رفت  یزندگ  نیکه از ا یباور واسه

 رفت   یخداحافظ یکه ب یعشق  واسه

 سروتش  یغمه ب  نیا و یمونیپش

 موقعش دهیکه نرس  یی حرفا   واسه

 رم یکه تو قهرت اس  یی روزا   واسه

 رمی گی قرض م دنتیرو قدِ بوس  تو

 کن سالهاست از تو دورم   تمومش
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 رفتنو به غرورم    نیا  بدهکارم

 باز بسوزم   ی خوایم

 شم    خی کوهِ  ی خوایم

 کن کمک کن  کمک

 ببخشم  خودمو

 باز بسوزم   ی خوایم

 شم    خی کوهِ  ی خوایم

 کن کمک کن  کمک

 ببخشم  خودمو

  ..... 
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  کی و به دوازده نزد گذشتی م شه یزودتر از هم ساعت

کرده   ادهی. سامان را از بعدازظهر که مرا دم در خانه پشدیم

سمانه حالم   ی بودم. درجواب سوال ها دهیبود و رفته بود ند

 گفته بودم و خود را در اتاق حبس کرده بودم.   یستیخوب ن

و پدر را نجات   کردم یته بودم. با او ازدواج مرا گرف  مم یتصم

کارت   یکه رو  ی. تلفنم را برداشتم و به شماره ادادم یم

کلمه   کی  ی فرستادم ))قبوله((. حت   یامینوشته شده بود پ

 .  سمی هم نتوانسته بودم بنو شتریب

کردم که نوشته بود فردا صبح    افتیدر   یامیبعد پ قهیدق   چند

 .  میرو یفت به محضر م و عصر ساعت ه شگاهیبه آزما 
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. مدام پلک  زدم یتخت پرت کردم و اتاق را قدم م  ی را رو تلفن

  چینداشتم. ه  یفکر  چ ی. ه دمیجو یرا م   میو ناخن ها زدمیم

به آن فکر کنم مرگ بود. اما   توانستم ی که م ی ز ی. تنها چ ز یچ

  یتا لحظه ا ماندی م دیجسمم با   یروحم مرده بود ول شدینم

 .  شدی که پدر آزاد م 

گرفتم   میتصم  یزل زدم. لحظه ا  ابانی تراس شدم و به خ وارد 

. چشم  ستادمی . باال رفتم و صاف استمیآن با   یلبه  یرو

  یقیرا از دو طرف باز کردم. نفس عم   میبستم و دست ها

دوست داشتم    شهیافتادم که هم  میها  یکودک ادی . دم یکش

  یداشتم روز اد یب به آقاجان. خو  یها  یپرواز کنم مثل قنار

  ادمیپرواز را  یآزاد  ی که در قفسشان را باز کردم تا در اِزا را
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قول و قرارمان زدند و پرواز کردند و رفتند.   ریبدهند اما آنها ز 

شدم و آنقدر    یتختم مخف  ریز  دیا یآن روز تا شب که بابا ب

پدر که نامم را   یادهایهمانجا ماندم که خوابم برده بود. با فر 

نگاهش کردم که سرم داد   ان یرآمدم و گ رونیب  زدیصدا م

کردم که درآغوشم   فی تعر شی ها را برا یقنار  ی . ماجرادیکش

  نکهی شدنم بوده و ا  یو گفت داد زدنش به خاطر مخف دیکش

 سرم.    یفداها   ینگرانش کرده ام وگرنه قنار

اشتباهم سرم داد بزند و بعد   میکجا بود که بخاطر تصم  حاال

 محکم بغلم کند؟

 ... سامان.  یارغوان؟ ه   یکنی م ی دار کاری_چ
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را باز کند.   می سمانه هم نتوانسته بود چشم ها  یصدا

آغوش گرم و    ری انقدر چشم بسته بمانم که تصو خواستم یم

کمرم قرار گرفت و مرا به   یرو یمهربان پدر محو نشود. دست 

 افتادم و چشم باز کردم.  نیزم  ی. رو دیعقب کش 

و سمانه کنارم نشسته بودند. سمانه کمکم کرد از   سامان

سرم انداختم که سامان   یبلند شوم. شالم را رو ن یزم  یرو

 شروع به حرف زدن کرد:   یبلند  یو با صدا  ستاد یا

گرفتم کار   مموی تصم  ی گفت ؟یکن یم  یدار کار یمعلومه چ  چی_ه

غلط و   نیا  یداشت یاالن واسه چ   نیبه کارم نداشته باش

   ؟ یکردیم

 کنم  ی کار خواستمی_من نم
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تو، االن پهن   می اومده بود رترید   قهید  هی_هه...معلومه اگه 

 که   یبود  اط یح

 خودمو بکشم  خواستم ی _گفتم نم

از   میر یباهات راه اومدم... فردا صبح م یهرچ هی کاف گه ی_د

الزم   گه ی... دکنمی م یر یگ یخودمم پ ی کنیم تی پسره شکا  نیا

   یکن  یتو کار  ست ین

 محضر. م یری _من شرطشو قبول کردم... فردا عصر م

را دو    شینزده بود، دست ها یکه در تمام مدت حرف سمانه

طرف صورتم قرار داد و سرم را به سمت خود چرخاند  و  

 زمزمه وار گفت: 
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 _محضر؟ 

و هم من بابام آزاد   دهیم  تیهم اون رضا  میکن ی_فردا عقد م

 شه یم

 ارغوان؟  ی کرد کاری... تو چشه ی_باورم نم 

شروع به قدم    یو عصب دیکش ش یموها نیب  یدست  سامان

 زدن کرد. 

 .  ی_فداکار

 ادامه داد: دادیکه دستانش را تکان م  یو در حال  ستاد یا

  تی رضا یگوش کن  یاون عوض یاگه به حرفا ی کنی_فکر م

 ؟ ی بفهم نویا  ی خوای ... چرا نمچارهیدستت انداخته ب  ده؟یم
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   میمن مطمئنم... قول و قرار گذاشت  دهیم  تی_رضا 

 . یکه چقدر تو ساده ا  ی_وا

  شدم یکه داخل اتاق م یبلند شدم و در حال  نیزم  یرو  از

 گفتم:

 . چکسی منصرف کنه ه ممیمنو از تصم  تونهی نم چکس ی_ه

.  ستادیفاصله ا  نیتر  کی سرم وارد اتاق شد و با نزد  پشت

 صورتش از خشم سرخ شده بود و دستانش مشت. 

   ؟ یازدواج کن یکه ازش متنفر  یبا کس یخوای _چرا م

به سرم زد و   ی دست راستش ضربه ا یانگشت اشاره  با

 فت:گ
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  ؟یر یگیانتقام م یدار یاز ک   گذره؟یتو م نیداره ا  ی_چ

 مدت دوست داشتم؟  نیکه نگفتم تمومه ا  یمن ایخودت؟  

 زد:   ادیفر

 _کدوم ؟ 

  یکه گفت  یینای از ا  چکدوم ی ه لش ی پارسا دل یآقا   چکدومی_ه

 . ست ین

 . ستادیاز ما ا یکم یهم وارد اتاق شد و با فاصله   سمانه

   ؟ی رو گرفت  میتصم نی_پس چرا ا 

 _دوستش دارم... ازش خوشم اومده... عاشقش شدم. 

 مچ دستم را گرفت و فشرد.   سامان
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   یگ یدروغ م ی _دار

خون بس حق عاشق شدن نداره ؟ اگه من عاشق   هی_چرا؟  

ها؟   اد؟یم ن یآسمون به زم   ته؟ی بشم جرمه؟ گناهه؟ معص

که   یمی تو تصم  دمیاجازه نم چکسمی من عاشقش شدم به ه

...  دیمنو منصرف کن دمیگرفتم دخالت کنه... اجازه نم

 .  ذارم یبشه... نم یبا جون بابام باز  ذارم ینم

به مچم وارد کرد که اخم کردم. دستم را ول   یشتر یب فشار 

بسته شدن در   یو رفت. صدا دیکرد و در اتاق را بهم کوب

و به مچ دستم نگاه کردم. رنگش قرمز   دمی آپارتمان را شن 

  ی ب یطوالن ی. سمانه هم بعد از نگاهکردی شده بود و گز گز م
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تنها   و دم یتخت دراز کش یاتاق را ترک کرد. رو  یحرف  چیه

 فکر کردن به فردا بود.   خواستم یکه نم  یز یچ

حالت تکرار قرار   یرا درگوشم گذاشتم و آهنگ را رو  هدفونم

 سپردم.  ریتقد رحم ی ود را به دست بدادم. چشم بستم و خ

  ..... 

 نفر خسته و تنها ماند  کی   آخر

 دلت جا ماند  شیبغضِ من پ  آخر

 تو آدمِ سابق نشدم   یب

 دگر عاشق نشدم   من

 مرا  یهوا  یبرد
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ِ که ماجرا  فی ح  م یهم نشد ی

ِ برا ما    میهم نشد ی

 تو جانِ مرا   یبرد

 پَر کردم گلِ باغِ غرورم را  پَر

 تو باشد دلِ تنها   در دستانِ  تا

 دل غرقِ نگاهت شد  یِ کشت  چنان 

ِ من غم ها  ادِ یرفت از   که    ایدن  نیا  ی

 پَر کردم گلِ باغِ غرورم را  پَر

 در دستانِ تو باشد دلِ تنها  تا

 دل غرقِ نگاهت شد  یِ کشت  چنان 
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ِ من غم ها  ادِ یرفت از   که  ا یدن  نیا  ی

 ..... 

به سامان بزنم و نتوانسته    خواستمیکه م یی حرف ها   تمام

. ديگر  کردم یو گوش م  کردمیو گوش م  کردمیبودم را گوش م 

  کی مرده بود و تنها   می گرفت. تمام حس ها یام هم نم  هیگر

آخرش را   یپر وبال مانده بود که نفس ها ی ب یپروانه 

 .  دیکشیم

  ..... 

 تقاصِ کدام کارِ من به

ِ یاست غمِ تو  شده  من  ار
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 بهارِ من  ستی خزانِ بد چه

 ادم ی از  یببر نکند

 بر بادم   یکنم نده چه

   ادمیبه فر دیتو نرس دلِ 

 پَر کردم گلِ باغِ غرورم را  پَر

 در دستانِ تو باشد دلِ تنها  تا

 دل غرقِ نگاهت شد  یِ کشت  چنان 

ِ من غم ها  ادِ یرفت از   که    ایدن  نیا  ی

 پَر کردم گلِ باغِ غرورم را  پَر

 در دستانِ تو باشد دلِ تنها  تا
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 دل غرقِ نگاهت شد  یِ کشت  چنان 

ِ من غم ها  ادِ یرفت از   که  ا یدن  نیا  ی

  ..... 

بود که دلم   یبار  نیفکر کردم که اول   نیگشودم و به ا چشم

بود. تخت را مرتب کردم و   دهی صبح برسد اما رس  خواستینم

  ونر یرا از چمدانم ب ی رنگ  اهی. چادر سدم یپوش  یسر تا پا مشک 

به   یرنگ یبود لباس ها ی روز عاد کی آوردم و سر کردم. اگر  

 .  رفتمیخود م اراما امروز فرق داشت. امروز سر مز  کردمیتن م

و   دمیآمدم و دربست گرفتم به خانه رس رونی ب شگاهی آزما از

  یی را یکه سمانه داده بود در را گشودم. وارد پذ یدیبا کل
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پشت کانتر   ،یصندل  ی شدم. سامان و سمانه پشت به من رو

گذاشته بود و   زیم ی نشسته بودند. سامان سرش را رو

آب کنار دستش بود    یوانیسمانه دستانش را بغل زده بود. ل 

 .  دیرس ی که دست نخورده به نظر م

سمتشان رفتم و آهسته سالم کردم. سامان را صدا زدم.   به

 ه کردن سر تکان داد.  سر بلند کرد و بدون نگا

برم   خوام یزندان... م نیازتون خواهش کنم منو ببر شهی_م

 مالقات بابام  

 _باشه  
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... واسه  دیکن  میوکالت نامه هم تنظ  هی دی _فقط لطف کن 

 ازدواج.   یاجازه  

.  زدیکانتر بر  یکه باعث شد آب رو  دیکوب زیم  یرا رو  مشتش

سمانه   یدستانش گذاشت. به اشک ها   یدوباره سرش را رو

 نکردم و گفتم:   یتوجه  کردی که آزرده ام م

 .  کنم ی صحبت م  گهید   لیوک  هی_اگه براتون سخته با  

 گفت:   رفت،یکه به سمت سالن م  یشد و درحال بلند

ترسناکه   یل یخ  یکن ی م یکه دار   یبدون عواقب کار  یول  می_بر

احساساتم   یچطور از رو   کنمی فراموش نم  چوقتی ه  نکهی و ا

 .  ی رد شد
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  یمبل برداشت و از خانه خارج شد. سمانه    یرا از رو کتش

 بق کرده را بغل کردم و دم گوشش زمزمه کردم:

 .  قی_برام دعا کن رف 

. با خشم  می و به روبرو زل زده بود می هم نشسته بود کنار

خودم   ی. برادادیفرمان فشار م   یو دستانش را رو راندیم

آرامش کنم. کاش    توانستمی نم یکه حت  خوردم ی تاسف م

شده    زیکاش ها لبر یاز  ا  میروزها  نی... کاش... جام ا شدیم

 بود.  

شدم. او هم    ادهیچادرم را مرتب کردم و پ  ن یتوقف ماش  با

 و به دستم داد.    دیکش رون یرا از داشبورد ب  ی . برگه استاد یا
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 کردم و به سمت زندان به راه افتادم.   تشکر

به دست،   یسالن مالقات زندان، گوش ی   شهی ش  پشت

.  دمشینشسته بودم و منتظر مالقات با پدر بودم. از دور د 

  یصندل  یآمد و رو یبه تن داشت. با سرباز   ی لباس مندرس

 نشست.   می روبرو

گوشم فشار   ی را رو  ی. گوشدی زدم و اشکم چک   یپهن لبخند

 شدم.   شی صدا  دنینتظر شن دادم و م 

 _سالم دختر بابا 

  نجا ی ا  یدیکش  یواست بابا... چ  رم ی_فدات بشم آقاجون... بم 

 .  رم ی برات بم رم یارغوان؟ بم  ز یعز
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نداشت. پشت و   یتی هقم سالن را پر کرده بود اما اهم هق

  شیبرا نجاینشسته بود و من حاضر بودم هم  میپناهم روبرو 

 جان بدهم.  

مدتتو   نیبگو نبودن ا  یزی چ هی _حرف بزن بابا... جون ارغوان  

 بشوره ببره  

 دنمی د  یاومد ی _دلم گرفته بود دردونه... خوب کرد

   ی_قربون دلت برم... چقدر الغر شد

   ی_تو هم الغر شد

  یسخت بود آقاجون... اصال زندگ  یل یخ ی_بدون شما زندگ

 نداشتم  
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 _چه خبر؟  

 دوتا   ی کیخوب... اونم نه   ی_خبرا

 .  رهی_خ

 به پدر زدم.   ییزدم اما لبخند دندان نما  ی دل پوزخند   در

 حاج بابا   یقراره داماد دار بش نکهیا  شی_اول

 باشه دخترم   ری_خ

 آقا جون... سامانه.    ش یشناسی_م

  شه یش  ی کرد و دستش را رو  یبلند  ی از مدت ها خنده  بعد

ت به  کرده بود گذاشت... لعن جادیفاصله ا  نمانی که ب یا

 ...  ای دن  یها  شهی ش

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

123 
 

حس کرده    ییزایچ  هی  هی... سامان پسره خوبزجانی_مبارکه عز

... سامان که کنارت باشه  دیخوای بودما... خداروشکر که همو م

 باشم.  یمن تا ک ستی خيالم راحته بابا... به هر حال معلوم ن

 . دم یبوس شهی را از پشت ش دستش

  ی ... برسوننی به دستت م نجایبرگه است دادم به ا  هی_

 عقده   یزحمت امضاش کن... اجازه  

تک   هی _باشه بابا جون... مبارکتون باشه فقط به سامان بگو 

بدونه چه   دیکه اتمام حجت کنم باهاش... با نمش ی بب ادیپا ب

 دستش   سپرمیرو دارم م  ی دسته گل

 ...  نکهیا  م ی... خبر خوب بعداد یب  گمی_چشم آقاجون م
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 بابا   گهی_بگو د

 ی ش یآزاد م یگرفتم... به زود  ت ی _براتون رضا

 بابا؟  یگ ی_راست م

 دادن    تی _بله آقاجون... انقدر رفتم و اومدم که رضا

 _آخه چطور؟ اونا که گفته بودن فقط قصاص 

   گهید   نهی _دخترت ا

 بهش بابا جان.  یبرس  یخوا یم  یبده بابا... هرچ  رتی _خدا خ

.  دیخندی و م  کردیم  هی. گردمید یپدر را م ی  هیبار بود گر  نیاول

و قربان صدقه    کردمی را در سرم ثبت م  شیحالت ها  یهمه 

 .  دی او را نخواهم د  گرید   دانستمی. مرفتمی اش م
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کردم و   یوقت مالقات را اعالم کرد خداحافظ  انیکه پا  سرباز

 امضا شده ترک کردم.   یرغم خواسته ام آنجا را با برگه ا  یعل

گذاشتم. برگه را تا   م یچشمها ی و رو دم یپدر را بوس یامضا

قرار دادم. سوار شدم و  کنار سامان   فمی کردم و داخل ک

 نگاهم کند گفت: نکهی نشستم. استارت زد و بدون ا 

   ؟ ی_باالخره کار خودتو کرد

 نه یشم هم انجام داده با میندگز  ی کار درست تو همه  هی_اگه 

   ؟ی_پس من چ

وارد   یدختر  دوارم یو ام کنمیم  یخوشبخت  ی_براتون آرزو 

 شما رو داشته باشه    اقتیبشه که ل تون یزندگ
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 در حقم.   ی کرد ی_نامرد

سکوت بود و   روز ینشان ندادم. بازهم مانند د  ی واکنش

شدم و به    ادهیدر متوقف کرد. پ  یرا جلو ن یسکوت. ماش

باال رفتم. سمانه در را گشود. با سرعت به سمت اتاق   یطبقه

چمدان گذاشتم. چمدانم را بستم و   یرفتم و چادر را تو

 کشان کشان به سالن بردم.  

شد از  باعث   یگوش  امیپ یمبل نشسته بودم که صدا یرو

بود. آدرس خواسته بود  ای از طرف آر امیخارجش کنم. پ   بمیج

 فرستادم.   ش ی. آدرس را برا دیا یتا دنبالم ب
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  ینشست. دستانش را رو  یی مبل روبرو  یآمد و رو   سامان

کرد و   یقرار داد و به طرف جلو خم شد. هوف  شیپاها

 انگشتانش را در هم گره کرد.  

   د؟یکن  می نامه تنظ تی رضا   هی  شهی_م

   ؟ی کن ی م تی همه رو اذ ی _چرا دار

 .  ن ی... همدمیکه درسته رو انجام م  ی_من فقط دارم کار

. به اتاق کارش  ستادی و ا دیچپش را پشت گردنش کش دست

رفت. سمانه کنارم نشست. دستانم را در دست گرفت و  

 پشتش را نوازش کرد. 

 کردن   خی_بازم که دستات 
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   ستی ن ی زی_چ

  یکنیلج م  یدار ی ... با کی ترسی ازش م دونم ی_من که م

...  ی ... تو جوونشه یدرست م   یمه چکارو نکن ه ن یارغوان؟ ا

 ات باش.  ندهی... به فکر آ ی خوشگل

  ادیدودل شده بودم اما با    یبه پا بود. اندک یطوفان درونم 

مصمم شدم و به   ،یلبخند پدر، بعد از دادن خبر آزاد یآور 

 سمانه نگاه کردم. 

  یدر حقم سمانه ول  ی کرد ی ... خواهر ی به فکر من دونمی_م

 رو گرفتم... فقط برام دعا کن... باشه؟  مم یمن تصم

 کردم و ادامه دادم:  یمکث

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

129 
 

حواست به سامان باشه دلشو   یل ی... خگهی د  زیچ  هی_

نتونم   چوقتیه  گهی د  دیناخواسته بوده... شا یشکستم ول

با تو گذروندم   مویزندگ ی روزا ن یاما بدون من بهتر نمتیبب

هات واسم  ... شونه یحرفام بود   ی... تو تنها شنونده قیرف 

سمانه... تو هم   ادتمیباشم به  ایدن  ی کردن... هرجا ی مادر

 .  یقول بده فراموشم نکن 

که تمام شد در   می. حرف هامیافتاده بود  ه یدو به گر هر

 .  دیآغوشم کش 

 ی لیارغوان... خ  یخر  ی لی_خ

 .  دونمی_م
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گوشم را آزرد. خودش  فونیزنگ آ  یکه صدا  می د یگريه خند با

را برداشتم   فونیآمد. آ رون یکه سامان از اتاق ب ستادمیبود. ا 

 منتظر باشد. قهیو گفتم چند دق 

بهم زل زده   ی حرف چی ه یرا از دست سامان گرفتم. ب برگه

اما زبان   کردندی وداع م مان ی. چشم هامی زدینم ی و حرف  میبود

 کرده بودند.   یخود را  در قفس  مخف  مان یها

 ن یآخر  یرا برداشت و داخل آسانسور گذاشت. برا  مدانمچ

بار سمانه را بغل کردم و سوار آسانسور شدم. سامان هم  

 همراهم سوار شد و کليد همکف را فشرد. 

مرگ با سقوط آسانسور را نداشته   یتا حاال آرزو چکسیه

وجود از خدا خواستم زمان در   ی است اما من داشتم. با همه 
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خواسته ام   نی توقف شود اما افسوس که ا م ی اتاقک فلز  نیا

 همکف اعالم شد.   یجواب ماند و طبقه  یهم ب

شد و صندوق را باز کرد.   ادهیپ ستادم یکه ا نشی ماش کنار

  یکم یسامان چمدانم را داخل صندوق گذاشت و با فاصله  

 . ستاد یا

 گفتم:  یآرام یانداختم و با صدا  ریبه ز  سر

دادم به سمانه لطفا اونو برسون به   ی کارت بانک  هی_

آقاجونم... بهش بگو که پول فروش مغازه توشه... با اون پول 

خونه   ی  هیواسه خودش دست و پا کنه... قض  یکار  هی  تونهیم

رو فرستادم باغ    لیوسا نکه ی رو هم بهش بگو لطفا و ا

آزاد شد بره اونجا... سند باغ هم دست    ی طالقان... وقت
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بگو که من تو رو ول کردم و   دی گه از من پرس است... ا  سمانه

رفتم خارج از کشور واسه همونم ازش وکالت نامه گرفتم...  

   یگینم  قتویقسم بخور که حق

 _باشه  

   گمی رو بهش نم  قتی_نه قسم بخور... بگو به جون سمانه حق 

 گم ی رو نم قت ی_به جون سمانه حق

 _مراقبِ سمانه باش 

 _تو هم مواظبِ ارغوان 

 د ی_ببخش

 ی نش مونیپش  ی که گرفت یم یاز تصم دوارمی_برو ام
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 _خداحافظ.  

را روشن کرد و به راه    نیهم سوار شد. ماش ای شدم و آر  سوار

بار آخر   یتار، به سمت عقب برگشتم و برا  یدیافتاد. با د 

  شه یاز هم باتر یمن ز  ایشده بود   باتر ینگاهش کردم. ز

 دمش؟ یدیم

روزها   نیمحو شد. انگار تمام ا  دم یتر راند که از د   عیسر  ای آر

نشسته   ی شده بودم. کنار مرد  اریمدهوش بودم و تازه هوش 

همسرم   گرید   یو قرار بود تا ساعات دم یترس ی بودم که از او م 

   کردم؟یمن... داشتم چه م یباشد. خدا 
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. تمام  مودم یپ  یدفترخانه را م یلرزان پله ها  ییهاقدم  با

. انگار  داشتی . پشت سرم قدم برمدیلرز یوجودم م

 به جهنم هلم بدهد.  خواستیم

چه برسد به کنارش بودن.   دم یترسیاش هم م هیسا  از

  ندهی خشم داشت آنقدر که کور شده بود و آ   شیچشم ها

 .  دید ینم ز یخود را ن

پدر را   ت یرضا   ی. شناسنامه ها و برگه م یدفترخانه شد وارد 

. هردو  میدر کنار هم نشست   یدوصندل ی و رو م یبه عاقد داد

. قرآن به دست  م یو سکوت کرده بود   میبود  دهیپوش  یمشک

مان   لیهردومان دادند و عاقد مشغول نوشتن نام و فام

 درون دفتر بزرگش شد. 
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کردم و از خدا صبر   یلب زمزمه م  ر یقرآن را ز  یها هیآ

را که   ی ا هی . صفحه که تمام شد چشم بستم و آخواستمیم

 آوردم    ادیب کردی تکرار م شهی همپدر 

َّه تَطْمَئِنُّ القُلُوُب«   »ااَل  بِذِکْرِ الل

ما   یکیدر نزد   یگری د  یصندل  یاز ثبت اطالعاتمان، رو  بعد

چرا لرزش   دانمی نشست و شروع به خواندن خطبه کرد. نم 

در حال رخداد   می عظ  ی. درونم زلزله اشدیبدنم متوقف نم 

  دهیبود و خود را درآغوش کش کز کرده یبود و قلبم گوشه ا

  چاره ی . بد یترس  یم شیها یبود. دخترکم از زلزله و خراب

 دخترکم... 
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مکرمه سرکار    یمحترمه   ی زهی دوش  پرسمیبار سوم م ی_برا

 ه ی شما رو با مهر  لم یبنده وک ایآ   دریفرزند ح  یار یخانم ارغوان  

به عقد   یسکه بهار آزاد کی و   دیجلد کالم هللا مج   کی  ی

  لیوک اورم؟ یدر ب   ونیفرزند هما  یحام ا یآر یجناب آقا   یدائم

 هستم؟ 

 .  دیلرز ی هم م  میصدا

 _بله

از   ایآ  یحام  ا یآر یانشالله. جناب آقا  یو مبارک منتی_به م

 هستم؟  لیطرف شما هم وک

 _بله
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  یبرا  دییانشالله... بفرما دی _مبارک باشه... خوشبخت بش 

 عقدنامه.    یامضاء  یبرا ارنیب  فی امضاء... شاهد ها هم تشر

. برگه  کردمیامضاء م دی. اول من بام یستاد یعاقد ا  زیم ی روبرو

دادم. با    ایآوردم و به دست آر   رونی ب فمیرا از ک  تیرضا  ی

 گذاشتم.   فمیک  یدرنگ برگه را امضاء کرد. برگه را تو یاندک

 گفت:   ایکه آر  می دفتر را امضا کرد  هردو

   می_حاج آقا ما شاهد ندار

شما    ادی دفتر ب  یآبدارچ   گمیپسرم... االن م ستی ن ی_مشکل

دفتره آقا کمال و صدا    نییکه پا  یزحمت از مغازه ا   یهم ب

 شهادت    یبرا ان یبزن ب
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 _باشه.  

پوش.. شاهدان  اهی. عروس و داماد سیعقد کنان چه

ِ خنده دار شده بود. کمد می .. زندگیپوشال  ن یتلخ...من هم ا  ی

 ...  دادندیتکانش م  خواستندیبودم که هرجور م یوسط دلقک 

.  می آمده بود ی و حاال در کنار هم به کالنتر  می کرده بود  عقد

  نیو سوار ماش می داد ت یهم از ماه عسلمان... هردو رضا  نیا

تنها   دانستم ی را نم  شدیبه بعدش چه م  نجای . از ام یشد

 ...  نی پدر بود. هم  یآزاد  می خوشحال

را باز    نگیدر پارک موتیو با ر  ستادی ا ی دساختمان بلن ی روبرو

شد.   ادهیرا پارک کرد و پ نی . ماش م یشد  نگی کرد. وارد پارک
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زد در را باز کرد و با    شهی خشک شده بودم که به ش  میسرجا 

 پوزخند گفت: 

 هوم؟   ؟ یجا بمون نی _نکنه قراره هم 

. صندوق را گشود و  ستادم ی آنطرف تر ا یشدم و کم   ادهیپ

را قفل کرد و   نیگذاشت. در ماش  نیزم یچمدانم را رو 

چمدانم را برداشت. جلوتر به راه افتاد و من هم پشت سرش  

. با آمدن  ستادی آسانسور را فشرد و صاف ا دی شدم. کل  یراه

 را فشرد.   ١٢ دیکه کل میآسانسور هردو سوار شد 

  دشیه کلب یرا انداخت و در را گشود. اسب کوچک  دیکل

را در آوردم و   می . کفش هاستاد ی تر اعقب  ی بود. کم زانی آو

داخل شدم. اوهم پشت سرم داخل خانه شد. در را بست و  
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کانتر انداخت. چمدانم را به سمت پله ها    یرا رو  دشیکل

  رارکه ق  کردمی نگاه م ی بودم و به خانه ا ستادهی برد. همانجا ا

 کنم.    یبه بعد در آن زندگ نیبود از ا 

  ی شدیکه وارد خانه م یچهارصد متر بود. از در ورود   حدودا

رنگ داشت   ی طوس  یدست مبل سلطنت  کی سالن بود که 

  یسمت راست آشپزخانه قرار داشت که داخلش ناهارخور

سالن پنج پله بود که    یشده بود. انتها دهیچ   یشش نفره ا

  یدست مبل راحت  ک یقرار داشت که با   منیپله ها نش  یباال

شده بود.   نیزا یتک نفره کنارش د یو صندل  نه یم چرم و شو

از   یکیاز   ایکه آر شدی م یهم به اتاق خواب ها منته منینش

 گفت:  آمدی که به سمتم م یآمد و در حال  رونیآنها ب
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   ؟ یستیتا آخر عمرت همونجا وا ی خوای_م

از   یکی تکان دادم و کنارش رفتم. در  ی منف یبه نشانه   یسر

  کی .  یاس ی  ی با هارمون یپانزده متر یاتاق ها را گشود. اتاق

اتاق دو در بود.   یچوب داخلش بود و گوشه  سی تخت و سرو 

 بود.   ی م سیسرو  یبرا دیبا یگریمتعلق به تراس  و د  ی کیکه 

  دیکه با  زیاتاقته چمدونتم آوردم... فقط چند تا چ  نجای_ا

  ادتیبابا...   یلحظه به بعد بابا ب نیاز ا  نکهی... اول ا یبدون

باهاش   یتلفن  یحت ای  ین یپدرت رو بب  یباشه که حق ندار

حق    کشمی که من زنده ام و نفس م  ی... تا روز یحرف بزن

  ی زیچ  نکرده ییوجه... اگر خدا  چ یبه ه  یصحبت با پدرتو ندار

در انتظارت نخواهد بود... تو  یعواقب خوب   نمی مورد بب نیدر ا 
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پس نه  یرو بخر دریحاج ح   یتا زندگ  ی خودتو فروخت

از ازدواج ما   چکس ی ... دوم هیآب  ریدر کاره و نه ز   یمونیپش

که اونم دهنش قرصه...   دونه یم ای خبر نداره فقط برد

ممنوع... حق حرف زدن با   یرفت و آمد و مهمون باز  ن یبنابرا

... تنها  ی رو ندار ی... حق رفت و آمد با کس یرو ندار چکسیه

خانمه که هفته   بایز  کنهیخونه رفت و آمد م ن یکه تو ا  یکس

منو   ی... حق دخالت تو کاراادیم یزکار یتم یبرا  کباری  یا

   ی... حق نظر دادن ندار یندار

   ؟یچ  دنی_حق نفس کش 
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که من مثل بابات   فی _جالبه باالخره زبونت به کار افتاد... ح

ازت   دنمی وگرنه حق نفس کش  ستم یرحم ن  یو ب  یعوض

   گرفتم یم

 ست ی ن رحمیاون ب  ستین یمن عوض  ی_بابا

 کشت ی_اگه نبود مادر منو نم

   یکن یاشتباه م  ی _دار

سرتو    رویموردم ممنوعه... خفه خون بگ نی _حرف زدن در ا 

  یواق واق کن   ای  یدُم تکون بد ی بکن تو کار خودت... بخوا

   ل؟ی... موبارم یگ یحالتو م 

 : دیکش  ادیندادم که فر یجواب
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 .  لیگفتم موبا ؟ی_مگه کر

و به دستش دادم. در را   دمی کش  رونی ب بمیام را از ج  یگوش

بسته شدن در   یبعد صدا  قهیو رفت. چند دق  دیبهم کوب

.  دیلرز یتمام بدنم م شی. از حرفها دیآپارتمان هم به گوش رس 

خانه. او هم نگهبانش  نیبود. وسط ا نجایهم  قایجهنم دق 

.  دآتش به جانم بکش شیکه قرار بود هرلحظه با حرفها بود

رنگ را کنار زدم و در    یاسی  ینفس کم آورده بودم. پرده  

 .  دیوزی م  یشده بود و باد سرد کی تراس را باز کردم. هوا تار 

کردم   ی تراس گذاشتم و سع  یسنگ  وارید  یرا لبه   می دستها

.  کردی هم آرامم نم قی عم  ینفس ها  ینفس بکشم. حت

  واریلرزش بدنم همچنان ادامه داشت. قلبم خود را به د 
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فکر کردم    ن یشدم. به ا رهیشهر خ  ی. به منظره دیکوبیم

 کنند؟ ی م یزندگ  ییآرزو  چیچند نفر بدون ه

که   ی »هر خونه ا   گفتیم شهی حرف آقاجان افتادم که هم  اد ی

خوب و   یاهتوشه بابا. گ یداستان  هیشهر وجود داره    نیتو ا

داستانا   نی ا  چکدومهی . اما بدون هنیبد و غمگ  یشاد گاه 

که   نهی . مهم ای نه خوش مونهی نه غم تا ابد م  ستن یموندگار ن

تو غماش چقدر صبر کنه و به خداش توکل کنه تو  زاد ی آدم

. از  ارهی باشه و شکر شو به جا ب یبه فکر اون باالسر  اشمیشاد 

  هینکرده   ییهروقت دلت گرفت و خدا  حتی من به تو نص

فکر کن که باالخره   نیتوکل کن و به ا  تیاومد تو زندگ یغم

 «   شهی اون غم هم تموم م

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

146 
 

و   شدی. فردا پدر آزاد م ستمیگذاشتم و گر  وارید  ی را رو  سرم

  ن یزم  ی. همانجا رورمیدر آغوشش بگ  توانستمی نم ی من حت

در    ایدن  یتا انتهاو زانوانم را بغل کردم. قرار بود  ختم یفرور 

کرده   هی. آنقدر گری حق چی کنم بدون ه  یقفس زندگ نیا

 گرم شد و همانجا خوابم برد. میبودم که چشمها 

چشمم را زد که باعث شد دوباره    دیباز کردم. نور خورش چشم

  ریغلت زدم و اتفاقات چند ساعت اخ   میچشم ببندم. در جا 

متعجب   تمیقعرا در ذهنم مرور کردم. چشم باز کردم و از مو

 شدم.  

در تراس بودم و همانجا خوابم برده بود. حاال،    شب ی که د من

 در اتاق...   نجا،یا
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 دلش به حالم سوخته بود و مرا به اتاق آورده بود.   حتما 

  یرو مینشستم. شال و مانتو میرا کنار زدم و در جا  پتو

 رفتم.    سیرا باز کردم و به سرو  میبود. کش موها یپاتخت

 شدی م  دهید ی خسته ا   یدختر چشم و ابرو مشک نهیآ  درون

گود رفته بود و رنگ به رخسار نداشت.   شیچشم ها   ریکه ز

طوفان   ش،یبودند و برق چشمها  دهیاش ژول  ی مشک یموها

 زده بود .  

 و به اتاق برگشتم.    دم یآب به صورتم پاش   یمشت

  ی دست  فیپدر بود، از ک ی هی که هد  رنگم را ی ارغوان ی  شانه

شدم.    می آوردم و مشغول شانه زدن به موها  رونیام ب
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  ی آقاجان بود. گاه  یکه از صدقه سر دیرس یقدشان تا کمرم م

و   کردیدوست داشتم کوتاهشان کنم اما او مخالفت م 

 اندازد.   یمادر م ادی او را  می موها گفتیم

اش را به   یفلز یو دندانه ها   زدمی را شانه م م یحرص موها با

. آنقدر فشار داده بودم که کف سرم  دادم یکف سرم فشار م

 .  ختیری صورتم م  یشده بود و خون قطره قطره رو دهیخراش 

شانه را به عقب بردم و    یقرمز شده بودند. لحظه ا می دستها

 . دمیکوب نهی به آ

.  خت ی ر  نیزم  یرو  ش یشکست و تکه ها یبد یبا صدا آينه

که در اتاق   کردمینگاه م میروبرو  یمبهوت به صحنه مات و 

 داخل شد.    ایباز شد و آر 
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   ؟ی کنی م ی دار کاری_چ

 .  کنمی االن جمع م  کنمی االن جمعش م دی_ببخش

و پشت    کردمیلرزان تکه ها را جمع م  یبا دستان دستپاچه

 .  کردمیم یسر هم عذرخواه

 ولشون کن.  گمی _ دست بهشون نزن. با توام م 

را به عقب    میبرنداشتم که کنارم نشست و بازو  دست

ها   ی دگیبر یشده بود و جا ی. خون از دستانم هم جار دیکش

 .  سوختیم

 با خودت؟   یکرد  کاری_چ

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

150 
 

انداخت و به   می کرد تا بلند شوم. دستش را دور بازو  کمکم

  یناهارخور  زیم  را از پشت  یسمت آشپزخانه برد. صندل

  یجعبه  نک،یس  ی باال نتی و نشاندم. از کاب دیکش  رونیب

گذاشت و   می روبرو یگر ید  یآورد و صندل  رونیب  یرنگ دیسف

از   یرنگ دی گذاشت و پد سف  زیم  ینشست. جعبه را رو 

و دستانم را   ختی ر  شیرو  یرنگ  ی. محلول بداشتداخلش بر 

انداخته بودم و نگاهش    ر یدر دست گرفت. سرم را به ز

  یدیکه سوزش شد دیزخم ها کش   ی. پد را رو  کردمینم

که دوباره   دمیگفتم و دستم را عقب کش  یاحساس کردم. آخ

قفل کرد و پد    ش یپاها نیرا ب  م یدستم را در دست گرفت. پا 

 دستم فشرد.    یرا رو 
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   ؟یلرز یم ی _چرا دار

را از جعبه   یرنگ   دیدادم و نگاهش نکردم. باند سفن یجواب

بود پانسمان   دهیبر شتریآورد و دست چپم را که ب  رونیب

که به محلول آغشته   یگری کرد. سرم را باال گرفت وبا پد د 

سر و   یخون رو  یشده بود، مشغول پاک کردن قطره ها

 صورتم شد. 

طره  . قم یگفت ینم یز یاما چ  می شده بود رهیلحظات بهم خ  تمام

  یجمع شده بود، رو  م یچشم ها ی که تو یسمج از اشک  یا

تر نگاهم کرد که سرم را   قی . مکث کرد و عمدیدستش چک

 کردم.   هیصدا گر یانداختم و ب  نییپا
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سطل   ی. پد ها را توستاد یو ا  دیرا عقب کش  دستانش

 ز یم ی انداخت و جارو به دست به اتاق خواب رفت. سرم را رو

 دادم.   دنیبار  یاجازه   می گذاشتم و به اشکها

انداخته  م یشانه ها یرو  یی چقدر گذشته بود که پتو  دانمینم

قرار داد و از آشپزخانه    شیشد. سر بلند کردم.جارو را سرجا

ودش شد که حدس زدم اتاق خ  یگر یخارج شد. داخل اتاق د 

  یآمد و در حال  رونی ب دهیبعد کت و شلوار پوش یقیباشد. دقا 

.  دوارد آشپزخانه ش بستی که ساعتش را دور مچش م

را شست    وانیو بعد از خوردن، ل  ختیخود ر  یبرا  ریش  یوانیل

 و داخل آبچکان گذاشت.  
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  یرا از رو  شی دهایکرد. کل  ادیرا ز  نهی رفت و شوم  منینش به

در برداشت و از خانه خارج شد. در را    کی نزد ی  نهی و آ زیم

 قفل کرد و رفت.  

  دادی که ده را نشان م وار ید  ینصب شده رو یوار یساعت د به

پرت کردم و به   ن یزم  ی. پتو را روستادمیزدم و ا یپوزخند 

جمع شده بودند. کشم را   نه یآ   یاتاقم برگشتم. تمام تکه ها

  میها  نیت را بافتم. آس  می برداشتم و موها یپاتخت یاز رو 

بافت   راهنیشده بودند که چمدانم را باز کردم و پ  یخون

آوردم و تن کردم. شلوارم را هم با    رونیب  ی کمرنگ یصورت 

شدم. باند   سی کردم و وارد سرو  ضیتعو  یخانگ  یشلوار مشک
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  سیرا در سرو   میرا باز کردم و داخل سطل انداختم. لباسها 

 م.  کوتاه تراس پهن کرد وار ید  یاتاق شستم و رو

 .  دم یرا داخل کمد چ می کردم و لباسها ی را خال  چمدانم

نبود. شانه   یگر ید  ی آمدم چاره  یماندن کنار م  نجای با ا دیبا

عطر را هم   ی شه یتوالت گذاشتم. ش  زی م یام را شستم و رو

  یتخت گذاشتم و قاب عکس  ر یکنارش قرار دادم. چمدان را ز 

از من و   یگذاشتم. عکس  یپاتخت  یرا که با خود آورده بودم رو 

عکس گرفته    هو سمان می بود دهیپدر بود که از ته دل خند

فکر کردم که امروز   نیبه عکس زدم و به ا ی بود. لبخند

. خداراشکر کردم و سجاده اش را هم از  شدی آقاجان آزاد م

شده.   یخانه خاک اطیافتاد در ح ادمی آوردم.  رون یب  فیک
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  یرا هم رو   می بیشستم و پهن کردم. قرآن ج  ز یسجاده را ن

 کنار قاب عکس  گزاشتم.   زیم

رفتم.  من یشب را به دست گرفتم و به نش کی هزار و   کتاب

نشستم و مشغول خواندن   نه یکنار شوم  یتک صندل   یرو

 شدم.  

  یظهر بود که احساس ضعف کردم. کتابم را رو یحوال

  یک یک نتی گذاشتم و به آشپزخانه رفتم. از کاب نهیشوم

  ی که تمام شد رو کمیبرداشتم و مشغول خوردن شدم. ک 

 ک ی کتابم شدم. ک ی  هیبرگشتم و مشغول خواندن بق ی صندل

بخورم. تا   یز یچ  نجا ی ا  خواستی نکرده بود اما دلم نم  رمیس
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در باعث شد    یخواندم که صدا یم همعصر پشت سر  

 دست از خواندن بکشم.  

در بود    کی را که نزد شی ها ی روفرش  ییشد و دمپا  داخل

آمد.    منیانداخت و به سمت نش زیم  یرا رو دش ی. کل دیپوش

 سالم کرد که 

 جوابش را دادم  آهسته

اتاقش رفت. کتابم را برداشتم و به اتاقم برگشتم. در را   به

پدر را آوردم و پهن کردم. با چادر   بستم و از تراس جانماز

که با خود آورده بودم، نمازم را خواندم. جانماز را تا   یمشک

.  دم یتخت دراز کش ی اتاق گذاشتم و رو ی کردم و گوشه  

پهلو  نپهلو و آ  نیو ا  زدمیکه غلت م شدیم  یدوساعت
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به در خورد. ناخودآگاه چشمانم را بستم و   یکه تقه ا شدمیم

  ا یشد. دست آر دهیشن  رهی دستگ ی خود را به خواب زدم. صدا

نکردم.   یاما حرکت دمینشست از درون لرز میبازو  یکه رو

 بود پشت گوشم داد و گفت   خته ی صورتم ر یرا که رو   میموها

 _ارغوان... ارغوان خانم.  

تخت نشستم    ی. رودیخوردم که دستش را عقب کش   یتکان

 و گنگ نگاهش کردم.  

 _شام سفارش دادم  

 ندارم   لی_م

 ی نخورده بود ی زی_چ
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   ؟ یدار   یبخورم شما مشکل یزیچ   خوامی_کال نم

 _به درک.  

و پتو را   دمیتخت دراز کش  یو رفت. دوباره رو د یرا بهم کوب  در

را   م یرا بغل کردم و چشمها  یکنار زدم. بالشت کوچک  میاز رو 

 پدر بودم که خوابم برد.  یآزاد یبستم. در حال تصور لحظه 

هنوز مثل روز   زی و همه چ گذشتی از عقدمان م یهفته ا  ک ی

تر و پژمرده   نیسکوت کرده بود و من هرروز غمگ   ایاول بود. آر 

.  زدم یم ی و نه حرف خوردمیم ی زی. نه چ شدمی تر از روز قبل م 

مان بودم دلتنگ سمانه دلتنگ سامان و    یدلتنگ خانه 

را    کرشکه ف ی زیاز همه دلتنگ پدر... سخت تر از چ  شتریب

قطع شده   رونیب  یای.تمام ارتباطم با دن گذشتی م کردم یم
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را از   م یهفته پا ک ی  نیدر خانه بود و نه در ا  ی بود. نه تلفن

و عصر ها   رفتیهم صبح ها م   ا یگذاشته بودم. آر رونیخانه ب

.  م یتا رو در رو نشو  رفتمی د که بعد از آمدنش به اتاق مآم یم

  ی او کار نکهیداشتم. با ا  یآمد و حس بردگ یاز خودم بدم م

باز هم   زد یم  میصرف غذا صدا  یبه کارم نداشت و تنها برا 

چنگ    میدورم را گرفته بودند و به گلو  ایبد دن  یتمام حس ها 

خانه کم   نیدر ا   ژنیداشتم. اکس   یانداختند. حس خفگ یم

دراز    منینش  یکاناپه   ی. روشدی بود و هر روز کمتر هم م

. از صبح که از  دادم یرا تکان م  م یاها پ لیدل  یبودم و ب دهیکش

داشتم.   یحال یو ب  یشده بودم احساس کرخت   داریخواب ب

مبل بلند شدم و به اتاقم   یاز رو یکه آمد به سخت ای آر
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را بستم. گرمم    میشمها و چ دمیتخت دراز کش   یبازگشتم. رو

بودم که در   داریرا کنار زدم خواب و ب  میشده بود که پتو

 ج ی . گزد ی م میبود و صدا ستادهی سرم ا  یباال  ایاتاقم باز شد. آر 

را نداشتم. خواستم پاسخ   م یبودم و جان باز کردن چشمها 

 خارج شد.   م یاز گلو یبدهم که نتوانستم و تنها ناله ا

را    شیاحساس کردم و صدا  یشانیپ  یدستانش را رو یخنک 

 .  دمیشن 

االن دکتر   ی تب کرد  ؟یشنو یمنو م  ی _ارغوان؟ ارغوان صدا

   گم؟یم یچ  یشنوی . مرسه یم

حرف زدن نداشتم. بدنم    یکم شده بود و نا  م یاریهوش

 دادم بخوابم.    یم حی ته بود و ترجخس
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درون دست راستم، ناله کردم و   ی زیاحساس سوزش چ  با

داده بود و دست    هیبه در اتاقم تک  ا یرا باز کردم. آر  می چشمها

کنار تخت قرار داشت و   یبود. مرد جوان ستادهیا  نهی به س

 :دمی و پرس  دمی. چشمم را مالکردیسرمم را چک م 

 _چم شده من؟  

 گفت   کردی خارج م فشیرا از ک یکه برگه ا یدرحال  مرد

  ط ی. تب و لرز به علت استرس و شرا ی_باالخره بهوش اومد

  ی خواستیمناسب. نکنه م ی  ه یو البته عدم تغذ ی بد روح

 !  ؟ینکن یخودکش  ینطور یا

 تکان دادم.  ی را به عالمت منف  سرم
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 بودم؟    هوشی_چقدر ب

 ساعت  ۴٨_

 _دو روز؟!  

 _بله.

 .  ستاد یکنار تخت ا  جلوتر آمد و  ای آر

 ؟ ی_بهتر

 شدم که ادامه داد:  رهی را برگرداندم و به روبرو خ  می رو

 . ی _حالت اصال خوب نبود. اگه آرش نبود تشنج کرده بود

 نگرفت.   یجواب

 کنم.   کاریچ  دیبا دونستمی_تبت باال بود و من نم
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نگرفت که سکوت کرد. آرش برگه را مهر زد و   یهم جواب باز

 به دستش داد. 

کن... لطفا داروهاتونو سر   هی دارو ها رو از داروخانه ته نی_ا

...  دیبد ت یتون هم اهم هیبه تغد نکهیو ا  دیوقت مصرف کن 

   دیو آروم باش  دیاسترس رو هم کنار بذار 

 دارم  اجیبهش احت  یلی خ  د؟یسی آرامبخش هم بنو هی  شهی_م

مصرف بشه... مصرف  ونیشب در م   کی _باشه فقط 

 عوارض داره   شترش یب

 _باشه ممنونم.  
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را برداشت و   فش یو ک  دی. سرمم را کشستادی زد و ا ی لبخند

در   ی رفتند. صدا رون یاز اتاق ب  ایهمراه آر  یبعد از خداحافظ 

نسخه با او رفته   ه یته  یهم برا  ایشد. حتما آر   دهیشن   یورود

  ی ساعت  کی دادم.   هیتخت نشستم و به تاجش تک   یبود. رو

 به دست وارد اتاق شد.   ی نی س  ایگذشته بود که آر

گذاشت. عطر   ش یپا ی را رو  ین یتخت نشست و س  ی لبه

را پر کرد و سمت دهانم   یسوپ مشامم را پر کرده بود. قاشق

 گرفت که رو برگرداندم.  

