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 عاشقانه  ی:  رمان ها ییو صفحه آرا  یطراح



 دلبر محراب 

4 
 

 

 www.romankade.com:  تی سا  آدرس

 

 رمانکده محفوظ است   تی رمان نزد سا  نیحقوق ا  یتمام

  

   

  

  

 

 م یاهلل الرحمن و الرح بسم

 ( داستان دلبر و محراب) یجیبس

 : فاطمه رنحب رسندهینو

 مقدمه 

 و خرامان   نرمان

 شان یپر یمو با

 ی گاه، نگاه گه

 ز   اندایمن خسته ب به

 تاب  یو ب  گُربسته

 خواب  یو ب  مبهوتم
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 خرابکار  ج،ی دل گ یبشو ا  آرام

 ر  بکایو فر  افسون

 اکار ی ر چشمان

 و جهان را بدر آورد  ی زیچشمک ر زد

 ده تو مزور  انیپا

 پر زو ر  جنگنده

 جنگ نگاهم که گره زد به لبان ت  در

 داد که ُمردم  یا

 نبرد م  ادی از 

 زمزمه ناز تو در وقت سحر گاه  آن

 قه بزد و با ز  قه

 ساز بال ساز  شد

 عشق شود رمز پر از را ز  نی درد من ا از 

 : فاطمه رنحب رسندهینو

 

ب   یر یم  نوریاز ا یاری. توام که که چند غاز در مرمی م یکمر نمونده برام، به خدا دارم م-
 از اونور تمومه .  رونی

 و از رو سرم برداشتم وپرت کردم کنار تشکش. دست به کمر زدم و سرم رو خم کردم.   شالم

 د. یکه نبا  یکم کم دست بزنم به کار یکن  یم یکار یخانم دار یب یب نیبب-
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 دل آرا بلند گفتم : دنی اتاق باز شد با د در

تموم شده که غر غراش رو   اکشیخونه؟ نکنه باز تر  نیتو ا  یکن یکار م   یپس تو چ-
 سرمه؟ ! 

بلندش رو باال جمع کرد و تو همون حال با ناز خودش رو بهم رسوند. تحمل   یموها 
 :  دمینکردم و غر 

 .یکنن نترش نت یحداقل گلچ  شونیکیکوچه رو دعوت کنم  یبزار پسرا زم یع ز  فهیح-

قرمز! چشم درشت کردم خواستم دهن باز کنم که  لهیدقت کردم. چشماش دوتا ت کمی
 . هیگر   ریبغلم و زد ز  دیپر

 رحم دارم.  برومیدلبر، امروز رفتم دکتر ف-

فت که  شدت گر  یگرفته بود! ضربان قلبم به حد برومیزد. خواهر دوقلوم! ف خی  دستام
 کردم. ی تپشش رو حس م

 خودم دورش کردم و صورتش رو قاب گرفتم . از 

 شوخ... . نیبب ؟یدل آرا، مطمئن-

 بلند شد. یب یب یصدا 

 هدر کن. دختره نفله .   یرو ها با دست فروش ادهیبرو عمرت و دم پ یحاال ه-

 : دمیصورتم داد کش  دمیدستام کوب با

  چاریشب و روزم که آخرشم ل یا ی کنم با حمالپول عمل پات و جور  دیبا رزنید آخه پ-
 رحم دل  ای  رمی تورو بگ   ی. پایبارم کن

 به سرم؟! ها ؟  زم ی بر ی! چه خاک آرا؟
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انداخت. برعکس من اون دختر آروم و   یآروم دل آرا چنگ به دلم م یها  هیگر یصدا 
 بود و من سر زبون دار، تند و  یمظلوم

 .یعصب

 یلیذاشتم خ ینم   ابونیروزا سر به ب نیاگر هم ی زندگ نی. از ا دمیبه صورتم کش یدست
 . دیداستان جد هیبود. هرروز خدا  

 اراده سر بردم باال و با پوزخند گفتم : یب

بهش وگرنه ما   یباشه نظر کن بیدست به ج دی بنده بودنتم آدم ب ا یبرا ای خدا یعنی-
 م ی. ما شد یفقرارو چه به معجزه و خوشبخت ریفق

 ی. خدا جون دستم نممیبرامون بال بال بزن ین باال گوشت و نگه داشتتوام از او گشنه
 بازم  ایمن و بکش    ایرسه به اون گوشت  

 و بکش.   من

 : دیآرا با نال دل

 خدا نکنه.-

 کردم .  نگاهش

دارم مثل   قیرف هیتو او نکار من   میات و کن که دلم خونه صدبار گفتم بزار بر   هیتو گر-
 رو دست لب و  یدست زد  دایبد دیند

گناهه! االن برم کجام و بفروشم دو قرون بزارن کف   یگناهه آ یکه وا  ید یگز  دندون
 دستم هان؟ 

 گرفت بلند گفت:  یو م شینیکه ب  یزد و در حال یهق

 . یاگر اون کارو کن  نمتیب یبه خدا تورو خواهر دوقلو که سهله به چشم دوست هم نم-
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  یپا  یسال برا   کیزدم.   یلجن زار دست و پا م  فالکت و نیتو ا  دی با یکه نه؟ تا ک چرا
 جون کندم اما روز به روز پول  یب یب

 رحم دل آرا که قوز باال قوزه. برومیچه برسه به ف می د یجا نرس چیگرون شد و به ه عملش

همه سال که مثل سگ تو عابرا جون داد؟ تو سرما تو گرما؟ تو   نیدل آراخانم؟ ا  هیچ-
 ؟ ی بود

 .نیبه صورتش و افتاد رو زم  دیدست کوب با

چه   نیشه ا یحرف م هیدر و همسا  ونی محل م  نیتو ا  میدلبر خاک پاتم ما آبرو دار  -
 که تا پارسال جز یی! تو همون دختره؟یکار

 نامز... . خواست . دلبر من قراره یکمک نم یاز کس خدا

 خنده.  ری بهم و قه قه زدم ز  دمیو کوب دستام

 !.هی  زینه؟ بدون جه متیببر  ای! خانواده دومادم گفتن آسه بیبه به قوز بعد-

 و پس زد.  اشکاش

 پسر خوب....-

 نذاشتم ادامه بده. بازم

که  ی اول زندگ  ایمسخره باز  نی ! اماهمه انی آره با خداس، نماز خون، آقاست و مت-
 قیاون رف  یزقوم. راست شه یتهش م نهیریش

 بهتره.  میتو محله نه؟ به نظرم از مثبت شروع کن خفنش

 :دیکش غیو که چنگ به زانو انداخت و ج   دمیخند

 خاک کف پاتم. رهی آبروم تو محل م یگ*و*ه خوردم گفتم آبج-

 .  دمیو کف سرش روبوس  کینزد  رفتم
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 کنم.  یم یها. شوخ  رهی  گی نکن دلبر دلش م هیگر-

روز مثل من   هیبود اما اگر   ی دختر معصوم و احساسات یلی. خدیو گرفت و بوس امدست
 چون   دنشیدر یتو اجتماع قطعَا م رفتیم

 بود.  فی برگ گل نازک و ظر مثل

 خب. گه ید یشوخ یگفت-

 . شینیرو ب  زدم

 رم که مو ال درزش نره برگ گل.  یآره دالرام دور از محل م-

شد   یم دهی اش د افهیاون کنج به زور ق یب ی. بهیگر   ری اش دوباره جمع شد و زد ز  افهیق
 ی نشون از اشک م شینیاما فس فس ب

 .داد

 گفتم : بلند

شما   یبرا  یاز دست رفتن روح و روان و جون خودش هرکار  متیدلبر به ق دینکن هیگر-
 . دی نک ن هیکنه گر  یم

 در اومد. یب یب یصدا 

 .یکن ینم هیتو چرا گر-

 . دمیخند

 چرا من ببارم؟ !  میواهلل تا ابر بهار دار  -

 و ادامه دادم:   دیماس  لبخندم

 روزا خنده راحت تره. نیا  زمیندارم که بر  یمن اشک-
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که کنج کنجش خاک جمع شده بود و لونه موش صد شرف به   یداخل اتاق، اتاق  رفتم
 وضع فالک بار اتاق داشت.   نیا

 بود.  یاندازه انبار  شتریشد اسمش رو گذاشت ب یکه نم  اتاق

 دادم رو موکت رنگ و رو رفته.  هیو تک    نیرو پرت کردم رو زم کوله

 لحظه در اتاق باز شد.  همون

 آرا با صورت پف زانو زد سمتم.  دل

 دلبر؟ ! -

 دستام صورتش و قاب گرفتم.  با

  هیتو  ذارمینم رمیمن بم ؟یخور یغصه م یچ یتو؟ برا  ی هست یجان دلبر؟ ناراحت چ-
 مو از سرت کم شه. 

 کرده نگام کرد .  بق

دونم   یم نارویهمه ا  یدونم زبر و زرنگ تر یم ،یدونم از من پوست کلفت تر  یدلبر، م-
 ستم ی ن یرتیغ  یاما اونقدرم خواهر ب 

 .یبزارم بخاطرمون از دست بر که

 م رو گرفتم.خود یشده بود اما جلو رمی . خودمم بدتر بغض گلوگشینیرو نوک ب زدم

 جوابش رو دادم :  یال یخیزدم و با رگ ب یی دندون نما  لبخند

 رو بزار کنار. یباز  ی بسه هند-

 :  دمی رو پس زد بلند شد بره که پرس اشکاش

 .یاری اون و برام م ،یمشک یچادر دار  هیدل آرا، -

 زده گفت:  ذوق
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 ! ؟یبش یچادر  یخوا یم-

 به هم : دمیزدم و دستام رو کوب یپوزخند

 اونم چه جورش.  یچادر-

 : دمیشن رونیرفت ب  یکه از اتاق م یسر تکون داد و در حال یخوشحال با

 برات.  ارمی باشه چشم االن م-

 رفتنش سر تکون دادمو زمزمه کردم :  رونیب با

 !. َکَنمیقطعَا امشب چال خودم و م-

 زدم. یاومدنش داخل اتاق لبخند تصنع با

 اتو کرده هم هست.  یآبج ایب-

 . ستادمیدستش گرفتم و سرجام وا  از 

 .میش یم یچه شکل مین یبب میخب بزار چادر و بزا ر-

سرم گذاشتم. دور صورتم و گرفتم و روبه  یبرق زده منتظر نگام کرد. چادر و رو  یچشما  با
 به  خی که با م یک یکوچ نهی  یآ  یرو

 بود نگاه کردم.  دهیچسب  وارید

 شد. یم ده یاز قبل به رخ کش    شتریپوستم ب ید یسف  یگرد بود و با چادر مشک  صورتم

 .  یآبج ادیماشاهلل چقدر چادر بهت م-

 نگفتم.  یزیچ

 آروم زمزمه کردم :  نهی تو آ رهیخ

 هم الزمه.  هیپوش  هی-
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 آرا متعجب گفت:  دل

 برام، دلبر نکنه... . بهی ! عجه؟یپوش-

 بلند غر زدم: یو با صداسمتش    دمیچرخ

خونه  ن ی به خدا ا ز ا د،یانقدر سر به سرم نزار خوام یم هیپوش هی گهیعه دختر بسه د  -
 ها.  رمیم

 : دی برافروخته براندازم کرد لب برچ افهیق با

 .ارمیم  رمیصبر کن االن م-

 سمت کشو.  دمیاز رفتنش دو  بعد

  هی گهیمختلف د یتاپ و لباسا  دنیرو باز کردم. با د یاز عرق کشو چوب سی خ یدستا با
 لحظه دست و پام شل شد.

 کردم؟!  یکار م یچ داشتم

  یکه ا ز شرم سر م  کردمیو پشت کمرم حس م م ین شویپ ی عرق رو رو سیخ یها   قطره
 ی دونستم که کارم از رو  یخوردن اما م

 بود.  یپول ینبود بلکه از سر ب یخوشش

  واری د خیبغل دراور انداختم و کولمم ب یباز قرمز و و به همراه شلوار جذب مشک قهی  تاپ
 تخت   الیچسبوندم تا آخر شب با خ

 بزنم . رونیب

 ......... 

  کیت  یداد . سکوت خونه تنها با صدا  یرو نگاه کردم، دوازده شب رو نشون م ساعت
 یشد و نشون م  یتاک ساعت شکسته م



 دلبر محراب 

13 
 

 رفتن.  قیهمه به خواب عم داد

بلند شدم و   میبود دهیکنار هم خواب یکه پهن شده بود و همه به طور مواز  یرو تشک از 
 سبانه سالنه خودم رو به اتاق رسوندم. 

از   یسر شب  داریب دید  یداخل اتاق. االن اگه م دمی دل آرا از ترس دو ی تکون خوردن پا  با
 برد نقشه ام  یم یاومده پ  شیپ هیقض

 موند تا از جام جم نخوردم  یم دار یو تا صبح ب هیچ

  یانجام م  یک ریز  ریداشتم. البته اونم حق داشت اول و آخر کار خودم و ز  یشکاک  ُقل
 د یترس  یاگر باب دلش نبود اما م  یدادگ حت

 گدار به آب بزنم. یب

مشخص کنج دراور عوض کردم. چادر رو تنم   یاتاق و بستم. لباسام رو با اون لباسا  در
 صورتم بستم.  یرو رو  هیکردم و پوش

که   ییبرداشتم و تا جا  زیم  یکرد. سرمه رو از رو ینگام نم ابونمیمعتاد سر خ  ینطوریا
 و  دمیکنه کش تی داخل چشمم کفا یاهیس

 لبم.  یرو  دمی کش  یآخر رژ قرمز و با همه پررنگ دست

 آها حاال شد. -

 یجنوب هی شب میگرف ت یکه درش افراط شده بود رو فاکتور م یها رژ قرمزشک اگه تن یب
 ها شده بودم. 

زدم. چشمم به چهره   رونیپولم رو برداشتم و از اتاق ب فی ام رو بستم. ک  یمانتو عرب پیز 
 و دل و آرا افتاد. یب یب ی ها

 زمزمه کردم :  آروم
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خانواده ام انجام ندم!   یاما برا  ادی از دستم بر م  یکار نمیبب ده یو غرورم اجازه نم رتیغ-
 حاال چه خوب چه بد.

نرم و آهست ه   یلیو خ  رونی ب   دمیآسه رفتم در خونه رو آروم بستم، پ ر آسه
 بستمش. کفش کالج پوسته پوسته شده که دورش در حال 

 شدن بود رو پام کردم. باز 

  یصدا تو کل فضا پخش م  نیتر کی . کوچمیسه طبقه بود و ما طبقه اولش بود نجایا
 هیشدن .  یها با خبر م ه یشد و همه همسا

  یساختمون م  ینقطه شهر که از در زوار در رفته اص ل نی تر نی تو پا  یمی قد یکلنگ خونه
 برد!.  یداخلشم پ ده ی شد با بافت پوس

تو   دمی کرد. برگشتم چادرم رو بکشم ک ه د ر یکه چادرم گ نی پا ام یاز پله ها ب  اومدم
 افه یخورده. با ق جیجابر پ  رهی الغر و ت یا دست

 بارش زمزمه کرد :  اشمئزاز 

 تونه باشه؟! اوه اوه لب نگو دونه انار بگو. یم  یچه چشمات سگ داره، مال ک-

 ف شد.  یزردش کنار هم رد  ونیدر م ک ی  یصورت و دندونا  یبه پهنا  یلبخند

 دونست.   یزد که فقط خدا م ینکبت چنان حالم و به هم م کهیمرد

رو صورتش که دو قدم عقب   دمیضرب کوب هیو با مشت    دمیرو از دستش کش چادرم
 شدن. ده یخم مهیپرت شد. پاهاش سست و ن

 گفتم :  چهیکه صدام نپ یطور آروم

 .  یدم پر من نشو مفنگ تی نشئگ یبرو پ  ؟ی شده نشئه کرد ری چته؟ باز موادت د -

 باال و گنگ نگام کرد.  دی و کش شینیب گوشه
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  فیو از خدا خواسته با ک دمیچادرم گذاشت که تند چرخ ی بار پا رو نی برم که ا اومدم
 . دمیدستم تو دهنش کوب

پرده و پروا   یبهت رو دادم که انقدر ب یدم پرم نشو؟! ک گمی م ستین تی د آخه حال-
 !  ؟ یش یم  کمینزد

کنج لبش گذاشت. همون لحظه رفتم سمت در اما صداش رو   یگار ینگفت س یزیچ
 : دمیپشت سرم شن

 .رونیزده ب یخانم نگفتم دخترش نصفه شب نهیاگه به زر-

باهاش   ی لی. تو لفظ و زبون خمیکرد یبود که صداش م یب یهمون ب ایمامانم   نهی زر
 سره اما  هی  میکرد  یراحت بودم و کل کل م

و   نمشیذره هم ناراحت بب هیدوست نداشتم   یم از بچ گرو نداشت یب  یب یناراحت طاقت
 ی بزارم آب تو دلش تکون بخوره، برا 

 گفت که دخترش نه بلکه پسرشم. یبهم م  یگاه نیهم

 .رونی وجودش کردم و زدم ب ینثار وجود ب یلب به درک ریز 

گرفتم.   یروزا تو خونه سر سام م  د یبا گهی گفت د  یبه دل آرا هم م دی فهم یم یب یب اگه
 اگرم  یبمونه تا بگه ول ادشی فکر نکنم 

 کردم.  یجمعش م یجور  هیگفت بالخره  یم

  یاتفاق بد  تینها   ؟یاز ک ؟ یلحظه خوف برم داشت اما از چ هیبود  کی تار  کیتار   هوا
 امکان داشت  یتصفه شب ابونیکه تو خ

هم برام تفاو   دیش پس مشخصَا نبا رم دنبال یخودم دارم م ادیب شی پ یهر دختر یبرا 
 کرد.  یم یت
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 یگذر نم نمیماش هی  یشکست و حت یو م  ابونیشدن کفشم سکوت خ دهیکش یصدا 
 کرد.

کار زده بود و حال اوضاع   نیدست به ا  لیدل یافتادم اونا ب شمیچند وقت پ  یدوستا ادی
 تونستم از اونا کمک   ینداشتن م میخوب

هم   ییه نوا   ی! پس فردا اگر به امیاز پس خودم بر م ییخودمتنها   الیخیاما... ب  رمیبگ
 انداختن که  یتا آخر عمر چرت م مید یرس یم

 !.میو آدمش کرد   نیا  ما

 زدم .  یاراده پوزخند ی. بشهیدخترا حرومه باعث فساد م نجوریقول دل آرا رفاقت با ا به

 !. هیخواهرش چه عجوبه ا نهیدل آرا کجاست بب-

 رو لبم نشست. لب زدم:  یاوج غصه لبخند پهن تو

کنم مامان دخترت   ی! پول عملتم جور میحس کن  یپناه یمبادا ب یکنم آبج  یخوبت م-
 تا تورو به اون  ستی ن رتیغ یاونقدرم ب

 دل آرا.... .  هی زیرها کنه. جه حال

حال خوبه    متی رفت اما به ق یم  یعمر روان و جسمم به تباه هی د یقنج رفت. شا دلم
 سگ  ی!. تا کدیارز  یخودم و خانواده ام م

 قرون دوزار؟ !  هی  یزدن برا  دو

 . غیو تند تر کردم اما در  قدمام

  یشد حت یرد نم ینیماش  چیرفتم اما ه یبود که همچنان راه م یساعت ک ی  حدود
 رهگذر! .

 به چشمم خورد.  ینیکه از دور نور چراغ ماش نمیچشمم به عابر افتاد اومدم بش خسته
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شده بودن رو صاف   دهینشستن خم  یکه برا  ییو پاها   دمیلبم و به دندون گز  گوشه
 کردم. 

  کی. با نزد چهی نپ  یابونیو دعا دعا کردم که به سمت کوچه خ ستادمی منتظر وا   همونطور
 در کنار استرس و  یشدنش سمتم لبخند

 رو لبم نشست. ترس

پام   ریز  یی سرعتش رو هر لحظه کم و کمتر کرد تا جا  یعکس العمل خاص چیه  بدون
 ترمز کرد. 

 داد.  نی سست رفتم دم پنجره و همون لحظه پا  یپاها  با

 بزنه . رونیچشمام کم مونده بود از حدقه ب دنشید با

 سالم. -

 ندادم که گفت:  ی. جوابباال  دنیپ ر ابروهام

 جواب سالم واجبه.-

 گفتم:  یتکوندم و با دهن کج سر

 !. ؟ینگه داشت ن یماش یچ  ی من برا  یپا  ریز -

 جواب داد: ری به ز  سر

 !.؟یرون ی ساعت ب  نیاالن تو ا  یچ ی شما برا-

 کردم:  اخم

 دن؟!  یتا حاال سوال و با سوال جواب م  یاز ک-

 رو به روش. اهی توجه به حرفم نگاهش و داد به آسفالت س یب

 برسونمتون خونتون.  دینیبش-
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 نگاهش کردم و گفتم:  یمسخرگ با

 .شکشیتو خودت و خونتون برسون ما پ-

 تکرار کرد . دوباره

 داخل لطفَا .َ دینیبش-

 و غر زدم:   نشیلب پنجره ماش دمیدست کوب با

مثل توان؟! ولمون کن من    هیرو بالش مگه بق  یزاریتخته و آروم سرت و م الت یتو خ-
 امشب کار دارم.

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین

 .ادی از دستم برم یحتمَا کمک  دینیبش-

اش تا گلو بسته بود بعد من و دعوت    قهیو باز کردم و نشستم داخل .   نیدر ماش کالفه
 تش یدادم اذ  حی!. ترجنشیکرد داخل ماش یم

 . کنم

 !. ؟ی کن یم نتیدختر سوار ماش شهیهم-

 گفت:  آروم

 نه امشب استثنا بود.-

 کردم و گفتم : زیر چشم

 .یکن یم یچه گناه  یکه دار نی باال سرت بترس بب  ی از اون خدا نیبب-

. بعد  ومدی اش جمع شد . حرفم به مزاجش خوش ن افهی هم فشرد و ق یرو رو  چشماش
 : د یپرس قهیاز چند دق

 باره؟  نیچندم-
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 ش کردم. اما بدون نگاه کردن بهم گفت :نگاه گنگ

 !. ؟ی بود یکه چند دفعه نصفه شب منتظر کس نهیمنظورم ا -

 جواب دادم:  رون یبه ب رهی و خ یدادم به صندل هیکردم. تک   یسرفه ا  تک

 . میتو افتاد  ریگ  هیپه حکمت ستیشبه که معلوم ن نیامشب اول-

 :  دیو پرس د یصورتش کش  شیبه ته ر  یزد. دست یکمرنگ  یور  هی لبخند

 ! .؟ یبود  یمنتظر کس-

 گفتم: کالفه

 تونم باشم آخه.  یم  یموقع شب واقعَا منتظر ک نی ا  یپرس یم یچه سوال مسخره ا -

 رو کج کرد.  لبش

 .یهست یمنتظر کس دیفکر کردم شا -

 گرفت.  حرصم

صفه که انتظار ن یش یکامل متوجه م یبنداز  هی پوش نیبه صورتم با ا  ینگاه بنداز  هی-
 داخل چشم اهیشب با رژ قرمز و سرمه س

 . هیچ یبرا 

 گناهه.-

 چپ نگاهش کردم. چپ

ََ .  قاَ ی گناهه دق یچ-  ؟َ

 نگاه به تو و کار خودت که گناهه. -

 بهم.  دمیخنده و دستام و کوب ری ز  زدم
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ام   افهیسراغم حتمَا از اون فاصله ق  یومدی تو که از رو هوا ن یزن یخود م یچرا حرف ب-
 یباز  زهی پس انقدر پاستور  ید یرو د

 .ارین در

شانس و حکمت خودم   یحرفش بلکه برا  یخنده اما نه برا  ری بلند زدم ز  یبا صدا  دوباره
 خورده به تورم . یتحفه ا  نیهمچ هیکه 

اش رو باز کردو   قهی  یینظر گرفتم. با اخم دکمه باال   ر یخنده هام عکس العملش رو ز  نیب
 .نی پنجره رو داد پا  کمی

 زدم .  یی دندون نما  لبخند

 کنم. جمع کن بابا.  یاخم کرده انگار من خنده ام رو جمع م  نیحاال همچ-

 گفتم: یهمه ول معطل نینگفت. خسته از ا  یزیرو فوت کردو چ نفسش

 خوش گذشت.  نقدر یشم بسه هم ادهی جا نگه دار پ هی-

 رفت گفت:  یکه انتظار م یزیچ طبق

 نه آدرس خونتون رو بگو. -

 زدم .  داد

 کار م  یبرام؟ ولم کن بزار برم پ ی شد ریتو جو گ یگ یم یچ-

 تاسف سر تکون داد. با

 شروع کردم به تکون دادن پام.  یعصب

 !م؟ یر یکجا م ؟یه-

 صبر بلند تر از قبل گفت م:  یبو خواست دهن باز کنه که   دی کش یقیعم نفس

 ! م؟یر یم م یبا تواما! کجا دار -



 دلبر محراب 

21 
 

 کرد و جواب داد: یزیر اخم

 .یتا آدرس خونتون رو بگ میزن یدور م ابونارویخ-

 در که در و باز کنم و تند قفل در و زد.  ره ی بردم سمت دستگ دست

 : دمیرو پام و غر دمیزدن خونم در اومد. با کف دست کوب یم کارد

  یو برات گناه ثبت م یکن یکه م یکار نی باال سرت ا یدر نفهم؟ باور کن اون خدا آدم انق-
 کنه. 

 که به رو به رو گرفته بود گفت:   یهمون نگاه مسخره ا با

 !. هیکار حکمت  نینکردم و مطمئنم بدون شرط تو ا یگناه-

وقفه تالش کردم   یخنده ب  قهیدق ک یبخند. بعد از  یخنده حاال نخند ک ری زدم ز  یپق
 و به زور گفتم :  رمیخودم رو بگ یجلو

 !.ه؟ یچ یتو افتادن جز وقت تلف ریاومدنم و گ  رونیواقعَا حکمت نصف شب ب-

 تکرار کرد :  مجدد

 آدرس خونتون و بگو. -

 حوصله گفتم:  یب

 سوال و بده تا بگم. نی جواب ا-

 گفت:  نی دور زد. تو همون ح دونیو چرخوند و دور م فرمون 

ذاره حداقلش   یم ر یکار داره. چقدر بعدَا رو روانت تاث نیا  یچه عواقب بد یدون ینم-
 ها بهیغر  ای  بهیدست غر  مید  یاجازه نم

 . یوفتیب

 ابروم رفت باال. یتا  هی
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 ! . وفتم؟یها ب  بهیدست غر  یزار  ینم یچ یعنی-

 آدرس؟! . -

 و غر زدم:   دمیکش قیعم نفس

 چیگم کدوم کوچه اس بپ ی و برو داخل بهت م  ابونیخ نیو بچرخ ا   دونیم  نیهم-
 داخل.

هم تعجب کردم. نه بابا  دمیبخواد من و انتخاب کنه هم ترس نیکه نکنه ا   نیفکر ا با
 امکان نداشت. 

 کارا!.   نیآدما و چه به ا نجوریا

که از   نی. نه ادمیکش خدا خجالت شیلحظه پ  هی! ؟ی داد چ یاگر درخواست م  یول
 که مقابلم  یبا کس  یباشم ول دهی اولش خجالت نکش

 همه... .  ن یبا ا  دیبار یازش م  ییو با خدا بود

 کردم نبو د   یکه فکر م یزیچ دمیکردم شا  یقضاوت م دینبا

 کوچمون تند گفتم: دنیخودم اومدم. با د به

 داخل.  چیبپ-

 انگشت سبابه اش اشاره زد.  با

 ! نجاست؟یا-

 تکون دادم که گفت: سر

 . رهیکه داخل نم  نیماش-

 خنده.  ری ز  زدم

 . یزن یکنه حرفا م ارتیاز سر کوچه تا تهش ز  ی بکشه آپاچ تاینها-
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 کردم و ادامه دادم: یکوتاه مکث

ل  داخ  میکه تو ماشسنت نشستم چه برسه بر  سکه ی ر یول نجاشمیبعدشم بهتر، تا هم -
 .هیب ی نفر دست ب نیکوچه! اونوقت آمارم اول

 . دیپرس یسوال

 ! .؟یب یب-

 حوصله جواب دادم: یب

 کنم.  یصدا م یب یمامانم و ب-

 .  د؟یچندتا بچه ا-

 گفتم:  نی هم یرو بگمبرا  قتی نداشت حق یلزوم

 تک فرزندم.-

 :  دیدوباره پرس هیاز چند ثان بعد

 !. ه؟یاسمت چ-

 کرد.  یم  تیرو رو  می کردم بهش اما باز چشماش مستق نگاه

 دلبر. -

 ت؟ ی لیفام ؟ی دلبر چ-

 نازک کردم. یچشم پشت

 !. ؟ی خوا یچه خبره شناسنامه م-

 .یجواب ند   یتونیم  یدوست دارم بدونم خب! سوالمه البته اگه دوست ندار-

 بهت ر بود. نطوریگفتم به نظرم ا یدروغ م دی هم با  نیدادم. ا  هیتک   نهیبه س دست
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 گفتم :  عی فکر کردن سر کم یگفتم؟. با  یم  یبود اما چ یخودم داراب یلیفام

 . یدلبر محمد -

 .دی چیشم که صداش پ  ادهیدر تا پ ره ی بردم سمت دستگ دست

 صبر کن.-

 گه. یم   یچ نمیخشک موندم تا بب همونطور

 بفرما؟. -

خودکار، پشت کارت شروع کرد به  هیبا  آورد و رونی ب یشلوارش کارت بیداخل ج از 
 منتظر و کالفه چشم  نطورینوشتن. هم

 .ه؟یمقصودش چ  نمیتا بب دوختم

 عقب و کارت رو گرفت سمتم.  اومد

 که پشت کارت نوشتم. یآدرس نیبه ا  ایفردا ب-

 . کی به ادرس انداختم. نه دور بود نه نزد یدستش گرفتم و نگاه اجمال از 

 : دمیابروم رفت باال، مشکوک پرس یتا  هی

 ؟   یچ یبرا  امیب-

 و گفت:   دی کش یقیعم نفس

 !. ؟یبود ستادهی وا  ابونیسر خ  یچه کار یبرا -

 و با دست زدم به صورتم .  دمیکش یخفه ا غیج

  هیکه  حم یتا چونه تسب   ی بست قهیهمه دبدبه کبکبه.   نیکه تف تو روت!. تو با ا  یا-
 بهم  یدور دست بعد دار هیدور گردن و 
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 ... . یم شنهادیپ

 زدم آروم و شمرده شمرده گفت:  یکالم و برخالف من که داد م  ونیم  دیپر

 . ستین ی کن یو درست، قضاوت نکن اونطور که فکر م  یاز راه شرع-

 نگاهش کردم.   یتعجب و ناباور با

به چند ر غاز تو افاقه   تونمیداستانارو ندارم پول الزمم نم  ن ی! من حوصله اغه؟یالبد ص-
 کنم. 

 گفت:  کالفه

. نگران پول  یوفتیهم به فکر خودتم که تو گناه ن  شتریدونم، ب ی رو بهتر ار تو م نیمنم ا -
 نباش. 

در رو   رهیکار کنم. کارت و تو مشتم گرفتم و دستگ  یدونستم چ یقفل کرده بودو نم  مغزم
 فشرد م 

 شدم. ادهیپ ن یماش از 

  یباطل. انگار تا پالک خونمونم م الیخ یره اما زه یبالخره م نمیقدم برداشتم ب ب دو
 خواست خبردار شه. 

نه. چادر و محکم گرفتم و با دست   ایرم   یم نهیکنه بب ی داره نگاه م دمیکه د  دمیچرخ
 اشاره زدم که بره. متوجه شد و همون لحظه

 محو شد.  دمید از 

. شانس  نیاز ا نمیقدم برداشتم. ا دهیخم یو کالفه با شونه ها دمی کش یقیعم نفس
 یعنی نه؟ نه بابا   ا یرفتم   یفردا م یمارو!. ول

 ! ؟یچ
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آروم داخل قفل در سر   یلیبرداشتم و خ  فیرو از ک دیگرفتم. کل یم  یریخوددرگ داشتم
 دادم.

 خونه. ینفر دستم و م  نیشه و اول یم داریب یب  یقطعَا ب ادیبسم اهلل، االن اون نخاله ب-

نبو د. پله هارو دوتا   چکسی و باز کردم. با سالم و صلوات رفتم داخل و خداروشکر ه در
 دم در. دمی رفتم باال و رس یکی

 نفس حبس زمزمه کردم :  با

 .میرد کن دیخوبه حاال هفت خان رستم و با -

  دنیور رفتم داخل. با دترس و استرس به ز  قهی عرق نشست. و بعد ده دق میشونیپ رو
 و دل آرا که آروم به خواب رفته بودن  یب یب

 .دمی کش یقیعم نفس

چادرم و با لباس    ریگرفتم. تند و ت   شینرم در و بستم و آسه آسه راه اتاق و در پ یلیخ
 عوض کردم.از اتاق زدم  یقبل یا یخونگ

 و کنار دل آرا جا گرفتم. رونیب

  نی ا  دیگفتم ن ه نبا یم یکار کنم. گاه  یچ دیدونستم با  یبود که نم ری فکرم درگ انقدر
 چهره معصوم  دنیاما با د  هیوونگی کارو کنمو د

 آورد. یدلم طاقت نم یب یآرا و ب دل

 خوابم برد.  یک دن یتو افکارم غلت خوردم که نفهم انقدر

 **** 

  دی با ی. منم تا عروسمیکن یگه زودتر عروس  یم  یمامان؟ عل یگ یکار کنم م  یمن چ-
 گاه  یگاه و ب یتونم با دردا   یعمل کنم نم
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 سر کنم که.  نیا

 دلم بزارم؟!  یتو جهازت کو؟ بعد عملت جهازت و کجا -

 اش اوج گرفت.   هیگر یصدا  باز 

 سرجام نشستم و دستام و به گوشم فشردم. کالفه

 داد زدم :  بلند

 شما شبم و روز و روزم و شب کنم. چتونه؟!.  یبا ناله ها  دیهر روز خدا با گه،یبسه د-

 به دل آرا با چشم و ابرو اشاره زد و گفت:  یب یب

 خوشه؟ یدونم دلت به ک یخواهرت من نم  نمیا   ر،یبگ لی تحو-

 رو تو حدقه چرخوندم و غر زدم:  چشمام

 نباشه؟ خوش بود که االن  یهمه سال دلتون به ک  نیا  ؟یب یب هیچ-

 براندازم کرد . نی کرد و از باال تا پا یاخم

  یمن اگه سالم بودم منت تورو به جون نم ؟یو شروع کن   تیباز  یعوض   یخوا یباز م-
 بحث بلند شو برو سر  ی. االنم جا دمیخر

 .کار

صورت    نیبه هم   شهیهم یی کردم و با اکراه از جام بلند شدم. صبحا  یقروچه ا  دندون
 شد. یآغاز م

قدم برداشتن   نیزدم. ح رونی رفتم و بعد از شستن صورت و مسواک ب سیسرو  سمت 
 سمت اتاق موهام رو به باال جمع کردم و با 

که نخ داده بود رو سرم کردم و    یشال مشک ،یبستم. از داخل کمد مانتو شلوار مشک کش
 دستبند داخلش بود ی رو که محتوا  فمیک
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 برداشتم.  رو

حرکت کردم    دنیکه انگار خاک مرده روش پاچ یزدم و با همون صورت رونیاق بات از 
 س یتو ف سیسمت در. با باز کردنش ف

 شدم.  جابر

پا رو گلوم گذاشت. با چشم درشت کف دستم رو زدم رو بازواش تا از چهار  یکی  انگار
 چوب در دورش کنم. 

 شتم.گذا مینیب یداد و قال راه بندازه که انگشتم رو رو  خواست

آسمون به   یمرغا  کنمیم یکار یکن یچوغول یبخوا  یقسم صدات و نبر یب یبه جون ب-
 کنن. هیحالت گر 

 رو دوباره آورد جلو.  زشیانداخت و جثه ر یینگاه سر تا پا  زیر  یچشما  با

 دل آرا از آشپزخونه بلند شد: یصدا 

 !. ؟یکن یپچ پچ م یدار یبا ک-

 سالم.   یآبج-بزنم که زودتر از من جابر رشته کالم و به دست گرفت.  یحرف خواستم

عقب گرد کرد و ناچار پتو   عیجابر سر  دنیپشت دره با د یآرا که خبر نداشت ک دل
 .دیسرش کش  یرو رو  یمسافرت

 جمع گفتم: افهیرفت باال با ق مینیب کنج

مواد بنداز کف دستش تورم   کم یشه؟   یحال یچ  نی! ا ؟یکن یچادر سر م  نیا  یاخه برا -
 نه شتریذره ب هینه  نهیب یهمون شکل م

 . کمتر

 آرا با دست زد به صورتشو تشر زد:  دل
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 دلبر جان زشته. -

 گفت:  ستهی کرد به زور رو دوتا پا ش وا یم یکه سع یقدم رفت عقب و در حال  هی جابر

 باشه؟  رونیتا بعد دوازده شب هم ب  بیآبج ید یشما اجازه م یآبج -

 کرد و جواب داد: یآرا مکث دل

 نه .-

 و با چشم درشت گفت :  دیخند

 خواست بره کجا.  یوقت م ری بود؟! معلوم نبود د رونی ب  روز یخب چرا دلبر خانم د-

  مهین یو دادم باال و حالت تعجب به خودم گرفتم. زدم پشت دستم و با صدا ابروهام
 بلند گفتم :

 چا... . یگم؟ پس ک یمن دروغ م-کنه.   یسمبل م  ییتو! چه دروغا یهست  یجب آدمع-

 : دمیکش غیبرداشتم سمتش. تو راه رو ج زیدرآوردم و خ یباز  یادامه بده کول نذاشتم

راه پول   نیاز ا  ینکنه اومد  ؟یبرام حرف درست کن  یکه بخوا  یباش یمعتاد تو ک   یعوض-
 . شوریب گهیاز ما؟ گمشو برو د  یبقاپ

 داخل و تند درو بست. دتمیآرا از پشت به زور کش دل

 و سرم رو با دست فشردم .  ن یخوردم رو زم زیل

 ؟یکن یکار م یچ یدار-

 دادم گفتم:  یهام و ماساژ م  قهیکه شق همونطور

 گفت؟!  یچ یدینشن-

 زد رو به روم و دستام رو گرفت :  زانو
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اون نشئه    یحرفا  دیشناسم؟ چرا با  یرو نم یتو که خواهر خودم شناسم؟یمن اون و نم-
 ی م یرو باور کنم؟ چرا انقدر زود عصب

 دلم.  زیآخه عز یش

 و بغل گرفت و سرم رو نوازش کرد.  من

 من بهت اعتماد دارم دلبر. -

  یعقب و خودم رو جمع و جور کردم. از جام بلند شدم و دست به کمر با صدا   اومدم
 بلند گفتم : مهین

که به من انگ زد اگر   هیکس  نی. ا دیهمکالم ش ن یبا ا  داگر یونی خداشاهده مد  د،یونی مد-
 حاللتون  دیدر به روش باز کن ای  دیهمکالم ش

 .کنمینم

 به دل آرا ادامه دادم: رهی لرزون خ  یصدا با

 قسم خوردم. -

 بغل زدم و زمزمه کردم :  ری رو محکم ز  فمیبزنه که با چهره برافروخته ک یحرف  خواست

 .دیمراقب هم باش  میکن یداغونه دل آرا بعدَا صحبت م یلیاعصابم خ-

در   یتقه صدا  دنیکردم. با شن یط نی رفتم و پله هارو تک تک رو به پا رونیدر ب  از 
 ی رو باز کنم که صدا  یاومدم در اصل

 :دیچ یکنار گوشم پ جابر

 من شدم دروغگو.-

 بازوش.  زدم رو فی و با ک  دمیچرخ

 .یمفنگ  ید  یآمارم و به خانواده ام م یر یم  یخور یگ*و*ه م-
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 . یملخک آخر بجست  یملخک دوبار جست یبار جست ک ی-

 جمع نگاهش کردم و سر تکون دادم .  افهیق با

 ....نیب ب ؟ی گرفت ادی تا حاال َمَثل گفتن برام  ینه بابا از ک-

 شروع کردم به حرف زدن:  یاش رو تو مشتم جمع کردم. آروم با لبخند زور قهی

که   یجسته اما اون ی دفعه ام م ستیجسته دو  ی جسته دوبار م یبار م هیملخک   نیا-
 .ییآخر بجسته تو 

 و زمزمه کردم :  واری دادم کنج د هلش

مواد   دونم ی. خوب مچهیگندت جلو درمون بپ ی بو  چیکه خودت ه  یامون از اون روز -
 . شده دو برابر پول هی محل ک  نیفروش ا 

من ماست چقدر کره   هی یفهم یاونوقت م یریبم  یمواد  یدم تا از ب یبهش پول م تو،
 داره.

 بدرقه ام کرد.  ییها و گزافه گو یکردم برم که باز با فحاش پشت

 کوچه رو نظر کردم و سر گرفتم سمت آسمون . یو ابتدا   انتها

 .میامروز چقدر کاسب مینیتو. بب  دیبه ام یاله-

 آرا  دل

. کار هرروزمون  میکرد یم ی نشسته بودم و تک تک سنگارو وارد نخ نامرئ یب یب کنار
 و   میکرد یبود. دستبند درست م نیهم

 فروخت.  یم  دلبر

 !  ؟یب یب-

 هوم ؟ -
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 شدم بهش. رهی. با دل پر خنی و سوزن و رها کردم رو زم دمی کش یقیعم نفس

 .یب یگم ب یم-

 چروکاش جمع شده بود گفت: شتر یکه حاال از اخم ب یرو باال گرفت و با صورت سرش

  یکن هیباز گر یداستانا صحبت کن نیو ... ا  تونیاز مهرداد و عروس  یباز بخوا  دهیور پ ر-
 ی برنامه برا  ی زنم هرچ یزنگ م

 زنم. یبهم م دیختیر جشن

 .دم یبه دندون گز  لب

 !.یب یب-

 چپ نگاهم کرد. چپ

 .اریدر ن یو.... اهلل و اکبر به کارت برس انقدر باز  یب یب-

 انداختم. با بغض گفتم:  ری به ز  سر

 . ستین نیمن حرفم ا  یب یب-

 کرد.  یکه داشت سنگارو با دقت وارد نخ م  یحال در

 شنوم. یبگو م هیچ-

 .  هیگر  ری ز  زدم

دست اون دست کردم بگم   نی ا هست که من  یچند وقت   هیدکتر گفت عمل اما  یب یب-
 ی کردم برا   ری د یلیاون موقع هم دکتر گفت خ

 . عمل

 نگام کرد.  یباال گرفت و جد  سر
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 خب؟!.-

 لرزون بدون نگاه کردن بهش ادامه دادم:   یرو پاک کردم. با صدا اشکام 

 اونوقت تو عمل...... .  ری کنه و اطراف رحمم رو بگ  یشرو ی اگر بزارم پ یب یب-

 ادامه بدم . نتونستم

 دهن باز کردم:  یپر به سخت  یهمچنان منتظر بود. با چشما  یب یب

 یعنی یدون  یباردار هم بشم م گهی نتونم د  دیشا یلیکردم خ ری تا االن د یلیخ یب یب-
 ؟ یچ

 ترس زمزمه کردم : با

 مهرداد عاشق بچه اس اگر ازم جدا شه؟! -

 کرد. یشک نگاهم م یب یب

 . ری. زبونت و گاز بگستین یزینه نه نفوس بد نزن چ-

کنم! خبر نداشت تا    یبزرگش م یترسم و دارم الک یم  یلیکرد که من خ یفکر م یب یب
 داشتم. یم یچه حد وضع وخ

 بده.  یدواریکرد ام یسع

 . هیبعدشم دوماد پسر عاقل-

 تاسف گفتم:  با

شم نتونه پدر بودن رو تجربه کنه. عاقل بودن   یدونه که من باعث م   یاون عاقله اما نم-
 و لذت داشتن بچه  یعمر زندگ هیبه 

 !. یب یتونه مربوط باشه ب ینم

 . بلند گفت : یلرزون نخ و سنگ پرت کرد تو ظرف تلق  یدستا با
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کدوم   یگ یاالن م  ؟یزن یکه م  هی چه حرفا  نیدختر ا  یریگ یقوت و جون آدم رو م یوا -
 .  زم؟یاک و به سرم بر خ

زدم و حرف  یگفتم. لبخند تلخ یم یب یبه ب  دیرو پس زدم. از اول هم نبا  اشکام 
 رو به زبون آوردم :  یشگیهم

 . یب یخدا بزرگه. نگران نباش ب-

 . دیچیپ یب یگرفته ب یاذان بود. بلند شدم که صدا  کی نزد

 کجا؟. -

 خندم گرفت. سرچرخوندم سمتش. شی نگرا ن از 

 به نظرت االن ساعت چنده؟. -

 و نماز بخونم.   رمیخوام برم وضو بگ  یبرد م  یپ یواری نگاه به ساعت د بدون

 بشه.  تیزبون درازت هم دعا کن به راه راست هدا  یاون آبج یبرا -

 رفتم گفتم: یم سی که سمت سرو همونطور

دادش همه هارت و هورته   یداد و ب  .ستیتو دلش ن یزینگو اون چ ینطوریا یب یب-
 شدنش  یبه صدا بلند کردن و زود عصب

 نکن. توجه

 با تاسف نگام کرد . یب یب

 کردم.  یُقل داشتم ازش دفاع م  هیمنم   گهیآره د-

 افاقه کردم .  یجوابش به لبخند کمرنگ در

 ر دلب
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  یو با صدا   دمی!. دستام و بهم کوبشهی. خسته کننده تر از همدمیکش میشونیبه پ یدست
 رسا گفتم:

 فقط هفت تومن. ییخانوما دستبند از هر مدل، هر رنگ، سه تا -

 . زم؟یعز-

 رو به سمت صدا چرخوندم. نگاهم

 . نمیشه بب یم-

 نمونه در آوردم و دادم دستش. فمیک از 

 کارم ادامه دادم و دوباره بلند گفتم :  به

 .دایکن ینم دایپ متیق  نی دستبندارو با ا ن یجا ا  چیخانما ه-

 خانم؟. -

 سمتش.   برگشتم

 هفت تومن!.  ید ینداره که م یز یچ نیا  زم یعز   ایب-

 زدم و ازش گرفتم. یمصنوع لبخند

پنجاه   مت یبا ق ینیب یو م  نی هم رونیکه ب یهست  ییگلم شما از همون دسته آدما-
 فکر  ذارهی شصت تومن فروشنده صدتام روش م

من! هفت تومن اونم    زیده . برو به همونا پول بده عز  یداره بهت جنس اعال م یکن یم
 نه یهز یلیخ ییدست بند سه تا یبرا 

 ! .هیگزاف

 جمع جواب داد: افهینازک کرد و با ق یچشم پشت
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شنوم   ی گفتم؟ دست دخترش و گرفت فکر کرد نم یخوره مگه چ ی وا، چه بهش بر م-
 سرش رو طرف مخالف چرخوند و گفت: 

 . گهیده د یبهش شاخ نم نهیب یخدا خرو م-

 جام بلند شدم و بلند گفتم: از 

 . سای وا سایوا -

 برم که خودش رو رسوند.  تیجمع ونیتوجه به بساط خواستم از م یب

 . ؟یگ ی م یبله؟ چ-

 گفتم:  شخندین با

 شاخ نداد....  دیخدا که خرو د  یدر حال حاضر گفت نهیمن شغلم هم-

 شد. ادامه دادم: سرخ 

  یکه خودت کار م یرو سرمون بکش مارو ببر تو همون شرکت یدست ایه تو که داده بب-
 . یکن

 بزنه که بلند داد زدم :  یحرف  خواست

کدوم که   هیدم.  ینور آفتاب جون م نی ا  ریاز صبح تا حاال ز   هیزیذره شعور خوب چ هی-
 د یکن ینظر م دیدار  یبرم دیخر ینم

خدا   یگ  ی. بعد تو مادیب یمشتر   هیبزن تهش  ادیسر جاش. داد بزن فر   دیکن یم پرت
 یزار ی خرو داد شاخ نداد؟ بعد اسمت و م

 . آدم؟

 درشت و چاقش چند قدم عقب رفت و طلبکار گفت:  کلیه با

 .قویدختره ر  یخودت  وون؟یح  شعور؟یب یگ یبه من م-
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 چپ نگاهم کرد و ادامه داد: چپ

 .تی ترب یبالعکس زبونش. ب رهیمی ه داشتن داره مانگار غذا و براش آسمون نگ-

که منتظر   ییخانوما ونیکرد و قدم برداشت. فقط خنده ام گرفته بود. با خنده م پشت
 عکس العملم بودن بلند گفتم:

 یم یسوز  یآفتاب چرب ریکرد االن ز  یخرجم م  یکیخونه مثل تو   نشستم یمنم اگه م-
 .یکردم نه دست فروش 

 به دست منتظر بودن.  یهم گوش ای سر هی. دیچیزنا پ زی ر یخنده ها  یصدا 

 که حکم سکو داشت.  یرو سنگ ستادمیبه کمر زدم و وا  دست

  دیو بزار   اتونیگوش دیتون ینبرد تن به تن دعوتتون کنم. م  یقسمت نشد به تماشا -
 .  میبه کارمون ادامه بد  فتون،یداخل ک

. سابقه نداشت  دنیخر یکه بعد از بحث به مزاجشون خوش اومده بود تند تند م تیجمع
 زمان بخوام به چند نفر از  هی میتا   هیتو 

 کنم.  یدگیرس فروش

. سرم رو باال  دیشدم و همهمه ها خواب یمشغول بودم که وسط خال نی همون ح تو
 گرفتم.

 کنج لبم نشست. یمامور پوزخند دنید با

 البد!. دیجمع کن  نیخوا یم-

 دوشم گذاشتم. یرو بستم و کوله ام که از دستبندا پر بود رو رو میکمر   فیک پیز 

  یکردن و م یجا جمع م ه یدم عابر   دمیچ یکه م  یزیبار بود که با هرچ نیچندم  نیا
 بردن بدون پس دادن.
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 رو مرتب کردم و رو به مامور گفتم: موهام 

 برادر من جمعش کن.  ایب-

 نگام کرد. رهیبعد با اخم خ متعجب و اول

 .دیکن یالتماس کنم توروخدا جمع نکن؟ تهش که جمع م گه یجمع کن د هیچ-

 تشر زد م:  یتاسف سر تکون داد. خم شد و جمع کنه با حرص و مسخرگ با

  نیماه سوم  نیبود) تو ا   یمن داراب یلی(فام  یداراب راتیخ دیاستفاده کن یبه خوش-
 کمکش رو انجام داد. 

 برد بلند گفت:  یکه بارو م  یشد و در حال بلند

 اداره.  یای دفعه بعد خودت همراهمون م-

 .  دارمیاگر قسمت باشه منم مشتاق د-

 بهم انداخت و به سکوت افاقه کرد.  یا ه یعاقل اندر سف نگاه

 رفتنش رو از نظر گذروندم. رهی خ رهیخ تنها

 سوزوندن.   یلب پچ پچ وار دل م  ریردن و ز خانما با ترحم نگاهم ک یسر هی

 صورت زدم و گفتم:  یبه پهنا  یلبخند

 دارم.  ییزایچ هیباز  فمیته ک دیای. بدی خانما پراکنده نش-

 : دمیشن یپشت سر رو م یاومدن جلو و زمزمه اون خانوما ینفر چند

انتظار داشت، بعد   نیاز ا شتریب دیداره، از دست فروش نبا  ییدختره سر تق، چه رو-
 چرا دوره زمونه عوض شده انقدر  گنیم

 شدن و.... . ای ح یدخترا ب که
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که   نهیگناه من هم نیو بزرگتر   نیحق داشتن! اول  دمیزدم. شا  یجواب فقط پوزخند م در
 قرون   هیدخترم اگر االن پسر بودم لنگ 

 نبودم.  دوهزار

 میدوشم تنظ یرو رو  فمیهمون چهار تا دونه بسته هم فروش رفت. ک  امی به خودم ب تا
 محکم از بازار دور شدم. یکردم و با قدما 

و دل آرا به مغزم هجوم آوردن و افکارم و   یب یب  یداشتم حرفا  یکه قدم بر م همونطور
 مشوش ساختن.

از باز کردن    خونه. قبل دمیساعت رس ک یآرومم رو دوباره تند کردم. بعد از حدود   یقدما 
 بازم خبر از  نمیکردم بب  زیدر گوش ت

سکوت   هی واحد بود و   هینه اما خداروشکر در کمال تعجب  ای هست   یشگیهم  یها ناله
 مطلق!.

 در باز شد .  یمعطل هیبه در زدم. بعد از چند ثان   یا  تقه

 نظرم رو جلب کرد.  یب یکه باز شد اول از همه چهره برافروخته ب در

 سالم. -

 و دادم باال .  ابروهام

 جون سالم به در بردم.  نیم  دونیکه امروز از م نمیب یچه عجب م-

 . یدادم به پشت هینگفتم. رفتم داخل، نشستم رو فرش و تک  یزیچ

 .شیآخ-

به من نشست کنج اتاق و رفت تو فکر  توجه  ینظر گرفتمگ ب ریرو ز  یب یالعمل ب عکس
. 
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 نقش بست.  میشونی رو پ یکمرنگ یاخم

 شده؟!  یزیچ یب یب-

 نگاهم کرد.  ناراحت

 بگم ؟  یچ-

 گفتم: کالفه

چند روزه، نه به روزه سکوت االنتون. دل آرا   ینه به دعوا  یب یشده بگو ب یزیاگه چ-
 کجاست؟. 

 داد و نگاهم کرد: رونی رو با آه ب نفسش

 .دهیخواب-

 اراده تن صدام باال رفت:  یگه اما انگار نه انگار. ب یم یزیچ نمیموندم ب ب منتظر

 شده؟.  یچ  یبگ یخوا  ینم-

 کردن:  فی اومد. نشست کنارم و شروع کرد به تعر  کمیجاش بلند شد و نزد از 

عمل   دیبا یعنی،  خرابه دختر یل یکرد خ فی و تعر دمیکه من فهم یزیوضع دل آرا طبق چ-
 کنه. 

 باال دادم.  شونه

 عمل.  یپولش جور بشه که بره برا  میکن یخب؟ ما هم تالش م-

 . رهیاشکش رو بگ  یکرد جلو  یبه چپ و راست تکون داد و سع سر

 بعد از عمل . یحامله شه حت  گهیباشه که نتونه د  دهیرس  ییبه جا  دیگفته شا-

 درشت شد.  چشمام
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 !. ؟یچ-

 خوره!. یبهم م شی گه نامزد یکه م نهیبدتر از اون ا -

 گفتم:   یمسخرگ با

اون    ؟یازدواج کنه بزاره رو سرش حلوا حلواش کنه، پسره خودرا  ینکنه توقع دار یب یب-
 ن یکه اون داره اگر چن یاخالق گند 

 زنه . یرو بهم م ینامزد  دهیرو خبر دار شه به روز نکش یزیچ

  یبه سرم م یچه ِگل دیمن با   م؟یحد بود و خبردار نبود   نیداغون شد. تا ا  اعصابم
 تند به اطرافم دقت  شبیآوردن د  ادیگرفتم؟. با به 

 . فمیک فم،ی. ککردم

 ؟ یگرد  یم  یدنبال چ-

 .؟یب  یکجاست ب فمیک-

 افسوس گفت:  با

 کنار ملحفه ها.  یپرت کرد  یحال خواهرت حواس توام پرت کرد؟ اومد -

پولم رو   فی رو باز کردم و از داخلش ک پشیسمت کوله. ز   دمیدو  یلند شدم و تندجام ب از 
 کار یدونم دارم چ ی نم ای برداشتم. خدا

  فیک  پی . ز نهیغلط اما تنها راهم هم یدرسته چ یدونم چ ینم یدم حت یم انجام 
 کارت و آدرس  دنیرو باز کردم و با د یدست

 شده پشتش چشمام روش ثابت موند.  نوشته

 .  ؟ی امروز چقدر سود کرد-

 خواستم انجام بدم در جدل بودم.  یکه م ینبود. تو افکارم با کار یب یبه ب حواسم



 دلبر محراب 

42 
 

 ؟ ی کن ینگاه م رهیخ ره یخ یخال فی ک نیاس به ا قهیچند دق-

 .فی شد وسط ک دهیکوب  یدست و

  دمیرو بستم. آب دهنم رو قورت دادم و با ترس توپ فیک پی ترس اومدم عقب و تند ز  با
: 

 .ه؟ی چه کار نیا یب یب-

 . چوندیرو پ لبش

 .  ه؟یچه کار یوا؟ چ-

  یس بینگاهش کردم. تو همون حال رفتم سمت کوله و از داخل ج  جی گ یا  قهیدق چند
 امروز و گذاشتم کف دستش. یتومن کاسب

 بفرما.-

  یرفتم اما نم یشدم و م ی آماده م دیکم با ساعت نگاه کردم. هفت غروب بود. کم به
 شد از  یتونستم طبق پوشش قبل برم چون نم

 و دل آرا قسر در برم.  یب یب دست

 .  یب یبرم ب دیراستش من با -

 کرد. یاخم

 کجا؟. -

 گفتم:  ی. جدختم یر  یگرفتم چون پته خودم و رو آب م  یاسترس م  دینبا

 . امیوقت ب  ریهم د  دیدنبال کار شا-

 بگه که ادامه دادم :  یزی چ خواست

 !. ره؟ی به دردش بم   میدست رو دست بزار ای حال دل آرا که مهم هست؟ ها؟ -
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 نگفت.  یزیکرد و چ سکوت 

 زد م  یروز یاز سر پ یکنارش گذشتم و لبخند از 

دست بردم   دمیداخل اتاق و قدم برداشتم سمت دراور؛ آروم کشو رو عقب کش رفتم
 . یسرمه ا هیتم و  شال روشن داش هیکنجش که 

 عوض کردم.   یبلند سرمه ا سهیام رو با شال پل یمشک  شال

 زانوم کشو رو بستم و تند برگشتم.  با

  دارشیخواستم ب یسجاده خوابش برده بود. نم یبه سر رو  دیو معصومانه چادر سف  آروم
 و نشستم رو   کی کنم. چند قدم رفتم نزد

 .  دمی زده بود بوس رونی ذره از چادر ب  هیموهاش که  ی و آروم رو زانو

 کرد. کنار گوشش آروم زمزمه کردم: یداشت خفه ام م بغض

 مو از سرت کم نشه. هیتا   میخودم راض یخوب به تباه ا یهرچه قدر بد  -

که. اومدم از اتاق   دهیبه آخر نرس ایدختر دن ایبلند شدم. به خودت ب ع ی عقب و سر  اومدم
 ام نظرم   افهیق  دنیکه با د  رونیبرم ب  

 شد.  عوض

  هیمونده بود برداشتم و  نهی آ یجلو شیکه از چند ماه پ  یاز رفتن ته مونده برق لب  قبل
 زدم.  رونی و از اتاق ب  دم یلبم کش  یذره رو 

 من رفتم .  یب یب-

 :دمیدو قدم برنداشته بودم، صداش رو شن هنوز 

 . ؟یا یم یک-

 جواب دادم:  نی کردم. تو همون حرو باز  یرو تو حدقه چرخوندم و کالفه در اصل چشمام
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 . ستی گفتم که معلوم ن-

 :دمیرو باال سرم شن یب یب یکردم که صدا  یرو پام م میدر داشتم کتون یجلو

 جا.... .  ی و داشت  فتیک ایب-

 سر بلند کردم که رگ گردنم گرفت . یطور

 آخ!.-

 لب زمزمه کرد :  ریرو از دستش گرفتم. ز  فی جمع ک افهیق با

 جور ناخوش احواله.   هیدختر هم   نیا-

  نجایکه داده بود از ا  یزدم. آدرس رون یاز خونه ب  ینکردم. بدون خداحافظ ییاعتنا 
 که به چشمم  یزرد  یتاکس ن ی فاصله داشت. اول

بود و   رمردیو بهتر از اون راننده اش پ ی دست تکون دادم خداروشکر از مسافر خال خورد
 راحت  الیتونستم با خ یتا اخر راه م

 بشه. یکه دچار سوء تفاهم نی که دارم رو بپرسم بدون ا یسوال

  یکه م ییجا دمیفهم کی ذره پرس وجو کوچ هیداخل. آدرس رو دادم و بعد از  نشستم
 . نهستی رم مثل محل ما هم اونقدر نا امن ن

 محدوده ها نخورده بود. نیراهم به ا  ادینباشم اما ز که خبر دار  نیا

 .دیبفرمائ-

رو معطل شدم. طبق  یساعت  کی شدم.   ادهی پ نیاش رو حساب کردم و از ماش  هیکرا
 در نظر نگرفته بودم  ادیتصورم که فاصله ز 

 داشتم .  یادیز  باَ یبر خالف محاسباتم فاصله تقر اما
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آدرس قدم به قدم دنبال کوچ ه مورد نظرم   دنی. مجدد با ددمیکش رونی ب فمیو ازک کارت
 و مبهم  جی گشتم. ساعت نه شب بود و من گ

 گشتم، بماند که چقدر استرس و ترس وجودم رو برداشته بود.  یکوچه م دنبال

 شدم و گفتم :  رهی به مرد رهگذر خ یهم از سر ناچار  آخر

 . دیآقا ببخش-

 کرد .  نگاهم

 . رو با زبون تر کردم لبم

 کوچه مومن کجاست؟!. -

 دستش رو به روم رو نشون داد .  با

 . گهید  نهیهم-

 لب شروع کردم به غر زدن .  ری که دور شد ز   یکردم. وقت یلب تشکر  ریزدم و ز  یزور لبخند

اگه   ای از اسم کوچه اش. خدا  نمیبود ا یجیپسره مسخره اون از خودش که برادر بس-
 پام بزار  شیپ یراه هیانجام بدم  یخوا  ینم

 !.هیبه قول خودش حکمت دمیشا  ه؟ی چه وضع نیا  گهید

خواست به من کمک کنه؟ خونه ها   یم  نیقدم اومدم عقب. بعد ا هیپالک   دنید با
 خونه هیبودم  ستادهیکه وا  یینوساز بودن اما جا

 بود!. یساخت آجر   یمیقد

 اشتباه اومده بودم.  دمیشا

نفسم  حبس   دنشیدر باز شد و با د  قهیدق کی بود. بعد از  نطوریرو زدم. حتمَا هم زنگ
 شد.
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 بود.  خودش

 انداخت و با دست اشاره کرد که داخل برم.  ریزدم. سر به ز  یزور لبخند

بهش  یباال رفت دو برداشتم قبل از رد شدن از کنارش با مکث نگاه چپ  مینیب کنج
 ی م یکرد جهنم  یانداختم. اه حاال انگار نگام م

 .شد

خوشم اومد   یلیکه خ یزی. چقی حوض گردو بزرگ بود و رو به روش آالچ  هی اط ی ح داخل
 ی چوب وونی و نظرم رو جلب کرد ا

  ینرده به چشم م یقرمز و زرد رو ،یچهار گلدون با گل بنفش، صورت  بیکه به ترت بود
 اومد.

 کنم.  داشیچرخوندم پ چشم

 گفتم:  نیراه پله منتظر بود تا من اول برم. حرکت کردم سمتش و تو همون ح یبه رو  رو

 .... .ای  یا  قهی با سل یلیخ ای -

سر جام. سرم و کج کردم و رو به جهت نگاهش گرفتم.  ستادمی قدم مونده رو وا هی
 چشماش رو بست و سرش و طرف مخالف 

 ه متوجه نشدم.گفت ک یز یلب چ ری ز  چرخوند

 !. یزن دار ای-

 رخش متوجه اخمش شدم. پس زن نداشت. مین از 

 . دیبفرمائ-

 دست رو به پله ها اشاره کرد.  با

 شدم بهش. رهیباال رفته خ یابروها با
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 نظر حالله. هی-

 تاسف سر تکون داد. با

 گذاشتم. یرو درآوردم و کنج جاکفش کفشام

آروم از پله باال رفتم دم در منتظر نموندم که خودش در و باز کنه مثل زن خونه  یقدما  با
 به غب غب انداختم و رفتم  یباد

 .داخل

کردم    یلبخند رو لبم نقش بست کم کم داشتم شک م  مین یتو ب دیچی که پ یعطر یبو  با
 هم ی ا  گهیتونه با کس د  یکه به جز منم م

 .باشه

 پسر؟!.  هیبو و مرتب و منظم اونم از و خوش  زیشه؟ خونه تم یم  مگه

ام سمت در رخ   عی سر   دنیشد با چرخ یبرگشتم سمت در، اون که تازه داشت وارد م تند
 به رخ اش قرار گرفتم.

 گفتم:  طنتیخورد. کنج لبم رفت باال. با ش جا

 ندارن!.  تیباهم سنخ ؟یزی پسر؟ تم   ؟ی زیهمه تم    نیپسر و ا هیدر عجبم -

 و گفتم :   دمیقدمش رو برد عقب و فاصله گرفت. خند هی

 !. مان؟یالبد النظافت و من اال-

 پا گذاشتم. ینشستم و پا رو  یو رفتم سمت کاناپه کرم رنگ و با خستگ  دمیخند  زیر

 کار کنم؟!.  یچ د یخب، من االن با -

 آشپزخونه و گفت:  رفت

 . د؟ یخور  ینم یزیچ-
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 کردم.  یاخم

 انگار!. یاومدم مهمون-

 که متوجه شد. ارمیشالم رو در ب خواستم

 صبر کن.-

 زدم :  غر

 ! ه؟یها؟ مشکل چ-

 .؟ ی خور ینم یزیچ-

 گفتم : بلند

 ندارم. لی گم م  ی. مینه بابا انگار اومدم مهمون-

 گفتم:  یکه با مسخرگ  زهی رو باز کرد آب بر  یبرداشت. در بطر  وانیل  هیآبچکون  از 

 . گهیسر بکش د   یضرب با بطر هی  ؟یکاریب-

 نکرد و به کارش ادامه داد.  توجه

 .هیچ فمیتکل   نمیموندم تا ب ب منتظر

 لباسش رو باز کرد.  ن ی اومدو سر آست رونیآشپزخونه ب   از 

 گرمت شده؟!. -

 . ومدیبه مزاجش خوش ن دمی. فهمدمیمنقبضش رو با چشم د  فک

 گفت :   ری مبل رو به روم نشست و سر به ز  رو

 شه. ینم ی نطوریا  میبخونم. محرم ش غهیص  دیبا-

 حوصله گفتم:  یب
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 نکن. یبده انقدر وقت کش یانجام بد  یخوا  یم  یهر کار ایب-

 سکه. خوبه؟!. ستی. مهرت صد و بیرو بگ  ن یهم دی کنم فقط توام با یشروع م-

 ابروم باال رفت:  یتا  هی

 هم دارم؟ .  هیشد. مگه مهر  یاوه، عال-

 تکون داد  سر

 خوندن دعا و صداش بلند تر شد: هیکرد به گفتن چند تا آ شروع

 - الَمهر الَمعُلوم »   ی، َع لَ   ۀِ الَمعُلوَم  ۀِ الُمدَّ  یفِ  ،ی(دلبر) َنفِس   یَزوَّجُت ُمَوِک َل تِ  «

 » : بعد بالفاصله گفت  جیَقِبلُت التَّزو  «

 : غهیص یمعن

 دلبر را به ازدواج خودم در آوردم، در م دت معلوم و با مهر معلوم  موکلم

 ازدواج را .  نی کردم ا قبول 

 نگاه کردن بهم گفت:  بدون

 که گفتم رو تکرار کن. یز ی چ نیحاال تو هم-

 جواب دادم: یجد

 .ی گفت یچ دمینفهم-

 . زیم  یکاغذ رو گذاشت رو قهیکاغذ نوشت. بعد از پنج دق یبرداشت و رو  یو قلم کاغذ

 کردم و شروع کردم به خوندن:  نگاه

 - الَمهر الَمعُلوم »   ی، َع لَ  ۀِ الَمعُلوَم  ۀِ الُمدَّ  یفِ   ،یَزوَّجُتک َنفِس   «

 (محراب » : بالفاصله ادامه دادم   یلموِک ل  جی( َقِبلُت التزو «
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 : غهیص یمعن

 را به ازدواج تو درآوردم در مدت معلوم با مهر معلوم  خودم

 را از طرف موکلم(محراب). جی تزو نی کردم ا قبول 

 و نگاهش کردم.  دمی کش یقیعم نفس

بار باهاش چشم تو چشم شدم. نگاهش نافذ بود و صورتش   نیاول یآورد باال و برا  سر
 داشت. یجذبه خاص

 کردم.  یخودم اومدم. تک سرفه ا  به

 رابه؟. اسمت مح-

 جواب داد:  یلبخند کمرنگ با

 آره.-

 تا حاال.  دمیآها نشن-

 بهم گفت:  رهیخ

 داره. یمن هم تازگ  یاسم دلبر برا -

نگاهش رو احساس کردم اما نگاهم رو به  ینینگفتم. سنگ یزیزدم و چ یزور لبخند
 سوق دادم.  ی ا  گهیسمت د

 راحت باش. یشالت رو از سر بردار   یخواست یخب م-

 رو تو کالم و رفتار از دست داده بودم.  شمیپ قهیاراده اعتماد به نفس چند دق یب یلیخ

 گرمم شده بود.  جانیشالم رو از رو سرم برداشتم. از استرس و ه آروم

 آب لطفَا .َ  وانی ل هی-
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خنده اش شدم. از جاش بلند شد بره که از فرصت استفاده کردم و تو همون   متوجه
 مانتوم رو درآوردم.   نیح

رو به   دمی س ف یبود که سرشونه ها  دیبلند س ف نیبلوز آست هیتنم بود  ری که از ز  یلباس
 .دیکش یرخ م

 آشپزخونه برگشت قدم برداره که باز باهام چشم تو چشم شد. یدم ورود رفتم

 باشه. ابروهام و دادم باال و گفتم:  یدم برام عاد کر  یسع

 من جات گردنم درد گرفت.  ن؟ی پا یسرت و بنداز   یخوا  ینکنه باز م-

.  ستادمیرو از دستش گرفتم کنارش وا  وانیزد. ل ی ور هیشد و لبخند    رهیپشت سرم خ به
 که  دمیکش یجرعه جرعه سر م نطوریهم

 تو گلوم.  دیصداش آب پر  دنیشن با

 . یهست  یدختر خوشکل-

 دوتا سرفه خودم رو کنترل کردم.  با

 زدم و گفتم: یزور لبخند

 . یممنون مرس-

 : دمیقدم برداشت. صداش رو شن دو

 ؟ یخوا  یچقدر پول م-

 .دمیبه دندونگز  لب

 هست. یونیلیمن... من مشکلم م-

  دمیخند شی سادگنظر به خونه و  هیچشمام دور شد. با   یسر تکون داد و از جلو   لکسیر
 و بلند گفتم: 
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 !.یدوتومن قرض بدم نونوار کن دیالبته فکر کنم من با-

 اومد. کمیو نزد  رونی لحظه از اتاق با دسته تراول ب    همون

 طلبه که همه جوره بهش برسه.   یبانو رو م هیخونه  نیا-

 و گرفت و دو دسته پول رو تودستم گذاشت . دستم

 کردم.  یاخم

 !. ه؟یاالن چ  نیا-

 لبخند نگام کرد.  اب

 سه تومن البته فعالَ .َ-

 نازک کردم. یجشم پشت

 !.یصدقه نخواستم از کس-

 رو خاروند و متفکر گفت:  شیشونیپ

 اما صدقه ندادم. -

 اراده صدام رفت باال:  یکردم. ب بغض

دادم عمل   تی که بهش رضا ی اون کار یکنم که برا  یپول رو قبول م ن یا  یمن در صورت-
 کنم. 

اوپن گذاشتم. همون لحظه دستش رو از کنار کمرم گذروند   یرخ برگشتم و پول رو رو  مین
 داد به سنگ اوپن. سر  هیو تک

 سانت بود. نفسم  حبس شد.  کی و فاصله   چرخوندم 

 از چهره ات مشخصه. ،ید یاما تو ترس-
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 شدم به چشماش و محکم گفتم: رهی خ صاف

 ترسم.   ینم یزیمن از چ-

 چشمام در نوسان بود. نی ب اهشنگ

  کی من که پول رو دادم به هردومون هم فرصت دادم تا  ؟یکن یلجباز  یخوا  یچرا م-
 خودت  تی و بعد با رضا  یذره آشنا ش

 .باشه

 کردم.  اخم

 کنه.  یم دادیآره ترحم تو چشمات ب-

 رو که کنارم حصار شده بود رو پس زدم.  دستش

 .دمیرو پشت سرم شن صداش

 من.... من .... . ؟ی چه ترحم-

 سمتش.   برگشتم

 . یصدقه بد   یخوا یمن سوخته م ی دلت برا ؟ی تو چ-

 سر تکون داد.  کالفه

 بود.  زی لباسام رو کجا گذاشته. پشت در آو  نمییداخل اتاق. با چشم گشتم ب رفتم

 شد. دایتنم کنم که قامتش تو چهار چوب در پ برداشتم

 کجا؟. -

 کردم .  نگاهش

 که ازش اومدم.  ییهمونجا-
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 و گفت:  کی قدم اومد نزد چند

 .یا یتو االن زن من به حساب م-

 زدم .  یپوزخند

 .؟ی خب؟ که چ-

ساعدم رها بود    یمانتوم که رو  یبا دکمه ها  یبود و خودم رو مشغول باز  نی پا سرم
 کردم. 

 شد بهم. رهیام رو تو دستش گرفت و با اخم خ چونه

 هست.  یجد  ممیشه تصم یختم نم  گهیامشب و چند وقت د نیبه هم ممی من تصم-

 کرد و ادامه داد: یمکث

 .یو بر  یپولت رو بردار  یتون  یاالن هم م-

 و اومدم عقب.  دمیکش رونیرو از دستش ب چونم

!. نمیب یبارمه که دارم جنس مخالف م  نیانگار من اول یکن یبرخورد م یجور هیاصالَ -
 هزار تا همجنست و باهاشون  یروز 

 زنم. یو کله م  سر

 شد. آروم گفت:  شتریب اخمش

 . ست؟ی بارت ن نیپس اول-

 . رتمیشده بود اما دوست نداشتم انقدر دست کم بگ یسوء تفاهم بد  دچار

 . ستینه ن-

 نگاهش کردم و دست به کمر منتظر عکس العملش موندم.  یطلبکار با
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 باشه.  یکرد جد  یاش گرفته بود اما سع خنده

 . لتهیباشه باشه. هر جور م ؟یگ ی دروغ م یچرا دار-

 رفت و گفت:  رونیاتاق ب از 

 .امی م گهی د قهیدو دق-

رو برداشتم   فمیکردم. ادکلن داخل ک زونیلباسام و پشت در آو   عیو در رو بست. سر  رفت
 کردم رو سر تا پام . یو خال

 گذاشتم تو جاش و نشستم رو تخت.  عیسر 

  یخواستم بدون انجام کار  یداشتم و نم از یاومد اما منم پول ن یبه نظر م  یخوب پسر
 کارم.  یپول رو بردارم و برم پ

 ؟ ی خواستم چ یمن همش پول م یاما وقت ییو اول آشنا ام یگفت برم و ب ن،یمت حرفش

 داد؟. یپول م  ییو آشنا دنی د ی فقط به ازا دیبا

 اتاق باز شد چراغ رو خاموش کردو اومد کنارم.  در

 . ؟ی استرس دار-

 و گفتم:   دمیکش  یقینفس عم کالفه

 .؟یش ال یخیشه ب یم-

 .دیشونه ام کش یشونه ام کنار زد و دستش رو رو  یبلندم رو از رو یموها 

  یکردم االن سکته م یکه حس م دیکوب  ی!. قلبم چنان  مدمیتونستم بگم که نترس ینم
 کنم. 

 . د یرو بوس میشونیو پ کی نزد  اومد

 !.دمتیخوام رو انجام بدم چون د   یکه م ی تونم عاشقت باشم و با عالقه کار یم-
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 کردم.  تعجب

 بود؟. دهی من و د کجا

به اتاق   یکم  ییکه فقط نور چراغ خواب روشنا  یک یدهنم رو قورت دادم و تو اون تار آب
 نگاهش کردم که  ی بود سوال دهیبخش

 شد. متوجه

 و... .  دمتیهم د یچند بار دمتی من د-

 . دی. صورتش رو جلو آورد و نرم بوسدی رو از چشمام به لبام کش نگاهش

 . یتو فکر و ذهنم-

 دستش صورتم رو قاب گرفت. با

بطه  تونم تورو و به زور وارد را  یلرزه اما نم یدست و پام م شتریب تی و پررو یبا لجباز -
 ی م یتهش چ یدون  یکنم که نم یا

 .شه؟

 کردم تا مجاب شه.  ی م  شیهمراه دیبا

عقبم دوباره سر   یدستم رو دور گردنش انداختم و سر کج کردم که موها  یرغبت کم با
 خوردن رو شونه ام . 

 خوام. ی من خودم م-

 به صورتم زد و رفت به سمت موهام. یز یر یو بغل گرفت و آروم بوسه ها   من

 گرفت. یاومد و خنده ام م یم  قلقلکم

صورتم حرکت   یفرصت استفاده کرد و با دست آزادش انگشتش رو رو  نی هم از ا اون
 داد. یم
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 تخت و کنار گوشم نجوا کرد. یرو  خوابوندتم

 حالت خوبه؟. -

 صورتش نگاه کردم. به

 زدم.  تی رضا  از سر یهم فشردم و لبخند  ی رو رو پلکهام

 .مید یاراده سرم رو کج کردم و هم و بوس یگونه ام رو ببوسه که ب اومد

 شد  . شتریب میو با همراه دیبوس یم  نرم

 به سمت لباسم رفت و .....  دستش

 ** 

 زد.  یچشمم رو م د،یتاب یپنجره م یاز روزنه ها  د یاکراه چشمام رو باز کردم. نور خورش با

 .دمی خودم رو باال کش یچشمم گرفتم و با کرخت  یرو جلو  دستم

 چشمام گذر کرد.  یاز جلو لمیمثل ف شبی د  یبه اطرافم اتفاقا ینظر اجمال هی با

 درک باشه!  ی اومد انقدر ب یکارش اما بهش نم ینبود، البد رفته پ کنارم

 شه گفت آروم و خوب بود اما اگر   یم م یگرفت یاز ُبعد مثبت در نظر م  اگر

دختر پا ک و معصوم   گهیشکلش د نیبگم تو بدت ر  دیکه همه جانبه اس با یُبعد منف از 
 نبودم. یب یب

. نشستم سر جام و  دیکش ریدلم ت  ریاومدم از جام بلند شم که ز  دمیچ یرو دورم پ ملحفه
 :دمیجمع از درد نال افهیبا ق

 .  هیچه درد  گه ید نی خدا ا یوا -

مانتوم ر و بستم، شالم رو    یبلند شدم و به زور لباسام رو تنم کردم، تند تند دکمه ها آروم
 سرم رها کردم و سالنه سالنه   یآزاد رو
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 داخل آشپزخونه افتاد. ینهار خور زیلحظه چشمم به م کی زدم.  رونیاتاق ب از 

 خنده.  ری  زدم ز  یو کوفتگ ی حال یبرام جالب بود که تو اون ب انقدر

 دادم. رییبه آشپزخونه تغ  یرو از در ورود رمی مس

 بودم.  ونیو من داشتم االن طراح دکوراس ن یا  قهیسل-

 اوپن افتاد.  یاز ورود نگاه به کاغذ رو   قبل

 کرده!.  یرو لبم نقش بست. نامه نگار یکردم. لبخند پهن زشیدقت آنال با

 خانم شدنت مبارک....   ر،ی سالم صبح بخ-

 زدم.  یپوزخند دمیه رسک  نجایا به

از خودت   دمی رفتم صبحانه ات رو چ یم  دیاومد صبح زود با شیخوام کار پ یمعذرت م-
 . نمیبب یظرف هارو خال دیکن با ییرا یپذ

 به شماره ام زنگ بزن. یداشت یخودت باش، استراحت کن، کار مراقب

و بانمک   ک یکوچ یظرفا  ر،یشامل: برش مرتب پن  یکل ی. محتوا زیبرداشتم سمت م قدم
 آب  وانی عسل، مربا، خامه،حلوا و ل

 . یچا ر،یش پرتقال،

شد قابل   یم   ییرا یازم پذ  نطوریبارم ا نیکه اول یمن  یبود اما برا  یعاد  زی م دمیشا
 بود. نیتحس

 . ختمیرکردم و از نو  ی که سرد شده بود رو خال یلقمه مربا به همراه خامه خوردم چا  دوتا

 کردم.   یو خونه رو برانداز م  دمینوش یتلخ رو م ی آروم چا آروم

  یرو رو  یچا  وانی رو دو ل کی عقربه کوچ دنیچشمم به ساعت افتاد. با د نی همون ح تو
 ی رها کردم. دوتا پا داشتم و دوتا  زیم
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 زدم. رونی قرض گرفتم و از خونه ب  گهید

 پام کرد م.  مهی رو از کنج پله برداشتم و نصفه ن کفشام

 لب با ترس زمزمه کردم: ریز 

 دلم بزارم.  یرو کجا  یب یب یوا -

 پولم که جامونده بود راه رفته رو با حرص برگشتم. فیآوردن پول و ک ادیبه  با

جا دادم و از خونه  ف یرو برداشتم. دسته تراول رو داخل ک فمیوسط حال ک  زیم  یرو از 
 زد م.  رونیب

 . دمی قفل تو در رو شن دنیچیپ یبرم که صدا  دمیرو پوش کفشم

که با ساک چرخ دار ک ه داخلش  دمیرو د یرزنی. پاطیتو ح ییداخل دستشو دمیدو
 اومد داخل اومد.  یبه چشم م وهی کرفس و م

 پله هارو درست کن. نی بهش گفتم ا یپسر. ِک  نی از دست ا-

 . دمیکش  یاز سر آسودگ یکه داخل رفته نفس دمی د یآروم از پله ها رفت باال و وقت آروم

 اومدم و آسه آسه سمت در قدم برداشتم. رونیب آروم

 . دیچیقفل در و باز کنم صداش پ  اومدم

 دختر گلم؟!.-

 .دم یبه دندون گز  لب

 ترس برگشتم .  با

 س... سالم.  س...-

 دست اشاره کرد.  با
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 .؟یر  یباال، کجا م ایب-

 رفتم سمتش و سرم رو باال گرفتم. میبود مستق ستادهی جا که وا  همون

 دادم و از باال با لبخند براندازم کرد .  هینرده تک   یرو رو  دستش

 !. ؟ی هست یتو ک-

 زدم .  یزور لبختد

 .گهی د زمیم... من چ-

 پهن تر شد. لبخندش

 . ؟یچ-

 . رهیام بگ  هیمونده بود گر کم

 زن؟! جبهه گرفتم و حق به جانب گفتم: نی گفتم به ا یم یچ

 کن. یشما اول معرف-

 .دیخند

 . یدونم زن محراب یمن م-

 رفت باال. ابروهام

 اش بودم اما همسر؟. ناچار گفتم: غهیص گهی محراب؟ آره د زن

 .  گهیآره د-

 ؟ یدی پس چرا انگار ترس-

 اومدم.   یتن فروش یاش شدم، برا  غهیگفتم ص  یگفتم؟ م یم یچ

 آخه!.  ینه چه ترس-



 دلبر محراب 

61 
 

 بدم. یچه جواب یب یبه ب  دیدونستم با یگذشت و من نم  یزمان م  ینطوریهم

 دادم:  ادامه

 . نینکرد  یمعرف-

 مونه.   یخرم. محرابم مثل پسرم برام م یخونه رو م لی کنم وسا  یکار م نجایمن ا-

بره کف   ن یگه پس فردا هم یداره! رفته گفته زنمه، نم یتعجب سر تکون دادم. چه دل با
 کنن. یدست ننه باباش بزاره قبرش و م

 ... .یخانواده اش با من ازدواج م دنیتا قبل فهم دمیشا

 م.  دی اراده خند یب

 لب گفتم:   ریشدم و ز  یجد ؟یی خب گفت اول آشنا یات کرد؟ ول غهیمرض داشت ص  آخه

 پرسم.  یو ازش م زی پر از معماس فردا همه چ نیا-

باهاش چشم تو چشم شدم   یخوند. وقت یلب ذکر م   ری زن ُمسن نگاه کردم که ز  به
 سرش و چرخوند و فوت کرد سمتم. 

 . ؟یحاج خانم ذکرم بلد-

 کرد. یاخم

 . ؟یچ-

 و گفتم:   دمیخند

رو کائنات   آروم تر سرت و بچرخون قدرت اثر یذکر بگ  یخواستم بگم هروقت خواست-
 کنه. یباال زودتر عمل م رهیم

 تعجب گفت :  با

 جدا؟! -
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 لب گفت:   ریکرد و ز  ز یمسخره کردم. چشم ر دیخنده سر تکون دادم، فهم با

 .د یدختره چشم سف-

 تند کردم سمت در.  قدم

 کجا؟ -

 که برگردم بلند گفتم: نی ا  بدون

 گه بهتون.  یم   دیکار دارم حاج خانم از محراب بپرس-

دست تکون دادم. نگه  یتاکس  نی اول دنیته کوچه. با د دمیرفتم و دو  رونیدر ب  از 
 داشت. تند نشستم داخل و آدرس و گفتم.

داشتم   یشد نه حس بد  یتو ذهنم مرور م شبی دادم به پنجره و تمام د  هیرو تک   سرم
 که اگر  نین به ا نه حس خوب اما با فکر کرد 

 افتاد.  یو دل آرا بفهمن تو تمام تنم رعشه م یب یب

 دادم؟  یکار ادامه م نیبه ا  دیبا  یک تا

 کردم؟  ی کار م یچ  دیخوب بود اما... غصه ام گرفت. بعد از اون با نجا یپسر که تا ا نیا

 کنه به امون خدا.  یزد اون ولت نم بیبهم نه یحس هی

رفع   تی مال از یدختر تا اون موقع هم ن دمیرس جه ی نت کی هم فکر کردم آخر به  هرچقدر
 یبه کس  یبه تن فروش یشه هم لزوم یم

 .ستین گهید

 . دمیکش  یقیزدم و نفس عم یشدم. بعد از حساب کردن چرخ ادهیپ ن یماش از 

 باش.  لکسیر-

 ودم.شکمم هم نب ر ی از ترس متوجه درد ز   یآروم وارد کوچه شدم. حت یقدما  با



 دلبر محراب 

63 
 

 کردن. یم ی فوتبال باز  گهیها تو کوچه باهم د بچه

وحشتناک رو وسط شکمم  ی رفتم که درد  یراهم و م نیتوجه تو همون ح یهم ب من
 حس کردم.

 حرص توپ رو گرفتم و بلند گفتم: با

  ر یبگ ادی حداقل  دیمحل و برد   هیبا داد هوارتونم که سر   دیکن یم یهمه ساعت باز   نیا-
 بدمصب و.... نیا  دی

 و پرت کردم سمتشون و ادامه دادم: توپ

 . یتو تک و پهلو کس دینز ن-

ازش   تیهم به تابع هیکه اومد بق ییکرد و با چشم و ابرو   یمعذرت خواه مشونیت بزرگ
 کردن.  یعذر خواه

  دیکش یم ر ی ت یشتریدلم با شدت ب رینثارشون کردم و زنگ و زدم. در باز شد. ز  یچپ نگاه
 پله ها باال رفتم . با درد از 

 نبود. یدر نشونه خوب یجلو  یباز بود و نبود کس در

 یب  یب یرو درآوردم و رفتم داخل. هنوزم پام و داخل نذاشته بودم که صدا  کفشام
 :دیچیپ

 !. ؟یکجا بود -

 مانتوم رو باز کردم. ی دکمه ها یحال  یگذاشتم و با ب زیم  یرو رو  فمیرو بستم. ک در

 با توعه ها!.  یآبج-

داشت صرف   یکمرنگ   یآوردن گردنم که کبود اد یمانتوم رو عوض کنم اما با به    اومدم
 ی نظر کردم. بدگشتم سمتشون و لبخند 
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 . زدم

 . کمیسالم عل-

 گفت:  زیر  یبا چشما  یب یب

 .  ده؟یرنگ و روت چرا پر -

 ابروش رو داد باال :  یتا   هیآرا  دل

 !. ؟یکجا بود  ،یومد ی خونه ن شبمیبودم د داریمن تا صبح ب-

 انداخت و چشم درشت کرد.  ییسر تا پا   نگاه

 نکنه... . -

 ام جمع شد. افهیق

 حرف بزنم!. د ید یاگر فرصت م  گهیاه بسه د-

 گفت: یفرش با لحن تند  یبه گال  رهیبدون نگاه کردن بهم خ یب یب

 شنوم. یم-

 وع کردم با دروغ بافتن . رو با زبون تر کردم و شر  لبم

زدن تو شکمم  میمستق د یبپرس   دیشه ب ر  یرنگ و روم بخاطر توپه باورتون نم-
 استخدام  شبی د  نیکه من هم نی هنوزم درد دارم و ا 

ن ماه و    یده! تازه نصف حقوق ا  یم یرسم. بهمم حقوق خوب یم  رزنیپ   هیبه  شدم
 بهم داد. شبید

 آرا مشکوک گفت:  دل

 که ازت رزومه نخواست! سابقه کار...... .  هیحقوقش چقدره؟ اون چه کار -
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 زدم و نذاشتم ادامه بده. یپهن لبخند

 خبرن.  یاز قدرتش ب ا یلیکه خ یزیزبون چ  زمیزبون عز -

 نازک کرد.  یچشم پشت

 هست؟.   یخب حاال چقدر-

 پولم و برداشتم و گفتم:  فیک

 . ؟یداشت دی ات چقدر خر هیزیاز جه-

 . دیبرچ لب

 واهلل.  یلیخ-

 و گرفتم سمتش.  دمیکش رونیب فم یتومن رو از ک سه

 ات راحت شه. هیزیاز جه  التیبرو فعال خورده هارو بخر تا خ-

 پول چشماش برق زد.  دنید با

 : دیکه زد تنم لر ز   یخوندم. با حرف یهنوز شک داشت از چشماش م  یب یب

 !.نهیمحل کارت و بب ادی ب دیدل آرا با شهی نم نطوریا-

شروع   یب ی. دست به کمر باال سر ب ختم؟یر  یبر سرم م یوجودم و گرفت. چه خاک   ترس
 کردم غر زدن :

!  نهیو بب م یدستفرو ش ادیدنبالم ب یهمه سال دل آرا رو نفرستاد  نیا  ؟یچ یعنی یب یب-
 ی جا ه یترس برت نداشت حاال شانسم زد و 

 برام... . یفرست  ینگهبان م یدار مشغول شدم یحساب

 جمع دستش تو هوا نگه داشت و گفت:  افهیق با
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  یم  ستیکه هست من دلم رضا ن یجات خوبه هرچ ؟ی باف یخودت م یبرا  یچ یچ-
 محل کارت چه جور   نهیخوام دل آرا بب

 !.هی جا

 زدم:  غی و با اشک ج یباز  ی کردم به کول شروع

  یه! اصالَ م  نیو آوردم محل کارم و بب میبگم آبج یزنه روز اول ر یبرم به پ گهیآره د-
 برم سرکار، یجنازم و نم گهید نی خوا

 زارم هر چه بادا باد. یکنارتون دست رو دست م نمیشیم  خوبه؟

 کرد و رو به دل آرا گفت:  یاخم یب یب

  نیم که همچ یکن تیقربون میخوا  یانگار گفتم م  اره؟یدر م ینگاه نگاه چه شلوغ باز -
 کنه!.  یغرش م ری مثل ش

 آرا به دفاع از من گفت:  دل

تشکر پا رو    یکه اومده جا یخسته اس از اون موقع نمیا  گهیحق داره د یب یخب ب-
 . میگلوش گذاشت

 توجه به من گفت:  یخانم ب یب یب

 ... .ایعمل   یبرا  یبر  ی خوا یحاال م-

 آرا با غصه گفت: دل

دارم اگر بخوام با   از ین هی ز یازدواجم به جه یآخرش برا نکنم  ایمن عمل کنم  یب یب-
 بعد عمل  ایقبل عمل   ای مهرداد ازدواج کنم 

 عمل.... . یکه برا  نیو ا  دباشهیام با  هیز یجه بالخره

 نگاه کرد و ادامه داد: بهم
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 ا ز حقوقت. شتریب کمی  دی شا ؟ یری از صاحبکارت پول بگ یتون ی ماه م ن یتا آخر ا-

 رو با انگشت پاک کردم.  میمصنوع  یو اشکا  دمیباال کش یرو الک مینیب

 مرتب کارم رو انجام بدم چرا که نه. دی اگر بزا ر-

 زد.  یاز سر شاد   یلبخند

 حرف دل آرا صداش بلند شد: دنیبا شن یب یب

  یدار ی... اهلل و اکبر دهنم و باز نکن دختر اون پول و برمیاون پسره   ای عمل تو مهمه -
 ل!. عم  یبرا 

 . دیآرا چونه اش لرز  دل

فرصت و از من   نیا  نی خوا یم   یچ ی. برا میبود  یفرصت نیدنبال همچ یاز ک یب ینه ب-
 . ن؟ی ریبگ

 از بحث من دور شده بودن.   خداروشکر

 گفت. ینم راهی هم ب یب یب یول

 رو به دل آرا گفتم: کالفه

 مگه چشمش به شوهرته.... .   یب یدختر، ب نیبب-

 .دی چیپ یب یب یصدا 

 استغفراهلل. -

 . دمیخند

 گم. ی مثالَ م ینطور یحاال دارم هم-

 دادم.  ادامه
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 .یکن  یگه. تو چرا منظور دار برداشت م یخودت م یکه بگه ازدواج نکن؟ داره برا -

 تکرارکرد . یپافشار با

 ام تو که کارت ثابته؟ .   هیزیدونم برا جه یمن واجب م-

 کردم .  دیتائ

 . مینگران نبا ش یکنم توام که گفت  یام رو کامل م هیزیرم جه ی و م  نیخب، ا-

 به غب غب انداختم. یباد

 آره بابا آب تو دلتون تکون نخوره. -

 . دمیفهم یگفت که نم  یم ییزا یلب چ ری نگام کرد و ز  زیر  یبا چشما  یب یب

 بلند بگو.  ی ب یب یگ یم یچ-

  مهین فی . از داخل کرمیبگ یب یباعث شد چشم از ب لمیزنگ موبا ی لحظه صدا   همون
 رو برداشتم. لمیبازم موبا 

 اش ناشناس بود.  شماره

 جلب توجه جواب دادم.  بدون

 جانم؟. -

 با آرامش رفتم داخل اتاق. نی همون ح تو

 . ؟یزن یچرا حرف نم  یتو ک-

 .؟یی کجا-

 کردم.  یاخم

 ندارم. یقطع کنم حوصله وراج یکن یشنوم نم یم یکن یم  یمعرفبه تو چه؟ -



 دلبر محراب 

69 
 

 به نظرم آشنا اومد!. د،ی و مردونه خند  آروم

 محراب؟.-

 داد: جواب

 .؟یپرس یچرا م یشناسیبله خانوم، تو که م -

 تعجب گفتم:  با

 ! ییبعدش خنده ات آشنا اومد حدس زدم تو یعنیواقعَا نشناختم اول! خب -

 : دیچیکرد و صداش پ یکوتاه مکث

 .  ؟یصبحانه خورد -

 دادم:  جواب

 بله .-

 .؟یی کجا-

 زدم. ی اراده لبخند یب

 خونه .-

 رو احساس کردم.  یدر حضور کس  یال از 

 زنم فعالَ .َ  یبعدَا بهت زنگ م زمیعز-

 چشم تو چشم با دل آرا شدم.کردم. تند رفتم سمت در و محکم باز کردم که  قطع

 .؟یست ی فال گوش وام-

 اخم گفت:  با

 بود؟  یاون ک-
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 :دمیحرص توپ با

 .؟یچ  یبرا  یستادی سوالم و با سوال جواب نده فال گوش وا-

 تعجب گفت :  با

 وا دلبر!. -

 کردم.  یظیغل اخم

 دلبر و..... . -

 و ادامه ندادم. دوست نداشتم رومون تو هم باز شه. دمی کش یقیعم نفس

به   یچسبون  یگوِشت رو م یایکنه بعد م  یتو کارم فضول  یکی ادی من بدم م یدون یتو م-
 .؟یدر که چ

 نگام کرد.  ناراحت

 کار کردم!.  یچه طرز برخورده؟ انگار چ ن یحاال ا-

بگه که   یزیآرا خواست چاومد. دل   رونیدست به کمر از آشپزخونه ب یب  یندادم. ب یجواب
 زودتر گفتم: 

مثل تو کنج خونه اس    یکیها چون فکر کن   رهیگ ی کل وقتم رو م باَ یکارم تقر نیا یب یب-
 مرتبش کنم، لباساش و تنش کنم   دیبا

 غذاش بد.... .  بشورمش،

 و کالف کاموا رو پرت کرد سمتم. دیانگشت سبابه و شستش رو گز  ونیم یب یب

  یاز خدا م  دممی. اگر رسنی شما من و بشور دمی. به اون حد نرسر یزبونت و گاز بگ  -
 گه ی د یکه اون زندگ  رهیخوام عمرم و بگ

 . ستین یزندگ
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 و ادامه داد: دیکش یآه

 .؟ی بر یخوا  یشده؟ م یاالن چ-

 به دل آرا گفتم :  رو

  دیخونه رو پر کرده و من با  خچالیبود گفت   رزنهیکه االن زدن دختر اون پ   یآره زنگ-
 برم  ریبرم غذا درست کنم اگر هم د 

 زنن. یحقوق م یکسر

 اخم کرد.  یب یب

 واه واه چه کارا؟ بعد اونقدر حقوق؟. -

 آرا چشم درشت کرد.  دل

 .  میر اینماز شکر به جا ب دیاومده با   ریگ نمیهم یکاریب نیتو ا  یب یب-

 شونه باال انداختم و گفتم:  الیخ یب

اس ام   ای فقط زنگ  نیداشت یتنها کار  رم،ی آماده شدم م رم،ی رم حموم دوش بگ یمن م-
 اس. 

 داخل اتاق و در رو بستم.  دمیبگن که دو یزیچ اومدن 

 که خودم بشنوم زمزمه کردم:  یلب طور ریز 

 !  مون؟یجیپسر بس یبرا میو حاضر ش یه  دیبه بعد با نی از ا-

 محراب 

 :دیچیمادر تو فضا پ  یصدا 

 پس؟.  یکن یازدواج م  یپسرم ک-
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 رو بهش گفتم:  آروم

 . ؟ی مامان جان چرا انقدر رو ازدواج من حساس شد-

 گفت: یجمع شده بود با مهربون یکه حاال از ناراحت ید یسف  یلپا  با

 ینم یگم؟ تو بچه دار ش یشه؟ بد م  یم یخوام پسرم و دوماد کنم، چ یمادر، من م-
 ؟ ین یبچه ات رو بب یدوماد ،یعروس یخوا 

رو داشت به دست   شی با یکه با اون همه برام ز  یچروک یجلو پاش و دستا  نشستم
 گرفتم.

 مامان جان، گفتم که چشم.-

 ذوق گفت:  با

و افکارشون هم با ما   دیهم عقا  یلی. خهیدختر ماه یلیخ نمونی پا هی دختر همسا نیبب-
 . صورت نگم قرص ماه بگم. هیکی

 شهیش ی ه سر یبود اما   یبه نظر دختر خوب  دی اومد شا یوشم نمدخترشون اصالَ خ  از 
 بودم که با  دهیخورده ها تو برخوردش د

 من سازگار نبود.  قهیسل

 گفتم:  یاز جام بلند شدم و عصب کالفه

 .یدون ی برام نگو خودت نظرم و خوب م میمامان انقدر از اون نس-

 زد :  تشر

 خانم .  مینه و نس مینس-

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

 .یبعدشم دختر به اون دسته گل-
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 : دم یجمع نال افهیق با

رو   چارهی نه اون دختر ب دیمن بزار  یگلو  ی نه پا رو ینه. الک یعنیگم نه   یمادر جان، م-
 !. دواریام

 کرد و مشکوک گفت:  زیچشم ر  مامان

 .؟یی خوا یرو م یکس ؟ی رو دوست دار ینکنه کس-

 گفتم:  نی هم یونده بودم برا گفتن و نگفتن م نیب مردد

 و بس!.  نی خوام هم یو نم می بگم اما من نس یز ی تونم چ یفعالَ نم-

 تکرار کرد:  دوباره

 محراب؟.-

 جواب دادم: یجد

 مامان!. تحت فشارم نزار. -

 برم داخل اتاق که گفت:  اومدم

 .؟ی کجا؟ نهارت و نخورد-

 کردم خودم رو کنترل کنم. یو سع  برگشتم

 نون. صرف شد مادر مم-

کرد اما حق رو با   یم دادیکه توش غصه ب یحق به جانب با لحن یشگ یعادت هم طبق
 داد گفت: یبه خودش م نایهمه ا 

  یمیدم تصم یهم نخور. بهت چند وقت فرصت م  یخور یدونم. نهارت رو نم یمن نم-
 شه  یم میوگرنه نس  چیکه ه یگرفت

 . عروسمون
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 و در اتاق رو با حرص باز کردم و رفتم داخل.  دمی رو به سا فکم

سر به سر    یذاشت ب یزدم اون هم نم  یاومدم خونه به مادر سر م یساعت م دو
 ز یرو از م نیماش  چیگذاشتن من بگذره. سوئ

 زدم . رونیو از اتاق ب  برداشتم

 رم.  یمن دارم م-

 ر دلب

آدم و   قه یکه دم به دق ییاز کسا  ادیباشه!. بدم م نجایو زدم. نکنه باز اون خانمه ا زنگ
 شد  یم یادب  یکنن، بزرگتر بود ب میج نیس

 باشه!. یزن نیاومد بهش که چن  یم قاَ یدق اما

 نبود. نطور یهم ا  دیکردم شا  یقضاوت م دینبا

 شدم. اطی ح وارد 

 ستادم. یآروم قدم برداشتم و لب حوض وا  آروم

 . ن؟ی ستیخانم جان، ن-

  نیاز پشت سرم. با ترس برگشتم و انقدر ا نی به کف زم یشدن ظرف دهیکوب یصدا با
 خورد و افتادم  چیبود که پام پ عی حرکتم سر

 حوض .  داخل

 .کوله ام رو باال گرفتم و پرت کردم اونطرف حوض دیکه به ذهنم رس یکار نیاول  فقط

پهلوم درد گرفته بود که از دردش چشمام از اشک پر شد. برخورد کرده بود به لب  انقدر
 کرد.  یحوضچه و ذوق ذوق م
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که نصف پام داخل آب بود نشستم لب    ینفس نفس سرم و باال آوردم. به زور در حال با
 حوض. 

 شدم و طلبکار گفتم :  رهیهمون زن خ به

  یِاهن هیهست.  اهللی اول هر حرفش   دیکن یکار مبراش  د یکه دار یحاال خوبه اون پسر-
 قلبم اومد تو دهنم .  یُاهن هی

 گفت: رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یم   یکه سع  یحال در

  ینیاز ما گذشته؛ اومدم بگم اما سنگ یسن دیببخش یخواستم بگم ول  یدخترم به خدا م-
 یتو بترس وفتهیقابلمه باعث شد از دستم ب

 بگم.  اهللی به من امون نداد که  گهید

 لب آروم زمزمه کردم :   رینازک و ز  یچشم پشت

 منم اگر مثل تو بود االن غم نداشتم که. ماشاهلل چه خوش خنده ام هست.  یب یب-

 متوجه نشدم دخترم؟ . -

 کردم:  یزور خنده

بشم ماشاهلل چقدر هم خوش خنده   نتونیر یش یخنده ها  هیما  شهیهم  شاهللیگم ا  یم-
 . نیا

 کردم.   یرو ط اطیرو در آوردم و پا برهنه مسافت ح کفشام

 رو گوشه گذاشتم. کفشام

 . ؟یکار کنم؟ شما لباس دار  یحاال چ-

بزار رو بند االن آفتابه   تمیو خونگ  رونیب یبرو حوله محراب و بردار دورت بپوشون لباسا -
 شه.  یخشک م



 دلبر محراب 

76 
 

  ی بعد بدون خجالت جلو چمیتعجب نگاهش کردم. توقع داشت حوله کوتاه رو دورم بپ  با
 چشمش جوالن بدم؟ 

 من من گفتم:  با

 آخه حوله کوتاه..... .-

 داد: جواب

هست   یخجالت نکش دخترم بعد تو اون کوله ات چ ستیحوله تن پوشه کوتاه ن-
 پس؟ 

 شد!.  شروع

 گفتم:  یجد

 چطور ؟ -

 کرد جواب داد: یهارو پاک م یکه لب حوض سبز یدر حال یعاد

 توش لباسه حواست نبوده.   دیگفتم شا-

 زدم .  یلبخند

 خوام بپوشم.  یاما االن نم  دیآره درست حدس زد-

دامن کوتاه بود که تاپش رو   هیتعجب نگام کرد. از پله ها رفتم باال. داخل کوله فقط  با
 شده بود.  سیو االن تمامَا خ  دیطلب یم

آوردم که اگر نظرم عوض   ینطوریهم یعنینداشتم  نانیاون دامن اطم دن یتو پوش البته
 شد بپوشم.

 و با حوله تن پوشش عوض کردم.  سمیخ یداخل اتاق محراب و لباسا  رفتم

 .وونیرو تو هم مچاله کردم و رفتم سمت ا  همه
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 . اد؟ی م ی خانم جون، محراب ِک -

 نگران نباش.  ادی االن نم-

 راحت شد. المیخ

خودش رو بهم رسوند.   عی. که سر نی پا امیبه بدنش داد اومدم از پله ها ب یو قوس کش
 ی ا ه یبا باال تنه ام موند و چند ثان رهیخ ومی

 لبخند براندازم کرد. با

 .یخور  یبرو باال سرما م-

 حرف اخمام از هم باز شد.  نیا  دنیشن با

 .هیچه حرف  نینه بابا ا -

 و زد رو دستم:ازم گرفت  لباسارو

 بشورم کم کم حاضر شم برم.   نارویبدو برو باال، ا -

 بود تنها شم که!. قرار

 :  دمیرفتم صداش رو شن یپله هارو باال م نطوریهم

 برام قشنگه . یبگم وگرنه هرجور صدام کن یدون یاسمم مهلقاس گفتم اگر نم-

 زدم .  یچرخوندم و به روش لبخند  سر

 باشه مهلقا جون. -

 رو لبش نشست. یاسمش از زبونم لبخند دنیشن با

  الیخ یجز خود محراب؟ ب   ی. مثالَ ک؟ی اومد چ  یم  یرفت و کس یگرفتم. اگر م  استرس
 لب زمزمه  ریشونه باال انداختم و ز 
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 : کردم

 که حاال خجال..... .  دتتیبه اندازه ند شبیانگار د ادیکه ب ادی اه ب-

 حرفم رو قورت دادم.   یگردنم باق یکبود رو  یلکه ها  دنیبا د نهی داخل آ از 

گن فلفل    یرو بدنم انداخته بود!. م یچه نقش نی ب ب ری آروم و سر به ز  یجیپسر بس هی
 !. تهیحکا  ن ی هم زهیچه ر نینب

که حاال متوجه اش   لشیدل یب  یمهلقا خانم رو گردنم با خنده    رهیآوردن نگاه خ ادیبه  با
 از خجالت سرخ شدم.   شتریشدم، ب

مرغ گرفت ه تا جون   ریو با باز کردنش ابروهام رفت باال. از ش  خچالیسمت   رفتم
 بود. خچالشیتو  زیهمه چ زادیآدم

 بود. نیگفتن نمونه بارز هم   یدرد که م یب مرفه

رو باز گذاشته   ل خچایکه در  نطوریهم یا  قهیچند دق هی؟   خوادیدلم م یچ نمیبب خب
 یگرفتم ماکارون میبودم فکر کردم و تصم

 کنم.  درست

 کردم. دایو به همره خودش پ یماکاران هیگشتن بالخره ما  کمی با

خورد کردم. تو اون   ینیشده بودن. دوتارو برداشتم و نگ یخال ییداخل ظرفشو ازایپ
 داغ بگردم.  از یتونستم دنبال پ یپر نم خچالی

قابلمه آب جوش رو   نی و تو همون ح ختمی خورد شده رو داخل روغن داغ ر یازایپ
 گذاشتم.

بودم و حوله تنم بود گرمم شدم   ستادهیمشغول بودم و سرگرم. چون دم گاز وا   همچنان
 بود.
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سمت مخالف، دست بردم سمت کمربند تن پوشم بازش کردم، سر باال آوردم و با    برگشتم
 ع ی رمهراب ترس برم داشت و س   دنید

 زدم. گره

 .؟ی اومد  یت...تو ِک   یوا -

 کرد .  یبراندازم م یچونه اش بود و با لبخند کم ری ز  دستش

 . کمیسالم عل-

 نثارش کردم . یا ه یعاقل اندر سف نگاه

 سالم.  کیعل-

 مگه نگفتم استراحت کن؟.-

 .دمی کش یقیعم نفس

 ره.  یهم نکنم. حوصله ام سر م یکنج خونه کار نمیتونم بش ینم-

 به گاز انداخت  ی کرد و نگاه سکوت 

 ؟ ی اومد  یمهلقا خانم کجاست تو ک-

 لباسش رو باز کرد.  یباال  قهی  دکمه

شه   یم یربع کی . منم  یمتوجه نشد  یکار بود ری وقته رفته، انقدر درگ یلیمهلقا خانم خ-
 نگفتم .  یزیچ یمشغول   دمیاومدم د 

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با

 گرمه.  یلیخونه خ-

 کردم.  دیتائ
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 منم گرممه. یلیآره خ-

 که گفتم: دی خنده. با خنده من آروم خند ری اراده زدم ز  یو ب می تو چشم شد چشم

 ! یمنحرف یلیظاهر قضاوت کرد. خ  یاز رو دیواقعَا نبا -

 کرد.  حیتوج

 . یخونه گرمه جد  یتو؟ من واقعَا گرممه هوا  ایمن  -

 زدم:  یشدم چشمک  یکه از کنارش رد م یدرحال

 .یگ یکه راست م باشه تو-

 تاسف سر تکون داد. با

 :دمیو باز کردم برم داخل که صداش رو شن در

 ها خانم. هیاون حوله تن پوش شخص-

 چوخوندم سمتش. سر

 متوجه نشدم. -

 باال رفته تکرار کرد .  یابروها با

 . هیشخص-

 کردم.  یاخم

 باز متوجه نشدم. -

در برداشتم و با ناز قدم برداشتم  ره ی نگام کرد. دستم رو از دستگ ره یخ زیر  یچشما  با
 سمتش.
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به   رهیخ  نی و مرتبش کردم تو همون ح  دمیکش  ی اش. دست قهی رو بردم سمت  دستام
 اش گفتم:  قهی

 و رابطمون بود نه االن. غهیقبل ص ی برا  یشخص ده،یحاج آقا از شما که بع-

 : ابروم و دادم باال   یتا هیکردم و  نگاهش

 گم.  یبد م-

 فقط نگاهم کرد.  یلبخند کم با

 اش و مجدد بستم.  قهی بردم سمت دکمه باز  دست

 ده اصوالَ .َ  یبه آدم م یتکون هیدکمه بسته باشه بهتره! گرما  هی نی حاال ا -

پف از   یلپا  یچشم ریکردم. قدم برداشتم سمت اتاق اما ز  یزیعقب و خنده ر  اومدم
 . دمیخنده اش رو د 

اومد آه از نهادم بلند  یکه تنها دامن توش به چشم م یکوله ا  دنیداخل اتاق. با د اومدم
 شد.

 بود.  ری کوتاه نبود اما رنگش چشم گ ادیزانو بود و ز  یباال  تا

 حوله.   نیا ر یپختم ز  یام داشتم از گرما م یطرف از 

کردم. اونم   یعادت م   دیدامن بپوشم؟ با  نیا  یباشه چرا جلو  نیجهنم حاال غصه ام ا  به
 ! مگر چارهیو عفت نبود ب ای ح یانقدر ب

 منه!.  ت یگن کرم از درخته حکا  یدادم که به قول معروف م  یقلقلکش م خودم

 باز کردم . مهیاتاق و ن در

 محراب؟.-

 اومد. صداش
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 جانم؟. -

 و گفتم :   دمی کشیقیعم نفس

 حوله تحفه ات خفه ام کرد.   نیا ؟ ی  اری از رو بند لباسام و ب  یشه بر یم-

 باشه چشم.-

  ایزبون و آروم اما خب آس یمتر بود اون ب  میمن زبونم ن  یاراده دلم قنج رفت. هرچ یب
 .گهی به نوبت بود د

 تقه به در خورد. در و باز کردم و ازش گرفتم :  دو

 ممنون. -

 در و ببندم که با اخم گفت: خواستم

 استراحت کن . کمیانقدر نجنب برو رو تخت بخواب  -

 گفتم: یحیلبخند مل با

 .امیکنم م یاالن لباسم و عوض م یمرس-

 درو تو روش بستم. و

اومد اون    یم رشی زن لوس و تن پرور گ هیبود  یداشت که کاف ییاخالقا  نی از ا یعنی
 ی که محراب بهش م یهمه ناز   نیوقت با ا 

 کرده بود استراحت؟. شد اندازه خرس. چند دفعه تا االن تکرار  یتو سال م داد

 آروم لباسم و عوض کردم. آروم

  تی و که نم داشت کامل باال جمع کردم و گوجه بستم. رنگ صورتم واقعَا مثل م موهام 
 شده بود. 

 .رهیتا رنگ ب گ دمی ذره لبم رو با دندون جو هی



 دلبر محراب 

83 
 

 .دیکش یرو گردنم رو به رخ م  ی ای کبود یبود و حساب یقیقا  قهی  تاپم

 خودم اومدم. زمزمه کردم:  یبرا  ییچشم ابرو  نهی باال دادم و تو آ شونه

 خودش و کنترل کنه.  رهیبگ   ادی تا -

تر   نی پا کمیآوردم واقعَا درد داشت. کمر دامن و   یبا انگشت به گوشه گردنم فشار کمی
 تا کامل اومد رو زانو هام. دمیکش

در  کشیکجاست. ج نمیداشتم بب قدم بر واریزدم. نرم از گوشه د  رون یاز اتاق ب    آروم
 اومد.  ینم

 زدم.  یکه منتظر بود لبخند ینهارخور زیم یرو صندل  دنشید با

 گرسنه اته؟. -

انداخت و آروم آروم لبش به خنده آروم آروم کش   ییداخل آشپزخونه. نگاه سر تا پا  رفتم
 اومد.

 . ادیم دتی. رنگ قرمز به پوست سفادی بهت م-

 بودم . ستادهی رخ وا مین

 کامل سمتش و گفتم:  برگشتم

 نه؟.  ادیبهم م  شتریب یدسته گالت چ نیخب حاالبا ا -

 تمسخر ادامه دادم: با

 گردنبند کبود انداختم.-

 اومد.  کمیهم فشرد. از جاش بلند شد و نزد یو لباش رو رو  دی رو لبش ماس لبخند

 . ؟یچراکبود شد -

 غنچه کردم:  لب
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 آخه پوستم نازکه. -

 ه و ادامه دادم: خند ری ز  زدم

 . تتیفعال یآرامشت رو حفظ کن ط  شتریتو هم ب-

 . دیو بوس میشونیو با دستاش قاب گرفت و آروم پ   صورتم

 خوام. یمن معذرت م-

 .دم یخجالت کش کمی

 عوض کردن َجو گفتم:  یکردم و با لبخند کم اومدم عقب. برا  یسرفه ا  تک

 بزار غذا رو بکشم. ست؟یاوم، مگه گرسنه ات ن-

دستش دو طرف کمرم قفل شد و چون   دمیکش یکه غذارو م  نی سر گاز تو همون ح رفتم
 ر ی بود که توپ به ز  یقسمت   قاَ ی دستش دق

 گفتم .  یزی برخورد داشت آخ ر شکمم

 شد؟.  یچ-

 به گاز برگشتم سمتش. هیتک با

 محراب؟.-

 باال رفته ترس گفت:  یابروها با

 .  ه؟یچ-

 اوج درد از حالت چهره جمع اش نتونستم خنده ام رو جمع کنم.  تو

 کرد با آدم!.  یم  یهمدرد  چه

 محراب خب بغلم نکن آخه.-
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 تعجب گفت :  با

 چرا؟!. -

 باال که شکمم مشخص شد. دمینمه کش هیتاپم و  نی نازک کردم و پا یچشم پشت

درد   کمی  یمه ولک یلیخ یهوا توپ و محکم زدن کبود یکوچه ب یامروز صبح بچه ها -
 کنه. یم

 شد. یجد

 رو گرفت و گفت:  بازوم

 .یکن  یخورم خودت و ناقص م یبرو استراحت کن نهار نم ایب-

 باز شروع کرد. یوا   یا

 رامش کرد. یبا لوند  دیاومده دستم. فقط با   باَ یشد کل کل کرد اخالقش تقر  ینم نی ا با

راستم حلقه بود دست چپم رو دور گردنش انداختم و   یتوجه به دستش که دور بازو  یب
 زدم.  یحیلبخند مل

 محراب؟!.-

 نگاه کرد.  منتظر

اراده خودم رو گم   یکرد که خودم ب یدرشتش چنان مجذوب م باَ یو تقر  یمشک یچشما 
 کردم.  یم

 . دمیو گونه اش رو بوس ستادمی پاشنه پا وا رو

 شد و آروم گفت:  رو بازوم شل دستش

 بود؟ . یچ یبرا  نیا-

 سمت گاز و به کارم ادامه دادم:   برگشتم



 دلبر محراب 

86 
 

شه که من بخوام براش کنج    یباعث نم زایچ نی!. ا یبود که انقدر نگرانم نباش نیا  یبرا -
 شه اما.... .  ی. ادعامم نمنمیخونه بش

و با   شد چشمام و بستم یو پر کردم و برگشتم سمتش همونطور که بخار بلند م   طرف
 .دمی لذت به مشامم کش

 . امی ساده برم یدردا  نیمن از پس ا -

 دادم:  ادامه

 ازت سوال دارم.  نیبش ایب-

 و پارچ آب.  وانی به همراه دوتا ل زی سر م  دمیبشقاب برداشتم و با قاشق و چنگال چ دوتا

 بودم!. یهم راض  نشیکه من به هم  شتریب التیساده و بدون تشک ز یم هی

 شد .  یاز محراب رفع م  دنیتو ذهنم بود که تنها با پرس  ییعالمت سواال هی

 کنه. یمحراب همچنان نگاهم م  دمیکه د  زمی و خواستم بر  یرو صندل نشستم

 گفتم: کالفه

 .ینکنه دوست ندار  ؟ یا یب یقصد ندار-

و به همراه نمک   ختیآورد. داخل ظرف ر رونیرو ب یو ماست دبه ا   خچالیسمت   رفت
 . زیم ی گذاشت رو و فلفل  

 کامل شد.  زیحاال م-

ن گذرونده    روی. همه عمرم و تو بدنمیچ  زیم نی خدا حقم داشت. آبروم رفت با ا  بنده
 تسلط  یبود که به خونه دار یعیبودم و طب

 باشم.  نداشته

 .  گهی د رمی گ یم  ادی. کم کم ستمیبلد ن یکار کنم؟ خونه دار یخب چ-
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دادم   جیانجام دادم پ  دنمیسفره چ نیکه با ا  یز یتوجه به آبرور   یو برداشتم و ب  چنگال
 زده بودم  یا  هیبا ادو  یداخل ظرف و ماکاران

 شد ازش گذشت. یگرفته بود که نم  یجدَا چنان عطر بهش

 .دمیو باال اوردم و با لذت طعمش رو چش  چنگال

 گفتم.  ینیدلم به دستپختم آف ر تو

انداخت و با   ینگا ه هیراب که تازه شروع کرده بود مح  ،یلقمه بعد  یو بردم برا   چنگال
 . ختنیتعلل شروع کرد به ر 

 گفتم:  یدهن کج با

 اما دستپختم محشره.  ستمیبلد ن دن یدرسته سفره چ-

 کردم و ادامه دادم: یاخم

 کنتت.  ینم مارستانیب ینترس حداقل راه -

 . دی جو یآروم آروم م یلیذره داخل دهن گذاشت و خ  هیزد و  یکم لبخند

 گفتم:  یعصب

معلومه به    یاول زندگ شهیهم  یمامان یشما پسرا  گهید هیعیطب ه؟ی چ یدون یاصالَ م-
 جز مادر گل  دیعادت ندار یدستپخت کس

 .گالبتون

قاشق ماست . فقط لبخند   هی به همراه  نباریرو گذاشت داخل دهن، ا یلقمه بعد  دوباره
 گفت .   ینم یزیرو لب داشت و چ یکم

 . کردیم تمی اذ   نیو ا دی جو یآروم غذا رو م  یلیخ
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دادم. البد بدش اومده و   یپا تکون م  یکردم و عصب یبه غذا خوردنش نگاه م نطوریهم
 خوره؟.  یبه زور داره م

 . دمیبرچ لب

 !.؟یگ ی نم یزیوا چرا چ-

 قورت دادو گفت:  غذارو

 بگم. یچ-

 . زیرو م دمیدست کوب با

 آخه؟  ییجور هیمحراب چرا تو   یوا -

 .دیخند

 . ؟یچه جور-

 شد. ی بازو بسته م یخواستم بهش بفهمونم دهنم مثل ماه یکه از حرص م یدرحال

 جور انگار.... انگار.  هی  ؟ی توجه یبگم؟ چرا انقدر ب یچجور-

 گفتم :  م یفکر مستق کمی با

 .یبخار یب-

 انداخت. یاررو لبش کمرنگ شد و نگاه معنا د لبخند

شم رو سر متقابلم؟ چرا انقدر    یبشم و اول کار با توپ پر خال یدختر خوب مثل تو عصب-
 تو؟.   یش یم یزود عصب

 و دادم باال .  ابروهام

 . گهیدم د ی انجام م یبخوا  یمن هرکار  ؟یش یتو سر من چرا عصب-
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 خورد و بعد از قورت داد و انتظار من گفت:  گهی لقمه د  هی

 کار برات انجام بدم.  یچ  یخوا یم-

 و چرخوندم و گفتم:  چشمام

ارد حاش- ََ  مگه بده؟  ه؟ یچ ؟یخور  ی م ی. چرا غذارو اونطورمینش هیحاال فعالَ َو

 کردو جواب داد: یمکث

و طعم  شه هم مزه یخورم و تند تند هم غذا هضم نم یغذاهام رو آروم م شهیمن هم-
 . شهیدندون حس نم ری اصل غذا ز 

 بهم گفت :  رهیمکث خ با

 و باعث تعجبم شد!.  هیات عال قهی که دسپختت برخالف سل نیو ا -

 کنه. هوف خداروشکر.  یچنگال پر م هی حرف   ونی ذوق اومدم. همونه که م سر

 محراب؟.-

 شد. یچنگال خال نی غذاش با آخر ظرف

 جانم؟. -

دونم بعدَا  یبوده؟ م غهیص  نی به ا یبا خدا و .... چطور دلت راض ،ی جیپسر بس هیتو  -
 . ...َ. 

 رو با آه فوت کردم و ادامه دادم:  نفسم

..  یکنه؟  ینم ریکارت اما فکر و ذهنت و درگ یپ  یر یو م  غهیتا اتمام ص یکن یولم م-
 دونم قبل من هم با چند  یمن نم یعنی

 ؟  یکن  یکارو م نی همه چطور ا  نیاما جالبه بدونم با ا   یبود نفر

 کرد.  یزیر اخم
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در حد   یرابطه نداشتم حت یدختر چیاول از همه برات روشن کنم که من قبل از تو با ه-
 صحبت!. 

 و با تمسخر گفتم:  رمیخودم و بگ یجلو  نتونستم

 .دی گ یو م  نیآره همه پسرا اولش هم-

چونه اش قرار داد. سر کج کرد   ریتو هم گره زد و ز   رو داد باال. دستاش رو ابروهاش
 : دیپرس

 نک ن.  اسیق هیکه من و با بق نی و ا ؟ی پسرا؟ خودت با چند نفر تجربه داشت-

 گفتم :   عیسر 

 یعنیگذروندم  میهمه عمرم و با کار و دستفروش یعنینبودم   چکسی من واقعَا با ه-
 ی پسر ت یبا اون اخم و جد  میمتر میاز ن یکس

 خورم. یقدم جلو بزاره. قسم م شنهادیتونست در حد پ ینم

 موند و گفت: رهیبه چشمام خ هیثان چند

 دونم.  یم-

 و گفت:   دی کش یقیعم نفس

کار   نی نکن و قصدم از ا یخوا   یباور کن م یخوا  ی نبودم م یدلبر من جز تو با کس نیبب-
 اگر االن  یدون یخودت خوب م  ه،یچ

 راحت. الیکرد با خ  یبرد و بعد رهات م یلذتش و م  یبود گهینفر د هیمن دست    یجا

 اراده بغض کردم.  یب

 چونه ام گذاشت . صورتم و باال آورد و گفت:  ریجلو و ز  دیرو کش دستش

 !. یستی صاحاب ن یو ب یاما االن مال خودم -
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 بهم دست داد. تی حرفش ناخودآگاه احساس امن نی ا با

 کنم!.  یولت م یرف آخرت که گفتوح -

 شد بهم.  رهی مردد خ   هیکرد و بعد از چند ثان یمکث

 اوفته! .  ینم یاتفاق نیچن-

کنجکاو بودم بدونم قصدش   یلیماه بودو خ کی امون   غهیتعجب کردم. مهلت ص یلیخ
 .هیچ

 خوام.  یم حیمن توض  ؟یگ یبهم نم ی زیچ یچ یبرا -

 دادو گفت:  هیتک   

 عجول نباش.-

 رو تو حدقه چرخوندم. چشمام

من جور در    اتی که واقعَا با خلق  یزیو آروم باشم، چ  ن یصبور، مودب، مت  دی واهلل کنار تو با-
 .ادینم

 نگاهم کرد و گفت:  رهیخ یا   هی. چند ثاندیخند

 شه باهاش کنار اومد.  یهست که م طنتیذره ش هیدوست دارم اخالقت رو.  -

 گفتم:  یو باال دادم، با دهن کج ابروهام

 .  ن؟ی نطوریا  ایجیهمه پسر بس  یعنی-

 به جانب گفت:  حق

 چطور؟ . -

 جواب دادم: شخندین با



 دلبر محراب 

92 
 

 پر جنب و جوش و.... . یلیکه انقدر در ظاهر آرومن اما بر خالف توقع خ نطوریا-

 گفتم:  رهی خ رهیو خ  زیندادم خم شدم رو م ادامه

 .ن یداشته باش یعاد ی با آدما یزیتما  هی  دی. بالخره باگهیخالصه تا تهش برو د-

 هم لبخند! حرصم در اومد. باز 

 آرامش گفت: با

  نیخوام که ا ی م میتو زندگ یعشق هی  یهم صحبت هی یاز ین هیمردم    هیآدمم  هیمنم -
 ! نه من بلکه هر دمینداره به عقا  یربط چیه

تونه رو   ی م  دهیعق نی نداره اما ا یربط یکه گفت ی زی چ نیباشه ا  کهیا   دهیبا هر عق یآدم
 بزاره که ریبا تو تاث می وجدان من تو زندگ

  هیتونست   یمن م یکه زدم، جا یرابطه چطور باشه!. همون حرف ی و برخوردم ط رفتار
 باشه!.  گهینفر د

 : دمیبه سفره پرس رهی رو با آه فوت کردم و خ نفسم

 . ؟ یمادر، پدر ندار-

 معلومه که دارم.-

 ابروم و دادم باال و مشکوک گفتم :  یتا  هیباال گرفتم.  سر

 ذاره کف دست مامان و بابات؟  یمهلقا خانم نم  ؟یدونن خونه دار ینم-

 چطور؟ . -

 گفتم :  باترس

  رفع غر شهیشما م یبرا نیبترس دی! البته ها شما پسرا که نبایلیخ ینترس  یلیبه خدا خ-
 یدون  یاگر خانواده من بفهمن م یول زه ی
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برام بد   گهید  یلیخ یبشم خونه ول یکمه کمش زندون یعنیشم،  یشه؟ رسوا م یم یچ
 ی آواره م رون،یکنن ب یتموم شه پرتم م

 ام.... .  گهید شم

 حرفم رو قورت دادم. بهش گفته بودم تک فرزندم!.  یخواستم بگم خواهرم که باق یم

 گفت:  آروم

 کشه.  یبه اونجا نم-

 ام جمع شده نگاهش کردم.  افهیق با

 !. یخودت حاج هیسا   ریز  امیب تاَ ینها  گهیآره د-

 چون هدفم مشخصه.  ست ی خانواده من پا رو گلوم گذاشتن الزم به ترس ن-

 تو همون حال گفتم:  نکیاز جام بلند شدم. ظرفارو جمع کردم و گذاشتم داخل س کالفه

  حیتوض ی خوام که درست و حساب  یم حمیتو؟ توض یکش  یرو به رخ م ندهیچقدر آ-
 !. امروز روزخداست امروزو ید ینم

 !.بچسب

 آرا  دل

 نگاه کردم . یب یب به

 . ؟یخوا  ینم  یزیچ یب یب دیرم خر  یمن دارم م-

 دوخت گفت :  یرو م یکه رو بالش یدر حال یب یب

 ها. یبخور یکیبه تار نمینب ای برو زود ب-

 . دمیبرچ لب
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 .؟ی گ یم ینجور یبا نامزدم هستم ها! چرا ا یب یب-

 گفت:  یو عصب دی رو باال کش نگاهش

 .دیبمون  رونیتا درروقت ب دی که هنوز ازدواج نکرد   ینداره دو نفر تی ! خوبینامزدم باش-

 زدم .  رونیو برداشتم و ب فمیک یم گذاشتم و با گفتن باشه ا رو سر چادرم

 .نی کفشم رو پام کردم و پله هارو رفتم پا عیسر 

 ساختمون رو باز کردم و آروم پشت سرم بستم.  یاصل در

 کوچه اس.  ینگاه به کوچه انداختم با انداختن نور باال متوجه شدم انتها هی

 و باز کردمو نشستم داخل.  نی بلند خودمو رسوندم. در ماش یقدما  با

 سالم آقا. -

 رو روشن کرد.  نیزدو ماش یکمرنگ لبخند

 ؟  یچطور-

 خوبم ممنون. -

 :دمیپرس کنجکاو

 .ه؟یچ رونیب نی مهرداد مناسبت ا-

 چوخوند گفت: یکه فرمون رو م  یحال در

 در مورد ازدواجمون. یراستشو بخوا -

جواب   یحرف ب  نی در مقابل ا شهیقبل که اعتماد به نفس نداشتم و هم یروزا  برخالف
 جواب دادم:  یبار با سرخوش نی بود ا

 خب؟.-
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 خشکم زد. شی حرف بعد با

 .ین  ک  یانقدر معطلش م یکه دار ستی گه قصدت با من ازدواج ن یمامان م-

 م... مهرداد.-

 بهم انداخت گفت:  ینگاه مین طلبکار

 نه؟ یاز ا  ریغ گه یگه د  یراست م-

 و ادامه داد:   دی کش یقیعم نفس

 با دختر خالت نامزد شو!.  ایخوادت ب  یگه اون که نم یپا رو گلوم گذاشته م-

 . دیشدت بغض و غم چونه ام لرز  از 

 نگه دار .-

 . ؟یچ-

 بلند شد. صدام

 نگه دار گوشه مهرداد. -

 شم که گفت: ادهی نگه داشت. اومدم پ گوشه

 .ی ش یشده دل آرا؟ چرا ناراحت م یچ-

 .هیگر  ری ز  زدم

 بهش گفتم:  رهیخ یناراحت با

  یم یکن  یخودم در تالشم بعد صاف صاف تو چشمام نگاه م  ینیب ی م یخودت دار-
 می نامزد کن؟. آبج گنی با دختر خالم م یگ

 !.میخوا  یه تو واقعَا مثل من با تمام وجود نمگفت ک یم راست
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 اش جمع شد.  افهیق

که شب و روز مثل پسرا   یکن ی صحبت م یاز خواهر و دختر یدار ؟یگ  یدلبر؟ دلبر و م-
 تو  یذره دخترون گ هیو   رونهیب

 ه؟ ی محبت چ هیدونه عشق چ یم ی. اون چستی ن برخورداش

 باال رفته براندازش کردم . یابرو  با

بلد   یهر مرد  ی جلو خودیب یهم جنس و هم خون منه! فقط لوند  یگ یکه م یاون-
 کنم.  یوگرنه من بهش افتخار م  ستین

 آوردن رفتار دختر خالش ادامه دادم: ادیبه  با

  نطوریاالن ا ختیر یحرف، ناز  م یاگر من هم تو هر کلمه به کلمه از دهنم جا  دیشا-
 . یکرد  یبرخورد نم

 و کالفه گفت:   دی کش یقیعم نفس

 ! ه؟یاالن حرفت چ-

 زدم .  یپوزخند

 هم بگم؟ .  یزیچ دی. مگه من با یچیه-

 تمسخر گفت:  با

 رو مثل پتک بکوبون. تیتند و لحن زننده آبج  یاون حرفا  شترینه فقط ب-

 شدم .  براق

 بهت فروخته.  یتر زمی چه ه ؟ی زن   یم ری اش رو با ت  هیسا یچ یبرا -

 نازک کرد.  یچشم پشت
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جز دعوا و بحث برامون داشته؟ هرموقع ام   یدارم! چ ینه البد بگم چه خواهر زن خوب-
 انگار ارثش و باال  نهیب یکه من و م

 کنه به دوختن.  یرو شروع م یدوزار یکنج خونه اون دسبندا  هنیش ی. مدمیکش

 رفت باال. صدام

  یصحبت م نطوریکه ا  یهست ینون شبمونه تو چطور مرد  یدوهزار یاون دستبندا -
 و از کار   یهست یشوهر خوب یلیتو خ ؟یکن

 ها؟ اون نون نون بازوشه.  ؟یبراش سراغ دار یکار بهتر یزاریزنت ب خواهر

 زد. یپوزخند

 داشت االن دستفروش نبود. یجو زرنگ هی-

صورت قرمز از خشم خم شدم سمتش.انگشت اشاره ام رو تو صورتش تکون دادم و   با
 گفتم:

و    ییآبرو  یکار تهش به چه ب  یبرا یگ یکه تو م ی اون زرنگ میدون یهردومون خوب م -
 شه. یختم م یفالکت

و گرفت که دستش و محکم پس زدم و با تمام قدرت در   فمیبرم.ک رونی م ب و باز کرد در
 .دمیو بهم کوب

 یپرده همه حرف هارو بهم م یرک و ب نطوریو مودب ! حاال داشت هم نیمرد مت اون
 زد؟!. 

 کرد؟  یخالصه م یرو تو چ یزرنگ

 .دمیبغض خند با

محکم به بد  یتو دهن هیکرد و با  یمثل من بحث نم دیشن یحرف هارو م ن یاگر ا  دلبر
 داد!. یمهرداد خاتمه م یدهن
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بود که   لی دل نیزدن و فقط به ا  یم  ریهم رو با ت   هیدلبر هم مهرداد، دو طرف سا هم
 منطق یب یدلبر هردفعه بابت حرف ها 

 . دیمال  یداد و به قول معروف پوزه اش رو به خاک م یرک جواب م  مهرداد

 شد. یبود تا انقدر از ساده بودنم سوء استفاده نم  زیمنم مثل دلبر زبونم تند و ت  کاش

 دونستم مهرداد هست. کالفه برگشتم سمت راننده.  یزد. م یبوق م یکنارم ه ینیماش

 رم خونه. یم  رمیگ  یکارت من آژانش م یمهرداد برو پ-

باال   گنیپس فردا بگن زنش لوسه تا م ادی ! خوشم نمنمیبب نی تو ماش نیبش ایب-
 کنه ها.  یچشمش ابروعه قهر م

. حق با اون  میدل هم رو بشکون یالک دهیفا یگفتم؟ دوست نداشتم با کل کل ب یم یچ
 هم نبود اما هرقدر که من جواب حرف و 

رشبدن به دختر خالش هموار   یشکست، چرا راه و برا  یدادم بدتر دل م یرو م رفتارش 
 مهرداد و مال خودم   دیکردم؟ من با  یم

 شه. یاون و از من رونده م یدارم و فقط با لجباز  نگه

 فکر کردن داره؟ .  نیا   ؟یکن یفکر م یدار ن،ی بش ایگم ب یم-

هم داره بزنه. تند از سر اجبار و ترس بدتر شدن رابطمون    یداد آدم اگر حرف ینم فرصتم
 .نی ماش نشستم داخل

  کی حرف کوچ  هیجلفه که تا  ی دخترا یحرکت برا   نی !. انمایها نب یجلف باز  نیاز ا  گهید-
 رن. یکنن و م یشنون تحمل نم  یم

 روت اثر کنه.  دیحرفا نبا   نیا ی اگر واقعا زن من تو

 به خانواده ام؟  نیتوه متی به ق یبزنم حت غی خواست ج یم دلم
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 و روشن کرد و ادامه داد:   نیماش

 . نه؟یاز ا  ریچشم؟ غ یبگ دیهم بگم تو با  یمن هرچ-

 به فرمون.  دینگفتم. مشتش رو کوب یزیچ

 نه؟ .  ای   نهیاز ا  ریدل آرا غ-

 ترس سر باال گرفتم . با

 ن.... نه. -

 بود به روح و روانم .  یهم اون رشته کالم رو به دست گرفت اما هر حرفش ترکش باز 

 یعنیهوادار شوهرش باشه  د ی کنه زن با یبا شوهرش بحث نم چوقتی ب هزن خو هی-
 یب یاون ب  ست؟یکنه؟ زشت ن یبحث م یچ

 نداده احترام شوهر واجبه؟. ادیبهت  خانم

کردم بد بود؟ دفاع   یگفته بودم؟. مگه از خانواده ام دفاع م ی. مگه من چدیام لرز  چونه
 که!.  یبه حق بود نه به ناحق

ات انگار   قهی تو  یاخالق گندتو! سرت و برد  نیکنم؟ بب یدارم صحبت م واریباتوام؟ با د -
 کنم. ینه انگار که دارم زر زر م

به پنجره آروم   رهی و رو گونه هام سرخوردن. سر بلند کردم و خ دنی از چشمام چ اشکام 
 گفتم :

 حق با شماست . -

 . ؟یکن یچرا اون طرف و نگاه م-

 نگفتم.  یزیچ
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!. خودم رو  رهیبگ ی! اونوقته که از آب گل آلود ماهنهیام رو بب یبود صورت اشک یکاف
 صورتم  نی از ا شتر یکنترل کردم تا ب

 از اشک نشه.  سرخ 

شد و   یبرام خفه م نیاتاقک ماش شتریحرکات و رفتار ب نیصداش باز اوج گرفت. با ا  ُتن
 خوان  یکردم در و پنجره م یحس م

 ام کنن.  خفه

 . شیراه پس داشتم نه راه پ نه

 . یکرد   یم یکه خوب بلبل زبون شی پ هی! تا چند ثان ؟یبا توام، زبونت و قورت داد -

من اشتباه کردم رو   دیشا  ؟یبلبل زبون  یچ یعنی. آخه هیگر   ری تحمل کنم. زدم ز  نتونستم
 بشنوم از  ادی حرفش حرف زدم اما دلم نم

 بد بگه. یو مادرم کس  خواهر

 تالش کردم صدام نلرزه.  یسخت به

 کالم بگو. کی من و   یخوا  ینم ؟ی کن یبرخورد م ی نطوریچرا با من ا -

 هاش توهم گره خورد.  سگرمه

 گفتم. ی!. چته؟ مگه من چزهیر یم  ی نگاه کن چه اشک-

 رو پس زدم و آروم گفتم :  اشکام 

 دلم گرفت.  کمیفقط   یچیه-

اش نداشت. اصالَ دل گرفته و  بر یزی حرفم جز تمسخر چ نی زد. ا یصدا دار پوزخند
 نداشت.  یبراش فرق  میناراحت

 بگم بهت برنخوره ها.  زیچ هی-
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حرفا   نیاالنشم راحت با ا  نیکه هم یدونست یاز دل من م  ی. تو چدمی کش یقیعم نفس
 دونستم حرف بعدشم ی. م؟یزد  شیبه دلم آت

 داد اما بهتر بود فقط سکوت کنم و دم نزنم. یجور آزارم م هی

 بگو. -

 گفت:  تی کرد و با جد یکوتاه مکث

. مثل دختراس  ادیبخوره و قهر کنه اصالَ خوشم نم یبه توق یکه بخواد تق یواقعَا از زن-
 ذره محکم باش. پس فردا   هیلوس! 

 . میبچه دار بش م،یبد لیتشک  یسقف زندگ هی  ری ز  میبر  میخوا یم

  ی. اگر م؟ی شدم چ یحرف آخرش تمام حرفا فراموشم شد. بچه؟ اگر بارور نم  دنیشن با
 . ؟یتونم پدرش کنم چ یکه نم دیفهم

 توجه به حرفش گفتم :  یب

 .؟ ی بچه دوست دار-

 . ف یکنج لبش نشست. بدون نگاه کردن بهم شروع کرد به تعر یلبخند

 هیبچه از خون خودت باشه!  هیکه   نیبهتر از ا  یباشه چ یتو زندگ دیبا  نه،یریبچه ش-
 پسر که هیدختر که دلسوز باباش باشه و 

 پدر!. کمک

سر   یگفتم؟ چجور یم یبغضم گرفت. دستم و محکم تو هم قفل کردم. بهش چ شتریب
 کردم؟. یبحث و باز م

 مهرداد؟. -

 انداخت که ادامه دادم:  ینگاه مین
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 .؟یبچه دار نش یکه روز  یفکر کرد  نیبه ا-

 و باز هم جاش رو به اخم داد. دی رو لبش ماس لبخند

 .  رم؟یکنم که زن ناقص بگ یموضوع فکر کنم؟ من دارم ازدواج م  نیبه ا  دیچرا؟! چرا با-

 . با تعجب زمزمه کردم. ختیر  یهر دلم

 .  گهیمهرداد! بسه د   یناقص؟ من فقط گفتم فکر کن!. امروز چه حرفا که نزد-

زنگ زده بود   یعنیرفت به سمت خونمون بود.   یکه م  یباال داد و سر تکون داد. راه ابرو 
 تا زهرمارم کنه؟.   رونیب   میامروز بر 

 دونست که واقعَا .َ... ناقصم؟. یشورش و در آورده بود. اما اون از کجا م گهید

 همون حال آروم گفت:  تو

 !. ومدیمزاجم خوش ناصالَ به   یکه آخر زد یحرف نی ا  یرسونمت خونه ول یم-

گرفتمش. چهره اش سرخ و از چشماش   ینظر م ریز  یچشم رینگفتم و فقط ز  یزیچ
 . دیبار یم شیآت

مرد    نیموضوع شرط و مهم بود؟!. به خدا... به خدا قسم ا  نیمن! انقدر براش ا   یخدا
 ی عمرَا من و به عنوان همسر قبول م

 .کرد

اون سکوت و من   میا به خونه برس. تهیزیجه  دیخر یکردم برا ی و بگو چه ذوق  من
 کردم.  یم الیفکر و خ نطوریهم

 . یبر یتون یم   یاگر دوست دار-

 سر کوچه نگه داشته بود.  قا یبلند کردم. دق سر
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شم که دستم و   ادهیو تو دست محکم گرفتم و چادرم رو مرتب کردم. اومدم پ فمیک
 گرفت. 

 صبر کن.-

دستم بود به چشماش سوق دادم. منتظر چشم دوختم به  یرو از دستش که رو نگاهم
 !. ه؟یحرفش چ نمیلباش تا بب

از   گهید اما د ینبود ببخش یدونم حرف خاص  یکه م نیبا ا  ی اگر از حرفام ناراحت شد-
 مسخره نزن!.  یاون حرفا 

  ادهیپ نیاز ماش  یحرف  چیو بدون ه دمیکش رونیانداختم. دستم و از دستش ب   نی پا سر
 شدم.

 .  دمیمحکم رفتم داخل کوچه و دم در که رس یرو محکم تو دست فشردم و با قدما  فمیک

 نرفته و منتظر بود که من برم .  هنوز 

 برداشتم و در و باز کردم. ف یرو از داخل ک دیحرص کل با

 .دمیکش یخفه ا  غیجابر از ترس ج دن یقدم بردام که با د  برگشتم

 نترس منم . -

 به در. دم یچسب

 .د یدلم ترک ،ییصدا  هی   یسر  هیآقا جابر -

 توجه به حرفم با چهره وارفته گفت:  یب

 باشه. نمونیبگم ب زیچ هی ،یآبج-

  یآوردن حرفا ادیچونم محکم گرفتم. نگاهم رو به کفشاش دوختم. با به   ریو ز   چادرم
 جواب دادم:  یدلبر و اشکش با کالفگ
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الزم نکرده انقدر نگران خواهر من   د؟یما سرک نکش  یشه انقدر تو زندگ یآقا جابر م-
 .دیباش

 و مانع شد.  واریبرم که دستش و چسبوند به د اومدم

 . ؟یبه من آبج ید ی شما چراگوش نم-

  افهیانزجار آور بود که ق یصورتش، لرزش محسوس قامتش به حد ی گود و زرد  یچشما 
 ام جمع شد. 

اما انگار نه انگار هر دوبار   ادی کمپ ترک اعت مشیساختمون برد یدفعه هم با بزرگا  دو
 بعد از پاک شدنش رفت سراغ مواد 

 که مصرفش براش عادت شده بود.  یکوفت

 زدم رو دستش که پرت شد کنارش. فیک با

گم    یخوام به حرفات گوش کنم. به خدابه دلبر م  ینم ه؟یکارا چ نیبرو خجالت بکش ا-
 ها!.

 .دمیاال. صداش و پشت سرم شنب دمیهارو دو  پله

 ؟ یکن  یکاسه اش هست، چرا باور نم مین ریکاسه ز  هی تیبه اون خدا قسم که آبج-

 زد؟! مونده بود جابر بشه دل نگرون دلبر!.  یم نهیانقدر سن گ دلبر و به س  چرا

  مانیمعتاد ا  هیبه قول دلبر به حرف  دینبا یاز بابت حرفش ترس برم داشت ول  کمی اما
 داشت .  و باور

 ش رو نگاه کنم.   حیکر  افهیبرنگشتم که ق یو حت دمیتوجه به حرفش دو تقه به در کوب یب

 که باز شد تند رفتم داخل.  در

 باعث شد آه از نهادم بلند شد. یب یمتعجب ب  یصدا   دنیشن با
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 . ؟یینجا یفکر کردم دلبر اومده، تو چرا ا -

  تیکردم و در نها  فی. کم کم براش تعر یدادم به پشت هیو تک  نینشستم رو زم یخستگ با
 جز مالمت کردن برام نذاشت.  یزیچ

کنه   ینشده داره ذره ذره آبت م یچی کن که حاال ه یحاال تو برو خودت و حرومه پسر-
 !. یشیچه برسه که بفهمه حامله نم

 نگفتم. ادامه داد: یزیانداختم و چ ری به ز  سر

 کنه .  یبرات شوهر یتون  یفقط اون م کرده یانگار شوهر برات قحط-

 زدم . تشر

 !.یب یب-

 نگاهم کرد .  یبرزخ

گم انگار دشمن   یبه صالحتون م یکه هرچ نیشما دوتا راحت بش رهیبم یب یب-
 . ستی به حرفام ن یجونتونم که عملتون ذره ا 

 .دی کش یری دلم ت  ریز 

 آخ.-

 نگاهم کرد .  زیر  یبا چشما  یب یب

 شد؟  یچ-

 درد از جام بلند شدم و آروم قدن برداشتم سمت اتاق.  با

 با توام ها!. -

 حوصله گفتم:  یب

 دلم درد گرفت .  ری ز  ،یچیتو سرم؟ ه یبزن یخوا  ی باز م یب یب هیچ-
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بغض کرد. دلم گرفت!. اونم نگران ما بود فقط وگرنه که   یتاسف سر تکون داد و انگار با
 با ما  یدنبال بحث الک اهمیصد سال س

 گشت.  یمن

 و سرش و بغل گرفتم.   کینزد  رفتم

دهن، بستمش   نی بگو بهم، ا ی دوست دار یهرچ  ای. غلط کردم بگهید  زیاشک نر  یب یب-
 . یدیشن  یزی جز بله اگر چ

 رو بازوم .  زد

 .ادی نم رونیمن بله و چشم ب ی برو اون طرف برو که از دهن شما برا -

 به روش زدم. یعقب و فقط لبخند  اومدم

 . ینخورد  یچیبرو لباسات و عوض کن غذا گذاشتم، نهار بخور از صبح ه-

گفتم و از خدا خواسته رفتم داخل اتاق. خداروشکر با ادامه ندادن بحث تحت    یا باشه
 فشارم نذاشت. 

 ر دلب

 حوصله لب حوض نشسته بودم. یشده بود و منم ب شب

 رفت بخوابه. یخستگ صحبت کرد و بعدشم با  کمیبعد از نهار  آقا

سر و    ی  لیبخواب، ماشاهلل خ ایب ادی زد توام خوابت م یباز شد، تازه تعارفم م شمین
 . دیجنب یگوشش م

به خودم دادم و از جام بلند  یشده بود. تکون  فیکث کمی. دمیبه آب لب حوض کش یدست
 شدم.

 نباشه.  فیآب و برداشتم و انداختم داخل حوض تا عوض شه و کث شلنگ
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  دیام با   قهی کمرم بود ه ر دق زونیبود آخه آو یچ  دم،ی شکمم کش یو باال تر تا رو  نمدام
 کردم!.  یمرتبش م

و   تی خط؟! همون دست فروش  نیتو ا  یچرا اومد   یکارارو ندار نیبگو تو که عرضه ا آخه
 !. گهید ی کرد یم

 لب زمزمه کردم :  ریز 

 نکن.  غینظرت و از ما در ییباال-

 کنه. ینم-

 ترس از لب حوض که خم شده بودم بلند شدم.  با

 و رو قلبم گذاشتم و با حرص گفتم: دستم

 تو؟.  یشاهگوش-

 .دیخند

 .  ؟ی د یترس-

 نگفتم .  یزی زد م و چ یپوزخند

 .؟یکن یکار م یچ یدار-

 ابروم رو باال دادم. یتا  هی

 نی کشه بهش، خونه با ا یدست نم هیحوض و   نیا  نجایا ادی اون مهلقا خانم م-
 . گهیحوضش صفا داره د

شده بود و از کناره   زی رو گذاشتم لب حوض و چون شلنگ داخل حوض بود، آب لبر یآجر
 تونستم لب  ینم  ختیر  یهاش م

 نشستم رو آجر. نیهم  یبرا  نمیبش حوض
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تو بهتر نظارت   ادین گهیگم د یاوصاف م نیمهلقا خانم حتما حواسش نبوده اما با ا -
 .یدار

 گفتم:  رتیح با

 من حمالتم شدم؟.-

 چشم درشت نگاهم کرد.  با

 گفت حمال.   یک هیچه حر ف نیدلم ا  ز یعز-

 موهام کاشت.  یرو  یاومد. سرم و بغل گرفت و بوسه ا  کم یو نزد  دیخند

خونه، خونه توام هست پس چرا به   نیو ا   یکه هست  زمیخوبه، تم ت ی آشپز ،یخانومم-
 اگر هم دوست   نجا؟یا ادیم هرروز ببگ بهیغر

 نزن.  دمیو سف  اهیکن دست به س  یخونه خانم نیخودو نوکرتم بش یندار

 .دمی. هم لذت بردم از طرز صحبتش هم خجالت کشدنی ساب  یدلم قند م تو

 عقب و گفتم:   اومدم

 . ن؟ی شما ها همتون انقدر با جنس مخالف خوش صحبت-

 صورتم رو کنار زد و آروم گفت :  یرو  یمو  تار

ام رو تا   قهی نداره که من  یربط چیمختلفه! مهم ذاته دلبر خانم ه دای آدما مختلفتن عقا-
 تو شالت چقدر عقب رفته!.  ایکجا بستم  

بسته و شال   قهی به  یط بود. رب قتیحق نیکرد. حرفش ع ری حرفش فکرم و درگ   نیا
 که پست باشه  یسر نداره! آدم یرها شده رو 

 نداره.  دهیبه عق  یربط کنهی م یپست

 دلبر؟ . -
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 بلند کردم. سر

 .یناراحت شد -

 زدم .  یکمرنگ لبختد

 تو فکر رفتم.  کم ینه اصالَ حرفت جالب بود به نظرم -

کردم، نکنه از دست   یازم دور شد. به فکر رفته بود. اخم  ی. چند قدمدی کش یقیعم نفس
 من ناراحت شده؟. 

 گفتم : نیهم ی برا  هینداشتم فکر کنه حاال خبر  دوست

 ؟  ی تو چرا تو فکر رفت-

 جواب داد:  یرو فوت کرد و با مکث کوتاه نفسش

 !.گهید  یاز پسرا یلیمثل خ   ستم؟یخانواده ام ن ش یچرا پ یبدون یدوست دار-

 شد.  زیت  گوشام

 آره.-

 منتظرش موندم.  مشتاق

  نجایوقتم رو ا   شتریکه مبادا بابت اصرار مادرم بحثمون شه، چند روزه که ب نیاز ترس ا -
 ی بهشون سر م ریبه د ریگذروم و د یم

 . زنم

 گفتم:  متعجب

 کنه؟.  یاصرار م  یسر چ-

  یو نگفتن برا   گفتن نینگاهم کرد. انگار مردد بود ب رهی خ یا  هیچند ثان  یفاصله دو متر از 
 گفتم : نیهم
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 بگو . -

 .دیبه دندون گز  لب

 .یکن یخوام برداشت بد ینم-

 جوابش رو دادم: ناراحت

 تو بگو.-

شروع کرد به   یآجر از گوشه باغچه برداشت و رو به روم گذاشت. نشست و به کالفگ   هی
 حرف زدن : 

  یخوام ازدواج کنم. از طرف ی نم ایکنن من قصد ازدواج ندارم   یخانواده ام فکر م نیبب-
 دوست دارن که زودتر دوماد شم  یلیخ

 رو ندارم.  شناسمشیکه نم یبا کس یزندگ لیتشک   یخودم فعالَ دست و دلم برا اما

 گفتم: یال یخ یبا ب یپام رو تکون دادم ول یعصب

 داره؟.  یچه ربط نیآها، خب ا -

 آروم جواب داد:رو به حوض داد و  نگاهش

 ازدواجمون. ی رو در نظر داره برا مون یدختر همسا -

کار اومده    هی ی حالتم مگه بود؟ من برا نیاز ا  ریچرا! دلم گرفت. بغض کردم اما غ دروغ
 نده یا  یزندگ یبودم و قرار نبود که برا 

 کنم. نیی حد و مرز تع  اش

 کنم. یاظهار شاد  یل یتونستم در قبال ازدواجش خ یطرف لبم باال رفت. نم هی

 . ؟یازدواج کن  یآها. دوست دار-

 صورتم رو از نظر گذروند. یاجزا   زیر  یچشما  با
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 .  ؟ی برس جهین ت نی همه حرف زدم که تهش به ا  نیا-

 رو با زبون تر کردم.  لبم

کار و   کار کنم بگ و همون یباال بزنم؟ چ  نیکار کنم؟ خودم برات آست یچ یگ یخب م-
 . میانجام بد

 زد. یشخندین

 شده؟.  تی حسود-

 شد.  شتری ب لنگیبازکردم، فشار آب ش شتریآب و ب ریاز جام بلند شدم. با حرص ش کالفه

 گفتم:  یجد  نی همون ح تو

مدت   هی   یبرا  غهیکه ص یگه من یم  ممیبشه چه نشه عقل سل میچه من حسود نیبب-
 مورد رو ندارم .   نیکوتاهم حق اظهار نظر تو ا 

 به کمرم دادم. یام رو بلند کردم و کش و قوس دهیخم بدن

 بود.  ره یسمتش، به حوض خ  دمیچرخ

شدم کمتر   یتوجه م یب  شتریشدم. هرچقدر ب یدلبسته اش م د ی نکردم. نبا یتوجه
 اومد. یبرام به وجود م یوابستگ

ر   ی شده بود و جارو زدن برگا سیخ اط یکل ح   باَ یتم. تق ر جارو رو برداش اطی گوشه ح از 
 اومد  یبه چشم م اط ی که وسط ح یزی

 کردن بود.  زیتم ی فرصت برا  نیبهتر

 داد!.  یبهم م یخاک نم زده حس خوب یکه چقدر بو  یکردم به جارو زدن، وا شروع

 !.یتازگ حس

 دلبر؟ . -
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 سر باال گرفتم.  نیخشک شده بود. تو همون ح کمرم

 شنوم.  یبگو، م-

 .دیموهاش کش ی ال یدست

 تو خودت. یمن نگفتم که بدتر بر-

 کردم.  یخنده ا  تک

 که حواسم جمع باشه بعدَا وبالت نشم. یگفت-

 هل دادم داخل خاک انداز و سرم و چرخوندم سمتش. چشمک زدم.  برگارو

 نترس، برو از پشت سر هوات و دارم. -

 زد.  یتلخ لبخند

 خودت و به کار مشغول نکن، برو باال.  یبسه الک-

 وا، تموم نشده که. -

 اومد.   کمیرو آجر بلند شد و هردو رو برداشت. کنج باغچه گذاشت و نزد از 

 و خاک انداز رو از دستم گرفت و سر جاش قرار داد. جارو

  ستیو نت ری تقص  یبرو باال، من اشتباه کردم اون اول هم گفتم. البته که توام حق دار-
 کنه . یفکر م نطوریهم باشه هم یهر زن

 جا کرده بودم.  یمن قضاوت ب  ایکرد  یم حیواقعَا داشت خودش رو توج  ایدونم  ینم

 پله ها رفتم باال. از همون باال داد زدم: از 

 گرسنه ات هست. ؟ی خور یغذا م-

 نگرفت م. یجواب
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  هیکردم که شناختمش  ی بود؟ هر وقت فکر م ینطوریچرا ا نیقهر کرده بود!. ا  نکنه
 حاال   دمی فهم یکردم که م یم بیحرکت عج

 ها مونده بشناسمش.  حاال

 گاز رو روشن کردم. بزار غذا رو داغ کنم بهتر معطل کردن وقته! .  ریز 

 همانا.  کمیصداش نزد  دنیچیگاز و روشن کردن همانا و پ ریز 

 خورم .  ینه نم-

 و پرت کردم کنار گاز و با حرص گفتم: فندک 

 داشته باش. ییسروصدا   هیمحراب، لطفَا -

 زد . یژکوند لبخند

 .یستیاومدنم هست فقط تو متوجه ن  یباور کن من سروصدا-

 چپ نثارش کردم. نگاه

 . ؟ی خواب ی گرسنه م ؟یخور یشام نم-

 . خچالیکف دست نون برداشت و رفت سمت  هی  زیم  یرو  یجا نون از 

 نون گذاشت و لقمه کرد. ی رو برداشت و با چاقو دوتا برش رو رین پ ظرف

 خورم.  یمن شام و سبک م -

 و کج کردم. لبم

 .بهیعج یل یخ تیسبک زندگ-

 مکث گفت:  با
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  ادیکه اگر ز  نی خورم هم از سر عادت هم ا یمن سبک م ،یشامت رو بخور یتون یتو م-
 شه. یکنم حالم بد م  یرو

کاناپه  یسالن و رو   یرفت و حرکت کرد انتها رونی تکون دادم. از آشپزخونه ب  سر
 نشست. 

 کردم؟  یرو بهونه م یبهونه شام بود، حاال چ شیپ  قهیتا چند دق ،یوا 

خودش رو   ون یز یتلو  دنیاون هم با د  دمی رو ت آشپزخونه خودم رو مشغول د قهیدق چند
 مشغول کرده بود.

 همه تعلل بلند گفتم:   نیاز ا  خسته

 ؟ ی خور یم  وهیم-

 و کج کرد تا چشم تو چشمم بشه. سرش

 زد. ی بود لبخند نیکه توش تحس ینگاه با

 . شمیممنون م-

و تند رفتم   یدست شیداخل پ دم یبرداشتم و پوست کندم. چ یویو ک بی س هیتند  تند
 پشتش بهم و کامالَ محو  قاَ ی. دقکشینزد 

 بود. ون ی زی تلو

 که تند برگشت.  دمیپشت سر مشتم رو محکم به نرمه کاناپه کوب  از 

 اومدم.  ییزدم و چشم ابرو یور  هی لبخند

 به اون در. نیا-

 رو گرفتم سمتش و ادامه دادم:  ظرف

 نوش جان. دیبفرمائ-
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 از دستم گرفت و آروم گفت:   ینگاه جد با

 حرکت به جا بود.  نی اگر جدَا قصدم ترسوندنت بوده باشه ا-

رو گذاشت داخل دهنش. متوجه   بیتکه س نینگفتم تا دوباره سرش گرم شه. اول یزیچ
 نبودم کنارش شد. 

 . ؟ینیش ینم-

 گفتم:  یسخت به

 خوام ب... بخوابم خسته ام. یاوم راستش م... من م-

 جوابم رو داد:  ونی زی به تلو  رهیگذاشت. خ زیم ی رو زو  یدست شیپ

 . نجایا  ایب-

 .کشیآروم رفتم نزد یخودش اشاره کرد. آب دهنم رو قورت دادم و با قدما ی رو به رو به

 االن مگه وقته خوابه؟.-

 جواب دادم:  یلبخند مصنوع با

 من ک... .  یدیآخه تو خواب-

 . نجایا نیبش

 . نفسم حبس شده ام رو فوت کردم و گفتم: نمی پاش بش یگفت رو   یگرفت. م خجالتم

 .گهیکنارت د  نمیشیم-

حال و حرکت عادت   نی پاش. واقعَا به ا یدستم گرفت و نشوندتم رو   نمیخم شدم بش تا
 اراده سرخ شدم.  ینداشتم. ب

  شتری. سرم بدمیکش یقیفرش چشم دوختم. دستش رو دور کمرم قفل کرد. نفس عم به
 ام فرو رفت. قهی تو 
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 . ؟یفرار کن یخوا  یشده؟ چرا م یچ-

 . دیچونه ام گذاشت و صورتم رو باال کش ری رو ز  دستش

 جواب دادم:  یجیزدم و با گ یکم لبخند

 من؟ فرار چرا؟ .-

 .دیگونه ام حرکت داد و آروم لپم رو کش  یرو رو انگشتش

 .یتو مشت گرگا باش یخواست یهمه شرم تو چطور م ن یخوام بدونم با ا یفقط م-

 گفتن نداشتم. یبرا  یحرف

 : دیچیپ صداش

 .از من نترس-

 گفتم :  آروم

 ترسم.  ینم-

 تو چشمام گفت:  رهیو خ دی سمت خودش. گونه ام رو بوس  دیو من و کش  دیخند مردونه

 خواد پر بزنه و بره؟. یتو دستم که هر لحظه م یگنجشک هیپس چرا خودت و مثل  -

 کنج لبم باال رفت.  فشیتوص ن یا از 

 آورد که مماس صورتم شد. ک ی رو نز د صورتش

 . ؟یشد از دستم ناراحت-

 تر از قبل جواب دادم:  آروم

 ن... نه چرا؟ -

 اما...  یناراحت نشد -
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 ادامه داد:   زیر  یبا چشما دی رو عقب کش سرش

 زنونه ات برخورد. رت یبه رگ غ   کمی-

 نشست.  میشون یرو پ یزیر اخم

 بازوش بلند کردم.  ی کردم و سرم رو از رو یقروچه ا  دندون

 . ستیات واقعا مربوط ن ندهی آ  یبه من زندگ ست،یبه من مربوط ن-

 .دمی کش یقیعم نفس

 بلند شم که مچ دستم رو گرفت.  اومدم

 و قاطع گفت: محکم

 .نیبش-

نشست   یبه دل م یبیکه به طرز عج ییمن و بغل گرفت و با خنده دندون نما   دوباره
 منتظر نگام کرد . 

 خوام ازدواج کنم. یخوام اصالَ نم یگم اون و نم یمن م ؟یش یحاال چرا ناراحت م -

 زدم و گفتم : یپوزخند

 ازدواج؟.   یبرا یمثل من باشن چه درد   ییتا من و کسا-

 ز. یشد به م رهیمبل و با اخم کمرنگ خ  یاز رو کمرم سر خورد رو   دستش

 ؟ یبرداشت کرد  یزیچ نیخلق و برخورد و رفتارم چن  نینبودم، واقعَا از ا  یمن با کس-

 تند رفتم . کم ی دمیفهم

 فشردمش جواب دادم:  یتو دست م یدامن و تو دستم گرفتم در حال کنج
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  گاهیکنارت جا یلیکه بتونم فکر کنم که خ ستین  یمنم طور  طی اما شرا دیخب ببخش-
 دارم. یخاص

 گفت:  یشده بود از دستم. با لبخند تلخ  ناراحت

 استراحت کن.   یباشه اشتباه از من بوده، برو اگر خسته ا-

 . دمیبرچ لب

 . یبابا، محراب ناراحت شد  یا-

 شد بهم.  رهی کرد خ یم دادیتوش ب یکه ناراحت ییهمون چشما  با

 .یبرو بخواب خسته ا -

 نداشتم از دستم ناراحت باشه.  دوست

 کرده بودم. ی رو ادهی من ز   دیشا

 قبل از رفتن به اتاق خم شدم سمتش. نیهم  یداد براشدم برم اما دلم رضا ن بلند

 . دمیگونه اش رو بوس آروم

  شیبه صورتم رو دوست داشتم اما ن ششیهمون حالت  ثابت موندم، برخورد ته ر تو
 زد به صورتم. آروم زمزمه  یم

 : کردم

 که فقط حق داره ناراحت بشه منم. یاون-

 .دمیرفتم سمت اتاق صداش رو شن یاومدم عقب و همونطور که م تند

 ناز بکشه و حرفم بشنوه ام منم. دیهم که با یاون-

 و در اتاق روپشت سرم بستم.  دمیخند  زیر
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 آرا  دل

که تا االن   یبرام نمونده بود. دستمال یواقعَا جون گهی مشغول بودم د نطوریصبح هم از 
 گرفتم رو پرت  یداشتم باهاش گرد م 

 . نکیداخل س کردم

  یو بخار و عطرش خستگ یپر کردم. رنگ زرشک یاستکان برداشتم و از چا   هیآبچکون  از 
 کرد.  یام رو در م

  ن،یبرداشتم و با دست پر نشستم رو زم یچوب ی عسل زیم  یکمر گرفته قندون و از رو  با
 . دمیکش یقیدادم و نفس عم هیتک

 .شیآخ-

 :دیچیکه طبق معمول خودش رو مشغول دوختو دوز کرده بود پ یب یب یصدا 

 .یخت یر یمنم م یبرا -

 از نهادم بلند شد. یآه

 !.یب یب-

 جمع گفت:  افهی برد و با ق یپ میخستگ به

 باشه، حاال انگار کوه کنده. -

 م کرد. نگاه زیر ی با چشما د،یرو دوبار با َشک به مشام کش ی زعفرون و چا  عطر

 ذره زعفرون و بردار حروم کن.  هیزعفرانه؟ همون  ی چا-

  وانیقند تو دهنم گذاشتم و اومدم جرعه اول رو بنوشم که با زنگ در، ل  هینگفتم.  یزیچ
 شد  زی لبر یو چند قطره ا   دیتو دستم لرز 

 پام.  یرو
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 آخ سوختم.-

  یمت در، از چشمبهم بندازه از جاش بلند شد و آروم رفت س  یکه نگاه  نیبدون ا یب یب
 در نظر کرد و حالت چهره اش نشون 

 دلبر غر زدم:  دنی. در و باز کرد که با دست ی ن یداد پشت در شخص خاص یم

 ؟ یدار یاالن دستت و از رو زنگ برنم یزد یدر م  شهی هم ره،یخ-

با تمسخر   هیخنده. بعد از چند ثان ری زد ز  یکنارم پق یچا  وان یو ل سیشلوار خ دنید با
 نگاهم کرد . 

 . یکرد اونم دست و پا چلفت بمونیخواهر نص هیخدا -

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با

 خوام بخورم زود برم.  یم  م؟یدار ینهار چ-

 سگرمه هاش تو هم گره خورد و زودتر از من غر زد : یب یب

  خوادینم ن ی! بش  ه؟یچه وضع نیا  مت،ینیب یکارو! شب و روز نم نی ا  میکجا؟ نخواست-
 یبه ب  یا  هی. دلبر نگاه عاقل اندر سفیبر

 جواب داد : یانداخت و با لبخند مصنوع یب

 .ن؟یکار برام رد کرد  شنهادیچشم، تا االن چند پ-

 برداشت سمت گاز. زیداخل آشپزخونه و خ رفت

 !. ینیزم بیکوکو س-

 نون کامل برداشت و دوتا کوکو انداخت روش و لقمه کرد.  هی یجا نون از 

 قدم برداشت سمت اتاق. صدام در اومد:   نطوریاول و دهن گرفت و هم  لقمه

 شده؟. یزیچ ؟ی ر یم  یدار یوا، کجا؟ چرا لقمه گرفت-
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 زد. یسمتم و لبخند ژکوند  برگشت 

 . امی به بعد هفته به هفته م نی از ا زمیلباس جمع کنم عز رمیدارم م-

 گفتم:   رتیو با ح یب  یدرشت شد. برگشتم سمت ب چشمام

 !.یب یب-

 فشرد.  شیشونیشده بود سر تکون داد و کف دستش رو به پ یکه عاص اون

تو    یو کردم! اگر حرفم ُبرش داشت برا دیچشم سف نی خسته شدم انقدر التماس ا گهید-
 .دیخسته ام کرد   گهیُبرش داشت. د

شده بود   زیکنه، انقدر کاسه صبرش لبر  یتونست کار یشدم، نم یب  یب یغر غرا  الیخیب
 خواست هم کالممون بشه. ینم گهیکه د

 جام بلند شدم و رفتم داخل اتاق، در و پشت سرم بستم. از 

 دم. یدلبر من به عنوان خواهر اجازه نم-

 اومد.  کمیو به دست گرفت و نزد  کیاخر و گذاشت دهنش و ساک کوچ   لقمه

 جلو پام سنگ ننداز . گهینداره تو د یکه کار یب یدل آرا ب-

 رو گرفتم .  بازوش

 ندارم. یاصالَ حس خوب یخوام بر  یام، نم یدلبر جد -

 . دیکش رونیرو از دستم ب  بازوش

 گرفت.  جبهه

 سر کار؟   یر یخونه تو م نمی بش امیشماست ! ب  یمن تمام جون کندنم برا   ؟یچ یعنی-

 کردم.  بغض
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 االن منته؟.   نیا-

 جواب داد: کالفه

خودت و تباه   ندهیخدا! آ  یبه فکر خودت باش محض رضا  یچیمن ه ته،یواقع  نیا-
 نکن.

بمون    م یگفت یشل شد. رفتم تو فکر. حق داشت! هشتمون گره نه بود بعد م دستام
 یخونه. پول خوب شغل خوب چرا منع م 

 نبود.  یشت برامون عاد چون تا به حال انقدر از ما فاصله ندا دیشا  مش؟ی کرد

 .یقول بده مراقب خودت-

چشمش رو پاک کرد   ی گوشه ها هیانداخت. انگار دلش گرفت. بعد از چند ثان ری به ز  سر
 و سر باال گرفت.

 گفت: یلبخند تلخ با

 باشه.-

 زد.  رونی از اتاق ب   یحرکت چیه  بدون

انداخت و سر تکون   ییدلبر فقط نگاه سر تا پا  دنیکه تو حال خودش بود با د یب یب
 داد.

 . د یخند دلبر

 خرم. یفقط غر نزن همه نگاهات و به جون م یب ینگاه کن ب ینطوریتو هم-

 محو شد. دمیاز د یکوتاه یو باز کرد.کفشاش رو که پاش کرد با خداحافظ یاصل در

 در و ببند دختر. -

 بود. ر ی و آروم بستم اما همچنان فکرم درگ در
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 جابر 

 ؟  رونیدعوات کردن دلبر خانم؟ پرتت کردن ب -

 زد. شخندین

خونه، دوست نداشتم ناراحتت کنم اما پرتم نکردن ب   امیکنم ب یوقت نم  ادهیکارم ز -
 . رونی

 : دمیشدم سمتش و کنجکاو پرس خم

 محل کارت کجاست؟   ؟ی ر یکجا م-

 نگاهم کرد. ظیلچشم درشت و اخم غ با

 !. ؟ی مفتش-

 گفتم : یلبخند کمرنگ با

 به کفشته!. یگیدونم چه ر یهم ندونن من م چارهیندونه، اون دوتا ساده ب یهرک-

 . دمیبه بازوم  که دو قدم رفتم عقب اما پا پس نکش دیرو کوب شی دست ساک

 شد بهم.  رهی خ دیبار یم شیکه ازش آت ییچشما  با

نکن ک ه بدتر حال آدم و   یخودیب ینیریمن گم کن! انقدر خودش یلطفَا گورت و از زندگ-
 . یزن یبهم م

 رو گرفت.  شی نیمچاله، ب  افهیق با

 ال قبا.  هی  کهیمرد-

 رفت. رونی کرد و ب پشت

 حرص گفتم:  با
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  یتو خال دیکنم! من مثل تو تهد یم  تی اما حال ،یکن  یکار م یچ ی دار ستیمعلوم ن-
 .ستمین

 کاسشه. مین ر یز  یکاسه ا  هیزد که   یهمه ترس و دست و پا زدن، داد م ن یا از 

  یکردم م یم  بشیحداقل تعق  رون،یشمردم و پشت سرش رفتم ب متیو غن فرصت
 که براش خونه رو  هیچ ف یشغل شر نیا  دمیفهم

 کرد . ترک 

 نشست داخل و رفت. نی ماش  نیو با اول ستادیوا   ابونینظرش گرفتم. اول سر خ ریز 

 پام نگه داشت.  ری زرد ز  یتاکس ابونیسر خ دمیدو

 سمت شاگرد و تند گفتم:  نشستم

 و برام دنبال کن.   نیاون ماش-

. که کنار  میدی چرخ  یم نطوریهم  یساعت میگفت و پاش و رو پدال فشرد. حدود ن  یا باشه
 نگه داشت. کی بوت هی

 شد و رفت داخل.  ادهیپ ن یماش از 

 کرد؟.  یکار م کیتو بوت یعن یشد.  یخال بادم

 منتظر موندم.  اما

 بو د. دی قصدش خر  یانگار

شده بودم زدم رو   مونیاومدن نداشت. من که پش  رونی گذشت اما قصد ب قهیدق چند
 شونه راننده. 

 داداش .  میبر-
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 نی نشست. ا نیزدو دوباره داخل ماش ردنیب   کی از بوت  دمیکه د  وفتهیراه ب اومد
 بود!. یا گه ی د یمقصدش جا 

 بلند گفتم : مهین یصدا با

 داداش صبر کن. -

 آروم تر . -

 توجه گفتم :  یب

 . ریردش و بگ  -

کوچه نگه داشت و بالفاصله  هیسر  قهیو گرفتم و کمتر از پنج دق  نیرد ماش مجدداَ 
 رو  هیکه گرفته بود رفت. کرا  ینیماش

  یشدم. سالنه سالنه از پشت سر حرکت کردم. دم خونه ا  ادهیپ نیکردم و از ماش پرداخت
 . ستادیوا 

 تو هم جمع شد. اخمام

 داشت؟. کاریچ نجایا

 شد. یمشخص م دم،ی کش یقیعم نفس

 و زد وارد خونه شد. زنگ

تا   ستادمیبا مکث وا  یا قهی داخل کوچه. چند دق دمیتند کردم و بعد از رفتنش دو  قدم
 و بشنوم. صدا هار

 بست.  خیخون تو تنم  یمردونه ا   یصدا   دنیشن با

 و زنگ در و زدم.   دمیدستم و باال کش یسخت به

 . دمیهمون مرد رو شن یصدا 
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 کنم. یبرو باال من در و باز م-

 باش ه -

اش کرده بود فکر کردم که   ادهیکه پ ینیهمون زمان با توجه به ماش ی موندم و ط منتظر
 زدم. یگدار به آب م یب  دیبگم اما نبا  یچ

 م.  ایباز شدن در دهنم قفل شد، براندازش کردم. تالش کردم تا به خودم ب با

 ؟  ادیب دی گ یاون خانم و م دیم... من... ببخش-

 متانت جواب داد:  با

 . دیبفرمائ-

 هم فشردم .  یرو رو  دندونام

 . ادیاون خانم ب دیبگ-

 کرد .  یزیر اخم

 ؟ یباهاشون دار  یجسارتَا شما چه نسبت-

 زدم :  تشر

 جواب پس بدم؟. دیکه با  ؟ی اون خانم  هیتو ک-

 زد و با آرامش گفت: یکمرنگ لبخند

 همسرش.-

  یممکن بود برا  ری که به گوشم اومد غ یزیو چ دمی برد. همسر؟! فکر کردم اشتباه شن ماتم
 : دمیپرس نیهم

 جه نشدم. متو-
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 رو داد باال و گفت:  ابروهاش

 !د؟ یکن ینم یگفتم همسرش، حاال معرف-

که لبه    یکهنه ا  یلرزون هزار  یو با دستا  دمیخند ی دهنم رو قورت دادم، مصنوع آب
 بمیو چسب زده شده بود از ج  رهیهاش ت

 آوردم .  رونیب

 لب آروم گفتم:  ریگذاشتم کف دستش و ز  رتی همون شک و ح با

 ام، پول اضافه دادن.  یبهشون راننده تاکس نیبد-

خم از کوچه   یخواست دعوت کنه داخل پشت کردم بهش و با شونه ها   یکرد و م تشکر
 رفتم . رونیحکم قفش رو داشت ب  یا

و زودتر شوهر   نی خانم و دل آرا ا یب یب یعنیشوهر؟  یچ یعنی! لهیدروغ، چقدر ح چقدر
 !. دمیرم خند دادن؟ به افکا

 ره !.  یکه داره م ییدادن که االن ترس نداشت از جا  یشوهر م اگر

عفتش   یخواهر ب  اهیس  یگفتم تا اون رو  یخانمش به خواهرش م ی ب یزودتر از ب دیبا
 رو بشناسه! . 

  یکار نی دختر دست به چن  نی داشتم. چطور امکان داشت ا یبیهمچنان حال عج اما
 بزنه؟ 

 یعنیبود،  یم   نیشده بود چون امکانش رو داشت و اگر هم ا  غهیرفت که ص یم گمونم
 فاجعه!

 هم بوده باشه؟  گهیمرد با چند نفر د  نیداشت که دلبر به جز ا  امکان

 شدن!. یهر چه زودتر خانواده اش آگاه م   د یبود. با  یتلخ و زننده ا  تیوضع یلیخ
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 دور برداره!.  من یفهمه که حق نداره برا  یسر م  رهی دختره خ حاال

 ر دلب

 زدم. البد مه لقا خانم بود. رونی با عوض کردن لباسام ب مهیسراس

 و بلند گفتم:  ستادم یوا  وونی ا کنار

 مه لقا خانم بود؟ . -

 از دور براندازم کرد .  یلبخند کم با

 بپوش .  شهیرنگ روشن هم-

 یرنگ بی ترک نیکتون بود و ا   دیرنگ و شلوارم سف ییمویل  زمیلبم باال رفت. شوم گوشه
 دوست داشتم نه بدم  یلیروشن رو نه خ

 عادت داشتم.  شتریب رهیاومد اما به رنگ ت یم

 ممنونم... .-

 ادامه دادم:  یمکث کوتاه با

 بود؟.  یک  یبگ یخوا  ینم-

 زد . یپوزخند

 قلدر!.  هی-

  یر داشت؟ برا مشت الت سر و کا  هیبود که با  یی آدما  نی. نکنه از ادیرو لبم ماس لبخند
 تعجب ابروهام و باال دادم و  یجا  نیهم

 گفتم :  یبه کمر با طلبکار دست

 پلکن!. یآدما هم اطرافت م نجوریاز ا   ینگفته بود -
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 . خطاب بهشادامه دادم:دیو دستش رو تو حوض شست و صورتش رو آب کش  دیخند

 .یخوبه اون آِب ِگُل عوض کردم که االن دست و پات و بشور -

  وونیا  کی از رو بند برداشت و دستش رو خشک کرد. قدم برداشت و اومد نزدرو   حوله
 بشیسر باال گرفت و از داخل ج ستادیوا 

 رنگ و رو رفته گرفت سمتم.  یهزار هی

چونم بود از باال نگاهش    ری و همونطور که دستم ز   یدادم به نرده چوب هیو تک آرنجم
 کردم. دستش و باال گرفته بود تا پول و 

 ام جمع شد. افهی . قرمیبگ

 .؟ی چ یعنیاالن   نیا-

 گفت:  تی جد با

 . ؟ی ری و بگ  یپول تاکس یره باق یم  ادتیخانومم انقدر حواست به من پرته که -

که پولش و کامل داده بودم نه   یگفت؟ تاکس یم  ینگاهش کردم. اومدم عقب. چ جیگ
 . شتری قرون کمتر نه ب هی

 .؟یگ  یم  یمحراب چ-

کنار پام گذاشت. دوباره پشت کرد و راه   قایدق ری چوب هل داد ز   ونی و تا کرد و از م  پول
 و برگشت لب حوض.  یقبل

 .دیچی پ اطی تو ح صداش

ام بود با خود خودت کار داشت تا گفتم همسرتم    یرتیبود، ماشاهلل غ هیراننده تاکس-
 .هیکرد ک یشد و معرف یبادش خال

 ترس گفتم :  با
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 خ... خب؟.-

 کرد داخل حوض جواب داد:  یم  یهارو برداشت و همونطور که خال وهیم سهیک

 اومد برگردونه. یِمن ِمن کرد بعد گفت پول و اضافه داد  کمی  گه،ید یچیه-

 گرفت. سر تا سر وجودم و   استرس

 رفت. یم یشدت ترس دهنم خشک شده بود و رو به تلخ از 

 شوره!.  یهارو م  وه ی کنه و چطور م یکار م یچشمم به محراب نبود که داره چ گهی د حاال

چقدر خوشبخته و چقدر  شی تو زندگ ادیب ینبود که اگر بعد از من کس ن یبه فکرم ا یحت
 اش!.  ندهیشه به همسر آ یم  میحسود

تو لحن برخوردم چطور اون با متانت و آرامش   یو تند  تی همه جد ن یکه چرا با ا  نیا  ای
 کرد!  یبرخورد م

 کردن .  یچشمم حرکت م یدل آرا جلو یو صورت اشک  یب یچهره ب تنها

رو فرستاده بودن؟ اون راننده بنده خدا کجا قلدر بود؟ اون راننده که    یخدا نکنه کس یوا 
 تونه ینم چوقت یآروم بود ه انسالی مرد م

 که محراب گفت باشه.  یقلدر

 شده بودن.  سی کف دستام خ  جانی شدت ترس و ه از 

پوسته ها به  دمیفهم ی کندم! انقدر تو حال خودم بودم که نم ی ناخنم رو م پوست
 ! دهی گوشت رس

 !.؟یکن یکار م یچ یدار-

اومدم. رد نگاهش رو که گرفتم چشمام ب ه انگشت   رون یخوردم و از فکر ب   یتکون
 شستم افتاد. خون دو طرف ناخنم پخش شده 
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 .بود

 سوخت که با حس کردنش اشک تو چشمام حلقه زد. یم  چنان

 . یکَن یپوست انگشتات و م یچ یبرا -

 شدم بهش. رهی و با همون نگاه شفاف خ نی و انداختم پا  دستام

 بود؟. ریاون مرده که اومده بود پ-

 و قاب صورتم کرد و گفت:   دستاش

 .ده؟ یچرا رنگت پر   ؟ی دی چرا انقدر ترس-

 .هی گر   ر یحرف بودم تا مثل ابر بهار بزنم ز   نی منتظر هم  انگار

 :دمی لرزون نال  یصدا با

 محراب به خدا بدبخت شدم. -

و گرفت و بردتم داخل. نشوندتم رو مبل و زانو زد سمتم. دستام رو گرفت و با   دستم
 شد بهم. رهیخ  شیشگیآرامش هم

 من ناراحتت کردم؟.  ؟ی زیر ی اشک م یچرا دار-

  یدر! مسلمَا بدتر هم م یرفتم جلو یلحظه تصور کردم که اگر من م هیحرفش   نی ا با
 شد.

مخاطب پشت در  یبرا  یکه من همسرشم وجهه خوب  نیصورتم با گفتن ا  نی در ا اما
 نداشت !. 

و اشک    هیگر  نی کردم که کاش ا یا مکردم. تو دلم دعا دع یمن داشتم اشتباه م  دیشا
 باشه.  یخودیب

 نه؟ !  ای ی گ یدلبر با توام م-
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 بود .  ی ا  گهیاز هروقت د  شتریلحنش ب  تیشدم بهش، جد رهیخ

 با اشکام کالفه شده بود.  انگار

 و گرفتم و اشکام رو پاک کردم.   می نیبرداشتم. ب زی م یاز رو   یشدم و دستمال کاغذ خم

 محراب؟.-

 نگاهم کرد .  منتظر

 گرفته گفتم :  یصدا با

 که پشت در بود جوون بود؟.  یاون-

 رو سرم آوار شد.   ایکه زد دن یحرف با

 .َ  باَ یآره تق ر-

 گفتم:  ی. به سختدیبغضم ترک دوباره

 .رهیو فرستاده دنبالم! به خدا آبروم م یکس  یب یفکر کنم ب-

 گفت و تو فکر رفت. ن یزیچ

 بدون نگاه کردم به م دستام و گرفت و گفت:  هیاز چند ثان بعد

خانم به  ی ب   یباشه که بهش اعتماد کرد! ب یگمون نکنم آدم دمیکه من د یاون پسر-
 بشه یزیحرف تو اعتماد نداره؟ اگر هم چ

 نباش من همه جو..... .  نگران

 نکردم و تند از جام بلند شدم. ییصحبتش اعتنا  یحرف قبلش به باق  دنیشن با

. رفتم سمت  دیشه فهم ی م  دهیم اک یتر   یبو کلشیاون پسر جابر باشه که کل ه  اگر
 و برداشتم.   ی و پول چرک  وونی ا
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 مشامم و گرفت.  اکیتند و تلخ تر  یبو  قینفس عم هی با

 .اطیچندش پول مچاله و پرت کردم داخل ح با

 لب زمزمه کردم :  ریز 

 شرف!. یب-

 دلبر! . -

 و برگشتم سمتش.  وونی دادم به نزده ا هیتک

 جابر و فرستاده. -

چروک برداشت، از اخم! بازم سوال بازم پرسش! اصالَ دوست نداشتم دم به  شیشونیپ
 سوال و جواب شم. هیثان

 ! .ه؟یجابر ک-

 دی موهام شا   دنیموهام، انگشتام رو جمع کردم. کش  یفرو بردم ال دستام و  کالفه
 کرد.  یم یاما حرصم و خال یوونگید

 جوابش رو دادم:  یحوصلگ یب با

 .؟ی شه انقدر سوال نپرس یمحراب م-

 مشت شده رفت داخل. یبهم انداخت و با دستا  ینگاه میمنقبض شد. ن فکش

دادم که مبادا   یوقف م یخودم رو طور  دیکنم! با زیخواست خودم و حلق آو  یم دلم
 ! ؟یوسط ناراحت نشه!. پس من چ نی ا یکس

محراب    ای  رهی دلش بگ کمینکرده با حرف کوچ ییدل آرا، خدا ای نگه دار  یو راض یب یب ای
 حق و   نیشتر ی ب هیکه به نسبت بق

 . داشت
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  یاونم کاسه صبر  یکرد. ول  یش رو کنترل متندم خود یدرک بود و در قبال برخوردا  با
 شد.  یم  زیروزا لبر  نیداشت! که هم

 .یدادم به ستون چوب هی خوردم. نشستم رو موکت و سرم و تک  زیجا آروم ل همون

بگذرونه، در  ریدفعه رو بخ ن یبار دوم! خدا سوم نیا  ارم؟یچطور از دل نازکش در ب حاال
 ن یهست که از ا   زیاون صورت جا 

 کنه.  رونمیب خونه

 پشت در شدم که بدون شک جابر بود.  بهیغر ر ی اومدم و باز درگ  رون یفکر محراب ب از 

  یب نیکه قسمشون دادم که هم کالم ا ادمهیدل آرا؟ اما   ا یجابر و فرستاده بود؟   یب یب
 اعتماد نشدن  یسر و پا نشن. اونقدر بهم ب

اونقدر قبولش داشته   دازن،ی محل تفم کف دستش نم  که تو اون کوچه و یجابر، کس که
 باشن که بفرستنش دنبال من!.

  رهیمچم رو بگ  یکار پوزه من و به خاک بماله و به نحو  نی خواسته با ا یکه م  نیفکر ا با
 بره خون  میو آبج یب  یب یتا آبروم جلو

 . دیمک یو م خونم

 کردم.  یم  یکار هی  دیبا

خواست زهر   یبود و م ده یده. ازم ترس یو انجام بده، م یاگر بخواد کار یمفنگ اون
 سقط شدنم ینگفته اما برا   دمی! شا رهیچشم بگ

 که گفته باشه. ستین دیبع

 خودت آروم نگهم دار. ا،یخدا

شده بودم و   شی برام گرون تموم شد. از حرص مثل اسفند رو آت یل یحرکت جابر خ  نیا
 ی اومد. به حد  یزدن خونم در نم یکارد م
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شرف و که کارش شده بود   یاون ب  ایکشتم   یخودم و م ایدادن دستم   یکه چاقو م بودم
 . مونیسرک تو زندگ

شک از خونه   یآرامش قبل طوفانه!. ب شهیکرد؟ اون هم یم  کاریچ دی فهم یم  یب یب اگر
 اما.... .   رونی کرد ب یپرتم م

 برگشت هم داشتم؟.  یرو با آه فوت کردم. اما جا  نفسم

 نیداشت و اگر از چن مان ی کرد. اون بهم ا یمن و خواهرش حساب نم گهی آرا که د دل
 تو چشمام نگاهم گهی برد د یبو م یزیچ

 کرد.  ینم

گرداب نذاشتم!   ن یپا تو ا یکه از سر خوش  یدون یت مهوام و داشته باش، خود  ایخدا
 که آب دم یهمه عذاب و درد و به جون خر 

 دلشون تکون نخوره.  تو

 بزار تا نفهمن! یمانع

 شم!. خیسنگ رو   نزار

 . دیبار یو آروم بارون م   کیشده بود. هوا تار سیصورتم خ  یک دمیخودم اومدم. نفهم به

 .زمیبلند اشک بر  یخواست با صدا  یچنان گرفته بود که دلم م دلم

و آسمون دست به دست هم    نینداشت . انگار زم یحالم نم نم بارون دسته کم  نیا  تو
 که هست بشه. ینیداده بودن تا حالم بدتر از ا

 ام بردم .  قهیو داخل   سرم

 سرد شده بود!. کمی زد و هوا   یم  لرزم

 زنده!. ای مرده ام  نهیهم سر بزنه بب ب ومدین یهمه وقت حت  نیا
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 شد . شتریام ب هیفکر شدت گر  نی ا با

 شدم. رهیبه حوض خ  سیخ ی زانوم گذاشتم. با چشما  یخودم جمع شدم و سرم و رو تو

 زمزمه کردم :  آروم

 . ستمیمهم ن  چکسیه یبرا -

 شدم. رهیروم رو احساس کردم. به دورم خ ی زی و افتادن چ یکس هیلحظه سا  همون

 پتو آورده بود .  برام

 شونه ام مرتب کرد. رو

تو صورتش بود اما همچنان به کارش   تی شدم بهش. همون جد رهی بلند کردم و خ سر
 داد.  یادامه م

 بره که دستش رو گرفتم.  خواست

 محراب؟!.-

 نگاهم کرد.  یچشم تو چشمم بشه. آب دهنش رو قورت داد و به سخت  خواستینم

 چهره ام کم کم از هم باز شد.  دنیسگرمه هاش توهم و با د اول

 بغض ادامه دادم:  با

 . ؟یشه از دستم دلخور نباش یم-

غرور   یفشار روان نینکردم. حداقل امشب با ا  یی. اعتنا دیاز گوشه چشمم چک یاشک  قطره
 برام مهم نبود. 

