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 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

 هوآلحق

 

بدنم رو در بند  خوآستم سردی که تک تک سلولهای یشنل بافت مادر بزرگ رو دورم پیچیدم م
.گرفته آز بین ببرم ولی دریغ آز زره آی گرما همش سرما بود   

آین همه سال بازهم آین سرمای  تبعد آز گذش؟وآقعا چرآ  ؟بازم مثل همیشه آز خودم پرسیدم چرآ 
  ؟لعنتی باید نفسم رو بگیره

خیره شدم هنوز آوآیل پاییزه هنوز آونقدرها هم سرد نشده عزیز باغ  های زرد شده یبا حسرت به برگ
  ؟سردمهچرآ من پس 

رو گرفتم  جاری شد با آنگشت قطره آشکی که آز چشمم  

- 
 
لرزی  ه دریای بیچاره تو وسط تابستون هم به آون آتفاق لعنتی فکر کنی آز سرما میآ  

:دآدی کشیدم  با بغض آز سر درماندگی  

لعنتی،لعنتی تو من رو نابود کردی دلم برآی خودم تنگ شده لعنت بهت لعنت به ناجوآنمردیت -  

سرآ سیمه وآرد آتاق شدعزیز با صدآی دآدم   

؟دریا مادر چی شده عزیزم چرآ دآد میکشی-  

؟آین دیونه بازی های من رو تحمل کنه ستخوآ ی پیرزن بیچاره سوخت تا کی میدلم برآ  

چیزی نیست عزیز فقط دلم گرفته قربونت برم-  

:نگرآنش روبهم دوخت نگاه  

ین عذآبی که به عزیز برآت بمیره بیا و بگذر آز آ،عزیزم  ؟بازم دریا ؟بازم به گذشته فکر کردی-
کنی؟ خودت میدی مادر بیا فرآموشش کن چرآ خودت رو نابود می  

تونم عزیز من لعنتی هنوز دوسش دآرم  نمی-  
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:ق میزدم گ فتم هزدم در حالی که هاش زآنو جلوی پا  

  ؟آالن چکار کنم ؟آالن چکار کنم عزیز-

کرد گ فت: بغلم کرد در حالی که موهام رو نوآزش می کنارم نشست و  

 رو پس تو حتی خبر ندآری آون کجاست آز آین گذشته آون تو ،اید بتونی فرآموشش کنی دخترم تو ب-
عزیزم به فکر مادرت باش آون بجز تو کسی رو  ،زده میفهمی دخترم تو باید با وآقعیت کنار بیای

بیا و بگذر آز آین بالی که آفتاده به جونتآز غم تو دآغون میشه مادرت دآره  ،ندآره  

  ؟نمیدونم چرآ نمیشه ،شد کاش می ،شد تونستم عزیز کاش می اش میک-

شد تا آالن بعد چند سال باید فرآموش میوگرنه مادر تو نمیخوآی -  

روم کنم ؟چرآ عزیز فکر میکنی من نمیخوآم-
 
بخدآ بیشتر آز همه خودم میخوآم آین دل لعنتی رو آ  

  ؟گارآت آین فرصت رو بدیپس به خودت فرصت بده چرآ نمیخوآی به یکی آز خوآست-

رآمش دل خودم نه عزیز نمیشه من دوس ندآرم با دل کسی بازی کنم نمیخ-
 
وآم کسی رو برآی آ

زیچه کنم نمیشهبا  

به خودت نگاه  ،باید خانوآده تشکیل بدی ،که زندگی کنی چرآ بازیچه جونم تو آین حق رو دآری -
؟دآری جونیت رو شادآبیت رو آز دست میدی پس کی میخوآی به فکر خودت باشی ؟کردی  

خر عمرم آین عشق -
 
نه عزیز من تا آین عشق رو فرآموش نکنم نمیخوآم آزدوآج کنم حتی آگه تا آ

 فرآموش نشه

ولی دختر..-  

:بین حرفش پریدم  

م میخوآید ه گه شمادور باشم آ آگه آالن آینجام به آین خاطره که آز آصرآرهای مامانمن  ببین عزیز-
من آز آینجا هم میرم آصرآر کنیدمثل مامانم   

منو مادرت فقط نگرآن تو هستیم ؟آین چه حرفیه دخترم-  
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من وقت میخوآم آما میدونم قربونت برم -  

ره دریا  ؟سال هفتبیشتر آز -
 
سال گذشته هفتآالن ؟آ  

کنم عزیز من نمیتونم بازم وقت میخوآم خوآهش می-  

هی
 
آز تهه دل کشید و بوسه آی روی موهام نشوند : آ  

باشه دخترکم باشه عزیزکم -  

:و محض دلخوشیش لبخندی زدم م آز بغلش بیرون آومد  

  مقربون عزیز مهربون خودم بش-

شینی به آین درو  خدآ نکنه عزیزم ،پاشو بیا بریم چای گذآشتم بریم یه چای بخوریم آز بس تنها می-
ه شدیدیوآر زل میزنی دیون  

؟وآ یعنی من دیونه آم -  

وآال کم نه-  

یزززز عز-  

که  گ فت من وآقعا دیونه بودم خیلی هم دیونه بودم خندید و آز آتاق بیرون رفت آلبته  درست می
آز سر درماندگی  مو آین پیرزن بیچاره کرد فه و نافرجام خون به دل مادرمبه خاطر یه عشق یکطر 

سمان کردم و نالیدم :
 
 نگاهی به آ

آین عشق رآهی به رسیدن ندآره حدآقل فرآموش کنم  ،حاال کهخدآیا کمکم کن حاال که نمیشه-
 خوآهش میکنم

:مو جم وجور کردم و طبقه پایین رفتر  خودم  

بازم آز آون چای های خوشمزه با طعم هل به خاطر من درست کرده بود چقدر به فکر من بود 
ودن قطعا تا آالن پوسیده بودم چقدر برآم عزیز بود آگه عزیز و مامان هم نب  
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 خدآرو شکر که هستن 

:مبا صدآی عزیز به خودم آومد  

تنهاست دخترم ؟نت بزنیار به مامسدریا مادر نمیری یه -  

 من تصمیم دآرم آین یک،رآستی عزیز صبح بیمارستانه فردآ عزیز صبح بهش زنگ زدم آمروز رو تا -
با آجازتونهفته رو که آسترآحت هستم یه سفر برم مشهد   

مادرت درجریانه؟ ؟جدی-  

ره-
 
م ولی نمیتونه بیاد،شما بیا عزیز بیا با هم بریمیبا هم بر آزش خوآستم آ  

 لبخندی به روم زد:

خیلی دوس دآرم دخترم ولی آالن ترجیح میدم تنها بری -  

آه چرآ عزیز ولی من دوس ندآرم تنها برم-  

روم کنه -
 
قا بخوآه دلت رو آ

 
نه دخترم برو آین یک هفته رو برو با خودت خلوت کن آز آ  

بدم نمیگی وقتشه با خودم کنار بیام دیگه خسته شدم  باشه عزیز-  

نی تو 
 
نشست رو دیدم نگاهشبرق خوشحالی که آ  

؟کی میری آنشاهلل -  

هستنمیدونم عزیز یه زنگ بزنم ببینم بلیط -  

میز گذآشتم و بلند شدم سمت رآه پله رفتم تا به آتاقم برگردم که صدآی عزیز  فنجان چای رو روی
 متوقفم کرد:

بری بشینی گوشه آتاق کجا بازم میخوآی-  

نه عزیز برم یه زنگ بزنم برآ بلیط بعدم یه سری وسیله برآ سفر الزمه برم بگیرم -  

برو مادر-  
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 یه لبخند به صورت نازش زدم و سمت آتاقم رفتم

ژ  با
 
فردآ شب بلیط آوکی شد .بعد پوشیدن لباسم خدآرو شکر برآی تماس گرفتم آنس هوآ پیمای آ

ینه موندم تا چادرم رو مرتب کنم به عکس خودم 
 
ینه جلوی آ

 
 سیاهخیره شدم به چشمای توی آ

شاید آصال حس زندگی در آون نبود  ،درشتی که دیگه برقی در آون نبود  

ه -
 
شروع کن به چیزآی بد فکر نکنیبیخیال دریا آز همین آالن آ  

بازم محمد پسر همسایه دم  ز عزیز سوآر ماشین شدم و آز باغ خارج شدم،ی سرسری آبا یه خدآحافظ
خرفی آو عاشق من و من ه پوزخند به دنیا زدم چه دنیای مز کرد ی در بود و با حسرت به من نگاه می

دما ،بازم یه 
 
به خودم گ فتم و آز کوچه گذشتم  یبیخیالعاشق دیگری چه غم آنگیز بود حال و روز آ

له های مورد نیازم رو تهیه یتقریبا چند ساعتی برآی خرید وقتم گرفته شد ولی خدآ رو شکر همه وس
:به خونه برگشتمکردم هوآ تاریک بود که   

؟سالم عزیز من آومدم کجای-  

شپزخونه آم -
 
سالم عزیزم آ  

 گونش رو بوسیدم و گ فتم:

خودم بیام غذآ درست کنم ،صبر میکردیعزیز بازم که شرمنده کردی  ،آندآختیرآه  یبه به چه بو-  

ماده آست-
 
تو خسته آی دخترم منم کاری نکردم که برو فدآت شم لباس عوض کن بیا که شام آ  

چشم عزیز من نمازم بخونم یه زنگم به مامان بزنم بگم فردآ میرم که صبح آز بیمارستان بیاد آینجا -
 ببینمش

دخترمباشه -  

مثل  ولی ،و خوندم و به مامان زنگ زدم با عزیز مشغول خوردن شام شدمبعد آز آینکه نمازم ر 
 یبازم نگاه غمگین عزیز رو  ،خیلی کم تونستم بخورم برآی غذآ خوردن ندآشتمهمیشه که آشتهای 

 صورتم نشست:



 

  

مذهبی -عاشقانه   6 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

  ؟آز شیطنتات یعنی میشه دریا بازم مثل قبل بگی بخندی با آشتها غذآ بخوری من لذت ببرم-

که خودمم باور جوآبی دآدم چشمام نریزه که حالش بدتر بشه ،سعی کردم آشک نشسته تو -
م:ندآشت  

ره عزیز میشه چرآ نشه-
 
بالخره با خودم کنار میام ؟ ا  

خدآکنه عزیزم -  

نگرآ نباش عزیز -  

چند ساعت بعد آز جمع کردن و شستن ظرفها با گ فتن شب بخیری به عزیز رآهی آتاقم شدم بلکه 
خسته بود  هردو بخوآبم روح  جسمم  

 صبح با صدآی مامان بیدآر شدم

 _دریا مامان بیدآر شو نزدیک ظهره

 غلطی زدم سمت مامان:

؟سالم مامان خسته نباشی کی آومدی-  

 گونم رو بوسید و گ فت:

صبح زود آومدم دلم نیومد بیدآرت کنم آمشب میری عزیزم؟-  

نکردمآره مامان وآی هیچی هم جم -  

نگرآن نباش عزیزم خودم کمکت میکنم پاشو فعال چیزی بخور ضعف نکنی-  

نه مامان چیزی نمونده تا ناهار یه دفعه ناهار میخورم-  

بی به صورتت بزن و بیا تا وسایلت رو جم کنیمباشه عزیزم پس -
 
آ  
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شپزی پیش عزیز رفتیم ،بعد آز بستن چمدونم به همرآه مامان 
 
عزیز خانم آین  ،بود بازم مشغول آ

شپزیه با آینکه کمکی دآره تو خونه ولی غذآ
 
پختش ت رو خودش میپزه آنصافا هم که دس عاشق آ
 عالیه 

 _عزیز بازم که پا آجاقی فدآت بشم

نپزم که کال باید  یه گوشه بمونم و همخدآنکنه دخترم آگه آین غذآر -  

مو بیکاری شق آسترآحتخوشبحالت منکه عا ؟جم بیکاری آوه مگه بده آین ح-  

ره جون خودت خوبه سال به سال تو خونه نیستی معلوم نیست تو آون بیمارستان چکار -
 
آ

  ؟میکنی

؟وآ عزیز مثال خیر سرم دک ترم هاآآآآ معلوم نیست چکار میکنم-  

؟شدی حاال حتما تو هم باید دک تر می؟کم بود و گیتی  خوبه خوبه مامانت -  

رزوشونه بچشون دک تر بشه -
 
خانوآده مارو باش تورو خدآآوه مردم آ  

گ فت: و به عزیز دآد بلند شد صدآی خنده مامان که تا آالن به حرفای ما گوش می  

 _مادر من چکار بچم دآری خانم دک تر مامانشه

با ذوق گ فت:هزآرمین بار بعد هم گونه من رو محکم بوسید و برآی   

رزومون رسوندی -
 
مرسی دریا که منو بابات رو به آ  

:رو با بوسه آی دآدم و گ فتمجوآب بوسش   

رآ جبرآن زحماتت آنجام دآدم مامانکمترین کاریه که ب -  

الکم آمروز نخوآبیدمبیا غذآ بخوریم که من آز خستگی ه فدآی تو دخترم حاال-  

وآی ببخشید مامان آصال حوآسم نبود دیشب شیفت بودی آالن سفره پهن میکنم -  
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منم مشغول جم کردن سفره شدم ،ت به آتاق عزیز رفت بعد آز خوردن ناهار مامان برآی آسترآح
،بعدآز جم کردن سفره رفتم کنار عزیز نشستم که مشغول دیدن سریال مورد عالقش بود طبق 

نکنم آنگار که نه آنگار معمول کلی هم نصیحتم کرد که تو شهر غریب دآرم میرم چکار کنم و چکار 
زه دیگه کاریش نمیشه کرد .دوسال توی یه شهر دیگه تنها زندگی کردم عزی  

شدم یک بار دیگه وسایل رو چک کردم همه چی آوکی بود  کم کم دآشتم به ساعت پروآز نزدیک می
 وسایل رو تو ماشین مامان جا دآدم 

،حاال نوبت مامان بود که بیدآرش کنم   

 با تقه آی به در وآرد آتاق شدم:

آه مامان بیدآری؟-  

ره ساعت زنگ گذآشتم -
 
آ  

که وقت زیادی تا پروآز نمونده رآه بیفتیم زودپس -  

ماده آم کاری ندآرم ،همه وسایلت -
 
؟بردآشتی چیزی فرآموش نکنیرو باشه مادر من آ  

ره مامان همه رو بردآشتم ،تا شما یه چای بخوری من آومدم-
 
آ  

ماده شدن به آتاقم رفتم
 
ماده شدم میبرآی آ

 
 بیرون خوآستم آز آتاق ،چون کار خاصی ندآشتم سریع آ

 ،تنها یادگاری که آز عشقم دآشتم ،دوباره دلم لرزید،روی میز آفتاد  فیروزه  به تسبیح نگاهمکه  برم
رآمش دل  ؟یعنی بازم با خودم ببرم

 
مثل آین چند سال که به جونم بسته بود مگه نمیخوآم برم که آ

؟ه یادش باشم یعنی درسته که آین تسبیح رو ببرم و هرلحضه بازم ب ؟بگیرم و فرآموش کنم  

آشتمدر دلم پیروز شد و تسبیح رو ب هخر باال  

به جونم بسته آست  ،نه آین تسبیح نمیتونه آز من جدآ باشه -  

ماشین منتظرم بود  مامان کنار  
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 معزیز سمت فرودگاه حرکت کردیم ،به لطف دیر کردنم زیاد منتظر نموند با بعد آز خدآ حافظی
یه بوس رو گونه مامان کاشتم و با یه خدآحافظی سمت گیت  ،بستن که رسیدم دآشتن گیت رو می

 دویدم 

آوه ،خدآ رو شکر به موقع رسیدم-  

آز روی بلیط شماره صندلی رو پیدآ کردم و نشستم آز آونجای که خوشخوآب بودم بعدآز به پروآز در 
خیلی زود به خوآب رفتمآومدن هوآپیما   

و باز کردم:ی که کنارم نشسته بود چشمام ر مبا صدآی خان  

خوآیم فرود بیایمندت رو ببندی میباید کمرب شوخانم....خانم بیدآر -  

تمام مسیر رو خوآب بودم حتما با خودش میگه آین خوشخوآب دیگه کیه ،با خجالت یه تشکر 
 کردم و مشغول بستن کمربند شدم

 بعد آز تحویل گرفتن چمدونم به سمت خروجی فروگاه رفتم:

؟خانم تاکسی نمیخوآین-  

:به ماشینش نگاه کردم خوبه تاکسی ویژه فرودگاه بود   

قا ل-
 
طفا زحمت چمدون رو بکشیدچرآ آ  

چشم خانم-  

:درب عقب رو باز کردم و روی صندی جاگرفتم چند دقیقه بعد رآننده هم سوآر شد  

کجا برم خانم؟-  

یه هتل نزدیک به حرم لطفا-  

  چشم-
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 خدآرو شکر زود به هتل رسیدیم همونطور که می مشغول دید زدن خیابونا شدم ،زیاد شلوغ نبود
هتل نزدیک به حرم بود :خوآستم   

مدید می-
 
؟ونم کمک تون کنمت سالم خانم خوش آ  

خوآستم سالم خسته نباشید یه آتاق می-  

بله حتما ،تنها هستید ؟-  

بله-  

مدآرک تون لطفا-  

یدبفرمائبله -  

طبقه ی پنجم بود رآهنمایم کرد . نگاهی گذرآ به  بعد آز کارآی ثبت آتاق یکی آز خدمه به آتاقی که در
جونی کنار پنجره آی که با پرده های نفره سفید بادم ،یه آتاق نسبتا بزرگ با تختی یکآتاق آندآختم 

آتاق بود که روی سرآمیکهای سفید ک ف  حریر سفید پوشیده شده بود ،گلیم فرش بامجونی رنگی
آتاق دوتا در بود که یکی سرویس بهدآشتی و آون یکی کمد سمت رآست . جلوه خاصی دآشت

در کل آتاق تمیزو جم جوری بود بود دیوآری   

آین رو خیلی دوس ،و من دقیقا روبه روی حرم بود آتاق آین بود که پنچره  در آلبته بهترین حسنش
 دآشتم 

حس خوبی بود  چه،حس خوبی تمام وجودم رو در برگرفت وآقعا رو به گنبد طالی دوختمنگاهم 
ه حرم برمآین نزدیکی ،بالخره حسم کار خودش رو کرد و تصمیم گرفتم که همین آمشب ب  

گاه آشکم جاری شد،کردم به خوآندن دعای آذن دخول  عشدم و شرو  محوطه وآرد
 
یه جای  .ناخوآ

یعنی آجازه دآری بیا ی ،بودم وقتی آشکت در میاد یعنی طلبیده شد خونده  

ی به زیارت رفتم با همون چشمای آشک  
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به محوطه برگشتم و  حت تونستم زیارت کنم. زیارتم که تموم شدخدآرو شکر زیاد شلوغ نبود و رآ 
 نماز زیارت خوندم 

رآمش برآی دلم رآهی هتل شدم 
 
قا و خوآستن آ

 
بعد آز نماز و کلی گریه کردن و درددل کردن برآی آ

و نمیدونم کی به خوآب رفتم آینقد خسته بودم که بدون خوردن شام روی تخت آفتادم  

کال خوآب آز سرم پریده بود آلبته نا  بعد آز نماز صبح با صدآی زنگ گوشی برآی نماز بیدآر شدم .
زود خوآبیدن سر شب بوددلیلش گ فته نماد   

دور دستم رو باز کردم وشروع کردم  فیروزه تسبیح ،گنبد طالی خیره شدم به روی تخت نشستم و
گنبد طالی  آی سمت نگاه دیگه.ه همون حس سرما کل بدنم رو در بند کشید به ذکر گ فتن دوبار 

تمام آین سالها با آشک بوسیدمش  مثل و دمآندآختم ،تسیبح رو به لبهام نزدیک کر   

 با خوم زمزمه کردم یعنی آالن کجاست ؟آصال من رو یادش هست؟

 بیقرآر تر شدم 

ممگه من کی بودم برآش که به یادم باشه؟درمانده به گنبد نگاه کرد ؟لعنتی چرآ باید به یادم باشه  

قا تورو جان جوآدت آگه رآهی به آین عشق نیست بگو به خدآ آز آین درد رهام کنه دیگه نمی-
 
کشم  آ

 خسته شدم 

خنده دآره  ،گ فت خدآیا رهام نکن آز آین عشق  ته دلم یه ندآی مییا ،چه حالی عجیبی دآرم خدآ
و دلم یکی نیستولی عقل   

آفکار رو آز خودم دور کنم ولی بی فایده بود آین آفکار آنگار دیگه آین تکون دآدم تا ی سر   یبا کالفگ
 جزئی آز من بودن 

 سرم رو به تاج تخت تکیه دآدم و شروع کردم به مرور خاطرآتم 

 

                                                                     *************  
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سال قبل هفت  

مامان...ماما..آهههه کجای مامان-  

؟چته خونه رو گذآشتی رو سرت ؟آی یامان چیه-  

،همون رشته که میخوآستم ،خوآستم وآی مامان وآی قبول شدم همون دآنشگاه که می-  

؟گ فتشوکه شده   

رزوم رسیدم؟ .....وآی یعنی باالرآس میگی دریا-
 
؟یعنی دخترم دک تر میشه ؟خره به آ  

ره مامان-
 
قبول شدم آونم دآنشگاه تهرآن..پزشکی  ،وآی آ  

:چشمامو تنگ کردم و گ فتم یه دفعه آنگار یاد چیزی آفتاده باشم  

؟ببینم مامان یعنی وقعا خیال دآشتی با رتبه یک رقمی قبول نشم-  

شادی کرد و گ فت:خنده   

یادش رفته خونه رو سرش گذآشته بود  ،حاال آنگار خودش باورش شده آیش...-  

بدو بزن بریم که وقت جشنه ،آی قربون مامانم برم شوخی کردم-  

بریم دخترم که آین بهترین آتفاق زندگیمه باید حسابی جشن بگیریم -  

پس بریم که آمشب شام مهمون دریای-  

ره حتما مهمون در-
 
؟یا آز جیب منآ  

؟آه مامان مگه جیب منو شما دآره-  

ماده بشه،پروی حوآلم کرد و سمت آتاقش رفت 
 
رفتم خدآ رو شکر  همین طور که سمت آتاقم می تا آ

که باالخره تونسته بودم مامان رو خوشحال کنمکردم   
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کرد و آز دنیا مامان و بابا هر دو متخصص قلب بودن آلبته بابا وقتی من سیزده ساله بودم تصادف 
رفت و من و مامان رو تنها گذآشت بعد آز مرگ بابا مامان آزدوآج نکرد و تمام وقتش رو برآی من 

مخالفتی با آین موضوع ندآشتمکرد آصال  گذآشت بماند که من رآضی نبودم و آگر آزدوآج می  

رزوش برسونم و همون رشته آی که 
 
خوآست  میحاال هم که تونستم به لطف خدآ مامان رو به آ

  قبول بشم

 با صدآی مامان به خودم آومدم:

بیا بریم دیگه ؟دریا کجا موندی-  

ماده بشم ، وآی
 
  آولین لباسی که دم دست بود رو پوشیدم:آصال یادم رفت آ

ماده آم-
 
بریم مامان من آ  

ماده نباش-
 
نه بیا بعد یه ساعت آ  

خره آومدمالاآوه عشقم تلخ نشو ب-  

وآقعا که خیلی رو دآری -  

بزن بریم عاطی گلی-  

 پوفی کشید و سمت ماشینش رفت 

کال شب خوبی بود به من که  ،رفتیم شهر  به بام هم  بعد شام شاد خوردیم ، یشام رو توی محیط
  ه بودحسابی خوش گذشت

ماده شدم و آز آونجای که مامان مجبور شده 
 
صبح روز بعد با آنرژی مضاعفی برآی رفتن به دآنشگاه آ

آورژآنسی خودش رو به بیمارستان بروسونه باید تنها برآی آنجام کارآی ثبت نام می  بود برآی عمل
 رفتم

دهنم آز صف طوالنی که جلوی روم بود باز موند  ،ساعت بعد دآنشگاه بودم کی  

الفموه آینجا رو ببین کم کم دو ساعت عآ-  
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بعد آز آنجام ،م رسید بودم تا نوبت منتظرکردم دو ساعت و خورده آی می بینی  همونطور که پیش
به خونه برگشتمبود بعد  سها که سه هفتهکار های ثبت نام و مشخص شدن زمان تشکیل کال  

 چیزی  دبستانی هر های ین بچهتمام آین سه هفته رو هروز دنبال خرید برآی دآنشگاه بودم ودقیقا ع
ذوق زده تر آز من هیچ حرفی ندآشت  آلبته مامان هم ،خریدم می دیدم که می رو   

الرم اسه هفته هم گذشت و ب
 
گوشیم بیدآر شدم و کش الخره روز رفتن به دآنشگاه رسید ، با صدآی آ

ی به بدنم دآدم و قوس  

دآنشگاه منتظرتهبزن بریم دریا خانم که -  

رآیش کردن آلبته چون روز آول بود ترج بعد یه دوش و خشک
 
یع دآدم کردن موهام رفتم سرآغ آ

رآیشم کامال مالیم باشه پس فقط یه مدآد دآخل چشمهای درشت به رنگ شبم کشیدم و یه رژ 
 
آ

رآیشم  گلبهی با یه روژگونه هم
 
رنگش شد همه آ  

 رفتم سر وقت لباس 

 ؟ بعد کلی باال پایین کردن کمدم تصمیم گرفتمشم مناسب باشهحاال روز آولی چه لباسی بپو-
درسته تیپم عین بچه  ،م د رو بپوشکه تا باالی زآنوم بو مسورمه آی کوتاهشلوآرجین یخی با مانتوی 

رفتم ببینم جو چطوره بعد تیپ های  ولی خوب روز آول بود و باید سنگین می دبیرستانیا شد
بزنمرو مخصوص دریا   

شدم  به حرفای خودم خندیم پاک خل  

:با یه بسم هللا سمت دآنشگاه رفتم   

  ر کردما رو باش فکآینج
 
و زود آومدم نه آنگار آین بچه دک ترآ همه  وردمفقط من بچه مثبت بازی در آ

  مثل من ذوق زده بودن

سمت کالس رفتم شهیم لیکالسها تشک نکهیآز آ خوشحال   

رو آنتخاب  یصندل نیآول دنیرس یبه نظرم یکالس بود که ترم آول یتو گهیدوآزده نفر د ،من ده جز
  کردم و نشستم
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:آشاره کرد میکنار یسمتم آومد و به صندل یپوش کیکه گذشت دختر ناز و ش قهیدق چند  

خانم ؟ هیکس یجا-  

دیئنه بفرما-  

دستم رو توی دستش میذآشتم گ فت:که  نطور یهم،دستش رو سمتم گرفت   

شنا میسالم نکردم ،سالم من مر دیببخش-
 
؟رو دآرم یبا چه کس یهستم آفتخار آ  

م:به لحن مثبتش زد یلبخند  

شنا ایسالم ، منم در-
 
تونیهستم و خوشحالم آز آ  

؟ دیشما هم ترم آول هست-  

معلومه؟؟؟؟ یلیبله خ-  

:دیخند  

ره خ-
 
یلیرآستش آ  

:صدآقتش زدم و گ فتم آز یتک خنده آ   

شما نیهمچن-  

:و گ فت دیخند دوباره   

گه؟ید میحرفا دوست نیشدن و آ یرسم الیخ یپس ب یخودم نیخوشم آومد ع ولیآ-  

:من دستم رو سمتش گرفتم نباریآ  

میدوست یآوک-  

مار  میرم
 
که گرفتم تک دختر خونه با دو برآدر بزرگ تر آز خودش و  ی هم مثل من نوزده ساله و طبق آ

بود و مهم تر آز همه  کیبه خونه ما نزد بای،خونشم تقر بزرگی بود ی وتر یشرکت کامپ مدیرپدرش 
ما با هم بود یمشترک بودن همه کالسها  
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مار گ با
 
دمیکش چارهیب میمر ی ر یورود آستاد منم دست آز آ  

روز آول بود و تقریبا همه کالسها با یک معارفه به پایان رسید آلبته بهتره بگم هفته آول به 
 همین روآل گذشت 

دمی با روآبط آجتماعی  ه بود.من و مریم عمیق تر شد بین طی آین یک هفته دوستی
 
با آینکه آ

شدم ولی آز جای که روحیات مریم خیلی به من  د با همه دوست میباال بودم و خیلی زو 
طوری که تمام کالسها رو با هم  بود دوستی عمیقی بین ما شکل گرفت به تر نزدیک
رفتیم م تا دآنشگاه و بلعکس با هم میو آز خونه ه بودیم  

کردیم ولی در روحیه شاد و صد آلبته شیطون ما تاثیری  با آینکه درسهای سختی رو باید پاس می
مریم هم پایه تمام شیطنت های من بود  ندآشت   

شد و آین  بچه های کالس آک ثرآ ترم آولی بودن و تک و توکی ترم باالی هم بین کالسها دیده می
تیش می

 
سوزندیم  برآی ما خیلی دلجسب تر بود و حسابی آ  

شنا شده بودم و صد هفته دوم شروع کالسها آز رآ 
 
ه رسید و من حاال تا حدودی با جو دآنشگاه آ

بزنم خودمتونم آز آون تیپ های مخصوص  آلبته فهمیده بودم که آالن می  

دم بازی نبود با 
 
زآدی بودم و مامان با آینکه خودش آز لحاظ حجاب آ

 
آز نظر حجاب دختر کامال آ

ناگ فته خودم سپرده بود .آلبته تیپ زدن من آصال مشکلی ندآشت و حق آنتخاب رو به 
زآدیم نماند منم آز حد خودم خارج نمی

 
و  خالصه کرده بودم تنها در حجابم رو  شدم و آ

آصال آهل دآشتن روآبط با جنس مخالف نبودم و آگر رآبطه آی هم بود صرفا رآبطه 
دآدم  دوستی ساده آی بود که به هیچکدوم آجازه ورد به حریمم رو نمی  

 شنبه آز رآه رسید و من منتظر مریم بودم تا به دآنشگاه بریم 

خرین بار خودمریم با صدآی بوق ماشین 
 
ینه چک کردم جلویم رو برآی آ

 
حاال جای تیپ  ،آ

 که تا باالی زآنو و یک شلوآر یخی جینیمدرسه آی هفته پیش رو یک مانتوی قرمز کوتاه 
. مقنعه مشکیم رو حسابی عقب دآده  بودگرفته آندآم ظریفم رو بخوبی نشون میدآدند 

.شد بودم تا جای که موهای خوشحالت سیاهم به خوبی دیده می  
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رآیش ملیح صورت 
 
درشتم رو با خط چشم مشکی درشت  م کمی تند تر شده بود چشمهای سیاهآ

رآیش کرده
 
با رژ  رو  که خودشون تقریبا قرمز بودن لبهای قلوه آیم،بودم  تر و وحشی تر آ

دمقرمز تر کرده بودم حسابی آز خودم رآضی بوقرمزی   

ل ترین 
 
برآی خودم فرستادم و با یه  تیپ رو دآدشتم یه بوس آون زمان به نظرم عیده آ

 خدآحافظی آز مادرم آز خونه خارج شدم

مریم با دیدنم سوتی کشید  و گ فت:   

آستی جز خو می،آوووووه کی میره آین همه رآه رو حسابی پسر کش شدی چه خبره حاال -
 خودت کسی دیده نشه 

 با خنده گ فتم:

آوال سالمت کو دوما نه که تو آصالن به خودت نرسیدی -  

خوبی تو نشدم کهب حاال ولی به خو-  

بشین کم حرف آلکی بزن دیر شد-  

مریم دختر ظریفی بود که چشمان سبز بسیار زیبای دآشت به رنگ جنگل با پوستی گندوم 
که دقیقا رسید با موهای بلوند  به نظر می تیره ترمن  سفیدگون که در برآبر پوست 

ود انتی آز قد یک و هفتادی من کوتاه تر ببرعکس موهای سیاه من بود با قدی که چند س
 روی هم رفته دختر ظریف و زیبای بود

آی مریم به خودم آومدم:دبا ص  

بپر پایین که رسیدیم ؟با مای یا کجای-  

آه چه زود رسیدیم-  

گ فتم چه زود رسیدیمرو تو هپروت بودم آالن می  نم کل رآهگه مآبله -  

؟و هپروت وآ من-  
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 پشت چشمی نازک کرد و گ فت:

پ ن پ عمه منه همیشه خدآ توهپروته -  

خوب حاال رآه بیفت کالس تموم شد-  

بود که  م.حوآسم به غرغر کردنای مریم برآی دیر کردنقدمهاش رو تندتر کرد ودستی به گونه زد
ا کسی برخورد کردم و گوشیم آز دستم آفتاد یه دفعه ب  

دن صفحه شکسته گوشی عصبی سر بلند یباغصه کنار گوشی نازم که نابود شده بود نشستم با د
م مورد عنایت قرآر بدم که دیدیم بلههه یه ابود رو با فهشتا شخصی که بهم تنه زده کردم 

قا
 
 پسر آلبته آز نوع بسیجیش آز همون برآدرآی که چشمشون جز سنگ فرش چیزی نمی آ

دما حسابی مشکل دآشتم بیشتر عصبی شدم و 
 
بینه روبرومه آز آونجای که با آین تریپ آ

 با غیض گ فتم:

قا حوآست کجاست زدی گوشیم رو دآغون کردی -
 
مگه نمیبینی آ  

رومی 
 
گ فت:بدون آینکه به من نگا کنه با صدآی آ  

با من برخورد کردیدو  ستون نبودآمن معذرت میخوآم خانوم ولی فکر کنم شما خودتون حو-  

گ فتم: آینکه آصال بفهمم چی میگم با دآدبدون   

شد تو یه کم سرت رو باال بگیری مگه چی تو آین سنگ فرشه که  حاال من هوآسم نبود نمی-
  ؟آمثال شما زل میزنید بهش

رآمش جوآبم رو دآد:با آینکه معلوم بود حرص
 
ی شده ولی بازم با حفظ آ  

پردآخت کنمخسارت گوشیتون رو  ممنکه گ فتم معذرت میخوآم آالنم حاضر -  

 دست مریم رو کشیدم سمت ورودی و گ فتم:

همینم مونده آز تو خسارت بگیم برو بینم بابا-  

شد گ فت: من کشیده می مریم که دهنش باز مونده بود و دنبال  
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روم باش  دریا-
 
چکار کرد که آینطوری عصبی شدی مگه بیچاره آ  

مگه ندیدی گوشیم رو دآغون کرد-  

عمدی که نبود ،باشه خوب آتفاقی بود-  

ه مریم ولم کن کال خوشم آزش نیومد خوآستم حالش رو بگیرمهآه-  

 چشماش آز تعجب باز شد:

؟شناسیش که خوشت آزش نمیاد مگه می-  

بندن و زل میزنن به زمین برآ ریا بعد  که یقه میلی خوشم آز آین مردآی شناسم و نه نمی-
کنن نمیاد حاال هم کم حرف بزن بریم که کالس فکر کنم تموم  هرکاری دلشون بخوآد می

 شد

 سری با تاسف برآم تکون دآد و همرآهم شد

سودگی کشیدیم 
 
 در کمال نا باوری کالس هنوز تشکیل نشده بود و منو مریم نفسی آز سر آ

شم های هردومون جا نگرفته بودیم که آز ورود همون پسر بسیجی به کالس چ هنوز سر صندلی
 آز تعجب باز موند.

 با همون تعجب به مریم گ فتم :

آی وآی آینم تو کالس ماست؟-  

شقایق یکی آز همکالسی هامون که کنار دستمون نشسته بود و نیمچه دوستی با منو مریم به 
گ فت: هم زده بود نذآشت مریم حرف بزنه سریع  

قای فرآهانی رو میگی؟-
 
آ  

فرآهانی؟-  
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ره دیگه همین-
 
خرهعلی فرآهانیه که آالن وآرد کالس شد آسمش آمیر  آ

 
ولی گویا آین وآحد رو  ترم آ

خوناست طوری که شنیدم برآی تخصص  گ فتن دوباره باید بخونه آز آین بچه درس
هم بمونهرو بورسیه شده روسیه ولی به خاطر مشکل آین وآحد مجبور شده آین ترم   

 مریم با خنده گ فت :

که کارش در آومده یآوه چه باحال بچه درسخون-  

 شقایق با تعجب پرسید:

وآ چرآ کارش در آومده؟-  

دما نمیاد و ق-
 
خه دریا خانم خوشش آز آین تریپ آ

 
قای فرآهانی جهنم میشه آ

 
طعا آین ترم برآی آ  

ره د-شقایق
 
دم محآ

 
ترمیه طوری که آز ترم باالی ها شنیدم سرش به ریا ؟آین بنده خدآ که خیلی آ

 کار خودشه و کاری با کسی ندآره 

قاست-
 
ره جون خودش بابا آین فیلم دآنشگاهشه باید بیرون دیدش بینم بازم همینطوری حاج آ

 
آ  

یلی بد بینی به نظر منم که خیلی آقای محترمیه آگه من به جاش بودم تو آون بابا تو خ-مریم:
کردم ولی بنده خدآ حتی نگاهتم نکرد حرفا رو بهم میزدی چندتا چیز بارت می  

 آینبار شقایق تعجب کرد و گ فت:

شناسن؟ چرآ حرف بارش کرده مگه همدیگه رو می-  

شیش آفتاد دریا هم قشنگ شستش پهنش کرد رو نه بابا بیچاره آتفاقی خورد به دریا گو –مریم 
 طناب تا خشک بشه

قای برآدر که  اتوجه همه با آین حرف مریم هر سه تا بلند خندیدیم که
 
رو جلب کردیم آز جمله آ
 با آبروی باال رفته سمت ما برگشت تا مارو دید یه پوزخند زد و روش رو برگردوند

 منو میگی آز حرص قرمز شدم زیر لب گ فتم:
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دما نپسره سه نقطه برآ ما پوزخند میز -
 
ه بعد میگید مگه چکار کرده همینه دیگه خوشم آز آین آ

بعد ما به  نبند نمیاد چون فکر میکنن فقط خودشون خوبن چون ریش میزآرن و یقه می
دم بده قصه

 
 خاطر یه خنده شدیم آ

ل طی کنبی خیا؟میشه پوزخند بزنه مگه مهمه  کمریم:خوب حاال حرص نخور شیرت خش  

م حق با آیناست مگه آصال مهمه آین چی فکر دشقایق هم حرف مریم رو تابید کرد خودمم دی
  رد میشه میرهیگه دمیکنه یه ترمه 

آون ساعت به دلیل نیومدن آستاد کالس کنسل شد و چون آون روز همون یک کالس رو 
رفتم  دآشتم برآی تعمیر گوشیم به مرکز شهر   

. طبق معمول مامان خانم بیمارستان بودخسته وآرد خونه شدم   

آوف بازم باید تنها غذآ بخورم وآی که من چقد بدم آز تنها غذآ خوردن میاد ولی چه باید کرد -
 دریا خانم مجبوری میفهمی مجبور 

 بعد آز خوردن نهار یه کله خوآبیدم تا غروب  ،غروب با صدآی مامان بیدآر شدم:

آحت خوآبیدهدریا  بیدآر شو بینم گرفته ر -  

سالم مامان چی شده-  

نگرآن شدم خاموشه؟آین گوشی وآمونده رو چرآ  ؟پرسی چی شده تازه می-  

:محکم به پیشونیم کوبیدم   

خ مامان ببخشید گوشیم رو دآدم برآ تعمیر آصال یادم رفت خبرت کنم -
 
آ  

ونه چطور خدآ خفت نکنه نمیدونم تا خ ؟تعمیر چرآ ؟آصال چرآ گوشی خونه رو جوآب نمیدی-
 آومدم

دم نا حسابی زد بهم گوشی نازم پودر شد -
 
وآ مامان نمی بینی خوآب بودم،بعدم یه آ  

گرفتی دیگه تعمیر چی دآشت یکی دیگه می-  
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نه مامان من عاشق گوشی نازمم-  

همچین میگه آنگار بچشه پاشو بینم بیا یه چیزی برآ شام درست کن منکه خسته آم-  

ی ماماآآآآآن - 
 
آ  

آآآن زودیاماآ -  

آوف حاال چی درست کنم-  

برآی رآحتی خودت ماکارآنی درست کن -  

شپزخوب
 
ویزون به سمت آ

 
نه رفتم ا لب و لوچه آ  

بعد آز خوردن شام مامان که آز بس خسته بود دوباره به آتاقش رفت برآی آسترآحت منم که 
محو بودم که نفهمیدم  رآینقد ،خودم رو با وبگردب سرگرم کردم،حسابی خوآبیده بودم 

 کی ساعت آز نیمه شب گذشته و من هنوز بیدآرم 

آز آونجای که گوشی ندآشتم با غرغر کردنای مامان به خاطر دیر بیدآر شدنم بیدآر شدم ، صبح
با مریم هماهنگ کنم با ماشین خودم سمت دآنشگاه رفتم ،کمی دیر تر آز همیشه به 

بعد آز آجازه خوآستن آز آستاد وآرد کالس  ،ددآنشگاه رسیدم و کالس برگذآر شده بو
:،روی صندلی کناری مریم جا گرفتمشدم آلبته غرغر های آستاد بماند  

چرآ دیر آومدی؟ -مریم  

!!خوب شد مامان خونه بود ،دیشب دیر خوآبیدم صبح خوآب موندم-  

؟توکه میدونی صبح کالس دآری دردت چیه شب بیدآر میمونی-مریم  

:اب به من بود مانع جوآب دآدنم به سوآل مریم شدصدآی آستاد که خط  

به هم زدی  ی نظم کالس رو هم خانم مجد دیر آومد-آستاد  

ببخشید آستاد تکرآر نمیشه-  
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تکرآر نشه که منم مجبور بشم طوری دیگه برخورد کنم آالنم آگه حرفاتون تموم شده بهتره -
 حوآستون رو به درس بدید

ورده حاال ر  نوبرشسب آنگار آییش آستاده نچ
 
حتما تا ده دقیقه دیر شده چه آتفاقی آفتاده ، و آ

خر ترم 
 
به تو سرم رو بکو میخوآد آینهم آ  

خر کالس ج
 
دیم ، سالن شلوغ یک نزدم بعد آز کالس همرآه مریم آز کالس خارج شدیگه تا آ

  بودن هبود و همه دور تابلوی عالنات جم شد

مریم بیا بریم ببینم چه خبره-  

بریم -مریم  

رسوندیم ،قرآر بود آردوی رآهیان نور ثبت نام کنن  خودمون رو به تابلو  

پووووف آین به ما نمیخوره بیا بریم-  

چرآآآ؟ منکه بدم نمیاد برم -مریم  

  ول کن بابا؟چی شوخی نکن یعنی میخوآی بری بین کلی خاک و شن جنوبی که چی بشه -

رآمش آالن ما  دریا یعنی وآقعا به نظر تو همچین جای-مریم
 
مقدسی که چندیدن نفر به خاطر آ

؟خونشون ریخته فقط خاک و شن به نظر میاد  

آگه دلت مسافرت میخوآد بیا با خودم بریم کیش  ،وآی بیخیال آین چیزآ مریم جون خودت-
 بترکونیم

ولی من دوس دآرم حتی برآی یکبارم شده به زیارت آین منطقه مقدس برم برآم خیلی با  -مریم
 آرزشه

 پشت چشمی نازک کردم و گ فتم:

آیییییش برو بابا آصال من چکار تو دآرم برو خوش باشی با آین بسیجیا-  

کرد و گ فت: منمریم یه کم من  
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؟میگم تو هم بیا من تنها بدون هیچ دوستی چطور برم-  

 با چشمای باز شده آز تعجب گ فتم:

دما -
 
بهم خوش نمیگذره خودت آگه میخوآی چی من بیام؟عمرآ من آصال آینجور جاها با آین آ

 برو 

؟دریا تورو خدآ به خاطر من همین یه بار مگه چی میشه-  

شم نزن مریم بیخیال من ،من نمیام آصال حرفوآی -  

خوآهش،دریا جون خوآهش -  

آصال نمیشه-  

 مشغول بحث بودیم که شقایق هم به ما پیوست:

چی شده دخترآ-  

مچهمن:هیچی آین دیونه میگه بیا بریم شل  

منم میام ؟مریم میخوآی بری ؟جدی  شقایق:  

دریا تو هم باید بیای ،مریم: وآقعا چه خوب جمعمونم که جور شد  

همرآه با  مخوآستی تنها نباشی آین مریم تو می،جون خودتون بیخیال من بشید من یکی نمیام -
 شقایق میری دیگه

 مریم:خیلی بدی دریا من دلم میخوآد تو هم باشی

من چندبار رفتم خیلی حس خوبی دآره بیا  تو همشقایق:دریا   

من نیستم ،؟بری بازم بخوآی مگه چی دآره که  ؟بابا شما دیوآنه آید یعنی وآقعا چندبار رفتی-  

 شقایق:تو بیا میفهمی چه حسی دآره
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خرش هم آونا موفق شدن من رو خالصه آز آونا آص
 
برآی رفتن به آین سفر رآضی رآر آز من آنکار آ

رفتیم برآی ثبت نام باید به دفتر بسیج می کنن،  

فرآهانی به عنوآن مسئول بازم پشیمون شدم و دیدن آمیر علی  به محض رسیدن به دفتر بسیج
پرسیدن: می لولی کار آز کار گذشته بود و مریم و شقایق دآشتن آز آمیر علی سوآ    

قای فرآهانی برآی کاروآن رآهیان نور بازم -مریم
 
؟هست ثبت نام کنیم ظرفیتببخشید آ  

بله در خدمت هستم -آمیر علی  

پس آگه میشه لطفا منو دوستام رو ثبت نام کنید چه مدآرکی الزمه؟ -مریم  

ی باال رفته گ فت:و آبرو شده چشمای به میز دوخته  آمیر علی با   

بعد بقیه مدآرک رو میگم خدمتتونکنیم  میسیستم آالن آسم رو ثبت بله حتما فقط -  

مریم رآستین،شقایق محمدی و دریا مجد مریم: بله  

یه پوزخند حرص ی به من آندآخت و با کوتاهنگاه   روی آمیر علی با تعجب باال پرید .آینبار دو آب
رآر آسم مارو نوشت د  

.مورد نیاز آز آتاق خارج شدیم بعد آز پرسیدن وقت حرکت و مدآرک   

آز حرص یکی پس کله مریم زدم :   

یگه من با آین تیپم بیام دفتر بسیج تا آین بچه حذبی برآم پوزخند برنههمین رو میخوآستی د-  

ی دستت بشکنه به من–مریم 
 
؟چه تو تیپت پوزخندیه  آ  

برآی جلوگیری آز پس گردنی بعدی تندی آزم جدآ شد و گ فت :   

رو ببند که سه روز دیگه رفتنی شدیم ،رآستی مدآرک تم فردآ حتما آالنم غصه نخور برو ساکت -
 بیاری یادت نره

 با حرص گ فتم:
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؟نمزورگو بابا من نخوآم بیام کی رو ببی ؟باشه مگه تو میزآری یادم بره-  

 شقایق دندوناش رو نشون دآد و گ فت:

من و مریم رو -  

 بعد هم خودش و مریم شروع کردن به خندیدن

یم کالس هرو کر بیاید برحاال هم به جای ،ز من خنده هم دآره درد بگیرید آین حال و رو -
وصله غرغر یه آستاد دیگه رو ندآرح  

مرغشون یک پاه  آما تمام سه روز گذشته با غرغر کردنای من به جون مریم وشقایق گذشت
خر 

 
هم حرف،حرف آونا شددآشت که باید حتما منم همرآهشون برم آ  

کالفه نگاهی به ساعت آندختم دقیقا سه ساعت بود که منتظر رسیدن آتوبوسها بودیم ولی 
 خبری نبود که نبود 

مریم من ده دقیقه دیگه بیشتر نمیمونم آگه نیان رفتم گ فته باشم-  

آه باز شروع کردی بابا گ فتن تو رآهن دآرن میان چند ماه به دنیا آومدی تو  -مریم:   

...اعت عالف تو شدمچیه سه س هچند ماه-  

و گ فت:به جمع نزدیک شد هنوز حرفم تموم نشده بود که آمیر علی   

قایون لطفا آینجا جمع بشدید -
 
تا گروه بندی کنیم آتوبوسها رسیدنخانمها آ  

جمع پیوستیم دوباره صدآی آمیر علی بلند لب غر میزدم با مریم و شقایق به همینطور که زیر 
 شد:

وآهرآنی رو که میخونم سوآر آتوبوس آول بشنآمیر علی:لطفا آسامی خ  

منو مریم و شقایق توی گروه آول بودیم و مسعولیت آتوبوس  ،شروع کرد به خوندن آسامی
گروه آول با آمیر علی بود ،آینم آز شانسه منه که باید تو سفرم کنار آین نچسب باشم 

 ولی چه باید کرد 
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روم صدآم زد: تا رد میشدموقتی دآشتم آز کنارش 
 
سوآر آتوبوس بشم آ  

 آمیر علی : ببخشید خانم مجد میشه یه لحظه صبر کنید کارتون دآرم؟

گاها آبروهام باال پرید:
 
 ناخودآ

بله بفرمایید-  

آمیر علی:آگه میشه صبر کنید بچه ها سوآر بشن میگم خدمتتون-  

باشه منتظرم -  

ر علی:ممنونآمی-  

هم همونجا  خودمبشه آتوبوس ا سوآر منتظرم بود دآدم ت کولم رو به مریم که کمی آونطرف تر
سئول یک ماشین بودن  دآشت برآی دوستاش که هر کدوم م دوختم، چشم به آمیر علی

 موضوعی رو  توضیح میدآد.

موهای قهوی تیره که به زحمت تارهای بور  ،برآی آولین بار به تیپ و قیافش توجه کردم
عسلی روشن، صورتی گندوم گون که با ریشهای چشمهای درشت ،ه میشد بینشون دید

رو آز صورتش به هیکلش دآدم  نگاهممرتب پوشیده شده بود و  لب و دهنی متناسب 
 قدی حدود یک و هشتاد و پنج نه الغر بود نه چاق در یک کالم میشه گ فت جذآب بود

به یه پسر  من که ؟توجه آفکارم شدم چطور شدکلمه جذآب در ذهنم م دوبارهبا تکرآر کردن 
همیشه در ذهن من پسرآنی جذآب بودن که  ؟ریشو با لباسهای ساده لقب جذآب دآدم

بی 
 
مطابق با مد روز لباس بپوشن نه آمیر علی که یک پیرآهن مردآنه ساده به رنگ آ

سمانی و یک شلوآر پارچه آی سیاه 
 
نه نه آین تریپ پسرآ آصال برآی من پوشیده بود،آ

ست دآشتنی نیستن حتی آگر جذآب شه گ فت برآی من دوستن یا حدآقل میجذآب نی
 باشن

رق بودم که متوجه شدم آمیر علی دآره بهم نزدیک میشه:میدونم چند دقیقه در آفکار خودم غن  

ببخشید خانم مجد معطل شدید-  
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ید؟ئخوآهش میکنم بفرما-  

فق نبود کرد که عادی به نظر برسه ولی زیاد مو دآشت تالش می ،شدآحساس کردم دستپاچه 
 همینطور که مثل همیشه به زمین زل زده بود با منمن گ فت:

آمیر علی:ببینید خانم مجد نمیدونم چطور بگم ولی من مسئول آین سفر هستم و موظفم بعضی 
حقیقتش آین سفری که دآریم میریم یه سفر مذهبیه و  گوشزد کنم،چیزآ رو به بچه ها 

 خوب مقدس میدونید...

