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 خالصه:

داستان دختر و پسری غیر مذهبی که از دوران دانشگاه 

 اکیپ دوستانه ای داشتند

ذهبی که تحت تاثیر محیط هر دو از خانواده ای م

اطراف و سختی هایی که کشیده اند از مسیر خود 

 برمیگردند

 با گذشت زمان زندگی آنها دچار تغییراتی میشود...

یگرداندتغییراتی که آنها را به خودشان برم  

 

 

 الزم به ذکر است:

 داستان رمان بر اساس ساخته ذهن نویسنده است

برخی قسمت ها که بر اساس واقعیت بوده به آن اشاره 

 شده است
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 مقدمه:

 آنقدر دوستت دارم

 که خودم هم نمیدانم

 چقدر دوستت دارم

 هر بار که میپرسی،چقدر؟!

 با خودم فکر میکنم

نگه دارد؟!دریا چطور حساب موج هایش را   

 پاییز از کجا بداند،

 هربار چند برگ از دست میدهد؟!

 ابرها چه میدانند

 چندقطره باریده اند؟!

 خورشید مگر یادش مانده

 چندبار طلوع کرده است؟!

 و من چطور بگویم که

 چقدر دوستت دارم.....!

 

 بسم هللا...
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 خانه تاریک بود

 صدا از کسی در نمی آمد

خواب بودندهمه در آرامش شب غرق   

صدای نفس های آرامشان نشان از خواب بودنشان میداد و 

 بازهم تنها کسی که بیدار بود من بودم!

ح دانشگاه داشتمبباید زودتر میخوابیدم چون ص  

 اما دلم هوای گریه داشت

 بازهم گرفته بود

 بی دلیل....

 بی منطق....

 بی هوا....

به دنبال  ا جانی در تن نداشتم کهدلم آهنگ میخواست ام

م و آن را بیاورموبر هنذفری ام  

 به سقف اتاق در تاریکی محض خیره ماندم

 اشک هایم همانند قطرات باران سرازیر شدند 

 دلم تنگ بود
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 تنگ چیزی که خودم هم نمیدانستم

 یک چیزی که گویا گمش کرده ام

 کجا؟... به یاد نمی آورم

 حتی به یاد نمی آورم جنسش چه بوده...

یا یک حس؟..... نمیدانم اما گم شده است.... یک انسان  

 یعنی گمش کرده ام

 

 با همون شور و شعف همیشگی وارد دانشگاه شدم

 اکیپ بچه هارو از دور دیدم و به سمتشون دویدم 

 با صدای بلندی داد زدم

_به به سالاااام رفقای مشتی میبینم که جمعتون جمعه گل سر 

 سبدتون کم بود

اعتماد به نفسو.چطوری زشتوسامیار: بنازم   

محکم زدم تو بازوش و گفتم:خییییییلی بیشعوری زشت 

 خودتی

همه با صدای بلند خندیدند و من یکی یکی با همه دست دادم 

 و سر به سرشون گذاشتم
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حامد: اوه اوه بچه ها بدویید بریم سرکالس که فکر کنم دیر 

 شد

د اجازه ورود رها: و طبق معمول باید پشت در بایستیم تا استا

 رو صادر کنه

کیف هامون رو از روی نیمکت برداشتیم و به سمت کالس 

 راه افتادیم

 توی سالن ایستاده بودیم که چیزی به ذهنم رسید

 با صدای بلندی گفتم 

 _بچه هاااااا

 شده بود و همه سر کالس هاشون بودنچون سالن خالی 

یدا کرد و تو کل سالن پیچیدپصدام انعکاس   

تر ها و پسر ها برگشتن سمتم و یکصدا اما آروم همه دخ

 گفتنند:_زهرمارفاطی چته

 +خب باشه حاال. پرهام کوش؟

 همه یکی یکی به هم نگاه کردن و اظهار بی اطالعی کردند

 به سمت کالس رفتیم و در زدیم

 خداروشکر هنوز استاد نیومده بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

سریع گوشیمو از کیفم در آوردم و یه پیام برای پرهام 

ستادمفر  

 _سالم پرهامی.کجایی چرا نیومدی؟

 نگاهی به در کالس کردم که دیدم استاد هنوز نیومده

سریع شمارش رو گرفتم و همونجور که به در نگاه میکردم 

 گوشی رو گذاشتم روی گوشم

 در کمال تعجب و ناباوری گوشیش خاموش بود

 امکان نداره!

خاموش محال بود به پرهام زنگ بزنی و جواب نده...این 

 بودن گوشی بی سابقه بود

پرهام نسبت به بقیه با  من صمیمی تر بود و طبیعتا من هم 

مبهش وابستگی داشت  

صندلی خالی کنار من که جای همیشگی پرهام بود بدجور تو 

 ذوق میزد...

 

 

بال تکلیفی که از شب قبل در وجودش ایجاد شده بود اورا 

 کالفه ترمیکرد
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ودسر درد امانش را بریده ب  

 سرش را میان دستانش گرفت و چشم هایش را بست

و بازهم  تبرای بار هزارم اتفاقات دیشب از نظرش گذش

 اورا به فکر کردن وا می داشت:

 از دانشگاه بر میگشت

 هوا تاریک تاریک بود

سرما تمام وجودش را در بر گرفته بود اما دوست داشت تا 

 خانه را کمی پیاده روی کند

دهانش گرفت تا کمی گرم شوددستانش را جلوی   

 آرام آرام از کوچه گذر میکرد که بویی به مشامش رسید...

 بوی اسپند

چشمانش را بست و نفس عمیقی کشیدچقدر این بو برایش نا 

 آشنا اما در عین حال مطبوع بود...

 چقدر این مسجد و این هیئت برایش غریبه است

 فکر میکند...

 امشب چه شبی است؟

ند به خاطر نمی آوردهرچه فکر میک  
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 او با این شب ها هم غریبه بود

او حتی با صاحب این عزا...این ماتم... این مصیبت  بزرگ 

 هم غریبه بود

 سال هاست که غریبه است....

 به خودش که می آید

 خود را سر دسته هیئت زنجیر زنی میبند

شال سبزی را به دور گردن خود میبیند که سید بودنش را به 

تلنگر میزنداو   

 بدون اراده و با تمام نیرویی که داشت زنجیر میزد

گوشه ای از ذهنش این سوال برایش ایجاد شده بود که واقعا 

 این زنجیر زدن را از کجا به یاد دارد؟

 اویی که نه هیئت میرفت و نه هیئت دیده بود

ا را عاشوراویی که نه تنها شب   

شب و هرروزش  بلکه کل دهه محرم....کل سال را....هر

را... خانه این رفیق و آن رفیق بوده و صدای خنده هایشان تا 

 عرش میرفت....
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این شور و شوق.... این حال و هوا را آیا در جای دگر حس 

کرده بود؟ پس چرا اینگونه با روح او آمیخته بود و او 

 احساس آرامش میکرد

 قطره اشکی که روی پیراهنش چکید نظرش را جلب کرد

ی به گریه افتاده بود؟او ک  

 اصال چطور شده بود که سر تا پا سیاه بر تن کرده بود؟

مشبی را شه دین در حرمش مهمان است... مکن ای ا» نوای 

تلنگر بعدی اش بود«  ح طلوعبص  

 چطور فراموش کرده بود که او هم از این خانواده است؟

چطور فراموش کرده بود که گوشت و پوست و خونش از 

واده است؟این خان  

اصال  چطور میشود که انسان فراموش کند او هم از این 

سادات بودن سهمی دارد؟ که اوهم از نوادگان این قوم به 

 حساب می آید

مه کرد:زیر لب با خود زمز  

 _ وای بر منی که سید اوالد پیغمبر بودنم را انکار کردم

 وای برمنی که اصل و نسب خود را انکار کردم 
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ه محمد بودنم را...رضا بودنم را.... یک عمر وای بر منی ک

انکار کرده و به جای محمدرضا خود را پرهام خوانده ام... 

منی که حتی نگفته ام سید محمدرضا حسینی ام و همه مرا با 

نام پرهام حسینی میشناسند... بدون پیشوند سید.... من حتی 

 حسینی بودنم را هم انکار کردم

گوید  خودش هم نمیدانست چه می  

اما میدانست بر زبان آوردن این جمالت با اراده ی خودش 

 نیست! درست مثل زنجیر زدنش که بدون اراده خودش بود

انقدر غرق حال و هوایش بود که متوجه نشد کی و کجا هیئت 

 به پایان رسید 

 به اطراف نگاه کرد 

 حال او مانده بود و دو زنجیر در دست 

 با این ها چه میکرد؟

چه کسی این هارا به دستش داده بود ؟اصال   

 زنجیر هارا باال آورد و بویید 

 حتی این بوی آهن هم امشب برایش خوشایند بود 

 روح و جان تازه ای را به او القا میکرد 

 _سید التماس دعا!این غذای نذری سهم شماست!
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برگشت و به مردی سالخورده که قد بلندی داشت چشم 

 دوخت.... به کاله سبزی که بر سر داشت نگاه کرد 

هرچه فکر کرد به خاطر نیاورد که اورا کجا دیده است؟ 

 اصال آشناست؟اهل همین محله بود؟

 تا به حال کسی اورا با پیشوند سید نخوانده بود

خوب می پس این مرد چه کسی بود که اورا خیلی هم 

 شناخت؟

 _سالم

 با غمی که در چشمانش نهفته بود گفت:+ سالم پسرم

....اورا به آرامش دعوت میکردچهره اش به دلش مینشست  

 دستش را جلو برد و ظرف غذا را از او گرفت

 زیر لب تشکری کرد و به سمت ایوان حیاط مسجد رفت

زنجیر هارو روی ایوان گذاشت و آهسته آهسته از حیاط 

  شدخارج 

 

 با کرختی و بی حالی روی تخت افتادم

 نبود پرهام کالفه ترم میکرد
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 یعنی چه اتفاقی براش افتاده بود؟

حتی تمرکز نداشتم که بخوام درس های فردا رو بخونم و 

 مرور کنم

از طرفی خونه ماهم سوت و کور بود و این بیشتر دامن میزد 

 به حال خرابم

 

 

 

 حتی این سکوت خانه هم برایش تازگی داشت 

او که هرروز و هرشبش را با صدای خواهر و برادر 

سال داشتند میگذارند  3دوقلویش که   

 همه چیز عجیب و نادر به نظر میرسید

 به راستی این میان چه اتفاقاتی دارد رخ می دهد؟

 سر درد امان اوراهم بریده بود

متالشی میکرداین همه افکار متفاوت مغزش را   

برخاست و برای تسکین درد هایش قرص خواب آوری را 

خورد که راحت تر بتواند به دنیای بی خبری برود و از این 

 افکار فاصله ی زیادی بگیرد 
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 به سمت دستشویی رفت تا کمی به صورتش آب بزند

برخورد آب سرد با پوست صورتش عطش درونی اش را 

آوردکاهش میداد و حالش را جا می   

 بازهم به شب قبل فکر کرد

 برای بار هزارم که نه.....برای چندصد هزارمین بار:

 از حیاط مسجد که خارج میشد

صدای رعد و برق شدیدی بلند شد و در یک آن آسمان سیاه 

 رنگ شب نورانی شد

 این آسمان هم دلش گرفته بود

 این آسمان هم حالش دست خودش نبود

ه داشت اما غرورش مانع میشد این آسمان هم دلش هوای گری

 و بغضش به رعد و برق وحشتناکی تبدیل میشد

 این آسمان هم دو دل بود که ببارد یا نبارد

ببارد و خود را سبک کند یا این بغض را آنقدر نگاه دارد که 

 جانش را از او بگیرد
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 راه درست کدام بود؟

 اصال بین این دو راه درستی هست؟

سمان هم نتوانست تحمل کند و تند و با رعد و برق آخر این آ

 پر سرعت بارید

محمدرضای این  ت مثل پرهام.... نه نه...درست مثلدرس

 شب

 او هم میبارید

 اوهم در دلش غصه داشت

 او هم بی پناه بود

 به خاطر می آورد

 جانش به جان پدر وصل بود

محمدرضا و عزیز دردانه ی پدر بود و پرهام پسرک شیرین 

 زبان مادر

همیشه بی تکلیف میماند بین این دو اسمی که برایش انتخاب 

 کردند

 اما دیگر عادت کرده بود

 به شنیدن صدای محمدرضا گفتن پدر شدیدا دل بسته بود
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سال داشت که جانش بی جان شد 7  

خانه شان تا ابد خاموش شد چراغ  

سال داشت که دیگر کسی نبود محمدرضای بابا  7فقط 

باز به سمتش بدودبخواندش و با آغوش   

یک شب بارانی جایی حوالی مکانی که پدر صبح تا شب 

 تالش میکرد تا نان حالل برای زن و بچه اش بیاورد

 یک ماشین از راه می رسد و با ماشین پدر تصادف میکند...

ساله در تب میسوخت 7آن شب محمدرضای   

 درست مثل امشب

آتش به ساله حس میکرد از درون  27امشبی که محمدرضای 

 جانش افتاده

 حرارت بدنش لحظه به لحظه باالتر میرفت

به یاد آوردن خاطراتش با پدر از هرچیزی در دنیا برایش 

 سخت تر بود

 گویا جانش را میگرفتند و باز به او برمیگرداندند

درست از همان شب بود با خدایی که در آن سن کم.... در 

هر کرد... قهری دنیای کودکی اش به آن هم وابسته بود... ق



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

سال طول کشید و گویا امشب شب اتمام این قهر  20که 

 طوالنی مدت بود

 پدر از سنین پایین کامل اورا با خدایشان آشنا کرده بود

محمدرضای خردسال می ایستاد و کنار پدر نماز میخواند در 

 دنیای کودکانه اش

با خدایش داشت... ، او رفاقتی باالتر از رفاقت با پدرش  

شتر از سنش میفهمید... وقتی که پدر رفت... جانش بی

 رفت...تنها پشت و پناهش رفت .... رفاقتش را برهم زد

 گویا نه منی هست و نه خدایی

نه من محمدرضایم و نه ساداتم.... تا وقتی پدر بود من سید 

محمدرضای دلبندش بودم و حال که نیست تنها میشوم پرهام 

...امتیقهر قهر تا ق ....مادر  

 اما انگار قیامتش امشب رسیده بود

این جای خالی را تحمل کند دیگر نمیتوانست  

نو زدسست شد و روی زمین سرد و خیس زا پاهایش  

 زانو زد و پا به ای این آسمان گریست

خدا را شکر میکرد که کوچه خلوت است و کسی نیست و او 

کندسالشه اش را رفع  20میتواند با خیال راحت این دلتنگی   
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 کسی نیست که خلوت او و خدایش را بشکند 

کسی نیست تا میان توبه کردنش سر برسد و اورا از حال و 

 هوایش خارج کند

 از ته دل خدارو شکر میکرد

 از اعماق وجودش طلب مغفرت میکرد

با بند بند وجودش... با سلول به سلول تنش با خدایش سخن 

 میگفت و از او میخواست که اورا ببخشد

تماسش میکرد که گناهانش را چشم پوشی کندال  

 ضجه میزد تا دلش آرام بگیرد

از او میخواست که این همه سال تباهی را به پای بچگی 

 کردنش بگذارد

او قول میدهد... امشب هم عهد میبندد که تا جان دارد ... تا 

خون در رگ هایش میجهد ... در همه حال... در شادی و 

انی... همه جا و همه ساعت... لحظه اندوه... در سختی و آس

 به لحظه شکر گذار یگانه پروردگارش باشد 

 از افکارش و اتفاقات اخیر بیرون آمد

اینکه باالخره با خدایش آشتی کرده بود لبخندی شد بر 

 لبانش... هرچند تلخ



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 وضو گرفتن فراموشش شده بود

 با کمی سرچ و تحقیق همه را آموخت

ت و پا شکسته خواندوضویی گرفته و نمازی دس  

 سر به سجده گذاشت و باز هم گریست

 آنقدر که حس میکرد به جای اشک خون میبارد

 حالش مساعد نبود

 اصال مساعد نبود و بنابر این رفتن به دانشگاه را بیخیال شد

به جز آن غذای نذری که دیشب خورده بود تا این زمان لب 

 به چیزی نزده بود

توانست.... انگار راه گلویش سد یعنی اگر هم میخواست نمی

 شده بود

 هوا رو به تاریکی بود

 احساس میکرد سرما خورده است و نیاز به استراحت دارد 

 اما با این حال بلند شد و بازهم سرتا پا سیاه بر تن کرد

امشب هم راهی مسجد محله شد... اما این بار با اراده و با 

 خواست خودش 

هست یا نه؟نمیدانست امشب هم مراسمی   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 اما رفت... حس میکرد آنجا بیشتر دلش آرام میگیرد

با پریشان حالی گوشه ای از مسجد جای گرفت.... امشب هم 

 مراسمی بود

 اما چه مراسمی...؟ نمیدانست... اصال نمیدانست

 کم کم روضه خوان روضه را شروع کرد:

 

 نمی دانم امشب باید از کدام غربت گفت

 چه روضه ای خواند 

یبت کدامین غریب را بازگو نمودمص  

آیا از بدن پاره پاره حسین که عریان در گودال و قتلگاه افتاده 

 است؟

 یا از بدن عباس علمدار که نه سر در بدن دارد و نه دست؟

ت پیامبرگونش را بر نیزه آیا از علی اکبر بگوییم که صور

 برافراشته اند؟

خاکی خویش  یا از علی اصغر شش ماهه که اینک در گهواره

 به خواب ابدی رفته؟

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

دست هایش را به روی صورت گذاشت و به پهنای صورت 

 اشک ریخت

 شرمنده بود.... شرمنده جد واقعی اش

 

 

 از غریبی بگوییم یا از مظلومیت؟

 از وفا بگوییم یا از پیمان شکنی؟

 از عطش بگوییم یا از آتش؟

 از عشق بگوییم یا از زینب؟

ت.... زینبخوب نامی بر قلم گذش  

 آری! بگذار از زینب بگوییم 

 

 هق هق همه اوج گرفت و یکصدا فریاد زدند

 

 بگذار از زینب بگوییم و از رنج های زینب 

 از زینب و از غصه های زینب



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 از زینب و از دل زینب

 و امان از دل زینب

 اما از کدامین غم زینب بگوییم؟

 از برادرانی که از دست داد؟

زادگانش که یک به یک به میدان رفتند و باز یا از برادر 

 نگشتند؟

 یا از پسرانش که جلوی چشمان گریانش ذبح شدند؟

است و از کودکی داغ های « ام مصائب » اگرچه زینب 

 فراوان دیده

 ابتدا داغ بزرگ رحلت جدش پیامبر خدا صلی هللا

 مصیبت شهادت مادر جوانش

 

 همه یکصدا فریاد زدند یا زهرا

 یقه اش را چنگ زد 

 نفسش بریده بود

 

 یا فرق شکافته پدرش علی ع



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 سپس جگر پاره پاره برادر معصومش حسن مجتبی را

 اما....

 روزی مانند عاشورا نبود و داغی مانند کربال

  

 بازهم نوای یکصدا و بلند یاحسین در مسجد طنین انداز شد

 اکنون دیگر تحملی نداشت

ده بودهوا برای نفس کشیدن کم آور  

 دو دستش را بر صورتش کشید و اشک هایش را پاک کرد

 هرچند در صدم ثانیه بازهم صورتش بارانی شد

 سریع از مجلس خارج شد و به حیاط رفت

 روی موزاییک های سرد حیاط نشست

به این سردی برای خاموش کردن آتش درونش نیاز 

 داشت.... اما بی فایده بود

 به سرفه افتاد

انداختسرش را پایین   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

بازهم از خود پرسید که من از این خاندان بوده ام... عمه ام 

زینب است و پدرم علی... جدم پیامبر است و از نوادگان 

 حسینم...چطور همه ی این ها را انکار کردم؟

اصال چطور و با چه رویی پا به این مجلس گذاشتم؟ نه... من 

 حرمت شکستم.... حرمت سید بودنم را شکستم

این گناه نابخشودنی شرمسارم....من از   

با حس اینکه کسی عمو میخواندش سر بلند کرد و به پسرکی 

 که لیوان آبی در دست داشت چشم دوخت

به چهره کودکانه اش لبخندی زد و با صدایی که بیش از حد 

گرفته بود و بغض نا تمامش در آن لرزه انداخته بود 

 گفت:_جانم عمو 

و لیوان آب را به سمتش گرفت دستان کوچکش را جلو آورد  

 +این برای شماست عمو

 لبخندی به محبت کودکانه اش زد و لیوان را از او گرفت

یک نفس نوشید و یک یاحسینی که از قلبش سر چشمه 

 میگرفت بر لب آورد

چقدر سپاسگزار این پسربچه بود که لیوان آب را به موقع به 

 دستش داد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

اخته بودوگرنه بی شک از سرفه هایش جان ب  

 

 

  قلم نی را برداشت و در مرکب زد

 سال ها خطاطی را کار کرده بود

 حالش اصال خوش نبود 

 گاهی در تب میسوخت و گاهی لرزه به تنش می افتاد

همانطور که پتویی دور خود پیچیده بود دستش را روی کاغذ 

 به حرکت در آورد و با خط نستعلیق نوشت:

«حسین ع همه هستی من را بنویسید »   

 کمی صبر کرد تا دوات روی کاغذ خشک بشود

سپس با پاهایی لرزان ایستاد و نوشته اش را جایی درست رو 

 به روی تختش چسباند

چقدر بد بود که در این لحظات مادرش کنارش نبود و به 

 کمک مادربزرگ  رفته بود

حال که بیمار و پریشان حال بود  بی اندازه تشنه محبت دست 

مادرانه اش بودهای   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 اما حیف....

  

 

 گوشی را برداشت و باز هم شماره ی پرهام را گرفت

بعد از یک روز کامل گوشی اش دیگر خاموش نبود و زنگ 

 میخورد 

 بازهم انتظار.... انتظار و انتظار

 اما دریغ از جواب دادن...

شاید او نمیدانست شخصی آن طرف گوشی موبایلش تغییر 

 کرده است

حال مسئله ی محرم و نامحرم برایش مهم شده شخصی که 

 است

کسی که حال حتی حوصله ی خودش را هم ندارد چه برسد 

د پاسخگوی سواالت پی در پی این و آن باشدهبه آنکه بخوا  

اما امید داشت... امید داشت که حداقل فردا بعد از دو روز به 

 دانشگاه باز گردد و بتواند دلیل این غیبتش را جویا شود

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

 قصد نداشت فعال پیراهن سیاهش را از تن در بیاورد

حال که معشوقی عزیز تر از جانش یافته بود و ایام عزایش 

 بود... باید تا اربعین سیاه بر تن میکرد

 اوهم عزادار جدش بود

 عزادار سر بریده شده ی موالیش بود

 عزادار به اسارت رفتن عمه اش بود

سه ساله بود عزادار تاول های پای رقیه خاتون  

 با سری پایین افتاده پا به دانشگاه گذاشت 

 برای عوض شدن حال و هوایش آمدن به دانشگاه الزم بود

محاسنی که کمی بلند شده بود کشیددستی به   

 این چهره برایش تازگی داشت

حال دیگر صورتش سه تیغ شده نبود و ته ریشی جای آن را 

 پر کرده بود

پرهام میخواندند اورا به گوشش صدای فریاد دوستانش که 

 رسید

گر او پرهام بود؟اما م  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 نه نبود.... او دیگر پرهام نبود

حامد به سمتش دوید و او را در آغوش کشید   

 دست روی شانه هایش گذاشت و اورا از خودش جدا کرد

 بیشتر در چهره اش نگاه کرد

لحظه ای به ذهنش خطور کرد که نکند اشتباهی شخص 

آغوش خود جای داده و این پرهام خودشان  دیگری را در

 نیست؟

 آخر از پرهام چشمان سرخ و رنگ پریده بعید بود

 ته ریش گذاشتن از او بعید بود

اینکه دو شبه بخواهد پیر بشود و موهای کنار شقیقه اش سفید 

 بشود بعید بود

 نا باور حتی به چند تار سفید ریش هایش چشم دوخت

... مثل اینکه اشتباه گرفتم آرام زمزمه کرد:_ ببخشید  

 آمد برود که محمد رضا مچ دستش را چسبید

 _ صبر کن حامد... خودمم

 حامد آرام آب گلویش را قورت داد و به سمتش برگشت

 +پرهام... خو...