 و تحمل کنم. گرانیبودنم از جانب د تی اهم یقدر از ب نیتونستم ا  ینم

 اما دستش رو رها نکردم . دمیو باال کش مینیانداختم و ب نی پا سرم
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تورو دوستت داشته باشه با هر خبط و   یکی که  نی بود! ا یحیحس تلخ و کر چقدر
 .یگناه

 تو تنم افتاد.  یلرز 

  دادیدونستم التماس توش ب ی که م ییصورتم کنار زدم و باز با چشما   یو از جلو  موهام 
 کنه نگاهش کردم. یم

 . اوردیتاب ن دلش

 زد و سرم و تو بغلش گرفت. زانو

. سرم و نوازش کرد  هیگر ریبلند زدم ز  یام اوج گرفت و با صدا   هیحرکت شدت گر نی ا با
 قرار گفت: یو ب

که تو فکر   یدر موردت اونطور یذارم کس ینمکرده؟ من که  شونتی تورو انقدر پر یچ-
 ؟  یتاب یفکر کنه. چرا انقدر ب یکن یم

 نداشتم. حیتوض  یبرا یرغبت اصال

 عقب و اشکام رو با لبه پتو پاک کردم.  اومدم

 خش دار و گرفته گفتم:  یصدا با

 خوام بلکه... .  یخودم فقط نم ی که الزم دارم برا  یدلم گرفته، اون پول -

 دادم.  هیو چونه ام رو به زانوم تک دمیکش یقی عم آه

 بلکه؟.-

 جواب دادم:  نی هم یگفته بودم تک فرزندم برا  بهش

همه سال جون کندم تا پولش جور شه   نیعمل کنه ا دی. اون مشکل داره با یب یب یبرا -
 ی همه تالش ب  نینشد. خسته شدم از ا
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 . یکرد  دامیو تو پ  رونیشب زدم ب   مهیکه ن جهینت

 کرد.  بغلم

 دادم بهش. آروم  گفت:  هیو تک سرم

 کردم؟ . داتیبد شد پ-

 .دمیرو باال کش مینیب

وابسته   شتریکرد ب یمنتش که دل سنگ و آب م ی بد شد! با محبت ب یلیشد؟ آره خ بد
 شدم!.  یاش م

 بد بود.  یلیبود، خ بد

و   ریشد و به قول معروف شمارو به خ یتموم م  غمونیص گهی که چند وقت د  نیفکر ا با
 .ختیر یم  یمارو به سالمت، دلم هر

و عادتم نه تنها به  ی وابستگ یاز هرچ شتر یتونه باشه اما ب  یم یدونستم اسمش چ ینم
 بود، به یخونه و زندگ ن یخودش بلکه به ا 

در  چق دمی فهم یکه حاال م یبه محبت  گذره،یم  نیر یدونم با محبتش برام ش یکه م ییروزا
 دارم!.  ازشین

 آرا  دل

سنگ اوپن    یو که رو  می بودم. گوش از یخودم مشغول سرخ کردن پ یحال و هوا  تو
 .دیلرز   یم قهیگذاشته بودم هرچند دق

 تونست باشه. یم یاومد!.ک یم   امیاز اپراتور پ البد

زنگ  ی روغن و به خودش گرفته بود. اومدم روغن و اضافه کنم که صدا یحساب از یپ
 باعث شد دست نگه دارم.  لمیموبا
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 نمیاسم مهرداد ذوق زده شدم. خوبه، دوست داشتم بب  دنی و با د یرفتم سمت گوش  تند
 هیطول دادم و ثان  کمیبگه!.   یخواد چ یم

 آخر تند تماس و لمس کردم. ی ها

 بله؟! .-

 . خانوم؟  یچطور-

  دیبا یشد اما منم دل داشتم تا ک  یم یعصب دی رو کنترل کردم تا زود وا ندم. شا خودم
 کوبوند تو سرم و دم  یحرفش و مثل پتک م

 زدم. ینم

 ممنون. -

 : دی چیصداش پ  هیاز چند ثان بعد

 چه خبر ؟   ؟یچطور-

 تر از قبل جواب دادم:  آروم

 . یسالمت-

 . ؟ی انگار خسته ا  ؟یخونه ا  ؟یکن ی م کاریچ-

 .دمی کش یقیعم نفس

 مشغول کار خونه ام.-

 گفت:   یجد نیهم یحرف باهاش ندارم برا   یبرا  یرغبت د یلحن صدام فهم از 

 به کارت برس. رمیگ یشم، وقتت و نم  یباشه مزاحمت نم -

 کنج لبم نشست.  یپوزخند
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 . ؟ی ناراحتت شد -

 و منم بهتره قطع کنم.   ینه ظاهرَا تو انگار از تماسم ناراحت-

بزارم   ونیعملم رو باهاش در م  هیگرفتم قض میتصم یفکر آن هیکه قطع کنه تو  نی از ا  قبل
 اش ناقص باشه و در   ندهیتا مبادا زن آ

  نیا  دنیبودم که بعد از شن دواریدونست حق داشت بدونه اما ام یم  دینباشه!. با  انیجر
 موضوع برخورد و حرفش به دور از 

 و مطلوب باشه!.  نیتوه

 :دیچ یمجددَا پ  صداش

 .  ؟یندار یکار-

 .ایگفتن و نگفتن دل و زدم به د ر نیب مردد

 خوام باهات صحبت کنم. یم-

 جواب داد: یمسخرگ با

 !. یدار یهم صحبت لی مشخصه م-

 زدم گفتم:  یکه هم م نیو اضافه کردم، همون ح روغن

 بزارم.  ونی رو باهات در م یزیچ هی  دی. بامینیهم و بب خوام ی نه، م یپشت گوش-

 رنگ ترس برداشت.  صداش

 شده؟.  یزیچ-

 شدم. کالفه

  یگم م ی. بهت میایدنبالم ب ستین یلزوم ام،یقرار و بزار خودم م ی خوا یهرجا م-
 بگم. یوشکه پشت گ  ست ین یزیچ ،یفهم
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 باال زد و با لحن تند جوابم رو داد:  رتشیغ رگ

 سر کوچه.  امیهروقت کارت تموم شد زنگ بز ن م  ؟یدنبالت، باز شروع کرد  امیخودم م-

  یگفتم و با خداحافظ یباشه ا یمخالفت چیبدون ه نی هم یبحث نداشتم برا  حوصله
 قطع کردم.  یکوتاه

خودم و آماده هر   دی. باستیدر انتظارم ن یدونستم که بروخورد خوب یگرفت، م دلم
 کردم.  یم  یحرف

  دمیاما.... شا وفتهیخوام و دوست ندارم ب یکه نم یخواستم اون اتفاق یته دلم نم ته
 ن یدادم ا  ی حال احتمال نم نی با ا  یافتاد ول ینم

 اش قبول کنه.  ندهیمن و به عنوان همسر آ مرد

 . ختمیر  یشک مصدا ا یو ب  آروم

 گرفته بود . یلیخ دلم

من و به عنوان زن   یزد. کدوم مرد  یروز نبود بلکه تمام عمرم و رقم م هی  یاتفاق برا  نیا
 کرد؟  یانتخاب م یزندگ

 کردم. یخال یکیو داخل ظرف پالست از یپ

د   از یدو تا پ از یپ ینیزم بیکنه رفتم از جا س ممیج ن یس دنمیبا د یب  یکه ب نیترس ا  از 
 برداشتم و شروع کردم به خورد  گهی

 . کردنشون

 . دمیو کامل خورد نکرده بودم که صداش و شن از یپ هی هنوز 

 . زهیر یم   یخب پنجره رو باز کن، نگاه چه اشک-

 کردم.  یخوردشون م ین یتند تند نگ یب یتوجه به حرف ب  یب
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 خواست مالمتم کنه!.  یفقط م دی فهم یاگر م یب یب

 زدتم.  یفقط سرکوفت م ایگفت دست نگه دارم   یم  ای

 رو به رو شد. تیبا واقع دیچه خوب چه بد با حاال

  دیکه نبا ی شد تا قبل از اون حرف دهیکش مونی دوست ندارم اگر به بهم خوردن نامزد یول
 و بزنه و حرمت هارو بشکنه .

 خور باشم.  یتو سر  عرضه و یدختر ب  هینداشتم تو خاطرش  دوست

 نبودم . نطوریاالنش ا نی که تاهم نیا نه

 تو انگشتم به خودم اومدم.  یحس سوزش با

 گرفته بود . یتا گوشت انگشت سبابه ام رفته و خون سطح چاقو رو تاحدود  چاقو 

 . ؟یکن  یچه کار م یدار یوا   یا  یوا   یا-

 بود.  ستادهیانداختم که پشتم وا  یب یبه ب ینگاه مین

 گرفتم، چاقو رو شستم و به کارم ادامه دادم.   یشتم و با دستمال کاغذانگ  خون

 ذره.   هیحوصله ام  یب ست،ین یزیچ-

 اش جمع شد و کنارم زد.  افهیق از یپ  یدونه ها  دنید با

 مدل قد دارن!. هیهرکدوم    ه؟یچ  نیا-

 زدم.  رونیب یاز آشپزخونه نقل میخداخواسته با گوش از 

 . نتمیخواد بب یمهرداد م   رونیبرم ب   دیمن با  یب یب-

 تکون داد و مشغول شد.  یسر

 زود برگرد . -
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گفتم و تند رفتم داخل اتاق. قبل از حاضر شدن به مهرداد اطالع دادم که زود   یا باشه
 خودش رو برسونه.

باعث   نیزده بودم و هم  جانی دونست. ه یبه جونم افتاده بود که خدا م یاسترس  چنان
 هوا تنم کوره داغ باشه و  یکشده بود تو خن

 تند عرق کنم. تند

  رونیسرم، به دست گرفتم و از اتاق ب یو چادر رو   یبدون گذاشتن رو سر نیهم بخاطر
 بپوشم،  دیکه مهرداد رس یرفتم تا زمان

 شدم.  یکه از گرما خفه م وگرنه

 چقدر زود!. -

 سمتش.   برگشتم

 کرد.  یبا تعحب براندازم م یب یب

 امروز حوصله نداشتم.-

 صورتم رو از نظر گذروند .  یاجزا زی چشم ر با

 نامزدت؟ . شیپ یریم  یدار ینجوریهم یدآبیسف  ،یسرخاب-

 به هم. ختمیبدتر ر  یب یحرف ب نی ا با

 نکردم و با بغض گفتم:  تحمل

بارنگ و   دیبا  شهیبره به سالمت مگه هم خوادتممیبخواد نم ینجوریخوادم هم یم-
 باز برم؟ !  یرو

  یلب زمزمه هاش رو م ریرو فوت کرد. آروم آروم برگشت و رفت سمت گاز. ز  نفسش
 :دمیشن
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 بد دارم. خدا دختر نداد دوتا گل قهر کن داد. تی ن دیکن یهرجور که دلم بسوزه فکر م-

 .دیتو دستم لرز  یبگم که گوش یزیچ  اومدم

 و شال و چادرم رو به سر کردم .  نهی رفتم سمت آ یحرف چیه  بدون

 من رفتم.  یب یب-

نداره انقدر دلش بزرگ بود که بعد از  ینگرفتم. بازم ناراحت شده بود!. اشکال یجواب ازش
 بره.  ادشیفراموش کنه و   قهیچند دق 

 و بستم.  در

 زد. با حرص جواب دادم:  ی زنگ م همچنان

 .  گهیاومدم د-

 اصله دادم.و از گوشم ف  لی بلندش موبا یصدا با

 دو ساعته دم کوچه معطلم.  ی مارو مسخره کرد  گهید ایِد ب-

 . نی پا دمیام نصفه. دو   گهید ی پا هیکفش پام بود و   هی

 . باشه اومدم.یاالن بهم گفت  نیخب هم-

 کردم . ی. قطع کردم و دوان دوان کوچه رو طنی پا ادیب طونینداشت از خر ش قصد

 و باز کردم.  نیلرزون در ماش  یدستا با

 .دم یکش یقی عم یداخل و نفسا  نشستم

 سالم. -

  یشده بود. م رمی دونم چرا زودتر از گفتن حرف بغض گلوگ ینگاه نکردم. نم بهش
 دونستم بخوام باهاش چشم تو چشم شم طاقت 
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 . ارمینم

 کردم. یبه زانوم دوختم و با ناخنام باز  چشم

 س... سالم . -

 !.غیبود اما در یم احساس کردم. منتظر حرکتنگاهش و رو ینیسنگ

 دننده بود نگاه کردم. مشت شد.  یبه دستش که همسو  یچشم ریز 

 یناز کن ینطوریا  ی گرفت ادی  داَ یجد ؟یکن یچرا نگام نم  ه؟یچ یگرفتنت برا  افهیق  نیا-
 اخالقا داشته  نیاز ا  ادینم ادم یبرام؟  

 !.یباش

 دادم و آروم گفتم : هیت ک شهیرو به ش سرم

 .می رفته بو د شیبرو اون کافه که هفته پ-

دونست چطور بگه که باز  یبزنه اما نم یخواست حرف یگرفت. دست برد باال، م حرصش
 نداشت، عادت  ری دلم و نشکنه. تقص

 خودش باشه!.  روی تحت پ زیبود که همه چ  کرده

و نفس  ن ی ود، آورد پاکه همونطور دستش رو هوا خشک مونده ب  هیاز چند ثان بعد
 فوت کرد. رونیحبس شده اش رو ب

 هوف، هوف . -

  ونیبار ش هیبدجور پا رو دمش گذاشتم اما مرگ    دمیفهم یگفت و م  یم یاد یحرص ز  با
 که  یبارم که شده طور کی بار.  هی

 بار!. کیدارم باشم، خودم باشم، نترسم!. حداقل   دوست
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ه پسر کافه    یبار بود با   نیکنج لبم نشست. اول   یآوردن اون کافه لبخند کمرنگ ادیبه  با
 ی رفتم اونم به دعوت خودش. برا  یم

 یدونست که ب یاونجا بود. خودش خوب م  رونمونیب نی با مهرداد اول شتریب ییآشنا
 همونجاست تا  حمیتفر  یجا برا  نیشک بهتر 

 شن. یتداع نمیر یش خاطرات

  یهمونجا چال م ایمونه   ی خاطره و عشقمون همچنان زنده م ایبا گفتن حرفام   حاال
 شه!.

ازم، زود  کی حرف کوچ  هیبا  یکردم روز  یخوش برخورد و آقا بود. اصالَ فکرش و نم انقدر
 .رهیجبهه بگ 

  یسع دیشن  یکردم و دلبر م ی م  فی که اگر االن تعر یزیمحبت و متانت داشت. چ یلیخ
 داشت و قبول نداشت که  حشیدر توج

رو به رو باز شده   دینبود. شا  دمید  یکه االن م یزی داره اما مهرداد اولش چ یاخالق نیچن
 زد  یپرده حرف م یب نطوریبود که ا

 .... اما

کرد م. دوتا قطره   م یفرو رفته وسطش، ترس ریت ه یو با    دمیقلب کش  هیانگشت سبابه  با
 . دمیخون هم کش

تو زمان خودش بود اما   ینقاش نیت ر  یو به قول معروف نوستالژ نی تر  یمی از قد  دیشا
 کرد. یکم نم شیاز معن یزی همه چ نی با ا

 تلخ .  نقدریهم

 .  نیغمگ  نقدریهم

 .دهیقدر شکست خورده و زخم د نیهم
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 . میدیرس-

 رو بلند کردم .  سرم

 لبم نشست.   یرو  یکافه لبخند تلخ یورود دنید با

 . ؟یش  ادهیپ یقصد ندار-

شدم. چادرم رو مرتب   ادهیپ  ن یتکون دادم و از ماش  یهم بدون نگاه کردن بهش سر باز 
 کردم و منتظر موندم.

سمتم. مشخص بود عجله داره تا بشنوه حرفم   دیپارک کرد. دو  یرو گوشه ا نی ماش  یوقت
 که مونده بود برسه پشت   میقدم هی. هیچ

 .می قدم برداشتم، خودش و بهم رسوند و شونه به شونه هم وارد کافه ش د  بهش

 .زی م نی سمت اول میبرداشت قدم

 ننشسته بودم که به صدا اومد:  هنوز 

 بگو . -

 زدم :  غر

 . ستین ی موضوع جالب نیهمچ یبشنو  یخوا  یکه م  یزی چ ؟یانقدر عجول نباش شهیم-

 کردم.  نگاهش

 شد.  رهیهاش از هم باز شد و با اضطراب بهم خ اخم

 شده؟.  یزیچ-

 کردم. دستام رو تو هم گره زدم. یپا و اون پا م نیا  دینبا  گهید

 شروع کردم به حرف زدن.  زیم ی به گلدون رو  رهیخ
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کالمم و رشته کالم و از   ونیدادم تا مبادا بپره م   حیضرب توض هی یمکث   چیه نی ا  بدون
 دست بدم.

  یحرف ورق بگرد ه و زندگ  نیبا ا  د یدونم شا یکنه، م  یناراحتت م یلیدونم خ یم-
 عوض شه اما حق متیهردومون با تصم

 موضوع هستم اما... .   نیبا توعه. من چند ماهه که متوجه ا انتخاب

  یمن ینذاشتم؟ حداقل برا  ونی مشکلم و در م یچون پول نداشتم با کس  ؟ی گفتم چ یم
 و  که یت  یبرا  یکه نامزدم دنبال هر فرصت

 نداشت.  یوجهه خوب میپول یانداختن بود گفتن ب هیکنا

 و ادامه دادم:  دمی کش یقیعم نفس

 کنم... .  ینشد اقدام یلیبه دال-

 گفت: عیسر  یلیخ کالفه

 شده؟  تیباعث آشفتگ یبرو سر اصل مطلب. چ-

 جواب دادم.  یهم فشردم و با مکث کوتاه ی رو رو لبام

 ... . اما من یتو بچه دوست دار -

 ادامه بدم . نتونستم

 و مشت کرد.  دستاش

. چونه دی کش یخشم توش شعله م شی که حاال آت ییشدم به چشما  رهیکردم و خ بغض
 .  هیگر  ری و زدم ز  د یام لرز 

  یبود که به چشم مرد یحس بد یلیدهنم گرفتم تا صدام بلند نشه. خ یرو جلو  دستم
 . یای منفور به نظر ب  ی که عاشقش هست
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 : دیشده اش غر  دیکل یدندونا  ونی فک منقبض از م با

 !. ؟یاما چ  ؟یچرا الل شد -

رو سرش و   ذتشتیکافه رو م  نیا  گرفتمی خودم رو نم یشد. اگر جلو  شتر یام ب هیگر  شدت
 با  ،یبرد. به سخت یآبرومون رو م

 : دمیبغض آلود نال  یصدا 

 احتمال داره حامله نشم مهرداد.-

 لبش بود، مبهوت گفت:   یرو یناباور ی که از رو  یباال رفت. با لبخند  ابروهاش

 چرا اون وقت؟.  ؟یحامله نش-

و   مینی برداشتم و ب زی م یاز رو   یچادرم پاک کردم. دستمال کاغذ  نی رو با آست اشکام 
 دونستم که االن از اشک سرخ  یگرفتم. م

نبود که نشون بده از غصه من   دایپ یزیکه که تو رفتار مهرداد چدردنا ن یاما ا شدم
 داد از   ینشون م شتریناراحته و چه بسا که ب

 هست!. یعصب دستم

که کنارمون بودن بهم   یزی. نگاه چند تا مزی رو م د یدهن باز کنم که مشتش و کوب اومدن 
 جلب شد که از خجالت آب شدم. 

 شده بود؟!  یحد عصبان  نیتا ا د،ی لر ز  تنم

 لرزون زمزمه کردم :   یصدا با

 رح.. رحمم رو از دست بدم.   ادیع... ع... عمل کنم احتم...ال ز   دیبا-

حرفم   یترس   چیخواستم جلوش محکم باشم و بدون ه ی. مثالَ مد یخند یک یستریه
 اما....   ارمی ون برو به زب
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 به من؟.  یتو دروغ گفت-

 اومد. کمونیکافه با منو نزد  پرسنل

 . د؟ی دار لی م یچ-

 گفتم : ع یکه دم پرش نشه سر  نیترس ا  از 

 فقط.  یچا  هی-

 و گرفت و محکم تو مشتش گرفت.  یدستمال کاغذ هیکیرفتنش بسته پالست با

 .  ؟یبا توام، تو به من دروغ گفت-

 ینداشت، لحن تیمعصوم ی ذره ا  یکه حاال برخالف هروقت یشدم به صورت رهیغم خ با
 محبت نداشت و  یکه اندازه سوز 

 شد. ینم دهید  یکه توش رحم و مروت یبرخورد 

 بذار م.  ونی باهات درم دی دونستم چطور با یمن دروغ نگفتم فقط... فقط نم-

که کم کم  یبعد با خنده ا   هیگذاشت و چند ثان  زیم  یآرنجاش رو رو. دی و خند دیخند
 شد چشماش رو گرفت. یمحو م

 : دمیاش رو شن  زمزمه

 حساب کردم؟.  میزندگ کی و شر  یحساب کردم؟ ک میرو زن زندگ یک-

 ام شد. با خجالت گفتم:  غصه

شدم؟ انقدر ازم   ح یکار کردم مهرداد؟ مگه دست من بود؟ انقدر برات کر یمگه من چ-
 بدت اومده؟. 

 چهره عبوس نگاهم کرد و انگشت اشاره اش رو تو صورتم تکون داد. با
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  یگ یتو چشمام م رهیکه بچه دوست دارم اما، االن، خ یشناسیتو خودت خوب من و م-
 و   یدونست یسال م ک ی  ؟ یشیحامله نم

 ؟  ی  نگفت

 انداختم . ری به ز  سر

 دونستم.  ینم-

 رو سرم آوار شد.   ایکه زد دن یحرف با

 گفت !.   ی. مامان راست مخوامینم یزن نیمن همچ-

 گفتم:  رتیح با

تونه باشه! من احتمال دادم بعد  یم یدرمان  هیمهرداد؟ بالخره بعدش    یگ یم یچ-
 و اگر هم بشه با دکتر   وفتهیب  یاتفاق نی عمل چن

 .... . رفت

 : دیادامه بدم و غر نذاشت

بسازم که   یزن   یبرا  یساختن زندگ  یهمه سال جون نکندم برا نی نگو! من ا یچیه-
 نقص داره.

  یبود اما وقت قتی حق  نیگفت، حرفش ع یحرف خورد شدم اما دم نزدم. راست م نی ا با
 یراه حل  هیدونستم   ی راهکار داشت و م

 نداشت که انقدر براق بشه.  یلیدل میدار

 : دمیبغض نال با

 . نی و بب وانیپر ل مهیمهرداد ن-

 بهم گفت:  رهیخ  هیو بعد از چند ثان  دیبه دندون گز  لب
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 نداره. ییرابطه معنا  نی به نظر من ادامه ا -

زد؟.   یگفت؟ انقدر راحت جا م یزنه!. چ یلحظه قلبم نم  هیحرف حس کردم  نی ا با
 ونستم تصور کنم.ت یدستاش رو گرفتم، نم

 . ؟یتون یمهرداد تو واقعَا بدون من م-

 برداشت.  زیم  یرو از رو چیو سوئ دیرو عقب کش دستاش

تت خبر  یکه از وضع نی با ا یمن و چند ماه مسخره خودت کرد  یتو با خودخواه-
 چقدر بچه یدون یخودتم خوب م ،یداشت

 ده باهات ازدواج کنم؟.  یمامانم بدونه اجازه م یکن  یفکر م یدارم. از طرف  دوست

گه!.   یکه گفت مادرش راست م دمیرس ی به اون حرف تاَ یاما نها دمیو تو ذهنم چ  حرفاش
 گوشش خونده باشه با   ریکه ز  ن یجز ا

  یگفت بهش!. آره! اون دنبال تلنگر بود ، نه من و م ینم یزیازدواج کن چ ل یفام دختر
 راه درمان  که گفتم  یخواست نه بچه ا 

 داره!.  یحاملگ یبرا 

 و آروم گفتم :  هیگر  ری ز  زدم

 !.یگفتم فقط دنبال تلنگر بود   ریکه د   نیتو نه مشکلت مادرته نه ا-

 جواب داد: یظیاخم غل با

که بخوام باهات بحث و   ستمی ن یطیاسمش و بزار، من االن شرا  یخوا  یکه م یهرچ-
 ادامه بدم. فعالَ .َ 

 تنهام گذاشت  الی عالم فکر و خ هیشد و با رفتنش من و با   بلند

 ر دلب
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و داشتم که  یدور کمرم از ترس چشمام رو باز کردم. حس گنجشک یحلقه دست با
 فرار لی که م یتوقفس هست. اما گنجشک

 . نداشت

دست چپش که انگشتر شرف  دنیدو رو دستش گذاشتم. با  دم یرو باال کش دستم
 لبم نشست.   یرو یالشمس انداخته بود لبخند

 کاش... یاومد. ول یکرد. چقدر هم به دستش م  ی م یاظهار متاهل یراست یراست

اون انگشتر حلقه دوتامون    یکه اگر جا نسیر یش یچه آرزو  دم،یکش یو آروم  قیعم نفس
 ی م  یراحت الیتو دستمون بود و با خ

 مام و کمال قلب و روحشم.صاحب ت   دونستم

 . دمید ی رو تو تک تک رفتارش م یواقع هیکردم اما الحق که مردونگ یم یقضاوت چه

پام گذاشت   شی رو پ یمرد  ن یخدا واقعَا بهم نظر کرده بود که چن د ی! شامینباش ناشکر
 چه  ر یوگرنه به قول خودش معلوم نبود گ

 اوفتادم.  یم ییگرگا 

  یخوردم چون تو لحظه حال هم م یو گذشته رو تو رابطه با محراب م  ندهیغم آ دینبا
 و تو خاطرم  ینیر یشه لحظات ش یدونستم م

 کنم.  ثبت

صدا بلند اومدم از جام بلند شم که دستش و محکم تر از قبل دور کمرم جمع   یو ب  آروم
 کرد.

 رو لبم نشست.  یکمرنگ لبخند

 گفتم :  آروم
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 محراب؟! -

 خش داشت . غر زد: یاز خواب آلودگ صداش

 . کار؟یچ یبلند ش  یخوا یبخواب، م-

کردم. آب دهنم رو قورت دادم و آروم تر از   ی. نفساش و احساس مدم یبه دندون گز  لب
 قبل جواب دادم: 

 مگه؟!. یبرم نهار بزارم، خونه رو مرتب کنم توام کار ندار دیمحراب با -

 لحنش خنده اش رو احساس کردم.  از 

 هم برم سر کار.  ی آره صبح جمعه ا -

مثل مجسمه   دیبرد، با  یبرده بودم. خوابمم نم  ادی هفته رو هم از  یخدا! روزا  یوا 
 موندم.  یم نطوریهم

رو   ییرو  نیتوستم برگردم و صورت به صورتش شم اما... قلبم به تپش افتاد. چن یم
 نداشتم جدَا !َ. 

 شدت شرم گرمم شده بود.  از 

 شونه ام گذاشته بود نیراحت سرش رو ب  الیهمچنان با خ اون

 گفتم:  قهی دق  کیصورتم تکون دادم و بعد از حدود    یجلو یرو باد بزن دستم

 گم محراب؟. یم-

 نگرفتم .  یجواب

 باتوام محراب. -

 و خواب دهن باز نکرد.  یاز خستگ یگفت و ول یزور هوم به

 مگه؟.  ید یخواب ی با توام ها؟ ک ؟ یکند محراب مگه کوه -
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حرکت   نی . با اادیدست چپم رو خم کردم و از پشت زدم به شکمش تا به خودش ب آرنج
 ی سرش رو بلند کرد و از باال سر اجزا

 رو برانداز کرد . صورتم

 االنم ساعت... . دم،یوقت خواب  ریخانم د-

 و ادامه داد:  یز یرو کشوند سمت ساعت رو م نگاهش

 . گه ی نکن د تی رفتن. اذ یبرا  یزن یدست و پا م یهنوز ساعت هفت نشده دار-

 .دم یبار غر غر ازش د  هیزدم. بالخره   یخنده ام رو کنترل کنم. لبخند پهن نتونستم

کنه بدون   یم شی دونستم کفر یکه م  یبهم بود. با همون لبخند رهیمنتظر خ نطوریهم
 رو به رو گفتم : به رهیکه نگاهش کنم خ نیا

 کنم.  تیاالن من حوصلم سر رفته اصالَ دوست دارم اذ  ؟ یبود   داریچرا ب-

برداشت سمتم  و با دست   زی حرف خ  نیا  دنیخنده ام رو گرفتم و اون با شن یجلو
 آزادش پهلو و 

 گفت:  ی زیداد. با اخم ر یرو قلقلک م  شکمم

 .تم؟یمگه من اسباب باز -

 . دمیلول یتخت م گفت و من از خنده رو   یم اون

 محراب باشه باشه.-

 : دمیکش غیشد. با خنده ج شتر یحرکت دستش ب شدت

 محراب لطفَا .َ -

ام از رو   یدر پ یپ ی داد به تاج تخت. با نفس نفس از خنده ها هیعقب و تک اومد
 اومدم. موهام که پف کردم بود رو   نی تخت پا
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 .دمیکش یدست

د بود که  یمثل تو بع یقلقلک دادن ازکس هی گه؟ ی د یکن یم  تیآقا محراب من و اذ-
 . مید یاونم د

 نازک کرد.  یو پشت چشم دیموهاش کش  نیب یدست

 خواد؟.  یانگار باز دلت قلقلک م-

  ینشستم و شونه رو از رو نه ی  یآ یخنده جوابم بهش بود و بس . رفتم رو به رو  تنها
 برداشتم . زیم

. همونطور که قدم  دمی محراب و د نهی تا شونه کنم. از داخل آ ختمیطرفم ر هیو   موهام 
 لب غر ری داشت ز  یبرم سیبه سمت سرو 

 زد. یم

 گفتم : بلند

 کمتر غر بزن.-

رو احساس کردم. با دست آروم اومدم   یموهام گره ا   ونی م قهیاز حدود پنج دق  بعد
 .غیبازش کنم اما در 

 با اون گره خسته شده بودن. یشونه هام از باز   یکلنجار رفتم که خسته شدم. حت انقدر

 کنم. دایرو پ یچیتک کشو هارو باز کردم تا ق تک

 .دمیکش یقینفس عم یبود. با آسودگ یچیدوم ق کشو

گذاشت و   ز ی م یکرد حوله رو رو   یخشک مکه صورتش رو  یلحظه محراب درحال  همون
 با اخم گفت: 

 .؟یکن یکار م یچ یدار-
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 : دمیبرچ لب

 شه.  یاالن درست م  ستین یزیگره خورده خستم کرده، چ-

 که دستم تو هوا گرفت.  ارمیو باال ب   یچیق  اومدم

 دست نگه دار.-

. رفت پشتم نشست و با شونه آروم شروع کرد  زی م  یپرت کرد رو  باَ یو گرفت و تقر  یچیق
 به گره  دیبه شونه زدن موهام تا رس

 . موهام

 که تار هارو بکشه شروع کرد به باز کردن گره موهام.  نیبدون ا  ادی دقت و حوصله ز  با

حوصله من رو هم سر برده بود شروع    یکه حت یطوالن قهیگره رو بعد از چند دق یوقت
 کرد به شونه زدن.

 د یماس قشیلبم از سر احساسات عم یرو  یلبخند

 زد.  یبه جونم م شی آت یسادگ نیهم به

 : دمیرو شن صداش

 . ریبه دست نگ نایا  هیکوتاه  یبرا  یچیق گهید-

 توجه ادامه داد : یگرفتم. اون ب ن ی رو پا سرم

 بره.  یموها شب خوابم م  نیمن با عطر ا-

 خفه ام کرد.  بغض

 بافه. یداره موهام رو م دمیحرکت دستاش فهم با

انقدر   یب ینداشتم ب ادیبه  ی تو بچگ یداد که حت یکار رو انجام م ن ی ا  اقی با اشت چنان
 بافتن موم به خرج بده.  یشوق برا
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 :دیچیتو گوشم پ صداش

 شعر حافظ وصف حال منه.  نیا-

 و با کش بست . رو شونه ام رها کردو  خوند:  دیموهام رس   یانتها به

 بر باد م  یزلف بر باد مده تا نده-

 .. .ادمیبن یمکن تا نک ن ادیبن ناز 

 در بند م یرا حلقه مکن تا نکن زلف

 بر بادم... یرا تاب مده تا نده طره

 و اشکام دونه دونه روونه گونه هام شدن .  دیترک بغضم

 .دنیبغلم کرد، شونه هام لرز  

 تر از قبل گفت:  ومآر

 ؟   ی شونیچرا پر-

 مشت شده رو زانوم و باز کردم و صورتم پوشوندم.   یدستا 

 گفتم: یبغض تلخ با

 دلم تنگ شد. یچی... هیه-

 و اومد عقب.   دی کش یقیعم نفس

 کرد گفت:  یکه شونه ام رو نوازش م همونطور

 . ؟یدلتنگ خونه خانوادت-

 زدم و زمزمه کردم :  یپوزخند

 آره، خانواده!. -
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رعشه تو    میشم که از نبودنش تو مرکز زندگ یم  یاراده دلتنگ کس یدونست که ب ینم
 انداخت.  یتنم م

 که کنارم هست تو افکارم با نبودنش در جدل بودم.  یکس

 به شونه ام آورد.  یدست فشار با

 نگاهش کردم.  نهی رو باال گرفتم و از داخل آ سرم

 گفت:  یخند کمرنگلب با

 دونم دلت... . یم ،یبمون نجایا  ستی بمون الزم ن ششونیبرو پ یخوا یم-

 ادامه بده. نذاشتم

 . ستی ن یزی. چنیافتادم، هم میبچ گ ادینه، -

 . امیکردم به خودم ب یسع

 رو از رو شونه هام پس زدم و تند از جام بلند شدم . دستاش

 گفتم: یزدم سمتش و با لبخند کمرنگ چرخ 

 !.ی هم باش یپدر خوب یتون یعالوه بر همسر م تون،یخوش به حال دختر همسا -

 رفتم. رونیو از اتاق ب  برگشتم

 بود.  تی واقع

تنها تو   دی ق یو رفتار باخالق   نیبا ا یمرد  نیگفتم چن ی بودم م یاگر تو حالت عاد واقعاَ 
 ت ینه تو واقع استی و رو الیخواب و خ

 حاال... . اما

با دستمال   دیکه به ذهنم رس یکار نیداخل آشپزخونه تا خودم رو مشغول کنم. اول رفتم
 تا تک و  ینهارخور  زی افتادم به جون م
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 لکش و پاک کنم. توک 

 !.دی ترس دیبرام شروع شه رو با نطوریکه ا ی انشاهلل صبح رهیخ

 تونستم افسوس بخورم. یفقط م هوف

کرد. البته...  یاش مغزم و مثل مته سوراخ م هیاصرار مادرش و بودن با دختر همسا  فکر
 ان ی خواستم تا پا یالبته که من فقط م 

وسط نباشه و بعد از اونم   یا  گهی زن د یتمام و کمال خودم براش باشم و پا غهیص
 خودش. هیس  یهرک

  یرو دم یکش  یشتریکارم دستمال و با شدت ب یبرم پ د یبا غهیکه بعد از ص  نیفکر ا با
 . زیم

 .  ؟یدلبر، باز شروع کرد -

کرد اخمام از هم باز شد،  ینگاهم م  یبا ناراحت  واری داده بود به د هی که  تک   دنشید با
 دادم و گفتم:   یجاش و به لبخند 

 چطور؟! . -

 ابرو باال داد . یتا  هی

 . ؟ی د پروند بو ی چ هیدختر همسا -

 مشغول به کارم شدم.  تیاهم یباال انداختم ک ب شونه

 جواب دادم:  نی همون ح تو

بود اخالق و رفتارت از همون اول   بیبرام عج نطورهیمگه بد گفتم؟ خب... واقعَا هم-
 ده یمرد ند  هیو از  یمهر نیچون چن

 .بودم
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 و ادامه دادم:  دمیخند

دغدغه   یب  یزندگ هیتونه با داشتنش   یم یکه هر دختر هیز یترسناک باشه اما چ دمیشا-
 رو تجربه کنه.

 کردم.  یمکث

 یتونه زندگ یم  تونی اما خب به نظرم دختر همسا  رمی تحت تاث یل یخ یحاال فکر نکن-
 رو تجربه کنه. یخوب

 .نکیو برداشتم و تکوندم داخل س  دستمال

 بهش با اکراه گفتم: رهی چرخوندم و خ سر

 . یخوشبخت بش ی که ازدواج کرد  یحاال اگرم اون نشد با هرکس  دوارم،یکه ام-

  قاَ یدونم دق ی. نمرهیخنده اش رو بگ یتا جلو   دیلبش باال رفت. لب به دندون گز  کنج
 باز شده  ششیحرفم خنده داشت که ن  یکجا

 ! .هیچند ثان یبرا  ینداشت حت  یموردصورت خوش نی من اصالَ ا ی اما برا بود

اومد داغ دلم رو   یبند دنبال سر به سر گذاشتنم بود و انگار خوشش م هیاول صبح  از 
 تازه کنه. 

ظرف هارو هم  یدست بردم و از آبچکون باق نکیداخل س یدست  شیپ دنید با
 برداشتم.

 بود. تکسیوا   دیطلب یکه م یا  ندهیتنها شو قاَ ی بودن و دق یلک  لک

داد.  یکردم ذهنم و دور کنم اما محراب اجازه نم  یم یول کردن خودم سعمشغ  با
 : دیچیصداش پ

 بود؟   یاالن حسود   نیا-
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 نگفتم. یزیو چ  دمیکش قیعم نفس

 . دیبه گوشم رس لشیزنگ موبا ی لحظه صدا   همون

 نکردم. ییداد، اعتنا  جواب

 شد.  زیکلمه مادر از دهنش گوشام ت دنیکه گذشت با شن شونیپرس احوال

. با دقت جزء به جزء حرفاش رو  نتیدادم به کاب هیو تک دمیشست و شو دست کش از 
 گوش دادم.

 . ؟یمادر جان چرا انقدر عجول-

 داده بود.  ت ی و جد  یو لبخند جاش و به کالفگ طنتی. حاال شدیکش شش یبه ته ر یدست

 باشه.... . -

که   نیداد. خودش رو کنترل کرد با ا  ی ش اجازه حرف نمادامه بده انگار مادر نتونست
 بود چشماش رو رو هم فشار داد و  یعصب

کرد آروم تر صحبت کنه اما   یچشم تو چشمم شد پشت کرد. سع  یباز کردنش وقت با
 متوجه صحبتش شدم.

 اما... .   امی باشه چشم االن م-

 و ادامه داد: دیموهاش کش ی ال یدست

چون چندبار  امیخونه نم گهی د یاریاسمش و به زبون بهمش  یبه خدا قسم بخوا -
 دادم!.  حیتوض

 برگشت سمتم.  لشیزدم. پس باز بحث ازدواجشه!. با قطع کردن موبا یپوزخند

 لبخند گفتم: با

 مامانت بود؟ بازم بحث سر همون مورد بود آره؟. -
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 : دیبه دندون گز  لب

 دلبر لطفَا .َ -

 همون لبخند شونه باال انداختم و گفتم: با

 نگفتم. یزی من که چ-

و عقب  یرفت. تو همون حال صندل رونیگفتن نداشت. از آشپزخونه ب یبرا  یحرف
 نشستم. یو با برافروختگ دمیکش

و   کم یشدم بهش . آروم اومد نزد  رهیاومد. بغ کرده خ  رونیربع، آماده ب کیاز  بعد
 دستش رو پشت گردنم گذاشت، خم شد و 

 .  دیرو بوس میشونیپ

 دلبر؟ . -

 گفتم:  یلجباز  با

 منتظرتن.  گهیبرو د  -

 نگاهم کرد. آروم لب زد:  هیچند ثان  یکمرنگ یلبخند  با

  هیشام و دستپخت  دیخورم به ام یشه نهار، کم م یصبحانه که نخوردم، تا برسم م-
 دوارم یبا اخم و چهره عبوس که ام یخانم

 . نمیاستقبالم نب یبرا  یبرگشتم جز لبخند و مهربون یوقت

 محراب 

در واحد   ی اومدم سمت واحدمون قدم برداشتم. همون لحظه صدا  رون یآسانسور که ب از 
 توجه زنگ در و زدم . ی . بدمیرو شن نی پا

 باز کنه. مادرم هم قصد نداشت در و دم،یشن نی رو از پا  ییپا  یصدا 
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 . دمیشن یرو تو فاصله چند متر صداش

 سالم آقا محراب . -

 بود گفتم:  دیبه دستش که کل رهیزدم و برگشتم سمت صدا و خ یزور لبخند

 شما خانواده خوبن؟. ن یسالم خانم، خوب-

 داد: جواب

 .تونیبله به خوب-

 کردو ادامه داد: یمکث

 بدم بهتون.  امیب دی د یبره رسو داد دستم گفت احتماالَ خوابش ب دیمادرتون کل-

 رو گرفتم . دیکل

 ممنون. د،یلطف کرد -

رو   دیرفتن نداشت. همونطور بدون نگاه انداختن بهش برگشتم سمت در و کل لیم  انگار
 آروم گفتم: نیتو قفل انداختم. تو همون ح

 خدانگهدار . دیسالم برسون-

  یپا با لبخند براندازم م یمامان که پا رو  دنیداخل و در رو پشت سر بستم. با د رفتم
 نشست.  میشون یرو پ یکرد اخم

 . ؟ی داریشما ب-

 از تماس بخوابم؟ .  قهیساعت، چهل دق میشه تو فاصله ن یمگه م-

مبل رو به روش    یانداختم. نشستم رو یعسل  یرو رو  دیتاسف سر تکون دادم و کل با
 نگاهش کردم. 

 !. دهیکارا از شما بع نیزشته مامان جان ا -
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 گفت:  یناراحت با

. من بهت فرصت دادم  یکن ی کار م یچ یدار ستیزشت حرکات تو هست که معلوم ن-
 حرف من رو!.  یگرفت  یاما انگار شوخ

فت ازدواج  گ یبند م هیذره ام درکم کنه  هیخواست   یرو تو هم گره زدم. مامان نم دستام
 ی دونست ازدواج با کس یازدواج! اما نم

 داشته باشه!. یتونه چه عواقب  یدر کنارش م یزندگ لیخوادتش و تشک یواقعَا دلم نم که

به مرور خودش دل زده   نهینب ینشه اگر اون دختر ازم محبت واقع یزی من هم چ به
 دونستم کار خودمم  یو افسرده!. م  شهیم

 چیکه ه  یکردم در صورت غهی نظر گرفتن ص ریدختر و با چند دفعه ز  ه یکه   ستین درست
 از خودش و خانواده اش نکردم   یقیتحق 

 آرامشش رو کنم.  نی از دلم خبر دارم که بتونم تضم  یحداقل اونقدر اما

داشت هم فرصت به من بود   یمنف  یتو افکار دلبر بار روان دیکه شا یا  غهیاز ص قصدم
 هم به اون. 

هرچه زودتر   د یشد رو سرم که با  یشک آوار م یب  دیفهم یرو م یزی چ  نیچنمامان   اگر
 مدت   هیتا  دیو شا یخواستگار میبر

داد که  ی بود. امون نم نیهم هم  هیقض نیکرد. علت پنهون کردن ا   یهم قهر م یطوالن
 د یحداقل طرفم من و بشناسه، شا  چ،یمن ه

 اون بنده خدا مثبت نبود.  نظر

بود   نطوری من ا  یکرد. حداقل برا  یمن از سمت دلبر فرق م  یبرا  زیتا به االن همه چ اما
 داشته  ییبودم تا تو دلش جا  دواریو ام

 .باشم
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 ! . یتو فکر رفت-

 .دمی کش یقیعم نفس

ر  که آره از من خوشش اومده اما از دل من هم خب یمامان تو از دل اون دختر خبر دار-
 ی م  یواه دیبهش ام یچرا دار ؟یدار

 گناه داره مادر من، گناه!. ؟ید

 لب زمزمه کرد:   ریرو دست گذاشت و با غصه سر تکون داد. ز  دست

 کنم. یکار کنم از دست تو بچه؟ آخرش از غصه ات دق م یآخر، چ ی کش یتو من و م-

 نکردم و گفتم: تحمل

 کنم. ی ازدواج نم میکنم، گفتم با نس یمادر من نگفتم ازدواج نم-

 بند حرفم تکرار کرد: پشت

 خانم. مینس-

 شدم بهش. رهیخ

 .یهرچ یو.... هر چ  هیخانم، دختر همسا  مینس ،یگ ی که شما م یهرچ-

 آوردم.  نی که اوج گرفته بود پا صدام

 که بدون عالقه اس خودم و اون دختر و بدبخت کنم. یخوام با ازدواج یاما نم-

 گفت:  یبا لبخند کمرنگ مامان

بعد از ازدواج چنان دلبسته هم   م؟ یباهم ازدواج کرد  امرزتیپس چطور من و پدر خداب-
 لحظه ام دووم  هیکه بدون بابات  میشد

 . تشامرز یتر از قبل شد. خداب نیر یش یو زندگ  یاومد   مونیتا تو به زندگ اوردمینم
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 زدم:  لب

 خدا رحمتش کنه اما... .-

 جام بلند شدم. از 

دور  ادی ز  یخوا  یکه م یاون روز  رمیبگ میام خودم تصم ندهیآ یلطفَا اجازه بده برا -
 مادر من!.  ستین

 خسته شدم . گهید  ؟یپس ک-

 ضرب از جام بلند شدم و قدم برداشتم سمت آشپزخونه. کی

 کرده.  یمامان خانم چ مین یبب-

  یباق یو دوتا   مهیخورش ق شی ک یزدم رو گاز و تک تک در قابلمه هارو برداشتم.   مهیخ
 و بادمجون سرخ شده   ینیزم بیهم س

 .بود

 : دمیمامان و کنارم شن  یگذاشتم تو دهنم که صدا  ینیزم بیس  دوتا

 . ؟یادت زشتت و ترک نکرد ع  نیا-

 .  ینهار خور زیم یگرفت و کشوندتم رو صندل  نمیلبه آست از 

 ؟ ی کشم. مگه صبحانه نخورد یاالن برات م نیبش یزن یمثل موش ناخنک م-

 خورم.  ینم ادیز  زی ذره بر  هینه واهلل  -

 اخم گفت:  با

 .یکن یضعف م  یچ یعنی-

 . دمیخند
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 باشه. ادی ز  شینیزم بیخورم فقط س ینم ادیز  ز ینه مادر من کم بر -

 که لبش به خنده شکفت. دم ید  یهمون اخم برگشت سر گاز ول با

 آرا  دل

  یم  یراحت چا الیپر گذاشتم و از جام بلند شدم. چطور با خ وانیرو کنار ل یچا پول
 ام بود؟ .  ندهیآ ریتمام ذهنم درگ یخوردم وقت

دونست راه   یکه م ن یمهرداد با ا  یبخوادتم! وقت ی شه که حت ینم دای پ یمرد  چیه گهید
 هیاز بق  یدرمان دارم باز پسم زد!. چه توقع

 رفت؟.  یم

کنن با توجه به نبودن داماد بداخالق   یتونستن راحت شاد یو دلبر م یب یب گهی د حاال
 که قلبم بهش گره خورده بود. 

 حالم و درک کنه جز خودم؟  ن یتونست ا یم یک

که من فقط مستحق مرگم و   ن یداشتم حس ا  یام رفته بود، حس ته  زهیتمام انگ واقعاَ 
 کنم. یزندگ چوقت یتونم ه ینم

  یفکر م  میکه داشت  ییرفتم و به روز ا یزدم. فقط راه م یجهت قدم م یب ابونایخ تو
 یوقت تو تصورم نم چی که ه یکردم، با کس

 رهام کنه.  دیگنج

 یدونستن تو دلم چ یکردن. اونا چه م یگذشتن و با تعجب نگام م یاز کنارم م  مردم
 داشتم یا  گهید  ی. کاش دغدغه هاگذره؟یم

  یگرفتم. دست و پام شل شده بود، قدما یرو از خودم نم یمصرف یحس ب چوقتیه اما
 لرزون و سستم برخالف قبل محکم و پر 
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  یزد و رد م یبه شونه ام م یحال و توجه بودم که هر رهگذر ینبود. اونقدر ب صالبت 
 شد.

 کن. ی دخترم، تات نیافر -

بچه  یگذروندن و صرف انرژ  یبرا  یخوب نهیکه گز کی . پارک کوچدمی سمت صدا چرخ به
 قد تو بغل  میقد و ن   یها بود. بچه ها

 کردن و.... . یم  یباز  دن،یکش ی م غیو ج  دنیخند  یو پدرشون م مادر

 اون زن رشته افکارم و پاره کرد. یصدا  ندیشن

 دختر مامان. نیآره راه برو آفر -

. فرشته کوچولوش تازه راه افتاده  دیرو به روم چشمام پر شد و چونه ام لرز  دنشونید با
 آروم آروم قدم  دهیخم مه ین یبود و با پاها 

 داشت.  یبرم

 سمتشون برداشتم.   گهیقدم د  هی

. دست بچه اش رو محکم تر گرفت با  دیاول ترس دنمیحضورم رو حس کرد و با د  مادرش 
 سمتشون دخترش و بغل   گهیقدم د  هی

 گفتم:  عی . سرکرد

 ندارم فقط... . ینه نه کار-

 ملتمسانه نگاهش کردم. س یخ یچشما  با

 . هیچند ثان  یدم فقط برا یتونم بغلش کنم؟ قول م یم-

 امه دادم:نشستم رو سنگ و اد د،یترس اول

 نشستم.  نجایهم-
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شد و بچه رو گرفت سمتم. دستم و که دراز کردم و بغل گرفتمش اشکام رونه شد.  خم
 و فقط  دمیرو به مشام کش ش یپا بچگ یبو

 .دمی. صداش رو کنار گوشم شن ختمیر  اشک

 ما...ما. -

 هم فشردم که صدام بلند نشه. مادرش با ذوق رو زانو نشست و گفت: ی رو رو لبام

 گفت مامان؟.   د؟یدینم شنخا-

 با لبخند جواب دادم:  هیاوج گر  تو

 آره.-

 به دخترش که سرش رو شونه ام بود نگاه کرد.  یشاد با

 . ارهی بگم بال در م نیشب به حس شه،ی االن تازه به حرف اومده باورم نم-

تر کنه و حاال.... .  یمن و مهرداد رو قو   یتونست ستون زندگ یکه م یزدم. بچه ا  یهق
 خوش به حالش. 

 خانم؟ ناراحتتون کردم.-

بغل بچه رو   ریتکون دادم و آروم ز  یحالت اغما سرم رو چپ و راست به نشونه منف با
 لبش به دنمی. با د دمشیگرفتم و عقب کش

 زد.  شیبه دلم آت شیاز پ  شتریمشخص شد و ب  ششین یباز شد و دندونا خنده

 مهمه!.  یزندگ هیر تو وجودت چقد یاگر بدون-

 . هی گر   ریاشکم کم کم بغ کرد زد ز  دنید با

 از جام بلند شدم. یرغبت دادم بغل مادرش و با حال بد بدون

 از رفتن گفتم :   قبل
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 . دیرو بدو ن تون ی خدا براتون نگهش داره، قدر زندگ-

 زد و جواب داد: یلبخند کمرنگ  یناراحت با

ََ ا-  زود حل بشه.  دیدار  یشما هم هر مشکل شاهللی حتمَا ،َ

 لب زمزمه کردم :   ری زدم و ز  یپوزخند

 .دوارمیام-

از کنارش رد شدم و تند تر از قبل قدن برداشتم به سمت خونه. انقدر دلم    دهیخم شونه
 ی همه هنوز خال نی داشت که با ا هیگر  یهوا 

لرزون از داخل    یدستا. با دمیدر د یساعت بعد خودم رو روبه رو  میبودم. حدود ن  نشده
 رو برداشتم. در و باز کردم و  دیکل فیک

 داخل.  رفتم

 سالم. -

 جابر آه از نهادم بلند شد. دنید با

 . ستیاالن اصالَ فرصتش ن یدار  یباور کن اگر حرف-

 به صورتم افتاد.  چشمش

 البد؟. یختیتوام که انقدر اشک ر یدیفهم-

 گفتم :  ن یهم یبرا  رهیخواست به حرفم بگ یم

 نداره.  یبا نامزدم بحثم شده به تو ربط ست ین یزینه چ-

 . دیچی گرفتم از پله ها باال برم صداش پ  نرده

 ره؟  یکجاها م تیآبج  یبدون یخوا  ینم-
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 :دیچیپله چهارم برگشتم سمتش و از حرص صدام تو راه رو پ رو

 ی! سرت تو کار خودت باشه جابر. ما زندگ گه یدلبر نشو. ولش کن د  جی انقدر سه پ-
 نده یآ  ری بهتره توام درگ میخودمون و دار 

 تا دلبر.  یباش خودت

 گذاشتم. یو پا رو پله بعد  برگشتم

 !.؟ی گذر یم یداره که انقدر راحت دار  یکار درست و درمون تی آبج یفکر کرد -

و بلند کردم در و   دیدسته کلدم در. دوتا پله اومد باال اما برنگشتم.  دمی نکردم. رس ییاعتنا 
 : دیچیآرومش پ یباز کنم که صدا 

 بدکاره اس. تیآبج-

 .وفتم یدستم به جونش ن ف یو تمام تالشم رو کردم تا با ک دمی کش یقیعم نفس

 : دمیشده ام غر   د یکل یدندونا  ونیزدم و آروم از م چرخ 

دم دستمه   یمثل دلبر با هرچ  یخوا ینکن نزار روم تو روت باز شه! م ییگو  اوهی انقدر -
 که االن  یبزنم تو سر و صفتت ادم ش

  یبرو رد کارت حالم طور شعوریب کهیمرد  ؟یباف یم  یو پشت سرش هر چرند   ستین
 .  یسر به سرم بزار ی خوایکه تو   ستین

 داد:حرفا ادامه   نیرو تو قفل چرخوندم اون اما پرو تر از ا  دیکل

 هست.  یبا ک ینییبرمت ب  یخودم م یرم اما مدرک دارم، هروقت خواست یباشه م-

 و پشت سرم بستم. در

 !.میش  یباشه نابود م نطوریاگر ا  ؟ی گفت؟ چه مدرک یم یچ  نیا

 به خودم اومدم. یب ی ب یصدا   دنیشن با
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 تو؟ مردم از دلشوره.   یکجا موند-

 چرخوندم سمتش. سر

 س.. سالم.-

 به گونه اش انداخت. یبه صورتم افتاد چنگ چشمش

 شده؟ چشمات چرا خونه؟.  یچ  ه؟ یچه صورت  نیا-

 .  هیگر ر یحرف بودم. زدم ز   نی ا  دنیشن منتظر

 تموم شد. یهمه چ یب یب-

 مات نگاهم کرد کرد و بعد با تاسف گفت:  اول

 نبود. یاز اولشم مرد زندگ -

 رفت ادامه داد:  یمرمق از جا بلند شد و همونطور که آشپزخونه  یب

وجه  چ ینبود به ه یزیاگر چ یول  ستین یزیو چ  رهیکه خ شاهللیدکتر، ا میر  یفردا م-
 ی! در واقع امتحانیاریاسم اون پسر رو نم 

 هست.  یچقدر آدم سست ینیشد که بب هم

 پرت کردم.  یدر و چادرم و گوشه ا یجلو  نشستم

 خواد... .  یخواد... اون م  یاون م یب ینه ب-

 طاقت حرف زدن رو ازم گرفت.  هیگر

 .؟ ی خواد چ یاون م-

 :دمیو رو زانوم گذاشتم و نال سرم

 دختر خالش. -
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 و گفت:  دیخند خت یر  یم یچا  یکه با خونسرد یدرحال

 ها؟. کهیبند و بار درجه  یب هیپس اون پسر با متانت  -

رو   ینیس ه ی دمیکه د ییداد تا جا  یشدنش م کی پاش نشون از نزد  ی نگفتم. صدا  یزیچ
 به رومه . 

 در بره.  تیبختر خستگ یچا  ایب-

 دونست از حال من .  یم یچ یب یب

 شد!. یاون پسر برات شوهر نم  زیانقدر اشک نر -

 اوردن دلبر سرم رو باال اوردم و تند گفتم :   ادیبه  با

 ؟ یبه دلبر زنگ زد -

 ر دلب

  یکت جنس خودش روش م میکه ن د یسف یو به همراه تاپ بند د یسف  یشلوار دامن
 ک یبود که از بوت یاومد رو تنم کردم. لباس ست

 کردم باز نبود. یبودم و برخالف توقع ام تو تنم نشسته بود و اونطور که فکر م دهیخر

از فرق موهام   یموهام و شل بافته بود و همون باعث شده بود چند تا تار  یباال  محراب
 اومد!.   یبهم م ره،یچشمام رو بگ  یجلو

تا   دمیلبم کش  یرفتن از اتاق برق لبم رو ر و رونیدوشم انداختم قبل از ب یرو رو موهام 
 شه و از  دهیتو صورتم د  یرییذره تغ  هی

 . امیب رونیب یروح  یحالت ب اون

 برداشتم سمت سالن .  قدم

 لب غر زدم :  ریز 
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 پس؟.  یکجا موند-

  دمیبه سر و وضعم کش یلحظه زنگ اف اف به صدا در اومد. خودشه، اومد. دست  همون
 که از اف اف باز کنم  نیا  ی و به جا

 حرکت کردم.  نی و پله هارو تند تند پا  رونی ب  رفتم

 گفتم :  اطی بلند وسط ح مهین یزنگ به صدا دراومد با صدا  دوباره

 .  گهیاومدم د-

 و باز کردم.  دو گام بلند خودم و رسوندم و در با

 به لب نگاهش کردم.  لبخند

 سالم. -

 داخل و در و پشت سر بست.  اومد

 شد تو چشمام.  رهیخ می تو چهره اش مستق یحالت چیه  بدون

 سالم خانم.-

 شده؟.  یزیچ-

 دستش و دور گردنم حلقه کرد.  گفت:  دمیکامالَ متعجب و ترس دیکه د یکرد و وقت یمکث

 یکن  یحال و هوا بدرقه ام م  نیمن و با ا   یش یو بداخالق م  ی اونقدر جد  یوقت-
 خانومم. 

که تنها قصدش   دمیتو ذهنم فهم یحالج کمیدستام و حلقه کمرش کردم و با  یگنگ با
 سر به سر گذاشتنم بود.

 محراب. -

 رو از کمرم جدا نکرد، اومد عقب و صورت به صورتم گفت:  دستش
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شه  یبلکه باعث م  ستیاصالَش هم شلخته ن  زه،یشل دورت بر  نجوریبزار موهات هم-
 دلم برات قنج بره.  شتریب

 ادامه داد :  یزد و با لبخند پهن مین یو دوبار به ب شینیب

جواب بود عمرَا دلت   درشت منتظر یکه با چشما  ده یبا نمک و ترس افهی اگر اون ق-
 د یشا  ،یکن تشی اورد که ببشتر اذ  یطاقت م

 تونستم تحمل کنم. یبود م یا  گهیحالت د   اگر

 هم فشردم .  یستبرش و لبام و رو   یبه عضله ها  زدم

 کرد سمت پله ها تو همون حال گفت:  میرو پشت کمرم نگه داشت و راه  دستش

 آد. یم  ییعطرا هی-

 داخل.  دمیرفتم باال و پر  تند

 خوشمزه.  یغذا  هی-

 نشست.  شیشونیرو پ یز ی و اخم ر  دیبار بو رو به مشام کش دو

 . یلیبو آشناست خ-

 کنج لبش پشت سرم اومد . یور هیهمراه اخم با لبخند  به

 ذوق در قابلمه رو برداشتم و با افتخار گفتم :  با

 خودم.  یدوست داشتن مهیبله ق-

 خنده. ریزد ز  یپق

 .دیرو لبم ماس لبخند

 وا محراب!. -
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 گفت:  قیزود خودش رو کنترل کرد و با تشو یلیخ

 .  یچه کرد  نمیبکش غذارو بب ن یآفر-

 گفتم:  دیگلوش و با تهد  ری و گذاشتم ز   ریکفگ

 بود. یچ ی بگو اون خنده برا -

 و برد باال.   دستاش

 باشه هم شام.  مهیاما حقم نبود هم نهار ق میمن تسل-

 : دمیو پرس  نی و آوردم پا ری تعجب کفگ با

 درست کرده بود؟.  مهیمامانت ق-

 روش. تیو نش دیرو عقب کش  یو صندل  زیسمت م رفت

 . ادیداره کم کم از تفاهم دورادورتون خوشم م-

 زدم :  غر

 اصالَ غذا رو نخور خب.  ؟یکن یم  تی اذ-

 کنه گفت:  یم  فی تعر نطوریداره ا  یدونستم از سر دلدار یکه م ید ی و تمج  فی تعر با

تصادف برام   نیداره مگه من گفتم بده؟ فقط ا  گهی طعم د هینه مشخصه دستپخت تو  -
 جالب بود. 

. تند رفتم سمت  دمیچ زی م یو کاسه خورش رو   ریبرنج و با کفگ   سی نگفتم و د یزیچ
 .زیم  یو پارچ دوغ هم گذاشتم رو  خچالی

 .دم یکش  یقیگذاشتم و نفس عم  زیم  یو چنگال رو رو قاشق

 خب کامله؟. -



 دلبر محراب 

178 
 

 .دیخند

 .نیبله بش-

 رو به روش و گفتم:  ینشستم رو صندل رم،یرو بگ میکنجکاو  یجلو  نتونستم

 . گمایاوم.. م-

 قاشق از غذارو تو دهن گذاشت و منتظر نگام کرد .  هی

 نباشه ها.  یفضول-

 بزنم گفت:  یکه خودم حرف  نی کنج لبش نشست. قبل از ا یلبخند

 مورد باهات حرف دارم.  نیگفت، خودم در ا  یباز مامان چ یبدون یخوا یم-

 بگم که اجازه نداد.  یزیچ خواستم

 غذات و بخور.-

  یو تند تند مشغول شدم تا غذام رو تموم کنم و بلکه حرف  ختمیتا قاشق برنج ر  چهار
 ی کرد اعصابم م یم  تی اذ  نطوریبزنه. ا

 بره.  نی غذا راحت از گلوم پا نیکه ا هی به هم. حداقل بدونم حرفش پ ختیر

  یقرار یتموم شدن غذام چشمم به بشقابش افتاد، هنوز نصف غذاش مونده بود!. با ب با
 نگاهش کردم و گفتم :

 محراب؟!.-

دهنش گذاشت و   گهیقاشق د   هیباال رفته   ی که از غذا دل بکنه با ابروها نی ا  بدون
 بشقاب و هل داد. 

 نخور.  یگ یبه منم م ینگاه نکن تو که غذا نخورد یخب اونطور-

 چونه ام گذاشتم. ری ز  دست
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 مردم.  یاز کنجکاو گهی بگو د-

خواست   ی. دلم مدیدوغ سر کش وانی ل  هیپاک کرد و دم اخر  یلبش رو با دستمال دور
 بکشم از دستش. غیج

 فرش.  یت به گال نگاه کردن بهم چشم دوخ بدون

 من از تو چندتا سوال دارم.   یول  میحرف نزد یبا مامان در مورد موضوع خاص-

 شروع کردم به تکون دادن.  یو عصب پام

 بپرس . -

و بند نبوده   دیق نیکه اصالَ تو ا  یدختر هیجوابت به عنوان   نمیخوام بب یفقط م-
 .یصادقانه بگ

 به زانوم .  دمیو کوب  مشتم

 . گهیهوف بپرس د -

  هیبا   ینداشت یو مشکل ی نبود طی شرا نیگشت و تو ا  یدلبر اگر زمان به عقب برم-
 به قول خودت  ای  بندیمثل من معتقد و پا  یپسر

 . ؟ی کرد یبود ازدواج م یکه خواستگارت م یجیبس

گرده به االن   یهم برم  نیا یکردم ول  یگفتم؟ اگر خودش بود که با سر قبول م یم یچ
 از رفتار و  یتشناخ  چینه بار اول که ه

 نداشتم.  اخالقش

 آروم گفتم : ن یهم یبرا 

 چیداشته باشه نه من بلکه ه یتونه قضاوت درست یراستش تو نگاه اول خب آدم نم-
 دخت... . 
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 کالمم. ونیم  دیفرش بود و پر   ی نگاهش به گال ن ی هم سر به پا باز 

 گم صادقانه جوابم رو بده.   یندازم م یکار ن،ینه؟ فقط هم  ای آره -

 حبس شده ام رو فوت کردمو گفتم: نفس

 نه خب. -

 سرفه صداش و صاف کردو گفت:  با

  یاومد سراغت تو درجه اول پسش م یم  ید یعقا نی با همچ یپسر هیاگر  یعنیپس -
 . یزد

 گفتم :   عیسر 

 .شناختمشیاگر نم-

 لبخند به لبه. دمیاش اومد باال، فهم گونه

 شد بهم. رهیرو باال گرفت و خ سرش

که واقعَا دوستت داره   ید یفهم یو م یشناختیم  ،ید ید یحاال اگر همون پسر و م-
 .؟یچ

کرد! معلوم    یسوال و جواب م ی نطوریا  گهیلبم رو به دندون گرفتم. عجبا، امشب د گوشه
 .هیحرفا چ نیمنظورش از ا   ستین

 دادم و گفتم :  هیتک   واریبرداشتم. به د ی. از جام بلند شدم و دو قدم

که  یکن یسوال و جوابم م  یگفته تو دار  یمن گفتم مادرت چ ه؟یمنظورت چ   محراب-
 .؟یپرس  یم  یچ یتونم درک کنم، برا  ینم

 جواب داد: ز یر یهمون لبخند و چشما  با



 دلبر محراب 

181 
 

  یطفره م یاما تو چرا دار م یصحبت نکرد  یگفتم که با مامانم در مورد موضوع خاص-
 . ؟یر

 و دادم باال و حق به جانب گفتم: ابروهام

 . ؟ی وا چه طفره ا -

 ؟ یچ یشناختی اون پسر و اگر م-

 و فوت کردم. نفسم

 آره خب آره. ؟ی بشنو یخوا یم  یبابا چ یا-

 .دیخند

 . رمیگ یگم به خودمم نم  یم   ینترس دارم کل-

 تا دوستش داشته باشم.  شناختمشیم  دیخب از هر لحاض بالخره با -

 :دیتکون داد و پرس  سر

 کنه مگه نه؟ .  یشو ناراحتت م یبزاره بگه چادر تی اگر برات محدود-

ازم خواست چادر نذاشتم چون دست و   یب یهمه وقت ب  نیتو فکر، خب واقعَا ا  رفتم
 گفتم:  نی هم یگرفت برا  یپام و م

  یمانتو م یروسر ایبا همون شال   یول  ستمیبند و بار ن  یمحراب تو حجابم ب نییب-
 . امیتونم کوتاه ب

 نگام کرد.  نیتحس با

 حرف حرف مردته!. یعنیپس -

 گفتم:  نیسر هم ومد ین خوشم
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نه  نیدارم خب، بب یمنم حق  ادیخوشم نم ینجوریاون بگه بگم چشم؟ ا   یهرچ یعنی-
 از   یمحراب ول  ارمیدر ب یکه قلدر باز  نیا

 بودم که مثل خو .... .  نی اولم مخالف ا  اون

 به جاش گفتم:  عی هرم که حرفم و قورت دادم و سرخواستم بگم خوا یم

رو   یو اطاعت هر دستور یهر حرف دنیکه تابع حرف شوهرشونن و اجازه شن ای لیمثل خ-
 دن. یبه خودشون م

 نگام کرد.   رهیو پشت سرش گذاشت و خ  دستش

 دونن. یابزار م  هیزنشون و مثل  یعنی-

 به هم. دمیو کوب دستام

 جواب دادم:  باحرص

 خودشه.-

 کج کرد که دلم براش قنج رفت، آروم گفت:  سر

  یمهر یو از ب فهیکه لط دوننیزن و مثل برگ گل م ستی ن نطورینظرشون ا ایلیاما خ-
 شه.  یم ریزود پ

  شتریکرد. در واقع ب یفقط در مورد زن خودش صدق م نیجمع شد، چه حرفا! ا  لبخندم
 نیم بودن فقط ه نیزمونه هم نیا  یمردا 

  ی چه خوش شانس بینص ستیهمه خوب در اومد که معلوم ن  نیا ن یشمشاد از ب شاخ
 هست. 

 !.ایآره خب اما بعض-

 بزنه که اجازه ندادم :  یحرف  خواست
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 .ه؟یسواال علتش چ  نیا-

 جا بلند شد و لباسش رو مرتب کرد.  از 

 .ی ای کنار ب یپسر نیچن طی با شرا یتون یدختر م  هیتو به عنوان  نمیخوام بب یم-

 کردم.  یناخنام باز  با

 داره. یگفتم که بستگ-

بلکه سخت تر از اونم   طی شرا  نیصد هزار بار با ا   یخواستم داد بزنم آره اگه تو بود  یم
 باشه که نیفقط آرامشم تضم امیکنار م

 !. هست

 چونه ام احساس کردم.  ری رو ز  انگشتاش

 گفت :  یو با اخم و لبخند کم   دیو باال کش  صورتم

 . ستین نطور یا  یاالن دو دل-

  یکردا! انگار م یم  تی چقدر اذ یو دستام رو کنارم اهرم کردم. وا  دمی کش یقیعم نفس
 خواست مزه دهنم و بفهمه.

و فشردم رو هر دو   دمیبه عقب خم شده بودم جفت دستام و باال کش باَ یکه تقر  من
 بازوش 

 و جمع کنم.  زیخوام م  یبابا محراب برو اونطرف م یا-

شدم که   ی حر ص یبود!. به حد یدنیمن د افهی. اون لحظه قدیچیخنده بلندش پ یصدا 
 دونست.  یخدا م

 .میموند  خکوب یهردو م زیم ی لرزش رو   یبزنه که با صدا یسمتش، خواست حرف  برگشتم

 من بود. یگوش
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 برداشتم و جواب دادم.  لی تند موبا میگوش یاول اسم دل آرا رو  دنید با

 از دوستامه.  یکی-

 رفتم و با ذوق گفتم : رونیاز آشپزخونه ب تند

 دلم.  زیسالم عز -

 و آرومتر ادامه دادم: ستادمی وا  وونیو باز کردم و پشت سرم بستم. لب ا   یورود در

 .؟ی شده زنگ زد  یچ-

 جواب داد: ی کیسالم و عل چیبدون ه یلحن جد  با

 !.؟یی کجا-

 کردم.  تعجب

 وا!. -

 گفت:   یشتریغضب ب با

 وا داره؟.   ییگم کجا یم -

 نشست.  میشون یرو پ یزیر اخم

  چارهیب رزنیکجام؟ دارم به پ ستیچه طرز حرف زدنه؟ مشخص ن نیا  یچ یعنی-
 ی وسط کار زنگ م یگ یکنم نم  یم  یدگیرس

 شه؟. یعصب دیشا یزن

 . دمیشن یم یاز خشمش رو پشت گوش قیعم  ینفسا

 .یکه پرستارش یو به همون یبده گوش-
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کرد بهم. االنم مهلقا خانم نبود  یگفتم؟ به خدا بهم شک م یم ی. چ ختیر  یهر دلم
 کنم. یبلکه کار

 ام... ام... .-

 بگم. یچ دی دونستم با   یگرفته بودم و نم استرس

 . ؟یچرا زبونت و قورت داد  ؟ی ام چ-

 بهش. دمیخشم توپ با

زنم  یخوابه. فردا اول وقت بهت زنگ م بنده خدا رو دادم یبابا بس کن، االن قرصا یا-
 . دفعه آخرت باشهی باهاش صحبت کن

 ها!. یکن  یصحبت م  نطوریا

 . دی چیصداش پ  هیاز چند ثان بعد

 .یکن  اهی س یبه خدا قسم اگر من و بخوا  یباشه ول-

 حوصله گفتم:  یب

 کنم کار دارم . یقطع م-

 قطع کردم و برگشتم داخل.  یتند

 چه زود.-

 . دیکش یسرک م خچالیبه محراب افتاد داشت دم   نگاهم

 . ؟یکن ی م کاریچ-

  وهی خواست م یکه م ی. در حالستادمی آسه رفتم داخل آشپزخونه و پشت سرش وا آسه
 برداره آروم گفت: 

 خوام.  یم  وهیم-
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 عقب .   دمشیو گرفتم و کش  دستش

 طرف.  نیا  ایب-

پرتقال برداشتم و برگشتم    دونهیو    یویک ب،یدوتا س  ی ا  وهی و از جا م  ستادمیوا   جاش
 طرف مخالف که روبهروش شدم. 

 .گهی کنم د یخودم برات درست م نجا؟یا  یستاد ی چرا وا -

 اما باز سوالش رو تکرار کرد .   رونیبرداشت بره ب قدم

 .ی چرا زود قطع کرد -

 جمع کردن جواب دادم:  ن یو تو ح  زیم  کینزد  رفتم

 !. ؟یپرس یسوال و م نی وا چرا ا-

 .شهیساعت نم کی کمتر از  یخانوما اصوالَ حرفاشون پشت گوش-

 شیچاقو و پ  هیو شستنشون و به بعد موکول کردم. با   نکیگذاشتم داخل س ظرفارو
 کاناپه نشسته  یکه رو  کشیرفتم نزد یدست

 .بود

 رو مبل رو به روش که به کنارش اشاره کرد. نمیبش اومدم

 .نجایا-

 رو بلند و دور شونه ام حلقه کرد. لب کش اومده نشستم. دستش  با

 گفتم:  طنتیها شدم و با ش وهی پوست گرفتن م مشغول

 !. ؟یپس حساب یتجربه دار-

 !. ؟یچ-



 دلبر محراب 

187 
 

 زدم . یپهن لبخند

 انگشتاش گرفت و فشرد. ادامه داد:  نیام رو ب گونه

 ! ؟ی تجربه چ-

 .دیچسب یسر به سر گذاشتنش م  یول ست یبحثا ن نی دونستم اهل ا یم

کنن، خوب اطالعات از اخالق خانوما   یصحبت م  یطوالن  یکه خانوما پشت گوش  نیا-
 !.یدار

 نه گذاشت نه برداشت.  اونم

 خبر دارم. زمیآره عز -

 شد بهم. با حرص چاقو رو آوردم باال .  رهیخ روزمندانهینثارش کردم، پ یچپ نگاه

 .ری حرفت و پس بگ-

 . دیبرچ لب

همه    یرو  زتیاون زبون ت ،یزار  یگلوم حاال چاقو رو م ری بود ز  ریکفگ شی ساعت پ ک ی-
 کنه. یآالت کتک و کم م نیا

لرزش شونه هام و بگ    یشد جلو یاما مگر م نی خودم رو گرفتم، سر انداختم پا یجلو
 یزد اما وقت ی حرف نم  وونهی. مظلوم درمی

 بود. قتی زد حق یحرف م  ام

 گم.  یکه م دمیمامانم و د-

 . ؟یچ-

 جوابم و داد :  ونی زی به تلو رهیخ

 .یکه گفت یهمون حرفت، اون تجربه ا -
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 سر تکون دادم .  آروم

 دستت برام رو شد . گهینه د -

 : دمیلبش رو شن ری ز  یصدا 

 . جیسر به سر بزار منم مثالَ گ-

 اوج گرفت و باخنده گفت: صداش

 کاره .  ن یباشه اصال من ا -

 نگاهشدکردم . زیو باال دادم و ت ابروهام

 . یمانیالبد توام سلطان سل-

 .دیزد. به شونه ام کوب یچشمک

 خودش و برا سلطان داشت. گاه ی با اون همه خاتون خرم سلطان جا-

 جمعش کنم غر زدم:  تونستمیکه نم  یو درشت کردم و با لبخند چشمام

 .  یروت و برم ه-

 آرا  دل

 و باز کردم.  یدر ورود یدست گرفتم و به سخت  هیداغ و با   نون

 . دمیپله د یلحظه تنه نشسته جابر و رو   همون

 . دی چیرو تو حدقه چرخوندم، دوتا پله رو برنداشته بودم که صداش پ چشمام

 .نشیببرمت بب ایب-

 دم در و با تمسخر گفتم: رفتم

 چون بهم ثابت شد. ینداره من و ببر یکمتر حرف درست کن، لزوم-
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 .  دیهاش لرز  شونه

  دنیکرد؟ با برگشتنش و د یم  هیکردمو دو قدم از در فاصله گرفتم، نکنه داشت گر  یاخم
 ام جمع شد.  افهی صورت خندونش ق

 .سوزهی ساده رو بگو چه دلم م منه

 و تو قفل چرخوندم.  دیهام و دادم باال و به کل شونه

 .دیطر ف  یبا چه مارمولک دیدو ن یهنوز نم-

 .دمیو در محکم بهم کوببهش انداختم   ینگاه میداخل، ن رفتم

 .؟ی شد وانهید-

 شدم. رهیخ یب یب به

 .ری سالم صبح بخ-

 توجه به حرفم گفت :  یب

 .؟ی شده باز سر آورد یچ-

 انداختم. یم  یب یترس تو جون ب یالک  دینبا

 .پرونهیهمش سر راهمه متلک م یچیه-

 .  ؟ی به دلبر زنگ زد شبید-

 که قرار بود اول وقت بهم زنگ بزنه گفتم:  نیآوردن ا  ادیبه  با

 . میخوبه نگران نباش  یآره گفت همه چ-

 از خود دلبر، دردش پول بود گفت:  شتر یکه ب ییاونجا از 

 دادن؟.  ؟یحقوقش چ-
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 حرص نگاهش کردم.  با

  تاَ ی!. هرچقدر هم باشه نهایرو خرج نکردم اگر نگران عمل من هیزیفعال پول جه یب یب-
 .میرداخت بد پ شیشه که پ یم

 پافشار تر از قبل گفت: بازم

 بشه ؟  شتریخب اگر ب-

 رو فوت کردم.  نفسم

 .  میکنم، بعدم دلبر گفت که نگران نباش  یم یفکر هیمن، خودم   ز یعز-

 اش و با افتخار گفت:  نهیزد به تخت س یب یب

 بنازم .  دیدختر با  نیمن به وجود ا -

 لب زمزمه کردم:  ری کنج لبم نشست. ز  یپوزخند

 !. هی ز یآخرش فقط آبرور  یهمون افتخار باشه که سرخوردگ شاهللیا-

 لب؟.  ری ز  یگ یم یچ-

 . سفره رو برداشتم و رفتم وسط پهن کردم.دمی کش یقیعم نفس

 صبحانه ات رو بخور. ایب یب یب-

 جلو. دیاخم خودش رو کش با

د بره گذاشتم سر سفره.  و به همراه چن دمیچ  ینیو داخل س  یچا  وانیدو تا ل یتند
 : دی چیپ یب یب یاومدم دوباره برم که صدا 

 . میندار  ریپن -

 وا؟. -
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 حوصله گفتم:  یبرداشت و کنج لبش گذاشت. ب یقند

 . ارمی م یزیچ  یعسل  ایخب کره  -

 بلند غر زدم :  ی. با صدا میندار یچی داد که ه یسر تکون داد نشون م  نیتکون داد. ا  سر

همه جنازه ام رو    نیفقط از دستت حرص بخورم! ا  دی خونه که با نیمنم تنها تو ا یب یب-
 یبهم بگ یتون یحداقل نم  رونیبرم ب یم

 . ه؟یخال خچالی

 .  دیکوب ینیاستکانش رو به س کف

هست   یچ  نمیازم گذاشته حاال کل خونه رو بگردم ب ب یسن  گهیمن د ه؟یدختر خونه ک-
 که  یخودت انقدر بزرگ نشد  ست؟ین یچ

 ؟   یکن تی ری مد

زد هم   یدست و پا م شی فکر یهم تو مشغله ها   دیدختر خونه که با نیبه ا  لعنت
 بود. ی حساب کل خونه و خانواده دستش م

 دکتر.  میات رو با نون سق بزن بعدش بر  یچا   نیهم ایب-

زدم و دست به   رونیکنم. از آشپزخونه ب ی رو خال تم یحرف بودم که عصبان   نی هم منتظر
 . ستادمیوا   یب یکمر باال سر ب

 ... .یخودم م  امی نم ییبا شما جا  ،یب یالزم نکرده ب-

 حرفم و قورت دادم. یبود باق یکه توام با خشم و ناراحت ینگاه با

گوشه   ه یهم برو تنها   یتون  یسر کن نم ادشیسفره و کم و ز  نیکنارم با هم  یخوایم-
 نهی ت ابخور اگر سر زور یخوا  یم یهرج

 .یاما بهونه نکن تا راه من و از دکتر رفتنمون باهم جدا کن یکنارم بشسن که
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  رهیخ  یب یبه ب یا  هیزنگ گوشم به خودم اومدم. حدس زدم دلبره. چند ثان یصدا با
 رفتم سمت  یموندم و آخر سر با کالفگ

 .یگوش

 بود.  خودش

 بله؟ .-

 : دیچیزده اش پ جانی ه یصدا 

 چه خبر. ،یسالم آبج-

 نکردم . یی شه اما اعتنا یدونستم ناراحت م یم

 دلبر برو سر اصل مطلب.-

 اش جمع شده. افهی ق دمیفهم

 حالت خوبه؟. -

 جواب دادم:  زیت

 دلبر!. -

 و گفت:   دی کش یقیعم نفس

 صحبت کن باهاش.... . ایب-

 ادامه داده شد:  یریزن م یصدا با

 سالم دختر گلم. -

 . شماست؟ شی س... سالم دلبر پ-

 محبت گفت :  با
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 .زمیآره عز -

 . نیوسط زم  نشستم

 شماست.  شیچند روزه پ-

 کرد.  ی انگار داشت فکر م  ومدیازش ن ییصدا 

 ام.. ام.. .-

 گفت:  یناراحت با

ماشاهلل راحت   نجاستیدخترتون رو. چند روزه ا  دمیانگار دز د  ه؟یچه حرف  نی دخترم ا-
 هم گذاشتمش. 

 دو نشون زدم.  ری ت   هیبا  نیهم  یتند رفتم. برا دمیفهم

از شما کنم و هم از   یدنیحرف هم د  نیبابت ا دیآدرستون و بد دی تون  یحاج خانم م-
 . ارمیدلتون در ب

 جواب داد:  یبا خنده زور یطوالن هی و بعد از چند ثان ومدی ن ییهم صدا باز 

 نه. ایمنه   شیپ ینییب یمطنئن ش   یخوا یکردم مگه متوجه شدم م یدلم دزد  ز یعز-

 یداد. انگار نم  ی جواب م ینطوریا  رهیگ یگفت نکنه از دلبر داره خط م  یدلم م هی
 خواست آدرس رو بده.

 .دیمن رو رو مالقات کن   نیخوا  ینم یعنی-

 جواب داد: تی جد با

 برم استراحت کنم خدانگهدار. دیخواهرت هم حق اظهار نظر داره. من با-

 . دیچیدلبر پ یپشت بندش صدا  و

 .هیعصب یل یخ یمن برم آبج-
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ََ ول   رهیخ یکرد و من مات به گوش قطع آخه.... اگر  یشدم. قضاوت کرده بودم واقعَا ؟َ
 جا کرده بودم خدا ببخشتم. یقضاوت ب

 ر دلب

 بغل مهلقا خانم. دمیخنده پر  با

 بود خوشکلم.  یعال-

 غر زد :  گوشم ریز 

 ی. اگر نمه؟یچه کار   نیصحبت تموم شه ا نی تا ا  دیتمام تنم لرز  د یدختره چشم سف-
 . ؟یکار کن یچ  یخواست یاومدم م

 تپلش رو بوسه کاشتم.  یعقب و لپا   اومدم

!. از اون اولم اشتباه در گهی د ی. فرشته نجاتمید یدورت بگردم که زود به دادم رس-
 کردم. یموردت فکر م

 نگاهم کرد .  یاومد و با لبخند کمرنگ رونیبغلم ب از 

 کردم. یاما من اشتباه فکر نم-

 ازش علت بخوام که زودتر گفت:  خواستم

که تمام قدرتش    ییادعا یو ب لهیپ لهیش یدختر ب هیبرخالف ظاهر حق به جانب اولت  -
 فروکش کنه. تونهیم یآن

و  یب یبه ب زیبود همه چ دهیبود. خنده ام جمع شد. اون هم فهم  قتیمثل حق رفشح
 ی خواهرم بنده. لب حوض نشستم و با ناراحت

 که زد به خودم اومدم. یشدم بهش. با حرف رهیخ

 بود که جواب داد مادرت نبود!. یدختر جوون-
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اگر   رزنیپ هیخرف ترس برم داشت. من گفته بودم تک فرزندم با  نیا  دنیشن با
 نداشت!. پاک یگفتم وجهه خوب  یبرخالفش و م

 شده بود.  فراموشم

 استرس گفتم: با

 چ... چطور؟.-

 گم که... . یم-

 رو گرفت و رو بند پهن کرد، ادامه داد:  شرتیت نم

 .  ه؟یدختر جوون بود، اون ک هی-

 بود.  دهینفهم پس

 .زنهیهش سر مهست ب یب یب شیگه گاه پ کهینزد  یال یاز فام یکیاو... اون  -

 ؟  یشوهر دار ی توام به اونا نگفت-

 دادم؟  یم حیبراش توض دیکجا. با انهیموقت مخف  غهیزدم!. شوهر کجا ص یپوزخند

 بوده. یراستش مخف-

 شد و گفت :  ره یتعجب بهم خ با

 بدون اجازه پدر ازدواج کرد.   شهیدخترم مگ م-

 خبر بود .   یب زیاز همه چ یزدم. انگار  یپوزخند

 مهلقا خانم بابا ندارم که.-

 و گفت:  کمینزد  اومد

 ... .ییعمو ،یبالخره بزرگتر-
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 شدم به حوض و دستم و تو آب خنک دستم رو تکون دادم.  رهیخ

 گرفت.  یبود که من و به چنگ و دندون م  یب یب  هیمهلقا جون، از اون اولش   میندار -

 زدن و ادامه دادم: یکمرنگ لبخند

  زی برخوردش انقدر ت  یحت یکنه، گاه  یم  تی اذ ی لیعاشقشم! خ یبداخالقه ول ری پ  هی-
 از وسط دو   بیو برنده اس که قلبت و مثل س

 کنه اما.... . یم نصف

 .دمی کش یقیعم نفس

 مادر دل نگرون.  هی  گه،یمادره د-

 م و سر باال آوردم . شونه ام گذاشت. سکوت کرد  یکنارم نشست و دستش رو رو  اومد

 کرد.  ینگاهم م منتظر

 از خودت بگو.  شتریب-

 . دمیخند

 بگم. یچ-

 دوست داشت هم صحبتم باشه. انگار

  ینم دایپ  یو جالب    ریچشمگ زیتو گذشته ام چ  ادی مهلقا خانم؟ ز  یبدون  ی خوا یچه م-
 ها!. یکن

 . دمیخند

و   یلوند  ی بگم برات. من دلبرم، به اسم دلبر وگرنه به رفتار ذره ا شتری اما بزار از خودم ب-
 به یندارم. سر و تهم و بزن یدلبر

 خوندم و بعد از اون شروع کردم به کار کردن.  کلی تا س زور
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 گفت:  قیتکون داد و از سر تشو  سر

 . ؟ی چه کار ؟ یبه به پس مستقل شد-

 گفتم:   جانیخودش به ذوق و ه مثل

 بگم سرور خودت نوکر خودت. یکار نگم شاه-

 مهلقا خانم و گرفتم:   یکردم و دستا  یگوش سپرد. خنده بلند شتریدقت ب با

 . گهیدستفروش بودم د-

 شدم.  یجد

  یشاهد برخوردا بودم شاهد بد رفتار یفروختم ول یکردم، دستبند م ی م  یآره دستفروش-
 دختر  هیکه چقدر  نیها و اهانت شاهد ا 

  هیکه  نی ا  نیرنگ الکش باشه در ع ریتو خونه خوش خوشان درگ تونهی تونه چطور م یم
 اش در به در دنبال پوله  گهیهمجنس د 

 ... . و

 بکشم گفتم: رونیب یکه بحث و از اون حالت تلخ نیا  یبرا 

 خبره. یابروش مو نشسته و همچنان از حال و روزش ب  ریکه ز  نیخبر از ا  یب-

 نداشت. ینیر یهمه براش ش نیتو فکر رفت انگار حرفم با ا  رشتیو ب دینخند  مهلقا

 مهلقا خانم؟.  یتو فکر رفت-

 گفت:  یلرزون  یصدا با

 از وضعت نه؟.  یناراحت یلیخ-

 گفتم:  متعجب
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 . ؟یاز دستفروش  ایاالن؟  -

 گفت :   یخفه ا  یانداخت و با صدا  ری به ز  سر

 .یدستفر... ش-

از اون صالبت کالم نبود. چند  یحرفش رو به زبون آورد و خبر ونهیم  یفاصله ا هی با
 مبهوت نگاهش انداختم و آروم   یا  هیثان

 کردم :  زمزمه

هم باعث شد که از  نایخب هم یول  ستیدوست داشتم کارم و بالخره کار کاره عار ن-
 لوس شدن   یدخترونه، گاه یعادت، رفتارا

 بلد نباشم. یحت هم

صورتش رو پاک   شی بود دور گردنش رو گرفت و با گوشه ساتنکه انداخته  شیروسر  لبه
 کرد. ابروهام باال رفت!.

 اش گرفته بود؟!.  هیاز دردام گفتم مهلقا گر  من

 مهلقا خانم؟!. -

قرمز مطمئن شدم که واقعَا داره اشک   یچشماش و رگه ها  دنیرو بلند کرد، با د سرش
 !. زهیر یم

 درشت کردم.  چشم

 !  ه؟یچرا گر -

 گفت:  یچند دفعه لبه حوض و به سخت  دیت کوبکف دس  با

 درد تو درد منه!. -

 . دمیبرچ لب
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 . ؟یچ  یآخه برا-

. دیکش یقی چشم دوخت و نفس عم وونی کرد آرامشش رو حفظ کنه به رو به ا یسع
 ی شده، چ  یکنجکاو شده بودم که بفهمم چ یلیخ

 بشه.  لی و لب خندون به چهره وارفته از غم و اشک تبد  تیشد که از اون قاطع باعث

 رشته کالم و به دست گرفت: یطوالن هیاز چند ثان بعد

رحم باالسرم   یکه من برادر و پدر ب نیخودم افتادم با فرق ا  ادی  ،یکرد  فیکه تعر    یوقت-
 بود.

 .دیکش یآه

از   شهیو همخورد  یچشمم بخاطر دفاع از من کتک م یداشتم که هرشب جلو  یمادر-
 یمخالفت نداشتم. من و م   تیترسم جرئ

 گفتن کار کردن زن و مرد نداره.  یکار م  یبرا  فرستادنم

 بازم روونه گونه هاش شد.  اشکاش

اونم   میاریاش کاره! ما نون م  فه یگفتن وظ  یبه مامان خاتونم که عمرش و داد بهت م-
 بشوره و بپزه. دیبا

 زد .  یهق

  یباهاش سوخت و ساخت. بابا م یول دیبون پدرم تشکر نشنبار هن از ز  کی به خدا که -
 ی تو م نهیچی م ارویگفت مامانت سبز 

  یدرست م  ارویمامان همه سبز   نهیکرد که بب یاومد هر صبح نگاه م ی. م یفروش یم یبر
 نه! دست مامان خاتون از  ای نهیچ

شد اما خان   یم  یاز دستش خون جار دیچ یم  یوقت  دمید  یبود و م دهیکار ترک شدت
 زد رو مادرم تا کار یم  مهی بابا مثل گرگ خ
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 درست انجام بده. و

 ادامه داد: یشتریانداخت و با غم ب ینگاه

  یبزنم. من م بیپول به ج شتریشه ب یکه گفت انقدر پول کمه! م نی کم نبود تا ا نایهم-
 شتر یبه کفششه چون ب یگی ر هیدونستم  

. دیفهم ینبرده بود! زن و دختر نم یاز پدر  ییبو یصحبتش با من بود. بابام بود ول   یرو
 ی خوام بفروشمت . برادرام برا  یگفت م

که هردوشون کتک خوردن. من التماس کردم   ییبار اون شب مخالفت کردن تا جا  نیاول
 نکنه، انقدر سنگ  یکار  نیکه باهام چن

من کار کن. با جون و دل قبول   ی تو جابود که گفت شش ساعت عصر تا شب رو  دل
 کردم اما نگو... .

 ادامه بده. نتونست

 !.  دهیکش یبراش کباب شده بود. بنده خدا چ گرمیج

 سکوت کرد تا بتونه اشک و غمش رو پس بزنه و صحبت کنه.   هیهم چند ثان   باز 

قبل رفتن بهم  شهیخواست بهش بده. هم یبود که من و م یمحل کارش همون مرد-
 یبهم دست دراز  یزد و به نحو  یر مس

  ادمهی کرد! فقط   یم یشرو یاز حد داشت پ شیشب که تو حال خودش نبود ب هی. کردیم
 با چوب دم دست زدمش و فرار کردم. 

 یباال اومده . م  یخان بابا باز نحس یصدقه سر  دیخونه خاتون فهم دمیرس یوقت
 کنم و باز خراب شه رو سر  فی براش تعر  دمیترس

  یجونش و بزنه، از طرف حشی کر  اهیتونه با اون کمربند س یکه م ییخاتون و تا جا مامان
 با هزار  یکرد ول ینگفتنشم خفه ام م 
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 کردم.  فی براش تعر  التماس

 و سر تکون داد.  دیکش یهوف

 خب؟.-

 شد بهم. رهیخ

ماه بعد از رفتنم خبر   شی فرار کنم. ش نجایرم فقط از ا یم  ییداد گفت هرجا میفرا ر -
 ی با تمام سلول جونم م دمیمرگ خاتون و شن

اوفته   یشهر بهم گفت که اگر چشمشون بهم ب یاز زنا  یکی  دمیرس یبرم اما وقت  خواستم
 ن یکنن. برگشتم به ا یم یمن و قربون

 و خالصه... .  شهر

 چونه ام گذاشت.  ری ز  دست

و    یدستفروش یگف ت ی!. وقتدمیترس یازدواج نکردم چون از مرد م گهی د یاز اون جوون-
 منم قدم  ،یباز کرد  شم یسفره دلت رو پ

دردمند تر از خودت  یدیبه بن بست رس ی. بدون که اگر فکر کرداهمیتو خاطرات س زدم
 ی خواست یکمک یهم هست. اگر روز 

 بزرگتر روم حساب کن دخترم. هیعنوان مادر نه به عنوان  به

 رو به روم باز کرد .  وششآغ

. بغلش گرفتم. همونطور که سرم رو شونه اش  دی و پناه بغضم ترک یوجود حس دلگرم  با
 بود آروم گفتم : 

  تیممنون م از همدرد  ه،یچهره به ظاهر شاد، زخم بزرگ مخف نیکردم پشت ا  یفکر نم-
 مهلقا خانم.
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 عقب. اشکام و پس زدم که گفت:  اومد

 .یدرست کرد  یهند  لمینگاه کن چه ف-

. مهلقا خانم باز رفت سراغ لباسا تا  میاز جا بلند شد  میکه هردو سبک شده بود  یحال در
 خوب بود. یلیپهنشون کنه رو بند. هوا خ

 .دی چسب یهمه ابغوره گرفتن م ن یداغ هم بعد از ا ی چا دوتا

 د؟ یخور یم ی چا-

 تکون داد. قدم برداشتم و داخل رفتم.  دیسر به نشونه تائ  یلبخند کمرنگ با

 آرا  دل

. دکترم گفته بود که احتمال عمل شصت در چهل  میگشت یبرم شگاهیاز آزما  یب یب با
 شد. یم  شترمیب یدی باعث نا ام ن یهست و ا

 .؟ یکن یفکر م یدار-

حرصم رو    ی  یجورا هیدوشم فشردم.  یکه تو دستم بود رو از بندش گرفتم و رو  فمیک
 کرد. ی م یخال

 گفتم:  یو با سرافکندگ  دمیکش یآه

 . ؟یب یچرا تو فکرنباشم ب -

  یناراحت م یلیخ یاومد وقت  یخوشش نم د،یکوب نیمحکم به زم یرو تو گام بعد  عصا
 شدم. غصه من غصه اون بود. 

 کرده. یانگار شوهر قح ط -

 بغض گفتم:  با
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مطمئنم    ادین یدختر اجاق کور ازدواج کنه؟ مهرداد که مهرداده وقت هیبا   ادیم یک یب یب-
 من تره خورد   یبرا ی مرد  چیه گهید 

 کنه. ینم

 کرد و چروکاش جمع شد. یحرف خنده ا   نیا  دنیشن با

  یجور م ه یزن پاک و مودبن وگرنه بچه رو   هیمردا االن دنبال  ه،یچه حرف  نی دخترم ا-
 ی ش براهمه رو  نیشه کنار اومد بعدم ا 

 حاال اگر تو دلت به مهرداد گره خورده بحثش جداست .  ؟یکه چ ی! فکر کرد یباردار

بلندش کردم صفحه   یداشتم وقت یبه خودم اومدم، چون تو دستم نگه م یزنگ گوش با
 ترس و  انگریبود که همش ب س یاش خ

 بود. اضطرابم

 مهرداده.  یب یب-

 توجه به حرفم چشم به راه به رو به رو دوخت.  یانداخت و ب  یا ه یعاقل اندر سف نگاه

 جواب دادم:  تند

 بله؟ .-

 . دیچیپ صداش

 سالم. -

 بگه؟  یخواست چ  یزده شده بودم. م جانیه

 س... سالم . -

 مقدمه گفت:  یب

 .  ؟یبابت باردار ؟یاز اوضاعت مطمئن -
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 گفتم:  یرو فوت کردم و با کالفگ نفسم

 .  ادیم گهی !. جوابش هم سه روز د نهیاگر سوالت ا  میگرد یبرم شگاهی مهرداد تازه از آزما-

 خب؟.-

 ادامه دادم: یناراحت با

چون   ستیدرمان با قرص ن یبرا  ینانیاطم چیگفتن عمل شصت در چهل هست و ه -
 ی ریگی زودتر پ   دیو با گذرهیوقته که م یلیخ

 ... . یم

 نداشت گفت:  یحس چیکه ه ییادامه بدم. با صدا نذاشت

 .میبهم بزن دیاوصاف نبا نیخب با ا -

 گفتم:  متعجب

 رو ؟  یچ-

  نیتونم حرفش رو زم یموضوع و منم نم  نیا  یعقدمون رو، چون مادرم پافشاره رو -
 بندازم .

 .ستادمیوا   ابونیبرد. وسط خ ماتم

 لب زمزمه کرد :  ری و برگشت، ز   ستادیوا  دنمیبرداشته بود با د شتری که دو قدم ب یب یب

 . د؟یشده؟ چرا رنگ و روت پر  یچ-

 دادم. هی و بهش تک  نیماش  نیتر  ک یرو بلند کردم سمت نزد  دستم

 : دیچیپ صداش

 خوام ناراحتت کنم اما به نظرمم حق داره.  ینم-
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که   یحق داشت! اما دختر دیفهم  یتازه عروس نم هیاز احساس   یچی که ه یمادرشوهر
 ناخواسته امکان داشت مادر نشه ناحق

 !.بود

 ؟ ید یباتوام چرا جواب نم-

 گفتم :  آروم

  یهمه راه درمان چرا نم  نیمهرداد! ا ینامرد  یلیمادرت؟ خ   ای یکن یم   یتو با من زندگ-
 دنبال بهونه ام؟  یگ

صد دفعه به غلط کردن افتادم که چرا   د،یچیپ یپشت گوش ادشی شد و صداش فر براق
 گفتم و بهش برخورده بود . نطوریباز ا

  یرو م گه ید  یکی نطورهیدنبال بهونه اس؟ آره اصالَ حاال که ا یک ؟یکن  یچرا قضاوتم م-
 خوام. خوب شد؟ حاال تمومش کن!. 

گم پس   یهم بهت م   ماَ یبابت مستق نیندارم از ا  یترس چیاگر بخوام ولت کنم ه من
 هم  یصاحاب  یب شیبفهم!. جواب اون آزما 

 بهم زنگ بزن. اومد

که  یجوابم رو گرفتم. بازم حرف  یگوش یدر پ ی بوق پ یدهن باز کنم که با صدا اومدم
 زدم.  یدادم و دم نم یتو گلو قورت م  دیبا

که به ذهن   یشد وهر چ یموقع باز م  یبود که ب یصاحاب من بودم؟ درواقع دهن یب
 یباورم نم یآورد. ول یداشت و به زبون م 

 کرد.  یام م  وونهی موضوع د نی ت عقدمون رو به هم بزنه! فکر کردن به ا خواس  یکه م شد

 برخورد عصا گوشه پام سر باال آوردم.  با

 ب... بله؟.-
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 شده چرا ماتت برده؟.  یچ-

 گوشه چشمم رو گرفتم و گفتم:  نم

 قراره عقد و به هم بزنه ؟  یب یب-

 : دیپرس ینگاهم کرد و سوال متعجب

 که.  یتو با اون حرف زد  یچ یعنی-

 زانوهام فشردم و خم شدم. یسست شد. دستم رو رو  پاهام 

 آشنا و دوستام.  ه،یدر و همسا یره جلو  یبه خدا آبروم م یب یب-

 لرزون زد رو شونه ام.  یبود با صدا  دهیکه کم کم ترس یب یب

. االن  یش یآروم م  میکن یخونه صحبت م م یبر ایب  ه؟یچه وضع نیدختر، ا ایبه خودت ب-
 ابرومون   ابونیوسط خ  یاوفت یپس م

 ره.  یم

 شد. یم کهیت کهیداشت ت دلم

 به زانوهام .  دمیدستام کوب با

 !. یب یب ستی ذره حرمت و ارزش و احترام برام قائل ن هی! زشمیانگار کن یب یب-

شد تو چشمام و   ره یخ ظیدستش به زور بلندم کرد. با اخم غل یو گرفت و با عصا دستام
 ت گفت: با صالب 

 اما... .  هیکه گمون کنه چه تحفه ا یکرد  ی بزرگتر نمونده!. تو کار یدخترم هنوز ب-

 دست آزاد دستم رو گرفت.  با

 خونشون. م یر یم  وفتی راه ب-
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 . دیترک بغضم

 زنه اونوقت..... .  یم  یبه خدا به تو حرف یب ینه ب-

تونست    ینم یاحد چیه  گهیگرفت د  یم یبه کار  میتصم  یادامه بدم. وقت نذاشت
 . دستم و محکم تر فشرد و با رهی جلوش رو بگ

 .  دیبار  یم شی که ازش آت ینگاه

و   ری داخل و اما دلم مثل س  مینشست نیماش  نی دست تکون داد و با اول ابونیخ دم
 . دیجوش یسرکه م

 زد!.  یمهرداد عمرا زخم زبون نم مادر

و تمام   دمیترس یشد. م یه پا مدادم. امروز طوفان ب یتند تند پاهام و تکون م یعصب
 بدنم شل شده بود.  یاجزا 

 :دمی بود نال دایکه التماس توش هو   ییو با چشما یب یدفعه برگشتم سمت ب کی

 .نی پا  ای ب طونیتوروخدا از خر ش ستین یچ یشدن خودمون ه  کی جز کوچ یب یب-

تو دستش و محکم تر تو دست گرفت و فقط با غضب براندازم کرد که تکرار کردم   یعصا
: 

 !.یب یب-

 توجه به من به راننده گفت:  یب

 . میعجله دار می ش یممنون م دیتر حرکت کن عی آقا سر-

بود که کرده بودم.   یچه خبط ن ی برگردوند؟. ا مشی زن و از تصم نیشد ا یکه مگه م یوا 
 ی ب یشک ب یبگفتن و  یدوتا اونا م

 . ییآبرو یو ب یی ذاشت روش. فقط رسوا یتام م چهار
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گفتم که حاال   ینم یب یبه ب یکردم ول یدق م ابونیکاش از غصه همون وسط خ یا
 ارزش نداشت. ی زیحرفم براش پش

 .  مید یرس یک دمیکرده بودم که نفهم یبه مقصد خودخور دن یتا رس   انقدر

 شو.  ادهیپ-

 جواب دادم. یوارفتگ با

 بزار حسا.. .-

 اخم غر زد:  با

 شو.  اده یحساب کردم پ-

اوفتم. قلبم مثل گنجشک   یاالن پس م   ای. خدادم؟ یحساب کرده بود و نفهم یب یب یک
 . دیکوب یم

 شدم.  ادهیپ نیرغبت از ماش یرو مرتب کردم و ب چادرم

. منتظر من بود. هنوز ستادیدرشون وا  یبه رو یو رو  دیآسفالت کوب یرو رو  عصاش
 داشتم که دست از سرشون برداره. ید یام

 سمتم و تشر زد:  برگشت 

 بزن واحدشون رو. ایب-

  مهین یو با صدا   یبه در ورود دیعصاش کوب تی اشک نگاهش کردم. از شدت عصبان با
 بلند گفت: 

 نکن.  وانمی بزن واحد و د  ایب-

 زنگ واحد رو فشردم. یاز سر ناچار سی خ یو با چشما کشیبرداشتم نزد  قدم
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داشت و من شونه به  یباز شد. تند تند قدم بر م  یبا تقه ا  یطوالن هیاز چند ثان بعد
 کردم. آسانسور رو بلد یشونه اش حرکت م 

. در اتاقک و باز کردم و وارد  نگیرو پارک ادیرو زدم تا ب دشیزودتر کل نیهم یبرا  نبود
 .میشد

آزارم   زیاز هرچ   شتریآسانسور ب خودیب تی ال  کیز چهار رو زدم. در بسته شد اما مو طبقه
 درصد امکان داشت  هیداد. اگر  یم

 دادم.  یهمون شانس رو هم از دست م گهی مهرداد بمونم حاال د یبرا 

  نیتر از من حرکت کرد. دستش رو قبل از ا  عیدر رو فشرد و سر  یب یبه طبقه. ب میدیرس
 که رو زنگ بزاره درواحد باز شد.

 بود.  مهرداد

 گفت :  یب یرو به ب یلبخند کمرنگ و زورک با

 سالم. -

بود   حیصر  ی به قد ر یب یحرکت ب  نیهمانا. ا یب یاز ب  یلیسالم همانا خوردن س گفتن
 تو تنم افتاد  یکه خودم شکه شدم. رعشه ا

 آب دهنم رو با ترس قورت دادم.  و

 کرد؟!.  یم   کاریچ یب یب یوا 

 کار اللش کرده بود. نیزده بود به گوشش و رسمَا با ا  داغ

 : دیچیستبرش و صداش تو راه رو پ  یبازو دیعصاش رو باال گرفت و کوب یب یب

تو   یزن یکنم م  یپشت که م ،یمن خم راست زورک  یجلو  ؟ی گرفت یشد؟ اللمون یچ-
 دهن دخترم؟ . 
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 که دستش رو گونه اش خشک شده بود لب زد:   یحال در

 دخترتون و زدم؟.  یمن ک-

سمتشون. دستش و   دمیعصا محکج زد به مچ پاش، تحمل نکردم و دو یبا انتها  یب یب
 لرزون   یگرفتم و با صدا 

 :گفتم

 نزنش توروخدا. یب یب-

 توجه به حرف من گفت:  یشونه ام پس زد. ب  یرو از رو  دستش

 که از کتک بدتره.  ییتو دهنش، حرف ا یبا حرفات زد یتو صورتش ول ینزد  ناَ یع-

 اش رو جمع کرد و ادامه داد:  افهیق

  ای کنه  یپسر رو دوماد م ریش هیاز قد و قواره ات خجالت بکش پسر، مادرت واقعَا داره  -
 ی که به بلوغ عقل کیبچه کوچ هی

 ؟  دهینرس

 لکنت گرفتم:  دنشیشد. با د انی چهار چوب در نما ون ی مادرش م  قامت

 س..سالم.-

 اخم براندازم کرد و زد رو شونه مهرداد. با

 انشاهلل. رهیشده؟ خ یچ-

 . دیبه صورت کش یرد دست رو صورت مهرداد چنگ دنی که برگردوند با د  رو

 شده؟. یصورتت چ-

 شد سمتش. زیخ میرفت جلو و ن گهی قدم د  هیبا افتخار   یب یب
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  یآدم م  ی زد یتو گوشش م  ینطوریمادر دوبار ا   یاگر تو  ت،ی من زدم تو گوش کاکل زر-
 شد.

برداره سمتمون اما مهرداد   زیشد  . خواست خ  یحرف، مادر مهرداد عصبان   نیا  دنیشن با
 مانع شد.

 و تو راه رو بلند کرد.   صداش

 .؟ی د ید یدختر ناقصت چ نیزن تو خودت و ا  ریپ یتو -

 بهم انداخت .  ینگاه میشدم. ن رهیبه مهرداد خ خکوبیحرف م  نیا  دنیشن با

 لب زمزمه کردم :  ریز 

 بخشمت.  ینم چوقتیه-

 با انگشت نشونه ام گرفت و گفت: یب یخوردم. ب  زی و آروم ل  واری دادم به د هیتک

پسد شاخ شمشادت روح و روان   نیدختر جسمش ناقص باشه اما تو و ا ن یا  دیشا-
 جسم ناقص درمان داره  د؟ید یهم. فدیدار یناقص

 دارو نداره.  ضی روح مر  اما

به سرشونه اش که   دیخم شد سمتم و بلندم کرد. قبل از رفتن با عصا محکم کوب یب یب
 خور د  یتلنگر

 . میدیرو از پشت سر شن صداشون

 !. یدهات یاز پشت کوه اومده ها -

 که در آسانسور و باز کنه برگشت و بازم جوابشون رو داد:   نیقبل از ا یب یب

 مثل شما.   یخود یب یتا روشنفکر میباش یحاضرم من و دخترم دهات-

 داد و پشت سرم اومد داخل آسانسور.  هلم
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 بزن.-

 رو زدم. نگیپارک دیکل

 نگاهم کرد . یبا لبخند کمرنگ یب یب

 یادب یبرخورد رو. اگر از روز اول مثل خودشون ب نیخوبشون شد! توقع نداشتن ا -
 شد. یبراشون مفهوم م ی کردیم

 دستم صورتم و پوشوندم.  با

  یکس یخوام سر به تنش باشه!. برا  ینم اهی دوماده صد سال س نیبس کن توام! اگر ا -
 که ارزش داشته باشه. ز یاشک بر

 زد. رون یباز شد و از اتافک ب در

 گفتم : یناراحت با

 . ؟ی کار کرد یچ  یدون یم یب یب-

دلبر اون سر زبون و غرورش   دم یداد و براش مهم نبود. حاال فهم یراه خودش ادامه م به
 به ارث برده. یرو از ک

 و باز کرد. دستش رو گرفتم و گفتم : یدنبالش. در ورود  دمیدو

 با توام ها!.  یب یب-

 اکراه نگاهم انداخت. با

حداقل! از ترس    یگرفت ی م  ادی  شعوریذره از اون پسره ب هیرو!  افهی ق نی جمع کن ا-
 مامانش اسم تورو زبون آورد؟.

 گفتم:  ضیغ با

 .یب یب رهی  گیباهام نم گهیتماسم د هیهمون  یکه کرد   یکار نیبا ا -
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 گفت:   یناز کرد و با دهن کج یچشم پشت

  یه جوب نم یاز اولشم باهات آبش تو   یماس غ یر اون پسره ر با هی  ونیبار ش هیمرگ  -
 همه بهونه بود. نایرفت. ا

تو   نیا  گهیاوصاف د   نیبا ا  یزد. ول یام فقط حرف خودش و م یب یخوش نبود، ب  حالم
 گه یشد. د ینم ای ریاز اون تو بم   یریبم 

 اومدم. یکنار م تی با واقع یجور هی دیدر کار نبود و با  یبرگشتن

  ینا معلومم فکر م ندهیو منم به آ زدیلب غر م ر یکردم و اون ز   یکی  یب یرو با ب قدمام
 کردم. 

رو عوض کردم   رونمیب یدلبر افتادم. لباسا  ادیخونه   میدیرس یاز حدود دو ساعت وقت بعد
 و از اتاق خارج شدم.

 و حاال شب شده و وقت شام!.  میصبح مشغول بود  از 

 ! .؟یب یب-

 کرد. آروم گفتم:  ی. رفتم آشپزخونه، داشت غذا درست مدمینشن ییصدا 

 .؟یکن یدرست م  یدار یچ-

  یشه جا  دایخونه اگر بهتر پ   نیتو ا  ،ینیزم بی س  کمیچهار تا دونه تخم مرغ بود و -
 کنم. یتعجبه!. کوکو درست م

باال  میطاقتم طاق شده بود دست تسل گهیخواست سر بحث و باز کنه. من که د یم باز 
 گرفتم.

 .رمیگ یخونه رو هم م  لیوسا  رم ی باشه!. فردا صبح خواستم نون بگ یب یچشم ب-

  نیافتاده بود رو برداشتم و ح یوسط، موهام و باز کردم و شونه که بغل پشت  نشستم
 گفتم:   دنیشونه کش
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 صحبت کردما.من با دلبر   یب یب-

 حرفم تموم نشده بود تند گفت:  هنوز 

به خدا بدجور به دلم شور افتاده اسمش و   دمید  یخواب بد  شبیدل آرا، دختر، د یوا -
 شم. یقرار م  یب شنومیکه م

 به موهام دادم . یتاب

 . ستین یترس و نگران یمن صحبت کردم جا   هیاز سر دلتنگ  یب ینه ب-

 تشر زد :  دنمید با

 متر مو تو غذاس. م یهردفعه ن یزیر یموهات و وسط خونه شونه نکن مو م -

خودم و مشغول   یکار هیخواستم با  یم یشد به خدا!. ه یاالن اعصابم خورد م یوا 
 تو سر به سر گذاشتنم کوتاه  یب یکنم اما ب

 اومد.  ینم

 .  ؟ی راست-

 نگاهش کردم. یکالفک با

 از کجا معلوم دروغه؟.  مری گ یاز سمت دلبر آروم نم  ینطوریمن ا-

 رفت باال، متعجب جواب دادم:  ابروهام

ه البته تو    یبا صاحب کارش حرف زدم مشخص بود زن قانون مند و محکم یب یب-
 تو تماس متوجه یهم بود ول یلحنش مهربون

  گهید  میکن ی م   یآدرس که برگرده اوک هیمونه   یکه دلبر چقدر سرش شلوعه! م بودم
 دم.  یب مآ ی خودمم سر و گوش

 تر از قبل گفت: لجباز 
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اون پسره   یجلو  یو آدرس بده من مردم و زنده شدم، ک  ادیتا دلبر ب نطور، یشه ا ینه نم-
 .  ره؟ی تونه بگ یرو م

 و کج کردم. لبم

 وا کدوم پسره؟!.-

 تاسف سر تکون داد. با

 و اونه؟! .  نیا  یها سرش تو زندگ هیتو همسا   شتریاز همه ب یک-

 خنده.  ری زدم ز  یحرف پق  نیا  دنیشن با

 ؟ یگ یجابر خاله زنک و م -

 کرد.  نی دستش و تو هوا باال و پا دی نشونه تا به

 و باال سرم گوجه بستم.   چوندمی بلندم رو پ یموها 

 گفتم : بلند

 گفته؟ . یزیبه تو چ ؟یکن  یاون و رو چه حساب باورش م یب یآخه ب-

مراقب دختر    پرونهیم  یرلبیهروقت ز   یگه وقت ینم  دمیبع ینکرده ول فیتع ر  یزینه چ-
 با یز ی چ هیپس حتمَا از  دیجوونتون باش

 !. خبره

 گفتم:  یآسودگ با

خودمونم بار ها شاهد  ست، ی قبول کن اون حالش درست ن نمیا   یب یآروم باش ب-
 ی به اون اعتماد داره آخه؟ م ی! کمیمصرفش بود

 از هوا بلغور کنه . یزی چ هی تونه

 ه تو فکر رفت . ذر هی یب یب
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دو روز   یک ی  یکامل ط ییآخه کجاست که بدون شناسا  ی! ولهیحرف نمیا  یگ یبد هم نم-
 دختر و ببرن واسه کار؟ عاشق چشم نیا

 ابروش نشدن که!. و

 باال انداختم. شونه

 کار؟ .  یاز قبل رفته مصاحبه برا دیدونم اما شا  یمن نم  گهیو د  نی واهلل ا-

 دست به کمر گرفت و از داخل آشپزخونه جواب داد:  زیر  یبا چشما  یب یب

کارا   نیگه! ا ینذاشته؟ دلبر اب بخوره بهم م انی بوده که از قبل مارو در جر یچه کار  نیا-
 کار  نینداره. اما به نظر من ا  یمعن

 . یگفت برومت ی و از ف یات رو سر داد  هیزیشروع شد که تو ناله جه ییجا از 

 دم تو گذشته!.و غرق ش دم یبه دندون گز  لب

هم   یزده بود!. چند دفعه ا فیدادم دست به اون کار کث یگفته بود که اگر اجازه م  ادمهی
 تکرار کردش اما... .

گدار به آب زده باشه   یدختر که اگر ب نی فوت کردم. امان از دست ا  رونیو با آه ب نفسم
 هم  رزنیاون پ  یصدا  یشه ول یرسوا م

 نبود!. خودیب که

 . یسرک کش  یرفتم برا یروز با جابر م هی دیو با   دی بر ی امون ادم و م یخودخور نطوریا

 گفت؟  یکجا معلوم که دروغ نم از 

 گهی د دیفهم یبفهمه که اگر م یب یذاشتم ب یم  دیضرر نداشت اما نبا امتحانش
 کرد به هر  یبست و دهنش و باز م  یچشمش و م

 . یحرف
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 ر دلب

 د.تنها بودم حوصلمم سر رفته بو خونه

 شد. یدل آرا چ فیتکل   نمی که بب نیبزنم و ا  یب یبه ب یدادم آماده شم و سر حیترج

برداشتم و با   کیبرگه کوچ  هیرفتم از اتاق.   رونیربع حاضر و آماده ب کی از حدود   بعد
 خط درشت نوشتم:

 نگران نباش.  ستمی ن ید یو د  یرم خونه اگر اومد  یمن م-

 گذر کردم.   وونیو باز کردم و از لب ا   ی. تند در ورود خچالیرو در   چسبوندم

 !.یبود، عال  ییهوا  چه

لب حوض و   ینیبش یچا  وانیل  هیکه فقط با   دیچسب  یم یآفتاب یخنک و هوا باد
 با همه می. از حق نگذریفراغتت رو بگذرون

 . دیچسب ی به دل م گهیجور د  هیکه داشت  ییخونه صفا نی ا  یسادگ

 یدر چوب  یرنگ یکه حاال با باد و برخورد نور به روزنه ها  اطی ح یسنت  یاز فضا  یسخت به
 کرد دل  یم فته یآدم رو ش شتریب

 .کندم

 باز شد.  ییگذاشتم در خونه رو به ر و رونیرو که ب پام

 سالم دختر گلم. -

 سال جواب دادم:  ان یبه زن م یگنگ با

 س.. سالم.-

 .دی دو گام خودش رو رسوند بهم و دستش رو دور صورتم چرخوند و بوس  با

 ماشاهلل ماشاهلل مثل قرص ماهه.-
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 گرفت:  فی تعر می همچنان گنگ نگاهش کردم که بالخره تصم  یلبخند زور با

 خونه و همسر محراب، پسرمون؟.  نیخانم ا  ییتو-

 . دمینفهمدرشت شد. چشمام درشت شد، نکنه با مادرش طرف بودم و  چشمام

 ترس گفتم :  با

 ؟ یشما مادرش-

 : دمیتر و بغلم کرد. صداش رو  شن ک ی اومد نزد د،یخند

مونه.   یرو نداشتم اما برام مثل پسر خودم م  یگل پسر نیسعادت بزرگ کردن همچ-
 نه ؟ ا یدخترم، آره   ینگفت

شد اونوقت   یها پخش م هیهمسا  ون ی گفتم؟ آره؟ اگر م یم یعقب اومدم. چ  آروم
 محراب نشونش  دی رفت، شا یمحراب م یآبرو 

شد اما اگر هم   ی صورت با گفتن آره از طرفم براش بد تموم م  نیباشه! در ا گهید یکس
 ی گفتم نه بدتر از همه بود و به نوع یم

 داشت.  یزشت وجهه

 گفتم:  یاز سر ناچار ن یهم یبرا 

 بله .-

 . دیزد رو پشت دستش و لب به دندون گز جانیه با

 اوفته.  یپسر، من االن به مادرش بگم که پس م نی از دست ا-

 درشت کردم و با ترس گفتم:  چشم

 .  نیتوروخدا نگ-

 ترس لکنت گرفتم . از 
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  یدفعه خوشحال کنه خواهش خ.. خواهش م کی اون قصد داره مادرش رو   دینیب.. بب-
 . دیکنم برنامه هاش رو خراب نکن

 آوردن مهلقا خانم ادامه دادم: ادیبه  با

 رم. یکنم و م   یم زی مادر تم  یبه جا  نجارویا  امی من دختر مهلقا خانومم روزا م-

 تکون داد.  سر

 مگه مهلقا خانم دختر داشت؟ نگفته بود بهم.-

بار   یبرا  قتاَ ی حق  یخبر داشتم ول شی. از محبت دلدیرتم و بوسو صو  کی اومد نزد  دوباره
 بهم دست داد.  ی چندم حس چندش

 : دیچیپ صداش

ر رو عقب   یچرا کار خ د؟یابراز نکرد یتازه مهرتون به دل هم افتاده ول یعنیپس -
 دخترم؟.  دینداز یم

کنم   یسر هم م ز یچ هیگفتم االن؟   یم  یکردم. چ یری من و خالصم کن!. عجب گ  ایخدا
 عوضش شب که محراب برگشت بدون 

 کنم. یم  فی رو جا بندازم همه رو براش تعر یکه کلمه ا  نیا

 ینم گهیو برو د  یحرفارو زد   نیگفت چرا ا یم   ای دست خودش.  ی چیو ق شی ر گهید
 نداره!.  یگفت اشکال یم  ایخوامت  

 حبش شده ام رو فوت کردم و گفتم: نفس

. با  شناسمیکه نم یکس یشه که برم وسط زندگ  یبرامون رقم بزنه نم ریتق د  یهرچ-
 اج.... . 

 کنم اما اجازه نداد.  ی خداحافظ خواستم
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 پسر گله. نیا-

 لب تکرار کرد :  ریز 

 کفر نباشه.  ایاستغفراهلل استغفراهلل. خدا-

 شد بهم. رهیخ

  نیگفتم ا   یم دیق یباشه ب یدومادت ک  یگفتن دوست دار  یمن اگر دختر داشتم و م-
 پسر. 

. کنار گوشم گذاشتم و با ادا و  دمیکش رونیب بمیرو از ج میگوش عیشکل تظاهر سر   به
 اصول گفتم: 

 شد؟ آخه چرا؟.  یعه، چ-

 رو به اون خانم ادامه دادم: نی همون ح تو

 شد.  ری د یلیمن برم خ-

 . می نیب یرو م گهیباز هم د شاهللیبرو دختر گلم ا-

آدرس   یتاکس نیبا اول دمی که رس ابونیو بالخره ازش دور شدم. لب خ  دمیو کش راهم
 خونمون رو دادم. 

  هیدونست. دوست داشتم  ی. انقدر دلتنگ بودم که خدا منمشونیذوق داشتم بب  یلیخ
 یو خواهرم و بغل کنم. م  یب یب ر یدل س

مطلوب    باَ یقرت ا یمطلوب   یاتفاق افتاده اما تصورم اتفاق   یکه تو نبودم حتمَا کل دونستم
 مشکلمون که   نیبود چون حداقل بزرگتر 

 بود حل شد. یپول  یدرجه اول ب تو

 خانم. دیبفرمائ-
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  ادهیپ جانی اش رو حساب کردم و با ه هیمحل، لبخند رو لبم نقش بست. کرا دنید با
 شدم. بچه ها همچنان مشغول بودن. 

 هاشون اوج گرفت. و زمزمه   دنیکش یدو قدم برداشتن سمتشون کم کم دست از باز  با

 برداشتم سمت توپشون.  ز یکه خ نیکردنتا ا  یدادن و پچ پچ م  یدست اشاره ام م  با

 بلند شد.  صداشون

 عه خاله؟!.-

 باال رفته توپ رو باال گرفتم و غر زدم:  یابروها با

 .دیپچ پچ کردن به کارتون مشغول ش یجا-

دوستش داشتم اومد   شتریب  ونشونی تر بود و به نسبت از م کی که از همه کوچ شونیکی
 . کمینزد

  ی. ممیتعجب کرد یدیخند ی م  یاالن داشت یاخمالو و بداخالق بود شهیاخه خاله هم-
 .؟ی شه توپ و بد 

 .دمیانگشتام گرفتم کش ونی و م شینیب

 وروجک.  ری بگ -

 باز شد. یکه زنگ در و بزنم توسط کس نی دستش و رفتم سمت در. بدون ا دادم

 منتظرمه!.  یکردم که پشت در ک   یتعجب م ادمیز  دی و هل دادم!. نبا  در

 برخرمگس معرکه لعنت.-

  یاللمون یبیاز سر عادت بود اما به طور عج دی توجه بهش راهم رو گرفتم برم شا  یب
 . ومدیدر ن کشیج  یگرفته بود و حت
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  ییه جورا   ینداشتم  ییوجه آشنا  چیکه باهاش به ه یحالت ن یا  یول  هیحالتش عاد اون
 ترسوند.  یمن و م

صحنه رو به رو ماتم    دنیباز نکرد، دوباره زدم که با باز شدنش و د ی در و زدم. کس زنگ
 برد . 

 پف کرده بود . یآرا صورتش از قرمز دل

بغلم کرد و   یگام بلند خود مو رسوندم بهش. بدون معطل هیو تند درآوردم و با  کفشام
 .هی گر ری ز  زد یها  ی ها

زد و کنارم گذشت و در پشت سرم رو بست. اومدم   یلبخند  دنمی. باد دمیرو د یب یب
 دل آرا رو پاک کردم. یعقب و با دستم اشکا

 با مهرداد؟.  ن یشده باز بحث کرد یچ گه،یبسه د-

دادن بهش  هی. با تکیوار ی د یسمت پشت م یزد. دستش و گرفتم و باهم رفت یهق
 ی پشت هی یدلم برا  یگوشه لبم سبز شد. حت یلبخند

 تنگ شده بود.   ساده

 همون لبخند رو به دل آرا گفتم:  با

 شده؟ بگو. یباز چ-

  یب نیهم  ی کنه برا فی سختش بود که بخواد تعر  یلیخ یهم فشرد انگار یرو رو  لباش
 گفت:  یب

 و تموم کردن.   یامروز صبح رفتن همه چ  نیهم-

 باال سر نگاه کرد و ادامه داد:  به

 هم کنده شد. به نظر من که خوب کرد.  نیشکر خدا شر ا -
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 .نی کف زم وفتهی از تعجب گرد شده بود که گفتم االناس ب یبه حد  چشمام

 .ن؟یگفت یز یم... مگه بهش چ-

 به بعد دلبر شروع کرد به صحبت. نجایا از 

حامله نشم. اونم کم نذاشت دلبر به خدا من و برد   دیعمل شم و شا  دیبهش گفتم با -
 . ادیسوال. از زن بودنم بدم م ریز 

 جون گرفت.  میشونیرو پ اخم

 .خودیب-

 داد: ادامه

وق    میبرگشته بود شگاهیتازه ازما  یب یزنگ زده بود بازم بد صحبت کرد. من و ب روزمید-
 مونه تا  ی بهش گفتم گفت منتظر م یت

 شه.  یجدا م گهی و اگر به عمل مجبور شم د ادی ب جواب

 تمسخر گفتم:  با

 خواهر من؟ بالخره درمان که دا... .  میکن یم   یزندگ یتو چه دوران میمگه االن دار-

 گفت:  هیتر با گر    عیسر 

 یمنم بهش گفتم گفت من دوست ندارم زنم از اول ناقص باشه. همه چ نارو یآره ا -
 که نیا تونست مطلوب باشه تا  یم  باَ یتقر 

 و از رو بست.  ریشمش ی ب یب روز ی د نیهم

 گفت:  یشتریدست زد رو زانوش و با حرص ب با

 شد . یب یب  ری تقص  زیهمه چ-

 نگاه کردم. یب یب به
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 داد باال و آروم گفت: ابرو 

ناقص گفته و همش   تیکرده دختر خوب، تو بگو، اون که به آبج کیخودش و کوچ  نیا-
 د یکوبیکرد و م یو پتک م ل یدختر فام

 سرش درسته؟ .  تو

  یکرد؟ حرصم م یانقدر از ارزشش کم م  یچ یتاسف رو به دل آرا سر تکون دادم. برا با
 داد حرمتا  یاجازه م  دیگرفت. نبا 

  یدل آرا آدم  یشه. مطمئن بودم که تا االن هزار دفعه هم حرمت رو شکونده ول شکسته
 و دم نزنه . رهیبگ یه اللمونبود ک

 گفتم : یناراحت با

و تو روش آورد!. بابا    دیدرد نکنه که رفتار و د یب ی .دست بنه؟یا  یات برا  هیخب االن گر -
 بار . هی ونیبار ش هیمرگ    گهیبسه د

 دستمال صورتش رو پاک کرد و جواب داد: با

  یامروز صبح زنگ زد و برا   نیتموم شد هم یهنه چ گهیکه د  نهیا  یام برا  هیگر-
 و عقد رو  میتموم شد. رفت  یهمه چ شهیهم

 . ستین میبه اسم مهرداد تو زندگ یکس  گهی. دمیکرد  باطل

 گفتم:  جانیو به ه  دمیکنج لبم نشست . دستام و بهم کوب یلبخند

 .  ؟ی نکرد کی خودت و که کوچ ی! فقط بگو دم اخرهیکه عال  نیا-

 :دمی کش یقیداد. نفس عم اشک ابرو باال  با

. اگر  یکه کنارش با ترس نفس بکش هیبهتر از بودن با کس ییعمر با آرامش و تنها ک ی-
 یفهم  یم یفکر کن کمی فقط  کمی ینیبش
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 کار امروزت بوده.  نیهم  یتو زندگ ماتیتصم نیاز بهت ر  یکی

 تر ادامه دادم :  آروم

بهت ارزش بده که به زن  یکه واقعَا دوستت داشته باشه، نازت و بخره، جور  هیمرد اون-
 که بهت   ی! مردیبودنت افتخار کن

بادا   نیکه با ا  ستین یدیاون مرد ب گهید ه،یمطمئن باش ابد هیپاکه و واقع احساسش
 بلرزه.

لبم پاک    یرو  حیگذشت و لبخند مل یچشمم م  یحرفام فقط چهره محراب جلو  نیا  تو
 شد. ینم

موندم کنارشون تا که چشمم به ساعت افتاد عقربه رو ساعت شش بود. بعد  یساعت چند
 دن یو البته همچنان شن یدلدار یکل

 از جام بلند شدم برم.  یب یاز ب حتینص

 کجا؟!. -

 گفتم:  یب یبه ب رو

رسم. شما هم که فکر نکنم دوست   یم ریاالنم مطمئنم د ن یبرم هم دیکم کم با  گهید-
 بشنوم؟  یمن حرف الک یداشته باش

 لب گفت:  ری جمع ز  افهیق با

 عاطفه؟ .  یآخه؟ آدم انقدر ب هیچه صاحاب کار  نیا-

هردو رو   هیشونیو پ  کشونی رفتم نز د عیزدم. سر  یو ادامه ندادم و تنها لبخند بحث
 شده بود!.  ری د کمیکردم   یعجله م  دی. بادمیبوس

 واستم قبل از محراب خونه باشم.خ ینم
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 . دمیدل آرا رو شن یکردم صدا  ی که کفشم رو پام م  نیا  نیدر ح یجلو

 ! .؟یزن یهمونم نم  گهی د یزد  یرژ م هیتو کالَ  -

  یرژ درست و حساب هی  یوقت بود که حت یلیگه، خ یبد نم دم یحرفش د  نیا  دنیشن با
 برق لب همراهم بود و شده  هیزدم  یام نم

 آچار فرانسه!.  بود

 بهش گفتم:  رو

 ببرم؟ .  یاری رو ب کهیکوچ فیشه اون ک یم-

ذره بهتر شده بود و   هیگفت و از جلو چشمم دور شد. خداروشکر با حرفام   یا باشه
 ذره ام به مهرداد فکر  ه ی گهی که د دوارمیام

 شد.  یچون واقعَا براش شوهر نم نکنه

 .ری بگ -

هم روش گذاشت ازش   یاسم  نیهمچ شهیکه نم شی لوازم آرا ینقل ف یبلند کردم و ک سر
 یسر سر  یخداحافظ  عی گرفتم. تند و سر 

پام   ریز  ی تاکس  ستادم یهمون لحظه که سرکوچه وا   قاَ ی زد م. دق رونیو از در ب    کردم
 کردم  ی نگه داشت. نشستم داخل و دل دل م

باشم نه تنها اون   رونیوقت ب ر یدونستم که دوست نداره د یمحراب خونه نباشه. م که
 رو داشت بالخره  رتیغ  نی ا  یبلکه هر مرد

 به محراب.  د یرس یشد، حاال چه م یم  ناراحت

داشتم برم داخل، از  کرد. فقط عجله  ری خونه تند در و باز کردم اما دستم گ دمیرس یوقت
 که وارد شدم  یو وقت دم ی لبه در دستم کش
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نف س حبس شده   دمیراه پله بود. کفشش رو ند یکه زوم کردم روش جلو  ی زیچ نیاول
 و  اطیفوت کردم. تند تند ح رونیام رو ب

  ی جوش اومد آبش رو خال یکه انجام دادم برنج و شستم و وقت  یکار نی باال و اول دمیدو
 دم بکشه.کردم، گذاشتم 

بابت آرومه. در قابلمه رو   نیدلم از ا  گهی زودتر خورش و درست کرده بودم و االن د صبح
 رو به یبرداشتم و عطر قورمه سبز

 .دمیکش مشام

 به به. -

سر   کمیکم روشن کردم. به سرم زده بود امشب  ی لیو خ رشی گاز گذاشتم و ز  یرو  عیسر 
 رفتم سمت  نیهم ی به سرش بزارم برا

 . اتاق

سه ربع که قسمت باال    نیقرمز آست یقیقا   قهیکه همچنان تنم بود رو بلوز  رونیب یلباسا 
 تور و شلوار  یتنه اش ساتن بود و باق

رژ قرمز داشتم که  هیافتادم.  کم یکوچ  فیاون ک  ادی یفکر آن هیعوض کردم. با  یمشک
 اراده دستم سر  یزد. ب  یتو چشم م یلیخ

 کردنشه پرا که نه؟.  تی فکر کردم که قصدم اذ نی به ا یوقت  سمتش اما خورد

بود که به مراتب عواقب خودش رو   یدوست داشتن یلیبه سر گذاشتنش برام خ سر
 داشت. 

 .ادیدر ب یدور شونه زدم تا از شلختگ هی و از باال سرم باز کردم.  میمشک یموها 

ذره از قبل بلند   هیخورد.  یبه سرم دادم که موهام تاب یرخ شدم. تکو ن مین نهی آ یجلو
 تر شده بود.
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از   یسر  نهی تو آ دنمی لبم. اومدم عقب و با د یرو  دمیچنگ زدم و کش زیم  یرو از رو  رژ
 تکون دادم.  نیتحس

م عکس العملش    دنیکه بعد از د نیآوردن ا  ادیبود. با به  یرنگ قرمز و مشک قیتلف کالَ 
 ر از قبل شد. لبخندم پهن ت  هیچ

. دم  نی از پله ها پا دمیو دو دمیبه موهام کش یزنگ در اومد. دست یهمون لحظه صدا  
 ق ینفس عم هی  دمیدر که رس

 و آروم در و باز کردم . دمیکش

 بهم انداخت و اومد داخل . یدر آرو منگاه  نیب از 

  شیشونیرو پ  یکینظر گرفت. برخالف توقع ام اخم کوچ   ری صورتم رو ز   یکامل اجزا  حاال
 نشست: 

 .؟ی بود   رونیب-

 گفتم:  متعجب

 .؟ی دیآ... آره اما از کجا فهم-

  یدر داشتم عجله م یجلو  یکه وقت دمیساده ام تو دستش فهم ری دستبند زنج  دنید با
 متوجه نشده   چیکردم دستبندم پاره شده بود و ه

 .بودم

 بست و گفت:  یکه دستبند رو تو دستم م ن یخم شد و تو همون ح آروم

 . ؟ی بود  رونیرژ ب   نیبا ا -

 نگام کرد.  رهیبود. اومد باال و خ نطوریبگو چرا عکس العملش ا  دم،یبه دندون گز  لب

 رو به سمت شونه ام خم کردم و آروم جواب دادم:  سرم
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رنگ   نیدونه ا  یم  یکه هر آدم عاقل  نیرژ و زدم و ا نی بد برداشت نکن من تازه ا ر،ینخ-
 .ستی ن رونیمناسب ب

 : دیچ ی کردم بهش برم، با ناز دو قدم برداشتم که صداش پ پشت

 د یجان به لب آمد و جان بر لب جانان نرس-

 به جان آمد و او بر سر ناز است هنوز.  دل

 تو دلم آب شد.  قند

 ت.تپش گرف  قلبم

 برداشتم صدام زد :  گهیقدم د  هی

 دلبر! . -

 . دیبوس ی همانا. آروم و نرم م دنشیسمتش همانا و بوس  برگشتنم

سمت خودش. منم نه گذاشتم نه برداشتم و   دتمیرو حلقه کمرم کرد و کش دستش
 برخالف هروقت دستم و دور گردنش حلقه  کردم. 

بود برام حاال با هر   یو عاد  تفاوت یب لی فرق داشت، اگر اوا شی پ یبا دفعه  حسم
 گرفت و  یضربان قلبم اوج م کشیمحبت کوچ

 شدن. یانگار از دلم پروانه ها آزاد م نشیر یش یبوسه ها  با

 بود!.  نیعشق هم  دیدونم شا ینم

 کنه.  یقرارت م یو نبودش ب یبا وجودش آروم  که

 روح تو دو بد ن!.  هیآغوش و عطر تنش باشه. انگار   یتاب برا  یدلت ب که

. به ست ی هم ن  نی شد اما به نظرم عشق کمتر از ا ی م یمعن نطوریمن ا  یبرا  دیشا
 اندازه پاک و مقدس.  نیهم
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 پهن و مردونه اش گذاشتم و آروم سرم و آوردم عقب. ی شونه ها یو رو  دستم

 . یشد  طونیش-

 در جوابم گفت:زد و  یحرف لبخند پهن  نیا  دنیشن با

 داره. یتاوان یزی دم، بالخره هر چ یم   طنتارویجواب ش-

 هم فشردم . ی رو رو لبام

 تاوان دادنم بهت بدگذشت.   نیکه تو ا نینه ا-

 چسبوند.  میشونیپ  یشد رو صورتم و مهر لباش رو رو  خم

 .دیبود که تو عمرم بهم چسب یاستقبال ن یاستقبال اول  نیا  یدونست یم-

ندادم و متوجه دستش شدم که دور کمرم شل شده بود، از فرصت   یزدم. جواب  یچشمک
 استفاده کردم و پا به فرار گذاشتم. 

 .  زیانقدر زبون نر   گهید ایب-

  هیهمسا  ادیرفتم داخل   یخنده برام سر تکون داد و قدم برداشت سمت راه پله. وقت با
 افتادم.   ییرو به رو

 رفت!. یم  ادمیپاک داشت  یوا   یا

بدتر از نه گفتن   ه؟یمن چ ریخب مکه تقص یول ؟ی شد چ یگفتم؟ اگر ناراحت م یم  االن
بد   الیهزار جور فکر و خ میو دوست ندار میشناسیگفتم هم رو اصالَ نم ینبود که اگر م

 کرد. یخودش م شیپ

بدم؟ بنده خدا ازدواج نکرده بود که حاال بچه دار شه و االن   یجواب مهلقا خانم و چ یوا 
 من شده بودم دخترش.
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شدم. با ورود محراب تند تر شدم و زود  زیم  دنیداخل آشپزخونه و مشغول چ رفتم
 .دمیغذارو کش

 . ؟یدرست کرد  یخب. چ-

 زدم :  غر

 !.؟ ی دیانقدر کم عطره؟. واقعَا نفهم یعنی-

 . دمیرو عقب کش یندلو ص  زیم ی و گذاشتم رو برنج

 ! . هیچ نیبب ایب-

 .کی و اومد نزد دیخند

 .دیانگشت گرفت و کش نی . گونه ام رو بخورهیچه زودم بهش برم -

 رو به روم. نشست

 کردم و گفتم:  یسرفه ا  تک

 محراب؟.   گمیم-

 شنوم. یجانم م-

زد   یپق گفتم دختر مهلقا خانومم دیکردن تا اونجا که فهم فیآروم شروع کردم به تعر  آروم
 خنده.  ریز 

 نخند خب، محراب!.-

 نگاهم کرد.  یلبخند پهن و همراه با اخم کمرنک با

کنه؟ مهلقا خانم ازدواج نکرده    یفکر م یخودش چ شی االن پ یگ ی آخه دلبر خانم نم-
 که؟ .

 باال انداختم. شونه
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 اون مهلقا خانم و از کجا بشناسه حاال. -

 و گفت :  دیکش یقیکرد خودش رو کنترل کنه. نفس عم یسع

 دلم.  زی و پوک هم خبر دارن عز  کیدو نفر از ج نیا-

 افتاد به جونم.  استرس

 . ادیمحراب به مهلقا خانم زنگ بزن فردا اول وقت ب-

 تکون داد.  سر

 دوم و دهن گذاشت دوباره گفتم:  قاشق

 اب؟.محر -

 حوصله تر از قبل جواب داد: با

 جانم؟. -

 دقت نگاهش کردم. با

 . م؟یبه هم نگف ت یول  میبهش گفتم ما هم و دوست دار  یتو ناراحت نشد -

و   شی عاد افهینه و ق یعن ی نیآب و براشت و سرش و رو به باال تکون داد. ا  وانیل
 معنا بود که واقعَا اونطور که  نی آرامشش به ا

 ود.کردم نب   یم فکر

 گفتم :  یزدم. با لوند یرو شونه ام و لبخند کمرنگ ختمیو ر  موهام 

 محراب؟!.-

 با عجز نگاهن کرد و آروم جواب داد: نباریا

 شنوم بگو.  یبگو م زمیعز-
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 . دمیخند

 به خدا حاال غذات و بخور. یخوب یلیخواستم بگم خ یم-

 نگاهم کرد.  زیر  یچشما  با

 رسم.  یبه حسابت م ؟یکن  یم تی من و اذ -

 نگاهش کردم.  رهینگفتم و تا آخر فقط خ یزیچ

 آرا  دل

شکست در و باز   یخونه که از شدت پر بودنشون دستم داشت م لی به دست با وسا نون
 کردم. 

 شروع شد.  شیبرم باال که باز رجز خون خواستم

 .د؟ی مال  رهی باز سرتون و ش شبیشد د یچ-

 : دمیپله اداش و درآوردم و توپ   دم

و اوقاتمون و تلخ   وفتمیتو ن یچرت و پرتا  ادی باهاش گرم صحبت بودم که   یاونقدر-
 . مینکن

 در و باز کردم گفت:   یدر رفتم و وقت دم

 دهن بسته. نیا گه یتوکه پا ببرمت اگر نبود د هی  ایمگه لولو خورخوره ام؟! ب-

  یبسته م  نیدهن ا   ایخونه رو داخل گذاشتم. امتحانش ضرر نداشت.  لیحرص وسا  با
 آورد.  یمارو به خودمون م  ایشد 

 . سمیباعث شد سرجام وا  یب یب یو خواستم برم که صدا  دمیبغل در چ همون

 کجا؟. -

 به جابر انداختم و گفتم:  ینگاه
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 . نمیرم دلبر و بب یدارم م-

 حرفم پا تند کرد سمت اتاق.  نی ا با

 . امی م منم-

 گفتم:  یکالفگ با

 .گهیگم د  یشد م یرم هرچ یخودم م یب  یمگه چه خبره ب-

سرش مرتب   یسر گذاشت و گره زد. چادرش رو رو   یرو رو شی روس ر هیاز چند ثان بعد
 در و  دیکرد. بعد از برداشتن دسته کل

 سربست. پشت

 م.  یبر-

 و فوت کردم. نفسم

 ند.... .  یاصالَ لزوم میتو بمون خونه کار دار  یب یب-

 زد :  تشر

 . وفتی راه ب-

 گفت:  یب یاز ب  تی به تابع جابر

 .  دیهمتون رو به رو ش  دیبا تیبا واقع گه یگه د  یراست م-

 ر دلب

 جمع کردم.  یموهام و شونه زدم و باال سرم دم اسب نهی آ یجلو

  یزیند رشدم بهش و لبخ  رهی رو به رو خ نهی دستش دور کمرم از داخل آ عی حلقه سر با
 زدم.
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 شونه  گذاشت.  ونی اش رو م چونه

 رم . یتر م ری امروز د -

 باال دادم و گفتم : ابرو 

 چرا؟!. -

 .دیخند

 و عالوه بر تو خودمم کارش دارم. ادیکه مهلقا خانم ب نیا  یبرا -

 دادم و دستام و دو طرفم گذاشتم.  هیتک  زی و برگشتم سمتش به م  دمیبرچ لب

 .؟ی زنگ زد -

 و کنار زد و گفت: میشونیپ یتار رو  چندتا

 . ادی آره گفتش زود م-

 گفتم: یو دادم باال و با طلبکار مینیب کنج

! انگار حقش و ازش گرفتن از  نیدارد. چشماش و بب یو هو  یاز آن نترس که ها -
 چشمارو اگر من  نیا  زنهیتوش داد م تی مظلوم

 ... .داشتما

با   نیبردتم و تو همون ح رونی و پشت گردنم گذاشت و کشون کشون از اتاق ب  دستش
 اخم گفت: 

 داره به دلم نشسته.  تتیو توام با معصوم طنتیچشمات که ش نیتو هم-

 باال دادم . ابرو 

 شد؟ االن به به؟ .  یم یمثل خودت بود َاخ یکیعه پس درست گفتم! -
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 اد ادامه دادم:ند یجواب

 سکوت عالمت رضاست . -

 . یداد به نرده چوب هی دستش و از دور گردنم برداشت و تک می ستادی وا وونیا  لب

 .؟ی دست فروش بود-

 نگاهش کردم.  متعجب

 .؟یدون یآ... آره تو از کجا م -

 زد.  یلبخند

قبل رابطمون گفتم دست نگه دار   نی شناسمت سر هم یبار هم بهت گفتم از قبل م ک ی-
 .یکه تو حداقل من و بشناس

 انداختم و آروم گفتم :   نی پا سر

  نیهم ی تونستم اون پول و مثل صدقه ازت قبول کنم اومده بودم تا برا   یآره اما نم-
 از  ری غ   گهیبزنم د یدست به هر کار نهیهز

 !   نه؟یا

 مه دادم: ادا  یفوت کردم، با مکث کوتاه رون یرو با آه ب نفسم

 .  یشناسیاز کجا من و م یحاال نگفت-

 در زده شد. زنگ

 .میکن  یبعدَا در موردش صحبت م-

فرصت بودم و حاال!. خواست بره اجازه ندادم،   ن یمنتظر ا ی. از کنی زم دمیپا کوب کالفه
 زودتر ازش قدم برداشتم و مله هارو 

 .گذروندم
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 زدم : ییمهلقا خانم لبخند دندون نما  دنیکه باز کردم با د درو

 سالم مهلقا خانم جون. -

 مهلقا خانم جون؟!. -

 و اومد داخل.  دیخند  زیر

 . ؟یاول صبح نی شده زنگ زد  یچ-

 :دی چیمحراب پ  یصدا 

 بد بد از اوناش که آش نخورده و دهن سوخته.  یخبرا -

 خانومم در حواب گفت: مهلقا

 شناسم اما.... .  یالبته تورو که م  ن؟ی سوزوند شی چقدر باشه! آت شی تا دهن سوختگ-

 نگاهم کرد.  زیر  یشد به من و با چشما رهیخ

 هم فشردم و با استرس گفتم : ی رو رو لبام

 کرد.  چمیوال پس یلیبه خدا خ-

 . ستادی اومد کنارم وا محراب

 . یریفرزندخونده ب گ دیبا-

 . ؟یچ-

 زنگ در به صدا دراومد. مجدداَ 

 گفتم :  عیتو دلم افتاد. سر  یخواست بره و انگار ترس محراب

 نه صبر کن.-

 سالنه خودم رو به در رسوند م  سالنه



 دلبر محراب 

238 
 

 و آروم در و باز کرد م. دم یبه دندون گز  لب

 لحظه روح از تنم خارج شد. شکه نگاهش کردم.  هیپشت در انگار  یب یب دنید با

 سالم. -

 نگاهم کرد .  روزمندانهیکنارش با لبخند پ جابر

 سالم دلبر خانم.-

 دهنم و رو با ترس قورت دادم.  آب

 . د؟یکن  یکار م یچ  نجایا یب یب... ب-

 . نهیاخم خودش و خم تر کرد تا داخل خونه روبب با

 .یکنیدعوت نم نم،یخوام صاحاب کارت و بب یم-

 . هیگر  ریخواست بزنم ز  یبودم که دلم م دهی ترس چنان

 : دمینال یدر. با دهن تلخ از خشک ونی جلو تر و خودم رو چسبوندم م اومدم

 کنه!.  یم  یبزرگترم اومده قاط نهیاالن حاج خانم بب یب یآخه ب-

 ها.  ستیزنه حالش دست خودش ن نیا

دل آرا داخل   دمیکوچه انداخت، رد نگاهش و که دنبال کردم د یبه انتها  ینگاه مین
 ی خدا االن دل آرا رو هم م  ای نشسته.  نیماش

 شدم. یشد و دروغگو هم محسوب م یدو طرفه برام بد تموم م دنید

 آن باهم اومد.  ک ی  ومدی ن ومدین بال

 رنگ و روت چرا مثل گچ شده؟. -

 زد.  یحرف و م  نی جابر نگاه کردم که خطاب به من ا به
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 اجازه نداد.  یب یبردارم سمتش اما ب زیخ خواستم

 چته؟! بد کرد آدرس محل کارت و داده؟. -

 زدم:   غیخفه ج یصدا با

 آوردمتون؟.  ینم نیگفت  یها؟ به من م کاری چ نجایا  نی احمق اومد نی با ا یب یب-

 نگاهم کرد .  زی ر یچونه ام رو تو دستش گرفت و با چشما  یب یب

 . نمیبرو کنار بب یکرد  اهی جور من و س هیهر دفعه گفتم بهت -

 داخل که در و با ترس محکم تر از قبل گرفتم.  ادیب خواست

 لرزون گفتم:  یصدا با

 کار؟. زشته بابا بزار اول باهاش هماهنگ کنم. یچ یا یخونه مردم م یب یب-

 چشم درشت تشر زد: با

 نگو.  یبی و ع  یمن از زشت یداخل برا  امیبه زور م ایکنار   ای ب ایدلبر  -

 به در.  دی حرص عصارو کوب با

 !.یب یب-

 : دیچیپ میمحراب تو دو قدم  یصدا 

 ! .ه؟یک-

 افتادم.  یاز ترس پس م داشتم

 و گرفتم.  بستم و دست محراب عی سر  درو

 محراب؟! -

 اخم و تعجب نگاهم کرد.  با
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 بود. یک-

 و کشون کشون بردمش سمت پله. دمیو کش  دستش

 محراب برو باال.-

 خورد. با التماس نگاهش کردم.  یگرفت از جاش تکون نم یاما انگار تا جواب ازم نم اون

 گم برو باال.  یبهت م کنمیمحراب التماست م -

 پشت در اوج گرفت. یب یاز اشک پر شد. بعد از باال رفتنش داد و قال ب چشمام

 .دیدرو دختره چشم سف نیباز کن ا -

 سمت مهلقا خانم.   دمیکه در و بست دو  محراب

 .نیبه دادم برس-

 خانم که ماتش برده بود لب زد:  مهلقا

 شده دختر؟.  یچ-

 پشت در نگاهم رو از مهلقا خانم گرفتم: یب ی ب یصدا   دنیشن با

 جور بازش کن، بشکونش. هیبزن در و -

شد و پام تو هوا خشک موند. با دست زدم   دهیکوب  واریقدم بردارم که در به د هی  اومدم
 به صورتم . 

 خاک بر سر م. -

 بردارم که مهلقا خانم جلوم و گرفت.  یقدم  اومدم

دم پله  یب یت به کمر رفت دم در که حاال ببه غب غبه انداخت و خرامان و دس یباد
 بود. ستادهیدوم وا 
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 بلند مهلقا خانم باعث شد جا بخورم.  مهین یصدا 

 تو خونه ام.  دیاجازه داد پاتونو بزار  یک-

 به من گفت: رهینثارش کرد و خ یزینگاه تمسخر آم یب یب

 باشن؟  یسرکار خانم ک-

 سرم . یو باشن ر ختهیگرفته بودم. انگار آب سرد ر لکنت

راحت ا ز دست دادم.   قهی. قدرت کالمم تو چند دقدیلر ز  یبودم که بدنم م دهیترس انقدر
 و دل آرا نقطه قوت و در  یب یواقعَا ب

 حال نقطه ضعف من بودن.  نیع

 من جواب داد: ی مهلقا خانم اوج گرفت و به جا   یصدا 

وقت و اجازه پاتون و تو خونه من   یکه ب ن یهست یمن صاحب کارشم! شما ک-
 . نیگذاشت

 شده باشه نگاهش کرده شد .  دهیکه پرش چ یطور یب یب

 شده مگه حاال؟  یخا... خانم چ-

اعتماد به نفس گرفته بودم قدم برداشت م   یحالت تا حدود  ن یا  دنیکه با د  من
 سمتشون.

 راحت شد برو.  التیحاال که خ یب یب-

 . فقط به مهلقا خانم نگاه کردم. ختیر یدلم هر اطی ورود جابر تو ح با

 دادم برس رسوا نشم به

 اون پسر خوشکله کو کجاست؟. -
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برداشت و خواست بره سمت راه پله که مهلقا   گهی کردم. دو قدم د یدندون قروچه ا  فقط
 . ستادیرفت و رو به روش وا 

 .؟یهست   یکجا؟! تو ک-

 گفتم :   عیسر 

 هامون!.  هیاز همسا  یکی، ُمَفِتش منه-

 کرد و از شونه جابر گرفت. یحرف اخم نی ا با

 و به لجن نکش.  اطمیبرو ح ،ید یگند هم که م   یبو-

افتاد. قلبم مثل گنجشک   یشک م یکرد ب یهلش داد دم در که اگر خودش و کنترل نم و
 خواستم  ی. کم کم م دیکوب یم

 .  هیگر  ریز  بزنم

 شد به خدا!.  یبرمال م زیچ همه

من   دیدختر هم با خودتون بب ر نی ا نی نرف ت نیرف ت نیشمرم رفت یتا سه م-
 خوام. ینم یپرستار نیهمچ

  هی! با تعجب نگاهش کردم اما آرامش چشماش ؟ی رفتن چ یگفت؟ اگر نم یچ یوا 
 برد.  یم نیترسم و از ب  ییجورا

 کرد به شمارش  شروع

 . کی-

 رفت.  رونیب جابر

 دو.-

 .  نیبه زم دیکه سه رو بگه عصاش رو کوب نی با حرص براندازم کرد و قبل از ا  یب یب
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 . ریاغور بخ-

 زد و رفتنشون رو از نظر گذروند .  ی لبخند کمرنگ  مهلقا

 رفتن من همچنان ترس تو دلم بود. رونیب

  یرفت، با افتادن رو یاهی اول و برداشتم سر قدم دوم از شدت فشار چشمام س قدم
 یز یتو تنم حس کردم و چرو  ی درد نیزم

 .دمینفهم

 آرا  دل

و جلوتر از جابر    دیکوب ینظر گرفتم. چنان محکم عصارو م ریرو ز  یب  یچشم اومدن ب با
 اومد که گفتم االن عصا  یراه م

 .شکنهیم

کرده بود   یعصب یلیرو خ یب  یکه جابر، ب نی خوشحال شدم هم ناراحت. ناراحت از ا هم
 نشده.  یکه خبر ن یو خوشحال از ا

 راننده منتظر بمونم تا برگردن.  شیبه زور گفتن پ نیکه گذاشتن داخل ماش منم

 تش ر زد: یب یعقب باز شد و نشست کنارم. جابر اومد در و باز کنه که ب در

 َشرِت و کم کن. گهی اومدنت با ما بود حاال د-

 به هم و رو به راننده گفت: د یو محکم کوب نیدر ماش یب یاخم نگاهمون انداخت. ب با

 . دیحرکت کن-

 .رم یخودم و بگ   یبپرسم اما انقدر کنجکاو بودم نتونستم جلو ینبود سوال زیجا

 شد؟.  یچ-

 غضب رو کرد سمتم. با
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 بشه. یخواست یم یشدم چ خی جلو صاحاب کارش سنگ رو -

 تکون دادم.  سر

 راحت شد. المونی خعوضش -

 بود دختره رو اخراج کنه . ک ی نز د ده؟یچه فا-

 باال دادم . ابرو 

 !.؟ی چ یوا برا -

 به زبون اومد.  هیبگه. بعد از چند ثان   یدونست چ یانگار نم یب یب

 .می! به زور وارد خونه مردم شدگهیبا پا زد در و شکست قفل رو د -

 پشت دستم.  زدم

 !.ابونیمثل الت خ  هیچه کار نی ازت گذشته ا یسن  ینا سالمت یب یب-

 گوشه چشم نگاهم انداخت.  از 

 . ه؟یپس چ ستیکه همراهم بود اگر الت ن یاون-

 ام جمع شد. افهیق

کارو کرد   نیکه اون ا   یبالخره چراغ سبز نشون داد ؟ی اون عقل نداره شما چ یب یب-
 . گهید

 سبز؟.  یچ یچ-

 گفتم: کالفه

 . یچیه یچیه-
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هم به   ی و از طرف یب یبه کار زشت ب یبه خونه با سکوت گذشت و از طرف دنیرس تا
 قرار بود   فمیکردم. تکل  یمهرداد فکر م

آوردم. دادم دست   رونیب یو دوتا ده  فی محل دست بردم سمت ک  دنیبشه؟ با د  یچ
 که خودش حساب کنه. یب یب

 !. الیفکر و خ دمیخواستم برم خونه بخوابم، شا  یحوصله فقط م  یو ب خسته

کردم   یکرد نماز بود. حداقل تو اون فرصت با خدا درد و دل م  یکه آرومم م یزیچ تنها
 از پس شدن از   یکه ترس نی بدون ا

 شدم.  یو سبک م یاز غم خال یداشته باشم و حداقل ذره ا  یکس طرف

 . ستادی دم کوچه وا نیماش

 درمون خشک شدم. یادر شوهرم جلوم  دنی که شدم با د ادهیپ

به پهلو م من و به   یب یکردم که سقلمه ب  یدر و نگاه م  یمات داشتم جلو نطوریهم
 خودم آورد.

 . ابونیوسط خ یاالن موند  یشد  ادهیزودتر از من پ گهید  وفتی راه ب-

 .یب یدر گرفتم و سوق دادم سمت ب یو از جلو   نگاهم

 اومده؟.  یواسه چ-

 !.؟یک-

 حرف رد نگاهم و دنبال کرد .   نیبا ا و

 سرش محکم کرد.   یو رو چادر

 سرش که دستش و گرفتم.  یبره و آوار شه رو  عیسر   خواست

 . گهیتو سر و صورت هم د دیسن و سال بزن  نی. آره بدو برو با ایب یبابا امون بده ب  یا-
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 رو تو حدقه برام چرخوند. چشماش

 زد. یشخندین دنمونی، با ددر  ی جلو میبه شونه هم آروم رفت  شونه

 منتظرتون بودم .  یل یخ ن؟یسالم خوب-

 کرد.  ینم نطورداستقبالیا  چوقتیبود، ه بیعج

 جواب دادم:  آروم

 انشاهلل.   رهیخ-

  یلحظه به سرم م  هی ییفکرا  هی داد و  یبهم نم یدعوت تو دستش اصالَ حس خوب  کارت
 خواستم باور کنم.  یاومدن اما نم

 .دیخند

 دخترم.  رهیخ یلیخ-

 بهش: دیکرد توپ یکه به زور داشت خودش رو کنترل م یب یب

 . میبگو ما کار دار یگفتن دار  یبرا  یاگر حرف ر،یوقت نگ میما کار دار -

 گفت:  یو با ناراحت د یبرچ لب

  یو حضورَا اومدم برا یمهمون ی رو انتخاب کردم برا ییمهمونا نیاشتباه بود چن یعنی-
 د یدعوتشون به جشن؟ ناراحتم نکن

 .توروخدا

 چونه ام. ریو گذاشت ز   دستش

 خصوصَا حضور تو دسته گل .-

که ز  خوابه ینم ییخواست انجام بده. جا یم ی کار هیزن  نیا  دمی و عقب کش  صورتم
 آب بره!.  رشی
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 . یناراحت یبابا! حاال زوده برا  یا-

 .هیادامه حرفش چ  نمی. منتظر بودم بب دمیهم کش یرو رو  دندونام

 دعوت و گرفت سمتم.  کارت

 یلیوگرنه خ دیخودتون و برسون دی پسرم با  ی که به نامزد دیخر ی برا  دیزود بجنب -
 شم. یناراحت م

  خی که به سمتش دراز شده بود تو هوا خشک موند. ماتم برده بود و دست و پام   یدست
 کرده بود.

 تو گوشم اکو شد:  صداش

 دختر خوب. گهید ری گ ب-

 گفت: رتیح یکارت و از دستش گرفت. ب  یب یاز من ب زودتر

بگذره! نه اون   شونی هفته از جدا  کی  یذاشتی م  ن؟یو بست ینشده قرار نامزد  یچیه-
 نه پسر تو خط قرمزارو رد دیترش یدختر م

 کرد!. یم

تموم با من نامزد    کسالیکه  ی بود؟! پسر یچه شوک  گهید نی رفت. ا ی م  جیداشت گ سرم
 بود حاال چطور دو روز نگذشته از باطل 

 بسته؟ .  یعقد قرار نامزد   کردن

 به من گفت:  خطاب

 .؟ی بزن   یحرف  یخوا  یدخترم نم-

  مایاسم ش  دنیگرفتم. باز کردم و با د   یب یزدم و کارت دعوت رو ازدست ب یپوزخند
 ابروهام رفت باال.
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 ج با نامزد من بود؟.نگران ازدوا نقدری مبارکا باشه پس، ا-

 زدم و رو کردم سمتش. یمصنوع لبخند

 رسم خدمتتون.  یحتمَا م  لیبا کمال م-

 بهم انداخت. ییسرتاپا   نگاه

 یب  یاومدم با ب  یتونستم باهات کنار م یاما اگر م   یهست یدختر خوشکل  فیح-
 خانومت که اصالَ .َ

 و تو هوا برام تکون داد.  دستش

 خدانگهدار. -

  یو مچ پا   هیگ ر  ری مطمئن شدم رفته زدم ز  یدر. وقت یرفتنش نشستم لب پله جلو با
 رو گرفتم. یب یب

 برم. یک  ینامزد دیکنم. من با یبه خدا االن سکته م یب یب-

 هام و گرفت. شونه

 ره. یجو آبرومونم م  هی نی محل هم  یشن آشناها یبلند شو دختر االن جمع م-

 : دمینال

 رمق ندارم. گهیافتاد، به خدا د  یچشمم چه اتفاق یجلو  ید یخودت د یب یب-

  نی. ا ختمیر  یشده بود و مثل ابر بهار اشک م سی خ هیزور بلندم کرد. صورتم از گ ر به
 ظلم بود . تی نها گهید

 کفشام رو پرت کردم و خودم و رسوندم دم در. باَ یدر تق ر دم

 افتاد. یسدوباره چشمم به کارت عرو  دنشیدر و بست که با د یب یب

 اون و بده به من. ی... بیب-
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 زدم. غیاز وسط دو نصفش کنه که ج  خواست

 نکن . یب ینکن ب-

 دست و پا خودم و بهش رسوندم. کارت و از دستش گرفتم. کارت و باز کردم. چهار

 بد بودم براش؟. یلیخ یب یب-

 اش جمع شد.  افهیق

 اهلل و اکبر باز شروع کرد. -

 . دمیسرم کش یرو از رو  چادرم

هنوز دو روز از باطل کردن عقدمون نگذشته من و دعوتم   ؟یب یو شروع کردم ب یچ-
 یب  سوزهی داره م گرمی ج ش؟یکردن نامزد 

 !.یب

  یم ش ی تونست بفهمه که چقدر دارم آت  یم  یحوصله من رو نداشت. ک گهی د اونم
 ن یاومده جام از ا  یکه کس نی ! نه از بابت ارم؟یگ

فرصت   نیبود که من و از سر خودش باز کنه. چقدر منتظر ا  یمهرداد فقط دنبال تلنگر که
 دونستم.  یبود که من نم

  دنیرس یبرا  یالک  المیزدم و تو خ یهمه مدت داشتم خودم و گول م  نیشد ا  ی نم باورم
 بافتم.  یم  ایبه مهرداد رو 

 ر دلب

جمع چشمام رو باز   افهی. با قدمی. با اخم صورتم و عقب کشمینیب ری الکل ز  یحس بو  با
 کردم. 

 . دمید یتار م اول
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شده دوباره تپش   یاومد چ ادمیکردن تا   یذهنم شروع کرد به حالج هیاز چند ثان بعد
 قلب گرفتم.

 رو با زبون تر کردم.  لبم

 . یب ی... بیب-

 :دی چیمهلقا خانم تو گوشم پ  یصدا 

 نترس. ستین یکس-

 کرد.  ینگاهم با محراب تالق  نباریرغبت چشمم و باز کردم و ا بدون

 حالت خوبه؟!. -

آب قند و داد   وانی باال. مهلقا خانم زود ل دمیدادم به کاناپه و خودم رو کش هیو تک دستم
 دستم.

 کالفه گفت:  محراب

 آروم باش.  ؟ی دیانقدر ترس یچ یبرا -

 .دمیبه صورتم کش یدست

 من خوبم. -

 به محراب گفتم:  رو

 تو برو سرک... .-

 نگاهم کرد .  ی زیاخم ر با

 . ؟یبد حیتوض یخوا ینم-

 خانم تشر زد. مهلقا
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 محراب!. -

 .دمی کش یقیعم نفس

 بوده.  یحق داره بدونه پشت در ک-

پول چون گفته   یدم برا شده بو ابونایمهلقا خانم بگم که آواره خ  یتونستم جلو  ینم یول
 بوده و  یبودم که ازدواجم با محراب مخف

 .بس

 از جام بلند شدم و دست محراب و گرفتم.   یکرخت با

 .ایب-

 گفتم :  یکردم سمت مهلقا خانم و با لبخند کمرنگ رو

 .دیش ی بدم اگر ناراحت نم ح یبا اجازتون من براش توض دیببخش-

 دخترم. دیراحت باش-

 قیو من نشستم رو تخت. دو دفعه نفس عم  زیداد به م هیون تکداخل اتاق. ا  میرفت
 و شروع کردم به صحبت:  دمیکش

  یدونه اگر تورو م یدونست و نم یهم نم یب ی اومدم!. ب یت یکه اول به چه ن ادتهی-
 کرد. یم  یواقعَا برداشت بد دید

 ناراحت شده بود.  یلیبابت خ  ن یاز ا  انگار

اگر   میکرد  یباهم جمعش م   یجور هی تاَ یخب نها ی دیچرا ترس نمش؟یبب یچرا نذاشت-
 !.ینگران بود  یلیخ

 زدم .  یپوزخند
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  یتون یاون موقع نم گهید یشوهرم  یکه تو به جابر گفت یخوب بود تا موقع یهمه چ-
 کنم  ی. فکرم نمیو جمع کن  یزیکه چ

 !.یگفتن بلد باش  دروغ

 پررنگ تر شد. اخمش

 جابر؟ .-

شد و گمون   یرتیغ   شتریکردم که ب فی تعر دنشیو سرک کش  یحوصله از جابر فضول یب
 کرد که حتمَا جابر نسبت به من قصد 

 داشت.  یقرض و

 اونم اومده بود.-

 کردم.  نی و باال و پا سرم

 بله.-

 باال رفته گفتم : یابروها با

 چه خبره؟!. ینیهم گل نکرد که بب تی ذره فضول هیتو از پنجره  -

 کرد. یمکث

باال تا   دیا ی و منتظر موند م ب دم ینفهم یزی اولش رو فقط! چ یاگر بگم نه دروغ گفتم ول-
 که مهلقا خانم صدام زد.  ییجا

 و نگاهم رو ازش گرفتم . دم یبه دندون گز  لب

 سر صحبت قبل.  میگرد  ی برم یبرو سر کارت، شب هم که اومد -

 . ؟یچ-

 و پشت گردن گذاشتم.  دستم
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 من رو.  یناختش یکه از کجا م  نیا-

 زد . رون یگفت و آشفته از اتاق ب    یا باشه

که من با اون   دیفهم  یتنهاش بزارم تا فکر کنه، خودش م  کمیاصرارنکنم و  ادی بود ز  بهتر
 ندارم. یصنم

بود به بادم  کینزد  قهیکه تو چند دق  یاتفاقات ادآوردنی تو اتاق نشسته بودم. با به  تنها
 یچه عذاب گهی د نیا  ای بده نفسم گرفت. خدا

 .بود

 دخترم؟! . -

 زدم. یمهلقا خانم لبخند تلخ دنید با

 جونم؟ . -

 . انگار از دستم دلخور بود . دمید  یرو م  ینگاهش ناراحت تو

 نزد که گفتم : یحرف

 انگار ؟   نیچرا ناراحت-

 جواب داد: یبه کمر زد و با لحن جد  دست

 بود؟. یاون پسره ک-

 گفتم: کالفه

مونه حاال    یگفت همسا شهی اون پسره معتاده و م د،یمهلقا خانم توروخدا قضاوت نکن-
 کرده که من دارم  کی من و تحر یب یاون ب

 به حسابم برسه.  ادی کنم که ب یم خبط

 بهم انداخت. ینگاه مین
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 . ن؟یفقط هم یعنی-

 : دینگذشت بود، پرس قهیدق کی گفت. هنوز   یبزنم که باشه ا یحرف  اومدم

 . ؟یبگ یبهم چ یخواست یم-

 شد. یواقعَا دهنم به حرف باز نم گهید

 گفتم من دختر شمام.  ییرو به ر و  هیبه همسا یحد بگم که از سر ناچار  نیفقط در ا-

 به صورت زد . یچنگ

 !. ؟یچ-

 کنم. با بغض لب زدم:  هی خواست گر یم دلم

 .دیروخدا شما دعوام نکنتو-

 زد و اومد کنارم نشست.  یزور لبخند

 تونم انجام بدم؟.  یهم م ی ا  گهیکه باهات مشکل و چاره کنم مگه کار د   نیآخه جز ا-

 جواب دادم: متعجب

 .نی هم هست یو عصبان نیناراحت شد  یلیدونم خ ینه خب اما م-

 و دستم و گرفت. دیخند

 . ؟یزن   یدخترم چرا انقدر به کاهدون م-

بود چقدر خرابکارم حتما محراب هم به  دهیمهلقا خانم فهم  یانداختم. وقت ری به ز  سر
 برده بود!. معلومه که آدم دروغ گفتن  یپ نیا

. کم  یزد م تو خاک  یهم م نینبودم سر هم یب یب  یبودم برا یهرک یبرا  ستم،یو ن نبودم
 ی و وجودم بهم مکم داشت حالم از خودم 
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 .خورد

 شه.  یم رمی گیپ یب یکه ب نیا

 باشه.  ری که باعث شدم محراب به عشق شک کنه و تو ذهنش با جابر درگ نیا

 و مهم تر از همه...  ستمیجز دردسر ن یزیمهلقا خانم چ  یکه برا  نیا

ولم   یلحظه ا  چیانداخته بود که ترس ک استرسش ه یپول تو منجالب یرو برا  خودم
 یکردم روز  یوقت فکر نم  چیکرد. ه ینم

 . وفتمیپس ب یب یب دنید از 

 گوِشت با منه؟!.-

 .گهید یکرد و من حواسم جا  یخانم داشت صحبت م مهلقا

 ب... بله؟.-

 .دی به سرم کش یدست

کنم چون من به   یم دروغ و جمعش نی هم ا ی جور هی یبد حیبعدَا برام توض زارمیم-
 و   یکه باهاش صحبت کرد  یاون خانم

 بود... . کنجکاو

 ادامه بده. نذاشتم

 فضول بود.-

 خنده ادامه داد:  با

بگم دختر   دیمن بهش گفته بودم که اصالَ ازدواج نکردم حاال با  ، یگ یکه م یهمون-
 .یخونده من

 التماس گفتم:  با
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از محراب و من باز شه د.. درسته از..   یخوام حرف یآره توروخدا من فعال نم یوا -
 یفعالَ صبور  یبودا ول یازدواجمون مخف

 بهتره. میکن

 محراب 

اومد جواب ندم و   یزد. دلم نم یبار دوم بود که زنگ م ی. برایدوختم به گوش چشم
 ر یداشت برام. هنوز درگ  یاحترام یحس ب

ستبر کرده بود که انگار صاحب    هنیبودم که اومده بود خونه ام و چنان س یپسر اون
 دلبره.

 .دی مک یآوردنش خون خونم و م ادیبه  با

 شده بود جواب دادم.  رمیگ  بانیکه باز گر یتیعصبان با

 جانم مادر سالم. -

 باعث تعجبم شد. یتندش پشت گوش یصدا 

 !. ؟یی تو کجا-

 مادر جان؟!.-

 تر از قبل گفت:  یعصب

 زهره مار... .-

 مه داد: و ادا   دی کش یقیعم نفس

 . ؟یکن یرو مشخص م فمیخونه تکل یای امشب م-

 رو با زبون تر کردم.  لبم

 شده؟. یچ ی شه بگ یمامان م-
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 رو از گوشم فاصله دادم:  لیداد بلندش، موبا  یصدا با

 . ؟ید ی چشم من و دور د ؟ یکن یدختر برام نشون م یر یم-

 . ؟ی ز ن یحرف م یدار یاز چ  قاَ ی مادر دق-

رو پشت   قشیعم  یشده بود که نفسا یذره هم آروم باشه. از حرص هینداشت   یسع
 .دمی شن یهم م یگوش

از    دیکاسه ات هست. با مین ری ز  یکاسه ا  هیدونستم   ینکن از اولم م  اهی برو مادرت و س-
 ! . ؟یبفهمم تو زن گرفت هیزن همسا 

بود زن!. مادر من   ی. عجب جنجالدیابروهام باال پ ر  ییرو به رو  هیآوردن همسا  ادیبه  با
 !.شناخت؟ ی و از کجا م

 گم بهت. ی مادر جان قضاوت نکن صبور باش م-

  یبرا  یخودیب دیکردم. نبا یبا دلبر صحبت م  دیگفتن و نگفتن، اول با  نیداشتم ب تعلل
 دوختم.  یو م  دمیبر یخودم م

  هیاز همسا  مونده  نیپام لب گور، هم هی اسیدن نی پام ا هیمن   ؟ ی گ یو بهم م یچ-
 کارات سکته  نی حرف بشنوم! آخرش از دست ا

 درک .  یزنم. بچه انقدر ب یو م آخرم

 مامان!. -

 داد: جواب

 مامان و .... اهلل و اکبر.-

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با
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چه  نهیقلبم درد گرفت. بابات کجاست که بب  ادیز  تیبه دادم برس. دوباره از عصبان  ای خدا-
 ون ی م ید برام درست کر  یشاهکار

 !.آشنا

 تاسف سر تکون دادم:  با

 برام؟. یمامور گذاشت-

 داد زد : بلند

 .یکن یم  فیو تعر  یهمه چ ی ای االن م  نی. همزارمیباشه بازم م ،الزمیکرد  خودیب یلیخ-

 کردم و گفتم :  یقروچه ا  دندون

 مامان کار دارم. -

 رفتن جزم کردم . یکه زد عزمم و برا یحرف با

ت و پوست گردو    زارمیاونوقته که دستت و م  امیم  ینیر یوسط اون بازار با ش  ای  یا یم  ای-
 . یعقد کن دی با  ینخوا  یو بخوا 

 :دمی شده ام غر  دیکل یدندونا  ونیاز م  آروم

 خدانگهدار . -

  نیدوست نداشتم انقدر مجبورم کنه و هردفعه هم ماشاهلل ا  یاحترام قائل بودم ول براش
 گفتم بهش؟!.  یم   یکرد. چ یکارو م

 نه!.  ایگفت آره   یم  ایکردم.   یرو با دلبر روشن م فمیامشب تکل  حداقل

 .؟یمدت کوتاه نتونسته باشم نظرش رو جلب کنم چ ن یاراده استرس گرفتم. اگر تو ا یب

 برداشتم .  زی م  یرو از رو  چیسوئ
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بودم   یبودم که دوستش باشه کس یمدت کس نی براش تو ا  ایبار،  هی   ونیبار ش هی  مرگ
 ت ی که بتونه کنارش احساس آرامش و امن

 بدونم. دیکنه که البته بع یبهش نگاه م  یبودم که به عنوان منبع مال یفقط کس ای کنه

قلب بود  بود که احساساتش رو بروز نده اما خوش یاونقدر سنگ دل نبود. دختر  دلبر
 بخوام  یستی خواستم از سر رو دربا یاما نم

 باهام تا آخر باشه. امکان داشت که درخواستم براش حکم اجبار رو داشته باشه. که

قلبش رو   قت یکنم تا رک و رو راست با حق یرو براش روشن م یصحبت اولم همه چ تو
 به رو شم

 .  دمیرس یک دم یبود که نفهم ریراه انقدر ذهنم درگ تو

 که زنگ و بزنم درو بازکرد.  نی دم در زودتر از ا دمی رس یاز پله ها باال رفتم و وقت تند

 بفرما؟. -

 گفتم:   یلحن آروم با

 سالم. -

 پشت سرم بستم. درو

 سالم.  کیعل-

 زدم .  یکمرنگ لبخند

 مادر من؟!. یخوب-

 گفت:  ری و سر به ز  دیبه زانوش کش  یدست

 .نمیکن بب فیزدم. تعر  یجا داشت باهات حرفم نم-

 گفتم: کالفه
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 کنم مادر من؟.  فی و تعر یچ-

 اوج گرفت. چشمام و بستم تا حرفش تموم شه.  صداش

 . ؟یو دار  یکیخانم بشنوم   نبیاز ز   دیمن با -

 .دمی کش یقیعم نفس

 رو. گه یهمد مید  یرو، فقز د گهی هم د میشناسیمامان هنوز نم-

 براندازم کرد .  زیر  یچشما  با

 !.ن؟یفقط هم یعنی-

 تکون دادم.  سر

 .  نیفقط هم-

 : دیتوپ ظیاخم غل با

  یم اه یو س  یک یبه خونه ات؟ تو دار داکردهی اون دختره از هوا اومده؟ چطور راه پ-
 .؟یکن

 نتونستم تحمل کنم. غر زدم: گهید

  دمیاون هست شا یکنه از آشناها  یاون خونه رو مرتب م ادیخانمه م  هیمامان، -
 ی دخترش باشه من از کجا بدونم؟ فقط چند دفعه ا

 چه طرز برخورده؟ .  نیا  گه،ید می تو چشم شد چشم

 .هیببخش اگر دروغ گفتم اما از سر ناچار ا یآروم گرفت. خدا کمی

 پس چشمت دنبال اونه؟!. -

 باال انداختم. شونه
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 . دیشه عجله کرد اما شا یبگم؟ نم یچ-

 به خنده باز شد. لبش

 رم؟.  یم ایو بعد از دن  نمتیب یم  یتو لباس دوماد یعنی-

 بهم، تشر زدم: ختیر اعصابم

 مامان!. -

 توجه به حرفم گفت :  یب

 نه؟ .  میپس نس-

راه بدم که نه تنها  میرو تو زندگ یرفت که کس یجوره تو کتم نم چیام جمع شد. ه افهیق
 ام ازش  یدوستش ندارم بلکه شناخت

 .تمنداش

بشناسم و تو دلم جا داشته باشه صد شرف   یکه حداقل ذره ا  ینه مادر، ازدواج با کس-
 یشناسم و نه حت  یداره که نه م یبه کس

 دارم!. دوستش

 پررنگ تر از قبل شد.  لبخندش

 .؟یپس دوستش دار -

 رو فوت کردم.  نفسم

 و دوست ندارم.   مینه مامان نس-

 رو؟ .  یکی اون -

  یزن دنبالم راه انداختم و هرکدوم و بخوام برا  یرو انگار کل  یکیگفت اون   یم  نیهمچ
 کنم. یخودم نشون م
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 آشنا شم.... .  اتشیبا خلق شتریتا ب یاگر فرصت بد -

 اندازن بچه جان. یو عقب نم  ریکار خ-

 مامان!. -

 گفت:  یلجباز  با

 من راه ننداز دبگه دست دست کردن بسه.   زیمامان، مادر، مادر من، عز -

گرفتم   یم  یشد. اگر جواب منف یاز قبل م  شتری گفت من استرسم ب یم  شتریب یچ هر
 که اعصاب و روان خودم مختل   نیا  یجدا

 شد. یوسط پژمرده م   نیشد، مامان هم ا یم

 دختره من و نخواد اصالَ !َ.  دیشا-

 به غبغبه انداخت. یباد

 . یدسته گل نیپسر به ا -

 و با ذوق ادامه داد  دیخند

 . باشه ؟ یخواستگار می ر  یم  گهیهفته د-

 .ارمیکردم از اون حال و هوا درش ب یسع

 دکتر؟ . یرفت-

 .دیلبش ماس یرو  لبخند

 آره.-

 گفتم :  منتظر

 شد؟.  یخب چ-
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 نداشت.  فیتعر  یبرا  یرغبت انگار

 مامان!. -

 داد: جواب

 .ستیبرام خوب ن ادیز  نجایا  یدکتر گفته آب و هوا -

 گفتم : یناراحت با

شه و از   ی خاله؟ هم حال و هوات عوض م شیپ  یرینم یر ینم یچ  یچه؟ برا  یعنی-
 ی کیزی حال ف یهم برا   یای در م ییتنها

 بهتره. خودت

 پسرم... .-

 شمردم و گفتم:  متیو غن فرصت

 سپرمت.   یبه پسرخاله هم م یبر فرستمتیم نالیترم میر  یامشب م  نیهم-

 درشت کرد.  چشم

 چه؟ چرا انقدر عجله؟!.  یعنی-

 ناچار گفتم :  به

 .یخواستگا ر می با حال بهتر تا بر یگرد یبعد از اون برم  یمون  یماه م ک ی-

حرف    نیا دن ی. با شن  رمیدر نظر ن گ یبرام مهم بود که خودم رو حت  یمامان انقدر حال
 دلش قرص شد.

 . ؟یگ  یم یجد-

 . دمی و سرش و بوس  کینزد  رفتم
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 گم.  یم یبله که جد-

 از دستش بدم. یتونستم تصور کنم که روز  یبود که داشتم و نم یتنها کس  مادرم

 ر دلب

داخلش  ی نرفته بود. در قابلمه رو که محتوا ادم یاز   شیاتفاقات چند ساعت پ هنوزم
 برنج بود رو گذاشتم.

و جلوم رو عقب جمع کردم و از پشت رها بودن . اصالَ حوصله    قهیشق یموها   رهی گ هی با
 پرم برسم  ینداشتم که بخوام به موها 

 ازم گرفته شده بود. یشگیاون رغبت هم و

باشه.  نطوری امشب ا  نی دونستم رنگ به رو ندارم اما به خودم قول دادم که فقط هم یم
 شهیدونستم محراب دوست داره که هم  یم

 و خوشحال باشم.  سرزنده

 شدم، کجا مونده بود؟  رهیساعت خ به

هم گذشته بود.  ۹. ساعت از ادی م  یبالخره ک مین یکردم تا بب یم   یخونه رو ط طول
 کجا مونده.  ستیمعلوم ن

ها و  رفتم سمت پنجره   یشد. تند یم  دهیکه پنجره ها بهم کوب دیوز  ی چنان محکم م باد
 بستمشون.

رفتن   رونیب یشونه ام مرتب کردم. دو دل بودم برا  یرو برداشتم و رو  نیزم  یرو  شال
 داد که االناس بارون  یاما هوا نشون م

 .ادیب هم

 .  رونیرو باز کردم و سرم و انداختم ب  یاصل در
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 زد. یاز شدت به صورتم شالق م باد

 زمزمه کردم:  یلب با لبخند کمرنگ ریز 

 .  ییبه به چه هوا -

  یتو راه براش افتاده؟ حداقل صبح بهم خبر م یکجا مونده بود آخه؟! نکنه اتفاق  محراب
 داد.

و آب کم   دن یرقص یموندم. برگا تو هوا م رهیکه به تکاپو افتاده خ یاط ی به ح قهیدق چند
 و تاب داده  جیداخل حوض به خودش پ

 .بود

 ادم. د  هیو به گوشه در تک  سرم

 گفتم: کالفه

 محراب؟.  ییهوف کجا -

 نبود.  یخبر چ یهم تو همون حالت موندم اما ه یربع کی

 حوصله اومدم داخل و در رو بستم.  یب

 رد شد.  یدر رد بشم که از گوشه چشمم حس کردم کس یاز جلو   اومدم

 رفته رو عقب اومدم.  قدم

 ابروهام رفت باال. قلبم تپش گرفت .  وانی ا  یروفرش یرو هیسا دنید با

 لب زدم:   آروم

 اونجاست؟. یکس-

وقت شب هم  ن یبود؟ ا یچ  هیسا   یدهنم رو قورت دادم و دوباره در و باز کردم. وا آب
 بچه نیاومد ا  یم میاگر محراب بود مستق
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 اومد. یمثل اون بر نم  یعمرَا از کس ایباز 

اما با    امیتا به خودم ب  دمیکش قیقلبم فشردم. چندتا نفس عم  یدست راستم رو رو کف
 نجا یا  یکه تک و تنهام و کس نیفکر ا 

 داشت.  یترس برم م شتریب ستین

 .  دیلرز  یصدام از ترس م وون،یا  یسالنه رفتم رو  سالنه

 . نجاست؟ی... ا نجایا یک.. کس-

  یم  وونهی م کم داشتم د ک گهی د یشده بودم اما... وا  یاالتیخ دیشا دم،یبه دندون گز  لب
 شدم. حتمَا بخاطر ترس صبح انقدر فکر و 

 .نمیب یرو اشتباه م زیکردم که همه چ یواه الیخ

.  دمیکش غیخوردم و ج  یشکستن گلدون دم پله از ترس تکون یلحظه با صدا   همون
 افتادم.  یاالن پس م یوا 

 .هیگر  ری ز  زدم

 اونجاست؟.  یک-

داخل و از   دمیکردم. بدون بستن در دو   یکردم وگرنه سکته م یرو خبر م یک ی  دیبا نه
 ع یپشت در اتاق چادر رو برداشتم. سر 

هم قرض گرفتم و با گام   گهی د ی. دوتا پا داشتم دوتا رونی سرم گذاشتم و اومدم ب  یرو
 یط ی و به سمت در اصل  اطیبلند مسافت ح

 . کردم

 شدنم از پشت همانا .  دهیکردن در همانا و کش باز 

 حبس شد. فسمن
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بکشم که دست راستش رو   غیداد. دهن باز کردم ج چیراستش رو دور گردنم پ دست
 دهنم گذاشت.  یرو

روز واقعَا برام طاقت   هیهمه فشار تو  نی. ا دنیچک   یگونه ام م یدونه دونه از رو اشکام 
 ی کردم ب یتقال م یفرسا بود. هرچ

 بود . جهینت

 که .  هیخونه خال نی بهم گفته بودن ا-

 . دیخند یچندش با

نفسم گرفت. از درد  هیتو کمرم، تو ثان   دیپاش فشردم. با زانو کوب ی کفشم رو رو  پاشنه
 بود که یخفه ا غیام جمع شد و تنها ج افهیق

 شد.  یدهنم خارج م از 

 . میری بگ یکام هیکه قسمتمون نشد  یدزد-

  یم یشتر یاما اون قدرت ب  دمیپر  یم  نی شد و از ترس باال و پا شتریتقال هام ب شدت
 داشت. یقدم برم م یگرفت. بدون تعلل مستق

 . نیزم ریبردتم سمت ز  یکه بود نقشه خونه رو خوب بلد بود. داشت م یهرک

 . دمیرو به چشم د یچارگیب

 تو.  یخور یچقدر وول م-

خوام   یو داشتم که دارن م  یتو تنم افتاد و حس کس ی رعب و وحشت رعشه ا از 
 عرق شده بود.  سیدار. تنم خ یببرنش پا 

 . ختمیبلند اشک ر   یرو که از دهنم کنار زد با صدا  دستش

 . یبه در آهن دیتوجه به من پاش رو کوب یب
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 . وونی ولم کن ح-

 رو روشن کرد. و چراغ  ینداشت. هلم داد داخل انبار یا  دهیفا  گهیاما د دمیکش غیج بلند

 .داشتمیبرم زیزدم و به عقب خ یچنگ م نیزم  ی. با دستم رو یخاک نیرو زم افتادم

بهم  یخواستم کمک   ینداشت، از خدا فقط م یام تموم هیپس؟. گر  ییکجا محراب
 برسونه.

 و بست و قدم برداشت سمتم.  در

 نشون ندادم. یعکس العمل چیه واریکنج د یا  شهیبرخورد دستم به گلدون ش با

به پشت سرش. نتونست   دم یکه خم شد بدون تامل گلدون کوب نی و هم  کمینزد  اومد
 خودش رو کنترل کنه و افتاد کنارم.

سمت در تا قفلش رو   دمیبهم قوت داده باشن، با بدن لرزون از جان بلند شدم و دو انگار
 باز کنم قدم اول و برداشتم و قدم دوم با

 بره.  یاهی برخورد کرد که باعث شد چشمام س یی سرم به جا شدم عقب و   دهیکش چادر

 کارم تمومه .  گهید

رفتم تنه اش   یم  لیام رو از دست داده بودم. همونطور که تحل ییرا ی تار شده و گ دمید
 گهیو د  دمیزده بود رو د مهیرو که روم خ

 . دمینفهم یزیچ

 نفر ولو زبونمه اونم "محراب "  هیبود که تنها اسم   ادمی  فقط

 محراب 

جمع شد با عجله حرکت کردم به  المیو از رفتنش خ  نالیمامان و رسوندم ترم  یوقت
 سمت خونه.
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  یهم م کی تا رودبار اگر ب ا تراف نجایزنگ بزنه بهم، از ا دیرس یسپردم که وقت یکل بهش
 .دی رس یپنج ساعته م  دیبا  تاَ ی نها میگرفت

 دم حتمَا دلبر نگران شده.کرده بو رید یلیخ

  وفتهیت  یمامان و فرستادم؟ اتفاق یاضطراب گرفته بودم، نکنه اشتباه کردن که زورک کمی
 براش؟ . 

 بود . یطوفان کمی  هوا

 .وستیزد و کم کم با گذر زمان نم نم بارون هم به باد پ یم باد

 کرد م:  زمزمه

 . یبد  یچه هوا-

خودم رو به خونه  هیاز چ یدونستم ناش یکه نم یو با استرس دمی کش یقیعم نفس
 رسوندم. 

که صبح سالم بود!.  نیخورد، خراب شده بود؟! ا  یدر رو زدم اما اصال زنگ نم زنگ
 ابروهام رفت باال.

 به در .  دمیکوب  یمشت چند بار با

 ه   قیدق کی

 ه  قیدق دو

کنه؟ از    یخواست دلبر یباز مزدم. نکنه  یگذشت!. لبخند یداشت م یلیخ گهی.... داما
 آورد. یکم نم طنتیش

 به در. دمیتر از قبل کوب  محکم

 خواست به روم باز شه. یدر نم نی باطل، انگار ا  الیخ  یانتظار اما زه بازم
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شده؟. آب دهنم رو قورت    یزینکنه چ دم،یذره ترس هیزد و بارون شدت گرفت.  یرعد
 زدم به در. یوقفه مشت م  یدادم و ب

خواستم از سر اتفاق بد باز نکردن در و   یشد نشنوه. نم یبارون باعث م یصدا   دیشا
 دادم که یم یبه خودم دلدار رم،یمنظور ب گ

در امروز صبح از جاش دراومده   نی اومد ا ادم یبرم باال اما   واری . خواستم از دستین یزیچ
 کردم پس  یعوضش م دیبا  گهیبود د

 نداشت. یفرق

 کرد.  یحالم و بد م  نیافتاده و ا   یزد که اتفاق بد  یم بیم نهبه یحس  هی گهیطرف د  از 

به در   دمیبه در، باز نشد. حرصم گرفت. شونه ام رو به تمام وجود کوب  دمیپا محکم کوب با
 کدگه پرت شدم داخل.

 شدم. رهیخ وونی باز ا مه یزدم و به در ن یکمرنگ و زورک  لبخند

 استقبالم. آروم زمزمه کردم : ادینبود ب یکس

 دلبر؟.-

باال.   دمیپرت کردم. دو یبه شمار افتاد، پا تند کردم و بدون توجه کفشام و گوشه ا نفسم
 خونه ساکت و مرده بود!.

 . دیچیبرنج تو مشامم پ یسوختگ  یبو

 . دمیشن یقلبمم م ی قلبم گذاشتم. از شدت رعب و وحشت صدا  یرو رو  دستم

 :  دیلرز  صدام

 . دلبر-
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با   اط،یافتاد پا برهنه رفتم داخ ل ح  اطی چشمم به گلدون شکسته کنج ح رون،یب دمیدو
 با دهن خشک گفتم:  یچراغ روشن انبار دنید

 خودت رحم کن. ای خدا-

 . از پشت قفل شده بود. رهیو دست برد م سمت دستگ یتن لرزون رفتم سمت در انبار با

 درو.  نیباز کن ا -

 شه افتاد.  یپشت ش یمشک هیسا 

 رو شکوندم.  شهیرو برداشتم و ش واری نبود. چوب کنج د زیجا  تعلل

 آن ماتم برد.  کی و   یچرخوندم داخل انبار چشم

به سرش اومده   یکه چادر به سر بود شکه شدم. چ نی زم یجون دلبر رو  یتن ب دنید با
 کرد؟.دستم و  یکار م یچ نجایبود؟ ا 

 داخل و از پشت قفل رو باز کردم.  بردم

رو بردارم   ی داخل و حواسم به اطرافم نبود. اومدم قدم بعد دمیگام پر  هیکه باز شد با  در
 ی که به کمرم خورد درد بد  یاما ضربه ا 

 دنبالش  دمی برگشتم طرف مخالف، دزد اومده بود؟دو د،یچیبدنم پ ی تو

 ؟ ی کرد  یم  یخونه ام چه غلط ،یصبر کن عوض-

تو مشتم بود   گهیتو فرصت د دیزد. شا  رونیسرش حرکت کردم اما زودتر از من ب پشت
 تونستم بدو ام دنبالش، تمام  یاما االن نم

 دلبر.  شی مونده بود پ  فکرم

 تو پاهام نمونده بود.  یو توان رغبت

 .نی دوتا رفتم پا یکیرو   یانبار  یبرگشتم و پله ها عی رفته رو س ر راه
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 باال سرش و زانو زدم سمتش.  رفتم

 دلبر؟ . -

 .ختیر  یافتاد دلم هر  شیشونیگردنش گذاشتم، چشمم به خون رو پ ریو ز  دستم

که   یخفقان آور اون انبار یپاش گذاشتم و بغلش کردم. بلند شدم و از فضا  ریو ز  دستم
 رو  کی تنگ و تار اهی حاال حکم جعبه س

 زدم.  رونیب داشت

 تا با رها شدنش بدنش مشخص نشه.چادر و تو دست گرفتم  لبه

رو   نیسر کوچه و در عقب ماش  دمی. دو دیبار یرو پشت سرم بستم. بارون هم جنان م در
 باز کردم.