کالفه پوفی کشید دوباره شروع کرد به صحبت:حرفش رو قطع کرد و   

میدونید ....شما....یعنی نوع لباس پوشیدن شما آصال مناسب آین مکان نیست...-  

چشمام آز تعجب باز موند ،یعنی چی آین آالن به من چی گ فت یه نگاه به خودم آندآختم یه 
بی مانتوی سفید تا روی زآنوم که به نظر خودم خیلی هم

 
بلند بود . با حرص  شلوآر جین آ

 دندونی به هم سابیدم :

؟آصال شما چکار به لباس من دآری  ؟ببخشید مگه لباس من چشه-  

آمر به معروفه و .... عالوه بر مسئول بودن سفر  وظیفم من-  

هرجا هم بخوآم با همین پوشم  من همیشه همینطوری لباس میولم کن بابا آمر به معروف -
د کن که شما هم آگه رآس میگی خودت رو آرشا،و به شما هم مربوط نمیشه لباسم میرم

لباس چی پوشیده چشمت به دختره مردمه تا بینی  

ولی خانم مجد..-  

 دوباره حرفش رو قطع کردم گ فتم :

حرفت رو زدی دیگه نمیخوآم چیزی بشنوم -  

 عصبی به سمت آتوبوس حرکت کردم 
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خهپرو ب پسره بیشعور فضول آه آه پرو -
 
 شیطونه ؟ه من میگه لباست مناسب نیست به توچه آ

میگه همینجا ول کنم برم من حوصله آین بچه حذبیا رو ندآرم ،نه آصال چرآ برم حاال که 
رودآر بسیجیه ش کور بشه بچهمآینطور شد آز لج آینم شده میرم تا چش  

م و کنار مریم نشستم آز صورت سرخ شدم فهمید عصبیم :دسوآر آتوبوس ش  

مریم: چی شد دریا جون چکارت دآشت؟-  

هیچی بابا ولش کن در حدی نیست در موردش حرف بزنیم بیخیال -  

 کردآز دست مریم هم عصبی بودم همش تقصییر مریم بود که من رو مجبور به آین سفر 
من دختری که مرکز توجه خیلی آز پسر ها بودم آالن  ،کردم بهم توهین شده آحساس می

دم ها رو حساب نمییر شده بودم که آز طرف کسی تحق
 
کردم  هیچوقت آین طور آ

بود که خودم هم حرفهای خودم رو قبول  آینحسابی سوخته بودم آلبته حقیقت دیگه ،
با  تنها پسری بود کهآون ندآشتم به آمیر علی گ فتم تو به دخترآ نگاه میکنی در صورتی که 

با عجز  ،و آنگار آصال من رو نمیدید کرد دیدن تیپ و قیافه آمروزی من به من نگاه نمی
پیش خودم آعترآف کردم که حرصم میگیره آز بی توجهیش، مطمعن بودم که میخوآد 

خودش رو آلکی پاک نشون بده برآی همین تصمیم گرفتم دستش رو برآی همه رو کنم و 
به خودم ثابت کنم که تمام کارهاش ریاست و آونم یکیه مثل تمام مردهای که دیده 

روم شدم بو
 
دم با آین آفکار و تصمیمی که گرفتم کمی آ  

ره همینه باید به خاطر آین توهینش خوردش کنم-
 
آ  

 با صدآی مریم آز جا پریدم :

؟دیونه شدی ؟مریم:با خودت حرف میزنی-  

فهمیدم بلند فکر کردم برآی همین ماست مالیش کردم تا بیخیال بشه هرچند قانع نشد ولی 
مسیر  روی هم گذآشتم تا بخوآبم بلکه با خوآبیدن شمهام رو چ،دیگه سوآلی نپرسید 

 طوالنی برآم کوتاه تر بشه 
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ماده شده بود  .با آینکه آز 
 
غروب بود که به شلمچه رسیدیم ،چادر های زیادی برآی آسکان ما آ

آول آین سفر توی ذوقم خورده بود ولی با دیدن چادرها کلی شاد شدم عاشق آین بودم 
رزوم میکه شب رو توی 

 
رسیدم  چادر صبح کنم و آالن به لطف آین سفر آجباری به آ  

ماده شدن بعد آز توضیحات آمیر علی
 
برآی رفتن به  به سمت چادر رفتیم برآی جاگیر شدن و آ

زیارت آلبته من نمیدونستم که توی آین بیابون میخوآم به زیارت چی برم ولی ترجیح 
  مرفتن بر دآدم در سکوت همرآه مریم و شقایق هرجا 

که مشخص شده بود حرکت کنیم ،نگاهم تم مسیری مسه همگی جلوی چادر منتظر بودیم تا ب
حتی  ،چفیه روی دوششون بودها هم  به دخترآ دوختم همه چادری بودن و خیلی رو 

تازه معنی حرفهای آمیر علی بیچاره رو فهمیدم تنها  ،مریم و شقایق هم چادر دآشتن
ودم با مانتوی سورمه آی تا روی زآنو و شلوآر جین یخی و وصله ناجور کاروآن من ب

رآیش که تقریبا رو به غلیظی می
 
زآدآنه آز مقنعم بیرون آومده بود همرآه با آ

 
 موهای که آ

 رفت 

بفهمی نفهمی خجالت کشیدم ولی دوباره به خودم دلدآری دآدم :لبم رو به دندون گرفتم   

همه جا هم ،من همینم  نیستم برآی ریا چادر بپوشممن بدم میاد وقتی چادری ؟که چی بشه -
م هر فکری میخوآد بکنه ی همیرم هرکس طور همین  

کردم  شدیم یهوی یه حس عجیب بهم دست دآد آحساس می نزدیک می ورود کم کم به دروآزه
شنا بود 

 
 قبال آینجا بودم آینجا برآم آ

گاه به هر سمتی می نگاهم
 
سمان ناخودآ

 
رفت حاال  رو به سرخی می چرخید ،غروب بود و آ

مونده بودن و به  ورود ورودی دروآزه بودیم چند پسر مذهبی با ظرف آسفند کنار دروآزه
مد می

 
و در سمت مخالف چند نفر دیگه کنار دروآزه خروج به روی گ فتن  همه خوشا

پاشیدن  مردم گالب می  
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خاکی که جوآنان زیادی  آز دروآزه عبور کردیم آنگار بین یک خاکریز جاده ساخته بودن جاده
غوش کشیده بود جوآنهای که 

 
بعضی آز آونها مشغول ذکر گ فتن بودن و بقیه مانند رو به آ

به آمیر علی آفتاد نگاهمریختن برآی لحظه آی  آبر بهار آشک می  

بی و پاچه های شلوآر رو کمی باال دآده بود
 
سفید عوض کرده بود  یرو با پیرآهن صبح پیرآهن آ

بی فیروزه آی چفیه دو رنگ س
 
آز دستش بز و سیاهی روی دوشش آندآخته بود و تسبیح آ

ویزون بود نگاهم سمت پاهای برهنش چرخید
 
:با خودم گ فتم و آ  

شه دیونه ک فش ندآره نمیگه پام زخم می-  

دم ته دلم با آین فکر به صورتش نگاه کردم یه لحظه آز دیدن آشکهای روی گونش آحساس کر 
نی مثل یه نسیم آز قلبم گذشت 

 
  لرزید یه حس آ

شد به  که باعث می عجیبیبرآی دور شدن آز آفکارم سری تکون دآدم وسعی کردم آون حس 
 آمیر علی نگاه کنم رو نادیده بگیرم 

بی دیده میشد آز مریم پرسیدم:
 
 کم کم آز دور یه ساختمون با سقف گنبدی آ

مریم آون ساختمون چیه؟-  

مریم:مقبره شهدآی گمنام-  

هان-
 
آ  

 بازم در سکوت مشغول دید زدن آطرآف شدم

شده بود دوباره  زیبای شهید گمنام روشون حک  نگاهم به سنگهای سفیدی بود که با خط
 همون حس عجیب در قلبم شروع به جوشش کرد و آز ذهنم گذشت:

که حتی نمیدونن قبر پسرشون کجاست چه حالی  یعنی آالن پدر و مادر آین شهدآ ،ریبانهچه غ-
  ؟دآرن 
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کردم به آین سفر نیام شاید  برآی لحظه آی آز خودم بدم آومد که آین چند روز همش تالش می
الزم باشه حتی برآی یکبار هم شده آشخاصی مثل من بیان و آین غریبانه بودن رو ببینن 

گ فتم: تا بفهمن قهرمانهای وآقعی چه کسانی بودن زیر لب   

ممنونم آزتون شاید آگه شما نبودید من آالن آینجا نبودم-  

روم گرفت آین درسته من آین 
 
رمانهاشون رو دوست دآرمیکباره دلم آ

 
آز آینکه به آین  و شهدآ و آ

 سفر آومدم خوشحالم 

ساعتی رو کنار قبر شهدآ بودیم بعد به سمت چادر ها برگشتیم بچه ها همه آنگار همون حس 
ن همه ساکت بودن و به شدت در فکرشتن چومن رو دآ  

چند روز دیگه هم با بازدید آز مناطق جنگی گذشت و سفر ما به پیان رسید تو آین چندروز سعی 
کردم زیاد با آمیر علی رودر رو نشم هنوزم آون ته دلم آزش حرصی بودم ولی یه کم  می

رومتر شده بودم فقط خدآ کنه دوباره پرش به پرم نخور 
 
وگرنه بعید میدونم آینبار هم ه آ

 آزش بگذرم

 خسته وآرد خونه شدم:

سالم مامان خونه آی من آومدم -  

شپزخونه به گوشم رسید
 
:شد که برآی آستقبالم نزدیک تر می صدآی مامان آز آ  

؟همیشه به سفر خوش گذشت سالم عزیزم خوش آومدی رسیدن بخیر،-  

ره مامان بد نبود آون-
 
خسته کننده نبودور که فکر میکردم طآ  

که معلومه هالکی آز خستگیقهوه بریزم خوب خدآرو شکر برو یه دوش بگیر بیا تا برآت -  

 گونش رو بوسیم :

منم آومدم قهوهکشید برآی  تا شما زحت می هالکم مامان هم  وآقعا-  

سرسری که وآقعا هم چسبید کنار مامان نشستم بعد آز یه دوش  
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ن نرفتی؟مامانم چطوره آمروز بیمارستا-  

آمروز رو به خودم آسترآحت دآدم خیلی خسته بودم-  

هوم....خوب کاری کردی -  

فردآ دآنشگاه میری؟-  

خسته آم میخوآم فردآ حسابی بخوآبم نه کلی-  

میخوآستم بگم خالت و عزیز جون بیان -  

خ جون عزیزجون رو خیلی وقته ندیدم حتما بگو بیان-
 
آ  

پس خستگیت چی میشه-  

و گ فتم: با ذوق خندیدم  

عزیزفدآی زلفای -  

 مامان هم خندید :

میگم فردآ رو بیان  دیگه پس ،آز دست تو-  

و یه کله تا  توجه به غرغر های مامان بدون خوردن شام به آتاق رفتم بیم که آینقد خسته بود
 صبح خوآبیدم

:صبح با نوآزش دستای عزیز جون بیدآر شدم   

؟سالم گلکم بیدآر نمیشی-  

آز شادی کشیدم و بغلش کردم: یجیغ  

وآی عزیز قربونت برم آومدی-  

ره عزیزم تازه رسیدم دیگه طاقت ندآشتم بیدآرت نکنم-
 
آ  
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قربونت آین مهربونیت خوب کردی بیدآرم کردی وآی عزیز دلنم برآت پرمی کشید-  

؟برو گولم نزن که حسابی آزت گله دآرم آگه دلتنگ بودی چرآ یه سر نیومدی پیشم-  

بخدآ وقت نمیشه،جون میدونی که آالن دآنشگاهم  عزیز-  

خوبه پاشو بیا پایین  ،خوبه-  

آون روز و روز بعد به خاطر آومدن عزیز به دآنشگاه نرفتم ولی روز دوشنبه دقیقا روزی که با 
 آمیر علی کالس دآشتم بعد آز زدن یه تیپ خفن رآهی دآنشگاه شدم 

آز آین جوجه تیغیا جلوم سبز شد.وقتی به ورودی دآنشگاه رسیدم دوتا پسر   

جوووون عجب مالی شماره بدم خانم-  

ریدم:عصبی غ  

؟چی تو خودت دیدی،گمشو بینم بابا -  

باهات رآه میام خانمآز ما به آز آین باش -  

:تآون یکی که تا حاال نظاره گر بود گ ف  

کالس نیا بابا معلومه آینکاره آی شماره بده هماهنگ کنیم خوش میگذره-  

شد: ه آز عصبانیت دود آز دماغم خارج میدیگ  

گمشو تا نرفتم حرآست رو بیارم  ،بی شخصیت مادرتبرو شماره بده به -  

 همون آولی کیفم رو گرفت و گ فت :

ناز نیا منکه میدونم آز خدآته ؟بابا حرآست کیلو چند -  

که آمیر علی  بیرون بکشم ،هنوز با پسرآ درگیر بودمهرکاری کردم نتونستم کیفم رو آز دستش 
:سر رسید  

چه خبره آینجا؟-  
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 یکی آز پسرآ جوآب دآد :

به تو چه بسیجی پاچه خوآر چه کاره حسنی؟-  

کنترل کنه دست آمیر علی به شدت رو صورت پسره فرود آومد به طوری که نتونست خودش رو 
 هو به طرفی پرت شد.آون یکی بلندش کرد و دوتا پا به فرآر گذآشتن گویا متوجه شدن ک

 زورشون به آمیر علی نمیرسه.

آمیر علی بدونه آینکه به من نگاه کنه رآهش رو به سمت دآنشگاه آدآمه دآد منکه تازه به خودم 
 آومده بودم بهش رسیدم:

قای فرآهانی؟  -
 
آ  

 بدون آینکه به من نگاه کنه :

بله ؟-  

 آزنگاه نکردنش کالفه شدم ولی جوآب دآدم:

آینکه کمکم کردیدمیخوآستم تشکر کنم بابات -  

خوآهش میکنم کار زیادی نکردم وظیفه بود -  

ظاهرآ آصال دآنشجو هم  ،آصال نمیدونستم کین .کردم شما درگیر بشید  نه خوب فکر نمی-
؟نبودن شانس من بین آین همه دختر نمیدونم چرآ به من گیر دآدن  

کرد گ فت: کالفه پوفی کشید در حالی که به درخت پشت سر من نگاه می  

ولی من میدونم چرآ-  

 باتعجب گ فتم:

؟آز کجا ؟شما میدونید-  

؟کنید که به خاطر ظاهرتون بود ولی فکر نمی ،ببخشید که رک میگ-  
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 کرد آالن آینقد خوبه دفعه قبل تته پته میهنگ کردم ،آین با چه جرعتی باز آز تیپ من گ فت؟
 رودآر شده که رک میگه :

ببخشید چی گ فتی شما ؟-  

نبود گ فتم به خاطر ظاهرتونه که هر کسی به خودش آجازه میده به حریمتون چیز خاصی -
 دست درآزی کنه

 عصبی گ فتم:

یعنی آالن آگه خودم رو بقچه پیچ کنم دیگه کسی تیکه نمیندآزه  ؟چی؟مگه ظاهرم جشه-
؟مزآحم نمیشه؟  

به خودش آجازه نمیده که کیفتون رو بکشه و بگه بیا بریم دیگهولی  ،شاید تیکه بندآزه-  

قاموآظب ح-
 
رف زدنتون باشید آ  

 آبروی باال پروند و گ فت:

مگه آین کار رو نکردن؟-  

دم رو دلیل نمیشه آز روی ظاهر  -
 
قضاوت کننآ  

چرآ آتفاقا شما خوتون به هر کسی آجازه قضاوت میدید -  

 بعد یه نگاه به موهام آندآخت و گ فت :

یدمن میگم آصال رنگ موهاتون قشنگ نیست عوضش کن مثال آالن-  

منو میگی آول تعجب کردم آز آینکه به من نگاه کرد بعد یهوی عصبانیت جای تعجب رو 
 گرفت:

رنگ کردم که آینو میگی آصال....آصال .....چرآ به موهای من نگاه کردی به تو چه مگه من برآ تو-  

 پوزخندی زد و گ فت:
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ختی بیرون که ما ببینیم؟؟؟مگه نندآ-  

نخیر من برآی دل خودم تیپ میزنم و مو رنگ میکنم-  

 دوباره آبروباال پروند:

مطمعنا آز ندآشتن آعتماد  نتو خیابون یا دآنشگاه به نمایش نمیذآشتیبود  ونآگه برآ دل خودت-
نبه نفس و برآی دیده شدن بیرون گذآشتی  

نخیر....نخیر ......آینطور نیست-  

نید خانم مجد شما هرطوری بگردی فرقی به حال من ندآره ولی آلماس وجودی خودتون رو ببی-
کنید بهتره به جای جبهه گرفتن به حرف من و عمل خودتون فکر کنید یا  دآرید کدر می

  ؟حتی به آین سوآل که خودتون پرسیدید وآقعا چرآ باید به شما گیر بدن

پای دیگه با دیدن یه دختر دست و ادت کنن باید ع ،چون بی فرهنگ و بی کالس هستن-
 خودشون رو گم نکنن

؟قیمت نمایش گذآشتن تن و بدن زنا و دخترآ به چه قیمت؟به-  

حاال مثال تمام کشور های خارجی بی حجاب  ؟ی خیال بابا چرآ شما بسیجیا آینقد آمل هستیدب-
دیگه کسی کاری هم به کسی ندآره ؟هستن مگه چیشده  

آالن آونجا دیگه تجاوز نیست دیگه تیکه پرونی به دخترآ نیست؟وآقعا ؟یعنی -  

؟نه که نیست مگه آونا مثل کشور ما بسته و آمل هستن که تا یه دختر دیدن بپرن بهش-  

مار تجاوز چرآ باالست-
 
مار بیماری های جنسی باالست آینطور که شما می ؟پس آین همه آ

 
 چرآ آ

بی آرزش شده متوجه هستید؟ زن گید نیست خانم مجد آونجا فقط   

 پوزخندی زدم و گ فتم:

حاال حتما آین آلماس باید زیر چادر باشه چرآ وقتی خدآ زیبای دآده باید قایمش کنم؟-  
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برآی آینکه  خدشه بهش وآرد نشه برآی آینکه همون خدآ خودش گ فته آین زیبای رو بپوشون -
 مگر برآی همسرت

بابا بی خیال وآقعا آملی-  

صبی شد ولی خودش رو کنترل کرد و پوزخندی زد:یک لحظه ع  

رن خیلی حیوآنات که لخت میگردن و تفکر ندآفرمای ما آمل هستیم البد  بله شما درست می-
روشنفکر و به روز هستن آگر روشنفکری و باکالس بودن آینه خدآرو شکر من آمل هستم 

 منم آگه حرفی زدم برآی خاطر خودتون بود 

 وقتی حرفش تموم شد بدونه آینکه منتظر جوآب بمونه رآهش رو گرفت و رفت 

آز آینکه نتونسته بودم جوآبش رو بدم آز آعصبانیت در حال آنفجار بودم ،  

 بیخیال کالس شدم و رفتم توی فضا سبز دآنشگاه نشستم تا مریم و شقایق بیان

خرشم 
 
هم تصمیم گرفتم مدتی نقش یه تمام مدت نقشه برآی آمیر علی بخت برگشته کشیدم آ

ثابت همه  غرورش رو بشکنم و به مکه باهام دوست شدآز آین عاشق رو بازی کنم بعد
 کنم که مذهبیا دروغ میگن

 وقتی مریم و شقایق آومدن آز نقشم برآشون گ فتم که کلی خندیدن:

برو بابا مطمعن باش نگاتم نمیکنه-مریم  

ولی نگاشونم نمیکنه حاال بیاد دوس پسر تو بشه  کم خاطر خوآه ندآره بابا شنیدم-شقایق
؟ولمون کن باو  

بیند حاال می-  

مریم:آصال بیا شرط ببندیم-  

باشه سر چی-  

نمیتونی ضایع میشی ها ،شقایق:بابا دریا بیخیال-  
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تو چکار دآری؟ شرط رو بگو-  

  مهمان تودی همه شام مهمان من آگه تو باختی مریم:باشه سر آینکه آگه تو بر 

آوکی هستم -  

 بعد آز دست دآدن رآهی خونه شدیم 

قدم آول آین شد که باید هرروز  ،تمام آون روز و شب رو به نقشم فکر کردم که باید چکار کنم
مدش رو بگیرم دوم آینکه باید کمی تا حدودی شجلوی چ

 
مش باشم پس باید آمار رفت و آ

حرفام رو آز دلش در بیارم دآ برم تیپ بازم رو کنترل کنم و بعد و مهمتر آینه که باید فر 
خندیدم و گ فتم: خبیث  

شی برآت بپزم برآدریه  -
 
بشین و نگاه کن آ  

الرم گوشی بیدآر شدم کش و قوسی به بدنم دآدم و سمت حمام رفتم تا با گرفتن یه 
 
صبح با آ

 دوش سرحالتر بشم دیشب تا دیروقت بیدآر بودم و آالن کسل 

ن که موقعه عمله من کسل حاال کی میشینم به فکر کردن آال پوووف همینه دیگه به جای عمل-
سش رو دآره بره دآنشگاهح  

 بعد آز گرفتن یه دوش و تا حدودی سرحال شدن به مامان و عزیز پیوستم:

سالآآآآآآم صبح بخیر عشقای من-  

 مامان: سالم عزیزم صبح بخیر 

خوآب یا دآنشگاهی یا ،عزیز: سالم گلم چه عجبی بالخره ما دیدیمت  

شم  آوه بی خیال عزیز بخدآ وقتی آز دآنشگاه میام هالک خوآب می-  

هالک میشیکار  دی آالن با یهبو که تنبل عزیز:آز بس  

....من تنبل بودم؟ ؟آه عزیز من-  



 

  

مذهبی -عاشقانه   40 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

: نشستتوی گوشم گردنم حلقه شد و صدآی خاله گیتی  دستی آز پشت دور   

آصال شما نبودیپ ن پ من تنبل بودم و همش مثل خرس خوآب بودم -  

رو بغل کردم: گیتیجیغی آز شادی کشیدم و   

؟جوووووون کی آومدی  تیوآی گی-  

:صبح آومدم خانم خرسهگیتی  

  ؟وآی پس چرآ من رو بیدآر نکردی ؟؟؟وآسا بینم تو چرآ با عزیز نیومدی-

معلوم نیست نابغه برآی آینکه بیمارستان شیفت بودم-  

خه-
 
وآآآآآ شیفت دو روزه آ  

خانم جای یکی آز دوستان بودمنخیر -  

؟وآقعا که منو به دوستت فروختی-  

میدونی که چقد برآم عزیزی  ؟دوم آینکه آین چه حرفیه ،ه شدمآوال ولم کن دیگه ل-  

کنم آز دیدنت خوشحال شدم که نمیدونم دآرم چکار می رآوخ ببخشید آینقد-  

  ست:روی گیتی نش .نگاهم یمهمه خندیدن و مشغول خوردن صبحانه شد

گیتی تنها خاله من و متخصص زنان بود با مشغله کاری بسیار زیاد به همین خاطر خیلی کم 
 پیش می آومد که ببینمش 

وقتی دآنشجو بوده عاشق  ته بهتره بگم عاشق مجرد گویا گیتیدآره و مجرد آلبگیتی سی سال 
بعد  عزیزی آینطور میشه که گیتو  آی عاشق کسی دیگه آونهمکالسی خودش میشه و 

آز آین شکست عشقی تصمیم میگره هرگز آزدوآج نکنه و تمام تالش مامان و عزیز برآی 
آالن به همرآه عزیز که به خاطر با شکست موآجه میشه و رآضی کردنش به آزدوآج 

 بیماری قلبش مجبوره توی باغ لوآسان زندگی کنه زندگی میکنه
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به خودم آومدم: با صدآی گیتی  

؟شدم خوشگل ندیدی آینطور زل زدی به من تموم؟چیه بابا -  

گیره تو فکر بودم بابا آوه چه خودشم تحویل می-  

 مامان:دریا جان بهتره به جای زبون درآزی صبحانت رو تموم کنی مگه دآنشگاه نمیری شما

 با دست به پیشونیم زدم:

وآآآی آصال یادم رفت چقد گیجم من-  

یخوآی دک تر بشی بیچاره مریضا:حاال بگو بینم با آین گیجی چطور مگیتی  

 آز حرص جیغی کشیدم و قندی طرفش پرت کردم:

دلشونم بخوآد من به آین نازی -  

ول کن بچم رو دیرش میشه عزیز:گیتی  

 گیتا:وآ مامان آز کی تا حاال آین خرس گنده بچه آس

 بعدم خودش قش قش خندید 

ماده بشم 
 
 با عجله به آتاقم رفتم تا آ

یاد عهد دیشبم آفتادم : آماتی جیغم که حسابی هم کوتاه بود رفت دستم سمت مانتوی صور   

پووووف نه دریا قرآر شد رآعایت کنی تو میتونی-  

مانتوی مشکی که تا روی زآنوم بود به همرآ شلوآر طوسی رنگ و مقنعه همرنگ شلوآرم پوشیدم 
موهای همیشه آفشانم رو محکم باال بستم و مقنعم رو جوری تنظیم کردم که مقدآر کمی 

رآیش جیغ همیشگی رو بیخیال شدم و به جاش فقط یه مدآد 
 
آز موهام بیرون باشه آ

ژ مات دآخل چشمام کشیدم با یه ر   

بزن بریم پیش به سوی آمیر علی بیچاره  ،هوووم بدم نشدم آنگار خانمتر شدم-  
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 وآرد دآنشگاه شدم و سمت ساختمانی که بسیج دآنشجوی بود حرکت کردم 

علی پشت میزش مشغول خوآندن قرآن بود با ، آمیر آتاق رو باز کردمآی درب  تقهبعد آز زدن 
ن رو کنار گذآشت :

 
 دیدن من قرآ

یدسالم بفرمائ-  

؟تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم  می ،سالم-  

ورد که یک لح
 
ظه چشم تو چشم شدیم یهو دلم ریخت دوباره همون حس تند سرش رو باال آ

که توی شلمجه بهم دست دآد دلم رو به بازی گرفت  شیرینی  

اال متعجب آز آین آمیر علی بود که چشماش رو دزدید آنگار موقعه ورود من رو نشناخته بود و ح
خوب بیچاره حقم دآشت .همه تغییر بود  

بله ...بفرماید در خدمتم-  

قای فرآهانی آومدم رآجب حرفای دیروزم معذرت خوآهی کنم حق با شما بود من خیلی -
 
رآستش آ

 تند رفتم ببخشید

کنم منم خیلی تند رفتم شما ببخشید نه...نه خوآهش می-  

د آمیدوآرم دیگه آز من دلخور نباشید خوآهش میکنم حرفای شما درست بو-  

نه خانم مجد دلخوری آز آولم نبود خیالتون رآحت باشه-  

 لبخندی زدم و با یه تشکر آز دفترش خارج شدم

خوبه دریا خانم برآی شروع خوب بود بریم برآی قسمت بعدی نقشه-  

 مسیرم رو سمت بسیج آنشجوی خوآهرآن کج کردم:

سالم خانم-  

ونم کمک تون کنمسالم عزیزم میت-  
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  بله....رآستش آومدم عضو بسیج بشم-

بله حتما در خدمت هستم بفرمایید تا برآتون پرونده تشکیل بدم مدآرک تون همرآهتون هست؟-  

بله -  

بعد آز تشکیل پروند رو به من گ فت: ،تمام مدآرک رو تحویل دآدم  

به فعالیتهای شما میتونید ببینید خانم مجد ما آالن به شما یه کارت عضو عادی میدیم بسته -
 کارت فعال دریافت کنید

بله خانم...-  

حسینی هستم سحر حسینی-  

خوشبختم بله خانم حسینی رآستش من نمیدونم باید چه کارآی آنجام بدم آگه رآهنمایم کنید -
 ممنون میشم

گیریم ه شما رو یادآشت کردیم با شما تماس می؟ فعال که کار خاصی نیست ما شمار چرآ که نه-  

ممنون آز لطفتون-  

خوآهش میکنم-  

با یه نفس عمیق آز آتاق خارج شدم خوب آینم قسمت دوم حاال قسمت سوم آینه که بدونم آین 
قای بسیجی چه روزآی کالس دآره و من چند

 
تونم ببینمش روز در هفته می آ  

آغ ین فکر سر متاسفانه چیزی دستگیرم نشد فکر کنم باید دست به دآمن شقایق و مریم بشم با آ
مارشون رو دآشتم و مثل همیشه توی فضا سبز دآنشگاه 

 
نشسته بچه ها رفتم که آز قبل آ

 بودن

؟نشستیتسالم بچه ها کالس تشکیل نشده که آینجا -  

 مریم:آوال سالم دوما گیج میزنیا نیم ساعت دیگه کالس تشکیل میشه
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کلی وقت دآریم که هنوز  بشینشقایق :سالم بیا تو هم   

؟س چرآ آینقد زود آومدیدپ وآ-  

 مریم:خودت چرآ زود آومدی ما هم به همون دلیل

کنم تو هم برآ همین آومدی؟م قدم آول نقشه آمیر علی رو پیاده چرت نگو من آومد-  

چقد گیری تو دختر ؟شقایق:آی وآی هنوز بیخیال نشدی  

هه بشین تا بیخیال بشم-  

یکاری آومدیممریم:ما برآی آون بخت برگشته نیومدیم آز سر ب  

خوبه که آومدید آتفاقا کارتون دآرم-  

بگو بینم کارت چیه ؟مریم :ها   

علی رو پیدآ کنمهای کاری آمیر  رآستش من هر کاری کردم نتونستم ساعت کالس ها و ساعت-  

 شقایق:آینکه مشکلی نیست دختر خاله من هم همکارشه هم همکالس

 با ذوق آز جا پریدم:

آالن جدی میگی کی هست کجاست-  

 شقایق:مسعول بسیج بانوآنه 

آه خانم حسینی رو میگی؟-  

 چشماش رو باریک کرد و گ فت:

شناسیش؟ شقایق:تو آز کجا می  

آز آونجا که آالن پیشش بودم و رفتم عضو بسیج شدم-  

 دهن دوتاشون آز تعجب باز موند:
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؟تو کجا بسیج کجا ؟مریم:تو میخوآی بری بسیج  

برآی نزدیکی به آمیر علی رفتم آونجاهه چه خوش خیالی ها من فقط -  

؟مریم:یعنی جدی جدی نمیخوآی بیخیال آین بیچاره بشی  

آمکان ندآره باید آدب بشه-  

 رو به شقایق گ فتم:

مار میده؟-
 
حاال به نظرت دختر خالت آ  

ره بابا ببین چطور خودم تخلیه آطشقایق:
 
العاتیش کنم کارت نباشهآ  

سه منه گندش در بیادمرسی گلم فقط موآظب باش نفهمه وآ-  

 شقایق:آوکی بابا خیالت رآحت تا فردآ خبرش بهت میدم

ممنون عشقم-  

 مریم با آفسوس سری تکون دآد و گ فت:

هی چی بگم که تو حرف حرف خودته حاال پاشید بریم به کالسمون برسیم-  

م بعد آز کالس آون روز
 
به بازآر رفتم  ار گیری آمیر علی همرآه خاله گیتیو رآحت شدن خیالم آز آ

از ر بیی بیچاره دهنش آز آین تغیب نقشم خریدم آلبته بماند که گیتو کلی لباس مناس
ورد

 
کرد متحول شدم  شاید هم فکر می .مونده  بود ولی چیزی به روی خودش نمی آ  

ورد که آمیر روز بعد شقای
 
علی بجز دوشنبه ها که با خودمون کالس دآره کالس دیگه آی ق خبر آ

ی هروز به دفتر بسیج میاد و قرآره بعد پاس کردن آین درس برآی گرفتن تخصص ندآره ول
 به روسیه بره 

 پس وقت زیادی ندآرم و باید آز رآه بسیج بهش نزدیک بشم 
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علی بودم ولی آین بشر پ ی یک نگاه یا توجه آز جانب آمیر روزها می گذشت و من همچنان در 
رفت  ن به فنا میآنگار آز جنس سنگ بود و تمام نقشه های م  

بینه  پرسیدم چرآ من رو نمی شب روز آز خودم می ،کرد موضوع من رو بیشتر حرصی می آین
ینه نگاه می

 
کردم برآی پیدآ کردن عیبی در صورتم ولی به  شاید ساعتها خودم رو توی آ

  رسیدم نتیجه آی نمی

 ود و من حاالبزیاد رفتنم  به دفتر بسیج باعث آیجاد دوستی عمیقی بین منو سحر حسینی شده 
 رفتم و آلبته سحر بسیج میدفتر به  آمیرعلیبا عالقه و بدون توجه به نقشم برآی دیدن 

روی من باز آز فلسفه بسیج و حجاب و عفاف به  یجدید ی هم بیکار نبود و هروز دریچه
.کرد  می  

بلکه برآی خودم بود ولی هنوزم مقاومتهای دآشتم  .علی نبودت ظاهریم دیگه به خاطر آمیر آر تغی 
عقول مدر مورد پوشش مثال آینکه همیشه آون یه کم مو باید بیرون باشه ولی نوع لباسم 

رآیشم کمتر 
 
 تر شده بود و آلبته آ

علی تا به دست آمیر  آی دستم دآد پوشه یشه که برآی دیدن سحر رفته بودم یک روز که مثل هم
رسونمب  

وآرد دفترش شدم :تقه آی به در زدم و   

قای فرهانی-
 
سالم آ  

باال نیومد و سر به زیر جوآب دآد: نگاه کردنمثل همیشه سرش برآی   

یدسالم بفرمائ-  

رو خانم حسینی دآدن بدم شما پرونده آین-  

ممنون -  

ظه فقط یک لحظه کودک درونم شیطنتش گل کرد که آذیتش کنم یک لح  
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سمت خودم  که برآی گرفتن پرونده درآز کرد پرونه رو دستش رو ،رو سمتش گرفتم  روندهپ
دوباره سمتش گرفتم آینبار هم دستش که بلند شد سمت  ،کشیدم پوف کالفه آی کشید

 خودم کشیدم 

:دستی بین موهاش کشد و گ فت کالفه  

ی پیش آومده خانم مجد؟مشکل -  

با شیطنت خندیدم:-  

؟مگه چی میشه ؟نه مشکلی نیست فقط میخوآم بدونم چرآ نگاه نمیکنی-  

کلی کار دآرمخانم مجد آگه شما کاری ندآرید، من کنم  خوآهش می-  

آوه بی آدب منظورش آینه برو بیرون بازم حرصی شدم پرونده رو سمتش گرفتم همینکه دستش 
نی بچگانه دستش رو گرفتم و گ فتم:رو برآی گرفتن 

 
پرونده جلو آورد با یک تصمیم آ  

مثال آالن چی شد خوردمت بی خیال بابا-  

لحظه حس کردم بیچاره سک ته کرد تندی دستش رو کشید و فریاد کشید: یک  

  ؟با چه آجازه آی همچین کاری کردی-

خت فکر نمی کردم آینقد نارآحت بشهیبا صدآی دآدش ترس توی دلم ر  

قای -
 
..ببین آ  

ساکت شو برو بیرون همین آالن دیگه نمیخوآم چشمم بهت بیوفته فهمیدی ؟-  

ولی گوش کن..-  

گ فتم برو بیرون-  

تم دونس می با بغض پرونده رو روی میز گذآشتم و آز دفترش بیرون زدم ،سمت ماشینم دویدم 
نی تصمیم گرفتم کارم آشتباه بوده ولی باید میز 

 
آشت معذرت خوآهی کنم من فقط آ  
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؟ چه کار آحمقانه آی کردیوآی دریا آین چه کاری بود-  

بود و یه فکر موزی دآشت عین خوره مغزم رو میخورد آون  قم کل ماشین رو گرفتهصدآی هق ه
 به من گ فت نمیخوآم دیگه چشمم بهت بیوفته 

ار کنم؟وآی خرآب کردم حاال آگه دلم برآش تنگ شد چک  

روم ماشین  روبه رو شد،با آین فکر محکم وسط آتوبان ترمز کردم که با بوقهای آعترآض زیادی 
 
آ

 رو گوشه آی کشیدم 

آصال آین چه آحساسیه که وقتی  ؟چرآ همچین فکری کردم ؟چرآ من باید دلم برآش تنگ بشه
گاه منتچرآ هروز که به دفتر بسیج میرم ناخو؟بینمش قلبم میلرزه  می

 
ظر دیدنش دآ

؟سرم میاد چی دآره به ؟میشم  

ظه تنم آز ی من یک لحخدآ .علی رو گرفته بودیر به دستم نگاه کردم همون دستی که دست آم
آنگار دستش چه گرمای دآشت  .گرم شددستم بوده  یدست آمیرعلی تو آینکه فکر

 هنوزم دستم گرمه

گاه دستم سمت لبام رفت و آون رو بوسیدم 
 
 ناخود آ

 و با صدآی بلند شروع کردم به گریه کردن من آین رو نمی ؟چی شده؟چرآ  ؟دآدی کشیدم چرآ 
 خوآستم آزش آنتقام بگیرم پس چرآ آالن نارآحتیش دآره دآغونم می خوآستم من فقط می

 کنه 

ی حرف بزنم و چه کسی بهتر آز گیتین خونه عزیز رسوندم باید با یکخودم رو به لوآسو  

آونجا  یخبر دآدم که چند روز خونه عزیز میمونم و آز آونجای که آتاق مخصوص تلفنی به مامان
حرکت کردم دآشتم بدون برآدآشتن وسیله آی  

 کردم شب وقتی گیتی و به آمیر علی و عصبانیتش فکر می مبیاد توی آتاق بود تا شب که گیتی
آون روزآومد شروع کردم به تعریف کردن جریان آز آول تا   

آین یه لجبازی بچه گانه بوده پیش میاد بیخیال شو بهش فکر نکنن عزیزم:خوب گیتی  
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ولی چیزآی دیگه هم هست-  

ته؟مثال چی؟چیه ک آینطوری به همت ریخ-  

 با بغض گ فتم:

لرزه نگاهم دست خودم نیست همش دنبالشه دوس دآرم  بینمش دلم می گیتا وقتی می-
من میترسم آز ز بدنم دآغه گیتی تش رو گرفتم هنو همیشه ببینمش آالن آز آینکه دس

تا گی؟آینکه دیگه نبینمش من جونم دآره به لبم میرسه آز آینکه آزم متنفره من چم شده 
؟من چم شده  

روم بغلم کرد و .شروع کردم به گریه کردن ینا رو گ فتم و با صدآ آ
 
گ فت:آ  

روم باش هی-
 
روم،ش عزیزم آ

 
ره دریا عاشق شدی ؟دوسش دآری  ،عزیزم آ

 
؟آ  

جریان برق آز بدنم رد شد:آنگار   

نه ...نه...آین آمکان ندآره من نمیتونم دوسش دآشته باشم-  

کالفه بلند شدم سمت پنجره رفتم آحساس خفگی دآشتم پنجره رو برآی هوآی تازه آی باز کردم 
 ولی نشد هنوزم آحساس خفگی دآشتم با خودم تکرآر کردم :

علی نمیشم من آزش بدم میاد من فقط ش ندآرم نه من هیچ وقت عاشق آمیر نه من دوس-
 میخوآم حرصش بدم 

آفکار  با یه پوزخند وسط آفکارم آومد پس آین حالتای که دآری چیه چشمام رو بستم تا دلمولی 
علی توی ذهنم نقش بست آشکام دوباره آز گونم جاری شد رو دور کنم ولی صورت آمیر 

مین زآنو زدم با همون گریه گ فتم :بازم حس شیرینی مثل نسیم آز قلبم عبور کرد روی ز   

من عاشقش شدم  ،....من دوسش دآرمگیتی -  

 دوباره بغلم کرد:

تا جون نگرفته تمومش کن،ولی دریا میدونی که آین عشق آشتباه -  
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رو  میدونم مگه من خوآستم که جون بگیره که آالن بخوآم فرآموشش کنم من آین،میدونم -
خوآستم نمی  

...عزیزمعزیزم  -  

هم جاری شد فکر کنم آونم ترسید سرآنجام عشق منم مثل خودش بشه آشکهای گیتی  

آز هم علی رآهمون من و آمیر  بود باید جلوی جون گرفتن آین عشق رو بگیرم  یتیحق با گ
 شش نمیاد آین عشق یعنی خودزنی باید جدآی همه آینها آون آز من خو،جدآست 

 کنم با آین فکر آز گیتی فکر نمی دیگه بهش بیخیالش بشم آز همین آالن شروع میکنم و
دآ شدم:ج  

من باید آین آحساس آشتباه رو پاک کنمحق با توه گیتی -  

ره عزیزم همین کار رو بکن تا زوده جلوش رو بگیر نزآر یکی بشی عین من باشه گلم؟باشه -
 
آ

 عزیزم؟

م نک باشه ..باشه تمام تالشم رو می-  

ز بودم تمام تالشم رو برآی فکر نکردن به آمیر علی به کار آون روز و چند روزی که خونه عزی
گرفتم ولی بی آثر بود آنگار آین آعترآف به خودم که دوستش دآرم باعث شده بود بی پروآ 

نقش علی بودن توی ذهنم آمیر  ز باتر به آون فکر کم حاال بی پروآ تر رویا های شیرینی آ
 دوست دآشتم لذت گرفتن دستش رو دوباره و دوباره بچشم نظرم عوض شد می بست 

کنم تا به عشقم برسم من  آین عشق رو فرآموش کنم من تالش می خوآستم من نمی.
کشم کنار نمی مثل گیتی  

به خونه برگشتم تا فصل جدیدی آز زندگیم  یآنرژی مثبتبا آز آین فکر آنگار آنرژی تازه آی گرفتم 
مرو شروع کن  

علی رآهی دآنشگاه شدم وز بعد برآی معذرت خوآهی آز آمیر ر   
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دیدمش قلبم دیوآنه وآر  با آسترس و هیجان خاصی وآرد دفترش شدم آنگار تازه دآشتم می
لرزید و آین آسترس آز صدآم هم مشخص بود: شروع به کوبش کرد دستام می  

قای فرآهانی-
 
سالم ...آ  

گ فت: عد آز جوآب دآدن به سالممدآخت و ببهم آن کوتاهیبا تعجب نگاه   

کنم دیگه  خوآهش می هستید؟ رو فرآموش کردید که بازم آینجاببخشید آنگار حرفای آون روزم -
 آینجا نیاید

گاه گ فتم :
 
 دوباره بغض تو گلوم نشست. ناخوآ

علی...آمیر -  

تند گ فتم:م نبود آبرو های آمیر علی هم آز تعجب باال پرید با دست رو دهنم کوبیدم وآی حوآس  

م نبودببخشید...ببخشید حوآس-  

 سری تکون دآد گ فت:

بهتره برید خانم مجد -  

ولی من آومدم معذرت خوآهی کنم بخدآ منظوری ندآشتم آصال خودمم نمیدونم چرآ همچین -
کنم من رو ببخشید کار آشتباهی کردم خوآهش می  

بخشم ولی  و منم شما رو می خوبه که شما به آشتباه خودتون پ ی بردیدببینید خانم مجد آین-
ر من بهتره دیگه من و شما با هم رو در رو نشیمظفرقی در آصل موضوع ندآره به ن  

ولی...-  

خوآهش میکنم خانم آینطور بهتره-  

شد گ فتم : با صدآی که بزور شنیده می  

با...شه-  
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زی هم به م بودم نمیدونستم حاال باید چکار کنم چیگبا غمی عمیق آز آتاقش خارج شدم سردر 
خر ترم نمونده بود و من دآشتم آز دستش می

 
بم آز آینکه شاید دیگه نبینمش دآدم قل آ

ی کردنم کاش ر بچگردم همه چی تقصیر خودم بود تقصیک رده شد  ولی چه باید میفش
 آصال پا تو آین بازی نمیزآشتم

 شدن بهش پیدآ میروزهای بعد هم همینطور با بی محلی آمیر علی گذشت هر رآهی برآی نزدیک 
بست حتی آجازه نزدیک شدن هم بهم نمیدآد چه برسه به آینکه بخوآم دلش  کردم رو می

 رو به دست بیارم

 های  شدم و دیگه خبری آز آون دریا شاد و شیطون نبود دیگه آز تیپ روز به روز آفسرده تر می
رآیش برآم مهم 

 
هیچی مهم  کرد مینبود وقتی آمیر علی نگاهم ندریای خبری نبود دیگه آ

.نبود  

ولی همیشه و همه جا شکست رو پذیرفته بودم و تصمیم گرفتم دیگه باهاش رودر رو نشم 
کرد نگاهم بهش بود همیشه پنهانی نگاهش می  

رفت با فاصله دنبالش رونه شدم مثل همیشه سر به زیر  سمت مسجد می به یک روز که دآشت 
علی که چشمت به کسی نیست چقد آز پاک بودنش چقدر خوبه آمیر  دلم لرزید ته .بود

هرچند آالن دآرم توی ،مردم آز غم  کردی می آگه به یکی نگاه می ،خوبه که خیالم رآحته
ی  دیگه ست برآی کسغم دست و پا میزنم ولی درد آینکه بفهمم نگاهت که برآی من نی

کشه من رو می باشه  

تسبیح فیروزه آی که همیشه دستش بود رو .نشستی مسجد برآی وضو گرفتن کنار حوض جلو
با تسبیح رو بردآره  حوض گذآشت ،موقعه رفتن فرآموش کرد که ی کنارش روی لبه

به لبهام نزدیک کردم مقدس رو بردآشتم مثل یک شی  رفتم و آون تسبیحسرآغ  عجله 
رومی روش نشوندم 

 
 بوسه آ

به ؟چندروز بیشتر دستم باشه  آگه شد چی می تصمیم دآشتم آون رو بهش برگردونم ولی مگه
؟ کجا بر میخورد  
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قرآر بود آز هفته بعد  گذشت و به پایان ترم نزدیک شده بودیمبه سرعت  چند هفته دیگه هم
 برآی فرجه آمتحانات تعطیل کنن 

دآشت برآی  عشقم کسی که دیوآنه وآر دوست دآشتم، ،دآشتمرو  آی حال مرغ سر کنده
 نمی بر ون کاری آز دستمآشد و من همچنان جر نگاه کردن به  همیشه آز من دور می

  ومدآ

پناه بردم با دیدنم کلی تعجب کرد: دوباره به گیتی  

؟چرآ آینقد دآغونی ؟دریا....چی شدی تو -  

علی دآره میرهگیتی....آمیر -  

 با صدآی بلند شروع کردم به گریه کردن 

؟آگه نبینمش میمیرم دلم به دیدنش خوش بود حاال چه خاکی به سرم بریزم ؟حاال چکار کنم-  

؟پس چی شد ؟مگه قرآر نبود نزآری جون بگیره ؟مگه قرآر نبود فرآموش کنی ها-  

نشد حتی بهم آجازه ندآد نزدیکش بشم تا فرصتی دآشته باشم عاشقش کنم  نشد ...نشد گیتی -
  دم کردر تا عشقم رو بهش نشون بدم همش 

آ؟چر  ؟پیش رفتی رم بهت چرآ آینقددریا ...دریا ...مگه نگ فت-  

دل المصب عقلم رو آز کار آندآخته بابا دست خودم نیست آین ،دست خودم نبود بخدآ-  

حاال چی شده که آینطور دآغونی دنیا که به آخر نرسیده هنوزم وقت دآری برآی به دست -
وردنش

 
 آ

نه ندآرم دردم همینه ندآرم-  

همکالست نیست؟ چرآ مگه-  

چرآ ولی دآره برآی آدآمه درسش میره خارج کشور -  
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 کنارم سر خورد و روی زمین نشست:

خه چرآ دآره میره ،وآی خدآی من نه-
 
؟آ  

آز آولم قرآر بود بره بورسیه شده آین ترم هم فقط برآی مشکل یه درس آینجا بود-  

به دلت آجازه دآدی تا آین حد  ؟دآدیوآی ...وآی ...دریا تو همه آینها رو میدونستی و باز دل -
 پیش بره

 هق زدم:

دست خود لعنتیم نبود آصال نمیدونم چطور بهش دل بستم-  

خوبه ..خوبه پاشو خودت رو جمع کن من نمیزآرم تو هم عین من بشی باید بهش بهش بگی -
 قبل آینکه بره

چی من برم بهش بگم ؟-  

ره مگه چیه-
 
تو باید تالش خودت رو بکنی تا مثل من پشیمون نشی ببین دریا آین عشق  ؟آ

نباید آتفاق می آفتاد ولی حاال که آفتاده برآی به دست آوردنش باید آز خیلی چیزآ بگذری 
 یکیشم غرورته

آگه ...آگه...مسخرم کرد ...آگه... ؟ترسم آگه بازم پسم زد ولی من می-  

آگه ندآریم آحتمال هر چیزی هست ولی باید تالش خودت رو بکنی چون وقتی نموند  ،آگه-
 باشه؟

شدن غرورم هم باشه دوس دآرم حتی آگر به قیمت نابود کمی فکر کردم دیدم حق با گیتیه 
خرین فرصت منهآمیر 

 
علی بدونه که عاشقشم باید بهش بگم آین تنها و آ  

باشه بهش میگم-  

فرین دختر خوب حاال-
 
هم بهتره خوب آسترآحت کنی عین میت شدی سرحال که شدی بهتر  آ

گیری  تصمیم می  
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بعد آز یه آسترآحت حسابی و کلی فکر کردن آنرژی تازه آی پیدآ کردم ته دلم آمیدی بود که 
علی عشقم رو بپذیرهآز کجا بود ولی آمید دآشتم آمیر  نمیدونم  

ن موضوع تصمیم گرفتم هم تسبیح رو بهش بعد آز چند روز فکر کردن و حسابی باال پایین کرد
 پس بدم هم حرف دلم رو بزنم 

سردی روی بدنم نشسته بود قلبم توی دهنم می کوبید تا با آسترس سمت آتاقش رفتم عرق 
خرین فرصتپشیمون شدم ولی با آین فک مآتاق چند بار آز کار  جلوی

 
ه خودم رو ر که آین آ

روم می
 
کردم آ  

گ فت: با صدآی آمیر علی که می  

بفرمایید دآخل -  

 دآخل شدم:

سالم... -  

 با مک ثی جوآبم رو دآد:

ید؟سالم بفرمائ-  

خه کار مهمی دآرم  رآستش می-
 
خوآستم آگه میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم آ  

بله فرمایید در خدمتم-  

رومتر شده بود چون دیگه بیرونم نکر 
 
د با آسترس تسبیح توی آنگار آز دفعه های قبل خیلی آ

 تدر رو بستم با آینکه تعجب کرده بود ولی چیزی نگ ف دستم رو فشردم و سمت در رفتم
تونستم حرفی بزنم  روی صندلی نزدیک میزش نشستم آسترسم بیشتر شده بود و نمی

 چند دقیقه که گذشت با صدآش به خودم آومدم:

خانم مجد مشکلی پیش آومده حالتون خوبه؟-  

بگم یعنی... بله...بله رآستش نمیدونم چطور -  
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رآحت باشید آگه کمکی آز دستم ساخته باشه دریغ نمیکنم-  

کمک که یعنی.... -  

 کالفه پوفی کشیدم و چشمام رو بستم با خودم گ فتم

خرین فرصته جون بکن دیگه ؟چه مرگ ته دریا-
 
یادت رفت آین آ  

 با همون چشمای بسته گ فتم :

من دوستت دآرم-  

نفس رآحتی کشیدم و چشمام رو باز کردم چشماش آز تعجب آندآزه توپ ی باز شده بود آز شرم 
؟دیگه گ فته بودملبم رو گزیدم خیلی بد گ فتم ولی چه میشه کرد   

 با صدآش به خودم خومدم:

نفهمیدم منظورتون چیه؟-  

ه دآرم یعنی کنم به شما ....عالق خوب...خوب... یعنی من ...مدتیه یعنی چند وقته فکر می-
یعنی من....رفتید مجبور شدم بگم  چون دآشتید می  

بسه ..بسه خوآهش میکنم معلومه چی دآرید میگید؟-  

ره خوب من ...-
 
آ  

س بچه گانه رو عالقه میزآرید نمیخوآد تکرآر کنید خانم آصال ببینم شما چطور آسم آین ح-  

 با بغض گ فتم:

علی من بچگانه نیست آمیر  ولی حس-  

 دآد زد:

چیه ما به هم میخوره که به خودت آجازه دآدی آین  هش میکنم آصال با خود فکر کردیخوآ-
 حرف رو بزنی بین من و شما خیلی تفاوته
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دم دیگه آی بشم عالقه من به آندآزه آی هست...من.-
 
که به خاطر تو آ  

دما عوض بشن -
 
ه گیریم هم که بتونید عوض بشید من دوست دآرم با کسی همرآ مگه میشه آ

ببینید خانم مجد  بشم که آز آول مثل من باشه نه آینکه به خاطر من بشه یکی دیگه ،
شما هیچ کدوم آز معیار های من رو ندآرید و مطمعن باشید هیچ وقت آنتخاب من 

نیستید بهتره آین موضوع رو فرآموش کنید هرچند میدونم حس زودگذریه و خیلی زود 
 فرآموش میشه

ی کم تیکه های قلبم هرکدوم به طرفی پخش شد مگه من چ آحساس کردم قلبم شکست
یعنی باری هم نبودم  من درسته حجاب کاملی ندآشتم ولی دختر بی بند ودآشتم؟ 

که حتی آجازه نمیدآد حرفم رو کامل کنم هنش منفور بودمآینقدر طوی ذ  

ولی آمیر...-  

آز آینجا برو تا کسی سر خوآهش میکنم آدآمه نده رآه من و تو آز هم جدآست آالنم پاشو -
 نرسیده نمیخوآم کسی بفهمه خوآهش میکنم

 کردم عشقم رو می کشید و من ساده فکر می یعنی آز آینکه حتی با من دیده بشه خجالت می
 پذیره وآقعا که ساده بودم 

گاهش توی نگاهم با قلبی شکسته و غروری نابود شده به صورتش نگاه کردم یک لحظه ن
و نگاهش رو آزم گرفت ی به موهاش کشید. کالفه دستنشست  

پسر بگی دوسش دآری  ار درستی نیست که بیای و بی پروآ به یهخوآهش میکنم برو آین ک-  

نه آینقد خودم رو دونستم دآری آز کشور میری وگر  من آز سر ناچاری آومدم آز سر آینکه می-
کردم  کوچیک نمی  

خوآهش میکنم برو باشه ...باشه ولی فرقی در آصل موضوع ندآره -  

باشه..-  
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ردم آین میتونه تنها تسبیح رو دوباره بین آنگشتام فش دوباره نگاهش کردم آینبار نگاهم نکرد
توی دلم زمزمه کردم:دونم ر گ پس بهت برش نمییادگارت برآی من باشه   

خدآ حافظ عشق من برآی همیشه-  

گشتم  پیاده خیابونها رو می بارید و من با گریه آز دآنشگاه خارج شدم به شدت بارون می
:با صدآی زنگ گوشیم به خودم آومدم کهبود چقد گذشته نمیدونم   

آلو دریا کجای؟-  

من...نمیدونم کجامگیتی...-  

چی میگی دریا مامانت دآره دیونه میشه چرآ گوشیت رو جوآب ندآدی میدونی چند بار بهت -
 زنگ زدیم

نمیدونم متوجه نشدم -  

ماشینی یا پیادهآالن کجای با -  

نمیدونم بزآر بپرسم...پیاده -  

درس رو به گیتی آز خانمی که آز کنارم رد می
 
دآدم خودم هم همونجا زیر بارون  شد پرسیدم و آ

ساعت طول کشید تا رسید: تقریبا یک برسهمنتظر موندم تا   

بیا بیا سوآر ماشین شو  ؟آین چه حالیه دآری  ؟وآی دریا آینجا چرآ موندی-  

علی، آز ی بارون بلکه آز سرمای سردی آمیر نه آز سرما بدم آز سرما بی حس شده بود تمام
سرمای شکست غرورم، آز سرمای دل شکستم، سرمای که هنوزم بعد آز سالها وقتی به 

گیره  رو در بر میوجودم  تمام کنم  آون لحظه فکر می  

ره آز دیدن حالم رو به سک ته سوآر ماشین شدم و به طرف خونه رفتیم مامان بیچابا کمک گیتی 
 بود منم که قدرت حرف زدن ندآشتم 
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کردن وقتی حالم بهتر  آز من پرستاری میسوختم و مامان و گیتی  یک هفته تمام توی تب می
آز همه چی باخبر شده بود گیتی و مامان که حاال به لطف گیتی شد تمام ماجرآ رو برآی 

 توضیح دآدم 

 فصل جدید و عاشقانه زندگیم به همین رآحتی به پایان رسید بعددیگه همه چی تموم شده بود 
علی رو دیدم آونم روز آمتحان که آلبته مثل همیشه آون آز آون روز فقط یکبار دیگه آمیر 

 آصال من رو ندید 

ی نبود تنها زندیگم وآرد یه فصل دیگه شده بود آز دریای همیشه شاد شیطون دیگه خبر 
تی با مریم و شقایق و سحر بود که هیچ وقت تنهام نذآشتن دلخوشیم توی دآنشگاه دوس

و تمام تالششون رو به کار گرفته بودن تا حالم رو خوب کنن ولی هیچ وقت موفق نشدن 
روم کنن 

 
 قلب زخم خوردم رو آ

رآمش دآشتم دفتر بسیج بود ساعتها توی آتاق سحر به آتاق آمیر علی که دآنشکاه تنها جای 
 
که آ

بود زل میزدمآی  شخصی دیگهآالن آتاق   

شنا شده بودم با ،ندآختم آ گذشت و من دآشتم پوست می روزها می 
 
با مفاهایم دینی زیادی آ

رفتم رفتم و سفر رآهیان نور رو هرساله با عشق می سحر به جلسه های مذهبی زیادی می  

بسیجی سحر فارق آلتحصیل شد و من جای آون سرپرست بسیج خوآهرآن شدم حاال یه دختر 
 کردم و خودم رو آز آونا باالتر می چادری بودم یکی مثل همونهای که روزی تحقیر می

 دیدم ولی فهمیدم که خیلی آز من باالتر بودن و چه آهدآف بزرگی دآشتن 

غم تالش مادر و عزیز منم رآه الر و خوآستگارهای زیادی دآشتم ولی ع دختر آیدآل خیلیها بودم
تصمیم ندآشتم بدون عشق آزدوآج کنم یا حدآقل تا زمانی که  رو در پیش گرفتم وگیتی 

آزدوآج کنم  خوآستم نمی دآرم قلبمآین عشق رو در   

 وآالن آینجا بعد آز هفت سال رو به روی حرم نشستم 

 کنم هرشب دعای کز دلم بیرون رود مهرت 
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هسته میگویم خدآیا بی آثر باشد                                                       
 
ولی آ  

 که عمر من بعد آز تو چه حاصل چه ثمر باشد...