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

نگذاشت حرفش را کامل کند و انگشت اشاره اش را روی 

 لبان حامد گذاشت

ه پرهام  صدام _ دیگه نگو پرهام.... هیچ وقت هیچ وقت دیگ

 نکن... من اسمم محمدرضاس

در سیرتی که به تازگی آموخته بود بی احترامی نبود.... پس 

جلوتر رفت و با رفیقانی که سالیان سال باهم بوده اند سالم 

 داد

احساس کرد سنگینی نگاهی را به روی خود  

نگاه کندکه اما برنگشت   

قط نگاه فرشته و فاطمه فرها و  دراز شده ی حتی به دست

 کرد و کنار کشید

 نگاه همه رنگ تعجب گرفت

 فاطمه با صدایی مرتعش صدایش زد_پرهام... چیشده

+ بچه ها ... من به حامد هم گفتم... دیگه هیچ وقت پرهام 

صدام نکنید... من فقط یه اسم دارم که تو شناسنامه هستش و 

 تمام

آمد برود که دست فاطمه جلویش دراز شد تا بازویش را 

 بگیرد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

زده شد سامیار که تنه ای بهخود را عقب کشید   

دوست نداشت حال که تحول یافته دست دختری به او 

 برخورد کند

فاطمه برافروخته فریاد زد_ چته این رفتارا چیه این چه قیافه 

 ایه که برا خودت درست کردی

 محمدرضا با آرامش چشمانش را بست

ایت به گفتن اینکه کنار هم چید و در نهکلمات را در ذهنش 

 _من فقط خودمو گم کرده بودم و حاال پیدا کردم بسنده کرد

 از پسرا عذر خواهی کرده و به سمت کالسشان راه افتاد

  

 

 گویا به دانشگاه آمدنش اشتباه بود

جدان و با این ا این حال خراب... با این عذاب واو حال هم ب

تاد گوش استرس نمیتوانست تمرکز کند و به صحبت های اس

 بدهد

فکر و ذکرش پر کشید به زمانی که شب شام غریبان از 

 مسجد به خانه برگشت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

خوب به یاد دارد بعد از اینکه آن خطاطی را انجام داد نفسش 

 باال نمی آمد و سرش عجیب درد میکرد

 روی تخت دراز کشید و ساعدش را روی چشمانش گذاشت

 احساس تشنگی میکرد

تشنگی را نداشت و مغزش فرمان  آنقدر که دیگر تحمل این

 میداد که برود و آبی بنوشد 

برخاست که به سمت آشپزخانه برود اما مسیرش را به طرفی 

 کج کرد

گویا کسی میگفت از این طرف نگاه کن.... اما صدایی 

 نبود... یک دستور بود و باید برمیگشت و نگاه میکرد

 برگشت و روی تخت را نگاه کرد

وی تخت است و یکی از دستانش از تخت خودش را دید که ر

 آویزان بود

 زمین داغ داغ بود و نمیتوانست روی آن پا بگذارد 

راز سطح زمین راه میرفت و یا انگار چند سانتی باالت

 میدوید...

هایش احساس تشنگی هنوز با او همراه بود و انگار استخوان 

سوزاندندهیزم شده و از درون اورا می  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

میدویدبه سمت کوچه   

او حتی میتوانست بگوید که االن چه کسی در خانه خود 

 خواب است و چه کسی بیدار

 مولکول های هوا را میدید که از خاک و خون است....

رنگش؟ نه رنگش را نمیتوانست توصیف کند فقط میدانست 

 که نیمی از آن خاک است و نیمی از آن خون

 دیوار بتنی را آن طرف خیابان دید

طرف برود یا آن طرف؟به این   

هیچ کدام! اختیار با او نبود.... هرچیزی که بود فقط فرمان 

و انگار دستور داشت که به سمت آن بود... فقط دستور بود...

 دیوار برود

چون زمین داغ بود  و میدانست این حرارت هایی که هست 

 مانع از رفتن او  میشود

 به گمان او تنها جای امنی که هست همانجاست

از چند طرف بود را نمیداند... اما فکر میکرد که بیشتر از 

هار طرف بود که موجوداتی به سمت  او حمله می چسه یا 

 کردند

 اندازه هایشان اندازه یک ساختمان سه طبقه بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 ترکیبی از گاو و خوک بودند

پوست بدنشان نازک بود و مویرگ ها... استخوان ها و 

ید..هرچیزی که آن زیر بود را مید  

 چشم هایشان سیاهی نداشت و سفید بود

 هرچیزی که دم دستشان بود را به سمتش پرت  میکردند

صداهای بدی داشتند.... حس ترس را بیشتر به او القا 

 میکردند

 سنگ بزرگ بتنی را برداشتند و به  سمت او پرت کردند

 او میخواست فرار کند و به سمت همان دیوار برود

نمیتوانست حرکت کند اما زمین داغ بود و  

 گیر کرده بود و نمیدانست چه کند

این ها فکر میکرد سیستم عصبی  حتی حال که داشت راجب

 اش را به هم میریخت

 به سمتش حمله کردند که اورا بگیرند

 آنقدر به او نزدیک شدند که اورا بین دو مانع گیر انداختند 

 نمیدانست چه کند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

ید که مانند گرگ است ولی از دور فقط چشم حیواناتی را مید

 جسم نداشتند! همانند دود بودند

 آن لحظه تنها چیزی که به دادش رسید و کمکش کرد

ای بود که گفت« یاحسین»   

 از صمیم قلبش گفت

یک چیزی در جانش بود....هک شده بود بر روی قلبش که 

 آمد و نجاتش داد

 در آن فشاری که به او وارد میشد یاحسینی که گفت

تونل ایجاد شد.... تونلی پر از نوریک   

 دستی امد و دستش را گرفت و کشید باال

 دست بزرگتر بود..... نورانی بود....

 

 این بغض لعنتی چه بود که تمامی نداشت؟

 دستانش یخ زده بود

 از چیزهایی که از عالم غیب دیده بود میترسید

 از اعمالش میترسید

ددستش را باال آورد و گلویش را چنگ ز  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 نه... دیگر نمیتوانست نفس بکشد

 سرش را پایین انداخت

 صدای استاد در نظرش محو و محو تر میشد

 تمام توان خود را جمع کرد و به سمت در کالس دوید

 حتی کیف و کتاب هایش را جمع نکرد

 همه با تعجب برگشتند و به او چشم دوختند

 غرورش میشکست؟

 اشکالی نداشت

او شکسته بود چیزی بزرگتر از غرور در  

وقتی نمیتواند روی پاهایش بایستد چرا غرورش را بخواهد 

 حفظ کند؟

بیخیال این غرور... بیخیال این خود خواهی ... با همین 

 چیزها بود که سال ها خود را اسیر نفسش کرده بود

دستش را به دیوار کنار در گرفت و آرام آرام کنار آن سر 

 خورد

محمدرضا میخواندنش و به  فقط شنید که سامیار و حامد

 سمتش دویدند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

اما پلک هایش سنگین شد و بی جان روی سرامیک های 

 سرد کالس افتاد

 

می که روی زمین بی جان افتاده بود اجیغی کشید و به پره

 چشم دوخت

او گفت پرهام؟.... آری... او هرگز نمیخواست نام جدیدش را 

 به زبان بیاورد

دوست نداشت.... او صورت او این محمدرضای بی جان را 

رنگ پریده.... لبان خشک شده و چشمان قرمزش را دوست 

 نداشت

این انسان جدید تمام جذابیتش را در نظر او از دست داده 

دن های بود... او پرهام خودش را میخواست... او دلبری کر

پرهام شاد و سر زنده ی خودش پرهامش را میخواست... او 

 را میخواست

اصال به دلش نمینشست این پرهام   

 به مزاجش خوش نمی آمد

 از رفتار امروزش دلگیر بود

 از این که اورا پس زد دلگیر بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 از زمین و زمان به خاطر همه چیز دلگیر بود

چرا پرهامش جلوی دوستانش غرور او را خرد کرد و 

 نگذاشت دستش را بگیرد؟

 چرا به دست دراز شده اش فقط نگاه کرد و نگذاشت گرمی

 دستانش روح یخ زده ی فاطمه را گرم کند؟

 مگر او فاطمه را دوست نداشت؟

شاید هم نداشت.... شاید این احساسات فاطمه بود که همه چیز 

 را بزرگ کرده بود و به گمانش پرهام دلباخته ی اوست

او خودش در تصوراتش رویاهایش را با پرهام ساخت و 

 بزرگ کرد... با آن رویاها زندگی کرد

بق به او حرفی زده بود؟ا مگر پرهام ساام  

 اصال بر زبان آورده بود که دوستت دارم؟

 بر زبان آورده بود که میخواهمت؟

 بر زبان آورده بود که تو جان منی و نباشی میمیرم؟

 نه.... نگفته بود... هیچ کدام از این ها را نگفته بود

 اما فاطمه فکر کرد

 فکر کرد که کجای کارش اشتباه بوده



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

م پرهام سعی در خوشحال کردن فاطمه داشت... اینکه مدا  

 اینکه به او توجه میکرد و او را میخنداند

اینکه به هر بهانه ای سر صحبت را با او باز میکرد هر چند 

 صحبت های بی ربط و مسخره

 اینکه به دنبالش میرفت و نمیگذاشت تنها بماند

ه پیاده بروداینکه سوار ماشینش میکرد و نمیگذاشت تا خان  

اینکه .... اینکه .... همه ی این ها... آیا نشان ین نبود که 

 دوستش دارد؟

 آیا نشانه از این نداشت که میخواهدش؟

 مگر حتما باید بر زبان بیاورد که تو در قلب منی؟

 یا بر زبان بیاورد که من دلم را به تو باخته ام؟

نمیداند.... هم اکنون فاطمه هم به نقطه ی صفر رسیده... 

رهام برادرانه بوده و او به منظور بد پشاید محبت های 

 برداشت کرده... اگر میخواستش امروز کم محلی نمیکرد...

 

 فاطمه بی منطق شده بود

 قضاوت پشت قضاوت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 اصال توجهی به حال پریشان محمدرضا داشت؟

د؟اصال کالفگی اش را میدی  

نه... نمیدید... این ها با خود چه کرده بودند که هرکدام فقط 

 خودشان را میدیدند؟

؟با خود چه کرده بودند که اینقدر خود خواه شده بودند  

قرار نیست این ها به خود بیایند و خود را از این منجالب 

 بیرون بکشند؟

شاید آن ها هم مانند محمدرضا به تلنگر یا تلنگر هایی نیاز 

شتنددا  

 

 

 آلبوم را ورق زد و به عکس پدر چشم دوخت

 اشک در چشمانش حلقه زد 

 عکس را باال آورد و روی آن رو بوسه زد

 حسرت در دلش داشت

 حسرت داشتن پدر 

 حسرت آغوش پدر



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 حسرت گرمای دستان پدر

 همه و همه حسرت شده بودند روی دل پاره پاره اش

پدرهایشان می آمدندبه یاد د ارد همه روز اول مدرسه را با   

 اما او کسی را نداشت

 سایه ی پدری را بر سر نداشت

 کتاب هدیه های آسمانش را دوست نداشت

د هر صفحه اش را که ورق میزد خدا بود... اسم خدا... یا

خواست این هارا نه خدا... نعمت های خدا.... او نمی

 میخواست بداند ... نه میخواست بخواند و نه میخواست بشنود

 هر بار که کتاب را باز میکرد شروع میکرد به پرخاشگری:

 _ اصال تو خدایی؟

 اصال تو وجود داری؟

 کی گفته که هستی؟

 دروغه ... تو نیستی ... تو هیچ وقت نبودی

 اگه بودی نمیذاشتی داغ پدر یک عمر روی دل من بشینه

 نمیذاشتی یک عمر با درد و عذاب زندگی کنم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

جوانی ام بشکند به نه زده ی نویذاشتی غرور تازه جوانم

 خاطر اینکه پدر ندارم

 نه...... تویی وجود ندارد.... همه این ها دروغ است

حتی از اینکه حرف های سال های قبل خودش به ذهنش بیاید 

 شرمسار بود 

_ خدایا ... منو میبخشی؟.... من غلط کردم.... من اشتباه 

 رفتم

تقصیراتم بگذر تو رحیمی ... تو کریمی.... تو از سر  

غم من هیچ بود ..... هیچ .... من بزرگترین غم عالم را در 

مظلوم ترین جهان رو  دنیای دیگر دیدم و کمرم شکست... من

دیدم.... به بزرگی خودت قسم که من در برابر این ها هیچم 

 .... هیچ

 باز هم به یاد آورد:

زیاد نبود... اما عمیق بود.... تشکیل شده از  شاید ابعاد تونل

 ذرات ریزی بود

 میلیون ها رنگی که او نمیتوانست در این دنیا آن را خلق کند

 تمام حقیقت زندگی را در آن تونل میدید

 اینکه تو که هستی؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 چه گفته ای؟

 از کجا آمده ای؟حال کجایی و کجا قرار است بروی؟

ر از گوی های کوچک بودتونل نوری که واردش شده بود پ  

هر کدام از این گوی های نورانی گویا یک قصه بود... یک 

داستان بود...یک چیزی که متعلق به تو است و رابطه تو و 

 خدایت را در دنیا به تو می گوید...

سخنی نبود... حرفی نبود.... انسانی نبود...او این ها را 

 خودش میفهمید و درک میکرد

ده بود و داشت اطالعات میگرفتدر آن تونل سبک ش  

 اطالعاتی که از قبل میدانست 

 داستان زندگی خود را در این گوی ها میدید

 همانطور که در آن تونل شناور بود فضا عوض شد

 آن نورانیت از بین رفت 

 همه جا پر از خاک و خون شد

 صدای شیهه ی اسبی آمد

 و تیری از کمان.... بیرون زده شد

را حس کرد و از کنار چشمانش رد شداز سمت چپش آن   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 و به گلوی بچه ای خورد

 کودک سرش به عقب برگشت...

 دستانش به عقب برگشت...

 تمام خونی که از آن آمده بود در کل فضا بود

 تمام عالم....

 تمام دنیا....

 تمام ذراتی که آنجا بودند

حلت بفنائک..... حلت بفنائک...حلت » دانه دانه میگفتند  

«ئکبفنا  

او بزرگترین مصیبت دنیا را دیده بود   

 بزرگترین غم عالم را دیده بود

 بزرگترین سختی عالم را دیده بود

 او دیده بود که در دنیا چه چیزی از همه بدتر است...

 بزرگترین ظلم دنیا را او دیده بود

 اتفاقاتی که در زندگی اش برای او افتاده بود هیچ بود...هیچ

مصیبتی که درک کرده بود هیچ بود در برابر عظمت آن  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

تیری که از جلوی چشمانش رد شده بود... حتی پر حیوان 

 روی آن  را میدانست چیست... شکل آن را میدانست

 دست های بچه ای که برگشت به عقب

تیری که از سمت چپ وارد شد و از سمت راست گلویش 

 بیرون زد...

 او همه ی آن ها را دیده بود 

خیلی زیاد به عقب برگشت از همان مسیری با یک سرعت 

 که آمده بود به عقب برگشت

 برگشت و باالی سر خودش ایستاد

یک چیزی در وجودش رو به جسمش میگفت که تو چقدر 

 حقیری.... چقدر کوچکی... چقدر بدبختی 

 تو دنبال چه هستی؟

که هستی؟ تو فکر کرده ای  

 انگار مکالمه ی خودش با خودش بود

فرمانی که باید برگردی به جسمت بود! بعد از آن  

 از پا وارد جسم شد

 درد خیلی خیلی زیادی داشت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 آنقدر که غیر قابل وصف بود

 از پا شروع شد و تا سر آمد

 دستش را نمیتوانست تکان بدهد

 باالخره بلند شد و نشست

 حالش خیلی بد بود

 اولین کاری که کرد دنبال گوشی اش گشت

خودش آورده بود را سرچ میکردچیزی که از آن طرف با   

 نوشته سوره حلت بفنائک

 گنجی که از انجا با خود آورده بود

 سوره ی حلت بفنائک را نیاورد

 آیه ی حلت بفنائک را زد

 اما باز هم نیامد

 در ذهنش مرور میکرد که آخر این چه بود؟

 آخر دست نوشت حلت بفنائک چیست؟

«زیارت عاشورا» دید نوشته است فرازی از   

 از اول تا آخر زیارت عاشورا را خواند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

تنها همان لحظه بود که کلمه به کلمه زیارت عاشورا را 

 میفهمید 

 بغض ها و غم ها را میفهمید

 حتی میفهمید که کدام امام سر کدام فراز گریه کرده است

 آن لحظه همه ی این ها را میفهمید

درست از همان لحظه بود که ترس ها به وجودش سرازیر 

 شد

 همانطور که عشق امام حسین ع در دلش بیشتر شد

 

) قسمت مرگ موقت و اتفاقات عالم برزخ بر اساس واقعیت 

بوده و تجربه گر واقعی آن خانم سمانه مختار زاده هستند_ 

 برنامه زندگی پس از زندگی(

 با یاد آوری این فراز باز هم قلم و جوهرش را برداشت

نوشت:کاغذ با خطی خوش روی   

«و علی االرواح التی حلت بفنائک »   

 و ریز تر گوشه ی آن نوشت:

 و سالم بر روح هایی که در آستانه تو فرود آمدند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 برخواست و این کاغذ را هم کنار قبلی چسباند

 به آن ها نگاه کرد و باز هم اشک ریخت

 صدای باز و بسته شدن در آمد

 به گمان مادر به خانه بازگشته بود

کرد و آمد از اتاق بیرون برود که  اشک هایش را پاک

 صدای مادر را شنید

 _ پرهام ... خونه ای؟

کننددوست نداشت پرهام صدایش   

 اما جان میداد برای این پرهام گفتن مادر

 با بغض لبخندی زد و در اتاق را باز کرد و به سالن رفت

 سالمی داد و خود را در آغوش مادر رها کرد

 اما مادر ترسید

آتشین پسرش ترسیداز این تن   

 حتی حس کرد پوست او هم از گرمای تن پسرش سوخت

 آرام زمزمه کرد :_ تو تب داری چیشده؟

 سر روی شانه های مادر گذاشت و بغضش مردانه شکست

 در دلش گفت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 کجا بودی جان من؟

 کجا بودی که پسرت چند شب است در تب میسوزد

 کجا بودی که حال پسرت یک تجربه گر مرگ است

بودی که پسرکت مرد و زنده شد کجا  

کجا بودی که پسرکت از فشار و عذاب اعمالش یک شبه 

 موهایش سفید شد 

 کجا بودی که بی تو در و دیوار این خانه بوی مرگ میداد

 کجا بودی عمر من؟

 کجا بودی که پسرکت دلش تنگ است

من صد ساله هم بشوم  باز هم پسر کوچک ناز پرورده ی تو 

 هستم

سکوت بر لبانش زد و کالمی را نگفتاما مهر   

 همه را فرو ریخت در خودش

 فقط گریه کرد و زار زد 

 از هق هق نفسش باال نمی آمد

 خود را از مادر جدا کرد و بوسه ای بر دستانش زد

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

 قهوه را در دستش چرخاند و آرام کمی از آن را نوشید

بعد از دو هفته حالش خیلی بهتر بود و سعی میکرد تسلط 

یشتری بر کارها و رفتارش داشته باشدب  

به صندلی رو به رویش خیره شده بود و در افکارش غرق 

 شده بود

 صندلی عقب کشده شد و دختری روی آن جای گرفت

 سر بلند کرد و به فاطمه چشم دوخت

اما سریع نگاهش را دزدید...او میدانست حال نباید به نامحرم 

 خیره بماند

سش را دفن میکرد؟.... نه او فاطمه را ... این میان باید حاام

 دوست داشت

 پس باید تالش میکرد که به او تلنگری بزند

مسیر اورا هم عوض کند باید تالش میکرد   

 رسم عاشقی این نیست که عشق را نا تمام رها کنید

آری! او باید برای داشتن یک زندگی عاشقانه هم تالش 

 میکرد

 _سالم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

زیر لب جواب سالمش را دادآرام سرش را تکان داد و   

 _چیزی میخوری؟

 +نه .. اومدم... یعنی اومدم که...

 کالفه گفت

 + محمدرضا... چیشده؟ چیشده که اینجوری شدی؟

خوب بود ... این را دوست داشت... دوست داشت که همه کم 

 کم داشتن به محمدرضا گفتن عادت میکردند 

واقعی خودمو _ من قبال هم گفتم... فقط خودمو ... شخصیت 

 گم کرده بودم که حاال پیدا کردم... همین

 + من هم گم کردم!

 سر بلند کرد و نگاه کوتاهی به فاطمه انداخت

 او چه گفت؟

 یعنی اوهم داشت تغییر عقیده میداد؟

 با بهت گفت:

 _چیو گم کردی؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

+ نمیدونم... تو فهمیدی که خودت رو گم کردی... اما من 

. فقط احساس کالفگی میکنم و از نمیدونم چی رو گم کردم..

 این زندگی خسته شدم

 _ به خودت بیا

 +چجوری؟

 _ باهاش رفیق شو

 + با کی؟ من نمیفهمم منظور حرفاتو

 _ من اون شب رو هیچ وقت فراموش نمیکنم... هیچ وقت

محمدرضا به حرف آمده بود و فاطمه با اشتیاق به صحبت 

ت تر راح پرده بود... سکوت کرد تا خودشهایش گوش س

 هرچه میخواهد را بگوید

_ منو چه به شال سبز انداختن... من اون شب شال سبز دور 

گردنم انداختم... من نشون دادم که سادتم... اصال کی کجا و 

 چطور اون شال به دستم رسید رو نمیدونم

ر زده یهرچی فکر میکنم یادم نمیاد...اون شب اونقدر زنج

 بودم که کتفم کبود شده بود

ما میارزید... به این میارزید که خودمو پیدا کردما  
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من با خدا قهر بودم... من از خدا دور شدم... چرا؟ چون 

پدرمو از دست داده بودم... فکر میکردم تقصیر اونه... اما 

 اشتباه فکر میکردم

 اون سرنوشتش این بود

من خیلی چیز هارو شکسته بودم... من حرمت خون ساداتی 

 که تو رگ هام جریان داشت رو شکسته بودم 

 سر بلند کرد و نگاهی گذرا به فاطمه انداخت

 با صدایی پر بغض گفت:

_ فاطمه... تو هم شکستی... تو هم حرمت نامی که روت 

 گذاشته شده رو شکستی

 اصال از حضرت فاطمه س چیزی میدونی؟

... چون من هم هنوز کامل نمیدونمنه  

 من هم هنوز با این خاندان کامل آشنا نشدم

آره ... اگه ازم بپرسی که ایشون کی بودن... میگم مادر 

اصلی منه... مادر همه ی ماست ... مادری که با محسنش 

 پشت در سوخت پهلوش شکست...

ساله ای که جان میداد برای فرزندانش ... مادری  18مادر 

عاشقانه پای علی و دین علی و پدرش ماند... فقط همین که 
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... من همین هارو میدونم... اما از روش زندگیشون چی... 

از دین و اعتقاداتشون چی؟ عمل میکنم... این ها رو یاد 

 گرفتم.... نه فاطمه... یاد نگرفتم

 نه من

 نه تو

 نه بقیه بچه ها 

...هنوز سیر من هنوز به فرصت نیاز دارم که خودمو بسازم

 تکامل من تموم نشده!

