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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 قسمت اول 

 

 چند برابر خود ییبایانداخت با احساس ز نهییخود در آ ریبه تصو یو نگاه دوباره ا دیرژ لب قرمز را بر لبانش کش

 کی یدر اتاق  خودش را برا یصدا  دنیرا مرتب کرد  با شن شیها یرا سرش کرد و چتر یزد شال مشک یلبخند

 خانه رفت  یدر خروج طرفرا برداشت و به  فشیجروبحث دوباره با مادرش آماده کرد زود ک

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 به دخترکش کرد   یخانم نگاه مهال

 

 ایمه یریکجا م ــــ

  رونیب ـــ

 گفتم کجا ـــ

 به مادرش انداخت یپا کرد نگاه شیها یکتون ایمه

 رونیب ہـــ گفتم ک 

 شد  الیخیب همسرش ےسرفه ها یصدا دنیا شنکند ب یخانم تا خواست با او بحث مهال

 

 آمد  نییهم از فرصت استفاده کرد و از پله ها تند تند پا ایمه

   ییباال یا هیپسر همسا دنیخانه را بست که با د در

 به آن انداخت ینگاه

 

به  یچرا اصال احساس خوب دانستیهم هست نم شویبسته است و ر راهنشیدکمه اخر پ شهیکه هم یسبزه ا پسر

 از کنارش به خودش آمد. هیپسر همسا نیپسره ندارد با عبور ماش نیا
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 قسمت دوم 

 

 به سمتشان رفت  عیتکان داد و سر شانیبرا یو زهرا دست یناز  دنید با انداخت ےبه سرکوچه نگاه 

 

 سمیعس ےخانوم چطول ایــ به به مه یناز

 

 یزد تو سر ناز یکی ایمه

 

  ادیحرف نزن بدم م ینجوریا ـــ
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 کرد یزهرا هم سالم و احوالپرس با

 تر و شرتر  طونیهم ش یبود و ناز نیسه نفره اشان ساکتر پیزهراتو اک 

 ?? میکجا بر هیخب دخترا برنامه چ ــــ

 

 انداخته بود را مرتب کرد و گفت رونیب یکه از روسر شویطال یموها زهرا

 رمیبرم براش چادر نماز بگ خوامیفردا تولد مامان جونمه م ــــ

 

  دنیشروع کرد به خند یبگه ناز کیخواست تبر ایمه تا

  یا قهیسل یچادر نماز هم شد کادو چقد ب  وونهیاخه دختره د ــــ

 زهرا گذاشت  یشانه  یکرد  و دستش را رو یبه ناز یاخم ایناراحت ازش رو گرفت مه زهرا

 

  شهیم دایمسجد هستن  اونجا پ شیکه پ ییمغازه ها  نیهم میبر ایهم قشنگه ب یلیاتفاقا خ ـــ

 

 زدند یهم م یو تو سر و کله  دندیخند یم هیتوجه به بق یزدند و ب یهم قدم م با

 

  ستادیبود که به احترامشون ا ستادهیا نیتریپشت و یجیپسر بس کیشدند که  یوارد مغازه ا 

ت ها رف حیتوجه به دخترا به سمت تسب یب ایکرد مه یرا م دشیانداختن زهرا هم با اخم خر کهیشروع کرد به ت یناز

 زهرا به خودش امد  یبود نظرش را جلب کرد با دست لمسش کرد با صدا یا روزهیها که رنگش ف حیاز تسب یکی
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 قشنگه  ـــ

 یلیاره خ ـــ

 ...میبریم نویبا ذوق رو به پسره گفت هم زهرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت سوم 
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گذاشت از مغازه خارج شدند چون  سهیدر ک هیرا همراه چادر به عنوان هد ییبایز حیگفت و تسب یمبارکه ا پسره

 زدیغر م یه یشلوغ شده بود ناز ابانیاذان بود خ کینزد

 ادیبدم  م نایاقا ،اخ چقدر از ا دهیم هیهد حیبعد تسب دهینشون م ینگا نگا خودشو مذهب ـــ

 گفت یبا ناراحت زهرا

 

 نکرد یشد مگه کار بد یچ ــــ

داد با او  یم حیترج یکند ول یم یادرویز کمی یدانست ناز ینداشت م شانیحرفها دنیشن یبرا یحوصله ا ایمه

عوت د یکردن و   زهرا ان ها را به بستن یسرسره باز یبچگ ادینکند به پارک محله رفتن که خلوت بود و به  یبحث

 کرد  

 

رو شروع به قدم زدن  ادهیتنها در پ ایدادن برگردن هر کدام به طرف خانه شان رفتن مه حیشده بود ترج کیتار هوا

 ردڪبا خود زمزمه  دیکش یچند پسر مزاحم اه دنیبرگشت با د یبوق یصدا دنیکرد که با شن

 

 کنه یمخ زن ینجوریا ادیم یک گهیچقدر خزن د گهید نایاخه ا ـــ

 شدند ینم الیخیانها ب یهش ادامه داد ولچندش آورشان به را یتوجه به حرف ها یب

 

  دیبه سمت صدا چرخ یمرد کیداد  یبدهد با صدا لشانیتحو یزیکه کالفه شده بود تا برگشت که چ ایمه

 صاحب صدا شکه شد... دنید با
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 قسمت چهارم 

 

 فقط به ییآدم ها نیمگر همچ دیایب ڪمڪ ےبرا او شود ےباورش نم ردڪ ےشان نگاه ہیتعجب به پسره همسا با

  ستندیخودشان ن رڪف

 

  گذاشتن فرار ہمحله پا ب یپسره معروف ومسجد دنیمزاحم با د یپسرا

 پسره به خودش آمد یبا صدا ایمه
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 مزاحم بودند ـــ

 بله  ـــ

 انداخت  ایبه مه یبا اخم نگاه پسر

 دودل بود  یول دیبگو یزیخواهد چ یمتوجه شد که م ایمه

 

 بهت مدال افتخار بدم یخوایم گهید کنی؟؟برویچته نگاه م هیچ ــــ

 لب گفت ریاستغفرا... ز پسره

  

 دیمن باش ینه الزمه به فکر مدال برا شهیمزاحمتون م ینه کس گهید دیدرست کن پتونویت کمیشما  ــــ

 

 دادیبود شروع کرد به داد و ب یآن عصبان یکه از حاضر جواب ایمه

 

چشاشونو  توننیبه تو چه تو وامثال تو نم زنمیم خوامیم یپیمن هر ت ??ها  یکرد یرڪفتو با خودت چه  ــــ

 کنترل کنن به من چه 

 

 شد و اورا صدا زد ادهیپ نیاز دوستانش از ماش یکیخواست جوابش را بدهد  یتاپسره م 

 

  شهیم رید دیس میبر ایب ــــ
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 شد و از کنارش با سرعت گذشت نیهست به طرف دوستانش رفت و سوار ماش دیدانست س ایکه حاال مه پسره

 

 زد  ادیبود بلند فر یکه عصبان ایمه

 بدبخت  یعقده ا ــــ

 

 بودن به اتاقش رفت  ونیزیتلو یمشغول تماشا ییرایتوجه به مادرش و پدرش که در پذ یطرف خانه رفت ب به

 

 بعد دوروز

 

 ڪڹآهنگ بش تمیر وبا آمد باال ها ہواز پل ردڪخانه را باز  رد،درڪ یم ہمزملب ز ریز یکه آهنگ یدرحال ایمه

 زد ےم

 

 یپزشک یکه با برانکارد و لباس ها یکه در خانه باز شد با تعجب به دو مرد اوردیرا از پا درب شیشد تا بوت ها خم

 آمدن و وارد خانه شدند  یتند تند از پله ها باال م

 کم صداها باال گرفت کم

 مادرش نگران شد  یضجه ها دنیشن  ابایمه

 احمد  شڪنفس ب ـــ

 احمد شڪنفس ب توروخدا
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 نبود. ہڪ اول بار است خبر چه ہخان در دانست ےتکان بخورد م شیاز جا توانستیحس شدند  نم یب ایمه ےپاه

 جان پدرش را نداشت  یمواجه شدن با جسم ب جرأت

 

ه ب ایتوجه به مه یبود بلند کرده بودند  مهال خانم ب دهیآن دراز کش یودو مرد با سرعت برانکارد که احمد آقا ر آن

 ...دیزد و پشت سر آن ها دو یآن تنه ا
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 قسمت پنجم 

 

 یمن ایشده است  اما مه یتکرار شانیاتفاق برا نیا نکهینشست با ا شینداشت سرجا ستادنیا ینا شیپاها گرید

 براش سخت تر دنیتر شده بود و نفس کش میم حال پدرش وخه نباریا ندڪتوانست آن را هضم 

به  دنیرفت با رس نییآرام آرام از پله ها پا ستادیسرپا ا واریبا کمک د ندڪخانه را تحمل  یخفه  یهوا توانستینم

   دیشڪ ےقیعم نفس ہکوچ

 داد انیجر ایدر وجود مه یآرامش هڪبود  دهیچیپ ہمحل لڪواسپند تو  نیدارچ ےیچا یبو

 

 ےمداح یصدا دنیشن با

جرأت  یبرود ول ئتیآمد که امروز اول محرم هستش تو دانشگاه هم مراسم بود دوست داشت به طرف ه ادشی

 ردڪلب زمزمه  ریداد ز هیڪت وارینداشت به د

 

 نمڪ ارڪیچ ایخدا ــــ

ه ک یبن بست ابانیآرام آرام خودش را به خ ردڪ ےم تشیاذ بغضش بود ہگرفت ےمداح دلش را به باز یبایز یصدا

 ہک ےیچا یو قرمز  دود و بو یڪمش ےآن جا به وجد آمد پرچم ها دنیبود رساند با د ئتیته آن مسجد و ه

 شد ےاحساس م شتریب نجایا

 

را  نیحاضر ہهم ڪکه اش یمداح یو صدا زدندیم نهیپوش بودند و هماهنگ  س یکه همه مشک ییبه پسرا ینگاه

 رده بوددرآو

 

 دارم قدم قدم  باز
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 تو حرمت امیم

 کرب و بالست  حرم

 ئتتیه یتو ای

 یم نجایبارش بود که به ا نیبود دوم دیجد شیبرا زیکرد همه چ یبود و سرگردون دوروبرش را نگاه م تیجمع وسط

 بود  شیبار هم به اصرار مادرش آن هم چند سال پ نیاول  دیآ

 

 یسڪچیآقا تو رابا ه کنمینم عوض

  یودلواپس منو قاب ےحرم تو سڪع

 

 دیبود را د ییبایکه چهره مهربان و ز یشونه اش به عقب برگشت دختر محجبه ا یرو ینشستن دست با

 نڪچادرِ سرت  نیبفرما ا یخوش اومد زمیسالم عز ـــ

 

 ردڪباشه هول  ردهڪ یکار اشتباه ردڪ ےکه احساس م ایمه

  رمیاالن زود م نجایشد اومدم ا یچ دونمیمن من نم ـــ

 حرف را زد نیدانست  چرا  ا یهم نم خودش

 زد یلبخند  دختره

 ےینجایا هڪ ردهڪبمون تو حتما آقا دعوتت ?? یچرا بر ـــ

 

 کدوم آقا دیآقا؟ببخش ـــ
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 )ع(نیامام حس ـــ

  زمیبرم عز گهید من

 ...کرد ےبا گفتن اسمش احساس ارامش م یبود ول بیغر شیاسم برا نیچقدر ا نیلب زمزمه کرد امام حس ریز ایمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت ششم 
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 دیکش شیها یبه چتر یدست اریاخت یب  ندڪبود پس راحت توانست آن را کنترل  یرا سرش کرد مدلش مل چادر

دستش را  یزن نهیس یدسته ها دنیداشت با د دیرفت که به همه جا  د یبرد به قسمت دنج شیروسر ریوآن ها را ز

 زدن  نهیباال اورد و شروع کرد ارام ارام س

 

 

  ڹیحس ای رمیام ےا

 ڹیحس ای     رمیبپذ

 دارم قدم قدم  باز

 تو حرمت امیم

 و بالست  ربڪ حرم

  ئتتیه ےتو ای

 

 زد ادیفر مداح

 نیحس ای دیهمه بگ ــــ

 زدن  ادیفر کصدایمردم  همه

  ــــــنیحــــــســـــ ــــــای ــــ

 لب زمزمه کرد ریچند بار ز ایمه

 

 نیاحسی نیحس ای نیحس ای ـــــ
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حرف بزند بغضش راه نفسش را بسته بود چشمانش  ہبیغر شیبرا و بود آشنا ہهم یمرد که برا نیداشت با ا دوست

 کردن  یم هیگفت مردم گر یم تیاهل ب یها بتیخواند و از مص یزد و روضه م یم ادیپر از اشک شد مداح فر

 کرد  دوست داشت حرف بزنه  لب باز کرد  یم یاحساس خفگ ایمه

 رهیمیبابام داره م ــــ

  

مداح هم باعث آشوب تر  یصدا کردن هق هق به کنه شروع و بجوشه اشکش ےبود که چشمه  یجمله کاف نیهم

 شدن احوالش شد

 

 یلیخ یپدر یپدر بشه ب یرو بگو قراره ب هیرق ےبکش یقراره چ نبیز ایامشب شب اول محرمه  نیحس ای ــــ

  بتایوامص هیچه درد دوننیگاه ندارن م هیکه پدر ندارن تک ییرو فقط اونا یپدر یسخته ب

بهش دست داد از  جهیاش را کنترل کند احساس سرگ هیگر توانستینم گهید ایمه  زدندیتو سر خودشون م مردم

  دیدیرا تار م زینداشت همه چ یا دهیکرد فا یبره هر چقدر تقال م رونیب آنجا از کردےم  یبلند شد سع شیجا

 افتاد و از هوش رفت... نیزم یخودش را کنترل کند بر رو توانستینم
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 قسمت هفتم 

 

 نشست شیکه درآن بود فورا در جا یاتاق دنیبا د دیسرش کش یبر رو یاحساس درد چشمانش را باز کرد و دست با

 شیجا از آمد ےنم ادشیرا  نجایا ردڪ ےم رڪبه اطرافش انداخت هر چقدر با خود ف ینگاه ےبا ترس و نگران

 بلند شد و به طرف در رفت تا خواست در را باز کند در باز شد و همان دختر محجبه وارد شد 

 نمیبب نیتو، بش ییاِ اِ چرا سرپا ــــ

 

 کرد ےبا تعجب به آن نگاه م ایمه

 

 دیخند دختره

  گهید نیبش ےکنیام منگ نیچرا همچ ـــ

 

 داد و کنارش،نشست ایو به دست مه ختیر یآب وانیل و رفت بود اتاق ےکه گوشه  یکوچک خچالیبه سمت  دختره

 

  جمونهیبس گاهیهم پا نجایا نجایا متیهستش.حالت بد شد اورد میمن اسمم مر ـــ
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 افتاد  یامد که چه اتفاق ادشیکم کم  ایمه

 

 ،باباش یمداح جه،یسرگ

 

 پدرش از جا بلند شد  یادآوری با

 

 بابام  ـــ

 هم همراهش بلند شد میمر

 یبود شمونیکه پ گمیخونتون بهشون م امیبابات؟؟نگران نباش خودم همرات م ــــ

 

 سرش را تکان داد ایمه

 برم  دیحالش بد شد من با مارستانهینه نه بابام ب ـــ

 را گرفت  شیجلو میسمت در رفت که مر به

 حالت  نیبا ا یریکجا م ــــ

 

 نگاه کرد میبه مر یبا نگران ایمه

  باشم ششیپ دیبا ستیخانم بابام حالش خوب ن میبزار برم مر نجایاومدم ا یتوروخدا بزار برم اصال من براچ ـــ

 

 دیکش شیبه بازو یدست میمر
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از بچه هارو صدا کنم  یکیلحظه صبر کن  هی یحالت بر نیبزارمت با ا تونمینم یول یریم زمیاروم باش عز ـــ

 برسونتمون 

 

 به سمت در رفت  میمر

 خبر بود  یشب بود و از حال پدرش ب۱ساعت  چاندیدستانش را درهم پ ایمه

 بلند شد  شیاز جا عیسر میامدن مر با

 

 ...رسونتمونیداداشم م زمیعز میبر ایب ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقاب من

 
20 

 

 

 

 

 قسمت هشتم 

 

 رفتند  یپژو مشک کیو به سمت خارج شدن  گاهیاز پا میهمراه مر ایمه

 شدند  سوار

 سالم نکرد  یحت ایمه

 کرد  یرانندگ یحرف چیهم بدون ه میمر داداش

دانست اگر  یداد نم یو او را آزار م دیرس یناجور به ذهنش م یخواست مثبت فکر کند اما همه اش فکرها یم ایمه

 اصال حال پدرش خوب است  ایو  دییبه پدرش چه بگو ای ردڪ ےرفتار م دیبرود چگونه با

 

 باتوم  یخانم ــــ

 به خودش اومد  ایمه

 ?? ےبا من ـــ

  یدیادرسو م گمیم زمیآره عز ـــ

 ..... مارستانیب میرفتیم شهیهم یاالن کجا بردنش ول دونمیاها، نم ـــ

 زده نشد  یحرف مارستانیبه ب دنیتا رس گرید

  میشدن داداش مر ادهیشد با پ ادهیپ مارستانیبه ب دنیمحض رس به
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االن   یبا آن بحث کرده باشد ول ابانیباشد که آن روز در خ یدیهمان س میشود داداش مر یباورش نم ستادیا ایمه

وخودش را به  دیدو مارستانیب یو برادرش به سمت ورود میرساند بدون توجه به مر یخودش را به پدرش م دیبا

 رساند  رشیپذ

 

 نجایردن اسالم خانم پدرمو او ــــ

 لحظه صبر کند  هیاشاره کرد که  ایدر حال صحبت با تلفن بود با دست به مه پرستار

  دیرا از دست پرستار کش یبرداشت و گوش یزیشد خ یکار پرستار عصب نیکه از ا ایمه

 یکنیتو با تلفن صحبت م مارستانیبابامو اوردن ب گمیمن بهت م ـــ

 

 رساندن  ایو داداشش خودشان را به مه میرا بدهد مر ایاز جاش بلند شد و تا خواست جواب مه پرستار

 را دور کرد و شروع کرد به اروم کردنش ایاروم مه میمر

 

  زمیاروم باش عز ــــ

  کنهیاون با اون تلفنش صحبت م نجایبابامو اوردن ا گمیچطو اروم باشم بهش م ـــ

 

 زد به سمتشان امد یبا اخم دارد با پرستار حرف م دیس دیداخت که دان رشیبه پذ ینگاه ایمه

 اسم پدرتون  ــــ

 

 احمد معتمد ــــ
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رفت اسم را گفت پرستار  رشیبه طرف پذ دیرا نداشت س یحوصله کنجکاو یول دید دیتعجب را در چشمان س ایمه

 کرد  ردنڪ پیشروع به تا

 گفت  دیرا به س یزیچ و

 به طرفـ آن ها امد  دیس

 دیپرس میمر

 شد شهاب  یچ ـــ

 

 پسره مرموز شهاب هستش نیباخود گفت پس اسم ا ایمه

 ۱۱۴اتاق  ـــ
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 قسمت نهم 

 

 از همه به سمت اتاق رفت  عتریدوباره سر ایمه

 وارد اتاق شود ایدانست برگردد  یگرفت نم یدیبه اتاق استرس شد دنیمحض رس به

 خودش را گرفت میصمت بالخره

 خوابش برده یبود ومادرش در کنار پدرش رو صندل دهیتخت خواب یرا ارام باز کرد و وارد اتاق شد پدرش رو در

 

متوجه  یزیکنار تخت انداخت از عددها وخطوط چ یبه دستگاه  ها یکرد  نگاه کیارام خودش را به تخت نزد ارام

 شد کینشد  به پدرش نزد

 

 ینفس ها یگرما احساس با کشد ےپدرش گذاشت تا مطمئن شود نفس م ینیب یدستش را جلو یعادت بچگ طبق

 دیکش یپدرش نفس آسوده ا

 

 اما نصف راه پدرش دستش را گرفت  دیرا پس کش دستش

 آقا چشمانش را باز کرد لبان خشکش را با لبش تر کرد و گفت احمد
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 یکرد ریبابا منتظرت بودم چرا د یاومد ــــ

 

  نندیبش ایمه یگونه  یاشک پشت سر هم بر رو یبود تا قطره ها یجمله کوتاه کاف نیهم و

 نفس بابا یکنیم هیبابا چرا گر یا ــــ

 تا االن بهت نگفتم  ویمهم زیچ هیمن  یدونیم اصال

  دیرا پاک کرد و کنجکاوانه پرس شیاشک ها ایمه

 ؟؟یچ ـــ

 

 خترکش پاک کردصورت د یاقا با دستش اثر اشک ها را از رو احمد

 یشیزشت م یلیخ یکنیم هیگر یوقت نکهیا ـــــ

 با خنده اعتراض کرد ایمه

 اِ بابا  ـــ

 دیاقا خند احمد

 نشه  داریاروم دختر مادرت ب ـــ

 

 ها را از گوشش دراورد  یگوش دکتر

از  دیپس با دینش یعصب ایو ناراحت  دیاستراحت  کن دیبهتره فقط با ےلیمعتمد حالتون خ یخداروشکر آقا ــــ

  دیدوربش کنهیکه ناراحتتون م ییزهایچ

  شنیمرخص م یدکتر ک یآقا دیببخش ـــــ
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 مرخصن  گهیاالن د ــــ

 تشکر کرد  ایمه

شب  لیبه دل ایبه طرف خانه رفتند مه صیترخ یو همسرش اماده شد و پس از انجام کارها ایآقا با کمک مه احمد

 ...دیسبک به اتاقش رفت وآرام خواب یغذا کیبعد از خوردن  یو خستگ یداریب
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 قسمت دهم 

 

 شب بود۱۰به ساعت انداخت ساعت یبدنش داد نگاه هی یرا آرام باز کرد کش و قوس چشمانش

 بلند شد شیجا از

  دمیبابا چقدر خواب یا ــــ

 

 رفت صورتش را شست  و یبهداشت سیسمت سرو به

گشت را کم کم دارد در  یدنبالش م یکه مدت یکرد  آرامش یداشت احساس م یبخو  یلیاتاقش برگشت حال خ به

 انداخت  رشیتحر زیم یبه چادر رو یکند  نگاه یلمسش م یزندگ

 پسره  افتاد م،اونیآن شب،مر ادی

 اسمش را زمزمه کرد اریاخت یب

  دشهابید،شهاب،سیس ــــ

 

 و برادرش تشکر کند  میپس دهد و از مر میگرفت چادر را به مر میتصم

 رید یول ،یعقده ا یپسره  رهیگیحاال  از پسره تشکر کنم خودشو برام م کنمیتشکر م مینه نه فقط از مر ــــ

 ???  ستین

 

 پیمحرم هست و مراسم تا اخر شب پابرجاست اماده شد ت  یشب ها ہنکیا  یاداوریبه ساعت انداخت با  ینگاه

 ختیر رونیرا ب شیشد موها مونینگاه کرد پش نهییخود در آ ریبرد وبه تصو را داخل شال شیزد اول موها یمشک

 کرد و عطر مورد عالقه اش را برداشت و چند پاف زد یمختصر شیآرا



 نقاب من

 
27 

 

 

 اورد  رونیتخت ب ریپاشنه بلندش را از ز کفش

 

 قشنگ گذاشت یدست فیک کیچادر را برداشت و در  

 به خودش انداخت  ینگاه نهییدر آ 

 که چه خوشکلم یوا ـــ

 

 خودش انداخت  یبوس برا کی و

 

 طرف اتاق پدرش رفت  به

به مادر و پدرش  یکینزد نیرود ا یم ئتیکه به ه دیگرفته بود هم حال پدرش را بپرسد هم به آن ها بگو میتصم

 داد یبه او م یاحساس خوب

 

 تخت نشسته بود  یطرف اتاق رفت در باز بود پدرش رو به

که  ییعکس ها دنیحال پدرش شود اما با د یایخواست جلو برود و جو یش ناراحت هست مکرد پدر یم احساس

 خشک شد  شیدر دست پدرش بودند سرجا

  دیایعکس ها ب نیکرد پدرش دوباره به سراغ ا ینم باور

 

 بر رفتارش نداشت. یکنترل گریدستانش سرد شدند د تیو عصبان یناراحت از
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 کردن عکس ها کرد اما  میدر قا یسع ایمه دنیچادر از دستش ،احمد اقا سرش را باال اورد با د یِدست فیبا افتادن  ک 

 نداشت... یا دهیفا گرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت نهم 

 

 از همه به سمت اتاق رفت  عتریدوباره سر ایمه
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 وارد اتاق شود ایدانست برگردد  یگرفت نم یدیبه اتاق استرس شد دنیمحض رس به

 خودش را گرفت میتصم بالخره

 خوابش برده یبود ومادرش در کنار پدرش رو صندل دهیتخت خواب یرا ارام باز کرد و وارد اتاق شد پدرش رو در

 

متوجه  یزیکنار تخت انداخت از عددها وخطوط چ یبه دستگاه  ها یکرد  نگاه کیارام خودش را به تخت نزد ارام

 شد کینشد  به پدرش نزد

 

 ینفس ها یگرما احساس با کشد ےپدرش گذاشت تا مطمئن شود نفس م ینیب یدستش را جلو یعادت بچگ طبق

 دیکش یپدرش نفس آسوده ا

 

 اما نصف راه پدرش دستش را گرفت  دیرا پس کش دستش

 آقا چشمانش را باز کرد لبان خشکش را با لبش تر کرد و گفت احمد

 یکرد ریبابا منتظرت بودم چرا د یاومد ــــ

 

  نندیبش ایمه یگونه  یاشک پشت سر هم بر رو یبود تا قطره ها یجمله کوتاه کاف نیهم و

 نفس بابا یکنیم هیبابا چرا گر یا ــــ

 تا االن بهت نگفتم  ویمهم زیچ هیمن  یدونیم اصال

  دیرا پاک کرد و کنجکاوانه پرس شیاشک ها ایمه

 ؟؟یچ ـــ
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 صورت دخترکش پاک کرد یاقا با دستش اثر اشک ها را از رو احمد

 یشیزشت م یلیخ یکنیم هیگر یوقت نکهیا ـــــ

 با خنده اعتراض کرد ایمه

 اِ بابا  ـــ

 دیاقا خند احمد

 نشه  داریاروم دختر مادرت ب ـــ

 

 ها را از گوشش دراورد  یگوش دکتر

از  دیپس با دینش یعصب ایو ناراحت  دیاستراحت  کن دیبهتره فقط با ےلیمعتمد حالتون خ یخداروشکر آقا ــــ

  دیدوربش کنهیکه ناراحتتون م ییزهایچ

  شنیمرخص م یدکتر ک یآقا دیببخش ـــــ

 

 مرخصن  گهیاالن د ــــ

 تشکر کرد  ایمه

شب  لیبه دل ایبه طرف خانه رفتند مه صیترخ یو همسرش اماده شد و پس از انجام کارها ایآقا با کمک مه احمد

 ...دیسبک به اتاقش رفت وآرام خواب یغذا کیبعد از خوردن  یو خستگ یداریب
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 قسمت نهم 

 

 از همه به سمت اتاق رفت  عتریدوباره سر ایمه

 وارد اتاق شود ایدانست برگردد  یگرفت نم یدیبه اتاق استرس شد دنیمحض رس به

 خودش را گرفت میتصم بالخره

 خوابش برده یبود ومادرش در کنار پدرش رو صندل دهیتخت خواب یرا ارام باز کرد و وارد اتاق شد پدرش رو در
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متوجه  یزیکنار تخت انداخت از عددها وخطوط چ یبه دستگاه  ها یکرد  نگاه کیارام خودش را به تخت نزد ارام

 شد کینشد  به پدرش نزد

 

 ینفس ها یگرما احساس با کشد ےپدرش گذاشت تا مطمئن شود نفس م ینیب یدستش را جلو یعادت بچگ طبق

 دیکش یپدرش نفس آسوده ا

 

 اما نصف راه پدرش دستش را گرفت  دیرا پس کش دستش

 آقا چشمانش را باز کرد لبان خشکش را با لبش تر کرد و گفت احمد

 یکرد ریبابا منتظرت بودم چرا د یاومد ــــ

 

  نندیبش ایمه یگونه  یاشک پشت سر هم بر رو یود تا قطره هاب یجمله کوتاه کاف نیهم و

 نفس بابا یکنیم هیبابا چرا گر یا ــــ

 تا االن بهت نگفتم  ویمهم زیچ هیمن  یدونیم اصال

  دیرا پاک کرد و کنجکاوانه پرس شیاشک ها ایمه

 ؟؟یچ ـــ

 

 صورت دخترکش پاک کرد یاقا با دستش اثر اشک ها را از رو احمد

 یشیزشت م یلیخ یکنیم هیگر یوقت نکهیا ـــــ

 با خنده اعتراض کرد ایمه
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 اِ بابا  ـــ

 دیاقا خند احمد

 نشه  داریاروم دختر مادرت ب ـــ

 

 ها را از گوشش دراورد  یگوش دکتر

از  دیپس با دینش یعصب ایو ناراحت  دیاستراحت  کن دیبهتره فقط با ےلیمعتمد حالتون خ یخداروشکر آقا ــــ

  دیدوربش کنهیکه ناراحتتون م ییزهایچ

  شنیمرخص م یدکتر ک یآقا دیببخش ـــــ

 

 مرخصن  گهیاالن د ــــ

 تشکر کرد  ایمه

شب  لیبه دل ایبه طرف خانه رفتند مه صیترخ یو همسرش اماده شد و پس از انجام کارها ایآقا با کمک مه احمد

 ...دیسبک به اتاقش رفت وآرام خواب یغذا کیبعد از خوردن  یو خستگ یداریب
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 قسمت دهم 

 

 شب بود۱۰به ساعت انداخت ساعت یبدنش داد نگاه هی یرا آرام باز کرد کش و قوس چشمانش

 بلند شد شیجا از

  دمیبابا چقدر خواب یا ــــ

 

 رفت صورتش را شست  و یبهداشت سیسمت سرو به

گشت را کم کم دارد در  یدنبالش م یکه مدت یکرد  آرامش یداشت احساس م یخوب  یلیاتاقش برگشت حال خ به

 انداخت  رشیتحر زیم یبه چادر رو یکند  نگاه یلمسش م یزندگ

 پسره  افتاد م،اونیآن شب،مر ادی

 اسمش را زمزمه کرد اریاخت یب
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  دشهابید،شهاب،سیس ــــ

 

 و برادرش تشکر کند  میپس دهد و از مر میگرفت چادر را به مر میتصم

 رید یول ،یعقده ا یپسره  رهیگیحاال  از پسره تشکر کنم خودشو برام م کنمیتشکر م مینه نه فقط از مر ــــ

 ???  ستین

 

 پیمحرم هست و مراسم تا اخر شب پابرجاست اماده شد ت  یشب ها ہنکیا  یاداوریبه ساعت انداخت با  ینگاه

 ختیر رونیرا ب شیشد موها مونینگاه کرد پش نهییخود در آ ریبرد وبه تصو را داخل شال شیزد اول موها یمشک

 کرد و عطر مورد عالقه اش را برداشت و چند پاف زد یمختصر شیآرا

 

 اورد  رونیتخت ب ریپاشنه بلندش را از ز کفش

 

 قشنگ گذاشت یدست فیک کیچادر را برداشت و در  

 به خودش انداخت  ینگاه نهییدر آ 

 که چه خوشکلم یوا ـــ

 

 خودش انداخت  یبوس برا کی و

 

 طرف اتاق پدرش رفت  به
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به مادر و پدرش  یکینزد نیرود ا یم ئتیکه به ه دیگرفته بود هم حال پدرش را بپرسد هم به آن ها بگو میتصم

 داد یبه او م یاحساس خوب

 

 تخت نشسته بود  یطرف اتاق رفت در باز بود پدرش رو به

که  ییعکس ها دنیحال پدرش شود اما با د یایخواست جلو برود و جو یش ناراحت هست مکرد پدر یم احساس

 خشک شد  شیدر دست پدرش بودند سرجا

  دیایعکس ها ب نیکرد پدرش دوباره به سراغ ا ینم باور

 

 بر رفتارش نداشت. یکنترل گریدستانش سرد شدند د تیو عصبان یناراحت از

 کردن عکس ها کرد اما  میدر قا یسع ایمه دنیچادر از دستش ،احمد اقا سرش را باال اورد با د یِدست فیبا افتادن  ک 

 نداشت... یا دهیفا گرید
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 قسمت دهم 

 

 شب بود۱۰به ساعت انداخت ساعت یبدنش داد نگاه هی یرا آرام باز کرد کش و قوس چشمانش

 بلند شد شیجا از

  دمیبابا چقدر خواب یا ــــ

 

 رفت صورتش را شست  و یبهداشت سیسمت سرو به

گشت را کم کم دارد در  یدنبالش م یکه مدت یکرد  آرامش یداشت احساس م یخوب  یلیاتاقش برگشت حال خ به

 انداخت  رشیتحر زیم یبه چادر رو یکند  نگاه یلمسش م یزندگ

 پسره  افتاد م،اونیآن شب،مر ادی

 اسمش را زمزمه کرد اریاخت یب

  دشهابید،شهاب،سیس ــــ
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 و برادرش تشکر کند  میپس دهد و از مر میگرفت چادر را به مر میتصم

 رید یول ،یعقده ا یپسره  رهیگیحاال  از پسره تشکر کنم خودشو برام م کنمیتشکر م مینه نه فقط از مر ــــ

 ???  ستین

 

 پیراسم تا اخر شب پابرجاست اماده شد تمحرم هست و م  یشب ها ہنکیا  یاداوریبه ساعت انداخت با  ینگاه

 ختیر رونیرا ب شیشد موها مونینگاه کرد پش نهییخود در آ ریرا داخل شال برد وبه تصو شیزد اول موها یمشک

 کرد و عطر مورد عالقه اش را برداشت و چند پاف زد یمختصر شیآرا

 

 اورد  رونیتخت ب ریپاشنه بلندش را از ز کفش

 

 قشنگ گذاشت یدست فیک کیچادر را برداشت و در  

 به خودش انداخت  ینگاه نهییدر آ 

 که چه خوشکلم یوا ـــ

 

 خودش انداخت  یبوس برا کی و

 

 طرف اتاق پدرش رفت  به

به مادر و پدرش  یکینزد نیرود ا یم ئتیکه به ه دیگرفته بود هم حال پدرش را بپرسد هم به آن ها بگو میتصم

 داد یبه او م یاحساس خوب
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 تخت نشسته بود  یطرف اتاق رفت در باز بود پدرش رو به

که  ییعکس ها دنیحال پدرش شود اما با د یایخواست جلو برود و جو یکرد پدرش ناراحت هست م یم احساس

 خشک شد  شیدر دست پدرش بودند سرجا

  دیایعکس ها ب نیکرد پدرش دوباره به سراغ ا ینم باور

 

 بر رفتارش نداشت. یکنترل گریدستانش سرد شدند د تیو عصبان یناراحت از

 کردن عکس ها کرد اما  میدر قا یسع ایمه دنیچادر از دستش ،احمد اقا سرش را باال اورد با د یِدست فیبا افتادن  ک 

 نداشت... یا دهیفا گرید
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 ازدهمیقسمت  

 

   ستادیپدرش ا یجلو رفت روبه رو ایمه

 بابا نیچ نایا ـــ

 زد ادیفر

  دیعکسا بش نیا الیخیب گهید دیچند بار گفتم ول کن نیچ نایا گمیدارم م ــــ

 خودش را به اتاق رساند عیمهال خانم سر ایمه ادیفر از

 دختر یزنیچرا داد م ایفاطمه الزهرا ،مه ای ـــ

  دیزنم مامان خانوم از شوهرتون بپرس یچرا داد م ــــ

 رفت  ایخانم به طرف مه مهال

 مادر و پدرت هستن  ستادنیکه جلوت ا یینره کسا ادتیدرست صحبت کن  ــــ

 

 بلند ادامه داد یاز مامانش فاصله گرفت و با صدا کمی ایمه

 

 بابا  نیهم نکهیمثل ا ینرفته ول ادمی ــــ

 احمد آقا اشاره کرد به
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 بود... کینزد شبیحالش بد شده و د کنهیعکسا و اون روزا فکر م نیرفته از بس به ا ادشی ـــ

 

 پدر بشه یب شبیتونست بگه که ممکن بود د یادامه نداد نم گهید

 

 به احمد آقا انداخت  ینگاه یبرد با ناراحت هیبه قض یهمسرش پ یجبهه در دست ها یعکس ها دنیخانم با د مهال

 

 یونتیخاطرات و دوستات رو نم نیا دونمیفکر نکن م کنهیکه ناراحتت م ییزایبه چ گهیاحمدآقا دکتر گفت د ــــ

 ...یول یفراموش بکن

 

 زد  یپوزخند مهیا

 نگذاشت مادرش ادامه بدهد  و

 

 ؟؟ یمهال خانم خاطرات فراموش نشدن  یگیم یچ ــــ

تا االن ماتم  دیاشما ب دنیاز دست م زاشونویخب همه عز دشدنیدوستاتون شه  شنیدارن که فراموش نم یچ اخه

 عکسا حالتون بد بشه  نیا دنیبا هر بار د دیبا دیریبگ

تلخ شده  شیبا پدرش صحبت کند اما خواه ناخواه حرف ها نطوریرفت دوست نداشت ا یکم کم باالتر م ایمه یصدا

 بودند

 

 گذاشت ادگاریبه  یخوب زیبرات چ یجنگ کوفت نیاصال ا ـــ

  دیکنیم نکارویبا خودتون ا دیحواست هست بابا چرا دار یبکش یتونیکرد  نفس به زور م مارتیب نکهیا جز
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 دیبه عکس ها انداخت و از دست پدرش کش ینگاه ایمه

  

 خونه نمونه  نیتو ا یاز اون جنگ کوفت یاثر چیتا ه کنمیم یباشن کار دینبا گهید نایا ـــ

 سوخت  ایطرف صورت مه کیو  دیپدرش و دوستانش را پاره کند مادرش دستش را کش یخواست عکس ها تا

 هم فشار داد یچشمانش را محکم رو ایمه

  ردڪ ےآن دست بلند م یبار بود که مادرش رو نیاول نیکرد ، ا ینم باور

 پرت کرد   زیم یزد و در چشمان مادرش نگاه کرد عکس ها را رو  یلبخند تلخ ایمه

 ز اتاق خارج شد فورا ا و

 

 نرویوقت شب ب نیخواست ا یکرد و از او م یم شیکه صدا دیشن یپدرش را م یرا پا کرد صدا شیتند کفش ها تند

 نکرد... یتوجه ا ینرود ول
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 قسمت دوازدهم 

 

 شد یزد  باورش نم یدر کوچه قدم م یحال آشفته ا با

 کار را بکند  نیکه مادرش ا 

رقم  یگریلحظات جور د نیا یکند ول یم یهمراه ئتیآمدن به ه یمادرش او را برا دیکرد  االن شا یاو تصور م 

 خورد

کرد باورش  یحال خودش تعجب م نیکرد خودش هم از ا ئتیه یدلش هوا ئتیه دنیود ابونیبه سر خ دنیبا رس 

 کند  دایمراسم پ نیبه ا یشود که عالقه  ینم

 شد  کینزد ئتیارام ارام به ه 

 

  دییبفرما ــــ

 خوش رنگ انداخت  یها ییبه چا یدستش بود انداخت  نگاه ییپر از چا ینیس کیکه  یجیبه پسر بس ینگاه ایمه



 نقاب من

 
44 

 

 دیکش یقینفس عم اریاخت یب

 حالش را بهتر کرد  نیدارچ ییخوب چا یبو

 برداشت  وانیل کیرا دراز کرد و  دستش

 کرد  یتشکر و

 شناخت  یرا نم یرفت کس جلوتر

  ستیچ یبرا شانیپچ پچ ها نیدانست ا یخوب م ایکرد مه یم تشیاذ یلیچند خانم و آقا خ یها نگاه

 نداشت  یرا داخل برد اما نگاه ها و پچ پچ ها تمام شیموها یکم

 

 دور شد ئتیشد و از ه بلند

 

 چطور زل زده  میمزخرف اخه به تو چه من چه شکل نقدریادم ا ـــ

 

را بخورد  ییسرد ان چا یهوا نیخواست در ا یتو دستش انداخت دلش م ییبه چا یله رفت نگاهطرف پارک مح به

 پرت کرد نیزم یرا با حرص بر رو ییافتاد چا یاون نگاه ها و پچ پچ ها م ادی ییچا دنیاما با د

  دنیم یبعد با نگاه هاشون ادمو فرار دنیم ییبخورم اول چا ارویجیجوجه بس نیا ییمگه برم چا هییچا یقحط ــــ

 

را در شکم خود جمع کرد و  شینشست هوا سرد بود پاها مکتین یموقع خلوت هست رو نیبه پارک که ا دنیرس با

 با دستانش خودش را بغل کرد 

 سر رفته بود  ییدر خود جمع شد حوصله اش تنها شتریهوا عجب سرد بود ب امشب
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  انیب گفتمیم یو نازبه زهرا  یبابا کاشک یا ـــ

 ...هڪدر حال غر زدن بود  ختمیر یرو نم ییچا یسرد شده  کاشک نقدریچرا هوا ا اه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زدهمیقسمت س 

 

 خانم ــــ
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 چرخاند گرینگاهش را به سمت د یپسر یصدا با

 

 بودند  ستادهیدورتر از او ا یپسر با فاصله کم چند

 

 که مزاحم باشن دیآ یاشان نم افهیو ق پیخودش گفت به ت با

 گفت ایچندش آور رو به مه یاز همان پسرها با حالت یکیشدنشان  کیبا نزد اما

 

  شتیپ میایب یگفتیچرا تنها تنها م ـــ

  دنیشروع کردن به خند دوستانش

 با اخم گفت  ایمه

 

  دیمزاحم نش ـــ

 

 پارک  حرکت کرد  یبه طرف خروج و

 

 ردنڪ یها پشت سرش حرکت م آن
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احساس کرد و به طرف  شیبازو یرا  رو یکرد ناگهان دست شتریسرعتش را ب ینداد و کم یتیپسرا اهم یها کهیت به

از اون پسرا که محکم دستش را گرفته شوکه شد ترس تمام وجودش را  یکیدست  دنیشد با د دهیمخالف کش

 توانست از دست آن ها خالص شود  یکرد نم یگرفت هر چقدر تقال م

 دست پسره خم شد و محکم دستش را گاز گرفت  یرو ایمه

 شل شد  ایمه یو دستش از دور بازو دیکش ادیفر پسره

  دنیاستفاده کرد و شروع کرد به دو ییفرصت طال نیهم از ا ایمه

 پسرها هم به دنبالش بودند   دیدو یچقدر م هر

 کرد یم دیو تهد ادیفر پسره

 متکشیم یدختره  وحش رمتیبزار بگ ــــ

 

 کرده بود  شیکفش ها را پا نیکرده بود که چرا ا نیدرد گرفته بودند  چقدر خودش را نفر شیپاها

  دیدو ئتیبه طرف ه یبا خوشحال ئتیروشن ه مهین یچراغ ها دنید با

 مراسم نکهیدوروبرش نبود مثل ا چکسیکه مشغول جمع جور کردن بود وه دیشهاب را از دور د ئتیبه ه یکینزد با

 تمام شده بود

 

شروع کرد  اریاخت یمزاحم راحت کند که ب یپسرها نیشد که اورا از شر ا دایپ یآنقدر خوشحال بود که کس ایمه

 زدن  ادیفر

 

 شهاب، شهاب... د،یس ـــــ
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 قسمت چهاردهم 

 

 ان شد زد نگر یم ادیو اسمش را فر دیدو یکه با ترس به سمتش م یدختر دنیبا د شهاب

 او را  شناخت  ایشدن مه کیاست اما با نزد میمر دیکرد شا یفکر م اول

 بود شهاب از او فاصله گرفت کیبه هم نزد یلیبه سمت او آمد فاصله اشان خ ایمه
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 دییبگو یزیتوانست چ یزد و نم ینفس نفس م ایمه

 

 ??حالتون خوبه   ــــ

 نه تکان دهد  یدر جواب شهاب فقط توانست سرش را به معن ایمه

 نگرانتر شد  شهاب

 

 معتمد بد شده ؟؟ یحال آقا ـــ

 

  دنیخواست جواب بدهد پسرها رس یم ایمه تا

 ردڪبا ترس پشت شهاب خودش را پنهان  ایمه

 

 د ش هیپسر ها کم کم متوجه قض دنیرفت  که فاصله را حفظ کند با د یاز او فاصله گرفت و به آن چشم غره ا شهاب

 به سمت پسرها رفتبا اخم  شهاب

 دیداشت یکار دییبفرما ـــ

 

 از پسرها جلو امد  یکی

 و برادر  یاخو یشیمزاحم کارمون م یکه شما دار میما کار داشت ــــ

 کرد  یخنده ا و
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 هست  یاونوقت کارتون چ ـــ

  

 برادر شما به طاعات و عباداتت برس ومدهیبهتون ن یفضول ـــ

 

 شلوارش فرو برد بیدستانش را در  ج شهاب

 شد  رهیبا اخم در چشمانِ پسره خ 

 

مزاحم  هڪنیجارو جمع جور کنم وا نیمنزلتون من هم ا دیبر دییخانم معتمد شما بفرما گن،یبله درست م ــــ

  مینباش ونیآقا ارڪ

 

 کرد  یبا تعجب به شهاب نگاه م ایمه

 برگشت  شهاب

 دیبر گهید دییبفرما ـــ

 

 .... ابونــــــیتنها تو خ یموقع نطوریرو ا یگریج هی سکهیر مشیرسونیم میچرا خودش بره ما هست ــــ

 

 طرفش رفت و نگذاشت صحبتش را ادامه دهد . هی شهاب

 دیو در گوشش غر  چاندیرا محکم پ دستش
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  یبرسون ویکس یعوض یِتو ستیالزم ن ـــ

 

 چشمش کرد... یحواله یمشت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت پانزدهم 
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 زد یغیج ایمه ارشڪ نیا با

 

 سه نفر بودند و شهاب تنها  پسرا

 بگذرد ریبخ ستیدانست امشب قرار ن یم شهاب

 

 شده بودند ریهم درگ با

 بود  ینامرد کیواقعا  نینفر ا کیسه نفر به  

 بودند  ریدرگ سخت

 ریتو برو دخترو بگ وشیگفت ــــ دار شیاز پسرا به جفت یکی

 

 افتاد  نیزم یو رو دیرا کش شیبخورد شهاب پا انڪخواست ت تا

 زد ادیفر ایرو به مه شهاب

 دیدرم قفل کن گاهیتو پا دیبر ــــ

 خورد  یخلوت آن هم نصف شب کتک م ابانِیتوانست تکان بخورد شهاب به خاطر او داشت وسط خ ینم ایمه یول

 شهاب به خودش آمد ادیفر با

  گهید دیبر دیخور یچرا تکون نم ــــ

 زد ادیتر فر بلند

 دیبر ـــ
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 وارد شد و در راقفل کرد  دیدو گاهیبه سمت پا ایمه

 بود  دهیخواب نجایحالش بد شد ا یبود که آن شب وقت یاتاق همان

 

بد بود  یلیخ تشیاطراف نبود و شهاب بدجور در حال کتک خوردن بود وضع نیا یکرد کس یپنجره نگاه از

 کرد   یاز خودش دفاع  م هڪبود  نیتوانست انجام دهد ا یکه م یتنهاکار

 

 کرد یم یکار دیبا

 هم همراهش نبود  تلفنش

 به اطرافش انداخت ینگاه

 انجام دهد دیبا یکار یدانست چ یبود نم جیگ

 کرده بودند خیاز استرس  و ترس دستانش  

  دیتلفن به سمتش دو دنید با

 

  دیلرز یاش گرفته بود دستانش م هیگر

 

 شیگونه ها یوکنترل کردنشان سخت بود  اشکانش رو دیلرز یتوانست آن را  به برق وصل کند دستانش م ینم

 شد ریسراز

 

 کنم  کاریمن چ یاه خدا ـــــ
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 هق هق به تالشش ادامه داد با

 تلفن قطع بود یرا بلند کرد ول یدردسر آن را  وصل کرد با ذوق گوش یبا کل 

 

 دیکوب واریکند محکم تلفن را به د کاریدانست چ ینم گرید

 داد زد و

 لعنت بهت ـــ

 کرد  یصورتش را با دست پوشاند و هق هق م 

 کند تا آن ها را کمک کند دایرا پ یبرود و کس دیذهنش رس به

 یآخ کس دنیبا شن یبلند شود ول شیخواست از جا 

 گفت  یم تیاز پسرها که مدام  با عصبان یکیداد  و

  شیکشت یعوض شیکشت ــــ

 نتوانست بلند شود  گرید

 افتاده یکه چه اتفاق ندیتوانست بلند شود و برود بب یبود نم رهیافتاد ،فقط به در خ شیجا سر

 

 تمام شده  زیهمه چ دییو به او بگو دیایداشت که االن شهاب ب دیام

 

 نشد  یخبر اما

 ر را باز کرد گذاشت و بلند شد به طرف در رفت د وارید یارام دستش را رو ارام
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افتاده کم کم به طرفش  نیزم یکه بر رو دیرا د ینبود جلوتر رفت از دور کس چکسیاز ه یکرد خبر یاطراف نگاه به

 زد... یغیجسم غرق در خونِ شهاب ج دنیکرد که شهاب نباشد با د یرفت دعا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت شانزدهم 

 

 شهاب است  ڹیا که کرد ےشده بود باور نم هڪشهاب زانو زد شو نیکنار جسم خون در
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 بود حدس زد که چاقو خورده بود تکانش داد  قیعم یدگیزخم انداخت جا بر یبه جا ینگاه

 آقا  ــــ

 بگو  یزیچ هیتوروخدا  دیشهاب .س ـــ

 شروع کرد به هق هق کردن  بلند داد زد دینشن جواب

 بهم کمک کنه  یکیکمک کمک  ـــ

 زد ینداشت نبضش را گرفت کند م یا دهیفا یول

  دیچرخ یخود بلند شد و سر گردان دور خودش م یجا از

  دیبه سمتش دو یتلفن عموم دنید با

 را برداشت و زود شماره را گرفت  تلفن

 دییالو بفرما ـــ

 چاقو خورده ـ نجایا یکیالو  ـــ

  دیبه سواالتم جواب بد دیلطفا، تا بتون دیاروم باش ــــ

 باشه  ـــ

 دیاول ادرسو بد ـــ

 ..... ـــ

 زنهینبضش م ـــ

 کند یلیخ یآره ول ـــ

 نه  ایخونش بند اومده  ـــ

  ومدهینه خونش بند ن ـــ
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  یدیو آروم فشار م یزاریزخمش م یرو زیدستمال تم هی ـــ

 کنم  کاریچ گهیخب  ـــ

 

 نـــیفقط هم ـــ

کرد کنار شهاب زانو زد  دایدستمال پ کیرفت و  گاهینزاشت خانومه ادامه بده زود تلفنو گذاشت و به طرف پا ایمه

 بود  لبانش هم خشک و کبود بودند  دهیبه او انداخت رنگ صورتش پر ینگاه

 توروخدا جواب بده  دیمن نکنه مرده شهاب س یخدا یوا ــــ

  دندیلرز یتانش مزخمش گذاشت از استرش دس یرا رو دستمال

 فشار داد که شهاب از درد چشمانش را آرام باز کرد محکم

 دیکش ینفس راحت ایمه

 تا خواست از او بپرسد حالش خوب است  

 چشمانش را بست  شهاب

  یاه لعنت ــــ

  ستادیامبوالنس خوشحال سر پا ا یصدا با

 یکنار ایهم زدیآمپول م یکی گرفتینبضشو م یکیسر شهاب نشستند  یباال دندینفر با بالنکارد به طرفشان دو دو

 ...دیجو یرا از استرس م شیو ناخن ها ستادیا
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 قسمت هفدهم 

 

آمده بودند و شهاب را به اتاق عمل  مارستانیشد که به ب یم یساعت مینشسته بود  ن یگوشه ا مارستانیسالن ب در

 برده بودند 

بودند حدس  میکه حتما مادر و پدر مر یزن و مرد هیهمراه  میمر دنیسرش را بلند کرد با د یزن  ی هیگر  یصدا با

 شهاب راخبر کردند  یزد که خانواده 

 اشاره دست پرستار به طرف اتاق عمل، با

شوک زده به سمت  یخون یآن هم با دست و لباسا ایمه دنیبا د میهمراه پدرومادرش به سمت اتاق امدند مر میمر 

 او آمد 
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 یکنیم کاریچ نجایت تو ا ـــ

 ختیر شیگونه ها یبر رو شیو اشک ها دیاشکش جوش یناخواسته چشمه  ایمه

 من بود  ریهمش تقص ـــ

 و پدر شهاب به سمت دخترشان امد   مادر

 من بود  ریهمش تقص ـــ

 رو گرفت  ایمه  یدست ها میمر

 ف بزن حر ??شهاب چش شده  یدونیتو م ـــ

 نبود  ایمه یها هیجز گر میمر جواب

 شهاب به سمتش امد  مادر

 شده شهابم حالش چطوره  یدخترم توروخدا بگو چ ـــ

 

 شهاب جلو امد  پدر

  ستیبده  حالش خوب ن حیبرامون توض نهیحاج خانم بزار دختره بش ــ

 

 گرفت  یهم کنارش جا مینشست مر یصندل یرو ایمه

 کرد فیتعر زرایهمه چ هیبا گر ایمه

 کرده بود گفت سیرا خ شیگونه ها شیکه اشک ها میو روبه مر دیکش یقیعم نفس

 کمک کنه  یکیخواستم  یبودم فقط م دهیبشه اون موقع ترس نطوریخواستم ا یباور کن من نم ـــ

 دستانش را فشار داد  میمر



 نقاب من

 
60 

 

 دونمیم زمیعز دونمیم ـــ

 اتاق عمل باز شد در

 به سمت اتاق عمل حمله کردند... ایجز مه  همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت هجدهم 
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 دیبود که به دکتر رس یشخص نیاول میمر

 

 دکتر حال داداشم چطوره؟؟ یآقا ــــ

 

 هست  خداروشکرخطر رفع شد  ییپسر قو یبود ول قیزخمشون عم نکهیبا ا دینگران نباش ــــ

 

 را پاک کرد  شیشهاب اشک ها  مادر

 نمیپسرمو بب تونمیم ــــ

   دشونینیبب دیتونیبخش اونجا م دنیاگه بهوش اومد انتقالش م ـــ

 کرد  یتشکر میمر

 

 نشست  یرو صندل دیکش ینفس آسوده ا ایمه

 بود  دهیکه از ترس رنگ صورتش پر ایبه مه ینگاه میمر

 

 داد  یکرده بود با دستانش سرش را محکم فشار م تیرا اذ ایمه دیشد سردرد

 

 مقابلش، یآب وانیقرار گرفتن ل با

 سرش را باال گرفت  
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 کیکرد و آن را به دهانش نزد یرا گرفت تشکر وانیکرد انداخت ل یم وانیبه ل یکه با لبخند اشاره ا میبه مر ینگاه

 کرد

 

  زمیحالت خوبه عز ـــ

  ستمینه اصال خوب ن ــــ

 

که  ایبه مه یکس دیاما با امدهیبود که تا االن به هوش ننداشت و نگران برادرش  یفیحال خودش تعر نکهیبا ا میمر

 داد یم یشاهد همه اتفاقات بود دلدار

 

 دونمیاسمتم نم یمن حت ـــ

 ایمه ـــ

  یچه اسم قشنگ ـــ

 زد یرمق لبخند یب ایمه

 

 کرد  یم نکارویتو بود شهاب حتما ا یجا یکه افتاده خودت رو مقصر ندون هر ک یاتفاق یجان  برا اینگا مه ـــ

 یینجایکه ا دوننیخونوادت م نمیبب اصال

  

 فقط سرش را به دو طرف تکان داد ایمه

 نگران شدن شمارشونو بده خبرشون کنم  یاالن ساعت چنده االن حتما کل یدونیم یوا یا ـــ
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 که به سمتش دراز شده بود را گرفت  یگوش

 کرده پیشماره مادرش را  تا و

 

 بلند شود و  شروع کرد صحبت کردن با تلفن. شیدکمه تماس را فشار داد و از جا میمر

 

 اتاق عمل باز شد  

 آمد  رونیبود ب دهیآن خواب یرو هوشیکه شهاب ب یتخت و

 ندیبب یزیخواست چ یرا محکم بست نم اچشمانشیرد شد مه ایاز کنارمه تخت

 

 کرد... یکرد و پسرش را صدا م یهمراه تخت حرکت م هیچشمانش را باز کرد  مادر شهاب با گر  
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 قسمت نوزدهم 

 

 داد یرا ماساژ م شینشاند و شانه ها یصندل یمادرش را رو میمر

 آروم باش  یکن یم تیرو اذ هیهم خودت هم بق یکنیکه م ییکارا نیآروم باش مامان باور کن با ا ـــ

 

  یخانم مهدو ــــ

 

 انداخت  سیبه دو مامور پل ینگاه میمر

 را درست کرد  چادرش

  دییبله بفرما ـــ

 .برادرتون مجروح شدن درست؟؟ میمزاحمتون شد یانتظام یرویاز ن ـــ

 بله  ـــ

 حالشون چطوره ـــ

  ومدهیهنوز بهوش ن یخداروشکر خطر رفع شد ول ــ
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 چطور برادرتون چاقو خوردن؟ دیدونیشما م ـــ

 

 همراشون بود  شونیا یبا ما تماس گرفت ول مارستانیما  ب رینخ ــ

 

 کرد  ایبه مه یبا دست اشاره ا و

 بلند شد شیاز جا ایمه

 س سالم  ـــ

 دیبود یمهدو یسالم .شما همراه آقا ـــ

 بله  ــ

 لتونیاسم و فام ـــ

 ییرضا ایمه ـــ

 ???شد  یچ  دیکن فیخب تعر ـــ

 کنه... اداشتیرا  ایمه یبه سرباز اشاره کرد که گفته ها و
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 کمیو  ستیقسمت ب 

 

 در آغوش مادرش غرق کند   شتریکرد که خودش را ب بیکه در آغوش مادرش احساس کرد آن را ترق یآرامش

 

 دیکن یم کاریچ نجایشما ا ییرضا یآقا ـــ

 

  دیبه طرف احمد محمد آقا چرخ شانیمحمد آقا سر ها یصدا دنیبا شن همه

چطور ازتون تشکر کنم دخترتون تماس گرفت و  دونمی.نم امیمن پدر مه دیخوب هست یمهدو یسالم آقا ــــ

 شما و پسرتون هستم  ونیکرد  من مد فیرو تعر هیاز قض یمقدار

 



 نقاب من

 
67 

 

 خانم چقدر بزرگ شدن  ایخودشو انجام داد ماشاء اهلل مه ی فهیشهاب وظ هیچه حرف نینه بابا ا ـــ

 کرد ینه را تماشا مصح نیبا تعجب ا ایمه

 خانم روبه دخترش گفت  نیشه

 ?? هییرضا یدختر آقا ایمه یدونستیم میمر ـــ

اونجا  مارستانیب مشیبد شده بود منو شهاب رسوند ییرضا یاون روز که  حال آقا یدونستم ول یمنم نم ـــ

 دونستم 

 

 دیخانم با تعجب پرس مهال

 نشیشما رسوند ــــ

از هوش رفت بعد  یبودن حت ییرضا یکرد و نگران حال آقا هیگر یلیبود اونجا خ ئتیما تو ه شیپ ایبله مه ـــ

  مشیحالش بهتر شد منو شهاب اورد نکهیا

 دیلب غر ریز ایمه

 یکرد یم فیتعر ویهمه چ دیگندت بزنن با ـــ

 

 کردند... ینگاه م ایدر پنهانش داشتن به مه یکه سع یمهال خانم و احمد آقا با ذوق اما
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 و دوم ستیقسمت ب 

 

 خودش و انیم یحرف چیبود که به خانه برگشته بودند در طول راه ه یساعت کیبود  دهیتختش دراز کش یرو ایمه

 مادر پدرش زده نشد  

 

 در به خودش آمد  یصدا با

 تو ایب ـــ

 آقا در را آرام باز کرد و سرش را داخل اورد  احمد
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 کردم بابا  دارتیب ـــ

 زد  یلبخند زور ایمه

 بودم داریب ــ

 خود گرفت  یدست ها انینشست احمد آقا کنارش جا گرفت دستان دخترکش را م شیسر جا ایمه

 بابا  یبهتر ـــ

 

 االن بهترم  ـــ

 

بده پسر  رشیرو سر راهت گذاشت خدا خ یمهدو یپسر آقا هڪدوست داشت  یلیخدا خ رڪخداروش ــــ

  هییرعنا

 اهوم  ــــ

 میبر میخوا یآقا پسرشون بهوش اومده فردا منو مادرت م نکهیصحبت کردم مثل ا یتلفن یمهدو یتازه با آقا ـــ

  یایتو م ادتشیع

 انداخت  نییسرش را پا ایمه

 

 نمڪن ڪف دونمینم ــــ

 دخترش کاشت  یموها یبر رو یبلند شد بوسه ا شیآقا از جا احمد

 دخترم  ریشبت بخ ـــ

 ریشب تو هم بخ ـــ
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 کرد شیصدا ایاحمد آقا در اتاق را ببندد مه نکهیقبل از ا 

 

 بابا  ـــ

 جانم ـــ

  امیمنم م ــ

 زد و سرش را تکان داد یآقا لبخند احمد

  یباشه دخترم پس بخواب تا فردا سرحال باش ــ

 

 پتو رفت  ریتکان داد و ز یسر ایمه

 یفتیب یدانست فردا قراره چه اتفاق یبود نم آشفته

 کند... یشهاب چطور با او رفتار م 
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 ستمیقسمت ب 

 

 اش گرفته بود  هیداد حالش اصال خوب نبود وسط صحبت ها گر حیمامور توض یبرا اتیبا تمام جزئ  ایمه

  گاهیتو پا دیکه رفت دیشما گفت ـــ

 بله  ـــ

 دیو کمکشون کن دیبمون دیتونستیم دیچرا رفت ـــ

  

 مسئله عذاب وجدان گرفته بود  نیبه خاطر ا ایرا گفت که مه یزیچ مامور

 

 خودش گفت که برم یخودش گفت .منم اول نخواستم برم ول ـــ

 

 یو صحبت ها انیبهوش ب یمهدو یآقا نکهیو تا ا دیایهمراه ما به مرکز ب دیطبق قانون شما با ییخب خانم رضا ـــ

 کنه دییشمارا تا
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 قرار بود بازداشت بشه  یعنیبود  ایمه یبرا یبزرگ شوک

  ستدیتوانست سر پا با ینم

 نشست  شیجا سر

  شیببر یخوا یم یداد برا چ حیبراتون توض ویجناب .همه چ یچ یعنی ـــ

 

 به سمت دخترش آمد  میآقا پدر مر محمد

 

 همسرش آن را مخاطب قرار داد دنیخانم با د نیشه

 

 بکن   یکار هیدخترو ببرن با خودشون  نیخوان ا یبگو م یزیچ هی ایمحمد آقا ب ــــ

 

 شد کیآقا نزد محمد

 من پدر شهاب هستم  دیسالم خسته نباش ـــ

  میندار یتیخانم شکا نیاز ا ما

 .. یول ـــ

 ستادیا ایکنار مه میمر

 میستین یما راض یهر چ ـــ

 ان شاء اهلل که بهتر بشن میشیما فردا هم مزاحم م دیهر جور راحت ــــ
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 ممنون  یلیخ ـــ

 

معادالتش بهم  هیاالن تمام یخانواده داشت ول نیاز ا یا گهیانداخت انتظار برخورد د نییخجالت زده سرش را پا ایمه

 خورده بود 

 

 مادر  ایمه ـــ

نشسته بود   لچریو یآمدن پدرش رو یاسمش سرش را بلند کرد مادرش همراه پدرش به سمتش م دنیبا شن ایمه

 گریشد د یاسترس به او وارد م ایحال پدرش شده بودن چون هر وقت پدرش ناراحت  یدلش گرفت بازم باعث خراب

  دکر یاستفاده م لچریاز و دیرا نداشت و با شیپاها یرو ستادنیا ییتوانا

 

 ..وقت است احساسش نکرده بود به خودش آمد. یلیکه خ ییبا فرود آمدن در آغوش آشنا ایمه
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 قسمت هفتاد و سوم 

 

 

 چادر برداشت و سرش کرد. کیاز سبد،  ،یدر ورو کنار

 اشک در چشمانش نشستند. یشد.  با برخورد چشمش به مناره ها، قطره ها اریابن مهز یصحن امام زاده عل وارد

 نشست.  یدر وجودش م یداشت. با ورودش به امامزاه، آرامش یبرم یآرام یها قدم

 

 کرد و آنجا، نشست.  دایرا پ یخلوت قسمت

مداح گوش  یبود، چشمانش را بست؛ و به صدا دهیچیدر فضا پ یمداح یسرد، چسباند. صدا یرا به کاش سرش

 سپرد.

 

 تاب اومده... یب دل

 پر از آب اومده... چشم

 ماه عزا... اومده



 نقاب من

 
75 

 

 ارباب اومده... لشکر

 تاب اومده... یب یدل

 ماه عزا... اومده

 ارباب اومده... لشکر

 ارباب... یزن ها نهیپوشا ؛ س یمشک لشکر

 ارباب... ینوحه برا خونن؛یهمه شب م شب

 آقا... سَنَ قربان آقا... جان

 العطشان آقا... دیّس

 آقا... سَنَ قربان آقا... جان

 العطشان آقا... دیّس

 آقا... سَنَ قربان آقا... جان

 العطشان آقا... دیّس

 

 سیخ ش،یو گونه ها دیجوش ش،یلبانش نشست؛ و چشمه اشک ها یرو یمداح؛ لبخند نینشقشنگ و دل یصدا از

 شد.

 تلفنش به خودش آمد.  یصدا با

 شده بود. کیتار هوا،

 از طرفش مادرش بود. یامکیپ

 !؟ییجان کجا ایمه ــــ
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 خونه... امیدارم م رونم،یب ـــ

 

 را پاک کرد. شیبلند شد. اشک ها شیجا از

 کرد. یبرداشت و تشکر ینیرا از س ییچا وانیل ا،یآمد. مه ایبه دست، به سمت مه ینیس ،یجوان پسر

او را متوقف  یزن ی. از امامزاده خارج شد؛ که صدادیچسب یم یلیسرد؛ در امامزاده، خ یآن هم در هوا ن؛یدارچ یچا

 کرد.

 ! چادر را پس بده.زمیعز ـــ

 بدهد. لیرفته بود، آن را تحو ادشیداد؛ که  یبا چادر به او دست م یبه چادر انداخت. آنقدر احساس خوب ینگاه ایمه

شده بود؛ از خود جدا کند. چادر را به دست زن  یدوست داشتن شیچند روز برا نیپارچه را که ا نینداشت، ا دوست

 رفت. ابانیسپرد؛ و به طرف خ

 تکان داد. یتاکس یرا برا دستش

 شدند. یرد م شیاز جلو یادیها با سرعت ز یتاکس اما

 

 کرد به عقب برگشت. یکه اسمش را صدا م یکس دنیشن با

 خانم! ایمه ـــ

 را دور گردنش بسته بود؛ یمشک ی هیکه چف یمشک یشهاب، با لباسها دنید با

 انداخت. نییباال برده بود را پا یتاکس یرا که برا دستش

 سالم... ـــ
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 و سوم ستیقسمت ب 

 

  رسهیزودتر االن آژانس م ایمه ــــ

 اومدم  ــــ

 رفت  رونیرا برداشت و به سمت ب فشیسرش گذاشت ک یرا رو شالش
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به   دنیبا رس  دنیخر یشدن  سر راه دست گل نیسوار ماش ییسه تا ایمه دنیدم در منتظرش بود با رس پدرش

 نبود که کجا اومده  بودآمده بود اصال حواسش  نجایا هڪ شبیبه اطراف انداخت د ینگاه مارستانیب

 

 رفت  یپرستار ستگاهیسمت ا به

 دیسالم خسته نباش ـــ

 ممنون یلیخ زمیسالم عز ـــ

  ی، شهاب مهدو یمهدو یاتاق آقا ـــ

 کرد پیرو تا یزیچ پرستار

 ۱37اتاق   ـــ

 ممنون  یلیخ ـــ

 در رازدن و وارد شدن   دیکش یقیطرف اتاق رفتن دم در نفس عم به

 افراد داخل اتاق شالش رو جلو اورد دنیبا د ایمه

  طهیاوه اوه اوضاع خ ـــ

احمد آقا و مهال خانمو داد   یجواب سالم واحوالپرس ییکردن با همه شهاب هم با خوش رو کیرفتن و سالم عل جلو

 آن هم سرش را تکان داد  ایو در جواب سرتکان دادن مه

 

تو جمع همه خانم و  ایمه ستادیمردا ا هیفتن احمد آقا هم کنار بقخانم ها ر هیکنار بق یو مادرش در گوشه ا ایمه

  ستدیبا تڪسا یداد گوشه ا حیترج نیهم یکرد برا یم یبگیغر یچادر یدخترا

 ؟؟ینڪ ینم یمعرف میمر ـــ

 داشت چشم دوخت  یبانمک و مهربان افهیکه ق یبه دختر چادر ایمه



 نقاب من

 
79 

 

 گذاشت  ایشانه مه یآمد و دستش را رو ایبه طرف مه میمر

  گهید گمیم درست ہباش ہتونیم ےدوست خوب ردمڪ داشیخانمه گله تازه پ ایمه شونیا ـــ

 زد یلبخند ایمه 

 هستم   میمر ی ہجان من سارا دختر خال ایخوشبختم مه ــــ

 که با اخم نظاره گرشان بوداشاره کرد  یدختر به

 میهمه نرجس دختر عمه مر نیا ـــ

 خوشبختم گلم  ـــ

 ؟؟یخون یم ی؟چ ایند سالته مهچ ـــ

 

  خونمیم ڪیسالمه گراف۲۲من  ـــ

 با ذوق گفت  سارا

  ایبدو ب میمر یوا ــــ

 کنار گذاشت  کویجعبه ک میمر

 شده دختر  یچ ـــ

 مراسم محرم و برامون بزنه  یکردم طرح ها دایپ یکی ـــ

 ذوق زده گفت میمر

 هست؟ یواقعا ک ـــ

  خونهیم کیخانم گل .گراف ایمه ـــ

  ایمه یجد ـــ
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 آره  ــــ

 

 حاج آقا  ــــ

 بود سرش را بلند کرد  یو خورده ا یس بایبود سنش تقر ستادهیکه کنار شهاب ا ییحاج آقا میمر یصدا با

  یبله خانم مهدو ـــ

 پوستر و بنررارو برامون بزنه  یکردم که طرح ها دایرو پ یکیمن  ـــ

  یڪ یجد ـــ

 خانم  ایمه ـــ

 اشاره کرد... ایمه به
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 قسمت هفتاد و چهارم 

 

 

 !د؟یسالم... خوب هست ـــ

 خودش را جمع و جور کرد.  ا،یمه

 ممنون! یلیخ ـــ

 !د؟یبا خانواده اومد ای د؟؟یتنها هست ـــ

 نه! تنها اومده بودم امام زاده.  ـــ

 قبول باشه! ـــ

 انداخت. نییسرش را پا ایمه

 ممنون! یلیخ ـــ

 خونه؟! دیر یم دیدار ـــ

 .رمیم رمیگ یم یبله! االن تاکس ـــ

 رسونمتون. یخودم م د،یریبگ یتاکس ستیالزم ن ــــ

 .رمینه... نه! ممنون، خودم م ـــ
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 را زد. نیماش ریدزدگ شهاب

 رسونمتون. یخودم م ن،یتو ماش دیی. بفرمادیوقت شب تنها بر نیا ستیخوب ن ـــ

داشت. به طرف  یبیاسترس عج اینگذاشت و به طرف دوستانش رفت. مه ایاعتراض کردن مه یبرا یمهلت شهاب

 گرفت.  یجلو جا یصندل یرفت و رو نیماش

 .دیکش یقیرا بست و نفس عم یمنیا کمربند

 شد. نیسوار ماش شهاب

 شد. ریشرمنده د ـــ

 .کنمینه، خواهش م ـــ

 را روشن کرد. نیماش شهاب

 زد. یاش م نهیتابانه به قفسه س یب ایمه قلب

 را در دستانش فشرد. فشیک بند

 را پر کرد. نیماش یفضا یمداح یصدا

 ...نیهم بب مویزن نهیس نیبب کمیمنو  ـــ

 شدم... سیکه خ نیبب

 ...نیا تینوکر عرق

 

 ...هیاز تو سور ارندیدارند... م دی...  چقدر شههیپر از صبور ی... ولهیجور هی دلم

 

 کرد.  یم یصدا مداح را همراه یبه شهاب انداخت. شهاب ب ینگاه یواشکی ا،یمه
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 برم...آره برم سرم بره... دیمنم با ــــ

 طرف حرم بره... ،یحروم چیه نزارم

 

 شهاب متوجه شود. د،یدوخت. ترس شینگاهش را به کفش ها عیسر

 

 گوش سپرد. یچرخاند و به مداح رونیرا به طرف ب سرش

 

 زده نشد. نشانیب یبه خانه، حرف دنیرس تا

 در را باز کرد. ایمه

 ممنون! شرمنده مزاحم شدم.  یلیخ ـــ

 شهاب متوقفش کرد. یشود، صدا ادهیتا خواست پ اما

 خانم... ایمه ــــ

 بله؟! ـــ

 

 دستانش را دور فرمون مشت کرد.  شهاب

 ا موندنتون هم دستون، هم...کنم. بابت اتفاقات اون روز،  هم ج یاز شما عذرخواه دیمن با ـــ

 .دیبه صورتش کش یدست

 .دیکه از پدرتون خورد یلی... اون ســـ

 افتاد. یاتفاق نم نیکردم، ا یجمع م شتریب کمیمن حواسمو  اگه



 نقاب من

 
84 

 

 .دیریخواد گردن بگ یرو نم یگرید ریتقص ست؛یشما ن ریتقص ــــ

 که نرجس خانم... یکار ـــ

 اجازه نداد صحبتش را ادامه بدهد. ا،یمه

 .میموضوع رو فراموش کردم...بهتره در موردش حرف نزن نیمن، ا ــــ

 زد. یلبخند شهاب

 .دیموضوع رو فراموش کن نیا دیکه تونست د؛یدار یقلب پاک ـــ

 انداخت. نییشرم زده، سرش را پا ا،یمه

 ممنون! یلیخ ـــ

 را گرفت.  نیماش یدوباره فضا سکوت،

 به خودش آمد. ایمه

 شد. ادهیپ نیماش از

 شرمنده مزاحمتون شدم... ـــ

 .دی. به خانواده سالم برسوندیدار ارینه، اخت ـــ

 شب خوش... د؛یسالمت باش ـــ

داد. قلبش، در قفسه  هی. به در تکدیشهاب را شن نیحرکت کردن ماش یوارد خانه شد. به محض بستن در، صدا ایمه

 کرد. یم یقرار یاش، ب نهیس

 قلبش گذاشت و زمزمه کرد... ی. دستش را رودیکش یقیرا بست و نفس عم چشمانش

 

 ...!!ریپس چته؟! آروم بگ ــــ
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 قسمت هفتاد و پنجم 

 

 بروند وگچ دستش را باز کنند. مارستانیبه ب میقرار بود، با مر امروز،
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 بهتر بود. یکم نطوریرا انتخاب کرد و تنش کرد. ا شیمانتو نیتر بلند

 

 را برداشت و از اتاق خارج شد.  فشیک

 باهات؟! امیمادر...بزار منم ب ایمه ـــ

 شد و خودش جواب همسرش را داد. شقدمیآقا، پ احمد

 که...  ستیتنها ن ره،یم میخانم داره با مر ـــ

 کرد. یبود، نگاه م شیکه در حال تن کردن پالتو اینگران، به مه یخانم با چشمان مهال

 زنگ خورد. ایمه لیموبا

 !م؟یجانم مر ـــ

 ...ایدم درم ب ــ

 باشه اومدم. ـــ

 مادرش کاشت. یبر گونه  یبوسه ا ا،یمه

 من رفتم... ـــ

 میمر از ینشان ی. اطراف را نگاه کرد؛ ولدیشهاب را د نیآمد. در را بست و با برگشتنش ماش نییتند، از پله ها پا تند

 شد. ادهیپ میشد و مر باز نی. در ماشدیند

 سوار شو... ایسالم! ب ــــ

 به او رفت. یچشم غره ا ا،یمه

 طرف در رفت. به
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 ...میرفت ی! خب خودمون مم؟یبا داداشت بر ـــ

 .نمیبب نیبش ـــ

 نشست. نیرا باز کرد و در ماش در

 سالم! ـــ

 السالم! کمیعل ـــ

 .میشرمنده مزاحم شد ـــ

 .دیدار ارینه، اخت ـــ

 داد و چشمانش را بست.  هیتک یسرش را به صندل ا،یحرکت کرد. مه نیماش

 به خودش آمد. نیماش ستادنیا با

 خود گفت: با

 ! خاک به سرم... خوابم برد.م؟یدیرس یعنی ـــ

 

 شدند. ادهیپ نیماش از

 را پارک کرد و به سمتشان آمد. نیماش شهاب

 شدند. مارستانیهم، وارد ب یبه پا پا

 رفت و نوبت گرفت. شخوانیبه طرف پ شهاب،

 .دیرس ا،یربع نوبت مه کی بعداز

 استرس داشت. یکم ایمه

 کرد. یشده بود؛ او را همراه ایکه متوجه استرس و ترس مه میمر



 نقاب من

 
88 

 

 دکتر، کارش را شروع کرد. ؛یاز سالم واحوالپرس بعد

 به دستش انداخت. یبا باز شدن گچ دستش، نگاه ا،یمه

 دلم برات تنگ شده بود. ...زمیسالم عز ــــ

 .دیخند میمر

 دانشجو!!! گنیخجالت بکش... آخه به تو هم م ـــ

 

 زد. یدکتر لبخند خانم

 کار نکن. ادیدستت ز نیبلند نکن و با ا نیسنگ زیمدت چ هیتموم شد. تا  زمیعز ـــ

 کمک کرد تا بلند شود. ایبه مه م،یمر

 !کنهیدوست ما کال کار نم نیخانم دکتر، ا دینگران نباش ـــ

 ما رو ببر! یآبرو یحاال تو هم ه ـــ

 

 بلند شد. بعد از تشکر از دکتر، از اتاق خارج شدند. ایمه

 

 !ایسالم مه ـــ

 

 داد! تیرا به عصبان شیمهران، اول شوکه شد. اما کم کم جا دنیسرش را بلند کرد. با د ایمه

  

 انداخت. یکه شهاب نشسته بود، نگاه ییناخودآگاه به جا ا،یمه
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 و به طرف مهران برگشت. دیکش یشهاب، نفس راحت یخال یجا دنید با

 !؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا ـــ

 

 شوکه شد. ایو حرف مه تیاز عصبان م،یمر

 جان! ایآروم باش مه ـــ

 .دیدوباره غر میتوجه به مر یب ایمه

 !؟؟یکن یم کاریچ نجایتو ا گمیبهت م ـــ

 کنم. یخواستم ازت عذرخواه یم ـــ

 !؟یبابت چ ـــ

 نداشتم. باور کن! یبابت کار اون روز؛ من منظور ـــ

 !؟یدی. حاال بزن به چاک...فهمبخشمتیو نم کنمیباور نم ــــ

 !میمر میبر

 رفتند. یو به سمت خروج دیرا کش میدست مر ا،یمه

 

 .ستادیا شانیجلو مهران،

 ...ایلحظه صبر کن مه هی ـــ

 !؟یدیهستم. فهم ییاوال... من برات خانم رضا ـــ

 تکان داد. دیدستش را باال آورد و با تهد و

 ...کنمیم چارتیب نمتیدور و بر خودم بب گهیواگر بار د ـــ
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 زد. یپوزخند مهران

 !؟یبدبختم کن یخوا یتو؟!تو م ـــ

 .دیبا تمسخر خند و

 بود؛ الل شد. ستادهیکه پشت سر مهران ا یشخص دنیبا د ا،یمه

 

 باشد. شیهم دانشگاه ای لیفام دیزد شا یکه از دور نظاره گر بود؛ ابتدا دخالت نکرد. حدس م شهاب،

 بود. ستادهیبرد. به سمتشان رفته و پشت پسره ا یبه مزاحم بودنش پ ا،یمه تیعصبان دنیبا د اما

 کنه؟!... تو؟!؟ چارمیخواد ب یم ی! بگو پس؟!ک؟یچرا الل شد ـــ

 

 به شانه اش زد. شهاب،

 برگشت. مهران

 با اخم گفت: شهاب

 کار رو بکنم. نیمن بخوام ا د،یشا ـــ

 به شهاب انداخت. ینگاه مهران،

 شما؟! ــــ

 انداخت. ینگاه ایجوابش را بدهد، به مه نکهیبدون ا شهاب

 خانم مزاحمند؟! ایمه ـــ

 لبانش را تر کرد. ایمه

 خواند برند. یم گهیشتند، اآلن هم ددا یکینه آقا شهاب! کار کوچ ـــ
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رفت. شهاب، با اخم مهران را برنداز کرد و به دنبال  مارستانیب یرا گرفت و به طرف در خروج میدست مر ا،یمه

 دخترها رفت.

 بود... دهیترس یشهاب، و آن اخمش کم کلیجذبه و ه دنیاعتراف کرد، با د مهران

 

 اسم موردنظر فشار داد. یرا درآورد و رو لشیموبا

 شد؟! یسالم چ ـــ

 کرد، گفت: یهمانطور که به رفتنشان نگاه م مهران

 ...یگند زد به همه چ ــــ

 !؟یک ـــ

 شهاب! ـــ

 !؟یڪ ـــ

 !؟یزن یداد م چرا

 شهاب باهاش بود!!! یتو گفت ـــ

 آره... ـــ

 !اآلن؟ ییسخت تر شد، کجا کمی... مهران کارمون یعوض یدختره  ـــ

 .مارستانیب ـــ

 !ایخونت... زود ب امیخب من دارم م ـــ

 باشه اومدم! ــــ
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 آشنا بود. یلیخ شیگذاشت. چهره شهاب، برا بشیرا در ج لیموبا مهران

 است... دهیجا د کیبود او را  مطمئن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت هفتاد و ششم 
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 وارد خانه شد. میبعد از تشکر از شهاب و مر ا،یمه

 را باز کرد. یورود در

 

 بود. دهیچیخونه پ یاسپند تو یبو

 به استقبالش آمد. مادرش

 

 بده مادر! ی... خدا سالمتزمیعز ـــ

 .دیاش را محکم بوس گونه

 کجاست؟! ییفدات شم! بابا یمرس ـــ

 بابا جان! نجامیا ـــ

 آقا، به طرف دخترش آمد و او را در  آغوش گرفت. احمد

 !یباالخره راحت شد تیدست گچ نیاز ا ـــ

 .دیآره بخدا! خوب گفت ــــ

 مبل نشستند. یسه رو هر

 شربت را آورد. ینیخانم س مهال

 دستش درد نکنه. د،یهم زحمت کش میمر ـــ

 شربت را برداشت. وانیل ایمه

 شهاب هم باهامون اومد. ؛یراست ـــ

 شهاب؟! ـــ
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 ...گهید میبرادر مر ـــ

 به دخترش رفت.  یخانم، چشم غره ا مهال

 !؟یگیم ینطوریقبل اسمش بزار... برادرت نامزدته؟! ا یزیچ ییآقا هیمادر،  ـــ

 .دیلرز ایو دست مه دل

 .ختیلباسش ر یاز شربت رو یکم

 چته مادر؟! ــــ

 دفعه تعادلم رو از دست دادم. هیمدته تو گچه...  هینه دستم  ست،ین یزیچ ـــ

 .رینگ یزیدست چ نیخب با ا ـــ

 من برم لباسم رو عوض کنم. ـــ

 تا من شام رو آماده کنم.  زم؛یپاشو عز ـــ

 داد. هیآرام گفت و به طرف اتاقش رفت، در را بست و به در تک یباشه ا ایمه

 جنبه ات کنند! ی!! خاک تو سر بیکنیهُل م ادیچته دختر؟! تا اسمش م ـــ

 

 درآورد. فشیرا از ک لشی. موبادیتخت دراز کش یرا عوض کرد و رو لباسش

 کرد. ڪرا چ تلگرامش

 از مهران داشت. یامیپ

 اسمش را لمس کرد. یرو تیعصبان با

 شد! یچ مارستانیدونم تو ب ی! شرمنده نمایسالم مه ـــ
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 با اون پسره بحث مارستانیبده، جبران کنم. امروز هم که تو ب یفرصت کی. تو ارمیخواستم از دلت در ب یفقط م من

 حتما جواب بده منتظرتم... یرو خوند اممی. پادیب شیپ یا ینکردم؛ فقط به خاطر تو بود. دوست نداشتم ناراحت

 

 زد. یپوزخند ایمه

 دکمه بالک را لمس کرد. و

 نکرده... یبرو به درک. به خاطر من کار ـــ

 را بلند کرد. شیصدا

 ...دمیآخه بدبخت... من ترس رو تو چشمات د ـــ

 خندد. یم شیباز ونهیشد. احساس کرد، عکس به د رهیبود، خ شیهمت، که رو به رو دیعکس شه به

 هم خنده اش گرفته بود. خودش

 .دیو سرش را به بالشت کوب دیخند بلند

 

 افتاد. ذوق زده چشمانش را بست. مارستانیکار شهاب، در ب ادی

 .زندیکرد، قلبش تند تند، م یم احساس

 بود. نیریش شیبرا یلیشهاب از او، خ یو طرفدار تیحما نیا

 داد. یم یاما هر چه باشد، به او احساس خوب د؛یترس یم د،یاحساس جد نیاز ا نکهیا با

 شام... ایب ایمه ــــ

 گذاشت. ی. احترام نظامستادیهمت ا دیعکس شه یبلند شد. روبه رو شیاز جا ا،یمه

 فرمانده!! میچاکرت ـــ
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 و از اتاق خارج شد. دیخند بلند

 

 شهاب گذاشت. یشانه  یرو یدست محسن،

 ! بسم اهلل بگو...برو جلو...؟یکن یم تیخودتو اذ یچرا دار ــــ

 

 تونم محسن... ینم ـــ

 !م؟یتصم نیاز ا یستیمطمئن ن یعنی! ؟یچ یعنی ـــ

 !دونمی... نمدونمینم ـــ

 ...هیفکرات رو بکن. فرصت خوب ن؛یچند روز بش نیکه نشد حرف حساب مومن، ا نیا ـــ

 

 تکان داد... یفقط سر شهاب،

  

 

 

 قسمت هفتاد و هفتم 

 

 شده بود! زیامروز سحر خ ا،یصبح بود. مه7ساعت
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 یشهاب داشت؛ و راحت م یخانه  اطیبر ح یتسلط کامل نجا،یبزرگ پنجره اتاقش، نشسته بود. از ا یتاقچه  یرو

 کند. یرا، طراح بایز یو آن حوض و درخت ها اطیتوانست ح

 نگاشت. یطرح م دیسف یبرگ ها یرو شیتند، با قلم ها تند

 کرد. کیقهوه اش را به لبانش نزد وانیو ل چاندیدور خودش پ شتریاحساس سرما، پتو را ب با

 گذاشت. شیرا سرجا وانیبود؛ ل ستادهیخانه شهاب ا یکه جلو ،یلیاتوموب یصدا دنیشن با

 آمدند. اطیدر باز شد، و شهاب و خانواده اش به ح همزمان

 کردند. یم یدم در، با شهاب خداحافظ همه،

 

 بدرقه بود. نیو استرس، نظاره گر ا یبا کنجکاو ا،یمه

 

 بر سر مادرش گذاشت. یمادرش را در آغوش گرفت و بوسه ا شهاب،

 قرآن رد شد. ریخانوم، قرآن را باال آورد و شهاب از ز نیشه

 

 چشمانش آمد...  یعکس شهاب و دوستش، جلو ریچند لحظه کوتاه تصو یبرا ،ایمه

 کرد. زمزمه

 !ه؟یسور رهینکنه داره م ـــ

 من... ی! خدانه

 

 کرد، قلبش فشرده شد. احساس
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 دوخت. ایناخوادگاه سرش را باال آورد و نگاهش را به پنجره اتاق مه شهاب،

 پنجره کنار رفت.  یاز جلو عیسر ا،یمه

 

 شهاب دور نماند. زیکار از چشمان ت نیا اما،

 

 داد. هیتک واریبه د ایمه

 در دلش غنچه زده بود... دیجد یوقت رفتن شهاب نبود. اآلن که احساس اآلن،

 

 و چطور به وجود آمده است... یدانست، ک یکه نم یاحساس

 دهد. یبه او م یآمده و احساس خوب و آرامش بخش یاحساس به وجود م نیدانست، که ا یم فقط

 هم فشار داد. یچشمانش را محکم رو ل،یکردن اتوموب تڪحر با

 سخت کرده بود. شیرا برا دنینفش کش ش،یگلو بغض

 

 .دیکش شیبه گلو یدست

 

 .ختندیر شیاشک، پشت سر هم. بر گونه ها یها قطره

 اآلن وقت رفتنت نبود، شهاب... ــــ

 ...یرفت یم دینبا ،یلعنت
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 افتاد. نیزم یرا نداشت.  رو ستادنیان اتو شیپاها گر،ید

 را، در شکمش جمع کرد. شیپاها

 

 کردند.  سیسردش را خ یرا پاک کرد. اما بارش دوباره چشمانش گونه ها شیو اشک ها د؛یبه گونه اش کش یدست

 شد. رهیهمت خ دیعکس شه به

 بعد خدا... سپردمش به تو... ـــ

 گذاشت و شروع به هق هق کرد. شیزانوها یرا رو سرش

*** 

 بلند شد. شیاز جا تیعصبان با

 !یکرد یتند باهاش رفتار م نقدریا دیتوه... نبا ریتقص ـــ

 

 آورد. رونیب لشینگاهش را از صفحه موبا مهران،

 الف بچه بلرزم و التماس کنم؟! هی یکنم؟! جلو کاریچ یخواست یم ـــ

 

 کن بهت عالقمند بشه! یبکن... فقط کار یخوا یم یهر کار دونمینم ـــ

 

 ...شهیعاشق نم دمیکه من د ینیا ـــ

 .دیرا از دستش کش لیبه سمت مهران رفت و موبا تیعصبان با

 ...یبد لمیحرف ها رو تحو نیکه ا دم،یمن بهت پول نم ـــ
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 !؟یشیم یباشه حاال... چرا عصب ـــ

 مبل نشست و سرش را با دستانش گرفت.  یرو شان،یپر

 از شهاب دورش کنم! دی... هر چه زودتر باشمیم وونهیدارم د ـــ

 

 کرد. کیچشمانش را بار مهران

 !ه؟یشهاب ک نی! اصال ا؟یاز شهاب دورش کن ای! ؟یریانتقامت رو بگ یخوا یتو م ـــ

  

 را روشن کرد، و گفت: گارشیدوخت. س رونیسمت پنجره رفت و نگاهش را به ب به

 نداره... یبه تو ربط گهید نیا ـــ

 کار خودت رو انجام بده... تو
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 یقسمت س 

 

 اتفاقات افتادن؟ نیهمه ا ایجان من مه ــــ

 جان تو  ـــ

  شهیخدا باورم نم یوا ـــ

 باورت بشه  ـــ

 بفهمه  ینار ـــ

 به او کرد یاخم ایمه

 داره  لڪجماعت مش نیبا ا یدونیبفهمه خودت م ستیقرار ن ـــ

 

 بودند  دهیبه خانه رس ہگید

 به سمت در خانه شان رفت در را باز کرد و تند تند از پله هاوباال رفت   یاز خداحافط بعد
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 سالم  ـــ

 

 را کنار گذاشت  لشیکه در حال بافتن بود وسا مادرش

  کنمیرتو آماده منها یعوض کن یماهت تا تو بر یسالم به رو ـــ

 به سمت اتاقش رفت و بعد از عوض کردن لباسش و شستن دست و صورتش دییبگو یزیچ هڪنیا اوبدونیمه

 به طرف آشپزخانه رفت  

 شروع کرد به خوردن  و

 گذاشت  نگیکه کرد ظرفش را بلند کرد و در س تمام

  ایمه ـــ

 به سمت هال رفت  ایمه

 بله  ـــ

   یغروب گاشونیپا یگفت بهت بگم امروز بر دمیرو تو بازار د یمهدو یدختر آقا ــــ

 باشه  ـــ

 اتاقش برگشت تو

  ردڪتخت پرت  یو خود را رو ردڪخسته بود  چراغ را خاموش  یلیخ
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رفت بعد نماز رفت چون دوست  گاهیاش را برداشت و به سمت  پا یمخصوص طراح لیرا مرتب کرد وسا شیموها

 رفت بعدواز در زدن وارد شد گاهیمردم را نداشت به سمت پا ینگاه ها یشود حوصله  دهید آنجا ینداشت در شلوغ

 کردند ینگاه م ایبودن با تعجب به مه یدختر جوان نشسته  در حال بسته بند چند

 

 خانم  ایبه به مه ــــ

 زد  یلبخند میمر دنیبا د ایمه

 جان میسالم مر ــ

  نجایا نیبش ایب یسالم گلم خوش اومد ــ

  ختیر ییچا شیبرا مینشست مر یصندل یرو ایمه

 بفرما  ـــ

 ممنون... ـــ
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 قسمت هفتاد و هشتم  

 

 قشنگه؟! ـــ

 که در دستان سارا بود؛ انداخت. ،یا یمجلس یبه مانتو ینگاه ا،یمه

 آره...قشنگه... ــــ

 .رمیگیرو براش م نیپس هم ـــ

 به طرف صندوق رفت. سارا

 

 کجا رفته بود. قایدانست، شهاب دق ینم ا،یگذشت. مه یرفتن شهاب، چهار روز م از

 بپرسد. میشد تا از مر ینم یشد و فرصت یو محسن برگزار م میشب هم، مراسم بله برون مر فردا

 ...ایمه میبر ــ

 رفتند. رونیو سارا از مغازه ب ایمه

 ؟یدینپسند یزیتو چ ـــ
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 نه! ـــ

نظرش را جلب کرد. دست سارا را گرفت و به داخل مغازه رفتند. با  یانداخت. مغازه ا یبه مغازه ها نگاه ایمه

 گالب به استقبالشان آمد. یورودشان بو

 حینماز و تسب یرنگ یبا ذوق به چادر ها ا،یبزرگ، که پر از چادر و کتاب و سجاده و عطر و انگشتر بود. مه یا مغازه

 .کردیمرنگارنگ نگاه  یها

 چقدر قشنگه... نجایا ا،یمه ـــ

 با لبخند، سرش را تکان داد. ا،یمه

 !رم؟یبگ میمر یرو برا نیا هی...نظرت چیلیآره خ ــــ

 

 انداخت. یاشاره کرد، نگاه ایکه مه ییبه جا سارا

 بود. ییبایز یلیخ یلبنان یعبا

 قشنگه! یلی! خیوا ـــ

 .اوردیب شانیمناسب برا زیبه فروشنده گفت، تا آن را  در سا ایمه

 به چادر ها انداخت. یگرید نگاه

 بودو نظرش را جلب کردند. یکه در کنارش سجاده بزرگ و قشنگ یاسی زیر یبا گل ها ینیاکل دیسف یچادر

 گرفت آن ها را بخرد. میتصم

 .اوردیب شیمهر برا کیو  یا روزهیف حیفروشنده گفت، که آن ها را، به عالوه تسب به

 مهر کجا باشه؟! ـــ

 فکر کرد و با لبخند گفت: یلحظه ا ایمه
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 کربال! ـــ

 گذاشت.  شیمهر کربال را جلو نیتریزد و بعد چند نگاه به و یلبخند فروشنده

 کرده بود هم برداشت که بخرد. یبه او معرف میبه قسمت کتاب ها رفت و چند کتاب که مر ا،یمه

 .را حساب کرد دهایطرف صندوق رفت و خر به

 هم تموم شد. دهای... بالخره خرشیآخ ـــ

 شام بخورم. میبر ایآره...ب ـــ

 باشه. ـــ

 داد. تزایرفت و سفارش دو تا پ شخوانیکه در پاساژ بود، رفتند. سارا، به طرف پ یفست فود به

 !ا؟یمه ـــ

 جانم؟! ـــ

 شده؟! یزی! چ؟یچند روز تو خودت نیچرا ا ـــ

 نه ! ـــ

 !یستین شهیشاد هم یایتو اون مه یکنم...ول یخواهم فضول ینم ـــ

 ...خستم!مونمیم داریدانشگاه، شب ها ب ی. چند روزه به خاطر کاراستین یزینه، باور کن چ ـــ

 نزد. یگریقانع نشده بود؛ اما حرف د نکهیبا ا سارا

ه کرد ب ید. اما هر چقدر فکر مگشت، تا بتواند با گفتنش بحث را سمت سفر شهاب بکش یم یدنبال جمله ا ایمه

 .دیرس ینم ییجا

 .ستی! بله برونش، داداشش نمیمر چارهیب ــ

 به طرفش برگشت. عیسر ا،یمه



 نقاب من

 
107 

 

 بده...داداشش کجا رفته؟! یلیآره! خ ـــ

 !تیمامور ـــ

 !؟یتیچه مامور ـــ

 نداره! یخبر تشیاز مامور یکس تیمامور رهیکه م شهیآقا شهاب هم دونمینم ــ

 !گه؟یرفته د هیسور ـــ

 .دیچ زیم یبه طرفشان آمد و سفارشات را رو گارسون

 به گارسون گفت و در دل گفت: راهیبد و ب یدر دل کل ایمه

 االن چه وقت اوردن غذا بود؟! ـــ

 

 گفت: ختیر یم شیتزایپ یکه سس را رو یدر حال سارا،

 

 نگذاشته که بره! گهید نینه بابا! بعد اون اتفاق، خاله شه ـــ

 :دیپرس یبا کنجکاو ایمه

 !؟یچه اتفاق ـــ

 با دست اشاره کرد که صبر کند. د،یجو یکه داشت لقمه را م سارا

 زد. یم زیم یتند تند با انگشتش رو ایمه

 ...حرف بزن!یکوفت بخور یِا ـــ

 

 لقمه را قورت داد. سارا
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 آروم دختر...چته؟! ـــ

 !گهی...بگو دشهیحساس، بعد کوفت کردنت شروع م یجا یرسیخب، م ـــ

 هم یکیپهلوش،  یکیخوره!  یم ریدوتا ت یریتو درگ ه،یسور تیباشه نزن منو حاال...شهاب پارسال رفت مامور ـــ

 به کتفش!