 کردم و نشستم مشت فرمون.  ز یپشت و پا ت خوابوندمش

 .دمی ر س یک دمینفهم مارستانیب نیتر   کینزد  دنیکه با د  یروندم تا وقت یم تند

. نگاهم  مارستانیب یسمت ورود  دمیزود دلبر و تو بغلم گرفتم. دو  شدم و ادهیپ ن یماش از 
 از پرسنال افتاد :  یک یبه 

 .دیبه دادم برس-

 رو آورد. خوابوندمش رو برانکارد. یبرانداز کرد و زود برانکارد   یزیبا اخم ر پرستار

 شده؟. یچ-

 شک جواب دادم:  با

 . نیافتاده زم دمیرفتم خونه د-

حالش خوبه؟ همونطور که تخت   یعنینشون نداد،  یرو گرفت، عکس العمل منف نبضش
 شد و گفت:  یداد وارد اتاق یو حرکت م
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 . دیمنتظر باش رونیب  ست،ی ن یزیچ دینترس اد،ی االن دکتر م-

که  ینبود اما هراتفا ق یزیچ   دمیاتاق به روم بسته شد. قدم رفته رو عقب رفتم. شا  در
 د یعمرم کم کرد. شاسال از   کی امشب افتاد 

خار بره تو    هیحاضر نبودم   ینبود اما حاال حت  نمونیب یاندازه دلبستگ نی تا ا لی اوا  اون
 وضع. نی پاش چه برسه به ا 

 تو خونه افتاده بود؟.  یاتفاق چه

بهش بدهکارم، بدون   دیببخش هیخواستم امشب باهاش صحبت کنم!.   یو بگوکه م  من
 یاتفاقا نم  نیاومدم خونه ا   یاومدم حتمَا اگر زودتر م  ریکه بهش بگم و بدونه د نیا

 افتاد . 

 ر دلب

به چشمام بود. با دست صورتم و   میباز کردم. نور سقف مستق یرو با سخت  چشمام
 شدن به دهیممتدد کوب  یپوشوندم. از صدا 

 متوجه بارون شدم. کجا اومده بودم؟   پنجره

 ر غر زدم: خش دا یلب با صدا  ریز 

 کجاست؟.  نجایا-

 صورت برداشتم. تنم کوفته بود. یدستم و از رو  هیاز چند ثان بعد

 .؟ی به هوش اومد -

سال بود. ابروهام و دادم باال،   انیم  باَ یپرستار خانم که تقر   هیرو دنبال کردم.   صدا
 چسبونده  یزیجمع شده بود انگار چ میشونیپ

 .باشن
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 .میشونیرو پ  دمیو کش دستم

 دست نزن پانسمان شده اس.-

 :  دمیرمق پرس یب

 شده؟. یچ-

 و پرونده ها جواب داد: زی مرتب کردن م  نیح

 .ادیشوهرت ب گمیاالن م-

کردم؟. تو   ی کار م  یچ نجایمغزم در حال انفجار بود. ا  ایدستام و به سرم گرفتم، خدا  دوتا
 انقدر به ذهنم فشار آوردم که هیچند ثان

 نشست.  یاراده تو تنم لرز   یمد. باو ادمی  زیکم همه چ کم

 بهم کرده بود؟!  یبکشم. دست دراز  ادی خواست فر یشدم، دلم م  یعصب

 . ده؟ی د یمحراب من و تو چه وضع یعنیبودم،  هوشیکه ب من

مردونه اش تو چهار چوب در نشونه   دهیتقه به در خورد و بالفاصله باز شد. قامت خم دو
 از قبل شد.   شترینبود. استرسم ب یخوب

 . دیبغضم ترک میاومد، سرش رو که باال گرفت و چشم تو چشم شد  کمیو بست و نزد در

 و سرم رو تو بغلش گرفت.  کی نزد  اومد

 . ستین ی زیاز ترس صد دفعه مردم و زنده شدم. خداروشکر که چ-

 عقب و با اشک گفتم:   اومدم

 باشم.  دهیبد بود. انگار... انگار کابوس د ی لیخ دمیترس یلیپس؟ خ یومد ی چران-

 و ادامه دادم:  دمیو باال کش مینیب
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 اما... .  یی اول فکر کردم تو -

 زدم. دستام و گرفت و گفت:  یهق

خونه دزد  نیکردم ا  یفکر نم چوقتیشد اما ه  ینطوریامشب استثنائن ا  هی دیببخش-
 اومد.  شی. امشب برام کار پادیب

 لت نگاهش کردم.توجه به حرفش با خجا  یب

با گلدون زدم تو سرش اما بازم من و تو چنگش  کمیشد، اومد نزد  یدونم چ ینم-
 گه ید یدونم به کجا خورد ول  یگرفت. سرمم نن

 .دمینفهم  یچیشدم و ه جیگ

 گفتم: یمکث کوتاه با

 بودم؟!  یتو حالت بد -

 و با دستاش قاب گرفت.  صورتم

و تو دستم   دمیدستم کش ر یملحفه ز   ی. نترس. انگشتام رو رو دمی زود جنب زمینه عز -
 یلیمچاله اش کردم. تو خودم جمع شدم. خ 

 کنه. یبهت دست دراز  یکه کس نی بود ا  یحیکر حس

بود که دست   ن یکار هم نینعمته وگرنه زجر آور ت ر هیفرصت االنم   ن یکه ا  فهممیم  حاال
 تنت رو لمس کنه. یهرکس

 مدم؟ . پا برهنه او  یدون یم-

 محراب نگاه کردم و با تعجب گفتم:  به

 !. ؟یچ-

 .دیخند



 دلبر محراب 

276 
 

 رفت. ادمیکه خودم و   میانقدر ترسوند -

 زد. ی قدم رفت عقب و رو به روم چرخ چند

  ییلباس کارم با دمپا  قی اومد و تلف  رمیگ ییدمپا  نیجا به زور هم نیتر   کیاز نزد  -
 قشنگه؟ . 

داشت، با   قینستعل ی که نوشته ها دیبلند سف نیآست راهنیو پ  یکتون مشک شلوار
 ی بودنش رو م لی و شک ینیبه کل اون سنگ یی دمپا

 . گرفت

 خنده.  ری زدم ز  یپق

به پا بودنش برام   یی و دمپا دهیژول  یموها دنیمرتب بود حاال د  شهیکه هم یمحراب
 جالب بود.  یلیخ

 . کمکمت کنم آماده شو. ینخند خانم خانما، گفتن مرخص-

 گفتم :   عیسر 

 .؟ی شم.لباس آورد  ینه نه خودم آماده م-

نثارم کرد. ملحفه رو از رو م کنار زد و کمکم   یا هی حرف نگاه عاقل اندر سف  نیا  دنیشن با
 . نی پا امیکرد ب

 گفت:  آروم

لباس   کنم یفکر نم  یرو بکش پشیز  گهیهمون لباسات و بپوش، چادرت هم هست د -
 الزم باشه.  یخاص

 زدم.  یور  هی لبخند

 .  گهید یخودت؟. از سر ناچار یا ی از دمپا دونهیبا -
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 . دیهاش از خنده لرز  شونه

ره. نفس  ینم ادمیوجه  چیاتفاقات امروز، چقدز تلخ و زننده!. به ه یرفت پ فکرم
 محراب که  یشد برا  یتجربه ا دم،یکش یقیعم

تو اون خونه   ییبه بعد تنها  نیکرد. واقعَا از ا  یضوع م مو  نیا  یبرا  یفکر هی دی با البته
 ن یر یمکان ش هی که تصورم ازش   یا

 برام خوف و وحشت داره.  ییبود حاال خصوصَا شبا تنها  دلچسب

 برداشتم سمت کمد. قدم

 . امیاالن م  رونی برو ب -

عوض کردم   یرفت، پشت پاراوان لباسام رو با بلوز و شلوار خونگ رونیتکون داد و ب سر
 پش یروش چادرم رو تنم کردم و ز  

 . دمیباال کش رو

 جمع و جور شد. خوبه

 آروم آروم خودم رو به در رسوندم . ییدمپا  با

 !.م؟یبر-

 لبخند لب دستم و گرفت.  دنمید با

 آره.-

مهم امشب    باَ یاز صحب تقر  خواستمیهمه نم نی. با ا میبود امشب باهم صحبت کن قرار
 دونستم از کجا من و  یم   دیدست بکشم. با 

 شناسه!.  یم

 .میز ن یخونه حرف م میرف ت-



 دلبر محراب 

278 
 

 در مورد. -

 خرش.  میشدم به ن رهیخ

 م یشناختی از کجا م  یکن فیبرام تعر   دیبا ،یکه صبح قولش رو داد یهمون-

 گفت.   یا باشه

 .مید یقرن گذشته بود رس  کیکه برام به اندازه   یساعت  کیبعد از حدود  بالخره

 به سمت در قدم برداشتم. در چهار طاق باز بود . یشدم و با کرخت ادهیپ ن یماش از 

 . ه؟ یر نطویچرا ا   نیا-

 دستش و پشتم گذاشت .  محراب

 برو داخل، ناچار بودم در و شکستم. -

باد   نیحاال با ا   یشنگسست برداشتم، خونه به اون ق یفکر مشوش رفتم داخل، قدما  با
 و  اطیو طوفان، گلدون شکسته وسط ح

 کرد مثل تونل وحشت بود. یکه قژ قژ م یدر

 و عقب اومدم. دمیکش یخفه ا  غیج دم،یداخل حوض تو جام پر  یزیافتادن چ با

 : دیچیپ میمحراب تو دو قدم  یصدا 

 نترس. -

 دهنم رو قورت دادم. آب

 باال لطفَا .َ میمحراب بر-

  یسوختگ یانداختم و رفتم باال، بو   یرو گوشه ا ییتند قدم برداشتم سمت پله، دمپا  تند
 ی کل خونه رو گرفته بود. چادر رو از رو
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 بلند گفتم :  مهی ن یداخل آشپزخونه. با صدا دمی پس زدم و دو سرم

 محراب؟ غذا سوخت.-

 داشت:  یعصب یرگه ها  صداش

 .میصحبت کن  نیبش ای ندارم، اگر گرسنه ات هست ب لی م یزی خورم چ یبله سوخته، نم-

  یآورد. قدم برداشتم سمت   یبه رو نم ادیز  یدونستم خودش حتمَا گرسنه اس ول  یم
 :دیچیخچال که صداش مجدد پ

 .نیبش ایب-

 رو جمع کردم و با چند قدم خودم رو بهش رسوندم. موهام 

 بله؟ .-

 .دیکش  ششیبه ته ر یشد بهم، دست  رهیداد به کاناپه و خ هیتک

 .؟ی حرفام و بشنو  یخوا  یمگه نم-

 داد: ادامه

 برو ... .  ده،یالبته رنگ و روت پر-

 مشتاق بودم حرفاش رو بشنوم نذاشتم ادامه بده.  شتریکه ب من

 بگو.  ست ینه گرسنه ام ن-

. دستاش رو تو  زیم   یبه قندون رو  دیصورتم کش  یکرد و نگاهش رو از رو یسرفه ا  تک
 چونه  ریداد به ز  هیهم گره زد و تک

 . اش

  یداشت ، بزرگ ای محال، تو مسجدا برو ب یاومد تو بعض یم  مای بابا تو بازار فرش بود قد-
 ی کمک م ایلیخودش. به خ یبود برا 
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 داشت. یو احترام کرد

 :دی کش یقیعم نفس

دوست داشتم اخالقش  حاال که به رحمت خدا رفت و من راهش و ادامه دادم،  میبگذر-
 بار اومده  هیرو.   زشیو کاراش و همه چ

نفر بهم رو آورده   نیمسجد چون اول یکمک ساخت و نوساز  یمحل خودتون برا  بودم
 که م یبودن. خالصه که درست شده و بگذر

 . دمتیبار د کیزدم.   ی سر م یکامل شد هر ازگاه یوقت

  یچ یکنارم مشت شد و نفسام به شمار افتاد . وا  یلحظه روح از تنم جدا شد.دستا  هی
 گفت؟ من که پام و مسجد نذاشته بودم تا  یم

 . حاال

 لبش کش اومد. کنج

دونستم    ینم  یچشمم به صورتت افتاد، درست مثل قرص ماه، ول اریاخت یب یلیخ-
 باشه.  یبرخالف چادر سرش انقدر قرت

حرف مرگ برام    نیا  دنی با شن ای خدا یازم نشست کنج گلوم. وا ب  شی پ قیدقا بغض
 جوره خودم رو  چیتونستم ه یبود. نم یعروس

 کنم. کنترل

 داد: ادامه

کمه کم هر   گهی زدم حاال د ی بار سر م هی  یکه اونجا و اون محل ماه یبعد از اون من-
 یم   دمتید یاوقات م یهفته بود. بعض

دلم رو   زی از هرچ  شتریرو نداشتم. چهره ات معصوم بود و ب یپا به جلو بزارم ول خواستم
 برد . یم
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ذاشتم نه اونقدر   یگفت! نه من اون موقع چادر م  یقلب گرفتم. خود دل آرا رو م تپش
 گرفتم که دل از  یبه خودم م یچهره مظلوم

از   یبود. حت مینشویرو پ ظی اخم غل شهیهم رونمیو کار ب  تیامن یببره چون برا  یکس
 ی بهم م یهمکار دست فروشم گاه یدوستا 

 دختره عبوس.  گفتن

از   دمی شن یکه م ییام. حرفا قهی کاناپه و سرم رو فرو بردم تو  یو فشردم با رو  مشتم
 زقوم برام بدتر بود.

  یام از شدت نفسا  نهی. قفسه سادیحرفاش اشکم در ب  دنیاز شت ی کردم روز  ینم فکر
 شد و  ی م  نی باال و پا تندم به طور محسوس

 اش نشات از ترسم داشت .  همه

 بلند شم که گفت:  خواستم

 !. ؟ی ر یکجا م-

 .  وفتهی چشمش به صورتم ب نذاشتم

 .امیا... االن م-

رغبت نشستم و   یدارم. ب یبدم و راحت شم چون حرف مهم تر حیبزار کامل برات توض-
 ادامه حرفاش  دنیبرا شن ری سر به ز 

 موندم .  منتظر

  یم یه ا  گی چون برداشت د ام یب کتیبزرگترا نزد   ون ی تونستم م  یتو مسجد که نم-
 هم که همون  یریخانم پ  هی  یکردن و از طرف

 کردم اما... . دایخانمت هست کنارت بود. خالصه آدرس خونتون و پ یب یب
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 کردو با خنده گفت:  یمکث

هم   ادیدختر سرکش و که ز  هیقاب  ن ری نقاب بوده و ز  هیمعصوم   یاون دختر چادر  دمید-
 . ستین بندیپا

 حرفش من بودم؟!  نی خودم اومدم، ا  به

عالقه و عشق پاکش به دختر  فی داشتن که بگه با منه، قلبم تعر دنی التماس شن  گوشام
 دن ید  یچشمام تمنا  خواست،یسرکش و م

 و داشت که عشقش فقط من باشم.  یمعشوق

 دادم.  یادامه حرفاش جون م دن یشن یبرا درواقع

  ی عرق بود. نم سی مشت شده ام رو تو دستش گرفت و آروم باز کرد، کف دستام خ  دست
 ی از ترس ول ایدونم عرق از شرم بود 

 نباشم.  روز ی پ  ری تقد یباز  نینداشتم تو ا  دوست

انقدر   یشد که بهش نگاه کن ینم  میدر حال جنگ بود، مستق یسلسله ا  هیتو نگاهش  -
 ی شک اگر م یداشت ب تی برخورد جد که تو

به عقل خودم شک کرده   گهیامکان نداشت من و به توپ و تشر نبنده. د  کشینزد  رفتم
 پروا وسط  یبودم، اون دختر آروم حاال ب

  یمشتر ی برا یحوصله که اعصاب زبون باز  ی دختر ب هیکرد.  یم  یدست فروش عابر
 جنس دیبا  یمشتر  ایهم نداشت   یمدار

تو   تشین امن   یکه با اون قدرت و تضم یگرفت، دختر یراهش و م یپ ای  دیخر یم رو
 راست بره  ک یخواست    یکار حاال م طیمح

صدف با    یبود که بشه مال خودم. دقت کرد ی. باورش سخت بود اما فرصتری دهن ش تو
 کامله؟ منم با  شی با یبطنش، ز  دیمروار 
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 ده.  یکنار تو من حس کامل بودن بهم دست م بودن

 تحمل کنم.  تمنتونس 

 اشکم حاال حاال ها قصد خشک شدن نداشت.  نی. چشمه ا هیگر  ری اراده زدم ز  یب

 .دنیمحراب تموم شه تا شروع کنم به بار  یفقط منتظر بودن که حرفا چشمام

کنارم نشست و سرم و تو بغلش گرفت همونطور که آروم نرم دستش رو ممتدد   اومد
 گفت:  د یکش یسرم م  یرو

 زدم؟.  یحرف بد  ؟یناراحت شد -

به سر م زدم و ادامه   یزیو عطر موهام رو به مشامش برد، بوسه ر  دی کش یقیعم نفس
 داد:

 تر. یجسور تر دوست داشتن یخانومم هرچ-

هق   یول  ارمی راحت بزنم و به زبو ن ب الیو تا بتونم حرفام و با خ رمی کردم آروم بگ یسع
 هق امونم و گرفته بود .

  ا یعاشق منه  ای باشه که طرفم آ نیروز دردم ا ه یکردم که  ینم یفکر نینوقت چ چیه
 خواهرم!. باورش سخت بود و تلخ.

شدم به   رهی اومدم عقب و خ یا  قهیتونستم هضمش کنم. بعد از حدود پنج دق ینم
 صورتش.

 .؟ی دوست دار شتریتو کدوم و ب-

 :  دیمنظورم نشد و پرس متوجه

 کدوم و دوست دارم؟.  یچ یعنی -

 کرد. یم ین یدلم سنگ یهنوز حرفش رو  دم،یکش  یقیدهن باز دو بار نفس عم با
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 بود گفتم :  نی مبل رو گرفتم و با دست فشردم همونطور که سرم پا لبه

 پروا؟ . یهمون دختر سرکش و ب  ای یدوست دار شتریو ب ید یکه اول د  یدختر-

صورتم   یبا دقت اجزا  یچونه ام احساس کردم. صورتم و باال گرفت و وقت ری رو ز  دستش
 :  دیرو از نظر گذروند و پرس

 !.؟ی د یترس یشده؟ از چ یچ-

 فشار گفتم:  پا

 لطفَا جواب سوالم رو بده. -

 من عاشق توام. -

. انگشت سبابه ام رو به سمت خودم اشاره  ستادم ی جام بلند شدم و رو به روش وا از 
 گرفتم.

 بندی که اونقدر رو حجاب پا یدختر نیکه خودشه، ا یو دوست دار  یدختر نیا  تو-
 تونه زبون به دهن ینم ست، یآروم ن ست،ین

 . ؟ی اون دختر مظلوم چادر ا ی  رهیبگ

 تعلل گفت:   بدون

ام باشه   ده یبرخالف عق دیپررو شا دیکه االن رو به رومه رو دوست دارم، شا یمن دختر-
 دختر و دوستش دارم. نیاما ا 

 سمت خودش.   دیو گرفت و من و کش دستم

 حجاب کاملته!.  ینترس که مشکلم رو نی و از ا ن یحاال بش-

 . دمی کرده بود اما در هر صورت به جوابم رس یا  گهیبرداشت د خداروشکر

 کنارش.  نشستم
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 تخت شده بود.  المی خ باَ یتقر  حاال

 رد شد. بهم وا یکه زد شک بعد یو با حرف دی نکش یطول

 خوام ازدواج کنم. یم-

 هم فشردم و سر چرخوندم سمتش. ی رو رو لبام

 خب؟.  ،یبه سالمت-

 داد به مبل و گفت:  هیهمون لبخند ژگوند تک   با

 . رمی ازش نگ یترسم جواب مطلوب  یم یبدم ول شنهادی خوام بهش پ یم-

 م یبود تا لبخند!. البد نس  هیبه پوزخند شب  شتریرفت باال که ب یلبم زور کنج
 خانومشونه!.

 آها، خب نترس. -

رف یالل م گهی اومد رسما د یحرف وسط م  نیا  یپا  یوقن ََ گفتن   یبرا یشدم و واقعَا َح
 کرد و جو  ی نداشتم. محراب مکث کوتاه

 رو عوض کرد. بحث

 کجا بودم؟.  یدی اصالَ پرس-

 ابروم رو دادم باال.  یتا  هی

 .گهیخب مشغول کارات د-

 داد: جواب

 اومدم.  ینم  ری شه که انقدر د   یاما هم  نطورهیهم  یگ یآره درست م-

 جمع جواب دادم:  افهیق با
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 شده؟. یآره، خب چ-

 کار خودش و کرد.  ییرو به رو  هیهمسا-

رو انداختم گردن مهلقا   زیسوال جوابم کرد و آخرم همه چ یاوردن اون زنه که کل  ادیبه  با
 م ، کالفه نگاهش کردم و گفتم: خان

 خب خب؟.-

 رو!. یبه مادرم گفت همه چ-

 به صورتم.  دمیو دست راستم و کوب دمیحرف لب به دندون گز   نیا  دنیشن با

 خاک بر سرم، آبروت رفت؟ .-

از   نیهم  یندازه برا  یکردم داره دستم م یکرد که حس م یم یو آروم ط لکسیر انقدر
 جمع گفتم:  افه ی گوشه چشم با ق

 . ؟یگ یم   یالک ینکنه دار-

کار کردم که آبروم   ینرفته، اصالَ مگه چ ییتخته وگرنه آبرو  الم یخ دمیچون آبروم و خر -
 بره؟ .

 منظورش نشدم. متوجه

 . ؟یچ یعنی  ؟یچ-

 کرد.  یو تک سرفه ا   دی کش یقیعم نفس

 ز سرم برداره. کردم تا دست ا  یازدواج مامان و راض  متی من به ق-

  یخانوم حتمَا اما چون م میشد بگم البد با نس  یدهنم داشت باز م  یزدم، ه یپوزخند
 نگفتم. بازم  یزیشه چ ی دونستم ناراحت م

 کالم و به دست گرفت:  رشته
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مدت    هیحالش خوب نبود منم به شرط ازدواج فرستادمش   یبرا  نجایا  یچون هوا -
 ی برا  میبرگشت بر یمسافرت تا وقت

 .یخواستگار

 کرد گفتم: یم دادیکه حرص توش ب یتحمل کنم، پشت کردم بهش و با لحن نتونستم

. یبه من چه ربط نایخب ا- ََ  داره واقعَا ؟َ

گرفتم.   ی داشتم جنون م گهی کنه د ریاومد. خدا امشب و به خ یبازم اشکم در م داشت
 گردنم و پشت سرم   ونیدستش رو م  یگرما 

 ام.   یدونست قلقلک یکردم، م حس

 نکن محراب. -

 شدم بهش.  رهیکرد که ناچار سرچرخوندم و خ شتریحرکت دستش رو ب شدت

 نکن محراب. -

 .هیعلتش چ دمیفهم یبود که نم ییفقط لبخند دندون نما جوابم

  یگفتم و م یبهت م یا  گهی جور د دیدونم با یم ست،ین یمناسب  طی دونم شرا یم-
 ی !. حقته اونطور که آرزویی نا یبهتر  قیدونم ال

 کنم. یاما برات سر فرصت جبران م  وفتهی توام اتفاق ب یبرا  هیدختر  هر

 یشاخه به اون شاخه م نی اصالَ چرا از ا  ؟یچ یعنیگفت؟   یم یدادم. چ  جی و پ لبم
 بعدش صاحب خونه ی!. اول خواستگار دیپر

 بود؟.  یحاالم مادرش!. مقصودش چ   ییرو روبه

 .دیرو بوس می شونیاومد جلوو پو قاب گرفت،   صورتم
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ات   ندهی البته اگر من و به عنوان شوهر آ  یندمیانتخاب آ  ،یخوام عروس خودم بش یم-
 باهام ازدواج ی. حاضریقبول داشته باش

 ؟یکن

بودم! محراب داشت از من   دهیبودم به خدا قسم اشتباه نشن دهیموندم، اشتباه نشن  مات
 ی و مبهوت نه م  جیکرد؟. گ یم یخواستگار

 چطور رفتار کنم. بر و بر مات برده فقط نگاهش کردم. یبگم نه حت یچ دیبا دونستم

 از شوق!.   زم،یاشک بر   یداشتم به حد جانیه ی لیبشنوه از من، خ ی زی بود که چ منتظر

آب   یبه قطره ا دنیرس یتمنا دهیپر رونیکه از تنگ ب یبزنم اما مثل ماه یحرف خواستم
 شد. یداشت دهنم باز و بسته م

 دهنم گرفتم.  یدستم رو جلو  جانیشدت ه از 

 رو تند به نشون آره تکون دادم. سرم

 ابروش رو باال داد و گفت: یتا  هی

 !.؟ی من و دوست دار-

 و جواب دادم:  دمی نگاهم رو ازش دز د ن،ی صورتم آوردم پا یرو از رو  دستام

 هوم.او-

 انگار هنوز مطمئن نشده بود. د،یچیپ صداش

 !.؟ی با من ازدواج کن یخوا  یو م-

 شدم بهش و تند تند گفتم:  رهیشد خ یلبم پاک نم  ی که از رو یهمون لبخند  با

 خوام با تو ازدواج کنم. یکنم م  یخوام کنار تو زندگ یآره، آره، م-

 .دیو گونه ام رو آروم بوس کی نزد  اومد
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 عروس خودم.  یشیم گهیپس تا چند وقت د-

کردم   یشد. فکرشم نم ی خدا باورم نم یحرف قند تو دلم آب شد. وا   نیا  دنیشن از 
 ام  یاگر روز  یعنیبه من باشه!.  شنهادشیپ

ممکنه اما   ر یخواستن غ  نیزد که ا یم بینه ییحس کذا  هی شهیکردم هم  یم فکر
 حاال.....

 قابل وصف بود.  ریغ حالم

 آرا  دل

داشت رو   یب یاسترس داشتم. ب یلی. خرمیو بگ   شی رفتم جواب آزما یم  دیبا  امروز 
 به یدوخت . حاال امروز که کل یم  یبالش

 !. ادیخواست باهام ب یداشتم نم  از ین یب یب یدلدار

 . ؟یب یب-

 و سوزن چشم دوخته بود غر زد: یکه به رو بالش همونطور

 من جون به لب شدم.  گهیبرو د  ،یینجا یهنوز که ا -

 زدم .  یصدا دار پوزخند

 چرا بالش دستته؟! .  یانقدر نگران-

 با اخم نگام کرد. نکیع ریو آورد باال و از ز  سرش

کنم.  الیکنم کمتر فکر و خ ی ! من خودم و مشغول متینکن مثل اون آبج یبلبل زبون-
 کم بود توام اضافه شه.دلبر 

 نبو د. نمیاز ا  ری! غگهی گرفتم د یم یاللمون  دیچشم نازک کردم، من با  پشت

 !.؟ی  ت یترب یبگم ب یبگه از سر عادته من هرچ  یدلبر هرچ-
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 اش جمع شد.  افهیق

پشتش حرف بزن حاال خوبه    ستین یه ؟ یادب، تو چ یو ب  تیترب  یاصالَ دلبر بد و ب-
 از اون بچه اس!.   مونیر یشکم س

سرم و   یباال انداختم، رفتم داخل اتاق و چادرم رو از پشت در برداشتم، گذاشتم رو  شونه
 زدم.  رونیب

 من رفتم. -

 برو به سالمت. -

بودم. پله   دهیخواستن کارنامه اعمالم رو بدن انقدر ترس یو پشت سرم بستم. انگار م در
 از جابر نبود. یخبر  ن،ی تم پ اهارو رف 

 کنج لبم جون گرفت.  یکه بدجور خورده بود به پرش. لبخند کمرنگ ن یا  مثل

 . دمیرو پشت سرم شن یی آشنا ینرفته بودم که صدا  رون ی از کوچه ب هنوز 

 دل آرا. -

طرف مخالف. مهرداد بود،   دمیسرم نگه داشتم و آروم چرخ  یرو محکم تر رو چادرم
 بودم بلکه  دواریامبرعکس هر وقت که 

  ی حس چیه  دنشیبار با د  نیا  رم،ی ازش بشنوم و جواب باب دلم رو ازش بگ یخوب حرف
 نداشتم.

 سالم. -

 مونده بود. یدو راه نیبگه و ب یزیخواست چ  یم  انگار

 بزن. یدار یبگو حرف-

 رو فوت کرد و گفت:  نفسش
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 که.. .  ن یو ا  یخوام ببخش  یناراحتت کردم ازت م یلیدونم خ یم-

پول جمع کردم تا براش بخرم رو باز کرد و   یبا چه زحمت ادمهی ساعت دستش رو که   قفل
 گرفت سمتم. 

 هست.  قتی که ال یبده به اون-

 هم فشردم و سرد نگاهش کردم.  یرو رو  دندونام

 .  لیبا کمال م-

 شد. چیبرم اما باز پاپ خواستم

 صبر کن.-

 نگاهش کردم، غر زدم :  کالفه

 ! . ه؟یشه، چ یتلف م نطوریکتر وقتم داره همبرم د  دیبا-

 گفت:  آروم

 برسونمت. ایب-

. آدرس  نی رفتم و نشستم داهل ماش یحرف اضافه ا  چیخدا خواسته بدون ه از 
 ی به مقصد فقط جوابا  دنیرو دادم. تا رس مارستانیب

 شد.  یم بشیباال از سمتم نص  سر

  ادهیم زود پ دیرس ی. وقترمی گرم بگ ادینداشت که ز  یو معن  میباهم نداشت یصنم چیه
 کردم   ی. خدا خدا مدمیدو یم باَ یشدم و تقر 

پشت   نی باشه که به عمل ختم نشه و پوزه مهرداد و به خاک بمالم. همچ یطور جواب
 کرد که انگار واقعا هنوز  یم میسرم همراه

 بود. نامزدم
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دن دستم و گفتن برم داخل اتاق  و با گفتن مشخصات پاکت رو دا شخوان یبه پ دمیرس
 شد،  یو متوجه م دید ی م  دیدکترم. اون با

 آوردم.  یمن سر درنم   مسلماَ 

که  ادی مهرداد داره م  دمیبه شمار افتاده بود. دو تقه به در زدم و با اجازه ورود د نفسم
 : دمیتوپ

 بله؟! .-

 داخل. امی خوام ب یم-

 گفتم:  یجد

 الزم نکرده. -

 بهم. دمی بالفاصله در و کوب و

 آروم تر . -

 دکترم نگاه کردم و با استرس قدم برداشتم سمتش.  به

 . هیاش چ جهینت دیتوروخدا خانم دکتر، ب گ-

 چهره متعجب آروم جواب داد:  با

 ست.  یمورد هم برات خوب ن  نیکه ا یدون یدختر؟ م یچرا انقدر استرس دار-

گذاشتم   ی. پاکت رو دو دستزشیم   یرو به رو  یو نشستم رو صندل  دم یبه دندون گز  لب
 و با التماس نگاهش کردم.  زیم  یرو

 .د یو چک کن  نیاالن ا  ،یشما بگ یهرچ-

 باشه آروم باش. -
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خون ابروهاش   یکه م نطوریکاغذ رو باز کرد. هم ی تا نهیکوتاه با طمان هیاز چند ثان بعد
 شد و ترس  یم کی آروم آروم بهم نزد 

 از قبل.  شتریلحظه به لحظه ب  من

 : دمیبغض نال با

 خانم دکتر.-

 .  ری صورتش کنار زد و سر داد رو م یرو از رو  برگه

 . ؟ ی چرا انقدر نگرا ن-

 دهنم رو قورت دادم. آب

 شدم نه؟  چاره یخانم دکتر؟ ب-

 گفت:  یظیکرد و با اخم غل یمکث

  گهینباش ه االن د  یراه چیبود که ه م یتو جونت ترس انداخته؟ اون قد  یچه؟ ک یعنی-
 با همسرت و ختم یرحم اجاره کن  تاَ ینها

 حال؟.  ن یا  یچ یعنی. کالم

و   نی کشه. سرم و انداختم پا یبهم گفت که کارم به عمل م م یمستق  ریغ د،یترک بغضم
 .ختمیر یاشک م

داد. نشست رو به روم و دستام رو   یاومدنش پ ک ی پاشنه کفشش نشون از تزد یصدا 
 تو دست گرفت. 

 نگام کن.-

 پر لب زدم:  یباال گرفتم و با چشما  سر
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راه داره   ی گ یکه خودت م یمشکل   نیبخاطر ا یبهم گفت ناقص، وقت  یخانم دکتر وقت-
 قهیخانواده اش هر دق یجلو  یپسم زد، وقت

 تو صورتش اما.... . برگه بود تو بکوبونم ن یهم دمی کرد تنها ام یم  خمیرو   سنگ

که اجازه ورود بده در باز شد. با  نیامونم و گرفت. دو تقه به در خورد و قبل از ا  هیگر
 گفتم :  یرو به دکتر به سخت دنشید

 خودشه.-

 دهن باز کرد.  یمحبت و ترحم بود سرد شد و با تند قینگاهش که تل ف رنگ

 داخل؟.  ن یایبه شما اجازه داد ب یک-

 زده باشن. شمیمهرداد انگار آت  یصدا   دنیشن با

 اومدم داخل.  دمیاش رو شن هیگر  یخانوممه صدا -

 : دمیبلند غر مهین یسمتش، با صدا دمیاز جام بلند شد و چرخ زیت

برو از   ؟ی هست یدنبال چ م؟ یباهم ندار یصنم  چیه گهیاالن شدم زنت نه؟ االن که د -
 . رونیب   نجایا

 توجه به من رو به دکتر گفت:  یب

 خوام بدونم. یشد؟. من م یجوابش چ-

 بهم انداخت.  ینگاه  میشد. خانم دکتر ن ینداشتم بدونه، خجالتم م دوست

 .ن؟یجدا شد  نیگفت-

 گفتم :   عیسر 

 آره.-
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که به گوش مهرداد   ییاومد. بغلم گرفت و با ُتن صدا  کمیزد و نزد  یح یلبخند مل  یرکیز  با
 روع کرد به صحبت. ش دی رس یهم م

به فکر   یتون  یو م    یسالم ی وقت  ؟یکن یم  هیبوده؟ چرا گر یبهتر یزندگ  اقتتیحتمَا ل-
 امتحان  هیشد   نیا  ؟یباش  دتیجد یزندگ

 .یطرفت رو بشناس  که

  خی نداشتم؟. به مهرداد نگاه کردم که وسط اتاق انگار آب  یبرم داشت، واقعَا مشکل مات
 باشن رو سرش مبهوت بهم نگاه  ختهیر

 !. نهیکه به حرف مادرش باشه هم یکرد. مستحق پسر یم

 زدم :  تشر

 . رونی برو ب -

 اتاق و ترک کرد.  یکرد و تو همون آشفته حال ینگام م ره یخ رهیخ همچنان

 : گفتم  جانیسمت دکترم و با ه  دمیچرخ

 ندارم. یواقعَا مشکل-

 هم فشرد و نشوندم رو مبل.  یرو رو  لبش

و   کی همسرش کوچ شیدوست نداره پ چوقتیزن ه هیدونم که  یدلم من م ز یعز-
 وجه چیمشکل به ه   نیشه هرچند ا دهیخورد د

 اما امان از طرز فکر غلط! .  ستی ن نطوریا

 و ادامه داد:   دی کش یقیعم نفس

که مرد و    یک یبهش برنگرد. برو دنبال  گهیاما تو هم د  ادیگفتم که به خودش ب نارویا-
 . نگران بچهسهیمردونه بخوادت و پات وا 
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 ات هم نباش دختر خوب.   ندهیژن خودت و همسر آ  از 

 .  غیاما در وفتهیاتفاق تلخ برام ن  نیداشتم که بلکه بشنوم ا یواه د یام  فقط

چطور   دیبا رونی برم ب  یدونستم وقت یمنتظره، نمبودم مهرداد پشت در هنوز   مطمئن
 از بابت  دمیترس یم  یباهاش برخورد کنم ول

 ببره.  ییموضوع بو   نیا

گذشت عزمم و   یازش م یساعت  کی که حدود   ی دواریدرد و دل و ام یبعد از کل بالخره
 جزم رفتن کردم. 

دکتر مانع رفتنم  یتا االن مهرداد رفته بود. با حال داغون رفتم سمت در که صدا  گهید
 شد.

 کجا؟!. -

 سمتش.   برگشتم

 بود؟.  نیهمه حرف زدم ناراحت نباش و غصه نخور ا  نیا-

بهم   یخدا، صبر یدادن. وا  ی اومد، انگار داشتن نامه گناهام و م کمی به دست نزد  پاکت
 چ یه یبده که فقط بتونم تحمل کنم.ب

 زدم. رونی از دستش گرفتم و ب  یاز دستش گرفتم. با لبخند تلخ  یحرف

 بودم که متوجه حضور مهرداد نشدم. جیتو حال خودم گ انگار

 کجا؟!. -

 رمق گفتم :  یب

 برس . تینامزد  ی به تو مربوطه؟ برو به کارا-

 و گفت:   دی کش یقیعم نفس
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 خودم برسونمت. ایب-

 :  دمی ود. غر کرده ب زیکاسه صبرم و لب ر گهید

  یاز مادرت م یچه حساب  میدون ی. هردو خوب مه؟یکششت سمت من چ نیعلت ا-
 تو رو به  نهییلحظه تصور کن ب هی ،یبر

 .  ییکه به توپ و تشر گرفته شم بلکه تو ستمیمن ن گه ی! اونوقت دیروم

 صداش و برد باال.  ظیاخم غل با

 دارم.  یصبحت یحرف هیرسونمت، البد  یم یعنیرسونمت  یگفتم م-

. هیحرفش چ  نمیکردم چون خودمم کنحکاو بودم بب  یمخالفت م ادیز  د یصورت نبا  نیا در
 پشت سرش حرکت کردم و نشستم داخل 

 . نشیماش

 کرد.  یم ینبود اما برام هنوزن حس قبل رو تداع محرمم

اعصابش نا آروم بود.   پدال گاز فشرد. انگار   یپاش رو رو  عی پشت فرمون و با سر نشست
 ی دادم و منتظر برا  هیتک

 گفتم:  نیهم  یجوره حاضر نبود برا چ یکه سکوت رو بشکنه اما انگار ه نیا

 خب؟.-

 کردگفت:  یم دادیتوش ب یکه گله مند  یلحن با

 .  ؟یبهم دروغ گفت-

 زدم .  یپوزخند

 من؟ دروغ؟ .-

 کرد که صداش رو باالتر نبره .  یداد و سع چیرو محکم تر دور فرمون پ دستاش
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که حاال انقدر دلت و زدم؟   یدر ارتباط  یمن ازت جدا شم؟ با ک  یخواست یآره دروغ، م-
 کنم؟. یکار م  یاالن چ یدون یم

 کرد!.  یم  دم یداشت تهد  دم،ی حرفش به خودم لرز   نیا  دنیشن از 

 .؟یگ   یم یکار؟ چ یچ-

  یکه م ی کوچه تنها کس   نیداشت. ا  خونه اما دوتا کوچه باال تر نگه کی نزد میدیرس
 پسر شاغل  هیخانم بود که  بهیط میشناخت

انداخت   یم   مای اون قد  زی ر ینگاه ها  مین یبود و گه گاه یتیمرد با شخص یلی. خداشت
 حساب کار دستش گهی د یاما بعد نامزد 

 بود. اومده

  یحداقل برا  تشی باعث جذاب نیبگم کم گفتم و هم یاز مودب بودنش که هرچ یهرچ
 شد. یمن م

 پارک کرده؟.  نجایبود چرا ا بیعج

 شدم.  زیخ می حرص ترمز و نگه داشت که از جام ن با

 چه خبرته؟! -

 گفت:  تیکبود از عصبان یچهره  با

 . گهید  یفهمیمن چه خبرمه؟ االن م-

شده   وونهی لب شروع کردم ذکر گفتن، د ریبهم. ز  د یشد و محکم در و کوب ادهیپ ن یماش از 
 کرد؟  یبرخورد م ینطوری؟ جرا ا بود

 زور داشت که از سالم بودنم با خبر شه؟. تازه اونم به دروغ. انقدر
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. اومد در سمت شاگرد رو محکم باز کرد. از چشماش  دمیکش یترس تندتند نفس م از 
 . دیبار یم شیآت

 . االیشو.   ادهیپ-

 نگاهش کردم.  دهی ترس یچشما  با

 چته؟ . ؟ی شد وونهید-

بزرگ و مردونه اش شکار کرد. انقدر محکم   یانگشتا   ونی شد سمتم و بازوم رو م زیخ مین
 فشرد که حس کردم استخونم خورد 

 .شد

  یآبروم م هیدر و همسا  ی شدم. جلو  یکرد؟ به خدا رسوا م یبه پا م ی زیآبرو ر نکنه
 .نی شدم دست ا یری چه اس ای رفت. خدا

 گرفت.  بغضم

 .ولم کن  ادیدردم م ؟یکن ی کار م یچ-

بردتم. تو تنم رعشه  یبهم. از بازوم کشون کشون م دیرو با دست آزادش کوب نیماش در
 دادم تا  یافتاد. خودم به عقب هل م  یا

 نبره. از ترس صدام رفت باال.  یو راحت به هر سمت  من

 ولم کن مهرداد.   ؟یکن یکار م  یچ ؟یچ یعنی-

 . از گوشه چشم نگاهم انداخت و گفت: د یخند یک یستریه

من رول    یکه برا یمن و اون شازده ا    فیکنم اما تکل یولت کنم؟ معلومه که ولت م-
 کنم بعد. یرو مشخص م نجایتا ا نی اومد
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  نی نکرد. سست شدم و اقتادم رو زم یاری  گهی. پاهام دهیگر  ری حرف زدم ز   نیا  دنیشن با
 اما امونم نداد. 

 ندارم.  یندارم. با تو کار تیا؟ نترس من که کاره  ؟ی دیشد ترس یچ-

مرد   نی پا ش. ا ریخلوت افتاده بودم ز  ابونیشد. وسط خ یباز نم  هیاز شدت گر  دهنم
 شده بود. تک و تدک به ندرت وونهیرسمَا د 

 مهم بود که آبروم نره.  نی کردن اما االن فقط ا یگذشتن و نگاه م یم  رهگذرا

 : دمیشدم سمت جفت کفشاشو نال خم

 . رهیتقص  یتوروخدا مهرداد اون بنده خدا ب-

بدبخت التماسش   یشده بودم و مثل آدما  یبازوم گرفت و بلندم کرد. تمام خاک ریز  از 
 کردم.  یم

جو آبرومون   هیتوجه به من باز هم کشوندتم. داشتم از ترس از دست دادن   یاما ب اون
 ن یا  یجلو  د یاافتادم. ب یمحل پس م   نیتو ا 

 شدم.  یپول م هیشد سکه  یمحل م  نیگرفتم وگرنه خانوادمون تو ا   یاحمق و م مرد

 . ؟ی... شدوونهی... دید-

 زدم و تقال کردم. یهق

کشم همه جمع   یم غی. ج؟یبرخورد کن  نطوریکه با من ا ی هست یولم کن، ولم کن تو ک-
 شن.

 زد . یپوزخند

شه که من   تیحال  دیبا یبکش به درک ول  غیج  ،یام که خر فرضش کرد  یمن همون-
 ال ی. هلم داد سمت در. با خستمیتو ن چهیباز 



 دلبر محراب 

301 
 

 باطل. ال یخ یاما زه دم یکش یاز سر آسودگ یدونه کدوم واحدن نفس یکه نم نیا

  دیمردونه مج ی خانم جوابگو باشه صدا بهیکه ط نی ا  یرو واحدشون از شانس بدم جا  زد
 :دیچیپ

 له؟ .ب-

 : دیشده اش غر  دیکل یدندونا  ونی دستاش مشت شد و از م مهرداد

 .نی پا ایب-

 هلش دادم و تند گفتم :  هیگر  با

 کنم.  یالتماستون م ن ی پا نیاین-

 جواب داد: ینگران با

 .نی پا امی شده؟ االن م  یچ  ؟یخانم داراب-

 شد. ی. االن فاجعه به پا مدمیلرز  یم  دیکه مثل ب یمن و

 رو به رومه. دیمج  دمیبه خودم اومدم د  تا

 لب زمزمه کردم :  ریز 

 خدا!. ای-

 عاشق. یبه به آقا-

 خبر نداشت متعجب لب زد:   یچیکه از ه دیمج

 شده؟.   یزیفهمم، چ ینم-

 یشیبدتر آت نینزنه و ا  ینگاه کردم تا حرف  دی. با التماس به مج هی گ ر  ریصدا زدم ز  با
 نشه.
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 اش رو تو دست مچاله کرد.  قهی و   دیبرداشت سمت مج زیخ

 آره؟.  یدوستش دار یجوجه فکل یتو -

 . آروم گفت: دیکش رونی اش رو از چنگش ب قهی و مبهوت به مهرداد نگاه کرد و    مات

 شم. یمن اصال متوجه نم  د؟یگ یم یچ-

 .رونیب  دتشی اش رو گرفت و کش  قهیدم در  از 

 توام؟.  یدیترس هیچ-

 رو به من متعجب گفت:  دیمج

 شده؟.  یچ یخانم داراب-

 شرمندتونم به خدا.  د یمهرداد جانه مادرت ولش کن، آقا مج-

اش جدا کنم اما با فشار دست    قهیکردم دستش و از   یمهرداد و به زور سع  کینزد  رفتم
 شونه ام، وسط   ی آزادش، محکم رو

 افتادم.  کوچه

آسفالت و   یشدم رو  دهیانقدر محکم پرتم کرده بود که کش ،دیچیتنم پ ی تو یبد درد
 گوشه شلوار کتونم پاره شد. 

 نه؟ .  نی نه؟ از من جدا شد که تو باشه؟ باهم در ارتباط یزن سابقم و دوست دار-

طرز فکر دهنش قفل شده بود.   نی با چشم درشت به من نگاه کرد، اون هم از ا دیمج
 بزنه که دست مهرداد رفت باال. یاومد حرف

 زدم: غیج

 نزن.-

 دادم توجهشون جلب شد. ی که تو کوچه بودن با صدا  یسه نفر دو
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 زور از جام بلند شدم. به

پرده رو   یرو  یلما یف ن یاز بهتر یکیو    نمایبودن، انگار اومده باشن س نندهیفقط ب   نایا
 باشن. دنشیحاضر به د

 خورد. یحالم داشت به هم م گهید

  ینه اون رابطه ا میدیرو نه د گهی . ما اصالَ هم دیزن یتهمت م یمهرداد ولش کن، دار-
 ! .می دار  یکن یکه فکر م

 .ادیب نی پا  طونیانگار قصد نداشت از خر ش مهرداد

 !.دیشناس یرو نم گهینه شما که اصالَ هم د-

 خانم بود. بهیپسر ط دیمج

بعد از اون باهم چشم تو چشم   گهی بودمش د دهی د یچند دفعه ا  یفقط قبل نامزد  من
 به هم!. میبوده نگاه ننداخت یاگرم گذر مینشد

تا خر خره اش رو   زنهیدورم پرسه م یفکر کرده که کدوم مرد  یمهرداد نشسته کل  حاال
 بجوعه.

 گهیشد د  یصحنه مواجه م نی با ا خانم اگر بهی بهونه بود تا آبروم و ببره، ط دنبال
 رفت.  یمحل م  نیشرفمون تو ا 

  یریخبر نداره رو بگ یزینفر که روحش از چ هی قه ی  یا یدفعه ب کیهمه ماه   نیاز ا بعد
 حرفه. دو دل بودم که بگم من عمل  یلیخ

براش   دمیکش  ییبرداره و فکر نکنه که نقشه جدا  شی مسخره باز   نیشم تا دست از ا یم
 ام دوست نداشتم.  یاما از طرف

 :د یچیپ دیمج  یصدا 

 اس به خدا. وانهید  نیا-
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دهنم گذاشتم و   یدم گوشش همانا. دستام و رو  ی لیحرف همانا و نشستن س نی ا گفتن
 . خاک بر سرم، زد تو دمیکش یخفه ا غیج

 .گوشش

 ام.  ونهی ام آره د  ونهی من د-

که تا االن شک بود به خودش اومد، نتونست تحمل کنه و با سر رفت تو صورت   دیمج
 مهرداد.

 چشمام و بستم و فقط دهنم و باز کردم .  گهید

 اون کوچه جمع شدن دورشون و از هم جداشون کردن.__  یزدم تا کل اهال غیج انقدر

.  دمید یرو م  گهید  یتر، انگار خودش نبود و کس  کی و به زور جدا کردن. رفتم نزد مهرداد
 . فتهی هلش دادم تا راه ب

 ولم کن. -

 سمتش: دمیغر مهی ن یسر کوچه با صدا  مید یکه رس یوقت

 . یَشرِت و کم کن یتون ی. حاال م یتیشخص یو ب  شعوریب یلیخ-

بار با غرور و بدون   نیمچ دستم گرفت و چنان محکم فشرد مشتم کبود شد. اما ا از 
 نگاهش کردم. رهی خ رهی نشون دادن درد خ

 .شدم  ی زودتر ازت جدا م یعفت یدونستم انقدر ب یاگر م-

 لبم باال رفت. با نگاه سرد جوابش رو دادم:  گوشه

بگم که دلم همرنگ دلت   دی با  یکن یرو م یفکر نیاما اگر چن  ستی که نبود و ن نطوریا-
 !.یخانم هست  مایبا ش  یجشن نامزد یشد. مگه توام تو تکاپو 
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نذاشته بودش که بعد از دو روز در  انی . ظاهرا مادر با محبتش در جردیو روش پر  رنگ
 کمال تمام دعوت به جشن کرده بود. 

 مامانت کارت دعوت و داد.   ؟ یتعجب کرد  هیچ-

 بزنه اما به سکوت افاقه کرد. از فرصت استفاده کردم و گفتم:  یحرف  خواست

نداره   یگناه چیرو که ه یکس یا ی. انقدر بهت برخورده که مگهیحرف بزن د  ؟ی الل شد-
نگذشته مادرت با   مونی که هنوز دو روز از جدا دم یکش یبه جونش پس من چ یوفتیم

 .؟ د یدعوت دیایگه ب یکوبه به دهنم  م  یشوق کارت دعوت م 

 .دیکه عرق نشسته بود کش ش یشونیبه پ یدست

 .  ستین یکن  یاونطور که فکر م-

 . دمیخند

 . هیاونطور  هینطوریا  یکه بگ ستین  یخاله باز  ،ینامزد-

 روتکوندم و از کنارش رد شدم.  مانتوم

 :دم یبودن صداشون رو شن ستاده یتا زن که گوشه عابر وا  چند

 . هیبخت اه یهمونه که تازه جدا شده، چه س  نیا-

بر  یام فرو بردم و تند تند قدم برداشتم که به کس  قهی تو  شتریگرفت. سرم و ب بغضم
 خوردم.  

 فقط از خجالت سرخ شدم.  دنشی بلند کردم. با د سر

 کرد.   یبارم م چاریل  دیبا نیبود. االن هم ا دیمج

 ب... بله؟!.-
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خورده بود. حس   چین لحظه انگار دو تا دست دور گلوم پ. او دی بار یم  شی چشماش آت از 
 شدم؟.   ی م ر یانقدر حق  دیبا  یگرفت. تا ک  یداشت جونم و م یخفگ

 بود و پلکش پف کرده بود. یلبش زخم کنج

 

 .دیبه خدا شرمندتونم، ببخش دیآقا مج-

 ادامه دادم:   یاز دستم شکار بود. با شرمندگ یلیخ

 کرد.   نیدونم چرا همچ ینم دیباور کن-

 گفت: یظیاخم غل با

من و گرفت؟ من مگه بعد از ازدواج نظر کردم بهت    قهیاومد    نطوریکه ا یگفت یبهش چ-
  نی چشم مردم، ا شیپول شدم پ هیدرمون؟. سکه  یجلو یشوهرت و فرستاد نطوریکه ا

 . ه؟یکارا چ

 . دیام لرز  چونه

ََ مر یچیمن ه دیبه خدا سوء تفاهم شده، باور کن دیآقا مج-   ضهینگفتم اون.... اون اصالَ
 نزدم.   یبه خدا قسم من حرف

 چادرم صورتم و پاک کردم، همچنان منتظر بود تا ادامه حرفم رو بشنوه.  نی آست با

و اون گمون کرده که   میما از هم جدا شد دیبدم؟. باور کن حیتوض یاون.... آخه چطور-
 در رابطه ام.  گهینفر د هیخودش فکر کرده که من با  شیال بهونه بودم. پمن دنب

 البد اونم من؟.-

 و کندم و جواب دادم:   ناخنام

 ب... بله.  -
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 گفت:  یناراحت با

و    ادیشما ب وونهی نکردم که شوهر د یهمه سال آبرو دار نی ا ،یدونم خانم داراب یمن نم-
 رسوام کنه.  هیدر و همسا  یطور جلو پ  نیا

 خورم.  یاوفته، قسم م  یاتفاق نم نی ا گهی خورم د یقسم م-

  هیبگه از کنارم رد شد و رفت. مهرداد کم بود حاال از در و همسا  یزیچ  گهیکه د نی ا  بدون
 . دمیشن  یحرف م  دیهم با

در خونمون. در راه رو کامل باز بود. نفسم و فوت کردم،   یو به زور رسوندم جلو  خودم
 جابر.   نیامان از دست ا 

زد و به کارش مشغول   یشخندین دنمیبا د ،یرفته داخل انبار دمیبرداشتم داخل و د قدم
 شد.

 که در و بزنم باز شد.   نی پله ها که رفتم باال قبل از ا از 

 داخل و داد زد: دتمیکش  تیبا عصبان یب یب

 بود. یچه غلط  نیا-

 حوصله گفتم:  یب

 بهت گفته؟.  یک-

 زد: ادی تر از قبل فر بلند

.  ؟یراه انداخت هیچه وضع نی دخترات و جمع کن. ا یگه ابروم و برد  یزنگ زده م بهیط-
 فرستادمت.   ییکردم تنها یعجب غلط

 و پرت کردم جلوش.   شیآزما  برگه

 االن مهم تره؟.   نیا یب یب-
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 رو به روم. نشست

 .  ارمیسر در م یچ نا ینه؟ من از ا یعمل کن دیبا-

 شده بود.    رینبود و ذهنش درگ یعصبان گهینشونه آره سر تکون دادم. رفت تو فکر. د به

 بود؟.  یکه راه افتاده بود پس چ یآشفته بازار نیا-

 و گفتم:   دمیکش یآه

طالق   یرده من دنبال بهونه برا داستانا اونم فکر ک  نیکنم و ا  یبه مهرداد گفتم عمل نم-
 خانم. بهیبودم افتاده گردن پسر ط

 .  میبه دلبر بگ دیبا-

 کردم.  یاخم

 .؟ی کار دار یبه اون چ گهی را د یشه م یرم عمل تموم م  یبه دلبر چه؟ من م -

 توجه به من گفت:  یب

تورو    یمدت کارا   نیبده ا  یبه خودش و صاحاب کارش، مرخص میبگ  شش،یپ میبر-
 . میانجام بد

 

 و دادم باال و متعجب جواب دادم: ابروهام

 به دلبر داره اخه اون کار داره ولش کن.  یچه ربط یب یب-

 شه.   یندونه ناراحت م ؟یبر یخوا یخواهرت ندونسته م-

 حوصله گفتم:  یب

 . یب یب الیخیب-
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 داد دست از سر دلبر برداره.  تی تا آخر رضا یب یدوتا من گفتم دوتا ب نطوریهم

 

 دلبر 

و پاک کنه. با فکر    یکردم تاسبز یلب حوض و کمکش م میمهلقا خانم نشسته بود با
 اراده لبخند زدم.  یب شبیکردن به د 

 خونه رو دزد زده.  شبیچه بازه. خوبه د ششین-

 سمت مهلقا خانم، لبخندم پررنگ تر شد.  دم یو کش  نگاهم

 بزن.  یترسما دختر، حرف یدارم م-

 جواب دادم:  آروم

 کنه.  یخواد من و به خانوادش معرف یمهلقا خانم، م-

 گفت:  جانیخشک موند، با ه دستاش

 .؟یک-

 . دمیخند

 ام؟!. یبابا مگه جز محراب با ک یا-

 اسغفراهلل.  -

 فتم.نگ یزی و چ  دمیجواب باز هم خند در

 خواد اقدام کنه؟. یگل پسر م نی ا  یحاال ک-

 به هم.  دمیذوق دستام و کوب  با

 ذوقم مهلقا جون.  یل یخ ینگفته که ول-
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 . دمیکش  یروزا گوشش و م ن یکرد وگرنه هم ی م  تیمعرف دمیبا-

 دیفهم یرو م نیموقتش بودم، فکر کنم اگر ا   غهیو ص  مینداشت که ازدواج نکرد  خبر
 داد.  یامونش نم گهید

 . ؟یکن کاریچ ی خوا  یم نهیو بدونه؟ من و بب تی خانمت اگر واقع یب یب-

 باال دادم:  شونه

ََ نم-  مدت کوتاه قهر کنن. ه یباهام   تشیدونم اما نها  یواقعَا

 

 . مهلقا خانم متعجب نگاهم کرد و گفت: دمی شد. با ترس از جام پر دهیتند به در کوب تند

 .  ؟یدی شده چرا ترس یچ-

سمت من و با چشم ابرو اشاره اومد   دیبلند شد و سالنه سالنه رفت سمت در، چرخ آروم
 شده باشه.  یزیکه نترسم. تو دلم خدا خدا کردم که مبادا باز چ

سمتم. از ترس دو    دیافتاد که با ذوق دو  ییرو به رو هیکه باز شد چشمم به همسا در
 قدم رفتم عقب: 

 ب... بله.  -

 !.اط؟ یتو ح ییدو  یم  ره،یخانم خ نبیز -

من دختر مهلقام و محراب   کردیکه فکر م ی. همون زننبهیاسمش ز  دمیزبون مهلقا فهم از 
 چشمش من و گرفته. 

 به دست به مخاطب پشت تلفن گفت:  یگوش

 دم دستش.  یاالن م  ،یچند لحظه گوش-

 .  ستادیقدم عقب رفته ام رو پر کرد و روبه روم وا  دو
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 صحبت کن.    ریبگ-

 دهنم و با ترس قورت دادم:  آب

 . ه؟ی... کیک... ک-

 گوشم. خی چسبوند ب یو تلفن و گذاشت کفش و زور دیو کش دستم

 زمزمه کرد:  آروم

 مادر آقا محرابه.  -

رو شونه ام تا   دیست کوبمات نگاهش کردم.  با دست را  هیبه تپش افتاد و چند ثان قلبم
 به خودم اومدم. 

 غر زدم: یو چسوبوندم به قلبم .  عصب نی و اوردم پا یگوش

 بگم.   یدستم من االن چ  یو داد   یگوش ینطوریهم  یچه؟ اومد  یعنیخانم  نبیز -

 و دست به کمر زد.  دیخند

 واسه مادر شوهرت.    یهل شد  هیعیطب-

 گوشم و با استرس جواب دادم:  کی و گرفتم نزد  یگوش مردد

 ا... الو. -

 داشت.  یمهربون و آرامش بخش یتصورم صدا  برخالف

 .یسالم دخترم، خوب -

 هردو بهم چشم دوخته بودن و ذوق داشتن. نبی. مهلقا و ز دمی کش یقیعم نفس

 

 من.. . دی س... سالم، ببخش-
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 و گفت:  دیواقعا هل شده بودم. خند   هوف

 !. یمشخصه نگرانو ببخشم؟    یچرا ببخشم؟ چ-

هواس جلوه    یدختر ب هیانداختم. از االن خودم و   ری لبم و دندون گرفتم و سر به ز  گوشه
 داده بودم. 

 جواب دادم.  رید دیکه ببخش نهیمنظورم ا -

 کنم دخترم.    یخواهش م-

 کرد و ادامه داد: یمکث

 . ؟یدی شما پسر من و د -

حرف   نی . از فکر ا میهم شد  گهیهم د  فتهیگفتم آره تازه ش یگفتم؟ پرو پرو م یم یچ
 لبم کش اومد اما جواب دادم: 

 چطور؟. -

 خجالت نکش تو به من بگو.  -

 .دم یبله د-

 . ؟یتو به من بگو، دوستش دار-

 تو منگنه.   ذاشتیمن و م  دویپرس یمقدمه سوال م یدرشت شد، چقدر ب چشمام

 بگم اخه؟!.  یچ-

 دونم چرا.   یببره اما نم یخواست از احساسم به محراب پ یمشتاق بود بدونه، م یلیخ

 کنم و بزرگ تر بود، از همه مهم تر مادر شوهر!. جشینداشتم سوال پ دوست

 .؟یتو جواب من و بده دخترم، به خدا توام مثل دختر خودم، تو بگو دوستش دار -
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 دادم.  رونیحبس شده ام رو ب نفس

 . ب.. بله-

 که با ترس گفتم:   ومدیازش ن ییصدا 

 خانم؟!. -

 لرزون و ذوق زده جواب داد:   یصدا با

بزرگه اش گوششه. کار  کهیت ارهیپسر بهونه ب نی!. اای . خدانم؟یب یاون روز و م یعنیپس -
 اندازن. یو عقب نم ریخ

 نکنه باز محراب و تحت فشار بزاره!. یوا 

 . ؟یچ یعنی-

 دخترم.   ریامر خ یبرا  میکه مزاحمتون بش نی ا یعنی-

 گفتم:   عیسر 

ََ بزار - آقا محراب خواستن اقدام کنن بگن،  یعنی... عیهر وقت که خود محراب...  دیلطفَا
 . رنیبگ میاشون تصم ندهی راحت در مورد آ  الیکردن، با خ یهروقت که احساس آمادگ

 ام داره!. ماشاهلل.  یفیظر  یشدم، چه صدا  دنتی قربون دختر با درکم، از االن مشتاق د -

 گونه ام گذاشتم.   یهم فشردم. دست آزادم رو رو یو رو  لبام

 .  دیلطف دار -

 دخترم.   نب یو ز  یبده گوش-

 بله حتما.  -

  ریزد ز  یپق  دنمیطرف مهلقا خانم که با د دمیرو دادم و دو یگوش عی خدا خواسته سر از 
 .دیخند  دنمیکه باز با د رهیبخند. اومد آروم بگ  ی خنده. حاال نخند ک
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 مهلقا خانم. -

 رو صورتم. دیام رو فشرد و نشوندتم لب حوض. دست کش شونه

 . ش؟یگوله آت ایگونه اس    نایا-

 حد سرخ شدم؟.    نیتا ا -

 گفت، حقم داشت، تمام تنم گرم  بود چه برسه به گونه ام  یم  درست

 

 باشه خانم خدانگهدار. -

گام برداشت سمتم. اهلل و اکبر   زشیآم طنتیدوخت به من و باز با اون لبخند ش چشم
 بود به خدا!.  نیزم  ری زن نصفش ز  نیا

  یکاپو از ت ی چیه یام ازش گذشته بود ول یپاره، ماشاهلل سن شیوجب داشت اما آت مین
 کرد.  یزن کم نم نیا

 بود؟.  ی دخترم، اسمت چ-

 من گفت:   یخانم به جا مهلقا

 دلبر. -

 . همون  یبرا  ششمی بفرستم چون هر هفته پ رمی دوست داشت ازت عکس بگ-

 دادم:  یتوجه به حرفش سوت یب

 حال و هواشون؟.  یبرا  ستن؟یمگه مسافرت ن-

 براندازم کرد. مشکوک گفت:  زیر  یچشما  با

 !.؟ی دون یجا متو از ک -



 دلبر محراب 

315 
 

 مهلقا خانم با آرنج زد به شکمم و با جوابش رو حرفم سرپوش گذاشت.  

ازش   دمیمن با محراب جان صحبت کردم بنده خدا بهم گفت نگرانه مادرشه، پرس-
 گفتش مسافرته. 

 تر و گفت:  کی همون نگاه اومد نزد با

 .  رمیخوام از چهره خوشکلت عکس بگ یمن م-

 . رهی نداشتم ازم عگس بگ دوست

 . اد؟ی هر هفته مگه هفته بعد م  یشما گفت-

 طرف مخالف.  دی جمع چرخ افهیق با

 .... . ادی مهلقا خانم دخترت چه افه م  یوا -

 و ادامه داد: دیخند

ََ باباش ا-  بوده.  ینطور یبه شما که نرفته حتمَا

گاز زد که دهنم آب  یسبز برداشت و طور بیس هی شسته شده،  ی ها  وهی داخل لگن م از 
 افتاد.  

 زد: هیکنا   مهلقا

 نوش جون، اجازه مام دست شماست.-

 : دیپرس ی در نظر گرفتن حرفش از در فضول بدون

 همه سال؟.  ن یا   ی. شوهر نکرد؟ی ش یخسته نم ییگما، مهلقا تنها  یم-

شته شد. دستش  که غرق گذ ن ی لبش نبود. مثل ا  یرو  نیر یاون لبخند ش  گهیشد، د یجد
 رو تو دست گرفتم. همونطور که تو فکر بود زمزمه کرد:

 هست؟.  ایدن نی مرد خوب تو ا-
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 ادامه داد:  یزد و با لوده گر بیبه س گهی گاز د هی نبیز 

 ده.  یبو م فیپ فیگه پ یرسه م یگربه دستش به گوشت نم-

براش نازک کرد و جارو رو از کنار دستش برداشت.  یبه خودش اومد. پشت چشم مهلقا
 .  نبیبرداشت سمت ز  زیبلند شد و خ

 .میکشه، برو به کارمون برس  یکن، هم سن منه خجالت نم یکمتر وراج رونی برو ب-

 

 زن فوق العاده بود!.   نی . ادمی خند یکه م یو من د یکوب  یهمچنان با جارو به پشتش م و

 ش به جا.ا  هیخنده اش به جا هم گر  هم

و روشن کردم. االنا بود که  اط یشب شد. چراغ ح یک میدیگذشت و نفهم یساعت چند
جور  چ یداشت و ه تی . چون من و دست مهلقا سپرده بود حس مسئولادیمحراب ب

 داد قبل از اومدن محراب بره.   ینم تی رضا

زنگ اف اف مهلقا که آماده منتظر بود، به چادر لب پله چنگ زد. منم زود  یصدا با
 و در و باز کردم.  دمیدو

دستش رو    رهی که حضور مهلقا رو در نظر بگ نیکه باز کردم حواسش نبود و بدون ا  نیهم
 داد.   جیدور کمرم پ

 که چشم درشت کردم.   کی نزد  ارهیصورتش و ب  خواست

بود از   ستادهینگاهش به مهلقا خانم افتاد که حاال کنارم وا  یتاومد عقب و وق ز یاخم ر با
 خجالت سرخ شد. 

 بودم گفت:  ده یتو صحبت کردنش با مهلقا ند  چوقتیکه ه یانداخت و با حالت ری به ز  سر

 س.. سالم. -



 دلبر محراب 

317 
 

ََ توقع نداشت.   نیام گرفت، مثل ا خنده  که واقعَا

 کنارش.    ستادمیرو گرفتم و وا  دستش

 . واری الت محراب و برداشت من  زد به تخت چوب کنج دبرخالف خج  مهلقا

 . دیآ  یماشاهلل، بزنم به تخته، چشم حسود ازتون دور، چقدر به هم م-

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

 نداره.  ی ! خجالتگهید د یشما زن و شوهر ؟یچ  یخجالت برا  نیا-

 کردم خودم و کنترل کنم گفتم: یم   یکه سع  یحال در

 . میکرد   یمراعات شمارو م د یبه نظر محراب با -

 زد رو بازوم در رو باز کرد.  فشیک با

بزار   خچالیرو از  ا یپسر. فردا سبز  نیا  هیمن درازه  یجلو  هیزبونت  نیا  ،یپدر صلوات-
 سرخ کنم خداحافظتون.   رونیب

 خدانگهدار.  -

باال رفته لب به دندون گرفته بود.   یکه حاال با ابروهاشدم به محراب    رهیرو بست. خ در
 که خطا کرده باشن.  طونیش  یمثل پسر بچه ها 

 دستام لپاش رو فشردم و زود تر از خودش کار نصفه اش رو به اتمام رسوندم.  با

 : دی. جا خورد و پرس دمیو لپشو بوس سادم ی پنجه پا وا رو

 . ؟ی خوشحال-

 به هم.  دمیذوق دستام و کوب  با

 .یلیخ-
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 تکون داد و منتظر بود که ادامه بدم. سر

 محراب مامانت زنگ زده بود. -

 : دیپرس رتینگاهم کرد و با ح متعجب

 به تو؟. -

 

 به من.  گه،یآره د-

 گرفت.  یبره باال اما دلم نم خواست

 .ن ی پا ایب گهی نرو د-

 .  کمیپله رها کرد و اومد نزد ی رو رو  فشیگفت. ک  یو باز کرد و باشه ا  راهنشیاول پ قهی

  یکرد برا  یصورتش و خشک م  دیدست و صورتش و آب زد. با نه یکه بش نی از ا  قبل
 که بره لبه شال دور گردنم رو گرفتم سمتش.  ن یزود تر از ا  نیهم

 خشک کن.  نیبا ا  ایب-

 . گهی باال د رمی بزار م-

 باال.   یبر یخوا  ی و م  یچ یالک ایب-

 کنارم.  نشست

 آخه.   هشیم سیخ-

رو صورتش.  دمیانگشتام گرفتم. اروم کش ونیو مچاله کردم تو دستم و فکش رو م  شال
 ام گرفت:  هیگر  دمیکه رس  ششیبه ته ر

 .نجا؟یچطور خشک شه ا -
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 محکم بکش. -

که دستم بشه فرچه و صورت توهم فرش. البته فرش نرمه   مونهیم نی صورته ها!. مثل ا-
 باز. 

 :دیخند

 بزنم.  غیت  شی ش یخوا یم-

 چپ نگاهش کردم. چپ

 مو!.  یب یو ی مثل ک-

 و فشار داد.  مینیب

 امشب مثاالت گل کرده. -

 پام. سر کج کردم. یگذاشتم رو  نی و آوردم پا  شال

 . گهیحاال د -

 زنگ زد؟.  مادرم از کجا به تو  ،یگفت  یم یداشت-

 بود یدنیکردم، آخرش چهره اش د   فیکل ماجرا رو تعر براش

 ابروم رو باال دادم و گفتم:  یتا  هینگاه کرد و با تاسف سر تکون داد.  ی. به در ورود

 شد؟. یخب، چ-

 کارا.   نیا  دهیخانم بع نبیاز ز  یچی حاال مامان من ه-

 خنده ام رو گرفتم. یجلو

 ذاشت.    یمهلقا با جارو بدرقه اش کرد وگرنه که تا االن سر به سر م-

 کرد و دستش و گذاشت رو شونه ام.  یمکث
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 برو حاضر شو. -

 کردم.. تعجب

 . ؟یچ-

بودم   ریدرگ یلیچند وقت خ ن ی منم ا دیخونه، ببخش یحوصله ات سر نرفته انقدر موند -
ََ ه خودت عوض شه هم  یل و هوا هم حا  رونیب هی  می. بریگ ینم یچ یاما توام اصالَ

 خودم. 

 تونم داشته باشم.  یرفتن و م رونیباره که باهاش تجربه ب نیدادن، اول ارویبهم دن انگار

؟. - ََ  جدَا

 

 هم فشرد.   یرو رو  پلکش

 !.م؟یر  یکجا م ،یوا -

 و جواب داد:  د یخند میخوشحال از 

 کنه؟.  ینم یفرق ،یکه دلتنگش باش ییهرجا ،یهرجا که خودت بخوا -

 کردم که امون نداد و گفت:  یفکر م داشتم

 نشدم.  مونیفقط زود حاضر شو تا پش-

شب عمرم بود و حاال عوضش    نیبدتر  م،یر یکه شبش رو فاکتور بگ روز یامشب برعکس د 
 شد.  یداشت جبران م

 کردم.  ی و ط اطیزده عرض ح ذوق

ََ یتقر    باال.  دمیدو  بَا
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ََ حواسم به گاز رو خاموش کردم  ری گاز اول رفتم و ز  ی قل قل خورش رو  یبا صدا  ، اصالَ
 گاز نبود.

 یو شلوار جذب کتون مشک یخونه ام رو با مانتو مشک یرفتم داخل اتاق و لباسا  تند
 طول بدم.  یخود یب خواستمیعوض کردم. نم

 دم. کار شده بود رو سرم مرتب کر شمی قرمز ساده که لبه هاش نخ ابر یروسر

چه   نیبگه ا اد؟یذره دو دل شدم، نکنه خوشش ن هیبه خودم افتاد   نهی که تو آ چشمم
امشب   خواستمیکه نم ییخودم و بپوشنم اما از اونجا ی. دوست نداشتم زوره؟یوضع

ََ چادر رو از آو  پشت  در برداشتم. ز یکوفت جفتمون بشه ناچارَا

ََ از ُسر م  میزانو بود، رو سر یوجب باال  هیمانتوم تا  قد  خورد.   یهم  مطمئنَا

  هیکرد من با   یخبر نداشت فکر م یگرفتم، هرک یخودم داشتم سخت م  دیدونم شا ینم
 طرفم!. یعصا قورت داده تعصب

ََ دلم رضا نبود اما بخاطر محراب چنگ نی ا با  . دمشیبه چادر زدم و پوش یکه واقعَا

 و نگاه، گچ بود انگار!.  صورت

 .ام یکوتاه ب تونستم یو نم  نیا  گهید

 . دم یلبم کش  یرنگ برداشتم و رو  ییرژ هلو هی زی م یرو  شی آرا  فی از داخل ک 

 از قبل شد.  بهتر

 

 کردم.   یم  یداشتم وقت کُش گهید یل یخودم اومدم، خ به

 .رونیرفتم ب  عیرو برداشتم و سر  میدست فیک

 افتاد به محراب.   یا  شهیاز در ش چشمم
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 زد.  یشلوارش بود و دور حوض قدم م  بیو تو ج  دستاش

 کرد.   ی فکرم یدونم به چ  یفکر بود اما نم تو

 هم گوشه لبشه. یزی لبخند ر  دمیکه دقت کردم د  کمی

 کردم.  ی خنده رو ولش نم ن یعلت ا  دمیفهم یکوب برداشتم. تا نم  واریو از رو د  دیکل

 برداشتم و در پشت سرم رو قفل کردم.   قدم

 .ه؟یعلت لبخندت چ-

 .ادیازش در نم  ییصدا دمی دم پله، کفشام رو پام کردم اما د  دمیسر

 کنه.  یو با دقت داره براندازم م  یجد دمیمتعجب سر بلند کردم و د 

 شده؟!.  یزیچ-

 تکون داد.   دی به نشونه تا سر

شه؟ من که حداالمکان جوانب و در نظر  شیکردم که باعث ناراحت   ینکنه کار دم،یترس
 لبم بود؟. یگرفته بودم!. نکنه بخاطر رژ رو 

 ترس لب زدم:  با

 محراب؟!.  -

 گفت:  آروم

 .ایب-

 برداشتم سمتش. قدم

 باشه که!.  لتیکردم مطابق م  یشده؟ من سع یزیچ-
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خوشحال بشه   شتریخواست ب یدلم م یعنیبرخورد کنه  نطوریا دنمینداشتم با د توقع
 باشه. ر یدلگ یخواستم از دستم اول کار یکه بود نم  یو.... . هوف هرچ

  یبه رخ م شیاز پ  شتریچهره ات رو ب ی. خوشکلاد؟یبهت م یلیچادر خ یدونست یم-
 کشه. 

 نثارش کردم.  یمصنوع لبخند

 داد: ادامه

  یوها م ه ی بودن خرما دهیتن خوش تراشت و پوش هی بایده که ز  یحس و بهم م   نیا-
 اما.... .  نهیر یبرام ش نی من باشه و ا  یو تابت فقط برا  چیپر پ

 سرم برداشت.   یو چادرم رو از رو   دی کش یقیعم نفس

 کرد:  زمزمه

 .یخودت باش خانم -

 

 بود؟.  یکردم، منظورش چ تعجب

 بهم انداخت.  ینگاه میو تا کرد و ن چادر

 اما.... . یهم خوب ینطوریهم-

 چونه ام گذاشت.   ری هل داد. اومد عقب و دستش رو ز   وونی نرده ا  ریتا شده رو ز  چادر

 ندارم.   یجلو تر مشکل ادی کوچولو ب هی-

 که سر خورده بود رو جلوتر آورد.  میروسر

 خب خوبه. -

 جلوم مشخص بود. متعجب گفتم:  یذره از موها  هیبه زور  دم،یسرم کش یو رو  دستم
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 پس؟.  یمانتو تنم هستا! چادر چ  محراب؟! من االن یچ یعنی-

 و جواب داد: دیبه چونه اش کش یدست

 اس. دهیمرتبه، قد مانتوت هم معقوله، موهاتم که پوش  یهمه چ-

 و دستش رو تو دستم گره زد. کی نزد  اومد

اما چادر اونقدر ارزشمند هست که دوست داشته باشم همسر من با عالقه خودش بره  -
دونم چادر به اجبار من   یو م  یهست یطونیدونم دختر شاد، سرزنده و ش یسمتش. م

سراغش که با دل و   یبر یزمان  یخوام و نداره پس اجازه دار یکه م  یگاهیبرات جا 
 .شی بپوش یا که به ظاهر بخو نیجونت باشه نه از سر ا 

حاال به قول    ایپسر با خدا   هیتصورم از  چوقتیاز قبل شد، به عمرم ه  شتریب تعجبم
 اش قانعم کنه.  ده یانتظار نداشتم که انقدر قشنگ بتونه در مورد عق  یجیخودم بس

توقع داشتم من و به توپ و تشر ببنده   ششیرفتم پ یذاشتم و م یاگر چادر و نم   دیشا
هم آروم    یمورد ساخته شده بود که سر هر چ نی تو ذهنم ا ییها  دهی عق نیاز چن یعنی

 بدوزن.  نیطرف مقابلشون آسمون و به زم یباشن سر حجاب برا 

که تو ذهنم ساخته بودم فرق   ییفرق داشت، با همه فرق داشت، با همه مردا  محراب
 داشت.  

 . خت یر  یکه از جنس مخالف ساخته بودم بهم م میمنف یهر رفتارش استدالال با

 عشقش 

 محبتش 

 رفتارش 

 زدنش  حرف

 . بود که باهاشون برخورد داشتم  یاز هرکس زی و همه اش متما همه
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 گذشت   یبه روز م روز 

 شد.  یمقدس تر از قبل م  برام

 .  دمیکش یشدم، بدتر از خودم خجالت م یتو گذشته غرق م شتریب یهرچ

 ا. من کجا و اون کج فکر

 دلبر؟!.-

 کردم جواب دادم: ی که مات و مبهوت نگاهش م همونطور

 ب... بله. -

 بخش بود غر زد:   یکه لبخند کمرنگش چاشن ی زیاخم ر با

 حاال خانم رفت که بره تو فکر. -

 . دمیازش قدم برداشتم. خند  تیو به تابع دیو کش دستم

 حاال.   یکشیچرا م-

 و باز کرد. در

 

 .  یایچشم انتظارت بمونم تا به خودت ب نطوریهم  دیچون تا صبح با-

. قدم تند کردم و خودم رو  م یکرد یو بست و باز هم با همون سرعت از کوچه گذر م در
 کنه!. نگاهش کردم و گفتم:  تمیگرفته بود اذ   شیکه باز  نیبهش رسوندم. مثل ا

 .رمیازت جواب بگ  نطوریکردم ا  یخودته. من فکر نم رهیهمش تقص-

که لبه اش افتاد   دیو جلو کش  میانگشتاش و آورد جلو و شلخته رو سر  یور هیلبخند   با
 چشمام.   یجلو
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  دی. خودت باگهید  واشی  واشی . ؟ی شد یم یهم بزن راض هیگفتم دستکش و پوش یم-
 خانومه... . یایکنار ب

 و گفتم:  دمیسقفش کش ی رو زد. کف دستم و رو  نیماش  چیسوئ

 .  میار شسو دیو با   یرخش مشک نیا-

 رفت باال.  یبا چندش مینیکه کف دستم نشست ب یخاک  با

 داد: جواب

 شه رخشمون.  یبله، البته م-

 زدم:  غر

 بهش حاال.  ی زد یآب م هی-

 و داد باال.   ابروهاش

 حاال.  نیآخر هفته، فرصتشم هست!. بش-

گفته بود هر جا که من مد   م؟یگفتم کجا بر یشاگردو باز کردم و نشستم. بهش م  در
مکان تو ذهنم زنگ   هیهمش   کایفکر کردم اما مثل بچه کوچ کمینظرم هست اما... . 

 نه.  ای" دو دل بودم بگم یزد، اونم "شهر باز  یم

ََ تنها جا  یکار م یچ خب بهش داشتم همونجا بود. از  یکه حس دلتنگ یی کردم؟ واقعَا
  یاراده دلم هوا  یاالن هم ب میبار رفته بود از سه  شتریکنم ب یفکر نم یب یبا ب یبچگ
 و کرده بود.   میبچگ

 . هوف

 حال و هوات عوض شه؟.  میخب کجا ببرمت دور بزن-

 خنده.  ری زدم ز  یکنه پق  میکه بخواد همراه  نیفکر کردن به ا  با
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 شد؟.  یچ-

 : دمیخنده نال ونیم

 آخه محراب؟!. -

 نگام کرد. شونیپر

 شده باز؟. یچ-

 . دمیخند

 بهم نخند.   یگم ول یآخه م-

 و روشن کرد د جواب داد:   نیماش

 شنوم.  یخندم، بگو م ینه نم-

 پارک.   ،یشهرباز -

 کش اومد. لبش

 !. میبر ادیمنم بدم نم  یاالن که گفت-

 درشت شد.  چشمام

؟. - ََ  جدَا

 باال انداخت.  شونه

 من دل ندارم؟.  هیمگه چ-

 چونه ام گذاشتم و متفکرانه گفتم: ریو ز  دستم

 االکلنگ؟.  دمیشا ایتاب   ای یخب، حاال سرسره باز -

 زد. یبشکن
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 . اشی سر سره از اون فرفر-

 کرد. یم  وونهی امشب من و د نی ا د،یام از خنده لرز  شونه

 . یتو اون سرسره فرفر یداد یبچه ات و هل م دیتو االن با  اش؟یاز اون فرفر -

 غرور از گوشه چشم براندازم کرد و گفت:  با

 به موقع اش.   یاونم به چشم، هر چ-

عالمت سوال اومد تو    نیا نش یبه ماش یجو بحث رو عوض کنم با نگاه اجمال خواستم
خونه ها به   نجوریا  یدار ساده اس البته قشنگ اط ی همه تو خونه ح  نیذهنم که چرا با ا

 .دیارز  یم   یآپارتمان یصدتا 

 حراب؟.گم م یم-

 گفت:  نی و چرخوند و تو همون ح فرمون 

 جانم؟. -

 . یپول دار یمشخصه که به اندازه کاف-

 خب، چطور؟ -

   ؟یی نجایا یکه تو آپارتمان لوکس باش  نی ا  یچرا جا-

 .؟ی کن یم اس یق ی نیو با آپارتمان نش  یزندگ نیا  یصفا -

 

 :گفتم

 خب معلومه که نه.-

 دوست دارم. یزندگ ن یخب، منم همچ-
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 جواب دادم:  نیهم ینبود برا  یواب منطقج  برام

 نه!.  یم یخونه ساده قد  ینه، درسته حرفتا ول -

 باال انداخت.  شونه

دارم براش   اطیمسر مجرد همون خونه ح هی من برام همونم بزرگ بوده که گرفتم، -
 گرفتم؟.  یلوکس م یال یو  هیرفتم   ینشده م یچیه اده،یز 

قانعیتقر  ََ  شدم.   بَا

  یذاشتم و اون هم از سر ناچار به لبخند افاقه م  یبه مقصد سر به سرش م دنیرس تا
 کرد. 

 !.یشهر باز   میاومده بود واقعا

آهن پاره هارو کرده   نیا  یچرخ و فلک از دور چشمام برق زد. چقدر دلم هوا  دنید با
 بود. 

 . میش یو سوار م نی اول هم-

 . دمیخند

 .؟ی د یاز کجا فهم-

 لم داد جلو.و گذاشت پشتم و ه  دستش

 چسبه به گوِشت.  یلبت داره م-

دستش و تو دستم قفل کرد. اول آروم و بعد محکم تر از قبل   داشتم،یقدم برم کنارش
 گرفت.  

 : دمیآرومش و شن  یصدا 

 . یباهام قهر شد  یاگر روز  یکنارم باش، حت نطوریهم شهیهم-
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 گوشه چشم نگاهش کردم.  از 

 ذارم.   یاما من فقط سر به سرت م  یقهر کن دیمن با تو؟. قهر؟. تو شا -

ََ یتقر تیجمع ونی . از مدیخند شناخت از همه قشر و   یو جوون نم ری. پمیگذشت ادیز  بَا
 .یفروش طی اومده بودن. محراب دستم و رها کرد و رفت سمت بل یسن

 .دمی تا پسر رو شنخودم  تنها منتظر محراب بودم متلک دو یکه تو حال و هوا من

 خانم کوچولو.   یخوا  یپارتنر نم-

دم  یپا نم  دنید یبا اخم رفتنشون رو از نظر گذروندم. وقت از اخم جمع شد. میشونیپ
که سمج تر بود با لبخند زننده اش چشم تو چشمم    شونیکیو اما    دنیراهشون و کش

 زد تا دوستاش کشون کشون بردنش   یم یلب حرف ریز 

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 !.یقرت ییا ی جوجه طال-

کنار محراب. ابروهام رفت   ستادن ی که دور شده بودن راه رفته رو برگشتن و وا  همچنان
 باال. 

 برام آشنا اومد.   یلیاز پشت خ شونی کیبه دست از کنارم گذشتن که  ی سه تا دختر بستن 

ََ یدق از   شتریب  دمیرخش رو که د م یسمت اون پسر سمج و پرو و ن همون دختر رفت قَا
 قبل چهره اش واسم آشنا بود. 

 بودم؟.  دهیدختر وکجا د نیا

زور دستش و دور کمر پسر حلقه کرد و دهن تو دهن هم بودن. هرچند که اون پسر   به
 اومد.   یدخترا بدم م تیشخص ن یاز ا  یلینداشت. خ هشی یرغبت چیه

 ا و مات بردن من همانا. دختره همان  برگشتن
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 بود؟!.  مای ش نیا

 من!.   یخدا

 

که   ی. همون دختردیاز مهرداد حرف شن  یبود که دل آرا بخاطرش کل ی همون دختر ما یش
 خواست با مهرداد نامزد شه.  یماه م  نیهم

 . د یو گونه پسره رو بوس  ستادی پنجه وا  رو

 . گهیتا االن نشون مهرداد شده د گه ی . د؟یچ یعنیحرکات  نی و اکبر ا اهلل

  یم  یگرفتم و نشون آبج یمانع شد. حداقل عکس م  یحس  هی یبرم سمتش ول خواستم
 !.یخوب نی شد. مدرک به ا یدادم دلش خنک م 

 نبود.  ن یدادم دستش، برگ برنده بهتر از ا  یم

ازوم  حائل ب  یدوتا عکس گرفتم. اومدم قدم بردارم که دست عی رو باال آوردم و سر یگوش
 شد، محراب بود.  

 . میبر ایکجا؟. ب-

 رفتن. آروم آروم کنارش قدم برداشتم.   یرو باز کردن. اونا هم داشتن م یورود 

 .  گهید  میزود بر-

 بابت حرف محراب پا تند کردم.  یسر ناچار از 

 محراب؟.   گمیم-

 جانم. -

و   گاه ی نشستم تو جا عی . سرنهیمن و نب مایوقت ش هیروم و برگردوندم طرفش تا   زود
 محرابم نشست رو به روم.  
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 شنوم.  یبگو م-

 .ه؟یبند و بار چ یب یتو نظرت در مورد دخترا -

 داد و  گفت:  هیتک

 خودش رو داره.   دیندارم، هرکس عقا ینظر-

ََ ذات کث یهر مرد  یبرا  ادیکه ناز ب یمحراب دختر- داشته باشه حقشه که اون و   فیکالَ
 رسه. یََ درسته؟ پس خدا کجا نشسته؟ حق به ناحق مهمه خوب بدونن؟ واقعاَ 

هست   یقانون هی ،یکه مطمئنم دار یاگر به خدا باور نداشته باش  یدلبر تو حت نیبب-
  هیبرگشت خوب یکن یخوب گرده،ی بهت برم یکه کن یهر کار   یدونم ول ینم  قیاسمش و دق

 . جالبه نه؟. نطوریهم هم یکن یبد

 لبم نقش بست. جواب دادم: یرو  یلبخند

 . ؟یگ  یکارمارو م-

 تکون داد:  سر

 .  نهیآره به نظرم اسمش هم-

 ره، اشتباهش برگرده بهش.... . یکه داره راه و اشتباه م ی هرکس دوارمیام-

 و ادامه دادم:  دمی کش یقیعم نفس

 کنه؟  یمامانت من و به عنوان عروس قبول م -

 .دی به چونه کش یدست

 چرا نکنه؟.-

 .  ؟ی دید یمن و با چه اخالق -

 گفت:   نانیاطم با
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ََ نگران نباش، به جرئت م-  اما... .  یش ی عاشقش م شینی تونم بگم اگر بب یمادرم و اصالَ

 .دی خند ی م چشماش

 ترس نگاهش کردم. با

 .؟ی اما چ-

 . ارهی مادر بزرگ دارم عوضش و در م  هیاما -

 همونطور نگاهش کردم.  درشت شد. آب دهنم و قورت دادم و   چشمام

 چرا ماتت برد.  -

 : دمینال

 .زنه؟یم   هیکنا  یول دایتا اون حد؟ چرا؟ ببخش-

 باال داد. کالفه گفتم: سر

 ؟ ی خب پس چ یوا -

 

 تو رسوماته!.  هی میفکراش قد  کمی-

کنه. داشت   جیپ لهیتی تازه عروس و ف یفکرا داشت که حساب ن یکج شد، نکنه از ا دهنم
 خدا.   ای گرفت.  یام م هیگر

 . م؟یسوار ش یو چ  یول کن از فضا لذت ببر، بعد  نارویا-

با چشم دونه دونه همه رو از نظر گذروندم تا نگاهم خورد به سر   ستاد،یو فلک وا  چرخ 
 . یسره باد 

 . دمیخند آروم
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 !.یسرسره باد -

 زد: غر

 شو. الیخ یو ب یکیمن    یدلبر نوکرتم هستم ول-

 اال سرمون بود توجه هردومون و جلب کرد.  که ب مایخنده بلند ش  یصدا 

 . میباال گرفت سر

ََ بلند تر خند مایش  و گفت:   دیمجددَا

 من فقط عاشق توام. یدون یآخه عشقم تو که م -

کرده بودم. چه ناز و   نگفت. کپ  یزی و چ دیخودش بود. پسر مردونه خند یصدا   یصدا 
 اومد.   یم یکرشمه ا 

 بود آروم گفت:  یخبر از همه چ یکه ب محراب

 خوشبخت شن. شاهللیا-

 زور گفتم: به

 . شاهللیا-

 بلند شد و نشست کنارم. دستش و دورم حلقه کرد و بلند گفت:  دفعهی

 عشقم ناراحت نباش. -

 تعجب نگاهش کردم. سرم و اوردم عقب و گفتم:  با

 آروم.  -

 نگاهم کردو گفت: یا  هیثان چند

 دوست داره.  شتری بلکه ب ینطوریام هم یکی  ین باشگفتم که مطمئ  ینطوریا-
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بگم. نتونستم   یچ دیدونستم با  یشده. نم میمن، فکر کرده بود من حسود  یخدا  یوا 
 گفتم:  عیتحمل کنم و سر 

 کردم؟.  یمحراب من حسود -

 زد. یشخندین

 دونم.  ینم-

 رو بازوش و با حالت قهر جواب دادم: زدم

.   ؟ی کن یم یفکر نیچن یچ یعنی- ََ  قهرم اصالَ

 و چرخوندم طرف مخالف.   روم

 انگشت قفل کرد و اروم گفت:   ونی لحظه انگشتاش و م  همون

 ذاره.   یکنه منم و خودش فقط سر به سر م یکه قهر م  یگفت اون یم یک-

 .  رمی خنده ام رو بگ  یتونستم جلو  یهم نم یسمتش، از طرف دمیحرص چرخ با

 : دمیبرچ لب

ََ حسود-  ... .یلیدم خنکر یمحراب واقعَا

 ابرو باال داد.  یتا  هی

 .؟یچ یلیخ-

 گفتم:  ظیبشر. با غ نیداد ا  یداشت حرصم م همش

 .  یاما قضاوت گر هست یادب ینه ب ینه بد دهن یشعوریبگم ب یشعورینه ب-

 و سرم و چسبوند به خودش. دیو کش لپم

 گوشم آروم زمزمه کرد:  کنار
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 فقط!.    یذار یسر به سر م  یکه گفت ،یخانوم گه یجواب اون حرفت شد د  ییجورا  هی-

 . ادامه داد: دیلوپم و بوس و

-  ََ جا   هیدلبر و نازکردنش. همه رو  هیدلبر و قهر کردنش  هیکردنش،  یدلبر و دلبر هیاصالَ
 . چند؟. دارمیخر

اسش دل  احس  دونستمیکرد اما م یآروم آروم کش اومد. زود به قول معروف خرم م لبم
 گفتم: عی . سرنهیهم فشردم تا لبخندم و نب  یگه. لبام و رو  یو م تی خودشه و واقع

 گرون.-

 

  ادهیپ دیکه حرکتش متوقف شد و با  نیچرخ دوم تو همون حالت دلچسب بودم تا ا  تا
 .  میشد یم

 .  رونیپشت بند منم زدم ب   ن،ی من رفتم و از پله ها اومدم پا اول

 خورد.   یم  چیمعده ام پ  کمی. ادی محراب موندم تا ب منتظر

 که بلند کردم رو به روم بود.  سر

 . م؟یخب، بر-

 کجاست.   یبهداشت سی محراب سرو-

 چشم به پشت سرم اشاره کرد. با

 گفتم:  سی سرو  دن یو با د   برگشتم

 . ام یاالن م رمیمن م-

 کجا بود؟.   شی برداشتم، ورود قدم

 طرف مخالفه.  یدر ورود دمی چرخ زدم تا د کمی
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 بودم!.   فیحالت تهوع گرفته بودم، اه چقدر ضع  یداخل. انگار تمرف

 حالت و دوست نداشتم.    نیا

 کرد گفت:  یم  دیرژ لب قرمزش رو تمد  نهی آ یزن که داشت جلو هی

 !.ه یبه بق ای به خودش خوش بگذره  دیدونه با ینم رونیب ادی به خدا آدم م یوا -

 باال.   دیپر  ابروهام

 ادامه داد:  دنمید با

  یکه مبادا کج بره!. خونه کم به خودمون م یبه هر در بزن دیشوهرت با  یباور کن، برا -
 . رنگه یگوشه لبمون پاک نشه بگه ب میمراقب باش  دیبا رونمیب میرس

 نگاهش کردم و گفتم: نهی جا گرفتم، از داخل آ   ییرو شو  یزدم و کنارش جلو  یپوزخند

همه عز و جز    نی!. باور کن ایکن یافراط م یاته، شما دارکه بخوادت همه جوره پ یاون-
 نداره.   دهیبه نظر من فا یکس هینگه داشتن زور  یبرا 

 شد؟.  بشینص یزیاز سمت مهرداد مگه چ  نیزد اما جز توه یدل آرا افتادم، به هر در ای

  لهیوس یحرف  چیسکوت کرد و بعد بق کرده بدون ه  یا  قهیحرفم چند دق  نیزن با ا  اون
 اش رو جمع کرد و رفت. 

 نداشتم دروغ بگم!.  دوست

 به جونش بزنه.  شیکه بعد آت هیواه  دیامروزش بهتر از ام یناراحت

 خورد.  چیدوباره پ دلم

 به صورتم و زمزمه کردم:  دمی آب و باز و پاچ ریش

 .شیآخ-

 و باال آوردم.   سرم
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 .  هویخدا، چم شد   یوا -

 اون پسر شدم.    ی که رو به رو رونیخواستم برم ب یبا انرژ قینفس عم هی با

 شدم بهش.  رهی تو هم خ یاخما  با

 بله؟!.-

 زد.  یلبخند  طنتیش با

 . ؟یکرد  یلب حرف بارم م ریز  یکه داشت  یتو همون-

 . ش؟ی فرما-

 . از کنارش رد شم  که دستم و گرفت خواستم

 

 .  دیاز سرم پر   برق 

  چیدونم چرا ترسم گرفت اما ه یو با ترس دو قدم رفتم عقب. نم دمیدستم و کش عیسر 
 بهش نداشتم.   یحس خوب

 زدم:  داد

 !.؟یکن یم یچه غلط-

 باال آورد.  میرفت باال و کف دستاش رو به نشونه تسل ابروهاش

 .؟ی کن یم ینطوریخب خب، چرا ا-

 لرزون بلند گفتم:   یتند و صدا ینفسا  با

 .؟ی سراغ منم اومد ینفرو دار  هیخودت  ی کش یبرو از سر راهم کنار، خجالت نم-

 .دیخند
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 هروقت بخوام هست. من از تو خوشم اومده.   ه،یاون دمه دست-

 دهنم و قورت دادم و گفتم: آب

 . ؟یدمه دست یچ یعنی... ی-

 حوصله جواب داد: یب

خوره که   ینم  ندهیبحث؟ بابا اون به درد من نه به درد ازدواج و آ  هیتو حاش یر یچرا م-
 !.  هیدم دست یدخترا ن یاز ا

 : دمیداشت باز پرس ت یاولو  میکه حاال کنجکاو  یترس با

 . ؟ی داشت یباهاش رابطه فراتر از دوست-

ََ داشتم. بب ؟یکار دار یچ ناشیبه ا-  . هیمن از تو خوشم اومده قصدم جد نیآره اصالَ

 و ادامه داد:   دی کش یقیعم نفس

  ییشمارت و بده زود برم، اون پسر خوشکله داداشت بود؟ منتظرته دوست ندارم خدا-
 مارو فکر بد کنه.   نهینکرده  بب

 و بازم نطق کرد:  دیخند

 نداره.  تی. خوبمیش قه یبه   قهیاخه بده با برادر زنم از االن  -

تو دستم و    فیجمع ک افهیشد. با ق یهم از پسر رو به روم چندشم م مایاز شهم   یوا 
 رو بازوش     دمیاوردم باال و کوب

 . خدا در و تخته رو خوب جفت کرده.  فتیطرز فکر کث نی با ا یریبم-

 از کنارش رد شدم که بلند گفت:  تند

 عه کجا؟.-

 اومد.  یزدن خونم در نم یم کارد
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 .  ستین یشوهرم، من مثل تو دلم دم دست  شیپ-

 :دمیو قدم برداشتم سمت محراب اما صداش رو شن  برگشتم

 لنگه. هیسنگه ماله پا  ی! هرچ؟ ی شوهرته؟! متاهل-

 

ترس افتاده بود تو   ییجورا  هیاول و نداشتم.   جانی ه گهیخودم و رسوندم بهش. د عیسر 
من و با   مایش دمیترس یم   یطرفدلم که اون پسر بخواد برام دردسر درست کنه و از 

 !. نهییمحراب ب

 نور اال نور.  گهید  اونوقت

 . ؟یزن یشده چرا نفس نفس م یچ-

 شک گفتم:  با

 . می بر  شهیمحراب، م-

 . نکنه حالت بد شده؟. م؟یدختر خوب، کجا بر میما که تازه اومد- گفت: متعجب

 .م؟ی شه برگرد یاشم. مداشته ب نایآره آره حالم بد شده، انگار تهوع و ا -دارم: جواب

 گفت:   یکه دلش به رفتن نبود با پافشار اون

 .  ادیحالت جا ب  یبخور رمیبگ زیچ  هیفشارت افتاده  د ی شا میبر ایخب ب-

.  -:  دمینال ََ  محراب لطفَا

انقدر تو فکر بودم   ری کرد. تو مس میبرگشت همراه یرغبت برا  یگفت و ب یباشه ا ناچار
 در سمتم و باز کردو خم شد.  دمیرس یرفته بود. وقت ادمیکه محراب و  

 شو.   ادهی پ یاگر دوست دار-

 غر زد:  کای. مثل بچه کوچنی پا اومدم
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 شد.  ی نطوریامشبم که ا -

 : دمیبرچ لب

 . گهیخب ناراحت نشو د-

 و بازکردو اشاره زد: در

 من االن گرسنمه فقط.  -

 م: و گفت  دمیخند

 همونه پس، شام درست کردم. -

 نگفت.  یزیرفت و چ دهیخم شونه

 

 آرا  دل

 

خواستم که   یمن نم یعنی. مینگفته بود یزیدکتر اما به دلبر چ یگرفته بودم برا  وقت
 من شه.  ریدرگ

 هنوز؟. یبه دلبر نگفت-

تموم شده   یبعد از عملم خودت زنگ بزن بهش اطالع بده که همه چ یب ینه نگفتم ب-
 باشه. 

 اس؟. دهیدونم نگفتنت چه فا یاز دست تو، من نم -

 .؟یدنبال من که چ شیهلک و هلک بنداز  یخوا یم  یالک یب یب-

 کج کرد و گفت: دهن
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 انجام بده.   یخوا یم یهرکار-

 اسمش لب زدم:  دنیزنگ خورد، با د لمیموبا

 !.یانشاهلل، اول صبح   رهی اده اس. خحالل ز -

 غر زد: یب یب

 .گهی جواب بده د-

 گفت:  جانیو برقرار کردم. هنوز دهنم به حرف باز نشده بود که با ه تماس

 دختر سالم.   یوا -

 شده دختر؟. یسالم چ-

 گه. با سکوتم گفت:  یم یچ نمیکنجکاو موندم تا بب شتریکه زد ب یحرف با

 عاره که... . یب  یتو پارک بود، از اون دخترا  شبید گهی پسر د هیبا   مایش-

  یم یشد. چ ی ادامه داد و گفت و گفت. هر لحظه چشمام درشت تر از قبل م همچنان
با اون   مایش یعنی. دیکوب یکه مادر مهرداد تو سرم م  یاز عروس دسته گل  نمی. ادمیشن

و چنان تو دست  شد اون احمق مهرداد و مادرش ر  یمن باورم نم یرابطه داشته؟. خدا 
 پارس.  شیدختر آت  نخواستن بفهمن او یگرفته بود که نم

 

 .گهیدل آرا؟. جواب بده د-

 خودم اومدم.  به

 .؟یعکساشون و دار-

 دست خودتت.  یچی و ق شی ر گهی د رمیگ  یم نتیری برات پ-

 زدم و گفتم:  یمندانه ا   روز یپ لبخند
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مالم. فقط   یفرصت شد برام!. پوزشون رو به خاک م نیکار کنم دلبر بهتر یدونم چ یم-
 عجله دارم.  

 و گفت:  دیخند

 . یز غوره حلوا ساز  یگر صبر کن-

 .دیچیپ یپشت گوش یمردونه ا ی لحظه صدا   همون

 خانوم خانوما.  -

 نگفت.   یزیو چ دیخنده دلبر خواب  یدرشت شد. صدا رتیدوباره  از ح  چشمام

 بود؟.  یک یاون صدا -

 افتاد.   تته پته به

 اون بود.   یروشنه صدا  ونیز یتلو ستین یزیچ-

 زدم و سر تکون دادم.  یپوزختد

 قطع شد.  ونی زی تلو ی عه؟ چه زود صدا -

 نبود. گفت: یاول صحبتش خبر جانی از اون ه گهی شده بود. د هل

 کار دارم.   یآره من برم آبج-

 قطع کردم.  یخداحافظ بدون

کرد پشت   یآورد. فکر م یحرکات حرص من و در م نی با ا یشد. دلبر گاه ینم ینطوریا 
 دونست.  یبودم خودشم خوب م زیت یلی!. خهیمن مخمل ی گوشا

اون صدا دو دل بودم تا   دنیبا شن گهی عکسا بود و از طرف د شی طرف فکرم پ هی از 
 چه خبره.  نم یبدون خبر برم بب

 شد؟.  یچ-
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اون   دنیدم. منتظر جواب از من بود. ماجرارو به جز شن اوم  رونیاز فکر ب  یب یب یصدا با
رو زانو و سر از   دیکش یحرفام دست م دنیبا شن هیبه ثان هیکردم. ثان فی صدا کامل تعر

 داد.  یتاسف تکون م  یرو

 عروسه.    نینکن. حق اونا هم یکار چیگرده دختر. ه نیزم-

چهره ام اخماش   دنیبا د یب یرفتم. ب یم دینگفتم. امشب با  یز یکردم و چ نگاهش
 جمع شد. 

 زنم.   یدختر؟ انگار نه انگار من حرف م یکن  یفکر م یباز به چ یتو دار-

 زدم.  یمصنوع لبخند

 حق نشسته.  یکه خدا جا  نی کنم به ا  یدارم فکر م هیاز خوشحال یب  یب ستین یزیچ-

 

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

 

سرم مرتب کردم   ی دسته اخر چادرم رو روداخل اتاق آماده شدم و  عی شده بود. سر شب
 .  دمیرو شن یب یب ی . صدا زدم  رونیو ب

 باز؟.  یکجا شال و کاله کرد-

 دادم:  جواب

 رم محل کار دلبر.  یدارم م-

 سرم.  یبلند خراب شد رو  مهین یمتعجب دست به کمر زد و با صدا یب یب

 یهمه وقت االن کجا دار  نیکار؟ ا  یچ یبر یخوا  یچه؟ م یعنیموقع شب؟    نیا-
 . ؟ی ریم
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 شدم. کالفه

  یحاال من م ادیتونه ب یخودش بهم زنگ زده بود صبح گفت دلش تنگ شده نم یب یب-
 .امیسر بزنم و ب  هیخوام برم  

 جواب داد: یظیاخم غل با

 . ای خونه ا گه ی ساعت د  کی تا -

 رو برداشتم و دم در گفتم:  فمیک

 .  گردمیرمزود ب یول  ستی معلوم ن  مشیتا یب یب-

 نکردم.   ییحرفش اعتنا  یبه باق گهید

  یدفعه بر خالف هر وقت که به توپ و تشر م  ن ی. ادمیکه جابر و د  نی رفتم پا یتند
 بستمش گفتم: 

 آقا جابر؟. -

 بهم انداخت. ادامه دادم:  ینگاه مین

 گرفته درسته؟!.  شیو پ یدلبر کار گناه یگفته بود-

 کرد و جواب داد: یمزحک خنده

 پول.  یبرا  یهمون تن فروش  ایکار گناه  -

 قدم برداشتم.  رونی و سر تکون دادم. در رو باز کردم و ب  دمیهم کش یرو رو  دندونام

بچه ها سر   یو باز  بتیغ ی زنا برا تیکه هرروز جمع یبود و از کوچه شلوغ کیتار   هوا
 نبود.   یخبر اوردی آدم رو در م

دونم   یکندم. نم ی. انقدر استرس گرفته بودم که پوست ناخنم رو مابونیلب خ  ستادمیوا 
 نور باال زد.  ینیشور افتاده بود به دلم. از دور ماش نباریچرا ا
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 یرفتم چ یپام نگه داشت. نشستم داخل و آدرس رو گفتم. م ریتکون دادم و ز  دست
ََ اجازه نم یم   یرفتم داخل و جا یم  دیداد اما با یگفتم؟. تو درجه اول که دم در حتمَا

بود پس حق با   یمورد برخالف توقع من م هی. اگر تنها دمیکش یخونه رو سرک م یجا
 م به کاهدون.  یجابر بود و ما تا االن زده بود

ََ ینها من ارسال کنه که خودم کاراش و   ی گفتم عکسارو برا یکردم و م یصحبت م کمی  تَا
گشتم!. بعد از  یم  لی دنبال دل یالک  یچ یبود برا  نیهم حیتوج نیانجام بدم. آره، بهتر 

ََ یترمز گذاشت و دق یراننده پاش رو رو  قهیگذشت چند دق  کوچه نگه داشت.    یورود قَا

 . دیبفرمائ-

 گفتم:  نیهم یبا خدا بود برا  ی شدن تاکس دایپ گهیموقع شب د  نیا

 

 گردم.   یمن زود بر م دیمنتظر باش نجا یشما ا -

لب    ریز  دمی کش یقیلب کوچه نفس عم  ستادمیشدم و وا  ادهیپ نیتکون داد. از ماش یسر
 زمزمه کردم: 

 بسم اهلل.  -

ََ ی گذروندم. پالک رو دق یدر به در رو از نظر م نطوریتند قدم برداشتم و هم تند بلد   قَا
  نیدر هم ادمه یباز آشنا افتاد.  مهیشدم که چشمم به در ن یداشتم رد م نطورینبودم. هم

  اطیح نیبه چشمم اومد. هم   ییرو از پشت با قامت آشنا  یدر پسر ی بود اما از ال  یشکل
 و حوض بود درسته!.

 بود؟.  یبود ک ستادهی که کنار حوض وا یاما اون کس 

جا ختمه. آروم در و هل دادم و  انتهاش به ک نمی تونستم بب یدراز شده بود و نم دستش
 ذره عقب رفتم.   هیبا ترس 

 !.ننیخدا من و نب یوا 
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 یعنی   گهید نی گونه دلبر ماتم برد. ا یدست اون مرد رو  دنیرفتم جلو اما با د دوباره
درشت فقط به صحنه رو به   ی!. آب دهنم رو از ترس قورت دادم و با ترس و چشمایچ

 رو چشم دوختم. 

 امکان نداره.   نیا نه

پسر نگاه    هیتونست به  یکه نم یدلبر ما بود؟ دلبر نیا   ایتنش! لباس تنش!. خدا لباس
 زد؟.  یم ریمردارو با ت هیکنه؟ سا 

ََ با استدالال یبازش، دامن کوتاه تا رو مهین قهی حلقه و   نیآست لباس من   یزانوش اصالَ
 جور نبود.  حداقل 

 و... .  ستادی تمام رو پنجه پا وا  هیعفت یبا ب دمیبودم که د ومدهیبه خودم ن هنوز 

 بود.   رزنیپ هیاونم از   یفراتر از پرستار  یزیچ نی!. نه ادتش یخدا بوس یوا 

بخوابونم تو صورتش که چطور دلش اومد از   یکیگرفته بود خواستم برم داخل و   حرصم
 و چمدونش رو به دست گرفت. دیه اما اون پسر چرخاعتماد ما سوء استفاده کن

صورتش رو باال گرفت تنم سست شد. محراب  یاز قبل به نظر آشنا بود. وقت شتریب
 ادی م یبزرگ مسجد محلمون. چقدر به دلم صابون زده بودم که روز  ری! خییرضا

 و... .  میخواستگار

  نی!. خواهرم تن به ادمید یو داشتم م   ی. چه صحنه ادیپر شد و چونه ام لرز  چشمام
 اندازه گناهکار بودن.    کیمرد داده بود؟. نفرت سر تا سر وجودم رو گرفته بود هردو به 

که برعکس هر    ییو خنده ها  یشد و خواهرم با لوند  یدر م کی قدماش که نزد  یصدا با
 کرد.   یصدا رو داشت بدرقه اش م  نیوقت زشت تر

 برد.  یدر دور شدم. من امشب خوابم نم یو چند قدم از جلو دمیدو
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 پشت سرش بست.  عی دوختم به در که حاال آروم باز شد و سر چشم

ََ بر م رتیبه غ  گهیبله د نتش؟یبب یکس دیترس یم . معلوم نبو  خوردیمردونه اش مثالَ
 بود!.  یقصدش به خواهرم چ

کردم و اشکام رو پاک کردم. چند   یدر. مکث یاز رفتنش مطمئن شدم تند رفتم جلو  یوقت
 سرجاش.   ادی تا حالم ب دمیکش  یقیدفعه نفس عم

صداش    قهی دق کی باشه که بود و کمتر از  اطیح  دیکه شا  نی ا  دیتقه به در زدم به ام دو
 :دیچیپ

 . هیک-

 برخورد کنم. یکردم عاد یسع

 زدم و گفتم:  یمصنوع  لبختد

 منم دل آرا باز کن.  -

 

 دلبر 

 

ََ مالحضه نم یو قطع کردم. وا  لی موبا کرد پشت تلفنم و از همه مهم    یخدا محراب اصالَ
ََ تا حاال دل آرا فکر د   بافتم.   یدروغ م دیکرده بود، بازم با یا  گهیتر حتمَا

 کنه و کم کم حالت بغض گرفت.  یصحبت م ی با چهره ناراحت دمی داخل که د  برگشتم

 .  ختیر  یهر دلم

 قرار زمزمه کردم:  یکرد ب یتحمل کنم و همونطورکه صحبت م نتونستم

 شده؟. یچ-
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  یقی قطع کرد. نفس عم  هیرو به نشونه سکوت گرفت جلوم و بعد از چند ثان دستش
 وگفت:  دیکش

 برم، کارامم مونده هوا.  دیحال مامان بد شده هرچه زودتر با-

 تعجب گفتم:  با

 شد آخه؟.  نطوریچرا؟ چطور ا -

 و سر تکون داد:   دیموهاش کش ونی م یدست

 دونم.  یدونم نم ینم-

وقت تلف   شترینداشت که بخواد ب یتی داشتم. موقع یم  طیشرا  نی هواش و تو ا  دیبا
 گفتم: عی فکر سر نیهم نگران حضور من بود؟.با ا  دیکنه. شا

 برو کارات و انجام بده و برو.  ؟ ی هست  ینگران چ-

مونده و دل    یستی که تو رودربا دمینگفت، فهم یزیو چ  واریداد به د هیتک یدو دل با
 گفتن نداره.  

 محراب؟.-

  نیبودم نگام کرد. انقدر ا دهیقرار ند  یحد ناراحت و ب نی تا ا چوقت ی که ه ییچشما  با
 اراده منم بغضم گرفت.   یحالت نگاهش بد بود که ب

من و   یحرف   چیه ینداشت که ب ینافذش بر عکس هروقت ُنت  آروم یمشک ییچشما 
اشکت و در   دشیاراده باشن  یکه ب نیغمگ یقی موس  هیبه آرامش برسونه. درست مثل  

 . دنشیمن با د  یبود و برا دنیهمه با شن  ی. حاال براارهیب

 اما نگران من نباش.   دمیو فهم نیمن ا  ،یمحراب بخاطر من دو دل-

 باشه گفت:  ده یرس یا جه یمکث کرد و انگار به نت  یا  هیثان چند
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 مهلقا خانم بمون. شی اره به نظرم برو پ-

 زدم و گفتم: یکمرنگ لبخند

 رم خونمون.  ی. میب  یب شیپ رمینگران من نباش من م-

تونه رو کمکم حساب   یخواستم احساس کنه که م یو گذاشتم رو شونه اش و م دستم
 کنه. ادامه دادم: 

 برو.  عی سر گهیکنم، تو برو به کارات برس شب د یمن چمدونت رو جمع م-

 کرد.   یشد و تشکر خوشحال

 رفت داخل اتاق حاضر شد که بره سر کار.   زود

واسه جمع کردن لباساش خاطر    نیهم  یدونستم و برا یچمدون و لباساش رو م یجا
 جمع بودم.

 زد.   رونیب یکوتاه یع بعد مثل برق حاضر شد و با خداحافظرب ک ی  حدود

 و زمزمه کردم:  دمیخند

 .  دیهمتون عاشق مامانتون  ،یپسره مامان یاَ -

ََ چن یحس بد چیهمه ه نی ا با که من و عاشق خودش کرده از   یپسر نینداشتم. حتمَا
 بود که قرار بود باهاش رو در رو شم. یمادر مهربون و با محبت تر

دونستم به   یبودم و م دهی چند وقت به تنش د نیکه تو ا  ییداخل اتاق و لباسا  رفتم
 .  یبهداشت لیوسا  یسر هیبه همراه    دمیاش هست داخل چمدون چ  قهیسل

و چک کنه   زیوقت تلف کنه و با وسواس همه چ خوادیباال دوباره م ادیدونستم ب یم
  ادیبزارم. با به  وونی داشتم زود کارارو تموم کنم و چمدونش رو دم ا   میتصم ن یهم یبرا 

رو از دستش   یگرفت. انگار که عروسک مورد عالقه بچه ا  شیآوردن چهرش باز دلم آت
 و بغض کنه.   یریبگ
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 هم نداشت که حداقل زنگ بزنم. یبود!. گوش ومدهیمهلقا خانم ن  امروز 

تا االن   یعنیاز محراب نبود.  یاما خبر خودم و تا شب مشغول نگه داشتم همونطور
. حالل زاده اس!.  امیمشغول کار بود؟. همون لحظه زنگ اف اف باعث شد به خودم ب

 خودش بود.  

 زدم.  رونی اف اف باز کردم و زود از خونه ب دیکل از 

 به دست بود.  ی گو باز 

 .  وفتمی شده به خدا دارم راه م ریدونم د یباشه چشم، م-

-  .... 

 .  وفتمی االن دارم راه م نی همآره -

 . گهیذره باز بود د هیبه در نبود که کامل ببنده. مهم نبود  یحت  حواسشم

بودم. تو چهره اش   ستادهی رو قطع کرد و تند قدم برداشت سمتم که لب پله وا  تلفن
 کرد.    یداد م یاسترس ب

 . ؟یجمع کرد -

 : دیچیچمدون تند رفت باال و صداش پ دنیدست به باال اشاره کردم با د با

 ممنونم.  یلیخ یلیممنونم ازت دلبر خ یلیخ-

 لبم نقش بست. یرو  لبخند

 برات.  دم یو چ  زی هم نباش همه چ  تیشخص لی نکردم. نگران وسا یکار-

 :دمیکردم و پرس یاخم نی پا  اوردیرو کشون کشون داشت م چمدون

 .؟یر یگ  یمگه دوش نم-
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  نی . من که داشتم با انی و راحت بلند کرد و آورد پا  نیچمدون سنگ  دیپله ها که رس سر
 دادم.  یچمدون جون م

 ازش نگرفتم. متعجب اسمش و صدا زدم:  یجواب

 محراب؟.-

خودش    یباال رفته نگام کرد. انگار اونم انقدر تو حال و هوا یباال گرفت و با ابروها  سر
 بود که متوجه من نشده بود. 

 کردم:  تکرار

 . یبعد بر ی. سر حال تر ش؟یریگ  یگم دوش نم یم-

 .دیرو بوس میشونیمقدمه دستش و پشت سرم گذاشت و پ یب

 کردم.   یران محواسم بهت نبود، اما برگردم تمام کمال جب یلیدونم امروز خ یم دیببخش-

  طی شرا  نیتو ا  دیبه لبخند افاقه کردم. درسته حرفش اما از عمد که نکرده؟ من نبا  فقط
حواست   ای   یکن یسرش که چرا بهم نگاه نم  یخراب شم رو امیب ره یسخت که فکرش درگ

 .  ستیبه حرفام ن

حرکت   یحرف   چیه یو گرفت و حرکت کرد منم مثل جوجه اردک پشت سرش ب  چمدون
 کردم. 

 سمتم.  دیو چرخ ستادی حوض وا نارک

 . می باهم بر  ایب ؟یر یاالن من برم کجا م -

 آرامش گفتم:  با

 شه؟.  یم یبرم خونه. فقط مهلقا خانم چ شمی االن حاضر م نینگران نباش من هم-
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 خانم سپردم که خودش بهش اطالع بده فقط... . نبینگران اون نباش به ز -

 چشماش نگاه کردم که گفت:  به

شد منتظرت باشم که خودم   یبرو، من اگر م نجا یکنم االن که رفتم از ا  یخواهش م-
 یلیاالنم خ  نیبرم و تا هم دی سره با   هی نجایکردم اما از ا یو م یکار  نیبرسونمت همچ

 تنها نمون.  انجیشبم ا کی کنم  یشده. خواهش م رید

 گفتم: ن ی هم یمن بود برا   ریراه هم فکرش درگ نی االن ب  ینطوریا

 .یزنگ بزن یتون یساعت م  کی هر   نطوریمنم هم یشماره من و که دار نیبب-

و    دمیشونه اش کوب ی. دستم و رو دمشیو بوس  ستادمی . رو پنجه وادی کش یقیعم نفس
 با اخم گفتم: 

 بابا.   یا   گهید  وفتی راه ب-

 جواب داد: یشونیپر با

 ها.    یینجایفهمم ا یزنگ، من زنگ بزنم م یگفت نیاسترس تورو دارم، بب-

 . دمیخند

 تخت. التی آره، خ گه،یباشه د-

در نرفتم چون لباسام مناسب نبود اما   ی جلو گهی ازم دل کند و دور شد. من د یسخت به
 از قبل باز بود، شاد باد زده؟!.  شتر یب کمیدر  ونیم

تکون داد. منم   یکه در و ببنده دستش رو به نشونه خداحافظ  نیرفت و قبل از ا رونیب
 مثل خودش حرکتش و تکرار کردم.  

فوت   رونیحاال دلتنگش شده بودم. نفسمو با آه ب نی لب جمع شد. از هم  یرو لبخندم
 کردم و سالنه سالنه نشستم لب حوض. 
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خونه بخاطر اون بود، هر   نیتو ا   اقمیکردم تنها شور اشت یتنها شدم. حاال که حس م بازم
 تونه بد بگذره.   یکردم! چقدر بدون محراب م یکه م یکار

 بلند کردم رو به آسمون، ماه کامل بود.  سر

. چشمام و بستم و تو  شهیبرآورده م یماه کامل باشه آرزو کن  یگفت وقت یم  یب یب ادمهی
 و کردم که هرچه زود به محراب برسم.  دلم آرز 

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 برسونش به.... . -

بود؟. نکنه باز اون اتفاق قبل تکرار   ی. کدمیشدن در با ترس از جا پر دهیکوب یصدا با
 وارد شد. ی . دوباره به در ضربدم یشه. به خودم لرز 

 : دیلرز  صدام

 .ه؟یک-

 منم دل آرا باز کن.  -

 کرد؟  یکار م یچ نجایوقت شب ا  نیدرشت شد. ا چشمام

 

 س... سالم.  -

 لبخند نگاهم کردو گفت:  با

 داخل؟.   امیاجازه هست ب-

  ای نهیاون و بب  یوقت کس  هیداخل و  ادینداشتم که ب یترس گهیکه نبود، د محراب
 بالعکس.  
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  ستادیبزنم درو هل داد و اومد داخل. آروم آروم قدم برداشت و وا   یکه حرف نی ا  بدون
به  یو نگاه  ستادی ا میبود ستاده یکه من و محراب وا  ییهمونجا   قای لب حوض دق

 انداخت.    کی موزائ

که به همه  ن یباز شده و پوزخند االنش و ا مهیزد. با فکر در ن یو پوزخند  دیرو کوب پاش
ناخن دست راستم رو پشت دست   ادیاراده از ترس ز  یبرده نفسم حبس شد. ب یپ زیچ

خدا،   یخدا وا  یخدا وا  یانداختم!. وا  یگفت از ترس چنگ م شهیم ،دم یکش یچپم م
 شدم. یم  چارهیب دیفهم یم میآبج م،یآبج

. وونیا  یرو  یو چشم دوختم به گلدونا   دمیو نگاهم رو ازش دزد دمیلب به دندون گز  
تونست قضاوت   یوجه نم چیبود به ه دهیرو نداشتم که نگاهش کنم. اون اگرم د

ََ معادالت افتضاح ازم  یدرست داشت و اون   یم  دهیکه د یز یاز چ  یانجام بده، مشخصَا
  ینم شی کرد و منطق حال یهاش اعتماد م   دهینبود. دل آرا فقط به د  یوقت جمع شدن

 . دیکوب یو م  خودش  خیزدم م یهم بال بال م یشد و هرچ

 .؟ی تو فکر رفت-

  یو گنگ بودم. م جیو سر دادم به صورتش که حاال کنج لبش باال رفته بود. گ  نگاهم
  دهیاگر ند ه؟یچ یخونسرد  نی بود علت ا  دهیبود؟ اگر د یبگه؟ حرفش چ یخواست چ

 داد؟.  یو حرکات مشکوک از خودش نشون م  زیت ی نگاه ها یچ یهم برا 

 دادم:  جواب

 . نی ذره جا خوردم از اومدنت هم هیمن فقط   ،یچی... هیه-

 . خم شد و دستش رو تو آب تکون داد.  دیزد و خند  یحوض چرخ دور

 گذره بهت ها!.   یخوش م ، یچه حوض قشنگ-

 تند جواب دادم: ی زدم و با نفسا یزور لبخند

 . ی نه بابا چه خوش-
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باال رفته براندازم کرد. بلند شد و قدم برداشت سمت پله   یسر باال گرفت و با ابروها تند
 دنبالش. دم یها که دو 

 کجا؟  یعه آبج-

 

 : دیبرچ لب

 خوابه؟.  رزنهیحواسم نبود، پ-

کردم خودم و   یقصدش بود بره باال. سع  دمید  یکه من م یزیچ ن یگفتم؟. ا  یم یچ
 و نگاهش کردم:  واری ددادم به  هیجمع کنم. با آرامش  تک

 .  انی ب یک ستیپسرش بردتش دکتر معلوم ن  ستینه ن-

 داد.  شیو پ  لبش

 . ؟یجد-

 گفت:  ن یهم فشردم. خم شد و کفشاش رو از پا درآورد. تو همون ح  یرو رو چشمام

 .میخواهرانه باهام صحبت کن  کمی  امی پس من ب-

 افتاده بود به دلم. پشت سرش باال رفتم.  یبهم. استرس بد ختیر  یداشت م اعصابم

 و باز کردو رفت داخل.  در

 . زی چه تر و تم-

 سمت مبل.  دمشیو گرفتم و کش  دستش

 .  ارمیب وهیمن برات م  نجایا  نیتو بش-

برگشتم و نگاهش   زیزور نشست. تند تند رفتم سمت آشپزخونه اما قبل از وارد شدن ت به
 کردم.  
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 شد.   یعاد دنمی ع که با دجم  افهیسرد بود و ق  نگاهش

 : دمیکردم، پرس زیو ر  چشمام

 افتاده.  یشده؟ انگار اتفاق یچ-

بود که به رو  گهید زی چ هیاجبار! ته ته دلش   یبود. از رو یخنده اش زور یول  دیخند بازم
 کرده رو قلبش !  ی نیسنگ یدونستم چ یآورد اما نم ینم

  یتفاوت باشم وگرنه اونم اگر برداشت یساختم، بهتره ب  یمن داشتم از کاه کوه م  دیشا
 کردم که حاال شک کنه. یم   ینکرده باشه کار

 کندم طبق عادت مشغول خوندن شدن:  یبرداشتم و آروم آروم پوست م وهیم

 .  رمی که بم رمیبه تو گ دنیدر راه رس-

 رو تو دستم چرخوندم و ادامه دادم: چاقو 

 ... . رمی به تو افتاد مساصالا -

 سمتش.  دمیحرفم و خوردم. چرخ  ینشستن دست دل آرا رو شونم باق با

. اول اسم  دیصفحه اش رنگ از رخم پر  دنیرو گرفت رو به روم. با د یپوزخند گوش با
 هست.  یآدم عاد  هیاز  شتریزد که ب یمحراب و شکلک قلب کنارش برجور تو ذوق م

 

 رو قطع کردم. یاز دستش گرفتم و گوش  آروم

 که نصفه پوست کنده بودم و دادم دستشو گفتم: وهی م  بشقاب

 ات رو بخور.   وهی م ایب-

 گفت:  ی زیاخم ر با

 بود؟!. یک  نیا-
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 دهنم و قورت دادم. آب

 از دوستام.  یکی.. ی-

 ابرو باال داد و با شک نگام کرد.  یتا  هی

 . ؟یدوست از خواهر دوقلوت باالتره که تنگ اسمش قلب زد  هیاون   یعنی-

  رونی برش گردوندم و هلش دادم ب یهم فشردم. با لبخند مصنوع یرو رو  دندونام
 باعث شد دست نگه دارم.  میآشپزخونه که زنگ گوش

  نی هم یجواب دادن نداشتم برا  ط یبرداشتم، محراب بود. شرا  ییظرفشو نکیس  یرو از 
 صدا کردم.  یب  روی که امونم و گرفته بود گوش یبا ترس

 خودش بود؟.   هیچ-

 باال انداختم.  شونه

 صبح زنگ گذاشته بودم واسه همونه.  یبود برا  یآالرم گوش  نبارینه ا-

 انداخت:  کهیزد و ت یشخندین

  یانقدر حواس پرت شده که زنگ صبح و بعد از چند سال کار یمن از کِ   یبابا آبج یا-
 کنه. یم  میصبح تنظ یبرا 

 :دمیکردم و توپ  یگرفت. اخم ظمیغ

  ی. اعصابم داره خورد ممیزن  یحرف م  امی زارم م  یم  ییات رو بخور چا وهیدل آرا برو م-
 شه کم کم. 

انداخت   یم  ری ز  سر به  ایشد و  یناراحت م ایحالتم برعکس هروقت که    نیا  دنید با
  یشده بود، قسم م وونهیامشب د  نیبودم بهش. ا  رهیخ رتی . فقط با حدیدفعه خند نیا

 خورم.  
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 حواسم بهت هست.   یباشه منتظرم ول-

از   شتری زنگ خورد و بازم قطع کردم. ب یرفت. باز هم گوش دمیقدم برداشت و از د نرم
کرد که بد  یرفتار م یاالنش هم طور نیتونستم آتو دست دل آرا بدم. هم  ینم نیا

 شدم.  یمشکوک م

  رمی بلکه فکرش و درگ وفتهیب یکردم اتفاق  یشد تو دلم خدا خدا م یزود نگران م  محراب
 بود به دادم برسه.  یکینکنه. کاش 

 که نکنه راه رفته اش رو بگرده؟ . نیا یلحظه ذهنم رفت پ هی

 قبل قلبم تپش گرفت.  از  شتریب

  ریبگ یریجونم و بگ  یخوا  یروزا رو؟ م  نی با ترس بگذرونم ا دیچقدر با گهی بسه د ایخدا
قلبم   ی. انقدر حالم بد شده بود که دست راستم رو روه؟یچ یزجر کش کردنا برا  نیا

 . دمیکش  یقی گذاشتم و آروم چندتا نفس عم

 . گهی د ایب ؟ی ومد ین-

 :دیچی پ رشی متح  یصدا 

 . ه؟یپسره ک نیعه عکس ا-

 !.یدروغ بعد یبرا  ی. آمادگدم یبه دندون گز  لب

 

 زدم و گفتم:  ینشسته و قاب به دستشه. لبخند مسخره ا دم یکه رفتم د  رونیب

 بزار سرجاش.  یآبج-

صورت خودش بود. نگاهش کرد و با   یاما جهت عکس رو به رو  زیو گذاشت رو م   قاب
 گفت:  یلبخند کمرنگ
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 آشناس.   پسر چقدر نیا-

  یم ادشیگذشت که کامل  یم  گهید کم یخودت رحم کن.  ا یدهنم و قورت دادم. خدا آب
 نبوده؟.  یلعنت  نیاومد. چرا حواسم به ا

 خانم. یاز پسرا  یکی-

 باال انداخت.   ابرو 

 االن کجاست؟.  -

 دهنم و قورت دادم و گفتم: آب

ََ   ستین رانی االن ا-  اس...   گهید  یجا  هیاصالَ

 عوض کردن بحث ادامه دادم:  ی تر از قبل برا   عیسر 

 گم امکان داره خانم االن از راه برسه ها. یدل آرا م-

 باال انداخت.   شونه

 االن عکسارو برام بفرست.   ایرفته؟. حاال ب ی برسه؟. مگه نگفت-

سنگ اوپن برداشتم    یرو از رو  یبفرستم بهش خالص شم.  گوش ناردی پا تند کردم. ا عیسر 
 . ششیپ دمیو دو 

با   نی براش ارسال کردم. تو همون ح قهیروگرفتم و تو چند دق لشیموبا یتعلل چیه  بدون
  لشیکه کارش تموم شد موبا یی کرد تا جا  یم نشیلب ناله و نفر  ریز  مایعکس ش دنید

 جمع گفتم: افهیرو گذاشتم تو دستش  و با ق

. االن بلند شوبرو  دست خودتت  یچی و ق  شیدونم ر یمن نم  گهیحاال هر طور که شده د-
 شه.   یبرام بد م نهیتورو بب ادیخانم ب
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توجه به  یکرد. ب یدم به همونا نگاه م هیکه حاال فکر و ذکرش شده بود عکسا و   اون
 .  دیکش یعقب م  یکرد ه یزوم م یه لی به موبا رهیحرفام بلند شد و خ 

 داشت. یقدم برم یدادم سمت در و زور   یپشت هلش م از 

 .  یدل آرا اه، اعصابم خورد کرد گهیراه برو د -

 اش رو تکون داد و غر زد:  شونه

 رم.  ی ولم کن. خودم م-

 شد سمتم و ادامه داد:  براق

 . هیمن خرم و پشت گوشام مخمل یکن یتوام مثل اون مهرداد فکر م-

 زدم: بینه

 نگو.   ی نطوریعه ا  ه؟یچه حرف نیوا نه بابا ا -

زنونه اش   ی اون عکسا باز حسا   دنیکردم با د ی. فکر مدیکرد و کم کم چونه اش لرز  بغض
 پسم زد.  دفعهیاما   رمشیتا بغل بگ کش یجون گرفت. دلم سوخت، رفتم نزد 

 شم. یالل م یبگم ه یچیخوام ه ینم  ی برو اونور. من ه-

دل آرا قطع شد. با ترس    هیسرم. گر   یرو  ختنیر  خی زنگ اف اف انگار آب  دنیشن با
 رو برداشتم. یو گوش دمیدو

 .ه؟ی.. کیک-

 .  ومدین ییصدا 

وقت شب؟. به خدا که محراب    نیتونست باشه ا  یم یهم فشردم. ک ی رو رو لبام
 . دمیبرگشته بود. لب به دندون گز 

 جمع بلند گفتم: افهی. با قدیچیزنگ تو گوشم پ ی صدا نباریبزنم که ا یحرف خواستم
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 . ه؟یکگم  یم-

گفته  یب یبود. نکنه به ب یزیبه دل آرا انداختم. اون انگار منتظر چ  ینگاه  میو ن  برگشتم
 . اد؟یکه ب

 دختر.  گهیباز کن د-

 زن هردفعه  نی دادن. ا ارویمهلقا خانم انگار بهم دن  یصدا   دنیشن با

 

 داد.  یوقت نجات م  یوقت و ب  یفالکتا   نیو از دست ا   من

 . ن؟ی مهلقا خانم شما-

 .  ؟یکن یباز نم-

 گفتم: یباخوشحال عیسر 

 االن االن، اومدم چشم. -

 از همونجا باز کن د.... . -

 و تند گفتم:  رونیرو گذاشتم سر جاش. دل آرا رو هل دادم ب ینکردم و گوش ییاعتنا 

 خانم اومد.  ن،ی بدو برو پا-

 پله و با اخم گفتم:  دادم. رسوندمش دم  ی خواست بره و به زور هلش م ینم

 شه.   یمن بد م یبرا  نتتیگم اگه بب ی. م گهی بابا برو د یا-

و    امی دادم. کفشاش رو که پاش کرد. دمپا  یبزنه اما فرصت نم یخواست حرف یم
 .  دمیپوش

 ولم کن.   ؟یچ یعنی-
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که کنج درش   اطیداخل ح ییندادم. دستش و گرفتم و بردمش سمت دست شو یتی اهم
 داشت.   یخال یجا

. خواستم برم که به بازوم  دی هم کش ی. دندوناش رو رو ادایدر ن کتمیج سایوا   نجایهم-
ََ بعد از د رهیچنگ زد. ابروهام رفت باال. با تعجب خ اون عکسا   دنیشدم بهش. رسمَا

 آخر!.   میبه سشده بودو زده بود  وونهید

 گفت: دیبار  یم  شیکه ازشون آت ییبا صورت قرمز و چشما آروم

 .  زویدونم خب، همه چ یو م   زیمن همه چ-

. با دست راست زدم  ختهیدونسته بود و باز روانش بهم ر مای. حاال از سمیشونیرو پ زدم
 رو شونه اش و گفتم:

 پس حرص نخور.  ست یباشه بدون بهتر اما مهم ن-

 قرمز تر از قبل شد.   صورتش

خودم و رسوندم به در  عیکردم. سر  یپشت در مونده بود و من داشتم وقت تلف م مهلقا
 و باز کردم.  

 زدم و گفتم:  یلبخند

 عه سالم مهلقا خانم. -

انداخت بهم. هلم داد داخل و خودش هم وارد شد. دروبستم و همون   ییسر تا پا   نگاه
 .دی چیپلحظه صداش 

 . ؟یذار یسر به سرش م  نطوریدوستت داره ا  یدون ی. م؟ی د یچرا جواب محراب و نم-

بودم   دواریگفت. ام یم نطوریگرفتم هم یاالن جلوش رو نم ن ی. اگر همدیاز رخم پر رنگ
 و دستش رو گرفتم.  کشیباشه. رفتم نزد دهینشن یزیدل آرا چ

 .. . مهلقا خانم.. ی اومد یخوب کرد -
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 مشغولش کنم گفتم:  هیکه تو ثان نیا  یدروغ برا  به

 . دینیلحظه داخل اتاق و بب هیباال   دیشما بر -

 نشست. شیشون یرو پ یزیر اخم

 انشاهلل.    رهی وا خ-

 .  دمشیگرفتم و دنبال خودم تا دم پله کش دستشو 

 . نیبرو باال اتاق رو بب ایشما ب-

 لب گفت: ری . کفشاش رو کنج پله گذاشت و ز دی کش یقیعم نفس

 بسم اهلل. -

سمت دل  آرا. دستش و گرفتم و بردمش سمت    دمیهارو رفت باال. درو که بازکرد دو  پله
 در.  

 بود؟. یاون زن ک ؟یکن یکار م یچ یدار-

 شدم.  یعصبان

 . یب یخونه مشخصاتش و بپرس از ب یرفت یخوا ی. مرونیبرو ب گهیاه صاحاب کارمه د -

. خواستم در و ببندم که با دستش مانع  رونیانداختمش ب  یو باز کردم و با هل بعد در
 شد.

 

 گم.  ی و م یهمه چ یب ی . به بدم؟ینفهم یکن  یفکر م ،یگ یبه من دروغ م یدار-

 اداش و درآوردم.  یو دادم باال و با مسخرگ مینیب کنج

 . یشد  وونهیگم، خب بگو امشب د   یو م یهمه چ یب یبه ب-
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  یقیبزنه که درو بستم. چند بار نفس عم یقرمزش و درشت کرد و خواست حرف یچشما 
چه دم آخر سرم   یگفت؟ برا   یم ینجوریتموم شد. چرا ا  گهی. هوف تموم شد ددمیکش

 درآورد؟  یباز  وونهید

 .؟یکن  یکار م یدر چ یبود؟. جلو  یاتاق چ-

 نگاه کردم.    وونی مهلقا لب ا  به

 بستم.   یداشتم در و م چکسیه-

 و ناچار گفتم:  وونی ا ک ی رمق رفتم نزد  یب

 .دیشنو  یم د ینیبب دیاومد گفتم شمام بر یم  یسر و صداها   هی یچیه-

 خانواده ات؟.  شیپ ینه واهلل. دختر تو چرا نرفت-

  یرفتم چون بخاطر حرفم به دل آرا نم یموندم و فردا م  یم  نجایجور امشب و ا  هی  دیبا
 تونستم امشب و برم.

نگرفت   یحالم اول جد   نیا  دنیرفتم باال. مهلقا با د یانداختم گوشه و با خستگ امی دمپا
  یبه صورتم پشت دستش رو رو شتری. با دقت بستادمیهم وا  یکه رو به رو  یتا وقت

 گونه هام گذاشت. 

 . ؟ی تب کرد-

 ض گفتم: بغ با

کنم از اول تولدم تا به   یفشار رومه، حس م یلیخستم. خ یلیخستم مهلقا خانم، خ-
 . میاالن فقط بختک افتاده رو زندگ

 و گرفت و گفت: بازوهام

. تو  ؟ی کشون یبار و با خودت م نیناچار ا  یکنه که دار یم ینیرو شونه ات سنگ یچ-
هم از روز اول   یدست پاچگ نی !.  ایکه چقدر دست پاچه ا  نمیب یچشمات ترسه! دارم م
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شه اما هر روز بدتر   یاما گفتم بزار بگذره تموم م  دمید یتو رفتارت نه ها تو چشمات م
 از روز قبل!. 

دونم اما فقط   یبرده بود نم یو به حالم پ  دیحرفاش بغضم گرفت. از کجا فهم  دنیشن با
  یدلم آروم م قهیچند دق یکه با کلمه به کلمه حرفاش حداقل برا  هیدونستم تنها کس یم

 گرفت.  

. اما ترس چند  دمیکش قیو چند دفعه نفس عم  وونیا  یدادم به نرده ها  هیو تک دستام
 رفت.  ینم رونیاز دلم ب  شیپ قهیدق

 اومدم حرف بزنم.  قیعم  یکم با نفسا  کم

 من... من...  .-

 پاش نشستم.   ری خوردم و همونجا ز  زی. لهیگر ریو زدم ز   دیلرز  صدام

ََ   رونی کردم از اون اول دختر ب یکار م  یکه من از اون بچگ یدون یشما م- بودم. اصالَ
هست؟. اون موقع   ستیحاال که اونطور ن گهی. اما ده؟یچ یخوش گذرون هیچ یجوون

تو   ن ینباشن االنم ترس هم یبود که نکنه خانواده ام از دستم راض نیترس ترسه ا 
  ینم چکسیمحراب و، ه یاز دست بدم حت همترسم همه رو با  یترسم، م یجونمه!. م

 تونه حالم و درک کنه.

 شد رو زانو و صورتم و با دستاش قاب گرفت:  خم

 . به خانواده ات چه ربط داره؟.  ؟یترس یم  یچرا؟ از چ-

 شد.  یم ختهیپته محرابم رو آب ر یی جورا هیگفتم   یفتم؟. اگر مگ یم  دیبا

 

محراب دوست نداشته باشه که مهلقا    دی. شادمیترک یدل بودم. داشتم از غصه م دو
 .  میکرد زن و شوهر یاش بودم. اون فکر م غهی خانم بفهمه من ص
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 سر چپ و راست تکون دادم. یموهام و عصب یو بردم ال  دستام

 ترسم قضاوت بشم.  ین گناه کردم اما ناخواسته ممهلقا خانم م -

 فکر رفت و آروم گفت:  تو

 احساسته.   یاما مجرم اصل  یگناهکار باش دیشا  یتو زندگ یگاه-

رفت داخل و زود تلفنش رو   ع یمانع حرفم شد. سر  لشیبزنم که زنگ موبا یحرف خواستم
 اومد.   یکمرنگ م یلیجواب داد. صداش خ

  انیحالم پا نی بود که به ا  یزنگ تلفن هم بهونه ا  نیا  دیشا  امیکردم به خودم ب یسع
 بدم البته به ظاهر وگرنه که هرروزحالم بدتر از هروقت هست.

 جام بلند شدم.  از 

زود   دمی که قدم برداشتم داخل و د  ییتر شد تا جا  کی و نزد   کی مهلقا خانم نزد  یصدا 
 خودش رو رسوند بهم.

 . ه یآره حالش که عال-

 بهم انداخت و سر تکون داد.  یاخم نگاه با

 بهم گفت:  رهی خ دوباره

 کرد.   ینه داشت لباساش و جمع م-

 و ادامه داد:   دی کش یقیعم نفس

 خواد بره.  یم-

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 شده؟. یچ-

 به حرف محراب بود. خطاب به محراب گفت:  گوشش
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 مراقب خودت باش خب؟. یگم، پس حساب یباشه بهش م-

 باز گفتم:  نی هم یشده بود برا  کی به شدت تحر میکنجکاو 

 شده؟.  یمهلقا خانم چ-

 هم اعتنا نکرد تا قطع کنه. باز 

 باشه پسرم خدا نگهدارت.-

مقدمه اش رو   یع برخورد بکرد و دست چپش و باال آورد. حواسم نبود و توق قطع
 رو تو گوشم احساس کردم. ینداشتم. درد

 ام جمع شد. افهیق

 .ادی آخ مهلقا خانم داره دردم م-

 کرد.  شتریدستش و ب فشار

 . ؟یکرد  کاریچ یدون یم اد،ی دردت ب دمیبا-

 و جواب دادم:  دمیخند

 دونم نگرانش کردم.   یخب آره م-

 گفت:  بلند

دونم؟.   یگه آره م یکنه و م  ینگاه م رهیصورتم خ چه صاف صاف تو   دیچشم سف  یا-
 . دمیبودم که شن دهیآروم و با بغض نشن یکه بغض کرده بود؟. اون صدا  یدون یم  نمیا

 که از درد توهم گره خورد بود از هم باز شد.  ابروهام

 !. ؟یجد-

 و رها کرد و اومد عقب  گوشم
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 تو دختر جان.  یساده گرفت یلیخ ،یبله که جد-

 . دمیبرچ لب

 فقط... . ستی ن نطوریا دیمهلقا خانم باور کن-

 زد:  تشر

 . ؟یفقط چ-

 انداختم. ری به ز  سر

 . میب یب شیرم پ  یبمونم فردا م نجای امشب و ا  هیمن  -

 گفت:  نیکرد و رفت سمت اتاق؛ تو همون ح پشت

  ؟یبمون ییهم تنها  روز  هی ینداره تو حاضر  تیکه امن  نجایا  ؟ی چ یچه؟! آخه برا  یعنی-
 اوفتم.  یساعت تنها سر کن پس م   کی بگن  یکرد فیو تعر  یکه گفن  یمن که از اون شب

 حد بود. ن یزدم. کاش دردم در هم یپوزخند

 که.   ستمیتنها ن گه ی آره درسته اما د-

 گفت:   عیتوجه به حرفم سر  یب

 !. یراست-

 و پارچ آب رو برداشتم.   خچالیبرداشتم سمت  قدم

 بگو مهلقا خانم. -

.  دمید  شیشگی هم دعیپوش یا ی و جرعه جرعه خوردم تا قامتش و با لباس خونگ آب
 هم طبق عات پشت گردن گره زده بود.  شی روسر
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 . دمیخند

منم که محرمم هستم پس لباس   نتت یکه امکان داره بب یمهلقا خانم االن تنها کس-
 راحت بپوش. 

 بهم انداخت.  یگاه گوشه چشم ن از 

 یک  یعادت کردم. بعدشم برا   گهیاما من د ی قشنگ بپوش یلباسا   دمیبا  یتو جوون-
 خوشکل بپوشم.  یلباسا 

دست به کمر زدم   ،یابرو دادم باال و رفتم دم ورود  یتا  هیبهم انداخت.   ییسر تا پا   نگاه
 نگاهش کردم.  طنتیو با ش

شما بهونه داشتن شوهر داره که   یراحتت تر و خوش رنگ و لعاب تر برا  یاگر لباسا -
 زنم.  یباال م نیخودم برات آست

زد اما نذاشت متوجه شم. پشت کرد و تند رفت سمت کاناپه و   یز یاخم لبخند ر  نیب
 نشست روش. 

 بگو.   طونیاسغفراهلل. لعنت بر ش-

  ی. صدا ختمیر یداشتم اشک م شیپ قهیخنده، انگار نه انگار که چند دق ری قه زدم ز  قه
 که شاهگوش بودم دور نموند: یکمرنگش از من

 .یطانیش یچه بسا خودتم گاه-

 

 گفتم: بلند

 در اون حد. گهینه د-

 بگو.   یخواست یو بگم بعد هرچ  نیدختر ا -
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 و نشستم کنارش.  دمیاز آشپزخونه دو عی آب و شستم و گذاشتم رو آبچکون. سر وانیل

 جانم بگو.  -

 و نتونست جواب بده نگران نباش.    یدخترم، محراب گفت اونجا آنتن نداره اگر زنگ زد -

حرف باهاش بود که بتونم صداش   دمیمدت حداقل تنها ام  نیذره ناراحت شدم. تو ا  هی
 و بشنوم اما حاال همونم... .

 گفتم.  یو فوت کردم و باشه ا  نفسم

 . م؟یموندگار   نجایامشب پس ا -

 لبم رفت باال.  گوشه

 زدم و گفتم: یچشمک

 با اجازتون بله.  -

 زد: غر

 . میبله و بال برو جا پهن کن که بخواب-

 مهلقا خونم تخت که هس... .-

 پشتم و گفت:  زد

 خوابم.  یبرو تشک پهن کن من رو آهن پاره نم -

 

 آرا   دل

بود!. همون صاحابکار   یک ستی . اون زن معلوم نرونیب ندازه یپرو من و از خونه م دختره
 !. حرفش تو ذهنم تکرار شد: ؟یدروغ
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 دوستت داره!.   ی دونیم  ،ید یچرا جواب محراب و نم-

زدو   یم   نهیدم سنگش و به س هیافتادم که  یب  یب یحرفا  ادی تاسف سر تکون دادم.  با
 وقته بند و داده به آب.   یلیخبر نداشت که دلبر خانمش خ

 شدم.  ادهیپ ن یشما از 

  یکرد تا م یگفتم تا کمتر از جانبش دفاع م یم یب یاالن به ب نیخواست هم یم دلم
تو   ییجاها  هیکرد که  یاونقدرا هم که آزادش گذاشته جنبه مطلوب نداشته درک م دیفهم
 من حق داشتم.  یزندگ

 کرد.  یگفتم سکته م  یمقدمه م یبود و اگر ب رزنیپ اما

 

 و زدم. بعد از باز شدن در تند رفتم باال.  زنگ

 باز بود. مهین در

 رو درآوردم و رفتم داخل.   کفشام

 سالم. -

 پس؟.  یکجا موند-

 طرف مخالف و نگاهش کردم.    برگشتم

 گل دختر کارکنت!. دن یرفته بودم د -

 گفت:  یبا حالت دلسوز  زی خبر از همه چ ی

ََ خسته بود نه؟.-  حتمَا

 م.تاسف سر تکون داد از 

ََ ترو خشک کردن  یب یب-  . صرفه؟ی اونقدر حقوق م رزنیپ هیواقعَا
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 فکر و گفت: کمی یب یب

 . گهیده د  یخب حتما تونسته که حقوق گزاف م-

 کرد و ادامه داد: یمکث

 ازش؟.   یعکسارو گرفت-

 آره. -

 باز کردم و گرفتم سمتش.  ی از رو گوش عکسارو

 . یب یب نیبب ایب-

 ل اخماش جمع شد.عکس او دنی دستش. با د دادم

 . نه؟یهم-

 کنارش.  نشستم

 . ینه بزن بعد-

 .   ستمیماس ماسکارو بلد ن نی خودت بزن من کار با ا-

 حوصله دستم و اوردم باال و غر زدم:  یب

 داره. یکار گهید  نیا-

توجه به حرف من بلند بلند شروع کرد   یدور گردن اون پسر ب مایدست حلقه ش دنید با
 به حرف زدن: 

 شد؟.  ای ح یانقدر ب یک نی بسم اهلل ا-

 .  یب یب گهیبود د نیاز اول هم هم-

 جمع نگام کرد.  افهی رو انداخت بغلم و با ق یگوش
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 !. ؟یکار کن یچ نیبا ا  یخوا  یاالن م-

 جاش و به اخم داد.  حمیمل لبخند

 کار خوب اما به موقع.   هی-

با   قهیاز کنارم بلند شد و رفت داخل اتاق. بعد از چند دق ومد ی به مزاجش خوش ن حرفم
 .  رونیتشک و پتو اومد ب

 : دیچیهمون حال صداش پ تو

ََ به ماچه؟. اون عکسارو پاک کن ما د- بزار هر   م یندار  یبه اونا کار گه ی بسه بسه، اصالَ
 بشه، بشه.  خوادیبهشون م یزیچ

 . دمیخند

 

خانومشون و به رخم بکشن  مای همه عذاب بکشم و اون س  نینشد، ا یب یب گهینه د-
حق   یعن یعکسا بهشون  نی سر جام؟. من با نشون دادن ا  نمیبش ال ی خیبعد من بازم ب

 خودم رو گرفتم. 

 رو از پشت سرش باز کرد و گفت:  شی گره رو سر یب یب

 . ه؟نیاالن مشکلمون فقط هم یعنی-

ََ تو درجه اول بزرگتر رفتم بود دلبر   یمشکل االن غلط  نیو مهم تر   نیتو فکر. مسلمَا
و   مونهی آبرو یاوج ب گهیجابر تو محل انداخته د یوقت  دمیمن فهم  یانجام داده. وقت

 دونستم!.   یرو من نم شیشد اما چجور  یگند دلبر اول از همه جمع م دیبا

 با توام. -

 اومدم و گفتم:  رونیفکر ب از 
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 . ستی ن نیمشکل ما ا  ن یبزرگتر  یب ینه ب-

 .  شونیکیپهن کرد و نشست وسط   تشکارو

شد   دهی چشمام کش یب ینگاه ب ینیبه سکوت گذشت. با حس سنگ یطوالن قهیدق چند
 سمتش.

 بله؟.-

 گفت:  یدهن کج با

 .  ؟یکرد  هیگر-

 کردم. نی باال و پا دی و به نشونه تا  سرم

. انگار  یدل مثل اون داشته باش هی ی ریبگ ادی اون خواهرت کاش  شی پ یر یذره م هی-
گفت   یم  شهیاونم فقط مهرداده؟!. دلبر حق داشت هم ن یپسر افتاده رو زم هیاز آسمون  

 !.؟یکن یپسر مگه آدمه که براش تقال م  نیباهاش لجه، ا میگفت یارزش تفم نداره ما م

 یبکوبونم و راحت شم. ب واری خواست سرم و به د یکرد. دلم م یداشت دفاعش و م باز 
 شدم و جواب دادم:  یاراده عصب

.  رنیبگ دی گم جواب حرفاشون و با   یزنه؟. من م ی م  نهیسنگ مهرداد و به س یک یب یب-
 کوبوندن.   یرو مثل پتک تو سرم م مایسره ش هیاونا  

 هم اوج گرفت:  یب یب یصدا 

 . رسه؟ یبهت م یکار چ  نیگم از ا  یمنم م-

 کردم.  یقروچه ا  دندون

که  یخوب  هیشه. تازه حداقل   یزدن خنک م شیعمر آت   هیکه  یگریشه ج یدلم خنک م-
 دن.  ینم   یدختر عوض هیداره پسرشون و به 
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 داد.  هیتک شیشونیو گذاشت رو پتکا و ساعدش رو به پ سرش

 :دمیرو شن شی لب ری ز  یصدا 

 به خدا.  یهست یا  نهیدختر ک یلیخ-

 بزنم که امون نداد. یحرف خواستم

 . نمیب یآخر و عاقبتت و خوش نم-

 خودش گفتم:  مثل

ََ من س  شهی م یا  نهیآخر عاقبت منه ک یب یباشه ب-   ادیکه م  یاون یبخت ول اهیبد اصالَ
 کوبونه تو سرم اون خوبه البد!.  یهزار دفعه م یروز 

 گفت:  یآروم  یخودش. با صدا  یرو  دی و پتو رو کش دیپهلو چرخ به

من پاکن، پاک دلن،    یخودم کار دارم. دخترا  ی کار ندارم من به دخترا  گرانی من به د-
 تو دل ندارن. اما حاال... .   یاهیمهربونن، س

 داد.  رونیب  یرو با آه نفسش

پول همون پاک دل   یپسر شده برا زونی که آو یدادبزنم آره همون دختر پاک خواستمیم
 الل شم تا وقت بهتر. دادم  ح یمنظورته! اما ترج

 

 دلبر 

کردو گفت حاضر شم تا هردو   داریشدم مهلقا خانم من و به زور ب داری که از خواب ب صبح
 .میدر خارج ش نیباهم از ا 

 در رو بست و دو قفل زد.   

 راحت بشه.   المی برو و خ نطرفیرم خونه خودم توام از هم یخب دخترم، من که دارم م-
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 زدم و جواب دادم: لبخند

به بعدش   نجایاز ا  یلطف کرد   شبیهمون د گهیچشم مهلقا خانم نگران نباش د -
 راحت فقط... .  الت یخ

 نگام کرد.  زیر  یچشما  با

 فقط؟. -

 دادم.  جی و پ لبم

 محراب؟.-

 و گفت:  دیحرفم خند  نیا  دنیشن با

 دختر خوب.  زنهی کفتر عاشق، برگرده زنگت م-

 .  یایگما شما با من نم یم-

 باال داد. سر

 شم برو.   ینه دخترم مزاحمت نم-

 رو گرفتم و گفتم: نشیآست

ََ حاال که ا ای . توروخدا بد؟ی کن یتعارف م یوا -   میخوا  ی من م  نطورهیمهلقا خانم اصالَ
 .  دیایب

 سرخ از خنده نگام کرد.   یلپا  با

. من راحتم تو برو دختر  چونمت؟یاز گوش بپ یخوا  یم  شبیگرفته، مثل د  شیباز شوخ-
 .  یکرد  وانمونی د شبیبرو که از د

 عه مهلقا خانم.-

 نثارم کرد.  یچپ نگاه
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 مهلقا خانم و.... اهلل و اکبر  . -

 یغر و دعوا زورم کرد که به برم اما دلم به رفتن نبود نم یبزنم که با کل یحرف خواستم
 زد.   یدلم شور م یلیدونم چرا بازم ترس به دلم افتاده بود. خ

 یشماره مهلقا خانم و نداشتم. چرخ زدم و برگشتم تا صداش کنم اما نبود. آه یوا 
 نگه داره.  نیو رفتم سر کوچه. دست تکون دادم تا ماش دمیکش

که تو   نی خونه و نبود محراب و ا  شیبه مقصد تمام فکر و ذکرم مونده بود پ دنیرس تا
داشته باشم. انقدر بهش عادت کرده بودم که حاال چند روزم   یطیمدت قراره چه شرا  نیا

 نشده نبودش برام سخت شده.  

تونستم   یشد و نم یسه چهار روز م  شتریتونستم قسم بخورم اگر ب یبود اما م بیعج
 اراده بغض کردم.   یفکر ب نی گرفت. با ا  یام هم م هیشک گر  یباهاش در تماس باشم ب

 لوسم کرده بود.پسر چقدر من و  نی ا ،یلعنت

 .دی خانم بفرما-

 

 شدم.   ادهیاش و دادم و پ  هیکرا

 .غیباز نکرد. دوباره زنگ زدم اما در  یبرداشتم دم در و زنگ رو که زدم کس قدم

شد اومدم از سمت در عقب و همچنان که   یاز بچه ها که داشت رد م   یکی دنید با
 بازوش رو گرفتم.  دی دو یداشت م

 صبر کن جوجه.  -

 ذوق کرد. دنمی که باال گرفت با دو  سرش

 سالم خاله دلبر.  -
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 و گفتم: دمیو کش  لپش

 .ست؟یخونه ن میآبج نمیسالم خاله جون، بگو بب-

 دونم که.  ینم-

 . ست؟یخانمم ن یب ی. ب؟یچ یب یب-

 داد: جواب

 .  دمشونیآخه ند-

 تکون دادم و آروم گفتم:  سر

 نزدن.   رونیاز صبح ب یعنیپس -

 گفت:   نانیاطم با

 . ومدهی ن یآره خاله کس-

خونه بودن و در و باز نکردن؟.    یعنیهم فشردم و بازوش رو رها کردم.  یهام رو رو  پلک
ََ رفتم نزد دم یلب به دندون گز   در.  کی ومجددَا

  گهیکه د قهیدق ک یبرخالف قبل انگشتم و گذاشتم رو در و رها نکردم. حدود   ندفعهیا
 باز شد.  ی ه اانگشتم درد گرفته بود در با تق

تند خودم و   ی براشون افتاده باشه؟. با نفسا یپله هارو تند رفتم باال. نکنه اتفاق ینگران با
 و دوبار در زدم.  یرسوندم به در ورود 

 و بغلش کردم.   کیرفتم نزد  یب ی ب سیصورت خ دنیکه باز شد با د در

 ... .یچرا درو باز نم دمیترس یب یب یوا -

دل   ی.  صدا رونی پر رو انداخت بغلم و هلم داد ب  یساک دست هیزد و اومد عقب.  پسم
 :دیچیآرا پ
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. درسته اشتباه کرده.  یب یب- ََ  لطفَا

 دهنم رو قورت دادم و با لکنت گفتم: آب

 .  ی. ب... بیب-

 در و تو روم ببنده که اجازه ندادم و تند خودم داخل جا دادم. بغضم گرفت.   خواست

 .؟یب یب یکن یم ینطوریچرا ا-

بود. صدام   سیدل آرا چشم دوختم که دم آشپزخونه نشسته بود و صورت اونم خ به
 اوج گرفت: 

 کرد؟.  ینطوریشده چرا ا یتو بگو چ-

ام جمع شد.    افهیو از بازوم گرفت. انقدر محکم گرفته بود که از درد ق  کی اومد نزد  یب یب
 باهام برخورد نکرده بود.  ینطوریوجه ا  چیوقت به ه چیه

 چرا؟. یگ یحاال م  ی، آبرومون و برد یدختره عوض رونی برو ب-

 

 چشمام پر شد و اشکام رو گونه رونه شد.  دینکش هیثان به

 : دمینال

 . یب یب یچ یعنی-

 .  واریو خودم و چسوندم به د  رونی ب دمیو به زور از بازوش کش دستم

 شده.   یچ نیبهم بگ تا زارمینم رونیپامم ب  نجایمن از ا-

که رو ازم   یب ی.  بغیصورتم پس زدم، منتظر نگاهشون کردم اما در یو از رو  اشکام 
 غی. بلند جدیدزد  یکردم چشماش رو ازم م یبرگردونده بود و  دل آرا هم تا نگاهش م

 زدم: 
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 پس؟.  نی گ ینم یچیچرا ه-

 متکا دم دستش رو پرت کرد تو صورتم و بلند گفت:  یب یب

 به اسمت ندارم که... .  یدختر گهی صدات و باال نبر، من د  ریبگ یاللمون-

 داد و ادامه داد: رونی ب نیو سنگ نفسش

 . دمیکجا ؟ حاشا نکن که خودم د  یرفت-

 جواب دادم:  هیگر ونیم یزد به سخت  یم  یدست هیداشت  یب یکه ب ن یغافل از ا من

 اش... . غهیبه خدا گناه نکردم ص یب یب-

 رو زانو خم شد و زد تو سرش. یب یحرف ب  نیا  دنیشن با

 خدا.   ی. ا ؟ی خدا، پس کرد  یا-

 داد.  یبه دل آرا انداختم که سر تکون م ینگاه مین

 کردم:  یملتمسانه نگاهش کردم و لب خون س یخ یچشما  با

 کرد.   یکار هیتوروخدا -

 نگاهم کرد و بدون انتظار از جاش بلند شد. سرد

اومدن با کف   یاشکام که بند نم یکردم قصدش کمکه خوشحال شدم. دوباره باق فکر
 باطل.  الیخ یدست پاک کردم اما زه

 راستم و گرفت کشون کشون بردتم لب در.   ی بازو  یب یاز ب بدتر

گفتم  یو م  ختمیر یاشک نم یزد  یغلط و م نیکه حرف ا  ییمن مگه همون روزا-
 !. یمارو هم برد   یآبرو  یبا من نکن ها؟. اما سرخود رفت شمیشوخ

 هق هق افتاده بودم. زدم رو بازوش و هلش دادم عقب.  به
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 من بخا.. بخاطر تو... . یچ.. چقدر نامر... رد-

  یدل آرا بودم همه جوره هوا  یخوردم من جا ی داد حرف بزنم. قسم م یاجازه نم هیگر
 . یب ی با ب یشم و سرکوب بزنمش حت یکیکه با همه  نیداشتم نه ا یخواهرم رو م

 آروم گفتم:  دیلرز  یکه از شدت حرص م  یهم، با تن یو فشار دادم رو   دندونام

دختر کار کن تر دختر با   شتر یآورد خوب بود، پول ب یکه پول براتون م یدلبر تا زمان-
قرون کمتر شه که اونوقت آه نالتون باز رو سرم بود که   هیروز   هیبود   یپشتکار تر اما کاف

تو خانم بود از    هیزیاز چند هفته مشکلمون جه  شتریبرامون. ب یارینون ب یآره عرضه ندار
 جور شه... .  دتیزدم گرسنه بمونم اما پول خر ینهار روزام م

تا بتونم بازم حرفام و   دمیکش  قینفسم بند اومد. چند بار نفس عم دمیرس که  نجایا به
رفتم اگر   یم  دیکشه و اول و آخر با  یاز حرفش پا پس نم یب یدونستم ب یبزنم. م

 شدم.  یزدم دق مرگ م یدلم و نم یحرفا

ََ دلبر ک ،یآبج یتار مو   هی یگذشت و گذشت، شکمم فدا - بود؟! دلبر مگه مهمه؟.   یاصالَ
 خانمش.   یب یاول ب شیل آبحاو 

 قلبم فشار دادم.  یو رو  دستم

 

 ََ  داشت  یترک بر م شتری حرفا ب  نیقلبم با گفتن و تکرار ا   واقعَا

  نیا  گهید میکن  یکه فکر م هیر یبدتر از چ تی خواد، گفت وضع یگفتش پول عمل م -
 آخه...آخه بحث جونش بود.   ارمی کنم در م ینبود که بگم جون م هیزیجه

 بازم حالت نگاهش سرده. دمی کردم که د  نگاهش

 .  ؟ی معرفت یتن خودم خواستم جون تورو بخرم، انقدر ب  متیبه ق من -

ََ بهم توجه ا  یب یب  تمام گفت:  یرحم یکرد با لحن کوبنده اش و ب ینم یکه اصالَ



 دلبر محراب 

383 
 

 رو.  نذار. ب  نجایام پات و ا گهی د یکه ازش اومد   ییبرو همونجا-

 هم فشردم.  ی رو رو لبام

 من... . یب یب-

جمع   افه یبا ق یب یولم کنه. ب  یبغض لعنت نیتا ا   دادمی هم آب دهنم و قورت م پشت
 گفت:

 !. ؟ی من چ یب یب-

  یحرف تند تر از قبل رو  نی. اشکام با گفتن ا نیزم دمیبه در زدم و پام و کوب یمشت
 خوردن:  یصورتم سر م

 شما رفت من دوستتون دارم حاال چطور ولتون کنم؟.  یمن تموم عمرم برا -

 گفتم:  یبزنه که با تند یآرا خواست حرف  دل

 !. سیه-

که حاال   نامیتر زی حبس شده ام رو رها کردم و تمام تالشم و کردم که در برابر عز نفس
ََ یتقر    یکه برا سخت بود  یلیاز دستشون داده بودم سنگ دل شم. مثل خودشون. خ  بَا
 با تمام وجود خوردت کنه.   یکه روز  یجونتم بد  یکس

 ََ  شکست؟.  ی. آخه مگه دل آدم مدمیخندیشکست، م یگفتن دل فالن یم  قبالَ

 همون حالت لبخند زدم به افکارم.   تو

ََ م امروز  ََ حقم بود؟. من داشتم تقاص   یبهم ثابت شد که دل واقعَا شکنه. اما جدَا
تا به االن چوب احساسم و خوردم که   میهمون اول زندگدادم؟. از  یکدوم گناهم و م

 خوردم.  

 باهام راه باشه  یب یکه دل ب نیا
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 خواهرم نره   ی که خار تو پا نیا

ََ گناه بود؟. لبخندم پررنگ تر شد. فدا  نایا دونستم   یسر جفتشون، من که م  یواقعَا
بزنن اما   یزخم هیدستشون بود که به  یپول قدر  گهیشه. اما د  یم  نیهم  تینها

 بعدش؟. 

 

 فکر تند گفتم: نی ا با

 ... .دیخوا یهمونطور که م  یعنیرم.  یمن م-

 کالمم.  ونیم   دیپر  عی سر یب یب

 آبرومون رفته.   یزارینم نجایپاتم ا گهید ،یبر دیبا-

 تکون دادم و گفتم: سر

  گهیکار من د نیم سراغ ا رفت یخوش گذرون یمن از رو  دیباشه هر جور که خودتون بگ-
. بزار ا  ره یدلبر بره بم ست،یدلبر مهم ن ستیمهم ن ََ   یدهن صاحاب مرده باق ن یاصالَ

 . رمیحرفش و بزنه االن م

 به دل آرا ادامه دادم:  رو

 گرم هست؟.  یدلتون به خرج زندگ گهیرم اما بعد از من د  یمن م-

 زد:  ادیباز فر یب یب

سرمون نزار. دل آرا برو اون چند تومن و بزار جلوش من پول    یمنت پول حروم و رو-
 خوام.   یحروم نم

 : دیغر یب ینگفت که ب یزیآرا چ دل

 .  گهید  االی-
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 انداخت و آروم گفت:  ری به ز  سر

 کردم.   مارستانیپرداخت ب شیپ یب یب-

  یگلوش م یهم پا رو  یب یگذشت ب یم  شتریعمل؟. اگر ب   یرفت برا یداشت م یعنی
  گهیدونستم د ی. خوشحال شده بودم دروغ چرا؟. مریذاشت که برو پول رو هم پس بگ

 شه.   یراحت م

بهش و اون با غضب و   رهیخ می. من با خوشحالمیسرخ نگاه کرد   یبا چشما  هردو
کارو    نیباهام ا یدونم نشاتش از کجا بود. توقع نداشتم که دل آرا روز  یکه نم یتیعصبان

 کنه اما... .

 . ؟یرفتم چرا با بد دل یکه داشتم م من

 و بغلش کردم.    کشینزد  رفتم

 گفتم: آروم

اما مراقب خودت باش. بازم برام همون   یکن ی پشتم و خال نطوریازت توقع نداشتم ا -
جوجه مظلوم تو لونه  هیدونم  یازم دلبر هست. مب  یهم کمک خواست یهروقت یخواهر

 و مراقبش.   چمیجوجه پ نی دور ا  شهی چقدر تفاوته، من هم یبا مار زخم

 عقب و ازم رو برگردوند.   اومد

 شونه اش گذاشتم. خم شدم رو شونه اش و گفتم:  یو دستم رو رو  یب یسمت ب رفتم

بود که دلبر   نمیحواست به ا   یبارم کرد  چاریهمه ل  نیخانم من رفتم فقط اگر ا  یب یب-
 وجب چه صد وجب.  کیکار زد وگرنه آب از سر من گذشته چه  نیدست به ا ای بخاطر ک

 

ره. غصه ام شد   یاز مکانش م شهی هم یو داشتم که برا  یو که باز کردم حس مسافر در
 هم داشتم؟.  یا  گهی اما مگه چاره د
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موندم؟   یم   یک یغبتش به رفتنم بود، برا خواهر دوقلومم ر یخواستتم حت یکه نم یکس
 خواستمشون و اونا از سر منافع!.   یاحساسم م یکردم؟. من از رو   یتقال م یک یبرا 

 من کجا؟!.   یب یمهلقا. مهلقا خانم کجا و ب یلحظه فکرم رفت پ هی

 به هم.  دمیرغبت درو کوب یو ب  رونیبود. رفتم ب نیسنگ یلیکوله رو گرفتم و خ بند

 زدم. یجابر لبخند کمرنگ دنی. با دنی پام کردم و از پله ها رفتم پا و کفشام

 راحت شد؟. التیخب خ-

جرقه   ده؟ی چه فا  گهی خوند حاال اونم ناراحت شده بود اما د یم یقبل که برام کر برخالف
 جونم گرفته.    شی رو زد که االن آت

 نگفتم، همه رو خواهرت گفت.   یزیباور کن من چ-

 نگفتم. خواستم در و باز کنم که اجازه نداد:  یزی تکون دادم و چ سر

باور کن    رونیبندازنت ب نایخواستم ا یکنم به من گوش کن. من واقعا نم  یخواهش م-
 . یکه بوده دوست نداشتم آلوده ش یقصدم هرچ

 . دمیخند

ام کردم    یکه، هرکار ستیبنده اش ن به از یخدا هوام و داشت ن ممیمن تو اوج آلودگ-
  ستیمهم ن  گهیخانواده ام بوده حاال چه راهم کج بوده و حروم چه راست و حالل د  یبرا 

 خونه و خانواده بسته شد.   نیتموم شد. پرونده دلبر از ا  زیهمه چ

 . اشکام رو از گوشه چشم پس زدم. دمیکش قیعم نفس

 فقط... .-

 باشه، لعنت!.  یکه از سر دلتنگ یبه بغض لعنت
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ازش    یزیاگر چ ،یمن به خرج داد یو برا  خودتیب یرتیارزن غ هی هوف فقط.... اگر  -
 .ستیباال سرشون ن یمن گهیو دالرا چون د یب یب  یمونده نگه دار برا 

 چشمش گذاشت و تکرار کرد:  یرو رو  دستاش

 چشمم. حالل کن.  یچشم چشم به رو -

 . یتونستم حالل کنم اما به دروغ گفتم حالل یاز ته دل نم  چوقتیه

 و تشر زدم:  واریروشنش و با پا پرت کردم گوشه د مهین کی کنیلبه کفشم پ با

 ام کمتر بکش.  یکوفت اک یتر   نیا-

  یم یگوشیکمتر بچه ها باز   گهیوقت د  نیزدم و راه افتادم داخل کوچه، تو ا  رونیدر ب از 
 انداختن.   یه مرا ی دورهم بتیغ یکردن و عوضش زنا برا 

 .در نشسته و جلسه راه انداخته بودم گذشتم  یکه جلو  نشونیبرداشتم و از ب قدم

زدن و   یداد!. اونا هم پشتم حرف م  یو دل آرا رو م یب یقضاوت ب  یهاشون بو زمزمه
غصه هام خنده   ونیفکر م نی اراده از ا   یشده بود "دلبر تن فروش"  ب ترشونی حاال سر ت
 ام گرفت.  

 مونده بود.  بتشونیخودشون و غ یدور شدم اما فکرم پ ازشون

 

در موردمون صحبت و حرف باشه! منم   شهیهم  میاراده دوست دار  یآدما بالخره ب ما
 نه  یاما حداقل از جنبه مثبت از خوب نطوریهم

هر   نانیو با اطم   زدن ینداشتن، اونا تو ظاهر موضوع قدم م یگناه هیدر و همسا البته
داشتن که همون   یو خبر م  یکردن وگرنه که اگر بطن زندگ یزدن و قضاوت م یم یانگ

 چه برسه به قضاوت.   میشدن و تسل یاول راه غرق م

 چشمام و بستم.   دهیسمت عابر. ترس دمیبه خودم اومدم و دو نی بوق ماش یصدا با



 دلبر محراب 

388 
 

 بزنتم.  نی بود ماش کی نزد

  یو با ترس به اطرافم نگاه کردم. دو سه نفر رهگذر مات نگاهم م دم یبه دندون گز  لب
 بود گفت:  کمیخانم که نزد هیکردن.  

 تونم کمکتون کنم؟.  یم-

که  یزی رهگذرا ساخته بود؟. نگاهش ترحم داشت. االن تنها چ نیاز دست ا  یکمک چه
 .زمیبر تخت اشک  الیگوشه با خ  هیروز که   هی  یپناهگاهه حداقل برا  هیالزمم بود 

 شده؟.  یزیخانم چ-

 دادم:  جواب

 حواسم نبود.   دیبب.. ببخش-

 تونم کمکتون کنم؟ یم-

 .  ؟ی د یرو خونت راه م هیا غهی دختر که ص هینه معلومه که نه، شما -

 بهم انداخت.  ییقدم رفت عقب و نگاه سر تا پا  هی

 راه بدم.  دینه چرا با -

 خب چرا؟. -

 تو هم جمع شد:  اخماش

 دلم سوخت.   یبهت اونکاره باش خوردیفت کار و راه بدم خونه ام؟. نمکثا ؟یچ یعنی-

 برداشتم سمتش و با غضب گفتم: زیخ

 داره.   ینیگناه و به صالبه بستن جزاء سنگ یآدم ب -

 .  وانهی برو بابا د-
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  دمینشستم و بلند تر خند ستگاهیا  گاهی . رفتم جادمیو خند  دمیبا ترس دور شد. خند ازم
از قبل تو خودم جمع شدم و    شتریشد. ب لیتبد هیبه گر میکیستریکه خنده ه  ییتا جا 

 .چوندمیدستام و دورم پ

مردم فکر    نیا  ونیداد. م یبه خودم دست م  یح یاحساس کر هینسبت به افکار بق حاال
 کردن به گناهم رسم بود و گفتن ازش ننگ. 

 د تن دادن من گناه ش چرا

پول   ی. هردو براثاریشه ا یو عضو بدنش و بزاره به تاراج کارش م  ه یکه قلب و کل یاون
   میاز تنمون و داد ی عضو

 مال من چرا شده گناه؟.   پس

خواب    از یشده زمان کمک و ن داریب رتشونیهمه که رگ غ ن یزدن؟. چرا ا یپسم م چرا
 اصحاب کهف رفته بودن؟. 

  چکسیخبر از ه  ابونیو خ  کی و سخت سر بلند کردم. هوا تار دمی به زانوم کش یچنگ
 .یگذشت و نه رهگذر  ی م ینینبود. نه ماش

دور تر ازم   یلیخ دهیدختر الغر اندام و کش هیگوشه چشم متوجه بغل دستم  شدم،  از 
 نشسته بود.  

 کرد.  یم یانداخته بود و با انگشتاش باز   نی پا سر

 کنم، غصه نخور.  یدرکت م-

 

 ندادم بهش.  یتی اهم

 بود که بهش زنگ بزنم.  می گوش  دمیمحراب و بشنوم. تنها ام  یخواست صدا یم دلم
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آه از نهادم بلند شد، همش   یدرصد باطر  دنیآوردم و با د رونیب فمیو از داخل ک   لمیموبا
 ده درصد!. 

  یزد برا  یکه داشت پر م ی کرده بودم. با دل وی بود. شماره اس رو که س یچیاز ه بهتر
 و لب گوشم گذاشتم.  لی جواب دادنش موبا 

 باشد".   ی "مشترک مورد نظر در دسترس نم دیچ یصدا پ  هیتنها  اما

  یپناه م یباز روونه گونه هام شد. پس به ک یپناه  یکه قطع شده بود حاال از ب یاشک
 شدم.   رهیخ اهیدستام گرفتم و به آسفالت س  ونیبردم؟. سرم و م

 موندن؟.   یبرا  یندار ییجا-

 رو چرخوند سمتم. عی داد و سر رونیب قیو عم گاریرخ نگاهش کردم. دود س مین از 

 راحت باش باهام.  -

 خش دار گفتم: یصدا با

 کردن.  رونمیب-

 .  ؟ییببرمت جا یخوا یم-

 کردم.  اخم

ََ تو ک-  .  ؟ی هست ی کجا؟. اصالَ

 زد:  گاریبه س  گهی پک د هیاز گوشه چشم بهم انداخت و  ینگاه مین

بود منم   اهی حرفات با آسفالت س ی کرد یم هی گر   یداشت گه،یمثل خودت د  یکیمنم -
 . دمیشن

 حرفش متوجه شدم که افکارم و به زبون آورده بودم.    نیا  دنیشن با

 تونستم بهش اعتماد کنم.  ینم اما
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 . ؟یراه بد  ییجا  دیچرا من و با -

 باال انداخت.  شونه

  نیو ا  یکن  زیتم دیکن خونه با یبرو کلفت گه،یداره د ییبها یبالخره هرکار دمیراه نم-
 داستانا.  

 و اشکام رو پاک کردم.   دمیو باال کش مینیب

 طرفم.  یبا ک یعنی.. ی-

 .ابونیخاموش کرد و پرت کرد وسط خ  ستگاهیا  لهیم  یو رو   گاریس

 . ستی الزم به ترس ن گهیباشه د  یعاد  د یمثل من و تو با  ییواسه کسا-

 کردو با و صراحت گفت گفت:  یکوتاه مکث

 نداره.   تمیکنم بشوره بسابه، کار دایپ  یکیپسره مجرده بهم سپرده بود  هی-

  یکه م یدست گذاشته بودم رو کار لی ترس آب دهنم و قورت دادم. درسته اون اوا با
  گهیکرد من د یم  االن فرق   یداشته باشه ول یتونست جز محراب برام عواقب افتضاح 

 تنها بودم. 

ََ خودم دست خودم از طرف محراب امانت هستم نم   ََ پا تو راه پر   یاصالَ تونم ابدَا
 خطر بزارم.  

 کار

 خونه با پسر مجرد؟!. هی تو

 

 . شهیتونم، نم ینه نم-

 زد و با تاسف نگام کرد.  یپوزخند
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 .  یانتخابت و انجام بد  نیبهتر یبتون دوارمیام-

  نجایا  نی از ا  شتریدونستم اگر ب یم یباشه ول یکن تیخورد آدم اذ  یچهره اش نم به
 شم.  یبمونم مجاب م

من    یباز به مشکل خورد  نجامیهم شهیمن هم -:دی چیجام بلند شدم. صداش پ از 
 هستم.  

دونستم مقصدم کجاست فقط راه   یشدم، نم یندادم. کوله ام رو برداشتم و راه  یجواب
 .فیو دست بردم داخل ک  ستادمی راه ا ونیکه برم مسافر خونه م ن یرفتم. با فکر ا  یم

که تموم وقتم و تمام و کمال   ی من فی ح ف،یمونده بود. ح فمیفقط پنجاه تومن ته ک اما
درآوردم گذاشتم کف دستشون. تو همون حال   یو خواهرم. هر چ  یب یب یبه پا  ختمیر

ََ حالم زار بود. از چ اومد سرم اومد.    یکه بدم م  ی زیدست بردم باال و زدم تو سرم واقعَا
 .ودساعت از دو صبحم گذشته ب

پارک   ی مکتا یاز ن  یکی  یکه آخر سر ناچار رفتم رو دمیخودم دور زدم و چرخ یبرا انقدر
 شدم بهش  ره یو برداشتم و خ  مینشستم. گوش

 خاموش شد.  تی درصد و در نها کی

 حواست به من هست؟.   ییباال -و رو به آسمون گفتم:  دمیخند

از دست دادن   یبرا  یزیشدم روش. چ  زیخ م یو ن  مکتیدادم به لبه ن هیرو تک ساکم
 امشب.  یباشم اما حداقل برا  یزینداشتم و الزم نبود نگران چ

 

 

                             ***** 

 دو هفته بعد                         
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 درست بشور ظرفارو. -

 گفتم:  تی و مرتب کردم و نگاه انداختم بهش. با جد  شالم

 .  ستی روش ن یلک چیکه ه  نیا-

 و با لحن تند گفت:   کی بهونه بود. اومد نزد دنبال

 پس؟!. من شب مهمون دارم.   هیگوشش چ  نیا-

  ونشیدر م  کی  یرفت باال. منظور از مهمون همون دوست دخترا  یلبم به مسخرگ شهگو
 بودن.  

 غضب گفتم: به

 آخه؟.  ه یشکسته لکه چ دهی ظرف لبش پر  نیا-

 گفت:   رونیرفت ب یو همونطور که م نکیو پرت کرد داخل س   یدست ش یاعصاب پ یب

.  یخواب ی امشب دم در م نمیلک بب یبده ول یانجام بد   یخوا یم یهر غلط گهیاه د -
 بس که رو دادم.

  یال قبا داره م هیاحمق   کهیخواست دست ببرم دور گردنش و خفه اش کنم. مرد یم دلم
کردم.  یگه رو دادم؟!. از اون اول که جون تو تنم نذاشت انقدر که مثل کوزت کار م

  ن یا  دنید  زد منم فقط با یداد م هویلک داره    واری گفت د یم دفعهیرو مبل و  نشستیم
 . غیره اما در یرو م  ز ا نمیکردم بب ی حرکات نگاهش م

 

ََ که بهتر از   نیسر هم   امیگذشت و مجبور شدم ب یهفته از اون روزام م دو کار و فعالَ
 در حقم کرده بود و واقعا ازش ممنون بودم.  یکمک بزرگ یلی خ بایبود. فر  یچیه
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بهم گفت   دمش،یشب باز د مهیو ن  ستگاهی اون زمان بعد از گذشت سه روز رفتم ا از 
 رسونه. یبهم نم ی پسر آزار نی کنه و مطمئنه ا یکمکم م

خانمم   نبیز  ،یداشتم نه شماره ا یتونستم برم چون نه آدرس یمهلقا خانم که نم شیپ
 ینش وجهه خوببه خو لمیدل یو ب  ییهویکرد من دختر مهلقام و رفتن  یگه گمون م

رو در  هیحال تا ته تو قض  نی اومد چون تو بدتر  ی از اخالقش خوشم نم ینداشت از طرف
 اورد ول کن نبود.  ینم

برام   یبهم سخت گذشته بود اما خداروشکر آوارگ  یلیکه خ نی با ا نجا یاومدم ا  ی وقت از 
 نبود. 

بود من از اون   دهیداد و فهم یم یبهم دلگرم  ییجورا هیهم در ارتباط بودم   بایفر  با
زد که مبادا   یبهم سر م  ومدیاز ترس م یگاه یحت ستمیکنه ن ی که فکر م ییدخترا 

 جفتمون باشه.   لیکنه که بر خالف م یصاحبکارم کار

  امیخاموش بود ده تا تماس از دست رفته داشتم و چندتا پ لمیکه موبا یاون سه روز  تو
و مراقب خودم   گرده ی نگران نباشم. گفت زود برم  گفت حالش خوبه و یاز محراب  که م
بود که گفت حال مادرش بدتر از قبل   نیناراحتم کرد ا شتریکه ب ی زیبمونم و البته چ

 شده. 

دونست تا چه حد ذوق کردم.   یو خدا م میتماس باهام داشت هیهم   شیسه روز پ دو
  یزدو من م یون حرف مانقدر آروم شده بودم که زمان و مکان از دستم در رفته بود. ا

 . دمیشن

  یشم و تحت فشارش بزارم حت رشیگیبودم زود برگرده. کمتر تالش کردم پ دواریام  فقط
اش رو بخاطر حال   هیگر   یصدا یبزارم اما وقت ونی رو باهاش در م زیخواستم همه چ  یم

اونقدر   دی نکنم. نبا  ریدرگ نیاز ا   شتریدادم الل بشم و فکرش رو ب حی ترج دمیمادرش شن
 .  رمی بگ دهیمحراب و ناد تیوضع خودمدرک باشم که بخاطر حال  یب

 .  وفتهی برام ن یمدت تا محراب برگرده به خدا توکل کرده بودم تا اتفاق بد   نیتو ا فقط



 دلبر محراب 

395 
 

  یتماس با آبج  یو دل آرا هم شده بودم هر بار دستم برا یب یبود اما دلتنگ ب بیعج
 گشتم.  یبر م ممیآوردن کاراشون از تصم ادیرفت اما با به   یم

 . ؟یکن  یبر و بر نگاه م یدار یستاد یشد؟ چرا مثل ماست وا  یچ-

تو   ختمی هم فشار دادم. با حرص رفتم سمت آبچکون و همه ظرفارو ر یو رو   دندونام
 .  نکیس

 :دیچیباز پ حشیکر یصدا 

 خورمش.   یخودش و پوشونده انگار م نی! نگاه همچ؟ی دونست ی!. م یِدُمده ا یلیخ-

 رو شالم.   دیو باز کردم که با برخوردش به کف ظرف پاچ آب

 صدا دار زد و باز ادامه داد:  پوزخند

 . فهیشد ح سیبه جاش بنداز رو سرت شالت خ اریچادرت و ب  یخوا یم-

 

به مرد بودن و فرشته   شتریگذشت ب یم  شتریکه ب ینگفتم. هرچ یز یکردم و چ سکوت 
 بردم.   یم  یودن محراب پب

ََ یدق که    نینداشت جز ا یفرق چی انداخت، ه یم میدستفروش  ادی وضعم من و   نیا  قَا
آبچکون مرتب   یشستم و رو   ی. تند تند ظرفارو میبا صاحبکار طرف بود یمشتر  یجا
 .  دمیچ یم

 . دمیبلند آهنگ  از جا پر  یصدا  دنیچ یلحظه با پ  همون

ترس آب دهنم و قورت دادم و نگاه انداختم به وسط سالن. لم داده بود رو کاناپه و پا   با
 تر. نی کرد. کم کم ولوم و آورد پا یاجرا م ونیدر م ک یپا آهنگا رو   یرو

 نثارش کردم و به کارم مشغول شدم.   یشعوریلب ب ریز 
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  رشیز  عی سرکه آب خورش خشک نشه  نیا  یکرد، برا  ی گاز داشت قل قل م  یرو خورش
وضع هم   ن یکامل شده بود و اگر ا  دنیشن راهیبد و ب یبرا  تمیو خاموش کردم. امروز ظرف

 تو سرم.    دیکوب یشک قابلمه رو با محتواش م یب دید یم

 .؟یکن ی کار م یچ یدار ن،ی و بچ زی م نیا  ایب-

 .  دمیهارو چ وه ی م یبرداشتم و تند  نتیظرف از تو کاب هیرفتم  عیسر 

عادت کرده بودم، تو هفته هر چند   گهیمدت د  نی گرفته بود و البته تو ا  ینیر یش یسر هی
بودم. جالب  یم  دیرنگ و وارنگ با ی ها  ینیری ها و ش وهیبار شاهد م کی وقت 

  دادشی تازه بخورم اونوقت روزگارم و با داد و ب  وهی م ینیر یبود از ش یکه کاف نجاستیا
 تازه برداشتم خوردم!.  یا یکرد که چرا از خوراک  یم اهیس

بازش   مهی دهن ن دنیخم شدم و برداشتم. همون لحظه با د ن،یاز دستم افتاد زم پرتقال
 غر غر اجازه ندادم و گفتم: یبرا 

 اومدم اومدم.  -

گذاشتم. خواستم   زیرو م عی. سر دمیرو تو دست گرفتم و  دو  ینیریش س ی و د  یخور وهیم
 ه نداد: برم که اجاز 

 کجا؟. -

 گفتم:  یجد

 .  گهیکارا برسم د هیبرم به بق-

 تمام جواب داد: ی چشم نازک کرد و با فاخر پشت

 . ؟ی دار میا  گهیمگه کار د یمن و بکن  هیکه حمال نی جز ا-

 هم فشار دادم و با غضب گفتم:  یدستام و مشت کردم. چشمام و رو -

 . یهمون حمال-
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 و تو هوا تکون داد.   دستش

 مخصوصشو و مثل آدم بشور.  وانیل  اریرو ب شه یاون ش  برو زود-

 لبم رفت باال. نتونستم تحمل کنم. کنج

 شستن چه مدله؟.   وانیمثل ح-

 ابرو باال داد و گفت:  یتا  هی

  ستاده یوا   گهید اهللی. شهیپ قهیشستن همون چند دق وان یخوبه زبونت باز شد، مثل ح-
 کنه.  یمثل علم بر و بر من و برانداز م

 

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 بدبخت.  یآزار-

  یوقت نم  نیاون که ا  یباشه ول بایفر دیلحظه زنگ در زده شد. فکر کردم که شا  همون
 اومد!.  

 از جا بلند شد و با حرص گفت:  مهیصاحبکارم، سراس برز یفر

 .گهی اقت دکه اومد، زود انجام بده برو ات   یانقدر لفتش داد-

رو برداشتم و با   یاون زهرمار شهیباال. اوه اوه خاتونش اومده بود. زود ش دیپر  ابروهام
آهنگ   یبا صدا یفیظر  ی. خم نشسته بودم که صدازیستش گذاشتم رو م یوانا یل
 :دیچیپ

 .  زمیسالم عز -

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با

 . هی ک گهیدختره د نیا-
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 گفت: یگستاخ  تیبا نها برز یگوشه چشم نگاهش کردم. فر  از 

 بشور بسابه توجه نکن بهش. -

و کامل براندازشون کردم که دهن تو دهن هم بودن. دختره هنوز کامل داخل    برگشتم
 بود مانتوش و با شال پرت کرد رو مبل.  ومدهین

 . برز یخستم فر  یلیخ-

  یعطرش از هشت فرسخ ی. بو قدم برداشت داخل و نشست رو مبل پشت سرم  عیسر 
 .دیکش یم   شی مشام و به آت

 و برداشتم، خواستم برم اتاق اما صداشون باعث شد سرعتم و کمترکنم.   لباساش

 کرده.  ی. خودش و بسته بندنه؟یچرا همچ  نیا-

 مدلشه، مگه بده؟.    گه،ید  هینطوریهم-

 . ؟یگرمش بشه چ یراحت تره ول الممینه اتفاقا خ-

  یاون دختر رو رو  یو لباسا برز ی نکردم. رفتم داخل اتاق فر ییاعتناحرفاشون   یباق به
 تو اتاقم.  دمیتخت تا کردم. پشت بندش دو 

  شتریکرده بود که ب یکه با محراب آشتا شده بودم برعکس تصورم ناخودآگاه کار ی وقت از 
  هیپسر مجرد اومده بودم و  هیکار به خونه  ی که برا  نیمراقب خودم باشم. از ترس ا 

ََ یکه تقر  رونمیب ینگاهش سمتم نچرخه طبق عادت مانتوها  یوقت آزاد و گشاد بود و    بَا
  یکردم و جلو م یرو سرم مرتب م ی. شالم رو حسابدمیپوش یمبلند  ییمانتو ری ز  هیبا 

ََ ی. تقر دمیکش  .  شتری با حجاب ب یول می دستفروش پیهمون ت  بَا

قه قه   یصدا   دنیبود که افتاده. با شن یحد بترسم اما اتفاق نی تا اکردم به روز  ینم فکر
سر برداشتم    یشده بود رو از رو  س یاومدم. شالم که لبه هاش خ رونی بلند دختره از فکر ب
 .یو پرت کردم گوشه ا 
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به هم. اگر   دمیکه به سرم زد دستام و کوب یکردم با فکر آن ی خودم م ی برا  یفکر هی  دیبا 
 شد.  یم یعال  رمیشد شماره مهلقا خانم و از محراب بگ یم

 .  امامیکه تنها مونسم بود رو برداشتم و رفتم تو پ لمیموبا 

 بشر. نیرو لبم نقش بست. حالل زاده اس ا  یاسم محراب لبخند پررنگ دنید با

 حالت چطوره؟.   ،یسالم خانم-

 ذوق نوشتم:  با

 !. ؟یخوبم تو چطور-

 بالفاصله زنگ زد.  اممی ارسال پ با

  یاومد. استرس باز افتاد به جونم. االن محراب چه فکر یآهنگ تا داخل اتاقم م یصدا 
روش   ستادمیو وا   دمیهم چ ی بالشارو رو عی سر د،یرس ی. پنجره باال بود و قدم نمکرد؟یم

پنجره رو باز باز و سرم رو انداختم   . پرده رو کنار زدم ودیتا شونه هام به لب پنجره رس 
 . تند تماس و اجرا کردم. رونیب

 . زمیسالم عز -

 بود گفت:  یاز خستگ  یخش دارش که ناش یصدا با

 . حالت چطوره؟ یری وقت خبر نگ  هیسالم دلبر خانم،-

 

وقت از حال و    هیکردم که   یداشتم ازش فرار م ییجورا  هیدونست که  یگرفت، نم بغضم
 . ادیب شیندم که سوء تفاهم براش پ یوضم سوت

  قهیمادرش داره هر دق یکه برا  یخواست تو اون حال و وضع ینداشت که دلم نم خبر
 زنگش بزنم  برم رو اعصابش.  
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 زدم و گفتم: یزور لبخند

و خودم گوش به زنگتم  یتو، بعدشم هر وقت زنگ زدم دسترس نبود هیمن به خوب-
منم راحته که بد   الیخ یریباهام تماس بگ یکه بتون ییجا هیبرو  یکه آزاد بودهروقتم 

 مزاحم نباشم. حال مامان خوبه؟.    یوقت

 و گفت:   دی کش یقیعم نفس

 . ؟ی تو جرا خسته ا  شه،یحال مامان بهتر از چند روز پ-

بخاطرش   دید یشده بود؟!. کاش بود و م می هم فشردم. متوجه خستگ ی رو رو لبام
کنه و   یداره نگاهم م  قهیکنم هر دق یکه حس م دیفهم یچقدر مراقب خودمم کاش م

 مواظب رفتارمم.  