تا   ی غذا بخور  دیگفت؟ با یآرش چ   یدی_بخور مگه نشن 

 .  ینخورد  یچ یهفته ه  ه ی ن یحالت خوب بشه تو ا
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کرد.   کی را ندادم که دوباره قاشق را به دهانم نزد جوابش

بلند   ش،یچرخاندم. از جا   گریاخم کردم و سرم را به سمت د 

 گذاشت.   میپا  یرا رو  ینی شد و س 

گذاشتم. سر برگردانده   یپاتخت ی را رو  ینی زدم و س یپوزخند 

 .  ختیر   نیزم  یکرد و سوپ رورا پرت   ینی بودم که س

 .  می و بهم زل زده بود  میاخم کرده بود هردو

. نه دلم به  هیخبر یدادم فکر کرد   تیبهت اهم  نکهی _مثل ا

 حالت سوخت  

 ندارم   یکس  یبه دلسوز  اجی_من احت 

   یایبه نظر م ز یترحم انگ  یلیخ  ی_ول
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که   یو عصب یآدم عقده ا  هی...  ی تر  زی_از نظر من تو ترحم انگ 

که   ضی مر هیکارا عذاب وجدانشو خفه کنه...   نیبا ا  خوادیم

 دخترو  هی هم خودشو بدبخت کرده هم 

   یر یتا بم  کردمی بودم ولت م ی _اگه منم مثل بابات عوض

  یآشغال  ه ینکرده تو  یاون کار ستین یمن عوض  ی_بابا

 .  ی زنیحالمو بهم م ی کارات دار نیبا ا  یضیمر

تخت افتادم. بلندم کرد   ی از رو  .دیرا کش   میشد و بازو  کی نزد

  میداشتم و پاها  جهیو به سمت سالن هلم داد. سرگ

باضرب هلم داد که نقش  می . وارد اتاقش شددندیلرز یم

 .  کردمیرا از صورتم کنار زدم و نگاهش م  میشدم. موها  نیزم
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  غیو ت  دی کش  رونیب یکوچک ی بسته  یپاتخت  یکشو از

سرم    یرا به دستم داد. باال غ یبرداشت. کنارم زانو زد و ت

 .  ستاد یا

   ؟ی ریبم یخوا ی_مگه نم

 .  گفتمینم  ی زیزل زده بودم و چ   غیت به

  یروان ضی مر  هیو از دست   یریبم  یخوا ی_با توام. مگه نم 

ذره   ی پس؟ رگتو بزن. من حوصله  یمعطل چ ؟یخالص ش 

بزن   رهیتعفن بگ  یخونم بو خواد ی ذره مردونتو ندارم دلم نم 

 رگتو هم خودتو خالص کن هم منو بزن.  
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و   دندیلرز یم م یکردم. دستها  کی را به مچ دستم نزد   غیت

فکر کردم مردن به   نیتار شده بود. چشم بستم و به ا  دمید

  کتریرا نزد  غ یاست. ت یخفت و خوار  نیمراتب بهتر از تحمل ا 

  نیبزرگتر  ی»خودکش   دیچ یسرم پ   یپدر تو  ی کردم که صدا

  وحشبرزخه و ر  ره یتا ابد اس کشهیکه خودشو م یگناهه. آدم 

به خدا اعتماد   کم ی. اگه آدما  رسهیبه آرامش نم چوقتیه

بنده شو تنها   چوقتیکه اون ه  فهمنی کنن م یکنن و صبور

صداش کنه   شتریدوست داره بنده اش ب  ی. فقط گاهذارهینم

 صداش لذت ببره. «    دنیتا از شن 

  یصورتم گذاشتم. صدا  یرا رو  می کردم و دستها را پرت  غیت

 نشست.   میبازو  یرو  ا یضجه ام اتاق را پر کرده بود. دست آر
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 .  ی کنینم  نکاروی ا دونستمی_م

  ی . همان کارد یکشی م می بازو  ی را نوازش گونه رو  شیدستها

. چقدر محتاج  شدم یو آرام م  کردی م ی که پدر موقع ناراحت

آغوش مردانه اش بودم. هق هقم شدت گرفت که سرم را به 

نهاد. خودم را در آغوشش گم کرده بودم. برخالف   نهی س

خودش آغوشش آرامش داشت. آنقدر همانطور مانده بودم 

بودم که احساس   دار یگرم شد. خواب و ب  می ها  مکه چش

 تم.  قرار گرف  یسطح نرم  ی کنده شدم و رو نی زم  یکردم از رو

ام کردم   ی نیب  ی کیکوچک را در آغوشم فشردم. نزد  بالشتک

کرد. نشستم و به اطرافم نگاه   ارم یهوش شی نا آشنا  یکه بو

اش   ی برخواستم و روتخت م یبودم. از جا ا یتخت آر  یکردم. رو 
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رفتم    منیرا مرتب کردم. از اتاق خارج شدم و به سمت نش

بود و   ستادهی. پشت به من ا دمش یکه در آشپزخانه د

بودم که به طرفم   ستادهی بود. کنار کانتر ا  یکار شغولم

 برگشت. 

 .  شه ینم ی با شکم خال یداروهاتو بخور  دی . با نیبش  ای_ب

  یناهارخور  زیمخالفت کنم، پشت م نکهیبدون ا  نباریا

  ک یانداختم.   م یپاها  یرا رو  یرنگ   دینشستم و دستمال سف

  زیم  یخود رو  یهم برا  ی کین و م یو قاشق برا  یسوپ خور 

ترش را هم همراه نمکدان و فلفل    مویل ی حاو  یگذاشت .ظرف

  یکنار  ی صندل ی قرار داد و رو  زیم ی سوپ رو یو کاسه  

 نشست. 
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دوم را    یشد. مالقه   دنیرا برداشت و مشغول کش مالقه

 .  ختیر  یدرون سوپ خور 

 ه ی_کاف

 _کمه

 _نه ممنون.  

 و مشغول خوردن شد.   دیخود هم کش یبرا

 ز یهم بر موترشی_ل

 _باشه  

 ی سوپ رو دوست داشته باش   نیا دوارم ی_ام

 _دارم 
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 _خوبه

 _خوشمزه است ممنون 

  یسوپا ن یمادرم... اون بهتر  ی سوپها ی_نه به خوشمزگ 

هوس سوپ  ای ... هرموقع من و بردکردی و درست م شلی ورم

تا مامان    یض یبه مر می زدی خودمونو م می کرد ی م شلی ورم

 ر یبخ ادش یبرامون سوپ درست کنه  

 _متاسفم 

 ی قصه ا  ن یآدم ا  نیگناه تر ی_نباش چون تو ب

 ی کرد  ی توجه م  نی_کاش روز اول به ا
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  ایمارال که مرد من و برد  سوزنی تر و خشک با هم م   شهی_هم

  گهی د  یآدمو نکشت دوتا زندگ  هی. پدرت فقط  م یشد  می تی هم 

 رو هم نابود کرد.

کردم و بحث را ادامه ندادم. از بالکن آشپزخانه   سکوت

برخواست و   ا ی آمد. آر یشاد و دست و کل م ی قیموس  یصدا

 . نندی در را ب خواستیبه سمت بالکن رفت. م 

 لطفا یدر بالکن رو نبند   شهی_م

 کنه یم  تی _چرا؟ صداشون اذ

ه همش روزا ک نی ا  کنهی_نه اتفاقا صداشون حال منو خوب م

 کنمی و از دست دادم... احساس م  دمیام یتو خونه ام همه 
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هنوز   یزندگ  ارهی م ادمی  نایا ی رفته... صدا  ادمیکردنو   یزندگ

 داره  انیجر  رونیاون ب

.. تا  م، یکن  یاما ما قراره با هم زندگ یازم متنفر دونمی_م

به   شتری... هرچقدر ب میا ی ابد... پس بهتره با هم کنار ب

مدت که بگذره   هی...  گذرهیتر مسخت  یر یخودت سخت بگ

 ی کن ی بودن عادت م نجایبه ا

هر چقدرم که   کننیعادت نم یوقت به بدبخت  چ ی_آدما ه 

افتاده   انهیمور  هیانگار   شنیو از تو خورد م ننی بیبگذره آزار م 

...  جوهیبه جون قلب و عاطفه و احساسشون و داره اونا رو م 

که از   مونهیازشون م  ییایموم  ه یمدت،  هیاون وقته که بعد 

 . ی دارن و نه عاطفه ا  ینه قلب گهی... د هیتو خال 
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را همراه هم جمع    شی. ظرفهامیشام را در سکوت خورد  یباق

  ی داروها  سهیچيدمشان. ک  ییظرفشو نیو من در ماش می کرد

گفتم و به اتاقم   ریآب پر کردم. شب بخ  یوانی را برداشتم و ل

 برگشتم.  

  میراحت  یرا شانه زدم و لباسم را با بلوز و شلوار آب  میموها

و بالشتکم را بغل   دم یتخت دراز کش یکردم. رو ضیتعو

را بستم و نبود شال گردن مادر حالم را   می کردم. چشم ها 

  یرا از رو   میداروها  ی سه ینشستم و ک می جا ی . تو خت ی بهم ر

  آوردم   رونیآرامبخش را ب  درنگیسف ی برداشتم. قوط یپاتخت

را   سه یقرص برداشتم. قرص را همراه آب خوردم و ک کی و 

 و چشم بستم.    دمیگذاشتم. دوباره دراز کش شیسرجا 
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در از جا برخواستم و به سمت سالن رفتم. در    یصدا با

پشت در بود. با بازکردن در سرش را   ایرا گشودم. آر   یورود

 کرد.   می ا پا به سر ت یباال گرفت و نگاه

 جا گذاشتم.   موی و گوش دی_کل

اش   لی. وسا ستادمی ا  نهی در کنار رفتم و دست به س یجلو  از

 گذاشت.  بشیاش را در ج   یبرداشت و گوش  ز یم یرا از رو 

 ؟ ی_خواب بود

 _نه

 که نکردم؟  دارتی_ب

 بودم  دهیشدم فقط دراز کش  داری ساعته ب می_ن
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 _آخه سر و وضعت... 

 زد.    یمحو لبخند

 ؟ یخوری_ داروهاتو که م 

 خورم ی_م

 _خداحافظ.  

تکان دادم که در را بست و قفل کرد. به آشپزخانه    یسر

شده بود. دست و    دهیچ ی صبحانه مفصل  ز یم یرفتم. رو 

را    ریش  وان ینشستم. ل زیصورتم را شستم و پشت م 

خود   یبرا  رینان و پن  ی. چند لقمه دم ینوش ی برداشتم و کم

 را جمع کردم. ظرف ها را شستم و خشک کردم.  زی گرفتم و م
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ها را نگاه کردم و   نت ی . تمام کابکردمیم  یآشپز  دیامروز با از

شام   یگرفتم برا می را به ذهن سپردم. تصم لیوسا   یجا

 درست کنم.   یخورشت قرمه سبز

آوردم و مشغول   رون یب خچالی را از   یو گوشت و سبز  ازیپ

قابلمه را کم کردم تا جا   ر یشدم. کارم که تمام شد، ز  یآشپز

 . فتدیب

  نهی عصر بود که کتابم را در دست گرفتم و کنار شوم یحوال

را    یعمان مویافتاد ل  ادمینشستم. مشغول خواندن بودم که 

را هم به خورشت اضافه کردم و به    مویفراموش کرده ام. ل 

 برگشتم.  منینش
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  امدهیغذا را خاموش کرده بودم و تو ن  ری ز شدی م یت ساع ک ی

و من برخالف   دادندی ساعت ده را نشان م ی بود. عقربه ها

آمد   یانتظار نگرانش شده بودم. هرروز تا هشت به خانه م

 اما امروز... 

.  کردمیو فکر م   زدمی را بستم و از جا برخواستم. قدم م کتاب

 چ ی داشت. عمال ه  در خانه وجود یداشتم و نه تلفن  ینه گوش

 بکنم به جز انتظار...  توانستمینم  یکار

را   منینش  یبود. پرده   امدهی دوازده شده بود و او ن ساعت

بود   دپوشیرا نگاه کردم. شهر سف  رونی کنار زدم و از پنجره ب

  دهیبود و ماه هم د  ک یبود. هوا تار  دهیبار ی ن یو برف سنگ 

  یرو   یاهیبود که چادر س  یپوش دی. شهر عروس سفشدینم
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  ممن ه ریاش دامن گ یاهی س  ییسرش انداخته بودند. گو

لبم نشست که برق قطع شد و خانه  یرو  یشده بود. پوزخند

 مطلق فرو رفت.  ی کیدر تار 

هم نداشتم   یکورمال به سمت سالن راه افتادم. گوش  کورمال

  و  دادمی. دستانم را در هوا تکان ماندازمینور ب میپا  یتا جلو 

شد که   دهی از آشپزخانه شن یی. صدارفتمی قدم قدم راه م 

افتاده بودم و   نیزم  ی کرد. رو  ریگ ی زیبه چ  می هول شدم و پا

 زدم.   هیتک  واریدو به   دمیرا مال  میشان ی. پ دیکشی م ری سرم ت

گرفت. زانوانم را بغل کردم و سر   ییهمه تنها نیاز ا  دلم

. قلبم مثل توپ  دیلرز یبودم و بدنم م دهینهادم. ترس شیرو
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. اشک تا پشت  دیپریم  نییگلوله شده بود و باال و پا

 چشمانم باال آمده بود و همانجا النه کرده بود.  

آمد.     یدر ورود  ی رهی دستگ یچقدر گذشت که صدا   دانمینم

سر    یکه کنار دستم بود را در دست گرفتم و باال یگلدان

 را زد که بستمشان.   می هابردم. نور چراغ قوه چشم 

 نشو.   کمینزد  ؟ یهست ی_تو ک

 .  شتریمن ب  ی و دلهره  شدی تر م  ک ینزد  نور

 کنم ینشو خواهش م کی نزد  کنمی_خواهش م

 .  ای منم آر شی_ه
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گذاشتم.    نیزم  ی و گلدان را رو دم یکش ی آسوده ا  نفس

 کنارم زانو زد. 

 کنه یم  تی _نور چراغ قوه ات داره چشممو اذ

 ؟ ی نشست نجای _چرا ا

   ترسمی هم م ی ک یمتنفرم از تار یی _من از تنها 

هم طول  روقتی اومد تا د شی مهم تو شرکت پ  یجلسه   هی_

 .  نی رو مبل بش می پاشو بر  دیکش

را به طرفم دراز کرد که پسش زدم و به کمک نرده   دستش

 مبل نشستم.   یرفتم و رو  منیبه نش  ی. با نور گوشستادمیا

 .  ارمیبرم از آشپزخونه شمع ب  ن یبش نجای_هم
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گذاشت و روشن شان کرد.   نهی شوم  یرو  دیشمع سف   دو

به ته   یآب به دستم داد. دست   یوانیکنارم نشست و ل

 .  د یريشش کش

 هست  میفکر کنم قرمه سبز  اد، یم یی غذا  ی_چه بو

 _شام درست کرده بودم 

فردا جمعه   خچال، ی بزارشون   ینطور ی _من غذا خوردم. هم

   ؟ی. خودت خورد میخور ی است واسه ناهار م

 خوردم  کی و ک  ری_من ش

 ن؟ی زم  یاونجا رو یاومدم نشسته بود  ی _چرا وقت
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داشتم که از   ی... منم که نه گوش ن ی_برق که رفت، خوردم زم

چراغ قوه اش استفاده کنم نه تو خونه تلفن بود که به تو  

 زنگ بزنم 

 سرتو    نمی_بب

 ست ی ن ی زی_چ

برف قطع شده نگهبان گفت   نی_برقا به خاطر بارش سنگ

   شهی دوساعته وصل م   یک یبرق   یزنگ زدن اداره  

 _خدا کنه  

  رید  نیشد ساعتو فراموش کردم واسه هم  ی_جلسه ام طوالن 

 کردم 
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 . ریشب بخ  ست ی_مهم ن

کنارش برخواستم و خواستم به اتاقم بروم که مچ دستم را   از

 قرار گرفت.   میو روبرو   ستادی گرفت. ا

 ؟ ی_ناراحت 

 _نه

 گه ینم نوی _اما رفتارت ا 

  دیکه نبا  یدیفهمیم  دیبا یکرد ی قفس م  نیا ری منو اس ی _وقت

که نه تلفن    ی اونم وقت یموقع شب منو نگران بزار ن یتا ا

 کنمیم یانگار دارم تو غار زندگ لی هست نه موبا 

 ؟ ی_پس نگرانم شده بود
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دسته   گرش ی که محکم تر گرفت. با دست د دمیرا کش   دستم

 بود پوشت گوشم داد.  ختهیصورتم ر   یرا که رو  ییمو

   خوامی اومدنم معذرت م ری_بابت د 

واسه خونت بخر   یارتباط ی  لهیوس  ه ی یعذرخواه  ی_به جا

 خواستم بهت خبر بدم.    مردمیه من داشتم مبلک

زد   م یشانی بر  پ ی گونه ام گذاشت و بوسه ا  یرا رو  دستش

که برق وصل شد. فاصله گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتم تا  

بگذارم. به سمت مبل رفت و کتش را   خچال ی غذاها را داخل 

 را فوت کرد.   نهیشوم  یرو یآن برداشت. شمع ها  یاز رو 

 ر یبخوابم شب بخ  رمی_من م
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 .  ر ی_شب بخ 

و طبق عادت   دمیتخت دراز کش   یاز زدن مسواک رو  بعد

 بالشتک کوچکم را بغل زدم.  

شده بودم که بالشتک را کنار گذاشتم و نشستم.   خوابیب

.  گذاشتی قلبم م  یو داغ رو  سوختیبوسه اش م یجا

 چشمانم آمد.  بعد خواب به  یقیآرامبخش را که خوردم دقا 

  راهن یاتاق را روشن کرد. پ دیرا کنار زدم که نور خورش  پرده

  می به تن کردم و موها دیرس ی سبز رنگم را که قدش تا زانو م

رفتم و پشت  رونی شانه ام انداختم. از اتاق ب  یرا بافتم و رو 

 . ستادمیکانتر آشپزخانه ا
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   ری_صبح بخ 

   ری_صبح بخ 

 صبحونه بخور   ای_ب

 _ممنون  

   ؟ی دیب خواب_خو

 _بله 

   ؟یخوری _داروهاتو م

 _بله

   ؟ی دیجوابمو م  ی_چرا تک کلمه ا 

 جواب بدم؟    ی_چطور
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 مهربون تر  کمی_

... شرمنده ام که باهات بد صحبت  زمیعز  دیببخش ی_وا

 ی نبود شوهرم  ادمیکردم... 

 حرف نزن  ینطور ی_ا

قربون صدقه ات برم؟    یحرف بزنم؟ نکنه انتظار دار  ی_چطور

  یتو خونت... با زور و ال  یآورد  یرفته منو چطور   ادتی انگار 

به حرفام گوش   یحاضر نشد ی منگنه گذاشتن... تو حت

   ؟یو عطوفت دار  ی... اونوقت توقع مهربونیکن

 ...  ی خواستی اگه نم ی _خودتم دلت خواست که قبول کرد
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از بدو  _من به خاطر پدرم قبول کردم... خسته شده بودم 

دادم خودمو فدا کنم که   حی بودم... ترج دهیبدو و جنجال... بر

 ادامه بده شیبابام نفس راحت بکشه و به زندگ

 _پس تمومش کن 

  ی رفتار کنم و نشون بدم شوهرم یعاد  تونمی ... نمتونمی_نم

 وجود نداره...   یاحساس  چی که ه یدر حال

ات با   رابطه ی خوای م ی گیچرا نم  ؟یزنی _چرا حرفتو راحت نم

 تر بشه؟   قی من عم

 بلند شدم.  زیکردم و از پشت م  یبلند  ی  خنده

 _من؟ نه بابا؟  
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 به خود گرفتم.   یا  یجد  ی چهره

   زارمیبا تو ب  ی_من از هرگونه رابطه ا

 ... دی_اما من شوهرتم هروقت که بخوام با 

   دمیحرفش پر  وسط 

همه... تنها نقطه اشتراک   ی_ما فقط اسممون تو شناسنامه 

  هیکه حروم شده... قلبامون  هیمن و تو جوهر خودکار نیب

 فاصله دارن  ایدن

را باز کرد. به طرفم   شراهنیاول پ  ی و دکمه  ستادیهم ا  او

 آمد.  
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شوهر و دوست داشتن و   ی به بعد معن نی _پس بذار از ا 

 کنم.  ی بهت حال

 قرار گرفت.   م یرو دادم که اوهم روب هی آشپزخانه تک وارید به

 دوست داشته باشم.   تونمی وقت نم  چی_ه

اش را به نوک   ین یچسباند و ب  میشان یرا به پ شیشان یپ

. دستم  خوردیبهم م  ی کیهمه نزد  ن ی. حالم از ادیام مال  ی نیب

سانت هم   ک یشانه اش گذاشتم و هلش دادم اما    یرا رو 

و با   داد یحرکت م می موها نیجا نشد. دست راستش را بجابه 

  فتزد و فاصله گر  ی را گرفته بود. بوسه ا می دست چپش بازو

  . 
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  یکن یکه فکرشو م  ه یراحت تر از اون ی لی_بدست آوردنت خ 

 ... پس زبونتو کوتاه کن ی دختر حاج

که فقط به    ی رحمی آدم خودخواه و ب ه ی_ازت متنفرم... تو 

 .  کنهیدش فکر مخو

بزند که زنگ واحد به صدا در آمد. به سمت   یحرف خواست 

را نگاه کرد. در را گشود که با   رون یب  یدر رفت و از چشم

به لباسم  ی. نگاهاستیمعلوم شد برد  شیاحوال پرس یصدا

را با    راهنمیکردم و به اتاقم برگشتم. صورتم را شستم و پ 

د  ینداشتم اما با  یکردم. حال خوب ضیو شلوار تعو ک یتون

سرم انداختم و از اتاق خارج    ی. شالم را رورفتم یم  رونیب

 شدم.  
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کاناپه کنار هم نشسته بودند و مشغول   یرو ایو آر  ا یبرد

صحبت بودند. سالم کردم و به آشپزخانه رفتم. دو فنجان  

  شانیگذاشتم. روبرو  ینی س  ی و قندان را هم تو ختمی ر  یچا

  ی را رو  ینی تعارف کردم. هردوبرداشتند. س  یو چا  ستادمیا

ا  ی برد یگذاشتم و خواستم به اتاق برگردم که با صدا زیم

 متوقف شدم.  

تو    یدار یکن یم  فی خونه خوبه نه؟ ک نیکردن تو ا یندگ_ز 

  ینره که ک ادتی  نوی ا ی... ول یکنیم یزندگ ایآر   یخونه 

... همون که مادر ما رو ازمون  ی ... تو دختر اون آشغالی هست

 گرفت 

   ای_برد
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 .  یکن یم یخونه زندگ ه یتو  نی با ا ی چطور دار  دونمی_واقعا نم 

 رو برگردانم و به سمت عقب برگردم گفتم:   نکهی ا بدون

_من خودمو فروختم تا بابامو نجات بدم... بهاشم دارم  

معلوم   یکه همه چ یاونم با جون کندن... اما روز  پردازمیم

شما رو   یگناه بوده، وجدانتون بها یاون ب  دیفهمی و م  شهیم

 . دیفهم ی ... اون روزاست که حال منو مرهیگ یهم م

سر خوردم. دستم را    نیزم ی م و پشت در رواتاق برگشت به

گذشته بود که   ی. کم ستمیصدا گر ی دهانم گذاشتم و ب  یرو

بلند نشدم و زانوانم را بغل   می به در خورد. از جا یتقه ا

 کردم.  
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 _ارغوان. 

 گذاشتم.   می پا ی ندادم و سرم را رو یجواب

   ؟یدرو باز کن  یخوا یرفت... نم  ای_برد

دم. او هم پشت در نشست و به  نشان ندا ی هم واکنش  باز

 زد.  هی در تک

 .فهمم ی... مستی _حالت خوب ن

 کرد و ادامه داد:  یمکث

به مارال وابسته بود اونم عاشقش بود... بعد از   یلی خ  ای_برد

...  د یمرگش انقدر حالش بد بود که کارش به روانشناس کش

... اونا نفسشون به هم وصل  رهیدو بار مشاوره م  ی هفته ا
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رفتنش و باور کنه...   خوادیبود... مارال مرده اما اون نم 

و   زنهی ... هرروز به تلفنش زنگ منهی بیهرشب خوابشو م

  دارهیرو برنم یگوش  یکس ی جواب بده اما وقت  مونهیر م منتظ

... باهات بد حرف زد اما  شکنه ی هاشو م لهیو وس کنهیبغض م

  هی...  ست ی... فقط حالش خوب نستین یبدون اون آدم بد

 . م یشبه خونه خراب شد

. خودم هم در  دم یفهمی سوخت. حالش را م  ای برد یبرا  دلم

.  ییو جدا یابستگ. مرداب وزدم ی مرداب دست و پا م نیهم

او زنده است و   دانستمیاز پدر دشوار بود اما من م  یدور 

 ...  ای. اما برد کشدینفس م
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  یکس  نی... منم درد دارم ارغوان... من اولستم ی _منم خوب ن 

... از اون  دمیبودم که وارد خونه شدم و مارال و غرق خون د 

  یشبم نتونستم راحت بخوابم... همش جلو  هیموقع 

 ... دلم گرفته ارغوان  رهیگ ی... قلبم مرهیگ یچشمامه... نفسم م

و قلبم را آشوب کرد. از   دی چ یمردانه اش پ  ی  هیگر  یصدا

را    شیپشت در بلند شدم و در را باز کردم. او هم زانو ها

گذاشته بود. دستانم را دور   شانیبغل کرده بود و سر رو 

شانه   یانداختم و از پشت بغلش کردم. سرم را رو گردنش 

مردانه اش را احساس   یاش گذاشته بودم و لرزش شانه ها

  ی. حاال رو دی گذشت که در بغلم چرخ  قهی. چند دقکردم یم
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نشسته بودم. دستانم را دو طرف صورتش گذاشتم   شیپاها

 و سرش را بلند کردم. قطرات اشک را پاک کردم. 

...  فهممی رو م  ا ی... من تو و بردمتاسفم  ی _بابت همه چ 

عذاب  ی کنیهرموقع که نگام م  دونمیخودمم هم دردتونم... م

  ینطور ی نميخوام ا یآرامشتو گرفتم... ول دونمی... م ی کشیم

تو هم    خوامی نکردم... نم تی رو اذ  ی باشه... من تا حاال کس

 . یبش  تی اذ

 دستانم گذاشت.  یرا رو  شیزد و دستها  ی لبخند

   کنه ی _چقدر حرفات آرومم م

 _خوبه.  
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 افتاد.   نییپا م یصورتم گذاشت که دستها یرا رو   شیدستها

  ی  زهیانگ  ی... اتفاقا به قول خودت شدیکن ینم تم ی _تو اذ

  م یشی مرهم هم م یول   میا  ی... من و تو زخممیزندگ

 .  می حوصله کن  دیمطمئنم... فقط با

  دیتپ  ی. قلبم مدینفس برنشاند و  یمهر خاموش شیهالب 

  ی شود. ب یک ی بجهد و با قلب او  رونیقصد داشت ب ییگو

سامان در   ی بسته بودم. صدا حرکت مانده بودم و چشم 

  یکن ی م یکه دار  ی بدون عواقب کار یول  می» بر  دیچی سرم پ 

چطور از    کنمی فراموش نم  چوقتی ه  نکهی ترسناکه و ا یل یخ

 «   یرد شد  ساتماحسا  یرو
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ترسناک بود؟ بود...   ی. وابستگ دم یرس یبه عواقبش م داشتم

  یعن ی...  د ی. نبام یدل بباز می توانستی هم بود. نم یل یخ

 ... شدینم

که سرش را عقب برد و مبهوت   دیگونه چک یرو  می اشکها

 . دیاشک را بوس ینگاهم کرد. قطره 

   یازم متنفر  دونستم ی آزارت بدم م خواستم ی_نم

 ...  دی_نبا

 ؟ یچ دی_نبا

 اد یاز من خوشت ب  دی. نبا ایآر  م یبباز دی_نبا

 _چرا؟ 
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 _چون... چون... 

 _اما اومده. من ازت خوشم اومده

 _اما من دختر قاتل مادرتم 

... تو ییماجرا نی آدم ا  نیتر  گناهی هم گفتم تو ب گهیبار د  هی_

 یمعصوم

 ا؟ ی_برد

  چکسیکه هست به ه ی. هر چ م ی_من و تو زن و شوهر

 جز خودمون  ست یمربوط ن

 تونمی_اما من نم

 ! ؟ی_چرا؟ چون ازم متنفر 
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 ندادم که ادامه داد:  یجواب

اگه حالت ازم بهم بخوره   یمن دوست دارم... حق دار  ی_ول

کردم اما بهم حق بده... حالم خوب  تت ی اذ ل یچون اون اوا

 نبود

 . من... من... ستیهم ن  ی تنفر  چی. ه خوره ی_نم

 ! ؟ی_تو چ

 است   گهی د  یکی _قلب من متعلق به 

 تعجب نگاهم کرد  با

  نیرو دوست دارم اما نشد از ا   ی ا گهید  ی_من مدتهاست کس

 نجام ی چون حاال ا شهی به بعدم نم
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گذاشت. از جا بلند   ن یزم  یبلند کرد و رو شی پا یاز رو مرا

 دلم باز شده بود   یشد و شروع به راه رفتن کرد. سفره 

  ر ید  گهیکه د  دیفهم  ی وقت دونستی نم  ی_عاشقش بودم ول

من   یشده بود... تالش کرد از ازدواج با تو منصرفم کنه ول 

دروغ بزرگ...   ه یمو گرفته بودم و بهش دروغ گفتم  م یتصم

اونم بهم گفت عواقب کارم ترسناکه... حاال به حرفش  

   دمیرس 

که کتش را   ی به اتاقش برگشت و در حال ی حرف چی ه یب

داشت و از خانه خارج  را هم بر   دشیآمد. کل  رونیب  د،یپوشیم

  نیزم  یو قفل کرد. جنازه ام را از رو دیشد. در را بهم کوب

ولو شدم. دوباره ياد    نهیمبل کنار شوم یجمع کردم و رو 
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آغوش   رسامان افتاده بودم و قلبم مچاله شده بود. خود را د 

 دادم و چشم بستم.    هیتک  یصندل   ی. سرم را به پشت دم یکش

زنگ    یشده بود که صدا  کی گذشته بود و هوا تار یساعت  چند

بلند شدم   یصندل ی سکوت خانه را شکست. از رو ا یرٱ  یگوش

بود و خودش   ی پاتخت  ی رو شی و به سمت اتاقش رفتم. گوش

را برداشتم. شماره ناشناس بود.   یهنوز برنگشته بود. گوش 

گذاشتم که   یپاتخت  یرا رو  یجواب ندادم که قطع شد. گوش 

گرفتم   میگ خورد. چند دفعه زنگ خورد که تصمزن   دوباره

گوشم   یرا رو  یجواب دهم. اتصال را برقرار کردم و گوش

 گذاشتم.  

   دیی_بفرما

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

206 
 

وقته   یل یمن نگهبان برج هستم. همسرتون خ ی _خانم حام

باال   ان یب گمی نشستن. هرچقدر بهشون م یتو الب   نییپا

 .  ست ی شون مناسب ن تی راستش وضع   کننیگوش نم

 برد و ادامه داد:  نیی ا پا ر   شیصدا

باشن. ازشون   نجای ا ستی _مسته و واسشون خوب ن

کمک شون اما   د یایب  رنیخواهش کردم با شما تماس بگ 

شماره   نیتو خونه جا گذاشتن. منم با هم شونویگفتن گوش

  نییپا دیار یب  فی تشر   زحمتی که داشتم تماس گرفتم. ب

 باال   نشیببر

 شده بودم    دستپاچه
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   امی_باشه باشه االن م

 _خدانگهدار 

 لحظه آقا   هی_

 _بله 

فکر کرده من خونه  رون یب  رفت ی داشت م  ی_همسرم وقت

  دیلطف کن  شهی ندارم. م دیو در رو قفل کرده. منم کل ستمین

   د؟یدرو باز کن   دیایو ب  دیری ازش بگ  دویکل

   امی_باشه چشم االن م

 _ممنون 
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گذاشتم. به اتاقم رفتم و   یپاتخت  یرا قطع کردم و رو  تلفن

سرم انداختم. به سالن   ی برداشتم و رو نیزم  یشالم را از رو 

باز شدن قفل آمد.   یکه صدا ستادمیرفتم و پشت در ا

را داد. تشکر کردم و بعد از    دینگهبان در را باز کرد و کل

همکف   ی. آسانسور در طبقهمی بستن در، سوار آسانسور شد 

مبل نشسته    ی. رو دمش ی. به محض بازشدن در، دستاد یا

  شی. چشمهاستادم ی بود و چشم بسته بود. کنارش رفتم و ا

 ام شد   رهیرا باز کرد و با نگاه تبدارش خ 

   ؟ی نشست نجای _چرا ا

  ینشسته بود. دست رو  شیشان یپ  یعرق رو یها  دانه

 ترساندتم    شیدستش گذاشتم که گرما
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   ؟ی_تو چرا انقدر داغ

 زد و گفت : یپوزخند 

 ی _بازم که نگرانم شد

 باال   میبر دی_بلند شو با 

   ؟ یشدینگران م ینطور ی_واسه اونم هم 

 ا ی_پاشو آر 

   کرد؟ی _اونم مثل من واسه چشمات تب م

انداختم و خواستم بلندش کنم. اما   شی بازو ریز  دست

 توانستمی بود و بدون کمک خودش نم نیسنگ 

   ستیشو حالت خوب ن _بلند
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  ست ی _حالم به خاطر تو خوب ن

   م یزنیباال حرف م می_بر

  تشی را گرفتم و به سمت آسانسور هدا  شیشد که بازو بلند

را فشردم. وزنش را    12 دیکردم. از نگهبان تشکر کردم و کل

که آسانسور   شدمیبدنم انداخته بود. داشتم خفه م یرو

را باز کردم. باهم وارد    یانداختم و در ورود دی. کل ستاد یا

  تش ی. در بسته شده بود که به سمت اتاقش هدام یشد

 ستاد یکه ا  میاتاق ها  شد  ی. وارد راهرودم کر 

   ه؟ی_چ
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فشارم داد. دستش را   واریرا در دست گرفت و به د می بازوها

 کرد   کی چانه ام گذاشت و صورتش را به گوشم نزد  یرو

دوستت دارم...   م ینجوری ... من همتس ی_گذشته ات مهم ن

 ...  یمال من باش خوام ی... مادیازم بدت م نکه ی با ا ی حت

تو حالت خوب   ؟یروز انداخت  نیکه خودتو به ا  ست ی_مهم ن

 . بزار ببرمت تو اتاقت  ا یآر  ست ین

 _تا حاال انقدر خوب نبودم  

الکلش حالم    یکرد. بو کی را عقب برد و به صورتم نزد سرش 

چرخاندم که   ی گریرا دگرگون کرده بود. سرم را به سمت د 

.  دیرا بوس  می شان یچانه ام را فشار داد و سرم را برگرداند. پ 
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. عقب  شدیمچاله م  شتریحرکت بودم و قلبم ب ی باز هم ب

  تم افتاد. کنارش نشس  نیزم  یسر خورد و رو  ش یرفت که پا

و   دمیف آشپزخانه دوکه به طر  زد ی که همانجا باال آورد. عق م

  یرا رو  وان یو ل  دیاز آب را نوش  ی بردم. کم شی آب برا یوانیل

انداختم و دوباره بلندش   شی بازو ریگذاشت. دست ز  نیزم

کنار تخت نشست.   نیزم  یکردم. به اتاق بردمش که رو

آرش   ادی  یچه کنم. لحظه ا دی با دانستم ی سردرگم بودم و نم

برداشتم و  یپاتخت یرو را از   یدوست پزشکش افتادم. گوش

 روشن کردم.  

 چيه ؟   تی پسورد گوش ا ی_آر
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پاسخ نداده بود که به طرف حمام رفت و باز باال آورد.   هنوز

بردم که با اثر   کشی را نزد  ینگران تر شده بودم. گوش

کردم  داینام آرش را پ نشیمخاطب انیانگشتش باز شد. از م 

 و زنگ زدم. چند بوق خورد تا پاسخ بدهد  

 _بله 

 _سالم آقا آرش من ارغوانم 

 _ارغوان؟!  

   ا ی_همسر آر

 شده؟   یزی... چ د یی_آهان بفرما
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مسته و همش داره باال   یعنی   ستیحالش خوب ن ای _بله آر

   ارهیم

 _بازم؟  

خودتون و    شهی کنم م  کار یچ  دیمن با  دی_توروخدا بگ 

   د؟یبرسون

  هی. آروم باش و به حرفام گوش کن. تو  ستمی _من تهران ن

.  ارهی. بده کم کم بخوره تا باال بز یآب ولرم و نمک بر   وانیل

. بعد براش قهوه درست  رهیدوش آب سرد بگ  هی کمک کن 

   شه یکن. حالش بهتر م

 ببرمش درمانگاه؟  ستی_الزم ن
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که   ییکارا  ن ی. اکنن یم  سوال جوابتون  یکل ی_نه چون اگه ببر

 نگران نباش.   شهی حالش خوب م   ،یگفتم رو بکن 

 _باشه ممنون  

 افتاد بهم زنگ بزن  یهر اتفاق دارمی_من ب

 _باشه  

را که گفته بود درست کردم. به   ی زیرا قطع کردم و چ  تلفن

را کم کم خورد و   وانیل ی حمام رفتم و کنارش نشستم. محتو

  فی کث  شیهانمانده بود. لباس  شیبرا  یجان  گری باال آورد. د

را   راهنش ی . کمک کردم تا پگرفتی دوش م دی شده بودند. با 

 کنم   درستبرات قهوه  رمی. م ری. _دوش آب سرد بگ اورد یدر ب 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

216 
 

رفتم و   رون ی. از اتاقش بستادی ا  واریه کمک دنگفت و ب  یز یچ

راهرو، به آشپزخانه   یآب از تو   وانیبعد از برداشتن ل

گذاشتم و قهوه جوش را روشن   نکی را در س  وانیبرگشتم. ل 

را در   راهنشیکنارش، قهوه دم کردم. پ ی کردم و از قوط

  وآوردم   رونی خود را هم ب  یهاانداختم و لباس  ییلباسشو

  ی ارغوان راهنیانداختم. به اتاقم برگشتم و پ  یی کنار لباسشو

. قهوه را داخل فنجان  دم یبود پوش می زانو ری رنگم را که تا ز 

تخت   ی و به اتاقش بردم. تن پوش تن کرده بود و رو ختمی ر

 گذاشتم   یپاتخت  یبود. قهوه اش را رو  دهیدراز کش 

 _بخور. واست خوبه 

 بروم که مچ دستم را گرفت   رونی ب خواستم
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 ؟ یبمون شم یامشب پ شهی_م

 قبول کنم که ادامه داد: خواستمینم

جوون تر بودم و مست   ی ... وقتست ی_امشب حالم خوب ن

   شستیمارال تا صبح کنارم م  کردم،یم

 تخت نشستم.   یو گوشه  برگشتم

 _پس قهوه تو بخور  

  یپاتخت  یو رو  دینفس سر کش  کی را برداشت و    فنجان

 دیذاشت. دوباره دراز کش گ

   ؟ یچيزي بگ ی خوای_نم

 بگم؟   ی_چ
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 _از خودت  

 _از خودم؟  

 _آره  

   ؟یبدون ی خوای م ی_چ

 _چند سالته؟  

   دمیخند

 من چند سالمه اونوقت ازم خوشت اومده یدونینم ی_تو حت 

 ... عاشقت شدم ومدهی _ازت خوشم ن

سالمه اما حالم مثل هشتاد ساله   ست یب  ی_شناسنامه ا

 هاست 
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   دادیکمرم گذاشت و نوازش گونه تکانش م  یرا رو  دستش

   کنمیکمکت م شهی _حالت خوب م

   شهی_نم

 اد ی_چقدر رنگ لباست بهت م

 نزدم که ادامه داد:  ی حرف

 داشته باشمت ارغوان  خوام ی_م

 آمد  نییتخت بلند شدم که او هم بلند شد و پا  یرو  از

   ست ینشو تو حالت خوب ن کی _بهم نزد

 کنم من شوهرتم  تتیاذ  خوامی . نم اری_من خوبم و کامال هوش

 ار یب ادتی  نویو منم دختر قاتل ا  ی مقتول ی_تو فقط خانواده 
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   یگناه  ی_تو ب

 باال رفته بود.  میصدا

مخمصه   نی تو ا  _نه... من گناهکارم که خودمو فروختم و

 کنم ی... خواهش م ا ینشو آر  کی انداختم... بهم نزد

و وارد اتاق خودم شدم. در را بهم    دمیدو  رونی اتاق ب از

.  دادیگوشم را آزار م  شیپا  ی. صداستادم یو پشتش ا دمیکوب

   دیچ یپی تقه هايش به در، در سرم م یصدا

 باهات حرف بزنم دی _از پشت در برو کنار ارغوان. با 
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  دم یو د  رفتی م ج یرا باز کرد که عقب عقب رفتم. سرم گ   در

سرم گذاشتم و در آغوشش افتادم و   ی تار شد. دستم را رو

 فرو رفتم.  یخبر  یبه عالم ب 

بودم و در   دهیتختش دراز کش  ی که باز کردم رو چشم

بلند شوم اما   کردمی م یخوردم و سع  یآغوشش بودم. تکان

 توانستم ینم

 ر ی_انقدر تکون نخور آروم بگ 

   نجام؟ی بلند شم. من چرا ا  خوام ی_م

   یباش نجای به بعد قراره هم  نی_از ا

 _ولم کن  
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 _تازه گرفتمت  

 برم   خوام ی_م

   یدی راحت خواب نجا ی ا شب ی . از دزمی _آروم باش عز 

 با من؟  ی دار کاری_چ

  یآغوشش فشرده شدم. آنقدر دست و پا زدم که حلقه   در

دستانش شل شد و از جا بلند شدم و پتو را محکم نگه  

 داشتم.  

 ! نجام؟ی _من چرا ا

 _ما زن و...  

   ؟ یو زد  یحرف تکرار  نی از بس ا ی_بسه... خسته نشد
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  مونهی نم ی _پس حرف

ولت   شبید  تونستم ی... من مشه ی... باورم نم فهممی_نم

که   ینبود یوضع  یداشتم هم تو تو   دیکنم و برم... هم کل

 ی ل ی... خ ینامرد  یل ی... اونوقت تو...خی ریجلومو بگ  یبتون

تخت    یآمدم و به اتاق خودم رفتم. خود را رو   رونی اتاق ب از

  میپا  یرا رو  میدادم و پتو   هیرها کردم. به تاج تخت تک 

  یگرفتم. صدادستانم   نیانداختم. ذهنم قفل بود. سرم را ب

بودم و   شه یدفاع تر از هم  ی . بدیچ ی اتاق پ یضجه ام تو

 بکنم.   توانستمی نم یچکار یه

 برداشتم و در آغوش گرفتم  یپاتخت  یعکس پدر را از رو  قاب
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کردن... بدجور   کاریبا دخترت چ  ی نیبی آقاجون... م ین یبی_م

رو دادم بابا... کاش دلم    یتاوان خوب بودن و فداکار

  شیجونم آت   ی... دلم سوخته آقاجون... همه  سوختینم

 و قمار کرد   شیخورد و زندگ  یگرفته... دخترت باز

  دیبا  یماند. گاه دینبا یگذاشت و رفت. گاه شودی م یگاه

ها کرد.  کردن را ر  یزنده بودن زندگ ی برا دیبا یگم شد. گاه 

را فدا کرده بودم   می زندگ شیکه در اِزا  یاما من حاال زنده بودن

  یکیآرامبخش را برداشتم و    ی. قوطخواستمی را هم نم 

. دلم  کردی آرامم نم  یکی بدحال بودم که  یخوردم. اما به قدر

  وان یخوردم و ل  گری . هشت قرص دخواستی م  یآرامش ابد

 گذاشتم.   یپاتخت  ی آب را رو
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  یو قاب عکس را رو دمیدر دستم بود که دراز کش  یقوط

 ام فشردم   نهی س

 تونم ینم  گهی _منو ببخش آقاجون... د

 حال شدم و از هوش رفتم.   ی ام تمام نشده بود که ب جمله

 ........... 

 _مامان 

 _من مارالم  

 _مارال؟!  

   ستی تو ن  یجا  نجا ی . ایبرگرد دی_با

 رو دوست دارم    نجای_اما من ا
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 داره   اجیاحت _اون بهت 

 برگردم خوام ی_نم

شه.   زاری. نزار از عشق بایکن و با دلش راه ب ی_بازم فداکار

 بده   یقول  هیبهم  رهی میم  ،یمن نگرانشم. اگه تو هم ولش کن

   ؟ی_چ

 . قول بده ارغوان ی و تنهاش نزار  ی_بهم قول بده کنارش بمون

 تونم ی_من نم

 قول بده   یکرد  نکاروی هم ا  گه یبار د  هی_تو 

   دمی_قول م

  ........... 
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کنار   ی صندل  یرو  ای باز کردم و به اطراف نگاه کردم. آر چشم

به خودم دادم   یداده بود و چشم بسته بود. تکان  هیتخت تک 

  ا یوجودم احساس کردم. ناله کردم که آر یکه درد را با همه 

شد و کنارم    کم یبرخواست. نزد  ی صندل یشد و از رو داریب

قدر    آنبزنم که سرفه مانع شد.  یخواستم حرف.  ستاد یا

  رونیبه سمت ب ایسرفه کردم که نفس کم آورده بودم. آر 

که پزشک بود به   یبعد همراه دختر جوان و چند لحظه د یدو

بلند شوم. حالم بهتر شده   یاتاق برگشت. کمک کردند تا کم 

 بود که گفت:  

 _حالت چطوره؟  

 _حالت تهوع دارم  
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و  بخاطر قرص    میات رو شست و شو داد  ه. چون معدهی_عاد 

 ها هم هست 

کرد و   ایرو به آر  یاز نوشتن شرح حالم درون برگه ا بعد

 گفت:

  ن؟ی دار   ماریبا ب ی_شما چه نسبت 

 _همسرم هستن

بارم   نی. من اولبودیحواست بهش م شتریب دی_پس با

به خاطر   ایاما معموال  نم یبی رو م ی زیچ  نیکه همچ  ست ین

  دونمیاجبار در ازدواج. داستان شما رو نم  ایداماده   یسن باال 

. حتما  دیلحظه هم تنهاش نزار هی  کنمی م هیبهتون توص  یول
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که   ردک نیتضم  شهی چون نم دی مشاور در ارتباط باش  هی هم با 

   کنهیم  نکارویباشه که ا  یبار  ین یآخر 

 _بله خانم دکتر حق با شماست  

 ا در دست گرفت  طرفم آمد و دستم ر  به

. فقط بدون  نمتیب یم نجا ی باشه که ا یبار نی آخر دوارم ی_ام

آرزوشونه تنشون سالم باشه تا بتونن   یتو بخش بقل  ایل یخ

 ط ی شرا  نیدر سخت تر  یکنن حت یزندگ  شتریروز ب  هی

. دستم را رها کرد و در حال ترک  دیاز گوشه چشمم چک  اشکم

 اتاق گفت : 
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  زنمیجا بمونه فردا صبح بهش سر م   نیهم د ی_امشب رو با

 شه یم ص یاگه اوضاع مساعد بود ترخ 

 _ممنون  

حس   ی . بدیگونه ام کش  یتخت نشست و دست رو ی لبه

 توان مخالفت هم نداشتم.    گرید  یشده بودم و حت 

از خودم بدم   یکن یحال و سرد نگام م  یب  ینطور ی ا ی _وقت

 من دوست دارم؟ یبفهم یخوای ... چرا نماد یم

نشان ندادم که شروع به قدم زدن کرد. چند   یواکنش  چیه

و بازش کرد. پشت به من   ستادی بعد کنار پنجره ا قهیدق 

 نگاه دوخته بود   مارستانیب  اطی بود و به ح ستاده یا
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 ... نگرانت بود دم یبودم، خواب مادرتو د   هوش یب ی _وقت

 من چقدر دوست دارم   کنه ی _تنها اونه که باور م

   ؟ی ... خانوادت چی داشته باش دی_ اما نبا

 _فقط به ما مربوطه 

 _اونا از من متنفرن 

   ستین  نطوری_ا

 خودش گفت   ا ی_چرا هستن. برد

 _اون تحت معالجه است  

 _اما...  

   ؟ یهنوزم عاشقش ی گیچرا نم  ؟یار یبهونه م ی _چرا دار
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که شرط تو رو قبول کردم، گذاشتمش   ی. همون روز ستمی_ن

بهش فکر   یحق ندارم حت گهی کنار و به خودم قبولوندم که د 

 رن ینم  نیکنم. اما خاطره ها که از ب 

 برق زد  سشیطرفم برگشت که صورت خ  به

از   خواستم ی بوده که نم ن یکه کردم واسه ا ی_من هرکار

ن و دوست داشته  م یتونیم  نای ا  یدستت بدم حاال با همه 

   ؟یباش

   دونمی_نم
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تخت نشست. دستم را در دست   ی شد و دوباره لبه   کی نزد

پشت دستم   یکرد. بوسه ا  کی نزد شیهاگرفت و به لب 

 نشاند 

  ایارغوان. ب  می کنار و از اول شروع کن  میرو بزار   ی_بزار همه چ

  اجیهم. ما هردومون به هم احت ینه روبرو   میکنار هم باش 

 هم خوب بشه   یحال لعنت  نی ا  م،یاگه با هم باش  دیشا  میدار 

 کنم ی م ی_سع

 خوبه   ی لی_خ
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. از جا بلند شد و پنجره  دیزد و پتو را باال کش  ی گری د  ی بوسه

که دستم را در   ی نشست و درحال ی صندل  ی را بست. رو

 دست گرفته بود، چشم بست. 

  یجزء جزء صورتش نگاه کردم. به چشم و ابروها به

صورتش.   ی به جذبه  ش،ی شان یپ  یبه اخم رو ش،یمشک

به تن داشت و شلوار   یسرمه ا  راهنینگاهم را چرخاندم. پ 

  دیبود. شا  یصندل ی دسته  یرو  شی. کت چرم مشک یمشک

تا    دمیکش یکنارش نفس م  د یبا  دیبود با او بمانم. شا ریتقد

  کردمی م ی سع  دی. باداد یم مانان خوش نش یرو   ایدن

 ! شد؟یدوستش داشته باشم اما م
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   ؟؟ یش  داریب  یخوای _ارغوان... صبح شده نم

 _سالم 

 بشين بخور  ختمیر  وهی_سالم. برات آبم

اق صاف کرد و کمک کرد بنشينم. دکتر وارد ات  ی را کم  بالشت

 شد

 . حالت چطوره؟  ر ی_صبح بخ 

 _خوبم ممنون  

  ؟ ی _درد که ندار

 _نه

 _حالت تهوع؟  
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 _نه

 _خداروشکر حالت خوبه  

 داد    ایرا امضا کرد و به آر  یا برگه

  دیخانم خوشگل. لطف کن  نیا  صیترخ یبرگه  نم ی_ا

   ص یترخ یکارا  ی برا رشی پذ دشیببر

  کنم یکمکت م گردمی _باشه چشم... ارغوان جان االن بر م

 ی لباسات و تنت کن

   ستاد یتکان دادم که اتاق را ترک کرد. دکتر کنارم ا  سر

. به خودت سخت  زمیعز ادی به نظر م ی_شوهرت مرده خوب

مشاور   هی روز ی. من د یحالت و خوب کن یکن  یو سع  رینگ
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حالت بهتر   ششیپ  یکردم. چند جلسه که بر یبهش معرف

و    هیدرست شدن ی چ فقط آروم باش و بدون که همه  شهیم

 ارزش حسرت و افسوس رو نداره   ایدن  نیتو ا یچ یه  نکهیا

 _ممنونم  

  ایاتاق را ترک کرد. به کمک آر   یزد و بعد از خداحافظ ی لبخند

و بعد از ترک بيمارستان، سوار   دم یرا پوش م یلباسها

کردم و لبخند   ی . به ژست خاصش نگاهمی شد   نشی ماش

گذاشته   شهیکنار ش  لبم نشست. آرنج دست چپش را یرو

را به   می بود و فرمان را گرفته بود . سردم شده بود که دستها

 کردم و ها کردم.   کی نزد انمده

 _سردته؟ 
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   کمی_

 را روشن کرد و با دست راستش دستم را گرفت.   یبخار 

   ؟یخند ی _چرا م

 _ژستت پشت فرمون برام جالبه 

   ؟یکن ی_عه... پس به من توجهم م 

 تر شد    قیکرد و شکلک در آورد که خنده ام عم  یاخم

 بخند ارغوان  شهی_هم

 _چرا؟  
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گل واسه سرزنده بودن به شبنم احتياج داره...   ه ی_چون 

و شاداب و   ننیش یگل م  یکه رو نیخنده هات همون شبنم

 کننیسرحالش م

   ؟یا  ی_تو چ

و   بارهیکه شب تا صبح م شمی _منم اون بارون گرگ و م

  نه یگلشو بب  یتا صبح شبنم رو  باره یو م بارهیم

 یزنی _خوب حرف م

 ادامه داد  یهم لبخند زد و به رانندگ او

  م یفردا پس فردا بر دهیع  گه ید  یارغوان... هفته   گمی_م

 ل یسال تحو   دیواسه خر
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 _باشه  

 ... یاگه دوست نداشته باش ؟ی_خوشحال نشد 

   م یری_نه م

که   شدیم  ادهیپارک کرد و داشت پ نگیرا در پارک  نیماش

تلفنش زنگ خورد. جواب داد و مشغول صحبت بود که سوار 

 : م یآسانسور شد 

حالش خوب نبود  کمی... من خونه... ارغوان ا ی_جانم برد 

رو امضاء نکن تا فردا صبح   یز ی... نه چ ؟ی موندم کنارش... چ

 ... بهش بگو اونم امضاء نکنه... باشه... فعالً  امیخودم ب

   خوامی_معذرت م
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 _بابته؟  

   ی_از کارتم موند

 باشه؟   دیبا  ی_من کنارت نباشم ک

   ا ی_آر

 . جانم؟  ی بود که اسمم و صدا کرد یبار  نی_اول

 روانشناس  ش یبرم پ خوادی_من دلم نم 

 _چرا؟!  