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

 زمان حال

، نگاهم رو آز گنبد طالی گرفتم و سمت خورد به خودم آومدم با صدآی تقه های که به در می
م:درب آتاق رفت  

ید؟بله بفرمائ-  

وردم ببخشید خانم فرموده بودید غذآرو توی آتاق میل می-
 
کنید ناهار رو آ  

آز جلوی در کنار رفتم: آصال متوجه گذر زمان نشده بودم،  

بفرمایید روی میز بچینید ممنونم-  

رآمش خوآستم همونجا ب
 
قا آ

 
ا بعد آز خوردن ناهار برآی نماز به حرم رفتم دوباره و دوباره آز آ

حدآقل به خاطر مادرمخودم عهد کردم تا برآی همیشه آین عشق رو کنار بزآرم   

تمام آین هفته رو با رآز و نیاز با خدآ و آمام رضا گذشت آنرژی تازه آی گرفته بودم باید به زندگیم 
دآدم  سرو سامون می  

و حاال آز بیمارستان سپاه پاسدآرآن آزم دعوت به همکاری  مخدآرو شکر طرحم رو گذرونده بود
سرپرست بسیج دآنشگاه علوم پزشکی بودم شده بود آلبته به لطف سالهای که  

روحیم دآشت به خونه برگشتم آلبته دیگه خونه باغ  تویسرحال آز یه سفر که تاثیر مثبتی هم 
  پاک کنم ر بیچارمرفتم تا غمهای آین چند ساله رو آز دل ماد،عزیز نرفتم 

:شد خوشحالمامان بادیدنم حسابی   

به خونه برگشتی باورم نمیشه دوباره،وآی دریا عزیز دلم رسیدن بخیر -  
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 شرمنده تر شدم آز آینکه مادر رو تنها گذآشته بودم. بوسیدمش و گ فتم:

سالم به روی ماهت عاطی گلی دلم برآت تنگ شده بود عشقم-  

کرد به روی  ود ولی سعی میکنم شوکه شده ب قبل باهاش شوخی میآز آینکه میدید بازم مثل 
 من نیاره

بیا تو عزیزم بیا که حسابی به موقعه رسیدی میخوآستم شام بخورم -  

خ جون غذآ دآرم آز گشنگی میمرم -
 
آ  

پس بدو تا سرد نشده -  

پایین نمیرهچیزی آز گلوم عادتم رو که میدونی تا دوش نگیرم ولی باید قبلش یه دوش بگیرم -  

باشه عزیزم برو زودی بیا-  

بعد آز یه دوش که حسابی هم بهم چسبید و خوردن شام.دوتا چای ریختم و کنار مامان 
 نشستم:

گذشت سفر مامان:خوب بگو بینم خوش  

حسابی جات رو خالی کردم؟نگذره  مگه میشه پیش آمام باشی خوش، بود عالی-  

هم میریم ممنون عزیزم آنشاهلل بزودی دوباره با-  

حتما-  

حاال چکاره آی ؟-  

فردآ میرم بیمارستان باید شروع به کار کنم-  

مطب چی نمیخوآی مطب بزنی-  

وقتم رو برآی تخصص بزآرمنه نمیخوآم زیاد وقتم درگیر بشه میخوآم -  

کنی هر کمکی الزم بود فقط به خودم بگو کار خوبی می-  
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چشم -  

بی بال دخترم-  

چشماش می دیدم خیلی خوشحال بود که بعد آز چند  یعشق رو تو ،خیره صورتم شد با لبخند 
 سال به خونه برگشتم 

روم بوسه آی روی دستاش نشوندم: یدستاش رو تو
 
دستم گرفتم آ  

ببخش مامان خیلی آذیتت کردم آین چند سال-  

د:جاری شآشک آز چشماش   

 ولی آشتباه کردم آالن ی خودت بودمن آگه حرفی هم میزدم برآدلگیر نبودم که بخشم  تمن آز -
 میگم تصمیم با خودته تو حق دآری برآی زندگیت تصمییم بگیری 

قربونت برم-  

 دوباره دستاش رو بوسیدم 

 یهوی آنگار یاد چیزی بیفته گ فت :

خ آگه بدونی چی شده-
 
؟آ  

 با تعجب آز حرکت ناگهانیش گ فتم :

چی شده؟-  

وآی دریا گیتی دآره آزدوآج میکنه-  

با دآد گ فتم :آز جا پریدم و   

چی؟با کی؟پس چرآ به من چیزی نگ فت دیروز باهاش حرف زدم-  

من بهش گ فتم بهت نگه میخوآستم سوپرآیزت کنم-  

قا دآماد-
 
وآقعا هم سوپرآیز شدم ،حاال کی هست آین آ  
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هی کشید و گ فت:
 
 آ

وشاب-
 
الخره به مرآد دلش رسید با آ  

 شوک زده گ فتم :

وش-
 
ه بود؟مگه با کسی دیگه آزدوآج نکرد ؟آ  

سال بعد آزدوآجش زنش برآی همیشه ترکش کرده و رفته چندچرآ ظاهرآ -  

آ آالن بعد آین همه سال؟پس آین همه وقت کجا بوده چر -  

 آماآومده  رآ آین چند سال چند بار سرآغ گیتیشناسی ظاه رو می یچی بگم خودت که گیت -
ردش کرده  ی هر بارگیت  

آالن بعد آین همه سال چرآ همه عشق ردش کرده و  بعد آین تیدوباره تعجب کردم چرآ گی
وردم

 
 قبولش کرده فکرم و به زبون آ

وش بعد 
 
وش  بیچاره  روبه رو میشهبه طور آتفاقی با گیتی زنش جدآ شدن آز مامان:مثل آینکه آ

 
آ

ه ب سال آین همه آصال آز عشق گیتی خبر ندآشته  وقتی دوست مشترکشون میگه گیتی
ولی گیتی هر بار به خاطر آینکه نمیتونه بچه  آون آزدوآج نکرده میاد سرآغ گیتی خاطر 

کنه دآر بشه ردش می  

 شوک بعدی بهم وآرد شد:

چرآ بچه دآر نمیشه؟ ؟چی-  

:نم نشستادوباره آشک به چشمای مام  

زمایش میده و مشخص میشه که نمیتونه 
 
ماما:چند وقت پیش که یه مشکلی برآش پیش میاد آ

دآر بشه آلبته قطعی نیست آحتمال کمی برآی درمان وجود دآره ولی نخوآسته بچه 
وش خرآب بشه برآی همین بدون آینکه به ما بگه همیشه رد

 
کرده می شزندگی آ  

الخره قبول کرده؟اپس آالن چی شده که ب-  
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وش متوجه می-
 
و بهش سرآغ گیتی میاد کنه  ردش می دلیلبه چه  شه که گیتی آنگار وقتی آ

اید ه من آز زن آولم دوتا بچه دوقلو دآرم یه پسر یه دختر که قرآر بعد هفت سال یا شمیگ
وش بچه دآره میفهمه  و می شنوه هم وقتی آین رو  هم زودتر بیارم پیش خودم گیتی

 
آ

باهاش آزدوآج کنه  میکنه  قبول  

ه مامان با آینکه خیلی دیر شده ولی بازم خدآرو شکر که گیتی سرو سامون میگ-
 
یره آنشاهلل آ

 خوشبخت بشه

مین-
 
آلهی آ  

روز بعد با گیتی تماس گرفتم حسابی خوشحال بود که بعد آین همه سال قرآره به وصال 
 عشقش برسه آز ته دل برآی آین خوشحالیش خوشحال شدم و بهش تبریک گ فتم 

شنای با همکارآن مشغول به کار  ،روز آول کاری بود
 
خودم رو به بیمارستان رسوندم بعد آز آ

.زیاد سنگین نبود  برآی روز آول  شدم کارم  

با روحیم سازگار بودمحیط کاری رو دوست دآشتم بیشتر به آین خاطر که   

وش و گیتی به عقد هم در آومدن
 
وش مرد جا آفتاده و می ،چند روز بعد آ

 
شد گ فت خوش  آ

بود گیتی بیچاره حق دآشت که آینطور عاشقش شده بود  آی خوش چهرههیکل و   

چشمهای بی نور گیتی حاال آز عشق برق میزد کامال معلوم بود که شادآبی به زندگیش برگشته 
 بازم خدآ رو شکر کردم 

 چند ماه بعد هم با گرفتن یه چشن کوچیک رفتن سر خونه زندگیشون

جا آفتام و دوستای جدیدی پیدآ کردم بهترین دوستم زهرآ  آین چند ماه حسابی توی بیمارستان
زهرآ هم مثل من بیست و شیش سال دآشت و پزشک عمومی بودبود   

آالنم کنارم نشسته و دآره برآم آز آومدن دک تر جدید حرف میزنه:که   

 زهرآ:میگم دریا فهمیدی چی شد ؟
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نه چی شد؟-  

ی هست که قرآره برگرده شهر خودش ؟میگم دک تر کشکولوآ پس من دو ساعته دآرم چی  -  

کشکولی ؟؟؟-  

رو میگموآی حوآست کجاس دختر متخصص مغز و آعصاب -  

ها،...خوب؟-
 
آ  

میگن قرآره فردآ یه دک تر جدید بیاد جاش-  

خوآستی کسی نیاد جاش خوب طبیعیه پس می-  

دوسه سالن طرف پسر جونیه حدود سی نه دیونه ولی میگ-  

خوب بازم عجیب نیست-  

ماده کردن بیاد بگیرشون تو چرآ آینقد آه -
 
بی ذوق بابا مجرده همه دخترآی بخش خودشون رو آ

 بی آحساسی همینه که هنوز شوهر نکردی ترشیدی ور دل من

 خودکارم رو سمش پرت کردم:

گمشو بابا مگه من مثل تو هولم-  

م من کجام هوله فقط نمیخوآستم بترشم آینه که مخ پسر عموم رو زدم آومد گرفت-  

فم برآش تکون دآدم و مشغول نگاه ش خندید سری با تاسدبه حرف خوکلی ش دبعد هم خو
صدآش بلند شد:دوباره ردم شدم کردن به پرونده رو به روم ک  

ببین دریا نمیخوآی بیشتر فکر کنی طرف تخصصش رو خارج گرفته ها-  

تبابا تو بزآر بیاد شاید زن دآش-  

مارش رو گرفتن ت-
 
آره رآضیه رو که میشناسی منشی ازه آز خارج برگشته زنم ندنه خله بچه ها آ

س بیمارستان عکسشم دیده گ فت به چشم برآدری هلویه برآ خودشریی  
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بچتم توی رآهه وگرنه  بابا خوبه تو شوهر کردی و ؟شنوهگی کسی بیخدآ خفت نکنه زهرآ نم-
گشتم منم باید برآت دنبال شوهر میآالن   

 دوباره خندید و گ فت:

کسی هم نه مگه تو ،تو آگه آز آین عرضه ها دآشتی آالن خودت سینگل و ترشیده نبودی بزآر -
کنم برآت جورش می دیابآین دکی خودمون   

گارد گرفتم تا دوباری چیزی سمش پرت کنم که با خنده آز آتاق خارج شد. پوفی کشیدم و کالفه 
 باخودم گ فتم:

دیونه آست بدبخت شوهر ندیده-  

سرش رو آز الی در دآخل دآده بود گ فت: در حالی که  

بدبخت منکه شوهر دآرم تو شوهر ندیده آی -  

پا به فرآر گذآشت بازم نیم خیز شدم که برم سمتش  

آون روز با دیونه بازی های زهرآ گذشت آلبته باید بگم آین دیونه بازیاش حسابی برآی من خوب 
 
 
ورده بودبود و تا حدودی آز دپرسی بیرونم آ  

روز بعد در حالی که کال ورود دک تر جدید خارج رفته رو فرآموش کرده بودم وآرد بیمارستان 
 شدم 

 وآرد آتاق که شدم آز زهرآ خبری نبود :

دختر آگه رو به موت هم باشه میاد  یعنی نیومده ؟نه بابا آین-  

ده سریع گوشیم آفتادم و با ترس آز ذهنم گذشت نکنه آتفاقی برآش آفتا بودنشیهوی یاد باردآر 
رو آز کیفم خارج کردم و بهش زنگ زدم،بعد آز چند بار زنگ خوردن صدآی پچ پچش رو 

 شنیدم:

آلو دریا کجای ور پریده؟-  



 

  

مذهبی -عاشقانه   67 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

روم حرف میزن-
 
؟یتوی آتاق تو کجای چرآ آ  

آه دیونه مگه دیروز نگ فتم قرآره دکی خارجیه بیاد آالنم همه جم شدیم سالن آجالس تا با -
شنا 

 
قا آ

 
بشیم تو هم زود خودت رو برسونحضرت آ  

ردم و سمت سالن رفتم فرآموش کرده بودم چادرم رو مرتب کبا دست به پیشونیم کوبیدم کال 
رفت وقتی روی  همین که به سالن رسیدم شخصی رو دیدم که دآشت آز پله ها باال می

ها شد و روی زمین رفت و سمت جمع برگشت گوشه های چادر آز دستم صن قرآر گ
دآفتا  

آمیر....علی-  

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

 آز زبان آمیر علی

رآمشی تمام وجودم رو پر کرد چشمام رو بستم 
 
وقتی چرخهای هوآپیما با زمین برخود کرد حس آ

بعد آز چند سال برآی همیشه به کشورم  و الخره غربت تموم شداو نفس عمیقی کشیدم ب
ی چقدر برآم سخت گذشت ولی همینکه فکر برگشتم و خدآ میدونه آین چند سال دور 

رومم می
 
کرد  میکردم برمیگردم و به کشورم خدمت میکنم آ  

درس خونه بی بی گل رو بعد آز گرفتن چمدو
 
ن و بارم بی صبرآنه سوآر آولین تاکسی شدم و آ

 دآدم

میز بی بی به گوشم 
 
دستم رو روی زنگ گذآشتم و هر چند ثانیه یه زنگ میزدم صدآی آعترآض آ

 رسید:

صبر کن آی بابا چه خبرته آمون بده-  

باز شد و بی بی رو با آون چادر گل گلیش بین در دیدم دلم آز خوشی لرزید: مدر که به رو   

آلهی من قربونت بشم بی بی-  



 

  

مذهبی -عاشقانه   68 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

اش عجب توی چشمبهم خیره شد بعد کمکم محبت جای خودش رو به تشوک زده چند ثانیه 
 دآد:

بیآمیرم خودتی؟برگشتی عزیز بی -  

غوش کشیدنش باز می
 
کردم گ فتم : در حالی که دستهام رو برآی به آ  

آره بی بی آمیرت برگشته دیگه هیچ وقت تنهات نمیذآرم-  

 بغلم کرد و گ فت:

خوش آومدی خدآرور شکر که نمردم آین روز رو دیدمخوش آومدی ،-  

 با آخم ساختگی جوآب دآدم:

ت باال سر من باشهه آایآه بی بی آنشاهلل سالهای سال سالم و سالمت س-  

تو خودت سایه سری پسر ،بیا تو بیا پسرم-  

وآرد حیاط همیشه با صفای خونه شدم هیچی تغییر نکرده بود همون حوض که دآخلش با رنگ 
بی رنگ شده بود همون گلدونها با گلهای قرمز دور حوض همون تخت کنار حوض 

 
آ

ب جارو شده وآی که چقدر دلم برآی بی 
 
رآمش به یبی و آهمون حیاط آ

 
ن خونه که حس آ

دم میدآد تنگ شده بود 
 
 آ

برگشتم به حیاط م رو دآخل آتاق گذآشتم و دوباره چمدون  

رآمش بستم چقدر حس خوبی دآرم آز آینکه برگشتم خدآ رو چشم وروی تخت نشستم  
 
ام رو با آ

 شکر

لخ لخ دمپای بی بی که سینی به دست آز پله ها پایین می آومد چشم باز کردم و سینی  با صدآی
 رو آز دستش گرفتم:

خه تو چرآ زحمت می-
 
کشی بی بی ، بیا بشین خودت رو آذیت نکن آ  

آذیت کجا بود پسر نبینم آز آین حرفا بزنی من جون میگیرم برآی پسرم چای بیارم-  
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:عطر چای رو به ریه هام کشیدم  

آخ که بی بی چقدر دلم برآی آین چای های عطریت تنگ شده بود آصال بوی زندگی میدن-  

 خندید و گ فت:

نوشجانت پسرم بخور -  

بی بی پس رقیه خانم کجاست چرآ تنهای؟-  

زن بیچاره نمیزآره دست به  هستپیش پای تو رفت خرید خدآ خیرش بده خیلی هوآسش بهم -
 سیاه سفید بزنم

- 
 
منظورت آز سیاه سفید چیه منکه میدونم شما بیکار نمیمونیی بی بی آ  

 دوباره خنده آی کرد و گ فت:

قا آمیر نه مادر مگه -
 
علی گ فته بی بی چکار نکنه و فالن نکنه میزآره همش میگه آ  

به به الزمه یه تشکر ویژه دآشته باشم آز رقیه خانم خدآ خیرش بده آنگاری کامل حرفام یادش -
 بوده

ره عزیزم-
 
خیلی موآظبم بود بیچاره کسی رو هم که ندآشت پیشش بره آینه که همیشه کنارم بود  آ

 و هیچ وقت تنها نبود 

 دستم رو گرفت و آدآمه دآد:

ممنون پسرم که آزش خوآستی بیاد پیش من بمونه خدآ آنشاهلل حفظت کنه خدآ آزت رآضی -
 باشه همیشه حوآست بهم بوده

 دستش رو بوسیدم:

بی بی وظیفم رو آنجام دآدم تاج سری به موال آین چه حرفیه-  

زبون نریز بچه ...-  
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با دیدن  با صدآی در حرفش رو قطع کرد رقیه خانم بود که با کیسه های دستش وآرد حیاط شد
سمتم آومد به آحترآمش بلند به نگذشت که با لبخند  من آونم متعجب شد ولی چیزی 
 شدم و کیسه ها رو آزش گرفتم:

خانم زحمت کشیدیدسالم رقیه -  

سالم مادر رسیدن به خیر خوش آومدی چه زحمتی رحمته بفرما شما خودم میبرم-  

نه مگه من میزآرم -  

شپزخونه بردم. بعد ریختن یه چای برآی 
 
دیگه آجازه تعارف بیشتر بهش ندآدم و کیسه ها به آ

 رقیه خانم به حیاط برگشتم

و گ فت: زدبا خجالت دستی به گونه   

ریختم بده شما چرآ پسرم شما خسته آی خودم میخدآ مرگم -  

خدآ نکنه کاری نکردم-  

تعریف آز آین چند سال که آونجا بودم بعد خوردن چای شروع کردم به  

ز صبح که بی بی جان خالصه آینکه کار خاصی آونجا ندآشتم جز دآنشگاه رفتن و کار کردن آ-
کردم  هم کار می دآنشگاه بودم بقیه روزها  

دیگه بسازم ،زندگی توی همچین محیط های با روحیم سازگار نبود ولی مجبور بودم  با آینکه
 خدآ رو شکر گذشت

 بی بی:همین فقط کار کردی درس خوندی منو باش منتظر بودم با عروس بیای

 بلند خندیدم و گ فتم:

خه به من میاد زن خارجکی بگیرم ؟وآی بی بی خیال دآشتی برآت عروس خارجی بیارم-
 
؟آ  

رزوم میرسم  الخره تو هم دل به یکی میامیدونم مادر گ فتم ب چه-
 
بندی منم به آ  
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 بعد با تعجب پرسید:

یعنی آونجا دختر آیرآنی نبود بگیری مادر؟-  

 دوباره به نحوه سوآل پرسیدن سادش خندیدم:

؟چرآ بی بی بود ولی میدونی که من دوس دآرم با چطور دختری آزدوآج کنم هوووم-  

ستین باال بزنم بزآر بینم چه کار میکنم برآ خوبه پس خودم-
 
تباید برآت آ  

وآی عزیز بزآر برسم عرقم خشک بشه خودم برآت عروس میارم شما نگرآن نباش-  

 دستش رو مشت کرد جلوی دهنش:

وآ دوره ما یه حیای بود خجالتی بود بچه سرت رو بندآز پایین خجالتم خوب چیزیه آه آه میگه -
میارمخودم عروس برآت   

 منو رقیه خانم شروع کردیم به خندیدن

 رقیه خانم:بی بی دیگه آون دوره تموم شد آالن خودشون آنتخاب میکنن

 بی بی:بال به دور چه دوره آی شده

 روی موهای حنایش رو بوسیدم:

آلهی قربونت برم بی بی من مال هر دوره آی باشم باید شما برآم دختر تایید کنی تا آزدوآج کنم-  

بخندی گ فت:با ل  

رو میخوآم ،میخوآم آول دل ببندی بعد آزدوآج کنی  خوشبختی توشوخی میکنم پسرم آز خدآ -
 آزدوآج با عشق خوبه ،خوبه دلت پ ی جفتت باشه

ممنون بی بی عزیزی -  

 بلند شدم رو به دوتاشون گ فتم:

حاال آگر آین خانمهای مهربان به من آجازه بدن یه کم بخوآبم -  
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برو آسترآحت کن حاال تا شام خیلی موندهبی بی:برو مادر   

نه بی بی زودتر بیدآرم کنید باید نماز بخونم-  

باشه پسرم برو -  

ینده باید  وامکشید و چشمروی تختم درآز 
 
بستم با آینکه خسته بودم ولی ذهنم درگیر بود درگیرآ

 در آولین فرصت برم سرآغ مجوز و کارهای مطب 

ردم سرآغ کارهای مطب رفتم تقریبا یک هفته دوندگی برآ چند روز بعد که حسابی آسترآحت ک
 گرفتن مجوز دآشتم بر عکس تصورم کارها زود آنجام شد و موفق به گرفتن مجوز شدم 

 نزدیک به خونه بی بی توی ساختمان پزشکان تونستم مطبی آجاره کنم 

گذشت که تصمیم گرفتم به دیدن آستاد  تقریبا چند هفته آی آز شروع به کارم در مطب می
 کشکولی برم آستاد دورآن دآنشگاهم که آلبته رآهنمای درسیم برآی گرفتن تخصص بود 

 با تقه آی وآرد آتاقش شدم 

سالم آستاد مهمان نمیخوآید-  

غوشش رو برآم بازکرد:
 
 بلند شد و آ

به به ببین کی آینجاست آمیر علی فرآهانی بهترین دآنشجو-  

بغلش کردم :مردآنه   

شما لطف دآرید دک تر -  

بیا بیا بشین بینم چطور شده یاد ما آفتادی-  

من همیشه به یاد شما بودم ،تازه آومدم چند هفته آی میشه؟آین چه حرفیه دک تر -  

ی پسر چند هفته آست آومدی بعد آالن میای دیدن من-
 
آ  

 با شرم سرم رو پایین آندآختم و جوآب دآدم:
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عجولم سرآغ کارآی مطب بودم  ببخشید دیر خدمت  رمیدونید که من چقدشرمنده آم دک تر -
مرسید  

شوخی کردم پسر خوش آومدی پس به سالمتی مطب زدی-  

ره با آجازتون-
 
آ  

رآمش دآرم آز دآشتن همچین شاگردی -
 
فرین پسر آحساس آ

 
آ  

 خندید و گ فت:

آلبته آالن دیگه ماشاءهللا خودت آستادی-  

شاگرد شما هستم  نفرمایید دک تر من همیشه-  

زنده باشی پسر ،حاال چطور شد که آومدی دآنشگاه چرآ مطب نیومدی؟-  

وآال دیگه گ فتم تا بعد ظهر دیر میشه میخوآستم زودتر ببینمتون-  

خوب شد زود آومدی منم دیگه رفتنیم -  

 با تعجب گ فتم:

کجا؟-  

دآرم برمیگردم شیرآز-  

؟وآقعا دک تر چرآ آتفاقی آفتاده-  

خر عمری توی والیت خودم باشمنه پسرم حقیقتا دیگه خسته شدم -
 
دیگه پیر شدم دوس دآرم آ  

شما باال سر ما باشه ،ولی آستاد پیر کجا بود ماشاءهللا هنوز  ی آنشاهلل که سالهای سال سایه-
 جوآنید

نه پسر دیگه پیر شدیم رفت .خوب حاال بگو بینم بیمارستانی جای دعوت به کار نشدی؟-  

ه هنوز ن-  
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خوبه من یه پیشنهاد دآرم برآت-  

خیره آنشاءهللا-  

کردم هنوز نتونستن کسی رو برآی جای گزین  خیره عزیزم رآستش توی بیمارستانی که کار می-
 کردنم پیدآ کنن آگه آشکالی ندآره تو رو معرفی کنم

نه آستاد چه آشکالی آتفاقا خوشحال هم میشم چرآ که نه-  

باشه پس مدآرکت رو بفرست به آیمیلم تا به رییس بیمارستان نشون بدم بعد خبرت میکنم -  

چشم آستاد-  

وقتی به خونه برگشتم رزومه درسی و کاریم رو برآی آستاد آیمیل کردم چند روز بعد دک تر تماس 
بیمارستان موآفقت شده و آز هفته بعد باید مشغول  تویگرفت و گ فت که با کار کردنم 

ه کار بشمب  

هفته گذشت و آمروز برآ معارفه باید به بیمارستان آمام میرفتم یک  

ینه نگاه کردم موهام رو مثل گذشته یکطرفه مرت
 
ب کردم به دلیل لطیف بودن خودم رو توی آ

ند تار روی پیشونیم ریخته شد کمی عطر بین ریشهای کوتاه و مرتب شدم زیادی چ
پوشیدم مقدآری عطر به لباسم زدم و شلوآر مشکیم  مم رو به همرآه کتکشیدم پیرآهن کر 

 خوب شد با یه بسم هللا به سمت بیمارستان حرکت کردم

همه دک ترها توی سالن آجالس جم شده بودن برآی معارفه آلبته نه آینکه جلسه برآی من باشه 
ن وسط هم من رو به بقیه به عنوآن بلکه برآی قدر دآنی آز دک تر کشکولی بود حاال آی

کردن  دک تر معرفی میایگزین ج  

خودم رو معرفی کنم  بعد آز تقدیر آز دک تر آز من خوآستن به روی صن برم و  

 

********************* 
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 آز زبان دریا

  ؟نه....باورم نمیشه....آمیر علی آینجا چکار میکنه-

؟ آین شد خدآیا یعنی درست میبینم شخص رو به روم شده بودم هنوزم باورم نمی مات
خدآی من  ؟علیهآمیر   

 با صدآی صحبتش به خودم آومدم:

ه بین آلمللی روسیه با سالم من آمیر علی فرآهانی هستم متخصص مغز و آعصاب آز دآنشگا-
ین لطف رو به من دآشتن و بنده رو به آعنوآن جایگزن خودشون معرفی دک تر کشکولی آ

ه کشورم کرده باشم آینجا در آین مکان مقدس خدمتی ب مکردن آمیدوآرم که بتون  

روم عقب عقب در حالی که همچنان چشمام 
 
صورتش  ماتخودش بود پس آشتباه نمی دیدم آ

 بود آز سالن خارج شدم و خودم رو به آتاقم رسونم 

تیش گرفت
 
 دستی به گونم کشیدم خیس آشک بود یکدفه آحساس کردم قلبم آ

علی برگشته آالن آینجا نزدیک به منخدآی من آمیر -  

ت همه برگه های روی میزم رو پرت کردمبا دس  

ولی چرآ آالن ؟ها چرآ آالن  که من تصمیم دآشتم فرآموشش کنم ؟چرآ؟ چرآ؟ چی رو میخوآی -
  ؟چرآ آوردیش جلو چشم من ؟ثابت کنی

 سر خوردم روی زمین سرم رو روی زآنوهام گذآشتم:

مال  من چطور ببینمش ولی حاال؟خدآیا چرآ ؟مگه چه گناهی کردم که آینقد باید عذآب بکشم -
خه چرآ بین آین  ؟نماش که آصال به من نیست رو ببیمن نباشه باز باید بشینم نگاه

 
آ

چرآ؟چرآ؟ حاال من باید چکار کنم ؟ی بیاد جای دک تر کشکولی آمیر عل همه دک تر باید
؟چکار  
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با عجله بلند شدم و وسایلم رو جم کردم فعال باید آز آینجا برم آمیر علی نباید من رو ببینه باید 
 برم باید فکر کنم 

چند روز مرخصی و خبر دآدن به مامان سمت خونه عزیز حرکت کردم باید فکر  نرد کردآز بعد 
 کنم ببینم چکار کنم

شفتگی حالم  با دیدن دآغون به خونه عزیز رسیدم
 
و چشمای سرخم نگرآن پرسید:آ  

ا عزیزم چی شده دخترم چرآ آینقد دآغونیدری-  

 با گریه خودم رو توی بغلش آندآختم:

خه؟-
 
عزیز دآرم میمیرم عزیز دآرم دیونه میشم چرآ آینطور میشه همش چرآ آ  

؟آتفاقی آفتادهبرآی عاطفه  مادر جون به لبم کردی بگو چی شده چی شده-  

خودم دآرم جون میدم نه عزیز خودم دآغونم-  

ب به سمتم گرفر دستم رو گ
 
:تفت و کمکم کرد روی مبل بشینم لیوآنی آ  

روم بشی بعد بگو چی شدهیب-
 
ا آین رو بخور کمی آ  

ب رو  سر کشیدم و گ فتم:
 
 آ

عزیز آمیر علی برگشته-  

کی آومده؟کجا دیدیش؟-  

ار کنهنمیدونم چه وقت آومده آمروز آومده بود بیمارستان قرآره همونجا ک-  

  ؟خوآستی ببینیش مگه همیشه نمی ؟خوب حال تو چرآ آینه-

الخره بعد آین همه سال تونسته اکردم ب ولی عزیز آالن دوس ندآرم من دآشتم فرآموشش می-
؟بودم با خودم کنار بیام چرآ آالن آومد  

حتما خیری توشه دخترم تو که آز کارآی خدآ خبری ندآری -  
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 آونکه منو ن ؟چه خیری  ؟چه خیری عزیز-
 
وردش بازم منو عذآب بده تا با بی میخوآد حتما خدآ آ

 محلیاش دوباره خوردم کنه

ک فر نگو بچه خدآ هیچ وقت بد بندش رو نمیخوآد توی هرکارش خیری هست خودت رو جمع -
روم کن کن و به خدآ توکل کن هرچه خیره پیش

 
میاد یا علی بگو و خودت رو آ  

خوآم بازم ببینمشولی عزیز من دیگه نمیرم نمی-  

چی میکی دختر یعنی آینقد ضعیفی تو باید با وآقعیت های زندگیت رو به رو بشی میفهمی-  

نه نمی فهمم عزیز نمیتونم-  

رو نوآزش کرد و گ فت: سرم  

ی ون چیز آمیتونی عزیزم من میدونم میتونی تو دختر قوی بودی و هستی باید بتونی تو باید به -
  بشیر رو د که خدآ برآت خوآسته رو 

قهق هدوباره شروع کردم به   

بار دیگه نآی ؟بازم دیونه شدم؟آگه بازم پسم زد چکار کنم تر شدم چی؟آگه آگه بازم عاشق-
 جون میدم  عزیز

ری جلو که پست بزنه میفهمی دریا تو باید بتونی خودت رو کنترل کنی تو بدیگه قرآر نیست تو -
تو باید با آین باور جلو بری و نزآری بازم  میدونی آون تورو دوست ندآره عاشقت نیست

 دآغون بشی هوووم باشه؟

یعنی شما فکر مکنی میتونم عزیز-  

بله که میتونی پاشو پاشو دیگه نمیخوآم با آین حال و روز ببینمت پاشو برو خود رو سر و -
 سامون بده بیا ناهار بخور 

بعد آز خوردن ناهار به آتاق همیشگی و صندلی همیشگی پناه بردم پرده آتاق رو کنار زدم و روی 
 صندلی روبه روی پنجره نشستم به باغ خیره شدم 
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بازم خزون جونم بشی؟چرآ آومدی آمیرعلی ؟آومدی   

 باشیته دلم آنگار خوشحالم آز آومدنت ولی عقلم میگه بازم نابودم میکنی کاش مهربونتر شده 
 کاش

آصال چرآ دآرم بازم به خودم آمید میدم نه آینبار نباید ببیازم باید بتونم باهات کنار بیام باید منم 
ره درستش هم همینه قسم میخورم دیگه باهات چشم تو 

 
مثل خودت بی توجه باشم آ

 چشم نشم که بازم عاشقتر بشم تا جای که بتونم آزت دور میمونم که آصال من رو نبینی 

 

 

 آز زبان آمیر علی

گذشت خدآ رو شکر همه چی روی روآل بود و تونسته  چند روزی آز شروع کارم در بیمارستان می
 بودم بین مطب و بیمارستان تعادل برقرآر کنم در هفته چهار روز باید بیمارستان می

رفتم  رفتم که بیشتر صبح بود غروب هم مطب می  

ه بر  تا کنم آوآالیل فکر کرده بود حاال که برگشتم ردش میرقیه خانم همچنان کنار بی بی بود 
ولی با شرآیط کاری که من دآرم و با توجه به تنها بودن خودش تصمیم گرفتم هنوزم 

 بمونه کنار بی بی تا تنها نباشه

میگرده دیونم کرده میگه مت رو بسته و دآره دنبال زن برآ من بی بی هم که قربونش برم کمر ه
ب باشه دیگه باید زن بگیری کوتاه بیا هم نیست عز تو آین سن ر خوب نیست پس  

آنسان مثل هر رم آلبته خودم هم بی میل نیست به نظرم دیگه وقتشه ولی خوب منم دوست دآ
قده عشق بعد آزدوآجم به وجود میاد ولی من عتدیگه آی با عشق آزدوآج کنم بی بی م

 دوس دآرم قبل آزدوآج دل ببندم 

******************  
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 آز زبان دریا

:با صدآی زهرآ نگاه آز پرونده گرفتمیکی آز بیمارآ بودم که توی کما بود پرونده مشغول مطالعه   

دریا آین چند روز کجا بودی ؟-  

مرخصی گرفتم یه کاری برآم پیش آومده بود-  

غیبت زد؟کجا یهوی  یآون روز که بیمارستان بود-  

گ فتم که مربوط به همون کاره باید میرفتم -  

؟پس دکی جون رو ندیدی ...آهمم-  

 دلم لرزید :

چطور وآسه چی؟-  

قای به جای برآدری همه چی تموم مودب با سوآد چشم پاک باو -
 
ت میشه ر باید ببینیش چه آ

دخترآی بخش خودشون رو کشتن آین چند روز حتی نگاهشم باال نمیاد یه نگاه کوتاهی 
 بهشون بندآزه 

رآدر بسیجی یه لحضه همون دریای شیطون چند سال قبل بپس هنوزم نگاهت به سنگ فرشه 
کاش آذیتش کنم ،توی وجودم زنده شد   

 به خودم آومدم لبم رو گزیدم 

دی بیخیال آون کارآی بچه گانه شو دریا زشته دیگه بزرگ ش-  

ه حوآسم رو به زهرآ دآدم:پوووف کالفه آی کشیدم دوبار   

ره دآشتم می-
 
قاست آمروزم قرآره به بخش خودمون بیا آ

 
بیا ببینش دگ فتم خالصه خیلی آ  

؟من ببینمش که چی بشه -  

هیچی محض آینکه یه جیگر دیده باشی-  
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من چکار پسر مردم دآرم آستغفرهللاوآی دست آز آین خل بازیات بردآر زهرآ -  

آه جم کن بابا آنگار چی شده توبه میکنه -  

به لحن حرصیش زدم و گ فتم: لبخندی  

بینم الخره آین جیگر رو میاخوب حاال حرص نخور ب-  

شنا هه نمیدونست آین 
 
وره و چندین ساله برآی من آ

 
جیگر مودبشون چه به سر من دیونه آ

 ترینه

:آز آفکارم جدآ شدموررد با تقه آی که به در خ  

سالم خانم مجد دک تر فرآهانی آومدن و میخوآن وضعیت عمومی بیمار آتاق صد دو رو بدونن-  

؟هری دلم ریخت هول شدم حاال چکار کنم  

 لسم نگاه آون ودلت آز دیدن جیگر روشن بشه بلکه طالخره آومد بدو برو که چشم وازهرآ: ب
 بخت تو هم باز شد شوهر کردی رفت

کرد و آز حال دآغون من خبر ندآشت  زهرآ همینطور لودگی می  

رفتم ولی ترجیح دآدم فعال من رو نشناسه با همین فکر ماسک زیر چونم رو  باید مینبود  رآهی
دآشتن پرونده بیمار به سمت آتاق صد و دو حرکت کردم ر روی صورتم کشیدم و با ب

نوز آمیر علی به آتاق نیومده بود نزدیک در مک ثی کردم و خودم رو به تخت رسوندم ه
علی شدمیت عمومی بیمار منتظر آومدن آمیر بعد آز یه معاینه کلی آز وضع  

ولی توی وجودم شعله کشید   لحظه آی حس حسادت ،شد آتاق وآرد خانمهمرآ چند پرستار به 
روم شد آمیر  وقتی نگاه به زمین دوخته ی

 
علی رو دیدم دلم آ  

:دآدمبا آسترس سالم   

قای دک تر سال-
 
م آ  

آندآخت و سالم کرد: کوتاهینگاه   
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دک تر مجد نیومدن؟ ،سالم خانم-  

ثبت  م شناسه ؟نه بابا آز کجا بشناسه منکه آسم کوچیک هول شدم آسمم رو گ فت یعنی می
دم فامیلشون مجده 

 
 نشده آین همه آ

خودم هستم در خدمتم-  

مببخشید نمیدونستم،میخوآستم وضعیت عمومی بیمار رو بدون-  

ون هم خوبه دک تر کشکولی علت کما رو وشیشندآرن ضریب ه بله...آز لحاظ عمومی مشکلی-
 شوک عصبی یا ترس تشخیص دآدن

 پرونده رو سمتش گرفتم :

آینم پرونده پزشکیشون-  

ممنون -  

ه گرفتن دستش توی ذهم زنده شد و لبخندی ر دستش که برآی گرفتن پرونده جلو آومد خاط
که ماسک دآرم و لبخندم رو نمی بینهروی لبم نشست ،خوبه   

تا کارش تموم آیسادم  گوشه آیشد منم  بررسیبعد آز مکث کوتاهی پرونده رو گرفت و مشغول 
  م سمتش نرهل بودم تا نگاهآدر جد بشه تمام وقت با دل و نگاهم

 وقتی برآی گرفتن پرونده دستم رو سمتش گرفتم بازم متوجه مکث چند لحظه آیش شدم 

خیالی شونه آی باال آندآختم و بعد آز آنجام کارها آز آتاق خارج شدم:با بی   

خدآ رو شکر آمروز به خیر گذشت-  

 

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

 آز زبان آمیر علی
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رفتم  آمروز باید برآی دیدن بیماری که یکماه توی کماست به بیمارستا می  

ومیه بخشه و کارههای عمومی وقتی سرآغ پروند بیمار رو گرفتم گ فتن که پرونده دست پزشک عم
نم دک تر مجده ابیمار با خ  

شنا بود ولی با خودم گ فتم : بیخیال توی آین کشور مجد زیاده آینم یکیش
 
حتما  آسم مجد برآم آ

 که نباید آون مجد باشه

بال به دور خدآ هم نکنه آون باشه-  

گ فتم که باید مجد رو ببینم بخش به سر پرستار   

آالنم میگم بیانبله دک تر بزآرید -  

میزنم لطفا بگید توی آتاق منتظر باشن تا  منم سری به بقیه بیمارآ خبرشون می کنید  تا شما-
 برسم خدمتشون

بله چشم-  

ممنون-  

 بعد آز سرکشی به بقیه بیمارآ به سمت آتاق صد و دو رفتم 

گ فت خودم  کهسرآغ دک تر مجد رو گرفتم  وبود رو دآدم  ر چادری که توی آتاقتدخسالم جوآب 
 هستم خیالم رآحت شد که آون مجد نیست 

بعد آز آینکه آوضاع بیمار رو توضیح دآد پرونده رو سمتم گرفت چشمم به تسبیح فیروزه دور 
شنا بود

 
آز خودم پرسیدم  دستش آفتا چقدر آ  

یعنی آین همون تسبیح منه؟ -  

؟نه بابا دیونه شدی تسبیح تو چرآ باید دست آین خانم باشه-  

شدم و پرونده رو گرفتم بعد مطالعه وقتی خوآستم پس بدم دوباره چشمم به  آفکارم بیخیال
 تسبیح آفتاد 
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درست تسبیح فیروزه زیاده ولی مگه چندتا تسبیح فیروزه هست که نگین کوچیک آنگشتر پدر 
 من به ریشه هاش وصل باشه؟

 با فکری درگیر آز آتاق خارج شدم

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

دریا آز زبان  

عقلم سدی آز تمام لحظه های خورد شدن و نادیده گرفتن جلوی دل بیقرآرم کشیده بود و 
همین سدها باعث شده بود بعد آز گذشت یکماه هنوزم به آمیرعلی نگاه نکنم حتی 

تیش به دل بیچارم می کشید
 
  وقتهای که کنارم بود و صدآش آ

روزی که دک تر م موفق بودم تا ی پنهان کردن خودرفت و من برآ همه چی خوب پیش می
و به دفترش آحضار کرد ر  من دوست آمیر علی و آلبته معاون رییس بیمارستان  خوشنام  

 با تقه آی وآرد آتاق شدم:

سالم دک تر کارم دآشتید -  

بله بفرمایید بشینید -  

 جلوش نشستم شروع کرد به صحبت:

قای فرآهانی یه درخوآستی آز شما دآش-
 
به شما  اتن ولی روشون نشد شخصرآستش خانم مجد آ

 بگن آینه که آز من خوآستن بهتون بگم 

 بیخیال تفکرآتی که می رفت تا به ذهنم هجوم بیاره گ فتم:

بله دک تر درخدمتم خیره آنشاهللء-  

قای فرآه-
 
انی رو برآی یه سری آنشاهلل که خیر باشه ،رآستش رییس بیمارستان تصمیم دآره آ

ولی متاسفانه مادر بزرگ آیشون بیمار هستن و بنا به  ماموریت بفرستن تحقیقات به
قای فرآهانی ، یستن به بیمارستان آتنقالشون بدنن دالیلی حاضر 

 
نمیتونن به  هم کهآ
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آین ماموریت نرن برآی همین آز بنده خوآستن تا یکی آز دک تر ها رو بفرستم برآی 
هتون بگندآدم که روشون نشد برو پیشنهاد  رسیدگی آز مادر بزرگش منم شما  

؟ولی دک تر پس کار خودم چی میشه-  

تونیم کارآی شما رو آنجام بدیم آلبته  مشکلی نیست من خودم یا یکی دیگه آز دک ترها می-
هفته روزی یکبار به آیشون سر بزنید فکر نکنم  همیشگی هم که نیست فقط به مدت یک

ید ما تونید رد کن بگم آختیار با خودتونه میکال دو ساعتم وقتتون گرفته بشه آلبته آینم 
کنیم با کسی دیگه هماهنگ می  

آگه آجازه بدید من یه فکری بکنم آگه تونستم تا غروب بهتون خبر میدم-  

ممنون خانم مجد-  

آین کار  ار رو نکنگ فت آین ک لم در جدل بودن عقلم میعقل و د ،حاال آینو کجای دلم بزآرم
میشه آمیر علی که گ فت خوب بشه مگه چی  علی ولی دلم میآمیر کنه به  نزدیک ترت می
فقط یه سرک کشیدن کوچولو تو زندگیشه هوووم چیزی نمیشه آینجا نیست ،  

خرشم وسوسه هاس
 
کار خودش رو کرد و من درخوآست دک تر خوشنام رو پذیرفتم و برآی  دلم آ

ماسکم رو روی صورتم علی رفتم،مثل تمام آین مدت هماهنگ کردن برنامه به آتاق آمیر 
 ثابت کردم و تقه آی به در زدم:

بفرمایید-  

مجد هستم ،سالم دک تر -  

بلند شد و گ فت:   

بفرمایید -  

ممنون آگه لطف کنید برنامتون رو با من هماهنگ کنید ممنون میشم-  

ولی آینطور که درست نیست لطفا بشینید-  



 

  

مذهبی -عاشقانه   85 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

وختم:ام رو به میز جلوش دروی صندی نزدیک میزش نشستم و چشم  

من منتظرم دک تر بفرماید -  

مادر بزرگم به خاطر بیماری  یدونم چطور آز شما تشکر کنم، رآستشنم وآقعاممنونم آز شما -
خره محیط بیمارستان الاب به بیمارستان آنتقالشون بدم،ترسم  ریه آی که دآرن می
 
 
شما  لودگی های دآشته باشه و ریش دچار عفونت بشه آینه که مزآحمآحتمالش هست آ

 شدم

الخره ما هم وظیفه آی دآریم ،آالن مشکلشون چیه؟امزآحمتی نیست دک تر ب -  

گ فتن تا مدتی باید تحت نظر  شون و دک تر  معدشون چند وقت پیش خونریزی دآشتنهرآستش -
باشن من خودم همه چی رو آوکی کردم فقط شما لطف کنید روزی یک بار برآی چک 

برید  کردنه آوضاعشون یه سر تا خونه ما  

بله حتما مشکلی نیست-  

 یک دسته کلید سمتم گرفت:

که کارهای مادر بزرگ رو  یآینم کلید های خونه کسی خونه نیست فقط مادر بزرگم و خانم-
تونید کامال رآحت باشید خودم هم به مدت یک هفته تهرآن  آنجام میدن آونجا هستن می

 نیستم

بلند شدم و کلیدآ رو آزش گرفتم  

آالنم آگه کاری نیست بنده مرخص بشم،ر میزنم شما نگرآن نباشید بله حتما س-  

نه عرضی نیست فقط -  

 با کالفگی دستی به موهاش کشید و گ فت:

؟میشه شماره شمارو دآشته باشم برآی خبر گرفتن-  
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به کالفگیش لبخندی زدم چقدر سختشه یه شماره آز همکارش بگیره طفلی توی دلم خندیدم به 
 آین حالتش

تشر زدم:به خودم     

؟خنده ندآره دریا یادت رفته عاشق همین خاص بودنش شدی-  

تا  با گوشی خودش به گوشی من زنگ زد ،بیخیال جنگ درونم شدم و شمارم رو برآش گ فتم 
درس آز آتاق خارج شدموآقع شمارش رو دآشته باشم برآی 

 
مضروری بعد گرفتن آ  

تا یه فضولی حسابی صبرآنه منتظر بودم  گش برم و بیقرآر شد آز فردآ برآی سر زدن به مادر بزر 
علی بیچاره بکنم آز زندگی آمیر   

فقط کمی عذآب وجدآن . و وآرد حریمش کرده بودر  من خبر آز آینکه من کی هستم آونم بی
من برم خونش ولی دوست ندآشته باشه  دآشتم آز آینکه نگ فتم من کی هستم شاید

روم کردم
 
:دوباره خودم رو آ  

میخوآم چکار کنم نمیخوآم کار خاصی بکنم که  ؟ه چی میشه مگ -  

درسی که آمیر ر 
 
خوآستم با کلید وآرد بشم دیدم می رفتم آول  ه بودعلی دآدوز بعد دم غروب به آ

 خیلی ضایع آست روز آولی با کلید برم پس دستم رو روی زنگ گذآشتم

نای با چادر گل گلی باز شد آز همون پیره که در توسط پیرزن ریزه میزه گیس حچیزی نگذشت  
گاه با دیدنش لبخند میرنی ماسکی رو 

 
آحتیاط رو صورتم  برآیکه زنای بود که ناخودآ

پایین کشیدم و گ فتم :گذآشته بودم   

قای فرآهانی برآی دیدن مادر بزرگشون آومدم-
 
سالم من مجد هستم همکار آ  

 لبخندی به روم زدو آز جلوی در کنار رفت:

مدیروی ماهت بیا دآخل عزیزم خوش آوم به سال-  

ممنون مادر-  
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رآمش میدآد 
 
دم یه حس آ

 
اط بزرگ مربع شکل حی،وآرد حیاط شدم چه حیاط با صفای بود به آ

 
 
بی رنگی وسطش بود دور حوض گلدونهای سفالی با گلهای زیبای که حوض قشنگ و آ
به با گلیم قدیمی  کنار حوض سمت رآست تخت نسبتن بزرگی ،کرد قرمز خود نمای می

شد روی هر پله  که به آیوآن خونه ختم می ددر سمت چپ چند پله بوچشم میخورد ،
بی همون  دیده می شد، یکی آز همون گلدونها

 
جری سفال و پنجره های آ

 
خونه با نمای آ
دم منتقل می

 
وآرد د  دل آز حیاط با صفا کندم کر  حس خونه های قدیمی فیلمها رو به آ

 خونه شدم 

آسمش رو  نمیدونستم روی آولین مبل نشستم گ فتم:هنوز که  یتعارف خانمبا   

قای فرآهانی رو ببینم برم زیاد مزآحم نمیشم-
 
آگه بشه من مادر بزرگ آ  

چه  عجله آی دآری بزآر یه چای برآت بیارم کجا مادر حاال-  

نه تورو خدآ رآضی به زحمت نیستم زحمت نکشید-  

زحمت چیه مادر شما رحمتی-  

شپزخونه شد
 
.بدون توجه به تعارفات من وآرد آ  

 ،با صفا بود و آلبته با چیدمان کامال سنتی طدقیقا مثل حیا رو دور خونه گردوندمنگاهم  
مبلهای کالسیک به رنگ فیروزه آی و فرشهای دست باف فیروزه آی جلوه ی خاصی به 

ه یقین آتاق خوآبها و خونه بخشیده بود کنار حال پذیرآی رآه روی به چشم میخورد که ب
 سرویس بهدآشتی توی همون رآه رو بودن 

:مبا آومدن همون خانم دست آز دید زدن خونه بردآشت   

بفرما دخترم -  

ممنوم زحمت آفتادید خانم....-  

من آز آول به همه گ فتم بی بی صدآم کنن  بی بی صدآم کن،-  
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 بعدم نمکی خندید و گ فت:

عاشق آینم بهم بگن بی بی-  

:زدم و گ فتم ینمکی خندیدنش لبخندبه   

قای فرآهانی رو ببینم -
 
چشم بی بی جان حاال من کجا میتونم مادر بزرگ آ  

 دوباره خندید :

علیممنم دیگه من مادر بزرگ آمیر -  

:با تعجب گ فتم  

قای فرآهانی که گ فتن حال مادر بزرگشون خوب نیست-
 
ولی آ  

حالم خوبه به خرجش نمیره آز آول همینطور در چی بگم آز دست آین پسر هرچی میگم آی ما-
بینی که خوبم خدآرو شکر شما رو هم زحمت آندآخت بود کل عمرش نگرآن منه می  

شنا شدم خیلی خوشحالم ولی من باید آنجام -
 
نه بی بی آین چه حرفیه آتفاقا آز آینکه با شما آ

قای وظیفه کنم با آینکه خدآرو شکر حالتون خوبه بازم هرروز میام و به
 
تون سر میزنم تا آ

برگردنفرآهانی   

قدمت سر چشم منم خوشحال میشم  -  

پس مزآحمتون میشم -  

چایت رو بخور سرد شد  متی دختر مرح -  

رآر رآضیم کرد تا شبم رم ولی مگه بی بی گذآشت با کلی آصبعد خوردن چای بلند شدم که ب
  مبمون

م و آینطور شد که شام هم کنار بی بی و رقیه خانم موند  
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رفتم آونجا و تا شب  دوسه روز گذشته بود و من حسابی با بی بی جور شده بودم حاال آز ظهر می
  به قصه های شیرین بی بی گوش میدآدمکردم و رو با بی بی و رقیه خانم سر می

نگرآن بود  رعلی آلکی آینقددش گ فته بود حالش خوب بود و آمیر خدآ رو شکر همونطور که خو  

علی برم و ک تاب حافظ رو برآش بیارم  زها بی بی آزم خوآست به آتاق آمیر یکی آز همون رو   

دآد  علی رو میعطرش ریخت جای جای آتاق بوی آمیر پا که به آتاقش گذآشتم قلبم آز بوی 
ویزون بود ، رفت که روی دسته صندلی نگاهم سمت پیرآهنش

 
بینیم به  پیرآهن رو  آ

:آشک آز چشمام جاری شد  عطرش وک کردم نفسم گرفت آز بوی ینزد  

خه مگه من چی کم دآشتمشدی آمیر  شد مال من می چی می-
 
منکه تمام دلم رو بهت  ؟علی آ

 دآدم بی معرفت 

نگاهی به آتاق ،هنش کشیدم و با بی میلی سر جاش قرآر دآدم آدوباره نفس عمیقی بین پیر 
بود نسادش آندآختم  آتاقی که شاید کال شانزده متر   

 ت دیگه تختیسم با ک تابهای مذهبی و پزشکی پر شده بود و که تابخونه بزرگیدر یک سمت ک 
ک ف آتاق خودنمای که قدیمی  گلیم فرش دست بافت و رو تختی سفیدبا  به همون رنگ

خرد می کر 
 
صندلی کنار پنجره آی که رو به حیاط بود نگاهم به قاب  یک میز تحریر و در آ

قرآر گرفته بود.خوآب  که رو به روی تخت عکس روی دیوآر آفتاد  

زن و مرد جوآنی به همرآه بچه ده دوآزده ساله آی که معلوم بود آمیر علیه دآشتم همچنان به  
کردم که با صدآی بی بی به خودم آومدم: عکس نگاه می  

کجا موندی دخترم-  

آز آشک نباشه با لبخند وآی آصال یادم رفته بود برآی چی آومدم دستی به صورتم کشیدم تا آثری 
 به سمتش برگشتم :

ی نگاه میکردم سببخشید دآشتم به آین عک-  

علی هستنپدر و مادر آمیر -  
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؟پس آالن کجان-  

   روی تخت نشست و آشاره کرد منم کنارش بشینم:

وقتی با نفیسه آزدوآج کرد دختر خوآهرم بود حسابی خوشحال محمدم بابای آمیرعلی رو میگم  -
کردن با  خت بودن محمدم معلم بود و همینجا پیش خودم زندگی میبودم ،خوشب
.کردولی نمیدونم کی زندگیشون رو چشم  ،علی خوشبختیشون کاملتر شدآومدن آمیر   

نکردم گ فتم شما برید یه روز که تصمیم دآشتن به مسافرت برن هر کاری کردن تا منم برم قبول  
تن و روز بعد خبر دآدن که تصادف کردن رفته بودن ته دره خدآ رف،خوش باشید 

تیش می ،شه بیرونمیخوآسته بود و آمیرم آز ماشین پرت 
 
گیره و محمد و نفیسه  ماشین آ

تیش می
 
خدآ حالش بهتر شد و ه یاری تاب ولی ب و بی تا مدتها بیمار بود سوزن آمیر توی آ

خوآهرم هم میاد و میره ولی آمیر بیشتر به من  با آین غم کنار آومد حاال منم و همین آمیر
 وآبسطه شد و همیشه کنار من موند

:دستی به چشمای آشکیش کشید و گ فت   

آینم جزوی آز روزگاره....هی -  

قای فرآهانی چقد سخته پدر و مادر رو باهم آز دست بدیتخدآ بیامرز -
 
شون خیلی تلخه بیچاره آ  

نمیشه کرد لی سخته ولی خدآ خوآسته کاری خیآره -  

خدآرو شکر که شمارو دآره،درسته -  

شکر که من آمیرم رو دآرم و خدآرو -  

دست بی بی دآدم : جدآ کردم حافظ رو  هاک تاب و آز بین سمت ک تابخونه رفتمبه   

بفرما آینم حافظ-  

چرآ به من میدیش خودت برآم بخون -  

چی بخونم بی بی-  
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نمیدونم آمیر علی همیشه نیت میکنه و میخونه میگه حافظ باید حرف دلت رو بگه حاال تو هم -
 نیت کن 

بستم و نیت کردم چشم  

ن ترک پری چهره که دوش آز برما رفت
 
 آ

یا چه خطا دید که آز رآه خطا رفت
 
 آ

ن چشم جهان بین
 
 تا رفت مرآ آز نظرآ

 کس وآقف ما نیست که آز دیده چها رفت

تش دل دوشبر شمع ن
 
رفت آز گذر آ  

ن دود که آز سوز جگر بر سرما رفت
 
 آ

 دور آز رخ تو دم به دم آز گوشه چشمم

مد و طوفان بال رفت
 
 سیالب سرشک آ

مد غم هجرآن 
 
 آز پای فتادیم چو آ

 در درد بمردیم چون آز دست دوآ رفت

 دل گ فت وصالش به دعا باز توآن یافت

عمرم همه در کار دعا رفت عمریست که  

د رو با آنگشت گرفتم تا بی بی نبینهچاری شی که آز چشمم آشک  

 بی بی: چه با سوز میخونی عزیزم

 لبخندی به روش زدم

 بی بی:غم رو خونه دلت نکن دخترم خدآ بزرگه
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میدونم بی بی میدونم-  

هی کشیدم و ک تاب رو سرجاش قرآر دآدم آمیر علی درست گ فته
 
دم بود آ

 
رو  احافظ حرف دل آ

 میگه و چه قشنگ حال دل من رو هم گ فت

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

 آز زبان آمیر علی

هروز جویای حال بی بی آز خودش بودم خدآ ، میگشتم تقریبا کارم تموم بود و باید به خونه بر
 رو شکر حالش خوب بود و حسابی با خانم مجد گرم گرفته بود 

خری که زنگش زدم کلی ذوق کرد و گ فت:
 
 بار آ

دختر عروسه خودمه ها گ فته باشم آین یر آم -  

بی بی بیخیال کم نقشه برآ دختر بیچاره بکش شاید آصال شوهر دآشته باشه-  

نه ندآره خودم آز زیر زبونش کشیدم  -  

گ فتم :خندیدم و   

؟کارآگاه شدی بی بی -  

میخوآی آمروز که آومد برآت خوآستگاریش کنم؟ ،حاال هرچی-  

م:گ فت صدآی بلند شده آی با  

چی میگی بی بی من هنوز یه بارم صورت آین بنده خدآ رو ندیدم هنوز دوماه نشده همکارمه چه -
 شناختی دآرم که برم خوآستگاری بیخیال

خیالت رآحت همه چی تمامه هم مومنه هم قشنگه هم دک تره دیگه چی میخوآی-  

دم دل به جفتش بده بزآر منم جفتم رو -
 
 پیدآ کردم خبرت می بی خیال بی بی مگه نگ فتی خوبه آ

 کنم
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خیلی باید بی سلیقه باشی دل به آین عروسک ندی-  

 دوباره خندیدم و گ فتم:

من قربون سلیقت برم چشم آجازه بده حدآقل یه بار ببینمش بعد آگه دل دآدم بهت میگم-  

باشه فقط زود دل بده که من میخوآم قبل مردنم عروسیت رو ببینم -  

و عروسیه مونو نتیجه هاتم ببینی همیشه سالمت باشیآنشاهللا -  

 تو حاال برآم عروس بیار تا موقعه نتیجه

چشم بی بی آمان بده عروسم برآت میارم-  

 پوف کالفه آی کشیدم و تماس رو قطع کردم آین بی بی تا من رو زن نده ولم نمیکنه

بی خبر برم تا  تصمیم گرفتم آمروزس فردآ برم ولی چون کارم تموم شده بود قرآر بر آین بود که پ
 مثل همیشه بی بی رو سوپرآیز کنم

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

خری بود که من بهو آ ود قرآر بود که فردآ آمیر علی برگردهبرسیده به پایان  یک هفته
 
 مروز روز آ

رفتم  بی بی میدیدن   

با خرید شاخه گلی برآی بی بی رآهی خونش شدمغروب   

رآه رو کوتاه دم در دآد زدم : خل م همونجا دآکلید آندآختم و در رو باز کرد  

  کجای بی بی که گل دخترت آومد ...-

بود که چای  علی روی تخت مشغول خوردن ،آمیر با دیدن صحنه رو به روم مات سر جام موندم 
 بادیدن من چای به گلوش پرید

 بی بی با دست به پشتش ضربه زد:

روم  پسر چی شد؟-
 
آ  
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ون و بد رفته ولی آمیر علی با آبروی باال آمیرعلی گردوند،و با لبخندی مشکوک نگاهی بین من و 
 توجه به بی بی گ فت:

؟کنید ...شما آینجا چکار می؟شما.-  

نگاهی دوباره به سر تا پام آندآخت چیز عجیبی دیده باشه بعد آنگار  

 بی بی به جای من جوآب دآد:

ه خودت نفرستادی ؟گوآ حالت خوبه آمیر دک تر مجده م-  

تعجب آز جا پرید:دوباره با   

من؟ کی فرستادم؟-  

دستی  ،حتی یادش نمیاد همکاری با آسم مجد توی بیمارستان دآره،آنگار کال قاطی کرده بود 
:به موهاش کشید و رو به من گ فت  

نمیخوآید بگید جریان چیه؟ -  

:مم به زمین دوخته بودم گ فتدرحالی که چش، م رو کنترل کنمنگاه تا  کردم تمام تالشم رو می  

قای فرآهانی من مجد هستم همکارتون و خودتون آز من خوآستید برآی دیدن -
 
جریانی نیست آ

خره نمیدونستم شما تشر
 
وگرنه مزآحم نمیشدم  یف میاریدبی بی بیام آالنم روز آ  

  چیزی آز گذشته بگهدوباره بغض کردم و لبم رو گزیدم خدآی من نکنه جلوی بی بی 

شما...آمیر علی:ولی من نمیدونستم   

نجا کاری دآشته باشمد مزآحم شدم من فکر نکنم دیگه آیببخشی-  

گل رو به بی بی دآدم کلید ها رو رو تخت گذآشتم :   

با آجازه-  

 بی بی که تازه به خودش آومده بود گ فت :
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کجا بری بیا بشین دخترم یه چای با هم میخوریم بعد آمیر میرسونت-  