 کوله اش را روی دوشش انداخت و ایستاد

به حرفام فکر کن فاطمه... رفاقتتو با خدا از همین االن 

شک نکن تنهات نمیذاره... یاعلی! شروع کن  

 این یا علی گفتن برای فاطمه تازگی داشت

 احساس آرامش میکرد

کرده و  حرف های محمدرضا آرامش را به وجودش سرازیر

اورا وادار میکرد که فکر کند... اما... اوهم به زمان نیاز 

 داشت
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طبق روال هرروزه اش کاغذ دیگری را برداشت که  

 دلنوشته ای بنویسد و به در و دیوار اتاق بچسباند

تب را عالج آب بود»   

 وین عجب که من

که یمیسوزم از تب  

«عالجش به خاک توست  

بروددلش پر میکشید که به حرم   

 نمیتوانست دست روی دست بگذراد و بنشیند

 باید هر طور شده بود راهی دیار حضرت عشق میشد

 شب را با فکر به حرم به خواب رفت

 صبح روز بعد اطالعیه ای در دانشگاه توجهش را جلب کرد

تا اربعین چیزی نمانده بود و مدیریت دانشگاه تصمیم داشت 

ه روی اربعین بروندیک کاروان تشکیل داده و برای پیاد  

 باورش نمیشد

 حتی یک درصد هم تردید نداشت

 پس به سرعت پیگیر کارهایش شد تا هرچه زودتر برود
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از اتاق مدیریت که بیرون آمد فاطمه را دید که مشغول 

 خواندن اطالعیه بود

 این فرصت برای او هم بی نظیر بود

 این یک فرصت طالیی بود تا فاطمه هم خود را پیدا کند

 جلوتر رفت و پشت سرش ایستاد

 با صدای آرومی گفت:

 _ این فرصتو از دست نده....تا دیر نشده اسمتو بنویس 

 نایستاد به سرعت نور از کنار فاطمه رد شد

فاطمه با قدم هایی لرزان به سمت مدیریت رفت تا ثبت نام 

 کند

حال که فهمیده بود محمدرضا هم میرود  بدون شک اوهم 

 میرفت

 میرفت تا خلق و خوی جدید محمدرضا را دریابد 

 میرفت تا با خدا و امام محمدرضا آشنا بشود

 میرفت تا گم شده ی خود را پیدا کند

 آری باید میرفت...
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 عمود به عمود این راه اشک میریخت

 قدم به قدم این راه اشک میریخت

 آرام و بیصدا

بودشوق دیدار معشوق انرژی اش را دو چندان کرده   

فاطمه همراه با چندتا از دختر های دانشگاه کمی عقب تر از 

 محمدرضا و پسران راه میرفت

 ریز به ریز حرکاتش را زیر نظر داشت

 او میدید که محمدرضا بال بال میزند برای رسیدن به حرم

میدید که گاهی آنقدر تند راه میرفت که همه از او عقب می 

 افتادند

سر  یش تازگی داشت... مسیری سرتااه... این مسیر برااین ر

 آرامش... سرتاسر عشق

 پیر و جوان

 کودک و نوزاد

همه و همه باهم در این مسیر قدم برمیداشتند تا به قرار بی 

 قراری دل هایشان برسند
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 همه سختی های مسیر را به جان میخریدند

او هم میخرید... آری اوهم سختی ها را با جان و دلش 

 میخرید

یدی را تجربه میکرداحساسات جد  

 پاهایش تاول زده بود اما دردی احساس نمیکرد

 او قدم به قدم این راه را به امید پیدا کردن خودش میپیمود...

 به ادم های هم مسیرش که نگاه میکرد حسرت میخورد

اوهم دوست داشت هم رنگ این ها باشدحسرت میخورد که 

اینها بودمثل اینها بود.... دغدغه اش مثل کاش از اول   

 تلخی چای عراقی عجیب به دلش مینشست

 صدای نوحه و بوی اسپند روحش را نوازش میداد

شنیدنی ترین موسیقی بود نوای اهال و سهال گفتن عراقی ها 

 برایش

 محمدرضاصدایش خوب بود

اوهم در مسیر کنار بچه های کاروان میخواند و حال و هوای 

از آن چیزی که همه را عوض میکرد.... چشم هایشان را 

 بود بارانی تر میکرد
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هنگامی که زیارت عاشورا را میخواند،فاطمه آرام کلماتی را 

 که به خاطر سپرده بود زمزمه میکرد

این فاطمه ی جدید ... این فاطمه ی با چادر... این فاطمه ی 

 گریان ... این فاطمه ی صبور به دلش مینشست

 خودش به دل خودش مینشست

هم میگذشت و باالخره بعد از طی کردن س پروز ها از 

 هزار و اندی عمود داشتند به خانه منزلگاه معشوق میرسیدند

 از بی قراری محمدرضا او هم بی قرار شده بود

 پا در خیابان بین الحرمین گذاشتند

 از دیدن آن همه عظمت به گریه افتاده بودند

 محمدرضا از همه ناآرام تر بود

به روی حرم امام حسین ع ایستادند یکی یکی در کنار هم رو  

محمدرضا دست راستش را باال آورد و با صدایی پر بغض و 

 بلند شروع به خواندن کرد:

 سالم که حال گریه دارم.....

بینی بی قرارم؟یسالم م  

 سالم میشه بیای کنارم؟
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 سالم به عطر سیب و یاست 

 سالم میکنم التماست....

 سالم باشه به من حواست

رد و بلندتر خواندهق هق ک  

 حواست هست؟

 به موهای سفید سرم

 چقدر آقا....

 از گذشته شکسته ترم

 حواست هست؟

 نوکرت داره پیر میشه

ن افتاد و بلند گریه کردیمحکم با دو زانو روی زم  

 سرش را روی سنگ های بین الحرمین گذاشت و سجده کرد

دعطش عطر کربال را به جانش میبلعی با  

 او سجده شکر کرد

 شکر کرد که توانست حرم را از نزدیک ببیند

 عمری برایش باقی مانده بود که آرزو بر دل نماند
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فاطمه چشمانش را بست و اشک هایش را زیر چادر پنهان 

 کرد

انگار با دیدن حرم تمام مهر و محبت اهل بیت در دلش 

 سرازیر شده بود

 حال او هم خجالت میکشید

 اوهم شرمگین بود

او هم همانجا.... درست در بهترین مکان جهان هستی توبه 

 کرد 

شدن دل های بی قرارشان خود را با جمعیت به  بعد از آرام

 داخل حرم رساندند و زیارت کردند

 زیارت کردند و دلتنگی هایشان را خالی کردند

اما فاطمه دوست داشت رها و فرشته هم می آمدندهمانطور 

ید که االن حامد و سامیار هم که محمدرضا دلش پر میکش

 اینجا بودند

 االن هر دو فقط یک خواسته داشتند

شیرینی ای که هم اکنون داشتند تجربه میکردند ... نصیب 

 دوستانشان هم بشود
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از خدا خواستند نه تنها حامد و سامیار و رها و فرشته رابلکه 

همه ی انسان هایی که خود و جایگاه خود را فراموش کرده 

هرچه سریعتر به خود بیایند و همین لذت هارا هم حس اند 

 کنند

غر ه کسی هست بدون دغدغه... بدون غرلذت اینک  

هر کجا و هر زمان... هر ساعتی که باشد به حرف هایش با 

 جان و دل گوش میدهد و آرامش میکند

 اصال او دوست دارد که بنده اش صدایش کند

ندتکیه ک وبنده اش از او کمک بخواهد و فقط به ا  

 اکنون آنها یک روح بودند در دو جسم

آنها دلیل های  یخواسته آنها... آرامش آنها ... پریشان حال

 مشترک داشت...

 عشقشان به یکدیگر تغییر نکرد

فاطمه ای که دلش میرفت برای شال سبز محمدرضا که دور 

 گردن خود انداخته بود

دادو محمدرضا ای که برای چادر مشکی فاطمه جان می  

 هم اکنون عاشقانه هایشان رنگ و بوی خدا گرفته بود
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از به اتمام رساندن این سفر بدون شک محمدرضا بعد 

محرمش شود اقدامی انجام یشان برای اینکه فاطمه رویای

 میداد...

 

 محمد رضا تحمل شنیدن روضه ها و نوحه ها را نداشت

 برایش عذاب بود

 نه اینکه دوست نداشته باشد ... نه!

 حقایقی را که دیده بود نمیتوانست تحمل کند

ه ها پاره پاره میشد و آرامش دلش در حجگرش با شنیدن نو

 خواندن زیارت عاشورا بود

 

 دیر وقت بود و ازدحام جمعیت بیشتر میشد

گروه گروه از بین الحرمین خارج میشدند تا برای استراحت 

 بروند

 محمدرضا دیگر توان نداشت روی پاهایش بایستد

 بیش از حد خسته ی راه بود

 به مکانی که برای استراحتشان بود رفتند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 بالش را گذاشت که استراحت کند

به سمت بالش خم میشد و چشمانش رو به باال و قسمتی از 

 ایرانیت های سقف که باز بود نگاه میکرد

 با خود فکر کرد اینجا را باز گذاشته اند برای تهویه هوا

گاه میکرد،به فاصله ای که سرش را همانطور که به آنجا ن

روی بالش بگذارد آن باال بود.... هنوز سرش به بالش 

 نرسیده بود

از همان مسیری که آمده بود برگشت و به بین الحرمین 

 رفت...

فاصله اش از زمین خیلی زیاد بود شاید از کره ی زمین هم 

باالتر... همینقدر فاصله اش زیاد بود ...تمام جزئیات را 

یدیدم  

حتی تسبیحی که افراد در دست داشتند را میدید و میدانست 

 االن چه ذکری دارند میگویند

به فاصله دو حرم نگاه کرد.... همانند شکل بیضی بود.... 

 این قسمت آسمان نداشت! این قسمت وصل بود به باال...

آسمان هایی که اسم داشت... طبقه داشت... آنها را میدید ولی 

دو حرم هست آسمان نداشت!... فضایش پر از  فاصله ای که

حزن بود... پر از غم... درست مثل همان صحنه هایی که 
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دیده بود... همان حال ... همان انرژی... اما وصل بود .... 

او فهمیده بود زمانی که بین دو حرمی ... زیر آن نوری... 

هرچیزی را که دوست داری باید بخواهی!... انجا آدم ها 

میشوندشفاف   

هر انسان هفت روح  چیزی که آنجا دیده بود فهمیده بود که 

الیه است...هفت الیه ای که خیلی شفاف بودند... چیزی شبیه 

ضمیر خود آگاه و نا خود اگاه اما هفت الیه بود... چیزی که 

حس کرد و دید.. اما در این دنیا اندک چیزی از آن را 

 نمیتوانست بیان کند

فراد حاضر در بین الحرمین را میتوانست گوی های وجودی ا

 ببیند

ان جان اصلی ... آن وجود اصلی و آن واقعیت وجود آدمها 

 را میتوانست ببیند

جانی که در وجود انسان ها میدید از برخی همانند مرواریدی 

 سفید رنگ بود و از برخی همانند مرواریدی سیاه رنگ

 جز این دو رنگ دیگری نبود

سفید!یا سیاه است یا   

اصل آن چیزی که هست... فهمیده بود بین الحرمین بهشت 

 است.... چیزی که به چشم دیده بود
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ود که اینجا داشت و میدانست... مطمئن مطمئن ب ... باورش

 بهشت مطلق است

از وجود خودش چیزی نمیدانست .... هیچ درکی از خودش 

 نداشت

 ان لحظه به این چیزها فکر نمیکرد

که میدانست این بود که عالم عوض شده ... تنها چیزی 

است... االن د ر مکان حقیقی است که همه چیز حقیقت 

 محض است

اما آگاه بود که جسمش ... در آن موکب... زیر آن ایرانیت 

 جا مانده است

 دوست نداشت از این عالم بیرون برود

 دوست داشت هزاران سال بایستد و این صحنه ها را نگاه کند

عتی که صحنه هارا میدید به جسمش بازگشتبه همان سر  

به علی همسفرش نگاه کرد که حالش بد است و باالی سرش 

 دارد برایش حمد شفا میخواند

 باز همان دردی که دفعه قبل احساس کرده بود را حس کرد

 اما با شدت خیلی کمتر
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چشمانش را که باز کرد دید همانطور دارد برایش حمد  

 میخواند

 علی سریع گفت

تو چیشدی؟ من گفتم غش کردی...گفتم مردی-  

 +چرا؟

 _اخه سرت نرسید به بالش... سرت افتاد روی بالش

دردی که از برگشت روح به بدنش وارد شده بود جان کاه 

 بود

 شروع کرد تشر زدن به علی

_ چرا بیدارم کردی؟... چرا این کارو کردی؟...من جای 

 خوبی بودم

ین جا بودی+ اینجام جای خوبیه... تو هم  

 علی یک لیوان آب برایش آورد و کم کم حالش جا آمد

سقف را نگاه کرد... از حیاط بیرون رفت... فرم هوا همان 

 اتفاق افتاده بود... فهمید که بازهوا بود فهمید که دوباره همان 

به او برگردانده شده بود دوبارهجان از بدنش جدا شده و   

 بار اول از مردن میترسید



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

ل که فهمیده بود تکه ای از آسمان را روی زمین دارد اما حا

 دلش میخواست بمیرد

 تجربه ی دومش بد نبود

 اما هیچ تضمینی نداشت که اگر بمیرد باز به همان جا برود

 بعد از آن تعریف مرگ برایش عوض شد

 مرگ یک حقیقتی است که هست

 باید آن را قبول کرد

 باید باور کرد

بودو برای رویارویی با آن آماده   

 مرگ حقیقت است و زندگی واقعیت

 حقیقت زندگی بعد از مرگ بود

 این هارا جایی خوانده بود؟

 نه این ها باورش شده بود... جایی نخوانده بود

 زمانی که خیلی چیزهارا دیده بود فهمید که همه واقعیت است

ت که همه در پس واقعیت این زندگی حقیقتی به نام مرگ اس

 به سویش میرویم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

) قسمت دوم تجربه ی مرگ موقت خانم سمانه 

 مختارزاده_برنامه زندگی پس از زندگی(

محمدرضا بازهم تغییر کرده بود... خیلی زیاد... سعی میکرد 

گناهی نکند... خطایی نکند .... یا اگر خطایی از او سر میرد 

یتوانستسریعا جبرانش میکرد... اما گاهی اوقات واقعا نم  

بعد از امتحانات پایان ترم دیگر فاطمه را ندید...هرچند در 

 دانشگاه چند بار با اون رو به رو شده بود

 اما بدون صحبتی

 بدون نگاهی

 هیچ... هیچ چیزی بین آنها رد و بدل نمیشد

زیاد تر  وپافشاری های مادر برا اینکه ازدواج کند زیاد 

 میشد...

 اما واقعا چه میکرد؟

این بود که پا پیش بگذارد و فاطمه بشود بانوی خانه  درستش

 اش؟

 بشود یار و همسفر این دنیایش؟

 

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 تصمیمش را گرفته بود و میخواست که با مادر صحبت کند

 آری... او فاطمه را میخواست

 فاطمه شده بود همان فاطمه ای که دلش میخواست

 فاطمه ای که زندگی اش پر از رنگ خدا شده بود

یست که عالم همه دیوانه اوست؟کبه راستی این حسین   

 این چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست؟

 زندگی اش را مدیون امام حسینش بود

 عشق خدایی اش را مدیونش بود

ش را هم مدیونش لبش قپی این نفس کشیدن هارا... این تحت

 بود

اطر آرام سر بلند کرد و گفت خدایا... عاشقتم! شکرت به خ

 همه چیز.. 

نفس عمیقی کشید و از اتاق بیرون رفت تا نزد مادر برود و 

 درباره فاطمه با او حرف بزند

مادرش چقدر لذت میبرد که پسرکش مرد شده... چقدر قربان 

صدقه اش میرفت که میدید پسرش چه خالصانه نماز 

 میخواند... کمک میکند و به مادر احترام میگذارد

روی لب داشت به آشپزخانه رفتبا لبخند محوی که   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

میدانست غیر از آشپزخانه جای دیگری نمیتواند مادر را پیدا 

 کند

عجیب بود که تا این ساعت ظهر هنوز عطر دل انگیز 

 غذاهای مادر در خانه نپیچیده است

  _مامان...

 به سمت آشپزخانه پا تند کرد

 دلش گواه بد میداد

یش میخکوب شدبه کنار اپن آشپزخانه که رسید سر جا  

با چشمانی ناباور به مادری که رنگ پریده وسط آشپزخانه 

 افتاده بود نگاه کرد

 جلوتر رفت ... کنارش روی زمین سر خورد

دستی که مادرش روی قفسه سینه اش مشت شده بود را در 

 دست گرفت

 از این سرمای تن مادر به خود لرزید

ایش اشک در چشمانش حلقه زد و به سرعت روی گونه ه

 جاری شد

تند تند انگشتان سرد مادر را می بوسید و با او صحبت 

 میکرد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

_ مامانم.... پاشو دورت بگردم... پاشو دردت به 

جونم....مگه نگفتی میخوای دامادم کنی.... پاشو ... اومدم 

بگم من عروستو انتخاب کردم.... پاشو لباس دامادی تنم 

 کن....

باقی نماندفریادی زد که حنجره ای برایش   

 _ ماماااااااااااااااان.... تو دیگه تنهام نذاااااااااااااار

 با گریه سر بر سینه مادر گذاشت

 اما نمیزد.... این قلب مهربان از تپش افتاده بود

 

با بهت به پارچه سیاهی که روی خاک پهن شده بود چشم 

 دوخته بود

 او حال عزادار مادرش هم شده بود

دنیا..چه بی وفاست این   

رحم نمیکند.... یکی یکی عزیزانت را از تو میگیرد و 

 تنهایت میگذارد

به حامد و سامیاری که به سمتش می آمدند چشم دوخت و از 

 سر خاک بلند شد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

درست است بعد از اینکه محمدرضا تحول پیدا کرده 

 بود،حامد و سامیار کم کم از او دور شدند

 اما محمدرضا که کسی را نداشت... 

دانستیدو را برادر هایش م آن  

 از دست شان ناراحت بود... اما سپرد دست خدا

 با شرمندگی جلو آمدند و به محمدرضا تسلیت گفتند

درضا دستانش را باز کرد و خود را در آغوش برادرانه ممح

 حامد انداخت

این بار هم بغضش شکست و مردانه برای مادری که زیر 

یختخروار ها خاک خوابیده بود اشک ر  

 برای برادر عزیزش درد و دل کرد

_ حااامد... ببین چقدر تنها شدم...ببین مادرمم رفت... من 

 دیگه تحمل ندارم... بخدا تحمل ندارم

 سر روی شانه حامد گذاشت و هق هق کرد

حامد که خودش بغض سنگینی داشت دستش را نوازش وار 

و آرام در گوشش زمزمه کشید روی شانه های محمدرضا 

 کرد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

_نگران هیچی نباش... ما کنارت هستیم... هستیم تا آخرش 

تو مارو داری ... برادرت میمونیم تا آخرش ...  

 

 

جمعیت اندکی که برای خاکسپاری آمده بودند کم کم پراکنده 

 شدند...

محمدرضا آرام کنار مزار مادر دراز کشید و مزار را به 

 آغوش کشید

 چشمانش را بست

 آرام زمزمه کرد

 _خدایا...

 میدونم بازم داری امتحانم میکنی

 اما من یه اشتباه رو دو بار تکرار نمیکنم

سال تمام حتی اسمت رو نیاوردم 20پدرم رو گرفتی و   

 اما تموم شد

 اون محمدرضای قبل دیگه مرده

 این دفعه نمیخوام گله کنم که چرا مادرمو ازم گرفتی



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 چرا درست وقتی که قرار بود داماد بشم

درست وقتی که تنها تر از هر زمانی بودم چرا  

نه... من از این ها شکایت ندارم....من خودم رو سپردم 

دستت...خودت بهم صبر بده.... صبر بده که جای خالی دو 

رو تحمل کنم معزیز زندگی  

 خدایا... من قهر نیستم

 بلند تر فریاد زد

 من قهر نیستم 

...بذار گریه کنماما بذار برای مادرم یک دل سیر عزاداری 

 کنممممم

 صورتش را روی خاک گذاشت و با صدای بلند گریه کرد

 

 

فاطمه دستانش را محکم روی دهان خود گذاشت تا 

 محمدرضا صدای هق هق اش را نشنود

از پشت درخت نظاره گر محمدرضایی بود که میان قبر پدر 

 و مادرش اشک میریخت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

وجودش را  این حال محمدرضا آتش میشد به جگر فاطمه و

 میسوزاند

چادرش را روی سرش مرتب کرد و به سرعت از آن محیط 

 که نفسش را به شماره می انداخت خارج شد

کنار خیابان حامد و سامیار را دید که ایستاده اند   

به سمتشان دوید... از دست او که کاری بر نمی آمد...حداقل 

 به انها باید میگفت تا به کمک محمدرضا بروند

 _سالم

 حامد:_سالم چیشده

+بچه ها میشه برید پیش محمدرضا...حالش اصال خوب 

 نیست

 سامیار و حامد لبخندی به این دل نگرانی های فاطمه زدند

سامیار گفت: _ اتفاقا ما موندیم که تنهاش نذاریم...منتهی 

گفتیم اول خوبه که یکم خلوت کنه و تو حال خودش 

اما ما گفتیم که برنباشه...فامیالش هم میخواستن بمونن   

حامد:_شمام برو خونه آبجی نگران نباش ما االن میریم 

 پیشش



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

خجالت زده تشکری کرد و بعد از خداحافظی به سمت 

 ایستگاه اتوبوس رفت

 اما دلش جایی حوالی محمدرضایش جا ماند...

 

 

 دلتنگ که باشی

 از آسمان سنگ هم ببارد جایش خالیست

 باران که جای خود دارد

تنگش  ...این هوای بارانی بیشتر دلضا دلش تنگ بودمحمدر

 را به خاطرش می آورد

 دلش برای همدم و مونس تنهایی اش تنگ بود

 دیگر کسی نبود که پسرم بخواندش

 کسی نبود که برایش دلسوزی کند

کسی نبود که سرش را روی پاهایش بگذارد و از دستان 

 نوازشگرش آرامش بگیرد

نگ شده بوددلش برای غذاهای مادر ت  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

مادری که هم حق پدری و هم حق مادری را ادا کرده بود 

 برای تنها فرزندش

 وضو گرفت و به نماز ایستاد

نماز که میخواند فکر و ذهنش میشد معبودش و از همه این 

 غصه ها دور میشد

 قرآن را برداشت و چند صفحه ای خواند

 برای آرامش خودش...

خروارها خاک خوابیده  به نیابت از مادر و پدری که زیر

 بودند و تنها یک یادگار از آنها به جا مانده بود

 زنگ در به صدا در آمد

 از جایش بلند شد و به سمت در رفت

 باز هم حامد و سامیار آمده بودند

چقدر از این دو سپاسگذار بود که در این روزها تنهایش 

 نمیگذارند

جای جای آن  اگر آن ها نبودند بدون شک در این خانه ای که

خاطره ای بود از پدر و مادر و گوشه گوشه آن بوی دلتنگی 

 میداد ... جان باخته بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

حامد تن رنجور دوست و برادر عزیزش را به آغوش کشید 

 و بوسه ای بر روی موهایش زد

سامیار غذاهایی که در دست داشت را به دست حامد داد و او 

 هم محمدرضا را به آغوش گرفت

ن روزها عجیب به محبت نیاز داشتاین پسر ای  

 

  

مراسم های مادرش را آبرومندانه برگزار کرد...بازهم 

محمدرضای این روزها شکسته تر شده بود... سپیدی 

موهایش از فرسق ها آن طرف تر بیداد میکرد.... به راستی 

سال سن دارد؟ 27چه کسی باور میکرد این جوان تنها   

هایش شکسته و کمرش خم شده  زیر این همه غم و اندوه شانه

 بود

 تحمل این غم ها فرا تر از حد نصابش بود

 روزها از پس هم میگذشت

محمدرضا درسش تمام شده و برای فرار از افکار خسته 

به هزار زحمت و سفارش عمویش در شرکتی کننده اش 

 مشغول به کار شد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

بیشتر وقت خود را در آنجا میگذراند و حتی کارهایی فرا تر 

وظیفه اش را انجام میداد از  

او حال امیدی نداشت که به خانه برود... هرچه از فضای 

 خفه کننده آنجا دور میماند برایش بهتر بود

ماه از رفتن مادرش میگذشت 6  

هم اکنون در نقطه ای که ایستاده به یاد نمی آورد امروز چه 

 روزی است و چند شنبه است

از شرکت بیرون زدبیخیال افکار پوچش کیفش را بست و   

 دستی روی چشمانش قرار گرفت و مانع دیدش شد

 دستش را باال آورد و روی دست شخص ناشناس گذاشت

 آرام بویید

 این عطر های برادرانه برایش آشنا بود

 آرام گفت

 _ سامیار

 + نچ... نچ ... نچ اشتباه گرفتی داداش...