حال خودم و خوب کنم فقط به   تونمی خودم م  دونمی_چون م

 احتياج دارم   زیچند تا چ 
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در    قهی. چند دقم یشد ادهیهر دو پ که  ستادی ا آسانسور

و قرار شد بعد از استراحت با هم   می نشمبن از هم جدا شد

را که    می. به اتاقم رفتم و دوش گرفتم. لباس ها می حرف بزن

به خود گرفته بود، شستم و پهن کردم. بلوز    مارستانیب یبو

  افتنو بعد از ب دم یرا پوش می راحت  یو شلوار مشک ییمویل

 از اتاق خارج شدم.   میموها

به دست آمد.   ینی س  اینشستم که آر  نینشم یکاناپه  یرو

بود که   ینی بشقاب بيسکوئيت در س کی و   ی دو فنجان چا

 گذاشتتشان. کنارم نشست.  زیم  یرو

 در بره   مونیخستگ   ختمیر  یی _چا

 _ممنون 
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که چطور حالت   میکرد  یصحبت م  نیراجع به ا م ی_داشت

 شه یبهتر م

  م یای کنار و با هم کنار ب می رو بزار  یقراره همه چ _اعتماد... اگه 

  رونیب  یبر یخوا یم  یوقت  یعنی ... ا یآر می بهم اعتماد کن دیبا

من   یو گوش  یر یخونه تلفن بگ یبرا  نکهیا  ای ی در رو قفل نکن 

... من آدمم آدما هم به ارتباط با هم  ی رو هم بهم برگردون

 نرفتم؟  رون یخونه ب  ن یاز ا مندارن... االن چند وقته   اجیاحت 

 ؟ ی با پدرت در ارتباط نباش ایو   یهست که نر  ین ی_چه تضم 

ولت کنم و   تونستمی م تی که موقع بدحال ی_به همون ضمانت

  زای چ  یسر هی... به  می دیرو نکردم... من آدم مق  نکاریبرم اما ا 

 ... ضامن من اعتقادمه مهیاعتقاد دارم و قول و قرار حال 
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 لحظه سکوت کرد و بعد گفت: چند

... حاال  ستین ی حرف کنه ی کمک م طی _باشه اگه به بهبود شرا 

 بخور  توییچا

خوردن   را برداشتم و با بيسکوئيت مشغول ی چا  فنجان

را برداشتم و به    ینی دوباره زنگ خورد که س  ا یشدم. تلفن آر

  رون یب  خچالیبرنج و خورشت را از   یآشپزخانه رفتم. قابلمه  

 گاز گذاشتم.   یآوردم و رو

 گذاشتم  زیم  یخورشت را رو ی و کاسه  دمیرا چ  زیم

 اد یم یی _به به چه بو

 د یی_بفرما
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 می رو بخور  یقرمه سبز ن یه قسمت شد ا_باالخر 

 _نوش جان 

 خوبه... دست مادرت درد نکنه  ی لیخ  تی _آشپز 

 از اولم نداشتم یعن ی_ممنون اما من مادر ندارم  

 ... یعن ی_

چشم باز کردم فقط  ی_چند ماهه بودم که فوت کرده... از وقت 

تا    دمیاما عکسشم ند شهی بابام بود و بابام... باورت نم 

ش داشتم که اونم چند وقت  شال گردن از   هی  حاال... تنها

 گم شد شیپ

 _متاسفم 
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 _غذا تو بخور از دهن افتاد 

 د یخر  میبعد ناهار بر  ی اگه دوست داشته باش  گمی_م

 ! د؟ی_خر

 که بهت گفتم  دیشب ع دِ ی_آره خر 

 _باشه

. ظرف ها را  می را جمع کرد  زیاز خوردن غذا به کمک هم م بعد

را    یخاکستر ی و به اتاقم برگشتم. پالتو دمیچ  ن یداخل ماش

سر انداختم. از اتاق   ی را رو م یو شال بافت طوس   دمیپوش

  نهیکنار شوم یصندل یکه رو  دم یرا د  ایرفتم و آر   رونیب

 نشسته بود. 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

247 
 

 _من آماده ام 

 ستاد یا  میبلند شد و روبرو  ی صندل  یرو  از

 هنوز  یستی_نه انگار آماده ن 

 _چرا؟! 

 کمه  یزی چ  هی _امممم... 

 ! ؟ی_چ

برداشت.   یز ی چ  یصندل یسمت عقب برگشت و از رو  به

تر شد و شال گردن قرمز رنگم را دور گردنم  کی چند قدم نزد

 صورتش بودم که گفت:  رهیانداخت. با تعجب خ 

 ی شرکت جاش گذاشت یکه اومده بود یبار  نی_اول
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داشتم. شال  یزده شده بودم و بعد از مدت ها حال خوب ذوق 

 و گفتم:  دمیگردن را بوس 

 ... واقعا ممنون زه یمهم و عز  یلی واسه من خ نی ا  ای_ممنونم آر 

  ی زایچ  ن یاز ارزشمند تر یکیشدن   دا ی! آدم واسه پن؟ی_هم

 کنه؟یتشکر م  ینجور ی ا شیزندگ

 کنم پس؟ کاری_چ

و دم گوشم   دی . گونه ام را بوسدیزد و در آغوشم کش  ی لبخند

 زمزمه کرد : 

 تا سطح توقعم باال نرفته   می... بر یشد مژده گون نی_ا

 ..... 
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 ِ  عاقل کردنم هرگز نباش   فکر

 روم یسر م یوانگید  ن یاز ا من

   ستی از عشق ن ر یبه غ نمی بیم  آنچه

 شومی تر هم م وانهینکن د  شک

 ات   ییبایهمه ز ن یا ستیجهت ن  یب

 تو را مجنون شود   ندیب  یکس هر

   شتیآرا  چرخموی تو م  دوره

 شود ی م عتی اعجابِ طب  کلِ 

   نیات شدم بب وانهید

 به من دل را ببند , دل را ببند , دل را ببند فقط
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 جان از عشقه تو سوخت  یا

 دلبرم فقط بخند , فقط بخند , فقط بخند  یا

 سخن از عشق را   دیگو یکس هر

 برد  از تو ی که دل نتواند

 از تو چنان دشوار است   یدلبر

 فقط  خواهدیم  ماریب کی دلِ تب دار و  که

   نیات شدم بب وانهید

 به من دل را ببند , دل را ببند , دل را ببند فقط

 جان از عشقه تو سوخت   یا

 دلبرم فقط بخند , فقط بخند , فقط بخند   یا
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  ..... 

پارک   ابانیرا کنار خ   نیماش ایآهنگ شده بودم که آر   غرق

و به   م یشد و در سمت مرا گشود. وارد پاساژ شد ادهیکرد. پ 

با جوان   یاحوالپرس ای . آرمی سوم رفت  یدر طبقه  ی مغازه ا

   ستادی فروشنده کرد و کنارم ا

که الزم   ی... هرچم یری واسه تو چند دست لباس بگ دی_اول با

 انتخاب کن و تنت کن    یدار 

 _اما من لباس دارم  

   ی... منتظرم تا انتخاب کنم ی_قرار شد از اول شروع کن 

 .  کردمیو نگاهشان م  زدمیرنگارنگ قدم م  ی مانتو ها انیم
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 کاش بشود.   رد؟ یبگ  یهم به خود رنگ  مانیزندگ شدی م یعن ی

   ؟ یانتخاب کرد ی زی_چ

 دو تا خوبن به نظرم   نی_ا

   ؟ی_چرا مشک 

 راحت ترم   ی_با مشک

  ،ییمویل  نمی بردار... بزار بب یچند تا هم رنگ  یمشک  هی_

 هم خوبه  هیآسمان  یآب ن یبنفش، ا هی ، یسرخاب ،یاس ی

   ادنیز  ی لی_خ
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... البته  نمت ی رنگا بب  ی_نه... من دوست دارم تو همه 

  یچندتا شال و روسر  دی... بااد یبهت م  گهیجور د  هی  یارغوان

 . یهم انتخاب کن 

لباس از   دی متفکرش زدم. بعد از خر  ی به چهره ی لبخند

  ا یو آر  میرفت  ابانیآن طرف خ  یمردانه فروش  یپاساژ به مغازه  

و سوار   می. از پاساژ خارج شددیخر   یرنگ راهنیهم چند پ

عقب   یصندل  یرا رو  دیخر  یپاکت ها ای . آرم یشد  نیماش

 گذاشت و به راه افتاد.  

  نیهفت س  یسفره   یو برا  میزد ی را قدم م  شیتجر   بازار

و   کردیمردم حالم را خوب م ان ی. قدم زدن م م یکرد  ی م دیخر

  ز یچ  نیبودم ساده تر  دهی. تازه فهمگرداندیام را باز م هیروح 
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دستم   ای . آردانستمی ها چقدر ارزشمندند و من قدرشان را نم 

که زد   ی را گرفت که نگاهش کردم. با لبخند آرامش بخش

 شردم.  قلبم آرام شد و دستش را ف 

 هنوز   می _سنبل نگرفت 

   گهیبسه د  نی... هفت تا س ستی_نباشه هم مهم ن

مارال بود و   ی _نه واسه من مهمه چون سنبل مورد عالقه  

خوبه آقا اونو   ه ی... اون آببودی سر سفره م  دیبا شه یهم

 رمیهم بگ  ی نی ریو ش   وهیبنداز م  ادم ی... میبریم

 _باشه  

 هنوز   میقرمزم نگرفت  ی_ماه
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   م؟ی نخر ی ماه شهی_م

 _چرا؟!  

ها چند روز   چارهیب  میخری ... هرسال مای_خوب گناه دارن طفل

 بهتره  می ... اگه نخررنیمیبعد م

   ؟ یستیتو گرسنه ن  ی _باشه... راست

   کمی_

رستوران هست که   هی  ای کینزد  نی... همیل ی_اما من خ

  م یکه نگم برات... بر  شم یکباباش حرف نداره از دوغ محل 

 خونه  م یبعدم بر میشام بخور 

 _باشه
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 ...  میبر می تونی م یاگه ندار ؟ی _کباب که دوست دار

 _دوست دارم  

   می_پس بر

  یتخت سنت   یو رو  میدر دست وارد رستوران شد دست

  یکتش را در آورد و کنارش گذاشت که از رو  ا ی. آرم ینشست 

 تخت بلند شدم و گفتم: 

 دستامو بشورم    رمی_من م

 امی _منم باهات م

   ی که داد یکه نرفته؟ قول  ادتی_حرفامون  

 _باشه منتظرتم 
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 برگشتم  یسفارش بد  ی_تا دو تا کباب مشت

دوست  ی چ دونمیآخه من نم ؟ی خودت انتخاب کن ی خوای_نم

 ... ی برگ، سلطان  ده،ی.. کوبیدار 

 .  ی_دوست دارم تو واسم انتخاب کن

  سیبه سرو زد و سر تکان داد که پرسان پرسان  ی لبخند

شدم. دستمال   می رفتم و مشغول شستن دستها  یبهداشت

را در سطل انداختم و از آنجا خارج شدم که خانم   یکاغذ

 قرار گرفت و گفت: میروبرو  ی انسالیم

   رمیوقتتون رو بگ قهیچند دق  تونمی م زمی عز  دی_ببخش

   دیی_بفرما
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_راستش پسرم از شما خوشش اومده و خوب خودش آدمه  

ها نه فقط با   هی دست و پا چلفت   یوقت فکر نکن  هی  هیخجالت 

  دی... شما که داشت کنهی دوره زمونه فرق م  نیا  یپسرا

  شیگفت از شما خوشش اومده منم پا پ سی سرو  دیومدیم

مثل شما رو از دست   یگذاشتم تا دختر خوشگل و با کماالت 

  سانسیو پنج سالشه و تازه ل  ستی ب نیرام سرم ... پ  میند

 برق شو...   یمهندس

 اما من...   دی خانوم شما به من لطف دار  خوامی_معذرت م

 شده؟   یز یچ  زمی+ارغوان عز

 خانم داشتن...    نی_نه... ا 
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آخه من   ن؟ی پسرم شما برادر ارغوان جون هست  دی_ببخش

  یبرا رمی بگ یز یچ  ی شماره تماس هیاز ارغوان جان   خواستم یم

 راستش پسرم ازش خوشش...   ر یامر خ

 ...  شونیخانم محترم ا   دی_ببخش

 +من شوهرشم 

لحظه سکوت شد که زن پرحرف باز هم سکوت را   چند

 شکست: 

ارغوان جان کم سن و   نکهی ... نه ا دیتوروخدا ببخش  ی_وا

تو دستش نبود من فکر کردم   حلقه هم   نکهی سالن و ا 

   زمیمجرده... شرمنده عز
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   ستی ن یمشکل  کنمیخواهش م_

 ... با اجازه خوام ی ... بازم معذرت من یش ر یهم پ  ی_به پا

 .  دم یکش میشان یپ  یکنان دور شد که دست رو خنده

 آدم حرف بزنه    دادی_هوففففففف... امون نم 

نگاهش را دنبال   ریبا اخم به روبرو زل زده بود که مس ای آر

هم نشسته   کنار  یکه زن و پسر جوان دم یرس یکردم به تخت 

و زن مشغول حرف    کردینگاهمان م ی چشم  ر یبودند. پسر ز

و دستم را مقابل صورتش تکان    ستادمیا شی زدن بود. روبرو 

 دادم  

   ه؟ی_چ
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 ...  زِ یه  ی که ی_مرت

 ا ی_عه زشته آر 

 برم...   گهی م طونهی_زشت نگاه اونه... ش 

   میبر  ا یب کنن ی... مردم کم کم دارن نگامون مشی_ه

انداختم و به   شیتکان نخورد که دست دور بازو  شیجا  از

که   میجلو هلش دادم. از کنار تخت آنها در حال عبور بود

زدم.   شیها  تی به حساس  یدست دور کمرم انداخت. لبخند

  ی از وقت  اینشستم و کمربندم را بستم. آر  یصندل  یرو

سکوت کرده بود و   م، یرا در رستوران خورده بود مان یغذا

 عقب گذاشتم و گفتم: یصندل  ی را رو فمی . کزد ی نم ی حرف
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 خوشمزه بود دستت درد نکنه   ی لی_خ

 _دست آشپزش درد نکنه  

 گفتم:  شی جذاب و اخمو   مرخیبه ن رهیزدم و خ یپوزخند 

   هو؟ی  ی_چرا تلخ شد 

 کرد؟   ی_اون خانومه چرا ازت خاستگار 

_خودش که گفت... چون من سنم کمه و حلقه نداشتم فکر  

 کرده من مجردم 

 _غلط کرده  

   دونستیکه نم چارهی نگو... اون ب ی نجوری_ا

  ومدهیبدت ن نکهی _مثل ا
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دنبال من؟ نکنه    یاومد ی_چرت نگو لطفا... اصال تو واسه چ

 فرار کنم؟ هوم؟   دونمی چه م ایکه برم    یبهم شک کرد 

 ت شدم نگران  ی کرد ری_د

... هنوزم مثل  ای آر   یعوض بش ی تونی _باشه باورم شد... تو نم

که عاشقم   یحال ادعا دار  نیو در ع  یکنیروز اول فکر م

 واقعا خنده داره   نی... ا یشد

رو واست   یکه همه چ  نم یبی نم می لی_من دوست دارم و دل 

نداره به جز دوست   یبدم... به هرحال تو چاره ا حی توض

 داشتن من 
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  یهمه جبر. کم  نیندادم. دلم گرفت از ا  یو جواب نزدم ی حرف

  توانمی م کردمی وابسته اش شده بودم اما هر لحظه که فکر م 

  ی که تمام حس ها گفتیم  یزی دوستش داشته باشم چ

و به روبرو زل   م ی. هردو اخم کرده بودبردیم  نیخوبم را از ب 

ستاد. در را  ی پرزرق و نور ا یبا مغازه ها یابانی. در خ م یزده بود

 شدن گفت:  ادهی پ ن یگشود و ح

 کار دارم   نجا ی شو ا  ادهی_پ

 بمونم  نیتو ماش  دمیم  حی _ترج

 ... کارم مربوط به تو هم هست.  شهی_نم
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شدم. در کنار هم قدم زنان وارد    ادهی را باز کردم و پ کمربند

تا به   ستادمیعقب تر ا  ی. کم م یشد  یطال فروش یمغازه 

  بی شد و دست چپش را در ج  شخوانیپ  کی د. نزدکارش برس

 شلوارش گذاشت و گفت: 

  د ی_خسته نباش

  دیی _ممنون بفرما

  دیاریمدل هاتون رو ب دیلطف کن  خوامیجفت حلقه م هی_من 

   می که با همسرم انتخاب کن

 _باشه حتما  

 بروم.   ک یکه اشاره کرد نزد  کردمیتعجب نگاهشان م  با
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  ..... 

کردم. نگاهم به   یچوب لباس زانیرا در آوردم و آو می پالتو

  نگیبه ر  یحلقه ام افتاد. در انگشتم چرخاندمش و لبخند

  یبرا  یتا بهانه ا می ساده بردار نگ ی زدم. گفته بود ر  ییطال

 بودم.  رفتهی نباشد من هم با لبخند پذ نداختنشین

را جا به جا کردم و   دیخر  یها  سه یآشپزخانه شدم. ک  وارد 

  یخاموش کردم. دو قاشق چا دیجوش  یاز را که مس یی چا

هم اضافه   نیو دارچ   یو گل محمد ختم یرنگ ر  ی ب یدرون قور 

 کردم.  

داشته   تونهی نم  شتریب  یمعن ه یدم کردنت   ییچا  ی نجوری_ا

 باشه  
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    دم یترس ی_ه

را گذاشتم تا دم   ی . در قورستاد ی آشپزخانه شد و کنارم ا وارد 

بود.   ستادهی گذاشته بود و ا نتیکاب  یرا رو شی بکشد. دستها

  ینی ب ی رو ی و با انگشت اشاره ضربه ا   ستادمی ا ش یروبرو

 اش زدم.  

 محقق؟   یآقا ه یچ شی _اونوقت معن 

  ی نگ یو بگ  یا یاومدن کنار م  نجا ی با ا  یکه دار  نهی ا  شی_معن

   یبهم عالقمند شد

 به خود گرفتم:   یجد ی ه کردم و چهر  ی کوتاه ی  خنده

   شنیبه دراکوالها عالقمند نم   چوقتی_آدما ه 
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 شد: ی تکان داد و او هم جد  یسر

  یچون از دندونا شنی اونا عاشقشون م یگ ی_راست م

 ترسنیم  زشونیت

. بلند بلند  میرا نشان داد که همزمان قهقهه زد  شیهادندان 

  شیشده بود. از بازو  ر یو اشک از چشممان سراز مید یخندیم

تر رفت و  عقب  یکه کم  دمیخندیشده بودم و م   زانی آو

 را صاف کرد:   شیصدا

 ارغوان خانم  ای دختر دن نیبه خوشرنگتر  م یتقد نم ی_ا
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 ی فیظر  ریدر دستش گره خورد. زنج  زانیبه گردنبند آو  نگاهم

.  ردکی را بهم وصل م  ریزنج  ی فرشته حلقه ها  کی داشت و  

 . دیدرخش ی بود و م نیپر از نگ شیبال ها

 همون حلقه بس بود.   ا؟یبود آخه آر یچه کار نی_ا

گردنبند فرق  نی اما ا گرفتم یزودتر م  دیبود با فم ی_اون که وظ

وقتم    هیتو گردنت باشه... اگه  شهی هم خوادی ... دلم م کنه یم

 لطفاً... مبارکت باشه... بنداز گردنت   اریمن نبودم درش ن

 و گفتم:  ستادمی به او ا پشت

 _خودت برام بنداز 

   لی_با کمال م
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  یشانه ام انداختم. دستم را رو   یرا جمع کردم و رو   میموها

 فرشته گذاشتم و لبخند زدم. به طرفش برگشتم و گفتم: 

 قشنگه   یل ی... خا ی_ممنون آر

   ؟ یبود _تا حاال تو آشپزخونه کادو گرفته

 ً  _نه واقعا

   ادی بهت م ی لی_خ

 بهت بگم   دیهست که با زی... فقط چند تا چ ی_مرس

 _بگو

... بابت شال گردن و  ز یممنون بابت همه چ نکهی_اول ا

    دها یگردنبند و البته خر
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 رفتا   ادتی_حلقه رو  

 ات بود فهی_اون که به قول خودت وظ 

 _بله بله قابلتونو نداشت 

  قیرف   هیدارم... من  اجیبه تلفنم احت من واقعاً  نکهی _دوم ا 

  ط یکنارم بوده و تو شرا  شه یکه هم هی ندارم... اونم کس شتریب

همراهم بوده... االن واقعا دلم براش تنگ    می سخت زندگ

که منو   دوارم یدارم باهاش حرف بزنم... ام  اجیشده و احت 

 ی باش دهیو به اعتماد رس   یدرک کن

   دمیم  بشوی_فردا ترت 
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...  م یآشنا بش  شتریمدت با هم ب هیبهتره   نکهی ا ی_بعد

 فعال تو اتاق خودم باشم   خوام ی م یعن ی

 فهمم ی_م

 _و در آخر...  

. بغلش کردم  دمیسمت جلو خم شدم و گونه اش را بوس به

 و دستم را دورش گره زدم.  

... تو پسر خوب و خوش  ایبود آر  یعال  ی_امشب همه چ 

... خوشحالم که  یکن یم  تیفقط تظاهر به جد یهست  یاخالق

 .  ی کنارم

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

273 
 

تخت    یاو فاصله گرفتم و به اتاق برگشتم. در را بستم و رو از

ترجيح   نباریزود بود اما ا  کمی آخرم  یجمله    ینشستم. برا 

  یکه گاه  دانستمی کنم چون م  انیرا ب   میدادم حس ها یم

 .  شودی م ری چه زود د

  را شانه   میتخت بلند شدم. موها یو از رو  دمی کش ی ا ازهیخم

کردم.   ضیتعو  یرنگ یسرمه ا  راهن یزدم و لباس خوابم را با پ 

رفتم. به آشپزخانه رفتم   رونی تختم را مرتب کردم و از اتاق ب 

گرم است.   دم یساز را روشن کنم که د  ییچا   خواستمی و م

 مولنشستم. طبق مع  ز یو پشت م ختمی ر  یچا یوانیل

را جمع کردم. از    زیبود. چند لقمه خوردم و م  صبحانه حاضر

و   زی م یرو  یو بسته ا ادداشتیآشپزخانه خارج شدم که  
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  یرا از رو   ادداشتی توجهم را جلب کرد.   یدر ورود  کی نزد نهی آ

 جعبه برداشتم. 

اما   میکنم تا با هم صبحانه بخور  دارتیب خواستمیم  »صبح

  زم ی. ارغوان عز ومدیکه دلم ن  یبود دهیانقدر معصوم خواب

  نمت«ی بی. مبارکت باشه. شب م یکه خواسته بود  ی زیچ  نمیا

گران   یرا کنار گذاشتم و در جعبه را گشودم. گوش  ادداشتی

داخل بسته بود. برش داشتم و روشنش کردم.    یمتیق

کنار   یصندل  ی از خودم بود که رو  یصفحه عکس   یعکس رو

ِ  مشغول خواندن کتاب بودم.  نهیشوم عکس را گرفته   نی ا  یک

 بود؟  
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شروع به زنگ خوردن کرد.   ی بودم که گوش  ستادهیا  همانجا

 گوشم گذاشتم:  یرا رو  یگوش

 خانم کوچولو    ری_صبح بخ 

خودم خوب   ی... گوش یبکن  یکار  نیاصال الزم نبود همچ  ا ی_آر

 بود  

... دلم  رمی جديد برات بگ   یگوش  هی  خواستی_من دلم م 

من   اد ی  ی کنیکه نگاه م ی به بعد به هرچ  نیاز ا خوادیم

 ... بده؟  یافتیب

  نهی زم  ریقشنگه مخصوصا تصو یل یخوبه... ممنون خ میل ی_خ

 اش 
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 ... خارق العاده رهی نظی _اون که ب

 _بر منکرش لعنت  

 _بشمار  

   ی لطف کرد یلی... خ ا یآر   ی_بازم مرس

 ندارم... اصال مگه چند تا  شتری ارغوان که ب هی_قابلتو نداره...  

  نشی شه خدا بهترهست؟... تازه اگرم با  ایدن نیارغوان تو ا 

 نه؟   ا یقدرشو بدونم   دیرو جدا کرده داده به من... با

 تو  ی زیری _چقدر زبون م

  یکالم... راست ی  لهیقدرت جذب افراد به وس گنی_بهش م

نکردم   ویخودمم س   یخطت رو هم عوض کردم... شماره 
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نکن   وی... فقط دراکوال س یکن ویخودت س  ی  قهیگفتم با سل

   خورهی که بهم بر م

 ی دوست داشته باش نوی چطوره؟ فکر کنم ا  ری _باشه... ومپا

 _بزار برسم خونه... اونوقت...  

 شد :  دهیاز آن طرف خط شن  یی صدا

 نن یشما رو بب   خوانی اومدن م  ا یآقا برد  یحام  ی+آقا 

 تو    ادی_بگو ب

 ارغوان جان  دی_ببخش

 ه کارت برس نداره برو ب ی _نه اشکال

 نمت یب یم ی_باشه پس عصر
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   ؟ی_زرشک پلو که دوست دار 

   ادیز  میل ی_خ

 _خداحافظ  

 _خداحافظ  

شماره فشار دادم. هم   ی را قطع کردم و انگشتم را رو یگوش

سمانه را    یرفتم و شماره    منیاش کردم. به نش رهینفس ذخ 

کاناپه نشستم و منتظر شدم.   ی که از حفظ بودم گرفتم. رو

 بعد از چند بوق باالخره جواب داد: 

 د یی_بفرما

 من با دکتر پارسا کار داشتم   د ی_خسته نباش
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 _خودم هستم  

درد    یل ی_خانم دکتر راستش چند وقته دندون عقل من خ

که شما رو    گشتم یدندانپزشک خوب م  هی... دنبال  کنه یم

آدرس    شهی... مدمیشن  ادیشما رو ز  فی کردن... تعر یمعرف

   دیمطبتونو لطف کن

کرد نه که مغزتون پر از   شهینم  ش ی_دندون عقل شما رو کار

  دیو بکن دیدندون بگذر  نیا  ر یاز خ دیبا نیواسه هم  ه یخال

 دور   دشیبنداز

   م؟ی_داشت

 معرفت؟   یب می داشت  ؟ ی_تو چ
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اصال خوب    طم یسمانه... شرا دمیم حی _به خدا برات توض

 بودن

 _دروغ نگو... دروغ نگو...  

   دمیم  حی _بابا به خدا برات توض

 معرفت   ی _دلم برات تنگ شده بود ب

 _منم  

 سخته   یلیخ  دنتیو ند  تی_دور 

 _واسه منم  

 حرف بزن  شتری_دو کلمه ب 

   تونمی_نم
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  ی. دستم را رودیبه اشک شد و از گونه ام چک  لیتبد بغض

دار  خش  یگذاشتم و هق هقم را خفه کردم که صدا یگوش

 : دیسمانه به گوش رس 

  ره یگی ام م هینکن منم گر هی_گر

   دی_ببخش

   وونه؟ی_اوضاع چطوره د

 _خوبه خداروشکر  

 _دراکوال؟  

 را از گونه گرفتم و لبخند زدم:   اشکم

 _اونم خوبه... هم خودش هم اخالقش  
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   کنه؟ ی که نم تتی _اذ

   هی _نه... اصال... پسر خوب

دو سوته اونجام   یوقت خواست غلط اضافه کنه زنگ بزن  هی_

   شکنمیشاخشو م

 _سامان چطوره؟ خوبه؟  

  روقتمیدفتر شب د رهیباشه... صبح زود م ی_تا خوب چ 

فقط    ادیم ی... گاهن ییپا  ی... جمع کرده رفته طبقه گردهیبرم

 کنه ی م دیهم برام خر  یو گاه  میخوری با هم شام م

 تموم شد   یمنه... با دلخور ری تقص  دی_ببخش

 که بهت؟   رهیگ یچطوره؟ سخت نم   تی... زندگالیخ ی_ب
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 _نه...  

   ؟ی _مطمئن

اول سخت بود... خوب هم اون براش سخت   ی روزا یعن ی_

  ی... دارم سعشه یبود و هم من... اما کم کم داره درست م 

   امیباهاش کنار ب  کنمیم

   ؟ی_موفق هم شد 

 _آره... خوبه

   ؟ی _اون چ

باهام آشنا شده و   یوقت گهی عاشقم شده... م گه ی_اونم م

 که منو دوست داره   دهیچند وقت از عقدمون گذشته فهم
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  ست؟ ی ن بهیعج   کمیت _به نظر 

   ؟ی_چ

که پدرش   یانقدر زود عاشق شده... اونم عاشق دختر نکه ی_ا

ميگما... از طرف اون   نجورا یا  دیقاتل مادرشه... البته ببخش

  دونمیو م شناسمی رو م دریمنظورمه... وگرنه من که حاج ح 

   هیآدم درست 

... اون آدم  هی ظاهرش خشن و جد ای_خوب... آخه آر 

  هیربونو مه  ی احساسات

 زود عاشقت شده   کم یبه نظر من  گمی_کال م

   ؟یارغوان شک دار   تی _تو به جذاب
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آدم با   هی  شهی پسره چرا... آخه مگه م  نیبه ا ی _به تو نه ول

انقدر زود عاشق دختر قاتل مادرش بشه؟   یتوپ به اون پر 

   رهیمن که تو کتم نم

  اشان ی سمانه به فکر فرو رفتم و شروع به تحل یحرفها  با

   گفتیراه هم نم  یکردم. ب

 هپروت که باز...   ی خانم؟ رفت ی _کجا رفت

   نجامی_نه ا

... به  ی اریفشار ب تی به اون مغز فندق خوادینم  میل ی_حاال خ

... تو هم که دلربا... حاال رابطه  ه یآدم احساسات  دیقول تو شا 

 تون چطوره؟  
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هم آشنا   اتیبا هم و اخالق  می کنی م یعس  م ی_خوب... دار

   ییآشنا یمثل دوره  میبش

   گه؟ید  ی_نامزد باز 

 یی زای همچين چ هی_

 _خوش بگذره 

 _قسمت تو  

تو رو ندارم با دراکوال سر و کله    ی_نه ممنون... من حوصله  

 بزنم

 از آقاجونم چه خبر؟   ی_راست 
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  رهیم ی... سامان گاهکنهیم  ی_خوبه... تو باغ طالقان زندگ

اما سامان   رهیگ ی سراغ تو رو م  یلیخ  گه ی... مزنه یبهش سر م

... منم دو  یبهش گفته که تو ارتباطت با ما رو هم قطع کرد 

سامان   کردی سه دفعه دعوتش کردم خونمون که قبول نم

 رفت با اصرار آوردتش 

 سمانه   ونتمیمد  هی.. _ممنون که حواستون بهش هست. 

  یمامان و بابام رفتم کانادا حاج یارغوان... از وقت مونهی_وظ

 ما رو داشته  یهوا یل یخ

    گه؟ ینم  یزی_از من چ 

 انداختم و گفتم:  ریکرد که سر به ز  سکوت
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   ادی_حق داره ازم بدش ب

  هیتو چه فداکار دونهیخبر نداره ارغوان... نم  یچی _اون از ه 

  کمیکه بفهمه  ی... مطمئنم روزی در حقش کرد یبزرگ

  شهیحاضر نم   چکسی که ه فهمهیاما بعد م کنهیسرزنشت م 

کنار تا اونو نجات   یکنه... تو خودتو گذاشت ی کار ن یهمچ

   دنش؟ید  یبر ی خوای ... نمیبد

 قول دادم که نرم   یول خواد ی دلم م یل یخ  یعنی_نه...  

 _به آريا؟  

هم   شم یهم بد قول نم ینطوریبهتره... ا  دنشی_آره... نرم د

   افتهیب ادمیدوباره  خوام یواسه جفتمون بهتره... نم 
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 _به هر حال دلتنگنه  

من ولش کردم و رفتم   کنهی... حتما فکر مرمرد ی_بيچاره پ

 یدنبال خوشگذرون

  ی... حال پدرت خوبه... تو فقط سعی کن یخود خور خوادی_نم

 کن زودتر حال خودتم خوب بشه 

 مبارک  شیشاپ یعيدت پ  ی_راست 

 یبهم سر بزن شمیتو هم مبارک... خوشحال م دی_ع

 ام ی_اگه تونستم حتما م 

 ؟ یندار  یدارم کار  ض ی_باشه... ارغوان جان من مر 
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زنگ زدم... حواسم   ت یتو ساعت کار دی... ببخشگهی_نه د

 نبود اصال 

 اتفاقا... مواظب خودت باش  ی_خوشحالم کرد 

 _تو هم 

 اون دراکوال رو هم ببوس نه نه کم کن بچه پررو رو  ی_رو

 _از دست تو... خداحافظ 

 _خدا به همراهت دلبر 

به   خواستمیرا قطع کردم و از جا برخواستم. م  تلفن

دادم.    رییتغ ی را به طرف در ورود   رمیآشپزخانه بروم که مس

زدم و در را   یکه در باز شد. لبخند دم یکش نیی را پا رهیدستگ 
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قولش هم وفا کرده  ن یطرف آشپزخانه رفتم. به ا بستم و به

  یآوردم و داخل قابلمه   رونیب  زریمرغ را از فر یبود. بسته  

 گاز گذاشتم و شعله را روشن کردم.  ی . رو ختمی آب ر

اتاقم رفتم و کتابم را برداشتم و مشغول خواندن شدم.   به

حاضر شده بود. ساالد هم درست    میهفت بود که غذا  یحوال

را   میی موی ل راهنیبه اتاق رفتم. دوش گرفتم و پ کردم و

  می را بعد از شانه زدن به دو بخش تقس می . موهادم یپوش

  رژانداختم.   می شانه ها یکردم. هر دو قسمت را بافتم و رو 

و از اتاق خارج شدم. ساعت هشت   دمیلبم کش یرو  یکمرنگ

قاشق را درون بشقاب   نی . آخر دمیرا چ زی بود که م  میو ن
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بود که داخل خانه شد   ایشد. آر  دهیدر شن  یگذاشتم که صدا

 و سالم کرد.  

شام   ای... برو لباسات و عوض کن بی_سالم... خسته نباش

   می بخور

 _باشه

  یو شلوار خانگ شرتی بعد با سو قهیاتاق رفت و چند دق  به

گذاشتم و   ز یرا وسط م س ینشست. د زی اش پشت م

 نشستم   ش یروبرو

 خانم چه کرده   نی_به به... بب

 _نوش جان  
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 _بشقابتو بده برات بکشم  

  هی کاف ر یکفگ هی_

 _کمه ها

 _نه ممنون 

 امروز؟   یکرد  کارای _چه خبر؟ چ

هم با سمانه حرف زدم   کم یکردم و کتاب خوندم...  ی_آشپز 

 همون دوستم که بهت گفته بودم 

 _آهان  

   ؟ ی_تو چ
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شرکت بودم... فردا شب   یکارا ریگ یپ شه یثل هم_منم که م

 از فردا دوهفته خونم گهید  دهیع

  نهیدر چه زم   نهی منظورم ا  ه؟یشرکتتون کارش چ   ی_راست 

   ه؟یا

  ایعاملم برد  ری _شرکت ما شرکت صادرات و وارداته... من مد 

به بخشا   ای تو اتاقه خودمم برد  شتری... من بی داخل   ریهم مد

 و با کارمندها در ارتباطه   ی کن ی م یسرکش

 بوده؟   ی _چه جالب... رشته ات چ

  هیاالن   نیبه تو نگفتم... بهتره هم یچ یمن ه  زمی _ارغوان عز

 شرح بدم    یوگرافیب
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گرفت وصاف نشست. خنده ام   کروفونیرا مثل م  قاشقش

گرفته بود که من هم قاشقم را در بشقابم رها کردم و  

را صاف کرد و    شیصداچانه ام گذاشتم.   ریدستانم را ز 

 گفت:

روز از اسفندماه...   نیو نهم ست ی... متولد بی حام ا ی_آر

برادر   ک ی  یو هشت ساله... فرزند ارشد خانواده و دارا  ست یب

  ی رشته  لیبه تحص  رستانی در دب  ی... و استیبه نام برد

کنکور   ستیدو یپرداخته و بعد از کسب رتبه   یعلوم انسان

  همشغول ب ی دانشگاه سراسر   یبازرگان تیری مد یدر رشته  

 ل یبه تحص  سانس،یمدرک ل  افتیگشت... پس از در لیتحص 

پدر و برادر   یخود پرداخت و با همکار   یرشته    سانسیفوق ل 
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متاهل است و عاشق و   یکرد... و سیرا تاس  ی شرکت حام

تنها    یو یکنون طی ... از شراباشدیهمسر خود م یدلباخته  

در  ی در خدمت همسر و سع یو  موضوع روشن است که نیا

 و محبت او دارد  ق جلب عش

 _فردا تولدته  

   ن؟ی_فقط هم 

   ؟ی_پس چ

 را به سمت دهانم گرفت و گفت:   قاشقش

 سرکار خانم    میشما رو هم بشنو  یوگرافی ب  می_ما منتظر 
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سالمه و متولد چهار    ستی هستم... ب یار ی_من ارغوان  

  کی ز یو ف  یاض یر  رستانیدر تهران هستم... تو دب ن یفرورد

قبول شدم... اما خوب به   یپزشک یخوندم و دانشگاه مهندس

مسائل درسمو نصفه رها کردم... پدرم و مادرم    یسر  ه یخاطر 

  ایهستن اما جفتشون تو تهران به دن  زی اصالتا اهل تبر 

... تک فرزندم و از مادرم که عمرشونو دادن به شما  اومدن

من   یاسمش آهو بوده و وقت  م دونی... تنها مدونم ینم  یچ یه

 ... پدرم...  رهی میچندماه  داشتم م

   ؟ ی_چرا درستو ول کرد

واسه بابام بودم و استادا قبول   ت ی_چون دنبال گرفتن رضا 

درس و زدم و    دیکه سر کالسا حاضر نباشم منم ق  کردنینم
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واسه گرفتن   یوقتم و گذاشتم واسه اومدن به شرکت حام 

 ت یرضا 

   ست؟ی_بهانه که ن

_اصال... من عاشق رشته ام بودم و البته عاشق پدرمم  

عشق به آقاجونم غالب شد و مجبور شدم از   ن یبودم... بنابرا 

... من  ایآر  هی دانشگاه انصراف بدم... آقاجون من مرد خوب

منه...   ی... قاتل عمو ستی مطمئنم اون قاتل مادر تو ن

  نیشده واسه هم ی اون کجا مخف دونستی... آقام نم دیحم

... اون  ستیکه اون قاتل ن  خورمی نزد... وگرنه قسم م ی حرف

داشت به   ی تو محله مون مشکل   یبود و هر کس ی ریآدم خ 

محل بود...    هی  هی حام  دریح  دی... س آوردیپناه م دریحاج ح 
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  ریظهر عاشوراش چند تا محله اون طرف تر رو هم س  ینذر

تو    ا؟ی رو بکشه آر یکس  تونهیم  ی آدم  نی... چطور همچن کردیم

 رو بکشم؟    یکس تونمی... به نظرت من منیمنو بب

 ی کنی_تو فرق م

کرده... اگه   ت ی ... اون منو تربا ی_منم دختره همون  پدرم آر 

اون بزرگ   ی قرار بر بد بودن بود منم بد بودم... چون تو دستا

 شدم 

 شما برعکسه  ی_پسر نوحم پسر نوح بود قصه  

  ی ول ینسبت به پدر من دار  ی تو حس بد  دونمیم ایآر  نی_بب

و فقط اونو به   یشناس یکه اونو نم نه یتنفر به خاطر ا نیا
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آدم    هی هیما تو زندگ ی... همه  ش ینی ب یعنوان قاتل مادرت م

  می هر چقدرم که خوب و پاک باش  میش یشخص زندگ نیبدتر

  نسبت... احساس تو میز یاز نظر اون ما بد و نفرت انگ یول

که از   نهی حس ها واسه ا نیا  ی... اما همه هی نطوری پدر من ا

   ؟یفهم ی... م یدونینم  یچی ه تش یو شخص  گذشت 

 تونم ی باره حرف بزنم نم نی در ا  تونمی_نم

نگو اما به حرفام فکر کن نه به خاطر من... به   ی زی_باشه چ 

و نفرت سبک بشه... اونم    نه یک  نیقلبت از ا  نکه ی خاطر ا

 شه یروز ثابت م هی و مطمئن باش  هلیدل   یکه ب ینفرت

 _باشه  
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 _غذاتو بخور 

  زیغذا در سکوت خورده شد. بعد از جمع کردن م   ی هیبق

  یکاناپه روبرو یرو   ایبه اتاقم برگردم اما آر خواستم یم

 نشست و گفت:  ون یتلوز

با هم   ا یب یاگه دوست دار   نمیبب  لمیامشب ف  خوام ی_م

   مین یبب

   ارمی ب یی_آره حتما... بزار چا

 هست    نتیو پفک هم تو کاب  پس ی_چ

 _باشه  

 کمک  امی_بزار خودمم ب
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   ارم یبزار من م لموی _نه تو ف

. قندان را داخل  ختم یر  یچا  وانیآشپزخانه برگشتم و دو ل  به

  دهیخر  شبی را که د  ییگذاشتم و چند تا از شکالت ها ینی س

و پفک را هم   پسی گذاشتم. چ  ین یرا هم داخل س   میبود

کاناپه   یو به سالن رفتم. کنارش رو  ختمی ر  یداخل ظرف

 کرد.   یرا پل  لمینشستم که کنترل را به دست گرفت و ف 

کاناپه بلند شدم و کش و   یتمام شده بود که از رو  لم یف

برگشتم.   منیرا جمع کردم و به نش   زیبه بدنم دادم. م  یقوس

 هم بلند شد و گفت:  ای آر

  ؟ یبخواب یری_م
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 _آره خسته ام  

   ؟ی آشنا ش شتریباهام ب  ی خوای _هنوزم م

   ا ی_آر

   ر ی_باشه بابا نزن شب بخ

 _شبت بخير.  

لباس مشغول پختن   ضیاز جا برخواستم و بعد از تعو صبح

من هم   خواستی بود و دلم م  ایشدم. امشب تولد آر   کیک

  یبودم. برا کی خوشحالش کنم. تمام روز مشغول پختن ک

 پختم و دسر درست کردم.  یپلو و ماه یبزشام س
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 ی میمال ش یرا بافتم. آرا  میو موها دمیرا پوش می ارغوان راهنیپ

  یرو  ی عطر زدم. دست یصورتم نشاندم و در آخر کم  یرو

قرار   می روبرو  ایو از اتاق خارج شدم که آر  دمیکش  راهنمیپ

 . دم یکش  یکوتاه  غیو ج  دم یگرفت. ترس

 م ی_هوفففففففف... ترسوند

 بترسونمت  خواستم ی_ببخشيد نم 

 شه ی م لیتبد نی قیکم کم شکم داره به   گه ی_د

 ؟ ی_چه شک 

و   یر یسر و صدا م ی... آخه چرا انقدر بیر یومپا هیتو   نکه ی_ا

 ؟ یایم
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 _بده؟

 ی لی_خ

شبا هم   یصبحگاه  پوری صبحا ش خرمی م پور ی_از فردا صبح ش 

 طبل خواب

 مزه ی_ب

 ی بامزه؟ توت فرنگ ی_چطور

 م یشام بخور   ای_خوب... برو دست و صورتت رو بشور ب

 شام؟   هی_چ

 یپلو با ماه ی_سبز

 اومدم    ین یبچ  زو ی_تا م
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 _منتظرتم 

گذاشتم و در   یی ظرفشو  نیبشقاب را هم داخل ماش نیآخر 

  ای آشپزخانه انداختم. آر رونیبه ب ی را بستم. نگاه  نیماش

با   یمشغول کار نشسته بود و منینش یکاناپه  یرو

را که از    یآوردم و شمع رون یب خچال یرا از   ک یبود. ک لشیموبا

گذاشتم. با فندک آشپزخانه    شیکرده بودم رو  دایپ نت یکاب

را در دست گرفتم. لبخند زنان به    کی را روشن کردم و ک شمع

 متوجه شد و سر بلند کرد   ایرفتم که آر  من یسمت نش

مبارک... مبارک... تولدت   _تولد... تولد... تولدت مبارک... 

  چکهیشمع و نگاه کن... که واست م  یمبارک... اشک شاد 

و ببر   کی ک ای کن... ب  نیر یش  ای... کام همه رو ب که یچ  که یچ
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... همه جمع شده ان دور تو امشب... گل بوسه  کهیت  که یت

  شترن... همه انگزمی... در جشن تولدت عزین ی که بچ  دنیم

   ینی تو نگ

   ؟ی دی_از کجا فهم

 رفته؟   ادتی...  یگفت شب ی_خودت د 

را  ک یاش قرار داد. ک  ین یب  کی را بهم چسباند و نزد دستانش

را به    میرا برداشتم. گوش ونی گذاشتم و کنترل تلوز  زیم  یرو

 کردم.   یوصل کردم و آهنگ موردنظرم را پل ون یتلوز

 ..... 

 دردامو   کنمیفراموش م  نکهیا  لِ یدل   یشد تو
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 ِ  حرفامو زنمی گوشت م در

 فردامو  نمی بیچشمات م   هیتو

 دلِ من از همه دوره  نکهیا  لِ یدل   یشد تو

 مونهیم  ادمی امشبو

 به سمتِ خونه  میقدم زد  زدی نم بارون م نم

 شد  داتیاز کجا پ یی هوی بگو

 باشه  کی درامات ی که همه چ ییجا  تو

 بشه با تو  کردمی نم فکرشم

 باشه  ک یرمانت   نقدری ا رابطمون

 شد  داتیاز کجا پ یی وهی بگو
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 باشه  کی درامات ی که همه چ ییجا  تو

 بشه با تو  کردمی نم فکرشم

 باشه  ک یرمانت   نقدری ا رابطمون

 وقتها خوبه عاشق بشه آدم  یگاه

 ادم ی  فتهیم ییهویوقتها   یگاه

 گلِ رزِ قرمز به تو دادم  ادتهی

 ادم ی  یفتیب ینگاش کن  هیکاف

 شد  داتیاز کجا پ یی هوی بگو

 باشه  کی درامات ی که همه چ ییجا  تو

 بشه با تو  کردمی نم فکرشم
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 باشه  ک یرمانت   نقدری ا رابطمون

 شد  داتیاز کجا پ یی هوی بگو

 باشه  کی درامات ی که همه چ ییجا  تو

 بشه با تو  کردمی نم فکرشم

 باشه  ک یرمانت   نقدری ا رابطمون

 ..... 

 و گفتم:  ستادمیا  ایآر  ی را روشن کردم و روبرو  یگوش نیدورب 

 شه یاالن آب م  دیشمعتونو فوت کن  دیی_بفرما

 دونه؟  هی_
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  میکه تو خونه داشت  ییزای ... من با چ ایآر  د ی_واقعا ببخش

  ری که نرفتم به تو هم نگفتم که غافلگ دیخر  دمیتدارک د

 ی بش

  ک،ی ک ک،ی خوبه... موز  یهمه چ  میل ی... خکنمیم  ی_شوخ

دست خدا هم    شمع، خانوم خونه... واقعا دستت درد نکنه...

 درد نکنه فرشته شو به من داده  

 _فوت کن زبون باز

 شه ی_نچ نم

   شه؟ی _چرا نم

 تا فوت کنم  ین یکنارم بش  یا یب دی_با
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   رم یبگ  لمیف  تونم ینم ی_آخه اونجور 

  ری بگ  یسلف  نجایا  ای... ب یتونی_م

 _باشه  

 :و گفت  دی چی نشستم که دستش را دور کمرم پ شکنار 

 _حاال شد

 _صبر کن فوت نکن

 چرا؟! گه ی_د

 _اول آرزو کن 

 _کردم 

 ثبت بشه   لمیتو ف  خوام ی ... بلند بگو... مگهی_نه د
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 _از خدا خواستم تو رو برام نگه داره

زدم که دستش را در دستم گره کرد و شمع را فوت    لبخند

 را از کنارش برداشت  شیرا قطع کردم که گوش  لمیکرد. ف

 م ی ریچند تا هم عکس بگ  ای_ب

 م ی ری_بگ

بشم اگه واسه    ونتی_لپمو بوس کن عکس قشنگ شه... مد

 عکسه.   ه یخاطر خودم بگم... همش واسه قشنگ

را برش    کیو ک می انداخت یبا خنده و شوخ یعکس سلف  چند

را برد و من هم    کی . کم یخواست به تراس برو  ایکه آر  میزد 
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  یصندل ی وارد تراس شدم. رو یچا  ین یبعد با س  قهیچند دق 

 کوچک گرد گذاشتم.   زیم ی را رو   ین یکنارش نشستم و س 

اش   نهی را دور شانه ام انداخت و سرم را به س دستش

 چسباند. 

 ا ی بود آر یاگه کم و کسر  دی_ببخش

بود که تا حاال داشتم... تولد من چون شبه    یتولد  نی_بهتر

   شهی برگزار م یمعموال هول هولک  له یسال تحو

 ساعت چنده؟ _

 ازده ی_

 ی _وا
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 شد؟  ی_چ

 له ی سال تحو گه یساعت د  هی... دمینچ  ن یهفت س ی_سفره 

  نی. ا دمیبلند شدم و به طرف آشپزخانه دو ی صندل  یرو  از

سال   یشده برا یدار یخر  لیو وسا  میرفت یطرف و آن طرف م

را از    نیهفت س ی. ظرف هابردمیرا به سالن م ل یتحو

برخورد کرد.   نتی به کاب می شان یآوردم که پ  رونیب نت یکاب

را   ی نی س  ایگذاشتم که آر می شان یپ  یگفتم و دست رو  یآخ

  م یشانیپ  ی. دستش را روستاد یگذاشت و کنارم ا  انترک یرو

 گذاشت و گفت:

 ؟ ی _چرا انقدر هول کرد
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 شد... آخ    ری_د

  هی... تا  مین ی چ  یساعت وقت است... با هم م  هی_هنوز  

   شهیتموم م گه یساعت د 

   شهی_نم

 بکش  قینفس عم  هی...  شهی_م

. انگشت اشاره ام را تکان  دمیکش  یقیکردم و نفس عم  تمرکز

 بلند گفتم:  یسالن رفتم و با صدا  ز یدادم و به سمت م

رو پهن    یزیمنم روم اریرو کانتر رو ب  دمیکه چ یلی _پس وسا

   کنمیم

 _باشه  
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  ی که مانده بود را رو یز یچ نی و آخر مید یرا همراه هم چ زیم

سفره مان زدم و به    یبایز  یبه سبزه   یگذاشتم. لبخند  زیم

 مانده بود.   لیبه سال تحو  قهیساعت نگاه کردم. پنج دق

 ها شه ی م لی... االن سال تحو ا ی... بدو با ی... آرا ی_آر

  یدر دست از اتاقش خارج شد و کنارم رو   یبا بسته ا  ای آر

 کاناپه نشست.  