 

 دهانش گذاشت. یشوکه دستش را جلو ایمه

 که دوستش مفقود االثر شد؟! یتیهمون مامور ـــ

 !؟یدونیتو از کجا م ـــ

 هول کرده بود. ایمه

 .دمیشن ـــ

 

 .دمیما از دوستاش شن یکس صحبت نکرد، ول چیشهاب در مورد اون روز با ه نکهیهمون! با ا ـــآره

 نکرده... ییرحم کرد؛ وگرنه خدا یلیخدا بهش خ 

 که در حال تکان خوردن هستند... د،ید یسارا را م ی. فقط لب هادیشن ینم ییصدا گرید ا،یمه

 ادامه ندهد... گریکرد. کاش سارا د یم وانهیاصال خوب نبود. تصور شهاب در آن حالت او را د حالش
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 قسمت هفتاد و هشتم 

 

 کتاب را بست  ایاذان صبح مه یصدا دنیشن با

 

 از دستش رفته بود  ساعت

 به چادر و سجاده اش انداخت  یشد نگاه بلند

 بودند شیبرا یز همراه خوبچند رو نیدو در ا نیزد ا یلبخند

 شیماند و با خدا یسجاده م یرا رو یخواند و بعد نماز ساعت ینماز م یبود گه گاه دهیاز همان روز که آن ها را خر 

 کرد  یدردودل م
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 وضو گرفت  نکهیرفت بعد از ا یبهداشت سیسمت سرو به

 نمازش را سرش کرد سجاده را پهن کرد  چادر

 

 اهلل اکبر ــــ

 

خوابش برده  ایمه شهیکرد مثل هم یچراغ روشن اتاق دخترکش کنجکاو در را آرام باز کرد فکر م دنیخانم با د مهال

 رفته چراغ را خاموش کند ادشیو 

 

نشان دهد زود در را  یدانست چه عکس العمل یبا آن چادر نماز که در حال سجده کردن بود نم ایمه دنیبا د اما

 لب زمزمه کرد  ریز یش را بست و خداروشکرداد چشمان هیبست و به آن تک

 

 سالم نمازش را داد  ایمه

 بود انداخت  دایبه آسمان پر از ستاره که از پنجره بزرگ و باز اتاقش پ ینگاه

 

 کرد آنقدر به شهاب وابسته شده باشد  یسخت گذشته بود باور نم شیبرا یلیچند روز خ نیا

 

 کند اما بعد دادن دایمجبور بود که حضور پ میرون را نداشت اما به خاطر مرشب با آنکه اصال حوصله مراسم بله ب آن

 او شده بودند یبه خانه برگشت همه متوجه ناراحت شیکادو
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  قایبا امروز دق 

 دانشگاه هم نرفت یرا  نداشت حت یکار چیهفته حوصله ه کی نیهفته از رفتن شهاب گذشته بود و در ا کی

 

 لیکه به دل یطراح یرفت و کارها یم گاهیاوقات به پا یبود و بعض دیکه خر ییهمه وقت مشغول خواندن کتاب ها 

 داد  ینبودن شهاب عقب افتاده بود را انجام م

 کرده بودند  رییها در نظرش تغ زیچ یلیهفته خ کی نیا تو

 را احساس کند  و وجودش رخ داده دیتوانست تحول و انقالب بزرگ را  که در عقا یم

 

 موفق شد روزیسخت بود آن را در ظاهرش نشان دهد اما د شیبرا یکم اما

 

 گذشت  یروز از چادر شدنش م کی

  دیبا خودش جنگ یلیخ

 بود  دهیرس جهینت نیروز خودش را در خانه حبس کرده بود تا به ا دو

 

 نبود  یگرید زیو اشک شوق چ یاز خوشحال ریاول تعجب بود اما بعداً غ هیالعمل بق عکس

 ترم را انصراف دهد  نیداد ا حیرا نداشت که با چادر به دانشگاه برود پس ترج نیا یاالن آمادگ اما

 

 مکرر مهران یخوب بود جز نبود شهاب و تماس ها زیچند روز همه چ نیا در
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 بود که میبه حرف مر دشیام وتنها

 عقد خودش را برساند  مراسم یکه برا ـکندیخودش را م یشهاب سع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیو  یقسمت س 

 

 سارا و نرجس وارد  شدند  همزمان
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 آمد محکم بغلش کرد ایگذاشت و به طرف مه نیزم یخرماها را رو ایمه دنیبا د سارا

 یجونم خوب ایسالم مه ـــ

  یخوبم سارا جون تو خوب ـــ

 نشست  یداد که نرجس با اخم رفت و گوشه ا انڪت ینرجس سر یوبرا

  یخوا یم یڪجان پوسترو  میخب مر ـــ

  واریبه د میپوسترارو بزن دیفردا با یعنیجان ما برناممون پس فرداس  ایمه تشیواقع ـــ

 ??فردا  ــــ

 خودتو بکن توروخدا  یسع گهید   یول ستیوقت ن دونمیآره م ـــ

 

 گفت  دنشیبا د میاورد مر یرفت و فلش زیو به سمت م دیپر شیاز جا سارا

ودتر ز یکرده بود گفت بزنم رو فلش بدم بهت تا بتون یمقدارشو طراح هیرفت شهاب خودش  یم ادمینگا داشت  ـــ

 ینڪآمادشون 

 فلش را از دست سارا گرفت  ایمه

 تا فردا به دستت برسونم  تونمیم ینطوریا ـــ

  زمیعز یمرس ـــ

 من برم گهیخب د ـــ

 

  یکجا تازه اومد ـــ

 برم تا کارمو شروع کنم  گهینه د ــــ
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 باشه گلم ـــ

 چطوره  دیحال س یراست ـــ

 

 شدند رهیخ ایبا تعجب به مه همه

 گفت  ایبا لبخند روبه مه میمر

  کنهیخوبه مرخص شد االن تو خونه داره استراحت م ـــ

 به سمت در رفت  میبا سارا  همراه مر یسرش را تکان داد بعد از خداحافظ ایمه

 چرا همه از حرفم تعجب کردن میمر ــــ

 

  دیخند زیر میمر

 نویتو ا کننیصداش م یمهدو یهمه خانما آقا کنهیصداش نم دیس یجذبه داره کس یادیز کمیداداش بنده  ـــآخه

 تعجب کردند یگفت

 اها خب من برم  ـــ

 

 بسالمت  گلم  ـــ

بود قبل از شروع مراسم به خانه رفته  ردهڪ یزیبرنامه ر هڪهمانطور  رڪاز آنجا دور شد خداروش عیسر ایمه

 بود
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برداشت و  به اتاقش  یڪخورا یشد پدرش در حال نماز خواندن بود به آشپزخونه رفت و مقدار هڪخانه  وارد

را در دست  یڪش مشتخت نشست فل یرو ردڪو لب تاپ خودش را روشن  ردڪتن خود   یرفت لباس راحت

 طرح ها شد یو مشغول بررس ردڪداشت فلش را وصل  یا روزهیف زیآو ڪیگرفت 

 شد  یدست به کار م دینداشت با وقت

 یسڪدوست نداشت  ردڪرا خاموش  شیشد  گوش ارڪ ہنقص باشد دست ب یب شیداشت طرح ها دوست

 باشد... ارشڪمزاحم 
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 و سوم یقسمت س 

 

نشسته  میسارا و نرجس مر شانیهستن  و رو به رو یدوتا از آن ها روحان هڪ یجیپنج تا  بس دنیبا د ایمه

 شد  هڪبودندشو

 دیبه دادش رس میمر

 برگزار شود  گاهیمراسمات در پا یجلسه برا ڪیقرار است  دییبگو ایبود به مه ردهڪفراموش  میمر 

 جان  ایسالم مه ـــ

 به خودش آمد  ایمه

 را داخل فرستاد  شیوهاکرد و م یسالم

 نشسته بود یصندل یکه به خاطر زخمش رو یشهاب یدادند حت ریجواب سالمش را سربه ز همه

 گفت ایبا لبخند روبه مه یمسن یاما روحان 

 السالم دخترم بفرما تو  ڪیعل ـــ

 زد  یلبخند نیناخوداگاه در مقابل آن لبخند دلنش ایمه

 بود رو به حاج آقا گفت  مارستانیآن روز هم در ب هڪجوانی  یروحان

 

 طراحی  پوسترارو به عهده گرفتند  هڪهستند  ییرضا یدختر آقا شونیحاج آقا ا ـــ

 

 داد  ونڪت یآقا سر حاج

 



 نقاب من

 
117 

 

  دیباش دهیشن دیشا  یاحسنت .دخترم من دوست پدرت هستم  موسو ــــ

 با ذوق گفت  ایمه

  دیسوزوند شیآت یلڪبا پدرم تو جبهه  هڪ دیاِ شما همون ــــ

 

 دیخند یحاج آقا موسو ردندڪ ینگاه م ایبا تعحب به مه همه

 پس احمد آبرومونو برد ــــ

 

 حاج آقا  دیدار ارینه اخت ـــ

 

 گفت  میرو به مر ایمه

 برات  ننڪچاپ  یندارن بد الڪاش هڪنگاه بنداز روشون  هیطرح هارو زدم  میمر ـــ

  ردڪنشسته اشاره  وتریکامپ زیکنار م یصندل یبه شهابی که رو میمر هڪبرد  میرا به سمت مر فلش

 یمهدو یبه آقا نشونیبد ــــ

 

 به سمت شهاب رفت  ایمه

  دیس ریبگ ـــ

 بود سرش را با تعجب باال آورد  ستمیس ردنڪمشغول روشن  هڪ شهاب

 ردڪفلش را از دستش گرفت  و وصلش  ردڪ یصدا م نطورینامحرم او را ا ڪی هڪبود  یبار نیاول

 حالتون بهتر شد؟ دیس گمیم ــــ
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 دوستانش حضور داشتند هڪمعذب بود مخصوصا  شهاب

 کرد آرام  یم یطرح هارا بررس هڪحالی  در

 یرڪبله خداروش ـــ

  گفت

 شهاب  نمیما هم بب شهیم ــــ

 به سمتشان چرخاند تورویمان  شهاب

  دییبله حاج آقا بفرما ـــ

  یمراد هیبود نظرت چ یعال ارتڪاحسنت دخترم  ـــ

 داد  انڪت دیهست  سرش را به عالمت تائ یمراد لشیفام دیفهم ایمه هڪجوان  یروحان 

 نشست خواهرا با موضوع حجابه   یبرا هڪ یشدند مخصوصا اون یعال ےلیخ ــــ

 

  ردنڪ دییحرفش را تا هیبق

 را با اخم نظاره گر بود  ایاز بدو ورود مه هڪ یجیبس یاز پسرها یڪینرجس و  جز

 کنم؟؟ میچقدر تقد دیدیشڪزحمت  ییممنون خانم رضا یلیخ ــــ

  ردڪبه شهاب  یاخم ایمه

 ...ستین ازیحرفا ن نیپس ا  نمڪپوسترارو طراحی  نیمن خودم دوست داشتم ا ـــ
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 و چهارم یقسمت س 

 

  یینداشتم خانم رضا یمنظور ــــ

 لب گفت  ریز آروم

 معلوم بود  امالڪبله اصال  ـــ

 گفت  میبه مر رو

 من برم یندار یجان من خستم اگه کار میمر ـــ

  یدیشڪزحمت  زمینه عز ــــ
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 نیراحت با ا نقدریکرد که چطور توانست ا یم رڪف نیبه طرف خانه رفت  در طول راه به ا یاز خداحافظ بعد

  ردڪ ےم یاز آن ها دور هشیهم هڪنیبا ا ندڪجماعت صحبت 

 بود  وتڪخانه غرق در س دیبه خانه رس 

 تخت انداخت  یخودش را رو یز خستگاتاقش رفت ا به

داند مقصدش  یاصال نم ردڪ ینم دایبرا خود پ یکرد هدف یم رڪشده بود هر چه ف نندهڪخسته  شیبرا یزندگ

  جاستڪ

 خالص شود   یشانیپر نیداشت از ا دوست

 

 یامروز هم از همان روزها ردڪ ینم یا گهید ارڪپوستر  یجز دانشگاه رفتن و طراح ایگذشت و مه یم روزها

 را از نفس انداخته بود  ایداشت و مه السڪاز صبح تا غروب  هڪبود  یا نندهڪخسته 

و  یداد مرد یصدا دنیانداخت با شن میمر یرنگ  خونه  یبه درمشک یحال وارد کوچه شد نگاه یخسته و ب ایمه

 را تندتر کرد شیقدم ها یزن هیگر

 ومحمود  هیبود عط شانی هیشد  آن ها را شناخت همسا کیآن ها  که نزد به

 شد  یم یعصب هیخوردن عط ڪتڪاز  ایمه شهیدست بزن داشت و هم محمود

 

 دو به طرفشان رفت  با

 

  ینڪیم کاریچ یدار یهووووو ــــ

 دیرا گرفت و به طرف خودش کش هیدست عط ایزد.مه یخندپوز ایمه دیسرش را بلند کرد  با د محمود

  یزن یسر زنت داد م ابونیتو خ یکش یخجالت نم ـــ
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 آخه به تو چه جوجه زنمه دوست دارم  ـــ

 زد  ادیفر ایمه

 مگه شهر هرته هاا  یدوس داشت یردڪغلط  ـــ

در آروم کردن  یکند سع یهم دست بلند م ایمه یبشه رو یدانست همسرِ معتادش اگر عصب یم نکهیا یبرا هیعط

 کرد  ایمه

 

   ستین یزیچ زمیعز الیخیجان ب ایمه ــــ

 

 رفت  هیبه عط یچشم غره ا ایمه

  شهیکه هست گستاختر م ینیاز ا نیکه ا یزنیحرفارو م نیباش هم تڪتو سا ــــ

 جلو رفت  محمود

 

 زبونت هم که درازه نزار برات ببرمش بزارم کف دستت  ــــ

  یباش یخر ک نمیبرو بب ـــ

 آمد متوقف شد هڪ ییحمله کند با صدا ایخواست به مه یمحمود تا م 

 چه خبره... نجایا ــــ
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 و پنجم یقسمت س 

 

 کرد   یزد و با تلفن صحبت م یقدم م اطیدر ح شهاب

 

  شنڪیکردنشو م ڪخواهر زحمت پا نجایخونمون ا ارنیم ارویبله حاج آقا ان شاء اهلل فردا صبح سبز ـــ

 

  یعل ایقربان شما  ــــ
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 ندیچشمانش را باز کرد به سمت در رفت با د یدادیداد وب دنیبا شن یول دیکش یقیچشمانش را بست نفس عم 

 اشان که قصد حمله به دوتا خانمو داشت زود به طرفش رفت  هیمحمود همسا

 

 چه خبره  نجایا ـــ

 

 شوکه شد  ایمه دنیبه طرف صدا برگشتن شهاب با د همه

 

 دخالت نکنه  هین و شوهردختره بگو جم کنه بساطشو بره دعوا ز نیبه ا ایشهاب ب ـــــآق

 زد یپوزخند ایمه

 بدبخت معتاد  شیزد یوسط  کوچه م یت تو که داشتجاش تو خونه اس یدعوا زنو شوهر ـــ

 

  ستادیکه شهاب وسطشان ا دیایخواست به طرفشون ب یدوباره م محمود

 که روش دست بلند کرد اونم وسط کوچه شهیآروم باشد آقا محمود زن حرمت داره نم ـــ

 گفت  یکه خمار بود با لحن خمار محمود

 بهش بگه به تو چه جوجه  ستین یکی کنهیم میتر ه است که عصبدخ نیآق شهاب ا مینکرد یما که کار ـــ

 دیبهش توپ ایمه

 هست یحرمت چ شهیم شیمگه حال نیا دیخفه شو بو گندت کشتمون اصال س ـــ

 

 انداخت ایبه مه یبا اخم نگاه شهاب
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 لطفا  دیآروم باش ییخانم رضا ـــ

که اطرافشون جمع  یبه مردم یبود چرخاند نگاه یزار هیکه در حال گر هیرا به طرف عط شیکرد و رو یاخم ایمه

 بودند  تیو مادرش وسط جمع میشده بودند انداخت مر

 

 یجلو ایحمله کرد که مه هیشد و به طرف عط یعصب یدفعه ا کیمحمود  یکرد ول یداشت محمود را آروم م شهاب

افتاد و سرش  نیزم یرو ایهل داد مه نیزم یرا محکم رو ایبود مه دهیرس تشیمحمود که به اوج عصبان ستادیا هیعط

 زد ادیو فر دیمحمود را کنار کش عیبرخورد کرد شهاب سر نیبه زم

  یکنیم کاریچ یدار ــــ

 زخم شده بود  شیشونیپ ستادیو مادر شهاب سر پا ا میبا کمک مر ایمه

  ثافتڪ ینڪ یزندگ یتو آشغالدون یبر دیاصال با ستین نجایبدبخت معتاد تو جات ا ـــ

 را باال برد  شیصدا شهاب

 ...دینگ یزیخانم لطفا شما چ ایمه ـــ
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 و ششم یقسمت س 

 

 زد یپوزخند اوردیخواست کم ب یکه نم محمود

 

 تو بگم ؟؟ ای هیمن جام تو آشغالدون ـــ

 دیجلوتونو گرفته زد یکیددر ددور  دیتا بر یبش نیسوار ماش یخواست یمردم بفهمن اون شب با چندتا پسر م بگم

 خراب  یدختره  دیناکارش کرد

 

 کوبوند  واریمحمود را گرفت و محکم به د  قهیشده بود  یحرفا عصبان نیا دنیکه از شن شهاب

 ببند دهنتو ببند ــــ

 داخل دشونیگفت ببر میبه مر رو

 نکهیمردم متفرق شدن بعد از ا سیپل ریآژ یرو به داخل خانه شان بردند با  صدا هیو عط ایخانم مه نیو شه میمر 

 محمود را همراه خود بردند  دنیچندتا سوال از شهاب پرس
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 کرد  فیرا تعر هیقض شیبود شهاب برا دیآقا که تازه رس محمد

 اهلل گفت و وارد خانه شد  ای شهاب

آب قند درست کرده بود با اومدن محمد  هیعط یخانم هم برا نیبود شه ایمه یشانیدر حال پانسمان کردن پ میمر

 بلند شد شیاز جا مهیسراس هیآقا و شهاب عط

 یآقاــ سالم دخترم خوب محمد

 ـــ خوبم شکر شرمندم حاج آقا دوباره شما و آقا شهابو انداختم تو زحمت هیعط

 

  هیچه حرف نینه دخترم ا ـــ

 

 اروم تر خو .سالم حاج آقا منم خوبم  میمر ـــ

  دندیخان خند نیو شه آقا محمد

 که  یخودتو داغون کرد یسالم دخترم  زد ـــ

  میمحکم زد رو دست مر ایمه

 بابا ارومتر  یا ـــ

 دیخند زیگفت و ر یباشه ا میمر

 است  هیعط نیشوهر ا رینکردم همش تقص یحاج آقا من که کار ـــ

 گفت  هیبه عط رو

 شوهر بود یقحط هیعط ـــ

  یردڪازدواج  نیبا ا 
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 زخم زد یچسب را رو میمر

 حرف نزن بزار کارمو تموم کنم  نقدریا ـــ

 

 زد یآقا لبخند محمد

  نڪن تیرو اذ ایبابا ،مه میمر ـــ

 کرد یاخم بامزه ا میمر

 بابا میداشت ـــ

 دستش را به عالمت تشکر باال اورد  ایمه

  تیحما ولیا ـــ

 

  دیخند یاروم  م ایمه یانداخت و به حرف ها نییو سرش را پا ستادیا یگوشه ا شهاب

  ردڪپانسمان را جمع  لیوسا میمر

  هیبرا چ نیا تهیشونیرو پ گهیزخم د هی ایمه گمیم ـــ

 

  دیبه زخمش کش یدست ایمه

 خوردم افتادم  یکیتو دانشگاه به  ـــ

 بلند شد مانتوش را تکوند  ایمه

  شمیپ ایپاشو امشب ب هیعط ـــ
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 خونمون  رمین منه ممنو ــــ

  گهید ایتعارف نکن ب ـــ

 رو گرفت هیخانم دست عط نیشه

 ما  شیبمون پ ای ایبرو با مه ایمادر  گهیراست م ــــ

 زد یلبخند هیعط

  ایمه شیپ رمیچشم م ــ

 رفتند  ایو مه هیتا دم در همراه عط همه

 زیممنون بابت همه چ یلیخ ریبخ یـــ  شب همگ هیعط 

 دستت درد نکنه یول دیحاج خانوم به ما که آب قند نداد ریشبتون بخ اـــیمه

 خانم با خنده گفت نیشه

 دمیبهت آب قندم م ایبرا روز نهم محرم ب میپاک کن یسبز میخوا یدختره بال.فردا م یا ـــ

  ارمیدوستمم ب شهیم??واقعا    ـــ

 نه  هڪآره چرا  ــــ

  ریخب پس شب بخ ـــ

 کرو و در را باز کرد... دایرا پ دیکل فشیبه طرف در خانه رفت و بعد از گشتن تو ک ایمه
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 و چهارم ستیقسمت ب 

 

 نکرد   یکردند مخالفت یبود همه به او نگاه م هڪشو ایمه

 کارو انجام بدهد براش جالب بود نیداشت ا دوست

 زد  یلبخند ایمه

 

 براشون  شهیزحمت م ـــ

 با لبخند گفت  ایمه

 کنم  یبراتون آماده م دیفقط نوشته ها رو برام بفرست هیچه حرف نینه ا ـــ
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 شهاب گذاشت یشونه ها یرو یآقا دست حاج

  یهمه نگران طرح ها بود نیا دیبفرما س ـــ

 

 گفت  ایآروم روبه مه ایمه

 

 گهیکرد د یدرست م یکیداد  یخب م??همه نگران بود  نیا یبرا چ ــــ

  

 کنه  یعادت داره خودش بنر و پوسترارو طراح شهیاخه شهاب هم ـــ

 

 آها  ـــ

 

 شهاب وارد شدند  یجیو بس یمسجد یزده شد و دوستا در

  واریبه د دیچسب ایمه

 

  یجیاکثر امام زاده ها چقدر بس ای ــــ

 مشغول صحبت بودند همه

 

 ارد شدن هم امده بودند و شبیکه د یدوباره باز شد و دوتا مامور که
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 روبه همه گفت یمهدو یبا اقا ینشست  بعد از سالم و احوالپرس شیشونیپ یرو یاخم ایمه

 دییزحمت خواهرا برادرا بفرما ی.ب کمیسالم عل ـــ

 داخل  دیایب دیتونیبعد م میبپرس یمهدو یما چند تا سوال از آقا دیستیبا رونیب 

 

 کرد شیمامور صدا دیتا به در رس ایاز اتاق خارج شدند مه همه

 

 دیشما بمون ییخانم رضا ــــ

 ریچشمانش را بست و ز ایمه

 دیلب غر 

 

 لعنت بهت... ـــ
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 و پنجم ستیقسمت ب 

 

  ستادیا یگوشه ا ایمه

رنگ  یدر پرونده آب ےیزهایمشغول نوشتن چ هڪبود  یبه دو مامور رهیخ و داد ےم انڪرا تند تند ت شیپاها

 بودند

 

 ؟؟ہخوب ڹحالتو ــــ

 

 ردڪ ےبود نگاه دهیسوال را پرس نیا هڪو به شهاب  ردڪسرش را بلند  ایمه

 شدم  هڪشو مڪیآره خوبم فقط  ــ

 دیبا تعجب پرس شهاب

  ؟ےبرا چ هڪشو ـــ

 بودم  دهیند ڹجا تا اال ہیهم  ڹاو ےجیبس ہهم ڹیآخه ا ـــ
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  نهڪمش باعث شد اخم درد زخ هڪ دیخند زیر زیانداخت و ر نییسرش را پا شهاب

 

 افتاد  یاون شب چه اتفاق قایدق دیبد حیلطفا برامون توض یمهدو یخب آقا ــــ

 

 مامور سرشان را طرف سروان برگرداندند یصدا با

 

  ردڪفرم لباس مامور زوم کرد آرام زمزمه  یرو کتیبر ات ایمه

 

 یسروان اشکان اصغر ــــ

 

سرمو  نهڪیصدام م یڪی دمید هڪها  گاهیرو بزارم تو پا ئتیه لیاون شب من بعد مراسم موندم تا وسا ـــ

 هی شونوڪیشدم  ریبا پسرا درگ دندیدو یچند پسر دنبالشون م هڪهستن  ییخانم رضا دمید ردمڪبلند  هڪ

 بودم ریدرگ گهیبا دو نفر د نبود من مڪمن اونقدرا مح یشد مطمئنم مست بود چون ضربه  هوشیمشت زدم زود ب

 ردڪ میبهوش اومد و با چاقو زخم یڪیاون  هڪ

 

 خواهران؟؟ گاهیبرن تو پا دیگفت شونیبه ا دیبش یزخم هڪنیشما قبل از ا هڪگفتن   ییخانم رضا ـــ

 بله درسته  ـــ

 تکون داد  یسر سروان

 خواهران   گاهیتو پا دیرفت دیگفت ـــ
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 بله اــیمه

 باز بود ؟ گاهیاز خانما اونجا بودن که در پا یمگه کس یمهدو یآقا ـــ

 در دستانش فشرد مڪبود از درد مالفه را مح ردهڪ یزیزخمش خونر ادیاز نشستن ز شهاب

 اهگیبزارم تو پا شویتعداد هی خواستمیم نیهم یبرا میبرادران بزار گاهیهمه رو تو پا شدیبود نم ادیز لیوسا ـــ

 خواهرا 

 

 ادتونهیاونا رو  یها افهیشما ق ییخب خانم رضا ـــ

 ستین ادمی رینخ ـــ

  ستین ادتونیخانم  یچ یعنی ـــ

 روبه  سروان گفت... تیبود با عصبان یڪشا یلیسروانِ خ نیاز دست ا هڪ ایمه
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 و ششم ستیقسمت ب 

 

ن با م ینطوریبودم وقت نداشتم که زل بزنم  بهشون بعدشم شما چرا ا دهیبود و من ترس کیتار شبیجناب د ـــ

زدم  من شونویا دیبگ یدفعه ا هیاز االن اصال  نمیا  دیمنو بازداشت کن  دیخواست یکه م شبیاون از   د دیزنیحرف م

 ناکار کردم

 

  ردڪتعجب  یلیبازداشت خ هیقض دنیو شن تیاز عصبان شهاب

 رد شدباز شد و  پرستار  وا در

 نهڪاستراحت  دیبا ماریجناب سروان وقتتون تموم شد ب ـــ

 

 کرد  ایبه مه یداد  واخم انڪت یسر سروان

  یچهره نگار یبرا فرستمیمامور م کیفردا  یمهدو یآقا ــــ

 

 بله در خدمتم  ـــ
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  دیخداحافظ ان شاء اهلل بهتر بش ـــ

 ردڪ یرڪتش شهاب

 گفت  ایرو به مه پرستار

 وقت مالقات تموم شد  رونیب دییخانم شما  هم بفرما ـــ

 کرد   تفاڪدادن سرش ا انڪبه ت ایمه 

 و پرستاراز اتاق خارج شدند  سروان

ادب نبود  یآمد اما ب یاز  شهاب خوشش نم هڪنیشد با ا مونیپش یدو قدم برداشت تا از اتاف خارج شود  ول ایمه

 بکنه دو قدم رو برگشت  یرڪتش هی دیبا

 

 برادر  یشه.. منظورم آقا ـــ

 

 بله  ـــ

 ممنون  یلیخ ـــ

  دییرا بگو لمهڪدو  نیبه خودش فشار آورده بود تا ا یلیخ

 اما  نمڪیخواهش م ـــ

 

 دیوسط صحبتش پر ایمه

 نکن یچ دونمینم یبرادر لطفا امر به معروف و نه ـــ

 انداخت  نییسرش را پا شهاب
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 بود  فهیوظ ردمڪن یارڪبگم  خواستمیفقط م نمڪب رڪاز من یخواستم امر به معروف و نه ینم ــ

 

داد و محکم به   هیشده بود زود خداحافظ کرد و از اتاق خارج شد به در تک عیبد ضا ردڪ یاحساس م هڪ ایمه

 زد  شیشانیپ

 ...ایتو سرت مه ڪخا ـــ
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 و هفتم ستیقسمت ب 

 

  دندیدر اتاق را فهم ایماندن مه لیبرده بودند  و دل یپ هیهمه به اصل قض ایآمدن مه رونیاز ب بعد

 

 به خانه برگشتند   یبا خانواد مهدو یو خانواده اش بعد از خداحافظ ایمه

 

 هست السڪساعت چند شروع  دانستینم قایدق ےداشت ول السڪوارد اتاقش شد فردا  ایمه

 

   ردڪبود به شارژ وصلش  ردهڪرفت شارژ تمام  شیگوش سراغ

 

  الڪ سیو مsmsاوه اوه چقدر  ــــ

 شماره ناشناس هیهم از  هیو مامانش داشت بق یتماس از ناز یلڪ

هم از  هیاز زهرا و بق امیپ ڪیگفته بود  و  راهیبه او بدو ب یلڪ هڪداشت  یاز ناز امیکرد که پ ڪها رو چ امیپ

 ردڪها را باز  امیاز پ یکی ناشناس ےشماره  ڹهما

 

 دارم ارتڪسالم خانمی جواب بده  ـــ

 

 مضمون بودند  نیها هم با هم امیپ هیبق

  ردنڪ پیتا ردڪ شروع
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 شما  ـــ

 

 ہشیساعت چند شروع م السڪفردا  هڪفرستاد  یامیزهرا هم پ یبرا

 را داد  امشیزهرا جواب پ قهیاز چند دق بعد

 داد ےم یاستاد صولت لیفردا تحو دیبا هڪافتاد  شیها یطراح ادیگذاشت  نارڪرا  شیگوش

 غر زد  یلڪلب  ریز

 ےبه طراح ردڪو شروع  ردڪلب تاپش را روشن  

 

 شده بود  ڪیاذان از مسجد محله بلند شد  هوا تار یداد  همزمان صدا مرشڪ ہب ےو قوس شڪ

 شب شد یڪ ےوا ـــ

 

 اتاقش را بست یپنجره  شهیهم مثل

 

 دوباره مشغول طراحی شد... و
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 و دوم یقسمت س 

 

بود همه وقت را صرف  دهیاصال نخواب شبیگفت د یشد استاد چه م ینشسته بود اما متوجه نم السڪسر  ایمه

 یاستاد صولت یطرح ها یبرا ینشان داده بود  حت تیآن طرح ها حساس یرو یلیبود خ ردهڪسه تا پوستر  یطراح

 وسواس نداشت  نگونهیهم ا

  دیاز خواب پر ردڪوارد  شیوکه زهرا به پهل یضربه ا با

  ردڪزهرا با ابرو به  استاد اشاره  دیبگو راهیخواست به زهرا بدوب یم تا

 حواستون هست  ییخانم رضا ــــ

 

 نه استاد خواب بودم  ــــ
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 رو به همه گفت  ردندڪ دنیحرفش دانشجوان شروع به خند نیا با

 گفتم خو  قتویچتونه حق ـــ

  رونیب دییبفرما ییخانم رضا ـــ

 را جمع  کرد  لشیوسا یبحث چیبدون ه ایمه

 بده استاد رتیخدا خ ــــ

 

 خارج شود استاد گفت  السڪاز  هڪنیاز ا قبل

 دینڪدرس منو حذف  دیبر دینڪمنزل استراحت  دیبر هڪنیلطفا قبل ا ییخانم رضا ـــ

 

 چشم استاد ــــ

 

 از همان  شماره  ناشناس داشت  امیپ ڪیرا دراورد  لشیشد و موبا یسوار تاکس 

  یهست هڪزبون دراز هم  ــــ

 نهڪ حیتفر مڪیدوست داره  هڪاز بچه ها دانشگاست  یڪی هڪزد  ینداد حدس م تیاهم ادیز

 

اسمش را   دیخند زیبود انداخت و ر ردهڪ ویس میشماره مر یبرا هڪ یبه اسم یرا گرفت نگاه میمر شماره

 بود ردهڪ ویس "خواهر مجاهد"

 

 خانم  ایسالم مه ــــ
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 ییجاڪجان  میسالم مر ـــ

  زمیعز گامیپا ـــ

 برات  ارمیب ردمڪخب من طرحارو آماده  ـــ

 یهست یک گهیدختر تو د یواقعا؟؟وا ـــ

  ارمیب یهست گهید مینیما ا ـــ

 منتظرتم  اریآره هستم ب ـــ

 

محجبه در  یاز دخترا هڪ یرینظرش را در مورد آن تصو میداشت اصال مر میاحساس خوبی نسبت به مر ایمه

 داد  رییذهنش ساخته بود تغ

 

  شمیم ادهیپ نجایممنون هم ـــ

 شد  ادهیپ هیحساب کردن کرا  بعد

 تا مسجد بود  یکم یلیخ ی فاصله

 

 در را بزند وارد شد  هڪبدون آن دیرس گاهیپا به

 ...ستادیا شیشد و سرجا هڪشو شیصحنه روبه رو دنیبا د یول
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 و نهم ستیقسمت ب 

 

 دیخسته نباش ــــ

 بلند شدند شانیار جا همه

 رفتند  رونیو زهرا به سمت ب یو همراه ناز ردڪرا تند تند جمع  لشیوسا ایمه

 

 ??خوبه  شمیدخترا آرا ــــ
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 انداخت ینگاهی به صورت ناز ایمه

 ی؟؟یجا ےبر یخوایخوبه، م ـــ

 زد یبه نار یزهرا تنه ا 

 ؟؟یریم ےکجا دار ڪلڪ ـــ

 

 من رفتم   یختیبهم ر پمویاه چته زهرا ت ـــ

 

 کردند  ینگاه م یو زهرا به رفتن ناز ایمه

 چش شد نیا ایواه مه ـــ

  میبر نڪولش  الیخیب ــــ

 شاپ  یکاف میبر ایجانِ من ب ایمه ـــ

  میباشه بر ـــ

 

 دانشگاه بود  یرو به رو هڪ  یشاپ یو دوستانش کاف ایمه یشگیهم پاتوق

 

 شاپ نشستند  یافڪدر گوشه  یزیم یشاپ شدن و رو یکاف وارد

 به طرفشان آمد و سفارش را گرفت  گارسون

 

 بلند شد  شیگوش یصدا
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 درآورد  فیرا از ک یگشتن گوش یلڪ بعد

 را داده بود امیداشت .همان شماره ناشناس بود جواب پ امیپ

 دوست  ڪی ــــ

 انداخت فیتو ک الیخیرا پاک کرد و ب امشیپ ایمه

 

 گرفته  شیمزه باز یب ـــ

 صحبت می کنی تو  یڪبا  ـــ

 یخیبابا مزاحمه ب یچیه ـــ

 

 بلند شدند شانیبعد از ربع ساعت از جا  ڪیڪبه خوردن  ردنڪ شروع

  ندڪبه طرف صندوق رفت تا حساب  ایمه

  شهیچقدر م ـــ

 حساب شده خانم  ــ

 با تعجب سرش را باال آورد ایمه

  ردمڪاشتباه شده  حتما من حساب ن ـــ

 شمارو حساب کرد زینه خانم اشتباه نشده اون آقا م ـــ

و آن لبخند و نگاه مرموزش اخم  یمهران صولت دنیبا د ردڪنگاه  ردڪگارسون اشاره  هڪ ییبه جا ایمه

شاپ خارج  یگذاشت و ار کاف شخوانیپ یپولش  در آورد  و رو فیڪبه  او انداخت و  زود پول را از  یڪوحشتنا

 شد 
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  یپسره عوض ـــ

  یزنیباز چته غر م ـــ

  میبر ایبابا ب یچیه ــــ

 سوار شدند  یسڪتا نیاول ستادنیتکان داد با ا یسڪتا یبرا یدست

 ایمه ـــ

 جونم  ـــ

  یگیسوال بپرسم راستشو بهم م هی ـــ

 بهت دروغ گفتم بپرس یمن ک ـــ

  یبود جاڪ یداد ینم تویجواب گوش هڪ یاون دو سه روز ــــ

  ندڪ یرا از زهرا مخف یزیدوست نداشت چ ردڪ یپوف ایمه

 دهیفهم یا گهیکس د ای یناز دمیاگه فهم الیواو یول گمیبهت م ـــ

 باشه باشه بگو... ـــ
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 و هشتم ستیقسمت ب 

 

  شمیم ادهیپ نجایهم ـــ

 شد  ادهیو پ ردڪرا حساب  سیڪتا پول

 بود  ردهڪآماده  یناز  با ےحساب ےدعوا ڪی یخودش را برا ستادیدانشگاه ا یرو روبه

 

  دیشڪگذشت مغنعه اش را عقب  هڪندهد از حراست   ریاش را جلو آورد تا حراست دوباره به او گ مغنعه

 

 آمدند یبه طرفش م هڪو زهرا  یناز دنید با

  ردڪرا عوض  رشیو مس تبرگش

 ینڪ ےفرار م یدار جاڪ نمیبب سایوا ــــ
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  یشو ناز الشیخیب ـــ

 تو خفه زهرا  ـــ

  ردڪرا تند  شیبا خنده قدم ها ایمه

  سایوا ایمه شمتڪیم رمتیبگ ـــ

 

 زد یناز یبرا یڪسرش را برگردلند و چشم ایمه

 و افتاد  ردڪبرخورد  یتا برگشت به شخص 

 

  ایمه ےوا ــــ

 

 ستادنیا نارشڪو دنیبه طرفش دو  دخترا

 ستادیا شیسر جا ایمه

 شده یزخم تیشونیپ ایمه یوا ـــ

  دیشڪزخم  یدستش را رو شیشونیپ یرو یبا احساس سوزش ایمه

  ستین یزیچ ـــ

بلند  نیرا از زم شیجزوه ها هڪبود  یپسر جوان ردڪسرش را بلند  یدر دستان مردونه ا شیجزوه ها دنید با

 مرموز بودنش بود  دیبه ذهنش رس هڪ یزیچ نیبه پسره انداخت اول ینگاه ایمه ردهڪ

 شرمنده حواسم نبود خانم....ِ  ــــ

 زود گفت  یناز
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 ییرضا ای.مه ایمه ـــ

 

 ردڪ یبه ناز یڪاخم وحشتنا ایمه

  دینڪبعد حواستونو جمع  نیاز ا یول نمڪیخواهش م ـــ

 تا خواست جزواش را از دستش بکشد ایمه

 زد و دستش را جلو آورد یلبخند مرموز دیشڪرا عقب  دستش

  یهستم مهران صولت یصولت ـــ

و به طرف  دیشڪجزوه را از دستش  رانهیو غافلگ ردڪ یبه دستانش انداخت با اخم بهش نگاه ینگاه ایمه

  دندیو زهرا تند تند پشت سرش دو یساختمان رفت  ناز

 گفت تیبا عصبان ایمه دیبگو یزیخواست چ یناز تا

 ها  یگفت لمویتو چته چرا اسم و فام ـــ

 بود  یگریچه ج یشد مگه ول یباشه خو چ ـــ

 یبزن ییحرفا نیخوره همچ یحالت بهم نم گهیبس کن د ــــ

 

 را گرفت  ایرفت دست مه یبه ناز یاوضاع چشم غره ا ردنڪآروم  یبرا زهرا

  میایم ایرو زخم مه میچسب بزن هی میتو برو کالس ما بر یناز ـــ

 رفتن یبهداشت سیبه سمت سرو و

 آخ آخ زهرا زخمو فشار نده ــــ
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 تموم شد ایب وونهیباشه د ـــ

 

 انداخت  نهیبه خودش در آ ینگاه

 زد  یکج دهن خودش ے افهیق به

 

 به در زد   یرفت تقه ا السڪطرف  به

 اجازه هست استاد ـــ

 

 با لبخند اجازه داد  یصولت استاد

 

 نشست  شیو سرجا ردڪ یاخم  یمهران صولت دنیبا د ندیبش شیخواست سر جا یتا م ایمه

 در گوش شروع به صحبت کرد یناز همزمان

  هیپسره مهران برادر استاد صولت نیا یوا ــ

  هیڪمهران  ـــ

 که بهت زد نیهم تو ےچقدر خنگ ـــ

 

 دیبه اخمش کش یزخمش افتاد دست ادیحرف  نیبا ا ایمه

  مویشونیپ کارکردیدستش بشکنه چ ـــ

 شدند... تڪشروع درس سا با
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 و ششم یقسمت س 

 

 زد یپوزخند اوردیخواست کم ب یکه نم محمود

 

 تو بگم ؟؟ ای هیمن جام تو آشغالدون ـــ
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 دیجلوتونو گرفته زد یکیددر ددور  دیتا بر یبش نیسوار ماش یخواست یمردم بفهمن اون شب با چندتا پسر م بگم

 خراب  یدختره  دیناکارش کرد

 

 کوبوند  واریمحمود را گرفت و محکم به د  قهیشده بود  یحرفا عصبان نیا دنیکه از شن شهاب

 ببند دهنتو ببند ــــ

 داخل دشونیگفت ببر میبه مر رو

 نکهیمردم متفرق شدن بعد از ا سیپل ریآژ یدند با  صدارو به داخل خانه شان بر هیو عط ایخانم مه نیو شه میمر 

 محمود را همراه خود بردند  دنیچندتا سوال از شهاب پرس

 کرد  فیرا تعر هیقض شیبود شهاب برا دیآقا که تازه رس محمد

 اهلل گفت و وارد خانه شد  ای شهاب

آب قند درست کرده بود با اومدن محمد  هیعط یخانم هم برا نیبود شه ایمه یشانیدر حال پانسمان کردن پ میمر

 بلند شد شیاز جا مهیسراس هیآقا و شهاب عط

 یآقاــ سالم دخترم خوب محمد

 ـــ خوبم شکر شرمندم حاج آقا دوباره شما و آقا شهابو انداختم تو زحمت هیعط

 

  هیچه حرف نینه دخترم ا ـــ

 

 اروم تر خو .سالم حاج آقا منم خوبم  میمر ـــ

  دندیخان خند نیو شه آقا محمد

 که  یخودتو داغون کرد یسالم دخترم  زد ـــ
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  میمحکم زد رو دست مر ایمه

 بابا ارومتر  یا ـــ

 دیخند زیگفت و ر یباشه ا میمر

 است  هیعط نیشوهر ا رینکردم همش تقص یحاج آقا من که کار ـــ

 گفت  هیبه عط رو

 شوهر بود یقحط هیعط ـــ

  یردڪازدواج  نیبا ا 

 

 زخم زد یچسب را رو میمر

 حرف نزن بزار کارمو تموم کنم  نقدریا ـــ

 

 زد یآقا لبخند محمد

  نڪن تیرو اذ ایبابا ،مه میمر ـــ

 کرد یاخم بامزه ا میمر

 بابا میداشت ـــ

 دستش را به عالمت تشکر باال اورد  ایمه

  تیحما ولیا ـــ

 

  دیخند یاروم  م ایمه یحرف هاانداخت و به  نییو سرش را پا ستادیا یگوشه ا شهاب



 نقاب من

 
154 

 

  ردڪپانسمان را جمع  لیوسا میمر

  هیبرا چ نیا تهیشونیرو پ گهیزخم د هی ایمه گمیم ـــ

 

  دیبه زخمش کش یدست ایمه

 خوردم افتادم  یکیتو دانشگاه به  ـــ

 بلند شد مانتوش را تکوند  ایمه

  شمیپ ایپاشو امشب ب هیعط ـــ

 خونمون  رمینه ممنون م ــــ

  گهید ایتعارف نکن ب ـــ

 رو گرفت هیخانم دست عط نیشه

 ما  شیبمون پ ای ایبرو با مه ایمادر  گهیراست م ــــ

 زد یلبخند هیعط

  ایمه شیپ رمیچشم م ــ

 رفتند  ایو مه هیتا دم در همراه عط همه

 زیممنون بابت همه چ یلیخ ریبخ یـــ  شب همگ هیعط 

 دستت درد نکنه یول دیحاج خانوم به ما که آب قند نداد ریشبتون بخ اـــیمه

 خانم با خنده گفت نیشه

 دمیبهت آب قندم م ایبرا روز نهم محرم ب میپاک کن یسبز میخوا یدختره بال.فردا م یا ـــ

  ارمیدوستمم ب شهیم??واقعا    ـــ
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 نه  هڪآره چرا  ــــ

  ریخب پس شب بخ ـــ

 کرو و در را باز کرد... دایرا پ دیکل فشیبه طرف در خانه رفت و بعد از گشتن تو ک ایمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و هفتم یقسمت س 
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  زمیتو عز ایب ــــ

 

 باهم وارد خانه شدند  

  امیبرو تو اتاقم االن م ـــ

 

 دکر دایدر پ یرو  یاداشتیرا باز کرد  خچالیخواست در  یبه آشپزخونه رفت تا م ایمه

 

 گرمش کن خچالیبرات شام گذاشتم تو  میکن ریدارن ممکنه د یخونه عمو  احسان نذر میمامان ما رفت ایمه ـــ

 

 گذاشت و وارد اتاق شد   ینیرا در س  وانیل ختیر وانیل یوانیباز کرد پارچ شربت را برداشت و درل خچالوی ایمه

 نگاه کرد ایبه مه یبا شرمندگ هیعط

 هم االن مزاحمت شدم ردمڪداغون  تویشونیهم پ ایشرمندم بخدا مه ـــ

 

 زد هیعط یبه پاها یلگد  ایمه

 

 شربتو بخور  نیا ایب یحفظش کرد لمهیکدوم ف یویسنار نیجم کن بابا ا ـــ

 

  شکوندیزد سرتو م یم دیاصال خوبت شد با ــــ
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 دیخند ایمه 

 خانم خودمون  هیعط یبفرما حاال شد ــــ

 

 تخت گذاشت  یرو هیکنار عط را یدست لباس ایمه

 

تا من برم برات  یتختم بخواب ینکن بزارمت رو ڪلباسارو تنت کن از رو تخت هم بلند شو ف نیا ریبگ ـــ

 هم شربتو بخور نڪتو هم لباساتو عوض  ارمیرختخواب ب

 

 از کمد درآورد به اتاق برگشت و کنار تخت خودش پهن کرد  یرفت و رختخواب یبه اتاق جفت ایمه

 

 خوام بخوابم از صبح تا االن کالس بودم یبلند شو از تختم م ـــ

 

 تخت بلند شد یاز رو هیعط 

  دنیدراز کش شانیدو سر جا هر

 

 شکست  ایمه یچند لحظه سکوت اتاق را فرا گرفت که با صدا یبرا

 هیعط ـــ

 جانم ـــ

 بود  یدعوات با محمود سر چ ـــ
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  دیشڪ یآه غمناک هیعط

 

  اریبرام ب ریپول پول بگ یداده بود برواز کس ریمواد و پولش تموم شده بود  گ ـــ

 

 لبانش نشست  یرو یتلخ لبخند

 

 شهیاونم شروع کرد به کتک زدنم مثل هم دادیشروع کردم دادو ب شهیمنم مثل هم ـــ

 

 بابا  یا ـــ

 

 نشست  شیسر جا ایساکت شدند که مه دوباره

 هیعط ـــ

 بابا بزار بخوابم یا ـــ

  نیفقط هم ـــ

 بگو  ـــ

 دونست  یچاقو خوردن شهابو از کجا م هیشوهرت قض ـــ

 

چون تازه مواد  یمحمود اونجا بود ول یکه شهاب چاقو خورد تو هم باال سرش بود یاون شب یول دوننیهمه م ـــ

 برداشت کرده بود  یا گهید زیچ رو هیبود  قض دهیکش
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  گهیاها بخواب د ــــ

  یاگه بزار ـــ

 نگاهش را به سقف اتاقش دوخت  ایمه

 یباز شدن در ورود یرقم بخوره با صدا نطوریکرد امروزش ا یرا نم رشڪبود اصال ف بیعج شیامروز برا چقدر

 رفت رونیانداخت که غرق خواب بود از اتاق ب هیبه عط یبلند شد  نگاه شیخانه زود از سرجا

 به سمتش آمد یبا نگران ایمه دنیکردن چادرش بود با د زانیخانم که در حال آو مهال

  هینطوریا تیشونیشده چرا پ یچ ایمه یوا ـــ

 

 به طرفشان آمد  یآقا با نگران احمد

  دهیخواب هیآروم مامان عط ــــ

 ?? هیعط ـــ

 کنم  یم فیبراتون تعر دینیبش دیایب ـــ

  ردڪ فیتعر شانیرا برا هیقض یهمه  ایمبل نشستند و مه یرو

  یداغون کرد تویشونیاون روز تو دانشگاه االنم تو کوچه پ یستیدختر تو چرا مواظب خودت ن یوا ـــ

 

 کتک بخوره  هینگا کنم عط ستمیکه با تونمیاشکال نداره نم ـــ

 برو تنهاش نزار  شمونیپ شیبابا جان. خوب شد اورد یکرد یکار درست ــــ
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 زد   یلبخند ایمه

 من برم بخوابم  ــــ

 

 ردڪمرتب  هیعط یطرف اتاقش رفت  پتو را رو  به

 

 ...دیتخت دراز کش یرو و
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 و هشتم یقسمت س 

 

 بروند میتا باهم به خانه مر ادیداد که فردا ب امیرا برداشت و به زهرا پ شیگوش

 

 کند یدعوت استقبال م نیدانست که زهرا از ا یم ایمراسم را دوست داشت و مه نیا یبرعکس ناز زهرا

 

 شهاب  ـــ

 جانم بابا  ـــ

 قشنگه  یلیپوستراتون خ ـــ

 زدنشون؟؟ ـــ

 گذاشت  زیم یرا رو ییچا ینیس میمر

 امروز با کمک چند نفر زدنشون  یمراد یآره آقا ــــ

 

 تکون داد  یسر شهاب

 پدرش گرفت  یرا جلو ییاستکان چا میمر

 دستت درد نکنه دخترم  ـــ

 درست کرده  ایپوسترارو مه یدونیبابا م ینوش جان راست ـــ
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 شدن  بایز یلیاحسنت خ?واقعا.  ـــ

 چشمانش برداشت  یرا از رو نکشیخانم قرآنش را بست و ع نیشه

 دانشجوه؟؟?چند سالشه  میمر گمیقشنگ درست کرده. م یلیماشاء اهلل خ ـــ

 

 خانم نیحرف شه نیا با

  دنیو شهاب شروع کردن به خند میمر 

 دیخندیواه چرا م ـــ

 خنده اش رو جمع کرد  میمر

 شو لطفا  ایمه الیخیب یکن دایتو دفترت براش شوهر پ یسیبنو یخوا یم نمیمامان ا ـــ

 

 کردن خنده اش کرد میدر قا یآقا که سع محمد

  رهیخب کار مادرتون خ ـــ

 به بچه ها رفت و به قرآن خوندنش ادامه داد  یخانم چشم غره ا نیشه

 بلند شد  شیاز جا شهاب

 ریبرم بخوابم شبتون بخ ہگیمن د ــــ

 سرش گذاشت  ریو دو دستش را ز دیتخت دراز کش یطرف اتاقش رفت  رو به

 بود  یبیشب ِعج شیبرا امشب

  دیترس ایاز مه یخودش لحظه ا دید تیآن را با آن عصبان یجالب بود وقت شیبرا ایمه تیشخص
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 گفت دیافتاد که به او س یآن روز ادی

 اش گرفت  خنده

 بود اون لحظه یدنیاش د افهیق

 یبا او راحت برخورد نم نقدریا میجز مر یتا االن دختر 

 لب گفت  ری... زاستغفرا

 کنم  یدختر مردم فکر م کشم نشستم به یبابا خجالتم نم یا ــــ

 آمده بود از دوستش محسن بود امکیپ شیرا برداشت برا شینشست گوش شیسرجا شیگوش یصدا با

 ها یشد دهیفک کنم طلب دیس ـــ

 فرستاد... شیزد و ان شاء اهلل برا یلبخند شهاب
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 قسمت چهل و دوم 

 

 تنبل گهیشو د داریب ــــ

 

 را پس زد میدست مر ایمه

 

  زتیول کن جان عز ـــ

 

 ادامه داد ارشڪنشد و به  الیخیب میمر

  کنمیم دارتیبه روش خودم ب ای یشیم داریب ـــ

 

 نشست  شیسر جا ایمه

 

 یخوا یم یشدم چ داریبفرما ب یریبم ــ

  ڪیتار یهوا دنیبا د ایمه
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 شد و پنجره اتاق را باز کرد  بلند

 

  یکرد دارمیپس چرا ب کهیهوا که تار ـــ

 گونه اش  کاشت  یرو یبوسه ا میمر

 کردم  دارتونیفدات واسه نماز ب ـــ

 

 اعتراض  مغنعه اش را سرش کرد یخواند پس ب ینماز نم دیکه بگو دیخجالت کش یدانست چرا ول ینم ایمه

 

 ???دخترا کجان  میمر ــــ

 در حال جمع کردن رخت خواب ها گفت میمر

  رنیگیدارن وضو م نییشدن االن پا داریزود ب ستنیاونا که مثل تو خوابالو ن ـــ

 

 با تعجب گفت ایمه 

 ششونه؟؟یزهرا پ ـــ

  گهیآره د ـــ

 

 رفتن  سیبه سمت سرو میشده باشد همراه مر داریخوابالو ب یکرد که زهرا یباور نم ایمه

 

 مانده بود  ادشیسال ها است که نماز نخوانده بود اما وضو و نماز  هڪنیا با
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 آورد  شیبرا یگل گل دیچادر سف میاتاق برگشت مر به

 ردڪو نمازش را شروع  ستادیقبله ا روبه

 

 برڪاهلل ا برڪاهلل ا ــــ

 

 ایبه مه یخوب داد احساس یگالب م یسجاده بو دیکش یقیمهر زد و نفس عم یبر رو یتمام شد بوسه ا نمازش

 دست داد 

 

د سر از سجاده بلن ایخوب نماز بخواند  مه نقدریبتواند ا ایشد که مه یکرد باورش نم ینگاه م ایبا تعجب به مه میمر

 به سمتش رفت واو را در آغوش گرفت  اریاخت یب میکرد مر

 جدا کرد میبا تعجب خودش را از مر ایمه

 

 یشد ونهیامام زاده ها د ثرڪا ای ـــ

  

  دیکوب ایو بر سر مه  دیخند میمر

  میصبحونه بخور نییپا میپاشو بر ــــ

 

 آخه االن وقت صبحونه است  ـــ
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 غر نزن... ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیقسمت چهل و  

 

 خانم به داخل رفتند  نیگفت و همراه شه یریآقا شب بخ محمد

 کرد  شیصدا میبلند شد تا به اتاقش برود که مر شیاز جا شهاب



 نقاب من

 
168 

 

  میبشور میخوا یم اریب یزحمت ظرفارو از انبار یشهاب ب ــــ

 هوا سرده  دیبشور ستیمصرفن الزم ن کباریظرفا   میمر ـــ

  مشونیبشور دینه خاک گرفتن با ـــ

 ـــ باشه 

 رفت  یبه سمت انبار شهاب

 

 ??افتاد  ینورمون ک انیراه میمر گمیم ساراـــ

  میکنیخدا فردا پس فردا اعالم م دیبه ام میریم گهیهفته د هی.ـــ 

 

  میایمنو زهرا هم م ـــ

 نگاه کرد  ایبا تعجب  به مه میمر

 ؟؟یایب یخوا یم ـــ

 

 خوش گذشت  یلیخ میبا مدرسه رفت رستانیآره منو زهرا دوم دب ـــ

 

 ها هست  گاهیپا نیاردو مخصوص فعال نیا ادیب دیتون یشما نم یول_نرجس

 

 کنم  یخبرت م پرسمیـــ من م میمر
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 ظرفارا کنار حوض گذاشت  شهاب

 دییبفرما ـــ

 ممنون داداش . یلیخ ـــ

  کنمیخواهش م ـــ

 انیب توننیو دوستش م ایمه ندهیهفته آ یشهاب برا اردو گمیم ــــ

 

 ??? انیدوست دارن ب ـــ

 

 آره  ــــ

  ریشن .شبتون بخ مهیتا ب ارنیفردا مدارک الزم رو ب یول انیب توننیباشه م ـــ

 

 چسبهیم یلیبار خ نیمطمئنم ا ولیا ساراـــ

 دادم بهتون  یمن افتخار همراه  ستین یزی.کم چچسبهیمعلومه که م ـــ

 

 ها بلند شدند و مشغول شستن ظرف ها شدن دختر

 

 انداخت ینگاه ایبه مه میمر

ود لباس نب دیمق نکهیکرد با ا یدختر ها فرق م هیآن با بق دیایبخواهد با آن ها به شلمچه ب ایکرد که مه یرا نم فکرش

 دیعقا نیدر برابرمراسمات و ا هیمانند بق چوقتیهم خوب نبود اما ه دنشیپوش
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بود که  دواریکند  وام یهست فکر م یزیپاک تر از  آن چ یلیدختر دلش خ نیمطمئن بود ا میگرفت مر ینم جبهه

 کند  دایهر چه زودتر خودش را پ

 آب سرد به صورتش به خودش آمد دنیپاش با

  یشد رهیبه کجا خ اـــیمه

 

 شد... شانیشروع آب باز نیکه به سمتش گرفت داد و ا یرا با شلنگ آب ایزد و جواب مه یلبخند
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 قسمت چهل و چهارم 

 

کرده بودند اما از  فیازش چهره و حجابش تعر یخانم کل نیتعجب کرده بودند سارا و زهرا  و شه ایهمه از حجاب مه 

 .امدین رشیگ یشخندینرجس و مادرش جز ن

 

 نسبتا شلوغ بود اطیآمدند و ح یم ڪمڪ یمحل کم کم برا یها خانم

  ایمه ای.ــــ مه

 خانم که کنار چند تا خانم نشسته بود رفت  نیبه طرف شه ایمه

 جون نیجانم شه ـــ

 

 تو آشپزخونه است هیزحمن  برو کمک عط یب ایمه ـــ

 

 رمیاالن م ـــ

 طرف آشپزخونه رفت به

 

 جونم  هیجونم عط ـــ

 

 گذاشت ایمه یرا جلو ینیس هیعط
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  نڪببر به خانما تعارف  نویزحمت ا یب ـــ

 

شناختند  یرا م ایمه هڪاز خانم ها  یبعض ردڪخانم ها تعارف  یرفت به همه  اطیبه دست به طرف ح ینیس ایمه

 مهم نبود  ایمه یزدند اما برا یم یحرف تلخ ایکردند  یتعجب محجابش  دنیبا د

 

 بار حجاب را انتخاب کرده بود  نیرا امتحان کند و ا دیجد یزهایتنوع طلب بود و دوست داشت چ شهیهم اوکه

 

  ردندڪ یرڪبرداشتند و تش  ییهمه چا ردڪخانم و دوستانش رفت به همه تعارف  نیطرف شه به

 سوسن خانم مادر نرجس اما

 را برنداشت  ییو چا ردڪ یاخم

 

 بود به آشپزخونه برگشت  دهینرس ییها تمام شده بود و به دوتا از خانما چا ییچا

 

 زیبر ییجان دوتا چا هیعط ــــ

  

 گفت  یبلند یبا صدا میمشغول حرف زدن بودند مر یخوندند و گروه یعاشورا م ارتیز یشلوغ بود گروه داخل

 ئتیه میریم گهید کمی دی،نرجس آماده باش ایمه ـــ

 

 زهرا و سارا پس؟؟ ـــ
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 اونا زودتر رفتن کمک ـــ

 

 باشه،آماده ام ـــ

 

 هیبودن عط ییبابا تو دو تا چا ــــ

 غر نزن بزار دم بکشه  ـــ

 

همزمان سوسن خانم وارد آشپزخانه شد  و با  ردڪآشپزخانه  یاپن آشپزخانه نشست وشروع به بررس یرو ایمه

 خودش را مشغول کرد  الیخیب ایکرد اما مه ینگاه ایاخم به مه

   ایمه ریبگ ایب ــــ

 آن انداخت  یرا رو ییچا ینیو س دیاز جا پر یرفت که با برخورد به شخص رونیرا برداشت و به طرف ب ینیس ایمه

 آمد ایخانم و چندتا از خانم ها  به طرف مه نیانم و شهسوسن خ ه،یشکستن استکان ها عط یصدا با

 دیپرس یبا نگران میآمدند مر نییو نر جس از پله ها پا زهرا

 شده؟؟ یچ ـــ
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 قسمت چهل و سوم 

 

 بود نشستند  اطیکه در ح یتخت یدخترا رو هیبق نارڪ میو مر ایمه

 

 و سرد بود  کیتار هوا

 را محمد آقا آش آورده بود  صبحانه

 خانم در آشپزخانه صبحانه را صرف کردند نیآقاو شه محمد

 

 در گوش زهرا گفت  ایمه
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 ڪلڪ یشد زیسحر خ دایجد ـــ

 رفت  ایمه یبرا یچشم غره ا زهرا

 

 به طرف در خانه رفت  ردڪ یکه کتش را تنش م یدر حال عیحال خوردن صبحانه بودند که شهاب سر در

 مادر یصبحونه نخورد شهاب ـــ

 شده  رمیخورم د یم گاهیبا بچه ها تو پا ـــ

 

 که از خانه خارج شد دخترا به خوردن ادامه دادن شهاب

 

 ستیبلد ن یداداشت خداحافظ نیا میمر گمیم ـــ

 

 گفت  اینرجس با اخم روبه مه میمر یجا به

 کنه  یصحبت نم یپیت نیو ا بهیغر یبا دخترا یبلده ول ـــ

 

 مواجه شد میحرف نرجس با اخم سارا و مر نیگفتن ا محض

 

 به او گفت  یخواست جوابش را بدهد زهرا آروم باش یم ایمه تا

 بلند شد شیقاشق اش را در کاسه گذاشت و از جا ایمه

 یـــ کجا تو که صبحونه نخورد میمر
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 شدم ریس ـــ

 

 رفت  میطرف اتاق مر به

 بلند شد شیامشب را مانده بود از جا هڪشده بود  مانیچند لحظه پش یتخت انداخت برا یرا رو خودش

را داخل  شیموها یمغنعه اش را جلو آورد و وهمه  اریاخت یب ردڪ یخود نگاه یرفت به چهره  نهیطرف آ به

 عوض یلیاش خ افهیلبانش نشست ق یرو یمحجبه شده بود لبخند یفرستاد به خودش نگاه گرد مانند دختره ا

 وارد میبرگرداند در باز شد و مر بلخواست مغنعه اش را به صورت ق یمعصوم شده بود تا م یلید چهره اش خشده بو

 با ذوق به طرفش رفت ایمه دنیبا د میاتاق شد مر

 دختر یچه ناز شد ایمه یواااا ــــ

 دست برد تا مغنه اش را عقب بکشد  ایمه

  هیگوشام مخمل یفک کرد نمیبرو ب ـــ

 دیدست را کش میمر

  افتیبمونه چه معصوم شده ق ینطوریبزار هم یکنیم کاریچ ـــ

 انداخت نهییبه خودش در آ ینگاه ایمه

 را انکار کند واقعا چهره اش ناز ومعصوم شده بود  زیچ نیتوانست ا ینم 

 

 داشته باشم و.... ینکرده منظور ییمن خدا یبگم فک نکن زیچ هی ایمه ـــ

 بگو میمر ـــ

 هم امروز روز دهم محرمِ  ادیبهت م یلیبزار  هم خ ینجوریمغنعه اتو هم ـــ

 حرفش را ادامه بدهد  مینگذاشت مر ایمه
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 باشه  ـــ

 در مورد نرجس ـــ

 تخت دو نفره التیناراحت هم نشدم خ ستیبرام مهم ن تهیحرف اون عفر ـــ

 

 را ناراحت کند میخواست مر ینم یزد در واقع ناراحت شده بود  ول میمر یبرا یچشمک و

 گونه اش کاشت  یرو یبوسه ا یبا خوشحال میمر

 

 منتظرتم نییپا یخواهر یدار ولیا ـــ

 

بود حتما از حرف  میمر یبه جا یگریبرانداز کرد اگر شخص د نهیو دوباره خودش را در آ دیچرخ نهیبه سمت آ ایمه

روز ها  نیدانست که صاحب ا ینشده بود خودش هم م ناراحت میمر یاصال از حرف ها یشد ول یناراحت م شیها

 دیاحساس کرده بود و دوست داشت شا رابود وجودش  ضیحرمت دارد بالخره در آن روز  سخت که احمد آقا مر

 هم باشد امروز را با حجاب باشد... رڪپاس تش
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 قسمت چهلم 

 

مراسم و نهار به مسجد رفته بودنر اما دختر ها آنقدر خسته بودند که  یها تمام شده بود  همه برا یسبز یبند بسته

 کنند یدگیها رس ارڪ هیدادند خانه بمانند و استراحت کنند و عصر دوباره به بق حیترج

  

 تخت انداختند یدخترها خودشان را رو یشدند همه  میاتاق مر وارد

  دیتختمو شکوند ـــ

  میساکت شو مر ـــ

 

 ها را به مسجد ببرند یو باهم سبز دیایمنتظر شهاب بود که ب اطیکه تو حخانوم  نیشه 

 بود پنجره را باز کرد  کیکه به پنجره نزد ایرا صدا زد مه میمر
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  یینجایجونم تو هنوز ا نیاِ شه ــــ

 دیخانم خند نیشه

  دیببر دیایجان شهاب نهارتونو اورده  ب ایمه نجامیآره هنوز ا ـــ

 چشم خوشکلم  ـــ

 کنه دختر من رفتم  کارتیخدا بگم چ ـــ

 

 بلند شد  شینرجس از جا دیبگو یزیخواست چ یم ایمه تا

  ارمیرم غذاها رو م یمن م ـــ

 

 که از اتاق خارج شد  نرجس

 و سارا گفت  میروبه مر ایمه

  ادیاصال خوشم نم تهیعفر  نیمن از ا واریبه د دیهم سرتونو بکوب دیناراحت شد گمیم زیچ هی ـــ

 

 ته؟؟یعفر ـــ

 حسمون مشترکه  ای. فدات مهگهینرجس د ساراـــ

 دخترا زشته  ـــ

 مقدس  میجم کن بابا مر ـــ

 

 غذاها را آورد نرجس
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 بود که تا االن خورده یا مهیق نیو خوش بوتر نیخوش مزه تر نیا دیتوانست بدون شک بگو یم  ایبود مه مهینهار ق 

 بود 

کردند شب هم مهال خانم و مادر زهرا هم به آن ها  ارڪتا عصر استراحت کردند و دوباره تا شب بکوب  دخترها

 اضافه شده بودند 

 

 بود که همه کم کم  در حال رفتن بودند۱۱ ساعت

  مینهار فردا رو هم باهم بشور  یظرفا دیبمون شمیامشب پ دیهست هیدخترا پا گمیــــ م میمر 

 

 استقبال کردند میحرف مر نیدخترا از ا همه

 زهرا بدون اعتراض قبول کرد  مادر

 یتوانست خودش هم برا یخانم گفت که  اگر م نیبماند.و به شه میکنار مر ایبود  که مه شیخانم هم که از خدا مهال

 مراسم فردا به او کمک کند  یآقا احسان بروند و برا  یهمراه احمد آقا به خانه  دیبا یماند ول یکمک م

 داشتند ییبزرگ و با صفا اطینشسته بودند واقعا ح اطیخانم در ح نیرفته بودن وفقط دخترا وشه همه

 بود نشته اند اطیکه تو ح یتخت یو شهاب هم آمدندو رو محمدآقا

 دیدیزحمت کش یلیخ نیگلم اجرتون با امام حس یدخترا دیآقاـــ خسته نباش محمد

 

 خانم ـــ نیشه

 فردا رو بشورن  یظرفا یقراره هم امشب بمونن و همه  
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 ازشون کار بکش حاج خانوم یتونیمحمد آقا ــــ پس تا م 

 

 بعد ازم کار بکش  ادیآب قندبده حالم جا ب هیجونم بالخره  نیشه ــــ

 

  کشمیازت کار م یکل چیه ینیبیجون آب قند که نم نیشه یبگ یتا وقت ـــ

 

 آروم گفت ایمه دیکه رس ایرا به سمت همه گرفت به مه ییچا ینیس میمر

 چه خبر یخوشکل خانم از حاج آقا مراد ــــ

 زد  یچشمک و

 افتاد  ایمه یداشت از دستش سر خورد و رو ییرا که دوتا استکان چا ینیکه هول کرد س میمر

 بلند شد  شیاز جا ایمه 

  دیخانم به طرفش دو نیشه

 شد یچ یوا ــــ

 تکاند  یرا م ایمه یتند مانتوتند  میمر

  ایمه یسوخت یــــوا

 شد  کیآقا نگران به آن ها نزد محمد

 دخترم حالت خوبه  ـــ

 دیکش میمر یرا به زور از دست ها شیمانتو ایمه

  یول کن مانتومو پارش کرد ــــ
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 بده به فکرتم  ـــ

 یخواد به فکرم باش ینم ـــ

 گفت  هیبه بق رو

 داغ نبودند... ادیز اییچا دینگران نباش ستین یزیچ ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نهم یقسمت س 
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 زنگ نزن  نقدریاومدم زهرا ا ـــ

 هریلباس ت یروز و خانواده مهدو نیبه احترام ا دیبر لبانش کش یتماس را قطع کرد  و مغنعه را سر کرد رژ لب مات 

 نکرد  یادیز شیتنش کرد و آرا

 رفت رونیرا برداشت و از اتاق ب فشیک

 

 ایمه یریم یـــ کجا دار 

 نشد  و دوست داشت جوابش را بدهد یاز حرف مادرش عصب نباریدانست چرا ا ینم

 کمک امیخانم گفت ب نیپاک کنن  برا مراسم شه یخوان سبز یم میخونه مر رمیدارم با زهرا م ــــ

 خانم با تعجب گفت  مهال

 یگیرو م یمهدو مونیهمسا ـــ

 .من رفتم گهیآره د ـــ

 

 نانیاطم یمراسم رفته باشد برا نیکمک به ا یبرا ایشد که مه یخانم با تعجب به همسرش نگاه کرد  باورش نم مهال

 به کنار پنجره رفت تا مطمئن شود 

 

 با زهرا دست داد ایمه

 یخوب ـــ

 خوبم ممنون  ـــ
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 ادینم یناز ایمه گمیم ـــ

 شمال   رنیروزارو م نیا لهیبا خونوادش هر سال چون چند روز تعط ینه ناز ـــ

 

 تو که  میزارن بر ینم نایاالن ا میکرد یچادر سر م یکاشک ایمه ـــ

 کرد  یفکر م یدر مورد قشر مذهب لیبود که  خودش اوا یزیچ نیا قایزد دق یلبخند ایمه

 

  یشیبعد متوجه م ینیبب یایخودت ب ـــ

 

 را زدند  فونیآ

  هیک ــــ

  میباز کن مر ــــ

 تو ایب یخودت ایمه ــــ

 

آن ها سارا و نرجس را  نیبودن از ب یباز شد وارد خانه شدن چندتا خانم نشسته بودند ودر حال پاک کردن سبز در

 سالم کرد میشناخت با سارا و مر

 خانم به طرفش آمد  نیشه

 

 ایمه یاومد ــــ

 بخورم برم بله  اومدم آب قند  ـــ
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  ستین یاز آب قند خبر ینکن زیتم ارویتا همه سبز ــــ

 

 کردند  ینداشتند با تعجب به آن ها نگا م یآب قند خبر هیکه از قض هیبق

 

 ایکردند به مه ینم تیرا اذ اینرجس و مادرش مه یکرد جو دوستانه بود اگر نگاه ها یزهرا را به دخترا معرف ایمه 

 گذشت  یخوش م یلیخ

 

 کرد فیدخترا تعر یرا برا شبید هیقض  میمر

 چشه تیشونیخواستم ازت بپرسم پ یم  دمیـــ آره د سارا

  دمیپس من چرا ند زهراـــ

 خواهرم  یـــ کور سارا

 را قطع کرد  شانیشهاب و دوستش محسن خنده ها  ااهللی یکه صدا دندیخند دخترا

 را آوردن  یاز سبز یگریمقدار د هیشهاب و محسن وارد شدن و  

 چرا عمامه اشو برداشته ??  میخودمونه مگه نه مر هیحاج آقا مراد نیاِ ا ــــ

 قرمز شده بود  یکم شیانداخته بود و گونه ها نییسرش را پا میمر

 کنن در آوردن  یچون دارن کار م دیشا ـــ

 انداخت  میبه مر ینگاه مشکوک ایمه

 کرد و رفت یآقا با شهاب خداحافظ محسن
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 را باال برد شیصدا ایمه

 

 جوونم  نیشه ــــ

 

 نگاه کرد  ایدخترا مشغول آب خوردن بود با تعجب به مه  کیکه نزد شهاب

 

 دختراز مادرتم  بزرگترم هیجونم چ نیشه ــــ

 

  دیخانم را کش نیشه یگونه  ایمه

 یدل منو برد تیخوشکل نیجون توبا ا نیشه یگیم یچ ـــ

  

 و شروع کرد به سرفه کردن  دیشهاب پر یآب تو گلو ایحرف مه نیا با

 

 شد آب بخور  یشهاب مادر چ یوا ـــ

 کرد کیرا دوباره به دهانش نزد وانیل شهاب

 کرد  یم کاریکردم چ یم فیکردم پسرت چرا هول کرد ازش تعر فیجونم من از تو تعر نیشه گمیم ــــ

 

 سرخ شده بود شانیشده بود دخترا از خنده صورت هابدتر  شیو سرفه ها دیشهاب پر یدوباره تو گلو آب
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  یپسرمو کشت کشمتیم ایمه ـــ

 نگفتم  یزیجون من چ نیواه شه ـــ

 

 کرد و رفت  یزود خداحافظ شهاب

  یداد یپسرخالمو فرار ساراـــ

 پاک کنه  یبا ما سبز نهیبابا برم صداش کنم بش یا ــــ

 

  دیرا کش شیمانتو میاز جاش بلند شد که مر ایمه

 ...وونهیسرجات د نیبش ــــ
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 قسمت چهل و پنجم 

 

 شهاب  و حاج آقا دنیبا د ردڪسرش را بلند  ایمه

 شده بود  ختهیشهاب ر یو دست ها رهنیپ یرو یچا یگفت  استکان ها" ییوا یا" یمراد 

 

 ردندڪ یچه م نجایا یشهاب و حاج آقا مراد هڪ ردڪ یم رڪف نیتنها به ا ایمه

 

 امد و آن را کنار زد ایخانم به طرف مه سوسن

 

 ؟یشهاب جان عمه قربونت بره ،خوب  یکرد کاریچ نمیسر بب رهیخ یدختره  نوریبرو ا ـــ

 

 به خودش آمد شهاب

 سرد شده بودند ییچا ستین یزیخوبم زن عمو چ ـــ

  

 به شهاب انداخت  یشرمنده نگاه ایمه
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  دمتونیاصال ند دیببخش ـــ

 

 نشده اشکال نداره  یزیچ ـــ

 

مرد اومده تو بزار خودشو  دونهیبعدشم خودش م مونهیخانم ـــ کجا اشکال نداره االن جاش رو دستت م سوسن

 جمع جور کنه

 

 خانم به طرف شهاب اومد نیشه

  دهیرو نشن ااهللی یشلوغ بود صدا ستین یزیچ ـــ

 عوض کن  راهنتویشهاب برو پ مادر

 

 گفت   ینداشت با لحن بد یاصال دل خوش ایخانم که از مه سوسن

ود اون انداخته ب مارستانیپسرمونو رو تخت ب یبرا چ دونمیباشه  اون بار نم نیسنگ کمی دیباشه هم با دهینشن ـــ

 ابونیشب هم الم شنگه راه انداخته بود تو خ

 

 هیچه حرف نیسوسن بسه ا ــــ

 نمینشسته ا نیرو اپن آشپزخونه که ا نهیشیم یتلخ باشه اخه کدوم دختر دینباجان حرف  حق  نیبزار بگم شه ـــ

بره همون خونه خودشون  ستین ایسبک باز نیا یجا یبهش بگه خونه حاج آقا مهدو ستین یکی دنشیاز لباس پوش

 کارارو بکنه  نیا
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 کرد یبه سوسن خانم نگاه م یاشک یبا چشم ها ایمه

شود همه از صحبت  یم دنشیشڪمانع راحت نفس  شیشده بغض تو گلو نیهمه به او توه نیشود که ا ینم باورش

 شده بودند هڪسوسن خانم شو یها

 

 خانم  به خودش آمد  نیشه

 طرف سوسن خانم رفت  به

 نداره  تیخوب یگیم نطوریپس چرا ا یدونیخوب م ویسوسن خودت همه چ هیچه حرف نیا ـــ

 بکند  یتوانست اعتراض یشده بود اما نم یعصب یلیخ شیزن عمو ید از حرف هاانداخته بو نییسرش را پا شهاب

 

 رفت  رونیمبل برداشت و به طرف ب یرا از رو شیمشک یرا تحمل کند  پالتو ریهمه تحق نیتوانست ا ینم گرید ایمه

 دیدو یتند تند در کوچه م اینداشت مه یا دهیخانم دنبالش آمدند و از او خواستند که نرود اما فا نیو شه میمر

 را بست  شیخم شد بند بوت ها  ستادیمسجد ا کینزد

 

 کرد یم تشیاذ شیتو گلو بغض

شلوغ بود از دور سارا و  یلیرفت خ ئتیبود  آرام قدم برداشت و به طرف ه ردهڪسخت  شیرا برا دنینفس کش 

کرد تا دختر ها او را  یمخف یخانم چادر کیخودش را پشت  دیخانم ها بود را د نیب ییزهرا را که مشغول پخش چا

 نندینب

 

 دوست داشت االن تنها بماند   

 بود  ستادهیآمده بود ا ئتیبود که آن شب که به ه ییهمان جا قایآن شب افتاد آنجا دق ادی یکنج دنید با
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 ...ردنڪ یبه مداح ردڪمداح شروع  ستادیطرف آن کنج رفت و ا به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت چهل و ششم 

 

 ییایرو ابونهیخ یسر مجنون تو یبارون  رو بارهیمــــ

 ییتو آقا ییخدا گهیچشماش م هیپاهاش بارون لرزهیم
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 هینشست و شروع به گر شیمداح سر جا یبایز یخواست که با صدا یم شیاشک ها ختنیر یبرا یفقط بهانه ا ایمه

 کرد

 

 مانوســــم با حرمت آقا حرم تو واهلل بروم بهشته  من

 بیاومدا از غ یدست انگار

 برات نوشته  ینجوریدلم ا یرو

 

 ردندڪ یجوونا هم صدا مداح را همراه همه

 

 اللهم ارزقنا ربالڪ ربالڪ ربالڪ ــــ

 

 دانست چرا از آن روز  یبه هق هق افتاده بود خودش نم ایمه

 بود آشنا شده بود کالفه شده  ردهڪبود دردو دل  بهیغر شیبرا با آن مرد که ئتیتو ه که

 

 یکردبعض یبرد  و طالعه م یپدرش را م یکتاب ها یواشکیدانست چه به سرش آمده بود  یآن روز خودش نم از

به آن مرد  داشت   یخواند او احساس خوب یکرد و مطالب را م یرا سرچ م نیدر گوگل اسم امام حس یواشکیوقت ها 

 رش را بلند کرد و روبه آسمان گفت س

 

 یبش نمیامام حس یهست هیبق نیکه امام حس نطوریهم شهیم ــــ
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 کرد هیانداخت و شروع به گر نییرا پا سرش

 

  رمیتو آروم بگ نارڪروزه  هیآخر  دونمیم

 

 رمیوسط روضه بم ئتیه یتو هڪ ایتر  یچشما با

 

 هیآن روز ها  وسط گر ادیآورد با  یم ئتیاو را به ه یافتاد که مادرش با لباس مشک شیها یبچگ ادی  اریاخت یب

 نشست شیلب ها یرو یلبخند شیها

  ئتیه ونیم اوردشیمادرم هرشب منو م هڪ ادیم ادمی

 گفت توررو کشتن تو اوج غربت یم ڪمادر من با اش ادیم ادمی

 

 شود سرش را بلند کرد  یکه به او داده م ییبا تکان ها ایمه

 بود یبچه ا پسر

 کرد ینگاه م ایبغض به مه با

 خاله  ــــ

 را پاک کرد  شیاشک ها ایمه

 

 جانم خاله ـــ

 دیکش ایچشمان مه یرو یبچه دست پسر
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 یکلد یم هیگل یخاله بال ت ـــ

 به دستش زد  یبوسه ا ایمه

 بودم یچون دختر بد ـــ

 برا تو نمیا یهست ینه خاله تو دختل خوب ــ

 که دستش بود انداخت  یپارچه سبز ی کهیبه ت ایمه

 بالت ببندم خاله  ـــ

 مچ دستش را جلو پسر بچه گرفت  ایمه

 ببند خاله  ـــ

 بچه کارش که تمام شد رفت  پسر

 شل پارچه انداخت با بغض رو به آسمون گفت  یبه گره  ینگاه ایمه

 نمینشونه بدونم امام حس نویا شهیم ـــ

 مانوسم با حرمت آقا حرم تو واهلل برام بهشته  من

 برات نوشته... نجوریدلم ا یرو بیاومده از غ یدست انگار
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 قسمت چهل و هفتم 

 

 رفت  یآب ریبلند شد به طرف ش شیاز جا ایتمام شد مه یمداح

 چشمانش کم شود  یاز سرخ یرا شست  تا کم صورتش

 را خشک کرد و به طرف دخترا رفت  صورتش

 سارا  ــــ

 نگفت  یزیچ یشوکه شد ول ایمه یچشم ها دنیبرگشت با د سارا

 جانم ـــ

 دیخوا یکمک م ـــ

  ششونیآره دخترا تو آشپزخونن برو پ ـــ

 اشاره کرد یدست به در با
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 به طرف در رفت در را زد  ایمه

 زهرا اومد یصدا

 

 هیک ـــ

 منم زهرا باز کن درو  ـــ

 

 در را باز کرد  زهرا

 هم بودند که مشغول گذاشتن غذا  تو ظرف ها بودند  گریو چند تا پسر د یو مراد یو حاج آقا موسو شهاب

 

 نزدند یهم شوکه شدند اما حرف ایمه دنیو دخترا با د شهاب

ناراحت به شهاب  میبرنج ها شد مر یشروع به گذاشتن زرشک رو ایو ظرف زرشک را به او داد مه  یدستکش زهرا

 تکون داد و مشغول شد  یسر اینکند مه یصحبت ایبه او اشاره کرد که فعال با مه شیکرد شهاب هم با چشم ها ینگاه

 

 هم تمام شده بود شانیها ارڪاذان  یصدا  دنینهار بودند با شن ردنڪسر پا مشغول آماده  یچند ساعت بایتقر

 یا گهینفرات د ینماز پخش غذا به عهده  دیبر نیخدا قوت اجرتون با امام حس زانمیــــ عز یآقا موسو حاج

 هست 

 اهگیداوطلبانه به طرف وضو خانه رفت وضو گرفتن و به طرف پا نباریا ایبا هم به طرف وضو خانه رفتند مه دخترا

 رفتن 
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که  یکرد از وقت ینگاه م هینشست و بق یلصند یزودتر از همه نمازش را تمام کرد رو ایرا خواندند مه شانیها نماز

  دیدر به سمت در رفت در را که باز کرد شهاب را پشت در د یصدا دنینزده بود با شن یحرف چکسیآمده بود با ه

 بله  ـــ

   دییبفرما ـــ

 

 غذا را از دستش گرفت یها سهیک ایمه

 ستادیشهاب ا یبرود که با صدا گاهیخواست به داخل پا یم

 یخانم مهدو ـــ

 بله  ـــ

 زن عموم  یخواستم بابت حرف ها یم ـــ

 اجازه صحبت به او را نداد ایمه

 دیزن عموتون بگ یاونجا جلو دیتونست یم دیبزن یحرف دیخواست یاگه م دیبگ یزیچ نجایا ستیالزم ن ــــ

 

 رفت و در را بست  گاهیداخل پا هی

 درش به سمتش رفت پ دنیبا د دیکش شیداخل موها یکالفه دست شهاب

 

  دیرا پهن کرد و غذا ها را چ کبارمصرفیسفره  ایمه

 صحبت کرد  یرسم ینطوریا یا کدفعهیدانست چرا  ینم خودش
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نگفته بود االن آمده بود  یزیاو را به رگبار گرفته بود چ شیناراحت بود آن لحظه که زن عمو یلیشهاب خ از

 شده بود  ریاما د ندڪ یعذرخواه

 زده نشد همه از اتفاق ظهر ناراحت بودند  یسفره حرف سر

 

 گفت  ندڪجو را عوض  نکهیا یبرا میمر

 نور  انیبرا راه گهید سمیزهرا اسماتونو بنو ایمه ــــ

 

 ـــ آره من هستم  زهرا

 دیپرس دیرا د ایکه سکوت مه میمر

 

 ?? یتو چ ایمه ــــ

 کنم... یخبرت م ستیمعلوم ن ـــ
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 قسمت چهل و هشتم 

 

کرد  یکه او احساس م یافتاد اتفاقات ایمه یبرا یدیچند روز اتفاقات جد نیگذشت  در ا یروز از آن روز م چند

به خانه شان  یچند بار ایکابوس بودند بعد آن روز مه شیها برا زیچ نیا یباز گردانده اما روز شیآرامش را به زندگ

 گذراندن  یرا کنار هم م یآمده بود و ساعات

 

  نندیدانشگاه بب  قیرا  در آالچ گریاز شمال برگشته بود و قرار گذاشته بودند بعد کالس همد یکالس داشت ناز امروز

 سالم کرد یبلند یزد و با صدا یدست تکان داد  به سمتشان رفت  لبخند شانیدخترا  برا دنیبا د ایمه

 ایبه به سالم دخ ــــ

 نکرد یصحبت یناز یعصب ی افهیق دنیبا د اما

 

 شده یچ ــــ
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 زهرا اشاره کرد  به

 

 هیشکل نیا افتیتو چرا ق ـــ

 فقط ستین میزیم من چ ـــ

  ستادیا تیبا عصبان یناز

  یکرد یم کاریچ یچند روزو کجا بود نیخانم تو ا اینگو من بزار بگم مه یزینه زهرا تو چ ـــ

  نیا یکرد یحسنات جمع م اها

 زهرا اشاره کرد و ادامه داد به

 که چه  یشوندڪنفهمو هم دنبال خودت  یساده  نیا ــــ

 انداخته بود انداخت  نییبه او کرده بود ناراحت سرش را پا یکه ناز ینیبه زهرا که از توه ینگاه ایمه

  یدرست صحبت کن ناز ــــ

 "درست صحبت کن "جمع کن برا من آدم شده  ـــ

 سخر جلو آورد اش را با تم مغنعه

 جلو   ارهیبرا  من مغنعه م ــــ

 دستش را کنار زد ایعقب بکشد که مه ارایرا جلو اورد تا مغنعه مه دستش

  ارویمسخره باز نیتموم کن ا یناز یکنیم کاریچ ــــ

  

 کرد یعصب یخنده  یناز
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هوا برت داشته برا پسرت  هیچ کاریچ یخونه حاج مهدو یریدو روز م زنهیحرف م یاز مسخره باز یک نیبب ـــــ

  رهیبگ ادیم یخرابو ک یآخه بدبخت تو رنتیبگ

 را ادامه بدهد شیصحبت ها هڪنشست نگذاشت  یصورت ناز یرو هڪ یلیس با

 یازصودت ن یجلو دیانگشتش را به عالمت تهد دیلرز یم تیکه از عصبان ایکردند  مه ینگاه م ایبا تعجب به مه همه

 تکان داد

 

  یدیفهم ینیبیم یبدتر زیچ هی یلیس یبه جا یچرت و پرتارو گفت نیا یدهنتو باز کرد گهیبار د هی ــــ

 رفت   یرا برداشت و به طرف خروج فشیک

 زد ادیو فر دیگونش کش یبر رو یدست یناز

 

 یعوض یدیم ارتوڪ نیتاوان ا ــــ

 یدیبدم م یلیخ

 

 جوابش را بدهد از دانشگاه خارج شد  نکهیبدون ا ایمه

 فشیرا از ک شیبه آرامش داشت گوش اجیاحت ندڪ نترلشانڪتوانست  یو نم دیلرز یدستانش م تیعصبان از

 را گرفت  میدراورد و شماره  مر

  ایجانم مه ـــ

  ییکجا میمر ـــ

  هینطوریشده چرا صدات ا یزیخونه چ ـــ

  شتیپ امیدارم م ـــ
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 باشه  ـــ

 

 انداخت فشیرا در ک شیوشگ

 سرش را برگرداند  ینیبوق ماش یصدا با

 بود  یصولت مهران

 خانم  ایخانم  مه ایمه ــــ

 انداخت  نیبه داخل ماش یحوصله نگاه یب ایمه

 بله ــــ

 برسونمتون  دییبفرما ـــ

  رمیممنون خودم م یلیخ ـــ

 کرد یبود که فکرش را م یمهران پروتر از اون یادامه داد ول رشیمس به

  دیخوام برسونمتون بهم اعتماد کن یم یهمکالس هیبه عنوان  دییخانم بفرما ایمه ـــ

  ستیبحث اعتماد ن ـــ

 گهید دییبفرما? یپس چ ـــ

 شد  نیبود سوار ماش یرا نداشت هوا هم باران ادیحوصله تعرف ز گهید ایمه

 

 ?? دیر یکجا م ـــ

 یطالقان ـــ

 را سکوت فرا گرفت که مهران تحمل نکرد و سکوت را شکست  نیماش قهیچند دق یبرا
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 ???که تا االن جاش مونده  دیبد افتاد نقدریا یعنی ـــ

 اش اشاره کرد  یشانیگنگ نگاهش کرد  که مهران به پ ایمه

 دیاش کش یشانیبه پ یدست ایمه

 است  گهیاتفاق د هیواسه  نیآها.نه ا ــــ

 کان داد سرش را ت مهران

 دیسوالمو بپرس شهیکنجکاو شدم م کمیمن  دیببخش ــــ

 دمیاگه بتونم جواب م ـــ

 اشاره کرد ایابرو به زخم مه با

 برا کدوم اتفاق بود  ـــ

 جوابش را نداد  ایمه

 دیجواب نداد ــــ

 معطوف کرد  رونینگاهش  به سمت ب دمیگفتم اگه بتونم جواب م ــــ

 

 کرد  شیدایپ فشیزنگ خورد بعد گشتن تو ک شیگوش

  میجانم مر ـــ

 ییکجا ــــ

 کمینزد ـــ

 باشه منتظرم ــــ
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  شمیم ادهیپ نجایهم یصولت یآقا ــــ

 برسونمتون تا خونه  دیبزار ــــ

  شمیم ادهیجا پ نینه هم ــــ

 را صدا کرد ایشدن مهران مه ادهیپ موقع

 بله ــــ

 همون مهران بهتره دیصدا نکن یمنو صولت  ــــ

 خم شد  نیبه طرف ماش کمیدر را بست و  ایمه

  دیخانم صدا نکن ایمنم مه ـــ

 زد یپوزخند ایمهران نشست مه یلب ها یرو یلبخند

 بهتره دیصدا کن ییخانم رضا ـــ

 طرف کوچه راه افتاد به

 شعور  یب یپسره  ــــ

 

 آف آف را زد ستادیا میمر یدر خانه  یجلو

 تو  ایب ـــ

 باز شد یکیت یبا صدا در

 شد اطیرا باز کرد و وارد ح در

 بود... نجایانداخت عاشق ا یحاج آقا مهدو یسرسبز و با صفا اطیبه ح ینگاه
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 قسمت چهل و نهم 

 

 را ماساژ داد  ایمه یشانه ها میمر

 نکن  هیگر نقدریا ــــ

 راپاک کرد شیبا دستمال اشک ها ایمه

 سوال  ریرو همشو برد ز یدوست یسال۶ یعنیبزنه  یحرف نیهمچ  یشه که چطور ناز یباورم نم  ـــ
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 به نفعته  یهستش هر چقدر ازش دور باش یکه چطور آدم یچه بهتر  زودتر شناخت زمیاشکال نداره عز ـــ

 

 شروع به هق هق کرد  شیسال زندگ۶دوست   یحرف ها یادآوریبا  ایمه

 کن دختر ن هیگر ایا مه ــ

 

 دیشڪرا در آغوشش  ایمه

 که شده  هیزیچ گهید یسخته ول یلیخ  زمیآروم باش عز ــــ

 ،از هم جدا شدند  ایمه یگوش یصدا با

 را برداشت  شیگوش ایمه

 جانم مامان ــــ

 ممیمر شیپ ـــ

 یسالمت باش ـــ

 .زرشک پلو  یهر چ ـــ

 باشه ممنون ـــ

 را قطع کرد  یگوش

 

 مامانم سالم رسوند  ــــ

  ارمیب ییسالمت باشه من پاشم چا ـــ
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 اطیتو ح مینیبش یباشه ول ــــ