 _ حامد تویی؟

 +بلهههه با اجازتون



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

بردار _خب دیوونه دستتو  

 + نخیر نمیشه... همینجوری دنبالم بیا ببینم

آرام آرام هم قدم با حامد به سمت مقصدی ناشناخته حرکت 

 میکرد

بازهم نمیدانست این برادر پر جنب و جوشش برایش چه نقشه 

 ای کشیده است

 _ بشین

نیمکت های پارک بنشیند اما  حامد آرام کمک کرد که روی

 لحظه ای دستش را از روی چشمانش برنداشت

 _ حامد... خیلی خستما..باز چه بازی ای در آوردی

 + برادر منننن یکم صبر داشته باش

 محمدرضا پوف کالفه ای کشید و منتظر ماند

باالخره حامد رضایت داد که دستش را از روی چشمانش 

 بردارد

کرد اما کمی تار میدیدآرام چشمانش را باز   

 چند باری پلک زد که صدای بچه ها در گوشش پیچید

 _ تولدتتتتتت مبارککککک.....



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

ت های رفیقانه ی شان زدلبخندی به این محب  

 سامیار و دختر ها همه بودند...فقط فاطمه اش را نمیافت...

 مهم نیست... شاید به خاطر ندارد که امشب تولد اوست

نگفته اند که بیاید شاید بچه ها به او  

 با بغض از بچه ها تشکری کرد

 سامیار_بیا شمعارو فوت کن ببینم

 شمع های روی کیک را نگاه کرد

سالگی میگذاشت... 28چقدر زود پا به   

 _ هی داداشمون پیرمردی شد واسه خودش

 لبخند بی جانی به حامد که این حرف را گفته بود زد

که با صدای رها مکث خواست جلو برود و شمع را فوت کند 

 کرد

 _ اول آرزو....

 آرزو؟

 چه آرزویی او میتوانست داشته باشد؟

 بس نبود این همه دلتنگی؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

در دلش آرام گفت.... خدایا...میدونم بنده ی بدی هستم... اما 

 با این قلب سرکشم چیکار کنم؟... دلم تنگه...

 با بغض چشم هایش را بست

 فاطمه نفس زنان سر رسید

رها و فرشته جای گرفتبریده بریده سالمی داد و کنار   

 چقدر زود آرزویش برآورده شده بود

 چقدر زود خدا صدایش را شنیده بود

با ذوقی پنهان که فقط خودش و خدایش از آن با خبر بودند 

 فقط توانست با تکان دادن سر جواب سالمش را بدهد

 سامیار آرام بر شانه اش کوبید و گفت:

زو کردن که اینقدر وقت نمیبره... کجایی تو... شمع _ یه آر

 ها آب شدا

 بی حرف شمع هارا فوت کرد و بچه ها برایش دست زدند

چقدر غم انگیز بود که حتی خودش تاریخ تولدش را فراموش 

 کرده است

از جایش بلند شد و به رسم ادب و رفاقتش حامد و سامیار را 

 در آغوش کشید و بوسید

میگم اول کادو ها رو ببینیم بعد کیک بخوریمحامد_ اقا من   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

+ چرا انقدر زحمت کشیدید آخه؟... کادو؟ مگه من بچم.... 

 خودتون االن گفتید یه پیرمرد شدم

 همه آرام خندیدند و سامیار گفت

_ ای بابا... حاال اونقدرا هم ولخرجی نکردیماا... میمونه به 

 یادگار ... قابل داداشمونم نداره

ت میگهههه... اول کادوی منحامد_ راس  

لبخندی روی لبانش شکل گرفت و جعبه ای که حامد به 

 سمتش گرفته بود را در دست گرفت و باز کرد

 یک ست کیف پول و کمربند چرم قهوه ای بود

 قدر دان به حامد نگاه کرد و زیر لب تشکری کرد

سامیار_ این کادوی من و رها و فرشتس قابل شمارو هم 

 نداره

 +شرمندم کردید بخدا

 جعبه ی مکعبی را از دستش گرفت و بازش کرد

 به ساعت هوشمند صفحه ی مشکی نگاه کرد و لبخندی زد

 +خیلی قشنگه دستتون دردنکنه

 _خواهش میکنیم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 محمدرضا لبخندی به این شوخی های ساده رفقایش زد

فاطمه آرام جعبه ی کوچکی را روی میز چوبی پارک 

 گذاشت

فرصتم کم بود... عجله ای شد_شرمنده...   

به خاطر فاصله زیاد بینشان حامد جعبه را برداشت و به 

 دست محمدرضا داد

با استرسی که خودش هم نمیدانست برای چیست آرام جعبه 

 را باز کرد

انگشتری که نگین سبز تیره ای داشت را بیرون آورد و 

 نوشته ی حک شده روی آن را آرام خواند

«جانم حسین ع»   

 سیبک گلویش باال و پایین شد و بغضش را خورد

 انگشتر را باال آورد و چشمانش را بست

 آرام روی انگشتر بوسه ای زد

 حامد_ چشممون روشن

گنگ به حامد نگاه  پرید و همه ی حس هایش در یک لحظه

 کرد

 سامیار_ این کار یعنی چی؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 خنده ی مصلحتی روی لب نشاند و گفت

.. این نام برای من مقدسه...مگه _ شما اصال فرصت میدید.

 ساعت و کیف هم باید بوسید؟

سامیار_ یه لحظه یه لحظه... چه نامی؟... اما من بعید میدونم 

 قصدت اینی که میگی باشه...

 حامد_ کامالااااا درستههههه.... بوسید چون فاط.....

به سمت حامد و سامیاری که با خنده حرفشان را محمدرضا 

شت و دنبالشان دویدمیزند خیز بردا  

 با صدای بلند میخندید و با تمام سرعت به سمتشان میدوید

 حامد_غلط کردیمممممممممم.... تو آروم باشششش

سامیار_یاخداااااا این دیگه آروم شدنی نیستتتتت رحمه هللا من 

 یقرا فاتحه مع الصلواتتتت

 +نامردااااااا... فقطط وایسید ببینمممم

اشکشان در آمده بود و فاطمه با گونه  رها و فرشته از خنده

 هایی رنگ گرفته و قلبی بی قرار محجوبانه میخندید

 پس حقیقت داشت که این عالقه دو طرفه است...

 

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

 

 آن شب با تموم خوشی هایش گذشت

شاید یکی از شب هایی بود که محمدرضا بعد از مدت ها از 

 ته دل خندیده بود

داخل دستش نگاه کرد روی تخت دراز کشید و به انگشتر  

 جانم حسین

 جانم حسین

 جانم حسین....

 بار ها و بارها زیر لب تکرار میکرد

 این با ارزش ترین هدیه ای بود که گرفته بود

با حرف های حامد و سامیار مشخص بود که پیش همه رسوا 

 شده است

 آن ها هم از عالقه ی محمدرضا بو هایی برده بودند

از مرور کردن اتفاقات چند ساعت نفس عمیقی کشید و بعد 

 پیش با لبخندی که بر لبانش شکل گرفته بود به خواب رفت...

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

 با صدای آالرم گوشی از خواب بیدار شد

 کش و قوسی به بدنش داد و روی تخت نشست

طبق قرار جمعه ی هر هفته میخواستند با بچه ها به کوه 

 بروند

ه ها مجبورش کرده چند هفته ای را نرفته بود ولی این بار بچ

 بودند که بیاید

 با کسلی از جا بلند شد و رفت دست و صورتش را شست

 قرار بود صبحانه را در انجا بخورند پس چیزی نخورد

مورد نیازش را برداشتسریع حاضر شد و وسایل   

 گوشی اش زنگ خورد

 _ بله

 حامد_محمد بدو بیا دم در بریم

 _ اومدم .... اومدم

دوشش انداخت و از خانه خارج شدکوله اش را روی   

 _ سالم

 +به به سالم... چه عجب .. افتخار دادید تشریف بیارید



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _چه کنیم دیگه... سامیار کو مگه نمیاد

 +چرا میاد... رفت دنبال رها و فرشته و فاطی

اخم کمرنگی روی صورتش شکل گرفت اما به روی خودش 

 نیاورد و کمربندش را بست

 _ اهان... بریم

آینه بغل ماشین به چهره ی خودش چشم دوختاز   

 چند وقت بود که خودش را نگاه نکرده بود؟

 شانه وار دستش را در موهایش کشید و مرتبشان کرد

بعد از آن کمی ریش هایش را مرتب کرد که با صدای حامد 

 به خودش آمد

_ بابا خوش تیپ... بابا جذابببب.. خوبی بخدا... انقدر ور 

همینجوریم مورد پسندی نرو به خودت...  

 با چشم هایی ریز شده برگشت و به حامد نگاه کرد

 _ اونجوری نگاه نکنا

 +حامد...میشه کمتر حرف بزنی

 حامد با خنده دستش را بر روی دهانش کوبید و گفت

 _اصن من الل میشم خدایی فقط تو عصبی نشو



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

+عصبی چیه بابااااا...خب آخه دارم موهامو مرتب میکنم... 

و سامیار هم که ماشاهلل دنبال آتو میگردیدتو   

 _داداش... یه سوال بپرسم جدی؟

 +بگو

 _هنوز هم دوسش داری.... درسته؟

 +کیو؟

 _فاطمه رو....

خالف میل باطنی اش گفت بر   

 +نه

 _من رو داری گول میزنی یا خودت رو؟...

 +هیچ کدوم

 _ پس چرا انکار میکنی؟

 انکار؟

ها که نکشیده بود وای که از این انکار ها چه  

چه چیزهایی را که انکار نکرده بود و یک عمر برای خودش 

 پشیمانی به جای گذاشته بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

+ کی به پسری که خانواده نداره.... ) بغض در صدایش 

 موج انداخت( پدر...نداره......مادر نداره.... دختر میده؟

 تو به من بگو

که تو میکنی؟ _ آهان... پس دردت اینه.... این چه فکراییه 

خودت شده ورد زبونت که اگه اون باالیی بخواد 

 میشه....حاال خودت حرف دیگه ای میزنی؟

+من نمیخوام دست کسی رو بگیرم و بیارم تو درد و غم ها 

 و بدبختی های خودم شریکش کنم.... این ظلمه... خودخواهیه

_ کی گفته اگه ازدواج کنی زندگیت همینجوری 

موقع دیگه تنها نیستی.... زندگی میکنی... با .....اون میمونه؟

 عشق ... با محبت

تو این هارو عذاب «... بابا» یکی میاد که صدات بزنه 

 میبینی؟

سرش را روی داشبورد ماشین گذاشت چشمانش را آرام بست 

 و گفت

 +بسه حامد.... بسه 

گرفت اسکوت سنگینی ماشین را فر  

بود و آرامش صدای نفس های بلند و عصبی محمد رضا 

 حامد...



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 ماشین ایستاد

 به مقصد رسیده بودند اما هنوز در همان حالت مانده بود....

حامد که دید محمدرضا واکنشی نشان نداد ترجیح داد چند 

قیقه ای تنهایش بگذارد تا بقیه برسندد  

 در را بست و به ماشین تکیه داد

 در همان لحظه ماشین سامیار کنارشان پارک کرد

ی همه پیاده شدند جلو آمدند و با حامد سالم دادندیکی یک  

 سامیار_چیشد؟ بازهم نتونستی بیاریش..

 _نه اومده.... تو ماشینه

 رها_عه چرا پس

_هیچی شما برید تا وسایل صبحونه رو آماده میکنید ماهم 

 میایم

 بیخیال شانه ای باال انداختند و به راه افتادند

 فاطمه در رفتن تردید داشت

گران شده بودکمی ن  

 اما شک و تردید را کنار گذاشت و به دنبال دخترها راه افتاد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

حامد بعد از چند دقیقه ای که دید قصد پیاده شدن ندارد ماشین 

 را دور زد و در سمت محمدرضا را باز کرد

 از حالت قبلی اش خارج نشده بود

 روی زمین زانو زد و دستش را روی پای محمدرضا گذاشت

تو اینجوری ناراحت باشیا.... پاشو بیا بریم... بچه _ من نبینم 

 ها اومدن

کردنحرکتی   

 حامد شانه هایش را گرفت و به عقب هولش داد

 سفیدی چشمانش رنگ خون گرفته بود

 دستش را گرفت و مجبورش کرد پیاده بشود

 _بیا بریم

 راهش را به جهت مخالف کج کرد و گفت_برمیگردم خونه

نجوری نکن دیگه.... من غلط کردم_محمد... تورو خدا ای  

 +تقصیر تو نیست

 حامد محکم در آغوش گرفتش 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

_جان من بگذر.... بیا یه امروز رو دور هم باشیم...نه خانی 

اومده ... نه خانی رفته.. منم دیگه حرفی نمیزنم... به خاطر 

 من

 +میرم یه آبی صورتم بزنم

 ..بعدهمینجا بزن.بطری آبی جلویش گرفت و گفت _ بیا...

 باهم میریم

صورت و چشمانش را شست اما از التهاب چشم هایش کم 

 نشد

دور هم کنار سفره ی کوچکی نشسته باهم به سمت بچه ها که 

 بودند رفتند

محمدرضا بی حرف کنار حامد و سامیار جای گرفت زیر لب 

با صدای آرامی سالم داد که حتی خودش صدای خودش را 

 هم نشنید

کرد چیزی بگوید که با اشاره ی حامد سامیار دهان باز 

 ساکت شد

 سکوت سنگینی میانشان رد و بدل میشد

 همه پر از سوال بودند اما کسی جرئت حرف زدن را نداشت

فرشته لقمه اش را قورت داد و برای عوض کردن حال  

:هوای جمع سرفه ی مصلحتی ای کرد و گفت  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _ خبرای جدیدی توراهه بچه ها

چشم و ابرو آمد رها خندید و فاطمه  

 فرشته_چیه خب...باالخره که چی..بذارید بگم

 سامیار_چیشده خب بگو

فرشته_هرچند دیگه بچمون ترشید... ولی قراره برا فاطی یه 

 خواستگار توپ بیاد

 چایی در گلوی محمدرضا پرید و به سرفه افتاد

آرام گفت:_ گل حامد با دست محکم بر پیشانی اش کوبید و 

آراسته شد نیز بود و به سبزه  

رو به فرشته کرد و سرش را با تاسف تکان داد... دستش را 

 باال آورد چیزی شبیه خاک بر سرت را زمزمه کرد

 سامیار لیوان آبی را به دست محمدرضا داد

 نفسش که جا آمد کوله اش را برداشت و از جایش بلند شد

رم _انشاءهللا به میمنت و مبارکی.... شرمنده من خیلی کار دا

 بچه ها....باید برم باشه برا یه وقت دیگه... خداحافظ

 حامد از جا بلند شد تا مانع رفتنش بشود

محمدرضا دستش را روی شانه ی حامد انداخت و در آغوش 

 گرفتش



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 سرش را نزدیک گوشش برد و آرام گفت:

_دیدی؟....شنیدی؟...مانعم نشو بذار برم که از اول میرفتم 

 خیلی بهتر بود 

شرمنده سرش را پایین انداخت و محمدرضا بر شانه حامد 

 اش کوبید و رفت

 رفت و همه ی دلخوری هایش را همان جا جا گذاشت...

جاگذاشت چون میدانست فاطمه حق دارد برای زندگی اش 

 انتخاب کند

 حق دارد یک زندگی خوب و رویایی برای خودش بسازد

 حق داشت ....

بش گذاشتآرام دستش را باال آورد و روی قل  

_آروم بگیر لعنتی... چرا نمیخوای باور کنی دلش با تو 

آروم بگیرنیست... بسه ...  

 

 اینکه چرا فرشته اون لحظه این حرف را زد نمیدانست

 او که به آنها گفته بود قرار نیست جواب مثبت بدهد

 پس دلیل این کار چه بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 پریشان حالی از وقتی که محمدرضا را با آن حالت دید در

 وجودش ایجاد شد

گویا رمقی دیگر نداشتاما حال که رفته بود   

و ناراحت شد... از اینکه باز هم فکر کرده بود دوستش دارد 

ناراحت شددر حقیقت نداشت   

 اگر دوستش داشت به این راحتی به او نمیگفت مبارک باشد! 

 حامد کف دستانش را بر هم کوبید و گفت

رو که زهرمارمون _ بسیار خب دوستان.... روزمون 

کردید... دیگه بعید میدونم بچسبه بریم کوه.... من که بر 

 میگردم خونه

 رها_ ما زهر مار کردیم یا محمدرضا؟....تقصیر ما چیه

حامد_آره راست میگی....تقصیر شماها نیست... اصال چرا 

 دنبال مقصرید... بیخیالش ... من که رفتم خداحافظ

وصله ندارم... ماهم برمیگردیمسامیار_ منم که دیگه اصال ح  

حامد از پشت سر دستش را تکان داد  به سرعت دوید که 

 شاید به محمدرضا برسد و با این حال تنهایش نگذارد

 اما نبود....رفته بود

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

 مشغول بررسی و حساب کردن لیست های شرکت بود

 دو هفته ای از آن روز گذشته بود

ری گرفته بود و نه در این مدت نه محمدرضا از بچه ها خب

 آنها جرئت داشتند به او زنگ بزنند

چشم هایش از اینکه چند ساعتی به مانیتور رو به رویش 

 خیره شده بود میسوخت

 چشمانش را با دو انگشت مالید و به صندلی اش تکیه داد

 _ سالم

سر بلند کرد و به حامدی که رو به رویش ایستاده بود چشم 

 دوخت

با خنده و شوخی جوابش را بدهد سعی کرد تلخی نکند و  

 + به به علیک سالم داداش بی معرفت ما.... از این طرفا

_اوممم... راستش... راستش فکر نمیکردم چشم دیدن مارو 

 داشته باشی

+وا !... دیوونه شدی؟ بشین ببینم و با دستش به صندلی های 

 کنار میز اشاره کرد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

تحویل بدم...  حامد که نشست گفت_ من برم این حساب هارو

 االن برمیگردم

 + باش

 در اتاق رییسش را بست و به سمت حامد برگشت

 کنارش نشست و گفت:

 _خب... میگفتی... چه خبرا؟

 +خبر که.....داداش؟

_جان داداش.... اینجوری که صدا میزنی یچیزی میخوایا... 

 برو سر اصل مطلب

 +کوتاه بیا باشه؟

 _از چی ؟

خودمون تا تهش باهات هستیم.... بیا و ما + آقا تردید بسه... 

 برو خواستگاری

 محمدرضا پا روی پا انداخت و با حالت مغرورانه ای گفت

 _میدونی.... هنوز دختری پیدا نکردم به کماالت من بخوره

 حامد خندید و گفت

 +نه ... زدی کوچه علی چپ بدم زدی... 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 شمرده شمرده گفت

ع و جور کن....و +همین.... هفته.... خودت رو.... جم

 برو.... خواستگاری .... فاطمه

محمدرضا حالت متفکرانه ای به خود گرفت و بعد از چند 

 ثانیه مکث گفت:

 _فاطمه....فا...طمه......فاطمه کیه؟

 +با کی داری لج میکنی؟

 _لج؟

 +آره لج... 

سرش را به سمت حامد خم کرد دستش را روی قلبش گذاشت 

 و با تن صدای آرامی گفت

 _با دلم....با قلبم.... حامد... اون لیاقتش بیشتر از منه

 +اصال تو میدونی خواستگارش کی بوده؟

 _نه.... نمیخوامم بدونم... به من ربطی نداره

حامد گویا حرفش را نشنیده گرفته باشد... بدون توجه به 

 صحبتش گفت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

+استاد رفیعی.... میدونی این یعنی چی؟میدونی چشم چندتا 

الشه...میدونی اون یه فرصت طالیی برای فاطمه دختر دنب

 بوده اما ردش کرده؟

 با تعجب پرسید

 _چی؟.... استاد؟.....یعنی جواب منفی داده؟

+آره...هم من هم تو خوب میدونیم که استاد نه از قیافه کم 

داشت...نه از ثروت و نه از خانواده.. میشه گفت همچین 

ه قبول نکرده!میفهمی مردی آرزوی هر دختریه.... اما فاطم

 اینو!یعنی این ها مالکش نیست....

_ اونوقت کی گفته که من میتونم مطابق مالک های انتخابش 

 باشم؟

حامد سر جایش نیم خیز شد.... کم کم تن صدایش باال رفت و 

 با حالت عصبی ای گفت

+ تو چی میدونییی محمددد..... اصال میدونی فاطمه حتی 

باهاش حرف بزنههههه.... اصال حاضر نشده یک کلمه 

میدونی حتی از اتاقش هم  بیرون نیومده چون از اولشششش 

 بااومدنش خونشون مخالف بودددد

 چرااااا بچه بازی در میاریییی؟

 بفهم که دوست داره بفهمممممم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 محمدرضا دست حامد را گرفت و سر جایش نشاند

 _ خیلی خب.... باشه آروم....

وقتی خودتو میخوای بزنی به خریت؟+چجوری آروم باشم   

اصال من شاید نخواستم یه چیزایی رو به تو بگم.... چرا دهن 

 منو باز میکنی خب .... انقدر اذیت نکنننن

 +چیو نگی؟

_هیچی....نمیگم....فقط یکم سر عقل بیا....آدم کسی رو که 

دوست داره هیچ جوره حاضر نمیشه از دستش بده... به هر 

تش میارهقیمتی شده بدس  

دستش حامد از جایش بلند شد و خواست برود که محمدرضا 

تفرا محکم گر  

_ وایسا.... چه اتفاقی افتاده که نمیگی.... بخدا که اگه نگی 

 نه من نه تو

 حامد کمی این پا و آن پا کرد و با شک و تردید گفت

+همونطور که ماها شیطنتایی داریم این دخترا هم دارن... 

مه جریان رو میدونستن و خبر داشتند که فرشته و رها ه

 فاطمه مخالفت کرده



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

اما از عمد جلوی تو گفتن که واکنش تو رو 

ببینن......خداروشکر انقدر هم ضایع بودی که به خواسته 

شون برسن.... صد البته که خود فاطمه چیزی از نقشه ی 

 اون دوتا نمیدونسته

رو مقصر اون روز من انقدر اعصابم خورد شد که فرشته 

میدونستم و حتی بعد از اون زنگش زدم و کلی چیز بهش 

 گفتم

ره صفر تا صدش رو برام دیگه وقتی دید جریان اینطو

 تعریف کرد

ونطور که من از عالقه ی تو خبر دارم اون ها مشک نکن ه

 هم خبر دارن که دست به همچین کاری زدن

 وگرنه چرا واکنش تو باید براشون مهم باشه؟

دستی به موهایش و بعد از آن به صورتش  کالفهمحمدرضا 

 کشید و حامد به سرعت از شرکت خارج شد

 چیزی ته قلبش خوشحالش میکرد و حال خودش را نمیدانست

از ساعت کاری تمام شده بود پس بیشتر از این نماند و 

 شرکت بیرون زد و سوار ماشین شد

 حالش خوب بود

 خیلی هم خوب بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

اشین وصل کردگوشی اش را به ضبط م  

 در همین حین باران نم نم شروع به باریدن کرد

 لبخندی زد و یکی از آهنگ ها را پلی کرد و به راه افتاد

 شیشه و بارونو

 زل زدم از پنجره 

 باز به خیابونو

 چقد خوب شد که وا کردی

 به این رابطه پامونو

 من با خودم بستم...

 که یه لحظم وا نشه دستات از دستم...

جوری عاشقم نباشیمیه   

 من تا تهش هستم

 دیوونم

 کی مثل من تو چشمات زل زده

 کی مثل من به قلبت پل زده

 دلت مال منه

 به کسی قول نده



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 هرچی میگم از احساسم به تو کمه!
https://www.instagram.com/p/CNnOTVSDiLd/?utm_source=ig_web_copy_link 

و حتما مشاهده ) پیشنهاد میشود لینک باال را کپی کرده 

 کنید... تصور ما از شخصیت داستان : ( ....(

 

 

جلوی آینه ایستاد و یقه پیراهن سفیدش را مرتب کرد ... با 

 لبخند نگاهی به چهره خندان خودش انداخت

 موبایلش زنگ خورد 

 _جانم سامیار

 + شیطون مهربون شدیا

 _ کوفت.... اومدید؟

 +آره پایینیم

 _باشه باشه االن میایم

 گوشی را قطع کرد و از اتاق بیرون رفت

 _ عمو..... زن عمو.... بریم؟

 + ماشاءهللا چه داماد خوشتیپی...