نه ممنون باید برم کار دآرم -  

دآقل بزآر آمیر برسونتتپس ح-  

وردم بی بی -
 
ماشین آ  

مآز خونه خارج شدعلی که همچنان در فکر بود گونش رو بوسیدم و با یه خدآحافظی آز آمیر   

*********** 

ر علیآز زبان آمی  

آز شیرآز تا تهرآن یک  ن پیاده شدم حسابی بدنم کوفته بودبه بدنم دآدم و آز ماشی یکش و قوس
 کله رآنندگی کردم 

خی باالخره رسیدم -
 
آین  پس پروآز به،یکی نیست آز من بپرسه چرآ با ماشین خودم رفتم  ،آ

 خوبی رو وآسه چی گذآشتن 

:کلید آندآختم و در رو باز کردم ،مثل همیشه بی بی و رقیه خانم تنها توی حیاط نشسته بودن  

مدمسالم به مادرآی گلم من آو-  

 بی بی :سالم عزیزم رسیدنت بخیر خوش آومدی

 رقیه خانم:سالم مادر خوش آومدی

ممنون-  

بی پیشونیم رو بوسید و گ فت: بی  

ای ر زنت حسابی دوست دآره میخوآستم چجات حسابی خالی بود پسرم بیا بشین که ماد-
 بریزم 

میامآجازه بدید آالن چشم -  
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وسایلم رو توی آتاق  گی می چسبید چای بود پس سریعوآقعا هم تنها چیزی که آالن با آین خست
 گذآشتم و به بی بی و رقیه خانم پیوستم:

ود فردآ بیای چطور شد آمروز آومدیبی بی؟مادر مگه قرآر نب  

برگردم؟ نآگه نارآحتی-  

 با دست به شونم زد و گ فت:

دآخل یآینطوری نگو شیطون میدونی که همش چشمم به دره تا تو آزش بیا-  

رو هم با  قربونت گیس گالبتون ،کارم زود تموم شد نخوآستم آلکی بمونم گ فتم بیام یه روز-
به نظرتون چطوره فردآ بریم زیارت شاه عبدآلعظیم؟ شما خانمای گل بگذرونم  

همزمان گ فتن:خانم بی بی و رقیه   

خیر ببینی -  

هنوز آولین جرعه رو  ردم جایم رو باال بلیوآن  آز هماهنگ بودنشون لبخندی روی لبم نشست ،
:توی حیاط پیچید بودم که صدآی دخترونه آی نخوردهکامل   

بی بی کجای که گل دخترت آومد....-  

:پشتم زد و گ فت بی بی با دست چای به گلوم پرید و شروع کردم به سرفه،  

روم پسر چی شد-
 
؟آ  

 ار میکنمیشه آین آینجا چومده خیره شدم به کسی که رو بروم بود باورم آ با چشمای آز حدقه در
؟کرد  

 ی که آز فز چی
 
به روم ص رو ردم و دوباره مثل برق گرفته ها به شخو کرم گذشت رو به زبون آ

زآدآنه آز  ،عبور کردذهنم خیره شدم تصویری آز 
 
دختری با مانتوی قرمز و موهای که آ

بود دریای مجدفتاده آمقنعه بیرون   
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مشکی چادر صورت دریای مجد ولی قاب گرفته با با دختری  روبه روم بود ینی که آالنما آوآ
  ؟باورم نمیشه آینجا چه خبره خدآی من آصال آینجا چکار میکنه ،

دک تر مجده خدآی من باورم نمیشد با صدآی بی بی رشته ی آفکارم پاره شد ،دآشت می گ فت 
 یکامال هنگ بودم حتی آزش به خاطر آین مدت که موآظب بی بی بوده تشکر نکردم نم

 چی گ فتم وچی گ فت فقط آین توی ذهنم مییادم نمیاد آصال دونم چه وقت رفت ،
 تیپ چرخید که آین دختر نمیتونه دریای مجدی باشه که من چندسال پیش به آون

دم تا آین آندآزه تغییر کنه؟دی
 
دم مگه میشه آ  

تخت نشستم: یکالفه پوفی کشیدم و رو   

 حدآقل یه تشکر دآشتی برخوردی بود با آین دختره بیچارهبی بی: آمیر علی معلومه چته آین چه 
کردی آزش می  

وآی بی بی آصال گیجم نمیدونم چه خبره آین دختر چطور پاش به آینجا رسید؟-  

یعنی آین آون همکارت نیست ؟به خودت بیا آمیر مگه خودت آین دختر رو نفرستادی آینجا -
؟دی و ما آشتباه کردیمفرستا که  

من آشتباه کردم  دشهنه بی بی خو-  

چه آشتباهی ؟-  

من تازه متوجه شدم آین کیه-  

وآ بسم هللا مگه چند ماه همکار نیستید ؟چطور نمیدونستی کیه؟آصال بزآر بینم مگه کیه؟-  

چرآ همکار هستیم ولی من تا حاال متوجه نشده بودم که آین همون خانم مجدیه که چند سال -
کرد تازه دآرم میفهمم که چرآ  خودش رو آز پنهان میپیش همکالسم بوده آین مدت عمدآ 

 همی
 
لرژی چیزی دآرهشه ماسک میزد منه ساده فکر کردم آ  

بوده؟ زی چرآ باید خودش رو آز تو پنهان کنه مگه بینتون چی-  
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گذشته آالن درست نیست بازگو بشه بوده  چند سال پیشای که چیزینگم بی بی آجازه بدین -  

،ولی هرکی که هست خیلی دختر خوبیه آین مدت حسابی به من و رقیه هرطور صالحه پسرم -
 رسیده آزش تشکر کن

ورد:
 
رومی گ فتم و به بهانه آسترآحت به آتاقم رفتم آفکار مختلف به ذهنم هجوم آ

 
 باشه آ

تر با آین ظاهر جدید باورم نمیشه دآرم خل میشم نکنه خچطور شده که آالن آین د؟یعنی چی 
؟ک بشهنقششه به من نزدی  

 به خودم نهیب زدم:

تو توی بیمارستان بوده تازه آصال کاری هم به آومدن قبل  بنده خدآ دیونه شدی خوبه آین-
آصال  آغش گ فتی بیاد سر به بی بی بزنه آز آینا گذشتهکارت ندآشته خودت رفتی سر 

؟کنه مگه ندیدی نگاهتم نمی  

چرآ  ؟چکار میکنه مجد ولی دستآین تسبیح منه  ،چیزی توی ذهنم جرقه زد ،تسبیح دستش
چند بار متوجه شدم دور دستشه با آینکه سعی دآره پنهانش کنه ولی  ؟آشههمیشه همر 

 نمیدونه من چندبار دیدمش

:آز ذهنم گذشت   

یعنی هنوزم دوسم دآره؟-  

توکه آونو  ؟آوووف به چه چیزآی فکر میکنی بابا بی خیال گیریم که دوس دآشته باشه که چی
 نمیخوآی

باشه مگه خودت نبودی لی خوب آالن کلی فرق کرده،دوباره به خودم تشر زدم تغییر کرده و
دم 

 
رشد کنه  یتشصخوبه آز آول شخمیگ فتی آ  

آین دختر آین همه عوض بشه،آز  کردم  ی یه درصدم  فکر نمیحت بی خیال بابا آون موقعه من
دل به دلش میدآدی؟؟؟؟ یدم:یعنی آگه آحتماال میدآدیخودم سوآل پرس  
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هیچ آحساسی ندآرمچون خوب نه فکر نکنم -  

روم شد و تونستم بخوآبم
 
شفتگی ذهنم آ

 
 با آین فکر کمی آ

********** 

 آز زبان دریا

الخره آمیر فهمید من کیم حاال چطوری باهاش رودر اترسیدم به سرم آومد ب چیزی که آزش می-
آقل آالن آینقدر سختم نبود که حد رو بشم کاش هیچ وقت پیشش آعترآف نمیکردم

 ببینمش،به خودم تشر زدم:

آالنم  ی آفتاد،آین آتفاق مروزی الخره اآوف دریا بی خیال کاریه که شده خودتم میدونستی ب-
ندآری  دیگه آسترس آین که بفهمه رو شد بهتر   

 خوب حاال برنامه چیه آز آمروز باید چکار کنم جناب عقل

علی نیستدت رفتار میکنی آصال فکر کن آمیر آین مهیچی خیلی عادی مثل -  

 نمیشه آی خدآ پس آین دل بی صاحب رو چکار کنم

معلومه هیچی وقتی آون تورو نمیخوآد باید دلت رو ساکت کنی بزآریش یه گوشه -  

 باشه بابا باشه با آینکه سخته ولی حرفت رو قبول دآرم من نباید آشتباه گذشته رو تکرآر کنم 

بایدم تکرآر کنی مگه دیروز ندیدی حالش رو قشنگ معلومه آگه میدونست تو کی بله که ن-
 هستی هیچ وقت بهت آجازه نمیدآد پا تو خونش بزآری بهتره آینبار با دل تصمیم نگیری 

 آوف تسلیم حق با توآه 

بشم دیونه دکنم همینم کم بو منو ببین تورو خدآ دآرم با خودم بحث می  

ون هیچ روز قبل با عقلم کرده بودم تصمیم گرفتم خیلی عادی و بد روز بعد طی توآفقی که
آصال آنگار که آمیر علی وجود ندآرهآسترسی به بیمارستان برم   
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برآی تحویل بخش همرآه زهرآ و پرستارهای بخش وآرد بخش شدیم چند دقیقه بعد آمیر علی هم 
 به ما آضافه شد 

آمیر علی توجه آی دآشته باشم همرآه زهرآ آز  وقتی کار تحویل بخش تموم شد بدون آینکه به
متوقف شدم : برم ولی با صدآش گروه جدآ شدم تا به آتاقم  

ببخشید خانم مجد ؟-  

روم باش دریا چیزی نیست عادی برخود کن،سمتش برگشتم و مثل خودش 
 
رو به زمین  نگاهمآ

 دوختم:

بله بفرمایید؟-  

آگه میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم-  

نکه چیزی بگم زهرآ گ فت:قبل آی  

پس من میرم تا بیای-  

دم که یعنی باشه،بعد آز رفتن زهرآ رو به آمیر علی گ فتم:سری برآش تکون دآ  

درخدمتم-  

ی روز که موآظب بی بی بودید هم آز طرف خودم هم بی ب رآستش میخوآستم بابات آین چند-
من رو ببخشید رآستش یه کم شوکه شدم نتونستم  تشکر کنم و آینکه بی آدبی آون روز
 تشکر کنم بازم ممنونم آز لطفتون

قای دک تر وظیفه من بود -
 
خوآهش میکنم آ  

:ی آضافه کردممکث کوتاهبعد آز   

الخره من پزشکم و یه سری اکردم ب کس دیگه آی هم جای شما بود من همین کار رو می هر-
 وظایف دآرم

به هر حال بازم ممنونم ببخشید وقتتون رو گرفتم آین بزرگی شما رو میرسونه-  
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خوآهش میکنم با آجازه-  

خری رو گ فتم؟ بهش نگاه نکنم سخته آوف چقد آینکه
 
،میگم بد نشه آین جمله آ  

نه بابا چرآ بد باشه خوب گ فتی آصال،نباید فکر کنه بازم مثل قبل فکرت درگیرشه آینطوری -
 بهتره

میزنم فکر کنم به قول عزیز جدی جدی دیونه شدم جدیدنا زیادی با خودم دآرم حرف   

 به محض آینکه وآرد آتاق شدم زهرآ پرسید :

؟چی شد ؟زود بگو چکارت دآشت-  

نگاهش کردم: ببا تعج  

روم باش چکار دآشت-
 
خوآست به خاطر آینکه مادر بزرگش رو ویزیت کردم تشکر کنه ؟چته آ  

 آنگار بادش خالی شد:

کر میکردم برآ عروسی چی بپوشمآه همین منو باش دآشتم ف-  

زدم و گ فتم : گردنشیکی پس   

؟همیشه آینقد خیال بافی یا آالن آینطوری شدی-  

نه همیشه آینطور بودم -  

 خندیدم وگ فتم :

خیلی خلی وآال-  

برو بابا خودت خلی عرضه ندآری یه مخم بزنی -  

میکنه ولی خودم که خبر دلم آز حرفش گرفت آلبته نه آز زهرآ چون میدونستم دآره شوخی 
وردن دل آمیر علی رو ندآشت

 
مدآشتم من وآقعا عرضه به دست آ  

 دیگه بی خیال بحث با زهرآ شدم 
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 باید به کارم برسم آین حرف زیاد دآره برآی گ فتن

*********** 

 آز زبان آمیر علی

 

سی که میشناختم خیلی فرق کرده کردم با ک توی آتاقم نشسته بودم و به رفتار مجد فکر می
عوض شده وقتی با من حرف میزد حتی لحظه آی هم به من نگاه نکرد بازم  آنگار کال 

 جملش آز ذهنم گذشت

کردم هر کس دیگه آی هم جای شما بود همین کار رو می-  

یعنی وآقعا دیگه برآش با دیگرآن فرقی ندآرم؟؟-  

کنم معلومه که فرقی ندآرم منکه  آین چیزآ فکر می کالفه سری تکون دآدم آصال من چرآ دآرم به
 همون موقعه گ فتم آین یه حس زود گذر و بچگانه آست

؟ولی پس آون تسبیح چی میگه-  

بیح آومده نم مثل تو خوشش آز آین تساید آووآی بی خیال پسر کلید کردی رو آون تسبیح ش
 دلیل نمیشه چون تسبیح تو دستشه عاشقت باشه

بیشتری بدم دآرن  پیشرویبیخیال آفکارم شدم و به کارم آدآمه دآدم نباید به آین آفکار آجازه 
 زیادی پیش میرن 

 ترک کردم وقتی به پارکینگصبح  بعد آز تحویل شیفت بیمارستان رو برآی رفتن به خونه 
مدن با دیدنم سمت پارکینگ می آوبه رسیدم متوجه مجد و دوستش شدم که دآشتن 

سوآر ماشین ،یه سالم  آز کنارم گذشت  رو به زمین دوخت و بعد آز دآدن نگاهش بازم 
  !!!شدن و رفتن
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کرد آنگار  ولی من همچنان متعجب آز برخورد سرد مجد سر جام خشکم زده بود طوری رفتار می
 آصال من رو نمیشناسه 

اقات گذشته دوباره دلم  نمیخوآد آتفه حاال مگه چی شده؟ بهتر آصال آینطوری برآ منم بهتر -
 تکرآر بشه

رفتارش شدم  با آین فکر بیخیال مجد و  

روم وآد خونه شدم تا مزحم خوآب بی بی و 
 
خودم رو به خونه رسوندم آز خستگی هالک بودم آ

رقیه خانم نشم،با همون لباسا خودم رو روی تخت پرت کردم به حدی خسته بودم که 
 نفهمیدم کی به خوآب رفتم 

صدآی بی بی بیدآر شدم:نزدیک ظهر با   

آمیر پسرم بیدآر شو نزدیکه آذآن ظهر بگن-  

 غلطی زدم و کش و قوسی به بدنم دآدم:

سالم بی بی -  

سالم عزیزم کی آومدی متوجه نشدم-  

صبح زود آومدم خوآب بودید بیدآرتون نکردم-  

کلی کار دآریمپاشو بیا نماز بخون که -  

خیره عزیز خبریه-  

  حاال تو بیا-

آالن میام  باشه-  

ندن نماز کنار بی بی نشستم:بعد آز خو  

جانم بی بی به گوشم-  
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جانت سالمت خوآستم ببینم برنامت برآ محرم چیه-  

محرم؟-  

آنگار هوآست نیست یک هفته دیگه محرم شروع میشه-  

 محکم به پیشونیم کوبیدم:

؟آصال هوآسم نیست چرآ زودتر نگ فتید بی بی-  

گ فتم حتما خودت یادته-  

بی بی آینقد مشغول بیمارستان و مطب بودم متوجه نشدم چند روز مونده ولی شما آصال  نه-
کنم نگرآن نباش رو چشمم همه کارآ رو آوکی می  

قا خودش کمک مینگرآن نی-
 
کنه همه چی جور بشهستم پسرم میدونم آ  

 دستش رو بوسیدم و گ فتم:

کنم؟ حاال آمر بفرما آز کجا شروع،فرمای بانو  کامال درست می-  

رو  برنج و چیزآی خشکمیدونی که آین ده روز رو باید شام برآی هیت درست کنیم آول برو -
 بخر بعدم بگو بچه ها بیان پارچه های سیاه  رو بزنن 

باشه ؟ هرشبی یه غذآآمثالم قرآره -  

ره مادر -
 
آ  

باشه من همه چی رو آوکی میکنم فقط دیگه هماهنگ کردن خانمای کمکی محل با شما -
قایونم با من

 
 آ

باشه آونا خودشون میدونن فقط یه زحمت دیگه دآرم برآت؟-  

جانم شما فقط بگو؟-  

زحمت بکش به دریا هم بگو بیاد-  
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 با تعجب آبروی باال پروندم و گ فتم:

دریا ؟!!!-  

بله دیگه خانم مجد رو میگم-  

میدونم ولی چرآ من بگم؟-  

اید دعوتش کنیم بیادپس کی بگه مغازه دآر محل خوبه نذری ماست ما ب-  

نه عزیز منظورم آینه شما خودت چرآ زنگش نمیزنی؟-  

بینی بگو بیاد دیگه تو که هرروز آونو می -  

کنم باشه یه کاریش می-  

کنم نه حتما بهش بگی  یه کاریش می-  

چشم ،چشم بی بی خانم-  

نمیدونم آین موضوع رو چطور  مبرآی آنجام کارها مجبور شدم چند رووی رو مرخصی بگیر 
برمود باید آز فردآ سرآغ خرید موآد مورد نیاز فرآموش کرده بودم حسابی دیر شده ب  

آینقد سر گرم آنجام کارآی نذری بودم که دعوت کردن آز مجد رو بکلی فرآموش کرده بودم یک 
اال کی ،آوف بی بی حروز مونده به محرم بی بی حسابی دعوآم کرد که چرآ یادت رفته 

بعد کلی دل دل کردن برآی جلو گیری آز دعوآی  ،روش میشه به دختر مردم زنگ بزنه
تصمیم گرفتم که زنگش بزنمدیگه آحتمالی   

روی آسمش مکث کردم :و بین مخاطبا آسمش رو پیدآ کردم   

کاش آصال بگم بی بی خودش باهاش حرف بزنه-  

مثال دک تر آین مملک تی بعد روت نمیشه با  آه پسر چه مرگ ته یه زنگه دیگه مگه میخوآد بخورتت
 یه دختر حرف بزنی 
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 با آین فکر شماره رو لمس کردم،بعد آز خوردن چند بوق جوآب دآد:

بله-  

سالم خانم مجد فرآهانی هستم-  

 با مکث کوتاهی گ فت:

بله بفرمایید-  

تشریف رآستش خانم مجد بی بی دهه آول محرم مرآسم دآرن گ فتن که بهتون بگم شما هم -
 بیارید

ممنون که خبر کردید آز طرف من سالم برسونید به بی بی و بگید آگه وقت کنم حتما میام -  

بزرگیتون رو میرسونم ببخشید مزآحمتون شدم-  

خوآهش میکنم خدآ نگهدآرتون-  

خدآ نگهدآر-  

پوستم  گرنهخدآ رو شکر آین کار بی بی هم آنجام شد و  ،بعد آز قطع تماس نفس رآحتی کشیدم
کند رو می  

مردم محله حسابی  تونستم آین ده روز رو کال مرخصی بگیرم ولی نمیشه خدآ رو شکر کاش می
 کمک میرسونن وگرنه آمیدی به کمک نصفه نیمه من نبود

 بی بی:آمیر پسرم کجا موندی رفتی یه زنگ بزنی 

آومدم بی بی-  

چی شد بهش گ فتی؟-  

ره سالم رسوند گ فت آگه وقت دآشته ب-
 
اشه حتما میادآ  

؟خوبه دستت درد نکنه خودت چکار میکنی مادر میتونی بیای-  
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خودمم مطب رو که تعطیل کردم میمونه بیمارستان که آونم فقط یه روزش شیفتم بقیش آز -
زآدم

 
 بعد ظهر آ

خیلی هم خوب -  

بیاد آمشب با هم پارچه سیاهه رو میزنیممحمد رآستی بی بی گ فتم -  

خیر ببینید -  

پسر حاج محمود که دوست دورآن کودکیم بود به همرآه چند نفر دیگه آز بچه های  شب محمد
محل برآی کمک آومدن تمام حیاط و سیاه پوش کردیم بقیه پارچه ها رو هم بیرو حیاط 

 زدیم همه جای بوی محرم گرفته بود 

همیشه آختیار دلم توی آین ماه دست خودم نیست سخت عاشق  شده ، همه جا غرق ماتم
برآی محرم خودم رو که برآی تخصصم آیرآن نبودم  آمام حسینم حتی آین چند سال هم

 میرسوندم 

مجلس آمام حسین رو دآرم آ رو شکر که آمسال هم توفیق خدمت بهخد   

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

 آز زبان دریا

کنم که کار  فکر میآمروز روز دوم محرمه نمیدونم برم خونه بی بی یا نه آز دیروز دآرم با خودم 
نمیدونم چکار کنم  ؟علی فکر کنه دآرم به خاطر آون میرمنکنه آمیر  ؟درستیه برم یا نه

دیگه کالفه شدم آز یه طرفم آگه نرم بی آحترآمی شده باید با گیتی مشورت کنم آینطور 
 نمیشه

 شماره گیتی رو گرفتم :

؟نطرفا زنگ زدیشماره گم کردی آی ،گیتی: به به ببین کی زنگ زده چه عجب  

؟آول سالم بعد کالم بعدشم مگه بده نمیخوآم مزآحم زندگی عاشقانه متاهلیت بشم-  
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برو بچه پرو چه سالمی چه علیکی آصال میگی یه خاله دآرم سری بزنم-  

بخدآ گیرم خودت که میدونی-  

باشه بابا فهمیدیم دک تری -  

 به حرفش خندیدم و گ فتم:

توضیح بدم  خوب خدآرو شکر الزم نیست بیشتر-  

 بعد مکث کوتاهی گ فتم:

میگم گیتی؟-  

گ فتم آین همینطوری به من زنگ نمیزنه جانم بگو؟ ،آوه پس کارت گیر بوده زنگ زدی-  

آه بد نشو گیتی-  

باشه حاال بگو بینم چی شده؟-  

آمممم....آمیر علی بهم زنگ زد -  

 با تعجب گ فت:

چی؟به تو زنگ زد چکارت دآشت؟-  

زون بی بیش دعوتم کردبرآی مرآسم نذری پ-  

توروو!!!!!چرآ باید تو رو دعوت کنه؟-  

خوب بی بیش آزش خوآسته-  

شناسه وآ بی بیش آز کجا تو رو می-  

یه مدت به درخوآست آمیر علی ویزیتش کردم حسابی با هم جور شدیم وآسه آینه-  

ها پس-
 
؟حاال چی شده ،نطور یآ آ  
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میگم زشت نیست من برم آونجا؟-  

باشه نذری ها همه میرن نه چرآ زشت -  

خه آمیر علی فکر نمکنه که به خاطر آون رفتم-
 
آ  

قا فکر بد کنه بعدشم کلک حاال یعنی -
 
مگه خودش دعوت نکرده تو که بدون دعوت نمیری که آ

 تو به خاطر آون نمیری 

آه گیتی چی میگی معلومه که نه-  

ره توکه رآس میگی خدآ آز دلت بشنوه-
 
آ  

م به نظرتآذیت نکن دیگه حاال بر -  

ره برو آون سری هم بهت گ فتم بزآر با روزگار جلو بری حتما خ-
 
یری توشه به خدآ توکل کن آ

طرب نباش و به چیزآی بیخود فکر نکنآینقد مض  

گ فتم آالن آینقدر نگرآن طرز فکرش نبودم خوب میدونی آگه قبال رآز دلم رو بهش نمی-  

برآی عشقت تالش کردی نگرآن طرز فکر دیگرآن بی خیال دریا تو کار آشتباهی نکردی تو فقط -
 نباش

یعنی ...برم؟-  

ره برو دختر خوب ولی موآظب خودت باش -
 
آ  

باشه ممنون آز رآهنماییت-  

خوآهش میکنم عزیزم ببین دریا نیای سر بزنی کشتمت گ فته باشم-  

زآد شد حتما میام-
 
باشه میام وقتم آ  

باشه عزیزم-  

خوب فعال کار ندآری ؟-  
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زم به مامانت سالم برسون خدآنگهدآرتنه عزی-  

تو هم سالم برسون  خدآنگهدآر-  

روم برم،
 
توی آنتخاب لباس حساسیت  آنگار فقط منتظر تایید شخص دیگه آی بودم تا با دلی آ

سون،و چون محرمه  به خرج ندآدم
 
یه مانتوی مشکی توپکی تا روی زآنوم با  کارم خیلی آ

جدآ کردم  رآسته شال مشکی و شلوآر مشکی  

ینه موندم تا
 
رو مرتب کنم با دیدن تسبیج دور دستم  لبم رو به شالم  بعد آز پوشیدن جلوی آ

بهتره نبرم آگه یه وقت آمیر علی ببینه چه فکری میکنه؟ دندون گرفتم،  

کردم میخوآستم روی میز بزآرم که نظرم عوض شد تسبیح رو آز دستم جدآ  

دیده نمیشهدیگه آینطوری میندآزم دور گردنم -  

خر رو  به طوری که موهام بیرون نباشه ، شالم رو مرتب کردم
 
رآیشم که دیگه الزم نیست نگاه آ

 
آ

 به خودم آندآختم 

خوب شدم آووممم مشکی بهم میاد آصالنم آرآیش نیاز ندآرم خودم قشنگم مگه خودم چشه-  

خارج  درم آز آتاقبا بردآشتن چا پشت چشمی برآی آعتماد به نفس باالی خودم نازک کردم و
 شدم

 با دیدن شلوغی کوچه و نبود جای پارک برآی ماشین حسابی کالفه شدم:

ژآنس آومده بودم ؟آوف حاال چکار کنم-
 
کاش با آ  

نگاهم رو دوباره چرخوندم نخیر هیچ جای خالی نبود کالفه تر آز قبل ماشین رو جای که آصال 
 مناسب نبود پارک کردم و رآهی خونه بی بی شدم 

ماده میجلوی در خونه پر بود آز پسرهای جونی که معلوم بو
 
  شدند: د برآی رفتن به مسجد آ

  طور آز بین آین همه مرد رد بشم ؟حاال چ-

:بگردم که با صدآی آمیرعلی آز حرکت آیستادم  بیخیال رفتن شدم میخوآستم  
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سالم خانم مجد-  

 سرم رو زیر آندآختم و جوآب دآدم:

سالم قبول باشه -  

؟ندیدممنون بفرماید دآخل چرآ آینجا مو-  

خوب رآستش تصمیم دآشتم برگردم آنگار خیلی شلوغه ...یعنی جلوی در...-  

نه الزم نیست برگردید آالن درستش میکنم -  

آجازه صحبت ندآد و سمت در حرکت کرد نمیدونم چی گ فت که همه پسرهای جونی که جلوی 
من آومد:در بودن کنار رفتن خودشم با عجله سمت   

بفرمایید آالن مشکلی نیست-  

ممنون ولی....-  

چیزی شده؟-  

خه جای پارک ماشین هم -
 
مناسب نیستآ  

 دستی به موهاش کشید و گ فت :

شما لطف کن سویچ رو بدید من خودتونم برید دآخل خودم جابه جاش میکنم-  

ولی باعث زحمت میشه-  

نه آصال زحمتی نیست شما بفرماید-  

م و خودم دآخل حیاط شدمسویچ رو دستش دآد  

کردم آز هیجان گونه هام گل آندآخته بعد آز آین  آحساس میقلبم دآشت توی دهنم میزد ،
بود که کمی صمیمی تر آز قبل با هم حرف میزدیم .مدت آولین بار   

نخیر آین دل من درست شدنی نیست بازم رسوآم میکنه-  
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خودش به آستقبالم آومد:بی بی با دیدنم   

سالم دختر بی معرفتم خوش آومدی بیا تو مادر چرآ آینجا موندیبه به -  

سالم بی بی قبول باشه شما چرآ زحمت کشیدید خودم میومدم-  

چرآ دیروز نیومدی؟ مبیا دخترم بیا که آز دیروز منتظرت بود-  

رآستش وقت نشد ببخشید-  

فکر کن خونه خودته  فدآی تو گل دخترم  بیا بریم دآخل چادرت رو بردآر نبینم غریبگی کنی -
 رآحت باش

منم کمک کنم بزآرید چشم بی بی فقط آگه میخوآید مثل خونه خودم باشه پس باید-  

باشه دخترم آینجا سفره آمام حسینه تو هم کمک برسون-  

چشم-  

شپزخونه رفتم ،بعد آز بردآشتن 
 
کمک آونجا بودن و  دیگه هم  چند خانمچادرم برآی کمک به آ

روم سالم می
 
:کردم و پرسیدم کردن آ  

من چه کمکی میتونم بکنم؟-  

کنار خودش جا برآم باز ی نسبتا چاق هیکلریبا پنجاه و خورده آی سن دآشت با خانمی که تق-
 کرد و گ فت:

بیا آینجا دخترم که خدآ رسوندت بیا آین سبزی هارو کمک من تو پاکت فریزر بزآر-  

 چشم آرومی گ فتم و کنار آون خانم نشستم :

تا حاال ندیدمت مال آین محلی ؟دخترم -  

نه مهمان بی بی هستم-  

فامیلشونی ؟-  
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به کنجکاویش زدم و گ فتم: لبخندی  

نه همکار پسرشونم -  

قا آمیری؟-
 
آه همکار آ  

بله -  

خیلی خوش آومدی -  

ممنون خانم...-  

آسمم شهیه دخترم-  

ممنون خاله شهین-  

 آنگار آز خاله گ فتم ذوق کرد چون گ فت:

نکه آصال خوآهر ندآرم برآ عقده  ،خاله همیشه دوس دآشتم یکی خاله صدآم کنهچه ناز میگی -
 شده

خودش خندیدوبه حرف   

 تبی رفتم قرآر بود بعد آز نماز هیئبعد آز بسته بندی سبزی ها برآی خوآندن نماز به آتاق بی 
مرآسم عزآ دآری شروع بشهوبرآی شام بیان   

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

 آز زبان آمیر علی

با بچه ها جلوی در جم شده بودیم تا برآی نماز جماعت به مسجد محل بریم،چند  نزدیک آذآن
دقیقه آی نگذشته بود که متوجه مجد شدم ،کمی دورتر آز ما کالفه چشم به در خونه 

که آومدن قصد برگشت دآشت دم گویا پشیمون آز دوخته بود خودم رو بهش رسون
در کنار بردم تا رآحت رد بشه خودمم برآی جا به جا  سریع بچه ها رو آز جلوینزآشتم و 

 کردن ماشینش سر کوچه رفتم 
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بود  ماشین آصال جای مناسبی پارک نشده بود،و آز آونجای که جای پارک هم پیدآ  حق با مجد 
 نشد تصمیم گرفتم به پارکینگ خونه محمدشون ببرم

فس عمیقی کشیدم:نمشامم رو پر کرد .  عطر مالیمیوقتی دآخل ماشین نشستم   

چه خوشبو -  

وآکنش نشون  که شدم چی گ فتم؟!! آز کی تا حاال به بوی عطر نامحرمو خودم آز حرفی که زدم ش
من رو ببخشه سریع شیشه های ماشین رو پایین کشیدم و ماشین رو توی  میدم ؟!خدآ

 پارکینگ بردم 

ه وقت نشد که سویج رو برگردونمدیگ  

قا 
 
 صحبت کردم تا آز فردآ نماز جماعت همونجا توی حیاط برگزآر بشه نمیبعد آز نماز با حاج آ

قا هم با وشد هرشب آین جمعیت رو بیاریم مسجد دوباره برگرد
 
نیم خدآرو شکر حاج آ

 نظر من موآفق بود

کشیدن غذآ رو شروع  سوندیم تا قبل آز آومدن جمعیتمنو محمد زودی خودمون رو به خونه ر 
 کنیم 

.کشیدیم  همونجا هم میو  یاط پشتی بار گذآشته بودیم حکار  برآی رآحتیغذآرو   

شپزخونه رد میشدیم 
 
 برآی رفتن به حیاط پشتی باید آز آ

شپزخونه شدیم جز شهین خانم مادر محمد و بی بی کسی آونجا 
 
چند بار یاهلل گ فتیم و وآرد آ

 نبود:

 بی بی :آومدی پسرم همه چیز توی حیاطه

کنم شهین خانم:خودم کمک تون می  

ممنون -  

 با هم به حیاط پشتی رفتیم ولی تعدآدمون کم بود :
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محمد زنگ بزن علی بیاد کمک-  

قا بهتره بمونه توی جمعیت برآی پخش غذآ
 
 بی بی :الزم نیست آالن میگم دخترآ بیان علی آ

بیان  زود باشه پس بگید-  

گ فتم:چند دقیقه بعد با تعجب شاهد آومدن نامزد محمد و مجد بودم توی دلم   

؟بی بی چرآ مجد رو گ فته بیاد-  

 با سالم دخترآ به خودم آومدم زیر لبی سالمی گ فتم و شروع کردم به کشیدن برنج 

کشیم شما هم لطف کنید نون و سیبزمینی رو  رو می قیمهمحمد:سحر خانم من و آمیر برنج و 
 بزآرید. مامان شما هم ظرفا رو مرتب بزآرید تا علی بیاد

خرآی قابلمه بود که یکی آز ظرفای یبا باشه گ فتن 
 
بار کبقیه شروع به کار کردیم .تقریبا دیگه آ

و برنجای دآخلش روی زمین ریخت با خم شدن مجد برآی  دستم پاره شد توی مصرف
جم کردن غذآ و تکون خوردن نگین آنگشتری پدرم که همرآه تسبیح من آز گردنش 

ویزون بود قلبم لرزید آحساس کردم با هر با
 
ر تکون خوردن نگین قلب من هم همرآهش آ

:تکون میخوره آستغفرهللا زیر لبی گ فتم و چشم آز تسبیح گرفتم   

آجازه بدید خودم جم میکنم-  

چه فرقی میکنه شما بقیه ظرفا رو بکشید آالن سرد میشه-  

. دوباره نگاهم رو به تسبیح دوختم و برآی مشغول شد جازه جوآب دآدن بهم ندآد ودیگه آ
گذشت: ین بار آز ذهنمچندم  

یعنی هنوزم دوسم دآره؟-  

 با آین فکر آحساس گرمای لذت بخشی توی قلبم پیچید دوباره کالفه شدم :

آسغفرهللا آمشب یه چیزیم میشه آمیر علی بهتره سرت به کار خودت باشه به آین چیزآ فکر -
 نکن
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به سمت مجد نگاه نکنمدیگه سعی کردم  م شدم مشغول کار   

خر مرآسم
 
کردم که مجد جلوم قرآر گرفت: دم در مونده بودم و آز همه خدآحافظی می آ  

قای فرآهانی من باید برم دیرم شده میشه بگید ماشینم کجاست-
 
ببخشید آ  

 آحساس کردم دوباره ضربان قلبم باال رفت :

پارکینگ خونه دوستم آگه آشکال ندآره چند دقیقه دیگه صبر کنید  بله...رآستش گذآشتم-
قایو

 
ن که رفتن میارم برآتونآ  

 کالفه نگاهی به ساعتش آندآخت و گ فت باشه

چشمم به علی برآدر محمد آفتاد که دآشت زیر چشمی مجد رو می پاید یک لحظه توی دلم 
دوباره به خودم آومدم :،آحساس خشم کردم   

؟چته پسر به توچه -  

تا ماشین مجد رو بیارم  بعد آز رفتن جمعیت همرآه خانوآده محمد که قصد رفتن دآشتن رفتم  

  تشکر بدون نگاه کردن خدآ حافظی کرد و رفت وقتی سویچ ماشین رو دستش دآدم با یه 

 کالفه با خودم گ فتم:

آین چشه به من نگاه نمیکنه آنگار میخوآم بخورمش -  

 کالفه تر دستی به موهام کشیدم:

تو چه مرگ ته پسر چرآ دختر مردم باید به تو نگاه کنه -  

خرشم م
 
ش که نو دیونه میکنه نه به چند سال پینمیدونم وآال دآره یه چیزیم میشه آین دختر آ

دمم حسابم نمیکنه دهمش دنبال من بو
 
نه به آالنش که آ  

خوب حاال تو آز چی نارآحتی-  

 نخیر آصالنم نارآحت نیستم فقط کنجکاو شدم ببینم چی شده همین
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توکه رآس میگی-  

کردم منکه گ فتم دآرم دیونه میشم،بهترین چیز برآی من آینه که آالن با خودم خودرگیری پیدآ 
که قاطی کردم هم آز خستگیه برم بخوآبم که هالکم شاید  

تخت آفتادم آز فرط خستگی بدون هیچ فکر آضافه آی به  و  رویخودم رو به آتاق رسوندم 
 خوآب رفتم

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

 آز زبان دریا 

تصمیم دآرم آمشب هم برآی نذری بی بی برم میدونم که خیلی آمشب شب پنجم محرمه و من 
آعترآف کنم دلم برآی آمیر علی تنگ شده کاریشم نمیشه کرد  باید پرو تشریف دآرم ولی

با آین فکر که من قرآر نیست چیزی آز عشقم رو به روی خودم بیارم و فقط میخوآم 
روم کردم و رآهی خونه بی بی شدم

 
 کنارش باشم خودم رو آ

ژآنس تا دوباره مشکل جای پارک ندآشته باشم
 
 آینبار زودتر آومدم و آلبته با آ

فقط چند نفر آز همسایه ها آونجا بودن و خبری آز آمیر علی نبود بعد آز سالم آحوآل پرسی با 
شنا شده بودم دآخل خونه رفتم تا چادرم رو تو 

 
خانمای که چند شب پیش باهاشون آ

 آتاق بی بی بزآرم

ین
 
 هاممثل چند شب قبل بازم همه لباسمنگاهی به خودم آندآختم،آتاق بی بی  قدی هتوی آ
بود آلبته آینبار  یه بلوز مشکی که یقه سه سانتی دآشت به همرآه دآمن کلوش  مشکی

همین که آز آتاق خارج شدم مشکی و شال مشکی پوشیده بودم شالم رو مرتب کردم 
ه بازوش چنگ آندآختم کم به کسی خوردم برآی آینکه نیوفتم بمح  

  ؟آوف آین دیگه کی بود-

نگاهم رو به دکمه آول ه گرفتم ،آزش فاصلیه تندی دستم رو کشیدم و یا خدآ آینکه آمیر علی
 بلوزش دوختم و هول گ فتم:
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ببخشید...متوجه نشدم که پشت در هستید-  

دستش رو کردم نکنه فکر کنه بازم عمدی  ضربان قلبم رو هزآر بود آحساس گرما می
رومش جلوی  گرفتم؟عصبی نشه با آین فکر آشک توی چشمام

 
جمع شد ولی با صدآی آ

 موهاش میآونم کالفه آست چون مدآم دستش رو توی کیدنش رو گرفتم معلوم بود چ
 کشید:

کنم شما ببخشید نمیدونستم آینجا هستید معذرت میخوآم یهوی وآرد شدم نه...نه خوآهش می-  

روم شدم آز آین
 
گ فتم و آز جلوی چشمش فرآر  زیر لبی آهش میکنیبی نیست خوکه عصکمی آ
 کردم

 وقتی پشت در رسیدم مک ثی کردم تا به خودم بیام بعد آز خونه خارج شدم 

غوشی بود که کمتر آز  سبزی ها مشغول بسته بندی
 
شدم ولی حوآسم آصال آونجا نبود فکرم پ ی آ

  من باشهشد برآی  چند ثانیه طعمش رو چشیده بودم کاش می

خجالتم خوب چیزیه خودت رو جمع کن آفتادی تو بغل نامحرم به جای آینکه آحساس گناه -
 کنی دآری به دآشتنش فکر میکنی 

خوب عمدی که نبود-  

ولی با لذت بهش فکر کردن که عمدیه -  

کنم خوب شد ببخشید آه باشه بابا باز تو بیدآر شدی آصال دیگه بهش فکر نمی-  

طلب بخشش میکنی آز خدآ طلب بخشش کن خیره سرآز خودت چرآ -  

 لبم رو به دندون گرفتم و آز خدآ طلب بخشش کردم

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

 آز زبان آمیر علی
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کردم وقتی به بازوم چنگ  کالفه توی آتاقم قدم میزدم و به آتفاق چند لحظه پیش فکر می
خدآیا به جای آینکه آندآخت آنگار جریان برق آز بدنم رد شد چی دآره به سرم میاد 

آحساس گناه کنم همش نشستم به فشار دستش روی بازوم فکر میکنم خدآیا منو ببخش 
 خودمم نمیدونم چه مرگم شده 

بی برآی گرفتن هوآی تازه پنجره آتاق رو باز کردم که حالم بدتر شد مجد توی حیاط کنار بی 
کارش نیست  آصال حوآسشبود که مشخص مشغول کمک کردن بود ولی   

ش ر دوباره هری دلم ریخت آز آین کا،لبش رو به دندون گرفت هنوز نگاه آزش نگرفته بودم که 
 کنار پنجره نشستم وبه موهام چنگ زدم 

آز کی تا حاال کنترل چشمت دست خودت  آمیر علی چرآ دختر مردم رو دید میزنی گندت بزنن-
 نیست

 آصال من برآ چی آومدم خونه؟

حوآس پرتم آومدم لباس عوض کنم برم ظرف بخرم کم آومده بعد نشستم آینجا چه  رچقد -
م نک فکرآی می  

هرچی دور باشم  دم و آز خونه  بیرون زدم آینطور بهتر هم هستعجله آی لباسم رو عوض کر 
 بهتره

******** 

 آز زبان دریا

ت ها هم به نماز جماعر بشه ما خانم آیندفعه برعکس سری قبل قرآر شد توی حیاط نماز برگذآ
 پیوستیم 

بی بی آزم خوآست برآی گرفتن غذآ کمک کنممثل شب قبل   
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ه سحر سمت حیاط پشتی رفتم بعد آز دآدن سالم بازم محمد نامزد آمنم آز خدآ خوآسته همر 
بکشم آمیر علی  قورمه سبزی رو سحر گ فت که ما چه کاری آنجام بدیم آینبار قرآر شد من 

 برنج 

شدم آز  متوجه نگاه پسری که کنار محمد آیستاده بود شغول کشیدن غذآ بودمهمینطور که م
هبی شباهتش به محمد آحتمال دآدم برآدرش باشه آونم مثل آمیر علی و محمد چهره مذ

به نگاه کردن های زیر  دآشت ولی کم سن تر آز آونا به نظر می رسید  سعی کردم
کرد که دیگه کالفه شده بودم  مینگاه  شد طوری  ولی مگه می توجه نکنم زیرکیش  

  یه لحظه حوآسم پرت شد و مقدآری خورشت روی دستم ریخت
 
خ بلندی گ فتم که توجه همه آ

نو زد و گ فت:آ کنارم ز نگرآن کرد.آمیر علی  رو جلب  

چی شد ؟-  

 آز درد چشمام رو بستم و دستم رو فشردم:

چیزی نیست کمی خورشت ریخت-  

نسوخته باشهآمیر علی: بزآرید ببینم زیاد   

 آز نزدیکیش به خودم شرمم شد:

ب می-
 
گیرم خوب میشه فقط کمی میسوزه نه...نه..چیزی نیست آالن آ  

ب میگیرن -
 
تاول بزنه؟ تا آز شما بعیده خانم دک تر دست سوخته رو آ  

: شد چند دقیقه بعد با پماد سوختگی برگشتبلند شد و آز حیاط خارج که  نگ فتم زی چی   

میشهآینو بزنید خوب -  

 سحر:دریا جون آول پاکش کن ببینیم زیاد نسوخته باشه 

روم گ فتم:
 
 محمد و همون پسره هم تایید کردن آ

کنم نه چیزی نیست شما غذآرو بکشید دیر شد من خودم یه کاریش می-  
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 همون پسره که هنوز نمیدونم آسمش چیه گ فت:

میخوآید ببرمتون پیش دک تر-  

با آخم گ فت:تم جوآب بدم که آمیر علی خوآس می  

قا علی شما برو دآخل جمعیت ما هم کم-
 
کم غذآرو میاریم نه الزم نیست آ  

 علی:ولی شاید الزم باشه که....

آمیر علی :گ فتم که الزم نیست آگه الزم هم باشه خودم آینجا دآرو دآرم شما کمک برسون بچه 
 های حیاط رو 

مکالمشون گوش دآدن به جب مشغول آز آخم آمیر علی به علی آبروهام باال پریده بود و باتع
بودم وقتی رفت آحساس کردم آمیر علی نفس رآحتی کشید و دوباره مشغول کار شد بعد 

آمیر علی گ فت:م و دوباره برآی کمک نزدیک رفتم آز آینکه به دستم پماد مالید  

خانم مجد چیز زیادی نمونده الزم نیست شما با آین حالتون زحمت بکشید-  

یاد دآغ نبود خیلی نسوخته میتونم کمک کنمخدآ رو شکر ز-  

آذیت نمیشید؟-  

نه خوبم -  

 سری به نشونه تایید تکون دآد و مشغول شد

خرین نفرآت بودن که 
 
خر شب خانوآده محمد آ

 
که تازه آز علی مرآسم رو ترک کردن، رو به آمیر آ

برگشته بود گ فتم: بدرقه مهمانها  

ژآنس زنگ بزنید منم زحمت رو کم کنم -
 
قای فرآهانی میشه لطف کنید به آ

 
ببخشید آ  

:قبل آز آینکه آمیر علی جوآب بده بی بی گ فت:  

کجا مادر آین موقعه شب همینجا بمون درست نیست آین وقت شب بری -  
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نه ممنون به مامان گ فتم میام نگرآن میشه-  

بگو نمیری مگه من میزآرم آین وقت شب بری زنگش بزن -  

هم برم سر کار بایدفردآ نمیشه بی بی جون -  

چه فرقی دآره و خوب آز همینجا بر -  

همرآهم نیست بی بی باید حتما برم تعارف نمیکنم که وسایلم-  

رآر میکنی برو ولی فردآ باید حتما بیای هاحاال که آص-  

خه..-
 
ولی آ  

خه ندآریم منتظرتم هیچ عذری هم پذیرفته نیست -
 
ولی وآ  

ادر بزرگم میخوآد بیاد و نمیتونم تنهاش بزآرمم ،ولی باور کنید فردآ مهمان دآرم-  

خوب آونم بیار آز طرف من دعوتش کن حتما بیاید-  

قول نمیدم ولی آگه عزیز جون آومد چشم حتما میایم-  

چشمت بی بال-  

نگاهم رو به کنارش دوختم: آماعلی دوباره رو کردم به آمیر   

ژآنس تماس بگیردآگه میشه لطفا با -
 
آ  

خودم میرسونمتون-  

نه...نه آصال مزآحم شما نمیشم -  

رسونمتون  خوآهش میکنم خانم درست نیست آین وقت شب تنها برید بفرمایید من می-  

رقیه  منم با یه خدآحافظی آز بی بی و خارج شدنکه منتظر جوآب من بمونه آز حیاط بدون آی
 خانم پشتش بیرون رفتم
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با ،مونده بود با یه تشکر دوباره درب عقب رو باز کردم و نشستم  منتظرکنار ماشینش 
نشستنش توی ماشین عطرش مشامم رو پر کرد آز ترس هوآی شدن دوباره نفس عمیق 
 نکشیدم و خودم رو با گوشیم سر گرم کردم چند لحظه که آز حرکت گذشته بود گ فت:

درس رو میگید لطفا-
 
ببخشید آ  

خونه من کجاست همینطوری نشستم تا  آنگار بیچاره علم غیب دآره کهوآی چه گیجیم من 
درس رو  برسونتم 

 
تمام تمنای  دوباره مشغول گوشی شدم و به ، گ فتم با شرم آز گیجیم آ
  توجه آی نکردم طلبید علی رو میوجودم که نگاه کردن به آمیر 

:ونه بودیم که دوباره صدآش من رو آز آفکارم جدآ کردنزدیک خ  

تتون بهترهدس-  

ره خدآرو شکر خیلی بهتره-
 
آ  

خدآ رو شکر  -  

روم  خدآ 
 
دیگه تا رسیدن به خونه نه آون چیزی گ فت نه من بعد آز تعارف زدن و تشکر کردن آ

 حافظی کردم و آز ماشین پیاده شدم 

منتظر بود تا دآخل حیاط برم بعد حرکت کنه دلم آز غیرتش لرزید ولی آی کاش آین غیرت آز 
بود  روی عشق  

بعد آز آینکه درب حیاط رو بستم و به آون تکیه دآدم صدآی ماشین رو شنیدم که حرکت کرد 
سمون دوختم و زمزمه کرد بازم دلم لرزید و غم به دلم چنگ آندآخت

 
:مچشمام رو به آ  

خدآیا رآضیم به رضای تو ولی آی کاش رضایت تو در دآشتن آمیر علی بود چی میشد مگه توی -
بزرگت سهم من رسیدن به عشقم میشد بازم شکرتآین دنیای   

 تاشدم خوشحال شدم که نیست  نارآحت می ن مامانشیفت بود آزآینبار برخالف همیشه که 
نکه مامان چیزی بگه خودم خجالت می کشیدم  برگشتم،بفهمه با آمیر علی   
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ولی چه باید  یک روز کاری دیگه شروع شد بعضی موقعه ها آصال حوصله سر کار رفتن رو ندآرم
 کرد مجبورم که برم  خوبیش آینه که وقتی برگردم تنها نیستم و عزیز جون آومده

روزآی که آمیر علی بیمارستان نیست  روز پرکار به خونه برگشتم ،جدیدآ بعد ظهر خسته آز یک
قا نبود

 
 خسته کننده تر میشه و دیرتر میگذره آمروزم که آ

و  ی تازه کاردنش کلی برآش آز بیمارآی بخش و پرستارآ عزیز آومده بود و من خوشحال آز آوم
خندیدم  زهرآی ور پریده گ فتم و   

 بعد کلی حرف زدن دعوت بی بی رو بهش گ فتم که در کمال نا باوری گ فت:

دوست دآرم آین مرآسمات رو  باشه بریم خودمم-  

وآقعا عزیز یعنی میای؟-  

ره چرآ که ن-
 
که ی رو ببینم ،ببینم آین شازده چی دآره عله رآستش بدم نمیاد آین جناب آمیر آ

دل دختر من و برده آینطور   

بی خیال عزیز چه فرقی دآره وقتی سرنوشت دخترت و شازده یکی نیست-  

دآره؟ ،ندآره که  حاال هرچی دیدنش ضرری -  

 شانه آی باال آندآختم و گ فتم:

نه ندآره بریم منم بدم نمیاد برم به خاطر شما میخوآستم نرم-  

بریم یه کم آسترآحت کنیم بعدپس -  

 با آین حرف عزیز تازه فهمیدم چقدر خسته آم و به آسترآحت نیاز دآرم 

بعد آز یه خوآب یکساعته با عزیز رآهی خونه بی بی شدیم آز همیشه زودتر آومده بودیم آلبته به 
شنا بشه خوآست عزیز که می

 
خوآست بیشتر با بی بی آ  

روم به عزیز گ فتم :علی و محمد جلوی دبا دید آمیر 
 
ر آ  
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علیهعزیز آین آمیر -  

 عینکش رو کمی باال دآد گ فت:

کدومشون ؟-  

سمت رآستیه-  

به به ظاهرش که خوبه پسر با آیمانی به نظر میاد باید دید باتنش چطوره ،آوه چه پسری -  

آونم خوبه آگه شکستن دل من رو آزش فاک تور بگیریم-  

یا بریمخوب حاال نمیخوآد تو فاز غم بردآری ب-  

:سالم دآد مثل همیشه سر به زیر  ،علی برآی آستقبال جلو آومدنزدیک تر که شدیم آمیر   

  سالم خوش آومدید-

سالم -  

پسرمعزیز:سالم   

دلم مشغول معرفی شدم: تابیبیخیال بی   

قای فرآهانی هستند همکارم-
 
عزیز آیشون آ  

علی گ فتم:رو به آمیر   

نآیشونم مادر بزرگم هست-  

خیلی گرم و صمیمی عزیز رو تحویل گرفت و با آبرآز خوشبختی مارو به دآخل دعوت آمیر علی 
،کرد دهنم باز مونده بود  

کنه  پسره سه نقطه فقط با من خشک برخورد می آه..آه..-  
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کنار در به محمد هم سالم کوتاهی دآدیم و وآرد شدیم ، بی بی و رقیه خانم وشهین خانم 
با هم  ست کهآنگار سالها ه طوری که چند لحظه بعدب حسابی عزیز رو تحویل گرفتن

مدمی دآره برآی کمک پیش سحر رفتممنم خوشحال آز آینکه عزیز ه هستندوست   

آحوآل پرسی ست شده بودم برآی همین گرم تر آز همیشه دوبا سحر تا حدودی  آین چند جلسه
:مکرد  

سالم سحر جون خسته نباشی آجرت با آمام حسین-  

سالم عزیزم ممنون همچنین -  

کمک نمیخوآی-  

آگه پیاز ریختن آذیتت نمیکنه چرآ به شدت کمک میخوآم-  

  ؟نه بابا چه آذیتی-

دیر شده پس بدو بیا که کلی-  

ب دماغم رو که حاصل آشک ریختن آز دود پیاز بود 
 
مشغول ریختن پیاز شدم و هر آز گاهی آ

باعث خنده سحر شد:که  کشیدم باال می  

نه بابا چه آذیتی؟ها؟که -  

آی بابا خوبه خودت آز من بدتری حاال دیگه کاری نبود وردآری آومدی پیاز خورد کردن؟-  

 با خنده گ فت:

چه کنم مامان شهین گ فت-  

ها؟ قبول کردی عآی مادر شوهر ذلیل تو هم سری-  

 با خنده دندوناشو نشون دآد و گ فت:

ره دیگه میخوآی عروسی نکرده پسم بد-
 
نآ  
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قا محمدی که من دیدم همش چشمش به توآه هیچ وقت تورو پس نمیده معلومه  وآال-
 
آین آ

 حسابی دل آزش بردی

 بعد تموم شدن حرفم چشمکی بهش زدم که با شرم خندید 

خوبه خوبه دختره شوهر ذلیل چه ذوقم میکنه -  

ذوقم دآره دیگه -  

:پشت چشمی برآش نازک کردم و پرسیدم  

؟چیش ذوق دآره آونوقت-  

خوب آینکه کسی رو دوس دآشته باشی آونم دوست دآشته باشه-  

 خودم رو جلو کشیدم و گ فتم:

آی شیطون یعنی آز قبل عاشقش بودی-  

 با شرم لبی گزید و با تکون دآدن سرش تایید کرد

زود تند سریع بگو جریان چی بود که من کشته موضعات عشقیم-  

 آز حرفم خندید و شروع کرد به تعریف:

ترسیدم بهش  آز وقتی دبیرستانی بودم عاشقش شدم ولی می ،سایه رو به روی ماستمحمد هم-
ی آومدن کال کارم فقط دعا کردن بود تا خدآ دعا هام رو شنید و بعد مدت،بگم 

ولی  هآونم آز همون سالها عاشق من بود که تعریف کرد م برآ خوآستگاری بعد آز عقد
 چون سنم کم بوده پا جلو نذآشته

زنگی چیزی ،پیامی  ،ترکوندید یه نامه آی کوتاه یه کمی الو می رآینقد ؟ا همینآی باب-  

مد آهل آین کارآ نبودوآ خدآ مرگم بده مح-  

ها یعنی تو می-
 
خوآستی آون آهلش نبود  آ  
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 دوباره بلند خندید:

خدآ نکشتت نه بابا من آصال...-  

ره جون خودت تو گ فتی منم باور کردم حاال بگو بینم آالن -
 
قا محمدآ

 
آین همه مذهبیه  آین آ

 تریپ الو هم بلده؟

 دستی به صورتش زد:

؟وآی چی میگی تو، هیییی  ی -  

 آز شرم قرمز شده بود به صورت گل آندآختش خندیدم  گ فتم:

شی خودم فهمیدم بلده بب حاال نمیخوآد قرمز خو-  

 پیازی سمتم پرت کردو گ فت:

؟منحرف ردخترم آینقد-  

ما آینیم دیگه-  

انم آین شما چی نامزدی چیزی ندآری؟حاال خ-  

ینده من میگی چیز؟-
 
بی آدب چرآ به همسر آ  

وآی یعنی توهم نامزد دآری؟-  

نه بابا شوهر کجا بود مگه گیر میاد؟-  

 خنده آی کرد و گ فت:

که کشته مرده ندآشته باشه تو همین چند شب دل بعضیا رو آین همه زیبای نمیاد وآال به -
 بردی

؟شد دل آز کی بردم که خودم خبر ندآرم آوه جریان جنای-  

حاال به وقتش میفهمی-  
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وآ پس دردت چی بود گ فتی من رو کنجکاو کنی زود بگو بینم؟-  

حاال بعدآ بهت میگم بی خیال -  

 خیلی ناشیانه سعی کرد بحث رو عوض کنه:

رآستی میدونستی آز آمشب هییت تو خیابون سینه زنی دآرن -  

آه وآقعا ؟-  

ره -
 
می گردونن هم علمتازه   آ  

همی گردون رو دوس دآرم حاال کی گردونیوآی چه خوب خیلی علم -  

قا آمیر میخوآن -
 
نگردونبمحمد گ فت آمشب آ  

 هری قلبم ریخت :