 خستم.  ادیمن، از استراحت ز -

 . دیخند

 شه.  یاستراحت برات الزم بود اما برگردم جبران م نی خداروشکر، ا-

 معطل نکردم و گفتم:  ن یاز ا شتریب

 .؟ ی د  یمحراب؟ شماره مهلقا خانم و م-

 چرا؟!. -

 و گفتم:  دمی کش یقیعم نفس

 خواد؟. یم لیمگه دل   ینطوریهم-

 گفت:  تی جد با

 شده بگو چ... .  یزی اگر چ-

 ادامه بده و گفتم: نذاشتم
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خواستم صداش و بشنوم   ی م  وفته؟ی ب یمگه قراره چه اتفاق  زمینشده عز یزینه نه چ-
 حرف زدناش تنگ شده.    یدلم برا 

 کرد و گفت:  یمکث

قطع   یندار  یدارم اگر کار ی فرستم پشت خط ی برات م گهید قهیباشه چشم  چند دق-
 کنم. 

  ادمیو داشتم که نکنه از طرف مهلقا پس زده شم اما ز   نیاسترس ا  یکردم و از طرف  ذوق
 آوردم.   یدووم نم نجایا

ََ بهم بفرست، منتظرم. -  باشه باشه حتمَا

داشتم بگم اما الل بودن و   از ین  یزیسپرد که اگر چ  یگفت و قبل از قطع کردن کل  یا باشه
 . واریشد به د دهیکوب یدونستم. در با تقه ا  زیجا

 .  نی خوردم پا زی عقب که سرم خورد به در پنجره و ل  اومدم

 انداختم رو سرم.  مهیهمون حال چنگ زدم به شال و نصفه و ن تو

 ب... بله.  -

 اخم براندازم کرد.  با

 

 !. ره ی گ یم ش یکه تا مغز آدم ات ی!. انقدر فلفل زد ه؟یچ  نیا-

چشم خودش اندازه   یجلو کرد یام م وونهی داشت د گهیاز جام بلند شدم. د  یکرخت با
 نگاهش کردم و گفتم:  یگرفتم گفت بسه. با کالفگ

 بود.   یهم کاف زی خودم صداتون کردم همه چ دیدیخودتون اندازه رو د-
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قدم رفتم عقب. آب دهنم و قورت دادم و غر   هی که  رهیدستم و بگ کم،ی نزد ادیب خواست
 زدم: 

 بله؟!. -

از   رونیبرداشت سمتم و از لبه سرشونم گرفت و کشون کشون بردتم ب  زیحوصله خ یب
 اتاق.  

 هست.   ی. انگار چه مالرونیکشون ببرتت بحقته آدم مثل سگ کشون -

  زی م یو قدم برداشتم. رفت داخل آشپزخونه ورو به رو  رشی مس  عینکردم و سر  ییاعتنا 
 هلم داد.  ینهار خور

ام باال سرش با ترس نگاهش و    هیبود با افتادن سا نی که نشسته و سرس پا دختره
 سمتم.   دیکش

 شد؟.  یوا، چ-

 گفت:  نهیحاال متوجه شدم اسمش نازن رو به همون دختر که برز یفر

 غذاش شده زهره مار.  گهی بگو د نینازن-

اش جمع   افهیحرف ق نیا  دنیکرد با شن یرو برانداز م برز یفر یکه با حالت عاد نینازن
 شد. 

 . برز؟یفر  یبنده خدا رو کشوند  نی هم یبرا -

مهمونش   یبود که من و جلو  نیا  دیشده بودم مسخره دستش، امشب مدل جد  انگار
کدوم با عقل جور    چیه ینبود ول یقانع کننده داشت مشکل لی انگار دل  نایخورد کنه. همه ا

 اومد. یدر نم

 .  ستیاالن گرسنه ات ن یناز -

 جوابش رو داد:  یو با لبخند زور دی به صورت کش  یکالفه دست نینازن
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 . کنم  یحق با توعه اجازه بده خودم متوجهش م زمیآره عز -

و من   ییبراندازم کردو ازمون دور شد، با رفتتش داخل دستشو زی ر یبا چشما  برز یفر
 موندم  و اون دختر. 

 شم.  یک ی نی وقتش بود گوش به اوامر ا  حاال

روزا کاسه   ن یفرو بردم. به خدا هم قهی و سرم و تو  یدادم به نرمه صندل هیو تک دستام
ََ دسته آخر کس وونهی شد، خودش د یم  زیصبرم لبر    مارستانیکه روونه ت  یبود اما مطمئنَا

 شد من بودم.  یم

 دختر؟. -

 

 زد رو دستم.  دینگفتم که با دستش آروم کوب یزیچ

 به من نگاه کن. -

 .نگاهش کردم  یرغبت باال گرفتم و با سرد  یو ب سرم

 بله؟. -

 .دیدخن

جوانبشم    دیکه روان اون مشکل داره، با  یدون یمنم مثل اونم؟. خودت م  یکن یفکر م-
 !.  یگرفتیدر نظر م

  یحرفش موندم. پوزخند یشدم بهش و منتظر باق رهیکرد، متعجب خ ریینگاهم تغ  رنگ
 زد و ادامه داد: 

ه که زن یداد م یوونگیحاالت د   نیهم از ا  ی . چون اگر ندون؟یدونست  ینگو که نم-
 .  گهید  شناسمشیحالش ناخوشه. من چند ساله باهاشم م
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 :دمیبه چونه ام کش یبهش انداختم و دست  ینی لبم رفت باال. نگاه باال تا پا گوشه

 . ؟ ی رو کن یآدم نیچن  هیهمراه یا یهمه ب  نیداره که شما با ا  یاونوقت چه لزوم-

 هم. بخاطر پول!.    یرو دی سبابه و شستش رو کش  یتاسف سر تکون داد و انگشتا با

 .رو تحمل کنه مثل من هم لنگ پول بود  یپول تن داده بود که هر عذاب بخاطر

 کجا و آن کجا.   نی زدم اما ا یت ین نیبا هم یکار ن یدست به چن منم

  یام که تا االن از طرف محراب برام افتاده ب یبه خدا هر اتفاق دم،یلحظه به خودم لرز  هی
  نی هم بدتر از ا دیشا  ایدختر   نیوضعم مثل ا   دیشک از کار خدا بوده وگرنه که منم با 

 بود.   یم

 . دیشونه و آروم دست به قد و قواره اش کش یسر کج کرد رو نینازن

  زشیبشم؟. غذات هم همه چ یآدم کمبود  نیهمچ زونی که آو ادیخودت بگو، به من م-
 مناسب بود.  

 از سالن همانا.   بیدر دستشو یصدا  دنی چیهمانا و پ  خچالی رفتنم به سمت   با

 :دمیرو آروم از پشت سر شن نینازن یصدا 

  ستین  دیبکن چون بع نیا   یهم برا   یفکر هی  یهمه مواظب خودت نیا  نجایتو که ا-
 آزارت بده!. 

 بلند تر ادامه داد: برز یشدن فر کینزد  با

 برو تو اتاقت.  ینک یالزم نکرده  کار گهی د زمیعز-

 :د یچیپ برز یفر یصدا 

 . گهیبزار کارش و انجام بده د-
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بره   نی بزار ا میخوام تنها باش یمن م گهید میکن  یدرست م یزیچ  هیخودمون باهم -
 اتاقش.

 تشر زد:  نیحرف نازن  دنیشن با

 .  گهیَشرِت و کم کن د ؟یدینشن-

ََ یتقر  ریسر به ز  دم،ی و جلو تر کش  شالم آوردن فرستادن   ادیداخل اتاق. با به  دمیدو  بَا
  نیا ی . حرفا میشماره مهلقا از طرف محراب با چند گام بلند خودم و رسوندم به گوش

 از قبل نگران شده بودم.  شتر یب ییجورا  هیدختر بدتر ترسوندتم. 

 

ََ هم کل یعنینه.  ایدو دل بودم زنگ بزنم   یلیبود شماره مهلقا رو. خ فرستاده با   یقبالَ
ََ درگ یم کلنجار رفتم تا کسخود که پس   نی از ا   دمیترس یخودم نکنم. م یماجرا  ری رو فعالَ

 زده شم.

 !. یچه توقع بهیاز غر  گهی د دمینکش ایاز دست خود  کم

تصور تو ذهنم بود که اگر    ن یخبر نداشت و تا به االن همش ا یاصل  تیاز واقع  مهلقا
  یری اما ت ارهی اسمم ن  گهیام بزنه و د نهیدست رد به س هیخبر دار بشه اون هم بدتر از بق

 بود. امتحانش که ضرر نداشت.  یکیتو تار 

شماره اش و گرفتم و تماس اول جواب نداد، دوباره که زنگ زدم بوق   قیدو نفس عم با
 :دیچیآخر بود که صداش پ

 بله؟!.-

زن   نیا  یحرف زدنا   یبود که خنده ام گرفت. چقدر دلم برا  دهیآروم و مشکوک پرس رانقد
 شد.  یم  خکوبیکه آدم ساعت ها پاش م ییتنگ شده بود. خصوصا درد و دال

 .؟ یمهلقا خانم، خوب-
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 شما؟. -

 لبخند جواب دادم: با

 منم دلبر. -

مت کردم که چرا  من اون روز چقدر خودم و مال ی. اگر بددن؟یدخترم؟. خوب یچطور-
 دخترو نگرفتم.  نی شماره ا

 .وار یدادم کنج د  هیتک

 چرا؟. من خودم از محراب گرفتم.  -

 آرومش اوج گرفت و با غر غر جواب داد:  یصدا 

. مثل بچه ستین یزنم انگار تو آباد یبهش زنگ م یپسر، من هرچ نی از دست ا-
بار باهاش   هی. دخترم  رمی ام تا حال احوال بگ لهیماسماسکم شده وس  نینداشتمه ا 

به دل من افتاده   یکه چه شور یدون یصحبت کردم انقدر غر زدم سرش که نگم آخه نم
 بود. 

آن به حال محراب غبطه خوردم. در واقع   کیبودم.   اشیمحبتا و مهربون  نیهم عاشق
 حالش بودن.   یا یجو  شهیدوتا مادر داشت که هم

ََ یاالن باهاش صحبت کردم تقر  نیحال مادرشه هم ریرگد  یلیمهلقا خانم خ- بهتر بود   بَا
 بودم.  دهیخودمم ترس  یاما تو تماس قبل

که خدا بخواد همونه، انشاهلل که سالم و سالمت برگردن هر چند که با    یخداروشکر، هرچ-
پسر حق داره غصه مادرش و بخوره   ه،یدونم زن مهربون یم یندارم ول یمادرش ارتباط

 ... . گهید

 بزنم اما انگار که اجازه نداد و گفت:  یحرف  اومدم

 صدقه دادم برات.   دمیآشفته د  ی. خوابا؟ی کن یکار م یدلبر، دخترم، تو چ -
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 شد. بغضم گرفت.  خی تنم س یحرفش موها   نیا  دنیشن با

 گفتم:  یسخت به

 .؟یی چه خوابا -

 نداره خالصه مراقب خودت باش.  فی خواب بد تعر-

 .دمی کش یقیعم نفس

 .د؟ی مهلقا خانم خونه ا -

 شد.   یکه زد بادم خال یحرف با

که امروز فردا    نجاستیدختر زائو ا  هیطبابت کنم  دی با ه،یلو یکهگ  یاز روستاها  یکیاومدم -
 وقتشه.  

 : دمیبرچ لب

 ؟ ی مهلقا خانم؟. مگه شما بلد دیکن یکار م یاونجا چ-

 جورواجور بود؟. ی مارستانا یما مگه ب  یه بلدم، اون موقع ها تو دهاتا بله ک-

 نشم.   اتیوارد جزئ ادی دادم ز  حیترج

 .ن؟ی پس حاال حاال ها اونجا-

 آروم گرفتم:  کمیجواب بعدش   با

ََ مرخص ینم  ینه دخترم طول-  . میطبابت کن د یحاال با میافتاده بود  یکشه، مثالَ

  یمهلقا خانم با مکث کوتاه  یصدا  یپشت گوش یدختر ی ناله ها یصدا   دنیشن با
 :دیچیپ
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ََ یمن نها - زنم  یسر م  هیبرگردم. اگر روز برسم به اون خونه اول  گهیچهار روز د تَا
 . باشه؟.م ینیهم و بب یایگم ب یم  دمیزنه، هروقت رس یاما دلم شور اونجارو م  نطرفمیا

 ناله دختر گفتم: یصدا   دنیرغبت با شن یب

 . وفتهی نکرده دختره االن پس م ییباشه مهلقا خانم، خدا-

 آره جانم خدانگهدار. -

 اونو.   ای کشتم  یخودم و م  ایزدم به چاک وگرنه  یم دی با  گهیچهار روز د تا

 . گهی بسه د برز یفر-

 یلیشدم تو جام. حواسم نبود که آهنگ خ ریخ  میبلند دختره ن مهی ن یصدا   دنیشن با
 .  ستادمیدر فالگوش وا  یوقته قطع شده. رفتم جلو

رفتم رستوران صد   ی م ؟یاالن اومدم خوب که چ برز،یفر یزن یبهم م یاه حالم و دار-
 .  نجایا  امینم گهیشرف داشت. د

اتاق   اون رفت داخل یرفتم اتاق ول دهیپاش به سمت راه رو اومد. ترس دنیکوب یصدا 
 . دیپوش ی. فکر کنم داشت لباساش و مبرز یفر

  یاتفاق نی چن شی پ یای بود. سر بیعج کمیچونم گذاشتم.   ریدادم و دستم و ز  چیو پ لبم
 آخر.  میدختر سرش داد بکشه و بزنه س  هیبود که   وفتادهین

  یباز شد و دختره شال و کاله کرده بود برا  برز یبازکردم. همون لحظه در اتاق فر مهین درو
 رفتن. 

 که بدجور خورده بود به پرش.  ن یا  مثل

 وسط سالن.  ستادی به کمروا دست

پرت   زیم ی و رو  وانیبا غضب ل نیمتوجه نشدم. نازن یزی اما چ دیچی پ فشیضع یصدا 
 کرد که جا خوردم. 



 دلبر محراب 

409 
 

 .یر ی انقدر بخور تا بم-

 

 .  دمیشدن در از جا پر دهیکه با کوب  ییتا جا دمشیند گه یتر رفت و د جلو

 کردم:  زمزمه

 ان.    وونهید  نجایهمه ا -

 دادم بهش. هیو آروم بستم و تک در

 . ره یمن و نگ   وونهی د نیفرستادم تا ترِکش ا  ی لب صلوات م ریز  

 : دمیعربده بلندش تو جام لرز   یصدا با

 . نمیب نجایا  ایب فهیعف یهو -

 گرفت.   حرصم

 !.فهیعف

چه برسه به  گهیکرد د  یلندهور که حرف دهنش و مزه نم  کهیکرد؟. مرد یام م  همسخر
 االن که از حد گذرونده. 

 . ؟یداریدونم ب  ینم یکن یفکر م-

 شم.  یخالص م گهیکنه چه خبره. تا چهار روز د یاالن نرم فکر م   حاال

  رهیکه نگاهش کردم خ نیرفتم. بدون ا  رونیو محکم باز کردم و با اعتماد به نفس ب در
 دهن باز کردم: زیبه م

 بله؟!.-

 . گهیجمع کن د ای تو لونه ات؟. ب  یدیچرا چپ-
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کرد تا   یاگر هم با ولوم آروم صحبت م   ایو   دیکش یم  ادیفر  ا یزد اما تند،  یحرف م  آروم
   شد. ینم الیخی زد ب یزهرش و نم

 بود و برداشتم. یکه هرچ زی م ی از حرفش دست جنبوندم و رفتم از رو تیتابع به

رو به  برز ی و پاک کردم، فر زی م  یشده بود. با دستمال مرطوب رو  فیبماند که چقدر کث 
 کرد.  یکه به زور باز مونده بود نگام م یی مبل نشسته بود و با چشما   یروم رو

 خوره؟.  یحالم ازت بهم م  یدون یم-

بهش   رهیخورد کم شد. سر گرفتم باالو خ یتاب م ری م  یدستم که با دستمال رو عتسر
 گفتم:

 متوجه نشدم؟.-

 زد و گفت:  یپوزخند

  ی! من تو و امثال تورو خوب مدیکاه ریو آب ز   یبس که همتون عوض ؟یتو نشد -
 شناسم.  

 تو هم گره خورد.   اخمام

  یهر طور بوده به من ربط یهرک  دیبعدم درست صحبت کن دیگ یم یفهمم چ یمن نم-
 نداره. 

 . نیبودم پرت شدم عقب و افتادم زم زیبه م لی و هل داد و چون ما  زیم

توجه به دردم از جام بلند شدم و محکم دستمالو پرت کردم رو   یتحمل کنم، ب نتونستم
 . زیم

 . ؟ی اریدر م هیچ ی باز  یچته؟ وحش-

 گفت:   یو داد باال و با گنگ  ابروهاش
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 . ؟یش یعه؟ چرا ناراحت م -

 . دی ضرب سر کش هیکنار دستش و برداشت و  وانیل

 نبود.  د یبع یچیه نی انجام بدم و برم اتاقم از ا  عی کارارو سر بهتره

 تند خودم و رسوندم آشپزخونه.   یو برداشتم و با قدما  دستمال

 . دیچیخنده اش پ یصدا 

 عقلش و از دست داده بود!. پاک 

 

 آب و باز کردم و مشغول شستن ظرفا شدم.   ریش

 شد.  یادعاش م یلیاونم مثل تو بود خ-

 حرفاش و بشنوم.    یکردم تا باق زیندادم و فقط گوشام و ت یجواب

 داد: ادامه

 !. گهی رو سرش، مقدس بود د اهیبه همون چادر س دمیناز  یم-

 سر داد.  یبلند تر خنده

  دمیگذشت و منه کودن فهم  کمیبود؟. تا   میره سر کار، منم بچه مگه حال یفت مگ یم-
 شم.  یزن بزرگ م نیعفت تر یکه دارم تو دامن ب

 شد.   لی تبد هیاش کم کم به گر خنده

اما من مثل بابام   میخور  یکه گول ظاهر آرومتون و م میانقدر احمق  یما مردا گاه-
 .  ستمین

 به سقف تکرار کرد:  رهیاش و خ   نهیرو س زد
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 .  ستمی من مثل بابام احمق نبودم و ن-

چندم رو که برداشت تو   وانی شد. ل یم  دهید ی از فاصله چند متر ش ی شنویپ یرو  عرق 
 کنه.   یدلم گفتم امشب سنگکوب م

 خورد.   یگوشه چشمش اشک سر م از 

 !.هیمرد همسا   شیرفته پ یاحمق ساده ام م  ینگو عافل از چشم بابا-

 طرفا گرفتم و سوق دادم سمتش.   یبه زانوش، نگاهم و از رو دیکوبو   دستاش

شد،  یرفت.   رفته رفته اخماش جمع م  یم ی از شدت حرص چهره اش رو به کبود  
 شد.  یم یروان شتریبا گذر گذشته ها تو ذهنش ب یانگار

ََ مرد-  !. گهیشده بودم د ی منم مثالَ

 .  دیخند هیگر تو

خودت   می گفت ما آبرو دار  یدختر! م  کینزد  یشکنم بر یگفت قلم پات و م یبه من م-
گفت فقط سرت تو الک   یزد تو سرم  م ینکن. م سهی مقا  ابونیکوچه و خ یو با بچه ها 

که من و   ارهیداره به بار م  یخودت باشه منم خبر نداشتم خودش چه کثافت کار
مرد   هیگفتم مادر که جز پدرم با   یم یبود، من به زن هیکنه. با مرد همسا   یمحدودم م

 هم بود. یا  گهید

 و سخت گذرونده بود!.   شی چرا، دلم سوخت براش. چه بچگ دروغ

 ََ  .نهیو بدب اریاخت یباعث شده که انقدر ب نایهم حتمَا

 رو آبچکون.  دم یچ ظرفارو

و زور   تیخشم و عصبان ینه از رو نباریطرف مخالف و با دقت نگاهش کردم ا  دمیچرخ 
 . رونیترحم. چشماش درشت شده بود و کم مونده بود از حدقه بزنه ب  یه از روبلک
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 و با حرص ادامه داد: د یچیپ شهیدستش رو محکم دور ش سی صورت کبود و خ با

به بابا بگم. اما   دیترس یکه متوجه شدم قاشق داغ گذاشت رو دستم. م دیفهم یوقت-
توام شد با فرار کردنم از اون خونه.  گهید  یگفتم من گفتم. گفتم و آبروش و بردم ول

 دخترم دورمه!. یو ساختم حاال هم کل میمستقل شدم و زندگ 

 زد.   یقه ا  قه

 .  گهید  رهی جلوم و بگ ادینفر، حاال کجاست؟ کجاست ها؟ ب هیهر روز و هر ساعت -

و پرت کرد   وانی به خون نشسته براندازم کرد. ل یو با چشما سرش و آورد باال  عیسر 
 پام شکست و پودر شد. با ترس رفتم عقب.   ریسمتم که ز 

که   یپارچه ها پوشوند نیاجتماع ننگ و کثافت. خودت رو با ا  د،یو رذل  یهمه زنا عوض-
ََ بگ  یخوا  ی! م؟یچ من  االن واسه  یام؟ تو اگه سالم بود  یدختر پاک   یلیمن خ  یمثالَ

 من!. ،ی دست من ری خب؟ توام ز  یکرد  یکار نم

 سیبرداشتم و با صورت خ واریدسته دار و از کنج د  یو ط ختمیگرفت. اشک ر بغضم
تو سرم   برز یو دل آرا و فر یب یب یاراده حرفا  یجمع کردم. ب کی هارو از کف سرام شهیش

 اکو شد.  

ََ دختر کث  من  یچ دی فهم یم ی. کد؟یبار  یو زمان برام م نیبودم؟. چرا از زم  یفی واقعَا
 دادم.  هیتک  واری رو به د ی. طدمیکش یقینفس عم ی کشم!. چند بار یم

کردم که صداش باعث شد سر جام   یانداختم و داشتم از رو به روش گذر م ری به ز  سر
 شم. خکوبیم

 و گفتم؟! آره؟. تی شد نکنه واقع یچ-

 :و ادامه داد دیخند

 . نیفرار کن فرار آفر -
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 : دمیکش ادی سمتش و فر  برگشتم

من از  یهمه رو به صالبه بکش شهینم لی بوده درست اما دل تیتو زندگ یآدم بدجنس -
  زیو بحث کردنم جا  ضهیطرفم که روحش مر ی دونم با کس یکنم فقط م یتو فرار نم

 .  ستین

 تتد سر تکون داد و ممتدد گفت: تند

 اوه چه جالب. چه جالب.  -

 نکردم  یحرفاش توجه یبه باق  گهیبرم. د دمیکردم و راهم و کش پشت

کنم   یاخراجت م ،یبا من بحث کن یکن یم خودیب یلیتوام خ میاهیآره من آدم قلب س -
 ها!.  

ََ از لحاظ رواندمیترس شتریب   نیکردو ا  یورد ممشکل داشت. مثل بچه ها برخ  ی. واقعَا
 برام ترسناک بود.

 

 : دیچیباز پ صداش

 .  یدید ی نبود اون رومم م بایفر   یاگر سر حرفا ،یی نجایهمه ا نی که با ا یدل دار یلیخ-

ََ یبود؟. تقر شی ک بای هم فشردم. فر ی رو رو لبام که   یدخترا به نسبت تنها کس نیاز ب  بَا
 بود فقط.  بایرابطش باهاش بهتر بود فر 

 .  دمی پرس یاومد ازش م  یفردا م کاش

 

 آرا  دل

 



 دلبر محراب 

415 
 

ََ یهام تقر  هیو بخ گذشتیاز عملم م ی وقت چند  جوش خورده بود.   بَا

  هیگفتن با گر  یو م میمحل شده بود ی مدت بعد از رفتن دلبر سوژه بحث زنا  نیا  تو
 انداختن.   یم هی و کنا   کهیو ت  اومدن یسره آشناها م هیو    رونی انداختنش ب

  یمحل قضاوت م یکه زنا  نیبود از بابت ا  ختهیکالفه شده بود و بهم ر یلیخ یب یب
 شده بود.  یکردن عاص

 دختر؟. -

تو جام صاف شدم و نگاهش کردم. در صندوق کنج خونه رو که قفل زده بود رو باز   آروم
 نظرش گرفتم.   ریکرد. با تعجب ز 

بودم داخلش  دهیگذشت و تا حاال ند   یازش م یاد یوقت ز  یلیکه خ یصندوقچه ا  در
 که سرش  بسته بود.  سهی ک هیهم داخلش نبود جز  یخاص  زی رو باال زد. چ هیچ

  .گهی د هیاون چ-

 آورد و انداخت کنارش.   رونیب

 گفت:  یصندوق و بست و با آشفته حال در

 کرد.   یشه زندگ ینم گهید نجایا-

 باال انداختم. شونه

 که!.  میخودمون و بکش میتون ی. نم ؟یب یب میکار کن یچ یگ یخب م-

 نه کشتن نه، اما رفتن چرا!. -

 دادم.  جی و پ لبم

 چه؟.  یعنیوا  -

 ببر بفروش.   مه،یتمام سرما  نایا یعنی-
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 جمع شد.  اخمام

 .  کشیجام بلند شدم و رفتم نزد  از 

 رو که باز کردم چشمام گردشد.   سهیک در

 جفت گوشواره طال.  هیانگشتر و   هی  ر،یدوتا زنج ن،یسنگ  یتا النگو  شش

 .؟یب یمال توعه ب نای... ایا-

 .واریداد به د هیو دراز کردو تک پاهاش

 آره. -

 رفتم. وا

 

ضجه زدم   ختمیهمه اشک ر  نی . ا ؟یرو نکرد  نارویچرا سر بزنگا ا  یقدر داشت  نیا یب یب-
 .  ؟ینکرد  یو عمل خودم چرا کار   هیزیپول  جه یبرا 

 اش جمع شد.  افهیق

 !. ؟یاون موقع دلبر بود االن چ ست،یحرفا ن  نیاالن وقت ا -

 زدم.   یپوزخند

 یطیشرا  چیاما ما تحت ه  دیکش یهمه جوره جور مارو م دیتا اون بود با یعنیآها -
  یب هیچه کار نیوسط مرد مرد. ا  نی ا مونمیکیها؟ حاال  دیچک  یآب از دستمون م  دینبا
 به وهلل.  یدار یبه خدا به دور از انصافه!. چه دل یب

 زد:  تشر

  یبرا  نمیبردم، ا یاگر نگه داشتم با خودم که به گور نم نمینکن، هم خودیانقدر نطق ب-
 .گهی شماست د
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 گفتم:  شخندیو دادم باال و با ن ابروهام

 خوا.. .  ای بخاطر من  نمیب ی نم کهیچندتا ت نیفروش ا  یاالنم برا -

خورم از   یفقط افسوس م  یاری عفت و اسمش و م یبه خواهر صدا نکن اون دختره ب-
 رده.  محل ب نی بزرگ شدنش به خرج دادم. آبرومون و تو ا  یکه پا  یعمر

 غضب نگاهش کردم:  با

وگرنه    یطالهارو رو کرد  نیو خوب بودن اسم خودته که ا  یبخاطر آبرودار نهیمشکل هم-
 خبرا نبود. نیاز ا اهیکه صد سال س

 مکث نگاهم انداخت. با

 یکه در اومده زندگ یهمه حرف  نیبا ا نجایا یدوست دار  ؟یبمون  نجایهم  یخوا یم-
 باشه.  ؟یکن

 برداره اجازه ندادم. جلو آورد که دست

 مگه دروغ گفتم؟!.   یش یخب حاال چرا ناراحت م-

 گرفت.  ظشیغ

پام   هی. من که یزیبر سرت بر   یخواست یم ینبود چه خاک  نامیفکر کن که اگر هم نیبه ا-
  یبشنو دیهزار جور زمزمه با یبر  رونی توکه پا ب هی   یخوا  یپام لب گور! م هی نجاستیا
ََ پس فردا  یدم با نگاهاشون سنگ م هی تو   یبرا  ادیخواستگار ب هی زنن به آدم اصالَ

 کنن.   یسرشونم نگاه نم  پشترن  یبکنن م قیبخوان تحق

  یراه م نی ام حساسم از ا  ندهینسبت به آ  یلیدونست خ یم د یداشت اما شا  حق
 خواست احساسم و قلقلک بده.  

 برم؟. یباشه، کِ -

 و درش رو بست. انداخت بغلم و گفت:   سهیرو گذاشت داخل ک همه
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 هرچه زودتر بهتر. -

 

  گهی. چند روز دزمیبر یچا  وانی ل  هیگفتم و آروم بلند شدم. رفتم سمت ساور تا   یا باشه
بودم که چطور اون عکسارو دست مادر مهرداد و خودش   نیجشن مهرداد بود و تو فکر ا 

 .بفرستم 

 به خودم اومدم. یب یداد بلند ب یصدا با

 دختر.   یختیو ر  ییچا-

 رو بلند کردم.  یترس اومدم عقب و قور با

 . دمیترس یب یب یوا -

کرد و به جاش   یزیبهم بتوپه اخم ر خواستی که م یب یخونه به صدا در اومد، ب زنگ
 گفت:

 وقته روز.   نیا  رهیخ-

 باال انداختم. سر

 البد اشتباه زنگ زدن.-

 زدن.  یدونم چرا هروقت اشتباه زنگ م یاف اف و برداشتم، نم رفتم

 بله؟.-

 سالم دخترم.-

 آشنا بود.  صداش

 جانم؟. -

 آوردم.  یدخترم آش نذر-
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 .  امی قبول باشه، االن م-

 کوچه بود.   یاز زنا  یکیسمت اتاق.    دمیرو سر جاش گذاشتم و دو  یگوش

 شده.   یچ-

 سرم مرتب کردم و گفتم:   یو رو چادر

 آوردن.  ینذر یچیه-

در بود.   یطبقه باال هم جلو  هی . دم در جز من همسا نی و باز کردم و از پله ها رفتم پا در
 دادن.   یبود که از در ما شروع کنن نذر دهیانگار بساط چ

  ینیگرفتن آش جمع بودن. سنگ یدورش برا  یتیدادم و نگاهش کردم که جمع هیدر تک به
 نگاهم و که حس کرد نگاهش و سوق داد سمتم.

 سالم.  -

 دادم  و گفت:   سالم

 دم.  یصبر کن االن م-

شدن   رهیروبه روش انداخت و چشم ابرو اومد که اونا هم تند بهم خ  یبه زنا ینگاه مین
 و تک و توک پشت چشم نازک کردن.  

. بازم حالت پچ پچ خواست من و انگشت نما کنه؟ یکردن، نکنه م ی م ن ی! چرا همچوا
 حرفاشون سرخ شدم.   دنیکردم با شن زیگرفتن گوشام و که ت 

بره، به خواهر دوقلوش رحم   نجایباعث شد خواهرش از ا  خته،یو ر ش ی آبج یآبرو  نیا-
 نکرد.  

 دونستم از شدت شرم سرخ شدم.  یخشک شد. م  دهنم

 بلند داد زدم.  ی اراده با صدا یب
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 . د؟یشما؟ با من دیگ یم یچ-

 .  دیبلندم لب به دندون گز یصدا  دنیبده با شن ی خواست آش نذر ی خانم که م سودابه

 .؟ی کن یم نیوا دختر، چرا همچ -

 رفتم و خودم رو بهش رسوندم و گفتم:  رونیباز گذاشتم. ب میو ن  دمیکش درو

 . ؟یپول کن هیمن و سکه   ی خوا یم  ؟یگفت یچ   نایتو از من به ا -

 رفت گفت:  یا همونطور که ماز زن یکی

 از خونه رفت.  یبا چه حال د،یپول کرد هیرو سکه  چارهی فعال که شما اون دختره ب-

گفتم؟ مطمئنم دلبر   یب یدونستن من دلبر و به ب یاز کجا م  نایقروچه کردم. ا دندون
بدونن. با  زوی هم تو ساختمون نبودن که بخوان انقدر واضح همه چ  ناینگفته ا یزیچ

 حرص بلند جواب دادم:

 . دیقضاوت نکن دیستین یکس   یتو زندگ  یوقت-

 داد دستم.  عی و سر  ختی از آشا کشک ر یکی  یرو  عی سر   سودابه

 

 برو دختر تا شر نشده.   ریبگ-

 شدم.  یروان زیپچ پج ر دنیبا شن دوباره

 زدن.  ششیشد نگاه کن انگار آت یم   یمگه انقدر عصب  کرد ینم یاگر کار-

بلند شد پشت   غشونیشد. ظرف آش و پرت کردم سمتشون که ج زی صبرم لبر کاسه
 : دمی بندش غر

 و قضاوتتون بوده حرومه حروم.    بتیپختش غ  یکه با چاشن یآش-
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نکردم.   یکرد توجه   یسودابه خانم که صدام م  یبه صدا گهی برگشتم و در و باز کردم د تند
 در و بستم و اجازه دادم اشکام روونه شه. 

هم فشار   ی اومد که حاال سرم اومده بود. چشمام و محکم رو   ینما شدن بدم م انگشت
 دادم و با بازکردن پلکم چشم تو چشم جابر شدم. 

. به فکرم زد که  نیزم ری به سمت ز  نی اخم صورتم و از نظر گذروند و رفت دوتا پله پا با
 در آورده باشه اما امکان نداشت.  یخاله زنک باز  نکنه جابر

 آقا جابر!. -

 اما برنگشت. ادامه دادم:  ستادیوا 

 انداختم دلبرو؟. آره؟.  رونیمن ب یگفت یشما رفت-

تاسف سر تکون   یبراندازم کرد و از رو  نی رفته رو برگشت، با نگاه طلبکار باال تا پا راه
 داد. 

 . ؟یتو خواهر-

 رد.خوردم. تکرار ک جا

ََ خواهر-  .؟ی واقعَا

 .دمیو پاک کردم و خند اشکام 

 .د؟ی گ  یم یآقا جابر چ-

 اش.  نه یدست زد رو س با

 چرا؟. یدون یخانم و بردم م یب یتو و ب  ی خودم گفتم خودم!. خودم آبرو-

 شدم بهش.   رهی شدم. مات خ شکه
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خواستم به کثافت آلوده شه    یشدم چون نم تی آبج ری گینگام نکن، اگر من پ یاونطور-
و توام انگار از خدا خواسته    رونیخانمتون انداختتش ب یب یاما ب  یلیحاال به هر دل

ََ خواهریبود   دیکن اهی روزگارش و س نطوریدونستم قراره ا ی!. من اگر م ؟ی !. تو واقعَا
 گفتم!.  یبهتون نم  چوقتیه

 شدم. یعصب

دلبر خراب شده االن سنگش و به   یمحل انداخت  ونیخودت م ؟ یشد وونهی آقا جابر د-
 . ؟یزن یم نهیس

 .دیخند

که حتم   رونه یب یبود با چه وضع دهیمن د  ریبه غ یکیشب  میمن تو محل ننداختم، ن-
 بود دلبر بود.  رونیب شهی که هم می. اونتیآبج ای  یتو باش ایداد 

 و با تاسف سر تکون داد.  دیکش یاه

حد حقش   نی . اون دختر تا ایچشم رو هم کور کرد یزد  یابرو رو درست کن یاومد -
وقت   چیاما ه  دیپرتم کن رونیب کمیکنیخونه با پ  نیمنو از ا  یکردم که روز   ینبود!. فکر م

 .  دیجدا کن تونیتصور نداشتم که اون دختر و از زندگ

 چونه ام محکم کردم. از پله ها رفتم باال.  ریرو ز  چادرم

 کنه.  یشده که خواهر به خواهر رحم نم یطور یزندگ-

 زانوم گذاشتم.   یدرو سرم و رو  ریرفتم باال و درو محکم بستم. نشستم ز  تند

 بسم اهلل.  -

 جواب دادم: یشونیهمون حال و روان پر  تو

 به من چشم و ابرو بودن.    هینپرس، فقط االن بق یچیه یب یب-

 نگفت. یزیدست زد و چ یدست رو رخ چرخوندم و نگاهش کردم.  میو از ن سرم
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 .می کن یفکر هیهر چه زودتر  دیبا یب یب-

تا   تیدونستم وضع ی!. بهم زودتر گفته بود اما نمیبابت ناراض نیشده بود و از ا یعصب
  یینرفته بودم که بدونم چه رسوا رونی عمل ب ی اول برا  یاز روزا  ریبه غ  یعنیحده   نیا

 .  رهیگ ی داره دامنمون رو م

 بهت گفته بودم.  -

 انداخت و گفت:  نگاهم

 هرچه زودتر بهتر، از فردا.  -

 گفتم:  شونیپر

 وضعم؟.  نیبا ا -

 براندازم کرد. کالفه

 !. یهم خوب یل یوضعت چشه؟ خ-

 .  یب یشدم به ب رهیشونه ام انداختم و با نگاه پر سوال خ یو رو  سرم

ََ ا-  .  یب یب  ید  یحرص م ینطوریخوب؟ ا یگ یحال و م نی واقعَا

هاتم جوش خورده   هیام ازش گذشته بخ  یادیمدت ز   ،یعمل کرد  هی شده؟   تی مگه چ-
 .؟ی خوا  یم یج گهید

چرا   یب  یب نی در بلند شدم. دستام و پشت گردنم گذاشتم و فشردم. اهلل و اکبر، ا ریز  از 
 کرد.   یذره مراعاتم و نم هیدرک بود؟.  یانقدر ب

 ها!.    یر یفردا م-

 گفتم:  یلحن تند با
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 ذره درکم خوبا واهلل.   هیرم.  ینترس م یب ینترس ب-

 شدم.  یعصب شتریکه زد ب یحرف با

سوخت    یآفتاب م ری. ز ادته؟یزد،   یپاش تاول م ادمهی!. نهیهمتو دلبر تو  ن یفرق ب-
 هلت بده.  د یرفت حاال تورو آدم با یم شمی پوستش اما فردا

!.  یحرف!. من آدم تن پرور نینزن با ا  شین یب یب- ََ  ام اصالَ

 برم اتاق که بدون توجه به اعصابم گفت:  خواستم

 برام.   اری آب ب وانی ل هیبرو  -

ََ کم حرص م  دستام خونه حاالم با رفتن دلبر به  نی خوردم تو ا یو مشت کردم. قبالَ
  یکردم و قدم برداشتم برا  یشد!. دندون قروچه ا  یوضع مسخره اضافه م نی تحمل ا

 اطاعت به امرش. 

 دلبر 

چشمش مشغول   یکه کردم دستودست نکردم تا جلو یکار نیشدم اول داریکه ب صبح
 که باز به بارآورده بود رو  جمع و جور کردم.   یفیرفتم و هر کث رونیشم. ب

خورده بود. زنگ خونه زده   ینیر یپوست کنده و ش وهی خودش م یخوراک باز برا  خوش
کردم بلند شدم. دوباره   یو با دستمال پاک م کی شد. تو جام که خم شده بودم و سرام

 خودم و رسوندم. نکنه خودش بود؟.  مهیزنگ در زده شد. سراس

 بود.  باینگاه انداختم، در کمال تعجب فر یچشم از 

 ساعت صبح؟!.  نیا

 

  یم داشیپ نطرفایعصر ا یطرفا  ای شب  شهیظهر اما هم کی ام نبود و نزد   یصبح البته
 شد.
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 درو باز کردم.   شیزنگ بعد با

 دختر؟.   یکن یچرا در و باز نم-

 زدم.   یعقب و لبخند کمرنگ  اومدم

 . دیحق بده، ببخش  دمی خب ترس با؟یفر  یچطور-

 نگاه چه آب رفته از اون موقع، مگه غذارو از باال گرفته واست. ،یموش مردن-

 بستم گفتم: ی که در و م نی داخل، تو همون ح اومد

منتها حرفا و حرکاتش آدم و خوراک    خچالی تو  ختهیکه ر ینیریبگم؟. غذا و ش  یچ-
 .  ندازهیم

 و نشست رو مبل.  دیخند زیر

 شده؟. یبازچ-

  یدادم به اوپن و ب هی. دستام و تکییکنارش رد شدم و دستمال و انداختم تو ظرفشو  از 
 رمق لب زدم: 

 . ارم؟ی ب یخور یم یچ-

نثارش کردم اما مگه از   یا هی سر داد. نگاه عاقل اندر سف یباز قه قه ا  دیام رو که د  افهیق
 رفت؟.  یرو م

 . یکالفه ا نطوریا یخودت بخور مشخشه از گرسنگ خچالهیتو  یزیممنون اگر چ-

 .  ییجورا  هی-

 گفتم:  دنمی برداشتم و محکم دندون زدم. همچنان با جو  خچالیاز   بیس هی

 . گهید شهیدارم مسببش اون روان پر  یهر وضع نیبب-

 .دی رو لبش ماس لبخند
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 .ش؟یروان پر -

 و درآوردم:  اداش 

 شبی !. دارهیدر م ییایباز  وونهیچه د یندو ی ! نمشی . نه منه روان پرش؟یروان پر -
 شب عمرم بود.  ن یبدتر

 هم فشار داد: یرو  لب

 .  ستین یچی شه ناراحت نشو باور کن تو دلش ه یم  یاگر عصب-

 دادم باال. ابروهام

و مشکل دارم    ضمیکنم من مر  یحس م یگ  یم ینجوریا  ست؟ی ن یچیتو دلش ه-
 دختر.

 بهش با دقت گفتم:  رهیکردم و خ زینگفت. چشمام و ر  ی زیو با آه فوت کرد و چ نفسش

 !. بایفر گمایم-

 شونه اش گذاشتم.   یبود تو فکر. دستم و رو رفته

 با توام.  -

 توجه به من گفت:  یب

 

بهش گفتم اونم قبول کرد به اصرارم اگر   طتتمی کرد؟ من همه شرا  ت یمگه کار  شبید-
 و.  بهت رسونده بگ یبیآس

 باال دادم.  سر

 .  ستی ن امی نطورینه نه، ا-

 مکث ادامه دادم:  با



 دلبر محراب 

427 
 

 کنم با تو خوبه.   ی. حس م؟ی دار ینسبت برز یتو با فر بایفر-

 تو دستم جواب داد: ب یبه س رهیخ

شکت رفته؟.  شتریو از رو اسمامونم ب یندارم، البد از رو رفتارش شک کرد  ینه نسبت-
 از گذشته اش گفته؟.   یزیبهت چ

 هم گذاشتم.   یرو رو  پلکام

ََ یآره دق- کرد برام اما خنده   فی ! تعرییجورا  هیشده بود   وونه ی حالش بد  و د  شبید  قَا
 پام ترسوندتم.  ریدستش ز  وانیو شکستن ل شی هوی ی ها

 : دیکش قیعم نفس

منه دختر دستش و گرفتم   یی جورا  هی یعنیشناختم  یو از اول من م برز یفر ن،یدلبر بب-
 به گردنم حق داره.   یلیدونه و خ یمن و مثل خواهرش م ن یهم یبرا 

 باال و رو چشمام ثابت موند.  دیو کش  نگاهش

ََ اسمش فر- چون... چون مادرش اسمش و روش گذاشته بوده از   ست،ین برز یاصالَ
کرد.   نهوویو د  نی ا نطوریاومد البته خدا لعنت کنه مادرش و که ا  یاسمش بدش م

مدت که گذشت به من گفت خودت برام اسم انتخاب کن و منم به چشم   هی م،یبگذر
شناسنامه با   هیمدت با   هی د خودم انتخاب کردم خالصه بع کی اسمش و نزد یخواهر

 . دمشی د گهیمشخصات د 

 شدم متعجب گفتم: شکه

 . ه؟یحد؟ اسمش خودش چ  نیتا ا -

ََ هرچ یم  یقاط برز ی پره فر یماز دهنت  ستیحواست ن هوینگم بهتره  نیبب-   یکنه. کالَ
من در قبالت مسئول   گهیزنه اونوقت د یم ششیآت ارهیکه گذشتش و جلو چشمش ب

 .  ستمین
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 و کج کردم.  دهنم

 گم بگو.   یم دمیمارو، خب حاال فهم  یکشت گهی بگو د-

 شالش و دور گردنش باز کرد.  چیپ

 .  ثمیم ثمه،یم-

انقدر مادرش روانش و   یعنی.  ؟ینطوریام داشت اما! خب آخه چرا ا  یقشنگ اسم
چون زاده    گهی هم داشته د یحال سابقه خودکش   نیپس با ا  نطورهیکرده؟ اگه ا  شونیپر

 مادرشه، ژن مادرش تو وجودشه!.

 

 . بردارش بابا.  ؟یش یخفه نم ؟ یپوشون یتو چرا خودت و انقدر م-

 افسوس نگاهش کردم. با

 عادت دارم تو راحت باش.   نطوریواهلل من ا-

بود که محراب به من داشت    یمحض! حرف حرفه عادت نبود و بلکع صرف اعتماد  دروغ
 خودم و مالمت کنم.  دیذره کج برم دست آخر با هی دونستم اگر  یو م

 چه خبر.   گهید-

 .  یسالمت-

 گفتم: عی رفتم سر  یم دی با گهیکه چند روز د  نیآوردن ا  ادیبه  با

 .  بایفر  یعه راست-

 داد به مبل.  هیشد و تک خم

 جونم. -
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  هیچشمو روعه!. بعد از چند ثان یاالن بگه دختره چه ب دمیترس یشد بگم. م  ینم روم
 گفتن و نگفتن دهن باز کردم: نیتعلل ب

 .  ؟یش یبرم ناراحت م ییول کنم و جا   نجارویمن اگر ا-

 گرد شد.  چشماش

 .  ابون؟یوسط خ  یول ش  یخوا یباز م ؟یدار ییکجا؟. مگه جا -

 گم.   یم ینطورینه هم-

 کرد.  اخم

 اخراجت کنه؟.   برز یکه اگر فر  نهیچطور منطورت ا  یعنیخب آخه -

 بدم. ح یکردم شفاف و واضح براش توض ینشستم سمتش و سع 

ََ خودم   یعنیگم  یم ن،ینه بب-  بزنم برم.  اد،یبهم فشار ب یلیخ هو یمثالَ

 کرد.  یکج دهن

بهت فشار   برز یدست فر  ریبرو بلکه ز  یبهتر اگر برات هست بر ییواهلل من از خدامه جا-
 . ادین

 رو بازوش. زدم

 آخه؟.  یش یچرا ناراحت م بایبابا فر یا-

 . دیدست زد به سرم و خند با

گل کرد   تی کنم. اگر مهمون نواز  یم  یناراحت شم؟ شوخ دیآخه جوجه از دستت چرا با -
 . اریرنگ برام بپر ییچا  هی

 پاشدم.   عیسر 

 باشه االن.  -
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 خنده.   ری باز مثل اول زد ز  دنمیتند جنب دنید با

داره   زادیکنه به خدا. دست مر  تی ترب  ارمیزن ب یرو یکار کرده با تو؟! چندتا ن یچ برز یفر-
 پسر.   نیا

 . ستادمیچشم نازک کردم و دست به کمر وا  پشت

 که خودمم آدم کار کردن نبودم.   نیحاال نه ا -

 . ینیگذاشتم داخل س  ینی ری و با ش  ختمیبا ر ی استکان چا  هیداخل آشپزخونع و   رفتم

 

 .؟یکن یکار م  یتو چ بایفر-

 جواب داد.  یفراق بال با

  یتو انجام م یکارا  کی نزد یی کارا  لی که توش نون باشه، البته اوا یمن همه کار، هرکار -
 دادم.

 زدم. تشر

 شدم صد بار.   غهیخواستم بکنم اما نکردم، ص ی م ین فروشمن ت -

 . دیخند

 . تهیمهم ن-

 بحث شم.  نینداشتم وارد ا دوست

 .؟ی کن یکار م یگم االن چ  یمن م-

 ضرب انداخت داخل دهنش.  هی ینیریرو برداشت و ش ییچا

 .  یدزد-
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 درشت کردم.  چشم

 .  رنتیگ  یوا! نم  ؟یچطور-

 . دیاش از خنده لرز  شونه

 هیآبج ش یاالن خونه پ یکارارو داشت نی نشو تو اگه دل ا اتیاز راه درستش. وارد جزئ-
 . مغرور دل رحم کله شق. گهید  یوجدانت بود یب

 کنارش.  نشستم

 . یخوام بگ یحاال من م-

 .دیبه دندون گز  لب

 کنم به خدا.   یم ی! قاطای ریحاال واسه من جبهه نگ-

 کش اومد.  لبم

 نه نترس نه.  -

 ندارن.  اقتیل  گهید رمردنیبگم واهلل، پ یچ-

 جون و دل گوش سپردم.   با

 شن.  یبهترن زود خر م یلیموسن پول دار خ  یرمردا یجوونا البته پ یگاه رمردایپ-

 گفتم: کالفه

 خب.-

 خونشون.  رمی خب به جمالت م-

 کردم.  یاخم
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دختر همه   ،یعقل یب یلی! خیر یمی به خدا بعدا از عذاب وجدان م ،یکن  یکارو م نی چرا ا-
 . ؟ی بد یچ ایاون دن  یخوا یبه کنار جواب خدارو م نایا

 جواب داد:  الیخ یب

 گوش کن به من.   یکن یم  نی حاال چرا همچ-

 گوشه چشم براندازش کردم.  از 

و    دارمیرمب  یچند تومن هیخوابن خودمم  یکوچولو م هیدم  یمن بهشون قرص م نیبب-
 بندم.   یفلنگ و م

 تو صورتم.  زدم

 ها تو داستاناس. هیقض ن یکردم ا  یمن فکر م  ؟یگ  یم یجد-

 رو بازوم.  زد

 .وونهید ست ی تو داستان ن یچ یزمونه ه نیتو ا -

 کردم.  یها با چشم درشت نگاهش م وونهی مثل د  همچنان

 .؟یکنن چ داتیاگرپ  ،یا وونه ی د یلی! خبایفر-

 . دیرو تا ته سر کش یچا   وانیل

ََ پ ،یر یگ یتو سخت م- خوابت گرفته بود منم رفتم.  گم یکار کنم؟ م یکنن، چ دامیاصالَ
ََ چه بهتر دوباره مزاحمشون م  شم.  یواهلل، اصالَ

 حرص ادامه داد:  با

 چرا؟.  یدون یشن م  چیپ لهیتیحقشونه ف  فیکث یمردا   نجوریا  ،یدون یم-

 زدم:  لب

 خب چرا؟. -
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 غضب گفت:  با

 

 آدم شن آدم.  یکارارو کن نیهم  دی! با چرخهی چشمشون م ابونیزن دارن بازم تو خ نایا-

 به مبل.  دمیچسب  شتریترس ب با

 دونه؟. یم برز ی . فرسکهیر یلیام که باشه آخه خ  یهرچ وونهید-

 داد.  هیدسته مبل تک به

ََ تو کارام دخالت نم یربط یبه فر- نه. البته که اگرم بدونه کنه تا بدو ینداره، اون اصالَ
 . بره یسرم و م

 : دمیپرس

 چرا؟. -

 و با ادا اصول گفت:   دی کش یقیعم نفس

خواد تمام حق و حقوقمم بده منم   یکنه تازه م ی بارم م چاری ل یدونم بعدا کل یچون م-
 . ادیاخالقا خوشم نم ن یاز ا

تن   یاخر من برا  سکیکه البته ر ادشی ز  یریپذ  سکیمثل خودم بود جز ر   اتشیخلق
 .  شتریپول ب یبود نه از رو  زام یدادنم بخاطر عز 

 گفتم: آروم

 کارات من و.  ندازه یخودم م ادم ی-

 راست زد رو پام.  یبود رو مبل و با پا  ده یدراز کش زیخ مین

اون خانواده   رون،ی ب ایب تیترس و ناراحت  یحال و هوا  ن یاز ا یدونم مشخصه، ول یم-
اون   ،یهمون بهتر که ازشون دست بکش  خواستیدست م چرک کف  یکه تورو برا یا
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تو اندازه ارزن ارزش نداشت دوست من. اون دختر و زن برات خواهر و مادر  یبرا  یزندگ
 نبودن که.  

 جمع شد. اخمام

 نگو پشتشون من دوستشون دارم.  نطوریا-

 لبش رفت باال.  کنج

 همونا اگر برات ادم نشدن.   سای وا گهی د یاحمق-

 زدم:  غر

 !.بایفر-

 چشم نازک کرد. پشت

 .  خورهیخب حاال چه بهش برم-

 زد رو پاش.  هیحکم فرما شد و بعد از چند ثان  نمونیب یطوالن سکوت 

 .؟ینیب  یعه عه عه عه م-

! البته اخالق یدختر چقدر انرژ  نی. ا هو؟یشد  یچ ََ   یکه داشت نقاب شاد یداشت واقعَا
خورد مثل اون شب   یروح بود که غصه م یدختر سرد و ب هیوگرنه تو خلوتش  زد یم

که   نهیجالب ا ی!. ولیاول که لحنش توام با بغض بود. اونم از خونه زده شده بود اما فرار
خواست   یبود که نم  ن یبخاطر ا دیدونم شا یکرد. نم یم  ظرو حف شی که سرزندگ نی با ا

 بدتر من ناراحت بشم.

 .  ؟ی نبود غهیدختر مگه ص-

رو برات   یاد یز  زیماجرا چ  نیخوام از ا  یابروم رفت باال، بهش گفته بودم نم یتا  هی
  یبدم راستش دوست نداشتم بدونه و فکر کنه که تو مرحله اول وا دادم م حیتوض



 دلبر محراب 

435 
 

مهربون که    یجیپسر بس هیکنع اگر بدونه که عاشق شدم اما عاشق   ی دونستم مسخره م
 گناه نبود.  

 خب؟.-

 .دیبه چونش کش یدست

ماه بوده باشه    کی  د یبدونم با یو دوست نداشت یکه بهم نگفت یخی طبق تار   غتونیص-
 تموم شده.   گهید  غتونیباشه که ص نطوریدرسته؟اگر ا

 درشت نگاهش کردم.   یخدا چطور حواسم نبود. آب دهنم و قورت دادم و با چشما  یوا 

 ؟. امروز چندمه-

 .دیخند

 .  جدهمیه-

 شد.   یفردا باطل م قای خدا دق یوا 

با محراب فردا   غمیکه مدت ص نیاومد اما از ا  ی خنده دار به نظر م  دیکردم شا تعجب
 شد  بغضم گرفت.  یتموم م

 

 محراب 

مامان نگاه کردم که سر حال رو به روم نشسته بود. انقدر خوشحال بودم که سر از پا   به
ََ به حد نی. ا شناختمینم   ادمی حرص و جوش خورده بودم که خودمم  یچند وقت واقعَا

 رفته بود.

 .نبیخوام زنگ بزنم به ز  یپسرم من م-

 زدم.  غر
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 مادر من.  نی ا پ ای ب طونی. از خر شیگ یو م  نیاز ظهر چشم باز کردم ا  -

 توهم گره خورد که تند گفتم:  اخماش

 اخم نکن، حرص نخور. -

 جمع غر زد: افهیهمون ق با

  دیداشت م ی بهم گفته شما دوتا باهم صحبت دوتا نبیز  نم،یخوام عروسم و بب یمن م-
 دونم.   یهمه رو م

مامان   شی جز خجالت از من پ یزی نه مامور بود و چ هیدادم سکوت کنم، همسا  حیترج
 ذاشت.   ینم

  ایدن نی دادم. نذار ناکام از ا یداشتم به مرگ سالم م شیفکر کن که تا چند روز پ نیبه ا-
 خوام. ینم ی چیاز خدا ه نمیتورو بب یعروس هیبرم، 

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 خدا نکنه. -

 کرد:  تکرار

 زنگ بزن.  نبیبرو به ز -

 گفتم:  یکالفگ با

 گم بهت زنگ بزنه. یخودم به مهلقا خانم م میبزار برس م،یمامان بزار بر -

 .دیخند

 . رسم شده مادر عروس زنگ بزنه به داماد؟ ؟ی با مادرش انقدر راحت-

 انداختم اما باز گفت:  ری لبم کش اومد. سر به ز  کنج

 .نمشیدر بب یاز جلو  ادیخونمون زنگ بزن همون روز ب  میخوام بر ینه نم-
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 شت کردم. در چشم

کرکره رو بدم باال   دیاونجا با  دیکار دارم، پام رس یمن کل  ه؟یمادر جان عجله ات چ-
  یچند بار زنگ زدن؟ با وساطت حاج ینیب یسفارش مردم مونده رو هوا، خودت که م

 فرصت دادن بهم.

 گفت:  یلجباز  با

 شه.  ینم نطورینه ا-

  ادیاومد که کوتاه ب  یم شی بود به ندرت پ ینطوریاخالقش هم دم،ی کش شمیبه ر یدست
 شد.   ینم المیخیپا داشت و ب  هیدفعه مرغش  نیاما ا 

 نگام کرد.  متفکرانه

محل کارت از اونجا    میباهم بر شتیپ ومدمیماه ن نی پسرم؟ منم چند هیخب چه کار-
 . شتیپ ادیزنگ بزن ب

  یدونست ما حساب یزد که انگار م یحرف م ی طور هیدهنم و قورت دادم. مامان   آب
 که براش گفتم.  هیاز حد حرف شتریو رابطمون ب میباهم در ارتباط

 : دیچیپ صداش

شبا باال   یکرد   یبود نگاهش م ی. اون عکس کشناسمتیاونطور نگام نکن، من تورو م-
 سرم. 

که    نیحالش و ا یکردم که به هوا  ی. عجب اشتباهدمیحرفش خجالت کش  نیا  دنیشن با
 کردم. ینم یخوابه به کارام توجه

عکس رو ازش داشتم که تو تموم   دونهی و همون   میعکس دوتا باهم گرفته بود دونهی
کردم تا کمتر دلتنگش بشم. قبل از بودن باهاش که فکر و   یمدت همون و نگاه م  نیا

  نیو رابطمون هم به شدت وابسته اش شده بودم و از سر هم غهیذکرم بود و بعد از ص
 برده بود.  یپ زیبه همه چ  نبود ماما  یافراط دم یکه شا میوابستگ
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 گفتم:  ری به ز  سر

 بشه؟. یچ میخب زنگ بزن-

 آرامش گفت: با

 . ادیب نبیاصال خودش با ز   ایاونجا   ادیبده به دختره ب نبیآدرس و ز -

 درشت کردم.  چشم

 ... . یگم ا  ینه مادر جان به مهلقا خانم م-

 کالمم. ونیم  دیپر تند

ََ فقط ز - زاره بعدم تو به مهلقا زنگ   یم   زیهمه چ انیمن و در جر نبیز  نب،ینه نه اصالَ
 . ست؟ی بشه؟ مگه مادر اون دختر ن یچ یبزن

 گفته بود؟.   نمیخانم هم نبی رفت باال، ز  ابروهام

 کردم و گفتم:  یسرفه ا  تک

 کنه.  یم   یوگرنه خودش با مادرش زندگ نطوراسینه مادرخونده ا -

 با تعجب نگام کرد. مانما 

 . ست؟ ی . مگه مهلقا مادرش ن؟یچ یعنی-

 گفتم:   یو درستش کن. با کالفگ ایب

کمکش کرده کار کنه   یعنیدونه  ی دلب.. اون دختر مهلقا خانم رو مثل مادرش م ینه ول-
 مهلقا خانم بهتره.   می. حاال زنگ بزنیعنی  اینطور یخالصه ا شم،یپ ادیو ب

بگم و از اون طرف بسپرم دست نگه   نوریتونستم از ا  یبودم م مهلقا خانم راحت تر با
 بهم: دیبلند توپ مهی ن یمامان با صدا  دفعهیداره. 
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زنگ  یر  یناخوانده م ای خونده  ینامادر ای یمادر  ،یعقلت رو از دست داد  گهی تو د-
 .داره یروش یبده به دخترت؟ هرچ یبگ یآدرس محل کارت و به مادرش بد  یبزن

 التماس نگاهش کردم. با

 روش درسته؟.   نیمادر من ا -

 . دمیکه ترس دیکش ق یبار نفس عم چند

خوام فردا    یمن م  میر یاز خودمونه ما که امشب م نبیکنم، ز  یاز دستت باز سکته م-
دختر و    نیرسم ماست من ا  نی دخترو. اصال ا ن ی ا  نمشیاونجا بب ام یصبح که باهات م

ََ برا چ رون یمنشش تو ب نمیامروز بب تونه خودش   یمادر شوهر م ی طوره وگرنه که شخصَا
 کنه.   نیر یو ش

 گرفت. خندم

 گل کرد مامان.    تیمادرشوهر -

 داد.  یخواستم بحث و عوض کنم اما مامان وا نم یم

 بزاره.  انیبره به دختره بگه من و در جر یزن یزنگ م نب یمن به ز   یجلو-

 که زد به سرم گفتم:  یفور با

 خانم آدرس خونه مهلقا رو نداره.  نبیز -

 گفت:  یا  روزمندانهی با لحن پ مامان

 شماره اش و داره.   نبیدم ها! ز  یم  چیاالن گوشت و پ-

 گفتم: اویو زدم به در دل

ََ چرا واسطه؟. -  مامان من خودم شماره دختره رو دارم اصالَ

 زبونت بکشم؟ خب زنگ بزن بهش.  ریاز ز  دی با ینطوریا  ن،یآفر-
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 گفتم:   یلحن زار با

  رون؟یزدم ب یآنتن هست؟. اگر بود من بخاطر دوتا تماس ساده از خونه م نجایمادر ا -
؟  ََ  خاله کجاست اصالَ

 تر گفتم:  بلند

 خاله؟.-

  م،یر یم  می. امشب که داررهی بگ لهیوس  کمیرفتش دکان مش محمود  ،یتو خواب بود-
 بهش.  یزنیشهر زنگ م  میدیرس

. باشه چشم با دکتر صحبت کنم بعد، سرخود عمل نکن مامان  دیبا  م،یامشب نر  دیشا-
 گه بعد.   یم  یدکتر چ نمیکن بب یحداقل صبور  گهیدو روز د

 شد.  خوشحال

 دورت بگردم. نی آفر  ؟یگی راست م-

 بله مادر جان االن بزار تو حال خودم باشم. -

 کرد.  اخم

 فقط دو روزا!. -

 فهمم!. یعجله ات رو نم نی فهمم ا ینم-

 کنه.  یچجور قانعم م نمی مکث کرد و فقط نگام کرد. منتظر موندم که بب  یا  هیثان چند

دختره رو دوست   ؟یگ یو نم  ادیخوشت م یاز کس  ،یگناه کرد  یاالنشم کل  نی تا هم-
 مادرت مرده؟   ایرسه   یدستت به دهنت نم ؟یجنبون یدست نم دیو بهم عالقه دار یدار

 خدانکنه.-

 ادامه داد: یناراحت با
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که حواسم و بهت زود جمع کردم وگرنه خداشاهده اگر   نهیا  یگم برا  ینم یزی اگر چ-
چشما به   نی دهن به داد ا ن یآوردم. صد دفعه ا  یبردم اسمتم نم ی م  ینبود و پ نبیز 

 یتکون جیت ندم هاما کو گوش شنوا!. تا من ُهلِ  یاشک در اومد که پسر وقتشه دوماد ش 
 .  ید یبه خودت نم

 تر کردم:  لب

 چشم.   نجایمنتظر فرصت بودم که بعد از رفتمون از ا   ستین امینطور یا-

 چشمام گذاشتم، تکرار کردم:  یو آوردم باال و رو   دستمام

 چشم. فقط بزار با دکترت صحبت کنم چشم.-

دونم چه  ینم .دیگنج یپهن تر از قبل شد و در واقع تو پوست خودش نم  لبخندش
  یگفت م یکه بهم م یدادم، از اون زمان یبهش حق م یداشت اما از طرف یعجله ا 

ََ تصور کرده   یگفتم نه و فرار م  یم  ینحو  هیبه  قهیخوام دومات کنم هر دق کردم. حتمَا
 کردم.   یم کاررو با دلبر بودم اما ان یشتریکه مدت ب

به   دنیرس  یشد برا  ی باعث م شتریبرخوردا نداشت و ب ن یتو ا یبدشم دست کم حال
 جز اطاعت نداشتم.  یکنه و منم چاره ا  یخواسته اش پافشار 

 

 دلبر 

عادت نداشتمو حاال   یکاریحوصله وسط خونه نشسته بودم به ب یساعت  تنها و ب چند
 لک زده بود.   اطیحوض وسط اون ح یکه چقدر دلم برا   یشده بود. وا رمی گ بانیگر

  ری حائل گلوم شد. مثل بچه ها ز  یمحراب بغض دنیاون خونه و د یاراده از سر دلتنگ  یب
 لب غر زدم: 

 .یخب؟. بسوزه پدر عشق و عاشق یای م یپس کِ -
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  یکه انگشتم اسمش و لمس م یبرداشتم. طبق معمول تنها کس یعسل  یو از رو میگوش
 غافله. نمونیب غهیگفت اونم مثل من از اتمام ص  یبهم م یحس  هیکرد محراب بود. 

 

و چهار  ستیاما کمتر از ب ینیو بب  اممیپ یدونم کِ  یبراش نوشتم:"نم دمویکش یآه
 ناراحتم توروخدا زود برگرد محراب".   یلیخ م،یشیبهم نامحرم م گهی ساعت د

 م.  از جام بلند ش مهی تقه در باعث شد سراس  یصدا امم یبعد از ارسال پ بالفاصله

داشت. در و باز   یدر. دستشم از رو زنگ برنم یسرم و رفتم جلو  یو انداختم رو   شالم
 برم. دمیکردم و بدون نگاه کردن بهش راهمو کش

 گفتن.   یکارمند  ایگفتن  ییکارفرما هی-

  هیشد انگار  یچند روزم تموم م نی ا  ایو برگشتم، باز شروع کرد!. خدا   ستادمیوا   سرجام
 ته شه.بار از دوشم برداش 

 :دی و درآورد و توپ  ادام

 برو کفشام و از جلو در بردار. -

 و مشت کردم و تند از کنارش رد شدم. کفشاش و برداشتم و آوردم داخل.  دستام

 افتاد؟!  یاتفاق شبید-

داشتم   یابروم رفت باال. همونطور که پشت بهش قدم برم  یتا هیحرفش   نیا  دنیشن با
 و آروم جواب دادم: وار ی کنج د یخودم و رسوندم به جا کفش

 نه. -

ََ یتقر  کفشارو  پرت کردم داخل. یبا چندش بَا

 نشده.  یز ی رفتارت حاال مطمئن شدم چ نیبا ا -
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 تو چهره ام برگشتم سمتش. ینشون دادن حالت بدون

و داد    ییهوی  یو خنده ها وانی بود! شکوندن ل یعی طب ریها من برام غمنت  وفتادی ن یاتفاق-
 .  ادایو فر 

برداشت سمت کاناپه و با بدن وا   زیداد! تعجب کردم. خ ینم یاون بود که جواب ندفعهیا
 چسبوند.   شی شونیرفته خودش و انداخت روش و کف دستش رو به پ

برداشتم و    یدستمال ی!.  الکشتریب تی امن شتریفاصله ب یباشم. هرچ ال ی خیدادم ب حیترج
 میربع، ن کی آشپزخونه مشغول کردم.  لیو وسا   نتیخودم و با پاک کردن سطح کاب

 اما انگار نه انگار همونجا مثل چوب خشک مونده بود.  قهیساعت، چهل و پنج دق

چه  نمییمنتظر بودم ب  یچشم  ریاما ز  دمیکش یکف رو ط  نباریرو برداشتم و ا یدست یط
تونستم   ی. چون پشت به من نشسته بود نمده  ینشون م یه چه عکس العملبالخر

 ترسوندم.  یم  شتریاما دستش که همچنان رو هوا مونده بود ب  نمییچهره اش رو ب

 و اکبر  اهلل

نه به االن که   شهیکرد تو ش یگرفتتم و خونم و م یبه کار م هیبه قبل که دم به ثان نه
 مبل.  یبه دو ساعت سنگ شده رو  کی نزد

  یگذشته هاش داشت مغزش و مثل مته سوراخ م ادیدلم سوخت. نکنه باز  تشی راست
 بهش صبر بده.   ای کرد؟. خدا

سالنه سالنه گام برداشتم سمت مبل و با   ،یدست  شیبرداشتم و گذاشتم تو پ یآب وانیل
 گذاشتم.   زیم   یرو رو  یدست شیشدنم بهش گوشه لبم رو به دندون گرفتم آروم پ کی نزد

 چهره اش جا خوردم.  دنیبلند کردن سرم و د با

 

 . ختیر  یصورت اشک م یپهنا به
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 . ارم؟ید.. دستمال ب-

به حالش   یلیدلم خ ینداشت ول یتی اهم چیه  ینداد و سرد نگام کرد. البته برا یجواب
 . زهیغم انگ یلیحالت خ  نیمرد تو ا هی دن یسوخت و د یم

 آب و برداشتم و گرفتم سمتش. وانیل

 ب... . -

قدم رفتم عقب و با تاسف   هیشکست.   کی رو سرام وانی و محکم هل داد عقب و ل دستم
 : دیشده اش غر   دیکل یدندونا  ونیسر تکون دادم. اخماش جمع شد و از م 

 برو تو اتاقت.  -

 گرفت.  حرصم

 نم... . یکه باشه آدم جواب کمک رو با گستاخ یهرچ-

 به خون نشسته بلند تر  داد زد: یچشما  با

 گمشو اتاقت.  -

جوره   چی که ه اقتی ل یب ضی مرد مر  هینثارش کردم و رفتم داخل اتاقم،   یلب به درک ریز 
 خودت سر به راهش کن.   ای. خدایبش فشیشد حر  ینم

 

 را  آ دل

  ادیب یبودم هرچه زودتر مشتر دواریفروش. ام یو خونه رو گذاشتم برا  یرفتم امالک  امروز 
  یام م وونهی آبرو تو محل باشم د یدختر ب هی که تموم عمرم  نی. فکر امیبر نجایو از ا 

و به بار   یی کردم، اگر اون رسوا   یم نی از قبل دلبر و نفر شتریگذشت ب  یکرد. روز به روز م
 کرد.   یمحل و نشونمون م  هیوضع بودم نه  ن یآورد االن نه من تو ا ینم



 دلبر محراب 

445 
 

 فروش؟.  یگذاشت-

 .ی دادم به پشت هیتک

 ندارم. نجارویا  هیثان ک یتحمل موندن   گهیبره، من د میاومد بد  یمتیآره، هر ق-

 سر تکون داد: یب یب

 . یدیاالن به حرف من رس-

 : دمیاراده نال یب

 بدبختم.  یلیدوست نداره نه؟. خ کسچ یمن و ه یب یب-

 زانوم گذاشتم. ی فرش و سرم و رو یشدم به گال رهیبغض خ با

 جواب داد: یلحن تند با

 .  ؟یاهلل و اکبر، چه بدبخت-

 و گفتم:   دمیکش یآه

 شه؟.  یم  یعروس شم، مادر شم چ یخواد روز  یمنم دلم م ه؟یمگه من مشکلم چ -

 انشاهلل.  -

بودمش.  دهیکه کناد دلبر د  یهمون ییشد سمت محراب رضا دهیاراده فکرم کش یب
مسجدو تو مراسما کمک    میرفت یم یب یمهرداد بود، با ب  یدرست قبل از خواستگار

 کرده بود.  ینگاهامون به هم تالق ی. چند دفعه امیکردیم

 

  گهیشه تا د یکردم که بالخره قصدش جد یازش خوشم اومده بود و گمون م  یلیخ
 . میو مهرداد اومد خواستگار دمشیند
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مکمل رو    نیبهتر  م،یکرد  ی اگر ازدواج م  دیو شا م یاومد خواستگار  یاگر اون م درواقع
شک   یداشت و ب یو پوششمون همه جوره باهم سازگار دهیشد. اخالق، عق یم  لیتشک
 بود. شیبرام در پ یخوب یزندگ

کرد!. معلوم    دایمحل راه پ ریزدم، دلبر هم کم خوش شانس نبود که به خونه خ یپوزخند
نبود که به هر   یاون و خام خودش کرده وگرنه پسر  یبا چه ترفند و ناز اومدن ستین

به دست باد و تاب   شهیطرف شالش هم هیکه   یدلبر! دلبر ؟یبها بده، اونم چ یدختر
 .  ستیبحثا ن  نیو بند ا  دیکه تو ق  کرد یم دادیموهاش از دور نما ب 

که   نیا  دیکنم، شا  داینسبت به دلبر پ یباعث شده بود که حس بد یدونم چ ینم
 یکه حاال کل  یعمل ایبرگ برنده تو دست خودشه  شهیدلبره هم ی برا  نایبهتر  شهیهم

  زیشد تمام وجودم از حرص لبر  یباعث م شتری انداخت و ب  یمن و اون م نی تفاوت ب
 یبهتر بودم خوش خلق تر بودم اما بدبخت لبرکه به نسبت تو کارا و رفتارم از د یشه. من

 گشت.   یدور من م

بار خجالتش رو   ینیباز هم سنگ ست یخونه ن نی تو ا گهی که د نی االنم با ا یحت دم،یخند
 گناه.   یدختر ب هیهمه بازم دلبر شد   نیآدم بد!. با ا میدوش ما افتاده بود وما شده بود

 ات نباش.    ندهی. نگران آ ؟ی شد نهووید-

 نگاه کردم.  یب یب به

 . رمیبخت بمونم و بم اهی ترسم س یفقط م ستمین-

 با حرص از جا بلند شد. یب یب

 .ادیدر م یچ  نمیرم برات استخاره کنم بب یمن م-

 از اتاق اومد: یب یداد ب یزنگ خورد. صدا تلفن

 جواب بده.  -

 رو برداشتمو جواب دادم. یرمق گوش یب 
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 . ؟یالو سالم منزل خانم محمد -

 گفتم:  متعجب

 بله. -

 :دیچیزن با مکث پ یصدا 

 مادر هستن. -

 !. ه؟یسرشون شلوغه کارتون چ-

 لحظه ماتم برد.  هیکه زد  یحرف با

 مزاحمتون شدم. ری امر خ یبرا -

 

 .دیصبر کن-

 و خودم و رسوندم اتاق.  دمیدو

 ن. کارت دار ایزود ب ،یب یب-

  قهیخوند. بعد از چند دق یم  یبه سخت نکیو آورد باال به نشونه سکوت و با ع  دستش
 و گفت: دینگاهش رو باال کش یب یقطع کرد ب  یکوتاه که فکر کنم خانوم پشت گوش

از سر منافع خودت  ،یجلو و عجله نکن یبا نگاه درست بر دیخوب اومده برات اما با -
 شه.   یرت مچون به ضر  ری نگ دهی رو ناد هیبق

 توجه به حرفش تند گفتم:  یب

 پشت تلفن منتظره کارت داره. ی کی ایزود ب یب یب-

 قدماش و تند کرد.   یجاش بلند شد و به سخت از 
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 آخه؟. هیک-

 تو جواب بده.  -

 لب ادامه  دادم: ریز 

  دهیناد یآخه من ک رمینگ ده یکه ناد یچ یعنی  دمینفهم چوقتیآخه استخاره اتم ه -
 گرفتم؟. 

 :دیچیپ یب یبلند ب یصدا 

 خانم؟.  بهیط  دیبه به سالم خوب-

دلبر    یالبد برا  ر،ی خانم بود؟. گفته بود امر خ بهیابروهام رفت باال، ط به یاسم ط دنیشن با
  انی که بخوان ب دنیو خر سکیر  نیهمه حرف چطور ا  نیبا ا  ی!. ولانیخواستن ب یم

 . ؟یخواستگار

 آره جدا شده.-

 با تعجب گفتم:  یب یاومدم و رو به ب رونیفکر ب از 

 جدا شده؟.  یگ یو م یچ-

من؟. با   یخواستگار انیخواستن ب ینکرد و به صحبتاش ادامه داد، نکنه م ییاعتنا 
 تا قطع کنه و بالخره با گفتن:  یب یب ینشستم رو به رو اقیاشت

 دم. خدانگهدار.  یباشه تا فردا شب اطالع م-

 که کرد فرصت ندادم. قطع

 . ؟ی ک هیشده خواستگار یچ یب یب-

 به خنده باز شد و جواب داد:  لبش
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ََ برا نهیخواد بچ یم  یقرار مراسم خواستگار د،ی مج یتو برا - گفتم تا فردا صبر کنن    یفعالَ
 بهتون.  مید  یاطالع م

؟ - ََ ََ مج  یعنیجدَا محل وگرنه  شده تو   یخبر نداره چ دیخواد؟!. شا   یمن و م دیواقعَا
 همه بخواد من عروسش شم. نیخانم با ا  بهیشه ط یمگه م

 

 با تاسف سر تکون داد. یب یب

دختر   ه یکنن، چرا نگفتن دلبر؟. دلبر   ی دختر نگاه م تی دخترم االن به متانت و شخص-
گوش نکرد و با اون همه اعتماد آخرش   یبه حرفام درست و حساب چوقت یکه ه یرونیب

  یبار اومد ایتو مثل خودم با عفت و ح ،یتو کنار دست من بزرگ شد یول  نیشد ا
ََ جوابت مثبت باشه، فکرات و بکن   یگارخواست  نیگم که به ا ینم نارو یخالصه ا  حتمَا

 .یفکر کن  یتون یهم م  یبعد از خواستگار

 تم:گف  یتی فکر کردم و با نارضا دی به مج کمی

از   یا  هیسرما چیه یبرگشته درسته شغل داره ول  یتازه ازسرباز  دیمج یب یآخه ب-
 .نداره  یزندگ لی تشک یخودش برا 

 فکر کرد و گفت: کمی

ََ هم ن  یمن دارم بهت م- که دسته آخر تو    ستیبه عجله ن یاز یگم فکرات و بکن اصالَ
 کرد.  ختیمثال اون مهرداد که سنگ رو   ی انتخابت اشتباه کن

 . دمیبرچ لب

ََ م هیاونا قض یب یب- رن و پشت سرشونم نگاه   یعملم و خبر ندارن اگر بدونن که حتمَا
 کنن.  ینم

 گفت:  کالفه
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مشکالت راه حل   نی دونم، اون پسر هم انقدر عاقل هست که بدونه ا ینم گهی من د-
 مگه همه مثل مهردادن؟.  دی ترس یبچه دار شدنتون م یداره اگر برا 

 ام جمع شد.  افهیآوردن گذشته ق ادیبه  با

ََ نه ول-  ... .یمسلمَا

ََ ه  دیمج شروع   ی کردم برا  یاز خودش نداشت و اگر هم باهاش ازدواج م ی چیواقعَا
که  یخانم اگر هر اخالق خوب  بهیکه ط میکرد   یم یخونه مادرش زندگ دیبا  مونیزندگ

کرد انقدر به    یم اهیداشته باشه اونوقت روزگار آدم و  س یرادیا  هیبود کار   یداشت کاف
 مونه.   یم   ادشیکرد که طرف  تا عمر داره اون کار    یتمسخر تکرار م

ََ خرج خودمم   میکرد یخرج م میپول قبل داشت یاالنش از باق نی دارم هم یخب مسلمَا
اول مطمئن   یام و مرحله ها  هیز یبودن جه مهی وگرنه که نور اال نور. با وجود نصفه و ن

  دیاز کجا معلوم؟ شا   یبرسم ول یمطلوب جهیبه نت د یتونم به ازدواج با مج یشدم که نم
 ساخت.   یرو م یهم زود زندگ دیاومدن و خود مج  یم اهبازم ر یکم و کسر  نیبا هم

 گفتم: آروم

 .می لنگ در هوا هی و  میندار  یر کنم اما خودمونم وضع خوبفک  دیبا یب یب-

 

 دلبر 

ََ ا  گهید   یاتفاق نو م  هیمورد هرروز   هیبرام خسته کننده شده بود، هرروز  نجایواقعَا
اومد داخل اتاق و   یهردفعه که م برز یمشغول بودم و فر   میچون با گوش شبیاوفتاد. د

شده بود صدام   ی. همونطور که روانشد یگرفت عصب یمچم و م لی کارم داشت با موبا 
متوجه نشدم و به    هیکردش که چون سرم تو گوش گمون زد اما چون متوجه نشده بودم 

 حق با اون بود!    دمیشدم اما شا یو گرفت. بماند که چقدر عصب  لمیزور موبا
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ََ ز  دید  یو م  میمن و گوش یکاری تو اوقات ب هردفعه تو چشمش  یاد یدستم حتمَا
 پررنگ شده بود که از دستم شکاره!.

  نی آورد و شدت ا یبدجور داشت بهم فشار م ی آخر یها قهیدق نی هر صورت که ا در
 زنگ خطر!.  یعنی  نیشد و ا   یهم م شتریکمتر بشه ب ندهیکه تو آ  ن ی ا  یبرخورداش جا

  یکاریب وی باشه، داشتم از تنها بایزنگ خونه دعا دعا کردم فر  یعصر بود، با صدا  یطرفا 
 شدم.   یم یروان

 متعجب گفتم:   بایمضطرب فر  دنیباز کردن در خونه و د با

 شده؟!.  یچ-

 دقت براندازم کرد و همونطور که دم در بود لب زد:  با

 من که جون به لب شدم. -

 وا؟ چرا؟!.  -

که وارد خونه شد   نیدر کنارم زد. هم یفوت کرد و از جلو  رونی و بحبس شده اش ر نفس
 کاناپه نشست و غر زد: نیاول  یرو

 .  یدیتا حاال جواب نم روز یو از د تی تو چرا گوش-

 ام جمع شد. افهیق

 . برز یشاهکار آقا فر-

 کرد و گفت:  زیو ر چشماش

 باز؟.  یکرد  کاریچ-

 رمق گفتم:   یهل دادم و ب درو
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ََ    نیکنم من و ا  یاخالقش و خواهش م یدون یخودت م بایفر- وسط مقصر نکن. اصالَ
  یو م نیا  تهیو گفت آره سرت تو گوش واریاومد در و کوبوند د وونهیصدام کنه، د دمینشن

 نه!.   ای  یدرست کار کن یریگ  یم  ادی  نمییب رمیگ

 تکون داد و آروم گفت:  سر

آب   وانیل  هیشه.  یخودش آدم م ینداشته باش  شی فقط سر به سرش نزار، کار الیخیب-
 منه.   یبرا  شهی پسر دردسراش هم نیمن برم. ا  اریب

آب براش آوردم و   وانیل  هیاالن بخاطر من اومده بود؟.   یعنیدادم. وا؟.  چیو پ لبم
 : دمیپرس

 .؟ی االن تو بخاطر من اومد  یعنی-

 جا بلند شد. از 

گند زد   برز ی آورده بودم اما انقدر فر کین تیرو هم به ن یکی  شیوقت پ یلیبله ناچار، خ-
حوصله دردسر ندارم حداقل حواسم باشه بهتره جون هم   م،یمواجه شد  تنامهی که با شکا

 به ضرر خودش.   شتریشه و هم ب یبه ضرر من م

 و داد دستم.  دیضرب سر کش هیو   آب

نگاهشم   گه یخط قرمزارو رد نکنه وگرنه د یسر نی مرور آدم شه چون اگر ا به  دوارمیام-
 کنم.  ینم

 نگاهش کردم. یو گرفتم و با ناراحت  وانیل

 .  ستیدست خودش ن یانگار-

 تاسف گفت:  با

 .  ادیبرم االناس ب گهیمن د ،یکن  یخوبه که درک م-

 تا بتونم  کردمیم یو حالج برز ی فر یداشتم تو ذهنم رفتارا بایاون روز با رفتن فر  خالصه
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بترکه و چشماش و باز کنه،   الشی حباب فکر و خ  نیکمکش کنم که ا  یبه نحو  بالخره
نشات گرفته   نیشده بود و ا  د یهاش سف قهیشق ینداشت ول یهمه سن نی بنده خدا با ا

  لیدل یساده ب  کی با مضمون سالم و عل بایهرروز فر ام یاز همون مرور خاطرات تلخشه. پ
 باشه!.  دهیرس یبیحالم باشه که مبادا به من آس یا یخواست هرروز جو  یم نبود،

کنم  یتونستم کار یچند روز آخر م یکی  نیاومد تو هم  یاز دستم بر م یاگر کار هرچند
 کردم.  یو با کامم تلخ م یزندگ دینبا نیاز ا  شتریداشتم و ب یوگرنه منم حق زندگ 

. داشتم تو خونه ومدیخونه ن برز یتر از هروقت بود که فر  ریشب بود و د ازدهی  ساعت
  یم الی قفس!. همچنان فکرو خ هیکه انداخته باشنش تو   یشدم مثل کس یم یروان

 تو در من و به خودم آورد.  دیکل دنیچ یپ یکردم که صدا

سر و وضعش   کمی. اومد داخل و در و محکم هل داد.  ستادمیاز جام بلند شدم و وا  تند
قرمز داشت اومد   یکه رگه ها  ییکردم. با چشما   یبود و با تعجب براندازش م دهیژول
 . کمینزد

 زبونت و باز موش خورده؟. -

 ام جمع شد آروم گفتم:  افهیق مینیگند  تو ب ی بو دنیچیپ با

 س... سالم. -

 .  اهللیبرو دمنوش درست کن، -

ته بود داخل اتاقش  دمنوشش رو آماده کردم. رف قه ی حرف رفتم و تو چند دق نی گفتن ا با
ََ باومد ین رونی ب گهیو د  رفتم اتاق.   یم  دی. ظاهرَا

ذره   هیحال   نیداشت اما با ا  یاری هوش  ییجورا  هیچون   ستین ااریشه گفت هوش  ینم
 . دمیترس یم

 بار به در زدم و وارد اتاق شدم.  دو
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 که گفت:  رونیگذاشتم و بدون نگاه کردن بهش خواستم برم ب زیم  یرو رو  وانیل

 نبود.   بایکاش فر-

ََ عقلش رو از دست   یبه خون نشسته نگام م یبا چشما  دمیو د  برگشتم کنه!. رسمَا
 .رونیداده بود. تند رفتم ب 

سرم و گرم    کمیخواست، حداقل   یرو م لمیاومد حداقل بخوابم، دلم موبا  ینم خوابمم
لب بسم اهلل گفتم و در اتاقش رو    ریبعد کالفه از جام بلند شدم و ز   قهیکرد. چند دق یم

 زدم.

لب به دمنوش هم   زنه،یهمونطور نشسته و با خودش حرف م دمی ورودم به اتاق د  با
 نزده بود.

 !. ه؟یچ-

 جواب دادم:  آروم

 . ن؟ی و بد لمی شه موبا  ی.. میم-

 پوزخند نگام کرد. با

 روز بود؟.   هی یکردنت برا  هیتنب یعنی-

 التماس گفتم:  با

 . دیصدام کن دمیمن نشن  یشه راستش اون سر یتکرار نم گهی د دیباور کن-

 :دیجمع شد و داد کش اخماش

دارم   یدم بهت. انگار شوخ یم  یهروقت بدونم آدم شد رون،یب یهر رونیب یهر-
لب    ریسمت در و ز   دمیشدم بهش، چرخ رهیخ  یبا چندش. برز یفر برزم یباهاش، من فر 

 گفتم:



 دلبر محراب 

455 
 

 !.برز ی تو نقاب فر یعقده ا  ثمیم-

 شدم.  خکوبیدر رفت که با عربده اش تو جام م رهیرو دستگ دستم

 . نمیبب سایوا -

اش رو پشت سرم احساس    هیدهنم رو با ترس قورت دادم، برنگشتم سمتش. سا آب
 کردم. 

 

 نبود.   بایکاش فر-

ََ عقلش رو از دست   یبه خون نشسته نگام م یبا چشما  دمیو د  برگشتم کنه!. رسمَا
 .رونیداده بود. تند رفتم ب 

سرم و گرم    کمیخواست، حداقل   یرو م لمیاومد حداقل بخوابم، دلم موبا  ینم خوابمم
لب بسم اهلل گفتم و در اتاقش رو    ریبعد کالفه از جام بلند شدم و ز   قهیکرد. چند دق یم
 م.زد

لب به دمنوش هم   زنه،یهمونطور نشسته و با خودش حرف م دمی ورودم به اتاق د  با
 نزده بود.

 !. ه؟یچ-

 جواب دادم:  آروم

 . ن؟ی و بد لمی شه موبا  ی.. میم-

 پوزخند نگام کرد. با

 روز بود؟.   هی یکردنت برا  هیتنب یعنی-

 التماس گفتم:  با
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 . دیصدام کن دمیمن نشن  یشه راستش اون سر یتکرار نم گهی د دیباور کن-

 :دیجمع شد و داد کش اخماش

دارم   یدم بهت. انگار شوخ یم  یهروقت بدونم آدم شد رون،یب یهر رونیب یهر-
 شد  رهیخ  ی. با چندشبرز یفر برزم یباهاش، من فر 

اش رو پشت سرم احساس    هیدهنم رو با ترس قورت دادم، برنگشتم سمتش. سا آب
بهم،  دشیباز شده بود و کوب مهیکه ن یکردم. دستش رو از دور کمرم کشوند سمت  در

 قفل شده.  دیبه کل دمیکه د ره ی دستش سر داد به دستگ

ا ترس  ب رونی ب دمیکش کلشیو ه وارید نیتند شد. رفتم عقب و خودم رو از ب  نفسام
 گفتم:

 .؟یکن  یکار م یچ ،یچ-

 در رعشه تو تنم افتاد. ی از رو   دیقفل در و برداشتن کل  یصدا با

 انگار.   یزد یزر هی-

 نه.-

 . واریبه د دیرو کوب مشتش

 . ؟یگفت یچ  ،یزد یزر هیچرا  -

شد و من از ترس کم مونده   یباز و بسته م  تیاز شدت حرص و عصبان شی نیب یها پره
  شیگفته بود گذشته اش نقطه ضعفشه! گفته بود اگر بگم بدبخت بای. فر وفتمیبود پس ب

 مونه برام! گفته بود.  یم

 . رونی خوام برم ب یم-

 برم که محکم هلم داد عقب.  خواستم
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 فرار ها؟.  ی حرفت و زد-

 

 اراده صدام اوج گرفت:  یب

 ؟ یکن ی ها برخورد م وونهیچرا مثل د آخه؟   یگ یم ینگفتم، چ یزی من چ-

 .دیخند

 نه؟!. ید یترس-

درشت از   یبرداشت سمتم. با نفس حبس و چشما  زیحرفش تموم نشده بود خ هنوز 
  ییتونه هر بال  یدونستم م ینداشت و م  یوجه تعادل روان چیترس نگاهش کردم. به ه

 .  ارهیبه سرم ب

 : دیشده اش غر  دی کل  یدندونا ونیم از 

 . ثم؟یم یگفت-

 خوردم.  یاز ترس تکون  شیا  دفعهیندادم، کنار گوشم با داد   یجواب

 . ؟ی نزد ای  یزر و زد  نیا-

 . دیام لرز  چونه

 آ.. آره. -

با دستام صورتم رو   عیخواد بزنه سر  یعقب دستش و آورد باال و فکر کردم م اومد
 پوشوندم که گفت: 

 . ینیب یم ماالن اون روش و ه  ،یکه گفت یثمینه نه، کتک نه، همون م-
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شده بود از جا کنده شدن، افتادم   نیبرخورد دستش به سرشونه ام پاهام که چفت زم با
چنگ زدم و خودم رو با ترس کشوندم کنج تخت و تو خودم جمع   یرو تخت. به رو تخت 

 . هیگر ری اراده زدم ز  یشدم. لبه شالم رو تو دست گرفتم و ب

 . دینداشته باش. به خدا از دهنم پر  میکار-

 گفت:  تیتوجه به من با صورت کبود از عصبان یب

 بهت گفته؟!.  یک-

شه از  یاونم گرفتار م ارمیدونستم اگه اسمش و ب یبگم چون م بارویفر  تونستمینم
 !. هی ا  گهید تیشخص برز یببرم فر  یپ قش ینبود که از طر  یزیخونه چ نیتو ا  یطرف

 .دمیخودم فهم-

شده بود و عرق از کنار پلکم   سی خ میشونیتخت، پ  یگذاشت و اومد رو زی م یرو رو  دیکل
 خورد.  یسر م

 ها؟.  یگ ی دروغم م ؟ی دیکه خودت فهم-

 تر اومد و ادامه داد:  کی نزد

 کنم امشب از سرت پاک نشه.  یم  یکار ای  یگ یم  ای-

کامل نداشت که   یاریخورد و مشخص بود هوش یرد حاالتش ازش به چشم م هنوزم
 شده بود. آروم جواب دادم: یانقدر جنون

 .؟یکن  یاگر بگم ولم م-

 : دیغر

 بگو.  -

 بهش به دروغ گفتم:  رهی زدم و خ یهق
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 مجبور کردم که ازت برام بگه.   بارویودم فر خ-

 فروکش نکرد بلکه بدتر از قبل شد.   تشیحرف نه تنها عصبان نی ا با

 قرمز دهن باز کرد:  یباال سرم و با چشما  واریبه د دیرو کوب مشتش

. مگه  یمن َسَرک بکش یتو زندگ  یخوا یکه م یکن  یغلط م یلی. تو خ؟یمن شد   ریگیپ-
 شه!.  ینم تی پاک  یادعا 

 و ادامه داد: دیهم کش یرو رو  دندوناش

 

بودنت و   فی کث یخوا یپارچه م کهیچهار تا ت  ری که ز  ییپر ادعا  یتوام مثل اون عوض -
 !.  ؟یپنهون کن

از رو تخت بلند شم که از سر شونه سارافونم گرفت و پرتم کرد که سرم محکم   اومدم
 خورد به لب تاج.  

 شید. طعم خون و تو دهنم احساس کردم. آت بزنم که صورتم داغ ش یحرف خواستم
 کنه. یم  یخشم کورش کرده بود و حواسش نبود که داره چه غلط

رومه.    شیپ یبدتر ندهیتونستم فکرشم کنم که با وضع االن جه آ ی زد روم و نم مهیخ
 بدنم سست شده بود و قفل کرده بودم.  

که با ظاهرت آدمارو و   نیا ،یکس  یتو زندگ یکه سرک نکش نیانداختن و ا  کهیجواب ت-
 .  یریگ یرو امشب م یگول نزن

سرم،  ی . با برداشتن شالم به اون شدت از رودی سرم چنگ زد و محکم کش  یشال رو  به
 باز شد.  رهیگ  ری شد و از ز  دهیموهامم همراش کش

که هر    یکردم گرگ روبه رومه، گرگ یبدون شال چشماش برق زد حاال حس م دنمید با
 !.دنیدرد  یلحظه آمادس برا 
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به دادم برس،  ا،یداشت افتاد. خدا غهیکه روش حالت ت یبه مجسمه برنج چشمم
تونم تحمل   یجون بنده ات گرفته شه اما نم یکه حت  رمی گناه و به گردن بگ  نیحاضرم ا

 کنم که به دستش آلوده شم.  

بلند کردم. مجسمه   عی عقب تر و دستم و سر دمی. خودم رو کش کمی سرش رو آورد نزد  
 بود رو برداشتم. نیکه به شدت سنگ یبرنج

 آره؟.   یترس یم-

 عقب و بهم نگاه کرد.   اومد

که  یکه با تمام قدرت  کی نزد ارهی و آوردم کنارم. دوباره صورتش رو خواست  ب دستم
 به سرش.  دمیرو محکم کوب یجسمه دکورداشتم دستم و آوردم باال و م 

 آخ.-

 محکم بهم برخورد و درآخر کنارم وا رفت. شیشونیانقدر محکم زدم که پ 

ناله اش به گوشم   یهل دادم. صدا  یکه روم افتاده بود رو به سخت نشیتنه سنگ مین
رنگ قرمز   زش یر یها  غهی. مجسمه که تستینکردم، االن وقت وقته تعلل ن ییاعتنا  دیرس

 گرفته بودن و با ترس پرت کردم.  

 بود!. خون

  زیم  یرو دی سرم با دو گام بلند خودم رو رسوندم به کل  یبرداشتن شالم و انداختنش رو  با
 برداشتم و در و باز کردم.  سی خ یبا دستا

  ن یخواست از ا یبودم که فقط دلم م دهیدرنگ تند رفتم داخل اتاقم. انقدر ترس بدون
 ر کنم.  زندون فرا

 . رونیب دمیجمع کردن لباسام دو ی رو انداختم رو سرم و بدون حت چادرم
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 داشتم، نکنه مرده باشه!.   یبد حال

ََ یمنتظر آسانسور نموندم و از پله ها تقر  ده،ینپوش دهیدر کفشام و پوش  دم   دمی پر  بَا
 . نی پا

 بود.  دهیبخش ییبه زور روشنا  ابونیخ  یچراغا  یبود و نورا  کی تار  کیتار   هوا

 . دمیدو ی خلوت با تمام وجودم م ابونیو باز کردم وسط خ یاصل در

 داره. یکه وقت فرار از مهلکه چه حال دمی فهم یرو حاال م یدختر فرار  هی  حس

 . دمیدو یزدم و تنها م ینفس نفس م 

 شکست.  یو کوچه هارو م  ابونیکفشم بود که سکوت خ یصدا 

  یم ینفر هم صحبت هیبا  ایبه لب  گاری ن و سکنج درشون نشسته بود ییندرت آدما به
 خوردن.  ی تاسف م ا ی دادن  یشدن، سر تکون م یمتعجب م  دنمیکردن که با د

 کردن!.    یقضاوتم نم نطوریوقت ا  چیمن بودن ه  یجا  اگر

 نبود!.  نیاالن وضع من ا  میدیکش ینم یمی تی  یاگر تو بچگ دیبابا داشتم، شا  کاش

که از اونجا دور شدم   دمیفهم یبودم که نفسام به شمار افتاده بودن و وقت ده یدو  انقدر
اما با   دم یکش قیدادم به زانوم. چند بار نفس عم هیو دستام رو تک  واری دادم به د هیتک
 . دیلرز   یحال تمام وجودم م  نیا

خواست    یدلم م ن یتو همون ح یو حت  دمیترس یاز وجودم م دم،یترس یخودم م از 
 زد.   یم  یشده بودم که دست به هر گناه یکنم چون آدم یخودکش

 صدام رو بشنوه گفتم:  یکس دیکه االن کجام و شا نیتوجه به ا یلب ب ریز 

 دم خدا؟.   ی. من دارم تاوان کدوم اشتباهم و م؟یخالصم کن یر یگی چرا جونم و نم-

ََ برا یزندگ انیباال و دستام و به صورت گرفتم. پا اومدم  .  دمید یخودم تلخ م  یرو رسمَا
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کنم حالم   یاش م سهی روزا مقا نیکنم و با ا یگردم و به گذشته فکر م  یبرم یوقت
 شه!.  یدگرگون م

  یپاک م یکرده بودم، اون دختر با عزت نفس که مشکل سر راهش به راحت ریی تغ چقدر
رو تحمل کنه   یداشتن سر پناه هر حرف و رفتار یبرا  دیکه با یدختر  نی کرد کجا و ا

 کجا!.

  یدختر نی کرد کجا و ا یو حفظ م  شیو سرزندگ  یکه با همه مشکل، شاد  ی اون دختر 
 شده کجا؟.   بهیند براش غر کرده و لبخ یگذشته وجودش و زخم یکه ترکشا 

نبود اما مسببش دل آرا   یخودم راه بهشت ساخته بودم و تجربه بد ی برا  نیم  دونیم از 
 بود!. 

به بار  ییدادم که حاال رسوا  ی جونم و تو راه خواهرم م د یبود که نبا نجا یاشتباهم ا   دیشا
 آوردم.  یم

 

 داشت.  یکه هواش و داشتم هوام و م یدل آرا همونقدر کاش

خواهر مثل وجود خودش   هیکه   یتونست درک کنه جز کس ینم چکسی حسم و ه  نیا
 .  بانمهیگر یکرد که چه درد یداشت، اون موقع درک م یم

 رفتم؟. یکجا م دیبا

اگر هم    دیشا  یزدن!. حت یبدتر از قبل َپَسم م  ی شک که دوباره حت ی. ب؟یب یب شیپ
قبل   یکجا مشغول بودم مثل سر دنیفهم  یام از چه قراره و م هیقض دنیفهم یم

 !.  شتریدفعه با شدت ب نیکردن اما ا  یقضاوتم م

تونست برام   یم  دیکه شا یرفت. تنها کس  یبود که تو ذهنم راه م یخانم تنها اسم  مهلقا
 موقع شب؟.  نیکنه اما ا  یکار
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ها   وونهی کردم؟. مثل د یکار م یچ  دی!. بادیرس یهنوز برنگشته بود، فردا تازه م  مهلقا
 کردم؟. یم یرو ط ابونیطول و عرض خ

 خانم؟!. -

بود نگاه کردم، چشمم که بهش افتاد از ترس   ستادهیوا   میکه تو دو قدم یپسر نوجون به
 که با ترس گفتم: ک ی نزد ادیدو قدم عقب رفتم. خواست ب

 . این کمی... نزدینزد ن... نه...-

 برد باال.  میو به نشونه تسل  دستاش

 باهاتون ندارم.   یمن کار دی نترس-

 دهنم رو قورت دادم: آب

 . ؟یدار  کارمیپ... پس چ-

 بهم انداخت و گفت:  ینی ترحم نگاه باال تا پا با

 .اد؟یاز دستم بر م یکمک-

 تند سر تکون دادم: تند

 نه نه.  -

دفعه محراب شماره اش رو داده،  نیمهلقا افتادم. آخر  ادیبرگشت بره که   یناراحت با
 اومد اما شک داشتم.  یم ادمی  یمجهول  یعددا

 برداشت بره که گفتم: قدم

ََ صبر کن-  .د یآقا لطفَا

 گفت:  عی و سر  برگشت 

 .دیبفرمائ-
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 . رم؟ی نفر تماس بگ هی تونم با  ی.. میم-

 شک نگاه کرد که گفتم: با

  نیتونه بهم کمک کنه هم یکه م یزیاالن تنها چ ستیهمراهم ن  لمیموبا  دیباور کن-
 تماسه!.

 رو گرفت سمتم.  لش یگفت و موبا  یا باشه

زن جواب داد اما   هیآخر رو با شک گرفتم. تو تماس اول   یاش رو نوشتم و رقما  شماره
   شماره رو اشتباه وارد کرده بودم. به،یغر

هم امتحان   گهیبار د  کی از اون آقا اجازه گرفتم تا بزاره   یعذر خواه هیقطع کردم و با  
 کنم.  

نشم، عدد آخر و که شک   دیتماس نا ام نیخدا از ته دلم التماس کردم که حداقل تو ا  از 
 دادم.  ر ییداشتم درست باشه رو تغ

 رو اجرا کردم.  تماس

 دادن.   ارویمهلقا خانم انگار بهم دن  یصدا   دنیچیپ با

 بله؟!.-

 و گفتم:  هیگر  ر یز  زدم

 مهلقا خانم، منم دلبر. -

 !. ه؟یشماره ک نی! ا رهیموقع شب؟ خ  نیدخترم؟ ا -

 لرزون جواب دادم:   یصدا با

 

 . دیمهلقا خانم توروخدا به دادم برس-
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 و گفت:   دیترس

 . شده؟ یچ ،ی. دختر جون به لبم کرد ؟ی کن یم هیگر  یدار-

 بدم.  حیرو براش توض یزیچ یتونستم پشت گوش ینم

 .  ن؟یگرد  ی برم یندارم برم، کِ  می جا ابونمیمهلقا خانم االن تو خ-

 .دیچینپ  ییصدا   هیثان چند

 مهلقا خانم؟!. -

 کار کنم. ی چ  دیدونم با یکار مونده رو سرم نم کمیگرفتار شدم،   نجایا   شتریدخترم من ب-

ََ نا ام من  گفت: عی قطع کنم که سر یکوتاه یشده بودم خواستم با خداحافظ دی که تمامَا

با دقت گوش    ه،یخونه در آب ه یخونه من سه تا کوچه باالتر از خونه محرابه، پالک اول -
 حواست و جمع کن.    ؟یکن یم

 بله بله. -

 یکه اونم مآجره  هیگوشه اش   یرد کن رشیاز ز   یدر  فاصله هست، دستت و ببر ریز -
و    دمیهست که چندتا دونه کل کی چاله کوچ دونهیاون آجر و کنار بزن   ،ینیبب یتون

دختر، اما تورو به خدا  داموی ترسم گم کنم گذاشتم اونجا کل یانداختم اون داخل. چون م
داخل همه رو قفل   یدرارو و باز کن  رفت یبرداشت یبرام مهمن ها، وقت یلیخ دایاون کل

 . یقبل  یبزار همون جا دارویداخل بعد کل  ادیهم راحت ن ینکرده کس ییکن خدا

 دونست.   یخوشحال شده بودم که فقط خدا م انقدر

 .؟ی شنو  یدخترم م-

 گفتم:   عیسر 

 ممنونم مهلقا خانم. -
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که تو   یخودت و با خوراک  یتون  یهم که برگردم م  یهست، تا زمان زی همه چ  خچالیتو  -
 زنگ بهم بزن.  هی  ید ی. مراقب خودت باش خونه تلفن هست رسیکن  ری خونه هست س

 صورتم پس زدم. ی رو از رو اشکام 

 چشم، حتما، من قطع کنم مهلقا خانم. -

 برو دختر، خدانگهدارت. -

 و دادم دستش.  یسمت اون پسر و گوش  دمیچرخ

 ممنونم.    یلیخ نیلطف کرد -

 زد:  ینگکمر لبخند

 کنم.   یخواهش م-

ََ یمسلط شدم، به اطرافم با دقت نگاه کردم و تقر  یوقت راه در   یلی بردم که کجام. خ یپ بَا
 کردم.  یم  یط ادهیراه رفته ام رو پ دیداشتم و ناچار با شیپ

 

 صبح بود.    یسوخت. هوا روشن و دم دما  یراه رفته بودم کل پام تاول زده بود و م انقدر

 کرد.   یگنجشکا و هو هو باد گوشم و نوازش م کیج کی ج یملود  شبیبرخالف د  نباریا

که ترس   نیراحت، بدون ا   الیخواست ساعت ها بخوابم با خ یکوفته بود و دلم م تنم
 قصد آزارم و کرده باشه. یکه کس  نیداشته باشم از ا

باال رفتم    بیرو به ترت یبعد ی به کوچه که افتاد با دقت قدم برداشتم و کوچه ها چشمم
  نی ساخت بود و با ا  یمیخونه هم قد نیافتاد، در کمال انتظار ا  یکه چشمم به در آب

 رو دوستش داشتم.  لی شکل و شما نیحال ا 
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که از   یکنه. وفت ی رد بشه و فکر بد یکس دمی ترس یزد اما م یکوچه مگس پر نم تو
آجر لبخند رو لبم نقش   دنیدر با د  ریاطرافم مطمئن شدم، نشستم رو دو زانو و از ز 

وارد خونه شدم در رو مجدد از داخل قفل کردم، بالخره    یوقت دیبست. بعد از برداشتن کل
 شرط عقله.   اط ی احت

 رو بردم سرجاش گذاشتم.   دیپله ها رفتم باال و بعد از باز کردن درا کل عیسر 

  نیتنها فرقش ا انداختم،   اطی به ح یبه بدنم دادم. نگاه اجمال یو کش و قوس  ستادمیوا 
  یکه با گلدون و گال  ییوونای داشت و ا یحوض دوست داشتن هیمحراب  بود که خونه

 داد.  یم یخوش رنگ حس تازگ

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 . یگرد   یبالخره که برم-

پله ها رفتم باال و وارد خونه شدم. انقدر خسته بودم که با بستن در پشت سرم با   از 
 چشمام گرم خواب شد.  دینکش هیو به ثان دمیالن دراز کشسرم وسط س یهمون چادر رو 

 

 محراب 

بود وگرنه    هیهمسا یکه خبر نداده فقط زنا  یبه تنها کس روز ی مامان نگاه کردم که از پر به
 کردش.  فیرو تعر  هیقض  از یتا پ ریبه خاله و مامان بزرگ از س

کرده بود اما با اون حال هر دفعه که از کنارش   ف یبه مادربزرگ تعر  ی که با سرپوش بماند
 کرد.   یم میکردم با نگاهش سالخ یگذر م

داشت. به نسبت خودمون   یرانیاصالت ا  امرزمیبزرگم اصالتش عرب و پدربزرگ خداب مادر
 داشت.   یادیز  یلیکرد، تعصب خ یمسائل برخورد م نطوریبا ا  یشتریمادربزرگم با شدت ب 

 .م؟یخب بر-



 دلبر محراب 

468 
 

 مامان نگاه کردم.  به

 بله.   یاگر آماده ا -

گذاشتم و همونجا وسط   نیبود. همه رو تند صندوق ماش دهیچ  الرویو وسا   چمدون
 داد زدم:  اطیح

 . نی پا ایمامان ب-

 :دیچی پ فشیضع یصدا 

 باال.  اینه ب-

پله ها رو باال برگشتم. خداروشکر با دکتر که صحبت کرده بودم گفت اگر به   یکالفگ با
  یترس یبره و مصرف قرصاش رو درست و منظم انجام بده جا  شیمنوال پ  نیهم

قبلم رو ادامه بده، البته   یراحت همراه مامان برگردم و زندگ الیتونستم با خ  ی. مستین
 داد.  ی اگر مامان اجازه م

 و غر زدم:  ستادمیدر وا  دم

 . گه؟ید نی پا  نیا یبله مامان، ب-

 گفت:  یظیبا اخم غل مادربزرگ

 

نگرفته جلوتر ازبزرگترش راه نره که حاال غر هم   اد ی  ؟ی نداد ادی بچه ادب  نی دختر، به ا-
 زنه!.  یم

 و گفت:   دیخند مامان

 . نیا یب نیخوا  ینداره، خبر نداره شما هم م ریبچم تقص ن،یار یننه خانم شما صاحب اخت-

 گفتم:  متعجب
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 !. ؟یچ-

 ی رو داخل روسر شی حنا یموها  به عصاش چنگ زد و از جا بلند شد. مادربزرگ
 بود تشر زد:  تیکه توام با عصبان نشیر یهل داد و با لهجه ش  دشیسف

 . ه؟یمگه چ نم یدوست دارم عروس تک نوه ام رو بب ام،یخوام ب یمنم م-

 و گفتم:  دمیخند یزور

  گهید نشید ید یم  نجایا  میومدیماه عسل م یمادر جان، خب برا  هیچه حرف  نینه بابا ا -
 شه. بتونیراه و نص یخستگ یچرا الک

 زد رو بازوام و هلم داد عقب. د،یرو باال کش عصا

 مهمونتون هستم.   یمدت طوالن  ،یباش میخواد نگران خستگ یتو نم-

 و ...  هیمدت طوالن   هیکه ازش گفت حرف   یمهمون  نیدونستم ا  یم

 و رو به خاله گفتم: دمی کش یقیعم نفس

؟.  گهی د دیا یم دی دار  شاهللی شمام ا- ََ  حتمَا

 . دیو بوس   میشونیاومد و پ کمیبراومده از خنده نزد  یگونه ها با

 زمزمه کرد:  

  شیعاشق نوه پسر  یداره ول یدونم ننه خانم گوشت تلخ  ی. منمیو بب  تیر یعاقبت به خ-
  هیپاش و تو  شبمیمنظوره، د   یکنه دوستت داره ب یهست هرجور که تا م یکه تو باش

 .نمیپسر و بب نیا ی خوام عروس ین مکفش کرده بود که م 

 : دمینال

 محضر و تموم شد رفت.   هی میر  یکه م ستین یآخه خاله جان عروس-

 دست زد رو شونه ام.  با
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 اومدم.    یحاال همون، به خدا که اگه کار نداشتم منم م-

 کردو ادامه داد:  ی حرف تک خنده ا نی زدن ا با

 خواد از رسم و رسوماتش کم نذاره.  یفقط خدا رحم کنه عروس و که ننه خانم م-

داشت. البته تا   یچه ترس گهی ساده بود د  یرسما  یسر هینگفتم،  یر ی کردم و چ سکوت 
و    رهیسخت گ یلیگفت که خ ینگفته بود فقط م ی زیحاال مامان از مادر بزرگ و رسما چ

 . یتابعش باش دیبا

 کست پسر.  دستم ش  گهی د ریبگ-

رو از دستش گرفتم، خواستم برم   یساک دست عی مادربزرگ به خودم اومدم سر   یصدا با
 که با عصاش مانع رفتنم شد.

 زد: غر

 بشنوه.   واریاالن به در گفتم که د-

نگاهش کردم، مامان که پشت سرش بود برام چشم ابرو اومد تا متوجه شدم که   متعجب
 ز کنارم رد شد و مامان از گوشه چشم نگاهم کرد.. ارفتم  یجلوتر ازش راه م دینبا

 از دست تو حواس پرت. -

 باال انداختم و آروم گفتم:  شونه

 .  رهیبابا مامان قبول کن سخت گ یا-

 .  وفتمی با کاسه آب زد پشت و هلم داد که راه ب خاله

 برو پسر.  -

 شما بفرما.  -

 .دیخند
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 برو پسرم برو.-

 

و  زود تر از مامان، مادر بزرگ از همون اول   نی ل ماشداخ  میاز بدرقه خاله نشست بعد
 خوند. ی شروع هر کارش دعا م یما معتقد بود و برا   شتریشروع کرد به گفتن ذکر و ب

 پسر.  -

 نگاهش کردم. نهی تو آ از 

 جانم؟!. -

 ما. شی خونه خودت و پ ی ا یهر شب م یکه دوماد بش یتا زمان-

 از هم باز شد. اخمام

 چه؟!.  یعنی-

 در جوابش گفت: مامان

 .... .نایو ا  ی خونه مجرد  یعنی-

 بهم.  دیجمع توپ افهی بزرگ اجازه نداد و با ق مادر

جدا   یکه خونه مستقل و زندگ یخانواده ا  یاز کجا دراومده؟. تو مگه ب ای زشت باز  نیا-
بچه رو   نطوریبعد از فوت پسرم ازت توقع نداشتم ا  لهی. عجب عجب!. جم؟یدرست کرد 

 . یرها کن

 نگفت.   یزی نگام کرد و چ یشونیبه مامان نگاه کردم که با پر  مات

که   ستمیبچه ن گهی. منم بزرگ شدم د ه؟یمگه مستقل بودن چ  ه،یچه حرف نیمادر جان ا -
 . دینگران نباش ست ین نیگ یحواسمم به کارام هست. اونطور هم م 

 گفت:  تیبه دست زد رو شونه ام و با جد  حیتسب
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تا عروس دار   یخونه ا  ن یبه بعد هر شب راس ساعت مع نی. از ا ؟یچ  یعنیحرف   نیا-
 .  یستیوگرنه حاللم ن  میبش

 ََ !. فرمون رو  هو؟ یاز کجا اومد  تی محدود نی شدم، ا  یم  یاالن روان نیداشتم از هم  واقعَا
 کون دادم: تو دست فشردم و سر ت

  نیهمه وقت گذشته شما نگران از ا   نیخانم بزرگ؟. تا االن ا  هیچ یبرا  تی محدود  نیا-
 به بعد... . 

 درشت اومد حرفم رو درست کنه:  یبا چشما  مامان

ََ بر  یسر و سامون م  شیماهم نشده بود تازه داشت به زندگ کی  یعنی-   میداد تا بعدَا
 شد.   نطوریکه حال من ا  یخواستگار

 گفت:   ضی بزرگ با غ مادر

که داشته خونه رو مرتب   یدختره رو زمان  یفهمه، خودت گفت یجوونه نم نی ا لهیجم-
درسته؟. بزار   ینطوریکار از کار گذشته، ا گهی خوشش اومده، پاش بلغزه د ده یکرده د  یم

  دیاز نسل ما جد در جد مونده با   نیجوونا ندارم، ا  نیکار به کار ا  گهیازدواج کنن من د 
رو گرفت و موند پسر بزرگم   کهیله دوتا پسر داشتم که خدا کوچیسنتمون به جا باشه. جم

که خدا بهم عمر داده اما بعد از من تو   نجایهم نوه ام تا ا نیو ا   یکه عروسم تو شد 
 .  یگوشه نوه هات کن زهیرو آو  نیا  دیبا

 به من ادامه داد: خطاب

دار   اریو اخت   یرته پسرم تا مستقل شفقط اطاعت به حرف پدرو ماد یتا زمان مجرد -
االن مادرت به گردنت حق داره    نیکه نطفه ات شکل گرفته تا به هم  یخودت اما از زمان

  یهم انجام بد  یینکرده خطا ییخدا ،ییچه نخوا  ییو نسبت بهم مسئوله چه بخوا 
 ساده گذر کردناس!.  نیو همش حاصل هم شهی مادرتم نوشته م  یگناهش برا

 انگار با بچه پنج ساله طرف بودن.  ایخدا
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 .مهیتونم خونه رو رها کنم به امون خدا که. بالخره زندگ ینم یمادر جان حق با شما ول-

 چشم نازک کرد. پشت

اگر نه هم   یکن یباره اگر احترامم واجبه که عمل م هیحرفم  ستم،یالزم نکرده، من بچه ن-
 . . ارز.. یب یکه به پا

 گفت:  مامان

 کمی تازه کنه  ینفس هیخونه  ادیمحرابم م م،یبرس دیچشم مادر جان حاال اجازه بد -
 . میکن یاستراحت کنه بعد در موردش صحبت م 

به مامان نگاه   دیبار  یم شی که ازش آت  ییبا حرص نفسم رو رها کردم و با چشما فقط
 انداختم.  

ذاشت هرچقدرم تلخ و ناراحت   یه جا مبود تا بود خاطره از خودش ب نی بزرگ هم مادر
 بود.  نیکننده هم

دونستم زنگ تماس   یم د،ی رو روشن کردم، آنتن و داده اش به حالت نرمال رس یگوش
 . وفتهیمادربزرگ گردنم ن دنشیرو حالت لرزش گذاشتم تا با شن نیهم  یداشتم برا

 ،یچشمم به گوش هیچشمم به جاده و   هیرو باال آوردم،  لیکنجکاو موبا  قهیاز چند دق بعد
 فروکش کرد.  تمیعصبان شیبه دلبر. آت  دمیتا رس نی آروم آروم اسمارو رفتم پا

با لبخند   دمی به مامان نگاه کردم که د نهی از آ ینگاه  ینیلبم بر اومد، با حس سنگ کنج
 . ندازهیدندون نما نگام م

 . ستیبدونه بد ن نمیخانم بزرگ ا-

 درشت گفتم:   یبه ارتباطمون بود. با چشما  منظورش

 مامان!. -

 بزرگ مشکوک گفت:  خانم
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 . ه؟یباز چ-

 . دیخند مامان

 تو فکرشه.  یل یپسرم خ ،یچیه-

 تاسف سر تکون داد. با

اما کمتر از   ینیو بب اممی پ یدونم کِ  یتعجب کردم:"نم دنشیرو باز کردم و با د امیپ
ناراحتم توروخدا زود برگرد   یلیخ م،یشیبهم نامحرم م گهیو چهار ساعت د  ستیب

 محراب" 

  غمونیروز گذشته  و خودمم متوجه نشده بودم که مهلت ص کیاز   شتر یب امش یپ از 
  نیبابت بود که تو ا  نی از ا م یخوشحال نی شتریشد اما ب م یذره باعث ناراحت هیتمومه!. 
براش داشته باشم رو به وجود   خواستمیکه م  یتیو شخص  گاهیدلبر اون جا یمدت برا 
که بهم عالقه   نیاما ا   رهیکوتاه شکل بگ  مدتتونه تو   یدونستم عشق نم یآوردم. م

بود تا بتونم مالک قلبش باشم. عاشقش   یبرام نشونه خوب نی داشت و دلتنگ شده هم
 مصمم تر شدم تا زودتر دلبر و مال خودم کنم.   یاز هر کس  شتر یبودم و با تمام وجود و ب

تماس اما در کمال تعجب   یشماره اش رو گرفتم برا  نی تحمل کنم، تو همون ح نتونستم
 .  دیخاموش بود. بادم خواب

ََ ی نداشت نها یاشکال  زدم.   یدوباره بهش زنگ م گهی ساعت د  کی  تَا

اما مامان   دنیخوابمامان و مادر بزرگ هردو    یطوالن ی ها  قهیکم با گذر دق کم
 بود. داریهم باشه وگرنه ب  یبود که چشماش رو  ی در حد دنشیخواب

 

به پس سرم   یداشتم. دست یو کوفت  یحس کرخت  نیروندم بخاطر  هم یضرب م هی
 و چند بار زدم به صورتم.  دمیکش

 . ؟یخور  ینم یزیپسرم چ-
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 زدم:  لب

 . ؟یداریب-

 : دیکش یا  ازهیخم

 بره.   یخوابم نم ری من تو مس یدون یخودت م-

 آوردن وقت قرصاش گفتم:  ادیبه  با

 .یحواست به داروهات هست؟. نهارم نخورد -

 تکون داد.  سر

، خودشم - ََ نه نه چندتا لقمه از خونه درست کردم خود خانن بزرگ هم سفارش کرد اتفاقَا
  یحرف یخودت بخور یخوا  ی اگر م  ست،ی به مزاجش خوش ن رونیب  یکه غذا  یدون یم
 .  ستین

 .دمی کش یقیعم فسن

 من بخاطر خودت و مادر بزرگ گفتم.  گهینه د-

 آروم گفت:  هیاز چند ثان بعد

 . ؟ی ر یم یپسرم ک-

 کجا؟. -

پسرم   ؟یکن  یدست دست م یپسرم، هم من هم خانم بزرگ چرا دار   نمشیخوام بب یم-
 . ؟ی سر کار بزار یخوا  یمن و م

 زدم:  غر

  شیدو ساعت پ یکیسر به سرت بزارم؟.   دیچرا با  ،یباخبر یاز همه چ گهی آخه تو که د-
 خاموش بود.  شیزنگ زدم به خدا گوش
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 گفت: پافشار

 خب االن زنگ بزن. -

  دیرو چسبوندم به گوشم. به ام یشه، شماره رو گرفتم و گوش ینم ال یخیدونستم ب یم
  یصداش سراپا گوش بودم که باز هم جوابم شد مشترک مورد نظر خاموش م دنیشن

 .دیگذاشتم تا مامان شن  کریباشد!. رو اسپ

 چرا؟. -

 جواب دادم: ینگران با

 شم.   یدونم خودمم کم دارم نگران م ینم-

 زد و گفت:  لبخند

ََ ی در مردما، نها یجلو ینکرده نر ییسرت، فقط خدا ی فدا-  گفتم.   که بهت یهمون کار تَا

ََ شت هیتونستم برم چون تو درجه اول اگر آشنا و همسا   یخواستمم نم یم   دیاصالَ
که گفته بود رو    یکه همون کار ن ینداشتم اما منظور مامان رو از ا یجواب دید  یمادرش م

 . متوجه نشدم، اخم کردم 

 چه؟.  یعنی-

دختره رو   ارهیگم بره ب یو م  نبیز   ،یتو که آدرسشون و بلد  گه،ید  نبیبابا، به ز  یا-
 . هی چه دسته گل مینیبب

 گفتم: کالفه

 .  هیمادر من آخه چه عجله ا-

 افتخار گفت:  با
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نکرده اگر طاقچه باال   ییخدا یکه جواب بده ول  شاهللی که راه جلو پات گذاشتم، ا یباز من-
 .یکار کن ی چ یخوا  یم نمیبب  یگذاشت و جوابت رو نداد، نگران شد

 باال دادم:  سر

 .  هیمامان دختر با درک  ستین نای نه اهل طاقچه و ا-

 شد تو گذشته.  غرق 

چقدر که سر به   گه،یبودم اما خب، دختر و ناز کردنش د  یمنم دختر با درک ر،یبخ ادشی-
 سر بابات گذاشتم!.  

 تر ادامه داد:  آروم

 . ییکجا یداد. جوون  یم چیگوش بنده خدارو  پ شهی مادربزرگتم هم-

 راق شد.که زدم ب  یحرف با

 پس به بابام رفتم. -

 

و  زود تر از مامان، مادر بزرگ از همون اول   نی داخل ماش میاز بدرقه خاله نشست بعد
 خوند. ی شروع هر کارش دعا م یما معتقد بود و برا   شتریشروع کرد به گفتن ذکر و ب

 پسر.  -

 نگاهش کردم. نهی تو آ از 

 جانم؟!. -

 ما. شی خونه خودت و پ ی ا یهر شب م یکه دوماد بش یتا زمان-

 از هم باز شد. اخمام

 چه؟!.  یعنی-
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 در جوابش گفت: مامان

 .... .نایو ا  ی خونه مجرد  یعنی-

 بهم.  دیجمع توپ افهی بزرگ اجازه نداد و با ق مادر

جدا   یکه خونه مستقل و زندگ یخانواده ا  یاز کجا دراومده؟. تو مگه ب ای زشت باز  نیا-
بچه رو   نطوریبعد از فوت پسرم ازت توقع نداشتم ا  لهیعجب!. جم. عجب ؟یدرست کرد 

 . یرها کن

 نگفت.   یزی نگام کرد و چ یشونیبه مامان نگاه کردم که با پر  مات

که   ستمیبچه ن گهی. منم بزرگ شدم د ه؟یمگه مستقل بودن چ  ه،یچه حرف نیمادر جان ا -
 . دینگران نباش ست ین نیگ یحواسمم به کارام هست. اونطور هم م 

 گفت:  تیبه دست زد رو شونه ام و با جد  حیتسب

تا عروس دار   یخونه ا  ن یبه بعد هر شب راس ساعت مع نی. از ا ؟یچ  یعنیحرف   نیا-
 .  یستیوگرنه حاللم ن  میبش

 ََ !. فرمون رو  هو؟ یز کجا اومد ا تی محدود نی شدم، ا  یم  یاالن روان نیداشتم از هم  واقعَا
 تو دست فشردم و سر تکون دادم: 

  نیهمه وقت گذشته شما نگران از ا   نیخانم بزرگ؟. تا االن ا  هیچ یبرا  تی محدود  نیا-
 به بعد... . 

 درشت اومد حرفم رو درست کنه:  یبا چشما  مامان

ََ بر  یسر و سامون م  شیماهم نشده بود تازه داشت به زندگ کی  یعنی-   میداد تا بعدَا
 شد.   نطوریکه حال من ا  یخواستگار

 گفت:   ضی بزرگ با غ مادر
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که داشته خونه رو مرتب   یدختره رو زمان  یفهمه، خودت گفت یجوونه نم نی ا لهیجم-
درسته؟. بزار   ینطوریکار از کار گذشته، ا گهی خوشش اومده، پاش بلغزه د ده یکرده د  یم

  دیاز نسل ما جد در جد مونده با   نیجوونا ندارم، ا  نیکار به کار ا  گهیازدواج کنن من د 
رو گرفت و موند پسر بزرگم   کهیله دوتا پسر داشتم که خدا کوچیسنتمون به جا باشه. جم

  که خدا بهم عمر داده اما بعد از من تو نجایهم نوه ام تا ا نیو ا   یکه عروسم تو شد 
 .  یگوشه نوه هات کن زهیرو آو  نیا  دیبا

 به من ادامه داد: خطاب

 

دار   اریو اخت   یفقط اطاعت به حرف پدرو مادرته پسرم تا مستقل ش یتا زمان مجرد -
االن مادرت به گردنت حق داره    نیکه نطفه ات شکل گرفته تا به هم  یخودت اما از زمان

  یهم انجام بد  یینکرده خطا ییخدا ،ییچه نخوا  ییو نسبت بهم مسئوله چه بخوا 
 ساده گذر کردناس!.  نیو همش حاصل هم شهی مادرتم نوشته م  یگناهش برا

  یالک یاومد که الک  یوجه خوشم نم جیانگار با بچه پنج ساله طرف بودن. به ه  ایخدا
عادت کرده بودم و حاال مامان بزرگ داشت   یزندگ نیبهم بخوره. من به ا  میبرنامه زندگ

که داماد   یگذشته ام اونم تا وقت یبرگردم به زندگ شیکرد که مثل چند سال پ یزور م
 شم!.

 

 .مهیتونم خونه رو رها کنم به امون خدا که. بالخره زندگ ینم یمادر جان حق با شما ول-

 چشم نازک کرد. پشت

م  اگر نه ه یکن یباره اگر احترامم واجبه که عمل م هیحرفم  ستم،یالزم نکرده، من بچه ن-
 ارز... .  یب یکه به پا

 گفت:  مامان
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 کمی تازه کنه  ینفس هیخونه  ادیمحرابم م م،یبرس دیچشم مادر جان حاال اجازه بد -
 . میکن یاستراحت کنه بعد در موردش صحبت م 

به مامان نگاه   دیبار  یم شی که ازش آت  ییبا حرص نفسم رو رها کردم و با چشما فقط
 انداختم.  

ذاشت هرچقدرم تلخ و ناراحت   یبود تا بود خاطره از خودش به جا م نی بزرگ هم مادر
 بود.  نیکننده هم

دونستم زنگ تماس   یم د،ی رو روشن کردم، آنتن و داده اش به حالت نرمال رس یگوش
 . وفتهیمادربزرگ گردنم ن دنشیرو حالت لرزش گذاشتم تا با شن نیهم  یداشتم برا

 ،یچشمم به گوش هیچشمم به جاده و   هیرو باال آوردم،  لیکنجکاو موبا  قهیاز چند دق بعد
 به دلبر.    دمیتا رس نی آروم آروم اسمارو رفتم پا

 فروکش کرد.   تم یعصبان شیآت

ََ ی دق دلبر  یلیفکرش آرومم کنه. خ یتونست تو هر حالت یبود که م  شیبرام آب رو آت قَا
 بغلش کنم و عطر موهاش و نفس بکشم.   نمش،یبب کی از نزدخواست باز  یدلم م

هرچند که وابسته تر از دلبر   کردم  یکه نبودم و براش جبران م ییبرسم، همه روزا یوقت
 من بودم.

 

با لبخند   دمی به مامان نگاه کردم که د نهی از آ ینگاه  ینیلبم بر اومد، با حس سنگ کنج
 . ندازهیدندون نما نگام م

 . ستیبدونه بد ن نمیخانم بزرگ ا-

 درشت گفتم:   یبه ارتباطمون بود. با چشما  منظورش

 مامان!. -
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 بزرگ مشکوک گفت:  خانم

 . ه؟یباز چ-

 . دیخند مامان

 تو فکرشه.  یل یپسرم خ ،یچیه-

 تاسف سر تکون داد. با

اما کمتر از   ینیو بب اممی پ یدونم کِ  یتعجب کردم:"نم دنشیرو باز کردم و با د امیپ
ناراحتم توروخدا زود برگرد   یلیخ م،یشیبهم نامحرم م گهیو چهار ساعت د  ستیب

 محراب" 

  غمونیروز گذشته  و خودمم متوجه نشده بودم که مهلت ص کیاز   شتر یب امش یپ از 
  نیبابت بود که تو ا  نی از ا م یخوشحال نی شتریشد اما ب م یذره باعث ناراحت هیتمومه!. 
براش داشته باشم رو به وجود   خواستمیکه م  یتیو شخص  گاهیدلبر اون جا یمدت برا 
که بهم عالقه   نیاما ا   رهیکوتاه شکل بگ  مدتتونه تو   یدونستم عشق نم یآوردم. م

بود تا بتونم مالک قلبش باشم. عاشقش   یبرام نشونه خوب نی داشت و دلتنگ شده هم
 مصمم تر شدم تا زودتر دلبر و مال خودم کنم.   یاز هر کس  شتر یجود و ببودم و با تمام و

تماس اما در کمال تعجب   یشماره اش رو گرفتم برا  نی تحمل کنم، تو همون ح نتونستم
 .  دیخاموش بود. بادم خواب

ََ ی نداشت نها یاشکال  زدم.   یدوباره بهش زنگ م گهی ساعت د  کی  تَا

اما مامان   دنیمامان و مادر بزرگ هردو خواب  یطوالن ی ها  قهیکم با گذر دق کم
 بود. داریهم باشه وگرنه ب  یبود که چشماش رو  ی در حد دنشیخواب

به پس سرم   یداشتم. دست یو کوفت  یحس کرخت  نیروندم بخاطر  هم یضرب م هی
 و چند بار زدم به صورتم.  دمیکش

 . ؟یخور  ینم یزیپسرم چ-



 دلبر محراب 

482 
 

 زدم:  لب

 . ؟یداریب-

 : دیکش یا  ازهیخم

 بره.   یخوابم نم ری من تو مس یدون یخودت م-

 آوردن وقت قرصاش گفتم:  ادیبه  با

 .یحواست به داروهات هست؟. نهارم نخورد -

 تکون داد.  سر

، خودشم - ََ نه نه چندتا لقمه از خونه درست کردم خود خانن بزرگ هم سفارش کرد اتفاقَا
  یحرف یخودت بخور یخوا  ی اگر م  ست،ی به مزاجش خوش ن رونیب  یکه غذا  یدون یم
 .  ستین

 .دمی کش یقیعم نفس

 من بخاطر خودت و مادر بزرگ گفتم.  گهینه د-

 آروم گفت:  هیاز چند ثان بعد

 . ؟ی ر یم یپسرم ک-

 کجا؟. -

پسرم   ؟یکن  یدست دست م یپسرم، هم من هم خانم بزرگ چرا دار   نمشیخوام بب یم-
 . ؟ی سر کار بزار یخوا  یمن و م

 زدم:  غر
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  شیدو ساعت پ یکیسر به سرت بزارم؟.   دیچرا با  ،یباخبر یاز همه چ گهی آخه تو که د-
 خاموش بود.  شیزنگ زدم به خدا گوش

 گفت: پافشار

 خب االن زنگ بزن. -

 رو چسبوندم به گوشم.  یشه، شماره رو گرفتم و گوش ینم ال یخیدونستم ب یم

صداش سراپا گوش بودم که باز هم جوابم شد مشترک مورد نظر   دنیشن دیام به
 باشد!.   یخاموش م

 . دیگذاشتم تا مامان شن  کریاسپ رو

 چرا؟. -

 جواب دادم: ینگران با

 شم.   یدونم خودمم کم دارم نگران م ینم-

 زد و گفت:  لبخند

ََ ی در مردما، نها یجلو ینکرده نر ییسرت، فقط خدا ی فدا-  ت گفتم.  که به  یهمون کار تَا

ََ شا هیتونستم برم چون تو درجه اول اگر آشنا و همسا   یخواستمم نم یم   دیاصالَ
 نداشتم. یو اونوقت جواب دید  یمادرش م

که گفته بود رو انجام بده متوجه نشدم، اخم   یکه همون کار نیمنظور مامان رو از ا  
 .کردم 

 چه؟.  یعنی-

دختره رو   ارهیگم بره ب یو م  نبیز   ،یتو که آدرسشون و بلد  گه،ید  نبیبابا، به ز  یا-
 . هی چه دسته گل مینیبب



 دلبر محراب 

484 
 

 گفتم: کالفه

 .  هیمادر من آخه چه عجله ا-

 افتخار گفت:  با

نکرده اگر طاقچه باال   ییخدا یکه جواب بده ول  شاهللی که راه جلو پات گذاشتم، ا یباز من-
 .یکار کن ی چ یخوا  یم نمیبب  یگذاشت و جوابت رو نداد، نگران شد

 باال دادم:  سر

 .  هیمامان دختر با درک  ستین نای نه اهل طاقچه و ا-

 شد تو گذشته.  غرق 

چقدر که سر به   گه،یبودم اما خب، دختر و ناز کردنش د  یمنم دختر با درک ر،یبخ ادشی-
   سر بابات گذاشتم!.

 تر ادامه داد:  آروم

 . ییکجا یداد. جوون  یم چیگوش بنده خدارو  پ شهی مادربزرگتم هم-

 که زدم براق شد. یحرف با

 پس به بابام رفتم. -

 

  دنمونیتا رس ن یافاقه کردم. بماند که تو اون ح ی شونه ام و به تک خنده کوتاه یرو زد
هم زنگ زده بودم اما بازم   ه گیچند بار د  یدلبر شده بود. حت ریبه خونه چقدر ذهنم درگ

ََ دلبر دختر  یاز قبل ترس به دلم م  شتریخاموش بود و ب لشیموبا   یانداخت. مطمئنَا
که اونم از سر مشکل که دست خودم نبود   یبازه زمان هیتو    ودمنبود که بخواد بخاطر نب

  یرو اظهار م شی شک ناراحت یب وفتهی ب یاتفاق  ن یشه و اگرم قرار بود چن نی باهام سنگ
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ناز کنه  کمیخواسته  یبه طبق گفته اش م دیحق با مامانه!. شا  دینبود شا دیکرد. اما بع
 نداشت.   یزیچ  چیمن ه یکار جز نگران  ن یدونستم، ا یم  دی.... . هرچند که از دلبر بعای

 سر کارت؟!.   یر یم  یپسرم برو استراحت کن، کِ -

 مت مامان.  فرش گرفتم و سوق دادم س یرو از گال  نگاهم

 . گهی کارم د یرم پ  یم شاهللیکه فردا ا  نیو ا   دیرم اگر اجازه بد یاالن م-

اومد که بالفاصله مامان   ییمادربزرگ به مامانم چشم و ابرو   دمیبلند شدم که د خواستم
 گفت:

 . گهی د میایآهان پس ماهم م -

که   یا جه ینت نیآوردن دلبر و جواب ندادنش تا االن، دست آخر به مطلوب تر  ادیبه  با
عجول بودن حداقل با   نی بابت ا  میتی نارضا ی مامان بود و سوا شنهاد یپ دمیرس یم

 ازش نداشتم.  یخبر چی شدم وگرنه که تا االن ه یخاطر جمع م دنشیاومدن و د 

 و گفتم:  دمیکش میشونیبه پ یدست یخستگ با

 .میمعطل نش دیاشه، فقط زودتر آماده باشبله، ب-

ََ کشش حرف و بحث رو نداشتم   مامان بزرگ پشت چشم برام نازک کرد و من که جدَا
 بزنه با گفتن:  یحرف  یکه کس نی قبل از ا

 با اجازه. -

رو از خودم   الیو فکر و خ  یزدم و قدم برداشتم سمت اتاق بلکه با خواب خستگ چرخ 
 دور کنم. 

 

 آرا  دل
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 افتاده بود.   زشیبه ر  یریگذاشتم. موهام به طرز چشم گ زیم  یرو رو  شونه

 . یو مو کرد  مونیبسه، بسه زندگ-

تو چند   یب یب یصدا  دنیشونه ام مشغول بافت زدن شدم و همون لحظه با شن یرو از 
 سر باال گرفتم:  میقدم

  یکه خانم خانما فکراش و کنه به دروغ گفتم م نی بخاطر ا میزنه رو دو روزه معطل کرد-
 دم.  یعصر زنگ بزنن تلفن و من جواب نم گهی د ،یکوفته ا  یا یم  یسر کار وقت یر

 گفتم:   یسردرگم با

  یکامل و برا  تیصالح  دینه مج ر،یدر نظر بگ طارویفکر منم باش، شرا  یب یخب آخه ب-
 دوماد شدن دا... .

 گفت:  ظیبا غ یب یب

 ق طبق سگها به دورش وق و وق.افاده ها طب-

 رو تو حدقه چرخوندم و غر زدم:  چشمام

دونن تازه   یمن و نم طی گوش کن به من، اونا هنوز شرا  ،یچه افاده ا  یب یب یوا -
وضعم و مثل    نیخورم انقدر ا   یامونم بده؟. قسم م یکن یفکر م یدرک یمادرش به چه ب
 پسرش!.   ای شم  یم  وونهی من د   ایکوبه که آخر  یپتک تو سرم م

 ادامه دادم:  یمکث کوتاه با

 واهلل. -

 ابرو باال دادم و گفتم:   یا  هیبه دست افتاد به جون چهار چوب در.  دستمال

 .  شاهللیا  رهیخ-
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 گوشه چشم نگاهم کرد.  از 

 . نجایا  انیشب م یعنیزنن  یگفتم عصر زنگ م  یوقت-

 لب زدم:  رتیح با

ََ مگه من بل  یاالن م یب یب-  . ؟ی کن یدعوتشون م یه رو گفتم که الکگن؟. اصالَ

  یب دنی که حاال از فرط کش  رهنمی و از شونه ام گرفت. بلندم کرد و پ  کی اومد نزد یعصب
 . ارمیبود به تنم باعث شد تاب ن دهیچسب یب

 از تنم.  ی ِکش یچرا م ؟یکن ی کار م یچ یب یب-

 کمد و دراش و کامل باز کرد.   ی رو به رو  کشوندتم

شد باهاش   یبود  که نم یی از اون رو  یب یب ی رو  نی همچنان تو هم بود و ا اخماش
 کل کل کرد و سر مخالفت انداخت.   ادیز 

 یآب دیسف  یسرخاب  هی نیشب، اتو کن مرتب بچ ی لباسارو انتخاب کن برا  نیاز ا  یکی-
پس   ستم،ی رو ارت شنوا ن یحرف  چی. هات، لگد به بختت نزن افهیق ره یبزن رنگ و رو بگ

 نگو.   یچ چیه

 : دمیکه نال رونیبرداشت بره ب قدم

تو   وفتمیام ندارم انجام بدم از االن ب ی. ساعت دوازده ظهره کار؟یب ی حاال کو تا شب ب-
 بشه؟. یهول و وال که چ

 تر ادامه دادم:  آروم

 هم دلم رضاست.  یلیکه خ نینه ا-

  ی و پاک م  زیپاک کن داره م شهیبا دستمال و ش دم ید  قهینگفت و بعد از چند دق یزیچ
 شنوم.  یکه نم ن یا  یزد به هوا   یلب غر م ریکنه. ز 
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  نیا ست،ی ذره گوشش به حرف من ن هینود حاضر نشد،  قهیاالن بهش گفتم اگر دق-
  خواد فکر کنه!. یکرد حاال م یم ه یگر  روز یکنه، تا د یم   رمی دختر من و پ

 کردم.  زیو ر  چشمام

دارم   یحق زندگ  هیکه منم مثل بق نهیا  یام برا   هیها، من گر یگ یم یچ  شنومیم یب یب-
مردم و نگاه کن، عروس    یشد. تو خودت دخترا  یم  تمیباعث محدود  دی عملم نبا نیو ا 
 کمه؟  می شن مگه من چ یکنن نوه دارم م  یم

 نکن، به کارات برس.   فی کرد تعر نیمن داستان حس ی برا گهیحاال د -

  ری ز  اریاخت  یمشغول شد. ب یشتر یو با شدت ب دی کش یحرف آه تلخ ن ی بعد از ا بالفاصله
نشست رو   یبا ناراحت قهیو بعد از چند دق دیکش  ینظر گرفتمش. محکم دستمال و م

 .یداد به پشت هیو تک نیزم

 .ستادمیرفتم و رو به روش وا  رونیاتاق ب از 

 . ؟یناراحت شد  هویشد؟. چرا   یچ یب یب-

 . دیبه گلوش کش یبار نفسش رو فوت کرد و دست چند

 .؟یب یب-

داد   یبود تو نگاهش ب شیپ قه ی برخالف چند دق یغم و ناراحت دیرو که باال کش چشماش
 کرد. یم

 اومد جلو چشمم. دلم براش تنگ شده!.    تیلحظه آبج هی-

 ابروهام باال رفت.  یب  یحرف ب  دنیشن با

واسمون نذاشته؟ باعث در به  هیدر و همسا  ونیکه آبرو م  یشد یدلتنگ کس یب ی، بوا-
 ... . که  یخونه شده؟. کس نیدر شدنمون بابت فروش هم

 دستش رو باال گرفت وگفت:  یب یب
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!. شما از  نطوره یاونم هم یدونم، تو فرزند من یم  نارویمن نگو، خودمم همه ا ی نگو برا-
  چوقتیتونه ه ینم یمادر چی هم که باشه ه ییبا هر خطا  د یرو دستم بزرگ شد یبچگ

 دلتنگ بچه اش نباشه. 

 زدم.  یپوزخند

 شه.  یرفع م تی اونوقت دلتنگ  ینیب یانگار خودش و م  نییمن و ب-

 تاسف تکون داد. یاز رو   یسر

  یم اونوقت   یریبچه بغل بگ  هیشه که   یم تی حال  یوقت یمن و بفهم  یتون یهنوز نم-
 بزنه.   شیازت آت  یگری نبودش چه ج هیثان  کیکه  ینیب

 ابرو باال دادم. یتا  هی

 زده.   شتیاالن نبودش آت یعنی-

 و دوباره از جاش بلند شد. دیبه زانوش کش  یدست

 بود.  کی کوچ ینه، فقط دلتنگ شینه آت-

 خوردم.   یزنگ اف اف تو جام تکون یصدا با

 !.ه؟یک-

 متعجب گفت:  یب یب

 انشاهلل.  رهیوقت روز؟ خ  نیا-

 رفت باال.  مینیکنج ب 

و   شیخوان با ن یآخر بازم م یها قهی دق نیمحل باشن!. البد ا ی ها  هینکنه باز همسا -
 آدم بزنن.  شه یبه ت شهیر هیکنا

 . هیک نیبرو حاال جواب بده بب-
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 رو که برداشتم. یگوش

 بله؟.-

 .نی پا  ایسالم دخترم ب-

 دقت نکرده بودم.   دیبودم، شا  دهیرو نشن ییصدا   نینا آشنا بود. تا به حال همچ صداش

 :دم یبه دندون گز  لب

 شما؟!. دیببخش-

 .  نبیدختر ز  نبمیز -

 رو چسبوندم به خودم .  ی. گوشدمیبرچ لب

 . ؟یشناسیم نبیبه اسم ز  یکس یب یب-

 فکر کرد و گفت: کمی

 نه.-

 رو چسبوندم به گوشم. یگوش

 .  امیاالن م-

زدم و تند رفتم   رونیسرم گذاشتم. از خونه ب  یرو رو دمیرفتم داخل اتاق و چادرم سف تند
 در.   یجلو

 از چه قراره. هیقض دمیباز کردن در تازه فهم با

 به به دلبر خانم.... .-

ره اش برام به  . چهدیبهم انداخت و خنده رو لبش ماس نبی نگاه باال تا پا دنمید با
  یکار م یچ نجایزن ا نی!. اهیاومد ک ادی شدت آشنا بود. انقدر به ذهنم فشار آوردم تا 

که   یمسجد و همون پسر  ری خ شیسال پ  کیحدود    ینداشتم ول ی کرد؟. کامل شناخت
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ََ ی با مادرش که زن تقر میشد  مچند بار تو مسجد باهم چشم تو چش بود همراه   یتپل بَا
ََ یمحرم بود دق  یمحل اومده بودن. اون روز روزا نی خانم به ا نیا   یکه چقدر برا ادمهی  قَا

  یبود م لیکار در تکاپو بودم و تازه اوا  نیو بردن ثوات با کمک کردن تو ا  ینذر یغذا
 .  دمشونید

  انشی و بس!. انقدر حواسم به خودش و اطراف دمی زن رو فقط دوبار د نیمادرش و ا  اما
 هم چهره ها از ذهنم پاک شه.   گهیدونستم تا چند سال د یم   دیعجمع بود که ب

 چونه اش گذاشت و گفت:  ری رو ز  دستش

 نگاه نگاه چقدر الغر شده، گونه هاش چقدر تو رفته.  -

 زدم و گفتم: یزور لبخند

 سوء تفاهم شده راستش من.... .-

 کالمم.  ونیم  دی پر جانیشور ه با

خواد    یبرو حاضر شو مامانش م ستی نگو که وقت وقته تلف کردن ن یچیدختر ه-
 .  نتتیبب

 نگاهش کردم و گفتم:  یسوال

 متوجه نشدم.  -

محراب برگشته از مسافرت با مادرش برگشته، حاال   زم؟یعز  یزده شد  جانی دونم ه یم-
  یشیروزا م نی. به گمونم همنتتیخواد بب یصبر نداره م گهی من مادرش د فی از تعر

 عروسشون. 

 بست.   خی حرف خون تو رگام    نیا  دنیشن با

 خوش شانس!.  چه
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دروغگو و پست   یآدما  نیسوال بود برام که خدا چرا برگ برنده رو تو دست همچ  یجا
آدم درست هفت خان رستم   هیبودن کنار  یبرا دی داد و اونوقت امثال من با یقرار م

 اومد.    یست در نمخوا  یهم که م یکرد که آخر اون یم یط

 . امیتونم ب یمن نم-

 کرد.  اخم

نترس، مادرش انقدر مشتاقه که تو محل   ت،ی خواستگار ان یچه؟. دختر ناز نکن، م یعنی-
  دیاونجا کارت دارن اصال شا اینه؟. ب ی گ یکاره پسرش حاضر شده بخاطرت بعد تو م
آقا از    ده،یفرصته، واهلل پسر خوب، فهم ن یهمونجا مادرش سر صحبت و باز کرد، بهتر

  نیتضم یتونه از لحاض ماد یو داره همه جوره هم م  شیهمه مهم تر خونه زندگ
با پا   یخوب و بده!. مادرشوهر خوب، مهربون با محبت و خوش اخالق بعد تو دار یزندگ

 . ؟یزن یپس م

 فت: بزنم که گ یحرف خواستم

 . میکن  یبدو برو آماده شو تو راه صحبت م-

 قروچه کردم.  دندون

گفتم دچار سوء   یحاج خانم و پسرش م  یاونجا!. حداقل جلو   ای  نجایا  ای . ستین یمشکل
 تفاهم شدن. 

که دلبر تو   ی آوردن اون شب  ادیعالمه ابهامو عالمت سوال تو سرم شکل گرفت. با به   هی
ََ واضح بود نشون مر  ییجورا هی بغل محراب بود و   دادکه پسر   یابطه عاشقانشون کامالَ

دونست که االن   یدونسته؟. اگر م یحاج خانم از قبل با خواهرم رابطه داشته اما م
 من نبود.   دنیخواستار د 

 .گهی بدو برو د-

 در رو بستم.   یحالت خاص چیرفتم داخل و بدون ه آروم
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وسط رابطه  ن یاون پسر حاج خانم بود و خواهر من که دست به کار خطا زده پس ا  اگر
شد!. دلبر   دهیچیداغم گذاشتم. چقدر پ ی گونه ها ینادرست نبوده.  کالفه دستام و رو 

. اگر قرار بر دن؟یرو دوست داشتن و قرار ازدواج چ گهی محراب بوده و هم د غهیص
 نگفته؟.  یری من؟ چرا به دلبر چ  راغس  نجایازدواج بود پس چرا اومدن ا 

  یشد آبرو   یام که نم یچیپاهام کشش به رفتن رو داشت. حداقل ه یدونم مرا ول ینم
 دختر رابطه داره!.  هیخبر از خانواده با   یرفت که ب یحاج خانم م  یمحراب جلو 

 

دم  یب ی ب یرفتم داخل اتاق، صدا  میکردم و رفتم داخل خونه. مستق یپله هارو ط تند
 : دیچی اق پات

 بود؟!. یشد؟. ک یچ-

 بلند تر گفت:  یب یرو برداشتم. ب دمیرو تنم کردم و شال سف  میمانتو مشک  عیسر 

 . کجا؟. ؟یپوش یباتوام، مانتو چرا م -

 بود چنگ زدم و گفتم:  زیچادرم که پشت در آو به

 برم.   دیاومده با  شی پ یکار هی یب یب-

ََ چ ینم تو   یحالت  چیبدون ه نیهم  یمشخص شه برا  ف یبگم تا تکل یزیخواستم فعالَ
 چهره ام جواب دادم:

 شده.   یگم چ  یبزار برگردم م یب یاالن عجله دارم ب-

 گذاشتن چادر گفتم: نی بزنه که از کنارش رد شدم و ح یحرف  خواست

 .  یب یخداحافظ ب-

 .  رونیبرداشتم و زدم ب یعسل یرو از رو  میدست فیک
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ََ محراب برا دمیفهم یم  دیداشت که با  یربط هیبهم  زیچ همه از   ادیب دیبا  یچ ی!. اصالَ
کنجکاو   ی لی. خش؟ی خواستگار ادیبخواد ب یحت ا ی کنه؟  غهیهمه دختر دلبر و ص ن یا نیب

نداشت و بدش   یسبک پسرا دل خوش ن یاز ا یهمه ادعا که حت  نیبودم بدونم دلبر با ا 
ما بلد بود شعار بده    یفقط برا   دمیبشه!. شا یرابطه جد رداومد چطور تونسته وا یهم م

پسرو   ن ی به خرج داده که تونسته ا یِشِگرد خوب دمید یکه من م  یزی چ نیوگرنه با ا 
با مادرش رو   ییبه آشنا میکه بالفاصله بعد از برگشتنش تصم  رهیتو چنگش بگ نیهمچ

 داشته باشه. 

گفتم    یبا خودم م شهیبه حال خودم سوخت، من چقدر ساده بودم. هم شتریب دلم
ََ ی اس اما حق لهیپ لهی ش یاما دلش پاکه و ب ستیبه من ن هی درسته ظاهرش شب   یاون  قتَا

 که مهره سوخته بوده من بودم.  

 زدم.   یپوزخند

قرون پول رفت   هی یمونه!. اون که برا  یم نطوریده مگه روزگار ا  یجوابش رو م خدا
ََ االنم برا غهیص لکه   هی!. یمتی خونه مردم به هر ق رهیسر پناه م   هیداشتن   یشد حتمَا

  نبیقدم درست برداره و آخرشم تو فالکته. اومدن ز  یتونه تو زندگ ی نم چوقتیننگ ه
داشته باشه که به اندازه   نی تونه داللت بر ا  یدلبر هم م باو اشتباه گرفتن من   نجایبه ا

ََ رفته  یده و وقتپسره رو سوراخ کر بیج رو سر    گهید یکی که کارش تموم شده حتمَا
 کنه چرا که نه!.  سهیک

 . دیدزد  یعجبم که چطور قاپ  مردا رو م در

 دلبر.  یآ یآ

بودن و عزت   صیاما بخاطر حر   دیبار یمثل بارون براش م  یخوشبخت شیزندگ ری مس تو
  یرو م یزندگ نیشد  آخ  که اگر جاش بودم بهتر  یم  دهیبه لجن کش فشینفس کث

 . غیساختم اما در
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 کنه!.  یلکه ولش نم نیا   چوقتیگذاشته بود و مطمئنم ه اهیلکه س  هی رش ی تقد تو

 دختر بدو زود باش.   یاومد -

 گرفت. نی ماش  عی از من قدم برداشت و سر زودتر

 رو بهش رسوندم.  خودم

 که گفت:  نشستم

تو چشم  یخوب خودت رو ببر یخوا  یبال م نیر یش ی!. آ داایماشاهلل چادر بهت م-
 خانم.  لهیجم

 گفتم:  یلبخند زور با

 خانم؟  لهیجم-

 گم.   یمادر محراب و م-

 تکون دادم و گفتم: سر

 فق... . ستین ین یر ینه سوء تفاهم شده قصدم خود ش-

 رو گذاشت رو شونه ام.   دستش

  یم  اممیسره داره پ  کی که راه اوفتادم   یصبر کن جوابش رو بدم، بنده خدا از اون موقع-
 ده. 

 فاصله گوش سپردم.  نیرو برقرار کرد و تو ا  تماس

 شمه یآره پ-

 ...... 

 .  ست؟یدختر مهلقا ن  یعنی-
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 ...... 

ََ م-   خواستم بگم مادرش و صدا کنه سالم و حال احوال کنم، کاش مهلقا خانم یاتفاقَا
 بچه رو آورده.  یکمک دست یگفت فقط برا  یبهم م

 ..... 

بود اون موقع   بیکرد به خدا برام عج یجان، مهلقا خانم که تو اون خونه کار م لهیجم-
کرد منم از جانبت   یجز مهلقا اونجا کار نم یچون کس دمیروز دختره رو خونه محراب د

بود بهم گفت   دهی مامورم بودم و معذور باور کن پا رو گلوش نذاشته بودم البد ترس
 اس.   گهیقراره د  هیاز   هیقض کهشنوم  یدخترشم االن تازه م 

 

بعد از برگشتنش از اون خونه با حرص ازش   یب ینبود که اون روز ب یهمون خانوم   مهلقا
 کنه!.  یکار م ششیکرد پ یکه دلبر ادعا م هیشک همون یکرد؟. ب یم  فیبرام تعر 

 ! عجب

شد. از سنش   یم دایپ ییعجوزه عجب آدما رزنیکاسه بود؟. پ هیدوتاشون تو   دست
جالت  آب شده از خ یب یبرخورد کرد که ب یطور  یب یکه با اومدن ب  دیکش یخجالت نم
 .شمیبرگشت پ

که دلبر نگفته   ییچه دروغا  ای به دلبر!. خدا دیرس یچه م   گهیشد د یکه بزرگتر منکر م اون
 اومد.    یم  جیداشت سرم و گ گهیبود. د

 کرد.   یبحث اما قطع نم هیقصد ختم تماس و نداشت و رفته بود تو حاش نبیز 

 . د یکاو  یهمه حرکاتم و م یچشم ریبود. ز  زیحراف و ت یلیخ

.  شدم  یزد که متوجه نم یم  یلب حرف  رینگاهمون انداخت و ز  یبا کالفگ نهی از آ راننده
 شد.   ینم میاش حال هودهیب یجز حرفا  یچی زد ه یزن تند تند حرف م نی بس که ا
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 ََ زد   یراحت حرف م یلیکنه، خ یطرف  فکر دیو شا  میکرد کجا نشست  یمراعات نم  اصالَ
 . دیخند یم زی حرفاش ر   نیو ما ب

  یکرد. چقدر باعث خجالتم شده بود جلو  دایمنوال ادامه پ نیبه مقصد به هم دنیرس تا
 ره؟ یزن نتونه زبون به دهن بگ هی یعنیراننده، 

راننده خودم   یکه نگه داشت هنوز قطع نکرده بود و از دست دست کردن و معطل نیماش
 گفت چرا حساب کردم. یاظهار ناراحت  یبا کل میکه شد  ادهیحساب کردم. پ

 نداره.   یارزش ناراحت زی چند تومن ناچ گه ینداره د یاشکال-

 و گفت:  دیخند

 ره.   یم ادمیزمان و مکان   شمیگرم صحبت م گهی من که د دایببخش-

 گفتم:  یلبخند زور با

 جانم، مشخصه. یا-

رنگ به رنگ  ی تخت فرشا  دنی. چقدر د میفرش فروشا  گذر کرد  ونی باهم از م کنارش
خوردم. با   یاوفتاد حسرت م  یکرد. به تازه عروس و دومادا چشمم م یحالم و خوب م

هم سن و   یزنا  یکردن حت ی م د یخودشون خر قه ی خونه شون با سل  یبرا  یادی ز  یشاد
که چطور  نیشد به ا م یحسود  ََ شد،  رسماَ  یم دهیهم تک و توک د یب یسال ب

از خونه خودمون رو عوض نکرده    کهیت هیهمه سال تا به حال  ن یخودمون بعد از ا
 مشترک!.   یچه برسه به زندگ میبود

 !. افسوس

 .؟ی ر یطرف دختر کجا م نیا  ایب- 

بزرگ قدم   یاز مغازه ها  یکی که به سمت خانم   نبیسمت ز   دمیخودم اومدم و چرخ به
 کارا؟!.    نیباال. نه بابا! پسر جوون و قدرت اداره ا دیبرداشت. ابروهام پر 
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 نبود.   یپله ها رفتم باال، کس از 

 خانم بلند گفت: نبیز  تا

 . دی جان، کجا لهیجم-

دفتر   زیو م  یبردم که با صندل یاز باال سرم، تازه به طبقه دوم پ ییقدما  یصدا   دنیشن با
 شده بود.   دهیکار چ

شد که زود برگشت و   یچ  دمیخانم که زودتر خودش رو رسونده بود باال  نفهم نبیز 
 گفت:

 زود زود.   ومدهیخانم ن لهیبدو برو آشپزخونه تا جم-

که طبق گفته اش ختم به آشپزخونه بود. خب اگر    یریپشت هلم داد به سمت مس از 
 چرا؟  یکار یبود مخف دنیقصد به د

 رفت و من موندم تنها.   رونیب نبیز 

 کردن!.  یم ن یبابا چرا همچ یا

  نتیکاب  نیتشنه ام بود با باز کردن در اول یلیکه خ ییو از اونجا  نکیسمت س  دمیچرخ
 . ختمیر ر یاز آب ش وانی ل هیکردم و   دایو پ  وانیل

و گذاشتم داخل   وانیدر باز شد و تند ل  دمی کش یکه جرعه جرعه سر م نطوریهم
 و برگشتم سمتش.    ییظرفشو 

ََ شخص  نیتونم منکر ا  ینم بود که حداقل   یطور تشیشم که حس بهم دست نداد. ذاتَا
 !.  ادیبه چشم من ب

سر باال    یبرده. وقت  یهم پ یز یبه چ دیو اخم کمرنگش باعث شد که فکر کنم شا   تیجد
  یشد مبهوت موند. من که معذب شده بودم لبام رو رو رهی به صورتم خ میگرفت و مستق

 انداختم.   ریهم فشردم و سر به ز 
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 دلبر؟!.-

 بگم اما دهنم رغبت حرف نداشت.  یزیتا چ دم یو باال کش  نگاهم

  و از سمت کی . انگشتاش و آورد نزدکمیداد و اومد نزد  یقی جاش و به لبخند عم اخماش
 گونه ام لبه چادرم رو لمس کرد.  

 :دی چیاراده  صورتم رنگ گرفتم. صداش پ ی ب حشیاون فاصله کم و حرکت صر  از 

ََ که با ا   مونیغر بزنم اما پش یخواستم کل یم-  چادر... . نیشدم خصوصَا

 که زد چشمام گرد شد.  یحرف با

بود که صورتت مثل قرص   دی چادر و شال سف نی درست همون شب کنار مسجد با هم-
 ماه شده بود از همون شب شدم آواره ات!. 

. دلبر از جانب من تظاهر کرده  ؟یچ یعنی... ی.. یدهنم رو با ترس قورت دادم،  آب
 مرد کرده بود؟. ن یبود؟. خودش رو به زور غالب ا

گفتم البد از   یشک م یکرد ب  یروزم سر م ک ی نبود و اگر   یوجه چادر  چیبه ه دلبر
نبود   بندیرو پوشش اونقدر پا  چوقتیکرد ه یم  یاریون روزه اما تا اونجا که ذهنم  هم

 و.... . 

 و گذاشت کنارم و اومد عقب.    دستش

شد  ی. باورم نمشیکار کنم، نه راه پس داشتم و نه راه پ یبگم و چ ی دونستم چ ینم
 داد.  یرو نشون م  حشیکر  یاون رو  شتریگذشت ب یکه م یدلبر انقدر رذل باشه. هرچ

  یپوشش از رو  نیا  دوارمیگوشه، فقط ام هیو کشوندمت   یفهمه اومد  یمامان االن م-
 عالقه ات باشه نه اجبار. 

 زدم و سرم رو به چپو راست تکون دادم.  یتلخ لبخند

 نه، من خودم دوست دارم.  -
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  هیصورتم رو از نظر گذروند. با چند ثان یاجزا  زیر  یو با چشما  دیلبش ماس یرو  لبخند
 مکث گفت: 

 .یالغر شد  یلیدلبر خ-

 رو گذاشت رو قسمت گونه هاش و گفت:  دستش

ََ ا- قسمت صورتت، گونه هات رفته تو. چرا انقدر به خودت سخت   ن یخصوصَا
 . ؟یگذروند

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 م... من؟ نه بابا.  -

 لرزون گفتم:  ی. با صدا ارمیرو در ب هیته تو قض  دی. با حبس شده ام رو فوت کردم نفس

 قبل؟.  ای  یپسند  یشکل و ظاهرم و م نیتو ا -

 لبش به لبخند باالرفت. آروم گفت:  گوشه

ََ هم بهت گفتم، همه جوره دوستت دارم و ا- گذاشتن چادر   یانتخاب ثابت برا   نیقبالَ
ََ بخاطر نظر خودم اما از اونجا  یبرام ارزشمنده که دل یسرت زمان  یرو   بیباشه نه صرفَا

ََ چادر دی با یپرس یکه هر دفعه م کنه   یحفظ م هیکه خانومم و از چشم بق یبگم مسلمَا
 پسندم البته دوست دارم با عالقه خودت باشه!.  یم شتریرو ب

پسر   نیدونست ا یدلبر م یعن ی ،یپرس ی. گفت هردفعه مدی مک یخون خونم و م ا،یخدا
  ای ح یب دهیخواد اونوقت خودش و به زور آوار کرده رو سرش و.... .  دختره در یمن و م

 کردم.  ینثارش م یلیس  هیخواست بود و  یدلم م

نمک نشناس سوء استفاده گر رو   هی  قتیدر حق  یب یگرفت، دست خودم نبود،  ب بغضم
و داشت و گرد  یخت من حکم ذغالو ب ی پرورش داده بود که تو زندگ مونیزندگ

  اشیکرد که حاال با رفتنش همه کثافت کار  یآلوده م یداشت من و به بدبخت شی اهیس
 شد. یداشت فاش م
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چون نظرش به من بود. مثل االن که    میاومد خواستگار  یمرد م نیا  دی دلبر نبود شا اگر
ملموس بود و   یلیبه سمتم خ ای به حکمت خدا و نبود حضور نحسش اومدن خوب

 کردم.  یاحساسش م

ََ نترس اما من   ،یدونم استرس دار یم-  به مادرم گفتم.   زارویچ یسر هیاصالَ

 زبونش حرف بکشم.  ری فرصت بود که از ز  نیدقت بهش چشم دوختم، بهتر  با

  دهیبگو نه چون د دیپرس یز ی بابت چ نیاما اگر از ا   میبود غهیمامان نگفتم ص  من به-
 یجار غهیچون اگر بدونه ص  یبهتره منکر ش یول  میدار  ییعکس دوتا هیبود که باهام  
کنم خوشحال بشه. بابت مهلقا خانم و مادرت هم نگران نباش گفتم که  یکردم فکر نم

ه برات مثل مادره که دستت و گرفته و کمک  بود ک نی و منظورت ا ست یمهلقا مادرت ن
 .  یو کمک دستش باش یخونه من کار کن ی ای کرده ب

 گفتم:   شناختمیکه مهلقا رو نم ییاونجا از 

 کنه تو خونه؟.   یکار م یمهلقا چ  دیخب، اگر پرس-

ده درنبودم    یخونه رو انجام م ی کنه کارا   یم کاریکه چ ید یو بگو، خودت د  تی خب واقع-
 .  یفقط تظاهر کن که کمک دستش بود

 کنه. یکرد براش کار م یاس که دلبر ادعا م رزنهیحرف مطمئن شدم مهلقا همون پ ن یا از 

 و با حرص گفت:  دیبه چونه اش کش یدست

فاصله رابطه  تیموارد که محرم و نامحرم و رعا  ن یتو ا  هیبه مادربزرگم چون زن حساس-
  نیبودم که شما تازه اومده بود  دهیرو تازه چند روز بود خر  ید دو طرف گفتم خونه مجر 

از دهنت نپره که    یزیخانم بزرگ چ ی. پس جلو دمتیکار د نیو من ح  دینیبچ لهیوس
 شه. باشه؟. یم یبدبخت

 گفتم:  یسخت به

 ب.. باشه. -
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 و  گفت:  کی نزد  اومد

امون تموم شده، انقدر حواسم   غهیمهلت ص یکه گفته بود  امتیدر ضمن بابت اون پ-
 نباشه اما.... .  ادمی پرتت بود که 

 و از خجالت سرخ شدم.    شی حرکت بعدش گونه هام آت با

 اومد عقب.   عیو سر  دیام رو بوس گونه

ََ مال خودم گهید ن یبعد از ا- ََ و قانونَا  .  یشرعَا

 ماتم برده بود گفت: شی ا  دفعهیو   یسمت در و من که تو حرکت آن رفت

 منتظرته.  رونیب ا، یخانم ب نبیبعد از من با ز  هیثان چند-

که به  یزی هرچ  دیبودم. با دهی به تنم مال زویهمه چ یمن که پ ام،یکردم به خودم ب یسع
 . ادیمطور کنار م نمیگفتم تا بب یم  دیظاهر دروغ گفته بود با

 داشت  یزبون آوردن اسمش از زبونم برام تازگ به

 آ.. آ... . -

ََ دلبر تو اون بازه زمان خواستم بگم یم ََ با آقا خطابش   یآقا محراب اما مطمئنَا حتمَا
تو صدام    ریخودشم با ضم یاومد، از طرف  یبه نظر م بیبراش عج دی نکرده و گفتنش شا 

 کرد. یم

 گفتم:  عی سر یلیخ

 محراب.  -

 خشک موند.   ره یرو دستگ دستش

 جانم؟ زود بگو -

 و با استرس نگاهش کردم.  ک ی قدم رفتم نزد  دو
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 که.   ستیم... من... من اسمم دلبر ن-

 رفت باال.   ابروهاش

از اول گفته بود  یدلبر. هرچند که جابر هرج  تیشدم از ن یمطمئن م  یحرف بعد با
 محض بود.   قتی حق

 دادم:  ادامه

  یدونستم انقدر جد ینم ت؟ی اومدم تو زندگ یکه روز اول به چه قصد یدون یخودت م-
 بشه.

 تو فکر و سر تکون داد: رفت

 !. یگفت یزودتر بهم م  د یاما با یحق دار-

 به جانب گفتم:  حق

ََ ب  یبه خرج بد یدونستم انقدر مردونگ یخب به من حق بده، من نم-   یایو واقعَا
 !.  میخواستگار

 تکون داد.  سر

 گم؟.   یو م  ینیراست حس یاونقدر اعتماد و جلب نکرده بودم که باور کن یعنی-

 بزنم که مانع شد.  یحرف خواستم

 . ه؟یاسمت چ-

 گفتم:  تیمظلوم با

 . یدل آرا، دل آرا داراب -

 لب شروع کردبه تکرار کردن.  ری دلم گرم شد، ز  زش ی لبخند ر با
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تونه برام   ی رو م یمم همون قشنگاس ن یدل آرا، در هرصورت هر ا یداراب  ،یدل آرا داراب-
 .ارهیبه وجود ب

. چند  نتیدادم به کاب هی. خم شدم و تنه ام رو تکرونیزود رفت ب یلی حرف خ نی زدن ا با
 و با خودم مکررگفتم:   دمیکش  یقیدفعه نفس عم

 کنم!. یکار م یدارم چ-

ارم بود  در انتظ  یزندگ نی بهتر یدادم وقت یکه بود من داشتم توان غلط دلبرو م یهرچ
 کردم.   یخودم رو مالمت م دیبا شهیزدم؟ اونوقت هم یچرا بخاطر دلبر پسش م

ََ   نی ا  یاونقدر اتفاق و ازدواج برام مهم بود که حاضر بودم از سالمت مادر شدنم فعالَ
 .ره یم  شیچطور پ یباز  نیا  نمیکه بب یینگم تا جا  یچ چیه

 

 .  کشیرفتم نزد  عی خانم دم در سر  نبیز  دنی زدم و با د رونیآشپزخونه ب از 

 .م؟یبر-

 اخم گفت:  با

 .ن؟ یکرد ی کار م یچ-

 باال دادم.  ابرو 

 .؟یچ  یعنیکار؟   یوا چ-

 .دیخند

 . ن؟یگفت یم  یچ یعنیبد گفتم -
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نفر کف دست   نی رفت اول یرو بزارم کف دستش، از کجا معلوم م یشد همه چ ینم
  یجد ستین یدونستم دلبر چادر یکه م ییذاشت؟به دروغ از اونجا یخانم م لهیجم

 جواب دادم: 

فقط تعجب کرده بود بابت چادرم منم گفتم از    یبود نه حرف یخانم نه کار نبیواهلل ز -
 .  نیعالقه ام بوده هم یرو

 کرد و آروم گفت:  زیر چشم

 جون خودت. -

توجه از کنارم رد شد.  یدم. بزد. با چشم درشت نگاش کر  یپروا حرفش و م ی! چه بوا
 پشت سرش حرکت کردم. 

و سرم رو که باال گرفتم نگاهم به مادرش برخورد. با لبخند کمرنگ    میکرد  یهارو ط پله
شد هر کس تو   یداشت که باعث م ید یبود. صورت گرد و سف ستادهی چشم انتظار وا

 نگاه اول مهربون بودنش رو احساس کنه. 

  هی نیوقت بزنم به کاهدون و هم  هیکه  ن یاز ا  دمی ترس ی. ماز قبل شد شتر یب استرسم 
 ذره آبرومم بره!. 

 یب یجیاحساس کردم. از سر گ   یبود که خودم رو تو آغوش گرم دهی به پله آخر نرس پام
 کار کنم.  یبگم و چ یدونستم چ  یحرکت موندم نم

 دخترم.  یخوش اومد -

 . آروم عقب اومدم و نگاهش کردم.دم یبه دندون گز  لب

 س.. سالم. -

 پررنگ تر شد.  لبخندش

 لب گفت:   ریرو تو دست گرفت و ز  فکم
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 .نی ماشاهلل، فتبارک احسن الخالق-

 نشسته بود تشر زد:  یصندل  یپشت سرش رو یصندل  یکه رو یریپ زن

 !. هیکاف له،یجم-

 اومد و باز برگشت سمتم.  ییخانم برگشت و چشم ابرو لهیجم

 دخترم.  نیبش-

 نکردم.  دایبا چشم گشتم محراب و پ یبود و هرچ یو چهار تا صندل  کی کوچ ز یم هی

بود و سمت چپم نشسته بود. مادرش اومد رو   رزن یاون پ کی که نزد یرو صندل نشستم
 خانمم هم سمت راستم نشست.   نبیبه روم و ز 

ََ توقع نداشتم رو بهم گفت یبا لحن خشک و جد رزنهیپ  :که اصالَ

 !. ؟یی نجایکه چرا ا یدون یخب، م-

 انداختم که به جام گفت:  نب یبه ز  ینگاه مین

 نه چرا بدونه بنده خدا؟. -

 ابرو باال داد.  یتا  هی لهیجم

 . می نگو، بگذر نارویحداقل به من ا نبیشناسم ز  یمن تورو م-

 رو فوت کرد و رو بهم ادامه داد: نفسش

که  یزیقبل از ازدواج الزم بود و چ   ییآشنا یبرا   ییجورا  هیجلسه به نظرم   نی دخترم ا-
 پسرم تو انتخابش ماشاهلل شاهکاره.   دمیاالن د 

 لبخند جواب دادم: با

 . ممنونم. دیمحبت دار-
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 باز تشر زد:  رزنیپ

 !. لهیجم-

  نیو ا  هی و کج خلق  ریزن سخت گ یلینسبت بهش نداشتم مشخص بود خ یخوب حس
انگار قصد کتک و دعوا   یبود که حس کن یتو برخورد اول طور یترسوند. حت یمن رو م

 داره.

 

 خانم گفت:  لهیجم

 دلبر بود اسمت؟. -

 گفتم:  یسخت به

 نه دل آرا.-

 کرد.   یزیر یاخم

  نیبب ست،یالبته مهم ن دمیمن اشتباه شن   دیگفته بود، شا یزیچ نی محراب انگار همچ-
 دل آرا جان... 

 خانم شد. به جاش شروع کرد به حرف زدن:  لهیمانع حرف زدن جم رزنیپ

.  ستین  یشرع ریکار غ تیکه ارتباطتون قبل از محرم یدون یم یباش یاگر دختر عاقل-
 دست دست کرد.   دیهم نبا  ری !. تو کار خرهیبهتره که وصلت زودتر صورت بگ  ن یهم یبرا 

 . ؟یچ یعنیرفت باال،  ابروهام

 : دمیپرس

 . ؟ی چ یعنی.. عی-

 به جاش گفت:  مادرش 
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 !.یخواستگار یبرا  میایب یعنی-

  ؟یدادم؟. خواستگار  یم  یچه جواب دیگفتن؟. االن با  یم ینگاهشون کردم. چ مات
 خانواده؟!.   نی. اونم با پسرشون؟. وصلت با ا ؟یازدواج؟ عروس

شناخت   یبرا یسال موندن زوج تو دوران نامزد  کی هم به   ادیز  نطوره،یما رسممون هم-
از کجا معلوم    نیب نیباشه ا  تی و محرم  یکه فرصت نامزد  یچ یعنی م،یندار  یهم اعتقاد 

 یندن و عقد رو بهم بزنن، بعد چ تی بعد هم به ازدواج رضا  وفتهیزوج ب نیب یهر اتفاق
شده پس اگر فرصت   دهیپوش شیزشت تی محرم رهن یپ توکه  یشرع ریمونه؟ کار غ یم

وجه   چیمحراب رو به ه ی تون  ینم یبه ازدواج تن بد یزود نیبه ا ینخوا  ای  یبخوا 
چون از نظر منه   شینیکار کردن بب یکه تازه گرفته برا  یاگر تو اون خونه ا  یحت ینیبب

  یم و به پونزده سال میاومد  یتا به خودمون م م ینداشت یبزرگتر زشته! واهلل خود ما سن
نبود برام اما   یهم بد شوهر امرز یخداروشکر جاسم خداب تهی گفتن فردا عروس یم  میدیرس

 تو سنت ما مونده.   نیا

  یم یخانم انداختم که خودخور  لهینگاه به جم هیهمه عجله رو نداشتم  نیکه توقع ا  من
 رو نداشت!. ییحرفا ن یهمچ  دنیبود. البد اونم انتظار شن دهیکرد و خجالت کش

 گفتم: آروم

 کارکنم؟.   یچ دیخب من با -

 . ؟یزار  ینظر احترام م نیخانواده بشه به ا نیکه قراره عروس ا  یتو به عنوان دختر -

 گفتم:  گنگ

 از چه لحاض آخه؟. -

 مکث گفت:  با

محضر و عقد    میو انشاهلل جواب مثبت بود بر   یاگر فکرات رو کرد   یبعد از خواستگار-
 .یعروس یعن یشه  یدائم جار
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 ادامه داد:  یث کوتاهمک  با

 .... . میهم ندار  نای و ا   یجشن عروس-

 گفت:  رتی خانم با ح لهیجم

 مادر جان... .-

 دست باال گرفت و گفت:  رزتیپ

 یموضوعا باشن که نم نیو بند ا   دیبخوان تو ق یاز اول زندگ  نای. ا؟ ی چ یتجمالت برا -
تاالر اونم   یخون برا  یاما جشن و تاالر و مولود میر یگ یم  یشه. حاال تو خونه  مولود 

ََ خواهرت هم ب  یکم تیجمع یبرا  چهار نفر  میاز خودمون بش ادی مثل ما؟. تازه مثالَ
 داداش خودت و خانواده اش 

 . د؟یاضافه خرج کن  نیخوا یم  یک یکنن، برا  ینم ی زندگ رانیهم که ا  

 با چشم ابرو گفت؛  لهیجم

 .م؟ی باشه مادر جان مگه فقط ما دای ز  تشونیدخترمون جمع دیشا-

 گوشه چشم نگاهم کردو گفت: از 

 .  دی. چند نفر؟یی دختر جان شما موافق خرج باال-

 گفتم:   عیسر 

 موافقم فقط... . یندارم حت ینه نه از اون لحاض مشکل-

 . ؟یفقط چ-

فکر نکردم که   نطوریتا حاال ا یعنیشکه شدم   کمی  یبحث ازدواج و عروس نیبابت ا -
 !. وفتهیاتفاق ب یانقدر زود عروس
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 به غب غب انداخت.   یافتخار باد  با

 ترس نداره.  ی جا  گهید  هینوه ام گل پسر خداروشکر

 گفتم:   یخواستگار انیاجرا بشه و ب یقراره ک میتصم ن یکه کنجکاو بودم که ا من

 . ن؟ی ا یب یمگه قراره کِ -

 خانم با خواهش به اون زن نگاه کرد و آروم گفت:  لهیجم

 و بزار بر عهده خودش.   نی حداقل ا-

مادرشوهر نبود    نیحق به جانب  نگاهم کرد. خوبه ا  یابرو باال داد و باز هم با چهره ا  اما
 بود!.  غیشک سرم لبه ت ی وگرنه با هر خطا ب

 !.  ستین یفردا چطوره؟. دست دست و تعلل کار درست-

چهره اش رشته کالمم   دنیخواستم مخالفت کنم با د یم یبود!. هرج یسرسخت زن چه
 بود.   ری شد تو وجودش رسوخ کرد. واقعا نفوذ ناپذ یدادم. نم یرو از دست م

 گفتم:  دهیلبخند ماس با

که اگر اون صالح بدونه  د یریخانمم تماس بگ یب یبه ب  دیبا ستیخب آخه دست من ن-
 .  دیار یب فی تشر

بهم  دیکنج لبش که به خنده باال رفته بود تعجب کردم. دوبار کف دستاش رو کوب دنید با
 لب تکرار کرد:  ریو ز 

 !. نی آفر ن،یآفر-

 ادامه داد: لهیبه جم رو

 داره.   یبود، معلومه ارزش بزرگتر رو نگه م یبابت محک خوب نی از ا-

 :کرد و گفت نگاهم
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. شماره  میتر احترام نگه داره. بگذر کی برام مهمه که کوچ یلیخب، خوبه. من خ یلیخ-
 خونتون رو لطف کن 

 

 لرزون شروع کردم به نوشتم.    یبرداشتمو با دستا  زیم  یورق از رو  هی

  یشماره لبخند کمرنگ دنیخانم با د لهیو سر بلند کردم. جم  زیم  یرو گذاشتم رو خودکار
 زد و گفت:

 . میزن ی امشب زنگتون مانشاهلل-

 . دمیخانم کرد که من جاش لرز  لهینثار جم ینگاه چپ ریپ زن

 ََ بها بده!.   هیاز قماش خودش به بق یکس ایبها بده   یاومد که به کس ی خوشش نم اصالَ
ََ چ  شد!.  یکم م  تشونیاز شخص  یزیانگار مثالَ

 اما مادرشوهرش.... .  دی بار  یو محبت م یاولش مهربون  یخانم که از رفتارا  لهیجم

برد محکم    یسر جلو م دید یرفتار درست م  هیبود که تا  یمثل مار افع یواقع  یمعنا به
 ازش.   دمیترس ی زد!. در واقع م ی م  شیبا نگاهش ن

 کردم؟.   یکار م یمن داشتم چ  نا،یا  یجدا

 ََ که   یزیکنم اما چ  یکار م یو متوجه نبودم دارم چ  ریپا گذاشته بودم تو دهن ش رسمَا
قصد   دیکه با ذات پل یرسه و اون  یم شیواقع  تیکه حداقل محراب به ن نهیمهمه ا 

 حق نشسته.   یبرد خدا جا یشه پ یم نجایدلبر بوده که ا رهیداشته اون رو ازم بگ 

که اجازه نداره مانع   نیو ا   رمی تونم حقم رو بگ ی که به دلبر بفهمونم منم م  نیا  حس
 داد.   یم  یبهم احساس فوق العاده ا بشه  یکس یخوشبخت

 دختر؟. -

 نگاه کردم.   رزنیاسترس به پ با
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 ب..بله؟!.-

 زبونم حرف بکشه.  ری خواست از ز  یم

 . ؟ی شناس یچند وقته پسرم و م-

!. یکِ  گهی م  نیاما ا   یکار تو خونه ام اومد  یگفتم؟. محراب گفته بود بگو برا  یم یچ خب
 به پهلوم به خودم اومدم.  نبیبا سقلمه ز 

 گفتم: آروم

 چطور؟.  یعنیبگم آخه؟.  یخب چ-

 ابرو داد باال.  یتا  هی

 !. نیهم ش،ی شناسیداره؟ چند وقته م یمگه طور-

 شد.  دهیآشنا نگاهامون به سمت پله ها کش یمردونه    یصدا   دنیشن با

  گهیشه د  ینم هفته کی از  شتریب گهی کار اومدن د  یگفتم فقط برا یمادر بزرگ جان وقت -
 . د؟یگ یم   ینطوریا  یچ یبرا 

 اخم محراب رو برانداز کرد:  با

 . ؟ی . مگه کار نداشت؟یتو چرا اومد -

 زد. یتصنع خنده

 سرک بکشم.   یشه گفتم یم ییرا ی خوب پذ یلیاز مهمونمون خ  دمید-

نبود!   یاونقدرام برخالف چهره اش از دور آدم خشک و جد   میام گرفت، خودمون خنده
 اومد!. یهم م طونیبه نظرم ش یحت
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اومد نگاه انداختم، سرخ شده بود  از خجالت   یکه مادربزرگ محراب به حساب م  رزنیپ
 زدم و چشمام ُسر رفت سمت مادرش، اونم سرخ شده بود اما از خنده.  یشخندین

. محراب از  د یکش رونیب یمحراب فضارو از حالت خشکبه مرحمت  نبیز  دنیخند یصدا 
 گذاشت.  زیم  یرو رد کرد و رو  ینیباال سر مادرش س

 تشرزد: مادربزرگش

 برو.   گهیخب د-

 که انگار کالفه شده بود گفت:  محراب

 برام؟.  یمادربزرگ، نگاهشم ننداختم انقدر اخم و َتخم کرد   یکن یم نی بابا، چرا همچ یا-

فکرام و کنم   نمینبود تا بش زیجا  نیعزم رفتن کنم. موندم ببشتر از ا  گرفتم کم کم  میتصم
 و از جا بلند شدم.  دمیباز بود رو باال کش  مهیچادرمکه ن پیچند چندم. ز  نمیو بب

 من کم کم برم.  -

 گفت: عی خانم سر  لهیجم

 که. ینخورد  یکجا؟!. چا-

 زدم.  لبخند

رم   ی منتظره بهش هم نگفتم دارم کجا م یب یبود، ب یبرام کاف دمتون ی که د نیهم-
 شه.  یشد، نگران م یانقدر عجله ا

هم باز طبق  لهیجم یاومد که گونه ها  لهیبه جم ییچشم ابرو یور  هیبا لبخند   نبیز 
 براومد.  یمعمول از شدت خوش

 برو دختر گلم، مراقب خودت باش.-

 گفت:  یمکث کوتاه با
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 برات. رمیبگ نیاجازه بده ماش-

 گفتم:   عیسر 

 رم ممنون ازتون.   ینه نه خودم م-

 شم.  خکوبیمحراب باعث شد تو جام م  یقدم برداشته بودم که صدا  دو

 دلبر... .-

 مکث گفت: هیچند ثان با

 دل آرا خانم.  -

اوفته و هم    یاز زبونش م یاول  حی بود. کم کم اسم کر ینیری کش اومد. چه حس ش لبم
 که مادربزرگش غر زد:   دمیرسه هم من. رو پنجه پا چرخ یاون به حقش م

 محراب!.  -

 گفت:  یخانم عصب لهیرو به جم محراب

ام نمونده    یفرصت گهی . دن؟یبگم و تمام، مگه قول و قرار نبست زیچ هی باره!.   کی  نیهم-
 نکرده گناه کنم.  ییکه خدا

اخمش   ی. حتستادی وا  ممی و تو دو قدم  کی مد تزدکه توقع نداشتم او یتیاخم و جد  با
  ی ابرو و موها د،یجلبم کرده بود. صورت سف ی بینشست و به طرز عج یهم به دل م

کرد. االن هم   یاش انگار تو وجودم رسوخ م رهیکه با نگاه خ شیمشک  یو چشما یمشک
 نگاهش برام همون حالت و داشت.  

 دلبر؟.-

 .دیرو لبم ماس لبخند

 م کن.  دل آرا صدا -
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 حوصله گفت:  یب

زنگ زدم   یتا حاال هرچ روز یبودم بابت جواب ندادنت، از د یدل آرا من اولش عصب-
بهم اما    دیگ یم یچ نمیزدم که بب یداشتم له له م نی االن طبقه پا یانگار نه انگار حت
 خطت خاموشه؟. یچ ی!. برا یبازم خاموش بود 

 . دم یبه دندون گز  لب

 خب... خب االن تلفن رو جواب ندادم؟.-

 هم فشرد و جواب داد:  یرو رو  لباش

 شم؟.  یجون به لب م یگ ینم شم،ی که االن اسفند رو آت یجواب نداد-

تظاهر کردم، از   نجا یرفتم. من که تا ا  یراه و نصفه م دیکنم نبا یقرار بود کارم و عمل اگر
 .دمی خر ین مکه داشت به جو  یهر سخت دی به بعد هم با  نجایا

 

 و گفتم:   دمیبعد رو چ دروغ

ََ مسدود کن  یرو فروختم مزاحم تلفن میخط قبل-  .... . ای داشت، اون خط و کالَ

 چرخوند از دستش گرفتم.  یرو که تو دست م شیگوش

 رو بزنم.  دمیو پاک کنم و خط جد میبزار خط قبل-

 نگفت.آروم لب زدم: یزیبهم انداخت و چ یزیر  نگاه

 شده؟.  یزیچ-

 : دیبرچ لب

  یول  زهی اته اما ر  ینیگوشه ب دیخال جد  هیانگار  فه،یپوستت صافه، ضد آفتاب بزن ح-
 . مراقب صورتت باش.  دمی کنم االن د  یفکر م



 دلبر محراب 

516 
 

 توجه به حرفش گفتم: یببره. ب  یپ دینبا د،یلرز  تنم

 انجام بدم؟. -

-. ََ  آره آره حتمَا

کرد که   یشد سمتش. همچنان برانداز م دهیدربزرگش چشمام کشنگاه ما ینیحس سنگ با
دونست نوه اش   یحق داشت م دمیبنده خدا شا  م،ینکرده باش تی مبادا فاصله رو رعا

تمومه بوسه رو   غهیدونست مهلت ص یکه م نی با ا دنیقابل کنترله مگر نه اول رس ریغ
 کاشت.  یگونه ام نم

ام جمع   افهی ق یگوش نهیعکس دلبر رو پس زم دن یرو که روشن کردم با د یگوش صفحه
 هم فشردم.   ی شد. دندونام رو رو 

 دیاسم دلبر رو جست و جو زدم اما انگار نه انگار. رو صفحه کل یهرچ  ن،یتو مخاطب رفتم
با شکلک قلب انگار دست دور گلوم   میکلمه زندگ دنیشماره رو که وارد کردم با د 

 .  دنیچیپ

رو لمس   ریسدودش کردم. حواسم نبود که انگشتم تماس اخشماره رو پاک و  م  عیسر 
زن که همدستش هم   نیاسم مهلقا خانم واجب تر دونستم که راه تماس ا   دنیکرد. با د

 بود رو ببندم.  

 .  ارمیگرفتم ب یزی چ هی  یکن یمن برم تا خطت و وارد م-

من که فکر دلبر  راحت داده بود دستم.  الیرو با خ  شیکارنامه اش پاک بود که گوش انقدر
 نی رفتم تو اس ام اسشون. و همونطور که باال پا یکرد با کنجکاو  ی جوره ولم نم چیه
 شد.  یام سرخ تر از قبل م  افهیکردم ق یم

 رفت.   یکه نم ی قربون صدقه ا چه

!. خوب شد  یمهلقا!. لعنت  لیبه چشمم خورد. دلبر نوشته بود شماره موبا  ی شماره ا باز 
 .  دمید
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 اومد.   یداشت م محراب

نشون دادم که   یخودم رو طور عی تند کردم و اون خط رو هم مسدود کردم. سر دست
کرده و   اطیو داشتم که همه جوره احت   یروز یکنم. حس پ یدارم شماره خودم رو وارد م

 راحت بود.   المیخ

 تموم نشد؟. -

 رو سمتش گرفتم.  یانتخاب اسم گوش یوارد کردم و برا   عی ام رو سر  شماره

 بزنم که. یدونم چ ینم-

 . داد دستم  ی ساک دست هیرو از دستم گرفت و به جاش   ی. گوشدیخند

خواستم بهت ندم چون   یکه بخاطرت شب قبل از اومدنم آماده کردم م یاز سوغات  نیا-
 و داشت.  یاما کاش دلم طاقت لجباز  یحرصم داد یروز آخر کل

 و گفت:   یرو گوش دیرو آروم کوب انگشتش

 .  نیاز ا نمیا-

  یزی زدم خواستم چ ییکه حاال سهم من شده بود لبخند دندون نما می کلمه زندگ دنید با
 : دیچیمادربزرگش پ  یبگم که صدا

 دخترم مادرت نگران نشه. -

 لبخند خشک شده رو لبم برگشتم سمتش.  با

 بله رفتم. -

کردم که با چشمک   یلب تشکر  ریز  یاز رفتن به محراب نگاه کردم و بابت سوغات  قبل
 بدرقه ام کرد.   یطونیش
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  نیکردم بهتر  یحس م  میگرفت یزد. اگر دلبر رو فاکتور م یم  نهیمثل گنجشک تو س قلبم
 .نمیزم یآدم رو  نیو خوشبخت تر 

 

زدم. انقدر تند قدم   رونیبود ب یو خوشحال یکه برام توام با ناراحت  ییاز اون فضا تند
اما حال   ی ناراحت ای  جانیدونم از سر ه یداشتپ که نفسم به شمار افتاده بود. نم یبرم

 کنم.  ینکرده بودم و نم یدر هر صورت من کار اشتباه یخوب نبود ول یلیدلم خ

خودم و اطرافم بوده و بس.  یزندگ یام که تا به االن انجام دادم بخاطر خوب یهرکار
کرد. مگر کمه اون   یم دیکردم کارمرو تائ یم فی گفتم و تعر یام م  یم به هرکسمطمئن

  یمن رو م  یکه بدونه کس ن یهم کنه؟! ا  یکه عشق دزد  نجایغلط اولش؟. جالب تر ا 
 من بزنه؟.   یخواد اما خودش رو جا

  یازش بدم م شتریگرف تو ب  یکردم نفرتم شدت م یکه فکر م نایخدا به ا یخدا وا  یوا 
 اومد.