 بودم یی_دستشو

 _نچ نچ نچ نچ... پس خوب شد صدات زدم 

 _چطور؟  
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  شتریب  یاون تو بود ل یسال تحو یاگه لحظه  نکهی_واسه ا 

   یگذروند یم یی تو دستشو  دیسالو با

 ی و سر تکان داد. چشم بستم و شروع به خواندن دعا   دیخند

 کردم.   لیسال تحو

   ؟یخونی م ی_چ

 سال نو  ی_دعا 

 _عه... خوب پس بلند بخون منم بخونم 

 _دستت و بده به من... چشماتو هم ببند 

 _بستم  

 _يا مُقلَّب القلوبِ و األبصار 
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َّهار  يا ِّرَ الليلِ و الن  مُدب

ِّلَ الحَولِ و األحوا يا  ل مُحو

ِّل  حالَنا إلى أحسنِ الحال  حو

  ای شد. به طرف آر دهیتوپ شن   یگشودم که صدا چشم

  ی. دست روختیتعجبم را برانگ   سشیبرگشتم که صورت خ 

صدا اشک    یانداخت و ب ری شانه اش گذاشتم که سر به ز

 .  خت ی ر

   ؟ی جان... خوب  ایشد؟ آر ی چ ا ی_آر

 تر شدم و در آغوشش گرفتم و گفتم:   کی نزد
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  یزنی که حرف نم ینطور ی افتاد؟ آخه ا یچه اتفاق  یگی _چرا نم

 ی از دست من دلخور  کنمی من فکر م

...  یمارال بود هیشب  یلی خ  یخوندی دعا م  یداشت  ی _وقت

  ی صدات... لحنت موقع خوندن... احساست... انگار مثل ساال

   خوندینشسته بود و واسمون دعا م شمی مارال پ شیپ

 _خدا رحمتش کنه  

قلبم يه   ی گوشه  ه یارغوان... انگار بعد مارال،  هی _جاش خال

 شه یپر نم  چوقتی گوداله که ه

به   یکه تو دار  ی... همونطورکنمی... کمکت م ی شی_خوب م

 ا یآر   شهیدرست م   ی... همه چیکن ی من کمک م ییتنها
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 وجود توعه  دهی م  یزندگ یادامه  یزه یکه بهم انگ یز ی_تنها چ 

  میکن  هیو همش گربخند... دوست ندارم سال نو ر گه ی_د

 م یو شاد باش  می رو بخند دوست دارم کل سال 

 می_عيدت مبارک زندگ

 تو هم مبارک هم نفس  دی_ع

صورتش را پاک کرد و بسته را به    ایکه آر  میهم فاصله گرفت  از

 طرفم گرفت و گفت:

بود که   یز یتنها چ  نیخوب ا ی ... ناقابله ول هیدی_حاال نوبت ع 

 کنه یخوشحالت م  دونستمیم
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را گرفتم و بازش کردم. کتاب را در دست گرفتم که با    بسته

از تو«. کتاب  شی تر شد »من پ   قیعنوانش لبخندم عم  دن ید

 گذاشتم و از جا بلند شدم و گفتم:  زیم  یرا رو 

   ارمی منم برم کادوتو ب نی_پس بش

  یرفتم. کنارش رو  رون یپاکت را برداشتم و ب زی م یرو  از

 کاناپه نشستم و اول پاکت را به دستش دادم 

 تولدت یکادو  نی_ا

 چرا؟   گهی _دستت درد نکنه... پول د

با خودم گفتم پول   رمیبرات بگ دیبا  یچ  دونستمی_چون نم

   یبخر  ی که دوست دار یز یباهاش هر چ یتونی بدم بهتره م
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 است ی دن هی  ی که برام گرفت  ی_همون جشن

را در    ایرا از دور دستم باز کردم و دست آر   میچوب  حی تسب

را در دستش  حی دست گرفتم. کف دستش را باز کردم و تسب 

 گذاشتم. انگشتانش را بستم و دستش را رها کردم. 

 به تو  دمشی... مزهی عز  ی لیمن خ  یتسبيح برا  نی_ا

مواظبت   ت یادگاریقشنگه... ممنون... مثل چشمام از  ی لی_خ

   کنمیم

 _مبارکت باشه  

   دونستمیخوشرنگ بوده من نم  می _ارغوان
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  ش یبه رو  ی کرد که خجالت زده دست راهنمیبه پ  یا  اشاره

را پشت گوشم دادم که دستش را جلو آورد   می . موهادم یکش

  می موها نیرا باز کرد. دستش را نوازش گونه ب  میو کش موها

  دن،ییاش کرد و بعد از بو ین ی ب کی را نزد  ی. دسته ا دیکش

  یاش چسباند و چانه اش را رو  نهی . سرم را به سدیبوس

 گذاشت.   سرم

 ی موند ی م نجای_کاش تا ابد هم 

 برم؟   یی_مگه قراره جا 

   ؟ یری_نم

 _نه 
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 کنه یم تی داره منو اذ  تی دور ن ی_پس انقدر دور نباش ا

 ستم ی_ن

  ی... دارستمیهم نفست ن  یهم نفس ول  ی... گفت ی _هست

 سخته   واسه من یدور   نیو ا  یکن یم  یازم دور

ندادم که حرکت دستش متوقف شد. از کنارم   یجواب

 گفت:  رفتیکه به طرف اتاقش م  یبرخواست و در حال

 می زندگ  لیدل  ر یبود... شب بخ یخوب یل ی_شب خ 

  یشد. موها یدستانم گرفتم و اشکم جار   انیرا م   سرم

.  دم یکش ی قیآشفته ام را از صورتم کنار زدم و نفس عم 

 رنجشش باشم.   لی دل  خواستمینم
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برو و کنارش   گفتی قرار گرفته بودم. قلب م ی دوراه نیب

  ستادهیقلبم ا ی شده بود و روبرو ی بلند واری باش اما عقل د 

و داد   دیکشی م اد یرا بر سر دخترکم فر  شی بود. برهان ها 

؟ اگر دوستت نداشته باشد؟ اگر به  چه  دیاگر دروغ بگو زد یم

دوستم   رکه اگ زدی م اد یدنبال انتقام باشد؟ دخترکم هم فر 

صبر   می ریگ  می تصم  یو برا  دادی نداشت فرصت انتخاب نم 

 .  گرفتی اول انتقامش را م ی. همان روز ها کردینم

که مچ قلبم را در   گذشتی از نبردشان م ی ا قهیدق   چند

نبرد را اعالم   ن یاش در ا یروز یدست گرفتم و باال بردم. پ

کردم و سد عقل را شکستم. دست در دست قلبم پشت  

 را گشودم.   ایباز آر  مهی و در ن ستادم یاتاقش ا 
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چشمانش    یبود و ساعدش را رو دهیتخت دراز کش  یرو

  ییتخت نشستم. دمپا  یگذاشته بود. به طرفش رفتم و لبه 

اشتم.  گذ  شیبازو  یرا در آوردم و سر رو   میرو فرش  یها

 .  دیصورتم کش   یبرداشت و رو  شیچشمها یدستش را از رو 

   ؟یکرد  ه یگر سه؟ ی_چرا صورتت خ 

 _دلم واسه بابام تنگ شده  

   دونمی_م

   دنشیبرم به د خوادی _دلم م

   دونمی_م

 شد ی_کاش م
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  شی ن یبردمت بب   یروز  هی  دی_شا

برق   دیکه کل  دم یبوس  کردیکه صورتم را نوازش م  انگشتش

 تخت را خاموش کرد و مرا در آغوشش فشرد.    یباال

  ..... 

. سرم را چرخاندم  دم یکش ازهیتخت بلند شدم و خم  یرو  از

  ایاز من و آر  ی ماتم برد. عکس وارید  ی عکس رو دنیکه با د 

هم   گری. دو عکس کوچک دم یانداخته بود  شبیبود که د 

  ایآر  ی گری و در د  ایآر  یمن گونه  یک یبود که در  ی پاتخت یرو

جا    زبه عکس ها زدم و ا یبود. لبخند دهیمن را بوس ینه گو

را تنم کردم.   م یصورت  راهنی برخواستم. دوش گرفتم و پ

  زیم  کی نزد  ایکمربندش را بستم و به آشپزخانه رفتم. آر 
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  ی. صدا خت ی ری ها م وانیبود و آب پرتقال داخل ل ستاده یا

 که سر بلند کرد و لبخند زد : دیرا شن   میقدم ها 

   ؟یشد  داری_باالخره ب 

 پا شم کمکت کنم یکرد ی_صبر م

انداختم که   میپا  یرا رو  دینشستم و دستمال سف زیم  پشت

 گفت:

از فردا   یگفتم امروز رو من صبحونه حاضر کنم ول گهی_نه د

 ست یخبرا ن  نیاز ا گهید

 _دستت درد نکنه کدبانو 

 _من کدبانوام؟ 
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 _خب ممنون دراکوال 

   ؟ یپشت من بزار یلقب هی  دی_حتما با 

 بگم پس؟  ی_چ

 ... یی ... آقا ی... نفسمی زمیمهربون تر... عز  کمی_

 _اَه اَه بسه حالم بهم خورد  

 ادب   ی_ب

 گه ید  نی_بش

 د یی_بفرما

 کرده  وونهیچه کرده همه رو د  ایآر  نی_بب
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مرغ را از ظرف برداشتم و داخل بشقابم گذاشتم و   تخم 

 :دمیپرس

ِ  ی_راست  واسه چاپ؟ ما که   یو ببر عکسا ر  یوقت کرد یتو ک

 م یعکس گرفت   شبی د  نیهم

  کی ... تو قسمت گراف یفرستادم واسه خانم کمال  شبی_د

... عکاس هم هست... چاپشون کرد صبح  کنهیکار م  شرکت

 چقدر خوب شدن    ین یبی فرستاد... م  کی زود با پ

 _اوهوم

 _ممنون از ذوقت 
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ارغوان تو عکس باشه انتظار  ی_واقعا قشنگ شدن خوب وقت 

 داشت  شه ی نم ی ا گهید

 _مغرور جذاب 

 که هست  نه ی_هم

 که دلش نخواد  هی_ک

جمع کرد و همراه هم به اتاقش    ایصبحانه را هم آر  زیم

تختش نشستم که لب تاپش را آورد و کنارم   یرو   میبرگشت

 نشست. 

  له یچند تا وس  یفروش لوازم خانگ ی تای سا  نیاز ا  خوام ی_م

 ارن ی سفارش بدم ب 
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 داره   ی_خونه که همه چ

که   می اون اتاق لی... وسا می ریخواب بگ   سیسرو  دی_نه مثال با

  هیبه  دمشون ی... م میندار  اجیاحت  گهیرو د  یتوش بود 

 دارم خونه رو عوض کنم  می ... تصمهیر یخ

 _خونت که خوبه

از اول شروع   می _اوال خونمون... بعدم دوست دارم حاال که دار

 نو باشه  یهمه چ   میکن یم

  یدار   نیفقط واسه هم  یعنی... فهممی من واقعا نم ای _آخه آر

 ؟ یکن یخونه رو عوض م

 _آره خوب 
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 که نداره؟  یديگه ا   لی_دل

تو باشه   ی قهی انتخاب کن... دوست دارم با سل  ای_نه... ب 

 خواب  س یسرو

ساعت باالخره   ک ی تاپ خيره شدم و بعد از لب  یه صفح به

  اینظرم را جلب کرد. به آر  ی رنگ  یچوب صدف س یسرو

نشانش دادم که او هم خوشش آمد و مراحل ثبت  

  یجا یکرد. در قسمت آدرس، نشان لیسفارشش را تکم

 را نوشت که گفتم:   یگرید

 ی رو اشتباه نوشت ی_فکر کنم نشون 

 _درسته که 
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 اوران ین  یزد هی اله ی _نه به جا

فردا پس فردا    نی... همدمونهیجد  ی_آهان... آدرس خونه 

 اونجا  م یریم

 ؟ یگ ی به من م یبعد االن دار  یدی_تو خونه هم خر

   م؟یبر  نجای از ا ی_نکنه دوست ندار

با   دیهم... تو با  یزندگ  کی ... شرم یمن و تو زن و شوهر  ا ی_آر

   یکرد ی من مشورت م

 شد  یعجله ا یل یخ  یول زم یعز  دونمی_م

 ی زدی باهام درموردش حرف م دی_با
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  شین یبب یمطمئنم وقت  یشد... ول  ی_گغتم که عجله ا

 ی شیعاشقش م 

...  ی کنیآدم حساب م تی_ممنون واقعا که انقدر منو تو زندگ

 گه ید  تمیمن فقط سرگرم

تختش بلند شدم و از اتاقش خارج شدم. صدازدن   یرو  از

گرفتم و به اتاق خود برگشتم. چمدانم را از   ده یرا ناد   شیها

تخت گذاشتم. درش را باز    یو رو دم یکش رون یتخت ب   ریز

  راهنی . پدادم یم ی را درونش جا  میکردم و از کمد لباس ها 

 وارد اتاق شد.   ای سبزم را تا زدم که آر

 _ارغوان  
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زد. باز هم جوابش را ندادم   می دم که دو مرتبه صدا ندا یجواب

  یرنگم را از چوب لباس   یسرمه ا یو به طرف کمد رفتم. روسر 

از دستم رها شد که با   ی . روسردیرا کش   میبرداشتم که بازو

 اخم به صورتش زل زدم. او هم اخم کرده بود.  

   ؟ی کنی م ی دار کاری_چ

   کنم ی جمع م  لمویدارم وسا  ست؟ی_معلوم ن

  ؟ ی کنیجمع م یدار  ی... واسه چ نم یبی _دارم م

... منم که شدم غالم  نجای از ا می ریروزا م  نیهم  ی_مگه نگفت

که اوامرتون   کنم یجمع م  لموی حلقه به گوش آقا... زودتر وسا 

  افته ین  ریبه تاخ 
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   یزنیحرف م ینجور یا  ادیبارم بهت گفتم بدم م  هی_

  ادی... بدم م یکن یم  یبدون مشورت کار اد ی_عه... منم بدم م

که   یی زایحواسم به چ دی... چطور من بای کنی آدم حسابم نم 

 باشه اما تو نه؟   اد یتو بدت م

بودم   نیمن تو فکر ا یعنیشد...   ی عجله ا ی ل یخ  ی_همه چ

خسته    نکهی که خونه رو عوض کنم... هم واسه تنوع هم ا 

 شده بودم  

...  رم ی بگ ییال یو ی خونه  هی گرفتم  میتصم ین یبرج نش  از

  شنهاد یاز دوستام اون خونه رو پ   یکی  شیبعدم چند وقت پ

خوبه همون موقع قرارداد بستم و   دمیداد... منم رفتم د

 نه ی داستان هم  یفروش... همه    یرو گذاشتم برا  نجایا
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 ی نظر منو هم بخوا  یتونستی_م

گاه  بلند شد. ن م یزنگ گوش  یپاسخ بدهد که صدا خواستیم

برداشتم. با   ی پاتخت یرا از رو ی از صورتش گرفتم و گوش

 تختم نشستم.  ی نام سمانه تماس را وصل کردم و لبه   دن ید

 _سالم به دلبر 

 ؟ ی... خوبزمی_سالم عز 

 _قربانت... سال نوت مبارک فندق

 ... چه خبر؟ نی_همچن 

 یی و تنها  ی_سالمت

 _چرا تنها؟ 
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صبح   ومدیباال ن هم  لیکه سال تحو  نیسامان عزلت نش  نی_ا

زد و رفت... مامان و بابام هم که طبق معمول با   یسر  هیاومد 

 کردن... منم و منم و خودم  یدنید  دیکال ع  دئویو

 از تو ندارم   ی_منم دست کم 

  لمیتحو   ییکردم که لبخند دندان نما ا ینثار آر یغره ا   چشم

که   دم یتخت نشست. خودم را کنار کش ی داد و کنارم رو 

 سمانه گفت: 

 معرفت؟  یب یسر به من بزن هی  یا یب ی خوای_نم

...  ی ایتو ب  دمیم  حیترج   یعنی...  امیبتونم ب دونمی_نم

 بهتره  ینطور یا
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 _به خاطر سامان؟ 

 _آره 

 من دن ید  یا یب دی_آخه من بزرگترم تو با 

 _لوس نشو 

الن چشمات و  ا  دونمیدلرحمم و م  یل یکه من خ یی _از اونجا 

 امیم  یشرک کرد  یحالت گربه  

 چشم  ی_قدمت رو 

 ... بمونه چهارم تونم ی _فقط امروز و فردا نم

 کنم ی ... منتظرتم... آدرس رو برات اس ام اس مزمیشه عز _با

 ام یشه پس بعد از ظهر م_با
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 ا یواسه شام ب زارم ی_نه شام م 

 _مزاحم نباشم؟ 

 ی نبود ی _تو که تعارف

خوشمزه هات هم    نی... پس برام از اون ته چستمی _االنم ن

 بپز 

 _چشم 

 ؟ ی ندار ی_کار

 نمت ی بی_نه... م 

رو هم با خودم   دمیبنداز معجون جد ادمی... نمتیبی_م

 ارم یب

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

343 
 

 ؟ ی _چه معجون

 _معجون دود کردن دراکوال 

 مزه... خداحافظ  ی_ب

 ارشور ی_حق نگهدارت خ

  ایآر   یرا کنار گذاشتم و سرم را برگرداندم که چشم ها یگوش

قلبم گذاشتم و   ی . دستم را رودم یفاصله د  نی تر  کی را در نزد

 زدم و گفتم:  ش یبه بازو  ی. مشتد یکه خند دم یاز جا پر

 افتادم  ییچه خل و چال ریگ  نی... بب مزهی_ب

 _دلتم بخواد  

 خواد ی_نم
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   اد؟ی_دلت م 

سر هم پاک زد که خنده ام گرفت. دست دور شانه ام    پشت

 انداخت و گفت :

   ؟ی... آشتید ی_باالخره خند

 نم ی _قهر نبودم اما هنوز از دستت دلخورم و سر سنگ

  د؟ ی_بگم ببخش 

 _نچ... راه نداره

 ؟ یرحم نبود ی_تو که ب

 تکرار نشه   گهیکه د  ی_به شرط

 _باشه  
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  ی. همه می بود لیوسا یی بود که مشغول جا به جا یروز  دو

رفته بود و فقط چمدان   دیجد   یبه خانه  ازیمورد ن ل یوسا

چمدان ها را   ا یعصر بود که آر   ی مانده بود. حوال مانیلباس ها 

  ی خال  یبه خانه  ی بگذارد. نگاه نیبرد تا در ماش  نگیبه پارک

پر از   میبرا  مه  نجایدوشم انداختم. ا   یرا رو فم یکردم و ک

آشپزخانه، تراس. گوشه گوشه   من،ی خاطره بود. اتاق ها، نش

 .  میبود و هم خنده ها می ها  هی خانه هم شاهد گر ن یا ی

همکف را   دی در خارج شدم و سوار آسانسور شدم. کل  از

بود   ییفشردم. با نگهبان ساختمان که مرد خوش رو

در    یجلو  ایآر نیرفتم. ماش  رون یکردم و از در ب  ی خداحافظ
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واحد را به   یها  دیرفتم و سوار شدم. کل  ک یپارک بود که نزد 

 طرفش گرفتم که گفت:

   ؟ی_در رو قفل کرد 

 _آره  

 نگهبان بدم   ل یرو تحو دای برم کل نی_بش

 _باشه  

  ی را روبرو نشیبعد برگشت و به راه افتاد. ماش  قهیدق   چند

.  می شد ادهیپارک کرد که هردو پ ی تک طبقه ا  ییال یو  یخانه 

  اطیآورد. داخل ح  رونیدر را باز کرد و چمدان ها را از صندوق ب 

خانه   اط یخانه شد  من هم پشت سرش قدم برداشتم. ح
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داشت که دو طرفش را باغچه پوشانده بود و    ییبا یز  یفضا

جلوتر   یوسط پياده رو در نظر گرفته شده بود. کم یمحوطه 

قرار گرفته بود و کنارش   ویک ی به همراه بارب  یکوچک قیآالچ 

به   اطیح  یکرده بود. انتها ییا یمجنون فضا را رو  دیدرخت ب 

که چند پله   شدی سنگ ختم م ی با نما یرنگ   دیسف  یالیو

وجود داشت. استخر کنار   یضیباال بالکن عر  یداشت و طبقه  

 .  دادیجلوه م باتریاختمان هم نما را زس

در   یدر را باز کرد و چمدان ها را داخل گذاشت. از جلو  ای آر

 کنار رفت و گفت:

 د یی_بفرما

 _ممنون  
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 _چطوره؟  

 قشنگه  ی لی_خ

سالن و آشپزخونه و    نجای_خداروشکر که خوشت اومد... ا

باال هم اتاق   یطبقه  ه یاتاقم داره که خال هی  منهینش

  هیو   ی دست مبل راحت هی ... گه یو دو تا اتاق د  خوابمونه

...  می نی وقتا اونجا بش یواسه باال گرفتم که بعض ونم یتلوز

 اط یتو ح ارمی ب نوی تا ماش نیخونه رو بب 

 _باشه  

  ییبا یز  ی. خانه دمیرا د  ن ییپا یرفت که طبقه   رونیدر ب از

دوستش داشتم. مهم تر از همه   شتر ی ب یقبل یبود و از جا 
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  دهیکامال د  اط یبود که از آن ح  نییپا  یپهن طبقه  یپنجره 

 .  شدیم

  قهیبا سل  می سفارش داده بود   ینترنتیکه ا  یلیوسا   ی همه

داخل شد.    ایبودم که آر  دنیشده بودند. مشغول د دهیچ

 :ستادیو کنارم ا  دی را پوش   شیها ی روفرش   ییدمپا 

  می تونیم  یاگه دوست ندار دن یمن گفتم کارگرا چ لوی_وسا

 ی نی خودت بچ  ی قهیبا سل  انیچندتا کارگر ب  میبگ

 خوب و به جاست  ی_نه اتفاقا همه چ

 _پس خوشت اومده؟ 
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... هم چند تا گل و  د یخر  میشب بر   دی_آره قشنگه... فقط با

   م یکن دیکه تو باغچه بکارم هم واسه خونه خر م یر یبگ اهیگ

 مگه؟   ی_بلد

منم   دیرس یخودش به باغچه مون م  شه ی_آره آقاجونم هم

 م یفردا مهمونم دار  ی گرفتم... راست ادی یی زای چ  هیازش  

   ؟یزد ی_همون دوستت که باهاش حرف م

 که نداره؟   ی _آره... اشکال

 تو هم هست   یخونه   نجا ی ا  ؟ی_چه مشکل 

   میکه زودتر بر م یلباسا رو جا به جا کن می_پس بر
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  کی باال   ی . طبقه م یباال رفت یچوب  یهم از پله ها همراه

قرار گرفته   منی داشت و سه اتاق بافاصله دور نش  منینش

  سیاتاق ما بود که درش باز بود و سرو  یوسط یبودند. اتاق

 .  شدیم  دهیخواب سفارش داده شده د 

را مرتب کردم و در کنار هم داخل کمد   مانیها  لباس

  ا ی. آردم یتوالت چ  زیم  یرا رو   م یش یگذاشتم. عطر و لوازم آرا 

رنگ   یارغوان  ی. شانه  دیعطرش را چ  ی ها شهیهم ش 

  لیوسا  دنی توالت گذاشتم. کار چ زی م یمحبوبم را هم رو

 تخت پرت کرد.   ی خود را رو ایتمام شد که آر  ی شخص

   د؟ یخر  میبر م یخوای چرا؟ مگه نم یدی_خواب

 _خسته ام به جان ارغوان  
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... پاشو م یو فردا مهمون دار هیخال   خچالی  ی_منم خسته ام ول

 پسر خوب 

  م؟ یکن  دیصبح خر  شه ی_حاال نم 

 ...  ای  یشی ... پا مشهی_نم

 .  شمی... االن حاضر م می _تسل

  ..... 

  کی بودم. ک یشده بودم مشغول آشپز  داریصبح که ب از

  لیرا درون آج   لیدرست کردم. آج  وهیپختم و دسر م  یفنجان

سالن   زیم  یو ظرف شکالت را رو   دمیچ  یبلور  یها یخور

 گذاشتم.  
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. ساعت  دیایسمانه فرستادم و خواستم زودتر ب یرا برا   آدرس

نشده بود. صبحانه حاضر   داریهنوز ب  ایدو بعد از ظهر بود و آر 

  یکه تمام شد به طبقه  زیم  دنی. کار چختمی ر  یکردم و چا 

 باال رفتم و وارد اتاقمان شدم. 

تخت برداشتم و تا زدم. کنارش    یرا از گوشه   شرتشیت

زدم. بالشتش را بغل کرده بود و   شی نشستم و صدا

بود. دست جلو   ختهی صورتش ر  یرو  خته ی بهم ر  شیموها

  کی زدم که   ش یرا کنار زدم. دوباره صدا  شی بردم و موها

 چشمش را باز کرد. 

 تنبل ساعت دو شد  گهی_پاشو د 

 خسته ام ی لی_خ
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 ... پاشو یشی خسته تر و کسل تر م یبخواب  شتریب  ی_هر چ

 . آغوشش را باز کرد و گفت: دی و صاف دراز کش دیکش  ازهیخم

 یبد یبغل صبحگاه دی_پس اول با

 _االن ظهره آقا 

 شم ی بلند نم رمی _من تا بغل نگ

نشاند و بلند شد. من هم    یگرم  یکردم که بوسه  بغلش

 گفتم:  دمی دو یکه به طرف پله ها م یبلند شدم و در حال

 جمع کنم   زویم خوام یم  ای_زود ب 

 _چشم 

 رفتم.   نییرا برداشت و تنش کرد که از پله ها پا  شرتشیت
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  ی تمام شده بود که به اتاقمان رفتم و دوش کوتاه م یکارها

را شانه زدم.   می را تنم کردم و موها  نمیگرفتم. بلوز و شلوار ج 

  راهنیوارد اتاق شد. پ  ایکشم را برداشتم و فرق باز کردم. آر 

  شهی و ش ستاد یبود. کنارم ا  دهیپوش  نیو شلوار ج  ی سرمه ا

 ز یم ی را رو  شهیبرداشت. عطر زد و ش  زی م یعطرش را از رو ی

 :دی گذاشت و پرس 

 ؟ یکن ی م کاری_چ

 موهامو ببافم  خوام ی_م

 م من برات بباف یرو صندل نی_بش

 مگه؟  ی_بلد
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 _بله

  نهی را جلو دادم. از آ  میصورتم نشاندم و لب ها  ی رو  یاخم

 اش شدم و گفتم:  رهیخ

 _از کجا اونوقت؟

 را باال داد و گفت:   شیابروها طنت یش با

 _بر حسب تجربه

  یو با ب  دمیرا به چشمانم کش   ملیزدم و ر  یتصنع   لبخند

 گفتم:  یال یخ

 _چه خوب 

 شد و لبانش را باال داد و گفت: زانیاش آو  چهره
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 روم  ی شد یرت ی _فکر کردم غ

  داد یکه داد و ب  ستم ی ن یی من اصال از اون زنا  ؟ی چ ی _واسه 

که   ی... تنها کارکنمینم  کی کوچ تمو یراه بندازم... اصال شخص 

و مرگ موش    پزمیشام خوشمزه برات م هیکه   نهی ا کنمیم

 ز یسر و صدا و تر و تم یتوش... ب  زمیریم

 _بدجنس

 که هست  نه ی_هم

 ببافم برات نی_بش
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نشستم. پشتم   ی صندل یگذاشتم و رو شی را سر جا  ملیر

را بافته بود که    یمیو با حوصله مشغول بافتن شد. ن  ستاد یا

 و گفتم:  اوردمی طاقت ن

 ا؟ یآر  ی _حاال واقعا از کجا بلد

 و گفت:   دیخند

 ی شد  یرت یغ  ی دی_د

 نکن  تی اذ  گهی_بگو د

بود موهاش بلند بود... مارال مثل دخترا  کی کوچ یوقت  ای_برد

  ی... کل بافتی وقتا موهاشو م  یموهاشو بلند کرده بود و بعض

 گرفتم    ادی... منم از مارال مید یخندیم
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 _حافظه ات خوبه 

 ی خوشگل تر شد   ی_بله... بفرما تموم شد... خوشگل بود

.  ستادی تر ا  عقب  ینشاند و کم میموها ی رو  یا بوسه

  ی صندل  یکه از رو بستی ساعتش را به مچ دستش م

و دستانش   ستادم یا  شیشدم. روبرو  کشیبرخواستم و نزد 

پنجه   ی که رو کردی را در دست گرفتم. در سکوت نگاهم م

 .  دمشیبلند شدم و بوس

   ی خوب بافت یل ی_ممنون... خ 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

360 
 

  یهم باز... وقت اد ی_موهاتو دوست دارم... هم بافت بهت م 

  اهیکه شب و آسمون س  ی شیمثل ماه کامل م  یزار یبازشون م 

 دوست دارم ارغوان   یل یدورشو گرفته... خ

 _منم... منم...  

زنگ جمله ام را ناتمام گذاشت. با لبخند فاصله گرفتم    یصدا

زدم.   شیبرا  یچشمک  رفتمیکه به سمت پله ها م  یو در حال 

در را باز کردم و منتظر آمدن سمانه شدم. چند لحظه بعد در  

شدم. از هم فاصله   یو غرق خوشحال دمیآغوشش کش

و کنار هم   م یبه سالن رفت  ی و بعد از احوالپرس میگرفت 

 .  م یست نش

 چقدر دلم برات تنگ شده بود؟   ی دونی... می _خوش اومد
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د که بهت  لحظه هم نبو هیچند وقت  نی... تو اشتر ی_من ب

 فکر نکنم 

 یی نجا ی خوشحالم که االن ا ی لی_خ

  نیتو هم از خوردن ته چ   دنی_منم خوشحالم... هم از د 

 خوشمزه ات 

شد. سمانه   کمان ی آمد و نزد ن ییاز پله ها پا ا ی که آر دمیخند

 لب گفت:  ریکه ز  ستادم ی . من هم استاد ی بلند شد و ا

 قلمانه  دی... نه ببخش ه یکه حور ن یا نه؟ی_جناب دراکوال ا 

  ا یدندان گرفتم و خنده ام را کنترل کردم که آر ر یرا ز لبم

 و گفت:  ستاد یا
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  نیخوش اومد ی لی_خ

 ا یخوشحالم آقا درا... عه... آقا آر  تونیی _مچکر... از اشنا

  ییرا ی... از خودتون پذدین یبنش  دیی... بفرما نطور ی_منم هم 

   دیکن

 _ممنون 

نشست. سمانه   یمبل تک نفره ا  یهم رو ای که آر  مینشست 

از رانش گرفتم و   ی شگونیکه ن  کردیبا تعجب نگاهش م

هم گذاشتم که   ا یآر یگذاشتم. برا  کشی را نزد  یخور  ل یآج

 تشکر کرد. از جا برخواستم و گفتم: 

 زم ی بر  ییچا  رمی_م
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 فکر کنم بهتر باشه    یاری_واسه من آب قند ب

 _از دست تو 

سمانه خورده شد. با سمانه    یها  یبا حرف ها و شوخ  شام

کار دارد و   ییگفت جا  ای که آر  میمشغول شستن ظرف ها بود 

 را داخل ابچکان گذاشتم و گفتم:   وانی. لگردد ی زود بر م

خسته   ینجور ی... ا نیتو ماش  نمی ظرفا رو بچ یذاشت ی_کاش م

   یشیم

باهات دو کالم حرف   خواستم ی _ظرف شستن بهانه بود م

 بزنم 

 شده؟   ی زی_چ
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 عاشقت شده؟  ی راست  یپسره راست نیا  گمی_م

 _وا... آره... چطور؟  

   بت؟یو ه افه یق  نی_با هم

 _آره  

 لل العجب  ای_

   ه؟ی_چ

 تمومه   ی_بابا طرف همه چ

 ی تو فروخت  قی_دستت درد نکنه... چه زود رف 

 _چرت و پرت نگو... رابطه تون چطوره؟  

 عروس و دامادا و زن و شوهرا  ی... مثل همه یعاد   هی_عاد 
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 گه ی د  بهیعج  نش ی _خوب هم

   ی بگ یخوا یم  یچ  نمی _درست حرف بزن بب

 که   نیازدواج نکرد  ی_خوب شما دو تا عاد

  جهی نت ن یداره؟ بعد يه مدت کشمکش به ا   ی_چه ربط

بود از   یهم پسر خوب ا ی... آرمی ایبا هم کنار ب  د یکه با م یدیرس 

 بهتر شد  ی شد که همه چ  ن یمنم که خوشش اومد... ا

 بگم   یچ  دونمی_نم

 _انقدر مشکوک نباش  

خشک کردم و نسکافه درست    یوارید  یرا با حوله   دستانم

به دست به طرف   ی نی کردم. سمانه به سالن رفته بود که س

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

366 
 

را برداشتم   می گذاشتم و گوش  زیم  یرا رو  ینی سالن رفتم. س

در آمد. بلند شدم و در را   ی که صدا  رم یتماس بگ ا یتا با آر

  کی بهت زده شدم. ک ا یدر دست آر ک یک دنی گشودم که با د 

شده بود و    نیرنگ تزئ  یاس ی  یبود که با گلها ییبایگرد ز 

 روشن بود .  ستشیشمع عدد ب 

 _تولدت مبارک خانومم

 بود آخه؟   ادت ی  ی_چطور

 حافظه ام خوبه    ی ت گفت_خود

را در دست گرفتم. با    شیو تنها بازو م ینتوانستم بگو یز یچ

شگفت زده   کی ک  دنیکه سمانه هم با د  می هم به سالن رفت
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را از    یگذاشت و برف شاد زیم  یرا رو  ک یک  ای. آرستاد یشد و ا 

را    کشی. سمانه را در آغوش گرفتم و تبر دیکش رونیب  بشیج

  یروصورتمان نشست.  یبرف رو یپاسخ دادم که دانه ها 

. سمانه  ستادندی ا م یو سمانه روبرو  ایکاناپه نشستم و آر 

  ای. آر ندی خواست کنارم بنش ایشد و از آر  یلمبردار ی مشغول ف

  کی را به ک  یکنارم نشست و دستم را گرفت. سمانه گوش

 عقب برد و گفت:کرد و بعد  کی نزد

 _خوب خانوم خانوما اول آرزو کن و بعد شمعتو فوت کن 

   یعالمه خوشبخت   هیو   کنمیم  یسالمت ی_آرزو 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

368 
 

که سمانه آورد   ییدست زد. با چاقو  ایرا فوت کردم که آر  شمع

و چنگال  ی شدستیآوردن پ  یو خواستم برا دمی را هم بر  کیک

 به آشپزخانه بروم که سمانه گفت:

 _کجا؟ عکس نگرفتم ازتون  

دست دور شانه ام    اینشستم که آر ایدر کنار آر   دوباره

و    میسمانه عکس گرفت   یشنهادی پ ی انداخت. با ژست ها

و   ی شدستی از من و سمانه گرفت. پ ای چند عکس هم آر

را    یچوب یمکعب  ی جعبه   ایگذاشتم که آر  کیچنگال آوردم و ک

 به طرفم گرفت  

 تولد شما   یاز کادو  نم ی_ا
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درونش    یبایرا گرفتم و درش را باز کردم که ساعت ز  جعبه

 دلم را برد.  

 ... واقعا ممنونای قشنگه آر ی لی_خ

 _مبارکت باشه... ست ساعت خودمه

را   یکوچک  یرا در دستم انداخت که سمانه هم بسته  ساعت

 به طرفم گرفت و گفت:

 زم یز _نا قابله ع

  یحلقه ا  یطال ی گوشواره ها دن یرا باز کردم که با د جعبه

 و گفتم:   دمیبزرگ  خند

 گوشواره ها دوست دارم؟   نیاز ا  یدونستی_از کجا م 
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دوست    یگفت دیخر  می بار که با هم رفته بود  هیباشه   ادتی_

   یدار 

  یروبوس شانی ها را هم به گوشم انداختم و با هر دو گوشواره

و سمانه قصد رفتن   میکنار هم گذراند در یکردم. شب خوب 

 گفت:  ایکه آر  میستاد ی هر سه ا ی در ورود ی کرده بود. جلو 

 سمانه خانم  رسونمتونی_من م

 آوردم    نی_نه ممنون... ماش

 وقته   ری کنم؟ د  تون یهمراه ن یخوای_م

وقتا از    یلی_نه بابا من عادت دارم... چون شاغل هستم خ 

   ترسمی خونه واسه همون نم  رم یم  ریمطب د 
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 را در دست گرفت و گفت:  دستم

 ممنون ت ییرایبود... بابت پذ یشب خوب ی لی_خ

 نکردم دست تو درد نکنه  ی_کار

 مراقب خودت باش... به منم سر بزن حتما   ی لی_خ

 _باشه تو هم  

 گفت:  ای که رو به آر می را بغل کرد  گریهمد

و   ف یلط یل یدختر خ نی _حواستون به ارغوان باشه... ا 

 شکننده است  

 ه ی_حواسم بهش هست اما از نظر من دختر محکم و منطق 

 .  م یکرد یخوشحال شدم و با سمانه خداحافظ ا یآر فی تعر  از
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  ..... 

  زییو پا گذشتی م دیجد  یاز سکونتمان در خانه  ی ماه چند

خانه   کی نزد  یدر کتابخانه    ایرا    میبود. اکثر روزها  دهیفرا رس 

و   میرفت یم  دیبه خر  یبا سمانه بودم. گاه  ایو   گذراندمیم

  مانیو از روزها  می گذاشتیرستوران قرار م ایدر کافه و   یگاه

و   گفتمیداشتم م  ا یکه با آر یخوب  ی. من از زندگمیزد یحرف م

دندانپزشک و    ی. پسریمی نع الی با دکتر دان ییاو از آشنا

ان را مطب  ساختمان پزشک  ی باال یطبقه  یکه به تازگ  یجد

 قهوه خوردن داده بود.  شنهاد یکرده بود و به سمانه پ 

لحظه   یخوب بود و آرامش داشت. تنها دغدغه   ایبا آر یزندگ

و   دیرس یبه اوج م یاز پدرم بود که گاه یو دور  یدلتنگ   میها
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خاطراتمان    یادآور ی هم با   یانداخت. گاه  یام م هیبه گر

 . زدمیو درخلوتم تنها قهقهه م دم یخندیم

صبح زود به شرکت رفته بود.    ایبود و آر  کشنبهیهم   امروز

بخرم.   دیرا داشتم تا کتاب جد  یفروشقصد رفتن به کتاب 

را  می خاکستر نی و شلوار ج دمی را پوش زمیبافت ر  یبلوز صورت

  ی را رو یو شال گلبه دمیرا پوش   می زغال یتنم کردم. باران 

ال گردن قرمزم را هم دور گردنم انداختم و  سرم انداختم. ش

 از خانه خارج شدم.  فمیبعد از برداشتن ک

پشت   یحال عبور از کوچه بودم که حس کردم شخص  در

را    یسرم در حال حرکت است. به عقب برگشتم که کس

  ی شده ام. از کتاب فروش یاالتی . فکر کردم که حتما خدمیند
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به طرف خانه   میهاکردم و بعد از برداشتن کتاب  دیخر

  سهی . کدیرس ی به نظر م  یشده بود و باران یبرگشتم. هوا ابر

سرعت    میدر دستم فشردم و به قدم ها   اکتاب ر  ی

کرد تا   فمی بودم که دست در ک  دهی. به خانه رس دمیبخش 

باعث  زدیکه نامم را صدا م ییآشنا  ی کنم. صدا دایرا پ  دمیکل

  دن یز گشتن بکشم و به طرف عقب برگردم. با دشد دست ا 

شخص زبانم بند آمده بود و خشکم زده بود. کتاب ها از  

افتاد. باران نم نم شروع به   نیزم  یدستم رها شد و رو 

 شد و گفت: کتر ی کرد که نزد دنیبار

   ؟ی به عموت سالم کن  ی خوای_نم

   دی_حم

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

375 
 

  قدم عقب رفت که ناخودآگاه به طرفش رفتم. تا به  چند

شدم.    حالیبه سرم خورد و ب  یمحکم یضربه   میا یخودم ب

  گر یرا صدا زدم و د  ایبلند شدم که زمزمه وار آر  ی دست  یرو

 .  دم ینفهم یز یچ

  یبودم. فضا  یکوچک  یکه باز کردم داخل اتاقک چوب چشم

از   یچوب نور کم  یتکه ها   یبود و تنها از ال کی اتاقک کامال تار

رفت.   جی . از جا بلند شدم که سرم گشدیم  دهیمهتاب تاب

گرفتم و به طرف در اتاقک رفتم. با مشت   واریدستم را به د

 .  امدی ن ییبه در زدم که صدا

 ست؟ ی ن نجای ا ی_کس
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  بمیکه همانجا نشستم و دست در ج دمینشن  یی هم صدا باز

هم نبود. شالم را   فمی. کیگری د  ز یبردم. نه تلفنم بود و نه چ

و  دستانم را در آغوش گرفتم. سر به   دم یام کش ین یب  یرو

چند ساعت گذشته   دانمی . نمدم یلرز یانداخته بودم و م  ریز

. چشم  دی بتا یاد یبود که در اتاقک باز شد و نور با حجم ز 

. بعد  دم یکش شان یبسته شدند که پشت دستم را رو  میها

بود که اسلحه   دیشد. حم  یع یطب  دمیاز چند بار پلک زدن د 

 بود.  ستادهیدر ا  ی به دست در آستانه 

 رون ی ب ای _بلند شو ب

رفتم. جلوتر راه افتادم و او    رونیجا بلند شدم و از در ب از

  کی . به اطراف نگاه کردم. درون داشت یپشت سرم قدم بر م
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پارک   یدرِ ورود کی ام و نزد  ی ب کی که  م یبزرگ بود یمزرعه  

مزرعه بود که به   یانتها  یا ی می قد ی چوب  یشده بود. کلبه  

  یفلز  یصندل  کی . م ی. داخل کلبه شدمیرفت یآن سمت م 

  ی گرید   ی له یوس چی وسط کلبه بود که به طرفش هلم داد. ه

  یاکه گوشه یرنگ دیسف  یجز دبه   شدینم  دهیدر کلبه د

 گذاشته شده بود.  

را برداشت و مشغول بستن    ی نشستم که طناب یصندل  یرو

 که گفتم: دیشد. طناب را محکم کش م یدست و پا 

   ؟ی کنی م ی دار کاری_چ

 کنم یم  ییرا ی_دارم از برادر زاده ام پذ 
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   رهیگ ی_آخ... دردم م 

   خوامی م نوی _خوبه منم هم 

منو   یواسه چ  گمیم ؟ یمگه کر نجا؟ی ا ی منو آورد ی_واسه چ 

   نجا؟ی ا ی آورد

 ن کنم واست روش  قتوی_آوردمت حق

 بدونم ولم کن برم  یزیچ  خوام ی_من نم

 در مورد مادرت؟   ی_حت

 ؟ یدونیم ی_تو از مادر من چ

دوبار   ی... حوصله  ان یب دی_صبر کن بابات و اون شوهرتم با

 کردن ندارم  فی قصه تعر 
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چرا    ؟یست یهم خون من ن ؟ی ستیمن ن ی_آخه مگه تو عمو

... من برادرزادتم دختر  نیمنو بب ؟یکن ی م نکارویبا من ا  یدار 

  یو بگ یحاج بابام نگاه کن یتو رو  شه ی... چطور روت مدر یح

 ؟ ی بال رو سر دخترش آورد نیا

که   هیمن نگاه کرد و گفت کار  یکه آقات تو رو  ی_همونطور

 شده

 ی زنیزر م   یاز حدت دار شتری ... ب ری... حاال هم خفه خون بگ 

  نویاما ا  یدار  نه یچرا از آقام ک   دونمی... نم یوون یح  هی_تو 

رو در حقت تموم کرده... اما تو   یکه اون برادر  دونمیخوب م

تو صورتش و آبروشو خدشه   یگربه خط انداخت  هی... مثل  یچ

 رتت ی ... تف به غی دار کرد
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به صورتم زد. با   یمحکم  یلیام تمام نشده بود که س  جمله

به شکمم زد که در خود   یمحکم یقنداق اسلحه اش ضربه  

. به دهانم چسب چسباند و  دم یکش  ادی جمع شدم و فر

 نشانه رفت.  می شانی اسلحه اش را به سمت پ

که   کردمیلب ذکر زمزمه م ر یرا بسته بودم و ز  م یها چشم

به   ش یو صدا زدی. نامم را صدا مد یآقاجان به گوش رس  یصدا

  ای و آرآقاجان   دنی. چشم گشودم و با د شدیتر م  کی کلبه نزد

  یتفنگ رو ی تکان خوردم که لوله   ی صندل  یضجه زدم. رو

قلبش گذاشته بود و به   یگاهم نشست. پدر دست رو جیگ

از شدت خشم سرخ شده بود   ایزده بود. صورت آر   هیتک  وار ید
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  دیرا مشت کرده بود. چند قدم جلو آمد که حم  شیو دستها 

 زد:  اد یو فر  دی گلنگدن را کش 

 تو صورتت  پاچمی جلو مغزشو م یا یب گهی قدم د  هی_اگه 

 کثافت؟  یدار   کاری... با زن من چیناموس... عوض ی_ب

 شهی _حرف دهنتو بفهم که برات گرون تموم م

 که دستم به خرخره ات برسه   یامان از اون لحظه ا ی_بتاز ول 

 موقوف ی_غلط اضاف 

دبه را برداشت.   گرش ی را نگه داشت و با دست د اسلحه 

کرد. به   یسرم خال  ی را رو ییبدبو عیدرش را باز کرد و ما

. چسب راه تنفسم را زدم ینفس نفس افتاده بودم و سرفه م
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کرده بود. بدنم   جادی حالت تهوع ا نیبنز  یبسته بود و بو 

 که پدر لب به سخن گشود:  دیلرز یم

 م یزنی ... با هم حرف مد ی_بزار ارغوان بره حم

 شه ی_نم

 ف حساب تو منم _طر 

کرده و   زی دفعه دختر عز   نی_نه اتفاقا طرف حساب من ا 

 دومادتن 

دستش فندک    کی آورد. حاال در  رون یب بشیرا از ج فندک 

و اسلحه را   رفتی اسلحه. دورم راه م  گرشیبود و در دست د

 . دادیسرم فشار م  یرو
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کنم...   فی واستون به قصه تعر خوامیکه م دی _حاال گوش کن

بود که خدا از مال   ی حاج رضا بازار ه ینبود...   یک یبود و   یکی

بهش داده بود و دو تا پسرم داشت که واسش   یهمه چ  ایدن

  کهی بودن... پسر بزرگه آقا صادق بود و پسر کوچ زیعز  یل یخ

ک بودن که  ی دوتا داداش انقدر بهم نزد   نیآقا صالح... ا 

  یخترا جفت خواهر دوقلو که از قضا د  هیگرفتن با  م یتصم

  هیمعتمد محله بودن، ازدواج کنن... تو   نیحسام الد   دیس

دادن... خدا به صادق    ین یر یشب مراسم گرفتن و کل محلو ش

پسر بهش داد... اسم   هینظر کرد و سال اول ازدواجشون  

که شد   لشما پنج سا یقصه   دری... ح در یپسرشو گذاشتن ح

... اما صالح  یار یدوم خاندان  ی شد نوه  دیبرادر دار شد و حم
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اجاقشون کوره... اما دست   گفتنی همه م شدی بچش نم  نوایب

دختر    هیبود و همون سال خدا  ریخ  دیبر قضا و قدر قدم حم 

... همه  یار یخاندان   یبه صالح داد... اون دختر شد دردونه  

  زادیتا جون آدم  غمر  ریدوستش داشتن و حاج رضا از ش

  ن یپدر و مادرش بود و نازن دیام ... کردیواسش فراهم م 

عموش... گذشت و گذشت و گذشت که دختر   ی خانواده 

قصه شد پانزده ساله... تابستون اون سال صالح و زنش  

سر بزنن   ملکشونیکه به ما  یپدر  یگرفتن برن روستا م یتصم

نشد و   وناما دخترک بخاطر امتحان آخر مدرسه اش همراهش

  ی بازگشت  چ یکه ه  یعموش شد... سفر  ی مهمان خونه 

صالح از    نیکرد... خبر اومد که ماش میت ینداشت و دخترکو 
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  ن یماش یسوز  شیجاده منحرف شده و خودش و زنش تو آت 

و خونه شد ماتم کده...   دنیمردن... همه رخت عذا پوش

دخترک افسرده شده بود و سکوت کرده بود... پدربزرگش که 

به عموش داد... از اون طرفم    شویشده بود سرپست  ری گه پید

بافت   یم یکه موهاشو خرگوش یدل داده بود به دختر  دیحم

  زدیجا زل م  هی... فقط به  شستی م اطیح  یتاب گوشه  یو رو 

  دیش اومد د... تا به خود شدی اشکاش روون م یدفعه ا   هیو 

هجده سالش... اما   ی دخترعمو  یعاشقش شده و دلباخته  

  هیخدمتش که اومد  ینامه  بود...  دهیرس  ش یسرباز   قتو

نامه واسه دخترعموش نوشت و از عشقش گفت وخواست  

هاشو جمع کرد و رفت   لهیکه منتظرش بمونه... وس 
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... دوسال بعد که برگشت با شور و شوق در خونه رو  ی سرباز

شکم برآمده اش   دنیزد... دخترعموش درو باز کرد که با د 

تاد... پا تو  شد و ساکش از دستش اف ابرو سرش خر   ایدن

از اون زرنگ   یک ی  دیاومده... فهم رید   دیخونه گذاشت که فهم

طرفو بکشه   خواست ی... م دهی تر بوده و قاپ دخترعموشو دزد 

بوده...   ی که خورده از خود یدل غافل... خنجر  یا  دیکه فهم

  دمیدخترعمو نشست کمر حم   یکه رو شونه   دریدست ح 

... خنجرو  دیدی روزو نم  ن یو ا مرد یش مکا  ردشکست... آرزو ک

و با خودش عهد بست شب و    دیکش رونیاز پشتش ب

تو   شی روزشونو جهنم کنه... از بس رفت و اومد و آت

کرد و تهمت   د ی... از بس دخترعموشو تهدختی ر  شونیزندگ
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هم   دری... خدا به حدییبهش زد که دخترعمو هفت ماهه زا 

بچه ها که   یپسر... عمو  هیو  تردخ هی جفت دوقلو داد...  هی

... دم گوش  ادتیاز قضا عاشق مادر بچه ها بود رفت ع

... دخترک  زنهیم  شیو آت  کشهی دخترک گفت که بچه هاشو م

بست و پسرشو   لشویهم  از ترسش از بيمارستان بار و بند 

دنبالش گشتن اما آب شده بود    یلیبرداشت و رفت... خ 

  شیفرار ی نوه  ییآبرو  ی درد ب ز ... حاج رضا انی رفته بود تو زم 

  هیسرخورده موند و  در یسکته کرد و بدنش لمس شد... ح

 دختر 

شده بود.   ریبه قلبم سراز  ایخاطرات مادرم غم دن دن یشن از

صورتم را پوشاند. کاش   م یو اشکها  دمیکوب نیزم  ی پا رو
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باز بودند که به   م ی. کاش دستهازدمیدهانم باز بود تا ضجه م

سکوت   ای. پدر خشکش زده بود و آر کوفتم یم  نهی سر و س

 ادامه داد:  دیکرده بود که حم 

دوماد   ی بود؟تو چ یاون دختر ک ی بدون یخوای _ارغوان عمو م

 ؟ یبدون یخوای م  دریح

 زد:   ادیفر  یبلند  یکرد و با صدا  کی شل   ییهوا  ریت

 خائن من مارال بود.  ی_مارال... دخترعمو

 اشک از چشمش گرفت و گفت: پدر

ود... اون پاک و معصوم بود... اون فقط  _مارال خائن نب 

  یی سالش بود که آواره شد... خائن تو  کی و   ستی ب ست یب
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که   یی... خائن توش یروند شی و از زندگ  یکرد دشیکه تهد

  یکه باعث شد یی... خائن توی منو از زن و پسرم جدا کرد

 مادر بزرگ شه.  یارغوان ب 

زن   رون یکرد... تا پامو از تهران گذاشتم ب  انتی_اون به من خ 

 تو شد 

_اون از اولم منو دوست داشت منم دوستش داشتم...  