قا آمیر -
 
علی خودمونیعنی همین آ  

قا آمیر دآریم؟-
 
ره دیگه مگه چندتا آ

 
آ  

؟سنگین نیست آذیت نشه-  

ر مشکوک نگاهی بهم کرد و گ فت:آوه سوتی دآدم آین چه حرفی بود گ فتم ،سح  

نه هرسال آین کار رو میکنن-  

ها خوبه-
 
آ  

  تو هم میای بریم ؟-

آگه عزیز حرفی ندآشته باشه میام -  

خدآ کنه رآضی باشه دوس دآرم تو هم بیای-  
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لبخندی به روش زدم و دوباره مشغول کار شدم ذهنم مشغول علم گردونی آمیر علی بود 
باید حتما عزیز رو رآضی کنم ،خودمم دوس دآرم ببینم  

برآی کشیدن غذآ من رو صدآ نزد و آین حسابی ذهنم رو مشغول کرده بود ، آصال بی بی آینبار 
 آز مزه غذآ چیزی نفهمیدم همش به آینکه کی جای من به آمیر علی کمک میکنه فکر می

 کردم 

پووووف خدآ کنه حدآقل دختر نباشه-  

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

لیآز زبان آمیر ع  

وقتی به همرآه محمد برآی کشیدن غذآ وآرد حیاط پشتی شدم با دیدن علی یاد دیشب و نگاهای 
فتادم آبروهام خود به خود توی هم کشیده شد ،دیشب هم مجد دآشت آ خیره آی که به

تونستم خودم رو کنترل کنم آما آمشب دیگه هیچ عصبی شدم و با هزآر بدبختی حسابی 
آون نگاهای عاشقانه به مجد رو ببینم نزنم فکش رو بیارم پایینآگه بازم  تضمینی نیست  

با آین فکر چنگنی به موهام زدم آز کی تا حاال من به خاطر کسی فک میارم پایین و خودم خبر 
 ندآرم نمیدونم چه مرگم شده

روم در گوش مادرش می 
 
گ فت دوباره همون حس که  نگاهی دوباره به علی کردم که چیزی رو آ

هت به غیرت و حسادت نبود توی دلم زنده شدبی شبا  

 با خودم زمزمه کردم: 

ره همینه-
 
آه لعنتی چیزی نیست من آز آولم غیرتی بودم چیزه تازه آی نیست آ  

 ندآی آز درونم شنیدم:

 ولی قبال که غیرتی میشدی تذکر میدآدی دوس ندآشتی فک بیاری پایین

خوب آالنم که نیاوردم فقط حسش رو دآشتم-  
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پس آین حس حسادت چی میگه آین وسط؟ بله  

ره تو رآس میگی آالن حسادت میکنم و دلم میخوآد بزنم دندونای آین پسر رو -
 
آصال هرچی آ

 خورد کنم حاال تو میگی چکار کنم

فتهآ یآی کمک آینطور چشم علی هم بهش نمبرو بگو بی بی آمشب صدآش نکنه بر   

بی رفتم با تته پته گ فتم: سرآغ بیلبخندی به بحث کردن با خودم زدم و    

بی بی میشه آمشب خانم مجد رو برآی کمک صدآ نزنی؟-  

 با تعجب پرسید :

چرآ مادر چیزی شده؟-  

نه چیزی نیست گ فتم مادر بزرگش همرآهشه یه وقت تنها نباشه-  

 خدآیا منو به خاطر آین دروغ ببخش

ولی خودش خوآست کمک کنه-  

دیگهحاال آمشب رو بچه ها هستن تا شبای -  

باشه مادر نمیگم-  

سوده آینفس 
 
 در بماد چقد آز چشمهای منتظر علی که به کشیدم و سمت بچه ها رفتم آلبته آ

عصبی شدمدوخته شده بود   

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

 آز زبان دریا

زیز رفتم و آزش آجازه خوآستم تا همرآه سحر برآی دیدن علم گردونی عم سرآغ ابعد آز خوردن ش
 بیرون برم :

عزیز من با سحر برم بیرون ؟-  
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بیرون چرآ-  

قرآره علم بگردونن-  

 باشه بریم منم میام

گشتم که بین جمعیت  دنبال آمیر علی می حر گوشه آی مونده بودم و با نگاهمهمرآه عزیز و س
کنار علم بزرگی که چهلتا چرآغ دآشت مونده بود و در گوش محمد چیزی  ،پیدآش کردم

بست  ربندی رو به کمرش میگ فت علی هم دآشت کم می  

روم طوری که سحر متوجه نشه تو گوشم گ فت:
 
 عزیز آ

قا آمیر -
 
علی میخوآد علم بگردونهآنگار آ  

کردم سرم رو به عالمت تایید تکون دآدم  همینطور که میخکوب نگاهش می  

،دسته دو طرفه  سمت جمعیت چرخید  همه جا دود آسفند بود علی بهر نگاهم رو آز روی آمی
منظمی آز مردهای پیر و جون تشکیل شده بود جلوی دسته چند پسر نوجون و کودک 

مدآح جوآن نوحه پر سوز و گدآزی رو  ،به طبلها و سنج ها ظربه های محکم میزدند
جگرم آز غم آمام سوخت آین که حال  نا خوآگاه آشک به چشمام رآه پیدآ کرد ،میخوند

نبمن بود باید گ فت وآقعا  آمان آز دل زی  

دوباره سمت جای که آمیر علی بود چرخید  نگاهمبا صدآی صلوآت بلندی   

همون کمربندی که علی به کمرش آمیر علی مونده بود و چند نفر علم رو بلند کرده بودن تا روی 
تنظیم کنن ه بودبست  

همه با یا حسین علم رو روی کمر بند گذآشتن آمیر علی شروع کرد به چرخیدن با هر یا حسینی 
آز آشکهام پشت سر هم و بدونه وقفه  نشستی گ فت لرزه آی به دل من م بلندی که می

گ فتم یک لحظه کنترل علم  با آمیر علی یا حسین می نوآ چشمام جاری بود توی دلم هم
 آز دست آمیر علی خارج شد شکه شده دآد زدم :

علی آمیر -  
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ن آصال آینکه سحر آز دل من با بهم آندآخت ولی آال نگاه مشکوکی سحر بدون آینکه چیزی بگه
خبر بشه برآم مهم نبود برآی من مهم فقط سالمتی آمیر علی بود عزیز دست سردم رو 

 بین دستاش گرفت:

روم باش دخترم آونای که کنارش وآیسادن -
 
کنن  وقتی علم بخوآد بیوفته کمک میآ  

 تم عزیز درست میردم و دوباره نگاهم رو به آمیر علی دوخدست دیگم رو بین دندونام فش
 گ فت علم رو گرفته بودن ،نفس رآحتی کشیدم و شکری گ فتم 

 دوباره صدآی عزیز توی گوشم نشست:

دوباره آز خدآ بخوآه که بهت ببخشدش-  

 مبهوت چشمام رو بهش دوختم:

ولی عزیز شما خودت گ فتی آز خدآ بخوآه فرآموشش کنی-  

آز خدآ بخوآیش ولی آالن میگم آین پسر آرزشش رو دآره بارها بار-  

به نظرت میشه عزیز؟-  

صالحت نبودهبه چرآ نشه هیچ وقت آز رحمت خدآ نا آمید نشو تو بخوآه آگه ندآد هم بدون -  

سمان دوختم با غم و درمانگی گ فتم:
 
 سرم رو به نشونه تایید تکون دآدم و نگاهم رو به آ

خدآیا....خدآیا....تورو خدآ -  

حدی درمانده شده بودم که خدآ رو به خودش قسم قم بلند شد به بغضم شکست و هق ه
 میدآدم:

خدآیا ترو عظمتت مهرم رو به دلش بندآز آز آین غم نجاتم بده-  

 گردوندم خبری آز آمیر علی نبود حاال شخص دیگه آی علم رو می عیتنگاهم رو بین جم
دون دنچرخوند خوب که نگاه کردم محمد بود با دیدن محمد یاد سحر آفتادم لبم رو به 
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جای که بود چرخوندم ولی خبری آزش م رو به سمت گرفتم وآی متوجه نشده باشه سر 
 نبود:

 عزیز:نگرآن نباش زود رفت چیزی نشنید

 لبخندی به عزیز زدم و دستش رو بوسیدم

:گ فتدن خمیازه آی همرآ با کشی  

بهتره بریم منکه حسابی خوآبم میاد -  

چشم عزیز بریم-  

خانم خدآحافظی کنیمآول بریم آز بی بی -  

 بی بی نتونسته بود بیاد و توی خونه مونده بود:

بریم-  

********* 

 آز زبان آمیر علی

ن تا دوباره علم بچه ها کمک کرد که تعادلش آز دستم خارج شد ،مشغول گردوندن علم بودم 
آدم رفت و د همینکه دستم رو کمی جابه جا کردم شی تیزی توی دستم فرو رو بلند کنم 

ورد رو 
 
محمد که متوجه شد سریع سمتم آومد و کمک کرد تا علم رو زمین بزآرم خون  در آ

گ فت بزآر  ه محمد سپردم و بی توجه به آینکه میه شدت آز دستم خارج میشد علم رو بب
شاید بخیه بخوآد رآهی خونه شدم  رمانگاهببرمت د  

شپزخونه دنبال جعبه کمک های آولیه بودم که مجد وآرد شد
 
با دیدن دستم هین بلندی  توی آ

 کشید و گ فت:

؟چرآ دستتون دآره خون میاد ؟وآی خدآی من چی شده-  

یدن نگرآنیش برآی خودم دوباره دلم لرزید:با د  
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چیزی نیست ...یه کم زخم شده -  

 نزیک تر آومد و با نگاه به دستم گ فت:

ولی خونریزیش خیلی شدیده شاید بخیه بخوآد-  

نیستعمیق نه فکر نکنم خودم یه نگاه بهش آندآختم زیاد -  

 چند دونه دستمال کاغذی آز روی میز دستم دآد و گ فت :

آینا رو بگیرید کمی خونریزی رو کنترل کنید -  

  :کرد با هر حرک تش نسیم خنکی آز قلبم عبور می همه حرکاتش شتاب زده بود ،

قای فرآهانی-
 
آ  

: با صدآش آز فکر بیرون آومدم  

بله چیزی گ فتید؟-  

- 
 
ره گ فتم جعبه کمک های آولیه هست؟آ  

 با آحساس کمی ضعف رو صندلی کنارم نشستم و گ فتم:

ره باید توی آون کابینت باشه میشه شما زحمتش رو بکشید؟-
 
آ  

 دوباره نگرآن شد :

چیزی شد؟-  

چیزی نیست نه فقط یه کم ضعف دآرم فکر کنم چون شام نخوردم فشارم پایین باشه-  

لبش رو به دندون گرفت و با عجله سمت کابینتی که گ فتم رفت بازم همون سوآل که خوره 
:رو آز خودم پرسیدم مغزم بود  

؟م دآرهتیعنی هنوزم دوس-  
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 با گرم شدن دستم به خودم آومدم دستم توی دستش بود تند دستم رو کشیدم و کالفه گ فتم:

چ..چکار می کنید...خانم-  

:لرزید  می لکه دلم هم آز آین گرمانه تنها عصبی نشدم ببرآی خودم جالب بود که   

لطفا آجازه بدید دستتون رو ببندم خونریزیش زیاده -  

بندم ممنون خودم می ،...ولی آین درست نیست-  

من آالن فقط یه پزشکم نه یه  ،تونید ببندید لطفا آجازه بدید دونید که نمی خودتونم می-
 نامحرم

همه آینها رو در حالی گ فت که بازم مثل آین چند وقت نگاهش به جای غیر آز چشمهام دوخته 
ین نگرآنیش آین هول شدنش چرآ دوست دآشتم نگاهش رو ببینم ؟یعنی آ،شده بود 

دلخور آز آین فکر دستم رو سمتش گرفتم با آینکه سخت  ،؟مسعولیت کاریه حس فقط
صورتش زل نزنم و منم فقط به چشم یک پزشک  بود ولی تمام مدت تالش کردم که به

میدونستم حسم تنها آین نیست م خدآ من رو ببخشه که خودم همبهش نگاه کن  

 بعد آز بستن دستم گ فت:

حق با شما بود بخیه الزم ندآره -  

 بعد با شرم گ فت:

بیشتر موآظب باشید-  

 دوباره همون حس شیرین:

چ..شم-  

رومی خونه رو 
 
ترک کرد با رفتنش آنگار قلبم آز سینه جدآ شد به آتاقم پناه با گ فتن شب بخیر آ

فهمیدم چه مرگمه تا صبح کالفه  کردم باید می یبردم باید تکلیف آین حس رو روشن م
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آون چیزی که کردم تا  رفتم و با خودم حرف میزدم به شدت تالش می توی آتاقم رآه می
 توی ذهنم میگذره رو ردش کنم ولی موفق نبودم 

شفتهبا 
 
بودم صدآی آذآن به خودم آومدم آذآن صبح بود و من همچنان آ  

ب حوض بزنم با دیدکه میخوآستم دستم رو ت برآی گرفتن وضوع به حیاط رفتم همین 
 
ن وی آ

م خیره شدیتونم وضو بگیرم پوفی کشیدم و به باند دستم مکه نند دور دستم یادم آومد اب
ی که دآشتم دستم رو نزدیک لبم بردم دوباره ذهنم پرکشید سمت مجدو حس تازه آ

 وبوسه آی روی باند نشوندم

 با خودم گ فتم: 

آصال چرآ باید آین حس شیرین رو رد کنم چرآ نباید به خودم آعترآف کنم که دلم رو باختم؟-  

رآمشی تمام وجودم رو پر کرد:
 
 با آین فکر آنگار آ

باید به خودم آعترآف کنم که عاشق شدم-  

شفتگی د
 
رآمشم رو گرفتوباره آ

 
به عالقش یادم آومد دریا  تمام صحنه های آعترآف جای آ  

چه روی دل باختی کاری که چند سال پش کردی آالن با گندت بزنن پسر با آین-  

********* 

 آز زبان دریا

رفتم ولی دیگه آز صدآ   بعد رو هم چند شب محرم و نذری خونه بی بی  بعد آز شب ششم 
تونستم آز دور آونم توی هیئت زدنای بی بی برآی کشیدن شام خبری نشد و من فقط 

همه چی به روآل قبل برگشته دیگه تنها محرم تموم شده  و  هحاال دهآمیرعلی رو ببینم 
کالفه کرده من رو  حسابیو آین  هآمیر علی رو ببینم فقط بیمارستان مجای که میتون  

شد همیشه و هر لحظه کنارش بود میکاش دلم بد عادت شده به بیشتر دیدنش -  

 با صدآی رحیمی سر پرآستار بخش به خودم آومدم:
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خانم دک تر-  

جانم -  

قای دک تر فرآهانی برآی ترخیص بیمار آتاق سیصد و سیزده آومدن گ فتن شما هم تشریف ببرید-
 
آ  

باشه آالن میام-  

وزی می شد که ندیده بودمش،دو ر ست آآوه چه حالل زآده   

آوج گرفتتخت بیمار ضربان قلبم  خودم رو سریع به آتاق بیمار رسوندم با دیدنش کنار  

ولی با سالم دآدن پرستار کنار  زدنش آز فرصت آستفاده کردم برآی دید وآسش به من نبود.ح 
 دستش نگاهم رو آزش گرفتم:

سالم خانم دک تر-  

ببینمشخروس بی محل نذآشت یه کم   

بعد آز چند  ،خودم شدم روی سالمی دآدم و دآخل آتاق رفتم متوجه مکث نگاه  آمیر علی به 
 ثانیه صدآش رو شنیدم:

س...سالم-  

لرزه نگاه کوتاهی به صورت کالفش آندآختم: آحساس کردم صدآش می  

آنگار حالش خوب نیست ؟چرآ آینقدر کالفه آستوآ -  

ن چند بار آشتباه کردرسید ،آین رو آز  مدت کالفه به نظر می و وآقعا هم آنگار چیزیش بود تمام
ترخیص بیمار بیچاره فهمیدم صدآی  ی روی برگهنوشتن و خط کشیدنای زیاد  توی

رم خط کشید:اآفک یپرستار بازم رو   

قای دک تر برگه زیاد خط خوردگی دآره فکر نکنم پذیرش قبول کنه-
 
آ  

 پوف کالفه آی کشید گ فت:
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برآم بیارید لطفاوآسم نبود آگه میشه یه برگه جدید بله ح-  

 بعد آز رفتن پرستارم فاصلم رو باهاش کمتر کردم و پرسیدم:

؟رسید چیزی شده دک تر کالفه به نظر می-  

 نگاه بیقرآرش رو خیلی کوتاه به صورتم دوخت و جوآب دآد :

کم ذهنم مشغوله  یه نه..چیزی نیست-  

آمضا کنید تا رمم شما برید میانویس میخوآید من برگه رو می-  

نویسم  نه ...نه خودم می-  

باشه هر طور رآحت هستید -  

با گ فتن یه خسته نباشید آتاق رو ترک  آینکه برگه ترخیص رو نوشت و هردو آمضا کردیم بعد آز
شونه آی باال آندآختم با رفتنش  .کرد  

ولی یه چیزیش بود-  

******** 

آز زبان آمیر علی-  

کردم و با خودم حرف میزدم: آتاقم رو باالپایین میکالفه   

وردی که تونستی یه کم خودآر باشی آینقدر ضای چقدر تابلو بودی پسر یعنی نمی-
 
ع بازی در آ

رو فهمید آگه آینطور پیش بری که رسوآی عالم شدیآونم کالفه بودنت   

دیگه کنترل دل و نگاهم دست خودم نیست ؟تو میگی چکار کنم  

تفاقات چند دقیقه پیشش توی ذهنم جون گرفتدوباره آ  

باید آعترآف کنم آصال حضورش تو آتاق بیمار الزم نبود و  ،کشید چقدر دلم برآی دیدنش پر می
 من فقط برآی دیدنش خوآستم که بیاد  
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تر میشه آون آز دروغای شبهای  خدآ من رو ببخشه بار آین گناها دآره روی دوشم سنگین
گ فتم برآی پنهان کردن دریا آز چشم علی آینم آز نگاه کردنای بی که به بی بی  محرمی

پس خوآهش  پروآم به یه نامحرم ولی چکار کنم خدآیا توکه میدونی دست خودم نیست
ببخش  من رو  میکنم من  

تونستم همین آمروز برم آزش خوآستگاری کنم ولی وقتی یاد چند سال پیش می آفتم  کاش می
که چطور آز خودم روندمش شرمم میشه حتی به دآشتنش فکر کنم چه رسد به 

 خوآستگاری 

خه آین چه گندی بود من زدم خیر سرم همیشه هم تالش می-
 
کنم کسی آزم نرنجه خوب با  آ

آد و بیدآد مزخرفت چی بود دیگه که آالن ندونی چه کردی آون د دلیل و منطق ردش می
 خاکی به سرت بریزی 

سمون دوختم:
 
شفته تر آز قبل جلوی پنجره آیستادم و چشم به آ

 
 آ

ان آومده آحساس میکنم مدت ی پام بزآر دلم برآی دآشتنش به فغخدآیا نوکرتم یه رآهی جلو-
 زآر بار گناهام بیشتر بشه یهکن ن زیادیه دوسش دآشتم و خود دآغونم نفهمیدم یه کاری 

شفتگی و 
 
رآهی بزآر جلوی پام تا بتونم دوباره دلش رو به دست بیارم میدونم آین آ

تو ببخش و کمکم کنولی کردم مجازآت شکستن دلشه میدونم آشتباه بیقرآری    

قصد نگاه کردن به  شدم ولی آین دختر دیگه گذشت و من عاشق تر می روزها پشت سر هم می
کرد آنگار که نه آنگار روزی عاشقم  همیشه مثل یه همکار با من رفتار میندآشت .من رو 

هر بار به بهانه های مختلف سر م تا بازم دوستم دآشته باشه بوده دآشتم جون میدآد
تش عشق گذشته تو یهمیشه دیدنم با  گرفتم تا شاید رآهش قرآر می

 
دلش روشن بشه  آ

شدن من  دریا چند قدم خودش رو دور تر می کرد  ولی با هر قدم نزدیک  

 دریعنی آون همه قرآر گرفتانی دریا ،حاال با بیچارگی دآرم حال آون روزآی دریا رو درک میکنم 
 گذشته سر رآهم مثل آالن من برآی دیده شدن بود همون قرآر گرفتنای که من نادیده می

 گرفتم 
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وزآ رو سرم در میاره نکنه به حسم پ ی برده و دآره تالفی آون ر -  

به وهللا آگه یک قدم به سمتم بردآره حاضرم هزآرآن قدم به سمتش بردآرم حاضرم همه خدآیا  -
خدآیا خودت کمک کن پاک کنم رو با ریختن عشقم به پاش آز دلش اهآون تلخی  

آمروز وقتی خسته آز یه روز کاری بدون دیدن دریا به خونه رسیدم بی بی گ فت که مادر بزرگ 
دریا برآی شام دعوتمون کرده مثل همیشه با شنیدن آسم دریا ریختن دلم رو حس کردم 

 
 
ورد آنگار خستگی کار آز سرم پرید ولی با آین فکر که و شوق دیدنش دلم رو به وجد آ

ه دلم گرفت نکنه دریا نیاد دوبار   

خدآیا نوکرتم خودت جورش کن دلم برآی دیدنش بی تابه-  

خوآم زمینه گناه کردنم رو فرآهم کنه تا  دستی به موهام کشیدم چقدر وقیح شدم دآرم آز خدآ می
 برم بشینم دختر مردم رو دید بزنم 

ه کنم تونم دل یه دختر رو به دست بیارم و باید مدآم گنا چقدر بی عرضه آم من که نمی-  

گرفته تر آز همیشه بدون خوردن چای که عزیز ریخته بود به آتاقم رفتم . عقل و دلم بین رفتن 
خ که دلم پدرم رو  و نرفتن درگیر بود عقلم به شدت آز گناه کرد نهیم می

 
کرد ولی دلم آ

ورده 
 
 درآ

خرم دلم کار خودش رو کرد و غروب آولین نفر برآی رفتن آز خونه خارج شدم 
 
 آ

ج شدیم مادر بزرگ دریا لوآسون بود به همین خاطر زودتر آز حد معمول آز خونه خار  خونه
درس رسیدم با دیدن عمارت رو به روم با خودم گ فتم

 
:وقتی به آ  

آی بابا چقد آین عمارت به آون عزیز خانم با لباسای ساده نمیاد !!!!-  

بود به ورودی عمارت  قدیمی پوشونده شتن آز رآه شنی که دوطرفش رو دختهایبعد آز گذ
 رسیدیم 

شد گ فت  با نمای سفید که توی دل باغ بزرگی قرآر دآشت و می نسبتا بزرگ عمارت دو طبقه ی
وردنمای بسیار زیبای دآره 

 
دم رو به وجد می آ

 
بیشتر آز همه هوآی پاکش بود که آ  
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 جلوی ورودی خونه عزیز خانم به همرآه دریا و دو خانم دیگه منتظر مونده بودن

بیقرآر نگاهم رو به صورت زیباش  اره که چه عرض کنم چند باره لرزیدبا دیدن دریا دلم دوب
رآیش مالیمی روی صورتش بود که کلی صورت همیشه ساده سر کارش رو تغییر 

 
دوختم آ

 دآده بود: 

  کشه خدآی من آین دختر من رو می-

 با صدآی عزیز به خودم آومدم ونگاهم رو آز دریا گرفتم:

م من گذآشتید شخیلی خیلی خوش آومدید قدم به چ  سالم-  

شنا شدن با خاله و مادر دریا وآرد خونه شدیم
 
،دآخل بعد آز آستقبال گرم خانوآده دریا و آ

خونه به زیبای بیرونش بود سالن بزرگی که با مبلهای سلطنتی به رنگ زرشکی طالی و 
لن پنجره های بزرگی بود که فرشهای دستباف زیبای دکور شده بود ،قسمتی زیادی آز سا

با پرده های به رنگ مبلها پوشیده شده بود و در قسمت وسطی سالن پله های پیچ در 
تا در به چشم میخورد ودر  سمت رآست پله ها چند ،پیچی که تا طبقه دوم آدآمه دآشت

شپزخونه لوکسی قرآر دآشت
 
 قسمت دیگه آ

ذبم کرده بود دریا هم که دور ترین نقطه جو صمیمی بود ولی نبود هیچ مردی توی جم کمی مع
 آز من رو برآی نشستن آنتخاب کرده بود 

دختر بی  رحم آنگار عمدآ میخوآد من رو بکشه-  

 دوباره صدآی عزیز بود که من رو آز آفکارم جدآ کرد:

وش خان میان -
 
قا آمیر علی که تنها هستید چند دقیقه دیگه دآمادم آ

 
ببخشید آ  

کار بسیار سخیه نگاه به رو به زمین دوختم آما باید بگم  دباره نگاهمم و  خوآهش میکنمی گ فت
 کشی نفس می زمین دوختن وقتی کسی که عاشقشی توی همون آتاقی که تو نفس می

 کشه 

 چند دقیقه آی نگذشته بود که صدآی زنگ در بلند شد 
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وش جان باشه گیتی خانم:
 
فکر کنم آ  

رفتآستقبال جلوی در ی با آین حرف خودش برآ   

وش مردی چهل و خوده آی ساله به نظر می رسید که بسیار هم خونگرم و مهمان نوآز بود  
 
آ

توی همون برخورد آول حسابی گرم گرفتیم و صحبتمون گل آندآخت .خوبیش آین بود 
وشم پزشک بود و حرف مشترک زیاد دآشتیم 

 
 که آ

شدم ن جمع زنانه ذوب میخدآ رو شکر که آومد دیگه آز خجالت دآشتم بی-  

وش با یه ببخشید آز جاش بلند شد
 
دوباره تنها شدم و  رفتو برآ خوندن نماز به یکی آز آتاقها  آ

آینبار  برخالف قبل نگاهم برآی دیدن دریا به حرکت در آومد روی مبل دونفره کنار گیتی 
با دیدن خندید گ فت نرم می  وشش میته بود درحالی که خالش چیزی توی گخانم نشس
برآی لحضه آی نگاهش  ال رفت و خیره شدم به لبای خوش فرمشضربان قلبم باخندش 

نگاه آزش گرفتم  . ن دلمزیرو رو شد نگاهم نشت باتوی   

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

 آز زبان دریا

و  آمیر علی رو دعوت کردم حسابی متعجب شدم وقتی بی بی تماس گرفت و گ فت خانوآده ظهر
 پرسیدم:

آینا رو دعوت کردی؟ به چه مناسبت ؟آمیر علی -  

به آین مناسبت که آول آونا من رو دعوت کردن و مناسبت بعدیشم آینه که حسابی با بی بی  -
 خانم جور شدیم دوس دآرم باهاش آرتباط دآشته باشم

؟آوه پس رفیق شدین و ما بی خبریم-  

ره چه جورم آالنم زیاد حرف نزن خودت رو زود برسون گیتی دیر -
 
میاد باید کمکم کنی برآ آ

 پذیرآی
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آه عزیز مگه نرکس جون نیست-  

نه رفته خونه پسرش آمروز نمیاد-  

عزیز من خسته آم-  

حرف نباشه زود بیا-  

 بعدم بدون آینکه آجازه بده چیزی بگم بدون خدآحافظی گوشی رو قطع کرد

چه کنم عزیز دیگه ...آه،آه ببین تورو خدآ آصال نذآشت حرف بزنم-  

 نوع چندوسایلم رو بردآشتم و بعد خبر دآدن به مامانم رآهی خونه عزیز شدم تصمیم گرفته بود 
شناختی که آز آمیر علی و بی بی دآشتم بزور رآضیش کردم غذآ درست کنه که با توجه به 

 همون دوغذآ کافیه

 کلی آزم کار کشید و مجبورم کرد تا آون عمارت برزگ رو تنهای تمیز کنم 

ی مبل نشستم و گ فتم:خسته رو   

فرمائید برم یه کم آسترآحت کنم که شب غش نکنم عزیز دیگه چیزی نمونده آجازه می-  

پاشو پاشو برو تنبل مکرد سه برآبر تو کار می متو بود ننگاه تورو خدآ شما هم جونید من همس-  

سابم شورم و می ت آز وقتی آومدم دآرم میوآ عزیز کم کار کردم منکه عین کوز -  

یخوبه خوبه حاال آنگار چکار کرده دوتا تیر و تخته رو دستمال کشید-  

رو بهش دوختم که با خنده گ فت: نگاه ماتم  

شوخی کردم بابا حاال دهنت رو ببند چیزی توش نره برو بخوآب-  

 سری تکون دآدم و به آتاقم رفتم 

اب لباس :رو باز کزدم برآی آنتخ مکمد،بعد آز یه چرت یکساعته حسابی سرحال شدم   

پووف حاال چی بپوشم -  
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لباسام تونیک فیروزه آی با شلوآر سفید و شال سفیدی رو جدآ کردم  نبعد کلی باال پایین کرد
رآیش 

 
بعد پوشیدن لباس تسبیح آمیر علی رو دور گردنم آندآختم و تصمیم گرفتم کمی آ

رآیش مالیمی که زیاد هم به چشم ن
 
یاد روی صورتم کنم تا صورتم آز بی رنگی در بیاد آ

نشوندم و بعد آز مرتب کردن شالم آز آتاق بیرون رفتم مامان و گیتی بادیدنم کلی آز 
 زیبایم تعریف کردن و کلی قربون صدقم رفتن 

ه توجرآی آستقبال به حیاط رفتیم لحظه ورود مبا رسیدن آمیرعلی و خانوآدش بچند دقیقه بعد 
 آینقدر آولین بار بود که مک ثش به وجد آومدنگاه آمیر علی به خودم شدم و آز شوق دلم 

 طوالنی می شد 

 ی مشخص بود که حسابی کالفه آست وحالتها آمیرعلبعد آز پذیرآی کردن کنار گیتی نشستم،آز 
وش خان آومد دیگه آز  عآلبته  فکر کنم به خاطر تنها بودنش توی جم

 
بود چون وقتی آ

 آون کالفگی خبری نبود

روم گ تی توی 
 
گوشم نشست:صدآی آ  

م کلک عاشق خوب تیکه آی شدی یگم-  

 لبم رو به دندون گرفتم و گ فتم:

خه به شخصی مثل آمیر میگنوآ گیتی تی-
 
؟تیکه که چیه آ  

قا ؟چی میگنپس -
 
بی خیال بابا نگاه به چشم برآدی چه هلویه ؟حاج آ  

قا آمیر -
 
علی بعدشم هلو یا هرچی مبارک صاحبش نخیر بهش میگن آ  

کشی که صاحبش باشی بگی خودت رو نمییعنی میخوآی -  

 با خنده گ فتم:

ببینش آصال دل ندآره کشتم نشد جون تو آین -  

شده دم درش چی بود مات ون نگاه برو بابا پس آ-  
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  هش همون نسیم همیشگی آز قلبم عبور کرددوباره با فکر کردن به نگا

 گیتی:حوآست کجا رفت چش سفید 

 دوباره خندیدم :

همینجام پیش تو -  

ره جون عمت-
 
آ  

 لبخندی زدم و گ فتم:

آه گیتی با عمه بیچارم چکار دآری -  

تو شده ایع نکن ولی بازم آین برآدرمون ماتمیگم ض-  

با تعجب نگاهی سمت آمیر علی آندآختم برآی لحظه آی نگاهمون بهم گره خورد ولی خیلی زود 
 نگاهش رو دزدید غرق فکر شدم

وگرنه آین نگاهای بی پروآ آز آمیر علی  د آین آمیرعلی یه چیزیش شده ،وچیز وآقعا عجیبی ب
 بعیده

 با صدآی گیتی به خودم آومدم:

مثال آالن ضایع نکردی؟-  

علی بعیده، آین زل زدنا آز آمیر نمیدونم آز تعجب بود-  

بنده  ه دل میشاید دآر -  

 پوزخندی زدم:

علی نمیاد دلبستن نه بابا تنها چیزی که به آمیر -  

دم نیست؟!!!!-
 
چرآ مگه آمیرعلی آ  

دم عاشق شدن من نیست-
 
چرآ هست ولی آ  
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ولی منکه میگم آین نگاهای یوآشکی بی دلیل نیست-  

آگه عاشقه چی مانعش شده -  

 شونه آی باال آندآخت و گ فت:

نمیونم وآال-  

مکانش هست آونم من رو دروغ چرآ حرفای گیتی یه آمید تازه آی رو توی دلم روشن کرد یعنی آ
 دوست دآشته باشه؟

خر شب
 
ه زنده و توجهش نشد خط باطلی روی آمید هاخبری آز نگاه کردن دیگه ولی وقتی تا آ

 شده کشیدم و به خودم گ فتم

حتما گیتی آشتباه کرده-  

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

 آز زبان آمیر علی

خرآی شب نزدیک می
 
شدیم و دریا حتی یکبارم برآی صحبت کردن با من پیش قدم  کم کم به آ

 نشد دلم بیشتر آز همیشه گرفت 

شنای ما بودی بی-
 
بری م حاال درسته آصال یه کلمه هم باهام حرف نزنی و معرفت مثال باب آین آ

خه
 
؟دورترین نقطه آز من بشینی آ  

روم خدآ  وقتی برآی خدآ حافظی جلوی در مقابلش موندم با دلخوری نگاهی به
 
صورتش آندآختم آ

 حافظی کردم 

رومتر آز خودم جوآبم رو دآد
 
 بازم نگاهم نکرد و خیلی آ

 دیگه به یقین رسیدم هیچی آز آون عالقه نمونده و حسش زودگذر بوده 
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ه دل شکستش رو -
 
وردی میخوآی تالفی آ

 
حاال من چکار کنم خدآیا آین دیگه چه بالی بود سرم آ

موفق شدی جیگرم آز بی محلیش سوخته دآرم میمرم دیگه باید بگم  ؟بیاری در سرم 
 بسمه یه کاری بکن

 چند هفته آز مهمانی عزیز خانم گذشته بود و آین مدت خیلی کم دریا رو دیده بودم 

نگاه آز پرونده ها بودم که با صدآی زنگ موبایلم ر لعه پرونده یکی آز بیمااطتوی آتاقم مشغول م
 حسین بود یکی آز دوستای دورآن مدرسم که آالن یکی آز فرماندهان به نام گرفتم ،
بود :آطالعات   

جانم حسین جان سالم-  

قا آمیر جانت سالمت کجای مرد یه سری به ما نمیزنی-
 
سالم آ  

کارآی مطب و بیمارستانم وقت سر خاروندن هم ندآرم  مخلصم دآدآش جون تو سخت مشغول-
 وگرنه همیشه به یادتم

بزرگی آنشاهلل همیشه گرفتاریات خیر باشه -  

 با مکث کوتاهی آدآمه دآد:

رآستش یه زحمت برآت دآشتم-  

جونم دآدآش رحمته شما آمر بفرما-  

سالمت باشی رآستش پشت گوشی نمیشه باید حضوری ببینمت -  

چشم کجا باید بیام-  

درس رو برآت پیام می-
 
کنم آگه بتونی همین آمروز بیای خیلی خوبه آ  

باشه یه ساعت دیگه آونجام-  

بینمت فعال خدآحافظ پس می-  
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خدآ نگهدآر-  

درس 
 
 کافی شاپ ی که فرستاده بود رفتم، چون نزدیک بیمار بعد رد کردن مرخصی ساعتی به آ

  تر آز حسین رسیدم زود ستان بود 

حوآل رسید .بلند شدم و گرم بغلش کردم بعد آز سالم و آآونم منتظر بودم که  آی چند دقیقه 
 پرسی گ فت:

ببین آمیر علی چون زیاد وقت ندآرم سریع  میرم سر آصل مطلب -  

بگو دآدآش به گوشم-  

رآستش....-  

بعد رفتن گارسون آدآمه دآد:،با آومدن گارسون حرفش رو قطع کردو سفارش دوتا قهوه دآد   

 با که دآریم تا پزشک نیازیه ماموریت دآریم که خیلی مهم وحیاطیه به دوتا گ فتم رآستش  می-
 گروه باشه

چه کاری آز دست من ساخته آست-  

بیمارستان خودمون باشه همین که آالن تو هستی آز پزشکها حتما باید-  

خوب؟-  

میتونی بیای؟-  

من ؟!!-  

ره نمیتونی ؟به من گ فتن -
 
منم که جز تو  کنم باید مورد آعتماد باشن های که آنتخاب میپزشکآ

میتونی رد کنی آختیار با خودتهولی  کسی رو سرآغ ندآرم  

؟به نظرت آز پسش برمیام-  
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ره قرآر نیست کار خاصی بکنی یه-
 
برآی چند ماه باید بیای  خونه تو شمال تهرآن کرآیه کردیم آ

آونجا زندگی کنی آلبته چون توی ماموریت هستی نباید دیگه برگردی خونه به خاطر 
 مسائل  آمنیتی میدونی که چی میگم؟

نم خوب بعد چه کاری باید آنجام بدم؟بله میدو-  

خونه  ،شما آونجا هستید آگه خدآی نکرده مشکلی برآی آفرآد گروه پیش بیاد میارن پیش شما-
 کامال با تجهیزآت پزشکی تجهیز شده آست

مشکلی نیست میام چند نفر هستیم-  

ماده شده یه خونه ویالیه و کامال آز گروه جدآست برآی آمنیت -
 
خونه آی که برآی پزشکها آ  

  پزشک دیگه کی هست حاال؟-

شناهات رو بیاری خیلی -
 
مسئله مهم آینه من کسی رو سرآغ ندآرم خودت آگه بتونی یکی آز آ

 خوبه

باشه یه کاریش میکنم-  

آمیرعلی...-  

آمه دآد:با کالفگی آد آنگار کالفه باشه  

آون یکی پزشک باید خانم باشه-  

 آبروهام بال پرید؟

خانم؟!!!-  

 سری به تایید تکون دآد و گ فت:

قا وه همین خاطر هم بله توی گروه خانم هم هست ب-
 
نیاز دآریمخانم پزشک  هم پزشک آ  

آونم شرآیط من رو باید دآشته باشه منظورم آین چند ماه باید بر نگرده خونش-  
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ره -
 
آ  

مکث کرد:دوبار   

و آینکه باید با تو توی همون خونه زندگی کنه-  

 صدآم آز تعجب باال رفت:

چی؟؟-  

 نگاهی به آطرآف آندآخت و گ فت:

روم پسر چته ؟-
 
آ  

روم تر گ فتم :
 
 آ

متاسفم نمیشه نمیتونم  ؟من چند ماه با یه نامحرم تو یه خونه زندگی کنم ؟چی میگی حسین-
 قبول کنم

بگم نامحرم نیست ...نه ...بین یعنی چطور -  

حاال من پزشک محرم آز کجا بیارم؟ ؟پس چیه-  

شنا بیار قبلش صحبت کن آگه قبول کنه برآی رآحتی خوتون توی آین -
 
به خاطر همین میگم آ

 چند ماه صیغه محرمیتی بینتون خونده بشه

 دیگه چشمام آز آین بازتر نمیشد؟

خه کدوم دختری آین رو قبول می کن-
 
ه؟چی میگی حسین آ  

مگه چه آتفاقی میخوآد بیوفته قرآر نیست که آتفاق خاصی بیوفته یه محرمیت ساده آست -
خیالم آز چون منم ،کسی هم آزش باخبر نمیشه بعد عملیات هم فسخش میکنی میره 

 جانب تو رآحته آین پیشنهاد رو دآدم

 پوف کالفه آی کشیدم و گ فتم:
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ولی من همچین کسی رو سرآغ ندآرم-  

شنا نیستی یعنی بین -
 
آین همه دک تر بیمارستان به آون بزرگی تو با هیچ کدوم آز خانما آ  

 فکری آز ذهنم گذشت ولی سریع ردش کردم

نه به آون صورت-  

شناتری پیشنهاد بده شاید قبول کردن -
 
خوب آشکال ندآره حاال تو با چندتاشون که آز بقیه آ

 فقط آمیر حتما باید قابل آعتماد باشه 

؟شد که من آز کجا بدونم قابل آعتماد هست یا نه  کارم سخت تر-  

کنیم تو در حد خودت مطمعن شو ما خودمونم کامل رصدش می -  

ولی قول نمیدم بهتره خودتونم پ ی گیر باشید ،باشه بینم چکار میکنم-  

خیلی مردی باشه-  

: پرسیدم همش آز خودم می م،بعد جدآ شدن آز حسین با فکری مشغول رآهی بیمارستان شد  

؟یعنی قبول کردن آین پیشنهاد کار درستی بود-  

بیخیال خیره آنشاهلل،نمیدونم کارم درسته یا نه ولی نمیتونم رو حسین رو زمین بزنم   

شنای نصفه 
 
چند روز گذشت و من نتونستم کسی رو پیدآ کنم یعنی بهتره بگم من بجز همین آ

شنای دیگه آی ندآشتم نیمه با دریا با هیچ کدوم آز خانمای بیمارستان جز 
 
همکار بودن آ

تونستم نشناخته برآی یک عملیات مهم به کسی پیشنهاد بدم بعضی موقعه ها  و نمی
 نم محرم شدن با دریا وسوسم میکردشدم به دریا بگم یعنی باید آعترآف ک وسوسه می

تونستم دلش رو به دست بیارم ولی دوباره  آگه قبول میکرد  شاید توی آین مدت می
کردم  دم ردش میخو  

بی خیال پسر آین دختر به تو نگاه هم نمیکنه حاال بیاد محرمت بشه -  

 تصمیم گرفتم منتظر بمونم تا حسین خودش شخصی رو پیشنهاد بده
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چند روز بعد حسین تماس گرفت و گ فت که نتونسته کسی رو پیدآ کنه و دوباره دس به دآمن 
 من شد:

ند روز دیگه تا شروع عملیات موندهآمیر جون خودت یه کاری بکن فقط چ-  

شنای با کسی ندآرم-
 
خه چکار کنم وقتی آ

 
؟آ  

؟وآی آمیر مگه میشه بابا تو آون خرآب شده تو کسی رو یه درصد هم نمیشناسی-  

 به آعصبانیتش خندیدم که دوباره صدآش بلند شد:

؟خندی  بابا یه عملیات رو هوآست تو می ،بخند بایدم بخندی-  

کنم ولی هیچ تضمینی برآی قابل آعتماد بودنش نمیدم گ فته باشم ینم چکار میباشه بابا بب-  

آمیر علی دستم به دآمنت حدآقل یکی آنتخاب کن با بادمون نده-  

کنم باشه بابا یه کم دیگه فرصت بده خبرت می-  

باشه قربونت ببخشید شدم زحمت برآت-  

عزیزی دآدآش آین چه حرفیه-  

پس خبر آز تو-  

باشه -  

وردن بعد 
 
خدآحافظی با حسین به فکر فرو رفتم دوباره وسوسه محرم بودن با دریا و به دست آ

خرشم تصمیم 
 
دلش عین خوره به جونم آفتاد دوباره دلم به جون عقلم آفتاده بود آ

گرفتم آستخاره بزنم آگه خوب آومد بهش بگم آگه نه یکی آز خانمهای بخش رو به 
هحسین معرفی کنم هرچه شد دیگه شد  

قاغروب وقتی برآی نماز به مسجد رفتم 
 
شوب چشم  آز حاج آ

 
خوآستم برآم آستخاره بزنه با دلی آ

 به دهنش دوخته بودم تا جوآب آستخارم رو بده :
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قاحاج 
 
:خیره پسرم خوب آومدآ  

 نفس رآحتی کشیدم و گ فتم:

دخیلی ممنون حاجی زحمت آفتادی-  

زحمتی نیست پسرم -  

حاال چطور آین پیشنهاد رو به دریا بگم؟آگه بگم برخوردش  تا صبح با خودم درگیر بودم که
خرشم تصمیم گرفتم گ فتنش رو به عهده حسین بزآرم

 
 چیه آ

 صبح با حسین تماس گرفتم:

؟سالم آمیر خوش خبر باشی چی شد-  

ولی تو سالم چقد ه-  

خوب بگو منتظرم ،ول بودیو هم به جا من بودبی همین آنقدر هآگه ت-  

روم نمیشه بهش بگمیکی هست ولی من -  

خه؟-
 
وآی آمیر بیخیال جون خودت آالن وقت خجالت کشیدنه آ  

ا عقدت کنم آونم چند ماه نه نمیشه من یچی میگی حسین برم یکاره به دختر مردم بگم ب-
 نمیتونم

پس میگی چکار کنم-  

  یه جای قرآر بزآر میارمش آونجا خودت بهش بگو-

شاپباشه بابا کشتیمون بیارش همون کافی -  

کی بیایم؟-  

همین آمروز بیا تازه دیرم هست -  

باشه پس ساعت ده و آینا میام -  
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باشه پس ساعت دقیقش رو خبر بده-  

باشه یا علی-  

علی یارت-  

وقتی به بیمارستان رسیدم آز سر پرستار خوآستم آز دریا بخوآد به آتاقم بیاد و آالن کالفه 
 منتظرم تا بیاد 

بهش بگم؟ حاال چطور -  

:دم آومدموه آی که به در خورد به خبا تق  

بفرمائید-  

سالم دک تر-  

کالفه آز آین همه رسمی بودنش به دآخل دعوتش کردم ،صندلی رو به روش رو برآی نشستن 
 آنتخاب کردم 

 نمیدونستم آز کجا شروع کنم :

میدونید خانم مجد آزتون خوآستم بیاید آینجا تا یه موضوع مهمی رو بهتون بگم-  

بفرمائیدشنوم  می-  

رآستش چند روز پیش یکی آز دوستان که توی آطالعات هستن آز من برآی شرکت توی عملیات -
 نظامی درخوآست کمک کردن و...

 کالفه نفسی گرفتم و بعد مکث کوتاهی گ فتم:

روش دآشته باشم برآی شرکت در هم و آینکه آز من خوآستن تا یه پزشک خانم که شناختی -
شنا نیستم آینه که گ فتم آگه همین عملیات معرفی کن

 
م و خوب منم جز شما با کسی آ

 رآضی باشید شما رو معرفی کنم
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و دقیقا ما باید چه کاری آنجام بدیم؟ ؟خوب چطور عملیاتیه-  

من آز جزئیات عملیات خبر ندآرم فقط میدونم دوتا پزشک میخوآن که آگه برآی بچه های -
 گروهشون مشکلی پیش آومد برآی درمان آقدآم کنن 

؟خوب چرآ بیمارستان نمیارن -  

به دالیل آمنیتی -  

کنم گه در آین حده که مشکلی نیست قبول میآ -  

کنن  باید توی خونه آی که آونا مشخص میپزشکها چند ماه  ...نه...یعنی در آین حد نیست-
 زندگی کنن و آین مدت به خاطر مسائل آمنیتی نباید به خونه هاشون برگردن

ها خوب پس باید با خانوآده مشورت کنم بعد خبرش رو بهتون بدم-
 
آ  

 کالفه تر آز قبل گ فتم :

ون بزآرهیه سری جزئیات دیگه هست که باید با همون دوستم صحبت کنید تا در جریانت-  

بینمشون باشه مشکلی نیست بزآرید آول با مادرم صحبت کنم آگه رآضی بود می-  

نه ...خوب...آول باید آز آون جزئیات با خبر بشید شاید نخوآستید قبول کنید -  

 مک ثی کرد و گ فت :

باشه کجا باید ببینمشون-  

 نگاهی به ساعتم آندآختم نیم ساعت تا ده مونده بود:

یریممن بیایید که همین آالن ب ه همرآهآگه بش-  

یریم؟ب-  

بله یه کافی شاپ همین نزدیکیاست میاد آونجا-  

باشه پس من برم مرخص رد کنم بریم-  
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 با رفتنش نفسم رو رها کردم :

تا آینجاش که خوب بود-  

بله خوب بود چون نمیدونه آون جزئیات چیه برو دعا کن چیزی بارت نکنه-  

ی رو آز خودم دور کنمسعی کردم آفکار مزآحم و منف  

خدآیا نوکرتم آین فرصت رو بهم بده تا دلش رو به دست بیارم شاید آین تنها رآهم باشه توکل -
 به خودت

روم روی 
 
توی ماشین منتظرش نشسته بودم که آز درب بیمارستان خارج شد و خودش رو سوند آ

 صندلی عقب جا گرفت و به بیرون خیره شد 

خدآیا خودت حوآست هست دیگه ،چطور میخوآد قبول کنهپوووف نگاهمم نمیکنه -  

ینه خیره به صورتش نشم سخت بود سعی کر 
 
دم تا موقعه رسیدن نگاهم رو کنترل کنم تا توی آ

 ولی خدآرو شکر موفق شدم 

با رسیدن به کافی شاپ حسین رو منتظر دیدم بعد معرفی کردن و آحوآل پرسی با هم وآرد کافی 
وز شده روی پا بند نبودم سوزش معدم هم قوز باال ق رخورد دریاشاپ شدیم آز آسترس ب

 بود فکر کنم آز آسترس بود با صدآی حسین آز آفکارم خارج شدم:

خوب آمیر علی جان خانم مجد که میدونن برآی چی آینجا هستن ؟-  

بله تا حدودی برآشون توضیح دآدم فقط زحمت جزئیات با شما-  

 رو به دریا کرد گ فت:

ز رآی همین ما پزشک مورد آعتماد نیاخانم مجد آین عملیات یه عملیات خیلی مهمه ب ببینید-
دآشتیم آمیر جان رو که من آنتخاب کردم آیشون زحمت آنتخاب شما رو کشیدن 

ملیات آحتماال سه تا وضیح دآدن ولی آصلش آینه که آین عنمیدونم تا چه آندآزه برآتون ت
ت کمتر آز آین بشه ولی آین مدت شما و آمیر چهار ماه طول بکشه آحتمالش هم هس
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گیریم یه  دید و ما هم آز بیمارستان برآتون مرخصی میجان نباید به خونه هاتون برگر 
خونه توی شمال تهرآن تجهیز شده برآی کارتون هیچی کم ندآره آگه چیزی هم الزم بود 

ثل بیرون رفتن سریع فرآهم میشه آونجا برآی کارهای عادیتون هیچ مشکلی ندآرید م
برآی آمنیت خودتون و  برنگردید خرید رفتن و غیره آگه گ فته شده که به خونه هاتون

قا آمیر..... خانوآدها
 
هستش موضوع دیگه آینکه شما با آ  

مک ثی کرد آنگار آونم سختش بود بگه تکونی به خودم دآدم و چشم به دریا دوختم برآی دیدن 
 وآکنشش:

یه خونه زندگی کنید شما با آمیر باید ...توی-  

آبرو هاش آز تعجب باال پرید فکر کنم دیگه چشماش آز آین باز تر نمیشد یه لحظه خندم گرفت 
چهره بانمک شدش ولی جلوی خودم رو گرفتم با تعجب سمت من برگشت و گ فت: آز  

دونید که یعنی چی؟...ولی من نمیتونم..یعنی...خوب درست نیست می-  

د سری به تایید حرفش تکون دآدم که حسین دوباره شروع کرد به چون طرف صحبتش با من بو
 صحبت:

 ببینید خانم مجد منظورتون رو متوجه میشم آمیر علی هم با آین موضوع مخالف بودن ولی ما-
 کنیم آز آون مهمتر به خاطر مسائل تجهیزتونیم یه خونه دیگه رو با آین همه وسیله  نمی

یه جا باشیدآمنیتی و آمنیت شما باید حتما   

ولی من نمیتونم قبول کنم چند ماه با یه نامحرم توی یه خونه زندگی کنم قبول کنید خیلی -
 سخته

میدونم و برآی آینم یه رآهی هست-  

با تعجب به حسین نگاه کرد میدونم خیلی مسخره آست ولی آز نگاهش به حسین حسودیم 
زنها هم نگاه میکنه حسودیم میشه شد آینقد منو نگاه نکرده که برآم عقده شده حتی به 

 شنیدن صدآش آز آفکارم خارجم کرد:
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 دریا:چه رآهی؟

یه  حسین:رآستش...چطور بگم ببینید آگه شما رآضی باشید آین مدت بین شما...و آمیر
 محرمیت مدت دآر خونده میشه

 دوباره چشماش آز تعجب باز موند:

چ....چی؟محرمیت ؟-  

ره صیغه مدت دآر-
 
آ  

آبروهاش نشست و گ فت:آخمی بین   

ینده من رو درگیر میکنه می-
 
فهمید که چی میگم ولی من نمیتونم قبول کنم آین آ  

یندت رو بجز من با 
 
دوباره حس حسادت به دلم چنگ آندآخت توی دلم گ فتم تو حق ندآری آ

 کسی دیگه تقسیم کنی

 حسین:چرآ باید درگیر کنه؟

قای مرآدی-
 
یندم تاثیری ندآره من قرآره با کسی محرم ؟یعنی چی آ

 
مردم چی  ؟بشم چطور روی آ

؟نیگم  

وری و موقته و ما تضمین نیست کسی آز آین موضوع خبر دآر بشه آین یه عقد ص ولی قرآر-
میدیم که هیچ مشکلی برآتون پیش نیاد بعد عملیاتم فسخ میشه و نه خانی آومده نه 

 خانی رفته

 کمی فکر کرد و گ فت :

چه تضمینی هست...-  

وری آز آینکه به من آعتماد ندآشت بین حرفش پریدم و گ فتم:با دلخ  
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کنم خیالتون رآحت باشه آین مدت هیچ مشکلی برآی شما پیش نمیاد هر  من تضمین می-
تونید رد  کنم با آین حال شما مختارید می نویسم و آمضا می ید من میخوآتضمینی ب
 کنید...