 هوا سرده  ــــ

 اشکال نداره  ــــ

 باشه  ــــ

 نشست  اطیتخت تو ح یرفت  رو اطیرا برداشت و به طرف ح فشیرا تنش کرد ک شیپالتو ایمه

 گذاشت ایمه یرا جلو ییچا ینیس میمر

  

 بخور  ییخانم چا ایمه دییبفرما ــــ

سرد  یهوا نیدر ا ییخورد چا یکردو مقدار کیماند استکان را به لبانش نزد ییرا برداشت محو بخار چا ییچا ایمه

  ایواقعا لذت بخش بود مه

 

 خب چه خبر  ــــ

 بدتر از اتفاق امروز  یخبر ـــ

  مینصحبت ک یا گهید یزایدر مورد چ ایب  یامروزو فراموش کن شهیم ـــ

 باشه  ــــ

 رابطتت با مامانت بهتر شده ـــ

 بتونم جبران کنم   یکردم کاشک یبد یلیمن در حق مامان بابام خ دمیاالن به حرفت رس میمر یدونیم ـــ

 من مطمئنم  یتونیم ـــ

 بلند شد  شیشهاب با ذوق از جا دنیبا د میباز شدن در صحبت دخترا قطع شد مر با
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  یشهاب اومد یوا ـــ

 بر سرش کاشت  یو بوسه ا دیشڪرا در آغوش  میطرف شهاب رفت شهاب مر به

 انداخت  شیبه  شهاب خسته و کوله پشت ینگاه کنجکاو ایمه

 

 حفظ ظاهر کرد یشوکه شد ول ایمه دنیبا د شهاب

 

 خانم  ایسالم مه ـــ

 سالم  ــــ

 خشک جوابش را داد هنوز از شهاب دلخور بود یلیخ ایمه

 

 نصف راه برگشت  یرفت ول یدر ورود به طرف شهاب

 جان میمر یراست ـــ

 جانم داداش ـــ

 هست  ادتینور دانش آموزان که گفتم   انیراه هیدر مورد قض ـــ

 آره داداش ــــ

 آماده باش میان شاء اهلل پس فردا عازم ــــ

 واقعا ؟؟ ــــ

 آره  ـــ

 بزند اما دو دل بود  یکرد حرف یسع شهاب
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  دیایهمراه ما ب دیتونیم دیهست لیخانم اگه ما ایمه ــــ

 

 ذوق کرده بود اما لبخندش را جمع کرد  ایمه

 

  شهیم یچ نمیفکر نکنم  حاال بب ـــ

 

 کرد میفضکل شده بود و خودش را پشت در قا ینزد و وارد شد ول یا گهید یحرف شهاب

 

 یزار یدختر بعد براش کالس مدعوت کنه اونم  ویکس ادیم شیتو داداشم کم پ ییپرو یلیخ ــــ

 

 جلو داداشت کالس بزارم کمیخواستم  یم یذوق کردم  ول دنیم تاپیخر که بهش ت نهویبابا جم کن من االن ا ـــ

 

 از تعجب چشمانش گرد  شد  شهاب

 شد و به طرف اتاقش رفت  مانیاز کارش پش یول

 داداشت کجا بود  نیا میمر یراست ــــ

 بشم  یرتیمن غ یگینم یپرسیاز داداشم م نقدریا نمیبب ـــ

 چندتا قند برداشت و به سمتش پرت کرد ایمه

 .ـــ جم کن بابا 

 بود تیعرض کنم خدمتتون برادرم مامور ـــ
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 هڪشد  یسیپل هیاوه اوه قض ــــ

 بله برادر بنده پاسدار هستش ــــ

 حدس زد  شهیخشنش م افهیاز ق ـــ

 

 خشن یگیدارم م یناز  نیداداش به ا  ــــ

 ماستم ترشه  من برم ننم برام شام درست کرده گهینم یچکیه ـــ

 باشه گلم  ـــ

 

 کردن یدم  در با هم روبوس 

 

  هیچادر الزام ایمه یراست ــــ

 بابا  یا ـــ

 غر نزن  ــــ

 باشه من برم... ـــ
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 قسمت پنجاه 

 

 احمد آقا گذاشت یجلو زیم یرا رو ییچا ینیخانم س مهال

 انداخت ییرایوسط پذ یبه  کارتون ها ینگاه

  ییرایوسط پذ یانبارو اورد   یهمه کارتون ها یاومد یاز وقت یگردیم یدنبال چ ایمه ــــ

 

 به مهال خانم زدـ یآقا لبخند احمد

 ولش کن خانم بزار کارشو بکنه  ـــ

 احمد آقا فرستاد  یبرا یسرش را از کارتون دراورد  و بوس ایمه

 فهم  زیچ یبابا ولیا ـــ
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 کرد و سرش را تکان داد یآقا خنده ا احمد

 زد  یبلند غیج ایمه

 به سمتش رفت  یخانم با نگران مهال

 شد مادر یچ ــــ

 ولیا ردمڪ داشیپ ـــ

 

 دختر دلم گرفت یرینم ـــ

 

 و گفت  دیآقا خند احمد

  نیهست ا یحاال چ ـــ

 رد چادر را سرش ک ایمه

 ادتونهی دیکه از کربال برام اورد یچادر ـــ

 دیکردند مهال خانم شوک زده پرس ینگاه ایخانم واحمد آقا با تعجب به مه مهال

 ته؟؟یبرا چ ـــ

  دیانداخت ادمیخوبه  ـــآها

 کارتون ها رد شد و کنار احمد آقا نشست نیاز ب ایمه

 خوان  دانش آموزانو ببرن  اردو منم دعوت کردن  برم باشون یداداشش  و همکاراش م م،یمر ـــ

  یچادر سرت کن یخوا یم نیبرا هم ــــ

 هیآره  اجبار ــــ
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 دیریمگه کجا م ـــ

 فک کنم  ناینور شلمچه ا انیراه ـــ

 یریتو هم م ــــ

 برم دیزارینم یعنی گهیآره د ــــ

 سرش یبر رو یآقا دست احمد

 دیکش 

 دیریان شاء اهلل م ینه دخترم برو به سالمت ک ـــ

 پس فردا ،خب من  برم بخوابم فردا صبح کالس دارم ـــ

 شبت خوش باباجان ـــ

 یتو انبار یزاریم یکنیجمع م نارویکجا کجا همه ا ــــ

  دیبه طرف اتاقش دو ایمه

  کنهیمامان جونم جمع م ــــ

 دستم ایمه ــــ

  کشمتیبرسه م بهت

 ردڪتخت پرت  یو خودش را رو دیخند ایمه

 فرستاد امکیپ میمر یرا برداشت و برا شیگوش

  ادیزهرا هم ب شهیجان م یمر گمیم ــــ

 جواب داد میمر قهیدو دق بعد

 یبش مهیتا ب اریگفت اشکال نداره فقط مدارکتو ب  دمیو کوفت اسممو درست بگو .از شهاب پرس یمر  ـــ
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 از شهاب جوووونت تشکر کن ی.ـــ اوک

 جوووونم ایباشه مه  ــــ

داشت و مطمئن بود با  یتازگ شیاردو برا نیذوق داشت ا یلیاردو خ نیا یرا خاموش کرد برا شیزد و گوش یلبخند

 ...گذرهیخوش م میزهرا و مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیقسمت پنجاه و  
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 دست تکان داد و به سمتش رفت  شیزهرا برا دنیبا د ایمه

 

 خبر دسته اول دارم برات  هیسالم زهرا   ــــ

 

 دیبا ذوق دستانش را به هم کوب زهرا

 ؟؟یواقعا چ ــ

 یایب یتونیگفت تو هم م  مینور با مر انیراه میریفردا م ـــ

 

  رهینم ییزهرا با تو جا ــــ

 به طرف صدا برگشتن  هردو

 کرد  دست  زهرا راگرفت  ینگاهشان م یعصبان یا افهیبا ق یناز

  یاریمثل خودت بارش ب یامل هیتا  یزهرارو با خودت ببر ستیالزم ن یبرو ول یهر جا دوس دار ـــ

 

 اشاره کرد  ایبعد به مغنعه مه و

 شاپ رفت یو به طرف کاف دیجوابش را بدهد  دست زهرا را کش اینداد که مه اجازه

 

 ن داد به عالمت تاسف تکا یسر ایمه
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 به خودش آمد  لشیموبا یصدا با

  یجانم مر ــــ

 کوفت اسممو درست بگو  ـــ

 باشه بابا  ــــ

  دیخر میبا هم بر یکاریعصر ب ـــ

  نمتیبیباشه عصر م ــ

 باشه گلم خداحافظ ـــ

 عجقم یبابا ـــ

 

 ییخانم رضا دیببخش ـــ

 گفت  ییبابا یمهران ا دنیبه طرف صدا برگشت با د ایمه

  دییبله بفرما ـــ

  رمیجزوه اتونو ب تونمیبدونم م خواستمیم ـــ

  دیچرا خودتون ننوشت ـــ

 کرد تمرکز نداشتم  یسرم  درد  م ـــ

 تکان داد و جزوه را به سمتش گرفت  یسر ایمه

 خب چطور به دستتون برسونم  ـــ

  گهیمن برم د رمیگیاونجا ازتون م میکالس دار گهیهفته د ـــ

 ییمت خانم رضابسال ـــ
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 تلفظ گفت  ظیغل یلیتمسخر خ یرا  برا ییرضا

 گفت  " یعقده ا"لب   ریزد و ز یپوزخند ایمه

 

 به خانه به اتاقش رفت و مشغول آماده کردن کوله اش شد  دنیگرفت و محض رس یتاکس ایمه

 

  فتیڪبزار تو  لهیآج نیا ایمادر ب ایمه ــــ

 

 کرد  یرا دست مادرش گرفت و تشکر الیآج ایمه

 تخت نشست  یخانم رو مهال

 شتریکرد  دخترش آرام تر شده و به او و احمد آقا ب ینبود  احساس م یقبل یایمه ایکرد مه یبه دخترش نگاه م و

 گفت یرڪشده  سرش را باال گرفت و خداروش ڪینزد

 

 مامان مامان  ــــ

 خانم به خودش آمد  مهال

 جانم  ـــ

 برا فردا میکن دیبازار خر میریم میبا مر یعصر ـــ

 خب ـــ

 دیگفتم که بدون ـــ

 من برم  نهارو آماده کنم  زمیباشه عز ـــ
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 به دخترکش انداخت  یرفتن از اتاق نگاه رونیاز ب قبل

 زد و در را بست... یداد لبخند یرفتن خبر م رونیب یبرا ایمه یاز ک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت پنجاه و دوم 
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 ؟؟ ادینم یعنی ــــ

 دوشش جابه جا کرد  یرا رو فشیک ایمه

 . یبرده است برا ناز نهوینه زهرا ا ـــ

 نیا دهینم شهیکه بهش م یینایبه توه یاصال هم عکس العمل رهیم گهیم یهر کجا ناز دهیانجام م گهیم یناز یهرچ

 دختر خره خر

 اشاره کرد  یبه مغازه  میمر

 بخرم  هیدخترا مدارس چف یبرا دیبا نجایا میبر ایب ـــ

  تونمیاصال نم یکیخودت بلندشون کن من ??برا همشون   ــــ

  ادیم یهستن آماده شدن شهاب با حاج آقا مراد هیدوتان صدتا چف یکیعقل کل مگه  ــــ

 زد یلبخند مرموز ایمه

 آها بله  ــــ

 ردیبگ لیو سفارشات را تحو دیایتماس گرفت تا ب با شهاب میمر دیسف هیتا چف۱۰۰سفارش  بعد

 محسن و شهاب وارد مغازه  شدند  قهیچند دق بعد

 کردن  یسالم

 انداخت نییمحسن سرش را پا پ

 انداخت نییکرد و سرش را پا یسالم آرام میمر

  ردیخنده اش را بگ یکرد جلو یسع ایمه

 دیسالم حاج آقا ،خوب هست ــــ

 را داد  ایجواب مه  ریسربه ز محسن
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 شد  کینزد میبه مر ایبردند مه نیهارا بلند کردن و به سمت ماش سهیو محسن ک شهاب

 چرا ؟؟ یسرخ شد میمر گمیم ـــــ

 

  دیصورتش کش یبر رو یهول کرد و دست میمر

 ــــ نه نه من سرخ نشدم  

 کردن  دایمشکل پ کمیمن چشام  یگیبله راست م ـــ

 

 مت صاحب مغازه رفت و با او حساب کرد وبه سمت دخترا آمدبرگشت و به س شهاب

 برسونمتون دیایب دیندار یاگه کار میمر ــــ

 

 دیرا کش میدست مر ایمه

 

  میما کار دار دینه س ــ

 اشاره داد هیانداخت و با ابرو  میبه  مر ینگاه

  میرفت گهیجان .ما د میمر گهید میبر ـــ

 دیدستش را کش میمر

  گهید میرفتیتموم شده با شهاب م دامونیما که خر ی.چرا دروغ گفت ایآرومتر مه یوا ــــ

 

 رمویبگ یچندتا روسر خوامیدارم م دیجان من هنوز خر یمر ـــ
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 محکم زد  ایمه یروسر یرو

  نایاز ا ـــ

 کرد ایبه مه یاخم میمر

  یخب مثل آدم بگو طلق روسر یزنیچرا م ونهید ـــ

 همون  ـــ

  دیخر یروسر رهیو  طلق و گ یچندتا روسر میمر قهیمغازه شدند به سل وارد

  گهید میخب بر ــــ

  هیوقت چ  کهیهوا تار گهیاالن د زمینه عز ــــ

  میخوابیم نجایخوابه باشه هم ــــ

 

 دیرا کش میمر یگونه  ایمه

 یبهم شام بد یدعوتم کن دینمک، بامزه،االن وقت شامه با ــــ

  میکارد بخوره اون شکمت بر ـــ
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 قسمت پنجاه و سوم 

 

  میآخ چقدر خورد ــــ

 یبه من بد دیبا یبسن هیهنوز  میو خورد یچ یچ ــــ

 زد ایمه یبه پاها یلگد زیم ریاز  ز میمر

  میبر رسهیدنبالمون االن م ادیدادمـ ب امیبرو بچه پرو .به شهاب پ ــــ

  میرفتیخو خودمون م یچرا گفت ــــ

  میوقت شب الزم نکرده تنها بر نینه ا ــــ

 شدند  نیبه طرفش رفتن و سوار ماش دنید شیمحض خارج شدن از پاساژ شهاب را کنار پژو مشک به
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به  میمر یکرد  که با صدا یرا نگاه م نیهمه ماش یشد با کنجکاو یشهاب م نیبار اولش بود که سوار ماش ایمه

 خودش آمد 

 ستیشهاب با ــــ

 را نگه داشت نیماش شهاب

 نگرفتم  یدادم ول ایقولشو به مه ریبگ یزحمت برامون بستن یشهاب  ب ــــ

 شد ادهیپ نیگفت و از ماش یباشه ا شهاب

 آمد  نیبه دست به سمت ماش ینیشهاب س قهیچند دق بعد

 را برداشتند شانیها یبستن دخترا

 پشت فرمون نشست شهاب

  یرا برا خودت نگرفتداداش چ ــــ

 جان  میمر شهیپشت فرموت که نم ــــ

 دهانش را با دستمال پاک کرد ایمه

 ?? میرو مگه نه مر مهیجر میدادیم یدنگ  دیشد مهیفوقش جر د،یخوردیم دیخب س ــــ

 خطرناکه  ستین مهیبحث جر ییخانم رضا ــــ

 سرش را تکان داد  ایمه

 نیخودم قرارتون بدم فقط تو هم یمورد الگو  نیتو ا شهیم دیکن یم تیرعا نویخوب قوان یلیشما خ دیس گمیم ـــ

 مورد ها

 لبش شکل گرفت  یرو یموفق نبود چون لبخند ادیز یتالش کرد تا خنده اش را جمع کند ول یلیخ شهاب

  ییخانم رضا دیهر جور راحت ــــ
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 نکردند  یصحبت گرید دنیرس تا

 از هردو تشکر کرد ایدر مه دم

 به عشقم سالم برسون  نمتیبیجون فردا م یمر ـــ

 که برات فرستادم  یادرس7جون فردا ساعت  یکوفت و مر ــــ

  یکله پز میبر میخوا یصبح مگه م7ــــ

  میتورو بپز یکله  میبر میخوا یبله م ــــ

 نمک  ــــ

 

 دخترش ذوق زده به طرفش رفت  دنیوارد خانه شد مهال خانم با د ایمه

 مادر یومدا ــــ

 نه هنو تو راهم ــــ

  یکنیدختر گنده منو مسخره م ـــ

 یشما تاج سر هیمسخره چ ــــ

 دستت  هیچ نیا حاال

 را باز کرد شیاخم ها هیقض یادآوریخانم با  مهال

 شال گردنتو آماده کردم  نیبب ایب ــــ

 از دستش گرفت و دور گردنش انداخت ایمه

 یقشنگه مرس یلیمامان خ یوا دیمادرش را بوس ی گونه

 کجاست  ییـــ بابا 
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 رفته مسجد ــــ

 ریپس من برم بخوابم شب بخ ـــ

 ریبخ شب

 چشمش را پاک کرد  یخانم اشک گوشه  مهال

  یشکرت دخترمو بهم برگردوند ایخدا ـــ
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 قسمت پنجاه و چهارم 

 

 اصال دکهید ینه ول ایبپرسد  میدانست از مر یحساس شده بود نم هیقض نیا یرو نقدریدانست که را ا ینم شهاب

 تواند تحمل کند ینم

 یشناسیرو م ییتو نامزد خانم رضا میمر گمیم ـــ

 ؟یگیم اروی؟مهییخانم رضا ـــ

 آره  ـــ

 اصال نامزد نداره  ایمه ـــ

 یپس چرا بهت گفت به عشقش سالم برسون ـــ

 گفت  دویخند میمر

کرده از مامانم به من  داینقطه ضعف پ نمیا خورهیحرص م یعشقم مامان ایجونم  نیشه گهیبه مامانم م ایآها،مه ــــ

  کنهیخراب م ویقشنگ نیاسم به ا یمر گهیم

 خوام برم کار دارم  یم نییبرو پا ـــ

 شهاب برگشت یرا زد با صدا فونیشد آ ادهیپ میمر

 نگران نشه  کنمیم ریبه مامان بگو رفتم مسجد د  ــــ

 چشم ـــ

 یبال مر یچشمت ب ــــ

 .... یلیشهاب خ ــــ

 را حرکت داد  نیو ماش دیخند شهاب
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 پارک کرد  گاهیرا کنار پا نیماش

 سمت مسجد رفت  به

 به سمتش پرت شد زیچ یوارد شدن شهاب کل با

 اِ چتونه  ــــ

 بهش کرد یاخم محسن

  یرفت شهیم یساعت هیاالن  نجامیا یا قهیدو دق رسونمیمخواهرمو و دوستشو  رمیم یگفت یمرد حساب ــــ

 کنارشان نشست شهاب

 شد رید گهیشرمنده بخدا د ــــ

 یهماهنگ کرد یمحسن با حاج?? میندار یکار گهیکارا تموم شد د همه

 را به سمت شهاب گرفت  ییها ستیل محسن

 بمونن  شتیدانش آموزا و همراه ها هستن پ یاسام نمیهماهنگ شده است ا یتخت همه چ التیخ ــــ

 شهاب پسرم ـــ

 احمد آقا بلند شد دنیبا د شهاب

 دیسالم حاج آقا خوب هست ــــ

 ما  یبا زحمتا دیچطور یشکر تو خوب میسالم پسرم خوب ـــ

 رحمته هیچه حرف نیا ــــ

 فضوله  سپردمش به تو کمیبهاتونو حواشو داشته باش  ایپسرم مه ـــ

 دیچشم حتما نگران نباش ــــ

 خداحافظ شمیخب من مزاحمت نم ـــ
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 بسالمت حاج آقا ــــ

 

  دنیشروع کرد به خند یشهاب نشست عل نکهیمحض ا به

 چته ؟؟ ـــ

 رحمته یگیم یکشیخجالت نم ــــ

 

 کنار هم  ایقضا دنیبه آن ها انداخت با چ یگنگ نگاه شهاب

 پرت کرد یرا به سمت عل پوشه

 خجالت بکش مومن من از کجا بدونم از زحمت منظورش دخترشه ــــ

 کرد یاخم شانیبه هردو محسن

 میکار دار یفردا کل دیاستراحت کن دیبحثو تموم کن بر نینداره ا تیخوب یـــ عل 
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 قسمت پنجاه و ششم 

 

  دارشویب ایمه ـــ

بود در اتوبوس  ستادهیکه باال سرش بود و شهاب که دم در ا میبود فقط مر یچشمانش را باز کرد اتوبوس خال ایمه

 بودند 

 بلند شد  شیاز جا ایمه

  ارمیکولمو ب میمر ــــ

  اریب تویدوش فیک نیهم ستینه الزم ن ــــ

 یاوک  ــــ

 

 شد و در را بست ادهیشوند او هم بعد از دخترها پ ادهیکنار رفت تا دختر ها پ شهاب
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 داشتند یکنار هم قدم برم 

 کرد یبه اطرافش نگاه ایمه

 چقدر بحاله  نجایا یوا ــــ

 زد یلبخند میمر

  یلیآره خ ــــ

  دیآ ینرجس که به سمتشان م دنیبا د ایمه

 دیکوب شیشانیبر پ محکم

  کنهیم کاریچ نجایا تهیعفر نیآخ ا ــــ

  دیخند میمر

 

  شنوهیآروم م ــــ

 بشنوه به درک ـــ

 

 شد کیبهش نزد میمر دیچرخ میبا تعجب به سمت مر شهاب

  تهیعفر گهیبه نرجس م ایمه ــــ

 به طرفشان آمد نرجس

 دیسالم خسته نباش ـــ

 خنده اش را جمع کرد میمر

  نیسالم گلم همچن ـــ
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 تانک زود دتیسرش را به آن طرف چرخاند با د الیخیهم ب ایسالم ممنون اکتفا کرد  مه کیهم فقط به  شهاب

 کرد  یو شروع به عکاس آورد  رونیمخصوصش ب فیرا از ک نشیدورب

  گهیشلمچه است د نجایا میمر ـــ

 آره گلم  ــــ

دارند شهاب از آن ها جدا شد و به  تیروا یرا برا یجا قصه ا نیو هر منظره در ا هیکرد هر زاو یاحساس م ایمه

 سمت محسن رفت 

 دیپرس یم ایکه مه یو به سواالت ردیکه دوست دارد عکس بگ ییکرد تا از جاها یرا همراه ایبا حوصله مه میمر

 بودند دیها رفتن همه مشغول خر شگاهیداد  دخترها به طرف نما یجواب م

گذشت  به غرفه  تیجمع نینظرش را جلب کرد از ب یناخوداگاه عکس مرد ایبه سمت کتاب ها رفت اما مه میمر

چشمانش شود احساس ترس به او  رهیخ ادیتوانست ز یانداخت   نم یمرد نگاه یها وارد شد به چشم دیپوستر رس

  دانداخته بو ایمرد داشت لرز بر تن مه نیا یکه چشم ها یدست داد ابُهت

 آنقدر غرق آن عکس شده بود که متوجه رفتن دانش آموزا نشده بود  ایمه

 کرد شیشده بود صدا رهیکه به عکس خ ایمه دنیانداخت با د شگاهیبه نما ینگاه نانیاطم یبرا شهاب

 ییخانم رضا ییخانم رضا ــــ

 به خودش آمد ایمه

 بله  ـــ

 نماز و نهار  یتو مسجد برا دیاذان گفت  بر ــــ

  هیعکس ک نیا دیس ـــ

 عکس لبخند زد دنیشد با د کیبه عکس نزد شهاب

 همت  میمحمد ابراه  دیشه ــــ
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 لب زمزمه کرد  ریرا ز دینداخت واسم شها یدوباره به عکس نگاه ایمه

 سمت فروشنده رفت  به

 شه؟؟یخوام چقدر م یپوستروم نیآقا من ا ــــ

 پوستر را حساب کرد  پول

 بود  ختهیدختر همه معادالت او را به هم ر نیزده بود ا رتیح ایمه تیاز شخص شهاب

 

 برم وضو  دیمن با دیس ـــ

 نبود یاطراف نگاه کرد کس شهاب

  امیمن همراهتون م دیخلوته بزار یلیخ نجایا ــــ

 میرفتن مر ونیکرد بعد وضو هر کدام به سمت قسمت خانم ها وآقا یرا همراه ایمه یبهداشت سیتا سرو شهاب

 به طرفشان رفت  ایدست تکان داد مه شیبرا دیاز دور د ارایمه
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 قسمت پنجاه و پنجم 

 

 بدو آژانس دم دره ایمه ــــ

 اومدم ـــ

که مادرش بافت را گردنش انداخت چادر جده را سرش کرد به سمت در رفت  کوله اش را  یشال گردن طوس زود

 برداشت 

 

 قرآن رد شد ریز از

 خداحافظ  ـــ

 شد نیسوار ماش ایمه

 مادر مواظب خودت باش ایمه ـــ

 چشم  ـــ

  ختیآب را پشت سر دخترش ر یحرکت کرد مهال خانم کاسه  نیماش
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 با چادر چقدر ناز شده  یدیاحمدآقا د ـــ

  یلیآره خ ـــ

 تا اونجا  میرفتیبهاش م یکاشک  ـــ

 به ما  دیخوش رنگ بد ییچا هیتو  میبر ایبزرگ شده ب گهیخانم د ـــ

 

کرد اما  یادر سرش مبارش بود چ نیاول نکهیدوشش گذاشت با ا یپول آژانس را حساب کرد کوله اش را رو ایمه

 دانش آموز یادیتعداد ز دنیشد با د رستانیخوب توانست کنترلش کند وارد دب یلیخ

 به عالمت تعجب تکون داد یسر رفتنیباال م گهیاز سرو کول همد که

 به سمتش اومد میمر

 یدیسرتو تکون م یچته برا چ ـــ

  رنیباال م گهیاز سروکول همد نطوریا نیرستانیدختر دب نایواقعا ا ــــ

 به دختر ها انداخت  ینگاه میمر

 آره واقعا   ــ

  هییواسه دوره راهنما ایمسخره باز نیطرفشو بزنه لهش کنه ا دیبا یرستانیدختر دب هیچ ایمسخره باز نیا ـــ

 

 زد شیبه بازو یمشت میمر

 بره تو کدوم اتوبوس یکه ک کننیم میدارن تقس میبر ایب یستیتو آدم بشو ن ـــ

 آروم در گوشش گفت  و
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 ادیبهت م یلیچادرت خ ـــ

 زد شیبرا یچشمک ایمه

  دونمیم ـــ

  ستادنیبه صورت صف پشت سر هم ا دخترها

 به دست همراه محسن باال سکو اومد میسیو ب یبا لباس نظام شهاب

 از دخترا دراومد یکی یصدا که

 جذابه ها  یجیبرادر بس نیبابا ا ـــ

 سرش نگه داشته بود  یا روکه به زور چادر ر دوستش

 

  گفت

 دایهم خوشکل شدن جد ایجیبس نیتنشه آره بابا ا یکه لباس نظام نهیکدومش اگه منظورت ا ـــ

 نگاه  کرد  ایگرد به مه  یبا چشم ها میمر

  کننیاالن در مورد داداشم دارن صحبت م نایا ایمه ـــ

 با خنده سرش را تکون داد ایمه

 برگشت  ایروبه مه دختره

 خوشکله یاخو نیمگه نه، ا ـــ

 خنده سرش را تکون داد ابایمه

 بداخالقه  یلیخ دمیاما شن یلیآره خ ــــ

 واقعا ــــ
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 تکون داد دییتا یسرشو به نشونه  ایمه

 شروع به پچ پچ کردن  دخترا

 بهشون  یگیم یچ وونهید ــــ

 دنیشروع کرد به خند ایمه

 دروغ که نگفتم  ـــ

 به دخترا کرد یزد واخم ایبه مه یمشت میمر

 

 سوار اتوبوس ها شدند  همه

 بودند 5تو  اتوبوس شماره   میو مر ایمه

 3و سارا هم اتوبوس شماره  نرجس

 اتوبوسا حرکت کرده بودند   همه

  میکن یحرکت م یک ــــ

 

 هنوز اتوبوس کامل نشده  ــــ

 و محسن سوار شدند  شهاب

 ساکت شدند  همه

 خدمتتون بگم  دیچندتا نکته هست که با میکنیهرا ان شاء اهلل االن به سمت شلمچه حرکت مسالم خوا ـــ

  دیکه تابلو خطر گذاشتند اصال نر ییجاها دینر ییجا جیه ییو خانم رضا یبدون هماهنگ با خانم مهدو لطفا

 لطفا  دیباش لتونیوسا مواظب



 نقاب من

 
237 

 

 دیخواهرا پخش کن نیها رو ب هیلطفا چف یمهدو خانم

 دخترا  یجلو یها یدوم نشستند محسن و شهاب هم صندل فیرد ییها یصندل یرو میو مر ایمه

  ایمه ریبگ ـــ

 خوام  ینم دیمن سف ـــ

  دنیهمشون سف ـــ

 خوام  یم یمشک ـــ

 لوس نشو  ـــ

  ریداداشته ازش بگ شیپ یمشک هیچف هی میمر ــــ

 عمرا بهت بده  ـــ

 دیس د،ی.س نمیبرو ب ـــ

 اومد ایبه سمت مه شهاب

 دیمنو صدا نکن دیس نجایلطفا ا ییخانم رضا ـــ

 شهاب صدات کنم  ــــ

 دیبه صورتش کش یدست شهاب

 دیداشت یکار دیی.بفرمادیصدا کن دیاصال همون س ـــ

 خوام  ینم دیمن سف دیبهم بد شهیرو اگه م یمشک هیچف نیا ـــ

 گرفت  ایزد و به سمت مه یکرد  لبخند یفکر م یزینگاه کرد داشت به چ شیمشک هیبه چف شهاب

 دییبفرما ــــ

 کرد یتشکر ایمه
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 خود نشستند   یصحنه انداختند همه سر جا نیبه ا یبا تعجب گاه میدور گردنش انداخت محسن و مر و

 گفت ایاروم در گوش مه میمر

 بهت داده  شهیبرا شهاب مهم و ارزشمنده باورم نم یلیباشه خ هیچف نیحواست به ا ـــ

 

 انداخت هیبه چف ینگاه ایمه

 است ها  هیواه چف ـــ

 شده بهش داده  دیدوستش که شه نویا ـــ

 د؟؟یشه ـــ

 آره مدافع حرم بوده ــــ

 را لمس کرد  هیچف ایمه

 لب پشت سرهم زمزمه کرد ریآرام ز و

 مدافع حرم  ــــ
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 قسمت پنجاه و هفتم  

 

 تو  ییکجا ـــ

 کنار سارا نشست  ایمه

  رمیرفتم وضو بگ ـــ

 به طرفش گرفت  یمُهر میمر

 خلوته  یلیاونجا خ یرفتیتنها م دینبا ـــ

 تنها نرفتم با داداشت رفتم   ـــ

 به طرفشان برگشت  نرجس

  ؟یبا شهاب رفت ـــ

 هست  یبله مشکل ـــ
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کند  یم یمرد که با نماز فردا فرق یبانماز جماعت نداشت و فکر م ییآشنا  ایمه ستادنیمکبر سر پا ا یصدا با

 بپرسد مینرجس از مر یدوست نداشت جلو

 کرد  یکرد و حرکاتش را تکرار م ینگاه م میبه مر یچشم ریز

 دخترا نهار را صرف کردند  یگوشیاز نماز سر سفره نشستد و در کنار باز بعد

 

 مسجد رفتن  رونیعد از خواندن فاتحه به باز نهار کنار مزار شهدا رفتند ب بعد

  کردیرفتند که داشت صحبت مـ یطرف راو به

 گذاشت  میمر یشانه  یسرش را رو ایخاک کنار هم نشستند مه یرو همه

 

 … ریشهدا دست ما رو بگ یآ

 تفاوت داره . یلیخ میزنیکه ما االن م ییها میس یو ب دیزدیکه شما م ییها میس یب

 …بخدا  میا شرمنده

 همت مجنون همت

 دیشنویمنو م یصدا یحاج

 همت مجنون همت

 جان به گوشم مجنون

 خرابه برادر یلیهمت اوضاع خ حاج

 …تنگ تر شده  محاصره

 .…یشدند اخو ادیز یلیخ رامونیاس
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 .…کنند  یم یچیو برادرا را دارند ق خواهرا

 .…زنند یم ییایمیمدام ش نیاطیش نجایا

 …نداره  یاثر گهیانگار د یول مید یبرادر به بچه ها تذکر م یلیخ

 ده  یگناه م یده، بو ینم اهیگ یبو گهیخفه کننده د عامل

 جان همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 .… میراهم باش ی مهیهنوز ن یکنم حت ینم فکر

 نکنه تیگناه مشامتونو اذ یتا بو دیرو حائل کنپر چادرتون  میگیبه خواهرا همش م نجایا یحاج

 …گوش شنوا یکو اخو یول

 .……برادرامونم اوضاعشون خرابه یحاج

 .…برادر نگاهت برادر نگاهت  میگ یم همش

 چه برسه به عملش خندنیماهم م ینوشته ها نیو به ا انیم ی.حتدنیکه گوش م ییاونا کو

  زنهینگاه برادرا فقط قلبو م یترکش ها نیا یحاج

 .…… یحاج میخوا یم کمک

 اونجا بگو کمکــــــــــــــــــــــــــــــ برسونند یبچه ها به

 .……صدا رو یدار

 .……همت مجنون همت

 نه،یما االن ا تیحکا

 به شهدا میخودمونو وصل کن میموند باش س یم میس کهیت هیزدن گذشته، کاش  میسیکار ما از ب یول

 به خودشونه. دمونیبازم ام ی. ولمیافسوس که همه رو خودمون قطع کرد یول
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 دیشیم مونی.بخدا پشدیو راهتون رو عوض کن دیبه خودتون بکن ینگاه هی

 دیریشرمنده .دستمون رو بگ شهدا

 

ش همه اسم نیکه ا هیهمت ک نیگفت که ا یگونه اش نشسته بود را پاک کرد باخود م یکه بر رو یاشک یقطره  ایمه

 گنیرو م

 

شهاب گره خوردند چشم  یبا چشم ها شیسرش را برداشت با بلند کردن سرش چشم ها دنیلرز یم میمر یها شانه

 دیرا دزد شیشهاب سرخ شده بودن شهاب زود چشم ها یها

 را تمام کرد شیصحبت ها یراو 

 رفت  یبلند کی یفراخوان داد که همه جمع بشن و،او باال شهاب

 قبول باشه  یهمگ ارتیز دیرا  لطفا گوش کنخواه ـــ

 سوار اتوبوس ها بشن .التماس دعا  دیوقتتون آزاده ساعت چهار همه با ۴تا ساعت  االن

 از هم متفرق شدن  همه

 مشغول عکس گرفتن شد  ایمه

 شیشهاب سرجا یخاردار اطرافش را محاصره کرده به سمتش رفت که با صدا میدر آب که س قیچند قا دنید با

 ستادیا

  نیزدن خطر انفجار م دینیبینم دیحواستونو جمع کن ییخانم رضا ــــ

  رمیخوام عکس بگ یجلوتر م کمیبرم  دیخب من با ـــ

 اصال  شهینم ــــ

 دیرا کش فشیشهاب ناچار بند ک ستادیکرد  نا شینداد و به راهش ادامه داد شهاب هر چقدر صدا یتیاهم ایمه
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 لطفا، ییخانم رضا ـــ

 خطرناکه  اونجا

 عکسارو الزم دارم  نیمن ا یول ـــ

 لب گفت  ریاستغفرا... ز شهاب

  رمیگیبراتون م دیبد نویباشه دورب ـــ

 برامن خطر داره براشما نداره نیم ـــ

 دیبد نویلطفا دورب ییخانم رضا ـــ

 را به شهاب داد  نیدورب ایمه

 آرام آرام جلو رفت  شهاب

 داد زد ایمه

  دیس دیریـــ قشنگ عکس بگ 
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 قسمت سوم 

 

گذاشت از مغازه خارج شدند چون  سهیدر ک هیرا همراه چادر به عنوان هد ییبایز حیگفت و تسب یمبارکه ا پسره

 زدیغر م یه یشلوغ شده بود ناز ابانیاذان بود خ کینزد

 ادیبدم  م نایقا ،اخ چقدر از اا دهیم هیهد حیبعد تسب دهینشون م ینگا نگا خودشو مذهب ـــ

 گفت یبا ناراحت زهرا

 

 نکرد یشد مگه کار بد یچ ــــ

داد با او  یم حیترج یکند ول یم یادرویز کمی یدانست ناز ینداشت م شانیحرفها دنیشن یبرا یحوصله ا ایمه

عوت د یکردن و   زهرا ان ها را به بستن یسرسره باز یبچگ ادینکند به پارک محله رفتن که خلوت بود و به  یبحث

 کرد  

 

رو شروع به قدم زدن  ادهیتنها در پ ایدادن برگردن هر کدام به طرف خانه شان رفتن مه حیشده بود ترج کیتار هوا

 ردڪبا خود زمزمه  دیکش یچند پسر مزاحم اه دنیبرگشت با د یبوق یصدا دنیکرد که با شن
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 کنه یمخ زن ینجوریا ادیم یک گهیچقدر خزن د گهید نایاخه ا ـــ

 شدند ینم الیخیانها ب یچندش آورشان به راهش ادامه داد ول یتوجه به حرف ها یب

 

  دیبه سمت صدا چرخ یمرد کیداد  یبدهد با صدا لشانیتحو یزیکه کالفه شده بود تا برگشت که چ ایمه

 صاحب صدا شکه شد... دنید با
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 نجاه و هشتمقسمت پ 

 

 که نگران   میمر دنیشهاب در منطقه ممنوعه با شتاب به طرفش رفت سارا ونرجس با د دنیبا د میمر

  دندیرفت به سمتش دو یطرف شهاب م به

  ستادیا ایکنار مه میمر

  دیرا نشن شیبار شهاب را صدا کرد اما شهاب صدا چند

 برگشت   ایطرف مه به

 رفته اونجا   یبرا چ کنهیم کاریداره چ وونهید نیا ایمه ـــ

   دانستیچون م دییرا بگو تیواقع دیکه ترس ایشده بودند مه رهیخ ایبه مه یو سارا هم با نگران نرجس

 باال برد  دانمینم یرا به نشانه  یهست شانه ها یخوردنش حتم کتک

 به طرف دخترها  آمد  محسن

 هست   نیکه م یشهاب رفته قسمت یمراد یآقا ــــیشده خانم مهدو یزیچ ــــ

  دینال میکرد مر شیشهاب چند بار صدا دنیکند با د دایسرش را به اطراف چرخاند تا شهاب را پ محسن

   شنوهیصداتونو نم دیتالش نکن ــــ

 نشست   نیزم یرو میمر

  میکن کاریاالن چ ــــ

 شد شهاب به خاطرش قبول کرده   یشده بود خودش هم نگران شده بود باورش نم امنیاز کارش پش ایمه

 ها برود   نیکه وسط م باشه
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 ؟؟؟ یچ فتدیب شیبرا یکرد اگر اتفاق یبود نگاه یشهاب که در حال عکاس به

   دیجو یرا م شیناخون ها یاز استرس و نگران ایمه

 آمد به سمتش  میخاردار رد شد مر یها میکه کارش متام شده بود به طرف بچه ها آمد تا از س شهاب

 چقدر خطرناکه   یدونیم یرفت یبرا چ هیچه کار نیا ــــ

 نشده   یزیحاال که چ ــــ

اشاره کرد شهاب که متوجه منظورش نشد  میبا چشم به مر ایبدهد که مه ایرا به مه نیخواست دورب یم شهاب

   دنیبعد خودش اشاره کرد و دستش را به عالمت سر بر میبه مر ایکرد مه کیچشمانش را بار

   دیگردنش کش یرو بر

 خنده اش را جمع کرد  شهاب

 به طرفش رفت  محسن

  ??چرا  گهیمرد مومن تو د ـــ

  یکه نرن اونور االن خودت رفت یدانش آموزا خوند نیتو گوش ا نهمهیا

  میکن یپاکساز میایکردم ازشون عکس گرفتم بعد ب ییچندجا شناسا ـــ

 گرفت  ایرا به طرف مه نیدورب

   ییممنون خانم رضا یلیخ ـــ

 برگشت   ایبه طرف مه میمر

 خواست جواب بدهد   یم ایخواد بره اونورتا مه یم یدونستیتو م ــــ

 گفت   شهاب

 هم لطف کردن به من دادن  شونمیخواستم ا نشونویدونستن من فقط ازشون دورب ینه نم ــــ
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 در دلش گفت   شهاب

   یبفرما دروغگو هم که شد ـــ

 کم همه سوار اتوبوس شدند   کم

 اعالم کرد  هیدیحم یدر جاده  یرا پادگان محالت یمکان بعد شهاب

برنامه فردا  یبه اطرافش انداخت محسن کنار راننده در حال هماهنگ ینگاه ایشوند  مه یامشب آنجا مستقر م که

 هم خواب بود   میبودند مر

 کرد  شیآرام صدا اینش را بسته بود مهکرد شهاب چشما کیجلو نزد یسرش را به صندل ایمه

  دیس دیس ــــ

 چشمانش را باز کرد   شهاب

 نشست   شیسرجا و

 دییبله بفرما ــــ
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 قسمت پنجاه و نهم 

 

 بود  یکشتنم حتم دیفهمیم میاگه مر دینگفت میبه مر نکهیممنون هم بابت عکسا هم بابت ا یلیخ

  دینڪن ڪخطرنا یکارا نیاز ا گهیلطفا د یول کنمیخواهش م ــــ

 برگشت   شیسرجا ایمه

 دوخت   رونیرا به ب نگاهش

نسبت به شهاب داشت از  یبیدر موردش بداند احساس عج شرتیجالب بود دوست داشت ب شیشهاب برا تیشخص

 چشمانش  گذشت   یاز جلو یلمیبود مانند ف شیاتفاق که چند ساعت پ نیبرخورشان تا آخر نیاول

 از   رید نکهیشده بود به خاطر ا کیزدن بود کرد هوا تار میسیبه شهاب انداخت که مشغول ب ینگاه

به  یهنگا ایمه نیماش ستادنیهمه خواب بودندبا ا دنیموقع رس دندیبه پادگان رس رتریحرکت کرده بودند د شلمچه

 اطرافش انداخت 

  میدیرس دیس ـــ
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  ??شما  دیداریب ـــ

 بله   ـــ

  دیکن داریزحمت همه رو ب یب میدیبله رس ـــ

 حتما ـــ

 مودب شده بود   نقدریدانست چرا ا یخودش نم ایمه

 کرد   داریدختر ها رو ب همه

دانش  نیهمه خوابگاه ها را ب میبه صف شدند مر نکهیاسپند دود کرده بودند بعد ا شانیشدند خادم ها برا ادهیپ

 کرد   میآموزان تقس

بود و همه دانش آموزان در حال ورج ه ورجه کردن  یجهان آرا رفتن خوابگاه بزرگ دیها به سمت خوابگاه شه دختر

 بودند 

 گذاشتند  نییپا یتخت ها یرا رو لشانیهم وسا میو مر ایباال را انتخاب کردند مه یو سارا تخت ها نرجس

 هوا سرد بود همه با خود پتو برده بودند  آماده شدند چون شیشرکت در رزما ینماز و شام همه برا بعد

 همه ساکت   یمجر یو صحبت ها شیرا فرا گرفت با شروع رزما شیدخترا تمام محل رزما یصدا سرو

 شهاب به دانش آموزان   شیبعد رزما اوردیبود وتوانست اشک همه را درب یعال اریبس شیاند رزما شده

 ا بعد همه به خوابگاه بروند ساعت اجازه داد که در محوطه باشند ت کی تا

 بود که محسن کنارش نشست   دهیاتاق دراز کش یتو شهاب

  ?چته  ــــ

 خسته ام   یچیه ـــ

  یعکس گرفت یرفت یفک نکن ندونستم برا چ یراست ـــ
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 خب بهت گفتم برا   ـــ

 نه ؟  یرینبود دختره ازت خواست عکس بگ ییشناسا هیقض ـــ

 تکان داد شیجلو دیتا خواست انکار کنه محست انگشتش را به عالمت تهد شهاب

 انکار نکن   ــــ

 سرش را تکان داد   شهاب

 آره اون ازم خواست   ــــ

 زد  یلبخند محسن

   نیم دونیوسط م یریبهش.به خاطرش م یدیبا ارزشتو م هیشهاب؟؟چف هیخبر ــــ

 نگذاشت محسن ادامه بدهد   شهاب

 حرفا گفته بشه  نیپشت سر دختر از ا ستیاِدرست ن ــــ

 رینباش آسون بگ ریبا خودت درگ نقدریا میفقط گفت مینگفت یزیما که چ ـــ
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 قسمت شصت و چهارم  

 

 

 آرومتر خانم! ــــ

 رفت. ایبه مه یچشم غره ا پرستار

 تموم شد. ــــ

 به دست گچ گرفته اش انداخت. ینگاه ا،یمه

 در زد و داخل شد. شهاب

 کارتون تموم شد؟! ـــ

 آره! ـــ

 که همه منتظرتون هستند. میخب پس، بر ـــ

 رفتند. مارستانیب یحساب به سمت در خروج هیبه سمت صندوق رفت. بعد از تصف شهاب

* 
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 شد. نیسوار ماش ایمه

 هم پشت فرمان نشست. شهاب

 ...دیس ـــ

 بله؟! ـــ

 !دند؟یمامان و بابام فهم ــــ

 را روشن کرد. نیماش شهاب

 بله!متاسفانه االنم خونه ما منتظر هستند... ـــ

 من! یخدا یوا ــــ

* 

 ...اریمادر، زود آب قند رو ب میمر ــــ

 خانم به سمت مهال خانم برگشت.  نیشه

 

 کرده... داشیکه شهاب زنگ زد، گفت که پ یدیمهال جان! آروم باش توروخدا! د ــــ

 

 را پاک کرد. شیاشک ها یشانیخانم با پر مهال

 .دیکه آرومم کن دیگیم نوینکرده؛ ا داشیپ ـــ

 را به دست مادرش داد. وانیل م،یمر

 شد. رهیبه مهال خانم خ یبا ناراحت و

 ... قربونت برم مادر!ترسهیم یلیخ زارهیب یکیدخترم از تار ــــ
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 اطیانداخت. محسن و پدرش و احمد آقا در ح اطیبه ح ینگاه میمهال خانم را آرام کند. مر کردیم یخانم سع نیشه

 نشسته بودند.

داد؛  یم حیتوض شیرا برا یزیمحسن که چ یانداخته بود و در جواب حرف ها نییسرش را پا یآقا با ناراحت احمد

 داد. یسرش را تکان م

 داد و چشمانش را بست.  هیبه در تک میمر

 بود. دهیاندازه صد سال طول کش شیبودند، تا االن برا دهیغروب که رس از

 به سمت در رفت. عیچشمانش را باز کرد و سر اطیباز شدن در ح با

 داد زد: یشهاب با خوشحال دنید با

 اومدند! ــــ

 شل شد... ایمه دنیبا د اما

 شوکه شدند. ایمه یو لب زخم یشانیو پ ایدست گچ گرفته مه دنیاز د همه

 انداخت. نیینگاه ها را نداشت، پس سرش را پا نیتحمل ا ایمه

 مهال خانم همه به خودشان آمدند. یصدا با

 ! ؟یمادر جان! چه به سر خودت آورد ــــ

 از درد چشمانش را بست . ایرفت و او را محکم در آغوش گرفت. مه ایطرف مه به

 شد، به مهال خانم گفت: هیکه متوجه قض شهاب

 .دیدستشون شکسته بهش فشار وارد نکن ییخانم رضا ــــ

 جدا شد. ایاز مه عیخانم سر مهال

 ! دستت چرا شکسته؟! نیحس ای ــــ
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 .دیکش ایو لب مه یشانیبه زخم پ یدست

 !ه؟یزخم ها برا چ نیا ـــ

 خانم جلو آمد. نیمحمد آقا شه یاشاره  با

 زار استراحت کنه. ب ست؛یاالن حالش خوب ن ایمه ینیبیتو! م میبر ایمهال جان ب ـــ

 . ستادیدخترش ا یخانم به داخل رفتند. احمد آقا جلو نیخانم با کمک شه مهال

 به شهاب انداخت. ینگاه

 انداخت.  نییشرمنده سرش را پا شهاب

 !یشرمنده حاج ــــ

 شدم، بدون ادهیمن از اتوبوس پ یول نییمنه! خودش گفت نرم پا ری!  تقصستیآقا شهاب ن رینه بابا...تقص ــــ

 !گهیجا د هیبگم رفتم  یبه کس نکهیا

 نتوانست حرفش را ادامه بدهد. گرید ایزد، مه ایکه احمد آقا به مه یلیس با

 آقا به سمت احمد آقا آمد. محمد

 !ه؟یچه کار نیاحمد آقا! صلوات بفرست... ا ـــ

 شد... رهیشهاب، خ یمشت شده  یانداخت و به دست ها نییسرش را پا محسن،
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 قسمت شصت و پنجم 

 

 گفت: ایآقا روبه مه احمد

 کیو نزد یمارا بردار. اما گوش نداد نیبهت گفته بودم، حواستو جمع کن و دست از ا نکهیزدم، به خاطر ا نویا ــــ

 !یبود خودت رو به کشتن بد

 پدرش که از اشک سرخ شده بودند، انداخت. یبه چشم ها ینگاه ا،یمه

 

شاهد همه  رون،یکه از ب م،یکرد و رفت. مر یآقا همه را به داخل دعوت کرد.  محسن همان جا خداحافظ محمد

 را پاک کرد و به طرف آشپزخانه رفت. شیاتفاقات بود، اشک ها
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 گفت: میآقا روبه مر محمد

 استراحت کنه... کمیرو ببر باال،  ایدخترم! مه ــــ

 

 فت. از پله ها باال ر میبه کمک مر ایمه

 گفت و او هم باال رفت. ینزد و با اجازه ا یبزند؛  اما با اشاره پدرش حرف یخواست حرف یم شهاب

 

 تخت نشست. یرو ایمه

 کنارش نشست و صورتش را نوازش کرد. میمر

 گفت: یلرزان یبا صدا و

 !؟یخوب ــــ

 انداخت و می. خودش را در آغوش مرفتدیپدرش و اتفاق امروز ب یلیس ادی ایبود که مه یبود؛ کاف یکلمه کاف نیهم

 خفه کرد...  میهق هق اش را درونآغوش مر

 

 .ستادیدخترها پشت در ا ی هیگر یصدا دنیرفت با شن یکه به سمت اتاقش م شهاب

 بار خود را لعنت کرد... نیهزارم یداد. چشمانش را بست و برا هیتک وارید به

 

 آمد. رونیب میاز آغوش مر ایمه

 را پاک کرد.  با خنده گفت: شیو اشک ها دیکش میمربه صورت  یدست

 !؟یکنیم هیخوردم... تو چرا گر یلیمن س ــــ
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 !دیخند میمر

 نگاه کن صداش رو! ـــ

 ... از بس که صداش کردم!گهیداداشته د نیا ریهمش تقص ـــ

 دارم ها!! رتیاااا...من رو داداشم غ ـــ

*** 

 شرمنده گفت و ادامه داد: میمر

 اتفاق شده... نیکه نرجس باعث ا دونمیم ــــ

ز ا دونمی... من که مشعوریب ی. دختره کنمیتک تک موهاشو م ارم؛یب ریدختر رو گ نیمن ا یانداخت ادمیآخ... ـــــ

 کجا سوخته!!!

 از کجا؟! ــــ

 به داداشت عالقه داره!! نیبابا خره... ا ــــ

 نرجس؟!؟نه بابا!!!  ــــ

. مرده شور خودش و مادرش رو کنمیرو م نکارایدارم؛ ا یکر کرده من هم به داداشت حس. مطمئنم فنمیبرو ب ـــ

 ببرن!

 ها! یکنیصحبت م یــــ خواهرم! درومورد دختر عمو و زن عموم دار 

 !؟؟یدار یصحبت کنم، مشکل ــــ

 داشته باشم!  ینه! من غلط کنم مشکل ــــ

 آها! حاال درست شد. ــــ
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 همراه پدر و مادرش عزم رفتن کردند... ایمه

 بودند. یبودند و در حال خداحافظ ستادهیا اطیدر ح همه

 

که دستانش در  یبه پنجره اتاق شهاب انداخت. شهاب پشت پنجره در حال یبرود، نگاه رونیب نکهیقبل از ا ایمه

 بود. ستادهیبود؛ ا شیها بیج

 

 انداخت، و به سمت در خانه شان رفت... نییسرش را پا ایمه
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 قسمت شصت وسه 

 

بر  یمرد ی هیسا دنیو با د د،یاز ترس پر ایخورد. مه ایسنگ از باال سر خورد و به سر مه یباال رفتن از تپه؛ تکه ا با

کرد، اما  یف نگاهکرد.شهاب به اطرا هیتپه در خودش جمع شد. دستش را بر دهانش گذاشت و شروع به گر یباال

 . با نا ندیتوانست درست بب یبود؛ نم کیو چون هوا تار دید ینم یزیچ

 زمزمه کرد...  یدیام

 آخه...  ییکجا ایمه ـــ

 داد ز د:  یبلند یبا صدا بعد

 ... ـــــــــایمـــــهـــــــ ـــــ

 در دلش شکفت.  یدیاسمش تعجب کرد! نور ام دنیبا شن ایمه

 شناخت.  یرا م شیشهاب است. صدا یبود صدا مطمئن

 خواست بلند شود؛ اما با برخورد   یو نه شهاب آنجا نبودند. م هیتپه انداخت، اما نه سا یبه باال ینگاه

 درد تمام وجودش را گرفت.  نیبه زم دستش

 بود؛ گرفته بود.  دهیکه کش ییها غیاز ج شیکرد شهاب را صدا کند؛ اما صدا یسع

 کند. اشکش درآمده بود.  کاریدانست چ ینم

 شد.  جادیا یبلند یزد؛ که با سر خوردنشان صدا شیجلو یبا پا به سنگ ها یدیناام با

 تپه همه راه رفته را، برگشت.  نییاز پا ییصدا دنیبا شن شهاب
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 . دیرا شن یهق هق دختر یصدا شهاب

 ! د؟ییخانوم! شما ایخانوم! مه ایمه ــــ

 بلند باشد گفت:  شیکرد، صدا یم یگرفته که سع یبا صدا ایمه

 ! رونیب اریب نجای! توروخدا منو از ادیس ــــ

 گفت...  یخداروشکر ایمه یصدا دنیبا شن شهاب

 ... نییپا امی. االن مدیاز جاتون تکون نخور ــــ

افتاد و کنار  نیبه زم ایمه یو زخم یو صورت خون یخاک یلباس ها دنیرساند. با د ایخودش را به مه عیسر شهاب

 زانو زد.  ایمه

 حالتون خوبه؟!  ــــ

 شد!  رهیسرخ و پر از اشک در چشمان شهاب خ یبا چشم ها ایمه

 یم یقرار یانداخت. دلش ب نییسرش را پا ایچشمان پر از اشک مه دنیببر...شهاب با د نجایتوروخدا منو از ا ــــ

 لب فرستاد.   ریرا ز یکرد. صلوات

داشته باشد، اورکتش را  ایبا مه یتماس نکهیشهاب متوجه شد. اورکتش را در آورد و بدون ا دیلرز یاز سرما م ایمه

 گذاشت.  ایمه یشانه ها یرو

 آخ... آخ...  ــــ

 شده؟!  یزیچ ـــ

 کنه. فکر کنم شکسته باشه!  یدرد م یلیتونم تکونش بدم. خ یدستم، نم ـــ

 انداخت.  ینگاه ایبه دست مه یبا نگران شهاب

 . دیآروم آروم از جاتون بلند بش ــــ

 داد.  ایآن را برداشت و به مه یچوب دنیبا د شهاب
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 کمکتون کنم...  دیرینوبگیا ـــ

 هزار دردسر از آنجا خارج شدند.  با

 نشست.  ایباز کرد و مه ایمه یرا برا نیدر ماش شهاب

 رد. روشن کرد و به سمت اهواز حرکت ک شیرا برا یبخار شهاب

 نگاه   ایبه مه نکهیشده بود، بدون ا یاتفاق عصبان نیکرد. شهاب که از ا یم هیاز درد دستش گر ایمه

  کند؛

حرف رو  نیا ااز شم شتریب یرستانیدختر دب یعنی. دینر ییجا د؛یبگ یبه کس نکهی: ـــ مگه نگفته بودم بدون اگفت

 خانم...  خورهیبه غرورتون بر م ای د؛یشد ادهیکه پ دیبگ دیتونست یشده... نم شیحال

 ... دیدست ما امانت بود شما

 با او صحبت کند؛ جواب داد:  نطوریکه انتظار نداشت شهاب ا ایمه

 ! یبهداشت سیسرو رمیگفتم، دارم م تیعوض یسر من داد نزن...من به اون دختر عمو ــــ

 نگاه کرد.  ایبا تعجب به مه شهاب

 شهاب به هق هق افتاده بود.  یاز درد دستش و صحبت ها ایمه

 صحبت کند. نطوریشده بود، او حق نداشت با او ا مانیپش شیاز حرفا شهاب

 ! د؟یدرد دار یلیشدم. خ یخوام عصب یمعذرت م ــــ

 فقط سرش را تکان داد.  ایمه

 ! د؟ید بیدستتون آس یچطور ــــ

 تپه افتادم!  یاز باال ـــ

 لب گفت.  ریز ینیحس ایآن تپه و ارتفاعش  یادآوریبا  شهاب
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 را گرفت.   میانداخت. آنتنش برگشته بود. شماره مر لشیبه موبا ینگاه شهاب

 کردم.  دایخانومو پ ای. مهمیسالم مر ــــ

 خونه ما؟!  ــــ

 ! مارستانیب میریم می... داردونمیباشه... نم ــــ

 نشده!  یزینه چ ـــ

 بعدا...  گمی...دارم ممیخداحافظ... بعدا مر ـــ

 را قطع کرد.  یگوش

 زده نشد...  نشانیب یحرف مارستانیبه ب دنیتا رس اما

 ... میدی. رسدیبش ادهیپ ـــ

 آرومتر خانم!  ــــ

 رفت.  ایبه مه یچشم غره ا پرستار

 تموم شد.  ــــ

 به دست گچ گرفته اش انداخت.  ینگاه ا،یمه

 در زد و داخل شد.  شهاب

 کارتون تموم شد؟!  ـــ

 آره!  ـــ

 که همه منتظرتون هستند.  میخب پس، بر ـــ

 رفتند. مارستانیب یحساب به سمت در خروج هیبه سمت صندوق رفت. بعد از تصف شهاب
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 قسمت شصت و ششم 

 

 

بود اتفاقات امروز  دهیتخت نشست سردردش امانش را بر  یو رو دیانداخت پرده را کش رونینگاه آخر را به ب شهاب

 چکدامیه ایخوردن مه یلیتا س ایکه نرجس کرد از شکستن دست مه یاز کار ایشد  از گم شدن مه یاصال باورش نم

 قابل هضم نبود  شیبرا
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 در به خودش آمد یصدا با

 بفرما  ـــ

 وارد اتاق شد میمر

 تخت گذاشت  یرا برداشت و روبه رو یصندل

 شهاب حالت خوبه  ــــ

 دیبه صورتش کش یدست شهاب

 که نرجس انجام داد یافتاد هضم کردنشون برام سخته مخصوصا کار یاتفاقات بد یلیامروز خ میمر دونمینم ـــ

 

 انداخت  نییسرش را پا یبا ناراحت میمر

 بود نطوریهممون ا یبرات سخت بود امروز برا دونمیم ـــ

 که نرجس انجام داد  یاما کار 

 کرده باشه  یکار نینرجس همچ شهیبگم باورم نم یچ دونمیخودمم نم تشیواقع

 

 زد یشخندین شهاب

 نداشته باش دیاز تک فرزند  حاج حم یا گهیانتظار د ـــ

 

 بود من نتونستم ازش بپرسم  یزخم نقدریا ایشهاب چرا مه ــــ

 

 هم فشار داد یو حال نامساعدش چشمانش را محکم رو ایمه یادآوریبا  شهاب



 نقاب من

 
266 

 

 برم سرکار دیخستم فردا هم با یلیکنم  االن خ فیفردا برات تعر شهیجان م میمر ـــ

 

 بلند شد شیاز جا میمر

 ریباشه شبت بخ ـــ

 

 

 تنش کرد   یبا کمک مهال خانم لباس راحت ایمه

  دیتخت دراز کش یعوض کرد بعد از خوردن سوپ مرغ  رو شیرا برا شیخانم پانسمان ها مهال

  یدارواتو بخور ارمیبرات آب بمادر من برم  ایمه ـــ

 

 

 در باز شد  دیخودش کش یپتو را رو ایمه

 زحمت چراغو خاموش کن یمامان ب ـــ

 با نشستن احمد آقا کنارش سرش را با تعجب سرش را باال آورد  

 آقا گونه اش را نوازش کرد احمد

 کردم  یم یسکته م یکم کم داشتم از نگران گهید مینگرانت بود یلیخ یزدم که بدون نویا ــــ

 انداخت  نییشرمنده سرش را پا ایمه

 دادم یم یبه خودم دلدار یداد ول یبد م یمحمد آقا درو زد و مارو به خونش دعوت کرد دلم گواه یوقت ـــ
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که چشماش   میدخترشون مر دنیافته اما با د ینم یبه شهدا براش اتفاق شینشده تو موقع رفتن سپرد یزیچ 

 اتفاق بد آماده کرده بودم  هی دنیشن یخودمو برا گهیبود د یاشک

 گهیات کرده باشم که د هیتنب یخواستم جور یچرا و چطور  زدم فقط م دونمیزدم نم یلیلحظه هم که بهت س اون

  یتکرار نکن زویچ نیا

 پدرش را درآغوش گرفت  ایمه

 بشه  ینجوریخواستم ا یشرمنده من نم ــــ

 سرش کاشت  یرو یآقا بوسه ا احمد

 خودتو لوس نکن  من برم تو استراحت کن  ادیز گهید ــــ

 بزن تو صورتم  گهید یکی دیایب دیدیعذاب کش یلیمعلومه خ  یاصال حاج ـــ

 بس کن دختر بخواب  ـــ

 

 آقا چراغ را خامو ش کرد  احمد

 ادینم رتیفرصتا گ نیاز ا گهید یحاج یهر جور راحت ـــ

 ه تکان داد و در را بست آقا سرش را با خند احمد

 شد رهیبا لبخند به در بسته خ ایمه

 مشغول کرده بود یلیپدرش ذهنش را خ حرف

 "افته یبه شهدا براش اتفاق نم شیموقع رفتن سپرد " 
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 کیقسمت شصت و 

 

 کردند.   دندیدخترها شروع به خند هیبق

 یکنند. بعد همه تو لیکه نماز خوندند؛ به سمت سلف حرکت کنند. صبحونشون رو م یی... خواهرهاگهیبسه د ــــ

 شروع بشه.  یآموزش یمحوطه جمع بشند تا کالس ها

 به سمت سلف رفتند.  همه

  》!؟؟یشکر حلوا《بلند گفت:  یصبحانه با صدا دنیبا د ایمه
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 زدن کردند.  شروع به غر ؛یحلوا شکر دنیخترها سرهاشان را جلو آوردند و با د د

 سرش   ایو سارا و نرجس آنجا نشسته بودند. نرجس با آمدن مه میآخر سالن رفت. مر زیبه سمت م ایمه

 ییخنده...خنده ها رینرجس را درآورد که سارا زد ز یهم نشست و ادا ای. مهدیرا در هم کش شیبرگرداند و اخم ها را

 شدند.  تڪسا میمر یکه با چشم غره 

شدند. استاد ها که شهاب، محسن، نرجس،  میاز صبحانه همه به طرف محوطه رفتند. دختر ها به پنج گروه تقس بعد

 را به آن ها آموزش دادند.   یخاص یاز محوطه بردند؛ وآموزش ها ییو سارا بودند؛ گروه ها را به قسمت ها میمر

 هاب با چند اسلحه به طرفشان آمد. کردند؛ که ش یم فیدخترها نشسته بود و جک تعر هیکنار بق ایمه

 گفت:  یبا لحن با مزه ا ایمه

 حضرت عباس!!!  ای ــــ

 کردند.   دنیدخترها شروع به خند ی همه

 به آنها انداخت.   یبا تعجب نگاه شهاب

 شده؟!  یزیچ ـــ

 .  دییبفرما دینه س ــــ

 دوباره آن را بست.  حیاسلحه را از هم جدا کرد و با توض شهاب

 که من باز کردم رو ببندند.  ییاسلحه ها نجایا انیخب چند نفر ب ـــ

 بود؛   ایاز آنها مه یکیکه  چندنفر

اسلحه را به سمت  ایبود. مه ایزودتر از همه اسلحه اش را بست. شهاب پشتش به مه ایطرف اسلحه ها رفتند. مه به

 را درآورد.  یراندازیت یدانش آموزان گرفت وادا
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 یم نیزم یخودرا رو یگریانداختند.شهاب با تعجب به دختر ها که پس از د یم نیزم یها هم خودشان را رو دختر

ا در ر شی. لب هادیرا فهم هیگرفته بود، قض ایکه مه یبه پشت  سرش نگاه کرد؛ با ژست یانداختند، نگاه کرد. وقت

 نشود!   دهید ردک یکه اصرار بر نشستن بر لبانش م یدهان فرو برد تا لبخند

 ! ییخانم رضا دیتموم کرد ــــ

 گفت.   یبله ا ایمه

 رفت...   یبه سمت گروه بعد یاسلحه هارا گرفت و بعد از ختم صلوات شهاب

 .  دندیها تا عصر طول کش کالس

 حرکت کردند.  زهیهو یشهدا ادمانیدوباره سوار اتوبوس شدند و به سمت  همه

همراه ها  نباریشده بود. ا کیدوباره سوار اتوبوس ها شدند. هوا تار شگاهیاز نما دیو خواندن فاتحه و خر ارتیز بعد

 یحوصله سرش را به پشت صندل یهم ب ایآمده بود. مه ایبه اتوبوس مه میمر یجابه جا شده بودند نرجس به جا

 . دخوابش بر نیماش یکه به خاطر تکان ها یداد. در حال هیتک

 شده بود.  کیبود. هوا تار ستادهیا نیچشمانش را باز کرد ماش ایآمد، مه یکه م ییسرو صدا با

 بلند شد.  شیاز جا ایمه

 شده دخترا؟!  یچ ــــ

 جون!  ایخراب شده مه نیماش ـــ

 درست کردن اتوبوس بودند.  یشد. شهاب و راننده مشغول تالش برا ادهیپ نیاز ماش ایمه

 هم کنارشان بود. یبهداشت سیکه بسته بودند کرد. سرو یبه چند مغازه ا ینگاه

 به سمت نرجس رفت.  

 ! یبهداشت سیسرو رمیمن م ــــ

 لب گفت.  ریرا ز یبه درک نرجس
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 به دلش نشست. اما به خودش جرات داد و به سمت   یبودند. ترس ابانیبه اطرافش نگاه کرد. در ب ایمه

 رفت.   یبهداشت سیسرو

 را راه بندازند!  نیستند ماشساعت تالش توان میو راننده بعد از ن شهاب

 رو به نرجس گفت.  شهاب

 .میتا حرکت کن د،یکن ابیلطفا حضور غ ــــ

 هستند!  همه

 یها تینشسته بود. اردو با دانش آموزان آن هم دختر سخت تر از همه  مامور شیحرکت کرد. شهاب سر جا اتوبوس

 اش بود.  یقبل

 !!! ایبا بودن مه مخصوصا

 به   نکهیا یانداخت. برا نیی. اما به خود تشر زد و سرش را پاندیرا بب ایرگردد تامهخواست به عقب ب یم

 بخورد.  اینخورد تا مبادا نگاهش به مه ینشست و تکان شیفکر نکند سر جا ایمه

 * 

   ایاتوبوس  یخال یجا دنیخارج شد که با د یبهداشت سیدستانش را با لباسش خشک کرد. از سرو ایمه

 لب گفت...  ریرا ز ییخدا

 * 

   ستیشدند، و با گفنت اسمشان شهاب در ل ادهیپ یگریپس از د یکیدر را باز کرد. دانش آموزان  شهاب

نخورده  یکه خط ییرضا ایاسم مه دنیانداخت با د ستیبه ل یشدند. نگاه ادهیزد. همه پ یرا خط م شانیها اسم

   ایبود و مطمئن بود که مه دهیکرد فقط اتوبوس آن ها رس یشوکه شد! به دور و برش نگاه

 او در اتوبوس بود.  با
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 فاطمه الزهرا!  ای ــــ

 طرف نرجس رفت.  به

 نرجس خانم! نرجس خانم!  ـــ

 . دیاز دانش آموزان بود، به سمت شهاب چرخ یکی یکه مشغول صحبت با خانواده  نرجس

 بله؟!  ـــ

 کجان؟!؟  ییخانم رضا ـــ

 *** 

 . دیکه موضوع را به شهاب بگو دیشده بود؛ اما ترس مانینصف راه هم از کارش پش نرجس

 دونم!   ینم... نم ــــ

   یم وانهیمانده باشد؛ او را د ابانیدر آن ب ایمه نکهیسرخ شده بود. فکر کردن به ا تیاز عصبان شهاب

 ...کرد
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 قسمت شصت ودو 

 

 کن!!!  ابی!؟ مگه من نگفتم حضور غ؟یچ یعنی

 شهاب به طرفش آمد.  یعصب یصدا دنیبا شن میمر

 شده؟!  یچ ـــ

 . دیکش شیدر موها یدست شهاب

 !!! دیخانم بپرس نیاز ا ــــ

 شده و جامانده است.  ادهیخراب شده پ نیکه ماش یموقع ابانیدر ب ایداد که مه حیتوض نرجس

 به سمت شهاب رفت.   یبا نگران میمر

 !! کنهیمن! االن از ترس سکته م یخدا یوا ـــ

 اطرافشان جمع شده بودند.  یآموزان با نگران دانش

 را گرفت.  ایمه یرا درآورد و شماره  شیگوش زود
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 شد.  ادهیاز دانش آموزان از اتوبوس پ یکی

 جا گذاشته!  فشویجون ک ایمه ــــ

 ! دیتدارکات دو نیه طرف ماشگفت و ب یاستغفرا... بلند شهاب

 داد زد.  محسن

 کجا؟!  ــــ

 دنبالش!  رمیم ـــ

 باهات خب!  امیصبر کن ب ــــ

 گاز فشار داد....  یرا رو شینداد و پا یتیشهاب اهم اما

 از اتوبوس نبود.  یکرد. اما اثر یبه دو طرف جاده نگاه یشانی. با ترس و پردیبه سمت جاده دو ایمه

شود؛  ینم دهیشن شیدانست صدا یم ایکرد. مه یآنجا را روشن نم یگریاز نور ماه نور د ریشده بود و غ ڪیتار هوا

 اما بازهم تالش کرد. 

 ...شهاب!! دی...سدیس ــــ

 بود.  زاریب یکیاش گرفته بود.او از تار هیگر

 را پاک کرد. شیحرص اشک ها با

 ! ست؟ین نجایا ینرجس! کس ـــ

 هق هق کردن افتاده بود.  به

ط نبود. فق لشیگذاشت. اما هر چه گشت، موبا شیمانتو بیدستش را در ج عیبه آن ها زنگ بزند؛ سر نکهیفکر ا با

 پرت کرد.  نیزم یآن ها را رو تیبودند. با عصبان یدستمال و هنذفر

 توانست همانجا بماند و   یمدانست چه کار کند نه  یسرد بود و پالتو را در اتوبوس گذاشته بود. نم هوا
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 ... دیترس یبرود. م ییتوانست جا یم نه

د. سر نداشتن یینا گریاز سرما و ترس، د شیکرد. پاها یم یکس ی. احساس بفتدیب یاتفاق شیسر راه برا دیترسیم

 بلند داد زد:  یبلند شروع به هق هق کرد. با صدا یزانو زد و با صدا شیجا

 ...سارا...! میشهاب تور وخدا جواب بده...مر ـــ

 . دندیجوابش چند گرگ زوزه کش در

 . دیاین رونیب شیدهانش را گرفت، تا صدا یو با دست جلو ستاد؛یا شیترس سر جا از

 که اتوبوس حرکت کرده بود؛ قدم برداشت.   یلرزان به سمت ییتوانست همانجا بماند. آرام با قدم ها ینم

 کرد.  یپر اشک به اطرافش نگاه م یسوز داشت. خودش را بغل کرد. با ترس و چشمان هوا

کرد. طرف ر استش  دنیو شروع به دو دیکش یغیج ایبودند؛ مه کینزد یلیپارس چند سگ، که خ یصدا دنیشن با

شت؛ رس سگ ها برگپا یصدا دنیدر حال باال رفتن از تپه بود با شن ی. وقتدیتپه بود. با رسعت به سمت تپه دو کی

 تپه افتاد.  یخورد و از باال یچیپ شیکه پا

 بود.  ختهیدرهم آم غشیو ج نیبرخوردش به زم یصدا

 را با درد باز کرد!  چشمانش

   یدرد داشت. نگاه یلی. دستش خدیکش غیکه با تکان دادن دست راستش از درد ج ند؛یکرد بش یسع

 نیرمق نداشت از ا یحت گرینخورده بود. د یبود. شانس آورده بود که سرش به سنگ ادیتپه انداخت. ارتفاعش ز به

 تپه باال برود... 

 داد.  هیرا جمع کرد و سرش را به سنگ پشت سرش تک شیزانوها

 کرده بود؛ روانه شدند.  خیصورتش که از سرما  یگرمش بر رو یها اشک

 به   یسوختند. نگاه یم یلیلبش خ یو گوشه  شیشانیسوخت. پ یکه زده بود م ییها غیاز ج شیگلو

 قابل تحمل بود!  ریتوانست به آن دست بزند. دردش غ ینم یکبود شده اش انداخت. حت دست
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*** 

 کرد.  یم یرانندگ یادیبا سرعت ز شهاب

 آمده بود  ریهم از همان مس نیهم یرو نبود. برا نیماش ادیخطرناک بود و ز اریمنطقه شب ها بس آن

 شد.  یزد و به آن ها متوسل م یرا صدا م تیلب مدام اهل ب ریکه خلوت باشد. ز ند؛

ه به آنجا نمانده بود. ب دنیتا رس یادیز یافتاده باشد، فکر کند.   فاصله یاتفاق ایمه یبرا نکهینداشت به ا دوست

 رفت.  یبهداشت سیشد و به سمت سرو ادهیپ نیاز ماش عیسر دنیمحض رس

 را زد.  در

 !  د؟یینجای! ایی!خانم رضاییخانم رضا ــــ

 ... دینشن ییصدا اما

 داد زد:  یبلند یخارج شد به سمت جاده رفت با صدا یبهداشت سیسرو از

 ! د؟ییخانم! کجا ای!مهییخانم رضا ــــ

 انداخت و زمزمه کرد...  نییشد. سرش را پا دیناام دنیچند بار صدا زدن و پاسخ نشن بعد

 کنم!  کاریکنم خدا! چ کاریچ ــــ

 باشند...  ایمه یبرا دیبا چند دستمال به سمتشان رفت. احتمال داد که شا یدخترانه ا یهنذفر دنیبا د شهاب

 زد.  یم ادیرا فر ایو همچنان اسم مه د؛یدو ریسمت همان مس به

 نکرده بود.   دایپ ایاز مه یگشت.اما اثر یم ایشد، که دنبال مه یم یساعت کی

 .  دیایکمک با چند نفر ب یرا در اورکتش برد، تا به محسن زنگ بزند، که برا دستش

 را هم که جا گذاشته بود.  مشیسیداد. ب یرا درآورد. اما آنجا آنتن نم لشیموبا

 بودند...  دهیرا فهم هیقض ایچکار کند. حتام تا االن خانواده مه دیدانست با ینم
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 . دیکش فرو برد و محکم شیرا در موها دستانش

 که از  د،یبه سمتش رفت به ذهنش رس یبلند یتپه  دنیاورا آشفته تر کرده بود. با د دشیدرِد شد سر

 .ندیتواند راحت اطراف را بب یتپه م یباال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت شصت هفتم 

 



 نقاب من

 
278 

 

تش و دستش صور تیصبح تا االن در خونه نشسته بودحوصله اش سر رفته بود امروز دانشگاه داشت اما با وضع از

کنار مهال خانم نشسته بود و غر زده بود که مهال خانم کالفه شد و به خانه  نقدریداد  از صبح ا حینرفتن را ترج

 خواهرش رفت 

 زد  یهدف در اتاقش قدم م یب ایمه

 کرد و افتاد  ریگ یبا قال شیراه پا نیب دیدو فونیذوق زده به طرف آ فونیآ یبلند شدن صدا  با

 آخ مامان پامم شکست  ــــ

 بلند شد  شیاز جا آرام

  هیک ـــ

 ممیمر ــــ

 باال  ایب یمر یریبم یا ـــ

 مبل نشست  یدر را باز کرد و رو ایزد از  پله ها باال آمد مه یکه غر م یبا در حال میمر

 یچند بار گفتم بهم نگو مر ــــ

 باشه بابا از خدات هم باشه  ـــ

 وارد خانه شد  میمر

 سالم  ـــ

 السالم  کیعل ـــ

 به سمتش پرت کرد ارویکوله مه میمر

  یشیهم کوله ات دستت شکسته چرا برام بلند نم نیا ریبگ ــــ

 نگاه به پام بنداز هیکوفت  ـــ
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 انداخت  ایقرمز شده مه یبه پا ینگاه ایمه

 وا پات چرا قرمزه  ــــ

 افتادم  یکرد به قال ریجواب بدم پام گ فونویاومدم آ ـــ

 خنده  ریزد ز میمر 

 چته  یرو آب بخند ــــ

  یهفته سالم بمون نیتو فک نکنم تا اخر ا ــــ

 بالرو سرم اورد تو هم  نیاگه به شما باشه آره دختر عموت ا ـــ

 داد میرا باال اورد و نشان مر شیپا

 ادیاز دستشون برم یچ هیبق مینیبب گهید یبالرو سرم اورد نیا ـــ

  میکن یبت مخو ــــ

 پوسترم ؟؟ ایمه یجم کن ، راست ـــ

 سارا گفت گذاشته تو کوله ات  ــــ

  دیکش یقیعکس نفس عم دنیرا باز کرد با د فیزود ک ایمه

 

 بزن برام تو اتاقم  نویپاشو ا ــــ

  ویعکس چ ــــ

  گهیهمتو د دیعکس شه ــــ

 نگاه کرد  ایبا تعجب به مه میمر

 که  ستیهمت که فقط برا شما ن دیشه یکنینگاه م ینجوریچرا ا هیچ ـــ
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 زد یلبخند میمر

 چشم پاشو  ــــ

 طرف اتاق رفتن به

 

 زد غیبلند ج یزیچ یادآوریبا  ایمه

 به سمتش برگشت  یبا نگران میمر

 شده  یچ ــــ

  ستمین ضیمگه من مر یوردین وهینامرد چرا برام آبم ــــ

 دیمحکم بر سرش کوب میمر

 دختر گفتم حاال  دیزهرم ترک ــــ

 درست کرد گذاشتمشون تو آشپزخونه  زیچندتا چ هیشده اتفاقا مامانم برات  یچ

 کاراش عاشقم کرد  نیجون هم نیعشقم شه ــــ

 جا که همش عکسه  نیکجا بزنم ا نویکمتر حرف بزن ا ــــ

 انداخت  ینگاه ایبود مهو خواننده  گریانداخت پر از پوستر باز یروبه رو نگاه واریبه د ایمه

 اشاره کرد  یکیبه  و

 بکن  نویا ــــ

 عکس را کند میمر

 همت را زد دیعکس شه و

 جونم  یمر یمرس ـــ
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 چسب را به سمتش پرت کرد  میمر  

 تخت نشست  یکنارش رو میمر

 انداخت  نییرا پا سرش

  مهیفردا خواستگار ایمه ــــ

  ستادیبا تعجب سر پا ا ایمه

 تو یگفت یچ ــــ

  دیدستش را کش میمر

 یخوام تو هم باش یم مهی.فردا شب خواستگار نیبش ــــ

  یباک  ــــ

 انداخت  نییسرش را پا میمر

 یحاج آقا مراد ـــ

 بلند گفت  یبا صدا ایمه

 محسن ــــ

 مرد یزیاخم ر میمر

 یگیمحسن بعد تو م گمیمن که خواستگارمه نم ـــ

  شهیم یرتیجم کن برا من غ ـــ

  یاصال از نگاهاتون معلوم بود نامرد چرا زودتر بهم نگفت دونستمیمن م شهیباورم نم یواااااا

 سارا و نرجس خبر ندارن  ینشد بهت بگم تا حاال حت گهیتو شلمچه در موردش بهام صحبت کرد د ــــ

 بپوشم  یحاال من چ یوا ــــ
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 کرد  یخنده ا میمر

 کار دارم  یکل گهیمن برم د ـــ

 باشه عروس خانم برو  ـــ

 رمیخودم م یخواد بلند ش ینم ــــ

 بابا دو قدمه امیم ــــ

 خانم فرستاد را برداشت و به اتاقش رفت  نیکه شه یکیبه طرف آشپزخونه رفت و پالست میبدرقه کردن مر بعد

 بود  یچند نوع مربا و ترش 

 همت انداخت  دیبه عکس شه یآب افتاده بود نگاه دهنش

پوستر ها به  نیکرد که اصال ا یبود احساس م یرانیو ا یو خواننده خارج گریعکس باز یکل نیهمت ب دیشه عکس

 برداشت  وارید یعکس ها را  از رو یرا گرفت بلند شد و همه  مشینگاه کرد تصم واریمتفکر به د ادیهم نم

به  گذاشت یهمت به سبک قشنگ دیکه شهاب به او داده بود را برداشت و کنار عکس شه یا هیرا باز کرد چف فشیک

 زد  ییبایانداخت و لبخند ز یکارش نگاه
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 قسمت شصت و هشتم 

 

 

 نه؟! ایدانست چادر را سرش کند  یمانده بود. نم رهیخ زانشیتخت نشسته بود و به چادر آو یرو

هستند؛ به احترامشان چادر سرش کند. اما از  یهست و خانواده ها هم مذهب میمر یداشت، چون خواستگار دوست

 آمد. یخوشش نم هیبق یها هیکنا

 شد! رتید ؟یریم یبابا! پس ک ایمه ــــ

 رفتم... ــــ

 یاش را گرفت روسر میتصم

 بست... یرا لبنان سبزش

 چادر را سرش کرد! و

 بود. یعال زینگاه کرد؛ اگر دست شکسته اش نبود؛ همه چ نهیخودش در آ به
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 را برداشت و از اتاق خارج شد.  فشیک

 من رفتم! ـــ

 فرستاد. یخانم صلوات مهال

 دخترم چه ناز شده...!  نیاحمد آقا! بب یوا ـــ

 کرد. شیرا پا شیکفش ها ایمه

 .دیکنیشرمندمون م دیمهال خانم... دار گهینه د ـــ

 خداحافظ! ـــ

 !؟یپوستراتو بزارم انبار نیمادر! ا ایمه ــــ

 آره... ـــ

 رفته را برگشت. یبه طرف در رفت. اما همان قدم ها 

 !خوامشونیبندازشون دور... نم ستین یاگه زحمت ـــ

 کرد... یرا ط میخانه خودشان و مر نیآمد. در را باز کرد و مسافت کوتاه ب نییاز پله ها پا عیسر

 را زد. فونیآ

 !ه؟یک ــــ

 جونم درو باز کن! نیشه ـــ

 !طونیش اتویب ـــ

 باز شد. ؛یکیت یبا صدا در

 ...یدوست داشتن اطیوارد خانه شد. دوباره همان ح ایمه

 را در حوض برد. دستش
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 .یخور ینکن سرما م سیتو دخترم! خودتو خ ایب ــــ

 

 !د؟یسالم! محمد آقا خوب ــــ

 .ادی. چه چادر بهت ممیسالم دخترم! شکر خدا خوب ـــ

 زد. ینیلبخند شرمگ ایمه

 جون کجاند؟! نیممنون!شه یلیخ ـــ

 تو... ایب نجامیا ـــ

 وارد شدند. باهم

 ینگاه یتکان داد و به نرجس حت یفقط سر دیسوسن خانم و همسرش حاج حم یکرد. برا یخانم روبوس نیشه با

 ننداخت...

 و سارا باالن... می!مرزمیعز ایمه ـــ

 ...ششونیپ رمیباشه پس من هم م ـــ

 سارا کنار در بود.از پله ها باال رفت.  

 سالم سارا! ــــ

 برگشت و او را در آغوش گرفت. ایبه سمت مه سارا

 دختر! ی!تو که مارو کشت؟یخوب  ـــ

 ! یمعلومه چقدر نگران افتیاصال از ق ــــ

 اصال!:( یارزش ندار ـــ

 آمد. دختر ها از هم جدا شدند... رونیباز شد و شهاب از در ب میاتاق مر در
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 انداخت. نییاسترس گرفته بود. سرش را پا نقدریدانست چرا ا ینم ایمه

 !د؟یخانم! خوب هست ایسالم مه ــــ

 سالم!خوبم ممنون! ــــ

 گفت: ایبچه ها روبه مه دنیخانم از پله ها باال آمد. با د نینزد. شه یا گهیحرف د شهاب

 ...ی! بفرما برات شربت اوردم بخورزمیعز ییچرا سرپا ــــ

 کن! ی...کمتر برا من دلبریعاشقم کرد نکاراتیمبا ه ــــ

 

 رفت. نییخنده اش بلند نشود و از پله ها پا یدهنش گذاشت، تا صدا یدستش را جلو شهاب

 کردند. دنیخانم شروع به خند نیو شه سارا

 !خندهیآخ نگها! چطور قشنگ م ــــ

 کاشت. ایمه یگونه  یرو یخانوم بوسه ا نیشه

 قربونت برم! ــــ

 

 در را زد و وارد اتاق شد. ایمه

 به به! عروس خانم... ــــ

 نشست. یشیآرا زیم یصندل یکرد و رو یروبوس میمر با

 .ستادیسر پا ا میمر

 به نظرتون لباسام مناسبه؟! ــــ

 انداخت. ینگاه میمر یرنگ و چادر نبات یاسی یبه لباس ها ایمه
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 گفت: سارا

 !یشد یعال ـــ

 ...زیم ید زدن روزد و شروع کر یچشمک ایمه

 عروس چقدر قشنگه! ـــ

 کرد. یهم آرام همراه سارا

 ان شاء اهلل مبارکش باد! ــــ

 ماشاء اهلل به چشماش!! ــــ

 ماشاء اهلل!! ـــ

 کرد. یبه دخترها نگاه م ینیبا لبخند شرمگ م،یمر

 در ساکت شدند. یصدا با

 شهاب بود. یصدا

 .دندیرس نییپا دیایبلنده. کم کم ب کمیجان صداتون  میمر ـــ

 هول کرد: سارا

 !کنهیو زنش خالص م دیمارو از دست حاج حم یخاک به سرم... حاال ک یوا ـــ

 

 رفتند. نییپا میها، همراه مر دختره

 بودند. دهیبا خانواده اش رس محسن

 .ستادیکنار مادرش ا میمر

 ...ستادندیهم کنار پله ها پشت سر شهاب ا ایو مه سارا
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 کمیقسمت نود و  

 

 

 !د؟یگیم دیدار یچ شم،یمتوجه نم _

 به سمتش آمد. دستش را گرفت. میمر
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 تو اتاقت! میپاشو... بر _

 را در اتاقش هل داد. ایمه م،یبلند شد. مر میبود؛ بدون اعتراض همراه مر جیکه گ ایمه

 چه خبره؟! نجایا م،یمر _

 . کنارش نشست.دیخند میمر

 !م؟یمر هیچ هیقض _

 .دیرا بوس ایگونه مه میمر

 زن داداشم! یکه، قراره تو بش نهیا هیقض _

 بود. یمزه ا یب یشوخ _

 .دیخوشحال خند میمر

 ... گمیدارم م ی!! جدونهید هیچ یشوخ _

 

 

 

 کرد. یفکر م روزیتاقچه نشسته بود و به اتفاقات د یرو ا،یمه

 آمده بود. شیسخت بود؛ که شهاب به خواستگار شیبرا باورش

 دو روز فرصت خواسته بود. یخانوادش و خانواده مهدو از

 آشفته بود. یلیداد. خ یجواب م دیفردا با و

 یخواستگار یطرف خانواده اش را برا نیکرد؛ و از ا یم یقابل هضم نبود؛ شهاب از آن طرف با او بداخالق شیبرا اصال

 فرستاد. یم
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 کار کرده باشند. نیخانم او را مجبور به ا نیو شه میبود، نکند مر نیداد؛ ا یآزار م یلیکه او را خ یفکر

 

 

 .دییبفرما _

 را برداشت. ییاستکان چا شهاب

 جان! میممنون مر_

 کتاب گذاشت. یچشمانش برداشت، و رو یرا از رو نکشیآقا کتاب را بست. ع محمد

 قراره جواب رو به ما بده؟! یعروس خانم ک نیخب حاج خانم؛ ا_

 

 رفت. ایلب قربون صدقه مه ریخانم، ز نیشه

 ...گهیان شاء اهلل فردا د_

 گفت: یرفته ا لیتحل یگذاشت، و با صدا زیم یاستکان را رو شهاب

 فردا؟! _

 کردند. دنیشروع به خند همه

 !!یعجله دار نقدرینه به االن که ا م؛یاریاسم زنو ب یکرد یپسرم نه به قبال، که قبول نم _

 با اعتراض گفت: شهاب

 بابا!_

 .دیچیخنده در خانه پ یصدا دوباره
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 دوباره آدرس نگاه انداخت، درست بود. ن،یشاپ نازن یبه اطراف نگاه کرد. کاف شهاب

 ها نشست. زیاز م یکی یشد، رو وارد

را  شانیحرف ها یتا قبل از خواستگار قرار بگذارند، ییآمد؛ که از او خواسته بود، جا ایاز مه یامیپ شیبرا شبید

 بزنند.

 اول تعجب کرد. اما قبول کرد. شهاب

 به ساعتش انداخت. ینبود. نگاه ایاز مه یاطراف نگاه کرد. خبر به

 عطر متنفر بود. نیا یکنارش نشست. از بو یکرد که کس احساس

 .دیغر تینشسته بود اخم کرد با عصبان شیکه رو به رو یکس دنیسرش را بلند کرد، با د 

 بازهم تو... _

 داد. یاش را به صندل هیتک

 !؟یرو داشت ایانتظار مه _

 !ارین فتیاسمشو به زبون کث _

 آروم باش! من فقط اومدم کمکت کنم. _

 بلند شد. شیاز جا شهاب

 ..استیباهات دارم. مربوط به مه ی! کار مهمنیبنش_

 گفت: ینشست. با نگران شیسرجا شهاب

 افتاده؟! یخانم، اتفاق ایمه یشده؟! برا یچ_
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 داد. یاش را به صندل هیتک

 !فتهیتو م یبرا یاتفاق ؛یمن گوش ند یاگه به حرف ها ینه، ول_

 به او انداخت. یگنگ نگاه شهاب

 !؟یبگ یخوا یم یچ _

 شو! اون ارزش تو و خانوادت رو نداره... ایمه الیخیب _

 .دیخند شهاب

به  نمیخانم، اعتماد دارم که نش ای. اونقدر به مهکنمیتو رو باور نم یحرفا چوقتیمن ه !؟یبگ نارویا یخواست یم _

 گوش بدم . یدروغ جنابعال یحرف ها

 شاپ خارج شد... یبلند شد و از کاف شیاز جا شهاب،
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 قسمت نود و دوم 

 

 

 اتاق زده شد. در

 آقا وارد اتاق شد. احمد

 نشست. ایمه کنار

 .ستین ینیاومدم. پس الزم به مقدمه چ یچ یبرا یدونیجان، خودت خوب م ایمه _

 تکان داد. د،ییسرش را به عالمت تا ایمه

 آقا، دست سرد دخترش را، گرفت. احمد

   ؛یزیهم عز یلیخ م،یما فقط تو رو دار _

 مدت کم! یبرا ی...حتیدوست نداشتم، از ما جدا بش چوقتیه پس

 من و مادرته... یتو مهمتر از دلتنگ هیتو از ما وحشت داشتم، اما خوشبخت ییاز ازدواج تو و جدا شهیهم من

 گفت: یکه در چشمانش جمع شده بودند را، پاک کرد. با لحن شوخ ییآقا، با دستش اشکا احمد



 نقاب من

 
294 

 

  

 شد... یبحث احساسات _

 کرد. یآرام یخنده  ایمه

خوب  یلیخ نهیدو گز نیکردم. اما ا یآورد؛ اخم و تخم م یمادرت اسم خواستگار م یوقت شهیمن همدخترم!  _ 

 یپسر قدرت خان؛ هم شهاب پسر آقا لی...هم اسماعیبهشون فکر کن یو جد ،ینیبودند، که من اجازه دادم بش

 ! یمهدو

 

 بره... ییسخت رو تنها ریمس نیا دیبا ی. سخته اما هر دختردونمیانتخاب تو هستش م گهید نیا

 

 موفق داشته باشم. یزندگ کیکنم و  یبا آرامش زندگ تونمیبابا به نظرتون، من با کدوم م _

 

 مهمه... نیحرف ا نجایا ست،یمادرت مهم ن اینظر من  نجایدخترم! ا _

 اشاره کرد. ایبه قلب مه و

 بر سر دخترش زد. یبلند شد. بوسه ا شیاقا، از جا احمد

 جواب رو به محمد آقا بدم. دیات رو بکن! شب بادرست فکر _

 

  

 تکان داد. احمد آقا از اتاق خارج شد. یسر ایمه

** 



 نقاب من

 
295 

 

بهتر از  ییو چه جا ردیبگ میبا خودش خلوت کند، تا راحت تر بتواند  تصم ییار پدرش اجازه گرفته بود، جا ایمه

 ...نجایا

گمنام، رفت.  یبه سمت مزار شهدا میانداخت. وارد معراج شد. مستق یو قرمز معراج شهدا،  نگاه یطوس یتابلو به

 موقع خلوت بود نیبود، ا نیمکان ا نیا یخوب

 مزار نشست. کنار

 مزار گذاشت. یها را رو گل

 را درآورد. شیخواند. کتاب کوچک دعا یا فاتحه

 

 داد. یدعا به او آرامش م نیکسا شد. عجب ا ثیو شروع به خواندن حد 

 

 از تمام شدن دعا، کتاب را بست. بعد

 بود. ستادهیسرش ا یباال یکرد، کس احساس

 کرد و با فاصله آن طرف مزار نشست. یشهاب تعجب کرد. شهاب سالم دنیباال آوردن سرش،  از د با

 انداخت. نییسرش را پا ایمه

 !د؟یکن یم بمیشما تعق _

 .دمیمعراج! که شما رو د خانم! حالم خوب نبود، اومدم ایمه ه،یچه حرف نینه ا _ 

 افتاده؟! ینکرده اتفاق ییخدا_

 .ستین یخاص زینه! چ_
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 حکم فرما شد. نشانیب سکوت

که شهاب زد،  یبا حرف یداشت. ول دیسوالش بود؛ اما ترد دنیپرس یفرصت برا نیکرد، االن بهتر یاحساس م ایمه

 خوشحال خدا را شکر کرد.