نکرد... تو خودت به   انتیمارال به تو خ دیاشتباه نکن حم 

به   نی... با تلقیبستن الک دی... با ام ی کرد انت یخودت خ 

 اونم دوست داره  نکهیا

. من بهش ابراز داشت... من اول عاشقش شده بودم..  دی_با

کرد... پاشو گذاشت رو    کاری اون چ  یعشق کرده بودم... ول 
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  دیبا ی من بود ول یزندگ  یعشقمو به تو بله داد... مارال همه 

 خطا کرده   دیفهمی تا م زدم یم  ششی آت

به   ی... وای رو بهم زد یو نفرت چند تا زندگ نهی_تو با ک

   دیآخرتت حم

  هیبق خوام ی... حاال مشی_مارال حق من بود که تو ازم دزديد 

جالب تره... سال ها دنبالش گشتم   یل یقصه رو بگم که خ ی

  هیتا   رفتمیم  ی... هر کوچه و محل رمیتا ازش انتقام بگ

باالخره   ی ول دیکنم... نوزده سال طول کش دایپ ینشون

و رفتم   دم یچ  یدرست و حساب  ینقشه   هیکردم...   داشیپ

آدم پولدار شده بود و خونش شمال شهر    هی... زن سروقتش

کردن... رفتم دم   زش یو دادم ت  دم یچاقو خر هی بود... 
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جز خودش...    ستین  یکس دونستمیخونش... شب بود و م

... زنگ زدم به  ومدن یساعت بعد م  هیشوهرش و بچه هاش  

... آدرس دادم و در  ادی کردم ب  ری جا گ ه یو گفتم   دریح

... چشاش  اط ی.. رفتم تو ح خونشونو زدم... اومد دم در. 

... گله هامو کردم که  دمیشنیقلبشو م  یبود و صدا دهیترس 

 ضم یبوده... گفت من مر در یگفت از اول عاشق ح یرحم یبا ب

بخشه که از   یو دوختم... گفت منو نم  دمیکه واسه خودم بر

  یخنجر   بمویکردم... منم دست کردم تو ج رونشیب شیزندگ

ده بودم در آوردم... چاقو رو فرو کردم تو قلبش تا  یرو که خر

پاک بشه... همونجا ولش کردم و   شهی واسه هم در یاسم ح 

هم   سای و پل  دیرس   ایباال سرش بود که آر  دریرفتم... ح
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که   رفتیم  شیداشت طبق نقشه ام پ  یاومدن... همه چ 

 .  یگرفت و تو دوباره آزاد شد تی ازشون رضا تی دختر لعنت 

مارال   یعنیکرده بود.   خ یو بدنم  دیکشیوت مس م یها گوش

بدنم از کار افتاده بودند.   یات یمادر من بود؟ تمام اعمال ح 

کردن را هم نداشتم. خشک شده بودم   هیتوان گر  گرید  ی حت

زل زده بودم. او هم متعجب بود. دست   ای و مثل چوب به آر

از   حه حمله ور شد. اسل  دیو به طرف حم دیکش شیموها  یال

را چنگ زد و بلندش کرد.    شی گلو ایافتاد. آر  دیدست حم 

 گفت:  ای که آر  زدیدست و پا م

 کشمت یآشغال... کثافت... م   ؟ ی_حرومزاده مادر منو تو کشت

 .  کشمتیشرف م  یب
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  ایداشت. آر   ای در آرام کردن آر ی به طرفشان رفت و سع پدر

رفت و به طرف  از دستش در   دیغافل شد که حم  یلحظه ا 

در کلبه   م ی نفس نفس زدن ها ی . صدادی کلبه دو  رونیب

و مشغول باز   دندیو پدر هر دو به طرفم دو  ای که آر دیچ یپ

شدند. چسب دهانم باز شد که پدر در    میکردن دست و پا 

کرد. مدام خدا را شکر   هیبلند گر ی و با صدا دیکش آغوشم 

دست سردم را در    ای. آر رفتی و قربان صدقه ام م کردیم

  یدرشت عرق رو   یدانه ها  ی  رهیدست گرفته بود که خ 

  ن یزم  یحال در بغل پدر افتادم که رو ی شدم. ب شیشان یپ

 درازم کردند.  

 _چش شد؟  
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سرش   یی اون آشغال چه بال ستی ... معلوم نحالهی_ب

ارغوان   ؟ی شنویمنو م  ی... صدا زمیآورده... ارغوان... عز 

 جان...  

 دی بگو... جونم به لبم رس  یز یچ  هی_ارغوان بابا  

 _ارغوان 

 +بابا

 _جون بابا... جانم بابا جان  

 +مامان 

 تموم شد ی _ارغوان جان آروم باش بابا... همه چ

 +سردمه  
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 آورد که دوباره زمزمه کردم:  کی سرش را نزد ای آر

 +سرده  

 انداخت و گفت:   میرا در آورد و رو  کتش

  نیتو ماش  برمتی... االن م رون یب  برمتیم  نجای _االن از ا

 مارستان ی ب  میر یبعدم م

   یشی بابا جون خوب م  ی شی_خوب م

که   زدیو انگشتانم سوزن سوزن م خوردیبهم م میدندانها

  واریاز آتش، د ی میعظ  یکلبه آتش گرفت. شعله ها وار ید

  ریو پدر از جا برخواستند. تصو  ای. آر سوزاندیرا م  ی چوب یها

 شد. قهقه زد و گفت:   دهیاز آن طرف آتش د دیحم  ی طانیش
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... انتقامم داره  کشم ی م شیبه آت  شوی_بهش گفته بودم زندگ

و   ونیسراغ هما   رمی ... پام که برسه به تهران مشهیکامل م

...  دریحاج ح   شت یپ  ایاون دن   ادی بچه اتم م ی کی ... اون ا یبرد

 .  ادیرال برسون... عزت زسالم منو به ما

 _کثافت... کثافت  

به سرعت در حال سوختن بود. آتش دورمان حصار   کلبه

  یبرا ای شده بود و احاطه مان کرده بود. تالش پدر و آر

 بود که پدر گفت:  دهیفا  یخاموش کردنش ب

   ام ی... من خودم م رون ی_تو ارغوانو ببر ب 

 یتون یشما تنها نم   یحاج   شهی_نم
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پسر جون تو فقط دخترمو نجات بده... لباساش   تونمی_م

   رهیبه لباسش نگ  شیمواظب باش آت هینفت

 _اما...  

   امی_دِ برو دخترمو ببر... منم م

 _تخته راهو بسته  

 ...  رون یب د یری باال، شما م رمش یگی_من م

لب پدر را صدا زدم. کنارمان   ر یکه ز دیدر آغوشم کش ای آر

فشرده شدم و   ایر آغوش آر . د دیرا بوس   میشان یو پ  ستاد یا

  توانستم یبود که نم ادیز  یچشم بستم. حجم آتش به قدر

 .  نم ی را باز کنم و بب م یچشم ها
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 که گفت: دیچ ی پدر در گوشم پ یصدا

 ی عل ای دو سه...   کی_

کلبه  رونیپرت شدم و چشم گشودم. ب نیزم  یرو  ا یبغل آر از

شده بودند که   یگل شیهابودم و او هم کنارم بود. لباس 

 بلند شد و به طرف کلبه برگشت.  

   ی_حاال نوبت شماست حاج 

زد. باز هم    شیصدا  گریبار د  ایآمد که آر   یپدر نم  یصدا

  یابوالفضلش بلند شد. خود را رو  ای  ینگرفت که صدا یجواب

  ایآر . رفتمیم  زیخ  نهی و به طرف کلبه س دم یکش  نیزم

 و اورژانس   یدر آورد و با آتش نشان بشیرا از ج  شیگوش

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

399 
 

و در   دیکه به طرفم دو  دمیکلبه رس  ی کیتماس گرفت. به نزد 

 .  دیکش  غوشمآ

 _آقاجونم 

 : دمینداد که دوباره پرس  یجواب

 _آقاجونم کو؟  

 _آروم باش  

 _بابام کو؟ بابام... بابا 

اشک   ای . در بغل آرآمدی نم یجواب دم یکشیم  ادیفر هرچه

تا خودم را به کلبه برسانم اما   زدم یو دست و پا م ختمی ریم

سوخت و   یم  می او  مانعم شده بود. کلبه در برابر چشم ها
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بود   دهیرا خراش   میگلو م یها اد ی. فر کردی را خاکستر م  میزندگ

را به   ایآر   و. من دند یو آمبوالنس رس  ینشانآتش  نیکه ماش

مليات شدند. آتش که خاموش شد  عقب بردند و مشغول ع

کردم از جا بلند شوم و به طرف کلبه بدوم اما   یسع

نتوانستم. بدنم خشک شده بود. انگار لمس شده بودم.  

بلند کمک خواست که   یبا صدا  ایداشتم. آر   یحس فلج

  ی اورژانس رو  نیکنارم قرار گرفت. دو تکنس یبرانکارد 

  دهیبر دهیبر  ایام کردند. آر  نهیگذاشتنم و معا  رد برانکا

ها گفت   ن یاز تکنس یکیرا شرح داد.    تمی اتفاقات و وضع 

  یی ناقص کرده ام و از دست دادن توانا ی احتماال سکته 

 خاطر است.  نیحرکتم هم به هم
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بگذارند که   نیبرانکارد را بلند کنند و داخل ماش  خواستند

را گرفتم و گفتم بگذارند همانجا بمانم تا پدر را   ا یدست آر

 دستم را فشرد و گفت: ا ی. آرنم یبب

 رون ی ب  ارنشی_بابات خوبه... االن م 

 نمش ی_بزار بب

...  مارستانیب  د یتر  منتقل بش عی هرچه سر د ی+خانم شما با 

به صورت دائم   یفلج  نی اگه سکته بوده باشه ممکنه ا 

حالت موقته... در   نیا  یده باشبمونه... اما اگه سکته رو رد کر 

نه امکان   نجای ... امارستانیب  میزودتر بر   دیهر صورت با 

 .  تتونی به وضع یدگ یهست و نه رس  صیتشخ 
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  رون یجان پدر را ب  یب کر یبلند شد که پ نیزم یاز رو  برانکارد 

سوخته بود و بدنش پر از خاکستر   شیها. لباس دندیکش

گذاشتنش که همزمان   نیزم  ی. رودم یدیبود. صورتش را نم

زدم که   شیبرانکارد من هم داخل آمبوالنس قرار گرفت. صدا

  کانسر ت یانداختند. با ناباور  ش یرو  یرنگ  دیسف  یپارچه  

بود. در آمبوالنس   دهیفا  یدادم و نامش را صدا زدم. اما ب 

و    زدمیم اد ینارم نشست. نام پدر را فرک ا یبسته شد و آر 

  ی را گرفته بود و همراهم اشک م م یدستها  ای. آر زدم یضجه م

حال شدم   یکرد. ب قیبه بدنم تزر  ی زیچ  نیکه تکنس  ختی ر

  نیتکنس  یصدا  دمیکه شن  یز یچ  ن یجان افتادم. آخر  مهیو ن

 گفت: ا یبود که به آر
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 .  کردیم یتابی ب  یلیکردم... خ  قی_براش آرامبخش تزر 

  ..... 

بودم و خود را در آغوش   پدر نشسته  یآرامگاه ابد   کنار

هفته بود که نه خواب داشتم و نه حرف   کی بودم.   دهیکش

  می شانی پ یپدر رو   یبوسه  ی. تنها درد، سوزش جا زدمیم

نداشتم و   یدی ام  چی را از دست داده بودم. ه  زم یبود. همه چ 

 . دم یکش یف مطرف و آن طر  ن یجانم را ا  مهین  کریتنها پ 

در کرج چشم باز کرده بودم و خبر    یمارستانیکه در ب  ی وقت از

نگفته   یکلمه ا یبودم تا به امروز حت دهیرفتن پدر را شن 

آغوشش هنوز هم    یچشمانم رفته بود. گرما ی بودم. سو

شده بودم. هم مادرم را از دست داده    میت ی.  شدی حس م
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  دهیدوش کش  که بار پسرش را به  یبودم و هم پدر را. مادر 

 .  ی کرده بود و هم مادر یدخترش هم پدر  یکه برا یو پدر  بود

روح  ی برا یمراسم خواندنش را تمام کرد و فاتحه ا  ی خواننده

  یاهال یمن... همه  یبابا طلب کرد. آقاجان دوست داشتن

بودند   دهیمراسم هفتم آمده بودند. همه شان فهم ی محل برا

  ریاما د  ستی در کار ن  یبوده و قتل ر یتقص یب  دریکه حاج ح 

که   گفتیم تی و تسل  شدیم  ک یبودند. هر کس نزد  دهیفهم

  ری مس ی را بسته بود. حت می . بغض راه گلودادم ی نم یجواب

 کردی بود که از همه تشکر م  ای اشکم هم مسدود شده بود. آر 

.  کردی م شانیی که هماهنگ شده بود راهنما  یو به رستوران
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کنارم   ی چند نفر ماندند. حاج مهدوهمه رفتند و تنها 

 گذاشت و گفت: بشیرا در ج  حشی نشست. تسب

... از  امرزهیببخشه و ب دم یعموجان... حم امرزهی_خدا باباتو ب

کلبه   یوقت  نکه یسرش اومده... مثل ا  ییچه بال دمیشن ای آر

تو دل کوه...   رهی و م  کنهیزده و رفته، تو جاده چپ م ش یرو آت

رحم کرده عمو...    یلی ... خدا به تو و شوهرت خرهی می در جا م

  نیخودتو به ا  ستین  رستد  یداغ بابا درد داره... ول   دونمیم

  ق ی... بزار باباتم در آرامش باشه... من و بابات رف ی روز بنداز

چقدر دوست داشته و   دونمی... من م میهم بود  یم یصم

 ر روحش عذاب بکشه.  آرامشتو داشت... نذا  یدغدغه 
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گفت و رفت.   تی تسل  ا یو برد ایکنارم برخواست و به آر  از

و سمانه   ای و برد  ایهمه رفته بودند و فقط من مانده بودم و آر 

 دانستم یو سامان. سکوت قبرستان هولناک بود و تنها من م

خاک برداشتم و   ی است. مشت زاریکه پدر چقدر از سکوت ب

سنگ   بهقبر انداختم و سر   ی. خود را روختمیسرم ر   یرو

قبر   ی شانه ام قرار گرفت و از رو یرو  ی سرد چسباندم. دست

نگاه   ایبرد  س یخ  یسرد به چشم ها  یبلندم کرد. با نگاه

 کردم و گفتم: 

با   شه یپسر داشته باشه... هم هی دوست داشت  ی لی_خ

... نگو  کردی نگاه م یپسر حاج مهدو یحسرت به مصطف

از دست   زشوی واسه دلش که همه چ  م ر یدلتنگ تو بوده... بم 
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 ی نداشت جز من منم که آخر عمر چکسوی ه گهی داده بود... د

 تنهاش گذاشتم 

... اگه  ستیپدرم ن  ونی بهم نگفتن که هما  چوقتی_ه

اون   دی... شا کردم یم داتون یو پ  گشتمی دنبالتون م  دونستمیم

 شدی م گه یجور د  هی  زیموقع همه چ 

 هم کنارمان نشست و گفت: ای آر

داداش   ای که برد کردم یدا رحمتش کنه... منم فکرشو نم_خ

که نوزاد   ییاینباشه... هشت سالم بود که مارال و برد  میخون

ما... مادر خودم   ی بود اومدن خونه  ی ا زهیم  زهی کم جون و ر

  یآوردنِ من مرده بود و من با پدرم زندگ  ایبعد از به دن

خونه و بابام    مدناو ا یروز بابا با مارال و برد ه ی... کردم یم
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هم برادرم... سال ها بعد بهم  ایگفت مارال مادرمه و برد 

سوارش   ابونیکنار خ یگفت که مارال آواره بوده که اتفاق

  یمدت پرستار  ه ی... شه یو از سرنوشتش مطلع م  کنه یم

که به  کردهیم یو همونجا زندگ کردهیم  رمویمادربزرگ پ

از   چوقتیه  یول ... کنن یمادربزرگم با هم عقد م شنهادیپ

  ی تو شناسنامه  ی نزد... حت یحرف  ستیبرادرم ن  ا یبرد نکهیا

 ثبت شده...   یحام  ونینام پدر هما ا یبرد

 و ادامه داد:  دیکش  یآه

  یو گاه کردیرو بلند م  ا یبرد  یچرا مارال موها  فهممی_حاال م 

  شدهی ... اون دلش واسه تو تنگ مبافتی براش م
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بلند بعد از   ی بغضم شکست و با صدا  ایحرف آر   دنیشن  با

  یصورتم انداختم و رو یکردم. شالم را رو  هیهفته گر  ک ی

و ضجه   دمیکوبی خاک افتادم. دستانم را به سر و صورتم م

مارال.  ییتنها ایکنم   هیگر  دریغم ح  یبرا دانستم ی . نمزدمیم

کردند  یرا گرفته بودند و تالش م  میست ها د  ایو برد  ای آر

  یرو اینبودند. دن  یدرد ها ساکت شدن نیآرامم کنند اما ا 

افتادم که   نی زم  ی حال رو یسذم آوار شده بود. دست آخر ب

آب برگشت. سمانه   یو با بطر دیدو   نیسامان به طرف ماش

از آب را درون دهانم   یو کم دی صورتم پاش  یچند قطره آب رو

بلندم   نیزم ی رو  ازبغلم را گرفتند و  ریز  ا یو برد ا ی. آرخت ی ر

 که گفتم:  رفتم یم  نیکردند. به طرف ماش
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بدش   ییبابام بمونم... اون از تنها  شیپ د ی_توروخدا بزار

 بمونم  دی ... دوست نداره خونه ساکت باشه... بزار اد یم

 د یت افتاده... با ... فشار ستی... حالت خوب ن زم ی عز  شهی_نم

 درمانگاه  متیببر

  ایآر  ن یعقب ماش  یصندل ینکردند و رو  میبه حرفها  یتوجه

به راه افتاد.   نی هم سوار شدند و ماش ایو برد   ا یخواباندنم. آر

 به طرف عقب برگشت و گفت: ا یبرد

   ؟ی_خوب

...  نیکرد  کار یشماها چ  ی ... ولگناههی _بهتون گفته بودم که ب 

اعتبارش   یزندون و ب ی گوشه  دیانداخت یو آخر عمر رمردیپ
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رو هم که واسش مونده بود ازش   یی زا ی... همون چدیکرد

... آبروش تو محل رفت...  دی... دخترشو ازش جدا کرددیگرفت 

با عذاب مرد...    اونگناه بوده...  یب  دیدیفهم حاال که مرده تازه

 و تهمت  ییآبرو  ی با درد ب

  یکه ب دونستم ینم  میرمه... از طرف اون پد  دونستمی_من نم

 از خون مادرم بگذرم؟  یگناهه... انتظار داشت

  یشماها حت  ی ول  دی_نه... انتظار داشتم به حرفام گوش کن

چطور از   ادتهی... دیکلمه از حرفامو گوش بد کی   دیحاضر نشد

باال که صدامو   یهاتو داد  شهیو ش  یام کرد  ادهیپ  نتی ماش

  دیو با تهد  رونیب  می... از شرکت انداخت ایتو آر   ای؟ی نشنو

 شرط مسخره تو قبول کنم    یمجبورم کرد 
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 نگاهم کرد و گفت:  نهی از آ ای آر

درمانگاه   م یری... مستیحرفا ن   نیواسه ا  ی_االن وقت مناسب

 م یزن یخونه با هم حرف م می بعدش که رفت 

 ی که مجبورم کرد  یهست ی_اتفاقا االن وقتشه... تو همون آدم

 داشتم   _من دوست

 ی ... عذاب وجدانت باعث شد منو بخوای_نداشت

 ... داشتم... اگه نداشتم که...  ی_دِ داشتم لعنت 

داغ کنارش   ی وقت خورهی_دوست داشتنت به چه درد من م

نتونستم   یحت   ؟یعمرشو به دلم گذاشت  یروزا ن یبودن آخر

 براش بگم   م یبغلش کنم و از دلتنگ 
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   کنم ی _جبران م

   ؟یتونی م ؟یبابامو برگردون یتونی م ؟ی جبران کن ی خوای م وی_چ

خوب   یزندگ هی تو رو خوشبخت کنم و    تونمیم  یول تونمی_نم

 ازم  شهیم  یباباتم راض ینطور یبرات بسازم... ا 

 یفقط عذاب وجدانتو سرکوب کن  یخوا ی _بازم م

  اده یمتوقف شد که پ نیزدم و چشم بستم. ماش یپوزخند 

بود   ک یتعادل نداشتم و نزد شدم و به طرف در راه افتادم. 

پله ها   یدست دور کمرم انداخت. باال ای بخورم که آر نیزم

  ج یدر سرم گ  یپسش زدم و به طرف اتاق رفتم که در آستانه  
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که چشم   ندکنارم زانو زد ایو برد  ایافتادم. آر  نی زم  ی رفت و رو

 .  دمینفهم یزیچ  گر یبسته شد و د  میها

 

  ی. دستمال رو دم یباز کردم و سرم در دستم را کش چشم

تخت نشستم. سرم باال گرفتم و   ی سوزن گذاشتم و رو  یجا

پوزخند زدم. در اتاق باز شد و سمانه با   وارید  ی به عکس رو

 سوپ کنارم نشست.   یکاسه 

 ؟ یدی_سرمتو چرا کش 

 بهش ندارم یاز ی_حالم خوبه... ن 

 _واست سوپ آوردم 
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 ندارم  لی_م

 ی ور بخ دی_با

 تونم ی_نم

 شه یبابات زنده نم ایکارا و لوس باز نی ... با ایتونی_م

از مرگ پدر؟ من نه تنها بابامو از دست   یفهمیم  ی_تو چ

سال ها مادر داشتم و    نیا ی همه    دمیدادم بلکه تازه فهم

و نتونستم بغلش کنم...   دمی رس   ریاما به اونم د  دونستمینم

  ضیمر  یستم بگم وقتنتونستم براش از حسرتام بگم... نتون

  ربزرگت ی... نشد بگم وقتخواستیدلم داشتنشو م   شدمیم

نبود که کنارم   چکسیداشتم ه  اجیشدم و به مادر احت 
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نبود که باهاش در و دل کنم و از   چکسی باشه... نشد بگم ه

 عشقم براش حرف بزنم 

واسه من و سامانم پدر   ی _منم ناراحتم ارغوان... به خدا حاج

و   یاما تو هرچقدرم که خودتو زجر بد فهممیبود... دردتو م 

هر روز   طتتی ... شراگردهیبه عقب بر نم یچی ه  یغصه بخور 

  هیقض  نیسر ا  توی ... زندگیش یو افسرده م شه یسخت تر م

...  تش کن و ببخش یدوست داره... خانوم  ایخراب نکن... آر 

  یبابات ب دونستی شه... اون نمتو با ونیبار اون مد ن یبزار ا

نکرد... حاال نوبت   یوجود باهات بد رفتار  ن یگناهه اما با ا 

 . یتوعه که جبران کن
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کردم که سمانه قاشق را پر از سوپ کرد و به دهانم   سکوت

 کرد.  کی نزد

 _بخور ديگه... منتظرم 

 را خوردم که سمانه گفت: سوپ

 ی دیهفته رو اصال نخواب نیبخواب... ا کمی_

انداختم و کنارم   می را رو  یو چشم بستم. روتخت دمیکش  رازد

  ن یسنگ می نشست. دستم را در دست گرفت که پلک ها 

 شد. 

تخت بلند شدم و از   یکه باز کردم تنها بودم. از رو  چشم

.  دمیرا ند  یرفتم که کس  نیی اتاق خارج شدم. از پله ها پا 
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  ای از آر یامیکانتر آشپزخانه برداشتم. پ  یرا از رو   میگوش

بودن و درد   قتی... حرفات حقزم یبود »ارغوان عز  دهیرس 

  اگه ی... حق دار یمنو نخوا گهیاگه د  یداشتن... حق دار

  دونمیاما م رم ی... من حق ندارم جلوتو بگ یترکم کن  یبخوا

... حق انتخاب با توعه...  ی بزارم بر تونمی باشم نم شتیاگه پ

من تا ابد دوستت خواهم داشت و به  ی ریکه بگ یمی هر تصم

سر قبر مارال و    رمیجز تو فکر نخواهم کرد... م  یا گه ید  یکس

  تی شونو اذ  ترکه دخ  رمیبگ ت یتا ازشون حالل  دریحاج ح 

گناهکار   نیبا ا یخونه... اگه تونست   امیکردم... آخر شب م

...  یبمون و منو ببخش اما اگه نتونست یو ادامه بد  یایکنار ب 

 . ا« ی... آریکه بتون دوارمیام
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سر خوردم و نشستم. زانوانم را بغل   نیزم  یکانتر رو  کنار

کردم. قلبم متروکه شده بود.   ه یبلند گر ی کردم و با صدا

  یسمانه منطق یحرفها   یچه کنم؟ از طرف دی با  دانستمینم

.  کردی ا شعله ور ممرگ پدر آتش خشمم ر  گری بود و از طرف د 

  رفطرف و آن ط نیسر در گم بودم. از جا بلند شدم و ا 

آوردم که پدر   اد ینداشتم. به   یر یگ م ی. قدرت تصمرفتمیم

.  کردی استخاره م  ردیدرست بگ  می تصم  توانستیهرگاه نم

را گرفتم. بوق سوم   یحاج مهدو  یتلفن را برداشتم و شماره  

 جواب داد: 

 _بله؟

 _سالم حاج عمو 
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 عمو؟   یم ارغوان خوب_سال

   دیر یبرام استخاره بگ  خواستم ی_ممنون غرض از مزاحمت م 

 باشه   ری_خ

   دیتونی عمو... م   رهی_خ

 ارم ی_آره... صبر کن قرآنمو ب 

 _منتظرم  

 کن   تی_ن

 _کردم  

 _خوبه عمو  

   د؟یر یهم بگ گهیبار د هی شهی... م شهی_م
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 _خوبه 

   د؟ی_مطمئن 

با   دیرو با  ییکارا  ه ی ؟ یخوای م ی واسه چ نمی_آره... بگو بب 

مشورت و منطق انجام داد آخرشم استخاره کرد که قرص و  

 محکم شد  

. با حوصله به  ا یآر   یگفتم و از دوراه ش یبرا می ها  یدلواپس از

 گوش کرد و گفت:  میحرفها 

و مرد   هیپسر خوب  ایاز هم نتارون بابا جون... آر  توی_زندگ

  یآدم خوب  کردمیفکر م   لیاون اوا دی... شاشهی واست م  یخوب

رو خوب   یکه مرده و رسم مردونگ  فهممیحاال م ی ول ست ین
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دلت    نی... به قلبتم گوش کن... ببرینگ  میبلده... زود تصم 

 نه   ایباهاشه  

 د یبهم کرد ی_ممنون عمو... کمک بزرگ

که   ی است... من بعد رو من حساب کن... هر مشکل فهی_وظ

 یبهم نگ  اگه یشی م  ونیمن باباتم... مد یداشت

 _چشم  

   ؟یندار یا  گهی_کار د 

 _نه... بازم ممنون  

داره... عاقالنه و   دنویارزش بخش تیزندگ  گمی _بازم م

   ر یبگ می عاشقانه تصم
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 _خداحافظ  

 ارت ی  ی_عل

مبل نشستم. عمو گفته بود با قلبت هم مشورت کن...   یرو

که سوار بر تاب شد و با   دم یپرس ای دخترکم را صدا زدم و از آر

هم موافق   می ... ساعت مچدی ام کوب  نه یس  واریبه د شیاپاه

که بمانم... اما پدرم   خواستندی بود... کل خانه م  ایماندن آر 

افتادم که   یخواب  اد ی.  دم یپرسی چه؟ کاش بود تا از او هم م

  ایبودم... از من خواسته بود مواظب آر  دهیدر آن مارال را د 

 باشم و کنارش بمانم... قول داده بودم. 

. فهرست  دم یتخت دراز کش یباال رفتم و رو  یطبقه  به

  دایموردنظرم را پ یکردم که ترانه  نییرا باال و پا  می ها ک یموز
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که پدر به شدت دوستش داشت و حاال شده   ی کردم. آهنگ

  نیمارال ا ادی. حتما او هم به  ایدل من به آر   یبود حرف ها 

 .  کردیگوش م آهنگ را

 ..... 

   یاشتباهِ من یآهِ من  تو

 م ی گویهنوز از تو م چگونه

   یراهِ من  مه یهمسفرِ ن  تو

 م ی گویهنوز از تو م چگونه

 ِ    یگاهِ من هیتک  یمن  پناه

 زمزمه ات مانده در گوشم  که
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 ِ    یگناهِ من یب ی من گناه

 بارِ غمت مانده بر دوشم  که

ِ  بهانه ِ من بغضِ خانه   ی  من   ی

 خواهم یم ه یدلم گر  گرفته

ِ خوشِ عاشقانه   الِ یخ  من   ی

 راهم   نیآخر ییتو شه یهم

ِ  بهانه ِ من بغضِ خانه   ی  من   ی

 خواهم یم ه یدلم گر  گرفته

ِ خوشِ عاشقانه   الِ یخ  من   ی

 راهم   نیآخر ییتو شه یهم
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ِ صدا ِ توام پا به پا ی  توام    ی

 ی ام رو به خاموش ی بریم تو

ِ آشنا ن یتر  بهیغر  توام   ی

 ی فراموش نی ا کُشدمیم که

 ِ    ینا تمامِ من  یمن تمام

 در گلو دارم   یبغض بد چه

   یو بگو فکرِ حالِ من ایب

 که هنوز آرزو دارم  نیبب

ِ  بهانه ِ من بغضِ خانه   ی  من   ی
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 خواهم یم ه یدلم گر  گرفته

ِ خوشِ عاشقانه   الِ یخ  من   ی

 راهم   نیآخر ییتو شه یهم

ِ  بهانه ِ من بغضِ خانه   ی  من   ی

 خواهم یم ه یدلم گر  گرفته

ِ خوشِ عاشقانه   الِ یخ  من   ی

 راهم   نیآخر ییتو شه یهم

ِ  بهانه ِ من بغضِ خانه   ی  من   ی

 خواهم یم ه یدلم گر  گرفته

ِ خوشِ عاشقانه   الِ یخ  من   ی
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 راهم   نیآخر ییتو شه یهم

ِ  بهانه ِ من بغضِ خانه   ی  من   ی

 خواهم یم ه یدلم گر  گرفته

ِ خوشِ عاشقانه   الِ یخ  من   ی

 راهم   نیآخر ییتو شه یهم

 ..... 

و سرم را به سمت   زنمی پارک قدم م یسنگ فرش آجر  یرو

  زیو ر  کندیم  دن ی. باران شروع به باررم ی گیم  کی آسمان تار

  یخاکستر   یبه بچه گربه   ی . نگاهتازدیبه صورتم م  زیر

و    رومی. جلوتر مرد یگی و پناه م  رودی م مکتین  ریکه ز  کنمیم
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  ایکه   کنمی. به آدم ها نگاه م نمینشی م یخال  مکتین  یرو

که   گردندی م یدنبال سقف ا یسر گرفته اند   یرا رو  یز یچ

تا بارانِ آبان ماه،    نمی نشی. من اما همانجا مستند یبا  رشیز

. چشم  دیروزها را از جسم و روح خسته ام بشو نیا  یزشت

. سر به طرف آسمان  کنمیرا باز م   میو دست ها  ندمی بیم

.  ندی نشیکنارم م یکه کس کشم ی م یق یو نفس عم  رمی گیم

نشان   ی. واکنشزندی . لبخند مکندی نگاهم م  کنمینگاهش م

 :کندی. زمزمه مدهم ینم

 _دوست دارم ارغوان 

نگاه از   نکه ی و بدون ا رمیگی را در دست م دستانش

 :میگوی م رمیچشمانش بگ 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

430 
 

به   می ری سخت نگ ای... بمیکن  یزندگ ر ی دل س ه ی ای_ب

عاشق هم    میا یبا هم کنار ب نکه ی ا ی به جا ایخودمون... ب 

 م یاز اول شروع کن  ای ... بم یباش

 .  م یکن ی_از اول شروع م 

آغوشش حل شدم که باران هم بند آمد. دست در دست    در

.  می رفت نی و به طرف ماش   می بلند شد مکتین ی هم از رو

به راه افتاد. ضبط را روشن کرد و   نیو ماش   می هردو نشست

 همراه خواننده زمزمه کرد 

 ..... 

 با عشق نوشتم رو تنِ درختو گل دادن  اسمتو
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 بودنِ تو به کنارم تک تکشون بهم قول دادن  واسه

 ا ییبمونم با تنها تونم ینم دوننیهمه م  نا یا

 ناست یحق با ا  وونمیکه من چقدر د دوننیهمه م  نا یا

 کردن که تو رو برگردونن ی کیهمه دست به  نا یا

 عاشقِ بارونم   شتی با تو آرومم پ دوننیم

 ی کردن که تو مالِ خودم باش ی کیهمه دست به  نا یا

 م یعاشقِ هم باش   دیبا یتنها ش  ذارم ینم

 

 کاش منو تو  میتمومِ شهر با آدماش جدا بشن بمون اگه

 منو تو م یعمرو باز ما با هم   هی  نیزم اد یآسمون ب اگه
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 ا ییبمونم با تنها تونم ینم دوننیهمه م  نا یا

 ناست یحق با ا  وونمیکه من چقدر د دوننیهمه م  نا یا

 کردن که تو رو برگردونن ی کیهمه دست به  نا یا

 عاشقِ بارونم   شتی با تو آرومم پ دوننیم

 ی کردن که تو مالِ خودم باش ی کیهمه دست به  نا یا

 م یعاشقِ هم باش   دیبا یتنها ش  ذارم ینم

 ..... 

تخت   یهم رو  ایتوالت نشستم. آر  ز یپشت م یصندل  یرو

 و گفت: دیدراز کش 

 خوب برگزار شد یل ی_خداروشکر مراسم بابات خ 
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 و گفتم:   دمیکش  میام را به موها شانه

 _چهل روز شد  

  هیلواسون...   میگرفتم فردا بر  می _خدا رحمتش کنه... تصم

تو عوض شه هم من    یکه هم حال و هوا میمدت اونجا باش 

 کار دارم   یسر هی

 شرکت؟   ی_پس کارا

تو    شیپ ؟ی حرف بزن ای با برد یخوای هست... تو نم ای_برد

کنارت باشه و گذشته رو   خوادیدلش م  ی لی اما خ گهینم

 ؟ یزنیکنه... چرا باهاش حرف نم جبران 
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که زده از   یی... حرفاامیباهاش کنار ب تونمی ... نمتونمی_نم

 ره ینم  ادمی

 اون برادرته... اونم برادر دوقلو _اما

 باهاش روبرو شم تونمی _فعال نم

... هر وقت که خودت دوست داشته  کنمینم تت ی _باشه... اذ

 ی باش

 ی کن ی _ممنون که درک م

 نمیبغلم بب  ای_ب

 بلند شدم و در آغوشش قرار گرفتم.   ز یپشت م از
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  نیرا درون صندوق عقب ماش   مانیزود چمدان ها  صبح

  یال یگفته بود که به و  ای. آر می و راه افتاد می گذاشت

دو هفته   یرفت. به اندازه  می در لواسان خواه   شانی خانوادگ

  ایلباس برداشته بودم. از تهران خارج شده بوديم که آر 

 متوقف کرد.  یسوپرمارکت یک یرا در نزد  نیماش

 ی ا یب ی تونیم ی ... اگه دوست دار د یخر  رمی_م

 امی_باشه االن م

 _سرده پالتوت رو بپوش 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

436 
 

عقب برداشتم و تنم کردم. دستم    یصندل یرا از رو  می پالتو

بلندش را   ی هم پالتو ایدهانم بردم و ها کردم. آر   کی را نزد

 و دستم را گرفت.  دیپوش

  کنمیکه فکر م  زیگفت هر چ   ایو آر  میسوپر مارکت شد  وارد 

و   دیخر   ریمس ی هم تنقالت برا یالزم است بردارم. مقدار 

 . میستاد ی ا شخوانی پ ی روبرو

 ؟ یهم گرفت  ی_آب معدن

 ؟ یالزم ندار  یا  گهید  زی چ  ن ی_آره... بب

 _نه

 د یحساب کن   دی_آقا لطف کن 
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 _قابلتونو نداره مهمون من

 _ممنون 

 _هشتصد و پنجاه و دو 

  د یرا به فروشنده داد و بعد از حساب کردن خر  یبانک کارت

خرد شده را از سبد    یها وهی. ظرف م م یشد ن یها سوار ماش

به   ب یس  یآوردم و درش را باز کردم. تکه ا  رون ی ب یمسافرت 

 گرفتم.  ا یچنگال زدم و به طرف دهان آر 

  بایتک طبقه که ز ییالی. و می بود الیو  اطی ساعت بعد در ح مین

آورد و به طرف  رون یچمدان ها را ب ای بود. آر نیو دلنش 

را برداشتم و وارد   دیخر  یها  سهی ساختمان برد. من هم ک
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تفاوت که    نیخانه مان بود با ا   هیشب بای شدم. تقر الیو

  فی .کتندقرار داش  دوبلکس نبود و اتاق ها هم در همان طبقه

مبل انداختم. به طرف آشپزخانه رفتم و   یو شالم را رو 

  رونیب یاز اتاق  ایشدم که آر  ل یکردم وسا  مشغول جا به جا

 آمد و گفت: 

 ی ... االن خسته ام یکنی_بزار بمونه بعدا با هم جا به جا م

 ی کرد  یرانندگ   ی... تو خسته شدستم ی _نه... خسته ن 

 رم ی دوش بگ  هی  رمی_پس من م

 ارم یبرآت حوله م امی... کارم که تموم شد مزمی_باشه عز 

 حوله دارم نجای_ا
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 رم ی و دوش بگ_باشه پس بر

 ی واریتو کمد د نیزحمت لباسارو بچ  ی_ب

 _باشه

فرستاد که لبخند زدم و مشغول    میبرا  یزد و بوس یچشمک 

  خچالی را داخل   یلینارگ  ینی ر یکارم شدم. ظرف ش ی ادامه 

جا دادم. در   خچالی را هم در  ر یش  یگذاشتم و پاکت ها

زنگ خورد. از آشپزخانه خارج   م یرا بستم که گوش  خچالی

  ی. عکس سمانه رودم یکش رونیرا ب یگوش فمیشدم از ک

 بود که تماس را متصل کردم:  بستهصفحه نقش 

 _جانم؟ 
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 _سالم 

 ؟ ی... خوبزمی_سالم عز 

 ؟ی_قربانت... تو خوب

 _ممنون 

 خوبه؟  ای _آقا آر

 ا؟ یشد آقا آر  هوی_دراکوال بود که...  

  دیبگه دراکوال... اون آدم با  وتیبه اون ک  ادیدلش م  ی_آخه ک

 کور باشه کور 

 _زهرمار 
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اورانگوتانه با اون   ال یدراکوال باشه که دان  ای_واال... اگه آر 

 اخمش 

 ال ی_اوووووو... پس شد دان 

   می رسی م یج ی نتا هیبه   می... دار گهی _بله د

 خانم؟   میخور ی م یرو ک  ی عروس ین ی ری_به به... ش 

 اگه خدا بخواد   ی_به زود 

 خوشحال شدم سمانه   ی لی_خ

 خوشحالم   یلی _من خودمم خ 

   ا یح ی_ب

   ؟ی ستیارغوان خونه ن ی_راست 
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 _نه چطور؟  

 ... کارت داشتم نمت ی بب امیب  خواستمی_م

  میاومد ای... صبح زود با آر ی گفتی_کاش زودتر بهم م

   میومدیدر م  رترید  یگفت یلواسون... اگه م 

  ن؟ی گردیبر م ی_ک

   گه یفته د _دو ه

   ری_چقدر د 

 شده؟   ی زی_چ

 _نه 

 شده؟   یچ  نمی شده ها... بگو بب ی زیچ  هی_
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باهات حرف   نمتیبب ام یب خواستم ی م نیبابا... هم ی چی_ه

 بزنم

 سمانه؟   یبگ  ی خوای نم وفتاده؟یکه ن  ی_اتفاق

تهران   ی اینبود... حاال م  یمهم زی... چ وونهینه د گمی_م

   م یزنی با هم حرف م نمتی بیم

   ی_آخه نگرانم کرد

_اصال من اشتباه کردم... آقاجان دلم برات تنگ شده  

 ن ی... هم نمتی بب خواستم یم

که برسم تهران هماهنگ   ی_منم دلم برات تنگ شده... روز

 خونمون  یا یب کنمیم
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  ایسفر رو به خودت و آر   یری... حاال استرس نگ زمی_باشه عز 

راحت خوش بگذرون و از سفر لذت    الی... با خی کوفت کن

 ست ین یببر... خبر خاص 

 _باشه  

 نکرده  ییخدا ی _مواظب خودتم باش که سرما نخور

 _چشم  

 دلبر   نمتیبی_م

 نمت یبی_م

 _خداحافظ 

 _خداحافظ  
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را قطع کردم و گوشه اش را به چانه ام چسباندم که با   تلفن

 : دمیاز جا پر ای آر  یصدا

 بود؟   ی_ک

 دم ی... ترس ی_وا

   ایترس ی_جوجه همش م 

 خوب  یا یسر و صدا م یب ی لی_خ

 صبر کن   قه ید  هیبزنم   پوریرفت ش  ادمی_

در آورد و به   پوریش  یاتاق برگشت و با دهانش صدا به

 : دیآمد و دوباره پرس  ییرایپذ

 بود؟   ی_ک
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 نمک   ی _سمانه بود ب

 نمکدون؟   گفتیم ی_چ

 لواسون  میکه گفتم اومد دنمید  اد یب  خواستی ... می چی_ه

   م؟ی دار ی_آهان... شام چ 

   یچ ی_هنوز ه 

  یبرگر ذغال  خوامی نذار... همبرگر گرفتم... م یز ی_پس چ

 درست کنم  

   کنمی _باشه... منم ساالد درست م

   اط؟یتو ح   یای_نم

 بهتره   امیدل درد دارم... ن کممی _هوا سرده... 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

447 
 

 _چرا؟  

 کرده    می ... سردستی ن ی مهم زی_چ

 نبات بخور حتما   ییچا  هی_

 _باشه  

 درست کنم برات بعد برم؟   امیب ی خوای_م

   کنمی... خودم درست م زدلم ی_نه عز

 ا ی_پشت گوش ننداز

   ا؟ ی_چشم... آر 

 ؟  _جانم

 سرده    یلیرو هم روشن کن... خ  نه ی_فقط شوم 
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   ن؟ی_باشه... هم 

   ؟ی_پس چ

 بوس بده  هی  ایب یگ ی_فکر کردم م 

 _بچه پررو 

بر   یهوا بوسه ا یبرداشت و ب   خچالیهمبرگر را از   یها  بسته

رفت. کاهو را خرد کردم   اط یگونه ام نشاند. آواز خوانان به ح

نبات خوردم و به اتاق رفتم و    ییو ساالدم را درست کردم. چا 

شوفاژ    یرا رو   ایآر  ی . حوله دمیرا داخل کمد چ  مانیلباس ها 

  ا یو آر  می. شام خورد د ز   میشام صدا یبرا  ایپهن کردم که آر 

و   یتو کرک یرا با شلوار مشک  می ظرف ها را شست. لباسها
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کردم. پتو را   م یوض کردم و جوراب پا بافت سبز ع راهنیپ

نسکافه   وان یدو ل  ایرفتم. آر   ییرایو به پذ دم یچ یدورم پ 

  یبود. کنارش رو  نهی بود و مشغول روشن کردن شوم خته ی ر

  یوان ها را برداشتم. بویاز ل یک یگرد  نشستم و  ی  چهی قال

  نهی که شوم دم ینوش  یخوش نسکافه مشامم را پر کرد. کم 

  وانیرا برداشت. ل   وانشیکنارم نشست و ل ای روشن شد و آر 

کردم و   کی نزد نهیگذاشتم و دستانم را به شوم  نیزم  یرا رو 

 گفتم:

   ست؟ی _تو سردت ن

  ی تا مقدار ی_کم
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  کتریانداختم. بهم نزد  مانیرا باز کردم و پشت هردو پتو

 که گفتم: میشد

 دونم  ب شتر ی در موردش ب  خوامی _از مارال برام بگو... م

   ؟یبدون ی خوای م ی_چ

  ایکه قانعم کنه چرا منو تنها گذاشت و برد  ی... هرچ ی_هرچ

 رو با خودش برد  

ارغوان... بهش حق بده... اون   ری به دل نگ نه ی_ازش ک 

دختر تو    هی... مگه شهی سالش بوده که آواره م ک یو   ست یب

  فهمه؟ی م  یاز زندگ یاون سن و سال چ

 _حالش چطور بود؟  
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  ه یتو خودش... فقط به  رفتی م یخوب بود و گاه  ی_گاه

کرد   فی ... بعد ها برام تعر گفتینم  یچی و ه  زد ی گوشه زل م

  ایاون شبا رو   گفتی کرده... م یزندگ  ابونیهفته تو خ هیکه 

شما   ی وقت گفتی ... مه ینی تو حس ای و  دهیخوابی تو مسجد م 

  نیکه آورده هم یشانسماه محرم بوده و   کنه ی رو ترک م

  گفتی ... مکردهیم  ریشکمشو س  ینذر  یبوده... چون با غذا

 مردهیم  یاگه محرم نبود از گشنگ

 وقت نگفت چرا فرار کرده؟  چی_ه

شوهرش از خونه   یکه گفت خانواده   دمی_ازش پرس

...  دیکش شی تو زندگ  یسخت  یلی... اون خ رونیانداختنش ب

اما    کشهیعذاب م  یزی چ هی داره از    کردمیحس م  شه یهم
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خاطرات   گفتیم  دمیپرس  ی... ازشم که م دمینفهم لشویدل

  نای ا  یبا همه  ی... ول کنن یم  ینی اش سنگ  نه ی رو س ی میقد

کرد.. اون زن بابام نبود مادرم بود...   تموم رو در حقم  ی مادر

 بود  کتریاز پدرم بهم نزد  ی حت

... کاش  دمشید یزنده بود م  ی_خوش به حالت... کاش وقت 

 باهاش حرف بزنم  تونستمی بار م هیفقط  

   ؟یبهش بگ یخواست ی م ی_چ

شدم... بهش از    تی چقدر از نبودنش اذ  گفتمی_بهش م

که مامانش براش کتلت   گفتمیم ه یحسادت به دختر همسا

که   گفتمی... بهش مدوخت ی م یگل گل رهنیو پ  پخت یم

باباتو   ینتون ی حت یول  یبترس  ی کیاز تار  ی چقدر درد داره وقت
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چون اون از سرکار اومده و خسته   شتیپ  ادی که ب  یصدا بزن

  هی... فقط  گفتمینم  یچی بهش ه دمشیدیاگه م صالاس... ا 

برام   یی الال ه ی خواستم ی... ازش مکردم ینگاش م ریدل س 

 ...  نیبخونه... هم 

ام دلم براش تنگ   دهیند  ی ... ولدمشیوقت ند  چیه من

   ای ... دلم واسش تنگ شده آرشهیم

شانه ام را   ای انداختم. آر ر یام گرفته بود که سرم را به ز هیگر

 و گفت:  دیاش چسباند. دراز کش  نهی فشرد و سرم را به س

حالت   ی نکن هی اگه گر دونمینکن... چون م هیگر گم ی_بهت نم

ات گرفت   هیاگه گر  یحق ندار گمی... فقط مشهی بهتر نم

من تا   ی  نهی رو س  یسرتو بزار دی... با نییپا ی سرتو بنداز
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و به   یکند شدن ضربان قلبم زودتر آروم بش  دن یالاقل با شن 

 .  ی رحم کن نوای دل ب نیا

 که کمرم را نوازش کرد و گفت: ختمیصدا اشک ر  یب

 رو انتخاب کرد؟    ایمن خوشحال که برد  ی_ول

 _چرا؟  

  و  یتو االن خواهرم بود کرد،ی _چون اگه تو رو انتخاب م 

   یشدی زنم نم  چوقتیه

 .  دمینفهم  یزیچ  گر یهم افتاد و د  یرو   میزدم که پلکها  لبخند

  ..... 

ِ بزن که تشنه   ی حرف مادرم  م یی الال   ی
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 م ییهمدمِ تنها تی برا دمیکه جان م  من

ِ کودکم آغوشِ تو جا  شه یهم من  من است  ی

ِ ایپشتِ دن  تی اگر خوبم دعا من  من است  ی

 شاهِ دلم  زنمی بر دستانِ گرمت م بوسه

 ماهِ دلم   شودیحضورت خانه روشن م با

 شود ی م دایتو پ شِ یدلم پ  خواهدیچه م  هر

 شود یدر دلت جا م  یچه جور   یهمه خوب نیا

 دنم یهمه جان و تنم شوقِ نفس کش مادر

ِ مو به  زنده بودنم  لِ یدل  یی تو قسم تو ی

 دنم یهمه جان و تنم شوقِ نفس کش مادر
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ِ مو به  زنده بودنم  لِ یدل  یی تو قسم تو ی

 

ِ ا یقرار یسنگِ صبورِ ب مادرم  من ی

ِ بر زخمها  یمرهم ِ دلِ تنها  ن یا ی  من  ی

 کنم ی عبادت م گردمی دورِ تو م مادرم

ِ جا  مادرم  کنم یم  تیخودش عشقم صدا  ی

ِ جانم فدا  مادرم ِ چهره   ی  معصوم تو  ی

 به تو  می گوینه نم بگو من  یخواه یچه م  هر

 دنم یهمه جان و تنم شوقِ نفس کش مادر

ِ مو به  زنده بودنم  لِ یدل  یی تو قسم تو ی
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 دنم یهمه جان و تنم شوقِ نفس کش مادر

ِ مو به  زنده بودنم  لِ یدل  یی تو قسم تو ی

 زنده بودنم لِ یدل

  ..... 

دستش را از فرمان جدا کرد   ک ی ضبط را کم کرد و  یصدا  ای آر

 و گفت:

 _ارغوان  

 _جانم؟  

   ه؟ی_نظرت راجع به بچه چ 

  ه؟ ی_منظورت چ 
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   م؟ی که بچه دار ش دهیبه نظرت وقتش نرس یيعن   گمی_م

 _فکر نکنم دلم بخواد  

 _چرا؟  

   ترسمی _از بچه دار شدن م

 پر...   هینداره که خانومم...   ی_ترس

 بشم  ی_منظورم مادر شدنه... فکر نکنم مادر خوب

  ن یهمونطور که بهتر یشی م ای مادر دن نی _اتفاقا تو بهتر

 یی ا یهمسر دن

  ی... چون هيچوقت مادر باال سرم نبوده که مادر شم ی_نم

 رم یبگ ادی کردنو ازش 
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که  یو بخشندگ  خواد ی م ی... فداکارخوادینم ادگرفتنی ی _مادر

بچه   خوادی دلم م یل یال که من ختو وجود تو هست... به هرح

  ی... هرچه زود تر بهتر... دختر و پسرشم فرقم یدار بش

 کنه ینم

 _فعال که زوده 

 شده رم ی د  گمی_من م

 کردم؟ یدرست م   یز یچ  هی_بهتر نبود تو خونه 

 _حرفو عوض نکن

 سرده  یل ی... هوا خگمیم ی_جد
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  تزای ... هوس پم یخورد  یخونگ یرو غذا  دو هفته  نی_کل ا

 کردم 

   گه؟ ید  می گرد ی_فردا برم 

  یبهتره... تو تهران کار می... بموندهیکارم طول کش کم ی_نه...  

 مگه؟   یدار 

   نجا؟ی ا  هی_نه فقط کارت چ

مجوز ساخت و   ی کارا دیکه با می دار   نجای ا نی_چند تا قطعه زم

  امیتا ب کشهیرو انجام بدم... از تهران طول م زای چ  نجوریا

   می بمون  گهیچند روز د   گمی م نی... واسه همنجایا

 .  می _باشه... بمون
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  اده یپارک کرد که پ یبزرگ  یفست فود  یرا روبرو   نیماش

دو    زی. پشت م می رفت  ابانیآن طرف خ  یو به مغازه   میشد

  زیم  یرا رو  میدست   فی. کمینفره نشستم و سفارش داد 

 گفت: ا یگذاشتم که آر 

  یواسش از اون صندل رفتم ی م دیبا  می_اگه االن بچه داشت 

   آوردمی کودکا م

   م ی_خدا رو شکر که ندار

   می_کاش زودتر بچه دار ش 

 چه خبر؟    ای_از برد 

 اما راجع به بچه نه   میحرف بزن ایدرباره برد   ی حاضر یعن ی_

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

462 
 

  نهی زم نی در ا   یچون من به اندازه کاف می _پس حرف نزن

   م یغذامونو بخور ایاسترس دارم... ب

در سکوت خورده شد و بعد از پرداخت صورتحساب به    شام

بود، به   نی که از رستوران سر و سنگ  ای . آرمیخانه برگشت 

به اتاق رفت. پالتو و شالم را در آوردم و   الیمحض ورود به و

کردم.   زانشانی دستم انداختم. به اتاق رفتم و در کمد آو  یرو

بود و   دهیتخت دراز کش  یکردم که به پهلو رو ای به آر ینگاه

 چشم بسته بود.  