 حسین بین حرفم آومد:

ولی آمیر...-  

نشانه سکوت جلوش گرفتم و رو به دریا گ فتم: دستم رو به  

کنم آگه رآضی نیستید مشکلی نیست من کسی دیگه رو پیشنهاد می-  

لبش رو به دندون گرفت: ی بین آبروهاش نشست به عادت همیشگییک لحظه آخم  

باید...فکر کنم و با مادرم صحبت کنم  دریا:  

 حسین نفس رآحتی کشید و گ فت :

د که فکر کنید ولی ما وقتمون خیلی کمه کمتر آز پنج روز دیگه شروع شما آین حق رو دآری-
 عملیاته ما باید خیالمون آز پزشک رآحت باشه

قای فرآهانی خبرش رو میدم-
 
باشه تا فردآ شب به آ  

  شدیدخیلی خیلی ممنون ببخشید آگه حرفی زده شد که نارآحت -

نه خوآهش میکنم-  

ممنون که آومدید من دیگه باید برم بازم ممنون آز آومدنتون -   

بعد آز رفتن حسین ما هم رآهی بیمارستان شدیم تا رسیدن به بیمارستان هر بار که نگاهم آز 
ینه به

 
حسابی کالفم کرده بود: دریا می آفتاد آخماش درهم بودو آین آ  

گ فتم که شما  ،یلی نارآحت شدیدخانم مجد ببخشید که من آین پیشنهاد رو  دآدم آنگار خ-
مختارید که قبول نکنید آالنم الزم نیست فکر کنید من خودم شب با حسین تماس 

رو جایگزین کنن آی میگیرم و میگم شما رآضی نبودید تا کسی دیگه  
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تیش گرفت :نگاه دلخورش توی  
 
ینه روی چشمام نشست آز دلخوری توی نگاهش دلم آ

 
آ  

الزمه فکر کنمنه الزم نیست وآقعا -  

 به سختی نگاه آزش گرفتم و گ فتم :

ممنون بازم ببخشید-  

یزی نگ فت چسری تکون دآد و دیگه   

دلم بنای بیقرآری گذآشته بود بعد آز مدتها به من نگاه کرده بود حاال هرچند نگاهش دلخور بود 
  ولی برآی دل من که برآی دیدن نگاهش پر میزد خوب بود

 توی دلم گ فتم:

تونستم آین فرصت رو برآی  ین عذآب جهنمه ولی ببخشید نمیکه دلخور بودنت برآم عبا آین-
 دآشتنت آز دست بدم قول میدم آین دلخوری رو هم آز دلت پاک کنم

ر 
 
وم کردم و همه چی رو به خدآ سپردمبا آین فکر خودم رو آ  

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

 آز زبان دریا

ل ندآره آگه تو رآضی نیستی یکی دیگه رو عقد آه آه پسره پرو زل زده تو چشمام و میگه آشکا-
 میکنم

 تو بیخود کردی یکی دیگه رو عقد کنی 

کنم  آالن یه ساعته توی آتاقم نشستم و به آتفاقات آمروز و حرفای آمیر علی و دوستش فکر می
ولی خوب باید آعترآف کنم وسوسه آینکه قرآره با  و رد کردمآولش حسابی جا خوردم ،

آمیر علی محرم بشم و آمیر علی خودش با توجه به گذشته آین پیشنهاد رو دآده دلم رو 
 بودم مامان قبول نمیکنه برآی همین میخوآستم هم آلبته مطمعن ،گرفت می به بازی 

وقتی دوباره  ،شدمرد کنم که آمیر علی آون حرف رو زد دوباره آز دستش حرصی بازم 
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توی ماشین آین حرف رو تکرآر کرد که کسی دیگه به جای من بیارن حسادت به دلم 
به همین خاطر بیخیال همه قول و قرآرم شدم و تمام دلخوری آز ،چنگ آندآخت  

حرفش رو توی چشمام ریختم و به چشماش نگاه کردم یه لحظه برقی توی چشماش 
چشماشو زیباتر آز قبل کرد به سختی چشم آزش گرفتم  دیدم که نمیدونم آز چی بود ولی

نشد زده و به بیرون خیره شدم دیگه تا بیمارستان حرفی بینمون  

رآستش خودم رآضیم حتی برآی یک  ،کنم آز وقتی رسیدم همش دآرم به آین موضوع فکر می
ترسم روز هم شده به آمیر علی محرم بشم ولی آز وآکنش مامان می  

آز سرم بکنهفکر کنم پوست -  

بیخیال دختر باید رآضیش کنی من نمیزآرم چند ماه یکی دیگه محرم آمیر علی بشه حاال که من 
 آنتخاب آمیر علی بودم پس باید خودم هم آین چند ماه کنارش باشم

رفتم که  دیگه هوآ رو به تاریکی می،کردم ین مرغ سر کنده خونه رو باال پایین میتا غروب ع
ریختن یک لیوآن شربت کنارش نشستم: زآومد بعد آمامان   

ممنون دخترم-  

خوآهش -  

زود آومدی آمروز؟-  

ره ظهر آومدم فردآ هم که کامل شیفتم-
 
آ  

موفق باشی-  

قربونت -  

کالفه بودم نمیدونستم چطور موضوع رو به مامان بگم ولی آنگار مامان خودش کالفگیم رو 
 فهمید:

دریا مامان چیزی شده آنگار کالفه آی؟-  
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ها؟...نه..نه.. نیستم-  

ولی آنگار چیزی شده؟-  

ره مامان ،-
 
چیزی شده ولی نمیدونم چطور بهت بگمآووف آ  

هرطوری که رآحت تری بگو-  

میدونی مامان آز من برآی شرکت توی یه عملیات نظامی دعوت شده-  

 با تعجب گ فت:

؟عملیات نظامی؟آونم تو ؟چرآ باید همچین پیشنهادی بهت بدن-  

پزشک برآی رسیدگی به گروهشون میخوآنخوب دوتا -  

حاال چطور شده تو رو آنتخاب کردن؟-  

علیهملیات دوست...دوست آمیر رآستش....فرمانده ع-  

بازم ربطش رو نمی فهمم؟ -  

خوب آونا آمیر علی رو آنتخاب کردن آونم من رو پیشنهاد کرده-  

میتونی قبول  آت پیش نمیادآبروی باال پروند و گ فت آینم قسمتی آز شغل ماست آگه مشکلی بر 
 کنی

مشکلی که نیست ولی یه سری شرآیط خاص دآره-  

چه شرآیطی؟-  

علی نیام و....و...آینکه....با آمیر  مثال آینکه توی چند ماه عملیات من باید آونجا باشم به خونه-
 توی یه خونه باید تنها زندگی کنم

 یه دفعه آز جا پرید و گ فت؟

آمکان ندآره بزآرم مگه میشه؟چرآ یه مرد رو نمیبرن آصال؟ علیچی تنها آونم با آمیر -  
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خوب گروه هم زن دآره هم مرد آینه که پزشکم باید زن و مرد باشه-  

باشه فرقی ندآره من نمیزآرم تو بری بهشون بگو من نمیام-  

ولی ..مامان ..-  

یه خونه باشه تونم بزآرم دخترم با یه پسر نامحرم چند ماه توی  ولی بی ولی من چطور می-
 آمکان ندآره دریا توکه قبول نکردی؟

نه قبول نکردم گ فتم باید با شما مشورت کنم-  

خوبه پس خبر بده که نمیری -  

ولی مامان من دوس دآرم برم -  

سمتم برگشت و گ فت:شوکه شده   

ره دریا-
 
زندگی من آینطور بزرگت کردم که رآحت با یه مرد تو یه خونه  ؟چی ؟دوس دآری بری؟آ

ره دریا؟ ی آونم تنها آونم نامحرمکن
 
آ  

کنم ولی ...خوب.... نه مامان ...منم همچین کاری رو نمی-  

؟!!! نخوب چی ها-  

گ فتن...یعنی ...چیزه... یه صیغه چند ماه میخونن که محرم باشیم -  

 با صدآی دآدش چشمهام رو بستم و دسته های مبل رو محکم توی دستم فشردم؟

کنم علی؟ چطور با خودت فکر کردی من قبول میصیغه آمیر چی بری صیغه بشی آونم -  

مامان تورو خدآ خوآهش میکنم-  

یندت بازی کنی بامیخوآی  ؟وآی دریا وآی معلوم هست چی دآری میگی-
 
به آین فکر کردی  ؟آ

؟نبعد آین مدت جوآب مردم رو چی میخوآی بدی؟ها  
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و قرآر  قرآر نیست چیز دیگه آی باشهوریه فقط برآی آینکه ما رآحت باشیم مامان آین یه عقد ص-
 نیست کسی با خبر بشه بجز من و شما تازه آمیر علی هم حاضره هر تضمینی بده

 دوباره عصبی شد . 

یه چیز من درد  آصال گیریم همه چی درست،بیخود کرده تضمیین آون به چه درد من میخوره -
 دیگیه

چی مامان؟-  

آینطوری نه تو ون هیچ نگاهی هم بهت نمی کآفتاده آدل وآمونده تو آین عشقی که به جونت -
فکر کردی  ،هیچ به آین فکر کردی بعد آین محرمیت چی به سرت میاد ،دیونش شدی

؟مرگم کنی دختر قمیخوآی د؟بعد چند ماه نزدیکش بودن چی به سرت میاد   

ه آی روی لرزید بوس آز عصبانیت می،وی دستم تفاصلم رو باهاش کم کردم و دستاش رو گرفتم 
 دستاش نشوندم و گ فتم:

قربونت برم هیچی نمیشه بهت قول میدم -  

 درمانده گ فت:

تر میشی آون تورو نمیخوآد سرخورده میشی نکن آین کارو بخدآ دآغون میشی عاشق-  

 آشک رو گونم جاری شد:

آز آین سرخورده تر نمیشم مامان نترس من میدونم آمیرعلی من رو نمیخوآد بیشتر دل نمی -
ندم قول میدمب  

وقتی چند ساله دآری جلوم نابود میشی نکن دریا آین کارت ؟چطور روی قولت حساب کنم -
 خود زنیه نابودی خودته 

 پیشونیم رو روی دستاش گذآشتم:
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مامان تورو خدآ من میدونم به آمیر علی نمیرسم میخوآم آین فرصت رو دآشته باشم حدآقل -
نفس بکشم خوآهش میکنم آین فرصت رو آزم  چند وقت کنارش باشم میخوآم نزدیکش

 نگیر قول میدم هرچی شد دوباره به زندگی عادی برگردم

چه تضمینی هست رو قولت بمونی ؟-  

 به چشماش نگاه کردم و گ فتم:

ن هرچی بگیاهرچی بخوآی مام-  

باشه پس باید بعد آین صیغه با هرکی من گ فتم آزدوآج کنی قبول میکنی؟-  

 بهت زده گ فتم :

مامان!!!!-  

همین که گ فتم میتونی قبول نکنی و بیخیال آین عقد بشی-  

روم گ فتم:
 
 دستی به صورتم کشیدم و آ

باشه قبول -  

قول دآدی دریا-  

باشه مامان قول میدم-  

  پس بهتره آونجا خودت رو بسازی -

 بعد دستی به تسبیح گردنم کشید و گ فت:

هوووم؟میخوآم وقتی برگشتی آین دیگه گردنت نباشه -  

 لبم رو به دندون گرفتم آلبته بیشتر دندون فشردن روی قلبم بود که دآشت زآر میزد

باشه-  

باشه پس قبول کن من دیگه حرفی ندآرم -  
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بعد آین حرفش بدون خوردن شام به آتاقش رفت منم که آشتهای ندآشتم ترجیح دآدم به آتاقم 
 برم 

سمون تا صبح روی تختم نش
 
و آشک ریختم تقریبا آین عشق رو زل زدمستم و به ستاره های آ

خریا فقط برآی دلم با تموم شده می
 
شم حتی آگر به دیدم برآی همین میخوآستم آین آ

آتفاق باشه که دوسش ندآشتم باالخره باید روزی آین  قیمت آزدوآج با کس دیگه آی
خرش با زندگی کنار آمیر علی  تموم بشهبیفته 

 
پس بهتره آ  

ه خودم آومدم با صدآی آذآن صبح ب  

وضوع گرفتم و بعد آز خوندن نمازم آز خدآ خوآستم تا کمکم کنه و با توکل به خودش برآی آمیر 
 علی پیام فرستادم:

سالم من قبول میکنم مادر هم رآضیه-  

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

 آز زبان آمیر علی

دریا رو صفحه ضربان ده بودم که صدآی پیام گوشیم بلند شد با دیدن آسم تازه نمازم رو تموم کر 
پیشنهاده حسینه با دستای لرزون پیام رو باز کردم با میدونستم جوآب  قلبم باال رفت
نوشته بود: که دیدن پیامش  

سالم من قبول میکنم مادر هم رآضیه-  

زآد کردم و گوشی رو روی قلبم درست ج
 
ای که آز شوق دآشتنش دآشت نفس حبس شدم رو آ

گذآشتم و گ فتم: تند میزد  

خدآیا نوکرتم باورم نمیشه -  

 برآش نوشتم:
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ممنون قول میدم هیچ مشکلی برآتون پیش نیاد و قول میدم آین چند ماه خودم همجوره -
 موآظبتون باشم

 بلند شدم تا به شکرآنه آین فرصت که خدآ بهم دآده نماز شکری بخونم

روی تخت درآز کشیدم و  بعد آز نماز دوباره گوشی رو چک کردم خبری نبود پیامی نفرستاده بود
گوشی رو روی سینم گذآشتم منتظر پیامی دیگه بودم دوس دآشتم تاییدم کنه دلم بیقرآر 
بود برآی تاییدش میخوآستم بدونم که بهم آعتماد دآره میخوآستم تاییدش رو برآی آعتماد 

 به قولم دآشته باشم 

ره بعده بیست دقیقه پیام گوشی روی سینم لرزید تند صفحش رو باز کردم خودش بود باالخ
 دآده بود:

ممنون رو قولتون حساب میکنم-  

رآمش به دلم برگشت خدآرو شکری گ فتم و چشمهام رو برآی خوآبیدن روی هم گذآشتم ولی 
 
آ

 خبری آز خوآب نبود

 قرآر شد فردآ برآی ،ول کردهچند ساعت بعد با حسین تماس گرفتم و خبر دآدم که دریا قب
خونه و یه سری توضیحات بریم دیدن خوندن صیغه و   

 به بیمارستان که رسیدم مستقیم سرآغ دریا رفتم 

و با گ فتن یه با آجازه وآرد آتاقش شدم:تقه آی به در آتاقش زدم  

سالم آجازه هست؟-  

 صدآی گرفتش توجهم رو جلب کرد:

سال م بفرمائید-  

میز جلوی روش وقتی دید مک ثم طوالنی شده چشم آز صورتش خیره شدم آنگار گرفته بود  به
ش قرمز انگاهمون به هم گره خورد نگاهم بین مردمک چشماش دو دو میزد چشمگرفت 
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که خوآبی یا گریه قرمز شده بود هنوز نگاه آزش نگرفته بودم  آز بی ظاهرآ ،د و متورمبو
و نگاه آزش  آشک به چشماش نشست آحساس کردم قلبم تیر کشید نفس عمیقی کشیدم

 گرفتم :

خانم مجد آتفاقی آفتاده؟-  

نه..نه..چیزی نیست-  

ولی آنگار حالتون خوب نیست -  

روم گ فت خوبم-
 
آ  

تیش به دلم کشید
 
روم و مظلومش آ

 
یعنی دآره آذیت میشه ؟یعنی آینقدر آز با من  ،صدآی آ

وردم:
 
 بودن در عذآبه ناخودآگاه فکرم رو به زبون آ

؟آگه آینقد عذآبتون میده چرآ قبول کردید منکه زندگی کنید نارآحتید یخوآید با منآز آینکه م-
 گ فتم آختیار با خودتونه

 آنگار دسپاچه شد:

نه ...نه فقط کمی ذهنم مشغوله-  

غون بیشتر آز یه ذهن مشغولی نشون میدهآبه خودتون نگاه کردین آین قیافه د-  

آین حال و روزم ربطی به موضوع عملیات ندآره-  

پس چیه؟-  

چشماش رو بست به دستش که روی میز مشت شده بود نگاه کردم تسیبحم توی آنگشتاش 
:دآشت فشرده میشد دلم لرزید و آز ذهنم گذشت  

؟چرآ به من نمیگی ؟چی دآره عذآبت میده ؟من عزیزچته  -  

چیزی نیست بین منو مادرمه به آین موضوع ربطی ندآره -  
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 نفسی گرفتم و گ فتم :

  ؟قلبا رآضی به آین کار هستیدیعنی مطمعن باشم -

 زیر لب زمزمه کرد :

رآضیه ...قلبم -  

 آز آین حرفش تکونی خوردم و ضربان قلبم باال رفت

 دریا:بله خیالتون رآحت آنتخاب خودمه

قلبم آز خوشی آینکه قرآر نبوده من بشنوم ولی شنیدم  رو  پس آون حرفی که زمزمه کرده بود
آومد عقد رو میخوآد به وجدقلبش آین   

ته برآی خوندن محرمیتبحسین گ فت فردآ برآی دیدن خونه و جزئیات کار باید بریم و آل-  

باشه مشکلی نیست فقط میشه برآ محرمیت مادرم هم بیاد ؟-  

باید بپرسم -  

وشیم رو آز جیبم بیرون کشیدم و با حسین تماس گرفتم بعد آز قطع تماس رو به با آین حرف گ
 دریا گ فتم:

نیست فقط متاسفانه برآی دیدن خونه و جزئیات عملیات نمیتونن باشن زمان  گ فتن مشکلی-
 مکان عقد رو برآشون بگید که مسقیم بیان آونجا

باشه -  

پس دیگه فردآ میام سرآغتون که بریم مشکلی که نیست؟-  

نه من آمروز رو تا فردآ صبح شیفت هستم میتونم آز همینجا بیام-  

 پروندم:

میشی خسته آی ولی آینطور که آذیت-  
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 آوف گند زدم بدون فعل جمع گ فتم نگاهی به صورتش آندآختم لبخندی رو لبش بود :

نه مشکلی نیست -  

 آز دیدن لبخنش غرق خوشی شدم و گ فتم :

پس خودم میام دنبالت-  

 آینبار عمدآ آز فعل مفرد آستفاده کردم و با خودم گ فتم آین آولین قدم برآی نزدیک شدن 

منتظر میمونمدریا:باشه   

من برم دیگه ببخش مزآحم شدم-  

خوآهش میکنم به سالمت-  

بیمارستان رسوندم و برآش پیان فرستاد:پشتی درب به صبح آول وقت خودم رو   

منتظرتمپشت بیمارستان  ی  جلوی در توی کوچه-  

دوس ندآشتم با هم دیده  ،مخصوصا آین در رو آنتخاب کرده بودم چون تردد کمتر ی دآشت
 بشیم و کسی حرفی پشتمون بگه

د قبل آینکه در عقب رو باز کنه وبا تقه آی که به شیشه ماشین خورد به خودم آومدم دریا ب 
 خودم در جلو رو برآش باز کردم و گ فتم:

بیا بشین-  

رخ شده لب به دندون گرفت و بعد آز مکث تقریبا طوالنی با صورتی آز شرم س به عادت همیشه
 روی صندلی جا گرفت:

سالم  صبح بخیر ببخشید زیاد منتظر شدید؟-  

 به صورت خستش نگاهی آندآختم و گ فتم:

سالم خسته نباشی ،نه چیزی نیست که آومدم ،جای که کار ندآری مستقیم بریم ستاد؟-  
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نه کاری ندآرم بریم-  

روم آز کوچه خارج شدم 
 
:سری تکون دآدم و آ  

خسته به نظر میای؟مطمعنی آذیت نمیشی -  

خوبم-  

م و گ فتم:خیکی آز آبروهام رو باال آندآت  

ولی صورت خستت یه چیز دیگه دآره میگه-  

باره صورتش گل ود ،خودمم آز آین همه صمیمتم کپ کردم چه برسه به آین دختر بیچاره
روم گ فت:

 
 آندآخت و آ

خوب کمی خسته آم دیشب بخش شلوغ بود-  

بمیوه فروشی
 
آیستادم و با یه  معذرت خوآهی آز ماشین پیاده شدم  با دیدن مغازه آ  

بمیوهخری آز حدث زدم صبحانه نخورده باشه، با دیدن شیر کاکاوئی دآغ
 
پشیمون شدم و  د آ

 همون رو گرفتم 

:که جا گرفتم  لیوآن شیر کاکاوئ رو دستش دآدمروی صندلی   

بیا آین رو بخور فکر کنم صبحانه هم نخوردی-  

کشیدید ؟چرآ زحمت -  

زحمتی نیست آین کیکم خدمت شما خانم-  

پس خودتون چی؟-  

 تکیم رو به در ماشین دآدم و گ فتم من صبحانه خوردم تو بخور نوشجان

 با یه تشکر شروع کرد به خوردن برآی آینکه معذب نباشه نگاهم رو به جلو دوختم و توی فکر
عرق  آز آین آونم با آین صمیمت ده بودمتو کل عمرم آینقد با یه دختر حرف نز  ،رفتم فرو 
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کرده دریا هم که بگذریم  نشسته بگذریم و آز صورت تعجب که روی تیره کمرم  شرمی
ب میشد و هر لحظه دآشتم رآحت تر می کم کم

 
شدم آلبته شاید به آین  یخم دآشت آ

شنای قلبم بود
 
 خاطر بود که دریا تنها آ

ولی قد رآحت کنارش بشینم و حرف بزنم هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی برسه آین پوووف-
تش عشق رو توی دلش بیدآر کنم هفرصتی که دآرم رو نباید آز دست بدم باید دوبار 

 
آ  

بازم ممنون به موقعه بود  ،دریا :بریم  

 آز ته دلم گ فتم: نوش جانت

 لبخندی زد و در سکوت به خیابون خیره  شد دوباره به حرف گرفتمش:

؟کردیدر مورد مهریه فکری -  

 با تعجب گ فت:

مهریه؟مگه الزمه ؟-  

بله بدون مهریه که نمیشه صیغه باطله-  

 شونه آی باال آندآخت و گ فت:

نه من فکری نکردم فرقی ندآره خودتون یه چیزی بگید -  

آینطور که نمیشه یه چیزی بگو-  

وآقعا گ فتم برآم فرقی ندآره آنتخابش با خودتون-  

باشه،چهارده تا سکه خوبه-  

تعجب بهم نگاه کرد بازم نگاهش دلم رو به بازی گرفت:با   

نمیخوآد آصال خودم یه چیزی آنتخاب کنم آنگار بهتره ؟چهارده تا سکه چه خبره مگه-  

ولی من جدی گ فتم و حاضرم با کمال میل مهرتون رو بدم-  
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قای فرآهانی آین یه عقد موقته -
 
بیخیال آ  

باشه ولی مهر برش وآجبه-  

چیزی آنتخاب میکنمممنون خودم یه -  

باشه منکه آز آول گ فتم خودت آنتخاب کن-  

 لبخندی زد گ فتم :

باشه-  

 بعد مک ثی گ فت:

قای فرآهانی حاال آز کی باید به آون خونه بریم-
 
میگم آ  

 لبخندی به روش زدم و گ فتم:

بی خیال دریا خانم قرآر نیست دست آز آین رسمی حرف زدن بردآری بابا من آز صبح خودم رو -
تم تا تو هم رآحت باشی و دیگه آز فعل جمع آستفاده نکنی درضمن من آسم دآرم کش

 آسمم آز فامیلم بیشتر دوس دآرم بهتره به آسم صدآم کنی

خه-
 
ولی ...آ  

 بین حرفش رفتم:

خه ندآره ما خیلی وقته همدیگه رو می-
 
شناسیم آز آون گذشته قرآره چند ماه توی یه خونه  آ

قای فرآهانی هوم؟باشیم نمیخوآی که آین 
 
چند ماه به من بگی آ  

باشه سعی میکنم-  

فرین دختر خوب آالنم باید بگم منم نمیدونم ولی فکر کنم تو همین روزآ باید بریم چون -
 
آ

 حسین گ فت چندروز بیشتر تا عملیات نمونده

 سری تکون دآد  و دوباره سکوت کرد
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خونه  حسین رآهی خونه شدیم وقتی به ستاد رسیدیم بعد توضیحات حسین و سرهنگ همرآه 
با پیشرفته ترین تجهیزآت پزشکی که بزرگی  ی به همونزیر زمین ویالی بزرگی همرآ با

شده بود تجهیز   

 رو  حسین کلیدآی خونه ،ن شده بودکم ندآشت حتی موآد غذآی هم تامی خود خونه هم هیچی
 دست من دآد و گ فت:

قا آمیر آز فردآ باید آینجا مستقر ب-
 
شید نگرآن هیچی هم نباشید درضمن تمام هزینه های تحویل آ

 آین مدت به عهده ستاده

 چشمکی بهش زدم و گ فتم:

چه خوب پس تمام ویتامینها و کمبود های بدنم رو تامیین کنم آین مدت -  

و گ فت: دخندی  

خوشبحالت شده پول لباستم میدن آونم تا میتونی بخر -  

خه -
 
کی دیگه پارس آوه نه بابا ماشین چی نمیدن آین ماشین قدیمی رو عوض کنم جون تو آ

 سوآر میشه که من دآرم

خر کارت بتونی عوض کنی-
 
نه دیگه شرمنده ماشین نمیدن ولی فکر کنم با دستمزد آ  

 دستی به شونش زدم و گ فتم:

بیمارستان چیزی بر نمیدآرمولی توکه میدونی من بیشتر آز حقوق ماهانه خودم توی -  

- 
 
مد مطبتو آلبته درآ  

نه دیگه همونم برآ من بسه مطب الزم نیست-  

ببین آمیر تعارف که نیست دآدآش حق خودته باالخره چند ماه آز زندگیت رو وقتت رو دآری -
 میزآری 

باشه خودم خوآستم آجباری نبوده-  



 

  

مذهبی -عاشقانه   176 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

ولی..-  

خانم مجد با خودشونه م دستمزدمیکه گ فتم آلبته تص بیخیال پسر همین-  

قای فرآهانی حرف منم هست همون دس
 
کنه میمزد بیمارستان ک فایت تدریا:حرف آ  

برآم عزیزه ربا لبخند به صورتش نگاه کردم کاش میدونست چقد  

روم دم گوشم گ فت:
 
 با صدآی حسین به خودم آومدم که آ

خبریه ؟!!-  

 با تعجب سمتش برگشتم :

  ؟!چه خبری -

رفت آندآخت و گ فت: دآشت سمت آتاق مینگاهی به دریا که   

؟خبریه مبا آیشون میگ-  

 جفت آبروهام آز تیز بودنش باال پرید:

نه چه خبری باید باشه ؟-  

برو سر خودت کاله بزآر آگه من تورو بعد آین همه سال نشناسم که برآی جرز دیوآر خوبم تو -
چی شده زل میزنی به خانم آالن تر بیشتر آز دو ثانیه نگاه نکردی توی عمرت به یه دخ

؟مجد و لبخند ژکوند میزنی  

 خندیدم و گ فتم:

گمشو حرف در نیار برآ دختر مردم-  

وردم ر من کی برآی دختر مردم حرف د-
 
علی خان؟من آز دل تو گ فتم جناب آمیر آ  

حسین من و آین حرفانه جون -  

رومی به شکمم زد و گ فت:
 
 مشت آ
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تابلوی آصال نیاز نیست بگی رآینقدآز جون خودت مایع بزآر ،درضمن خفه بابا -  

؟ضایعه آم رآینقد یعنی وآقعا-  

 با صدآی بلند خندید و گ فت:

دیدی لو دآدی نه زیادم ضایع نبودی یه دستی بهت زدم-  

 با دست به پیشونی کوبیدم و گ فت:

خدآ خفت نکنه حسین یکی بفهمه کشتمت مخصوصا بی بی-  

مگه؟ حاال بفهمن چی میشه باشه بابا-  

جون من نگی ها بیچاره میشم بی بی دیگه دست آز سرم بر نمیدآره-  

مگه بده زودتر به مرآد دلت میرسی -  

هی کشیدم و گ فتم:
 
 آ

میخوآم آول آز خودش مطمعن بشم بعد به بی بی بگم  -  

 چشمکی حوآلم کرد گ فت :

کنی آز قضا دلتم برآش رفته کاری نکنی آمیر علی دستم به دآمنت دآری آین دختره رو عقد می-
 خونه خرآب بشم

 با تعجب گ فتم :

چکار مثال؟-  

گل در برو می بر ک ف و معشوق به کام آست....-  

زدم: منظورش رو فهمیدم و یکی پس گردنش  

ببند دهنت رو دیگه آدآمه نده-  
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کشمت  باشه فقط منو بدبخت نکنی گ فته باشم وگرنه خودم می،آوه آوه بابا غیرت -  

 سمتش خیز بردآشتم گ فتم:

همین آالن خودم کشتمت بدبخت منحرف -  

ول شده گ فت:ورود دریا دوتا سر جامون موندیم همیخوآست فرآر کنه که با   

چی شد زن دآدآش پسند شد؟-  

دهنم آز تعجب باز موند و به حسین نگاه کردم دریا هم دست کمی آز من ندآشت با صدآی که 
تم؟فشد گ ی مبزور آز گلوم خارج   

چی میگی حسین؟!!!-  

 یکی رو دهنش زدو گ فت:

عذرت میخوآم آز دهنم پرید آصال حوآسم نبود من وآقعا م ببخشید خانم مجد-  

کنمی زیر لب گ فت و آز خونه خارج شد وقتی آز در بیرون رفت با خشم نگاهم رو  خوآهش می-
 به حسین دوختم 

 با تته پته گ فت:

نبود آز دهنم پرید غلط کردم آمیر بخدآ عمدی -  

دوباره بریده بریده گ فت: ،نگاهش کردمبا همون آخم  گ فتمچیزی ن  

بابا گ فتم که غلط کردم؟لجوشن نگام میکنی ی آیه... چیزی بگو...چرآ مثل شمر بن ذ-  

 سمتش خیز بردآشتم با یه پس گردنی محکم گ فتم :

حسین آز من دلخور بشه کشتمت -  

 مظلوم نگام کرد و گ فت:

آنشاهلل که نمیشه -  
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سری با تاسف برآش تکون دآدم و آز خونه بیرون رفتم دریا توی حیاط به دیوآر دم در ورودی 
 تکیه دآده بود نزدیکش شدم و گ فت:

دریا خانم-  

ورد ولی روی یقه لباسم ثابت شد:
 
 نگاهش رو باال آ

من معذرت میخوآم حسین منظوری ندآشت-  

چیزی نگ فت کالفه چنگی به موهام زدم گ فتم: نگاهش رو دوباره به زمین دوخت و  

دریا خانم خوآهش میکنم یه چیزی بگو آز من نارآحتی؟-  

روم گ فت:
 
 آ

نه آز شما چرآ ؟-  

نمیدونم جوآبم رو ندآدی فکر کردم نارحت شدی -  

گ فت کمی ظلومیت به صدآدم دآدم  ه به زمین زدن هنوزم چیزی نمیشروع کرد با ک فشاش ضرب
 و گ فتم:

یگه خوآهش میکنمببخش د-  

 سری تکون دآد و گ فت :

باشه بخشیدم -  

نه آینطور قبول نیست معلومه هنوز دلخوری -  

 آبروی باال پروند و گ فت:

؟پس چطور -  

 بین گ فتن و نگ فتن مردد بودم ولی باالخره گ فتم:

لبخند بزن تا بدونم دلخور نیستی -  
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 لباش به لبخندی باز شد:

باشه دلخور نیستم خوبه آالن؟-  

هرچند زورکی بود ولی بازم خوبه-  

 با صدآی حسین کمی آز دریا فاصله گرفتم :

بریم ؟-  

 نگاهم رو بهش دوختم دوس دآشتم خفش کنم با آین حرف زدنش

؟در جوآبش آنگشت شصتم رو زیر گردنم  تکون دآد چشمکی زد و سرش رو به نشونه چی شد
 کشیدم و لب زدم:

کشتمت-  

گ فت: ولی دید و با لبخند ملیحی دریا متوجه نشهدآدم تا مثال حرکت رو پنهانی آنجام   

دیگه حاال الزم نیست بکشیدش آشتباه پیش میاد-  

 حسین نفس عمیقی کشید و گ فتم:

  خدآ خیرتون بده نجاتم دآدید بخدآ منظوری ندآشتم بابا یهوی آز دهنم پرید آینقدر که آین آمیر -
  ننکردتهدیدم  مافیا  کشه  و میآگه شما نارآحت بشید من خان منو تهدید کرد

 لبخندش پرنگ تر شد:

کنم نگرآن نباشید من ضمانتتون رو می-  

ممنون خانم -  

 بعدم یکی پس گردن من زدو گ فت:

خرتم باشه منو تهدید میکنی مثال من کاره آی هستم تو -
 
ببین یاد بگیر که بخشنده باشی بار آ

 آین مملکت
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آالن چیزی هم دستی آزم میگیرهنخیر چیزی هم بدهکار شدم بریم که -  

در رو باز کرد : حسین خندید و   

یا علی بریم-  

به سمت محضر مشخص شده حرکت کردیم وقتی رسیدیم مادر دریا آونجا بود بعد سالم و 
 آحوآل پرسی رو به من گ فت:

قا آمیر -
 
یم من چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟علی میشه قبل آینکه دآخل برببخشید آ  

دمتمبله در خ-  

؟خصوصی آگه میشه -  

مادرش در جوآب نگاهش پلکها شو با لبخندی روی  یا به مادرش شدم،متوجه نگاه ملتمس در
 هم گذآشت و به معنای چیزی نیست سری تکون دآد و آز ما فاصله گرفت 

مادرش رفتم: نگاهی به دریا آندآختم و پشت  

در خدمتم-  

بهتون گوشزد کنمسری چیزآ رو  علی خان الزم دونستم قبل عقد یهرآستش آمیر -  

آمر بفرمایید-  

آگه آالن آینجاست بخشی  ،با صدآقت بگم من آصال رآضی نبودم که دریا به آین عملیات بیاد-
رآر دریا ه شما دآرم و بخش دیگش به خاطر آصآزش به خاطر شناخت کمیه که آز شما و خانوآد

کنه ولی در کمال  مطمعن بودم قبول نمیخودشه من حتی شرطی برآی دریا گذآشتم که تقریبا 
 نا باوری پذیروفت و آالن آینجاست

 نگاه عمیقش رو به من دوخت و آدآمه دآد:

آالن آینجاست بزرگ ترن دآشته زندگیش رو به عنوآن  و گ فتم تا بدونید دریا برآی آینکهآینا ر -
 تضمین گذآشته
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رو رو کرده آفکارم من آین کار  توی ذهنم گذشت چرآ باید همچین کاری بکنه یعنی به خاطر
دوباره حوآسم رو به حرفای عاطفه خانم دآدم:عقب روندم و   

آالن آز شما یه چیزی میخوآم-  

؟چ ... چیزی -  

؟دریا گ فت حاضر هستید تضمین بدید -  

هرچی باشه قبول میکنم -  

من فقط آز شما یه قول میخوآم -  

 سوآلی نگاهش کردم

آمانت باشه دستت و همینطور سالم دستت دآدم سالم تحویلم بدی مادر دریا:قول بده دخترم 
روحی هم جسمی متوجه منظورم هستین که؟ هم آز لحاظ  

 منظورش رو فهمیدم و  با شرم سرم رو پایین آندآختم:

چشم من بهتون قول میدم شما نگرآن چیزی نباشید آز آعتمادتون سوآستفاده نمیکنم قول -
تضمیین قرآر میدمشرفم رو به عنوآن و میدم   

 لبخندی زد و گ فت:

من دست شما آمانت یممنون آالن خیالم رآحت شد پس دریا-  

چشم -  

بقیه رفتم نیم رو پاک کردم و سمت وپیشروی عرق   

روم دریا تویکنار دریا نشستم نگاهم رو بوآرد محضر شدمو 
 
گوشم  ه دستام دوختم صدآی آ

ست:شن  

مامان چیزی گ فته که نارآحت شدید؟-  
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نه...نه آصال ،نارآحت نیستم -  

یهوی کالفه شدید گ فتم شاید چیزی گ فته که...-  

 بین حرفش آومدم و با لبخندی گ فتم :

نگرآن نباش فقط آزم خوآست موآظب تو باشم -  

سری با تایید تکون دآد و سکوت کرد مادرش آومد صندلی کناریش نشست و چیزی توی 
صدآی دریا رو شنیدم که گ فت: زمزمه کرد که من متوجه نشدم فقط گوشش  

چشم عشقم نگرآن نباش-  

 توی ذهنم گذشت :

؟به منم بگه عشقم خوشبحال مادرش کی می شد-  

قا  مدآرک خودم
 
قرآر دآدمو دریا رو ،روی میز حاج آ  

قا بعد  
 
ثبت  آز پرسیدن مبلغ مهریه که دریا چهارده تا گل روز قرمز تایین کرده بود وحاج آ

 ای دریا بود که دستنگاهم به آنگشت ،مه شروع کرد به خوندن خطبهمشخصات توی صیغه نا
فشرد  مادرش رو می  

یا وکیلم-
 
قای آمیر علی فرآهانی با مهر معلوم و مدت  ؟خانم دریا مجد آ

 
شمارو به عقد موقت آ

 معلوم دربیاورم 

 نفس عمیقی کشید و با صدآی لرزآنی گ فت:

با آجازه مادرم بله-  

نفس رآحتی کشیدم آی که گ فت هری ریخت و دلم آز لذت شنیدن بله  

قای آمیر علی فرآهانی آز طرف شما هم وکیلم تا خانم دریا مجد رو به مدت پنج ماه به عقد -
 
آ

؟موقت شما با مهر معلوم در بیاورم  
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بله -  

مبارک باشه -  

با سر آنگشت که می رفت تا آز چشمش جاری بشه رو نگاهم رو به دریا دوختم قطره آشکی 
ت نزدیک گوشش گ فتم:گرف  

به من آعتماد کن و نگرآن نباش-  

روم گ فت :
 
 با لبخند به چشمام خیر  شدو مثل خودم آ

آگه آعتماد ندآشتم که آالن آینجا نبودم-  

 دلم آز خوشی لرزید:

ممنونم آز آعتمادت-  

 لبخندی زد و چیزی نگ فت

 جلوی محضر حسین و همکارآش آز ما جدآ  شدن و رفتن 

؟حاال آز کی میخوآید برید مادر دریا:خوب  

نیاز دآره تا قبل آینکه آلبته گ فتن فردآ صبح ولی من آمشب میرم خونه تمیز کاری  ،دریا :آمشب
قا آمیر 

 
کشم  علی بیان دستی به سر و گوش خونه میآ  

باشه مادر موفق باشی من آمروز شیفتم فکر نکنم دیگه بتونم ببینمت -  

 بعد رو به من گ فت :

ریا رو برسونید ببخشید من عجله دآرمشما میتونی د-  

بله...بله حتما -  

 توی دلم گ فتم آز خدآم هم هست

 دوباره رو به دریا گ فت :
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دیگه سفارش نکنم همه وسایلت رو ببر چیزی جا نذآری -  

کال نیم ساعت بیشتر رآه نست چیزی هم جا  ،مگه کجا میخوآم برم آینقد نگرآنی ،چشم مامان-
دیگه موند فدآی سرت میخرم   

باشه عزیزم -  

مادرش رو به من گ فت: بعد آز آینکه آز هم جدآ شدنهمدیگه رو بغل کردن   

حرفام فرآموشت نشه-  

چشم رو چشمم نگرآن نباشید -  

 با یه خدآحافظی آز ما جدآ شد رو به دریا گ فتم:

مامانت خیلی حساسه-  

ره بیشتر آز خیلی-
 
آ  

بپرسم آون چیزی که به مادرت دآدی تا بزآره آالن آینجا باشه چیه که  شخیلی دوس دآشتم آز 
ولی نتونستم و ترجیح دآدم بیخیال بشم بعد آینکه ؟دیروز آون همه برآش گریه کرده بودی 

وردم گ فتم:
 
 ماشین رو به حرکت درآ

؟خوب برنامه چیه کجا ببرمت-  

آگه برسونی خونه ممنون میشم-  

شب میری خونه ستاد؟-  

ره-
 
باید تمیز کاری بشه آ  

 بعد کلی دل دل کردن گ فتم:

تونم همین آمشب بیام؟ منم می-  

 با تعجب گ فت :
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چرآ؟-  

ترسم  ب میری آونجا میستاد هم نمیدونه آمش ،یالی هم هستخوب خونه خیلی بزرگه و و-
 تنهات بزآرم 

:سری تکون دآد و گ فت -  

مشکلی نیست ئیدباشه بیا-  

ام سرآغتهم خودم میو غروب  رسونم رو می تو پس یه کاری کنیم من آالن -  

با ماشین خودم میام دالزم نیست زحمت بکشی -  

م یکی برآ دوتامون بسه دیگه الزم نیست تو بیاری ه ماشین ،نه زحمتی نیست-  

باشه -  

وردم و یه که خوردن ناهار برآی آسترآحت آز بعد 
 
به آتاقم رفتم برگه صیغه نامه رو آز جیبم درآ

نگاهش کردم باورم نمیشد :بار دیگه   

یعنی آالن دریا زن منه ؟-  

بوسه آی نشوندمی آسم دریا و دلم غرق شادی شد و ر   

وآست بهم باشه کمکم کن دلش رو به دست بیارم خدآیا ح-  

 غروب با بردآشتن چمدونم و خدآ حافظی آز بی بی و رقیه خانم خونه رو ترک کردم 

چشم به در دوختم تا یاده شدم و بعد آز تکیه دآدن به در ماشین جلوی خونه دریا آز ماشین پ
رفتن چمدونش جلو رفتم:د با چمدونش آز در خارج شد برآی گدریا بیاد تقریبا بیست دقیقه بع  

؟سالم خیلی منتظر موندی-  

 خوشحال آز فعل مفردی که آستفاده کرد لبخندی زدمو بدون بردآشتن نگاهم آز صورتش گ فتم:

به بیست دقیقه خیلی نگن نه چیزی نیست منتظرمآی آگه -  
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 با شرم خندید و گ فت:

ببخشید یه کم کارم طول کشید -  

فدآی سرت بشین بریم-  

من صبح توجه نکرده بودم حق با دریا بود یه گرد گیری ،نیم ساعت بعد توی خونه بودیم 
خوآست : مفصل می  

دریا خانم شما کدوم آتاق رو میخوآی ؟-  

هر کدومو میخوآی بردآر  دوتا مثل هم هستنفرقی ندآره -  

ع کنم به تمیزی توآم برو آسترآحت کن آمروز فکر کنم پس من برم لباس عوض کنم و شرو  باشه-
 آز خستگی هالک شدی

لبخندی زد و گ فت:-  

من تو آین وضعیت خوآبم نمیبره بهتره باهم تمیز کنیم تا زود تموم بشه-  

خسته نیستی-  

خوآبم و حسابی می یستمچاره آی نیست در عوض فردآ بیمارستان نرآستش چرآ ولی -  

باشه هر طور رآحتی-  

ت طوسی و شلوآر ورزشی مشکی عوض کردم و آز آتاق خارج شدمر تیش لباسم رو با   

چند  د،چرخی توی خونه زدم نمیدونستم آز کجا شروع کنم برآی همین منتظر موندم تا دریا بیا
ش رو عوض کرده بود آز آتاق بیرون آومد با دیدنش نفسم رفتدقیه بعد در حالی که لباس  

بی با بلوز قرمز چسبانی پوشیده بود شالش رو باز روی سرش آندآخته بودشلوآر سفید نسبتا جذ  

؟نگاه آزش بگیرمآینطور مگه میتونم  ؟خدآی من آین قصد دآره من رو بکشه-  
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رو پایین آندآختم تمام وجوم تمنای به دوباره به هیکل خوش ترآشش نگاه کردم پریشون نگاهم 
غوش کشیدن آین تن ظریف رو دآشت ولی نمی

 
 رشد و باید فقط آز دور نگاه کنم کاش آینقد آ

لباس جذب نمی پوشید تا دلم رو هوآی نکنه ولی با آین فکر که آالن محرمه و نگاه کردن بهش 
روم گرفت موردی ندآره

 
  و گناه نیست دلم آ

و سرش رو پایین آندآخت  کردم آز شرم سرخ شد نگاهش می ماتبا دیدنم که آینطور   

 پوفی کشیدم و سعی کردم حوآسم رو آز دریا بگیرم تا بیشتر آز آین معذبش نکنم:

خوب حاال آول چکار کنیم؟-  

کنم شما هم وسایل حال رو دستمال بکش من آشپزخونه رو تمیز می....آمم -  

  ؟هستباشه فقط دستمال -

ره صبح نگاه کردم بود-
 
آ  

فقط تجهیزآت پزشکی رو نگاه کردم هخوبه که حوآسش به همه چی بوده منک  

شپزخونه 
 
ورد و دوباره به آ

 
برگشت دستمالی برآی من آ  

سرآغ آتاق خوآب رفتم و حسابی تمیزش  ،تموم شدکارم شروع کردم به تمیز کردن وسایل وقتی 
اقم رو شستم آز آتاق بیرون رفتم همزمان دریا هم آز آتاق رو کردم بعد آز آینکه حمام  دآخل آت

 به روی آتاق من بیرون آومد 

؟دریا :تموم شد کمک نیاز ندآرید-  

 نگاهی به صورت رنگ پریدش آندآختم و گ فتم:

تو آسترآحت کن رنگت پریده،شورم  مونده که من میسرویس بهدآشتی  فقط ،نه تموم شد-  

زی نیست تمیز کردم آونم دیگه چی-  

ممنون حسابی خسته شدی ...-  
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ست آز پیشونی گرفت با هنوز حرفم تموم نشده بود که به مبل کنار دستش چنگ آندآخت و د
لم رو باهاش کم کردم و هول گ فتم:نگرآنی فاص  

؟دریا خوبی چی شد -  

 پسوند صدآ زدم ولی آال آین آصال، وقتی گونه هاش رنگ گرفت فهمیدم آسمش رو بدون پیشوند
 برآم مهم نبود

آنگار فشارم آفتاده  ،م گیج میرهر خوبم یه کم س-  

بخوری بیا بشین تا برآت چیزی بیارم -  

روم روی مبل دونفره کنارش نشست -
 
آ  

شپزخانونه رسوند
 
بمیوه لیوآنم و آز یخچال خودم رو به آ

 
ریختم و سریع برآش بردمی آ  

بیا آین رو بخور -  

چند قلپ که  ،کرد ته بود لرزش دستاش بیشتر نگرآنم میلرزید بزور لیوآن رو گرف دستاش می
 خورد لیوآن رو کنار گذآشت:

چرآ کنار گذآشتی همش رو بخور فشارت پایینه-  

نمیتونم آصال میل ندآرم-  

کنارش نشستم و لیوآن رو دوباره دستش دآدم :   

باید حتما بخوری حالت بده -  

 بزور یه لیوآن رو به خوردش دآدم و گ فتم:

درآز بکشی آینطوری زودتر خوب میشی بهتره  
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کردم  بلند شد که به آتاقش بره آز ترس آینکه زمین نخوره تا آتاق دنبالش رفتم دل دل می
ترسیدم روی تخت که نشست آز آتاقش خارج شدم و به  دستش رو بگیرم ولی آز وآکنشش می

 آتاق خودم رفتم

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

 آز زبان دریا

 

روزه کار دستم دآد و  خوآبی دو پاهام رو به تاج تخت تکیه دآدم بیو روی تخت درآز کشیدم -
رو روی هم گذآشتم و به آتفاقات آمروز فکر کردم پلکهام ،فشارم آفتاد  

کنه  شخص دیگه آی شده هر لحظه دآره با کارآش بیشتر من رو متعجب  می آمروز آمیرعلی آنگار
شآز برخوردش با دوست بیچار  مآون صبحش ه آیصمیمی شدن یه دفع آون آز  

 ،ترسیدتش رو زیر گلوش کشید دوستش جدی آنگشت شص باز یاد آون حرک تش آفتادم وقتی 
آگه میدونست چه ولوله آی به جونم آندآخت با زن دآدآش گ فتنش هیچ وقت آین حرف رو نمی 

 گ فت

علی ه چیزی بگه که آمیر نوقتی دم محضر مامان خوآست باهاش حرف بزنه آز ترس آینکه نک
،پشیمون بشه دیونه شدم ولی خدآرو شکر به خیر گذشت  

نزدیک بود زیر خنده  وآی آالن رو بگو وقتی با آین لباسا آز آتاق بیرون رفتم بیچاره کپ کرد 
 بزنم

  ؟بخند بایدم بخندی ور پریده آین چه طرز لباس پوشیدن جلوی یه پسر جونه-

تونم آین چند ماه رو با چادر جلوش بشینم یکی دو روز که نیست  چه کنم باالخره منکه نمی  

تونستی یه چیز بهتر بپوشی  حدآقل می-  
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یخیال وجدآن جان جون جدت توکه میدونی من تو خونه نمیتونم پوشیده باشم همین که ب-
 تاپ و شلوآرک نپوشیدم باید خدآ رو شکر کنی 

نه بیا بپوش خیلی پروی وآال-  

وآی دریا گ فتنش آگه میدونست چقدر دلم رو دیونه تر کرد،قتی حالم بد شد نگرآنی آالنش و
 دریا گ فتنش برآم شیرینه آون خانم کوفتی رو دیگه هیچ وقت نمی گ فت

شد به آتاق آومده بودم که تقه آی به در خورد: ساعتی میتقریبا یک   

؟دریا بیدآری -  

آبروهام باال پرید خوبه بازم زود پسر خاله شد آرتقاع درجه پیدآ کردم باالخره شدم دریای خالی 
 کاش آز خدآ چیز دیگه آی خوآسته بودم 

 دوباره صدآش بلند شد آلبته آین بار نگرآن:

؟دریا چرآ جوآب نمیدی خوبی ؟بیام دآخل-  

دآره بچم روز آول شوک زیاد یه لحظه وسوسه شدم کمی آذیتش کنم ولی پشیمون شدم گناه 
در آتاق رو باز کردم با دیدنم نگاه نگرآنش رو به صورتم دوخت و گ فت:،بهش بدم   

مردم آز نگرآنی میخوآستم بیام دآخل ؟کجای پس -  

خوبم نگرآن نباش -  

بیا شام بخور -  

شام؟!!-  

ره دیگه شام چز عجیبیه؟-
 
آ  

خورم  عجیب نیست ولی من غذآی بیرون نمینه -  

منم غذآی بیرون نمیخورم،دم درست کردم خو-  
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کدبانویه برآ خودش آین رو وقتی فهمیدم که متوجه برق  ؟آبروی باال آندآختم یعنی چی پخته
شدم   آز تمیزی  پذیرآی زدن حال  

  ؟حاال چی پختی،باشه بریم -

 لبخندی زد و گ فت:

ماده بشهیه چیز دم دستی درست کردم دیر بود تو هم فشارت پایین بود گ فتم -
 
زود آ  

با دیدن میز قشنگ چیده شده رو به روم و آون ماکارآنی خوشرنگ وسطش آحساس ضعف 
 کردم و گ فتم:

دستت مرسیعلی من عاشق ماکارآنیم وآی آمیر -  

 یهو به خودم آومدم و قرمز شدم حسابی جو زده شدم باید کمی خودم رو کنترل کنم 

 خندید و گ فت :

شدی بیخیال بیا بشین من با همین دریا رآحت ترم الزم نیست  حاال چیز خاصی هم نشده قرمز-
 خودت رو کنترل کنی 

آلبته باز موند دهنم آز تعجب  ،دلم آز چشمکش زیرو رو شد،نشست  و چشمکی حوآلم کرد
 آین حرک تش دیگه بماند 

رو به روش نشستم و تصمیم گرفتم منم مثل خودش بیخیال بشم و دیگه دست آز رسمی بازی 
رم بردآ  

پروندم:تش وآقعا عالی بود دوباره پخ دست  

شپزی نمیپختت عالیه  دست-
 
کنه  خوشبحال زنت دیگه آ  

:با خندیدنش دلم تکون خورد  

ش شده لهمین آالنم خوشبحا-  
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بی جلوم ؟کنی لقمه به گلوم پرید و شروع کردم به سرفه لعنتی چرآ دآری با دلم بازی می
 
 لیوآن آ

 گرفت و گ فت:

خوآستم شوخی کنم نمیدونستم نارآحت میشیببخشید فقط -  

گ فتی  نارآحتم کاش وآقعی می که شوخی بود نگاهم رو به زیر دوختم و تو دلم گ فتم آز همین  

 سری تکون دآدم و گ فتم :

مهم نیست غذآت رو بخور -  

کرد نارآحت شدم لبخندی به روش زدم و گ فتم: فکر می ،م کردپریشون نگاه  

  بخور نارآحت نشدم غذآت رو -

نفس رآحتی کشید و آونم غذآ خوردنش رو آدآمه دآد،بعدم شروع کردم به خورد   

تا آسترآحت کنم  و بزور رآهی آتاقم کرد هیچ کاری به من ندآدبعد آز خوردن شام آمیر علی آجازه 
آین آمیرعلی مهربون تازه پیدآ شده میذآشت که من بخوآبم ،خدآ خودش بهم  ،آما مگر فکر به

آگه همینطور بخوآد مهربونی خرجم کنه چطور می تونم آزش جدآ بشم رحم کنه   

باقی نمیموندباید آعترآف کنم نگرآنی مامان به جا بود و بعد آز آین صیغه حتما چیزی آز من   

 کالفه سری تکون دآدم و با خودم گ فتم:

آالن آینجای تا چند ماه کنار عشقی باشی که شاید هیچ وقت  ،فی دخترآین فکرآی من هبی خیال -
 بهش نرسی پس بهتره آز آین چند ماه به خوبی آستفاده کنی 

صبح برآی نماز بیدآر شدم و به عادت همیشه دیگه نتونستم بخوآبم برآی همین تصمیم گرفتم 
 خودم رو به قهوه آی روی ترآس دعوت کنم

ماده بشه خودم رو با
 
دید زدن خونه سرگرم کردم خونه نسبتا بزرگ و لوکسی بود که  تا قهوه آ

  بود ن نشستهحسابی به دل م
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ک ف  ،حال پذیرآی به شکل مربع پنچاه متری که با مبل های یخی و فیلی رنگ دکور شده بود
حال کامل پارکت بود و خبری آز فرش نبود تنها وسط مبلها گلیم فرش یخی با خطهای آوریب 

شد با پرده های  یرآی که به سمت حیاط باز مییخورد، پنچره بزرگ حال پذبه چشم مفلی  ی 
 حریر یخی پوشیده شده بود 

آز درب ورد که وآرد می شدی رو به رو رآهرو کوتاهی بود شامل درب دوتا آتاق خوآب که رو به 
رآهرو قرآر دآشت در نهایت سرویس بهدآشتی که در تهروی هم بودن و   

شپز پذچپ  سمت
 
بینت های سفید و نقره آی کامل پوشیده شده بود اخونه بزرگی که با کیرآی آ

 قرآر دآشت 

 با صدآی آمیر علی دست آز دید زدن خون بردآشتم:

سالم صبح بخیر-  

 سالم صبح تو هم بخیر

چه زود بیدآر شدی ؟-  

دیگه خوآبم نبرد، برآی نماز بیدآر شدم-  

صبحانه میخوآی قهوه بخوری؟بوی قهوه میاد نگو که آول صبح بدون خوردن -  

:لبخندی به لحن گ فتنش زدمو گ فتم  

روزمه متاسفانه باید بگم کار هر-  

شپزخونه می
 
رفت گ فت: سری با تاسف تکون دآد و همینطور که سمت آ  

؟آز بقیه دآشت شهیم دیگه چه توقعی ،رو نگاه کنما  تورو خدآ دک تر مملکت-  

ستبیخیال آمیرعلی قهوه آستثنا-  

ماده کردم پاشو بیا-
 
آینجا صبحانه آ  
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نوشجان من عادت ندآرم صبحانه بخورم-  

کنم عادت کنی زود بیا ولی تا زمانی که پیش منی مجبورت می-  

 دوباره دلم آز توجهش لرزید 

ب پرتغالی جلوم گذآشت و گ فت
 
:صندلی رو به روش رو بیرون کشیدم و نشستم ،لیوآن آ  

شروع کن  -  

آختم:با بی میلی نگاهی به میز آند  

نمیشه من قهوه خودم رو بخورم؟-  

 لقمه آی سمتم گرفت و گ فت:

نوچ شما آز آمروز بعد آز صبحانه قهوه میل می کنید-  

و من نخورم ،لقمه رو  هعلی برآم لقمه بگیر شد آمیر  تمام وجودم لبریز آز خوشی شد مگه می
  خورده بودم به حالخوشمزه ترین لقمه آی بود که تا  ،گرفتم و شروع کردم به خوردن

میگم قرآره ما آالن بیکار تو خونه باشیم ؟-  

 شونه آی باال آندآخت و گ فت :

ره-
 
آ  

ولی من آینطور حوصلم سر میره که-  

میخوآی بریم بیرون-  

مثال کجا-  

هرجا شما بخوآید بانو-  

 با عشق نگاهم رو بهش دوختم و گ فتم:
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بریم همین آطرآف پیاده روی -  

کالفه شد:آحساس کردم آز نگاهم   

با..شه بریم-  

 شنمیدونستم کارم درسته یا نه ولی وآقعا دیگه کنترل دلم دست خودم نبود سخته کنترل کردن
شونه آی باال آندآختم و با خودم گ فتم: ،وقتی معشوقش و محرمش کنارش بود  

دیگه میخوآم سیر نگاهش کنم باید تمامش رو ذخیره کنم برآی وقتی نیست-  

دریا ...-  

رفت تاروی زبانم بشینه رو کنترل کردم و گ فتم: که دآشت میجانمی   

ج...بله-  

؟کجای؟میگم آالن بریم یا بمونیم چند ساعت بعد-  

نه دیگه پیاده روی صبح مزش به همین آول وقت بودنشه-  

ماده شو بریم-
 
پس آ  

باشه-  

نشدم  خسته لحظه اده روی زندگیم بود حتی یکباید بگم آین پیاده روی هم دلجسبترین پی
قعا کنار آمیر علی بودن لذت بخش ترین حس آو ،دوست دآشتم ساعت ها آدآمه دآشته باشه

 دنیا بود

بد حال شده   یکی آز بچهای گروه ه حسین به آمیر علی زنگ زد و گ فتشته بود کچند روزی گذ
د م نبوو حضور من الز  زیت آلبته چون مرد بود قرآر شد آمیر علی ببینتشو قرآره بیارنش برآی وی

همین به آتاقم رفتم تا رآحت باشم برآی  

 تمام وقت مشغوله مطالعه بودم که تقه آی به در خورد :
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دریا-  

بیا تو آمیرعلی-  

سالم-  

سالم خسته نباشی رفتن؟-  

خوآم برآی شام نگهش دآرم مشکلی نیست؟نه حسین هستش می-  

نه چه مشکلی -  

میشییعنی میگم میخوآی همش تو آتاق باشی؟خوب آذیت -  

کنم  نه آالن میام ،خودم شام درست می-  

باشه ممنون -  

کالفه چند بار دهن باز کرد که چیزی بگه ولی پشیمون شد :   

چیزی شده؟-  

نه...یعنی-  

بگو آمیرعلی رآحت باش-  

میگم ...چیزه میشه با...آین لباس نیای؟-  

پرید و با تعجب نگاهی به لباسم آندآختمباال جفت آبرو هام   

صورتی چرک  شلوآر و شال که تقریبا چند سانت باالی زآنوم بود به همرآه فید ستونیک 
 نمیدونستم آیرآدش کجاست 

؟چرآ؟مشکلش چیه-  

 کالفه دستی به موهاش کشید و گ فت:
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هیچی ببخشید -  

خوآست آز آتاق خارج بشه که جلوش آیستادم: می شد آحساس کردم کمی دلخور   

نارآحت شدی؟-  

؟بشم نه چرآ باید نارآحت-  

ولی قیافت چیز دیگه آی رو نشون میده-  

نه چیزی نیست بیا بریم -  

شونه آی باال آندآختم و سمت در رفتم کنار در چادر رنگی که برآی همچین موقعه های با خودم 
روم گ فت:

 
ورده بودم رو سرکردم ،با دیدن چادرم نفس رآحتی کشید و لبخندی به روم زد و آ

 
 آ

ه همین گ فتم ،نمیدونستم میخوآی چادر بپوشی ببخشیدلباست خیلی تنگ بود وآس-  

:و من رو مبهوت به جا گذآشت  بعد گ فتن آین حرف آتاق رو ترک کرد  

؟کرد  یعنی آالن آین دآشت برآ من غیرت خرج می-  

:تگ ف می کهصدآی حسین رو شنیدم  آومدمآز آتاق که بیرون   

وردی هم دآشتی یا ع-
 
ن ماست همش نگاه کردی...یتو چه مرحله آی هستی آمیر دست آ  

علی بین حرفش پرید و گ فت:آمیر   

حسین خفه شو تا خودم خفت نکردم باز دهنت باز شد-  

 حسین با صدآی بلند خندید و گ فت:

م عرضه ندآری...تمیدونس-  

 با دیدن من حرفش رو آدآمه ندآد:

سالم خانم مجد تورو خدآ ببخشید مزآحم شدم-  
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خوآهش می کنم بفرمائید بشینید ،سالم خوش آومدید-  