 یچ یب ی زرد رنگ دست تکون دادمو نشستم داخلش. حاال به ب نی ماش ن یاول دنید با
ول   اوردیبرد وگرنه تا ته تو ماجرارو در نم یم  ییبو یخواستگار هیاز قض دی گفتم؟. نبا یم

 کن نبود.

والن  تو ذهنم ج یدفعه ا  کی سره به خودم، دلبر، محراب و انتخاب   ه یکه برسم   یوقت تا
 زنم.    یخودم رقم م یو دارم برا  یکه چه سرنوشت نی داد و ا یم

  ن یشده بودم که حواسمم به ا  ری که بهم داده بود. انقدر درگ یافتاد به ساک دست چشمم
لبم نشست. بر خالف   یرو یداخلش رو نگاه انداختم. لبخند کمرنگ ی نبود. با کنجکاو

هنوزم   یکه حت یکردم حواسش به دختر یرفت فکر نم  یکه ازش م یتوقع، انتظار
هم که رفته بود دست پر   یمسافرت فور   هی هنشد یچیباهاش ازدواج نکرده، باشه. ه

ََ مال خودش بشه محبتا  یوقت  گهیبرگشته د   !. هیدنید غشیدر یب  ی طرف شرعَا
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  تونیکه کنار زدم کلوچه و ز  کمی ". نمیبه بهتر  میود"تقدکه روش نوشته ب کی کارت کوچ هی
 کمی .  تحمل نکردم که ه یاون چ نمیکه کنجکاو بودم بب یلیجعبه مستط هیبه همراه  

رژ لب به همراه خط لبش   دنیبگذره از داخل ساک برداشتمش و بازش کردم. با د
اون لبارو دونه   گهیبلکه د کهی کادو کوچ هیهم کاغذ گذاشته بود. " نجایباال. ا  دیابروهام پر 

 بود مشخص بود رنگ بابش کمرنگه!.   یی". خنده ام گرفت. رنگ رژ لب هلو نمینب یانار

 . دی خانم بفرما-

 راننده به خودم اومدم.  یصدا با

  یکی  دنی گفتم رفتم د یم یب  یبه ب دیشدم. با اده یپ نیروپرداخت کردم و از ماش هیکرا
 جور از سرم بازش کنم.   هیتونستم   یبالخره م  میمیقد  یاز دوستا 

در و باز   یب یو زدم بالفاصله در باز شد. از پله ها تند رفتم باال و همون لحظه ب زنگ
 کرد.

 .؟ی تا االن کجا بود -

 چشماش تکون دادم.  یرو جلو  یو ساک دست  دمیخند

رو   گه یکنه بعد از چند سال هم د  زی من و سورپرا  خواستیدورم م یاز دوستا  یکی-
 . میدید

 

. زود  دمیخواست دست ببره توش که به خودم جنب یرو از دستم گرفت و با اخم م ساک
 رفتم داخل  و اول اون جعبه رو برداشتم. 

 بود.  یاون چ-

 همون لبخند گفتم: با

 . یب یب نیبب  هیتو بق هیچ نمیخوام بب یآره خودم م-
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به  قهیخم نگاه کرد. همونطور که مشغولش بود بعد از چند دقرو برداشت و با ا کاغذ
 گفت:  یسخت

   نم؟ینوشته بهتر -

 کاغذ رو تو دستم مچاله کردم. ادامه داد: یکیاون   نی همون ح تو

 .ه؟یقلبه چ  نیا-

 زدم:  غر

 . ه؟یچه حرف ن یدوستمه دوستمم داره ا یب یب-

 تکون داد.  سر

 !. ؟ی بود  رونی . تا االن با دوستت بعجب -

 زدم:  لب

ذوق   ین یب یحق بده نم می بود دهیرو ند  گهیسال هم د  نیکه چند  یمی نه دوست قد-
 زده ام؟!. 

 باال داد:  ابرو 

شب  یاتاقت و حاضر ش یزود آماده شو کم کم تا بر ،یانقدر خوش باش شهیانشاهلل هم-
 نمونده.   یشده، وقت

 کردم:  اخم

 .؟ی چ یبرا -

 نگاهم کرد. زیت

 . تی خواستگار-
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رفته بود!. حاال   ادمی که امشب چه خبره آه از نهادم بلند شد. پاک   نیآوردن ا  ادیبه  با
اومدن!. من که نظرم نه بود پس    یشد باهم م  یام که م  یشد وقت  یشد نم یجور نم
 . ان؟ی ب یچرا الک

 . ان؟یبگو ن یب یب-

 شد.  قرمز

  رون،یدونم و تو! باز رفت ب یبرو حاضر شو وگرنه من م  ار،ین سگم رو باال یدختر اون رو -
 کن.    میشد. صبح کم حرف زدم االنم باز عاص یاومد جن

 

 دلبر 

 

شده بود. بدنم  میداریتلفن باعث ب یدر پ یپ یزنگا  یاز جام بلند شدم. صدا  یکرخت با
 سوخت.   یکوفته بود و کف پاهام م

. انقدر ترس داشتم که زود برگشتم و چادر رو  نیزم یسرم ول شد و افتاد رو  یاز رو  چادر
 . نهیخونه باشه و من رو بب نیتو ا  یمبادا کس  دمیترس یباز سرم کردم. م

زنگ داخل اتاق   یکه باز صدا   رونیمکث کردم و خواستم برم ب  هیقطع شد. چند ثان تلفن
 دادم. جواب  مهیبار سراس نی . قدم تند کردم و ادیچیپ

 گفتم: ی خش دار یصدا با

 بله؟.-

 که!.  یجون به لبم کرد  ید یدخترم چرا جواب نم-

که بودم   یی که حاال جا  نیزم ی زن رو  نیزدم. مهربون تر  یمهلقا خانم لبخند تلخ  یصدا با
 . بهم پناه داده بود. ونشمیرو مد 
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 دختر؟. -

 دادم:  جواب

 خواب بودم؟. ستیمهلقا خانم صدام خش داره مشخص ن-

 زد: غر

 .؟ی عصر هست خواب یتا االن که دم دما  شبیشب د مهیبابا، از ن یا-

 . دمیخند

مهلقا خانم انقدر خسته بودم که وسط سالن    نجایا  دمیمن ساعت شش، هفت رس-
 خوابم برد. 

 گفت:  هیاز چند ثان بعد

 .؟ ی اومده بود ادهیپ-

 . دمیکش یآه

 بله. -

 بده. ه یکرد بهم روح یسع

به صورتت بزن اون خونه رو حاال که   یآب هینداره، خودت و جمع و جور کن  یاشکال-
 مثل دسته گل باشه.  دی برگردم با  یبکش وقت یدست هی یرفت

 خنده گفتم:  با

 مشتاقم.  لی با کمال م  نهیا  فمیوظ ی اگر شما که بهم پناه داد-

 

 نداد که گفتم: یجواب
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 قا خانم؟. مهل-

 داد: جواب

 جانم دخترم؟. -

 کردم.  یکرد و باهاش درد و دل م یخواست االن بود بغلم م ی کردم. دلم م بغض

 پس؟. نیا یم یک-

 گفت:  هیازچمد ثان بعد

  یبیدختر، مطمئن باش تو اون خونه بهت آس امیکنم و م یزود خودم و جمع و جور م-
 رسه.  ینم

 لبم نشست.   یرو  یپوزخند

بود اما   نطوریبهم برسه که البته هم هم یکه دست کس نهیکرد من ترسم از ا  ی م الیخ
با محبت و   ید یتو اوج نا ام شه یاحساس مادرانه اش رو داشت که هم ی دلم هوا شتریب

 کرد.   یرو تو دلم روشن م ینور  ش یخوش زبون

ََ یدق دیدون یمن منتظرم حداقل نم-  .؟یکِ   قَا

 قول بدم باز گرفتار شم.   ترسم بهت یم-

 . دمیبرچ لب

 .  دیهوف، باشه مهلقا خانم. مراقب خودتون باش-

حواست   یر یم  ییمراقب باش، جا  یجوون ییدخترم، من که ازم گذشته تو تنها شتریتو ب-
 جمع باشه. 

که به  یلبم به تمسخر باال رفت. خبر نداشت تا چند وقت از بابت اون شب و ضرب  کنج
  یکردم کس یاالنش هم احساس م  ن یرفتن نداشتم و ندارم. هم رونی زدم جرئت ب برز یفر
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کردم که اگر مرده باشه روح منفورش تو خواب و   ی فکر م یحت ،یچرخه حت  یحول من م
شده بود.   بمینص یمختل شده  و از همه طرف تلخ  موانکنه مثل حاال!. ر  یولم نم یداریب

 گاه بدونم.   هیرو تک یتونستم اعتماد کنم و کس یم ینه به کس

 چشم، خدانگهدارتون. -

  دمید یدختر پررو و زبون دراز و سرکش رو م هیاول    ی. روزا ه؟یچه لحن نیبخند دختر ا -
و   ریپ یکه تو جوون یگل نیاون تازه گل شکفته کجا و ا   دونست،یکه خودش رو ارزشمند م

 پر پر شده کجا!.  

باشه   داریجونش و نازش رو خر  یپا  زهیکه هرروز صاحابش آب بر  ی. اون گلدیام لرز  چونه
رو   یبخت اه یو س یکنه. خار بدبخت  یعمر م ختنی که آفت به تنش ر   یمعلومه بهتر از گل

 چند ماه چنان جا خوش کرده بود که... .   نیگل تو ا  نیتن ا 

 نگفتم. یزیو چ دمیکش یدر جواب آه تنها

ََ دوست نداره بب گهی برو به خودت برس، محراب چند روز د- خانمش تو   نهیبرگرده قطعَا
 حاله.    نیا

 چشم مهلقا خانم.  -

 زرگه.ب یلیخ زت یالبته که به سا  یاستفاده کن یتون یمن رو م  یلباسا   یبرو دخترم، راست-

 و ادامه داد: دیخند

 خدانگهدار.  -

.  ؟یاراده فکرم رفت سمت محراب. نکنه تا االن زنگ زده به گوش یرو گذاشتم. ب یگوش
ََ با جواب ندادنم کل   یم  انی زدم و در جر یبهش زنگ م  دینگران شده!. با یحتمَا

  ذاشتمش.

دارم از خونه مهلقا خانم زنگ  دید یشد. اگر م  یخراب م شتریب ینطور یفکرکردم، ا  کمی
  نیتو آخر یکاسه اس از طرف مین ریز  یکاسه ا  هیرفت که  یزنم به حتم شکش م یم
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  یدونست، اونوقت نم یتماس بهش گفته بودم مهلقا خانم مسافرته و خودش هم م
ََ . نه نه اص؟ی گفت تو چطور تو اون خونه ا    ینحو  هیهم به  ینبود. هر سر یکار معقول الَ

 گذشت.  ینم رمیدفعه از خ نی ا  گهیروغ سمبل کردم دبراش د

بود که اگر زنگ هم نزنم بازم  نیفکرم به ا  یداد؟. از طرف یامونم م  یقرار یمگه ب  یول
از   شتری نه اونوقت استرسش ب ای باهام تماس گرفته  ستیچون معلوم ن  ستیدرست ن

 شد.   یقبل م

 .  دیبه سمت عددا لرز  انگشتام

 تو جاش و غر زدم. دمیتا عدد اول روکه گرفتم کالفه گوشب روکوب چهار

 .یلعنت-

  یاراده دوباره تلفن رو برداشتم. م یکه توش مشغول بودم ب یآوردن خونه ا ادیبه  با
شک تلفنم رو   یبود و به خونم تشنه ب یتونستم زنگ بزنم به خط خودم که؟ اگر زنده م

 گشت. یداد و در به در دنبالم م یجواب م

من. چرا فکرم به    یخدا  یجوابش بده؟. وا  برز ینکنه محراب زنگ زده باشه و فر یوا  یوا 
شماره ام   یک  دمیلرزون نفهم ی. با دستا دیجوش یو سرکه م   ری. دلم مثل سد؟ینکش نجایا

گفت مشترک مورد نظر خاموشه انگار   یکه م یزن یتکرار یصدا  دنی رو وارد کردم. با شن
 باشن.   ختهیر شی آت یرو یآب

  یو چادر رو از رو یدادم به پشت هیشده بود. تک سیخ میشونیبودم که پ دهیترس انقدر
 سرم پس زدم. 

 

 آرا  دل

 

 تعارف کردم.   وهیجام بلند شدم و م از 
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 دختر گلم. یمرس-

انداخت و خبر نداشت   یشدم. همش نگاه م یداشتم از خجالت آب م دیمج  ینگاها  ریز 
 .  ستین ی که من قصدم جد 

داد خودم رو   یم  لیرو تشک تی جمع نیکه کمتر  یکردم تا آخر مراسم خواستگار یسع
 کنترل کنم. 

. خواستگار پشت خواستگار؟  ؟ی زد چ یدادم. اگر مادرش االن زنگ م  یپا تکون م یعصب
ََ ب  رو داشته.  شیرو پ یا  هیقض هیامروزم  رونیبرد ب یم  یپ یب یقطعَا

 چقدر مورد نظرتون هست. هیخب مهر -

 با غرور گفت:  یب یب

 اس.   گهیجور د هیدسته  یکه عصا یپدرو مادر ارزش دارن اما اون یبالخره بچه ها برا -

 زد:  هیخانم کنا بهیط

 مثل دلبر.  -

اش جمع   افهی که از بابت حرف مادرش ق دیبهش انداخت و مج ی با نگاه تند یب یب
 خودش رو جمع کرد. عی سر  بهیبهش انداخت که ط ی نگاه میشده بود ن

 کمک دستتون بوده اما خب طال که پاکه چه منتش به خاکه.... .   یبالخره اونم زمان-

 رو سوق داد سمتم.  نگاهش

. صورتش هم که ماه شب چهارده  رهی دل آرا جان وقارش و عزت نفسش ماشاهلل چشم گ-
 .  میاومد ی نم یخواستگار دیه مورد داشت باور کنذر هیاگر دخترتون  

 از سر غرور کنج لبم نشست.    یحرف لبخند  نیا  دنیشن با

 اوامه داد:  یب یب
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  ای رسن  یبچه ها به تفاهم م  مینیبب دی رقمه اول با هیبالخره  هیمهر  میگفت  یم میداشت-
 نه؟.

 سر تکون داد.  بهیط

 

 .  نی فرما یشناسن اما درست م یرو م گهی که چند سال همد نیبا ا -

حرکت    د یاز جام بلند شدم و قدم برداشتم سمت اتاق  پشت سرم مج یب یاشاره ب با
و   دیشن یاز من م   یزیچ هی دی بگم واز کجا شروع اما با یبهش چ دیدونستم با  یکرد. نم

بد شدن وجهه ام وگرنه حوصله سوال   متیشده به ق یذاشت رو کولش حت یدمش رو م
 رو نداشتم.   یب یب بو جوا

اون روز   د،یهست   یدونم چه دختر معصوم یشناسم م یدل آرا خانم من شمارو م دینیبب-
ََ حقتون اون برخودا نبود  دمی رفتار نامزدتون رو د مرد   قی مستحق و ال یعنی... یواقعَا

فرصت بود که   نیبهتر  نیحدا شد  دمیکه فهم  یی. از اونجادیهست  تونیتو زندگ یبهتر
 بزارم.  شیعالقه ام پا پ یبرا 

 ابرو دادم باال. یتا  هی

 عالقه؟. -

 !. یالبته قبل از نامزد م یبهم برخورده بود یباشه چند بار ادتون یاگر  -

 رو زدم به اون راه.  خودم

ََ ی حق-  .  ادینم ادمی ی زی من چ  قتَا

 انداخت.  ری به ز  سر

 مراسم؟.  ن یاز ا  دیندار  تی انگار رضا کنمیحس م-

 جوابش رو دادم: یبا مکث کوتاه 
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ََ دوست دار  دیآقا مج دینیبب- و در کنار    دیبچه داشته باش د، یپدر بش ندهیدر آ د ی مسلمَا
تنها فقط با همسرتون   نی خوا  یو در هر صورت تا آخر عمر که نم دیهمسرتون بزرگش کن

 نه؟.  ای  ی. شما بچه دوست دارهیزندگ هینیریبالخره بچه ش دیباش

 کرد.  یزیر اخم

 به بچه داره.   یچه ربط-

 گفتم:  یدهن کج با

 نه؟. ایآره   دیبگ-

 تکون داد:  سر

 خب بله. -

 صراحت گفتم:  با

 د؟ ی ناقص باشه! بازم دوست دار یتو بارور  ندتونیهمسر آ  دیحاالتصور کن-

و   دمی عقب تر کش کشی سر بلند کرد که گردنش تق صدا داد. صورتم رو از نزد یطور
 . منتظر موندم تا جواب بده 

 نگام کرد. متعجب

 خودتون؟. یعنی.. ی-

 حوصله گفتم:  یب

 بله، بله خودم.-

حرف!. االن اگر   هیحرفا بود که بخواد پا پس بکشه بخاطر    نیبالغ و عاقل تر از ا اما
و وقتم رو    دیکه چرا از همون اول نگفت دیکش یم  شی و زمان و به آت نی مهرداد بود زم

 . دیمن و مسخره کرد  د،ی ری بگ نیخواست
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 دکتر؟. نیداره، شما رفت یدرمان یز ی خب بالخره هرچ-

 بودم دروغ بگم. مجبور

 و گفتم:  دمی کش یآه یناراحت با

تونم مادر شم. چرا بخوام در حقتون ظلم کنم؟.   یوقت نم  چیآره اما دکتر بهم گفت ه-
ببشتر و شاداب تر اما با من   تی با جمع دی بد لیبهتر تشک یلیخ یزندگ هی دیتون یشپا م

 . تازه....ستی ن یزیو دردسر چ تی جز محدود

 گفتم: شتریب جانیسمتش و با ه  دمیچرخ

  یم یخانم چ بهیط یبرا  یمسخره عام و جز غصه و ناراحت   نیشیم  لی چشم فام شیپ-
 فکر کن.  ندهیشه. پس با دقت به آ یاون زن نابود م میکن یط  یالی خیمونه؟. ما ب

 بلند شدم و اونم تند بلند شد. یرو صندل از 

 بهم انداخت و گفت:  یترحم نگاه با

  نیخوام که به ا یموقت  کمی باشه ها منتها فقط   ینظرم منف ستی معنا ن نی به ا نیا-
 مسئله فکر کنم.  

 دونستم امکان داره به مادرش بگه سر چرخوندم سمت در. یکه م ییاونجا از 

 . ن یکارو انجام بد نیحتمَاش ا   دیهم مشورت کن  یالزمه با کس دیکن یاگر فکر م-

ََ د یاگر م   شهیخودش آت  بهیدونستم ط یم از چند   دادی اجازه م دیمج  گهیدونست عمرَا
 رد شه. م یومتریکل

 منم پشت سرش حرکت کردم.  رونیلبخند سر تکون داد و در رو باز کرد و رفت ب با

  دیبود. با سرفه مج هیبحثشون سر مهر  دیشد فهم ی م بهیو ط یب یکه از لحن ب  اونطور
 به خودشون اومدن. 
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ََ  میفکر کن دیزد وگفت دو طرف با یطبق انتظار حرف معقول دیمج دست نگه  و فعالَ
 شد.  یکم خال  تی وسط خونه از اون جمع قهیدارن. تا چشم بهم زدم تو کمتر از ده دق 

  دهیهم از سر گذشت. در که کوب نیلبخند زدم. خب ا  یروز یو با پ دمی کش یقیعم نفس
 .  دمی شد از جا پر

برداره سمتم که تلفن زنگ  زیکرد و اومد خ ینگام م  ی. برزخیب ی دوختم به ب چشم
 خورد.

که پسره رنگ و روش مثل گچ شده بود؟!. جواب رد   یگفت یچ د یدختره چشم سف-
 . ها؟!.؟یداد

 رو دادم باال. مینیب کنج

 حاال برو تلفن و جواب بده.   ه،یحرفا چ  نیا  یب یواه ب-

چرخوندم    یم یشد اما نگاهم رو طور ز یزور ازم دور شد و تلفن و برداشت. گوشام ت به
بشم   رهی باعث شد خ یب  ینگاه ب ینیکه سنگ  یی. تا جاستمین یز ی که انگار متوجه چ

 گفت:  یانداخت و م  ینگام م زی ر یبهش. با چشما 

 .؟یکِ  یآها، انشاهلل برا -

 . ....... 

 . د؟یکن ینم یمعرف-

 . ....... 

 چونه زد: ریزده شد ودست ز  رتی ح یب یدفعه ب کی

 . د؟یهست  ییشما؟. خانم رضا نیخوب-

 . ...... 
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 چشم. یبله قدمتون رو -

 

 . ...... 

 خدانگهدارتون. -

 

 چونه اش گذاشت.    ری دست ز  رتی رو گذاشت و با ح تلفن

 عجب.-

 سوق دادم که گفت:  یا  گهینگام رو طرف د عیسر 

 دختر؟. -

 . دمینشن یزینکردم، مثالَ چ یتوجه

 باتوام دختر؟ -

 گفتم:   عیسر 

 بله بله؟.-

 شده؟.  یچ یدون یم-

 ابرو دادم باال. یتا  هی

 دونم.  ینم یزیبه جونم نه چ یوفتیب یخواستیم شیپ قهیکه تا چند دق نی جز ا-

 زد:  لب

 . یبه خدا بخت و اقبال بهت رو کرده خبر ندار-

 جدا؟!. -
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 گفت:   یجا بلند شد و با خوشحال از 

با خودم    شونید یپارسال د ،یی. خانواده رضا ت؟ی خواستگار ادیفردا قراره ب یک یدون یم-
 برده بودمت.  

 زدم، پس زنگ زده بودن. جواب دادم:  یپهن لبخند

 واقعا؟!.   یوا -

 کرد.  ز یچشم ر  هیبه نشونه مثبت تکون داد و بعد از چند ثان سر

 .؟ی نطوریا  یچ یبرا -

 نگاهش کردم.  کالفه

 ؟ یچطور-

 !.  یآورد  ی بال درم دیاالن با-

  نیهم  یکردم برا  یبابتم ذوق م نی وقته بال درآوردم و از ا یلیخبر نداشت خ دمیخند
 گفتم:

 استرس دارم.  یخوشحالم ول یلیراستش خ-

باال و انگشت   دیو خم شد سمتم. دستش رو کش کمیدرنگ اومد نزد  یرف بح  نی ا با
 اشاره اش رو جلو چشمم چرخوند.

رفتن فکر نکنم پشت   یکه طور  یاز خودت گفت یزا ی چ هیدونم به پسره  یمن که م-
 تف بندازن. مبادا...   چ،یسرشون نگاه ه

 و چشم تو چشمم ادامه داد:   نیرو زم نشست

 یاز خودت جداش کن یبا احمق باز  یپسره رو هم بخوا  نیمبادا بزنه به سرت که ا-
 دونم با خوده تو.   یاونوقت من م
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 . دمیبرچ لب

 .؟یچ یعنی  یب یوا ب-

 : دیغر

  یزیزارم اماتو چ یم  ونی!. خودم باهاشون در میش یحامله نم یبگ یحق ندار یعنی-
 . تی با تک و تنها موندن ابد  هیمساو  نگو چون گفتن تو

 حرفش بغضم گرفت.  نی ا با

 بدونن. دی. خب بام؟یدروغ بگ  یچ یعنی-

 جمع براندازم کرد. افهیق با

که حس   یمشکلت و انقدربزرگ کرد   نیبسه. ا  ایباز  بمیننه من غر نیبلند شو بس کن  ا -
 !. من با دکترت حرف زدم من!.  یمی کنم عق یم

 باال انداختم. شونه

 .ده؟یچه فا ی زده که زد  یب یب-

 رو فوت کرد وجواب داد:  نفسش

 !. ی( انجام بدivfاف )  یو  یآ   یتون یکه حداقل م نیبه ا  دهیفا-

 زدم:  غر

 اگه نخوان.   یب یب-

نداره.    یراه چیضرب گفتم ه هیدر قانع کردنم داشت و من  یافتادم که سع دیمج ادی
ََ محراب   یکه با عالقه قدم جلو گذاشته  م یاون عالقه داشت و دنبال چاره بود. مسلمَا

ََ که   ادیکنار ب هیقض نیکه انقدر عاشقشه با ا  یهمون دلبر ا یتونه به خاطر من   خصوصَا
 چاره داره. 
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 جواب داد:  یب یب

کنم البته از سمت   یشه، من خودم ملتفتشون م  ینم یچی ه یریتو زبون به دهن بگ-
  ستنیفرشته به تمام معناس. همه مثل اون مهرداد و مادر عجوزه اش ن  هیمادرش که 

 که.  

  یرفته بود که م ادمی نمونده بود. پاک  شیتا نامزد   یزیفوت کردم. چ رونیرو ب نفسم
  یو به کامشون زهر کنم و م  یکار کنم. قرار بود با اون عکسا جشن و نامزد یخواستم چ

 کنم.  

  یب یحقم نبود اون برخوردا، اون اهانتا، اون حرفا، اون سرکوبا  یول  ستمین ی ا نهیک آدم
 کنم. ی جا جبران م کی که همه اش رو  لیدل

 ؟ یگفت دی به مج نم،یبگو بب-

 نگاهش کردم.  جیگ

 .گهیآ.. آره د-

 هم فشرد.  یرو رو  اشدندون

دمار از روزگارت در   یول یکن یم   یغلط نیدونستم همچ یم شناسم،ی رو م یکی من تو -
 . یبگ یزیپسر چ نیاگر به ا  ارمیم

 بزنم که مانع شد.  یحرف خواستم

 گم. یصحبت خودم به مادرش م ی برا نی رفت یفردا شب که اومدن وقت-

 

   محراب
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بار دوم  ادکلن   یکمه. برا  یز یچ  هیکردم  یشدم. همش حس م رهیبه خودم خ  نهی آ تو
  یام رو بستم و باز نگاه اجمال  قهیخودم. دکمه آخر   یکردم رو  یتلخ و برداشتم و حال

 انداختم.  

که   نیمن حساس شده بودم. از فکر ا   دمیکم بود شا زیچ هیدادم.   رونینفسم رو ب کالفه
پارسال   نی و شکر، هم  تیبزرگ  ای. خدا دمیگنج یشه تو پوست خودم نم یمن م یدلبر برا 

 .  دمیکش شمی به ته ر ی. دستید یحاجتم و م  یبود که ازت خواستمش و امسال دار

تو خونه و مهم تر از همه آروم کردنم   اشی قهر و ناز کردنش، خانوم طنتش،یتند و ش زبون
  یبیخودت حس عج یشه برا  یکه حاال تمام و کمال م ی توسط کس ط یشرا  نیتو بدتر

 آوردم.    یاسترس داشتم اما به رو نم یلیبود. خ یتوام با خوشحال

  یاسترسم بود و متوجه نبودم اپا همش م نیحالتم بابت هم نیاالن هم نیهم دیشا
 کندم.  ینم نهی و دل از آ دمیجنب

 . ؟یکن یکار م  یچ یمادر دار-

لبخند زدم و نگاهش    عیفوت کردم. سر  رونیبس شده ام رو بسمتش و نفس ح  برگشتم
 و گفتم:  واریدادم به د هینگاهم کرد.  تک رهیزدوخ یکردم در جواب لبخند

 .  میستی واسه مادر وا   لی حداقل با استا ی کن یگفتم نگاه م-

  دنی. با ددیبزنم که چونه اش لرز  یحرفم نبود و تو فکر رفته بود. خواستم حرف متوجه
 و آروم لب زدم:   دمیحالش ترس  نیا

 مادر؟!.-

در مشخص بود آورد عقب و در رو کامل باز کرد. اومد داخل و با   ون ی رو که از م سرش
 آروم خودش رو بهم رسوند.   یقدما 

. دستاش رو پشت سرم  رمیاسترس بگ  ترشیشد ب  یاش سرخ شده بود و باعث م  چهره
 چونه ام گذاشت.  ری و دست ز   دیرو بوس میشونی گذاشت، خم شدم سمتش. با بغض پ
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 شهی آرزومه مادر خب؟ مطمئن باش هم دیشه، خوشبخت  یپسرم داره داماد م ریش-
 ازم آزرده نباش.   چوقتیخوبت و خواستم. ه

 زدم:  غر

 نگ.... .   ینطوریمادر من ا -

 چپش رو به نشونه سکوت باال آورد و مانع گفتن ادامه حرفم شد.   دست

 .  هیا  گهید زینه پسر جان، حرفم چ-

 رو فوت کردو صورتم و قاب گرفت.  نفسش

  ن یدونم ا یشناسم، من م  یو بهتر از هر کس م یدرشت مشک  یمشک  یچشما   نیمن ا-
کرد و مادر گفتناش وقت غصه چقدر التماس داره از   یم هیتک یبه ک ی پناه یپسر وقت ب

 پسرم اما... .  یخوام خوشبخت بش یخدا م

 آورد.  یکم کم داشت اشک منم در م گهید

.  دستاش رو آورد عقب و به نشونه التماس چسبوند  دی از گوشه چشمش چک یاشک  قطره
 به هم. 

بچه دارم. همون هفته   هی ایدن  نیمن از ا  ،یو فراموش نکن رتیمادر پ  نیدورت بگردم ا -
بره ها!. به خدا دق   ادتی وقت من و  هیو همون باشه، نشه   یزد یبار که سرم م  هی  یا
 کنم.  یم

 که چشمام پر شد.  دمینفهم

سر   یبار در هفته هم برا  کی کردم خودم رو کنترل کنم. خدا لعنتم کنه که همون   یسع
پسرش کمه. سرش رو چسبوندم به خودم  و با   دن یزنه واسه د یکه له له م یزدن به زن

 گرفته گفتم: یصدا 
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ارزه رو ول    یم ایکه محبتش به دن  میزن زندگ  نیو مهربون تر  نی. اوله؟یچه حرف  نیا-
 ها ترسوندنت؟.   هی!. باز همساای حرف و نزن  نیا گهی . د؟ی چ یکنم برا

 ادامه دادم:  یمکث کوتاه با

 گذشت. شی از کارو زندگ  یمدت طوالن هیام که بخاطرمادرش   یمن همون پسر-

 مادر بزرگ نگاهم رو به رو به رو دادم.    یصدا با

بهت گفتم به حرف اون زنه گوش نده، با   لهی. جم ه؟یحرکات چ نی بابا بسه بسه ا  یا-
 کنه.  یم  یخنده وراج

 عقب و اشکاش روپاک کردم. دمیحرف مامان و کش  نیا  دنیشن با

بهت بزنه که االن هم خودت    یتا هر حرف ید یچه بهش بها م  یخانم؟. آخه برا  نبیز -
 !.  یهم منو ناراحت کرد  یناراحت

 بزرگ غر زد:  مادر

 . ؟یخواستگار میشب بر مهین ن ی خوا یم ست،یحرفا ن  نیاالن وقت ا -

 زد روشونه ام.  مامان

 .  میمنتظرت  رونیب اینگاه ننداز. ب نهی خوبه، انقدر به خودت تو آ یپسرم همه چ-

  یرورو  میگفتم و با رفتنشون ساعتم رو دور مچم بستم و کتک اسپرت مشک  یا اشهب
  ری . تمام فکرم درگمیو زود باهم از خونه خارج شد  رونی ساعدم رها کردم. قدم برداشتم ب

  یادآوریهم نبود و مادربزرگ هردو رو  ینیر یگل و ش دیکه حواسم به خر  یشده بود طور
 کرد.

جا!. اون طرف   نیبود. درست هم ابونیخ نیهم دم،یچرخ دونیدور م دیشک و ترد  با
 . دمشیداشت و د  یقدم بر م  یدم عابرا، با چادر مشک ابونیخ

 . گهیمحراب برو د -
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 خودم اومدم.  به

 ب.. بله. -

  جانمیشدنم شدت ه  کتریکردم. با نزد  شتریپدال گاز گذاشتم و سرعتم رو ب یرو رو  پام
 نشسته بود.   می شونیپ یاز قبل شد و نم عرق رو شتریب

 ... . شی که تو باز ساز   یهمون مسجد نجایپسرم ا -

 گفتم:   عیسر 

 آره مادر من همونجاست.  -

  ادهیو پ دم یکش  یقیشدن. خودم چند بار نفس عم ادهیپارک کردم. پ  یرو گوشه ا  نیماش
 شدم. 

 اومد.    یگم چقدر آشنا به نظر م یم-

 جواب مامان تنها سر تکون دادم.   در

 داشت.  ی بزرگ جلو تر از هردومون قدم برم مادر

 کدوم دره؟. -

 کنج لبم نشست.   یلبخند

 .  هیمیخونه قد  هیهمون در قهوه ا-

 . ستادیتو جاش وا بزرگ  مادر

 . کنه؟یم ی زندگ نجایدختره ا-

 زدم: تشر

 مادر بزرگ!. -
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 اخم رو به من گفت:  با

؟. خونه دار یعروست و ببر یخوا  یتو م- ََ  !. ؟یتو کدوم خونه اصالَ

 بگم آره که گفت:  خواستم

من   نبیز  یفا یاما تعر  دمیو نگفتم اون خونه به چه درد؟ واهلل که ند  یوونی اون خونه ا-
 روز یخوب داره، د یدختره حق زندگ نمیانداخت. ا  یخونه مادربزرگ خودم م ادی و 
ََ ا  خورده داشت شهیذره ش هیاگر  دمش ید  کردم. یبرخوردنم نطوریعمرَا

 بود رو به مادر بزرگ گفت:  ستادهیکه کنارم وا  مامان

ََ    ستیساده خودش ن  یمعلومه که داره، خونه کاهگل دیعجله نکن-   هیواحد تو    هیاصالَ
رسن با نظر   یبه تفاهم م نا یا  مینییمادر جان ب میمناسب داره. حاال بزار بر  هیناح

ََ شا   میر  یدخترشون م  ام نباشه.   یتجمالت دیجلو اصالَ

 و رفت جلو.  دی تکون دادو با تاسف عصاش رو کوب سر

دختر   نی ا  دیآوردن اما من پسرم و سر تو ادب کردم. شا ادیافسوس عروس، زشته به -
 !. نهیدر حد منش خانواده ما هم هم یعادت داشته باشه ول

 در. دیرس

 ن پسر.واحد و بز-

 

 آرا  دل

 

و ببرم براشون. چون   زمیبر ییگفته بود چا  یب یشد. ب  یلبم مگه پاک م یاز رو   لبخندم
دونستم داره نگام   یشدم و م  یم ینگاه ینیداشت متوجه سنگ دیسالن به آشپزخونه د

 کنه.  یم
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 . دمیکش  یخجالت م  ییجورا هینگاهش معذب بودم و  ریز 

  یو سع رونی رفتم ب قینفس عم هیگذاشتم و بلند کردم. با  ینیآخر رو داخل س استکان
نداشتم که حاال   جان یوجه انقدر ه  چیبه ه دیکردم دستام نلرزه. نه سر مهرداد نه سر مج

 نداشتم.  یتمرکز چ یسر محراب ه

 .دیمادرش به گوشم رس  یصدا 

ََ از متانت و سنگ- ََ کالَ باعث شد   نمیلذت بردم. هم دختر گلتون  ینیواهلل خودم شخصَا
 . یخواستکار  میایکه ب

 شدنم سکوت کردن. کینزد  با

  یلبخند کمرنگ  دمیلب تشکر کردن. سر محراب که رس  ریتعارف کردم و ز  ی تک چا تک
 لب آروم زمزمه کرد: ری ز  دنمیزدم. با د

 استرس نداشته باش. -

شه و چه    یم  یچ احساس که دلبر نی وجه ا چی به ه گهیهم فشردم. د یرو رو  پلکام
االنم بودم.    تیقراره برام رقم بخوره رو نداشتم و ففط نگران حال  و وضع  یا  ندهیآ

  دید یاز دور هم من رو م یکردم و هرک  یتو تک تک سلوالم احساس م یاحساس شاد 
 برد.  یم   یپ میبه خوشحال

 گذاشتم.  ز یم  یرو رو  ینیو س  یب یکنار ب نشستم

ََ د- ََ باعث خوشحالد؟ید یکه دختر من رو قبالَ   نیکه االن شمارو تو همچ مهی. واقعَا
 . نمیب یم یروز 

 گفت:  دنمیبا د رزنیپ

. اگر حرف و  میگذشته و ما همچنان گرم صحبت ی ا  قهیکنم چهل و پنج دق یفکر م-
 دوتا بچه برن صحبتاشون رو انجام بدن.  نی نمونده ا یسوال
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 یاز جا بلند شدم. مشتاق بودم هرچه زودتر همه ج یب ینب بمنتظر بودن از جا  بدون
 .  رهی سر بگ

محراب از جا بلند شد و قدم برداشتم و اون هم پشت سرم حرکت کرد. اتاق رو   دنمید با
ادکلن و عطر زدم تا خوشبو باشه. درسته پسر خوش   یمرتب کرده بودم و حساب یحساب
باشم که   یکه امکان داره طور یی خواستم تا جا ی هست اما م  یا لهی پ لهیش یو ب یخلق

 بنازه.  اشینداشت که به خودش و ثروتش و برو ب القا نباشه هرچند از اون اخ یکمبود

تم. دستاش و دو  برداشت سم  زی و خ دیاومد داخل. در رو بستم، بالفاصله چرخ  یوقت
مقدمه اش گونه هام سرخ شده   یحرکت ب نیشد بهم. من که از ا  ره یطرفم گذاشت  خ

 بود لب زدم: 

 شد؟!  یچ.. چ-

 دلبر... .-

 لب زدم:   آروم

 شده؟!. یزیدل آرا، چ-

بود و تنها   یعاد ریغ یلیبرخورد برام خ نیا یکار کنم. از طرف  یچ  دیدونستم با ینم
.  ؟یبود و باهم راحت بودن اما من چ غهیکه دلبر ص یطوالنکه اون مدت  نهیا  لشیدل

 پروا باشم؟. یتونستم زود جوش بخورم و مثل دلبر ب یچطور م

  یدوم جز ضرر برا  نهیاعتراف که در هر صورت گز  ا ی کردم  یتحمل م دی با  ای نبود!  یراه اما
 نداره.  ی زیمن چ

 تو چشماش نگاه کردم.   صاف

 بشه؟. یزیچرا چ-

 . دیبرچ لب
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 نگاهت با قبل فرق داره.   ،یاسترس دار  ،یدونم ناراحت یشده، نم یز یدل... آرا، انگار چ-

و دلبر رو تو   دیکوب یشونه اش گذاشتم. قلبم محکم م ی با اکره دست باال آوردم و رو 
 فرستادم.  یدم لعنت م هیاون لحظه 

 و گفتم:   دمیخند یبند انگشت بود. زور  هیفاصلمون اندازه   

 . ؟یزن یحرف و م نی شده؟. چرا ا ی. چرا؟. مگه چزمینه عز-

 دیکه کنج اتاق بود رو کش ی اطیچرخ خ زی م یعقب و کالفه دستم روگرفت. صندل اومد
 چونه ام گذاشت و آروم گفت:  ریعقب و من رو نشوند روش.  دستش رو ز 

 .  ستیگرم قبل ن  ینگاها اون نگاها نی هست. ا ی زیچ هیانگار    یدونم ول ینم ،یخانوم-

 ابرو باال دادم:  ی تا ه یآخه!.  یگرم؟ گرمه چ یچ یعنیدهنم رو قورت دادم.  آب

 نگاه گرم؟. -

نشسته و اون زانو زده بود.  ی. حاال من رو صندلنی زم یرو ریزانو خم شد و نشست ز  رو
  یئل باشه؟. اونم برا پسر انقدر احترام قا هیشه  یبشر منشش باال بود!. مگه م  نیچقدر ا 

 جنبه رو داشت.   نیمن ا  ینشده!. البته برا  شی که هنوز همسر شرع یکس ؟یک

 نگاه کرد.  رهیخ هیزانوم گذاشت و چند ثان  یرو رو  دستاش

چشمام    یکه وقت یبود یده!. تو همون  یقبل و بهم نم  ینگاهت اون شاداب ،یناراحت-
 رفت اما االن.... . یم  ادمی غم و غصه ام  هیافتاد حداقل تو ثان یبهت ن

 به انگشتام ادامه داد:  رهیبار خ نیرو فوت کرد و دستام رو گرفت. ا نفسش

دونم. اما   یدلت تنگ شدا بود م  یشد  تی دونم تو نبودم اذ یدونم سختت شد، م یم-
شد و بهتر نه!. االن   یتر مموندم چون رفته رفته بد یم  دیباور کن بخاطر حال مامان با 

ََ نا  نطوریفکر نکن ا شین یب یکه خداروشکر سرحال و سالمت م حرف زدن   یبود، ابدَا
  هی ست،یجا ن یپسرشم ازم توقع داره و صدرصد ب هانداشت!. من تنها بچه اشم من تن
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براش جبران کنم اما توام برام   فمهیبه بعدش وظ نجایعمر اون من و بزرگ کرد از ا
منتها ازت فرصت خواستم. کاش از دستم    ستینبوده و ن تی ری من قصدم دلگ ،یدارزشمن

که بدونم   یتخم چشمام هرکار   یرو  یبگ ی. به خدا مخلصتم هستم هرچیناراحت نباش
رو تو   ی و سرزندگ طنتیدم که باز اون ش یشه برات انجام م یدلت باهاش صاف م

که   نیبرداره و بغل کنه نه ا  زیتوقع داشتم خ دمید روز یکه د  ی. اون دلبرنمیچشمات بب
. انقدر کارم بد بوده که تو رفتارتم  تیناراحت یتوقع باشه اخالقت دستمه اما گذاشتم پا

 آروم و کم حرف و... .   یل یخگذاشته؟.  ری تاث

 ادامه نداد.  گهید

ب  لباسم. محرا   نیآست یرو  یقطره ا   دنیروش نشوند. با چک یو بوسه ا دیرو کش دستام
 و شکه گفت: دی نگاهش رو باال کش

 دل آرا!. -

اشک   یخورد. ک یصورتم سر م  یاز رو یدر پ یاشک پ یخودم که اومدم قطرها  به
احساس خالصش حالم و دگرگون کرده بود که   نی بودم که متوجه نشدم؟. انقدر ا  ختهیر

 نی . همون لحظه از ته دل از خدا خواستم که ا دمیکش یدونست. آه تلخ یخدا م
گذشت   یم  شتریکه ب یشد. هرچ  ی م دیحساسش تمام و کمال مال خودم بشه، باا

 یتعلل کردنم نم یبرا  یراه چیپسر ه نیشد. ا یم شتریکنار زدن دلبر ب یتکاپوم برا
 ذاشت.  

 جا بلند شد و سرم رو تو آغوش گرفت.  از 

 خوام.   یگفتم که، من معذرت م  گهید دیببخش-

 گفتم: آروم

 . ستین نی نه نه مشکل ا-

 عقب و صورتم رو قاب گرفت.  اومد
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 . هیبگو چ-

 گفتم: یمکث کوتاه با

 با من... . شهیهم-

 به زبون آوردم ادامه دادم:  دیرو محکم و با تاک  من

 خودم باشو بمون.  یمثل االن باش. برا -

 نگام کرد. متعجب

 . نطورهی. معلومه که همه؟یچه حرف  نیا-

 توجه بهش گفتم: یب

 .  یمن باش ی قول بده فقط برا -

 .دیخند

 تو نبودت تنبونم دوتا شده؟.   ینکنه فکر کرد-

 ام گرفت، تشر زدم:  خنده

 محراب!. -

 .دیو بوس  میشونیشد و پ خم

. دل که عاشق گه؟ید یکیبعد برم سراغ  یخودت کرد  چارهیمن و ب  ش یسال پ کی از -
!.  ییتا ابد تنها ای شه ماله خودش  ینفر م هیاون   اینفره نه چند نفر.   هیباشه صاحبش  

 حرف و ها!.  نیا  ینزن گهید

بود؟.   یاراده از خودم بدم اومد. من عشقم به مهرداد چ یحرف ب  نیا  دنیشن با
. منظورش به خودش بود رمینگ  یحرفش رو جد  اد ی کردم آروم باشم و ز  ی. سع؟ی وابستگ

 انقدر واکنش نشون بدم؟  دینه من؛ چرا با 
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 شدم بهش. رهید خلبخن با

 صورتم پاک کرد و گفت:  ی رو از رو اشکام 

ََ ی . نهام؟یازدواج ندار ی برا یاد یکه فرصت ز  یدون یم-   یروز که اجازه بدن کارا هیبشه  تَا
 .میرو انجام بد دمونیخر

 تکون دادم.  سر

 آره خبر دارم. -

 .  مونیسر خونه زندگ میر  یبدون ترس م ییبعدم دوتا-

حوض دار    یمیخواد اون خونه قد  یبه فکرم زد که نکنه م یگفت خونه و زندگ یوقت
 .شستین میشونی پ یرو یببرتم. اخم

 خونه خودت؟.   میر  یمحراب؟. م-

 داد. جواب

 چطور؟.  گه،یآره د-

مدت    هیاون خونه، پا گذاشتن تو اون خونه خط قرمزم بود حداقل  می رفت یم دینه نبا نه
دونستم بعد از ازدواجمون به همه   ینه!. م لی مکانش بود اما اوا تا بعد از ازدواج باز ا

 بزارمش که در دسترس دلبر باشه. یطیتو شرا دیفرصت نبا  نیبره تو ا  یم یپ زیچ

 . یری بگ دیخونه جد هیشه  یم-

 چرا؟. -

 دادمش؟. خواستم دهن باز کنم که گفت:  یم  یجواب چه

دونم از اون دزد و اتفاق اون شب خاطره   یم ،ی شه، البته که حق دار یاه فراموشم م-
  یول ه،ی!. به نظرم فکر خوبیتنها باش  دیروز شا شتریبه بعدم ب نیبرات مونده از ا  یبد
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واحد آپارتمان    هیتا  میاونجا مستقر ش دیبا یچون بعد عقد هم چند روز   یصبر کن  دیبا
 . مینیبچ الرویو وسا  رمیبگ

 . با تمسخر گفتم: میزد یم یخود  یحرفا  نطوریگذشته بود؟. هم قهیدق چند

ََ حرف بزن-  .  میمارو فرستادن مثالَ

 گفت:   عیسر 

 .  ومدنی تا به حرف ن میبلند شو بر -

 که گفت:  رونیبلند شدم. از کنارش رد شدم برم ب 

 کمتر شد؟.  تی االن ناراحت-

 .چرخوندم سمتش سر

 راحت شد. المیشه از دستت ناراحت بود؟. االن خ یمگه م-

 

 زمزمه کرد. دنمیخانم با د لهیزدم. جم رونیآروم گرفت. از اتاق با لبخند ژکوند ب یانگار

 مبارکه؟!. -

از مشکلم بگه!.  خواستیم یب یبود؟. ب یناراحت و نگران م دیکردم، مگه االن نبا  تعجب
 .  انی نقدر زود کنار با  هیقض  نیانقدر عاقل بودن که با ا  یعنی

  تیهم به تابع هیخانم دست زد و بق لهیجم رونیمحراب پشت سرم از اتاق اومد ب   یوقت
 ازش. 

 پس مبارکه. -

 . دیگنج  یچهره خندون محراب نگاه کردم. تو پوست خودش نم به

 بکشه وگفت:  یطول یخوش نی باز هم طبق عادت نذاشت ا  مادربزرگ
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 هر مجلس.   ن یر یخب، بحث ش-

 نگاهش رو کشوند سمتم و ادامه داد: یمکث کوتاه با

 !. هیمهر -

 فرصت نداد و تند گفت: یب یب

 نهصد سکه.-

 و گفت:   دیبزرگش خند مادر

 از حرفم بگذره.   قهیدق کی   دیبزار-

 گفت:  یب یاومدم. ب یینگاه کردم و چشم ابرو  ی ب یخجالت به ب با

 . دی خب بفرما-

بازم خودش وارد صحبت   ریاما زن پ  رهیکالم و به دست بگ خانم خواست رشته لهیجم
 شد.

ََ دختر بد-  ه... .  یینه پسر ما پسر ناتو  هینه دختر شما مشخصَا

 کالم گفت:  ونیم یب یب

 بالنسبت.  -

کنن.  ی سقف باهم زندگ هی   ریخوان ز  یعمر م  هیرن،  یم یبچه ها تو زندگ نیبله، ا-
 با عشقه نه با پول که.  شونیزندگ

 .دیکش ینفس

نکرده جسارت نشه اما به نظر من   ییگرفته. خدا یداده ک یرو ک هی خالصه حرفم، مهر-
  یچند تا سکه ناقابل ول میگ ی ما هم نم شتر یب ای   یزندگ ینداره هزار سکه بشه بنا یمعن
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و   اومد شیپ ی اگر مشکل  وفتهی اتفاق ن یزوج چیه  یبرا شاهللی کر ا  طانیگوش ش
 بتونه پرداخت ک..... .  مامباشه که پسر  یخواستن جدا بشن طور

 تشر زد. محرب 

 مادر بزرگ.-

 : دیکرد وآروم غر  یخانم که سرخ شده بود از گوشه چشم نگاه لهیجم

 مادر جان زشته. -

 تر گفت:  بلند

داشته باشه.  ی ا  ندهیمعلومه که امکانشم هست شمام دخترتون براتون مهمه که چه آ-
 . میکن یاگر قرار بر نهصد سکه هست تمام و کمال قبول م

 .دی به محراب انداخت و خند ینگاه یور هیلبخند   با

 هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.-

  ری ز  زدی شد و م یجمع شده بود که اگر جا داشت از جا بلند م یاخماش به حد  مادربزرگه
نشست. ماشاهلل زبون نبود که  یجوره به دلم نم چیگوشت تلخ، ه کهیگوشم. اه اه زن

 عقرب بود.  شین

 

 بهم انداخت.   ینگاه میزد و ن یا روزمندانهیلبخند پ یب یب

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 . ایتوام کوتاه ب  یب یب-

 خانم گفت:  لهیبزنه که جم  یو خواست حرف دی کش رو ازم نگاهش

 هم خوبه فقط... . یلیهمون نهصد سکه به نظرم خ-
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 نگاه به من انداخت و گفت:  هی

 طبق گفته خانم بزرگ... .-

 اشاره کرد. رزنیبه پ و

پس فردا   یکه دختر نامزد بمونه و اگر جواب دختر گلتون مثبت باشه برا   میرسم ندار-
 محضر.   میبر

 با چشم درشت نگاهشون کرد.  یب یب

 . ؟یزود  نیبه هم-

 نگاه کردو گفت:  یب یجمع به ب افخیبا ق رزنیپ

 مینیبب میکه ما صبر کن هیهست نه دختر شما دختر ییخانم جان، نه پسر من بچه ناتو -
 .  ستین زینه. تعلل جا  ای در حد عروسمون باشه  شهیم

 غر زد: یب یب

 رو بشناسن.   گهیهم د  دیبالخره با ست،ی ن زیچه جا یعنیخانم جان  -

 نگام کرد و گفت:  رزنیپ

. بعدم دلتون به  د؟یکن ییو هر کار خطا  دیدرسته تو دوران عقد باش نی دخترم!. تو بگو، ا -
فکر کردن اما عقد دائم و رفتنتون به   یده برا  یم  یزمان هینمونه!. عقد  ای ازدواج بمونه 
  ییخدا دی. شما جووندیزن و شوهر گهیه دکنه ک یحداقل مجابتون م یسر خونه زندگ
 ... . دیر ی که به حتم م دیبر یی کار خطا یدوره نامزد  نینکرده تو هم

 خانم تشر زد:  لهیجم

 مادر جان. -

 دست به نشونه سکوت باال آورد و حق به جانب ادامه داد: رزتیپ
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 کالم.  کالم ختم  کی قبول ندارم.  ر،یوالغ یباز  ی و نامزد  یمن دوره نامزد-

 شد. رهیخ یب یب به

خوام که نسل به   یهم از عروسم م  نیرسم ماست که تا االن نگه داشتم بعد از ا نیا-
 نسل ادامه بده. 

ََ ا ی. روز زدم  یپوزخند منطق و تو   یو ب  خودیرسم و رسومات ب ن یام بچه دار شم عمرَا
 انداختم.  یسر بچه ام م

 ناراحت نگام انداخت و لب زد:  یب یب

 .  ؟ینکرده باهم به مشکل بخورن چ ییاگر خدا  ،یی خانم رضا دینیبب-

 گفت:   عیسر  رزنیپ

که    نیمن که مطمئنم بچه ها انقدر عاقل و بالغ هستن که مشکلشون رو حل کنن نه ا-
ََ م یحرف دار  نیمرحله که طالق هست. شما با ا   نیبرن سراغ آخر  به اون   ی گ یرسمَا

 .دنینرس یبلوغ عقل

 کرد!.   یم  یهم خوب زبون باز  رزنینگاه کردم. پ یب یحرص به ب با

 تند گفت:  دنمیبا د یب یب

 نکرده مانع وصلت بشم اما... باشه.  ییخوام خدا  یبگم. نم یچ-

 پس مبارکه. -

 شدم. رهیخانم خ  لهیلبخند به جم با

 گفت: یب یب

 . دیکن نیریکامتونو ش د،یبفرمائ-
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  یو حرفا  یو چا   ینیریبرداشت. و بعد از خوردن ش ینیری ش هیخانم خم شد و  لهیجم
 یب یکه چندان مهم نبود از جا بلند شدن برن. شونه به شونه ب گهی و پا افتاده د شیپ

 .میتا بدرقه اشون کن میبلند شد

گاه محراب رفت و بعد   یگاه و ب یو نگاها   زیو که باز کردن جلوتر از همه با لبخند ر در
 خانم خم شد سمتم و بغلم کرد. گفت:  لهیجم

 . یاز امشب به بعد توام دختر خودم-

  یبود. وقت  یلبم نشست. زن فوق العاده ساده و مهربون یرو  یحرف لبخند  نیا  دنیشن با
خانم  لهیجم  یشدم. اه اه عوضش هرچ رزنکیم با پاز بغلش عقب اومدم. چشم تو چش

 عبوس و بد خلق بود.   یکی  نیخوب بود ا

 خانم بغلم کنه اما دستش رو آورد جلو.   لهیو مثل جم  کینزد  ادیکردم ب  گمون

 زدم. مثل خودش به دست دادن افاقه کردم.  یشخندیو دادم باال و ن ابروهام

 گفت:  آروم

 .  یفعال تازه عروس-

با  یب یخانم قدم برداشتن و رفتن. ب  لهیو کفشاش رو پاش کرد و کنار جم  نرویب رفت
 نگام کرد و رفت سمت آشپزخونه. یخوشحال

 درو ببند دختر. -

مواجه   نی باز شد. خواستم درو ببندم که با تنه خم شده جابر از طبقه باال به پا شمین
 و نفسام تند شد.   دیشدم. رنگ از رخم پر

 .نی عقب و سالنه سالنه پله هارو اومد پا اومد

 اشاره زد:  ابرو 

 خواستگار بود.  نیا-
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 . دم یبه دندون گز  لب

 جمع گفتم: افهیق با

 به تو چه؟.-

 شدم.  یم  چارهیب دیفهم یاگر م یب ی. بنی درشت کرد و از پله ها اومد پا چشم

 چرخوندم.  سر

 ذره پاک کنم، گرد و خاک گرفته.  هیدرو   یمن جلو  یب یب-

 زود باش. -

جابر قرار    یبرگشتم  رو به رو  یو وقت  دمی در رو آروم کش د یکوب یمحابا  م یکه ب یقلب با
 گرفتم.

 ب.. بله؟.-

 درشت و صورت سرخ لب زد: همون چشم با

 .؟یهست  یتو چه مار-

 زدم. شخندین

من و خواهرم من و انتخاب   ن یمن، از ب یبه تو جواب پس بدم، اومده خواستگار دیبا-
 . ست؟یکرده مشخص ن

 و جواب داد:  دیبدن الغر و رنجورش خند با

رو دلت بمونه   یزیدونم اگر چ یجلوم م یاریقرآنم ب  شناسمیمن تو و دلبر و م یاز بچگ-
 . یعالم و آدم نابود بشن اما تو به اون خواسته برس هیخواهر چ یحاضر

 زمزمه کرد.  آروم



 دلبر محراب 

553 
 

کنه. آخرشم  یرفته رفته داره رشد م اهیدرخت س  نیدوونده و ا  شهیعقده تو وجودت ر -
 دختر.  یخودت بدبخت

 هم فشردم. هلش دادم عقب و با غضب گفتم: یرو رو  دندونام

 .  ؟ید یدخالت کردنت فهم هیکاف نجاینداره، تا هم یربط جی خفه شو، به تو ه-

 .دیبه چونه اش کش یدست

 نداره اما.... . یکنم چون لزوم  یدخالت نم گهید-

 گفت:  یور هی تو فکر و سر تکون داد. با لبخند   رفت

  نیدونم اون دختر و فرستاد  ی!. من میباال آورد  یگم چه گند  یم  نمیهرجا دلبر و بب-
 .  اهی دنبال نخود س

 زدم. پوزخند

خواست شماره اش هم داشت   ی. پسره اگر اون و م؟ی دون یم یمعتاد احمق چ هیتو  -
 من!. یخواستگار ادیکه ب نیکس و کار نه ا یاون ب یرفت خواستگار  یم

 براندازم کرد  حشیبا لبخند کر فقط

 کارت. یپ یبر  یتون یبله؟. م-.

 کردو گفت.  یزدم که در رو باز کنم. سرفه ا  چرخ 

 . ریبگ یحرفم و جد -

شدم   رهیخنده ام بلند نشه. خ یکردم صدا  یدهنم گرفتم و سع ی. دستم و جلودمیخند
 بهش.

 ازت بترسم؟.  دیاالن با-

 تاسف نگام کرد.  با
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 . یتا حاال با دل وجرئت شد یاز ک-

 نگفتم که گفت:  یزیچ

خوردنات از مهرداد تموم شد. از همون   یکه تو سر ی از همون موقع ،یدونم از ک  یمن م-
  فی . دلبر کثیتر شد  فیو کث دیبهت کمتر شد و در عوض پل نایتوه  گهیکه د  یموقع

 نه.   ستین

 شد رو صورتم. خم

 . دمیکه د یخواهر نینجس تر  ،یفیتو کث-

  نیا  دنیدر شنگوشش. انق  ری تحمل کنم. دست باال بردم و محکم خوابوندم ز  نتونستم
 .  دیلرز  یحرف برام زننده بود که تن و بدنم از حرص م

شده   دیکل   یدندونا ونیکردم خودم رو کنترل کنم. از م یهم فشردم. سع یرو رو  دندونام
 :دمیام غر 

 نکن.   سهیوقت من و با اون مقا  چیخفه شو، ه-

 که دستش رو صورتش خشک مونده بود لب زد:  یدرحال

 و... .  طانیش-

 انداخت و ادامه داد  ینی باال تا پا نگاه

 . ستنین اسی باهم قابل ق چوقتی فرشته ه -

 : دمیشد غر یکه به زور از گلوم خارج م ییصدا با

 .  تی کثافت کار  یپ یبر یتون یم-

 کرد بره، دست برنداشتم و گفتم: پشت

 معتاد مونده بود نطق کنه واسمون.. هی-
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 متعجب گفت: دنمیبا د یب یکخ در و بزنم باز شد. ب نی از ا  قبل

 .  ؟یستادی پشت در وا-

 نه. -

 ابرو باال داد و اومد عقب.  یتا  هی

 . ستیداخل، فکر کنم حالت خوب ن ایب-

 سرم برداشتم و جواب دادم:   یرو از رو  میروسر

 . نطورهیهم  دیشا-

 نگام انداخت و گفت:  یبا کالفگ یب یب

 بود؟.  شیاز اون زنه، ک ومدیخوشم ن-

 مادربزرگش.  گهی بود؟. مشخص بود د یک ید ی!. نفهمیب یوا ب-

 تمسخر نگام کرد.  با

 

 اوفتم.   یهمه دارم از پا پس م  نیکنن، من با ا یهم م  یماشاهلل چه عمر-

نه چون اون خنده و حالت   ا یگفته   یزیخواستم بدونه چ یافتادم. م  یب یوعده ب ادی
 خبر بد نبود.  دنیچهره نشون از شن

 تو هم جمع شد. اخمام

 که دارم.  یبهشون؟. مشکل یتو گفت یب یب-

 انداخت و آروم گفت:  ینگاه مین

 نه. -
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 به صورتم زدم.  یدرشت کردم و چنگ چشم

 .  ؟یکار کرد  یچ یب یب-

 چشم نازک کرد و جواب داد.  پشت

ََ نم  نیتو ا  یتم تو بارورکه نگم گف نینه ا-  . یکن یشه اقدام  یسن برات سخته و فعالَ

 ام جمع شد.  افهیق

 .شه؟ی نم ای . سخته؟. سخته ؟یزد  هیچه حرف پوچ نیا یب یب-

 نگام انداخت. تند

و بهشون دادم بزار از ازدواج بگذره بعد کم  یآمادگ نیمن ا   ا،یکن یم  وانمی د یدختر دار-
 . میگ یبهشون م واش ی  واشیکم 

 بزنم که گفت:  یحرف  اومدم

ازخواستگارات    یکیبا کدوم   یی. خدا ؟ی و از دست بد ی پسر نیکه همچ یخوا  ینم-
 . اسهیقابل ق

 نداشتم بدم. اصال هم حوصله بحث نداشتم.  یجواب

 

 

                         **** 

 .  دمیاز خواب پر   لمیزنگ موبا یا صدا ب صبح

 شماره ناشناس بود.   هیرو که برداشتم  یگوش

 . گهی د هیک نیا   یبابا اول صبح یا
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 رو فوت کردم و جواب دادم.  نفسم

 بله؟.-

 .دیچی پ یمردونه ا   یصدا 

 سالم.  -

 سالم، شما؟ -

 .نیخوب-

 زدم.  غر

 .دیبفرمائ-

 گفت:  یمکث کوتاه با

 .  دیهست یشما خواهر خانم داراب-

 از جام بلند شدم و گفتم:   مهیسراس

 دلبر؟.-

 داد: جواب

 ب... بله.  -

 . دمیپرس

 شماست.  شهی شده؟. پ یزیشده؟. چ یخ... خب چ-

 

 کرد و گفت:  یسرفه ا  تک

 بدم بهتون.   ارمی خوام ب یازش دارم م  یامانت-
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رو   یخدا، خوبه حاالعروس یبود؟. وا دهیفهم یزیدلبر به من چه!. نکنه چ  یمن؟. امانت به
 . کردمیاسترس سر م  نی با ا  دیبا یوگرنه تا ک رنیخوان زود بگ یم

 .  دی. به خودش بد؟ی چه امانت-

 قطع کنم که گفت:  اومدم

مونده دستم.   لشیرفت اما موبا یلیکرد، به دال یکار م  نجایمونده دستم، ا   شیگوش-
 . دیفکر کردم خواهرش باش یزده بود آبج دمید شیشماره شمارو تو گوش

 هم فشردم. یرو رو  دندونام

به  زیچ  لش یاومد شاسد تو موبا   ادمی تلفن رو بدون جواب دادم قطع کنم که  خواستم
ارتباط محراب و دلبر چطور بود و در چه حد   نمیتونستم بب  یباشه، حداقل م یدرد بخور

 خورد!.   یکه به دردم م شیداشتن. چک کردن گوش تماس

 گفتم:   عیسر 

 بله خواهرش هستم. -

 . دیشه آدرستون رو لطف کن یخب م-

 گدار به آب بزنم. یتونستم ب ینم

 کرد.  یکار م یشما چ  شیدلبر پ-

 نداد.  یجواب

 کردم:  تکرار

 با شمام. -

 .دی کش یقیعم نفس

 خدمتکار. -
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 . دمیخند

 آقا.... .  هی. خونه ؟یخدمتکاره؟ خدمتکار چ-

 گفت:  یتندلحن  با

بمونه.   نیاز ا   شتریب دمیند زی خواهرتون مونده دستم جا یدونم خانم اگوش یمن نم-
 االن هم زنگ زدم بهتون اطالع بدم.  

 به آدرس ..... .  نیایبله، ب-

خواب بود و با   هنوز  یب یساعت بعد زنگ در زده شد. ب ک یرو قطع کردم. حدود   تلفن
سرم    یرو رو یب ی. از جا بلند شدم و چادر نماز بدیزنگ خونه از خواب پر دنیشن

 گذاشتم.

 کجا؟!  -

 نگاه کردم. یب یب به

 گم.   یباال م امی م رمیآوردن بگ زیچ  هی  نی بزار برم پا-

 زد: غر

 بزنه.  بتیچند ساعت غ شی پ یمثل سر ینر-

 نگاه کردن بهش همونطور که درو باز کرده بودم گفتم: بدون

 نه در مورد دلبره.  -

مرد جوون و درشت   هیدر و باز کردم. چشمم افتاد به   عی و سر ن ی پله هارفتم پا از 
 بود. نگاهش که به من افتاد شوکه شد.   یچیدور سرش باند پ ،کل یه

 ت.. تو؟. -

 قدم برداشت جلو  هیکرد دلبرم.   فکر
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 رو در رو!.   یای کردم خودت ب ی فکر نم ؟یی نجایا-

 ابرو باال دادم. یتا  هی

 چطور اونوقت؟.-

 زد و به سرش اشاره کرد.  یپوزخند

 چطور اونوقت؟.   یگ یبعدم فرار؟. االن م یناکارمون کرد  یزد-

ََ باد خال  یدرشت کلیه نیام گرفت، دلبر مرد به ا  خنده بود و   یو زده و فرار کرده؟. رسمَا
 جمع گفتم: افهیبس. با ق

 از دستش؟.   نی کتک خورد-

 کرد.  اخم

 متوجه نشدم.  -

 رو فوت کردم:  نفسم

 و برم.  یامانت دیبد-

 بزنه که گفتم: یحرف  خواست

 من خواهر دوقلوش هستم.  -

  رونیرو ب لیسامسونتش و موبا  فی نگفت. دست برد داخل ک یزیکرد و چ   یزیر مکث
 .دیکش

 .دی بفرما-

  ییبه چه کارا ستیمعلوم ن ی و بدبخت یکاریرو ازش گرفتم و تند درو بستم. از ب یگوش
 کرد. یفرار م  دیبود. دلبر چرا با ن یداشته که االن وضعش ا ی قصد هی  اروی رو آورده. حتما 
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کردم   فی کرد براش تعر یکه نشسته بود و منتظر نگام م یب یکردم و رفتم داخل. ب دروباز 
 که زد به صورتش. 

 شه بدتر شد.   ی دختر آدم م نیپروردگارا!. من گفتم ا-

 تکون دادم.  سر

 داره. دیشاهکار جد  هی دسته گله گالبتون هر موقع   گهیآره د-

 تو چاه.  رهی دختر از چاله م نیپسر، ا هیبدتر رفته خونه  یوا -

از   یو  تماس ها  ام یو روشن کردم. چقدر که پ یو نشستم وسط سالن. گوش   نزدم یحرف
 کرده بود.    ویس  یاومد که اسم محراب و چ ادمی فکر کردن  کمیدست رفته نداشت. با 

 . امای تو پ رفتم

پا افتاده   ش ی پ یکرد. صحبتا ی حرصم م دنشونیکه محراب داده بود و با د  ییامای پ لیس
 نشست.   یکه اصال به دلم نم ییو قربون صدقه ها 

 و بندازم دور.   یکارت و بشکونم با گوش می خواست س یم دلم

که زد به سرم تو همون لحظه   یزیجا بلند شدم. هنوز در سطل آشغال و برنداشته با چ از 
 شدم بهش و زمزمه کردم:  رهیخ یزی شد برام. با لبخند ر   زیچ نیارزشمند تر 

 .  ادیماسماسک به کارم م  نیا-

که بعد از ازدواج   یزمان اونم وقت هیتونستم به نفع خودم استفاده اش کنم اما فقط  یم
 . برهیم  یپ زیدونستم به همه چ یبا محراب م

 

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

 دلبر 
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خونه   نیبزارم. سه روز گذشته بود و همچنان تنها تو ا  رونی ترس جرئت نداشتم پامم ب از 
پام و تو   یول یکنار در چوب نشستم یکردم و م یدر و باز م  ی. هر از گاهدمیکش یسرک م

 ذاشتم.   ینم وونی ا

باشم اما تو   یو خفه بود که دوست داشتم تو چاه زندون  اهیبرام س ییروزا تنها  نیا  انقدر
 اشم.  خودم ول نب  یبرا یخونه ا  چیه

محراب، لبم تشنه صدا کردنش، تمام وجودم   دنی. نگاهم انتظار د دی ترک یداشت م دلم
 تمناش و داشت.  

زد.  با هر بار   یآخه؟. امروز زنگ زدم و بوق اشغال م ییرو گونه ام. کجا دمیکش دست
 شد.  یقطره اشک از گونه ام روونه م هیبوق   یصدا  دنیشن

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 پسره نامرد.  -

 دادم.   هیزانوم تک ی. زانو هام و بغل گرفتم و چونه ام رو رودیام لرز  چونه

  گاهمیگاه و ب یخانمم دلتنگ آغوشا  یب یب ی دلم تنگه خدا جون، دلم تنگه غرغرا یلیخ-
که   یاون پسر  یاز همه برا شتریمعصومم که بهم رحم نکرد و ب هیخواهر نازک نارنج یبرا 
 تنهام.  ی لیاز همه تو قلبم رسوخ کرده. خ شتریب

 زدم و ادامه دادم: یهق

کنارشه نه حاضره   یشه اما نه کس یروز به روز بزرگتر م ابونیکه تو ب یشدم مثل کاکتوس -
 کنارش باشه!.  

دل   هیعصر   یچند روز طرفا  نیکرده بود. طبق عادت تو هم سیکل صورتم و خ اشکام 
 به باز شدن نداشت.  ل یدوختم که م یم یکردم و چشم به در یم  یخال خودم و ریس

. شکه دیچی تو در پ دیکل یباال. اومدم از جام بلند شم که حس کردم صدا  دمیو کش مینیب
 تو جام خشک موندم. 
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دادن. اشکام و پاک کردم   ارویاومد. نکنه، نکنه مهلقا خانمه!. انگار بهم دن  یداشت م یکی
اومد داخل   یم  دهیمهلقا خانم که برخالف هروقت شونه خم دنی. با درونیو پا گذاشتم ب

و بدون توجه پا برهنه با چند گام بلند خودم و    نی . پله هارو رفتم پادمیو دو   وونی ا
 رسوندم.  

 مهلقا خانم.-

که سر باال کنه بغلش کردم. با بغل کردنش در کمال تعجب اون شروع کرد به   نی ز اا  قبل
 کردن. ابروهام رفت باال. متعجب سر عقب اوردم.   هیگر

 مهلقا خانم؟. -

 . دیرو بوس می شونیشد. سرم و گرفت و پ شتریاش ب ه یشدت گر دنمید با

 کم اشک منم در اومد.  کم

 . میترسون یم  د یمهلقا خانم دار-

دور شد و رفت نشست لب پله ها. چادرش رو تو مشت گرفت و اشکاش رو پاک   زما
 کرد. 

 . دیکش یکرد و آه تلخ م  ینگام م رهی خ رهی رو لب پله ها کرد و خ کشیکوچ یدست ساک

اگر   یعنینگم.  یزیکه آروم بشه چ یدادم تا زمان حیلب پله کنارش نشستم و ترج رفتم
بردم که   یم  یحال امروزش پ ن یبا ا دمید یبود و مهلقا خانم رو هرروز م یعاد طی شرا

  ای راه  ونی م یبد  یاتفاق دیرفت که شا  یو نگاه ها مربوط به منه اما گمونم م هیگر   نیا
 .  دهتو اون روستا براش افتا

 آوردن محراب تحمل نکردم. ادیبه  با

 صورتش پاک کردم.   یسمتشو اشکاشرو از رو   برگشتم

 قا خانم؟. مهل-
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 نگام کرد. رمق حرف زدن نداشت.  یا  هیثان چند

 خورد:  چیآرومش پ یصدا 

 بگو دختر.-

 .دم یبه دندون گز  لب

 نگرانم.  یتوروخدا ول نی جا هستا، ببخش یدونم سوالم ب یرا.. راستش م-

 و منتظر نگام کرد.    دی کش یقیعم نفس

 اس. گهی د یکی  یاشکام دلش به هوا   ونی !. مهیدرک یگفت چه دختر ب یم   االن

 انداختم.   ری به ز  سر

 . ستیزنم جوابگو ن یزنگش م ی. من هرچد؟یاز محراب دار یخبر-

 .  ومدیازش در ن ییصدا 

شده بود. ساک دستش رو محکم از رو پله  یبگه اما انگار کفر  یز یباال گرفتم تا چ سر
 اال رفت. ب  دیکوب  یپله ها م یکه پاهاش رو رو   یبرداشت و در حال

 زدم.  صدا

 مهلقا خانم به خدا قصد نداشتم ناراحتتون کنم. -

 . دی لرز   یهاش م شونه

شده که انقدر   یبود. چ دیبرخوردا از مهلقا خانم بع نیشد؟. ا  یم نطوریو اکبر، چرا ا اهلل
 کندم.  یغصه اش گرفته. دستام و تو هم گره زدم و با استرس پوست ناخنام و م

 لب زدم:   زیم  یو که گذاشت رو وان ی. لدینوش یداشت جرعه جرعه آب مرفتم داخل،  آروم
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 ناراحتتون کنم ببخش... .  شتریمهلقا خانم نخواستم ب-

 جواب داد: آروم

 . ؟یکرد  یچرا از دست تو ناراحت باشم دختر؟. ها؟. تو چه گناه-

 آرومتر گفت:  دیلرز   صداش

تو صورتش. پسره   ندازمیتف م نمشیهرجا بب دم،ید ی شد و نم یکاش چشمام کور م-
 .  ایعفت و ح یب

 . هیگر  ر یزد ز  بازم

 گفتم: آروم

 . دینکن هیمهلقا خانم؟!. توروخدا گر -

 نداشت.   یر ی تاث چیحال خودش بود و حرفام ه به

 گذشت. غر زدم. یطوالن قهیدق چند

 . ادایبه خدا منم االن اشکم در م-

 زد:  تشر

 . یختیاشک ر یختر، بسه هرچها د یزی ری اشک نم گهید  چوقتیتو؟. ه-

 ََ و دستام و پشت کمرم گره زدم.  واریدادم به د هیگه. تک   یم یشدم چ  یمتوجه نم  اصالَ
 گفت. یشد م  یاون که ناراحت نشده بود اگر م

 د؟ یاز محراب ندار   یمهلقا خانم خبر-

 سمتم.   دیو چرخ  دی کش یقیعم نفس

 دستش رو باز کرد.  ساک
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 بش... .  نارویا  یتون یاگر م  ایب ست،یدخترم من حالم خوب ن-

 خودم رو بهش رسوندم. نذاشتم ادامه بده و گفتم: مهیحرف سراس  نیا  دنیشن با

 چشم، چشم.-

اشک   ی ها  یخواست بازم ها   یالبد م اه،یخواست من و بفرسته دنبال نخود س یم  انگار
 . زهیبر

 

آب و باز کردم.   ریو ش  دمشونی . داخل تشت چاطی تو ح دمیدستم کردم و دو زیآو  لباسارو
 لباسا خنده رو لبم نشست.  دنیبا د

ََ یدق  .  رهیت یبا رنگا  یگل گل  یراهنایمثل مادربزرگا!. پ قَا

مشغول شستن لباسا   یساعت  کی خودم رو  کهیکردم به شستن و با همون چندتا ت شروع
شد. تو هر کارم   یم  دهیکش ر یچشمم به تصو  یمحراب جلو  یبیکردم. امروز به طور عج

 بود و استرسش و داشتم.  شش یهمش فکرم پ

  هیروزا با  یده دل نگرانم وگرنه که باق یکه جواب نم نهیگمونم بخاطر ا  دم،یکش یآه
 شد.  یاما حال بدم خوب م ریبه د ری د دیتماس شا 

 ب زمزمه کردم: ل ریز 

 هر جا که هست مراقبش باش. ای خدا-

 خش دار مهلقا خانم من و به خودم آورد.  یصدا 

 باال دختر بسه بسه.  اریب-

 قرمزبود.   صورتش
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  هی. دیتاب  یکردم، آفتاب داغ هم همچنان م ز یچلوندم و آبش رو گرفتم. رو نخ آو لباسارو
و قدم برداشتم سمت خونه. پله هارو رفتم باال و در و پشت سرم    دمیکش قینفس عم

 بستم.  

شده بود. با دقت   دهیکه کنج سالن چ  یمی قد  یچوب یاز مبال   یکیبود رو  نشسته
از اندازه   شیب هیکه قض نی براندازش کردم. دستمال به سر بسته و تو فکر بود. مثل ا 

 هست.   یجد

کنم ازش. رفتم    ییراینه که حال خوش نداره حداقل پذبده، ز  نطوریبرم اما گفتم ا خواستم
 یو داخل نعلبک  ختمیر  یسماور روشن هست. دو تا استکان چا ر یز  دمیبزارم د یچا

 کنارش گذاشتم.  یعسل  یو قندون رو رو یزدم و استکان چا  رونیگذاشتم. از آشپزخونه ب

 در بره.  تونی خستگ  دیبخور یچا  کمی-

 و گرفت.  شینیدستمال ب با

 زدم:  بل

 .د؟یکن ف ی تعر  نیخوا  ینم-

 تکون داد و بدون نگاه کردن بهم گفت:  سر

 کن دخترم. فی تو تعر-

کردم؟. اگر االن منم مثل اونا   یگفتم؟. از کجا شروع م یم یهم فشردم. چ ی رو رو لبام
 کردم اروم باشم.   ی. ضربان قلبم اوج گرفت اما سع؟یکردچ یپرت م رونیب

 یدادم گفتم و گفتم از خودم از ب حیتاآخرش رو توض یدهن خشک از اون اول زندگ با
که   یاز تن فروش  ی! حتغهیاز ص ی. حتیاز خواهر دو قلوم از همه چ  یناراض شهیهم یب

  نینگاه کردن نداشتم. اشکام هم ا  یبود و رو  نی دست بهش زدم و... . سرم پا یمجبور
 . ؟یو بخند یحرف بزن  تی رسوا ز شد ا ینداشت. مگه م یتموم نیب
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بود که محراب اول چشمش دل آرا رو گرفته   نیکه نتونستم ازش حرف بزنم ا  یزیچ تنها
و رفتارا و...   یب یبود و من غافل بودم و با گذشتش عاشق من شد!. وگرنه ازخواهر و ب

 آگاه شده بود.  یهمه چ

 گفتم: ری و سر به ز  دمی کش یقیعم نفس

رو سر و سامون بدم مهلقا خانم، فقط   میکه برگرده و بتونم زندگ  نیمحرابه!. ا  دمیتنها ام-
 منتظرم برگرده. 

 و باال گرفتم و ادامه دادم:  سرم

  یدم. من از ب یکه هست حق م یاما هرچ دیکن  یفکر م یدونم االن در موردم چ ینم-
از شما انتظار ندارم که   نیهم  ی توقع نداشتم من رو به حال خودم رها کنه که کرد برا یب

 . نیشما لطف کرد نجاشمیتا هم یخونه بمونم حت  نیتو ا  شتریب دیدبازم اجازه ب  نی بخوا

 پر. با بغض گفتم: یکرد با چشما  یشدم بهش. مات نگام م رهیخ

 . نیبگ یزیچ هیحداقل  -

 و گفت: دیبه زانوش کش  یدست

 شه.  ینه نم-

  یم  یشتریانتظار ب  دیگه. حق داشت. نبا  یبردم که داره از حضورم تو خونه اش م یپ
 داشتم. با غصه از جام بلند شدم که دستم و گرفت.

 کجا؟. -

 تونستم حرف بزنم. یسختم بود که نم انقدر

 گفتم:  یسخت به

 آماده شم برم. -



 دلبر محراب 

569 
 

 مبل.    یکنارش و نشوند رو  دیکش و

 به فرش گفت:  رهیو خ  دیسرم کش  یرو رو  دستش

داد خودم   دستم و نگرفت، خودم به جکسینکرد، ه تمیحما  چکسیبود، ه اهیبختم س-
  یخوام من و اندازه ب ی. نمندازهیگذشته ام م ادیکه االن زنده ام. امروز تو من و   دمیرس

  ی!. تو برام مثل دخترم میمثل مادرت روم حساب باز کن  یتون یاما م یخانم بدون یب
دونم از پس  یخوام بهت ترحم کنم م یبگذرم. نم طتیشرا  نیتونم ساده از ا  ینم یمون

در  یی. هم من از تنها یکن  یو زندگ یبمون نجایا  شمیخوشحال م ی ول یا یخودت بر م
 . یریگ  یاز جانبت راحته هم تو  تحت فشار قرار نم  المی و خ امیم

 رو پس زدم.  اشکام 

 تونم بمونم؟.  یم یعنی... ی-

 آروم سر تکون داد. مهلقا

 . یتحمل کن یو بتون رزنیاگر منه پ-

 حمل کنم. بغلش کردم و گفتم:ت نتونستم

 شه.  یمهلقا خانم باورم نم-

 . شناسمتیم یکم ول  دی. شاشناسمتیدخترم من م-

  یباعث خجالتم شده بود. هرجور ب ییجورا  هیهم نداشتم.   یبگم. حرف ی دونستم چ ینم
رو در  ی کمتر حق مادر یب  یبردم که ب یم یپ  شتریکردم ب یم سهی رو با مهلقا مقا یب

 حقم به جا آورده بود!.

 آغوشا  نیا

 و دال  درد

 بودم؟. دهید  یب یاز سمت ب دمی که از سمت مهلقا د  یغیدر  یب یمحبتا
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 آرا  دل

 لهیجم  یحرفا   ونیم  یخواستم مخالفت کنم ول یو من م  رهیقرار بود خونه بگ محراب
  روز ی تا د رهی خونه آماده اس و قرار اصرار نکنن خونه بگ دمیخانم و مادربزرگ محراب فهم

بود و به ما گفت   دهیواحد از آپارتمان رو چ   هیخانم حاضر و آماده با ست کامل  لهیجم
  هیکه بد بود حداقل امروز با تخل شی هرچ رزنیپ  اروشکرازدواجمون هست. خد   یکادو

 فروش اون خونه به دلم بد نشست.  یبرا   شی محراب و پافشار  یمیاون خونه قد 

 بود.  ارمیتحت اخت یهمه چ فعال

 استرس داشتم.  یلیخ 

آخر شب ترس و تو تموم   یبرا  یو مهر ازدواجمون هم زده شد ول  میهم کرد ازدواج
 جونم نشسته بود.

  یهم وارد شدن. اسفند دود م هیخانم و بق لهیو پشت سرمون جم   میخونه که شد وارد 
 گفت. یلب ذکر م  ریز  یب یبودن ب کردن و خوشحال 

 خانم  گفت:  لهیبعد گذشت و همه مشغول و گرم صحبت بودن که جم قهیدق چند

 خونتو عروس گلم؟.  یدوست دار-

 زدم.  یکمرنگ لبخند

 خوبه.   یلیبله ممنونم خ-

 حالم بد بود که حالت تهوع گرفته بودم.   انقدر

داده بود زود از کنارش   یب یب  یا گرم صحبت بود و گوش به نصحت یب یکه با ب محراب
 خواستم متوجه حالم بشه.  یگذشتم. نم
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به  قهیخانم سل لهیرو باز کردم پز از گلبرگ قرمز پر پر شده بود. چقدر جم سیسرو  در
اتاق مشترکمون   نمی. کنجکاو بودم ببییدستشو  یکرده بود و حت  نیخرج داده!. از دم تزئ

 کرده. یو چه شاهکار

 رو هل دادم.  یی دستشو رهی دستگ

دقت فکر عقربه اما باورم    کمیکنه، با  یداخل کاسه توالت حرکت م یزیکردم چ حس
 خودش بود.   یشد. ول ینم

 کرد.   یکار م ی عقرب چ نجای.. ایدهنم رو قورت دادم. امکان نداره. ا  آب

 .دمیکش غی، بلند جعقب رفتم و نتونستم تحمل کنم عقب

 در. محراب چشم درشت کرد. یهمه جمع شدن جلو   هیاز چند ثان  کمتر

 شده؟. یچ-

 شد گفتم:  یکه به زور باز م  یگرفتم، با دهن ییو سمت  دستشو  دستم

 ع... عق... عقرب.-

 

  رتی متوجه عقرب شد با ح یکرد و اومد داخل. کنارم زد و رفت داخل. وقت  یاخم محراب
 گفت:

 کنه.  یکار م یقرب چع نجایا-

 شکه شدم. رزنی پ یصدا با

 خودم گذاشتم. -

و   ی ب یرفتم. ب رونیکه رعشه افتاده بود ب ی . با تندنیو پام شروع کرد به لرز   دست
 مبل.  یمن و کشون کشون بردن و نشوندن رو  لهیجم
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زن از   نیاومد. ا  یخانم زودتر رفت آب قند درست کنه. کم کم داشت اشکم در م لهیجم
 خلقت بود.  بی عجا

 سمتش. دمیبلند محراب نگاهم رو کش مهین یصدا با

. زشته به خدا، دختر مردم سکته کرد  میگ ینم  یچیه یه گهیمادربزرگ لطفا بسه، د-
 کنن؟. عجب عجب.   یم یاول کار عروس دار  ینطوریا

 با لبخند کمرنگ نگام کرد.  مادربزرگ

 توشه پس اظهار نظر نکن.   یمنفعت   هیسنته تو رسم ما بوده و اگر انجام دادم حتما   نیا-

 حرص گفت:  با

 .؟ی چه منفعت-

 . دیدست رو شونه اش گذاشت و چند بار کوب رزنیپ

 صاحب ترس... .   یبرا ومدهیبه تو ن شی برو فضول-

 د و ادامه داد:نگاه کر بهم

 دم.   یم  لی بدم که با کمال م حیتوض دیبا-

 رزنیپ  یشدن قدما  کی نگفت. با نزد یزیو چ  دیکش  یقیچند دفعه نفس عم محراب
لب با دهن خشک زمزمه    ریبه دادم برس. ز  ای اراده تو خودم جمع شدم. خدا  یسمتم ب

 کردم: 

 بسم اهلل. -

 . دمیجرعه از آب قند نوش هی

 شد وکنار گوشم گفت:  خم
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  میاز قد  نیدختر جان. ا  رهیگ یکه بهت اومده استرس و ترس شب زفاف و ازت م   یترس-
  یخودم انجام دادن و منم برا یبرا  یول هیموندن ادی ما مونده. رسم تلخ و به  یبرا 

گذره.  یخودمون انجام دادم که انقدر ساده از کنار رسومات م  لهیجم  نیمادرشوهرت هم
 با تو مشکل نداره دختر نترس.  هداره. من ک یمنفعت   هی یهر رسم

  ی!. هر کاربشیکرد. با اون لهجه عج یداد م یزن ب نیزدم. خرافات تو وجود ا  یپوزخند
که به وجود اومده ترس   یشاهکار ن یکردن من امشب استرس داشتم، با ا یهم م

 تعجبه.  ینداشتن جا 

 .  دمیکش قیدفعه نفس عم  چند

 بهم گفت: یب  یگذشته بود که ب قه یچند دق دونمینم

 من کم کم برم دخترم؟.-

 خانم گفت: لهیمخالفت کنم که جم  خواستم

 .  میبر دیما هم کم کم با دیآره بر -

 حتیحرف و نص یو بعد از کل  دیاز جام بلند شدم. بوس یب ینگفتم. با بلند شدن ب یزیچ
 خانم.  لهیو جم رزنیبا من و محراب رفت و من موندم با پ 

 گرفت.   یگذشت شدت ضربان قلبم بدتر از قبل اوج م یم  شتریب یهرچ

 دخترم کمکت کنم؟.-

 خانم چشم دوختم.  لهیجم به

 ب.. بله؟.-

 .؟یآماده ش میکمکت کن- 

 نگاهشون کردم.  یسوال
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 . ؟یآماده چ-

 زد.  یلبخند

 م؟ یخوبه ما بر زی. اگر همه چ؟ی ا یاز پس کارات بر م ،یاضطراب دار-

 . دمیرو کنارم شن رزنیپ یصدا 

 .می ر یدستمال بگ دیبا-

 

  یزیچ هیهم نبودم.    لیم یب  نی نداشتم اما همچ یهم فشار دادم. رغبت یو رو  چشمام
 یپ زیدونستم محراب به همه چ یکه م نیا  یخواستن و نخواستن. نخواستن برا  نیب
مرد من   گه ی دونستم د یم می که با گرفتن دخترونگ نیعلت داشت ا  ه یو خواستنم    برهیم

 داشت که دور دلبر و خط بکشه.  واحتمال   نیشه. حداقل ا  یو شوهر من م

 آروم به سمت اتاق قدم برداشتم.  آروم

 خانم اقدام کرد.  لهیکه بخوام من در کمد رو باز کنم جم نی از ا  قبل

لباس   نی . طبقه پایکمد دوتا رگال بود. رگال اول مانتو و رگال دوم شلوار و روسر داخل
 و لباس خواب بود. یخونگ

 منه؟.   یبرا  نایا-

 خانم با لبخند دندون نما نگام کرد.  لهیجم

 عروس گلم.   یینایبهتر  قیال د،یببخش زه یخودته دخترم، ناچ ی معلومه که برا-

 با لبخند ژکوند گفتم:حرف دلم گرم شد.   نیا  دنیشن از 

 .دی مهربون یلیشما خ-

 . دیرو بوس میشونیو پ کی زده اومد نزد  ذوق
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 قربون دله معصومت.-

 داد: ادامه

مدت   نی پسر و ندارم تو ا  نی حوصله غر غر ا ده،ی تا باز محراب سر نرس میبهتره عجله کن-
دست برد و خواست لباس خواب قرمز برداره که   ن،ی بند غر زده. خم شد و از طبقه پا هی

 گفتم:

 قشنگ تره.  یمشک-

 و تو چشم تن بزنم. غینداشتم رنگ ج دوست

 و گفت:  دیو چرخوند سمتم. لب به دندون گز سرش

 شگون نداره.  گنیم-

محراب داشت وگرنه    تی به مقبول یبستگ یمن به رنگ لباس نبود همه چ  یبرا  امشب
 فرقشون تو رنگ بود و بس.   تنها ی چه قرمز چه مشک

 دادم:  جواب

ََ اجازه بد- هم قشنگ تره هم   دممیرنگ و بپوشم. تازه با پوست سف نیهم  دیلطفَا
 . اد یبه چشم م شتریب

 .دیخند

 بال.  طونیش یا-

که نترسم و نگران نباشم از  ن یرو داد دستم. بعد از گفتن حرفاش تو مضمون ا لباس
رو داخل    دمیرفت. تو اون فرصت زود لباسم رو عوض کردم. کت و شلوار سف رونی اتاق ب

 . ستادمی وا نهی آ  ی. جلو دمیکمد چ
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شک همه اش از سر   یام شکسته تر از قبل بود. ب  افهی. قستیقبل ن  یچهره چهره   نیا
  ادیکه استرس  هر دم از مردمک چشمام فر  ییصورت و چشما  یغصه اس وگرنه تو گود

 داد.  ینم یاز خوشبخت  یزد نشون یم

زانو بود و رو شونه به زور با دوتا بند تو   یتا دو وجب باال یخواب کوتاه و مشک لباس
 .  ستادیا  یتنم م

ََ یشونه ام رها کردم. بلند بود دق یرو  باز و رو  موهام  و   یدلبر اما لوند ی مثل موها قَا
 و مثل اون بلد بودم؟. نفسم رو با آه فوت کردم و رفتم سمت تخت.  ر  یدلبر

 . ادیو منتظر موندم که ب  نشستم

 حضور محراب و داخل اتاق احساس کردم.  قهیاز چند دق بعد

  میشونیاومد و پ کی زد. نزد یلبخند تلخ دنمیبود. سر که باال گرفت با د یاش عصب  چهره
 . دیرو بوس

 .  یاردونم استرس د ینترس، م-

 شدم به چشماش و لب زدم:  رهیخ

 !. م؟یبد لی دستمال و تحو  دیاالن با-

 و مشت کرد.  دستاش

 .  زارمیرسومات ب نی دونه من از ا یمامان خوب م-

برمال   یاوفتاد همه چ  یاتفاق االن م نی صورت اگر ا نی با دلبر رابطه داشته در ا محراب
  یخودمون حل م نیبگه بالخره ب یزیدونستم جرئت نداره به مادرش چ یشد. م یم

 شد. 
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کردم؟. اونوقت از سمت مادرشم   غهیدختر و ص ه ی. من از قبل ؟یگفت چ یرفت م یم
ََ ول ینم یمن فرق  یشد. برا یپس زده م بعد از رفتنشون آشکار   یکرد چه االن چه بعدَا

 به نسبت داشت.  یشکل بهتر یشدن همه چ

 .؟ی کر رفتتو ف-

 کردم.  نگاهش

 ن... نه.  -

 نشست.  شیشون یرو پ یزیر اخم

ََ ی دل آرا رفتارات جد - بهم  یشده، اخالقت فرق کرده، عوض شد  بیغر  بیعج یلیخ دَا
 شده. یبگو چ

 و کالفه گفتم:  دمیکش یقیگفتم؟. نفس عم یم دی کم کم با  دیفهم یلبم رفت باال. م  کنج

 محراب من االن استرس دستمال و دارم.  -

 رو با حرص فوت کرد و گفت: نفسش

  میدیکه د یو بهونه کرد  شی که ترس جواب آزما   شگاهی! امروز تو آزماچون یمن و بپ یه-
  یفکر نکنم جا گهیمرتب بود االن هم دستمال رو بهونه کن. االن که برن د  زیهمه چ

 بمونه.  یباق یحرف

 . نهی آ  زیفت سمت مبزنم و ر یحرف نذاشت

 برداشت.   یزی به تک کشو هارو باز کرد و بالخره ت تک

 درشت کردم.  چشم

 .؟یکن  یکار م ی... چیچ-

 توجه به حرف من فشار داد رو انگشتش و خون انگشتش رو با دستمال گرفت.  یب
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  دهیند یجلو دارش نبود. تا به حال انقدر کج خلق و عصبان یچیشد ه یم  یعصب یوقت
 . کمیتو هم دستمال و گرفت نزد یو با اخما  کمیبودمش. اومد نزد 

 ببر بده بهشون. -

 کنه.   ینگاهم م نمی شدم بهش بب رهیخ

 بزنم که اللم کرد.  یسمتم خواستم حرف  دیچشماش رو کش یوقت هیاز گذشت چند ثان بعد

 فعال.  شنوم ی نم یچینگو. برو دستمال رو بده ه یچیزودباش ه-

 .دیفهم ی که م نیبه حال ا  ی نشده شروع کرده بود وا  یچی گرفت. ه یام م  هیگر داشت

 

 . نی رو دادم پا رهیرفتم سمت در و دستگ آروم

لبخند به لب   خانم لهیبودن. دست بلند کردم تا دستمال و بدم. جم ستادهی در وا  پشت
 من پشت در غر زد:  دن یبا د  یداشت ول

 ... .یآورد د  یمحراب م ؟ یتو چرا پشت در-

 گفتم:  یلبخند زور با

 خودم اصرار کردم. -

 گفت:   دیکش یکه در رو م یانداخت و درحال یدستمال نگاه به

 . میما رفت دیاستراحت کن  دیبر دیبر-

 دادم؟.  یبهش حساب پس م دیبرام سخت شد. االن با  دنیدررو بست. نفس کش و

 رو نداشتم.   شیاصال آمادگ نه

 چراغ و خاموش کنم که تشر زد: خواستم
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 . ه؟یچ یرفتارات برا نیدل آرا خاموش نکن، اول بگو ا -

 آوردن مادربزرگش گفتم:  ادیبه  با

 مادربزرگت.  -

 باال داد.  ابرو 

 بود.   نیقبل از اون هم هم  یول-

 خانم و وسط بکشم.  نبیز  ینداشتم که پا یا  چاره

 یام هست و.... نم  گهینفر د هیبهم گفت   میاومد  یم میخانم اون روز که داشت نبیز -
 غهی. خب ما صدمیحق بده من از اون اول ترس  یبشم محراب ول اتیخوام وارد جزئ

االن   ی بعد از اون، رفتارا  ی بفهمه و رفتارا یب یکه اونا بفهمن، ب ن ی!. استرس امیبود
 مادربزرگت و.... حق بده بهم. 

 تو هم لب زد. ی چونه اش گذاشت و با سگرمه ها ری ز  دست

 حق با توعه اما... .  دیشا دیببخش-

 نثارم کرد.   یرو فوت کرد لبخند تصنع نفسش

 تموم شد.  یهمه چ  گهیکه د نهیمهم ا -

  ییآباژور کنار تخت رو زد و روشنش کرد. روشنا دی رو خاموش کردم. دست برد و کل چراغ
خواستم چهره و عکس العملش رو   یکرد. نم یم  م یعصب نیو ا  دیبخش یبه اتاق م یکم
 و رنگ به رنگ شدنش از حرصش  ه بشم.  تی دوست نداشتم شاهد عصبان نم،یبب

خورد و سر    یرد از پشت کمرم سر مآروم قدم برداشتم و نشستم لب تخت. عرق س  آروم
 انگشتام سرد سرد بود. 

االنه که   نی کردم هم ینشستن دستش پشت گردنم حالم بدتر از قبل هم شد. حس م با
 خواستن کارنامه اعمالم رو بدن انقدر برام رعب آور بود.  ی. انگار م وفتمیپس ب
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 نشوند. رو شونه ام یرو انداخت رو سر داد طرف مخالف و بوسه ا موهام 

 

 دهنم رو قورت دادم. آب

 تنت سرده!. -

 ندادم.  یو جواب دمی کش یقیعم نفس

 ادامه داد: 

 .به یدلبر برام غر  نیا-

 لبام گذاشت.   یبزنم که دستش رو رو  یحرف خواستم

که بتونم درک کنم و   یباشه اما عشق ینگو دل آرا!. حاضرم همون اسم دروغ س،یه-
 دونم کجا اما گمت کردم.   ینم  یدونم کِ  یبفهممش. گمت کردم نم

. نتونستم تحمل کنم. چشمام پر شد. دلش با دلبر بود!. حاضر بود اون  دیام لرز  چونه
رفتارام مثل دلبره.   یبود؟. من مو به مو  یچه عشق  نیکذب باشه اما من نه!. ا تیشخص

نگاهش رو ازم گرفت و به رو به رو چشم  دیهم نکش  هیشدم. به چند ثان رهیبهش خ
 دوخت.  

 یواقع یمعن  قیعم ی نگاه سردت و تحمل کنم. با اون چشما و نگاها نیتونم ا  ینم-
 اما االن... . دمی فهم یرو م یزندگ

 شد بهم. رهیخ

 گمت کردم دلبر .   یدونم، ول ینم-

 چونه ام گذاشت.  ری رو ز  دستش
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 یهمسرم. من نم یخانمم، خانم خونه ام، شد  یکردم شد من به وعده ام عمل نیبب-
.  ؟یکه حس اجبار دار نهیا  یبرا دیگفتم با دل خودت باشه.شا یخواستم چادر به سر بزار

زد تا   یکه رژ قرمز م  یمن همون دختر سرکش قبل باش همون دختر  یهوم؟. تو برا
که گوشه   یداشت و همون دختر  یناز  قدم بر م که با یبه جونم بزنه همون دختر شیآت
و    یزبون نیر ی!. من همون شدی بار ینبود پرو بود و از دهنش قند م یو منزو  ریگ
نگاه به   ه ی  ستیکرد که دلش باهام ن یخوام. اون دلبر هروقت تظاهر م یو م طنتیش

  یآغوشم تو  ینه. االن کنارم ایخواد   یبود تا بفهمم واقعا من و م یعاشقش کاف یچشما 
 . ستیو رغبت قبل ن  ل یم ن یاما ا  یخوا  یکه من و م یتظاهر دار

 انگشت شصتش نم اشکم رو گرفت و گفت:  با

 .زی اشک نر-

 گفتم: آروم

 نکردم.  یمن همونم فرق-

 وگفت:   دی کش یقیعم نفس

 خوام.   یخوام تظاهر نم ینم یآره، منتها من عشق زور-

 پر گفتم:  یچشما  با

 .  ؟یزور یچ یعنی-

 گفت:  یهم فشرد  و با مکث کوتاه ی. دندوناش رو رو شد  مونیکه زده پش  یاز حرف  انگار

 دلم.   زیعز ی کن هینگفتم که گر -

 .  دیرو بوس میشونیو پ کی نزد  اومد

 داد: ادامه
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خودم هم اعصاب خودت.  یهم برا   ستین یفقط به نظرم امشب فرصت مناسب-
 .  یدیو ترس  یاسترس دار

 نگاهش کردم.  متعجب

 . ؟یچ یعنی... ی-

 امشب و راحت بخواب. با آرامش.  -

 تو فکر.  رفت

 جفتمون الزمه.  ی آرامش برا نیا-

اوفته؟. سر   ی نم یاتفاق چی . امشب ه؟یچ یعنیتخت.   ی رو دیعقب و دراز کش رفت
 .  رهیگذاشته بود و به سقف خ شیشونی پ یچرخوندم سمتش. ساعدش  رو رو 

 نگام نکن.   یدراز بکش اونطور -

 باز کردم.  دهن

 کنم.   ی. محراب درکت نم؟یچ یعنی-

 زد. یپوزخند

 .  میحس رو دارم. به نظرم بهتره به هردمون فرصت بد ن یمنم هم-

 حرص گفتم:  با

 . یکن ی بزرگش م یالک یدونم چرا دار یندارم نم یاما من مشکل-

 و مشت کرد.  دستاش

 

ََ خانمم شد  میتازه عروس دومادا فرق دار  هیبا باق کم یدل آرا، ما -  . یتو قبالَ
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  یخواست برا ی! حاال منهی ام جمع شد. معلومه که مشکل منم هم افهی حرف ق نی ا با
 رابطه باهام دست دست کنه.  

 ندارم!.   یاحساس یکن یمنم زنم، دلتنگتم. چرا حس م-

 لبش رفت باال.  کن

. اون شبم گفتم بزار  ادته؟ی. شمیپ یکه اومد یهمون شب اول ینداز یگذشته م  ادی من و -
 روز هم بگذره.   کی  یخودتته صبر نکرد  تی نه خواسته خودت و رضا یبگذره اما گفت

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با

.  ستین  یفرصت مناسب نی اس هم من بنابرا خته یامشب هم تو اعصابت بهم ر  یول-
 فردا شب. یاجازه بده برا

خودم و    ظیپا داشت وحرف حرفه خودش بود. با غ هی. مرغش  کردم  یه ا قروچ دندون
 .  دمیکشونم باال و کنارش دراز کش

رو نداشتم اما مطمئنم فردا پس فردا   شیپ قهی استرس چند دق گهی رو بستم د چشمام
 موهام چشم باز کردم.   نیب یدست  یهست. با حس گرما رمیبازم دامن گ

 لبش بود.    یرو  یکمرنگ لبخند

 بمون.   ینطوریهم  یتو دلم پا گذاشت  ینجوریهم ا،یرنگشون نکن چوقتیه-

 پهن تر از قبل شد.  لبخندش

زنم برات   ی مثل قبل موهات و شونه م یش ینه دارم، صبح بلند م ینه دار  یترس گهید-
که   یدون یم  یموقت غهیکه ص نی باز از ا یترس  یجمعه نم التی خ گهیبافم. د یم

 .یکه خانمم  یدون یم  یعروسم

بود که خواهشت باشه همسرت هم   ینگفتم. چقدر حس بد  یزیزور لبخند زدم و چ به
 هم داشته باشه.  شیکه معشوقش داشته به زن شرع یهمون حس
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 .دمینفهم یزیزدو کم کم چشمام گرم خواب شد و چ یآروم حرف م نطوریهم

 

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

 

محراب   دنی د دی رفت. آروم چشمام رو باز کردم. به ام یخوابم نم گهیجام چرخ زدم. د تو
 . دیلبم ماس  یلبخند رو شیخال  یجا  دنیکنارم با لبخند به کنار دستم نگاه کردم اما با د

 لباسم کامل رفته بود باال.  لبه

تو جام نشستم.   زیتخت تند و ت یاش رو   دهیخم شونه دنیمحراب رفته. با د فکرکردم 
 به تاج تخت و آروم لب زدم.  دم یچسب

 م... محراب؟. -

  یکه از گوشه چشم نگاهم م یدر حال  هیباال گرفت. نگاهم ننداخت. با گذشت چند ثان سر
 کرد گفت:

 .  ؟ی هست یتو ک-

 کردم آروم باشم. یو سع دمی کش یقیعم نفس

 .. . محر  یهست یتو ک  یچ یعنی.. ی-

 . دیرو تخت و غر دیکوب مشتشو

 نکن. ح یبده توج حیتوض-

 . بغضم گرفت. حرکت شکه شدم  نی ا با

 .  یگ یم یچ  فهممیمحراب لطفا گوش کن. من نم-

 زد: ادی فر دیبار یم شیکه ازش آت ییچشما  با



 دلبر محراب 

585 
 

  یخال رو هی.  ه؟یچ یشکمت برا  ریز  هی. بخ؟ینفهم یزن یخودت و م ای یفهم ینم-
  ؟ی کار کرد ی. چرهیگ  یخنده ام م یانجام داد  ییبا ی پهلوت بود و کو؟ کجاست؟. نگو که ز 

؟ نم یشد  یتو ک ََ  فهممت.  یواقعَا

  یاز حرص باز و بسته م شین یب یبود که پره ها  ی . انقدر عصبدیکش ق یبار نفس عم چند
 شد. 

 انداختم. ریبگم. سر به ز  یدروغ چی تونستم ه یوقت تعلل نبود. نم گهید

 . ستم یمن دلبر ن-

 زد. یصدا دار پوزخند

 رو به رومه!.   دیدختر جد  هیمعلومه که   یستیمعلومه که اون دلبر ن-

 تموم شدن حرفش گفتم:  با

 من خواهرشم.-

 

 نگام کرد.  شک

 .؟ی گ یم یچ-

 :دم یبه دندون گز  لب

 خواهر دوقلوشم. -

که حس کردم االنه از شدت  یرفته سرخ تر از قبل و رگ گردنش متورم شد طور رفته
 درشت از ترس نگاهش کردم و آروم لب زدم:  ی !. با چشمارهیبم ظیغ

 م... محراب.-

 . ؟یچ یعنی.. یتونم بفهمم   ینم-
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 همون لحن آروم جواب دادم:  با

نبود بلکه من بودم. تو اول عاشق من شده   یبود ده ید  لیکه اوا  ییدلبر اون دختر چادر-
 نه اون!. یبود

که زد   یاد ی بکشه با فر هیاون نگاه نگاه سابق نبود. نذاشت به ثان گهی انداخت و د نگاهم
 . دیاتاق لرز 

 تو؟. ها؟. یکرد   یچه غلط اضافه ا -

ََ زبونم قاصر بود. ل یعن یگفتن نداشتم   یبرا  یشدم حرف الل و    زیم ی آب رو  وانیفعالَ
 کردو لب زد:  ی. طول عرض اتاق و طدیرداشت و چند جرعه نوشب

کنم   یکنم، دارم خودم و کنترل م یکنم، دارم خودم و کنترل م یدارم خودم و کنترل م-
 و... . 

و   کیبه سرام  دیرو با شدت کوب وانیمنوال که کم کم صداش اوج گرفت و ل نیهم به
 .دی کش یبلند تر ادی فر

  ینبود؟ چرا ب یکجا بود؟ چرا تو عروس ست؟یخواهر دوقلوت ندلبر کجا بود پس؟. مگه -
 . ؟یخانومت تک فرزند یب

 چونه لرزون گفتم: با

 نمیهم  یبرنگشت برا چوقتمیکارا عادت کرده، ه نیبه ا  گهیاون از خونمون رفت، د-
 ندارم.  یخواهر قتی شه. من در حق یم  یواسه ما مرده تلق

 . دیخند  یکیستریه

 . یگ یدروغ م ینه ، نه امکان نداره دار-

 زدم.  یشخندین

 گم؟. یمن دروغ م ی دون یتو از کجا م-
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 : دیو غر   واری به د  دیکوب مشتش

  گهی د کیکوچ یاون دروغا  یخودت و به من غالب کرد یدروغ بزرگ نی که با همچ  ییتو-
 . ستین یزی برات چ

 گرفت، غالب؟. نتونستم تحمل کنم. با اشک گفتم:  دلم

 . یصحبت کن ینطوریباهام ا  یزنتم، حق ندار گهی راب من دمح-

 نگام کرد:  زیآم ر ی شد رو تخت و با لبخند تحق زیخ مین

بدون!.   یبه بعد من رو شوهرت ندون هم اتاق هیثان نی از ا ،ینه قلب یشد یزن شرع-
 کنه. دایرابطه ادامه پ نیزارم ا  ینم

 خواد بگه.    یدلش م یدادم هر چ یاجازه م  دینبا

تو با   یانتخاب و داشت نی تورو دوستت داره؟. مطمئن باش تو بهتر ی اون دلبر فکر کرد -
سر داره و هزار   هیکه   ینه دختر ینیفوق العادت و آجر به آجر بچ ی زندگ یتون یمن م

 سودا.  

 کرد و به دفاع ازش گفت:  یقروچه ا  دندون

 نه خودش!. یب یوصا همون بخص  دیسرو سوداشم شما بود ادمهیکه   ییتا اونجا -

 

 : دمیخند

 .؟یزن یم نهیو به س  یباهاش ندار یصنم چیه ینه بابا سنگ دختر -

 چنگ زد.  زیم  یرو  چیسوئ به

 کار.  یخواد چ یمثل تو داره دشمن م  یدلبر تا خواهر-

 .  نی برداشت بره که تند از رو تخت اومدم پا قدم
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 محراب صبر کن.  -

  ینگاهم انداخت. سرش داغ بود و نم یو مثل ببر زخم  دیکش رونیو از دستم ب   دستش
  گهیبرخورد کنه!. من د نطوریبا من ا دیشه که نبا یذره که بگذره متوجه م هی د،یفهم

 زنش بودم. 

 گفتم:  یجد

 کجا؟. -

 لحن سرد جواب داد: با

  هی  رمیخودم بم تی احمق جا برم  که از درد هی. نمی و بب  ختتیکه فعال نه تو نه ر ییهرجا -
 جا.... هیاالنم شده دور شم  هیجا که بتونم از دست اجبار مادرو مادربزرگم که باعث بدبخت

 .دیصداش لرز   دیکه رس نیا به

 کردو با حرص گفت:  یمکث

 . ید یو م ی که کرد یانتیخ ن یحماقتت ا   نیتاوان ا  ،ید  یتاوان م-

 زدم:  ادیفر  هیگر  با

  نیاز ا   یش یم مونیشی پ ،یش یم مونینکن. پش نینکردم، انقدر توه انتیمن خ-
 برخوردت.  

 بره که باز مانع شدم. خواست

 بگم.  یچ  دیدونم با یمن نم  انیم  نایمامانت ا -

 : دیو غر   دیکش رونی و محکم تر از قبل از دستم ب  دستش

انقدر رو   ،یگ ی به بعدم دروغ م نجایاز ا  یدروغ گفت یچجور نجایبهم دست نزن، تا ا-
 نرو.   ورتمهی مغزم  
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ََ محراب د  دمید یکه م   یپسر نیکور شده بود. ا چشماش نبود. به  روز ی و پر روز یاصالَ
شد رفتارام بود.  شترشیکه باعث دقت ب  ییزایبه درک!. هرچند تنها چ دیدرک که فهم
ََ د  . میبود  شگاهیکه آزما روز ی خصوصَا

باهام بحث کرد و گفت اگر از ازدواج   یناراحت و تو خودم رفته بودم که محراب حت انقدر
حرف    شتریکردم ب یبودم!. از اونجا به بعد سع  ده یترس یلی. خمیدست نگه دار یناراض

ََ پ گهیبه فکر رفته بود. االنم که د گهیبزنم و بگم و بخندم اما محراب د   یبرد چ یکامالَ
که انقدر تند   نیو نرم تر برخورد کنه تا ا  یآروم توقع داشتم منطقاز اون پسر   یول هیبه چ

 و تلخ حرف بزنه.  

 لب زمزمه کردم:   ری. ز دمیشدن در از جا پر دهیکوب ای

 .یلعنت-

  داریبه خودم و وضعم زدم. همه تازه عروسا صبح با مهر و محبت همسرشون ب یپوزخند
شده!.    ی متیدادم به هر ق ی رابطه ام رو با محراب شکل م دیاونوقت من.... . با  شنیم

 تفاوت بمونه. ینسبت بهم ب نطوریا  ذارمینم

 

اده با  س ی شلوار مشک هینحس و از تنم درآوردم و تند از داخل کمد  ی خواب مشک لباس
 برداشتم و تنم کردم.   دیسف ز یشوم

 . دمیانداخت، به خودم لرز  نیزنگ تو خونه طن یصدا 

کرم برداشتم و زدم به   کمی. ستادمیوا   نهی آ یجلو عی که برم در و باز کنم سر نی از ا  قبل
 خوب بود.  نمیبشم! هم دهید دهیشد رنگ پر یصورتم باعث م

. به رون یب دمی زدم و دو زچنگ یم  یزنگ اف اف به صدا دراومد. کش رو از رو  دوباره
 شدم.   رهیخ ری تصو
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،یدق ََ   قهیهم تا چند دق یب یخانم! مطمئنم ب لهیخودشون بودن. مادربزرگش و جم قَا
 شد.   یبه جمع اضافه م گهید

 باز کردم.  درو

 بستم.   یو محکم از باال دم اسب موهام 

گن عروس    یکمه. االن م یزیچ  هیکردم   یه بود به جونم. حس ممثل خوره افتاد استرس
 . رونیادکلن به خودم زدم و دوباره رفتم ب کمیرسه!.  یبه خودش نم

نگاه   هیاول   دنمیخانم با د له یدرو باز کردم. جم  ریتاخ کمیدر بودن. در که زدن با   پشت
 انداخت و بعد با لبخند گفت: ییسر تا پا 

 . رنگ به رو نداره مادر. ؟یسالم دختر نازم خوب-

 زد.  یلبخند محو  دنمیبا د رزنیشد. پ  رهیمادر بزرگه خ به

 .لهیعروس و لوسش نکن جم-

به خونه انداخت و کم کم   یخانم نگاه اجمال لهیبه دست داشتن. اومدن داخل. جم ظرف
 اخماش جمع شد.

 . ده؟یمحراب خواب-

 گفت:  رزنیبزنم که پ یحرف خواستم

 نه رفته.-

 بود؟.   ده ی!. اون از کجا فهمزیت رزنیابرو دادم باال. پ یتا  هی

 خانم متعجب گفت:  لهیجم

 محراب؟.-

 سمتم.  دیو کش  نگاهش
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 کجا رفته؟.-

 دهنم رو قورت دادم. آب

 گفتم بره برام مسکن بخره.   نیهم ی ر... راستش حا.. حالم بد بود بعد برا -

 داشت گفت:  یزد و همونطور که با عصا قدم بر م یشخندین رزنیپ

شه   یبزار الزم م خچالیخونه خودم گفتم مسکن تو  نیا  نی بار که اومد نیآخر لهیجم-
 نه؟.

 خانم آروم لب زد: لهیجم

 و مگه؟.   خچالی  یدیند-

ََ درد  ریز  ینگفتم. دستم و گرفت و بردتم آشپزخونه. الک یزیچ دلم رو گرفتم که مثالَ
قاشق برداشت و اومد سر   هی. دی گشت تا به قاشقا رس نتارویخانم تند تند کاب لهیدارم. جم

 و گفت:   زی. در ظرف رو برداشت. نشوندتم سر مزیم

 دهنت رو باز کن.-

 کردم:  نگاهش

 خانم.   لهیخورم جم ینم-

 زد: غر

 . یر یدخترم االن از حال م-

قورت دادم.  یدهنم. به زور دهنم رو باز کردم و به سخت یرفت جلو پر کرد و گ قاشق
 رو دوست نداشتم. نشیریش
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 خوردم.   یذاشت تو دهنم و با اکراه م یآروم آروم  م نجوریهم

 خانم بس... . لهیجم-

 ادامه بدم و گفت:  نذاشت

 مادرتم مامان صدام کن.   گهیدختر؟ من د  هیخانم چ لهیجم-

 گفتم: زدم و  یکمرنگ لبخند

 مامان جون.  -

 و گفت:  دیگونه ام کش یرو دست

 قربون عروس خوشکلم. -

 بود و لب زد:  ستادهیآشپزخونه وا  یکه ورود  رزنیسمت پ برگشت 

 محراب کجا رفته!.  نی ا  ستیتازه رنگ به رو گرفت، معلوم ن-

 گفت:  لهیبه من انداخت و رو به جم ینگاه مین رزنیپ

ََ عروس خسته بوده شا له،ینظر کن جم هیبرو اتاق و  -  مرتب نکرده.    دیاحتماالَ

 خانم تشر زد: لهیبلند شم که جم خواستم

 دختر. نیبابا بش یا-

ََ نسبت بهش حس خوب دوست   هیگرفتم.   ینم ینداشتم با مادربزرگ تنها بمونم. اصالَ
نشون دادم   یخانم خودم و مشغول با کاچ لهی. با رفتن جمهیکنا  شوی زن طلبکار و اهل ن

 دادم. یم یظرف باز  یقاشق رو تو   یو الک

 عروس؟.-

 گوشه چشم نگاهش کردم.  از 



 دلبر محراب 

593 
 

 ب... بله؟.-

 و نشست رو به روم. دیرو عقب کش ینهار خور زیم  یصندل

 چه خبر؟. -

 دهنم و قورت دادم و متعجب نگاهش کردم.  آب

 باشه مادربزرگ.  دیچه خبر با -

 یاومد و اعصابم و بهم م  یو مرموزش بود که به چشم م  زیر ی عادت لبخندا  طبق
داد که به  ی جلوه م ی!. به ظاهر طورهیزن مشکلش با من چ نیفهمم ا  ی. نمختیر

پر معنا پر از   ی و لبخندا خود یب ینگاه ها  نینداره اما از در واقع ا  یوجه مشکل چیه
 گفتم: یمشکل بود. با کالفگ 

 شده؟.  یزیمادربزرگ چ-

 رو تو هم گره زد و گفت:  دستاش

 آره. -

 رو برداشت و گذاشت رو جاش و پوزخند زد. ینگاهش کردم. در ظرف کاچ منتظر

 حالت االن بهتره عروس؟. -

. دهنم خشک  م؟یرابطه نداشت دهیمنظور بود!. نکنه فهم  یحرکت و حرفشم حت  نیا  تو
 شد.

 ب... بله.  -

 شد بهم و گفت:  رهیخ

 . ؟یکرد  ییا بود، خبط و خط یمحراب عصب-

 دنبال کنکاش بود.  فقط
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 کنم.   یکار اشتباه دینه چرا با -

 عجوزه.   یرزنای مثل پ  د،یخند زیر

  یدادم، پسر ادشیشناسم، نوه رو بزرگ کردم، خودم راه رفتن و   ی من اون نوه رو م-
 کر... . کاریرنگ به رنگ شه. چ تی که از عصبان ستین

 از جام بلند شدم.  یعصب

 کار کرده باشم؟. یچ دیمادربزرگ؟ من با دیزن  یم  هیحرفا چ  نیا-

 هم فشردم. خواستم برم که دستم و گرفت. یرو رو  دندونام

 دختر؟. -

 باال رفته گفتم: یابروها با

 به صورتم بزنم.  یآب هیخوام  یمادربزرگ م-

 انداخت و گفت:  ییسر تا پا   نگاه

 نزار گمون کنم انتخابم غلط بوده.   ،یمودب تر بود یلیروز اول خ-

 شدم. یخانواده وارد جدل م نیا   نیاز االن با ا   دینبا

 

 گفتم: ی. با لبخند مصنوع دمیرغبت سرش رو بوس یشدم و ب خم

 . دیمعلومه که احترامتون واحبه. ببخش-

 دم. ز  رونیشمردم و از آشپزخونه ب متینگفت. فرصت و غن یزینگاهم کرد و چ یجد

کرد و تو   یرو آروم مرتب م  یخانم که روتخت  لهیجم دنیقدم برداشتم سمت اتاق با د تند
 فکر بود گفنم: 
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 . دی زحمت نکش-

  دنی بزنه که با د یچونه گذاشت. خواست حرف  ریو نگام کرد. دست ز   ستادی وا   صاف
  نهیخواست بره بب ی. شک کرده بود!. االن مدمیزد. لب به دندون گز یحموم لبخند کمرنگ 

 اونجا چه خبره.  

 خانم خودم و به در حموم رسوندم.  لهیو زودتر از جم دمی کش یقیعم نفس

 .  هیکاف گهینه د-

 دخترم؟.  یچ-

 بردمش گفتم:  یم  رونی که با خودم از اتاق ب یو گرفتم و در حال  دستش

 . مشکل من کاش مرتب کردن باشه. دیذره برام از محراب بگ هیخوام  یمامان جون م-

 درشت لب زد: یاتاق و حموم فراموشش شد. با چشما  گهید

 .  ه؟یشده؟ مشکل چ یدختر؟ چ-

 انداختم. ری به ز  سر

 شام درست کنم.  یبرا ه؟یمورد عالقه اش چ  یخوام بدونم غذا  یمامان جون م-

 رو لبش نشست.  یحرف لبخند پهن  نیا  دنیخانم با شن لهیجم

 دختر با احساسم.   ،یاله-

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با

 دوست داره.   یلیدرست کن خ  مهی! امشب براش قمهیق-

 اتاق رو پشت سرم بستم و گفتم:  در

 کنم.   یامشب براش درست م-
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 خانم از گوشه چشم نگام کرد. لهیجم

 ود.  و دلبسته شده ب وونهیشد که پسرم انقدر د ی فهمم چ یحاال م-

کردم تا نظر   یتموم تالشم رو م دیو دلبسته من، نه خواهرم. با   وونهی زدم. آره! د پوزخند
ازش و قبول کنم.    ییحاضر نبودم جدا یطیشرا  چ یمحراب در موردم عوض شه. تحت ه

فرصتا    نیکنه چرا از ا یطود فروکش م تشیبود مطنئنم عصبان یپسر ساده و مهربون 
نداشت و   دهی برن البته که فا  نجایخانم و مادربزرگ از ا  لهیجماستفاده نکنم؟. کاش زودتر 

 طرفم.  ی ب یبعد از اون با ب

 

 دلبر 

ََ دلش به حرف نم  یلیخانم خ مهلقا رفت. همش تو فکر بود.   یساکت شده بود. اصالَ
  امی . تو تنهامیبگو بخند و گفت و گو دار یبه بعد کل نیکردم از ا  یمن و بگو حاال فکر م

  نی ا یکرد. گاه یزدم حاال غصه مهلقا خانمم ولم نم یخودم کم سروکله م ی با غصه ها
 شه!.  یم  شیزد به سرم که نکنه وجود من باعث ناراحت یفکر م

 

و    دمیکرده چون چند بار پرس ینیکه نکنه حضور من سنگ ارمینداشتم به روش ب جرئتم
گم    یه باشم رک و پوست کنده مداشت یگفت من اگر با تو مشگل یزد و م  یهر بار غر م

 مگه تعارف دارم.  

 خبرم.   یهفته اس از محراب ب کی ام گذاشتم،  نهیو رو س دستم

ندارم. آخه  یخبر چیگفت ه  یداد و م یجواب سر باال م دم یپرس یبار که از مهلقا م  هر
ر تهران بهم خب ادی محراب گفته بود مهلقا خانم رفته مسافرت اگر ب ادمهیشد؟.   یمگه م

 وجود نداشت.  یده اما براش محراب یم

 نسبت به من!.   یتفاوت شده؟. حت یباعث شده که انقدر ب یچ
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 که تلفن بود.  واریبودم بهش نشستم کنج د  رهیکرد. همچنان که خ یپاک م  یسبز داشت

 مهلقا خانم؟. -

 جانم؟. -

 و فوت کردم و گفتم:  نفسم

 خوام از تلفنتون استفاده کنم.   یم-

 کرد.  اخم

 . زنگ برن.  ؟ی ریگ یاز من اجازه م یآبم بخور وانیل هی  یخوا  یم نجایا-

 لبخند جواب دادم: با

 خوام زنگ بزنم محراب.   یم-

 باال گرفت.  سر

 نه نه زنگ نزن.  -

 . دمیبرچ لب

 مهلقا خانم!.-

 حتما!.    رهیدختر زنگنزن بهش ولش کن بچه رو درگ-

 نگاهش کردم. یناراحت با

 شده به خدا.    یلیخ گهید دمیهفته اس صداش و نشن کی مهلقا خانم -

 زمزمه کرد:  هی شد بهم. بعد از چند ثان رهی خ شونیپر

 . یبسوزه پدر عاشق-

 تر از قبل ادامه داد: بلند
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 رو راحت کنم؟.  التی خ یخوا یم-

 پا گوش شدم.  سرا

 بله؟.-

گم. چون خودم زنگ زدم جواب   ی زنم هروقت جواب داد بهت م یخودم بهش زنگ م -
 زنه!.  یحداقل زنگ م ای  گه،یده د  یجواب م نهینداد، اگر تماس رو بب

 کردم.   بغض

 پس؟. دهیهمه تماس و چطور ند  نیا-

 کرد آروم گفت: ی هارو با حرص خورد م یکه سبز یگرفت در حال  ظشیخانم غ مهلقا

 من داماد شده.  ی. برا یره عوضبره پس  ایکوره. کور از دن-

 دادم.  چیو پ لبم

 .ه؟ی. منظورتون به کن؟یگفت  یزیمهلقا خانم چ-

 رو آورد باال.  چاقو 

 کمک کن خورد کنم.  نارویا  ایدختر بلند شو ب چکسیه-

. دیدزد ینگاه م  یکرد. ه یم  یرو مخف ییزا یچ ه یکردم، داشت از من  یکه دقت م حاال
 هول و وال!.   وفتهیگم م یگل از گلش نشکفه!. حاال تا م ادیسابقه نداشت اسم محراب ب

 در انتظارمه. یا  ندهیچه آ  ستیشم. معلوم ن ی م وونهی دارم د گهیمنم د  هوف

 

 آرا   دل

 ََ ََ   یب یخانم، ب لهیکج خلق و جم رزنیبعد دوساعت حضور پ حدودَا هم اومد. واقعَا
  یدونستم که م یشدم. من از کجا م یس و خجالت آب مآخر داشتم از تر  یلحظه ها
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که   ومدیمحراب کجاست و چرا ن  دنیساعت خونه بمونن؟. انقدر پرس  کی از  شتریخوان ب
برده بودن که من دروغ گفتم اما چاره   یکامل پ گهی ندارم. د یدونم و خبر یآخر گفتم نم

 شدم. یب یدست به دامن ب نیبود؟. بازم اون ب یچ

و مادربزرگ    لهیجم تیدر نها یغر زد ول  کمیذره بحثمون شده، اولش   هیحراب با م گفتم
خبر نداشت چه   ینکرد ول حتینص یب یداد. دم رفتن چقدر که ب  تی رو به رفتن رضا 

ماجرا بودم. محراب اول    نیام به ا دهیعق یبه آب دادم!. هرچند من هنوزم پا یدسته گل
من بود بدجور از دست   ریهم به غ  یهر خواهر  مئنمخواست نه دلبرو! مط یمن رو م

شوهر   هی شه مثل  یبرام م ای شد. حاال که محراب مال من شده  یم  نیطرفش دل چرک
 کنم!.  یبه زور ناچارش م  ای

  قهی قسمت   کمیکه کوتاه پف دار قرمز   نیجذب رو  به همراه بلوز آست  یکوتاه مشک دامن
 اش باز بود رو تنم کردم. 

کنج لبم    یزی. لبخند ر ختمیموهام و جمع بزارم. کش رو باز و موهام و دورم ر ومدین دلم
 نشست.  

 ده.  یجا وا م  هیبرم بالخره   شیپ  ینطوریخوبه، هم-

از سر ظهر تا به االن که ده شبه کجا رفته!. بگرد بگرد    ستیزدم. معلوم ن رونیاتاق ب از 
  یده!. محراب احمق یداره جوالن م یباز کنار تخت کدوم مرد  ستی کن معلوم ن داشیپ

 شد.  یاحمق اون اگر خوب بود تن فروشت نم 

  یو عفت شرط اوله و پس زد و در عوض در تکاپو   ایکه انقدر ح یخنده داره، من  یلیخ
 تو وحودش رخنه کرده.   ییای ح یو ب ی تعف  یکه ب هیدختر

که غذا   یبرا  زهیکل خونه رو گرفته بود. من و بگو با انگ  مهی. عطر قدمی کش یقیعم نفس
چه  فهمهیکرد. بعد ها محراب م یکم نم میاز خانوم  یزیچ ن یدرست کردم! اما خب ا

 کرده.   یحماقت

 بمونه؟.  ابونیخواد تو خ  یم ؟ی چ یعنی! نه بابا ادی زد نکنه امشب ن بینه یحس هی
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  یاز رو  مهیتو در من رو به خودم آورد. سراس دی کل دنیچیپ یافکارم بودم که صدا  جیگ
 مبل بلند شدم.  

 .  ختمیطرف شونه ام ر هیرو مرتب کردم و موهام و   لباسم

 سالم.  -

ََ خ  رهیکه نگاهش رو ازم بگ  نیبهم انداخت و قبل از ا  ینگاه مین شد بهم.  رهی مجددَا
 که دو قدم رفت عقب.   کشیجب کرده بود. لبخند زدم و رفتم نزد تع

 کم اخماش جمع شد و لب زد:  کم

 .ه؟یچه سر و وضع   نیا-

 . دمیبرچ لب

 .  ؟یچ یعنی.. ی-

 زد. یپوزخند

انقدر رابطمون مطلوب بوده باشه که تو انقدر راحت به خودت  ادینم  ادمی که  نی ا یعنی-
 .  یارزش ندار  یزیکه واسم پش یمن   ی!. اونم برا یبرس

 کردم.   بغض

 گفتم: آروم

 . ؟ی گ یم یچ یدار  یفهمیم چیه-

 :دیکبود شد و غر  تیهم مثل صبح از عصبان باز 

 

 !.  وفتادهی ن یاتفاق چ یبرخورد نکن که انگار ه یدل آرا طور-

 بره که دستش رو گرفتم.  استخو
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 محراب... .-

 : دیشده اش غر  د ی کل یدندونا ونیدرشت از م یچشما  با

 اون دست و ول کن!. -

که   یقدم رفتم عقب. در حال ه یسکته کنه.  میبود که حتم دادم با حرکت بعد یعصب انقدر
 گفتم: ختمیر یآروم اشک م

 شام، من تا االن منتظر تو بودم.  ای القل ب-

 ادامه دادم: یشدم بهش و با مکث کوتاه رهیخ

 لطفا!. -

. زمزمه  دیرو محکم بست و ازم دور شد. رفت داخل اتاق و درو محکم بهم کوب چشماش
 کردم: 

 کنم.   یاما درستت م یری نفوذ ناپذ-

شام و    تی نها  ای  زیاومد سر م یم  دیرفتم سر گاز. با شتریب یو با انرژ  دمیپس نکش پا
 .  بردمیو م دمیچ  یم  ینیبراش تو س

  دنیبا د نمیدوست داشتم بب  یلی. خادیو منتظر موندم ب دمیو چ  زیم قهی کمتر از ده دق تو
 . هیعکس العملش چ مهیق

 گذرن.  یبگذزن از شکمشون که نم یاز هرچ  مردا

کالفه شده   گهی ربع که د کیگذشت. بالخره بعد از   یگذشت و م یها م  قهیدق نطوریهم
 تقه در باعث شد  از جا بپرم.  یبودم صدا 

 قدم برداشت و اومد داخل آشپزخونه. لبخند زدم و گفتم:  ری به ز  سر

 مورد عالقه ات.   یغذا-
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نشست پشت بندش منم  یعقب. وقت  دیو کش ی و صندل زی قدم برداشت سمت م آروم
 داشتم.  جانیرو به روش. ه ینشستم روصندل

 خب؟.-

 حس بود.   ینگفت، چهره اش ب یزیچ

  زهی و اومد خورش رو بر  ختیذره برنج ر هیکرد.   یو داخل ظرف برد و با خورش باز  قاشق
 خوردم.  یاراده تکون یب دیچی که پ ییحرکت و صدا  نیکه قاشق پرت کرد تو ظرف. با ا 

 خورم.   ینم-

 . دیرو لبم ماس خنده

 چرا اونوقت.-

 جمع نگام کرد و گفت:  افهیق با

  گهی من د  یغذا برا نینه؟. نه؟. خودت بخور. ا یغذارو درست کرد  نی که ا  یدونست یم-
 زهره زهر. نوش جان. 

چشمام محو شد. دستام و مشت کردم و    یزود قامتش از جلو یل یجا بلند شد و خ از 
 بلند گفتم:

 

 مورد عالقه اته.    یگفت غذا  دمیپرس لهی. من از مامان جم؟ی شد وونهید-

  ی!. اعصابم و بهم میجنون وونه،ی بهم نکرد و رفت داخل اتاق. د ییاما اعتنا سرچرخوندم
 کردم؟. اشتهام کور شد.  یرفتارارو تحمل م  نیا  دیبا  ی. تا کختیر

.  گه؟یشدم د یوارد م  دیبا  یاز چه در ای رفتم تو فکر. خدا ییو جمع کردم. بازم تنها  زیم
خودم رو تو   یدوساعت یک یدادم.   یکنم وگرنه محرابو از دست م ی ناچار بودم بدجنس

 نکردم.   ییبار اعتنا  نی. ادیچیدر پ یآشپزخونه مشغول کردم. بازم صدا 
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 کردم.   یو خشک م  دمیکش یظرفا م  یو محکم تر از قبل رو   دستمال

 دختر؟.  -

. نگار نه دمی. لب به دندون گزه؟یا  غهیچه ص گهی ! دختر؟! دختر د؟یرفت باال. چ  ابروهام
  یشده بود جلو  ختهی. چون موهام دورم ردیاز گوشه چشمم چک یانگار زنشم. قطره اشک

 . دید  ینم یزیصورتم رو گرفته بود و چ

 با توام. -

 نه؟.   ا یکرد   یمثل آدم زنش و صدا م  دی. با ؟یندادم. آخرشکه چ یجواب بازم

 تمام گفت:  تی اون با عصبانکه من طلبکار باشم  نیا  یتوقع جا  برخالف

 تحمل کنم.   نیاز ا  شتریمزخرف و ب  تیوضع نی تونم ا  یمن نم میاز هم جدا بش   دیبا-

آبروم بره!. عمرَاش   ن یاز ا  شتری. کم مونده بود مطلقه بشم و ب؟یچ یعنی!.  ایخدا  یوا 
بزنم سرش اما خودم رو کنترل کردم. به  ادیفر  تیاجازه بدم!.  خواستم با حرص وعصبان

 دادم و آروم لب زدم:  دنیاشکام اجازه بار

 نه. -

 گفت:  یلحن تند با

 نگام کرد.  -

 بود جواب دادم:  سیکه صورتم از اشک خ یسمتش در حال  دمیچرخ

 و دوست دارم.   م یشم ازت. من تورو زندگ یجدا نم یا ی ب نی پا یباال بر-

 . دیخند

 انگار.  یشد  وونهینه د-

 به اوپن و بلند گفتم:  دمیو کوب  مشتم
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  یهست ی. تو کس ؟ی و نگه دارم. تو چ میخوام زندگ یام که م وونهیام، د وونهی آره من د-
معلومم   ،یدروغ گفت ،یرابطه داشت ،یکرد  غهی توجه به اعتماد مادرت دختر ص یکه ب

 کارارو انجام دا.... . نی چند دفعه ا  ستین

 صالبت گفت: پر

 خفه شو. -

 زدم.  غیبغض ج با

. به چه ؟ی برات تلخ شده؟. هوم؟. چه جور دنی شن تی. واقعه؟یشم دارم، چ یخفه نم-
 . . .یازدواج بود  یتو تکاپو   نای. تو که تا قبل از ا؟ی از من جدا ش یخوا  یم یلیدل

 ازدواج با دلبر نه تو.    یآره تو تکاپو-

 : دمینال

  یدار تهی که من زنتم گناهه گناه!. حال یفکر کردن به خواهرم در حال گه یبسه محراب، د -
 .؟ی گ یچه م

 هم و گفت:   یرو دیرو کش دندوناش

 که خودش و به خواب زده رو نه.   یکرد اما کس داریشه ب یکه خوابه رو م یکس-

 و پس زدم.   اشکام 

.  یگ یم  یچ یدار یفهم یبه خواب بزنم. تو االن نم  شهیخوام خودم و تا هم یآره م-
سوء استفاده کرد؟. خواهر من!. از   یذره فکر کن!. اون اول چشمت من و گرفته بود ک هی

 بهت گفت؟.  یزیمن تا حاال چ

شد. کنج لبم رفت باال. قدم برداشتم و باز   یتو فکر. داشت کم کم چشماش باز م رفت
 هم ادامه دادم: 

 . یخواست تو با من باش یکرد.اون نم میمحراب اون من و از تو قا-
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بازواش  یفرصت استفاده کردم. بغلش کردم و سرم رو رو نیرفتم و از ا  کشینزد
 گذاشتم. 

 محراب به هردومون فرصت بده.  -

 :و ادامه دادم  دمیو باال کش مینیب

 لطفا.  -

 و گفت: یا  گهی که انگار به خودش اومده باشه هلم داد طرف د هیاز چند ثان بعد

 نکن.  ر یرفتارا تودت و حق ن ی دل آرا بسه، با ا-

 . دمیبرچ لب

 کنم.   یم  ریهمسرم حق  یکنم من خودم و برا یم  ریآره حق-

 کشم؟.  ی م  دک یفقط اسمش  یهمسر وقت یگ  یم  یرو چه حساب-

 لبخند زدم.  هیاوج گر  تو

و من و   نی!. بی کرد یچه اشتباه یفهم یمونه!. م  ینم ینجوریاما ا   یگ یآره درست م-
و    رید ی فهم یو م  نیداره منم ا انیتو باهاش جر  یکه زندگ یتفاوته اون ایدن ایدلبر دن

 کنم.  ی. من تحمل مستی زودش مهم ن

 جمع شد. اخماش

نشده. من در به در  یزیگار چ که ان یکن یصحبت م  ییدختر بس کن چرا مثل کسا -
 گردم.   یکارامم بر نم نی دنبال دلبرم از ا

 زدم. پوزخند

کنه!. عادت کرده به   ینم  یزندگ یدرست یدونم که جا یم  یول یکن  داشیپ دوارمیام-
 کشه.   یو به دنبال خودش م ی که هر انگ یهست ی خفت. توام در به در دنبال کس ویفیکث
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 زد: داد

 درست صحبت کن. -

 .یمثل االن انقدر براش مصمم باش  یکرد  داشی پ یوقت دوارمیمن صحبتم غلط اما ام-

 

 

 کرد.  زیو ر چشماش

 کجاست؟.  یدون یتو م-

 گرفته بود. جواب دادم:  یدهنم طعم تلخ تیعصبان از 

 نه.-

 بره که گفتم: خواست

 کنه.  یپسر مجرد کار م هیخونه  دمیبار فهم  نیآخر یول-

 سمتم.  دیچرخ

 !.  ؟یخب که چ-

شه   ینبود. مگه م دیاومد نقطه ضعفش هم باشه. البته بع  یحساس بود. به نظر م  انگار
 اعتنا باشه.    یپسر مجرد ب هی شیپسر معتقد نسبت به کار کردن عشقش پ هی

 باال انداختم. شونه

اگر چند روز و با تو بود و   یزن یم  نهیسنگش و به س یکه دار یمحراب، اون خواهر-
 که.... .  ستین دیپسر مجرد بع هی شیبدون ترس بازم رفته پ

دم که فکر دلبر از سرت   یشد  انقدر حرصت م یندادم. رفت تو فکر. باز هم عصبان  ادامه
 .  وفتهیب
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 شد. رهیو پشت گردنش گذاشت و به سقف خ  دستاش

  یکار کرده  پس آدرسشم م یک شیکه پ یدون  ی. تو اگر مارو؟ی آدرسش، آدرس اون -
 . یدون

 و با زبون تر کردم. لبم

 دونم. یمن نم-

 اوج گرفت.  صداش

  یخوا  ی . م؟یاری سگ من و باال ب یاون رو  یخوا  ی. م؟یگ یدروغ م یپس چرا دار-
 . دروغ نگو به من از دلبر دروغ نگو. ؟ی به جونم بزن شیآت

 من بوده و بس.   یفقط برا  دلبر

  تیباشه که محراب با اون همه جد ریشه دل گ یر دادم. تا چه حد م هم فشا  یو رو  لبام
 داره؟.  ری . دلبر انقدر روش تاثارهیحرف احساسش و به زبون ب

 محراب؟.-

 . واریداد به د هیتک

 دادم:  ادامه

که فکر   نطور یکنم. اگر بهت ثابت کنم ا دایکنم که اون مرد و پ یمحراب من تالشم و م-
کنم حداقل دست و پا   یتو تالش م  یهمه دارم برا  نیکه ا  ی. من؟ی چ ستین یکن یم

 نباشه.  لیدل یزدنم ب

 قدم رفتم جلو و بلند تر از قبل گفتم: هی

 . ؟یکن یکار م  یچ ستیدلبر ن ن یا  التهیکه تو خ  یمحراب اگر بهت ثابت کنم اون دلبر-

 جواب داد:  هیاز چند ثان بعد
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 دم.  یدومون فرصت مو به هر  ارمی اسمشم به زبون نم گهید-

 و باال گرفت و دستش و تو هوا تکون داد: سرش

 !.  ینیب یاالنمم نم  یرو  نیا گه ید  ینباشه حت نایا  چکدومیقسم اگر ه یعل یاما به وال -

لبم نشست.    یرو ی. لبخند پهندیحرف رفت داخل اتاق و در و محکم بهم کوب نی زدن ا با
خواستم، وقت الزم بود تا   یفرصت م یشد. ول  یهم مگه م نیشکرت!. بهتر از ا ایخدا

 کنم.  دایاون پسره رو پ

  دیشدم. شا  یم  زونشیآو یلیخ  دیمشت نشسته بود. نبا   یتخت با دستا  یاتاق، رو  رفتم
 و خواستنش دروغ گفتم.   یبرد که بابت وابستگ یم یبابت پ نیبعدا از هم

به خودش زحمت نداد بپرسه   ی. حترونیبرداشتم و رفتم ب از داخل کمد بالش و پتو 
 !. یخواب یکجا م

 

پر   ندهیکه به خواب برم انقدر به آ   ی. تا وقتدمیبرداشتم سمت مبل و روش دراز کش  زیخ
 و خمم فکر کردم چشمام گرم خواب شد. چیپ

 

                     ********* 

 . دمی سرم با ترس از جا پر   یبلند محراب باال  یصدا   دنیچیپ با

 : دمینال یخش دار از خستگ یو با صدا  دمیبه صورتم کش یدست

 .؟ی چته باز رم کرد -

توجه بهم دستش و دور بازم گرفت و چنان محکم فشرد که حس کردم استخوانم   یب
 خورد شد. 
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 محراب؟.    یکن یکار م یچ  یآخ، دستم، دار-

 . دیکه خواب از سرم پر  یطور دیگوشم غر ر یو ز گرفت رو به روم   شویگوش

 !.؟یکن یغلط نیاجازه داد همچ  یک-

 هم روش نبود.   یشماره نگاه کردم اسم به

 . یگ  یم یچ فهممینم-

 محکم تر فشار داد که اشک تو چشمام حلقه زد.   بازوم

 زدم:  داد

 .؟ی شد وونهید-

 .دی بار یم  شی چشماش آت از 

. به چه ؟ی تازه مسدود هم کرد  یپاک کرد  میشماره مهلقا خانم و دلبر و از گوش یزد-
 جرئت؟. 

 تر دادزد:  بلند

 به چه جرئت.  -

  یعقب. با مشت زدم به بازوش  اما تکون دمیکه شل شده بود خودم و تند کش دستش
 شدم تو چشماش و گفتم:  رهینخورد. خ

 حضور ندارن.  من حق یآره خودم کردم، دو نفر مزاحم تو زندگ -

 و لب زد:  دیبه چونه اش کش یدست

 . یکن یم  وونمید یدار یکن یم وونمید یدار-

کنه. با مهلقا داشت   یم  کاریچ نمیخودش گرفت. چشم دوختم بب یرو به رو  یگوش
 گرفت!.  یتماس م



 دلبر محراب 

610 
 

ََ دلم نم  یندیدونم چرا احساس خوشا  یدهنم و قورت دادم. نم آب  ینداشتم. ابدَا
 به دلبر ربط داشت.  ییجورا هیباز شه،  مونین زن به زندگاو   یخواست  پا 

 کرد.  زمزمه

 اونجاست.   دیبرم، شا  دیبا-

 برداشت بره که گفتم: قدم

 کجا. -

 زدم.  یشخندیرفت. ن رونیچشم نازک کرد و بدون جواب دادن بهم ب پشت

ََ بزاره پات و داخل خونه اش بزار رتیبرو اگر اون زن غ آره  .ی داشته باشه عمرَا

جمع   م یبود دم در اون خونه که داشت دهیزن و د هیمادر بزرگ محراب گفته بود    ادمهی
گفت   دمیاسمش رو پرس  یوقت  د یپرس یکرد و سوال م یکنکاش م یبا کنجکاو م،یکرد یم

  یهر چ  گهیش بد شد که دگفت بعد از جواب دادنام بهش انقدر حال  رزنیمهلقا بود!. پ
فرصت    نیاز ا  رزنیخانم هم پ لهی. هرچند، هم جمدگوشش شنوا نبو  دیکن یگفتم معرف

 هیو تخل  ینگن گمون کرده بودن چون بابت عروس یزی استفاده کردن که به محراب چ
  نیبدشون اومده بود و ا خودشیب ینداشت ناراحت شده و هردو از  ناراحت یخونه خبر

 برام منفعت داشت. 

 

 دلبر 

 زنگ تلفن بدون نگاه کردن به شماره بلند گفتم:  یصدا با

 تلفن زنگه.   نی ایمهلقا خانم، ب-

شدم. مهلقا خانم گفتش صبح هم به محراب زنگ    یم  دیکم کم داشتم نا ام گهی . دهوف
 !.جهینت یزده اما طبق معمول ب
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شدن   خکوبیبزنه که با م یرو رسوند به تلفن. خواست حرف خودش مهیباال و سراس اومد
 نگفت.    یزینگاهش به شماره سکوت کرد و چ

 زدم:  لب

 شه ها.   یمهلقا خانم االن قطع م-

محراب    یعنیادامه دادم.   زیم  یرو  دنمینداد. شونه باال دادم و به دستمال کش یجواب
  دیرس ی ته؟!. دستمش بهش مرف  ادشی چند روز من و   نیکنه که تو ا  یکار م یداره چ

 بزرگش گوشش بود.   کهیت

به چهره درهم مهلقا انداختم. تو فکر رفته بود، انقدر زنگ خورد و جواب نداد   ینگاه مین
 که آخر قطع شد.  

  رونیقدم برداشتم از آشپزخونه برم ب نباریبازم مجدد زنگ خورد و ا  قهی گذشت چند دق با
 که گفت:

 خوام جواب بدم به کارت برس.  ینه نم-

 . دمیخند

 جون داد.   یبنده خدا پشت گوش-

 گفت:  آروم

 خوام جواب بدم. یاز آشناهامه نم یکی-

  ینم گهیهم د  خوردیکه م یهمون دوتا زنگ  گهی. خب د دیتلفن و کش میبرد و س دست
 خوره. غر زدم: 

.  نی خب چرا قطع کرد - ََ  کالَ

 تکون داد.  سر
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  یمن که هست اگر خبر لی . نگران اون شازده هم نباش موبازنه؟ یمگه زنگ م  یکس-
 گمت دختر.  یبشه م

ََ ب  یا باشه گذشته بود که   یساعت مین قهی دق ستی گفتم و به کارم مشغول شدم.  حدودَا
 انداخت. کنج لبم رفت باال. نیزنگ در طن یدفعه صدا  نیا

 زنگ خورت رفته باال امروز.  شاهلل،ی ا  رهیمهلقا خانم خ-

 نثارم کرد.  یبا لبخند کمرنگ نگاه چپ امهلق

 استغفرهلل.  -

 تر گفت:  بلند

 . این رونی تو به کارت برس ب-

بود. چادر به سر   ینیب شیقابل پ ریمهلقا غ  نیعالقه داشت؟. ا یبه کس یجد یجد نکنه
  وونیهست. دم ا  یدم در ک نمیکنجکاو بودم بب یلی. خرونیاز جا بلند شد و رفت ب

 تا در و باز کنه.  ستادمیوا 

  یچهره اش م دنیاما چوب در مانع د  دمیرو د  یقامت مردونه ا  یباز کردن در به سخت با
ََ مهلقا خانم و قضاوت کرده بودم.    شد. ظاهرَا

 اومد.    یبه نظرم آشنا م شتریگذشت ب یم  شتریب یهرچ

ردن هم  ذره برانداز ک هیکامل همون  گهی رفتن مهلقا و بستن در پشت سرش د رونیب با
داخل. چقدر حرف   ادیم یک  نمیتو همون حالت موندم تا بب یا قهی ازم گرفت. چند دق

حوصله خواستم برم داخل که با باز شدن در و  یهم نداشت انگار. ب  یداشتن!. تموم
 خشکم زد.  ب محرا  شونیچهره مات برده و پر دنید

 . دیخانم اومد داخل و محکم در و به هم کوب مهلقا
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  یگفت؟.دو تا پا داشتم دوتا  یتو چشمام جمع شد. محراب اومده بود و بهم نم اشک
 .نی و رفتم پا  دمیدو وونیقرض کردم و ا  گهید

 

 محراب 

 زنگ درو زدم.  مجدد

  نیم تو ا پا گذاشت  ری وگرنه شهر و ز   نجاستیبود که مهلقا خانم بگه دلبر ا نیا  دمی ام تنها
دونم.   یم  دیکه دل آرا گفت که بع یا  بهیمگر خونه اون مرد غر   ایکنم  شی دایدو روز تا پ

 گفت.   یاون داشت دروغ م 

 لبم جا خوش کرد.   یمهلقا خانم  بعد از چند وقت لبخند رو دنی باز شدن در و د با

 س.. سالم.-

  یحبت رو باز مسر ص یشکفت و با محبت و مهربون یگذشته که گل از گلش م برخالف
 اخماش جمع و صورتش از خشم سرخ شده بود.   نباریکرد ا 

 مهلقا خانم؟. -

 انداخت و گفت:  ییسر تا پا   نگاه

 !.ی گمونم راه گم کرد -

  حیبدم نه الزم بود که توض حی مهلقا خانم توض یتونستم برا  ی. نه مدم یبه دندون گز  لب
 بدم.

  یزیام بود؟. مگه از چ غهیگفتم به خواهر دلبر ازدواج کردم و خوده دلبر موقت ص  یم 
 خبر داشت؟.  

 و کالفه گفتم:  دمیبه صورت کش  دست
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 . دیکن یقضاوت م د یمهلقا خانم دار-

کرد بلند نشه  یم یکه سع یی اومد و درو پشت سر بست. با صدا رون ی داخل خونه ب از 
 : دیغر

 بخشمت.   یختر نم اون د  یبخشمت. من جا ینم-

 و مشت کردم. دستام

 کردم ازدواج کردم زن دا.... .  یآره عروس-

 مهلقا خانم الل شدم.   یلیس با

 حق داشت.   

 حقم بود!.   یلیس  نیا

نبود. اگر اجبار نبود االن انقدر رسوا   ن یهم قدم مادر و مادربزرگم نبودم االن وضعم ا اگر
 نبودم.

 شدم.  رهیخ نی زمصورتم گذاشتم و به  یدستم و رو  

 دستتون دردنکنه. -

 : دیچیلرزونش تو گوشم پ  یصدا 

  یمادربزرگت تو رو  یوقت  ستیاما حاال انگار اون محراب رو به روم ن یتو مثل پسرم بود -
  یزدن. چه دل شی دلبر من و آت یسقف انگار جا   ری ز  رهی من گفت امشب پسرم با زنش م

 کجا رفت. یعاشق یها؟. اون همه ادعا  یدار

 نگفتم.  یزیکردم و چ بغض

 داد: ادامه
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و دعوت    یاورد یچرا من رو به حساب ن ای خبر دار شدم  ریکه چرا د  نهیا  ینه غصه ام برا -
 خودیب ش یخواستی!. اگ نمومدیترش کردم که دلبر به چشمت ن ییو... تنها جا  ینکرد 
 !.یخودت کرد  ریرو اس گهینفر د ه یکه فکر ذکر  ی کرد

 . واری به د دمیمشتم و کوب تی رفتم و با صورت داغ از شرم و عصبانباال گ سر

دلبر و   دی. با ستیخبرا ن  ن یاز ا  غمبریبه پ ریبه پ  دیکن یقضاوت م د یمهلقا خانم دار-
نه با شما نه با اون دختر آشنا   جوقتیشم ه دهیاگر قرار بود انقدر زود به لجن کش  نم،یبب
 یطرفه به قاض هیشده.  اه یشده به خدا س اهی س میبستم. زندگ یشدم و دل نم  ینم
 . دینر

 و تو دست گرفت و اشکاش و پس زد.   شی روسر یها  لبه

 .ای ن نجایا  گهید  ست،ین نجایدلبر ا-

 بره که صداش زدم.  خواست

 . دیکجاست بهم بگ دیدون ی مهلقا خانم اگر م-

 سمتم.  برگشت 

 .ای ن نجایا  گهید-

 .وار یبه د دم یپام و کوب ینگفتم. درو که بست عصب یزینگاهش کردم و چ مات

 .  یلعنت-

شه   یکرد؟. اما به چه علت؟. مگه م یجا بود و مهلقا خانم ازم پنهون م نی دلبر هم نکنه
 تونست انقدر ظالمانه قضاوتم کنه.   یحد ظلم کنه؟. نم  ن یمهلقا خانم تا ا

 

 دلبر 



 دلبر محراب 

616 
 

 از کنار مهلقا خانم رد بشم که دستم و گرفت:  خواستم

 کجا؟. -

 بغض گفتم:  با

.  د؟یگرفت  دهیبودم براتون که غم و غصه ام رو بخاطرش ناد یمهلقا خانم انقدر آدم بد-
 . نمشیخوام بب یم

 که اجازه نداد.  رونی دستم و از دستش بکشم ب خواستم

 ول نباش دختر، عشق چشمت و کور نکنه. عج-

 .هیگر  ر یز  زدم

 .  دیتوروخدا ولم کن نمشیخوام بب یمهلقا خانم م-

 :دمیبزنه که نال یحرف  خواست

 ره توروخدا.  یاالن م-

و غم از کجا نشات   یهمه آشفتگ نی شده بود؟. ا یاونم نمه اشک داشت. چ یچشما 
  دیکرد؟. نگاهش رو ازم دزد یم   یبود و محراب و ازم مخف نیگرفت؟. چرا با من سنگ یم

 انگشتاش حائل شده بود گفت: ونیبه دستم که م رهیو خ

 محراب ازدواج کرده.-

 

 شد لب زدم: یباز و بسته م یکه مثل ماه یام حبس شد. با دهن نهیتو س نفس

 م.. م.. مح.. مح... .-

 زدم: غی. دستم و جلو صورتم گرفتم و جاطی وسط ح سست شد و افتادم پاهام 

 دروغه.-
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 خانم دست رو شونه هام گذاشت.  مهلقا

 دخترم بلند شو. -

  هیچشمم به مهلقا خانم باشه و  هیدر باعث شد   یممتدد صدا  یلحظه تقه ها   همون
 چشمم به در. 

 دم.   یم  حیداخل برات توض م یبر ایب-

 : دمیبود. دست رو قلبم  گذاشتم و نال نی برام سنگ نفس

 تونم نفس بکشم. یتونم.. نم ینم-

 گفت:   یمرد پشت در که م  یدادم. صدا ه یپله ها نشستم و سرم و به نرده تک دم

 .  ییدونم اونجا یدرو باز کن، دلبر م -

داد؟. داشتم   حیرو به من ترج  گهی زن د هینداشت. ازدواج کرده بود؟!.   ییبرام آشنا  گهید
 دادم؟.  یتاوان کدوم گناه و پس م

 شدم به مهلقا. رهیآب قند  رو به روم سر باال گرفتم و خ وانی ل دنید با

اسمم و صدا   زنهی پشت دره، هنوز داره در م دینی. ببد؟یگ یمهلقا خانم، راستش و م-
 . کنهیم

 انداخت.  ریسر به ز   مهلقا

 حالت.   نیا زنه  یم شمینگو به خدا آت ینطوریدختر ا -

 پر گفتم:  یچشما  با

  یشده؟. با ک یچ نیمحراب بود، اونم بهم پشت کرد؟. توروخدا بگ دم یمن تموم ام-
 .نش؟ید یازدواج کرده؟. البد از منم قشنگ تره! شما د
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شد   رهیگرفت و نفسش و با آه فوت کرد و خ ینم اشکش و م شیکه با لبه روسر  یدرحال
 بهم. 

کردن.   یم   هیده بود به همراه مادرش، داشتن خونه رو تخل. مادربزرگش اومدمینه ند-
 مادربزرگش بهم گفت که دوماد شده.   دمیپرس یوقت

 .ومدیاز پشت در ن  ییصدا گهید

 . دنی. دست و پام شروع کرد به لرز ختیر  یهر دلم

 زنش شد؟. یعنی.. ی-

 و گرفت.  دستم

 دخترم بلند شو بسه بسه. -

 زدم.  هق

باشم؟. هنوزم دل تنگشم. هنوزم   الیخیدارم. چطور ب یچه حال دیدون یمهلقا خانم نم-
 دلتنگشم.  

 . غیاما در دمیکش ق یبار نفس عم چند

 زدم:  لب

  نیبزار فعال به هم نیالبد شمام گفت ادهیانقدر ز  می. عمق چاه بدبختد؟یچرا بهم نگفت-
 گم!.   یعادت کنه بعدا بهش م

 نداد.  یجواب

 کالم و به دست گرفتم:  رشته بازم

  یشه اون محراب پاک و مهربونم انقدر پست بشه؟. من باور نم یمهلقا خانم مگه م -
 شه.  یکنم. باورم نم
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 و قاب صورتم کرد.   دستاش

  هیکه هرروز   ینبی. من که دروغ ندارم. ز یش یبگذره متوجه م کمیبهت گفتم،  یبد وقت-
  یچ یبهم گفتن برا دمیمادربزرگش و د دمیبود کجاست؟. من مادرش و د نجایپاش ا 

 کرد!.   یم  حیپشت در؟. داشت خودش و توج شی دیبخوام حالت و بد کنم؟. د

 و تو شکمم جمع کردم. زانوهام

ََ دل یم-  . ن؟یداشت چرا اعتنا نکرد  یلیخواست باهاتون صحبت کنه، حتمَا

 .دیهم کش   یرو  دندون

  یپسر. تا ک نیاز ا  نمیو خواهرت ا  یب ی!. اون از بنهیاالن حالت ا  ی انقدر دل سوزوند-
 دختر.  یخودت و گول بزن یخوا یم

 

 تکون دادم.  سر

 . ستیکارا ن نی محراب آدم ا ی ول زنمی نه گول نم-

هوا پرده   یداشت رو روشن  اهیشدم. ابر س  رهیو باز چسبوندم به نرده و به آسمون خ سرم
 .  دیکش یم

 داخل.   میبلند شو بر رهیگ  یدلبر جان داره بارون م-

 نگاه کردن بهش آروم گفتم:  بدون

 تنها بمونم.    کمیخوام   ی. من م؟یشه شما بر یم-

 دلهره جواب داد:  با

 !.ینکن یبا خودت کار-

 زدم. پوزخند
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 هم ندارم!.    یآخه دل خودکش-

نها باشم. چهره محراب از  بلند شد رفت. دوست داشتم ت هیو بعد از چند ثان دیکش یآه
چقدر   ای زدم، خدا  یکارو کنه؟!. هق نی رفت. چطور دلش اومد ا یجلو چشمام کنار نم 

 خورد.   یقلبم تکون م دیچرخ  یدلتنگشم. اسمش که رو زبونم م

 شبم و صبح کنم؟.    یک  یبه آرزو گهید

 یسر من قحط یکرد  یم م یبنده هات تقس ونی بخت و اقبال و م یکه داشت یزمان-
 اومد؟. 

 و مشت کردم. دستام

  ایدن  نی. پام و تو ا نم؟ی. سخته انمیشدنم و نب ری حق  شتریکه ب  ری القل جونم و بگ-
 .بم؟یباشه نص اش یکه تلخ یگذاشت

بارون قسم داد فقط با من   نی هم ری . ز دنینم بارون کم کم چشمامم شروع کرد به بار با
 اون همه وعده؟.  ر ی ز  یکنه!. چطور زد ی مونه و بس!. قسم داد که ولم نم یم

 کنج لبم نشست.  یزی. لبخند ردی زد و آسمون لرز  ی. رعدنی ها رو آروم رفتم پا پله

 و رو به آسمون گرفتم و لب زدم:  دستام

 .یتو خاموشم کن دیسوختم باران بزن شا-

 یزخم ها را کم کن نیامشب سوزش ا  دیشا

 غض ادامه دادم: ب با

 وجودم آتش است  ی باران من سراپا آه

 .  یتو خاموشم کن دیبزن باران بزن شا پس
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. سر به آسمون  دیکوب یشدت گرفت و محکم تر از قبل قطره هاش تو صورتم م بارون 
 رو تنم. نهیگرفتم و گذاشتم قطره بش

 گفتم: آروم

 و پاکم کنه.   ف یبارون آسمونت منه کث خوام یخدا، م-

 شیب یتن فروش  قتی که حاال متاهل بود و در حق ی. تن دادم به مرد دمیخودم لرز  به
 . تو حال خودم نبودم.  دمیو چرخ دمینبودم. چرخ

 بود.  یوونگی توام با جنون و د حسم

 . دمیچرخ  یو م دمیخند یبارون م ر ی. ز دمی. خندینه مرگ برام لذت داشت نه زندگ حاال

 

 گرفته بود.  یجد ارو یدن نیا  یکه آدما  یبه دختر خنده

 دنش یخاطر خانواده آلوده شد و همون خانواده کوب یکه برا  یبه تن خنده

 تباهم یبه زندگ خنده

 شد.  یکه تلخ تر از هروقت م یا   ندهیبه آ خنده

 که دلبر قبل نبود.  یبه دلبر خنده

که داشتم   یتونست درکم کنه. وضع ینم چکسی شد. ه لی تبد هیکم خنده هام به گر کم
 خودم.   یبرا  یقابل باور بود، حت ریغ

.  دنینشستم. بدنم شروع کرد به لرز  نیزم یرو  اطی سست شد و وسط همون ح پاهام 
 بود.   شیسوختم. تنم مثل آت   یسردم بود اما از درون داشتم م  دیشا

 .دیچیمهلقا پ  فیضع یصدا 

 .ی شد  وونهی دختر د-
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و سر خم کردم. موهام دورم روونه شد و از انتهاش قطره   نیبه زمدادم   هیو تک دستام
 . دیچک یقطره آب م

 . داد زدم: دمیکوب  یپ سیخ نیمشتام و به زم ختمویر  یبلند اشک م بلند

 چرا!. -

 خورد و بلندم کرد. جیبغلم پ ر یز  یدست قهیدق کی کمتر از  تو

 !. ؟یشد وونهی لرزه خدا!. د  ی!. چه میشد  دهی موش آب کش  یوا -

 پر نگاهش کردم.  یچشما  با

تب  یو بردتم داخل. کم کم که گذشت تازه متوجه حالم شدم. انگار  د یچیرو دورم پ پتو
 شد.   یم  دهیداشتم. دندونام بهم کوب

 ربع حضور مهلقا خانم و رو به روم احساس کردم.  کی بعد از  حدودا

 لباسات و عوض کن.    ایدخترم ب ایب-

بدتر از قبل   میکیزی گذشت حال ف یکمکش لباسام و عوض کردم. لحظه به لحظه که م به
 گشت.  یولو شده بودم و مهلقا خانم با ترس دورم م  نیزم یشد. رو  یم

 خدا مرگم بده!. ،یدختر تب کرد -

 به زور باز بود، آروم لب زدم:  چشمام

 خ.. خو..بم. -

چشمام رمق باز شدن   گهیو د  دمیآخر تنها مهلقا خانم و با تشت آب کنارم د یها  قهیدق
 نداشت. 

 

 دالرا
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که خودش در و باز کنه زودتر    نیبودم قبل از ا  دهی معمول همونطور که به خودم رس طبق
 در و باز کردم. 

 سالم آ... . -

ل استخر آب  حرفم و قورت دادم. انگار رفته بود داخ  یآبش باق سیخ  یسر و رو  دنید با
 اومده بود.    رونیو ب

 .  ینرفته بود نی. مگه با ماش؟یشد  دهی چرا موش آب کش-

  ی ا  هیداد که چه گر یقرمزش خوب نشون م ی و چشما ینیکه باال گرفت شکه شدم. ب سر
 کرده. 

 

 چه شده؟.-

 حوصله نگام کرد.  یب

 سر به سرم نزار.  -

نگاهش کردم. خوبه!. خورده به   شتریوق بابرو باال دادم و با ذ   یتا هی لبم باال رفت.  کنج
 کاهدون که انقدر آشفته اس. از گوشه چشم براندازم کرد.

 دل آرا، تقاص!.   ید یآره بخند بخند خوشحال باش. تقاص م-

 و جمع وجور کردم. خودم

 .  خوریشام   اینمک رو زخم همسرم بپاشم، ب د یمنم نبا ،یدونم ناراحت یم-

 گفت:  زیت

 خورم.   ینم-
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. فردا پس فردا از جانب خودش و خودت  دمیهم کش  یداخل اتاق. دندونام و رو رفت
 شه که سرتون تو الک خودتون باشه. یم تونی نامتون و رد و بدل کنم حال گهیبهم د

اتاق فوق العاده    هیبا اتاق مشترکمون داشت.  ی ادی که فاصله ز  یسمت اتاق دوم رفتم
چنگ زدم،  فمیدم جاده داده بودم. از پشت در به کخو یال یکه به زور وسا  کیکوچ
 بود برداشتم و روشنش کردم.  فمیک یمخف بیرو که تو ج لشیموبا

 گذاشتم.   زی م یو رو  ل یدر اتاق با استرس موبا  یصدا با

که نم عرق   دمیکش میشونیبه پ یگشت. دست یدر نگاه انداختم.با چشم دنبالم م  نیب از 
 .  رونی و رفتم ب  گرفته بود. نفسم و پس دادم

 شده؟.   یزیچ-

 به دست بود.   یدست ساک

 رفت تو هم. ادامه دادم:  اخمام

 !.  شاهللیا  رهیخ-

 نگام کرد.  سرد

 . ستی ن ریشک خ یب-

 اوج گرفت. صدام

 .  ؟ی ر یکجا م یدار یچ یعنی-

 زد. شخندین

 ذارم.  یهمسرم و با اتاق مشترکش تنهام-

  هینبود تند برم. شروع کردم به گر زیجواب دندون شکن نثارش کنم اما فعال جا  خواستم
 کردن.  
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 !.؟ یچ یعنیمحراب  -

 اش جمع شد.  افهیق

 که واجبه.  گهی هاتم نگه دار برا چند روز د  هیگر  ز،یاشک تمساح نر -

 .  یکه ثابتت بشه حق رها کردنم و ندار یکنم تا وقت یگفتم بهت ثابت م -

 فت: توجه بهم گ یب

 ازش.   یاستفاده کن یتون   یم زهیرم کارتمم رو م یمن دارم م-

  یدود م یهمه چ ینطوری شدم که! ا یبدبختم یکرده بود؟. وا  دای آدرس دلبرو پ نکنه
 . نیرو زم دم یشد. پام و کوب

 گم کجا.  یم-

 بزنه که  زدم رو  بازوش.  یحرف  خواست

 . ؟یکن یم  تمیمن نگرانتم حداقل بگو کجا چرا انقدر اذ-

 

 که رو برگردونده بود گفت:  یبرداشت عقب و در حال قدم

 حرکات بچگونه رو بزار کنار. نی بسه دل آرا ا-

 حرص گفتم:  با

که چطور دارم ذره   یدیفهم ی و م یکاش جام بود  یبچگونه! ول ،یگ  یآره تو درست م-
 شم.  یذره آب م

 جواب داد: ن یت سمت در و تو همون حبرداش زیخ

 جا تنها بمونم.  هیخوام ببرم   یمدت م هیبسه بسه، جنازم و  -
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 . دیام لرز  چونه

 . ها؟. ؟ی کرد  دایدلبرو پ-

 زد. پوزخند

 نبودم.  شیکرده بودم االن اسفند رو آت  داشیاگه پ-

. گوشت لبم و به دندون  د یرفت و در و محکم بهم کوب رونیذره آروم گرفت. ب هی دلم
 .دمیکش یخفه ا  غیگرفتم و ج

 دلبر  ینیخوش نب روز 

 به وجودت دلبر  لعنت

 . یو دار   یداشت یمنیبد  شهیمن هم یبرا 

  دمیکه د یآالرم نی رو برداشتم و با دقت نگاه کردم. به به اول یداخل اتاق. گوش دمیدو
بار تماس!. حقم داره اگر اون موفع دروغ   ستیدو  یاال پشت هم محراب بود و ب یتماسا 

ََ تماسو گوش  !.  گهیهم دروغ گفتم د  یگفتم مسلمَا

شه.   اهیس  دینبا  تونی من بخاطر عشق کذا ی جفتتون. زندگ هیکنم، حال یم  تونیحال
 محراب حق منه!.  

 

 دلبر 

 پس زدم.   میشونی پ یو دستمال نم دار و از رو   دمیرمق دستام و باال کش یب

پا تو اتاق گذاشتم. هوا   یدونم کِ  ینم یخانم داخل اتاق تشک پهن کرده و حت مهلقا
  یشدتش کمتر از قبل به گوش م شهیبارون به ش یبرخورد دونه ها   یبود و صدا  کی تار
 . دیرس
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از جا بلند شدم و قدم برداشتم سمت پنجره. پرده رو کنار زدم و نشستم لب    یکرخت با
اومدم و با   ی جوره کنار نم چیو داده باشن!. ه   کامیاز نزد   یکیبهم خبر فوت  طاقچه. انگار

 شد.   یآوردنش اشک تو چشمام جمع م ادیبه 

. چشمم افتاد به چراغ  رونی اتاق خفه بود، پنجره رو باز کردم و چشم دوختم به ب  یهوا 
 نور افتاده بود.   یرو  یمرد هی کوچه که سا رونیب

 بود؟.   محراب

بود و فقط موهاش مشخص بود.   ستادهی. به پشت وا دمیدم و باال کشخو یسخت به
 کردم خودشه. یحس م  یبود ول ینه واقع ای زدم  ی دونم توهم م ینم

 

که بره   یو باز نشستم لب پنجره. لعنت به من، لعنت به دلم، لعنت به ذهن  نی پا اومدم
 آدم متاهل.  هی شیپ

 متاهل 

 تاهل 

 قابل قبول بود. البته از سمت محراب.  ری برام زننده و غ شی مع چقدر

  یاشک م الشینبود. با خ هیاز اون سا  یخبر  گهی گذشت. د یگذشت و م یساعت م 
تونست   یم  یکرده بود. ک ی نیغم روش سنگ نهیس ن ینداشتم. ا یچاره ا  چی. هختمیر

 درکم کنه؟. 

ه ها من و به خودم اورده  پرند کی ج کی خروس و ج یمونده بودم که صدا  داریب انقدر
 بود

 بسم اهلل.  -

 دستم اشکام و پس زدم و سر چرخوندم سمت مهلقا خانم.  نی آست با



 دلبر محراب 

628 
 

 دختر من که جون دادم از ترس.  -

 زدم.  یلبخند

ََ حواسم نبود.   دیببخش-  اصالَ

بدنم و گرفت   یگفتم حالم خوبه توجه نکرد و دما ی. هرچکمیجا بلند شد و اومد نزد از 
 راحت بشه. الشیتا خ

برگشت اتاق. از   قهیو بعد از چند دق  رونیکنه. رفت ب  یم کاریچ نمیمنتظر موندم بب 
 چادر برداشت و رو سر گذاشت.  هیداخل کمدچه 

 پهن کرد و خواست شروع کنه به نماز خوندن که گفتم.  سجاده

 مهلقا خانم. -

 کرد. ادامه دادم: نگام

 کنه.  یآرومت م-

 لبخند سر تکون داد و اشاره زد. با

 .  نجایا  ایب-

 جا بلند شدم و رفتم کنارش.  از 

 برداشت. داد دستم.   یا  گهیشد و چادر و سجاده د  خم

 حالت و خوب کنه.   دیبار امتحان کن شا هی-

 ارم که اشکام روونه شد. لرزون سجاده رو گرفتم و پهن کردم. خواستم چادر و بز  یدستا با

 من گناهکارم.  -

 سرم.   یو از دستم گرفت و خودش گذاشت رو  چادر



 دلبر محراب 

629 
 

 شروع کن.  -

  یزدم و م یلب م سیاز وضو با تعلل شروع کردم به خوندن. با بغض و صورت خ بعد
شونه   یرو ینیبود نه بد بودم نه خوب فقط هر لحظه سنگ یدونم چه حال یخوندم. نم

 و چسبوندم به مهر.   شونمیشد. رکعت آخر نشستم و پ  ی ام کمتر از قبل م

 رو ندارم.   یچکسی ه  گهید ا،ی هوام و داشته باش. خدا-

 شد.   یم  یبود که دلم خال یحالم تنها صورت  نیشده بو از اشک اما ا  سیخ سجاده

 . دیچیتو گوشم پ اطی مهلقا از ح  یحال بودم که صدا   نیدونم چقدر تو هم ینم

 .این نجا یبرو، برو ا ستیپسر حالش خوب ن -

سرم پس زدم و از اتاق   ی تو جام نشستم. نتونستم تحمل کنم. چادرم رو از رو  مهیسراس
 . رونیب دمیدو

  ادیقلبم تکون خورد اما با به   دنشیقدم برداشتم، با د نی و پله هارو پا  وونی لب ا رفتم
 آوردن ازدواج و تاهلش، ناراحت شدم .

 مکث کرد.   دنمیو دست مهلقا خانم رو فشردم. با د  ستادمی در وا  پشت

 خودم صحبت کنم.  دیاجازه بد-گفتم:  آروم

 و دهنم خشک شده بود.  سی تکون داد. اومد عقب و دور شد. کف دستام خ سر

هم    ی!. هرکسنمشیبب گهیدوست نداشتم د ی... حتیحت نجایا ادیب گهینداشتم د  دوست
نداشت و   یحیتوج چیکرد. با وجود من، ازدواج محراب ه یمن بود تحمل نم  یجا

 نداره.  

 یانگار داغ دلم تازه شد ب دنشیسست خودم و به زور کشوندم سمت در، با د  یپاها  با
 .  هیگر  ری اراده زدم ز 
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لبش جا    یرو ینگاهش که بهم افتاد لبخند کمرنگ شون،یکه چشماش پر بود و پر  اون
 خوش کرد.  

 :دیچ یلرزونش پ  یا صد

 همه وقت؟.   نیا  یکجا بود -

 شروع کردم به حرف زدن:  یسخت به

کرد!. ازدواج   یم ینیسنگ ت یمنتها فکر کنم فقط حضور من تو زندگ  ام،یدنبال بدبخت-
 !. هوم؟. ؟ی کرد

 بده.  حی خواست با آرامش توض یو بر عکس من م  دیکش شیشونیبه روش پ یدست

  یکن یبدم اما باور کن اونطور که فکر م حیدونم چطور برات توض یدلبر آروم باش، نم -
 ... .یآره ازدواج کردم ول ست،ین

 گرفت.  ظمیغ

 یجا راهت و بکش برو محراب. حت نیاز هم  یاگر ازدواج کرد  ی چینگو، ه یچیه-
االن    اگر گردمیبهت برنم  چوقتم یخوام بشنوم ه ینم یزی. چنمتیبب گهید خوامینم

  ی! چقدر بیچقدر ظالم ینیکه بب نی علت داره اونم ا هیتنها   ستادمیاومدم رو در روت وا 
آخر   یها  قه یدق ن یچون قلبم شکست تو ا متبخش ی. ته دلم نمیعاطفه ا یانصاف و ب

.. ی!. ام... امیاما خورد شدم شکستم تو من و شکست یو بود و نبودم تو بود  دی تنها ام
 دروغ بود؟ تظا... .  زتیدلت بشکنه. همه چ   دوارمیام دوارم،یام

 

  ونی از اشک بود. تحمل نکرد و م  سی. صورتش قرمز و خیآجر واریبه د دیو کوب مشتش
 : دیشده اش غر  دی کل یدندونا

نبود!. من رکب خوردم رکب!. چه  نیاالن وضعمون ا   یگفت یو م  قتی اگر از اول بهم حق-
 بزار صحبت کنم بزار ب... .قضاوت نکن  ست،یعشق ن یوقت یازدواج
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  هی ی. نکنه ط؟یچ یعنیداغ شدم.  شتریعشق ب یکه گفت رکب و ازدواج ب  نیا  دنیشن با
ََ وبال گردنش شده و    ؟یحالش وارد رابطه شده با کس  ی شب از رو اون دختره هم حتمَا

 خاک بر سر من!.  ای خدا گه،ید می ازدواج کن  دیگفته با

بودم که اگر چاقو دستم بود   ی . تا حد شدیباز و بسته م مینیب یاز شدت حرص پره ها  
کردم صدام تو کوچه باال   یتا کجا؟. سع ییا یشرم و ح یمحرابو. ب  ای کشتمیخودم و م ادی

 نره.  

 :دم یفکر غر  یکالمش و ب ونی م دمیادامه بده بازم پر نذاشتم

ََ م-   گهیکنم د ی. من دارم ازدواج مه؟یچ یوند یمتنفرم ازت راهت و بکش برو، اصالَ
زنت به   شی . برو پشمی . منم متاهل م؟ی دیفهم ،یدر بزار نی ا  یپات و جلو یحق ندار
 باش.  تی فکر زندگ

 شد بهم.  رهی باز مبهوت خ مهیبرد. با دهن ن ماتش

 در گذاشت و دستش و فشرد به در.   ی در و ببندم که پاش و ال خواستم

چقدر دوستت   یدون ینکن. خودت م وونمی. دلبر د ؟ی گ یدروغ م یدار  ،یگ یدروغ م-
 . ؟یزنیم شمی آت یدارم چرا دار

داشتم در و ببندم با   یکه به زور سع یدونه دونه روونه گونه هام شدن.  در حال اشکام 
  یکه ازش صحبت م یشیده برام. اون ات یدروغ م یبرو همه حرفات بو -اشک داد زدم: 

  ،یبسوز  دی تو حاال حاال ها با  ی ول  یوزونده حاال شاهد خاکسترشوقته من و س  یلیخ یکن
 .ستیهم در کار ن یوغکنم در ی منم دارم ازدواج م

 . برو.  میبرو ما بهم حروم نجایبرو از ا-زدم:  غیتر ج بلند

در  ری پاش ز  یدونستم انگشتا   یخورد، م یسست شد با ضربه آخرم به در سکندر پاهاش
اگر به خواست خودش بود که حاال حاال ها حرف داشت!. وا رفته  له شده اما ناچار بودم. 

 تنگ کوچه.   واریبه د  دیبه عقب قدم برداشت و چسب
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 در نگاهش کردم.  یال از 

 زد. یباال گرفت و هق  سر

 خدا، خدا. -

 خوردم. یکه زد تو جام تکون یداد با

 دلبر. -

 به در. مهلقا خانم زمزمه کرد:  دمی و بستم و چسب در

 کشه؟. یچرا عربده م-

 

بکن. خم شدم رو زانو و به پله دم در  هیگر  ینکن ک هیخوردم و نشستم دم در. حاال گر زیل
  ینم یمرد   چیبه ه گهیبه بعد د نیشد. از ا یم  کهی ت کهیچنگ زدم. انگار قلبم داشت ت

 تونم باور داشته باشم.

 مهلقا رو شونه ام سر باال گرفتم.    یبا نشستن دستا  

 داخل.  میبلند شو بر -

 .  میزور از جا بلند شدم و شونه به شونه مهلقا داخل رفت به

 شد؟. چرا بدتر شد؟.   یچ-

ندارم بهش، رکب خوردم.   یگه عشق یچه گفت مهلقا خانم؟. م یدون  یم- بغض گفتم:  با
شبه کورش کرده دختره    هیکه تو نبودم    نی ا جز  ی. چ؟یچ یعن ی نیمهلقا خانم ا 

 بده.   حمیخواست توض یشده؟. ها؟. تازه م زونشیآو

 فکر رفت.  به

 حرفا نبود!.    نیپسر مال ا نیا-
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 باال انداختم. شونه

اومد    ریخ تی شدم به ن ابون یقرون آواره خ هیکه بخاطر   یمن یوقت ست،ین دیبع یچیه-
افتاده تو دامش.   یی ایح یو ب ییپروا  یاما با فرق ب همیشب یکیکه   ستی ن دیسمتم بع

خدا، کارد بزنن  یو منه احمق... وا  دنیحداقل زرنگ تر از من بوده که قرار ازدواج چ
 !. هیمن عروس یشدم. مهلقا خانم مرگ برا  تشدم پس ری . حقادیخونم در نم

 کرد.  اخم

ََ دل یداد  یکاش فرصت م یول  هیچه حرف نی خدا نکنه ا- داره! من   یل یصحبت کنه. حتمَا
رودرو شدن و   ییروان خودت بود مگرنه که اگر توانا یصحبت برا  یبرا  ادیاگر نذاشتم ب

 بهتر بود.  یموند   یم لشیمنتظر دل یداشت

 تکون دادم.  سر

 یعنیگفته رکب خورده  ینداره وقت یگفته عشق  یشه، بعدم وقت ینه به خدا قسم نم -
ما شکسته شده    ونی حرمت م  گهیحرفاش و بشنوم؟. مهلقا خانم د  ادامه دی. چرا با ؟یچ

 وسط من بودم.   نیو تنها مهره سوخته ا

 

 آرا  دل

کنم. محراب   دایدلبر پ یاز صاحب کار قبل ینشون هیساعت در تکاپو بودم تا بتونم   هر
ََ خونه نم  اومد.  یهم که بعد از اون رفتنش مشخصَا

دلبر خونه اون مرد جا مونده باشه،  ی. اگر گوشافتادم لشیموبا  ادی فکرکردن  کمی با
با منم تماس داشت و   زیهمه چ  یبار تماس که داشتن باهم؟. اصال سوا  ک یبالخره  

 گفتم؟.  یم  یچ یتونستم برم بهش زنگ بزنم ول یمن افتاده م ل یخطش رو موبا 

  یبا پول بشه خامش کرد اما م ایباشه  یخورد پولک یاش که نم  افهیق به
 لِم خودش و داره.    یمحکش بزنم، بالخره هر آدمتونستم 
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 اومدم.   یپسش بر م از 

  هیخودم و با   یتماسا  ستی دلبر رفتم تو ل یجا بلند شدم و قبل از رفتن سراغ گوش از 
 کردم.   دایزود شماره رو پ ینگاه اجمال

  ی ؟. بد نباشه؟. به جهنم هر طور که موقت شب زنگ بزنم نی. آخه ادم یبه دندون گز  لب
 گرفتم چه االن چه دو روز بعد.  یتماس م دیزود با  ای  ری موندم د  یشد من نا آرام م

خش  ی . سر بوق دوم صدا و بدون تعلل تماس و برقرار کردم  رونیو فوت کردم ب نفسم
 :دیچیپ یپشت گوش یدار

 بله؟.-

 گرفتم:  لکنت

 س... سل..ام.-

 بله بفرما؟. -

کردم   یم ش یراض دیهر طور شده با   یدارم ول شیدر پ یطلبکار!. مشخصه راه سخت چه
 .که طبق خواسته ام عمل کنه 

 .ن؟ یخوب-گفتم:  آروم

 اوج گرفت.  یپشت گوش  صداش

 . ؟ی مگه؟. کارت و بگو مزاحم ی دکتر-

زد. البد از اون زهرمارا   یپروا حرف م یجمع شد. کش دار و ب شیادب یام از طرز ب افهیق
 . ستی خورده حواسش ن

 .دیداد  لی خواهرم و بهم تحو لی و موبا   نیاومد  شیام که چند روز پ ی من، همون دختر-

 ها؟. -گفت:  یمکث کوتاه با
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 کرد، خواهر دلبرم.  یکار م شت یکه پ یهمون دختر یخواهر-

  کهی. مرددیچیپ یخنده اش پشت گوش یاومدم دهن باز کنم که صدا  ومد،ین ییصدا 
ََ تعادل روان نداشت و ا  وانهید  ترسوند.   یمن و م  نیبود!. رسمَا

 شده؟!.   یزیچ-

 تمسخر جواب داد: با

 .؟ی شما دنبال کار نباریشده؟ ا ی. چی خانم شادمون کرد   ،یبه به، چه تماس-

 اخمام تو هم گره خورد.  د،یچی پشت بندش پ یقه قه دختر  یصدا 

 

 .  میباهم صحبت کن  دیوقت دار  یخواستم بدونم ک ینه، م-

 آدرس بدم؟.-

 زننده بود.   لحنش

 کردم و گفتم:  یقروچه ا  دندون

ََ بد موقع زنگ زدم  دی ریفردا باهام تماس بگ-  .  ظاهرَا

سر و   ییها  یمن، دلبر با چه ال اوبال ی خدا که اجازه صحبت بدم قطع کردم. نیبدون ا  و
 کار داشت.  

 چشمم و گرفت.   رشیگذاشتم که کاغذ ز  نهی رو پشت آ لمیمت اتاق. موبابرداشتم س  قدم

 .  دمیمهرداد و د یکه کارت دعوت نامزد  رونیب  دمشیکش لی موبا ر یبود؟. از ز  یچ  نیا

شعر و اسم عروس و دوماد و   دنیرفته بود. با د ادمیو من پاک    کی به، موعد نزد به
 !. فهیح  نطوریکنم اما نه، ا زیر  زیخواست کارت دعوت و ر یدلم م  یعروس خی تار
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به   یبا ک دیبه کنار با  نایلباس هم نداشتم. همه ا هی  یهفته بعد بود و من حت یعروس
  تیکو کجاست؟. حداقل اگر با همسرم برم در نها ی رفتم؟. معلومه محراب ول یم یعروس

و از دست داد و هم من،    تشیثیح یمونه که هم زن ب یحسرت من به دل مهرداد م
 ندونست.   درکه همه جوره تحملش ورد و ق  ینامزد

 .  دمیزنگ تلفن تو جام پر  یصدا با

که با  هیعی تو خونه تنها بودم و طب فرستادم. یلب صلوات  ریقلبم گذاشتم و ز  یو رو  دستم
. قبل از رونیب دمیصدا بترسم. کارت دعوت و سرجاش گذاشتم و از اتاق دو ن یتر کیکوج

 که تلفن قطع بشه جواب دادم:  نیا

 بله؟.-

 سالم دختر گلم.  -

 .  خانم بود  لهیحبس شد. جم نفسم

 . ن؟یسالم مامان جون خوب-

و بده   یکه بگه گوش نیاز ا  دیلرز   یو من دست و پام داشت م یکرد به احوال پرس شروع
 دادم. یشکست جواب نم یگفتم؟. کاش دستم م یم یبه محراب اونوقت چ

 چه خبر؟. محراب کجاست مادر؟. -

 آرامش گفتم:  با

 خونه.  دهیمحراب؟. انقدر خسته بود رفته اتاق استراحت کنه تازه رس-

 تاد. دخترم؟. اف  یمن شد که از کار و زندگ ریمن شد، انقدر درگ  ریبگردم، همش تقص یاله-

 جانم؟. -

 نمونه.  یحرف یجا  گهیاالن گفتم که د  می فردا شب شام با مادربزرگ اونجا-
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 .  دیاز رخم پر رنگ

 ف.. فردا؟. -

 دستپخت عروسم چطوره.  نمیخوام بب  یتازه م ستی ن زیجا  میبهونه ا  چیآره گلم فردا، ه-
 .  ؟یندار یکار

 رمق گفتم:  یب

 نه. -

 خدانگهدار جفتتون. -

  یزیخانم اگر چ لهیفردا جم گهیخدا د  ی. وا دیچیپ  یبوق ممتدد که تو گوشم م یصدا  و
 گرفت.  یام م  هیخورم. کم کم داشت گر یبنده قسم م یمن و به صالبه م  رزنینگه اون پ

 

 خوابم برد.   یک دمینفهم گهیو انداختم رو مبل و د  خودم

. مبهوت اطرافم و نگاه کردم تا  دمیاز خواب پر  دهی ستر   میزنگ گوش یصدا  دنیبا شن صبح
کردم اما نه   زیخونه رو آنال لمیرفتن به سمت موبا  نیافتاد. تو ح  لیچشمم به موبا 

 بود.  ومدهیمحراب ن

 صفحه چشم دوختم. اوه صاحب کار دلبر بود.  یشماره رو به

 جواب دادم.  عیسر 

 .د؟یسالم بفرمائ-

 سالم، ظاهرا بد موقع مزاحم شدم. -

 گفتم:  تند

 نه، نه اصال.-
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 : دیچیصداش پ ی از مکث کوتاه بعد

 .  ادمهی یی زا یچ هیاز صحبتامون    یحالم خوب نبود ول  ادیز  شبید-

 فوت کردم. رونیو ب نفسم

 .م ینیاگر امکانش هست امروز هم رو بب-

 . خدانگهدار. دی باشه آدرس رو با زمان مشخص االن بفرست-

  ک ی نزد یاز کافه ها  یکی. قطع کردم و آدرس یشد عال یلبم نشست. عال  یرو یپهن لبخند
 خونه رو براش ارسال کردم. 

دو ساعت   یخانم با اکراه خودم و به آشپزخونه رسوندم. ط لهی اوردن جم  ادیبه  با
 قابلمه رو کم کردم.   ریو فسنجون بود. ز   یقاسم رزایغذاهارو که شامل م 

 آماده شدم و دست آخر چادرم و سرم گذاشتم.  یرفتم داخل اتاق و سرسر عیسر 

 چهار عصر بود.  کی نزد

 زدم.   رونیتند کردم و از خونه ب پا

  یتکون م ینشسته بود و پاهاش رو عصب دمش،یزود خودم و رسوندم به کافه. د یلیخ
 داد. 