 

 !د؟یدار یکنم سوال یخانم! احساس م ایمه _

 انداخت. نییسرش را پا ایمه

 ...نطورهیبله هم _

 .دمیکه بتونم جواب م ییتا جا د؛یبپرس _

 که...مم... اون موضوع که مر... یدر مورد موضوع _

 بزند، که شهاب کارش را آسان کرد. یکه حرف از خواستگار د،یکش یخجالت م ایمه

 ...یبله خواستگار _

 شما خو... ایکردند،  یمعرف میخانم و مر نیخواستم بدونم، منو شه یم _

 ادامه بدهد. اینگذاشت مه شهاب

 نکرد. خودم انتخاب کردم. یشما رو به من معرف چکسینه! ه_

بلند شد،  شیرفت. از جا یم نجایاز ا دیکرد، با یانداخت. صورتش سرخ شده بود. احساس م نییسرش را پا ا،یمه

 بلند شد. شیشهاب همپا

 شده! ریبرم خونه، د دیمن با_

 برسونمتون... دیبگذار _

 .رمی. خودم مستینه درست ن_
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 را سوار کرد. ایگرفت، مه ینیرفت، ماش رونیب ایهمراه مه شهاب

 او را آرام کرده بود.   ایمه دنید د،یکه شن یی. بعد از صحبت هادیکرد، خداراشکر کرد، او را د ینگاه نیرفتن ماش به

 

 وارد خانه شد. ایمه

 کنار مادرش، نشسته بود. سالم کرد و به طرف اتاقش رفت. پدرش،

 بابا... ایمه _

 نشست. شیسرجا

 شد؟! یجوابت چ _

 چشمانش را بست. ایمه

 . جوابم مثبته...دیزنگ بزن یمهدو یبه آقا _

 شد... رهیبود خ شیداد و به پنجره اتاق شهاب که رو به رو هیبه اتاقش رفت و در را بست. به در تک ایمه
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 قسمت نود و سوم 

 

 

 را ییکه داشت، چا یاسترس نیرا بلند کرد. مطمئن بود، با ا ییچا ینیمادرش، چادرش را درست کرد، و س یصدا با

 .ختیر یشهاب م یحتما رو

 شد. ییرایاهلل گفت، و وارد پذ بسم

 سالم! ـــ

ا ر ییدسش شروع به لرزش کرد. شهاب استکان چا د،یکرد. به شهاب که رس ییرایانداخت. از همه پذ نییرا پا سرش

 کرد. یبرداشت و تشکر

 گذاشت و کنار مادرش نشست. ز،یگل م یرا رو ینیس

 بود. یدر مورد اقتصاد و گران بحث

 زد. یخانوم لبخند نیشه

 !! میمزاحم احمد آقا و مهال جان شد یچ یرفت، برا ادتونیحاج آقا! فکر کنم  ـــ
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 کرد. یآقا خنده ا محمد

 پسرم شهاب! یدخترتون برا یخواستگار میما اومد د؛یهست انیشما که در جر ،یچشم خانوم! حاج ـــ

انم خ ایچقدر خوشحال شدم. بهتر از مه دیدونیخانوم، بله رو گفتند، نم ایحاج خانوم گفتند؛ که مه یشاهده وقت خدا

 .میکن ینم دایمطمئنم پ

 

 انداخت.  نییسرش را پا با خجالت ا،یمه

 

 کرد. یباهاش زندگ شهیاما م ست؛ی. راستش قابل تحمل نشیشناسیم ،یپسرمم که خودت از بچگ نیا ـــ

 انداخت. نیی. شهاب سرش را پادندیخند همه

 نقدریازدواج انتخاب کرده، ا یرو برا یگذاشت؛ و گفت شهاب دختر ونیمادرش موضوع را با من در م یوقت ـــ

االن...  یکرد. ول یاخم و تخم م م،یکرد یهر موقع در مورد ازدواج باش صحبت م د؛یدونیتعجب کردم... آخه م

 موضوع فرق کرده...

 

 انداخت. نییبا خجالت سرش را پا شهاب،

 خودشون رو بزنند. یبرند حرف ها د،یاآلن هم اگه اجازه بد ـــ

 زد. یآقا لبخند احمد

 کن. ییان بابا، آقا شهاب رو راهنماج ای. مهدیدار اریاخت ـــ

در اتاقش را باز  ایرفت. مه ایگفت و به طرف مه یبلند شد. شهاب، با اجازه ا شیلب گفت و از جا ریز یچشم ا،یمه

 کرد.
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 ...دییبفرما ـــ

 بعد از او وارد شد. ایوارد اتاق شد. مه شهاب،

آن نشست. به  یتخت گذاشت و رو یرا برداشت و روبه رو ایمه ریتحر زیم یتخت نشست. شهاب صندل یرو ا،یمه

 ثابت ماند. واریاز د یقسمت یکرد، که نگاهش رو ینگاه م ایاتاق مه

 شهاب رد نگاهش را گرفت. رهینگاه خ دنیسرش را باال آورد که با د دیکه سکوت شهاب را د ایمه

 همت زد.  دیبه عکس شه یلبخند

 دادم؟! که من بهتون  هیا هیچف نیا ــــ

 بله... ـــ
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 قسمت نود و چهارم 

 

 

 آن ها حکم فرما شد. نیدوباره سکوت ب 

 کرد. یسرفه ا شهاب

 شما؟! ایمن اول شروع کنم  ــــ

 آرام گفت: ایمه

 .دییشما بفرما ـــ

 سالمه، پاسدارم!۲۹ ،یخب! من شهاب مهدو ـــ

. دیدون یرو، خودتون بهتر م شهیکه به خانوادم مربوط م ییزایچ هی. بقدیکه الزم بود در موردم بدون ییزایچ نیا

 .ستین حیالزم به توض گهید

 .دیکش یقیعم نفس

 کردم اما... یمن به ازدواج فکر نم تش،یواقع ـــ

 انداخت. نییرا با خجالت پا سرش
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خوام همسرم  یندارم، فقط م یادیمن انتظار ز تشی. واقعمیخدا خواست که ما هم ازدواج کن نکهیمثل ا ــــ

 از من پنهون نکنه؛ منو محرم اسرارش بدونه... یزیگاهم باشه؛ چ هیدر همه حال، کنارم باشه؛ تک شهیهم

در  شهیهمسرم، هم دوارم،یمهمه و ام یلیعالقه دارم و برام خ یلیکه من به کارم، خ نهیو مهم تر ا یموضوع بعد و

 موضوع، من رو درک کنند. نیمورد ا

 

 !د؟یندار یشما صحبت ــــ

 انداخت. نییسرش را پا ایمه

 سوال بپرسم... هیخواستم  یمن فقط م ـــ

 !د؟ییبفرما ـــ

 !ه؟یسور دیبر دیخوا یشما م ـــ

 سرش را باال آورد. شهاب

 .میسعادت ندار رم،ینم رینخ ــــ

 انداخت. نییدست داد. سرش را پا ایبه مه یآرامش احساس

 خانم جوابتون... ایمه ــــ

 .دیلرز یکرد. دستانش م یاسترس گرفت. احساس سرما م ایمه 

 !ته؟یسکوتتون عالمت رضا ــــ

 گفت. یانداخت و بله ا نییسرش را پا ایمه

 گفت. یکرد و خداروشکر یخنده ا شهاب

** 
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 :لمیوک ایآ

 با اجازه بزرگترها، بله! ــــ

 .دیکش یآسوده نفس

 .دیچیصلوات در محضر پ یصدا

 دوشش بلند شد. یاز رو ینیبار سنگ کیکرد،  یم احساس

 نوبت شهاب بود. نباریا

 .دیچیصلوات در محضر پ یهمان بار اول، بله را گفت. دوباره  صدا شهاب

 مقابلشان قرار گرفت.  یبزرگ دفتر

ردند، که شهاب اآلن ک یتک تک آن ها با او ثابت م یبودند ول ادنیشروع کرد به امضا کردن... گرچه امضا ها ز ایمه

 است. شیمرد زندگ

خودشان را دادند. در جمع همه خوشحال بودند؛  یجلو آمدند و کادو ها کیتبر یشهاب، همه برا یاز امضا ها بعد

نرجس و  یافتاد. در آن جمع فقط نگاها یشد و عروسم عروسم از زبانش نم یغافل نم ایاز مه یخانم لحظه ا نیشه

 ود...خانواده اش دوستانه نب

 

 انداخت. ایبه مه ینگاه شهاب،

 را در دستش گرفت. ایدستان مه آرام

انداخت، اآلن  نییداد. سرش را پا ایبه مه یقرار گرفتن دستان سردش در دستان بزرگ و گرم شهاب، احساس خوب با

 دهد که... یدرونت رخ م یمعجزه ا یچند جمله عرب نیکرد؛  که با خواندن ا یحرف مادرش را درک م

 گوشش زمزمه کرد. ریز یرا فشرد و با لبخند ایدست مه شهاب

 خانوم... ایممنونم، مه ـــ
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 قسمت نود و پنجم 

 

کرد،  داشیگشت. باالخره پ لشیرا باز کرد، دنبال موبا فشیتلفنش بلند شد. ک یگرم، کالفه اش کرده بود. صدا یهوا

 انداخت. ینگاه لیبا لبخند به صفحه موبا



 نقاب من

 
305 

 

 الو شهاب... ــ

 ...یسالم خانم ــ

 !؟یخوب زمیسالم عز ــ

 !؟ییخوبم شکر خدا! کجا ــ

 خونمونم. کینزد ــ

 !؟یدانشگاه بود ــ

 کرد. یاخم ایمه

 پاشم برم دانشگاه! دیگرما با نیمن تو ا ،یجنابعال یبله... به خاطر زور گفتنا ــ

 .دیخند شهاب

 ... فقط امروز نتونستم.وردمتیدانشگاه از اونورم م رسوندمتیم شهینکن... من که هم ینامرد ــ

 .میدانشگاه بش الیخیب ای! بستین ریاالنم د ه؟ینظرت چ ــ

 گفت: یجد شهاب

 !ایمه ــ

 درآورد.  فشیرا ازک دیسروشانه اش نگه داشت و کل نیرا ب لیموبا د،یخانه رس ابهیمه

 کردم! یباشه نزنم... شوخ ــ

 استغفرا...! ــ

 گفت ایمه

 استغفار بگو! شهیخوبه، هم ــ

 از پله ها باال رفت. ای. مهدیبلند خند شهاب



 نقاب من

 
306 

 

 به طرف اتاقش رفت. میخانه نبود، در را باز کرد و وارد خانه شد. مستق یکس

 

 !؟یشهاب اداره ا ــ

 آره! ــ

 .دیمغنعه اش را از سرش کش ایمه

 چقدر گرم بود. شیآخ ــ

 شد؟! یچ ــ

 مغنعه ام رو از سرم برداشتم. یچیه ـ

 شد. یدوباره جد شهاب

 !یدیاونوقت پرده پنجره رو نکش  ــ

 انداخت. یپنجره نگاه ابهیمه

 شهاب روبه رو اتاقم خب اتاق تو هستش!! یوا ـــ

 پرده رو بکش... ایمه ــ

 .دیغرزنان پرده رو کش ایمه

 .دمشیبفرما کش ــ

 دارند. دیبه اتاقت د ،یکشیپرده رو نم یاطراف هم وقت یساختمونا یجان، خانم ایمه ــ

 باشه. ــ

 !رونیب میبر ختهیبرنامه ر میامشب مر یراست ــ

 به سرش زد. یفکر ایمه
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 ...امیب تونمیشرمنده نم ــ

 ناراحت گفت: شهاب

 چرا؟! ــ

 درس دارم دانشگاه و درسام مهمتره! ـ

 گول بزند. یسادگ نیشود پاسدار مملکت را به ا یست نمدان ینم یکند. ول تیخواست شهاب را اذ یم ایمه 

 صحبت کند: یکرد نخندد و جد یشهاب سع 

 .کنمیکنسلش م میبه مر زنمیدرس و دانشگاه مهمتره، من االن زنگ م زم؛یعز یگیآره راست م ــ

 داد زد. یعصبان ایمه

 شهاب!! ــ

 خنده: ریبلند زد ز شهاب

 ...یباشه! آروم باش خانوم ــ

 هم خنده اش گرفته بود. ایمه

 ! ؟یندار یبرم کار دیبا گهیمن د ،یخانم ــ

 آقا! ینه سالمت ــ

 )ع(...یعل ای ــ

 ...ارتی یعل ــ

 ...دیکتاب ها کش یرو یرا درقفسه گذاشت، دست شیتخت انداخت. کتاب ها یرا رو تلفن
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 قسمت نود و ششم  

 

ا شهاب ر یتوانست، اخم ها یسخت بود، اما نم شیبرا نکهیترم ثبت نام کند. با ا نیمجبورش کرده بود، که ا شهاب

 تحمل کند.

رفت؛ وضو گرفت؛ به اتاق برگشت؛ سجاده را  یبهداشت سیزد. به طرف سرو ی. لبخنددیچیاذان، در اتاقش پ یصدا

 پهن کرد و شروع به نماز خواندن کرد.
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 خانم وار خانه شد. مهال

 مادر... ایمه ــ

 زد و در را بست. یسجاده، لبخند یرو ایمه دنیرفت. در را باز کرد، با د ایبه سمت اتاق مه د،ینشن یجواب

 

 

..... 

 ! شهاب دم در منتظره!؟ییکجا ایمه ــ

 اومدم مامان... ــ

 آمد. نییاز پله ها تند تند پا ،یرا پا کرد. سبد را برداشت، بعد از خداحافظ شیکفش ها ایمه

 را باز کرد. در

 به سمتش رفت. ایداده بود. مه هیتک نشیبه ماش شهاب

 !یسالم خانوم ــ

 گرفت و در صندوق گذاشت. ایطرفش آمد و سبد را، از  دست مه به

 زد. یلبخند ایمه

 سالم! ــ

 وقته منتظرمون هستند. یلیو محسن خ میکه مر میبر ـ

 شد. نیسوار ماش ایمه

 را روشن کرد و حرکت کردند. نیماش شهاب

 انداخت. ینگاه رونیبه ب ایمه
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 االن خداروشکر خنکه! یگرم بود. ول یلیصبح هوا خ ـــ

 چه خبر دانشگاه چطوره؟! ه،یآره هوا عال ـــ

 شبم خراب بشه... خوامیشهاب! نم اریتوروخدا اسمش رو ن ـــ

 .دیخند شهاب

 شد؟! یپس چ یبه رشتت عالقه داشت یلیدختر، تو که خ ـــ

 عالقه داشتم؟! یدون یتو از کجا م ـــ

 را گرفت و دنده را عوض کرد. ایزد و دست مه یلبخند شهاب

که با  هیکه معلوم بود کار کس ،یکرد یقشنگ طراح نقدریا یکرد یمراسم رو طراح یاون موقع که پوستر ها ـــ

 طرح هارو زده... نیعشق و عالقه ا

 دوخت. رونینگاهش را به ب ایمه

 ...ستیحسش ن ؛یآره! عالقه داشتم، االنم دارم. ول ـــ

 خوام زنم هنرمند باشه. یحسش باشه. من م دینه خانوم! با ــ

 با اخم برگشت. ایمه

 اگر نباشه؟! ـــ

 و گفت: دیخند شهاب

 ...میاوالاخماتو باز کن، دوما اگرم نباشه هم ما نوکرش ـــ

 شهاب زد. یبه بازو یمشت ایمه

 لوس! ـــــ
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 .دندیبه پارک محل قرار رس قه،یاز چند دق بعد

 را در دستانش گرفت. وارد پارک شدند. ایدست مه یگریدست و با دست د کیشدند. شهاب سبد را با  ادهیپ هردو

 نشست. میکنار مر ایمه ،یدست تکان داد. به طرفشان رفتند؛ بعد از سالم و احوالپرس شانیاز دور برا محسن

 !؟یکنینم تیبر؟! دادشم رو که اذخب چه خ ــــ

 کرد. کیرا بار شیچشم ها ایمه

 !!!!؟یاریدر م یخواهر شوهر باز یاالن مثال دار ـــ

 بود؟! عیضا ـــ

 !!!یلیخ ـــ

 خنده، که با نگاه شهاب خنده شان را جمع کردند. ریدو زدند ز هر

 

 کباب شدند. یها خیمشغول، آماده کردن س میو مر ایمه

 و شهاب هم مشغول روشن کردن آتش منقل، بودند. محسن

 به طرف دخترها آمد. شهاب

 را به طرف شهاب گرفت. ینیس ایشدند، مه آماده

 بفرما آماده شدند. ـــ

 !یدستت طال خانوم ـــ

 معترض گفت: میمر

 منم درستم کردم ها!! ـــ

 محسن که به طرفشان آمده بود گفت: نباریا
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 .دیزحمت گوجه هارو بد یحاج خانوم! حاال ب دست شما هم درد نکنه ـــ

 را به دست محسن داد. ینیبا لبخند س م،یمر

 به بازوش زد. یمشت ایمه

 رو زشته... شتیببند ن ـــ

 بده... ریشهاب؛ فقط گ نیع یباشه... تو هم شد ــ
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 قسمت نود و هفتم 

 

 قدم بزنند.  یبلند شدند؛ تا کم شانیاز جا ا،یاز صرف شام، شهاب و مه بعد

 را گرفت. ایدست مه شهاب

 !امیب نجایا ندمیدوست داشتم، با همسر آ شهیهم یدونیم ـــ

 به سمتش برگشت. ایمه

 !نجایا میاریب یدوست داشت نقدریداره که تو ا یواقعا؟! حاال چ ـــ

 ...زهیسوپرا گهید شهینم ـــ

 !زهیسوپرا یگیآدم کنجکاو بشه، بعد م یزاریاِ م ـــ

 .دیخند ایبه حرص خوردن مه شهاب

 کم طاقت نباش دختر... نقدریا ــــ

 کرد. کیخودش را به شهاب نزد ایدرخت ها گذشتند، مه نی. از بدیرا کش ایدست مه شهاب

 چقدر ترسناکه! نجایشهاب ا یوا ـــ

 نگفت. جلوتر رفتند. یزیچ شهاب

 ماند.  رهیخ ش،یروبه رو یبه منظره  ایمه

 آب یرو د،یپل سف یرنگ یبود. مخصوصا که نور چراغ ها بایز یلیرود بود. گرچه کم آب شده بود؛ اما خ شیرو روبه

 رود کارون منعکس شده بود. یها

 با ذوق گفت: ایمه
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 چقد قشنگه!! نجایشهاب! ا یوا ـــ

 را کنارش نشاند. اینشست و مه شهاب

 ترسناکه! یگفتیقبلش که م ـــ

 ترسناکه؛ اما بعد...  شینیبیاول بار که م ـــ

 ماند. رهیرا ادامه نداد و به آب ها خ حرفش

 شهاب... ـــ

 جانم؟! ـــ

 !؟یکرد یرڪدر موردم چه ف ،یدیکه منو د یبار نیاول ـــ

 زد. یلبخند شهاب

 ون درازت!!... با اون زبیچقدر اعصابم رو خورد کرد یهمون موقع که چند تا پسر، مزاحمت شدند. وا ـــ

 و ادامه داد: دیخند شهاب

 !؟یگفت یچ ـــ

 گفت: ایرا گرفت، دو دستش را به کمرش زد. با حالت مه ایمه ژس

 مدال بندازم گردنت؟! یخوا ی! م؟یکنینگاه م هیچ ـــ

 .دیهم بلند خند بعد

 زد. نشیبه س یمشت ایمه

 ...اریمنو درن یاِ شهاب ادا ـــ

 زد و گفت: ایمه ینیبه ب یضربه ا شهاب

 !یناراحت نشو خانم ـــ
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 دم درتون بود. دمت،یکه د یبار نیاما من اول ـــ

 متعصب، بداخالق و شکاک بود. ،یمذهب شو،یآدم ر د؛یبه ذهنم رس یزیچ نیاول

 کرد. یگرد شده، نگاهش م یبا چشم ها شهاب

 

 !؟یچ گهید ــــ

 !یبد اخالق بود یلیخب قبول داشته باش... خ ــــ

 رفتار کنم. یمیبا همه صم میدینم یبداخالق نبودم. لزوم ــــ

 باال داد. یشونه ا ایمه

 خوشحالم!  یلیمن االن خ یول ،یهر چ ـــ

 زد. یلبخند شهاب

 برنامه مشهد کنسل شد؟! یدونیم یراست ـــ

 به طرف شهاب برگشت یبا حالت زار ایمه

 کنسل شد؟!! ؟؟یچ ــــ

 کنسل شد. یآروم خانوم. آره... متاسفانه به خاطر مسائل ـــ

 انداخت. نییناراحت سرش را پا ایمه

 !شهینم نیبدتر از ا یعنی ــــ

 داد. هیشهاب تک یسرش را به شانه ها ایحلقه کرد. مه ایمه یلبخند زد و دستانش را دور شانه ها شهاب

 مشهد خوبه؟! میبر دمیناراحت نباش. ماه عسل قول م ـــ

 تکان داد. یسر ایمه



 نقاب من

 
316 

 

 خبر خوب!  هی! ایمه ـــ

 !ه؟یچ ـــ

 ...تیبرم مامور خوامیپس فردا م ـــ

 با شوک از شهاب جدا شد. ایمه

 !ت؟ی! مامور؟یچ ــــ

 آره. ـــ

 !!!ه؟یخبر خوب نیا ـــ

 را درستانش گرفت و فشرد. ایزد و دست مه یلبخند شهاب

 ...یشیم راحت مدو روز از دست گهیآرده د ــــ

 با بغض گفت: ایمه

 از کجا در اومد! تیمامور نی. آخه امیما که تازه عقد کرد ـــ

 نگاه کرد. ایبا اخم به مه شهاب

 ...زهیقطره اشک از چشمات بر هیبه حالت اگه  یوا ـــ

 شد. ریسراز ایمه یگونه  یرو یبعد از تمام شدن حرفش اشک اما

 دستش را جلو برد و اشکش را پاک کرد... شهاب
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 قسمت نود و هشتم 

 

 .گردمی. زود برمرمیفقط دوروز م ا،یمه ـــ

 !!یمثل اونبار طولش بد یخوا یم دونمی! مهیسور یبر یخوا یم دونمی! م؟یگیچرا راستشو بهم نم ـــ

 حلقه کرد. شیانداخت و شروع به هق هق کردن کرد. شهاب دستش را دور شانه ها نییسرش را پا ا،یمه

سخت  ادیز نیبود، اما ا یسخت تی. اونبار ماموردمی. قول مگردمیزود برم رم،یدلم! دوروز م زیعز هیچه حرف نیا ـــ

 زودتر هم تمام شد. دیشا ست،ین
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کنار رفت و با دستمال اشک  ایشهاب، مه لیموبا یشد. با صدا یرد و بدل نم نشانیب یقطع شده بود. حرف ایمه هیگر

 را پاک کرد.  شیها

 

 جانم محسن؟! ـــ

 .میما حاال هست دینه شما بر ـــ

 )ع(!یاعلیقربانت  ـــ

 

 .میرفتیباهاشون م یزشته! کاشک ـــ

 کتکت زدم. کننیحاال فکر م میسرخت بر یچشما نیکه با ا یخوا یتو نگران نباش، نم ـــ

 .دیخند ایمه

 !!؟یدست بزن هم دار ـــ

 .دیخند شهاب

 گرفت. یگوریف

 اونم بدجور... ـــ

 .دندیخند هردو

 گرفتند که برگردندند. میهم فردا کالس داشت. تصم ایهوا سرد شده بود. مه یهمانجا ماندند. ول یمدت

 نزد. یدر طول راه حرف ایمه

 خانه متوقف کرد. یرا جلو نیماش شهاب،

 از امشب. نمیخب، ا ـــ
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 زد. یلبخند ایمه

 !؟یهنوز ناراحت ایمه ــــ

 .دیکش شیدر موها ینزد. شهاب کالفه دست یحرف ایمه

قبول داشته باش، برام  یدرک کنم؛ منم قبول کردم. ول دیکه با یبهم گفت یموقع خواستگار دونمیشهاب، م ــــ

 سخته خب...

 دستان سرد مهسا را گرفت و آرام فشرد. شهاب

کرد؟! کارم  دیبا کاریچ یخودم هم سخته... ول ی. باور کن براکنمیدلم... درکت م زیعز دونمی... میخانم دونمیم ـــ

 ! نهیا

 زد. یلبخند ایمه

 !رونیب میببر دیبا ؛یاومد یباشه برو اما وقت ـــ

 !!یشما بگ یچشم هر چ ــــ

 ...گهیلوس نشو من برم د ـــ

 !؟یفردا کالس دار ـــ

 آره! ــــ

 دنبالت. امیم یبرگشتن یبرسونمت. ول تونمیشرمنده؛ فردا نم ـــ

 .امینه خودم م ـــ

 .ستیهم قبول ن ی! پس اعتراضامینه! گفتم م ای امینگفتم ب ـــ

 زورگو... ــــ

 شدند. دایپ نیاز ماش هردو
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 به در بسته انداخت. یتکان داد و وارد خانه شد. شهاب نگاه یدست ایمه

 دختر را دوست داشت... نیدانست چقدر ا یم خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت نود و نهم 

 

 



 نقاب من

 
321 

 

 را جمع کرد. شیخسته، کتاب ها 

 ؟؟یریم یدار ایمه ـــ

 کالس ندارم. گهیآره د ـــ

 دارم. گهیخوشبحالت! من دوتا کالس د یوا ـــ

 کرد. یزد و با سارا خداحافظ یلبخند ایمه

 

 ایو صحبت با مه یهمراه یبرا یادیز لیتما گریاش د یمیقد یود، دوست هاکه به دانشگاه برگشته ب یوقت از

 داد از آن ها دور باشد. یم حیهم ترج اینداشتند. مه

 زنگ خورد. تلفنش

 زد. یاسم شهاب، لبخند دنید با

 جانم؟! ـــ

 بال! دم در دانشگاهم. یجانت ب ـــ

 باشه اومدم. ـــ

 .دیسرعت بخش شیبه قدم ها ا،یمه

 .دیشهاب را د نیانداخت. ماش یاطراف نگاه به

 رفت. نیطرف ماش به

 را باز کرد و سالم کرد. در

 سالم! ــــ

 سالم خانم خدا قوت! ـــ
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 پشت گذاشت. یها یصندل یرا از دستش گرفت و رو ایمه لیو وسا فیلبخند، ک با

 ممنون! یلیخ ــــ

 !کنمیخواهش م ـــ

 

 دنده را عوض کرد و گفت: شهاب

 ب چه خبر؟خ ـــ

 گرما تحمل کن... یطرح بزن! ه ی. هستین یخبر ـــ

 .دیخند شهاب

 !ایمه یزنیچقدر غر م ـــ

 ...تهیواقع زنمیغر نم ـــ

 .دیکوب یرا به صندل سرش

 به خدا خسته شدم. ـــ

 ها!! یتنبل شد ـــ

 به شهاب انداخت.  ینگاه طنتیبا ش ایمه

 دانشگاه! رمینم گهید ت؛یمامور یریاالنم که م ـــ

 کرد. ایبه مه یاخم شهاب

 بکن! نکارویا یجرات دار ـــ

 ...یخواد اخم کن یکردم بابا؛ نم یشوخ ـــ

 را نگه داشت. نیماش شهاب،
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 بانو! دیش ادیپ ـــ

 شدند. ادهیپ نیماش از

 انداخت.  ینگاه شانیشاپ روبه رو یبه کاف ایمه

 شاپ، آوردمت. یکاف میبر یگفت نقدریبفرما ا ــــ

 زد. یچشمک ایمه

 !نیآفر ـــ

 بازکرد و گفت: ایمه یدر را برا شهاب

 شما دخترا... ادیخوشتون م نجایا یدونم از چ ینم یول ــــ

 !یزنیغر م گهیبعد به من م ـــ

منو را به سمت شهاب، که روبه  ا،ینشست. مه یصندل یکه در قسمت دنج کافه بود، رفت و رو یزیبه طرف م ا،یمه

 ود؛ گرفت و گفت:نشسته ب شیرو

 !؟یخور یم یخب چ ـــ

 به اطراف انداخت. ینگاه شهاب

 که بخوام سفارش بدم؟!! نمیبب یزیچ شهیم یکیتار نیاصال تو ا ـــ

 .دیخند زیر ا؛یمه

 باشه! کیتا جو رمانت زارن،یکم نور م یچراغا وونهید ـــ

 تکان داد. یکه خنده اش گرفته بود. با لبخند سر شهاب

 بلند شد، تا سفارش بدهد. شهاب
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به  یهمه آن ها فقط خودش و شهاب به هم محرم بودند. نگاه نیاطراف نگاه کرد. مطمئن بود ب یبه زوج ها ایمه 

 کرد. ناگهان خنده اش گرفت... سهیآن ها مقا پیخودشان را با ت پیانداخت و ت پشانیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت صدم 

 

 نشست. شیسر جا شهاب
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 ؟؟یخند یم یبه چ ـــ

 به اطراف کرد. یبا چشم اشاره ا ایمه

 برا چند لحظه، به خودمون و اطراف نگاه کردم. خندم گرفت. یچیه ـــ

 داد. هیتک یبه صندل شهاب

 نینگاه به ا هیکرد و  گفت؛ حاج آقا  ی! رفتم سفارش دادم پسره با اون موهاش؛ با ترس نگام میدیکجاشو د ـــ

 بدن... یخوان جواب خدارو چ یحجاب بنداز... فقط موندم م یب یخواهرا

 دنبالت. ومدم،یبا لباس کارم ن خوبه

 خنده. ریبلند زد ز ایمه

 دهانش گرفت.  یدستش را جلو ا،یکرد. مه ایبه مه یاخم شهاب

 کرد. ینگاه م ایبا لبخند به مه شهاب

 !میشهاب... حاال فکر کردن گشت ارشاد یوا ـــ

 .دیخودش کش یها شیر به یدست شهاب

 ...دیشا ـــ

 فکر کرد. یکم شهاب

 ؟یدیسوال ازت بپرسم؛ جوابم رو م هی ا،یمه ـــ

 زد. یلبخند ایمه

 بفرما؟ ـــ

 ...اریابن مهز یاون روز... اما زاده عل ـــ

 خب! ـــ
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 .دمتیداخل هم د نمت،یبب یدم خروج نکهیمن قبل از ا ـــ

 صحبت شهاب ماند. هیمنتظر بق ا،یمه

 .ومدمیجلو ن نیهم ی... برایکرد یم هیگر یداشت یول ــــ

 انداخت. ینگاه ایبه مه شهاب

 اون شب حالت بد بود؟! یبرا چ ـــ

 نبود. یچیه یهات برا هیچون اون گر ؛یچیه نگو

 اتفاق افتاد. د؛یترس یکه م یزیزد. از چ خی ایمه دستان

 انداخت. ایبه مه ینگاه یبا نگران ایدستان مه یرا گرفت، که با احساس سرما ایدستان مه شهاب

 !ا؟یشده مه یزیچ ـــ

 انداخت. نم اشک در چشمانش نشست.  نییسرش را پا ایمه

 نگرانم نکن!! ا،یمه ـــ

 خودش نبود،  اما استرس داشت که نکند شهاب، بد برداشت کند. ریدانست آن اتفاق تقص یم ایمه

 کرد. یبا اخم اشاره ا شهاب

 !میشو بر بلند ـــ

 ایباز کرد. مه ا،یمه یرا برا نیرفتند. شهاب در ماش رونیرا گرفت و ب ایگذاشت، دست مه زیم یپول را رو شهاب

 را دور زد و سوار شد.  نیسوار شد. شهاب ماش

 ...یخانم ا؛یمه ـــ

 سرش را بلند کرد. ایمه

 اخم کرد.  شهاب
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 ! دم؟یپرس یبد زیچ سند؟؟یچرا چشمات خ ــ

 نه! ـــ

 ...یکنینگرانم م یدار ــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیقسمت صد و  
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 را پاک کرد. شیاشک ها ا،یمه

 ... یختیبهم ر ینجوریافتاده که تو ا ی! مگه چه اتفاقایمه ــــ

 .دیکش یقینفس عم ایمه

 مهران... ـــ

 .دیرا درهم کش شیآبروها شهاب

 !ه؟یمهران ک ـــ

 .میهم دانشگاه ـــ

 خب؟! ـــ

 .رمیداد، که برم جزوه رو بگ امیمدت بهم پ هیازم جزوه برده بود؛ بعد  ـــ

 و ادامه داد: دیکش یقینفس عم ایمه

گرم  دایبا پسرا ز یخوندم ول یمحجبه نشده بودم و نماز نم نکهیتو رستوران قرار گذاشته بود... من اون موقع با ا ـــ

 .دیپرس یاز دست شکستم، سوال م یگرفتم... اونم ه ینم

 نداشتم. فقط دوست داشتم از اونجا برم. یلحظه اصال احساس خوب اون

 که اون... رمیرو دراز کردم که جزوه رو ازش بگ دستم

 اخم کرد و گفت: شهاب

 !؟یاون چ ـــ

 اون دستمو گرفت و محکم فشار داد... ـــ

 شد. ریگونه اش سراز یرو ا،یمه یها اشک
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 بالرزش ادامه داد: ایفرمون را محکم فشار داد. مه تیاز عصبان شهاب

 ...شیدیهم خودت د مارستانیکرد تو ب یم یعاشق یو ادعا ـزدیزنگ م یاز اونموقع ه ـــ

 

تند تند  دیشهاب را د تیکه عصبان ایشد. مه یم شتریفرمون ب یزد فشار دست شهاب رو یم ایکه مه یهر حرف با

 گفت: 

 .ستمیحرفا ن نیندارم... من اصال اهل ا یریباور کن شهاب من تقص ـــ

 برگشت. دستانش را در دست گرفت. ایو به طرف مه دیکش یقینفس عم شهاب،

 !ایآروم باش مه ــــ

 را با دستش پاک کرد و گونه اش را نوازش کرد  ایمه یها اشک

 .یندار یریتو تقص دونمیم ـــ

پشت سرهم بود.  زیشدم. همش استرس مهران رو داشتم. همه چ تیاذ یلیباور کن شهاب.... من اون روز، خ ـــ

 رو نداشتم... یبگم. چون کس یتونستم به کس ینم

 اگه دستم بهش برسه! ــــ

 :دیفکر کرد و دوباره پرس یلحظه ا شهاب

 !ه؟یبود، بهت بخوره هم کار اون عوض کیکه نزد ینیاون ماش ــــ

جواب  یکه شهاب کارش را ب دیترس یکار مهران است م دیبگو دیبه چشمان سرخ شهاب نگاه کرد. ترس ایمه

 نگزارد...

 ن... نه کار اون نبود... ـــ

 بامن روراست باش. اون تصادف کار اون بود؟! ایمه ـــ

 نه نبود. ـــ
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 سوق داد؛ تا چشمانش اورا لو ندهند. رونیرا به ب نگاهش

 .دیجو یرا م شیاسترس ناخون ها از

 ه شهاب به فرمان زد؛ به طرف شهاب برگشت.ک یضربه ا یصدا با

 !ا؟یمه یگیچرا به من دروغ م ــــ

 بوده؟! زیهمه چ یکه کار اون ب یگیمن شوهرتم. چرا نم 

 ن... نه اون... ـــ

 اجازه نداد ادامه بدهد. شهاب

 :دیغر

 ... دروغ نگو...ایدروغ نگو مه ــــ

 ! ها؟!؟یستیلوت دادن ،چرا با من راحت ن چشمات

 نزد. یانداخت و حرف نییسرش را پا ایمه

 گفت... یم راهیلب به مهران بدو ب ریدنده را جابه جا کرد و ز یعصب شهاب
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 قسمت صد و دوم 

  

 

 یبه شهاب انداخت، که با اخم  رانندگ یخانه بودند؛ نگاه کیبه جاده انداخت. نزد ینگاه اینزدند. مه یحرف ریمس در

 کرد. یم

 توانست ناراحت بودن شهاب را تحمل کند. ینم

 شهاب؟! ــــ

 .اینگو مه یزیلطفا چ ــــ

ه در خان یسرش را بلند کرد. روبه رو نیماش ستادنیانداخت. نم اشک در چشمانش نشست، با ا نییسرش را پا ا،یمه

 شان بود.

 شهاب؟!  ـــ

 .تیمامور رمیمن صبح زود م ـــ
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 شهاب؟! ـــ

 مواظب خودت باش. کالس هات رو هم حتما برو. ــــ

 شهاب؟! ـــ

 گرفت. یرا درآورد و شماره ا لشیموبا شهاب

 .شهیبرو خونه مادرت االن نگران م ـــ

 کرد. کیتلفن را به گوشش نزد و

 ؟؟یسالم محمد خوب ـــ

 قربانت فردا صبح ساعت چند حرکته؟! ـــ

 انداخت. یبا چشمان پر اشک به شهاب نگاه ایمه

 شد. ادهیپ نیلب زمزمه کرد و از  ماش ریز یخداحافظ

 باز شد. یکیت یرا فشار داد. در با صدا فونینداشت. دکمه آ دیدرآوردن کل یبرا ی. اصال رمقستادیدر ا یبه رو رو

 نگاه آخرش را به شهاب انداخت و وارد خانه شد. ایمه

داد؛ خودش هم ناراحت بود و دوست  هیتک یکرد. سرش را به صندل یوارد خانه شد، با محمد خداحافظ ایتا مه شهاب

چشمان  ادیاز او پنهان نکند.  یزیچ گرید رد؛یبگ ادیتا  کرد،یم ههیاو را تنب دیرا ناراحت کند. اما با اینداشت مه

 به فرمان زد. یافتاد. مشت ایمه نیاشک

 

 لعنت بهت مهران... ــــ

چراغ خاموش  دنیبرود. اما با د ایرا نداشت. در را باز کرد، تا به طرف خانه مه ایمه یشده بود. تحمل ناراحت مانیپش

 .دستایا شیسرجا ایاتاق مه

 از او پنهان نکند. یزیگرفت، که چ یم ادی ایدمهیسخت بود؛ اما با شیبرا نکهیا با
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 شد. نیعقب برگشت و سوار ماش به

 پارک کرد.  اطیاز ح یرا در قسمت نیماش

 

 خانوم به استقبالش آمد. نیخانه که شد، شه وارد

 !یسالم مادر! خسته نباش ــــ

 زد. یجان یلبخند ب شهاب

 ممنون... یلیخ ــــ

 شده شهاب؟! یزیچ ـــ

 بخوابم.  رمینه مامان! خستم. من م ـــ

 .ستادیاز پله ها ا یکی یطرف پله ها رفت. رو به

 ...تیمورما رمیدو سه روز م یمامان من از فردا برا ـــ

 مادر؟! یچرا زودتر نگفت ـــ

 رفت. ادمیشرمنده  ـــ

 انداخت. یخانوم به رفتن شهاب نگاه نیشه

 افتاده است. یبود اتفاق مطمئن

 

 ....دیرا فهم نیتوانست ا یپسرش راحت م نیغمگ ازنگاه
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 قسمت صد و سوم 

 

 

 نییرفت. آرام آرام از پله ها پا رونیشانه اش گذاشت، و از اتاقش ب یسجاده اش را جمع کرد. کوله اش را رو شهاب،

 آمد.

 .ستادیمحمد آقا ا یرا پا کند، با صدا شیخواست کفش ها یدرآورد؛ تا م یرا از جا کفش شیها کفش



 نقاب من

 
335 

 

 !؟یریم یشهاب دار ـ

 آره بابا! ـ

 سرو صدا؟! یب نقدریچرا ا ـ

 نکنم. دارتونی. بدیخب، گفتم خواب ـ

 ...یکرد ینم یشدم، تو خداحافظ ینم دارینماز ب یگه براا یعنی ـ

 .شبیشرمنده فک کردم مامان، بهتون گفت د ـ

 .تیمامور یریم یآره! مادرت گفت دار ـ

 شانه اش گذاشت. یرو یشد و دست کیشهاب نزد به

 شده شهاب؟! یزیچ ـ

 زد. یلبخند شهاب

 نه! ـ

 مطمئن باشم؟! ـ

 .دیمطمئن باش ـ

 گذشت، و مشغول پا کردنشان شد. نیزم یرا رو شیلب گفت. شهاب کفش ها ریز یآقا، خداروشکر محمد

 ؟؟یکن یخداحافظ ایبا مه یبر یخوا یم ــ

 .ستادندیاز حرکت ا هیچند ثان یشهاب، برا دستان

 کردم! یازش خداحافظ شبینه د ــ
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آرش، سر کوچه بود.  نیخارج شد. ماش کرد و از خانه یزنگ خوردن تلفن شهاب؛ شهاب، با پدرش خداحافظ با

 نیشانه اش جابه جا کرد، و به سمت ماش یزد. کوله اش را رو ینیانداخت و لبخند غمگ ایمه کیبه اتاق تار ینگاه

 آرش رفت.

 

 

بلند شد و شروع به آماده  شیداد. کالفه از جا یاز صبح تا االن هر چقدر به شهاب زنگ زده بود؛ جوابش را نم ایمه

 شدن کرد.

 بروند. شد؛یخانوم برگزار م نیاز اقوام شه یکی یزنانه، که خانه  یخانوم به مهمان نیبود، همراه نرجس و شه قرار

 

 زنگ خورد. لشیمشغول مرتب کردن چادرش بود؛ که موبا نه،یآ یساعت، آماده شده بود و روبه رو میاز ن بعد

 !م؟یجانم مر ـــ

 اومدم! ـــ

 را برداشت. فشیک زو

 مامان من رفتم. ــ

 بسالمت مادر جان! ــ

 آمد. نییاز پله ها پا ایمه

 شد. نیمحمد آقا رفت. سوار  ماش نیسمت ماش به

 سالم! ــ

 جوابش را دادند. یخانوم با مهربان نیآقا و شه محمد

 خانوم؟! ایچه خبر مه ــ
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 داداشت جواب تلفن مارو بده... نی! اگه ایسالمت ــ

 .دیکش شیبه روسر یدست میمر

 به خودت زحمت نده... ده،یجواب تلفن نم تایشهاب اصال تو مامور  ــ

 با شوک گفت. ایمه

 ...تیمامور ــ

 !تیصبح رفت مامور گهیآره د ــ

 :دیباتعلل پرس میمر

 به تو نگفت؟! یزیچ یعنی ــ

 زد. یلبخند تلخ ایمه

 نگران شدم، که جواب تلفنشو نداد. کمیبهم گفت، فقط  شبیچرا چرا د ــ

 یبعض ایداد؛  یشد. فقط سرش را تکان م ینم شیمتوجه صحبت ها ایمه یدادن؛ ول یشروع کرد به دلدار میمر

 رفته باشد... یشد، شهاب بدون خداحافظ یکرد. باورش نم یم دیرا تاک شیدو کلمه حرف ها ای کیاوقات با 
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 قسمت صد و چهارم 

 

 

با محمد آقا، به طرف خانه رفتند. در با  یانداخت. بعد از خداحافظ شیروبه رو دیبه در سف ینگاه ای. مهستادیا نیماش

 باز شد. یکیت یصدا

را  خانم او نیکردند، شه یزد؛ با همه سالم واحوالپرس یلبخند تلخ ایخانه شدند. همه به استقبالشان آمدند. مه وارد

 ها... یاز نگاه ها دوستانه بود و بعض ی. بعضندیرا بب نیارش نشاند. همه کنجکاو بودند که عروس شهکن

 

با لبخند حرف  یفقط گهگاه ایزدند. مه یلباس حرف م یمدل ها نیجوان، دورهم نشسته بودند و از آخر یدخترها

 کرد. یم دییرا تا شانیها

 نجایتحمل ا گریهم فشار داد. د یچشمانش را رو ایمشهد رفت. مه یکم بحث به سمت کنسل شدن، اردو کم

 خانوم به طرفش رفت. نیشه یبرود؛ که با صدا رونیبلند شد که ب شینشستن را نداشت. از جا



 نقاب من

 
339 

 

 ...زمیعز شمیپ نی! بشایب ــ

 زد وکنارش نشست.  یتوانست قبول نکند. لبخند ینم ایمه

 انم!خ ایعروس شهاب! البته دخترم مه نمیا ــ

 ها گفت. فیها و تعر کیدر پاسخ به تبر یلبخند و ممنون ایمه

 به گردنش داد. یخانم تاب سوسن

 جان، شهاب کجاست االن؟؟ ایمه گمیم ــ

 کرد. یگرفت و تشکر زبانیرا از دست م وهیبشقاب م ا،یمه

 ...تهیشهاب مامور ــ

 !!ته؟یواه... االن وقت مامور ــ

 ها شد. وهیچاقو را برداشت و مشغول پوست کندن م ا،یمه

 .ادیم شی... پگهیکاره د ــ

 زد. ییطانیرا آزرده خاطر کند؛ لبخند ش ایمه شتریخانم که هنوز دلش خنک نشده بود و دوست داشت، ب سوسن

 !تیرفت، مامور یزود نم نقدریو مهم بودند... ا زیو زنش، براش عز یواال اگه زندگ ــ

 اش انداخت.  دهیبه دست بر یگفت. نگاه یرامآخ آ ایمه

 آمد. ایبه طرف مه عیخانم هول کرد و سر نیشه

 دستت رو... نمیبا خودت! بب یکرد کاری! چایمه یوا ـــ

 شکست. ینشسته بود، م شیکه در گلو یبغض نیبزند. گرنه ا یتوانست حرف یزد. نم ینیلبخند غمگ ایمه

 با اخم به سمتشان آمد.  میمر

 کجاست؟! یبهداشت سیجان، سرو ای. ثررمیم ای. خودم با مهنیمامان بش ـــ
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 هم همونجاست. هیاول یآخر راهرو. جعبه کمک ها ــ

 رفتند. یبهداشت سیرا گرفت و به طرف سرو ایدست مه م،یمر

 آب سرد گذاشت. ریرا ز ایرا بست و دست مه در

 و سوزش دلش کجا...چشمانش را از سوزش دستش بست؛ اما سوزش دستش کجا  ایمه

 

 شدند.  ریسراز ایمه یگونه ها یاشک رو یا قطره

 چندتا چسب زخم برداشت. هیاول یآورد و از جعبه کمک ها رونیآب ب ریرا از ز ایدست مه میمر

 حاال؟ یکنیم هیدستت رو ، چرا گر یدیچقدر بد بر  ــ

 سوزه... یم ــ

 زد. یلبخند تلخ میمر

از حال تو... اون  نیتو و شهاب افتاد؟! ا نیب ی! چه اتفاقا؟ی... چته مهدمیزن عموم رو نشن یمن حرفا یکنیفکر م ــ

 وآشفتش... شونیاز شهاب با اون حال پر

 انداخت. نییسرش را پا ایمه

از جون خودش دوست داره! من داداشم  شتری... اون تورو بیمهم یلیشهاب خ یبدون برا یبه من نگو، ول یزیچ ــ

 .دمیتو چشماش ند گهید چوقتیرو، ه کنهیتورو نگاه م ی. اون عشق تو چشماش وقتشناسمیرو خوب م

 کرده، بدون نگرانت بوده... یزده، کار یاگه حرف پس

 

 .دندیلرز یاز هق هق م شیانداخت و شانه ها نییسرش را پا ایمه

 رفت. رونیب یبهداشت سیبر سرش زد و از سرو یبوسه ا میمر
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 مامان! ــ

 چطوره؟! ایمه جانم؟! ــ

 خونه. میزنگ به بابا بزن بر هیضعف کرده  کمی... دهیدستشو بد بر ــ

 قدم رفته را برگشت و روبه مادرش گفت : دو

دستشو  نهیچقدر حساسه... بب ایکه رو مه دیدونی. مدیشهاب داشته باش یسوال ها یمامان به فکر جواب برا ــ

 ...الیواو گهید دهیبر

 برگشت... ایدوباره کنار مه روزمندانه،یپ یانداخت و با لبخند ینگاه ش،یزن عمو و دختر عمو یاخم ها به
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 قسمت صد و پنجم 

 

 

 .کنمیم پیخودم تا نارویبده ا ـ

 .دیکش ایبرگه ها را از دست مه میمر

 کنه... پیتا نهیخواد بش یدستش م نی. با انمیبب نارویبده ا ـ

 گندش نکن بابا... ـ

 او، نشست. یبلند کرد و به جا شیرا از جا ایمه م،یمر

 خورده دستت...  هیگندش نکردم... خودش گنده است؛ بخ زمیعز ــ

را  برود و دستش مارستانیبود، که مجبور شده بود ب دهیبه دست پانسمان شده اش انداخت. آنقدر بد بر ینگاه ایمه

 بزند. هیبخ

 کنم؟؟ کاریپس االن چ ــ

 برو خونه استراحت کن! ــ

 بلند شد. شیاز جا ایمه

 خونه. رمیپس من م ــ

 بسالمت. سالم برسون. ــ



 نقاب من

 
343 

 

به اذان مغرب مانده بود. به طرف پارک محله رفت.  یساعت کیبه ساعت انداخت،  یخارج شد. نگاه گاهیاز پا ایمه

ت. نشس مکتین کی ینماز به مسجد برود. رو یاذان برا کیساعت را در پارک کتاب بخواند و نزد کیگرفت،  میتصم

 از طرف شهاب بود.  یا هی. کتاب هددیبه کتاب کش یآورد. دست رونیب فشیکتابش را ازک

 رفته بود. تیبود، که شهاب به مامور یروز نیلبش آورد. امروز سوم یرو یشهاب لبخند ادی

 یرو ایلبخند مه نکشیلبخند زد که با برداشتن ع ،یخانم دنیکنارش نشست. با د یاحساس کرد، که کس ایمه

 لبانش خشک شد.

 ...یناز ــ

 زد. یلبخند یناز

 !؟ینیمنو بب ی! انتظار نداشت؟ی! تعجب کرده؟یچ ــ

 زد. یلبخند ایمه

 راستش... آره.... نه آخه زهرا... ــ

 .میگفته بود که از اهواز رفت ــ

 تکان داد. دییسرش را به عالمت تا ا،یمه

 برام مهمه که از کرج بلند شدم؛ اومدم اهواز... یلیدوستم، خ یزندگ ی. ولمیرفت ــ

 با تعجب گفت: ایمه

 کرج؟؟ ــ

 . میمجبورمون کرد بر یحتما زهرا بهت خبر داده که چ ـ

 کرد. دییتا یبا ناراحت ایمه

 آخه چرا کرج؟! یناراحت شدم. ول یلیآره! گفت. خ ــ

 .ستین یزیشد. کرج که چ یاز کشور خارج م تونستیکه اگه م د؛یحرف شن لیاز دوست فام نقدریبابام، ا ــ
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 بگم...؟! یچ دونمینم ـ

 ...یخودت برس یاالن به داد زندگ دی. تو بایبگ یزیچ سیالزم ن ــ

 

 ه؟؟یمنظورت چ ــ

 ...یاز شهاب جدا بش دیکه با نهیمنظورم ا ــ

 بلند گفت: یبا صدا ایمه

 ؟؟یچ ــ

 چته داد نزن... ــ

 !ه؟یحرفا چ نیا یناز یشد ونهید ــ

 خوام! ینشدم من فقط صالح تورو م ونهیمن د ــ

 پوزخند زد. ایمه

 از شهابه؟!! ییصالح؟ مسخره است؛ صالح من جدا ــ

 .خورهیآره ،اون به درد تو نم ــ

 .ستادیسر پا ا نینازن

که تو توذهنت  ی.  اون الهه به پاکدهیم ی. اون داره تورو بازستین یشهاب واقع یشناسیکه تو م یشهاب نیا ــ

 . ازش دور شو تا تورو بدبخت نکرده.هیآدم عوض هی. اون ستین ،یساخت

 .ستادیا شیروبه رو تیبا عصبان ایمه

 یشهاب صحبت م یدرباره  نطوریکه ا یهست ی! اصال تو ک؟یبگ اتویچرند نیا یاومد یدهنتو ببند. از کرج پا شد ــ

 ها؟!! یکن
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 تکان داد. دیرا به عالمت تهد انگشت

 !؟یدی... فهمنمتیخوام بب یحرفارو بشنوم... نه م نیخوام ا ینه م گهید ــ

 از پارک خارج شد... تیرا برداشت و با عصبان فشیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت صد و ششم 

 .دیکش یقیبه او داد. نفس عم یگالب سجاده اش، احساس خوب ینمازش را داد و به سجده رفت. بو سالم
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را باور نداشت. او آنقدر به  نینازن یبه مسجد نرفت. حرف ها گریشده بود؛ که د یعصب نینازن یاز حرف ها آنقدر

 یکند. ول جادیشک، در دلش ا یذره ا ینتوانست حت نینازن یشهاب اعتماد داشت و اورا باور داشت، که حرف ها

 ها بود. حرف نیگفتن ا یبرا یناز لیکه ذهنش را مشغول کرده بود، دل یزیچ

 شام بخور... ایمادر؛ ب ایمه ــ

 به مهر زد و سجاده اش را جمع کرد. یبوسه ا عیمادرش، سر یصدا با

 نشست.  یصندل یبه آشپزخانه رفت و رو 

 ...یی... چه غذاییبه به... چه بو ــ

 گذاشت و کنار احمد آقا نشست. زیم یساالد را رو یخانم، کاسه  مهال

 ن مادر!نوش جا ــ

 برنج گذاشت و به سمتش گرفت.  شیرا برداشت و برا ایآقا بشقاب مه احمد

 جان؟! ایشهاب زنگ نزد مه ــ

 بشقاب را گرفت و ناراحت گفت: ایمه

 زنگ بزنه. تونهینم تیممنون. نه زنگ نزد. تو مامور ــ

 د.کر یباز م شینداشت و تا آخر فقط با غذا ییاشتها گرید ایتکان داد. مه یسر احمدآقا

 ممنون مامان! یلیخ ــ

 دخترم!! ینخورد یزیتو که چ ــ

 .میخورد یخوراک یکل گاهیتو پا میمامان با مر رمیس ـ

 ...نیکنی. معده هاتونو داغون مدیو پفک نخور پسیچ نقدریمادر ا ــ
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 یاش را رو یطراح لیبه اتاقش رفت. وسا ییدر جمع کردن سفره به مهال خانم کمک کرد. بعد از خوردن چا ا،یمه

و  دیشهاب، نسبت به پنجره اتاقش افتاد. پرده را کش تیحساس ادیگذاشت. نگاهش به پنجره افتاد.  رشیتحر زیم

 زده شد. شدر اتاق قهیشد. بعد از چند دق ینشست و مشغول طراح شیصندل یرو

 بفرما تو... ــ

 !؟یخواب یباباجان نم ایمه ــ

 نه هنوز کار دارم. ــ

 باشه باباجان. شبت خوش! ــ

 شبت خوش بابا! ــ

. دیبه آن کش یشده بود؛ که متوجه گذشت زمان نشد. با احساس درد در گردنش دست یآنقدر غرق طراح ایمه

 داد، شروع به غر زدن کرد... یعقربه ها که ساعت دو بامداد را نشان م دنیبه ساعت انداخت. با د ینگاه

 بکنم؟؟ یطراح نمیبش دیخواب باشم؛ با نمیتخت نازن یرو هنکیا یآخه چرا االن به جا ــ

 بلند شد. شیکنجکاو از جا ینیماش یصدا دنیشن با

 نکنه شهاب برگشته؟! ــ

زد. اشک در چشمانش جمع  یلبخند ـکرد؛یم یشهاب که با دوستش خداحافظ دنیبه سمت پنجره رفت. با د عیسر

 شد.

 شده.معرفت چقدر دلم برات تنگ  یب ــ

 منتظر ماند که دوست شهاب برود. ا،یمه

 را باز کرد و شهاب را صدا کرد. پنجره

فکر کرده و دلش  ای. اول فکر کرد که از بس به مهستادیصدا ا دنیخواست، به طرف خانه برود؛ که با شن یم شهاب

 دوباره صدا، به طرف پنجره برگشت. دنیشده... اما با شن یاالتیتنگ شده، خ شیبرا
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 شهاب... ــ

 کرد و با تشر گفت: یاخم ؛یبدون روسر ا،یمه دنیبا د شهاب

 برو تو... هیچه وضع نیا ــ

تخت  یگفت، و زود پنجره را بست و رو یبرده؛ خاک به سرم رونیسرش را ب یآمد که بدون روسر ادشیتا  ا،یمه

 نشست.

 !کشتتیخاک بر سرت کنن... االن م ایمه یوا ــ

 به سمت آن حمله ور شد. لشیموبا یصدا دنیباشن

 از طرف شهاب بود. امیپ

 !نییپا ایب ــ

رد وا عیآمد و در را باز کرد. شهاب سر نییاز پله ها پا عیرفت. سر رونیو از اتاق ب دیپوش یمانتو و شال عیسر ا،یمه

 شهاب، لبخندش را جمع کرد. یاخم ها دنیبا د یزد، ول یلبخند ایشد و در را بست. مه

 س...سالم! ــ

 کرد. یاخم شهاب

 دیبا ،یدیپنجره رو باز نکن. چرا حرف گوش نم نیبود؛ هان!؟مگه من بهت نگفتم ا یچه وضع نیالسالم! ا کیعل ــ

 ببندمش؟! مانیبا آجر و س امیب

 خوشحال شدم، که حواسم نبود. نقدری... ادیببخش ــ

ست. شده ا ههیتنب یاست به اندازه کاف یکاف گریخود، احساس کرد؛ د یو دلتنگ ایمعصوم مه ی افهیق دنیبا د شهاب

 .دیرا در آغوش کش ایمه

 ! یدلم برات تنگ شده بود؛ خانوم ــ

 داد. یشهاب گوش م یبا تعجب به حرف ها ایمه
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 !؟یکن تمیاذ ستیقرار ن گهید یعنی! ؟یخودت نیشهاب ا یوا ــ

 کردم؟! تتیمگه من اذ ــ

 !کرد؟ یپس به نظرت اون کارات خوشحالم م ــ

 !یازم پنهون نکن یزیچ گهیالزمت بود؛ تا د ههیتنب کمیاشکال نداره کوچولو!  ــ

 شهاب! یبد یلیخ ــ

 داد. هیشهاب تک یسرش را به بازو ایپله نشستند. مه یهردو رو 

 دلم برات تنگ شده بود شهاب... یلیخ ــ

 کاشت.  ایمه یموها یرو یبوسه ا شهاب

 من! ینه به اندازه  ــ

 زد. یلبخند ایمه

 گفت: یبانگران ایدست مه دنیرا در دستش گرفت. که با د ایدستان مه شهاب،

 دستت چشه؟! ــ

 نداشت.  قت،یگفتن حق یبرا یلیدل ا،یمه

 هوش و حواس نمونده برام. کنم،ی. از بس به تو فکر مدیبا چاقو بر یچیه ــ

 !؟یدیبد بر یلی! خ؟یپانسمانش کرد ینجوریچرا ا ــ

 حساسه!! یلیکه... خ یدونیان پانسمانش کرده. منه مام ــ

 !!یاریسر خودت ب ییبال هی دیتورو چند روز تنها بزارم؟! با تونمیمن نم یعنی ــ

 زد. یلبخند ایمه

 ^_^خب تنهام نزار... ــ
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 .دیاش را آرام کش ینیب شهاب

 !؟یندار یا گهینه بابا... امر د ــ

 فعال نه! ــ

 .ستادیو سر پا ا دیخند شهاب

 برم. گهیمن د ــ

 بمون شهاب! گهید کمی ــ

 نتونستم. گهید یول ن،ییپا کشوندمتیم دی. االنشم نباشهینم ینه خانم ــ

 بوس

 

 

 

 

 

 

 ادامه قسمت صد و ششم  

 

 خوش! شبت

 رفت و در را بست. رونیب

 آمد. لشیموبا یبه اتاقش برگشت. صدا ایمه
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 پرده اتاقتو بکش. ــ

 بود. ستادهیا رونیبه طرف پنجره رفت. شهاب ب ایمه

 ...دیتخت دراز کش ی. رودیاتاقش را کش پرده

 

 آمد. شیبرا یگرید امیپ که

 بکنم. یفکر هیپنجره رو باز نکن، تا من براش  نیا گهی! دنیآفر ــ

 زد. یقیلبخند عم ا،یمه

 چشمانش گرم شدند... عیخوشحال بود، که سر آنقدر
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 قسمت صد و هفتم 

 

 زنگ خورد. لشیموبا

 لحظه صبر کن... هیاومدم شهاب!  ــ

 خب... یرو بهم گفت نیهم هم شیساعت پ میمن، ن زیعز ــ

 .دیخند ایمه

 .گهینه... به خدا اومدم د ــ

 را برداشت. فشیک

 مامان من رفتم. ــ

 خانم، سبد به دست به طرفش آمد.  مهال

 به سالمت مامان جان! خوش بگذره... ــ

 خداحافظ بابا! ــ

 بسالمت باباجان! به شهاب سالم برسون. ــ

 .دیسالمت باش ــ
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ه کالفه ب نیکه در ماش د،یرفتند. در را باز کرد. شهاب را د یم رونیب دیکه شهاب به او داده بود؛ با یطبق قول امروز،

 کرد. یساعتش نگاه م

 را باز کرد و سوار شد.رفت. در  نیطرف ماش به

 سالم! ــ

 ...دیآورد یم فیتشر گهیساعت د هی. دیسالم! خسته نباش کیعل ـ

 گذاشت.  شیپاها یسبد را جلو ا،یمه

 .شدیدرست نم می... روسرگهیکنم د کاریخب چ ــ

 دنده را عوض کرد. شهاب

 !؟د؟یندار یا گهید زیبهونه  چ نیاز ا ریشما دخترا، غ دونمینم ــ

 با اخم به سمت شهاب برگشت.  ایمه

 بهت گفته؟! هان؟! یماست؟! مگه ک یبهونه  نیا یدونیتو از کجا م نمیبب سایما دخترا؟؟ وا ــ

رو  بهونه نیچند بار هم نامزد کردم؛ که بعدبهم خورد. اونا هم ا یدونی. مگفتی... زن سابقم هم میخب تو بهم گفت ــ

 ...گفتنیم

 شهاب زد. یبه بازو یمشت محکم ا،یمه

 شهاب! یبد یلیخ ــ

 .دیبلند خند شهاب

 بهونه رو بشنوم! نیمن ا ی! قراره تا کگهید میاز تو، مر ریدلم! مثال غ زیخب عز ــ

 شهاب رفت. یبرا یچشم غره ا ایمه

 .کشمیهست؛ هم تورو هم اونو م تیاز من، تو زندگ ریغ یاگه بفهمم، زن ــ
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 خب راستش هست. ــ

 گفت: یبلند یبا صدا ایمه

 شهاب!! ــ

 !م؟یچه کارند پس تو زندگ میدلم! مامانم و مر زیخب عز ــ

 ها! یدیحرصم م یدار یلیشهاب خ ــ

 دنده گذاشت. یرا گرفت و رو ایدست مه شهاب

 !یشیبا مزه م یخور یحرص م ــ

 را به سمت مخالف برد. شیبه عالمت قهر رو ا،یمه

 رستوران نگه داشت. یرا روبه رو نیماش شهاب

 .شمیتلف م ی. دارم از گشنگمیشو شام بخور ادهیپ یخانوم ــ

 رفت و دستش را گرفت و  ایشدند. شهاب به سمت مه ادهیپ نیاز ماش هردو

 نشستند. زیم کی یکرد و رو ییرستوران شدند. گارسون آن ها را راهنما وارد

 ...ایاز سفارش شام، شهاب، دوباره شروع کردبه سربه سر گذاشتن مه بعد

 از رستوران خارج شدند. ز،یوخنده خوردند. بعد از حساب کردن م یشوخ یرا با کل مشانشا

 بود. اریابن مهز یامامزاده عل ا،یبه انتخاب مه ،یبعد مکان

آمد و سبد را از او گرفت؛ و دست  ایرا پارک کرد. بعد به سمت مه نیزد. شهاب ماش یمناره ها لبخند دنیبا د ا،یمه

 از هم جدا شدند. یبه دست هم به سمت امامزاده رفتند. کنار در ورود

 دیمدافع حرم، رفتند. کنار مزار شه یدادند و به سمت مزار شهدا یرفت. سالم ایاز ورود، شهاب به سمت مه بعد

 مزار گذاشت. یزار زد و سرش را روبر سنگ م ینشستند. بعد از خواندن فاتحه، شهاب بوسه ا ،یریظه یعل



 نقاب من

 
355 

 

 تنها بگذار. آرام گفت: یشهاب را کم دیاحساس کرد با ایمه

 اونور... رمیم کمی.ــ شهاب! من 

 .زمیباشه عز ــ

 اورا درک کرد. ایداشت و چه خوب که مه ازین ییتنها نیبه ا شهاب،

 ییخرما کیا را گذاشت و ظرف خرما و که وانیو ل ییفرش را پهن کرد و نشست. فالکس چا یقبل یهمان جا ا،یمه

مدافع حرم، دوباره دلش  یشهاب کنار مزار شهدا دنیبه شهاب انداخت. از د یرا درآورد. به عقب برگشت و نگاه

 زد و به کارش ادامه داد.  ینی. لبخند غمگدیلرز

 

 را بست و به گذشته برگشت...  چشمانش
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 قسمت صد و هشتم 

 

 !؟یکنیفکر م یبه چ ــ

 به شهاب زد. یلبخند ایمه

 قبول باشه! ــ

 نشست. ایکنار مه شهاب

 ! ؟یغرق شده بود نقدریکه ا ،یکرد یفکر م یبه چ یقبول حق حاج خانوم! نگفت ــ

 شد. ییچا ختنیرا برداشت و مشغول ر ییچا وانیل ا،یمه

 واالن با،  نجا؛یاومدم ا ،یبار با چه آشفتگ نیکردم که آخر یفکر م نیبه ا ــ

 ...یآرامش چه

 را از دستش گرفت. اما دستش را رها نکرد. ییرا به سمت شهاب گرفت. شهاب چا وانیل

 !؟یبش هیبازم تنب یدوست دار ــ

 با تعجب به شهاب نگاه کرد. ایمه

 !؟یبش هیتنب ی! گفتم بازم دوس داریکنینگاه م ینجوری! چرا اه؟یچ ــ

 نکردم! یچ... چرا؟! من که کار ــ



 نقاب من

 
357 

 

 آرام دستش را نوازش کرد. شهاب

 ...؟!دیکه باچاقو بر ــ

 به دستش انداخت. ینگاه ایمه

 !دیباور کن با چاقو بر ــ

 ورده! خ هیو دستت بخ مارستانیب یرفت نکهیبرات پانسمان کرده؛ نه به خاطر ا ینجوریبعد چون مامانت حساسه، ا ــ

 داد. یبا بخواهد با او بد رفتار کند، عذابش مشهاب  نکهینشست. فکر ا شیبغض در گلو ا،یمه

 ...یخواستم نگران بش یشهاب! من فقط نم ــ

 حرف ها رو به من نیا دیبهت زده! تو با ییکه زن عموم چه حرفا یگفتی. بهم میگفتیرو بهم م قتیحق دیبا یول ــ

 !مینه مر ؛یگفتیم

 

د؛  کرده بو فیتعر شیبرا میمر یدانست وقت یانداخت. فقط خدا م ایبه مه یانداخت. شهاب نگاه نییسرش را پا ایمه

ده خور هیبوده و دستش، بخ مارستانیب ش،ید. همسرش تمام زندگشده بو ایشده بود و چقدر نگران مه یچقدر عصب

 بود.

 . نمیبب ری! سرت رو باال بگی! خانمایمه ــ

 شد. رهیسرش را باال برد و در چشمان شهاب، خ ا،یمه

و . تنطوری. تو هم همکترمیاالن من از همه به تو نزد یعنی! ی... تو زن منینکن یمخف یزیاز من چ گهیقول بده؛ د ــ

 !؟یبگ یبه ک ؛یرو، به من نگ فتهیکه برات اتفاق م یمشکالتت و اتفاقات

 !ادته؟یمن چند بار اومدم و باتو دردودل کردم  خود

 تکان داد. یسر ایمه

 خوام ذهنت رو مشغول کنم. تو سرت شلوغه، کارت سخته... یخب؛ من نم ــ
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همسرم بزارم. اگه  یوقت برا فمهیهر چقدر سرم شلوغ باشه و کارم سخت، سخت باشه؛ وظ ؛یجان! خانم ایمه ــ

 !ینکن یاز من مخف یزیکردم. قول بده که چ ینم یوازت خواستگار ومدمیجلو نم چوقتیوقتش رو نداشتم؛ ه

 !دمیقول م ــ

 خداروشکر... ــ

 

 اش شد. ییچا دنیمشغول نوش شهاب،

نه؟!  ای دییبه او بگو یزیچ نینازن یدانست در مورد حرف ها یبود. نم شیذهنش مشغول اتفاق چند روز پ ا،یمه

 نکند. یرا مخف یزی.... او تازه قول داده بود، که چدیایب شیو دوباره اتفاقات قبل پ دیبه او نگو دیترسیم

 

 شهاب! ـــ

 جانم؟! ــ

 کردم. یرو ازت مخف یزیچ هیمن  ــ

 کرد. یاخم شهاب،

 تازه اتفاق افتاده. وقت نشد بگم. یعنینه...نه...  ــ

 دستان سردش را در دست گرفت. ا،یاسترس مه دنیبا د شهاب

 !؟یبگو خانم ــ

 نه؟! ای شیشناسیم دونمی. نمنی. دوستم نازندمیاز دوستام رو، د یکی ش،یچند روز پ ــ

 شهاب افتاد. یابروها نیب یاخم نیاسم نازن باآمدن

 خب؟! ــ
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 من، اومده بود اهواز! یاون رو بهم گفت، که به خاطر نجات زندگ یمجبور شد بره کرج! ول ،یاتفاق هیاون، به خاطر  ــ

 تو؟! ینجات زندگ ــ

 چرت وپرت گفت و رفت. یآره! اومد کل ــ

 گفت؟! یچ ــ

 گ... یچ ستیمهم ن ــ

 گفت؟! ی! چایمه ــ

 اما مجبور بود. د؛اوریحرف ها را به زبان ب نیدوست نداشت، ا ا،یمه

 حرفا... نی... و از ایستین یدیکه نشون م ی... تو اون آدمیخوریگفت که... تو به درد من نم ــ

 !؟یتو باور کرد ــ

 !شناسه؟یحرفا رو زده؟! اصال مگه تورو م نیا یچ یبرا یشهاب! من فقط کنجکاو شدم که، ناز هیچه حرف نیا ــ

 را نوازش کرد. ایمه ی. دستادیکش یقینفس عم شهاب

 .کنمیم فیرو برات تعر زیروز همه چ هی ــ

 حلقه کرد. ایمه یزد و دستانش را دور شانه ها یبه شهاب، چشم دوخت. شهاب لبخند یبا نگران ا،یمه

 هیازت  ینسبت به دوستت خراب بشه. ول تتینگام نکن... من بهت نگفتم؛ چون دوست نداشتم ذهن ینجوریا ــ

 ...ایدارم؛ مه یخواهش

 ؟؟یچ ــ

 ...یداشته باش یخوام باهاش ارتباط ی! اصال نمنشیبب ینه جواب تلفن هاش رو بده... نه حضور ــ

 داد. هیشهاب تک یسرش را به شانه  ا،یمه

 ...نمشیدوست ندارم بب گهیخودم هم، د ــ
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 قسمت صد و نهم 

 

 

 گذاشت. شخوانیپ یقلم ها و برگه ها را، رو ا،یمه

 .دیحساب کن نارویزحمت؛ ا یب ــ
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 .یقابلتون رو نداره خانم مهدو ــ

 زد. یشهاب صدا زد؛ لبخند لیاو را به فام نکهیاز ا ا،یمه

 شما! دیممنون! لطف دار یلیخ ــ

 تومن، قابل شمارو هم نداره.3۰ ــ

 ممنون. یلیخ ــ

 زنگ خورد. شماره ناشناس بود. لشیگذاشت، که موبا شخوانیپ یپول را رو ایمه

 !د؟ییبله بفرما ــ

 آمد. یاز پشت خط م ،یدختر ی هیگر یصدا

 شده؟! یزیالو خانم چ ــ

 به دادم برس! ایمه ــ

 آشنا است. با تعجب گفت: شیصدا برا نیکرد، ا یاحساس م ایمه

 !؟یزهرا خودت ــ

 آره خودمم! ــ

 نگران شده بود. ا،یمه

 !؟یکنیم هیشده چرا گر یچ ــ

 بدبخت شدم. به دادم برس... ایمه ــ

 شده؟! ینکن، بگو چ هیآروم باش! گر ــ

 !؟یای! مشمیپ ایب ا،یمه ــ

 !؟یی. تو کجاامیم زم،یآره عز ــ
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 .فرستمیاالن برات آدرس رو م ــ

 .امیباشه گلم! االن م ــ

 !ا؟یمه ــ

 جانم؟! ــ

 منو ببخش... ــ

 .امی! دارم مه؟یچه حرف نینه بابا ا ــ

 را قطع کرد. تلفن

 !؟یشده خانم مهدو یزیچ ــ

 .برمشونیم گردم،یبرم، برم ییجا هیبمونند؛ من  شتونیپ لمیزحمت وسا یآقا! فقط ب ینه عل ــ

 .دیباشه! هر جور راحت ــ

جلوتر،  یکم یتکان داد؛ تاکس یتاکس یبرا یدست عی. سردیآمد و به سمت جاده دو رونیاز مغازه ب عیسر ا،یمه

کرده بود؛ به راننده جوان  امکیپ شیکه زهرا برا یرفت و سوار شد و آدرس نیبه سمت ماش عیسر ا،ی. مهستادیا

 گفت.

 تکان داد. یبا تعجب به او نگاه کرد و سر راننده

 یداشت. نم یدیزد. اضطراب شد یداد و چشمانش را بست. قلبش، تند تند م هیتک یسرش را به صندل ا،یمه 

 چشمانش را باز کرد.  یساعت میکرد. بعد ن یم هیگر نگونهیدانست چه به سر زهرا آمده؛ که ا

 اطراف نگاه کرد. از شهر خارج شده بود. به

 !د؟یریکجا م دیکجاست؟! دار نجایآقا، ا ــ

 ...گهید دیکه بهم داد ینم همون آدرسخا ــ

 تکان داد. یسر ایمه
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 شد. شتریب شینگران

 .ستادیا نیماش قهیاز ده دق بعد

 .میدیخواهرم. رس دییبفرما ــ

 و خرابه بود؛ انداخت. یخال نیساز که اطرافش زم مهیبه ساختمان ن یبا تعجب نگاه ا،یمه

 !د؟یآدرس رو درست اومد دیمطمئن ــ

 .شناسمیم نجارویا نجاست؛یا کینزد ییروستا هیچون ما خونمون تو  یپرته. ول یلیخ نجایبله خانوم ا ــ

 شد. ادهیکرد و پ یرا داد. تشکر هیکرا ا،یمه

 خانم؟! ــ

 بله؟! ــ

 براتون؟! فتهین ینکرده اتفاق ییمن بمونم خدا د،یخوا یم ـ

 زد. یلبخند ایمه

 ممنون! یلینه! خ ــ

 تکان داد و رفت. یجوان، سر راننده

 .دستایرو به ساختمان ا ایمه

 

 !نجا؟یا یاومد یچ یزهرا! آخه برا ــ

 

 را بکند. نکاریوحشت کرده بود. اما مجبور بود؛ به خاطر زهرا ا ا،یشد. مه یم کیغروب بود و هوا کم کم تار 

 زد: ادیگذشت، فر مانیگچ و س یها سهیآجر و ک نیشد. از ب وارد
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 !؟ییا کجازهر ــ

 بترسد. شتریب ایو همان باعث شد، مه دیچیدر ساختمان پ صدا

 کاره را باال رفت. مهین یفرستاد. آرام آرام از پله ها یلب صلوات م ریز

 . کنمی! بخدا االن سکته م؟ییزهرا؟! کجا ــ

 اتاق بود. ی. کلدیشده بود. به طبقه اول رس کی. هوا تاردینشن ییصدا

 گفت: یلرزون یصدا با

 .رمیمیزهرا؟! توروخدا جواب بده. دارم م ـــ

گرفت که به شهاب زنگ بزند، تا خواست  میشده بود. تصم ریگونه اش، سراز یرو شیاز ترس اشک ها گرید ا،یمه

 به طرف اتاق رفت. ی. با خوشحالدیاز اتاق ها شن یکیزهرا را، از  ی هیگر یصدا اورد،یرا درب لشیموبا

 !؟ییکجا زمیزهرا! عز ــ

 .دیتک اتاق ها را سرک کش تک

 !؟یزهرا کدوم اتاق ــ

 کرد و افتاد. ریبه آجرها گ شیرفت، که پا یبه طرف اتاق آخر عیبود. سر یاز اتاق آخر صدا

 آخ... ـــ

 شوکه شد. د،یکه د یزیاز چ یداد و بلند شد. وارد اتاق شد. ول هیتک واریرا به د دستش

به سمت در  یبلند غیکرد؛ که با بسته شدن در، با ج یشد، نگاه یاز آن پخش م هیگر یکه صدا ،یظبط صوت به

 .دیچرخ

 زد. آرام زمزمه کرد. ینبض نم گریاحساس کرد، که قلبش د شیشخص روبرو دنید با

 مهران... ـــ
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 قسمت صد و دهم 

 

 

 به سمتش آمد. یطانیبا لبخند ش مهران،

 بره!! ادتیاسمم رو  گهید ؛یاخو نی! من فک کردم با وجود اادته؟یاسمم هنوز  ــ
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برخورد کرد. خودش را در کنج اتاق پنهان  واریرفت، تا به د یبه عقب م ایآمد؛ مه یتر م کیهر چقدر نزد مهران،

که  شده بود و حضور مهران... همه دست به دست داده بودند، کیتار گرکاملیکه د ییساز و هوا مهیکرد. ساختمان ن

 و دستان لرزانش نداشت. شیبر اشک ها یکنترل ایرا به حد مرگ، بترسانند! مه ایمه

 ...یکرد یمحل یبهم ب ،یجواب تلفنم رو نداد ،یهمه فرار کرد نیخب، ا ــ

 نجاتت بده! تونهینه شهاب جونت م ؛یکن یکار یتون ی! نه میستادیاالن روبه روم ا یدی! د؟یچ که

 تر آمد. کینزد مهران

 از ترس خشک شده بود.  ا،یمه دهان

 .زنمیم غینشو! بخدا ج کمینزد ــ

 کرد. ینگاه م شیطانیبا وحشت به خنده بلند و ش ای. مهدیبلند خند مهران

 کنم؟! دادیتو دادو ب یمن به جا یخوا یبزن! اصال م غیج ــ

 زدن... ادیشروع کرد به فر مهران

! آخ... ؟یی!! شهااااب کجاارهیسرم م ییبال هی... االن نجاینقشه کشونده ا. مهران، من رو با دیبه دادم برس یآها ـــ

 !!ینجاتم بد یایکه ب ییدلم کجا زیعز

 

 را باال داد. شیشانه ها مهران

 !ومدین یکس یدید ــ

 زد. خودش را لعنت کرد، که چرا به شهاب خبر نداد. چرا  حرف زهرا را باور کرد و آمد. هیگر ریبلند ز ا،یمه

 شد. یم شتریب ایمه ی هیشد،  گر یتر م کیچه مهران به او نزد هر

 آن ها نمانده بود.  نیب یفاصله ا گریکرد؛ د یلب صدا م ریشهاب را ز و
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 زد: غیبلند ج ایمه که

 شهاااااب... ـــ

 ولش کن! ــ

 دنیرا باز کرد، که با دد که مهران از او دور شد. آرام چشماش شوکه شد.  احساس کر ،یزنانه ا یصدا دنیاز شن ایمه

 .دیبود نال شیکه روبه رو یکس

 ...نینازن _

 کرد. نیبه نازن یاخم مهران

 نبود... نیقرارمون ا ــ

 به مهران انداخت. یبا اخم نگاه یناز

گذاشت. احمق به فکر تو  یشهاب زنده ات نم هیقض نیخواستم به قولمون عمل کنم که بعد ا ی! اگه م؟یقرار چ ــ

 !رونیبودم من... حاال هم برو ب

 

 تا صدات کنم. رونیبرو ب االنم

 نشست. نیزم یها را نداشت؛ رو زیچ نیتحمل ا گریکه د ا،یرفت. مه رونیبا اخم از اتاق ب مهران،

 ...یبود ناز یچ لشیچرا؟! دل ــ

 زد: ادیفر

 بود؟! یچ لشی... دلیهان؟! جوابم رو بده لعنت ــ

 آن نشست. یگذاشت؛ و رو ایکه در گوشه اتاق بود را، با فاصله روبه رو مه یا یصندل ن،ینازن

 رو بهت بگم. لمیهات تموم شد، خبرم کن تا دل هیخب اگه گر ــ



 نقاب من

 
368 

 

 شد. رهیخ نیبه نازن تیرا پاک کرد و با عصبان شیاشک ها ا،یمه

 !لرزه؟یچرا دستات م ــ

 بر دستانش نداشت. یبود، که کنترل دهیانداخت. آنقدر ترس یلرزانش نگاه یبه دست ها ا،یمه

 چشمانش، کنار زد. یرا از جلو شیموها نینازن

م. کن فیبرات داستان تعر ایاصال ب ایکنم؟!  فی. خب از کجا برات تعریشی! اآلن خوب میدیاشکال نداره! ترس ــ

 !ه؟ینظرت چ

 شده  است... وانهید یکرد، ناز یداد. احساس م یگوش م یناز یبا تعجب به حرف ها ایمه

 با دوستاش... یمهمون هی رهیجلف، م ا،یجیدختر به اصطالح شما بس هینبود!  یکیبود؛  یکی ــ

 شما، نه... هینه مهمون ،یمهمون

 !ی... آخه خودتم از ما بودگهیهست د یچ یدونیمنظورمه! م یپارت

 

 کرد. ینگاه م یشده بود و سردرگم به ناز جیگ ا،یمه

ختره که د نهیا ن،یو بدتر از ا یتو مهمون زهیریم ،یجیو بس سیپل یو کل رهیلو م یدختره، پارت یاز بدشانس یول ــ

بارم  نی! که اولیزار هیببرندش.... پس شروع کرد به التماس و گر ینطوریبزاره هم تونستینم ی! ولشهیم ریدستگ

ه نش داشیپ نجاهایا گهید ره،یگیو از دختره قول م سوزهیمهم، دلش  هیجیبودش... دوستم گولم زد... خالصه اون بس

 از  سربازا برسونتش... یکیبه  سپارهیو م

 

 زد: ادیفر یلرزون یبا صدا ایمه

 داره؟! یبه من چه ربط اتیچرند نیا ـــ

 !هیربطش به تو چ یفهمی! االن مزمیآروم باش عز ــ
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 را روشن کرد. گاریآورد. س رونیبود؛ ب شیمانتو بیکه در ج گاریرا از جعبه س یگاریس ن،ینازن

 هیبدشناس، بود. چون  یلیدختره بدبخت خ نیگذشت. اما ا ریبار هم به خ نیا گفتمی! آها! خب مم؟یخب کجا بود ــ

 نشد و... بازداشتش کرد. پدر دختره هیقض الیخیب گهینباردیاونو گرفت. ا گه،ید یپارت هیهمون پسره، تو  گه،یبار د

درآورد و دختره رو نجات  یدوباره اون پسره، قهرمان باز اماخواست همونجا دخترشو بکشه!  یم ؛یالنتراومد ک یوقت

 داد.

 .دیکش گاریاز س یمحکم پک

کجا؟!  یو نظام یمسجد یاون کجا و، پسره  یاون دختره، عاشق پسره شد. ول نکه،یگذشت و گذشت... تا ا ــ

دختره  یول گفتند؛یدختره به اون م یرو درباره  زیمحله همه چ یاونا بود و مطمئن بود، که پسرا یپسره، هم محل

 یتزد.  دختره ح یحالت، پسش م نیکرد، که پسره بهش وابسته بشه؛ اما نشد! هر بار، با بدتر ینشد. هر کار میتسل

خواست،  یکرد. اما اون م یباور نم یکس نکهیدرست کرده بود که خودش و پسره باهم دوستند! با ا عهیمدت شا هی

 بشه... کیکه فقط به معشوقه ش نزد

 کرد، که آن طور نباشد... یدعا م یزد، ول یحدس م ییها زیشده بود. چ جیگ ا،یمه
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 ازدهمیقسمت صد و  

 

 انیدر جرشده بود. چون اومد و موضوع رو با پدر دختره،  یعصب یلیخ یمعلوم بود اخو عه؛یبعد اون شا ــ

 یکرد. دختره  افسرده شد، تا موقعه ا یدختره شروع شد! پدرش تا چند ماه اونو تو خونه زندان یگذاشت... د بدبخت

 .دندیکه دوستاش به دادش رس

ن بود. مخصوصا آ نینازن یداستان زندگ هیداستان چقدر شب نیکه ا د،یبا تعجب به او نگاه کرد. به ذهنش رس ا،یمه

 شدنش در خانه و ... یو زندان یقسمت افسردگ

 فکر نکن! آره! اون احمق من بودم!  ادیز ــ

 رفت. ایبلند شد و به سمت مه شیاز جا نینازن

 که منو عاشق خودش کرد؛ شهاب... شوهر توِعه... یواون سنگدل ــ

 کرده است. خیکرد تمام بدنش  یکه به او وارد شد، احساس م یاز شوک ا،یمه

 ها را هضم کند. زیچ نیتوانست ا ینم

 شدم. ،یتعجب نکن! من خر، عاشق جناب سرگرد، پاسدار، شهاب مهدو ــ

 گفت: ایو رو به مه دیخند

 مسخره است! نه؟! ــ

 کرد به قدم زدن. شروع

چاقو  بعد ؛ینگام نکن. تو نزاشت ینجوری. آره! ایتو نزاشت یبشم؛ ول کیبهش نزد شتریب تونستم،یمن م یول ــ

دست به کار  دیمن زنگ خطر به صدا در اومد. با یبرا تونیخانوادگ یخوردن شهاب به خاطر تو! با رفت وآمدا

 .شدمیم

عرضه! پولم رو باال  یاون ب یمخت رو، بزنه! ول ییجورا هیبده و  امیسپردم که بهت پ یکی. به دمیبابام پول دزد از

خواست؛ اما  یم یشتریست به دامان، مهران شدم. مهران، که البته پول بشده بودم و د دیناام گهیو رفت. د دیکش
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ه نظرم رو نسبت ب گهیجاموندت، د هینور و قض انیبه راه نتکنه. بعد رفت یکار تونستیبهتر از اون ساسان احمق، م

رو، تو چشم خواستم تو  یبعد از اون، فقط م یخواستم تو رو از اون جدا کنم، ول یعوض کرد. قبال فقط م هیقض

 شهاب و خانوادش، بد کنم.

 

 سخت بود. یلیخ شیحرف ها برا نیا دنیکرد. شن یانداخت و هق هق م نییسرش را پا ا،یمه

 بدبخت کردنش، تالش کرده بود. یهمه برا نیا ش،یمیکرد؛ دوست صم ینم باور

 کن... هیکن... آره... گر هیگر ــ

 داد زد: تیعصبان با

با من کرد،  یکه اون عوض یکردم! هنوز داشتم از کار هیاز تو گر شتریب ؛یتو با شهاب عقد کرد دمیفهم یوقت ــ

 که خبر عقدت رو، زهرا بهم داد... دم؛یکشیعذاب م

 زد. یپک گاریبه س یپاک کرد و عصب شیگونه ها یرا محکم از رو شیاشک ها ن،ینازن

 ! ها؟!؟یکن یبا آرامش زندگ یتونیچطور م خوام بدونم، ی! فقط میرو نابود کرد میتو... زندگ ــ

 زد. ادیفر یعصب

 ! ها؟!؟یکن یکه دوستت عاشقش بود، زندگ یبا کس یتونیآشغال چطور م ــ

 پشت کرد. ایمه به

. ی... بگو که مهران رو، تو نفرستادیکرد یم یشوخ ی... بگو داشتیدروغه... بگو ناز یکه گفت ییزایبگو که همه چ ــ

 .گرفتیم ریز نیاون داشت منو با ماش یعوض

 زد: ادیفر

 شدم! یگرفت و از دستت خالص م یم رتیز یشهاب نجاتت داد. کاشک ی! ولدونمیم ــ
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توانست چشمانش را  ینم اد؛یز ی هیگرفته بود. از گر یدیهم فشار داد. سر درد شد یچشمانش را، محکم رو ا،یمه

 باز کند.  

 انداخت.  ی. با ترس به اطراف نگاهدیرا ند یچشمانش را باز کرد؛ که ناز آرام،

 ... ی... نازیناز ــ

 داد زد: بلند

 !؟ییکجا یناز ــ

هم فشار داد. حالش اصال مساعد  یبرد. چشمانش را محکم رو هیبه قض یپ ،ینیحرکت کردن ماش یصدا دنیشن با

به  عیشهاب افتاد، سر ادی کرده بود. جادیدر وجودش ا یرس بدساختمان، ت نیموقع شب و موندن در ا نینبود. ا

 را درآورد؛ و شماره شهاب را گرفت. لشیرفت. موبا فشیسمت ک

 .دیچیپ یشهاب در گوش یخواست قطع کند، صدا یشد. تا م دیناام گریداد. د یجواب نم شهاب،

 جانم؟! ــ
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 قسمت صد و دوازدهم 

 

 برگه ها رو داخل پوشه گذاشت.  شهاب،

 د،ی. اگه هم نداردیبپرس د؛یداشت تیدر مورد مامور یاگه سوال هیکاف نجای! فعال تا اونیآقا دیخب، خسته نباش ــ

 )ع(! یاعلی

 زد. یاسم، حاج خانوم، لبخند دنیبلند شدند. تلفن شهاب زنگ خورد. با د شانیاز جا همه

از اتاق خارج شوند؛ تا جواب دهد. همزمان با بستن شدن در، دکمه اتصال رو  را برداشت. منتظر ماند، همه یگوش

 لمس کرد.

 جانم؟! ــ

 :دیپرس یبا نگران ا،یمه هیگر یصدا دنیبا شن شهاب

 !؟یکن یم هیچرا گر ا؛یمه ــ

 ادامه داد. هیکردنش نداشت؛ با گر هیو گر شیبر لرزش صدا یکه از ترس، تسلط ایمه

 ببر... نجای... منو از اایشهاب... توروخدا ب ــ

 باالتر رفت: شیصدا شهاب
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 !لرزه؟ی! چرا صدات ما؟یشده مه ی! اصال چ؟ییخب بگو کجا ــ

 ...یدیسکتم م یبزن دار حرف

 !ایشهاب فقط ب ــ

 ...!ای... حرف بزن! الو... الو... مهایمه ــ

 بلند، سرباز را صدا کرد. یداو کتش را برداشت. با ص چیسو عیرو قطع کرد. سر یگوش

 !یاحمد ــ

 باز شد. در

 بله قربان؟! ــ

 .ومدمیشب ن دی. شارمیباشه. من دارم م یحواسشون به همه چ د،یبگ یلیبه سروان کم ـ

 چشم قربان! ــ

. بود ایاز طرف مه ام،یانداخت. پ ل،یبه صفحه موبا ینگاه لش،یموبا ی. با صدادیدو نشیبه طرف ماش عیسر شهاب،

 یآدرس را به خاطر نم نیکرد؛ ا یرا روشن کرد. هر چقدر به آدرس فکر م نیباز کرد. آدرس بود. ماش عیرا سر امیپ

 آورد. 

 ...  لیچشمش به صفحه موبا کیچشمش  به جاده بود و  کیزد.  GPSآدرس را در  عیسر

زد،  یزنگ م ایهر چقدر هم که به مهکرد.  یم یشد؛ رانندگ یداده م شینما لیصفحه موبا یکه رو ینقشه ا طبق

 .دیبه فرمان کوب تیپدال گاز، فشار داد. کم کم از شهر خارج شد. با عصبان یرا رو شیتلفنش خاموش بود. پا

 !!!ا؟یمه یکجا رفت ــ

 

 که خاموش شده بود انداخت. لش،یبه موبا ینگاه ایمه

 !یلعنت ــ
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 افتاد که در جاده جامانده بود. یآن روز ادی. دیپارس سگ، به گوشش رس یصدا

اتاق کشاند. از  یخودش را آرام، به سمت گوشه  اینبود. مه یگریاز نور ماه، نور د ریشده بود، و غ کیتار کیتار هوا

آن  یانداخت. شلوارش، پاره شده بود و خون رو شیزخم یبه زانو یهم فشار داد. نگاه یچشمانش را رو ش،یدرد پا

 خشک شده بود..

 برود. رونیساختمان ب نیجراتش را داشت، که بلند شود و از ا یبه اطراف انداخت. کاشک ینگاه

 فقط شهاب بود. دش،یکرد. تنها ام یم هیرا محکم در آغوش گرفت و آرام آرام گر خودش

 

 شد. ادهیپ ن،یوار، از ماش وانهیکار؛ د مهیساختمان ن دنیرا نگه داشت. با د نیماش شهاب،

 !یکن یم کاریچ نجایا ا،یالزهرا! مه افاطمهی ــ

 که همه را پس زد و با سرعت به طرف ساختمان رفت. دیرس یبه ذهنش م یادیز افکار

 بلند داد زد: یصدا با

 !!ــــایمهــــــ ــ

 ریز ،ینیاحسی. دید نیزم یرا رو یبه اتاق ها انداخت؛ لکه هاز خون یپله ها، به سرعت از آنها باال رفت. نگاه دنید با

 لب گفت.

 !؟ییکجا ایمه ـــ

 خواست از آن خارج شود... یتا م د،یرا سرک کش یتک تک اتاق ها سر زد. اتاق آخر به

 

 به سرعت به سمتش رفت. دیرا در گوشه اتاق د ایمه

 !ایمه ــ

 انداخت. یپر اشک، به شهاب نگاه یبا چشمان ا،یمه
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 شهاب! ــ

 .دیکنارش زانو زد و جسم لرزانش را به آغوش کش شهاب

 زد. یشهاب را، در مشتش گرفته بود و اسمش را صدا م راهنیهق هق کنان پ ا،یمه

 .دیکش یم ا،یمه یبازو ها یدستانش را نوازش گونه رو شهاب،

 ...یدلم... آروم باش خانوم زیآروم باش عز ــ

 وانهیاش  باالتر رفت و شهاب را د هیگر یکرد. صدا یم تیخواست از شهاب جدا شود. اآلن، احساس امن ینم ا،یمه

 تر کرد. 

 ! زمیعز می... پاشو بری... خانمایمه ــ

 انداخت. شیپا هی ینگاه ایمه

 بست. تیچشمانش را از عصبان ا،یمه یزخم یپا دنیرد نگاهش را گرفت. با د شهاب،

 بده! هیبه من تک ــ

 شهاب ی نهیسرش را در س عیسر ا،یرفتند. مه رونیبلند شد. با کمک شهاب از اتاق ب شیبا کمک شهاب، از جا ایمه

 انداخت. متوجه ترسش شد. ایبه مه ی. شهاب، نگاهندیجارا بب نیا گریپنهان کرد. دوست نداشت د

را گرفت. ازترس، دستانش  اینشاند. دست مه یصندل یرا رو ایآمدند. شهاب، در را باز کرد و مه رونیب ازساختمان

 شد... نیانداخت و سوار ماش ایمه یکرده بود. کتش را درآورد و رو خی
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 زدهمیقسمت صد و س 

 

 

لحظه دست شهاب را ول  کی ی. و حتختیر یدوخته بود. و آرام آرام؛ اشک م رونینگاهش را به ب ایطول راه، مه در

 نکرد.