  ی و دستم را ال دم یهمان بلوز و شلوار کنارش دراز کش  با

 نکرد که گفتم: ی. حرکتدمیکش شیموها

   ؟ یسرعت خوابت برد؟نکنه قهر نیبه ا  یعن ی  ؟ی_خواب
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. چند  دم یو پشت به او خواب دمینگرفتم که دست کش  یجواب

اش را به    ین یلحظه بعد دستش دور کمرم حلقه شد و ب 

 که غرق خواب بود زمزمه کرد:  ی خمار   ی. با صدادیکش  میموها

 مامان کوچولو ری_شب بخ 

  یشدم. رو داریدرد و تهوع از خواب ببا احساس دل  صبح

هنوز   ایبه اطراف نگاه کردم. آر ی تخت نشستم و با گنگ

رفتم. چند بار    اطیخواب بود. از جا بلند شدم و به طرف ح

حالم بهتر شود اما نشد. چند    دیتا شا  دم یکش ق ینفس عم

نکردم. احساس سرما باعث   یر ییقدم راه رفتم اما باز هم تغ 

 . دم یصبحانه را چ  زیلرزش بدنم شد که به داخل برگشتم و م 
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  زیارم پشت م آمد. کن رونیرا صدا زدم که از اتاق ب  ای آر

آشپرخانه نشست و مشغول خوردن صبحانه شد. چند لقمه  

 خورده بود که گفت: یا

 ؟ یخورینم یز ی_تو چرا چ

 ست ی ... حالم خوب نتونمی_نم

 _چته؟ 

 _حالت تهوع و دل درد دارم 

 _دل دردت هنوز خوب نشده؟ 

 کنه ی_بهتر شده بود... دوباره دو روزه درد م 

 ببرمت درمانگاه به من؟ پاشو حاضر شو یگی _چرا نم
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 ست ین یمهم ز ی... چخوادی_نم

 دهی_مهمه که دو هفته است طول کش

درخت خرمالو   ه ی اط یتو ح  می _نه بهترم... صبحانه بخور بر

 دلم خواست  دمی ... صبح دمی نی داره اونا رو بچ 

  المونیدرمانگاه بهتره... خ   میبر گم ی... اما من مزمی_باشه عز 

 شه ی راحت م

 بهم نساخته  شبی د   ی_من خوبم... فکر کنم غذا

  ی. خرمالوها م ید یو خرمالو چ  م یرفت  اطیاز صبحانه به ح بعد

.  کردندی م ییدلربا  شانی بایو آبدار که با رنگ ز  نیر یش

که خورده    ییخرمالو  نیبود. خوشمزه تر ری نظی طعمشان ب
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.  میو کنارش نشست  می آتش روشن کرد اط یبودم. عصر در ح

 گذاشتم و گفتم: ایخودم و آر  نیوداده را ب ذرت ب  یکاسه 

 ترسم ی م شمی از آت  گهی بوده که د یعاد  ریغ  می_انقدر زندگ

 نترس  ی چی از ه شتهیپ  ایآر  ی _وقت

ترسا در من   یسر  ه ی یبخشه ول  دی_بودنت خوب و ام

شده... مثل ترس از آتيش... ترس از مادر شدن...   نهی نهاد

  یلیکه خ  یکس  نکهی ترس از دست دادن آدما... ترس از ا 

ترسا هر روز   نی ا ی کنه... همه  انت یبهش اعتماد دارم بهم خ 

... انگار دارن با من  شنی و هر روز بزرگتر م دنیمنو عذاب م

 کشن یقد م

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

467 
 

رو بشن... مثال  که با ترساشون روب رنیبگ  ادی  دیآدما با  ی_ول

... مطمئن  کنهیکمکت م  یلیکنار آتيش نشستن خ  نیهم

  هی و به جاش  شه یترست محو م  یکه مادر بش  می باش روز

که از   یدربرابر موجود  فهی... احساس وظاد یاحساس خوب م

  هی...  تهیزندگ  کی گوشت و پوست و استخون خودت و شر

ترساتو    یحال خوب همه  نی... ا هیزندگ  یثمره  انگار ییجورا

 بره یم  نیاز ب

 ترسا اضافه شده  ن یا ی ترسم به باق ه ی دای_جد

 ؟ ی_چ

 _ترس از دست دادن تو 
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 دهیبع  یلی مورد که خ ه ی نی_ا

بودن رو     رممکنیو غ   بیو غر   بی که عج ییزای چ  ی_من همه 

 تجربه کردم 

 وندهیپی مورد فقط با مردن من به وقوع م نی_ا

چشمامو باز کنم و   ترسمی ... ما یرآ  ترسمی _خدا نکنه... م

مثل   ای...  ینبود  یدور و برم واقع  یتو هم مثل آدما   نمیبب

... من عاشق پدرم بودم و از  یرو ازم پنهون کرد   یزیاونا چ 

  دم یبه خودم اومدم و د  هویاسطوره بود اما    هینظر من اون  

گفته...   دروغکرده و بهم   یرو ازم مخف میزندگ ز یچ  نیمهمتر

تو   یز یکه مادرم زنده است و چه چ  گفت یاگه خودش بهم م
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کنم و   دای مارالو پ  تونستمی م دیگذشته اتفاق افتاده شا 

 نمش یبب

چرا   خواست؟ی و مصلحتتو م ری که خ یکنیفکر نم نی_چرا به ا 

عمر عذاب وجدان و رنجو تحمل کرد که تو    هی  یکن یفکر نم 

   ؟ینش  تی اذ

حقم   ن ی_اون با در نظر گرفتن مصلحت فقط منو از بزرگتر

بهم   دیمحروم کرد... اون فرصت انتخاب کردنو ازم گرفت... با 

... اونوقت بود که من قدر  دادی و بهم حق انتخاب م   گفتیم

  م یتصم  یو با در نظر گرفتن همه چ  دونستمیصداقتشو م

...  ام یکه گفته کنار ب  یبا دروغ تونمی... اما االن نم گرفتم یم
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  تونمینم  ی از عشقم بهش کم نشده ول یهنوزم ذره ا 

 به من زد   یبزرگ یکارش چه ضربه   نیفراموش کنم که با ا

که از   گمی... بهت مرمیمیمن م ی _ارغوان اگه منو تنها بزار

   یاالن بدون

 داره آخه ديوونه... آخ دلم   یه ربط_چ

درمانگاه گوش    میبر  گمی م یتو هوا سرده... هر چ م ی_پاشو بر

   یدینم

   شمی آخه... خوب م  ست ین  میز ی_چ

گفت که   ای. آرم یبرگشت  الیو داخل و می را خاموش کرد  آتش

  یکتر  ریخسته است و رفت که بخوابد. به آشپزخانه رفتم و ز 
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  رون یکانتر بود. آلبوم را ب  ریز  یرا خاموش کردم. آلبوم عکس

نشستم. آلبوم را باز کردم و    یناهارخور  زیو پشت م  دمیکش

که زن   ودب یاول عکس از زن و مرد  ی ورق زدم. در صفحه 

بود.   ستادهی سرش ا  ینشسته بود و مرد باال یصندل  یرو

تر به نظر   یهردو لبخند به لب داشتند اما لبخند مرد واقع 

ژست   یبود. حت  ایبه آر   هیشب  . مرد به شدتدیرس یم

بود. حدس زدم زن مادر   ایآر  ی کننده   یهم تداع ستادنش یا

  ی ه است. صفح نیر یگفته بود نامش ش ای باشد که آر  ای آر

بود که باز زن و مرد در کنار هم   ی دسته جمع ی بعد هم عکس

در کنار هم نشسته   یصندل  ی بودند و دو کودک رو  ستاده یا

  راهنی ز رنگ به تن کرده بودند و پقرم ی  قهیبودند. هردو جل 
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بودند. برادر بزرگتر دست دور گردن   دهیپوش د یو شلوار سف

بودند. زن   دهی خندبرادر کوچک انداخته بود و هر دو از ته دل 

  ری به تن داشت که دنباله اش از ز یبلند عناب راهنیپ

  یفر درشت مشک یو موها  خوردی کودکان به چشم م ی صندل

را دو چندان کرده بود. مرد که دست دور کمر    شییبایاش ز 

به تن کرده   دی سف  راهنی قرمز و پ  ی قه یزن انداخته بود، جل

کودک بزرگتر    دمیهمکودکان دقت کردم که ف  یبود. به چهره 

به زن بود. عکس را از   هیاما کودک دوم به شدت شب استی آر

به  که از دستم رها شد و  نمیآلبوم جدا کردم تا با دقت تر بب

افتاد. برش داشتم که تاريخ پشتش به   نی زم  یپشت رو

که زن مارال است چون   دمیفهم  خی تار  دن یچشم خورد. با د
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رفته بود.   ای او از دن تولدمادرش در هنگام   ایآر  ی به گفته 

اول بازگرداندم. با دقت به   یآلبوم را ورق زدم و به صفحه  

قهوه   ی  دهیدرشت و کش  یشدم. چشم ها رهی صورت مارال خ 

  ییو لبها یقلم   ینی ب ،یکمان ی و ابرو ها دیسف   ی، پوست یا

بود. من رنگ پوست و   هیمن شب یسرخ که کامال به لب ها 

  ایش را به ارث برده بودم و برد یو مدل موها  شیهافرم لب 

 را.   شی چشم و ابرو 

  ی. فاتحه ادمیرا با انگشت اشاره نوازش کردم و بوس   عکس

عکس گرفتم. آلبوم را بستم و   م یفرستادم و با گوش  شیبرا

  ی دهیآمد. اشک چک   رونیاز اتاق ب ایگذاشتم که آر  شیسرجا 

.  ختمی هل دار ر یگونه ام را پاک کردم و دو فنجان چا  یرو
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.  فتادسالن گذاشتم که نگاهم به دستم ا  زی م ی را رو  ینی س

مبل  ی ور  ایساعتم در دستم نبود. دور و ور را نگاه کردم که آر 

 نشست وگفت: 

   ؟ی گردیم  یزی _دنبال چ

  دهیتولد خر  یکه کادو  ی... همونستی_ساعتم... ساعتم ن 

   یبود

 گفتم:  ایسالن و اتاق خواب نبود که رو به آر   در

  ی از رستوران برگشتن شبی بده فکر کنم د نوی ماش چی_سوئ

 ن یگذاشتمش تو ماش

   ام؟یباهات ب  یخوا یشده م  ک ی_درش بازه... هوا تار 
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 مگه؟   ست ی روشن ن اط یح  ی_چراغا 

 _چرا روشنه 

 پس  رمی_خودم م 

و به   دم یام را پوش یرا انگشت   ییرفتم و دمپا   رونیدر ب از

انداختم اما   یرفتم. در را باز کردم و نگاه   نیطرف ماش

ساعتم نبود. در را بستم و به طرف ساختمان به راه افتادم.  

را کجا  آوردم که ساعت  ی نم ادیبه  کردمیهرچه فکر م 

  جهی که احساس سرگ دم یاستخر رس یکی گذاشته ام. به نزد

که بغل استخر بود گذاشتم و به   الیو  واریکردم. دستم را به د

حالم را بد کرد   جه یخم شد. حالت تهوع و سرگ ن ییطرف پا

رها شد و داخل آب افتادم. شنا بلد نبودم   واریکه دستم از د
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  توانستم ی. دهانم پر از آب شده بود و نمزدم یو دست و پا م 

نداشت. داشتم به  یا دهیرا صدا بزنم. دست و پا زدن فا  ای آر

استخر برسانم   ی. تالش کردم خودم را به لبه رفتمی آب م  ریز

. سرانجام  د یرسی نم  نیبه زم میبود و پا  ادیاما عمق آب ز 

که با   دمی را د  ییایآخر آر  یآب رفتم و لحظه   ریکامل به ز

 .  دیلباس به آب پر 

. چند  سوخت ی ام م  نهی تار بود و س دمیکه باز کردم د  چشم

کرد   زمی خ  میدستم نشست. ن  یرو  ا یسرفه کردم که دست آر

بند آمده بود که   می تا بتوانم راحت تر نفس بکشم. سرفه ها

اشاره کردم که   ایهجوم آورد. به آر  میبه گلو یع یحجم ما
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ا کمکم  یآب باال آوردم. آر  یاد یکند. مقدار ز کم یسطل را نزد 

 تخت خواباندتم.  ی کرد و رو

 دکترو صدا کنم  رم ی_آروم باش... نفس بکش... م 

داد و    یرفت. چند لحظه بعد صدا رون یتکان دادم که ب سر

. معلوم بود درحال  دیچ یپ  مارستانیب  یدر راهرو  ادش یفر

شدم که با پرستار سن    زیخ  می است. ن یمشاجره با پرستار

  ایدارد اتاق شد. بعد از چک کردن سرمم با اخم به آر  یی باال

 نگاه کرد و گفت:

 نداره  ی_حالش خوبه و مشکل
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خراب شده    نیا  کنه؟یو سرفه م ارهی _پس چرا انقدر باال م

  ی خوبه اما ه گه یخوبه اون م  گه یم  نیبابا... ا  ی دکتر نداره؟ ا

   مارستان؟ی ب ای  هرکیس  نجای ... اشه یداره بدتر م

  می خون گرفت  شیتو راهه... از خانمتون هم آزما   می_زنگ زد 

بده... تهوع هم به علت   یبرسه و نظر قطع  دیکه دکتر با 

تو    دیکه وارد معده اش شده... مگه نگفت ه یآب  یحجم باال 

که   شهی باعث م نیکلره و ا  ی استخر افتاده؟ آب استخر حاو 

 شه یحالش بهتر م گهید  کم ی...  ارهیباال ب

که   یبه من ساعت بگو خانم... هر لحظه ا  ؟ی ک یعنی  کمی_

عمر   هی  یاست واسه من به اندازه  ه یواسه شما ثان  یگیم

   گذرهیم
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چهار پنج ساعت... اگه   یآقا... دو ال  گهی چند ساعت د یعن ی_

بال سرش   نی ا ی شدیبود مراقبش م زی خاطر زنت انقدر عز

 رو سرت؟ ی گذاشت مارستانویب ی... واسه چ اد ین

رو سرتون خراب   مارستانویب  نیدکتر برسه... من ا  نی_بزار ا

 کنم یم

 ... انینکن تلفن کنم ب ی حراست داره... کار نجای_ا

... می نکن خانم... من سر خانواده ام آدم خطرناک دی_منو تهد

رو رد   یت یمسئول  ی و ب ی ادب یب  نیبرگرد سر کارت تا گزارش ا 

 کنم.   کارتی نکن از کار ب  ینکردم واسه وزارت خونه... کار 
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را    ایرفت که دست آر  رون یاش از اتاق ب  دهی با نگاه ترس  زن

 گرفتم و گفتم:

 چاره؟ ی با ب یدار   کاری _ولش کن... چ 

دعوا   ه ی... زنه یدو ساعته داره با تلفن حرف م  چارهی ب نی_ا

دعوام سر دکتر خبر   ه یکردم تا اومدن بهت سرم بستن... 

 و زنگ زد  نوی کردن راه انداختم تا تلفنو گذاشت زم

رفت   ج یسرم گ   کم ی... فقط  ستی ن می زی_من حالم خوبه... چ 

 که افتادم تو آب
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منم راحت   ال یخ  گهیم شتوی جواب آزما اد ی_االن دکتر م 

... فقط دو  مارستانی... هوف... سکته کردم تا برسم ب شهیم

 پارک کنم.   نوی به سطل زباله تا تونستم ماش دمیبار کوب

اش انداختم و صورت   یشان یپ  یبه رگ ورم کرده   ینگاه

 شد. دستش را فشردم و گفتم:  می سرخش باعث ناراحت

... احتماال با  ستی ن می زی... من مطمئنم چ زمی _آروم باش عز 

 بهترم  یل یمسموم شدم... االن خ  شبی د  یغذا

در اون رستورانو تخته کنن...    دمیم ی_اگه مسموم شده باش

 به حالشون...  یوا

 ی _انقدر حرص نخور... رنگ لبو شد
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 تونم؟ ی_م

 _بوست کنم؟ 

 _فکر کنم بتونم 

و   دمشیآورد که بوس  کی صورتش را نزد یجد  ی چهره ا با

 گفتم:

 _حاال اخماتو باز کن

  یکوتاه  یاحوال پرس ا یوارد اتاق شد. با آر یانسال یم پزشک 

 کرد و  گفت: 
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  ن یاومدم... تو اتاق عمل بودم بخاطر هم ری_من متاسفم که د 

  یهم از شما عذرخواه ی... از طرف پرستاردی کارم طول کش 

 کنم یم

ام جز شما  گهیدکتر د هی  دیخانم دکتر اما با ستی ن ی_مشکل

  دیرو زودتر بگ  ش یجواب آزما دینه... فقط لطف کن  ای باشه 

 که من واقعا نگرانم

خبر خوب و    هی  ینشون دهنده  شی... آزما دی_نگران نباش 

 ف یلوس تشر  کمیمامان کوچولو  ن یخوشحال کننده است... ا

 دارن 

و ادامه   دیکه خند م یکردیدو با دهان باز به دکتر نگاه م هر

 داد: 
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و   دیذوق کرد  ی لیخ  ای  زهیدو تا چ   یدهن باز نشونه  نی_ا

و متعجب    دیتوقع نداشت نکهیا  ا ی دیبود  منتظر بچه دار شدن

 دو؟    ای  ک ی... حاال کدوم مورده؟  دیشد

 ک ی_

 _دو 

که دکتر بلندتر از قبل   میدو جواب متناقض داده بود  همزمان

 و گفت:   دیخند

  ی... مبارکتون باشه... من واست سونوگرافی _چه تفاهم

  ی... االن تو هفته  یانجام بد  دی فرصت با نینوشتم که در اول
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هم اقدام کن...   یغربالگر ی... در اسرع وقت برا ینهم هست 

 .  صیترخ  ی از امضا   نمی خوب و نرماله... ا تون ی وضع عموم

دو ماه بود مادر بودم و    یعنی ...  شدی دکتر باورم نم ی حرفها

وحشتناک بود. ترس و   می تصورش هم برا دانستم؟ ینم

قرار است  دانستم ی و نم  استرس تمام وجودم را فراگرفته بود

سرنوشتمان چگونه خواهد شد؟ تمام   افتد؟یب  یچا اتفاق

شد که دکتر را قبل از    ریبه وجودم سراز ایبد دن  ی حس ها

 ترک اتاق صدا زدم.  

 _خانم دکتر  

 _جانم
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که ازتون   تونم یم  یعنی  شهی م نم یبب خواستم ی_من م

 بخوام... بخوام...  

 راحت باش    زم؟یعز  ی_چ

   ارمی ب ایبچه رو به دن  نی ا  تونمی_من نم

 بدونم؟   دیکه با  یمار یب  ای  ؟یدار   ی_چرا؟ مشکل خاص

 مادر شدن ندارم   ی _نه... آمادگ

 به تخت نزديک شد و گفت:   ی با اخم پهن  ای آر

   خوادی نم ی+آمادگ

رو تا تولد   یآمادگ  نی... اما ا خوادی م  ی... آمادگد ی_اشتباه نکن

 به دست آورد    شه یبچه هم م 
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   تونمی_اما من نم

   یمشاور در ارتباط باش  هی ... بهتره با  زمی _آروم باش عز 

 بچه خالص بشم  ن یاز شر ا خوامی... من فقط م خوام ی_نم

_بچه فرشته و نعمت خداست... کفر نگو جان دلم... خدا  

  یوضع خوب یممکنه از لحاظ روح  دونم ی... مرهیگ یقهرش م 

  یری اش تحت مشاوره که قرار بگمطمئن ب یول ینداشته باش

رو    نیجن  یتونیهم نم  ی... از لحاظ قانونشه یبهتر م  ی همه چ

  لی... چون کامال سالمه و قلبش هم در حال تشک یببر  نیاز ب

 شدنه 
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رفتند.   رون یرا صدا زد و از اتاق ب   اینزدم که آر  یگر ید  حرف

شدم و به   الی وارد و   ایاحساس دن نیساعت بعد با بدتر ک ی

محض ورود داخل اتاق خواب شدم و در را از تو قفل کردم.  

دادم. از هر    هیتخت نشستم و سرم را به تاج تخت تک   یرو

  چنگ آمد و خرخره ام را  یبه سرم م دم یترسی که م یز یچ

  شهی افتادم که پدر هم یضرب المثل ترک   ادی. انداختیم

رسد  که بت  یچشم یعن ی »قورخان گزه چوپ دوشر«   گفتیم

. بالشت را بغل کردم و حرصم را سرش  شودی گرفتار چوب م

 کردم. محکم در آغوشم فشردمش و به خواب رفتم.  یخال

 ج ی در اتاق چشم باز کردم و گ یبودم که با صدا  داریو ب خواب

  دهیاز پشت در شن  ایآر  یتخت نشستم. صدا  یو منگ رو
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.  دیکوبیو پشت سر هم در را م کردی م می که صدا  شدیم

رفتم و در را باز کردم.   ن ییشده بودم که از تخت پا اریهوش

  یها و دست  ظی غل  یخود را داخل اتاق انداخت و با اخم ها 

تخت   ی و رو دمیکش  یا ازه ینگاهم کرد. خم رهی مشت شده خ

 نشستم که گفت:

   ؟ید یخواب  ی_گرفت

 _با اجازه تون 

گلوم جر   کنم ی ه شرحه م_من دارم خودمو پشت در شرح 

   ؟ی خورد بس که داد زدم اونوقت تو خوابيده بود 

 که   ی_نذاشت
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  ؟ یدیشن   یدرو نم  ی_واقعا صدا

 _نه

   ؟یدیجواب م ی نجوری _چرا ا

   ؟ی_چجور 

   یمحل  یو با ب  ی_بازم تک کلمه ا

 مدال بندازم گردنت؟   ی_انتظار دار 

 _بده خدا بهمون نگاه کرده و بهمون بچه داده 

 خوام ی رو نم هیهد نی_دستش درد نکنه... من ا 

 خوامی من م ی_ول

 _منم آدمم و حق انتخاب دارم  
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   یندار  گه ی_االن د

   کنم ینم نکارو ی_دارم... اگه نخوام نگهش دارم ا

که دارم در   ه یارغوان... بار آخر  ی داریبچه رو نگاه م نی_تو ا

تار مو از   هی مو فقط   هی... اگه کنم یباهات بحث م مورد  نیا

 و تو دونمیبچه کم بشه من م نی سر خودت و ا 

   یکن  لیرو تحم   یهمه چ ی_زورگو... فقط بلد

زور باال سرت   دیموضوعات با  ن یکه هست... تو سر ا  نه ی_هم

سرجات و   نی آدم بش ن ی... عیر یدرست بگ   میباشه تا تصم 

  یوجه شوخ  چی مسئله به ه نیاستراحت کن... من سر ا 

 .  کنم یندارم... دارم باهات اتمام حجت م
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از   دیرا در هوا تکان داد و اتاق را با برداشتن کل  انگشتش

زدم خودخواه. تا   اد یو فر  دمیپشت در ترک کرد. در را بهم کوب

  رونیشام هم ب ی برا ی آخر شب پشت در نشستم و حت

  ایشب بود که آر   مهیبودم و ن  دهیتخت دراز کش  ینرفتم. رو

  ییتخت بلند شدم و بالشت و پتو  ی وارد اتاق شد. از رو

  یدست رو   ایبروم که آر  نیی برداشتم. خواستم از تخت پا

 .  ستادی ا  میشانه ام گذاشت و روبرو 

 ت نزن_به من دس 

 _کجا؟  

 رو مبل بخوابم    رمی_م
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   رم یمن م  خوادی_نم

   کنهیم تمی_زودتر برو... حضورت داره اذ 

 اخم اتاق را ترک کرد که بالشتش را بغل زدم و خوابم برد.   با

 ..... 

گذشته بود و هنوز در لواسان   یو تلخ  یماه با سرد  ک ی

شده بود و بر خالف    شتری ب  ایآر  ی ها تی . حساس م یبود

و    ییغذا  ی. از آرش برنامه زدی م  مین هر لحظه صدا سکوت م

. ظرف سوپ  کردی م یر یگی گرفته بود و مداوم پ میبرا  یورزش

 را کنارم گذاشت که گفتم:  چه یماه

 ؟ تهران  می برگرد میخوا ی_نم
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آب و هواشم بهتره. واسه تو و بچه    نجایا  ه؟ی_چه عجله ا 

 بهتره

... من  میی نجایدوماهه ا   کی االن نزد  ه؟ی_حاال چه عجله ا

 مگه؟   یتهران... تو کار و شرکت ندار می خسته شدم برگرد

 ست ین یاج یبهتره... تو شرکتم فعال به من احت می_بمون

دروغ    یچرا دار  ا؟یآر یکن یم  یمخف یدار وی... چ ست ی_نه ن

و از شرکت   خورهی که همش تلفنت زنگ م ی درحال  یگیم

 رن؟یگی سراغتو م

 ن کردن ندارم واسه پنها ی زی_من چ
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  میچرا دو ماهه تو اين سوراخ قا   دونمی... نمی _اتقاقا دار

 م یشد

 ی_تو به همه مشکوک

  نیهم  ستیتو کارت ن ی... اگه کلک ستم ی ن ضی_من مر

 تهران  میگرد یامشب برم 

 _بمونه فردا صبح 

  ی برم دکتر... از وقت غربالگر د ی... من با می ری_نه... امشب م 

 گذشته 

  گهی_باشه... صبر کن چمدونا رو جمع و جور کنم دو ساعت د 

 م ی افتی راه م
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 .  می ... فقط زودتر برکنم ی _خودم جمع م 

اتاق برگشتم و مشغول جمع کردن لباس ها شدم. فکرم   به

داشت.    یبود. حتما در شرکت مشکل ش یو کارها ایمشغول آر 

شرکت در    دیشا ایباشد و   یمشکل مال  دادمیاحتمال م

چرا انقدر بهم   دمیفهمیم د یبود. با یورشکستگ  ی  آستانه

 قرار شده است.    ی و ب خته ی ر

  یگوش  ری. تمام طول مسمی زد  رونیب الیشب بود که از و  سر

. نگاهم به  دادی را پاسخ نم  چکدام یو او ه  خوردی زنگ م ای آر

از او خواستم تا   یناشناس  یشماره   دنیتلفنش افتاد که با د 

اتوبان   یرا گوشه  ن یرا جواب داد و ماش  یجواب بدهد. گوش

زدن مشغول   م شد و در حال قد ادهیپ  نیمتوقف کرد. از ماش
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و   یشان یرا از رگ متورم پ  تشی صحبت با تلفن بود. عصبان

دست مشت شده اش متوجه شدم. تماس را قطع کرد و بعد  

را   یو فندک گاری س  بلندش، یپالتو بی از گذاشتن تلفن در ج

 شد.    دن یآورد و مشغول کش  رونیب

  ن ی. از ماشدمشید  ی به دست م گاریبود که س یبار نیاول

را    گاری و س ستادمیا  شیشدم و به طرفش رفتم. روبرو  ادهیپ

مردانه اش   یبوت مشک  یو جلو دم یلبش کش یاز گوشه  

بعد آمد.   قهیبرگشتم که چند دق  نیپرت کردم. به ماش

را روشن کرد. به راه افتاد.   نی پشت فرمان نشست و ماش

فرمان و آرنج دست چپش را به در    یدست راستش را رو 
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داد. انگشت اشاره و وسطش را به لبش چسباند و   ه یتک

 گفت:

... االن شش ماه  دمیبود که بعد مدت ها کش یبار  ین ی_اول

 بودم... به جان ارغوان.   دهیبود نکش 

به   دنی. به محض رسمی خودمان بود  یخانه  شب در   آخر

هم طبق   ای. آر دمیتخت دراز کش  یخانه، دوش گرفتم و رو 

مدت بالشت و پتو به دست به سالن رفت. با فکر   نیا

خوابم برد که باعث شد شب   ا یآر یو آشفتگ   یورشکستگ

 را تجربه کنم.    یناآرام
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  یو به سمت مطب پزشک معرف  مینشسته بود  نیماش  درون

حرف   ی. کلمه امیتوسط آرش در حال حرکت بود شده 

 . می کردی نگاه به هم نم  ی و حت م یزد ینم

  یکه منش می بود که در سالن انتظار، منتظر بود یا  قهیدق ده

که زن جوان و   م یاعالم کرد نوبت ماست. وارد اتاق دکتر شد

بلندش بلوند بود.   یداشت و موها  یبود. قد بلند ییبا یز

 نی رنگ و روپوش به تن داشت و شلوار ج یسرمه ا  یروسر 

  ای و جذاب بود. آر  بایآمد. در کل ز یاش م یبه روسر  ب یعج 

 .  یالهام  تای گفته بود همسر آرش است. دکتر آناه 

... یحام  یآقا  نی ... شما هم خوش اومدزمیعز  ی _خوش اومد

 دنتونی خوشحالم از د 
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تخت   یرو  می عموم  تیوضع   دنیرسو بعد از پ میکرد  تشکر

شد. به صفحه    نهی . کنارم نشست و مشغول معادمیدراز کش 

.  گفتی و از اطالعات کودک م کردی نگاه م دی و سف اهیس  ی

مو به مو  ای نداشتم. اما آر  دنشان یشن   یبرا یعالقه ا  چیه

تاالپ و تلوپ از   ی. صدا د یپرسی سوال م یو گاه کردی گوش م

  میکرد و دستها   خی . بدنم  ختیشد. قلبم فرو ر  پخش  دستگاه

را    یاحساس نی بود که چن یبار نیکرد. اول  دنیشروع به لرز 

بودم. خواستن و   یدوراه   کی   انی. باز هم م کردم یتجربه م 

 نخواستن. 

 هست   یمشکل هی_هم مادر و هم بچه هردو سالمند... فقط  

   ؟ی_چه مشکل 
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تر نگاه    قیدق  کم ی  نیر ... بزاهی ع یطب ری غ  کمی_ضربان قلبش  

 کنم 

  یو قلب من هم ناآرام شدیم دهید  ا یدر چشمان آر  استرس

 . کردیم

 من  ی_خدا

 شده خانم دکتر؟  ی_چ

  کی ... خانم به شما هم تبرگم یم  کی تبر ی حام ی آقا ی_وا

  ر یضربان قلب بنظرم غ نی... دوقلو ان... به خاطر همگمیم

هم... اونم پسره...   شیکه پسره... پشت  نی اومد... ا یعاد 
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سابقه   التونی همسان هم هستند... عزيزم تو فام  یدوقلوها 

 بستگان نزديک منظورمه  ن؟ یچند قلو داشت ی

بهم   ادی و ز  می... اما ناهمسان م ی_من و برادرم دو قلو هست 

 م یشباهت ندار 

 _خب خدا رو شکر هر جفتشون سالمن و حالشونم خوبه  

تخت بلند شدم. به   ی... بغض کردم و از رو شد دو تا  مشکلم

دو قلو ها   ر یو مغزم درگ کردمی دکتر گوش نم ی ها ه یتوص

... من  ارمشان ی ب  ایبود به دن  دی که بع یی شده بود... دو قلو ها

 مادر باشم.   توانستمینم

 گفتم: تای بلند شد که به آناه ای آر
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  یآمپول  دونمینم ا ی یی دکتر امکانش هست که دارو _خانم

 که...   نیبد یز یچ

 _ارغوان  

   تونمی_اما من نم

   می _بلند شو بر

 ...  توی_نم

 پاشو   گمی_بهت م

 خونه  گردم یخالص نشم برنم نای _من تا از شر ا 

 ... نذار به زور ببرمت  ار یسگ منو باال ن  ی_اون رو 

 د یاش آروم ب  کنمیخواهش م  یحام  ی+آقا 
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 _پاشو ارغوان  

   امی_نم

   ؟ یای_نم

 ام ی_نه نم

 دست خودم و خودت ندادم   ی_بلند شو تا به کار

 و گفتم:   ستادمیا  شیبلند شدم و روبرو ی صندل  یرو  از

جلومو   یتونی خونه... اما بعدا که نم  میبریم ی دار نجای _از ا

 خالص بشم   نای... امروز فرداست که از دست ا ی ریبگ

گونه  ی به صورتم زد. دست رو  یا  دهیرا باال برد و کش دستش

و نه   ختمی زل زدم. نه اشک ر ش یام گذاشتم و به چشم ها
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وجودم را سوزاند.   یاش تا انتها  یلیکردم تنها داغ س  هیگال

  دانستم یبلند کرده بود و م  م یبود که دست رو یبار نیاول

از   دانست ی را نداشت. او چه م  نکاری مقصرم. اما او حق ا

.  د یجوش یکه در دلم م یو شور شد یکه در من بافته م ی رنج

و از جانم   شدی فرش درد و استرس هر روز در وجودم بزرگتر م 

به خوره شده بودند. مچ دستم   لیتبد م ی. ترس هاکاستیم

سوار   تا یآناه ی توجه به صدا زدن ها یرا محکم گرفت و ب

  ی وقت ینگفت. حت  یکلمه ا  یحت   ریکرد. در طول مس نمی ماش

و قرصم را به دستم داد هم سکوت کرده بود و   وانیدر خانه ل 

 آرامش قبل از طوفان بود.   نیاما ا
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را در دستش فشار    وانیبرگرداندم و قرص را نگرفتم که ل رو

  ش یدر دستش شکست و زخم  وانیداد. انقدر فشرد که ل 

 کرد و در حال راه رفتن گفت: ی چیکرد. دستش را باند پ

  یباز مونیبا زندگ یچرا دار   ؟یکن یم  ینجوری ا ی _چرا دار

بچه داشته   دیکردم که نبا  یمگه من چه گناه ؟یکن یم

 باشم؟ 

تو حق دارم...    یموضوع به اندازه   نی_منم آدمم... منم تو ا

که خوره افتاده به   یفهمیچرا نم   ؟یکن یچرا تو منو درک نم

  وونهیدارم د  یفهممی چرا نم  خورتم؟ی جونمو هر روز داره م

 شم؟ یم
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کردم   یمن روت دست بلند کنم... کار  ی _تو باعث شد

 زدمت؟   ی ... آخه من چطورکنمی م کاری نفهمم دارم چ 

  ت یاز من اهم شتریبچه هات برات ب ی_تو فقط نشون داد 

 ن یدارن هم

. بالشتش را در آغوش دم یتخت دراز کش یاتاق رفتم و رو به

گرفتم که بغضم شکست و همانجا آوار شدم. خوب بود که  

بنظر برسم.   فی ضع  خواستم یکنار او گريه نکرده بودم. نم 

  دریتلخ مارال و ح   یترس با من نبود. گذاشته    نیکاش ا

بود و مرا از   ر یمن گذاشته بود که جبران ناپذ ی رو  یری تاث

.  زدمیمشاور حرف م کی ا ب دی حالت نرمال خارج کرده بود. با

 آمدمی و با نگه داشتن بچه ها کنار م  شدمی خوب م  دیشا
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  یک دمیهم نه. آنقدر اگر در سرم تکرار شد که نفهم دیشا

 خوابم برد.  

  ای شده بود و حال آر  یسپر  یو سرد  یبا تلخ گرید  ی  هفتهک ی

به شرکت رفته   هفتهک ی . امروز بعد از شدیروزبه روز بدتر م 

  گر یچاق شده بودم و د  یخانه تنها بودم. کم   بود و من در

هستم.   یبزرگ  تی چه مسئول  یمعلوم بود که در آستانه  

  یرا نداشتم. رو رفتنش یکه هنوز هم قصد پذ ی تی مسئول

  یمبل نشسته بودم و مشغول خواندن کتاب بودم. حوال 

بود. غرق داستان شده بودم که   یکیعصر بود و هوا رو به تار 

پرتاب شدم. کتاب را بستم و    یواقع   یای زنگ به دن  یبا صدا

 را برداشتم و گفتم:  یرفتم. گوش  فونیبه طرف آ
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 ه؟ ی_ک

 ا یهستم... پدر آر  ونی_من هما

 دیی ... بفرمانی_بله... خوش اومد

  راهن یرا زدم و به اتاق برگشتم. بلوز و شلوارم را با پ دیکل

عوض کردم و به   دیرس یم  م یپا  یتا رو شی لندکه ب میآب

که مرد با جزبه و   ستادمی ا ی در ورود  کی برگشتم. نزد ییرایپذ

محکم و   یوارد خانه مان شد. سالم کردم که با صدا یمقتدر

.  نشست مبل  یجوابم را داد. دعوتش کردم که رو  شیرسا 

گذاشتم.   زی م ی و رو ختمی آماده داشتم که دو فنجان ر  یچا

 تشکر کرد و گفت:
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 تت یوضع  نی_زحمت نکش با ا

...  دیما شد یبار مهمان خونه   نی... شما اول ی_چه زحمت 

 نی خوشحالم کرد

... البته قصد داشتم زودتر  نمتی بی_منم خوشحالم باالخره م 

 نشد یل یاما به دال  امیب دنتیبه د

هم تا   ایمنه... آر  یباعث خوشحال نیینجا یکه االن ا نی_هم

 رسه یم گهیساعت د  مین

 با خودت حرف بزنم خوامی ندارم... م یکار  ای _با آر

 _من در خدمتتونم
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... بابت فوت ی دیمارال رو فهم  ی  هیکه قض  دمیشن   ای_از برد 

 ... غم آخرت باشه گمیم  تیپدرتم تسل 

 _ممنونم

مارال قبل از    یعن ی...  دونستم یرو م  ی _من از روز اول همه چ

  فی رو برام تعر  زیسقف همه چ  هی  ریز  می با هم بر نکهیا

مارال   ی چندبار یاطالع نبودم... حت  یکرد... از وجود تو هم ب

  یل ی... اون خ نهی خونتون تا تو رو از دور بب ک یرو آوردم نزد 

آدم   دیبکنه... حم تونستینم  یدوست داشت اما کار

  نا یا  ی... گذشته از همه  دیترسی بود و مارال ازش م ی بدجنس

اسه مارال افتاد من مطمئن بودم که کار  اون اتفاق و یوقت 

که مارال عاشقش بود و ازش حرف   یدر ی... حستین  دریح
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  نجای ا  یکنه... اما بدشانس یکار  نیهمچ تونستی نم زد یم

بود که از   یساختمان ما مدت ی مدار بسته   ینا ی بود که دورب

که سکوت  درمیثبت نشده بود... ح  یز یکار افتاده بود و چ

شد که بچه ها    نی... اکردینم  یکرده بود و از خودش دفاع

شدن و فکر کردن اون قاتل مادرشونه...   نینسبت بهش بدب

از گذشته خبر   چکدوم ی بزنم چون ه یحرف تونستمیمنم نم 

بهشون   یيز نداشتن و من به مارال قول داده بودم که چ

  نه یک  نی.. اباباتو به دل گرفتن. ی  نهی ک نیهم  ینگم... واسه  

دادنو    تی بر رضا یمبن ممیتر شد که من تصم  ق یعم  یوقت 

مطمئن بودم... هر دو   دریح  یگناه  ی مطرح کردم چون از ب
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... چون حق  ومدیاز دستشون بر نم یمخالف بودن اما کار

 دادن با من بود ت یرضا 

 حرفش را قطع کردم و با تعجب گفتم:  دی که رس نجایا به

 داد؟  ت ی رضانبود که   ایآر  ن یا یعن ی_

که مرد زنده باشه   یاصال حق دخالت رو نداشت... وقت  ا ی_آر

نداره... به   یحق  یبا اونه و بچه از لحاظ قانون یر یگ م یتصم

نبودم اون حق   اگه منم زنده یحت ا یخصوص در مورد آر

   ست ی ن شینداشت چون مارال مادر واقع تیرضا  ا یقصاص و 

بده...   ت یکنم رضا  ش ی_اما من مدت ها رفتم و اومدم تا راض

 شرطشو...  ی حت
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من از   یگذاشت... شرطشو وقت  یبرات چه شرط دونمی_م

بدم   تی کرد که اگه رضا دمیگفتم بهم گفت و تهد ت یرضا 

... اون دنبال انتقام از حاج  ره یگ یخودش انتقام مادرشو م

ق تو نسبت به  و عش یبود و خوب با استفاده از سادگ  دریح

   د یپدرت به هدفش هم رس

و انتقام   نهی رو ک   یزندگ نیا  یهمه   ی عنی... شه ی_باورم نم 

   ی ... وای بنا شده... وا

که   ی انتقام بود... روز ایآر   ی هی _به من گوش کن... هدف اول

چند هفته بعد    قای... دقدیدادم شما هم عقد کرد ت یمن رضا 

معلوم کرد که قاتل   ییروبرو  هی همسا یمدار بسته   نیدورب 

  نا یو ا  زنهی خونشون رو دزد م  نکه ی بوده... مثل ا یک  یواقع
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مرد   ه یکه  شنی متوجه م لما ی... تو فکننیم یدوربين رو بررس 

گذاشته و از قضا چهره اش هم تو   بشیرو تو ج ییکه چاقو

  شه یمعلومه در همون روز و ساعت قتل وارد خونه ما م لم یف

  کردهی که دستاشو با دستمال خشک م یحال بعد در  ی قیو دقا

قتل و   ی هی هم که از قض ه ی... همساشه یاز خونه خارج م 

داد... منم   لی تحو آورد و در خونه   لمو یزمانش خبر داشت ف

ثابت    دیدادم که قاتل بودن حم  ییمرجع قضا  لیتحو   لمویف

بدون   یپدرت حت  یعن ی  نیشد و از پدرت رفع اتهام شد... ا

 شد یهم آزاد م ت یرضا 

ادعا کرد عاشقم شده... من   ایکه آر  هیموقع قایدق نی_ا

اطرافمو  یاشتباه کردم... بازم اشتباه کردم و آدما 
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دوماه تو    نیهم  یاش بودم... واسه   چهی نشناختم... باز 

 بفهمم  قتویمن حق ترسدهی کرده بود... م  میلواسون مخف 

رو بهت گفتم فقط دو تا   قت یو حق   نجای_من اگه اومدم ا

نسبت به مارال   نیاحساس د  نکهی داشتم... اول ا ل یدل

کنم... اون واسه بچه   یتوجه  ینبود که بتونم بهش ب یطور

  یدر حق دخترش پدر   دیکرده بود و من حاال با یمن مادر ی

  اهمسر... من پ هی همدم بود تا  هیمن   ی... مارال براکردم یم

و اونم   کردمی م ی باهاش همدرد دریح  یبه پاش تو قصه 

نسبت به   ای تر عشق آرمهم  لیشده بود همراه من... اما دل 

و خودخواه   یآدم جد  هی  شیقبل ورود تو به زندگ   ایتوعه... آر 

  یت یواسش اهم یا  گهیکس د  چی بود که بجز خودش ه
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  رش ییمدت از ازدواجتون گذشت تغ  هی  ینداشت... اما وقت

و عشقش نسبت به تو پررنگ   ومدیبه چشم م شتر ی ب وز هر ر

رو    یو همه چ نجا ی اومدم ا  ای خبر از آر  ی.. اگه امروز بشدی تر م

بچم نبود... ترسم از   یبهت گفتم قصدم خراب کردن زندگ

خبر از دل   ی و ب ی بشنو بهی غر  هیرو از   قتی بود که حق نیا

و   ادیازش خواستم که خودش ب یل ی... خیترکش کن  ای آر

جلوشو    یتو تنهاش بزار نکهی بهت بگه اما ترس از ا قتویحق

رو به تو خواهم    زیکه همه چ  کردم  دشیگرفت... منم تهد

دستتو گرفت و دوماه بردنت لواسون...    نیگفت... واسه هم

   یکن یترکش م یاگه بدون کردی فکر م
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  ی و پدر نی به خرج داد تی ... انساندیکرد  ی_شما مردونگ

که با دروغ   ستم ی ن ی ... اما من آدمم یت یبچه   هی در حق   نیکرد

تاوان    یمرتبه بدجور ه ی... من امیکنار ب  نهیو ک ی و پنهان کار

انداخت و پدرم   م یبه زندگ شی که آت  یا  نهیرو دادم... ک  نهیک

جلو چشمام خاکستر    ایآر  دفعهن یا خوامیرو ازم گرفت... نم

اون خودشو   نکهیخودم بزارمش کنار تا ا   دمیم  حیبشه... ترج 

 ره یازم بگ 

 _اما اون دوست داره من از عشقش مطمئنم  

همزمان   ایدر رفت تا خانه مان را ترک کند که آر   یجلو پدرش

 . با خشم به پدرش نگاه کرد و گفت: دیرس 

   ن؟ی_باالخره کار خودتونو کرد 
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 _من کار درستو انتخاب کردم... اون حقشه که بدونه 

  ینکردم و به اتاق رفتم. حت  یمشاجره شان توجه  ی  هیبق به

کنم. تنها   لی اتفاقات را در ذهنم تحل  خواستم ی نم یلحظه ا 

تخت   ی شدنم بود. رو  چهی باز شد یکه به وضوح حس م یز یچ

  نییتخت پا  یو تالش کردم تا چمدانم را از باال  ستادمیا

طرفم   به ای . درحال تالش بودم که در اتاق باز شد و آراورمیب

 آمد:

 ؟ ی کنی م ی دار کاری_چ

را    یفیباعث شد درد خف  نشی آوردم که سنگ  ن ییرا پا چمدان

ندادم و درس را باز کردم   یت یشکمم احساس کنم اما اهم   ریز

 شدم.   لمیو مشغول جمع کردن وسا 
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 ؟ یشنوینم ؟یکن ی م کاریچ  گمی _با توام م

  ی شده بودکه تو کر  یی_نه گوشام کر شده... مثل همون روزا

  یکه داد   یمثل اون روز ا ی...  ید یشنیمنو نم یو التماسا 

 رونیشرکت از ساختمون پرتم کنن ب ینگهبانا

 رون یب ی پاتو از خونه بزار ی_حق ندار

  ارمیبه بعد اخت  نی... از ا یکنینم  نییواسه من تع ی_تو حق

 دست خودمه 

 دم یم  حی _برات توض

  یحرف بزن  یاز چ  یخوای واقعا م  ؟یبد حی توض ی خوای م وی_چ

... از نفرتت...  یات بگ  نهی از ک یخوا یم  ؟ییها؟ اصال با چه رو
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پدرت همه   یبگ  یز یچ  ستی ن ... الزم تی از عشق ساختگ ای

رو گفت تمام و کمال... روشنم کرد که چقدر احمق و   یچ

زن   وپام ری ساده بودم... احمق بودم که سامانو گذاشتم ز

 مثل تو شدم   ییدروغگو

 ات ی_خجالت نکش... راحت باش... بگو... بگو از هرزگ

و   دمیچپم را بلند کردم و محکم به صورتش کوب دست

 گفتم:

... حق  ستنی ت نبمونه همه مثل خود ادتیزدم تا   نوی_ا

  نیا  تونستمی... می با من حرف بزن خواد ی هرجور دلت م یندار

که تو مطب   یلی بابات بهت بزنم به جبران س   یرو جلو  یل یس
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واسه غرورت ارزش   ستمیاما من مثل تو ن یزن دوستت زد 

 شدمیکاش نم  یقائل شدم که ا 

 ی بر زارمی_نم

مسخره ات   ی _سمانه حق داشت که به عشق و عاشق

نه از   رهی گیبود... اون از من عاقل تر بود... عقم م مشکوک 

کردم   تیکردم... خر  یچقدر سادگ نکهیتو... از خودم از ا

درد داره اما مرهم    یمونیپش  گفتی ... سامان راست متی خر

 نداره... از سر راهم برو کنار 

 ی بر زارم ی ... منم دوست دارم... نم ی ... تو زن منرم ی_نم
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بود که برش داشتم و محکم به   یپاتخت یآب رو ی  شهی ش

با   گرید   یمیشکست و ن  یاز بطر یم ی. ندمشیکوب یپاتخت

را به شاهرگ   شیماند. لبه ها  یدر دستم باق ز یت  یلبه ها

 کردم و گفتم: کی گردنم نزد

  نجایکنار هم  یاگه نر  ای_به وهللا... به خاک بابام قسم آر 

   کنمیخودمو خالص م 

 ونو بده به من خطرناکه  ا  ازیدر ن  یباز وونهی_د

 زدم:  اد یانداختم و فر میگلو  یرو  یخراش   یبطر  یلبه  با

   یندارم... برو کنار اگه بچه هاتو دوست دار  ی_شوخ

 وقت شب؟  نی ا  یبر ی خوای... فقط کجا مرم ی_باشه... باشه م 
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 _قبرستون 

  یرساندم. برا   ابانیزدم و با سرعت خود را به خ  رونیب ال یو از

پشت   ایشدم. آردست تکان دادم و سوار    نیماش نیاول

ام   نهیس  یقفسه    یکه دست رو  دیاما نرس دیدو   نیماش

 .  دمیکش  یقیگذاشتم و نفس عم 

که از   یرا دادم. وا  ی که آدرس امامزاده ا دیآدرس پرس راننده

  گریمارال بار د  یبه سرم آمده بود. زندگ دمی ترس ی آن چه م

تنها که از   ی . زندمیفهمی درحال تکرار بود. حالش را م 

رفته بود.   غمایبه   شیباورها  یرانده شده و همه   شیزندگ

شده بود و   ههمه درد را نداشتم. قلبم مچال ن یديگر تحمل ا 

ام   هیگر  یحت  گریمرده بودند. خنده دار بود اما د  م یهاحس
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افتادند   یها پشت سرهم اتفاق م رمنتظرهی. غگرفتی هم نم

دختر چقدر صبر دارد؟ دختر    کی . مگر  دندیبر یو نفسم را م

در   شوندی دختران سخت م ی... اما گاه ف یاست و لط فی نح

  وریتنومند و غ   یردزن، م کی درون   ی . گاهیو تاب زندگ  چیپ

  ک یبسته.   نهیضمخت و پ  یبا دستها  ی. مردکشدینفس م

 مرد تنها... 

امامزاده شدم و همانجا نشستم. چشم   اطیچمدان وارد ح  با

سر باز کرد. دلتنگ   م یوختم و در دل گله هاد  ییبه گنبد طال

کس نبودم. اگر مارال   یهمه ب  نیپدر شدم. اگر بود حاال من ا 

گفته بود...   دی حم  یها دیسکوت نکرده بود و به پدر از تهد

را درک   شی ها  یقرار یبود و ب کتر ی به مارال نزد در یاگر ح
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عشقش را   یو خوشبخت  کردی م یفداکار  دی... اگر حم کردیم

... اگر سامان  دادیم تی زود تر رضا  ون ی... اگر هماخواستیم

... اگر سمانه  کردی زودتر به دوست داشتنم اعتراف م یکم

  یاشتباه می تصم  گذاشتی و نم  ستادی ا یم  می محکم جلو

نکرده بودم...   یادگ ... اگر سگفت یدروغ نم  ا ی... اگر آر رم یبگ

.. آن هم  حاال عاشقش نشده بودم. ترک عشق سخت بود.