و که باز کردم با به صدا در  ی و آروم قدم برداشتم. در ورود دمیکش  یقی نفس عم هی
 توجهش جلب شد.  زشیاومدن آو 

 براندازم کرد.  شخندین با

 تو.  د یبه ام ایخدا

 

 بدون وقفه گفت:  یو بعد از سالم و احوال پرس  کشینزد  رفتم
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 .  شنومیخب؟. م-

 نگاهش کردم. یناراحت با

 برات مهم هست؟.  یکس یشما زندگ-

 نگام کرد.  یگنگ اب

 متوجه نشدم.  -

 .د؟ی کنیبه دستتون باشه قفل و براش بار م یکس ینجات زندگ  دیاگر قرار باشه کل-

 اش جمع شد.  افهیق

 . ن یخانم برو سر اصل مطلب مقدمه نچ-

 .  دیام لرز  چونه

 برداشتم و اروم گفتم:  یکاغذ دستمال

 کنه.  یخواهرم داره بدبختم م-

 ابروش باال رفت. یتا  هی

 کرد.  ی من کار م  شیکه پ یهمون-

 به نشونه مثبت تکون دادم که گفت:  سر

 .ته؟ی اون باعث بدبخت-

 .  رهی گیمشترکم، داره شوهرم و ازم م  یتو زندگ-

 زد. یپوزخند

 نجسه پس. سهی قد-

 خودم رو گرفتم.   یتضاد حرفش خنده ام گرفت اما جلو  از 
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 داد: ادامه

 خب به من چه؟. -

 اشک از گونه ام روونه شد.  یها   قطره

.  نشیشناسیکه م دیادعا کن دی تون یو م  دیدار شی مدارک از استخدام  یسر هیشما فقط  -
 . یبه دادم برس  یتون یفقط شما م

 تکون داد.  سر

 فهمم من به دادت برسم؟.  ینم-

 . ختمیالتماسم رو تو چشمام ر تمام 

زنه به   یکنه، خودش و م  ی. داره بدبختم م دیادم برسکنم، توروخدا به د  یخواهش م-
 .  دمیهست که به عمرم د  ی زن نیتر  فی کث یول  یو پاک   یتیخوش ن

باعث شد حس کنم نسبت به   نیاش کبود شد و دستاش مشت. رفت تو فکر و ا   چهره
 مورد ضعف داره.   نیا

 منقبض شد.  فکش

 

ََ من با-  کار کنم؟.  ی چ د یمثالَ

 مقدمه گفتم:  یب

 بوده.  ت یا غهیو زن ص   یشناختیو م فیزن کث ن یکه ا ی خوام ادعا کن یم-

 بلند گفت:  یصدا با

 . ؟یچ-

 .دمیزدم و نال یهق
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 کنم.  یاوفته. خواهش م  یصورت شوهرم از سرش م  ن یتنها در ا-

 انزجار جواب داد: با

برام   یارک جعلکنم؟. ساختن مد  یهمسر یادعا   امی. من ب؟یشد وونهی حالت خوبه؟. د-
که!. من و از کجا   ایخاله زنک باز  نیا  ینه برا  یول  قهیاس دو دق  قهیکار دو دق

 .  ؟یشناسیم

 چشم درشت گفتم: با

 .  شناسمتی. به خدا نم؟یچه شناخت-

 زد. پوزخند

 نطوریمستند جور کنم؟. ا   زیچ هی  دیعقدنامه رو نشون بده؟. من با  دیپس عمم با -
 . ست؟ین

 شد. شتر یام ب هیگر  شدت

که   دیهست یبهتون اعتماد دارم به نظر تنها کس  ی... ولیخبر ندارم ول یچی آقا من از ه-
  ی!. پول میمتیکنم. شده به هر ق یو نجات بده. آقا ازت التماس م  میتونه زندگ یم

 . ؟یخوا 

 گوشه چشم نگام انداخت.  از 

  یبا کس ینطوریتا به حال ا   یول  ستین یشک جی داره ه یمتیق  یکه هر چ نیدر ا-
 نکردم.  یهمکار

 بزنم که اجازه نداد. یحرف خواستم

 دونم فکر نکنم.  ینم-

 شد. یخال بادم
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 داره از هم پاشه.  میزندگ-

 برداشت.  زی م  یرو از رو  فشیک

 کنم.   یخبرت م دمیاگر صالح د -

 که بره رفتم رو به روش.  نی از ا  قبل

 لطفا تا آخر امشب. -

 نگام کنه لب زد: که  نی ا  بدون

 . دمیهروقت صالح د-

 ازم دور شد. و

که بر خالف توقعم   نی. مثل ا ای راحت نیتونستم مجابش کنم اونم به هم ینم ،یلعنت
 دادم. یبا رقم قلقلکش م دیبود. با یپولک

 

فکر بود که   نی به خونه فقط تو ا دنیزدم و تا رس رونیکالفه از کافه ب قهیاز چند دق بعد
 شنهادیپ ه یآخه؟.   یکنه اما چه فکر ی. البته گفته بود فکر مرمیرو بگ برز یفر تی چطور رضا

 . برز یفر  یمنه نه برا   یبرا تی ساده اس که دردسراش در نها

کنار   مونی اش از زندگ  هیجوره سا چیکردم وگرنه ه یتو چشم محراب خراب م دیو با   دلبر
 رفت. ینم

انداختم و رفتم داخل. عطر غذا کل خونه رو    دیدر بودم. کل یجلو  امی به خودم ب تا
ََ چ ََ همون کس یم یبرداشته بود. محراب واقعَا   یخواست؟ من براش کامل بودم واقعَا

 دادم؟.   یتقاص سوء تفاهمش رو م  دیخواست چرا با  یبودم که از اول م

. االن  ختیر  یو تک و تنها اعصابم و بهم م یدادم. خونه خال  رونی و با حرص ب نفسم
امشب برام بد تموم نشه بتونم    دوارمیکنه. ام ی دلش بخواد نثارم م یهرچ ادیب رزنیپ
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محراب بد   یبدم که برا  لشونیدروغ تحو  یو با کم  زیهمه چ دیجمعش کنم وگرنه با
من و با    دنیکه بعد از فهم ستین دیمن!. بع  یراشد و البته بدتر از اون ب یتموم م

 کردن.   یپرت م رونیب یاردنگ

به اندازه بود. به  یو خوراک   وهی م  خچالی. تو دمیچ قهیرو با سل  زیگذاشتم و م  یچا
 داد.  یساعت که چشم دوختم نه رو نشون م 

 لحظه زنگ در و زدن. از اف اف باز کردم.   همون

 و در و باز کردم.    دمیکش قیخودم و به در رسوندم. نفس عم مهیسراس

 اراده استرس گرفتم.   یبباز شدن در آسانسور  با

 دخترم سالم. -

 بود.   ومده ین رونیخانم چشم دوختم. هنوز کامل از اتاقک آسانسور ب لهیجم با

 سالم مامان جون. -

 گفتم: یاومد و مشغول درآوردن کفشش شد. به سخت رزنیپ

 داخل.  دیبفرمائ ن؟یخوب-

 سالم داد و اومد داخل.   تیکمر راست کرد با جد  یموند و وقت رزنیخانم منتظر پ لهیجم

 پسرم کجاست. -

 به داخل خونه انداخت.  یحرف نگاه اجمال  نیا  دنیخانم با شن لهیجم

 پسر.  ن ی. از دست ا ده؟یکجاست؟. نکنه خواب-

 بره سمت اتاق که گفتم: خواست

 . ستینه ن-

 خانم ابرو باال انداخت. لهیسر تکون داد و جم رزنیپ
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 دونست و رفته؟.  ی. مچه؟ یعنی-

 دادم. رونیو ب نفسم

 اومد رفت.   شیراستش صبح کار پ -

 خانم با اخم غر زد: لهیجم

 . نمتون؟یکنار هم بب امیبابا. نشد من ب ی. ا ه؟ی چه کار ؟یچ یعنی-

 و سر تکون داد. دیخند رزنیپ

 گم پشت گوش بنداز.  یبهت م  یمن هرچ لهیجم-

 انداخت و آروم و ناراحت رو به من گفت: رزنینگاه به پ میخانم ن لهیجم

 دعواتون شده؟.  -

 دهنم رو قورت دادم. آب

 

 که گرفتار شده محرابم رفت.  نی ن... نه صبح دوستش زنگ زد مثل ا -

 رو باال آورد. شیگوش

 بزار زنگ بزنم محراب.-

 . دیاز رخم پر رنگ

 نه چرا؟.-

 شد بهم. رهیخانم مشکوک خ لهیجم

 .ه؟یبه پسرم زنگ بزنم مگه چ خوام یگلم م عروس-

 زور جواب دادم:  به
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 . دیزنگ بزن  یچیمعلومه که ه-

شدم. با   یزد رسوا م  یم یو حرف  دادیاالن اگر جواب م  دیجوش یو سکه م ری مثل س دلم
 خانم دلم قرص شد.   لهیچهره کالفه جم دنید

 . دهی جواب نم-

 گفتم:  عی عوض کردن بحث سر یبرا 

 . دیبشن  ارمیب ی چا دینیبش-

کرد. بعد   یدنبالم م  رزنیرد شدم و رفتم سمت آشپزخونه و تا آخر نگاه تند پ نشونیب از 
هم سراغ محراب و   گهیچند بار د نیب نیصحبت کردن و بماند ا  کمی یچا   دنیاز نوش

 دادم.  لشونیگرفتن و من هم حرف قبل رو تحو

که محرابم حضور داشته باشه.  انیم  ی. گفتن وقتغیشام اصرار کردم اما در  یبرا  یهرچ
 که درست کرده بودم.   ییغذا  فیح

 یدم. نفسم  عصب یجون م ال یمن آخر از فکر و خ ای نشسته بودم رو مبل. خدا تنها
 . دم یبه سرم کش ی دادم و دست رونیب

از اون   ریتونست غ  یم یخودشه؟. ک یعنی. دمیسر جام پر  یزنگ گوش یصدا   دنیشن با
 باشه؟.

 زده جواب دادم: جانیه یگوش یاسمش رو  دنید با

 .ن؟یس.. سالم. خوب-

 خرج داره.  -

 شده بود.  سیخ سیقبول کرده؟. کف دستام خ یعنیکردم.  ذوق

 .ن؟ید  یانجام م-
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 پونزده تومن ناقابل. -

 درشت شد.  چشمام

 .  ون؟ی لیپونزده م-

 .  ستی کار رضا ن نی چون من دلم به ا   ستی ن یهم اصرار  ی خوا یآره اگر نم-

 گفتم:   عیسر 

 . ؟ی د  یانجام م یک ه،یاوک  هینه نه اوک-

 جواب داد: یلکسیر با

و برگه عقد   یمدارک جعل دیکنم. اول با  یشروع م یکرد  زی. هروقت وار تهیز یوار   تمیاولو -
 آماده کنم.  ارویزهرمار نیو ا 

 کنم.  یم  زیوقت وار  نی باشه باشه شماره حسابت و بفرست تو اول-

 هفته منتظرم وگرنه قرارداد فسخ.  نیتا آخر هم-

 به حسابت.  ادینه گفتم که باشه زودتر پولت م-

 . ارمی از کجا ب  ونیل یقطع کرد. حاال پونزده م یگفت و بدون خداحافظ  یا باشه

 

و نخواهد بود.   ستیدرکار ن یا   گهید ای ه ... معلومایفروختم   یطالهام و م  دیبا  ای
اونوقت    د یفهم یطال مادرو مادربزرگش دادن و حتما م کهی.  چندتا تدیفهم یمحراب م
 دادم؟.  ی بهش م یچه جواب

 .م؟یداشت  یپول خودمون
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  نیام رو کامل نکردم و اومدم تو ا  هیز یجه ی!. من حتیب یپول ب سهی رفت سمت ک فکرم
گلم  یب  یبهم، قربون ب دمی از اون پول خرج نشد. دوق زده دستام و کوب یخونه. قرون

 .دی رس یبه دادم م دیبشم اون با 

 .  دمیکش یاز سر آسودگ  ینفس

  ا ی  رمیکه باهاش تماس بگ نی . مردد بودم بهالمیاراده رفتم سمت موبا  یمحراب ب ادی به
 و تماس رو برقرار کردم.   ایدل و زدم به درنه اما آخرم 

باهاش اتفاقات و جشن آخر هفته رو در   دیبا یزدم جواب نده ول  ینداد حدس م  جواب
 که بزاره تنها برم.   ستین رتی غ ی. درسته دوستم نداره اما اونقدر هم بذاشتمیم  ونیم

 تم. بار سوم تماس گرف یو برا  دمیتماس گرفتم اما قطع کرد. دست نکش بازم

 بله؟.-

 ََ که نکنه اشتباه فکر کردم آروم   نیداد؟. متعجب از ا  یمحراب بود که جواب م  واقعَا
 گفتم:

 ا... الو؟. -

 : دیچیپر صالبت تر از قبل پ صداش

 کارت و بگو سرم شلوغه. -

لحن سرد و    نیوجه با ا چیاوفتم به ه یاولمون م یتماسا  ادیخودم سوخت.  یبرا  دلم
 کرد.   ی صحبت م  بهیغر هی نبود. انگار داشت با   اسیزننده قابل ق

 لب زدم:   یناراحت با

 سالم محراب جان. -

  دی. حاال حاال ها با دمیهم کش ینگرفتم. دندونام رو رو  یصبر کردم اما جواب  هیثان چند
 .دمیخر یحقارت و به جون م 
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 .  یبگ یزیچ ی خوا  یمحراب نم-

 کن.... . یقطع م-

 ادامه بده. نذاشتم

 خونه اما باهات قهر نکردم.   نیتو ا  دمی. پوس ؟ی کن یم نیباشه باشه چرا همچ-

 . دیچیپ یقه اش پشت گوش قه

  یمنم بشم نازکشت؟. با کلمه ها باز   ینکنه توقع دار ،یقهر کن یا یمونده بود تو ب  نیهم-
 کنم. وقت اضافه برات ندارم.  ینکن حرفت و بزن وگرنه قطع م

از  یرحم  یو ب یحد سنگ دل ن ی. ادیحرف چشمام پر و چونه ام لرز   نیا  دنیشن با
که   یزیشد چ یمهرداد م هیقابل هضم بود. رفتاراش کم کم داشت شب ری محراب برام غ

 . دمیترس یازش نفرت داشتم و م

و  روم   یخواستم گوش یکرده بود گذاشتم جاخوش کنن. نم ینیحرف رو دلم سنگ  یهرچ
 قطع کنه. 

 لرزون دهن باز کردم.   یصدا با

بهشون دروغ بگم.  نیاز ا  شتریتونم ب یکنم برگرد. نم یمامانت اومده بود، خواهش م-
فکر کرد   یخانم گناه داره، فکرش هزار راه رفت و حت  لهیدونم از من دلت پره اما جم یم

 .... . میکه مادربزرگت گفت ما دعوا کرد   شینیبب یخوا  ینم

 کالمم.  ونیم  دیپر

 

افتادن؟.    یچه آشوب و فتنه ا  ری گ یبراشون؟. گفت یداد  حیتوض د،ی آره مادربزرگم فهم-
 با عجله کردنش بدبختم کرد؟. هوم؟.  یدست یدست دچطوری مادرم فهم

 صورتم روونه شدن.   یاز رو  اشکام 
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 نداشتم حداقل از محراب.  توقع

 گفتم: هیزدم و با گر  یگرفت. هق  شیحرفاش آت  دنیبا شن دلم

 دروغ گفتم، بازم بخاطرت دروغ گفتم. -

 .  دیخند بازم

کنم.  یمن به دل سنگت شک م  یبگ یدروغ بخاطر کس یاگر روز  ینه بخاطر من نگفت -
و به تنم   زیچهمه  یآب بره من پ رشیخوابه که ز  ینم ییجا دم یکه من د یدختر

که تو   یوجب چه صد وجب اگر قراره برم تو گرداب کی آب از سرم گذشته چه  دم،یمال
 . رمیباشه حاضرم برم تو گرداب و بم رگموندن کنار تو و م   ونیانتخابم م یدرست کرد 

 و از صورتم پس زدم.  اشکام 

بشه  بمینص  یکردم که روز  یعمر باهاش زندگ  هی  المی که تو خ  یمحراب اون مرد  نیا  اگر
ََ م اهیحاال بعد از مهرداد بازم بختم س  .رمیم  یشه واقعَا

 . ؟یبا من نارویا-

 گفت:  یرحم یب با

 باخوده خودتم. -

 .و مشت کردم  دستم

  ی. آخر هفته نامزد یخوام برگرد ی. ازت میبازم توهمسر نایبا همه ا  یبمونه ول ادتی-
 مختلط.  تونمم تنها برم جشن یدعوتم البته م

 مونده خداحافظ.   یلیتا آخر هفته خ-

 به روم قطع شد.  یبزنم که گوش یحرف خواستم

 . اون همه نزاکت و ادب و متانت کجا رفته بود؟. لی شدم به موبا  رهیدرشت خ یچشما  با
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سوخت.  یکه چشمان م  ختمی و انقدر اشک ر نی. نشستم رو زم دیامونم و بر  هیکم گر کم
لحن حرف    نیکرد و ا  یم   وونهی و د  منی  رمی تو قلبش جا نگ چوقتیکه ه نی ترس ا

 جور. هیزدنش هم 

 یافتادم و تو خودم جمع شدم. انقدر تو ذهنم رفتار و حرفاش و حالج نیرو زم همونجا
 خوابم برد.  یک  دمیکردم که نفهم

 

                   ********** 

دادم و   هیتک نی ام و به زمدست  یو کوفتگ ی. با کرختدمیزنگ در از خواب پر یصدا با
 : دمیغر

 وقت صبح؟!.  نیا هیک-

شدم به   رهی بهشون  و به اطراف خ دمیهنوزم پف داشت، دست کش ه یاز فرط گر چشمام
 بودم؟.  دهیخواب نیرو زم شبیاطراف. از د

کردم سرما خوردم. با اخم از جا بلند شدم و سالنه سالنه   یکرد و حس م یدرد م گلوم
 خودم و به در رسوندم که بازم زنگ در زده شد.  

 خش دار داد زدم: یخشک خشک بود و قدرت تکلم نداشتم. با صدا  گلوم

 اومدم.  -

سرم. آروم   یکنار در که چادر نماز تا شده روش گذاشته بودم برداشتم و گذاشتم رو  زیم از 
 و باز کردم پشتش به در بود و قامتش آشنا.  در یال

 زدم:  لب

 .دیبفرمائ-

 صدا و برگشتنش سمتم ماتم برد.   دنیشن با
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 به به دل آرا خانم.-

 

 هم فشردم. ی رو رو لبام

 .؟یکن یکار م  یچ نجایتو ا -

 . ؟ی دیترس هیچ-

 جلو که داد زدم:  ارهیقدم برداشت و خواست سرش و ب هی

 کنم. یهارو خبر م هیتمام همسا یبردار گهیقدم د هی یعل یبه وال-

 زد. شخندین

 . یال اوبال کهیکشه مرد  ینه؟. فقط جانماز آب م ستیخونه ن هیجی پسر بس-

 : دمیغر

 درست حرف بزن. -

 تاسف برام سرتکون داد.  با

باز   یخبر داره ول یتو بوده. جالبه از همه چ یحال پ  ن یکه با ا اسیح  یب یلیدلبر خ-
 دونه، اهلل و اکبر.  یتورو خواهر م

 گفت؟. یم  یچ وونهی د نی. ا ؟ی ترس آب دهنم و قورت دادم. خبر داره؟. از چ با

 خ.. خبر داره؟.  ی. چ؟ی. از چ؟یچ.. چ-

 اوفتم.  یو کم مونده بود پس ب دیلرز  دلم

.  یداره ازدواج کرد  شده بود. خبر ختهیاز قبل ر   یول زم یآب بر  یخواستم پته ات رو رو-
رفتن...  نجای از ا  یکه تو باش اهشی و خواهر سقه س یب یگفتم ب یاومد جلو در خونه قبل

. 
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 ام که گرفتم.   نهیدستش بود و پرت کرد تو س یکاغذ

 داد: ادامه

 بدم دستت.  دمتینامه رو داد که اگر د نی وقت نداشت و ا-

 بهش: دمیخشم توپ با

نه من   ییتو   اههیکه سقه س یو بشور و بعد با من حرف بزن اون فتیخفه شو دهن کث-
 یشیاگر آت  یکه رسواش کرد  یتو همون یبزن نهیبعدشم الزم نکرده سنگ دلبر و به س

 .  یگرفته جرقه اش تو بود

 توجه به حرف من گفت:  یب

 . ؟یجا زد خودتو هنوز  ای اون پسر خوشکله خبر داره با ُقلش ازدواج کرده؟. -

 زدم.  یمصنوع لبخند

 نداره.   یربط چیدونست تازه دوستتمم داره به توام ه یاز اولم م-

 بهش نداشتم گفت:  یحس مطلوب چیکه ه یلبخند ژکوند  با

 شم.   یوقت که خونه بود مزاحم م  هیپس انشاهلل  -

خورد. منفور   یخونه باز شه. حالم ازش بهم م نی به ا  یا  رهیتوعه ش یمونده بود پا  هی
 خواست  بتازونه!.  یکه حاال م میفرد زندگ نی تر

 گم کن.  نجایگورت رو از ا-

 زد و آروم لب زد:  یپوزخند

 کردم... . داتیتازه پ-

 مکث کوتاه ادامه داد: با

 !.یآبج-
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کرده بود؟. خبر   دای. از کجا آدرس و پدیکش  یبو م یبهم. عوض دمیمحکم کوب درو
 کرده که وبال گردنم شه؟.  دایداشتنش بس نبود حاال آدرس رو پ

 خورد.   یبه سنگ م رمیت دیفهم یبود دلبر از ازدواجم خبر داره، اگر م  گفته

انداختم و نامه رو باز کردم. برگه حالت کهنه داشت و قطره   نیزم ی چادر و رو  همونجا
 ذ خشک شده بود. شروع کردم به خوندن. کاغ یرو  زیر ی ها

 

وضعتون خوب    یگفتن عمل کرد  ،یازدواج کرد  دمیکوچه شن ی"سالم خواهر گلم، از زنا
دونه. من تمام تالشم  ی. انقدر خوشحال شدم که فقط خدا منیمحل رفت  نیشده از ا 

.  !یکه من و فروخت دونمی یکی   یخصوصا تو  دیدر آرامش باش یب یبوده که تو و ب  نیا
زدم براتون   یو باز مثل گذشته سگ دو م ودمب  یذره شده دوست دارم م هیدلم برات 

زد،  یاومدم و چشماتون برق م   یبا دست پر م یداشت وقت یچه لذت یدون یآخه نم
اشکم   یقطره ها  سمینو  ینامه رو م نیمن بود. االن که دارم ا   هیخوشحال تونی خوشحال

  زیه چیکنم  یحس م دنتونی د  یزنم برا یچکه شاهدن که چقدر له له م  یکه رو کاغذ م
که من هرطور که   نیکاش بفهم نیمن و ببخش  دیکمه. کاش بتون می بزرگ تو زندگ یلیخ

دوست داشتم که روز  یخوشبخت بش  دوارم یوجود شما بودم ام یبود بخاطر و برا 
 خواهرم حضور داشته باشم اما..... .  یعروس

مطمئن باش من هستم دوستت دارم دل   ییو تنها هیپشتت خال یکرد   حس یروز  اگر
 آرامم، خواهر معصومم مواظب دل مهربونت باش".

 هست.  دشیداد خط جد  یبود که نشون م یلیبرگه شماره موبا یانتها 

 رونه گونه هام شده. محکم اشکام و پاک کردم.   یاشکام ک دمینفهم

ََ   یبرام در م یمهربون  ی. هنوز خبر دار نشده؟. چرا ادا ؟ی چ یعنیحرف   نیا اورد؟. اصالَ
گفت معصوم و مهربون؟. مگه   یکه دزد معشوق باشه. چرا م نهیا  یمگه  رسم خواهر

 وفته ینگرفت پس  یو م شی از من براش مونده و هست. داشت دست پ یمحبت گهید
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ازت.  ادیازت دلبر بدم م  ادیو کاغذ و تو دستام مشت کردم. بدم م دمیکش غیاراده ج یب
 زدم:  ادی فر

 متنفرم ازت دلبر. -

 

 دلبر 

  یزیکردم. دوست نداشتم برام چ یجابر فکر م  یبودم لب و حوض و به حرفا نشسته
و تباه    تی که زندگ یریو بگ  یخواهر یحرفه که بازم پ یلیدست آخر گفت خ یبگه ول

  ی! منم اشتباه کردم و منهیلرزش بش  یپا  دیبا  خورهی خربزه م یهرک ؟یچ یعنیکرده. خب  
 در انتظارمه.  یروز  نیدونستم همچ

 دوست نداشتم انقدر قضاوت کنه و پشتشون حرف بمونه!. 

کارو   نی جابر بس بود که محله رو پر کنه حاال چه به نفع من باشه چه نباشه ا خود
 اونا خانواده من بودن.    دوست نداشتم.

 . نیچشماش و بب   ریدخترم بسه نگاه داره ز -

 شدم به مهلقا خانم.  رهیخ

 داد: ادامه

 لقمه غذا بخور.   هی ایب-

 جواب دادم:  آروم

 ندارم.  ل یم-

 خانواده ات رو؟.  یدید-

 رو با آه پس دادم و گفتم:  نفسم
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 کنارشون باشم. یخوام زور یخودشون باشه نم لی با م دمیم حیترج-

 . دمیامروز محراب و تو کوچه د-

 گوش شدم.  سراپا

 . ؟ید  یفرصت نم-

 تکون دادم.  سر

ََ کس یم   ست،ی اون االن دنبال فرصت من ن-  نه.  ای هست   میتو زندگ  یخواد بدونه واقعَا

 گفتم: یسکوت با ناراحت  هیاز چند ثان بعد

 برم.  نجایاز ا دی مهلقا خانم من با-

 

ذره به خودت فکر کن. هرچه شد تا االن   هی.  ؟یبر یخوا  یکجا؟. عمرا اجازه بدم. کجا م-
اندازه ات. االنم باز از سر   یب ی ا یخودت بوده و دلرحم یا یبهت همش بخاطر سهل انگار 

خودت و   ی و مبخوا  یدیپسر نره ترس نیا  یبفهمه و آبرو  یزیچ یوقت کس   هیکه   نیا
 . یبر ی. کجارو دار؟یبر یخوا ی. کجا م؟یبدبخت کن

 رمق گفتم:  یب

 ندارم.   یراه چیدونم. خوردم به بن بست و ه ینم نمیهم  یدونم حت ینم-

 بند برداشت. یاز رو   رختارو

 آواره نکن. ی پس خودت و الک-

 .  نتمیبب خوامینم-

 باال داد.  سر

 . نهیب ینم چوقتیخونه ه نیتو ا  ی. بموننهیب ینترس نم-
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. همه شب و روز فکرم شده بود  گهید  یبه مهلقا خانم بود اما افکار و ذهنم جا چشمم
 من؟.    یهمه غصه برا نی کارو کنه و چرا ا نیکه محراب چطور دلش اومد ا  نیا

 

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

 آرا  دل

 بستم.  ون ی ساتنم رو دور گردنم پاپ  یو روسر نهی دوختم به آ چشم

 زود باش.  -

 لب زمزمه کردم:  ری . ز دیچیمحراب از داخل سالن پ  یدا ص

 همش غر بزنه. -

 رفتم. رونیچنگ زدم و ب زیم  یرو  یدست فیک به

 من آماده ام. -

 رفت. برقارو خاموش کردم.   رونیبرداشت و زودتر از من ب زی م  یرو از رو  چیسوئ

 زودباش. -

 زدم.  غر

سره ولو زبونت شده زودباش   هی زهرمار کن، خب؟. از اون اول   میر یجشن م  هی میدار-
 زودباش. 

 . رهی باعث شد حرصم بگ رلبشیز  یداخل آسانسور. صدا   میو بستم و رفت در

 به خدا. میشد  یهست، گرفتار یک هیجشن نامزد  ستیمعلوم ن-

 ان دعوت کردن.  یم یقد  یگفتم آشنا-
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 ت سرش حرکت کردم.رفت. پش  رونیآسانسور و باز کرد و با غضب ب در

به مقصد. لباس من باز با  میدی کالم حرف نزد و تا رس هی  میکه نشست نیماش داخل
بود و   دهیپوش یساده و شلوار کتون مشک  راهنیپ  هیداشت اما محراب   یمجلس همخون

 اصال رغبت اومدن نداشت.  

که    نیو ا  هیزیپول جه یعمر داشتم برا  هیو داخل تاالر گرفته بودن و من  ینامزد  جشن
 .  دمیکش  یمادرش مورد تمسخر و حرف قرار نده عذاب م

 رو به جا آورد.   یمن فقط حق مادرشوهر یبرا 

 . وفتی راه ب-

 .باز کردم  دهن

 ذره لحن حرف زدنت رو با من درست کن.   هیمحراب  -

 نگاه کردن بهم جواب داد: بدون

 مشخص شه.  فیمنوال تا تکل  نیفعال به هم-

 ی!. از بیفهم   یم زویخودت همه چ دنتیاومد به د برز یفر  یلبم رفت باال. فردا وقت کنج
 .  برز یطال که مال خودم بود رو فروختم و پولش رو دادم فر  کهیچندتا ت  هیپول گرفتم و  یب

 اونجا بره.   مایمحل کار محراب و دادم تا مستق  آدرس

  .شهیکه هست تا فردا مشخص م یهرچ گهید

  دنمیچشمم به مادرش افتاد که با د یدر ورود یورود کارت و گرفتن و جلو   موقع
 نگاهش برق زد.

 .  یبه به دالرا جان خوش اومد-

 زدم.  یژکوند لبخند
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 شما؟. نی ممنون خوب یمرس-

 شد به محراب و گفت:  رهیتوجه به حرفم خ یب

 . ؟ی کن ینم یمعرف-

 باال دادم.  ابرو 

 . گهی شوهرمه د د؟ یبابا خبر ندار یا-

به محراب انداخت و به زور سالم داد.  یحرف چهره اش رنگ باخت. نگاه  نیا  دنیشن با
 و نشستم.  دمیو عقب کش  ی. صندلزیکرد سمت م مونی راهنما

به تن داشتن و بدون حجاب وسط تاالر چرخ   یباز  یبودن که لباسا   یو توک تعداد   تک
 .  دنیرقص  یم ای زدن  یم

مشغول کرد. منتظر موندم عروس خانم    لی که همون وهله اول خودش رو با موبا محراب
مدارکم    نیو براش آشکار کنم که البته ا  زیمهرداد و همه چ شیتا برم پ ارنیب فی تشر

 دلبر بود.  یصدقه سر

کل کل و سوت و   یرفت که صدا  یکم کم حوصلم داشت سر م قهیگذشت چهل دق با
 توجهم و جلب کرد.   غیج

 کردن.  یو اسفند دود م  دیپاش یمادر مهرداد نقل م  لمبرداریدر با حرکت ف  یجلو

 . دی بار  یاز چهره اش م  یرو لبش بود و شاد یلبخند پهن مایش

 زدم.  لب

 شه امشب.  ی زهرمارت م-

  دنیبا د قهیدق ست ی. بعد از بگاهشونیبگذره و برن تو جا  یا  قهیدادم چند دق  فرصت
 خورد.   یون کنار هم خون خونم و مهردوش
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 ره.   یرفت و نم ینم ادمیازدواج کردم اما اون روزا رو از  درسته

 بود و انگار نه انگار زدم رو شونه اش. یجا بلند شدم. محراب که سرش تو گوش از 

 رم سالم بدم.  یمن دارم م-

 چندتا تراول درآورد و گرفت سمتم.  بشی نبود. از ج حواسش

 . ریبگ-

 دادم.  چیپ و لبم

 مگه گفتم پول بده. -

 حوصله گفت:  یب

 . یا یدستت باشه باال سرم ن گهیشاباشه، د-

 و پول رو از دستش گرفتم. دمیو رو هم کش  دندونام

 

گوش   ریو ز  دیلبخند رو لبش ماس دنمی با د مای. شکشونیقدم برداشتم و رفتم نزد محکم
 که متوجه بشم گفت:  یمهرداد طور

 .ن؟یو دعوت کرد   نیشما ا -

 ابرو باال داد.  یتا  هی  دنمینگاهش و دنبال کرد و با د  مهرداد

 .یخوش اومد -

 زدم.  یکمرنگ لبخند

 ممنون از دعوتتون. -

 حرفش اخماش جمع و چهره اش سرخ شد.   ن یا  دنیبا شن مایش



 دلبر محراب 

660 
 

 . کی از جا بلند شد و اومد نزد  مهرداد

 کار؟.   یچ  نجایا  یخوام شر به پا شه اومد  ینم-

 گفتم:  متعجب

 ازدواج کردم.   گهی . من د؟یچه شر-

 .دیخند

 .؟ی با ک یازدواج؟. کِ -

 رو با زبون تر کردم.  لبم

کنه   یم  تیکفا  دی هست مادرت د یک یداشته باشه بدون یکنم چندان لزوم یفکر نم-
 تاالر.  رونیب میباهات داشتم اگر امکانشه بر یحرف هیمنتها  

 گفت.   ی کرد و با تعلل باشه ا یمکث

از   دمیرد بشم که د زمونی کردم و با چشم دنبال محراب گشتم. اومدم از سمت م حرکت
 کنه.   یداره به عکس دلبر نگاه م یگوش

 زدم.   یپوزخند

 . ؟یکن یو برانداز م  حشیس کر با لبخند عک  نمیبازم بب نمت،یبیم فردا

نباشه خصوصا که  زیتاالر رفتم تا با اومدنش همراه من شک برانگ رونیاز مهرداد ب زودتر
 داشت.  یبهم آلرژ مایش

 حضورش و احساس کردم.   قهیتاالر با گذشت چند دق رونیب

 شه.   یدردسر م نه یبب یزود بگو کس-

 گرفتم سمتش.  ماروی عکس ش نتیپر فمیباال انداختم و از داخل ک شونه
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هم   مایبد باشه ش نهیببب یکه کس یترس یما باهم م  دنیانقدر که تو از د دوارمیام-
زد؟.   یم   نهیبود که مادرت سنگش و به س یاون عروس نی باشه. ا نطورینسبت به تو هم

کنم  یخانوادتون فکر م  یرا شرف ب یب نیکه نداشتم شرافت داشتم اما... هم یهرچ
 باشه.  یادیز 

 .دمیمبهوتش و شن  یاز کنارش رد بشم که صدا   اومدم

 . ؟یکرد   دایپ نارویاز کجا ا-

 که خود دلبر عکس گرفته بود گفتم: ییاونجا از 

 خودم عکس گرفتم. -

که داخل تاالر به راه   یربع با ول وله ا  کی نکردم و رفتم داخل. تو کمتر از  ییاعتنا  گهید
شدن با    یرفتن بلند م یباز شد. کم کم صداها  اوج گرفت و تک به تک برا  شمیافتاد ن

 کردن.  یجمع حرکت م  افهیق

 به اطرافش انداخت و گفت:  یهمون لحظه نگاه محراب

 رن؟.  یشده؟. چرا همه دارن م یچ-

 بازم ادامه داد:  شیاخم رو به ن با

 .یخند  یمردم م یخوبه از بدبخت-

 

 شدم.  یجد

 وا خب چه بدونم؟.-

 تمسخر نگام کرد و سر تکون داد. از جا بلند شد و لب زد: با

 . میبلند شو بر -
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و   یجا بلند شدم. از اون فاصله چشم دوختم به مادرش که از مهمونا عذر خواه  از 
به لب    شخند یزد. ن یبا دستمال اشکاش و پس م نی کردو تو همون ح  یم یخداحافظ

 ی عذر چ یاما سکوت کرد و ه میرد بش می شونه به شونه محراب از کنارش خواست
 نخواست.  

 ابرو باال دادم. یتا  هی

 به محراب گفتم:  رو

 من اومدم.   یو روشن کن نیتو برو تا ماش زمیعز-

 رفتن محراب رو به چهره عبوسش لب زدم:  با

 !.ت یواقع دنیاز د نی انگار ناراحت شد -

 نگفت.   یزینداخت و چا ری به ز  سر

 دادم:  ادامه

که چطور رو   نیدی!. دنی همه من و به صالبه بست نیارزشش رو داشت که ا  مایش-
با   مایبود اما سر ش تتون ی اولو یکه من بودم عفت و پاک  یکرد؟. ماشاهلل تا زمان دتونیسف

  فمیکه همون برخوردا کار دستش داد البته من وظ نی همه افراطش بازم هواش و داشت
 مهرداد... آقا مهرداد نبود.    یدونستم خبر دارتون کنم قصدم بهم خوردن عروس

 و گرفت و آروم گفت:  شینیدستمال ب با

 . ؟یبزن شین یبسه دختر اومد -

 و جواب دادم:  دمی کش یقیعم نفس

 خدانگهدار. -

 نشستم.  نیماشپا تند کردم و رفتم داخل  ن یبوق ماش با
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 دیکرده بود؟. البته بع دایکرد. اصال دلبر و پ کاریمدت چ نی دوست داشتم بدونم ا یلیخ
 بدونم.

 : دمیآروم پرس قهیاز چند دق بعد

 چه خبر؟. -

 نگفت.  یزیچ

 زدم:  غر

 بدون. قی. من و  در حد زنت نه القل در حد رف؟ی سکوت کن  یخوا  یم  یتا ک-

 . ؟ی. بگم که با دمت گردو بشکن؟یبدون یخوا  یم یچ-

 .کردم  اخم

از خواهرم خبر   ی. من خودم حت؟یمحراب؟. چه دم شکستن یکن یم ی فکر ن یچرا همچ-
 !.هیت یندارم دوست دارم بدونم تو چه وضع

 نگفتم.  یزیو چ شهیدادم به ش هینداد. کالفه سرم و تک یجواب بازم

 : دیچیکه گذشت در کمال تعجب صداش پ قهیدق پنج

 .گهی دونم داره دروغ م ی م یکنم ول یبهم گفت دارم ازدواج م-

 بند اومد.  نفسم

 کرده بود؟.  داشیپ

 ترس گفتم:  با

 .زو؟یهمه چ  یبهش گفت-

 داد.  چیو محکم دور فرمون پ  دستاش
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 دونم از ازدواجش دروغ گفته؟. یم  ینبود ول نیداد االن وضعم ا  یاگر فرصت م-

 .؟یچه ازدواج یچ یعنی-

 اوج گرفت.  صداش

کنه اما.... اما   ینباشم که داره ازدواج م رشی گیپ گهیدونم بهم گفت د یخودمم نم-
پا بزاره و ازدواج   ری و ز  میکه باهم داشت یممکنه دلبر اون همه مدت  ری مطمئنم دروغه ع

 کنه.  

 خوشانم شد.پوزخند زدم و گفتم:  خوش

 چرا نکنه؟.-

 به فرمون.  دیو کوب مشتش

 چرا بکنه؟.-

 خودش داد زدم. مثل

 .؟ی کن یم ن ییاون حد تع  ی. حاال برا؟ی مگه تو ازدواج نکرد-

 اش سرخ شد.   چهره

!. من خواستم با تو ازدواج  دیکه نبا  ییچرت و پرت برام نباف، دهنم و باز نکن به حرفا-
 نده. لمیتحو خودیکنم؟. حرف ب

 

مهرداد   هیبود، بهم خوردن عروس  یو نشستم. عجب! امشب چه شب یدادم به صندل  هیتک
 دلبرو!.   یو ازدواج رو هوا

 گفتم و لبخند زدم. یته دل خداروشکر  از 
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                             ** 

 

 محراب 

 

 .زی رو م  دمیکوب  تیعصبان با

 فرستادتت؟. یشده؟. ک داتیتو از کجا پ-

 باز کرد. دهن

 .. . هیکه هرکس ازش   ینباش یکس یپ  یگم که الک یمن دارم بخاطر خودت م-

 جا بلند شدم و نذاشتم ادامه بده. از 

از اون خانم  یشعوریبا ب شهی نم ل یگم دل ینم یچ ی ه یحرف دهنت و مزه مزه کن، ه-
 !.  یبرام حرف بزن

 .دیخند

 .یش یخودم بوده چرا ناراحت م هیمدت غهیگم ص  یآقا جون دارم م-

  رونی ب یاز دست مش محمود وسط راه افتاد و رهگذرا یچا  ینیس دم یکه کش ی ادیفر  با
 مغازه جلب شد. 

گورت و گم کن   ،یباف یمن خزعبالت م  یبرا  یکرده دار رتیاج یک که،یانقدر زر نزن مرد -
 . االی گورت و گم کن 

 رو به روم اخم کرد و جواب داد:  مرد

 باورت شه؟!. ین ینشونت بدم بب یخوا یمدرک دارم م-
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کردم خودم رو   یزده باشن. گوش و گونه هام داغ شد و نفسام تند. سع شمیآت انگار
 کنترل کنم. 

 گفتم: آروم

 . نمیبده بده بب-

 .  رونیو چندتا برگه آورد ب  دیسامسونتش رو باال کش فیک

 شد بهم.  ره یکه بده تعلل کرد و خ نی از ا  قبل

 !.  یمدارک لحن و حرف زدنت و درست کن  نیا  دن یدکن بعد از  یشمام سع-

 .  دمیتوجه به حرفش برگه رو از دستش کش یب

 . ایمن سوسه ن یبرگه هارو برا  نیبده ا -

  

 کردم. زیهارو گرفتم و با دقت آنال برگه

 پاش متوجه رفتنش شدم.  یصدا   دنیشن با

 شد.  یلحظه به لحظه حالم بد و بدتر م  دیچرخ یرو کاغذا م شتریکه ب چشمم

ماتم   .ی. آب دهنم رو قورت دادم و نشستم رو صندل دنی کم دستام شروع کرد به لرز  کم
 شد. یبرده بود و باورم نم 

 به نقطه نامعلوم لب زدم: رهیو خ  دمیخند 

 نه امکان نداره.  -

ه از نو شروع کردم به هام. دوبار قهی و شروع کردم به ماساژ دادن شق دم یو باال کش دستام
 خوندنش.
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 الَمهر الَمعُلوم... . یَعلَ  ۀِ الَمعُلومَ  ۀِ الُمدَّ  ی( فِ برز ی)فر ی)دلبر ( ُمَوکَّل یُموکَِّلت َزوَّجتُ 

تحمل کنم کاغذ رو تو مشتم گرفتم و لول کردم. سرم رو خم کردم و چند مرتبه   نتونستم
 .  زیرو م دمیکوب

. هیگر   ریکرد زدم ز  ی( که مبهوت نگام میتوجه به مش محمود )آبدارچ یبلند بلند ب نباریا
و به حال    زی. سرم و چسبوندم به لبه منیخوردم و نشستم کف زم زی ل یصندل  یاز رو

 .ختمیر یخودم اشک م

 شدم به کاغذ مشت شده تو دستم.    رهیپر خ یچشما  با

 : دمیکش داد

 خدا.-

 . دیلرز  صدام

کردم که   یبودم؟. چه غلط یمادرم فرزند بد ی بودم؟. برا ی بودم؟. بنده بد یآدم بد-
 تاوان بدم؟.   دینطوربا یا

بود که بهش  یترهمون دخ نی شد. ا یم  یمعصوم لبخنداش تو ذهنم تداع  چهره
 دلباخته بودم؟.

 .دیچ یگرفته مش محمود باال سرم پ یصدا 

 .  ه؟ی. مشکل مال؟یکن یم  یقرار یشده؟. چرا انقدر ب یپسرم چ-

 نگفتم.  یزینگاهش کردم و چ تنها

 . دیبه سرم کش ی به دست خم شد رو زانو و دست ینیس

 .ه؟ی کس یاشکا برا   نیا-

 .د یاشک لجوج از گوشه چشمم چک  قطره
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 و گفت:  دیخند

 که مپرس  ام ده یکش یعشق درد

 که مپرس   امده یچش یهجر زهر

 در جهان و آخر کار  امگشته

 که مپرس   امده یبرگز  یدلبر

 خاک درش   یچنان در هوا  آن

 که مپرس   امده یآب د رودی م

 به گوش خود از دهانش دوش  من

 که مپرس  امده یشن یسخنان

 ی که مگو  یگزیچه م  من لب  یسو 

 که مپرس  امده یگز یلعل لب

 ش یخو یی تو در کلبه گدا  یب

 که مپرس  امده یکش ییهارنج

 در ره عشق   بیحافظ غر همچو 

 که مپرس  امده یرس یمقام به

 لب زمزمه کردم:   ریسوخت. ز   شتریب دنشیباشن دلم

 ام که مپرس.  ده یبرگز  یدلبر-

مطمئن باش اونم    یقرارش یاگر توام انقدر ب -ادامه داد:  ی محمود با مکث کوتاه  مش
. رو نمی ب یحالت و م  نینکن. چند وقته دارم ا  یحال و داره، صبور باش ناراحت  نیهم
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  دنی. رسستین شیشادت چند وقت پ یچشما چشما نیبگم تا به االن ا  یزینداشتم چ
 پسرم.  یتحمل کن دیراه رو با  ی سخت  یول  رهدا یخم جیبه معشوقت جاده طول و پر و پ

 

 ماه بعد   شش

آورد. تو    یهمه وقت انگار داشت بال در م  نیاونم ا دنمیدوختم به دلبر. بعد از د چشم
 کنم و تا هم نظرم بشه.  یکی بود که محراب و با خودم  نیهمه مدت تمام تالشم ا   نیا

 من نرم بشه و بتونه بهم اعتماد کنه. با

 خانم.  لهیبه کمک جم شتریب یسخت اما از پسش براومدم ول یلیبود خ سخت

محراب خونه اومد چشماش کاسه خون بود و با   برز،ی اون مدت اون روز بعد از کار فر تو
م  تن دلبر و خالش گفت  یرو ی خواست قبول کنه تا بازم از نشونه ها  ی من دعوا کرد و نم

ام که باورش   یانجام دادم اما باز اون حال وقت  تونستمی م ینافش بود. هرکار یکه باال
 . زد  یشد بازم من و پس م

بهش گفتم دل پسرتو زدم و من رو   یخانم شدم. وقت لهیبود که دست به دامن جم نجایا
ََ گفت تو   یبگه ول یزی خواد رو سر محراب آوار شد. توقع نداشتم محراب چ ینم علنَا

 خانم. لهیاش شد سکته مجدد جم جهی هست و نت  یا  گهی قلبم کس د

  میحاملگ یفرصت برا  نیاز اون اتفاق محراب شکه شد و من در تالش بودم از ا بعد
خوام از محراب بچه   یگفتم م  یو زار  هیمادرش به هوش اومدم با گر   یاستفاده کنم. وقت

 هستم.   یگفت عروس صبور و مهربون  یشد و م شی داشته باشم که باعث خوشحال

 یباعث شد کل نی وقت بود که برگشته بود دهات و شرش کنده شد و هم یلیخ رزنیپ
 خانم سوء استفاده کنم. لهیبتونم از نبودش از احساس جم
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که   یگشت به زمان یبرم نیروانشناش و ا  شیگرفت تا رفت پ یبه مرور افسردگ محراب
رو به محراب دادن و   ایاون روز که به هوش اومد انگار دن خانم تو کما رفته بود. لهیجم
 صحبت کرد.   یبار رو بهم لبخند زد و با مهربون نی اول یبرا 

اش تو اون    ندهینوه آ  دنیبچه دار شدن و د یپا رو گلوش گذاشت برا  نباریخانم ا لهیجم
 ، بهکنم یکه گفت حاللت نم دمید شهیبه دهن داشت از پشت ش ژنیحال که اکس

به   دیکه ازش صحبت کرده و با  ی کنه از بابت اون عشق یگفت که حاللش نم یمحراب م
  نیخواست مخالفت کنه که گفتم مادرت ا یم ابخانواده اش باشه بازم محر  لی فکر تشک
آرزوهاش رو حداقل برآورده کن.  نی و آخر نهیخواد نوه دار شدنش رو بب یم  یعمر آخر

اثر   نیشتر یمطمئن بودم ب  یشد ول یدونم چه معجزه ا  یدونم چقدر گذشت نم ینم
ه نفر الزم بود تا  ی(. االن تنها ivfاف ) یو   یآ یدکتر برا  میخانم بود که رفت لهیبازم از جم

 ببرمش دکتر که بچه من و محراب رو حمل کنه و لقاح روش انجام بشه. 

  یکرد برخورد بهتر  یتالش م یزن و شوهر با من نبود ول هیابطه اش مثل محراب ر
 خواست از گذشته فرار کنه. یداشته باشه و انگار م

رفت و روز به روز برخورد و رفتارش هم تو   یروانشناس م شیکه محراب هنوزم پ بماند
 شد. یبه نسبت قبل هم با من بهتر م  یزندگ

 

 . نمیبب ک ینزد  ای . بنمتیب یخوشحالم م یلیخ ،یآبج-

 اومد.    کمیو قاب گرفت و نزد   صورتم

 .  دیام رو بوس گونه

 اکره اومدم عقب.  با

 . ینگام کن ینطور ی. به خدا دوست ندارم ا ؟یدیدل آرا هنوز من و نبخش-

 کنه. پشت چشم نازک کردم و گفتم:  یبرخورد کنم که ازم دور یخواستم از االن طور ینم
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خودم؟. اون نامه ات نبود شماره ات رو   شیپ یا یب ی. چرا جسارتش رو نداشت؟یکه چ-
 . ؟ی کردم چ یآوردم که باهات ارتباط داشته باشم؟. اگر همون رو گم م یاز کجا م

 و گرفت.  دستام

  یو زنگ م  دیبخش یمن و م ی وقت  هی یروز  هیدونستم  یم ،یدار یدونستم نگه م  یم-
خواستم   یاما هر بار م  رمیتونستم از جابر آدرست رو بگ  یم  امیخواستم ب یم یول یزن

 خجالتم. یشد. رو نداشتم بزار پا  یمانع م  یحس  هیبرم محل  

 بود که استفاده کنم. یو حاال فرصت  دمیترس  یم  نیاز هم  قایرو فوت کردم دق نفسم

 محراب مال خودم شده.   دی فهم یم دیبا  گهید

 بزنم که گفت:  یحرف خواستم

هست؟. بهتر از مهرداد هست؟.    قتی ال نمیخوام آقا دوماد و بب یشوهرت کجاست؟. م-
 کنه.  یکه نم تتی اذ

 با اغراق صحبت کردم.  شتریزدم. ب یپهن لبخند

ََ برعکس اون عوض-  ه.  دوستم دار یلیگه. خ یاز گل نازکتر نم یمثل فرشته هاست کامالَ

 .د یکش یخفه ا غیو که تو دست گرفته بود فشردو ج دستام

 . ؟ی اورد یرو چرا ن یب یچطوره؟. ب  یب یشکر، ب یاله-

پول از  یمقدار  هیام جمع شد. هنوزم که هنوزه ماه به ماه  افهیق ی ب یآوردن اسم ب با
 یاز ب یو کم کم جمع کنم و بهش بدم. وقت   ونیل یگرفتم و تا بتونم پونزده م یمحراب م

ََ الزمش   یدر صورت  یبرگردون دیاوت پول رو قرض کردم اال و بال کرد که با  یب که اصالَ
 نبود. 

 نه به من رحم کرد نه به دلبر. اون

 بود و بس. یب یهردومون ب یبدبخت مسبب



 دلبر محراب 

672 
 

 اونم هست حالشم خوبه. -

 گفت:  جانیه با

 شده؟. دلش برام تنگ -

واقعا از ته دل   ای کرد  یزد. تظاهر م یموج م  یتوام با شاد  یدمک چشماش دلتنگمر تو
جوره   جی برام. ه زهی ازش داشتم و دلبر نفرت انگ نهیکه بود من ته دلم ک یبود؟. هرچ

  یخواست برا  یکه م یزیکردم که چ یشد اگر بهش ثابت نم یوجودم خاموش نم شیآت
 شه حق من بود. بیخودش نص

 دل آرا؟. -

 اومدم و جواب دادم.  رونیفکر ب ز ا

 پرسه. یازت م  یآره گه گاه-

 

 . ؟ی زی . سفارش بدم چست؟ی. گرسنه ات ن؟ ی خور ینم یزیچ-

 ام انداختم و گفتم:  نهیبه س یبود. باد ی ا  گهید زیچ  تمینداشتم. ن لیم

 خوردم. یمشکل هیمن به  قتشی دلبر حق-

 .دیخند

 شده.  ی چ نمییتو فقط به مشکل بخور من هستم. بگو ب ،یقربونت بشم من خواهر-

ََ جد  دیخند یاون که صورتش م   بودم. شکسته شده بود و اون   یو برعکس، من کامالَ
 .  دمید  یاول رو تو چهره اش نم یشاداب

 انداختم.  ریو سر به ز  دمی و عقب کش دستام

 لب زدم:   آروم
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 خوام بچه دار شم.  یمن م-

 .دیچی ناراحتش پ یصدا 

 . ؟یش یدونه؟. خبر نداره بچه دار نم یشوهرت نم-

 گفت:  عی شدم بهش. سر رهیرو به نشونه نه باال دادم و خ سرم

 . ؟یعنی. خبر داره ؟یپس چ-

شده   زیدارم. تخمک من فر م یباردار  یراه برا  هیدونه منتها من  یو م  زیشوهرم همه چ-
 هست.  یمشکل   هی  یول نطوری شوهرمم هم یبرا  مارستانا یاز ب یکی تو 

 بهم.  دیزده دستاش و کوب جانیه

 . دیبچه خودتونو داشته باش دیتون یم یعنیگفتم نگران نباش، پس  ید یخدا، د یا-

 توجه به حرفش گفتم: یب

  یبدون دی بده. با لمونیکه بچمون رو تا نه ماه سالم تحو مینفر و اجاره کن هیرحم  دیبا-
تونه به بهونه پول    یطرف مقابل مقرر کردو هرکس م ینداره که بشه برا  یکار قانون نیا

تا حامل بچه   مینفر قابل اعتماد الزم دار هی!. به رهی کنه و بچمون رو ازمون بگ د یکالن تهد
 باشه.

 کرد.  یزیر اخم

 حمل کنه؟. تا نه ماه؟.    گهید  یکی دیبچه شماره با  یعنی-

 آره.-

 تو فکر.  رفت

 و رو نداره؟.  ی. شوهرت کسد؟یاعتماد کن یبه ک دیخوا یمخب -

 باال انداختم. شونه
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 کوچه نبودم.    هیبود که االن اندر خم  یاگه کس-

 کرد.  زیر چشم

  یب یزنگ بزنم دلبر باهاش قرار بزارم؟. ا  یبه کاهدون گفت  یپس بازم خورده بود-
 معرفت.

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با

 . سپرمیآشنا دارم به اون م هی  یندارم ول یتنگران نباش من که دوس-

خواست   یم   یشد ول یمتوجه م  دمی دونم شا یخواست منظورم و بفهمه و نم ینم انگار
 کنه.   یشونه خال

 من سراغ دارم.  -

 ابرو باال داد.  یتا  هی

 . ؟یخب؟. ک-

 تعلل جواب دادم:  بدون

 

 . ؟یو انجام بد   یبزرگ نیدر حقم ا  یتون  یتو، م-

 شد. دستش و سمت خودش اشاره گرفت.  شکه

 . من رحم اجاره شم؟. ؟ی گ یم یچ یدار  ی. متوجه؟یچ-

 . دمیبرچ لب

 کنم ازت. ی. خواهش مه؟یمگه کار یو نگه دار نیتو شکمت جن  دیباور کن فقط با -

 استرس گفت:  با
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 ول کن... . دیو با  م یکار کنم؟.  زندگ یدل آرا من تازه رفتم سر کار، اون و چ -

 کالمش. ون ی م دم یپر

  یم  یبخوا ونیلیگم. هرچند م یتو نگران مخارجت نباش اصال آخر کار به همسرمم م-
 . نیهم ادیب ایفقط سالم به دن مید

 چونه اش گذاشت.   ری ز  دست

شد من اصال همسرت و خانواده اش رو   یا دفعهی  یلی. اصال خستی نه بحث پولش ن-
 شکه ام.   کمی شناسمینه م دمینه د

که رحم اجاره ما   یمحرابم چنان راغب نبود که کس نهینداشتم االن محراب و بب دوست
دست   سپرمیاومده بود گفت کارارو م  زیفر  ی. چون همراه من برا نهیخواد بشه رو بب  یم

 . نکن و....  مارستانیب  ریخودت. من و درگ

ارتباطمون    قیکه گفتم خودم از طر یبچه دار شدن تا وقت یشد برا  یراغب نم اولش
  تیبا اون حال  بازم از وضع  یول میرحم اجاره کن دیتونم حامله شم و با  یباهم نم

 نرم شدنش استفاده کردم که دست آخر جواب داد. یخانم برا  لهیجم

 گفتم:   نانیاطم با

!. اون  نطورهی. شوهرمم هم؟یچقدر بهم اعتماد دار  یشناسیدلبر چقدر خواهرت و م-
 ندونستنش نباش اون خبر داره، به خودم سپرده.   ایره نگران دونستن   یم  یکار  تیمامور 

 دهنش رو قورت داد. آب

 االن؟. یچ یعنی.. ی-

 نگاهش کردم. یکالفگ با

و بعد   می تا کارارو انجام بد مارستان یب یایب که نه یا  یانجام بد  دیکه با یتنها کار یعنی-
 با من. یهم خونه ش
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 رو لبش جون گرفت.  یکمرنگ لبخند

 اما... .  دهیو بهم م یبا خواهرم حس خوب یهمخونگ-

 جمع شد.  لبخندش

 . ؟ید  یبهم فرصت م یترسم. تا ک  یمن م-

و   هیروز آفتاب هیدست دست کنم چون محراب  نیاز ا  شتریخواستم ب ی داشتم و نم عجله
 انجام نده. یبگه کار گهیکه چند روز د ستین  دیبع یروز مهتاب هی

به  یلطف تو زندگ  نیتونه بزرگتر  یکه م هیتنها کار نی تا فردا فکرات و کن و بهم بگو. ا-
 بازم شرمندم کن. یول  یبود ریدونم دم رفتن از خونه از دستم دلگ یمن باشه!. م

 

 دلبر 

بود که از رفتن به مدرسه ترس   یحالم مثل بچه مدرسه ا قا یدق جانی داشتم و ه استرس
 زد.  یدکتر شدن له له م یحال برا  نیداشت و در ع

مثل   میدعوا کن یببوسمش حت رمی دل آرا باشم. مثل قبل بغلش بگ ش ی داشتم پ دوست
که قرار بود انجام بدم   یراز کا یکنار هم ول میتو سر و کله هم اما فقط باش میبزن مایقد

 یشه؟. قرار رحم اجاره ک  یم  یکار چ ن یا  یدونم انتها یکه نم نی ا  یترس داشتم برا 
 بشم؟. 

شده وگرنه    رمیگیکردم که خواهرم بازم کارش لنگ بوده که پ  یفکر م ی گرفت وقت یم دلم
 گرفت.  یسراغمم نم  اهیصد سال س

قول   ی . به خودم پشت گوشاوردیکردم اما دلم تاب ن یتا م نیبود که سنگ ن یجا ا به
همه وقت   نیشه؟. خواهرت و بعد از ا  یکنم اما مگه م یگله مند  دمشیدادم اگر د

 . ؟یتفاوت باش یو ب ینیبب
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 ؟ ی دنیچه د اما

 به فکر رفتم. بدتر

  هی  نیا  دیگفتم؟. شا یبهش نه م دیهمه وقت بهم رو انداخته بود. چطور با   نیاز ا بعد
 و خواهرم و داشته باشم! پس چرا تعلل؟.  میب یفرصت بود که بتونم باز ب

ترس ته دلم   نی ا  یداشتن خانواده قبلم مگه برام قابل تحمل بود ول یماه تحمل برا نه
 .؟یچ

 مانعم بود.  یحس هی

رو   یانتظار تلنگر بد دیبا  دیلرز  یداشتم و هروقت ته دلم م مانیاحساس ا  نیبه ا  من
 .دمیکش یم

 اما...   دهیتجربه جد هیاز  یناش دمیحس شا  نیا

  یکار م  یچ دیجا بند نبودن. با  کی که حاال تو ذهنم   گهی د یاما،اما،اما هزاران اما  اما،
 کردم؟.  

 مهلقا خانم جلو چشمم رنگ گرفت.   چهره

 همه وقت.  نیمم بعد از ا همد  تنها

به خودم اومدم   یکردم که وقت یو چطور ط ریدونم مس  یدونم چقدر گذشت، نم ینم
 در بودم. یجلو

 انداختم و رفتم داخل.  دیکل

 . ؟یدخترم اومد -

مشغول بود. داشت به درختا   اطیدوختم به مهلقا خانم که طبق معمول داخل ح چشم
 داد.  یآب م
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 زدم.  لب

 .  دمیخواهرم رو د-

 زد. لبخند

 خوش گذشت؟.  یبه سالمت-

 خوش که آره منتها... . -

 

 و آورد باال و زودتر گفت:  دستش

 برو سر اصل مطلب.-

 گفتم: ی نیمقدمه پ  یدادم و ب رونیرو ب نفسم

 رحم اجاره خواهرم بشم.  دیبا-

 نگام کرد.  رتی باال داد و با ح ابرو 

ََ عمل کرده؟.-  مگه اصالَ

 شونه مثبت تکون دادم. به ن یسر

 . ؟ی رحم اجاره اش بش دیتو با -

 شدم به پهره بر افروخته ام. آروم جواب دادم:  رهی لب حوض و از آب خ  نشستم

 بله، رحم اجاره خواهرم. -

شونه ام   یاومد نشست کنارم. دستش رو رو  هیو جمع کرد و بعد از چند ثان شلنگ
 گذاشت و گفت: 

 !. ؟ی ترس یم یاز چ-
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 . دم؟یترس   یدیشمام فهم-

 شد بهم. رهیخ

 .  شناسمتی م گهید-

 و گذاشتم رو شونه اش. سرم

. اونم حق  ارمیتونم براش نه ب یترسم. نم یم یمهلقا خانم، خواهرمه دوستش دارم ول -
شه. بازم ته دلش به   ینم دایمورد اعتماد براش پ ی خواد بچه دار شه اما  کس یداره، م
سخت ولش    طیشرا  نیکرد. خبرم کرده که به دادش برسم درسته که تو ا  هیتک شی خواهر
 کنم؟.

 .دی به سرم کش یدست

 مگه ولت نکردن؟. -

 سوخت.   یم  گرمیحرف بغضم گرفت. انگار زخم دلم سر باز کنه ج  نیا  دنیشن با

 . دیلرز  صدام

 چرا، ولم کردن. -

 تر گفت:  آهسته

 بودن؟.   ادتی ل بد مگه تو حا -

که به   یخوردن. در حال یوقفه رو گونه هام سر م  یاشک ب ی و دونه ها دیترک بغضم
 زمزمه کردم:  ختمیر  یصورت آروم اشک م یپهنا

 نه نبودن.  -

 سرم ُسر داد.    یو رو   دستش
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و دل   یخور یکن. تو نون قلب مهربونت و م اهیگم دلت و س یگم ظالم باش نم ینم-
مبادا بازم حماقت    رهیمی کنه و م ی و آروم آروم مزه م  شیرحم یهم زهر ب  اهی سنگ و س

 !.  یکن

 . و اشک چشمم و گرفتم. سر از رو شونه اش بلند و نگاهش کردم   دمیو باال کش مینیب

 نه؟.  یگ یم یعنی-

 قلبم گذاشت و گفت:  یرو رو  دستش

 . دهیدلت رضا م نی هرجور ا-

 جا بلند شدو اشکام رو پاک کرد.   از 

گرفتم   یصبح رفتم سبز  میکار دار یبلند شو دختر جان بلند شو خودت رو جمع کن. کل-
 .  یسرخ کن  دیکمک کن با  ایب

 .دم یخند هیاوج گر  تو

 بهم.  ید یکار خونه م یکن ر یفکرم و درگ  یخوا  یهروقت م-

 زد: غر

دل   نیا ی ول یباهوش ی. زرنگتیدل نازک نیکنم از دست ا  یدختر آخر من سکته م یآ-
 .  ارهی دل منم تاب نم یزیر  یاشک م ینیش یخوره م ی نازکت  زود ترک م

 جا بلند شدم.  از 

 من خانواده ام نقطه ضعفم هستن. -

 رفت لب زد: یکه داشت از پله ها باال م  یحال در

 .یماقت کنمبادا ح   یول یخوبه که قدر بدون -
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 زدم.  غر

 انجام ندم؟.  یعنیترسم،  یم  یگیم  نطوریمهلقا خانم ا -

 که بره داخل گفت:  نی قبل از ا   وونی ا دم

دلت چطور    ن یانجام نده. درست فکرات رو بکن بب ای انجام بده  گمیمراقب باش، من نم-
 ده.  یم تی رضا

 برداشتم سمتش. قدم

 .ارمیتونم نه ب یچون خواهرمه مسلما نم-

 و به باال گرفت.  دستش

 پس بسم اهلل.  -

سخت دل    طیشرا  نیرفتم داخل. حرفاش درست بود اما به نظرم ظلمه که تو ا  همراهش
 بازم اصرار کرد بهم. یرم سر کار ول یبه دروغ گفتم م یآرا رو بزارم به حال خودش. حت

  دمید ی کردم م ی شدم. هرطور که فکر م ایلب گاز و مشغول سرخ کردن سبز   ستادمیوا 
  نهیحمل جن  هیبشه؟. نه ماه  یکه بهش بگم نه. اصال مگه قراره چ ستی امکان برام ن  نیا

مراقب    دیسخته با  کمیهست که بخوام پا پس بکشم؟. درسته دردا هست  یمگه چ
 . ممی ربه بعد کنارخواه نیباشم اما عوضش از ا

شد  ی کردم. نم یخونه م  یمدت فقط کنار مهلقا خانم بودم و سرم و گرم کارا   نیا  تو
ََ درد و دالش همه جوره آدم و آروم   دهیمهلقا خانم و ناد غیدر  یب یمحبتا گرفت واقعَا

 کرد.   یم

  ینشد. حت داشیاطراف پ ن یا  گهی بعد از اون چند روز اول د یبیاما به طور عج محراب
 . ستی ازش ن ینشون چیمهلقا خانمم تعجب کرده بود که ه

 کنج لبم نشست.  یپوزخند
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 دست بکشه. یمیاز عشق  قد  دمیدر کار باشه با یهمسر یوقت   گهید مشخصه

 صداش    یدادم. دلم براش تنگ شده بود. دلم برا  رونیب  یو با آه تلخ نفسم

 قش ی عم یها   نگاه

 گاهش  یگاه و ب ینوازشا 

 ی دفعه ا کی  یگرفتنا  بغل

 صدا کردناش   لیدل یب

 د و همه و همه تنگ شد. داده بو ادیکه خودش بهم  یمهربون

 کردم.   یاراده حسود یب

 که کنارشه  یزن به

 که بهتر از من دل برده بود یزن

 . دی ورز  یکه بهش عشق م یکه االن تو آغوششه زن یزن

 خورد.  زیاز گوشه چشمم ل  اشک

 عاشقت شدم؟.  چرا

 همه آدم، چرا به تو دل بستم؟. نی ا نیب از 

 گاز و خاموش کردم.  ریکه در حال قل زدن بود اشکام و پس زدم و ز  یخورش دنید با

 

 افتاد.   دیمثل دونه مروار  یرو که برداشتم قطره اشک بعد درش

 گرفتم. ادیغذا درست کردنم از دست تو   من

 مورد عالقه تو!.   ی!. غذامهیق
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 دادم. ی هر باز با بغض قورت م دیکه با  ییغذا

 گفتم؟.  یبه مهلقا م  دیبا  نمیا

 بودم.  وونهی اس؟. د وونهید  نیگه ا  ینم ستیکه عاشق ن یاون

دادم   هی که سرخ شده بود رو خاموش کردم. تک ی سبز  ریدر قابلمه رو گذاشتم و ز  محکم
 زدم.  یبه گاز و هق

 مردم.   یکه م ختمیر یعادتمه. اگر اشک نم گهید انهی مخف یاشکا 

  یمثل عسل و تلخ درست مثل تلخ نیر یبود هم تلخ. ش نیریبرام هم ش شی کذا ادی
 بادوم، همونقدر زننده. 

 همه وقت هرجور تالش کردم نه از فکرم رفت نه از...  نیا  تو

 از قلبم. نه

خوند  یشعر م  اینشست   یم   اطیگذشته بود. مهلقا خانم عصر تا شب تو ح یساعت چند
 شست.  یو م اطیح  ای

خورد و شلنگ به دست داشت. در و باز   یش تکون منگاهش کردم. لب شهیپشت ش از 
بود تو اسن مدت هوام و داشت و   یکرد که دم در هم آب بکشه. زن باحوصله ا 

 خدا عمر با عزت بهش بده.  دوارمیام

 به خودم اومدم.   لم یزنگ موبا با

زدم و تماس رو   یشدم به شماره، دل آرا بود. لبخند پهن رهی چنگ زدم و خ  زیم  یرو از 
 قرار کردم. بر

 جانم؟. -

 .دی چیآرومش پ یصدا 
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 . ؟یفکرات و کرد  ،یسالم آبج-

 شد.  رمی گ بانیگر   یاسترس لعنت باز 

 . کنم یم.. من راستش هن.. هنوزم دارم فکر م-

 گفت:  یمکث طوالن با

 کنم.   یخواهش م یعجله دارم آبج-

 .  دیکوب یم  نهیمثل گنجشک تو س قلبم

مشغول بود انداختم. حرفش تو   اطینگاه به مهلقا خانم که تو ح هینگاه به رو به رو و  هی
 ". ی ذهنم زنگ خورد. "مبادا حماقت کن

 . ؟یآبج-

 . دیلرز  دلم

 آروم جواب دادم:  هیاز چند ثان بعد

 قبوله -

 

 . ؟یمطمئن ،یجد-

 دادم بهش. هیو تک  واری و کشوندم سمت د خودم

 زدم:  لب

 بگم که. تونم بهت نه   ینم-

 اراده لبخند رو لبم نشست.  یخنده اش ب یصدا  دنی. از شندیخند

ََ ممنونم.  -  ممنونم ازت واقعَا
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 بزنم که ادامه داد. یحرف خواستم

 .  میرو بخون غه یپس ص ایفردا ب-

 کردم.  اخم

 . ؟یچ ی . براغه؟یص-

 لحن آروم و توام با تعجب گفت: با

داماد  یراحت باش یبتون دی. بالخره با ؟یآبج یهم خونه با ما بش  ستی مگه قرار ن-
 نامح... .

 ادامه بده. نذاشتم

  یآقا دوماد رو برا  یعنی. پس ستین یدونستم. باشه مشکل یرو نم ی آها مراحل شرع-
 درسته؟.   مینیبب دیبا نطوریا  دارید نیاول

 .دیچی با مکث پ صداش

  دنشیبا ند دنیگم نگران د یبهت م مینیب یحاال هم و م  ه،یکار  تی گفتم که مامور-
 فرستم.  یکه م یبه آدرس  اینباش فقط فردا ب

 گفتم و قطع کردم. یباشه ا  یدودل با

 مهلقا همانا.  یصدا  دنیچ یهمانا و پ  یا شهی شدن در ش دهیکش

 بسه.   یاون لبت رو تون آورد  ی. کند ؟یجو  یچرا لبت رو م-

 داشت سمت آشپزخونه.  یشدم بهش که قدم بر م رهیدهنم و قورت دادم و خ آب

 مهلقا خانم؟. -

 شده؟. یباز چ-

 نفس گفتم:  هی
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 برسم، کار غلط نکردم.   یرم به داد آبج یدارم م-

 نگام کرد.  یا  هیثان چند

 .  رهی انشاهلل که خ-

 کرد و زمزمه کرد:  نک یداخل س یو مشغول ظرفا   خودش

 ره.  یبا دخترم که اونم داره م میاومد یدر م ییتنها از  میتازه داشت-

 تر ادامه داد:  بلند

 برفت از دل هم برفتا.   دهیآن که از د ینش-

 دادم و گفتم:  هیو بغلش کردم. سرم و به شونه اش تک  کشینزد  رفتم

بعدشم کمه  یشه تو از دلم بر  یدل دلبر. مگه م زی محبت، عز  یمن دورت بگردم بانو  یآ-
 کنم.  یمن بدون تو دق م شتیپ امی کم آخر هر هفته م

 . دیهاش از خنده لرز  شونه

که اول صبح اشکاش و   نمیو بب   یک گهی. دشهیمن چاره نم یبغال برا   نیبرو اون طرف ا -
و   یعشقش نشه؟. ک ریو مشغول کنم که فکرش درگ یکنه و دعواش کنم؟ ک  یپاک م

 باشه؟.   اش ندهیبکنم که فکر آ حتینص

 گرفت.  بغضم

 .دینیمن و نب  گهیخوام برم تو گور د  یانگار م دیزن یحرف م یطور  هیعه مهلقا خانم -

 پشت دستش.  زد

 . ؟یبر  یخوا یم ی. حاال کری کر زبونت و گاز بگ طونیگوش ش-

 عقب و گفتم:   اومدم

 .گهیخونده شه قراره همخونه اشون باشم د ت ی محرم د یفردا، با-



 دلبر محراب 

687 
 

 تکون داد.  سر

 بزرگه. تتی. بار مسئول یمراقب باش یحساب  دیبا-

 ذوق گفتم:  با

 . قایآره دق-

 ادامه دادم:   شتریب جانیه با

. معلومه که مراقب خواهرزاده نازمم. مراقب  ؟ی عنیخوام خاله بشم  یمهلقا خانم م-
 .ممیآبج  یفرشته کوچولو

 .دیخند

 کنه.  یم ینگاه چه ذوق-

که   کینوزاد کوچ هیساختم. فکر بغل کردن  یو م  اشیرفتم تو فکر و تو ذهنم رو  شتریب
 . نیرینه ماه حملش کنم هم ترسناک بود هم ش

  یشد؟.آرزو یم  یدست به دامن ک دیگرفت اگر من نبودم با  شیدل آرا  آت یبرا  گرمیج
به بعد  ن ی کشم. از ا یذارم رو دل خواهرم بمونه. همه جوره جور بچه رو م یبچه رو نم

 بازم خانواده ام رو دارم.  

 

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

ذره چشم چرخوندن   هیسرم مرتب کردم و با دقت مشغول کنکاش شدم. با  یرو رو  شالم
 . دم ید  مکتین یدل ارا رو تنهانشسته رو

 ؟.  تنها بود یچ یبرا 

 اخم حرکت کردم سمتش.  از پشت سر سالم دادم. شکه برگشت.  با
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 سالم. -

 زدم:  لب

 . شوهرت کجاست؟. ؟یی چرا تنها-

 کنارم.  نیبش ایب-

 استرس نشستم کنارش و منتظر بهش چشم دوختم.  با

 خب؟.-

 خب به جمالت اجازه بده بهش زنگ بزنم؟.  -

 گفتم:  یجد

 !.  گهیاشه دشوهرت ب د ی. بام؟یمحضر بر  دیمگه نبا -

 . دیبرچ لب

شوهرم خودش بلده منتها چون   میپشت تلفن بخون می. ناچار ؟یگ یم  نطوریچرا ا یآبج-
راحت   الیکنه که کارامون رو با خ یو اجرا م تی محرم  نیا  یحضور  ریمسافرته گفته غ

 .  میانجام بد

 گرفتم.  استرس

 ترسم.  یشم. دل آرا دارم م یدارم محرم م یدونم با ک یمن اصال نم-

 .دیکرد و صورتم رو بوس بغلم

رو انتخاب نکردم   بهیکه غر نیا  لی از دال یکی. نگران نباش. اصال  ؟ی ترس یم یاز چ-
در  می تو زندگ یشرف باز   یکه ب نیبترسم از ا  دیرو با بهیداره غر  ا ی. خواهرم حنهیهم

 .  ارهین

 گفتم: آروم
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 باشه.-

صحبت کردن گذاشت    یوقت هی کرد زنگ زدن و بعد از چند ثانرو برداشت و شروع   تلفنش
 رو بلندگو.

 دل آرا گفت:  قبلش

 وقت.  هیشه   یم جیگ  میکه خواهر نیصحبت کن، نه ا یجد-

بود که  یدونم چه حس  یتو چشماش بود. نم یترس  هیشدم.  رهیبه دل آرا خ هیثان چند
کار  بکشم    نیخواستم از ا  یشد؟. م یمگه م  یخواستم بگم نه ول یشد. م  داریتو دلم ب

 بود؟.   یمگه راه  یکنار ول

 .دی مردونه آشنا دلم لرز   یصدا   دنیچیپ با

 من که ماتم برده بود دل آرا زدرو شونه ام.   یاز سالم و احوال پرس بعد

 .گهی جواب بده د-

 س... سالم. -

  نیهرچقدر بخوا  نی از مسافرت برگشت  که یهر وقت یلطفتون باشه برا   نیا  یمبلغ برا -
 میکن  یدم نصف اول نصف آخر. شروع م یچک م

حواسم به حرفش نبود که به من گفت از   ی. حتدنیتند تند شروع کرد به تپ قلبم
 !. نیمسافرت برگشت

 من رو برده بود تو اغماء   صداش

 کردم.  یبود که فکر م  یزیصدا آشنا تر از چ  نیا 

 د یچیپ صداش

 ...یَزوَّجُت ُموکَِّلت-
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که شب   دمیشن یصدارو درست وقت  نی. چشمام و بستم. ا دیرو نشن یزی چ گهید گوشم
 شدم که من و از چاله در  یپسر  ریاول گناهم گ

 

 و در انتها انداخت تو چاه.   اورد 

. تمام اون شب صحنه به صحنه دنیگرفت و چشمام پر شد. تنم شروع کرد به لرز  بغضم
 ون گرفت.  چشمام ج یجلو

 کردم؟.    یفکر م  نطوریا  چرا

 کردم؟.   یتصور م   نطوریا  چرا

 کرد؟.   یرفتم ولم نم یهر جا م  چرا

 

 رو زانوم. زد

 . گهی بگو د یچرا ساکت-

 شدم به آسمون.  رهی خ نیاز دهنم در اومد فقط با سر سنگ یچ دم ینفهم یحت

 . هویشده؟. چت شد  یدلبر، چ-

 لب زدم:   آروم

 . ستین یزیصداش آشنا بود، چ-

تالش کردم خودم رو جمع و جور   هیکرد و ازم فاصله گرفت.  بعد از چند ثان یپررنگ اخم
 کنم.  

 سمتش.   برگشتم

 اخم رو صورتش بود. هنوزم
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 خونه؟. میبر دیاالن با-

 جا بلند شد.  از 

 دکتر.   شیپ میبر  دینه با-

. نکنه امیبودم. دهنم خشک شده بود. نکنه از پسش برن دهیراه استرس داشتم و ترس تو
دونم چه  ی. نمارم؟یب ایبدم؟. اگر بچه خواهرم رو نتونم به دن لی بچه رو ناقص تحو

 آن رخنه کرده.  هیبود که تو جونم  یترس

در   یجلو  گهی د یکار از کار گذشته بود ول گهید یول  ارم یداشتم منصرف شم و نه ب دوست
 .  میمطب بود

 داخل.  میبر-

 ترس به دل آرا نگاه کردم. با

 ترسم.  یم یآبج-

 و گفت:  د یبرچ لب

 نکن.  تی . توروخدا اذ؟ی. چه ترس ؟ی وا آبج-

 .  دیلرز  یچشماش م  مردمک

و سست به داخل قدم برداشتم.دستم و گرفت و رفت سمت   دمی کش یقیعم نفس
 . مشغول صحبت شد و من بازم تو فکر بودم.شخوانیپ

 مشوش بود.  ذهنم

 کنن.  ی نوبتمون شد صدا م مینیبش م یبر ایب-

 توجه گفتم:  یب

 شوهرت کجا بود؟. -
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 بودم رو به روش.   ستادهی و من وا  یرو صندل نشست

 حوصله جواب داد: یب

 . گفتم که-

 قرار نگاهش کردم. یب

شه؟. هوم؟.   یداره داوطلب م یکه ک نهیبب ومد یاخه چرا ن  یدونم ول یدونم م یم-
 رفتم؟.  یی. مگه من جا ؟ی به من چرا گفت مسافرت یراست

 تکون داد و اشاره زد. یو عصب پاهاش

 . یپرس یچقدر سوال م ن،یبش ایب-

 مکث کوتاه ادامه داد: با

. تو به خواهرت شک  ادیتونه ب یاون به من اعتماد داره بهت گفتم که مشغوله نم-
 .  یدی. بعدشم گفت خودش مسافرته اشتباه شن؟یدار

 گفتم:  تند

 .  دمیمن مطمئنم درست شن-

 سر باال گرفت.  یکالفک با

شم   ی. دارم ناراحت م؟یکن یبزرگش م  ی. چرا انقدر دار؟ی کن یکار م ی چ  یدلبر مگه دار-
 به خدا. 

  یکاراش رد م ونی ساده از م  یلیدل آرا داشت خ ای شده بود  میزیچ  هیمن  ای بابا،  یا
 شد. 

 نگفتم.  یچیه گهی کنارش و تا صدا کردنمون د نشستم

 خانم دکتر و من نفسم بند اومد.   زی اتاق رو که باز کردم دل آرا زودتر رفت سمت م در
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 .  یکردن سالم احوال پرس شروع

 بهم انداخت.  ینگاه دکتر

 .  گهید ایدم در؟. ب یستاد ی چرا وا -

 به دندون گرفتم.  لب

 لرزون گفتم:  یصدا با

 . دمی... ترسیرا... راستش ترس-

 و بعدش رو بهم گفت:   دیبه دل آرا از دختر نبودنم پرس رو

 اش.  نترس گلم نگران نب -

بود دراز  یتخت  که معمول هی. لباسام رو عوض کردم.  رو  ستادیآرا پشت پرده وا  دل
 تخته گذاشته بودن.   هی نشی . پادمیکش

نداشت. خانم دکتر که   یشدم اما درد آنچنان یم تی کردن به شست و شو دادن. اذ  شروع
 به روم زد.  یاومد لبخند

 لب ذکر گفت و انتقال داد.   ری ر ز . دکتدم ید  ینم یزیرو پاهام بود و چ ملحفه

کنم حدود دو ساعت   یرو جمع کرد و گفت ثابت تو همون حالت بمونم فکر م پاهام 
 گذشت و خسته شده بودم. 

شم. دل آرا اومد و کمک کرد لباسام   یحال م یکردم دارم ب یبد شده بود و حس م حالم
 رو بپوشم.  

 زده بود.  جانیپهن به لب داشت و ه لبخند

 دونم چرا بغضم گرفت.   ینم

 .هی گر  ری اراده زدم ز  یب
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 شد؟. یعه دلبر؟!. چ-

 . ختمیر یخفه اشک م  یرو به خودش  چسبوند. با صدا سرم

تونستم تحمل کنم. البد به غصه هرروزه ام عادت کردم    یبود و نم نی ام سنگ  نهیس قفسه
 به گور ببرم.   دیتخت رو با الیروز خ هیکه 

 .یحساب دی انجام نده، مراقبش باش ن یسنگ  یکارا-

 گفت.   ی بره دل آرا باشه ا رون یکه ب نی از ا  قبل

  نی و آروم و آهسته پله هارو پا م یرفت رونیو باهم از اتاق ب  دمیرمق لباسام رو پوش یب
 .میرفت

 خونه؟. میر یاالن م-

 .نهیچندتا جن میماما ببن  شیپ مینه بر-

 درشت کردم.  چشم

 تونه باشه؟.   یمگه چندتا م-

 دوقلو.  دیشا-

از قبل    شتری ب دیشدم. حاال بچه تو شکمم بود؟. با   ره یدادم و به شکمم خ رونیرو ب نفسم
 .  ینیریحال ش نی سخت و در ع  تیمراقب خودم باشم. چه مسئول

 آرا دو تقه به در زد و وارد شد.   دل

  جانیو در انتها خواهرم با ه  شتریب حیشروع کرد به توض یمهربون با خوش اخالق  یماما 
 گفت:

 چندتان؟   نینگفت-

 اس.  دونهی. ن؟یجن-
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 زدم. یرو فوت کردم و لبخند کمرنگ نفسم

 .  د؟یخواهر-

 شدم بهش. رهیخ

 بله.-

 بهتر، حواست جمع تره. -

من   یکه حداقل برا  ییکالفه ام زودتر کارش رو تموم کردو باهم از اونجا فضا  دیآرا د دل
 .  میزد رونیخفقان بود ب

 خوشحال بود.  یلی. خدیخند یداشت و م ذوق

 چرا من ناراحت بودم؟.   پس

 .دم؟یخند ی مثل دل آرا نم  چرا

 داده باشه.  چیدستاش و دور گلوم پ یکی  انگار

 گفتم: آروم

 .  شت؟یپ امیب دیبا یک-

 رو پشت کمرم گذاشت. با لبخند پهن شروع کرد به صحبت.  دستش

بکش برو خونه  یزحمت هی. االن فقط  ؟ی در حقم انجام داد یچه لطف بزرگ یدون یم-
 دنبالت، خب؟.   امیلباسات رو جمع کن فردا عصر م

خوام که آزاد  یروز در هفته رو م هیبمونم   شتیتونم پ ینم شهیباشه، فقط من هم -
 باشم.

 . لی ا کمال محتما ب-
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 کرد.  م یبه خونه مهلقا خانم همراه دنیگرفت و تا رس آژانس

 ابروش باال رفت وگفت:  یتا  هیکوچه   دنید با

 . ؟یی نجایا-

 تکون دادم.  سر

 به کوچه لب زد:  رهی خ دوباره

 تنها؟. -

 شدم جواب دادم: یم ادهیکه پ یدادپ و در حال رونی رو ب نفسپ

 زن موسن مهربون هم خونه ام. هینه با -

  تی تحرک و فعال ا،یانجام ند   نی. داروهات و مرتب مصرف کن، کار سنگای مراقب باش-
 انجام نده.   نیسنگ

 گفتم: کالفه

 من.   زی مراقبم عز-

دور شد. سالنه سالنه خودم رو به  نیکرد و ماش یرو بستم. با لبخند خداحافظ  نیماش در
 در رسوندم و در رو بازکردم.  

 .  اطی وسط ح  ستادمیقدم برداشتم و وا  دهیخم شونه

 زدم:  داد

 مهلقا خانم؟. -

 . ستادیوا   وونی صدام در خونه رو باز کرد و لب ا  دنیشن با

 . ؟ی. حالت چطوره؟. سخت بود؟. درد دار؟یاومد -
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 زدم.  یکمرنگ لبخند

 اس.  ختهیمرتبه. اعصابم بهم ر  زیهمه چ د یمهلقا خانم نترس-

 و آورد باال.   دستش

االنم  ی و عمل کرد   یگرفت میزود تصم یلیکه خ نهیا  یاالن فکرت مشوشه برا  هیعیطب-
 فکرت مشوشه.  هید یتجربه جد

 پله ها رفتم باال.  از 

 برم. دیدنبالم، با  ادی فردا م-

 کرد داخل.  میراه

 آخره دختر.   یصحبت ها صحبتا   نیبرات، ا  زمیبر  یچا  نیبش-

 زدم.  غر

 .  گهید دینگ ینطور یا  مهلقا خانم-

 گم.  یم یجد-

 و نشست رو به روم.    ختیر  یدوتا فنجون چا  ی دادم به پشت هیتک

رو ببوس بزار   یو ناراحت نهیتمام حواست به بچه جمع باشه. ک دیبه بعد با نیاز ا  گهید-
از چشم تو    ادیبچه ب نیسر ا   یینکرده بال ییخودته. خدا یبچه بچه  نیکنار، فکر کن ا 

 باشه نترس، نگران هم نباش.  تتیمسئول  دیپس تمام فکر و ذکرت با  ننیب یم

 گفتم: آروم

 کنه. یم   ینیام سنگ نهیباشه مهلقا خانم. قفسه س نیاز هم یترس ناش نیا  دوارمیام-

 

 ات رو بخور سرد نشه.  ی چا-
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کرد. آروم   یم  نیرو بهم تلق ی که داشت حس خوب ییدادم. گرما  چیپ  وانی و دور ل دستم
چنان    دنشیکه هر بار با نوش یمهلقا خانم خوردن داشت طور  یچا  شهیمزه کردم. هم

 . دی چسب یبهم نم نطوریا   ایدن یچا  ن یکه بهتر دیچسب یبهم م

 عشق بود.  نمیهم

 کرد.  ی م  نیر یداد و ش یبود که عطر م  عشق

 کرد.  یبود که دلچسب م عشق

 کنه. نیبه چشم هرکس بهتر  زارو ی چ نیتونه ساده تر  ی که م عشقه

                       ******** 

 

 به مهلقا چشم دوختم.  یبا ناراحت 

 .  دیرو بوس میشونیپر مهرش رو قاب صورتم کرد و پ  یدستا 

 ها.   یجا هستم. چشم انتظارم نزار  نیمن هم یغصه نخور دختر، هروفت که بخوا -

 .  دیچک از گوشه چشمم یاشک  قطره

 چشم. -

 شدم. رهیتر از قبل بود خ   نیری که خطوط چروکش برام ش یچهره ا  به

 شه.   یبرات تنگ م یلیدلم خ-

 ام رو تو دست تکون داد. چونه

 .ه؟یچ یها برا  هیگر  نی بس کن بس کن ا -

 کوچه مهلقا خانم ادامه داد: یزرد انتها  یبوق تاکس  یصدا با
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 بدو برو منتظرن.-

 رو از کنار در برداشتم. میدست ساک

 ره. ینم ادمی  تیمهربون  چوقتیه-

دم در  نی قبل از رفتن محکم بغلش کردم. به زور ازش دل کندم. تا نشستنم داخل ماش 
 از رفتنم راحت بشه.  الشیتا خ ستادیوا 

 کردم.  یدستم و باال آوردم و خداحافظ شهیرو بستم و از پشت ش در

 سالم.  کیلع-

 چرخوندم سمت دل آرا. سر

 جواب دادم:  آروم

 سالم. -

ََ خ-  . دیبه هم وابسته بود  یلیظاهرَا

 

 .نیماش یدادم به پشت هیو تک سرم

 که تنها بودم تنها مهلقا خانم هوام و داشت.  یآره زمان-

شد به   رهیحرکت کرد و دل آرا خ  نینگفت. ماش یز یزد و چ یحرف پوزخند  نیا  دنیشن با
 . متعجب براندازش کردم.رونیب

ََ از چ یکه سرزنده و شاد بود حاال طلبکار و عصب روز یبرخالف د  رفتارش    یزیبود. حتمَا
 نرم.   ورتمهیناراحته! بهتره رو مغزش  

  یکیرد و بدل نشد. کم کم هوا داشت رو به تار  نمونیب یحرف چیبه مقصد ه دنیرس تا
 .  رفتیم
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 : دمیپرس

 .م؟ یدی پس چرا نرس-

 . مید یرس نجاست،یشد وگرنه هم  ری د نیهم یبود برا  ک یکه تراف یدید-

. بعد از میشد  ادهیپ نینگه داشت. از ماش یکنار آپارتمان   نیبعد ماش قهیدو دق حدود
 حساب کردن 

 به دل آرا با لبخند گفتم:  رو

. خوشم  یراحت شد  تی امن یخداروشکر از اون محل ب  ،یکن یم یام زندگ ییوب جا خ-
 به دومادمون.  

 غرور لبخند زد و جلوتر از من حرکت کرد.  با

 . شین یب یحاال امشب م-

 جدا؟. اومده؟.  -

 نگفت.   یزیچ

 داخل اتاقک و واحد رو زد. میآسانسور رو زد. رفت دیداخل ساختمون. کل میرفت

و گفته   دم یکه به ظاهر د  یز یچ  نی. انمیدل آرا بعد از مهرداد رو بب قه ی بودم سل کنجکاو
ََ آدم بد   باشه.   یدل آرا عمرَا

 کرد.    یخوشحالم م شیخوشبخت  خداروشکر،

 آسانسور رو باز کرد و زنگ در رو زد.  در

 خونه اس؟. -

 هم فشرد.   یرو رو  چشماش
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در رو باز   یبا غر غر و کالفگ یی آشنا ی دوباره دل آرا زنگ در رو زد. صدا هیثاناز چند  بعد
 کرد. لبخند به لب سر باال گرفتم سالم بدم که ماتم برد. 

 شدم به مرد رو به روم.   رهیخ رتیح با

نشستم اما نگاهم هنوز  نی بود که همونجا پاهام سست شد و رو زم نیبرام سنگ انقدر
 مونس من بود یروز و زمان هیبود که   ییگره به همون چشما 

 

 دهن خشک رو گرفتم سمت دل آرا.  با

 . ه؟یک نی... ای..ا یا-

 شد سمتم و دستام و گرفت.  خم

 .  گهیشوهرمه د  ،یبلند شو آبج-

شدم به  رهیرو سرم. دستش و پس زدم و خ ختنیر خ ی. انگار آب  ختیر  یهر دلم
 محراب که هنوز ماتش برده بود.  

 جمع لب زدم: افهیق با

 خواهر من بود؟.  یازش بگ یخواست  یکه م یزن-

 و رو کرد سمت دل آرا. دی ازگوشه چشمش چک یاشک  قطره

 . چه خبره؟. ؟یکرد  کاریچ-

 و جواب داد:  دیآرا لب برچ دل

 . گهید  مونهیرحم اجاره ا -

 . واری داد به د هیتک دیاب پرحرف رنگ از رخ محر   نیا  دنیشن با

 .دمیشن یاش رو م  زمزمه
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 تو. یکرد  یتو ، چه غلط یکرد  یچه غلط-

 شد. شتریمن ب  هیکه زد شدت گر یداد با

 دل آرا؟. یکرد  یچه غلط-

 : دیخفه توپ یآرا با صدا  دل

 .  ؟ی ببر یخوا یآبرومون رو م-

 یداشت، نم دمیداشت؟. شا  ریام رو گرفت و من رو بلند کرد. مگه دل آرا تقص شونه
دو   ن یکردم که ا ینداشت. هرجور فکر م یام و ذهنم توان حالج یتیتو چه وضع  دمیفهم

شد. مغزم قفل کرده بود و   ینم  دهیدرست چ لی نفر رو بهم وصل کنم پازل ذهنم تشک
 چشمم بود.   ی جلو زیچ هیفقط  

 قم زن و شوهرن؟!گفت: و عش   خواهرم

ََ گر-  رو بزار کنار.  هیفعالَ

 چشم دوختم بهش. رتیح با

 من با محراب رابطه داشتم؟.  یدونست یتو م-

 آرا بالفاصله در رو بست.  دل

 در که مبل بود نشستم و منتظر بهش چشم دوختم.  دم

 داد: جواب

 آره. -

هم پست   ن یشد و زبونم از ا یحرف باز م ی افتاد. دهنم به زور برا  یتنم رعشه ا تو
 : دمیکش غی. جو وقاحت قاصر شده بود  یفطرت
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  یباشه که دست یشه رو به روم کس ی. باورم نمن؟یکرد  تونیمن و وارد زندگ  یچ یبرا -
همه وقت من   نیا  نی هم یبا من؟. برا  یکار کرد ی. چ؟یبدبختم کرده. تو خواهر یدست

اگر بدونم رحم  ید یترس ی. م؟ی ازدواج کرد  یبدونم با ک یخواست ی. نم ؟یو معطل کرد 
 اجاره ات نشم؟. هوم؟. 

 کرد و دهن باز کرد.  یآرا دندون قروچه ا دل

 کنم.  فی تعر  یبزار د یاش هم مفصله با هیخودم رو دارم، قض لی من دل-

 : دمیبغض آلود نال یبه زانوم و با صدا  دمیمشت کوب با

 .؟ی فیچه تعر گهی شم د یمن دارم از غصه آب م-

 داد. یهاش رو ماساژ م قهیکرد و تند تند شق  یم  یخودخور محراب

 به محراب گفتم:  رو

 .  ؟ی دونست ی. نامرد توام م؟ی تو چ-

 زیتو پنهون کردن حالش داشت خ یکه سع ی زد اشکاش رو پس زد. با چهره ا  چرخ 
 برداشت سمت دل آرا. 

 لب زد:   دیدزد یکه م یبهم با نگاه رو

ََ همه چ- ََ استراحت کن بعدَا  . یاز خواهرت بپرس یتون یرو م زیبرو اتاق فعالَ

 :دمی غر  دیکل یدندونا  با

 

  هیچه وضع  نی که برو استراحت کن؟. من امشب خواب به چشمام حرومه. ا یچ یعنی-
 .دیبرام راه انداخت

 : دیغر
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  یدهن باز کنم بدبختمون نم یداد  یدونستم، اگر اون موقع اجازه م ینم یزی من چ-
 . ی. هرچند که بعد از رفتن من انگار منتظر فرصت بود یکرد

 اومد دل آرا رو به توپ و تشر ببنده که دل آرا رو به من گفت:  شتریاخم ب با

 ه. لحظ هی م یصحبت کن  یبرو اتاق لباسات رو عوض کن. اگر اجازه بد-

 شد بهم.  رهیشد و خ خم

 لحظه فقط.   هیکنم ازت   یخواهش م-

در رو نبستم و   یکه به چشمم اومد داخل رفتم ول یدر نینفرت از جام بلند شدم و اول با
 در نظاره گرشون بودم.   ونیاز م

 لبه چادر دل آرا رو گرفت و پوزخند زد.  محراب

 ومن بودنته؟.  م  یرو سرت و ادعا  ینداز یپارچه رو م کهیت هیفقط  -

 شد بهش و لب زد:   رهی خ تیمظلوم با

 چه طرز ح... .   نیمحراب ا-

 : دیخفه غر  یکالمش و با صدا  ونیم دی با حرص پر محراب

کرد. اما   ی سقف زندگ  هی ریشه باهات ز  یکردم م  یداشتم فکر م ،یگمونم رفته بود آدم-
 .  یکه هست یبود یهمون مار خوش خط و خال

ََ محراب بود؟.    نیتو مشتش گرفت که ترس برم داشت. ا یدل آرا رو طور  چونه واقعَا
 احترام بود.  ینامودب و ب نقدری. اونم همدمی دید  یدل آرا م یانگار مهرداد دوم و برا 

 محراب ازش نفرت داشت پس چطور تا االن تحملش کرده؟.   اگه

 ادامه داد: یگوشت تلخ با
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دونستم   ی. از اولشم م ستین  تی ذره هم از شرع حال هیاما    یو بلد  دنیجانماز آب کش-
  یرو سرت ول ینداز یپارچه رو فقط م کهیت نی ا  دمیفهم یکاسته م مین ری ز  یکاسه ا 

 . یست یحرمت نگه دار ن

 تر گفت: آروم

  نمیا یحت یکه مثال همسرم باش  ییکه خونده شد با دلبر باطله باطل، بعد تو یا  غهیص-
فرمون رو دل   نی ا  ستی تو ن  ریالبته تقص ید  ی. کار باطل و حروم و انجام م؟یندون

  دیده نه عقلت. من با دلبر کار ندارم چون از اول مثل تو ادعا نداشت شا یم  اهتیس
  یحیکر  یبه وجود اومده که اون رابطه  ید یته دلم نور ام  تکرد اما با کار االن  ییخطاها

. تنها چینداره ه یبرام رنگ گهی. حنات بگو اندازه ارزن دتونه دروغ باشه  یم یکه برام گفت
.  دیبه خدا هرچه صالح د سپرمی مادرمم م  یحت گه ی نگهم داشته اون بچه اس د کهیزیچ

 حاضرم سر به تنت نباشه

 گفت: هیعقب و با گر دیآرا خودش و کش  دل

 وونهیاول د  ی. حواست هست من زنتم؟. باز مثل روزا ؟یزن یحرف م  رتایغ یچرا مثل ب-
 یبود؟. کس یتر از خواهرم ک نانیمورد اطم یباف یم  فی. چرا اراج؟ یخب که چ. ؟یشد

 اس بالخره برا پوشش راحت باشه خبر نداشتم که.... .   بهیگفتم البد غر غهیص  یبود؟. برا

 

 و گفت:  دیخند  ی کیهستر محراب

بدم و   لیو تشک میخواستم باهاش زندگ یکه م یبقم رو کس . عشقم ام رو زن سابه؟یغر-
 .  به؟یغر  یگ یم

 . هیگر  ریخوردم و آروم زدم ز  زیدر ل یحرف جلو  نیا  دنیشن با

 خورد: چیمحراب تو گوشم پ  یصدا 
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دارم؟. بمونم که   یخونه نگه م نیتو ا هیثان  کیبه بعد من جنازم و  ن یاز ا  یتو فکر کرد -
 . نم؟یو بب میکه با دست تو کنده شد عمق بدبخت یچاه

که صورت محراب رو قار گرفته بود لب   یها  با لبخند و آرامش در حال  وونهی آرا مثل د دل
 زد:

 ها؟. یکه ولم کن  یرتیغ یروانشناست فکرکن، تو مگه ب ینه نه  به حرفا -

 :با اکراه دستاشرو پس زد و جواب داد محراب

عالمم. روانشناس خبر نداره با چه    رتیغ یتو ب ی از االن به بعد من برا  ه،یرتیغ یاگر ب-
.  ؟ی چه شوهر ؟یگفت فرصت بده. چه زن یکنم که م یدارم دست و پنجه نرم م یسرطان
 ها؟.  

 رفت عقب.  یچندش با

ََ انسان- ََ تو اون س ؟یتو واقعَا   یآورد عشق من و   یات دله؟. به چه منطق نهی. تو واقعَا
. ؟یبه کامش زهر کن ارویدن یخواست یها؟. م  اره؟ی ب ایتو خونه ام که بچمون رو به دن

 .  یخودت خودت رو بدبخت کرد  یخودت و بدبخت کرد

 شد و انگشت اشاره اش رو گرفت سمتش. خم

  یکار م نی دلت به حال اون دختر نسوخت؟. دلت به حال خواهرت نسوخت؟. با ا-
گناهات جواب   نیبه تک به تک ا  دیتاوان داره با  نای. همه ا ؟یو ثابت کن  یچ یخواست

 . ایپه اون دن ایدن ن یچه ا یپس بد

 گفت:  ظیقدم ازش فاصله گرفت و با غ  هیآرا  دل

 گل کرده؟.    یاون عوض  یبرا  تیشده باز دل سوز  یچ-

گفت؟.    ی. دل آرا به من مدر نگاهش کردم  نیه؟. با من بود؟. وحشت زده وز ب یعوض
دونه  شتر یکرده باشه. دستم و فشردم و با شدت ب ینیام سنگ نهیرو س  یزیچ هیانگار  

 اشکم روونه شد.  ی ها
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 . دی . تنم لرز دیچیکه پ ییصدا با

که بود طاقت   یگرفت. هرچ ش یدست دل آرا رو صورتشه. دلم آت دمی که دوختم د چشم
 شوهر؟.   نیاز مردجماعت کتک بخوره هم اون شوهر هم ا نمینداشتم بب

 شدم و باصورت قرمز در و باز کردم.   بلند

 نزنش. -

 دل آرا رفتم.  کی و نزد   رونیاتاق رفتم ب از 

 خشم رو بهش محراب گفتم:  با

 عوض شد؟.  یزیتو صورتش چ  یاالن که زد-

 توجه به من زمزمه کرد:  یرو به دل آرا زد و ب ی پوزخند محراب

 دل آرا.   اقتتیل یخاک بر سر ب-

 زد.  رونیدرو باز کرد و از خونه ب و

 

 زد و عقب رفت.   ی هق دهیشدم. شونه خم رهیدل آرا خ به

 کنه منم.  هیخون گر دیکه با  یاون-

 زون گفت:لر  یو پس زد و با صدا دستام

 از تو شروع شد از خود تو!. متنفرم ازت دلبر.  یهمه چ-

  یهمه ام دلم باهاش بود عوضش رو دل آرا جبران م  نیپر نگاهش کردم. ا  یچشما  با
 بودم و اون جبهه گرفته بود؟. یطلبکار م دیکرد؟!. من با 

 . دیلرز  صدام
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 .  ؟یتو با من-

 تو چشماش جمع شده بود.   خون

 : دیغر

من  با   یاالن بدبخت نبودم. زندگ  یکرد  یمن ظاهر نم ی تو اگه خودت و از اول به جا-
 .  دیو با خودش کش  یاهیوجود تو از همون اول س

 حرص گفتم:  با

ها؟. مگه دست من بود؟. شب اول که رفته بودم برا معامله باهاش تو   یگ یم یچ-
. از اون به  ؟یش ی. متوجه حرفم مدهیاول تورو د  دمی فتم که فهمعمل انجام شده قرار گر

 بعدم چشمش من و رفتار من و گرفت. 

 زد. یپوزخند

 . آره... . یگ ی تو و رفتارت؟. تو رفتارت آره راست م-

 پام شکست.   یکه جلو  نیرو زم  دیچنگ زد و کوب زیم  یرو از رو  یدکور  یخور شکالت

همه مدت    نیشکسته. بخاطرت تو ا  یاه کن به ذره ها . نگاه کن نگیگ  یآره تو راست م-
 شکسته.   زی ر ز یر نجوریدلم هم

 زد:  غیتر ج بلند

تاوان بدم؟. تو بخت منو زودتر از  دیآبم روش من با  هی  یرو شرم رو خورد  ایتو که ح-
چه  یدار  ی مگه متوجه نبود ی غلط رو کن نی ا یکه رفت ییتو همون شب کذا   یدی من دزد

 .؟یزن یمن رقم م یبرا  یتباه

 اخم جواب دادم: با
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تو سرم!. چون من بعد از اون از محراب  ی و بکوب یرو پتک نکن هیقض نی بهتره ا-
نه که گفت دلبسته من شده اما االن از تو جواب   ایهست   یکه تابع چه دختر دم یپرس

 خوام.  یم

 نگام کرد.  سرد

 !. ی. جوابت رو گرفت؟ی چه جواب-

 

خشمم تو وجودم شعله ور شد. خم شدم سمتش و   ینتونستم تحمل کنم. اون خو گهید
 گفتم:  ظیچونه اش رو تو دست گرفتم. با غ

  یکار یکه من و خر حساب کرد نینه، ا  یمشت دروغ مارو گول زد  ه یجواب که با   نیا-
  یبرا  نایندارم ا  یچنبره زده هم کار طان یدل مهربون خواهر مظلومم ش ی که رو نیندارم ا 

 .  ستی من جواب ن

 تند تر شد. لحنم

سمبل کرده برام.   ییچه دروغا ستیو سنگ دل روبه رومه که معلوم ن  یزن عقده ا  هی-
اسمم و   گهی که د یکار کرد  یو رفت؟. ها؟. چ دیکه راهش و کش یگفت  یبگو به محراب چ

 ازش تو محل نموند؟.  یرد چیو ه  اوردین

 کرد.  ارانک

 نگفتم دست بکش.  یزی من چ-

قرار    یعقب. از جاش بلند شد و چادرش رو پرت کرد رو مبل. ب د یصورتش رو کش و
 من که با فاصله بود.   ینشست رو مبل رو به رو

 یعنیباورت ندارم.  گهیدونم همه حرفات دروغ محضه د یم ،یگ ی دونم دروغ م یم-
 .؟ی شعور  و فهم جابر هم نداشت
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 نگام کرد.  کالفه

 . ؟ینکن  یعشق دزد ی. تو شعور فهم داشت؟ی آره نداشتم که چ-

 مشت شد.  دستام

 احترامت و نگه دار. -

 زد. پوزخند

  یاحترام گهی. از من برات د ؟ی گرد  یاوصاف دنبال احترامم م  نیگرفته؟. با ا تیشوخ-
 مونه.  ینم

 زدم:  لب

  یرفت یم دهنت و باز کن بگو چگ یم  ؟یگ یبعد، چرا دروغ م یبمونه برا  فاتیاراج  نیا-
 کن.  فیو تعر   یکه زد  یی. همه گندا یگفت

 چهره جمع نگام کرد.  با

َُ گفته باشم؟. تو   یچ- که  یکس   گهید یکیمحراب نشد  گهی د ییا غهیزن ص هیمثالَ
 بگم چه نگم. یزی کثافت تو وجودش رخنه کرده چه من چ فهیکث

 از حرص کبود شد.  صورتم

 

 انقدر داستان نباف زخم زبون نزن.   یگفت یدهنت و باز کن بگو چ-

 . دیدزد  یو م چشماش

 انگار که شرم داشت.    نگاهش

 ادامه دادم:  ظیغ با

 اگر نه که ناچارم برم سراغ شوهرت.-
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 . هیگر ریز  زد

 نه؟.   یبرات فرصت شده که از شوهر من سوء استفاده کن یعوض یتو -

 اومد.  یم  جیگ اشیباز  وونهی داشت از د سرم

 دل آرا. یشد  ضی تو مر یضیمر -

که ندامت   ییموهاش. با چشما  یو دستش رو فرو برد ال   نیخورد رو زم زیرو مبل ل از 
 کرد گفت:  یم  دادیتوش ب

 رصت بشه دستت ها؟.  که ف ی . اومد؟یری محراب و از من بگ  یخوا یم-

 نگاهش کردم.  مات

خونه تازه   نیتو ا  امیکه ب ید ی چ سهیدس یکه من و نابود کن نی ا  یاحمق تو خودت برا-
بعد من دنبال فرصت بودم؟. خودت، خودت رو بدبخت   یبعد از مراحل رحم اجاره ا 

 .  ؟یو ثابت کن یچ  یخواست ی. میکرد

 ته گلو داد زد.  از 

  یتون یکه نم یشوهر مال منه از اولم مرد من بود. خواستم بفهم نی ا  یخواستم بفهم-
خودم بر    یتونم از پس زندگ  یشه منم م تیخواستم حال یو دم نزن یحق من و بخور

 شد؟.   تی . حال؟ی دیتونم دروغ بگم. فهم یتونم مثل تو دورو باشم م  یمنم م  امیب

 تکون داد.  سر

. حاال  ؟یشد  ی که عقده ا یخورد  یتو سر یب یت مهرداد و ب انقدر از سم  ،یضیپس مر-
که بخاطر خانواده ام تنم و به تاراج   ی. من؟یبهتر از من بود که سوء استفاده کن یک

بزار بازم   یدادم گفت یخواست براش انجام م  یم  یگذاشتم حتما خواهرم بازم هرکار
 بزنم؟.  ششیآت

 بگه فرصت ندادم. یزی چ خواست
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 .  ستیخواهر من ن نمیب یکه االن م ینی خوام بشنوم. ا ینم  یچینگو ه یچیه-

 . دمیشکمم کش یبه رو  یدست

حاصل نشه و   ینیجن چیه دوارمیام  هیبچه چ نیا  ف یمعلوم بشه تکل  گهیتا چند هفته د-
 گورم و گم کنم.   شهیهم یبرا 

 ترس نگام کرد.  با

 ها؟.  ؟یکن ی. بدبخت ترم م؟یکن کاریچ ی خوا  ی. م؟ی ببر نشونیاز ب  یخوا یم-

 شد. یتر از قبل م ری تمسخر نگاهش کردم. چقدر برام هر لحظه حق با

فقط از   دیبا یبد  حیتوض خوام ی نم زمی چ چیستم،هی رحم ن ینترس مثل تو دل سنگ و ب-
 رم یمحراب جواب بگ

 

 نگفت.  یزیو چ هیگر  ری زد ز  شتریشدت ب با

کنج  نمیبود که بش  نی که به ذهنم زد تنها ا یکار کنم و تنها فکر یچ  دیدونستم با ینم
  یم  جهینت نیبه ا  شتریکردم ب  یفکر م شتریب  یفکر کنم. هرچ ریاخ  ی اتاق و به اتفاقا

 من. یحداقل برا   هیکه دل آرا خواهر پست دمیرس

در حقش نکردم. همه جوره براش بودم و هواش رو داشتم انتظار نبود که  یکم خوب من
داشت من و به عنوان رحم اجاره   یلیکه ازدواج کرده به کنار چه دل ن یانقدر آزارم بده!. ا 

 انتخاب کنه؟ 

 که خودش و بدبخت کرد به کنار انقدر عالقه به شکستن و خورد کردن من و داشت؟.  نیا

 باز شد. یدر با تقه ا یالنطو قهیاز چند دق بعد

 شام.  ایب یخواست-
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 خشم سر باال گرفتم. با

 خون گرفته بود.  ی پف و رگه ها چشماش

 خورم.  ینم-

 گفت:  یکه در رو ببنده با مکث کوتاه  نی از ا  قبل

 شه؟.   یم یشکم خال ،یداروهاتم بخور  دیچون با ایلطف کن ب-

 شدم بهش. رهیخ سرد

 . ممنون.رمی خوردم که س ینهار به اندازه ا-

 بزنه. دو دل بود انگار زودتر ازش گفتم: یحرف   هیخواست  یم

 بگو برو.  هیبگو، حرفت چ-

 .ادی داره م یب یب-

 باال دادم.  ابرو 

 . ؟ی هم همدست بود یب یعه جدا؟. حاال نکنه با ب-

 جمع شد. اخماش

 چرت و پرت نگو. -

 زدم. شخندین

 .یراستش و بخوا  ستین دمیبع-

 خجالت بکش. -
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کردم   یجوره فکرش رو هم نم چیه یعنی. رهیاز رو م  نمیینگاهش کردم ب هیچند ثان فقط
اومدم با آرامش برخورد کنم   یبشه. دست خودم نبود تا م  نطوریرفتارم با دل آرا ا یروز 
 بستن.  یچشمم نقش م ی زشتش جلو  یکارا

 

 . رونی برو ب-

 زد:  لب

 . ؟یبگ یب  یبه ب یخوا یم-

 زدم.  یحیمل لبخند

 . ؟ی د یترس-

 دهنش رو قورت داد. آب

 بترسم. دیچرا با-

 گفتم: بلند

االن اگه بفهمه گل   م،یدون ی خورد هردومونم م  یرو سرت قسم م یب یب ،یچرا نترس-
 شهی بهش حاال تمام وجودش خاره و نم دیکش یگلدونش که همش دست محبت م

 بشه ترسناکه نه؟. کشینزد

 .دیدل آرا لرز  چونه

 بسه چرت و پرت نگو. -

 انداختم رو شونه ام.   سر

 پس خودم بگم؟. -

 . دیاش لرز  چونه
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 به جونم.  یافتاد هیدلبر بسه، چ-

 : دمیرو تخت و غر دمیکوب

. فقط رحم اجاره ام شده؟. از ؟ی چ یبگ یخوا  ی . م؟یکار کن یچ یخوا  ی. م؟یپس چ-
 خوام از تک تکتون.  یهمتون جواب م

 به در. دیکوب

 بس نبود. یو کثافت زد  م یهمه زندگ  نی. بس کن، ا؟یجواب چ-

فهمه حق   یاونوقت م نمیدونست بب یب یب یخوام وقت یباب دلته بگو، فقط م یهرچ-
 کردن نبود.  رونیمن ب

 جواب داد: ییپررو  با

 برامون نداشت.   یزیموندنت جز بدتر کردن چ-

رفته   یکیکردم  یچشم و رو شده بود؟. حس م یانقدر ب   یدختر ک نی گرفت. آخه ا  بغضم
 کرده بود. ریی تو جلد دل آرا. صد و هشتاد درجه تغ

 . ؟یصفت یصد رحمت به گربه، تو چرا انقدر ب-

 جواب داد:  ظیغ با

 همش جواب کار خودت... . -

 دا در اومد.  در به ص زنگ

 تکون دادم.   سر

 . برو. ؟ی کن یچرا مثل ماست نگام م گهیبرو د -

 نگام کرد. یشونیپر با

 .یبگ یزیچ  یخوا یم-
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 گفتم:  قاطع

 گم.  یخودم م یآره اگر تو نگ-

به  یرفت و زن اف اف و زد. از جام بلند شدم و دست  رونی. از اتاق بهیگر  ر یزد ز  بازم
رو   یب یب یطیشرا  نیکردم تو همچ  یهمه وقت فکر نم ن ی. بعد از ادمیصورتم کش

 . نمیبب

 .د ینالیآرا دستش رو صورتش بود و م دل

 کنه.   یبفهمه سکته م یز یکنه، چ یسکته م-

 یبود. کاشک یزد و عصب یها به خودش تشر م وونهی روانش مختل شده بود. مثل د انگار
 کرد.   یرفت خودش رو درمان م ی روانشناس م شیپ

 . دی بدون اراده پلکم لرز  یب یچهره شکسته ب  دنیباز کرد با د  رو که در

 بهم افتاد گل از گلش شکفت.   نگاهش

  یطرفه رفتن ب هیهممون از سر  یو بغلش کنم اما بدبخت کی خواست برم نزد  یم دلم
مثل اون روز   گهی که د دمیفهم یبود م شهیگرفت. نگاهش خسته تر از هم ینشات م یب

 بود.  دهیانگار بخش ستین نیآخر دل چرک

 از دل آرا قدم برداشت سمتم.  زودتر

 .دیاز چشمم چک یقدم رفتم عقب. چشمام پر شد و قطره اشک هی که جلو آورد  دست

 .  یش ینداره توهم مادر م بیع-

 رو به دل آرا گفت:  دهیآورد و شونه خم نی که رو هوا مونده بود رو پا یدست

 بهم؟.   ینگفت  یزی. چرا چد؟یدیوقته هم رو د یلیخ-
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 مکث کوتاه ادامه داد: با

 . ؟یکرد  هی چشمات قرمزه، گر -

 آره از گوشه چشم نگام کرد.  دل

 .میکرد  هیآره گر -

 گرفت.  کی و طبق عادت حالمون رو به فال ن دیخند یب یب

 دم مشکتونه.  اشکتون  د یموند  یتا از هم دور م دیبچه ام بود-

 گفتم:  تی و با جد واریدادم به د هیکردم خودم و جمع کنم. تک یسع

 باشه. یبار از سر دلتنگ نی گمون نکنم ا-

 نگاهم کرد و بالحن تند تشر زد: زیآرا ت دل

ََ شروعش نکن. -  دلبر لطفَا

 که متعجب به حرف ما گوش سپرده بود سگرمه هاش تو هم گره خورد. یب یب

 شروع نکن؟. یگ یو م ی. دل آرا چد؟یکن یم یرو از من مخف یچ-

 لب رو به من زمزمه کرد:  ر یز  ختیر یم یدر پ یکه م ییآرا با اشکا  دل

 خدا لعنتت کنه.  -

 اوج گرفت:  یب یب یصدا 

 شده؟. ی. چد؟یشد  وونهی باهم، د دیدرست صحبت کن-

 

 گم!.   یمن م-

 به چهره دل آرا گفتم: رهیخ
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خواد بچه    یتا به االن االف خواهرم شدم بازم دلم سوخت، بهم گفت م شیاز چند روز پ-
که   یبود اون ادمی  نیرحم اجاره ام شو با ا ایاعتماد نداره گفت ب یبه کس  ارهیب ایبه دن

که دلش و بشکونم. با دروغ سر   ومدیدلم ن یمن و اول از هنه بدبختم کرد دل آرا بود ول
عکسم از اون روز اول تا   هی ی . من حتهیکار تیگفت شوهرش مامور  و د یمال رهیمن و ش

شکم  نی که تو ا  یاما درست وقت  دمیتموم بشه ند   امونی و برو ب شی آزما  یکه کارا یزمان
 رو آورد خونه اش که شوهرش هم خونه بود. بچه انتقال دادن من

 .دم یبه شکمم کش یکردم آرامشم رو حفظ کنم. دست  یرو پس دادم و سع نفسم

از   ینه ول ایبچه بشه   ستیانتقال دادن، معلوم ن  نیخونه که جن نی اومدم به ا  میزمان-
 خوام نش... .  یخدا م

 زد رو دستش و نذاشت ادامه بدم. یب یب

 . خدا نکنه. ؟یانقدر ظالم شد  یتو ک-

 . دمیخند

  یطفل معصوم نیتوام اون موقع دلت به اومدن ا  د یکنم، شا فی بزار ادامه قصه رو تعر-
  نت یعمر تو آست  کی  یچه مار نی!. بشنو ببینه مشتاق نباش  ایبشه  ستی که معلوم ن
 !. یزد شی که منم بخاطرش آت یداد  یپرورش م

رفت سمت مبل و نشست. منتظر چشم دوخت به من.   دهیشکه شده بود.شونه خم انگار
 زد:  یپاش نشست و آروم حرف م ریدل آرا رفت ز 

خودم همه   گهی روز د هی. توروخدا برو  ستیگه ن ی گوش نده بهش. اونطور که م ،یب یب-
 ... . یچ

 زدم. غیج

  یداد  لی گم، به اندازه دروغ به همه تحو   یو م ز یودم همه چخ ریبگ یاللمون قهیدو دق-
 بسه. 



 دلبر محراب 

719 
 

 .  ختیو تنها اشک ر دیرو به صورت کش دستش

 گفتم: یب یچونه لرزون رو به ب با

نکردم به خواهرم   یحسود  چینکردم، ه ینینفر  جیه  رون،یب یاون روز که من و انداخت-
که   یاون دختر ی!. همه حواسم با اون حال بهتون بود ولادیبال سر اونم ب نیکه کاش ا

و به کام   ی اونقدر که زندگ ،یب  یتر شد ب  اهیدلش روز به روز س یبال و پرش و گرفت ریز 
  یتا اون انگ دیو چرخ دیکرد. چرخ فلک چرخ کی و برام تار  وزگارمن تلخ کرد اونقدر که ر

رو دل آرا خانمت!. اون دختر    نهیدر عوض همش بش رونیب یو پرتم کرد   یکه به من زد
 و عفت مطمئن باش من نبودم.    ایح یآبرو، ب یب ف،یکث

 جمع شد. شتریب اخماش

 . دیشد وونهی باهم، چتونه؟. د  دیدرست حرف بزن-

 و پس زدم.  اشکام 

 

  یرینفسمم بگ یبابتش حت یخواست یکه م یشده بودم؟.  همون گناه  غهیص  ادتهی-
االن دو    دیداد ی.  اگر اجازه ممیخواستگار  ادیب خواستیکه م  یکس غهی. صادته؟ی
من نشون داد به خانواده    ی. اما دخترت خودش و جامیبود مونیسر خونه زندگ  مونی تا

 اش.  

 شکه رو به دل آرا لب زد:  یب یب

 گه؟.   یراست م-

 نگفت.  یزیزد و چ یهق

 قلبش فشرد.   یدستش رو رو یب یب

 .  ؟یکار کرد  یتو چ-
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 گفت:  یاراحتآرا با ن دل

  یاونطور یب یخواست با دلبر اشتباه گرفته بودتش. ب یباور کن محراب اول من و م-
 .ستی گه ن یهم که م

 لرزون داد زد:  یبا صدا  یب یب

خبر   یشه ب ی. مگه م؟یکرد  یکار نیچن یچ  یهست برا  یبا ک ی دونست یتو که م-
همه خوب    نیبود؟. تو که ا  نی سر هم  یو رد کرد   دیکه مج تی . اون روز خواستگار؟یباش
 خوردم دختر!.  ی شد؟. ها؟. رو سر تو قسم م یچ یبود

 باز کردم:  دهن

بود؟. د   یکار چ  نیاز ا تتین یگ   ی. ها؟. سر من گناه بود. چرا نم؟یپرس ینم یزیچرا چ-
 که.  یبکش  شی و زمان رو به آت  نیزم یخواست  ی! سر من میب یبزن ب  یحرف هیاخه 

 .دیبازم دست به زانوش کش کالفه

بود که پسر    دیکارو کنه؟. مج نی ا  دیبا یچ یکنم هر جفتتون رو. دل آرا برا  یمن باور نم-
 داره بخواد بهت ظلم کنه؟.  یلی! چه دلیبه اون خوب

ََ ب پوزخند  از چه قراره.   هیخبر نداشت که قض یب  یرو لبم نشست. پس جدَا

 هواش و داشت. بازم

ده   یحرف م  یکه به دل آرا برا یفرصت نی ه سر من بود!. اگر همتوپ و تشرش هم چرا
 یاالن انقدر ب دمیزدن دم نزدم با یشدم. از اون اول هر حرف یداد رسوا نم یرو به من م

 ارزش باشم!. 

 

 گرفت.   یبغض داشت امونم رو م نی. ا دمیو دست به گلوم کش دمی کش یقیعم نفس

 . یمنم بود   یبرا یلدل آرا ارزش قائ یکه برا  یکاش همونقدر-
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 توجه به من رو به دل آرا خم شد و شونه هاش رو گرفت. یب

 . ؟یچ  یبزن، برا یحرف  هیدختر -

 . دیآرا خودش رو عقب کش دل

که حق منه رو از من بدزده، محراب از اولشم حق من   یزی چ دیکه بفهمه نبا نیا  یبرا -
خانم به من نظر داشت. ما از اول حق هم   لهیکه پسر جم یبود. تو دم مسجد شاهد بود 

از خدا محراب و خواستم    زیهمون شب عز میکه هم زد ی. من اون شب اون آشمیبود
  یگفت یم گذاشت مهرداد اومد، تو پا رو گلو  عدشب  یدوستش داشتم از ته دل ول یب یب

محراب از رو دلم ما نشده بود که    یبه ناچار قبول کردم اما هنوز رد پا  یخوب نیپسر به ا 
  صمون یدلبر برد چون تشخ  ی . آشناشون به اشتباه اومد و من و جا م یاز مهرداد جدا شد 

  گهی د رم،یکه حقم و بگ  بودفرصت  نی اون موقع بهتر د،یدلم لرز  دمینداد. منم محراب و د
 کنم.  ت ی خواستم خر  ینم

 پاش.  یرو د یمحکم کوب یب یب

 .؟ی نکرد  تیاالن خر  یکنیفکر م-

محراب چطور دل آرا رو   دمیدل آرا تازه فهم یتنها نظاره گرشون بودم. از حرفا  من
منم دل آرا رفته بود و    یخواست من و به مادرش نشون بده. جا یکرده!. م  یخواستگار

 عشق نبود. حماقت بود. نی ! اما اسم اد؟یاونجا باز دلش لرز 

 سمتم.  دی از جا بلند شد و نگاهش رو کش یب یب

 . نیتر از قبل کرد  دهی شونه رو روز به روز خم نیهردوتون ا -

 گفت: یب یآرا با حرص رو به ب دل

 ام جور بود هم پول عمل!.  هیز یهم جه یدادیتو اگه  زودتر پول اون صندوقچه رو م -

 خوردم. جا
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 .؟ی پول چه

 . ؟ی چه پول-

 .رهیرو دا  ختیرو ر  زیآرا تند تند همه چ دل

گفت ندارم بعدم که من خواستم گفت   یتو صندقچه پول داشت اول که م یب یاره ب-
 تو بوده.   هیزیپول جه

 تو سرم. قلبم فشرده شد. دن یپتک کوب انگار

 همونجا و دستام و به سرم گرفتم و با غصه لب زدم: نشستم

 با من؟. ها؟.  ن ی کار کرد یشما چ-

 

 .حیکرد به توج شروع

 تو بود؟.  یخواستم به گور ببرم؟. اونم باز برا  یمگه م-

 . تو همون لحظه دل آرا جوابش و داد: ی همه پست  نیقاصر شده بود از ا زبونم

هر    یکه ازت قرض گرفتم دار یاالنشم بابت پول  نیکه هم یبه گور ببر یخواست ینم-
  یکه بدهکارم و االنم دارم ذره ذره پس م ی!. که اون قرض یریگی ازم م یمبلغ  هیماه 

 دمت؟!.

چشمم   ی. چهره هردوشون برام چنان منفور شده بود که وقت ختیر یآروم اشک م  یب یب
نبرده؟. تو خونه پول بود   یمهر چیه یب یب یعنی شد.  یم  نیافتاد دلم سنگ یبهشون م

 زدم بخاطرشون!.  یو من دست به تن فروش

کندم   یداد نه من که جون م  یدل ارا م یداد برا   یم  هیزی. اگر پول جهه؟یز یگفت جه یم
 بخره!.  لهیوس  کهیخونه بره دوتا ت ارمیپول ب
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 دروغ؟. یک تا

 . ؟یی دو رو یک تا

 . ؟یدیو پل  یمهر یب یک تا

 بلکه از خواهر از مادر.   بهیون هم نه از غر. ادم؟ی کش  یم دیبا  چقدر

!. اگر  نجایهم قایبود، دق نجایخورد. مشکل ا یخودم بهم م  یداشت از ساده لوح حالم
. دوستشون  یو حواس جمع قیکردم اونم بدون تحق یخانواده ام نبودن تره خورد نم

گفتن   یاگر روز و م یکردم حت ی عشق و عالقه اعتماد داشتم باورشون م ن یداشتم، از هم
 بودن.  نکردم چون خانواده م ی شبه باور م

 ََ  . نه؟یخانواده ا  یمعن  واقعَا

  میبدهکارن!. من جوون یزندگ هیاز هر طرف بهم   دمی د یکردم م یبا خودم فکر م هرجور
 حق من نبود.   ن یو دادم براشون. ا

 مق دلبر اح نیا  بازم

 خسته  دلبر

 کس  یب دلبر

 تنها  دلبر

  هیباشه بدون  چشم انتظار  یکه منتظر کس  نیکرد بدون ا  یخودش و جمع و جور م دیبا
 . رهی که بدون واهمه بتونه رو شونه اش اشک بر ییمهلقا 

 شد. ینبودش حس م چقدر

 داشتم. از ی به وجودش ن چقدر
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ه کردن بهشون رفتم داخل اتاق، اتاق  و شونه افتاده بدون نگا  دهیجا بلند شدم. سر خم از 
که از  نهی قسمت ا  دیشد. شا  یکه بهتر بود بگم قفس. هر لحظه نفسم تنگ تنگ تر م

 .رمیدرد دق مرگ شم و بم ینیسنگ

 رو شکمم.  دمینم دار دست کش یچشما  با

 لب زمزمه کردم:  ریز 

نشه. غلط کردم که بازم به خانواده ام اعتنا   لیتشک ینطفه ا  چیخوام ه یازت م ای خدا-
گوشم   خی که من قاتل باشم اما ب نی نطفه رو نگه دارم خدا، نه ا نیتونم ا یکردم. من نم

 . رهی دم بتونه نفسم رو بگ یکه از حاال به بعد حتم م هیکس

 داد.   یآزارم م شتریب ییگرفته بود و تنها  دلم

 مهلقا خانم زنگ خورد تو گوشم:   یصدا 

 باشه باالسرت خداست". ادتی  ییتنها ی"هروقت فکر کرد 

تونست االن حداقل از وخامت حالم    یکه م یزیگاهم افتادم. تنها چ ی گاه و ب ینمازا ادی
 بود.  نیکمتر کنه هم

و وضو   سی تا برم سرو  رونیسجاده و چادر و مهر بود. رفتم از اتاق ب نه ی آ یجلو زیم  یرو
 .  رمیبگ

اومدم خواستم برم    رونیکه ب سی سکوت به خونه حاکم بود. بعد از وضو از سرو  همچنان
 .دمیرو پشت سرم شن یب  یب یداخل که صدا 

 دخترم، دلبر؟.-

 نکردم و درو بستم.   اعتنا
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قطره اشک از گونه ام   هیاوردم  ی که به زبون م ی سرم. هر کلمه ا  یرو گذاشتم رو  چادرم
 بست.  یچهره محراب نقش م  بند کی چشمم   یشد.  جلو  یروونه م

زد که منه احمقم بهش فرصت   یم  شیدلم و آت نی آدم محراب بود و ا نی گناه تر یب
 ندادم. 

 شدم و سرم رو به مهر فشردم.  خم

 داشت؟.  ی. االن محراب کجا بود؟. چه حالختمیهمون حالت اشک ر تو

 تونه درکم کنه؟. یم  اونم

 سجاده خوابم برد.  ی رو  هیکردم و که با گر الی فکر و خ انقدر

                            ** 

 بلند شو.-

 زور چشمام رو باز کردم اما از جام بلند نشدم. به

که   ی . چادر به سر زداره؟یهم در م ییبه خواب؟.نگاه کن توروخدا چه ادا  یخودت و زد -
 .؟یچ

 بافت.  یم   فیدل آرا بود که باال سرم اراج یصدا 

 باال اما چادر صورتم و گرفته بود.  دمیو کش خودم

 . یشد  داریآها االن مثال ب-

 خش دار لب زدم:  یصدا با

 .رونیحرفت و بزن برو ب -

 گفت:  هیاز چند ثان بعد

ََ نماز خون شد  یاز ک-  .غمبریبود نه پ  تی. تو که نه خدا حال؟ی تا حاال مثالَ
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 . دیبار  یاش م افهی نگاهش کردم. رذالت از ق  یو با خستگ دمیچادرم رو عقب کش لبه

 

 پوزخند جواب دادم: با

 و شناخت تو بس هممونه.  ی همون بندگ-

 . دیخند

 که نطقت باز شده الحمدهلل.   نمیب یم-

 .دمی کش یقیعم نفس

 مونه.  ینشنوم نطقم بسته م اتی اگر چرند-

 . دمیتو در و شن دی چیکه پ دیکل یصدا 

 .  دیعبوس چادر رو از سرم کش  افهیحواس با ق یهمون حال دل آرا خم شد سمتم و ب تو

 یشب نم مهیبود ن تی . تو اگر نماز و قرآن حال؟یگرفت  ادی  زارویچ نیا  رهیاز همون زن پ-
  یبه چادر و سجادا من دست نزن. واهلل م گهیجمع کن خودت و بعدشم د ابونیخ یرفت

 .  یترسم نجس کن

 :دیچیدر پ ی مردونه محراب جلو ی بزنم صدا یه من حرفک نی از ا  قبل

و    ستی الفاظ اون ن ن یاما صاحب ا ادهیز  یفیو کث  یدرست صحبت کن، حرف از نجس-
 ت... . 

 جا بلند شدم و نشستم رو تخت.  از 

  یبه گال رهیتو تنم بود و عوض نکرده بودم. نشستم رو تخت و خ  رونی ب یلباسا هنوز 
 فرش تشر زدم: 

 محراب.  -
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بود مات برده   ستادهی . دل ارا که عقب تر از من وانمشیاتاق کامل باز نبود که بتونم بب در
 نگاهش کرد. 

 . ؟ی اومد یک-

 کارت دارم. رونیب ایب-

شده. مثل بچه ها!.   وونهی . دختره دزد رونیآرا چادر و همونجا رها کرد و از اتاق ب دل
 !.یکن  یچادر من و برندار نجس م

خودم و   دیبرده بود. خدا بهم صبر بده چطور با ادی دختر شعور و ادب رو پاک از  نیا
 کردم؟.  یخودش رو کنترل م 

 شد.   لی صداها اوج گرفت و به داد و قال تبد کمکم

از اون   تی همه عصبان نی بق نبود مگه امحرابم محراب سا نی اراده از جام بلند شدم. ا یب
 مرد آروم و مهربون امکان داره؟. 

 ست ین یممکن ریغ  زیکرد چ  یم وونهیدل آرا همه رو د  نیزدم. ا  یتلخ پوزخند

 

ساک دستش بود و    هیزد.  رونی تر شد و از اتاق ب  کیمحراب نزد   یصدا  هیاز چند ثان بعد
 خواست از خونه بره.   یم

 :دیچیلرزون دل ارا پ  یصدا 

 .  ؟یگفت  یزیبه مامان چ-

 کارم.  یشو بزار برم پ الیخیراحت شد ب التینه، حاال خ-

 . دمیدر که به خودم جنب رهی رفت سمت دستگ دستش

 . رمی تونستم جوابش رو از محراب بگ  یعالمت سوال تو ذهنم بود که م یکل
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 گفتم: آروم

ََ صبر کن-  .  لطفَا

 بود. یچرخوند سمتم. اخماش از هم باز شد اما نگاهش همچنان عصب سر

 .ستادمی وا شی رفتم و رو به روش تو چند قدم رونیاتاق ب از 

 باهات صحبت کنم. دیبا-

 به دل آرا انداخت و رو بهم گفت:  ینگاه مین

 االن؟. -

 به نشونه مثبت تکون دادم.   سر

 باشه، دم در منتظرم. -

  ی داخل اتاق و حاضر شدم. شالم و رو دمیو در رو پشت سرش بست. تند دو  رونیب زد
 دل آرا شدم.  یسر رها کردم و خواستم برگردم که رو به رو

؟. یبهش گفت  یچ یبرا - ََ  بمونه مثالَ

 شدم. یعصب

 برو اون طرف.   یزن یحالم و بهم م  یدل آرا دار-

 .  یکارش دار یچ-

 زدم: غیچشم درشت اومدم عقب و ج با

 .  یتمومش کن یتون  یرم ازش بپرسم. حاال م یدارم م-

پوزخندش رو   دمیپوش یکه کفشم رو م  یکنارش رد شدم و رفتم سمت در. در حال از 
 .دمیشن
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 وسط شدم مسخره نه؟.   نیمن ا-

 شدم و آسانسور رو زدم.  بلند

 لبخند کمرنگ گفتم: با

. خب؟. تو  میدور شهر بچرخ میبر میصفا کن م یخوش بگذرون میر  یم میم دار آره االن-
 .  یعقلت و از دست داد گهید

رو زدم.   نگیاش در رو باز کردم و رفتم داخل اتاقک آسانسور. پارک  رهیتوجه به نگاه خ یب
 چطور برخورد کنم.  دی دونستم با  ینم ی. بعد از مدت طوالندمی کش یقینفس عم

 شوهر خواهر؟.  مثل

 . رونیو هل دادم و رفتم ب در

 زدم. پشت فرمون نشسته بود.  رونیب یروتند تر کردم. از در اصل قدمام

 

 دادم.  رونیجلو آخر جلو نشستم و نفسم رو ب اینشستن عقب   نیتعلل ب با

 رو روشن کرد و آروم گفت:  نیماش

 . ؟یچطور-

 ون نگاه کردن بهش جواب دادم:دستم بد  یبه انگشتا  رهیخ

 بد.-

 داد.  رونیرو به آه تلخ ب نفسش

 کردم. یتعجب م یگفت  یم  نیاز ا  ریغ-

 سر بلند کردم و گفتم:   یمونیپش با
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 . وفتهیب خوادیم ییاتفاقا نیدونستم چن یمحراب من نم-

 نگام پر شد.  دنشیشد بهم. با د رهیگوشه پارک کرد و خ هیاز چند ثان بعد

 .نطوریهم اونم

 .م یدو دلتنگ بود هر

 نگاه خسته کجا؟.  نی نگاه مشتاق قبل کجا و ا اون

  دیرو شا یحال اون محبت و مهربون  نیاش شکسته تر از قبل شده بود اما با ا   چهره
 شد احساس کرد.  یکمرنگ اما م

 شد؟.  یم یچ یداد یفرصت حرف م قه ی اگر بهم چند دق-

 بغض نگاهم و رو ازش گرفتم و جواب دادم: . بادیام لرز  چونه

که با ازدواجت رسما به همه   یگاهم اون موقع تو بود هیزنم، تنها تک هیحق بده، من  -
 . یدیفهم  یم  یتحمل کنم. اگه جام بود اعتماد شدم. نتونستم  یب

 رو فرمون.  دیکوب یعصب

خودش اومد و   یوقت  دمید  برز ینامت و با فر  غهیص یبودم جاتم بودم جاتم بودم وقت-
  دمیکه شن یزیچ گهیجا به بعد د هیتورو گرفتم اما از  یبازم پ یشخصا گفت زنش بود

دهن باز کنم منم   یزنونت اجازه نداد که بزار رتی که نفسم و بند آورد تحمل نکردم. تو غ
 خوام.  یجواب م  بابتشله شد اما حاال از  رتمیغ

 کردم و متعجب گفتم:  یزیر اخم

 !. ؟یچ-

 

 داد.  هیتک یهم فشردو به نرمه صندل  یمشت شد. چشماش رو رو   دستاش
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 گفت:   یو به سخت دیکش ق یبار نفس عم چند

  یبابتش!. م سوزمی ساله دارم م کی تو؟. بگو نترس، فقط بگو چون من   یبود  یک غهیص-
 خوام از زبون خودت بشنوم. 

 شکه جواب دادم:  س یخ یچشما  با

 . ؟ی ک غهیمحراب؟. ص یچ غهیص-

 انداخت.  ریلبش رفت باال. چشماش رو باز کرد و سر به ز  کنج

 . ؟ینبود  یپس بعد از من با کس-

  هیو داشت که من  یمعن نی حرفش برام ا   نیشدم رسما ا یحرف عصبان  نیا  دنیشن با
 مالم و حاضرم خودم رو آلوده کنم.   یو به تنم م   یهر چ یکه پ فمیدختر کث

 روونه گونه هام شد.   یدر پ یپ اشکام 

 گرفته دهن باز کردم:   یصدا با

 . ها؟.  ؟یزن  یحرف رو به من م  نیشه که ا  ی. روت م؟ی خودت کرد ش یپ یتو چه فکر-

 داد زدم:  یشدم بهش و با تند رهیخ

 . ؟یکن ینگام کن چرا نگام نم-

 باال گرفت   سر

 منم مثل توام؟.    یکن یفکر م ی. تو تحمل دار؟ی چ ینگات کنم برا -

 کرد.   یداشت خفه ام  م بغض

 .  ؟یچ یعنی-

 بدون پلک زدن جواب داد:  همونطور
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زنم. برا بغل   یچطور له له م ینیکه بب  یدیشه، هنوز به حد من نرس یتونم نم ینم-
از  یبفهم یتون   یشه نم یکنم چقدر وجودم دگرگون م ینگات م یوقت یدون یکردنت نم

 شه وجودم و.... یم یشیچشما چه آت  نیهم

 به رو به رو ادامه داد:  ره یداد و خ رونی رو ب نفسش

 نگام کن. یگ  یراحت م-

 قضاوت کردم.  بازم

 نگام کنه چون از من بدش اومده چون براش منفورم. خوادیفکر کردم که نم  بازم

 نسبت بهم همونه؟. هنوزم حسش  واقعا

 دل آرا نشده؟.  کی مدت نزد  نیتو ا یعنی

 داشت که توام با بغض بود.   یبه جملش قشنگ جمله

 .  دیو چرخوند طرف پنجره دست به چشماش کش سرش

 زدم. صداش

 محراب؟.-

 شروع کرد به حرف زدن. هیاز چند ثان بعد

 ها. وونهیتو اون مدت شده بودن مثل د -

 اومد. یبه چشم م دیسف یکه تک و توک مو  دیهاش کش قهی به شق دست

کردم به   یکه فکرشم نم  یگرفتم. من یشدم. افسردگ ریسال اندازه ده سال پ کی   نیتو ا -
 سر قبرم.... .   یاومد  یم  دیرفت. اونوقت با   یکه فکرم به خودکش  دمیرس یاون حد 

 گفتم:  یعصب

 حرفا نزن.  نی از ا-
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 رو آورد باال.  دستش

 . دمیکش  یچه زجر یبزار بگم، بزار بگم بدون-

 جمع  فرمون رو محکم فشرد.  افهیق با

به اسم   یاش  غهیاومد و گفت ص  ی. مرد رهیگ یچشمم رو م ی خون جلو ادی م  ادمیهنوزم  -
 . یستیکنم ن یکنه تو اونجور که فکر م یکه خواهرت بهم گفت ثابت م برز یفر

 کبود شده بود. صورتش

نفسم قطع   گهیجا به بعد د  هیاز   یول نمتیبازم اومدم سراغت مهلقا خانم نذاشت بب-
 تنت گفت.   یرو یها  یاومد جلو در خونه از نشون برز یفر یشد. وقت

 .دی لجوج از گوشه چشمش چک  اشک

بهم دست داد. اونجا له شدم دلبر، همونجا چال شدم. همونجا هم   رتا یغ یمن حس ب-
چشمم بود و تصور   یچهره معصومت جلو یخود قبلم هم دلبر خودم و خاک کردم ول

. از اونجا  وونهیکرد د  یم وونمیباشه د دهید  یا گهی از من کس د ریکه تنت و غ نیتلخ ا
 . یرفت یرژه م ذهنمگرفتم و فقط تو تو  یبه بعد افسردگ

 لباسش اشکاش رو پس زد.  نی آست با

باهاش بد   یلیشد  که نگرانمه خ یآدم یدل آرا لباس فرشته هارو برام به تن زد و ادعا-
کرد اما   یهم تحمل نم هیثان کی رفت اصال   یزد و م یم د یبود ق یهرک یعنیکردم   یتا م

به دستم   یکه زور نهیدونستم تمام تالشش ا  یکرد از کجا م یم  یبا اون حال صبور
  ستیگفت بچه آشفته اس اصال به حال خودش ن یبود م نم. گذشت و مامان نگرااره؟یب

 کنم.  یتظاهر به خوب گهید یتونستم حت  یمنم دست خودم نبود نم

 رو بهم گفت: یناراحت با

اما فقط  تونستم خودم رو خوب و خوشحال نشون بدم  یتونستم تظاهر کنم م یم-
 دونه ام دست خورده اس!.   ه ی یکی  دمیکه فهم ی اولش نه وقت یبرا 
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 ازش داشتم.   یالی زدم. چه خ یهردومون سوخت سرچرخوندم و هق یبرا  دلم

 کردم تو نبودم خوشه!.   یم فکر

دونستم آستانه تحمل   یچقدر سخته، م دمیفهم  یاز حال من حال محراب بود!. م بدتر
 چقدر دلش شکسته.   دمیفهم یداره تا چه حده مکه دوستش  یکس یمرد برا

تونستم به دل آرا توجه   یرفتم نم یم  لیتو همون حال و وضعم که واقعا داشتم تحل-
که دستم   یبار نیخورم آخر  یقسم م  یازش تو دلم بود حت یحس نفرت هیکنم چون  

و گفتم بغلم بخوابه و تا صبحش که    دهیترس دمید  یبود که شب عروس یبهش خورد وقت
 رو سرم آوار شد. ایدن گهید

که   یجواب  دمیترس یدونست. م یخواستم بپرسم اما انقدر برام سخت بود که خدا م یم
انداخت.    یجور خوره تو جونم م هی دنمینپرس یباشه که تو ذهنمه ول  یشنوم همون یم

 بهش نداشتم.   ی اداعتم   چیه گهیتونستم بپرسم چون د  یاز دل آرا هم نم

 کالمش و بدون وقفه گفتم:  ون ی م دم یپر

 نه، باهام .......؟.  هیآره هست و   هیچطور بپرسم اما جوابش   دیدونم با ینم-

 جواب داد: تند

تونستم بفهمم نگاهش مثل تو نبود رفتارش رفتار   یم  دمیفهم ینه، نه، معلومه که نه م-
 قبل نبود و دست آخرم... .

 رو فوت کرد.  نفسش

نشد تحمل کنم به مامان   گهیتصورشم برام ترسناکه. خالصه بعد از اون روزا د میبگذر-
پشت   ی. بدبختمارستانهیتو دلمه. فرداش گفتن مامان ب گهید  یکیگفتم که عشق 

 ینم یول   یستی گفت تو پسرم ن یکرد، م یباورم نم گهی . باهام قهر کرده بود دیبدبخت
 تادم اف یدونست تو چه هچل 
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زده   یدم دل آرا حرف یحتم م  نمیبود و ا بیبخشتم که برام عج یشرط گفت م  هی. به 
که تو دلته   یاهیاون عشق س  دیبا یبرس تیبه زن و زندگ دیبوده باشه. بهم گفت با 

 حرفا.   نیدم و ا یبرم َقَسِمت م ایاز دن نمیدور، بزار نوه ام رو بب یبنداز 

 رو با زبون تر کرد.  لبش

که در ظاهر اتفاق افتاده بود و    ییزا ی چ نیرفتم. هم یروانشناس م شیفرصت پ تو اون-
کردم. اونم بهم گفت حقته که به خودت فرصت   فی در رواقع از بطنش خبر نداشتم رو تعر 

  یو در تالطم بود تا گذشته رو از ذهنم فرار یرو از نو شروع کن یزندگ دی . بایبد یزندگ
تونم   ینم گهی دونم د یکه م ی زیتصورم عوض شد. فقط تنها چ  امبده تا به امروز که تم

مامان سمه   ی ام تا ازش جدا بشم. استرس و اضطراب برا  یبا دل آرا بمونم منتظر تلنگر
 رو مشخص کنم.  فمیمرخص بشه و تکل مارستانیمنتظرم که از ب

گوش سپرده بودم به حرفاش و انقدر غرق شده بودم که تا به خودم اومدم   طورنیهم
 تو انگشتام حس کردم.   یسوزش

خون اومده   اشی بغل ناخنم نشون از حال بدم بود. تک و توک بعض  یپوسته ها  پوسته
 تلخ رو داشت!.  یتا ی واقع  دنیبود اما ارزش داشت ارزش شن

رو   یو خم چیو پر پ کی سال چه راه تار  کی   نیبه ما نگذشت، تو ا یسال چ  کی   نیا  تو
 . مینکرد یکه ط

 

 چسبوندم و گفتم:  شهیرو به ش سرم

برام که جطور حرف   بهینبودم. عج یجز خودت نبودم، بعد از توام با کس چکسیمن با ه-
  یم  بهیبه غر میشخص میاز حر  ادیخواهرم م یوقت  یالبته که حق دار  یدل آرا رو باور کرد 

 .  ستی ن یگه انتظار

 گونه ام روگرفتم.  نم
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  زیاون روز رفتم و دل آرا همه چ  یروز اول نرفتم خونه بلکه فردا  یکه تو رفت   یمن وقت-
رحم   ی دونم از کجا بو برده بود اما بدون ذره ا یدونم چطور!. نم  یبود نم دهیرو فهم
   کردن. رونمیگذاشت. من رفتم خونه اما ب  یب یو کف دست ب  زیهمه چ

 گفت:   تیعصبان با

 . ها؟. ؟ینگفت زسیبه من چ  یچ یبرا -

 چرخوندم سمتش. رو

خواستم وبال گردنت بشم تو    ی نم یاگر دل آرا بودم چرا اگر دنبال فرصت بودم چرا ول-
 !. یبود رشیبود که چقدر درگ ادمی و   یمادرت بود شیسخت. پ طی اون شرا

 مکث کوتاه ادامه دادم:  ای

کار داد گفت نگران نباشم. منم بعد از چند روز  شنهاد یبهم پ ستگاهی دختر بود تو ا هی-
رو به رو ام. رفتم   یروان هیدونستم با  یناچار شدم بهش اعتماد کنم اما نم یگرد  ابونیخ

  هیقض فقط اول نی راحت اما ا المی و داشتم خ میگفت. خونم و داشتم زندگ   شهیسر کار م
و...  یاز شناسنامه و کارت مل  یبود که کپ برز یکردم همون فر یم ارکه ک یکس شیبود. پ

کرد داد و قال راه   یم  تیتو خالف بود. من و اذ   یبود ول یدونم کارش چ یداشت! نم
 نداره.   یکه تعادل روان دمیکرد. د یظرف پرت م نداخت یم

 آوردن اون روزا برام مثل زهر مار بود.  ادی. به دمی کش یقیعم نفس

 . ادته؟ی اونجا بود که ازت شماره مهلقا رو خواستم، -

 آره.-

 گرفته گفتم:  یصدا با

اما مهلقا خانم شهرستان بود و من بازم نتونستم از جام جم بخورم. کم کم از همون  -
ََ کمکم کرد   یدختر اس   گهی د زیچ  هیاسمش  دم یو فهم  دمیپرس برز یاز فر  کمیکه مثالَ

. اون از گذشته اش فرار م ََ   یاز دستش عصب یلیروز که خ هیکرد و  نفرت داشت.   یاصالَ
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دونستم   ی خودش رو به زبون آوردم. نم یزدم و زدم و اسم واقع یم د یکه نبا  یشدم حرف
 برسونه.  بیتونه بهم آس  یانقدرمتنفره که م

 

 موقع لکنت گرفتم:   اراده از ترس اون یو ب  دنیو پام شروع کرد به لرز   دست

 م... . یدون یشم چون م یاومده خوشحال م ی... گیا.. االن که م-

 کرد.  یداشت خفه ام م بغض

 .؟ی دلبر، خوب-

 . دمیبردم سمت گلوم و چند دفعه نفس کش دست

زدمش و   یزدم تو سرش و گفتم حتما کشتمش! اگر نم  یچ هیاون شب از سر ترس با  -
 شد.  یم  یدراز  تیکردم بهم  د یفرار نم

 شدم بهش.  رهیپر خ یچشما  با

و   ییتنها دمیکش یچه زجر ی دون یبه من اومد نم یاون شب چه عذاب  یدون یتو نم-
 ممیگوش یزدم احساس کردم محراب!. حت یپرسه م ابونایرو که تو خ یواقع یپناه یب

بخوره روم نه  یفیبرچسب کث  و  وفتهی برام ب یجامونده بود من فقط فرار کردم که نه اتفاق
  یمن حس کردم بهت تعهد دارم شرع غهیاز اتمام ص دبع یبشم مجرم!. تو اون زمان حت

ات هر لحظه کنارمه مراقب کارم بودم مراقب   هی کردم سا یتو قلبم چرا!. حس م ینه ول
 رفتارم بودم.  

 گفت:  یناراحت با

 دلبر؟.  یبعدش، بعدش چ -

 زدم:  داد
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. بعدشم زنگ زدم  ؟یفهم ینبودم محراب م یصدات ترسه، من با کس  فهمم تو یهنوز م-
سنگه که برم اونجا. خواهش کردم که    ریدر ز  ریخونه اش ز  دیبه مهلقا خانم بهم گفت کل

 .  یا یبودم منتظرت که بالخره ب یپناهم بده  و داد من

 به فرمون. دی کو

 . ؟یکن یازدواج م یدار  یچرا بهم گفت-

 حرص جواب دادم: با

 و از من نپرس.   نیا گهی منم تحمل نکردم پس د ی ازدواج کرد دم یکه فهم یزمان-

 : دیغر

 .دمیمن دلم شکست دختر، مردم اون لحظه مرگ رو به چشمام د-

 ندادم.  یجواب

 هاش.  قهیکرد به ماساژ شق شروع

 :دمیاش رو شن  زمزمه

  گهی د ایسخت  نی. همه ا میدهم تو هم من راحت ش میراحت شد  گهی تموم شد د گهید-
 شه.   یتموم م

 بلند کرد.  سر

 

که   دیشه باعثش مامان بزرگ و مادرم بودن. مادرم تو اون زمان د نطوریمن نخواستم ا -
وفرستادم جلو درتون که   نبی. ز مینیبب میبر  دیکفش که با هیپا کرد تو   هیکیحواسم پرته 

 دنبالت ... .  ادیب

 حرفش رو من کامل کردم.  ادامه
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 من زدو وسالم.  یکه دل آرا خودش رو جا -

 اخماش جمع شد و کالفه گفت:  محراب

  نیکه تو ا  یمن جوابم رو گرفتم. توام مطمئن شد   میصحبت نکن گهیدر موردش د ایب-
من رو قضاوت نکن همونطور که   گهی داغون شدم فقط د یلیخ دمیعذاب کش یلیمدت خ

بهت   یمعذرت خواه  هیحال  ن ی باش  و باور کن من همونم اما با اداشته  یاعتماد داشت
دونم دختر   یسخته م ییقدر تنها   نیهمه سخته ا  نیدختر تجربه ا  هی  یبدهکارم برا 

 . شکنهیاما سنگم باشه م  یو هست   یبود ییقو

 رو فوت کرد و ادامه داد:  نفسش

و سوء تفاهم اول دلبر مال من بود دلبر خوش دلم. همونطور که به  ی با اون همه سخت-
  یبازم مثل قبل اون روزا رو م یکه هست نطوری. هم ارمی دستت آوردم بازم به دستت م

 .یکه مال من باش  نمیب

 زدم:  لب

 سخته. -

 زد. لبخند

 و داره.   ش ی برام قشنگ نایبه دست آوردنت با همه ا یبرا  ش یسخت-

شد همون محراب گذشته   یحرف زدنش  باعث م  نطوریلبم نشست. ا   رو یکمرنگ لبخند
 . ره یجلوئ چشمم جون بگ

 . م؟یکم کم بر-

 هم فشرد.  یرو رو  چشماش

 .  امیخونه نم گهی من د یآره ول-

 جمع شد. اخمام



 دلبر محراب 

740 
 

 چرا؟.  -

 جواب داد:  هیاز چند ثان بعد

آوردن   ادیکه به   میداشت یسخته من، تو، ما دوتا باهم   گذشته ا یدون یدلبر خودت م-
مانعه خواهرت که همسر   نیب  نیاما از بخت بد خواهرت ا  نهیر یو مرورش هنوزم برام ش

ََ جدا  باعث انزجاره.   یلیتو چشماش نگاه کنم خ گهیتونم د یحرفا من نم نی ا  ی منه فعالَ

 باال آورد.  دست

 اومد.  یهم بر نم  طانیکه کرد از پس ش  ییاما کارا دیببخش یش یالبته اگر ناراحت م -

 تکون دادم.  سر

 .؟ی مون  یپس کجا م-

  یرو م ز یکنم تا بهتر بشه آروم آروم همه چ یمونم و ازش مراقبت م  یمامان م شیپ-
 گم. 

 

 بده؟.  یلیحالش خ-

 شه.  یکه زود خوب م دوارمیام  ینداره ول یفیاولش بود اما االن هم تعر یبد برا  یلیخ-

 . شاهللیا-

  ادهیپ ادهیرد و بدل نشد. دم در پ  نمونیب یهم نبود حرف  یبه خونه که فاصله ا دنیرس تا
 دور شد. زنگ و زدم و رفتم داخل.  یشدم و با خداحافظ 

دونستم   ی رو دخالت داده؟!. م برز یفقط تو ذهنم کار دل آرا بود که چطور فر  ن یب نیا
دادم به  هیتونست کار دل آرا باشه اما چطور؟. تک یکنه فقط م ینم  یکار یالک برز یفر

 اتاقک آسانسور.  
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 رفتم تو فکر.  ببشتر

ََ و ب هیذره تامل متوجه شدن قض هی با   میخواسته گوش برز یشک فر  ی از چه قراره. قطعَا
اشتباه    دیاما چطور؟. شافرصت استفاده کرده   نیکه زنگ زده بهش اونم از ا ارهیرو پس ب

 کردم!.   یفکر م

تو افکارم بودم. در رو هل دادم    جیاتاقک باز بود و من همچنان گ چهی در  امی به خودم ب تا
 دم در که بالفاصله باز شد. ستادمی و وا

 خوش گذشت.  -

 دادم.   ینگاه انداختم نه جواب نه

 رو در آوردم و از کنارش رد شدم که بازوم رو گرفت.  کفشام

 ا توام، کنار عشقت خوش گذشت؟. ب-

. فکش  رونیب دن ینتونستم تحمل کنم. در و بستم و بازوم رو محکم از دستش کش گهید
 . رو تو دستم گرفتم و زل زدم تو چشماش 

. ه؟یچشما که رگه خون داره نشون از خوش  ن یا   نیبب ن،یشو و چشمام رو بب رهیخ-
خوام   ی دل آرا فقط م یخوام خفه بش یخفه شو فقط م گهی. دنیچشمات و باز کن بب

 سر جات.    ینیو بش یذره عاقل بش هیمثل قبل  

 .داد عقب  هلم

 بزن.  ایب گهی بزن د ای. بم؟ی. مثل قد؟ی شد یعصب-

 به تاسف تکون دادم. سر

. تو چه ذات  یاما ارزش اون رو هم ندار یاریبزنم که خون باال ب یخواد طور  یدلم م-
  یرو خبر دارم ول زیکه همه چ یدون ی. م؟یشه نگام کن یآخه؟. االن روت م یدار یفیکث

 .  ؟ی د یم لمیرو تحو خودتیب ی و حرفا   یکن ینگام م یبازم با گستاخ
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 بزنه که اجازه ندادم. یحرف  خواست

 خوام.  یجواب م ه ینگو فقط  یچیه-

 بهم چشم دوخت. منتظر

 .  ؟یکرد  تی . از کجا وارد باز ؟یمن کرد  هی رو عل برز یچطور فر -

 نداد. یهم و جواب  یرو دیرو کش دندوناش

 دل آرا دهنت و باز کن.-

 

شروع کرد به تکون دادن پاهاش و بعد از   یو مشت کرد و نشست رو مبل. عصب  دستاش
 با مکث گفت: هیچند ثان

رو  و آدرس خونه  ششیجا مونده بود پ لتیکه موبا  نیخورد مثل ازنگ میروز گوش هی-
 . بعد هم... . ادیدادم که ب

 .دی کش یقیعم نفس

 گفتم: کالفه

 خب؟. بعد؟. -

 زد: داد

  ا یاز من ب  یری گ یشوهرم و م  یکن یو خراب م می زندگ ی. بعدشم گفتم تو دار؟یبعد چ-
 به من کمک کن.  

 تمسخر اداش رو درآوردم.  با

 کمک کن، اونم دلش سوخت و اومد. -

 .دی دزد  یاز من م  نگاه
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 . ؟یپس چ گه یدلش سوخت د-

 : دمیشده ام غر  د یکل یدندونا  نیب از 

از تو   شتریروز پس ب نی من چند ید یروز اون رو د هیتو   ،یدروغ گفت یبسه هرچ-
 . ؟ی . چطور رامش کردشناسمشیم

 شت سمت آشپزخونه. کنه. از جا بلند شد و قدم بردا یخواست شونه خال یم

 . گهی بس کن د ،ید یم   لیتحو  زیچ هیگم  یام م یهرچ یزن  یاه چقدر حرف م-

 توجه بهش گفتم: یب

 . ؟یپول داد -

 کرد.  نک یداخل س یرو مشغول طرفا  خودش

من و محرابم   ییاول و آخرش  تک و تنها  نی. ها؟. بب؟یبدون یخوا  یو م یچ-
و   یاریسر بچه ب  ییبال یکه بخوا  یستیرحم ن یدونم انقدر ب  ی. ممی کن یرو م مونیزندگ

به کنار از   نایاما همه ا یستیبچه شد کار به سقط و... بکشه چون قاتل ن  شاهللی بعدا که ا
 . هوم؟. ؟یخوا   یم  یچ مونیزندگ

محراب بهش  یتونستم از حرفا  ینم یبود؟. حت دواری به حالش سوخت. هنوزم ام دلم
دونم داغون   یبه خودش و محراب ربط داره اما م هی. البته اون قضبگم که مبادا بشکنه

 کردن دوباره اس.  یزندگ یب یو کنار ب ییخودش جدا یشه اگر بدونه انتها یم

نسبت به   ی حت  یکلمه هم نگم چون حس بد  کی دادم اون بحث رو باز نکنم و  حیترج
 کردم.  یم  دایخودم پ

 صحبت قبلم رو گرفتم.  یپ ن یهم یبرا 

 نه؟.   ای  یگفتم پول داد-

 و رو چرخوند سمتم.  نتیرو کاب دی رو محکم کوب ینیس
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 .  یبدون یخوا  یو م یچ گهی. د؟ی آره، سوال بعد-

 زدم.  پوزخند

 قدم برداشتم سمتش و لب زدم:  آروم

 چقدر؟. -

 

 گوشه چشم نگام انداخت و با غرور گفت: از 

 پونزده تومن. -

 هام تو هم گره خورد.  سگرمه

 . ون؟ی لیپونزده م-

 گرفته گفتم: یصدا  یآره!. ب یعنیجواب ندادن    نی نداد. هم یجواب

و تو خونه زار  یداشت ونیلیدونم محراب نداده اما نامرد پونزده م یپونزده تومن و که م-
 .  ه؟یزیپول جه یبرا  ی زد یم

 پرخاش جواب داد: با

دم که نکوبه تو سرم   ی. هر ماهم دارم چندر غاز بهش پول م؟یفهم ی گرفتم م یب یاز ب-
پول قرض   یب یراحت شد؟. به دروغ از ب التی پونزده تومن بهت قرض دادم. حاال خ

 کردم. 

رحم  رسما هردومون رو بدبخت کرد. نه به دل آرا  یب یرو مبل و سرم رو گرفتم. ب نشستم
ما   یب یب یسن فکر گور کفنشونن ول  نیکرد نه به من!. خدا بهش عمر بده اما همه تو ا
 .؟ی ک ی. برا ؟ی چ ی!. برا رهی گ یداره پول قرض داده اونم به دخترش رو پس م

 . د یچیآرومش پ ی ها  هیگر یکم صدا  کم
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 . یب ینه تو نه ب دیدوستم نداشت چوقتیه-

 شد.  نکیدن سبه دست گرفت و مشغول پاک کر دستمال

 نشنو.  یتشکر خشک و خال  هیو بشور اون و بشور آخرشم   نیا-

 زد و ادامه داد: یهق

 دیبزن دی بزنم بازم با  ینگفتم. گفتم االن حرف یز یچ  دیدم نزدم هرکار کرد دیگفت یهرچ-
 تو سرم.  

 رو با دست پاک کرد.  اشکاش

 بودم.  ی خور خوب یتو سر-

 گفتم:  متعجب

 تو؟. یگ یم یچ-

 :دیکش ادیبلند فر  هیگر  با

 حرف بزنم؟.  ی گم؟. من مگه آدمم تو زندگ یم ی چ یگ یگم من!. آره راست م یم یچ-

 به سقف لب زد: رهیو خ  نتیداد به کاب  هیرو پرت کرد و دستاش رو تک دستمال

دلبر"  "دستت درد   یمن کنم آخرشم هر عصر به عصر بشنوم "خسته نباش ارویهمه حمال-
" "تو  یهروقت بگه " تو عرضه ندار یب یانجام بدم و ب غیدر یب اروینکنه دلبر" همه حمال

 ". یزبون یب

 به خودش .  دیشد به من و با دست کوب رهیخ

تونستم   ی کار تو خوب بوده و من بد؟. من نم شهیاز تو کمتر بود که هم  میمگه من چ-
نون آورمون که   یتو شد  یتونستم اما از بخت بد از بچگ یکار کنم؟. منم م  ابونیبرم خ

 گوش نشنوه. نی تشکر ا هیو  یب یمن بشم ور دست ب
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 زدم:  غر

 چرت و پرت نگو.  ن،ی پا اریصدات رو ب-

 . نتیداد به کاب هیرو سنگ و سرش رو تک نشست

 داشتم؟. ها؟. یا به االن جز بشور و بساب تو خونه چمن ت -

 شدم. یعصب

 باال سرمون نبود، بود؟.  یپدر میچشم باز کرد   یدل آرا از وقت-

 . ختیر یفرش آروم اشک م یبه گال  رهیخ

 دادم:  ادامه 

  یکه پا  یکرد  یم هیخودت گر   دیکش یخونه مردم و دستمال م ی رفت پله ها یم یب یب-
 .  ادته؟یرم سر کار   یبه بعد من م نی!. گفتم از ا میکن یکار هی ایکنه ب یدرد م یب یب

 گرفت.  دلم

 یآج یگفت ی دیام رو بوسذره دلت رحم و مروت داشت؟. گونه  ه یاون موقع    ادتهی-
 .  م؟یبه دادش برس  دیشه ما با یم ضی داره مر یب یکنم ب  یم یبگ یهرکار

 نداد.  یجواب

 منه.  ریصتق ینگو همه چ گهیپس د-

 قب گرفته بودم.  تپش

کنه، کار کردن تو خونه انقدر   یاز من تشکر نم  چکسیه  یگ یدر مورد حرف بعدت که م-
 بوده که غصه تشکرش و دلته؟. نیبرات سنگ

 به خون نشسته نگام کرد.  یچشما  با
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 .یفهم  ینم یچی تو ه-

 زدم. پوزخند

  یو غصه که نشون از عقده اس من رو خجالتم م  هیگر نیا  یفهمم ول ینم یزی من چ-
 انقدر ذاتت عوض شده.   یده که تو ک

شدم از   یم وونهی نشستم د یمتو جام  شترینگفت. ب یزی هاش رو بغل کرد و چ زانو
 داد.  یداشت عقلش رو از دست م یادی ز  الیدست حرفاش. دل آرا از فکر و خ

 : دیچیشدم که صداش پ بلند

 داروهات رو مصرف کن.   نهارت رو بخور ایب-

گفتم. رفتم داخل اتاق و بعد از عوض   ی تکون دادم و بدون برگشتن سمتش باشه ا سر
 رفتم.   رونی کردن لباسام ب

 اراده دلم خواست برم داخل اتاقا سرک بکشم.   یب

 نهار. ایب-

 چرخوندم سمتش. سر

 .نمیاتاقارو ببخوام  ی ندارم، م لی ماالن -

بردم که اتاق اتاقه   یپ کشیتار   یفضا دنیرو باز کردم با د ینگفت. اتاق وسط یزیچ
 محرابه. رفتم داخل و در رو پشت سرم بستم. 

 خورد.  یم چیتو اتاق پ عطرش

 .  دمیزدم و عطرش رو بو کش ی اراده لبخند یب

 کردم:  زمزمه
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 تنگته.   یلیدلم خ-

قطور که قفسه ها    یکنج اتاقش. کتابا کی باز کردم و آروم رفتم سمت کتابخونه کوچ چشم
 توجهم رو جلب کرد.   زی م یدفتر رو  هیرو پوشش داده بود. 

از صفحاتش عالمت زده شده   یبراشتم. بعض زی م ی دادم به قفسه و دفتر رو از رو هیتک
 کردم به خوندن.  که عالمت زده بود رو شروع ییبود. ورق زدم و همون قسمتا 

 بر بادم  یزلف بر باد مده تا نده-

 .ادمیبن یمکن تا نکن  ادیبن ناز 

  یشعر همون شعره، روز  نی. ادمی و بستم و ادامش رو تو ذهن مرور کردم. خند چشمام
شعر و   نی ا  د،یخواستم موهام رو کوتاه کنم شونه برداشت و موهام رو شونه کش یکه م

 خوند!. 

 بعد صفحه

 جگر خواره ما کو  ارهیدلبر ع آن

 شکر پاره ما کو  ن یری خسرو ش آن

 ست ی ن یصورت او مجلس مارا نمک یب

 ما کو   ارهیپر نمک و پر فن و ع آن

اراده لبم کش اومد.دفتر و بستم و به قلبم فشردم. چقدر حس   یهمه عشقش ب ن یا از 
 هست!  ادتیبه   شهیهم یکی یداشت که بدون یخوب

 ته باشه!  هست که دوستت داش  یکی

 عشقش برات صاف و بدون دروغ باشه.  یکی
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  شتری ب اقی بود. نشستم روش و با اشت زی و م  یبرداشتم سمت تراسش که صندل قدم
 شعرا.   یشروع کردم به خوندن باق

 نوشت.  یم قیخط بود و نستعل خوش

ر  زدن. انقدر احساس س یشدن پر م یخوندن خط به خط انگار از دلم پروانه ها آزاد م با
 .  دمیخند ی ته دل م هیبار بود که از سر خوش نیهمه مدت اول نی داشتم!. بعد از ا یخوش

 تو همه مدت حواسش بهم بود.  یعنی

 شدم. یاالت ینبود. البد خ یچرخوندم.  کس  نگاه سر بلند کردم و چشم ینیحس سنگ با

 خوندن شدم. مشغول

 باعث شد سر بلند کنم.   ینگاه کس  ینیبازم احساس سنگ هیاز چند ثان بعد

 افتاد.   یکلیکنم چشمم به مرد درشت ه یط  یالی خیجمع شد. اومدم که ب اخمام

 کنج لبش.   گاریداده بود و س هیدرخت تک به

 زل زده بود.  ییا یح یو با ب  رهیخ همچنان

داشت!. رفتم داخل اتاق و در تراس رو   ییکردم و از جا بلند شدم. عجب رو یظیغل اخم
زدم. قدم برداشتم سمت اتاق وتو   رونیتر رو سر جاش گذاشتم و از اتاق ببستم. دف
 رو مبل. دهیدل آرا دراز کش دمید نیهمون ح

 

رو نگاه کردم. کنجکاو بودم   رونی اتاق رو باز کردم پرده پنجره کنار بود. رفتم و با دقت ب در
 . ومدیاما اصال به چشمم آشنا ن هیبدونم ک

 بود؟.  ری واحد گ ن یاس اما چرا چشمش رو ا  بهیغر  حتما



 دلبر محراب 

750 
 

کنار. چقدر حس    دمیشد بهم. محکم پرده کش رهیلحظه سر چرخوند و با پوزخند خ  همون
 داد.  یم یبد

 و دل آرا رو صدا زدم.  رونی اتاق تند رفتم ب از 

 دل آرا؟. -

 نداد.. یجواب

 برداشتم و رفتم باال سرش.   قدم

 رو زدم.  بازوش

 ها؟.-

 .؟ی شناسیرو مپسره  نیا-

 بسته جواب داد:  یچشما  با

 .؟یک-

 واحده. ن یداده به درخت. چشمش به ا  هی تک رونیکه ب یاون-

 زدو شونه باال داد. یرو مبل چرخ خسته

 دونم، برو نهارت رو بخور.   یمن چه م-

  یبود. انگار طلب داشت!. طور یطور خاص هینگاهش  یبزرگش کرده بودم. ول یاد یز  منم
 کردم!    ییو من خطا  شناختهیمن رو م  مای کردم نکنه قد یبود که حس م

 :دیچیدل آرا پ  یافکارم قدم برداشتم سمت آشپزخونه که صدا  جیگ

 . ؟ی گ یکشه رو م یم  گاری آها اون پسر جوونک که س-

 گفتم:   عیسر 
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 آره خودشه.-

 شد بهم. رهیپف از اشک خ یچشما  با

 ی تو و اتاق محراب تراس داره هروقت برا ی عنیاس، تنها اتاق مهمان   وونهی اون د-

 .  یبهتره اعتنا نکن یول دمشیکردن اتاق رقتم د زیتم 

 کردم.  زیر چشم

 باهاش؟.  یکرد  ی. کار ش؟یشناسیم-

 زد: داد

 کار دارم.  یبنداز گردن من!. من با اون چ  نمیا  ایب-

 گفتم: کالفه

 خب حاال آروم. -

 دادم:  ادامه

 چرا طلبکاره.  پس-

 زد: غر

ََ هم یم  نی هم یاس برا  وونهیگم د  یم  یدونم؟. وقت یمن چه م- نخ   هیبا  شه یگم!. کالَ
 ده.  یم هیساعتا به درخت تک  نیتو هم  گاریس

 گفتم: آروم

 پوزخند زد. -

 گفت:   یزیآرا با لحن تمسخر آم دل

 . تورو چه به اون. ی. برو غذات و بخور توهم زدیبه عالم و آدم مشکوک شد  گهی تو د-



 دلبر محراب 

752 
 

  یبرا  لیدل ی آدما ب یکارا  یفهم  ی!. تو چه مهیحس بد چ یدون یتکون دادم.تو چه م سر
 انتقام از رو ببند.  یخانواده ات برا یو برا  ری. تو فقط شمشه؟یچ

 

داروهام  نرفت. بعد از خوردن  لمیم ادی داخل آشپزخونه و چند تا قاشق خوردم اما ز  رفتم
 کار. ی دونستم چ یانجام بدم اما نم یکار  هی خواستمیرفتم. م رونیاز آشپزخ نه ب

 راحت و آروم بود!. الش یآرا چقدر خ دل

 . وفتادهی ن یاتفاق  چیه انگار

مستقر   گهید  یشد جا ینم  یموندم ول ینم نجا یهم ا  هیثان  کیدست خودم بود  اگر
تو راس   دیشکست. با  یافتاد همه کاسه کوزه ها رو سر من م  یم   یباشم. اگر اتفاق

 بودم.  یم  دشید

  ریدونم تمام حواسش درگ یبچه اس، م  نیبه بعد دل آرا نگران ا  نیدونم از ا  یم  هرچند
 کرد به محراب.   ینطفه اس که متصلش م نیا

هره  شدم بهش. چ رهیکه صداش کنم خ  نیو رفتم باال سرش. قبل از ا  دمیکش قیعم نفس
 اش همون بود. معصوم و مهربون.  

 گرفت.   بغضم

 کردم:  زمزمه

 تو؟.  ی شد ینطوریچرا ا-

هم   یاالن جا  دیشد؟. چرا با  ینطوریسابق. چرا ا   یاون دل آرا  یتنگ شده بود برا  دلم
بودم؟. چرا   ی دشمن و آفت جونم م یکنار هم دردم هم زادم مرهم دردم رو به رو  ینینش
کن بتونم   یبهم صبر بده. کار ای خواهرم؟. خدا یمن هم برا   یتلخ نوشت؟. هم برا  ری تقد

 . دی کش یم ری همه ت نی درد رو تحمل کنم. سرم از شدت ا  نیا
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  یدونم طاقت م یم دیمن بود بع  یکه جا  یرو نداشتم اما هرک ششیمن گنجا  دیشا
 آورد.  

 ضرب زدم رو شونه اش.  دو

 دل آرا؟. -

 آلود جواب داد: خواب

 هوم؟. -

 خوام برم.   یمن م-

 رو تند باز کرد.  چشماش

 کجا؟. -

 مهلقا خانم.   شی خوام برم پ یم-

 کرد.  اخم

 هفته ام نشده که. کی هنوز -

 ابروم باال رفت. یتا  هی

 .گهی روز از هفته اس د هیحاال  -

 .دیرو دست کش چشماش

 آخر هر هفته. یگفت-

 باال دادم.  شونه

 تونم خونه بمونم حوصله ام سر رفته.  یخوام االن برم نم  یمن م   یحاال هر چ-

 آروم گفت:  هیاز چند ثان بعد
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 ؟ ی گرد  یبرم  یحداقل بگو ک-

 دادم:  جواب

 زنم.  یبهت زنگ م وفتم ی خواستم راه ب-

 باشه پس. -

نم که  برداشتم سمت اتاقم و مانتو شلوارم رو مجدد تنم کردم. اول زنگ زدم مهلقا خا قدم
 با دو بوق جواب داد:

 سالم. -

 .  ؟یسالم دختر گلم؟. خوب-

 .؟ی ممنون مهلقا خانم شما خوب-

 مکث نفس زنان گفت:  با

 . برات کنار گذاشتم.؟ی ای م یدختر، ک  نمیچ ی گذرونم، دارم نارنج م یمنم م-

  نینبود؟. ا  نطوریمن ا  یب یشد حسرت بخورم که چرا ب یمهربونش هر دفعه باعث م دل
 و همراه پر عشق مثل خود مهلقا، بهش بدهکار بود.   یزندگ هیرحم   یب یایدن

 .ام؟یب  یدوست دار یک-

 .دیچی ناراحتش پ یصدا 

خونه به روت بازه. تو   نیدر ا  ی ای ب ینبودت از همون روز اول حس شد، هروقت خواست-
 . یدختر من

 اراده لبم از خنده کش اومد.  یحرف ب  نیا  دنیشن از 

 . امیاجازه هست االن ب -
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انگار    ینباش یگرفتم. انگار که مزاحم کس یذوق زده اش حس خوب یصدا   دنیشن با
 مشتاقت هست!.   یکس یدار یپناه یخودت دار یبرا  ییجا یبدون

 . ها؟. ؟یاالن؟. نکنه دم در ییدختر از خدامه، کجا-

 .  امی نه دارم م-

 .؟یندار یبزارم. کار یبرم چابفرما منتظرم، -

 نه مهلقا خانم. -

رفتم.   رونیرو برداشتم و ب فمیکوتاه تلفن رو قطع کردم. بدون تعلل ک یاز خداحافظ بعد
  یسر و صدا رو تحمل م یواحد ب  نیروح بود. چطور موندن تو ا  یخونه ساکت، سرد و ب

 کرد.

  نی دادم پا حیرو باز کردم و آروم پشت سرم بستم. از آسانسور نرفتم و پله هارو ترج در
 برم.  

 رفتم.   نی به تک پله هارو پا تک

 باز رفت سراغ محراب.  فکرم

 یعنی. دمیرو فهم زیبود چه برسه به االن که همه ج ری ! تو نبودش فکرم درگهیطبع
اگر من و به عنوان عروس قبول نکنه  کنه؟. یکار م  یرو بدونه چ  ت یمادرش اگر واقع

 محراب رو.  ط یتونه درک کنه شرا  یعجول اما م دی هست شا یبه نظرم زن عاقل یول ؟یچ

  یداد؟. اون هنوز خبر نداره محراب نم ینم تی به کنار، دل آرا اگر به طالق رضا محراب
 بود.  یا  نهیکه نبود ک  ی. هرچرهی گ یامونم رو م  ناشیخوادش اگر بفهمه آه و نفر

  رمیبگ نی ماش  هیمنتظر موندم تا تونستم   قهیرفتم. چند دق رونیرو باز کردم و ب یاصل در
 مهلقا خانم.  دنید ی داشتم برا  جانیه یلیمقصد. خ یبرا 

 شدم.  ادهیپ نی . حساب کردم و از ماشدمیدونم چقدر گذشت که رس ینم
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باز  ی. با فشردن زنگ با تقه استادمی وا یدر آب ی قدم برداشتم و جلو  کی کوچه بار داخل
 شد. 

 داخل.   رفتم

 بود.   ستادهیوا   وونی ا دم

 گفت:  جانیه با

 دخترم.   یخوش اومد -

و خودم رو رسوندم بهش.   دمی. مثل بچه ها دو نی برداشت و از پله ها اومد پا قدم
 محکم بغلش کردم و گفتم: 

 سالم مهلقا خانم.  -

 گشم.  چقدر دلتن دمیکه تو بغلش بودم فهم حاال

مثل ََ  مادر مهربون شده بود برام.  هی  واقعَا

 بهش عادت کردم.  چقدردم یفهم

 .  دیرو بوس میشونیو پ دیرو عقب کش صورتش

 در بره.   تیبخور خستگ  یباال چا  میبر اریب-

 کردم.  اخم

 .ستمی مگه دخترتون ن-

 نگام کرد، ادامه دادم: منتظر

 .د؟یکن یپس مثل مهمونا چرا برخورد م-

 ام رو نوازش کرد. گونه
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 . مید یاولت و د  یروزا یو اون زبون دراز  مینمرد -

 لب ذکرخوند و فوت کرد سمتم.  ریز 

 با بغض گفت:  هیچند ثان باگذشت

رو به   یفقط دلشوره افتاد جونم. همه چ یرفت رونیدر که ب نیزنه، از ا یچشمات برق م-
 راهه. 

 نگفتم. یزیشدم بهش و چ رهی خ شونیپر

 .گهی باال د ایب-

  ی. تا االن داشتارمیم  زمیر  یهم خودم م  ی. چادیلب حوض اگر دوست داشته باش-
ََ خسته ا  ید یچ ینارنج م  . یحتمَا

رو رفتم باال. بعد  وونیا  ی پا فشارم رفت لب حوض نشست و منم تند پله ها دید  یوقت
به  یکی رفتم و پله هارو دوتا  رونیلب دوز و لب سوز ب یدو تا استکان چا  ختنیاز ر
 حرکت کردم.  نی پا

 کن.   فی خب تعر-

 . دمی کش قینفس عم هی

دادم اما در کمال تعجب اونطور   حیکنارش و همه اتفاقارو تک به تک براش توض نشستن
 کردم شکه نشد.  یکه فور م

 و لب زد:  دیرو چش یاحرفم تموم شد جرعه آخر چ  یآخر وقت در

 . د؟یاالن رابطت با خواهرت به کجا رس نطور،یکه ا-

 باال دادم.  ابرو 

 مهلقا خانم؟. -
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 و جواب داد: دیبه آب داخل حوض کش یدست

 جانم؟. -

 بود؟.   یعیطب ریبابا، نکنه از من دلخور بود؟. چرا برخوردش غ یا

ََ تعجب نکرد -  .  ن؟ی مهلقا خانم، شما اصالَ

 به چشمام گفت:  رهیخ باال گرفت و سر

  یاتیاما نه با جزئ دمیفهم ییزایچ هیدر،  نی هم یجلو  نجایخانمت اومد ا  یب یب روز ید-
 . نگران حالت شدم اما رو نداشتم زنگ بزنم. یکه گفت

 خجالت سرخ شدم. از 

 .  ن؟ی نگفت یچیبهتون گفته؟.  چرا به من ه ی زی من؟. چ یب یب-

 هام رو گرفت و با آرامش گفت:  شونه

بازم با    یداره، نگران حالت بوده ول یدم. حق مادر ینه،نگران نباش من بهش حق م-
خانمت   یب یکار بود. ب نی من بهتر  شیتو پ ی کنم نگهدار یفکر م ید یکه کش یعذاب

نگفتم!.   یزیخونه راه دادم و اگر دادم چرا چ نی بود که جرا من تو رو به ا ن یمخالف ا
 کر... . طوی نکرده زبونم الل گوش ش ییخدا  یبود  یم نجا یاز ا  ریمطمئنم اگر هرجا غ  یلو

 نفس گرفت و ادامه داد:  هی

اما تهش به  یسال عمر کن  ستی صد و ب شاهللی .... اای  یرفت یفرو م گهیتو چاله د  ای-
  گهیجا به بعد د هیاز   یآستانه تحمل آدم یول یجوون ،یندار یشد. تو سن یمرگ ختم م

ََ تو دخترم، تو تنها بود ینم به باد دادن خودت به  یو راه برا  طیشرا  یکشه خصوصَا
ََ    یمن اومد  شیو خداروشکر که پ میام راض  دهدست خودت باز بود. من از کر  اصالَ

 ... .ستمیناراحت ن

 گفتم:  یشونه لرزونش به عصب دنیانداخت تا با د ری به ز  سر
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 .  ؟یکن یم  هیگر یمهلقا خانم دار-

خونه رفت. دلم خون شد دختر. درسته دختر   نیزد و از ا ش یکرد، ن نی مادرت من و نفر -
 دونم دختر مثل همون گل تو باغچه اس.  یندارم اما م

گفتم؟. در قبال   یم یو خجالتم شد. چ  یباعث شرمندگ یب یانداختم. بازم ب ری به ز  سر
همه وقت رو دوشش بود   ن یکه زحمتم ا  یی مهلقا  یچطور برا  دیبا یب یب یا ی باز  یکول

. مهلقا خانم  ختمیر  یمحابا اشک م  یگرفتم اما ب نی کردم؟. تنها سرم رو پا یجبران م
 بشنوه!.  چاری زن حقش نبود که حداقل بخاطر من ل نیبحثش با همه جدا بود، ا

 که تو باغچه شکفته بودن اشاه زد. ییدست به گال با

اگر به حال    ید یپالس یتوام م یشکست یشکنه. توام م ینازکه م هفی دختر همونقدر ظر-
جوون و ندارم. من تورو   هی یزندگ ی. به خدا من عقده خرابیشد  یخودت رها م

دوستت دارم دختر قشنگم. االن انقدر خوشحالم، رنگ روت بازه چهره ات ناراحته اما  
و   یرو. از خدا برات تنها خوشبخت یشاد تتو مردمک چشما نمیب یرو شده م  یهمه چ

 خوام.  یرو م یخوشحال

 گرفته گفتم:  یصدا با

 ندارم که بگم مهلقا خانم.  یزیو بخشش چ یجز عذر خواه-

 رو بغلش گرفت و گفت:  سرم

 یاز دست من دلخور یب  یخوام ب ینم ،یکن  یعذر خواه ینگفتم که تو بخوا  نارویا-
. به حرف من گوش نداد اما به حرف تو گوش  حرف پشتم بمونه یداشته باشه اخر عمر 

شد که   یم  یدادم چ یشده، بگو اگر پناهت نم ی بده و بگو چ حی ده. براش توض یم
 ره.   یم  یطرفه قاض کی چشماش رو بسته و  یب یحالل کنه. ب

 .دمیکش یتلخ آه
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ف  سق هی  ریرونده شدم وگرنه که االن با محراب ز   رونیماجرا از خونه ب  نیمنم از سر هم-
 .  میبود

  دیشده بود کم کم با کی هوا تار و سر تکون داد. به اطراف نگاه کردم   دی کش یقیعم نفس
 رفتم خونه.   یم

 جا بلند شدم.  از 

 من کم کم برم.  -

 کرد.  اخم

.  یکجا؟. نموند- ََ  که اصالَ

 جواب دادم:   یحیرو پس زدم و با لبخند مل اشکام 

ََ فکر کنه دنبال تلنگرم که تحت فشارش بزارم.   یشه، نم ینگران م-  خوام بعدَا

 به شکمم اشاره کردم.  و

 چونه زدو گفت:  ری ز  دست

 تو بچه تو شکمت هست؟.  یعن یاهلل و اکبر، االن -

 . دمیخند

 نباشه اصال.  دمیشه، شا  یمشخص م گهی هفته د ک ی-

 در و مهلقا خانم تا دم در بدرقه ام کرد.  یسرم مرتب کردم و رفتم جلو یرو رو  شالم

 . ادی که نم زایروز به روز چه چ ره،یکه خ یهرچ شاهللیا-

 . ستادمیدر وا  یجلو

بود. مهر شما تو دل   تشیزد از سر عصبان یهر حرف یب یبهم زنگ بزن مهلقا خانم، ب-
 اس. گهی جور د هیمن 
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 گفت. خواستم برم که تند صدام زد.   یفکر رفت و آروم باشه ا تو

 شدم بهش. رهیخ

 پر برگشت. گرفت رو به روم.   کیپالست هیدر رفت کنار و با   یجلو از 

 رفت.   یم  ادمی نارنجه. داشت  ر،یبگ-

به دل گرفته رو فراموش کنه. با  یکردم و قبل از رفتن سپردم بهش که هر حرف تشکر
 خونه محراب افتادم.   ادی لحظه  هی کوچه اما   یفتم انتها تند ر یخداحافظ

 تر بود.   نی کوچه پا چندتا

استرس    کمیکردم. رفتم داخل کوچه.  یرو ط ادهیتنگ اون روزا شد. سالنه سالنه پ دلم
 .  هیخود یدونستم ب یگرفتم اما م

 !.  زیو آو قفل خورده بود. آروم رفتم سمتش. قفلش باز بود   دمیکه د  یبار نیدر آخر  نیا

 . نجاست؟یا  یکس یعنی

هم فروخته ان به   دیباز و هل دادم. شا مهیکردم اما در ن دایپ یدونم چه جسارت ینم
 !. یکس

 چطور دلش اومد؟. یول

 خونه بودم.   نی عاشق ا من

 داخل.   رفتم

همون بود به همون شکل.  ز ی چشمام رنگ گرفت. همه چ ی عاشقانه هامون جلو ری تصو
 بود.   واری د ز یرخت هم او یبندا  یدست نخورده بود. حت زیچ چیه

کرد که   یحرکت نم  یداخله. درا هم باز بود اما کس  یداد کس یروشن خونه نشون م چراغ
 .نمی القل از پنجره ها بب
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 بود. همونجا بغل حوض برام شعر خوند.  اطی . اما نگاهم به حوونی لب ا رفتم

  شیمن و سوزوند، تو آت  شتریکنم و اون ب یافراط خواستم دلبر کمی که با  یوز ر همون
 رفت.  یعشقش. لبخند از رو لبم کنار نم

دونستم عشقش   ینم ختمیر  یداشتنش اشک م  یافتادم که برا  یاون روز  ادی  وونیا  لب
به بند بند  یکه االنم با مرورش حس خوب یاز ته دله و عاشقش شده بودم. همون روز 

 شد.  یم  قیوجودم تزر

 . زندونم نبود نیمردونش قشنگ تر   یکه جز دستا  ییروزا چه

 نبود. نمیر ینگاهش مرگ ش ری که جز ت ییروزا چه

 عشق

 بود که تا حاال تجربه اش کردم.   ی زیچ نیتصورم حاال سخت تر  برعکس

 موند.   خکوبیکه چرخوندم نگام م سر

به سقف و ساعدش رو   رهیکه خ دمیو د  یدو طرف باز بود و رو به روم محراب یورود در
 !.شهیشونیپ

تنها بود؟. مگه نگفت   نجایشدم بهش. چرا ا رهیو فراق بال خ  اقینرده ها با اشت ونیم از 
 مادرش.   شیره پ یم

 تکون خورد.  قلبم

. عطر لباسم رو  دیباال و مشتش رو بو کش دیدست آزادش رو کش یهمون لحظه ا درست
 کرد.  یصحنه حالم رو دگرگون م  نیا  دنی. لباسم دستش بود و د دی کش یبو م

تونستم داشته  ی. رو به روم بود و نمرمشی بغل بگ دی کش یدلم داشت پر م ا،یخدا
دادم االن   یدم اومد. اگر من اون روز بهش فرصت ماز قبل ب  شتری باشمش. از خودم ب

 شد.   ینم نیوضعمون ا



 دلبر محراب 

763 
 

 از گوشه چشمش، اشک منم روونه شد.  یقطره اشک  دن یچک با

 .  دیکش یم  یسخت

 کرد. یاز همه دست و پنجه نرم م شتریمن داشت با درد و مشکالتاش ب مرد

 کرد. یداغونش م شتری ب ییبود و تنها تنها

 خورد؟.  یخورد م ی. محراب انقدر غصه نمنبود! نطوریا  محراب

 کرد و حاال من؟.  یاون با حرفاش بهترم م ام ی ناراحت تو

 ََ  کردم؟.   یکار م یچ  دیبا واقعَا

 گفتم؟.  یم یچ

 اومد؟.  یاز دستم بر م یکار  اصال

ََ متوجه حضورم نشد؛ منم ب  اون خواست   یاراده دلم م یتو حال خودش بود و اصالَ
 نگاهش کنم.  رهیخ رهیساعت ها خ نطوریهم

و بعد بالفاصله   دینگام رو حس کرد. سر چرخوند. اول ترس ینیانگار سنگ  هیاز چند ثان بعد
 از جا بلند شد. 

 ت: کرد و شکه گف یکه مشتش لباسم بود رو پشت سرش مخف یدست

 . ؟یکن یکار م یچ نجایدلبر؟.ا-

 هم فشردم و دو قدم رفتم عقب.   ی رو رو لبام

 اما تو.... . یمن که محض کنجکاو -

 براندازش کردم.  ریر  یچشما  با

 لبش باال رفت اما اخم کرد و گفت:  کنج
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 .؟ی رونی شب چرا ب وقت   نیتو ا -

 رو ازش گرفتم و به حوض چشم دوختم. نگاهم 

 لقا خانم. مه  شی اومده بودم پ-

 . نجا؟یا-

 .دمی کش یقیعم نفس

 ساکنه.  نجایدلتنگ بدتر از من ا  هیدونستم  یدلم تنگ شد، اومدم داخل نم-

 حرف به دست مشتش اشاره کردم.   نیبا ا و

ستبر با اعتماد    نهیس هیو کالفه رفت داخل با گذشت چند ثان دیکش ش یشونیبه پ یدست
 اومد. رونیبه نفس ب

 . ؟یی . چاارم؟یب  یخور یم یزیچ-

 گفتم:   عیسر 

 خوام برم.   ینه م-

 رسونمت.  ی باشه بزار آماده شم خودم م-

بست برگشت. در رو   یرو م رهنشی پ ییباال ی که دکمه ها یداخل و بالفاصله درحال رفت
 اومد.  ن ی رو پا وونیبست. قدم برداشت و ا 

 جا بمون.   نی هم یخوا  یخونه؟. اگر م ا ی  یراحت تر نجایا-

 باال دادم.  سر

 که دل آرا دنبال بهونه اس.   یدون یخواد، خودت م ینم-

 تاسف نگام کرد.  با
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 . در ظاهر چرا اما باطن... . دیشه باهم خواهر باش یباورم نم-

 نداد و کفشاش رو پا زد.   ادامه

 گفتم: آروم

 . ؟یراحت نجای. ا ؟ی تو چ-

 شد بهم.   رهیشد و خ بلند

 ون پلک زدن جواب داد:بد یمکث کوتاه با

 با خاطراتش، آره، راحت ترم.  نجا،یا-

طرف مخالف و حرکت کردم سمت در اما دلم براش قنج   دمیو چرخ دم یبه دندون گز  لب
 رفت. 

 . ادیو منتظر موندم که ب  رونیب رفتم

رو که زد هردو باهم   نیماش چیرفتم. سوئ رونیاز بستن در جلوتر ازش کوچه رو ب بعد
 .مینشست  نیداخل ماش

 کنه؟.  ی کار م یچ-

 : دمیاخم پرس با

 .؟یک-

 .دیهم کش یرو رو  دندوناش

 دل آرا. -

 

 نشد.  یزیاومدم خواب بود چ  ی داشتم م ،یچیه-
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 زد. پوزخند

 !.الیخ یچقدر ب-

 و تو هم گره زدم. دستام

 در انتظارشه. یا  ندهیدونه چه آ یمحراب اون هنوز نم-

 بهم انداخت. ینگاه میداد و ن هیرو به لبه پنجره تک دستش

 . ؟یا   ندهیچه آ-

 جواب دادم: یناراحت با

رم کنار و توام همراش   یماجرا مهره سوخته منم، م  نیکنه بعد از ا یمحراب اون فکر م -
 مشترکتون تازه شروعه.   یو زندگ   یسقف  هی ریز 

 تکون داد.  سر

 خب؟.-

ََ قراره چه خبر بشه.  الهیخیب یکن ی که فکر م  نیخب که خب. ا- چون خبر نداره بعدَا
 .  یدار ییدونه تو قصد جدا ینم

 کرد.  ینم ینداشت. انگار براش فرق یناراحت چیموضوع ه  نیبود. نسبت به ا آروم

 . ؟ ی هست  ینگران چ-

 .شهیرو چسبوندم به ش سرم

 . یگذر یساده م  یدار یلیتو خ ال،یخیب ،یچیه-

 چرخوند سمتم.  سر

 .... . میکن یصحبت م   میکه قهر نکن دار نیاول ا -
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 کالمش.  ونیم  دمیحرص پر با

ََ ا  ،یتر الیخی ب یلیمحراب تو خ-   یکن یعکس العملت رو دوست ندارم، فکر م نی اصالَ
 کنه؟.   یقبول م عی طالق سر یتو به دل آرا بگ

 جمع شد. اخماش

منه خودم   یبه بعد زندگ نجایاز ا دلبر، اگر یکن به فکر حال خودت باش یتو سع-
 چه بخواد چه نخواد.  میر یگ یکنم. طالق هم م یدرستش م

 .  دوارمیام-

 کرد:  زمزمه

 مگه دست خودشه. اد،ی خودش م یخودش برا -

تو ازدواجش به  یلیموضوع حس بد داشتم.  دل آرا خ  نیدونم چرا نسبت به ا  ینم
 براش باشه.   یتونه تلنگر بدتر  یم ن یمشکل خورده و ا 

 :دی چیمحراب پ  یصدا 

ََ هم-  و روشن کنم.  زیهمه چ میاالن بر  نیاصالَ

 االن؟. -

 داد: جواب

  الیمشخص بشه خ  فیتکل ،یکن الیتا روز آخر فکر و خ یخوا  یم نی آره االن، بابت هم-
 خودت راحت بشه.   شتر یهردومون و ب

 بزنم که ادامه داد: یحرف خواستم
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ََ اعصابم کشش نداره، ببخش- .  ستیکنم اما دست خودم ن یاگر ناراحتت م دیمن جدَا
  دیشه با یبخوام م یکه نشه، هرچ میندار یز ی به بعد چ نیحد بگم که از ا نیدر هم
 بشه.