 انداخت. یآن را محکم گرفته بود، نگاه ایبه دستش که مه شهاب،

بود. اصال چه  ،ییجا نیوقت شب، آن هم همچ نیا ایچه مه یخواست هر چه زودتر بداند، که برا یبود... م آشفته

 شده... یزخم شیشانیو پ شیو دست و پا دهیهمه ترس نیا ایافتاده، که مه یاتفاق

به  ندیتا رس دیبپرسد. با یزیتوانست چ ینم ا،یمه تیبا وضع یرا بداند. ول شیجواب سوال ها عیدوست داشت، سر 

 کرد. یصبر م ا،یخانه و آرام شدن مه
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خودش را به شهاب  ایشود.  وارد خانه شدند. مه ادهیرفت و کمکش کرد، که پ ایرا داخل خانه برد. به سمت مه نیماش

 کرد. کینزد

 !که؟یتار نجایشهاب چرا ا ــ

 انداخت. یبود، نگاه دهیکه ترس ایبه مه شهاب

 .میچراغارو خاموش کرد نیهم ی.... براستیخونه ن یکس ؛یخانم ــ

 روشنشون کن. ــ

 .دیکش یخانه روشن شد، نفس آسوده ا یوقت ایرا زد. مه دیکل شهاب

را از  ایچادر ومغنعه مهتخت نشاند.  یرا رو ایکمک شهاب، از پله ها باالرفتند. وارد اتاق شهاب شدند. شهاب، مه با

دستش را محکم گرفت و  ایسرش برداشت؛ و کمکش کرد، که دراز بکشد. تا شهاب خواست که بلند شود؛ مه

 نشست. شیسرجا

 شهاب؟! یریکجا م ــ

 هم فشرد. یچشمانش را، محکم رو تیو به چشمان ترسانش انداخت؛ و از عصبان ا،یبه دستان مه ینگاه شهاب

 .گردمیزخم هات رو پانسمان کنم. زود برم ارم؛یرو ب هیاول یجعبه کمک ها رمی... می... خانمزمیعز ــ

آب قند، درست کرد و به اتاق  وانیل کیجعبه را برداشت و به آشپزخانه رفت.  عیرفت. سر رونیاز اتاق ب شهاب

 یرا رو لیود؛ وسارا در آغوش گرفته ب شیتخت، در خودش جمع شده و زانوها یکه گوشه  ا،یمه دنیبرگشت. با د

 کارش گذاشت و به سمتش رفت. زیم

 !؟یخانم یکنیم هی! چرا گرایمه ــ

 .ترسمیشهاب... م ــ

 ینم گریگذاشت. د شیموها یرو یو بوسه ا دینگذاشت، که صحبتش را ادامه بدهد. شهاب او را در آغوش کش هیگر

 آورد. یسر درم هیاز قض دیتوانست تحمل کند، با

 !؟یکرد یم کاریتو او ن ساختمون؟ چ ابون؟یشده؟! اصال تو؟ اونجا؟ تو ب یچ یبگ یخوا ینم زم،ی... عزایمه ــ
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... کردن فینداشت. شروع کرد، به تعر یزیاز چ یترس گری. االن که درآغوش شهاب بود؛ ددیکش یقینفس عم ا،یمه

.. گفت و شهاب شکست... گفت و رگ .دنشی... از ترسنیاز تماس زهرا... از افتادنش... از مهران و صحبت هاب نازن

 را فشرد... ایکمر مه ت،یگردن شهاب، برجسته شد... گفت و شهاب از عصبان

 شد! یداغون تر م شیکرد و شهاب پا به پا یم فیزد و تعر یزار م ایمه

 شد. دوست داشتم خودم رو بکشم. کیبهم نزد ی. وقتدمیمهران رو د ی. وقتدمیترس یلیشهاب! خ ــ

 کشت. یآورد، او را م یم ریشهاب مشت شد. مطمئن بود اگر مهران را گ دستان

از آب قند را، خورد. شهاب مشغول  یمقدار ایآب قند را، به دستش داد. مه وانیکم کم آرام شد. شهاب ل ا،یمه

 شد. ا،یو دستان مه یشانیپانسمان زانو و پ

 اش گذاشت. یشانیپ یرو یا بوسه

 !امیاالن م ــ

 کان داد.ت یسر ایمه

 

 دست لباس برداشت و به اتاق برگشت.  کیرفت و  میبه اتاق مر شهاب،

 لباس ها رو تنت کن.  نیا ایجان! ب ایمه ــ

 را درآورد و شماره محسن را گرفت.  لشیتکان داد. شهاب، از اتاق خارج شد. موبا یسر ایمه

 !؟ییسالم کجا ــ

 باهاته؟! میمر ــ

 !ستین یزیچ ــ

 خونمون. دیایزود ب ــ

 .گمیبهت م ایب ــ
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 زود... ــ

 

 کارش را انجام دهد. توانستیبهتر م نطوریبودند. ا کیرا قطع کرد. خداراشکر کرد، نزد تماس

 

 تخت نشسته بود. شهاب، با لبخند به طرفش رفت. یرو ایدر را زد و وارد اتاق شد. مه 

 شده بود.  رهیبه کمربند شهاب خ ایمه

 ، که متوجه اسلحه اش شد!رد نگاهش را گرفت شهاب

 !؟یشد رهیخ یخانوم؟! به چ هیچ ــ

 !یکنیشهاب، ازش استفاده که نم ــ

 تخت دراز بکشد. یرو ایکمک کرد، مه شهاب،

 .کنمیالزم باشه، استفاده م یوقت ــ

دورشان سرخ  اد،یز ی هیانداخت؛ که از گر ایو چشمان مه یشانیبه زخم پ ی... نگاهایمه یکرد، به نوازش موها شروع

 شده بود.

 !ادیشهاب خوابم م ــ

 ! یخب بخواب خانم ــ

 چشام رو ببندم. ترسمیم ــ

 هم فشار داد و دستامش را مشت کرد. یچشمانش را محکم رو شهاب،

 ... یشیبخونم؛ آروم م یمن برات مداح ــ

 سرش را تکان داد. ایمه
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 ...نیا مهیشدم... عرق نوکر سیخکه  نی... ببنیرو هم بب میزن نهی... سنیبب کمیمنو  ــ

 ...هیاز تو سور ارنیدارن... م دی... چقدر شههیپراز صبور ی... ولهیجور هی دلم

 ...هیاز تو سور ارنیدارن... م دیشه چقدر

 برم... آره برم سرم بره... دیبا منم

 ... نفس آخرم؛ بره...ادیهم ب یروز هی....طرف حرم بره.... یحروم چیه نزارم
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 قسمت صد و چهاردهم 

 

 

بلند شد و خودش را به آن رساند. در  شیاز جا عیسر فون،یآ یبود؛ انداخت. با صدا دهیکه آرام خواب ا،یبه مه ینگاه

 رفت. نییکاشت و پا ایمه یموها یرو یو کتش را برداشت. بوسه ا لیرا باز کرد. به اتاق برگشت. اسلحه و موبا

 شدند. وارد خانه میو مر محسن

 شده داداش؟! یچ ــ

 اسلحه اش را در پشت کمرش گذاشت. شهاب،

 هم تنهاش نزار... چراغ هارو هم خاموش نکن! هیثان هیحواست بهش باشه...  ایمه شیبرو پ می. مرستین یزیچ ــ

 شده؟! خب حرف بزن! یشهاب! چ ــ

 !ای... محسن تو با من بگمـیبعد بهت م ــ

 را صدا کرد.  میبره، مر رونیب نکهیاز ا قبل

 نگو... یزیدر مورد زخماش هم چ شت،یپ مونهیبه خانوادش زنگ بزن بگو که امشب م میمر ــ

 نگران به سمتش رفت. ا؛یمه یصورت زخم دنیبا د م،یتکان داد و به اتاق شهاب رفت. مر یسر م،یمر

 افتاده برات... یمن! چه اتفاق یخدا ــ

را به  یشهاب گشت و شارژر را درآورد و گوش لیوسا نیآورد. خاموش بود. ب رونیب فشیرا، از ک ایتلفن مه ع،یسر

 کردنش، دکمه اتصال را لمس کرد. دایروشن شد، دنبال شماره مهال خانم، گشت؛ که با پ نکهیشارژ زد. به محض ا
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 !؟یدیمادر! چرا جواب نم ایالو! مه ــ

 !ممیسالم خاله مهال، من مر ــ

 ! آقا محسن خوبند؟!؟ی... تو خوبییایسالم دخترم! شرمنده فک کردم مه ــ

. اآلن هم خودش داره شام مونهیمن م شیامشب پ ایخداروشگر سالم داره خدمتتون... راستش، زنگ زدم بگم؛ مه ــ

 من زنگ زدم. گهید کنه،یدرست م

 شده؟! یزیچرا چ ــ

عمه نسترن. چون تنهام؛ گفتم، کنارم بمونه. چون ممکنه شهاب  یونه نه خاله جان! مامان و بابام رفتند روستا؛ خ ــ

 .ادیب ریهم بره کار د

 خونمون؟! دیایب دیخوا یم ــ

 بهتره... مینه نه خاله! منم کار دارم. بمون ــ

 زنگ بهم بزنه... هیکارش تموم شد  ای! مهزمیباشه عز ــ

 باشه حتما! ــ

 سالم برسون! زمیعز ــ

 . خداحافظ!دیسالمت باش ــ

را برداشت و به  شیبه اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد. کتاب ها عی. سردیکش یقیرا قطع کرد. نفس عم یگوش

 اتاق شهاب برگشت.

 

 

 کرده باشه!! یکار نیهمچ شهیباورم نم ــ

 زد. یپوزخند شهاب،
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 .ستیدختره ولکن ماجرا، ن نیمن از اول بهت گفتم؛ ا ــ

 !؟یچ یجا برااون یبر یخوا یحاال م ــ

 اونجا پاتوقشونه! ــ

 ! ؟یکن کاریچ یخوا ی... میخب بر ــ

 .ابونیخ نیتو هم جیبپ ــ

 .دیچیپ محسن

 جواب منو بده! ــ

 .ستی. بانجاستیهم ــ

 را نگه داشت. نیماش محسن،

 محسن هم، توجه نکرد. یشد و به صدا زدن ها ادهیزود پ شهاب،

 را زد. فونیآمد. شهاب پشت سرهم آ یم رونیآهنگ، از خانه ب یصدا

 زد: ادیبا لباس نامناسب در را باز کرد. شهاب سرش را برگرداند. فر ن؛ینازن که

 تنت کن! یزیچ هی ــ

 مانتو و شال سرش کرد. کیکه از حضور شهاب، شکه شده بود؛ آرام آرام به عقب رفت و  ن،ینازن

 و داد؛ به طبقه باال غیلو رفته، با ج یپارت نکهیمحسن با فکر ا شهاب و پیت دنیدخترانه بود. دخترها با د ،یپارت

 رفتند.

 گرفت. یلبش جا یرو یشخندیبه عقب برگشت و ن نیرفت. نازن نیبه سمت نازن شهاب،

 ...شمـیپ یگردیبرم دونستمیم ــ

 انداخت. نیبه نازن ینگاه ت،یبا عصبان شهاب،
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 سراغ زنم؟!!!!! یریم رسهیم ییاالن کارت به جا ــ

 ...؟!!!یگرفت یاللمون چرا

 نشان بدهد. یدوست نداشت، از خودش ضعف ن،ینازن

 رو بگمـ... قتیخواستم بهش حق یمن فقط م ــ

 :دیغر تیشد و با عصبان کینزد نیبا اخم به نازن شهاب

 !شه؟ینم دایتر از تو، پ یعوض نکهیا قتی! حققت؟ی! کدوم حق؟یرو بگ قتیحق ــ

 ی!! هان؟؟! چرا؟! اگه م؟یزد یچه گند ی! چرا بهش نگفت؟ی! دوباره برگشتتیبعد اون گندکار یکشینم خجالت

 !؟ینکرد فیچرا کامل براش تعر ؛یرو بگ قتیحق یخواست

 .دیشهاب ترس تیاز خشم و عصبان ن،ینازن

! یدیعذابش م ینجوری! ایریانتقام از من، سراغ زنم م یکه برا ،یدیرس یی. حاال به جادیترسونیحاال زن من رو م ــ

 ...یکور خوند یول

 زد: ادیفر

 !!کنمی! پاش رو قلم م؟یدی... شنکنمیکنه؛ قلم م تیمنو اذ یایکه بخواد مه یکس یپا ـــ

 

 گفت: اورد؛یخواست کم ب یکه نم نینازن

 ...کنهینم یفرق ،یابونیخ یزنم زنم نکن... زن تو هم با دخترا نقدریا ــ

 نیمز یکرد ورو ریگ زیبه م شیعقب برگشت و پا نیبه طرفش آمد. دستش را باال آورد، که نازن تیبا عصبان شهاب،

 به نفس نفس زدن، افتاد. تیافتاد.  شهاب از عصبان

 آورد.  نییرا پا دستش
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 ندم. تیچرت تو اهم یدارم ،که به حرف ها مانیا نقدریدارم. ا مانیزنم، ا یکه دستمو نجس کنم... به پاک فهیح ــ

 ...یدی! مهران رو بهم میآدم، آدرس اون عوض یحاال مثل بچه 

 زد: ادیفر

 رو بده! یباتوام! آدرس اون عوض ــ

 کرد؛ حاضر نبود که آدرس را به شهاب بدهد. یحسادت م ا،یهمه عشق شهاب به مه نیکه به ا ن،ینازن

 ازش ندارم! یآدرس چیمن ه ــ

 زد: ادیفر شهاب

 آدرس اون آشغال رو بده! گم،یشم... دارم بهت م ونهینزار د ــ

  ته؟ی. برا چدمیآدرسش رو بهت نم ــ
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 قسمت صد و چهاردهم ادامه

 

 گرفت. نیبه سمت نازن را

 ببند دهنتو تا برات نبستمش! ــ

 به سمتش آمد. محسن

 شهاب؟! اسلحتو بکش اونور... ؛یکنیم کاریچ یشهاب دار ــ

 گفت: د؛یلرزیکه از ترس اسلحه، م نیه محسن، روبه نازنتوجه ب یب شهاب،

 آدم آدرس رو بده! یسره کنم... پس مثل بچه  هی... کارتو تونمیاالن م نی... همتونمیکه م ،یبرام کم ارزش نقدریا ــ

 گفت: یو زار هیتند تند سرش را تکان داد؛ و با گر ن،ینازن

 . فقط اسلحه رو بکش اونور!دمیباشه! آدرس رو م ــ

 اسلحه را پشت کمرش گذاشت.  شهاب

 ...دیکش ینفس آسوده ا محسن،

 زود باش...! ـــ
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 قسمت صد و پانزدهم 

 

 را روشن کرد. نیشد و در را بست. محسن ماش نیسوار ماش شهاب،

 !؟یکن کیبهش شل یخو است یواقعا م ــ

رو  یخواستم بترسونمش و آدرس اون عوض یکنم. فقط م کیشل یکیبه  امیب یصحابه؛ که الک یمگه مملکت ب ــ

 .رمیازش بگ

 !؟یکن کارشیچ یخوا یم ــ

 شد. رهیخ رونیبا اخم به ب شهاب
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 !ینیبیاالن خودت م ــ

 به آنها داده بود؛ برسند. نیکه نازن یتا به آدرس د،یربع ساعت طول کش کی

 بشود، محسن دستش را گرفت. ادهیشهاب خواست پ تا

 ...نیشهاب، اسلحت رو بزار تو ماش ــ

 محسن؛ حواسم هست. ــ

 شهاب لطفا! ــ

 شد. ادهیکالفه اسلحه اش را به سمت محسن گرفت و پ شهاب،

رفت، که نگهبان اجازه  یانداخت. محسن خودش را به شهاب رساند. شهاب به سمت ورود ینگاه ش،یبرج روبه رو به

 شود. نداد وارد

 آقا؟! یکار دار یبا ک ــ

 !ی! مهران صولتیصولت ــ

 !؟یچه کاره اش ــ

تکان داد. شهاب، با محسن به سمت  یخودش را درآورد و نشان نگهبان داد. نگهبان سر ییکارت شناسا شهاب

انه اش بر ش یزد. محسن دست یرا فشار داد؛ با پا به کف آسانسور ضربه م ۸آسانسور رفتند. شهاب، دکمه طبقه 

 گذاشت.

 آروم باش... ــ

 تکان داد. یسر شهاب

 آرومم! آرومم! ــ

 هشتم. طبقه

 رنگ رفت و چند بار پشت سرهم زنگ را زد. یآسانسور باز شد. شهاب به سمت در قهوه ا در
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 آورد. رونیدر سرش را ب یاز ال یباز شد و پسر در

به در زد که پسره شوکه به عقب پرت شد.  یلگد ی! شهاب عصب؟یمثل آدم زنگو بزن یستی! بلد ن؟یخوایم یچ ــ

 یمست بودند نگاه ایمبل نشسته بودند، که گو یوارد خانه شد. خانه پر از دود بود. به دو پسر که رو یشهاب عصب

 آمد. رونیخبر از همه جا از اتاق ب یانداخت. مهران ب

 زد؟! یزنگو م ینطوریبود، ا یاشکان ک ــ

 .ادستیپشت سر شهاب ا مهران،

 تو!! یاومد یاست... سرتو انداخت لهیطو نجایمگه ا ــ

 شهاب کپ کرد. دنیبرگشت. مهران با د شهاب

 پس؟! یکرد یم کاریچ نجایا وونیح هینبود؛ تو لهیاست. اگه تو لهیآره تو ــ

 کرد.  نیکه شهاب به صورت مهران زد، مهران را فرش زم یومشت

 رو به محسن گفت. شهاب،

 باشه، فرار نکنن! نایحواست به ا ــ

 اش را گرفت و از جا بلندش کرد. قهیبه طرف مهران رفت و  تیعصبان با

 ...یکرد یم یهان؟! اآلن که خوب بلبل زبون یزنیپس چرا حرف نم ــ

 مشت دوم شهاب، سمت چپ صورت مهران را هدف گرفت. و

 !نش؟یترسونیو م ابونیتو ب یکشی... زنم رو مرسهیم ییاالن کارت به جا ــ

 گفت. نیبخدا نازن ــ

 را از او گرفت. ستادنیکه شهاب به صورتش زد، توان ا یمحکم مشت

 عربده زد: یعصب یزانو زد و با صدا نیزم یکنار مهران رو شهاب،
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 ! هان؟!؟یدیانجام م یریم گهیبهت م زیچ هی یغلط کرده! تو هرک ــ

 بلندش کرد. یاش را گرفت. کم قهیشکمش نشت و  یرو

 ! هان؟!؟یاریم ریکه زنم رو تو ساختمون گ  ــ

 چشمش نشاند. ریز ،یومشت

 !رسه؟یبه دادش نم یچکیکه ه ــ

 ...یمشت بعد و

 زد: عربده

 ...دیکه براش برنامه داشت ــ

 که در وجودش به راه افتاده بود را، چگونه آرام کند. یدانست، طوفان یشده بود؟ نم وانهید شهاب

 و اورا از مهران جدا کرد. دیزد. محسن به طرفش دو یصورت مهران مشت م مهابا، پشت سرهم، به یب

به صورت غرق خون  ینشسته بود را پاک کرد. نگاه شیشانیپ یکه رو یعرق  یدانه ها نش،ی. با آستستادیا شهاب

 مهران انداخت.

! برمیلحظه... اون رو بترسونه... نفسش رو م هی یبرا یکه به ناموس من چشم داشته باشه و بخواد، حت یکس ــ

 !؟یدیفهم

 زد:  ادیفر

 ...برمینفسش رو م ــ

 مهران زد. یبه پهلو یلگد و

 به طرفش آمد. محسن

 ...شیشهاب کشت نوریا ایب ــ
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 بکشمش! یبزار یکاشک ــ

ود، بار ب نیت. محسن اولانداخ یکرد، نگاه یرا گرفته بود وآرام ناله م شیپهلو یکه با صورت خون یبه مهران محسن

 . به سمت شهاب رفت.دید یم یعصب نقدریشهاب را ا

 ...گهید میبر ــ

 جمع کنند! نارویا انیستاد دارن م یلحظه صبر کن بچه ها هی ـ

 زد که مواد مخدر باشد... ید، انداخت. حدس مبو یرنگ دیپودر سف یکه پر از شراب و بسته ها زیبه م ینگاه محسن،
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 انیشده بود. چون اومد و موضوع رو با پدر دختره، در جر یعصب یلیخ یمعلوم بود اخو عه؛یبعد اون شا ــ

 یکرد. دختره  افسرده شد، تا موقعه ا یدختره شروع شد! پدرش تا چند ماه اونو تو خونه زندان یگذاشت... د بدبخت

 .دندیکه دوستاش به دادش رس

ن بود. مخصوصا آ نینازن یداستان زندگ هیداستان چقدر شب نیکه ا د،یبا تعجب به او نگاه کرد. به ذهنش رس ا،یمه

 شدنش در خانه و ... یو زندان یقسمت افسردگ

 فکر نکن! آره! اون احمق من بودم!  ادیز ــ

 رفت. ایبلند شد و به سمت مه شیاز جا نینازن

 که منو عاشق خودش کرد؛ شهاب... شوهر توِعه... یواون سنگدل ــ

 کرده است. خیکرد تمام بدنش  یکه به او وارد شد، احساس م یاز شوک ا،یمه

 ها را هضم کند. زیچ نیتوانست ا ینم

 شدم. ،یتعجب نکن! من خر، عاشق جناب سرگرد، پاسدار، شهاب مهدو ــ

 گفت: ایو رو به مه دیخند

 مسخره است! نه؟! ــ

 کرد به قدم زدن. شروع

چاقو  بعد ؛ینگام نکن. تو نزاشت ینجوری. آره! ایتو نزاشت یبشم؛ ول کیبهش نزد شتریب تونستم،یمن م یول ــ

دست به کار  دیمن زنگ خطر به صدا در اومد. با یبرا تونیخانوادگ یخوردن شهاب به خاطر تو! با رفت وآمدا

 .شدمیم

عرضه! پولم رو باال  یاون ب یمخت رو، بزنه! ول ییجورا هیبده و  امیبهت پ سپردم که یکی. به دمیبابام پول دزد از

خواست؛ اما  یم یشتریشده بودم و دست به دامان، مهران شدم. مهران، که البته پول ب دیناام گهیو رفت. د دیکش

ه نظرم رو نسبت ب گهیجاموندت، د هینور و قض انیبه راه نتکنه. بعد رفت یکار تونستیبهتر از اون ساسان احمق، م
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خواستم تو رو، تو چشم  یبعد از اون، فقط م یخواستم تو رو از اون جدا کنم، ول یعوض کرد. قبال فقط م هیقض

 شهاب و خانوادش، بد کنم.

 

 سخت بود. یلیخ شیحرف ها برا نیا دنیکرد. شن یانداخت و هق هق م نییسرش را پا ا،یمه

 بدبخت کردنش، تالش کرده بود. یبرا همه نیا ش،یمیکرد؛ دوست صم ینم باور

 کن... هیکن... آره... گر هیگر ــ

 داد زد: تیعصبان با

با من کرد،  یکه اون عوض یکردم! هنوز داشتم از کار هیاز تو گر شتریب ؛یتو با شهاب عقد کرد دمیفهم یوقت ــ

 که خبر عقدت رو، زهرا بهم داد... دم؛یکشیعذاب م

 زد. یپک گاریبه س یپاک کرد و عصب شیگونه ها یرا محکم از رو شیاشک ها ن،ینازن

 ! ها؟!؟یکن یبا آرامش زندگ یتونیخوام بدونم، چطور م ی! فقط میرو نابود کرد میتو... زندگ ــ

 زد. ادیفر یعصب

 ! ها؟!؟یکن یکه دوستت عاشقش بود، زندگ یبا کس یتونیآشغال چطور م ــ

 پشت کرد. ایمه به

. ی... بگو که مهران رو، تو نفرستادیکرد یم یشوخ ی... بگو داشتیدروغه... بگو ناز یکه گفت ییزایچ بگو که همه ــ

 .گرفتیم ریز نیاون داشت منو با ماش یعوض

 زد: ادیفر

 شدم! یگرفت و از دستت خالص م یم رتیز یشهاب نجاتت داد. کاشک ی! ولدونمیم ــ

توانست چشمانش را  ینم اد؛یز ی هیگرفته بود. از گر یدیهم فشار داد. سر درد شد یچشمانش را، محکم رو ا،یمه

 باز کند.  
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 انداخت.  ی. با ترس به اطراف نگاهدیرا ند یچشمانش را باز کرد؛ که ناز آرام،

 ... ی... نازیناز ــ

 داد زد: بلند

 !؟ییکجا یناز ــ

هم فشار داد. حالش اصال مساعد  یبرد. چشمانش را محکم رو هیبه قض یپ ،ینیحرکت کردن ماش یصدا دنیشن با

به  عیشهاب افتاد، سر ادی کرده بود. جادیدر وجودش ا یساختمان، ترس بد نیموقع شب و موندن در ا نینبود. ا

 را درآورد؛ و شماره شهاب را گرفت. لشیرفت. موبا فشیسمت ک

 .دیچیپ یشهاب در گوش یقطع کند، صدا خواست یشد. تا م دیناام گریداد. د یجواب نم شهاب،

 جانم؟! ــ
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 یریام_فاطمه#

 

 برگه ها رو داخل پوشه گذاشت.  شهاب،

 د،ی. اگه هم نداردیبپرس د؛یداشت تیدر مورد مامور یاگه سوال هیکاف نجای! فعال تا اونیآقا دیخب، خسته نباش ــ

 )ع(! یاعلی

 زد. یاسم، حاج خانوم، لبخند دنیبلند شدند. تلفن شهاب زنگ خورد. با د شانیاز جا همه

را برداشت. منتظر ماند، همه از اتاق خارج شوند؛ تا جواب دهد. همزمان با بستن شدن در، دکمه اتصال رو  یگوش

 لمس کرد.

 جانم؟! ــ

 :دیپرس یبا نگران ا،یمه هیگر یصدا دنیبا شن شهاب

 !؟ینک یم هیچرا گر ا؛یمه ــ

 ادامه داد. هیکردنش نداشت؛ با گر هیو گر شیبر لرزش صدا یکه از ترس، تسلط ایمه

 ببر... نجای... منو از اایشهاب... توروخدا ب ــ

 باالتر رفت: شیصدا شهاب

 !لرزه؟ی! چرا صدات ما؟یشده مه ی! اصال چ؟ییخب بگو کجا ــ

 ...یدیسکتم م یبزن دار حرف

 !ایشهاب فقط ب ــ

 ...!ای... حرف بزن! الو... الو... مهایمه ــ

 بلند، سرباز را صدا کرد. یو کتش را برداشت. با صدا چیسو عیرو قطع کرد. سر یگوش
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 !یاحمد ــ

 باز شد. در

 بله قربان؟! ــ

 .ومدمیشب ن دی. شارمیباشه. من دارم م یحواسشون به همه چ د،یبگ یلیبه سروان کم ـ

 چشم قربان! ــ

. بود ایاز طرف مه ام،یانداخت. پ ل،یبه صفحه موبا ینگاه لش،یموبا ی. با صدادیدو نشیماش به طرف عیسر شهاب،

 یآدرس را به خاطر نم نیکرد؛ ا یرا روشن کرد. هر چقدر به آدرس فکر م نیباز کرد. آدرس بود. ماش عیرا سر امیپ

 آورد. 

 ...  لیچشمش به صفحه موبا کیچشمش  به جاده بود و  کیزد.  GPSآدرس را در  عیسر

زد،  یزنگ م ایکرد. هر چقدر هم که به مه یم یشد؛ رانندگ یداده م شینما لیصفحه موبا یکه رو ینقشه ا طبق

 .دیبه فرمان کوب تیپدال گاز، فشار داد. کم کم از شهر خارج شد. با عصبان یرا رو شیتلفنش خاموش بود. پا

 !!!ا؟یمه یکجا رفت ــ

 

 که خاموش شده بود انداخت. لش،یبه موبا ینگاه ایمه

 !یلعنت ــ

 افتاد که در جاده جامانده بود. یآن روز ادی. دیپارس سگ، به گوشش رس یصدا

اتاق کشاند. از  یخودش را آرام، به سمت گوشه  اینبود. مه یگریاز نور ماه، نور د ریشده بود، و غ کیتار کیتار هوا

آن  یانداخت. شلوارش، پاره شده بود و خون رو شیزخم یبه زانو یهم فشار داد. نگاه یچشمانش را رو ش،یدرد پا

 خشک شده بود..

 برود. رونیساختمان ب نیجراتش را داشت، که بلند شود و از ا یبه اطراف انداخت. کاشک ینگاه
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 فقط شهاب بود. دش،یکرد. تنها ام یم هیرا محکم در آغوش گرفت و آرام آرام گر خودش

 

 شد. ادهیپ ن،یوار، از ماش وانهیکار؛ د مهیساختمان ن دنیرا نگه داشت. با د نیماش اب،شه

 !یکن یم کاریچ نجایا ا،یالزهرا! مه افاطمهی ــ

 که همه را پس زد و با سرعت به طرف ساختمان رفت. دیرس یبه ذهنش م یادیز افکار

 بلند داد زد: یصدا با

 !!ــــایمهــــــ ــ

 ریز ،ینیاحسی. دید نیزم یرا رو یبه اتاق ها انداخت؛ لکه هاز خون یپله ها، به سرعت از آنها باال رفت. نگاه دنید با

 لب گفت.

 !؟ییکجا ایمه ـــ

 خواست از آن خارج شود... یتا م د،یرا سرک کش یتک تک اتاق ها سر زد. اتاق آخر به

 

 به سرعت به سمتش رفت. دیرا در گوشه اتاق د ایمه

 !ایهم ــ

 انداخت. یپر اشک، به شهاب نگاه یبا چشمان ا،یمه

 شهاب! ــ

 .دیکنارش زانو زد و جسم لرزانش را به آغوش کش شهاب

 زد. یشهاب را، در مشتش گرفته بود و اسمش را صدا م راهنیهق هق کنان پ ا،یمه

 .دیکش یم ا،یمه یبازو ها یدستانش را نوازش گونه رو شهاب،
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 ...یدلم... آروم باش خانوم زیآروم باش عز ــ

 وانهیاش  باالتر رفت و شهاب را د هیگر یکرد. صدا یم تیخواست از شهاب جدا شود. اآلن، احساس امن ینم ا،یمه

 تر کرد. 

 ! زمیعز می... پاشو بری... خانمایمه ــ

 انداخت. شیپا هی ینگاه ایمه

 بست. تیرا از عصبانچشمانش  ا،یمه یزخم یپا دنیرد نگاهش را گرفت. با د شهاب،

 بده! هیبه من تک ــ

 شهاب ی نهیسرش را در س عیسر ا،یرفتند. مه رونیبلند شد. با کمک شهاب از اتاق ب شیبا کمک شهاب، از جا ایمه

 انداخت. متوجه ترسش شد. ایبه مه ی. شهاب، نگاهندیجارا بب نیا گریپنهان کرد. دوست نداشت د

را گرفت. ازترس، دستانش  اینشاند. دست مه یصندل یرا رو ایآمدند. شهاب، در را باز کرد و مه رونیب ازساختمان

 شد... نیانداخت و سوار ماش ایمه یکرده بود. کتش را درآورد و رو خی
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لحظه دست شهاب را ول  کی ی. و حتختیر یدوخته بود. و آرام آرام؛ اشک م رونینگاهش را به ب ایطول راه، مه در

 نکرد.

 انداخت. یآن را محکم گرفته بود، نگاه ایبه دستش که مه شهاب،

بود. اصال چه  ،ییجا نیوقت شب، آن هم همچ نیا ایچه مه یخواست هر چه زودتر بداند، که برا یبود... م آشفته

 شده... یزخم شیشانیو پ شیو دست و پا دهیهمه ترس نیا ایافتاده، که مه یاتفاق

به  ندیتا رس دیبپرسد. با یزیتوانست چ ینم ا،یمه تیبا وضع یرا بداند. ول شیجواب سوال ها عیدوست داشت، سر 

 کرد. یصبر م ا،یخانه و آرام شدن مه

خودش را به شهاب  ایشود.  وارد خانه شدند. مه ادهیرفت و کمکش کرد، که پ ایرا داخل خانه برد. به سمت مه نیماش

 .کرد کینزد

 !که؟یتار نجایشهاب چرا ا ــ

 انداخت. یبود، نگاه دهیکه ترس ایبه مه شهاب

 .میچراغارو خاموش کرد نیهم ی.... براستیخونه ن یکس ؛یخانم ــ

 روشنشون کن. ــ

 .دیکش یخانه روشن شد، نفس آسوده ا یوقت ایرا زد. مه دیکل شهاب

را از  ایتخت نشاند. چادر ومغنعه مه یرا رو ایکمک شهاب، از پله ها باالرفتند. وارد اتاق شهاب شدند. شهاب، مه با

دستش را محکم گرفت و  ایسرش برداشت؛ و کمکش کرد، که دراز بکشد. تا شهاب خواست که بلند شود؛ مه

 نشست. شیسرجا

 شهاب؟! یریکجا م ــ
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 هم فشرد. یچشمانش را، محکم رو تیه چشمان ترسانش انداخت؛ و از عصبانو ب ا،یبه دستان مه ینگاه شهاب

 .گردمیزخم هات رو پانسمان کنم. زود برم ارم؛یرو ب هیاول یجعبه کمک ها رمی... می... خانمزمیعز ــ

آب قند، درست کرد و به اتاق  وانیل کیجعبه را برداشت و به آشپزخانه رفت.  عیرفت. سر رونیاز اتاق ب شهاب

 یرا رو لیرا در آغوش گرفته بود؛ وسا شیتخت، در خودش جمع شده و زانوها یکه گوشه  ا،یمه دنیبرگشت. با د

 کارش گذاشت و به سمتش رفت. زیم

 !؟یخانم یکنیم هی! چرا گرایمه ــ

 .ترسمیشهاب... م ــ

 ینم گریگذاشت. د شیموها یرو یو بوسه ا دیر آغوش کشنگذاشت، که صحبتش را ادامه بدهد. شهاب او را د هیگر

 آورد. یسر درم هیاز قض دیتوانست تحمل کند، با

 !؟یکرد یم کاریتو او ن ساختمون؟ چ ابون؟یشده؟! اصال تو؟ اونجا؟ تو ب یچ یبگ یخوا ینم زم،ی... عزایمه ــ

... کردن فینداشت. شروع کرد، به تعر یزیاز چ یترس گری. االن که درآغوش شهاب بود؛ ددیکش یقینفس عم ا،یمه

... گفت و شهاب شکست... گفت و رگ دنشی... از ترسنیاز تماس زهرا... از افتادنش... از مهران و صحبت هاب نازن

 را فشرد... ایکمر مه ت،یگردن شهاب، برجسته شد... گفت و شهاب از عصبان

 شد! یون تر مداغ شیکرد و شهاب پا به پا یم فیزد و تعر یزار م ایمه

 شد. دوست داشتم خودم رو بکشم. کیبهم نزد ی. وقتدمیمهران رو د ی. وقتدمیترس یلیشهاب! خ ــ

 کشت. یآورد، او را م یم ریشهاب مشت شد. مطمئن بود اگر مهران را گ دستان

از آب قند را، خورد. شهاب مشغول  یمقدار ایآب قند را، به دستش داد. مه وانیکم کم آرام شد. شهاب ل ا،یمه

 شد. ا،یو دستان مه یشانیپانسمان زانو و پ

 اش گذاشت. یشانیپ یرو یا بوسه

 !امیاالن م ــ

 تکان داد. یسر ایمه
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 دست لباس برداشت و به اتاق برگشت.  کیرفت و  میبه اتاق مر شهاب،

 لباس ها رو تنت کن.  نیا ایجان! ب ایمه ــ

 را درآورد و شماره محسن را گرفت.  لشیشهاب، از اتاق خارج شد. موبا تکان داد. یسر ایمه

 !؟ییسالم کجا ــ

 باهاته؟! میمر ــ

 !ستین یزیچ ــ

 خونمون. دیایزود ب ــ

 .گمیبهت م ایب ــ

 زود... ــ

 

 کارش را انجام دهد. توانستیبهتر م نطوریبودند. ا کیرا قطع کرد. خداراشکر کرد، نزد تماس

 

 تخت نشسته بود. شهاب، با لبخند به طرفش رفت. یرو ایدر را زد و وارد اتاق شد. مه 

 شده بود.  رهیبه کمربند شهاب خ ایمه

 رد نگاهش را گرفت، که متوجه اسلحه اش شد! شهاب

 !؟یشد رهیخ یخانوم؟! به چ هیچ ــ

 !یکنیشهاب، ازش استفاده که نم ــ

 تخت دراز بکشد. یرو ایکمک کرد، مه شهاب،
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 .کنمیالزم باشه، استفاده م یوقت ــ

دورشان سرخ  اد،یز ی هیانداخت؛ که از گر ایو چشمان مه یشانیبه زخم پ ی... نگاهایمه یکرد، به نوازش موها شروع

 شده بود.

 !ادیشهاب خوابم م ــ

 ! یخب بخواب خانم ــ

 چشام رو ببندم. ترسمیم ــ

 هم فشار داد و دستامش را مشت کرد. یچشمانش را محکم رو شهاب،

 ... یشیبخونم؛ آروم م یمن برات مداح ــ

 سرش را تکان داد. ایمه

 

 ...نیا مهیشدم... عرق نوکر سیکه خ نی... ببنیرو هم بب میزن نهی... سنیبب کمیمنو  ــ

 ...هیاز تو سور ارنیدارن... م دی... چقدر شههیپراز صبور ی... ولهیجور هی دلم

 ...هیاز تو سور ارنیدارن... م دیهش چقدر

 برم... آره برم سرم بره... دیبا منم

 ... نفس آخرم؛ بره...ادیهم ب یروز هی....طرف حرم بره.... یحروم چیه نزارم
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 چهارده _و_صد_قسمت#

 

 

 

بلند شد و خودش را به آن رساند. در  شیاز جا عیسر فون،یآ یبود؛ انداخت. با صدا دهیکه آرام خواب ا،یبه مه ینگاه

 رفت. نییکاشت و پا ایمه یموها یرو یو کتش را برداشت. بوسه ا لیرا باز کرد. به اتاق برگشت. اسلحه و موبا

 وارد خانه شدند. میو مر محسن

 شده داداش؟! یچ ــ

 اسلحه اش را در پشت کمرش گذاشت. شهاب،

 هم تنهاش نزار... چراغ هارو هم خاموش نکن! هیثان هیبهش باشه... حواست  ایمه شیبرو پ می. مرستین یزیچ ــ

 شده؟! خب حرف بزن! یشهاب! چ ــ

 !ای... محسن تو با من بگمـیبعد بهت م ــ

 را صدا کرد.  میبره، مر رونیب نکهیاز ا قبل

 نگو... یزیدر مورد زخماش هم چ شت،یپ مونهیبه خانوادش زنگ بزن بگو که امشب م میمر ــ

 نگران به سمتش رفت. ا؛یمه یصورت زخم دنیبا د م،یتکان داد و به اتاق شهاب رفت. مر یسر م،یمر
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 افتاده برات... یمن! چه اتفاق یخدا ــ

را به  یشهاب گشت و شارژر را درآورد و گوش لیوسا نیآورد. خاموش بود. ب رونیب فشیرا، از ک ایتلفن مه ع،یسر

 کردنش، دکمه اتصال را لمس کرد. داینبال شماره مهال خانم، گشت؛ که با پروشن شد، د نکهیشارژ زد. به محض ا

 !؟یدیمادر! چرا جواب نم ایالو! مه ــ

 !ممیسالم خاله مهال، من مر ــ

 ! آقا محسن خوبند؟!؟ی... تو خوبییایسالم دخترم! شرمنده فک کردم مه ــ

. اآلن هم خودش داره شام مونهیمن م شیامشب پ ایخداروشگر سالم داره خدمتتون... راستش، زنگ زدم بگم؛ مه ــ

 من زنگ زدم. گهید کنه،یدرست م

 شده؟! یزیچرا چ ــ

عمه نسترن. چون تنهام؛ گفتم، کنارم بمونه. چون ممکنه شهاب  ینه خاله جان! مامان و بابام رفتند روستا؛ خونه  ــ

 .ادیب ریهم بره کار د

 خونمون؟! دیایب دیخوا یم ــ

 بهتره... میله! منم کار دارم. بموننه نه خا ــ

 زنگ بهم بزنه... هیکارش تموم شد  ای! مهزمیباشه عز ــ

 باشه حتما! ــ

 سالم برسون! زمیعز ــ

 . خداحافظ!دیسالمت باش ــ

را برداشت و به  شیبه اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد. کتاب ها عی. سردیکش یقیرا قطع کرد. نفس عم یگوش

 ت.اتاق شهاب برگش
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 کرده باشه!! یکار نیهمچ شهیباورم نم ــ

 زد. یپوزخند شهاب،

 .ستیدختره ولکن ماجرا، ن نیمن از اول بهت گفتم؛ ا ــ

 !؟یچ یاونجا برا یبر یخوا یحاال م ــ

 اونجا پاتوقشونه! ــ

 ! ؟یکن کاریچ یخوا ی... میخب بر ــ

 .ابونیخ نیتو هم جیبپ ــ

 .دیچیپ محسن

 جواب منو بده! ــ

 .ستی. بانجاستیهم ــ

 را نگه داشت. نیماش محسن،

 محسن هم، توجه نکرد. یشد و به صدا زدن ها ادهیزود پ شهاب،

 را زد. فونیآمد. شهاب پشت سرهم آ یم رونیآهنگ، از خانه ب یصدا

 زد: ادیبا لباس نامناسب در را باز کرد. شهاب سرش را برگرداند. فر ن؛ینازن که

 تنت کن! یزیچ هی ــ

 مانتو و شال سرش کرد. کیکه از حضور شهاب، شکه شده بود؛ آرام آرام به عقب رفت و  ن،ینازن

 و داد؛ به طبقه باال غیلو رفته، با ج یپارت نکهیشهاب و محسن با فکر ا پیت دنیدخترانه بود. دخترها با د ،یپارت

 رفتند.
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 گرفت. یلبش جا یرو یشخندیبه عقب برگشت و ن نیرفت. نازن نیبه سمت نازن شهاب،

 ...شمـیپ یگردیبرم دونستمیم ــ

 انداخت. نیبه نازن ینگاه ت،یبا عصبان شهاب،

 سراغ زنم؟!!!!! یریم رسهیم ییاالن کارت به جا ــ

 ...؟!!!یگرفت یاللمون چرا

 نشان بدهد. یدوست نداشت، از خودش ضعف ن،ینازن

 رو بگمـ... قتیخواستم بهش حق یمن فقط م ــ

 :دیغر تیشد و با عصبان کینزد نیبا اخم به نازن شهاب

 !شه؟ینم دایتر از تو، پ یعوض نکهیا قتی! حققت؟ی! کدوم حق؟یرو بگ قتیحق ــ

 ی!! هان؟؟! چرا؟! اگه م؟یزد یچه گند ی! چرا بهش نگفت؟ی! دوباره برگشتتیبعد اون گندکار یکشینم خجالت

 !؟ینکرد فیچرا کامل براش تعر ؛یرو بگ قتیحق یخواست

 .دیشهاب ترس تیاز خشم و عصبان ن،ینازن

! یدیعذابش م ینجوری! ایریانتقام از من، سراغ زنم م یکه برا ،یدیرس یی. حاال به جادیترسونیحاال زن من رو م ــ

 ...یکور خوند یول

 زد: ادیفر

 !!کنمی! پاش رو قلم م؟یدی... شنکنمیکنه؛ قلم م تیمنو اذ یایکه بخواد مه یکس یپا ـــ

 

 گفت: اورد؛یخواست کم ب یکه نم نینازن

 ...کنهینم یفرق ،یابونیخ یزنم زنم نکن... زن تو هم با دخترا نقدریا ــ
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 نیمز یکرد ورو ریگ زیبه م شیعقب برگشت و پا نیبه طرفش آمد. دستش را باال آورد، که نازن تیبا عصبان شهاب،

 به نفس نفس زدن، افتاد. تیافتاد.  شهاب از عصبان

 آورد.  نییرا پا دستش

ندم.  تیچرت تو اهم یدارم ،که به حرف ها مانیا نقدریدارم. ا مانیزنم، ا یکه دستمو نجس کنم... به پاک فهیح ــ

 ...یدی! مهران رو بهم میآدم، آدرس اون عوض یحاال مثل بچه 

 زد: ادیفر

 رو بده! یباتوام! آدرس اون عوض ــ

 کرد؛ حاضر نبود که آدرس را به شهاب بدهد. یحسادت م ا،یه مههمه عشق شهاب ب نیکه به ا ن،ینازن

 ازش ندارم! یآدرس چیمن ه ــ

 زد: ادیفر شهاب

 آدرس اون آشغال رو بده! گم،یشم... دارم بهت م ونهینزار د ــ

ترسوند؟! اصال خوب کرد.  کمیجونت رو،  ایسراغش، چون مه یبر یخوا یم ته؟ی. برا چدمیآدرسش رو بهت نم ــ

 .میانجام بد یشتریب یمنه؛ برنامه رو عوض کردم. واال قرار بود کارا ریخودم بهش گفتم. تقص

 . دینعره شهاب، از ترس به مبل چسب با

 اسلحه اش شهاب

 

 گرفت. نیبه سمت نازن را

 ببند دهنتو تا برات نبستمش! ــ

 به سمتش آمد. محسن

 شهاب؟! اسلحتو بکش اونور... ؛یکنیم کاریچ یشهاب دار ــ
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 گفت: د؛یلرزیکه از ترس اسلحه، م نیتوجه به محسن، روبه نازن یب شهاب،

 آدم آدرس رو بده! یسره کنم... پس مثل بچه  هی... کارتو تونمیاالن م نی... همتونمیکه م ،یبرام کم ارزش نقدریا ــ

 گفت: یو زار هیتند تند سرش را تکان داد؛ و با گر ن،ینازن

 . فقط اسلحه رو بکش اونور!دمیباشه! آدرس رو م ــ

 اسلحه را پشت کمرش گذاشت.  شهاب

 ...دیکش ینفس آسوده ا محسن،

 زود باش...! ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پانزدهم_و_صد_قسمت#

 

 



 نقاب من

 
410 

 

 

 را روشن کرد. نیشد و در را بست. محسن ماش نیسوار ماش شهاب،

 !؟یکن کیبهش شل یخو است یواقعا م ــ

رو  یخواستم بترسونمش و آدرس اون عوض یکنم. فقط م کیشل یکیبه  امیب یصحابه؛ که الک یمگه مملکت ب ــ

 .رمیازش بگ

 !؟یکن کارشیچ یخوا یم ــ

 شد. رهیخ رونیبا اخم به ب شهاب

 !ینیبیاالن خودت م ــ

 به آنها داده بود؛ برسند. نیکه نازن یتا به آدرس د،یربع ساعت طول کش کی

 بشود، محسن دستش را گرفت. ادهیشهاب خواست پ تا

 ...نیشهاب، اسلحت رو بزار تو ماش ــ

 محسن؛ حواسم هست. ــ

 شهاب لطفا! ــ

 شد. ادهیکالفه اسلحه اش را به سمت محسن گرفت و پ شهاب،

رفت، که نگهبان اجازه  یانداخت. محسن خودش را به شهاب رساند. شهاب به سمت ورود ینگاه ش،یبرج روبه رو به

 نداد وارد شود.

 آقا؟! یکار دار یبا ک ــ

 !ی! مهران صولتیصولت ــ

 !؟یچه کاره اش ــ
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تکان داد. شهاب، با محسن به سمت  یخودش را درآورد و نشان نگهبان داد. نگهبان سر ییکارت شناسا شهاب

بر شانه اش  یزد. محسن دست ینسور ضربه مرا فشار داد؛ با پا به کف آسا ۸آسانسور رفتند. شهاب، دکمه طبقه 

 گذاشت.

 آروم باش... ــ

 تکان داد. یسر شهاب

 آرومم! آرومم! ــ

 هشتم. طبقه

 رنگ رفت و چند بار پشت سرهم زنگ را زد. یآسانسور باز شد. شهاب به سمت در قهوه ا در

 آورد. رونیدر سرش را ب یاز ال یباز شد و پسر در

به در زد که پسره شوکه به عقب پرت شد.  یلگد ی! شهاب عصب؟یمثل آدم زنگو بزن یستی! بلد ن؟یخوایم یچ ــ

 یمست بودند نگاه ایمبل نشسته بودند، که گو یوارد خانه شد. خانه پر از دود بود. به دو پسر که رو یشهاب عصب

 آمد. رونیخبر از همه جا از اتاق ب یانداخت. مهران ب

 زد؟! یمزنگو  ینطوریبود، ا یاشکان ک ــ

 .ستادیپشت سر شهاب ا مهران،

 تو!! یاومد یاست... سرتو انداخت لهیطو نجایمگه ا ــ

 شهاب کپ کرد. دنیبرگشت. مهران با د شهاب

 پس؟! یکرد یم کاریچ نجایا وونیح هینبود؛ تو لهیاست. اگه تو لهیآره تو ــ

 کرد.  نیکه شهاب به صورت مهران زد، مهران را فرش زم یومشت

 رو به محسن گفت. شهاب،

 باشه، فرار نکنن! نایحواست به ا ــ



 نقاب من

 
412 

 

 اش را گرفت و از جا بلندش کرد. قهیبه طرف مهران رفت و  تیعصبان با

 ...یکرد یم یهان؟! اآلن که خوب بلبل زبون یزنیپس چرا حرف نم ــ

 مشت دوم شهاب، سمت چپ صورت مهران را هدف گرفت. و

 !نش؟یترسونیو م ابونیتو ب یکشیرو م ... زنمرسهیم ییاالن کارت به جا ــ

 گفت. نیبخدا نازن ــ

 را از او گرفت. ستادنیکه شهاب به صورتش زد، توان ا یمحکم مشت

 عربده زد: یعصب یزانو زد و با صدا نیزم یکنار مهران رو شهاب،

 ! هان؟!؟یدیانجام م یریم گهیبهت م زیچ هی یغلط کرده! تو هرک ــ

 بلندش کرد. یاش را گرفت. کم قهیشکمش نشت و  یرو

 ! هان؟!؟یاریم ریکه زنم رو تو ساختمون گ  ــ

 چشمش نشاند. ریز ،یومشت

 !رسه؟یبه دادش نم یچکیکه ه ــ

 ...یمشت بعد و

 زد: عربده

 ...دیکه براش برنامه داشت ــ

 ام کند.که در وجودش به راه افتاده بود را، چگونه آر یدانست، طوفان یشده بود؟ نم وانهید شهاب

 و اورا از مهران جدا کرد. دیزد. محسن به طرفش دو یمهابا، پشت سرهم، به صورت مهران مشت م یب

به صورت غرق خون  ینشسته بود را پاک کرد. نگاه شیشانیپ یکه رو یعرق  یدانه ها نش،ی. با آستستادیا شهاب

 مهران انداخت.
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! برمیلحظه... اون رو بترسونه... نفسش رو م هی یبرا یکه به ناموس من چشم داشته باشه و بخواد، حت یکس ــ

 !؟یدیفهم

 زد:  ادیفر

 ...برمینفسش رو م ــ

 مهران زد. یبه پهلو یلگد و

 به طرفش آمد. محسن

 ...شیشهاب کشت نوریا ایب ــ

 بکشمش! یبزار یکاشک ــ

ود، بار ب نیانداخت. محسن اول یاهکرد، نگ یرا گرفته بود وآرام ناله م شیپهلو یکه با صورت خون یبه مهران محسن

 . به سمت شهاب رفت.دید یم یعصب نقدریشهاب را ا

 ...گهید میبر ــ

 جمع کنند! نارویا انیستاد دارن م یلحظه صبر کن بچه ها هی ـ

 زد که مواد مخدر باشد... ید، انداخت. حدس مبو یرنگ دیپودر سف یکه پر از شراب و بسته ها زیبه م ینگاه محسن،
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 شانزدهم_و_صد_قسمت#

 

 

 

 یگاه مرفتند، ن یم سیپل نیکه دستبند به دست به طرف ماش هیآمده بودند و به مهران و بق نگیها، به پارک هیهمسا

 کردند.

 گذاشت. یبه سمت شهاب آمد و احترام نظام سیپل یروهایاز ن یکی

 قربان کار ما تموم شد! ــ

 د نشند...هم آزا یا قهیوث چی. سروان با هامینکنه، خودم صبح م ییازشون بازجو ی! کسدیخسته نباش ــ

 بله قربان! ــ

 بود. میزنگ خورد. مر تلفنش

 جانم؟! ــ

 !؟ییشهاب کجا ــ

 شده؟! یچ ــ

 ... رهیگیو سراغ تورو م کنهیم هی... همش گرستیشده حالش خوب ن داریب ایمه ــ

 اومدم! ــ
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 را قطع کرد. تماس

 خونه... میمحسن بر ــ

 به اسلحه خودش انداخت، آن را برداشت. یشدند. شهاب نگاه نیماش سوار

 .کشتینبود که مهران را امشب نم ینانیاطم چیرا شکر کرد، که همراه خوش نبرده بود. چون ه خدا

 

 داد. هیتک یرا بست و به صندل چشمانش

نگران شده بود. فقط  میمر یکرده بود. با حرف هارا  ایمه یآرام تر شده... اما، دلش هوا یکرد، االن کم یم احساس

 را آرام کند. ایبه خانه برسد و مه عتریخواست هر چه سر یم

 به طرف محسن برگشت. ن؛یماش ستادنیا با

 .دادمیدست خودم و اونا م یکار هیمطمئنم  ،یاگه نبود یممنونم که اومد ــ

 ...یاخو ستین یبودن توشک وانهیدر د ــ

 زد و ادامه داد. یلبخند

 داره. اجیبهت احت یلیبرو کنا زنت؛ اآلن خ ــ

 شد. ادهیپ نیتکان داد و از ماش یسر شهاب،

 منتظر آمدنشان بود. نکهیدر را باز کرد. مثل ا عیسر میرا زد. مر فونیآ

 به طرفش رفت. یبود. شهاب با نگران ستادهیا یدم در ورود میخانه شد. مر وارد

 کجاست؟! ایمه ــ

 !دیخواب ــ

 حالش چطوره؟! ــ
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م ... مجبور شددهیترس یزیکرد. معلوم بود از چ هیگر یکل یستین دیسراغتو گرفت د یلی! خستیاصال خوب ن ــ

 آرامبخش بدم. هیبهش 

 به سمت اتاق رفت. شهاب

 به سمت محسن رفت. م،یمر

 !؟یبگ یزیچ یخوا یمحسن، تو هم نم ــ

 را، در دست گرفت و فشرد. میدستان مر محسن

 !شمیممنون م یآب بد وانیل هیبه من  ی! االن اگه لطف کنکنهیم فیشهاب اگه خواست، خودش برات تعر ــ

 چشم! ــ

 بال خانم!  یچشمت ب ــ

 

انداخت. حدس  ا،یمه یبه اخم ها یتخت نشست. نگاه یانداخت. کنارش رو یبود؛ نگاه دهیکه خواب ایبه مه شهاب،

 . آرام تکانش داد.ندیب یارد کابوس مزد، د یم

 ...ینیبیخواب م یشو دار داری! بی! خانومایمه ــ

 !زمیجان! عز ایمه ــ

 نشست. شیسر جا عیبا ترس چشمانش را باز کرد و سر ایمه

 ...یدی! خواب دزمیآروم باش عز ــ

 داد. ایکه کنار تخت بود را، برداشت و به دست مه یآب وانیل شهاب

 آب بخور... کمی ــ
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 شانزدهم )ادامه(_و_صد_قسمت#

 

 

 

 آب بخور... کمی ــ

 برگرداند. شیرا سرجا وانیآب خورد و ل یکم ا،یمه

 !؟ی! اصال کجا رفت؟یچرا رفت ــ

 را نوازش کرد. ایمه ی دهیصورت رنگ پر شهاب

 داشتم. زود رفتم انجام دادم برگشتم... یکار هی! زمیعز ــ

 بود. شیبه دست خون ره،یو فقط خ دیشهاب رانشن  یاز حرف ها کی چیه ا،یمه

 شهاب؟! هیچ نیا ــ

 خودش را لعنت کرد، که چرا دستانش را نشسته... شهاب

 !زمیعز ستین یزیچ ــ

 .دیدستانش را عقب کش ایمه یول رد،یرا در دست بگ ایدستانش را جلو برد تا دستان مه و

 !ند؟ی! چرا دستات خون؟یشهاب، کجا بود ــ

 با بغض گفت: اینزد. مه یحرف ،شهاب

 سراغ مهران؟!... یسراغش؟! رفت یرفت ــ

 !!؟یبزن شهاب چرا رفت حرف
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 پاک کرد. تیرا با عصبان شیاشک ها ا،یمه

 آورد...! یسرت م ییسراغ اون؟! اگه بال ی! چرا رفت؟یچرا تنهام گذاشت ــ

 .دیرا در آغوش کش ایمه شهاب،

 ...زمیآروم باش عز ــ

 آورد!! یسرت م ییچطور آروم باشم؟! اگه بال ــ

 سرش کاشت.  یرو یبوسه ا شهاب،

رو بکنه، به حال خودش بگذارم... تو، اآلن  نکاری! امیرو که با ناموسم، زنم، زندگ یاز من انتظار نداشته باش؛ کس ــ

 یه که کسچه برس ،یبغض کن یحت نم،یبب تونمی... نمیهست میزندگ یکس تو نیاتفاق، و مهم تر نیمن باارزشتر یبرا

 بترسوندت... نقدریو ا ارهیاشکت رو درب

 دارد. یگاه قو هیتک کیکرد،  یاحساس م اینمناک شده بود. مه ا،یمه یشهاب از اشک ها راهنیپ

 را عوض کند با خنده گفت: ایمه یحال وهوا نکهیا یبرا شهاب

 !!یدست کم گرفت یلی! ها؟! پاسدار و سرگرد مملکت رو، خ؟یبعدشم شوهرت رو دست کم گرفت ــ

 زد: یلبخند شیها هیوسط گر ایمه

 خانم! دیبخند... دلم پوس نیآفر ــ

 را پاک کرد. در زده شد. ایمه یاشک ها شهاب

 بفرما! ــ

 زد. یو شهاب، خودش هم لبخند ایلب مه یلبخند رو دنیوارد اتاق شد. با د م،یمر

 .ارمیب ییچه بهونه ا دونمینم گهید نباریخاله مهال، چند بار زنگ زده. ا یشرمنده! ول ــ

 دستش را دراز کرد. شهاب
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 زحمت. یرو بده ب یگوش ــ

 گرفت. ایرفت. شهاب تلفن را به طرف مه رونیاز اتاق ب م،یمر

 آروم باش، به مامانت زنگ بزن. نزار نگران باشه. ــ

 مادرش را گرفت. یشماره  ایمه

 ..الو. ــ

 !؟یدیمادر! چرا جواب نم ایالو... مه ــ

 شرمنده مامان دستم بند بود. ــ

 مادر صدات گرفته؟! ــ

 بغض کرد. شهاب دستش را گرفت و زمزمه کرد که آرام باشد. ا،یمه

 آره... صدام گرفته مامان... ــ

 !زمیمواظب خودت باش عز ــ

 چشم مامان! ــ

 هم، سالم برسون.  میبه شهاب و مر ــ

 !زمیباشه عز ــ

 !زمیخداحافظ عز ــ

 خداحافظ! ــ

 گرفت. ایتلفن را از دست مه شهاب،

 .دیاز پشت در به گوش رس میمر یصدا

 شام! دیایبچه ها، ب ــ
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 تخت بلند شود. یکمک کرد، تا از رو ایبه مه شهاب

 .میشام بخور می! برایب ــ

 انداخت؛ و خدا را شکر کرد؛ که شهاب را در کنار خودش داشت... یبه شهاب نگاه ا،یمه

 

  

 

 

 

 

 

 

 هفده_و_صد_قسمت#

 

 

 

 یبهانه آورده بود؛ تا مادر و پدرش باور کنند، اتفاق یکل ش،یبه خاطر زخم ها ا،یهفته از ماجرا گذشته بود. مه کی

 است. فتادهین

داشت. با  یدیانداخت. سردرد شد یجلسه آمده بود؛ نگاه یکه به عنوان سخنران، برا یبه حاج خانوم ا،یمه

 شد. کیبه او نزد میدستانش سرش را فشار داد. مر
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 حالت خوبه؟! ــ

 !کنهینه! سرم درد م ــ

 را به سمتش گرفت.  گاهیدر پا دیکل میمر

 دراز بکش! گاه،یبرو تو پا ــ

 رفت. گاهیرا برداشت و به سمت پا دیکل ا،یمه

 وقت شب؟! نیجلسه ا میایب دی! باخوابهیم رهیگیآخه االن وقت جلسه است؟! آدم بعد شام، م ــ

از آن  یآب را برداشت و کم وانیگذاشت. ل یصندل یرا باز کرد. وارد شد. چادرش را از سرش برداشت و رو گاهیپا در

 باز شد. گاهی.  در پادینوش

 شب؛ وقت جلسه بود؟! ۱۰! آخه ساعت میمر ــ

 در هم جمع شدند. شینرجس اخم ها دنیبرگشت. اما با د ا،یمه

 اخم نکن! اومدم باهات حرف بزنم. ــ

 رفت. یبه طرف صندل ایمه

 ندارم. یمن باهات حرف ــ

 من دارم. یول ــ

 ...کنهینرجس، حوصله ندارم. سرم هم درد م ــ

 اگه موبوط به شهاب باشه؟! یحت ــ

 دختر، آشنا بود. نیا یبا  تک تک رفتار ها گریزد. د یپوزخند ا،یمه

 رو ازت پنهون کرده! یمهم زیچ هیشهاب،  ــ
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 کمیبزار  رون،ی.  پس لطفا برو بیمن بد کن دیتو رو ندارم. تالش نکن شهاب رو تو د ینرجس! حوصله حرف ها ــ

 استراحت کنم.

 قدم جلو آمد. کیزد و  یپوزخند نرجس

 نش به...اگه مربوط باشه به رفت یحت ــ

 رهیکرد؛ خ یبه نرجس نگاه م تیکه با عصبان ایبه مه م،ی. مرستادیسر پا ا ا،ینرجس ساکت شد. مه م،یمر یصدا با

 شد.

 نرجس! سارا کارت داره برو... ــ

 ! حقشه بدونه!اهیمنو بفرست دنبال نخود س ــ

 باالتر نرود. شیکرد صدا یشد و سع یعصب میمر

 موضوع رو بگه! نه من و تو! نیا دیبس کن! شهاب خودش با ــ

 کرد. یسر درگم به بحثشان نگاه م ا،یمه

 چه خبره؟! نجایا ــ

 جان! جلسه تموم شد برو خونه. ایمه یچیه ــ

 لحظه صبر کن. هی! مینه مر ــ

 نرجس گفت: روبه

 رو بدونم؟! یبهم بگم. حقمه چ دیکه شهاب، با هیچ ــ

 !هیسور رهیشهاب داره م یحقته بدون ــ

 شد. ینرجس در گوشش تکرار م یکرد. صدا یگرد شده؛ فقط به نرجس نگاه م یبا چشم ها ا،یمه

 ..."هیسور رهیشهاب داره م"... "هیسور رهیم " 
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 نیزم یبه سمتش آمد و کمکش کرد؛ که رو عیسر می. مرفتدیگرفت، تا ن یرفت دستش را به صندل جیگ سرش

 .ندیبش

 نگاه کرد. ایمه دهینگران به صورت رنگ پر میمر

 جان! ای! مهایمه ــ

 نرجس گفت: روبه

 آب رو بده! وانیاون ل ــ

و  ختیر ایصورت مه یاز آب را رو یکم میداد. مر میرا به دست مر وانیل عیبود؛ سر دهیترس یکه خودش کم نرجس

 کرد. کیرا به لبانش نزد وانیل

 بخور... کمیتوروخدا  ــ

 آب بخور... کمی ا،یمه دهیپر رنگت

 را در دست گرفت. دستانش سرد سرد، بودند. ایمه ندستا

 دختر؟! یسرد نقدریچرا ا ایفاطمه الزهرا! مه ای ــ

 .دندیاز هق هقش، لرز شیانداخت و شانه ها نییسرش را پا ا،یمه

 رفت و شماره شهاب را گرفت. لشیبه طرف موبا عیسر میمر

 جانم؟! ــ

 ! گاهیپا ایالو... شهاب توروخدا زود ب ــ

 !م؟یشده مر یچ ــ

 !ستی... حالش اصال خوب نایمه ــ

 !م؟یچشه مر ای! مه؟یچـــ ــ
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 فقط!! ایشهاب ب ــ

 را ماساژ داد. شیرفت. شانه ها ایرا قطع کرد و به سمت مه تماس

 امشب خبرت کنه، اما... نیخواست هم ی! آروم باش! اون مزمینکن عز هیگر ــ

 تاسف تکان داد... یبه نشانه  یرا به نرجس دوخت و سر نگاهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجده_و_صد_قسمت#

 

 یریام_فاطمه#

 

 و با قاشق هم زد. ختیر وانیقند را در ل م،یمر

 زده شده... در

 ...ااهللی ــ
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 تو داداش! ایب ــ

با چشمان سرخ؛ نگران به  ا،یمه دنیگشت. با د ایگفت و با چشم دنبال مه یشد. سالم گاهیآشفته وارد پا شهاب،

 سمتش رفت وکنارش زانو زد.

 شده؟! یچ ایمه ــ

 .دیشهاب؛ داغ دلش تازه شد و چشمه اشکش جوش دنیبا د ا،یمه

 دلم؟! بگو چته؟! زیعز یکنیم هیچرا گر ــ

 به آن ها انداخت.  یناراحت، نگاه م،یمر

 ...کنهیم هیبهت زنگ زدم؛ داره گر یاز وقت ــ

 گرفت. ایگرفت و به سمت لبان مه میآب قند را به او بدهد. آن را از مر وانیاشاره کرد، که ل شهاب

 را پس زد. وانیبا دست ل ایمه

 راستشو بهم بگو... ــ

 رو؟! یراست چ ــ

 لرزان گفت: یشد  و با صدا رهیو نگران شهاب خ یپر اشک، در چشمان مشک یبا چشمان ایمه

 !ه؟یسور یبر یخوا یم ــ

 باخبر شود. نگونهیا ایخواست مه یهم فشار داد. نم یچشمانش را رو هاب،ش

 پس؟!! یدیچرا جواب نم ــ

 گفت: یعصب شهاب

 !!دیگفتم؟! چرا بهش خبر داد یمن چ میمر ــ

 جواب دهد: مینگذاشت مر ا،یمه
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 !یبر یخوا یپس راسته م ــ

 !ایمه ــ

 !؟یبر یخوا ینکن! م ایمه ا،یمه ــ

 انداخت. نییسرش را پا شهاب

 چانه اش را گرفت و سرش را باال آورد. ا،یمه

 پس...؟! یبر یخوا یم ــ

 آره! ــ

 .هیگر ریبلند زد ز ایمه

 ! هان؟!؟ینبود نر نیمگه قرارمون ا ــ

 .دیشهاب کوب نهیمشت به س با

 ! ؟یتنهام نزار ،یقولت؟! تو به من قول داد ریز ی! چرا زد؟یمگه قرار نبود نر ــ

 آن ها کاشت. یرو یرا گرفت. بوسه ا ایدستان مه شهاب

 دلم! زی! آروم باش عزایآروم باش مه ــ

 کرد؛ انداخت. یبود و با اخم به آنها نگاه م ستادهیا یبه نرجس که گوشه ا ینگاه عصب م،یمر

 ...یبر زارمیمن نم ــ

 زد: ادیفر ایمه

 !؟یدی... فهمیبر زارمینم ــ

 را گرفت. شیخارج شود؛ شهاب بازو گاهیخواست از پا یبلند شد. چادرش را سرش کرد، تا م شیجا از

 !؟یریکجا م ــ
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 نداره... ولم کن! یبه تو ربط ــ

 !ا؟یمه یریم یکجا دار گمیدارم بهت م ــ

 خونه! ولم کن! رمیدارم م ــ

 رفت. شهاب هم پشت سرش خارج شد. رونیب گاهیاز پا ا،یمه

 داشت. یتند قدم برم ا؛یمه

 صبر کن! ایمه ــ

 ...ای! بزار من حرف بزنم! مهایمه ــ

 

 آقا شهاب! ــ

که هر لحظه از او دور  ییایبه مه یبه طرف شهاب آمد و شروع کرد صحبت کردن با شهاب. شهاب با نگران یرمردیپ

به طرف خانه  عید و رفت. شهاب، سرتشکر کر رمردیپ قه،یرا داد. بعد از چند دق رمردیکرد و جواب پ یشد، نگاه یم

 را فشار داد. فونیرفت دکمه آ ایمه

 بله؟! ــ

 سالم مهال خانم! ــ

 تو... ایسالم پسرم! ب ــ

 کارش دارم. ن؛ییپا ادیب دیبگ ایبه مه شهیخورده کار دارم، فقط اگه م هینه ممنون  ــ

 . رفته برا جلسه...ستیخونه ن ایپسرم؛ مه ــ

 ! آخه گفتند رفت خونه.د؟یمطمئن ــ

 ...ومدهینه ن ــ
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 خواست، مهال خانم را نگران کند. ینم شهاب

 . ممنون! با اجازه!گاستیپس حتما تو پا ــ

 بسالمت پسرم! ــ

 را گرفت. ایرا درآورد و شماره مه لشیموبا یعصب شهاب،

 .دیکش شیدر موها یدست ،یکرد. شهاب، عصب یقطع م ایداد  و  یجواب نم ا،یمه

 آمدند. به طرفشان رفت. یم رونیب گاهی، که از پا دیدو نرجس را  میرفت مر گاهیکند. به طرف پا کاریدانست چ ینم

 !مینگو، مر یزیمگه من نگفته بودم بهش چ ــ

 نگفتم، شهاب! یزیباور کن چ ــ

 !د؟یپس از کجا فهم ــ

 انداخت. یبه نرجس نگاه تیبه نرجس انداخت. شهاب با عصبان یناراحت، نگاه م،یمر

 !د؟ی!... نرجس خانوم شما گفتد؟یشما گفت ــ

 انداخت. نییسرش را پا نرجس

 دم الزمه بدونه!خب من فکر کر ــ

 نداره؟!!!! یبه شما ربط گرانید یشخص یکه زندگ دیدونینم نوی! اد؟یاصال شما چرا دخالت کرد ــ

 !؟یحرف زد ایشهاب جان آروم باش! با مه ــ

 ...تشسین ــ

 ! حتما خونشونه...ستش؟ین یچ یعنی ــ

 رفتم، مهال خانم گفت؛ اصال برنگشته.  ــ

 بهش زنگ بزن. ــ
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 . دیکش شیدر موها یکالفه دست شهاب

 !دهیجواب نم ــ

 دوباره زنگ بزن. خب

 را گرفت.  ایدوباوه شماره مه شهاب

 زد. نشیبه ماش یلگد ،یعصب

 شد شهاب؟! یچ ــ

 ...شویخاموش کرد گوش ــ

 

 .دیجو ینگران ناخن انگشتش را م م،یمر

 تو پارک باشه! دیشهاب شا ــ

 .دیبه سمت پارک دو عیسر شهاب

 به پارک نفس زنان کل پارک را گشت. دنیپارک بود. با رس دش،یام تنها

 نبود. ایاز مه یاثر اما،

 دو دستش گرفت. نینشست و سرش را ب مکتین یرو 

 .ستادیکنار برادرش ا میمر

 شد؟! یچ ــ

 سرش را باال آورد. شهاب

 نبود... ــ

 نگران به اطراف نگاه کرد. م،یمر 
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 اصال حالش خوب نبود! ایبکن! مه یکار هیشهاب!  ــ

 دوازده شب بود. کیبه ساعت انداخت. ساعت نزد ینگاه شهاب

 :دیلب نال ریز

 ...؟!یموقع کجا رفت نیحالت؛ ا نیبا ا ــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوزدهم_و_صد_قسمت#

 

 

 

بود را؛  دهیکه به ذهنش رس  یینبود. شهاب، تک تک مکان ها ایاز مه یخبر چیگذشته بود؛ اما ه کیاز  ساعت،

 نبود. ایاز مه یهمراه محسن رفته بود. اما خبر

 خانه محمد آقا، جمع شده بودند. اطیدر ح همه
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 د.او را آرام کنن کردندیم ید؛ اما سعنداشتن یحال مساعد نکهیبا ا م،یخانوم و مر نیکرد و شه یم یتاب یخانم ب مهال

 

دانشگاه  ایکه مه یزمان ش،یزد، انداخت. دو روز پ یقدم م اطیدر ح یبه شهاب، که کالفه و عصب یآقا، نگاه احمد

اش  ییآشنا یرا گفته بود. احمد آقا هم از ابتدا هیبود؛ شهاب، به خانه آن ها آمده بود و موضوع رفتنش به سور

 نبود. یپسر ماندن نیمتوجه شده بود؛ که ا

 

 کالفه و نگران به سمتشان برگشت. شهاب،

 دنبالش بگردم! رمیمن م ــ

 متوجه اوضاع بد شهاب شده بود. یخودش هم نگران بود؛ ول نکهیآقا، با ا احمد

 !ی! تو که همه جا رو گشت؟یریپسرم، کجا م ــ

 ...ستشی! زنم ننمیبش نجایا تونمینم ی! ولیحاج دونمیم ــ

 که نرم! دی. پس ازم نخواشمیم ونهیافتاده باشه؛ د یبراش اتفاق دیکه شا کنم،یفکر م نیبه ا یوقت اصال

 .ندیباغچه بنش یلبه  یبه طرف شهاب رفت و کمکش کرد، که رو محسن

 انداخت. نییباغچه نشست. خسته سرش را پا یلبه  یرو شهاب،

 لب زمزمه کرد. ریز

 !؟یی! کجاا؟یمه ییکجا ــ

 در کنارش داشت. ایاز نبود مه ،یبد احساس

 تیو اذ شیموها ختنیکرد. با بهم ر یآرامش م شیبا حرف ها شهیداشت، او اآلن کنارش بود و مثل هم دوست

 نگاه کند. شیکردنش  بلند او را بخنداند و با عشق به خنده ها
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 .فتدیب شیبرا یداشت؛ اتفاق ایکه مه یبا حال بد دیترس یم

 و منتظر بماند. ندیتوانست بنش ینم گرید

 بلند شد. شیبدهند... از جا ایاز مه یبماند، که به او زنگ بزنند و خبر منتظر

 

 آقا به طرفش آمد. محمد

 کجا شهاب؟؟ ــ

 و منتظر باشم. نمیکه بش شهیتحمل کنم! نم گهید تونمینم ــ

بار بود، که شهاب را  نیدست خودش بدهد. اول یکه پسرش کار دیترسیآقا، که متوجه حال بد شهاب، بود؛ م محمد

 .دید یآنقدر نگران و آشفته م

 برو... گهید کمیپسرم صبر کن؛  ــ

 بلند شد. لشیموبا یخواست، جواب محمد آقا را بدهد؛ صدا یتا م شهاب

 خسته، جواب داد: یبا صدا د،یشماره ناشناس، ناام دنیتلفنش را درآورد. با د عیسر

 الو... ــ

 سالم! ــ

 !د؟ییسالم! بفرما ــ

 تماس رو با شما داشتند. نیکه آخر مارستانیرو آوردن ب یتازه خانوم د؛یببخش ــ

 .ردیافتادنش را بگ  یدستش را به در گرفت، تا جلو شهاب

 چشمانش آمد.  یجلو ا،یکه پرستار چه گفت؛ فقط آن لحظه چهره معصوم مه دینشن

 الو... آقا... ــ
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 !مارستان؟یکدوم ب ــ

 نگران به طرف شهاب آمدند. مارستان،یاسم ب دنیبا شن هیبق

 کرد. ی)ع( را صدا منیکرد و امام حس یم هیخانم، گر مهال

 ختندیر یاو اشک م یهم، پا به پا میخانوم و مر نیشه

 به طرف شهاب، رفت. محسن

 

 رو من حرف بزنم. یشهاب، بده گوش ــ

 .دست محسن را کنار زد شهاب

 !مارستان؟یکدوم ب ــ

 ...دیدو نشیبه طرف ماش هیبق یتوجه به صدا کردن ها یتماس را قطع کرد و ب شهاب،
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 ستمیب_و_صد_قسمت#

 

 

 

 کامیمحسن پ یرا برا مارستانیکرد. آنقدر نگران بود، که فقط اسم ب یم یسرعت ممکن رانندگ نیبا آخر شهاب،

 کرد.

 رفت. رشیبه سمت پذ عیسر مارستان،یبه ب دنیرس با

 سالم! ــ

 !د؟ییبفرما ــ

 ... دیرو آوردن.. زنگ زد یماریب هی ــ

 اسمشون؟! ــ

 !ییرضا ای... مهایمه ــ

 کردن کرد. پیشروع به تا پرستار،

 ...۱۸۹طبقه سوم... اتاق   ــ

از پله ها باال  عیو سرآسانسور شد  الیخیبه طرف آسانسور رفت. دکمه را چند بار زد، در باز نشد. ب عیشهاب، سر 

 رفت. 

رفت.  ۱۸۹به طبقه سوم، به طرف اتاق  دنیکرد. با رس یاز آن ها عذرخواه عیراه به چند نفر تنه زد، که سر در

 با لباس پرستار از اتاق خارج شد.  یهمزمان، مرد

 را گرفت. شیخواست وارد اتاق شود، که جلو یم شهاب

 !؟یریکجا م ــ
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 زنم داخله! ــ

 تو... دیبر شهینم ــ

 چرا؟! ــ

 چرا نداره! پزشک داخله! ــ

 نشود و خودش را کنترل کند. یکرد؛ عصب یسع شهاب،

 براش افتاده؟! یحالش چطوره؟! چه اتفاق دیخب... الاقل بگ ــ

 من از کجا بدونم آخه؟! ــ

 .دیششهاب درهم جمع شدند. پرستار را کنار زد و به طرف در رفت. پرستار دستش را ک یها اخم

 ! ؟یرفت یبا توام! کجا سرت رو انداخت ـــ

 پرستار را گرفت. قهی یعصب شهاب

 زنم تو اتاقه!! گمی! بهت مشه؟ینم تیتو حرف حال ــ

به  عیبه دست شدن شهاب، سر قهی دنیآمدند. محسن با د رونیآسانسور باز شد، که محسن و همه خانواده ب در

 سمتش رفت.

 حال زنم چطوره! یگیبرم تو! نه م یزارینه م ــ

 کرد. یبه خون نشسته به او نگاه م یکرد؛ شهاب را از پرستار جدا کند. اما شهاب با چشم ها یم یسع محسن

 !ه؟یچ ینگران یفهمی! م؟ی! اصال احساس دار؟یتو آدم ــ

کرد و چندتا سرفه کرد؛ با ترس  یرا رها کرد، که پرستار به عقب برگشت و با وحشت به شهاب نگاه راهنشیپ ی قهی

 به پرستار گفت:

 باال!  ادیحراست ب دی! بگیخانم احمد ــ
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 را گرفت. شیخواست، دوباره به طرفش برود که محسن جلو یم شهاب

 آمد. رونیاز اتاق ب د،یبا روپوش سف ،یانسالیدر باز شد و مرد م همزمان

 چه خبره؟! نجایا ــ

 کرد. یدادن. دکتر اخم حیشروع کرد به توض پرستار

 براش... یدادیم حیحق داره خب... اوضاع همسرش رو توض ــ

 طرف شهاب برگشت. به

 ...مارستانهیب نجای. ادینداختیسرو صدا راه م نقدریا دیشما هم نبا ــ

 .دیبه صورتش کش یدست شهاب

 بزنه. یکرد، حرف یآقا، اصال قبول نم نیا یجناب دکتر! من نگران همسرم هستم؛ ول دونمیم ــ

. همسرتون االن رندیاز هوش م شه،یبودند، حالشون بد م ییجا هی نکهی. مثل انجایهمسرتون رو آورد ا ییآقا هی  ــ

 .دی. پس لطفا آروم باشکنمیرو چک م تشونیهستند، من دارم وضع هوشیب

از آتش وجودش،  یکم د،یداد تا شا هیسرد، تک واریرفت. سرش را به د واریبه اتاق برگشت و شهاب، به طرف د دکتر،

 کم بشود...
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 کمی_ستیب_و_صد_قسمت#

 

 

 

در، در حال رفت و آمد، بود.  یاز دکتر نبود.  شهاب، کالفه، جلو یگذشت؛ اما خبر یم ایمه نهیربع ساعت، از معا کی

 ماند. جهینت یکردند آرامش کنند؛ تالش شان ب یم یهر چقدر هم محسن و محمد آقا، سع

 به سمت دکتر رفت. عیآمد. شهاب سر رونیباز شد و دکتر از اتاق ب در

 دکتر؟ یشد آقا یچ ــ

 از هوش بره. شهیباعث م نیو ناراحت شده؛ هم یعصب یضعف کرده. از طرف نکهینگران نباش پسرم! مثل ا ــ

 !نمش؟یاالن بب شهیم ــ

 دیتحت مراقبت بمونه، با دی. امشب باادیبهوش م گهید کمی هوشه،ی. اآلن هم بدیدورش رو شلوغ نکن یبله! ول ــ

 کنارش بمونه. یکی

 

 از تشکر از دکتر، اول شهاب وارد اتاق شد. بعد
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 ی، رو. کنار تختدیکش ریبود؛ دلش ت دهیدراز کش دهیو صورت رنگ پر مارستانیب یکه با لباس صورت ا،یمه دنید با

بر تنش  یدستش، لرز یکه سرم به آن ها وصل بود را در دست گرفت. از سرما ا،ینشست. دستان مه ،یصندل

 اش گذاشت. آرام، زمزمه کرد... یشانیبر پ ینشست. خم شد و بوسه ا

 !؟یکنیرو م نکاری! آخه چرا با خودت ای! خانومایمه ــ

 را نوازش کرد. شیتکان خورد. شهاب آرام گونه ها ایمه یها پلک

** 

کنارش، سرش را چرخاند. شهاب را،  یداشت. با احساس حضور شخص یدیکه باز کرد، سردرد شد چشمانش را ا،یمه

 آرام گفت: د؛یکرد را د یو با چشمان نگران، به او نگاه م دیباریم شیاز سر و رو یکه خستگ

 شهاب... ــ

 به سمتش آمد. شهاب

 !؟یجانم خانوم ــ

 من کجام؟! ــ

 ...مارستانیب ــ

 هیمعراج شهدا و گر یادآوریافتاد. با  یکه چه اتفاق د،یایب ادشیکرد  یهم فشار داد و سع یچشمانش را رو ایمه

 ابروانش نشست. نیآن مرد، چشمانش را باز کرد و اخم ب دنیو دو شیها

 .دینگران پرس ایمه یاخم ها دنیبا د شهاب،

 !ا؟یشده مه یزیچ ــ

 !کنهیدرد م یلیشهاب... سرم... خ ــ

 آمده بودند را، آرام، نوازش کرد. رونیب یکه از روسر ایمه یموها اب،شه

 .یاستراحت کن دی. اآلن بخواب؛ بایشیاالن بهتر م ه،یهوشیاثرات ب زمیعز دونمیم ــ
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 آرام شهاب، سپرد. یتکان داد و چشمانش را بست. و خودش را، به نوازشها یسر ایمه

 

را از دستش  ایآرام دستان مه د؛یخواب ایمطمئن شد، مه نکهیانداخت. بعد از ا ینگاه ا،یمعصوم مه یبه چهره  شهاب،

 بلند شد و از اتاق خارج شد. شیجدا کرد و از جا

 به سمتش آمدند. هیخانم و بق مهال

 .دیبود، که دوباره خواب جیگ کمی! حالش خوبه. دیآروم باش ـ

 .دیبمون نجایا شهیخونه، نم دیبر گهید االنم

 خانم با بغض گفت: مهال

 دخترم بمونم امشب! شیخوام پ یمن م ــ

 که خودشان بمانند. دادندیم شنهادیخانوم هم پ نیو شه میمر

 .مونمیمن م ــ

 سکوت کردند و به شهاب نگاه کردند.  همه

 هم من راحت ترم. ینجوری. امونمیمن م ــ

 .میمونیم میمر اینه مادر! من  ــ

خونه. اآلن هم  ادیم گهی... دشهیان شاء اهلل فردا هم مرخص م مونم،یم ایمه شیبرم خونه، پ تونمینه مامان! من نم ــ

 وقته. رید د؛یشما بر

خانوم آرامش کرد و با صحبت قانعش کرد؛ که شهاب بماند،  نیکرد، خودش بماند. شه یخانم، اعتراض کرد و سع مهال

 یم وانهید ینماند؛ در خانه از نگران ایاگر شب کنار مهدانست،  یبهتراست. چون خودش از دل پسرش خبر داشت. م

 شد. 

 داد، و به سمت شهاب آمد. میرا به دست مر نیماش دیکل محسن
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 حتما خبرم کن. باشه؟! ،یداشت یکار ،یالزم داشت یشهاب! هر چ ــ

 راحت. التیحتما! خ ــ

 خوبه. ان شاءاهلل هر چه زودتر حالش خوب بشه. ــ

 ان شاءاهلل. ــ

 بود. ۴ کیبه ساعت انداخت، ساعت نزد یمحو شد. نگاه دشیآنقدر به رفتن محسن نگاه کرد؛ که از د شهاب،

 و به اتاق برگشت... دیبه صورتش کش یدست

 

 

 دینڪ_دعوت_را_ 
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که  ییداشت. ساعت ها ازیسکوت وآرامش ن نینمازش را داد و سربه مهر گذاشت. چشمانش را بست. به ا سالم

 ...تیعصبان ،یآشفتگ ،یپر از نگران ییسخت بودند. ساعت ها یلیخ شیگذشت؛ برا

. دیایتوانست با آن کنار ب یدانست چطور م ی. وگرنه، نمامدین شیپ ایمه یبرا یرا شکر کرد، که اتفاق بد شیخدا

خواندن نماز صبح آمده بودند،  یکه برا یبه چند دکتر و پرستار یبلند شد. نگاه شیبه مهر زد و از جا یبوسه ا

به طرف آسانسور رفت. تا دکمه را زد،  نباریبود. ا خلوتساعت،  نیدر ا مارستانیانداخت و از نمازخانه خارج شد. ب

 کرد، به خودش آمد. یصدا که طبقه سوم را اعالم م دنیدر باز شد و وارد آسانسور شد. با شن

 رفت. ایق مهآمد و به اتا رونیآسانسور ب از

 به سمت تخت رفت. د؛یچیم زیم یکه غذا آورده بود و آن ها را رو یپرستار دنید با

 سالم کند، با اخم گفت: نکهیبدون ا پرستار

 .فهیبخوره. بدنش ضع یزیچ دیدکتر گفته، با ــ

 .دمیاش رو خودم انجام م هی. بقدیدیممنون! زحمت کش یلیخ ــ

 زد و از اتاق خارج شد. یرفتار مودبانه شهاب، لبخند ریتحت تاث پرستار،

 انداخت. شهاب بالبخند به سمتش رفت. یبه شهاب نگاه ا،یمه

 شما! یشد داریچه عجب! ب ــ

 .ندیبش شیکرد، تا سرجا کمکش

 در هم جمع شدند.  شیغذا، اخم ها دنیبا د ایظرف سوپ را جلو آورد. مه شهاب،

 شهاب! من اشتها ندارم. ــ

 کرد. یاخم بشها

 .یبخور یمقو زیچ هی دیبا ،یمگه دست خودته؟! ضعف دار ــ

 .دیکه شهاب دستش را عقب کش رد؛یدستش را جلو برد، تا قاشق را بگ ایدهانش گرفت. مه یقاشق را جلو و
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 بکش کنار دستت رو؛ دهنت رو باز کن... ــ

 خوراند. ایسوپ را، به مه یآخر کاسه، شهاب با آرامش و شوخ تا

 نشست. یصندل یکرد. شهاب ظرف ها را کنار گذاشت. رو زیرا با دستمال تم ا،دهانشیمه

 به چشمان خسته اش نگاه کرد. ایرا در دست گرفت. مه ایمه دستان

 ...یشهاب! بخواب! خسته ا ــ

 زد. یلبخند شهاب

 باهات حرف بزنم. خوامیهست. اآلن م ادیخواب، وقت ز یبرا ــ

 منتظر نگاهش کرد. ایمه

 !؟مارستانیشد به ب دهیشد؟! چرا کارت کش ی! چ؟یلحظه توروگم کردم، کجا رفت کی! من ا؟یافتاد مه یچه اتفاق ــ

 اشک در چشمانش جمع شد. ش،یاتفاقات چند ساعت پ یادآوریانداخت. با  نییسرش را پا ا،یمه

 ! نگرانم نکن! ایمه یکنیم هیچرا گر ــ

 .دیکش یقینفس عم ایمه

 ن،یهم یداشتم. برا جهیگرفتم رفتم معراج شهدا. حالم بد بود، قبلش هم سرگ یرفتم، تاکس شتیاز پ نکهیبعد ا ــ

 شیو فقط ازت گله کردم. پ یمعراج، رفتم گوشه ا دمیاستراحت کنم. رس گاهیرو داد بهم، که برم پا گاهیپا دیکل میمر

 .کنمیکردم. کم کم احساس کردم دارم ضعف م یم هیگر بد،و ناراحت، با حال  ی. فقط عصبدونمی! خودم هم نم؟یک

 شده بود. رید یلیخ گهید یول

 انداخت. ربودندیدستان بزرگ و گرم شهاب، اس نیبه دستانش که ب ینگاه

 هی؛ که بود نیا ادمه،یکه  یزیچ نیرفت، نتونستم خودم رو کنترل کنم و افتادم. فقط آخر جیبلند شدم که سرم گ ــ

 ...نیآمبوالنس... هم ی. بعد هم، صدادیبه طرفم دو یآقا

 انداخت. ینگاه ایسرخ، به مه یبا چشم ها شهاب،
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 در موردش باتو حرف بزنم. اما نشد. نمی. اصال من خواستم بشیباخبر بش ینجوریخواستم ا یــ باور کن؛ نم 

 خبر بودم؟! یمن ب یارزشم که نرجس)!(، خبر داشت؛ ول یبرات ب نقدریمن ا یعنی ــ

 آورد. ایبه دستان مه یکرد. فشار یاخم شهاب،

 یخدا شاهده تو همه  ست،ی. دوما بحث ارزش نرسمیکه خودم حسابش رو بعد م ار،یاوال؛ اسم اون دختر رو ن ــ

 اومدم که بهت بگم. شبیمن وقت نکردم. من همون د ی... ولیمیزندگ

 کرد. یانداخت و آرام هق هق م نییسرش را پا ا،یمه

 !؟یکنیم هیگر  د؛ینرجس زودتر فهم نکهیتو اآلن به خاطر ا ا،یمه ــ

 گفت. هیسرش را مظلومانه به عالمت نه تکان داد و با گر ایمه

 ...کنمیم هیمن از ترس نبودنت کنارم، دارم گر ــ

 بلند شد و کنارش نشست و او را در آغوش کشاند. شیاز جا شهاب

 .ارمیلحظه دووم ب هی تونمیرت نباشم. من بدون تو نممن کنا شهیدلم، مگه م زی... آروم عزسسیه ــ

نشان از  قشیمرتب و عم یکم کم آرام شد؛ و نفس ها ایرا، در آغوشش نگه داشت. مه ایزد و مه شیبر موها یا بوسه

نتواند او را داشته  گریکه د دیترس یم دیشهاب، دوست نداشت او را از خودش جدا کند. شا یداد. ول یم دنشیخواب

 باشد...

 

  

 

 

 

 



 نقاب من

 
444 

 

 

 

 

 سوم_و_ستیب_و_صد_قسمت#

 

 یریام_فاطمه#

 

 که دستانش در دست شهاب بودند؛ برگشت. ا،یکرد و به طرف مه اداشتیرا  ییزهایچ دکتر،

 !ستین یزی! چدینگران نباش ــ

 شهاب گفت: روبه

باعث شده که حالش  نینارحت شدن؛ و هم یلیو البته خ یعصب کمینگران نباش... همسرتون حالش خوبه. فقط  ــ

 بد بشه.

 گردنش گذاشت، وادامه داد. یرا رو یپزشک یگوش

اعت حتما طبق س سم،ینوینشند. براتون دارو م یاستراحت کنند و اصال ناراحت وعصب دی... البته باشندیمرخص م ــ

 .دیمصرف کن

 را نوشت و به طرف شهاب گرفت.  شهاب نسخه را گرفت. نسخه

 .دیدکتر؛ لطف کرد یممنون آقا یلیخ ــ

 مواظب خودت باش دخترم. شتری. شماهم بکنمیخواهش م ــ

 زد. یلبخند خسته ا ایمه
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 ممنون! یلیچشم! خ ــ

 همراه پرستار از اتاق رفت. دکتر،

 رو انجام بدم. صتیترخ یمن برم کارها ،یتا تو آماده بش ؛یخانوم ــ

 رفت. رونیتکان داد. شهاب از اتاق ب یسر ا،یمه

 

 سالم محسن برگشت. یبود؛ که با صدا صیترخ یمشغول کارها شهاب،

 !د؟یکنیم کاریچ نجایسالم! شما ا ــ

 اشاره کرد. میبا ابرو به مر محسن

 گفت: ،یشاک م،یمر

 انیکنم و نگذارم برو تونستم  آروم  هیتو خونه. بق نمیتحمل کنم، بش تونستمی. نمدینگاهم نکن نجوریا ــ

 .ومدمیم دیاما خودم با مارستان؛یی

 تکان داد. یسر شهاب

 .امیرو تموم کنم، م صیترخ یآماده بشه. من االن کارا ایباشه! برو کمک کن مه ــ

 تکان داد و به سمت آسانسور رفت. یسر میمر

 همراه محسن به سمت اتاق رفتند. ص؛یترخ یبعد از تمام کردن کارها شهاب،

 حالش خوبه؟! ــ

 تکان داد. یسر شهاب

 بهتره... ــ

 نگفت؟! یزیرفتنت...؛ چ هیدر مورد سور ــ
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 است. هیقض نیذهنش مشغوله هم دونمیم ینگفت، ول یزیچ ــ

 !؟یزنی! باهاش حرف م؟یکن کاریچ یخوا یم ــ

 .ستیبراش خوب ن یو ناراحت تیتونم باهاش حرف بزنم. دکتر گفته عصبان یاالن نم ــ

 بسپارش  به خدا... ــ

 وارد شدند. میمر یصدا دنی. شهاب در را زد، که با شندندیاتاق رس به

 زد. یلبخند شیبود؛ به رو ستادهیا میکه آماده کنار مر ا،یمه دنیبا د شهاب،

 کرد. یسالم واحوالپرس ا،یبا مه محسن

 بچه ها. میبر ــ

 را گرفت و از اتاق خارج شد. ایدست مه شهاب

 

 شد. شهاب در را بست.  نیر ماشسوا ا،یمه

 به سمت شهاب آمد. میمر

 داداش، همه خونه احمد آقا جمع شدند. ــ

 تکون داد. یسر شهاب

 .رمیرو بگ ایمه یداروخونه، داروها رمیمن اول م یول د؛یباشه بر ــ

 گفت: محسن

 .رمیگیبده ما م یخوایم _

 !نمتونیبینه محسن جان ممنون. اونجا م ــ

 را روشن کرد.  نیگفت و ماش یشد. بسم اهلل ا نیسوار ماش شهاب
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 انداخت. ایبه مه یخارج شدند، نگاه مارستانیب از

 !د؟ایخوابت م ــ

 خسته سرش را تکان داد. ایمه

 چقدر بهت گفتم بخواب! ــ

 تونستم! ینم ــ

 دوخت. رونیرا به ب نگاهش

 حرف شدنش شده بود.انداخت. متوجه آرام شدنش و کم  ایبه مه ینگاه شهاب،

 .ستادیداروخانه ا کنار

 

 .رمیداروهات رو بگ رمیمن م ــ

 سرش را تکان داد... یبدون حرف ا،یمه
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 داشت. جهیشهاب را گرفت. هنوز سرگ یبازو ایشود. مه ادهیکمک کرد که پ ای. شهاب به مهدندیخانه رس به

 را فشار داد. در  باز شد. فونیدکمه آ شهاب،

 شیو اشک ها د؛یچرخاند و گونه اش را بوس ا،یخانوم اسپند را چند بار دور سر مه نیبه استقبالشان آمدند. شه همه

 خانوم زد. نیبه رفتار مادرانه شه ،یلبخند مهربان ایرا پاک کرد. مه

 را درآغوش گرفتند. ایخانوم، احمد آقا و مهال خانم مه نیاز شه بعد

جدا کرد.  ایخانوم، مهال خانم را از مه نیکرد. که با اشاره شهاب به مادرش؛ شه هیگر ایدر آغوش مه یخانم، کل مهال

ود و خسته ب یلیخ ایرفتند. مه ،ییرایگفت. همه به اتاق پذ یزد، و سالمت باش ایبه سر مه یمحمد آقا، پدرانه بوسه ا

 دوخت. شهاب، داشت. نگاه خسته اش را به چشمان سرخ جهیسرگ

 زد و رو به جمع گفت: یشد. به او لبخند ایمتوجه نگاه خسته مه شهاب،

 بره تو اتاقش، استراحت کنه. اصال نتونست بخوابه. ایبا اجازتون مه ــ

 زد. یآقا لبخند احمد

 .یدینخواب شبیآره پسرم. تو هم برو استراحت کن. از د ــ

 رفتند. ایتکان داد و به اتاق مه یزد و سر یلبخند شهاب

 انداخت و از اتاق خارج شد. ایکنار تخت مه یرختخواب عیخانم، سر مهال

 من برم صورتم رو بشورم؛ تو هم لباسات رو عوض کن. ــ
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کم شود. صورتش را  شیاز خستگ یبه صورتش زد، تا کم یرفت. آب یبهداشت سیاتاق خارج شد. به سمت سرو از

 ت آشپزخانه رفت. خشک کرد و به سم

 داروشو بخوره. ایمه دیآب بده، با وانیل هیجان  میمر ــ

 چشم داداش! ــ

کرد و به طرف اتاق رفت. در را زد و وارد  یرا به دستش داد، تشکر وانیل میبزرگ آش نگاه کرد. مر گیبه د شهاب،

 شد.