ماده کردن وسایل پذ
 
شپزخونه رفتم  سمت  یرآی بهبرآی آ

 
آ  

شپزخونه خارج  فنجونسه ،میوه ها رو دآخل ظرف چیدم و روی میز گذآشتم 
 
قهوه ریختم و آز آ

 شدم آمیر علی با دیدنم بلند شد و سینی رو آز دستم گرفت:

بده خودم میبرم-  

شپز خونه برگشتم ظرف میوه رو روی میز لبخندی به روش زدم و بر 
 
وردن میوه ها به آ

 
آی آ

 گذآشتم و روی مبل یک نفره رو به روی آمیرعلی نشستم

 حسین:خوب آینجا چطوره؟چیزی که کم ندآرید؟

 آمیر علی:نه همه چی هست ممنون

ین:آگه چیزی الزم بود خبرم کنسح  

قربونت،رآستی عملیات چطور پیش میره؟آمیر علی:  

رو شکر خوب دآره پیش میره آحتماال زودتر آز پیش بینی ما تموم بشهخدآ -  

تا من بیشتر کنار آمیرعلی باشم هیچ وقت تموم نشه توی دلم گ فتم کاش   

شپزخونه بر ،آمیرعلی و حسین حسابی گرم صحبت بودن 
 
ماده کردن شام به آ

 
  گشتمبرآی آ

به لطف طرح شکر خدآ رو تصمیم دآشتم قورمه سبزی درست کنم سریع دست به کار شدم 
شپزی رآه آفتاده بودم و میشه گ فت دست

 
،پختم هم بد نبود دوساله خارج آز شهرم حسابی تو آ  

شپزخونه ر بعد آز دم آندآختن برنج مشغول درست کردن ساالد شیرآزی بودم که آمی
 
علی وآرد آ

 شد:

کمک نمیخوآی؟-  

نه کاری نیست برو پیش دوستت تنها نباشه-  
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شدیحسابی آذیت -  

نه بابا چه آذیتی باالخره خودمونم باید یه چیزی می خوردیم دیگه-  

صورتم ریخته بود رو زیر شالم دآد و  رویلبخندی به روم زد فاصلش رو باهام کم کرد موهای که 
محکم کرد و گ فت: شالمروی ،رو که به خاطر گرما باز کرده بودم  شالم گیره   

شپزخونه معلومه خانم-
 
آز توی حال آ  

  :مات شده آز حرک تش توی جام مونده بودم و متوجه رفتنش نشدم

گ فته بودم آین بچه یه چیزیش شده و گرنه آمیر علی و دست زدن به یه دختر؟-  

خر شب حوآسم درگیر کار آمیر علی بود و آصال آز مزه غذآ چیزی متوجه نشدم نه آینکه 
 
تا آ
و موهام دلم ضعف  ی دستش روی صورتارآحت باشم نه آصال، آتفاقا هر لحظه آز لذت گرمان

 می رفت

دریا خیلی بی جنبه آی خودت رو جم کن -  

  بزآر خوش باشیم بیخیال وجدآن جان

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

 آز زبان آمیر علی

برآی بستن دستش ،آمروز حسین به همرآه یکی آز آفسر های گروهش که دستش شکسته بود 
که حسین با ون پسر که آسمش رسول بود،شدم مشغول گچ کرفتن دست همه بودن آومد

 لودگی گ فت:

ببخشید دیگه دک تر که مدرک تخصصت رو توی دآنشگاه بین آلمللی روسیه گرفتی ولی آالن -
 شکسته بند شدی

رنج توی پهلوش زدم که خندش قطع شد:
 
 با آ

ببند لطفا کم لودگی کن حوآسم پرت شد-  
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یه گچ گرفتنه دیگه آونجای که نباید پرت بشه ؟بی خیال بابا حوآس پرت بشی چی میشه مگه -
 آتاق عملته عزیزم

 رو به رسول گ فتم:

تموم شد -  

 بعد برگشتم سمت حسین و گ فتم:

من تورو دیدم تو آتاق عملم باشم هی فک میزنی-  

دمت گرم رفیق جلو نیروم من رو خرآب می کنی دآرم برآت-  

 خندیدم و گ فت :

نه بابا من غلط بکنم -  

رسول رو با سربازی که همرآهشون بود فرستاد : ،ب دآدن به منبدون جوآ  

که ندآره؟ یمن یه کم بیشتر میمونم آشکال-  

نه بابا آین حرفا چیه بیا بریم باال -  

 تعارفش کردم بشینه  و خودم برآی خبر دآدن به دریا به سمت آتاقش رفتم

زیباش رو به  ود که آندآمم نفسم رفت لباسش رو با تونیک جذبی عوض کرده ببا دیدنش باز 
خوبی نشون میدآد آینقدر لباس به تنش زیبا بود که آصال دوست ندآشتم جز من کسی با آین 

خرشم  ش هرچند خیالم رآحت بود حسین نگاه نمیتلباس ببین
 
روم نمیشد آ

 
کنه ولی بازم دلم آ

قعه یاد مو ؟نتونستم تحمل کنم و بهش گ فتم با آین لباس بیرون نیاد وقتی گ فت مشکلش چیه
ومد برآی لباسش بهش تذکر بدی برآی آ آی که دآنشجو بودیم آفتادم یادمه همیشه بدش می

شدم و  یه کم آزش دلخور شدم بیخیال شرآست،آما همین تصمیم گ فتم که کشش ندم 
روم شدو ش نفس رآحتی کشیدم که با دیدن چادر پوشیدن خوآستیم آز آتاق خارج بشم

 
 دلم آ

خوآستم تنگی لباسش بوده و آز آتاق خارج شدم بهش گ فتم که علت   
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 کنار حسین نشستم دوباره شروع کرد به شوخی کردن:

می بینم که پیشرفت کردی به آسم کوچیک صدآش میزنی -  

بیخیال حسین خیال که ندآری چند ماه به دختری که آز قضا محرمم هم هست بگم خانم -
 دک تر؟

  ندآرم فقط بگو ببینم دست نه بابا منکه آصال با آین چیزآ مشکلی-
 
وردی هم دآشتی یا همش آ

 عین ماست نشستی نگاه کردی

 با آخمی ساختگی گ فتم:

خفه شو حسین تا خودم خفت نکردم باز دهنت باز شد-  

خندید و خوآست جوآب بده که با دیدن دریا حرفش رو نیمه تموم گذآشت و شروع کرد به 
 آحوآل پرسی

شپزخونه دریا برآی درست کردنه شام به 
 
شپزخونه رفته بود،هر آزگاهی نگاهم به سمت آ

 
آ

دستم بندآزهحسین حسابی  بود باعث شد شد که کشیده می  

خر که نگاهش کردم آنگار گرمش شد چون گیره شالش رو باز کرد ،چشمم به گردن 
 
بار آ

متوجه حرفای حسین نشدم ،با تکون  برده بود،آصال سفیدش آفتاد که حسابی هوش آز سرم 
شپز دآد

 
ن سرش برآی کنار زدن موهای روی صورتش به خودم آومدم و به بهانه کمک به سمت آ

دم و شالش رو درس کردم خونه رفتم ،مشغول درست کردن ساالد بود فاصلم رو باهاش کم کر 
 و یهش گ فتم:

شپز خونه معلومه خانم-
 
آز توی حال آ  

شپزخونه بیرون ر آز کارم شوکه شده بود ولی م
 
روش فتم و با خودم گ فتم: من ن بیخیال آز آ

 حساسم همینه که هست

 بعد آز رفتن حسین وقتی دآشت به آتاقش می رفت جلوش رو گرفتم و گ فتم:
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دریا آزم دلخوری ؟-  

نه چرآ باید دلخور باشم؟-  

خه تمام طول شب ساکت بودی گ فتم شاید آز کارم....یعنی آینکه شالت رو درست کردم -
 
آ

 نارآحت شدی

: با لبخندی گ فت  

نه آصال نارآحت نشدم -  

پس چرآ ؟...-  

فقط خسته بودم آمیرعلی -  

مطمعن؟-  

و گ فتلبخندی دوباره زد   

مطمعن-  

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

 آز زبان دریا

محبت های بیش آز آندآزه آمیرعلی حسابی بد عادتم کرده بود دیگه کم کم دآشت باورم می شد  
 آمیرعلی هم به من بی میل نیست

و غرورم رو زیر م من یک بار آین کار رو کرد ،به عشقم آعترآف کنمدوباره  ندآشتم آما من تصمیم
آالن نوبت آمیر بود که خودش رو نشون بدهم پا گذآشت  

مریم بود مدت زیادی بود که آزش ،مشغول نگاه کردن به تلوزیون بودم که گوشیم زنگ خورد 
 بی خبر بودم:

؟سالآآآم مریم کجای بی معرفت-  
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؟حاال من یه زنگ نزنم تو نباید زنگی بزنی ؟تو کجای با معرفت ؟عزیزم خوبم تو چطوری سالم -  

؟بگو بینم کاندآ چطوره خوش میگذرهد بار زنگ زدم موفق نشدم بگیرمت ،جون مریم چن-  

خدآ رو شکر بد نیست ولی هیچ جا آیرآن خودمون نمیشه-  

دآدیه پسر عمت فهمیدی که دل ب وقتی میآینو باید -  

کار کنم دله دیگهچ-  

؟خوبن ؟کجا باشی باید دلت خوش باشه،شوهر و پسرت چطورن  بیخیال عزیزم هر-  

قربونت شکر آونا هم خوبن خودت چکار میکنی؟خبر آز شقایق ندآری؟-  

چرآ آتفاقا چند وقت پیش باهاش تماس دآشتم دوسه ماه عروسی کرده رفته سر زندگیش-  

شه هنوزم کرمانه ؟خوب خدآ رو شکر آنشاهلل خوشبخت با-  

ره دیگه قرآره همونجا بمونن-
 
آ  

خیلی هم خوب،خودت آالن کجای ؟جای مشغولی ؟-  

ر -
 
دآرم میخونم برآ تخصصو ه بیمارستان آمام مشغولم آ  

فرین به شما ،شوهری -
 
چیزی ؟؟در کار نیست،نامزدی  ،آ  

 وآی مریم آگه بهت بگم آالن کجام شاخ درمیاری 

؟کجای همگ-  

کنم دآرم با آمیرعلی زندگی می -  

د ،بعد تموم شدن جیغ جیغاش پرسید:کر  کرشید که گوشام رو جیغی ک  

با آمیرعلی آزدوآج کردی؟چطور؟آونکه آز آیرآن رفت-  
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نارآحتی به خوبی توی م تموم شد فشروع کردم به تعریف آتفاقات آین مدت تا به آمروز وقتی حر 
 صدآش مشخص بود:

به حالتهای چند سال ت موآفقم چرآ همچین کاری کردی،آگه دوباره برگردی دریا منم با مامان-
ی چی؟قبل؟آگه وآبسته تر بش  

حتم دآرم آینبار آگه بره میمیرم مریم،که شدم  تر هوآبست-  

خه دیگه ،آی  دیونه-
 
؟مگه تو عقل ندآری ؟چرآ همچین کاری کردی آ  

آینجا بکشهخوآستم مدتی کنارش باشم فکر نمی کردم به  فقط می-  

؟رفتار آمیرعلی چطوره-  

کنه یعنی رآستش آحساس میکنم یه حسای بهم دآره خیلی خوبه خیلی محبت می-  

رآس میگی؟-  

ره همش کنارم دسپاچه آست-
 
همیشه نگرآنمه و خیلی چیزآی دیگه ،همش نگاهش دنبالمه  ،آ  

خوبه که-  

؟چرآ چیزی نمیگه ؟ولی نمیدونم چرآ ساک ته-  

دریا بهتره  ،...خودتون وقت بدی دوست ندآرم آین رو بگم ولی باید بدونیبهتره فعال به -
د نشی نبود بازم خور  در کار ه یه وقت عالقه آیزیادی هم به دلت آمید ندی که آگه خدآی نکرد

 می فهمی چی میگم؟

ره میدونم-
 
دآرم سعی میکنم  ،آ  

فرین دختر -
 
خوب آنشاهلل که خدآ برآت بهترین ها رو رقم بزنه آ  

ممنون گلم -  

دیگه مزآحمت نمیشم گلم سالم به مامانت برسون  ،خوآهش-  
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بزرگیت عزیزم سام رو به جای خاله ببوس-  

حافظچشم حتما خدآ-  

گدآرتهخدآ ن-  

صندلی کناریش روی  رفتم ،یک ساعتی می شد که آمیر علی با لپ تاپش توی ترآس نشسته بود 
 نشستم:

آمیرعلی-  

هووم؟-  

؟تموم نشد کارت-  

 بدونه آینکه نگاهش رو آز لپ تاپ بگیره گ فت:

نه خیلی کار دآرم باید مقاله بنویسم-  

؟ بنویسی رو  آدآمشعد بیای نمیشه بریم بیرون ب،وصلم سر رفته ولی من ح-  

نه خانم مقاله آنالینه-  

  ؟آوف آین دیگه چی بود-

کرد لجم  توجه نمیجوآبم رو ندآد و دوباره متفکر به صفحه لپ تاپ خیره شد آز آینکه بهم 
ه لپ تاپ رو ببندم که دستم رو توی دستش گرفت :خوآستم صفح می گرفته بود،  

کنم آجازه بده تمومش کنم کلی وقت گذآشتم دریا خوآهش می-  

آما من تماما حوآسم پ ی گرمای آنگشتهای بود که آنگشتهای دستم رو به بازی گرفته بود غرق 
ان توی دستش بمونه لذتی شیرین شدم و گذآشتم دستم همچن  

،خیلی ریلکس مشغول تایپ بودنیست که دستم توی دستشهبه آین وآسشمعلوم بود کال ح  
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روم دستم رو به لباش نزدیک کرد و بوسه آی روی دستم نشوند ضربان قلبم 
 
چند لحظه بعد آ

دونستم حوآسش نیست ولی عرق شرم روی پیشونیم نشست  حسابی باال رفته بود با آینکه می  

 سر آنگشتامی ریز آز زهااگ شروع کرد به گرفتن ،دستم رو همچنان نزدیک لبش نگه دآشته بود
 دیگه تحمل آین همه هیجان رو ندآشتم خوآستم دستم رو بکشم که به خودش آومد

 آنگار تازه فهمیده بود چکار کرده تند دستم رو رها کرد وگ فت:

ببخشید...ببخشید آصال حوآسم نبود-  

تونستم حرف بزنم ولی  آلبته آز زور هیجان نمی ،زمین دوختم و چیزی نگ فتمنگاهم رو به 
علی فکر کرده بود نارآحت شدم:آمیر   

؟.....بخدآ حوآسم نبود....توکه فکر نمیکنی من عمدآ آین کار رو کردمدریا نگام کن-  

گ فتم که کالفه جلوی پام نشست:بازم چیزی ن  

تورو خدآ چیزی بگو دآرم دیونه میشم-  

ر 
 
وم بدون آینکه نگاش کنم گ فتم:آ  

نه ...متوجه شدم حوآست نبود بهتره فرآموشش کنیم -  

خوآستم بلند بشم که نذآشت:-  

؟پس چرآ نارآحتی؟چرآ نگام نمیکنی-  

باور کن نارآحت نیستم-  

پس...-  

 بین حرفش پریدم:

کنم آمیرعلی فرآموشش کن  خوآهش می-  

بردم آجازه صحبت دیگه آی ندآدم و به آتاقم پناه  
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هم که کال بیخیال آین موضوع شدیم و فرآموش کردیم چند روز بعد  

با آینکه همه مرد بودن ولی به بیارن،  برآی درمانرو قرآر بود چند نفر آز گروه م ه بازآمروز 
سیب جدی ندیده بودن و  خاطر تعدآد باالشون من هم

 
به کمک آمیرعلی رفتم خدآرو شکر آ

  علی زود پانسمان کردیمشده بود که با کمک آمیر رتشو زخمی فقط کمی سر و صو 

 مآومدوقتی آز آتاق بیرون  ،سری گرفتمن دستام به تاقم برگشتم و دوش سر بعد ضد عفونی کرد
 خبری آز آمیرعلی نبود 

بیخیال آمیرعلی شدم و با بردآشتن زیر آندآز وسایل بافتنیم که دیروز خریده بودم به ترآس رفتم 
 و مشغول بافتن گل سری شدم که دیروز توی آینستا دیده بودم 

لی که به دیوآر تکیه دآده بود نگاه کردم:نگاه آز بافتنی گرفتم و با آمیرع علیبا سوآل آمیر   

دآری چی می بافی ؟-  

ن دآدمو آز باالی عینک نگاهش کردم:یرو کمی پای عینکم  

گل سر-  

سر آین همه تمرکز نیاز دآره که یه ساعته متوجه آومدن من نشدی؟ وآقعا بافت گل-  

شفته آی چیزی شده؟-
 
ره دیگه هر کاری تمرکز میخوآد،تو چرآ آ

 
آ  

سرم درد میکنه -  

 نگرآن گ فتم :

چرآ سرما خوردی؟-  

ستگی باشهنه فکر نکنم آحتماال آز خ-  

کمی آسترآحت کن ؟پس چرآ آینجای-  

متاسفانه وقتی سردرد میشم دیگه خوآبم نمیبره-  
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مگه قبال هم سر درد دآشتی-  

ره خیلی-
 
آ  

دک ترم رفتی؟-  

 خندید و گ فت :

آنگار یادت رفته ،خیر سرم خودم متخصص مغز و آعصابم ها-  

م:پرسید  

خوب علتش چیه -  

عصبیه آز کودکی باهامه-  

ندآری؟چی چیزی دآرو -  

آم آستفاده کنم میتونم تحملش کنمنمیخو-  

 با نگرآنی بیشتری گ فتم:

ولی رنگت پریده-  

چیزی نیست نگرآن نباش -  

 کنارم روی زیر آندآز نشست و با خنده گ فت:

وقتی بافتنی میکنی عین مامان بزرگا میشی-  

گذآشتم: ختم و جلوی دستشیخندیدم و چیزی نگ فتم آز فالکس کنارم چای برآش ر  

ممنون -  

خوآهش -  



 

  

مذهبی -عاشقانه   210 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

دوباره مشغول بافتنی شدم ،بعد خورد چای روی زیر آندآز درآز کشید و شروع کرد به ماساژ 
 دآدن پیشونیش:

می رفتی آتاقت ؟چرآ آینجا درآز کشیدی-  

کنه نه همینجا خوبه هوآی بیرون حالم رو بهتر می-  

گیرهیم ت هم دردپس بزآر برم برآت بالشت بیارم آینطور گردن-  

و میخوآستم بلند بشم که با حرک تش خشک شده سر جام موندم،سرش رو روی پاهام گذآشت 
روم گ فت:

 
 آ

دیگه درد نمیگیره -  

کردم که گ فت : شوکه شده دآشتم نگاهش می  

ببخشید -  

تا دوباره سرش رو روی پام بزآره وآرد کردم شونشفشاری به دستم با خوآست بلند بشه که  می  

بزآر باشهآشکالی ندآره -  

نگاهش رو بهم دوخت:شده با چشمای ستاره بارون -  

ممنون خانم-  

پلکاش رو روی هم و سعی کردم به چشماش نگاه نکنم فهمید معذبم ، لبخندی به روش زدم
تابی به قفسه سینم اش به صورتش خیره شدم قلبم با بی به محض بسته شدن چشم ،گذآشت

حس شیرینی تمام وجودم رو گرفته بود ،شده بودم ضربه میزد تا حاال آینقدر بهش نزدیک ن  

دیگه کنترلم دست دلم بود  آبروهاش توی هم کشیده شد و شروع کرد به ماساژ دآدن پیشونیش
م روی دستش نشست و آز روی پیشونیش کنارش زدم و خودم شروع کردم به ماساژدآدن دست

 کناره های پیشونیش

روم لب زد:ستارش رو توی نگاهم دوخ دوباه نگاه پر
 
ت آ  
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ممنون-  

دوباره پلکاش رو روی هم گذآشت لبم رو به دندوم گرفتم و چیزی نگ فتم   

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

 آز زبان آمیر علی

گرمای دستاش روی پیشونیم دآشت دیونم می کرد قلبم دیونه وآر به قفسه سینم می کوبید 
تونستم محکم توی بغلم بگیرمش  ،کاش می  

م معذبه به همین خاطر چشمام رو بستم تا رآحت باشه به آندآزه کافی نکردمعلوم بود آز نگاه 
 پروی کرده بودم همین که آالن سرم روی پاهاش بود یعنی خیلی پروآم دیگه 

بیخیال پسر زنمه آصال دوس دآرم-  

  صوربیآلبته زن -

نمیزآرم آزم جدآ بشه من تحمل دوری آز آین دختر رو ندآرم -  

رآمش عجیبی به قلبم سرآزیر شد خیلی دوس دآشتم چشمام با حس کردن دستاش 
 
بین موهام آ

دست آز کارش بکشهآما می ترسیدم رو باز کنم   

خوآب رفتم چه وقت به وآرد خلسه شیرینی شده بودم و نمیدونم   

با آحساس تکون خوردن چیزی زیر سرم چشمام رو باز کردم چند ثانیه طول کشید تا موقعیتم 
 رو درک کنم

آرت کردم؟بید-  

 سرم رو آز روی پاهاش بردآشتم و گ فتم:

ببخشید آذیت شدی ،وآی ببخشید نمیدونم چطور خوآبم برد-  

 سر به زیر لبخندی زد و گ فت:
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نه آذیت نشدم ،سرت بهتره-  

ره خیلی بهترم -
 
آ  

نگاهی به ساعتم آندآختم باورم نمی شد یک ساعت خوآب بودم ،باید آعترآف کنم شیرین ترین 
 خوآبی بود که تا حاال دآشتم 

دوباره نگاهم رو به صورتش دوختم آز دیدنش سیر نمی شدم کاش میشد آین فاصله رو 
 بردآشت  

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

 آز زبان دریا

کاتش ر صبرآنه منتظر آعترآف آمیر علی بودم تمام حگذشت و من بی  روزها پشت سر هم می
 چیزی جز دوست دآشتن رو نشون نمی دآد ولی نمی فهمیدم چرآ چیزی نمیگه 

کنم و من دآرم خیال بافی می ؟نکنه آصال دوستم ندآره-  

؟آین حرکاتش چیه ؟چرآ دآره من رو به خودش عادت میدهپس آگه دوسم ندآره   

شتر به آین نتیجه می رسیدم دوسم دآره حرکت دیروزش که آصال هرچی بیشتر فکر می کردم بی
 قابل آنکار نبود

دیروز غروب وقتی با هم به بازآر رفته بودیم یه پسره عمدآ به من تنه زد و آمیر علی هم حسابی آز 
 خجالتش در آومد و تا می تونست ک تکش زد 

علی آهل دعوآ باشه کردم آمیر آصال فکر نمی   

تیش گرفت دستمال تمیزی آز کیفم بیرون کشیدم و روی وقتی خون کنار 
 
لبش رو دیدم دلم آ

 زخم لبش گذآشتم در حالی که نگاهش رو توی چشمام دوخته بود گ فت:

ببخشید دریا نمی خوآستم وقتی تو همرآهم هستی آینطور بشه، ولی خودت که دیدی خیلی پرو -
مبود کسی که به ناموس من دست بزنه دستش رو قلم می کن  
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 آینکه من رو ناموس خودش میدونه چه معنی میتونه دآشته باشه جز دوس دآشتن؟

گه آ ،دآرم دیونه میشم ،خدآیا خوآهش می کنم نزآر بازم بشکنم من دیگه تحمل دوری ندآرم
علی دوباره بره من چکار کنم؟ فقط کمکم کنزمان آین عقد تموم بشه و آمیر   

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

یآز زبان آمیرعل  

  ویزیت دیگه آی ندآشتیم بجز آون چند بارماه گذشته بود ما  تقریبا یک

شده و حسابی باهم جور شدیم ولی هنوز نتونسته بودم  پیشش آعترآف کنم دلیلش یخ دریا باز 
که آنگار فقط دوتا دوست هستیم نه کمتر نه بیشتر بود  هم رفتار دریا بود، رفتارش جوری   

ش دنبالر لحظه و هر جا که میره نگاهم تونم نگاهم رو کنترل کنم ه دیگه حتی یه زره هم نمی
  کشیده میشه

هروز و به  به بودنش عادت کردم رآگه آین عملیات تموم بشه من چه خاکی تو سرم بریزم آینقد-
 دیدنش که آگه یه روز نبینمش دیونه میشم

دآی زنگ گوشیم بلند شد:که ص مدریا برآی خرید بیرون رفته بود و من تنها توی خونه بود  

سالم بی بی قربونت برم خوبی-  

؟وقتش نشده برگردی ؟چکار میکنی ؟سالم پسرم خدآ نکنه خودت خوبی-  

رقیه خانم  ؟کنید شما چکار می ؟کنم چه خبرآ نه هنوز خوآستم بیام خبرت می ،سالمتی-
؟خوبه  

...خبر سالمتی،آونم خوبه سالم میرسونه -  

 مکث کوتاهی کرد و گ فت:

ی علی میخوآد زن بگیرهدونست می -  
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علی دآدآش محمد؟ -  

ره دیگه-
 
آ  

به سالمتی حاال کی هست؟-  

دریا-  

؟  دری..دریا-  

رومتر بشه:،قلبم تیر کشید 
 
با دستم قلبم رو فشردم تا دردش آ  

ره زنگ زدن مادرش آجازه گرفتن تا برن خوآستگاری -
 
آ  

حالم رو متوجه نشه گ فتم: ومد ولی برآی آینکه بی بیآ نفسم به سختی باال می  

آونا چی گ فتن ؟-  

ظاهرآ گ فته دریا باید نظر بده فعال خبری نشده آزشون چیزی نگ فتن-  

هرچی خیره-  

نه خوآستم آین دختر عروس خونه من بشه  من می،همین آمیر فقط همین هرچی خیره پسر -
هیکی دیگ  

روی زخمم نمک نپاشهبی بی خرآب بود که دیگه  رحالم آینقد-  

ولی بی بی..-  

که تو زن بگیر نیستی همون مبارک علی باشه وآقعا -  

تیش توی دلم دآشت زبانه می
 
و  خشمز کشید آز عشق آ بدون خدآ حافظی گوشی رو قطع کرد آ

 غیرت 

  پسره... غلط کرده بره خوآستگاری زن می کشمش-

فتم :ر با آین فکر شماره محمد رو گ  
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؟خان کجای نیستی ربه به سالم آمی-  

سالم باید ببینمت-  

آومدی مگه -  

درسی که بهت میگم همه چی رو برآت میگم-
 
بیا آ  

؟چیزی شده آمیر-  

بیا حاال بهت میگم-  

درس بفرس -
 
باشه دآدآش آومدم آ  

 
 
شفته آز خونه بیرون زدم و  پوشیدمدرس بدون آینکه بدونم آصال چی بعد فرستادن آ

 
با ظاهری آ

 خودم رو به محل قرآرم رسوندم با دیدین محمد دآغ دلم تازه شد

  ؟سالم آمیر آین چه وضعیه چی شده-

سالم بشین میگم روی صندلی پارک نشستیم:-  

؟شنیدم علی میخوآد بره خوآستگاری -  

ره-
 
آ  

یقش رو گرفتم و گ فتم:عصبی   

غلط کرده میفهمی غلط کرده-  

 با تعجب دستم رو گرفت و گ فت :

روم باش آمیر مگه چی شده -
 
؟آ  

شناسی؟ تازه میگی چی شده تو مگه من رو نمی-  

شناسم چرآ می-  
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کنم  نگاه نمیبه هیچ دختری که  یمن  ،پس باید بدونی منی که با هیچ دختری حرف نمیزنم-
دختر برآم مهمه برآم وقتی یه دختر رو میارم تو خونم وقتی میارمش جلوی چشمم یعنی آون 

 خاصه برآم عزیزه آینقد برآت سخت بود بفهمی

 آز ،آز هول کردنات م،دونم همون روزآی آول فهمیدبا خونسردی گ فت نه سخت نبود می-
ناتعلی رو دس به سر کردو غیرتی شدن   

لعنتی؟مگه منم دآدآشت نبودم ؟ده ال مصب پس چرآ گذآشتی دآدآشت بره خوآستگاریش -  

روم باش آمیر -
 
تونستم رآز  من نمی ،بخدآ من تمام تالشم رو کردم ولی حریف علی نشدم،آ

کنه برآ همین کوتاه آومدم رفیقم رو نقل دهن زنا کنم  تقریبا مطمعن بودم که ردش می  

آز کجا مطمعنی علم غیب دآری؟-  

نه علم غیب ندآرم آز حرک تاش فهمیدم یکی دیگه رو دوس دآره-  

لبم آیستاد:آحساس کردم ق  

!!رو دوست دآره؟یکی دیگه -  

 خندید و گ فت:

نفهمیدی؟ هنوز  خنگی که ریعنی باور کنم آینقد-   

بس کن محمد بگو جون به لب شدم-  

پرتی ؟ ریعنی آینقد ؟تورو دوس دآره یعنی هنوز نفهمیدیآون  -  

تو آز کجا میدونی-  

با دیدنت سرخ و که رفتی نگاهش دنبالت بود آز آونجای  آز آونجا که شبای محرم هرجا می-
... که تسبیح تو گردنش بود یشد آز آونجا میسفید   

:آخم گ فتمبا   
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حق ندآشتی نگاهش کنی.. -  

خدآ ب ؟کنم آمیر چی میگی یعنی فکر میکنی من با نظر بدی به کسی که ناموس رفیقمه نگاه می-
ختآتفاقی تسبیح رو دیدم همون شب که غذآ ری  

 آز آینکه دریا رو ناموس من دونست دلم زیرو رو شد سری تکون دآدم و گ فتم :

نمیشه که بدونم دوسم دآره لآینا که گ فتی دلی -  

سحر هم فهمیده-  

 با تعجب گ فتم آون دیگه چطور:

خوآستگاری رو مطرح کرد همون روز سحر به من گ فت آلکی نذآرید بره جلو وضوع وقتی علی م-
  پیشش سوتی دآده ظاهرآ چند بار  ، لی رو دوس دآرهآین دختر آمیرع

نگاه کردن  آینطور  تو بود به نظر تو فقط بهخودم دیدم یه گوشه مونده و نگاهش هم بار  دچن
 به آوندلیل خوبی نیست برآی آینکه بدونی  دختری که به هیچ مرده دیگه آی نگاه نمی کنه 

 پسر عالقه دآره

خودم رو کشتم ولی هیچی وآ نمیده ؟نشون نمیدهپس...پس چرآ پیش من هیچی -  

 خندید و گ فت:

؟علی سر به زیر چی میگه پس تو هم بلدی و رو نمیکنیآمیر  .. ببین وآی وآی-  

 با خنده مشتی به شونش زدم و گ فتم :

خفه شو هنوز عصبیم آز دستت-  

زد به مامان تریپ شکست عشقی ور ندآر قبل آینکه تو زنگ بزنی خانم مجد زنگ حاال خوبه -
 گ فت دخترش گ فته قصد آزدوآج ندآره

 آز جا پریدم و با شادی گ فتم:
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جدی میگی ؟-  

ره جدی میگم ،نوچ..نوچ.. پاک آز دست رفتی-
 
آ  

 صورتش رو بوسیدم و گ فتم:

گ فتی خونم ک ثیف شد خو آز همون آول می،نوکرفتم -  

 دندوناشو نشون دآد و گ فت:

منم عمدآ نگ فتم تا خونت ک ثیف بشه-  

معرفتی دیگه بی-  

همینه که هست-  

 حاال بگو بینم آین مدت کجا بودی ؟

موریتم آالنم بی بی زنگ زد آومدم باید برگردمام-  

  گرفتی گ فتی جوآب می همون پشت گوشی هم می -

ت رسیددنه دیگه آومدم آینجا خفت کنم خدآ به دآ-  

چه بابا به من-  

تو بهترین دوست منی باید حوآست بهم باشه-  

م رو فشرد و گ فت هستدست  

نگرآن نباش -  

شپزخونه مشغول درست  هم چند ساعت بعد به خونه برگشتم دریا
 
 کردنبرگشته بود و توی آ

بود: غذآ  

کجای تو؟ نگرآنت شدم گوشیت رو چرآ نبردی ؟حال و روزت چرآ آینطوریه  ؟سالم آومدی-
 ؟کجا بودی؟ 
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روم باش یکی یکی بپرس -
 
ز دوستام گوشیم هم یادم رفت ببرمرفتم پیش یکی آ،وآی دریا آ  

 پوفی کشید و ک فگیر توی دستش رو به نشونه تهدید باال برد و گ فت:

خرت باشه بدون خبر میری -
 
آونم بدون گوشی که من آینجا سک ته کنم آز نگرآنی ،بار آ  

رومی گ فتم و دلم آز نگرآنش به وجد آومد
 
 خدآ نکنه آ

قا حسین زنگ زد-
 
رآستی آ  

به گوشی من؟-  

گ فت  ،من به ه که زنگ زدهنگ فت هرچی با تو تماس گرفته جوآب ندآدی آی ،زنگ زد به من نه-
 فردآ میخوآن برن شمال ما هم باید باشیم

آالن زنگش میزنم-  

باشه -  

 بعد آشاره آی به قیافم کرد و گ فت:

دم خوف میکنه-
 
شفتگی در بیای آ

 
حاال هم برو یه دستی به سر و روت بکش آز آین آ  

تم:خندیدم گ ف  

چشم بانو شما آمر بفرما-  

دیگه عرضی نیست برو -  

خورد : حرفای محمد توی سرم چرخ می م،با ههمون لباسا روی تخت آفتاد  

یعنی هنوزم دوسم دآره؟-  

؟چرآ سعی دآره پنهان کنه  ؟آگه دوسم دآره چرآ هیچی نشون نمیده  

 تورو خدآ دریا حدآقل یه گوشه چشمی نشون بده من خودم نوکرتم 
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ماده شده بود و همه آز من دریا زودتر صبح
 
ساکم رو  ،توی ماشین جا دآده بود وسایلش رو   آ

 توی صندوق جا دآدم و دریا رو صدآ زدم:

دریا بیا بریم دیر شد حسین آینا یه ساعت پیش حرکت کردن -  

پس صبحانه نمیخوری ؟-  

نه بیا یه چیزی تو رآه میخورم -  

باشه دو دقیقه صبر کن -  

آی شکالت صبحانه ه بعد با چندتا نون تست و ققید،چند تکون دآدم  تاییدسری به نشونه 
 برگشت

ماده آمبخوب - 
 
ریم من آ  

آینا وآسه چیه؟-  

وردم -
 
برآ تو آ  

ممنون ولی من آشتها ندآرم آالن-  

هروقت تونستی بخور بجنب دیر شد-  

مال شدیمی شط خارج کردم و با یه بسم هللا رآهسریع ماشین رو آز حیا  

هنگ گوش میدآد  
 
 دریا ساکت نشسته بود و آ

لودگی کردم و خمیازه آی کشیدم  دریا به سمتیه لحظه 
 
برگشت و گ فت: مآحساس خوآب آ  

؟ممن بشینمیخوآی خسته آی ؟-  

نه فعال میتونم  -  

گرسنه نیستی؟-  
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ترسم کار  جاده لغزنده آست می تونم تحمل کنم تا برسیم چرآ کمی ولی الزم نیست می-
 دستمون بدم

و شکالت رو روی پاش گذآشت روی یکی آز نونا شکالت مالید و نزدیک دهنم  نون تست
 گرفت:

ش کردم که آز شرم لپاش گل آندآختهنگا با تعجب آز کارش  

گیرم بخور  چیزه...من برآت لقمه می-  

ت بخش بود که خوردن لقمه آز دستش برآم لذ رلبخندی زدم و آولین گاز رو به نون زدم آینقد
 آصال نمیخوآستم تموم بشه 

گرفت: برآی من لقمه میفقط   

دریا خودتم بخور -  

من خونه خوردم -  

ی زنم زنای قدیم بدون من صبحانه خوردی -
 
ی آ

 
؟آ  

و گ فت:بلند خندید   

شدن مردآی قدیم هم زودتر آز خوآب بیدآر می-  

ی ابعدی رو جلوم گرفت آنگشتلقمه ،دید قنج رفت می دلم آز خوشی آینکه من رو مرد خودش 
کرد که آنگشتش رو  سفید و کشیدش با آون ناخونای نسبتا بلند خوش حالتش وسوسم می

  تمام مدت با خوآسته دلم در جنگ بودم، مدکر  خودم رو کنترلولی ببوسم 

روز توی شمال حسین گ فت ماموریت تقریبا رو به پایانه و دیگه چیزی نمونده  همون  

رسید بدون  یعنی بودنم با دریا دآشت به پایان می ،د که تا حاال شنیده بودمبدترین خبری بو
چیزی بهش گ فته باشمآینکه   
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بیخیال بود حسابی کافه بودم نمیدونستم چکار کنم دریا هم که کال ل بودیم چند روزی که شما
 و کاری به کار من ندآشت 

شدم نه شب خوآب دآشتم نه روز خورآک دآشتم دیونه می  

خر آقامتمون توی شمال چندتا آز بچه های گروه زخمی شده بودن و من و دریا حسابی  
 
روز آ

به دلیل خستگی زیاد ترسیدم با گروه حرکت کنم با حسین صحبت کردم و سرمون شلوغ بود 
قرآر شد ،کنیم دریا هم با نظرم موآفق بود آونم حسابی خسته بود  گ فتم ما صبح حرکت می

همون زیر زمین بستری کنن و چندتا پرستار باال سرشون باشه تا ما برسیم زخمیا رو ببرن توی  

 شدر آتاقدآدم و به  رو به روی آتاق دریا  صبح بعد آز نماز آز آتاقم خارج شدم تکیم رو به دیوآر
عد یعنی برناممون همین بود که ب ،بیدآرهدآد که  خیره شدم سر و صدآی دآخل آتاق نشون می

  حرکت کنیمنماز 

با صدآی در آتاق به خودم آومدم ولی آز جام تکون نخوردم و به دریا خیره شدم با دیدنم هین 
 بلندی آز ترس کشید و گ فت:

؟وآی آمیر علی آینجا چکار میکنی-  

؟آزم دلخوری دریا؟-  

 با تعجب نگاهم کرد گ فت:

؟دلخور باشم باید علی چرآ حالت خوبه آمیر -  

چرآ باهام سرد شدی؟ ؟پس چرآ مثل همیشه نیستی-  

 لبخندی زد و گ فت :

من جلوی دوستت آینطور بودم که فکر بد نکنه ؟دیونه آی-  

:کشیدم و گ فتم نفس عمیقی   

کردم خیلی نامردی آین چن روز دآشتم دق می-  
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 خندید و گ فت:

تو آنگار دیونه شدی-  

 زمزمه کردم :

ره تو دیونم کردی -
 
آ  

 بلندتر گ فتم:

ره فکر کنم دیونه -
 
شدمآ  

آوه دک تره دیونه آالن بهتره رآه بیوفتی تا بریم تهرآن دک ترآی بهتری دآره ببرم نشونت بدم -  

 بعد زدن چشمکی به سمت در رفت 

تیش زددلم نمیدونست با آین کارش بی معرفت 
 
تونستم بهش بگم تو خودت  کاش می،رو آ
 بهترین دک تر برآی منی کافیه فقط قبولم کنی

ود و منم به آینکه باید چکار کنم فکر می کردمتا تهرآن دریا خوآب ب  

خر فقط کم مونده آدو هفته بعد پایان عملیات 
 
عالم شد و قرآر شد به زندگی عادی برگردیم روز آ

بود گریه کنم دوری آز دریا برآم دیونه کننده بود چند بار تصمیم گرفتم بیخیال همه چی بشم و 
دوباره زبون به دهن گرفتم  خوآمش ولی آز ترس پس زده شدن بهش بگم می  

خر قرآر بود بعد رسوندن دریا به خونه به بیمارستان برگردم 
 
 صبح روز آ

ون هی خونه دریا شدم هنوز هیچ کدوممآفظی رآ دکلید رو تحویل حسین دآردم و بعد آز خدآ ح
 حرفی آز فسخ صیغه نزده بودیم یعنی منکه خیال ندآشتم حرفی هم بزنم دریام هم چیزی نمی

 گ فت:

علی؟کجا میری آمیر -  

؟خونه شما دیگه مگه خونه نمیری -  



 

  

مذهبی -عاشقانه   224 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

نه بابا منم میام بیمارستان مستقیم برو -  

باشه فقط من چندتا چیز باید آز خونه بردآرم آشکال که ندآره بریم خونه ما-  

نه بریم خودمم بدم نمیاد بی بی رو ببینم دلم برآش تنگ شده-  

دم نمیدونه یعنی آالن دلم زمزمه کردم دختره نامرد دل ویت
 
ش برآ همه تنگ میشه فقط منو آ

چزونیم حتم دآرم میدونی و دآری می ؟حال من رو نمی بینی نمی فهمی چقد میخوآمت  

وقتی بی بی در رو به رومون باز کرد با دیدن دریا همرآهم آول متعجب شد بعد با خوشحالی 
غوشش رو برآی بغل کشیدنش باز کرد دریا هم با شوق بغل

 
ش پرید آ  

.شد  آره منه آحمق به بی بی هم حسودیم می ؟حسود شدم مگ فته بود  

 بعد آستقبال گرم بی بی دآخل رفتیم

  م بعد بردآشتن مدآرک و وسایلم به حیاط برگشتممنبی بی و دریا روی تخت نشسته بودن، 

 دریا با دیدنم گ فت :

بریم؟-  

 بی بی بین حرفش پرید :

کجا به سالمتی حتما فکر کردی من میزآرم به آین زودی برید -  

 دریا:ولی بی بی ما باید بریم بیمارستان 

خورید بعد میرید  آز آین خبرآ نیست شما میشینی من برآتون چای میارم می-  

 خندید گ فت :

پس حدآقل آجازه بدید من چای بیارم -  

برو دخترم برو بریز که خونه خودته-  

ریا رو به بی بی گ فتم :بعد رفتن د  



 

  

مذهبی -عاشقانه   225 

 

 رمان :پرس بس یجی دخرت قریت    به قمل : آ ذر دالوند

؟رقیه خانم کجاست-  

رفته نون بخره-  

آها-  

 بعد مک ثی گ فت بگو میشنوم:

 با تعجب گ فتم:

چی بگم-  

؟چطوره که تو و دریا آین وقت صبح با هم هستید-  

دریا هم با من ماموریت بوده با هم آومدیم-  

نمیخوآی در مورد دریا جدی فکر کنی؟-  

درمورد چی؟-  

ستین باال بزنم و برم خوستگاری دریا  خودت رو به آون-
 
رآه نزن منظورم آینه نمیخوآی برآت آ

 دختر خوبیه دست رو دست بزآری آز دستمون رفته

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

 آز زبان دریا

و خوآستم آز خونه بیرون برم که با صدآی بی بی متوقف شدم:بردآشتم سینی چای رو   

ستین باال بزنمخودت رو به آون رآه نزن منظورم آینه نمیخ-
 
و برم خوآستگاری دریا  ؟وآی برآت آ
 دختر خوبیه دست رو دست بذآری آز دستمون رفته

وآر شد:
 
 ولی با جوآبی که آمیر علی گ فت دنیا روی سرم آ

بی بی شما آز هیچی خبر ندآری خیلی چیزآ توی گذشته من و دریا هست که آین آجازه رو بهم -
 نمیده
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؟بدونمچه چیزیای بگو تا منم -  

نمیشه بی بی به وقتش برآت میگم-  

 دیگ چیزی نشنیدم بزور خودم رو به آپن رسوندم و سینی چای رو روی آپن گذآشتم

م پس خاطر گذشتهیعنی بازم به  ؟کنه یعنی آمیر علی با همون دید گذشته دآره به من نگاه می
مند آینکه بهم عالق خدآی من تمام آین مدت فکرش آین بوده و من خوشبینانه دآشتم به ؟زد

کردم  فکر میشده   

علی وآرد شده بود که آمیر نمیدونستم کجا وآیسادم شروع کردم به گریه کردن هق هقم بلند 
 خونه شد نگرآن سمتم آومد و گ فت:

؟دریا چی شده ؟چرآ دآری گریه میکنی-  

و با مشتهای گره شدم به سینش کوبیدم: با دیدن نگرآنیش هق هقم بیشتر شد  

ی آزت متنفرم آزت متنفرم لعنت-  

 دستام رو محک گرفت گ فت :

روم باش دریا چته -
 
؟کنی چرآ همچین می؟آ  

 دستم رو آز دستش جدآ کردم و گ فتم:

به من دست نزن  گ فتم به من دست نزن چرآ باید به دختری دست بزنی که توی ذهنت دختر -
 بی بند و باریه 

؟ی کردمدآری میگی دریا من کی همچین غلط چی-  

گ فتی خودم شنیدم آون دفعه هم به خاطر  خودم شنیدم دآشتی چیزآی آز گذشته به بی بی می-
 همین چیزآ ردم کردی 

************* 
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 آز زبان آمیرعلی

 نابود شده نگاهم رو به آشکهاش دوختم خدآی من آالن فهمیدم چی شده 

خ گندت بزنن آمیر علی فکر کرده من منظورم آز گذشته -
 
رفتار خودشه آ  

 میخوآست آز کنارم رد بشه که بازوش رو گرفتم:

نی نبود..ک کنی من منظورم آونی که تو فکری می گوش کن آشتباه می ؟کجا دآری میری -  

 نذآشت حرفم رو تموم کنم که دوباره شروع کرد به مشت زدن به سینم:

رم تو نمیتونی دوباره پسم آزت متنفرم میفهمی آین منم که آزت متنف ،نمیخوآم گوش کنم لعنتی-
 بزنی 

 محکم دستاش رو گرفتم و بغلش کردم:

روم باش دریا من کی پست زدم-
 
ط بکنم؟ من غلهیش....هیش آ  

تر تنگ بره حلقه دستامو  کرد تا آز بغلم بیرون کرد و همش تقال می ولی آصال به حرفم گوش نمی-
شدم رفت بیچاره می کردم آگه می  

آومد:با صدآی بی بی به خودم   

آینجا چه خبره ؟!!!-  

،بغلم بود خیره شد ی با بهت به دریای که تو  

چند ثانیه طول کشید سریع آز دریا جدآ شدم که آز فرصت آستفاده کرد تند آز خونه خارج شد 
صدآش کردم : دنبالش رفتم و  ،تا به خودم بیام   

دریا تورو خدآ صبر کن تا برآت توضیح بدم -  

آولین تاکسی رفت به خیابون رسوند و با بی وقفه می دوید خودش رو   

  ؟حاال چکار کنم لعنتی-
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تخت نشستم و سرم رو روی  .بی بی توی حیاط منتظرم بود،به خونه برگشتم  نارآحتدرمانده و 
 بین دستام گرفتم:

تا حاال تو به آمیر علی نمیخوآی بگی چه خبره دختر مردم توی بغل تو آین یعنی چی ؟آز کی -
 نامحرم دست میزنی ؟چی بهش گ فته بودی که آون حالش بود؟

برآت توضیح میدم هش میکنم آالن حالم خوب نیست بعدآبی بی خوآ-  

 عصبی دآد زد:

؟همین آالن میگی فهمیدی همین آال چرآ آون دختر رو بغل کرده بودی-  

 کالفه گ فتم:

خیر سرم محرمشم ؟حرمبی بی کدوم نام-  

گ فت:شوک زده   

ولی چطور؟ محرم-  

شدیم صیغه چند ماه  دونید به خاطر همین ماموریت مجبور جریانش مفصله فقط همین قدر ب-
 بخونیم 

خانوآدش خبر دآرن؟-  

ره مادرش موقعه عقد آونجا بود-
 
آ  

 نفس رآحتی کشیدو گ فت:

بهش گ فتی؟ د مگه چیاال چی شده بود چرآ آینقدر دآغون بوح-  

کرد من پسش زدم  فکر می ،نگ فتم حرفای منو شما رو شنیده بود چیزی من  -  

 با تعجب گ فت:

مگه چیزی بینتونه ؟که نارآحت شد -  
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خیلی وقت پیشه، زمان دآنشگاهمال آالن نیست مال -  

؟شنوم چی شده بود خوب می-  

بی بی؟...-  

بی و ... آستغفرهللا یاال بگو-  

ولآز روز آناچار شروع کردم به تعریف جریان   

 بی بی:کار خوبی نکردی آونطوری پسش زدی 

میدونم میدونم من خر آون موقعه با خودم گ فتم آگه تند باهاش برخورد کنم رآحت تر -
 فرآموشم میکنه 

؟ولی تو غرور آون رو شکوندی زخمش زدی میفهمی-  

ره میدونم وآسه همینه که آالن آینقد دآغونم دیگه-
 
آ  

بود ؟خوب حاال چرآ آینقدر نارآحت -  

چون توی گذشته بی حجاب بوده آالنم دآرم پسش میزنم  کرد فکر می-  

 خندید و گ فت :

پس هنوزم دلش گیرته خوبه-  

بی بی آین حال من خندیدن دآره میخندی-  

خوب تو چرآ نارآحتی توکه نمیخوآیش -  

برآی دآشتنش یدمآه بی بی من غلط بکنم نخوآمش من دآرم جون م-  

چشماش دیدم :برق خوشحالی رو تو   

قا آمیرم باالخره دلش  به به چیزآی تازه می-
 
پس دردت چی بود هی تاقچه  رو باخت،شنوم پس آ

که آینقدر عاشقشی  تو؟باال میزآشتی   
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  بعد برم خوستگاریش که گند زدم خیر سرم می خوآستم دلش رو به دست بیارم-

 دوباره بلند خندید :

؟نی بی به سر کنم دآرم جون میکنم نمی خاکیبگو آال چه  ،وآی بی بی سر جدت نخند-  

چی ناز شکر خوردم آز دلش دربیاری آونم هر  و کاری ندآره باید بری منت کشی و با غلط کردم-
دندت نرم چشمت کور میخری  کرد  

ولی آینطوری که آین رفت بمیرمم ،م هستم ه آون به من رآه بده من نازشم میخرم مخلصش-
نمیده جوآبم رو   

رفت با آین حالش بینم کجا بزن زبونت رو گاز بگیر بچه پاشو یه زنگی بهش -  

نمیده پیام  م رو وقتی دیدم جوآب ،ندآدنرسید،هزآر بار زنگ زدم ولی جوآب چرآ به فکرم خودم 
 فرستادم:

بد بردآشت کردی  ،دریا تو رو خدآ جوآب بده بزآر برآت توضیح بدم-  

زدم آینبار کال گوشی رو خاموش کرد زنگ  دوباره،چند دقیقه بعد پیام   

توی آین دو روز هر بار زنگ زدم بازم گوشیش خاموش بود بیمارستان هم که نمی آومد دیگه 
من بهش قول دآدم ولی آمانتش رو با آون حال  ،نمیدنستم چکار کنم شرمنده مادرش هم بودم

 خرآب برآش فرستادم 

ست بشینم در خونشون تا ببینمش رسید جز آینکه برم ب دیگه رآهی به ذهنم نمی  

 رفت و می آومد ولی خبری آز دریا نبود مادرش می، مچند روز بود که در خونشون منتظر بود
آز نگرآنی رو به جنون بودم  که نبود  

:توی ماشینم منتظر بودم که گوشیم زنگ خوردو مثل تمام آین مدت یک هفته گذشته بود   

؟سالم محمد خوبی-  

؟خبرآ ه خوبی چ ،سالم دآدآش-  
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سالمت باشی -  

باید ببینمت  ؟کجای آمیر-  

آالن نمیتونم گیرم-  

ترسیدم برم و دریا آز خونه بیرون بیاد می  

نمیشه باید همین آالن ببینمت خیلی مهمه-  

خوب بگو دیگه گیرم جون محمد نمیتونم بیام-  

خه میخوآستم کنارت باشم آینطور بگم...-
 
آ  

دم آتفاقی آفتادهده بگو دیگه جون به لب ش-  

آتفاق نمیدونم یعنی در مورد خانم مجده-  

 با نگرآنی گ فتم:

کشتیم دیگه دهدریا ؟چی شده بگو جون ب-  

مجد رفته ....بیخیال نشد، چند بار دیگه سرآغ مادر خانم رآستش علی رو هر کاری کردیم -  

غلط کرده پسره ...-  

به م آینه که هر بار خانم مجد علی رو گوش بده آمیر غلط کردن یا نکردن علی مهم نیست مه-
بره بیرون و حرف بزنن که با دریا خانم رد کرده ولی دیروز قبول کردهخاطر جوآب رد دخترش   

 نابود شده گ فتم:

بره با دریای من حرف بزنه پس تو آونجا چه کاره بودی؟ ؟چ..چی ..میگی محمد-  

نمیده میگه دوسش دآرمم گوش فر کاری کردم به حر چکار کنم آمیر آین پسره ه-  

 بلند دآد کشیدم:
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دریا دآره با من لج میکنه ...تو چرآ آین رو به زبونت میاری ، آالن غلط کرده لعنتی غلط کرده -
 آز لج من قبول کرده تورو خدآ نزآر علی بره بیچاره میشم

؟مگه چی شده پسر-  

مفصله فقط نزآر بره آالن دریا آز لج من هرکاری میکنه -  

کنم ولی میدونم کاری آز دستم بر نمیاد چند روزه همش درگیری دآریم آالنم که  چکار میببینم -
 کال باهام حرف نمیزنه

شتکی؟...میخوآد بره ببین-  

....آمروز تا دوسه ساعت دیگهشرآست-  

ره؟-
 
آمروز میخوآد بره بعد تو آالن به من میگی آ  

آز مامان شنیدم : جون آمیر منم تازه-  

قطع کردم نمیدونستم باید چکار کنم دیونه شده بودم نکنه آصال خونه  دآغونتر آز قبل
خودشون نباشه من آلکی آینجا موندم آگه جای دیگه باشه موقعه رفتن نبینمش چکار کنم توی 

پارتمانهمین فکر بودم که در 
 
 بعد آز رفتن مادرشکمی آومد بیرون  دریا باز شد و مادر ورودی آ

نی
 
گوشم نشست : یصدآش توو زنگ زدم ، در با تیکی باز شد و رفتم دم خونشون  با تصمیم آ  

مامان گوشیت جا موند دآرم برآت میارم-  

خودم رو سریع به در وآحدشون مامانشه خدآرو شکر کردم و قبل آومدنش فکر کرده بود 
با تعجب گ فت:رسوندم، همین که من رو دید   

تو؟...تو آینجا چکار میکنی؟-  

لعنت به من  .زیر چشماش گود آفتاده بودو چیزی نگ فتم فقط نگاهش کردم رنگش پریده بود 
غوشم کشیدم

 
و محکم توی بغلم نگهش دآشتم سرم رو بین  شهمش تقصییر منه بی فکر توی آ
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معلوم بود شوکه آست که  بوی خوش تنش رو به ریه هام کشوندم ، و فرو کردم گردن و شونش 
خودش آومد سعی کرد آز بغلم بیرون بیاد شروع کرد به حرف زدن: چیزی نمیگه وقتی به  

یچکار میکنی ولم کن؟ولم کن میگم به من دس نزن آینجا چکار میکن-  

 آز خودم جدآش کردم و گ فتم :

وردی ؟کنم آینجا چکار می-
 
میدونی چند روزه در خونتون نشستم تا  ؟میدونی چی به روزم آ

برآت ....چرآ نمیزآری  ؟دیچرآ خوشت میاد عذآبم ب ؟ببینمت  

کنم آز آینجا برو نمیخوآم چیزی بشنوم فقط برو  خوآهش می-  

 کالفه گ فتم:

زآ رو بدونیینمیرم دریا تا به حرفم گوش ندی نمیرم باید خیلی چ-  

ولی من نمیخوآم بدونم -  

:و آدآمه دآد بیرون آشاره کردبه   

به سالمت-  

در رو پشت سرم بستم:  دآخل رفتم و،در گذآشتم  الیمیخوآست در رو ببنده که پام رو   

 عصبی دآد زد:

،چی آز جونم میخوآی ،آز آینجا برو مگه نگ فتم -  

منم گ فتم نمیرم -  

علی نزآر حرمتا آز آین بیشتر شکسته بشهخوآهش میکنم برو آمیر -  

بخدآ من  ،چرآ لج میکنی ،به حرفم گوش بده تا برم ببین دریا تو منظور من رو بد متوجه شدی-
من فقط.... کنی نبود منظورم آون چیزی که تو فکر می  

 دآد کشید :
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پس زدی و رفتی بعد چند سال  چی فقط یه روز منو مثل یه آشغال تو فقط چی ها؟فقط-
 ؟فکرت عوض نشده میخوآی چی رو درست کنیتو  ،پسم زدی زمثل همون رو  بازم ،برگشتی

ببین آمیر علی من بیخیال همه چی شدم دیگه هیچی برآم مهم نیست آالنم میخوآم برم بیرون 
 بهتره بری نمیخوآم دیگه هیچ وقت ببینمت می فهمی برو من عجله دآرم

 بلندتر آز خودش با حرص فریاد زدم :

ره...-
 
برم بیرون که چی عجله دآری بری پیش علی آ  

با لج گ فت: آما بعد چند ثانیه آول تعجب کرد  

ره مشکلی دآری -
 
دآرم آزدوآج میکنم حرفی دآری؟ ؟آ  

 با خشم غریدم :

تو بیخود کردی با آون علی...-  

 پوزخندی زد و گ فت :

کنم بخوآم آزدوآج می و چه ربطی دآره؟ من با هر کس کهآصال به ت ؟چکارمی ها-  

یوآر پشت به د کمرش ،میزد عصبی به عقب حولش دآدم رگ گردنم آز خشم وغیرت نبض
نگاه خشمگینم رو تو چشمای متعجب و ترسیدش دوختم وگ فت: خورد، سرش  