 داد.  رونیب ینفسش رو با آه تلخ و

کرد و رو سر جفتمون   یم گهی برداشت د  هیشک  یب د ید یدل آرا ما دوتارو باهم م االن
 شد. یآوار م

 قدم شد و سکوت رو شکست.   شیکه محراب بازم پ قهینزدم تا حدود ده دق یحرف گهید

 شد؟. یبچه چ هیقض-

 زد؟.  یحرف رو م   نیا یاش جمع بود. با حالت چندش  افهیشدم. ق  رهیرخش خ مین به

 . ؟یگ  یم ینطوریچرا ا-

 رو محکم فشرد.  فرمون 

 .  یدون یم  گهینپرس خودت د نطوریا-

 . رونیشدم ب رهیچرخوندم و خ چشم

ََ هنوز بچه شدن - کنه.  یدکتر بررس نیکه بر  گهیتا هفته د ستیننشدن معلوم  ای اوالَ
ََ یثان  گناه بده.   یب نیا   دیکرده؟. تاوان اشتباه مادرش رو نبا یبچه چه گناه  َا

 نگفت.  یزیو چ  دی کش یقیعم نفس

 لب زدم:   آروم

  دیهست و نبا  ت یبچه بالخره مسئول نیاما نسبت به ا   یش یم تی اذ  یدونم دار یم-
 محراب. یباش نیانقدرنسبت بهش بد ب



 دلبر محراب 

769 
 

ََ یگه منم ترج ینم یزیچ  دمید  یوقت تو دلم   میدیرس یبه سکوت اکتفا کردم. وقت حَا
ََ دلم شروع داد و قال مجدد رو نداشت.   صلوات فرستادم. اصالَ

 سمت آسانسور.   میباز کرد و شونه به شونه هم رفت د یدر رو با کل محراب

 امشب چه خبره.    مینیکه بب میبر-

 باال دادم.  ابرو 

 خبره. هیامشب انگار هر شبت   یگ یم  نیهمچ-

 .دیخند

 . یزد  یحرف رو نم  نیا  یاگه داشت  یپس خبر ندار-

 داخل اتافک.   میرفت

 شه نوشت.   یم وی سنار هیکنار خواهرت هرشب -

 کردم خنده ام رو کنترل کنم. یحرف سع  نیا  دنیشن با

 گفتم:  یجد

 وا.  -

 پشت سرم گفت:  رونیرو هل  داد تا برم ب در

 واهلل.  -

غرغر دل آرا   یبار دوم زنگ زدم که توام با صدا یباز نکرد. برا  یواحد رو که زدم کس زنگ
 بود.

 ز... . گهیببر د دیکل-

 حرفش رو قورت داد.   یباق دنمونید با
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 بهم انداخت. ییزد و نگاه سر تا پا پوزخند

 مهلقا خانم.   شیخوش گذشته پ یلیبه به انگار خ-

 

 تشر زد:  محراب

 دل آرا.  -

 گرفت.   دهیشد ناد ینگاه تندش رو نم  نی ب نیداخل و از کنارش رد شدم. ا  رفتم

 .؟ی به سالمت نی کجا بود-

 دادم:  جواب

 . دمشیراه د ونیمهلقا خانم بودم م شیپ-

 نگام کردو رو به محراب باآرامش گفت:  ظیغ با

 . یخور یشام م زمیعز-

 فرصت برم داخل اتاق.  نیدادم تو ا حیترج

 : دمیمحراب رو شن  یپشت سر صدا  از 

 رو روشن کنم.   ییزا ی چ هی  دیبا نیبش-

اراده استرس گرفته بودم. رفتم داخل اتاق و پشت در نشستم اما صداشون رو   یب منم
 . دمیشنیم

 سکوت رو شکست و گفت:  هیبعد از چند ثان  محراب

  ادیخوام ز   یازدواج از همون اولش مشکل داشته و داره. نم نی ا میدون ی دل آرا هردو م-
چون   ینداشته باش ی دیرابطه ام نیبه بعد به ا نجایخوام از ا یکشش بدم اما ازت م

ََ اشت  کنارت رو ندارم.  یزندگ نی ادامه ا ی برا یاقیاصالَ
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 آرا مضطرب شد.  دل

 بهت گفته؟. یزی شده؟. دلبر چ یزیحرف؟. چ نیا  یچ یعنی-

 شد و صداش اوج گرفت.  یدفعه عصب کی  محراب

ََ خ  یز ی انگار چ  یکن یبرخورد م یطور هیچرا  - رفته بود که با همه   التینشده؟. واقعَا
 دم؟.  یکارا من بازم کنارت ادامه م نیا

 آرا حق به جانب جواب داد: دل

 .یحرف وبزن  نی ا یتون ی. تو نممیبچه دار گهیما االن د  یول-

ََ ه یزن یازش حرف م یکه دار  یاون بچه ا - ازش مشخص نشده بعدم من   ی چیفعالَ
 سقف بمونم.   هی ری تونم ز  یبا تونم گهی ندارم من د یبه اون بچه کار

 : دیآرا غر  دل

 . رمیهمه تالش نکردم که طالق بگ نی . من ام؟یریطالق بگ   یخوا یم-

 . دیخند محراب

 تالش؟.  یگ یو م  یکه به صورت زد یتی و دروغ و نقاب مظلو یبکار یتالش؟. تو فر -

 بزنه که فرصت نداد.  یآرا دهن باز کرد حرف دل

 

  الی. من حرفام و بهت زدم که تو ذهنت خهیتکرار  یخوام بشنوم چون حرفا  ینم یچیه-
 . ینکن یباف

 .دی چیقدماش پ یصدا 

 کجا؟.  -

 اومدم بمونم؟.   یکجا؟. نکنه فکر کرد -
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 : دیآرا با غصه نال دل

 . یدل سنگ یلیمحراب خ ینامرد  یلیخ-

کرد   یبدتر شد. االن دل آرا فکر م ینطوریبسته شدن محکم در تو جام تکون خوردم. ا با
 من محراب و تحت فشار گذاشتمش.  

 برخورد محکم در به کمرم دادم بلند شد. با

 چته؟!.  -

 کرد.  ینفرت بار نگام م. واری تو د دیو کشوندم جلو تر که در و کوب خودم

 . ؟یبدبختم کن یخوا یدلبر، م یپست یلیمهلقا ها؟. خ شیپ یبهش؟. رفت یگفت یچ-

 بهم. دیرو کوب دستاش

 تو، پس نگاه کن.  یقلب اهیس جهیاز نت نمیا  ن یآفر-

 تر داد زد:  بلند

 . یتو چقدر تو بدبخت کردن قهار نیبب-

 : دمیقفل شده ام غر  یدندونا  نیب از 

ََ هم پ یزی من چ  ارویبس کن مسخره باز - محراب نرفته بودم   شینگفتم بهش اصالَ
 همو بفهم.    میدید  یاتفاق

 پر لب زد: یبا چشما 

 نخوادتم؟.  چکسیکه ه اههی. سرنوشتم انقدر سرهی خوام از من طالق بگ ینم-

نسبت به خودش   یتیذهن نیمحراب چن یدونستم با حرفا  یبراش سوخت. م دلم
ََ   یتونه تحملش کنه ول   یدوستش نداره و نم چکسیکرد ه یداشته باشه. حس م  واقعَا
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حال    نی قابل تحمل بود البته با ا  ریاالنش من که خواهرش بودم برام غ تیبا شخص
 داشتم.  یحس ترحم و دلسوز 

 : دیچیپ صداش

خوام به چشم مطلقه بهم نگاه کنن. چند  ی. نم؟ی فهم یتونم ازش جدا شم. م یمن نم-
که   ستی ن یزندگ نیضربه بخورم؟. حق من ا  یزندگ  نیاز ا  دی بار؟. چند دفعه؟. چقدر با

 . یباهاش باش یخوا  یبرو بهش بگو نم  ا،ی . دلبر حداقل تو کوتاه ب؟یتو برام ساخت

 دختر پاک عقلش رو از دست داده بود.  نیا

 گفتم: آروم

 

  یمونه؟. تو خودت خودت و بدبخت کرد   یمحراب باهات م  یر کرد. فک ؟ی آخرش که چ-
 . یکن  یم ری خواستن فقط خودت رو حق ی.  با زوریمحراب و خواست یدل آرا تو زور

 ها سر به چپ و راست تکون داد.  وونهید  مثل

 . یفهم ی. حال من و تو نمیفهم یتو نم-

 ت داخل اتاق.  رف  دمیقدماش فهم یرفت و در اتاق رو بست. با صدا  رونیب

ََ آدم دم؟یبود که داشت یچه وضع  نیا   هی  یناراحت هیشه. هرشب و روز  یم وونهی. اصالَ
مدل ماجرا. از کنار تخت بلند شدم و لباسام رو عوض کردم. نشستم رو   هیجور غصه 

 کردم.  یم  الی تخت و همچنان فکر و خ

شدم عدد دوازده رو   رهیخ  یواری به ساعت د ی دونم چند ساعت گذشت اما وقت ینم
 کرد.  یچشمم گذر م  یاز جلو  زیبه ر  زیر زیداد. از روز اول تا به االن همه چ ینشون م

 بود که داشتم؟.   یسرنوشت چه

 کنه.  یکار م یداشتم بدونم االن دل آرا داره چ دوست
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 بلند شدم و سالنه سالنه حرکت کردم به سمت اتاقش در رو آروم هل دادم.  

 بود. ده یخواب

 .  دمیبود فهم دهیبخش ییرو از نور کمرنگ چراغ خواب که روشنا نیا

 بخوابم.رو بستم و رفتم سمت اتاق خودم. بهتره منم کم کم  در

 بالش.  یپتو رو کنار زدم و سر گذاشتم رو  

پهلو اون پهلو شدم تا چشمام کم کم گرم شد. تو همون لحظه از تراس اتاق   نیا  انقدر
 اومد.    ییتقه صدا

 شدم.  زیخ میترس چشم باز کردم و ن با

ام حبس   نهیپشت پرده نفس تو س هیسا   دنیاما با د نمیب یگمونم رفت اشتباه م اول
 شد. 

 .  نی دست ملحفه رو تو مشت گرفتم و آروم اومدم پا با

 ََ   یم  ی. مگه کس؟یچ یعن ینشست.  میشونی آدم بود. عرق رو پ ه ی هیانگار سا   واقعَا
 . اد؟یتونست ب

 .  دیکوب یمثل گنجشک  م قلبم

 .  نداره! یآپارتمانه ترسم معن نجایکردم خودم رو جمع کنم. ا  یسع

 و پرده رو زدم کنار. دمیکش  قینفس عم هیقدم برداشتم،  محکم

 

.  دمیکش  یاز سر آسودگ یبود و روش پارچه. آب دهنم رو قورت دادم و نفس یط دوتا
 به خودم غر زدم:  یعصب

 شورش و درآوردم.   گهیمنم د-
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 رو گرفتم. میشونیرو تختو عرق پ نشستم

 .  ملحفه رو تو دستم گرفتم و مچاله کردم.  یتو که انقدر بز دل و ترسو نبود -

  یچشما م  نیخواب به ا گهی که به من وارد شد مگه د یجانیو ه ن یهمه آدرنال نی ا با
 آد؟. 

  ختمیر رونی هنوز مونده بود رو ب  میکه تو ساک دست ییاتاق رو روشن کردم و لباسا  چراغ
 داخلش نبود.  یزیتا کردن لباسا. کشو رو باز کردم. چو تک به تک شروع کردم به 

دونم چقدر گذشت اما کم کم    یبازم افکار تلخ به ذهنم هجوم آوردن. نم نی همون ح تو
 چشمام گرم خواب شد و بالخره به خواب رفتم.

 

                         ********** 

  داریاق رو باز کردم. دل آرا بکه باز کردم ساعت نه صبح بود. از جا بلند شدم و در ات چشم
 شست.   یبود. داشت ظرفارو م

و بلند   رون یصورت و مسواک اومدم ب  یو بعد از شستن سرسر سی سمت سرو رفتم
 گفتم:

 دل آرا؟.  ر،یصبح بخ-

  نیا  دنی کرد؟. د یم ینطوری ورم کرده بود. چرا ا  هیکه بلند کرد چشماش از شدت گر سر
ََ و ابدا حس خوب از قبل از  شتریشد ب ی باعث م چیداد ه یبهم نم یحالش هم اصالَ

 .ادی خودم بدم ب

 :دیچیخش دارش پ یصدا 

 شده؟.  یچ-

 .دم یبه دندون گز  لب
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 .  زشی. پارچه هم آو؟ی و جارو گذاشته بود یتراس اتاق ط ی تو تو-

 کرد.  اخم

 .  ؟یچ-

 زنگ خورد. جواب داد.  لش یبزنم که موبا یحرف  اومدم

 .یب یسالم ب-

 گفت اما اخماش جمع شد.  یپشت تلفن چ دمینفهم

 شه حاال؟. یم  یاونور مگه چ  نوریهفته ا   کی  گهیدم د  یخب م-

 مشت شد.  دستاش

 در حقمون.  یکرد  یمادر یدونم تو ک یبه سرم خوبه؟. من نم زمیر ی م  یخاک  هیباشه -

 بالفاصله قطع کرد.  و

 

 .کشیفرش. رفتم نزد یشد به گال رهی بغض کرد و خ بازم

 شده؟.  یچ-

 کرد خودش رو جمع و جورکنه.  یسع

 . ستین یزیچ-

 گفتم:  پافشار

 بگو. -

ذاشت تو    یرو آبچکون و م  دیکوب یبرداشت و تک تک م نکیس یظرفارو از رو  یعصب
 جاشون. 
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!. ید یپول و م  یگه ک یبدم. زنگ زده م یب یهفته گذشته منم پول ندارم به ب  ک ی-
خواد   ی م گهی پول د یب یدونم ب  یخراب شد رو سرم. من نم هویموند  موند   یبدبخت

 کار؟.   یچ

 . دیکش قیعم ی تند تند نفسا و

 ََ برخوردا؟. من اگر پول داشتمم   نی ا یچ یعنیزد.  ی داشت حالم رو بهم م یب یب واقعَا
 نداشت.   یهمه طمع معن نی دادم چون  ا ینم

 من اگر پول داشتم.... . -

 زد: غر

 ندارم.  یاز ین یبه کمک کس-

 گفتم:  تند

 دادم.   یحرفم کمک بهت نبود. گفتم اگر پول داشتمم نم-

 .دیو دستمال کش  نکیبرداشت و س دستمال

 شده تو به فکر حال خودت باش.   بمیکه نص یگرفتار ،یحاال هرچ-

 چه خبره.   یگوشافتادم، کنجکاو بودم بدونم تو اون  لمیموبا  ادی

 کجاست؟.   میگوش-

 کرد. یقروچه ا  دندون

 کم بود ها؟.  تیگوش هیبود  لیتکم یهمه چ-

 اوج گرفت. صدام

و بده   میگوش ومده،ین یخوب  یکی. به تو اریگم شورش رو در ن ینم ی چیه  یبابا ه یا-
 زود. 
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بود   زیآو  فی حرص از کنارم رد شد و رفت داخل همون اتاق  پشت در که چندتا ک با
 . دیکش رون ی رو با مشقت از داخلش ب لمیرو برداشت و موبا  شیکی

 و پرت کرد رو مبل.  رونیب اومد

 .لتیاونم موبا-

 

به توپ و تشر   دیکه با  یاگر قرار به برخورد تنده اون یدادم بهش ول یبود و حق م  یعصب
 بست منم.   یم

اومد.    امی آالرم تماس و پ یرو روشن کردم. تو همون لحظه کل لم یرو مبل و موبا نشستم
 . برز ینفر بود، اونم فر هیبود که همشون هم از  نیجالب ا 

 زدم.   یپوزخند

 ابرو رفت باال.  یتا   هیام اس رو که باز کردم   اس

 آره؟. ی کرد یسالم، توام تظاهر م-

 بده با توام.  جواب

 . ؟یجواب بد یخوا  ینم

 خواهرت حق داره نه؟.  پس

 .  یکه شد خودت خواست ی. هرچدیکن یو فقط تظاهر م  دیشما همه خونه خراب کن امثال

 . ؟یبگ  یزیچ یخوا  ینم

 مثل تو مستحق مرگن.  ییعفتا  یپس حق با اون بنده خداست. ب یاوک

 پاسخ.  یب یتماسا و

 گرفتم. یبد  یلیطرز حرف زدنش حس خ از 
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 پا پس بکش. میاز زندگ رمی گ یمن طالق نم-

 شدم به دل آرا که نشسته بود رو به روم.  رهیخ

 جواب دادم:  کالفه

ََ حوصله بحث ندارم.-  دل آرا تمومش کن اصالَ

 کرد.  تکرار

 من حرفم و زدم.-

 .  ستمینمنم طرف حسابت -

. صبح تا شب شب تا  دمید  یاش بود که م یشگ یرو مبل. تا به االن کار هم دیکش دراز 
  ی.  ساعدش رو رودیکش یکاناپه دراز م یدرمونده و افسرده رو  یصبح مثل آدما 

 گذاشت.  شیشونیپ

 . ای دختر باعفت و ح هی  یچشمش نش  شیکم کن تا پ اتیاز مظلوم باز  کمی-

 زدم:  لب

 حدت رو بدون، درست حرف بزن. -

 توجه گفت:  بب

 بشه فرزند طالق. یکه الک ستیگناه ن یبچه ب هیبفهم حق  اد،یم   ایاون بچه به دن-

 جام بلند شدم. از 

که انگار من پا رو   یکن یبرخورد م یطور هی یاری شورش رو در م یبس کن دل آرا دار -
 . یکن ی ها برخورد م وونهی محراب گذاشتم که تورو نخواد چرا مثل د  یگلو

 نگام کرد.  زیت

 کشم.  یخودم رو م-
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 بس کن، چرت و پرت نگو.-

شد. اگر   یم  شتریحرکات فقط ترسم ب نی نکرد و چشماش رو بست. با ا یتوجه
 گرفتم.   یعمر عذاب وجدان م هی کرد  یم  یخودکش

 لبم نشست. اون مگه دل کشتن خودش رو داره؟.   یرو  یپوزخند

 جا بلند شدم و رفتم داخل اتاق.   از 

 شمارش رو گرفتم. دمی رو برداشتم و با خط جد میقبل لی که کردم موبا یکار نیاول

 : دیچیپ صداش

 بله؟.-

 و پرخاش نکنم تو درجه اول.    یکردم عصب یسع

 سالم. -

 سالم بفرما. -

 منقبض شد.  فکم

. کاش همون موقع که زدمت و فرار کردم  یکردم انقدر نامرد و پست باش  یفکر نم-
 .یمرد یهمونجا همون لحظه م

 آروم گفت:  هیاز چند ثان بعد

 نه؟.  یکرد  یکه خونه ام کار م یهمون-

 زدم.  یشخندین

 کردم.   یتو کار نم شیمردم اما پ ی م  یاز گرسنگ ابونی کاش تو همون خ-
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 زد.  یقه ا  قه

 سنگ.... .  دیامثال تورو با خوبه،-

 بهش. دمیخشم توپ با

اون دختر    یاما نگفت  یخودت رو باور کرد فی افکار کث یتو دروغ خواهرم و باور کرد -
دادم   یم ت ی تن به کثافت کار  تیبودم تو اون وضع فیگناهه. من اکر اونقدر کث یب دیشا

 تنم رو آلوده نکنم.     یاما حاضر بودم قاتل بشم ول

 .  ؟یکه چ ی . زنگ زد؟یکه چ-

رو   یکه گرفت   یذره ذره اون پول دوارمیگذرم ام  یازت نم چوقتیکه بگم ه  نیا  یبرا -
 .  یتاوان بد 

 صدا دار زد.  پوزخند

  یبارون نم اهی دم به حرف گربه س یم ارویلیخ یا یساله که دارم تاوان گند کار   نیمن چند -
 باره.  

 قطع کرد.  و

و پست باشه.     ریتونه حق یآدم چقدر م  هیشدم.  یرو پرت کردم رو تخت. عصب لی موبا
 برام تا شب گذشت. خودی همونطور کالفه و ب

 کردم؟.  یسر م  یکنواختیهنه  نی نه ماه و با ا چطور

 به خودم اومدم. دیچیکه پ  یداد یصدا با

 . ؟یشام بخور یخوا  ینم-

 

 دم در. رفتم
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 بله؟.-

 شامت رو بخور.  ایب-

 رفتم و گفتم: رونیب ازاتاق

شم از شدت  یخفه م ینطور یتحمل کنم، همش تو خونه ا ینطوریتونم ا  ینممن -
 .  یکنواختی

 جمع شد. اخماش

 مهلقا خانمت.  شیپ یبر  یخوا یم یکه چ-

 زد.  ی نقطه ضعفم بود که حاال دل آرا با تمسخر ازش حرف م ییجورا هیخانم  مهلقا

 کن.  درست صحبت -

  گهیکنم که قصد د یفکر م یبخوا  نیا  ریبار در هفته به خدا غ هی یتو به من قول داد -
 .  ها؟.؟یببر نیبچه ها رو از ب یخوا   ی. نکنه میدار یا

 زدم:  داد

  یخوا  ی م یبکش یخوا  یم   امیراست م میر ی . چپ مگهیتو بسه د  یکرد وانمیاه د -
کشه  یخونه. مثل تو اعصابم نم  نیگم من خسته شدم بس که موندم تو ا  ی. میبکش

 خونه قفسه برام.  نی شب و روز بمونم و دم نزنم انگار ا

 گفت:  کالفه

 حواسم باشه.   دیدونم، من با یمن نم-

 کرد و ادامه داد: بغض

  باهات امی. م ؟ی خوا  یم رونیخوام حواسم باشه بفهم. ب یمن بچه ام رو سپردم بهت م-
 خوبه؟. 
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 شدم بهش. رهیجمع خ افهیشدم. با ق مونیکه گفتم پش یهرچ از 

تلخت تحمل   یشه تورو با حرفا  ینم میهم  یرو به رو قهیغلط کردم، نخواستم چند دق-
 . نخواستم. میمونده انگشت نما ش  نی. همرونیکنم چه برسه به ب

 :دمیبزنه که غر یحرف  اومدم

 . یکرد  می تو روان  یکرد وانمید  گهینگو د یچیه-

ََ گرسنه ام بود. هنوز اولچون نهار هم  زیسمت م رفتم قاشق رو    نینخورده بودم واقعَا
 اومد.  یاز داخل اتاق وسط ییدهنم نذاشته بودم که حس کردم صدا 

 باال گرفتم. سر

ََ حواسش نبود. دل  آرا اصالَ

 صدا اومد.   هی.  ؟یدیشن-

 تمسخر گفت:  با

 .  ؟یزن یالحمدهلل توهم هم م-

 تو بشقاب.   دمیرو کوب قاشق

 .  دمیگم شن یم-

 و شن... . یچ-

شکست. ترس برم داشت. با   یزیاومد حرفش رو کامل کنه که داخل اتاق محراب چ تا
 پوزخند گفتم:

 نه؟.  ای بار  نی ا  ید یو که شن  نیا-

 و روش زرد شد. رنگ

 بود.  یچ نی ... ایا-
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 قاشق برنج رو داخل دهنم گذاشتم. هی

 

 بود.  یچ  نیبلند شو برو بب-

 جاش تکون نخورد. سر بلند کردم و نگاهش انداختم. با ترس آب دهنش رو قورت داد.  از 

 . یکه رسوا بش یو ترس نداشت  یدر عجبم چطور اون همه غلط کرد ییتو که انقدر ترسو-

 قاشق رو انداختم تو ظرف.    دوباره

زدم و با اعتماد به نفس رفتن سمت اتاق همون لحظه دل آرا هم پشت  رو پس  ترس
رو   رهیو محکم دستگ  دمیکش  قینفس عم هیکه در رو باز کنم  نی سرم حرکت کرد. قبل از ا

 فشردم. 

 برد.  ماتم

 تراس باز بود!.   در

 شروع کرد به غر زدن:  رزنایآرا مثل پ دل

 هارو بندازه.   یکه باد نزنه دکور یبند باشه در تراس رو ب ادتیاتاق  نی ا  یای م  یوقت-

ََ شکسته بود.  یوارید  بشقاب  افتاده و تمامَا

 لب زدم:   آروم

 من در تراس رو بسته بودم.  -

 بنشونه.  یکرد حرف خودش رو به کرس یتوجه بازم سع یب

 در رو از ما بهترون باز نکرده که از ما بهترون باز کرده؟. -

 . واریدادم به د هیتک یعصب
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 ... .رونی بخاطر اون پسره اومدم ب ادمهیبستم من   ادمهیبار   نیگم من آخر  یم-

 رفتم تو فکر.    دمیکه رس  نجایا به

 .هم نداشت که به اون ربط بدم  یلینداشتم اما دل  یحس خوب درسته

 در تراس بازه.    مینیب یحاال که م-

 . صدام رفت باال. یواریشدم به بشقاب د رهیخ

  کاشی. تازه کوچندازه؟ی و م  نیسنگ  یواریگه؟. باد بشقاب د یم   یعقل خودت چ-
 بزرگه افتاده.   نیا  وفتادنین

 اعتماد به نفس شروع کرد به حرف زدن.   با

 افتاده.  زی بوده با دوتا تکون ر نیسنگ نمیا گهی د ندازهیزنه م یخب معلومه باد م -

 واب دادم: زدم ج یم  رونی که از اتاق ب یرو با زبون تر کردم و در حال لبم

 . ادیچور در نم یکیحرفات با عقل من -

 اتاق بلند داد زد:  از 

 روزه.  یگ یمن بگم شبه ام تو م هیعیطب-

 تاسف تکون دادم.  یاز رو   سر

من داشتم    دمی. شاطیجور شرا   نیتو ا  یو کدورته حت نهیک ریشه. درگ ی آدم نم چوقتیه 
 کردم. یرو بزرگش م هیقض  نیا

 . رهیکه خ انشاهلل

  یم نی . به زور از گلوم پا ؟ی فرستادم و رفتم ادامه شامم اما چه شام یلب صلوات ریز 
 رفت.
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بود. تو ذهنم همش به   ریفکرم درگ یخواب ول یرفتم برا  یدو ساعت معطل یکیاز  بعد
  دمینرس یا  جهینت چیتونه داشته اما به ه یم یاتفاقا چه معن   نیکردم که ا یفکر م نیا

 به کنار بدتر اعصابم مختل شد.  

 .دمینفهم  یزی کم چشمام گرم خواب شد و چ کم

                         ********* 

. تو جام نشستم و با  دمیازخواب پر یکوک اسباب باز  یصدا  دنیصبح با شن  یدما  دم
 ترس به اطراف نگاه کردم. 

 اومد!.   یم  رونیاتاق نبود و صدا از ب داخل

. نفسم  حبس شده بود. از جا  ه؟یچه وضع نیا  ای ترس بغضم گرفت. خدا کم از شدت کم
 بلند شدم و آروم رفتم سمت در. 

 . دیچی پ یصداش م هنوز 

  یرو ی دکور یکوک چرخ فلک اسباب باز  ی. صدارونی حرص در رو باز کردم و رفتم ب با
 شکست.  یسکوت رو م  یهمچنان فضا  زیم

 سمتش.   دمیدو  هیسا   دنیب بود کشوندم و با دکه اتاق پحرا یرو سمت اتاق بغل نگاهم

 خورد.    یبود که در تراسش باز و پرده اتاق تاب م یخودم رو رسوندم رو به روم اتاق تا

 .  هیگر ری نشستم و زدم ز  همونجا

 شد.   شتریام ب  هیکوک شدت گر یو با قطع شدن صدا  ختمیر یاشک م  آروم

 شده؟. یچ-

نداشتم   یخبره اما من اعتماد ی داد که ب یخش دار و خواب آلود دل آرا نشون م یصدا 
 اومد.    یبر م یدختر هر کار ن یاز ا
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 : دمیبه در و غر دمیو کوب  مشتم

جا کم   نی. تا هم؟یکن یاز جون من؟. جرا بس نم  یخوا یم  یچته دل آرا ها؟. ها؟. چ-
  التی. چند شبه خواب ندارم خ ؟ی خون به دلم بزار یخوا  یاز دستت؟. بازم م دمیکش

 . گهی راحت شد؟. ها؟. بس کن د

 صورتش کنار زد و آب دهنش رو قورت داد. با اخم گفت:   یرو از رو  موهاش

 . ؟ی شد  وانهی د یتو سر صبح یگ یم یچ-

 رو پس زدم. از جام بلند شدم و مچ دستش رو گرفتم. اشکام 

. ؟ی نبست شبید  نی. در تراس رو مگه همنینگاه کن، چشمات و باز کن بب نجارویا  ایب-
 .یذار  یسر به سرم م  یچ یچرا بازه؟. برا 

 

 و داد زد:  دیدستش رو کش ظیغ با

 شدم.  داریتو؟. من تازه ب یگ یم یچ-

نگاهم رو سوق دادم   هی. با گذشت چند ثانامیکردم به خودم ب یو سع  واری دادم به د هیتک
 سمتش.

 زیتو قفسه م   یکه گذاشته بود یکوک اسباب باز  یشدم اول صدا  داریخواب ب از -
  یشد انگار کس ریدم در و تا خودم رو برسونم د  هیچشمم افتاد به سا دیچیپ ون ی زی تلو

 بازه!.  ینیب ی و بره، در تراسم که م ادیب نجایا

کرد حودش رو گول بزنه و به حرفم   ی. سعدیو نگاهش تند اطراف چرخ  دیترس چشماش
 اعتنا نکنه.  

 بسم اهلل بگو.   هی ،یگ یم هی چ نایاستغفراهلل، ا-

 گفت رفت سمت تراس. یلب ذکر م ر یکه ز  یاش گذاشت و در حال نهیس  یرو رو  دستش
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اومد داخل. در رو بست و پرده    یو با نگاه اجمال رونیترس فقط سرش رو انداخت ب از 
 . دیهارو کش

 .  ستین یز یبرو بخواب چ ایب-

 موند به پشت سرم.  رهیخ

 برو.  ایبرو ب ایساعت پنج صبحه، ب-

 جواب دادم:  یتند با

  نیهم باش ا نیفکر ا  یندارم ول  تی کار خودته؟. راستش و بگو دل آرا باور کن کار-
 . ستی خوب ن طی شرا نیمن تو ا  یبه بچه اته و ترس برا  بیمن آس بیآس

 گفت:  یکالفگ با

دونم  یچه م  یشد یاالتیسر به سر بزارم؟. خ ضمیمن مر ی گ یبچه رو م یخودت دار-
.   یدیخواب د  ََ  حتمَا

 .  یوسط سالن اصل  دمشیرو گرفتم و کش دستش

 زدم. یبه اسباب باز  اشاره

 نه؟.   ای  زی تو قفسه م یو گذاشته بود  نیتو ا -

 کرد و با مکث گفت: نگاه

 آره.-

 صداش لب زدم:  دنیچیو کوکش کردم. با پ  کشینزد  رفتم

  دمیشن دمی . از خواب پر؟یشدم! متوجه یخوند که من روان یداشت م ینجوریهم  نیا-
 صدا رو.    نیا

 کرد و گفت:  زیرو ر  چشماش
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 . برو بابا.  ؟یکن وونه یمن و د  یخوا  ی . من نشدم؟. نکنه م؟ی شد  داریتو ب-

 زدم. ادی بره که فر خواست

دور   زیرو بر تی و کدورت کوفت نهیاون ک قهیخدا چند دق یفقط، محض رضا  قهیچند دق-
 لرزم، خوب نگام کن.   یگوشمونه م خیکه ب یتی دل آرا، من دارم از ترس آزار و اذ

 . دیلرز   صداش

 

 یزیو نه اول چ  دمیشن ی زیها؟. من نه چ زمی بر سرم بر یچه خاک  یگ یاخه م یوا -
 نه، تمومش کن توروخدا.  ایاومده    یکه بگم کس دمید

ََ د یم  حس   یحرفام از سمت دل آرا بدتر از قبل م  نیا  دنیشدم به شن وونهی کردم واقعَا
ََ ا   یول  یخواست بهم بگه توهم زد یشدم. همش م  نبود.   نطوریواقعَا

  یکیبار مطمئن بودم که  نی ازش گرفتم و رفتم داخل اتاقم. نشستم رو تخت. ا چشم
ََ ا  آخه محراب؟. ی. از کجا معلوم محراب باشه؟ ولذاره  یداره سر به سر م کارا از   نی اصالَ

 . یکردن کس تی اذ  متیبه ق یحت ادی اون بر نم

  یزیچ هی  دیشدم. با  یم یداشتم روان  ی که اول صبح بود ول نی رو برداشتم با ا لمیموبا
ََ شا یزیبلکه بتونم چ دمی پرس یازش م  داشت.  ی بامحراب دشمن یکس  دیبفهمم. اصالَ

 از جواب.    غیاش رو گرفتم اما در  شماره

 بار تماس  کی

 دوبار 

 بار  سه

 نگرفتم.   یجواب چ یه یول
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ََ یمبل نشستم. نها  یو همونجا رو  رونیشد. رفتم ب یاتاق نشستن برام چاره نم تو از   تَا
 خواد آزار یم یکجا حضور داره و ک یشدم که ک یاما حداقل متوجه م مردمیترس م

 برسونه. 

بود خودش هم داشت   دهیآخه نگاهش ترس  یگفت کار خود دل آرا باشه ول  یم  حسم
کرد و اشتباه   یم  یکرد. اگر کار یگم م  دیزد که نترسه وگرنه دست و پاش رو با یگول م

نبود.  نطوریدفعه ا  نیزد اما ا   یبالخره حرف دلش رو م دادمیبود حداقل با دوبار داد و ب
. تنها  ره؟یبگ  دهی درصد شانسش از بچه رو ناد کی  نیهم ونهت  یه مگه مکه باش رمی تازه گ

کارا بازم به  نیا  یبرا  ینیچ سه ی تونه واصلش به محراب بدونه و دس یبچه رو م نیهم
 کنم.   یکار هی دی شه، با ینم ینطوریضرر خودشه. نه ا

 جا بلند شدم و رفتم داخل اتاقش.   از 

 در با ترس تو جاش نشست.  یصدا   دنیشن با

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم دیمن رو د  یوقت

 شده؟.  یچ-

 .  میاتاق بخواب  هیبه بعد باهم تو  نی از ا  دیبا-

 زد. یپوزخند

 .  ؟ی د یترس-

 گفتم:   تیعصبان با

 !.یکن یسکته م ی اما ظاهرا تو از ترس دار دمیمن ترس-

 پتو و لب زد:  ریآرامش رفت ز  با

 انجام بده.   یخوا یم یهرکار  ستیمهم ن-

 .  ستیغلطا کار تو ن  نیخوام باور کنم که ا یم-
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 زد.  یو رو تخت چرخ د یخند یسترکیه

 

 داده خوابم برد.   هیتک  واریکنج اتاق نشستم و سرم رو به د همونجا

  یاون رو مبل و من رو   میدیخواب یهفته گذشت. باهم تو سالن م کی از اون روز  خالصه
شد. در جواب   یشد که نم ینم یخبر چیرفتم اما تا صبح ه یبه خواب م. با ترس نیزم

  حیاکتفا کردم و ترج کی کوچ یام با محراب هم فقط به گفتن نگران یدر پ یپ یتماسا 
 بزرگش نکنم. ادیدادم ز 

زده بود و من نه حس   جانی . دل آرا هتیوضع یبررس یدکتر برا   میاومده بود امروز 
 خوب داشتم نه حس بد. 

 سمت اتاق دکتر.    میو همراه هم رفت م یصدا زدن بلند شد   شخوانیاز پ  یوقت

  یگفت رو انجام م یکه دکتر م ییبود تنها کارا  ختهیکه تو اون فرصت اعصابم بهم ر من
  یصدا  که با  ییبه ذهنم سر زدن تا جا  یرو تخت هجوم افکار منف دم یخواب یدادم. وقت

 خفه دل آرا به خودم اومدم.  غیج

 از قبل باشه.   شتریمراقبتش ب دیکرده، مبارکه با  ینیفندوق النه گز دونهی-

 آرا با ذوق دستاش رو زد بهم. دل

 بچه دارم.  هی یعنی-

 .  ستین  جهی نت یکردم ب یدونستم، حس م یم

 . زمیآره عز -

زدم. چه   ی سپرد. لبخند کمرنگدکتر گوش   یاشکش رو گرفت و با جون و دل به حرفا نم
 داشت!. خوش به حالش.   یحس خوب

 .  ؟یچ ت یخانم دکتر جنس-
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 مکث گفت:  با

 ها!. یدار جانی شه گفت، معلومه ه یاالن نم گهی چند ماه د-

 آرا با ذوق سر تکون داد. دل

 .  ومده؟یشوهرت ن-

 .دی رو لبش ماس لبخند

 .ومدهینه ن-

ََ همه با همسرشون م-  . انیاصوالَ

 جواب داد: آروم

 کار داشت.  ومدین-

  یبچه دکتر قرصا  نیو بازم به اصرار دل آرا که تمام غمش حاال شده بود ا گذشت
 زنگ خورد. محراب بود.  لمیموبا   کینیزدنمون از کل رونیکرد. با ب زیتجو  نیتامی و

 . میگفته بودم امروز وقت دکتر دار بهش

 قدمم رو آروم تر کردم و جواب دادم:  کمیکرد   یآرا که جلوتر از من حرکت م دل

 سالم، جانم؟.  -

 شد؟.  یچ ر،یصبحت بخ-

 بود زدم. یبه دهن کج هی شب شتریکه ب لبخند

 . یبچه فسقل هیمبارکه،  -

 گفت:  یرو فوت کرد و عصب نفس

 رفت؟.   نیاز ب دممیهمون ذره ام  یعنی-
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 کردم.  اخم

 کرده؟.  یبچه چه گناه نینگو ا نطوریا-

 آروم لب زد: هیکرد و بعد از چند ثان سکوت 

 دلبر؟.  -

 سمت و بلند گفت:   دیآرا چرخ دل

 . گه ید وفتی . راه ب؟یزن یحرف م یبا ک-

 و گرفتم کنار گوشم. یو تند کردم و گوش  قدمام

 جانم؟. -

 

 نبالت. د امیب دیبا-

 .کردم  تعجب

 االن؟.  -

 آره. -

 شده؟.   یچرا چ-

 کردو جواب داد: یسرفه ا  تک

 .  ستین ینگران نباش اتفاق بد-

 شدم. کالفه

 . ؟ی بگ شهیمحراب م-

 مادرم.  شیپ می خوام باهم بر  یم-
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 گفتم: بلند

 .  ؟یچ-

 داد برگشت سمتم.   یدست تکون م یتاکس   یآرا که برا دل

 شده؟.  یچ-

 .  ستین یزی باال دادم که چ ابرو 

 .دی چیمحراب پ  یصدا 

ََ چ یتا حدود -  گهی کنم د یفکر م یدونه ول ینم یزی مامان رو آماده کردم اما فعالَ
 وقتشه.  

 مگه حالش خوب شده؟.  -

 .دی کش یقیعم نفس

 . دهیبه نظر من وقتش رس یخوبه خوب نشده ول-

 . یداخل تاکس  نشستم

 گرفتم:  استرس

 شه.   یحالش بدتر م که ینطوریمحراب ا-

لعنت به خودم فرستادم    هیشد و تو اون حال  زیاسم محراب گوشاش ت  دنیآرا با شن دل
 .  اره؟یرو در ن هیشد تا ته تو قض  یم الیخی. حاالمگه دل آرا بدیکه چرا اسمش از دهنم پر

 . یباش یزیخواد نگران چ یدلبر، به حرف من گوش کن نم-

 رو با زبون تر کردم.  لبم

 .  ؟یا یم یک-
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 عصر خوبه؟. یطرفا -

 تکون دادم.  سر

 باشه عصر منتظرم. -

 : دیپرس عیقطع کردنم دل آرا سر  با

 کجا؟.  ره،یخ-

 گفتم:  نی هم یکنم برا  فی نداشتم که من بخوام تعر حوصله

 خودش که اومد بپرس.  -

 و بپرسم؟. یچ-

 : دمیغر یعصب

 .  میبر میخوا یکه م  یرونیعلت ب-

کار   یدونستم بغض کرده و ناراحته اما چ ی. مشه یزد و سرچرخوند سمت ش یپوزخند
همه   نیداشت ا  یاز همه تو حال االنش خودش مقصر بود و بس. وقت شتریکردم؟. ب یم

 کرد.   یروزا رو هم م نیفکر ا  دیبا  دیچ یمن م  ینقشه و بال برا 

 

  نی شم که دل آرا زودتر اومد پا ادهیخواستم پ یو وقت   میبه خونه سکوت کرد دنیرس تا
 رو گذاشت بر عهده من.  نیو حساب ماش

خواد چه  ینکنه م ایبه تاسف تکون دادم و حساب کردم. انگار االن حساب کنه  سر
 . یفقط مثل بچه ها لجباز  وفته،ی ب یاتفاق

 خونه افتاد.   یبه سوپر مارکت رو به رو  چشمم

 زد:برداشتم برم که داد  قدم
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 کجا؟.  -

 کردم.  یقروچه ا  دندون

 .  ؟یا یم  رمی رم بم یدارم م-

 .ن ی زم دیرو کوب ماش

 گم کجا مثل آدم جواب بده.   یم-

 رم بخرم.  یخواست م یدلم خوراک -

 زدم و ادامه دادم: یپوزخند

 . ایب  یحساب کن  یا یم-

 گفت:  یبا لجباز  بازم

 به من چه؟.  یتو هوس کرد-

رد شدم و رفتم داخل سوپر،   ابونیم و ازش فاصله گرفتم. از خنثارش کرد ییسر تا پا   نگاه
و   یتونستم  از بستن یکه م یینکرده بودم. تا جا دیخر یتا حاال درست و حساب یاز ک

برداشتم و با    لی و پفک. آخرش دو تا بسته پاست پسیو شکالت گرفته برداشتم تا چ کیک
 شد.   دهی محکم به بازوم کش  یزیکه چ ندهذوق اومدم بدم به فروش

 که برخورد کرده بود.  یشدم به همون کس رهی جمع از درد سر بلند کردم و خ افهیق با

داده بود.   هی که به درخت تک یو تعجب داد. همون پسر   رتی جمعم جاش رو به ح افهیق
ََ نفس یجور  زد.  یم رونیتوجه داشت ب یم رفت و حاال ببه شونه ام زد که واقعَا

 بلند گفتم:  رونی که بره ب نی از ا  قبل

 .  ستیکردن هم بد ن یوقت اشتباه عذر خواه-
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کاله رو سر و پارچه رو دهن بسته بود و   نکهی انداخت. با ا یزیو فقط نگاه ت برگشت 
ََ   ه،ی ک  دادم که صیمثل التا بود اما از قد و قواره و طرز نگاهش زود تشخ پشیت خصوصَا

 نا آشنا نبود.  ادمیتنش مال همون روز بود و ز  یکه لباسا 

 نداره.  یقابل-

که ماتم برده بود رو چرخوندم سمت فروشنده. کارتم رو دادم تا حساب کنه و بعد از   من
 زدم.   رونیاز سوپر ب ری حساب با دست پر و فکر درگ

به نقطه مقابلم که دل آرا دم در منتظر بود چشم   میداشتم و مستق یقدم برم آروم
 اون پسر!.  شی دوختم. چشمم بهش و فکرم پ

 تونست باشه؟. یم یک

و   دمیبه خودم لرز  نیدل آرا و بوق ممتدد ماش غیج یصدا  دنیچ یلحظه با پ  همون
 نگه داشتم.  یدستام شل شد. چشمام رو بستم و دستم رو دور شکمم ضربدر

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 بچه.-

 

  یزیدرد توتنم داشتم اما برخالف چ دنیچینفسم گرفت و انتظار پ کای الست غیج یصدا با
 . وفتادین یکردم اتفاق یکه فکر م

 .  نیرو باز کردم و سر چرخوندم سمت ماش چشمم

 شدم به راننده.  رهیخ

داد و از کنارم به سرعت باد گذشت. همون پسر بود.   راژی قدم رفتم عقب که و  هیترس  با
 چشمام آورده بود.   یهمون فرد مرموز که حاال مرگ و جلو 

 سمتم.   دیرد شد و دو  ابونیآرا از خ دل
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 زد: غیج

 .  ختم؟یر یتو سرم م یزد بهت چه خاک  یم  نیحواست کجاست؟. ماش-

شستم. فکرم داشت بهم قلبم گذاشتم و حرکت کردم سمت عابر همونجا ن یرو رو  دستم
 .  هیگر ریصورتم گرفتم و زدم ز  یتر از قبل. دستم رو جلو  ختهیبهم ر ختیر یم

و ترس تو وجودم   یکار کنم  اما حس نا امن یچ  یدونستم حت ی. نمدیلرز   یتنم م تمام 
نداره. دل آرا   یتموم گهیزد که غصه و درد د یتو گوشم زنگ م  یینوا  هیرسوخ کرده بود. 

 . کمیبود جمع کرد و اومد نزد  ختهیر  ابونیکه وسط خ ارویخوراک 

 کنن.  یبلند شو، بلند شو مردم دارن نگاه م-

 باال گرفتم و با حرص گفتم:  سر

 . یدم تو نگران نگاه مردم یمن دارم از شدت ترس جون م-

 از پشت سر زد رو شونه ام و آب قند داد دستم. یلحظه خانم موسن  همون

 بخور دخترم... . -

 و رو به دل آرا ادامه داد:   ستادی وا   صاف

 . زهی صبر کن ترسش بر  قهیدخترم چند دق-

از   کمیشد.  رهی و به اطراف خ  دیدوختم بهش. اونم مضطرب بود. لب به دندون گز  چشم
 ذشت. گ یا  قهیچند دق ام یآب قند خوردم و تا به خودم ب

 .  میهمراه دل آرا از اون زن دور شد یتشکر کوتاه با

 تو چطور حواست نبود؟.  -

 شدم. کالفه

 کنه؟. یم  یبدم فرق حیبگم؟. بخوام برات توض یاالن چ-
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 رو باز کرد و لب زد: در

 خوام بدونم چرا اون وسط ماتت برده بود؟.   یمن م-

به اتاقک.  منتظرش موندم و  دادم  هیازش رفتم داخل آسانسور و با حرص تک زودتر
 اومد داخل گفتم:  یوقت

  رهیده و خ یم هیبه درخت تک شهیهم یگفت یاست و م  وونهید یکه گفت  یاون پسر-
 .  دمیاست نگاهش حاال امروز همون و د رهیخ

 باال انداخت.  شونه

 خب؟. -

 اداش و درآوردم.  ظیغ با

اون پسر    ،یدیچطور اون همه نقشه چ کتی عقل کوچ ن یدونم با ا یخب؟. من نم-
 .  ؟یکرد متوجه یگرفت همون داشت بدبختمون م ی م  ریداشت من و ز 

 درشت شد. چشماش

 

 وا. -

 : دیچیمتعجبش پ یاکراه نگاهم رو ازش گرفتم. صدا  با

 بخواد سربه سر بزاره؟.   یالک ینفر الک هیشه  یمگه م  ،یدیاشتباه د -

 آوردم جواب دادم: یکه کفشام رو در م یحالهل دادم و رفتم سمت واحد. در   درو

 گه.   یعقل تو م گهی و د  نیا-
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باعث شد که فکرش   هیقض  نیذره ا  هیرو باز کرد و با اخم رفت داخل. الحمدهلل  در
هم نبود.  یکردم بو دار بود و اتفاق ساده ا  یکه من احساس م یزیچ  نی مشغول بشه. ا

 ض کردم. و فقط شال و مانتوم رو عو  ینشستم رو صندل

 .  ؟یکن یچرا لباسات رو عوض نم-

 حوصله ندارم دوباره بخوام بپوشم.  گهیشلواره د  هی-

 ابرو داد باال.  یتا  هی

 کجا؟. -

 رو زانوم.  دمیکش دست

 خودت بپرس.  ادی گفتم محراب م ،یتوام که حافظت شده ماه-

پفک   هیبود  ایخوراک  کی . خم شدم و کنار مبل که پالستافهیزد و بازم رفت تو ق یپوزخند
شروع کردم به خوردن تا زمان    لمیرو روشن و همراه ف ونیز یبرداشتم. تو اون فرصت تلو 

ََ کالفه ام م یم  ریها انقدر د هیبگذره. ثان  کرد.   یگذشت که واقعَا

 .  رهیگ یحاد م  یبود. سر تکون دادم. آخرش افسردگ دهیکاناپه خواب  یآرا باز هم رو دل

 اندازه خوب نبود.    نیبه ا خواب

 .  دیخواب یاومد م یم  رشی گ یآرا هر فرصت دل

 . دیزنگ اف اف از خواب پر  یصدا با

 از جام بلند شدم.  تند

 محرابه. -

که تو همون فرصت   دمیشن یو م   دمیرو برداشت و جواب داد. زود لباسام رو پوش یگوش
 کرد.   یدل آرا داشت بحث م
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 بحث   همش

   بحث

 . بحث

  رونیاز خونه ب  دمیشن یکه به زور م یرو برداشتم و با خداحافظ فمیمحض!. ک حقارت
 در منتظره.   یجلو  دمیو که باز کردم د یزدم. در ورود 

 زد. یلبخند کمرنگ دنمید با

 سالم خانم. -

 خودش جواب دادم. مثل

 سالم آقا. -

 :دم یپرس زی ر یکرد. با چشما  یتلخ خنده

 شده؟.   یزیچ-

 رو برام باز کرد.   نیماش در

 . گهی زبون تند خواهرته د ستین یزیچ-

 :د ینگفتم. نشست داخل و پرس یزیروفوت کردم و چ نفسم

 .  ؟ی خورد  یزیچ-

 نگاهش کردم.  جیگ

 .دی خند ی م چشماش

 . هیگوشه لبت نارنج-
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بود و عالمت سوال ذهنش رو خودش کامل   یرو سوق داد به انگشتام که نارنج نگاهش
 کرد.

 . ؟ی پفک خورد -

 زدم:  لب

 

 بله. -

بدم.  حیدادم که وقت برگشت براش توض  حیبگم اما ترج ری اخ یداشتم از اتفاقا  دوست
فرصت داده بهش. خانم  لهیکرد و خوشحال بود که جم  یصحبت م  اقی محراب با اشت

نه  هیخانم در مورد عشق و عالقش گفته اما نگفته که اون دختر ک لهی بهم گفت که به جم
نداره. گفت که کامل   یدل خوش شنوهی که م تهروق  یول یزینه چ دهیچهره اش رو د

 کنه.  فیمن تازه ماجرارو تعر   دنی خواد با د  ینکرده و م فی تعر

استرس گرفتم چون   یلیکه اصل ماجرا رو قرار با حضور من متوجه شه خ نیا  دنیشن با
 با من داشته باشه.  یخانم قراره چه برخورد  لهیمعلوم نبود جم

 دم خونه اش و اون لحظه انگار پا گذاشته باشن رو گلوم.   مید یگفت و گفت تا رس انقدر

 باز کرد.   د یدر رو با کل محراب

 برو داخل.  -

 ترس قورت دادم.دهنم رو با  آب

 تر...سم.  یم.. محراب، من م -

 هم فشرد. یچشماش رو رو   نانیاطم با

. دلبر اول و  ؟ی ترس یم یبعدم گفتم که آماده اش کردم از چ گهیدونم چطور بگم د یم-
 مشخص شه.    فمونیتکل  دیآخر با
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 بزنم که اجازه نداد. یحرف خواستم

 .  امیبرو داخل خونه در رو ببندم ب-

شد   ی. اگر حال مادرش بد موفتمی کردم االناس پس ب  یشل برداشتم و حس م یقدما 
 . ادی. کفشام رو عوض کردم و منتظر موندم محراب بدمیبخش یخودم رو نم چوقتیه

 داخل.   میرفت ییحضورش کنارم دوتا  با

 دادم.  صیبود تشخ دهیتخت دراز کش ی که رو یرو از تنه ا   ن یاتاق بود ا  هی تو

 اونجاست؟. -

 تکون داد.   سر

 جلوتر برو دلبر.  -

که نگاهم بهش افتاد چشمام پر شد. در قبال عکسش   یقدم برداشتم و دم ورود آروم
 چقدر الغر تر از قبل شده بود.  وارید  یرو

حرف   یو شاداب  یخوشحال و خنده رو بود با سر حال یکه تو برخورداول پشت گوش یزن
 زد.   یم

 . دمید ی پژمرده رو به چشم مگل  هیانگار    االن

 گفتم:  عیبلند شه که سر  اومد

 . د یتوروخدا بلند نش-

 زد و گفت:  یلبخند

 .  ؟یپسرم با عروسم اومد  یبالخره طلسم و شکست ن،یخوش اومد ن،یخوش اومد -

 و جواب داد:  واریداد به د هیتک محراب

 خانمه.   نیگفتم عاشقشم ا   یکه م یاون کس-
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 . دیخند مادرش 

 . ؟ی ذار یسر به سرم م  ی. دار؟یگفت یرو م عروسمون -

و   کشیکار کنم. محراب رفت نزد  یچ دیدونستم االن با  یخشک شده بود و نم دهنم
 . دیدستش رو بوس

 که.   ستین بهیغر  گهی قربونت بشم دراز بکش تو جات د-

 خانم غر زد:  لهیجم

 تو پسر.   ی کرد جیمحراب االن من و گ-

 رو بهم گفت: محراب

 .  نیدلبر بش-

 زد به مبل.   اشاره

  یکه حرف نیرفتم و با خجالت نشستم. محرابم بالفاصله نشست کنارم و قبل از ا  آروم
 به تخته. دیخانم انگشتش رو کوب لهیبزنه جم

چشمت گود و گونه هات تو رفته بود، رنگ و   ریز  دمتیبار که د  نیماشاهلل ماشاهلل آخر -
 مراقب خودت باش.  شهیهم  روت باز شده دختر

 

 با مکث گفت:  محراب

 .  ستیدل آرا ن ینیب یکه م ی خانم نیمامان، ا -

 کرد.  اخم

 .  ؟یچ یعنی-

 مبل رو از استرس تو دست محکم فشردم.   دسته



 دلبر محراب 

805 
 

که بالش رو پشت   نیو داد دست مادرش. تو همون ح  ختیآب ر وانی ل هی  محراب
 بده لب زد:  هیتا تک ذاشتیکمرش م

  یهمن، حت هیشب  یلیخواهرشه خواهر دوقلوشه، خ ،ینیب  یکه م یخانم نیا-
 صداهاشون مگه نه؟.

 چونه گذاشت و با دقت نگام کرد.  ریخانم دست ز  لهیجم

 . ست؟یدختر، دل آرا ن نی ... ایا-

 نشست کنارم و جواب داد: محراب

 نه.-

شد به   رهی. با اخم خدیکش  قیو نفس عم دینوش وانی ل یچند جرعه از محتوا  مادرش 
 جفتمون.

. استغفرهلل  ؟ی. عاشق خواهر زنت؟ی عاشق اون دختر یاستغفرهلل، محراب، پسر، تو گفت-
 شه.  یاالن حالم بد م

 لرزون گفتم:  یصدا با

 .ستین دیکن  ین... نه نه اونطور که فکر م-

 کرد و غر زد.  یتک سرفه ا  محراب

 بدم.  حیآرامشت رو حفظ کن بزار برات توض یشناسیمامان تو که من و م-

 . دور گردنش رو باز کرد و انداخت کنار تختش  ی که گرمش شده بود گرده روسر یدرحال

 حرف بزن پسر حرف بزن. -
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  یدستاش رو تو هم گره زد و شروع کرو به صحبت. گفت و گفت و از اون روز  محراب
  یم  فیکه تعر نیب نی. ا یو خواستگار یها گذاشت تا وقت عروسشروع کرد که من رو تن

 . ختمیر ی خانم آروم اشک م  لهیکرد از عجله مادر و مادربزرگش، جم

ََ دهنم باز نم یتو اون لحظه قفل بودم و فقط گوش سپردم به حرفا  من  یمحراب. اصالَ
صحبت  هم   ی بار بود که چشم تو چشم مقابل مادرش اونم انقدر جد ن یشد چون اول

 بود. امان از دست دل آرا امان!.   ینم  نطوریاما کاش شروع برخورد ا  میبود

 که کنارش انداخته بود صورتش رو پاک کرد و با تاسف گفت: یبا روسر مادرش 

  یبود عروسم؟. پسر چرا زودتر زبون باز نکرد  نی همه حرص عروس و زدم ا نی پس ا-
 ها؟.  

 کالفه جواب داد: محراب

 حالت بد بشه و سکته ک... . یبود که بفهم  نیرسم امادر من همه ت-

 

 گفت:  یخانم عصب لهیجم

 یحالم بد بشه اما االن که حالم بده نگفت یو کرد   نیاون موقع که سالم بودم فکر ا -
 . رهیمیم رزنیپ

 :م یباهم لب زد هردو

 خدا نکنه. -

 چطور شد که االن زبونت باز شده ها؟. -

 . دیکش شیشونیبه پ یدست محراب

 تونم دل آرا رو تحمل کنم.  ینم گهیمادر، ناچار شدم ناچار، د-



 دلبر محراب 

807 
 

اونوقت   یدختره رو بشناس  یما نتونست   یبخاطر کم صبر یخواستگار  یرفت یتو اشتباه-
 هم از هم بپاشه؟.  شیزندگ  یالک  یالک  دیبا

شرح داد. اگر   یرو سرسر هینگفته بود و ظاهر قض یزیدل آرا چ ی ها لهیاز ح محراب
 آورد.  یشک تاب نم یشد ب  یخبر دار م اتیخانم از جزئ لهیجم

 بهم انداخت.  ینگاه مین محراب

خواستم ازش جدا بشم گفت اگر   یکه م یچون زمان  تهیوضع نی دل آرا خودش مسبب ا-
 . یگم  عشق دار یمن به خانواده ات م  میری طالق بگ

 جمع گفت:  افهیبه سرش گرفت و با ق  یخانم دست لهیجم

خبر داشت، به ما دروغ  یدل آرا از همه چ  یعنیشه پسر،   یمن مغزم داره منفجر م-
 گفت؟.  

 سر تکون داد.   محراب

 کنم مادر؟.   یم  فیرو تعر  یچند ساعته دارم چ -

 صورتش تکون داد.    یجلو  یو دستش رو باد بزن د یآب رو سر کش وانیخانم ل لهیجم

 پنجره رو باز کن پنجره رو بازکن.  -

 محراب من از جام بلند شدم و پنجره رو باز کردم.   یجا

 :دیچیخانم پ لهیجم یصدا 

ها؟.  یکرده تو کجا بود یرحم یمقدار درکش برام سخته، دختر اگر خواهرت انقدر ب هی-
 .  ؟یچرا حق دلت رو نگرفت

 .دمی کش یقیعم نفس

 خانواده ام نبودم.   شیمن پ-
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 شدم بهش و ادامه دادم:  رهیخ 

 اتفاقات افتاد.  نیانداختن و بعد ا رونیهمه من رو از خونه ب ن ی در واقع قبل از ا-

 . رون؟یانداختنت ب یچ یبرا -

 

 من جواب داد:  یبه جا  محراب

برات واضحه مادر، تو االن   ی که تو االن همه چ  نهیمهم ا ستیحاال اون موردش مهم ن-
 .  دمیکش یسال چه عذاب  کیکه   یدرک کن یتون یم

 نم اشکش رو گرفت.  یو با روسر دیکش یخانم آه لهیجم

عروس؟. چرا دهنتون بسته بود    یگفت؟. من کم کردم برا یعروس به منم دروغ م یعنی-
 بخشم.   ینم چوقتی. من خودم رو ه؟یها؟. سکوت تا ک

 تشر زد:  محراب

 مادر. -

 توجه گفت:  یخانم ب لهیجم

 مادربزرگت بود و البته از اون اول با عروس لج داشت.   ری هم تقص شتریب-

 لهیداد. محراب از جا بلند شد و با رفتنش جم  یو سر تکون م دیبه زانوش کش  دست
 نگاهم کرد.   قیشد بهم و عم رهیخانم خ

 اما...  دیگه، فرق ندار  یراست م-

 تره.   یگونه هات، خجالتت!. واقع ینگاهت، لبخندت، سرخ  ،یتر یتو واقع-

 خش دار گفت: یصدا با
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پسرم گذاشتم بچه دار بشه گفت هست، درسته؟. پسرمو از چاله   یمن پا رو گلو-
 انداختم تو چاه نه؟. 

 .  زیم  یاومد داخل و گذاشت رو  یچا  ینیبا س محراب

 . ؟ی دارمحراب پسرم، تو االن بچه -

 کردو گفت:  یتک سرفه ا  محراب

 آره اما از دل آرا نه. -

 اول اخم و بعد چشماش درشت شد. مادرش 

 . ؟یچ یعنی.. ی-

 بابا، آروم باش آروم.   یمامان ا -

 آره اما از عروس نه، نکنه... .  یگیچطور آروم باشم؟. م-

 سمتم.    دیرو کش نگاهش

کرد هزار   ف ی تعر یاون اول محراب هرجحق داشت از   چارهیخشک شده بود. زنه ب دهنم
 نطورشکهیمعما بود حقم داشت ا   یا یاول و آخرش دن  یزندگ نیا   د،یمدل سوال پرس

 بشه. 

 تند گفت:  محراب

 دل آرا حامله نشد مامان، رحم اجاره گرفت. -

 .  ؟یخب؟. از ک-

 نتونستم تحمل کنم. گهید

دونستم قراره با پسرتون رو به رو شم   یاگر م  یول  یخانم، من شدم رحم اجاره ا  لهیجم-
که خانواده رو ترک کردم دل آرا باز اومد کنارم و گفت   یکردم. چون زمان یکار رو نم نیا
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رو ندارم قابل اعتمادم باشه، ازم خواهش کرد من    یشم گفت کس یکمکم کن بچه دار نم
  یانتظارم رو م یتیدونست چه وضع یسوخت. اون م  دلم منبشم رحم اجاره اش و 

 کشه اما من نه.  

 خانم زد پشت دستش.  لهیجم

 

  نیکارو کنه؟. چرا ا   نیا  دیبا یچ  یبسم اهلل، بسم اهلل، دختر مگه عقلش رو خورده؟.  برا -
 کارارو کرده؟.  

 گفت:  یبا کالفگ محراب

 من همون پسر قبلتم.   که ی فقط مطمئن شد ، یبهش فکر نکن. بفرما چا گهی مادر د-

 اش رو برداشت و بست دور سرش.   ی خانم روسر لهیجم

پرو بالش رو   ریساعت برام مثل کابوسه. اون دختر که اتقدر ز   نیشه؟. االن ا یمگه م-
کرده؟. چرا دروغ گفته؟. چرا   یرحم یگرفتم مثل دختر خودم دوستش داشتم چطور ب

 . ادی اومد، دل من از جاش داره در م یکاش با شما هم م درآورده؟. یباز  وانهید

داد   حیماجرا شد و ترج  الیخی ساعت انقدر من گفتم و محراب گفت تا ب کی تا   خالصه
 . رهیفکرش درگ دمید  یم  یکه هم کالم من و محراب شه ول

 نه؟.   یستین یدخترم تو چادر-

 .زدم  لبخند

 راستش نه ا.. .-

 گفت:   عیسر 

 .  یهم خوب ینطوریعالقه ات باشه دخترم هم دی دلت بخواد، با دی ودت باخ-
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 اخم رو به محراب ادامه داد: با

مراعات سر    یگفت یاواخر کم شده زودتر م  نیو پرخاشت ا   ای باز  وونهی پسرم الحمداهلل د-
 کردم.   یبه سر گذاشتنت رو م

 زد. یلبخند کمرنگ   محراب

 .؟ی کرد  ب ی مامان االن تخر-

 :د ی نم رفت تو فکر. محراب پرسخا لهیجم

 شده؟.  یچ-

 .  رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو  یو سع  دیبه صورتش کش  یخانم دست لهیجم

 ابرو داد باال.   یتا  هیشدم به محراب.  رهیخ

 مادر؟. -

 عروسه.  دنیبزرگتر تو راهه که مشتاق د  ه یاما   د ینداد حیمن که کامل توض یبرا -

 با خنده تلخ چشم دوخت به محراب.  و

 : دمیبرچ لب

 کدوم بزرگتر؟. -

 نگو که مامان بز... .-

 حرفش رو خورد. رو به محراب آروم گفتم: یخانم محراب باق لهیجم دی تا با

 شده؟.  یچ-

 .  رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یم  یسمتم. سع  دیرو کش نگاهش

 .  شینیبب دیبا طی شرا  نیبدترکه حاال تو  اریتمام ع رزنی ش هیمادربزرگ، -
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 دهنم رو قورت دادم: آب

 . ه؟یسنت یکه گفت یهمون-

 هم فشرد.  یرو رو  پلکهاش

 همون. -

 

 اراده استرس گرفتم. یب

 . ؟ی چ یبرا -

 بود جواب داد: دهیخانم که شن لهیجم

 هم صحبتم.   هیمن و منم که دنبال    شیپ ادیب یخوا  یکه م نیا  یبرا -

 لب زدم:   یلبخند مصنوع با

 مادرشوهرتونه؟.  -

 بله. -

 کردم و با همون لبخند گفتم:  یا  سرفه

 پس.  دیدار یخوب ونهیچه خوب، چه م-

 شد بهم. رهیخ زیر  یبا چشما  محراب

 .  ارهی حرفش حرف ب یتونه رو  یمادر نم  یخوبه که حت یطور ونشون یم-

 لب زمزمه کردم.  ریز 

 . میترسون یم  یمحراب دار-

 نداشت.  یخانم هم دسته کم لهی. جمدیچیخنده اش پ  یحرف صدا   نیا  دنیشن با
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 . هی ذره جد   هیزاره فقط  یدخترم، محراب داره سر به سرت م-

 صورتم گرفت و گفت:  ی حرف انگشتاش رو جلو  نی با ا محراب

 ذره.  هیذره،  هیفقط  -

 خانم تشر زد:  لهیجم

 . نی شام رو بچ زی نکن. برو م تی محراب! انقدر اذ-

رفت   رونیکه ب  یداد.با نگاهم تا وقت یزد پشت دستش و سر تکون م یجا بلند شد، م از 
 مضطرب براندازش کردم. 

 کنه.   تتیخواد اذ   ینترس دخترم م-

 دادم:  جواب

ََ هم  -  .نمشونی گفته بود اما قسمت نشد بب ییزا یچ هیراستش قبالَ

 .  دیکش یقیخانم نفس عم لهیجم

ََ هم د-  . د؟ی رو دوست دار گهی واقعَا

 هم فشردم.  ی رو رو لبام

 ب... بله با اجازتون. -

 . یو معذب  یو خجالت  یچرا انقدر استرس-

 :دیچیمحراب دم در پ  یصدا 

 ام به قول معروف زلزله اس.    یلینه مامان به صورتش نگاه نکن خ-

 انداختم.  طونش یش یکردم و خم شدم سمت در. نگاه به چشما  اخم

 انگار!.  یسرحال یلیمحراب؟. خ-
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 زد.  یپهن لبخند

 دادم به مبل.   هیتک

 گفتن.  یمنتها بزرگتر ستین نطورمیا یعنی-

 راحت باش دخترم. -

 مکث ادامه داد: با

 . یخوام دوکالم حرف بزنم اگر بزار یمحراب، گفتم برو به کار برس م-

 

زدم.   یاون حالت مظلومش لبخند دنیبه من بود. با د رهی خ ستادهیدر وا  یجلو  محراب
 .  رونیو کالفه رفت ب  دیدستش رو پشت گردنش کش

 گفت:  ع یبلند شدم برم کمکش که سر  نی پا ادیخانم اومد از تخت ب لهیجم

که اونقدر ناتوان بشم جونم گرفته شه   نی قبل از ا  شاهلل یدختر سالمم ا  نیبش نینه بش-
 نباشم.  یمزاحم کس  یول

 زدم:  لب

 خدا نکنه. -

 اومد.  کم یرو به دست گرفت و نزد عصاش

چقدر خوشحاله؟. من   یدی خنده؟. د یپسر م  نیا  یاالن چقدر چشما   ید یدخترم، د-
دونم  یم   یهمه فاجعه رو  ول  نیکنم ا  یقلبم  از غصه پر شده. هنوزم باور نم  ن یاالن ا

حرفا چقدر سبک   نی با گفتن ا دمید یهمه درده همه غمه ول نایپسرم نگران حال منه. ا
  یضیمتوجه شدم که اون موقع هم بستر مر  یو وقت نی دوستت داره، ا یلیشد. تورو خ
چقدر  ستیمن عمرم معلوم ن  دیرو رها نکن گهیکه شد هم د یخوام هرچ یبودم. ازت م

 هم فردا.... .   دیهم امروز شا  دیباشه شا  ایدن نیبه ا
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 خدا نکنه. -

 پر شده بود.  چشماش

  یرو م شی تنهاست. از خدا خوشبخت گهیپسر د نیمرگ حقه دختر اما بعد از من ا-
  نمییرو ب شی خواستم داماد  یبچه رو تباه کردم چون م  نیخودم ا  یبا دستا یخواستم ول

پسر و بعد از   نی. من ا نمیبب یعمر  رو آخر شیو خوشبخت  یخواستم خوشحال یچون م
ََ دست تو چون اون روزا که ر سپرمشی خدا م جنون گرفته بود و گفتم پسرم از   سمَا

هست. دل محرابم پاکه، مهربونه،   یو چ  یدردش ک یدوا دمیدست رفت اما حاال فهم
ازم گذشته اما طعم    یدرسته سن رم یپسر عاشقم فقط معشوقش بوده. من درسته پ یدوا 

که نفست بهش بنده   یدونم نفس کس یم دمیچش  شیو با همه سخت نیر یشق شع  نیا
تونم   یفهمم. نم ی م نارویهمه ا هیفهمم محبت چ یم هیفهمم عشق چ یم ه،یچه درد

کار   ریچون تقص ی عروس و پسرم بر نیاز ب  دیغر بزنم دعوا کنم خون به دلت کنم بگم با
سوء   هیتاوان   دیدونم شما دار  یمنم که عجله کردم و به پسرم فرصت ندادم. م  یاصل

 یواقع  یخوشحال دوارمی بره ام شیپ حهرجور که صال  دوارمیام دی د یتفاهم رو م
تک   ،یمواظبش باش  شهیخوام هم یتنها ازت م نایبا همه ا  نمیجفتتون رو کنار هم بب

 به منه مادر گذشت.  یحالاون زمان چه   یدون یپسرمه، دوستش دارم، نم

 کردم خودم رو کنترل کنم. بغلش گرفتم و آروم گفتم:  یسع

 

 معلومه که حواسم هست معلومه که مواظبم.  -

ََ   یبیشد به محراب. چقدر حس غر  میحسود مادر انقدر بچه اش رو    هیبود!. واقعَا
اراده اشکام روونه شد، دلم گرفت. کاش   یدوست داره؟. انقدر نگران و دلسوز فرزنده؟. ب

و نگران   تی بامسئول نقدریمنم هم  یب یمنم انقدر با عاطفه و مهربون بود کاش ب یب یب
 نسبت به بچه هاش بود.  

 صورتم عقب اومدم.  ی تکون خوردن دستمال جلو با
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 .  م یارزشمندتون کن یهم به اشکا  یامداد رسان هی-

 رو از دست محراب گرفت.  یخانم بسته دستمال کاغذ لهیجم

 رو کرده.  اتیبچه گ یپس گردن یدلم هوا یلیپسر، خ-

 اکتفا کردم.   یرو پاک و به لبخند اشکام 

 غر زد: محراب

 مادر!.  -

رفت غر    یم  رونی و محراب که جلوتر از اتاق ب می د یدخانم هردو باهم خن لهیاشاره جم با
 زد:

 وسط اسباب خنده.   نی!. منم که انیختیطرح رفاقت باهم ر قهی ماشاهلل تو چند دق-

 خانم از پشت عصا رو زد به کمر محراب.  لهیجم

 . ی نش خیتا سنگ رو   اریدر ب یکمتر باز -

  یخانم که براش عاد  لهیابروم رفت باال. جم ی تا ه ی  دهیکه تو آشپزخونه چ یزی م دنید با
 و آروم نشست.   ز ی بود رفت سمت م

 کردم:  زمزمه

 .؟ی د یمحراب تو چ-

 ستبر کرد و جواب داد:  نهیغرور س با

 صدقه موندن کنار مادر و کمک بهش.... . -

 کالمش.  ونی م  دیکردنش کم نذاشت و پر تیاذ  یخانم برا  لهیجم

 .  بارهیم  یاز هر انگشتش هنر م-
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 دوباره غر زد: محراب

 مادر!.  -

 و لب زد:  دی سر محراب کش  یو دستش رو آروم رو  دیخانم خند لهیجم

بچه صالح   نطوریخوام هم یحالل، از خدا م ی باشه شاه پسرم، حالل یخدا ازت راض-
 شه.  بتینص

شد سمت    دهی. انگار فکر محرابم کشدیلب هردومون ماس  یحرف لبخند رو   نیا  دنیشن با
 که تو شکمم بود.  ینطفه ا

 . دمیکش یقی شکمم و نفس عم  یرو آروم رو  دستم

 

اصرار داشت که   یلیخانم خ له یو جمع کردم و ظرفارو شستم. جم زیاز شام خودم م  بعد
تو خونه منتظر   وونهی د هینداشتم چرا؟. چون  ی اما خودم آنچنان رغبت میبمون ششیپ

ََ اعصابم به بحث باهاش کشش نداشت.  بود که  اصالَ

 شه.  ی هنوزم که هنوزه باورم نم نمیبب دیو با   ش یآت یکیالبته اون   ا،یدخترم، بازم ب-

 سر کوچه منتظر بود.  محراب

 دادم به در. هیو تک دمی کش یقیعم نفس

 کار کرده.   یدونه چ یکرد، خودشم نم یحماقت و بچگ-

 کارا انجام بده.  نیبازم از ا -

 کردم.  نگاهش

 کدوم کارا.  -

 داده بود جواب داد: هیکه به عصا تک  یحال در
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پسر زبون   یدون ی. تو که مزنه یتنهام، فقط محراب سر م نجایبزن. من ا  یسر ا،یبازم ب-
 ره تو لک، ما زنا هم که دنبال هم صحبت.   یخودش م یحرف نداره برا 

 .دمیرو بوس شیشونیشدم و پ خم

، شما بر - ََ  تا دم در؟.  دی حال چرا اومد   نیداخل، با ا دیچشم چشم حتمَا

 کرد.  اخم

 کنه.   یرو بزرگ م زیمحراب همه چ ن یام سر حالم، ا  یلی من حالم خوبه، خ-

 . دمیخند

 .  گهیپسرتونه د-

 تو جام تکون خوردم.   نی بوق ماش یدابزنه که با ص یحرف اومد

 .  ادیبرو دختر، برو از انتظار خوشش نم-

. نشستم داخل که صداش با خنده  نیپا تند کردم و رفتم سمت ماش یاز خداحافظ بعد
 :دیچیپ

 .  یا ینم رونیکه حاال از اون خونه ب  نینه به ا ،یا یب یخواست  یکه نم نینه به ا-

 زدم. تشر

 محراب!.  -

 .  وفتادین یاتفاق بد  ید یشد؟. د یچ یدیخب، د-

 رو فوت کردم.  نفسم

 . رونیکردم بندازتم ب  یفکر م ه،یزنه عاقل یلیواهلل محراب مادرت خ-

 رو روشن کرد. نیماش
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از رو دوش    یبار هیکردم؟. هوف انگار   فی اون همه تعر  یکنه وقت ی کار نیدچنیچرا با-
 من برداشته شد. 

 ر بزرگش لبم رو با زبون تر کردم و گفتم: آوردن ماد ادیبه  با

 که گذشت، مادربزرگت؟.  نیمحراب، ا -

 کرد.  یسرفه ا  تک

 مادربزرگ با مادر فرق داره.    اتی راستش خلق-

 . دمیصورت کش یرو رو  دستم

 

 محراب.    یوا -

 لبش رفت باال.  کنج

 .  گهیخودش چطوره نسبت بهت د  مینیبب گهی اما آدم شناسه، د-

 خب با دل آرا چط... . -

 گفت:  تند

 .  ریکاردو پن-

.  ستیمادربزرگش با دل آرا اونطوره با من بهتر ن ی وقت گه،ی. خب ددم یبه دندون گز  لب
 لب زدم:  هی بهتر بود اوقاتم رو تلخ نکنم. بعد از چند ثان ومدهیهنوز که ن

 دونم. خواستم ب یرو م یزیچ هی محراب، راستش -

 موند. ادامه دادم:  منتظر

 هست که باهات مشکل داشته باشه؟.  یمحراب، تو اطرافت کس-
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 تو هم جمع شد. اخماش

 نه چه دش... . -

 تو فکر و با مکث گفت: رفت

 نه نه بابا دشمن کجا بود. -

 بهم انداخت.  ینگاه  میگفتم. ن یتکون دادم و آهان سر

 شده؟.  یچ-

 : جواب دادم یلبخند مصنوع با

 نشده.   یزینه چ-

 تکون داد.  سر

 .  یزده باش یحرف  لیدل یب ادینم ادمی.  ه؟یمنم پشت گوشام مخمل-

 مقدمه گفتم:  یب

 بود تصادف کنم.  کی امروز نزد-

 زد: داد

 .  ؟یچ-

 کردم آرومش کنم. یسع

 نترس، منتها منم حواسم نبود.   ستین یزیچ-

 شد بهم. رهیپارک کرد و خ یا گوشه

 . ه؟ یدلبر اگر حواست نبود پس شکت چ-

 :گفتم
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  هیجور هی   هیطور هینگاهاش   دمید  یکه راننده بود رو چند بار یمحراب من اون کس-
امروز   دمی شا  وفتادهین یچون اتفاق یخوامم نگرانت کنم الک یداشته باشه نم یانگار طلب

دونم  یداشت، نم ینگه نم می انگشت هیخودم بود وگرنه اون بنده خدا تو   یحواس  یسر ب
 . بهی برام عج کمی  تیوضع  یول

هم و   یرو  دیکش یرو ماساژ داد و رفت تو فکر. دندوناش رو م  شیونی دست پش با
 . شده  یمشخص بود که عصب

 .دمیلبش رو شن ری ز  یصدا 

 نه نه امکان نداره اون باشه.-

 .زدم  غر

 

 . ؟یگ  یهست که به من نم  یزیمحراب، چ-

 تکرار کردم:  هینداد. کالفه بعد از چند ثان یرو روشن کرد وجواب نیماش

 . ؟ی گ یبه من نم-

 رو به نشونه مخالف تکون داد.  سرش

 .  ستمینه دلبر چون مطمئن ن-

 : دمیغر

 .شدم  ونهی آخه؟. د یعه، ازچ-

 پدال گاز فشرد.  یرو رو  پاش

زمان تازه اومده بودم و   نفر بود تو کار که اونم طرف حسابش بابام بود منم اون هیتنها -
  دیکرد ول کن نبود. با  ی بود تا شر به پا م ی آدم لجباز و جنجال  یلیور دست بابا. خ
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 یده که نم یپول داشت و با بابا بحث کرده بود گفت نم یعنیداد و نداد  یطلبش رو م
داستانا و به زور حسابش رو با بابا صاف کرد و   نی و ا تی شکا هب د یده خالصه کار کش

 .  نیازش نشد. هم یخبر چیه گه ی پول رو برگردوند. بعد از چند وقتم د

 رو تکون دادم. دستم

 پسرک جوون.   هینبود که  رمردینه نه، جوون بود محراب، پ-

 منقبض شد.  فکش

 د بدتر، جوونه و چشمش رو توعه؟. -

 چونه گذاشتم. ری ز  دست

نگاه کن محراب، نگاهش عاشقونه نبود که بود   گهیبعد د هیگل کرد، از   رتشیغآقا رگ -
 گفتم.  یاالن به تو نم

 چرخوند.  چشم

 .  ؟یبه من که چ یگفت یچشمم روشن خب؟. نم-

 .  ارمیب رونشیب یکردم از اون بحث و نگران یسع

 که دست بزن دارم.   یدون یزدم تو سرش. م  یم   فی همونجا با ک-

 چپ نثارم کرد.  نگاه

 وسط چغندرم.   نیدلبر، من ا -

 ام گرفت. سر چرخوندم سمت پنجره و لب زدم: خنده

 حرف و زد؟.  نیا ینه ک-
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 هیکه   نیاحساس ا  یکه کمبود باشه نه ول نیشد نه ا یم یرتیاومد که زود غ یم خوشم
  یم یحس خوب  یلیمرد هست که پشتوانه اته و حواسش بهته دوستت داره و نگرانته خ

 داد. 

  انیافتاد در جر  یبهم سپرد که بازم اگر اتفاق یدر نگه داشت و قبل از رفتن کل دم
ََ من دچار سوء تفاهم شدم    ستین یزی بزارمش و به زور متقاعدش کردم که چ و حتمَا

 و آشفته شده بود.   ریاما محراب همچنان ذهنش درگ

 

  دایپ ی زاپاس رو به سخت  دیکل فی از داخل ک ده، یباز نکرد. البد خواب یو زدم، کس زنگ
و غصه   یرفتم داخل. حالم خوب بود انگار ناراحت یکردم و در رو باز کردم. با سر خوش

دوشم برداشته شده بود. برق واحد خاموش بود. در رو باز کردم و   یچند روز از رو  ی ها
 بود.  موشم داخل، چراغا هم خارفت

 امشب.   دهیبابا چقدر زود خواب یا

ََ خوشم  ی. از خاموشنی زدم پا دارویاز کل یکیو   واریبردم سمت د  دست مطلق اصالَ
ََ ا  ینم  شد تونل وحشت. یچراغم روشن نبود م هی خونه که اگر   نیاومد. خصوصَا

داخل اتاق و لباسام رو عوض کردم. منتظر بودم کم کم شاهد غر غرا و سر به سر   رفتم
 باشه!.  نیانقدر خوابش سنگ شهیدل آرا باشم اما انگار نه انگار، خوبه هم یگذاشتنا 

 زنگ خورد، مهلقا خانم بود.   میگوش

 ذوق جواب دادم:  با

 الو، سالم مهلقا خانم. -

 .دیخند

 . شاهللیا  رهیخنده، خ یچه م-
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 رو تخت.  نشستم

خانم،   لهیمادرش، جم شیپ میزده ام. با محراب رفت جانیه یلیخ  یلیمهلقا خانم خ-
 رو گفت.   ریمحراب همه چ

 گفت:  شکه

 زنه حالش بد نشد؟. -

  یرو دوست داره مادرش م گه ی د یکیمحراب از قبل گفنه بود   یچرا چرا، ناراحت شدول-
 .  ستی دونست دل محراب با دل آرا ن

 .دیکش  یخانم آه قامهل

 اسم دل آرا.    فیح-

 داد: ادامه

 نگفت در موردش؟.  یزی . چ؟ی خواهرت چ-

 . واری دادم به د هیتک

نزد منتظره   ینگفت حرف یز ی بدجور، تو روم چ ره ی نگفت که از دستش دلگ یزیواهلل چ-
 . نهیدل آرا رو بب

 خودش رو برد.   یآبرو  یدست یدست-

 استرس گفتم: با

 . ادی مهلقا خانم، مادربزرگش داره م-

 مکث کردو آروم لب زد:   هیحرف چند ثان  نیا  دنیشن با

 

 بداخالق؟.  رزنیاون پ-
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 : دمیپرس

 .  نش؟یدید-

 حرص گفت:  با

 یلیماشاهلل خ  دمشون،یکردن د یم هیبار که داشتن خونه رو تخل نی آخر  دم،یبله که د-
 ام هست.    یکج خلق و جد

 . دیلرز  دلم

 نخواهد داشت.  یمطمئنم با من رفتار درست ترسم،ی نم راستش من ممهلقا خا-

 .  ؟یکار کرد  یدختر مگه چ-

 باال انداختم. شونه

 داشته باشه.  یفکر نکنم دل آرا باهاش برخورد خوب یمن که نه ول-

  ی اول تند  دیسر به سر بزاره شا یکه الک ستینترس دختر، اون زن اونقدرم بد خلق ن -
 به صبر و برخورد تو داره.   یهم بستگ یکنه اما همه چ

 .  شاهللیا-

  ییو اومدم لباسام رو عوض کنم که صدا  می کرد  یخداحافظ قهیبعد از ده دق  بالخره
 . آب دهنم رو قورت دادم.د یچیپ ی زیافتادن چ

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 اهلل و اکبر.-

ََ بازم از ا رونیجا بلند شدم و رفتم ب از  صلوات رفتم داخل،   هی. با هی اتاق وسط  نی. حتمَا
 خواد بشه بشه.  یم  یترس؟. هرچ یبار تا ک هی   ونیبار ش هیمرگ  
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هاش   کهیبشه چون حوصله طعنه و ت  داریب ایبگم  یزیخواست به دل آرا چ ینم دلمم
 رو نداشتم. 

 در تراس هم بسته بود.  یمرتب و حت یبرق و زدم. همه چ دیبا ورودم به اتاق تند کل 

و با چند گام خودم رو رسوندم دم تراس. در رو باز کردم و    دمیکش ق یبار نفس عم چند
ََ  ه رونی سرم رو ب  نبود که نبود.   یخبر  چ یانداختم، نه اصالَ

 . گهی .بسه دادیداره شورش در م گهید دم،یهم کش  یرو با حرص رو دندونام

 : دمیو غر  نیرو زم  دمیرو کوب پام

 .یکرد  وونهی که مارو د  یهست یفهمم ک یول و آخر ما-

 زدم.  رونیرو خاموش کردم و از اتاق ب برق 

ممکن بود خوابش    ریغ یزود  نیوقت شب اونم به ا   نیباز بود. ا  مهیاتاق دل آرا ن در
 بعدازظهرارو همش خوابه، چطور االن خوابه؟.  یببره اونم وقت

 زد به تو چه!.   بینه یحس هی

 آب بخورم.  وانی ل هیتا    خچالیحوصله رفتم سمت  یب

 

 افتاد.  زیم   یکاغذ رو  هیبردارم که چشمم به  وانی برم ل دمیآب رو برداشتم و چرخ شهیش

 نوشته شده بود.  روش

و به کاغذ چنگ زدم، روش قطره قطره خشک شده و    زیرو گذاشتم رو م شهیاخم ش با
 شه روش.با ختهی اشک ر یانگار کس

خوامم    ینم گهیشده باشه، چون د  ری د دوارمیام  یخون ینامه رو م نیا  یاالن که دار-
  زیچ ایدن  نیخودم بوده، از ا   یخوشبخت یکردم برا  یمن هرکار نه،یبب ارویدن نیچشمام ا 
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خواستم جز خانواده خوب که اونم به مرحمتت از من گرفته شد، من آدم   ینم یادیز 
خواستم دوست داشتم اون   یمنم حقم رو م ستمین یمن آدم ظالم ستمین یلیبخ

.  ستیمهم ن یچی من ه  یبرا گهید ستینهم ن گه یکه آرزومه رو تجربه کنم اما د یعشق
  دینکنه، شا ینیگعشقتون سن  یمثل من رو  یکس هیو سا یخوشبخت بش دوارمیام
  یم  یزندگ هی ا یدن نیمن از ا  د،ینسبت به من حس نفرت نداشته باش گهید  نطوریا

 و بس.  نی هم تمخواس 

لحظه پاهام سست شد. سرم رو چرخوندم سمت اتاق دل آرا، صدا از  هیکرد،  خی  دستام
 .  دیاراده چشمام پر و چونه ام لرز  یاونجا بود؟. ب

سمت اتاق و در   دمیکه داشتم دو یقرض کردم، با تمام قوت گهید  یپا داشتم و دوتا دوتا
 اتاقش رو محکم باز کردم. 

حرکتش کنار تخت افتاده بود. چراغ رو روشن کردم    یتنه ب دمیبرم جلو تر که د خواستم
 زدم:  غیو ج

 دل آرا.  -

شد. دل آرا   یجدا مشدم. انگار روح از تنم داشت  یخدا داشتم خفه م یخدا، وا  یوا 
 کردم.  یکرده بود؟. داشتم از ترس سکته م یخودکش

 باال سرش و صداش زدم.  رفتم

 د... دل آرا؟. -

کردم.  دا یرو زده و خون کل فرش رو گرفته بود. اون لحظه حس نفرت به خودم پ رگش
صورتش افتاده بود رو    یکنه من. طره موهاش که رو یمن باعث شدم که دل آرا خودکش

 ار زدم.کن

 صورتش حالم رو بدتر از قبل کرد.  یاشک خشک شده رو  رد

 : دمی اشک نال با
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 تو؟.  یکار کرد  یدل آرا چ-

. تنم  رونیب دمی. از جا بلند شدم و دودیزد و رنگش مثل گچ سف ی م فینبضش ضع 
کردم؟. خودم رو رسوندم داخل   یکار م یچ دیکردم؟. با یکار م یچ دی . با دیلرز  یداشت م
 دو مرتبه از دستم افتاد.  لی که موبا  دمیلرز   یبودم و م ده ینقدر ترساتاق و ا

 

 یزدم اورژانس و بعد از اون بالفاصله شالش که پشت در بود رو پاره کردم. نم زنگ
شد. با دست لرزون مچش رو بستم تا   یچون اشک مانعم م نمییتونستم چهره اش رو ب

  یشدم بهش. اون صحنه برام طور رهیپر خ یازش خون نره. رفتم عقب. با چشما  شتریب
فرستادنگ همون   یو زمان بهم لعنت م نیو زم تنگ اتاق برام  واری بود که انگار در و د

 . دیتو دستم لرز  لی لحظه موبا 

دل    دهیبه چهره رنگ پر رهینه. خ ایمونده بودم جواب بدم    هیبود، بعد از چند ثان محراب
 آرا با ترس جواب دادم:

 بله؟.-

 مکث جواب داد: با

 دلبر؟.-

 قدم شد.  شیبگم که زودتر پ یزیزدم و اومدم چ یهق

 داخل. امینکن، آرون باش، من پشت درم در و باز کن ب هیگر-

 رو باز کردم.   یرو زدم و در اصل دینگفتم و قدم برداشتم سمت اف اف. کل یزیچ

بازم گناهکار من  د،یلرز   یکرد. دست و پام م یعذاب وجدان داشت خفه ام م حس
 بودم؟.  
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شدم    رهیدر اتاقش و بازم خدم رفت. تند رفتم  یاز جلو چشمم کنار نم فشیتنه نح 
 بهش. 

 : دمیشکمم کش یرو رو  دستم

 وسط؟.   نیا ی کرد  یتو چه گناه-

 : دیچیبلند محراب داخب سالن پ یصدا 

 دلبر؟.  -

 .  نجامیا-

 . دل آرا شکه خودش رو رسوند بهش دنیو اومد دم اتاق. با د  دیدو

 تو؟.   یکار کرد  یچ-

 بلندش کرد.  نی پاهاش و از رو زم ری برد ز  دست

 او... .  یزنگ نزد-

 کالمش و با صداش خش دار گفتم:  ون ی م دم یپر

خودمون   ایب ره ی دشون رو نرسوندن، محراب تا برسن دهنوز خو یزنگ زدم زنگ زدم ول-
 . میببر

 لب زد:  کالفه

 کار کنم؟.  ی االن لباسش و چ-

رو سرش   یسرش و چادر هم با هزار سخت یپشت در شال برداشتم و گذاشتم رو  از 
 گذاشتم. 
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بود منتظر نموند و از پله ها   نی سمت در و آسانسور چون طبقه پا  د یدو عیسر   محراب
نگران   شتر یحاال ب ن،ی و برداشتم و اما آروم تر رفتم پا  فمیرفت. پشت سرش ک نی پا

 .  نطفه تو شکمم بودم 

زودتر   دنمونی نگهبان با د نگیتونستم وصف کنم. پارک یکه نم یبد بود، طور یلیخ حالم
ود و کنجکاو بودم بدونم از کجا  مضطرب ب  از من   شتریجلو رفت و در رو باز کرد. محراب ب

 . دهیفهم

 

 روند.   ینشستم داخل و محراب با تمام سرعت م زود

  گشتمیبرم یفرستادم و با ترس هرازگاه یلب صلوات م  ریز  مارستانیبه ب دنیرس تا
 انداختم.   یعقب و نگاهش م

 . نطوره؟یا یاز ک-

 شدم به محراب. رهیخ

  هیرفتم باال چراغا خاموش بود اعتنا نکردم  باز نکرد گمون کردم خوابه، یدم در کس-
از اتاق اومر فکر کردم اتاق توعه   ییصدا   هیتماسم داشتم با مهلقا خانم که بعد از اون 

  زیخالصه رفتم آب بخورم که تو آشپزخونه رو م نی نگو دل آرا بود که از رو تخت افتاده پا 
 ربع هم نشد. کی سر جمع   نایهمه ا  دم،ینامه اش رو د

 رو فرمون.   دیو با حرص کوب دیهم کش یرو رو  دندوناش

 : دمیپرس

 .؟ ی د یتو از کجا فهم-

اس ام اس داده، نخواستم   دم ید  ینگاه بندازم به گوش هیرفتم خونه گفتم  یداشتم م-
گفته. راه رفته رو برگشتم.   یتا تونسته نوشته و آخرشم از خودکش  دمینگاه کنم که د 
ََ امروز   من.  هیروز سر خوش هی از   نمیخوش بودم از دماغم در اومد، ا  یهرچرسمَا
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تو   کای الست غیج یترمز کرد که صدا  ینگه داشت و طور دمیکه رس یمارستانیب نیاول
 . دیچ یپ ابونیسکوت خ

و با عذاب وجدان به صحنه رو   نی و دل آرا رو بغل گرفت. آروم اومدم پا  نی اومد پا تند
 به رو چشم دوختم. 

 که خوابوندش رو برانکارد.  دمی و تا انتها د یسمت ورود   دیدو  محراب

 حس نفرت نسبت به خودم داشتم.   

  یبکن مگه اشکام تموم هیگر ینکن ک هیو بستم و نشستم رو عابر، حاال گر  نیماش در
 که چشمام پف کرده بودن.  ختمیداشت؟. انقدر اشک ر

و با حس تهوع سر چرخوندم    دیچیدادم به درخت احساس کردم دلم پ هیو که تک سرم
 .  ومدیباال ن  یچیزدم. جز زردآب ه یدرخت عق  ری طرف مخالف و ز 

 : دمیشک محراب رد باال سرن شن یصدا 

 دلبر؟.  -

 باال گرفتم.  سر

 نگام کرد.  یشونیزانو نشست و با پر رو

 .ه؟یچه حال ن یدلبر ا-

 بغض گفتم:  با

 . ؟ یکرد؟. الک یخودکش یکن یفکر م یتو دهنم، بخاطر چ ادیمحراب قلبم داره م -

شد بهم که اخمام   رهیرو آسفالت نشست و زانو هاش رو جمع کرد. با لبخند خ همونجا
 رفت تو هم.  شتریب

 . ؟ی خندیمحراب، م-
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 پررنگ تر شد. لبخندش

و شکننده   فیتا حاال انقدر ضع یدنده لجباز، از ک کی اون دختر تخس و   نمیخوام بب یم-
 شده؟. 

 شدم به آسمون. رهیخ

 

 حرفاس؟.    نیاالن وقت ا -

 شدم بهش.  رهی نگاهش ناچار خ ینینگفتگ با حس سنگ یزیچ

 یحالشم از هردومون بهتر تو دار  ادیاون بهوش م وونهی . دست؟یچشما ن  نی ا  فیح-
 . ؟یکش  یو م  یعذاب چ

 : دمینال

ده، اون خواهرمه خواهر   یداره قلبم و فشار م  ی کیانگار   ،یدرک کن  یتون یمحراب نم-
 تفاوت باشم؟.   یشه ب یدوقلوم، مگه م

 ابرو داد باال.  یتا  هی

 حس خواهرانته؟.    یاالن برا  یعنی-

 .دمیو باال کش مینیب

 راستش نه.-

 که غر زد:  نیشدم به زم رهیخ

 نگام کن.-

 زانوم گذاشتم و چشم دوختم بهش. سر تکون داد.  یام رو رو چونه

 نگاه رنگ و روش و مثل زردچوبه شده. -
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 لبم رفت باال. کنج

ََ م نی ا با شد احساس کرد که چقدر خوشحاله، انگار   یحال بازم حالش خوب بود. جدَا
 خانم بود.  لهیهمه غمش گفتن به جم

 ب... .   رمی بگ زیچ هیبرم  -

 باال دادم.  ابرو 

 نه. -

 ترس گفتم:  با

 شم. یم وونهیشه؟. محراب دارم د یم یچ یعنی-

 تاسف نگام کرد.  با

  یچ یبرا  ادی حرف من و؟.  گفتم به هوش م ی فهم یدلبر، انقدر حواست پرته که نم-
 گفتم؟.  

 درشت کردم.  چشم

 شه؟.   یخوب م-

 هم فشرد.  یرو رو  پلکهاش

 . ادی ز  هیزی خونر  یبوده ول یسطح-

 گفتم.  ی لب خداروشکر ریدادم و ز  رونی ان رو بحبس شده   نفس

 گوشه چشم نگاه کرد و لب زد:  از 

 قرار باشه.   یکه حالم  بده انقدر ب  یبود  وقت یکیافسوس، کاش منم -

 گفتم:  متعجب
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ََ خدا نکنه ثان-   یم یچه حال وفتهی برات ب یاکر اتفاق  یدون یخودت خوب م ایمحرا اوالَ
 شم. 

 کرد و با لبخند کمرنگ گفت:  زیر چشم

 . راستش و بگو.  ؟ی چه حال-

 و درآورد و گفت:   ادام

 .  ؟یکن یخداروشکر م یزن یبعد لبخند م رون یب ید  یم هوی یکن ینفس حبس م نطوریا-

 و گفتم:  دم یخند

 زده به سرت.  گهی تو د-

 زد. یبشکن

 . یخوشکل تر یخندیآها حاال شد، م-

 

 داد: ادامه

 دلبر؟.  -

 شدم بهش.  رهیخ منتظر

مسبب   شهیکه تو خودت رو هم ستیحواست به خودت جمع باشه، قرار ن شهیهم-
  هیبخاطر بق ستیقرار ن ،یاز خودت بگذر  هیبخاطر بق ستی قرار ن ، یبدون هیحماقت بق

اما   یخودت رو فراموش کن ستی و حواست به خودت نباشه، قرار ن یحال خودت رو بد کن 
  ی برا یمدت انجام داد  نیهست که تو ا   ییاراک نای!. ا ستی!. قرار نیباش هیبق ادی  شهیهم

 یعنیافراط عالقت چقدر بهت...  نی که ا میدیهردو د اد،یحاال چه کم چه ز  انتیاطراف
 زد.   بیبهمون آس
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 زدم.  یتلخ لبخند

 بودم؟.  یتفاوت م یب دیبا  یعنیخانواده ام اشتباه کردم؟.  یمن برا  یعنی-

 باال داد.  سر

 افراط عالقه خودت باعث شد که ازت سوء استفاده کنن.  یتفاوت ول یگم ب  ینه دلبر، نم-

 زانو گذاشتم.  یو چونه ان رو رو  دمی کش یقیعم نفس

  نطوریشد، ا  یسوء استفاده نم نطور یدونستن ا یاگر خانواده ام قدر من رو م میبهتره بگ-
 . ست؟ین

 آره!.  د،یشا-

 جا بلند شد و خودش رو تکون داد.   از 

 بلند شو برسونمت خونه. -

 دادم:  جواب

 تونم.  ینه خونه چرا؟. من نم-

 کرد.  اخم

 . گهیکنم د یبشه خبرت م  یزی. چ؟یکه چ  نجایا یبمون یخوا یدلبر م-

دل   شیاما بازم فکرم پ نینشستم داخل ماش یحرف  چیاز جام بلند شدم و بدون ه کالفه
شده که   ریحق یانقدر یعنیکارو انجام داده؟.   نیا  یچ ی بوده برا  یآرا بود. اگر سطح

دادم و چشمام رو   هیتک یکارو کنه؟. سرم رو به نرمه صندل  نیجلب توجه و ترحم ا یبرا 
 بستم. 
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رد و بدل نشد،  نمونیب یبه خونه حرف دنیاز نشستن محرتب مشت فرمون تا رس بعد
که نگرانم و به زور   دیفهم یاس، م ختهیو اعصابم بهم ر ستیمتوجه بود که حالم خوب ن

 داشت حالم و خوب کنه. یسع

 

 .  میدیرس-

 . میرو باز کردم. دم در بود چشمام

 .  ؟یندار یکار-

 زنم.  یبهت زنگ م وفتهیب ینه، نگران نباش اتفاق-

  ییخدا، نکنه بازم سر و صدا   ی. وا ختیر یلم هرموندن تو اون خونه د  ییفکر تنها  با
 یم   یخواد بشه؟. هرچ یم  یبابا چ ی. آب دهنم رو قورت دادم. اوفته؟ی ب یاتفاق

ََ م  ندارم.   ی ترس  گهیشد د یخواست بشه قبالَ

 به محراب لب زدم: رو

 باشه، ممنونم ازت. -

شدم و رفتم سمت در. تا باز کنم و برم داخل حرکت نکرد. بستن در همانا و   ادهیپ
رو محکم به دست گرفتم و وارد آسانسور   دی همانا. دسته کل کایالست  یصدا   دنیچیپ

 بسم اهلل در خونه رو باز کردم.   هیبا  دمیشدم. به واحد که رس

 گفتم: بلند

 بگذره.  ریخونه به خ نی امشب تنها تو ا هیکه   شاهللیا-

 .  ادیخدا، کاش زودتر به هوش ب یفکرم رفت سمت دل آرا. ا رو عوض کردم. بازم  لباسام

 کوچولو جلو اومده بود. هیشدم به شکمم که  رهیخ
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  یهرچ وفته،یب یخواد که براش اتفاق یهمه دلم نم نیکه با ا  یکوچولو، خودت شاهد-
 مادر تو هست.   ستیام که باشه اگر خواهر من ن

ونه چندتا دستمال برداشتم تا اتاقش رو پاک کنم. سر که باال گرفتم در اتاق  آشپزخ از 
 محراب باز بود. 

 زدم.  ادی و فر دمی کش یقیعم نفس

 اهلل و اکبر، اهلل و اکبر.-

رو بسته بودم. با ورود چشمم به تراس افتاد. نفسم  حبس شد.  یاتاق لعنت   نیدر ا  من
 گرفتم وزمزمه کردم؛  میشونیدست به پ

 . یکرد  وانمونی . ده؟یکارا چ نی بزن بکش ا ایب یبکش یخوا یم-

 .  دمیرفتم و در تراس رو محکم بهم کوب ظیغ با

 .یکرد  شونی نره که روانم و پر نی آب خوش از گلوت پا یکه هست یهرک شاهللیا-

 

ََ د یاومد درست بشه بدتر م یم  ی. هرچه؟یچه وضع نیگرفت. ا  بغضم   گهیشد. واقعَا
  هی یباشه؟. تا ک ری خواست درگ یمغز م ن یا یهمه رو تحمل کنم، تا ک نیتونستم ا  ینم

 . ؟ی چ یهمه هفت خان رستم برا  نی شب بدون آرامش بخوابم؟.  ا

 کردم:  زمزمه

 .نم؟یمطلقش رو بب  یدی شه قسمت بشه که سپ یاست، م دیسپ هیشب س انیپا-

 . دمی کمد د نهی رو آ دهیتکون دادم. اومدم رد بشم که  از گوشه چشم کاغذ چسب  سر

 نوشته داشت.  روش

 و خوندم.  کینزد  رفتم
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 کنم".   ی"از گذشتت دور نشو، بدبختت م

 از شدت وحشت درشت شد.   چشمام

 . ؟یچ یعنیال... االن   نی... اا

تونه   ی دادم که م یبه خودم دلگرم یول  وفتمی مونده بود وسط همون اتاق پس ب کم
 نوشته دل آرا باشه. 

 : دمینشستم. با دقت به خطش نگاه کردم. غر نیرو برداشتم و همونجا رو زم ییکذا کاغذ

!. سکته  یریخط دل آراعه؟. خودت و گول بزن تا از ترس نم نیآره دلبر احمق آره، ا-
 .  ینکن

 شدم به کاغذ و بازم نوشته رو خوندم.   رهیاراده اشکام روونه شد، خ یب

 کنم؟.  ی بدبختت م یچ یعن یکه دور نشو از گذشتت؟.  یچ یعنی

 چشمم رنگ گرفت.  یجلو  یکیاسم    فقط

 " برز ی"فر 

کار کرده بودم؟.  یبخواد سر به سرم بزاره؟.  مگه من باهاش چ برز یداشت فر  یلیدل چه
 نگفت؟.  یزی نزد؟. چرا چ یبود چرا حرف  الیخ یآروم و ب یلی اون که تو تماس خ

 زدم، عادت داشت با پنبه سر ببره.   پوزخند

سمت اتاقم. امروز از   دمیاز جام بلند شدم و دو  تیانی نفسام به شمار افتاده بود با عص 
 سال نه بلکه چند سال از عمرم کم کرد.  کی شب   نیز اول صبحش تا همهمون رو

 کردم.  داینظر شماره اش رو پ هیرو برداشتم و با   لمیموبا

 

 رو اجرا و منتظر موندم تا جواب بده. تماس
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 :دی چیخواب آلودش پ  یدوق بوق صدا  با

 بله؟. -

 : دمیرو پس زدم و غر  اشکام 

 .برز؟یفر  هیکارا چ  نیا-

 گفت:  هینداد و بعد از چند ثان یجواب

 شما؟. -

 : دمیکش غیج

 دلبر.  -

 شد. یعصب

 .؟ی هنوزم ولمون نکرد  میکرد  یغلط  هیبابا قبال  یا-

 گفتم:  وارویبه د دمیو کوب  مشتم

 .  ییکنه تو یکه ول نم یاون-

 . حالت خوبه؟. ؟ی گیم یچ-

اومد تو    یمخدا، قلبم داشت  یرو فاصله دادم. آ یدهنم گرفتم و گوش یو جلو  دستم
 کردم.  یدهنم، داشتم از استرس سکته م

 الو؟. -

 و کنار گوشم گرفتم.   لی و موبا دمی کش قینفس عم هی

 مگه نه؟.  ینوشته چسبوند هی نهی تو خونه، رو آ یتو اومد  نیبب-

 بلند شد.  صداش
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 .  ؟یچ-

بهم دست   یوونگ ی کار اونم نبود و من قضاوتش کرده بودم. حس جنون و د ینه حت نه،
 داده بود.  

 :د یچیپ برز یفر یصدا 

 یزنگ نزن جنبه خطم ندار گهیدختر، د یزن یحرف م یاز چ یدونم دار یمن نم نیبب-
 دادم دستت.  یشمارم رو نم یگفت یم

 . یبوق ممتدد گوش یصدا  و

شدم به   رهیو خ  واری م به در. سرم رو چسبوندم به درو محکم پرت کرد   لی زدم و موبا یهق
 .  دیسقف سف

و   ادیتونسته ب یکه بود قصد عذاب دادن داشت نه مرگ نه کشتن چون هر بار م یهرک
 ترس به جونم هزار بار کشتتمو زنده ام کرده.  نیبا انداختن ا  یول ومدهین

 خوابم برد.   یک دمیچشمام گرم شد و نفهم نیزم ی کم همونجا رو  کم

از رو   یچشم باز کردم و با کوفتگ  ی. با کرختدمی زنگ اف اف از خواب پر  یبا صدا  صبح
اراده لبخند رو لبم نشست. در رو   یدل آرا تو  اف اف ب دنیبلند شدم. با چهره د کی سرام

 داخل. انیباز کردم و منتظر شدم ب

 

 .  دمیدل آرا رو د باز شدن در آسانسور تنها با

 سالم دل آرا.  -

 حال نگام کرد و کفشاش رو در آورد.  یصورت ب با

 سالم داد و اومد داخل.  یزور
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 زدم:  صداش

 دل آرا؟. -

 شد به سقف و جواب داد:  رهیسمت مبل و نشست. خ رفت

 بگو.  -

 رو به روش. ستادمیوا 

 چرا؟.  -

 زد. پورخند

 . چرا؟. ؟ی نم نگراناال  نی. چرا هم؟یتو چرا؟. چرا نجاتم داد-

 دل آرا ب... .-

 شد بهم و نذاشت ادامه بدم. رهیخ زیت

ََ حوصله بحث ندارم.-  اصالَ

و بسته شده بود؛ با نفرت   هینگفتم. دستش بخ یزی رو با حرص فوت کردم و چ نفسم
 که زده باشه طلبکاره!.   یکرد، انگار که از اون رگ یشد و نگاه م یم  رهیخ

دم برداشت سمت اتاق، خواستم برم آشپزخونه که صداش  لحظه بلند شد و ق  همون
 کرد.  خکوبمیم

نشون نده که   یدرسته به اتاق با خون گند زدم اما توام با انداختن دستماال دم در طور-
 . یدون  یم یفکر کنم جز من اتاقمم آشغالدون

 رفت.   یم یطرفه به قاض هیرفت باال، عجب  ابروهام

سمت اتاق و اون برگه   دمیهم خوبشد که گفت. دو یلیاتفاقا خ ست،ی نداره مهم ن اشکال 
 داد زد:  ینوشته رو برداشتم. رفتم اتاق دل آرا که دم ورود 
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 داخل.  این-

 شد.   زیکاسه صبرم لبر  گهید

 نشد نتونستم چون.... .  یخواستم پاک کنم ول ی اگر اتاقت دستمال بوده حتما م-

 کالمم.  ونیم  دیپر

  یکه خدا م یآ  ست،ین نطوری ا  هیعیو طب یریگ یفرمون م  حتین از حس تنفر و کر چو -
که اون   یکن یو زخم م یزن ی. مثل گربه چنگ م ی تو دلت گرفت یچه جشن شبیدونه د

  شبید یلینه؟. خ یکن یصاحب که محراب باشه خودت و لوس و مظلوم م یمنم اما برا 
اما   یا یحداقل به چشم محراب م  رحمتمدلت سوخت واسم؟. بازم شکر به من که به م

 اشکال نداره بتازون خودم کردم که لعنت بر خودم باد.

 

  ادی و تند رفتم سمتش. تکه کاغذ رو پرت کردم تو صورتش و فر  واریبه د دهیاتاق و کوب در
 زدم: 

 .  ؟یو تو زد   نیچشمات و باز کن بخون، ا -

 اغذ رو برداشت و خوند. اخم ک با

 .  ه؟یچ  نیا-

 شدم و از دستش گرفتم.  خم

در اتاق محراب بازه در تراسش   دمیکنم اما د  زیاومدم اتاقت تم شبی که د هیهمون  نیا-
من   فهیکردن اتاقت وظ زیکه شستن و تم نی بود. با ا دهیکمدش چسب نهی به آ نی بازه و ا

  نی انصاف خودت فکر کن اگر تنها تو ا  یما با  یکه خودت به اتاق زد   هیبلکه کثافت ستین
 . ؟ی کرد  یکار م یکاغذ چ نیبا ا  یدید یخونه اون وضع و م 

 نگام کرد و گنگ لب زد:  مات
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 کنم؟.   یبدبختت م یچ یعنی-

 زنگ اف اف اخمام جمع شد.  یصدا با

 .  ؟یو دعوت کرد  یکس-

 آرا لبش رو کج کرد و گفت:  دل

 نه.  -

و بردارم نگاهم به چهره    یکه گوش  نی. قبل از ارونیرو تو مشت گرفتم و رفتم ب کاغذ
 . البد اشتباه زده.  ه؟یک گهی د نیافتاد. ا  یرزنیپ

 و برداشتم. یگوش

 بله؟. -

 در و باز کن عروس. -

 رو گذاشتم جاش. یدادم و گوش چیرو پ لبم

دوباره زنگ در  ادی و رسوند و تا ب. سالنه سالنه خودشر هیک نهیبب ادیآرا رو صدا زدم تا ب دل
 زده شد.  

 و آب دهنش رو قورت داد.   دیرنگ از رخش پر رزنیپ دنید با

 .  یوا   یا  یوا   یا-

 و منتظر چشم دوختم بهش که لب زد:  رهیخ همچنان

 عجوزه بداخالق.  رزنیپ رزنیپ-

 شدم. کالفه

 . ه؟یبابا، ک یا-
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 باز کرد. بلند گفت: ظیدر و زد و با غ دیکل

 مادربزرگ محراب -

 

بودم نا زنگ در به  ستادهیاتاق و من همچنان مبهوت وا   دیاراده منم ترسم گرفت. دو یب
 صدا در اومد.  

 برداشتم و در رو باز کردم.  قدم

 کرد.  زیچشم ر دنمی داشت و با د یظیاخم غل رزنیپ

 .  رهی و ازت درس بگ  ادیب دیبا  طانیش-

گلوم گذاشت که با فشارش چند قدم رقتم    ریم که عصا رو بلند کرد و ز دهن باز کن اومدم
 محکم اومد داخل و لب زد:  یعقب. با قدما 

 .  ده؟ی عشقه کجاست پس؟. ترس  یکی اون -

 رو با زبون تر کردم و مضطرب گفتم: لبم

 . نی سالم خوش اومد-

 از هم باز شد. اخماش

 . ؟یتو کدومش-

 ترس جواب دادم:  با

 م... من.... من دلبرم.-

 : دیچیشد. صداش پ دهیبه رخ کش شیشونیپ نیابرو باال داد و چ یتا  هی

 . نطوره؟یپس ا ییخوش آمد گو ومدهیعجب عجب، عروس ن-
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 :د یچیدل آرا پ یصدا 

 س.. سالم مادربزرگ.-

مبل. در رو بستم و بالفاصله   ی به دل آرا انداخت و نشست رو  ینگاه میچرخوند و ن سر
ََ یکنار در نشستم و چشم دوختم بهش. دق یلرو صند    هیهمونطور که تو تصورم بود،  قَا

کرد. دوتا دستش   یداد م یب  دادیمحکم و قاطع که تو کالمش صالبت ب ،یزن کامال جد 
 رو به روش گذاشت و آروم گفت:  یرو به عصا 

 یول  نمیو به چشم بب ام یکرد اما من باورم نشد تا ب فیبرام تعر  ییزایچ هی لهیجم-
ََ صحت داره!.   ظاهرَا

 داد. چیآرا لبش رو پ دل

 کرد؟.   فیو تعر  یمامان؟. چ-

 با تاسف جواب داد: مادربزرگ

 نه؟.   یکه کرد  یبزرگ یگناه ی رو کارا و حماقتات؟. رو یسرپوش بزار  یخوا یهنوزم م-

 لبخند زد و گفت:   یآرا زور دل

، من متوجه نم- ََ  . د یزن یحرف م یشم از چ یمادرجان سوء تفاهم شده احتماالَ

 و صداش اوج گرفت.  نیزم دیعصاش رو کوب مادربزرگ

که سر پسرم و نوه   نی سر سفره عقد، ا یخواهرت تو نشست یکه با حماقت به جا  نیا-
 .ید یمال  رهیتر از جونم رو ش  زیعز

 

 پر رو بهم زمزمه کرد:  یبا چونه لرزون و چشپا بود. دهیسمتم. رنگش پر  دیآرا چرخ دل

 . ؟ی و به مامان گفت  زیهمه چ یخدا لعنتت کنه رفت -
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 جوابش رو بدم که مادربزرگ اجازه نداد. اومدم

 . ینگرفت ادیبزرگتر   یهمه هنوز ادب جلو  نیبسه بسه خجالت بکش، با ا -

 آرا براق شد.  دل

بگه بسه منم من،   دیکه با  یمن و اول دوست داشت و اون دیمحراب من رو اول د-
 .د؟یهرکدوم تک به تک رو سرم خراب بش  دیخوا یم یخسته شدم تا ک گهید

 و گفت:  دیخند مادربزرگ

 یتا با ب یشد  ینم رهیشدن که االن صاف صاف تو چشمام خ یاگر رو سرت خراب م-
  یفرط خجالت االن سر خم ماز  دیشدن با  یاگر رو سرت خراب م   ،یحرف بزن ییپروا 
  یم یازاون اولم به چشم من عروس نبود ،یاحترام  یبه ب یکرد یو دهن باز نم  ی کرد
 طنت،یکه ِوز)ش یچرا؟. چون اون مردمک چشمات وقت بدرقه شب خواستگار یدون

 . یهست   یچه آشوب دمی زد فهم یشرارت( م

 کرد سمت من و ادامه داد: رو

که نبوده چطور حواست به   رمی است به عشقت نبوده؟. گکه حو یاما تو، تو چطور عاشق-
 خانواده ات و ازدواج خواهرت نبوده؟.  

 قدم شد. شیبزنم که دل آرا پ یحرف  اومدم

 از خونه.  می کرد  رونشیچون ب-

 اخم کرد و تشر زد:  مادربزرگ

 !.یستیحرف نزن عروس خطابم تو ن-

 کرد.  نگاهم

 کردن؟.  رونتی چرا ب-
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  کیدادم که  یم یگفتم؟. چه جواب یم یرو تنم نشست. چ یسوال عرق سرد  نی ا با
  یخواستم بگم که اگر م  یتونستم بگم و نه م یطرفه قضاوت نکنه؟. دروغ هم نه م

 .ختی ر یشک دل آرا زهرش رو م یگفتمم ب

برام اومد و دست به   یینگاه بهش انداختم و همون لحظه از جا بلند شد. چشم ابرو  هی
 : کمر گفت

 .می ننگ رونگه دار هیما   نی ا  میچون که تن فروش بود تن فروش، مام حاضر نشد-

 

 د،یچک ی از چشمام مگرفتم. اشک آروم  نی و سر پا  دیحرف بغضم ترک  نیا  دنیشن با
 یاز خجالت رو نداشتم  به مادربزرگ نگاه کنم. لعنت بهت دل آرا لعنت. چقدر ب گهید

  نیچن چوقتی بودم ه طشی من جاش و تو شراخورم اگر   یبود!. قسم م حیرحم و وق
  روز ید نیو دلم به حال خودم سوخت. هم  مزد یکردم اما اون؟. هق یدر حقش نم  یظلم

  ادی زدم تا به هوش ب یکردم و بال بال م یم  هیگر یها  یوضع و حالش ها   یداشتم برا
ََ از عاطفه و محبت نم    یخودش چه فکر شی. االن مادربزرگ پدیفهم یو اون انگار اصالَ

ََ ازم نفرت پ یکه نم ََ بدتر از دل آرا با من برخورد م یم دایکرد، حتمَا کنه.  یکنه حتمَا
که اونم بخواد    نی. با تصور ا؟یخانم چ لهیخدا جم یدهنم گرفتم، وا  یدستم رو جلو 

با مادربزرگ سر فرصت خودم صحبت کنم   دیه داغ شدم. نه نه، بابفهمه مثل کور نطوریا
  ی م الیخودش خ شیحرف دل آرا به حتم پ  نیشد و چطور شد وگرنه با ا یو بگم که چ

 عفت بودم و اومدم سراغ محراب.  یب  لکنه که من از او

 . دیچیبلند شدن پ نی مادربزرگ ح  یعصب یصدا 

 کنم.  نیگفتم تو دهنت رو ببند عروس، نزار بهت توه-

 داد: ادامه

 .  ریدختر سر باال بگ-

 . کی و اومد نزد دیخند کی ستری آرا ه دل



 دلبر محراب 

848 
 

واهلل من بودم که امونم  ،ی. عجب دلبر خوش شانس نطوره؟یحال بازم برخور ا نیبا ا -
 ها؟.   یکنن تو بقعه متبرکه ا یدادن، آخه چرا همه فکر م ینم

 ر رو به مادربزرگ گفت: با تمسخ 

  یسرخ و چشم درشت نگام م  یشده؟. چرا با رو   یخانم بزرگ ناراحت شدن؟. چ ،یاله-
در واقع راه نادرست   تونی عروس اصل دینه زشته بدون ای. د؟ی. حرفام رو باور ندارد؟یکن
ََ بپرسن م یم   نیدوتا جوون چطور آشنا شدن بگ ن یا  هیآشنا و همسا ونی رفته نه؟. مثالَ

 خواستگ... .  میرفت ومدیدل داد ما هم دلمون ن فتو ع  ایح یمون به دختر ب پسر

 تند سر باال گرفتم و از جا بلند شدم. یلی س  یصدا   دنیشن با

 

 مادرب... .-

 رو، رو بهم گرفت باال و گفت:  عصاش

هرطور دوست داره در موردت   یآفت نیهمچ ی د  یکه اجازه م یهست یتو چه دختر-
 حرف بزنه. 

 . دیگونه اش خشک شده مونده بود بازم دست نکش یآرا که دستش رو  دل

 همه م.. . نیحاال من شدم آفت؟. با ا -

 زد: ادیبازم اجازه صحبت نداد و فر  مادربزرگ

پس   یستیعز و احترام قائل ن یبزرگتر ذره ا  یبرا  یوقت   یریگ یمن و به تمسخر م  یوقت-
 .  ؟ی دیفهم ،یبا من هم کالم ش یو نه حق دار  یدار تیانسان یخو  یذره ا  نه

ََ خجالتم گرفته بود از دست دل آرا که انقدر خواهر بودنش رو زشت به رخ    من واقعَا
بابت نداشت. همش دوست داشت   نیهم از ا   یناراحت چی. آبروم و برده بود و هدیکش
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باورش داشته باشن اما در عوض من بسوزونه و   ان ی پررنگ باشه و اطراف هیتو چشم بق
 دم نزنم. 

 آرا با خشم رو بهم گفت: دل

ابروت بره    یترس  یم گه،ید نی . بگو چطور آشنا شد؟یزن ینم ی. چرا حرف؟یچرا الل شد -
 نه؟. 

طرفش قرمز و رد   هیکه حاال    یشدم به صورت رهی تحمل نکردم، سر باال گرفتم و خ گهید
 دست بود. 

که   یشرم یتو چقدر ب یگم ول یکه هستم م یمن هرچ  ،یلیتف بهت،  چقدر خار و ذل-
 . یکش ی خجالت نم یخواهرت ذره ا  یحرفا اونم جلو  نیاز گفتن ا

نا.  ازمون دور شدو رفت داخل اتاق. رفتنش همانا و هق زدنم هما ظیزد و با غ  یشخندین
کردم که من و دل آرا چطکر دوقلو    یبه زور خودم رو به مبل رسوندم. هرجور فکر م

روح در دو جسم بود   کی . خواهر دوقلو درواقع دمیرس ینم یا جهی نت چ یبه ه میهست
و...  یشگی همدرد و هم صحبت هم یعنی  یوابستگ یعنی یواقع  یخواهر دوقلو به معنا

 کرد.   یپولم م هیچرا دل آرا انقدر سکه 

  ییشد سمت عصا دهیدادم. نگاهم کش یلباسم رو گرفتم و تکون م قه یگرمم شده بود.  
 که رو به روم به پا بود. 

 نگاهم با مادربزرگ به حرف اومد: یکه با تالق دمی رو باال کش چشمام

 

  یر زبون دار حاال حس مگفت جسور و زرنگ و باهوش و س  یکه محراب م یاونقدر-
 زبون طرفم.  یعرضه و ب  یدختر ب هیکنم با 

 و اشکام رو پس زدم. دم یرو باال کش مینیب

 .  ستینه اونطور ن-
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 رو محکم گرفت و نشست کنارم. عصاش

 اخم لب زد: با

 پس چطوره؟.  -

 بغض سرچرخوندم و گفتم:  با

عاطفه،  یتوقع ندارم انقدر نسبت بهم بکه، من   ستین بهیخانم بزرگ اون خواهرمه غر -
 طلبکار و نفرت داشته باشه، اونم نه خواهر بلکه خواهر دوقلو!. 

 کرد و با صالبت جواب داد: یسرفه ا  تک

ندارم دختر، منتظرم،   خودی آدم ب هی  یبرا  خودی و اشک ب  هیگر دنیشن  یبرا یمن گوش-
 کردن.    رونتیجواب سوالم رو بده. چرا ب

 رو فوت کردم.  نفسم

 که دل آرا گفت چون دست به... .  هیهمون-

 ادامه بدم. نذاشت

کنم چون به    یاون دختر نم یبه حرفا  ییاعتناچ ی. من ه؟ی کار رو کرد نیا  یچ یبرا -
 ودش نباشه زنه که به س ینم ی باورش ندارم، اون دختر حرف وجهچیه

 و غرق گذشته شدم.    دمیکش یتلخ اه

  یب یب یاشک دل آرا و ناله ها و  هیگشتم و با گر  یکه خسته و کوفته برم ییروزا همون
 شدم.  یطرف م

غصه   گهیو دل آرا حاضر شدم از خودم بگذرم اما د  یب یکه بخاطر ب ییهمون روزا 
همه   یحال پ  نیه ضررمه اما با ا ب کارن یدونستم ا  یکه م نیکه با ا  یینخورن، همون روزا

 بودم.  ده یو به تن مال زیچ
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 کردم.  فی تعر

بارم بود و همون شب اولمم بود که خدا بهم  نی که اول نی از ا یگفتم و گفتم از همه چ 
و   رتی که چقدر اخالق و غ ن یکه چطور دل بستم به نوه اش ا نی رحم کرد. گفتم از ا

 کرد.  یعاشق خودش م  شیاز پ  شیتو رفتارش من و ب  یمردونگ

 .ختمی ر  یگفتم و اشک م  یبا لبخند م نارویا 

 

تنگ شد با مرور خاطراتم انقدر دلم تنگ اون روزا شد که حسم قابل وصف نبود  دلم
  امیکردم که شاد  یاحساس م  شتریزدم ب یبرگه خاطراتم و تو ذهن ورق م شتریب یهرچ

 و گم کردم. 

چقدر و چند ساعت گذشت تا به خودم اومدم. صورتم رو پاک کردم و چشم  دونم  ینم
 دوختم به مادر بزرگ.

قطره از   کی نشون نده  یسر انگشت نم اشکش رو گرفت. انقدر غرور داشت که حت  با
که بهم فرصت حرف زدن داده بود ازش ممنون بودم   نی حال با ا نی اشکش رو اما با ا 

 کالم حرف بزنم.  هیداد   یه نمبود اجاز  یاگر هرکس دی چون شا

 داد. باوصداش خش دار گفتم: هیجا بلند شد و  به عصاش تک از 

 شد؟.  یچ-

 گوشه چشم نگام کرد.  از 

 .  ؟یکن یطناب دار کن م زیاالن بگن بخاطر خواهرت برو خودت رو آو -

 فکر کردم و آروم گفتم:  کمی

 نه.  دی دونم شا  ین.. نم-

 به تاسف تکون داد. سر
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االن هم با   ،یکرد  زیاما تو همون موقع با انتخاب اشتباهت خودت رو به طناب دار آو -
تونم تحمل کنم که عروس    یوجه نم چی. من به هد؟یشا یدون ینم  یگ یهمه م  نیا

 . زاشیبخاطر عز ی! حتزاشیبخاطر عز  یمن بتونه انقدر تو راهش لغزش داشته باشه حت

 گفتم:  مبهم

 .؟ی چ یعنیاالن   نیا-

 .دی کش یقیعم نفس

اون   دی دونه، شا ی نم نارویهنوز ا  لهیجم ،یتوام مقصر ،یاشتباه کردتوام  کهن ی ا یعنی-
 کنه.در موردت  الیتونه هزار جور فکر و خ ی هضم کنه، م ناروی مثل من نتونسته ا 

 شدم. کالفه

 شم.  یمتوجه نم-

 صبور باش. -

 بغض گفتم:  با

 خانم بزرگ؟ -

 و رفت سمت در.  دیتوجه به من عصاش رو کوب ینداد و ب یجواب

 بهتره کم کم برم. -

 گفتم:  تند

 . د؟یبر نی وا خ  یکه کجا م دینخورد  ی زیکجا؟. چ-

 راه رو انداخت و تاسف بار جواب داد: ینگاه به انتها   هینگاه به من و   هی

 ره.  ینم ن ی خوردن از گلو پا ی باشه برا  یزیبخوام بمونم هم اگر چ-

 کردم.  اخم
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همش به حرف گذشت   ارم،ی ب ییچا یا  وهیم ه ی دینیبشه، شما بش یزیچ  ستی قرار ن-
 . دیمنم حواسم نشد، ببخش

 زد.  یکمرنگ لبخند

 خوردو خوراک باشم؟.  ریکه درگ یمگه اومده بودم مهمون-

 ... .ینه خوب ول-

 ادامه بدم و گفت:  نذاشت

 به جون هم.   دی وفتیتنهاست، شما هم مثل موش و گربه ن له،یجم  شیرم پ یمن م-

 دهنم رو قورت دادم. آب

 . د؟یخانم بگ لهیمبه ج دیخوا یم-

 تو فکر.  رفت

 شه نگران نباش.   یکه صالحه همون کار م یدونم اما هر چ ینم االن

مثل خانم بزرگ راه   دی شا دیفهم یخانم م لهیساده، اگر جم یبودم تا نگران دهیترس شتریب
کرد   یذره شکه شده بود و فکر نم هیکه   دمید فمیخودش هم وقت تعر  یاومد حت ینم

 دادم به در.  هیزده باشم. بدرقه اش کردم و بعد رفتنش تک یکار نیچن  که من دست به

 خودت بهم رحم کن.   ایخدا

 کردم.   اشی ه گو ای نفس گرفتمو خودم رو آماده  هی دل آرا  یقدما  دنی لحظه با شن  همون

 نه؟.  رزنی شد؟. رفت؟. ناراحت شد پ یچ-

 تاسف بهش سر تکون دادم.  با

 

 ذره خجالت بکش.  هیدل آرا خجالت بکش، -
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 زد. پوزخند

  نی بود که وضع من االن ا تی زنه تو اگه خجالت حال یداره حرف از خجالت م یبسه، ک-
 نبود. 

شد. حرکت کردم   یم  دهیکش یتکرار  یندادم چون بازم داشت حرفا به جا یجواب چیه
 شد.  دهیدستم کش ریز . اومدم بخورم که از ختمیآب ر وانیل هی سمت آشپزخونه و 

 شد لب زد:   یباز و بسته م تیاز شدت عصبان شی نیب یکه پره ها  یگرفتم باال، در حال سر

 . ه؟یقصدت چ دمینفهم یکن یفکر م-

 آب تو صورتم همانا.   ختنیباز کردنم همانا و ر  دهن

 : دمیکش ادی گرفتم و فر نی رو با آست سمی صورت خ نم

 .؟یکن یم  یچه غلط یدار-

 کرد.  زیر چشم

 .  ؟یکن وونهیمن و د  یخوا  یتو م-

 تر از قبل داد زدم: بلند

غلطا  ن یاز ا گهید  کباری. به خدا قسم ه؟یچ ای باز  وونهید ن یمثل آدم حرفت و بزن ا-
کنم   ینه فکر م زه یبه جان محراب قسم که برام عز  یسر به سرم بزار  یبخوا  یانجام بد
سگ    یاز تو تو شکممه، اونوقت اون رو  یکه بچه ا نیکنم به ا  ینه توجه م یخواهرم
گرفتم نه، حرمتت و نگه   یگم پس اللمون  ینم ی زی . فکر نکن چ؟ید یفهم ینیب یمنم م

 .  ستی ن نطوریا  گهی به بعد خداروشاهد گرفتم برخوردم د ن یدارم اما از ا یم

 : دیهم و غر  یرو دیرو کش دندوناش

 . ده؟ی زورت به بچم رس-
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 . زیرو م دمیمشت کوب با

 دل آرا.   هیت و بزن نرو تو حاشحرف -

 . ؟ی کن وونهی من و د یخوا یتو با اون کاغذ و اون حرفا م-

 گفتم: هیو به سر گرفتم و با حالت گر  دستم

. من  ؟یادامه بد یموش و گربه باز   نیبه ا  یخوا  ی م یدل آرا بس کن تورو به خدا، تا ک-
 .؟یکنم که چ وونهی بخوام تورو د

 . رمیکه طالق بگ-

 .کی نشستم رو کف سرام همونجا

 . ؟یفهم یدل آرا چرا نم-

 بهش ادامه دادم: رهیخ

که دل طرفت باهات   یجا بده، اون زندگ لتیکن تو مخ یو تو مغزت حالج نی ذره ا هی-
  یتو برا  شتریشه؟. جز تنفر ب ی مگه م یگذاشت کنار، خواستن زور دی بوس دیو با   ستین

که   یکنیم  یو با رفتارات کار ادی که! تو از ما بدت م  یکن یدرست نم یز یچ هیخودت و بق
 و بالعکس.  ادیاز تو بدمون ب شتریماها ب

 : دمیپرس یسوال

 

ََ چرا سع- درصد مثل تو بودم و به فکر   هی من اگر    ؟ی ایکنار ب  ت یبا واقع یکن ینم یواقعَا
داشتم؟. نه مثل تو با هر   یبچه رو نگه م  نیام بودم اگر دل تورو داشتم ا ندهیخودمو آ 

 خواد بشه بشه، به درک.  یم  یگفتم بزار هرچ یکردم و م  یکه شده سقطش م  یترفند

 داد.  یپا تکون م یرو مبل و عصب نشست
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 .  ؟ید یم   یآمادگ ینکنه، دار یبکش یخوا یم-

 . دمیخند

  یمنطق . چرا واقعا؟ی کن یمقاومت م  تی درک واقع یدل آرا، چرا انقدر برا  یهنوز بچه ا -
بوده و نبوده و شده و نشده، از دلم  یبه من باشه حاضرم هرچ ن ی. بب؟یکن یفکر نم

نکن  یکن  ی!. به من رحم نمی نکن جادیانقدر تنش ا   گهید یکارش کارش ول یبشورم بره پ
و استرس برام بده، برام سمه.    ینطفه تو شکمه که بخاطر حرص و ناراحت هیاما االن 

کنم چون تو همون   یکه بازم دارم باهات صحبت م  امیح یب یلیمن االن خ  یحت نیبب
به  زاد ی . دستمریبا عشق و عالقه آبروم و برد شیکه چند ساعت پ یهست یخواهر

و خار و    ودتخ یخوا  ی. چقدر م ؟یبتازون یخوا  یچقدر م گهی. د؟یاما تا ک تیزرنگ
  هیچشم بق شیو پ  تتیر شخصهمه کارت چقد  نیا  یدون یدل آرا؟. م یکن ز ینفرت انگ

گم مهرداد مناسبت بود   یم یگاه  ی. ح...حتن؟ی چشم من چقدر آورد پا  شیپ چیکه ه
 . یزد چون تو از حق سکوت و احترام محراب سوء استفاده کرد   یتو سرت م یهرچ

 پر رو بهم گفت:  یبا چشما  نباریا

 کرد؟.  یم  نیهم توه  یب یکه به تو و ب یپس مهرداد خوب بود؟. مهرداد-

 .دمی کش یقیعم نفس

اومد به همون اندازه    یاز اون بدمون م یبه هرحال همونقدر که اون بد بود و همگ-
 مثل اون.    یکی  یخودتم شد

 نگام کرد.  زیت

 باال انداختم. شونه

مثل همون. مهرداد افتاد به جونت و شد درد و بال حاال تو    یاونطور نگاه نکن، تو شد-
 و درد و بال.   یحراببه جون م

 بزنه که اجازه ندادم  یحرف اومد
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شد،  یسا ل شکسته نم  کی  یمرد اگر سر خوش بود انقدر ط  نینگو نه و منکر نشو، ا-
. بمون اما فکر  ؟یبا محراب بمون یخوا  ی. میخودتم بدتر از قبل شد  یشد  حت ینم ریپ
. هرچند که ازدواجتون  اس حالله؟ گهید  یکی شیکه فکرش پ یکنار کس دنیخواب یکن یم

ده که    یاجازه م یزن غرورت اونقدر هیعنوان   بهمشکل داشت اما تو خودت  شهیاز ر
زن و تو   هیدل داده به    یسال و اند   کیکه  یمرد   یبرا  یکن فی خودت و خار و خف

 .یبه دست آوردنش  یهمچنان در تکاپو برا

 جمع دور شد.   افهیجا بلند شد و با ق  از 

 اخم گفتم:  با

 کجا؟.  -

 نگفت.   یزیداد و چ رونیب ینفسش رو با آه تلخ تنها

 پوزخند به جاش گفتم: با

 نه؟.  ایکردنته  وونهی قصدم د  ید یالقل بگو فهم-

شده بود!.   یکوبنده رفت داخل اتاق. عجب دختر بچه سرتق  یو مشت و با قدما   دستاش
ََ یدق  .  نمیب یوم مدختر بچه سرتق و لجباز رو روبه ر هیانگار  قَا

بگذرون که بتونم طاقت   یروزا روطور نی ا  ای. خدانتیدادم به کاب هی لبخند سرم و تک با
دارم به   گه یکه د ستین یدخترم گذشت، بگذره ترس نی ا  یها یوونگیحاال اگر با د  ارمیب
 کنم.  ی از سمت دل آرا عادت م  یتکرار یداستانا  نیحرفا و ا   نیا

 . دمیزنگ اف اف از جا پر  یصدا با

  یداشت م دمیاومدن از اتاق نداشت، شا  رونیاما انگار قصد ب ادیموندم دل آرا ب منتظر
 !.  دیخواب
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 .  دنیابروهام باال پر   ریتصو  دنیسمت اف اف، با د رفتم

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 !. یحالل زاده ا-

 انگشتش اومد باال زنگ رو بزنه که جواب دادم:   دوباره

 بله؟. -

 منزل خا... .-

 گفتم:  زودتر

 بله بله. -

 دل آرا؟. -

 مکث کوتاه جواب دادم:  با

 نه دلبرم.  -

 گفت:  یشرمندگ با

 

 باال؟. با دل آرا کار دارم.   امیتونم ب یم-

ََ شرا   االن   نیدوتا باهم نبود چون دل آرا منتظر هم نیصحبت ا  یبرا  یخوب  طیاصالَ
کرد و   یزخم دلش سر باز م دید  یکنه، حاال اگر مهرداد و م یرو خال تشیفرصته تا عصبان
در   دن،یشن یم  دیهام با  هیرو هم همسا  دمیروزا شن نیکه من ا  یداد و هوار تکرار

 . یزیآبرور  تینها

 دلبر خانم؟.  -

 .دمی کش یقیعم نفس
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 .  دیبر  دیه، بفرمائتونه صحبت کن ینم-

 هم فشرد.  یهاش رو رو  پلک

 . نمیخورم تا دل آرا رو نب یمن از جام تکون نم-

 :دمیخفه غر  یصدا با

 اس.   ختهیتونه، اعصاب دختره بهم ر یگم نم یمهرداد شرت رو کم کن، م-

 یپهن م  یچ  هی نجایشه نشدم هم یدر باز م نی مونم تا بالخره که ا  یم  نجایمن هم-
 حرفم رو بزنم.   دیبا   یکنم ول

گفتم   یلب اهلل و اکبر  ری. ز دمیبگم کوب  هترهیاف اف رو جاش گذاشتم. گذاشتن که  یگوش
 بهش فکر نکنم.  گه ی دادم د حیو ترج

شه. گذشت و گذشت منم که کنجکاو بودم   یبمونه متوجه م قهیساعت، چهل دق مین هی
 کنار در. ستادهیوا   دمیدر کمال تعجب داف اف و زدم و   دینه کل ایبدونم هنوزم هست 

 جمع شد. اخمام

  هیدر و همسا  ونی ام که نبود حداقل م یچی خودش؟. ه شیکرده پ ی. چه فکر ؟یچ یعنی
 نداره که دم واحد نمونه؟.   نمیرفت، حداقل شعور ا  یآبرومون م

راحت به    الیبه به، خانم با خ دمیبرداشتم سمت اتاق دل آرا و در رو که باز کردم د قدم
 خواب خوش فرو رفته.

 بهم. دمیو کوب دستام

 بلند شو برو جلو در کارت دارن.  -

 .  دیدفعه از جا پر کی بودم بهم  دهیدستام و کوب چون 

 . رونیاه، برو ب-
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 . دیسرش کش یباال سرش. به پهلو برگشت و پتو رو رو  رفتم

 .  یمهمون دار  گمیدل آرا بسه، م-

 برس.  نمیکه مهمون بود به ا  یدیرس رزنیهمونطور که به پ-

 تر ادامه داد:  بلند

  یزیر یبهم م یتنها اعصابم و دار یفهم یخوام تنها باشم م یاز اتاقم دلبر م رونی برو ب-
 .یکن  یتو اتاقمم ولم نم

ََ د نقدریچرا ا  .دمیقدم رفتم عقب و لب به دندون گز  هی   گهیپرخاشگر؟. بهتر بود واقعَا
  یباطل. چادرش که رو الیخ  یخاموش بشه اما زه تشی نگم. گمونم رفت عصبان یزیچ
 سر گذاشتم.  یکنج اتاق بود رو برداشتم و رو  زیم

 

. با هیک نهیسر کج کرده بب دمی رفتم. در رو که باز کردم د  رونیقدم برداشتم و از خونه ب تند
 سرش رو خم کرد.    ستمیمن دل آرا ن دی فهم یاومد جلو و وقت اقیاشت

 زدم.  یشخندین

؟.   نیتا حاال انقدر مت یاز ک- ََ  و آروم مثالَ

 رو پس داد. نفسش

 گذشته هارو با... . ومدمیدلبر، من ن-

 باز کردم:  دهن

گر از  و ا  ی سه نفرو باهاش سوزوند یگ  یکه تو م یکلمه حرف نزن، اون گذشته ا ک ی-
وگرنه دل آرا رو    میهست ی ب یدو نفرم جون سالم برده باشن و من و ب یاون سوختگ
  ینگفت یول  یدستش و ول کرد  یچی. ها؟. بخاطر ه؟ی . تو مرد؟یدی فهم یخاکستر کرد 
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  ی. اومد ؟یدردش و تازه کن ی . اومد ؟ی که چ نجای ا  یدرمان داشته باشه. االن اومد  دیشا
 . یغصه اش بد  شتریب

 اراده تنم داغ شد.    یگفتم که ب یو حرص م  یکلمات رو با آشفتگ نیا  انقدر

 خوام باهاش حرف بزنم.  یدلبر من فقط م-

 زدم. پوزخند

تو سرش    یکس ال ی. که در کنار نامزدش خرته؟یغ ی . مگه اون مثل تو ب؟ی با ک یحرف بزن-
فکر نکن باهات دعوا   زنمایبه تو نم میحرفارو از سر دق و دل نی ا نی داشته باشه ها؟. بب

زنم که بخاطر تو و رفتارت دست به حماقت   یدست و پا م  یدارم، من دارم بخاطر کس
 .  نجایا  یا یدونم چطور روت شده ب  ینم نایا  مهزد. با ه یزد دست به بچگ

 چونه گرفتم و با تمسخر گفتم: ری ز  دست

 امون خدا؟.   یل کرد شد؟. نکنه اونم و یچ یبابا مگه قرار نبود نامزد بش  یبابا ا یا-

 منقبض شد.   فکش

 : دیچیبرم داخل که صداش پ دمیچرخ

 کارش دارم.   ن ی پا ادیبگو ب زتیدلبر، جان عز -

 اشاره ام رو گرفتم سمتش.   انگشت

 انقدر برات درکش سخته؟.  م،یآبرو دار  هی ساختمون و همسا   ونیم  نجایبفهم، ا-

 : دینال

 . ؟یرحم شد یانقدر ب  یتو ک-

 ام جمع شد. افهیق
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نه من با تو   یزیجمع کن کاسه کوزه ات رو مهرداد از اون اول هم چندان رفتار محبت آم-
 . اریموش مرده هارو در ن  یپس االن ادا   ینه تو با من داشت

 برم داخل که باز صدام زد.   اومدم

 ََ   یامون نم  شناختمیکه االن ازش م یتیبا اون شخص نی اومد پا یاگر دل آرا م   واقعَا
 کرد.  یهارو جمع م هیداد و همه همسا 

 :دیچیدل آرا از اف اف پ  یبار کنم که صدا چاری چندتا ل خواستم

 .  امیباال، خودم االن م ای دلبر ب-

 لب زمزمه کردم:  ر یزد. ز  یشدم به مهرداد که حاالچشماش برق م رهیخ

 پرو. -

  یخواست بگه رفت یم دید یخواست دل آرا رو نگه داره، االن البد من و م  یم  یک حاال
 .دیکن یک یمن دست به  یبا مهرداد برا  نی پا

 

 ره.   یداره راه م یعصب دمیخونه که شدم د وارد 

 کردم و گفتم:  یسرفه ا  تک

 . شواز یناچار شدم من برم پ یومد یخودم صدات کردم ن-

 گفت:  آروم

 دونم خودم.  یم-

 رو انداختم رو مبل.  چادر

 . گهی برو د یهست یخب منتظر چ-

 حرص نگام کرد. با
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ََ با؟یاالن برم بگم چ-  .  نمش؟یبب یچ  یبرا  دی. اصالَ

 درآوردم و گفتم: اداشو

 .  ؟ی. پسره رو کاشتام؟ی خودم االن م یبهش گفت یچ یپس برا -

  یسرش گذاشت و با تند یکرد و شالش رو که دور گردنش رها بود رو  یقروچه ا  دندون
سر    یکه تنها بزارم بره و پشت سرش مجددا چادر رو رو دم یند زی از کنارم گذر کرد. جا 

 و برداشتم حرکت کردم.  دیگذاشتم و قبل رفتن کل

 . نی آرا زودتر با آسانسور رفت و منم آروم آروم پله هارو رفتم پا دل

 .  دمیحرفاشون رو از همون فاصله دور شن  یصدا نگیبه پارک نمدیرس با

 آرا با حرص گفت:   دل

 بهت داده؟.   نجارویآدرس ا یک-

 جواب داد: یالیخیبا ب مهرداد

 دل آر... . ومدمین  نجایدعوا ا یکردم، اصال هرطور که شده من االن برا دایپ-

 آرا براق شد.  دل

  یتمام من و جلو یبا دل سنگ ینامرد  تیاون موقع که با نها ار،یاسم منو به زبون ن -
 . ؟ی ومد یدعوا ن یبود اما االن  برا  ادتیاون موقع دعوا   یپول کرد  هیمادرت سکه 

 زد و ادامه داد: یپوزخند

  یارزش قائل نبود یزیکه برام پش ییاما من دلم بد سر دعوا با خود تو کرده، اون روزا -
ََ نگاه کردنت بهم با زور بود، گمون نم  یکردم که با اون همه انقدر ب یاون روزا که اصالَ

نه؟.  ن یگفت یدختر ناقص ها؟. ناقص م هیدر خونه  یجلو یایب ی که بخوا  یباش ایح
 عروس ناقص؟.
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 تشر زد:  مهرداد

 دل آرا!.  -

 آرا صداش رفت باال. دل

 بهت داده؟. یک نجاروی . آدرس انجا؟یا  یاومد یچ ی برا ؟ی. دل آرا چ؟ی دل آرا چ-

 مهرداد جواب داد:   هیاز چند ثان بعد

 از جابر.  -

 . دیآرا خند دل

 کارت.  یپ  یبر یتون یم میکدوم گور یدیفقط درد اضافه کنه!. حاال که فهم یاون مفنگ-

 در و ببنده که مهرداد اجازه نداد.   اومد

 دل آرا، من حرف دارم باهات.  -

 آرا بلند گفت:  دل

ََ متاهلم.  یتو حرف دار-  اما من فعالَ

ََ  دنیشن با ََ  نی ابروم باال رفت، ا یتا  هیکلمه فعالَ عوض   شی . نکنه تصم؟یچ یعن یفعالَ
 نبودم!.  نجایاومد که االن ا  یوتاه م. اون اگر انقدر زود کدمیخند ام ی البافیشده؟. به خ

 گفت:  مهرداد

؟. موقت یچ یعنی- ََ  .  ه؟یفعالَ

 دم پله اخماش جمع شد. رو کرد سمت مهرداد. دنمیزد و با د یآرا چرخ دل
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کارت   یمهرداد وگرنه برو پ ی اومد  هیگم حرفت چ یبدم؟. م  حیبرات توض دیبا  یچ یبرا -
 گفت و گو شم.  در با تو گرم  یکه جلو ستمی کار ن یمن ب

 جواب داد: یبازم با صبر و حوصلگ مهرداد

با  میبهتر صحبت کن یجا م یبر  میتون یم م،یصحبت کن ستیدرست ن نجایبه نظرم ا-
 راحت.  الیخ

 از حرفش بگذره و غر زد:  هیثان  کی آرا نذاشت  دل

 ی. نم؟ی. عجب کرد رون؟یحاال ب یکن یکه من و دعوت م یدید ی خودت چ ی تو تو-
 کنارت نه؟.  نهیوقت من و بب  هیمادرت     یترس

 کالفه شد. نباریا  مهرداد

خوام باهات صحبت کنم   یدل آرا انقدر گذشته دور و پتک نکن نزن تو سرم، من فقط م-
 .  ستین طشیشرا  نجایاما االن و ا

 آرا دست به کمر زد. دل

 

عروس خانمتون   ک،ی پس بزار بپرسم از گذشته نزد گه،یآها بگو مشکلت گذشته دورته د-
 .  د؟یسقف باش  هی ر یباهم ز  دیشد؟. مگه االن نبا یچ

 عقب در و ببنده ادامه داد:  اومد

ََ حوص.. .-  برو برو که واقعَا

 بلند گفت: یدر و هل داد و با حرص اومد داخل. باصدا  مهرداد

 بگو.  یدل آرا؟. اگر عقده دار یرو دار ی. عقده منت کش ؟یخوا  یم یمنت کش-
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پسر! هنوزم خودخواه و مرد ساالر!. خواستم   نی بهم، چقدر پرو هست ا ختیر اعصابم
موندم.  دلم بعد  خکوبیکه دل آرا کرد سر جام م ی و بهش بفهمونم اما با کار  کی برم نزد

ر  زد و انقد یلیخنک شد. دستش رو گرفت باال و با تمام وجود س یاز چند وقت حساب
 جمع شد.  دام از در افهی محکم زد که من ق

 شد بهش.   رهیآرا با چونه لرزون خ دل

  یمنم م یدر گوشت بود تا بفهم یلیزدن س  نیعقده داشتم هم  هی ا یدن نیاگر تو ا-
  ،یستیاالنم ن یتونستم مثل تو سنگ دل و گستاخ و مغرور باشم. تو اون موقع آدم نبود 

. اما من و  ؟ی دیفهم ینداختینم سرم  یحست و رو ن یاالنم صدا   یاگر آدم شده بود
کم تحمل، کم   ،یدختر پرخاشگر، عصب هیشدم   تی سر کردم، صدقه   رییچقدر تغ  نیبب ن،یبب

  یشد، مرد اون یتو خودش جمع م یزد  یکه سرش داد م یمرد اون ن؛یصبر، بددهن، بدب
 نه؟.   ادی اخالق بدت م نی شد، از ا  یشد موش م یدادت تو خودش جمع م هیکه با 

نگفت. دل آرا دست چپش رو   یزیکه دستش خشک مونده رو صورتش بود چ مهرداد
ََ مثل آشغال از دم در پرتش کرد ب  .  رونیگرفت و رسمَا

 اومد.    کی نزد دیچک یوقفه از چشماش م یکه ب  ییو اشکا  تیو با عصبان  دیو کوب در

 .دی نال هیگر  با

 . ن؟ی پا یتو چرا اومد -

 براش سوخت.  دلم

 . ؟یکن یم هیچرا حاال گر -

 داخل آسانسور و منم همراش رفتم داخل اتاقک.  رفت

 .  ؟ی تلخ من و؟. لذت برد شی نما ید یشد؟. د یچ-

چشمم رنگ   یزدنش جلو  یلی نثارش کردم و خواستم بتوپم بهش که صحنه س یچپ نگاه
 گفتم:  زی ر یبا لبخند و چشما  یتند  یگرفت. به جا 
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 . یلیاونم س   کهیت هیاما فقط   آره لذت بردم-

  یکرد  که قطره ها  یم هیگر  ی. طوردیچک یگرفته بود و تند تند اشکاش م ری به ز  سر
آوردن گذشته منم   ادیمرده باشه! البته با به  زشیبود. انگار عز  دهیاشکش کف اتاق چک 

 گرفت چه برسه به دل آرا.  یام م هیگر

 

زدم اما با دست و   یچرخ م یی را ی و منم تو پذشب اون داخل اتاق غمبرک  گرفته بود  تا
 بست.   یچشمام نقش م  یجلو  یورق صورت کهی لرزون از شدت ترس. همش اون ت  یپا

 سمت اتاق دل آرا و با دو تق در زدن وارد شدم.   رفتم

 خوام زنگ بزنم به محراب؟.   ی دل آرا من م-

 شد بهم.  ره یابرو باال داد و خ ی تا  هیباال گرفت و با چهره پف کرده   سر

 .  ؟یبرا -

 گفتم: کالفه

 بمونم.  نجایتونم ا ینم گهیرفت و آمد داره، من د یکیخونه  نی. ا؟ینیب یخودت نم-

 .  ؟یوا چه ترس-

 داد. چیرو پ لبش

 . یترس یم یل یاگر خ نجایهم ایب-

 نه، نه. -

 تمسخر گفت:  با

 ترسو.  -

 خودش جواب دادم: مثل
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تو اتاق    ایدارم، از همون اول   یچه حال یذره بفهم هیمن ترسو، اتاقت تراس نداره که  -
تونم   ینم  گهید ،ینگرفت یو جد  یکرد  حیشد هر بارم تو توج یزیچ  هیمحراب    ای من 

 تحمل کنم. 

 تو جاش و گفت:  نشست

 . مینیب یمن اومدنش و صالح نم-

 کردم.   تعجب

هست که تا قبل محرم   یکنم محراب اونقدر ییا ی ح یبس کن دل آرا، منم اگر بخوام ب-
 شدن انگشتش بهم نخوره.  

 ادامه دادم:  رونیرفتم ب یکه م  یحال در

 زنم. یمن زنگ م یا ی ب نی پا یباال بر-

تا باهاش صحبت   ادی گفتم که فقط ب یو بعد از زنگ زدن به محراب سرسر  رونیب رفتم
 ندادم.  حیرو توض یزیچ یام که بمونه ولخو  یکنم و م

دوختم به اطراف که مبادا بازم   یدادم و چشم م یبرسه منتظر رو مبل پا تکون م تا
 .  وفتهی ب یاتفاق

نگاه کردم تا مطمئن شدم    یزنگ در با ترس از جام بلند شدم. رفتم از چشم یصدا با
 محرابه. 

  یشد و با صدا رهی. از دور خواری داد به د هیو تک  رونیدر و باز کردم دل آرا هم اومد ب تا
 خش دار گفت: 

 سالم. -

 

 زد.  یبهش انداخت و با اکراه سالم داد. رو بهم لبخند کمرنگ ینگاه مین محراب
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 . ؟یگ  ینم یزیشده چرا چ یگم چ یم یهمه پشت گوش  نیا-

 لبخند اخم کردم و گفتم: با

 سالم.   کیعل-

 داد و گفت:  یداخل و نشست رو مبل. سالم اومد

 خب منتظرم.  -

 بود لب زد:  ستادهی آرا که تو همون راه رو وا دل

 . دهی خانم ترس یچیه-

بزنم  یکه حرف  نی . نشستم رو مبل رو به روش و قبل از ادیرو لب محراب ماس لبخند
 رشته کالم و به دست گرفت: 

 الفاصله بگو نگفتم؟.  افتاد ب یدلبر، من گفتم اتفاق-

 دادم:  جواب

باشه  ادتیاگر   روزمیگذشته دروز  هینگفتم سر جمع  ی ادیمحراب منم با فاصله چندان ز -
 .یمشغول بود 

 .دیکش شش یبه ته ر یدست

 شده؟.   یخب، چ-

 و گفتم:  زیمشتم که اون کاغذ رو نگه داشته بودم گذاشتم رو م تو

 بردار بخون. -

براش   دی پرس یاز قبل تو هم گره خورد. وقت  شتری سگرمه هاش ب دنشیو با د  برداشت
 . زی شد و از جا بلند شد. کاغذ رو مچاله کرد و پرت کرد رو م ی کردم. عصب فی تعر

 شروع کرد به  حرف زدن. یالیخ یآرا بازم با ب دل
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 ... . یگم چ یمن که م-

 دادش تو خودم جمع شدم.  یصدا با

سقف بودم   ن یا  ریکه با تو ز  ی . من خودم تا زمان؟ ی ریگ یم  یو شوخ  زیبسه چرا همه چ-
  نیمنم اتاق خودم اما االن ا  ی افتاده بود؟. ها؟. توام تو اتاق خودت بود یاتفاق نیچن

وسط   ن یا  ینزار گمون کنم تو باز دار ،یگذر  یساده ازش م یهارو دار یمسخره باز 
 !. یسوزون  یم شیآت

 نگام کرد. یآرا با کالفگ دل

 

 که کاسه کوزه هارو سر من نشکنه ها.   ادینخواستم ب  شتریب نی هم یبرا -

  یو به من م  نیبرخوردش االن ا  نی حرف رفت داخل اتاق. عجب!. ا  نیپشت بند ا و
  یتونستم بزارم ما  ینداره! و نم  یتیفهموند که بودن من کنار محراب براش اهم

سبت به من اعتماد نداره و نخواهد ن چوقت یوضع ه  نیاعتمادش به من چون با ا
 داشت.  

برد و نفس  شیپر و مشک  یموها   نیب یدست د یچرخ ی که حاال وسط خونه م محراب
 .  دیکش یقیعم

 گفتم:  ناراحت

ََ نم یهمه براق بش  نیدونستم قراره ا یاگر م-  گفت.. .  یاصالَ

 زد:  تشر

 دلبر!.  -

 داد به در و چشم دوخت بهم.  هیتک  هیاز چند ثان بعد
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تونم   ینم  گهی. من د؟یچ یعنیو ترس    یحس نگران یدون یم ،یفهم  یدلبر، چرا نم-
 باشم دلبر.   دیداستان جد  هیخودمون شاهد  یبرا 

 گذاشت.   شیشونیپ یرو رو  دستش

  یا یدرنگ م یافتاد ب یرم اتاقم اما اگر اتفاق ی تو برو بخواب منم م م،یبگذر  میبگذر-
 کجا؟.  

 کش اومد.  لبم

 کجا؟.  -

 از گوشه چشم بهم انداخت.  یچپ نگاه

 دلبر!. -

 .دمیخند زیر

 گم، چشم. یبهت م  امیباشه، م-

 کرد.   یو نشست رو مبل. کالفه به اطراف نگاه م رفت

 !.  ید یانگار تا حاال خونه رو ند یکن  یطور نگاه م هی-

 : دیچیپ صداش

 کنم.   یدارم فکر م-

 به؟.-

گم کرده.   ی زی که چ یکیدر کنترل جذبه اش داشت اما شده بود مثل پسر بچه کوچ یسع
 خونه بود. آروم گفت:  یکرد و چشمش به اجزا ی صورتش سمت مخالفم بود و نگام نم

که عالقه   یخونه با کس  نیتو ا   دیکار کنم، راست راست با  یبه بعد و چ نیکه از ا  نیبه ا-
 .  ست؟یر نگاهش کنم. سخت ن در واقع از دو یدارم بهش باشم ول 
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 لب زدم:   زیر  یچشما  با

 .  ؟یعنی-

 و رو چرخوند سمتم.  دیبه دندون گز  لب

 آره؟.  یزاریسر به سرم م یدلبر االن دار-

 باال دادم.  ابرو 

 من؟. -

 : دمیحرفش رو شن  یلب به سخت  ریتکون داد و ز  سر

 .یری گ یم  اتمیشوخ نیبه موقعش جواب ا-

 

 بزنم.  یحرف نذاشت

 برو بخواب برو.  -

رفتم سمت اتاق.   یکوتاه ریسر به سرش نذارم  و با شب بخ ادیز  گهیدادم د  حیترج
اگر   گهی راحت چشم دوختم به تراس نحس. االن د الی نشستم رو تخت و حاال با خ

که روزگارو برام   یفرار کردن اون نجاست ای شدن   یمخف  ینگران جا برا  وفتهی ام ب  یاتفاق
 .  ستمی ن کرده اهیس

 کنه. یفقط خودش رو بدبخت تر م  ای ره  یکشه م  یراهش رو م ای که باشه  هرطور

  کبارمیتا صبح که   دمیو کم کم خوابم برد. انقدر آروم خواب  دمیدراز کش یقی نفس عم با
گرفت که ترسم  ینشات م نیاز ا نایو همه ا   دمی شبا از خواب نپر نیطبق عادت ا 

 بود. ده یخواب
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که رفتم   رونیشدم. ب داریاز خواب ب  زیبه م وانیشدن ظرف و ل دهی کوب یبا صدا  صبح
و صورتج رو شستم و مسواک   ییراست رفتم دستشو  کی بدون نگاه انداختن به اطراف 

 زدم.

به خودم انداختم که سر و وضعم مناسب باشه و لباسم خداروشکر خوب   ینگاه اجمال هی
ََ که به دل آرا محرمه من بخوام سوء استفاده کنم  بخوام   ا یبود. دوست نداشتم فعالَ

جز بدتر شدن   ینطوریو.... چون ا  رمیگ یبه دل آرا بفهمونم که ازت پسش م یطور
 افتاد.   ینم یاتفاق

  کی عقربه کوچ دنینگاه به ساعت انداختم. با د هی دم بهش. ش رهیو از دور خ  رونیب رفتم
 ابروم رفت باال.   یتا  هیعدد نه  یرو

 . زیسحر خ   ریصبح بخ-

 بهم انداخت. ینگاه مین

 .  ریصبح بخ-

 اوپن.  یو خم شدم رو   کینزد  رفتم

 .یعجب کرد -

 کرد.  زمزمه

 امروز و دلم خواست صبحانه درست کنم.-

 دم ی کش یقیعم نفس

 شه؟.   یدرست م یحاال املت ک-

 رو برداشت و هم زد. جوابم رو نداد و به کارش مشغول شد.  تابهی ماه در

 . دمینون گذاشتم دهنم. صداش رو شن کهیت هیداخل آشپزخونه و  رفتم
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 نشده.  یز یانگار چ یکن یطور برخورد م هیچرا  -

 وختم بهش. د چشم

 بود. یعصب

 

 و گفتم:  یمونده نون و پرت کردم تو جانون  یباق کهیت

 دل آرا شروع نکن. -

 کرد. یظیغل اخم

که انگار   یکن یبرخورد م نطور ی. تو چرا با من ایکن  یو شروع نکنم. تو شروع م یچ-
. الزم یکن یبا ترحم نگاه م یوقت یزن یبهم م مینشده؟. حالم و ازخودموزندگ یزیچ
 دلبر، خب؟.  ینقاب بزن ستین

 نگفتم. اومدم قدم بردارم که گفت:  یزینگاهش انداختم  و چ رهیخ تنها

مثل بدبختا بهم نگاه   گهیبحث هم ندارم، فقط ازت خواستم که د یمن باهات حت-
 .  ینکن

گفت و رفت داخل   یریصبح بخ  یاومد. سر سر رونیلحظه محراب از اتاق ب  همون
 .  ییدستشو 

 رو به مبل و  موندم.   نشستم

 و باز رفت داخل اتاق. دل آرا داد زد: رون یاومد ب قهیاز چند دق بعد

 صبحانه. ا یمحراب ب-

 ادامه داد:  یتلخ با

 ندارم.  دنیبخور، حوصله ناز کش ایتوام ب-
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 زدم:  لب

 ممنون صرف شد. -

که من   ن یرفتن. قبل از ا  یمحراب آماده شده برا   دمیجا بلند شدم و اومدم برم که د  از 
 خودش رو رسوند و گفت: عی بزنم دل آرا سر یحرف

 کجا؟. -

 حوصله رفت سمت در و جواب داد:  یب محراب

افته که من موظفم   یشب م  مهین یاتفاق هینبود.  نجایکه ا یا  قهیقرار بر موندن هر دق-
 ن.. .  شتریو بمونم نه ب  امیشبا ب

 آرا کالفه گفت:  دل

 به درک. دمیزحمت کش یکه من هرچ  نیا یعن یحرفت   نیاما ا -

 شونه باال انداخت.  محراب

  یتو دلبر بخور ،یآد که گفته باشم صبحانه آماده کن ینم ادمی اما  یکن  یهرجور که فور م-
 نوش جان.  

تکون داد.  یشونه خداحافظزد و دست به ن ی حیچشماش رو به من لبخند مل یجلو
ََ عصب یبدتر عصب یخوشحال یجا   یشه و همون حرفا  یم ی شدم. االن دل آرا مسلمَا
 . یشگیهم

و نشست    نکیبود و انداخت تو س دهیپ زی رو م یرفتنش دل آرا قدم تند کرد و هرچ با
 وسط آشپزخونه. 

 

حوصله ََ   یرفا ح  یبحث نداشتم و حاضر بودم گرسنه بمونم اما نمونم برا اصالَ
شام صدام   یسر کردم. برا  زم یم  یرو  تی سکوی .رفتم تو اتاقم و تا شب فقط با بخودیب
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خواست با    یبود که بر خالف هروقت م نیو جالبش ا  زینشسته رو م  دمیکرد تا رفتم و د
 من شام بخوره.  

 وقفه شروع کردم به خوردن شام.   یعقب و ب دمیو کش  یصندل

 گرفته گفت:  یصدا با

 . ؟ی از بچه ام مراقبت کن یخوا  یم  نطوریا-

 آب رو جرعه جرعه خوردم و غر زدم:  وانی تو گلوم. ل  دیپر غذا

 .  یباش دهیفهم دیکنم با  یمن از بحث باهات فرار م-

 رو تو بشقاب رها کرد.  قاشقش

کنم که دور محراب و خط بکشم و   یشم رو مدارم تال یحت  گهیخوام د ینم یچیازت ه-
 خوام.   یبچه ام رو سالم م یبشه ول دوارمیام

 باال.  دیپر  ابروهام

 گفت االن؟.   یچ

 رو قورت دادم:  برنج

 . ستی هم و غمت شوهر ن  گهیاالن د یعنی-

 زد. یپوزخند

ََ بخواد، بگذر یک یمن فقط دنبال  -  باش.    شتری. مراقب بچم بمیبودم که من و واقعَا

 .  ییجا بلند شد و ظرف غذاش که نصفه بود رو گذاشت تو ظرف شو  از 

و خوردن    ییرا ی ساعت گشتن تو پذ  کی قاشق غذام رو خوردم و بعد از   نیاما تا آخر من
 بالخره محراب اومد. یچا
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حرف نزنم. گفت شام خورده و    ادیز دادم  حیترج نی هم یبود خسته اس برا  مشخص
 بعد هم سالنه سالنه خودش رو رسوند به اتاق.  

  شیکه امروز ب یخودم و بازم رو تخت تکرار ونهی خاموش کردم و رفتم سراغ آش چراغارو
 .  دمیبودمش دراز کش دهیاز هروقت د

مام  دل آرا تو ذهنم تکرار شد که چش یکردم و چقدر حرفا الیدونم چقدر فکر و خ ینم
 . دمینفهم یزیگرم و چ

ندادم. بازم حرکت   یتیرو دهنم اول فکر کردم دل آراس اهم یشب با حس دست مهین
 انگشت رفت رو گردنم. 

 خش از خواب به زور گفتم:  یصدا با

 نکن. -

  یداشت خفه م یکیرو صورتم فشرده شد که تا به خودم اومدم و   یز یچ نی همون ح تو
شدمو از   یصورتم پس بزنم. داشتم خفه م  یتا بالش رو از رو دمیکرد. دستام رو باال کش

 دادم.  ینفس  جون م  یتنگ

  زی رو م یهرچ   دمیفهم دیچیکه پ  یکم یوقفه در تقال بود و با صداها   یو پاهام ب  دست
 کمک. نفسام و تنگ و تنگ تر از قبل شد. ه یاز  غ یدر امان یبود رو انداخته بودم زم

 

کارم تمومه. تنم شل شد و تو همون لحظه احساس کردم   گهیو خوندم و گفتم د اشهدم
 که فشاتر بالش رو صورتم کم و کمتره.  

پرت   یکه چراغ اتاق روشن و بالش از رو صورتم گوشه ا ییتا جا دمیشن ییصداها  جیگ
 شد. 

 دلبر؟!.-
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و    دیلرز  ی. تنم م دمیکش یم ق یو نفس عم دمیبلع یرو م ژنیتند با تمام وجود اکس تند
 کنه.  یدنبالم م  ید یکردم تهد یهنوزم حس م

 شد بهم بازم صدام کرد.  رهی زانو زد و با ترس خ محراب

 دلبر؟. حالت خوبه؟!. -

 و داد دستم.  ختیآب ر وانیل  هیرو به چپ و راست تکون دادم. پارچ رو برداشت و  سرم

که شکسته وسط اتاق افتاده    یشدم به گلدون دکور رهیپر و دهن خشک خ یچشما  با
فکر   شی پ قهیو با دست فشردم و به چند دق وان ی بود. پس من خواب نبودم. محکم ل

 کردم.  

 .  رهیگ یم یخواد جونم و به باز  یکه م  هیخواد بهم آزار برسونه؟. ک یکه م هیک

و محراب   ز یم  متوجه شکستنش شدم. لرزون گذاشتمش رو  یا شهیش  وانی تق ل  یصدا با
 نظرم داشت.  ری ز  یهم همچنان با آشفتگ

. گلدون چرا شکسته؟. بالش رو صورتت  ؟ی و چرا شکست وانی. ل؟یشد یچرا انقدر عصب-
 بگو. یزیچ هیشم،   یم وونهیکرد؟. دلبر دارم د   یکار م یچ

. با بغض مقطع مقطع جواب  هیگر  ریز کم که به خودم اومدم نشد تحمل کنمو زدم  کم
 دادم:

 کرد.   یدا... شت خ.. خفه ام م-

 جمع شد. اخماش

 .؟یک-

 بلند گفتم:  سیباال انداختم و با صورت خ شونه

ََ اگر به دادم نم یدونم محراب نم ینم- جنازه ام رو از   د یفردا با یدی رس یدونم، رسمَا
 محراب.   یکرد  یاتاق جمع م  نیا
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 نشست.    ن یمشت شد و همونجا رو زم  دستاش

 تونم درک کنم چطور رفته پس؟.   ینم-

 در باز تراس اشاره زدم.  به

که انقدر   هیآدم ک نیخوام بدونم ا  یکنه. من م  یداخل و فرار م ادی درا م نی از ا ن،یبب-
 . ستیقصد جون کردن سر به سر ن نیا ذاره!. البته که   یداره سر به سر م

 جا بلند شد و گفت:  از 

 برد اتاق دل... . ایب-

 جواب دادم:  تند

 

  ستیدور زدن بهتر ن یصورت مسئله رو جا   ست،ی نه نه، محراب حرف من االن اتاق ن-
 .  م؟یحل کن

 . دی رو پشت گردن کش دستش

 .  ستیناتاق امن  نینشده؟. بلند شو ا  یزیانگار چ یزن یحرف م ی طور هیدلبر، چرا  -

 و گفتم:  دمی دور گلوم کش یدست

خونه   نیگم طرف تو ا یامنه؟. م  یلیپس اتاق تو البد خ ستین ن یاتاق ا نی باشه ا-
که   یزیچ  نیکنه ا یم دا یتو خونمون راه پ میچه نخوا  میبخوا  یکشه چ یسرک م یلعنت

تو اتاق نخواب؟. نخوابم   ی گ یکشه بعد تو م  یدست نم ای سادگ ن یبه ا نمیب یمن م
انجام بده   یپس اگر فردا تو خونم نتونه غلط هکه نش رمیشه؟. باشه گ ینم یزیچ گهید

 ده.  یآزارم م یبه نحو رونیپس فردا تو ب

  دهی. با باز شدن در اتاق نگاه هردمون کشدیفشرد و دست به صورت کش یو رو   پلکهاش
 شد به دل آرا.
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 رمز متعجب لب زد: ق  یچشما  با

 چه خبره؟.  -

مقدمه گفتم که   یو چشپاش درشت شد. ب نی افتاد به گلدون شکسته رو زم  نگاهش
 . با شک گفت: دی در خفه کردنم داشت و ترس یسع یکی

 . بچه ام -

 با زبون تر کرد وادامه داد: لب

اگر  . ؟یکشتت چ  ی. اگر م؟ی خواب یاتاق نخواب چرا م  نیتو ا  گهید  نطورهیخب اگر ا-
 شد؟.   یم ی چه فاجعه ا  یدون  یم  یشد یخفه م

اتفاق مرگ نطفه اش تو شکمم بود و بس   نی شک تنها ترس دل آرا از ا یزدم. ب پوزخند
 وجه انقدر استرس و ترس نداشت.  چیوگرنه به ه

 بلندم کنه. اخم کردم.  کی نزد  اومد

 تونم.  یدل ارا خودم م-

 .  ؟یاتاق بمون نی خوام بازم تو ا ی. م؟یکن یم  یلجباز   یدلبر دار-

 داده به کمد و فکش منقبض شده بود.   هیسوق دادم به محراب که  تک رونگاهم 

 دادم:  جواب

 مشخص شه.   یباز  نیا  فی خوام تکل یمن م-

 : دیارا غر دل

 .  ؟یپازل حل کن یخوا ینصفه شب م-
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که    نیپازل مزخرف و حل کنم اما ا نیکه بخوام ا   نی چشم دوختم به محراب. نه ا دوباره
حساس    دمی. شا ستیمن قابل هضم ن یو برا   هیافراط  کمیمحراب انقدر نگران شده 

 ... .یشدم ول

دادم.  ی افکار رو به ذهنم راه م نی ا  یالک  دیو پا تکون دادم. نه نبا  دمیکش قیعم نفس
 شدم به شکمم و دستم رو روش گذاشتم.  رهیخ

 

ََ عذاب وجدان امونم رو م یم شی ز یبچه چ نیا  اگر گرفت. البته اگر محراب   یشد واقعَا
ََ حق داره، پدره، بچه اش داره تو وجودم رشد م نینگران ا  کنه.  یبچه اس مسلمَا

  نینبودم، ا  که اول اونطور بود نه به االن. مطمئن  نی . نه به ادمیهم کش یدندونام رو رو 
تونم حس   یباشم نم الیخیتونم ب یاما منم نم  ستیکنم درست ن جایکه قضاوت ب

 . رمیبگ دهی موضوع ناد  نیرو نسبت به ا میزنونگ

 :دی چیآرا صداش پ دل

  نیخود من هم یحت ه،یافته که جد یداره م ییاتفاقا هی  میدیهمه فهم گهی خب، االن د-
  میر ی. فردا م یخود ینه ترس ب الهیهست نه خ یگه نه توهم دمی باور رس نیاالن به ا

 . مینباش یزینگران چ گهیرو د ایقضا  نی ا  میگ  یم یکالنتر

 زدم.  لبخند

به ساختمون و   نیتونسته ا  رکانهی که انقدر ز  ی شه؟. کس یم دایچقدر راحت، زودم پ-
رد از خودش   که ستیازش نباشه مطمئنا اونقدر احمق ن  یکنه و اثر دایواحدمون راه پ

 بزاره.  

 .میداد محراب باعث شد هر دو بلرز  یصدا 

اتاق   نی گم ا یدلبر، م ید ی گم گوش نم ی. هرجور گه مرونی ب دیاتاق بر نی هردو از ا-
و هرجور   ادی. هر بار از اتاقا داره مستیاتاق خطرناکه گوشت بدهکار ن نی ا  ستی امن ن

 .رونی. هردو بید  یجوابم رو م گهی د زی چ هیخوام بفهمونمت  یم
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 گفتم:  محکم

 . ؟ی هست یترسمتو نگران چ یمن از مرگم نم-

 و لب زد:   کمیشد. اومد نزد یاز شدت حرص باز و بسته م شی نیب یها پره

 شم به زور دست به کار شم.  یناچار م یکن یم یلجباز   یوقت-

 جلو رفت. رو محکم گرفت و بلندم کرد. دل آرا مثل جوجه اردک جلو بازوم

شد که  یعصب یخواستم دستم و رها کنه اما محراب طور یحرصم گفته بود و م 
 صورتش سرخ بود.  

 : دمیغر

 محراب؟.   هیاز اتاقم، دردت چ  رونیب مینداز یبه زور م یدار-

 :دیتوپ ظی با اخم غل بشیاتاقم رو قفل کرد و انداخت تو ج در

 .  یرو دار تشی باش که مسئول یالقل به فکر بچه ا یکن یبه خودت رحم نم -

هم فشردم و ابرو   یشدم به مردمک چشماش. لبام رو رو  رهی سمتش و صاف خ  دمیچرخ
 باال دادم.  

. بگو بچم و  ؟ی تفاوت یکه ب  یمنکر بش یخوا  یبگو نگران بچمم، چرا م  گهیپس بگو د -
 . یکن یماظهار    یچرا الک گهیخوام از دست بره د   یدوست دارم و نم

 موهاش. کالفه گفت:  نی ب دیرو کش دستش

ََ حساس شد  یحساس شد -  . یدلبر، واقعَا

 قدم رفتم عقب.  هی

 تو رفتارت عوض شده.  یمن حساس نه ول -

 گرفتم.  شیاتاق دل آرا رو در پ ری حرف تند مس نی گفتن ا با
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  یرو رو نیزم یاضافه رو   ی. پتو دمیدراز کش  نیزم یاتاق رو با حرص بستم و رو  در
 خودم انداختم. حرف محراب چند مرتبه تو ذهنم تکرار شد. 

ََ من حساس شده بودم. شا  دیشا کردم اما محرابم   یمن داشتم بد قضاوت م  دیواقعَا
 حق نداشت اونطور برخورد کنه.  

 اومد. پوزخند زدم.  یبحث آروم محراب و دل آرا م یصدا 

 بحث  بازم

 جدل  بازم

 .گه؟ید  یچ یهمه تنش برا  نی فهمم ا ینم

 . دمیچهارچوب در د نیدر باز شد و قامت دل آرا رو ب قهیاز چند دق بعد

 . ید یخواب  نیرو زم یچ یبرا -

که سرم و    نیبود. بدون ا  سی خ سهیبه خودم اومدم صورتم خ یرو صورتم بود. وقت پتو
 بکشم گفتم:  رونیب

 ولم کن.  گهید دم یخواب-

 خوابم.  یمن م نی برو باال بخواب زم-

 نازک کردم.  یرو کنار زدم و پشت چشم پتو

 . می دیبچه رفتار خواهرانه ات رو هج د  نیخوبه به مرحمت ا -

با هزار فکر   یول  دمیتخت خواب ینگفت. از جا بلند شدم و رو  یز یکمال تعجب چ در
 شدم.   یم یهر بار با فکر کردنش عصب د یو حاال با دمیحرف شن   هی. الی وح
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از قبل خودش رو    شتریگذشت وگذشت شکمم ب یوزا حدود سه ماهاز اون ر خالصه
کردم چون مثل   یرو از خودم دور م یاسترس و ناراحت دیداد. به گفته دکتر با  ینشون م

هم باهاش   گهی بار د کی بودم، بعد از اون   ریمدت هنوزم از محراب دلگ نی سم بود. تو ا
گفت که من حساس شدم و بس   یبود و م کالفهبحثم شد نه به اون شدت اما محراب 

 رفت.  یجوره تو کتم نم  چیمن ه   یگفت که نگرانم شده ول یکنم م

من   یبنشونه ول  یاز اون هم باز دنبال فرصت بود تا تو خلوت حرفش رو به کرس بعد
بهتر که   نیباشه اما هم  یلجباز  د یبشنوم شا یزیخواست که ازش چ  ی جوره دلم نم چیه

 لجبازم.

 ".ی و دوست یقول معروف "دور  به

خانم  لهیکردم به جم  یشهر بود و شهرستان نرفته بود. گمون م نی هنوز تو ا  مادربزرگ
ََ محراب بهم م ده یگفته باشه و اگر فهم یزیچ   یباشه و رفتارش نامطلوب مشخصَا
که تو فکر   دمید یاومد خونه م  یاز قبل شده بود. م  شتریمحراب ب ی چون کالفگ ختیر
 گه.  ینم یچیه  یول ه جوع یده، ناخن م  یره، پا تکون م یم

 نی داد. ا  یخانم سر باال جواب م لهیبه جم یدوبار پشت گوش  یکیکه   دمید یحت
 نشم.  رشیگیو پ  رمیخودم رو بگ یکردم جلو   ی م یسع  یکرد ول ی م وونمی رفتاراش د

زد که نه بزار فکراش رو بکنه.    یم بینه یحس هی  یگفتم نه گناه داره از طرف یم  یطرف از 
کرد   دایروال نرمال پ یکه همه چ ی. وقتمیمدت به جفتمون فرصت بد هیبهتر هم بود  

  ستیکه هنوز هشت گره نه هست و معلوم ن  ینه وقت میبهتره باهم وارد صحبت بش
کنه  ینگران باشم مبادا دل آرا بخواد لجباز  دی. هروقت و هرروز بایبه ک یو ک هیبه چ یچ

  یم دیزد اما بع یحرف هی. اون شب ستیهم ن  دیکه البته بع ره یو از محراب طالق نگ
 دونم که فقط بچه رو بخواد. 
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چون   دم ی برگشت، ازش نپرس هیرفت و با گر  رونیبار ب کی  نیب نیآرا هم البته تو ا  دل
داشته و   داریبا مهرداد د  دمیکردفهم یرفت داخل اتاق و خودش رو مالمت م یوقت
 نم پس نداد که نداد.   غ،یاما در ادیتا خودش به حرف ب دمی ازش نپرس یزیچ

باعث شده بود که   نیهمه جمع. هم الیاز اون دزد نبود و خ یچند وقت خبر نیا  تو
  الیگرده ک با خ یم استرسم کمتر باشه جز محراب که وقت شب همش تو ذهنم

 یگاه یبر اومده بود و حت یرفتم. شکمم به شکل محسوس یداشتنش به خواب م
 کردم.   یبچه رو حس م یلگدا

گفتم از خودم از   یکردم، م یباهاش درد و دل م  ی زدم و کل یشب باهاش حرف م وقت
که   گفتم  یبود. بهش م زیو چقدر برام عز میکه چقدر هم و دوست داشت نیمادرش از ا 

  یروزا هی وقت مثل مامانش نباشه، ذاتش بشه مثل باباش، مهربون و صاف اما شب چیه
 شد خوردش.  یهم نم عسل من   کی اول خوش اخالق نه االن که به  

 یبود حس خفگ کی تونستج بخوابم چون اتاقش کوچ  یتو اتاق دل آرا راحت نم من
. محراب هم داخل اتاق خودش  دمیخواب یذاشتم و م یتشک م ییرا یداشتم. وسط پذ 

اومد و منم خودم   یرفت و م یم ییبه ده بار به بهونه دستشو  کیبود اما هر شب نزد 
از داخلش به کل قفل کرده بود    لمیوسا  شتنزدم. در اتاقم رو بعد از بردا یرو به خواب م

 کرد.  یم  میعصب شتریو ب

مهرداد    دنید یفکر نکنم برا  نباریاما ا رونیبار دوم تنها بودم و دل آرا رفته بود ب یبرا 
 چند ساعت؟. سه چهار ساعت؟.   یول  ستین دیرفته باشه بع دمی البته شا

از جام بلند شدم و در که   یرو زدم.  با کرخت دیزاده همون لحظه زنگ اف اف زد. کل حالل
 ابروم رفت باال. یتا  هیباز کردم 

 پره پر بود.  دستش

 .  ه؟یچ  نایا-

 .  ییرا ی زده اومد داخل و نشست وسط سالن پذ جانیه
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 . دمیخر  ایچ نینتونستم تحمل کنم، بب-

  یداشت صحبت م اقی کج کردم، چه عجب بعد از چند وقت روزه سکوت حاال با اشت لب
 دونه به دونه پهن کرد وسط سالن.  الرویکرد. وسا 

همه رو رنگ زرد تا لباس همه و  ریبگ یجق جقه و... از اسباب باز   ،یدندون پستونک،
 داد.   یگرفته بود و با ذوق تک به تک رو نشونم م

رو لبم نشست. حق داشت حس   یاراده لبخند کمرنگ یسر خنده هاش و ذوقش ب از 
ََ حس ش یمادر  بود.  ینیریواقعَا

 . رنگ زرد چرا؟.؟ی گرفت ی چرا انقدر زود رفت-

 ه.  نتونستم تحمل کنم، چرا زرد؟. چون  نه پسرونه اس نه دخترون-

 کرد و گفت:  یسرفه ا  تک

 خونه؟.  یموند   ی. خسته نشد؟ی بر رونیب یخوا  یتو نم-

رفتم و از   یمهلقا خانمم نم  دنید یشده بودم. حت یمنم افسرد ی مدت انگار  نیا  تو
 .  میباهام صحبت داشت یمشت گوش

 .  رهیگ یحوصله ام نم ادینه، ز -

 کرد.  زیر چشم

 اعتماد به نفست رفته.  دمیشا-

 جمع کردو گفت:  الروی سر تکون دادم. وسا  یلبخند کمرنگ با

 

 .  نارویدم ا  یبه محراب امشب نشون م-

 آد.   یخوشش م یلی. حتما هم محراب خدی حرف لبخند رو لبم ماس  نیا  دنیشن با
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گذشت   یگفتن نداشتم. تا آخر شب به همون روال تکرار  یبرا  یحرف یعنینگفتم   یزیچ
کردم    یم یاومد و منم سع یم  ری جمع شده بود اغلب شبا د الشیمحراب چون خک 

 نترسم.   ادیز 

زد. همش    یدونم چرا دلم شور م یاومد. نم یم ر ی از اون شبا بود که محراب د یکی االنم
 افته.   یاسترس داشتم و انگار قرار بود اتفاق ب 

خورد.   چ یشکمم پ اتیلب چند بار ذکر گفتم. همون لحظه محتو   ریجام نشستم و ز  سر
 فقط زردآب بود.  ییبلند شدم و با دو خودم رو رسوندم دستشو

ذکر گفتم و   گهیبار د نی . چنددمیسرم کش ی برداشتم سمت تشک و پتو رو رو زیخ
 صلوات فرستادم.  

. خوابم  دی چیپتو قفل در  ییشد که حس کردم صدا یکم چشمام داشت گرم خواب م کم
 اومد و فکر کردم که حتما محرابه.  یم

و منتظر باشه    نهیو باالسرم باز بش ادیباز شد و آروم پشت سرش بست. منتظر بودم ب در
 . یپتو رو کنار بزنم اما قدما رفت سمت اتاق قبل

قد  یکل یه هیجثه مردونه محراب   یجمع شد. پتو رو آروم کنار زدم اما به جا  لبخندم
 کرد.  یم یرو سر بود با قفل اتاق باز  شرتشی کوتاه که کاله سو

 حبس شد.   نفسم

چراغ خواب رو روشن گذاشتم که حاال از ترس آب   نیرو لعنت فرستادم که چرا ا  خودم
 شم. 

 تو به دادم برس.   ایخدا

 طاقت ندارم.  گهی د من

 نشسته بود.   میشونیرو پ یسرد   عرق 
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. اون چون پشت بهم بود دمیدستم به فرش چنگ زدم و خودم رو عقب عقب کش با
 جثه آشنا بود.   نیمتوجه نشد. چقدر ا 

 بودمش؟.   دهیکجا د من

امکان    نیکردم حودم رو متقاعد کنم که ا  یلحظه نفسم بند اومد. سع  هیفکر  یکم با
 نه خودش بود.   ی اشه ولنداره اون ب

 کنه.  یخواست بهم  دست دراز  یم  نیزم ری ز  یکه خونه محراب تو  یهمون

  یرو که خداروشکر رو  لم ی. موبانتیدادم به کاب هی رو تا آشپز خونه روسونم و  و تک خودم
 محراب نوشتم:   یو برداشتمش. برا   دمیاپن بود تنها دست باال کش

 خونه.  ایکنم ب  یز ترس سکته ماومده تو خونه، دارم ا یکی  ،ییکجا-

آالرم   دنیچ یلرزون چاقو رو برداشتم. همون لحظه با پ یاز جام بلند شدم و با دستا   آروم
 .  دیو من رو د  دی سرش چرخ یگوش

صداش روح ازتنم جدا   دنی اما با شن  دمید ینم یزیرو پوشونده بود و من چ صورتش
 شد. 

 . همون مرد. نیزم ریوحشتناک تو ز  یصدا   همون

   ادیو چند قدم مونده ب  دیدو

 زدم: غیج

 خودت.  یخونت پا  یبردار  گهیقدم د هی-

زد. اومدم پا به فرار بزارم از  یتوجه اومد و من چاقو رو فرو کردم تو بازوش  که نعره ا یب
از گوشه چشمم   یوسط شکمم قطره اشک یو با حس سوزش  دی پشت موهام و کش

 . دیچک

 م: لب زمزمه کرد ریز 
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 بچه.-

 

چاقو رو   حی خوردم تو جام و تنها دستمم و به شکمم گرفته بودم. اون جثه کر زی ل همونجا
 و رفت سمت در.   دیانداخت و از کنارم دو

 رفتنش تازه در اتاق دل آرا بازشد.   رونیبعد از ب بالفاصله

  یکردم اتفاق یاز همه نگران بچه بودم وخدا خدا م شتریدادم. ب یاز درد جون م داشتم
 خورد.  یاشک از گوشه چشمام سر م یباشه. آروم آروم قطره ها  وفتادهین

 زمزمه آروم بود صدا زدم:  هیشب شتریصدام که ب تی نها با

 دل آرا، دل آرا. -

 خورد:  چیخش دارش وسط سالن پ یو آروم قدم برداشت. صدا  دیبه چشمش کش دست

 . ؟ی. در خونه چرا بازه؟. چرا اونجا نشست؟ی شد وونهیباز د-

 : دمینال

 زنگ بزن اورژانس. -

 رفت سمت در.  دویخند

 . ؟یگ  یم ون ی هذ یدار-

به سر من اومده وگرنه انقدر   یینگرفته بود. هنوز متوجه نشده بود که چه بال یجد
ور نتونست  زد. در عجب بودم اون که انقدر خوابش سبک بود چط  یراحت حرف نم

 زودتر خودش رو برسونه؟. 

 و نگام کرد.   ستادیرو بست. از اون فاصله وا  در

 .  ؟ید یبه خودت نم یاستغفراهلل چرا تکون-
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 اشک گفتم:  با

 زنگ بزن اورژانس. -

ََ تمام   غی رو برد سمت چراغ و روشن کردن برق همانا و ج دستش بلندش همانا. رسمَا
 داشتم.  ی زیخونر  یبیعج یلی کف و فرش خون شده بود و به طور خ

 . ؟ی کار کرد ید... دلبر دل.. بر چ -

  یبود م ستادهیوا   میکه فاصله چند قدم یبند و نفساش به شمار افتاد. در حال زبونش
 لرزه. چنگ زد به صورتش و همونجا زانو زد.   یداره م دیکه مثل ب دمید

 بچم، بچم.-

لحظه به لحظه تار و تار تر   دمی بدتر شد. د دنمیبود و دل آرا هم با د  دهیامونم رو بر درد
شد بازم    یکه به زور از ته گلو خارج م ییبار سوم با صدا یحال برا   یشد. ب یاز قبل م

 تکرار کردم: 

 زنگ بزن.-

 

 .دمینفهم یزی چ گهیرفت و د  یاهی س چشمام

 

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

 

 ام جمع شد.    افهیر به چشمام قحس برخورد نو با

 دل آرا بود.  دمیکه باال سرم د یکس نیاول

 . ؟ی بالخره به هوش اومد-
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 به اطراف انداختم. ینگاه

 کجام؟.-

چند   هیگر نیداد ا  یگرفت اما پف پلکهاش نشون م یآرا اشک چشماش رو م دل
 ساعتس.  

 گرفته جواب داد:  یصدا با

 .  مارستانیب-

 رو وسط شکمم احساس کردم. اخمام جمع شد.  ی خودم رو بکشم باال که درد بد  اومدم

 آخ.-

  ادمی تو ذهنم شکل گرفتو  ز یشکه شدم. کم کم همه چ میکه افتاد به شکم خال نگاهم
خشکم رو با زبون تر   ی. لبا دی و لحظه بغضم گرفت و چونه ام لرز  هیاومد. با مرور اون ثان

 کردم و غر زدم: 

 حجم نداره، چرا؟.  شکمم انگار -

 زد و گفت:  یآرا هق دل

 کردن، بچه مرده بود.   هیتخل-

بچه اگر خوب بود من دوست نداشتم که   نیام نبود ا یهمه هرچ  نی. با ا دیترک بغضم
 داشت و آخر هم از دست رفت.   دنیحق نفس کش ی. اون بچه حق زندگرهیبم

 کردم:  زمزمه

 همه عمرش چهار ماه بود؟. -

 رستار اومد داخل.  باز شد و پ در

 . ؟یبه به خانم خانما بالخره بعد از چند روز به هوش اومد -
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 رفتن.   رونیزخمم ب یجا یو بعد از بررس  دیسرش دکتر اومد و چندتا سوال پرس پشت

وضعم   نی قابل باور بود. االن اگر من تو ا   ریبرام غ ری اخ یرو به سرم گرفتم. اتفاقا  دستم
 مرگ باشم.   یحت  ای  ی بدتر طی تونم تو شرا  یپس بازم م

و   می د یعکس العمل ازت د هیتا    ی. تو کما رفته بودم؟یچقدرنگران شد یدون یم-
ََ د  المونیخ  شده بود. وونهیراحت شد. محراب که رسمَا

 

 کردم.   اخم

 پس االن کجاست؟. -

 حرص گفت:  با

 ر گرفتتش.  رو موقع فرا یده. اون عوض یدادگاهش رو داره انجام م یکارا-

 حبس شد. نفسم

 .ه؟یک-

 باال انداخت.  شونه

 اون لحظه؟.   ینگفت، تو چرا صدام نکرد  ی زیبه من چ-

 نثارش کردم.  یچپ نگاه

. تو چرا  م؟ی تخت باش نیکردم که جفتمون رو ا  یاومدم تورو هم خبر م  ینود م قهیدق-
 .  ؟ی نشد  داریب

 رو گرفت.  شی نینم اشک و ب بازم

 . ادی خورم تا خواب به چشمام ب یص خواب آور مروان قر  نی من با ا-

 به شکمم و با بغض گفت: دیرو کش نگاهش
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 خواستم؟. ی و م  یهام چ ییتنها نیمگه من تو ا -

که منتظر به   یمادر یدل آرا، برا  یگفت، نه برا  یم   نطوریا  یگرفت وقت یم  شی آت گرمیج
 اومدن بچه اش بود و حاال از دستش داده.  ایدن

 ی. هرچند حال خودمم دسته کمنمیاون چهره آشفته رو نب  شتریرو چرخوندم تا ب سرم
 نداشت. 