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 محمدرضا خجول لبخندی زد و از زن عمویش تشکری کرد

از روی چوب لباسی دم در کت طوسی رنگش را برداشت و 

 تن کرد

ش جلو آمدو برادر زاده اش را در آغوش گرفتیعمو  

انشاءهللا که همه چی به خیر و خوشی تموم _عزیز من.... 

 بشه.... مبارکت باشه

 +مرسی که هستید... که کنارمید و تنهام نذاشتید

م فرقی نداری_این چه حرفیه... تو با بچه های خود  

تنها یادگار برادر کوچکترش  بعد از آن بوسه ای بر پیشانی

 زد 

  

 

 جلوی گل فروشی ایستادند و محمدرضا پیاده شد

ته گل نرگسی که از قبل سفارش داده بود را تحویل گرفتدس  

 چشمانش را بست و با حسی ناب بو کشید

 بوی زندگی میداد....



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

پشت فرمان ماشین نشست و به صورت خوشحال عمو 

 لبخندی زد

آینه جلو را تنظیم کرد و از آن به ماشین سامیار که با حامد 

 در آن نشسته بودند چشم دوخت

د با ریتم چندتایی بوق زد سامیار شروع کر  

محمدرضا لبخندی بر لبانش شکل گرفت... ماشین را روشن 

 کرد و راه افتاد

 

 

 

کنار در ورودی سالن ایستاد تا اول عمو و زن عمو وارد 

 بشوند

حامد و سامیار پشت سر محمدرضا ایستاده بودند و برادرانه 

 همراهی اش میکردند 

کفشی گذاشتکفش هایش را در آورد و کنار جا   

 همه مشغول سالم و احوالپرسی بودند

محمدرضایی که خم شده بود کفش هایش را جفت کند صاف 

 ایستاد و چشمش خورد به ستون وسط خانه



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 ناخود آگاه مغزش فلش بک زد به گذشته

 

 

 گوشی موبایلش زنگ خورد

 اسم فاطمه که بر آن نقش بسته بود خنده ای شد بر لبانش

 تماس را وصل کرد

 _جون دلم بانو...

فاطمه با صدایی پر بغض و در عین حال با عشوه صدایش 

 زد

 +پرهام

 _جون پرهام چیشده

+مامان بابام رفتن مسافرت.......من از تنهایی میترسم...بیا 

 پیشم

م_ای جونم.... تو جون بخواه... االن میا  

 گوشی را قطع کرد

 به پیست رقص نگاهی انداخت

 اما بس بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

اغ فاطمه میرفتباید به سر  

لحظه ی آخر از میز کنار سالن یک پیک مشروب برای 

خودش ریخت و یک سره نوشید.... فکر میکند...اما به یاد 

 نمی آورد این چندمین باری است که از آن مینوشد

 به سرعت از محل مهمانی که رفته بود خارج شد

 آنقدر هوشیار بود که بتواند رانندگی کند

خانه رفتن هایش عادت داشتمادرش به این دیر   

هرچه به او گوشزد میکرد بی فایده بود.... پس خودش را به 

 بیخیالی میزد

 زنگ در را زد و وارد خانه ی فاطمه شد

 معده اش میسوخت اما به روی خود نیاورد

فاطمه با تونیک آستین کوتاه و دامنی بنفش به استقبالش آمد و 

 با او دست داد

انش  خیره شد و با عشوه گفتبا حالت خاصی در چشم  

 _مرسی که اومدی

پرهام فقط سری تکان داد و وارد خانه شد وسط سالن رفت و 

به ستون تکیه داد و سرپا ایستاد....کم کم چیزی که خورده 

 بود اثرش بیشتر و بیشتر میشد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 فاطمه به آشپزخانه رفت تا برایش شربتی بیاورد

سینی را جلویش گرفت و گفت    

 _ بفرما

 پرهام چیزی نگفت و خیره ی فاطمه ماند

فاطمه خم شد و سینی شربت را روی میز کنار ستون گذاشت 

 و برگشت به چشمان قرمز شده ی پرهام چشم دوخت

 لبخندی مهمان صورتش شد

 پرهام دستانش باال آمد و بازوهای فاطمه را اسیر خود کرد

فاطمه متوجه حرارت بیش از حد دستانش شد و پی برد که 

 حالت طبیعی ندارد...

حرکتی نشان نداد که در یک لحظه پرهام او را چرخاند و به 

 ستون چسباندش

سرش را خم کرد و نفس عمیقی ال به الی موهای فاطمه 

 کشید

فاطمه متوجه شد که دهانش بوی مشروب میدهد.... پس 

بود که مست است تدرس  

ی این هم میدانست بعد که هوشیار بشود چیزی به خاطر نم

 آورد... پس مقاومتی نکرد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

خمار صورتش را درست پرهام برگشت و با چشمانی 

قرار داد درمقابل صورت او  

 تا فاطمه به خودش بیاید این فاصله پر شده بود....

 شوک زده بود.... اما چندان هم بی میل نبود

کف دستانش را آرام بر سینه ی پرهام کوبید و به عقب هولش 

 داد

له گرفتپرهام از او فاص  

فاطمه بی حرف سرش را پایین انداخت لبخندش را خورد و 

 از آنجا دور شد

 مستانه قهقه ای زد و بریده بریده گفت

 _ باور.... ک..نم ...که .. خجالت کشیدی؟

آرام سر خورد و روی زمین نشست و سرش را به ستون 

 تکیه داد

چشمانش را بست و بازهم خندید آنقدر که اشک از چشمانش 

ری شدجا  

 

 

 سامیار_محمدرضا... چرا وایسادی؟چیشده



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

نگاه خیره اش را از ستون برداشت .... سرش را تکان داد و 

دستی به صورتش کشید.... حس میکرد هنوز هم صدای آن 

خنده هایش در خانه میپیچد و اعصاب و روانش را به هم 

 میریزد

 آرام گفت

 _چیزی نیست...

دست داشت را جلوی فاطمه جلوتر رفت و دسته گلی که به 

 گرفت

 با همان نیم نگاه هم متوجه رنگ پریده اش شد

قطعا که او هم به چیزی فکر میکرد که محمدرضا به یاد می 

 آورد

 لبخند مصنوعی به لب نشاند و با همه سالم کرد

 روی یکی از مبل ها جای گرفت

 حس ترس وجودش را فرا گرفته بود

اشتباهات آخر کار دستش بدهدمیترسید.... میترسید که این   

اصال آن روز چگونه به خودش جرئت داده بود دختر مردم 

را ببوسد؟ درست است مست بود.... اما همه را خوب به 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

خاطر می آورد.... حال حتی از به یاد آوردنش هم شرم 

 داشت

منطق آن روزهایش اینطوری بود و منطق این روزهایش 

 طوری دیگر....

زمان نبود و نفهمید کی صحبت های کلیشه اصال متوجه گذر 

ای تمام شده... کی به سراغ اصل مطلب رفتند و حال از او 

میخواهند با فاطمه به اتاقش بروند و با یکدیگر سنگ هایشان 

 را وا بکنند

 از جایش برخاست و با یکدیگر به سمت اتاق رفتند

مه در را باز کرد و منتظر ماند تا اول او داخل شودطفا  

حمدرضا میان اتاق ایستادم  

گویا امشب همه چیز دست به دست هم داده بودند که او کال 

 از ازدواج صرف نظر کند

وگرنه مگر میشود بعد از این همه مدت همین االن آن روزها 

 بیاید جلوی چشمانش؟

 

 

 میدانست که هنوز پدر و مادرش از سفر برنگشته اند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

ه بدون اینکه پرسیده زنگ خانه شان را زد و بعد از چند لحظ

 بشود کیه؟ در باز شد

 آن لحظه شیطنش گل کرد

 داخل خانه شد... هیچ کس در سالن نبود

 پس میتوانست فاطمه را در اتاقش پیدا کند

آرام در اتاقش را باز کرد و فاطمه را پشت میزش در حال 

 درس خواندن دید

 بدون اینکه سرش را بلند کند سالمی داد

پشت صندلی اش جای گرفتآرام جلو رفت و   

سرش را خم کرد و کنار گوش فاطمه قرار داد و با تن 

 صدای آرامی گفت

 _علیک سالم بانو..

 فاطمه با ترس برگشت و به پرهام نگاه کرد

 +تو.... تو چجوری اومدی؟

 _ خب معلومه... خودت در رو باز کردی

 فاطمه چهره ای متفکر به خود گرفت و سرش را خاراند

م شد و کوتاه گونه اش را بوسیدپرهام خ  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _ من عاشق این خنگ بازیاتم که

 فاطمه خندید و زبانی برایش در آورد

 

 

فاطمه که مردد بودن و معطلی محمدرضا را دید آرام 

و گفت صدایش زد  

 _حس میکنم حالتون خوب نیست.... اتفاقی افتاده؟

 

 با صدای فاطمه رشته افکارش پاره شد

 حالش دگرگون بود

بدون این که به سمتش  یخ زده و استرس عجیبی داشت تنش

 رو برگرداند گفت

 + میشه لطفا یه لیوان آب بهم بدید؟

 _بله حتما!

 بی حرف از اتاق خارج شد و به آشپزخانه رفت

لیوانی را آب کرد و توی یک بشقاب گذاشت و به اتاق 

 برگشت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _بفرمایید

را از  محمدرضا به سمتش برگشت و با مکثی کوتاه لیوان

 بشقاب برداشت

 +مچکرم!

 یک نفس نوشید و فاطمه خواهش میکنمی زمزمه کرد

 روی زمین و با فاصله از یکدیگر نشستند

محمدرضا میترسید از حرف زدن و فاطمه از این سکوت 

 دلشوره گرفته بود...

میترسیدند با حرمت هایی که قبال بینشان شکسته شده بود 

بروند حاال نتوانند باهم زیر یک سقف  

 محمدرضا نفس عمیقی کشید و سکوت بینشان را شکست

_ حقیقتش....من میترسم...تو زندگیم خیلی جاها پس زده 

 شدم...نمیخوام تو ازدواجم هم اینطور باشه

 فاطمه سکوت کرد و محمدرضا ادامه داد

_اگه....اگه میدونید که با شرایط من.... با بی کسی من... 

اصال حرفی نمیمونه....و نمیتونید کنار بیاید ...  

 فاطمه میان حرفش پرید و گفت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

+کی گفته این ها تو زندگی تاثیر داره!تنها چیزی که مهمه 

 ایمان طرف مقابله.... اخالق و رفتارشه... نزنید این حرفو

 محمدرضا با تحسین سرش را تکان داد 

_بسیار خب.....اخالق و رفتار....قطعا شما شناخت نسبی 

دارید! ولی فکر نمیکنم شناختی که از قبل نسبت به من 

 بوده...مربوط بشه به االن من! من تو گذشته ....

 +ببخشید میپرم وسط حرفتون...ولی ....

 _خواهش میکنم!ولی چی؟

+من نمیخوام درباره گذشته صحبتی بشه!هرکسی یه سری 

 اشتباهات داشته....من گذشته م رو از زندگیم پاک کردم!

این کار اشتباهیه! چرا باید گذشته رو  _اما از نظر من

فراموش کرد؟ چرا باید از گذشته فراری بود؟ انسان نباید 

کی بوده و االن کیه....منظورم هیچ وقت فراموش کنه 

شخص شما نیست!کلی دارم میگم... خودمم یکی... من نباید 

هیچ وقت فراموش کنم که کجا بودم و االن کجام.... اصال کی 

به اینجا برسم.... من عوض بشم....اتفاقا  خواست که من

گذشته رو باید یه گوشه از ذهن نگه داشت.... بشه یه زنگ 

هشدار!... اگه کار اشتباهی اون موقع انجام شده بوده.... االن 

 در صدد جبران باید بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

کر کرد و گفتفمه کمی طفا  

.....خب گذشته که برای هردوی ما کامال واضح و _درسته!

 روشنه!

 +یه جاهاییش نیست!....

اگه اون موقع من کاری انجام میدادم ...یا حرفی 

میزدم....بعدش میومدم انکارش میکردم و میگفتم که الکی 

 بوده!

اما االن الزمه بدونید..... و میخوام بگم که ...رفتار اون 

موقع خواسته نفس من بوده.....ولی اینکه اینجا نشستم و دارم 

......با شما صحبت میکنم   

 چند ثانیه ای سکوت کرد

 بعد از آن سرش را پایین انداخت و گفت

 _ خواسته دلِم..... خواسته عقلمِ 

فاطمه از این حرف های محمدرضا صورتش رنگ گرفت و 

 سرش را پایین انداخت

 کیلو کیلو قند در دلش آب میشد

 خوب به خاطر دارد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

بینشان  همان شبی که پرهاِم مست کرده پیشش آمد و آن اتفاق

افتاد.... چند روز بعدش در دانشگاه فاطمه را کنار کشید و با 

 پرخاشگری گفت

_فکر نکن کاری که من انجام دادم از روی عالقه بوده.... به 

سرت نزنه که من میخوامت و بهت توجه میکنم....من با همه 

 همینجوریم....خودتم داری میبینی

« محمدرضا» م اصال نمیخواست کابوس آن روزها را با نا

 یاد آور شود....آن رفتار فقط از پرهام سر میزد و بس....

 لبه چادرش را محکم گرفت و خود را به زمان حال برگرداند

_ اگه دیر اومدم...اگه دیر اقدام کردم...به خاطر این بوده که 

با خودم کنار بیام...من حتی حق میدم پدر یا مادرتون با 

.. خب یکمم طول کشید که بتونم ازدواج ما مخالف باشن! ..

خودم رو قانع کنم.... حامد و سامیار هم برام کم 

نذاشتن.....از طرفی هم باید صبر میکردم تا سالگرد مادرم 

 تموم بشه!

 االن هم هر سوالی دارید من در خدمتم!

 +فقط یک چیزی رو میخوام بدونم

 _چی؟

 +چجوری تضمین میکنید که ما باهم خوشبخت باشیم؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

ضمین دست من نیست...اگر خدا بخواد همه چی رو به راه _ت

 میمونه... از ما حرکت و از خدا برکت! و سوال بعدی؟

فاطمه از این جواب تأمل برانگیز محمدرضا در تعجب مانده 

 بود

سوال هایشان را از یکدیگر پرسیدند و در این میان خیلی 

 چیزها برای هردو روشن و روشن تر میشد

شددر اتاق زده   

محمدرضا_مثل اینکه خیلی وقته داریم صحبت میکنیم!اومدن 

 دنبالمون

 فاطمه خندید 

 صدای مادر فاطمه از پشت در آمد

 _بچه ها....تموم نشد؟

 فاطمه_بفرمایید داخل مامان جان!

 مادرش در را باز کرد 

 هر دو به احترامش ایستادند و محبوبه خانم با شیطنت گفت

شماییما!نمیخواید بیاید بیرون_ما منتظر   

 محمدرضا_چرا ..چرا االن میایم دیگه



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _باشه زود بیاید

 مادر فاطمه در را بست و رفت

 محمدرضا رو به فاطمه کرد و گفت

_ به حرف هام خوب فکر کنید...عجله ای برای جواب 

 گرفتن ندارم!.... فقط...

 +فقط؟

 محمدرضا لبخندی زد و گفت

باشه...برای هم باشیم!_ امیدوارم که قسمت   

فاطمه لبخند ملیحی زد و محمدرضا بعد از گفتن با اجازه ای 

 از اتاق خارج شد

 بعد از چند ثانیه پشت سرش فاطمه بیرون آمد

هردو در جای قبلی شان جای گرفتند و زن عموی محمدرضا 

 با مهربانی گفت

 _خب... چیشد... دهنمون رو باید شیرین کنیم یانه؟

بچه ها که فکر کنم تا حدودی همدیگه رو پدر فاطمه_

 میشناختند و االن هم که حرفاشون رو زدن

اگه اجازه بدید من شماره ی آقا محمدرضا رو داشته باشم! یه 

 سری حرف باهاشون دارم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

بعد از اون اگر خود فاطمه خواست و قبول کرد خدمتتون 

 میگیم که بریم برای انجام مراسمات و بقیه کارها

یکم صبر کنید ولی فعال  

 عمو_اختیار دارید... هرطور صالح میدونید

 

 

 دو هفته ای از خواستگاری میگذشت

پدر فاطمه با محمدرضا تماس گرفته بود از او خواست جایی 

 قرار بگذارند و با او حرف بزند

محمدرضا سر همان ساعتی که گفته شده بود به محل مالقات 

ورد تحسین اسی اش در تیر اول منرفت و این وقت ش

 پدرفاطمه قرار گرفت

در تمام مدت با احترام صحبت میکرد... نه عصبی و نه 

خوشحال... احساساتش را بروز نمیداد و با آرامش صحبت 

 میکرد و پاسخ سوال هارا میداد

عاقالنه و بدون معطلی جواب میداد که توانست دل  آنقدر

د !پدرش را بدست بیاورد و او به این ازدواج رضایت بده  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

امروز هم قرار بود با خانواده ها برای خریدهای الزم به 

 بازار بروند 

 وارد مغازه طال فروشی شدند برای  خرید حلقه

 فروشنده جعبه های حلقه هارا روی میز گذاشت

فاطمه_به نظر من حلقه فقط یه نشونه ست من رینگ ساده 

 میپسندم شما چی؟

 _من هم نظرم همینه....

ساده نقره ای رنگ انتخاب کردندیک جفت رینگ   

 فروشنده_ان شاءهللا مبارکتون مباشه

 محمدرضا_ممنونم لطف دارید

 به مغازه بعدی رفتند و یک جفت ساعت ست انتخاب کردند

ساده ترین چیز هارا انتخاب میکردند و همان ها به دلشان 

 مینشست

 برای مراسم عقد باید لباس میگرفتند

زن عموی محمدرضا به داخل فاطمه به همراه مادرش و 

مغازه لباس عروس رفتند و بقیه برای خرید کت و شلوار 

 محمدرضا همراهی اش کردند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

حتی حامد و سامیار هم آمده بودند و اینجاهم تنهایش 

 نمیگذاشتند

 فرقی نداشت

چه محمدرضا و چه فاطمه قبل از اینکه وارد مغازه بشوند 

ان خرید را شروع بسم هللا میگفتند و با توکل به خدایش

 میکردند

 حال همه خوب بود و خوشحالیشان از اعماق وجود

محمدرضا از اتاق پرو بیرون آمد که دید خانم ها هم برگشته 

 اند و آنجا ایستاده اند

 یعنی انقدر انتخاب کردن و تعویض لباس او طول کشیده بود؟

 لبه های کتش را گرفت و به سرتا پایش نگاهی انداخت

 _چطوره؟

امیار_اصن اووووووف .... منم عاشقت شدمس  

همه خندیدند و محمدرضا بی اختیار نگاهش را سمت فاطمه 

 سوق داد و سوالی نگاهش کرد

مگر میشد فاطمه معشوقش را در آن کت و شلوار مشکی 

پیراهن سفید ببیند و دل نبازد؟ ورنگ   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

احساساتش را برای خودش نگه داشت و با چهره ای درست 

حمدرضا که کمی رنگ جدیت به خود داشت، مثل خود م

 سرش را به نشانه تایید تکان داد

 

 

 قرآن را به دست گرفت و سوره ی نور را آورد

 هردو آهسته شروع کردن آیات قرآن را زمزمه کردن

طبه را که میخواند گویا احساسات جدیدی به وجودشان خ

 سرازیر میشد

 تعهد

 مسئولیت

 عشقی از جنس دیگر

تشکیل خانواده را دوست داشتندهردو این   

هیچ کدام متوجه گذر زمان نبودند  نفهمیدند که کی برای بار 

 سوم عاقد دارد از عروس اجازه میخواهد تا بله را بگیرد

محمدرضا با استرس از آینه ی داخل سفره نگاهی به فاطمه 

 انداخت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

چهره اش را نمیدید.... چهره ی خانومش که حاال زیر چادر 

شده بود را نمیدیدپنهان   

 آیا فاطمه هم به اندازه ی او اشتیاق داشت؟

به خود تلنگری زد که معلوم است مشتاق است.... اگر مشتاق 

 نبود هرگز جواب بله را نمیداد و االن اینجا نبودی

 صدای لرزان و با استرس فاطمه رشته افکارش را پاره کرد

پر از  جازه ی پدر و مادرم....به امید یک زندگیا_با 

 عشق..تا ابد ...بله

 صدای کل کشیدن و هلهله همه در خانه پیچید

ر سر و صدا نفسی از سر آسودگی کشید که از پمحمدرضا 

دید چند نفری پنهان نماند و باعث شد صدای خنده شان باال 

 برود

محمدرضا دستمالی را از جیب خود درآورد و عرق پیشانی 

 اش را گرفت

ک تر کرد و گفت:خودش را به فاطمه نزدی  

_اصال نمیدونم چمه.... حتی بیشتر از تو استرس دارم!.... با 

 اینکه محرم من شدی.... اما میترسم از دستت بدم

 واکنش فاطمه را نمیتوانست ببیند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

صدای شادی کردن ها کم شد و عاقد این بار از محمدرضا 

 بله را میخواست

 چه باید میگفت؟

ید اجازه میگرفت؟از پدر و مادری که نبودند با  

بغضش را قورت داد ... سعی کرد لرزش صدایش را کنترل 

 کند

 _با توکل بر خدا بله...

ت و کم کم فبعد از اینکه دفتر مربوطه را امضا کردند عاقد ر

 بقیه مرد های داخل مجلس به قسمت مردانه برگشتند

محمدرضا دل در دلش نبود که چادر فاطمه را کنار بزند و 

فرشته ی زیبایش را در آن لباس سفید ببیند یک دل سیر  

 به جایگاهشان که برگشتند مادر فاطمه با مهربانی گفت:

 _پسرم... چادر عروست رو بردار....

 زیر لب چشمی گفت و به سمت فاطمه برگشت

گفتن محبوبه خانم بعد از یکسال و اندی « پسرم » چقدر این 

 فراق مادرش،به جانش چسبید

ت و به فد و لبه های چادر فاطمه را گردستش را جلو بر

 عقب کشاند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

فاطمه سرش را باال آورد و در چشمان مرد زندگی اش چشم 

 دوخت

 محمدرضا شگفت زده به چهره اش خیره مانده بود

 تک تک اعضای صورتش را از نظر گذراند

 به ابروهای پهن و کشیده اش نگاه کرد

 پایین تر آمد و نگاهش قفل چشمانش شد

این چشم ها نمیگذاشت نگاهش را برداردانرژی   

 نا خودآگاه جلوتر رفت و بوسه ای بر پیشانی اش زد 

 فاطمه به خود لرزید

 این برایش تازگی داشت

 این بوسه عشقشان را به رخ میکشید

 با خجالت لبخندی زد و سرش را پایین انداخت

به فاطمه چشم دوختمحمدرضا سرش را عقب برد و با لذت   

ست زمان همین جا بایستد و ساعت ها به محرم دلش میخوا

 قلبش خیره بماند

 رها جلو آمد و گفت

 _ خب بسه آقا محمد.... خوردی بچه رو 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 محمدرضا لبش را به دندان گرفت و سرش را پایین انداخت

تن صدایش را پایین رها جعبه های حلقه را به دستشان داد و 

 آورد و محمدرضا را خطاب قرار داد:

ال....خجالت نداره که... زنته دیگه_خب حا  

خودش را به نشنیدن زد و رها با خنده کنار کشید و 

 محمدرضا در جعبه ی حلقه ی فاطمه را باز کرد

 انگشتر را در آورد و رو به فاطمه کف دستش را گرفت

نگاهی کوتاه به دستش انداخت و آرام دستش را روی دست 

 محمدرضا قرار داد

 گرم گرم بود

از جنس عشق و محبت گرمایی  

 حلقه را در در دستش انداخت

 دستش را باال آورد و بوسید

 _مبارک باشه

تففاطمه متقابال حلقه ی محمدرضا را در دستش انداخت و گ  

 _ مبارک شماهم!

 محمدرضا بازهم دست فاطمه را گرفت و بوسید



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

صدای دست و جیغ و سوت دخترهای جمع باال رفت و 

 یکصدا گفتند

دوباره....دوباره... یه بار فایده نداره_   

 فرشته با صدای بلندی گفت

 _یه لحظه.... یه لحظه صبر کنید

 آرامش که برقرارشد ادامه داد

_ دوستان خواب تشریف دارید؟....این بار سوم بود یه بار 

 فایده نداره چیه

صدای خنده همه بلند شد و محمدرضا و فاطمه هردو با 

ین انداختندخجالت سرشان را پای  

 محمدرضا خودش را به فاطمه نزدیک تر کرد و آرام گفت

 _ولی من میگم تا چهار نشه بازی نشه!