ها دارو سهیرا به دستش داد و ک وانیتخت نشست. ل یبود. شهاب به سمتش رفت و رو دهیتختش دراز کش یرو ایمه

 را باز کرد و قرص ها را به سمتش گرفت.

 داروهات رو بخور. ــ

 را خورد. شیکرد و داروها یآرام تشکر ایمه

 گذاشت. یپاتخت یرا از او گرفت و رو وانیل شهاب

 !ست؟یگشنت که ن ــ

 داد؛ انداخت. یبه ساعت؛ که ساعت ده صبح را نشان م ینگاه ایمه

 ه!ن ــ

 .دیرفت و پرده را کش شیبلند شد. نگاهش به پنجره افتاد، با اخم به طرف پرده ها شهاب،

 چراغ رو خاموش کنم؟! ــ

 نه... ــ

 چرا؟! ــ

 !ترسمیم ــ

 !؟یاز چ ــ
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 ...ترسمی... مکنمیبعد اون اتفاق، چراغ رو خاموش نم ــ

 شهاب در هم جمع شد. یها اخم

 به خودش آمد. ایمه یصدا با

 خوابم. یتو اتاق مامان بابام م رمیخاموشش کن، من م یبخواب یتونیگه نما ــ

 .خوابمی. مستیالزم ن ــ

 .دیکه مهال خانم پهن کرده بود، دراز کش یرختخواب یرو و

 

 بالشت نرم گذاشت؛ چشمانش گرم شدند... یفکر کند. تا سرش را رو یزیتوانست به چ یخسته بود. نم یلیخ
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مرد را دوست  نیزد و در دل اعتراف کرد؛ که چقدر ا یبه چهره غرق در خواب شهاب انداخت. لبخند ینگاه ا،یمه

 را دارد؛ غم در دلش نشست. آرام زمزمه کرد. هیشهاب، عزم رفتن به سور نکهیا یادآوریبا  یدارد. ول

 ...مزاریبره... نم زارمیمن نم ــ

ه ب د،یبه صورتش کش یشد. دست داریخوردند. شهاب آرام آرام، ب یبه شهاب نگاه کرد؛ تا چشمان شهاب تکان آنقدر

 زد. یبه او بود؛ لبخند رهیکه خ ایمه دنیبرگشت و با د ایسمت مه

 !؟یزدیم دیمنو د ی! داشتیسالم خانوم ــ

 .دیآرام خند ایمه

 اعتماد به نفست منو کشته...! ــ

 بلند شد. شیآرام از جا ایمه

 !کنهیخدا! چقدر سرم درد م یوا ــ

 نشست. شینگران سر جا شهاب،

 .ارمیدراز بکش االن برات دارو م ــ

 خواد. اونقدر هم درد ندارم. ینه نم ــ

 .یبخور یزیچ هیتا  ای. من برم صورتم رو بشورم؛ تو هم زود بیاستراحت کن دیدکتر گفت. با یهر چ ــ

 ن داد.تکا یسر ایمه

ه ب یو نگاه ستادیا نهیآ ی. رو به رودیلباس مناسب پوش عیبلند شد سر شیاز جا ایکه از اتاق خارج شد، مه شهاب

 خود انداخت. دهیچهره خسته و رنگ پر

آب سرد را باز کرد و چند بار، پشت سرهم، صورتش را آب  ریرفت. ش یبهداشت سیاتاق خارج شد و به سمت سرو از

 زد.



 نقاب من

 
452 

 

 گرفت. ییدستش را به روشو  عیرفت. سر جیآب را بست. سرش گ ریش

ه آش در خان یآمد، بو رونیب یبهداشت سیدست بردار نبود. از سرو جهیسرگ نیبهتر شده بود؛ اما ا یلیخ نکهیا با

 .دیکش یقیبود. نفس عم دهیچیپ

 آشپزخانه رفت. به

 سالم! ــ

 آمدند.به سمتش  ایمه دنیخانوم و مهال خانم، با د نیشه

 ...زمیعز نجایا نیبش ایبه به! عروس گلم! ب ــ

 آش رفت. گیکرد. مهالخانم به طرف د ینشست و تشکر یصندل یرو ایمه

 کجان؟! هیبق ــ

 گفتند کار دارند. رون،یهم رفتن ب یخونه، پدر شوهرش.؛ احمد اقا و حاج میمر ــ

 مادرش نگاهش را باال برد. یکه با صدا د؛یکش  زیم یرو ینامفهوم یتکان داد و با دست طرح ها یسر ا،یمه

 .دیشوهرت، نهارتون رو بخور شیمادر. برو پ ریبگ ــ

 انداخت. یکشک و نعناع بود؛ نگاه نیکه دوتا کاسه آش با تزئ ینیبه س ایمه

 تکان داد و از مادرش  گرفت. یسر

 ممنون! یلیخ ــ

 را از او گرفت. ینیمبل بلند شد و س یاز رو دنشیرفت. شهاب با د ییرایبه طرف پذ ای! مهزمینوش جونت عز ــ

 !ن؟یزم یرو مینیبش ــ

 باشه. ــ

 قاشق پر از آش را برداشت و در دهانش فروبرد. چشمانش را بست.  عیسر اینشستند. مه نیزم یکنار هم رو هردو



 نقاب من

 
453 

 

 من! چه آشش خوش مزه است. یخدا یوا ــ

 کرد؛ گره خورد. ینگاه مهربان شهاب که با لبخند او را نگاه م را که باز کرد؛ نگاهش با چشمانش

 !؟یکنینگاهم م ینجوری! چرا اه؟یچ ـ

 انداخت و مشغول کاسه آش شد. نییسرش را پا شهاب،

 !الیخی! بیچیه ــ

 نکن بگو! تیاِ شهاب! اذ ــ

 ...شهینم ــ

 نکن بگو! تیاذ ــ

 شد. رهیخ ایبه چشمان مه شهاب،

 بگم؟! یعنی ــ

 اره بگو! ــ

 زشت رو گرفتم! هیزن بود؛ اومدم تو یمگه قحط کردم،یفکر م نیبه ا 

 را باال داد. شیبا تعجب، ابروها ایمه

 گفت: یکم که متوجه حرف شهاب شد. عصب کم

 من زشتم آره؟! ــ

 دست شهاب، گذاشت و محکم فشار داد. یرا رو شیناخن ها 

 نداشت اما بلند داد زد: یدرد نکهیبا ا شهاب

 !!یکرد کاریآخ آخ! چ ــ

 آمدند. رونیخانوم نگران از آشپزخانه ب نیو شه مهال
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 شده؟! یچ ــ

 انداخت. شهاب خنده اش را جمع کرد. نییسرش را پا ا،یمه

 !ستین یزیمامان! چ یچیه ــ

 تکان داد. یخانوم سر نیشه

 !؟یی... کجایجون یه ــ

 زد و همراه هم به آشپزخانه رفتند.  یخانم، لبخند تلخ مهال

 گفت: ایروبه مه شهاب

 ...یانداخت اشونیجون ادیها رو  چارهیب ؛یکرد کاریچ یدید ــ

 .دیرا در هم کش شیزود خنده اش راجمع کرد و اخم ها یول دیآرام خند ایمه

 االن من زشتم؟! ــ

 گفت: یو با مهربان دیخند شهاب

 مهمه! نیمن ا یو برا باست؛یتو وجودت ز ست،یبه چهره ن ییبایز. یمن یزن زندگ نیباتریتو ز ــ

 نشست. ایبر لبان مه یشهاب، لبخند یصحبت ها از

 نشاند... ایمه یشانیبر پ یشد و بوسه ا کینزد ایبه مه شهاب
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 ششم_و_ستیب_و_صد_قسمت#

 

 

 

 گذاشت. خچالیکاسه ساالد را در  ا،یمه

 مامان، ساالد تموم شد. ــ

 به گونه اش زد. یخانوم، بوسه ا نیشه

 دستت درد نکنه! ــ

 محمد آقا دعوت بودند. یشام خانه  یهمه برا امشب،

 وارد آشپزخانه شد. میمر

 .دیگوجه ها رو بد گهیمامان، محسن م ــ

 داد. میخانوم، گوجه ها را به دست مر نیشه

 .دیچیدر خانه پ میمر یآمد و صدا اطیاز ح نیماش یصدا همزمان،

 مامان شهاب اومد. ــ

 نشست. ا،یمه یلب ها یرو یلبخند

 گرفت. ایخانم چاقو را از دست مه نیشه
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 برو استقبال شوهرت! ــ

 بلند شد و به سمت در رفت. شیاز جا ا،یمه

 شد. رهیبود؛ خ شیشهاب، که مشغول در آوردن کفش ها به

 زد. یبود؛ لبخند ستادهیه کنارش اک ایمه دنیسرش را باال برد. با د ،ینگاه ینیبا احساس سنگ شهاب

 !یسالم! خسته نباش ــ

 !ی! درمونده نباشیسالم خانوم ــ

 کتش را گرفت. شهاب ادامه داد: ایمه

 !رسه؟یم یک ــ

 !؟یچ ــ

 استقبالم... یایب ینجوریا شهیبعد تو هم مون،یسرخونه زندگ میبر ــ

 زد. شیبه بازو یمشت ایمه

 مزه!! یب ــ

 کرد و به دنبالش، به آشپزخانه رفت. زانیکت شهاب را آو ا،یمه

 مشغول خوش و بش با مادرش شد. شهاب،

 !زم؟یبر ییشهاب برات چا ــ

 نتونستم نماز بخونم. برم نماز بخونم... م،یبود تی! مامورینه ممنون خانم ــ

 تکان داد. یسر ایمه

 .دیبه گوششان رس اطیمحمد آقا، از ح یصدا

 خانما! دیارینون ب ــ
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 نان را برداشت. ایمه

 .برمیمن م ــ

 رفت و نان ها را، دست محمد آقا داد. اطیح به

 .دندیچ قهیانداختند و با سل اط،یح یسفره را تو م،یکمک مر با

 بود.  دهیچیدر خانه پ یجوجه کباب ی. بودیکش یقیآمد. نفس عم اطیبه ح شهاب،

 شانه اش زد. یطر ف محسن رفت و رو به

 داماد جان! دستت طال... یکار کرد یچ ــ

 جوجه را جا به جا کرد. یها خیس محسن

 ...میخودمون به فکر شام باش میمجبور اد؛یپسر خانواده نم ی... وقتگهید میکن کاریچ ــ

 

 جوجه برداشت. یتکه ا شهاب

 یمشکل یاز نظر آشپز ش،یبدونم خواهرم تو زندگ دینه؟! بالخره با ایدستپختت خوبه  نمیبب دی! بایاخو فتهیوظ ــ

 نداره...

 نخور. نایاز ا نقدریا یباشه! ول ــ

 برداشت. یگریجوجه د شهاب،

 !ه؟ی. حرفدارمیبرا زنمم برم خورم؛یخودم م ــ

 !میبگ یزیچ میتونینه سرگرد! گردنتون کلفته، نم ــ

 را رفت و جوجه را به او داد. ای. شهاب به سمت مهدندیخند یبه بحثشان م همه
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 محسن، همه سر سفره نشستند. یصدا با

 خانه! شام آماده است. یاهال ــ

 در کنار هم صرف کردند. یو خوش یمحسن و شهاب؛ و خاطرات جبهه احمد آقا، به خوب یرا، با کل کل ها شام

 ماندند. اطیاز شام همه در ح بعد

 به دست، به طرفشان آمد. ییچا ینیس ایمه

 کرد. یرا برداشتند و تشکر شانیها ییچا همه

 اش را برداشت، آرام زمزمه کرد. ییکه چا شهاب

 دنبالم تو اتاق، کارت دارم. ایتموم شد؛ ب ،یرو خورد تییچا ــ

 نشست. میتکان داد و کنار مر یسر ا،یمه

 

 اش را خورد و بلند شد و به اتاقش رفت. ییچا شهاب،

مجبور  ایو مه د؛یخواست بلند شود و به دنبال شهاب برود؛ محمد آقا، از او در مورد دانشگاه سوال پرس یتا م ایمه

توانست بگذارد؛ از آن  یطرف محمد آقا را بدون جواب نم نیو جوابش را بدهد. کالفه شده بود. از ا ندیشد که بنش

 طرف هم شهاب منتظرش بود.

 

 !؟یایلحظه م هیجان  ایمه ــ

 

 گفت و به طرف اتاق شهاب رفت. یبا اجازه ا ایشهاب، مه یدابا ص 

 کرد. یاتاق شد. شهاب با اخم به او نگاه م وارد
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 صدات کنم؟! دیبا ؛یومدیچرا نم ــ

 شد بلند شم. یکرد. نم یاخمات رو باز کن. خب بابات داشت باهام صحبت م ــ

 !؟یعجله دار نقدریموضوعه مهمه که ا نقدریهم، ا بعدش

 آره مهمه! ــ

 تخت نشست. یکنارش رو ایمه

 در خدمتم... دییبفرما ــ

 

 

  

 

 

 

 

 

 هفتم_و_ستیب_و_صد_قسمت#

 

 

 

 به خدا... دی. دلمون پوسمیچند لحظه، با خانممون حرف بزن هی میفقط خواست ؛یچیخدمت از ماست. ه ــ
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 .دیخند زیر ایمه

 و باهات حرف بزنم؟؟! نمتیمن کجا بب ،ی! بعدش هم؛ تو همش سرکارگهیلوس نشو د ــ

 

 ...یادامه بد ینطوریاگه ا شند؛یم دیموهات سف  گهی! تا چند سال دیزنیچقد غر م ــ

 بلند گفت:  یزد و با صدا شیبازو به

 اِ شهاب... ــ

 !یبدنمو کبود کرد ،یزنیدختر چقدر منو م ــ

 خوبت شد. ــ

 را به عالمت قهر به طرف مخالف گرفت، که نگاهش به عکس شهاب و دوستش افتاد. صورتش

 

 مثال؟! یقهر کرد ــ

 نزد. یبه عکس حرف رهیخ ایمه

 االن مثال؟! یکنیناز م ــ

 نموندم. ششیپ شتریچرا ب یگیم ،یخوریحرص م یکه رفتم، ه گهیناز بکن... چند روز د ــ

 به طرف شهاب برگشت. ایمه

 !؟یریکجا م ــ

 !یرو تحمل کن میدور یتونینم یدید ــ

 !؟یریشهاب، کجا م ــ

 هست؛ آرام گفت. یکامال جد ایمه دیکه د شهاب
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 ...گهید هیسور ــ

 .دستایسر پا ا عیسر ایحرف شهاب، مه نیا با

 گفت: دیلرزیکه م ییبا اخم و صدا ای. مهستادیا شیروبه رو شهاب

 !؟یبر یخوا یکجا م ــ

 !هیسور ــ

 شدم؟! ها...؟؟ ی! اصال مگه من راض؟یگیم یچ یدار یفهمی! م؟یگیم یتو... تو چ ــ

 را گرفت. ایبازوان مه شهاب

 ! یشد یدم که راضفکر کر ،ینکرد یو اعتراض یچند روز آروم نیا دمی. من دزمیآروم باش عز ــ

 آورد. رونیرا از دستان شهاب ب شیبازوها ت،یبا عصبان ایمه

اصال برات مهم نبوده  نمیبی... اما میشد الیخیبد شد؛ ب یحال من اونجور نکهیکه تو به خاطر ا کردم؛یمن فک م ــ

 شدم. یبستر مارستانیکه من به خاطر، فقط حرف از رفتنت؛ تو ب

 را باال آورد و روبه شهاب گفت:  دستانش

 ... لرزنی... درست نگاه کن... دارن ملرزهی! دستام مستیمن هنوز حالم خوب ن ــ

 ...ی... تو قرار بود کنارم بمونترسمیم یکیاز تار هنوز

 .میدلم! بزار باهم حرف بزن زیآروم باش عز ایمه ــ

 ...؟!ی! هان؟! چه حرف؟یچه حرف ــ

را آرام کند. اما  ایمه ؛یبرخورد بد چیکرد بدون ه یم یرا، در دستش گرفت. سع ایمه یبه سمتش رفت و بازو شهاب

 آرام شود. یسادگ نیآشوب تر از آن بود، که بخواهد به ا ایمه

 اخم گفت: با
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 .شنوندی. اآلن صدامون رو ممیباهم حرف بزن نیآروم باش! بش ــ

 کرد. یتلخ یخنده  ایمه

چرا  ،یبر یخواستی... تو اگه مرهیم کنه،یبزار بشنون! بزار بدونن که شهاب خان؛ پسرشون، داره زنش رو ول م ــ

 ...یبر ،یدختر رو به خودت وابسته کن هی یـخواستی! مم؟یستگارخوا یاومد

 دومش را هم در دست گرفت و تکانش داد. یبازو یعصب شهاب

 مونیاز مسائل شخص یآورم، چون دوست ندارم کس گمیتو! دارم بهت م یزنیم هیحرفا چ نی! اگهیبسه د ــ

 رفتن هم، از ازدواجم بحثش جداست. هیباخبربشه. سور

 خودش را جدا کرد. ایمه

 برو اونور! ــ

 به طرف در رفت. و

 ! صبر کن...؟یری! کجا مایمه سایوا ــ

 .دیکوب واریمشت گره کرده اش را، محکم به د یعصب ا،یرفتن مه با

 رفت. اطیآمد و به ح نییاز پله ها پا عیسر ا،یمه

 کردند. ینگاه م ایبا تعجب به مه همه

 خونه رو بده. دیمامان! کل ــ

 گفت: ایروبه مه یخانوم، با نگران نیشه

 !؟یلرزیشده مادر؟! چرا م یچ ــ

 ... حالم بده؛ برم خونه هم داروهام رو بخورم، هم استراحت کنم.ستین یزیچ ــ

 باهات؟! امی! بایمادر مه ــ
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 .رمینه مامان جان! خودم م ــ

 از خانه خارج شد... عیرا گرفت و سر دیکل ایمه

 

 

  

 

 

 

 

 

 هشتم_و_ستیب_و_صد_قسمت#

 

 ےریام_فاطمه#

 

از هم دلخور  ایمدت خانواده ها هم متوجه شدند، که شهاب و مه نی. در اگذشتیو شهاب، م ایروز از بحث مه دو

 .ستیچ یدلخور لیهستند و دل

 

ده بود ز یشد. شهاب به هر در یکردند؛ با حرف زدن موضوع را درست کنند. اما لحظه به لحظه بدتر م یسع یلیخ

 تر یشهاب را عصب نیداد و هم یجواب تلفنش را نم ایزد  یخودش را به خواب م ای ایمه یصحبت کند، ول ایکه با مه

 کرد.  یم
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کند و نظرش را در مورد رفتن  مانیکه گرفته پش یمیتواند شهاب را از تصم یکاره ها م نیکرد، با ا یفکر م ا،یمه

 عوض کند.

 لحظه هیرفتن به سور یبه آب؛ برا دنیرس یدر صحرا برا یدانست که لحظه به لحظه شهاب مانند تشنه ا ینم اما

 کند. یم یشمار

 

 گاهیپا یکارها یبه او زنگ زده بود و از او برا یچندبار میرفت. از صبح مر گاهیدر خانه را بست و به سمت پا ا،یمه

در  میرا زد. مر گاهیرا تنها بگذارد. در پا مینبود، که مر یا دلش راضحالش خوب نبود، ام نکهیکمک خواسته بود. با ا

 آن نشست. یگذاشت و خودش رو یصندل یرا رو چادرش ایمه یرا باز کرد. بعد از سالم و احوالپرس

 !؟یخوا یم یخوب چ ــ

 کن. یچندتا پوستر برام طراح ــ

 !؟یبا چه موضوع ــ

 چادرش را سرش کرد. میمر

 .رمیازش بگ رمیخودشونه،  م گاهیمحسنن. اآلن تو پا شیموضوعات پ ــ

 .ایباشه زود ب ــ

 

را  یبست، صندل یچرخاند. همزمان چشمانش را م یگردان، خودش را م یبا صندل ایخارج شد. مه گاهیاز پا میمر

 کرد. یرا زمزمه م شانیشهدا شد. آرام آرام اسم ها یبه عکسا رهیپشت به در نگه داشت و خ

 همت... می... ابراهینیآو ی... مرتضیحسن خرزا ــ

 ابروانش نشست. همزمان در باز شد. یرو یحرم، اخم نیمدافع یبه عکس ها دنیرس با

 ها...  یدار یباحال یصندل م؛یمر گمیم ــ
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 به یناخواسته قدم ایآمد. مه ایبلند شد. شهاب به سمت مه یصندل یشهاب، شوکه شد. از رو دنیکه با د برگشت

 عقب برگشت.

 کجا رفته؟! اصال برو اونور من برم. میها؟! مر ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ــ

 را گرفت. شیخواست از کنار شهاب رد شود؛ شهاب بازو یتا م ایمه

 !؟یبر یخوا یبدون چادر م ــ

 انداخت. شیبه مانتو ینگاه ایمه

 نداره! یبه تو ربط ــ

 در هم رفتند. شیاخم ها شهاب،

 فقط به من ربط داره. ز،یچ نیقا ااتفا ــ

 اونوقت چرا؟! ــ

 چون همه کارتم! ــ

 .دیخند ایمه

 پس!! یواقعا؟! همه کارم ــ

 گفت: تیعصبان با

 ! ؟یبر یولم کن یخوا یو م یهمه کارم ــ

 خوام ولت کنم؟! یگفته م یتو؟! ک یگیم یچ ــ

 ...!یریو م یشیمن م الیخیب ی! ها؟! شهاب تو دار؟یپس چ ــ

 ...تیخواستگار ومدمیبشم، که نم التیخیخواستم ب ی! من اگه من؟یحرفا چ نیا ایمه ــ

 ...نجایا ومدمیو م کردمیرو باور م میحرف مر دیمن کار ندارم. االن ولم کن برم خونه. نبا ــ
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 را محکم در دست گرفت و با اخم گفت: ایدو بازوان مه شهاب،

به  م؛یزنحرف ب مینیبنش ایبفهم! ب نویتا رفتنم نمونده، ا یادیبهت! فرصت ز گمیم یآروم باش و گوش بده چ کمی ــ

 !! م؟یرسیم یا جهیشدن هات و فرار کردنت به نت میقا نیبا ا ی. فکر کردمیبرس جهینت هی

 !یبکن یکار هی دیبرو! اما قبلش با یبر یخوا یباشه م ــ

 د.با اخم در چشمانش نگاه کر شهاب

 !؟یچه کار ــ

 شود. یفرج دیحرف؛ اما شا نیزدن ا یداشت برا دیترد ایمه

 اول منو طالق بده بعد بــ... ــ

 حرفش را ادامه دهد. ایشهاب نگذاشت، که مه ادیفر

 !ایببند دهنتو مه ــ

 به بازوانش آورد.  یشده بود. شهاب فشار رهیبا ترس به شهاب خ ایمه

 !؟یدی! فهمیاریزبونت م یکلمه رو رو نیبارت باشه ا نیو اخر نیاول ــ

 داد. ایبه مه یمحکم تکان

 !!؟یکنیفکر م ییبه جدا دهیرس یی! االن کارت به جایعوض شد یلی! خایمه یعوض شد ــ

 انداخت. نییسرش را پا مانیپش ایمه

 !؟یبرا گفتن ندار ی! حرف؟یزنیچرا حرف نم ــ

 جدا شد. ایمه از

 حرف رو نداشتم. نیازت انتظار ا ــ
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 نشست. یصندل یرو ایرفت. مه رونیب گاهیاز پا شهاب

 کلمه... نیعکس العمل نشان بدهد، به ا نقدریشد؛ شهاب ا ینم باورش

 درد گرفت با دو دستش محکم سرش را فشار داد. سرش

 نگران وارد شد. میباز شد و مر در

 !رون؟یاومد ب یعصب ینجوریشد؟ چرا شهاب ا یچ ــ

 ش را سرش کرد.کرد و چادر میبه مر یاخم ایمه

 خونمون... اریب یکار دار گهیلطفا د رمیمن م ــ

 متوقفش کرد. میمر یبرود؛ صدا رونیب گاهیخواست از پا یتا م ا،یمه

 اومد. ،یینجایا دیشهاب فهم یوقت یکار فرستاده بودم دنبالت! ول یباور کن برا ــ

 به او انداخت. یبرگشت نگاه ایمه

 طرح هارو بده! ــ

 به آن انداخت. ینگاه ایداد. مه ایبرگه برداشت و به دست مه کی میمر

 ببرشون... ای. بکنمیتا شب آمادشون م ــ

 .ایممنون مه یلیخ ــ

 . خداحافظ...کنمیخواهش م ــ
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 نهم_و_ستیب_و_صد_قسمت#

 

 

 

وحالت تهوع  دیپوسترها بود. سردرد شد یشب بود، مشغول کارها۸صبح که برگشته بود؛ تا االن که ساعت  از

 داشت.

 را گرفت. میرا برداشت و شماره مر لشیموبا

 !میالو مر ــ

 الو جانم؟! ــ

 !؟یکرد هیچرا صدات گرفته؟ گر ــ

 آره! _

 بلند شد. شینگران از جا ایمه

 !م؟یشده مر یچ ــ

 !ادته؟ی ه؛یکه باهاش رفته بود سور یدوست شهاب، اون ــ
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 د.آن شب شهاب افتا یحرف ها ادی ا،یمه

 نشد؟! دایپ کرشیپ چوقتیکه ه یآره! همون ــ

 زنشم. شیاالنم من پ ارنش؛یشد. فردا م دایآره همون، پ ــ

 سوزد. یکرد؛ چشمانش م یدهانش گذاشت. احساس م یدستش را رو ا،یمه

 من... یخدا یوا ــ

 !؟یداشت یجان کار ایمه ــ

 خواستم بگم پوسترها آماده شده. یفقط م ــ

 دستت درد نکنه! ــ

 . خداحافظ.شمی! مزاحمت نمکنمیخواهش م ــ

 خداحافظ. ــ

 

 .شدندیم ریسراز شیگونه ها یرو شی. اشک هاردیرا بگ شیاشک ها یتخت نشست. نتوانست جلو یرو

 زمزمه کرد. آرام

 بده... یلیاالن شهاب حالش خ یوا ــ

 .ستادیراه ا انهیطرف تلفن رفت تا به شهاب زنگ بزند. اما م به

 بهتر است. ردیکرد بعد از بحث صبح، با او تماس نگ یم احساس

 بهتر نشد. یول دیکش یقیکرد، نفس کم آورده؛ پنجره را باز کرد و نفس عم یم احساس

دانست  یرفتند، نم یم یاهید، چشمانش س. دهانش خشک شده بودیتخت دراز کش یگرفته بود. زود رو جهیسرگ

 .دیآ یدارد سرش م  ییچه بال



 نقاب من

 
470 

 

 گفت و به طرفش رفت  ینیحس ای ا،یمه دنیدر باز شد و مهال خانم وارد اتاق شد. مهال خانم با د 

 ! چته؟!ایمادر مه ــ

 مامان! ستین یزیچ ــ

 نگاه به صورتت بنداز... هی! ؟یچ یعنی ــ

 ان حالم خوبه!مام ــ

 دکتر... متیبریم زنم؛یحرف نزن اآلن به شهاب زنگ م ــ

 مادرش را گرفت. دست

 نه مامان شهاب نه! ــ

 ! اون شوهرته!ه؟یکارا چ نیبس کن دختر! ا ــ

 .ادیبگو ب یی. به باباستین نیبحث سر ا ــ

آمد و به او کمک کرد تا لباس مناسب تن  ایخانم به طرف تلفن رفت و بعد از صحبت با احمد آقا، به طرف مه مهال

 کند.

ه ب دنیبا رس دیایب نییکمک کرد، تا از پله ها پا ایآقا زود خودش را به خانه رساند و به آژانس زنگ زد و به مه احمد

 بود. دهیدر، آژانس هم رس

به در  ینگاه ایهحرکت کرد. م نیهم فشار داد. ماش یشد. از درد سرش چشمانش را محکم رو نیسوار ماش ایمه

 داد و چشمانش را بست. هیتک یصندل ی. سرش را رودیشهاب انداخت و چشمه اشک دوباره جوش یخانه 

چشمانش را باز کرد و به  د؛یرس یآرام مادرش به گوشش م یکرد. نجواها یحالش را بدتر م ن،یماش یها تکان

 زد. یلحا یدستان مادرش که دستانش را در آغوش گرفته بودند؛ لبخند ب

 .توانست راه برود یرفتند و درست نم یم یاهیچشمانش س ایشدند. مه ادهیپ مارستان،یب یجلو نیماش ستادنیا با

 بردند. یرا به اتاق ایمه رشیسمت اورژانس رفتند و بعد از پذ به



 نقاب من

 
471 

 

 .دیتخت خواب یرو ایمه

 وارد اتاق شد. ،یدکتر قبل همان

 دخترم! ییبابا بازم تو یا ــ

 زد. یحال یلبخند ب ایمه

 .میدوباره مزاحم شد ــ

 .دیخند دکتر

 .مینیبب نجایشمارو ا میدوست ندار یدخترم. ول یستیمزاحم ن ــ

 پرستار نوشت. یبرا ییها زیچ ایمه تیبعد از چک کردن وضع دکتر

 دوتا براش سمه! نیو ناراحت شدند. من گفتم که ا یدوباره عصب یخداروشکر حالشون خوبه ول ــ

 زد. یلبخند ایمه روبه

 مواظب خودت باش! شترینداره دخترم! ب یارزش ناراحت یچیه ــ

 گفت و از اتاق خارج شد. یاجازه ا با

 احمد آقا، زنگ خورد که احمد آقا از اتاق خارج شد. تلفن

 وصل کرد. ایمه یبرا یپرستار، وارد اتاق شد و سرم قهیاز چند دق بعد

 .کم کم چشمانش بسته شد.. ایمه
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 میس_و_صد_قسمت#

 

 

 

 یداشت؛ نم جهیکرد و سرگ یاما آنقدر سرش درد م د،یشن یبحث دو نفر را م یآرام چشمانش را باز کرد. صدا ایمه

 توانست به اطرافش تمرکز  کند. دوباره چشمان را بست.

 درآغوش گرفتند. دستان سردش را  یکنارش نشست. همزمان دستان یباز شدن در آمد؛ احساس کرد کس یصدا

 شهاب شوکه شد. دنیسرش را کج کرد. با د یچشمانش را باز کرد و کم آرام

 که مقابلش بود؛ شهاب باشد.  یشد کس ینم باورش

 !؟یشهاب... خودت ــ

 د.بر دستانش نشاند و آرام زمزمه کر یبوسه ا شهاب

 ... خودمم.زدلمیآره عز ــ

چشمان سرخ اش و  ش،یها شیو ر شانیپر یاش، موها یدست مشک کی یبه شهاب انداخت. لباس ها ینگاه

او  یداشته ول ازیروز به اون ن نیدادند؛ که شهاب چقدر در ا ینشان م ایبم و خسته اش، همه به مه یصورت و صدا

 بود تهرا، تنها گذاش شیسخت مرد زندگ طیشرا نیبچه گانه رفتار کرده بود و در ا
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 کرد. آرام صورتش را نوازش شهاب،

 ! چرا؟!ا؟یچرا مه ــ

 لرزان گفت: یشهاب بغض کرده بود؛ با صدا یحال آشفته  دنیکه از د ایمه

 !؟یچ ــ

شدنت؛ من  ضی. با هر مریزنینم بی! ارزشش رو داره؟! باور کن فقط به خودت آس؟یکنیرو م نکاریچرا با خودت ا ــ

 . رمیگیم شیدارم آت

 شد. ریسردش سراز یگونه  یرو ایاز چشمان مه یاشک قطره

و  هریگیم شیدلم آت ه،یهر لحظه هر ثان ره؛یتورو ازم بگ یجنگ لعنت نیو ا هیسور یریم نکهیمنم با فکر به ا ــ

 .شمیداغون م

 سرخ شده بودند. یشهاب انداخت، که االن از خستگ یدر چشمان مشک ینگاه ایمه

. یکن یخودت رو نابود ینجوریمن ارزشش رو ندارم، ا رو نکن. نکاری! فقط با خودت اگهید رمی! باورکن نمرمینم ــ

 . یشد فینگاه به خودت بنداز؛ چقدر ضع هی

 یم یها رانندگ ونهیرو مثل د مارستانیچه به سرم اومد. تا ب ؛یمارستانیبه بابات زنگ زدم و گفت ب یوقت یدونینم

 روزها... نیدارم. مخصوصا تو ا ازیمن بهت ن ،یگاهم باش هیتگ ،یخوام کنارم باش یمن م ایکردم. مه

 

 دانست، که چرا خوشحال نشده بود. یرود. اما نم ینم هیشهاب گفته بود؛ که به سور نکهیبا ا ایمه

 را پاک کرد. شی. شهاب آرام با دست اشک هازدیشهاب فقط توانست آرام اشک بر یجواب حرف ها ودر

 نکن! هیگر چوقتیه ــ

 آرام زمزمه کرد. یبا صدا ایمه
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 چرا؟! ــ

 !یندازیلم مبه د یشیکه آت ختنتیبا اشک ر یدونیچون نم ــ

 انداخت. نییده پابر گونه اش نشست و سرش را خجالت ز یگریاشک د قطره

 مادرت خبرم کنه؟! یچرا نزاشت ــ

 ...یمشتاق برگشتنش یلیکه خ یگفت دم؛یعکس تو و دوستت رو د یاون روز تو اتاقت، وقت ــ

 گنگ نگاهش کرد. شهاب

 به نگفتنت داره؟! یخب چه ربط ــ

زاحم و من م ؛یکنار دوستت باش یتونیروزا که م نیخواستم تو ا یدوستت برگشته؛ نم کریبهم گفت، که پ میمر ــ

 سربارت باشم.

 را فشرد. ایکرد و دست مه یظیاخم غل شهاب

عد ... بینیزم یفرد رو نیبرام مهمتر ایدن نی! تو ایمی! تو همه زندگی! سربار؟! مزاحم!؟تو زنما؟یمه هیچه حرف نیا ــ

 !؟ینکرده سربار و مزاحم من نش ییخبرم کنن که خدا یزارینم شه،یتو حالت بد م

 و شروع کرد قدم زدن. ستادیسر پا ا یعصب شهاب

 برد. یبه کالفه بودنش پ ایمه شیهرلحظه درموها دنیبود. از دست کش کالفه

 کرد. شیصدا آرام

 شهاب! ــ

 کرد. یبه او نگاه ینینگاه غمگ با

 جانم؟! ــ

 ریآخر از بودن کنارش س یو روزا یبا دوستت خلوت کن خواستمیخواستم ناراحتت کنم. فقط م یباور کن من نم ــ

 !نی... همیبش
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 را در دست گرفت. اینشست و دستان مه یصندل یدوباره رو شهاب

 یفکر نیکردم، که تو همچ یکه چه کار می! از دست خودم عصبستمیدلم من! از دست تو ناراحت ن زیعز دونمیم ــ

 .یکرد

 خواست، اعتراض کند که شهاب اجازه نداد. یم ایمه

 شهاب؟! ــ

 چشمانش را آرام بست و باز کرد. شهاب

 .یاستراحت کن دی! با دکترت که صحبت کردم، گفت باایبخواب مه ــ

 را ببند و بخوابد. شیوست داشت چشم هاخودش هم د ایمه

 بمونم. داریب تونمیکه بهم دادن، نم یی... بخاطر آرام بخش هادیشهاب... ببخش ــ

 زد و دستانش را فشرد. یلبخند خسته ا شهاب

 !یبخواب خانم ــ

 مردد گفت. ایمه

 !؟یبر یخوا یم ــ

 اش کاشت.  یشانیبر پ یبوسه ا شهاب

 .نجاستیا میهمه زندگ یدلم! کجا برم وقت زینه عز ــ

 زد و چشمانش را بست. یلبخند ایمه

 

 شده بود. رهیرا دردست گرفته بود و به او خ ایمه یدست ها شهاب
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 آمدند؛ مارستانیبد شده و به ب ایبه احمد آقا زنگ زده بود و احمد آقا به او گفته بود، حال مه یکار یکه برا یوقت

 .فتدین نیگرفته بود، تا بر زم واریهمان لحظه احساس کرد، ضعف کرده است. دست را بر د

 که االن غرق خواب بود؛ انداخت. ایبه چهره معصوم مه ینگاه دوباره

رش کنا دیداشت و با ازیمهمتر بود. االن همسرش به او ن ایسر دوستش باشد، اما االن مه یب کریداشت کنار پ دوست

 ...اندمیم

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 کمی_و_یس_و_صد_قسمت#

 

 ےریام_فاطمه#

 

آمدن شهاب، احمد  رونیبلند شد و از اتاق خارج شد. با ب شیجدا کرد. از جا ایآرام دستانش را از دست مه شهاب،

 بلند شدند و به طرف شهاب آمدند. یصندل یآقا و مهال خانم از رو
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 حالش چطوره شهاب جان؟! ــ

 .دیخونه؛ استراحت کن دی. بردیبمون نجایا ست،یالزم ن گهی. شما هم ددیحالش خوبه! اآلن خواب ــ

 .می... برو ما هستیباش گاهیمسجد و تو پا دینه پسرم! تو االن با ــ

 خونه! دیشما بر مونمینه! من م ــ

 ...یول ــ

 !شهیحبت کردم. گفت صبح مرخص مخودم راحت ترم. با دکترش هم ص ینجوریمن بمونم. ا د،یلطفا بگذار ــ

 بالخره توانست آن ها را قانع کند.  شهاب

* 

هم، نرفتن  لشیدل دید. شاکرد که حالش بهتر شده بو ید و به خانه برگشته بود. احساس ممرخص شده بو ا،یمه

 بود. هیشهاب به سور

 رفت.را به طرف مهال خانم گ ایمه یتخت بخوابد. داروها یکمکش کرد، که رو شهاب

 داروهاش رو بخوره. دیساعت با ۸است. هر  ایمه یداروها نی! ادییبفرما ــ

 سوپ؛ دوباره وارد اتاق شد. یبا کاسه ا قه،یخانم، از اتاق خارج شد و بعد از چند دق مهال

 نشست. شیسر جا ایرا از او گرفت. مه ینیس شهاب

 !؟یبخور یتونیم ــ

 زد. یلبخند ایمه

 که نخوردم. ریزخم شمش ــ

 .یمواظب خودت باش شتریب دیبا ست؛یخوب ن یلیاآلن حالت خ ــ
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 ایگذاشت. با بسته شدن در، شهاب متوجه شد؛ که مهال خانم آن ها را تنها گذاشت. مه شیپاها یرا رو ینیس

 واریاز د یقسمت یانداخت. نگاهش، رو ایبه اتاق مه یبلند شد و نگاه شیمشغول خوردن سوپش شد. شهاب از جا

گاه کنارش ن هیلبانش نشست. به چف یرو یهمت رفت. ناخوداگاه لبخند دیمتوقف شد. با لبخند به سمت عکس شه

 آرام زمزمه کرد. د؛یکش وارید یرو هیبه چف یانداخت. دست

 ! خوشا به سعادتت!یرعلیخوشا به سعادتت ام ــ

 هدیچسب ایکه روب لب تاپ مه ،یرنگ یاه اداشتیبه برگ  یرفت. نگاه رشیتحر زیو به سمت م دیرا کش دستش

گذاشت به طرف  زیم یکتاب را رو ،ینیجابه جا کردن س دنیرا برداشت و آن را ورق زد. با شن یبودند؛ انداخت. کتاب

 را از او گرفت. ینیبرگشت و س ایمه

 !برمشونیصبر کن خودم م ــ

 .برمیرو هم م نای. اشورمی. صورتم رو مرمیخودم م ــ

 .برمشونیتو برو صورتت رو بشور. خودم م ــ

 بلند شد. یصندل یاز رو دنشیبه سمت آشپزخونه رفت. مهال خانم با د شهاب

 .داشتمیبرشون م ومدمی! خودم میدیپسرم، چرا زحمت کش ــ

 نکردم مادر جان! یکار ــ

 تخت گفت: یرو ایمه دنیگفت و به اتاق برگشت. با د یبا اجازه ا شهاب

 !؟یخواب یم ــ

 نتونستم درست بخوابم. شبید ــ

 !زمیبخواب عز ــ

 متوقف شد. ایمه یطرف چراغ رفت، تا خاموشش کند؛ که با صدا به

 خاموشش نکن... ــ
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 به او انداخت. ینگاه شهاب

 !ترسمیم ــ

 .دیچیدر اتاق پ اینگران مه یکرد و مهران را لعنت کرد. چراغ را خاموش کرد، که صدا یاخم شهاب

 ! روشنش کن توروخدا!؟ییشهاب کجا ــ

 خودش را به او رساند و دستانش را گرفت. عیسر شهاب

 نداره. یترس شتمیدلم. من پ زی! آروم باش عزایآروم باش مه ــ

 !ترسمیشهاب؛ م ستیدست خودم ن ــ

 دستش را فشرد. شهاب

 من کنارتم. زم؛یبخواب عز ــ

 آرام آرام چشمانش گرم شدند. ش،ینداشت؛ با نوازش موها یترس گرید ایمه

* 

 چیه یخواست که در تابوت را باز کنند؛ ول یکرد و از آن ها م یم هیزد. بلند گر ینشسه و زار م یکنار تابوت ا،یمه

 .دینداشت به طرفش دو یخانوم که حال مساعد نیشه دنیکرد. با د یکس قبول نم

 جون! نیشه ــ

 د.را نوازش کر ایخانم با اشک صورت مه نیشه

 جانم؟! ــ

 ...نمشیبب زارندی! نمنمشیبهشون بگو، بزارند بب ــ

 !شهینم زمیعز شهینم ــ

 زار زد و التماس کرد. ایمه
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 ! بهشون بگو!نمشیتورو به تمام مقدسات قسم، بزار بب ــ

 ندی. با برداشتن در و دبه سمت تابوت رفت عیسر ایخانوم به آن ها اشاره کرد، که در تابوت را بردارند. مه نیشهه

 بلند زد. غیحال شهاب، ج یچهره ب

ا بود. ب دهید یصورتش نشسته بود. خواب وحشتناک یزد. قطرات عرق رو ینشست. نفس نفس م شیسر جا عیسر

 قرارتر شد... یب شتریشهاب؛ دلش ب یخال یجا دنید

 

  

 

 

 

 

 

 

 دوم_و_یس_و_صد_قسمت#

 

 

 

 و چشمانش را بست. دیتخت دراز کش یگذاشت. رو یپاتخت یکتاب را بست و رو ا،یمه 

. دبر دلش افتا یشهار روبه رو شد؛ ترس بد یخال یو با جا دیاز خواب پر نکهیبعد ا روزیافتاد. د روزشیخواب د ادی

 داشته که رفته بود. یخواست مزاحمش شود. چون حتما کار مهم یاما نم رد؛یدوست داشت با شهاب، تماس بگ
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 سر کرده بود، نگاه کرد. یبه مادرش که چادر مشک ایخانم وارد اتاق شد. مه مهال

 مامان؟! یریم ییجا ــ

 موکله، امروز هست. یرعلیام دیشه کریپ عی! تشزمیآره عز ــ

 امروز؟؟؟ ــ

 !شهیمراسم االن شروع م گهیآره د ــ

 !د؟یپس چرا بهم نگفت ــ

 !؟یایب یخواست یمگه م ــ

 آره!! ــ

 ...یایمادر! شهاب گفت که نزارم ب یول ــ

 ابروانش نشست. نیب یاخم ا،یمه

 شهاب گفت؟! ــ

 !یاینزارم ب ست،یآره مادر! گفت حالت خوب ن ــ

 شهاب رو تنها بزارم! یروز نیکه تو همچ شهی! نمامیمن م یول ــ

 زود آمادشو. یای. اگه میواال مادر! هر جور راحت دونمینم ــ

 .شمیاالن آماده م ــ

 آماده، دم در بود. قهیبلند شد و در عرض چند دق شیاز جا عیسر ایمه

 حالت خوبه؟! ی! مطمئنایمادر مه ــ

 زد و سرش را تکان داد. یداشت؛ اما لبخند جهیسر درد و سرگ یکم نکهیبا ا ایمه
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 یآماده شده بود، نگاه دیشه کریپ عیتش یکه برا ریبه مس ایدر کنار هم، به طرف مسجد رفتند. مه ایخانم و مه مهال

کند. اما آنقدر شلوغ بود، که جست و  دایپ تیجمع نیکرد، شهاب را ب یشلوغ بود. سع یلیانداخت. دم در مسجد، خ

 .دینرس ییبه جا شیجو

 

 .دیچیپیسرد مسجد م یمداح در فضا یمسجد شدند. صدا وارد

 به حال، مدافعان حرم... خوش

 حرم... انیاز م دند،یکش پر

 

 خون... یِسرخ انیده، مسج نیب

 با، اذان حرم... دندیآرم

 

 ع گفتند..._نیاحسی ک،یلب لک

 نوادگانِ حرم... م،یحر در

 

 رعنا... یعباس، با قد مثل

 بودند، پاسبان حرم... شده

 

 قَدَر عاشقانه، جان دادند... چه

 رهِ دوست، عاشقان حرم... در
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 ...دیسنگ مزارشان با یرو

 خادمان حرم...! سند،یبنو

 

 ...کشانیکاینشد از سرِ  کم

 لطف، عمه جان حرم... ی هیسا

 

 ع را دادند..._نیاحسی پرچم

 حرم... رانیدست، زا نیاربع

 

 را در آغوش گرفت. ایاز جا بلند شد و مه دنشونیخانوم با د نی. به طرفشان رفتند. شهدندیخانوم را د نیدور شه از

 !؟یزینه چ یزنیم ی! نه سرا؟یمه یکجا بود ــ

 شرمنده! حالم خوب نبود! ــ

 .می. همش مشغول بوددنتید امی! شهاب گفت. شرمنده نتونستم بزمیعز دونمیم ــ

 کجاست؟! میمامان! مر هیچه حرف نیا ــ

 بودن تازه! خودش و سارا و نرجس... نجای! ازمیواال عز دونمینم ــ

 تکان داد و به مداح گوش سپرد. یسر ایمه

 بر ما، که بالمان بسته است... یوا

 کجا و، کبوتران حرم... ما
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 ...میچه شد، عاقبت که جا ماند هر

 پر، در آسمان حرم... مینزد

 

 ...!هااالربابیا م،یکه مُرد ما

 چرا زمان حرم... امد،ین پس

 

 کردند... یآمد، فرار م ادمی

 دختران حرم...! مه،یدل خ از

 

 دوباره آمد و زد... طانیش آه،

 حرم... انیبه حور انه،یتاز

 

 دوباره افتادند... ،یو خول شمر

 شب به جان حرم... مهیعمو، ن یب
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 سوم_و_یس_و_صد_قسمت#

 

 

 

 از بلندگوها پخش شد. ،یحاج آقا موسو یصدا

مسجد  رونیب یموکل؛ به فضا یرعلیام دیشه کریپ عیادامه مراسم و تش ی! لطفا برازیخواهران و برادران عز ــ

 بر محمد و آل محمد... ی. با صلواتدیاوریب فیتشر

 

 .دیچیمسجد، پ یصلوات در فضا یصدا

 بفرما! ــ

کرد و  یزد و با آن ها سالم واحوالپرس یدخترها، لبخند دنیانداخت و سرش را باال آورد با د یبه دستمال نگاه ایمه

 تکان داد. ینرجس فقط سر یبرا

 روبه مادرش گفت. میمر

 .میای. ما باهم مدیمامان، شما و مهال خانم بر ــ

 رفتند. رونیگفت و همراه مهال خانم ب یخانوم باشه ا نیشه
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 .میما اشکات رو درآورد کنهیفک م نهیبیپاک کن اشکات رو االن شهاب م ــ

 را پاک کرد. شیزد و اشک ها یلبخند ایمه

د را حمل کرده بو دیشه کریپ یکیبودند؛ که  تیوسط جمع نیشلوغ بود. دو ماش یلیخ رونیمسجد خارج شدند. ب از

 ت؛گشیاما هر چه دنبال او م ند،یبغض کرده بود. دوست داشت شهاب را بب ایبود. مه ستادهیآن ا یمداح باال یگریو د

همه  لهمه باال رفت. انگار، د یو صدا هیمداح؛ گر یصدا دنیچی. آشفته و کالفه شده بود. با پدیرس ینم یا جهیبه نت

 خواستند. یکردن م هیگر یبرا یگرفته بود و بهانه ا

 

 ...هیگل را به رسم هد نیا

 ...مینگاهت کرد میتقد

 از راه تو... نکهیا حاشا

 ...میبرگرد یلحظه ا حتى

 س!_نبیز ای

 آوردند... دیشام بال، شه از

 آوردند... دیشور و نوا، شه با

 آوردند... یدیشهر ما، شه یسو

 س مدد(_نبیز ای)

 

جرات آن را نداشت،  ای. اما مهدیهمسر شه شیبه او گفته بود، که باهم بروند؛ پ میکرد. مر یآرام هق هق م ا،یمه

 .دیآ یبه دخترها گفته بود، آن ها بروند؛ او بعدا م نیهم یکنارش برود. برا
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جلوتر  یشد. کم یم تیاذ یلیبود، محل رفت وآمد، بود. از برخوردها خ ستادهیا ایکه مه ییبود و جا ادیز تیجمع

و چشم  یمشک یخورد. با آن لباس ها یی. سرش را باال آورد، که چشمش به شخص آشناستادیا یرفت و گوشه ا

آرام  ند؛یکرد، شهاب را بب یزد؛ دلش فشرده شد. فکر م یم نهیس تیسرخ و حال آشفته اش، که در وسط جمع یها

 به تابوت انداخت. آرام زمزمه کرد. یقرارتر شده بود. نگاه یحال آشفته اش ب دنی. اما با دردیگ یم

 خوام! یتو برگزار بشه شهاب! نم یمراسم برا نیروز ا هیخوام  ینم ــ

 را ادامه بدهد. شیامانش نداد؛ که زمزمه ها هیگر گر،ید

 

 خون خفته که نگذارد... در

 خم گردد... ،ینبیز نخل

 س..._نبیز میاز حر حاشا

 آجر فقط، کم گردد... کی

 س..._نبیز ای

*** 

 شماست، قبولش فرما... میتقد

 زهرا... یوُسع ماست، فدا قدر

 مرتضى... یراه خداست، فدا در

 س مدد(_نبیز ای)

 

 ...ارندیامّ وهب، بس چون

 مردستان... ن،یا یهر سو در
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 عاشق پرور... یمادرها

 و افغانستان... رانیا در

 س..._نبیز ای

 

 کردند و مردم، همراه آن ها آرام آرام حرکت کردند. یها حرکت م نیکم، ماش کم

کرد، که داشتند  یگرفت. احساس م یافتاد؛ دل آتش م یزد. تا نگاهش به شهاب م یم نهیرفت و آرام س یراه م ایمه

 کردند. یشهاب را از او جدا م

 کردند. سیرا خ شیگونه ها یبعد یاشک ها را پاک کرد، اما شیها اشک

 

 کردند. یم یط نیبا ماش دیراه را تا معراج شهدا، با هیآمدند. اما بق ادهیراه را پ نصف

 خانوم! ایمه ــ

 کرد. یمحسن سالم دنیو با د دیچرخ ایمه

 معراج... دیایگفت، صداتون کنم تا با ما ب میالسالم! مر میعل ــ

 .رمیبا اتوبوس ها م شم،ینه مزاحمتون نم ــ

 .دییبفرما هیچه حرف نیا ــ

 شد. نیمنتظر بودند، سوار ماش نیمحسن رفت. دختر ها در ماش نیکرد و به سمت ماش یتشکر ایمه

 !ا؟یمه یکجا بود ــ

 کجان؟! نیمامان مهال و شه م،یگمتون کردم. مر ــ

 با بابام رفتند. ــ
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 . سرخ شده بودند.دید ن،یماش نهیتکان داد. چشمانش را در آ یسر ایمه

 د؛یرس یآرام تر به گوششان م اد،یفاصله ز لیکه بدل یمداح یداد و چشمانش را بست، صدا یاش را به صندل هیتک 

 را بر گونه نشاند. ایمه یدوباره اشک ها

 

 ...ارندیامّ وهب، بس چون

 مردستان... ن،یا یهر سو در

 عاشق پرور.... یمادرها

 ..و افغانستان. رانیا در

 س..._نبیز ای

 

 ...میفراوان دار د،یشه نیچون ا هم

 ...میسر و، تن و جان دار یوقت تا

 ...میدار مانیبه نهضت، شما ا ما
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 ❤ 

 چهارم _و_یس_و_صد_قسمت#

 

 ےریام_فاطمه#

 

 که کنار معراج شهدا بودند؛ ماند. یادیز تیبه جمع رهیچشمانش را باز کرد. خ ایمه ستاد،یکه ا نیماش

. دنیشهاب را بب دیانداخت؛ تا شا یبه اطرافش م ینگاه ،یرفتند. هر از گاه هیشد و به سمت بق ادهیدخترها پ همراه

 از شهاب نبود. یاما اثر

 معراج شهدا شدند. وارد

 نباشند. انیتا مزاحم کار آقا ستادند؛یطرف ا کیخانم ها،  ی همه

 آمد. یخانم یرا کنار قبر گذاشتند که همزمان صدا تابوت

 ...دیصبر کن ــ

 .دیپرس میانداخت. آرام از مر یبه آن خانم انداخت. به صورت شکسته و چشمان سرخ خانم جوان، نگاه ینگاه ایمه

 !ه؟یک ــ

 گفت: رد؛یاش را بگ هیگر یکرد، جلو یم یکه سع میمر

 ...دیاست... زن شه هیمرض ــ

 کرد. دوست داشت از آنجا دور شود. یم یقرار یهم فشار داد. قلبش ب یچشمانش را محکم رو ا،یمه

 توروخدا! آقا شهاب! دیصبر کن ــ
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شهاب آشفته، با  نیشناخت. ا یشهاب را نم نیاما ا د؛یبا آمدن اسم شهاب، چشمانش را باز کرد. شهاب را د ایمه

گوش  هیمرض یبه حرف ها ریکه سر به ز یشناخت. اشک در چشمانش نشست. دوباره به شهاب یچشمان سرخ را نم

 کرد. یزد و از شهاب خواهش م یزار م هیکرد. مرض یداد؛ نگاه یم

 ...نمشیبار بب نیبرا آخر دی. بزارنمشیبزار بب د؛یدوست دار یآقا شهاب شمارو به هر ک ــ

 همسرش، منصرف کند. دنیکرد او را از د یم یسع شهاب

 ... شیندیبب شهی. نمدیخانم موکل! بلند ش ــ

 را باور کند. زشیکرد، قلبش آتش گرفته بود. دوست نداشت شهادت عز یاحساس م هیمرض

 دیدیبود و م یعل ریاگه ام دی. باور کننمشیبب دی! بزارد؟یکنیکارو م نیا دی! چرا دارنمشیخوام بب یهمسرمه! م ــ

 .موندیساکت نم چوقتیه د؛یکنیکنم و شما قبول نم یبه شما اصرار م ینجوریمن ا

 آرام شیصورتش گذاشته بود و شانه ها یکه دستش را جلو یبه شهاب ایهمه بلند شد. مه هیگر یحرف صدا نیا با

 خوردند؛ نگاه کرد. یتکان م

 توانست جلو برود و او را آرام کند. یداشت که نم یبد احساس

 .ندیکرد؛ که همسرش را بب یپر اشک، به شهاب اصرار م یبا چشمان هیمرض

 !شهینم دیخانم موکل باور کن ــ

 گفت: هیبا گر هیمرض

 حالم بد بشه؟! نم؛یخوردشو بب ریت هیشونیمن پ د،یترسی! مشهیچرا نم ــ

 

 نداشت.  شیبر اشک ها یکنترل چیاحساس کرد؛ قلبش فشرده شد. ه ایمه

 نگاه کرد. ایبه مه یبا نگران میمر

 .دیچیساکت معراج پ یباز در فضا ه،یمرض یصدا
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س؛ به جدتون؛ به مادرتون فاطمه _نبیز یب ی! آقا شهاب شما رو به بنمشیبار هم که شده؛ بب نیآخر یبرا دیبزار ــ

 .نمیرو بب میعل ریمن ام دی. فقط بزاردمیس؛ قسم م_الزهرا

 د.. او را قسم داده بودیتوانست، نه بگو ینم گرید شهاب

 کمک محسن در تابوت را برداشت. با

 

 ! ن؟یتو ماش میبر یخوا یجان! م ایمه ــ

 انداخت. یکه نگران بود؛ نگاه میبه مر ایمه

 نه! من خوبم! ــ

 .دیچرخ هیبه طرف مرض دوباره

 گفت. هیو با گر دیکش یعل ریروح ام یبه صورت سرد و ب یدست هیمرض

اخم کن و بگو،  شهی! چشماتو باز کن جان من! چشاتو باز کن! نگاه قسمت دادم به جون خودم! مثل همیعل ریام ــ

 جونه خودتو قسم نده! چوقتیه

 شد. شتریب شیفشرده تر و اشک ها ایزد. و قلب مه زار

 ... یبود میندارم. تو تموم زندگ ویتو کس ری! من غ؟یچرا تنهام گذاشت ؛یرعلیام ـ

 ندارم. یگاه هی! من االن تکیکنارم بمون ،یقول داده بود تو

 به هق هق افتاده بود. ایمه

 نبودنت سخته... ،یعل ریجانم؟! ام ی! صدات کردم؛ چرا نگفتیرعلیام ــ

 هق هق داد زد. با

 !!!یعل ریام ــ
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 تیو سارا متوجه حال بدش شدند. به او کمک کردند، که از جمع می. مرستدیبا شیتوانست سر جا ینم گرید ایمه

 .ندیبش یدور شوند و گوشه ا

 آرام شود... اینزد. گذاشت تا مه ی. سارا حرفدیچیپ و هق هق اش در فضا شیگذا شیزانوها یسر رو ا،یمه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم_و_یس_و_صد_قسمت#

 

 

 

 سیگونه اش را خ ش،یشهاب، اشک ها دنینشست؛ سرش را باال آورد. با د شیروبه رو یکس نکهیبا احساس ا ایمه

 کرد. آرام زمزمه کرد.

 شهاب! ــ
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 نگاه کرد. ایبه چشمان سرخ و پر اشک مه شهاب،

 جانم؟! ــ

 داد. ینم ایاجازه حرف را به مه هیگر

 ایشود؛ و مه دیفکر کرد، که اگر شه نیبه ا یکرد. خودش لحظه ا یفکر م یزیاالن به چه چ ایدانست، مه یم شهاب

 شد. یرا التماس کند؛ عصب گرانیزار بزند و د نگونهیا دنشید یبرا

 

 !؟یایمگه من به مامان نگفتم نزاره ب ـــ

 را پاک کرد. شیاشک ها ایمه

 ولت کنم؟! تیموقع نیتو ا یانتظار نداشت ــ

 

 داد. ایآب را به دست مه وانیلرزد بر دلش افتاد. ل شهاب

 بخور... کمی ایب ــ

 جدا شد و به طرف آن ها آمد. تیاز جمع یپسر

 شهاب! ــ

 سر برگرداند. شهاب

 جانم؟! ــ

 رو دفن کنند. دیخواند شه ی. مدیایگفتند ب یحاج آقا موسو ــ

 باشه اومدم! ــ
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دستش را  د؛یرا فهم هیکه از چهره و چشمان شهاب قض ایتوانست اورا تنها بگذارد. مه یبود. نم اینگران مه شهاب،

 دست شهاب گذاشت. یرو

 شهاب برو من حالم خوبه. ــ

 راحت باشه. المیخ ن،یببرمت تو ماش ایب ــ

 تو برو... شمنیپ میباور کن شهاب! حالم خوبه! سارا و مر ــ

 را فشرد. ایتکان داد. دست مه یسر شهاب

 مواظب خودت باش! ــ

 باشه برو! ــ

 از او دور شود. شهاب

تا مطمئن شود؛ که هست و  کرد،یماند و او را آنقدر نگاه م یدوست نداشت برود. دوست داشت کنارش م ایمه

 گذارد. ینم شیتنها چوقتیه

 

قبر گذاشته بود و با  یسرش را رو هیتمام شده بود و مرض یرفتند. کار خاک سپار تیبا دخترها به سمت جمع ایمه

 کرد. یرا صدا م یعل ریام هیگر

 .دیچیمعراج پ زیغم انگ یمداح در فضا یصدا

 کرونه... یعشق ب عشق؛

 از چشام روونه... اشک؛

 ...مونویرزق و روز حق؛

 ...رسونهیروضه م تو؛

 .شدن.. دی، نوکر روسف یعنی عشق
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 شدن... دیحم دی، مثل شه یعنی عشق

 شدن... دیشه هی، تو سور یعنی عشق

 

 ...ی، جدا بودم از هر بد شدیم کاش

 ...یحجت اسد هی، شب شدیم کاش

 ...یزدیقلبم ، مهر شهادت م رو

  

 لبات، اعتقاد ماست... ی نغمه

 راه کربالست... ه،یسور راه

 

 فداک...... کلنا

 

ه ب یهق هقش باال نرود. نگاه یدهانش گذاشته بود. تاصدا یدستش را رو ایبلندتر شده بود. مه هیمرض هیگر یصدا

 خوردند. یمردانه اش تکان م یداده بود؛ و شانه ها هیتک واریشهاب انداخت، که به د

 جدا کرده... شیخودخواه است که شهاب را از آرزوها یلیکرد، خ یم احساس

 نست، نبود شهاب را تحمل کند.توا ینم نکهیهم به خاطر ا آن

 د. خاطر خودش، به شهاب ظلم کرده بو به

س داشت. االن که _نبیبه حضرت ز یارادت خاص شهیفکر بود، که او که هم نیداشت. دائم در ا یاحساس بد ایمه

 را گرفته بود. شیدفاع از حرم  بجنگد؛ جلو یخواست، برا یهمسرش م
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 نگاه نکرده بود. هیبه قض نجوریشوکه شد. خودش تا االن ا یلحظه ا ایشوهرش را گرفته بود. مه یجلو او

 

 ، خاک پاتم آقا... من

 ، مبتالتتم آقا... باز

 ...نهیدلم هم حرف

 شب ، گداتم آقا... هر

 

 ، محافظ علم باشم... یعنی) عشق 

 ، تو روضه غرق غم باشم... یعنی عشق

 ۲حرم باشم... ( _مدافع#،  یعنی عشق

 

 لبم ... ذکر هر شبم ... ی نغمه

 س ..._نبمیع ... مست ز_نیحس نوکر

 

 فداک ...... کلنا

 

 خورده باز، به نامت... دل

 سالمت... دم،یشب م هر

 که من... یتا وقت شاهم
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 غالمت... ،یب یب هستم

 

 ...نیبه شور و ش ی، همش باش یعنی) عشق 

 ....نیالحرم نیب ونی، م یعنی عشق

 ۲ع ...( _نیع حس_نیحس ی، فقط بگ یعنی عشق

 

 ... میی... باز هوا مییخدا من

 ... مییکربال#...  تتیعنا از

 

 فداک ...... کلنا

 

 انداخت و در دل خودش گفت. هیبه مرض ینگاه

 نگونهیهمسرش را دوست نداشت؟! پس چطور به او اجازه داده بود، که برود؟! اگر دوستش نداشت، که ا هیمرض مگر

 زد! ینبودش زار نم یبرا

 دوباره به طرف شهاب سو گرفت. نگاهش

 رفت. یاش باالتر م هیس گر_نبیو حضرت ز هیکه با آمدن اسم سور یکرد. به شهاب یشهاب نگاه به

 جدا شد. تیداشت. از جمع یاحساس بد ایمه

 داد. یاو را آزار م یخودخواه احساس

 زمزمه کرد. آرام
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 ...تونمی... نمرمیجلوشو بگ تونمیمن نم ــ

 

 

 

 

 

 

 

 ❤العشق_رب_بسم#

 ششم_و_یس_و_صد_قسمت#

 

 

 

 بسته بود. یرا از خستگ شی. شهاب چشم هادیشهاب کش ینوازش گونه بر موها یدست ایمه

 

ه به خان اد،یز یبا خستگ ل؛یبه مسجد برگشته بودند و بعد از نماز و نهار، و جمع کردن وسا ن،یاز مراسم تدف بعد

 برگشته بودند.

که بر  ایبود، برد. مه اطیرا گرفت و او را به طرف تخت که در ح ایخانه شوند؛ شهاب دست مه خواستند وارد یم تا

 گذاشت و چشمانش را بست. شیپاها یتخت نشست، شهاب سرش را بر رو
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 شهاب زشته پاشو... ــ

 ...کنهیدرد م یلیبخوابم. سرم خ کمی! بزار ستین یکس ــ

 د.شهاب را نوازش کر یزد و موها یلبخند ایمه

 که گرفته، مردد شده. در دلش گفت: یمیانداخت. احساس کرد از تصم یچهره شهاب؛ نگاه به

 !!نم؟یشهاب رو نب گهید تونمیچطور م ــ

صورت شهاب افتاد.  چشمان شهاب آرام باز شدند و به چشمان  ی. و بر رودیناخواسته از چشمانش چک یاشک قطره

 شد. آرام گفت: رهیخ ایمه

 !؟یکنیم هیچرا گر ــ

 را پاک کرد. شیشد. شهاب دستش را باال آورد و اشک ها ریگونه اش سراز یرو یبعد اشک

 !کردمیفکر م هیبه مرض ــ

 !؟یکردیخانم فکر م هیمرض هیبه چ ــ

 بغض گفت: با

 .ادیهمسرش کنار ب یخال یبا جا تونهیکه االن چطور م ــ

 با اخم گفت: شهاب

 اوال بغض نکن! ــ

 وقته دست داعش بوده، همسرش کنار اومده بود با نبودش. یلیخ یعل ریام دوما

 گهیخاکه و د ریداشت؛ که همسرش برگرده. اما االن... همسرش ز دیام ی! اونموقع ذره اکنهینه شهاب! االن فرق م ــ

 .ستیکنارش ن

 زد. یلبخند خسته ا شهاب
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ه زنده شهدا مرده اند بلک دی... و فکر نکنرزقونیم عند ربه کمیحیاهلل امواتا...بل  لیسب یقتلوا ف نیوال تحسبن الذ _

 .رندیگیم یروز شانیاند و نزد خدا

 آرام گرفت. جواب لبخند شهاب را با لبخند داد. ایمه دل

 انداخت و گفت: ی. به چشمان بسته شهاب، نگاهگفتیآن را م دیگفتن حرفش؛ اما با یداشت برا دیترد

 شهاب! ــ

 برو خونتون خانم... ایبم. بمن بخوا یزاریتو امروز نم ـ

 .دیرا محکم کش شیموها ایمه

 !!یخانم! موهام رو کند یا ــ

 خوب کردم:( ــ

 و دوباره شهاب را صدا کرد. دیکش یقینفس عم ایهردو برقرار شد. مه نیب سکوت

 شهاب! ــ

 انداخت؛ گفت: ایکه لرز بردل مه ،ینیشهاب با لحن دلنش نباریا

 جانِ شهاب؟! ــ

 را گرفت. شیاشک ها ختنیر یجلو ایمه

 !ه؟یمونده تا اعزام به سور گهیچند روز د ــ

 انداخت. ایبه چشمان پر ازشک مه ینگاه شهاب

 ! زند؟یری. پس چرا االن چشمات اشک مرمینم گهیبحثش رو نکن. من بهت گفتم د گهیمگه من نگفتم، د ــ

 برو... ــ

 .دیکه شن یزیآرام گفت که شهاب شک کرد، به چ آنقدر
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 !؟یگفت یچ ــ

 لرزان گفت: یبا بغض و صدا ایمه

 .رمیجلوت رو بگ تونمی! من نمهیبرو سور ــ

 نشست. شیسر جا شهاب

 ...یحرف رو بزن نیبه خاطر من ا ستیحالت خوبه؟! الزم ن ایمه ــ

 را پاک کرد. شیاشک ها ایمه

 ...هیبه خاطر خودم گفتم! برو سور ــ

 باور کنم؟! ایمه ــ

 که از اولش قبول نکردم. دیشآره! ببخ ــ

 را در آغوش گرفت. ایمه شهاب

 .دیلرزیم هیهردو از گر یها شانه

 از شهاب جدا شد. ایمه

 !یقول بده زود برگرد یول ــ

 تکان داد. دییبه عالمت تا یسر شهاب

 !ینش دیقول بده شه ــ

 .دیخند شهاب

 دختر؟! میشیم دیمن شه یکنیچرا فک م ــ

 انداخت. یبه چشمان پر از اشک و لبخند شهاب، نگاه ایمه

 !یریمن م شیزود از پ کنمیکه حس م یخوب نقدریا ــ
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 نشاند. شیشانیبر پ یبوسه ا شهاب

 مطمئن باش... گردمیبرم ــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتم_و_یس_و_صد_قسمت#

 

 

 

 برو اونور بچه، تو دست و پا نباش! ـــ

 درست کند. شانیبرا یبه طرف آشپزخانه رفت، تا شربت ای. مهدیبه شهاب کرد؛ که شهاب بلند خند یاخم ایمه

بدون عکس  یبرود؛ از تعجب چند لحظه ا هیقبول کرده، که شهاب به سور ایهمه خبردار شده بودند که مه یوقت 

 العمل مانده بودند.
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 .شدیمطمئن تر م مشیاز تصم د،یدیبرق نگاه شهاب را م یهم االن خوشحال بود. وقت ایمه

هرچقدر غر  ایعوض شود و مه ایاتاق مه دیروز مانده بود، به رفتن شهاب؛ که امروز از صبح آمده بود و گفت که با دو

 زده بود؛ شهاب قبول نکرده بود.

 گذاشت و به سمت اتاق رفت. ینیودر س ختیر وانیشربت را در دو ل عیسر ایمه

 بفرما! ــ

 آمد. ایگذاشت و به سمت مه شیرا سرجا ایمه ریتحر زیم شهاب

 دستت درد نکنه... یآ ــ

 پرت کرد. ایتخت مه یو خودش را رو دیرا سر کش وانیل

 اِ شهاب... ــ

 چته؟! خب خستم! ــ

 به من چه! یاتاقم رو عوض کن یخودت خواست ــ

 !خورهیاون اتاق و پنجره اش به دردت نم گهی. پس دستمیمن ن ــ

 خب... یستیفوقش دو سه روز ن ــ

 نشست. شیسرجا شهاب

 دو سه روز؟؟ ــ

 پس چند روز؟! ــ

 لرزان گفت: یبا صدا ایمه

 پست چند روز؟؟ ــ

 بگو چند هفته! چند ماه! ــ
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 نزد. یخودش قبول کرده بود؛ حرف نکهیا یادآوریکند، اما با  یاعتراض خواستیم ایمه

 شد. ایمه یمتوجه ناراحت شهاب

 !؟یامشب آماده ا یبرا ــ

 هستند؟! ایآره! ک ــ

 خانواده عموم و خالم و خانواده محسن! ــ

 انداخت. نییتکان داد و ناراحت سرش را پا یسر ایمه

 چانه اش را گرفت و سرش را باال آورد. شهاب

 ؟؟یچرا ناراحت ــ

 به شهاب انداخت. یبا چشمان پر اشک نگاه ایمه

 !!یریفردا م یعنی ــ

 .دیرا در آغوش کش ایمه شهاب

 جان! ایآروم باش مه ــ

 اوج گرفت. ایهق مه هق

 چطور آروم باشم شهاب... چطور آخه؟! ــ

 را نوازش کرد. ایمه یآرام موها شهاب

 !زمیسخته عز دونمیم ــ

 !رمیمی... من میاگه برنگرد ــ

 نشاند. ایبر سرمه یبوسه ا شهاب

 دارم. ازیال حاالها بهت ن! من حایزنیحرف رو م نیبارت باشه ا نیآخر ــ
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 ؟؟ی! قول بده طولش ندیقول بده برگرد ــ

 دلم. زیعز دمی! قول میخانوم دمیقول م ــ

 را با دست پاک کرد. شیاز شهاب جدا شد و اشک ها ایمه

 . من برم، به کارام برسم.نیدختر خوب! اآلن هم پاشو اتاقت رو بچ نیآفر ــ

 ابروانش را باال برد. ایمه

 ؟؟یبر یبزار یخوا یاتاق عوض کنم االن م یبله بله؟! خودت مجبورم کرد ــ

 .نمیکه بمونم همراهت اتاق بچ یانتظار ندار ــ

 زد. یلبخند ایمه

 ...یریبگ ادی دی! از االن بایانجام بد دیکارو با نیاتفاقا هم ــ

 یرود. پس کتش را رو رونیاتاق ب نیبدون کمک از ا گذراد،ینم ایکه مه دانستیانداخت. م ایبه مه ینگاه شهاب

 رفت... ایتخت گذاشت و به کمک مه
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 هشتم_و_یس_و_صد_قسمت#

 

 

 

کرد؛ در  یصرف شام، دعوت م یمحمد آقا، که همه را برا ی. صدادندیبا کمک سارا؛ سفره شام را چ م،یومر ایمه

 .دیچیسالن پ

 

سرش مرتب کرد و آرام، کنار شهاب نشست. نگاه  یش را روچادر ای. مهندیاشاره کرد، که کنارش بش ایبه مه شهاب

ه آورد. و ب نیینگاه غضبناک نرجس، سرش را پا دنیخود حس کرد. سرش را که باال گرفت؛ با د یرا رو ینیسنگ یها

 بردارد... شیاحسادت ه نیخواهد دست از ا یم یدختر ک نیفکر کرد، که ا نیا

 ورد قاشق و چنگال ها بود.برخ یشد؛ صدا یم دهیکه شن ییصدا تنها

 !؟یخورید مساال ــ

 .خورمینه ممنون! نم ــ

 و کنار بشقابش گذاشت. خت؛ینوشابه ر شیرا برداشت و برا ایمه وانیل شهاب

 ...یمرس ــ

 زد. ایبه صورت مه یلبخند شهاب

 !یخانم کنمیخواهش م ــ

 رنگ گرفت. شیگونه ها ایمه

 ...نهیبیم یکینشو، االن  رهیخ ینجوریزشته ا ــ

 انداختگ نییخجالت زده سرش را پا ای. مهکردیرا نگاه م ایمه رهینداد و همانطور خ یرییتغ چیشهاب ه اما
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 اِ شهاب... زشته بخدا! ــ

 .کنمی. دارم زنمو نگاه مکنمیکه نم یکجاش زشته؟! کار خالف ــ

 .زدیدست داد. قلبش تندتر از قبل م ایبه مه ینیریش احساس

 !یشیبا مزه تر م یکشیخجالت م ــ

 با اخم اعتراض کرد. ایمه

 شهاب! ــ

 شد. شیو مشغول خوردن غذا دیخند شهاب

 بار شهاب ومحسن هم به خانم ها در جمع کردن سفره، کمک کردند. نیاز تمام شدن شام؛ ا بعد

 .کردیرا جمع و جور م لیمشغول شستن ظرف ها شدند. نرجس وسا میو مر سارا

 ،یبلور یها یوانیل میدم کرد و آن ها را در ن ییخوشرنگ و بو ییرا به عهده گرفت. چا ییچا هم آماده کردن ایمه

 .ختیر

متوجه نبودن شهاب، شد. با  ،ییبرد. بعد از تعارف کردن چا ییرایرا به پذ ینیسرش مرتب کرد و س یرا رو چادرش

 خانوم متوجه نگاهش شد. نیگشت؛ که شه یچشم دنبال او م

 تو آشپزخونه، کارت دارم. یایجان! م ایمه ــ

 چشم مامان جون! ــ

 به آن دو انداخت و به کارش ادامه داد؟ یخانوم، وارد آشپزخانه شد. نرجس نگاه نیپشت سر شه ایمه

 االن برو تو اتاق؛ کنارش باش... ایب ،یوقت ندار گهی! درهیفردا صبح هم م یدونیشهاب تو اتاقشه. حتما م زمیعز ــ

 زد. یخندلب ایمه

 ... چشم!یمرس ــ
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 !زمیبال عز یچشمت ب ــ

را بلند کرد و به سمت اتاق  ینی. سختیدرآن ها ر ییبراشت و دوتا استکان در آن گذاشت و چا یگرید ینیس ایمه

 شهاب رفت.

 وارد اتاق شد. د،ییبفرما دنیرا زد بعد از شن در

 ! ؟یزنی! پس چرا در م؟ییتو ــ

 زد. یلبخند ایمه

 در بزنم! کنه،یادب حکم م ــ

 تخت زد. یو با دست رو دیخند شهاب

 با ادب... نجایا نیبش ایب ــ

 را وسط گذاشت. ینیشهاب نشست و س یروبه رو ایمه

 خوردن داره! شییبه به! چا ــ

 نوش جان! ــ

 در دهان گذاشت و استکان را برداشت. یقند شهاب

 انداخت. یکه اطرافش پخش بودند، نگاه یلیبه کوله و وسا ایمه

 !ن؟یچ نایا ــ

 استکان را از لبانش دور کرد و گفت: شهاب

 . کنمیبرم، وقت نم دی! صبح باکنمیرو جمع م لمیدارم وسا ــ

 به طرف کوله رفت. ایمه

 ...کنمیخودم برات کولتو جمع م ــ
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 نهم _و_یس_و_صد_قسمت#

 

 

 

که بر دستان سردش نشست،  یشهاب بود. با دست گرم یلباس ها دنیتخت نشسته بود و مشغول چ نییپا ا،یمه

 .دیدست از کار کش

 گفت: ینگران یبا صدا شهاب

 سردن؟! نقدریدستات چرا ا ــ

 .دیشهاب کش یدستانش را از دست ها ا،یمه

 !ستین یزیچ ــ

 .کنمیول کن! خودم جمع م نارویا ا،یمه ــ



 نقاب من

 
511 

 

 . دادیکارها را انجام متند تند  ا،یمه

 متوجه استرسش شد. شهاب،

را گرفت؛ و به سمت خودش چرخاند.  ایمه یچانه  گرش،یدست گرفت و با دست د کیرا، محکم با  ایمه دستان

 بر ی. خم شد و بوسه ادیکش ایمه یگونه  یانداخت. دستش را نوازش گونه رو ا،یبه چشمان نمناک مه یشهاب نگاه

 چشمانش زد.

 .دیرا در آغوش کش ایداد و مه هیتخت تک بر

 !؟یمونیپش ــ

 نه اصال! ــ

 !؟یشونیپر نقدریپس چرا ا ــ

 بر لباس شهاب بچکد مهار کرد. نکهیرا، قبل از ا یقطره اشک ایمه

 نباشم؟! شونیپر یخوایم ــ

 .اوردیبه زبان ن ایمراعات حال خودش، مه یناگفته است؛ اما برا یپر از حرف ها ایدل مه دانست،یم شهاب

 ! مراعات منو نکن حرفات رو بزن...یحرف دار یکل دونمیم ــ

 باور کن! ستین یزینه چ ــ

 !؟یبزن یخوایم ی! به ک؟یدلت رو به من نزن یاگه حرفا یخانوم ایمه ــ

 کند. یرا مخف یزیهم فشار داد. باز هم نتوانست از شهاب چ یچشمانش را محکم رو ایمه

 ...ترسمیم ــ

را به او سپرده تا  دانیاز شهاب متوجه شد، که شهاب م یحرف دنی. اما با نشندیبگو یزیمنتظر ماند تا شهاب چ ایمه

 را بزند. شیحرف ها

 ...ای یبخور ری! تیبش یو زخم یبر نکهیاز ا ترسمیم ــ
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 زمزمه کرد. یلرزان یداد. با صدا یفکرش او را آزار م یحت

 ...!یبرنگرد ای ــ

 کردند. یم سیشهاب را خ یسورمه ا راهنیپشت سر هم، پ شیشود. اشک ها شینتوانست سد راه اشک ها گرید

 ...مرمی... می! اگه نباشیگاه من هیتو االن، تنها تک ــ

 نبود. ایمه دنیبه درد کش یگفت. خودش هم راز یدر دل خدانکنه ا شهاب

بزنم... زار  غی! جهیسور یکنم... که نر یهر کار استمخویشدم! م وونهی... دهیسور یبر یخوایم دمیفهم یوقت ــ

 !یبزنم... کار دست خودم بدم که نر

 را پاک کرد. شیسرد و لرزانش اشک ها یدست ها با

 که سهمشو ازش گرفته باشند. رفته بودم... یطلبکار هیگله کردم. مثل  یلیاون شب که رفتم معراج؛ خ ــ

 افتاد. یعل رینگاهش به عکس شهاب وام ایمه

قبول کرده  دیبا خودم گفتم... چطور شه دم،یهمسرش رو د یقرار یب یموکل؛ وقت دیشه عیاما تو مراسم تش ــ

 زد... میکه مر یهمسرش قبول کنه رفته؟! اما با حرف نکهیبدون ا یعنیبشه؟!  تینقدراذیهمسرش ا

 شدم... شوکه

همسرش  یو پا به پا ستادهیرفتن ا یبرا دیده شهخانوا یدر مقابل مخالفت ها هیگفت که خود مرض میمر یوقت

 خودخواه شدم... کردمیبهم دست داد. احساس م یکرده... از خودم بدم اومد! احساس بد یبوده... و اون رو همراه

 

 شرم داشت. دیبگو خواستیکه م یزیکرد. از چ سکوت

 )س(... شدم!نبیشهاب... من اون لحظه... شرمنده حضرت ز  ــ

 هق هق کرد. آرام
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ه ک یمیو خواستم، تو از تصم ستادمیتو ا یجلو کردم،ی)ع( بودن میامام عل عهیمسلمون بودن و ش یمن که ادعا ــ

 خودخواه بودم شهاب... یلی! من خیصرف نظر کن ؛یگرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهلم_و_صد_قسمت#

 

 

 

 را در دست گرفت. ایدستان مه شهاب،

دوست نداره همسرش از  یهر خانم ه؛یعاد زی. چینکرد یاشتباه چکاریتو ه .زمی... آروم باش عزی! خانمایمه ــ

... اون دمیها رو چش زیچ نی. من ایدار یچه احساس دونمیم یدرست درکت کنم؛ ول تونمینم دونمیبره... م ششیپ

 شدم! وونهید ؛یشب که تو نبود

 را پاک کرد. ایمه یبا دستانش اشک ها آرام
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 رفت بهت بگم... ادمی ــ

 شد. رهیدر صورت شهاب خ یبا کنجکاو ایمه

 !؟یچ ــ

 زد و گفت: یلبخند شهاب

 !!یشییزشت م ،یکنیم هیگر یوقت ــ

 شهاب زد. یبه بازو یکرد. کم کم متوجه حرف شهاب شد. مشت یبا تعجب  به شهاب نگاه م ایمه

 اومده! رتیگ یزن نی! دلتم بخواد. همچیبد یلیخ ــ

 .دیبلند خند شهاب

 ...ادیم یلینگفتم! اصال دلمم خ یزیمن که چ ــ

 بلند شد. شیاز جا ایمه

 ...گهید نییپا میبر ــ

 .میبر یباشه خانوم ــ

 دو از اتاق خارج شدند. هر

که متوجه آمدنشان شد، سوسن خانم بود. چون همه وقت منتظر برگشتنشان  یکس نیآمدند؛ اول نییپله ها که پا از

 بود.

 

 ناراحت و دلخور گفت. ییو شهاب؛ با صدا ایمحض نشستن مه به

 

 تو اتاق...  یریم ،یریگی! بعد شما دست زنتو ممینیتورو بب میشهاب جان ما اومد ـــ
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 زد. یبر جمع حاکم شد. شهاب لبخند سکوت

 ساعت با خانومم حرف زدم. االنم در خدمت شما هستم... هی ی! من فقط براه؟یچه حرف نیا ــ

 

 زد.   یخانم، مادر سارا، لبخند مژگان

 رون،یب دیاالن بر نی! اصال به نظر من همینیبیخانومتو نم ؛یریچند روز م یدار گهی. دیقربونت برم خاله! حق دار ــ

 .دیخوش بگذرون

 زد. زشیعز یخاله  یبه رو یلبخند شهاب

 ...گذرهیداره بهمون خوش م میشتونیکه پ نینه ممنون خاله جان! هم ــ

 

 زد. یشخندیخانم ن نسوس

 فکر نکنم به خانومت خوش بگذره... یبه تو آره شهاب جان! ول ــ

لب باز کرد، تا جوابش را بدهد؛ که با فشرده شدن دستش، نگاهش را به چشمان  شیاز حرف زن عمو یعصب شهاب

 آرام لب زمزمه کرد: ایدوخت. مه اینگران مه

 نگو... یزیجان من چ ــ

 !ایمه یول ــ

 !هیقض نیتموم بشه ا ییدلخور چیبزار امشب بدون ه ــ

 

 آقا، که متوجه متشنج شدن جمع شد؛ رو به آقا رضا، پدر سارا گفت: محمد



 نقاب من

 
516 

 

 چه خبر از کار حجره؟! یحاج ـــ

 مشغول صحبت بشوند. ونیبود که آقا یحرف  کاف نیهم

 .دنکر غیدر شینزد. اما اخمش را از زن عمو یحرف ا،یبه احترام مه شهاب

  یزیچ خواهدیآرام سرش را طرف گوش شهاب برد. شهاب متوجه شد که م ایمه

 د.کر لیخودش را به سمتش متما نیهم ی. برادیبگو

 رو بهت بگم... یزیچ هیرفت  ادمی ـــ

 !؟یچ ــ

 ...یشیزشت م ،یکنیاخم م ــ

 شهاب در جمع دونفرشان پخش شد. یخنده  هیخود را به لبخند دادند و بعد چند ثان یشهاب کم کم جا یها اخم

 را در دست گرفت و فشرد.  ایمه دستان

 !؟یدیم لیخودم رو به خودم تحو یخانم، حاال حرفا ــ

 ...دیفقط خند ایمه
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 کی_و_چهل_و_صد_قسمت#

 

 

 

شهاب بودند. و  ایتمام شود؛ مه یمهمان نیا ؛یزود نیکه دوست نداشت به ا یکم، همه عزم رفتن کردند. تنها کس کم

 بهم نگاه کردند. یدیاما با حرف احمد آقا با ناام

 

 .میرفع زحمت کن گهیخب ماهم د ـــ

 

 .کردندیبودند و از شام و دعوت، تشکر م ستادهیا اطیدر ح همه

 

که  دیترسیشده بود. م رهیانداخته بود و به سنگ فرش ها؛ خ نییپنهان سرش را پا یساکت با بغض یگوشه ا ایمه اما

 شوند. ریسراز شیو اشک ها اوردیسرش را باال ب

 

 .دیچینگران شهاب در گوشش پ یو دستانش را گرفت؛ که صدا دستایکنارش ا شهاب

 !ا؟یسردن دستات، مه نقدریچرا ا ـــ

شوند. و اصال  یم ریسراز شیاشک ها زد؛یکه م یحرف نی. چون مطمئن بود، با اولدییبگو یزیچ توانستینم ایمه

 کند. شانیرا آشفته و پر زشیکردن، عز هینداشت، با گردوست 
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 آرام زمزمه کرد: فقط

 خوبم... ــ

حال  لیبرود و از او دل ایبرداشت که به سمت مه یهمراه مادرش از خانه خارج شدند. شهاب قدم ،یبدون خداحافظ و

به داخل خانه،  ایکردنش دارد را، بپرسد؛ اما با باز شدن در خانه و رفتن مه یدر مخف یکه سع یو آن بغض شانیپر

 قدم رفته را برگشت.

خودش را به اتاق رساند و در را بست. مهال خانم و  عیسر ،یاز پله ها باال رفت. به محض باز کردن در ورود عیسر ایمه

 تیوضع نیدادن آن ها در ا یبگذرانند. چون دلدار دادند او را تنها حیشدند و ترج ایمه یاحمد آقا متوجه ناراحت

 کرد. یحالش را بدتر م

نشست.  نیزم ی. اما حالش بدتر شد. روردیشوند؛ تا آرام بگ ریسراز شیو اجازه داد، اشک ها ستادیدر ا پشت

 هق هقش به گوش مادر و پدرش نرسد.  یدهانش گذاشت، تا صدا یدستانش را جلو

شد. بک یقیبرود و پنجره بزرگ اتاقش را باز کند و نفس عم شیداشت  به اتاق قبل کرد، دوست یم یخفگ احساس

 راحت شود. ،یبغض لعنت نیبتواند از ا دیشا

 

نبود  به طرف بالکن رفت. در را باز  یطرف چادر و سجاده اش رفت. آن ها را برداشت و آرام در را باز کرد. کس به

 وضو گرفت و چادرش را سرش کرد. عیکرد. هوا خنک بود. سجاده را پهن کرد. سر

 

 اهلل اکبر! ــ

 شد را، آرام کند. یم هیسور هیدختر عاشق و دلباخته که همسرش فردا راه نیدل ا توانستیم دیرکعت نماز، شا دور

سالم نمازش را داد؛ سر بر مهر گذاشت و به  نکهیکرد. بعد ا یم هینماز گر نیتسلط بر احساسات خود نداشت. ح ایمه

 ...ردیآرام بگ یذره ا دیکند. شا هیخودش اجازه داد که گر
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و  کیتار یهوا نیشد. در ا رهیشدند؛ خ یم دهیکامل د نجایمسجد، که از ا ینوران یاز مهر بلند کرد و به مناره ها سر

 گرفتند.  یس دلش را به باز_نبیاز حضرت ز یغم رفتن شهاب و شرمندگروشن و  یمناره ها نیخنک ا

 یداده بود و دستش را جلو هی. سرش را به در بالکن تکردیکرد، که شهاب را از او نگ یکرد و التماس خدا م یم هیگر

 کرد. آرام زمزمه کرد: یبه مناره ها هق هق م رهیدهانش گرفته بود و فقط خ

 ...نی... فقط همی... بهم صبر بدخوامیس... فقط از تو م_نبیحضرت ز ای ــ

 

 

  

 

 

 

 

 

 دو_و_چهل_و_صد_قسمت#

 

 

 

دو ساعت مانده به رفتن  یعنیداد.   یانداخت. عقربه ها ساعت ده صبح را نشان م وارید یبه ساعت رو ینگاه ایمه

 یمشک هیبود و نگاهش به ساعت و چف دهیتخت خواب یرو ایمه یشهاب... همه در خانه محمد آقا جمع شده بودند. ول

 بود. مدنور به او داده بود؛ در رفت وآ انیراه یکه شهاب در اردو
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 به دخترکش انداخت.  نیغمگ یاتاق باز شد و مهال خانم وارد اتاق شد. نگاه در

 کرد. یم دادیدر چهره اش ب یاتاق را خاموش کرده بود؛ اما ناراحت یچراغ ها ایمه نکهیا با

تا  شبیکه دغدغه اش ست کردن رنگ رژ و الک و شالش بود؛ از د شیشد، دخترک چند ماه پ یخانم باورش نم مهال

 ...سوختیم هیبود و در غم رفتن همسرش به سور دهیاالن نخواب

 

 دوباره آن ها را خاموش کرد. ایمه یها را روشن کرد که با صدا چراغ

 مامان... خاموش کن لطفا! ــ

. تخت تکان خورد. متوجه ندیبب یرا کس شیزار هیو گر یخواب یچشمان سرخ و کبود ب یکسخواست  ینم ایمه

 نشستن مادرش شد.

 .دیچیگرم مادرش در گوشش پ ینشست. صدا ایمه یموها یمهال خانم، نوازشگرانه رو دستان

 ...مـیبر یخوا ی...نمرهیشهاب م گهیدو ساعت د ــ

 

 کرد گفت: یرا در آن حس م یغم و ناراحت یکه هر کس یآرام یبا صدا ایمه

 نه... االن نه! ــ

 

 خانم به نوازشش ادامه داد و آرام گفت: مهال

 بابات االن اونجاست! یهمه رفتن! حت ــ

 ...ستنیهمه مثل من ن ــ
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 فضا را عذاب آور کرده بود. ا؛یمه ی هیپر غم و چشمان کبود از گر یاتاق و صدا کیتار یفضا

 

کرده، تا االن چند بار  یشهاب چه گناه ؟یچرا خاموش کرد تویهاب تا االن چند بار زنگ زده؟ گوشش یدونیم ــ

 اومد دم در سراغتو گرفته!!