... به او نگفته بودم اما عاشقش شده بودم...  ی قیعشق حق

 . ر ید  یل یشده بود... خ ر ید

. ديگر  بردی پدر زنده بود. کاش من را هم با خود م کاش

 نداشتم.   یپشت و پناه 

  ..... 
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 نکردم دایخود پ  ی لینگاهت ل  در

 کردم  هیخجالت از چشمِ تو گال  با

   کندی م خودی خود چه ب از

 ِ  صبرِ مرا   بردیم  یتو ه نگاه

   نیهمنش  ی ا مجنونتم

 حالِ مرا   نیدم بب  کی من   یِ لیل

   دهمینترسانم که من در قلبِ تو جان م ا یدر از

ِ بایز  یبش  ایدر   ی ه  شومی من غرقِ نگاهت م ی

 نشو جانانِ من حاال که دل در دست توست   مغرور

 تو  دنِ یتنها به شوقِ د زنمیکه به تو رو م من
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 ی مرا با خود نبرد   یرفت  وانهید  یسپرد  ی به دست کمرا  وانهید

 ی مرا با خود نبرد   یرفت  وانهید  یسپرد  ی مرا به دست ک وانهید

 

 درد شد درمانِ من   نیعشق شد زندانِ من ا نیا

ِ ا یرو  ندارد  انیتو پا ی

 بلند پرواز شد از چشمِ تو آغاز شد   قلبم

 طوفان ندارد  نیاز ا  ی ترس

 دهم ینترسانم که من در قلبِ تو جان م ا یدر از

ِ بایز  یبش  ایدر   ی ه  شومی من غرقِ نگاهت م ی

 نشو جانانِ من حاال که دل در دست توست   مغرور
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 تو  دنِ یتنها به شوقِ د زنمیکه به تو رو م من

 ی مرا با خود نبرد   یرفت  وانهید  یسپرد  ی مرا به دست ک وانهید

 ی مرا با خود نبرد   یرفت  وانهید  یسپرد  ی مرا به دست ک وانهید

 ..... 

را    نیشدن بود. ا لیشب بود که امامزاده در حال تعط   اواخر

بمانم. تلفنم را   ابانیدر خ  توانستمیخادم گفت و رفت. نم 

با سمانه تماس گرفتم اما تلفنش   یبرداشتم و چند بار

سامان را گرفتم او   یزدم و شماره    ایخاموش بود. دل را به در 

  ستادمی ا ههم جواب نداد. سرگشته با چمدان دم در امامزاد

از   ی صورتم انداختم. قطره اشک  یو رو   دمیو چادرم را جلو کش
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که   دیچک  یبعد ی. آواره بودم. قطره  د یچشمم چک  یگوشه 

سامان تماس را وصل    یشماره  دن یخورد. با دزنگ   میگوش

 گوشم گذاشتم :  ی را رو  یکردم و گوش

 _بله؟

 _آقا سامان 

 ؟ یی _ارغوان تو

   ست؟ی _سمانه ن

 شده؟ چرا صدات بغض داره؟    یز ی_سمانه سفره... چ

 دنبال من؟  نیای ب شهی_م

 تو؟  یی _کجا
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 _امامزاده »...«  

 .  امیتا ب ینر یی... جارسونمی _همونجا بمون االن خودمو م

باغچه   یخسته شده بودم که لبه  ستادنی سر پا ا از

پا   ری. غرورم را ز دمیکش می شانیپ  ینشستم. دستم را رو

نداشتم. مسافرخانه هم   ی گری د  یگذاشته بودم اما چاره 

  یبروم نه شناسنامه همراهم بود و نه پول. کم توانستم ینم

م. سامان  داده بود   یتاکس هیپول داشتم که آن را هم کرا 

شد. چمدانم را بدون   ادهی پ ن یو به سرعت از ماش دیرس 

را باز کرد.   نی در صندوق گذاشت و در ماش  ی سوال دن یپرس

دادم. او هم نشست و    هیتک  شهی نشستم و سرم را به ش

 را روشن کرد.   یبخار 
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رو نداشتم    یا گه ید  ی... کسم یمزاحمتون شد دی_ببخش

 مونده واسم ن یچک ی ه  گهیبهش زنگ بزنم... د 

   ی_خوب کرد

   خوامی_معذرت م

 _بابته؟ 

 ... اشتباه کردم  کردم یبه حرفت گوش م دی_با

 م یکن ی... با هم درستش مست ی_مهم ن

 چه کنم؟   اشیادگاری_مهمه... با  

  مرخمیشد و چند لحظه بعد به ن  رهیبه شکمم خ  متعجب

 فرمان را فشرد.    ینگفت و دودست ی زینگاه کرد. چ 
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   ی ... در قبالشون مسئولی_تو مادرشون

 کاش نبودم   ی_ا

   شهی_درست م 

   شهی_نم

تا او هم شاهد خرد شدنم   دمیصورتم کش یرا رو  چادر

نگاه   شی هم به چشم ها  نیبا توقف ماش  ینباشد. حت

در واحد سمانه گذاشت و زمزمه    ینکردم. تنها چمدانم را جلو

 کرد : 

 ..  خبرم کن. ی داشت  ی... کارنمیی _من پا
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آوار شدم. با   نیزم  ی سمانه گذاشتم رو ی که در خانه   پا

  دی. نبا کردمیم  نیو خود را نفر  زدمیبلند ضجه م یصدا

درد داشت. احساس   ی. چقدر دور شمی دلباخته اش م

به زور ترکش بدهند. ترک   خواستندی را داشتم که م  یمعتاد 

  یبود. با همه   ایمخدر دن  نیسخت بود... او آرامبخش تر ای آر

به وسعت   ی دوستش داشتم. دوست داشتن   شیدروغ ها 

 .  یوانگ ید

آرام شده بودم. همراه سامان به   یهفته گذشته بود و کم  دو

کردم. درخواست طالق   میتنظ  ی نامه ا  تی و شکا می دادگاه رفت

. سوار  میرا امضا کردم و همراه سامان از دادگاه خارج شد

نشکسته   نمان ی سکوت بدوروز   نیو طبق ا م یشد  نیماش
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  ادادم. ب  هیتک  یصندل ی بود. چشم بستم و سرم را به پشت

. با  م یخانه نبود ک یچشم باز کردم اما نزد  نیتوقف ماش 

 که گفت: کردمیتعجب اطرافم را نگاه م

 م یواسه ناهار بخور  زیچ  هی  یگرکی اين ج می شو... بر   ادهی_پ

 ستم ی_گرسنه ن 

... به  ی ستی شده به زور... تو تنها ن   یحت یغذا بخور  دی_با

 بچه هاتم فکر کن

 _آخه...  

 شد لطفا   ادهی_پ
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. سکوتش آزار دهنده  میخورد یهم در سکوت غذا م  ی روبرو

 .  دادیبار لقمه به دستم م هی  هیبود و تنها چند ثان

 _من اشتباه کردم اومدم سراغ شما  

 _چرا؟  

سکوت  که اومدم  ی... از روز شمی _دارم باعث آزارتون م

  ینشونه  نا ی ... اگه انی... به زور چند کلمه حرف زد ن یکرد

   ه؟ی پس چ ستی شدن ن تی اذ

اما نه از دست تو   کشم یغم عشقه... عذاب م ی_نشونه 

 نم یحالتو بب   نیا  تونمی بلکه به خاطر تو... نم
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تاوانش   یراهو انتخاب کردم... بهم گفت  نی_حقمه... خودم ا

 د اما من گوشام کر شده بو نهی سنگ 

  ندهی واسه آ دی فقط با  کنهیرو عوض نم  یز ی_سرزنش کردن چ

 ... غذاتو بخور  ی ری درست بگ م یتصم  هیات 

که ضبط را روشن کرد و همراه آهنگ   میشد  نیماش  سوار

 کرد ی زمزمه م

  ..... 

 ست ی ن ادتیجز اون   چکسوی ام که تو ه یهمون من

ِ ابونایخ  نیکه تو ا  یاون    ست ی ن شتیپ س یخ  ی

 کرده   ر یفکرتو درگ  شیام که دور یهمون من
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 کرده   خ یها کنه دستاتو االن که    ستی که ن یاون

 برگرده   یکه روزِ تولدت منتظر  یاون

   یی باز تنها یبر  ییجا  هر

ِ خنده ها   آخه  من بود   یتو برا  ی

 حسرت نگرانم واست   با

ِ هنوز دستا کاش  تو، تو دستِ من بود  ی

 

   زهیر یکه عکست از تو چشام م یاون روز  ادیم

   زهیی و پا  یست ین  نمی بیو م امیخودم م به

   م یدیکه همو چندساله ند یاون روز  ادیم
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   می دیهم نبخش دنِ یواسه ند خودمونو

   یی باز تنها یبر  ییجا  هر

ِ خنده ها   آخه  من بود   یتو برا  ی

 حسرت نگرانم واست   با

ِ هنوز دستا کاش  تو، تو دست من بود   ی

  ..... 

بودم.   ونی. به او مدزد ی دلش را با آهنگ م  ی حرفها داشت

پارک   ابانیخ  یرا گوشه    نی. ماشگرفتم ی اش نم دهیکاش ناد 

فرمان گذاشت. بغضم را پس زدم و دستم را   ی کرد و سر رو

زدم. سر بلند کرد که چشم   شی گذاشتم و صدا شیبازو  یرو
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دلم را سوزاند. دستانش را دوطرف صورتم   سش یخ  یها

  رهی دورگردنش خ  یگذاشت. با خجالت به شال گردن آجر 

 شدم که گفت: 

اشتباه   نبار ی ا ذارمی ارغوان... نم  دمیدفعه از دستت نم نی_ا

که بشه تو مال   ی... هرچ مونم ی م شتی... تا آخرش پیکن

و    کنمیرو چشمم بزرگشون م  یخوای م... اگه بچه هاتو یمن

 ... ی پدرشون اما اگه نخوا شمیم

 مادر بشم   خوام ی_من نم

 کنارتم   ی طی_در هر شرا 

 آدم...    هیبا  ی تونی ... می زن مطلقه ام... تو پسر ه یمن  ی_ول
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 .  ذارم ی... نمیکن غ یخودتو ازم در  ذارمی نم گه ی_د

چسباند که چشم بستم. زمزمه    میشان یرا به پ شیشان یپ

شد:  »دوستت دارم ارغوان«.   دهیگوشم شن  یک یاش نزد

شد » ارغوان دوستت دارم... اگه   ی در ذهنم تداع ای آر  یصدا

 ... دوست دارم«.  رمیمی م  یتنهام بذار

نشان ندادم و   ی را روشن کرد. واکنش  نیگرفت و ماش فاصله 

بسته   پشت پلکم نقش  ا یبا آر م یلحظه ها  یتنها همه 

 .  ادیز  یل یتنگ شده بود. خ شی بودند. دلم برا 

را در آغوش گرفتم.    ایآر  راهنی و پ  دمیتخت دراز کش  یرو

آورده بودم تا نبودش را کمتر احساس   لمیکه با وسا یراهنیپ

هم کمرنگ شده بود و در حال از   راهنیپ نی کنم. اما عطر ا 
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.  مداد یاما جوابش را نم زدی رفتن بود. هر روز زنگ م نیب

شب    راما در سکوت آخ کردمیرا نخوانده پاک م  شیامهایپ

.  کردم یو مرور م  دمیدیرا هزاران بار م مانیهاخانه عکس 

و بعد از تمام شدن   زدم ی قهقهه م مان یهربار با خنده ها

بود که   ی. چندروز کردیام اتاق را پر م هیگر یعکسها صدا

اول دادگاه بود که تماس   یبودم. فردا جلسه   دهیسامان را ند

را قطع   فن. تل دیآی گرفت و گفت هشت صبح به دنبالم م

و   ستادم یاتاق سمانه ا یقد  ی  نهیآ  ی. روبرو ستادم ی کردمو ا

نگاه کردم. نگاهم باالتر رفت که گردنبند   ایآر  ی ها ی ادگاریبه 

فرشته قلبم را سوراخ کرد. دست پشت گردنم بردم و قفلش  
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ا باز کردم. به تختم برگشتم و گردنبند را تا صبح در مشتم  ر 

 فشردم.  

نشستم هم در مشت   ی قاض  یروبرو  ی صندل  یرو   یوقت ی حت

عرق از    ی. سامان کنارم نشسته بود. دانه هافشردمشیم

بود. سرش را به   سیو دستم خ  د یچکیام م یشانیپ  یرو

 کرد و گفت:  کی گوشم نزد 

   یشی داغون م   ینطوری_آروم باش.. ا 

 براش افتاده؟   ینکنه اتفاق  اد؟ ی_چرا نم

   ؟ی_نگرانش
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نوبت ما مانده بود که   ان یبه پا قه ی_نگران خودمم. تنها ده دق

شدنش   کی تا نزد  توانستم ی در را گشود و وارد اتاق شد. نم 

  شیها  رچشمیصبر کنم. سر برگرداندم و نگاهش کردم. ز 

صورتش   یرو  یکوتاه  شیگود افتاده بود و الغر شده بود. ر

  نظربلند تر از قبل ب یکم شیجا خوش کرده بود و موها 

  یسر برگرداندم و به قاض   میباطن  لی. بر خالف مدیرس یم

 شدم.   رهیخ

... علت  کنمی... جلسه رو شروع م م ی_بسم هللا الرحمن الرح 

فرزند    یاریجلسه دادخواست طالق خانم ارغوان  ن یا لیتشک 

هست... خانوم   ون یفرزند هما ی امح ا یآر یآقا  هیبر عل  دریح
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  یبرا دیکه مطرح کرد یدادخواست   یرو برا  لتونیدال   دییبفرما

 نی دادگاه شرح بد

  ی  نهی ک هی و بر اساس  رنگ یآقا با دروغ و ن نی ا  یقاض   ی_آقا

منو مجبور   لهیمن شد و با ح  یوارد زندگ یمی اساس و قد یب

کنم اما   یمجبور بودم باهاش زندگ یبه ازدواج کرد... مدت

 تونم ی نم گهید

 داره؟  ادیاعت  ه؟ی _مشکل همسرتون چ

 ر ی_خ

 در ارتباطه؟  ی ا گهی کرده و با خانم د انت ی_خ

 ر ی_خ
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 ده؟ ینم  ی_خرج

 ی قاض ی _نه آقا

 _دست بزن داره؟

 _نه

 ی حام ا یآر یبنشينيد... جناب آقا  دیی_بفرما

 _بله

 ن؟ یطالق هست  نی_شما هم موافق ا

دوست دارم... زنمو دوست   موی... من زندگیقاض  یآقا   ری_خ

... اگه با همسرم  ی قاض یدارم آقا  ی دارم... من دوتا تو راه
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... دم ی... من طالقش نمم یشدی داشتم که بچه دار نم   یمشکل

 به هيچ وجه 

قتل مارال   یپرونده  یدخترم من اظهاراتت رو درباره   نی_بب

نداره که   یشما مشکل یمطالعه کردم... از نظر من زندگ یار ی

دوتا بچه به   ی و باعث بش یبه خاطرش از همسرت جدا بش 

 مملکت اضافه بشه  نیطالق ا  یبچه ها 

  یکه دارم چ  یحس بد   نیا ؟ی قاض ی آقا ی_پس غرور من چ

  ه ی نه   نمی بیانتقام م  یبرا چه یباز  ه یو من تا ابد خودم شه؟یم

 یزندگ یزن واسه  

و   ستین زی دستور قرار طالق جا  ی_فعال که به علت باردار 

 ی صبر کن  دی... حداقل تا تولد بچه هات باه یرقانونیغ
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اما از    کنمی ... من تا اون روز صبر مستی ن ی_مشکل

  ی مرد متنفرم آقا نیمحضر... من از ا می ری م مارستانیب

مطمئنم که دووم   دی... اگه حکم طالق ما رو صادر نکن ی قاض

 کنم یو خودمو خالص م  ارمینم

بچه هات فکر   ی ندهی دخترم به آ   ی_استغفرهللا... تو مادر 

 ؟ ی بدون پدر بزرگشون کن یخوای کن... چطور م 

  یعن ی  خوامیصاحبش... من بچه ها رو نم شی ر  خی_مال بد ب

تولد به   ی ... حضانتشون رو از لحظه  مخواستی از اولم نم

در برابرشون    ییکه ادعا دمیو امضا م  کنمیپدرشون واگذار م

 نداشته باشم  
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  چکدامی که ه ییتمام زده بودم. حرفها   یرحم یرا با ب   میحرفها 

.  دندیکشینبودند و تنها از خشم درون قلبم زبانه م  یواقع

 رحمانه حرف زده بودم که سامان زمزمه کرد:  یب ی به قدر

 _ارغوان... 

بشه که   ییدخترم... نذار خشمت باعث حرفها   ی_تو مادر 

 ی جبرانشون کن یبعدا نتون

... قصد دارم بعد از  گردمی به گذشته برنم چوقتی_من ه

رو شروع کنم... بنده از اولم قصد ازدواج    یدیجد  یطالق زندگ

مرد با    نیرو داشتم اما اسامان پارسا   یآقا   لمیبا وک

 خوام یمنو از عشقم هم دور کرد... من فقط طالق م  ییدروغگو

 ... فقط طالق.  ی قاض ی آقا
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در همان قرار اول    یمصمم حرف زده بودم که قاض  ی قدر به

در منتظر   یحکم طالق را صادر کرد. از اتاق خارج شدم و جلو

  .د یایب رون یب  ایتا آر  دیطول کش  قهی. چند دق ستادمیا

و گردنبند را به طرفش گرفتم. گردنبند را    ستادمی ا ش یروبرو

 .  ادمگرفت که حلقه ام را هم از دستم خارج کردم و پس د

   ؟ی شد  رحمی انقدر ب ی_از ک

  دمیمحضر امضا م رمی ... فردا میکه تو دروغ گفت  ی_از روز 

 واسه دادن حضانت  

...  یداشته باش   یوقت کاف د یبکن... با نکاروی_آره... زودتر ا 

با عشقت راحت   ذارنی... نمبندنیبچه ها دست و پاتو م

 ی باش
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بعد طالق هر جور دلم   خوام ی... اصال مرن ی_آره... دست و پا گ

با سامان   خوامینداره... م  یکنم... به تو ربط   یخواست زندگ

 ...  یازدواج کنم و مادر بچه ها 

  اش یلیس   یصورتم فرود آمد. دستم را جا  یرو دستش

انداختم. سامان به طرفش حمله ور شد  ر یگذاشتم و سر به ز

راهرو را    یفضا  دادشانیداد و ب  ی شدند. صدا  زیو با هم گالو 

 پر کرده بود و مردم دورشان جمع شده بودند.  

  رت؟یغ  ی ب یکنیدست رو زن بلند م ی _به چه حق

 شرف  یب یزن من شد  زونیکه آو  یی تو رتی غ ی_ب

 _حرف دهنتو بفهم 
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 ... نذار لهت کنم چی من نپ یزندگ ی _به پر و پا

 ی بکن یتونی نم  یغلط  چی_ه

  یکه خون از دماغش جار دیبا سر به صورت سامان کوب ای آر

در    یسع  یگری د  یبودند و عده  دهیترس یشد. عده ا 

 جداکردنشان داشتند.  

من   ی... پاتو از زندگلیجوجه وک ادیازم برم   ی_من همه کار

 تا کار دستت ندادم رون یش ببک

 من یتو زندگ ی _فعال که تو پاتو کرد

 +بسه 
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و به طرف سامان گفتم.   دمیکش  رونیب فمیاز ک  ی دستمال

را بدستش   ی آب معدن یخون صورتش را پاک کرد که بطر

به خون نشسته   ی با چشم ها ای لحظات آر نی دادم. در تمام ا 

و به طرف در  سامان انداختم  ی. دست دور بازو کردی نگاهم م

 .  د یبه گوش رس ایآر  یحرکتش دادم که صدا یخروج 

سوسول    نیکن... عمرا بذارم با ا رونی_فکر طالقو از کله ات ب

   یو منو قال بزار  ی ازدواج کن

 کن  رونی_تو هم فکر برگشتن منو از سرت ب

 دستانم گرفتم.   ان یکه سرم را م م ینشست  نیماش  درون

 ...  خواستم ی_ من فقط م 
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بشنوم... منو ببر سر   ی زیچ  خوامینگو... نم  یچ ی ..  هسی_ه

 برم  ی شم با تاکس ادهی پ یتونی خاک بابام... اگه نم

 رسونمت ی م نی_بش

.  ختمی ریم  شیآرامگاه پدر نشسته بودم و گالب رو  کنار

سامان مشغول خواندن فاتحه بود. فاتحه اش تمام شد که  

 گفتم:

   ؟یمنو با آقاجونم تنها بذار کمی  شهی_م

   یتو بخوا   یهر چ_

  یآقاجون؟ جات راحته؟ مارال چطوره؟ باالخره رفت  ی_خوب

  یکس نکهی ... بدون ادیکنار هم گهیبابا... االن د ششیپ
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بابا؟ من   یمن چ ی ... ولرهیعشقتونو بگ  یکنه و جلو تتونی اذ

صبر کنم تا به آرامش برسم؟ چقدر تحمل کنم تا   دیچقدر با

  رمی بگ ی... کاش فراموشیفاصله ا چی باشم بدون ه ایکنار آر 

رو که   یی اتفاقا نیا  یهمه   ایبره   ادمیرو   ا ی آر ایآقاجون...  

افتاده... دلم براش تنگ شده اما غرورم شکسته... دلم  

منو   چوقتی کنم... اون ه لیخودمو بهش تحم  خوادینم

نوه هاتو آوردم   ی ... راستچوقتی نداشت... ه دوست

که با   ی... زندگموننیزندگ  ی... به قول باباشون ثمره دنت ید

  دیشد  نهیک  نیو انتقام شکل گرفته... شما باعث ا   نهیک

من   ی... همتون باعث بدبختدیبابا... تو... مارال... حم 

  چ یکرد... ه  چارهی موقع شما و مارال منو ب  ی... سکوت بدیشد
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دخترت از عشقش    یدونیم  چیدر به در شدم؟ ه   یدونیم

شما و مارال شدم... سکوت شما   تی جدا افتاده؟ دچار وضع

کار   هیاگه  کننی آدما فکر م  ی روز انداخت... گاه ن یمنو به ا

اما   شهیخودشون م  ریاشتباه کنن تاوانش فقط دامن گ

  ریتاوان اشتباها چند نسل بعدم تحت تاث ... ست ی ن نطور یا

  هی  یکه اون اشتباه به اندازه  کنهینم  می... فرق دهیقرار م 

آدم    هی  شتنک  یبه اندازه  ایباشه  کی موقع کوچ یسکوت ب

... اشتباه  دمیبزرگ... من دارم تاوان اشتباهات شما رو م 

عمر    هینوه هات شده آقاجون... قراره مثل من  ریمنم دامنگ 

   شه؟ یتکرار م   یچجور  خی تار  ین یبی ر بزرگ بشن... مماد یب
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سنگ گذاشتم و از اعماق وجود ناله سر دادم.   ی را رو  سرم

 سامان کنارم نشست و گفت: 

 ... بلندشو  ستی سرده... برات خوب ن  نی_پاشو ارغوان... زم

را    ریشدم و تمام طول مس  نیو ناالن سوار ماش  سرخورده

  ی. از روز دادگاه خود را درخانه حبس کرده بودم و حتستمیگر

  یآدم مرده ا ه ی. شبکردمی سامان هم باز نم ی در را به رو

آب را شستم و   وانیبودم که محکوم به زنده بودن است. ل

شدم   ییرایآمد. وارد پذ دیکل  یآبچکان گذاشتم که صدا   یرو

  یرگکه همزمان در گشوده شد و سمانه با چمدان قرمز رنگ بز

وارد خانه شد. به طرفش رفتم که جلو آمد و محکم در  

 آغوشم گرفت.  
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 رم یبرات ارغوان... بم  رمی_بم

 _خدا نکنه  

 به سرت اومده  یچ  نمی بب نی_بش

مدت تو   نیکه ا دیآوردم واسه تو... ببخش  اموی _بازم بدبخت

 کردم و سربارت بودم   یخونت زندگ

  یچ  نمیبگو ببخودته...  یخونه   نجای ... اه یچه حرف  نی_ا

 شده

گفتم که دستانم را در دست گرفت و   شی را برا زیچ  همه

 گفت:
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  خوامی لواسون و من بهت زنگ زدم گفتم م دی که رفت  ی_موقع

   ادته؟ی  دنتوید   امیب

 _آره  

داده    تی واقعا رضا ایآر   ای_سامان اون موقع شک کرده بود که آ 

بود و   دهیرو د   اینه... چون که تو مراسم چهلم بابات پدر آر  ای

زنده باشه که هست حق    ایآر  ی اومد به من گفت که اگه بابا

رو مطرح   هیقض  نیبا اونه... به من گفت که باهات ا ت یرضا 

سفر و حالتون با هم خوبه   دی رفت  ییدوتا  دمی د  یکنم اما وقت 

پاشه... بعدم که  از هم ب  تیزندگ خواستمینگفتم... نم یز یچ

خاموش بود... سامان دو روز    رانمی خودم رفتم کانادا و خط ا
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بچه   ی خوایکرد... حاال واقعا م فی رو واسم تعر  هیقض  ش،یپ

 بهش؟   ی ها رو بد

شمام... از   زونیندارم... من خودم آو  یا  گهید   ی_آره... چاره  

   ام یپس بزرگ کردن دو تا بچه بر نم 

 بگم  یچ  دونمی_نم

 _کانادا خوش گذشت؟  

 _آره خوب بود 

  هو؟ ی_چرا انقدر 
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اونجا تا دو تا   می... رفت م یو پدر و مادرش رفته بود  الی_با دان

چند وقت   نا یباهم آشنا بشن... قراره مامان   شتری خانواده ب

   یواسه مراسم عقد و عروس انیب گهید

 نی ... خوشبخت بش ی _به سالمت

 عزيزم  ی_مرس

 بخوابم   رمی_من م

   یشیم  ت یاذ  ن ینش یل ی_آره برو... خ 

   ری_شب بخ 

 .  ر ی_شبت بخ 

  ..... 
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پارک نشستم. نفسم تنگ شده بود که   یچوب مکتین  یرو

. دکتر  دمینوش ی آوردم و کم  رونی ب فمیآبم را از ک  یبطر

کنم اما   یرو  ادهیآخر پ  یماه ها نیکرده بود که در ا ه یتوص

  میبه پا  ی. چند سرفه کردم که چيز شدی نفس مانعم م یتنگ 

.  م برش داشت ن یزم  یتوپ زرد زنگ از رو  دنیبرخورد کرد. با د 

. دستانش را  ستاد ی ا می کی به طرفم آمد و در نزد یپسر بچه ا

را جفت. کاله بانمک    شیکرده بود و پاها می پشت سرش قا 

  یی با یز  یاپشن قرمز و چکمه هابه سر داشت و ک یهفت رنگ 

 متفکرش زدم و گفتم:  یبه چهره   ی. لبخند ییمویل

 توپ واسه شماست؟   نی_ا

 _بله 
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  یشما... چه کاله قشنگ  یهست ین یر ی_چه آقا پسر ناز و ش 

 ی دار 

سرش   دن یرا از سر برداشت و به طرفم گرفت. با د کالهش

 مو بود متعجب شدم که گفت: یکه ب

 به شما  دمشیم نی.. اگه دوستش دار _قابل شما رو نداره.

.  ستادیکودک ا  یک یاز دور به طرفمان آمد و در نزد  ی نگران زن

 سرش گذاشت و گفت:  یکالهش را رو 

 _مگه نگفتم دور نرو  

 ... اومدم توپمو بردارم  دی_ببخش

 به زن گفتم :  رو
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من   رهی... اومد توپشو بگگه ی... راست م د ی_دعواش نکن 

از   نم ی... ا زم یعز   ایگرفتمش به حرف... شرمنده ام واقعا... ب 

 توپت... حاال بزن قدش 

  ی . زن رودیدو  یباز نیرا به دستم زد و به طرف زم دستش

 کنارم نشست که گفتم: مکت ین

   خوامی_من بازم معذرت م

روش   کم یخاصش   طی ... من به خاطر شراستی ن ی_مشکل

  یل یخ  نیواسه هم حساسم... آخه پسرم سرطان داره 

 نگرانشم 

 _چند سالشه؟  
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 _پنج سالش  

 _انشالله هر چه زودتر حالش خوب بشه

بچه رو   نی ا ی نعمته... وقت نیبزرگتر  ی_ممنونم... سالمت

  رفتم یکه م ییو سفرها می شغل   طی باردار شدم بخاطر شرا

  انهینگهداشتنشو نداشتم چندبار تالش کردم مخف  طی شرا

و مجبورم کرد که   دیهمسرم فهم  گهیبندازمش اما نشد که د 

مهرش به دلم افتاد...   مارستانینگهش دارم... اما تو همون ب 

ناراحتتون   دیدادم... ببخش  موی... تقاص ناشکر دهیچه فا  یول

 ؟ کردم... شما چند ماهتونه 

 ش ی_اواخر ش 
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   ه؟یچ  تشی ... جنس ی _به سالمت

 _دوقلوعه... دوتا پسر 

پدر و مادر بزرگ بشن...   ه یسا  ری... ز ان یب  ایبه دن یمت_به سال

 کردم ینم ی کاش ناشکر گمیبچه نعمته االن همش با خودم م

 که من دارم    هیز یچ  نیزتر یحال عز  نیاما با ا

 _خدا حفظش کنه  

برم... خوشحال شدم از معاشرت با   دیبا  گهی_ممنون... من د 

 شما 

   نطور ی_منم هم 
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بازگشت به    ری کودک هم دست تکان دادم و تمام مس یبرا

 پسرک و مادرش بود.   ریخانه ذهنم درگ 

  ..... 

  طیشده بود و شرا   نیبود که وزنم سنگ ی هفته ا چند

شب ها کنار خانه درون   شتریب  ایسخت شده بود. آر   میتنفس 

  امی . زنگ ها و پرفتیصبح م   کی و نزد  نشستی م نیماش

. ارتباطم با  گرفتی نم  یادامه داشت اما هنوز هم جواب شیها

  م یرفت یکه دکتر م یسامان هم کمرنگ شده بود و بجز ساعت

را داشت و هم صحبتم    می. سمانه هواشدم یخارج نم   نهاز خا

در حال گذر بود و هر روز به قرار طالق   یشده بود. زندگ

  . استرس باعث شده بود که بچه ها هممیشدی تر م  کی نزد
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و شبها تا صبح   دمیخوابی کنند. اکثر ساعات روز را م یقرار یب

که طبق هر شب   دمیرا د  ای. پرده را کنار زدم و آرزدمی قدم م

حال بودم    ینشسته و خوابش برده. از سر شب ب ن یدر ماش

تخت    یدرد داشتم. پرده را انداختم و گوشه    یو گاه

 نشستم. 

داد و    یصدا تخت نشسته بودم که  یبود رو  ی ا قهیدق   چند

تخت بلند شدم و پرده را کنار زدم.   یبلند شد. از رو  ادیفر

  یشده بودند و صدا   قهیو سامان دم در با هم دست به  ای آر

  یرا رو  میتمام محل را پر کرده بود. مانتو  دادشان یداد و ب

آمد را    تمدس   ریکه ز  یشال نی و اول دم یپوش م ی خانگ راهنیپ
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که   دمیدو  رون یسر انداختم. به طرف ب  یبرداشتم و رو

 سمانه هم از اتاقش خارج شد و گفت:

 _چه خبره؟ 

 دعواشون شده  ای_سامان و آر 

   کنه؟ یم کاریچ  نجای ا  ای_خاک بر سرم... آر 

   ن ی_نشسته بود دم در تو ماش

آمد که از سمانه فاصله گرفتم و    شهیش  یشکستگ   یصدا

 گفتم:

 تا همو نکشتن نیی پا  رمی_من م

  ام ی_منم دارم م
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از خانه خارج شدم و از پله ها   ی رو فروش   یها یی همان دمپا  با

باز بود. نفس نفس زنان خود را در   ی. در ورود دم یدو   نییپا

کوچه انداختم که سمانه هم پست سرم وارد کوچه شد.  

  ی ها از پنجره خم شده بودند و ناظر مشاجره  ه یهمسا

چسبانده بود و در   واریسامان را به د ای بودند. آر نشانیب

 :زدیم اد یصورتش فر 

 رونیمن بکش ب  ی_بهت گفته بودم پاتو از زندگ

مثل گاو   ؟ی بفهم یخوای ... چرا نم خوادینم _ارغوان تو رو 

بشه؟ فکر    یدم خونه که چ ی ایم  یندازیهرشب سرتو م 

   گرده؟یو برم سوزهیدلش به حالت م   یکرد
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 م یتو حر ی ... پاتو گذاشتی_اگه من گاو باشم تو از خرم خرتر 

 من

 ی حفظ کن  متویحر   یتونستی_م

به  انداخت و با مشت  نیزم  ی سامان را رو ای حرف، آر نیا با

سر و صورت   یپشت سر هم رو  شیجانش افتاد. مشت ها 

.  دمیرا کش  شیآمد. جلو رفتم و بازو  ی سامان فرود م

بلند   نیزم ی هوا ماند. سمانه سامان را از رو   یمشتش، رو

 . ستادمیا  شیو روبرو دمیرا عقب کش ای کرد که آر

هرشب   یواسه چ گهیبا تو ام... م  نجا؟ی ا یاومد  ی_واسه چ 

پس   ؟یبدبخت شدن منو تماشا کن  یا ی م نجا؟ی ا  یایم

خونه    یکه آواره  نیافتادم... بب  یبه چه فالکت نی... ببنیبب
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... برو و با  یگرفت ی اون شدم... انتقامتو از دختر حاج نوی ا ی

شد...    مومراحت شبا سرتو بذار رو بالشت... ارغوان ت  الیخ

 تموم 

که  انداختم  ری نشستم و سر به ز نیزم ی کوچه رو وسط 

 زانو زد و گفت:  م یشونه ام قرار گرفت. روبرو   ی رو  ایآر   یپالتو

هنوزم   یکه بفهم امی... م نمیتو رو بب ی که بدبخت امی_من نم

  ی اشتباه یاز هدف مونمیپش  ین یکه بب  امیدوست دارم... م

 که انتخاب کردم... برگرد ارغوان

 تونم ی_اگه بخوامم نم 

 ام درهم شد. که چهره دیچ یدر وجودم پ   درد
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 ؟ یارغوان درد دار   ؟یشد ارغوان؟ خوب ی_چ

در    ایرا در دست فشردم. ناله ام بلند شد که آر   لباسم

  یمردانه   راهنی بلندم کرد. به پ نیزم  یو از رو دیآغوشم کش 

چنگ زدم و   شد،ی م  دهید شی خون رو  یکه لکه ها دش یسف

بدنم گر   و دی چکی م  میرا فشردم. عرق از سر و رو   می چشمها

  د. در دم یدراز کش  ایآر   نیعقب ماش ی صندل  ی گرفته بود. رو

تا    دادمیهم فشار م یرا رو م یبود. دندان ها  دهیامانم را بر 

 و گفت: ستادی سرم ا  ی بلند نشود. سمانه باال غم یج

 انقدر قرمز شده؟  نیابوالفضل... چرا ا  ای_

کنارش زد و در را بست. پشت فرمان نشست که سامان  ای آر

 شد و گفت:  کی نزد
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  نیتر  ک یهست... نزد  مارستانیب  هیباالتر   ابونی_دو تا خ 

منطقه اونجاست... ببرش اونجا من و   نی تو ا مارستانیب

 می ایسمانه هم پشت سرتون م 

که ارغوان حالش بد   فی ... حست ی تو ن  ییبه راهنما ی ازی_ن

 شد وگرنه... 

و چند    گشتیبه طرف عقب برم  یسرعت به راه افتاد. گاه با

نداشتم و تنها ناله   ی. حال خوبدیپرسی حالم را م   کباری دقيقه 

  یبلند  غینگه داشت که ج  مارستانیب  ی. جلو کردم یم

.  دیشد و در آغوشم کش  ادهی پ ن ی. با سرعت از ماشدم یکش

 . دیدو یم مارستانی ب یدر راهرو 

 ... حالش بده اد یدکتر ب  هی_
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و   یمار یب یو سابقه  ضی... اسم مراریاون تختو ب یم ی_رح

 لطفا  دییرو بفرما   یباردار  یسن و هفته  

نداره... ماه  یخاص ی ماریساله... ب  کی و  ستی ب  یار ی_ارغوان  

 هفتم هست... فقط بچه ها دوقلوعن

  یشنوی... اگه میشنویمنو م یصدا  زمیخوب... عز ی لی_خ

 دست منو فشار بده

 به دستش وارد کردم که گفت: یف یخف فشار 

باالسرش...   ادیاورژانس تا دکتر ب  کنمی_خوبه... منتقلش م

تا من دکتر فرهنگ رو    دیسرمش رو وصل کن  ی خانم اعتماد

 کنم  جیپ
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بودم و دردم هر لحظه   ده یتخت اورژانس دراز کش   یرو

و عرق سرد  کرد  خی بدنم  هی. در عرض چند ثانشدی م شتریب

تعجب کرد و دست   شیدستم را فشرد که از سرما  ا یکردم. آر

 گذاشت.  م یشانیپ  یرو

 ؟ ی_چرا انقدر سرد 

 _پتو

 ارمی_االن برات م 

  نی. ا خورندی بهم م م یهارفت که دندان یطرف پرستار  به

نداشت.   نی آخر فرورد  یبه سرما یسرما از درونم بود و ربط 

 انداخت و گفت: می را رو  ییپتو  ای آر
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 ی شی ... خوب مستین  یزی... چ اد ی_االن دکتر م 

  ایدستور به عمل داد. آر  عا یام کرد که سر  نهی معا پزشک 

 گفت:

 _اما هفت ماهشه 

و   ارنی... چون دوقلوعن دارن به مادر فشار مستی ن ی_مشکل

را منتقل   ضی مر عا یبراش خطرناکه... خانم رستگار سر نیا

 رو هم خبر کنيد ی هوشیاتاق عمل... دکتر ب  دیکن

هل   یگریبه طرف سالن د ا یرا دو پرستار به کمک آر  تخت

 . نگاه به صورتش انداختم که گفت: دادندیم

 ؟ یشنوی منو م یارغوان صدا ؟ی_خوب
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 _بابام

بچه هامونو  گه ی... چند ساعت د زمی _آروم باش عز 

 ... آروم باش م ین یبیم

محو   دمیرا از د  ایدن در آر که بسته ش  میسالن شد  داخل

داخل    یسرم بودند که چيز یکرد. چند پزشک و پرستار باال 

 . دم ینفهم یز یچ  گریکردند و د قیسرمم تزر 

  م یهانفس چشم باز کردم. لب  یاحساس سر درد و تنگ با

کردم که دم   ای به آر  یخشک شده بودند و تشنه بودم. نگاه 

بعد وارد   قهیدر اتاق مشغول صحبت با تلفنش بود. چند دق

 . ستاد یبازم کنار تخت ا   ی چشم ها دنی اتاق شد و با د 
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 ؟ ی... بهتری_خداروشکر که بهوش اومد

ندادم که در همان لحظه دو پرستار با دوتخت کودک   جواب

دور   یشده به رنگ آب دهیچی پ ی وارد اتاق شدند. پتوها

  کی شان شده بود. تخت ها را نزد چهره  دنی نع د نوزادان ما

با   ا یدادند. آر ا یاز نوزادان را به آغوش آر  ی کیتختم آوردند که 

  اط ی. با احت دیخند ی شوق و ذوق بغلش کرده بود و از ته دل م

  گری . نوزاد درفتینوزاد را بغل کرده بود و قربان صدقه اش م 

 . مدی سرم کش   یرا رو  میرا به طرفم گرفتند که پتو 

بهت داده...    ییکادوها  یخدا چ نی_مامان کوچولو... پاشو بب 

 پاشو مامانشون... پسرات گرسنه ان 
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سامان و سمانه در اتاق   یکه صدا  امدمین رون یپتو ب ریز  از

تخت نشستم که   ی رو  ی. پتو را کنار زدم و به سختدیچ یپ

 شد و گفت: ک یاز پرستارها نزد  یکی

... دراز  رون یب  یشما تازه از اتاق عمل اومد ؟ یکن ی م کاری_چ

 بکش

 دم یسمانه... قسمتون م دیببر نجای_منو از ا 

 و گفت:  ستادی کنارم ا سمانه

... فردا مرخص  یاستراحت کن دی... با زمی که عز  شهی_نم

 خونه  میر یم  یشیم
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منو   دیتونی برم... اگه م نجای از ا خوامیاالن م نی_من هم

من   دیار یبرگه ب  هیاگه نه که خودم برم... شما هم   دیببر

 خودم رفتم  ت یامضا کنم که با رضا 

 ارغوان جان خطرناکه  شهی_نم

 د ی_به درک... فقط منو ببر

بروند. در اتاق    رون ینوزاد را به پرستار داد و خواست که ب  ای آر

 تخت شد:  کی را بست و نزد 

 _ارغوان جان... 

 کلمه باهات حرف بزنم  ک ی  یحت خوام ی_نم

 ؟ ی کنیم یلجباز  یدار ی... با کار یسگ منو باال ن  ی_اون رو 
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طالقم   انی ب ایکه بچه هات به دن  ی_با خودم... گفته بودم روز 

   گرم ی رو م

 ست ین  ی_از طالق خبر 

 رفته  ادتی دادگاه رو  ینامه   نکه ی _چرا هست... مثل ا

اتو  و بچه ه   تی سر خونه زندگ  یگرد ی آدم برم ی بچه  نی_ع

 ... وگرنه... ی کنیبزرگ م

به وهللا اگه دوباره مجبورم   ایآر   ؟یها؟ وگرنه چ  ؟ی _وگرنه چ

سر خودم   ییبال  هیکنم هم    یکه برگردم و باهات زندگ یکن

برات   یل یخاطر بچه هات خ  دونمیهم بچه هات... م ارمیم
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که مادر بچه   یبرم گردون  یخوا ی دوباره م دونممی... مزه یعز

 ستم یخر ن   گهیهات باشم... اما من د 

رو   وفتمیارغوان تا آخر عمرم مثل بختک م ی_باشه برو ول 

 ی بش  یا گهید   یزن کس ذارمی... نمی... تو مال منت یزندگ

 کنم یکه دلم بخواد م می هر کار ستمین  ی_من مال کس

نشستم و بعد از دادن امضا از   لچریو  یکمک سمانه رو به

  نیخارج شدم. سامان کمکم کرد و داخل ماش  مارستانیب

  یآمد و روبرو   نییپا مارستانیب ی از پله ها اینشاندتم. آر 

و دستانش را در    زدی بلند حرف م ی سمانه قرار گرفت. با صدا

شدند که   نی. چند لحظه بعد سوار ماشداد یهوا تکان م 

 :. دمیپرس
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 گفت؟ یم ی_چ

 کردی م دی_تهد

 کرد  خود ی_ب

بچه   یخوا ینم ی ... ارغوان تو مطمئنست ی_ولش کن مهم ن

 شون یدی ند ی... تو حت یهات و بغل کن 

تنهاشون   تونستم ی نم گه ید  کردمی بغلشون م  ای  دمیدی_اگه م

و   ادیب گه یتا دوساعت د   دیبزارم... سامان لطفا برو محضر... با

 طالق رو امضا کنه  یبرگه 

 ! ؟یمطمئن  متی _از تصم

 برام مونده؟ می ا گهی د  ی_مگه چاره  
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و    دمیعقب دراز کش یصندل یسکوت کردند که رو   هردو

بودم. اما   دهینوزاد ها را هم ند ی چهره   یچشم بستم. حت

  یباشند با همان نگاه مشک ایبه آر  هیدوست داشتم شب

را   م یجذاب و با نفوذ. مادر شده بودم اما مجبور بودم حسها

باشم که پدرشان با   ییمادر بچه ها  خواستمیسرکوب کنم. نم 

شده بود. دوستش داشتم اما او تنها   کمینه و نفرت نزدیک

  نیمحضر به کمک سمانه از ماش  یدنبال انتقام بود. روبرو 

  یرو  ی ختشدم و همراه سامان وارد محضر شدم. به س  ادهیپ

  گری اما د شدمی انقدر زود از جا بلند م  دینشستم. نبا ی صندل

  ایکه آر  میمنتظر بود  یساعت   کی را نداشتم.   ریتحمل تحق 

  راهنیبار نگاهش کردم. پ نیآخر   یوارد محضر شد. برا
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  نیشلوار ج  بی بود و دستش را در ج  دهیپوش  یمشک

به چشم داشت و   یطب نک ی اش گذاشته بود. ع یخاکستر 

دفتر دار    زیدستش انداخته بود. به م   یرا رو ش یالکت ذغ

بود مطالعه کرد. سامان از   زیم ی را که رو  یشد و برگه ا  کی نزد

  بی آورد. خودکارش را از ج می و برگه را برا رخواستکنارم ب

خارج کرد و به طرفم گرفت. خودکار در دستم   راهنشیپ

و اشک تا پشت پلکم باال آمده بود. خودکار را در   دیلرز یم

زدم. سامان برگه را   یا  ختهی بهم ر  یدست فشردم و امضا

  زیم  یبرگه را رو ظ یغل   یگرفت. با اخم ایبرداشت و به طرف آر 

و رو به سامان   دیکوب زی م یو امضا کرد. خودکار را رو ذاشت گ

 گفت:
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 بره ن ییآب خوش از گلوت پا هی  ذارمی_نم

 شه ینکن که واست گرون تموم م دید_ته

 وکالتت باطله   ی اراده کنم پروانه  ؟یبکن  یخوای م ی _چه غلط

از جا بلند   یجوابش را بدهد که به سخت خواستیم  سامان

بحث   نیکه اگر ا دانستم یشدم و به طرف در کشاندمش. م

با   ا یشود به دعوا و زد و خورد منجر خواهد شد. آر یطوالن

نشانده   یشانی پ ی رو  یو اخم وحشتناک کردیخشم نگاهم م 

.  م ینشست  نیو در ماش   میاز محضر خارج شد ی بود. به سخت

جلو نشسته بود به طرف عقب   ی صندل  یکه رو انهسم

 برگشت و گفت:
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 شد؟  ی_چ

 تموم شد  ی_همه چ

 _متاسفم 

  یکردم، رو یکه گرفتم و عمل   یمی سکوت و بهت از تصم  در

زل زده بودم. مغزم   ییروبرو  وار یتخت نشسته بودم و به د

  ایو قلبم ناله سر داده بود. دلتنگ آر  کردی م دیکارم را تائ 

  میموها  انی. دستم را مزدیبچه ها ضجه م یشده بود و از دور

  می بود موها هفت از جا بلند شدم. گ ایآر   یادآوریکه با  دمیکش

را به دوبخش  می و موها ستادم ی آينه ا ی را دوست دارد. روبرو

را   یچپ و دسته ا  ی شانه   یرا رو  یکردم. دسته ا می تقس

برداشتم و   زیم  یرا از رو  یچ یراست انداختم. ق  یشانه    یرو
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را فشردم و خاطره ها   یچ یاول را در دست گرفتم. ق  یدسته  

را هم کوتاه کردم که قد   یبعد ی. دسته  ختیر  ن یزم  یرو

گذاشتم که   زیم  یرا رو ی چی . ق د یتا شانه ام رس میموها

 به موها کرد و با تعجب گفت:  یسمانه وارد اتاق شد. نگاه 

 ؟ یارغوان؟ موهاتو چرا زد یکرد  کاری_چ

 الزمشون نداشتم  گه ی_د

و تا   ی بود که خودت گرفت یمی معلومه چته... تصم چی_ه

ارغوان...   فهممتیچه مرگته؟ نم گهی ... االن دیآخرشم رفت

 ... نه خودتو نه کاراتو کنم ی واقعا درکت نم 
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  یدونیم  ی... تو چیکن ی ... معلومه که درک نمیبفهم دمی_نبا

که واسه من افتاده   ییاتفاقا  نیاز ا  یکی من؟ کدوم  یاز زندگ

وقتم تجربه    چیه  دوارمیکدومو... ام چی؟هیرو تجربه کرد

...  یو نفرت ازدواج کن  نهیدرد داره که با ک  یلی... چون خ ی نکن

درد داره  یل یهمه بهت دروغ گفتن... خ یدرد داره بفهم یل یخ

دوست    چوقتیه  یرو که باالخره عاشقش شد یکس یبفهم

... چون تو  ی درک کن  دمینداشته و دنبال انتقام بوده... نبا

هم   گهی و چند وقت د یآشنا شد الی با دان طی شرا  نیبهتر

  یزندگ  هیوارد   دیبا تهد ؟یمن چ ی... ولتونی زندگ  سر  دیریم

  می دارم... تا زندگ  شدوست دم یشدم و تا به خودم اومدم د

خراب شد...   یبشه همه چ  یعاد   کمی و  رهیبگ یجون  هیاومد 
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اون دوتا   ی ندهی ... عذاب وجدان آ ستیاالن فقط درد خودم ن 

 کنه یم  ین یبچه هم تا ابد رو شونه هام سنگ

ناراحتت کنم...   خواستمی نداشتم... نم ی_ارغوان من منظور

 خوام ی معذرت م

. دستم را دور شانه  دیشد و محکم در آغوشم کش  کی نزد

و هق   ختمی ری حلقه کردم و بغضم شکست. اشک م شیها

ازش  و سرم را نو دیکشی کمرم م ی . دستش را روکردمیهق م

تخت دراز بکشم و   ی بعد کمک کرد رو قهی. چند دق کردیم

نشست. دستم را در دست   نیزم  یخودش کنار تخت رو 

را   نی . خودم هم همبخوابم یگرفت و خواست کم
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هم   می. تنها هنگام خواب بود که دغدغه هاخواستم یم

 . دندیخوابیم

که پدر و مادر سمانه آمده بودند و در واحد    شدی م یروز  دو

سمانه را    ی سامان مستقر شده بودند تا مقدمات عروس

فراهم کنند. از آنها خواسته بودم بگذارند به هتل بروم اما  

نگذاشته بودند و مرا دختر خود خوانده بودند. به اصرار  

  رو آنها فک  میاز بچه دار شدنم نزده بود  یسامان حرف 

به علت   کسالیه من تنها عقد کرده ام و بعد از  ک کردندیم

اختالف نظر از همسرم جدا شده ام. سامان هم از دوست  

داشتن من گفته بود و آنها گفته بودند بعد از عقد سمانه  

اتفاقات بود با   ن یاگر قبل از ا  دینوبت ما خواهد بود. شا
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  یفرق می برا گری اما حاال د  شدمی حرف خوشحال م نیا  دنیشن 

  یمن سر و سامان یا یسامان دن یب  ای. با سامان کردینم

 نداشت. 

 دهیروزها کمتر در خانه د  ن یعقد سمانه بود و او ا فردا 

  یدر انگلستان زندگ  ی. قرار بود بعد از عقدشان، مدتشدیم

خوشحال بودم و از رفتنش ناراحت.    شیکنند. از خوشبخت 

. قرار دادم یرا هم از دست م می روزها  نیو همدرد ا  قیتنها رف 

از   یاندک تا  می برو ا یآر یبعد از ظهر به خانه  میگذاشته بود 

  دمیسبزم را پوش  ی. مانتو اورم یرا که آنجا مانده بود ب   لمی وسا

را هم به تن کردم. بدون نگاه کردن   م یو شال و شلوار مشک

رفتم. سمانه    نییپا یاز خانه خارج شدم و به طبقه  نهی به آ
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مان نشسته بود و منتظرم بود که سوار شدم و  پشت فر 

راه افتاد. راهنما زد و   به را روشن کرد و   نیسالم کردم. ماش

 گفت:

 ؟ ی_بهتر

 خوب بود؟  دی_خداروشکر... خر

 م ی گرفت می _آره... فقط حلقه ها مونده بود که اونم امروز رفت

 ی _به سالمت

  یورنجی به جز حال تو... ا  یخوب ی روزا همه چ  نی... ا ی_مرس

گفتم که   الیبرم ارغوان... امروز به دان تونمینم  نمت ی بیکه م

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

595 
 

از تو راحت نشه   المی... تا خم یعقد رو عقب بنداز   کمی

 برم  تونمینم

مثل آدم برو سر خونه و   د؟ی عقد رو عقب بنداز ی_واسه چ 

 ام ی ... نگران منم نباش من خودم از پس خودم بر مت یزندگ

  یخود ی تره... ببه من سخت  ی _آخه نداره سمانه... اونطور

 ز یو بهم نر  الیاعصاب دان 

  یلیآخه اون خ   ؟یکه دل سامان رو نشکن  یدی _تو... تو قول م 

 دوست داره  

کرده در   یرو بکنم؟ سامان مردونگ   یکار نی همچ  دی_چرا با

  نیتو ا دی به من کمک کرد یل یان خ حق من... تو و سام
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و   مارستانیمن تا ب  یمدت... مخصوصا سامان که پا به پا

 روزم منو تنها نداشته    هیاومده و  دفتر خونه و دادگاه

   ؟یزنش بش  نای و ا  نیبه خاطر جبران د  یخوا یتو م  یعن ی_

که بهش   ه ی... اون تنها مردهی_نه... سامان پسر خوب و منطق

 که مناسب منه  ه یاون تنها کس ن یبنابرااعتماد دارم... 