 فاطمه گنگ به محمدرضا نگاه کرد و او ادامه داد

 _دیگه چهارمیش بمونه واسه خودمون....

 و چشمکی در پایان حرفش زد

 فاطمه هین کوتاهی گفت و آرام خندید

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

ر نظرش را به خود جلب کرده بودنوشته های روی دیوا  

 چندتایی از آن ها را خواند

 

دور خیلی ها کشیدم خط قرمز پای تو»   

«اعتقادم بوده ای ، عالم به قربانت حسین ع   

 لبخندی زد و جلوتر رفت

گر قلب جهان پر شود از عشق مجازی»   

«این سینه بی کینه فقط جای حسین ع است  

 _چطورن؟

سینه در  محمدرضا که دست بهفاطمه برگشت و به 

نگاه کرد چهارچوب در ایستاده بود  

 لبخندی زد و با هیجان گفت

+خییییییییلی خوبن....آدم میاد تو اتاق چشمش به اینا میوفته 

 احساس خوبی میگیره....یه حس ناب

 محمدرضا ابرویی باال انداخت و سرش را تکان داد

 +ولی خودمونیما... چقد خطاطیت خوبه



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _ماییم دیگه

 +ایششش... نخواستم

درضا رفتمهردو خندیدند و فاطمه به سمت میز مح  

زی یک برگه یادداشت کوچکی با خودکار برداشت و چی

 روی آن نوشت

 رفت و کنار آن نوشته ها چسباند

محمدرضا با کنجکاوی جلو تر رفت تا ببیند فاطمه چه نوشته 

 است

 آن را با صدای بلند خواند

حسین من..._  

 نگذار عاشق تو این همه آشوب شود

 سمت تو آمده ام حال دلم خوب شود...

 سکوت کرد

 _محمد؟

 +جان؟

_من میخوام بدونم چیشد که به اینجا رسیدی..... همه چیز 

 درباره تحولت!



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 +مطمئنی که آمادگی شنیدنش رو داری؟

_آره مطمئن تر از هر وقت دیگه ای...دوست دارم هرچه 

فهممزودتر همه چیز رو ب  

+اتفاقا من هم میخواستم یه روزی ازت همین سوالو بپرسم... 

 اما خب تو پیش قدم شدی.... بشین تا بگم

 فاطمه روی زمین نشست و محمدرضا مقابلش جای گرفت

 شروع کرد به گفتن

 از آن شب بارانی

 از هیئت و از زنجیر زنی

از آن شال سبزی که هنوز هم نمیدانست چه کسی گردن او 

 انداخته بود

 از توبه اش 

 همه را واو به واو برایش گفت

 فاطمه_یچیزی خیلی ذهنمو درگیر کرده

 _چی؟

که بیای دانشگاه خیلی عادی بودی...مثل +تو تا قبل این

نیومدی...اما وقتی که همیشه... بعدشم که چند روزی 

ه طرز عجیبی موهات سفید شده بود...اینکه اومدی.... ب



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

پیر میشه دقیقا مصداق تو بود....دلیل این میگن طرف یه شبه 

 چی بوده

 _فشار روانی....روحی....عذاب....گناه

 +نمیفهمم منظورتو

 _حقیقتش تردید دارم که بگم یا نگم...

 +چرا؟

 _شاید باور نکنی.... برا هر فردی این غیر قابل باوره

 +باور میکنم.... چون باورت دارم

 _خیلی خب

 برایش سخت بود

دن آن اتفاق و آن ترسی که حس میکرد برایش بازگو کر

 سخت بود

 بعد از چند دقیقه ای سکوت همه را تعریف کرد

هر از چندگاهی دستی به صورتش میکشید تا مانع ریختن 

 اشک هایش بشود

 دوست نداشت فاطمه فکر کند مرد زندگی اش ضعیف است

 هر دو بار را برایش تعریف کرد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 مردن و زنده شدنش را گفت

به موی وقایع را بازگو کردمو   

 رنگش پریده بود و ضربان قلبش باال رفته بود

 فاطمه مات و مبهوت به محمدرضا گوش میکرد

 مغزش سوت کشید و تجزیه و تحلیل اتفاقات در توانش نبود

 آنچه که میدانست این بود که محمدرضا سختی بسیاری کشیده

اما همچنان  میکند فحال هم میدید که با چه عذابی دارد تعری

 محکم ادامه میدهد

 بی اختیار جلو پرید و محمدرضا را بغل کرد

دستانش را دور گردنش انداخت و سرش را نزدیک گوشش 

 برد

 _من بمیرم برای تو که انقدر زجر کشیدی

 محمدرضا دستانش را دور کمر فاطمه حلقه کرد

+اینجوری نگو.....میارزید اما.... اینکه من خودم رو پیدا 

 کنم...تو خودت رو پیدا کنی....به همدیگه برسیم

 میبینی؟.... میبینی چقدر خدا هوامونو داره؟

 بغض فاطمه شکست



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

راموش ف_اما ما اشتباه رفتیم.... ما گناه کردیم....ما خدارو 

 کردیم

+میتونیم جبرانش کنیم....برای همین فکر ها بود.... همین 

ه اینطوری موهام ترس از دیدن عالم برزخ و اعمالم بود ک

 سفید شد...بعد از اون هم مرگ مادرم

یرون کشید و با چشم بفاطمه خود را از آغوش محمدرضا 

 های بارانی اش  به او چشم دوخت

ستش گرفت و گفتدمحمدرضا دستان فاطمه را در   

+وقتی مادرم رفت.... هرروزم شد غصه.... درد .... 

م خلوت .... فقط من بودم و خدا....من بودیتنهای

اسم شده بود عذاباین خونه و بینمون....این زندگی و  

 از تو ممنونم که وارد زندگیم شدی

ممنونم که باعث شدی من بازهم رنگ خوشحالی به خودم 

 ببینم

 ممنونم واسه بودنت....

 گویا زبان فاطمه بند آمده بود

 نتوانست در برابر این ابراز محبت ها چیزی بگوید

یین انداختخندید و سرش را پا  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

 

 بعد از اینکه فاطمه را رساند،با خستگی وارد خانه شد

 هنوز هم عطر نفس هایش را در خانه حس میکرد

لبخندی بر لبانش شکل گرفت به سمت آشپزخانه رفت تا 

نوشدلیوان آبی ب  

 برگه یادداشت روی اپن نظرش را جلب کرد

 جلوتر رفت و آن را برداشت

داشت...نمی شود وصفی برایت »   

 تو فراتر از وصفی

 یهو آمدی شدی تمام جانم...

 گاهی آنچنان غرق خیالت هستم

 که تهی میشوم از فکر دگر...

 محبوبم!

 تو آمدی و در من

 جهانی به دور از بدی ها رقم زدی

 جهانی خالی از هر نامالیمتی



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 و به قول شاعر:

 من در این جای همین صورت بی جانم و بس

«دلبر عیار آنجاست...دلم آنجاست که آن   

_ آخ.... دختر نمیگی قلب من ضعیفه.....آخه چرا تو انقدر 

 خجالتی شدی که نمیتونی جلوم حرفتو بزنی!

 

 

هر بار که فاطمه را میدید و به او ابراز عالقه میکرد،بدون 

 شک بعد از آن باید منتظر یادداشتی از جانب فاطمه میبود

ندم بیرون رفتکه با ههمین امروز بود آخرین بار  

بعد از آن محمدرضا یادداشت فاطمه را کنار ترمز دستی 

 پیداکرد...

 خودش هم تعجب کرد که چرا آنجا گذاشته

تو چه میدانی که پَِس هر نَِگه ساده من»   

 چه جنونی...چه نیازی چه غمیست؟

 یا نگه تو...که پر عصمت و ناز به من افتد

«چه عذاب و ستمی ست؟   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

لعنتی باهام حرف بزن! _ای بابا... خب  

 ته دلش غنج میرفت برای این دست نوشته هایش 

 صبر کرد تا دیدار بعدی از راه برسد

 

 عصر بود که زنگ خانه به صدا در آمد

 بیرون رفت و در خانه را باز کرد

 _سالااام

 +به به علیک سالم خانووووم...بفرمایید

 با هم وارد خانه شدند

 محمدرضا با شیطنت گفت

 

ساعت  24_میبینم که زود به زود دلت برام تنگ میشه!....

 نگذشته که همو دیدیم!

+حاال....اصال من اومدم برات غذا آوردم.... یعنی مامان 

 فرستاد

_دست این مامان گلمون درد نکنه که به فکر ماست...گفتم 

 آخه دخترش انقدر به فکر ما نیستا پس بگو جریان چیه



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

قهر رو برگرداندخندید و فاطمه با حالت   

تند و خندیدندفآن شب کلی با هم گ  

طبق روال همیشه بازهم محمدرضا به هر صورتی بود نشان 

 میداد که چقدر دوستش دارد و برایش مهم است

 پدرفاطمه زنگ زد و باید به خانه برمیگشت

 _ آماده شو تا بریم

 +باشه

محمد رضا خود را در آشپزخانه سر گرم نشان داد و فاطمه 

ادر به سر میکردچ  

 زیر چشم تمام حواسش را به او داده بود

چادر را سرش کرد و پشت به محمدرضا روی یکی از مبل 

 ها جای گرفت و از کیفش چیزی در آورد

محمدرضا شیر آب را خیلی کم باز گذاشت و پاورچین 

 پاورچین پشت فاطمه رفت

 این بار دیگر به دام انداختش!

خودکار در دست داشت را  خم شد و مچ دست فاطمه که

 گرفت

 _باالخرههههه مچت رو گرفتم!



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 فاطمه با خنده جیغ کوتاهی زد

کاغذ را از دستش کشید و جمله ای که نصفه و نیمه نوشته 

 شده بود را خواند

 _ لحظه ای بنشین...خودم دورت بگردم حظ کنی

 محمدرضا با خنده روی یکی از مبل ها نشست و گفت

بقیش؟ _بفرما... نشستم...  

 فاطمه خندید و گفت

 +پاشو بریم مسخره بازی در نیار

_منننن؟.....شما اگه خیلیییی عاشقی به جای اینکه بنویسی 

 رو در رو بهم بگو!

 +نمیخوام!

 _تو کی انقدر خجالتی شدی؟

 +نیستممممم

 _پس جملتو کامل کن

 فاطمه با خنده پا بر زمین کوبید و گفت

پاشو بریم_محمددد... اذیت نکن دیگه   

 + تا نگی نمیریم عزیزممممم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 فاطمه با صدایی آرام گفت

_لحظه ای بنشین....دورت بگردم حظ کنی....نقطه از 

 حیرانی پرگار لذت میبرد...

 +به به چه زیبا

 فاطمه با خنده گفت_ میدونستی خیلی زورگویی نمکدون؟

 +جدیییی؟.... ای بابا ولی اصال مهم نیست... پاشو بریم

تووو _از دست  

 +از دست من چی؟

فاطمه بر پیشانی اش کوبید و گفت_خدایاااا این چرا خسته 

 نمیشههه

 محمدرضا نزدیکش ایستاد و آرام کنار گوشش گفت

 _من کنار تو هیچ وقت خسته نمیشم..... هیچ وقِت هیچ وقت

 

 

 در ماشین که نشستند محمدرضا گفت:

 _فاطمه

 +بله؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _جانت سالمت.....:/

و گفت _عه...ببخشید.. جانم؟فاطمه خندید   

_تا برسیم خونتون....برام تعریف کن که چیشد؟... چیشد که 

 عوض شدی

 ماشین را روشن کرد و راه افتاد

_خیلی وقت بود که احساس میکردم یه چیزیم شده.....یه 

خیلی درگیر بودم با خودم چیزی رو گم کردم......  

ه بودمفکال  

 اون روزی که تو اومدی دانشگاه

ز اینکه ته ریش داشتیا  

 موهات سفید شده بود

 یا حتی پیراهنی که دکمه ی یقش هم بسته بود رو دیدم

 خیلی تعجب کردم خیلییی

 تو هیچ وقت اونجوری نبودی

 اومدم جلو بهت دست بدم

 خودتو عقب کشیدی

 رفتارت برام تازگی داشت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 اما عصبانی شدم

 خیلی هم عصبانی شدم

شکسته بودمیشه گفت یجورایی غرورم   

 با اینکه از دستت ناراحت بودم

 ولی تو کالس همه ی حواسم به تو بود

 و تویی که غرق افکارت بودی

 استاد چند بار صدات زد

 ولی تو اصال متوجه نشدی و اونم بیخیالت شد

 من حتی اینکه رنگ چهرت تغییر کرد رو هم فهمیدم

 اینکه دستات شروع کرد به لرزیدن رو فهمیدم

یز حرکاتت رو میدیدمریز به ر  

برام مهم بود چون اون شخصیتی که اون روز میدیدم یه چیز 

 جدیدی بود

 اما دوستش نداشتم

 اون روز ... اون شخصیت رو دوست نداشتم

محمدرضا رانندگی میکرد و در عین حال با دقت به حرف 

 هایش گوش میداد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

تصمیم گرفتم فراموشت کنم_  

 اما نشد

رفتارت شکل گرفته بود رو  من هم اون آرامشی که تو

 میخواستم

 من اون آرامش رو حس میکردم

 ولی خودم نداشتم

ایی که اون روز تو کافه زدی خیلی منو برد تو فکر فحر  

اصال نمیفهمیدم اینکه گفتی تو هم حرمت اسمی که روت 

 گذاشته شده رو شکستی یعنی چی

 درکش نمیکردم

 اون سفر اربعین....

تاق رفتی و ثبت نام کردی ، من رو وقتی دیدم تو چقدر مش

 هم به وسوسه مینداخت که بیام

بیام و ببینم چی توی این راهه که تو رو اینجوری مجنون 

 کرده

 چی هست که اینطوری تورو از خودت دور کرده

 اما نمیتونستم با اون تیپی که داشتم پا به همچین جایی بذارم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 همینطوری رفتم و یه چادر خریدم

بهش نداشتمحسی نسبت   

 چون ارزشش رو نمیدونستم

 چون فقط میخواستم بیام اونجا و ببینم چه خبره

 وقتی میدیدم که توی راه اونجوری گریه میکنی

 از خودم میپرسیدم چرا؟

 چجوری میتونه گریه بکنه

 اصال دلیل این گریه کردن چیه

با وجود همه این سواالی بی جوابم،یه حس آرامشی رو حس 

چ وقت اینطور نبودممیکردم که هی  

اونقدر این آرامش رو دوست داشتم که هیچ کدوم از این 

سختی های توی راه به چشمم نمیومد که هیچ،تازه دوست 

 داشتم ادامه هم داشته باشه

 اما نقطه ی تحول دقیقا تو خود کربال بود

 اونجا که حرم رو دیدم

 از خودم بی خود شدم

رو میشناسم حس میکردم سالیان ساله این خانواده  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 حس میکردم االن امام حسین داره نگاهم میکنه

 باهام حرف میزنه

 از خودم شرمنده شدم

 من لیاقت رفتن به همچین بهشتی رو نداشتم

همونجا اظهار پشیمونی از تموم کارهایی که انجام داده بودم 

 کردم

 من پشیمون بودم

 من توبه کردم

تم مطالب زیادی خوندمفبعد از اون هم ر  

باره خدادر  

 اهل بیت

 دین

 همه چی

 و االن هم خیلی خوشحالم که پا توی این راه گذاشتم

 محمدرضا با تحسین سرش را تکان داد

 _من هم برات خوشحالم.... خیلی خوشحالم ...شبت بخیر!

 فاطمه از پنجره بیرون را نگاه کرد که فهمید رسیده اند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 تمرکزش روی صحبت هایش بود و حال متوجه شده بود

 با مهربانی لبخندی زد و گفت

 _ خیلی دوست دارم....شب تو هم بخیر

 

 

 تماس را وصل کرد

 _سالم بر خانوم خودم!

 +سالم...خوبی؟

 _شکر تو خوبی؟

 +منم خوبم.... میگم امشب میتونی بیای خونمون؟

 _بله که میتونم....شما امر بفرما

 +باشه پس شب منتظرتم.....بابام باهات کار داره

چشمم ... کارهام تموم شد میام_روی   

 +چشمت بی گناه....کاری نداری؟

 _نه...قربونت... یاعلی

 +خداحافظ



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

 

 زنگ در را زد و وارد خانه شد

 پدر و مادر فاطمه به استقبالش آمدند

 چقدر طعم این خانواده داشتن برایش خوشایند بود

 خانواده ای که تو برایشان جای پسری که نداشتند باشی 

و اندی سال کسی پدرانه به  20ش بود اینکه بعد از لذت بخ

 او محبت کند

 بوی پدر را از او استشمام کند

 یا حتی آغوش های مادرانه ای که دلتنگی ات را رفع کند

نداشته ات  و برادر دو کوچولوی شیرین زبان که جای خواهر

 را پر کنند

 بعد از صرف شام دور هم نشستند 

درباره کار و بحث های روزانه بعد از صحبت های همیشگی 

 و.... پدر فاطمه شروع کرد

 _ما کم کم داریم جهیزیه فاطمه رو اماده میکنیم

 هروقت شما آمادگی دارید دیگه برید سر خونه و زندگیتون



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

+الزم به زحمت نبود....واال من که مشکلی ندارم....فقط اگه 

 میشه یکم فرصت بدید دستی به سر و روی  خونه بکشم...و

 پول برای جشن عروسی رو آماده کنم

 فاطمه_جشن نمیخواد

 _چرا؟

+ما عقد گرفتیم ... تمام و کمال...یه خرج بیخودی میشه فقط 

 رو دستمون... 

 فاطمه رو کرد به پدر و مادرش و گفت_نظر شما چیه؟

 آنها هم تایید کردند و مخالفتی نداشتند

 

 محمدرضا قصد رفتن کرد

اش کردفاطمه تا دم در همراهی   

 _میگم

 فاطمه_بگو؟

 _تو مطمئنی نمیخوای جشن بگیریم؟

 +آره خب...

 _چرا آخه... نگران منی؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 +اصالااا ....تو نگران نباش ... نقشه های دیگه برات دارم

 محمدرضا با خنده سر تکان داد و گفت_خیرباشه!

 +خیِر.... 

 _نمیگی نه؟

 +فرصت بسیارهههه... شب شماهم خوش

نم میکنی؟_االن داری بیرو  

 +یجورایی....بیشتر نگرانم صبح خواب بمونی نری سر کار

 _عه... باشه... نوبت ماهم میرسه....شب بخیر

 

 

اطمه و محمدرضا دوتایی کار فبرای تمیز کردن خانه 

 میکردند

 _فاطمه میگما....

 +جان بگو ها

دست از کار کشید و گفت_اگه از این خونه خوشت نمیاد 

باشی ضیمن نمیخوام تو ناراعوضش میکنیما!....   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

+دیوونه... گفتم چی میخواد بگه.... من از خدامم هست... 

 خونه به این خوبی....

 _که فقط خونه خوبه آره؟

+بلههههه بلهههه... اصلش شمایی ... اصال هرجا تو باشی 

 من خوشبخت ترینم

 +شکی توش نیست!

 _چقد پررویی تو آخه.... دست منم از پشت بستی

مایی شما این حرفا چیه+استاد   

فاطمه دستمالی که در دست داشت را به سمت محمد رضا 

 پرت کرد که در هوا گرفتش

+دستم درد نکنه....آدم به سمت شوهرش دستمال پرت 

 میکنه؟

 _ناراحتی گلدون پرت میکنم مشکلی نیست!

 +خدایا تو جا حق نشستیا.... بعد به من میگه پررو

 

را پر کرده بود صدای خنده هایشان کل خانه  

 چقدر خوب بود که همان شیطنت های همیشگیشان هنوز بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 این شوخ طبعی وجودشان هنوز بود

منتهی حال درک کرده بودند که این رفتار نباید برای همه 

 باشد!

 زنگ در به صدا در آمد

 فاطمه_کسی قرار بود بیاد؟

تن بیایم کمک منم که از خدا ف+فکنم بچه هان .... گ

ههخواستهه  

 _من میگم پررویی بگو نه

 +باشه حله... تا در رو باز میکنم یه چادر سرت کن!

 _چشم

بچه ها با سر و صدای زیاد وارد خانه شدند   

 سامیار_سر راه کنار برید دوماد میخواد شاباش بده

 حامد_سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بدهههه

 پشت سرشان رها و فرشته ِکل کشیدند

رفت و با خنده خوش آمد گویی گفتفاطمه جلوتر   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

بعد از اینکه یک سری وسایل را داخل انباری چیدند،پسرها 

آماده رنگ زدن دیوار ها شدند و دختر ها برای فراهم کردن 

 شامی ساده به آشپزخانه رفتند

 البته که شام بهانه بود و آنجا کلی باهم خوش و بش کردند

 محمدرضا_ فاطمه یه لحظه میای؟

. االن میام+بله...  

 رها_وایسا ببینم!

 +بله؟

 _چرا انقد خشکید شما دوتا؟

شد و رها گفت ازاد شلیک خنده فرشته  

_راست میگم.... عزیزمی... جانمی...نه به روز عقد که 

 انقدر عجله داشتن نه به حاال

 فاطمه_زهر مار خجالت بکشید خب

با خنده ادامه داد   

هستیم... جلو شما ریا  اتفاقا ما همونقدر مثل قبل پر انرژی_

 نمیکنیم

 فرشته_باشد عامو...



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 +واال بخدا باالخره مجرد اینجا هست

 رها_بی تربیت

 محمدرضا_فاطمه بیا دیگههههه

 _بیا برو کشت خودشو

 فاطمه شکلکی برای بچه ها درآورد و از آشپزخانه خارج شد

 محمدرضا کنار در ورودی به دیوار تکیه داده بود

و کنارش ایستادفاطمه جلوتر رفت   

 _جونم؟

+جونت سالمت بانو....میگم که میخوایم اتاق هارو خالی 

 کنیم ... بچه ها خستن اگه شام آمادست اول شام بخوریم

 _نهههههههههههه

 +آماده نیست؟

 _چرا چرا ... شام آمادس

 +پس چی نه؟

 _اون اتاق خودتو دست بش نمیزنیا

 +چرا خب...رنگش کنیم...تمیزش کنیم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

اصالاا بهش دست نزن ... تمیز کردن رو خودم بعدا _نه 

تمیز میکنم... ولی اون اتاق رو بذار همونجوری بمونه.... 

 برید سر دوتا اتاق دیگه

 +عجببب

 _بله... همینه که هست

 +از اونجا که ما گوش به فرمان شماییم اینم چشم!

 _دست شماهم دردنکنهههه... میرم که شام رو بیاریم

کنه... برو+سر شما دردن  

 

 

 با شوخی و خنده شام را کنارهم خوردند

بعد از اینکه وسایل اتاق ها را هم خالی کردند بچه ها به خانه 

 هایشان برگشتند

 محمدرضا با خستگی کش و قوسی به بدنش داد

 _فاطمه بیا بریم برسونمت

+باشه توهم وسایلت رو بردار بریم خونه ی ما... اینجوری 

ابیدکه نمیشه اینجا خو  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 محمدرضا نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

 _باشه!بریم

 

 

 

 

 زندگی یعنی

 صدای تو

 هوای تو

 نگاه تو

 عطرتو

 عشق تو

 آخ!عشق تو....

 

 

 صبح که میشود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 قلبم را از نو 

 برای کنار تو تپیدن کوک میکنم

 و این یعنی

 خود ِ خود زندگی...!

 میز صبحانه را چید و منتظر محمدرضا ماند

لحظه صدای خواب آلودش که از اتاق بیرون می در همان 

 آمد به گوشش رسید

 _سالم.... صبح بخیر

+علیک سالم.... ساعت خواب آقا....مگه نمیخوای بری 

 سرکار

 محمدرضا پشت میز جای گرفت و گفت

 _اگه شما یکم فرصت بدی میرم... بخدا میرم...