 دیاز تو سختشه... پاشو آماده شو االن با ییجدا یآرزوش بود بره... ول دونمینداره... م یفیمادر، حال اونم تعر پاشو

 ... پاشو دخترم!یکنارش باش

چراغ ها را روشن  کرد  عیبلند شد. قبل از خروج از اتاق، سر شیگذاشت و از جا ایمه یشانیبر پ یخانم بوسه ا مهال

 کند؛ از اتاق خارج شد. یاعتراض ایمه نکهیو قبل از ا

شوکه شد.  د،ید نهییچهره اش را در آ یرفت. وقت یبهداشت سیتخت بلند شد به سمت سرو یخسته از رو ایمه

به صورتش زد و به اتاق برگشت  یکرد. آب یشبانه اش را فاش م یها هیو گر یداریچشمان سرخ و کبودش شب ب

 را تن کرد و چادر به دست از اتاق خارج شد. شیلباس ها عیسر

 

 آمدند. نیینزد. آرام آرام از پله هاپا یچشمان دخترکش شوکه شد؛ اما حرف دنیخانم با د مهال

 محمد آقا پارک کرده بودند. یکنار در خانه  نیبه کوچه انداخت. چند ماش یهنگا ایمه

چهره  دنینشسته بودند. محمد آقا به طرف عروسش رفت. با د اطیدر ح انیباز بود. در را باز کرد و وارد شد. آقا در

 اش گذاشت. یشانیبر پ یعروسش، ناراحت بوسه ا

 ظرت بود.برو تو بابا جان! شهاب از صبح منت ایب ــ

کرد، که همه به  یآمد. به طرف آشپزخانه رفت. سالم یتکان داد و وارد خانه شد. صدا از آشپزخانه م یسر ایمه

 یشکا میبغض کرد. مر ایچشمان مه دنیخانوم با د نیبود. شه هیسمتش برگشتند و باز هم عکس العملشان مثل بق

بد بود؛ که سوسن خانوم و نرجس هم ناراحت  ،ایمه تیوضع نقدریپاک کرد. ا عیرا سر ختیگونه اش ر یکه رو

 شدند.
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 شهاب به خودشان آمدند... یصدا با

 

 

  

 

 

 

 

 

 سوم _و_چهل_و_صد_قسمت#

 

 

 

 اهلل! ای ــ

 نشد. ایوارد آشپزخانه شد. اما متوجه مه شهاب

 برم دنبال... گهی! من دومده؟ین ایمامان مه ــ

 کرد قلبش فشرده شد. یحساس محرفش نا تمام گذاشت. ا ایمه دنیبا د شهاب

 دل خود گفت: در

 دختر با خودش چه کرده...؟! نیا ــ
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 شد. کیبه او نزد آرام

 ...!ایمه ــ

. سخت بود شی. براندیحال و هوا بب نیرا در ا ایتوانست مه یشده بود. نم یانداخت. شهاب عصب نییسرش را پا ایمه

 بود. یبود؛ عصب ایمه یناراحت یاز دست خودش که باعث و بان

 

 را گرفت ایبزند. دست مه یحرف ایبا مه هیبق یتوانست جلو ی. نمدیکش شیدر موها یدست آشفته

 

 کار دارم! ایبا مه کمیبا اجازه من  ــ

 و با خود به اتاقش برد. دیرا کش ایبزند. دست مه یحرف ینداد کس یاجازه ا گرید

 .دیچرخ ایرا بست و به سمت مه در

 !ایمه ریبگ سرتو باال ــ

 شود. شانیچشمانش پر دنیخواست؛ که شهاب با د ینم ایمه

 را گرفت و سرش را باال آورد. ایمه یخودش چانه  شهاب

 ا؟؟؟یمه هیچ نیا ــ

 ادامه داد: ینزد. شهاب عصب یحرف ایمه

 ... مگه نه؟؟هیزار هیو گر یداریسرخ کبود... واسه ب یچشما نیا ایمه ــ

 ! چرا؟!ا؟ی! چرا مه؟یاومد رید نقدری! چرا ا؟یدادیجواب تلفنتو نم چرا

. دیگو یشد شهاب چه م یداد. درست متوجه نم یشهاب گوش م یبه حرفا زانیزد و فقط اشک ر ینم یحرف ایمه

 حفظ کند. شیرا در گوشها شیگوش سپرده بود ،تا تک تک نغمه ها شیفقط به صدا
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 چشمانش را بست. ایرا نوازش کرد. مه ایچشمان مه  شهاب

 ! بگو بزار آرومت کنم... ؟یکنیم یاز من مخف ینکن! حرفت رو بزن... چرا دار هیگر ــ

 شد. شتریب شینزد. اما شدت اشک ها یحرف ایمه

 :دیبلند غر یکرد و با صدا ایدستانش را قاب صورت مه یعصب شهاب

 ه به جونم افتاده خاموش بشه...ک یشیآت نی! بگو بزار امرمی! حرف بزن دارم مینکن لعنت هیگر ـــ

 

شهاب را در دست مچاله کرده بود. شهاب  راهنیکرد و پ یهق هق م ای. مهدیرا محکم در آغوش کش ایمه شهاب

 را نوازش کرد. شیبود. آرام موها دنشیمتوجه درد کش

عمق درد  راهنش،یو در مشت گرفتن پ شیدلش شده... هق هق کردن ها زیدر دل عز یدانست که آشوب یم

 کرد. یهمسرش را احساس م

 را تمام کند. بعد... شیها هینزد و فرصت داد که اول گر یحرف

 

اش را االن)!(؛ در آغوش  ییشبانه و تنها یها هیخواست تمام گر یبودند. انگار م یتمام نشدن ایمه یها هیاما گر 

 جبران کند. شیگاهش و مرد زندگ هیتک

 داشت. یاز نوازش سرش دست بر نم یا هیدلش داد و ثان زیاجازه را به عز نیا چه خوب که شهاب بدون اعتراض و

 

 همسرش، آنقدر جانسوز بودند که نم اشک را در چشمان او هم نشاند... یهق هق ها اما
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 چهار _و_چهل_و_صد_قسمت#

 

 

 

به زبان آورد، که باعث شد؛ دست شهاب از نوازش کردن دست بردارد.  یزیهق هق اش، ناخواسته چ انیدر م ایمه

را  شی. شهاب شانه هادیزمزمه... اما شهاب آن را شن کیدر حد  یحت دیآرام آن را به زبان آورده بود، شا یلیخ

 گرفت و از خودش جدا کرد.

 !ا؟یمه یگفت یتو چ ــ

 انداخت. نیینزد و شرمنده سرش را پا یحرف ایمه

 ! حرفتو دوباره بزن...ایمه ــ

 را پاک کرد. شیاشک ها ایمه

 نگفتم! یزی...چیچیه ــ

 .دیچرخ لیطرف وسا به
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 .می. وقت ندارمیجمع کن لتویوسا ایاصال ب ــ

 را گرفت. شیبازو شهاب

 جواب منو بده... ایمه ــ

 انداخت. نییسرش را پا ایمه

 !دم؟ینرو! درست شن یتو گفت ــ

 شهاب... من... ــ

 نگذاشت حرفش را ادامه بدهد. شهاب

 ا؟؟یمه یشد مونیتو پش ــ

رو گرفتم...  مینداشتم. من تصم ی. اصال منظوردیاز دهنم پر یا دفعهیشد،  یچ دونمینه! نه! باور کن شهاب، نم  ــ

 !شمینم مونیپش چوقتمیه

 شد. ایمه یحال شانیمتوجه پر شهاب

 دلم! آروم باش! زیباشه عز ــ

 

 .امیتا من ب نیبش نجایلحظه ا هیتخت نشاند. تو  یرا گرفت و اورا رو ایمه دستان

 !؟یریم یکجا دار ــ

 ...گردمیاالن برم ــ

 

ار اتاق بگذارد؟ چشمه اشکش ب نیدوباره پا به ا تواندیم یفکر کرد، ک نیبه اتاق انداخت. به ا یبسته شدن در، نگاه با

 بود. یافتاده بود. نبود شهاب در کنارش، کابووس بد ی. بر دلش ترس بددیجوش گرید
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افتاد.  ایمه انیآمد و کنارش نشست. چشمش که به چشمان گر ایباز شد و شهاب، بشقاب به دست، به سمت مه در

 کرد. یاخم

 !؟یکرد هیباز گر ــ

 حلقه حلقه شده، ماند. یها اریبه خ رهینداد و فقط خ یجواب ایمه

 !ن؟یبرا چ نایا ــ

 تخت دراز بکشد. یرا گرفت و مجبورش کرد، که رو ایمه یزد و شانه ها یلبخند بشها

 !؟یکنیم کاریاِ شهاب چ ــ

 !یفهمیاالن م ــ

 

 برداشت. ارهایاز خ یحلقه ا شهاب

 چشماتو ببند... ــ

 از تعجب گرد شده بود.  شیچشم ها ایمه

 !؟یکنیببند... تو گرد م گمیمن م ــ

 چشمانش حس کرد. یرا رو اریخ یحلقه  یرا بست، که سرما شیآرام چشم ها ایمه

 !؟یکنیم کاریشهاب چ ــ

 .رسمیمنم دارم بهشون م ،یخوشکل زنمو داغون کرد یچشما یزد یچیه ــ

 گفت.  یا وونهیلب د ریو ز دیخند ایمه

 را عوض کند... شیحال و هوا توانستیشهاب م شهیهم
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 پنجم_چهل_و_صد_قسمت#

 

 ےریام_فاطمه#

 

 !؟یگرفت ادی یاز ک نارویا ــ

 گذاشت، گفت: یم ایچشمان مه یرا رو اریخ یکه حلقه ها یدر حال شهاب

 دایپ یشدن و سوزش بد یچشامون سرخ م م،یموند یم داریچند شب ب دیبا نکهیاولم؛ به خاطر ا یتایتو مامور ــ

 داد. یبرامون انجام م نکارویاز فرمانده ها ا یکیکردند.  یم

 لبش نشست. یرو یلبخند ایمه

 گرفته؟! ادیاون از کجا  یدونیحاال م ــ

 از کجا؟؟ ــ
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 کرد. یم نکارویا شهی. گفت که خانمش همدمیازش پرس ــ

 چه عاشقانه! ــ

 .دیکش ایمه یگذاشت و پتو را رو یپاتخت یکه کارش تموم شده بود، ظرف را رو شهاب

 شهاب؟! یکنیم کاریچ ــ

 بخواب! ری! بگیچیه ــ

 بلند شود. شیخواست از جا یم ایمه

 نه... شهاب! ــ

 بلند شد. شیتخت خواباند. و از جا یشده را دوباره رو زیخ مین یایشهاب مه اما

 شهاب؟! یریکجا م ــ

 را در دست گرفت. اینشست و دستان مه شیاتاق را خاموش کرد و دوباره سر جا یچراغ ها شهاب

 کنارتم...تو راحت بخواب  رمینم ییجا ــ

 اما مـ... ــ

 اما و اگر نداره بخواب! ــ

 

 و کم کم چشمانش گرم خواب شد. اوردیعاشقانه شهاب، دوام ن یو نوازش ها ییدر برابر زورگو ایمه

 

 مدت تحمل کند. هی یدانست چطور نبودنش را برا یشده بود. نم رهیخ ایبا چشمان نم دار؛ به مه شهاب

 در پوست یبود؛ از خوشحال دهی)س( او را  طلبنبیحضرت ز نکهیبزرگش بود و از ا یاز آرزوها یکی ه،یبه سور رفتن

 قلبش را به درد آورده بود... ایاز مه ی. اما دوردیگنج یخود نم
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کنار  نکهیداشت؛ از ا یمنظره زد. احساس خوب نیبه ا یدر دستان بزرگش، لبخند ایکوچک مه یدست ها دنید با

 داد. یم یبه او غرور خاص تیاحساس مالک نیسته و انش ایمه

 را نوازش کرد. شیموها

 ...قهیدق ده

 ...قهیدق ستیب

 ساعت... مین

 ساعت... کی

 

 یم یاو مرگ را تداع یدختر، برا نیمانده بود. دل کندن از ا ا،یبه چهره مه رهیگذشت و شهاب همانطور خ یم زمان

 کرد.

 آرام باز شد. در

 شهاب مادر... ــ

 تو مامان! ایب ــ

 گفت: یآروم یزد و با صدا یو شهاب لبخند ایمه دنیخانوم وارد اتاق شد. با د نیشه

 !د؟یخواب ــ

 آره...! ــ

 بود! دهیهم نخواب قهیدق هی یکرده... حت هیتا صبح تو بالکن فقط گر ایکه رفتند؛ مه شبیاز د گهیمهال م ــ

 دوخت. ایو به مه نگاهش را از مادرش گرفت شهاب
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 ...یلیکردم... خ تشیاذ یلیخ ــ

 ظرف گذاشت. یچشمش افتادند. شهاب آن ها را برداشت و تو یاز رو اریخ یخورد که حلقه ها یتکان ایمه

 دوستت داره! یلیدختر خ نیکرده... مادر ا کاری... نگاه کن چشماش رو چزمیعز ــ

 را نوازش کرد.  ایمه یآرام چشم ها شهاب

تمام معادالتمو  ا؛یمه یروز عاشق بشم و بخوام ازدواج کنم. ول هیکردم  یمامان! فکر نم مهیدختر تموم زندگ نیا ــ

 بزارمش برم... همه وقت نگرانشم! نجایبه هم زد. اآلن هم برام سخته ا

 .دیکش یپسرش، آه یخانوم از غم صدا نیشه

 ...یبر دیبا گهیساعت د هیمادر جان، کمتر از  ــ

 مامان! دونمیم ــ

 گذرد. یم عیسر ایفکر کرد، که چقدر زمان در کنار مه نیشهاب به ا و

 

 کن... داریب ارویمه ـــ

 مامان! ــ

 جانم؟! ــ

زخم  بگو، بعد رفتنم هی. لطفا به بقستیحالش خوب ن ن؛ییپا ادیب زارمی. نمکنمیم یخداحافظ ایبا مه نجایمن هم ــ

 زبون نزنن!!

 !زمیباشه عز ــ

اشکشو درآورده؛ باور کن به موال  ایبا حرفاش و کارش تن زنمو لرزونده؛  یکی دمیان، اگه برگشتم و فهممام ــ

 !!هیمنظورم با ک دیدونی... خودتون هم مکنمی)ع( قسم، نابودش میعل

 پسرش گذاشت. یبر موها یخانم بوسه ا نیشه
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 عروسم باشه؛ دخترمه... نگران نباش...! نکهی... قبل از اکنهینم یفرق میمن با مر یبرا ایقربونت برم مادر! مه ــ
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لبه بر او غ یخواب یو ب یچشمانش را باز کند. خستگ توانستیخورد. نم یشهاب؛ آرام تکان ینجوا ها دنیبا شن ا،یمه

 نشست. شیدر جا عیخورد و سر یشهاب تکان بد یصحبت ها دنیکرد، و دوباره به خواب رفت. اما با شن

 !؟یش داریب یخوا یبرم... نم دیبا گهید کمی یخانم ــ

 بود. ایغرق در چشمان مه شهاب

 شهاب، در چرخش بود. با بغض زمزمه کرد: یبه صورت و لباس نظام شانینگاهش پر  ایمه
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 بخوابم... یچرا گذاشت ــ

 را نوازش کرد و با لبخند گفت: ایصورت مه شهاب

 نگات کنم. ریدل س هی نمیدوست داشتم بش ــ

 نگات کنم؟! ریدل س هی ی... پس من کیریم گهی! االن دیخودخواه یلیخ ــ

 را گرفت و فشرد. ایمه یگرفت. آرام دست ها ایشهاب از حرف مه دل

 نگام کن... خوبه؟؟ ریدل س هی نیان شاء اهلل برگشتم؛ بش ــ

 گه؟؟ید یدیطولش نم ــ

 !گردمیزود برم ــ

 قول بده شهاب! ــ

 دلش کاشت و گفت: زیعز یشانیبر پ یزد بوسه ا یلبخند تلخ شهاب

 زود برگردم! دمیقول م ــ

زد، غرق شده  یهم که در آن ها عشق و غم و شوق موج م یشدند و غرق چشمان مشک رهیدو در چشمان هم خ هر

 بودند.

 به خودشان آمدند. میمر یبا صدا که

 داداش! آقا آرش دم دره... ــ

 داد. حیتوض شیزد و برا یکرد. شهاب لبخند یبه شهاب نگاه ینشد و سوال میمتوجه منظور مر ایمه

 !میآرش دوستمه قراره باهم بر ــ

 شد. رهیبه شهاب خ نیبا چشمان اشک ایمه

 ...یبر یخوا یاالن م یعنی ــ
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 آره... ــ

 زود؟! نقدریچرا ا ــ

 !یخانم ستیزود ن ــ

 !دمیخواب ینم یکاشک ــ

 شد را، پاک کرد. ریسراز ایگونه مه یکه بر رو یاشک یقطره  شهاب

 ...مینداشته باش یزار هیبود؛ گر نیقرارمون ا ــ

 سخته بخدا...سخته شهاب... ــ

 .دیرا آغوش کش ایمه شهاب

 بمونم. تونمی. نمشمیع م_نیبرم... اگه االن نرم، شرمنده امام حس دیبا یخانومم... ول دونمیم ــ

 ایاش به گوش شهاب نرسد. شهاب که متوجه شد؛ دستان مه هیگر یدهانش را گرفت تا صدا یبا دستانش جلو ایمه

 دهانش برداشت. یرا از جلو

 !؟یدی... فهمیغصه بخور یکن هیگر یمن رفتم، حق ندار نکهیبعد ا یبگو! ول یدوس دار یکن! هر چ هیگر ـــ

کرد که قلبش را از جسمش  یها احساس م هیشد. با گذشت ثان یم شتریب  ایمه یها هیهر حرف شهاب شدت گر با

 کندند. یجدا م

 ایمه یبر موها ینم اشک در چشمان شهاب نشست و چند بار پشت سر هم بوسه ا ا،یمه یها یقرار یب دنید با

 گذاشت.

 نرو... دییگونزد... تا ن یهم فشرد، تا حرف یکرد. لبانش را محکم رو یهق هق م ایمه

 بلند شیرا گرفت و او را از خود جدا کرد و از جا ایکرد؛ تا آرام شد. شهاب بازوان مه هیدر آغوش امن شهاب گر آنقدر

 شد. 

 برم. دیشد. با رید گهی! دی! خانمایمه ــ
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را سرش کرد و چادرش را برداشت، تا سر کند که شهاب  شیروسر عیبلند شد. سر شیتکان داد و از جا یسر ایمه

 دستش را گرفت.

 ...یخواد سرت کن ینم ــ

 با تعجب به شهاب نگاه کرد و آرام گفت:  ایمه

 !ن؟ییکه بدون چادر برم پا ی! انتظار ندارنهییمرد پا یشهاب کل ــ

 تخت گذاشت. یگرفت و رو ایچادر را از دستان مه شهاب

 خانوم! نییپا دیشما بر تسیاصال قرار ن ــ

 ! ؟یچ یعنی ــ

 ...یکنیم یبا من خداحافظ نجایشما هم نکهیا یعنی ــ

 اما شهاب...! ــ

 اما! یاما ب ــ

 باحلقه اش کرد.  یانداخت و خود را مشغول باز نییدلخور سرش را پا ایمه

 گذاشت و سرش را باال آورد. ایمه یچانه  ریز یدست شهاب

از  شتریب نمیبیچشماتو م یو سرخ یکبود یوقت یچشمام باش یموقع رفتن جلو خوامی! نمایبرام سختش نکن مه ــ

 ....ادیخودم بدم م

 

  

  

 



 نقاب من

 
536 

 

 

 

 

 

 

 هفتم_و_چهل_و_صد_قسمت#

 

 

 

 کند. یتوانست اعتراض یانداخت. نم نییسرش را پا نیغمگ ا،یمه

 اش کاشت. یشانیپ یرو یبوسه ا شهاب

 ! یقول بده مواظب خودت باش ایمه ــ

 با بغض آرام گفت: ایمه

 !دمیقول م ــ

 .دیدلش لرز ا،یاز بغض مه شهاب

 !!یقول بده مواظب خودت باش ــ

 !دمیقول... م ــ

زود به زود بهت  کنمیم ینگرانت باشم. من سع شهیمواظب خودت باش! نزار اونجا هم زمیجان! عز یخانم ایمه ــ

 زنگ بزنم. اگه زنگ نزدم هم نگران نشو... باشه؟!
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 چطور نگران نشم شهاب! ــ

 دلم! زیسخته عز دونمیم ــ

 بود، ازهم جدا شدند. یعصب یکه کم میمر یصدا با

 !ستیدخترو... حالش خوب ن نینکن ا تیاذ نقدری! اگهید ایشهاب ب ــ

 ...یخواد داد بزن یاومدم! تو نم ــ

 اش کنار زد. یشانیپ یرا از رو شانشیپر یکرد و موها ایمه روبه

 تورو داره!! یهوام منو داشته باشه، هوا نکهیاز ا شترینگا خواهرم هم ب ــ

 زد. یلبخند تلخ ایمه

 شهاب خم شد و کوله اش را براشت. ن،یبوق ماش یصدا دنیشن با

 

 !یخداحافظ خانم ــ

از  عیگذاشت و سر ایبر سر مه یبرگشت بوسه ا عیسر دستایا شیرا فشرد و به طرف در رفت. اما سر جا ایمه دستان

 رفت. رونیاتاق ب

اتفاق افتاد. چند قدم به عقب  عیسر زیشد، که شهاب رفته باشد. همه چ یبه در ماند. باورش نم رهیبهت زده خ ایمه

 شد. رهیخ رونیزد و به ب برگشت و خودش را به پنجره رساند. پرده را کنار

 ریسردش؛ سراز یگونه ها یرو شیخانم اشک ها نیشه یقرار یبا مادرش و ب یشهاب، در حال خداحافظ دنید با

 شدند...

 

با  ایمه دنیبه پنجره اتاقش انداخت که با د یاز در خارج شود، نگاه نکهیقرآن رد شد و قبل از ا ریاز ز شهاب

ر پشت س میکه مر یآب یو کاسه  نیشد. با حرکت ماش نیانداخت و سوار ماش نییسرش را پا عیسر نیچشمان اشک
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سردش را  یتند تند گونه ها شیاباور کرد که شهابش، همسرش، رفته است... اشک ه ایمه خت؛یشهاب ر

 یا دهیاش کم شود. اما فا جهیاز سرگ یکم دیگرفته بود؛ چشمانش را محکم بست، تا شا جهی. سرگپوشاندندیم

 یپا بماند. بر رو ینداشت و نتوانست رو یتعادل گریرفتند. د یم یاهیاشت. حالش بدتر شده بود. چشمانش سند

را باز  بود که در میمر د،یکه د یریتصو نی. چشمانش کم کم بسته شدند و آخردینرا ش میمر ادیافتاد و فقط  فر نیزم

 به سمتش آمد. عیکرد و سر

 

گرفت. ناخودآگاه  یطور دلش آرام نم نی. اما اکردیدر  آرام کردنش م یشده بود، که سع رهیبه محسن خ میمر

 نداشت بلند گفت: یکه اصال حال مساعد ایمه دنیشد، که با د دهیبرادرش کش یچشانش به پنجره 

 ع!_نیحس ای ــ

 . دیو به طرف اتاق شهاب دو دیکش رونیمحسن ب یدستانش را از دست ها عیسر

 نیمز یکه رو ایمه دنیباال رفت در اتاق را باز کرد، با د عیپله هارا سر می. مردندیپشت سرش دو میمر دنیبا د هیبق

 گذاشت. شیپاها یرا رو ای. سر مهدیزد و به طرفش دو یغیشده بود؛ ج هوشیب

 ...ایجواب بده... مه ای... مهایمه ــ

 گفت: یآمد و با نگران میآقا به طرف مر محمد

 !ادیآمبوالنس داره م میزنگ زد ــ

 !کنهیشهاب دق م یبراش افتاده باشه... از دور یشده؛ نکنه اتفاق دیبابا بدنش سرده، رنگش سف ــ

 را در آغوش گرفت. ایدوباره سر مه و

 

.... 

طاقت فرسا  شیساعت دور کی نیتنگ شده بود. در هم ایمه یبرا بیدوخت. دلش عج رونینگاهش را به ب شهاب

 بود.
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 که حرکت کرده بودند؛ تا االن دلشوره داشت. چند بار هم به آرش گفته بود. یداشت. از وقت یبیعج ی دلشوره

 آرام شود. دیشا رد؛یبا خانواده اش تماس بگ هیسور میدیآرش به او گفت رس که

 صداس آرش به خودش آمد. با

 .زنمیپسر دو ساعته دارم باهات حرف م ییکجا ــ

 

 .دیبه صورتش کش یدست شهاب

 خودمو مشغول کنم. ایفکر کنم  یا گهید زیبه چ تونمیدارم اصال نم یبیشرمنده آرش! دلشوره عج ــ

 !رهیگیخانوادتو... هم دلشورت آروم م اریدرب یهم زنگ بزن از نگران هیسور میدینگران نباش! رس ــ

 ان شاء اهلل گفت. شهاب

 دوخت...  رونیدوباره نگاهش را به ب و
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 .دیکش یداشت. ناخوداگاه آه یدیآرام چشمانش را باز کرد. سردرد شد ایمه

 به سمتش آمد. عیسر میمر که

 !؟یشد داریجان ب ایمه ــ

 گفت: ،یگرفته ا یبا صدا ایمه

 من کجام؟! ــ

 !زمیعز میمارستانیب ــ

 ش؛یها یادآوری نیافتاده است. در ب شیبرا یچه اتفاق دیایب ادشیکرد  یهم فشار داد و سع یچشمانش را رو ایمه

 رفتن شهاب چند بار در ذهنش تکرارشد.

 یدر دلش م ی. احساس سوزشزندیبر  شیرا باز کرد و و نگاهش را به پنجره دوخت و اجازه داد، اشک ها چشمانش

 کرد. رفتن شهاب او را بدجور از پا درآورده بود.

 باز شد محمد آقا وارد شد. در

 رفتند بابا؟! ــ

 تکان داد و گفت: یآقا سر محمد

 جان به زور فرستادمشون که برند خونه... میآره مر ــ
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 امد. ایبه سمتشان برگشت و گنگ نگاهشان کرد. محمد آقا به طرف مه ایمه

 دخترم؟! یخوب ــ

 ...؟!دیفرستاد ارویخوبم ممنون! ک ــ

 اصرار قبول کردن که برن خونه... محسن رفت برسونتشون! ینگران بودن! با کل یلیپدر و مادرت خ ــ

 هم فشار داد. یچشمانش را از درد رو ایمه

 .دیچیتلفن محمد آقا در اتاق پ یصدا

 گفت: یآقا با نگران محمد

 شهابه! ــ

 چشماش رو باز کرد. عیسر ایمه

 !مارستانمیبفهمه ب دینزار ــ

 آخه دخترم... حقشه بدونه! ــ

 ! ندونه بهتره...شهیان منه نه! نگر ــ

 ...یکه خواب گمی. مکنمیباش صحبت م رونیباشه دخترم تو استراحت کن، من ب ــ

 کرد. یزد و تشکر یلبخند تلخ ایمه

 رفت. رونیآقا از اتاق ب محمد

در زده شد. محمد آقا وارد اتاق  قهیبه سرم دستش انداخت که دستش را کبود کرده بود  بعد از چند دق ینگاه ایمه

 به طرف در رفت. ایرا صدا کرد مه میشد. و مر

 جانم بابا؟! ــ

 !دیشهاب فهم ــ
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 !د؟یفهم ویچ ــ

 !مارستانهیب ایمه نکهیا ــ

 گفت: یبا نگران میمر

 چطور...؟! ــ

 تم دروغ بگم.کردند. شک کرد. قسمم داد؛ منم نتونس جیاز دکترارو پ یکیکه  میکردیصحبت م میداشت ــ

 شد! یمن حاال چ یخدا یوا ــ

 حرف بزنه!  ایبا مه خوادیپشت خطه؛ م ــ

 گرفت. میرا به سمت مر یگوش و

 .گردمیکار دارم؛ زود برم نییپا رمیمن م ــ

 رفت. ایتکان داد و به سمت مه یسر میمر

 جان! ایمه ــ

 .دیپرس یبا نگران میمر دهیصورت رنگ پر دنیچرخاند با د میسرش را به طرف مر ایمه

 !م؟یشده مر یزیچ ــ

 !یینجایا دیشهاب فهم ایمه ــ

 انداخت و آرام لب زد... میبه مر یشوکه نگاه ایمه

 خب...؟! ــ

 باتو حرف بزنه... خوادیاالن پشت خطه م ــ

 

 گفت. یلرزان یبا صدا ایمه
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 با شهاب حرف بزنم... خوامیمن نم ــ
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 !ا؟یمه یچ یعنی ــ

 صورتش را به طرف مخالف برگرداند. ایمه

 با شهاب حرف بزنم! خوامیکه گفتم! من نم ینیهم ــ
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 یتواند جلو یرا بشنود، نم شیدانست به محض صدا یهم صحبت شدن با شهاب را نداشت. م یاصال آمادگ ایمه

حال خرابش با شهاب  نیداد با ا یم حی. پس ترجکندیو شهاب را ناراحت و دلخور م دیگویم یزیو چ ردیخودش را بگ

 نزند. یحرف

 شهاب از پشت تلفن، ناراحت گفت: یصدا دنیبا شن میمر

 !؟یسالم دادش خوب ــ

 ...ــ

 ممنون.اونم خوبه! ــ

 ...ــ

 صحبت کنه... تونهینم ست؛یحالش خوب ن کمیداداش  ــ

 ....ــ

 آرامبخشاست. راتینه نه نگران نباش! تاث ــ

 ...ــ

 صحبت کنم. خوامینم گهیبگم آخه، م یچ ــ

 ...ــ

 باشه چشم! ــ

 گرفت.  ایرا طرف مه یگوش میمر

 صحبت کن! شهاب نگرانته! ایب ایمه ــ

 را کنار زد. میدست مر ایمه

 ! تمومش کن...تونمینم ست؛یحالم خوب ن میمر ــ



 نقاب من

 
545 

 

 .ادیدر ب یانشهاب نگرانه... حرف بزن بزار از نگر شه؛ینم نجوری! اایآخه مه ــ

 گفت. یرا پاک کرد و عصب شیاشک ها ایمه

 اگه نگرانه چرا ولم کرد رفت؟! چرا؟! ــ

 هق کرد. هق

 تو کنارم بود؛ اون مواظب من بود نه تو... یبه جا دیاالن اون با ــ

 کرد و با بغض گفت. کیرا به گوشش نزد یرا پاک کرد و گوش شیاشک ها میمر

 ...ستیناراحت نباش! اون االن حالش خوب ن ی... ولویهمه چ یدیشن دونمیداداش م ــ

 ...ــ

 !فتهیب یاتفاق ستینگران نباش قرار ن م؛یشهاب ما کنارش ــ

 ...ــ

 داداش نگران نباش! چشم! چشم! حواسم هست! ــ

 ...ــ

 .کنمیخبرت م ــ

 ...ـــ

 ع!_یاعلیبسالمت!  ــ

 

کرد؛ رفت. پتو را   یبود و هق هق م دهیسرش کش یکه پتو را رو ایبه طرف مه یتماسو قطع کرد و با نگران میمر

 برداشت.

 ! آورم باش توروخدا!زمیعز ایمه ــ
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 جان جوابمو بده... ایمه ــ

 رفت. رونینگران، از اتاق ب مینداشت. مر هیجز گر یجواب ایمه اما

 داشت و نبود شهاب در کنارش اوضاع را بدتر کرده بود. یادیکرد. درد ز هیتخت زد و گر یبه مالفه  یچنگ ایمه

 که زده بود. ییاز حرف ها مانیدلتنگ شهاب بود و هم پش هم

 همراه دکتر و دو پرستار وارد شدند. میمر

 د؛یایب رونیخواست، که به ب مینوشت و به دست پرستار داد و از مر ییزهایشد و چ یزیمشغول چک کردن چ دکتر

 صحبت کنند. ایمه تیرد وضعتا با او در مو

 انداخت و همراه دکتر از اتاق خارج شد. ایبه مه ینگاه نگران میمر

 یدو پرستار را م یکرد و در اخر زمزمه ها یکم کم اثر آرامبخش را حس م ایزد؛ مه ایبه مه یآرامبخش پرستار

 .دیشن

 !ه؟یمشکلش چ ــ

 بشه! یعصب دی! نباضهیمر ــ

 شده حاال؟! یمگه چ ــ

 !هیشوهرش رفته سور ــ

 !؟یخوش گذرون ــ

 !؟یبرا چ یجنگه! خوشگذرون هیاِ ساناز! سور ــ

 !!!دنیپول بهشون م یکل یچ دونمیعشق و حال بعد به اسم جنگ و رزمنده و نم هیسور رنینه گلم م ــ

 جنگ بخاطر پول! دونیوسط م رنیم شندیم دایپ ییعجب آدما ــ

 یکه همسرش به خاطر پول نرفته... برا دیبزند و به آن ها بگو ادیانست فربسته شد و نتو شیچشم ها گرید ایمه

 عشق و حال...
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 ...دیاونو قضاوت کن یترس و نگران چیبدون ه نجایتا االن شما ا رفته

 ...دیبرو رونیب تیبلوندتان با امن ی ختهیر رونیب یو موها پیت نیبا ا دیتا شما بتون رفته

تا بشن دکتر و پرستار و...  برسن یینباشد... تا خودتان و فرزندانتان بتوانند درس بخوانند... و به جا یتا جنگ رفته

 همسرم رو بازم قضاوت کن ...

 که که شهابم قهرمانه!!!... دیبگو نتوانست

 

  

 

 

 

 

 

Al i reza: 

 

 پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 ےریام_فاطمه#

 

 مسجد در افکارش غوطه ور شده بود. یبه مناره ها رهیدر بالکن نشسته بود و خ ایمه



 نقاب من

 
548 

 

 

 از نبود شهاب... یهفته ا کی قایگذشت و دق یم مارستانیاز مرخص شدنش از ب یهفته ا کی

 

 نیبا او بزند و هم یحاضر نبود که حرف ایصحبت کند؛ اما مه ایکرد که با مه یمدت، شهال دوبار زنگ زد و سع نیا در

بود هم؛ به  میکه در دست مر یاز پشت گوش ادشیفر یشود که صدا یبار انقدر شهاب عصبان نیباعث شد، آخر

 کرد. یفقط سکوت م هیجواب سواالت بق درکرد و  ینم یکردن کار هیاز گر ریغ ایبرسد. اما مه ایگوش مه

 

 کیرا به لبانش نزد یچا وانیگذاشت و ل شیشانه ها ینگاهش را به مناره دوخت. هوا خنک بود. پتو را رو دوباره

را ببندد... اما با  شیشد چشم ها یداد و باعث م یبه او م یخورد؛ احساس خوب یکه به صورتش م یکرد. بخار چا

 شدند. نیسنگ شیها کاحساس کرد پل نیدارچ یبه چا ادشیز یشهاب و عالقه  یادآوری

 

که از  دیکش شیگونه ها یبررو یشد. دست ریسردش سراز یگونه ها یرو شیرا باز کرد که اشک ها چشمانش

 !دیتنش هم لرز شانیسرما

در کالس فردا حضور  دیانداخت. ساعت از دو شب هم گذشته بود؛ فردا کالس داشت و با لشیبه ساعت موبا ینگاه

 زده بود را برداشت و به داخل خانه برگشت. خیکه  نشیدارچ ییچا وانیکرد. ل یم دایپ

 

اقش ات یپنجره  ادیمکث کرد و به  یگذشت. لحظه ا شیتاقش رفت. از کنار اتاق قبلبه سمت ا وانیبعد از شستن ل 

 زد و به اتاق خودش رفت. یکه روبه اتاق شهاب بود؛ لبخند تلخ
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را برداشت و به سمت  فشیرا تن کرد و چادر و ک شیلباس ها عیشده بود، سر رشید یشد. کم داریبا عجله ب صبح

 آشپزخانه رفت.

 

 !ریصبح بخ ــ

 

 خانم و احمد آقا با لبخند جوابش را دادند. مهال

 

 صبحونه بخور... ایمادر ب ــ

 برام... ریآژانس بگ هیزحمت  یبرام درست کن! بابا ب چیساندو هیشده مامان  رمید ــ

 

 سرش مرتب کرد. یرفت و چادرش را بر رو نهیبه طرف آ عیاعتراض به مادرش نداد و سر اجازه

 به دست به سمتش آمد. چیخانم ساندو مهال

 

 بخور... ییچا هی ایمادر! ب شهیکه نم ینجوریا ــ

 شده مامان! رمید ــ

 آمد. نییاز پله ها پا عیکرد و سر یبه دست، از احمد آقا خداحافظ چیمادرش نشاند. ساندو یبر گونه  یا بوسه

 اوست سوار شد. یآژانس برا نکهی. با مطمئن شدن از استادیرا باز کرد که همان موقع آژانس دم در ا در
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را جمع چادرش را  چینگاه راننده را احساس کرد؛ ساندو ینیسنگ یکرد. وقت چیکرد و شروع به خوردن ساندو یسالم

 سرش مرتب کرد... یرو

 

  

 

 

 

 

 

 العشق_رب_بسم#

 کمی_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 

 

آن ها زوم کرد که با  یاز دور رو یچندتا دختر چادر دنیبه سمت دانشگاه حرکت کرد  با د هیحساب کردن کرا با

دانشگاه بودند باهم سالم  جیبس ینشست آن هارا شناخت بچه ها شیلب ها یبر رو یشدن آن ها لبخند کینزد

  دیاز ان ها وسط صحبت ها پر یکیکردن که  کیعل

 

 کردم  داتیجان خوبه پ ایمه ــ

 شده  یزیجانم چ ــ
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 داره ژهیو یهم مهمون ها یکل ادوارهی نیهمه جا صدا کنه ا میخوایبزرگه م یلیخ میدار ادوارهی هی ــ

  ادیاز من برم یچه خوب ،کمک ــ

 ؟؟ی.کالس دار ختمیسرت ر یبله تا دلت بخواد کار  رو ــ

 آره  ــ

 بهت بگم  ایخب بعد کالست ب ــ

 شد ،با اجازه  رمیباشه پس من برم د ــ

 

 دخترا دور شد و به سمت کالس رفت  از

 رید یبود آن هم سر کالس استاد اکبر دهیرس ریباز د دیکوب نیزم یرا رو شیپا یبسته بودن در عصب دنیبا د مها

 بود دهیرس

 

کرد که  یتعجب م ایکرد ومه یبد رفتار م یلیزد و با او خ یبه او پوزخند م شهیشده بود هم یچادر ایمه یوقت از

 از خودش اینسبت به چادر سر کردن مه یعکس العمل نیاست اما باز همچ یمذهب یمرد نکهیبا ا یچطور استاد اکبر

 داد  ینشان م

 

 را زد و وارد کالس شد  در

 کرد ینگاه ایبه مه یساکت و با اخم ترسناک یاکبر استاد

  ییخانم رضا دینیبش ــ

را  یاستاد اکبر یاز صحبت ها یچیه  ایخسته کننده بود مه یلیس خنشست  کال یصندل یکرد و رو یتشکر ایمه

 دیکش یم یدفترش خطوط نامفهوم یمتوجه نشده بود وفقط رو
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 یبراستاد اک یرفت با صدا رونیرا جمع کرد و از کالس ب لشیوسا عیسر ایمه یاستاد اکبر دیگفتن خسته نباش با

 ستادیا شیسرجا

 

 بله استاد ــ

  نکهیمثل ا دیعجله دار یلیخ ــ

 ??چطور  ــ

  دیدرسمو حذف کن دیاومد رید گهیبار د ــ

 رد شد  ایاز کنار مه یشخندیبا ن و

 

 جیتکان داد و به طرف دفتر بس یانداخت و به عالمت تاسف سر ینگاه یبه استاد جوانِ به ظاهر مذهب رتیبا ح ایمه

 رفت ییدانشجو

 

د با خو ایاز سالن اجتماعات کوچک ته راهرو آمد و مه ییدر اتاق ها نبود صدا یبه اتاقا زد کس یرا باز کرد سر در

 گرفته باشند  یجلسه ا ادوارهی یدخترا برا دیفکر کرد که شا

 

 سمت در رفت  و آرام در را بازکرد به

  

 سالم دخت.. ــ

 دخترا حرفش ناتمام ماند  هیوبق یروحان کیچند آقا و  دنیبا د اما
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 انداخت  نییسرش را پا شرمنده

  کنمیم ینبودم که جلسه است بازم عذرخواه انیشرمنده در جر ــ

 نگه داشت  شیاو را سرجا یمرد یتا خواست در را ببندد صدا برگشت

 

  یخانم مهدو ـــ

 

 شهاب  را صدا زد  هیلیاو را به فام یفکر کرد که چه کس نیزده به ا رتیح ایمه

 

 دباش هیکنار شهاب سور دیصدا بود که مگر او االن نبا نیشخص روبه رو فقط در ذهنش ا دنیرا باال آورد و با د سرش
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   �̑�̅̅د  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ی̑  ـــرده  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ش̑    ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ن🙏 

 

 

 دوم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#
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 با تعجب گفت: ایمه

 آقا آرش! ــ

 کردند. یو آرش نگاه م ایبا تعجب به مه همه

 شد. کینزد ایبه مه یبلند شد و کم شیاز جا آرش

 ؟یخانم مهدو دیخوب هست ــ

 ...دی! مگه نباد؟یکنیم کاریچ نجایممنون. شما ا یلیخ ــ

 اجازه نداد که حرفش را کامل کند. آرش

 با شما صحبت کنم. یخصوص د؛یاگه اجازه بد ــ

 تکان داد. یسر ایمه

 .مونمیمنتظر م ی. تو اتاق کنارشمیبله حتما! من مزاحم جلستون نم ــ

 .دیکنیلطف م یلیخ ــ

 ها نشست. یاز صندل یکی یگفت و به اتاق رفت و رو یبا اجازه ا  ایمه

 بود. ریدرگ یلیخ ذهنش

 با او دارد. یکرد، که آرش چه صحبت یوقت را فکر م نیا تمام

ت چه دانس یبلند شد. از استرس نم شی... آشفته از جادیخواهد به او بگو یشهاب افتاده باشد و م یبرا یاتفاق نکند

 کند. یکار
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 داد. یم یکرد و خودش را دلدار یرفت و با خودش صحبت م یاتاق راه م در

 

 نبود. نگونهیا ایمه ینکرده بود؛ اما برا ریانداخت. آرش د یبه ساعت م یگاهن یگاه هراز

 به جانش افتاده بود. یشده بود. استرس بد رهینشست و به در خ شیسرجا

 دیکه در ذهنش در حال رد شدن بودند؛ حالش را بدتر کرده بود. چشمانش را محکم بست؛ تا شا یمختلف یفکرها و

 بد فکر نکند. به اتفاقات گریبتواند د

 

 گفت: یرفته ا لیتحل یچشمانش را باز کرد و با صدا عیبه در سر یتقه ا یبا صدا اما

 !دییبفرما ــ

 شد. انیباز شدن در، قامت آرش در چارچوب در نما با

 .ستادیبه احترام او سر پا ا ایمه

 !د؟ی! خوب هستیسالم خانم مهدو ــ

 جواب او را داد. یچادرش را مرتب کرد و به آرام ایمه

 !د؟یممنون! شما خوب هست یلیخ ــ

 .دینیبنش دییخداروشکر. بفرما ــ

 نشست. یصندل یلب کرد. رو ریز یتشکر ایمه

 سکوت شکسته شود. نیشد و منتظر آن لحظه بود؛ که ا رهیخ شیدر سکوت به کفش ها و

ده که بو یحکمت دیگفتم شا دم،یشمارو د   یموضوع صحبت کنم. اما وقت نیبا شما در مورد ا خواستمیراستش؛ نم ــ

 رو به شما بگم. زیچ نیکردم. تا ا ارتیشما رو ز
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 با استرس، آرام زمزمه کرد. ایمه

 شهاب افتاده؟! یبرا یاتفاق ــ

 حالش خوبه! یجسم یعنینه نه! شهاب حالش خوبه!  ــ

 حالشون خوبه؟! یجسم یچ یعنیمتوجه صحبتتون نشدم.  دیببخش ــ

 کنارشون بودم. د؛یصحبت کن د،یخب! من اون روز که شهاب با شما تماس گرفت و شما قبول نکرد ــ

 انداخت. نییخجالت زده سرش را پا ایمه

به او اجازه داده  اتیاز عمل یکی یبود، که شب برا شونیو پر یعصبان نقدریشد. ا یعصب یلیشهاب بعدش خ ــ

 اتفاق حالش رو بدتر کرد. نیکنه و ا دایحضور پ اتینشد، که تو عمل

 و ادامه داد. دیکش یقینفس عم آرش

 .دیداغونه! فکر کنم االن متوجه حرفم شد یشهاب از لحاظ روح ــ

 .ندیغرق در اشکش را نب یانداخته بود؛ تا آرش چشم ها نییتوانست پا یکه م ییسرش را تا جا ایمه

 .دیه با شهاب صحبت کنکنه؛ ک یبزاره و شما رو راض یریحرفام تاث دوارمیام ــ

 .ستادیا ایمه یخواست از در خارج شود؛ با صدا یبلند شد و به سمت در رفت تا م شیجا از

 !ومد؟یچرا با شما ن ــ

 .ادیتونست ب یداره نم اتیشهاب؛ امشب عمل ــ

 کرد و ادامه داد: یمکث

 سخت و خطرناکه... یلیخ اتشونی! عملدیبراش دعا کن ــ

 نیدانست که با ا یرا مجبور به صحبت کردن با شهاب کند و نم ایمه دیحرفش شا نیکرد، که با ا یدعا م آرش

 کرد.... رانیدختر را و نیحرفش ا
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 سوم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 

 

 

از پنجاه بار با شهاب تماس گرفته بود، اما در دسترس  شتریانداخت. از صبح تا االن ب فشیرا در ک یکالفه گوش ایمه

 به قدم زدن کرد. تخت انداخت و نگران در اتاق شروع یرا رو لشینبود. موبا

 

شد و  رهیهمت، خ دینشسته بود. سرش را باال آورد و به عکس شه یعرق سرد شیشانیاسترس  بر دستان و پ از

 آرام زمزمه کرد.
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 .ــ تو از خدا بخواه؛ شهابم سالم برگرده!

 بود. شروع شده اتیشب گذشته بود و حتما االن عمل کیسوق داد. ساعت از  وارید یرا به ساعت رو نگاهش

 

توانست  ینم گریتمام وجودش را گرفته بود. د یبیآمد. ترس عج یاسترس و اضطراب خواب به چشمانش نم از

را سر کرد. دو رکعت نماز خواند.  دشیوضو گرفت. به بالکن رفت. سجاده اش را پهن کرد. چادر سف عیتحمل کند. سر

کرد، دلش آرام  یرا باز کرد و آرام  آرام شروع به خواندن کرد. احساس م دشیسجاده نشست. قرآن سف یو برو رو

 بخواند. شتریکرد که ب یم بیآرامش او را ترغ نیگرفته و ا

*** 

 چشمانش را باز کرد. ایمهال خانم، مه یتکان ها با

 ! نمیشو بب داری! بیدیخواب نجایدختر چرا ا ــ

 هم فشرد. یش احساس کرد. چشمانش را رودر گردن یبیبلند شد. درد عج شیاز جا ایمه

 خوابه؟! یجا نجایبفرما! گردنت داغون شد. آخه ا ــ

 خوابم برد.  ــ

 خانم به عالمت تاسف سرش را تکان داد. مهال

 باشه بلندشو صورتتو بشور صبحونه آماده است! ــ

 سجاده و چادرش را برداشت و به طرف اتاقش رفت. عیسر ایمه

از شهاب نبود؛ ناراحت شماره شهاب  یتماس؛ که تماس ستیل دنیبا د یبه سمتش رفت. ول عیرس لشیموبا دنید با

 را گرفت. اما باز هم در دسترس نبود.

 صورتش را شست به آشپزخانه رفت و در سکوت صبحانه اش را خورد. بعد

 !؟یکالس دار ــ
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 مادرش سرش را باال برد. یبا صدا ایمه

 نه! ــ

 خانوم... نیخونه شه میپس اماده شو باهم بر ــ

 انداخت و زمزمه کرد. نییسرش را پا ایمه

 !امیمن نم ــ

 گفت: تیخانم با عصبان مهال

 !ا؟یمه هیچ ایبچه باز نیا ــ

 من کار دارم! ــ

 ... گهیروز د هیمهمتره! کارتو بزار برا  نیا ــ

 !شهینم ــ

 نم برو آماده شو!! االشهیهم زده نم یا گهی. حرف دشهیم ــ

جان و  نیشه یبرا ؛یو آن حوض آب اطیح یآن خانه تنگ شده بود. برا یسکوت کرد. خودش هم دلش برا ایمه

دانست با رفتن به آن خانه داغ دلش دوباره تازه  یو به خصوص اتاق شهاب! اما م میمر یها یمهربان یمحمد اقا؛ برا

 شود... یم
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 ̅̅��دا  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑خ̑̑̅̅̑̅̅ ت  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑̑م    ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑س̑̑̅̅̑̅̅ ه  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ب̑ ال̑ـ̑̑ـ̑̑ن̑ا̑ـ̑̑ـڪ̑̑̑ ̅̅��   

 

   �̑�̅̅د  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ی̑  ـــرده  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ش̑    ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ن🙏 

 

 

 چهارم_._پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 ےریام_فاطمه#

  

 بود؛ انداخت  ستادهیا یدخترش که از استرس گوشه ابه  یرا فشرد و نگاه فونیآ یخانم دکمه  مهال

 .دیچیخلوت  پ یدر کوچه  میمر یصدا

 بله؟! ــ

 جان! میمنم مر ــ

 خاله مهال! دییبفرما ــ

با شهاب  اطیح نیچرخاند. گوشه به گوشه ا اطیدر را بست و نگاهش را در ح ایوارد شدند. مه ایخانم و مه مهال

 خاطره داشت.

 

 فرو رفته!  یبه حوض مانده بود؛ که احساس کرد در آغوش کس رهیخ

 !؟یزدیقربونت برم! دلم برات تنگ شده بود. چرا بهمون سر نم ــ



 نقاب من

 
561 

 

 خانم را به خودش فشرد و آرام زمزمه کرد: نیشه ا،یمه

 شرمنده نتونستم!  ــ

 

 جداشد. اما دستش را محکم گرفت. ایخانوم از مه نیشه

 !دیداخل! خوش اومد دییبفرما ــ

 

 را در آغوش گرفتند. گریپرواز کرد. هر دو همد ایبه سمت مه یبا خوشحال میوارد خانه شدند، که مر همه

 ...یلی! خایمه ینامرد یلیخ ــ

 .دیفقط توانست آرام بگو ایمه و

 شرمنده! ــ

 خانوم به خودشان آمدند. نیشه یصدا با

 !شمیپ ادیبزار ب میولش کن مر ــ

 خانوم نشست. نیزد و کنار شه یلبخند ایمه

 

 سرش را بلند کرد و تازه متوجه سوسن خانم و نرجس شد. یسرفه ا یصدا با

 که تکان خوردند. دیرا د شانی. فقط لبهادینشن ییصدا یحت ایکرد که آن ها آرام تر جواب دادند. مه یسالم آرام

 

 خانوم به خودش آمد. نیشه یبا صدا ایمه

 !شه؟یدلمون تنگ م یگینم ــ
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 لرزانش گفت: یخانوم با صدا نی. شهدیبگو یزیخواست چ ایشد. تا مه ریسراز شیگونه ها یرو شیاشک ها ناگهان

  

 زنش هست. ستیتو خوش بود. گفتم شهابم ن ی! من دلم به بودنایما شد خالیشهاب رفت و تو هم ب ــ

 

 زبانش بند آمد بود. یو از شرمندگ ختیر یخانم اشک م نیشه یپا به پا ایمه

 

 ! شهیرفع م میشهابم کنارمه... دلتنگ کنمیحس م کنم؛یبغلت م یوقت یکنارم یوقت ــ

 را پاک کرد و ادامه داد. شیخانوم اشک ها نیشه

 

 !؟یدیچرا جواب تماس شهابم و نم ــ

 انداخت. نییشرمنده سرش را پا ایمه

 

 خسته بود. یلیکردم، صداش خ یداشتم باهاش صحبت م نبودنت چطور داغونش کرده! اون روز که یدونینم ــ

 

 آرام زمزمه کرد. ایمه

 

 ! دهیزنگ زدم جواب نم  ــ

 را درک کند. شیها یکرده بود که نگران دایرا پ یگفتن...  کس شیها یشروع کرد از دلتنگ ایمه
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 ...دهیجواب نم زنمیتا االن زنگ م روزیداشت. از د تیمامور شبید ــ

 

 

  

 

 ̅̅��دا  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑خ̑̑̅̅̑̅̅ ت  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑̑م    ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑س̑̑̅̅̑̅̅ ه  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ب̑ ال̑ـ̑̑ـ̑̑ن̑ا̑ـ̑̑ـڪ̑̑̑ ̅̅��   

 

   �̑�̅̅د  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ی̑  ـــرده  ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ش̑    ـ  ـ  ̑ـ̑̑ـ̑̑ن🙏 

 

 

 پنجم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 

 

 !؟یچ یعنی ــ

 را پاک کرد. شیاشک ها ایمه

... بعدش گفت که شهاب شب رانیاومده ا یکار یگفت که برا دم،یدوستش رو تو دانشگاه خودمون د روزید ــ

 داره! اتیعمل
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 .دیکش یقیعم نفس

 ! دهیجواب نم ای ستیدر دسترس ن ای زنم،یبهش زنگ م روزیاز د یاما هرچ ــ

 گفت: یلرزان یشد و با صدا ریسردش سراز یگونه ها یرو یاشک قطره

 !یلینگرانم! خ یلیخ ــ

 کرد.  یخانم اورا در آغوش گرفت و او را همراه نی. شهدیچیهق هقش در خانه پ یصدا

 

 دلتنگ بود و االن ترس هم اضافه شده بود. ایمه

 .دریگیشهاب آرام م دنیو فقط با د کندیکرد، قلبش درد م یترسناک بود. احساس م یدست دادن شهاب، کابووس از

 

 کرد و با خنده به سمتشان رفت. را پاک شیاشک ها میمر

 !کنهیم الیواو ؛ی. مامان جون اگه شهاب بدونه اشک عروسشو دراورددی. عزا راه انداختدیاِ... بس کن ــ

 

 انداخت.  نییخجالت زده سرش را پا ایمه

 بود؛ با حرص گفت:  یاومده عصب شیپ تیخانم که از وضع سوسن

 به ما...  ینهار بد خوابیجون! نم نیشه زمیعز ــ

 

 بلند شد.  عیخانم سر نیشه

 فراموش کردم اصال!  دم،ید ارویشرمنده مه ــ

 مشت شد.  تیخانوم؛ دستان سوسن خانم از عصبان نیحرف شه نیا با
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 بلند شدند و با کمک هم سفره را آماده کردند. شانیاز جا دخترها

 

 گلم...  یسالم خدمت دخترا ــ

 محمد آقا، برگشت.  یصدا دنیبا شن ایمه

 

 !د؟یسالم! خوب ــ

 !یشد لیسه ی ؟؟ستارهیسالم دخترم! خوب ــ

 

معذب کند.  نیاز ا شتریرا، ب ایانداخت. محمد آقا دوست نداشت که مه نییزد و سرش را پا ینیلبخند شرمگ ایمه

 و گفت: دیخند نیهم یبرا

 صبر کنم! تونمینم گهی. که ددینهارو آماده کن دیبرو ــ

 

 دهیکرد. نگاهش به پله ها کش یهمچنان که ساالد را آماده م ایزدند و به کارشان ادامه دادند. مه یلبخند دخترها

 . ردیآرام بگ یاتاقش کم دنیبا د دیشد. دوست داشت به اتاق شهاب برود؛ تا شا یم

 

 بکند. یکار نیتوانست همچ یخانواده، نم یبا وجود اعضا اما

آن ها  ینهار به خانه  ینهار ماند. و محمد آقا با احمد آقا هماهمگ کرد تا برا یخانوم برا نیخانم با اصرار شه مهال

 . دیایب
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حدس زد که در حال صحبت  شدیگاهش م یگاه و ب یبه دست، در حال کار بود. از لبخند ها و خنده ها یگوش میمر

 با محسن بود.

 

با  ایبه سمت قابلمه برود تا غذا را بکشد که مه خواستیم میرا در ظرف گذاشت و ظرف ها را آماده کرد. مر ساالد

گونه اش کاشت و به  یرو یبوسه ا میکشد. مر یاشاره به او فهماند؛ که به صحبتش ادامه بدهد. خودش غذا را م

 صحبتش ادامه داد.

 

که با  میمر دنیمحسن را دعوت کرده باشد. اما با د میزد که مر یحدس م ایو مه دیچیدر خانه پ فونیآ یصدا

 وارد نشد. یآمده، اما کس یچه کس ندیتا بب دیکش یکرد؛ سرک یمحسن صحبت م

 نیذوق زده و لرزان شه یباز شد، که صدا یدر ورود قهیباال انداخت و به کارش ادامه داد بعد از چند دق یا شانه

 . دیچیخانوم در خانه پ

 

 ...یشهابم! اومد ــ
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 ششم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 

 

را محکم گرفت، تا  یغذاخور زیندارد. م ستادنیا یبرا یینا گریخانم، احساس کرد که د نیشه یصدا دنیبا شن ایمه

 .افتدین نیزم یبر رو

 

 دهیبرادرش آمده بود؛ اما صورت رنگ پر نکهی. با ادیکرد و به سمتش دو یخداحافظ عیسر ا،یحال بد مه دنیباد میمر

 نگرانش کرده بود. ا،یمه ی

 .ندیبش یصندل یکمک کرد که رو ایمه به

 

 !نیدلم بش زیجان! عز ایمه ــ

 گرفت. ایپر از آب کرد و به سمت مه یوانیل عیسر

 !ادیبخور حالت جا ب کمی ــ

 

 ییو خنده ها یاحوالپرس یباور کند؛ که شهاب آماده است. اما صدا توانستیکرد. نم کیرا به لبانش نزد وانیل ایمه

 دارد. تیکرد؛ که آمدن شهاب واقع یبه او ثابت م د،یرس یبه گوشش م ییرایکه از پذ
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قدم  ییرایبه سمت پذ م،یشهاب داشت. همراه مر دنید یبرا یبیبلند شد. استرس عج شیاز جا یسخت به

 چادرش را  ایدر حال خوش و بش با احمد آقا بود. مه ایبرداشتند. شهاب پشت به مه

 .دیاو را در آغوش کش میمر دنیدستش فشرد. شهاب با د با

 

 خواهر ما چطوره؟! ـ

 !؟یخوبم قربونت برم! تو خوب ــ

 ...!یدلتنگم شد یلیدلم! معلومه خ زیخوبم عز ــ

 داد. لشیتحو یچشمک و

 

 زد و گفت: یلبخند میمر

 ...ردنکیم هیداشتن گر یاز دلتنگ ش؛یساعت پ هی یکه حت ا،ینه به اندازه بعض ی. ولمیالبته که دلتنگت شد ــ

 

 شد.  دهیکش ایانداخت. نگاه شهاب به طرف مه نییخجالت زده سرش را پا ایمه

انداخت؛ که از نگاه شهاب به  ینگاه شهاب، سرش را باال آورد؛ و در چشمان شهاب نگاه ینیبا احساس سنگ ایمه

 .دیخود لرز

 

 سرد گفت:  یلیخ شهاب

 !؟یسالم! خوب ــ

 شد. یاز دهانش خارج نم ییکرد تا جوابش را بدهد؛ اما صدا یخشکش زد. دهانش را باز م ایمه
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 را از شهاب نداشت. یبرخورد سرد را بعد از چند هفته دور نیا انتظار

بزند.  یحرف توانستیشهاب شده بود؛ اما نم یکه متوجه ناراحت میحواسش به آن دو نبود. مر یکس م،یاز مر ریغ

 ...شیشود. مخصوصا زن عمو و دختر عمو ایشهاب از مه یمتوجه ناراحت یکس خواستینم

 

 انینماند و به سمت آقا ایمنتظر جواب مه گریجواب شهاب را نداد. شهاب هم د یآنقدر شوکه شده بود، که حت ایمه

 پناه برد. میبه اتاق مر عیسر ایرفت. مه

کرده  سیسردش را خ یگونه ها شیزد. اشک ها یمن گریکرد؛ قلبش د ی. احساس مستادیرا بست و پشت در ا در

تار سرد رف نگونهیراه انداخته بود؛ االن ا ادیداد و فر یکه پشت تلفن از نگران یبودند. باورش سخت بود، که شهاب

 کند...

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 هفتم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#
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 !نجا؟یتو ا یکه منو کشون کشون اورد یبگ یخوایم یبفرما؟! چ ــ

 در اتاق  رو بست و به طرف شهاب برگشت با اخم گفت: میمر

 !؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار ــ

 

 داد. یشانیپ یبر رو یخود را به اخم یشهاب جاخوش کرده بود؛ جا یکه رود لب ها یلبخند

 

 کرده؟! تیعصبان نیکردم، که همچ یچه کار ــ

 !؟؟؟؟یدونیخودت نم یعنی ــ

 نه بگو بدونم... ــ

 

و ول  یسالم خوب یگیبهش م یبرگشت د؛یدیرو د گهی! بعد چند هفته همدیرفتار کرد ینجوریا ایچرا با مه ــ

 !؟؟یریم یکنیم

 برداشت.  وارید یاش را از رو هیتک شهاب

 خب؟ ــ
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 .دیخند یعصب میمر

 خب؟جواب من خب هستش؟! شهاب؟!  ــ

 حتما بوده که گفتم! ــ

 

دارد با کلمات  نیهم یکند. برا یصحبت ایخودش و مه یخواهد، در مورد مسائل خصوص یشهاب نم دانستیم میمر

 دهد. یاجازه را نم نیاو ا یبرساند. ول انیرا به پا هیتا قض کند؛یم یباز

 

کردن با کلمات و چندتا حرف  ی. فکر نکن با بازشناسمتینگاه کن شهاب! من خواهرتم پس بدون خوب خوب م ــ

 !رونیب یاتاق بر نیاز ا زارمینم ؛یجواب درست درمون ند هی... تا یرا تمومش کن هیقض یخوایقلمبه)!( م

 

 جواب دادم. یدیسوال پرس ــ

 د؟یکش یمدت چ هی نیتو ا ایمه یدونینبود. تو م نیجواب سوالم ا ــ

 

بود.  دهیبر یمدت از همه چ نیاست. تو ا دهیرنگش پر یدیچطور الغر شده! د یدی! د؟ینگاه بهش انداخت هیاصال  

 بود. یبستر مارستانیبعد رفتنت؛ چند روز ب

 

 یبر سر قلب شهاب م ییحرفا چه بال نیدانست با گفتن ا یم میهم فشرد. کاش مر یچشمانش را محکم بر رو شهاب

 آورد.

 

 کرد؛ نلرزد گفت. یم یکه سع ییبا صدا شهاب
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 بهتره! ینجوری. امیحلش کن ایمنو مه دی. پس بزاراستیمنو مه نیب زیچ نیتمومش کن! ا ــ

 

 بزند؛ شهاب دستش را به نشانه صبر، باال آورد. یحرف خواستیم میمر تا

 .کنمیم کاریدارم چ دونمیمطمئن باش م ــ

 از اتاق خارج شد. عیرا نداد و سر میبه مر یگریصحبت د یاجازه  گرید و

آمده بود؛ تا شهاب را  رونیفکر کرد. که چطور با ذوق از آشپزخانه ب اینشست و به مه یصندل یرو دینا ام میمر

 به اتاق پناه برد... نی. اما بعد... چطور ناراحت و غمگندیبب

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 هشتم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 رود_ےم_جانمـ#
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 شد. رهیخ نهییخودش در آ ریسرش گذاشت و به تصو یچادرش را رو ا،یمه

شدند؛ با اخم  یکرد. هر وقت چشم در چشم م یم یذشته بود و همچنان شهاب از او دورروز از آمدن شهاب گ دو

 .دیدزد ینگاهش را م

 بود. ۸به ساعت انداخت. ساعت  یو نگاه دیکش یآه ایمه

 

فرستاد و از او  یامکیپ شیبرا ؛ییدانشجو جیبس یاز دخترا یکی ه،یمهد شبیرفت. د یبه دانشگاه م دیبا امروز

 یرسم ی. چون قرار است جلسه ادیایبه دانشگاه ب ۹ساعت  ادوارهی یبرا شتر،یب یها یهماهنگ یخواست که برا

 برگزار شود. 

 را برداشت و از اتاق خارج شد. فشیک عیسر

 

 انداخت و گفت: رونیاز پنجره به ب یآقا نگاه احمد

 بابا آژانس اومد. ایمه ـــ

 رفتم بابا! ــ

 رفت. رونیاز خانه ب یاز خداحافظ بعد

 

 .اوردیشهاب بود و دنبال راه حل بود؛ که چطور از دل شهاب درب ریطول راه فکرش درگ در
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را سخت تر  طیشدنش، شرا ضیسخت بود و مر یلیدانست کارش اشتباه بوده... اما واقعا اون روزها خ یهم م خودش

 رش نداشت.حرکات و رفتا یبر رو یکرده بود. تمرکز و تسلط

 

 عیقبل شلوغ تر بود. سر یشد. دانشگاه نسبت به روز ها ادهیرا حساب کرد و پ هیراننده به خودش آمد. کرا یصدا با

 . با لبخند به سمتشان رفت.دیرا کنار دخترها د هیرد شد، از دور مهد تیجمع نیاز ب

 

 که نکردم؟! ری! دریسالم! صبح بخ ــ

 

 زد. یلبخند هیمهد

 

 ...یدیبه موقع رس زمی! نه عزریسالم خواهر! صبح تو هم بخال کیعل ــ

 گفت: طنتیاز دخترا با ش یکی

 

 اون روز...! یخوب فرار کرد ــ

 

 با تعجب گفت: ایمه

 من ؟؟ ــ

 !! یو چرا بهت گفت خانم مهدو یشناسیرو از کجا م ینجم یآقا ؛یآره! نگفت ــ
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آقا آرش،  لیآن روز، حدس زد که فام یادآوری! که با ست؟یک ینجم یفکر کرد؛ که آقا نیچند لحظه به ا یبرا ا؛یمه

 باشد. ینجم

 زد. یلبخند

 

 همسرم صدام کردند. یلیهستند... خب به فام یازدوستان خانوادگ ــ

 آقاتونو... نیا میدیآخرشم ند ــ

 زد. یلبخند ایمه

 !زمیعز نشیبیان شاء اهلل م ــ

 به طرف سالن اجتماعات رفتند. هیمهد یصدا با

 ...شهیم ریبچه ها د میبر ــ

 به در زد و وارد شدند. ی. ضربه ادیزودتر از همه به سالن اجتماعات رس هیمهد

 گفتند. یباهم سالم آرام همه

 اداشتیدر حال  ریماند، که سربه ز یبه شهاب رهیسرش را باال آورد و نگاهش خ ییآشنا یصدا دنیبا شن ایمه که

 شد... رهیخ ایسرش را باال آورد و به چشمان مه ینگاه ینیبود. که با احساس سنگ ییزهایچ
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 نهم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 

 

 نشست. هیبه طرف آخر سالن رفت و کنار مهد عیهم سر ایانداخت. مه نییکرد و سرش را پا یاخم شهاب

 

 کردند. ادداشتیخود را  فیر گفتند. همه صحبت ها و وظاکاد فیشروع به صحبت کردند و از وظا ،یحاجت یآقا حاج

 

که واقعا لطف  کننیم یحرم هم؛ با ما همکار نیدوتا از مدافع ادوارهی نیکه تو ا نهیشد، ا بمانیکه نص یسعادت ــ

 به ما کردند! یبزرگ

 

 گفتند. "یکنمیخواهش م"لب  ریشد و هر دو آرام ز دهینگاه ها به سمت شهاب و آرش کش همه

 

 تیاخم ها از عصبان نیدانست ا یداد. نم یبه شهاب انداخت، که با اخم به صحبت حاج آقا گوش م یآرام نگاه ایمه

 حاج آقا بود. یتمرکز بر حرف ها ایهست، و 
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انداخت. که از چشم شهاب  ایبه مه یبه شهاب شد و نگاه بد ایکه در جلسه بودند؛ متوجه نگاه مه یونیاز آقا یکی

 شهاب بود. یاز سو یدور نماند و جواب آن نگاهش، نگاه بدتر

 

 کردن کرد. ادداشتیانداخت و خودش را مشغول به  نییدست خودش بدهد؛ سرش را پا یکار نکهیقبل از ا ایمه

 

 جلسه نشده بود. انیبه خودش آمد. آنقدر غرق در فکر بود، که متوجه پا ایبلند صلوات، مه یصدا با

 

 بلند شد. شیدخترها زد و از جا یبه رو یزورک لبخند

 

از  یکیدر حال بحث با دخترها بود، که  ایکردند. مه یبودند و در مورد کارها بحث م ستادهیا یگروه، گوشه ا هر

 .کرد ذوق را در آن پنهان کنه گفت یم یکه سع یداشت؛ با صدا یبر نگاهش تسلط یجمع که کم یدخترها

 

 سمتمون!!! ادیاز بردارا که مدافعه حرمه؛ داره م یکی ــ

 

به دخترک انداخت. اما دخترک اصال حواسش به او نبود.  یظیشهاب، اخم غل دنیبا اخم به عقب برگشت و با د ایمه

 شهاب چشمانش را باز کرد. یمردانه  یهم گذاشت؛ که با صدا یاز حرص، چشمانش را محکم بر رو ایمه

 لحظه لطفا... هیخانم!  ایــ مه 

 

 کردند. یو شهاب نگاه م ایباتعجب به مه همه
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 .کردیشهاب و آن لبخند متوجه شد. شهاب، مراعات جمع را م دنیزد و به سمتش  رفت، که با د یلبخند ایمه

 

 جانم؟! ــ

 خونه؟! یریم ــ

 آره! ــ

 دم در منتظرم! ــ

 

جواب دادن به  یو خودش را برا دیشن یپچ پچ دخترها را م یصدا ایاز سالن خارج شد. مه یحرف چیبدون ه و

 سواالت آماده کرد.

 درهم دخترک روبه رو شد. ی افهیبرگشت با ق یوقت

 

 :دیبا ذوق پرس هیمهد

 همون آقاتونه!! نینگو که ا ــ

 تکان داد. دییتا یبه نشانه  یاسریمه

 

 از کنارشان گذشت. یحرف چیگفتند، اما دخترک بدون ه کیذوق زده به او تبر دخترا

 

 دانشگاه رفت. یکرد و به طرف خروج یاز دخترها خداحافظ ایمه
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 بود، تا بتواند با شهاب صحبت کند. تیموقع نیبهتر

 

 شد. نیشهاب سوار ماش ن؛یشدنش به ماش کیداده بود با نزد هیتک نشیکه منتظر به ماش دیرا از دور د شهاب

شهاب او را  یتا حرف بزند که صداب عصب د؛یکش یقینفس عم ایمه ن،یشد. با حرکت ماش نیهم سوار  ماش ایمه 

 ساکت کرد...

 

 بود؟!!! یکارا وسط جلسه چ نیا ــ

 

 

  

 

 

 

 

 

 شصت_و_صد_قسمت#
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 شوکه به شهاب چشم دوخت  ایمه

 

 ه؟؟یمنظورت چ ــ

 

 گفت : یشگیهم یدنده را جا به جا کرد و با همان اخم ها شهاب

 

  یتو زن من دوننیهمه اونجا که نم کنهیفکر م یچ نهیبب یکس یگیمن.نم یرو یوسط جلسه زوم کرده بود ــ

 

 زد و ادامه داد:  یپوزخند

 

 متوجه هم شدن  نکهیبا ا ــ

 

 !! زدیبهم بر نگونهینگاه کردن ا کیشد که او به خاطر  یشد باورش نم رهیبا تعجب به شهاب خ ایمه

 

بهم اخم  یاومد ی،از وقت یهست یهمه عصب نینگاه کردن ا هیبه خاطر  یگیم یچ یحواست هست شهاب دار ــ

تو  یدونیبه من گذشته م یچ یچند هفته که نبود نیتو ا یدونی،اصال م یو دو کالمم با من حرف نزد یکرد

 !! گهیطرف د هیسخت  تیقعطرف درد نبودت کنارم، تو اون مو هی میماریدرد ب دمیکش یچه درد مارستانیب
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 به او انداخت و گفت: یبا اخم نگاه شهاب

 

 چقدر زنگ زدم ؟؟ یدونیم ایمگه من زنگ نزدم ،مه ــ

خت ت یرو گهیکشور د هیزنم  گه،یکشور د هیبه من گذشت، من تو  یچ یدونیم یبا من حرف بزن یقبول نکرد یول

 یدونیبه من گذشت؟ نه نم یاون روزا چ یدونیاز خواهرت .م یجز چندتا دلدار یو خبر از حالش ندار مارستان،یب

 یگفتینم ینطوریو االن ا یکرد یدرک م یدونستیاگه م یدونینم ایمه

 

 گفت: یلرزان یرا پاک کرد و با صدا شیاشک ها ایمه

 

  یوکنارم باش ی،برگردیمن اون لحظه انتظار داشتم برگرد ــ

 شد  یباتو حرف بزنم چون حالم بدتر م تونستمیمن نم کردمیم نکارویمن عمدا ا یکنیم فک

 

 با تعجب گفت: شهاب

  

 ؟؟؟ شهیمن حالت بد م یصدا دنیاز شن ــ

 

 با هق هق گفت:  ایمه

 

 یومدیشد اما تو ن یحالم بدتر م دمیشنیرو نداشتم صداتو م یستیکنارم ن نکهیچون تحمل ا شدیآره حالم بدم ــ

  یزنگ زدم بهت اما جواب نداد یایب نکهیقبل از ا
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کنه ن نکهیبه کنار ا یشدم  دلتنگ یم وونهیمردم و زنده شدم  داشتم د یمن از نگران ایبود، مه رید یکنیفک نم ــ

 برام نزاشته بود یینا فتهیبرات ب ینکنه اتفاق ایحالت بد بشه  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 کمی_شصت_و_صد_قسمت#

 

 

 

 

 رد و بدل نشد. نشانیب یبه خانه حرف دنیرس تا
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 گفت: یآرام یشود لب باز کرد و با صدا ادهیپ ایمه نکهیرا کنار خانه نگه داشت قبل از ا نیماش شهاب

 

 خونمون یایمامانم گفت از امشب ب میفردا شهادته امام جوادِ خونمون مراسم دار ــ

 

 شده  ادهیپ نیداد و از ماشتکان  یآرام سر ایمه

 

تا شب آن ها را  دیداشت  و با یادیز یرا به حرکت دراورد کارها نیوارد خانه شود شهاب ماش ایمه نکهیاز ا بعد

 مراسم فردا را با کمک پدرش برگزار کند. یداد که بتواند به درست یانجام م

 

را ماساژ  شیها قهینشست و با دست شق یصندل یبه اتاقش رفت رو عیرا پارک کرد و وارد محل کار شد سر نیماش

 کالفه شده بود  یچشمانش سرخ شده بودند و حساب دیداد از سر درد شد

 

د ش یکرز قلبش فشرده م یکرد احساس م یاخم م ایبه مه یبه سردردش دامن زد وقت شتریب ایکردنش با مه بحث

 نگران و آشفته نکند نگونهیاو را ا گریبار د ایالزم بود تا مه ههیتنب نیا یول

 

 خواند  یپوشه را م یو با دقت به گزارشات تو  دیرمق پوشه را جلو کش یکرد و ب را بلند سرش

 

**** 

 

 خنک بود. هوا



 نقاب من

 
584 

 

 کرده بود ییو همه را هوا دیچیپیم اطیح یتو یمداح یدر حال کار بودند صدا اطیدر ح همه

 

  میچراغو روشن کن مر ــ

 

 که محسن نصب کرده بود روشن شد یچراغ بزرگ ییخانه از روشنا اطیچراغ را روشن کرد و ح عیسر میمر

 

 کرد و گفت: یخانم تشکر نیشه 

 

  میدرست برنجارو پاک کن میتونستینم کهیتار اطیبخدا از بس ح میبده پسرم کور شد رتیخدا خ ــ

 

 نکردم! یکار کنمیخواهش م ــ

 

 کنارش نشست  میاد مرانداخت و به کارش ادامه د نییکرد، سرش را پا یکه همه وقت نگاهشان م ایمه

 

 کردم چقدر آب سرده  خی شیآخ ـــ

 

 زد  یلبخند ایمه

 

 ؛ شستن حبوبات تموم شد؟؟ یخسته نباش ــ
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  میمنو محسن همه رو شست زمیآره عز ــ

 

  ادینم یدستتون درد نکنه ،امشب کس ــ

 

  انیب گهید کمینرجس و مادرش  دیشا مینه فقط خودمون ــ

 

 تکان داد  یسر ایمه

 

 به در بود به سمت در رفت  کیدر بلند شد که سارا که نزد یصدا

 

  دندیبه طرف در دو میرو کنار گذاشت و همراه مر ینیس ایسارا مه غیمحسن و ج نیحس ای یصدا با

 

 . فتدیگرفت تا ن واریدستش را به د یخون یشهاب با لباس و دستا دنیبا د ایمه

 

 رداویدرب یکرد همه رو از نگران یم یشهاب که سع یصدا دنیرد اما با شندا تیرا بست تا باور نکند واقع چشمانش

 چشمانش را باز کرد 

 

 ! دینگران نباش ستین یزیچ ــ
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 دوم_شصت_و_صد_قسمت#

 

 

 خانم بر صورتش زد  نیشه

  هیبرا چ راهنتیپ یخون رو نیشد مادر ا یشهابم چ ــ

 بزند  یکرد لبخند یسع شهاب

  ستین یزیچ دینگران نباش رهنمیرو پ ختهیمادر من خون از دستمه ر ستین یزیچ ــ

 

 دانست االن نگران و آشفته است  یم گشتیم ایبا چشمـ دنبال مه شهاب
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 کرد  تشیرا گرفت و به طرف داخل هدا شیبه طرفش برود که محمد آقا بازو خواستینگران م ایچهره مه دنید با

 

 نشست  یگوشه ا فتدیب نیمکن است ضعف کند و بر زمکرد هر لحظه م یکه احساس م ایمه

 آب قند را به طرفش گرفت و گفت: وانیبه سمتش آمد و ل عیسر میمر

 خب  یمواقع اما تو بدتر نیتو ا مینگران مامان بود شهیهم ما

 کرد حالش بهتر شده  یآب قند احساس م دنیبا نوش ایمه

 کرد گوش سپرد یم فیشدن شهاب را تعر یزخم هیمحمد آقا که داشت قض یصدا دنیبا شن و

 

 تن کرد. زیحموم کرد و لباس تم عیبود سر ایکه نگران مه شهاب

 

 به پانسمان دوباره بود، ازیشده بود و ن سیبه پانسمان دستش انداخت خ ینگاه

 کند. یآشت ایتا با مه دید ییفرصت را فرصت طال نیپانسمانش را عوض کند ا تواندیم ایمه نکهیا یادآوری با

 رفت  اطیرا برداشت و به طرف ح هیاول یبه طرف آشپزخانه رفت و جعبه کمک ها 

 

نشسته بود و خودش را مشغول  یکه گوشه ا ایبه طرف مه میاما شهاب مستق دینگاهشان به  سمت شهاب چرخ همه

 کردن برنج کرده بود رفت . زیتم

 

 نشست و جعبه را به طرفش گرفت! کنارش
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 اشاره کرد هیاول یبه جعبه کمک ها یانداخت و سوال یبه شهاب نگاه سیبا چشمان خ ایمه

 زد و گفت: یلبخند شهاب

 

 .یرفت یدوره پرستار یگفت ادمهی ــ

 

 تکون داد  یسر ایمه

 ؟؟ یایدست برم هیخب فک کنم از پانسمان  ــ

 را کنار گذاشت و دست شهاب را گرفت  ینیس ایمه

 ؟؟ لرزهیچرا دستات م ــ

 

 تکان داد! ستین یزیسرش را به دو طرف به عالمت چ ایمه

 

 دیها  با بغض سرش را باال آورد و نال هیبخ دنیدست شهاب را باز کرد که با د پانسمان

 

 ؟؟یشدیم ریبا اونا درگ دیبا ــ

 

 تا دستم خوب بشه  ینیمنو بب زارمینم گهیباور کن د یکرد هیگر ایمه ــ

 

 !! ختیر شیروگونه ها شیو اشک ها ردیرا بگ شیاشک ها ینتوانست جلو ایمه
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 نرسد هق هق کرد  هیبه بق شیآرام تا صدا و

 

 کرد ڪرا آرام پا شیاشک ها یگریبا دست د شهاب

 

نگاشون  نشستمیم دیبا کردندیامام جوادُ پاره م یعزا یکنم .داشتن پرچما کاریچ یخواستیدلم م زیخب عز ــ

  کردمیم

 

  ختیر یانداخت و آرام اشک م نییسرش را پا ایمه

 

 زل زد ایصبح با عشق به چشمان مه یِدلخور چیبا دست چانه اش را گرفت و سرش  را باال آورد، بدون ه شهاب

 

 ه؟؟یکردنت برا چ هیگر قایاالن دق ــ

 

 ! کردمیمن دق م ومدیسرت م ییاگه بال ــ

 

 و گفت: دیآرام خند شهاب

 

 !شهینم تیزیچ یشما تا منو دق ند ینترس خانوم ــ
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 شهاب را آرام فشرد که صورت شهاب از درد جمع شد؛ یدست زخم ایمه 

 

 یدیحرصم م ینجوریبارته ا نیآخر ــ

 

  میمن نوکر شما هم هست ــ

 

 و گفت : دیآرام خند ایمه

 

 ان شاء اهلل  تینوکر اهل ب ــ

 

 پانسمان شهاب شد!! ضیحواسش را کامال به سمت دست شهاب سوق داد و با حوصله مشغول تعو و
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 مشغول بودند! همه

 و سوسن خانم به جمعشان اضافه شده بود ! نرجس

 

مادرش باز هم در حال کار بود و اصال به زخم دستش و سردرش  یو تشرها ایمه یبا وجود چشم غره ها شهاب

 کرد . ینم یتوجه

 

 بخرن  ونیبدم آقا سیبنو میدار دیچندتا خر اریبرگه ب هیمادر  ایمه ــ

 

  ارمیچشم االن م ــ

 

 را باال برد ؛ شیصدا یکم و

 شهاب  ـــ

 

 کنار زد و گفت : شیشانیپ یرا از رو شیموها سشیخ یبا دست ها شهاب
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 جانم  ــ

 

 تو اتاقت هست؟؟ خواستمیم ادداشتیدفتر  ــ

 

 ؟؟ ارمیبرات ب یخوایکارم هست،م زیم یتو کشو دوم زمیآره عز ــ

 

 زد یلبخند ایمه

 

  دارمینه ممنون خودم برم ــ

 

 دستش گرفت و محکم فشرد ! نینشست و سرش را ب اطیتخت گوشه ح یرو شهاب

 

 و سوزش دستش اوضاع را بدتر کرده بود . کردیدرد م بیعج سرش

 

 خانم نشست  نیکنار شه ایمه

  سمیبنو دیجانم بگ ــ
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 و دوباره تند تند کردیفکر م یشد و کم یوقتا چند لحظه ساکت م یو بعض گفتیرا م لیخانم تک تک وسا نیشه

 .گفتیم لهیچندتا وس

  

 ؟؟ یبخر یری، محسن مادر شما م خوامیم نارویهم ــ

 

 شهاب به سمتش رفت  دیبگو یزیمحسن چ نکهیاز ا قبل

 

 خرمیخودم م دیبد ــ

 

 اعتراض کند گفت: خواستیخانم م نیشه تا

  

 من خوبم مامان ! ــ

 

 را به طرف شهاب گرفت  ستیل

 

  ریزحمت بگ یکه الزم دارم و ب ییزایچ نیمادر ا  ــ

 

 کرد!! دنیانداخت و با خواندش شروع به خند ستیبه ل ینگاه شهاب
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 کرند  یبا تعجب به او نگاه م همه

 باشن نه تو  ایمه یدای،خر دایخر  نیمامان فک کنم آخر ــ

 گفت: یبا کنجکاو میمر

 چطور؟ ــ

 با خنده شروع خواندن کرد؛ شهاب

 عدد ماست . دو عدد پفک .چهار عدد لواشک کی. پسیدو عدد چ ــ

 

 کردند  دنیهمه شروع به خند ستیخواندن ل با

 

 و سارا گفت : میرو به مر  یبا اخم ساختگ ایمه

 

  دیریبگ یانرژ دیبخور یزیچ هیقبلش  دیبخواب دیایبده به فکر شما بودم گفت بعدا خسته م ــ

 

  دیرا بوس ایمه یخانم با خنده گونه  نیشه

 

 با خنده گفت:  میمر

 زنداداش عاشقتم  ولیا ــ

 فرستاد  شیبرا یهم بوسه ا سارا

 بخدا  یتک ــ



 نقاب من

 
595 

 

  ستادیا شیسرجا ایمه یبه طرف در رفت که با صدا شهاب

 جانم .آبنباتم بخرم ؟؟ ــ

 اِ شهاب  ــ

 کرد  یخنده ا شهاب

 جانم بگو  ــ

  کنهیسرت درد م ــ

 ؟؟ یاز کجا دونست ــ

 ! کننیسرت درد م یعنی شنیو چشمات سرخ م یشیهر وقت کالفه م ــ

 زد  ایبه مه یلبخند مهربان شهاب

 سرد دارم  یکم یبله خانم ــ

 به طرف در رفت  و
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 چهارم_شصت_و_صد_قسمت#

 

 

 

 و آن را کنار قرص، در بشقاب گذاشت. ختیر وانیآب را در ل ایمه

 

 یرا با دستانش ماساژ م شیها قهیتخت نشسته بود و شق یرفت. شهاب بر رو اطیرا برداشت و به طرف ح بشقاب

 داد.

 

 زد. یلبخند ایمه دنیکنارش سرش را باال آورد؛ و با د یاحساس حضور شخص با

 

 کنار شهاب نشست و بشقاب را به سمتش گرفت و گفت: ایمه

 ... قرص بخور، سردردت بهتر بشه!ریبگ ــ

 

 زد و قرص را خورد و گفت: یلبخند ایمه یها یمهربان نیبه ا شهاب

 !یدستت دردنکنه خانوم ــ
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 !زمیعز کنمیخواهش م ــ

 انداخت!! ینگاه سهیبه ک ،یبه حالت سوال ایرا به سمتش گرفت. مه یا سهیک شهاب

 

 زد. یلبخند شهاب

 سفارشاتون... ــ

 زد. یرا از دست شهاب گرفت و لبخند سهیذوق زده ک ایمه

 !زمیممنون عز یوا ــ

 خانوم! کنمیخواهش م ــ

 

 کارها، به آن ها کمک کند. هیبه سمت دخترها رفت؛ تا در آماده کردن بق ایمه

 

از  یبعض یچه قدر خوب است؛ که شهاب پا نکهیآشپزخانه در حال شستن ظرف ها بود، که با فکر کردن به ا در

. و چقدر خنده دار کندیم یو او را همراه ستد؛یا یم شیها یاز بچه باز یبعض یو حت ش،یها ،خواسته ها طنتیش

 داشت.. ،یو مذهب یکه قبلل از مردان نظام یبود، تصور

 

**** 

 

 نداشت. ستادنیا ینا گریچشمانش از درد سرخ شده بودند؛ د شهاب

 



 نقاب من

 
598 

 

 و گفت: دیکش یرا گرفت و او را به سمت شیبه طرفش آمد و بازو محسن

 

 برو استراحت کن... ایب ،یدیخودتو به کشتن م یدار ؟؟یکنیم هیچه کار نیآخه مومن! ا ــ

 کار هست. یمحسن، کل یگیم یچ ــ

 مسجد! برو... میبر کنمیم دارتینماز ب یاستراحت کن؛ برا کمینمونده، تموم شد. تو بفرما برو  یزیچ ــ

 

 به سمت اتاقش رفت... یا گهیرا نداشت؛ بدون حرف د ستادنیا یواقعا نا گریکه د شهاب

 

 

  

 

 

 

 

 

 پنجم_شصت_و_صد_قسمت#
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 بود. زیبه آشپزخانت انداخت. تم یبا تمام کردن شستن ظرف ها؛ نگاه ایمه

 

 رفت. ایخانم وارد آشپزخانه شد و به سمت مه نیشه

 وقته! فردا هم سرتون شلوغه... رید گهیدخترم. برو بخواب د یخسته نباش ــ

 کرد. یدرد م یلی! سرش خ؟یدیجون؟! شهاب رو ند نی. شهرمیچشم االن م ــ

 چرا مادر رفت تو اتاقش. ــ

 

از اتاق خارج  خواستیروبه رو شد. تا م ،یزد و به طرف اتاق شهاب  رفت. در را باز کرد که با اتاق تار یلبخند ایمه

 نگه داشت. شیشهاب او را سرجا یشود، صدا

 !دارمیتو ب ایب ــ

 داد. هیتخت نشست. و به تاج تخت تک یبه سمتش رفت و رو ایمه

 شهاب؟! یدیچرا نخواب ــ

 گذاشت و زمزمه کرد: ایمه یپا یسرش را رو شهاب

 بخوابم. تونمیسردرد کالفه ام کرده... نم ــ

 کرد و آرام زمزمه کرد. شیآرام با دست شروع به نوازش کردن موها ایمه

 ... آروم بخواب!یفکر نکن یزیکن به چ یسع ــ

 کرد بخوابد. یچشمانش رابست و سع شهاب

 یکند. اما آنقدر مرد هست که حرف یرا تحمل م یدایدانست شهاب درد ز یانداخت. م یبه دست شهاب نگاه ایمه

 کند. یکار م ه،یبق یزن و پا به پا ینم
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به او  یتوانست کم یدوش شهاب است و کاش م یبر رو یادیدانست، فشار ز یبه صورت خسته اش کرد. م ینگاه

 کمک بکند.

 

 او بود. دنیمنظم شهاب نشانه از خواب یبه شهاب انداخت. نفس ها ینگاه دوباره ا ایمه

هم  یرا بر رو شیاش را به تاج تخت داد، و چشم ها هینشود تک دارینخورد که شهاب ب یکرد؛ تکان یسع ایمه

 بر او قلبه کرد و چشمانش بسته شد. یبه استراحت داشت و بالخره خستگ ازیخسته بود و ن یلیگذاشت. خ

 

 شهاب! شهاب! ــ

 

که نشسته خوابش برده  ایمه دنیبلند شد، که باد شیاز جا عیدر سر یصدا دنیآرام چشانش را باز کرد با شن شهاب

 بود؛ 

 گرفت. یدانست االن بدنش درد م یبخوابد. م نطوریهمه وقت ا ایخودش لعنت فرستاد، که باعث شده بود؛ مه بر

 صدا کردن محسن، آمد. شهاب به سمت در رفت و در را آرام باز کرد."شهاب؛ شهاب"در و  یدوباره صدا 

 !ریسال صبح بخ ــ

 سالم محسن! ــ

 مسجد... میاذانه! پاشو بر گهیساعت د مین ــ

 !شمیاالن آماده م ــ

 یچشمانش را باز کرد و با صدا ایبه سمتش رفت و آرام او را روز تخت خواباند. مه ایمه دنیاتاق برگشت با د به

 گفت: یخواب آلود

 !؟یشده شهاب؟! درد دار یزیچ ــ
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 مسجد... رمینشده؛ تو راحت بخواب من دارم م یزیچ! زمیخوبم عز ــ

 راحت شد. چشمانش را بست. الشیخ نکهیبعد از ا ایمه

 رفت. رونیبرداشت و از اتاق ب یصندل یو کتش را از رو دیکش شیپتو را بر رو شهاب

 

 !میشد محسن! بر رید دیببخش ــ

 !ه؟یسور یگردیبرم یشهاب ک ی. راستکنمینه خواهش م ـ

 ...یبه زود ــ

 ...دیبگو ایفکر افتاد، که چطور به مه نیبه ا و
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 ها چقدر لذت بخش بود. یخستگ نیها گذشت اما ا یها و خستگ یبا همه سخت مراسم

 

 یخانم هم در قسمت نیو شه میتخت نشسته بودند و در حال حساب و کتاب بودند،مر یرو ونیبود و آقا کیتار هوا

 .کردندینشسته بودند و در مورد مراسم صحبت م اطیاز ح

 رفت . ونیبه طرف آقا ییچا ینیبا س ایمه

 

 زد و گفت: یآقا لبخند محمد

  کنهیدر م امویهمه خستگ ییچا نیبه موقع بود مطمئنم ا یعنی ـــ

 

 زد و آرام گفت: یمحمد آقا لبخند یها یدر برابر مهربان ایمه

 نوش جان  ــ

 

 را برداشت و گفت : ییرا به سمت شهاب گرفت شهاب چا ینیکرد،س یهم تشکر محسن

 ممنون حاج خانم  یلیخ ــ

 

 و گفت: دیآرام خند ایمه

 حاج آقا  کنمیم ــخواهش
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 را وسط گذاشت و کنارشان نشست ینیرفت س میخانم و مر نیآن ها دور شود و به سمت شه از

 

 شد و خودش هم وارد بحث شد و هر سه گرم صحبت شدند. کم متوجه موضوع بحث کم

 

 بلند شد و گفت: شیبه ساعت انداخت از جا یبه خودش امد و نگاه ایمه

 برم  دیبا گهیمن د ــ

 کجا دخترم؟ هنوز زوده ــ

 استراحت کنم  کمی رمیفردا کار دارم م یدوست دارم بمونم ول یلیجون خ نیشه ــ

 بهمون سر بزن!!! ی.ول یهرجور تو راحت زمیباشه عز ــ

 زند یخانم م نیشه یبرگونه  یبوسه ا ایمه

 چشم حتما  ــ

 

 اطیدارد و به ح یرا برم فشیکند ک یاش عوض م یاش را با چار مشک یگل یرود و چادر گل یسمت اتاق شهاب م به

 .گرددیبرم

 

 دیآ یشود و به سمتش م یبلند م شیاز جا دنشیبا د شهاب

 ؟یریم یردا ــ

 آره  ــ
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  رسونمتیباشه م ــ

  خنددیآرام م ایمه

  رمیخودم م یزشته وسط صحبت بر نیدو قدمه ها.تو بش ــ

 کرد  یدو ابروش جاخوش م نیب یاخم نموقعیشد و ا یجد شهاب

  امیالزم نکرده،همرات م ــ

 

 کرد و همراه شهاب به طرف خانه رفت  یخداحافظ هینکرد از بق یاعتراض گرید ایمه

 ؟یایفردا م ــ

 آره  ــ

 آماده باش ۸پس ساعت  ــ

 چشم ــ

  یچشمت روشن خانوم ــ

  ریشب بخ ــ

  ریشبت بخ ــ
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 جانم شهاب  ــ

 ؟ییکجا ایمه ــ

 اومدم. نباریاومدم باور کن ا ــ

 

 آمد. نییرا پا کرد و از پله ها پا شیکفش ها عیرا قطع کرد و به طرف در رفت سر یگوش

 

 سوار شد. عیسر ایزد،مه یلبخند ایمه دنیبه در بود با د رهیرا باز کرد شهاب خ در

 شد ! ریشرمنده د ــ

 زمـیدشمنت شرمنده عز ــ

 

 "دادیگوش م یبه دانشگاه به مداح دنیداد و تا رس هیتک یسرش را به صندل ایمه
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 د؛یشهاب را شن یصدا ینگاه نیماش ستادنیا با

  میدیرس ــ

 شد. ادهیپ نیاز ماش ایمه

ر تئات یآمد و دستش را گرفت و به سمت سالن آمف ایکردند،شهاب به طرف مه یو شهاب نگاه م ایکنجکاو به مه همه

 رفتند

 

 شهاب؟ نجایچرا ا ــ

 .میجمع بش نجایبچه ها گفتن ا ــ

 

 بلند شدند  شانیو شهاب همه از جا ایتکان داد،با وارد شدن مه یسر ایمه

پوستر و بنرهارا به عهده داشتند  یطراح نیکه مسئول ایهمه مشغول کار شدند ،پگاه و مه یبعد از سالم واحوالپرس 

 همانجا بساط خودشان را باز کرده بودند و درحال کار بودند.

 

 مشغول کار بود. یانداخت که جد یبه شهاب م ینگاه یسخت مشغول کار بود و هر از گاه ایمه

 

 یم نییکرد تا پا یو نگران نگاهش م دیکش یرا نصب کند او دست  از کار م یزیرفت تا چ یوقت که شهاب باال م هر

 آمد. 

 



 نقاب من

 
607 

 

 شیشود، از جا یبد م شیاگر نرود برا دانستیکالس داشت م یساعت با استاد اکبر نیبه ساعتش انداخت ا ینگاه

 لند شودب

  دونمیم دیبع یول امیبرم کالس دارم اگه استاد اجازه داد م دیمن با ــ

 

 کارارو  میدیانجام م میما هست زمیبرو عز ــ

 

 تکان داد و به طرف کالس رفت  هیبق یبرا یدست ایمه

 نشست که  استاد وارد کالس شد . یصندل ی،رو دیکش یکالس نفس راحت یشلوغ دنید با

 ستادندیبه احترام استاد سر پا ا همه

 کرد. سیمطمئن شد همه سرکالس هستند شروع به تدر نکهیبعد از ا یاکبر استاد

 کند! یرا باز م امیاسم شهاب پ دنیاندازد با د یم شیبه گوش یبا احساس لرزش نگاه ایمه

  یخانم ییکجا ــ

 کند یم پیتا شیزد و تند تند برا یم یلبخند

 سرکالسم آقا ــ

 خشک شدند. یصفحه گوش یدستانش رو یاستاد اکبر یکند که  با صدا یارسال را لمس م دکمه

 !!هیباز امکیاالن وقته پ ییخانم رضا ــ

 

 

  



 نقاب من
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 آماده کرد. ییبحث با استاد رضا هی یکند و خودش را برا یپرت م فشیرا در ک یگوش ایمه

 

 سوال من جواب نداشت ؟؟ ییخانم رضا ــ

 . دادمیجواب م دیشرمنده استاد با ــ

 

 سرکالس من!  دیکنیم یانظباط یکه ب ستیبارتون ن نیدرکالس من وجود نداره ،اول یدیبا ــ

 

 کند. یدخترک خال نیتمام حرص دلش را سر ا خواستیرفت انگار م یباالتر م یاستاد اکبر یکم صدا کم

 



 نقاب من

 
609 

 

 هیو  جیبس یبا سر کردن چادر و چندتا جلسه  یبه شما تذکر داد .فکر کرد دیکه با د،یهست یرستانیمگه بچه دب ــ

 بهتون بگه باال چشتون ابروِ ؟ یکس شهینم گهید ادوارهی

 

اما سکوت  سوختندیرا گرفته بود چشمانش از اشک م شیم فشرد بغض گلوچادرش را در مشت گرفت و محک ایمه

 کرد!