   ام؟ یمنم باهات ب یخوای ... مم ید ی_رس

بهت بگه من   یز یچ  هی  ترسمی _نه... خودم برم بهتره... م

 شرمنده بشم  

   ه؟یچه حرف  نی_ا

   گردم ی_زود برم 
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... آدم که  ی _مواظب خودت باش... دهن به دهنش نزار 

 خورتت یم  هوی ست ین

 _حواسم هست 

به   خواندیلب م  ریرا که ز   یی شدم که دعا   ادهی پ نیماش  از

  هیتکان دادم و زنگ را فشردم. چند ثان  ی طرفم فوت کرد. سر

  ی شدم. در را بستم که برا  اطی بعد در باز شد که داخل ح

 ی از جلو مان یخاطره ها  الیو دنی تکان دادم. با د   یسمانه دست

  ری. سر به ز دم را ز  الیلرزان در و  ییهاچشمم رد شد. با قدم 

و    یبا الک صورت یزنانه ا یانداختم که در باز شد. انگشت ها

قرار گرفت که سرم را باال   دمیدر د ی ال انگشت  یها ییدمپا 

روشن،   یشدم. موها رهیخ  می گرفتم و به صورت دختر روبرو 
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کوچک سر باال، لب   ینی ب ،یعسل  یسبز با رگه ها  یچشم ها

همه و همه از    دش یفرنگ و پوست س  یکالباس یگوشت یها

و   بی ع  یساخته بودند. اندامش هم ب ینقص یاو دختر ب

به تن   دی سف  یو دامن شلوار  یبهگل راهنی کامل بود. پ

 داشت.  

   د؟یی_بفرما

  ی عنی... ا ی... آر لم ی بردن وسا ی_من... من ارغوانم... اومدم برا 

 هماهنگ کردم  یحام  یبا آقا 

 جان... ارغوان خانم اومدن.    ای تو... آر  دیی_آهان... بله بفرما
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را در آوردم و وارد خانه    میدر کنار رفت که کفش ها یجلو  از

جا به جا   ز یچ  چ یخانه همان گونه بود و ه   دمانیشدم. چ

 نشده بود.  

   دییتو اتاق باشه... بفرما  دیبا  لتونی_فکر کنم وسا

به طرف اتاق حرکت کردم. در را باز کردم که   یحرف  چی ه بدون

از نوزادان   ی کیتخت نشسته بود و به طرف  ی. رو دم یرا د  ای آر

  دمیخم شده بود. سرش را به طرفم چرخاند که نگاهم را دزد 

اول را باز کردم و قاب   یتوالت رفتم. کشو ز یو به طرف م

گذاشتم.   فمی عکس پدر و سجاده اش را برداشتم و داخل ک 

را که جا گذاشته بودم، هم   ییطرف کمد رفتم تا لباس هابه 

  ی رو  یگذاشتم که دست فمی را داخل ک   میآب  راهن یبردارم. پ 
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  گرش ی که دست د دمیشانه ام نشست. شانه ام را کنار کش 

 کمرم نشست و دم گوشم گفت: یرو

 _دلم برات تنگ شده بود 

  شیکه به طرفم آمد. دستم را روبرو دم یرا عقب کش خودم 

 داشتم و گفتم:  نگه

و از صد   ی... االن نامحرم یبه من دست بزن  ی_تو حق ندار 

 ی تر  بهیهم غر  به یپشت غر

دستش رو   نیاون محرمته که تو ماش   ؟یچ لی _اون جوجه وک

 صورتت بود؟  

 ؟ یکنیم  بیکه منو تعق دهیرس   یی_کارت به جا 
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   شم؟ ی م التیخ  ی ب ی_فکر کرد 

   ؟ی_نشد

 ارغوان  تی_برگرد سر زندگ

 کنم؟   یهوو زندگ  شی_برگردم پ

   ؟ ی_کدوم هوو؟ توهم زد

از نوزادان بلند شد که در اتاق باز شد و   یکی  ی  هیگر  یصدا

. با تمسخر  دیدختر به اتاق آمد و نوزاد را در آغوش کش 

 نگاهش کردم و پوزخند زنان گفتم: 

 توهمه؟   تی فیوضوح و ک ن یبا ا نی_ا

 _صحرا...  
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م... با صحرا خانم خوش باش...  بشنو  یچ ی ه خوام ی_نم

... ارغوان خر گهی باشه بچه هاتو بزرگ کنه د یک ی  دیباالخره با 

   گه ید  ی کینشد 

آن   ی  هیرا برداشتم و با سرعت از اتاق خارج شدم. گر  فمیک

.  دیبدون توجه به دنبالم دو  اینوزاد هم شروع شد اما آر  یکی

شد. با   دهیکش  میبودم که بازو  م یکفش ها دنیدر حال پوش 

 اخم به صورتش نگاه کردم که گفت:

 بدم   حی تا برات توض  سای وا  یفرار کن  نکهی ا  ی_به جا

بهم   یلی... در ضمن خ یچ یبشنوم... ه  ی زیچ  خوام ی_نم

 .  ايدیم
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گرفتم و از در خارج شدم. سوار   دهیرا ناد شی زدن ها  صدا

 .  دمیشدم و در را بهم کوب  نیماش

 ... زود باش.  _برو سمانه

 کرد؟   تتیشده؟ اذ  ی_چ

 _نه... برو فقط 

را روشن کرد و به سرعت از کوچه خارج شد. دستم را   نیماش

از بغل   یکردم که سمانه نگاه یو هوف  دمی به چشمم کش

گرفته بود   یکه فرمان را دودست یچشمش کرد و در حال

 گفت:

   ؟یا  ختهیشده؟ چرا انقدر بهم ر  ی چ نمی_خوب بگو بب
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 ... ازدواج کرده  ی چی_ه

متوقف   ابان یرا وسط خ  نیترمز فشار داد و ماش یرا رو  پايش

بلند شده بود که با   یعقب  یها ن یبوق ماش یکرد. صدا

 زمزمه کرد:   یناباور

 _ازدواج؟  

  یمثبت  تکان دادم و سرم را به پشت  یبه نشانه   یسر

را روشن کرد و به راه افتاد. از   نیدادم که ماش   هیتک  ی صندل

را برداشت و به   یکوچک آب معدن یدر بطر ی  رهیدستگ 

  نییرا پا   شهی. ش دمینوش  یرا گرفتم و کم یطرفم گرفت. بطر

  مو به صورت  ختمیآب در دستم ر   یاز پنجره کم رونیدادم و ب 

 ت:که گف دم یپاش
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بهت دروغ گفته که حسادتتو  دی شا  گم یم  یعنی   ؟ی_تو مطمئن 

   ارهیلجتو در ب  خواستهی م دونمی چه م ای  یکنه تا برگرد ک یتحر 

متاسفانه طرف تو خونه بود و   یبود ول  ی نطوری _کاش ا

 از بچه ها   یمشغول پرستار 

 پرستار بوده... مگه گفت زنمه؟   دم ی_شا

مطمئنم زنش   اره؟ی م یو جوون  ی_آدم پرستار به اون خوشگل

 ومدن یخوشگل بود... بهم م  میل یبود... خ 

  نیو دوستت داره و از ا کنهیولت نم  گفتی_آخه اون که م 

که هر جور   دی خط و نشون کش  مارستانیب یجلو   یحرفا... کل

 گردونه یشده برت م
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.. اون  ... نقشه اش بود که انتقام شو کامل کنه. ی_ساده ا 

 وقت منو دوست نداشت   چیه

 بگم.   ی_چ

  ر یو سکوت کرد. چشم بستم که تصو دیکش ی قیعم نفس

از نوزادان   یکی پشت پلکم نقش بست. صورت   ایصحرا و آر 

بود. همانقدر جذاب  ایبه آر  ه یبودم. چقدر شب دهیرا د 

به   هیشب  شتری رو لبم نشست که ب ی. لبخند با یهمانقدر ز

 زهرخند بود.  

  ..... 
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نشسته بودم و او   شگریدست آرا   ریاصرار سمانه ز به

صورتم نگاه    حیمل  شیبود. به آرا  میمشغول فر کردن موها

  ی دود  ی ه یسا  ک، ی. خط چشم کوتاه و بار ک یو ش  ت یکردم. ال 

  م یبلند نقره ا راهنیهمه و همه با پ یو رژ لب کالباس 

شد که از جا بلند شدم   تمام شگر یداشتند. کار آرا   یهمخوان

سرم   یو شالم را رو  دمی را پوش   یاز تشکر مانتو بعدو 

خانم را   ما یر رفتم. مادر سمانه،  شخوانیانداختم. به طرف پ

 زد و گفت: م یبه رو یکه لبخند  دمید

 زم ی عز  ی_چقدر خوشگل شد

   شتری_ممنونم... شما ب
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  یچقدر خدا سامانمو دوست داره... مهر چه دسته گل  نی_بب

 رو به دلش انداخته 

 ن ی_لطف دار

در    یکه عمو محسنت جلو می ... بر زدلمی_خدا حفظت کنه عز 

 منتظره 

 _پس سمانه؟  

تاالر که زودتر از    میر ی... ما زودتر ماد یم الی_سمانه با دان

 م یمهمونا اونجا باش

   می_بر
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عمو محسن را   ن یکه ماش م یکنارهم از سالن خارج شد در

شدند. دامنم    ادهی پ نیما از ماش  دنی. عمو و سامان با د دمید

به   یز یرا در دست گرفتم و سالم کردم. عمو با نگاه محبت آم

 ی لبم نشست. سرم را برا یرو ینگاه کرد که لبخند  ما یخاله ر 

  ی . همگد سامان تکان دادم که دستپاچه دوباره سالم کر 

حرف از   ری. تمام طول مس م یشد  نیو سوار ماش   مید یخند

در   ی سمانه بود. تا به خود آمدم جلو یکودک یها طنتیش

که عمو محسن   میشد  ادهی پ نیاز ماش  ی. همگمیتاالر بود 

را پارک کند. وارد تاالر    نیرا به دست دربان داد تا ماش  چ یسوئ

  بیداشت. سالن بزرگ با ترک  ییبایو ز   کی ش ی که فضا میشد

پنج نفره داشت و   یهای و صندل زیکه م  ییو طال ی رنگ صدف
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کوتاه قرار گرفته بود.   یسکو  ک ی  یعروس و داماد رو  گاهیجا

رقص هم با نور    ستی از سالن بود و پ یاتاق عقد گوشه ا

شده بود. به اتاق   زیقسمت ها متما  یکف سالن از باق  یپرداز 

بلند بود و   ن یآست  راهنمیرا در آوردم. پ   می رفتم و مانتو

سرم گذاشتم و به سالن   یرا رو رمیدنباله دار. تنها شال حر 

و عمو محسن دست در دست هم داده   مایبرگشتم. خاله ر 

بودند. سامان از   ییبودند و مشغول به رقص به سبک اروپا

. هنوز تنها ما چهارنفر در  دیخندی و م کردیدور نظاره اشان م

بودند.  امدهیداماد ن  ی انوادهم مهمان ها و خ  میسالن بود 

گذاشتم. دستم را   زیم  یرا رو فمینشستم و ک یصندل  یرو
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  یچانه قرار دادم و به رقصشان لبخند زدم. سامان رو  ریز

 نشست و گفت:  م یکنار ی صندل

 ی _خوشگل شد 

 _ممنون 

ام   گهی آدم د هی  ی کنارم یارغوان... وقت  یی نجا ی _چه خوبه که ا 

... اما تو... حس  ام یآدم دن  نیحالم خوبه و خوشبخت تر 

 درسته؟   کنم ی... اشتباه میستیخوشحال ن کنمیم

بلند شد. از   یاحوالپرس  یجوابش را بدهم که صدا خواستم

برخواستم و به طرف خاله و عمو رفتم. کنارشان   زیپشت م 

 گفت:  مای که خاله ر ستادمیا
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  یاز دوستا  یکیارغوان جان هستند... دختر   شونی_ا

خانم و آقا فربد هم پدر و   نی.. نسرو عروسمون. مونیخانوادگ

هم درسا   بایز  یخانم کوچولو  نیجان هستند... ا  ال یمادر دان

 اله یخواهر دان 

 با شما خوشبختم   یی_از آشنا 

دست دادم   دیرس ی و درسا که پانزده ساله به نظر م  نینسر با

آمدند و من به  ی مهمان ها م ی کردم. کم کم همه  یو روبوس 

عنوان   نی. از ا شدم یم  یپارسا معرف یعنوان عروس خانواده 

.  کردی نم ی فرق  میو نه ناراحت. ديگر برا  شدمی نه خوشحال م

دارد    وستخود را به دست سرنوشت سپرده بودم تا هرچه د

  دنیرس  دی شده بود که نو  تیرقم بزند. سالن پر از جمع 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

613 
 

. دود  م یه طرف در رفتعروس و داماد را دادند. خانواده ها ب

و سمانه وارد سالن   الیاسپند فضا را پر کرده بود که دان 

  دیسف  راهنیدست و سوت بلند شد. سمانه پ ی شدند. صدا

  ی به موها لندشبه تن کرده بود و تور ب یقیقا   ی قه یبلند با 

در    دیو سف یبسته شده بود. دسته گل رز صورت  اهش یس

بود.   دهیچ یپ  ال یدان  یرا دور بازو   گرشیدست و دست د  ک ی

سر و گردن از سمانه بلند تر بود، کت و شلوار    کی که  الیدان

به تن داشت و با   یو کروات زرشک دیسف راهنیبا پ  یمشک

کنار   ی . اسکناسخت ی سمانه اسپند ر   یبرا یجد یهمان چهره 

 اسپند دودکن گذاشت و به طرف اتاق عقد حرکت کردند.  

 بودم که سامان به طرفم آمد و گفت:  ستادهی اتاق ا رونیب
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   گهی تو د م یبر ای_ب

   امی_نم

 _چرا؟  

  ن یشگون نداره زن مطلقه تو اتاق عقد باشه واسه هم گنی_م

 تو   امینم

حرفا    نیچرت و پرتا رو گفته؟ مگه عهد بوقه که به ا نیا ی_ک

 ارغوان؟   یاعتقاد دار 

 شد و گفت:  نکما ینزد  مای بحث بوديم که خاله ر  مشغول

 خطبه رو بخونه  خوادی تو؟ عاقد م دی ای_پس چرا نم 

 بهتره   امیمن ن دی_شما و سامان بر
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... سمانه ناراحت  یی ما  یتو جز خانواده  زم؟ی عز  یا ی_چرا ن

 ی نباش  شهیم

  یرو  یداد. که اخم کمرنگ  حی توض شیرا برا  لمی دل  سامان

 نشاند و گفت:  شیشان یپ

آخه؟   هیچه حرف  نیبودن رو نداشتم... ا  ی_از تو توقع خرافات

   نمیتو بب  می بر ایب

که پشت سرشان وارد اتاق عقد شدم. عاقد    دیرا کش   دستم

نشسته بود دفترش را باز کرد و بعد از    یصندل  یکه رو

درون دفترش با اجازه از بزرگترها شروع به   ی ز یچ  ادداشتی

 خواندن خطبه کرد: 
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مکرمه   یمحترمه  ی زهی ... دوشم یرحمن الرح _بسم هللا ال

بنده وکالت دارم   ایسرکار خانم سمانه پارسا فرزند محسن آ

و  نهیدست آ   کی   د،یجلد کالم هللا مج ک یکه شما را با مهريه  

و چهار سکه   ستی شمعدان، صد شاخه نبات و تعداد صد و ب

  الی دان  یجناب آقا یشگ یو هم یبه عقد دائم  یبهار آزاد ی

 هستم عروس خانم؟   لیوک اورم؟ یفرزند فربد در ب   یمینع

  الی که دان میگفت  کی و تبر میدست زد   یسمانه همگ  یبله  با

هم بله داد و به عقد هم در آمدند. بعد از زدن امضا توسط  

از   یو عده ا می عروس و داماد و شاهدها به سالن برگشت

کوچک را   یشدند. جعبه  یکوبی مهمان ها مشغول رقص و پا

. با  معروس و داماد رفت  گاهی در آوردم و به طرف جا   فمیکاز 
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گفتم   کی تبر ال ی کردم و به دان یسمانه دست دادم و روبوس

جوابم را داد. پسر    یبا خون گرم شیجد  یکه برخالف چهره 

. جعبه را به طرف سمانه  دی رس   یبه نظر م ی خوب و مهربان

 گرفتم که گفت: 

  ه؟ یچه کار نی_ا

 _قابل نداره  

 دوستش دارم ارغوان ممنون  ی لی_خ

 تا قابله    دی_بازم ببخش

 قشنگه  میل ی_خ
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که کنارش   نهیا  می... تنها دلخوش شه ی_دلم برات تنگ م

 دی... خوشبخت بش یخوشحال

 ه یتو خونه مفصل  خوامی... حاال م شه ی_منم دلم برات تنگ م 

 بکنم  یطوالن یو خداحافظ  هیگر

 ام یخونه نم  _از من خداحافظ... امشب

 ؟ ی چ ی_برا

 برم  د یدارم با ی_کار

 _کجا؟ 

 _گفتم که کار دارم 

 و دم گوشش گفتم:  دمیدر آغوشش کش  گرید  بار
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بهم   ی لی... خ یدوست من   نی_دوست دارم سمانه... تو بهتر

  اتویخوب تونمیوقت نم  چی مدت... ه  نیتو ا  یمحبت کرد

 جبران کنم 

  شدی... کاش م شه یمن... چقدر دلم برات تنگ م  ی  وونهی_د

 نرم 

 بزرگه  یلیمن خ  یبرس خدا  ت ی_با آرامش برو و به زندگ

 سامانم داشته باش  ی_هوا

 _چشم.  

کردم و از سالن خارج   یکه خداحافظ میهم فاصله گرفت  از

. از  دم یرا در آوردم و مانتو و شلوارم را پوش  راهنم یشدم. پ 
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  می خبر کنند. ن یتاکس  می سالن خواستم تا برا  یخدمه 

به طرف باغ طالقان در حال حرکت   یساعت بعد سوار تاکس 

  م یاز آدم ها دور باشم. گوش  ی بودم. دوست داشتم چند روز

  یگرفتم. تاکس دهیسامان را ناد  یرا خاموش کردم و تلفن ها 

 اط ی اش را حساب کردم و پا در ح هیتوقف کرد که کرا در    یجلو

کوچک   یالیو به طرف و دمیکش  یقیباغ گذاشتم. نفس عم 

هجوم آورد.   م یشدم که بغض به گلو  الیبه راه افتادم. وارد و

گذاشتم و شالم را از دور شانه   نتی کاب ی را رو دمیو کل  فیک

دوش  ام باز کردم. به طرف تنها اتاق خواب رفتم و در حمام  

عوض کردم.   یو شلوار طوس  شرتی را با سو می گرفتم. لباسها 

سر  یرا رو  شرتم ی را با سشوار خشک کردم و کاله سو  میموها
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را روشن    یشب بود. برق مهتاب مهیانداختم. ساعت دو ن

  ی صندل  ی. روتم کردم و با برداشتن کتابم به بالکن رف 

بالکن نشستم و مشغول خواندن کتاب شدم. کتاب   یر یحص

 بود که پسش نداده بودم.   یا  هیکه تنها هد  ایآر   یادگاری

که بر خالف نظر مخاطبان و   کردمی فکر م نیو به ا زدم یم  ورق

وجه آدم خودخواه و   چی به ه نری تر  لیکتاب، و ی خواننده ها

  ی. او تنها عاشق است به قدرستین ی ا یافسرده و منزو 

است  یقیو حق  اد یکالرک ز زایو محبتش نسبت به لوئ  عشق

  نیر. بزرگتکندی او فدا م یآرامش و راحت یکه خود را برا 

  میبود که تصم  فی ضع   لیو  کنندی است که فکر م نیاشتباه ا 

 . او عاشق بود. ستی ن نطوریبه مردن گرفت اما ا
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باعث شد کتاب را ببندم. کتاب را بغل زدم و    اطی در ح  یصدا

در را باز کردم  ی. گوشه  ستادم ی به طرف در رفتم و پشتش ا 

در هم شد. خواستم در را    میاخم ها  ا یآر یچهره  دنیکه با د 

 ببندم که با پا مانع شد. در را محکمتر فشار دادم و گفتم: 

 درو ببندم  خوامی _برو کنار... م

 حرف بزنمباهات  خوامی من م ی_ول

   ؟ییکجا  ینصفه شب دونهی... زنت م خوام ی_من نم

 _کدوم زن؟  

 جر و بحث ندارم برو کنار   ی_من حوصله  
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شد. عقب تر رفتم و دست به کمر    اطیرا هل داد و وارد ح   در

 را تکاند و گفت:  راهنش ی . پستادم ی ا ش یروبرو

 تو؟    امی ب یدعوت کن ی خوای_نم

    یاومد ی هم اضاف نجای _تا هم

 دلت برام تنگ نشده بود؟   یعن ی_

 _واسه تو؟ تازه از دستت خالص شدم  

 بغلت معلومه   ریز  یکه زد   ی_آره... از کتاب 

 اد یب  سیتا زنگ نزدم پل  رون ی_برو ب

   میر یباهم م ی عنی رم ی_حرفامو که زدم م

 رونی_من وقت اضافه ندارم... ب
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 _حرف خودمو به خودم نزن 

 که عوض داره گله نداره   ی زی_چ

من قصدم انتقام بود اما فقط تا   یکن یاشتباه م ی_تو دار 

 که فهميدم عاشقت شدم   یلحظه ا 

  ی بد حی رو توض ی زیچ  خوام ی_نم

   یگوش کن  دی_با

 وجود نداره   یدی_با

  ی لیو خ   میبا هم بزرگ شد یمنه ما از بچگ ی_صحرا دخترعمو

رفت    یلیامه تحصاون واسه اد نکهی تا ا  می بود کی بهم نزد

 خارج و االنم چند وقته که برگشته...  
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  ه ی_عقد دختر عمو و پسر عمو رو هم که تو آسمونا بستن... 

هات تو   می ... انتخاب ها و تصم یحام ایآر  شه ی هم یبار برا

نداره... االنم فقط برو...   یت یمن هيچگونه اهم یبرا  تیزندگ

 هيچوقت برنگرد   گهیبرو و د

  یتا باالخره راض امیو م رمی... انقدر مذارمی_اما من تنهات نم

 ی و برگرد  یبش

... محض اطالعت من و سامان چند روز  ین ی_تو خواب بب

کارها هم انجام شده از قرار   ی... همه  میکن یعقد م  گهید

  خوامینم  گهیو دسته گل... د   کی تا ک ر یدفتر خونه بگ 

 نمت یبب
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و منتظر  ستادم ی کردم. کنارش ا کنارش رد شدم و در را باز  از

 برود. همان جا خشکش زده بود که گفتم:  رونی شدم ب

 خبر کنم  سی... وگرنه مجبورم پل رون ی_برو ب

  نیزم  یو پشت در رو  دمیرفت که در را بهم کوب  رونیب

 : دیاز پشت در به گوش رس شی نشستم. صدا

  ف یضع   یرخشکیش  ی ارغوان... بچه  کننیم ی تابی _بچه ها ب

واسشون اسم انتخاب نکردم؟ منتظرم   ی دونستی... مشهیم

... آخه تو نه ماه  ی و خودت اسماشونو انتخاب کن یبرگرد

...  رمیمی منم م  ی... برگرد چون اگه برنگردیدی زحمتشونو کش 

 .  امت یق  ام یشده تا ق  مونمیمنتظرت م 

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

627 
 

  ی. از رو د یگونه چک ی دور شد که اشکم رو شی قدم ها  یصدا

رساندم. تشک را پهن کردم  الی ا به وبلند شدم و خود ر  نیزم

  م یها. طبق معمول هرشب انقدر عکس دم یدراز کش  شیو رو 

 را ورق زدم تا باالخره خوابم برد.   ایبا آر 

  ما یو با تلفن خاله ر گذاشتی از اقامتم در باغ م یروز  چند

به دنبال   یسامان برا  یقصد بازگشت داشتم. با اصرار ها

شانه    یرا رو فم یگرفتم. ک  یآمدنم مخالفت کردم و تاکس

  می شدم که گوش  نیخارج شدم. سوار ماش  الی انداختم و از و

سمانه لبخند   ریتصو  دنیشروع به زنگ خوردن کرد. با د 

 لبم نشست و تماس را وصل کردم:  یرو یپهن

 زم ی_سالم عز 
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 سامان... حالت چطوره نفس؟  ییا ی_سالم عروس آر

 خوبه؟  الیآقا دان ؟ی... تو خوبی_مرس

 ؟ ی... تو چطورمی_ما خوب

 مشترک چطوره؟ ی_منم خوب... زندگ

مهربونه  یل یخ  شیبر خالف ظاهر اخمو و جد  الی... دان ی_عال

 و تو دل بروعه... عاشقشم ارغوان

 ؟ ی_خداروشکر... اونجا راحت

 ستم یکه فردا ن نهی ا می خوبه... فقط ناراحت  ی_آره همه چ

 _فردا؟ 

 رفته بود؟  ادتی... نکنه  گه ی_عقدتون د 
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 ه ی جات خال یعن ی_نه... آره... 

خوشحاله طفلک...   ی_اوهوم... کاش بودم... سامانم کل

به سامانم گفتم واسه   ی ... راسترسهیباالخره به عشقش م

... آدرسشو به می دیکه ما حلقه خر  یهمون مغازه ا  دیحلقه بر

 سامان دادم 

 ممنون  زمی_باشه عز 

... کاش دو سه سال د یخوبه که قراره با هم ازدواج کن ی لی_خ

 افتاد  یاتفاق م نیقبل ا

 که شده هی_کار

 گه ی_آره د 
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 سالم برسون   ال ی_به آقا دان

 ... تو هم داداش ما رو ماچ کن ی _سالمت باش

 گه؟ ی_د

 کرمته  ی_هر چ

 ادب... خداحافظ  ی_ب

 _بوس بوس

گذاشتم. چشم بستم و   فمیرا قطع کردم و داخل ک تلفن

 به تهران بخوابم.  دنیدادم تا رس  حیترج 

 ..... 
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صورتم را    یلخت رو یرا مرتب کردم و دسته مو   دمیسف  شال

که در زده   دمیکش  راهنمیبه پ  یپشت گوشم فرستادم. دست

سامان وارد اتاق شد. کت و شلوار سرمه   دمیی شد و با بفرما 

رنگ کتش را   ون یبود و پاپ  دهی پوش  یآسمان یآب   راهنیو پ  یا

  کی نزداتاق نگاهش کردم که  ی نه یدر دست گرفته بود. از آ 

 و گفت:  ستاد ی شد و کنارم ا

 ؟ یبرام بلند  نویا  شهی_م

 _آره... بده 

 ی ... مثل فرشته ها شد ادیبهت م دی_چقدر سف

 _ممنون 
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 چطوره؟   ای عروس دن نی_حال خوشگلتر 

 _خوب

 افتاده؟  یعروسا... اتفاق  ینه مثل همه  ی_ول

 _نه چطور؟ 

 شده  یزی چ  دی_گفتم شا 

 ست ی ن یز ی_نه چ

   ؟ یحرف زد ا ی_با برد

باهاش حرف   گهیبراش کارت بردم د  میکه رفت  شبی_از د 

 نزدم 

 اد؟ ی_م
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 اد ی_گفت حتما م

  مونینکنه پش ؟ یکنی... چرا تو چشمام نگاه نمنمت ی_بب

   ؟یشد

... اگه  م یوصلت راض نیبه ا خوبه سامان... من  ی_همه چ

...  کردمیحلقه رو هم دستم نم ن ینبودم و ا نجاینبودم االن ا 

 کن نه منو تی پس نه خودتو اذ

حالت خوب    خوام ی کنم... فقط م تتی _ خدا نکنه بخوام اذ 

 باشه 

 تموم شد   ای_خوبه... ب

 زم یعز ی_مرس
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او و   نی. من و سامان سوار ماش می از خانه خارج شد یچهارنفر

را   نی. ماش م یعمو محسن شد  نیخاله و عمو هم سوار ماش 

را گذاشت و خود هم همراه خواننده    یروشن کرد و آهنگ

 . خواندیم

 ..... 

 کنه یمستش به خدا دال رو داغون م رخِ 

 کنه یکارا م یچ  نگاش

 کنه ی قُشون پشتِ سرش جنگ م هی

 کنه ی کارا م یدلم نگاش چ جونِ 

 نم ی نگار و مه جب  نمی دردت نب نگار
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 رم ی دستت بگ ی جونِ دلم محرم بش نگار

 نم ی نگار و مه جب  نمی دردت نب نگار

 رم ی دستت بگ ی جونِ دلم محرم بش نگار

 ذاره یدل نداره همش سر به سرم م   اری  نیا

ِ اون ناز و اداهاش صدا  با  اره یبر سرم م یپاهاش چ  ی

 سراغم  ادینم ار ی ی ول  ارمی  دلتنگِ 

 ادم یافته   ینم اریو   ادشمی شب به  هر

 

  رونشی تابِ مژگونش دل شده ح با

 دلبر  کشهیم منو
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 با ناز اطوارش  دارشیبه د  رمیم

 پرپر  کنهیم دلو

 نم ی نگار و مه جب  نمی دردت نب نگار

 رم ی دستت بگ ی جونِ دلم محرم بش نگار

 نم ی نگار و مه جب  نمی دردت نب نگار

 رم ی ت بگدست  ی جونِ دلم محرم بش نگار

 ذاره یدل نداره همش سر به سرم م   اری  نیا

ِ اون ناز و اداهاش صدا  با  اره یبر سرم م یپاهاش چ  ی

 سراغم  ادینم ار ی ی ول  ارمی  دلتنگ

 ادم یافته   ینم اریو   ادشمی شب به  هر
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 ..... 

عقد نشسته بودم و مثل   یبار دوم بود که سر سفره   یبرا

قبل خوشحال نبودم. اضطراب تمام وجودم را گرفته    یدفعه 

که سامان   دادمیرا تکان م   میزده بود. پاها   خی  می بود و دستها

 گفت:

 سوم بود   یدفعه  ؟ی بله بد یخوای _ارغوان...نم 

 بزرگترا...  ی_با اجازه  

خود را    ایشد و آر  دهیرا نگفته بودم که در اتاق عقد کوب بله

خواستم که به طرف عاقد رفت و  داخل اتاق انداخت. از جا بر 

هم پشت سرش   ای. برد دیدستش کش  ریشناسنامه ام را از ز 
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.  کردندیداخل شد که عمو و خاله با تعجب نگاهشان م

برداشت که   زیسامان به سرعت بلند شد و به طرفش خ 

 نگاه کردم.  ایو به طرف آر   ستادمی ا ش یوبرور

 ؟ یکنیم کار یچ  نجا ی_تو ا

 ؟ یکن ی م کاری تو چ کنم؟یم کاریچ  نجای_من ا

 ؟ یدار ی_ازدواج... مشکل 

 _آره دارم 

 ... شناسنامه رو بده به سالمت ی داشته باش  یتونی_نم

 افته یاتفاق ب نی... عمرا بذارم ا گهی_نه د
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برو   نجا ی از ا  یکن  ک یخودتو کوچ  نکه ی _بدش به من و بدون ا

کت بسته ببرنت که واسه   ان ی... نذار زنگ بزنم ب رون یب

 ست ی خوب ن  ت یخانوادگ  تیشخص 

 م ی دونی... جفتمونم می_تو اونو دوست ندار

_چرا دارم... اونم منو دوست داره هم خودش هم خانواده  

 اش 

تو زندان   ی بابات به چه جرم دوننی_عه؟ خانواده اش م

عروسشون   یو دار  یکه دو تا بچه اتو ول کرد   دوننیبوده؟ م

 و دوست دارن؟   دوننیرو م  نای ا ؟ی شیم
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سوال   دن یو عمو شروع به پرس  مایحرف خاله ر   نیا  دنیشن  با

نداشتم بدهم. حلقه را از انگشتم خارج کردم   ی کردند. جواب

زمزمه کردم و از   ی خوامیو به طرف سامان گرفتم. معذرت م

پشت سرم   ییقدم ها   ی. صدادمیدو نییدفترخانه پا  یهاپله

  ایشد. با آر  دهیکش  م ینکردم که بازو  یاما توجه شد یم دهیشن 

  خواستمیچشم در چشم شدم که دستم را بلند کردم. م 

شدم. دستم را انداختم    مانیبه صورتش بزنم که پش  یل یس

 و گفتم: 

دست روت بلند کنه...    تونهیآدم نم  یکه حت  ی _تو انقدر پست 

 ی لیخ  ایآر   یریحق  یل یخ

 نی کردم که تو رو داشته باشم هم ی_من هرکار
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رساندم که صحرا از    ابانیو خود را به خ  دمیرا کش می بازو

و   ستاد یا  میشد و به طرفم آمد. روبرو  ادهیپ  ایآر   نیماش

 گفت:

باهاتون صحبت کنم ارغوان خانم... شما درمورد   دی_من با

 دی دچار سوتفاهم شد  ایمن و آر 

 _سوتفاهم... هه

دست تکان دادم. سوار   یتاکس  نیل او یزدم و برا  پوزخند

زنگ خورد    میشدم و آدرس باغ طالقان را دادم. گوش   نیماش

داشت آن   ک یکه جواب ندادم. سمانه بود و احتماال قصد تبر 

  یکه برگزار نشده بود. سر درد بد ی مراسم ازدواج یهم برا

 چسباندم و چشم بستم.   شهی داشتم که سرم را به ش
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شدم و در را باز کردم. کتابم را در   هادیپ  نیباغ از ماش ی روبرو

  ی را رو فمی شدم. ک  الیکه پوزخند زدم و وارد و دمیبالکن د 

  انیانداختم و کنار در اتاق سر خوردم. سرم را م نیزم

  دهیرس   ای. ديگر به آخر دن زدمیدستانم گرفتم و نفس نفس م

  ندهیاز آ  یورتص چی بود و من ه ختهی بهم ر  زیبودم. همه چ 

زده بود. چشم    خی  می و دست و پا دیتپ ی نداشتم. قلبم کند م

 زدم.    ادیبستم و سکوت اطراف را فر

شام را جمع کردم که زنگ در به صدا در آمد. شالم    ی سفره

سرم   یرو  شدمیم  اطیکه وارد ح  یرا برداشتم و در حال

انداختم. در را گشودم که با سامان روبرو شدم. دستش را در  

 و گفت:  کنش گذاشت بی ج
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 تو؟   امی _اجازه هست ب 

   دیی_بفرما

  یشد که جلوتر به طرف بالکن راه افتادم. رو  اطیح  وارد 

را    ینی بردم. س ینشست که داخل خانه شدم و چا   ی صندل

فنجان برداشت و در دست گرفت.    کی گرفتم که  ش یروبرو

و   دیرا نوش  ی از چا ینشستم. جرعه ا شیکنار یصندل  یرو

 گفت:

_اومدم که برت گردونم تهران... با خانواده ام هم حرف زدم  

با ازدواج ما   یکردم... اونا مشکل فی رو براشون تعر  یو همه چ 

 ندارن
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...  ی پاسوز من بش ستیشدم... تو حقت ن مونی_اما من پش

که   یز ی... تنها چی ا ه یسرما  یرو دارم و نه حت یمن نه کس

خونه    هیبفروشم و   دیباغه که اونم با نیواسه من مونده هم

 واسه خودم دست و پا کنم   یکار هیو 

  م یتونی ... ما می رو بهم بزن یهمه چ یخوا ینشده که م ی زی_چ

   میاز اول شروع کن 

واسه شروع دوباره ندارم... برو دنبال   یجون  گه ی_من د

 می سامان... ما از اولم مناسب هم نبود  تیزندگ

 من تو رو دوست دارم   ی_ول
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...  ستین  یکاف ی ول ه یشروع زندگ  یزمه  _دوست داشتن ال

  یمناسب هم باشن... چه از لحاظ طبقه  دیزن و شوهر با 

دختر    هیشما   ی ... شان خانواده  ی چه از نظر خانوادگ  یاجتماع

که دو تا بچه به   یخونواده داره که نو عروست بشه.... نه من

آوردم و مهر طالق خورده تو شناسنامه ام... برگرد تهران    ایدن

 آدم تازه   هیو منو فراموش کن... از اول شروع کن... با  

   شه؟ی م ی خاطره ها چ  فی _پس تکل

تازه ام باهاش   یخاطره ها ت یتو زندگ ادی_آدم تازه که ب

که واسه من افتاد... من با عشق ازدواج   یاتفاق قای... دق انیم

قرار گرفتم که تا   ایبا آر  یزندگ  ریا انقدر تحت تاث نکردم... ام

عشقش به قلبم رخنه کرده... به خاطر   دمیبه خودم اومدم د
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فراموشش کنم...    تمغرورم ازش جدا شدم اما هنوزم نتونس 

  گه ید  یازدواج ما از اولم درست نبود... من مطمئن اگه کس

 ...  ی کنیمنو فراموش م تیتو زندگ   ادیب یا

که با من ازدواج   یچرا قبول کرد   یدوستش دار _اگه هنوزم 

   ؟یکن

  یی... من از تنهاندهی... واسه ترس از آ گمی_صادقانه بهت م

رو   ی ترس باعث شد که همه چ نیسامان... ا  دمیترسیم

  نوی واسم ا ری ... حاال هم تقدر یبسپرم به دست تقد

 سم یندارم جلوش وا  میخواسته... تصم 

   شهی_اما من دلم برات تنگ م 
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تنگ   یبعنوان دوست خانوادگ دیبا ی ... ولهی کامال عاد نی_ا

... برو  یهست  ی تموم ی ... تو پسر خوب و همه چن یبشه هم

 .  ی لیباالست خ  ی لیتو خ   اقتی... لاقتتیدنبال ل

بلند شد.   ی صندل  یگذاشت و از رو  زیم ی را رو  فنجانش

رفت. از جا   اط یدستش انداخت و به طرف ح  یکتش را رو 

  رونی در بدرقه اش کردم. پا از باغ ب  یکی بلند شدم و تا نزد

 گذاشت گفت: 

...  گم یرو بهت م  یزیچ  ه ی دیارغوان اما با  ی_تو مال من نشد

بچه هاتو تنها نذار... نه به خاطر غرور و نه به خاطر   چوقتیه

دوستت نداره... اشتباه نکن... اون    ایآر  یکن ی فکر م نکهیا

از من    شتر ی ب یل یخ دی دوست داره... شا  یل یاتفاقا خ
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... چون  کنم ی اصرار به برگشتت نم  نمی عاشقته... واسه هم

غرور وجود    ایدن  هی  نتونیفقط ب   دیتو و اون عاشق هم  دونمیم

که عقدو بهم زد با   یداره که باعث فاصله شده... روز 

نه باهام حرف زدن... اون ازدواج  دفترخو یدخترعموش جلو

همزمان   رهیم یو مادرش م   ادی م ایبه دن  ایآر  ینکرده... وقت

اونا خواهر و برادر   ع ... درواقاره یم ا یدختر به دن  هیزنعموشم 

با هم   توننی داده... نم  ریش  ا ی... مادر صحرا به آرن یرضاع

  یداره از بچه هات نگهدار هی ازدواج کنن... صحرا فقط مدت

  یاما تو راه و رسم مردونگ   ی... مال من نشدن یهم کنه یم

  اج ی... تو اون خونه سه نفر بهت احتت یبرگرد سر زندگ گمیم

 دارن 
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رفت که   نی گونه اش را پاک کرد و به طرف ماش  یرو   اشک

و   ستادم ی ا  شیزدم. به طرفم برگشت که روبرو   شیصدا

 گفتم:

 سامان؟    یبخشی_منو م

منم که مقصرم... منم   ن یتفاقا اارغوان... ا ینکرد  ی_تو گناه

االنت سهم دارم... اگه منم زبون   طیخودم تو شرا   یبه اندازه 

اونوقت ما باهم   زدم یو زودتر حرف دلمو بهت م کردمیباز م

اون شرطو   تونست یوقت نم  چی ه  ایو آر  میازدواج کرده بود 

  ییتو  نیافتاد... ا  یاتفاقا نم  نی از ا  چکدومیواست بذاره و ه

 ی ببخش  دیکه با

 _حاللم کن
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 _تو هم حالل کن

 _مواظب خودت باش  

  یشماله که مال سمانه است... وقت  یالیو دی کل نیا  ی_راست 

  یبهت بدم که بر نوی کردم، گفت ا فی رو براش تعر  هیقض

 ه ی نداره...  یامکانات زندگ نجا ی چون ا یاونجا... گفت حتما بر 

 فروش باغ انجام بشه  یچند وقت اونجا باش تا کارا 

   ؟یدیفروش رو انجام م ی_خودت کارا 

  رسونمتیگرفتم... م  طمی_حتما... برو زودتر... برات بل 

   ی اریرو ب  لتیوسا   ی... منتظرم بری ریاز اونجا م نالی ترم

 ام ی_االن م

http://www.bagh-store.ir/


 خیال خوش    دیبا.ک
 

651 
 

  ..... 

آرام و دنج لب ساحل سمانه   ی الیاز سکونتم در و  ی ماه دو

  یبا سمانه تلفن یبهتر بود و چند بار  ی. حالم کمگذشت یم

بودم و تنها   دهی ند ش یحرف زده بودم. سامان را از دوهفته پ

پدر را جمع کردم و   یبدحال بوده. سجاده   ی کم  دانستمیم

.  گذاشتم چادرم را از سر در آوردم. تا زدم و داخل سجاده 

بود تا زدم و با   ایرا که همان بلوز آر   دمیبلوز سف  یها  نیآست 

  خواندمیبار سوم بود م یکه برا شییبرداشتن کتاب اهدا

را باز کردم و دور مچم   م یوارد بالکن شدم. کش موها 

 انداختم.  
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کنار   شیامضا  یتاب نشستم و کتاب را باز کردم. رو   یرو

. کتاب را دم یو بوس دمیاز تو« دست کش  شی عنوان »من پ

کتاب قرار گرفت. با ترس   یرو  یرنگ  دیگل رز سف  ورق زدم که

چشم در چشم شدم. از   ایسرم کردم که با آر   یبه باال ینگاه

 .  ستادی ا می تاب بلند شدم که روبرو   یرو

 _بازم تو؟  

 کنم ی _گفته بودم ولت نم

 تو؟   ی اومد  ی_چطور

   دی_با کل

 _از کجا؟  
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   دی_سامان زحمتشو کش

 رون یب  دیی_سامان اشتباه کرد... بفرما 

  ی _اما من دلم برات تنگ شده بود... توقع استقبال گرمتر

 داشتم  

 _اما دل من نشده بود 

رو داد   ی تابم که همه چ  یتنت معلومه... کتاب رو رهن ی_از پ

   زنهیم

 که مال توعه؟    یدونی_از کجا م 

خودت خودتو لو   ید ید ی د ی_مگه من گفتم مال منه؟ د

   ؟یداد 
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   ؟یزن یم  یدست  هی_

 یی زای چ  نیهمچ هی_

برد و   بشیکه دست در ج کردمینگاهش م  نهی به س  دست

آورد. مچم را گرفت و ساعتم را که گم کرده    رونیرا ب یز یچ

  رونی حلقه ام را ب  گرشید  بی بودم به مچ دستم بست. از ج

 زانو زد و گفت:  میپا یو جلو دیکش

 کنم یدرخواست ازدواج م بایز  ی_مادمازل بنده از شما بانو

   ؟یچ  یعن ی  ایباز سخره م نی_ا

 ی تو رو درست و اونطور  شی... من بار پستین  ی_مسخره باز 

  هیاما اگه  مون ینبردم سر خونه و زندگ یبود  قشیکه ال
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سختو   یساال   نیا  یکه همه   دمیقول م یفرصت دوباره بد

  میتون ی... نممی جبران کنم... برگرد ارغوان... ما عاشق هم

...  م یست ی وسطم فقط من و تو ن  نی... امیکن  یبدون هم زندگ

  ر یشون تاث  ندهیتو رو آ  می بچه هامونم هستن که  تصم 

 که اسمم ندارن هنوز  ییداره... بچه ها  می مستق

 _اونا کجان؟  

 زنعموم  ش ی_تهران پ

تو کارت   یکلک و نقشه و نفرت گهی هست که د ین ی_چه تضم 

 نباشه؟  
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  نیبهتر ی تو گفت  ادته؟ یخواستم  نیازت تضم ی روز هی_

 ی کرد  لیضامنت اعتقادته... تو منو به سمت مقدسات متما 

که کادو داده بودم را از دور مچش باز کرد و به   یحی تسب

 دست گرفت و ادامه داد: 

  چی که ه خورمی_به تمام مقدساتم قسم... به شرافتم قسم م

با من ازدواج   ؟ی ... حاال چست ی در کار ن  یو انتقام   نهیک

   ؟یکن یم

را داخلش   یی طال نگی را به طرفش گرفتم که ر انگشتم 

  ی و دسته مو  ستادی ا م یک یدانداخت و از جا بلند شد. در نز 

زد که با    ییصورتم را پشت گوشم داد. لبخند دندان نما  یرو

 خنده گفتم: 
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 ر ی_ومپا

  ..... 

نشانده بودم.    گرمید  ی زانو یرا رو   ایزانو و ارم  ک ی  یرا رو  ای لیا

. به دسته گل عروس  زدندیو بچه ها دست م  زدیبوق م  ای آر

 شدم و گفتم: رهیداشبورد خ   یرو

   ا؟ی استرس دارم آر ی لیخ  ی_وا

 آخه؟   ی_واسه چ 

  هی  بایتقر  یعروس و داماد با دو تا بچه   هی_خوب تو فکر کن 

   ست؟ی ن ب یساله عج 

 می ما تابو شکن  به؟یعج   شی_چ
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 دل خجسته ات  نی_خوش به حالت با ا 

خوشحال باشم... به دختر مورد عالقم   دمیبا  مهی_عروس 

گل... شاخه نبات...   یجفت پسر دارم دسته    هی... دمیرس 

 از خدا؟   خوامی م یچ  گهید

   کردمی_کاش الاقل لباس عروس تنم نم

لباس   نی... من دوست داشتم تو اادیبهت م میل ی_اتفاقا خ 

   نمتیبب

تاالر متوقف کرد که جمعيت به سمتمان   اطی را در ح  نیماش

 دستم را فشرد و گفت:  ایآمد. دستپاچه شدم که آر 

 نترس   یچی من کنارتم از ه  ی وقت_
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شد. در سمت من را   ادهیهم فشرد و پ یرا رو  شیها چشم

را    ایو ارم  ایلی باز کرد که صحرا و مادرش به طرفمان آمدند و ا

  ا یآر یشدم و دست دور بازو  اده یپ  نیاز بغلم گرفتند. از ماش 

  ایبلند شد. برد  ت یو سوت جمع غ یج ی انداختم. صدا 

 گفت: ک یآمد و بعد از تبر   کمانی نزد

... حواست بهش  ا یدستت آر سپارم ی_دارم خواهرمو م

ندارم...   شتریخواهر رو ب  هی  نیهم  ایشه... من تو دنبا

 ی با من طرف یکن  تشی اذ

تا بدستش   دم یزحمت کش  ی منه... کل زی_خواهر شما عز 

 آوردم 

 که گفت: می کرد ی روبوس ای برد با
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 کرد بگو تا حسابشو برسم  تت ی _اگه اذ

 _چقدر برادر داشتن خوبه 

 _و خواهر و خواهر زاده داشتن 

. بعد از  میوارد سالن شد یزدم که عقب رفت و همگ   لبخند

و در   می با مهمان ها به اتاق عقد رفت یسالم و احوالپرس

. به محض نشستن چشمم  م یعروس و داماد نشست  گاهیجا

بودند و   ستاده یبه صحرا و سامان افتاد که در کنار هم ا 

زدم و   ایآر  یبه پهلو یمشغول صحبت و خنده بودند. ضربه ا 

 :تمگف

 ... چقدر با هم جور شدن نی_اون دو تا رو بب 
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 ؟ ی گیم وی_ک

 گه ی _صحرا و سامان د

 ؟ ی گیم لوی _جوجه وک

 ا ی_زشته آر

ما رو   تکتی آرش  یونه دختر عمو_واال... نه چک زد و نه چ

 صاحب شد 

گفته... مثل   یاز خواستگار  ییزا ی چ  هیسامان   گفت ی_سمانه م

 برن کانادا  یعقد و زندگ  یقصد دارن برا نکهیا

 بوقلمون  ی_پسره 

 ... جفتشونم خوشگلن ان یبهم م میل ی_عه... خ 
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شروع به خواندن خطبه کرد که به پسرانم لبخند زدم.    عاقد

بود. حس    ایدر آغوش برد   یگری حرا و ددر آغوش ص  یکی

تر آنها از خودم مهم   نکهی بود. ا  یخوب  اریحس بس  ی مادر

را دو چندان   می به زندگ دیداشتند ام  ی بودند و در قلبم جا

 کرده بود. 

 لم؟ ی_عروس خانم وک

 بزرگترا بله   یپدر و مادرم و با اجازه   اد ی_با 

هم بله را داد. امضا ها   ای دست و سوت بلند شد که آر  یصدا

و زنعمو صدف شاهدان عقدمان   ونیعمو هما  نبار یزده شد و ا 

ها در   همانی که به اصرار م م یبودند. از اتاق عقد خارج شد 

دست   کی دست راستم را در    ای. آر می رقص قرار گرفت ستیپ
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  من گری کمرم گذاشته بود. دست د یرا رو  گرشیو دست د 

  ی میپهن و مردانه اش نشست. آهنگ مال یشانه   یم رو ه

هم   ی. در چشم هامی پخش شد که شروع به حرکت کرد

 کرد و گفت:  ک ی که سرش را به گوشم نزد می شده بود   رهیخ

 ؟ یدار   ی_چه حس 

... حس لطافت... حس دوست داشتن و  ی _حس زنانگ

حس پاک... حس   هیدوست داشته شدن... حس احترام...  

 ی مادر

فرصت دوباره بهم    هیبه که دارمت... ازت ممنونم که _چه خو

 ی داد 
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 فرصتو به جفتمون دادم نی_من ا

 ارغوان؟ یدی_پدر و مادرتو بخش 

  ن یو خشمگ  یعصبان یلی کردن قبال خ ی_اونا پنهان کار 

... از سکوتشون... از دروغشون... اما حاال با خودم  شدم یم

من االن کنارت   گرفتنیم یا  گهید  می که اونا هر تصم گمیم

  ریتقد  دیکه شا  دمیباور رس  نی نبودم و تو رو نداشتم... به ا 

که   می دیرس یمن و تو سخت بهم م دیبا  دیخواسته... شا  نویا

  نیا  یقسمت بود که همه  دی... شا میبدون شتر یقدر همو ب 

مادرا عاشق بچه   ی ه یاز بق شتر یاتفاقا باعث بشه که من ب

عمل کنم... به قول آقاجونم    تشونیهام باشم و بهتر تو ترب 

 ست ی حکمت ن ی کار خدا ب  چیه
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 _دوست دارم ارغوان 

 _منم دوست دارم 

 ..... 

  یکه رو  می و همراه فرشته ها  میمود یپ یسبز را م ی  جاده

ماه   کی . میرفت یبودند به ماه عسل م دهیکودک خواب ی صندل

 عسل چهار نفره.

 د یی_بفرما

 ی بود دهیگردنبند فرشته ام که خر  ی_وا

 _بنداز گردنت 

 ش یخودت برام بنداز  م یبرس کنمی_صبر م
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 چشم   ی_به رو

بار چندم از خدا تشکر   یرا در دستم فشردم و برا گردنبند

و خم و تونل   چی من هم پر از پ یزندگ یجاده  دیکردم. شا 

  دیتونل ها را به ام نیا  ی بود اما من همه  کی تار یها

گرم   یپشت سر گذاشته بودم و حاال پرتو دیخورش  ییروشنا

کردن در   یو حس زندگ کردی صورتم را نوازش م دیخورش 

 . دیدرخشی م ودموج

 

 

http://www.bagh-store.ir/