 +زودباش

ره بعد ازم _حداقل بذار یک ماه از اینکه عروسی کردیم بگذ

 خسته شو

..خب باشه اصال نرو ماهم بی پول +خسته چیه دیوونه.

میشینیم فقط با عشق زندگی میکنیم .....ونیمیمم  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _واااای اینجوری عالیه...پس میرم بخوابم

صبحم دست از این نمکدون  7+یعنی عاشقتم که ساعت 

 بازیات بر نمیداری

 _اختیار دارید.... عا راستی

 +چیه؟

روسی گرفتن یه نقشه دیگه د اری.... عدی به جای _گفته بو

؟تی چیفهنوز نگ  

 +بریم مسافرت... هروقت که تونستی

 _اوممم.... کجا؟

 +نه نداریما!

 _تا ببینم چی میشه.... تو بگو کجا

 +بریم کربال

محمدرضا همانطور که لقمه را در دهانش میگذاشت و از 

 جایش پامیشد گفت

نداریم...._نه دیگه.... اصال نه   

 +پس میریممممم؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

_قطعااا...ان شاءهللا که قسمتمون هم باشه....کارها رو رو به 

 راه کنیم و بریم

 +واییییی....آخجون...انشاءهللا که طلبیده میشیم

م دیگه_انشاءهللا.... من آماده بشم بر  

 فاطمه مشغول جمع کردن میز دو نفره ی شان شد

 _من رفتم کاری نداری؟

سالمت... +نه برو به  

 

 

 کلید انداخت و وارد خانه شد

 _خانم خونه کجان؟

 فاطمه با شوق به سمت در پا تند کرد

 +سالااام خسته نباشید

 _به به...سالم...سالمت باشید جانان!

آویزان کرد یکتش را از دستش گرفت و به جا لباس  

وای بریم ناهار بخوریم که دیگه تحمل گرسنگیو ندارمممم_  

 +بریم



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

به سرعت سفره را چیدفاطمه   

عطر دل انگیز قورمه سبزی که در خانه پیچیده بود اشتهای 

 هرکسی را دو چندان میکرد

 _به به..... چه کرده این کد بانو

 +نوش جونت

 بعد از اینکه ناهارشان تمام شد

است و گفتمحمدرضا از جا برخ  

 _من بیرون کار دارم...حدودا یک ساعت دیگه برمیگردم

 +چیزی شده؟

 _نه نگران نباش...

 +باشه به سالمت

تمام کرد  را تا محمدرضا برگردد کارهای نا تمامش  

 روی مبل دراز کشید تا کمی خستگی اش رفع شود

 چشمانش تازه داشت گرم میشد که صدای زنگ در آمد

 به جا کلیدی نگاهی انداخت و با خودش گفت

 _محمد که کلید برده....کی میتونه باشه

سر کرد و و چادرش را به سر انداخت سریع روسری ای  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

و همین که در را باز کرد به سمتش برف شادی پاشیده شد  

هاصدای شادی بچه بعد از آن   

تفبا دست برف شادی هارا کنار زد و گ  

 _خدا بگم چیکارتون کنه.....بیاید تو ببینم

یکی یکی همه وارد خانه شدند و محمدرضا که آخرین نفر 

شدایستاده بود داخل   

 فاطمه مشت آرامی به بازویش کوبید و گفت

پس همه اینا زیر سر توعه_  

 +کار من نباشه کار کی باشه؟

فاطمه دستش که پر از برف شادی بود باال آورد و به سر و 

 صورت محمدرضا کشید

 _نکن....فاطمهههه

 +خیلی نامردی دیگه اینم حقته

 سامیار با خنده فریاد زد

دیگه...زشته مهموناتون بدون میزبان _بابا دعوا نکنید بیاید 

 موندن

شستند را با خنده وارد خانه شدند و دست و صورتشان  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 

 فاطمه_خیلی زحمت کشیدید بچه ها

 فرشته_کاری نکردیم ما... تدارکات با آقاتون بوده

 محمدرضا_آقاشون وظیفشون بوده

 حامد_اوهوع چه غلطااااا

 همه زیر خنده زدند

آقاشون مقدم ترن اول ایشون کادو بدنسامیار_حاال چون   

 حامد_آفرین اینو خوب اومدی

 محمدرضا_به روی چشم

کیف مدارکش را آورد و از جایش بلند شد  

وشه کوچک زرد رنگی را درآورد و روی میز گذاشتپ  

 _بفرمایید اینم کادوی ما

فاطمه با کنجکاوی پوشه را از روی میز برداشت و آن را 

 باز کرد

و برگه ی دیگر را بیرون آوردپاسپورت و د  

 نوشته هایش را خواند

 همه کنجکاو و منتظر به او نگاه میکردند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 خیلی سعی کرد احساسات و هیجاناتش را کنترل کند

 اما آنقدر خوشحال شده بود که طاقت نیاورد

از جا پرید و محمدرضا را محکم بغل کرد  جیغ کوتاهی کشید

 و گفت_وااااااااای مرسییییییییییی

محمدرضا خنده ای کرد و دستانش را دور کمر فاطمه حلقه 

 کرد و گفت

  _باشه...آروم ..زشته

 رها_زشت چیه بابا...شما راحت باشد ما چشم هامونو میبندیم

 محمدرضا_ما که پیش همه رسوا شدیم....شماهاهم روش

 بوسه ای بر پیشانی فاطمه زد و دستانش را در دست گرفت

ده بودهوای خواندن به سرش ز  

با عشق در چشمان درشت و قهوه ای رنگ فاطمه خیره شد 

 و شروع کرد

 _ نگم برات از عشق

 دوره گرد هر شب این قلب آشوبه

 نگم برات از عشق...

 مثل فال کولیا،دروغشم خوبه



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 عشق نه درمونه و نه بیماریه

 درد پنهونیه که بدجوری دوستش داریه...

 دشمن جونته اما دیدنش چه عالیه!

 واسه بی قراریات انگاری یه دلداریه....

 عشق ِمه جاده ی کوهستانیه

 لذت با چشم بسته دیدن و رویاییه

 هیجان و ترس از دست دادن و تنهاییه

 خطر مرگ رو به جون خریدنه هر ثانیه!

 

 

 وسایلشان را داخل هتل گذاشتند و راهی حرم شدند

 نام مارا بنویسید به ایوان نجف

ف،کتاب آلودهنشد از نام سگ که  

 دامن عصمتم از َگرد عبادت پاک است

 نشود بنده ی حیدر به ثواب آلوده

 در قسمت ورودی حرم از یکدیگر جدا شدند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 شلوغ شلوغ بود

فاطمه به دیوار سرد و سنگی تکیه داد و زیر لب زیارتنامه 

 خواند

دوست داشت زمان همین جا بایستد و ساعت ها و حتی سال 

نظیر خیره بماندها به این ضریح بی   

 همینجا بماند و آرامش را به جانش بگیرد

 _دلم گرفته بهانه ، سالم شاه نجف

 که قتلگاه دلم گشته بارگاه نجف

 تمام صحن علی،بوی فاطمه دارد

 شمیم سیب می آید میان راه نجف

 صفای هر سحرش گریه بر غم زهراست

 قسم به کوفه و خونابه های چاه نجف

الرضا،همان جاییقرار ما همه باب   

 که سوی خراسان بَُود،نگاه نجف

 قسم به نم نم اشکم پس از نماز صبح

 چقدر بوی حسین می دهدپگاه نجف...

 بعد از چند روزی که در نجف بودند راهی کربال  شدند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 دوباره همان حس و حال قبل

 همان اشتیاقی که برای رسیدن به حرم داشتن

 همان آرامش عجیب وصف نشدنی

این بار در کنار هممنتهی   

 پا به پای هم

 محرم و یار هم

 _محمد... من خوابم میاد

تو تا االن خواب بودی....دیگه میرسیم کم کم+  

خستمنمیدونم... حالم خوب نیست..._  

 +باشه... سرت رو بذار رو شونم رسیدیم بیدارت میکنم

 فاطمه سری تکان داد و کاری را که گفت انجام داد

نگین شد و خوابش بردکم کم پلک هایش س  

 

 روز آخری بود که در کربال بودند

 آخرین روز این سفر شیرین و به یاد ماندنی

فاطمه_دوست نداشتم این سفر تموم بشه... اصال کاش اینجا 

 زندگی میکردیم
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+اهوم....ولی باید بریم...همین جا از امام حسین میخوام که 

 باز هم مارو بطلبه و بتونیم بیایم

نشسته در چشم هایش را با لبه ی چادر پاک کرد و  فاطمه نم

 روبه حرم گفت

_ارباب من!.... مارو فراموش نکنید....حبیبی حسین...انَت 

 الذی عقلی....و قلبی.... و روحی

 سرش گیج میرفت

 دستانش را به سر گرفت و چشم هایش را بست

بازویش را گرفتمحمدرضا با نگرانی به سمتش برگشت و   

خوبی؟ _چیشدی ...  

 فاطمه آرام سرش را تکان داد

آخرین نگاه هایشان را به حرم انداختند دل کندن برایشان از 

 هرچیزی در دنیا سخت تر بود...

 

کاش خاکم را قضا می ریخت ِگرد قتلگاه»   

«تا به وقت سجده ُمهر کربالیت میشدم...  
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 یک هفته ای میشد که از سفر برگشته اند

مدام میخوابید و میگفت خسته ام!این یک هفته فاطمه   

 اذان صبح بود

 محمدرضا با صدای ساعت گوشی اش بلند شد

 باالی سر فاطمه رفت و صدایش زد

 _فاطمه....پاشو عزیزم... اذانه

الی پلک هایش را کمی باز کرد و نگاهی به محمدرضا که 

 باالی سرش ایستاده بود انداخت

صورتش افتاده  محمدرضا تره ای از موهای فاطمه که روی

 بود را،پشت گوشش فرستاد و گفت

 _پاشو دورت بگردم

 دستش را گرفت و کمک کرد روی تخت بنشیند

 بعد از گرفتن وضو با هم نمازشان را به جا آوردند
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 فاطمه به آشپزخانه رفت تا صبحانه را آماده کند

محمدرضا مشغول خوردن صبحانه شد اما فاطمه با بی حالی 

بودپشت میز نشسته   

محمدرضا تکه ای از نان برداشت،کره و عسل بر رویش 

 گذاشت و به سمتش گرفت

 _چرا نمیخوری....بگیر اینو

فاطمه لبخند بی جانی زد و لقمه را از دستش گرفت و در 

 دهانش گذاشت

هنوز قورت نداده بود که محتویات معده اش کم کم به سمت 

 باال آمد

به سمت دستشویی دستش را جلوی دهانش گرفت و با سرعت 

 دوید

 محمدرضا اول هنگ کرده به مسیر رفتن فاطمه چشم دوخت

 به خودش آمد و به دنبالش رفت

 _فاطمه....چیشدهههه

 آبی به صورتش پاشید و بیرون آمد

 +هیچی ....خوبم....یکم ضعیف شدم فقط

 _میخوای نرم سرکار؟
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 +نه من خوبم

_نه خوب نیستی....آماده شو میبرمت خونه 

ت...اینجوری نگران نمیشممامان  

 +نمیخواد

 _گفتم بپوش تا بریم....اگه نمیری خودم میمونم

 +نه ... االن آماده میشم

 

ساعت صبح آنها آمده بودند تعجب محبوبه خانم از اینکه این 

رده بودک  

 _چیزی شده بچه ها؟

محمدرضا_نه شرمندتونم....فاطمه حالش خوب 

بذارمش و برم سرکارنبود..نمیتونستم تنها تو خونه   

 +دشمنت شرمنده...چرا؟چیشده؟

_نمیدونم... از وقتی که برگشتیم همش میخوابه و میگه 

 خستس.... االن هم نتونست صبحانه بخوره و حالش بد شد

 فاطمه_چیزی نیست مامان این بیخودی شلوغش میکنه

محمدرضا_بفرما... به حرف من که اصال گوش نمیده 

اگه تونستید راضیش کنیدببرمش دکتر... شما   
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محبوبه خانم خنده اش را قورت داد و گفت_تو نگران نباش 

 پسرم برو بسالمت

 محمدرضا که رفت مادر فاطمه به سمتش برگشت و گفت:

 _تو بارداری؟

فاطمه با چشم هایی که از حدقه در آمده بود به مادرش نگاه 

 کرد و گفت:

 +چیییییی؟... نه بابا

ز عالئم بارداریه ها !_ولی اینا که گفت ا  

 +وای نه.... نمیدونم

_آخه من قربون تو بشم کهههه... بیا بریم من آماده بشم میریم 

 یه آزمایش بده همه چی مشخص میشه

فاطمه ناچارا سرتکان داد و همراه مادرش به داخل خانه 

 رفت

 

 جواب آزمایش آمد

 حدس مادر درست بود !

 فاطمه دوماهه بود!
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ر دکتر سونوگرافی برایش نوشته بودبرای یک ماه دیگ  

 نمیخواست االن خبر پدر شدن محمدرضا را به او بدهد

به مادر هم گفت که به او چیزی نگوید و اگر پرسید بگوید 

 یک مسمومیت ساده بود !

 

 

 از مطب دکتر بیرون آمد

 باورش نمیشد که همزمان مادر دو فرزند شده باشد

ضادیگر بس بود پنهان کاری از محمدر  

 هرطور شده بود باید امروز این خبر را به او هم میداد

این خبر آنقدر خوشحال کننده بود که بدون تدارک دیدن و 

 سوپرایزی ، محمدرضا را به وجد بیاورد

در راه برگشت پشت ویترین یکی از مغازه ها کفش های 

 نوزادی کوچکی که به رنگ سفید بودند نظرش را جلب کرد

مغازه رفت و دو جفت از آنها را خریدبدون معطلی داخل   

ظر ماند تا ظهر شود و محمدرضا از تبه خانه برگشت و من

 سرکار بیاید
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صدای چرخش کلید را که حس کرد سریع به سمت اتاق دوید 

 و در را بست

 همزمان محمدرضا در ورودی سالن را بست

کلیدش را به جا کلیدی آویزان کرد و همانطور که کتش را 

رد صدایش زددر می آو  

 _فاطمه.... کجایی؟

آرام در اتاق را باز کرد و پاورچین پاورچین به سمت 

محمدرضا که پشت به او ایستاده بود و درحال آویزان کردن 

 کتش بود رفت

یکی از کفش هایی را که خریده بود را در دست راست و 

 دیگری را در دست چپ گرفته بود

انداخت و دست هایش هر دو دستش را دور گردن محمدرضا 

 را روی قفسه سینه اش قرار داد

 _سالاام بابایی !

 +َسـ...

نگاهی به کفش های داخل دست فاطمه انداخت و آن ها را در 

 دست گرفت

 با تعجب به سمت فاطمه برگشت و گفت:
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 _تو چی گفتی؟

 فاطمه خندید و با لحن بچگانه ای گفت:

 + به خونه خوش اومدی بابایی !

ش ها را کف دستانش قرار داد و با بهت نگاهی محمدرضا کف

 به آنها انداخت

 ضربان قلبش از هیجان باال و باال تر میرفت

 _نههههه.... باورم نمیشهههههه

+باورت بشه که یه جفت فرشته ی نازنین دارن وارد 

 زندگیمون میشن!

 _واااااااااای خدای منننننننن.... دوقلووووو

د و بوسه ای بر روی موهایش کشی محکم فاطمه را در آغوش

 زد 

 فاطمه از آغوش او بیرون آمد و لبخندی زد

 ناگهان متوجه نَم نشسته بر روی مژه های بلندش شد

 صورتش را با دستانش قاب گرفت و گفت:

 _دیوونه! برای چی گریه میکنی؟مرد که گریه نمیکنه!
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 +فاطمه

 _ جون دلم؟

کاش بودن این لحظه +کاش مامانم بود.... کاش بابام بود... 

 هارو میدیدن.... من بلد نیستم پدری کنم!

این بار نوبت فاطمه بود که دل آشوب شده ی یارش را آرام 

 کند

 بغلش کرد و سرش را روی سینه ی محمدرضا گذاشت

 به صدای قلب کوبنده اش گوش سپرد

_محمد...اینجوری نکن...دل من هم میگیره ها.... خودم تا 

باشه؟تهش باهاتم ...   

 +من توی وروجک رو نداشتم چیکار میکردم؟

 _سر به بیابون میذاشتی

 

 

 

 _محمد میگما !
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 +بگو ها

 _یعنی اسمشون رو چی بذاریم؟

چنگالش را به سیب های قاچ شده داخل بشقای فرو کرد و 

 یکی از آنها را در دهانش گذاشت

 +بابا چقدر هولی....صبر کن ببینیم این قند عسال چی هستن!

هم براشون انتخاب میکنیم اسم  

 _با دهن پر حرف نزن

+عجب آدمیه!تو حتی پشت تلفن هم با دهن پر با من حرف 

 میزنی! دو دقیقه از خوراکی هات نمیگذری!

 _ من شرایطم با تو فرق داره

 + ای بابا..... خب منم بابای اون بچه هام

 _من لواشک میخوام!

 +فاطمهههههه

محمدرضا چشم دوخت و گفت:با چهره ای مظلوم به   

 _خواهش میکنمممم!

 + بخدا حالت بد میشه...بسه!

 _بخر دیگه
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 +باشه فردا

 _همین االن!

 +یعنی چی همین االن....خیلی خستم! کی نوبت دکتر داشتی؟

 _بحث عوض میکنی؟

 +نه بگو

 _ فردا

 +جدی؟... اصال یادم رفته بود

 _تو حواست به چی هست؟

الن هوس لواشک کرده... پا میشه +به خانومم.... اینکه ا

 لباس میپوشه میریم با هم یکم قدم میزنیم و بعد میریم میخریم

 _ ای به چشممممممم

 

 با ذوق و شوق لباس هایش را عوض کرد

 چادر را به سر انداخت و از اتاق بیرون رفت

 _ من آمادم!

 +بریم...

 از خانه بیرون زدند
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با دل هایشان رد و سکوت بینشان پر از حرف هایی بود که 

بدل می شد... سکوت کرده و عطر نفس های یکدیگر را در 

 هوا میبلعیدند

آهی از نهاد فاطمه بلند شده که باعث برگشتن محمدرضا به 

 سمتش شد

 _چیه؟

 + میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟

 _ به چی؟

+ به روز های قبل اومدن تو ! اما هرچی فکر میکنم یادم 

بودن ! نمیاد چه شکلی  

 اصال انگار لحظه به لحظه زندگیم شده تو !

 همه ی دنیام شده تو !

 اصال نمیتونم دنیا رو بدون تو تصور کنم

 من کنار تو خوشبخت ترینم!

محمدرضا چهره در هم کشید و از حرکت ایستاد دستش را 

 روی قلبش گذاشت...سرش را پایین انداخت و گفت :

 _ آخ.... وایییی

به سمتش برگشتفاطمه با ترس   
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 +واااای چیشد؟ خوبی؟ محمد.... منو نگاه کن!

 _ قلبم گرفت لعنتی... نکن با من اینجوری !

+ اه.... خاک تو سرت... همون بهتر که نگم برات و اینارو 

 فقط  بنویسم تو همون دفترم.... بی جنبه

 _بله؟...... بله؟..... کدوم دفتر؟؟؟

 فاطمه با دست بر دهانش کوبید 

یییین.... هیچی!+هی  

_ دستم درد نکنه فاطمه خانوم ! نه داشتیم؟ قرارمون این 

 بود؟

 + من که دروغ نگفتم !

 _ اون دفتر چیه؟

 + آقاااا اذیت نکن خب

 _خب بگو...

 + نمیخوام

 محمدرضا خندید 

_ باشه... مشکلی نیست! من هم کل خونه رو به هم میریزم 

 تا پیداش کنم!
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 + بعد خودتم جمع میکنی؟

 _معلومه که نه

 +میشه تنبیه خودت!

 فاطمه پا بر زمین کوبید و گفت:

 + آخه نمیشه کههه!

 _اگه میخوای نشه... همین االن درباره اون دفتر بگو ببینم!

 +چقدر تو فضولی آخه ؟

_ حق نیست من همه حرفامو به تو میگم.... تو به دفترت 

 میگی ! اونم دفتری که من نمیدونم چیه

خستگی روی یکی از جدول های کنار خیابان فاطمه با 

 نشست و محمدرضا کنارش جای گرفت

فاطمه_ از همون روز اولی که حس کردم دوست دارم... 

شروع حس کردم با بقیه برام فرق داری...حس کردم متفاوتی،

 کردم برای خودم حس هامو توی یه دفتر نوشتم

 + یعنی از ِکی؟

د!_ زمانی که شخصی به نام پرهام بو  

 محمدرضا سکوت کرد و فاطمه ادامه داد
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_نه که نخوام بهت نگم ! االن نه.... ولی یه روزی یه جوری 

میخواستم بهت بدم ! االنم که از دهنم پرید و تو دیگه ولم 

 نمیکنی

 + چرا تو گفتنش شک داشتی؟

 _ شاید تو خوشت نمیومد !

+ تو االن زن منی ! ما بچه داریم ! همه چیز تو به من 

ربوط میشه و همه چیز من به تو !م  

 فاطمه لبخندی میهمان لبانش شد

دستش را روی شکمش که کمی برآمده شده بود گذاشت... 

 سرش را باال آورد و گفت _ هیییین.... دیدی یادم رفت؟

 + اینکه بچه داریم؟ /:

 _ نابغه ! لواشککککک

 +وووویییی یادش افتاد

 _ پاشو... پاشو ببینم!

 

 

خوش اومدید!_ سالااام   
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 فرشته و رها کفش هایشان را در آوردند و وارد خانه شدند

 رها_ واااایییی خدااااا نگاش کتا

 فرشته_ خیلی با مزه شدی!

 فاطمه_ خجالت بکشید چرا مسخره میکنید؟

رها_مسخره چیه بابا! هنوز هم باورش برامون سخته خاله 

 شده باشیم

 

برای پذیرایی کردن رها و فرشته روی مبل نشستند و فاطمه 

 به آشپزخانه رفت

 فرشته_ فاطمه... نرفتی دکتر ببینی این فسقلیا چین؟

 از آشپزخانه داد زد_ چرا صبح دکتر بودم

رها با دو به سمت آشپزخانه دوید که در راه پایش به کناره 

 فرش گیر کرد و نزدیک بود زمین بخورد

 فاطمه_یواش.... یواش!

ست.... چی بودن عشقای من؟رها_ واااای دل تو دلم نی  

 فاطمه_ یه دختر... یه پسر

 رها جیغ کوتاهی کشید و محکم فاطمه را بغل کرد
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 رها_ وااااای خدااااا... من فداشون بشم!

 فاطمه_ خدانکنه

رها کمک کرد وسایل پذیرایی را به سالن بردند و کنار 

 یکدیگر نشستند

 فرشته_ به محمدرضا گفتی؟

ز سرکار که اومد بهش بگم !فاطمه_ نه صبر کردم ا  

 گرم صحبت کردن بودند که در خانه باز شد

 رها و فرشته شالشان را بر سر انداختند و فرشته داد زد:

 _ برادر صبر کن...نه یا هللا ای نه چیزی

 محمدرضا در را نیمه باز رها کرد و فاطمه را صدا زد

 _فاطمه ... میشه بیای؟

 رها_ بیا آقا محمد.... حله!

یا هللا_   

 فرشته_ حاال دیگه؟

 محمدرضا با لبخند سالم و احوالپرسی کرد...
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به اتاق رفت تا لباس هایش را عوض کند و فاطمه بعد از 

عذر خواهی از بچه ها به آشپزخانه رفت تا غذایش را گرم 

 کند

 محمدرضا بعد از اینکه غذایش را خورد به سالن آمد

یچ چیز را متوجه رها و فرشته از نوع نگاهش به فاطمه ه

 نمیشدند

 کنجکاوی...

 سوال...

 خستگی...

 عشق...

 هیچ کدام.... نگاهش به طرز عجیبی خنثی بود!

 محمدرضا_ من میرم بخوابم شما راحت باشید

 منتظر نماند و به اتاقشان رفت

فاطمه بعد از اینکه ظرف هارا شست کنار دختر ها جای 

 گرفت

میری دکتر؟رها_ فاطی! محمد نمیدونست امروز   

 + چرا میدونست...چطور؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

پس چرا چیزی نپرسید؟فرشته_  

 + چی بگه؟

 رها_ واااا ناسالمتی مشخص شده بچتون چیه ها

 + خب باشه... طفلک خیلی خست ست!