  یم الشی که شب و روز با خ یتقاص بده. بچه ام رو ازم گرفت، بچه ا  دیاون مرد با -
 دور نگاهشون کنم. از   دیحاال با  دمیکه براش تازه خر  یو ناز   کیکوچ یلباسا   دم،یخواب

زخمم به   یبرام سخت بود. جا  دنمینفس کش ی. لعنت بهش، حت دمی کش یقیعم نفس
بوده و   یرسوندن به من چ بی از آس تشین دمیفهم یکرد. کاش زودتر م یم  تمیشدت اذ 
 هست. 

 گفتم: آروم

 بچه بلکه به منم آزار رسونده.  نی اون نه تنها د-

 رو پاک کرد.  اشکاش

 . یکرده، جون اون بچه رد گرفت و تورو هم زخم یجرم بزرگ  یلیآره خ-

 جواب دادم: یسخت به

 گرفته بودم.   شقراریبار مورد  دست دراز  کینه، -

 داد زد: بلند

 کرد؟.   ی. بهت  دست دراز ؟یچ-

 .دم یبه دندون گز  لب

 تشنمه.-



 دلبر محراب 

894 
 

بعد از دادم به تخت و  هی و کمک کرد بخورم. تک ختیآب ر وانیل  هی  زیم  یپارچ رو  از 
 گفتم:  قهیچند دق

 گرفتم.  یقرار م یرسوند مورد  دست دراز  یاگر محراب اون روز زودتر خودش رو نم -

 

 . ؟یچ یعنیاالن  -

 نگاهش کردم.  کالفه

 . یحاال متوجه شد د،یقرار نگرفتم، قرار بود که محراب سر رس  یعنی-

 تکون داد.  سر

 آها.  -

بود به شکمم. من اما مغزم داشت از   رهی و با افسوس خ ختیر یآروم اشک م همچنان
 شد.   یمنفجر م  الیفرط فکر و خ

 لب زدم:   هیاز چند ثان بعد

 .  اد؟یم  یمحراب ک-

 جواب داد: یناراحت با

  یم یز ی. چادیم یدونم که ک ینم ی. من که گفتم کجاست ول؟یپرس  یم  یچ یبرا -
 . ؟یخوا 

 . شمیم  وونهی بوده، دارم د  یخوام بدونم اون ک یم-

 باال انداخت.  شونه

 . گهی رو د شی قانون یده کارا  ی. محراب انجام م؟یکار دار  یچ نایتو به ا -
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زن   نیفکر تر  یکرد که انگار ب یبرخورد م یاز خواهر من که االن طور  نمیزدم، ا پوزخند
برام مهم بود. اگر   نیبا محراب اما چرا؟. ا  ای داشت  یبا من دشمن ا ی . اون نرد استیدن

 انجام داده.   یکار  یعنیبا محراب بوده باشه   یدشمن

 بودم. ریهنوزم ازش دلگ البته

 ََ داشت من و از اتاق خودم    ی انقدر دل نگران باشم؟. مگه اون وقت د یبا  یچ یبرا  اصالَ
  ی. االن که بچه ااراده چشمام پر شد ینگران شکستن دل من بود؟. ب رونیانداخت ب یم

من پر    دی. شا ام؟یدرصدم تو فکرش نم کی یعن ی. نمش؟یب ینم نجایچرا ا   ستیهم ن
چشمم بازه محراب حضور داشته   یخواست که وقت یم  متوقع و انتظار بودم اما االن دل

 چشمام گذاشتم.  یو ساعدم رو رو دمیکش قینفس عم یباشه که نبود. به سخت

 . ؟یمنتظرش-

 و کنار زدم. دستم

 .؟یک-

 کرد. زی پفش رو ر یچشما 

 کنه. یم  دادیات ب افهیتو ق یخودت و نزن به اون راه کالفگ-

 به سقف جواب دادم:  رهیخ

 آره. -

 و لب زد:  دیکش یآه

 اومد.  یاالن وگرنه چهار دست و پا م یخبر نداره به هوش -

 کردم بهش.  نگاه

ا؟. از بودن من و محراب کنار هم احساس  دل آر ه یحرفا چ  نیتو االن منظورت از گفتن ا -
 .؟ یکن ینم یتی نارضا
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 هاش تو هم گره خورد.  سگرمه

 داره؟.  یوا چه ربط-

 مکث گفتم: با

خودش بره   ر یغ یکس شیکه همسرش بخواد چهار دست و پا پ نی آخه آدم از تصور ا -
 .  ارهیکه زبون ب نیده چه برسه به ا  یبهش دست نم  یحس چندان خوب

 رو با دستمال گرفت.  شینیب

 .  ومدهین یبرو بابا، به توام خوب-

 یگرفت. دستت بشکنه ب یدرد امون رو م  نیخدا ا ی. وا رونیجا بلند شد و رفت ب از 
 !.؟ی که برامون ساخت هیچه وضع زندگ ن ی!. ا یو رفت  یزد یرحم  یصفت که با ب

که دل آراس  نیگرفت که در اتاق باز شد. با فکر ا  ی کم دوباره داشت خوابم م کم
 شد. زی گوشام ت دیچیمردونه اش پ  یصدا یبودم. وقت رونی به پنجره ب رهیهمچنان خ

 دلبر؟.  -

ََ ینکردم. فقط دلبر؟ منتظر تلنگر بودم اونم دق یرو دادم باال و باز توجه ابروهام   نیتو ا  قَا
 .  طی شرا

 . ستادی صورتم وا  یو از اون طرف تخت اومد رو به رو دیچرخ

 نگاهش کردم.  تنها

داد. حاال صورتش کامل رو به روم بود. با   هیرو زانو و دستش رو به لبه تختم تک نشست
 لبخند گفت: 

 .می تسل گهی . از پا دراومدم د؟ی هنوز قهر-
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 نگاهش کردم.  بازم

 چشم دوخت بهم. ی. نشست روش و با ناراحت دیرو جلو کش یشد و صندل بلند

بحث بحثه   ،یکرد یزدم اما توام قبول کن لجباز  یم  دیدونم اون حرف و نبا  یدلبر، م-
  یگفتم بخاطر خودت بود دلبر، م یزده شد. من هرچ یجونت بود که آخرم ضربه کار

  یمردم و زنده شدم وقت یدون  ی. مدمت؟یتو اون حال د یشدم وقت یچه حال یدون
 تو کما؟.   یرفت

ََ نخواب نی داد که ا یچشماش نشون م ریز  گود . حتما هم بخاطر  دهیچند وقت و اصالَ
 وسط دل من شکست.    نیمن ناچار شده اون حرف رو بزنه اما ا   یلجباز 

 بدون پلک زدن نگام کرد.  هیزد و چند ثان یتلخ لبخند

 .  هیبرام کاف نیکه بدونم حالت خوبه هم نینده هن ید  یباشه، باشه دلبر، اگر جوابم نم-

 با بغض صداش زدم: جا بلند شد بره که  از 

 محراب؟.-

 برگشت و نگام کرد.  یدلخور با

باشه   شونی. اما مغزم و روح و روانم پر ه؟یکه رو پاهام راه برم کاف نی . همن؟یفقط هم-
  ییکه دارم تو  یتنها پناه و پشتوانه ا  یفعل طی که تو شرا یدون یها؟. خودت م گهینه د

نه  دمیبهم ها؟. با اون حرف دور باهم بودنمون و من خط کش  یپس چرا اونطور گفت 
جز  ی ازت انتظار چوقتی دلت رو زدم. محراب همن  د یاکه ش نی که من نخوام ا  نیا

  یندارم و نخواه که داشته باشم. اونقدر که محکم بازوم و گرفت یمحبت و عشق و مهربون
 بزنم.  غیخواد ج یدلم م اد ی م ادمیتو دستت  

 . دیترک بغضم
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 اشک ادامه دادم: با

چون در اون   رمیدم بم ی م  حیو معکوسش باشه ترج یکن غیتو در  یکه اونم بخوا-
 . ستیمهم ن  چیبود و نبودم ه گهیصورت د 

 رو برداشت و اشکام رو پاک کرد.   یکاغذ دستمال

دونم اشتباه کردم که اونقدر بد گفتم اما خودت خوب   یخوام م یمعذرت م  د،یببخش-
 تحمل نکردم.   یکرد یخوام دلبر، لجباز  یکه من برات بد نم یدون یم

 رو صورتم و آروم ادامه داد: دیندادم. باز دستمال و کش یجواب

 . گهیبغض نکن د-

 گفتم:  شونیپر

 تجربه تلخ. هیتنش  هی هر لحظه   م یدار یبد  تیوضع یلیخ-

 تم بهش و ادامه دادم:دوخ چشم

 تونم تحمل کنم.  ینم گهیدمن -

 هم فشرد.  یرو رو  پلکهاش

 به بعد و بسپر دست خودم.   نجاینباش از ا یچی نگران ه-

 اون دزد افتادم.  ادی

 . ه؟یمحراب اون ک-

 .؟یک-

 که بخاطرش االن رو تختم.  یهمون-

 مشت شد.  دستاش
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کار   نایطلبکار بود به بابام. همه ا  ییآقا هیبرات گفتم  ادتهیکردم.  ی که فکر م یهمون-
 پسرشه.

 گفتم: شکه

 کارو انجام بده؟.   ن یا دی با ی چ ی. برا؟یچ-

ََ برات تعر-  کنم.   یم فی حاال بعدَا

 عالمت سوال تو سرم بود.  یبه بدنش داد. من اما کل یرو چرخوند و کش و قوس گردنش

 . دمی پرس بازم

بوده که دو مرتبه   یپسر اونقدر نیا  نهیه خرج بده؟. محراب کانقدر خشونت ب  دیچرا با-
 از چاقو خوردنم.   نمیا  نی زم ریآزارم داده!. اون از ز 

 کرد.  اخم

 . ن؟یزم ریز -

که خون   دی فهم یکه هنوز خودشم متوجه نشده بود. االن اگر م ن یخدا، مثل ا یوا 
 کردم منکر بشم. ی. سعدیمک  یخونش و م

 . ن؟یزم ری. من گفتم ز ن؟یزم ریز -

 منکر نشو.   نی زم ر یز  یدلبر گفت-

 .دم یبه دندون گز  لب

 بود که... . یهمون نی محراب، راستش ا -

 : دیشده اش غر  دیکل یدندونا  ونیره. از م یم یچهره اش داره رو به کبود  دمید

 خب؟.-

 گفتم:  تند
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 .  یدی کنه که تو سر رس یغلط هی خواستیکه م یهمون-

و پشت کرد بهم. کالفه چند بار قدم زد و وسط اتاق    دیرو به کف دست کوب مشتش
 . دیچرخ

 .؟ی دلبر مطمئن-

 تکون دادم:  سر

 آره.-

 

 و رفت لب پنجره.  دیموهاش کش   نیچند بار دست ب یعصب

ََ انقدر عصب-   دیتموم شد فقط با زیاون دست قانونه همه چ گه ینباش د  یمحراب، لطفَا
ََ برام توض  که چرا انقدر خشم داشت.   یبد حیبعدَا

 نگفت.  یزیو چ  دیکش قیعم نفس

  یبرا  م یبا محراب رفت سیپل شی دادن و همون روز هم پ یروز گذشت تا مرخص سه
که اول افتاده بود. محراب مارو که رسوند خودش رفت   یکردن از بابت اتفاق تی شکا

  افهیاراده ق یخونه انقدر برام فضا تلخ و آزار دهنده بود که ب دمیرس ی دنباله کارش و وقت
 ام جمع بشه.  

 بود و بس.   یو بدبخت  هیخونه گذاشتم فقط اشک و گر نیکه پام و داخل ا  یاون وقت از 

 دادم به نرمه اش.   هیرو مبل و سرم و تک دمیدراز کش آروم

 . ؟یخور یم یزیچ-

ََ یرمق به دل آرا نگاه کردم. دق یب   یقرمز و چشما  ینیب ش،یمثل همون سه چهار روز پ  قَا
 پف. لب زدم: 



 دلبر محراب 

901 
 

 تو چشمه اشکت خشک نشد؟.  -

 نگفت.    یزیزد و چ پوزخند

 گفتم: هیاز چند ثان بعد

 برم؟.   دیبا یمن ک-

 . اخماش جمع شد.رمیکردم تا جوابم رو بگ نگاهش

 . ؟یچ یعنی-

 زدم.  یتلخ لبخند

 خونه واجب باشه.   نیتو ا گهیکنم حضورم د یفکر نم-

 . دیبرچ لب

 . ؟ی بر یانقدر عجله دار یعنی... ی-

 هم فشردم.  ی رو رو پلکهام

 . یکن یکه فکر م یاز اونقدر شتریب یلیخ-

ل گرفت. انگار که سردش شده باشه؛ کم کم رو مبل رو به روم و دستاش و بغ نشست
 .  هیگر ریو زد ز   دیچونه اش لرز 

 .  رمیتعجبم رو بگ یجلو  نتونستم

 دل آرا؟. -

 زد: غر
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من و بکشه؟.  یکی خونه که آخرش البد  نیام نکنم؟. من بمونم تنها تو ا هی. گر ه؟یچ-
 تو خونه سوت و کور بگردم.   دیبا ییبازم تنها

 رو با زبون تر کردم.  لبم

 .  یب یب شیبرو پ-

 تکون داد.  سر

که هنوز که هنوزه   یپا بزارم داخل خونه اش؟. با بده زارهیم اقی هم با اشت یب یب-
  نینشده بب رم ی گیبخاطر پولشم پ یعنیپولش رو بدم،  یبهم زنگ نزده باق یندادمش حت
 ازم داره.  یچه دل خون

 شدم بهش.  رهیخ تنها

 نگاه بنداز.  هیدل آرا،  یکار کرد  یتو چ-

 چشم نازک کرد. پشت

و   می. منم دوست داشتم زندگد؟یکن یطرفه قضاوت م  کیچرا انقدر    نیبه منم حق بد -
 داشته باشم.  

 نفر؟.   نینفر بلکه به چند کی. با دروغ؟. نه تنها به ؟ی . زور؟ی نطوریا-

 فرش و سرد گفت:  یشد به گال  رهیخ

تموم شد و من موندم اندر خم   نایهمه ا  گهینداره، د دهیمورد فا  نیحرف زدن در ا گهید-
 کوچه.   هی

 . دی کش ریشکمم ت  دمیکش قیعم نفس

 آخ.-

 :دمیباال گرفت. با اخم نال سر
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  نیتو بازه من ا  یدرش به رو  ی هروقت که بر یب یرو، ب تی خودیب یحرفا   نیبس کن ا -
بهت   شتریو ب  یتمام عمرش کنارش بود   یکنه اما تو تو یبا من بد خلق دیو مطمئنم. شا
 وابسته اس.  

 باال انداخت.   شونه

 زدم. یآوردن مهرداد لبخند مرموز  ادیبه  با

 انگار.   ستیازش ن یمهردادم که خبر-

 گوشه چشم نگام کرد.   از 

 چطور؟. -

 دادم.  چیو پ لبم

 . دمیپرس ینطوریهم-

 :دیچیدل آرا پ یبه سکوت گذشت که باز صدا  یا  قهی پنج دق حدود

  هیتک یمرد   چیتونم به ه ینم  گهیمن د   یهست ول ری گیپ ست،یراستش خبر نبودن که ن-
  هیلطمه رو ازش بخورم. به قول معروف آدم از   شتریکه باعث شد ب یکنم اللخصوص کس 

 خوره. یخوره که م ینم شیسوراخ دوبار ن

 

 . نشست رو به روم و زانوش رو جمع کرد. نی مبل اومد پا ی ز رو و ا دیکش یآه

همه  نی ا  دیدونم شا ی چند روز فکرام و کردم، نم نیتو ا  ییجورا هیمن  م،یبگذر-
  تیخورم که منم ن  یدم اما قسم م یو م امیکه دارم تاوان بد  نهینشون از ا  یاریبدب
ََ خودتم م  یخوب نبودم اما کم کم ذره ذره   نطوریاز اولم ا یدون یخودم و داشتم. اصالَ

 یب ی. منم آدم بودم منم احساس داشتم. بدیترک هوی وکنج دلم جمع شد    ایناراحت نیا
خانواده اش!.   یجلو  رمیخونه بود، مهرداد کارش تحق یکه فقط فکر ذکرش پول و کارا
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  یبه قلبم م ریت  هیبود که باهاش  یمثل اسلحه ا  خورد شدن و شکسته شدن غرور نیا
نظر داشت رو ازم   منکه اول به  یشد که فکر کردم تو کس یغصه ام وقت ن یشتری. بنیزد

از اول   یکردم و جز نوشتن ب، بدبخت ری دونم منم حماقت کردم خودم و حق ی. میگرفت
 شروع،  خوشتر برام نوشته نشد.  یبرا  یزندگ

 چشم گرفت.  اشکش رو از گوشه نم

 داد: ادامه

فکر کردم که   یاما وقت  دمیرس جهینت نیدونم چطور شد که به ا یشد نم یدونم چ ینم-
دادم عقب بکشم و   حینداره ترج یزیهر سه تامون چ یرابطه جز شکنجه برا  نیاوامه ا

خورم و آرزوم   یبدم، به عشق تو به عشق محراب به عشقتوت بهم غبطه م میاعالم تسل
و تجربه کنم اما هر لحظه ازش دور و دور تر    یحس نی منم بتونم همچ یبود که روز 

 شدم. 

 جمع شد.  اخمام

 . ه؟ی دل آرا منظورت چ-

 و جواب داد:  دیخند  یناراحت تو

ََ هم-  اومد!.   ی بدت م ینیاز مقدمه چ شهی کالَ

 .  دمیباال کش  یرو به سخت خودم

 حرفات رو ندارم.   یکه کشش حالج ین یب ینکن حرفت و کامل بگو، م تی اذ-

 هم فشار داد. یرو رو  لباش

 باشه، باشه تحمل کن کالمم و قطع نکن. -

 زانوش گذاشت. یاش رورد چونه
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 چیه گهیپاهاتون. من د  ریسنگ بشم ز  نی از ا شتر یخوام ب ینم گهی منظورم واضحه، د-
!. هیشک بچه باز  یکنم ب یبعدش اگر بخوام کار نی از دست دادن ندارم و از ا   یبرا  یزیچ

هم تشنج داره البته   یکه گاه ینیروت یزندگ هی خسته شدم  یوضع زندگ  نیخودم از ا 
ََ نسبت به خودم حس بهتر از من نفرت   یتیجمع هیکه بفهمم   نیداشتم نه ا یقبالَ

 شم.  یم  دشی روز به روز دارم باعث تشد دارن و من

 با مکث گفت:  دیقسمت کالم که رس نیکرد و به ا یسرفه ا  تک

 .رمیخوام از محراب طالق بگ یم-

 

 گفتم:   مشکوک 

ََ تو دار  یعنی-  . ؟یزن یحرف رو م  نیا یواقعَا

 جواب داد: یدلخور با

 نی خسته شدماز ا یزندگ نیاز ا   گهیگفتم؟. دلبر من خودمم د  یم  یچ دیمگه با -
خوب   یخودم زندگ یبرا  یموش و گربه باز   نیدرصد تو ا  کی کشمکش خسته شدم. اگر 

 ادامه دادن ندارم.   یبرا  یل یدل چیه یدادم ول  یادامه م دمید یم

 به تاسف تکون دادم. سر

 . یکن  ک یت و به محراب نزد که خود یخواست  یم  نیا  یتو اون بچه رو هم برا  یعنی-

 باال انداخت.  شونه

 نه اونقدرم.  -

جور از نبود اون بچه بگم   هیشد که  یطرز فکر و حرف زدن باعث م نیو اکبر با ا  اهلل
 خداروشکر!. کفر نگم خدا ببخش!.  

 و بعدش؟.   یریطالق بگ   یخوا یم-
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 نگام کرد.  یسوال

 تمسخر گفتم:  با

 شه. دیتا موهات سف یب یب شیپ یبمون یخوا  ینکنه م-

 کج کرد.  لب

 . ه؟یمنظورت چ-

دونم  ی شد. من که م یم ده یکه ازم دزد  ییشدم به چشما رهیکردم و خ یسرفه ا  تک
و   دنیپا پس کش نی خودم ذغال فروشم، اگر نفهمم علت ا یول یکن یم  اه ی من و س یدار

 . هیکردنا چ یط یالیخ یب

 .  یبا مهرداد باش یخوا  یفهمم، م یمن نم یکن یمنظورم؟. تو فکر م -

 جواب داد:  سرد

  یتونم چون اون روزا جلو ینم تونم خودم و با مهرداد تصور کنم.  ینم گهی نه من د-
 !. رنی گ  یچشمم جون م

 ادامه ندم.   گهیدادم د  حیترج

 باشه باشه. -

 ادامه گفتم:  کالفه

 . اد؟یم  یمحراب ک-

 انداخت.   یچپ نگاه

 .  یریگ یسراغ محراب و م  قهیهردق-

 .  ه؟یچ ی ریگ یسراغ م  قهی هردق ه،یاون پسر چ هیخوام بدونم قض یدل آرا م-

 جا بلند شد.  از 
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 در مورد طالق بهش نگو تا خودم بگم.   یزیاما چ ادیشب م ادی احتمال ز -

 زنگ در واحد زده شد. دل آرا لب زد:  قهی دق ستیگفتم. بعد از حدود ب  یا باشه

 

 زاده اومد.   بفرما حالل-

. آب دهنش رو  دیسمت در و با لبخند در و باز کرد که بالفاصله خنده رو لبش ماس رفت
 به من انداخت.  ینگاه میقورت داد و ن

 اراده منم ترسم گرفت. آب دهنش رو قورت داد و با لکنت گفت:  یحالت چهره ب  نی ا با

 س... سالم.  -

وضع؟. من    نیخانم باعث شد منم شکه بشم. االن اونم با ا  لهیمادربزرگ و جم  دنید
 کردم؟.    یکار م یچ دیبا

 گفتم:   مضطرب

 . نی سالم خوش اومد-

 دستش رو باال گرفت.  مادربزرگ

 تکون نخور.  -

ََ نگاهمم ننداخت. دلم هر لهیجم   یعنی. ختیر ی خانم نشست رو مبل رو به روم و اصالَ
 و آشفته حال؟.   یجد  شده که االن اومدن؟. چرا انقدر یچ

 داد و نگاهش رو از دل آرا به من سوق داد. هیدستاش رو به عصا تک مادربزرگ

 مدت.   نیافتاده تو ا  ی بد  یکه اتفاقا  نیحالت بهتره؟. مثل ا-

 دادم:  جواب

 گذشت خداروشکر.   ریبه خ-
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 داد.   یحرصم م  شتریچشم دوخته بود و ب زیخانم ساکت به م لهیجم

 برات... . ارم ی ب یمن برم چا-

 خانم با اخم نگاهش کرد و نذاشت ادامه بده. لهیجم

 . نی. بشیالزم نکرده زحمت بکش-

  یطوالن قهی هم فشرد و معذب رو مبل کنارم نشست. بالخره بعد از چند دق یرو رو  لباش
 خانم شروع کرد به حرف زدن: لهیشدم جم یکه داشتم از اضطراب خفه م

 . نجایهنوز؟. گمونم رفت که زودتر از ما خودش رو رسونده باشه ا ومدهی محراب ن-

که محراب   یچ یعنی. بیغر  ب یعج یهمه رفتارا  نی شدم از ا یم  یداشتم عصب گهید
 رسوند؟.   یخودش رو م دیبا

 . دیشه واضح تر صحبت کن یخانم م لهیجم-

 شد بهم. رهیکرد و با خشم خ اخم

رقم که عروسم بخواد با تن دادن وارد خانواده   هی ن یحمل کنم اال ا و تونستم ت  زیهمه چ-
 مون شه.  

 خانم مجال نداد. لهیجم یکنه ول یدوختم به دل آرا. اومد جانب دار  چشم

کرده باشه   ری که انقدر خودش و پست و حق ینزن دل آرا، من با دختر  یحرف جی تو ه-
نقاب به  هی  یفکر چیدون ه. ب؟ی عزت نفس نداشت یندارم. تو ذره ا  یصحبت چیه

  یرو مال خودت کن یبه زور مرد  یخواست ی. فقط م؟ی و وارد خانواده ما شد  یصورت زد
  یبیداستان عج نیچن یکردم روز   ینم موقت فکرش چیاس؟. ه گهید  یکیکه قلبش مال  

پسرم   یگم لعنت به من که پا رو گلو  یپسرم رقم بخوره و هزار بارم بشه م ر یتقد  یبرا 
 ازدواج!.   یگذاشتم برا 
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شدم. کم   یداشت. داشتم از استرس خفه م ریکرد و سر به ز  یم یآرا با ناخناش باز  دل
 . رهیام بگ  هیمونده بود تو اون حال گر

 زمزمه کردم:  آروم

 .  ه؟یمنظورتون از تن دادن چ-

 :دی چیبلندش پ یصدا 

و   یدیو ترس  ن یاما ا یکه افتاد گفت ی. اون همه از اتفاقاته؟ی. بازم بگم چه؟یمنظور چ-
 چرا؟ چرا؟.  ینگفت

 

 که نگاهش کنم جواب دادم:  نی ا  بدون

بگم،  ی دونم چ یمن نم د،یری لحظه آروم بگ هی  د،یخانم تورو به خدا آروم باش لهیجم-
بدم که حالتون بد نشه.   حیدونستم چطور توض یدونم اون موقع هم نم یاالنم نم

 .  دیاالنشم شکه ام، لطفا خودتون رو کنترل کن نیهم

 به مادربزرگ گفت:  رو

 زنه.  یحال من حرف از کنترل م  نی. تو ا ؟ینیب یمامان م-

 داد: ادامه

شم تو خبر  یم وونهیکه من چند وقته دارم د نطوریبده، ا یبزن جواب یدختر حرف-
 .  ؟یدار

 نگاهش کردم.   شونیپر

 زدم.  یکار نم نی از سر آرامش دست به ا  چوقتیمن مجبور شدم وگرنه ه-

 .دیبه زانوش کش  دست
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محراب منم    نطوره،یدونم مطمئنم که هم یدونم م ینکنه ها؟. م یپسر من و گول زد -
 .  نطوره؟یساده و مهربون باورت کرد ا 

 ام جمع شد. افهیق

 .  ؟یچ-

 توجه گفت:  یتکون داد و ب سر

چرا   گهید  ینفر بود  ن یرسما با چند یعنی  یدست به اون کار زد یوقت  گهیآره معلومه د -
ظالم باشه؟. هردوتون از خون    یکیخواهر انقدر پاک و اون   هیشه  ی. مگه م م؟یمنکر بش

دونم پسرم   ی. فقط نمدیهردو مثل هم د یاشتباه دار  هیشک هردو   یو ب  دیا  گهیهم د
!. یکارو نکرد   نیکه ا یش ی منکر نم  یده. حت ی تاوان م ورنطیکرده که داره ا یچه گناه

 .  دمید یروز و نم نیمردم و ا  یکاش همون روزا م 

 بغض گفتم:  با

 از محراب نبودم.   ریغ یمن با کس د،ی زن یحرف و م  نیخانم چطور ا لهیجم-

 و قاطع لب زد: محکم

 نه؟!.   ای   یبه قصد تن دادن با پسرم آشنا شد -

 نگفتم.  یز یانداختم و چ ریاز گوشه چشمم روونه شد. سر به ز  اشکام 

 سکوت عالمت رضاست. -

 خانم به دل آرا تشر زد.  لهی و جم  ستادنی در وا  یجا بلند شدن برن قبل از رفتن جلو از 

ازدواج و   نیاالن بگم من ا  ن یخواهر از هم یکی و اون   ر،یزودتر طالقت رو از پسرم بگ-
 کنم!. وسالم ختم.  یقبول نم

 سر باال گرفتم.  رتیح با
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  یکردم. مادربزرگ با آرامش پلکهاش رو رو  یفقط مات نگاه م دیچرخ  یتو دهن نم زبونم
بهم فشار آورده بود که  یحرف طور نی بده اما ا نانیخواست بهم اطم یهم فشرد و م

 .دی کش ریمغزم ت

 

نداشت. همونجا سر رو   یقصه ما تموم یخانم شروع!. انگار لهیآرا تموم شد و جم دل
 زانو گذاشتم و لب از لب باز نکردم. 

کرد؟.   یم  یکردم. چه فرق یم  فی تعر دیاول و اخر که با   یدل آرا اشتباه کرده بود ول دیشا
  نیت. اداش  یخانم، مادربزرگ فوق العاده عکس العمل مطلوب و آروم لهیبرخالف جم

حد از  نی خانم با پشت دست دهنم هم بزنه! تا ا لهیجا داشت جم  دمیکه د یصحنه ا 
 و دلخور بود.  شونیدستم پر 

 :د یچیدل آرا پ یصدا 

چه   دیدونم تنها با یشه من نم یاالن باز حالت بد م ری آخه؟. آروم بگ یکن یم هیچرا گر -
 خونه.  نیکنم تو ا  یغلط

 باال گرفتم.  سر

 حرف نزن.   یدرکم کن یتون ی. نم؟ی گ ی م یدل آرا، چ-

 . دیکوب شیشون یرو به پ دستش

دارم. اون شبم محراب به   ا ی من فوب  یدون یهات باز شه، خوب م ه یکن بخ  هیحاال گر-
 کن.   هیگر  نیدادم. تو بش  یوگرنه من داشتم رو به روت جون م دیداد رس

ََ بم هینکردم. بخ توجه ََ  ده؟یچه فا گهید  رمی باز بشه پاره بشه اصالَ . محراب هم عمرَا
همه رابطشون مثل   زهیبده بالخره پدر و مادر هرکس براش عز  حیمن و به مادرش ترج

 .  دنیپاش یعاطفگ   ینبود که انگار بذره ب یب یما و ب

 .نی عقب و با مشقت پا گذاشتم پا   اومدم
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 .  رهیود و به سقف خداده ب  هیآرا دستاش رو کنارش تک دل

 !.ادی خواد ب یکه م نی محراب مثل ا-

 جمع از درد گفتم: افهیق با

 کمکم کن بلند شم.   ری دستام و بگ ایب-

 ابرو داد باال.  یتا  هی

 .  ؟یبرا -

 جواب دادم: ظ یو فوت کردم و با غ نفسم

 نزن فکر کنم بهتره برات مهم نباشه. سر به سرم نزار.  خودیدل آرا انقدر سوال و حرف ب-

 .  میموند   خی زنگ در سر جامون م دنیو بلندم کرد. با شن  ک یاخم اومد نزد  با

 به دل آرا لب زدم: رو

 اگر از اومدتشون گفتن بگو اومدن و رفتن.  ا،ی کلمه بگ کی مبادا -

که   نیصال نگاهش نکردم نه ادادم به دسته مبل. با ورودش به خونه ا  هینداد. تک یجواب
 .جهینت  یهمه انتظار ب نی خسته شده بودم از ا  گهینخوام فقط د

 

 سمت اتاقم.   میکرد یقدم حرکت م میقدم ن  میکمک دل آرا ن به

 :دی چیمحراب پ  یصدا 

 دلبر؟.-

 که برگردم جواب دادم:  نی ا  بدون

 بله؟.-
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خداروشکر   دم،یکه کنج بود رو د که رو در اتاق بود رو برداشتم و باز کردم. چمدونم  دیکل
 بسته بود و چند دست داخل کشو که حاضر بودم ازشون بگذرم. 

 حواسش نبود.  ادیکار کنم ز  یخوام چ یکه خبر نداشت م محراب

 . اریدل آرا مانتوم و ب-

 درشت کرد.  چشم

 .؟ی شد وونهید-

 هم.  یرو دمیرو کش دندونام

 خودم بردارم.   ای  یاریدل آرا م-

 گفت: یتخت چنگ زد. داد دستم و عصب ی رفت و با حرص از رو یغره ا  چشم

 . ؟ی بر یخوا   یکجا م یچ یعنی-

 بغض جواب دادم: با

 همه انتظار و عذاب و ندارم.  نی کشم،  خسته شدم، توان ا ینم گهید-

 داد و ابرو باال داد.  هیبه در اتاق تک  

شم بازم من و   یمن از محراب جدا نم  یدونست ی. حاال اگر م؟یکن یناز م یاالن دار-
 . ؟ی ذاشت یخونه تنها م نیباهاش تو ا 

 شدم از دستش. انگشتم و باال گرفتم رو بهش. یم   یداشتم کفر گهید

  یانجام م شیوقت پ یل یخ دیکه با یمنت کار  یو بخوا  یبگ گهی کلمه د کی دل آرا -
رفتم.  یام مطمئن باش م  یگفت ی. اگر نمارمیاسمتم نم یو رو سرم بکوب  یداد
ازدواج و   نیگفت ا  یدیخانم چقدر از دستم شکار بود؟. نشن لهیجم یدی . ند؟یدینشن

 کنم؟.   یقبول نم



 دلبر محراب 

914 
 

  یجا برا  ن یبود؟. االن بهتر  یچاره چ  یشدم ول یخدا از دردشکمم داشتم سقط م  ی. وا 
  ینار مهلقا خانم بود. اون بود که محوض اونم ک  ای  وونی نفس راحت لب ا هی دنیکش

 بغل آرامش بده.   هیتونست من و درکم کنه و 

متعجب    یصدا  هی. دل آرا در و باز کرد که تو همون ثاندمیچمدون سبکم رو کش دسته
 : دمیمحراب و شن

 دلبر؟.-

 .ستادی که مقابلم وا رونینکردم. دررو باز کردم و خواستم برم ب ییاعتنا بازم

 کجا؟. -

 که نگاهش کردم انگار داغ دلم تازه شد.  نیهم

  وفتهیگود ب  نجوریقراره هم  یتا ک نمیو متر کنم بب  میخوام برم عمق بدبخت یکجا؟. م-
 کمک.   یدست برا  هیاز  غیدر  یارتفاع دست و پا بزنم ول  نیقراره انقدر تو ا  یتا ک نمیبب

 کنه. کرد آرامشش رو کنترل یو سع دیکش  قینفس عم چندبار

 دلبر، مامان اومده بود؟. -

 و باز کردم.  در

شه پس  یطاقتم طاق شده، فردا دل آرا تموم م گهیکشش ندارم، د  گهی محراب من د-
 !.  گهیداستان د هیخانم اونم تموم بشه  لهیفردا جم

 آسانسور و زدم. چشم دوختم به دستش که دور چمدونم بود. دیکل

 بده لطفا. -

 زد.  تشر

 دلبر؟.-
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 نگاهش انداختم نه جواب دادم.  نه

 بده.-

 کرد.  تکرار

 دلبر؟.-

وگرنه    میبود یبار اشکام مجال نداد. خداروشکر تک واحد نیشدم بهش اما ا رهیخ
 گرفت. با حرص تک تک کلمات رو به زبون آوردم. یسرسام م  دیبا  هیهمسا

  گهین د کنه محراب؟. م ی همه تحمل م  نیا  ی! تو بگو کدوم دختر؟یدلبر؟. دلبر چ-
بندازم وسط   یآسمون یخوام خودم و مثل بال  یاز دست دادن دارم؟. نم  یبرا  یزیچ

 البته... .  تونیزندگ

 شد. شتر یام ب هیگر  شدت

  هی  ریبا پسرش بره ز  دمیدختر که تنش حراج بوده نبا هیخانم حق داره،   لهیالبته که جم-
 بوده باشه.   ام  گهی باشه که با چند نفر د فیتونه اونقدر کث یسقف چون م

 زدم.  یهق

بود بخاطرتون به جون   یوسط من بودم. من هرچ نی که شد مهره سوخته ا یتنها کس-
خودم به    دیکه با  یزی خانواده ام تن دادم و بعدشم به تو دل و حاال چ یاول برا  دمیخر

 کنم مرگه، که اونم جربزه اش رو ندارم.   میخودم تقد

 داشت. ری جمع شده بود. سر به ز  اخماش

 : دمینال

 نه؟.  گهید یشیمن م  الیخ یآره؟. پس توام ب-

گره خورد. فکش منقبظش شده بود و   سشیرو که باال گرفت چشمام به نگاه خ سرش
 شده باشه.  یانگار عصب
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. من ماتم برده و متعجب ازحرکت  دیچیکه حلقه دستاش دورم پ  رمیچمدون رو بگ  اومدم
 . شیآن

 کنم.  یولت نم  گهی من د-

 اشکش رو گونه ام افتاد.   قطره

که گفت از   یدلبر!. مادرم هرچ یپا رو احساسمون بزار دمیبهت بدهکارم اما اجازه نم-
 من جداست.  یاش برا  هیسمت تو قض

 

  هیشده بودم.  رشی بود که حاال اس یآغوش ریحواس به حرفش ذهنم درگ  یاما ب من
برام خاموش شد. انقدر دل تنگ   هیتو ثان تیلحظه دلم آروم گرفت و همه اون عصبان

قلبش   یملود   دنیزدم، دل تنگ شن ینم کیو ج  ختمیر  یصدا تنها اشک م یبودم که ب
لحظه ها   نی شدم دلتنگ هم ینم ر یاز آغوشش س  چوقتیکه ه ی ستبر نهیدلتنگ س

 آورد.   یدر م با بغلش از دلم   کی کوچ یناراحت هیکه با   ییوقتا  نیهم

که   نیرو لمس کرده باشه!. ا یکه عشق واقع یجز اون دیفهم ینم چکسیحالم و ه  نیا
شاخه گل لذت   هیبا   یبرزگ نشون داده شه حت  ای  کیکادو کوچ  هیبخواد با  یعشق حت

 . ستیلحظه  ن  نیا  هینیریبه ش ی چ چیبخشه اما ه

 : دیچیپ صداش

-  ََ   یو درست کنم، فکر نم زیدم همه چ یتحمل کن من قول م گهیکم د هیدلبر، لطفَا
ات رو ندارم،   هیطاقت گر   یدون یو اشکت حالم بدتر بشه؟. خوب م هیگر  نیبا ا یکن

لعنت به خودم    هیکه من  یش یبارها بهت گفتم اونطور بغض نکن، هر بار باعث م
 بفرستم.  

  یقیموس   دنیاز شن یروم با دست پاک و به سخت. اشکام رو آدی کش قینفس عم هی
ام   افهیتو همون لحظه درد شکمم باعث شد ق   دمیقلبش دل کندم. خودم رو عقب کش

 جمع بشه.  
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 لب زدم:  یسخت به

 خوام بمونم. ینم گهی محراب من د-

 شدم بهش. خم شد و دستم رو گرفت. رهی باال گرفتم و خ سر

 لج... .  یدلبر، دار-

 از مرور حرف مادرش به گلوم چنگ زد حرفش رو قطع کردم و غر زدم:  که بازم یبغض با

نگاه به   هیکنم؟. محراب تو   یم  یدارم لجباز   یکن ی. چرا فکر م؟یلجباز   یگ یچرا م-
 ذره آرامشم.   هیتونم تحمل کنم. دنبال  ینم گهیام، د یتو چه فشار نی وضعمون بنداز، بب

 و محکم تر گرفت. دستم

 هات جذب بشن.  هیکه بخ  یداخل، حداقل تا زمان ایگم ب یدلبر م-

 اومدم؟. یکوتاه م  دی با ی. تا کدمیهم کش یرو رو  دندونام

برخورد. سرم رو که کج   ءیزور از کنارش رد شدم و با حرص در رو هل دادم که به ش به
 . ستادهی دل آرا با اخم پشت در وا دمیکردم د 

 

 کردم.  زیر چشم

 .؟ی دبو  ستادهیفالگوش وا -

 نگفت. خودم رو به زور رسوندم به مبل و نشستم.  یزی دور شد و چ عیسر 

  یدونم م یطولش داد نم  کمیرو ببره داخل اتاق و برگرده   یتا محراب اون چمدون لعنت 
 ام.   یکه بود من از دستش عصب ینه اما هرچ ای من بخوابه   تیخواست عصبان

 یتونم زور  یخانواده اش من و نخوان منم نم  یوقت  ینکرده بود ول یصرفا کار  خودش
 بشم.  شونیوارد زندگ
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با اشک و   دی. بازم با ؟یبه کام اما بعدش چ ز ی و همه چ میاالن عاشق هم بود درسته
ََ مادرش د یبعض هیگر محراب رو به عنوان   گهی روزا برام بگذره؟. از کجا معلوم که اصالَ

 بسه. نجایتا هم  یفکر یب گهیپسرش قبول نکنه؟. د

 روبه روم اخمام جمع شد. دنشید با

 . ؟یر ی جواب سوالت رو بگ یخوا  یخب، نم-

 گوشه چشم نگاهش کردم.  از 

 .  ؟یچ-

 آرا هم اومد کنارم نشست. دل

 .دی بند من پرس پشت

 . ؟ی بله؟. چه جواب-

 گفت:  قینفس عم هیگفت و با   یلب اهلل و اکبر  ریدل آرا کنارم ز  دنیبا د  محراب

 تو، دل آرا چاقو نخورده؟. یبرات سوال نشده که چرا به جا  نیا-

ََ چرا تا به االن تمام ا  نیحواسم به ا  ادیز  ترس و دلهره ها نشونه    نیموضوع نبود، واقعَا
 اش به من بود؟.  

 چرا!. -

بوده که   ر ی گیانقدر پ  یشناختت ول یبود، م دهیتورو د میاون زمان که تو اون خونه بود -
بودتت تو تراس   ده یاما گفت که تورو د  یدونم از ک یکرد. نم دایو هم پخونه ر نی آدرس ا

کجاها سرک   دیدونسته با  یبرده بود و م  یکه اتاق من باشه. پ یاتاق اول و اتاق وسط
 بکشه. 

 ابرو داد باال. یتا   هیآرا  دل
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 اون پسر رو.   دمشیبود خودم اول از همه د  دهیداره؟. اون من رو هم د یچه ربط-

 کردم.  زیر چشم

 از کجا؟.-

 فکر کرد و جواب داد: کمی

ََ برا تم-  رفتم هم اتاق تو هم اتاق محراب.   یکردن م زی کالَ

 گفتم: کالفه

خب مشخصه در نبود  نهی ب یکشه تراس اتاق من و من رو م یسرک م  یدل آرا وقت-
 .گهی کرده د یرو شروع م تش یاتاق محراب و از اونجا اذ  دهیکش یمحراب سرک م

 

 آرا از کنارم بلند شد.  دل

 تاوان بده.   دیتاوان بده. بچه من رو کشت با  دیآدم با نیدونم اما ا  یمن نم-

 رو پا گذاشتم و رو به محراب گفتم:  پا

 همه سر به سر من گذاشت؟.  نی باعث شده که ا ی. چ ه؟یهمه آزار چ ن ی خب، اما علت ا-

 تکون داد.  سر

و   ن یبه آقام، پدرش از ا ی!. گفته که بخاطر برگردوندن بدهمیگه پدرش و ما کشت یم-
 کنه.  ی تونه پولش و بده سکته م یکنه نم یاون قرض م

 . دمیبرچ لب

 به شما چه؟. -

 زد. پوزخند
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که شده   یپدرم، حق مرگ پدرم بوده هرچ یبده یرفت پا  می گه جوون یاونم م-
 .  ستمین مونمیپش

 دم یلرز یشدت حرص م از 

 نبود؟.   مونیدادم پش یداشتم جون م-

 سر باال داد. کالفه

 نه. -

 خب خانواده اش؟. -

 رو نداره.  ینداره، مادرشم از دست داده کس یخانواده ا -

دل آرا   هیزدم نه محراب تا بعد از چند ثان  ینه من حرف گهی اراده دلم براش گرفت. د یب
 خونه رو شکست. نی سکوت سنگ

 .  ؟یات رو عوض کنلباس یخوا  ینم-

 رو سوق دادم سمت محراب. نگاهم

 مشخص شه.   فمیتکل دیاول با -

 نگام کرد.  زیت

 گفتن؟. یبهم بگو چ نجایدونم مادر و مادربزرگ اومده بودن ا یدلبر م-

 کردم بحث و به اصل موضوع بکشونم. یسع

ن  نگفتن؟. محراب به م یگفتن چ  یچ یبدون  یخوا یاونا حق دارن تو چرا همش م-
برم به   یهفته نزار  کی بمون پس اگر بعد از  نجای هات جذب بشن ا  ه یبخ یتا وقت یگفت

 وهلل قسم نه من نه تو.  

 جمع شد. اخماش
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 گفت؟!.  ی بگو مادر چ گمیم-

 گفت:  یاومدم حرف رو عوض کنم که دل آرا باکالفگ بازم

  م،یندار شی آسا  میکه پامون و خونه گذاشت یاز اون ساعت گهی اه بسه بگو تمومش کن د-
  نیتن دادن اومده مقابل پسرم ا  تی به ن یوقت م یخوا یکه عفت نداره نم یگفت عروس

 خط قرمز دور دلبر!. یعنی.  ستی عروس عروس ما ن

 

 کرد.  زیر چشم

 گفت؟.   نارویمادر من ا -

رفت تو فکر انگار   شتریشروع کرد به تکون دادن پاهاش. ب یرمق سر تکون دادم. عصب یب
 منتظر تلنگر بود که مثل بمب باروت بترکه. 

 :دیپرس زیکردم از جام بلند شدم که محراب ت تالش

 کجا؟. -

 اخم جواب دادم: با

 اتاق.-

به تخت   دم یرس یاز رفتن داروهام و خوردم و به زور خودم رو رسوندم به اتاق.  وقت  قل
. دمیلحظه به خودم لرز   هیکه بهم گذشت  یتلخ  یی. با تصور شبادمی س راحت کشنف هی

 شد؟.   یم  یما چ ف یرو تخت. االن تکل دمیبا درد دراز کش

ََ شا  یم  یخانم رو چطور راض لهیجم حاال که  یشد. اون زن ینم یراض دمیکرد؟. اصالَ
 عمرا اجازه بده که پسرش دستش رو تو دست من بزاره!.   دمیامروز د

 چشمام گرم خواب شد.    قهیتو چند دق ینه ول ایدارو ها بود   ریدونم تاث ینم
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 .  ؟یچ  ی برا نباریرمق باز کردم. بازم سر و صدا بازم غر و بحث و دعوا. ا  یرو ب چشمام

  ای  یهست  یبا کس دمینفهم یکن  یمن خبر ندارم چه خبره؟. فکر م یکن یدل آرا تو فکر م-
کشم، چقدر   ینم گهی انقدر تبر به درخت جونم نزن من د یباشه چه بهتر ول ینه؟.هست

 . ؟ی بش الی خیبحث طالق و باز کنم که ب نیا  دیبا

 شد جواب داد:  یدلش از حرص دادن محراب خنک م یدل آرا که انگار حساب 

 .  ؟ی تون یم  گهیچقدر دچقدر؟  -

 .دمیاتاقم شن  یکیکالفه محراب و نزد  یصدا 

 اهلل و اکبر، پروردگارم بهم صبر بده.. -

 تر ادامه داد:  بلند

 .  دیبزنم که نبا  ینزار دست به کار-

 گفت:  یآرا بازم با سرخود دل

 کار؟.  یچ-

شد. از جام بلند شدم و با   ی م  یتو جام. محراب داشت روان نمیندونستم بازم بش زیجا
و با اخم نظاره گرشون    ستادمی چهار چوب وا نیدم رو به در رسوندم. بخو واریبه د هیتک

حاضر به اتمام بحثشون نبودن. دل آرا از سر    چکدومی برخالف توقع ه نباریشدم اما ا
 .  تیهم از سر عصبان  حرابو دست انداختن و م  یلجباز 

 نکن.   وانمید ستمین یعصب یشب چی دل آرا دل آرا من امشب به اندازه ه-

 را شونه باال انداخت. آ دل

 .گهیدوتا داده د تش ینها-
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حرف   نیذاشت؟. با ا  ی درشت کردم. بسم اهلل دل آرا چرا انقدر سر به سر محراب م چشم
 .  زیم  یرو  یشد و رفت سمت دکور یمحراب جر

 : دیغر

 دوتا داده ها؟.  تش ینها-

 زدم: غیکه ج  نیبکوبه زم یمجسمه رو بردار اومد

 . ه؟یچه کار نینه ا-

 : دمیاخم خم شدم و نال با

 . دینداختیو مثل بچه ها کل کل راه نم دیدیفهم یذره م هیکاش  -

 اومد؟.   یچشمش رو گرفته بود و مگه کوتاه م یخشم جلو شی آت محراب

و   یکی ن یدارم، من ا  ید آخه منم آدمم منم صبر گه؟.  یم یچ  یشنوی. نم؟ی شنوینم-
 .  گه؟یکنه اخه به کدوم برسم د  یداستان درست م هی  ادیدرست نکرده مادرم م

 رو به سر گرفت و نشست رو مبل. دستش

  یتر زم یدل آرا؟.  د آخه من به تو چه ه یکه من و عذاب بد یبر  یم  یتو چه لذت-
که با وجود همسر   نی کنم از ا ت ی از اون اول؟. من برم شکا   یفروختم که خون به دلم کرد

 خوبه؟.  تیسر قرار اونم با نامزد قبل  یریم

 خورد.   کهیآرا  دل

 .  ؟یچ-

 جمع نگاهش کرد.  افهیبا ق محراب

و صاف صاف تو   یزیچ  نیو شعورم و فراموش نکردم که همچ ای هنوز مثل تو ح-
 چشمات نگاه کنم و بگم. 
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باال رفته فقط نگاهش   ی بروهاحرف جا خورده بودم که رفته سر قرار، با ا  نیکه از ا  منم
 :د یرها کرد و متعجب پرس نکیکردم. دل آرا ظرفارو تو س یم

 رفتم قرار.  یدی د یتو ک یشناسیمهرداد و تو از کجا م-

 : دیبا فک منقبض غر  محراب

خوده   گهید یکی . من دلم با ؟یا  وانهی. د؟یض یمر   ،یکرد  وانمینرو د هیانقدر تو حاش-
 . ؟یگردونی لب گور و بر م ی بر یهرروز هردومون و م یچ یبرا  گهی د یکیتوام دلت با  

ََ احسا   دمید  یکه م یمحراب  نیا گفتم االنه   تی همه عصبان نی ترس داشتم. با ا ی واقعَا
 سکته کنه. دهنش خشک و صورتش قرمز بود.  

روکش کردن  شد و خشمش قصد ف  یم  نی باال و پا دنیاش از فرط تند نفس کش نهیس
 نداشت.  

 ترس گفتم:  با

 .؟ی کن یم نیچرا همچ  گهید  رهیگ  یمحراب، طالق م-

 درشت کرد.  چشم

. ره؟یگ یطالق م یگ  یکوبم م ی به سنگ م خی . چند ماهه دارم مره؟یگ  یطالق؟. طالق م-
 . یزندگ نیبزارم با ا  ابونیسر به ب دیبا  گهید

رفت   یکه به سمت در م  یرو برداشت. در حال   نیماش  چیاز جا بلند شد و سوئ محکم
 آروم لب زد: 

ها، درکم کن  یر ینم ییبرو استراحت کن. جا  د،یخوام، ببخش یمن ازت معذرت م -
 . ََ  لطفَا

 گفتم.  یتنها باشه ا  ناچار

 کرد.   خکوبشیدل آزا سر جا م یرو باز کرد بره که صدا  در
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 صبر کن.-

 سمت در و ادامه داد:  اومد

 درخواست طالق. یبرا   میهم بر با  ایفردا ب-

 

 راه رفته رو برگشت. با اخم لب زد: محراب

 . ؟یچ-

  یسرعت و زمان ن یاما ا ره یخواستن طالق بگ یتعجب کرده بودم. درسته که م یحت منم
ََ فکرشم نم  کردم. یکه گفت اصالَ

 گرفت گفت: ینم دشتاش رو با لباسش م یو در حال   رونی آرا از آشپزخونه اومد ب دل

 .  ؟یناراحت شد -

 اخم کرد.  محراب

 گرفته؟.  تیشوخ-

 حوصله نگاهش کرد. یآرا ب دل

  یو خوش ی. حاال که به خوب ؟ینیب یو خنده م یشوخ یبرا یاعصاب گهیصورت د  نیتو ا -
 شه... . یبر وقف مرادت نه بر وقف مرادتون م زیهمه چ

 ادامه داد: نگاه به من انداخت.  هی و

 . ؟ی بگو از کجا مهرداد و خبر دار-

 . دیکش ششیو دست به ته ر دیکش ق ینفس عم محراب

 گوشه.   هیرو گفت من کشوندمش  یلیدر فام یجلو  دمشید-
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 آرا با چشم درشت گفت:  دل

 گوشه بعد؟.  ه ی شی خب کشوند-

 .دیپشت گردنش کش دست

 خوامش.  یگه عاشقشمم  ی. پرو پرو تو چشمام زل زده م؟ی بشنو یچ یتوقع دار-

 گفتم:  متعجب

 . ش؟یزد-

 نگام کرد.  یناراحت با

آورد   یاصال به رو خودش نم  یخودم رو کنترل کردم ول یکرد دلبر من هرچ  ییپرو یلیخ-
 خواست گفت.   یپروا هرچ  یجلوشه ب رت یغ یب هیکه من شوهرشم انگار که 

 تکون دادم. دی به تا سر

ََ زد که زد ا  یاست مر-   یذره شرم نم  هیپسر از همون اول پرو بود  نی گه دل آرا اصالَ
 کنه!.  

 دهن گرفت.  یآرا دست جلو  دل

حل   یبا کتک چ یدرست ول  یشد یآخه؟!. باشه عصب یکارو کرد  نیا  یچ  یبابا، برا یا-
 شد؟. 

 ابرو باال دادم.  یتا  هیحرص از کنارمون گذشت و رفت داخل اتاق.   با

 زنه.  یم نهیخوامش نه به االن که سنگش و به س یگه نم یکه م نیبه ا نه-

شد. چند قدم برداشتم سمتش   رهی با لبخند کمرنگ نشست رو مبل و به سقف خ محراب
 . ستادمی و باال سرش وا

 . ه؟یاز چ  یدفعه ا هیلبخند    نیا-



 دلبر محراب 

927 
 

 پررنگ تر شد. لبخندش

 

 از بند آزاد شدم. -

 اخم دستام و زدم بهم.  با

جمع   یاز هر تلخ   الشونیام مثل تو خ هیخوبه که بق نمیبلند شو برو بب ،یآره آزاد شد-
 باشه!. 

 نشست جاش غر زد:  درست

 شده مگه؟. یچ-

 خم شدم سمتش و انگشت اشاره ام رو تو صورتش تکون دادم:  یعصب

 و... . ی ر یاالن م  نیهم-

 ه دادم:گفتم و ادام یهام آخ  هیدرد بخ با

 تا منم از بند  آزاد شم.  ،یکنیخانم م لهیجم یبرا  یفکر هیو -

 شد.   یخال بادش

 دلبر!.  -

 زدم:  داد

 دلبر و... اهلل و اکبر محراب بلند شو برو. -

 نگام کرد.  رهیخ رهیچونه گذاشت و با همون لبخند خ ری ز  دست

 چهره طلبکار و دست به کمر زدنت تنگ شده بود.  نی ا  یچقدر دلم برا -

 اسمش رو داد بزنم که سر پا شد.  اومدم
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 باشه باشه. -

اراده لبم   یپشت در و ب  ستادمی رفت. وا رونیچشمک از در ب هیدندون نما زد و با   لبخند
 کش اومد.  شی و خوشحال  یاز شاد

 دل آرا به خودم اومدم.  یپا  یصدا   دنیشن با

پام و له کردم. کجا   ری که زد غرورم و گذاشتم ز  یاز دستت!. بخاطر گند از دستت محراب-
 رفت ها؟. 

 . دمیپرس

 شد؟.  یچ-

 .نیبه زم  دیرو کوب پاش

 زده سر پسره رو شکونده افتاده گوشه خونه. -

 دادم.  ج یرو پ لبم

چرا االن   یبوده؟. اگر مهرداد و دوست ندار ی دل آرا موندم به خدا از اول دلت با ک-
 . ش؟یاسفند رو آت ی بخاطرش شد

 نداد.  یچپ نثارم کرد و جواب نگاه

اومدن   ای داد   یآرزو کردم که بدون داد و ب نباریسمت اتاق و اسالنه قدم برداشتم  سالنه
 راحت بتونم به خواب برم.  الیو.... با خ هیسا   دنی د ایدزد 

 

                      **** 

 ماه بعد  سه
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 دادم. مهلقا خانم غر زد:  ی آب دستم بود و درختارو آب م شلنگ

 ات رو بخور.  یچا  نیبش  ایدختر، ب یکرد سی و خ  اطی تمام ح-

که به سر بسته بود.  دیسف  ینخ یو روسر دیسف  یآب یگل گل رهنیسمتش. پ  برگشتم
 .  زیمرتب و تم شهی شد. هم یم  دهیکوتاهش هم به زور د رنگ  ییحنا  سیگ

 ره.   یمن حوصله ام سر م یدون یمهلقا خانم خودت م-

 ببرتت.  رهی دستت و بگ  ادی پس م یک یمحراب پدر صلوات  نیا-

. نشستم  کشیپس دادم و رفتم نزد یرو با ناراحت قمی. نفس عمدی لبم ماس یرو  لبخند
 کنارش و لب زدم: 

به   میمنتظر بمون  دیو مشاوره و.... طالقش رو گرفت اما حاال با  ایبعد از سه ماه برو و ب-
 خانم.  لهیجم تی رضا

 ام رو به دست گرفت.  چونه

 و بازم قهر!.   نجا یا  یاری و پناه م یکن یتوام فرار م-

 . دمیخند

کنه. من منتظرم که  یقرار تر م ی دتر ببهم فقط ب مونمی کینزد یول  ستمی مهلقا خانم قهر ن-
 سراغم.  ادی بده و بعد ب انیپا ارو یتلخ  نیخودش ا 

 کرد.  زیر چشم

 

 ،یبر یدلبر خانم دل م  یکن  ی. ناز م؟یکن ینکن دختر، من نفهمم تو ناز م اهی من و س-
 کف دستش.   یزاریم یکَن  یدل محرابم و م

 که.   میدیمهلقا خانم هم و د-
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 تکون داد.  سر

  ید یبا غرور و ناز و کرشمه دست تکون م وونی ا  یدر التماس و تو از رو یاون از جلو-
 .  ه؟یدنیچه د ن یداخل،  ا  یری و م

 با ناخنام.  یکردم به باز  شروع

  هیجمع تره،   الش یکنه. البته االن خ یتر تالش م یالقل جد  ینطوری ا ،یو دوست یدور-
 خانمه.  لهیکردن جم یراض  هیق بود االن فقط  دردسر از سر انداخت که اونم طال 

هام جذب شه و بعد   هیصبر کردم تا بخ قیهفته دق کی  ام یب نجایکه ا نیماه قبل از ا  سه
شد  یمهلقا خانم. انقدر خوشحال شد که خودمم باورم نم  شیاز اون بالفاصله اومدم پ

کنارش باعث   یکس  ایحضور و وجود من  نی بود و ا ییالبته که حق داشت زن تنها
 براش.   هیدلگرم

خواستم!. ازش دلخور و ناراحت   یبهتره بگم نم یعنی یب یب شیتونستم برم پ ینم
مدت بازم مثل   نیراغب بودم که کنار مهلقا خانم باشم. تو ا  شتریب  نیهم یبودم و برا 

که همه جوره باب دلم بود و    یی حتای. نصمیدو نفره داشت یو صحبتا   میقبل کنار هم بود 
 لحظه و زمان برام ارزشمند بود.   نی مو ه  میدیشن یدوست داشتم ازش م

 .  رهیگ یاراده خنده ام م یاومد ب یم  ادمی اما محراب هروقت که  و

اومد و خواهش التماس به مهلقا   یدر م یکردم. هر بار جلو تشیمدت اذ  نیتو ا  یلیخ
ذاشت    یمهلقا خانم نم می اومدم از طرف یاومدم که نم ینم نی پا ادیب دیخانم که بگ

 . میاز دور نظاره گر هم بود تی داخل و در نها ادیب

 . دیچسب یم یلیکه به من خ  هرچند

  گهیبه حال اون روز که د یاما وا  دمید ینگاهش هربار خواستن و التماس رو م تو
 کنه. یم  یکارارو تالف نیروزا و ا  نیدونم عوض همه ا یدستش بهم برسه م 
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به بعدشم هم حواسش بهت   نجا یتحمل کرده از ا نجا یدختر ناراحت نباش، اون که تا ا-
 . ستینشه ول کن ن روز یپ یهفت خان رستم عاشق نی هست، اون تا تو ا 

 . دمیخند

 . نی که گفت هینالحق که همون هفت خا-

 . دمینوش یجرعه از چا  هیرو به دست گرفتم و   کیکمر بار  استکان

 .دیچیمهلقا خانم پ  یصدا 

 پلکه.  یم  ای کینزد نیهم یخوشبخت-

 و گفتم:   دمیاز سر آرامش کش  یقیعم نفس

 و.... . وفتهیب یاتفاق  هیترسم بازم  یم-

 زد پشت دستش و اخم کرد. مهلقا

 نداره.    تی عجب دختر، نفوس بد نزن خوب-

 خورد.    اطی تقه به در ح دو

 ابرو باال دادم. یتا  هی

 . ن؟ی بود یمنتظر کس-

 جواب داد: زیتکون داد و با چشم ر سر

 پشت اون در گمونم منتظرته.    یکیمن که نه اما -

 دهنم گرفتم.  یمنظورش دستم و جلو   دنیفهم با

 دره!.   نیخدا! هرروز هرروز دم ا   یمحراب؟. وا بازم -

 خانم کالفه گفت:  مهلقا
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 .هیبچه حرفش چ نی ا  نیبرو بب-

 باال دادم.  ابرو 

 . دینه مهلقا خانم توروخدا شما بر-

هاش رو پا زد و سالنه   یی. دمپا نی از بازوم گرفت و تخت رو اومد پا  یآروم شکونین
بردم که   یتپلش پ یمخاطب پشت در و براومدن لپا  دنیسالنه رفت به سمت در. با د

 به حتم محرابه. 

 . ؟ی پسر باز جرا اومد-

 . دمیرو شن صداش

 تموم شد. دلبر  کجاست؟.  گهیخالص شدم. به خدا که د گهید-

 خانم مکث کرد. مهلقا

 تموم شد؟.  یچ-

 : دینال

 در.   یجلو  ادیکن دلبر و بگو ب  یمهلقا خانم مادر-

 جواب داد:  یرحم  یاما با ب مهلقاخانم

 

 مادر تو که تو خونشه. -

 . میتموم شد، خالص شدم خالص شد ره،یخ نباریا  گهی د دیباور کن-

 .  ستادمی . خودمم از رو تخت بلند شدم و رفتم پشت در وا دیبه چونه کش یدست مهلقا

 پسرم.   نمت یب یو فردا بازم مالحمدهلل، پس بر -
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 در و ببنده که محراب بلند گفت:  اومد

  گهیکردم د یراض ،ینیب یمنم م  یکرد  یمهلقا خانم خودش گفت هروقت مادرت و راض-
 شدم به موال.   وانهید  دیایب دیبگ

 نره.  رونیخفه ام ب غیج یدهن گرفتم تا صدا  یزده دستم و جلو ذوق

 پسر.  گهید ی خواستگار یبر دیبا یدون یخب آدرس خونشون رو که م-

 زد به سرش. گهی د محراب

خوام زنم و  یم نمیخوام عشقم و بب یگم م ی برس مهلقا خانم م ادمی اهلل اهلل به فر-
 .؟یکن  یم  ییراهنما  یشما دار نمیخانمم و بب

در   یجلو ارتمیو بکشه بر نمی. مهلقا خانم اومد آستدمیخند زیلحن عاجزش ر   دنیبا شن 
 کردم:  یکه لب خون

 . امیچشم چشم خودم م-

برداشتم سمت   ر یرو از من گرفت و به محراب سوق داد. اومد کنار و با رفتنش خ نگاهش
 در و با لبخند پهن گفتم:

 سالم. -

 اخم کنه. کالفه گفت:   ایدونست بخنده   ینم دنمید با

 .  ؟یکن یم ی نطوریچرا با من ا -

 نثارش کردم.  ییبه کمر زدم و نگاه سر تا پا  دست

 . ؟یچطور-

 : دیغر

 دلبر!.  -
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 . دمیخند

 . ؟ی ش یچرا براق م  هیبابا خب چ یا-

 رو بت زبون تر کرد و خودش رو چسبوند به چهار چوب در.  لبش

 دست برداشت.  گه یدلبر، مامانمم د -

 

 لبخند جواب دادم: با

 خب؟.-

 .دیخواب بادش

 .  گه؟یخب؟. فقط خب د -

 بره که تند گفتم: اومد

 محراب؟.  -

 گهی از اندازه د  شیکنم. ب تیاذ   گهید ومدیو از گوشه چشم نگاه انداخت. دلم ن  برگست
 شد.   یم  یباعث ناراحت

 بخور.  یچا هیداخل   ایب-

در کنار رفت و از خدا خواسته   یبه غب غب انداخت. از جلو  یکرد و باد یسرفه ا  تک
 اومد داخل. 

 . اهللی-

 . دی کش ششیبه ته ر یرو تخت دست یو قور  یچا  دنید با

 گفتم:   عیسر 
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 باال؟.  میبر-

ََ ینه نه دق-  . نمیدلم خواست همون جا رو همون تخته بش قَا

 بلند کردم. دست

 بفرما. -

منتظر   ی ان چااستک  هی ختنینشست رو تخت. رو به روش نشستم و بعدد از ر رفت
 چشم دوختم. 

 .  دیکش یرو حوض م یچا ارهیکه لجم رو در ب   نیا ی نگفت و برا  یزیچ

 زدم:  غر

 عه محراب.  -

 .  دیکوب یدست  شیرو تو پ استکان

کنم خانم و   یم  نی کوچه رو باال پا نیبعد چند هفته ا  ی شد یکفر ن یشد سر هم یچ-
 .  دهیدست تکون م وونی از باال ا نمیبب

شده. البته   یکرد که انگار چ  یم  فیبا حرص تعر  یخودم رو گرفتم که نخندم طور یجلو
 نشده بود.  یزیهم کم ج

 . ؟یخواستگار میایب یک-

 باال دادم.  ابرو 

 .؟ ی کرد  یچطور راض-

 . یداد به پشت هیتک

 . یخواستگار  م یایب یکار نداشته باش ک ناشیتو به ا -

 باال انداختم.  شونه
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 . یب یب شیهروقت که مادرت قصداومدن کنه و منم برم پ-

 کرد.  اخم

 

 . ؟یب یب شیمنم برم پ یچ یعنی-

 .دم یبه دندون گز  لب

 .  میکه قهر یدون یخودت م-

 ... . یکن یرو راض  یب یب دیکست نگو که حاال با نیتر  زیدلبر تورو به جان عز-

 ادامه بده. نذاشتم

 نه؟.  ای  یکن یاز خانواده ام خواستگار  دیفقط بالخره من و با ست ین یزینه نه چ-

 خب؟. -

  گهید یکه من و از کس ادیکنار ب هیقض نیبرم خونمون. بالخره فکر نکنم مادرت با ا  دیبا-
 کنه.  یخواستگار

 تکون داد.   سر

 .  یخواستگار میا یبرو امروز برو فردا م-

 درشت کردم.  جشم

 فردا؟.  -

داستان   هیشده  میخسته شدم، به خدا زندگ گهیدلبر به خدا د گهی دآره برو خونتون -
 طول و دراز.  

 . دمیکش قیعم نفس
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 خب باشه.  یلیخ-

 گذاشت.   یشونیپ ی رو یرو تخته و ساعدش رو دیدراز کش زیخ مین

 .  نمیبچ الروی وسا رم، ی خونه بگ هیبرم  -

 اخم خم شدم سمتش.  با

 خوام.  ی. من خونه نم؟ی چه خونه ا ؟یچ-

 زد. پوزخند

 .  م؟یکن یبا مادرم زندگ یخوا ی. م؟ی خوا  یخونه نم-

 . دمیبرچ لب

 خونه خودت.  ر،ینخ-

 کرد.  اخم

برام   ی تلخ و نحس چ یبرم، جز خاطره ها  ی جنازمم نم گهیدمن  ییاون خونه کذا-
 داشت.  

 زدم.   یحیمل لبخند

 اون خونه ام نه... .-

 با مکث ادامه دادم:  شی فاصله چند متر تو

  م ی و به هم دل بست  میتره، همونجا که مال هم شد  نی که دوتا کوچه پا  یهمون خونه ا-
 یعاشقش که ب هیجیدار با صاحاب خونه بس اطیح  یمیکوچه مومن!. همون خونه قد 

 وابسته شدم. شی اخالقش، رفتارش، همه چ  دش،یاراده به خودش عقا 
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عالم بود  ر یتصو  نی برام بکر تر شهیکه هم ییچشما دنینگام کرد. منم نسبت به د رهیخ
 نبودم.   لیم یب

 سرفه مهلقا خانم تند اومدم عقب. محرابم از جا بلند شد و نشست رو تخت.    یصدا با

 حواس گفت:  ی هل شد که ب انقدر

 سالم.  -

 و سر تکون داد.   دیخانم خند مهلقا

اون روز    یهم که انگار فردا  ی برا  دیکن یعاشق یبچه ها!. طور  دیباش نطوریهم شهیهم-
. از دیانقدر آروم و سرحال باش شهی انشاهلل هم ،یو دوست داشتن   زیانقدر عز دیهم و ندار 

بود که پسرم محراب   یبار وقت نی بودم؟. اخر دهی گل افتاده رو ند  یصورتا   نیبود ا یک
 یکرد، البته توام با کم   ینگاه م یمثل االن با سرکش  لبرمخجالت زده شده بود و د

  یعطر و بو  نجایهمه مهر حاال ا  نیسرخ. عشقتون پاکه و مقدس، با ا  یخجالت و لپا
 رو گرفته.   تونیبهتر عاشق

ن با وقار و با  !. مهلقا خانم به همون اندازه که خودش ز ییبا ی! چه لفظ ز یعاشق بهار
  ی. قسم مدیبار یبود به همون اندازه از هر کالمش قند م ییما یو خوش س تیشخص
 معجزه بوده.   هی یزندگ نی زن تو ا  نیخورم ا 

دعوت    یدفعه عروس نیقراره ا  یک نمیو بب نمیخوام وسط بش  یکنار م دیخب، حاال بر -
 بشم. 

 بزنه گفتم: یمحراب حرف نی از ا  قبل

  هیرو  ادی ز  یعروس یچرا ول ک یجشن کوچ هیمهلقا خانم،    رمیبگ ی گمون نکنم عروس-
 . میست ین یتیچون جمع

 .دیرو پشتم کش دستش

 به دخترم.   ن یآفر-
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 مکث ادامه داد: با

هست بلند شو برو آماده شو چمدونتم بردار محراب  نایحاال که انقدر حواست به ا -
 .یکن یخانمت آشت یب یبرسونتت خونه که با ب

دردم   دیفهم یزدم که مهلقا خانم م یبا ناخنام. چطور حرف دلم رو م یکردم به باز  شروع
 رو ببخشم.  یب ی تونستم ب یاز ته دلمم نم  گهی. من د ه؟یشترچیب یب یاز ب

هست   یچه زن بد خلق  دیبار مالقات کرد و د هیرو   یب یکه خود مهلقا خانم هم ب البته
 !.وفتادهی ن یکرد که انگاراتفاق یتظاهر م یو طور   اوردیحال بازم به رو نم  نیاما با ا 

 

بوده مهلقا خانم!   نیبه خاطر هم امیهم همه سخت نجایتا هم رم،یدلگ یب یاز دست ب-
که هر بار خاطرات    یاز دستش به اندازه ا رمی!. دلگیب یب یای بخاطر حماقت و طمع کار

نعمت بزرگ داشت اونم   هیکه نداشت  یچیاما در عوض ه  رهیکنم بغضم بگ یو مرور م
  یبازم م یب یکه من االن برم، ب رمیداشتن محراب بود که وجودش برام ارزشمنده. گ

باشه که به   یتونم ببخشم. فقط در حد یکنه هرچند که نم یو زار خ یخوام گر 
  یب یاز سمت من برا  چوقتی ه یشه وگزنه اون ببخشش قلب رهیختم به خ یخواستگار

 . ادیبرنم یب

 خانم با گله لب زد: مهلقا

 !.  ینبود  یا  نهیتو که انقدر ک-

 زد. جواب دادم:  یچرخ اطی ح ی اون فرصت محراب از جا بلند شد و تو تو

از ما دوتا رحم نکرد، نه من   چکدوم یبه ه یب یاما ب ستمین دیباور کن  ستمین یا نهینه ک-
و   می. چرا پول داشت و به ما نداد؟ چرا مشکل داشتم؟ینه دل آرا مگه ما بچه اش نبود

 کنه!. یزنه، دل آدم و از جا م یم شی آدم و آت نی. ا د؟یاز دستش نچک  یقرون

 کرد.  بغلم
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 . دی اما شما بچه هاش-

 بغض گفتم:  با

مادر انقدر در حق بچه اش   هی شه   یم، مگه ممهلقا خان نمیکنم به هم یبه خدا شک م-
. یبودن و در حقمون ادا کرد تا مادر ینامادر تی ما نها یب یکنه؟. هوم؟. ب یکم کار

مثل شما نبود چرا    یب یکه چرا ب نیوقتا حسرت خوردم به ا   یلیباورتون نشه اما خ دیشا
کنار شما   شتریرو ب ینداشت؟. من آغوش و مهر مادر مثل شما محبت و مهر یب یب

 !. یب  یلمسش کردم تا ب

 زد.  تشر

 استغفراهلل. -

 بهش گفتم:  رو

 . گمی دروغ م دیشما بگ-

 روونه گونه هام شده رو از چشمام پس زد وگفت:  یک دمیرو که نفهم اشکام 

  زیه؟. اشک نرد یم یچه معن هیروزاته، گر نی روزا بهتر  نی بلند شو بلند شو االن و ا-
 . یکن  هیکه گر ینگفتم بر

 محراب اشاره زد.  به

 قراره مشتاق بودن کنارته!. یچقدر کالفه و نگرانته، به همون اندازه ب نیبب-

 

 لبم جا خوش کرد.   یلبخند رو ی تو اوج ناراحت اریاخت یب

ََ یدق رو تو رفتارش احساس   یو ناراحت  یشد کالفگ ی بود. از اون فاصله م نطوریهم قَا
 کرد. 
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 .  نطورهیهم-

 به شونه ام.  زد

 . ؟ی هست یمنتظر چ گهی برو دد-

 از جا بلند شدم. تند پله هارو رفتم باال.  قینفس عم هی با

زده بودم اما خوشحال هم نبودم. همه  جانیذره ه هیبشم که   نی شد منکر ا ینم 
من و محراب    دنیبه رس یز ی چ گهیگرفت که د  یباب نشات م نیاز ا  شتریب میسرخوش
 نمونده.  

 . ؟ یکردم، آخرش که چ یم یآشت یب یبا ب دیهر صورت با  در

بود که  ن یشد اما تظاهرش القل بهتر از ا  ینم دهیبخش چوقتیاز ته ته دلم ه  دیشا
 بشم!.  دهید  یا نهیدختر ک هیبخوام  

بود  یب یکرد از ب   یم یکه دل آرا رو داشت خواستگار یخانم زمان لهی جم نایهمه ا   یسوا
که اتفاق  حیو توض میکرد  یصبر م  دیشد بازم با یکدورت م نی و االنم اگر متوجه ا 

 .  ستین یخاص

شک   یتو درجه اول و ب هیخانم زن حساس  لهیبخاطر محراف مجبور بودم، جم  حداقل
 خواد باشه، باشه.   ی که م یتونخ خودش رو کنترل کنه، حاال هر مسئله ا  ینم

و چشم    دمیکش  یقیشالم رو مرتب کردم و چمدونم رو برداشتم. نفس عم نهی آ یجلو
 اتاق.   یجا  ی دوختم به جا

منتظر محراب    هیو سا  دیبار یبود، همون روزا که بارون م  نجایدفعه ها هم نیآخر  درست
که کنار مهلقا خانم نماز  ی نیر یتونستم باورش کنم!. همون روز ش  یو نم  دمید  یرو م

بازم باورش نداشتم!. چقدر با حرفام   دم،یمردم رو شن  یخوندم و تو سجده آخر صدا
گلوله مرگ باشه،   هیتونه   یمرد م هی  یبرا  یو آزارش دادم. به حتم اون حرفا  دمشیکوب
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  یخوادت بگه کس یبگه نم یکه تمام وجودته بخاطر لجباز  یرد زنشه هضم ک  یمگه م
 چقدر صدام کرد و هنوزم....  دیرو دوست داره؟. اون روز چقدر عذاب کش گهید

که اون لحظه با اشک بود و   نیبا فرق ا  یزنه ول یصدا زدناش تو گوشم زنگ م  هنوزم
 االن مرورش به لبخندم ختمه.  

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 . ؟یو با لذت مرورشون کن  یتلخت بخند  یروز به اون روزا هیکرد   یش و مفکر یک-

 و کالفه غر زدم:  دمیبه صورتم کش  دست

 .یریسفر قندهار که نم ه،یچه وضع نی دلبر خودت و جمع کن ا یآ-

 

زدم. لب پله محراب چمدون و گرفت و   رونیچمدون رو محکم به دست گرفتم و ب دسته
 رفت.   رونیب

ها، اونم مادره   یا یکرد کوتاه ب یخانمت تند  یب  یاگر ب ا،ینکن یبدتر لجباز  یدختر رفت-
 ها.  ینکن یدلخور شده باشه، لجباز  دیشا یسر نزن  هیتوقع نداره که 

 بغض نگاهش کردم.   با

 مهلقا خانم.   یدونم پاداش کدوم کار خوبم ینم-

اول افتادم. چقدر به چشم  یروزا ادی پس دادم.  یآغوشش گرفتم و نفس رو با آه تلخ  به
 بد نظر داشتمش! چقدر مهربون و خوش دل بود!. 

 ظاهر قضاوت نکن.  یگن از رو  یکه م نهیا

 . دیرو بوس میشون یعقب و پ اومد

 . برو پسرم منتظره. یقرار یب نی که همچ یر یبرو دختر، سفر دور نم-
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در رو بستم و اومدم   یزور یخداحافظ هی. با یدر اصل یازش دل کندم و رفتم جلو زور  به
 شدم.   یکس یبرم که رو به رو 

 سالم.  -

 باال گرفتم. جابر بود. ابروهام رفت باال.  سر

 . ؟یکن یکار م یچ  نجایجابر ا -

 زد.  یکمرنگ لبخند

 کردم.  دایپ نجارویبه زور آدرس ا -

 نشست.   میشونیرو پ اخم

 .؟ی گرفت یراستش و بگو از ک -

 .دیپس گردنش کش دست

 دل آرا.  -

 .دمی پرس زیر  یچشما  با

 شده؟.  یز یانشاهلل، چ  رهیخ-

 خودش اشاره زد.  به

 . ؟ینیب ی نم یرییتغ یآبج-

  ریز  یکرده بود هم سروضعش هم.... هم گود رییانداختم. حق داشت، تغ   ینگاه اجمال هی
 لب زدم:  رتی اندازه صورتش. با ح یب یچشماش و تو رفتگ 

 باز؟.  ی ترک کرد-

 و سر تکون داد. دیخند
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 . شهیهم  یبرا  نباریآره اما ا-

 گفتم: ینیسنگ با

 .  ه؟یخب جابر، حرفت چ-

چشماش رو  کرد و  یبزنه اما دست دست م یخواست حرف ینگام کرد. انگار م ناراحت
 .  دیدز  یم

 و گفت:   دینفس کش هی

من بدتر    ینیخبر چ هیدونستم  یبهخدا اگر م گه،ی. حاللم کن د؟یهنوز از دستم ناراحت-
 کردم. ینم یغلط نیچن چوقتیتو ه ییشه رسوا  یم

 .کردم  اخم

 

 . ؟یدفتر گذشته رو باز کن یاالن اومد -

 .  امیدست تکون دادم که االن م ابونیخ یانتها  نی بوق ماش یصدا با

 کرد و جواب داد:  یتک سرفه ا  جابر

 .... . یمن اومدم برا   ستین یکن  یراستش اونطور که فکر م-

 . غر زدم: دیبه دندون گز  لب

 برم کار دارم.   دیبا  گهی بابا بگو د یا-

 مقدمه گفت:  یب

 .  ری امر خ یبرا -

 گوشش.    ریخوابوندم ز  یکی و . دست بردم باالوفتمیمونده بود از شدت حرص پس ب کم
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رو بهش گمون کردم که االن محرابم راه رفته اش رو برگرده و اما جسارت هم   ادمی بافر
 داشت.  یحد

که   هیمن دلم با ک  یدون ی. تو نم؟ی خواستگار یبرا  نجایا  ی. تو اومد ؟ی کش یخجالت نم-
  یاما زه  یکرد که آدم شد ی. خاک بر سر من،  داشتم باورت م ؟یکن  یم  یجسارت نیچن
 باطل.   الیخ

 رو صورتش خشک مونده بود.   دستش

 حرص ادامه دادم: با

  ن یبه خدا قسم هم ای یکن یجا گورت و گم م  نیاز هم   ایها؟.   یچرا زبونت و قورت داد-
 .  ستمین  هیمسا در و ه ونیکتک به فکر آبرومم م  ری ز  رمتی گ یجا به جان محراب قسم م

 .  دیخند هوی

 شد.   ظیغل اخمم

 کنم؟.  یم یمن دارم شوخ  یکن یتو فکر م ،یرو اب بخند-

 تاسف نگام کرد.  با

 . یسرکش یهنوزم همونطور  یگمون کردم آروم شد-

 باال آورد. میدوم و بزنم که دست تسل یل یبردم باال س دست

  یاون که م یخوام شما برا  یمن بزرگتر ندارم م  ،ی کن یقضاوت م یصبرکن صبر کن، دار-
که   یکتکم بزنه دل آرا هم که بدتر تنها تو بود خوادیکه م یب یب ،یخواستگار  د یخوام بر

ََ کتکه رو زد یبدتر از اونا هم تو بود  .  یکه واقعَا

 .دمی و مبهوت پرس جیگ

 . ؟یچ-
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 انداخت.  ری به ز  سر

 .یخواستگار د یخوام برام بر  یم-

 

 هم فشردم. ی رو رو لبام

 . یکرد  ی. شکه شدم واهلل، گفتم بازم بد نظر؟ی ک یتو برا   یخو... خواستگار-

 کرد.  یخنده ا  تک

 . یگفتم که آبج یچه بد نظر-

 جمع تند گفتم: افهیحضور محراب با ق با

 . گهیاومدم د  ی محراب داشتم م-

 : دیبه جابر غر  رو

 انشاهلل.    رهیخ-

 .  دیخند جابر

 .  رهی امر خ یبرا  رهیخ یلیخ رهیخ-

 زدم. غیحرف محراب چشم درشت کرد. دست برد باال که ج  نیا  دنیشن با

 . میباال بزن نیبراش آست خواد یمحراب نه، م-

 حرص رو به جابر گفتم: با

  یکنه. ا یندونه گمون بد م یهرک  ریامر خ یگ  یطور م هی.  فه؟یچه طرز تعر نیجابر ا -
 بابا. 

 قدم رفت عقب.  هی شکه
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 باال.   دیبر  یخبرتونه هر کدوم دست مچه -

 کردم خنده ام رو کنترل کنم.   یسع

 خب حاال، برو خون.. .-

 ابرو باال دادم. یتا  هی

ََ خونه دار-  . ؟یاصالَ

 زد:  لب

 گرفتم.   ی خونه چند متر هی-

 خب، کار؟. -

 سر کار.  ییرم جا ی ماهه م ک ی-

 رو فوت کردم و قاطع گفتم:  نفسم

ََ ینها- با   یدختر  چیاون دخترو تازه اگر بپسندت!. چون ه  میبرات نشونش کن میبتون تَا
 ره.  یسقف نم هی  رینداره ز  ندهیبه آ ینیتضم   چیکه ه یپسر

 نگام کرد.   ناراحت

 دادم:  ادامه

 . گهی جور داستان داره د هی یبرادر من. هر ک یبله حاال حاال ها راه دار-

 کرد.   یسمت محراب که با لبخند نگام م  دمیرو کش نگاهم

 کردم:  زمزمه

 شده؟. یچ-

 کرد.  زیر چشم
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 . یدر کل پخته شد  یرفتارت بحمدهلل با مت همونطور مونده همونقدر  لجباز ول -

 اکتفا کردم.   یجوابش به لبخند پررنگ در

 . زنم... یخبرم نزار. تا آخر شب بهت زنگ م یب یرم ول  یپس من م-

 

 مکث و نگاه تند محراب ادامه داد: با

 .یآبج-

 باز خطاب به محراب گفتم: شیکرد و بعد از رفتنش با ن پشت

 . م؟یبر  رتیخوش غ  ی خب آقا-

 جواب داد:  محکم

 زود فقط کالفه شدم.-

رخ مردونه اش و نگاه کردن بهش  میلبخند شونه به شونه اش حرکت کردم و ن با
 شد.  ینم یبرام تکرار  چوقتیه

فکر کردم که االن   نیراه فقط چشمام رو بستم و به ا  نیو ب  نینشستم داخل ماش باهم
ََ با  یکردم؟. دست م یبغلش م دی چطور باشه؟. با  یب  یبرخوردم با ب دیبا   دیدادم؟. واقعَا
 کردم؟.   یکار م یچ

 ذره ام که شده دلتنگ چهره اش شده بودم.    هیهمه وقت  نی که با ا هرچند

 .؟یبش اده یپ یخوا  ینم-

  ابونی کوچه و خ نیخدا ا  یمحل بغضم گرفت. وا   دمیاراده با د  یباز کردم. ب چشم
  یرفتم برا  یکردم و م یکه با عشق از نقطه به نطقه اش گذر م ییمحلمون همون روزا 

 شدم. ادهیپ نی!. از ماش یدستفروش
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کوچه چشم دوختم. هربار   یکنا یباز  یشگیخوردن توپ به پام به همون دروازه بان هم با
 از عمد نبود.   دی گفت ببخش یکردم و م  یکه دعوا م

 . نگاهش که بهم افتاد غر زد: کشی برداشتم و رفتم نزد نی رو از رو زم توپ

 از عمد بود.   نباریخاله ا -

 . دمیخند

 چرا؟. -

 : دیبرچ لب

 .؟ی وقت کجا بودهمه    نیا-

 اراده چشمام پر شد. خم شدم رو زانو و محکم بغلش گرفتم.   یخدا!. ب یوا 

 مسافرت بودم.   دیببخش-

 گوشم گفت:  کنار

 خوش گذشته پس. -

 و از رو زانو بلند شدم. دمی کش قینفس عم هی

 آخرش بهم گذشت. شی با همه تلخ-

د قدم برداشتم سمت در. با  اومدن محراب تن ای و   دمیبه سرش کش ینگام کرد. دست  جیگ
 . دمیرو شن یب یب ی فشردن واحد صدا 

 .دیبفرمائ-

 عمر نون و آبت و داده و ترو خشکت کرده.   هیرو بستم. دلبر آروم باش، حداقل  چشمام

 گفتم:  یسخت به
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 . یخوا  یمهمون نم-

قرار   ی واحد   یدر باز شد. پله هارو سالنه سالنه رفتم باال و رو به رو هیاز چند ثان بعد
کالم حرف   هیبود که امونم ندادم   نجای. همرونیپرتم کردن ب  یباز با تند نیگرفتم که آخر 
روز آخر اما   یرو نگذرونده بودم از بچگ ییکرد. چه روزا ینم یاثر دنشمیبزنم البته شن

 رو برام رقم زد. روزا  نی تر اه یاواخرش تلخ و س

شدت   دنمیاشک بود.  با د  سیشدم که صورتش خ یباز شدن در صورت به صورت زن با
 شد و بغلم گرفت.  شتریاش ب هیگر

 . ؟ی دختر اومد-

 نزنم. با بغض جواب دادم: ینتونستم حرف دم یبه دندون گز  لب

 کرد.   رونمی از اولشم من نرفته بودم، صاحبخونه ب-

 . دیهاش لرز  شونه

 

رفت   یکرد خودش رو جمع و جور کنه. محراب که داشت پله هارو م  یعقب و سع اومد
 کرد.  یدست شیپ یب  یرو چرخوندم تعارف بزنم که ب نی پا

 بخور.   ی چا هیداخل  ایپسرم کجا؟. ب-

 که با نگاه پرالتماسم ناچار راه رفته رو برگشت.   ارهیاومد نه ب محراب

خونه   نی خونه رو نفروخته و بازم تو ا یب یبود که چطور ب بیداخل. عج میرفت باهم
لحظه  هی دن یخر  ید یخونه رو داره هم اون خونه جد نیکه نکنه هم ا نیساکنه!. با فکر ا 

 گوشام داغ شد. 

  یو با چشم فقط خونه رو از نظر م یپشتدادم به  هی. تکنیکردم و نشستم رو زم اخم
 گذروندم. 
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دلتنگ ََ  شد که منکر بشم.  یبودم و نم واقعُا

 ساده  خونه

 لهیپ لهیش یب یزندگ

 خانواده ام  ی سخت برا یتالشا 

 چرا انقدر اخمات تو همه؟. -

 چرخوندم سمتش.  سر

 کوچولو ناراحتم.  هی-

 گفت: ادی ب یچا  ینیبا س  یب یکه ب نیقبل از ا  هیاز چند ثان بعد

ََ قراره مادر و دختر یم  ی من بعد از چا-  !.  دیصحبت کن  یرم، مثالَ

 جوابش رو بدم که اخم کرد و غر زد: اومدم

 . اری رو حرفم حرف ن-

امر کردنش    نیدونستم بازم ا   یکنه. م یام م ینگفتم. چه امر یزیزدم و چ یور  هیلبخند
 بردم.  یبخاطر خودمه و لذت م

 . ؟ی مد شد که او یخب، چ-

 گفتم:  دیرو به دست گرفته بود جرعه اول رو که نوش یچا  وان یکه ل محراب

 هم بود.   یری امر خ هیبخاطر   دنتیعالوه بر د -

 اخم کرد.  یب یب

 .ر؟یامر خ-
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ََ نگران شده بودم مضطرب    دیپر یچا محراب تو گلوش و بعد از چند بار سرفه که واقعَا
 تا بناگوش باز شد.   شمیاراده ن یاسترش ب  دنی. با دیب ی چشم دوخت به ب

 راهمون باشه. نیب یوقت مانع هیکه   دیترس یم

 من جواب داد:  یبه جا  محراب

 بله.-

 

 کرد.  زیچشم ر یب یب

 . ؟یک  یو برا  ی. از ک؟یخواستگار  ریامر خ-

 زدم:  لب

 آقا من رو از شما خوا... . نیا-

 تند گفت:  یب یب

  یتو دخترم رو آورد  یچ یبدو بدو بلند شو، چه راحتم نشسته انگار خونه خاله اس. برا -
؟  ََ  اصالَ

 تو جاش بلند شد و غر زد:  عیسر   محراب

  نیتو ا  گهیاخالق منم که د دی خبر دار  تمونیشده؟. شما خودتون بهتر از وضع یمگه چ-
 مدت شن.. .

 کالمش.  ونی م دیپر یب یب

شه اسمش   یاونم نم  یاون موقع بود یات رو بخور زود برو. اگر داماد بود  یچا  نیبش-
ََ خوب مگر   دیو کنار هم هم صحبت باش  کی نداره که انقدر نزد  تی و گذاشت داماد. اصالَ

ََ خوش   یخواستگار یبه طور رسم  .  ارهینم یمنیانجام شه و وسالم. اصالَ
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 ابرو باال دادم. یتا  هی

 باز نگاه مردم؟.  ای یمن یخوش   یب یب-

 کالفه شد.  محراب

 . نم؟یتا چه وقت نب دی االن من دلبر و با -

 به غب غب انداخت.  یباد یب یب

 پسر. ات رو بخور   ی. زود چایدخترم خواستگار یبرا ّدیا یکه اجازه بدم ب یتا وقت-

و من با شک نگاهش کردم.  دی رو داغ داغ سر کش یکه حرصش گرفته بود چا  محراب
 آروم لب زدم: 

 محراب؟.-

 تخس زمزمه کرد:  یبچه ها  مثل

 . گهیانتظار بکشم، بسه د  دیبازم با  دمتی د یلیحاال انگار خ-

 .دی اش کش  قهیبه  یجا بلند شد و دست از 

 زحمت و کم کنم.  گهی من د-

 همه تازوندن  گفت:  ن یسرخوش شده بود از ا یام که انگار حساب یب یب

 برو خدا به همراهت. -

کوتاه بدرقه اش کردم.    یبا لبخند پهن و خداحافظ یب یجا بلند شدم و پشت سر ب از 
 : دمی بعد از رفتنش کنجکاو پرس

دل ارا بهم گفت بازم   شیپ  که ماه  نیشد؟. واهلل بعد از ا یچ دتون یخونه جد یب یب-
انشاهلل پولدار   رهی. خدمیکه اومدم و د نی باور نکردم تا ا یشکه شدم ول کمی  یینجایا

 . ؟یشد
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 گرفت و با آرامش کشوندتم سمت صندوقچه.   رودستم 

تونه از گذشته اش دور بشه خصوصا که برات    یفهمه نم یتنهاست تازه م یآدم وقت-
شما بود. سخت   یهم جمع کردم برا   ی. من اگر پولدیمن بود   یباشه. شما دخترا  نیریش

. اون خونه رو  دیو اشتباه بر ریشه مس  یهمه فشارم باعث م  نیدونستم ا یگرفتم اما نم
تا   نجای. همیمیخونه قد  نیمن برگشتم به هم  وفروش  یبرا  می با کمک دل آرا داد

  نبودم. ایبهتون ثابت کنم دنبال مال دن

 مکث ادامه داد: با

  نیخوام جز ا  ینم یچیه گهی صندوقه، مال خودت و دل آرا. من د  ن یپولش باز ت و ا -
 دلبر.    کشتمی فقط من و م ییحس تنها  ی. آخر عمردیو کنارم باش  دیکه من و ببخش

 زدم. پوزخند

 

 .  ؟یخواست ی. پس چرا از دل آرا ماه به ماه پولت و م ؟یکن یتظاهر م-

 زد. لبخند

بده   یبخواد ماه به ماه رقم  زشیذره درک کنه چقدر سخته که از به عز  هیکه   نیا  یبرا -
که بفهمه همونقدر که   نیا  یدرک کنه برا  یگشتیکه از کار برم یکه حال تورو وقت نیا  یبرا 

ذره هم که   هیکه  ن یپس دادنشم سخته براب ا ت ی آسونه مسئول تی پول گرفتن و حما 
 .  ستی آسون ن یدست آوردن هرچ هبکشه و بفهمه ب یشده سخت

 به گلوم چنگ زد. چشمام پر شد و نتونستم تحمل کنم.  بغض

 رفت باال.   صدام

 . ها؟. ؟یکرد   ابونیخ همه حواست بود پس چرا من و آواره  نیتو که ا-

 برداشتم و گفتم: سرم   یرو از رو  شالم
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بودنش که مثل مرد سخت و   یکه با همه الت یدختراون دختر جوون و لوند، اون -
  یم  دهیتو سرس د دمیسف یکه مو  یزد  ششیسال با کارات چنان آت  کی   یمحکم بود ط

 شه. 

 صورتم اشاره زدم: به

حالت چهره ام بود؟    نیصورت پژمرده؟. تو رفته، الغر؟. ا   نیصورتم بود؟. ا   نیا یب یب-
از وضعم  چوقتیداشتم و ه یاومدم انرژ یهم خونه م یکه تو اوج خستگ یمن

مرگ کردم. تو که انقدر عاقل    یصدبار آرزو  یکه روز   میرسوند بینبودم به جا مون یپش
 . ؟ی دخترت زد شهیبه ر شهی چرا ت یبود

 زدم:  ادی بلند فر  ی. خم شدم و در صندق رو باز کردم. با صدا دمیکش ق یعم بار نفس چند

 یکه چندر غاز   یو خبرهم داشت یتو پول جمع کرده بود  ،یصندق پول داشت ن یا  یتو ت-
  تیثیاز حو من بخاطرتون  ینگفت  یزیبزار دلبر جون بکنه!. چ یگفت یداخل هست ول  ن یا

شده بودم. دستت   غهیمن ص  یکرد  یجمع مپولت و  یکه داشت یو عفتم گذشتم. زمان 
عاشق شدم    ی!. حتیب یب یدرس گرفتم از زندگ یل یبزرگت خ یدشمن ن یدرد نکنه صدقه ا 

 !. میبنداز   رونیخونه ب نی از ا ی عشق هم درس گرفتم اما حقم نبود که با اردنگ نیو از ا 

 زدم و آروم تر ادامه دادم:  یهق

نداشت. من   یکه تعادل روان  یکس ریول بودم شدم اس  ابونایتو اون مدت که تو خ-
  یکه چه عذاب یدون ی. چه م؟ی دون یچه م یب ی ب یدون یشدم. چه م یداشتم قاتل م

اول خدا   ن ی ب نیعمر بدبخت شدم اما تو ا هیو من  یانداخت رونیب ه یبه من گذشته. تو 
 رو داشتم و بعد مهلقا. 

 

 زدم و سر تکون دادم.  و پس اشکام 
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ات   هیتو از تنب  یزن یم زاتیبه سر عز  یکه چه سنگ ی دیوقت با قضاوتت نفهم چیه-
به سر دخترات اما   ی. تو سنگ زدمی کشه منم، ما یکه درد م  یاما اون یبر یلذت م

 دوتا دختر و بکشه.   ن یکارت ا  نیاستمرار ا دی شا ینگفت

 بغض نگام کرد.  با

. اون خونه رو فروختم که ثابت بشه دیخشیدل آرا من و   یمن دوستتون دارم، حت-
که بخاطرتون   ییهمون آبرو  دی. من قنجایپناه آوردم هم ییکه از تنها دیزی انقدر برام عز

 شمیخوام پ ی. فقط منیبگه بد یک نیبگه خوب یک ست یبرام مهم ن گهیرفت و زدم. د
 .دیباش

 . دمی خند کی ستریه

به تو   شی فقط مشکلش همون بده دتیخنده دار نزن، اگر دل آرا بخش یحرفا یب یب-
که بخاطر چشم و لب و دهن مردم پرت بشه   نی که تنها بشه طرد بشه نه ا  نیبود نه ا

 . بسه.رونیب

 بازم رشنه کالم رو به دست گرفتم: ینگفت و با تلخ یزیچ

که هر لحظه   یبزرگتر یبش  از من نخواه که بخوام مثل قبل برام  ره،ید گهید یب یب-
 حرفش برام محترم بود. 

 دوخت. بهم چشم  منتظر

 : دادمادامه 

  یروزا  یلیشه!. من خ یباهات صاف نم یکن ی دلم اونطور که فکر م گهی من د یب یب-
دوتا پا  نیا  یرو  یگم چه جور یم  ادیم ادمی رو گذروندم که به خدا هنوز که  یسخت

ََ بعد از اون بستادم؟یوا    یدستت ول دیرس یجنازه ام م دیپرت کردن با  رونی. رسمَا
 جون سالم به در برد.   جون،بحمدهلل برخالف انظار بازم دلبر سگ 

 قدم رفتم عقب.  هیو   دمیکش یخفه ا غیباز شدن در اتاق ج با
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 و با چهره خواب آلود غر زد: دی مال یآرا بود. چشماش رو بهم م دل

 چه خبر شده؟.  -

 رو قورت دادم.دهنم آب

 . ؟یکن یکار م  یچ نجایتو ا -

 ابرو باال داد ودست به کمر زد. دنمید با

 چه طرز حرف زدنه؟.   نی سالم. ا  کیعل-

 نگاهش کردم.  کالفه

 

ود که  ب بیهم عج   دمیبا تو ندارم. فقط هم ترس یدل آرا بسه توروخدا حوصله بحث الک -
 . دمتید  نحایا

 جواب داد:  بستی که موهاش رو با کش م یگردنش رو شکوند و در حال قلنج

 . گهی به زور نگهم داشت د یب یاومدم ب  شبید د،یتو اون دخمه دلم پوس-

 کردم.  اخم

 .؟یخور  یخواب آور و م یبازم اون قرصا -

 . دیکش یا  ازهیخم

 .؟یکه چ-

تا   یکه خوابت سبکه تکون نخورد  ییهمه وقت تو   نی. من دو ساعته اومدم، ا؟یکه چ-
 االن که صدام هفت تا کوچه اون طرف تر رفته.  

خواست اون   ی. بعد از طالق محراب مختیآب ر وانی ل هیحوصله رفت آشپزخونه و   یب
خونه  هیدل مونرن نداشت. بعد از فروشش  ییدل آرا تنها یخونه رو بهش بده ول
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  یم یربع بود. تنها زندگ کیتا اون خونه حدود   یب یتر که فاصله اش از خونه ب  کیچکو
و اون    ییوضع روز به روز افسرده تر بشه. داشت به تنها  نیکردم با ا  یکرد و حس م

 کرد و متوجه نبود.  یمزخرف عادت م یقرصا 

 زدم:  لب

 .؟ یرو فروخت یب یتو خونه اول، خونه ب-

 اد:نگاه کردن جواب د بدون

جمع کنه اما   یمال  رهیخواد ذخ یبازم م رمی. گی ب یب گهیآره خودش اصرار کرد، بگو د-
 دونم.  یرو نم یک یبرا 

 و نگاه پر شرم رو به دل آرا گفت:  سیخ  یبا چشما  یب یب

خوام با خودم به   یکه از پولش مونده دستم نم ی اگر فروختم بخاطر شما فروختم. هرچ-
 گور ببرم. مال خودتون.  

 خنده.  ری زد ز  یآرا پق دل

 ها.   یکن یم ییایچه شوخ یب یب-

 و تنها نظاره گر بودم.  واری دادم به د هیو کالفه تک یاما عصب من

 . دیو دست به زانوش کش یداد به پشت هیتک ن،ینشست رو زم یب یب

  دیذاشتم که فکر کن یگوشه نم هیشکست، من اون چند تومن و   یآخ که دستم کاش م-
روز مبادا   یبود برا  یپامم عمل نکردم. اون پولم هرچ نیا  یچقدر پول هست!. من حت

 بود. 

 خونم و خورد.  خون

 هست؟. روز مرگ من.   یروز مبادا ک گهید-
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 . رونی آرا از آشپزخونه اومد ب دل

 

 پولم و برگردوند.   یگفت  یم ی. تو نبود میبزن باور کن یحرف هی یب یب-

خواه    ادی. انقدر بلند پرواز و ز یذره هم  بفهم  هی  شیاون پول و گفتم که تو از سخت-
 .ینباش

 خوا.... .   یتو با اون پول م-

 زدم:  داد

 . نجایاومدم ا گهید  زیچ  هی یپول. من برا  یبسه، گور بابا-

 آروم لب زدم: دوختن. تو سکوت بهم چشم هردو

حرفا تموم بشه.   ن یا  نجایگفته شه تف سر باالست، بهتره که هم یبه بعد هرج نجایاز ا-
کارا تو ذهنم بمونه و مثل روز اول برام تلخ   نی همه ا  دیدلم صاف نشه شا دیمن شا 

. اد؟یاز دستم بر م گهید یمگه کار  یهمه بدبخت نیباشه اما جز تحمل و قورت دادن ا 
  اد،یپس بهتره بحث رو بحث ن یجور دلم و کند  هیتوهم  رادل آ م،یصر باش اگر دنبال مق

 ببرم.  رونی رو از دلم ب نهیتخم ک  نیکنم ا  یم یکم کم سع یول   رمی من ازتون دلگ

 رو با زبون تر کردم.  لبم

همه   نی . هم من هن اون از ا ادیب یخوام ازدواج کنم، محراب قراره خواستگار یمن م-
انجام بشه و راحت   یخوام مراسم عقدمون به خوش ی. فقط ممیکشمکش خسته شد

 . میبش

 .  گهید نیخوشبخت ،یبه سالمت-

 گوشه چشم نگاهش کردم.  از 

 . یش یخوشبخت م  یاگرخودتم بخوا -
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زد به من!.   یگرفت و زنگ م ی سراغ دل آرا رو م ی لیخ  دایبه مهرداد بود که جد منظورم
 شد.  یبود که نگرانش م نجایو جالب تر ا

 اش جمع شد.  افهی آرا ق دل

بار خوردم کرد حاال اومده   کیکه  یخوام نباشه کس  یم  گهیکه منظورته د  یاون خوشبخت-
 و بسازه؟.  یچ

 باال انداختم. شونه

 . یدون یخودت م گهی اونش و د-

 :دی چیپ یب یب یصدا 

راهشون و   ی. مگه من جلو ان؟یب یخواستگار یخوا  یم ،یهر طور که خودت بخوا -
ََ هم  . انیامشب ب نی گرفتم؟. اصالَ

 هم فشار دادم.  ی رو رو لبام

 . ی.... هرچای و   دیکن یخوام بدخلق  ینم د،یبحث کن هی خوام سر مهر ینم-

 سر تکون داد:  یشونیپر با

 باشه.-

 

 و برداشتم برم اتاق که دل آرا گفت:  چمدونم

 . شه؟یتا هم یینجایا-

 زد. پوزخند

 . شه یتا هم ی گ یپام خونه شوهره م هی-

 کرد و رفت داخل اشپزخونه. یخنده ا  تک
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 .  میخونه بخت عفو کردنتم بشنو یرفت شاهللیا-

 کردم.  زیر اخم

 . منظور؟!. ؟یچ-

 داد.  رونی رو با آه ب نفسش

 به کارت برس.  یچیه-

بالخره   ی زنگ گوش ی. چمدون رو باز کردم. با صدانیداخل اتاق و نشستم رو زم رفتم
 بردم که محرابه.  یسگرمه هام باز شد. پ

 باز جواب دادم.  شیبا ن تند

 جانم؟. -

 :دمیو شن شونشیپر  لحن

 .میا یدلبر، به خدا امشب م-

 . دمیخند

 عجله نکن.-

 : دیغر

 .  یکن یم  تیاذ  یدار گهی دلبر، د-

 زدم:  لب

 تان کشد.هر که طاووس خواهد جور هندوس -

 گفت:  یعصب

 چقدر؟.   گه یمن جور هندوستانم رد کردم دلبر د -
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 براش سوخت. دلم

  یکن به مادرت بگو زنگ بزنه خونه برا  نیمع  خیتونم ببرم و بدوزم، تار یخب من که نم-
 آقا.   رتیامر خ

 گفت:  قاطع

- . ََ  امروز نشد فردا حتمَا

 تکرار کرد:  یندادم.  اسمم و با ناراحت یجواب

 دلبر؟.  -

 . واری دادم به د هیتک

 جانم؟. -

 زد: غر

 .  ؟ی سر به سرم بزار ی خوایم  ای یمن و دوستم ندار -

 گفتم:  رتیح با

 . ه؟یا  غهیچه ص گهی. دوست ندارم د؟یشد وونهی محراب د-

 همون لحن پژمرده جواب داد:  با

که من به سمتت   یکنم اونقدر ی. حس م؟یزار  یچطور سر به سرم م نیخودت بب-
 . ؟یکشش دارم تو ندار 

 .دمیخند زیر

که باعث   نی نه ا یکن یو لج م  یاظهار ناراحت  کی کوچ یمثل پسر بچه ها   یآخه وقت-
 ره.   یبشه اما دلم قنج م میخوشحال

 گفت و بلند لب زد:  یلب ال اله الله ریز 
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 نکردم.    یروزا رو اگر تالف نی من عوض همه ا -

 .  دمیخند بازم

 نگفت.  یزیچ

 اراده آروم صداش زدم:  یکرد که ب دایسکوت انقدر ادامه پ  نیا

 محراب؟.  -

 نگفت.  یزیچ بازم

 شدم.  یجد

 . ؟یزن یوا محراب؟. چرا حرف نم-

 که به خودش اومده باشه با آرامش جواب داد:  انگار

 . ؟ی بود دهینخند نطوریا  یاز ک یدون یم-

 . دمیبرچ لب

 دور محراب.   ز یرو بر  یباش از گذشته همه چ ندهیفقط توحال و آ گهید-

 و تلخ گفت:   دی کش یقیعم نفس

  نیاما ا  نهیذره هضمش سنگ  هیکه اون همه هفت خان چطور از سر گذشت برام    نیا-
چند    نیکنم ا یحس م  یگاه ی برام لذت بخشه. حت دمیکه بالخره به اون خواسته ام رس

 .  اسیگذره انگار خوابه، انگار رو یکه مثل گذشته ام داره برام م یروز 

و ضربه خورد    دید  بیاز همه ما اون آس  شتری. محراب حق داشت بدم یبه دندون گز  لب
و.... . هردو طرف طرد شد هم مادرش هم من. با همه    یهم عاطف یهم روان   یهم روح

 خوب خودش رو کنترل کرد.  نایا
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من و به حال خودم رها   چوقتیخوام ه یکه هست ازت م یهرچ  ایو رو   یاگر خواب-
و هر   مینبود یخوش نیشاهد ا  گهی آورد د یجا کم م هیاگر قلبت به عشقم   دیشا ،ینکن

بشم کالفه  یعصب دیزود جا بزنم شا دیام شا  وونهی سرنوشتش. من د یرفت پ یم یک
تا ابد جا   یاما تو دلم، اون حس قلب نگم یزی چ چیسکوت کنم و ه ییجاها  هیبشم، 

 کنه.  یخوش م

 هستم.  نشمیپات بعد از ا  ستادمی وا   نجاشیمن تا ا -

 کردم جو رو عوض کنم.   یو ما همچنان من حرفمون، سع ادیب یب یکه االن ب   نیفکر ا با

بد بود که اونطور که طبق سنت   نیحرمتش رو داشت ا  ییزا یچ هیمن هنوز  یبرا  بالخره
مدت زن و    هیبا محراب اتاق حرف بزنم. درسته ما  یواشکی  امیمن ب   هیب یو تفکر ب

 رفت.  یتو کتش نم زایچ  نیداشتم ا  یب یکه من از ب ی تیاما اون ذهن  میشوهر بود

 دورگه گفتم: یکردم با صدا یسرفه ا  تک

 .  رتتیو غ ی خوشم به مردونگ-

 مکث ادامه دادم:  با

 . ؟ی افتاد  یک ادی-

 خنده. ر یزد ز  یکه تازه متوجه لحنم شده باشه پق هیاز چند ثان بعد

ََ االن شد -   یبا زبون و نگاه تندت دل م یول  یدلبر، اون موقع دلبر هم بود ی انصافَا
 تا دل بردن.   یکند

 زدم:  غر

 محراب!. -

 خنده داشت گفت:   هیکه ته ما  یلحن با
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و در   دید ی فقط خودش رو مکه   یدختر بد اخالق، اخم به صورت و جد  هیگم؟.  یبد م-
بگه باال چشمت   یداد کس یخودش مگه اجازه م میهم تصم می نظر داشت و تصم

 ابروعه؟.  

 ابرو باال دادم: یتا  هی

ََ االن ک-  جرئت داره بگه باال چشمم ابروعه؟.  یمثالَ

 که زد دلم قنج رفت.  یحرف با

شد و صاف خورد وسط قلبم، اون ابرو   ریکمونه که ت هیچشمات     یدورت بگردم باال -
 .  هیعاشق ری ت ستین

 . ارمیکردم به رو ن یهم فشار دادم و سع ی رو رو لبام

 

ََ هم ا -   ن یاز ا  شتریدونم ب ینم زیجا  گهی که د نیمنکر نشو، ضمن ا   ست،ین  نطوریاصالَ
 .یخواستگار  یا یب یچون من منتظرم جناب عال میصحبت کن

  یازم فرار کن یتون یاونجام م نمییب میکن یازدواجم م  ام،ی م ام یبله چرا که نه خواستگار-
 نه.   ای

 گفتم:  یلجباز  با

 . مینیب یم-

 .ینیب یخوبم م-

 اگر بزارم حاال حاال ها دستت برسه، خدانگهدار. -

 باز حرص گرفته باشه. انگار

 فرمون ها.  نیکوبونم به ا یعه دلبر، به خدا االن سرم و م-
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 گفتم: آروم

 خدانگهدار.  -

 : دیغر

 خدا پشت و پناهت. -

اراده زده    یو کالفه اش ب یرو چسبوندم به قلبم. از تصور نگاه حرص  یکردم و گوش قطع
خواست االن جلوم   یبود، چقدر دلم م یبشر دوست داشتن نیخدا چقدر ا  یخنده. وا  ریز 

 گرفتم.   یبود و محکم بغلش م

 بود. اری مرد به تمام ع یواقع  یبه معنا محراب

 نزد. چوقتیتونست از کوره در بره و حرف نامربوط بزنه ه  یکه م ییجاها 

  نی رو نه من بلکه در حق مادرش هم ا نی نگه داشت و ارزش زن و دونست، ا احترام
از مردا دست بزن دارن و کتک   یلیخ یحت ،یل یتونم بگم زن ذل یاحترام و ادا کرد. نم 

خوان    یبند به فحش آلودس، م هیسر هم  یکنن و دهنشون برا  ی م یزنن فحاش یم
 .  یبا اهانت و بد خلق یراماحت ی ب ن،یثابت کنن جذبه دارن اما با توه

اول رو   یهمون روزا ینیر یو پر مهر بود هر حرکت و هر حرفش برام ش فی اما لط محراب
برام مثل همون روزاست و اگر   شیتونستم بفهمم عشق و عالقه قبل  یکرد. م یم  یتداع

 داشت همش از سر مشغله بود.  یاواخر تند   نیا

به   یپ شیبا ناراحت اد،ی اخمش حساب کار دستم ب  هیبود که با  یطور  نایهمه ا  با
دونست   یکرد اما م ینم  ینیزد توه ینم یرفتم حرف یکه تند م ی اشتباهم ببرم. وقت

داد که  یشم؛ فرثت م  یز خودش پژمرده مپوسونه و بدتر ا یساقه جونم و م  شینارضات
 خودم اشتباهم رو بفهمم.
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که خوش   ن یرو درک کنه همزن هیتونست   یکه م نیاخالقش هم برخورداش هم نیهم
  یبخاطر خودش دلم و نشکوند باعث م طی شرا  نیتو سخت تر  چوقتیبود و ه رتیغ

 از قبل دلبسته اش بشم.  شتریشد هرروز ب

 

 اتاق باز شد. در

 . ست؟یگرسنه ات ن-

 . زی م ی رو فاصله دادم و گذاشتم رو یگوش

.   ه ی  شیدل آرا برو پ- ََ  مشاوره لطفَا

 کرد.  زیر چشم

 گفتم بهت؟.  یبفرما؟. مگه چ-

 دادم و گفتم:  رونیرو ب نفسم

  ای  یبه فکر خواب ای  ،ینکرد  یر ییتغ  چیه ،یبازم مثل قبل هنوزم همون  یول  ینگفت یزیچ-
و    یگرفت ی افسردگ ،یگذرون یبه خواب م  یبازم خواب و نود درصد اوقاتت رو دار ایغذا 

 .  یستیمتوجه ن

 کرد خودش رو کنترل کنه.  یکرد و سع یقروچه ا  دندون

 . یکن ی ادآوری  ستیالزم ن  ستیدونم حالم چطور هست و چطور ن ی من خودم م-

  ادی بدش م ای  یگ یم  یخانمم که هرچ نی رفت. ا رونیبگم از اتاق ب ی زیکه چ نی از ا  قبل
ََ از قد یقهر م ای ام   ی.من االن هرچشتریبود اما حاال با شدت ب  نطوریهم مم یکنه!. کالَ
 بود.   نیگفتم به نظر دل آرا توه یم
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رو تو اتاق مشغول مرتب کردن لباسام و دوش گرفتن و  عصر همچنان خودم  یطرفا  تا
شدم همش    یذره خلوت م هی بشه. تا   ریه خودم انجام دادم تا کمتر ذهنم درگب یدگیرس

 بست.   یچشمم نقش م  یچهره محراب جلو

تماس. نکنه  هیاز   غیمنتظر موندم اما در  ی. هرچیدادم به پشت هیرو فرش و تک نشستم
از جا بلند شدم و    یاراده عصب ی. باد؟یخواد ب یخانم نم لهیافتاده باز؟. نکنه جم  یاتفاق

 لب شروع کردم به غر زدن:  ریز 

  یمانع م یزی چ هیبازم  وفتهیاتفاق خوب ب هی  ادی به خدا، هروقت م میما طلسم شد -
 عاص... . گهی خدا من د  یشه، ا

 چهار چوب.  نیب ستادمی شد.درو باز کردم و وا ز یزنگ تلفن خونه گوشام ت یصدا با

 که کنار تلفن نشسته بود تند نگام کرد و ابرو باال داد. یب یب

 . ؟ یبود  یمنتظر کس-

بزنم که قبل قطع شدن تلفن نگاه ازم گرفت و جواب   یباال انداختم. اومدم حرف شونه
 داد:

 بله؟.-

- ..... 

 شما؟.  نی به به خوب هست-

- ..... 

 

 .دیبله سالمت باش-

- ..... 
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به   یکه الک  نیا  الی. به خه؟یپس چرا همش سالم احوال پرس ی. وا دم یبه دندون گز  لب
 شدم.  خی م یب یب یدلم صابون زدم اومدم بچرخم برم که با صدا 

 فردا شب؟.   یبرا -

 سمتش.  دمیچرخ تند

 .  هیچه حرف نیکنم، ا یبله، خواهش م-

رو جاش گذاشت به کارش مشغول   یگوش  یقطع کنه هزار دفعه مردم و زنده شدم. وقت تا
 . ارهی خواست من و به زبون ب یو م شد

 غر زدم:  کالفه

 .  گهیبزن د یحرف  یب یبابا، ب یا-

 چشم نازک کرد.  پشت

 مگه نه؟.    دیباهم قول و قرار گذاشت-

 نگفتم.   یزیچ

 تر ادامه داد:  آروم

 مگه سوال داره؟.  نمی ا  دیالبته که گذاشت-

 زدم:  غر

 خودشون بودن؟.  -

 داد. چیلبش رو پ یب یب

 . آره خودشون بودن. ؟ی و اکبر تو چرا انقدر هول اهلل-



 دلبر محراب 

970 
 

  یزدم و رفتم سمت آشپزخونه به بهونه آب خوردن خودم را طور یی دندون نما  لبخند
  یبا همون لبخند ری گفتن داره. سر به ز  یبرا  یباز چه حرف  نمیمشغول نشون دادم تا بب

 داشت گوش سپردم.  میکه نشات از شاد

مقب...   هیتموم بشه و مهر یو خوش ریانشاهلل که به خ  ،یخواستگار یبرا  انی فردا شب م-
. 

 جمع شد، سر باال گرفتم و نذاشتم حرفش وکامل کنه. اخمام

کالن، اصالدر حد چهارده   هیخوام مهر  یوفروشه؟. من نم  دیعجب، مگه خر  یب یعجب ب-
 گرفته؟.   یرو که داده ک هیسکه. مهر 

 سر تکون داد.  یب یب 

 شه.   یم تی سقف حال  هی ریز  ی رفت یوقت یفهم یداره نم  تو کلت باد-

درک  یب یرو صورت رفتم داخل اتاق. ب دهیحرص نفسم رو پس دادم و با لبخند ماس از 
 یرقم جیتونست بفهمه که عشق انقدر مقدسه که با ه یعشق رو. نم نی کرد ا ینم
 کرد.  اسیحس رو ق  نیا شهینم

 

  یسقف بودم اونم بدون پول کالن و زندگ هی  ریمدت هرچند کوتاهم ز   هیبا محراب   من
که از عشق تو نگاهش،   یبرام باب بود. آرامش یزیاز هرچ  شتریکه آرامشش ب یکامال عاد

 ینم  یرقم چیگرفتم با ه یعشق تو کالمش تو رفتارش تو تک تک کاراش ازش م
 ت و لمسش کنم.  و لطاف اقیتونستم اون حس و حال و لمسش کنم،  اون اشت

 کردم. یم یکه فردا برسه من اون شب وقت خواب لحظه شمار یوقت تا

اما همش عجله    جانیه ا یبود  یدونم از سر شاد یداشتم. نم یبیو غر  بیحس عج هی 
 کردم تا بالخره خوابم برد.  الی داشتم که فردا زود سر برسه و انقدر فکر و خ
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ود که فردا قراره کارنامه اش به دستش ب یدانش آموز  هیمثل  قای اون شبم دق  حس
 . جانیبرسه. همونقدر استرس داشتم همونقدر هم ه

که    نیاز ا  جانیو ه  زهیبهم بر یو همه چ  وفتهیب ی که نکنه بازم اتفاق بد نیاز ا  استرس
 خوام.  ینم یچ یاز خدا ه گهیخوام باشه د یکه م یمطلوب  جهیاگر اون نت

  یبحث م هیاومد و  سر مهر ی نکنه. مطمئنا اگر کوتاه نم یرو  ادیز  یب  یبودم که ب دواریام
ََ همه چ لهیانداخت و بدتر از اون اگر جم  یبهم م ز ی خانم دنبال زهر چشم باشه مسلمَا

 .  زهیر

 . دمیخانم؟!. لب به دندون گز  لهیجم

و چرا از   دهیکه چطور من و بخش دمیفهم یم  دیکردم با یباهاش صحبت م دیبا
به  ندهی تو آ ستین یجوره منطق چیاگر به اجبار محراب باشه که ه  برگشته مشیتصم

 هم نه که پس چطور؟.   نیو اگر ا   میخورد  یمشکل م

سرم مرتب کردم و    یرو رو دمیبلند شدم. شالم سف نهی آ یزنگ اف اف از جلو  یصدا با
 . رونیمضطرب از اتاق رفتم ب

تونست رو   یو نم  دیکش یکار داره انگار خجالت م رونیآرا خونه نبود و زودتر گفت ب دل
 بود.  حیصح  نطوریدر رو بشه با محراب، البته که به نظر من هم ا

 .  میخونه بود  یب یمن و ب  فقط

 در.   یجلو  ستادیو زد و وا  دیکل یب یب

 به خودم اومدم.  یب یب یشده و مغزم قفل کرده بود با صدا سیکه از کف دستام خ من

 . ؟ی موند  خیدختر چرا وسط سالن م ستایوا کنارم  ایب-
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که داشتم تو حالت   یحال دگرگون. از اون ستادمی وا یب یدهنم رو قورت دادم و کنار ب آب
  ستین یخانم و محراب کس لهیمشخص نبود. گمون کردم که جز جم ی زیچ چ یچهره ام ه

 نفر مادر بزرگ بود.  نیاما در کمال تعجب اول

   یسالم یب یبه ب نی و باد به غب غب نگاهش رو تو کل خونه چرخوند و سنگ تی جد با
 داد. 

. توقع داشتم بدتر از مادربزرگ باهام  دمیخانم رو د  لهیسالم دادم و پشت سرش جم  آروم
 لب سالم داد. کنه و اخم به صورت داشته باشه اما لبخند کمرنگ به   یتند

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 . ن؟یسالم، خوب-

 جواب داد: آروم

 ممنون.  -

 محراب بودم.   دنیمنتظر د  اقی . با اشتیب یو داد دست ب ینیر یش و

و کتک شلوار مرتب   دنشیرو بستم و با شمارش تو دلم پلکهام رو باز کردم. با د چشمام
صورت اصالح کرده و ته   د،ی سف رهنیو پ یتو تنش دلم ضعف رفت. کت و شلوار مشک

 چهره اش بشه.   خی از قبل م شتریمردونه اش باعث شد نگاهم ب  شیر

رفت. چشم و گوش و تمام   نیاز ب  امیهمه ترس و ناراحت هیثان  کی  یبرا  قیهمون دقا  تو
ََ اومده تا من و مال خودش کنه.  یحواسم فقط به مرد   بود که حاال رسمَا

. چقدر  ختم؟یروزا اشک ر نیا  دنید یلحظه بودم، چقدر برا  نیچقدر منتظر ا   ایخدا
.  میو مال و هم ش مینیها رو به چشم بب قهیدق ن یکه بالخره هردومون ا مید یکش یسخت

 . دمی کش یقی و نفس عم
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  ری. تند دسته گل و از دستش گرفتم. سر به ز می هردو به خودمون اومد   یب یسرفه ب با
شد بفهمم اونم خوشحاله. با   یبراومده بود م  زیر یلیسالم داد اما از گونه هاش که خ

 از پهلوم اخمام جمع شد.  یب یب شکونین

 لب غر زدم: ریز 

 !.  یب یوا ب-

 رو بهم گفت:  ظیاخم غل با

و ببند حداقل   شتیدختر!. ن یو.... اهلل و اکبر، کم مونده پسره رو قورت بد یب یب-
 وقت نگن سر سبکه.  هیتظاهر به خجالت کن 

 رفت باال. ابروهام

 . شناسنمیخوبه حاال م یب یب-

زد. چند بار  یم  نهیهم رفت استقبال مهمونا. قلبم محکم تو س یب  یرو بستم و ب در
و   یب ی. خودم رو رسوندم کنار بکی و برگشتم سمت سالن کوچ  دمیکش قینفس عم

 نشستم کنارش.  

 :دیچیخانم پ لهیجم یصدا 

 حالتون چطوره؟.  -

 به من انداخت.  ینگاه مین یب یب

 خانم.  لهیخوبم جم رنی دخترام که باشن، سر و سامون بگ-

 خانم با همون لبخند کمرنگ جواب داد: لهیجم

ََ ی طب هیهر مادر یفرزند آرزو یخوشبخت-  .  عتَا
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من و   یواشکیگاه و   یزدن و نگاه گاه و ب  ی خانم حرف م لهیو جم یب یب ن یب نیا
خانم و زودتر از   لهیو جم یب ی که ب یجوره قابل کنترل نبود طور چیمحراب بهم بود که ه

 آوردن.  یما به رو نمبودن ا  دهی همه مادربزرگ فهم

 

 قابل کنترل نبود.   میو خوشحال  جانی هم ه دمیکش یاما هم خجالت م من

صحبت از ما بشه    میمنتظر بود گهی د ی. بعد از صرف چا ارمی رو ب یاشاره زد چا  یب یب
ََ یاما دق و شروع کرد از صحبت در مورد زمان گذشته    ونیبعد از اتمام مادربزرگ اومد م قَا

لبخند   یاومد و محرابم به جا   یو اخالق و رفتار و سنت ها!. کم کم کفرم داشت در م
دفعه به وجود اومد اخمام باز و   کی که  ینیاز سکوت سنگ بعدبه صورت داشت.  زیاخم ر

دفعه  نی ا یب یمادربزرگ شروع کنن اما ب  ایخانم  لهیجم ای مضطرب گوش سپردم تا 
 صحبت کردن.   گهی شروع کرد از در د

  یحرفا تموم  نیبابا از دو ساعتم گذشت که، ا  یشدم، ا  رهیباال گرفتم و به ساعت خ سر
 نداره؟. 

 به صورت کالفه محراب.   دمیاز ساعت کش رونگاهم 

 لب غر زد:  ریز 

 کن. یکار هی-

 گوشه چشم به خانواده نگاه کردم و به گفتم: از 

 شد؟.   یچه مدل خواستگار نیا  دن،ینگاهامون و فهم  نیبگم؟. هم  یمن چ-

. منم سرم رو چرخوندم طرف  دیخند  ریباز شد و سر به ز  ششیحرف ن نی با ا محراب
 .  دمیصدا خند یشد ب یکه م ییمخالف و تا جا

ََ اونا دارن سر به سرمون م کیاز  بعد   تمونیخوان اذ  یزارن و م یربع حس کردم جدَا
 کنن!.
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 .میهم زمان بلند گفت اریاخت یبه هم نگاه کردم و ب ی من و محراب جد 

 بابا.   یا-

اخمام و باز کردم. محرابم آرامشش روحفظ کرد   یب یرو قطع کردن. با نگاه ب حرفشون
 آروم شروع کرو به صحبت. 

  نیهم د یها االن سه ساعته دار  هیخواستگار  هیآخه؟.   نی داد لیرا جلسه شکچ یب یب-
 . دیکش یم شیرو پ یا  شهیکل یبحثا

 سرفه کرد و با صالبت رشته کالم رو به دست گرفت. مادربزرگ

 .  میکن یکه دخترتون رو خواستگار نی ما اومد  دیدون یخب همونطور که م-

حرف ضربان قلبم اوج گرفت. بالخره صحبتشون از ما شروع شد ومن تنها    نیا  دنیشن با
 .هیخانم عکس العملش نسبت به من چ  لهیجم نمیینظر گرفتم که ب ریچهره هارو ز 

 ََ رو فراموش کرده باشه و   یشد که انقدر کوتاه اومده باشه. انگار همه چ یباورم نم واقعَا
 مطلوب بود.  فرصت بده، تا اون حد برخوردش   ییجورا  هی

که اومده بود گفت نگران نباش؛   یروز  ادمهیکجا معلوم کار مادربزرگ نبوده باشه؟.  از 
 کنه؟!.   یرو درست م ز یبود که همه چ  نیمنظورش ا  دیشا

لطف و در   نی مونم چون بزرگتر  یزن م نیا  ونیعمر مد   هیکار مادربزرگ باشه من  اگر
 حق من حداقل انجام داده بود.

 

 اب به خودم اومدم. محر  یصدا با

 . ؟یدار یدونم؟. شما حرف یصحبت؟. نم-

 گفتم:  جیگ



 دلبر محراب 

976 
 

 .  ؟یچ-

ابرو باال   یتا  هیو مادربزرگ  دیخانم خند لهیکرد لبخندش رو کنترل کنه. جم یسع  محراب
 گوشم تشر زد:  ریز  یب یداد. ب

 .  ؟ی آخر هم آبرومون رو برد-

 مکث ادامه داد: با

 نه؟.   ا ی  دیحرفاتون رو بزن یبا داماد صحبت کن یخوایم-

 داد اخم کردم.  یبه محراب که داشت با لبخندش آزارم م رو

 گفتم: بلند

 معلومه که آره.  -

ذره متعجب شد. اما زود از جا بلند و پشت سرم حرکت کرد.   هیمحراب   ستادم،ی جا وا سر
 کردم.   زیبا ورودمون داخل اتاق دست به کمر زدم و چشم ر

 . ؟ی خند یبه من هل بودن من م-

 کرد خودش رو کنترل کنه.  یسع

 نه دلبرم چه خن... .-

 . دمیچیرو پر کردم و کراوتش رو دور دست پ نمونیقدم فاصله ب هی

ََ مرد رو به روم و خ  ن،یآقاهه، من هنوز همونقدر خشنما، خندم و نب یه-  یلیاصالَ
درست   ره یزمان و مکان از دستم در م گهیکنم د  یدوست دارم ناخودآگاه که نگاهش م

 کنه؟.  یعاشق دیبا یفهمه ک  یکار کنم که فکر و ذکرم شده؟. مگه دل م  یچ یول

 کرد.   یرفت و بدون پلک زدن نگاه م ینافذش از رو چشمام کنار نم نگاه

 گفتم:  شخندیکردم و با ن یسرفه ا  تک
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نه رو بدم جناب  ای دوروز بعد تازه بخوام جواب بله  یوقت  ارمیاما منم عوضش و در م-
 محراب خان.   یآقا

 انداختم.    یرو از لبه کراواتش شل کردم و  نگاه دستم

 دادم:  ادامه

 . میبچرخ تا برخ-

 لب زد:   شونیپر

.  یبه خدا قسم م  ای  رمیگ  یامشب بله رو م  ایدلبر، به خدا  - ََ  دزدمت اصالَ

 درشت شد.  چشمام

 . ؟یچ-

.  ؟یشد زندگ نیبا کابوست بخوابم آخه ا  دی کنم شبا با یکار و م نیدزدمت، به خدا ا  یم-
 دلبرم... . زکم،یخوشکل من، خانم من، عز  ن،ی پا  ایب طونیاز خر ش

 .  واریدادم به د هیهم فشار دادم و  تک ی رو رو لبام

 بود.  یلبخندم جمع شدن  مگه

 همون چهره غر زدم:  با

 .گهیعه محراب، خب باشه د-

 

 زد. ی ور هیلبخند   مغرور

 داده بود گفتم: واریبه د هیو رو بهش که حاال تک  یرو صندل نشستم

 .دمیکه روزآخر د ستی ن یخانم لهیخانم جم لهیمحراب؟. جم-
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 کرد.  اخم

 .  ؟یچ یعنی-

  یبلکه لبخند هم به روم منشده  یچی کنه انگار ه ی برخورد م یخانم طور لهیمحراب جم-
ََ شکه شدم اصال توقع چن   رو نداشتم و ندارم.   یبرخورد  نیزنه، من واقعَا

 رو با زبون تر کرد.  لبش

ََ یگذره؟. دق یچند ماه م-   نیتو ا  نجایو حاال االن ا   گذرهی م ییکذا  یسه ماه از اون روزا  قَا
که انقدر رفتم و اومدم و ازت   نی ا یعنی  نیرو به روتم. ا نهیریکه برام انقدر ش یطیشرا

رفت و فقط شکل کارت   یم   یطرفه به قاض کی گفتم تا مادر کم کم مجاب شد، داشت  
  نیشک تو ا  یزود پس منم ب نطوریکارو کرده اما اگر ا نیا  ولگفت عروسمون ا یرو م

و گناه   یش  یبودم!  گفتم اگر همونقدر دلبر خطا کاره منم هستم، چطور تو م ک یگناه شر 
رو هم در   ن یر، منم بد پسند و خطا کارم. گفتم که همونقدر من و پسرشو دوست داره اکا

شک    یپاگه پس توام ب  تشیو ن دلدردونه اشم که  زیاگر همون پسر عز   رهینظر بگ
مادربزرگ رو    یتونم حرفا   ینم نیب نی شده. ا  کی سوء تفاهم کوچ  هیو   یبود  نیهم
 من داشت.   اثر و قبل از  نیشتر یچون ب  رمیبگ دهیناد

 زدم:  لب

ََ دلم نم  لهیاالن جم یعنی- ََ از ا یخانم من و قبولم داره؟ من اصالَ بابت   نی خواد بعدَا
ََ تو شرا ادیدر ب یحرف  !. ارهیبه زبون م  رویهرحرف  تی بد که آدم از عصبان طی خصوصَا

 .دیخند

ََ خدا نکنه  ز یعز- مادر   وفتهی اتفاق ب نی و اگر هم ا  ادیب شیپ یوقت ناراحت هیدلم اوالَ
 االن!.  نی. مثل هم ارهیبه رو ن  زارویچ نی انقدر درکش باال هست که ا

 کرد و ادامه داد: یسرفه ا  تک
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  یبه بعد هرچ نیاصل مطلب ها!. از ا  میبهتره بر  میبگذر تیبحث و کنجکاو  نی از ا-
و تو خودت   یاری رک به زبون م یبگ یرو خواست  یهر حرف ،یاری ناراحتت کرد به زبون م

  ایاگر ناراحتم کنه   یحت یگ یافتاد بهم م  یکه هروقت هراتفاق نی! دوم ا یزیرینم
ََ کردنه چون ب یخوشحال، بهتر از مخف بشنوم،   گهید  یشم از کس یناراحت م شتریب عدَا

که باشه با هم کنار هم حل    یهرمشکل م،یندار ی و زار  هیبه بعد گر ن ی که  از ا نیسوم ا 
 ؟.  خب یلی. خمیکن یم

 چونه زدم و با مکث گفتم:  ری ز  دست

 .حیبله صح-

 ابرو باال دادم و چشم دوختم بهش.   یتا  هینزد.   یحرف گهید

 . گه؟یخب د-

 فکرکرد و جواب داد: کمی

بهت گفتم   میکه تا االن چوبش رو خورد  یمشکل  نیشتر یبه ذهنم نزد ب یخاص زی من چ-
 رکنه.  نی و به نظرم مهم تر

 گفتم:  یپافشار با

 مهمه مهم تر.  -

 رو با حرص پس داد. نفسش

 رک بزن دلبر.  یدار یاالن گفتم هر حرف  نیهم-

 زدم:  غر

حجاب کامل    تی بود که با رعا یدختر محجبه ا  ه یشک   یمحراب خب بالخره دل آرا ب-
 چادر بزارم مگه نه؟.  دی. بادی خانم اونطور پسند له یشد عروس و جم

 شد بهم.  رهیپام و با لبخند خ ر ی. نشست ز کی کرد و اومد نزد  یخنده ا  تک
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 م... . نی از ا  یباعث ناراحت دتت یاالن مادرم د-

 ادامه بده. نذاشتم

 . ستین نی محراب منظورم ا -

 تکون داد.  سر

  تیروسر  ریصورت قرص ماهت از ز   یکه گرد   نی هم ،یگ یم یفهمم چ ینه دلبر م-
کنه.   یم تی کفا  ادین رونیب سوزونهی که قلب و م شی کنه. اون طره آت ی م  تیمشخصه کفا 

 چادر اجباره؟.    نیتو ذهنت انداخته که ا یک

 باز شد. لب زدم:  شمیاراده ن  یبه موهام ب ش ی طره آت هیتشب از 

 . ؟یزن یتو چرا انقدر قشنگ حرف م-

 گفت:  یناراحت با

 ... .ستیپس مثل من عاشق ن-

 : دمیبرچ لب

ََ من خ  نیا- تو لفظت تو کالم   یتو دوستت دارم ول شتریب یلی حرف و نزن محراب اصالَ
رو   یمرد  نیشه همچ یباورم نم نمتیب یم نطوریبا من مثل عسله، آخه... آخه من ا

  نیا  یکه با حرفاشون جا  ییمردا   یمغرور و بد اخالق و جد یمردا  دمی که د ییدارم. تا جا 
چون   دی کنن. من شا  یرو مهمون همسرشون م هیگر ن،که مثل تو لبخند به لب بنشون

  یتونم مثل تو قشنگ حرف بزنم اما تو دلم اون عشق یتند بوده نم  یاطرافم انقدر آدما 
رو هم   یخوشبخت نی ا م،یدی روز هم رس نی. به اشترهیهم ب دیکه به تو دارم مثل تو شا 

 داره.   یملعکس الع ینشه، بالخره هر عمل وقت دلت ازم زده  هیاما   میدید

 جا بلند شد. از 
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  الت یخ  یهمه وقت ب  نی. من بعد از ادیره که نبا یم ییبابا دلبر، باز داره به حرفا  یا-
 شم. ینم ستیمن باب ن  یکه اصال برا  ییزایچ نیبه بعدم بخاطر ا  نینشدم از ا 

 . دی کش قینفس عم هی

 . م؟یبر-

 زدم و جواب دادم: یاز ته دل  لبختد

 .  میبر-

در همه سر باال گرفتن و چشم  یصدا  دنیشدم و جلوتر ازش حرکت کردم. با شن بلند
 دوختن به دهنم.

 خانم بود. لهیکه به زبون اومد جم یکس نیاول 

 خب دخترم؟.  -

 انداختم.  یب ینگاه به ب هینگاه به چهره مشتاق مادربزرگ و  هی

 خانم ادامه داد: لهیجم

 .؟یمنف  ای ب مثبت جوا-

 ذره استرس گرفته بود.   هیبود انگار   ستادهی که کنارم وا  محراب

 دادم:  جواب

 با اجازتون مثبته.  -

شب عمرم بود.   نیزدن و اون شب برام قشنگ تر   یتعداد کم با شور و شوق دست همون
همون چهار سکه رو   یب یکه به خواست خودم ب  هیمهر  نییو تع  یبعد از اظهار خوشحال

  یپا زارمی و م نی متعجب شد ا یمقدار  هیتعداد سکه  دنیخانم با شن لهیاب کرد. جمب
خانم انقدر  لهین مشکل به وجود اومده که جمیدل آرا هم هیکه به حتم سر مهر نیا
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  یتو جا  یمتعجب شده.  کم کم عزم رفتن کردن، محراب به زور نگاه ازم گرفت اما شاد 
 و گفت:  دیرو بوس میشونیخانم هم پ  لهیکرد. جم یداد م  یچهره اش ب یجا

 یاز زندگ  دیصفحه جد  زالخطاست؛یفرصت رو داره و انسان جا  هیحداقل حق   یهر آدم-
انتخاب شاهد    نیبا ا  نباریانشاهلل که ا  ر،یپاک و امر خ تی خودم باز کردم با ن یرو برا 

 پسرم در کنارت هستم.   یخوشبخت

 زدم:  لب

 کنم. ینم مونتونی پش دیمطمئن باش-

نفر که مادر بزرگ   نیکرد. آخر یدور از انتظار خداحافظ یهم فشرد و با محبت یرو  پلک
 اومد.   کمیبود اخم به رو داشت و نزد 

 . دختر م یرسم و رسوم دار -

 گفتم:   مضطرب

 داره.  یهم خوب چه اشکال یلیخب خ-

 . دیخند زیر

ََ رسم عقرب، -  .  گهید  ارسوماتیمثالَ

 تند شد. یب  ی. به؟ی. عقرب؟. عقرب چدیحرف رنگم پر  نیا  دنیشن با

 کرد.  یاون بچه داشت سکته م یاون سر د،ینه توروخدا نکن-

حرف اخماش باز و خنده به لب زد. با دست چونه ام رو گرفت و    نیا  دنیبا شن مادربزرگ
 گفت:

  یکه بفهمم دختر ترسو و بزدل هیکاف یرو گذروند تی که مراحل سخت زندگ نیهم-
خندون، گونه سرخ از   یبرق زده، لبا  یچشما   نی ا  شهی. انشاهلل همرزنی ش ای  یهست
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  یم یلحظه ها زندگ  نیهم  یو نم اشک از سر شوق پابرجا باشه. آدم  نیر یخجالت ش
 کنه.  

 اشکم رو از گوشه چشم گرفتم.  نم

 ممنونم ازتون مادربزرگ.  -

 و لب زد:  دیرو شونه ام کش دست

 .  یزار یبالش م یکه با آرامش خاطر سر رو  هیشب نیبه گمونم امشب اول-

کرد.   ینگاه انگار تو تمام وجود آدم رسوخ م  هی زن با   نیهم فشار دادم. ا  ی رو رو لبام
 گذشته!. انقدر حالت چهره ام نشون از حال بدم بود؟  یبود که به حالم چ دهیسما فهمر

 بله. -

 زد.  یور  هی لبخند

 که مسببش بودم.   ن ی !. خوشم به اریکار خ نی خوشم به ا-

 .یب یرو کشوند سمت ب نگاهش

 خدانگهدارتون.  -

  خیهمونجا م  یا  هیکه با چشم بدرقه اشون کردم. چند ثان  یو وقت م یکرد یخداحافظ
لحظه تموم نشه. چقدر مادربزرگ تند و بداخالق و    نیخواست ا یموندم. چقدر دلم م 

فرق   دمی د یکه م یزیساخته بودم با چ  حی زن بد و کر هیکه ازش تو ذهنم  یسنت
 معکوس تصورم بود.   دگاهمید  نیداشت؟. چقدر ا 

 . نطوریتنها مادربزرگ بلکه مهلقا خانمم هم نه

  هیبودم و   یاول از دستش فرار یهست که روزا   ادمیبال بود به   یزن که فرشته ب اون
 کردم.  یم ش یزن فضول و پر حرف تلق
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 .  گهیدر رو ببند د-

رفت. در رو   ی اومد خنده از رو لبم کنار نم  یم ادمیخودم اومدم. هر لحظه که امشب   به
 .دمیکش یخفه ا  غیجبستم و 

 متعجب براندازم کرد.   یب یب

 واه.  -

 داده گفت:  چینگاهش کردم. با لب پ منتظر

  ینشد، هم کار بشونیهم نص یهمه ذوق داره؟. واهلل بد دختر نیا   ه؟یحرکات چ  نیا-
 . بندی هم خوش خلق و پخته هم پا

 به چپ و راست تکون دادم.   سر

 کردم ذوق کردن االنش رو داره. یکه من ط ی! اون هفت خانیب یذوق داره ب-

 لحظه زنگ در زده شد.    همون

 خوردم و با ترس آب دهنم رو قورت دادم.  یجام تکون تو

 . ه؟یک-

 جواب داد:  یب یب

 نبود حتما خودشه.  رونیمگه دل آرا ب-

 .دم یبه دندون گز  لب

ََ حواسم نبود. ومده؟ین ر ید کمی یب یب-  . من اصالَ

که نم اشکش رو   یمواجه شدم. در حال سشیرو که باز کردم با صورت قرمز و خ در
 : دیپرس گرفتیم

 رفتن؟.  -



 دلبر محراب 

985 
 

 : دمیتوجه بهش متعجب پرس یب

 . ه؟یچه حال  نیدل آرا ا -

  هینگاه به من و  هیو  ستادیاومد داخل. وسط وا   ظیپرت کرد و با غ ی روگوشه ا  کفشاش
 انداخت.  یب ینگاه به ب

 شد بهش.  رهیبا وحشت خ  یب یب

 .  ه؟یچه صورت  نیدختر؟. ا-

 محابا لب زد:   یب یسر برداشت و با بغض و اشکا   یرو از رو  چادرش

 نشده.  یچیه ،یچیه-

که گذشت کم کم  قهیبه هم. چند دق دیبزنم که رفت داخل اتاق و در کوب یحرف  اومدم
بالخره دل و   میکار انجام بد   یچ می. ما که ماتم زده مونده بوددیچیهاشم پ  هیگر یصدا 

 .  ایزدم به در

 خوام باهاش حرف بزنم.   یم یب یب-

 سر باال داد. یب یب

ََ از خواستگار-  تو ناراحته.  ینه نرو احتماالَ

 درشت شد.  چشمام

 !. ؟یچ-

 با تاسف به در اتاق نگاه کرد و گفت: یب یب

بود که تورو   یکرده بود. چشمش به دنبال کس یختر تباه د نی مدت هم ا هی  یناسالمت-
 خواسته.   یم

 تحمل کنم.  نتونستم
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وقته بسته شده.  یلیخوبه که اون پرونده خ ه،یچ  فشیتکل نمیرم بب ی بدتر! من م گهید-
ََ با گفتن ا   .  یب یحرف کفرم در اومد ب  نیواقعَا

  هیگر  یصدا  هیثان  کی  ی. دل آرا برا واریشد به د  دهیدر اتاق رو باز کردم و که کوب محکم
 اش بند اومد. 

 زدم:  صداش

 دل آرا؟.  -

 نداد.   یجواب

 بهش.  دمیحرص توپ با

 رو از تو جدا کنم؟.   میراه زندگ د یبا یجد یجد یعنی.  ؟یمن ناراحت یدل آرا از خواستگار -

همه   نی اراده بغضم گرفت، اون که تا ا  ی. بهیگر ریزد ز  یشترینداد و با شدت ب یجواب
  یهمه وقت با خواستگار نی گفته بود اما حاال بعد از ا  یزیزده بود نه چ ی وقت نه حرف

بودم که بازم عشق همسرم تو دلشه؟.   یخواهرم م یشاهد ناراحت  دیمحراب از من با 
کردم دل آرا دست از  یکه فکر م یمعکوس شده بود، من  زمحاال همه تصورم از دل آرا با

 طرفه تو رابطمون هست؟.    کی عشق  نی ا نیسنگ   هیبازم سا یعنیبرداشته   میسر زندگ

 : دمیهم و با حرص توپ  یرو دمیرو کش دندونام

 !. یکن  یجور خودت رو ثابت  م هیک   ارمیم   مانیخدا لعنتم کنه که هر بار بهت ا -

 شدم.  خکوبیبرم، با حرفش م اومدم

مال تو. من به شما دوتا   شی تو، محراب همسر تو، محراب و تمام زندگ یمحراب برا -
. تا  د؟یکارم دار یچ گهیکارم اشتباه بود د دمیکار دارم؟. من که رفتم کنار من که فهم یچ
 .  د؟یتو سرم بزنحرفا  نی بابت هم دیبا یک

 گفتم: کالفه
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 تونه باشه؟.  یم  یچ یوضع برا   نیچهره و ا   نیدل آرا پس ا-

 داد.   یو سر تکون م ختیر  یخورد. اشک م  یچنگ زد و حرص م  نیفرش رو زم به

 بگم؟.  خودم کردم که لعنت برخودم باد.  یچ  دی حقمه، حقمه با-

داشت   ینبود پس چ نی شد قلبم از جا کنده بشه. اگر ا  یحالش باعث م ن یا  دنید
.  ختیر  یداد و اشک م یها سر به چپ و راست تکون م وونهی داد؟. مثل د یآزارش م

 لرزون اسمش رو زبون آوردم:   یو با صدا  نینشستم رو زم

ََ بگوچ-  شده؟.   یدل آرا؟. لطفَا

 پف کرده بود.  چشماش

حق   رزنی م به من ظلم شد. حق نداشت، پاما اولش ه مونمیپش یل یخ مونمیمن پش-
کنه، حق نداشت خوردم کنه و    نمیدراون حرفارو بهم بزنه، حق نداشت نفر ینداشت جلو 

 بره.  رونیدر ب ن یاز ا

 گفتم: شکه

 .  ؟یچ-

 :دیکش غیج

  یبوده رو اهی از بدوتولد س میانقدر که زندگ نم،یب یبه بعدم روز خوش نم نی من از ا-
. خدا زده  ؟ی نیبب دیکنن روز خوش نبا نمیحال نفر  نیمن کجا بود؟. با ا   یبرا  دشیسف

 .  ؟ینساز  فیآدمب از جنس خودت کث هیناقصت کرده که  

 . با بغض رو بهم گفت:دیکش  قینفس عم چندبار

شکست    یدلم نم دمیشن یاز تو م   نارویمن رذلم من پستم اگر ا  فمی من ناقصم، من کث-
 زد. شی و آت  گرمیجبا حرفاش  رزنی اما... اما پ

 .  رونی برو ب-
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 بزنم که مجال نداد.  یحرف  اومدم

 بزار با خودم خلوت کنم. ستی حالم خوش ن  رونی دلبر برو ب-

 .دی چیپ یب یب یصدا 

 شه.   یبزار خودش حالش خوب م رونی ب ایدختر ب-

  رونی ب ایگه ب ی ما!. م هیب  یاز ب نمیاومدم و دررو بستم. ا  رونیرغبت از اتاق ب بدون
. خب اون دختر هم  ستی انسان ن ست،یشه!. انگار آدم ن یخودش حالش خوب م

 . یدادم به پشت هیو تک ن یاحساس داره!.  نشستم گوشه رو زم

آورد و گفت بخور اما انقدر کالفه بودم که   وه ی و م  یچا  یب یب یگذشت، هرچ یساعت دو
اومد بهتر    یم  یچ. دل آرا هردمی جو یم یرفت. ناخنام رو عصب ی به خوردن نم لمیم

 شد.   یاش پژمرده تر م  هیافتاد و روح  یم  یاتفاق ک یدفعه   کیشد،  ی بشه بدتر از قبل م

  یچراغا سراغ رخت رفتم. تو اون ساعتا  یتشک و پهن کرد و آخر سر با خاموش یب یب
داد همچنان در حال   یاز جانب دل آرا نشون م ین یب دنیو باال کش نی ف یآخر شب صدا

 اس.   هیگر

 دلچسبش کم کم چشمام گرم خواب شد یفکر محراب و حرفا با

 

                          ***** 

 

 ها!.    یشورش و در آورد  گهیمهرداد توام د-

 چشمام روباز کردم.  یکرخت با

  یداشت و دست آزادش و به سر گرفته بود. گوش  یتو اتاق قدم برم ی دل آرا عصب قامت
 : دیبه دست غر 



 دلبر محراب 

989 
 

  ستم،ی خوامت، من اون آدم سالم قبل ن یخوامت آقا نم یخوامت، نم یگم نم یم-
برو مامانت برات   گهیبسه د گهی برو د یکرد  شمیو روان پر  وانهید شم،ی ام روان پر  وونهید

 خورن.  ی امثال من به تو نم هیکن خوب دایزن پ

لب    ریرو تشک. با اخم به اتاق چشم دوختم و ز و نشستم  دمیبه چشمام کش یدست
 زمزمه کردم: 

 دل آرا تازوند و حاال نوبت دل آراس که بتازونه.   ی مهرداد برا نه،یگرده هم نیگن زم یم-

  هیثان می س یگ بزنمن اونه قبلم تا زن یها؟. فکر کرد  یچرا اومد  نجایگم برو، برو ا  یم-
 برو.   گمی شه براتا برو، م یخودم رو برسونم بهت که نامزدم منتظر نمونه؟. به خدا بد م

دم در و آروم   ستادمی. از جا بلند شدم و قدم برداشتم سمت اتاق. وا دم یبه دندون گز  لب
 گفتم:

 

 ذره آروم.   ه یدل آرا چه خبره  -

 گفت:  ی رو چسبوند به  خودش  و عصب یگوش

 مشخصش کنم.   دیمنه خودمم با  فیبرو بخواب دلبر، تکلتو -

 رو چسبوند به گوشش.  یگوش

 .ینگفت یکنم نگ یپولت م هیمهرداد به خدا سکه -

 پوزخند زد. هیاز چند ثان بعد

  ییایح   ی. حاال که انقدر پروو بنهیش یلرزش م  یخوره پا ی خربزه م یبه جهنم، هرک-
 .  یخودت خواست

 : دیو قطع کرد و غر یگوش
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 پروا.  یب یپررو، پررو -

که روشن بود رو برداشت. لب   یحرص از کنارم رد شد. رفت داخل آشپزخونه و کتر با
 زدم: 

 شده؟. چه خبره؟.   یچ-

 جواب داد: آروم

 . ستین یزیچ-

شد و من متعجب   یآب بلند م یکرد، بخار از شدت داغ  یرو داخل قابلمه خال یکتر آب
 سالن.   ی. قابلمه رو برداشت و رفت انتها ه؟یصدش چ که ق ن یاز ا

منتظره و دل آرا    نی که نکنه مهرداد پا ن یا  دنیرو کنار زد و پنجره رو باز کرد. با فهم پرده
 دختر زده به سرش.   نیداد من ا  ی. ا ختیر یسرش دلم هر یرو  زه یخواد آب داغ بر  یم

 سمتش وبازوش روگرفتم.  دمیدو تند

 . یشد  وونهی دل آرا مگه د-

 . دیرو از دستم کش بازوش

 برو اون طرف تو کار من دخالت نکن دلبر.  -

 گرفت. ظمیغ

 یکم کم دار  گهیچته تو، خسته شدم انقدر به تو و کارات فکر کردم د گهیاه، بسه د -
ََ در شان کس ن ی ا ،یش یم یجنون . دوستش  ؟یچ یعنیمثل تو هست؟.    یرفتارا واقعَا
پسره   یخوا   ی. مه؟یچ یهمه عذاب برا  نیا  گهیجواب نده د یحرف بزن  یخوا ینم یندار

 . ؟یرو بسوزون

 زد: داد
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 آره تو دخالت نکن. -

 :دیچیپ یب یخش دار ب یصدا 

 چه خبره؟. -

 

کرد و ناچار   یو آب قابلمه رو خال  رونیدل آرا سر انداخت ب ادیبه خودش ب یب یب تا
 :دی چیبلند مهرداد داخل کوچه پ ی. صدازهی سر مهرداد نر رومیهلش دادم تا مستق 

 چه خبرتونه، سوختم مگه ک... . -

  قیحرفش رو قورت داد. دل آرا تند اومد عقب و نفس عم  یمتوجه دل آرا شد و باق  انگار
 .دیکش

 دلم خنک شد.  شیآخ-

مثل   دم یچیپنجره. پرده رو دور سرم پ لب دمی برداشت سمت آشپزخونه و من دو  قدم
 بلند گفتم: یپنجره بود، با ناراحت خی نگاه ماتش که م دنید رون،بای شال. سر انداختم ب

 .  ؟یزار ینتونستم کنترلش کنم توام چرا سر به سر م-

 . دست پشت گردن زد و با حرص گفت: دی پاش رو باال کش هیو   واریداد به د هیتک

ََ م-  .  خوامش یچون واقعَا

 خنده.   ریزد ز  یمهرداد پق دنی لحظه جابر وارد کوچه شد. با د  همون

 .  نیرو بب ده یموش آب کش-

 گفتم: بلند

 مسخره ببرش داخل خونت حداقل خشک کنه لباساش رو سرما نخوره.   یجا-

 اومد تشکر کنه اجازه ندادم و اخم کردم. مهرداد
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 .  ستین یتوام انقدر سر به سر دل آرا نزار، خواستن زور-

 :دمی آرومش رو شن یزد و نگاهش رو ازم گرفت. صدا پوزخند

 خواد.   یدونم که اونم من و م یم-

 رو بهم گفت:  جابر

 کنم.  یخواهش م گهی برام بکن د یفکر ه یتوام   یباشه آبج-

 ابرو باال دادم. یتا  هی

  یخودم مشخص بشه بعد برا  فی بزار تکل ،یسر خود دوا نمود یبود  بیکل اگر طب-
ََ که جرقه بدبختمیکن یم ی توهم بزرگتر دو سال مارو   شش یآت یکه برام زد  ی. فعالَ

 .  رهی گ یم جهیسوزوند و االن داره نت

 یب یانداخت و دست مهرداد و گرفت. در پنجره رو بستم و اومدم کنار. ب ری سر به ز  خجل
 : دینال دنمیزد. با د یخودش حرف م یلب برا  ر یزد پشت دستش و ناراحت ز  یتند تند م

 شد؟. پسره رو سوزوند؟.   یچ-

 خورد جواب دادم:  یداشت صبحانه م الیخ یبه دل آرا که ب  رهیخ

 جابر بردتش خونه اش. -

 

 خورن.  یهمون دوتا به درد هم م-

 رفت باال. مینیب کنج

 !.  یواهلل توام کم گوشت تلخ نشد-

 نداد.   یجواب
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بره نه   شیپ نطوریکنه که اگر هم ری دخترو به خ نیدادم، خدا آخر و عاقبت ا  سرتکون
 . انشی زاره نه اطراف یاز خودش م  یزیچ

 : دمیرو شن  یب یب یصدا 

ازت کم    یفرصت چ هیبه خدا دل من هم سوخت براش،  مونه،یدل آرا اون پسرم پش-
 کنه؟.  یم

 و با حرص جواب داد: دیرو سر کش یآرا چا  دل

  دی با مج دیاالن با  یب یکنم، بعدم به شما بود ب  یسقف زندگ هی  ریه باهاش ز من قرار -
 . ستیبا خودش مشخش ن فشی بودم که هنوزم تکل  یدست تو دست م

 کردم.  اخم

 پسر خ... . دی. نکنه مجه؟یک دی. مج؟یچ-

 آرا نذاشت ادامه بدم. دل

 همون.  -

 مکث ادامه داد: با

 . یانی خودت در جر  شمیردش کردم و بق یول یبعد از طالقم اومد خواستگار-

 ابرو باال دادم. یتا  هی

 !.  یو خوش مشرب ی پسر بهاون با ادب-

 گفت:  کالفه

شمارو به خدا!  دیبش الیخی بحث رو ب نی ا ست،ی من نگفتم بده گفتم هنوز مستقل ن-
 مزحک بود.   یشروع صبحم به اندازه کاف

 اتاق. از جا بلند شدم و رفتم   مهیسراس لمی موبازنگ   یصدا با
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 اسمش لبخند رو لبم نشست.   دنیبودم محرابه. با د مطمئن

 جواب دادم:  عیسر 

 سالم. -

 . ریسالم خانم، صبحت بخ-

 پررنگ تر شد، با غرور گفتم:  لبخندم

 .  ریبخ تی اما ظهر دلبر  گهیگفت د شهیصبح که نم-

 کرد.  یخنده مردونه ا  تک

 شک کرد.   دینباشه با نطوریا  گهیبله د-

 داد:مکث ادامه  با

 . ؟یدیخوب خواب  شبید-

 و گفتم:   واری دادم به د هیتک

 چند سال.   نیخواب عمرم بود تو ا  نی آروم تر  دیآره شا -

 زده بودم که خوابم نبره.   جانیمن انقدر ه-

 کردم.  اخم

 ؟ ید ینخواب-

 نه.-

 زدم:  غر

 .؟یلیروز تعط ییاالن کجا -

 گفت:  هیاز چند ثان دبع
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 دم درتون.-

 درشت شد.  چشمام

 دم در چرا؟. -

 . مینیحلقه بب  میخوام بر یم ن ی پا ای آماده شو ب-

 هم فشار دادم.  ی رو رو لبام

 !. یوا -

 .دیخند

 . نطورم؟یمن فقط ا   ای  یستیمثل من رو پات بند نتوام -

 شد کنترل کنم بلند گفتم:  یکه نم ییصدا با

 صحبتم با تو هست انگار خوابم.   یخدا لحظه که رو  یآ  م،یمحراب بر   یوا -

 زود آماده شو. -

بعد از شستن صورتم و مسواک رفتم   سی و قطع کردم. اول رفتم سرو  لی موبا  عیسر 
رو    میزانو و شلوار مشک یتا رو  یسمت کمد.مانتو بلند سرمه ا   دمیداخل اتاق، دو 

 . دمیپوش

.  دمیلبم کش  یرو  کمیبرداشتم و   نهی آ یبرداشتم و قبل از رفتن برق لب رو جلو  روفمیک
. محراب انقدر  ه؟یروح بود. شونه باال انداختم مگه چ یسرد و ب یلیهوف خدا صورتم خ 

من و    چوقتی بود ه نطوریکه اگر ا   رهی بود که ظاهر و در نظر نگ رتینگاهش به باطن و س
 کرد.  یانتخاب نم

 دل آرا شال و کاله کرده.   دمیکه د رونی از اتاق برم ب  اومدم

 کردم.  اخم
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 کجا؟. -

 زد.  یتلخ لبخند

 تو کجا؟. -

 .دم یبه دندون گز  لب

 محراب اومده دنبالم. -

 سر تکون داد و گفت:   آروم

 رم خونه خودم.   یمن دارم م-

تونستم اجبارش   یکنم که عالقه خودش بود. نم کاریچ  ینداشتم تنها باشه ول دوست
 کنم.  

 .باشه برو -

از من انتظار داشا، توقع داشت. قدم برداشت بره که انگار قلبم مچاله شد. اونم  جلوتر
حالش از خدا خواسته باشم. چرا   ن یتونم نسبت به ا یمن نم یدرسته اون بد بود ول

کارش   دهی که کرده فهم ییبود و بالخره با همه اشتباها مونی اون پش  کردم؟. یبدترش م
االن    دیبا ی عنی!. دیاش من رو بخش  نانهیخانم با اون همه نگاه بدب لهیحماقت بوده. جم

 . رم؟یاش بگ  دهیمغرور بشم که ناد  طمیاونقدر نسبت به شرا

 ه.  کن یو خودش رو مالمت م شهیغرق گذشته م  شی تو تنها  شتریب نطوریا

 صداش زدم.   اریاخت یب

 دل آرا؟. -

 و برگشت سمتم. دی کش قینفس عم هی

 بله؟.-
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 رو پر کردم و با لبخند گفتم: یدو قدم فاصله

 یخوام به عنوان خواهرم شاهد عقد باش یدو روز قبل از رفتن به محضر ازت م  یکی-
 . یاگر دوست داشته باش

 نگام کرد. یشرمندگ با

شه آدم دلش نخواد روز عقد خواهرش حضور   یمنه؟. مگه  یگ یترحم م یاز رو  یدار-
 . یخوشبخت  بش  دوارمیداشته باشه؟. ام

 داد:کرد ادامه  یم یکه با ناخناش باز   یو در حال نی رو گرفت پا سرش

کردم اما   ادی ز  یدرسته پرو شدم، درسته حماقت کردم، درسته زبونم دراز شد و گستاخ-
  تی اهم  یکه صاف صاف بگردم و برام ب ستمین  ایح  یها اونقدر بمثل اون موقع  گهید

که من و   رزنی. پ؟یخانم چ  لهی. جم؟یمحراب چ  یکنم، تو رو  یتو نگاه م یباشه. تو رو 
 که باعث کراهت همه اس؟.  امیب یجمع  وشست و پهن کرد رو بند!. چرا ت

 بزنم که مانع شد.  یحرف  اومدم

از   شتریکادوت رو بدم، ب امیو انجام بده، بهم زنگ بزن که ب یکه گفت یدلبر، همون  کار-
 تونم.    ینم نیا

 شدم بهش. رهیخ یناراحت با

 بخشن. یاما اونا تورو م-

 شونه محکم تر کرد. یرو رو  فشیک

 . یخوشبخت بش دوارمیخدانگهدار، دلبر از لحظاتتون لذت ببر ام یب ی. بگهی کم کم برم د-

  هیبدون حرف بدرقه اش کردم. خدا، ازت  رهی. با نگاه خ رونیکرد و تند رفت ب پشت
 .شیو فرصت بده به زندگ ادیدختر به خودش ب نی خوام ا  یمعجزه م

 . دمیبه خودم جنب یزنگ گوش  یصدا با
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 من برم.   یب یب-

 

 

                         ******* 

 یچرخ بنهیآ  یبود. جلو یخدا امروز چه روز  یبه خودم نگاه کردم. وا  نه ی زده تو آ جانیه
 : دمیرو شن یب یب یزدم. صدا

 .؟یکن یدختر چقدر به خودت نگاه م  یخوشکل-

 رو گرفتم: میشونیبرداشتم و نم پ دستمال

تموم   گهی د یو همه چ میکن ی محضر و عقد م می ر یاسترس دارم. االن م یب یب یوا -
 شه؟  یم

 . دیتلخ خند یب یب

 ؟ یکن  یانقدر بهت سخت گذشته که باور نم-

 . دم یبه دندون گز  لب

 زده ام.   جانیه ادیز  یلیخ  یلیخ یب یب یوا -

 .دیخند

هات   یخوش یبه بعد برا  نجای ات، خنده ات و اضطراب از ا  هیترست، گر شهیهم  شاهللیا-
 باشه.

 زنگ اف اف نفسم حبس شد. یصدا با

 !.نایخانم ا لهیجم-

 کرد.  اخم
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 افتن.   یاالن زنگ زد گفتن تازه دارن راه م  نیخانم باشه هم لهیگمون نکنم. جم-

رو   یلبم نشست. گوش  یرو  یدل آرا لبخند کمرنگ یصدا   دنیاف و برداشتم. با شن اف
 گذاشتم و گفتم: 

 .  یب یدل آراست ب-

 ن داد. تکو  سر

 البد اومده کادوش رو بده زودتر.  -

خودم و رسوندم در و بازش کردم. نگاهش که بهم افتاد ابروهاش   ع ی زنگ سر  یصدا با
 زد.  یباال رفت و لبخند کمرنگ

 داخل؟.   امیتونم ب یها!. م ید یبه خودت رس یسالم، ماشاهلل حساب-

 گفتم:   عیسر 

 خونه مادرته ها.  یتون ی البته که م یگ یم   ینطوریوا، چرا ا-

 یب یداد و بعد از درآوردن کفشاش اومد داخل بعد از سالم به ب رونی رو تلخ ب نفسش
 نشست رو مبل و گفت:

 . د؟یبر  دیخوا  یم یک-

 دادم:  جواب

 رسن.   یم گه ید قهی تا چند دق-

آورد.   رونیب ییو جعبه کادو  فش یحرف از جا بلند شد. دست برد داخل ک  نیا  دنیشن با
 وبا بغض لب زد:   کمیاومد نزد 

 زودتر برم. دیخب پس با-

 مکث ادامه داد: با
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  تیکردم که روز عروس یم الیخ  اهامیتو رو  شهی بچه بودم هم ادمهی هم کادوت.   نیا-
دونم چطور   یو... نم  دیخر م یخودم آماده ات کنم خودم لباست رو انتخاب کنم باهم بر

دونم   یدونم، نم ینم میهمه از هم دور شد نیا  یونم کد یدونم، نم یشد نم ینطوریا
برات   هیامروز روز قشنگ م،یخوامم بدونم. بگذر یدونم و نم  یشدم نم بیبا همه غر  یک

که خواهرم داره   یمنم به اندازه ا   یکنه. برا  یم یبراش لحظه شمار  ی که هر دختر یروز 
ناقابل برات   یکادو  هی ،یهست  فیدونم عاشق جواهر ظر  یشه قشنگه. م یخوشبخت م
 .  یریازم بپذ دوارمیگرفتم که ام

 و  لب زدم:  دمشیپر به آغوش کش ی. با چشما دیام لرز  چونه

  یاما دل آرا باور کن من وقتتونه ببخشه ینم یشه تحمل کرد به حتمم کس یسخته نم-
 .  زهیر یم  یدلم هر نمتیب یم شونیحال پر   نیتو ا 

 . دیهاش لرز  شونه

 

 از گوشه چشمم روونه شد و ادامه دادم:  یاشک  قطره

خودت   یزندگ  یبرا  یدیکنم اما توام قول بده دفتر جد یدم که فراموش م یمن قول م-
 دل آرا.   یبازم خواهر من یبدکه انجام   یتو هر کار ،یباز کن

 عقب و اشکاش رو پس زد.   اومد

  نیشم، ا ی. نگران حالم نباش دلبر کم کم بهتر م؟ی حرفا شرمندم کن  نیبا ا  یخوا یم-
شدم فقط عذاب   وونهیدارم نه د یکنه. من نه افسردگ یرو باز مفکرم  شتر یب ای تنها

 کنه.  یام رو خشک م شهیوجدانه که داره ر

 داد:رو محکم فوت کرد و ادامه  نفسش

 من برم.  -

 ا غصه گفتم:کرد و پشت کرد بره که ب یخداحافظ ی ب یاز من از ب بعد
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شه تنها  یم میسه نفر  نی هم م،یندار  ی. ما که خانواده بزرگ؟یشه روز عقدم باش ینم-
 نباشم. 

 که مشتاق بود سر تکون داد و منتظر نگاش کرد.   یب یب

 داد و لب زد: نی در و پا رهیآرا دستگ دل

  نیاما روز به ا امیدونمم دوست دارن که ب یم   شناسمیرو م میب یمن که خواهر و ب-
 لهیاز جانب جم یدونم چه برخورد  یشه بادوم تلخ، م یبرات با وجود من م ینیریش

بازم خواستگار حضورم   نای شاهد باشم. ممنون که با همه ا دیخانم و مادر بزرگ زو با 
 .  یهست

خاک مرده رومون   توجه به ما که حاال انگار  یو ب ستادیرو پا زد. سر جا وا  کفشاش
 زد. یلبخند پهن  دنیپاش

 شد.  دهیکش ری به تصو یهند لمیف  یلیخ گهیبرم که د -

 داد:  تکوندست 

 خدانگهدار.  -

آروم اشک   یب یآروم قدم برداشتم و در رو بستم. ب شیخال یبه جا رهیازرفتنش خ بعد
 گرفت.   یو با دستمال نم چشماش رو م ختیر یم

 : دمیرو شن صداش

 رن،ی هردوتا سامون بگ  ایدخترام چه کردم؟. خدا ی خوام به خاک برم، با زندگ یچطور م-
 بچه ها.   نیبده به ا ری از عمر من بگ

 بلند گفتم:  هیگر  با

 هست.    یا  هیچه روح نیامروز روزه عقدمه ا   یبابا ناسالمت یا یب یب-

 باال گرفت.  سر



 دلبر محراب 

1002 
 

عروس با    ینداره از اولش بزا اوفته شگون    ینکن صورتت از شکل م  هیخب خب، تو گر -
 و مدارکت رو بردار االناس برسن.   فیغصه شروع بشه. برو ک

 زنگ اف اف همانا.   یحرف همانا و صدا نی ا گفتن

 زدم:  لب

 گمونم خودشونن.  -

به   یسرم مرتب کردم و لبخند  یرو رو  دمیسف یروبرداشتم. روسر  لمیرفتم و وسا  عیسر 
 خودم زدم.  یرو

.  یرس یبه مراد دلت م  شهی هم یامروز برا   دلبر ََ  اون هم رسما و شرعَا

 

رو انداختم داخل   دیدر منتظر بود. کل یجلو یب یذوق از اتاق  به سالن قدم برداشتم. ب با
 . نی سالنه سالنه پله هارو رفتم پا یب ی. با برونیبعد و زدم ب فیک

شلوار مرتب و نشسته به تنش شدم که بازم با کت و  یباز کردم چشم تو چشم مرد درو
 کرد.   یم  یدلبر

  نینمونده به ا  یزی نمونده دلبر تحمل کن، چ یزیچ  گهی د ایخدا  یبراش قنج رفت. وا  دلم
 . یکن یو تو آغوشش زندگ یری مردت و بغل بگ یکه با تمام وجود بتون

دلم رو   حشیرفت و با لبخند مل یصورتم کنار نم  یهم نگاه برق زده اش از رو  محراب
 لرزوند.  یم  شتریب

 .  دیوفتیراه ب گهیتموم شد د گهی همد  یبچه ها اگر وارس-

 صداش رو صاف کرد و دست دراز کرد و گفت:   محراب

 . دی بفرما-
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 شیبزنه پ یکه مادربزرگ حرف نیشاگرد، قبل از ا  یشه از صندل ادهی خانم اومد پ لهیجم
 قدم شدم.

 . دینش ادهیخانم پ لهینه نه عقب راحت ترم جم-

 لبخند زد.  دنمیخانم با د لهیجم

 ماشاهلل، قرص ماه، سالم دخترم.-

 دادم:  جواب

 سالم خ... .-

 تند گفت:   زرگی مادر

 عاقد معطل شدا.   میزود بر-

. بالخره بعد از نشستن محراب راه  یب یرفتم و نشستم کنارش بعد از من هم ب عیسر 
مادربزرگ    یخورد. من جلو  یچقدر نگاهامون تو هم گره م نهیو بماند که از آ میافتاد 

ََ یتحمل نداشت و تقر  گهی شد اما محراب انگار د یحداقل روم نم به همه فهموند   بَا
 انقدر که نگاه کرد.  

. مادربزرگ  ادی باال و بعدا خودش م میبه محضر محراب گفت اول همه بر دنمونیرس با
کردو گفت    یسالم  دنمونیباال. عاقد با د میمحضر و رفت  یکرد و پله ها   یجلوتر من و راه

 وقته منتظره.   یلیکه خ

  یو در کمال تعجب زمان همچنان م ادیعاقد رو به حرف گرفت تا محراب ب مادربزرگ
 گذشت و انگار نه انگار. 

 شدم.   یکم داشتم نگران م کم

اما ما هم اغ محراب و گرفت سر یلحظه مادربزرگ برگست سمتون و با کالفگ  همون
 اومد.   کش ینزد  ی. با اقتدار جلوتر از ما اومد بره که پسر بچه ا مینداشت یخبر
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به مادربزرگ   یبچه چه ربط نیابرو رفت باال؛ ا  یتا   هیصحبت با مادربزرگ شد.   گرم
 افتاده باشه نفسم گرفت.   یکه نکنه اتفاق  نی داشت؟. با فکر ا

 و لب زد:   کی اومد نزد  عیسر  ی با ناراحت مادربزرگ

 . دیتصادف شده، شما عاقد رو سرگرم کن-

 اراد داد زدم:  یب

 . ؟یچ-

 

 شدم.   یحال م یو من  هم کم کم داشتم ب  دیحرف دست و پاش لرز   نیخانم با ا  لهیجم

 دقت خودش رو بهمون رسوند.  یاومد داخل محضر با کم یها مرد  هیهمون ثان تو

 . ه؟یخانم ک لهیجم-

 که صدا زدم.  نی پر اومد از کنارش رد بشه بره پا ی خانم با چشما لهیجم

 .دیخانم صبر کن لهیجم-

 مکث ادامه دادم:  با

 .  شوننیا-

 مرد اما با آرامش لبخند زد و گفت: اون

آقا   دیصبر کن  هیچند ثان هیمقصر من بودم   دایببخش دیبش ر یهم پ یبه پا  شاهللی مبارکه ا-
 فرزند من بود.  نید یکه د  یاون آقا پسر ان،یرو پارک کنن م نی دوماد ماش

 گفتم:  جیگ

قلبمون اومد کف   اد،ی االن م  یگ ی. بچتون گفته تصادف شده شما من؟یگ یم  یآقا چ-
 . دیدستمون درست حرف بزن
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 شروع کرد به حرف زدن. یگذاشت و با شرمندگ نهیرو س دست

داد، من اومدم رد بشم با    حیمقدار هل شد بد توض  هیاون بچه ام  ینه به خدا آبج-
بره محضر تا شماره رو   دیشده با ریگفت د یدوماد وقت نیبغل ماش نهی موتور زدم به آ

  یکنم سوء تفاهم یپسرم رو فرستادم به خدا شرمندم فکر م ر،یتعم  یری گیپ یبرا  رمیبگ
اونم به تصاف تلخ   وفتهین یاتفاق  نیچن چکسی ه  یبرا زی زروز ع  ن ی شده. انشاهلل تو ا

 مادر جان.  

 مثل بمب باروت شده بود غر زد: تیکه ظاهرا از عصبان مادربزرگ

 شه.  یدرست م یمعضل هیدوتا جوون  و که هروقت   نیکنه وصلت ا  ریخدا بخ-

 . دیچیعاقد پ یصدا 

 شدا!.  رینه؟. د ای  ادیشد بالخره خانما، دوماد م یچ-

 و مضطرب گفتم:  دمی کش یقیعم نفس

 . ادی نه نه االن م-

اومد داخل همه باهم    یقامتش دلم آروم گرفت.  وقت دنیقدماش و د یصدا   دنیشن با
  ونشم،ی عمر مد هیبودم که  ی. بعد از اومدنش من اما منتظر کسمیدی کش قینفس عم هی

طاقت   هگ ی!. مادربزرگ که د ادیذاره، مطمئنم حتما م یمن و تنها نم ز ی روز عز نیاون تو ا 
 جلو و دست من و محراب رو گرفت.   رداشت همه تشنج رو نداشت قدم ب   نیا

 عقد انجام بشه و تمام بشه بره.    نیا  دیبزار  قهیچند دق نیبچه ها تو ا -

 . دیخند محراب

 .  ینشده شما از پا در اومد یچیکه ه  نمیب یمادربزرگ م-

 اخم کرد.  مادربزرگ

 خوام.  یشما رو م یو ببند، من خوب شتین-
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 گفتم: آروم

 هم هستم.   گهی نفر د هیمن منتظر   دیشه صبر کن یمادربزرگ م-

 متعجب نگام کرد. مادربزرگ

 . ؟ی ک گهید-

همه تو   نیخواست تنها بزاره؟. اون که ا  یمن و م  یعنیکرده بود؟.   ریخدا چرا د یوا 
 لحظه هام باشه.    نیبهتر  کی خواست شر یبود نم کی غصه هام شر 

 شده!.  ری ختر دد-

 بغض گفتم:  با

، حضورش دلگرمم م- ََ  کنه!.   یلطفَا

 با ذوق برگشتم. ییآشنا یصدا   دنیشن با

 دخترم.  -

 و محکم بغلش کردم.  کشیخانم بالخره اومد. رفتم نزد  مهلقا

 پس؟.  یمهلقا خانم کجا موند-

 مقدار.    هیشد  ری دخترم د  دیببخش-

  ای روز کنارم باشن حضور داشتن. خدا نیخواستم تو ا  یکه م ییهمه کسا  گهی د حاال
 شکرت.  ایشکرت خدا 

و    میعاقد اول چندتا برگه بود که امضاء کرد زی و بدرقه کردن ما سمت م یاز احوالپرس بعد
رفت   یدونست. دلم داشت قنج م ینداشت. انقدر ذوق داشتم که فقط خدا م یتموم

  زی که کنار عز نی برسه. ا یبه تموم گهیو غصه دغم   نیکه من بلهرو بگم و ا یلحظه ا  یبرا 
 .  نیبهتر از ا یخواستنش باشه چ ز،اونمیچ کی فقط   آرزوتو  یباش تی فرد زندگ نی تر
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درست مثل همون شب   نیر یش یا ی رو هیبود  ای رو هیشک برام مثل  یلحظه ب  نیا
و    ریکه باعث خ میخطبه عقد رو بخون ی!. مادربزرگ رو به هردومون گفت دعا یخواستگار

 از پسش براومدم.  یبرکت هست و من تاحدود

 خوند.  یعاقد داشت خطبه رو م ینشسته بودم رو صندل  امی به خودم ب تا

  یو من عجول بودم تا بله رو بگم. م نهیچی گفت عروس داره گل م یب یاول ب بار
 .وفتهیب یکه بازم اتفاق دمیترس  یم دم،یترس

شک هر   یعقد بهم بخوره!. حق داشتم، ب  نیرخ بده و ا یفاجعه ا  هیبازم   دمیترس یم
از   نشیر یش یسر  بخش ها  ش یزندگ لمیف یحجم اتفاقات و سکانسا   نیاز ا  یدختر

و داشتم که هر لحظه ترساز دست دادنش  یعشق یا یمنم فوب  رهیگ ی م  ایفوب ادیعالقه ز 
 آورد.  ینفسم رو بند م

 بار دوم خطبه رو خوندن.  یبرا 

 مادربزرگ گفت:  نباریا

 خواد.  یم  یلفظ ری عروس ز -

بار   یکردم ک برا   یاومد و دور دستم بست. تشکر کی دستبند طال نزد  هیخانم با  لهیجم
 سوم عاقد تکرار کرد: 

 ی ترمه مکرمه سر کار خانم دلبر دارابمح   زهیدوش-

 شما را.... .  لمیبنده وک ایآ

 . دیاز گوشه چشمم چک  ی اراده قطرهاشک یو بستم و تا آخر خوندن خطبه ب چشمام

 ، لب زدم:و همه حضار منتظر به من چشم دوخته بودن   عاقد

 با اجازه بزرگترا بله. -

 و همه دست زدن.    دیکل کش مادربزرگ
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 لهی. جمدنیبار دوم دست زدن و کل کش یخطبه و بله محراب همه برا  از خوندن بعد
  زیم  یقندارو رو دیساب یپارچه باال سر و کنار زدن و مهلقا خانم که قند م یب یخانم و ب
 گذاشت.

بود که االن   نیمن هم  یبرا  زی چ نیکادو هاشون رو دادن اما ارزشمند تر  بی همه به ترت 
 همه کنار من بودن.  نی ری لحظه ش  نیتو ا 

 بود.  خکوبمیدوختم به محراب که م چشم

 .دیرو بوس میشونیرو دور صورتم قاب گرفت و خم شد پ دستاش

 مال خودم.   یشد  گهید-

 بود رو گردنبندش رو برداشت و دور گردنم بست.  زی م  یکه رو  یست مین

 :دیچیخانم پ لهیجم یصدا 

 برازندته دخترم.  -

خودش   یرو کادو داد که برا  ییبایعشق تمام دستبند سنگ ز  خانم هم با محبت و  مهلقا
هم سکه   یب یمنم همونقدر ارزش داشت. ب  یبود و همونقدر که براش ارزشمند بود برا

  یخونشون که مهمون میخانم رفت لهیو ساعت کادو داد. خالصه اون شب به خواسته جم
 داده بود.   بیبا آشناها ترت یکیکوچ

طرف و زن ها   کی مقدار برام نا آشنا بود امل دوستش داشتم. مردا    هیوارد شدم    یوقت
 طرف.    کی

 کرد.  ینشسته بود و با حرفاش دلگرمم م شمیمهلقا خانم پ ن یب نیا

 درست شد؟.  زیبالخره همه چ یدید-

 رو تو دستم گرفتم و گفتم:  دستش

 با وجود شما!.  دیشا-
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 کرد.  اخم

ده. بالخره   یانجام م یانجام دادم هر انسان که  ینکردم اون کار ینه دخترم من کار-
 نمرده.  تیهنوز انسان

 زدم:  یکمرنگ لبخند

 مادر دوم من.  -

 و گفت:   دیرو بوس میشونیپ

 ام که باشم مادر خودت رو فراموش نکن.   یهرچ-

و هم شامشون رو صرف   ینیر ی و هم ش  وهی و مهمونا هم م میگرم صحبت بود  همچنان
 . امینشده بود که محراب از دور اشاره زد که ب یکردن. کم کم با رفتنشون هنوز خونه خال

 و دم در کالفه گفت:  کشینزد م یمهلقا خانم رفت با

 .م؟ی بر  ییجا  دیدلبر با-

 کردم.  اخم

 کجا؟. هنوز مهمونا که نرفتن زشته!. -

 گفتن:  تش یخانم و مادربزرگ انداخت و اونا هم به تابع لهینگاه به مهلقا خانم، جم هی

ََ کار-  برو دخترم.   گهیداره د  یحتمَا

 با چشم پر پشت سرمه. دمیکه د داکنمیرو پ یب یچرخوندم ب سر

 دخترم؟. -

 باال دادم.  ابرو 

 حاال؟. یکن یم   هیچرا گر یب یب-
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 .  دیرو بوس م یشونیکرد و پ بغلم

  یو باور کن  میببخش یروز  دوارم یدونم برات کم گذاشتم، ام یدخترم م یشبخت باشخو-
 لحظه ها هرگز از رو لبت نره.    نیکه دوستت داشتم و دارم. انشاهلل خنده ا 

 رو پاک کردم.  یب یب یاشکا 

 هنوز که نرفتم.  -

 لبخند زد: یب یب

 .یبر دی بالخره که با  گهید-

 ام کردسمت در. بدرقه

 بروهمسرت و منتظر نزار.  برو دخترم -

 . دمیبرچ لب

 خودشون.  شیپ گنی م  یخب آخه مهمونا نرفتن که االن چ-

 صدام زد:   محراب

 دلبر.  -

از   یسر سر  یگفتم و با خداحافظ یبابا، حاال همه اصرار داشتن برم. ناچار باشه ا  یا
 همه پشت سر محراب حرکت کردم.  

 . دیکش یق یزد و نفس عم یلبخند پهن ن،یداخل ماش مینشست یوقت

 باال دادم:  ابرو 

 لبخند؟.   نجایانشاهلل، اونجا اخم ا  رهیخ-

به  قیدونستم دق یرفت نم  یکه م یری رو روشن کرد. مس نیرو داد دستم و ماش یپاکت
 .  میمقصد کجاست چون هنوز دور نشده بود
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 تموم شد.  گهید-

 زدم.  لبخند

 شه.  یباورم نم-

 زد. اشاره

 . گهیزش کن د با-

شروع کردم   جیبهش انداختم و کنجکاو پاکت رو باز کردم. کاغذ رو در اوردم گ ینگاه مین
 ملکه.   هیبه خوندن تا متوجه شدم سنده 

 که دقت کردم متوجه شدم به نام منه و  شتریب

 ََ  شد. اما کجا؟. کدوم ملک؟.  میباعث خوشحال واقعَا

 محراب به نامه منه؟.-

  شیشونی رو پ یاش رو باز کرد و دست قهی که انگارگرمش شده بود دکمه اول  ییاونجا از 
 داد لب پنجره. هیو دستش رو تک نی . پنجره رو داد پادیکش

 بله به نام خوده خودت اون هم خونه مورد عالقت. -

ست داشتم اونجا ساکن  بار برام افتاد دو نیکه آخر ی خونه بود که با اتفاق بد هی  فقط
 . با تعلل زدم. گهی د یباشم نه جا

 کوچه م.. .-

 از من گفت:  زودتر

 کوچه مومن. -

 . دمیکش یخفه ا غیدهنم گذاشتم و ج یو رو  دستم

 . ؟یجد-
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 رو بلند کرد سمتم و گونه ام رو نوازش کرد.   دستش

 خودت تا؟.  یمال خودت برا  زی همه چ  یخوا یهمونطوره که تو م زیبه بعد همه چ نی از ا-

 سر شوق مغزم قفل کرده بود و با مکث گفتم:  از 

 تا؟. -

 . ادیخم به ابروت ن-

ََ چه چ ریغ حالم تمام و کمال تورو بخاطر   یکیکه  نیباالتر از ا  یزیقابل وصف بود. واقعَا
 خودت بخواد و حواسش بهت باشه و فقط بخواد خوشحالت کنه؟.  

 زدم:  لب

طرزبرخورد و   نیاخالقت ا  نی رفتارت، ا نیکنم که دارمت، ا یمحراب واقعا خداروشکر م-
 انتخاب و داشتم و دارم.    نیکنه که من بهتر  یبهم ثابت م  قهیاحترامت هر دق

 به غب غب انداخت.  یباد

 چقدر دوست داشتم  امشب سر به سرت نذارم.   ینکردم ول یمن که اصال کار-

 ابرو دادم باال. یتا  هی

 . ؟یعنی-

 .دیخند

 .  رمیوقتش و حسابشو ازت پس بگ  ،یکرد  ی که من و مجازات م  ییوقتا اون  یعنی-

 نگفتم.  یزیهم فشار دادمو چ  یبام رو رو. لرمی خنده ام رو بگ یکردم جلو یسع

 . م؟یر یاالن کجا م-

 .  یفهم یم-
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که دوستش داشتم همون خونه   یخونه ا قای و دق دی نکش یبه مقصد طول دنیرس تا
 حوض همن خونه ساده که عشق و تجربه کردم.  هیدار با   اطیح

 شده مگه؟.  دهیچ یزی . چنجا؟یا-

  بشیرو از داخل ج دیو کل میشد کی شد ودر رو برام باز کرد.  کنار هم وارد کوچه بار ادهیپ
 درآورد و داد دستم. 

با جنبش  ایکه ماه یو مرتب و حوض  زیتم اطیتعجب بدون حرف در رو باز کردم. ح  با
شده   دهیکش  یط اطیاز ح  یکردن، برگه گوشه ا یو پشت هم حرکت م  دنیرقص یتند  م

 خودش.   یسر جا  زیبود و همه چ

 داخل زمزمه کردم.  رفتم

 اول!.   یچقدر مرتب، مثل روزا-

 :دمیمحراب رو شن   یصدا 

 برو باال و در اخر به اتاق هم سر بزن.  -

 زده خودم رو رسوندم به پله ها و تند تند کفشام رو گوشه پله ها گذاشتم.  جانیه

کامل.   زینو و همه و همه چ   خچالیشده بود اعم از مبل و   دهیچ زی خونه همه چ داخل
 عملش باعث افتخارم بود.   اقی با فکر بودن و اشت ن یبه دلم نشست، ا

 داشتم.   ارویمرد دن  نیبهتر من

 !. اتاقم

 !. اتاقمون

چشمم رنگ   ی جلو رشی شدم تصو یم داریکنارش از خواب ب کهی اراده تک تک روزا یب
 .  ختمیر  یگرفت. از سر شوق اشک م
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بار   نی زدم. ا یذره با قبلش تفاوت داشت لبخند   هیکه  یاتاق  دنیرو باز کردم و با د  در
من بود و تنها    یحت ایلیخ  یا یکه تو رو  یزیشده بود، با شمع و گل! همون چ دهیچ

 زدم.  یپوزخند م

از مردم تو دلم نشست که هردومون   یامشب نبود اما اون شب عشق  ییبا یاول به ز  شب
 .  میو حاال شاهد پاداش تالشمون بود  میدیرش جنگبخاط

 تا شده بود.   زیم  یساتن قرمز که رو راهنیافتاد به پ چشمم

 لبم کش اومد.  کنج

 !. ادیگفت بهم م یدوست داشت، م قرمز

خوام برم؟.  یدونستن که م یرفتنم و م یهمه دست به دست کرده بودن برا  پس
 محراب عجولم سوخته؟.   یدلشون برا

خورد تن   یشونه هاش دوتا بند نازک م یسبک که رو  راهنیمکث لباسام رو با اون پ با
 جمع کنم که دو تق به در خورد.   رهیزدم. دست بردم سمت موهام تا با گ

 بفرما. -

 .  کینگاهن انداخت و اومد نزد  نیو باز کرد با تحس  در

و دستش رو دور   ستادی. پشت سرم وا زی م یرو  رو گذاشتم رهیرو رها کردم و گ موهام 
 کمرم حلقه کرد.  

 نگاهش کردم و گفتم:  نهی تو آ از 

 دونستن؟. یم هیبق-

 داد و چشم بسته جواب داد:  هیاش رو به سرم تک چونه

 آره.-
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 زمزمه کردم:  آروم

 . یعجول یلیخ-

 و گفت:  ن ی رو آورد پا سرش

 حق ندارم؟. -

 گفتم:  یبا تخس بازم

 .یندار-

 و خواست قلقلک بده که اجازه ندادم.  دیخند

.  یمحراب خواهش م - ََ  کنم لطفَا

 .  دمیکرد. سرم رو کج کردم و  لوپش  رو بوس شتر یدستش رو دور کمرم ب چیپ

 گفت:  آروم

 .  ستمی رحم ن یتونم من که مثل تو ب یکنم نم تتمی خوام اذ یم-

 ادامه داد: نهی تو آ از 

  یاما م یکن یم  یلجباز  یگاه ،یبه کج خلق یهر کنتظا یخوا  یم ،یکن  تیاذ   یخوا یم-
 . یتاب ی دونم بدتر از من ب

 .دیگونه ام کش یآزادش رو رو  دست

 برام.   یخجلت دلبرتر از هروقت هی لپ گل نیبا ا  یحت-

با سکوت و نگاه گرهمون تو   نی ری تو همون خلسه ش هیو چند ثان دمی کش قینفس عم هی
 . میزد یحرفامون رو م  نهی آ

رو باز کرد. سر  موهام  چیو پ  زیم  یرو گذاشت رو  رهی رو بردارم که اخم کرد. گ رهیگ  اومدم
 خش دار خوند:  ی . با صدا دیکش یقی خم کردو نفس عم
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 ت یسو یجعد گ مینس داردیمدامم مست م-

 ...تی چشم جادو   بیهر دم فر کندی م خرابم

 

 یکه از عالم برانداز  یگر رسم فنا خواه  و

 ت یهزاران جان ز هر مو   زدیتا فرور  برافشان

 

 حاصل ی دو سرگردان ب نی و باد صبا مسک  من

 ...تیسو ی گ یاز افسون چشمت مست و او از بو  من

 

 کمرم بود گذاشتم. نم اشک گوشه چشمم رو گرفتم. چیدستش که پ یرو رو  دستم

 دوستت دارم.  -

 کرد لب زد:  یداد م  یکه تو کالمش عشق ب یلحن با

 از کالم دوست داشتن دوستت دارم.  شتریب-

 . دمیرو فهم یلحظه زندگ اون

 . دمیاون لحظه عشق رو فهم تو

  ییآرزو گهیکشه د لحظه اگر مرگ هم من و به آغوش ب  نیبعد از ا  دمیفهم هیاون ثان تو
اش مقابلم بود ک حاال حاضر بودم   دهیکه عق یندارم. دل  بستم، عاشق شدم، عاشق مرد

 بشم.  مانیو هم پ یکیکه همه جور باهاش 

 خطابش کردم و حاال برام قداست محض داشت.  یجیکه به تمسخر اول بس یپسر
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 گرفتم.   یدرس بزرگ  یزندگ از 

با آرامش لبخند زد و آروم دست و پنجه نرم   یتلخ هر یشه به رو یم   دمیمحراب فهم با
 کرد. 

مطلقه، با اومدن محراب   یکی غروب کرده و تو تار   میزندگ دیکردم خورش یکه فکر م یزمان
 خرم.  یداشت که غروبش رو صد هزار بار بازم بخاطرش به جون م یطلوع

نبوده و   اسی قابل ق یزیچ چی مقدس آخرش با ه ینیر یبود اما ش یتلخ   ریمن مس ری مس
 .  ستین
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