ره؟مثل آینکه یادت رفته تو آالن زن منی -
 
من؟من چکارم؟آ  

 با دآد پرسیدم:

آگه یادت رفته تا یادت بیارم ؟.....یادت رفته؟ها-  

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

 آز زبان دریا 
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روم همیشه با ترس چشمام رو بستم باورم نمیشد آین مرد خشمگین رو به روم همون آمیر علی 
 
آ

وقتی گ فت تو زنمی دلم لرزید ولی  زدآست رگهای سر و گردنش ورم کرده بود رنگش به قرمزی می
 نباید وآ میدآدم 

 با پوز خندی گ فتم:

ری و آون صیغه موقته و ص گار تو یادت رفتهزیاد جدی گرفتی آن-  

 آی من نمیدونم هر کوفتی هست تو آالن زن منی زن منم میمونی آین فکر رو که با کسی دیگه-
 آزدوآج کنی آز سرت درآر

 دآد زدم :

آالنم آز خونه من برو بیرون  ،من زن تو نیستم میفهمی نیستم-  

رومت کنم ؟مگه ما بچه آیم  ؟کنی دریا چرآ آینطور می-
 
؟چرآ نمیزآری آ  

روم بشم که چ-
 
ی چه فرقی به حال تو دآره آصالن من برآی تو چیم ؟ها؟کیم ؟ها بگو بعد آ

 آینکه آین صیغه تموم بشه من وآست چیم

 با دلخوری نگاهش رو تو چشمام دوخت و گ فت:

فهمیدنش سخته حال و  رآینقد ،نمی فهمی عاشقت شدم ،لعنتی یعنی نمی فهمی دوست دآرم-
؟روزم رو نمیبینی  

:قلبم آیستاداس کردم یه لحظه آحس  

یعنی آمیر علی من رو دوس دآره ؟-  

ولی دوبار حرفاش با بی بی عین خوره به جونم آفتاد آگه دوسم دآره چرآ دوباره پسم زد؟نا باور 
 نگاهم رو به چشماش دوختم و گ فتتم :

؟دآری دروغ میگی چرآ دآری آین کارو میکنی ،دروغ میگی-  

شد: به رآحتی حس مید قلبش ربان تندستم رو گرفت و ری قلبش گذآشت ض  
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خه من کی بهت دروغ گ فتم که آین بار  ،ببین دریا آین قلب لعنتیم برآی توآه که آینطور میزنه-
 
آ

  ؟دومم باشه

 دستم رو کشیدم و گ فتم:

فرقی به حال تو ندآره چون من دوست ندآرم میفهمی من دوستت  باور هم بکنم،باور نمیکنم  -
 ندآرم 

رو بیرون کشیدو با دآد گ فت: دور گردنمباسم برد و تسبیح عصبی دستش رو زیر ل  

؟آگه دوسم ندآری چرآ همیشه همرآهته ؟پس آین چی میگه دور گردنت ها-  

 آول شوکه شدم آین آز کجا میدونه ولی بعد سعی کردم خودم رو نبازم:

تسبیح من چه ربطی به تو دآره؟-  

ربطش آینه که آین مال منه-  

دآدم و گ فتم:خودم رو متعجب نشون   

کی گ فت آین مال تو ؟؟-  

روم توی گوشم زمسرش رو نزد
 
ورد و آ

 
زمه کرد :یک گوشم آ  

  ؟یعنی میخوآی بگی من تسبیح و آنگشتر پدر خودم رو نمیشناسم-

وردم و دستش رو گ
 
فتم ک ف دستش گذآشتم :ر تسیبح رو آز گردنم در آ  

مال خودتدوباره بیا  ،نمیدونستممن ؟بود توآین مال -  

متعجب بهم نگاه کرد فکر کنم باور کرد که نمیدونم مال خودشه دلم آز پریشونیش گرفت 
 .شد غرورم زخم خورده بود دوس ندآشتم آینقد درمانده ببینمش ولی دلم باهاش صاف نمی،

 آمیر علی رو که بهت زده سرجاش مونده بود تنها گذآشتم و به آتاقم رفتم 
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آون حرفا هم برآی آین آصال قصد ندآشتم باهاش آزدوآج کنم میخوآستم به دیدن علی برم آلبته 
ب پاکی رو روی دستش بریزم ،لج آمیر علی رو در بیارم بود که 

 
میخوآستم برم و آ  

رآیشم وسوسه 
 
ماده شدم با دیدن لوآزم آ

 
بازم مثل چند شدم بیشتر آمیر علی رو آذیت کنم وقتی آ

رآیش کردم 
 
خرین تیرم رژ قرمز رنگمسال پیش آ

 
 وی لبهام کشیدم  شالم رو عقب دآدم وبود ر  آ

 موهام رو روی پیشونیم ریختم 

به خودم خیره شدم همون دریای چند سال پیش شده بودم  آز آتاق بیرون رفتم آمیر علی روی 
ورد و بهم خیره 

 
مبل نشسته بود و سرش رو توی دو دستش گرفته بود با صدآی در سرش رو باال آ

ب دهنش رو 
 
ورت دآد و گ فت:قشد بزور آ  

دریا ...-  

 بین حرفش پریدم :

من باید برم عجله دآرم ؟هنوز نرفتی-  

 دوباره رگ گردنش باال گرفت:

تیپ و قیافه؟ کجا میخوآی بری با آین-  

 فاصلم رو باهاش کمتر کردم و گ فتم :

میخوآم برم در مورد آزدوآجم حرف بزنم ،فکر کنم قبال بهت گ فتم -  

توی چشماش با دلخوری و خشم ورد دستم رو روی صورتم گذآشتم و با سیلی که به صورتم خ
 خیره شدم:

متنفر  ؟آزت متنفرم میفهمی ؟به چه حقی بهم سیلی زدی-  

 سیلی زده آلبته باید شد که به من آنگار خودشم باورش نمی ،بهت زده سر جاش مونده بود
شد نارآحت نباشم با  ولی دلیل نمی ،حق دآشت با غیرتش بازی کرده بودم تا حدودیبگم 

  و با خودم گ فتم : همون نارآحتی آز خونه خارج شدم و آمیر علی رو توی خونه تنها گذآشتم
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ک خارج میشه خودش میرهو منکه برم آونم آز ش-  

سانسور  
 
توی رآه رو سرک کشیدم کسی نباشه وقتی مطمعن شدم کسی نیست خودم رو توی آ

سانسور شالم رو مرتب کردم و چادرم رو آز کیفم بیرون کشیدم روی 
 
ینه آ

 
آندآختم سریع تویه آ

رآیشم
 
خوآستم آمیر علی رو آذیت کنم وگرنه  فقط می ،سرم آندآختم شروع کردم به پاک کردن آ

  دوس ندآشتم دریا قبل برگردهدیگه هیچ وقت 

س
 
ولی کسی نبود شونه آی باال آندآختم و دوباره دکمه پارکینگ رو  آیستاد  نسور توی طبقه آولاآ

سانسور در  مال رو روی لبم کشیدم کهدستزدم 
 
که دستاش رو به  آمیر علی رو دیدم ،باز شد ب آ

رآحتیش رفت و تمام نا آنگار فکر کنم دویده بود با دیدنم ،تند تند نفس میزد زآنوش زده بود و 
رفتم و باقی مونده رژ رو روی باهام کم کرد دستمال رو آز دستم گفاصلش رو لبخندی به روم زد ،

 لبم پاک کرد 

روم کنار گوشم زمزمه کرد:
 
 آ

میخوآی  الزم نبود آین همه خودت رو آذیت کنی تا من رو بچزونی همینکه دیگه دوسم ندآری و-
تیش کشونده و دآره می

 
الزم نبود رژ قرمز   ،کشم بری با یه مرد دیگه حرف بزنی قلبم رو به آ

 بزنی 

 قطره آشکی که آز چشمش چکید دلم رو زیر و رو کرد 

بودم به جای خالی آمیر علی زل زده آشکش رو پاک کردو آز پارکینگ خارج شد   

... ؟یعنی آینقدر دوسم دآره-  

درسی که علی دآده بود رفتم وجودم لبریز 
 
آز شادی شد نفس عمیقی کشیدم و با خوشی سمت آ  

 .با دیدنم بلد شد و با لبخندی سالم و آحوآل پرسی کرد .رم نشسته بودظتوی کافی شاپ منت
حتی یک لحظه هم نگاهش نکردم چشمام رو به زیر دوخته بودم آمیر علی خیلی ساده بود که 

بینه  ون کسی رو میغیر آکرد چشمای من  فکر می  

 علی:خوب هستین خانم
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ن؟ممنون شما خوب هستید خانوآده خوب-  

ممنون سالم رسوندن-  

سالمت باشن -  

ممنون که آین فرصت رو بهم دآدین-  

 پوف کالفه آی کشیدم و گ فتم:

قا علی من نیومدم که به شما فرصت بدم آومدم تا یه وآقعیتی رو بهتون بگم و برم-
 
ببینید آ  

کردم بریده بریده گ فت : سنگینش رو حس مینگاه   

چه ...وآقعیتی -  

 سعی کردم طوری که نرنجه آز خودم برونمش:

قا علی من آصال نمیخوآم بگم شما مشکلی دآرید-
 
ولی من  ، شما خیلی هم خوب هستیدببینید آ
ون بود رآر آین مدتنم آگه آینجا هستم فقط به دلیل آصآال ،نم با شما آزدوآج کنمتو وآقعا نمی

 آومدم تا باهاتون صحبت کنم که بیشتر آز آین منتظر من نمونید

؟میشه دلیلتون رو برآی رد کردن درخوآستم رو بدونم-  

شخصیه و آصال به شرآیط شما مربوط نمیشه یعنی آگه هر شرآیط دیگه آی هم دآشتید  مدلیل -
 جوآب من همین بود

 کالفگی آز صدآش مشخص بود به سختی گ فت:

وسطه؟آی  دیگه سپای ک-  

 آول نمیخوآستم جوآب بدم ولی بهتر دیدم صادقانه جوآبش رو بدم:

بله-  

شد گ فت: دستش روی میز مشت شد همینطور که فشار آنگشتش ک ف دستش بیشتر می  
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آمیر علی؟-  

 چشمام رو بستم و گ فتم:

بله ...آمیرعلی-  

 بلند شد :

ببخشید وقتتون رو گرفتم ممنون آز صدآقتتون-  

زدم و گ فتم:لبخدی   

نادیده  مال خیلی سال پیشه و نمیتونم آین عالقه رو عالقه من  ه باشیدآمیدوآرم آز من نرنجید-
 بگیرم 

 دوباره نشست و گ فت:

شنا شدید-
 
آمیر که هنوز یه سال نیست برگشته ؟مگه شما چند وقته با آمیر علی آ  

م کال دندون آین آحساس شد ولی میخوآست با آینکه سوآلش خصوصی بود و به آون مربوط نمی
 رو بکشه:

علی همکالس بودیم هفت سال پیشمنو آمیر -  

آگه تمام آین مدت یعنی آین عالقه چرآ تا آالن...-  

عالقه من یکطرفه بود...-  

 پوزخندی زد گ فت :

فکر نکنم-  

 با تعجب پرسیدم

چطور؟-  
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ی بردن به عالقه نیست پ  رو میشناسم آلبته کار سخت هم من یه مردم و نگاه یه مرد به زن -
خوآستم شانس  پسری مثل آمیر همون شبهای محرم فهمیدم که به شما عالقه دآره ولی می

کردم خودم رو آمتحان کنم آگه میدونستم آین عالقه دو طرفه آست آین جسارت رو نمی  

 بلند شد و گ فت :

ببخشید وقتتون رو گرفتم آمیدوآم موفق و خوشبخت باشید-  

 لبخندی زدم و گ فتم :

  ممنون همچنین -

خوب خدآرو شکر آینم رد شد-  

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

 آز زبان آمیر علی 

چند روزه که نا آمید آز و که دریا دوباره غیبش زده هرجا گشتم نبود که نبود، هنمیدونم چند روز 
تلخ ترین   نشستم و حتی حوصله سر کار رفتنم ندآرم توی خونه ،کنج خونه نشستم گشتن 

نا آمیدی تمام  لحضه آی میرسم که دریا گ فت آزم متنفره کنم وقتی به آتفاق زتدگیم رو مرور می
میگیره  در بر وجودم رو   

 مدت توی آین هزآرمین بار برآی به دستی که به صورت دریا سیلی زده بود به دستم خیره شدم 
 گ فتم:

کاش دستم می شکست و آین کارو نمی کردم ؟لعنت به من چرآ توی صورتت زدم-  

:آتاق خورد و پشتش بی بی وآرد آتاق شدتقه آی به در   

؟آمیر هنوزم نمیخوآی بگی چی شده که به آین حال و روز آفتادی-  

به شد و  مثل کودکیم وقتی دلم برآی پدر و مادرم تنگ میسرم رو روی پاهاش گذآشتم درست   
رآمش،بی بی پناه  می بردم برآی آ

 
دستش رو نوآزش گونه روی موهام کشید : ندکی محبت و آ  
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بی بی...-  

؟جون بی بی-  

...گ فت آزم متنفره ...گ فت دوسم ندآره -  

وردتسبیح دستم رو باال 
 
:مآ  

  ... دروغ می گ فتگ فت نمیدونسته آین مال منه-

گ فت: روی لباس بی بی ریخت بوسه آی روی موهام نشوند وآشک آز چشمم جاری شد و   

نارآحت بوده آزت-  

بی بی ...-  

بمیرم و آینطور نبینمت،جونم آمیرم دورت بگردم -  

رفت با یکی دیگه برآ آزدوآج حرف بزنه...آون زن منه  ...بی بی رفت با علی حرف بزنه-  

بی بی...-  

جانم ...-  

دآرم میمیرم -  

گ فت: کرد و پاک پاش بلند کرد و بازم مثل بچگیام صورت پر آز آشکمو سرم رو آز روی  

روم کندوستت دآره  ...دوستت دآره آمیرم-
 
فقط دلخوره دلشکسته آست برو دلش رو آ  

رفتم بیرونم کرد-  

 ؟تعشق که چی بشه؟ آین بود بس نشستی توی خونه؟بازم برو با یه بار رفتن پا پس کشیدی -
 تو آالن باید دنیا رو به هم بریزی 

ب شده رفته تو -
 
هرچه به  ،نیست، خونشون زمین سر کار نیستبازم رفتم نیست یه قطره آ

نمیدونه کجاست  آصرآر کردم آونم  مادرش  
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بازم برو -  

...خوآد منو نمیآون دیگه  -  

نا آمیدی آمیر؟ آز خدآ هم نا آمید شدی؟-  

آ نا آمید نمیشم، آز عشق دریا نا آمید شدمنه هیچ وقت آز خد-  

خدآ خودش درستش میکنه -  

:بی بی جدآ شدم م آز با صدآی رقیه خان  

پسرم علی آومده میگه میخوآد باهات حرف بزنه -  

کجاست-  

تو حیاط منتظره-  

 با خشم آز جا پریدم که بی بی دستم رو گرفت:

روم باش آون بنده خدآ آز دل شما که خبر ندآره -
 
آمیر آ  

روم بشم حق با بی بی بود
 
 چندتا نفس عمیق کشیدم تا آ

 کنار حوض آیستاده بود:

سالم-  

روم جوآبم رو دآد: به
 
سمتم برگشت و آ  

سالم باید باهات حرف بزنم -  

 کنار تخت رفتم و تعارفش زدم:

بیا بشین-  

کردم  به سختی دآشتم خودم رو کنترل می  
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 کنارش نشستم گ فتم:

خوب؟؟-  

آومد رقیه خانم ساکت شد ،سینی شربت رو روی تخت گذآشت و دهن باز کرد حرف بزنه که با 
دوختم آدآمه دآد: منتظر چشم به علینش رفت رفت با   

چند روز پیش رفتم دیدن خانم مجد-  

 آز خشم دستام مشت شد عرق روی پیشونیم نشست و با غیض گ فتم :

؟..خوب -  

  ...حرف زدیم آومد،-

تر کشیدم یقه تیشرتم رو پایین بدنم هکالفه آز گرمای عجیب  

آصال نذآشت حرف بزنم -  

 با چشمای تنگ شده نگاهش کردم کالفه بود 

ردم کرد-  

نی نفس حبس شدم
 
رها شد به آ  

وسطه گ فت....گ فت تورو...یعنی گ فت چند ساله که تورو میخوآدآی دیگه  گ فت  پای کس-  

 شوکه بهش نگاه کردم و گ فتم:

؟خودش گ فت من رو میخوآد-  

 سری به تایید تکون دآد و گ فت:

ره ...آومدم آزت معذرت ب-
 
خوآیش و جلو رفتم  خوآم من میدونستم تو میآ  

 دوباره عصبی شدم:
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دونستی و جلو رفتی... تو بیخود کردی می-  

بزآر حرفم رو بزنم-  

 چنگی به موهام زدم و گ فتم:

بگو-  

 خورم آگه میدونستم حتی نگاهشم نمی ونستم خانم مجدم تورو میخوآد قسم میدمن نمی-
 کردم 

دونستی توی خونه منه بعد..آستغفرهللا خوآمش می دونستی که من می ولی می-  

شرمنده نباشم آون حق آنتخاب دآشت  و دلم خوآستم پیش خودم فقط می-  

؟نیستی آالن شرمنده-  

که شانسم رو آمتحان  م پشیمون نیستم من آین حق رو دآشتم ه حتی آز کارم ...نه ...رآستش-
باش ولی شرمنده تو هستم منو ببخش و آزم دلخور نکنم   

دلخور نگاهش کردم سرش رو پایین آندآخت و گ فت :-  

 خوآد دیگه بهش فکر نکردم و عین خوآهرم می گ فته تورو می خورم آز لحظه آی که قسم می-
 دونمش 

رآمش به دلم سرآزیر شد،
 
دمی نیست  می آ

 
 آی دیگه بال ناموس کسچشمش دنکه شناختمش آ

گ فت:باشه دوباره   

خشی آمیر؟ب من رو می-  

 لبخندی زدم و گ فتم:

بخشم  جا دآره گردنت رو خورد کنم ولی چون میدونم چشمت دنبال ناموس کسی نیست می-  

ونه بغلم کرد و با یه معذرت خوآهی دیگه تنهام گذآشت  مرد  
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پر آز حس خوآسته شدن ،آز آینکه هنوزم من رو میخوآد  آز شوقدوباره آمید به دلم برگشت 
 زندگی شدم 

نه  حق هم دآشت بیچاره فکر کرد دیونه شدم ،با خنده بی بی رو بغل کردمو  رفتمدآخل خونه 
چند دقیقه پیشم نه به آالنم:به   

؟آمیرعلی خوبی-  

ره بی بی آز آین بهتر نمیشم علی میگه دریا ردش کرده-
 
 باورتمیگه بهش گ فته من رو میخوآد  ،آ

 میشه بی بی هنوزم من رو میخوآد

:و گ فت کرد  خدآ رو شکر  

دیدی بهت گ فتم توکه گوش نمیدی -  

:و  بعد آز پوشیدن لباس سمت در رفتم آز بی بی جدآ شدم  

 بی بی:کجا به سالمتی

دآرم میرم سرآغ دریا دیگه تحمل دوریش رو ندآرم-  

 خندید و گ فت :

؟آالن کجا میخوآی بری سرآغش؟نمیدونی کجاست ؟مگه نگ فتی نیست -  

نگه کجاست نمیامشینم پیش مامانش تا  میرم بس می-  

  یبرو ...برو که آز دست رفت کرده ونتید نطور یبسوزه پدر عشق که آ -

 خودم رو به خونه دریا رسوندم مادرش تنها خونه بود معذب جلوش نشستم :

قا آمیرعلی خیره؟
 
 عاطفه خانم:خوب آ

خیره آنشاهلل آومدم دریا رو ببینم -  

ینی کهب آینجا نیست می-  
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بدونم کجاستمیدونم ولی میخوآم -  

نمیدونم کجاست-  

  خوآست بگه: نمی و آزم دلخور بود

کجاست کنم بهم بگید میدونم که خبر دآرید خوآهش می-  

چرآ باید بهت بگم من یه بار بهت آعتماد کردم ولی ...-  

 بین حرفش پریدم گ فتم :

تفاهم پیش آومدهبرآش سو-  

:عصبی شد و گ فت   

ساله یه چشمش آشکه یه چشمش خون،هیچ میدونی چه  چه سوءتفاهمی دختر من هفت-
 
 
  خوآی دست آز سرش بردآر وردی چی آز جونش میبالی سرش آ

آد تا برآش توضیح بدمخانم مجد باور کنید سوءتفاهم شده بهم فرصت ند-  

 با صدآی گرفته و نارآحتی شروع کرد به حرف زدن:

توی خیابونا پیدآش  دآغون آییش وقتی آز خودت رونده بودیش با با روحیه هفت سال پ
حرف با من تا یک هفته  صدآ میزد،  سوخت و آسم تورو بچم تا یه هفته توی تب می ،کردیم

سال تحت نظر روآنشناس بود هم دلش شکسته  بعد آینکه رفتی روحش و قلبش مرد ،چند نزد
جونیش  ر شد بهش گ فتم فرآموشت کنهوقتی کمی بهت ی،بود هم غرورش تو نابودش کرده بود

نبودی آزش خبر ندآشتی ولی آون... پای تو حروم نکنه تو حتی رو   

آزدوآج  قلبمهگ فت تا آین عشق توی  رآر کردم آزدوآج کنه ولی میخیلی خوآستگار دآشت آص
نگرآنش بودم فقط ترک کرد و رفت من و من کنم دوسال به خاطر آین آصرآر ها نمی  

آحساس کردم به  بهتر شده بود مار آومده بود حالشسال یه روز برگشت با خودش کن آز چندبعد
.دیگه آون دریای آفسرده نبود زندگی برگشته،  
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دوباره به همون حالت برگشت سه روز بست خونه مادرم لی بازم تو آومدی وقتی تورو دید و 
 نشسته بود نمیخوآست برگرده سر کار مادرم بزور رآضیش کرد که برگرده

فهمیدم هروز به شوق دیدن تو میاد آون  می، شق زنده شدهفهمیدم دوباره آون ع می 
خودمم فکر کردم شاید خدآ خوآسته شما دوباره همدیگه رو ببینید حتما یه ،بیمارستان لعنتی 
 خیری توش هست

 کردم شنیدم به آشکای که روی گونش جاری بود نگاه می می آی که  تازه شوکه شده آز چیزآی
 آنگار لحظه ،لحظه های درد کشیدن دریا روی قلبم چنگ می کشید

خوآد با تو زندگی کنه  گ فت می ،عملیاتخوآد با تو بره  عاطفه خانم:یه روز آومد گ فت می-
خوآد بیشتر  گ فتم نکن دوباره نابود میشی آین پسر تورو نمی د محرمت بشه،خوآ گ فت می

میخوآم تنها  میدونم عاشقم نیست ولی من  ،گ فتکندن برآت سخت میشه  سته میشی دلوآب
گرفتم شادآب  هروقت باهاش تماس می،فرصتی که دآرم رو کنارش باشم نزدیکش نفس بکشم 

شدم میدونستم آین شوق  به جای آینکه خوشحال باشم بیشتر نگرآن می،سر زنده بود ،بود 
ی نابود شده بعد رفتنتترسیدم آز رفتنت آز دریا زندگی رو دآره آز بودن با تو میگیره می  

آزش قول گرفته بودم وقتی  تم برآش شرط گذآشتم قبول کردهآزش قول گرفته بودم یادته گ ف
قول گرفته بودم با هرکسی من گ فتم آزدوآج کنه گ فتم  ،برگشت تسبیح تو رو دور گردنش نبینم

 قبول نمیکنه ولی قبول کرد و آومد وقتی برگشت دوباره دآغون بود 

نگاه کرد و گ فت:به دستاش   

غوشم
 
توی همین  دستام دوباره آشک ریخت مثل هفت سال پیش هزیون گ فت  ،توی همین آ

دوباره آفسرده شد تو سر قولت  ،دوباره غرورش رو شکستی،گ فت دوباره پسش زدی  .تب کرد
آ باید حاال چرآ باید دوباره بهت آعتماد کنم ؟فقط بگو چر  ،موندی تو آعتماد منو شکوندین

دم بازم ببینیش ؟ه بآجاز   
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خدآیای من من با آین دختر چکار کردم چرآ من آحمق آز هیچی خبر ندآشتم چرآ آینقد درد 
آز آین همه درد قلبم باشه  ش حق میدآدم حتی آگر آزم متنفردونستم آالن به دآشت و من نمی

 تیر کشید و دستم روی سینم چنگ شد آشک به چشمام نشست 

عاشقشمچون دوسش دآرم....چون -  

نگام کرد:متعجب   

دوسش دآری ؟-  

ره بیشتر آز جونم گ فتم که سوءتفاهم شده برآش -
 
آ  

من فقط یه ترم همکالسش  ،خبرم من آز آین همه عذآب که دریا کشیده بی-مک ثی کردم و گ فتم:
 هدونید خانم مجد من هیچ وقت هیچ زن یا دختری توی زندگیم نبود میبودم آونم یه ساعت ،

شنا نیستم خوب قبل آینکه به من بگه به من عالقه دآره یه سری شیطنت 
 
با روحیات خانمها آ

ورد آلبته تقصیر منم بود که ها هم دآشت سعی میکرد م
 
ن رو آذیت کنه هر بار بالی سرم می آ

زم اوقتی بهم گ فت که دوستتم دآره صادقانه بگم آصال باورم نشد گ فتم شاید ب باهام لج آفتاد،
،آشک ریختنش رو دیدم باورم شد عالقه آی به رآرش رو دیدمآد آذیتم کنه ولی وقتی آصمیخو

زود حس کردم یه حس زودگذره و وجود آومده آما فکر نمی کردم تا آین آندآزه عمیق باشه 
دونستم  بد آز خودم روندمش ولی من نمی کردم،آشتباه من خیلی کنه قبول دآرم  فرآموش می

تر دل میکنه آون موقعه  م دریا زودشخیر سرم فکر کردم هرچی تندتر باکه آینطور میشه من 
 شرآیط ما آصال به هم نمیخورد 

وقتی بعد آین همه سال دیدمش ناخوآسته به هم نزدیک شدیم هر بار یه آتفاقی آفتاد که  آما
که ومد آ ترسیدم وقتی یادم می بیشتر به هم نزدیک بشیم من دلم رو باختم عاشق شدم ولی می

شد بهش فکر کنم چه برسه بخوآم آزش خوآستگاری کنم  چطور آز خودم روندمش آصال روم نمی
یا آز  تا کنم تصمیم گرفتم فعال صبربرآی همین 

 
ا ت،آون عالقه چیزی مونده یا نه مطمعن بشم آ

ا گوشه چشمی هم به من نشون ندآد تمام آین مدت دری،دلش رو به دست بیارم بتونم دوباره 
.شد کردم بهش نزدیک بشم دورتر می سعی میمن مم هنوزم دوسم دآره حتی وقتی که بفه  
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خرآب کردم روز  دونستم تا دلش رو به دست بیارم ولی رآستش آین محرمیت رو یه فرصت می 
خر 

 
 دریا برآی مدتی مارو تنها گذآشت بی بی وقتی،بی بی خونهرفتیم  و برگشتیم که آز عملیاتآ

وقتی به بی بی ،شنوه  من نمیدونستم دریا دآره میدریا بیام ،خوآستگاری  هآزم خوآست که ب
دریا بد بردآشت کرده بود فکر کرده  پا پیش بزآرم، گذشته هست که نمیزآره زآی تویگ فتم چی

بود من به دالیلی که توی گذشته پسش زدم دوباره به همون دلیل دآرم پسش میزنم ولی من 
ود ،من شرمنده خودم بودم ولی دریا آشتباه بردآشت کرد و شد منظورم به حرکت خودم بفقط 

 آنچه نباید می شد

:بهم خیره شد و پرسید یبا نگاهی عمیق  

حاال میخوآی چکار کنی؟-  

میخوآم دآشته باشمش به هر قیمتی-  

 لبخندی زد و گ فت:

؟آگه من قبول نکنم-  

 چشمام رو بستم گ فتم:

بتونم دل شما و دریا رو به دست بیارمروزی منتظر میمونم تا   عمرم مامت-  

همون روز آولی که دیدمت به دریا حق دآدم دلش رو ببازه -  

کنم بهم بگید کجاست خوآهش می-  

خوآد ببینتت غرورش شکسته نمی-  

ولی من تا نبینمش نمیتونم غرورش رو ترمیم کنم-  

فکر میکنی بتونی؟آگه نخوآستت؟-  

رو به دست میارم کنم دوباره دلش  تمام تالشم رو می-  

م کجاست برآی همیشه میرهیگ فته آگه بهت بگ-  
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 ،آز فکر نبودنش دستام لرزید رفتم جلوی پاش نشستم ،عرق سردی روی تیره کرم نشست
:و با آلتماس گ فتم گرفتمتوی دستم دستاش رو   

آگه نباشه میمیرم -  

حرک تم جا خورد و گ فت: آز   

ولی دریا گ فته..-  

ه دیگه جای نمیرهرو به دست بیارم وقتی من رو ببخشخوآهش میکنم قول میدم دلش -  

 دستام رو فشرد و گ فت:

  ... پسرم پاشو-

 آز پسرم گ فتنش دلم لرزید پس قبولم کرده 

خونه مادرمه لوآسون -  

ولی من رفتم عزیز خانم گ فتن نیست-  

خودش میدونه چکار کنهم نک عزیز هماهنگ می با خودم،دریا آزش خوآسته آالن برو -  

 دستش رو بوسیدم وگ فتم:

تا آین چند سال  ممنونم قول میدم تمام زخمای دلش رو پاک کنم آینقد عشق به پاش میریزم-
هغصه رو فرآموش کن  

تایید روی هم گذآشت و گ فت : تپلکهاش رو به عالم  

آمیدوآرم-  

قول میدم -  

خدآی بود که وآقعا به لوآسون رسوندم رو چطور خودم بعد جدآ شدن آز عاطفه خانم نمیدونم 
 سالم رسیدم 
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یفن پیچید:
 
 با یه بسم هللا زنگ رو فشردم صدآی عزیز خانم توی آ

بله-  

سالم آمیرعلیم-  

سالم پسرم خوش آومدی -  

 بعد آز باز شدن در دوباره صدآش رو شنیدم :

دریا پشت ساختمونه توی باغ-  

ممنون-  

کشید  دیدنش پر می یدلم برآ ،تاب وآرد باغ شدم با دلی بی  

الچیق پشت به من آیستاده بود 
 
سالم که دآدم شوکه شده هنش آینجا نیست د ذمعلوم بوتوی آ

:برگشت  

؟...آینجا؟تو-  

 لبخندی به روش زدم:

آره منم -  

گ فتم :زدم و چشمکی   

و آینجام-  

؟کی بهت گ فت من آینجام؟ببینمت دیگه مگه نگ فتم نمیخوآم -  

آندآختم و گ فتم:شونه آی باال   

ضمن آصال کار خوبی نکردی بقیه ر د تو رو ببینم، خوآستی منو ببینی من که میخوآستم تو نمی-
 رو مجبور به دروغ گ فتن کردی مامانت گ فت آینجای

آینجا برو  آز-  
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 فاصلم رو باهاش کم کردم و گ فتم:

و آگه نرم؟!!-  

باید بری -  

 آبروی باال آندآختم گ فتم:

خودت رو خسته نکننوچ نمیرم بیخود -  

 کالفه شد و گ فت :

چرآ آومدی چی میخوآی؟-  

؟دلم برآت تنگ شده بود آومدم خانمم رو ببینم حرفی دآری -  

فت و گ فت:ر لبش رو به دندون گ  

من خانم تو نیستم -  

به حرفام گوش کنی  تازه مجبورم هستینه دیگه هستی -  

نمیخوآم چیزی بشنوم -  

دی من میخوآم و تو هم باید گوش ب-  

 وقتی سکوتش رو دیدم شروع کردم به حرف زدن

آشتباه رکت خودم بود که دی منظور من آز آون حرف و گذشته حدریا تو آشتباه بردآشت کر -
نه شرآیط توبود،  

؟چرآ باید باور کنم-  

وآستم من آز خدآم بود بیام خوآستگاریت فقط میخ،چون میخوآمت  ،چون دوست دآرم-
 قبلش دلت رو به دست بیارم 
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چرآ مگه چه فرقی با آون دریای گذشته دآرم آون موقعه گ فتی من مطابق معیارت نیستم آالن -
؟چی شده من همون دریا هستم هیچی عوض نشده چطور مطابق معیارت شدم  

آون موقعه نبودی ولی آالن هستی -  

آون موقعه دوستت دآشتم تو  من؟پوزخندی زد و گ فت یعنی آومدی خوآستگاری حجابم 
؟ندیدی آالن حجابم رو دیدی  

حجابت  یکی آز دالیلی که آون موقعه عشقت رو رد کردمبگم  تونم دروغ ببین دریا من نمی-
 بود 

هه..آالنم وآسه حجابم آومدی تو هر بار منو آز روی لباسم قضاوت میکنی-  

چه بی حجاب قضاوت نکردم ولی  من هیچ وقت نه تو نه هیچ دختر دیگه آی رو چه با حجاب-
با کسی آزدوآج کنم که مطابق معیار هام باشه آنتخاب رو دآرمآین حق   

شم بتا به خاطرت عوض  شتنم به آندآزه آی هستدوست دآ بهت گ فتم من همون روزم-  

تو میخوآستی به  ؟شد کنی آگه من قبول میکردم چی می خوآستم فکر می من آین رو نمیولی -
 تور آز حجاب خاطر من حجابت رو درست کنی بعد یه مدت هم آحساس تحمیلی بودن حجاب

نکنه یه روز خسته بشی و بزنی زیر می دآشتم که آینو  همیشه آسترسباید منم  می کرد، متنفر
همه چی میدونی دریا صادقانه بهت میگم من آون زمان حتی آگه عاشقتم بودم بازم حاضر 

دم باهات آزدوآج کنم نبو  

رآمش برسهکنارش هم روح خوآستم و میخوآم با کسی آزدوآج کنم که من می
 
هم جسمم   م به آ

سممنه فقط ج  

:عصبی آز حرفم گ فت  

دیدی میگم آز ظاهر قضاوت کردی-  
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نه دریا قضاوت نکردم فقط نمیتونم آینو بپذیرم که زن من کسی که فقط مال منه زیبای های -
ردی آزدوآج کنی که هر مال منه آونو با کسای دیگه شریک بشم تو حاضری با مکه دآره فقط 
  ؟دورش باشن آز بودن باهاش لذت ببرن لحظه زنها 

آین دوتا موضوع با هم فرق دآرن -  

منم حرص  و دآشتهاش لذت ببرن شوهرت زنای دیگه آز میخوری که  تو حرص چه فرقی دآرن -
هردوتا ریششون یکیه  نگاه کنن و لذت ببرن  میخورم که چشم مردآی دیگه به تن و بدن زنم

من تورو برآی خودم میخوآم تو هم منو برآی خودت شهوت و غریزه   

با شناختی که آز خودم دآشتم م کرد عاشق تو بودم و با تو آزدوآج می آگه آون موقعه من دریا
خرشم یه زندگی متالشی  جدآلکردیم به بحث و  موضوع شروع میقطعا بعد مدتی سر همین 

 
آ

موند وسط درسته تو چند سال غصه خوردی غمگین بودی ولی آینی که آالن هستی رو  شده می
خودت بهش رسیدی بدونه آینکه کسی بهت تحمیلش خودت خوآستی خودت آنتخاب کردی 

  کنه 

الن هستم و نمیشه آالن و آون موقعه رو باهم آز آین گذشته من آون موقع عاشق تو نبودم ولی آ
مقایسه کرد آینای که گ فتم یه حالت برعکس هم دآره یعنی آگه تو آون موقعه با حجابم بودی 

چون بازم یکی آز معیارهای من که  مکرد ولی من دوستت ندآشتم بازم باهات آزدوآج نمی
تو آولین دریا عاشق خودتم دوست دآشتن بود رو ندآشتی پس بدون من عاشق حجابت نیستم 

 دختر با حجابی نیستی که من دیدم 

بهش زدم و گ فتم:دوبار با خنده چشمکی   

چه دخترآی با حجاب و خوشگلی نشونم دآدهوقتی برگشتم آیرآن آگه بدونی بی بی آز -  

گ فت: یحرص  

؟خوب برو با همونا آزدوآج کن کی جلوت رو گرفته-  

  دیگه تو.. معلومه-
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و بگیربرو همشون ؟دآرممن چکارت -  

م کنرح  من من فقط تورو میخوآم بیا و به نه دیگه عشقته که پر و بالم رو بسته-  

 با غیض غرید:

ولی من تورو نمیخوآم آز آینجا برو -  

؟دلت میاددیگه  آصال دریا آذیتم نکن -  

آبروی باال آندآخت و گ فت:-  

 باید ورو دآرم که نخوآم با یه پسر مذهبی آزدوآج کنم  آنتخاب من آالن آین حق ،آره دلم میاد-
نیستی معیار های من تو آصال مطابق بگم   

 نابود شده گ فتم:

...؟چی میگی دریا-  

پشتش رو بهم کرد و گ فت :-  

همین که شنیدی -  

توی دستم نفس عمیقی کشیدم رفتم جلوش وآیسادم میخوآست دوباره برگرده که بازوهاش رو 
 گرفتم:

ره دریا؟..میخو-
 
آی برم آزینجا؟آ  

 نگاهش رو به زمین دوخت و گ فت :

ره برو -
 
آ  

باشه میرم ولی یه شرط دآره-  

چ..چه شرطی؟-  

تو چشمام نگاه کن و بگو دیگه دوسم ندآری تا برم-  
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گ فتم که دوست ندآرم برو -  

بگو بعد  منم گ فتم تو چشمام نگاه کن و-  

،چشماش تمخیچشمام ری که بهش دآشتم  رو توی عشقتمام  ،دوخت نگاهمنگاهش رو به 
آزش پرسیدم؟ توی چشمام دو دو میزد   

دیگه دوسم ندآری؟-  

 آشک به چشماش نشست و با بغض گ فت:

نه...ندآرم -  

 لبخندی بهش زدم و گ فتم :

باهام آزدوآج نمیکنی ؟یعنی  -  

آشک روی گونش ریخت:-  

نه ...نمیکنم-  

 لبخندم عمیق تر شد:

روم بشی؟آالن -
 
نمیخوآی بغلت کنم که آ  

:سینم ضربه زد ه چند باربهبا دستای مشت شدو  هق زد  

..نمیخوآم...نمیخوآم نه.-  

نفس عمیق چند تا  فرو کردم وتوی گودی گردن و شونش توی بغلم فشردمش، سرم رو  محکم
 کشیدم زمزمه کرد:

لعنتی ...لعنتی -  

زدم و گ فتم : آی قهقه  

رم یدوسم دآشته باش که آگه دوسم ندآشته باشی میمباشه من لعنتی فقط -  
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و گ فت:شد محکم دورم حلقه دستاش   

خدآ نکنه-  

رومی کشیدم و زمزمه کردم:ن
 
فس آ  

خدآیا شکرت -  

دوباره آشک به چشماش ی صورتشو با سر آنگشتام گرفتم آشکا،آز خودم جدآش کردم 
 نشست: 

به آندآزه ین همه سال رو برآت جبرآن کنم شد قول میدم آ گریه نکن عزیزم دیگه همه چی تموم-
یادت برهعشق و محبت به پات میریزم که همه آین غصه ها  آی  

 لب زد :

دوستت دآرم-  

 دلم آز خوشی لرزید

رومی خودش گ فتم:
 
 به همون آ

منم دوستت دآرم-  

 خندید و خندیدم 

من باید برم -  

 آزش فاصله گرفتم هنوز چند قدم نرفته بودم که گ فت:

میری آمیر دوس دآرم کنارم بمونی میترسم بری...کجا -  

؟لرزه که هر بار دلم می صدآ میزنهبه حدی زیبا آمیر صدآم میزنه گ فته بودم وقتی   

 دوباه نزدیکش شدم و گ فتم:

...؟ترسی  آز چی می-  
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آز آینکه آینا خوآب باشه و بری دیگه سرآغم نیای...-  

گذآشتم مشت شدن دستاش رو روی  فرمشلبام رو روی لبای خوش  ،آز خودم بیخود شده
آزش جدآ  و ش کاشتمرگام جاری شد بوسه آی روی لب تویوصف نشدی سینم حس کردم  لذت 

شالش رو پشت گوشش  سر آنگشتامندآشتم با  ششدم تند تند نفس میزد منم دست کمی آز 
روم بوسیدم ،الله گوشش رو  ،زدم

 
توی گوشش زمزمه کردم:آ  

م عشقم ...میخوآم برم با بزرگ ترم با گلو شیرینی بیام خانممشب با بی بی برمیگرد-  

 نفس حبس شدش رو رها کرد و لرزون گ فت:

با... شه -  

با آشتیاق لبش رو بوسیدم  برگشتمچند قدم رفته و نرفته دوباره  ،آزش جدآ شدم  

 به سختی دل کندم و سرآغ بی بی رفتم 

********* 

 آز زبان دریا:

الچیق 
 
 طول کشید تا به خودم بیام باورم نمیمدتی کردم  به رفتنش نگاه میشوکه شده توی آ

 شد آین همون آمیر علی بود 

لبم رو با آنگشتام لمس  بدنم گر گرفت آز فکر کردن به بوسه هاش ، ،قلبم لبریز آز عشق شد
هنوز دآغ بود  کردم   

سمون نگاه کردم : ،گ فت شب میاد با گل و شیرینی
 
به آ  

تموم شد.. دیگهغم و غصه خدآیا یعنی -  

با دیدنم گ فت :مشغول تماشای تلوزیون بود ،نفس عمیقی کشیدم و به خونه برگشتم عزیز   

؟؟ رفت-  
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ره-
 
آ  

دی؟حرفاش گوش دآ؟ چی شد به خوب -  

 سرم رو به معنی تایید تکون دآدم

؟بیچاره رو پسر بیرونش کردی  بازمعزیز:پس چرآ رفت   

...خوآستگاری بیاد... بیش بیاد..چیز...نه...رفت...یعنی رفت با بی -  

 با چشمای آز تعجب باز شده گ فت:

آالن بیاد-  

نه شب-  

 خندید و گ فت :

زنگش بزن بگو فردآ بیان ،آین پسروله چقد ه  -  

 آز دهنم پرید:

؟چرآ عزیزفردآ  آه...  

 دوباره با صدآ خندید و گ فت:

ماده نیستتوکه آز آون-
 
م بدتری دختر هیچی آ  

مین آندآختم و گ فتسرم رو پای  

ماده باشه عزیزمگه  -
 
؟چی باید آ  

خونه رو نباید یه دستی سرو روش بکشیم؟ ؟باشه وآی دختر یعنی مامانت نباید-  

کنم س جون تمیز میبه کمک نرگخونه رو من خوب...آالن -  

پس مامانت چی؟-  
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شما زنگش بزن...بیاد ...خوب-  

چی بگم وآال آز دست شما جونا گوشیم رو بیار تا زنگش بزنم -  

 با ذوق گ فتم:

چشم -  

وآ...بال به دور دختر کمی سنگین باش عروسم آینقد هول نوبره وآال -  

شماره مامان رو سر خوش خندیدم و گوشی رو دستش دآدم  با آفسوس سری تکون دآد و به 
 گرفت

ینه دل کندم و   با صدآی زنگ
 
با یه بسم هلل  ،کردم مو سر ر چادر رنگی که عزیز بهم دآده بود آز آ
 آز آتاق خارج شدم

منتظر آیستادیم  با عزیز و مامان برآی آستقبال جلوی در  

ورد علی توی آون کت شلدیدن آمیر  
 
 وآر خوش دوخت مشکی و پیرآهت سفید دلم رو به لرزه در آ

علی گرفتم:سختی چشم آز آمیر  به بیبی  با صدآی   

  مماشاهلل هزآر هللا آکبر به آین عروس قشنگ -

 آز شرم گونه هام گر گرفت 

سالم بی بی جون خوش آومدید-  

  ،م قرآر گرفتجلوی چشماقرمز رز گل آی که تموم شد دسته  م با بی بیسالم آحوآل پرسی

گ فتم: و به نگاه مشتاق آمیرعلی دوختم وآز گلها گرفتم  م رو نگاه  

سالم خوش آومدی -  

 لبخندی زد و گ فت :

خانمسالم ممنون -  
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رد:و وقتی مطمعن شد کسی نیست با شیطنت توی گوشم زمزمه ک نگاهی به آطرآف آندآخت  

؟میشه چقدر خوآستنی و خوردنی میشی گلیلپات و بهت گ فته بودم وقتی خجالت میکشی -  

خر حرفش هینی کشیدم و لبم رو بهآز شنیدن 
 
دندون گرفتم ، تیکه آ  

؟آین پسر کی آینقد بی حیا شد،نشکر تنهامون گذآشته بودخدآ رو  -  

 شرم زده گ فتم:

آمیر...-  

جون آمیر -  

خوآستم بهش بگم دلم لرزید آصال یادم رفت چی می  

هیچی ..بریم -  

؟نمیشه نریم همینجا بمونیم-  

آمیرعلی بیا بریم زشته -  

آی بابا بریم آه-  

ب توی تنگ  هابه حرص خوردنش خندیدم و برآی گذآشتن گل
 
شپزخونه رفتمآ

 
به آ  

شپزخونه خارج شدم آول آز همه به بی بی تعارف کردم که با
 
خند لب سینی چای رو بردآشتم و آز آ

گ فت: و بردآشت  

ممنون عزیزم آین چای خوردن دآره-  

 دوباره گونه هام گل آندآخت:

نوشجان -  
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برآی بردآشتن چای طوالنی سینی رو جلوی آمیرعلی که کنار بی بی نشسته بود گرفتم ،مک ثش 
شد چشم آز سینی بردآشتم و سوآلی نگاش کردم به محض دیدن نگاهم با زدن چشمکی که دلم 

  رو زیرو رو کرد چای رو بردآشت

آین بچه آز دست رفته وگرنه آمیرعلی کجا و آین حرکات کجا -  

روم توی گوشم گ فت: وقتی کنار مامان نشستم
 
آ  

وردی که آینطور ورپریده چه بالی سر آین -
 
 ؟ت چشمک میزنهبه و توی جمع بی حیا شده پسر آ

قبال که خیلی سربه زیر بودوآال   

 با شرم به مامان نگاه کردم و گ فتم :

...؟مامان....من-  

 خندید و گ فت :

خوبه حاال نمیخوآد سرخ و سفید بشی منکه میدونم تو یکی خجالت سرت نمیشه-  

ل بی حیا بودچه آین خودش آز آو آه مامان به من-  

؟کاری کرده آها چشمم روشن مگه قبال هم-  

گ فتم:هول شدم و   

؟نه...نه چه کاری -  

 دوبار خندید و دیگه چیزی نگ فت

باالخره بی بی سر آصل مطلب رفت پ ی در پ ی آمیرعلی آشاره های با  آز صحبتهای متفرقهبعد  

تر رو برآی پسرم خوآستگاری بی بی:با آجازه آز عزیز خانم و عاطفه خانم آومدیم تا آین گل دخ
ساختن یه  کنیم دیگه خودتونم که شرآیطش رو می دونید خدآرو شکر آز لحاظ مادی توآنای

کنم  لحاظ آخالقم تا جای که به من مربوط میشه تاییدش می آز  زندگی در حد معمول رو دآره
خوآیید تحقیق کنید می ید آز هرکجا کهشما هم مختار  
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قا آمیرعلی برآی ما شناخته شده آستعزیز :آختیار دآرید -
 
آ  

 بی بی رو به مامانم گ فت:

حاال آگه شما آجازه بدید آین دوتا برن سنگاشونو وآ بکنن ما هم در مورد بقیه چیزآ حرف بزنیم -  

قا آمیر علی رو به آتاقت رآهآجازه ما هم دست شماست بی بی خانم ، -
 
نمای کندخترم آ  

رومی بلند شدم و 
 
به سمت آتاقم رفتم آمیر علی هم با گ فتن با آجازه آی پشت با گ فتن چشم آ

در رو بست: سرم وآرد آتاق شد ، نفس رآحتی کشید و   

خیش تنها شدیم-
 
آ  

:صندلی کنار میز رو برآش جلو کشیدم    

بیا بشین -  

تخت نشست و گ فت:بالبخندی روی   

نوچ آینجا بهتره -  

:بلند کرد برآی گرفت دستم  دستش رو   

بیا پیشم-  

روم و  بوسیدرو  توی دستش گذآشتمکه  دستی
 
 با با شرم نگاه آزش گرفتم . فشرد توی دستشآ

روی پاش آفتادم محکم بغلم کرد و بی توجه به تقالی من برآی بیرون  کشیده شدن دستم
 آومدن آز بغلش توی گوشم گ فت:

زور آلکی نزن جات همینجا خوبه-  

...آمیر زشته-  

:مفشردش دبیشتر به خوتر کرد و  حلقه دستش رو تنگ  
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خرش منو می-
 
خ من فدآی آین آمیر گ فتنت که آ

 
زنمی دوس دآرم  زشت نیست هیچم  ،کشه آ

آگه بدونی آین چند ماه توی خونه ستاد چه خونی به دلم کردی آالن آز جات تکون  بغلت کنم،
ی ر نمیخو   

چکار کردم؟مگه من ...-  

و گیره شالم رو باز کرد : بردآشتآز سرم چادرم رو   

فقط یه لحظه بغلت کنم  ،دآشتم جون میدآم یه لحظه-  

:گ فتمو لبخندی به لحنش زدم   

بزآر برم دیگه .بیشتر آز یه لحظه شدکه آالن  -  

نفس عمیقی کشید:، برد سرش رو بین موهام  و باز کرد شالم رو بردآشت ، موهای بلندمو   

ینجاست آون مال آون موقعه بود آالن تا آبد جات هم که بزآرم بری  ه همین خیال باشب-  

لذت شدم :غرق  و نوآزش کرد، با دستش موهام رو به بازی گرفت   

...دریا-  

جانم-  

و گ فت :بوسه روی موهام نشوند   

؟دیگه موهات رو رنگ نکردی-  

: مخندیدم و گ فت  

بهت نمیاد دیگه رنگ نکردم مو آز وقتی یه بچه بسیجی پرو بهم گ فت رنگ-  

:دخندید و دوبار بین موهام نفس عمیقی کشی  

چه بوی خوبی میده-  

آمیر -  
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جون آمیر-  

یه سوآل بپرسم؟-  

 خندید گ فت :

مثال آومدیم حرف بزنیم مبپرس خانم-  

- 
 
بروم رو جلو مامانم بردیآین رو به خودت بگو بی حیا آ  

 با لحن شوخی گ فت:

پسر خوبی بودممن؟ مگه چکار کردم منکه -  

ره پسر خوبی بودی فقط آگه چشمک نمیزدی و مامانم نمی دید-
 
آ  

 قهقه آی زد و گ فت:

عادت کنه بیخیال مادر زن جان باید به آین کارآی من-  

کرد تر بی حیای دیگه آی حوآلش کردم که بازم خندید و دستاش رو دورم محکم  

؟خوب حاال سوآلت چی بود-  

ها دآشت یادم می-
 
طرز فکرت درموردم ، کردم رفت،میگم هفت سال پیش وقتی آذیتت می آ

؟کردی چطور دختری هستم فکر می ؟چی بود  

ماه باید آلتماست کنم ، آالن بازم قهر میکنی یکدریا جون خودت بیخیال گذشته -  

رم روی سینش زدم و گ فتم:
 
 یکی آ

کردی که یه ماه بخوآم قهر کنم می ی مگه چی فکر -  

کرد و گ فت:گردنش رو کج   

فسمی آصال جونمی..غلط بکنم فکری بکنم تو عشقمی ..نمن -  
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 با آینکه دلم آز شیرینی حرفاش لرزید آما گ فتم:

زبون نریز بگو چه فکری کردی؟-  

قول میدی نارآحت نشی؟-  

ره عزیزم-
 
آ  

خ-
 
قشنگ میگی عزیزم چه ...قلبم آ  

بگو ،آمیر لوس نشو دیگه-  

کردم یه دختر قرتی لجبازی  آستی خوب فکر میوباشه خودت خ-  

 ضربه ی دیگه آی به سینش زدم و گ فت:

؟من قرتی بودم پرو -  

 خندید و گ فت:

کردی می ی فکر چه پس نه من قرتی بودم،حاال تو درمورد من  -  

کردم یه پسر بسیجی ریا کاری  فکر میآممم.....-  

گ فتبلند خندید و   

خه -
 
من کی پیش تو ریا کرده بودم آ  

کردم و گ فتم :نیشم رو باز   

؟من دوس دآشتم آینطور فکر کنم حرفی دآری -  

تر میگم دریا نه چه حرفی دآشته باشم گردن ما آز مو باریک-  

جانم-  
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مخصوصا وقتی آون رژ قرمزه رو میزنی آین  یقرتی باش یدریا من دوس دآرم پیش من همون -
 رژم بهت میادآ ولی آون المصب یه چیزی دیگیه

 خندیدم و گ فتم :

 بعد بیرون کدوم دریا باشم ؟

   همون دریای نجیب و با حیا-

چشم ...-  

 به خودم بیامو  طول کشید تا ثانیه چند  با قرآر گرفتن لباش روی لبام حرفم نیمه کاره موند
،غرق لذت شروع کردم به همرآیش همه وجودم آز لذت بوسش نمگردنش حلقه ک دستامو دور 

 می لرزید

 وقتی آزم جدآ شد گ فت:

ببخشید دیگه تحملم تموم شد -  

روم  
 
،سر آنگشتم رو به دندون گرفت بعد چند ثانیه  رژم رو که روی لبش مونده بود پاک کردم آ

:با بوسه کوچیکی رهاش کرد  

میه چیز دیگه بگ-  

بگو -  

کال بلد نیستن کردم مذهبیا تریپ الو ندآرن  همیشه فکر می-  

گ فت:و گاز کوچیکی آز بینیم گرفت و با خنده   

دم نیستن دیونه-
 
؟چرآ مگه مذهبیا آ  

دمای بی آحساسی نشونشون میده -
 
خوب ظاهرشون آ  
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م عشق و کنیم تما آتفاقا ما مذهبیا چون همیشه سرمون پاینه و به زن دیگه آی نگاه نمی-
شیم مثل من که بیچاره تو شدم مال زنمونه و بیشتر عاشق زنمون می آحساسی که دآریم   

متخندیم و چیزی نگ ف  

زمایش-
 
باید سریع عقد دآئم کنیم و  ،عقد و دریا آز همین فردآ میام دنبالت بریم دنبال کارآی آ

 زودی بریم سر خونه زندگیمون

دمون ولی گ فتم :دلم قنج رفت آز آینکه بخوآیم بریم خونه خو  

مامان آجازه نمیده؟زود  رآینقد-  

چرآ آجازه نده ؟-  

خه فامیالی بابام همه خارج کشور -
 
کشه هستن تا بیان طول میآ  

تونم دیگه آزت دور باشم رآضیش کن من نمیتورو خدآ دریا -  

ولی عزیزم نمیشه عموو عمه هام نباشن درست نیست-  

خوب حدآقل عقد کنیم تا عروسی بیان فقط زود خبرشون کن بیان یه ماه بیشتر بهت فرصت -
 نمیدم گ فته باشم

آمیررررر یه ماه-  

کنمزیاده میخوآی کمترش -  

:دهنم آز پرویش باز موند  

دریا بخدآ تحمل ندآرم آزت دور باشم بی آنصاف نباش رآضیشون کن زود بیان-  

 با عشق بهش نگاه کردم و گ فتم:

ن حدآقل دوماه نن بیادمون ولی فکر نکنم آینقد زود بتومنم آز خدآمه زودی بریم خونه خو-
میکشهطول   
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 مظلوم گ فت:

؟دریا دلت میاد من غصه بخورم-  

 خندیدم و گ فتم:

ملوس نشو آمیر عقد دآئم که کردیم همیشه کنارت-  

 محکم لپم رو بوسید و گ فت:

نوکرتم-  

پاشو بریم دیگه خیلی موندیم ...دیونه-  

نه نریم همینجا خوبه-  

آه ...پاشو میگم زشته -  

ویزون گ فت :
 
 با لبو لوچه آی آ

باشه بریم -  

ینه 
 
ینه تا ش آیستادمآز رو پاش بلند شدم و جلوی آ

 
 روش اهم نگدوباره الم رو مرتب کنم توی آ

بغلم کرد ،صورتش رو به  آز پشت لباسش فاصلش رو باهم کم کرد وبعد مرتب کردن نشست 
ینه به چشمام زل زد : صورتم چسبوند

 
و توی آ  

زیبایبهت گ فته بودم خیلی -  

...نه-  

بینمت دیونت میشم؟ گ فته بودم می-  

...نه-  

؟برآتگ فته بودم میمیرم -  

خدآ نکنه عزیزم-  
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 برم گردوند و پیشونیم رو بوسید 

که آین فرصت رو ممنونم  ت،آز به خاطر همه آین سالها معذرت میخوآم جبرآن میکنم برآت -
 بهم دآدی

 زیر گلوش رو بوسیدم و گ فت:

نمیاد من مزد صبرم رو گرفتم آمیرمهمین آالنم هیچی آز غم و غصه هام  یادم -  

بوسید و گ فت:روی چشمام رو   

دوستت دآرم-  

منم دوستت دآرم-  

 دوباره با عشق بوسه آی روی لبام کاشت 

 

 پایان

 

 

  

 
 

 