بیخیال این بحث شدند.... زندگی این دو آنقدر معمایی بود که 

 کسی که خارج از گود ایستاده نتواند آن را درک کند!

دیگری را آنجا ماندندیک ساعت   

 هوا رو به تاریکی بود که دیگر عزم رفتن کردند

 محمدرضا هنوز از اتاق بیرون نیامده بود

 همزمان که فاطمه در سالن را بست،در اتاق خواب باز شد!

 _فاطمه!

 به سمت محمدرضا برگشت

 اثری از خواب آلودگی در چهره اش پدیدار نبود

 + نخوابیدی؟

 _نشد !

 + چرا؟

کتر چی گفت؟_ د  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 + چیو؟

_ فاطمهههه... اذیت نکن... من دل تو دلم نیست... برای 

 همین نتونستم بخوابم!

 + بچه ها غریبه نبودن! میتونستی جلوی اونا بپرسی!

_ میتونستم! ولی دوست نداشتم! چون نمیتونستم ذوق خودم 

 رو نشون بدم!

 + به به.... آقای غیرتی من!

سالم بودن؟!_ اول بگو ببینم جفتشون   

 + صحیح و سالم!

 _ خداروشکر

 + و سوال بعدی؟

 _ چی هستن این دردونه های بابا؟

 + اینجوری بخوای  دوستشون داشته باشی نمیگم!

 _ تو که حسود نبودی!

 + پای تو که وسط باشه من حسود ترین آدم دنیام!

_ چه جالب... میگن دختر هووی مادره... دختره که داری 

؟اینجوری میکنی  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 + چقدر تو باهوشی آخه؟

 _همینقدر که میبینی... درست گفتم آرههههه!

+ دختر خانومتون باشه دردونه شما! پسر من هم میشه 

 زندگیم

_االن میخوای کفر من رو در بیاری یا جدی گفتی؟من حسود 

 نیستماااا

 +من با تو شوخی دارم مگه؟ گفتم دیگه... یه دختر .. یه پسر

دورشون بگردممممم!_خداااای من... من   

 + بگرد... بگرد

_ تو که حسود خودمی! وااای خیلی خوشحالم! من و این همه 

 خوشبختی محاله!

 

 

باالخره توانست فاطمه را راضی کند و دفترش را از او 

 بگیرد

 دفتری تمیز و مرتب با جلد چرم قهوه ای

 هیجان وجودش را فرا گرفته بود



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 صفحه اول را باز کرد

و فراتر از عاشق »   

 نامی اگر هست..

«من آنم   

 کمی از چایی اش را نوشید و به صفحه ی بعدی رفت

 

تنها ترین فرد ایستادم  که  خیلی تنهام.... االن تو نقطه ای» 

 روی زمینم.... حرفم رو به کی بگم؟

 به مامان؟

ه خواهر و برادری که چندین سال از من کوچیکترن؟ب  

درت تو خونه پیداش میشه!یا به پدری که به ن  

 یا اصال.... یا اصال به خودش؟

 من درد دلم رو به کی باید بگم؟

 درد؟

 آره درد.... این جاده برای من یک طرفه س

 به کی باید بگم این دل بی صاحابم شکسته؟

 خستم از این رفتارهای ضد و نقیضش



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 خسته شدم از اینکه  هر بار احساس میکنم دوستم داره

ام به این حسم پر و بال بدم همه چی از هم میپاشه!اما تا می  

 مثل این میمونه که

 وسط یه شب قشنگ پاییزی

 یه انار درشت رو برداری و قاچ کنی

ونه های درشتش رو بریزی تو کاسه...با لذت د  

 اما بعد از اون یکی بیاد لگد بزنه زیر کاسه و همش بریزه...

 سخته نه؟

 خیلی براش زحمت کشیدی!

زیبا بودن!خیلی   

 اما شاید مثل ظاهرشون شیرین نباشن

 به هر حال

هرچی بوده،حاال پخش زمین شده...درست مثل احساسات 

«من...  

 محمدرضا خندید و دستش را الی آن صفحه دفتر گذاشت

سربلند کرد و به فاطمه ای که با عشق به لباس های نوزادی 

دوختکه خریده بودند را،جلویش میچید و نگاه میکرد،چشم   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _یعنی انقدر انار دوست داری؟

 سر بلند کرد و گیج به محمدرضا نگاه کرد 

 محمدرضا دفتر را باال آورد و با چشم به آن اشاره کرد

+ دیوونه... تو باید همه چیز رو به مسخره بگیری؟ اصال 

 نمیخوام بخونی... بده به من!

 متعجب به چهره ناراحت فاطمه نگاه کرد

ناراحت میشی؟_ خیلی خب... چرا   

یدفاطمه با بغض لب برچ  

یکی از پیراهن های زرد رنگ را برداشت و با دو دست 

 جلوی صورتش چسباند

محمدرضا این حرکت را که دید از روی مبل بلند شد و روی 

 زمین کنار فاطمه نشست

 پیراهن را آرام از دستش کشید و با لحن مالیمی گفت:

تم!_ چرا بغض کردی؟ من که چیز بدی نگف  

 + من زود ناراحت میشم...

 _ نه... تو اینجوری نبودی

 دفتر را روی پای فاطمه گذاشت و گفت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _ اشکالی نداره... دوست نداری بخونم،نمیخونم!

از جایش بلند شد برورد که فاطمه خنده مصلحتی ای کرد و 

 گفت

+ لوس نشو دیگه... بیا بشین... یکم درک کن که االن مثل 

طم فرق کرده... طبیعیه زود ناراحت بشم!قبل نیستم و شرای  

_ پس بگو... خانوم میخوان ناز کنن.... اینجا کسی نیست 

 نازتو بکشه ها ! من مامانت نیستم...

فاطمه خندید و یکی از شلوار های کوچک رو به رویش را 

برداشت و به سمت محمدرضا پرت کرد که در هوا 

 گرفتش...

چیکار لباس این فندوقای من _ یوااااش.... با من دعوا داری 

 داری!

 شلوار را کف دستش گذاشت و به آن نگاهی انداخت

 _ آخ بابا قربونت بره که قراره اینارو بپوشی نیم وجبی...!

اجازه نشان دادن واکنشی از طرف فاطمه را نداد و به سمت 

 اتاق دوید و داد زد 

 _ میخواااام بقیشو بخونممممم!

فاطمه در اتاق را باز کرد و داخل شدیک دقیقه نشده بود که   



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _ کاری داشتی؟ بذار بخونما!

 + کیو داری سیاه میکنی؟ این که دست منه!

 محمدرضا آرام زیر لب گفت_ وای خیلی ضایع شد!

 + بله؟ نشنیدم...

_ هیچی... گفتم راست میگی عزیزم ... فراموش کردم 

 بیارم!

 فاطمه دفتر را روی تخت پرت رد و گفت:

یعنی خوشم میاد هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی روت کم + 

 نمیشه

 

 

 

با اشتیاق ورق می زد و دست نوشته هایش را میخواند   

حتی هرچه جلوتر میرفت،تحوالت فاطمه را از یادداشت 

 هایش هم حس میکرد

 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

شاید خیلی زشت باشه که االن این رو میگم... ولی... من » 

تم! خدای من! من میگفتم شرمندم که وجود تو رو نادیده گرف

کسی رو دارم باهاش حرف بزنم...ولی تو بودی... تو بودی 

و من رو میدیدی...تو بودی و به حرف هام گوش میدادی... 

 حس هام رو بهتر از خودم میدونستی و از دلم با خبر بودی

ولی من ندیدمت! من تو رو ندیدم... خدایا !  میشه من رو 

ه ای.... ببخشی؟ شنیدم خیلی بخشند  

 همین که باعث شد من خودم رو پیدا کنم برام کافیه!

 این که باعث شد به سمت تو بیام کافیه

 بقیش رو مسپرم دست خودت.... گوی و میدان با خودت

معبود من... سرنوشت من رو اونجوری که به صالحمه رقم 

«بزن! یه کاری کن حساب من بشه پاک پاک خدای من!  

 

 

 

که خانه را مرتب کرد به اتاق رفت تا فاطمه بعد از این

 محمدرضا را صدا بزند تا شام ساده ای بخورند

 در اتاق را باز کرد



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _محمد؟

داخل شد... محمدرضا همانطور که روی تخت دراز کشیده 

 بود و دفتر در دستش بود به خواب رفته بود

 آرام دفترش را از دستان محمدرضا بیرون کشید

که تکانی نخوردخوابش آنقدر عمیق بود   

 حقیقتش دلش نمی آمد صدایش بزند

 آرام پتو را رویش انداخت

خودش هم بیخیال شام خوردن شد ... المپ را خاموش کرد و 

کنارش دراز ککشید و سرش را بر روی شانه های محکم 

 مرد زندگی اش گذاشت

 به نیم رخ غرق خوابش چشم دوخت

میشداز نگاه کردن به چهره پدر بچه هایش خسته ن  

دستش را باال آورد و پنجه اش را میان موهای محمدرضا 

 برد

 او حتی این سفیدی موهایش هم برایش جذاب بود

 نفس عمیقی کشید و لبخندی بر لبانش نقش بست

آرام دستش را از موهایش جدا کرد و روی قلب محمدرضا 

 گذاشت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

مالیم و منظم... لمس تپش قلب او بر زیر دستانش باالترین 

نیایش بودلذت د  

قراره به سر  کردی وقتی عاشقت شدم،نمیدونستم چی_ فکر 

 دلم بیاد؟

میدونستم و عاشقت شدم... میدونستم!  

 + تو باعث میشی که قلب کوچیک من لبخند بزنه!

 محمدرضا دستش را باال آورد و روی دست فاطمه گذاشت

 _ بیداری تو؟

 + بیدارم کردی!

کنم!_ ببخشید... نمیخواستم بیدارت   

+ تقصیر تو نیست.... تقصیر اون یه جفت چشم جنابعالیه که 

 وقتی خیره میشه آدم  رو ذوب میکنه...

 داشتم ذوب میشدم که از خواب پریدم

 _ جدی میگی؟

 + من با تو شوخی ندارم!

سکوت فاطمه را که دید به سمتش برگشت و با چهره ی 

 درهم شده ی او رو به رو شد 



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 + چیشد؟حالت خوبه؟

سرش را تکان داد و آرام گفت_خیلی شیطونی میکنن این 

 دوتا... خدا به دادمون برسه

 +نگو اینجوری... قراره خودمم پا به پاشون شیطونی کنم

_ اوه اوه تحمل تو از اون دوتا سخت تره  حواسم نبود سه تا 

 بچه میشید

 

 

بارداری فاطمه بود 7و  6ماه های    

اتاق بچه هارا خریده بودند با مادر وسایلدر طول این مدت   

 عصر بود... همه به خانه آنها آمده بودند

پدر و مادرش... رها و فرشته... حتی پسرهاهم برای 

 جابجایی کمد و تخت ها آمده بودند

 محبوبه،مادر فاطمه اسپندی دود کرد و دور سر فاطمه گرداند

محمدرضا با کمک حامد و سامیار وسایل بزرگتر را از 

ده کردند و به داخل خانه بردندوانت پیا  

قطعات تخت را کنار هم چیدند و مشغول بستن پیچ و مهره 

 های آن شدند



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 حامد از در باز اتاق به بیرون نگاهی انداخت

 بعد از آن رو به سامیار که ایستاده بود گفت:

 _سامیار میشه در رو ببندی؟

 +چرا؟

 _ببند میخوام صدام نره بیرون

 انداخت و کاری که از او خواسته بود را سامیار شانه ای باال

 انجام داد

محمدرضا درگیر سفت کردن یکی از پیچ ها بود که حامد 

 صدایش زد

 _محمد؟

سر بلند کرد و به حامد که با اضطراب به او نگاه میکرد 

 چشم دوخت

 +بله؟

 حامد کمی من من کرد و در نهایت با تردید گفت

 _تو چجوری فهمیدی عاشق شدی؟

سامیار با چشم هایی گرد شده نگاهش کرد و محمدرضا با 

 آرامش در چشمان بی قرار حامد چشم دوخت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 +عاشق........ چی میخوای بدونی حامد؟ حرفتو بزن!

نمیدونم .... من... من_  

 سامیار_توچی؟ ِد جون بکن دیگه !

ساله فاطمه با 4در اتاق باز شد،یسنا و یاسین خواهر و برادر 

وارد اتاق شدندسر و صدا   

به سمت محمدرضا دویدند و دست های کوچکشان را روی 

 گردن او انداختند

حامد کالفه دستی در موهایش کشید و خواست از جایش بلند 

 بلند بشود 

محمدرضا پیچ گوشتی که در دست داشت را روی زمین 

 گذاشت

 دوقلوها را روی پایش نشاند و با جدیت رو به حامد گفت

 _بشین حامد

ز لحن محکم و جدی محمدرضا ناچار سر جایش نشستا  

یسنا_عمو.... من از اون عروسکا میخوام بردارم بازی کنم 

 اجازه نمیدن!

 یاسین با قلدری ادامه داد_منم هم توپ رو میخواستم!

 محمدرضا تک خنده ای کرد و مهربان گونه هایشان را بوسید



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _ کی بهتون اجازه نداد؟آجی فاطمه؟

گفتند_ نه مامان نمیذاره... هردو همزمان  

 محمدرضا از جا بلند شد و دست جفتشان را گرفت

 یسنا خنده ریزی کرد و به یاسین چشمکی زد

 محمدرضا رو به حامد و سامیار گفت_ من االن بر میگردم

 از اتاق بیرون رفتند

محمدرضا به عروسک ها و وسایلی که وسط سالن چیده شده 

 بودند نگاهی انداخت

و آرام به آنها گفت_ برید هر کدوم رو دوست دارید خم شد 

 بردارید... مامانتون با من

 با خوشحالی جیغی زدند و به سمت وسایل ها دویدند

محبوبه از آشپزخانه داد دزد_ باز شما دوتا اومدید؟ دست 

 نزنید به اونا

دید بازی بمحمدرضا به آشپزخانه رفت و گفت_ اجازه 

دارن!کنن.... بچه ان گناه   

+ ای بابا ... همینجوری رو بهشون میدی که لوس و پررو 

 شدن

 محمد رضا خندید و به سمت فاطمه رفت



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _ خسته نباشید بانو!

 + سالمت باشید... شماهم خسته نباشید... چایی بریزم؟

 _ نیکی و پرسش؟

به بچه ها هم بگو بیان بیرون + پس  

میبرم تو اتاقتا بریز  3_ نه ما کار داریم... بی زحمت   

فاطمه باشه ای گفت و تا محمدرضا دست هایش را میشست 

 چایی ها را در استکان ریخت

 

 

 

 

 سینی به دست وارد اتاق شد و پشت سرش در را بست

 حامد کز کرده گوشه ای از اتاق نشسته بود

سینی را وسط گذاشت.سامیار سریع آمد و کنار محمدرضا 

 جای گرفت

 _آخ دستت درد نکنه

اهش میکنم.... حامد پاشو بیا+خو  
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 حامد لبخند زورکی زد و به سمتشان آمد

 استکان چایی را در دستش گرفت

عی داشت با داغی آن دستان یخ زده اش را گرم کندس  

 هر سه ساکت بودند

 باالخره حامد تردید هایش را کنار گذاشت و گفت:

_ اگه....اگه عشق اینه که با دیدنش به وجد بیای... دست و 

پات رو گم کنی....مغزت قفل کنه... باید بگم که ... من 

 عاشق شدم!

 سامیار_ چه غلطاااا

محمدرضا با آرنج به پهلوی سامیار کوبید و حامد خیلی جدی 

 جوابش را داد

رف میزنم.. بانمک! من دارم جدی باهاتون ح_ هه.  

 محمدرضا_ از کی متوجه شدی؟

دیگه دانشگاه _ از.... از وقتی که درسمون تموم شد و 

 نرفتیم... از اون موقع بود که به ندرت دیدمش

 + پس از بچه های دانشگاهه!

 تقه ای به در خورد
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 محمدرضا_ بفرمایید

 در باز شد و رها با بشقاب شیرینی در دستش وارد اتاق شد

 حامد سرش را پایین انداخت و دستانش را به بازی گرفت

ابرویش را باال محمدرضا نگاهی به حامد کرد و یک تای 

 انداخت

رها جلو آمد و به استکان های خالی داخل سینی نگاهی 

 انداخت

_ ای بابا... چه خبرتونه! دو دقیقه صبر میکردید... فاطمه 

 گفت شیرینی بیارم با چایی بخورید

 خم شد و سینی را از روی زمین برداشت

 _ نگاه کنا... اینا به چایی هم رحم نمیکنن

ید و گفت_ اشکالی نداره شیرینی هارو بده سامیار بلند خند

 خالی میخوریم

تا چایی دیگه 3محمدرضا_ خیلی هم ناراحتی میتونی بری 

 بیاری  تا بخوریم...

رها بشقاب را روی زمین گذاشت و گفت_ امر دیگه؟همینا 

 رو بخورید شکمو ها
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بعد از بسته شدن در محمدرضا به سمت حامد برگشت و 

ک باداگفت_ بادا بادا مبار  

 سامیار با بهت گفت_ نهههههه!

 محمدرضا_ اتفاقا آرهههههه!

سامیار گلویش را صاف کرد و گفت_ بله درسته... بنده در 

 محضر اساتید سکوت میکنم

 حامد_آقا پاشید... پاشید اینجا رو جمع و جور کنیم 

محمدرضا_ جمع و جور که میکنیم .... ولی دیگه من یکی 

 رو سیاه نکن...

هرسه خندیدند و به ادامه کارهایشان رسیدند   

 

 

 

 

 سر سفره شام دو نفره شان نشسته بودند

 فاطمه فقط یا غذایش بازی میکرد

 _چرا نمیخوری؟
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 +نمیتونم...

 _چرا؟

 + نمیدونم.... من میرم یخوابم

 از جایش بلند شد که درد شدیدی را احساس کرد

 دستش را به کمرش گرفت و لب گزید

نگرانی قاشق و چنگالش را در بشقاب انداخت  محمدرضا با

 و گفت_ چیشد؟ .... دردت گرفت؟

 + چیزی نیست االن خوب میشم...

 کمک کرد فاطمه را روی مبل نشاند

 هر لحظه دردش بیشتر و بیشتر میشد

ظرف های شام را جمع میکردمحمدرضا در آشپزخانه   

 دیگر نمیتوانست دردش را تحمل کند

د و گفت _ محمدددددددددددددددناخواسته جیغی کشی  

 با سرعت به سمت فاطمه دوید و کنارش نشست

 + آروم باش .... آروم باش االن زنگ میزنم اورژانس

نم...... زنگ بزن به مامانممممممممما_ زنگ بزن به مام  

بالش را روی دهانش گذاشت و جیغ بلندی کشید   
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میگفتآرام پشت در اتاق عمل قدم میزد و زیر لب ذکر   

بعد از چند دقیقه روی یکی از صندلی های کنار راهرو جای 

 گرفت 

محبوبه خانم نگاهی به صورت غرق آرامش محمدرضا 

 انداخت و گفت

_ خوش به حالت میتونی انقدر آروم باشی! من دارم از 

 استرس میمیرم!

+نگران نباشید... بدون اجازه خدا برگ از درخت نمیوفته! 

ردم دست خودش.... انشاءهللا که سالم و زن و بچه هام رو سپ

 سالمت برمیگردن

محبوبه خانم قرآنی که در دست داشت را بوسید و گفت:_ 

 خوش به حال فاطمه که تو رو داره

 

 در اتاق عمل باز شد و پرستاری بیرون آمد

 محمدرضا به سمتش رفت و گفت_ حالشون خوبه؟

 + حال هر سه تاشون خوبه... مبارکتون باشه!



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

مدرضا تشکری کرد که در همان لحظه دو تخت کوچک مح

 چرخ دار را بیرون آوردند

 محبوبه خانم و محمدرضا جلو رفتند

 دو نوزاد آرام در آن ها خوابیده بودند

 _ وااای خدایا شکرت! مامان بزرگ قربونتون بشه!

 محمد رضا زیر لب زمزمه کرد

حمد علی _ اللهم لک الحمد فی الیسر و العسر... اللهم لک ال

 نعمک التی ال یحصیها غیرک

در سهولت و سختی) خدایا.... شکرت   

 خداوندا

سپاسگذارم برای نعمت هایی که هیچ کس نمی تواند آن ها را 

 حساب کند...(

 پرستار ها بچه ها را بردند

 محبوبه خانم با هیجان رو به محمدرضا گفت

_ وای... اصال دلم براشون ضعف رفت... چقدر آروم 

 بودن.. اینا به کی رفتند مامان بابا به این شلوغی دارن!

 + عه! من به این آرومی... به خودم رفتن
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 _ بله... بله

 

 

با دسته گل در راهرو بیمارستان ایستاده بود   

 ساعت مالقات که رسید  به سمت اتاق فاطمه رفت...

 آرام در را باز کرد و داخل شد

تخت بلند شد و بیرون محبوبه خانم از روی صندلی کنار 

 رفت

 _ من میرم بیرون... راحت باشید

 محمدرضا قدر دان نگاهی به او انداخت

 در را بست و به سمت فاطمه رفت

 گل دستش را روی میز کنار تخت گذاشت

 روی صندلی رو به رویش نشست و خیره فاطمه ماند

 فاطمه_علیک سالم

 همانطور که در چشمان فاطمه زل زده بود لب زد

سالم+  



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

ا بی فاطمه دستش را لبه ی تخت کوچک کنارش گذاشت و ب

 حالی گفت_ محمد.... دیدیشون؟ بیا ببین چه نازن!

 +فعال دیدن تو واجبتره

 به سمتش خم شد و گفت

 + دلم خیلی برات تنگ شده بود

 فاطمه نفس عمیقی کشید و گفت

 _ من هم همینطور...

نار فاطمه محمدرضا از جا بلند شد و به سمت تخت های ک

 رفت

 نگاهی به چهره هایشان انداخت و گفت

 + قبول نیست... اینا چرا شبیه من نیستند!

 _ وا... دخترمون رو ببین.. کپی خودته!

محمدرضا با لبخندی که با صورتش عجین شده بود به  

 دخترکش چشم دوخت

 _ بغلش کن!

 + میترسم..

 _ترس نداره که... بغلش کن
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را به آغوش کشید... دورتا دور آرام جسم کوچک نوزادش 

 اتاق قدم میزد

 _محمد؟

 + جان محمد؟

 _ ما هنوز اسم براشون انتخاب نکردیما

+ من یه اسم مد نظر دارم... ولی اگه تو دوست نداری 

 نمیذاریم

 _ من به سلیقه تو اعتماد دارم ... بگو!

 + حسین!

_ اگه غیر از این اسم، اسم دیگه ای انتخاب میکردی به 

 محمدرضا بودنت شک میکردم

 نوزاد در دستش را باال آورد و بویید

 + اسم دخترمون با تو

 _ حسنا

 + حسین و حسنا... خیلی قشنگن!

 _محمد!

 +جونم؟



 
 

 @ fery_roman انتشار از کانال تلگرامی :ا    
Fatemeh Jm :به قلم  

 _ کی میریم خونه؟

 + خونه هم میریم...

 _محمد

 +باز چیه؟

خواستم بهت بگم_   

  من انقدر تورو دوست دارم

!یباش خوشحال تر از من شهیکه حاضرم تو هم   

او هم پسرشان   دیبه سمت فاطمه برگشت که د محمدرضا

را در آغوش گرفته است «شاننیحس»  

به فاطمه نگاه کرد منتظر  

ادامه داد دیانتظار اورا که د فاطمه  

انقدر تورو دوست دارم که من_   

خوب مال تو باشه یزایهمه چ شهیهم خوامیم . 

انقدر تورو دوست دارم که من   

یاز من بخند شتریتو ب شهیدارم هم دوست  

انقدر تورو دوست دارم که من   

اگه من ناراحت باشم یحت خوامیم   
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یبه جاش خوشحال باش تو  

انقدر تورو دوست دارم که من  

یواسه تو همه چ شهیهم کنمیم آرزو   

بکشم یاگه من سخت یباشه حت راحت  

 

یمن تورو حت یبهت بگم که بدون خواستم   

دوست دارم شتریخودمم ب از  

 

 

 

 

 پایان...