 

کارا  نیبا ا دیتونیم دیکنیفک م تونیاکاریر نیبا ا دیدیکه دانشگاه رو به گند کش دییشما نیبسه خانم. هم ــ

 د؟یگذشته و کاراتونو بپوشون

 

همه واکنش  نینبود که استاد بخواهد ا یزیچ ایدانستند که کار مه یاز واکنش استاد تعجب کرده بودند همه م همه

 نشان بدهد!!

 

ند ک یکرد لرزشش را مخف یم یکه سع یلرزان یبلند شد و با صدا شیشده بود از جا زیصبرش لبر گریکه د ایمه

 گفت:

 

 نیا دیکن نیبه من توه نمهیکردم اما ا یو من عذرخواه دیحق دار دیمن ناراحت شده باش یباز امکیاز پ نکهیا ــ

 فهیشما فقط وظ دیدیمن نظر م یدر مورد رفتار و کارا ای دیکنیمنو قضاوت م یشما اصال با چه اجازه ا دیحقو ندار

 .یگرید زینه چ دینظر کن اعالمکه به کار شما مربوطه  ییو تو کارا دیتدردس بد دیدار

 

 بلند شد  شیرا جمع کرد و از جا لشیوسا دیکش یقیعم نفس

  دیدرس منو حذف کن ییخانم رضا ــ



 نقاب من

 
610 

 

 ده! ب ادی یزیبه من چ تونهیداره نم میبه تعل ازیکه خودش ن یانجام بدم .چون کس خواستمیکارو م نیخودم هم هم ــ

 

رود  یم یبهداشت سیبه سمت سرو عیرا گرفت  سر شیاشک ها یجلو یبا سخت رهیم رنیاز کالس ب عیسر

 نبود . یخداراشکر کرد که کس

 

  دیچیو هق هق اش در فضا پ دیچانه اش لرز شیچهره و چشمان اشک دنیبا د ستادیا نهیآ یرو روبه

ته دوباره گذش ییاستاد رضا یفاصله گرفته بود اما با حرفا میقد یایوقت بود که با مه یلیشکسته بود او خ دلش

 شده بود. یادآوریاو  یبرا

 

 چشمانش کمتر شود  یخاز سر دیتا شا دیآب را باز کرد و چند با بر صورتش آب پاش ریش

که  در حال کار  هیآخر نشست و از دور به بق یها یصندل یتئاتر رفت رو یرا خشک کرد و به سمت آمف صورتش

 کرد  یبودند نگاه م

 

هم  ادیفاصله ز نینشسته بود از ا یصندل نیآخر یافتاد که بر رو ایرا بردارد که نگاهش به مه یتا بنر دیچرخ شهاب

 همسرش شود بنر را به آرش داد  یمتوجه ناراحت توانستیم

  امیاالن م ریبگ نویا ــ

 

 

 

  



 نقاب من
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که اصال  یشهاب که در کنارش زانو زده بود لبخند دنیدر کنارش سرش را باال آورد با د یبا احساس وجود کس ایمه

 لبخند نبود بر لبانش نشاند. هیشب

 :دیهمسرش شده بود آرام پرس یکه متوجه ناراحت شهاب

 ا؟؟یشده مه یچ ــ

 

 شهاب  ستین یزیــچ

 سرخت  یلرزون و چشا یدست و صدا ایباور کنم  ست؟؟انکارتوین یزیچ یچ یعنی ــ

  نیهم کنهیرم درد مس ستین یزیشهاب چ ــ

 گفت  با یبه او نم یداد ول یآزارش م یزیبود که چ زاریبه شدت ب ایرفتار مه نیاز ا کندیم یاخم وحشتناک شهاب

 همان اخم گفت:



 نقاب من

 
612 

 

 شده یبرم سر کالست بپرسم چ ایشده  یچ یگیاالن م نیهم ای ــ

 شهاب باو.. ــ

اونوقت سرخ ، یاونم با چشما یگردیساعت برم میسر کالسم بعد ن یگی.مینکن قانعم کن یا،سعیمه کنمیباور نم ــ

 ست؟؟ین یزیباور کنم که چ یتوقع دار

 کنمیم نکارویکه ا یدونیسرکالست م رمیم ای یگیاالن م نیهم ای

 

 کرد نلرزد اما موفق نبود گفت: یکه سع ییتواند شهاب را قانع کند با صدا یجوره نم چیه گرید دانستیکه م ایمه

 با استادم بحثم شد ــ

 در هم فرو رفتند  شتریشهاب ب یها اخم

 ؟؟یسر چ ــ

 یبحث الک ینطوریهم ــ

 االن چشمات پراز اشکن  یسر بحث الک ایمه ــ

 شو  الیخیب دمیشهاب قسمت م ــ

 خودم برم بپرسم بهتره شه،ینم نطورینه ا ــ

 دستش را گرفت ایبلند شد که مه شیجا از

 شهاب جان من نرو  ــ

 شد و آرام گفت: رهیهمسرش خ یدر چشمان اشک یلحظه ا شهاب

 با خودم برم؟ یگیم ــ

 !! گمیم گمیم ــ



 نقاب من
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  ردیگ یزند و دستانش را در دست م یدوباره کنارش زانو م شهاب

 ؟ یبگ یخوایم یبه ک یحرفاتو به من نگ ا،اگهیبگومه ــ

 

ه چ تیموقع نیدردودل و در ا کیداشت به  ازیکرد دلش شکسته بود و ن یاحساس م یاستاد اکبر یکه از حرفا ایمه

 بهتر از همسرش. یکس
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را  ایکند دست مه یکار توانستیاما االن نم دیلرزیخشم م وجودش از ایمه یتک تک صحبت ها دنیبا شن شهاب

 گرفت و گفت:



 نقاب من
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 یهوا عوض کن کمی رونیب میبر زمیبلند شو عز ــ

 

 تئاتر خارج شدند. یبلند شد و از آمف شیبا کمک شهاب از جا ایمه

 بود نشیرا، که در حال سوار شدن در ماش یسرش را باال آورد که استاد اکبر ینگاه کس ینیبا احساس سنگ ایمه

 زینگاه ها از چشمان ت نیانداخت ،اما ا نییسرش را پا ایزد؛مه یپوزخند د،یرا د اینگاه مه یوقت یاکبر د،استادید

 آورد و گفت: ایبه دستان مه یشهاب دور نماند فشار نیب

 خودشه ؟؟ ــ

 انداخت و گفت : یبا استرس به شهاب نگاه ایمه

 آره  ــ

شهاب را  یو بازو دیبه سمت شهاب دو ایرفت، مه یرا از دستانش جدا کرد و به سمت استاد اکبر ایدستان مه شهاب

 در دست گرفت؛

 

 ؟؟یریم یشهاب کجا دار ــ

 ول کن دستمو! ایمه ــ

  میبر ایشو ب الیخیشهاب جان من ب ــ

 !!نینگران نباش چندتا حرف مردونه دارم  با استادت هم ــ

 

 رفت، یبه سمت استاد اکبر عیبزند و سر ینداد حرف ایبه مه یاجازه ا گرید

 کرد، ینگاه م یبا استرس به شهاب و استاد اکبر ایمه

 شهاب گوش سپرده بود. یبه حرف ها یبا پوزخند یبا اخم در حال صحبت بود و استاد اکبر شهاب



 نقاب من
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 ند،یوگ یبهم م یزیتوانست بشنود چه چ یاز آن ها دور بود و نم ایمه

و چقدر خودش را سرزنش  فتدیب یفشرد منتظر بود هر لحظه اتفاق بد یدستان خودش را م یاسترس و نگران از

 را. ریکرده بود اتفاقات اخ فیشهاب تعر یکرده بود که چرا برا

 

شهاب و  یمشت ها انیدر م یاستاده اکبر ی قهی دنیسرش را با وحشت بلند کرد و با د یعربده مرد دنیشن با

 !!دیدوو به سمتشان  دیکش یغیصورت سرخ از خشم شهاب از ترس ج

 

شدن شهاب با استاد  زیگالو دنیتئاتر خارج شدند و با د یاز آمف عیبچه ها سر هیآرش و بق ایمه غیج یصدا از

  دند،یبه سمتشان دو عیسر یاکبر

 یالیخ یبود اما نقاب  ب دهیشهاب ترس بتیاز ه هنکیبا ا یبود واستاد اکبر دهیچیبلند شهاب در کل دانشگاه پ یصدا

 خود زده بود. یرا بر چهره  یو نترس

  

 و التماس گفت: هیرا گرفت وبا گر شیبه سمت شهاب رفت و بازو ایمه

 شهاب ،شهاب ولش کن توروخدا ولش کن  ــ

 موفق نبود ادیرا باال نبرد اما ز شیکرد صدا یسع شهاب

  ایبرو کنار مه ــ

 .ستادیعقب رفت و در کنار پگاه ا ایآرش مه دنیرس با

  

 جدا شد یشهاب از استاد اکبر هیبا دخالت آرش و بق بالخره
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 شد. رهیبه شهاب که داخل اتاقک حراست بود خ یبا چشمان اشک ایمه

 

چشمش االن  ریز یانداخت کبود یبه استاد اکبر ینگاه بودیاقا در حال صحبت کردن با شهاب و استاد اکبر حاج

 نیمخالف دعوا بود با او همچ شهیدانست که چه گفته بود که شهاب که هم یخورد فقط خدا م یبه چشم م شتریب

 کرده بود .

 

  ستادیشهاب در جا ا یاز اتاق خارج شد  که با صدا ایسر یاتاقک باز شد استاد اکبر در



 نقاب من
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  یاکبر یآقا ــ

 با استرس به سمت شهاب رفت و دستش را گرفت و آرام و با التماس اسمش را زمزمه کرد ایمه

 شهاب  ــ

سوق داد و  یاستاد اکبر  انداخت و دستانش را فشرد و نگاهش را به سمت چشمان ایدر چشمان مه ینگاه شهاب

 گفت:

  کنمیرفتار م یا گهیجور د  یبهش زد یحرف ای یکرد تشیبار به گوشم بخوره اذ هی هیفقط کاف ــ

 شد و با استرس از کنارشان رد شد نیبه شهاب بدهد سوار ماش یجواب نکهیبدون ا یاکبر استاد

 

 شد  رهیبه شهاب خ یبا نگران ایمه

 شهاب؟؟ یخوب ــ

 بر لب زد و گفت  یلبخند مهربان شهاب

 خانومم کنارم باشه و حالم بد باشه  شهیمگه م ــ

 دیآرش به گوششان رس یزد و تا خواست جواب دهد صدا یلبخند ایمه

  میدارکار  یشهاب کل گهید ایب ــ

 ــاومدمـ

 

  میریگ نجایخانم که تا شب ا میبر ایب ــ

 

 دهد  یو کارش را ادامه م ندینش یار پگاه مبه کن ایروند مه یتئاتر م یسالن آمف به



 نقاب من
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نگران شهاب بود اما چه حس خوب و  نکهیدهد با ا یهم فشار م یچشمانش را رو شیپ قهیچند دق ادآورزی با

  دید یسخت او را در کنار خودش م طیگاه داشتن که در هرشرا هیتک نکهیشهاب و ا تیبود اسن حما ینیریش

 داد  یم حیتوض شیبا حوضله برا ایکار پگاه چند جا مشکل داشت و مه نیداد در بزد و به کارش ادامه  یلبخند

 کردند  یخوردند و کار م یسرشان شلوغ بود که همزمان نهار م آنقدر

 

 طایبه ح یا قهیچند دق یاستراحت برا یبرا ونیسرشان گرم کار کردن بود که متوجه گذشت زمان نبودند آقا آنقدر

 رفتند 

  تا صاف شود اما بنر از جا کند دیاز بنرها که کج بود را کش یکیرفته بود  گاهیجا یکارها به باال دنید یکه برا پگاه

 چشم دوخت ایبااسترس به مه پگاه

  میکن کاریخاک به سرم االن چ یوا ــ

 دندیخندیبه پگاه که با استرس به بنر نگاه دوخت م دخترها

 کجاست من برم باال وصلش کنم  نیوصلش کنم ،ا دیکمکم کن دیایبه جا خنده ب ــ

 اشاره کرد یبا خنده به گوشه ا ایمه

 اونهاش  ــ

  ومدنیبرو،زود تا ن ایتو ب ای.مه ترسمیمن م یوا ــ

 اومدم برو کنار  ــ

 چادرش را دست پگاه داد و آرام ارام باال رفت  ایمه ــ

  فتمین لرزهیمشکل داره ،داره م نیبچه ها ا ــ

 یبلند غیافتاد و همزمان پگاه و دخترها ج نیخورد و بر زم چیپ ایمه یآن را تکان داد  مه پا یکم یبا شوخ پگاه

 دندیکش



 نقاب من
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 دو_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

  دندیبه سمت سالن دو هیهمراه بق غیج یصدا دنیبا شن شهاب

 

 گفت: ینگران یجمع شده بودند شهاب با صدا ایها دور مه خانم

 شده؟؟ یچ ــ

 تکان نخورد جواب شهاب را داد: ایکرد دست مه یکرد و سع یرا سرش م ایکه چادر مه پگاه
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 از باال افتاد  ایمه یمهدو یآقا ــ

 واریبه د ایدور شدند مه یکم ایخانما از مه دیدو گاهیگفت و به سمت جا"ینیاحسی"حرف پگاه  دنیبا شن شهاب

و زد کنارش زان یگرفته بود و از درد چشمانش را بسته بود شهاب با نگران یگریر دست دداده بود و دستش را د هیتک

 کرد: شیو صدا

 کنه؟؟یجواب بده .کجات درد م یخانوم ایا،مهیمه ــ

 زمزمه کرد: یلرزان یشد و با صدا ریگونه اش سراز یبر رو یاشک یچشمانش را که باز کرد قطره  ایمه

 

 ــشهاب،دستم

 

 یکه سع ییبا صدا دویکش شیدر موها یدست یصورتش از درد جمع شهاب عصب ایدستش را گرفت که مه شهاب

 کرد کنترل کند گفت:

 باال ؟ ی؟؟اصال چرا رفت یچطور افتاد ــ

 انداخت و جواب شهاب را داد: نییشرمنده سرش را پا پگاه

 که باال بره درستش کنه  اخواستمیاز مهبنرو درست کنم که افتاد،بعد من  خواستمیمن شد م ریشرمنده تقص ــ

 

 دوخت؛ ایمه یگرفت و به چشمان اشک نینگاهش را از زم شهاب

  دیکردیکاش صدامون م یا ــ

 

 انداخت!! نیینزد و شرمنده سرش را پا یحرف پگاه
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 بلند شود و رو به آرش کرد و گفت: شیکمک کرد که از جا ایبه مه شهاب

 

 بهت سپارمیم نجارویآرش ا ــ

 راحت باشه  التیبرو داداش خ ــ

 

 

 پشت فرمون نشست.  عیشد شهاب در را بست و سر نیسوار ماش ایمه

 

 یم یسع نیهم یبرا هیدانست شهاب االن چقدر از او عصب یبزند،اما م غیخواست ج یدلش م دیاز درد شد ایمه

 دینگو یزیکرد چ

 

 انداخت؛ ایبه مه یکالفه نگاه شهاب

 ??  یدرد دار ــ

 نه خوبم  ــ

 د؛یغر زدینم یبه خاطر خودش حرف ایدانست مه یکه م شهاب

 ?? یدرد دار دمیا،پرسیمه ـــ

 هم فشرد و آرام لب زد: یچشمانش را رو ایمه

 درد دارم شهاب  یلیآره خ ــ

 کرد شتریو سرعتش را ب دیفرمون کوب یمحکم بر رو شهاب
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 سه_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 

 را دوباره چک کند. ایدست مه یدکتر نشسته بودند و منتظر بودند دکتر عکس ها یروبه رو ایو مه شهاب

 

 به سمت شهاب خم شد و آرام در گوشش گفت: یانداخت،کم یبار دوم تو گچ رفته بود نگاه یبه دستش که برا ایمه

 دانشگاه کمک؟ امیب تونمینم گهید یعنیشهاب،  گمیم ــ

 

 کند ؛ یبه او م یبا اخم نگاه شهاب
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 ؟یایب یخوایدستت م نیبا ا ــ

 

 کند، که شهاب اجازه نداد وگفت: یخواست اعتراض ایمه

  میاز دستت عصب یاعتراض نکن ،به اندازه کاف ــ

 خب به من چه؟ ــ

 !! ایمه ییپرو یلیخ ــ

 

 دکتر به خودشان آمدند: یسرفه  با

 بود ؟ دهید بیدستتون قبال آس نیا ــ

 بار شکست  هیبله  ــ

 تکان داد : یسر دکتر

طول  یلیبار خ نیشکست ، ممکنه ا یکه بهش وارد شد  به راحت یبود و با ضربه ا فیضع یلیاستخون دستتون خ ــ

 و استراحت مطلق. دیبلند کن نیسنگ زی،چ دیتکونش بد ادیز دیبکشه تا جوش بخوره، نبا

 

 ا به طرف شهاب گرفت.گفت، نوشت ر یکه همزمان که تذکرات را م ینسخه ا و

 

 کمک کرد که بلند شود. ایکرد و به مه یتشکر شهاب
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 دیبه سمت شهاب چرخ ایحرکت کرد مه نیماش نکهیرفتند، به محض ا نیخارج شدند و به طرف ماش مارستانیب از

 د؛یبلند شد شهاب نگران به سمتش چرخ غشیج یکه صدا

 

 شد؟؟ یچ ـــ

 حواسم نبود دستم خورد به در  یچیه ــ

 از جات هم تکون نخور  نیدرست بش ایمه ــ

 .کننیمنو سکته م ننیبب ینجوریبگم ؟؟ا یشهاب االن به مامان بابام چ گمیباشه.م ــ

 

 بهش انداخت و گفت؛ ینگاه ترسناک شهاب

 بدم. حیکه دخترشون به آب داد رو توض یمجبورم خودم دست گل گهید ــ

  

ف باعث ضع دیکه کش یخسته بود و شکستن دستش و درد یلیداد خ هیتک یزد و سرش را به صندل یلبخند ایمه

 کردنش شده بود!

  ادیشهاب خوابم م ــ

  کنمیم دارتیب میدیبخواب رس ــ

 

 کم کم گرم شدند. ایچشمان مه و
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 چهار_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 هم فشرد تا بفهمد چه شده !! یکرد ،چشمانش را محکم رو یچشمانش را آرام باز کرد و اطراف را بررس ایمه

 

دردسر احمدآقا و مهال خانم را قانع کرد که افتاده و  یآمد که شهاب آن را به خانه آورده بود و با کل ادشیکم  کم

 ...  ستیدر کار ن یتصادف

 

 اتاق شد؛اتاق باز شد و مهال خانم وارد  در

 مادر ریصبح بخ ــ

 مامان ریصبحت بخ ــ
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 !،رفتیپاشو داروهاتو بخور،شهاب دارو هاتو اورد اما خواب بود ــ

 به داروها انداخت؛ یتخت نشست و نگاه یرو ایمه

 خورم یچشم االن م ــ

 برداشت و اسم شهاب را لمس کرد  و منتظر ماند تا شهاب جواب دهد: یپاتخت یرا از رو یگوش

 بله خانوم  ــ

 شلوغه  یلی؟اطرافت خ ییآقا کجا ــسالم

  زمیدانشگام عز ــ

 دنبالم؟ یومدیپس چرا ن یوا ــ

 گفت؟؟ یرفت دکتر چ ادتی نجا؟؟مگهیا ارمتیدستت ب نیبا ا ایمه ــ

  نمتیبب یایم ــ

 !امیاما زود برگشتم حتما م میبمون دیوقت با ریاست، تا د ادوارهیفردا  ــ

 .مواظب خودت باششمیباشه پس مزاحم نم ــ

 !!!یاستراحت نکرد ای یبلند کرد یزیبه حالت اگه بفهمم چ یوا ایچشم خانوم.مه ــ

 .ــ چشم حاج آقا، خداحافظ

 زمیبسالمت عز ــ

 

 

 * 
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 آمده دنشیخانم به د نیو سارا و شه میکرد که عصر مر یتخت نشست ،حوصله اش سر رفته بود، خدارا شکر م یرو

 بودند.

 

 دیاالن با یآمد،ول یاز اون برنم یدستش کار نیکرد، اما با ا یدوست داشت در کنار بچه ها تو دانشگاه کار م یلیخ

 ببرد!! ادوارهیباشد تا شهاب قبول کند او راهمراه خود به  یبه فکر چاره ا

 

 شد. انیگفت؛ که در باز شد و شهاب در چارچوب در نما "یدییما"تقه به در اتاقش خورد بفر چند

 

 یاومد یاِ سالم،ک ــ

 تخت نشست؛ یکنارش رو شهاب

 تازه  نیالسالم هم کیعل ــ

 خسته اش انداخت و گفت: یبه چهره  ینگاه ایمه

 تموم شد؟؟ ،کارتونیخسته نباش ــ

 ؟؟یای،برا مراسم م میدیکه فردا صبح انجام م زیآره خداروشکر فقط چندتا کار ر ــ

 !!امیکه ب ینزار کردمیفکر م ام،امایدوست دارم ب یلیخ ــ

 !ومدیبزارم اما دلم ن خواستمیاول هم نم ــ

 تو آخه  یچقدر مهربون ــ

 : دیناخوداگاه پرس ایکرد که مه ینگاه م ایبا لبخند به مه شهاب

 ه؟یسور یگردیبرم یک ــ
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 پنج_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 پس فردا. ــ

 دینال ایمه

 زود؟؟  نقدریچرا ا ـــ

 زودتر از من برگشتن  هی.بقستیزود ن ــ

 پس آقا آرش چرا مونده؟؟ ــ

 ران؛یبرگشت ا یتیآرش به خاطر مامور ــ
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 کرد؛ یدست شیشهاب پ اورد،یدوباره بهانه ب خواستیم ایمه تا

 دختر  یزنیچقدر غر م ــ

  شهیاما خب دلم برات تنگ م زنمیغر نم ــ

 به وجود آمده را عوض کند؛ نیغمگ یکرد فضا ینشاند  و سع شیموها یبر رو یزد و بوسه ا یلبخند شهاب

 م؟؟؟یدستامونو باهم ست کرد یتوجه کرد یخانم ــ

 شهاب سوق داد  یانداخت و نگاهش را به دست پانسمان شده  شیبه دست گچ ینگاه ایمه

 زد و زمزمه کرد: ینیغمگ لبخند

  میست کن ییزایچ نطوریتو ا دید،چرا باچقدر ب ــ

خسته شهاب  یبه چهرخ  ایبکند مه توانستینم یبه درد آمد اما کار ایشدن مه نیو غمگ یشهاب از ناراحت قلب

 انداخت ؛ ینگاه

 مراسم فردا ست؟؟ یخز پس تو برو استراحت کن ،گفت ــ

 عصر ۶آره ساعت ــ

  نمتیبی.پس فردا میهم عال یلیخ ــ

 زد و گفت: یلبخند یسرخ از خستگ یبرخاست و با چشم ها شیاز جا شهاب

 ان شاء اهلل  ــ

 به اتاق برگشت عیتا در شهاب را بدرقه کرد و سر ایمه

 

** 



 نقاب من

 
630 

 

 مطمئن شود با پشیبه لباسش انداخت تا از مرتب بودن ت ینشسته بود  نگاه  نهیآ یمنتظر شهاب رو به رو ایمه

 بود. یراض پشیکند اما از ت توانست لباس تن یبا سخت نکهیا

 یبه مراسم م یبار است به عنوان همسر پاسدار شهاب مهدو نیاول رایبه پوشش خود داد ز یشتریب تیحساس نباریا

 استرس داشت . یرفت و کم

 شد و سالم کرد نیسوار ماش عیشهاب سر دنیرفت با د نییرا برداشت و به پا فشیک فونیآ یصدا با

  یماهت خانوم یسالم به رو ــ

 زد  یلبخند نگران ایمه

 کنه؟یدرد م ا؟دستتیشده مه یزیچ ــ

 . ستین یزینه چ ــ

 !!ستین یزیچ یگیم ده،بعدیرنگت پر ایمه ــ

 !فتهیب یقراره اتفاق کنمیشهاب استرس دارم،همش حس م دونمینم ــ

 زده؟ یحرف یشده؟کس یزیچ ــ

 چم شده! دونمینم ینه اصال،ول ــ

 ستین یزیصلوات بفرست،چ ــ

 لب زمزمه کرد . ریز یصلوات ایمه
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 ششم_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

موضوع منحرف  نیمردم وپاساژها ذهن خودش را از ا یکرد با تماشا ینزد و سع یحرف ایبه دانشگاه مه دنیرس تا

 کند که چندان موفق نبود.

 

شناختند اما نه به  یرا م ایکه هم شهاب و هم مه یینم هاو خا ونیدر دست شهاب وارد دانشگاه شدند،آقا دست

 یم کیتبر عیشدند اما سر یشوکه م هیچند ثان یآن ها و دستان در هم گره خوردنشان برا دنیعنوان دو همسر،با د

 . ندیگو

 

 یدلدو صن یتئاتر رفتند،قسمت مخصوص خانواد رو یبا با دوستان،به سمت سالن آمف یاز سالم و احوالپرس بعد

 گرفتند . ینشتستند که آرش و نامزدش هم کنار آن ها جا

شهاب  یچقدر دوست داشت تا آخر پا به پا ایبچه ها جواب داده بود ،و مه یبود زحمات شبانه روز یبا شکوه مراسم

 که حضور داشت یهمان زمان نبتا طوالن یکرد ول یماند و کار م یم هیو بق

 مهم را انجام داد بود . یکارها شتریب
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کنند به خودشان  ریتا از افردا تقد ندیایب گاهیجا یکه از بزرگان مجلس درخواست کرده بود به رو یمجر یصدا با

 آرام زمزمه کرد : ایکرد که مه کیانزدیدست شهاب را فشرد،شهاب گوشش را به مه ایآمدند،مه

رو برا چون اب یآبروت بش الیخیب دیهم با تیوضع نی.اوال تو ا فتمیپله ها م نیصدام نکنن،واال از هم یاریشامس ب ــ

 پامو گچ بزنن  میببر دی.دوما بامونهینم

 از دستش گرفت ؛ یشگونین ایکه مه دیخندیم زیر زیر شهاب

 نخند  ــ

 بزند یشهاب نتوانست حرف گرید یمجر یصدا با

 دی.سندیایب گاهیجا یکه به رو کنمیدعوت م دندیکش یادیبرنامه زحمت ز نیا یکه برا یو جهاد یاز زوج فرهنگ ــ

  ییرضا ایو بانو خانم مه یشهاب  مهدو

 خود برگشتند یبه جا ریرفتند و با گرفتن لوح تقد گاهیو شهاب دوشا دوش به سمت جا ایصلوات مه یصدا با

 

**** 

رفتند به محض سوار  نیبه طرف ماش یبعد از خداحافظ ایو شهاب و مه دهیرس انیشده بود ومراسم به پا کیتا  هوا

 شروع کرد؛ ایشدند مه

 !!شهیشهاب باورم نم یوا ــ

 را راه انداخت و گفت: نیماش شهاب

 ؟؟ یخانم شهیباورت نم ویچ ــ

 فتادمین نکهیا ــ

  دیبلند خند شهاب
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  یدادیمثل منو از دست م یشوهر خوب گهیواال د یشانس اورد ــ

 که خنده شهاب بلندتر شد  دیکوب شیبا حرص محکم به بازو ایمه

با تعجب به در باز  ایمه نیشدن از ماش ادهی.به محض پدینکش ایبه خانه، شهاب دست از حرص دادن مه دنیرس تا

 انداخت ،شهاب به سمتش آمد و با هم وارد خانه شدند . یخانه نگاه

 با ترس زمزمه کرد: زدیآب قند را هم م وانیل میکرد و مر یم هیخانم گر نیمادر زهرا که در آغوش شه دنید با

 نبود  یگفتم،استرسم الک یدیشهاب،د یدید ـــ

 را در دست گرفت و فشرد؛ ایدستان سرد مه  شهاب

 شده!! یچ مینیبب میآروم باش بر ــ

 زد ؛ ادیزجه زد و فر ایمه دنیزهرا با د مادر

 بدبختش کرد  یناز نیا یدیزهرا بدبخت شد ؟؟د یدید ایــمه

ار از کن لمیرا ندارد اتفاقات ان روز شوم مانند ف شیپاها یرو ستادنیتوان ا گریاحساس کرد د ایمه یامدن اسم ناز با

با  ایمه ندیتخت بش یکمکش کرد تا رو عیشد سر ایمتوجه حال بد مه عیچشمش در حال عبور بودند شهاب سر

 به شهاب زل زدو با ترس زمزمه کرد: یچشمان اشک

 برگشته ؟ یشهاب ،ناز ــ
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 هفتم_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 شده؟؟ یچ ینیتو آروم باش لطفا ،بزار بب ـــ

 ماجرا: فیبه سمتشان آمد و ارام شروع کرد به تعر میمر

 بد یلیخ تیگرفتن اونم با وضع یپارت هیبا چند تا پسر تو  یزهرا و دوستش ناز نکهیزنگ زدن مثل ا یاز کالنتر ــ

 د؛یصورتش کوب یمحکم رو ایمه

 فاطمه الزهرا ای ـــ

 با اخم دستانش را از صورتش جدا کرد ؛ شهاب

 هزار بار  نیصورتت ا ینزن رو ـــ

 زهرا به سمت شهاب آمد و با التماس روبه شهاب گفت: مادر

  زتیعز ،جانیبه دخترم کمک کن یتونی،میهست یمادر تو نظام ــ

  دمیانجام م ادیاز دستم م یقسم نده مادر جان هرکار ــ

 نشد و ادامه داد؛ الیخیمادر زهرا ب اما

افتاده اون  یاتفاق نیهمچ ایفک کن برا مه خوره،اصالیبچه است زود گول م نیا ینیبب تیاز جوون ریمادر خ ــ

 است کمکش کن  ایدوست مه
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داشت شهاب را  یفقط سع دیگو یشد که چه م یحرف زدنش نداشت  و متوجه نم یرو یتسلط یزهرا از نگران مادر

 دیبه جان شهاب کش یدانست که حرفش چه آتش یکند که به دخترِ ساده اش کمک کند ونم یراض

 کمکش کن  ایبه مه دمیقسمت م ــ

 گفت: میمر هیمادر زهرا را به داخل خانه برد شهاب رو عیخانم سر نیچشمانش را فشرد شه شهاب

 باش ایمواظب مه ــ

  دیبه سمتش دو ایهواست برود مه تا

 شهاب  یریکجا م ــ

 دختره کجاست  نیا نمیبرم بب ــ

  امیمنم بات م ــ

 د؛یکرد و غر یاخم شهاب

 تو  یایب یخوایکجا م ــ

  کنمیبمونم دق م نجایا یهرجا بر ــ

  یمونیجا م نیهم ا،تویمه ــ

  یول ــ

 را باال برد؛ شیصدا یکم

  کنمیشد خبرت م ی،خبریمونیم نجایهم ــ

 رفت نشیبه سمت ماش عیسر و
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 هشتم_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 ینم بشینص یزیاز بوق آزاد چ ریگوشش گذاشت اما غ یرا رو یاسم شهاب را لمس کرد و گوش یدوباره رو ایمه

کرده بود  یبه خانه خودشان برگشته بود و هر چه سع شیساعت پ مین میشب گذشته بود و مر کیشد، ساعت از 

 کند موفق نشده بود. را آرام ایمه

 

شهاب رفته بود تا االن لحظه  یکرده بودند ، از وقت سیرا خ شیگونه ها شیتخت نشست دوباره اشک ها یرو کالفه

 ایاما مه یچقدر به اون چشموغره رفته بود که چشمانت را داغون کرد میبود،و مر دهیکردن نکش هیدست از گر یا

 از شهاب بود. یتظر خبرمهم نبود وفقط من شیبرا زیچ چیاالن ه

 نیماش دنیتخت برداشت و به طرف بالکن رفت،با د یاش را از رو یچادر رنگ عیسر ینیماش یصدا دنیشن با

 کرد: شیشهاب صدا دنیرفت و در را باز کرد،و با د نییاز پله ها پا عیشهاب،سر

 شهاب  ــ
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 رفت  ایمکث کرد و با چند قدم به سمت مه ید،کمیچرخ ایبه سمت مه شهاب

 ؟؟یداریچرا تا االن ب ــ

 ؟ی؟مگه قرار نبود به من خبر بد یبخوابم؟چرا زنگ نزد تونستمیبه نظرت م ــ

 و گفت: دیکش شیدر موها یکالفه دست شهاب

  رمیشرمنده،نتونستم تماس بگ ــ

 دست شهاب را گرفت  ایمه

 شد  یکن چ فیباال تعر میبر ایب ــ

 وقته بزار فردا صبح  رینه د ــ

 بخدا  رمیمیشهاب من تا فردا م ــ

 لب زمزمه کرد  ریز "یخدانکنه ا"کرد و ایبه مه یاخم شهاب

  مینیپله ها بش نیهم یرو ایب ــ

 پله ها نشست  یهم به دنبال شهاب وارد شد و رو ایمه

 شد؟ یخب بگو چ ــ

اما بهش نگه  ارهیکه زهرا رو ب نیبه نازن دهیم شنهادیومهران پ زارنیم یو اون پسره مهران  قراره پارت نینازن ــ

 دوستانه است  یدورهم هیفقط بگه  هیچ یمهمون

 بود مگه؟؟ یچ یمهمون ــ

 دهدیو ادامه م کشدیم یقینفس عم شهاب

  یپرست طانیش ــ

  کشدیم ینیشوک زده ه ایمه
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 ؟؟یگفت یچـ چ ــ

.اونجا اونقدر شلوغ  و ترسناک بوده که  شهیشوکه م رسنیم یخبر نداشته و وقت یزیآره متاسفانه .زهرا هم از چ ــ

  رسنیبه موقع م روهامونیکه خداروشکر ن فتهیچند نفر م ریکه گ کنهیو مهرانو گم م نیو نازن کنهیهول م

 االن کجان؟؟ ـــ

بودن که  یپرست طانیش یو جلسات  و فرقه ها یپارت نیا یچون خودشون از سردسته ها نیمهران و نازن ــ

وحال بدش امشب بازداشت شود اما فردا  بننشیباره م نیه اما زهرا با شهادت چند نفر که گفتن اولمعلوم فشونیتکا

 یگفت که دروغ گفته و زهرا هم با اونا همکار شهیزهرا آزاد م دیفهم یوقت نینازن نکهیبا ا شهیخدا آزاد م دیبه ام

 کرده 

 شوکه داد زد  ایمه

 ؟؟؟ یچـــــ ــ
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  شنیم داریاالن همه ب یآروم خانم ــ

 باشه  یآدم نیهمچ شتیشهاب باورم نم یوا ــ

 نداشته  یاز موضوع  پارت یبارشه و به اصرار اونا اومده و خبر نیمهران اعتراف کرد و گفت که زهرا اول یول ــ

 مهران گفت؟؟ ــ

 آره  ــ

 ه؟؟مگ کننیم کاریچ یپرست طانیش یها یپارت نیافتاده ،اصال تو ا یاتفاق نیهمچ شهیمن اصال باورم نم یخدا ــ

 زد و گفت: ایمه ینیبه ب یضربه ا شهاب

 فضول نکن  ادیز ــ

 اِ شهاب بگو دوست دارم بدونم  ــ

 برم بخوابم خستم بانو  یدیاجازه م یکرد میاصالعات هیبهت گفت ،االن که تخل یادیهم ز نجایتا ا شهینم ــ

 به چشمان سرخ شهاب انداخت و گفت : ینگاه ایمه

 یبخواب زاشتمتیواال عمرا م ادیخودمم خوابم م یشانس اورد ــ

 دیرا بوس ایو چشمان مه دیخند شهاب

 نکن دختر  هیگر نقدریا ــ

 زد و گفت  یلبخند ایمه

  یریم یفردا ک ــ
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 ۱ظهر ساعت ــ

 خونتون  امیم 7پس برو درست استراحت کن که فردا صبح از ساعت ــ

  ایب ۱۲جان من  ــ

 و اعتراض گونه گفت: دیکوب نیزم یرا رو شیپا ایمه

 اِ شهاب ــ

 و گفت : دیخند شهاب

 خوبه؟؟ میباهم کله پاچه بزن ایدلم تو اصال بعد نمازصبح ب زیکردم عز یشوخ ــ

 دیچیگفت که دوباره خنده شهاب در گوشش پ "یشیا"صورتش را جمع کرد و  ایمه
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 پیبه او نشسته بود،اما شهاب تندتند مشغول تا رهیتخت خ یکه مشغول کار با لب تاپ بود رو یشهاب یروبه رو ایمه

و با اخم به شهاب که  دیشده بود لب تاپ را از دست شهاب کش یشهاب حرص یها یتوجه یکه از ب ایکردن بود مه

 شد؛ رهیکرد خ یبا تعجب به اونگاه م

 لب تاپه  نیشهاب دوساعت نشستم روبه روت و تو سرت تو ا ــ

 گرفت و گفت:  ایو لب تاپ را از از دست مه دیخند شهاب

 دربست در خدمتم  شهیتموم م گهیبود االن د ی،کار مهم یشرمنده خانوم ــ

 مشغول کار شد. عیو سر دیخند زیر شروع کرد به غر زدن شهاب ایمه

 :دیچرخ ایبعد از ربع ساعت کارش تمام شد لب تاپ را بست وکنار گذاشت و به سمت مه بالخره

 در خدمتم  دییبفرما ــ

 یشما که همه وقت در خدمت کارت بود ــ

 مهم االنه که درخدمت شما هستم  ــ

آورد به  یزد و دل شهاب را به لرزه در م یها موج م که نم اشک در آن یو با چشمان دیبه طرف شهاب چرخ ایمه

 شد و گفت: رهیشهاب خ

 ؟؟یزود برگرد یدیقول م ــ

 هم فشرد  یچشمانش را آرام به عالمت مثبت رو شهاب

 برگردم ،تو هم قول بده دم،زودیقول م ــ

 گفت: یلرزان یبا چانه  ایمه

 ؟؟یچ ــ
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به زود زنگ بزم اما  کنمـزودیم یسع شهیمن هم ینکن یقرار یگچ دستتو،ب یزود باز نکن یمواظب دستت باش ــ

 گهید زیچ کیو  دهیوقتا آنتن نم یاگه زنگ نزدم نگران نباش چون بعض

 منتظر نگاهش کرد؛ ایمه

 یزدم جواب بد ــزنگ

آن را گرفت  سرش را  یانداخت که شهاب  با دست چانه  نییکار بچه گانه اش  شرمنده سرش را پا یادآوریبا  ایمه

 باال آورد:

 جواب منو بده ایمه ــ

  دمیم ــقول

 زد وادامه داد: یلبخند شهاب

من  یاز تو چقدربرا یدور یدونینگرانم نکن،نم یپرست یکه م یمقدسات یبه همه  دمیقسمت م ایمه ــ

حواست به خودت باشه بزار اونو  ایو من کنارت نباشم ،مه فتهیتوب یبرا یفکرم که نکنه اتفاق نیسخته،همش به ا

 کارم تسلط داشته باشم یرو

 قرار اعتراض کرد: یشدند که شهاب ب ریسردش سراز یروز گونه ها شیهم فشرد که اشک ها یچشمانش را رو ایمه

 یکنیاشکات داغونم م نیبا ا یدونیدلم نم زیگفت ؟گربه نکن عز یمن تازه چ ایمه ــ
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 مختلف نهار را در کنار هم خوردند  ینهار همه دورهم نشسته بودند و با صحبت ها یسفره  سر

شود قلبش  یم کیبه ساعت رفتن شهاب نزد دید یانداخت و هر دفعه که م یبه ساعت م یهر لحظه نگاه ایمه

 شود. یفشرده م

 

 به او انداخت ؛ یآرام شهاب نگاه یصدا دنیشن با

 نگاه کن  تویهمسر گرام کمی، یساعتو نگاه کن نقدریا نکهیا یبه جا ــ

 

که با  دندینوش یخوش رنگ و خوش طعم یینهار همه با کمک هم سفره را جمع کردند و دورهم چا انیاز پا بعد

 شده دهیکش ایشهاب ناخوادگاه نگاه همه به طرف مه یصدا

 رفع زحمت کنم  گهیمنم د گهیخب د ــ

  دیآرام خند و

 اعزام شهاب را فراموش نکرده بودند  نیبودند ، هنوز خاطرات بد اول اینگران مه همه
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 رفت تا شهاب را بدرقه کنند  اطیبه ح هیزد و همراه بق ینیشده  بود لبخند غمگ تیبق یکه متوجه نگران مهبا

 

 میمر یبه نگران یلبخند ایدرخت مه اینگاه نگرانش را به مه میبا مادر و پدرش بود که مر یدر حال خداحافظ شهاب

مرد مومن و پاسدار و مدافع حرم  کیکرد او االن همسر  یفرق م یمیقد یایبا خود کنار آمد او االن با مه گریزد او د

 یبه دردشهاب نم فیهمسرش استوار و محکم باشد،همسر ضع ارکن شهیباشد و هم زهایچ نیتر از ا یقو یبود پد با

همراه  یزندگ یها ییبایهمراه هم بجنگند و به ز یزندگ یها یبد یار شهاب با همه باشد وکن یقو دیخورد و او با

 هگ لبخند بزنند .

آب رامحکم در  یا روزهیف ینشوند کاسه  ریسراز شیاشک ها نکهیا یبرا ایمه ستاد،یا ایمه یروبه رو شهاب

 بر لبانش بنشاند  یکرد لبخند یدستانش فشرد و سع

 که؟؟ رهینم ادتی،یبه من داد یینره چه قوال ادتی، میبر گهیماهم د یخب خانم ــ

  رهینم ادمی ــ

 تماسامو بده نزار نگرانت بشم  ا،جوابیمواظب خودت باش مه ــ

 از خودت  یخبر نزار یمنو ب دهیچشم ،تو هم مواظب خودت باش شهاب ،قسمت م ــ

 زد ینکن ،با اون استادت بحث نکن ،حرف یقرار ی.حواست به خودت باش بکنمیتکرار نم گهیچشم خانومم. د ــ

 منتظر من بمون برگردم حسابشو بزارم کف دستش

 حواسم هست نگران نباش  ــ

 .خداحافظ  یخانم گهیمن برم د ــ

 یدارد و به سمت در م یشود و کوله اش را بر م ینشاند و خم م یم ایمه یشانیبر پ یشود و بوسه ا یم ایمه کینزد

 ندینش یدر دلش م یبیعج یخورد دلشوره  یتکان م ایدر وجود مه یزیدهد و چ یهمه تکان م یبرا یرود دست

به سمت در رفت  یقرار یشده بود با ب لتنگشد بیآخر است و هنوز از او جدا نشده عج دارید نیکرد ا یاحساس م

ه ک ینیبه ماش رهیکوچه خ وسط ایحرکت کرد مه نیماش دینرود اما تا به در رس ردیرا بگ شیجلو دیاحساس کرد با
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 رشدیسراز شیگونه ها یبر رو شیکه اشک ها ختیر نیزم یاب را رو یشد کاسه  رهیشود خ یهر لحظه از او دور م

 لب زمزمه کرد: ریو ز

 رود یکه جانم م دمید شتنیبا دو چشم خو ــ

 

 

  

 

 

 

 

 

 دو_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

خواسته بود که نگران  ایبار تماس گرفته بود و از مه کیهفته فقط  نیو در ا ـگذشتیهفته از رفتن شهاب م کی

 اطراف بروند . یبه روستا ها دیهر تماس با یکه هستند، آنتن ندارد و برا ینشود مکان

 

بود که از حال بد زهرا گفته بود و  دهیمادر زهرا را در مسجد د رویزهرا برود ،د یگرفته بود که به خانه  میتصم ایمه

 حالش بهتر  شود. دیشا دیایب دنشیخواسته بود که به د ایاز مه
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 کند . یرو ادهیپ یزهرا را کم یآن ها و خانه  یخانه  نیکوتاه ب ریداد مس جیاز خانه خارج شد،ترج ایمه

 

 باز شد، یکیت یرا زد که در با صدا فونیآ دکمه

 وگفت: دیکش یآه یبا زهرا خانم سراغ زهرا را گرفت که مادرش با ناراحت یبا سالم واحوالپرس 

 .ومدهین رونیبارم از اتاقش ب هیبعد هم که مرخص شد  مارستانیب مشیبرد یاز کالنتر یتو اتاقشه از وقت ــ

 

 "یبا اجازه ا "لبانش نقش بست یبر رو یبزند اما رد کوتاه یکرد لبخند یسع ایمه

کرد مادرش  یآرام در را باز کرد، زهرا که فکر م دینشن ییبه در زد،اما صدا یق زهرا رفت تقه او به طرف اتا گفت

هر آنچه بر سرش  ادیدوباره  ایمه دنیمزاحمش نشود که با د گرید دیاست سرش را به طرف در چرخاند تا به او بگو

هق  یو اورا در آغوش گرفت و به خود فشرد صدا رفتبه سمتش  ایمه دیاشکش جوش  یگذشته بود افتاد و چشمه 

که  یکار ایمه دیشا  یآمده بود ول ییبال نیکرد سر او هم همچ یاورا درک م ایبود مه دهیچیهق زهرا در اتاق پ

 . دیایکنار ب هیقض نیبا او کرد وحشتناکتر بود اما بودن شهاب در کنارش باعث شد زود با ا نینازن

 

آرامتر شده بود،سرش را آرام آرام نوازش کرد در باز شد ومادر  یزهرا انداخت ،کم ی هیگر به صورت سرخ از ینگاه

 رفت . رونیگذاشت و ب یپاتخت یرا رو ینیبه دست وارد اتاق شد س ینیو س سیخ یزهرا با صورت

 

 شربت خنک را به دست زهرا داد و اورا مجبور کرد که بخورد!! وانیل ایمه

  

 تخت نشست؛ یزهرا رو یگذاشت و روبه رو یجا ینیها را در س وانین شربت لبعد از تموم شد ایمه
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همه به خاطر تو ناراحتن  تینگاه به خودت بنداز ،به مادرت به زندگ هی، میکه باهم حرف بزن نجایزهرا من اومدم ا ــ

 ؟؟یبمون تیوضع نیتو ا یخوایم یتاک

  یکنیداغون م انتویفقط خودت و اطراف زمیعز ؟نهیرسیم ییکار به جا نیبا ا یکنیم فک

 کن  رو تمومش هیقض نیبگو و ا یاعلینشده  ری،هنوز دانشگات مونده،هنوز د هیقض نیبا ا ای،کنار ب ایبه خودت ب پس
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 سه_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 شیکرد و به خانه برگشت،در راه خانه بود که گوش یساعت دردودل با زهرا ،از زهرا ومادرش خداحافظ کیاز  بعد

 جواب داد؛ عیشهاب باشد سر نکهیا دینبود به ام رانیزنگ خورد شماره ا

 ؟ییشهاب تو ــ

 ;دیچیشهاب در گوشش پ  یخنده  یصدا
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 د؟یخوبم شما خوب ممنون،یالسالم خانم کیــ عل 

 مردم و زنده شدم ینگران ،ادیزنگ نزد یاز ک یدونیلوس نشو شهاب ،م ــ

 شد: یشهاب جد یصدا

  ستیرفت؟مگه بهت نگفت استرس برات خوب ن ادتیمگه نگفتم نگران نباش،حرف دکتر  ــ

 مگه دست خودمه  ــ

 و ادامه داد: دیکش یقینفس عم شهاب

دستتو باز  ؟؟گچیاطراف ،تو خوب یاز روستاها یکیاالنم اومدم  دهی،اما اونجاآنتن نم دونمیدلم م زیعز دومیم ــ

 ؟؟یکرد

 به دستش انداخت و گفت: ینگاه ایمه

 رفتم گچشو باز کردم  میبا مر روزیخوبم شکر ،آره د ــ

 استفاده نکن  ادیهفته ازش ز هیمراقبش باش تا  ــ

 چشم  ــ

 ؟ییچشمت روشن،کجا ــ

 زهرا بودم شینمون،پخو کینزد ــ

 حالش بهتره؟ ــ

 مرخص شد مارستانیروزه که از ب اد،چهارینه ز ــ

 ای.مهمهیخداکر ــ

 جانم  ــ

 نره  ادتیدعا  میدار یمهم یلیخ اتیامشب عمل ــ
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 به او دست داد ناخوداگاه زمزمه کرد؛ شیچن لحظه دلش فشرده شد و همان احساس چند روز پ یبرا ایمه

 دلم برات تنگ شده  ــ

 قرار تر شد  یاو هم ب ایمه یها یقرار یحرف را نداشت سکوت کرد اما از ب نیکه انتظار ا شهاب

 زود یلیخ گردمیبرم ــ

 دارم شهاب  ازیبهت ن نجایمن ا یتموم بشه و برگرد یبه خوب تتیمامور کنمیبرت دعا م ــ

 دلتنگ کند  ارایمه شترینزد که ب یتمرکز کند که حرف کندیم یگذارد و سع یهم م یچشمانش را رو شهاب

 مواظب خودت باش گهیبرم د دی.االن با زمیعز گردمیبرم ــ

 تموم شد حتما خبرم کن باشه؟ اتیشهاب مواظب خودت باش عمل ــ

 برم خداحافظ دی.من با یچشم خانم ــ

 خداحافظ  ــ

 وارد خانه شد یدر را باز کرد و با ناراحت ایمه
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 چهار_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 تخت پرت کرد و نگاهش را به ساعت سوق داد یرو تیرا با عصبان یگوش

 بود. دهیشدت نگران و ترسبه  اینگرفته بود و مه یشهاب تماس یبامداد بود ول میپنج و ن ساعت

  

را برداشت اما با  یگوش عیسر ای،مهیگوش یبا صدا دیجو یرا م شیروز تخت نشست و از استرس ناخون ها آشفته

 یخبر ایمه"دیکش یرا خواندوآه امیشد ،پ ریسراز شیگونه ها یبر رو یناخوداگاه قطره اشک میاز مر یامیپ دنید

 "  مرمیم ینشد دارم از نگران

 

 عیقرار کرده بود،سر یموضوع را گفته بود واو را هم ب میبود و خود را سرزنش کرد که چرا به مر مانشدهیپش ایمه

 "نه هنوز"کرد پیتا شیبرا

 تخت انداخت. یرا رو یگوش و

وضو گرفت  و سجاده اش را پهن کرد و دورکعت نمازش را خواند  عیزد،سر ینیاذان لبخند غمگ یصدا دنیچیبا پ 

 نیکرد اما االن ا یاتاقش او را سرحال م شهیانداخت هم یخود نگاه کیو به اتاق تار دیه اش دراز کشکنار سجاد

 گرم خواب شدند.. مانشچش ادیز یبود.آنقدر خسته بود که از خستگ ریاو دلگ یاتاق برا

 

 **** 

 میرپاسخ از م یرفت اما تماس ب یشهاب باشد باز هم به سمت گوش نکهیشد، با فکر ا داریاز خواب ب لیموبا یبا صدا 

 دیرفت شا یبه محل کار شهاب م دیاز شهاب نبود،حتما با یشده بود اما خبر ۱۰تحمل نداشت ساعت  گریبود،د
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 نکهینشست با ا یصندل یگفت  و بر رو یریبخ حاماده شد و به طرف آشپزخانه رفت صب عیداشته باشند،سر یخبر

 صبحانه را اماده کرد. ایمه یانم دوباره براسفره را جمع کرده بودند اما مهال خ

 

 یتیاهم شیدرد برا نیبود اما ا نیزم یرو دنیکه از درد چشمانش را بست،اثرات خواب دیبر گردنش کش یدست ایمه

 از شهاب باشد، یخبر دیصبحانه از بخورد و برود تا شا عیسر خواستینداشت فقط م

 انویل ایبود،مه دهیچیکوچک آشپزخانه پ ینه گذاشته بود در فضاکه مهال خانم در آشپزخا یکوچک یویراد یصدا

 زیم یرا رو وانیل گفتیکه اخبار روز را م یمجر یکه با صدا دینوش یاش را م ییاش را برداشت وارام ارام چا ییچا

 شد رهیگذاشت و شوکه به چشمان نگران مادرش خ

 

  هیدر سور یآزادساز اتیدر عمل یپاسدار وچند  زخم دیشه5  ـــ

 خبر در خدمت سردار ... نیدر خصوص ا شتریاطالعات ب یباره و برا نیا در

 

لب زمزمه   زیو اسم شهاب را آرام ر دیچرخیپاسدار در ذهنش م دیو فقط جمله پنج شه دیشن ینم یزیچ گرید ایمه

 کرد یم
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 پنج_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

به  یرفت و توجه ا نییرا پا کرد  از پله ها پا شیکفش ها عیسر دیبلند شود و به طرف در دو شیاز جا عیسر ایمه

 مهال خانم نکرد. یصداکردن ها

 شده؟ یبودند و دلش فشرد شد که نکند خبر نیخانه شهاب انداخت دو تا ماش به  در باز ینگاه

 شهاب آمدند ؟ یشهاب افتاده که همه به خانه  یبرا یاتفاق نکند

 یینا گریکرد د یم هیگر میخانم که درآغوش مر نیشه دنینشسته بودند ،با د اطیوارد خانه شد همه در ح عیسر

 شدند  یم ریسراز شیگونه ها یمهابا بر رو یب شیاشک ها دند،یرا شن نداشت،پس آن ها خبر ستادنیا یبرا

 کرد: شیصدا یشده بود که با نگران ایبود که متوجه حضور مه ینفر نیآقا اول محمد

 دخترم  ایمه ــ

ه ب یجدا شد و با چشمان اشک میخانم از آغوش مر نیشه ینگاه کردند حت ایبه مه یمحمد آقا همه با نگران یصدا با

ا ام ندیبه سمتش رفت و دستش را گرفت و کمکش کرد که بش عیشد سر ایشد ،سارا متوجه حال بد مه رهیخ ایمه

قرار  یبه چشان ب رهیو لبان لرزون خ یاشک شمونخانم زانو زد و با چ نیشه یدستش را پس زد و به روبه رو ایمه

 خانم زمزمه کرد: نیشه

 شهاب  ــ

  دیپرسیم دیبا اما دیبگو یزیتوانست چ ینم
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 جون شهابم کجاست  نیشه ــ

 یتاب تر شود و اورا همراه یخانم ب نیبلند شروع به هق هق کرد که باعث شد شه ردیخودش را بگ یجلو نتوانست

 کند؛

 شدند نگفت که  دی؟اخبار گفت پنج تا پاسدار شهشده یزی،مگه چ دیکنیم هیگر ــچرا

  اوردیانداخت و اجازه  داد هق هق اش دل همه را به درد ب نییادامه دهد و سرش را پا نتوانست

دلش  یکه گوشه  یخانم را آرام کند اما ان حس بد نیهم دل خودش و هم شه خواستیم زدیکه م ییحرف ها با

 کرد؟ یرا چه م دید یخانم هم م نیرخنه کرده بود و اورادر چشمان شه

 کرد؟؟ یمادر اشتباه م کیاحساس  مگر

 

* 

 ،بخور  زمیعز ایب ـــ

 انداخت و زمزمه کرد: یکه در دستان سارا بود نگاه یاب قند وانیبه ل ایمه

  خوامینم ــ

 :دیگرفته بود به گوشش رس هیخانم که از شدت گر نیشه یصدا

 بخور مادرم  دهیرنگت پر ای،بخور مه زمیبخور عز ــ

در  یسارا که سع یکرد و در همان حال به صحبت ها کینزد شیرا از دستان سارا گرفت و ارام به لب ها وانیل ایمه

 دادیارام کردنش بود گوش م

 انی،مگه فقط شهاب تو اون عمل دیغم بغل کرد یزود زانو نطوریبهتون نگفتن،هم یزیشما که هنوز چ زمیعز ــ

 گهید یروهایپاسدار و ن یبوده؟؟کل
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اس با لب بهیچند مرد غر ریو تصو فونیآ یصدا دنیکه با شن دینکش یآرامش طول نیارام گرفته بود اما ا یکم ایمه

 کرد: یهم فشار داد و با خود تکرار م یمبل نشست و چشمانش را محکم بر رو یحال بر رو یب ینظام

 کنن؟؟یم کاریچ نجایا ناینشده پس ا یزیاگر چ ــ

 

 دارد_ادامه#

  

 

 

 

 

 

 شش_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 کجاست؟ دیایب ادشی دیاندازد تا شا ی،به اطراف نگاه م ندڪ یچشمانش را باز م آرام

 آورد. یم ادیاتفاقات که رخ داده را به  یبود ،کم کم همه  دهیآن خواب یکه رو یسِرم وصل به دستش و تخت دنید با

 شد!! ریسردش سراز یگونه ها یرو شی،اشک ها دیچیپ یسردار هنوز در گوشش م یها حرف

 شد ،شهاب به او قول داده بود برگردد اما .... یباورش نم 
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 یقیانداخت،آه عم یدخترکش نگاه ی دهیبه صورت رنگ پر یو مهالخانم وارد اتاقش شدند، مهال خانم با نگران سارا

 مقطع گفت: هیبا گر اید،مهیشڪ ایمه یبر موها یو دست دیکش

 ما،اما مامان تنهام گذاشت مامان شهاب ،شهاب بهم قول داده بود برگرده ا یدید ید ـــ

 

 شد و آرام زمزمه کرد؛ رهیبه دخترکش خ نیغمگ یرا پاک کرد و با نگاه شیاشک ها مهالخانم

 ؟ یکنیم هیگر یتوکل به خدا نشست یجا ؟بهیدیبه دلت بد راه م نقدرینشده؟چرا ا یزیمادر هنوز که چ ــ

 

 شهاب برنگشته  یعنی.ستین یگفت؟از شهاب خبر یسردار چ یدیمامان نشن ــ

 

 گریکرد د یاحساس م ایکرد ،اما مه یدر ارام کردنش م یسع یکرد ،سارا با نگران یبلند هق هق م یبا صدا ایمه

 شهاب را در کنار خودش ندارد. گریراه است و د انیپا

 گفت: یباز شد و پرستار وارد اتاق شد و شاک در

  دیباش رونیب ،لطفادیحالشو که بدتر کرد د،شماینکن تشیقرار بود اذ ــ

 برد . رونیبه سِرم زد و سارا ومهال خانم را از اتاق ب یآرامبخش عیسر و

خواست  یشدند،هرچقدر م یکرد که چشمانش کم کم بسته م یهق هق اش آرامتر شده بود ،احساس م گرید ایمه

 نتوانست و چشمانش بسته شد... گریمقاومت کند اما د

 

** 
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که همه را نگران کرده بود چه دوستان چه همکاران شهاب،را با خانواده  یبه خانه شهاب آمده بود و اتفاق تلخ سردار

با  اتیکرده بود،شهاب بعد آن شب که عمل مارستانیب یخانم را،راه نیو شه  ایگذاشت  که مه انیشهاب درم

ن بودند ،گفته بودند که شهاب همراه گروه اول که آ راهکه هم ییاز او نبود ،رزمنده ها یانجام شده بود اثر تیموفق

سراغ آن  پنج نفر را گرفتند ،خبر شهادت  یبودند،و وقت دهیاو را ند گریشش نفر بودند وارد منطقه شده بودند و د

 آن ها را خبر دادند.

ه جمله ب کیها شده باشد ،و تن ریاس دیکه شا یشده ،نه خبر دیکه بدانند شه یاز شهاب نبود ،نه جسد یخبر چیه

 "شهاب مفقود شده"شود  یهمه گفته م

 از شهاب نبود.... یسردار سه روز گذشته بود اما خبر یاز آن صحبت ها و

 

 

  

 

 

 

 

 

 هفت_هشتاد_و_صد_قسمت#
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 یبود و با هر بار صدا دواریخانم  به برگشتن شهاب ام نیمرخص شده بودند،شه مارستانیخانم از ب نیو شه ایمه

 کند. یشهاب باشد به سمت آن پرواز م نکهیا دیبه ام فونیآ ایتلفن 

 

پنداشت که آن ها همه باهم وارد منطقه شدند پس اگر آن  یگونه م نیرا از دست داده بود،وا دشیام بی،عج ایمه اما

آن  ادی ی،وقت ستین یاست، که ماندن مانیشده بودند شهاب هم همراه آن ها بوده،شهاب آنقدرخوب و باا دیها شه

 یشهاب ماندن نکهیبر ا یشک گریافتاد د یدر چشمان شهاب م نبیدفاع حرم حضرت ز یو شوق رفتن برا یقرار یب

 کرد. یاحساس نم ستین

 

 یم هیآن ، گله کند و انقدر گر یهر روزش شده بود که به معراج شهدا برود و کنار شهدا، از نبود شهاب و از بدقول کار

 رفتن هم نداشت!!برا راه  یینا گریکرد که د

 

گفته بود که   ،یبود که بعد از صحبت کوتاه دهیکه به معراج آمده بود ،آرش دوست شهاب را د ییاز روز ها یکی در

 زیدختر ر ادی ایکند و آن لحظه مه یرا فرمانده اتیاو قرار بود عمل ستیرود و چون شهاب ن یم هیامروز به سور

 کرده بود،افتاد،باخود زمزمه کرد؛ یفبود که خودش را نامزد آرش معر دهید ادوارهیکه در  ینقش

 ممکن بود که آرش هم برنگردد و حال دخترک مثل من شود ؟ یعنیبود؟ یاالن او در چه حال یعنی ــ

 

 

** 

 سخت کرده بود ، شیکه داشت راه رفتن را برا یوبا احساس ضعف یشده و وارد کوچه شود خستگ ادهیپ یتاکس از
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به سمتش  ایمه دنیآمد ،که با د رونیکه از کنار در خانه شهاب رد شد ،که در باز شد و محمد آقا از در ب زمانهم

 گفت: یرفت و بانگران

 ده؟؟یحالت خوبه؟رنگت چرا پر ا؛دخترمیمه ــ

 خوبم  ستین یزیسالم،چ ــ

 از دست نده ،به خدا توکل کن  دتویدخترم؟ام یکنیم کاریبا خودت چ یدار ــ

 هفته ادم آنقدر زود پسر شود ؟؟ کیاورا در نظر گرفت،مگر ممکنه در  یشد وچهره  رهیبه محمد آقا خ ایمه

 نشاند گفت: شیلب ها یبر رو یتلخ لبخند

 من خوبم  ــ

  نتتیبب خوادیره،میگیم یلیخ کنه؟سراغتویم یتاب یب یلیست؟خیحالش خوب ن نیشه ــ

  کنمیحالشونو بدتر م نشونیبب ونمتینم ستی،من حالم خوب ن تونمینه نم ــ

 اما ... ــ

  تونمیلطفا ،من نم ــ

 کرد و وارد خانه شد یخداحافظ عیبه محمد آقا نداد سر یاجازه ا گرید و
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 هشت_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

خوش  یکه بو دیکش یقیداده بود،نفس عم هیسرد معراج شتدا تک واریرابسته بود و سرش را به د چشمانش

 از آشوب وجودش را کم کرد. یگالب،کم

 

 یلیمدت از خ نیکرد،در ا یم یاحساس آرامش خاص نجایهر روز به معراج آمده بود ،ا یهم مثل ده روز قبل امروز

وقت خود را در  شتریب ایمه دهیاو را د یحت ایحرف زده  ایده روز با مه نیدر ا یعقب  افتاده بود وکمتر کس شیکارها

 گذراند. یم شانیدونفرها یاوقت را در اتاقش با عکس ه هیکرد و بق یم یمعراج سپر

 

بود و راحت متوجه شد که  دهیدر معراج د یمدت نامزد آرش را چند بار نیگذشته بود ،در ا یرفتن شهاب سه روز از

 از رفتن ارش چه بر سر دخترک امده.

 

گرفت و به تابوت  یخانوم ،نگاهش را از گوش نیشماره شه دنیدوخت با د ینگاهش را به گوش شیگوش یباصدا

 دیچیخلوت معراج پ یدر فضا ایمه یگوش یقطع شد ،اما بالفاصله دوباره صدا یگوش یگمنام دوخت،که صدا دیشه

 ده؟؟یاز شهاب رس ی،نکند خبر فتادا ییانداخت،و در دلش غوغا یخانم نگاه نیبه اسم شه ینگران نگاه ای،مه
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 .دیخانم به گوشش رس نیشه ی هیگر ید و تا خواست سالم کند صداتماس را جواب دا عیسر

 

جرات  یافتاده ،حت یمطمئن شد اتفاق گرید ایکرد ،مه یمدام اسم شهاب را تکرار م شیها هیگر نیخانم ب نیشه

 . خواهدینباشه که او م یکه به سوالش داده بشه اون یجواب دیترس یرا نداشت م یسوال دنیپرس

 

بود باور  دهیرا که شن یزیخشک شده بود ،دوست نداشت چ شیشوکه در جا یبا صورت اشک ایقطع شد و مه تماس

 کیاتفاقات  نیا یکاش چشمانم را باز کنم همه  یکرد که ا یفشار داد و در دل دعا م یکند ،چشمانش را محکم رو

 کست.ش راسکوت فضا  شیها هیگر یکابوس باشند ،اما با باز کردن چشمانش،صدا

 

ده چه بر سر شهابش آم دیفهم یرفت و م یبه انجا م دیبلند شود ،با شیداد تا بتواند از جا هیتک واریرا به د دستانش

 قرار کرده بود. یخانم را ب نیشه نیکه همچ

 

دست  دیکه د یتاکس نیاول یبه آن نکرد و برا یتوجه ا چیاما ه دیشن یرا م شیگوش یمعراج خارج شد صدا از

 تکان داد

  

 

  

 

 

 



 نقاب من

 
661 

 

 

 

 هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 پیبه او نشسته بود،اما شهاب تندتند مشغول تا رهیتخت خ یکه مشغول کار با لب تاپ بود رو یشهاب یروبه رو ایمه

و با اخم به شهاب که  دیشده بود لب تاپ را از دست شهاب کش یشهاب حرص یها یتوجه یکه از ب ایکردن بود مه

 شد؛ رهیکرد خ یاونگاه مبا تعجب به 

 لب تاپه  نیشهاب دوساعت نشستم روبه روت و تو سرت تو ا ــ

 گرفت و گفت:  ایو لب تاپ را از از دست مه دیخند شهاب

 دربست در خدمتم  شهیتموم م گهیبود االن د ی،کار مهم یشرمنده خانوم ــ

 مشغول کار شد. عیو سر دیخند زیشروع کرد به غر زدن شهاب ر ایمه

 :دیچرخ ایبعد از ربع ساعت کارش تمام شد لب تاپ را بست وکنار گذاشت و به سمت مه بالخره

 در خدمتم  دییبفرما ــ

 یشما که همه وقت در خدمت کارت بود ــ

 مهم االنه که درخدمت شما هستم  ــ

آورد به  یزه در مزد و دل شهاب را به لر یکه نم اشک در آن ها موج م یو با چشمان دیبه طرف شهاب چرخ ایمه

 شد و گفت: رهیشهاب خ

 ؟؟یزود برگرد یدیقول م ــ
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 هم فشرد  یچشمانش را آرام به عالمت مثبت رو شهاب

 برگردم ،تو هم قول بده دم،زودیقول م ــ

 گفت: یلرزان یبا چانه  ایمه

 ؟؟یچ ــ

به زود زنگ بزم اما  زودکنمـیم یسع شهیمن هم ینکن یقرار یگچ دستتو،ب یزود باز نکن یمواظب دستت باش ــ

 گهید زیچ کیو  دهیوقتا آنتن نم یاگه زنگ نزدم نگران نباش چون بعض

 منتظر نگاهش کرد؛ ایمه

 یزدم جواب بد ــزنگ

آن را گرفت  سرش را  یانداخت که شهاب  با دست چانه  نییکار بچه گانه اش  شرمنده سرش را پا یادآوریبا  ایمه

 باال آورد:

 جواب منو بده ایمه ــ

  دمیم ــقول

 زد وادامه داد: یلبخند شهاب

من  یاز تو چقدربرا یدور یدونینگرانم نکن،نم یپرست یکه م یمقدسات یبه همه  دمیقسمت م ایمه ــ

حواست به خودت باشه بزار اونو  ایو من کنارت نباشم ،مه فتهیتوب یبرا یفکرم که نکنه اتفاق نیسخته،همش به ا

 داشته باشم کارم تسلط یرو

 قرار اعتراض کرد: یشدند که شهاب ب ریسردش سراز یروز گونه ها شیهم فشرد که اشک ها یچشمانش را رو ایمه

 یکنیاشکات داغونم م نیبا ا یدونیدلم نم زینکن عز هیگفت ؟گر یمن تازه چ ایمه ــ
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 کی_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 مختلف نهار را در کنار هم خوردند  ینهار همه دورهم نشسته بودند و با صحبت ها یسفره  سر

شود قلبش  یم کیبه ساعت رفتن شهاب نزد دید یانداخت و هر دفعه که م یبه ساعت م یهر لحظه نگاه ایمه

 شود. یفشرده م

 

 به او انداخت ؛ یآرام شهاب نگاه یصدا دنیشن با

 نگاه کن  تویهمسر گرام کمی، ینگاه کن ساعتو نقدریا نکهیا یبه جا ــ
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که با  دندینوش یخوش رنگ و خوش طعم یینهار همه با کمک هم سفره را جمع کردند و دورهم چا انیاز پا بعد

 شده دهیکش ایشهاب ناخوادگاه نگاه همه به طرف مه یصدا

 رفع زحمت کنم  گهیمنم د گهیخب د ــ

  دیآرام خند و

 اعزام شهاب را فراموش نکرده بودند  نیبودند ، هنوز خاطرات بد اول اینگران مه همه

 رفت تا شهاب را بدرقه کنند  اطیبه ح هیزد و همراه بق ینیشده  بود لبخند غمگ تیبق یکه متوجه نگران مهبا

 

 میمر یگرانبه ن یلبخند ایدرخت مه اینگاه نگرانش را به مه میبا مادر و پدرش بود که مر یدر حال خداحافظ شهاب

مرد مومن و پاسدار و مدافع حرم  کیکرد او االن همسر  یفرق م یمیقد یایبا خود کنار آمد او االن با مه گریزد او د

 یبه دردشهاب نم فیهمسرش استوار و محکم باشد،همسر ضع ارکن شهیباشد و هم زهایچ نیتر از ا یقو یبود پد با

همراه  یزندگ یها ییبایهمراه هم بجنگند و به ز یزندگ یها یبد یباشد وکنار شهاب با همه  یقو دیخورد و او با

 هگ لبخند بزنند .

آب رامحکم در  یا روزهیف ینشوند کاسه  ریسراز شیاشک ها نکهیا یبرا ایمه ستاد،یا ایمه یروبه رو شهاب

 بر لبانش بنشاند  یکرد لبخند یدستانش فشرد و سع

 که؟؟ رهینم ادتی،یبه من داد یینره چه قوال ادتی، میبر گهیهم دما یخب خانم ــ

  رهینم ادمی ــ

 تماسامو بده نزار نگرانت بشم  ا،جوابیمواظب خودت باش مه ــ

 از خودت  یخبر نزار یمنو ب دهیچشم ،تو هم مواظب خودت باش شهاب ،قسمت م ــ

 زد ینکن ،با اون استادت بحث نکن ،حرف یقرار ی.حواست به خودت باش بکنمیتکرار نم گهیچشم خانومم. د ــ

 منتظر من بمون برگردم حسابشو بزارم کف دستش

 حواسم هست نگران نباش  ــ
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 .خداحافظ  یخانم گهیمن برم د ــ

 یدارد و به سمت در م یشود و کوله اش را بر م ینشاند و خم م یم ایمه یشانیبر پ یشود و بوسه ا یم ایمه کینزد

 ندینش یدر دلش م یبیعج یخورد دلشوره  یتکان م ایدر وجود مه یزیدهد و چ یهمه تکان م یبرا یرود دست

به سمت در رفت  یقرار یشده بود با ب لتنگشد بیآخر است و هنوز از او جدا نشده عج دارید نیکرد ا یاحساس م

ه ک ینیبه ماش رهیوسط کوچه خ ایحرکت کرد مه نیماش دینرود اما تا به در رس ردیرا بگ شیجلو دیاحساس کرد با

 رشدیسراز شیگونه ها یبر رو شیکه اشک ها ختیر نیزم یاب را رو یشد کاسه  رهیشود خ یهر لحظه از او دور م

 لب زمزمه کرد: ریو ز

 رود یکه جانم م دمید شتنیبا دو چشم خو ــ
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 شیکرد و به خانه برگشت،در راه خانه بود که گوش یساعت دردودل با زهرا ،از زهرا ومادرش خداحافظ کیاز  بعد

 جواب داد؛ عیشهاب باشد سر نکهیا دینبود به ام رانیزنگ خورد شماره ا

 ؟ییشهاب تو ــ

 ;دیچیشهاب در گوشش پ  یخنده  یصدا

 د؟یخوبم شما خوب ،ممنونیالسالم خانم کیــ عل 

 مردم و زنده شدم ینگران ،ادیزنگ نزد یاز ک یدونیلوس نشو شهاب ،م ــ

 شد: یشهاب جد یصدا

  ستیرفت؟مگه بهت نگفت استرس برات خوب ن ادتیمگه نگفتم نگران نباش،حرف دکتر  ــ

 مگه دست خودمه  ــ

 و ادامه داد: دیکش یقینفس عم شهاب

دستتو باز  ؟؟گچیاطراف ،تو خوب یاز روستاها یکینم اومدم اال دهی،اما اونجاآنتن نم دونمیدلم م زیعز دومیم ــ

 ؟؟یکرد

 به دستش انداخت و گفت: ینگاه ایمه

 رفتم گچشو باز کردم  میبا مر روزیخوبم شکر ،آره د ــ

 استفاده نکن  ادیهفته ازش ز هیمراقبش باش تا  ــ

 چشم  ــ

 ؟ییچشمت روشن،کجا ــ

 زهرا بودم شیخونمون،پ کینزد ــ

 حالش بهتره؟ ــ
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 مرخص شد مارستانیروزه که از ب اد،چهارینه ز ــ

 ای.مهمهیخداکر ــ

 جانم  ــ

 نره  ادتیدعا  میدار یمهم یلیخ اتیامشب عمل ــ

 به او دست داد ناخوداگاه زمزمه کرد؛ شیچن لحظه دلش فشرده شد و همان احساس چند روز پ یبرا ایمه

 دلم برات تنگ شده  ــ

 قرار تر شد  یاو هم ب ایمه یها یقرار یحرف را نداشت سکوت کرد اما از ب نیاکه انتظار  شهاب

 زود یلیخ گردمیبرم ــ

 دارم شهاب  ازیبهت ن نجایمن ا یتموم بشه و برگرد یبه خوب تتیمامور کنمیبرت دعا م ــ

 دلتنگ کند  ارایمه شترینزد که ب یتمرکز کند که حرف کندیم یگذارد و سع یهم م یچشمانش را رو شهاب

 مواظب خودت باش گهیبرم د دی.االن با زمیعز گردمیبرم ــ

 تموم شد حتما خبرم کن باشه؟ اتیشهاب مواظب خودت باش عمل ــ

 برم خداحافظ دی.من با یچشم خانم ــ

 خداحافظ  ــ

 وارد خانه شد یدر را باز کرد و با ناراحت ایمه

 

 

  

 



 نقاب من

 
668 

 

 

 

 

 

 

 دو_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

خواسته بود که نگران  ایبار تماس گرفته بود و از مه کیهفته فقط  نیو در ا ـگذشتیهفته از رفتن شهاب م کی

 اطراف بروند . یبه روستا ها دیهر تماس با یکه هستند، آنتن ندارد و برا ینشود مکان

 

که از حال بد زهرا گفته بود و  بود دهیمادر زهرا را در مسجد د رویزهرا برود ،د یگرفته بود که به خانه  میتصم ایمه

 حالش بهتر  شود. دیشا دیایب دنشیخواسته بود که به د ایاز مه

 

 کند . یرو ادهیپ یزهرا را کم یآن ها و خانه  یخانه  نیکوتاه ب ریداد مس جیاز خانه خارج شد،ترج ایمه

 

 باز شد، یکیت یرا زد که در با صدا فونیآ دکمه

 وگفت: دیکش یآه یا خانم سراغ زهرا را گرفت که مادرش با ناراحتبا زهر یبا سالم واحوالپرس 
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 .ومدهین رونیبارم از اتاقش ب هیبعد هم که مرخص شد  مارستانیب مشیبرد یاز کالنتر یتو اتاقشه از وقت ــ

 

 "یبا اجازه ا "لبانش نقش بست یبر رو یبزند اما رد کوتاه یکرد لبخند یسع ایمه

کرد مادرش  یآرام در را باز کرد، زهرا که فکر م دینشن ییبه در زد،اما صدا یو به طرف اتاق زهرا رفت تقه ا گفت

هر آنچه بر سرش  ادیدوباره  ایمه دنیمزاحمش نشود که با د گرید دیاست سرش را به طرف در چرخاند تا به او بگو

هق  یو اورا در آغوش گرفت و به خود فشرد صدا رفتبه سمتش  ایمه دیاشکش جوش  یگذشته بود افتاد و چشمه 

که  یکار ایمه دیشا  یآمده بود ول ییبال نیکرد سر او هم همچ یاورا درک م ایبود مه دهیچیهق زهرا در اتاق پ

 . دیایکنار ب هیقض نیبا او کرد وحشتناکتر بود اما بودن شهاب در کنارش باعث شد زود با ا نینازن

 

آرامتر شده بود،سرش را آرام آرام نوازش کرد در باز شد ومادر  یزهرا انداخت ،کم ی هیبه صورت سرخ از گر ینگاه

 رفت . رونیگذاشت و ب یپاتخت یرا رو ینیبه دست وارد اتاق شد س ینیو س سیخ یزهرا با صورت

 

 شربت خنک را به دست زهرا داد و اورا مجبور کرد که بخورد!! وانیل ایمه

  

 تخت نشست؛ یزهرا رو یگذاشت و روبه رو یجا ینیها را در س وانیبعد از تموم شدن شربت ل ایمه

 

همه به خاطر تو ناراحتن  تینگاه به خودت بنداز ،به مادرت به زندگ هی، میکه باهم حرف بزن نجایزهرا من اومدم ا ــ

 ؟؟یبمون تیوضع نیتو ا یخوایم یتاک

  یکنیداغون م انتویفقط خودت و اطراف زمیعز ؟نهیرسیم ییکار به جا نیبا ا یکنیم فک

 کن  رو تمومش هیقض نیبگو و ا یاعلینشده  ری،هنوز دانشگات مونده،هنوز د هیقض نیبا ا ای،کنار ب ایبه خودت ب پس
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 چهار_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 تخت پرت کرد و نگاهش را به ساعت سوق داد یرو تیرا با عصبان یگوش

 بود. دهیبه شدت نگران و ترس اینگرفته بود و مه یشهاب تماس یبامداد بود ول میپنج و ن ساعت

  

را برداشت اما با  یگوش عیسر ای،مهیگوش یبا صدا دیجو یرا م شیروز تخت نشست و از استرس ناخون ها آشفته

 یخبر ایمه"دیکش یرا خواندوآه امیشد ،پ ریسراز شیگونه ها یبر رو یناخوداگاه قطره اشک میاز مر یامیپ دنید

 "  مرمیم ینشد دارم از نگران

 

 عیقرار کرده بود،سر یموضوع را گفته بود واو را هم ب میبود و خود را سرزنش کرد که چرا به مر مانشدهیپش ایمه

 "نه هنوز"کرد پیتا شیبرا
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 تخت انداخت. یرا رو یگوش و

گرفت  و سجاده اش را پهن کرد و دورکعت نمازش را خواند  وضو عیزد،سر ینیاذان لبخند غمگ یصدا دنیچیبا پ 

 نیکرد اما االن ا یاتاقش او را سرحال م شهیانداخت هم یخود نگاه کیو به اتاق تار دیکنار سجاده اش دراز کش

 گرم خواب شدند.. مانشچش ادیز یبود.آنقدر خسته بود که از خستگ ریاو دلگ یاتاق برا

 

 **** 

 میرپاسخ از م یرفت اما تماس ب یشهاب باشد باز هم به سمت گوش نکهیشد، با فکر ا داریاز خواب ب لیموبا یبا صدا 

 دیرفت شا یبه محل کار شهاب م دیاز شهاب نبود،حتما با یشده بود اما خبر ۱۰تحمل نداشت ساعت  گریبود،د

 نکهینشست با ا یصندل یبر روگفت  و  یریبخ حاماده شد و به طرف آشپزخانه رفت صب عیداشته باشند،سر یخبر

 صبحانه را اماده کرد. ایمه یسفره را جمع کرده بودند اما مهال خانم دوباره برا

 

 یتیاهم شیدرد برا نیبود اما ا نیزم یرو دنیکه از درد چشمانش را بست،اثرات خواب دیبر گردنش کش یدست ایمه

 از شهاب باشد، یخبر دیصبحانه از بخورد و برود تا شا عیسر خواستینداشت فقط م

 انویل ایبود،مه دهیچیکوچک آشپزخانه پ یکه مهال خانم در آشپزخانه گذاشته بود در فضا یکوچک یویراد یصدا

 زیم یرا رو وانیل گفتیکه اخبار روز را م یمجر یکه با صدا دینوش یاش را م ییاش را برداشت وارام ارام چا ییچا

 شد رهیخگذاشت و شوکه به چشمان نگران مادرش 

 

  هیدر سور یآزادساز اتیدر عمل یپاسدار وچند  زخم دیشه5  ـــ

 خبر در خدمت سردار ... نیدر خصوص ا شتریاطالعات ب یباره و برا نیا در

 

لب زمزمه   زیو اسم شهاب را آرام ر دیچرخیپاسدار در ذهنش م دیو فقط جمله پنج شه دیشن ینم یزیچ گرید ایمه

 کرد یم



 نقاب من

 
672 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 هفت_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 

 

 یبود و با هر بار صدا دواریخانم  به برگشتن شهاب ام نیمرخص شده بودند،شه مارستانیخانم از ب نیو شه ایمه

 کند. یشهاب باشد به سمت آن پرواز م نکهیا دیبه ام فونیآ ایتلفن 
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ا همه باهم وارد منطقه شدند پس اگر آن پنداشت که آن ه یگونه م نیرا از دست داده بود،وا دشیام بی،عج ایمه اما

آن  ادی ی،وقت ستین یاست، که ماندن مانیشده بودند شهاب هم همراه آن ها بوده،شهاب آنقدرخوب و باا دیها شه

 یشهاب ماندن نکهیبر ا یشک گریافتاد د یدر چشمان شهاب م نبیدفاع حرم حضرت ز یو شوق رفتن برا یقرار یب

 کرد. یاحساس نم ستین

 

 یم هیآن ، گله کند و انقدر گر یهر روزش شده بود که به معراج شهدا برود و کنار شهدا، از نبود شهاب و از بدقول کار

 برا راه رفتن هم نداشت!! یینا گریکرد که د

 

گفته بود که   ،یبود که بعد از صحبت کوتاه دهیکه به معراج آمده بود ،آرش دوست شهاب را د ییاز روز ها یکی در

 زیدختر ر ادی ایکند و آن لحظه مه یرا فرمانده اتیاو قرار بود عمل ستیرود و چون شهاب ن یم هیروز به سورام

 کرده بود،افتاد،باخود زمزمه کرد؛ یفبود که خودش را نامزد آرش معر دهید ادوارهیکه در  ینقش

 ممکن بود که آرش هم برنگردد و حال دخترک مثل من شود ؟ یعنیبود؟ یاالن او در چه حال یعنی ــ

 

 

****** 

 سخت کرده بود ، شیکه داشت راه رفتن را برا یوبا احساس ضعف یشده و وارد کوچه شود خستگ ادهیپ یتاکس از

سمتش  به ایمه دنیآمد ،که با د رونیکه از کنار در خانه شهاب رد شد ،که در باز شد و محمد آقا از در ب همزمان

 گفت: یرفت و بانگران

 ده؟؟یحالت خوبه؟رنگت چرا پر ا؛دخترمیمه ــ

 خوبم  ستین یزیسالم،چ ــ

 از دست نده ،به خدا توکل کن  دتویدخترم؟ام یکنیم کاریبا خودت چ یدار ــ
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 هفته ادم آنقدر زود پسر شود ؟؟ کیاورا در نظر گرفت،مگر ممکنه در  یشد وچهره  رهیبه محمد آقا خ ایمه

 نشاند گفت: شیلب ها یبر رو یتلخ لبخند

 من خوبم  ــ

  نتتیبب خوادیره،میگیم یلیخ کنه؟سراغتویم یتاب یب یلیست؟خیحالش خوب ن نیشه ــ

  کنمیحالشونو بدتر م نشونیبب تونمینم ستی،من حالم خوب ن تونمینه نم ــ

 اما ... ــ

  تونمیلطفا ،من نم ــ

 کرد و وارد خانه شد یخداحافظ عیبه محمد آقا نداد سر یاجازه ا گرید و

 

 

  

 

 

 

 

 

 شش_هشتاد_و_صد_قسمت#
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 کجاست؟ دیایب ادشی دیاندازد تا شا ی،به اطراف نگاه م ندڪ یچشمانش را باز م آرام

 آورد. یم ادیاتفاقات که رخ داده را به  یبود ،کم کم همه  دهیآن خواب یکه رو یسِرم وصل به دستش و تخت دنید با

 شد!! ریسردش سراز یگونه ها یرو شی،اشک ها دیچیپ یسردار هنوز در گوشش م یها حرف

 شد ،شهاب به او قول داده بود برگردد اما .... یباورش نم 

 

 یقیانداخت،آه عم یدخترکش نگاه ی دهیبه صورت رنگ پر یو مهالخانم وارد اتاقش شدند، مهال خانم با نگران سارا

 مقطع گفت: هیبا گر اید،مهیشڪ ایمه یبر موها یو دست دیکش

 مامان شهاب ،شهاب بهم قول داده بود برگرده اما،اما مامان تنهام گذاشت  یدید ید ـــ

 

 شد و آرام زمزمه کرد؛ رهیبه دخترکش خ نیغمگ یرا پاک کرد و با نگاه شیاشک ها مهالخانم

 ؟ یکنیم هیگر یتوکل به خدا نشست یجا ؟بهیدیبه دلت بد راه م نقدرینشده؟چرا ا یزیمادر هنوز که چ ــ

 

 شهاب برنگشته  یعنی.ستین یگفت؟از شهاب خبر یسردار چ یدیمامان نشن ــ

 

 گریکرد د یاحساس م ایکرد ،اما مه یدر ارام کردنش م یسع یکرد ،سارا با نگران یبلند هق هق م یبا صدا ایمه

 ر کنار خودش ندارد.شهاب را د گریراه است و د انیپا

 گفت: یباز شد و پرستار وارد اتاق شد و شاک در

  دیباش رونیب د،لطفایحالشو که بدتر کرد د،شماینکن تشیقرار بود اذ ــ
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 برد . رونیبه سِرم زد و سارا ومهال خانم را از اتاق ب یآرامبخش عیسر و

خواست  یشدند،هرچقدر م یکرد که چشمانش کم کم بسته م یهق هق اش آرامتر شده بود ،احساس م گرید ایمه

 نتوانست و چشمانش بسته شد... گریمقاومت کند اما د

 

****** 

که همه را نگران کرده بود چه دوستان چه همکاران شهاب،را با خانواده  یبه خانه شهاب آمده بود و اتفاق تلخ سردار

با  اتیکرده بود،شهاب بعد آن شب که عمل مارستانیب یاهخانم را،ر نیو شه  ایگذاشت  که مه انیشهاب درم

آن بودند ،گفته بودند که شهاب همراه گروه اول که  راهکه هم ییاز او نبود ،رزمنده ها یانجام شده بود اثر تیموفق

ادت هسراغ آن  پنج نفر را گرفتند ،خبر ش یبودند،و وقت دهیاو را ند گریشش نفر بودند وارد منطقه شده بودند و د

 آن ها را خبر دادند.

ه جمله ب کیشده باشد ،و تنها  ریاس دیکه شا یشده ،نه خبر دیکه بدانند شه یاز شهاب نبود ،نه جسد یخبر چیه

 "شهاب مفقود شده"شود  یهمه گفته م

 از شهاب نبود.... یسردار سه روز گذشته بود اما خبر یاز آن صحبت ها و
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 پنج_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

به  یرفت و توجه ا نییرا پا کرد  از پله ها پا شیکفش ها عیسر دیبلند شود و به طرف در دو شیاز جا عیسر ایمه

 مهال خانم نکرد. یصداکردن ها

 شده؟ یبودند و دلش فشرد شد که نکند خبر نیبه  در باز خانه شهاب انداخت دو تا ماش ینگاه

 شهاب آمدند ؟ یشهاب افتاده که همه به خانه  یبرا یاتفاق نکند

 یینا گریکرد د یم هیگر میخانم که درآغوش مر نیشه دنینشسته بودند ،با د اطیوارد خانه شد همه در ح عیسر

 شدند  یم ریسراز شیگونه ها یمهابا بر رو یب شیاشک ها دند،ینداشت،پس آن ها خبر را شن ستادنیا یبرا

 کرد: شیصدا یشده بود که با نگران ایبود که متوجه حضور مه ینفر نیآقا اول محمد

 دخترم  ایمه ــ

ه ب یجدا شد و با چشمان اشک میخانم از آغوش مر نیشه ینگاه کردند حت ایبه مه یمحمد آقا همه با نگران یصدا با

ا ام ندیکه بش به سمتش رفت و دستش را گرفت و کمکش کرد عیشد سر ایشد ،سارا متوجه حال بد مه رهیخ ایمه

قرار  یبه چشان ب رهیو لبان لرزون خ یاشک شمونخانم زانو زد و با چ نیشه یدستش را پس زد و به روبه رو ایمه

 خانم زمزمه کرد: نیشه

 شهاب  ــ

  دیپرسیم دیاما با دیبگو یزیتوانست چ ینم

 جون شهابم کجاست  نیشه ــ
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 یتاب تر شود و اورا همراه یخانم ب نیبلند شروع به هق هق کرد که باعث شد شه ردیخودش را بگ یجلو نتوانست

 کند؛

 شدند نگفت که  دی؟اخبار گفت پنج تا پاسدار شهشده یزی،مگه چ دیکنیم هیگر ــچرا

  اوردیانداخت و اجازه  داد هق هق اش دل همه را به درد ب نییادامه دهد و سرش را پا نتوانست

دلش  یکه گوشه  یخانم را آرام کند اما ان حس بد نیهم دل خودش و هم شه خواستیم زدیه مک ییحرف ها با

 کرد؟ یرا چه م دید یخانم هم م نیرخنه کرده بود و اورادر چشمان شه

 کرد؟؟ یمادر اشتباه م کیاحساس  مگر

 

***** 

 ،بخور  زمیعز ایب ـــ

 نداخت و زمزمه کرد:ا یکه در دستان سارا بود نگاه یاب قند وانیبه ل ایمه

  خوامینم ــ

 :دیگرفته بود به گوشش رس هیخانم که از شدت گر نیشه یصدا

 بخور مادرم  دهیرنگت پر ای،بخور مه زمیبخور عز ــ

در  یسارا که سع یکرد و در همان حال به صحبت ها کینزد شیرا از دستان سارا گرفت و ارام به لب ها وانیل ایمه

 دادیارام کردنش بود گوش م

 انی،مگه فقط شهاب تو اون عمل دیغم بغل کرد یزود زانو نطوریبهتون نگفتن،هم یزیشما که هنوز چ زمیعز ــ

 گهید یروهایپاسدار و ن یبوده؟؟کل

اس با لب بهیچند مرد غر ریو تصو فونیآ یصدا دنیکه با شن دینکش یآرامش طول نیارام گرفته بود اما ا یکم ایمه

 کرد: یهم فشار داد و با خود تکرار م یمبل نشست و چشمانش را محکم بر رو یحال بر رو یب ینظام
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 کنن؟؟یم کاریچ نجایا ناینشده پس ا یزیاگر چ ــ

 

 دارد_ادامه#

  

 

 

 

 

 

 

 هشت_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

خوش  یکه بو دیکش یقیداده بود،نفس عم هیسرد معراج شهدا تک واریرابسته بود و سرش را به د چشمانش

 از آشوب وجودش را کم کرد. یگالب،کم

 

 یلیمدت از خ نیکرد،در ا یم یاحساس آرامش خاص نجایهر روز به معراج آمده بود ،ا یهم مثل ده روز قبل امروز

وقت خود را در  شتریب ایمه دهیاو را د یحت ایحرف زده  ایده روز با مه نیدر ا یعقب  افتاده بود وکمتر کس شیکارها

 گذراند. یم شانیدونفرها یاوقت را در اتاقش با عکس ه هیکرد و بق یم یمعراج سپر
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بود و راحت متوجه شد که  دهیدر معراج د یمدت نامزد آرش را چند بار نیگذشته بود ،در ا یرفتن شهاب سه روز از

 از رفتن ارش چه بر سر دخترک امده.

 

گرفت و به تابوت  یخانوم ،نگاهش را از گوش نیشماره شه دنیدوخت با د ینگاهش را به گوش شیگوش یباصدا

 دیچیخلوت معراج پ یدر فضا ایمه یگوش یقطع شد ،اما بالفاصله دوباره صدا یگوش یگمنام دوخت،که صدا دیشه

 ده؟؟یاز شهاب رس ی،نکند خبر فتادا ییانداخت،و در دلش غوغا یخانم نگاه نیبه اسم شه ینگران نگاه ای،مه

 

 .دیخانم به گوشش رس نیشه ی هیگر ید و تا خواست سالم کند صداتماس را جواب دا عیسر

 

جرات  یافتاده ،حت یمطمئن شد اتفاق گرید ایکرد ،مه یمدام اسم شهاب را تکرار م شیها هیگر نیخانم ب نیشه

 . خواهدینباشه که او م یکه به سوالش داده بشه اون یجواب دیترس یرا نداشت م یسوال دنیپرس

 

بود باور  دهیرا که شن یزیخشک شده بود ،دوست نداشت چ شیشوکه در جا یبا صورت اشک ایقطع شد و مه تماس

 کیاتفاقات  نیا یکاش چشمانم را باز کنم همه  یکرد که ا یفشار داد و در دل دعا م یکند ،چشمانش را محکم رو

 شکست. راسکوت فضا  شیها هیگر یکابوس باشند ،اما با باز کردن چشمانش،صدا

 

ده چه بر سر شهابش آم دیفهم یرفت و م یبه انجا م دیبلند شود ،با شیداد تا بتواند از جا هیتک واریرا به د دستانش

 قرار کرده بود. یخانم را ب نیشه نیکه همچ
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دست  دیکه د یتاکس نیاول یبه آن نکرد و برا یتوجه ا چیاما ه دیشن یرا م شیگوش یمعراج خارج شد صدا از

 تکان داد

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 نه_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 

 

 ایکه از مه رمردیپ یها ادیو به فر دیرا داد و به سمت خانه شهاب دو هیکرا عیسر ای،مه ستادیکه سر کوچه ا یتاکس

 وارد شد و خودش را به داخل خانه رساند. عیپولش را ببرد توجه نکرد،در باز بود سر هیخواست بق یم

 

نتوانس تحمل کند و  گریخانم د نیسرخ شه یچشم ها دنیبا د ایبه سمتش پرواز کرد ،مه ایمه دنیخانم با د نیشه

 با التماس گفت: نیروبه شه هیبا گر ایزانو زد مه شیروبه رو هیخانم سر نیافتاد ،شه شیزانوها یرو
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 سر شهابم اومده ییچه بال و،بگویهمه چ یبهم بگ دهیجون بگو؛قسمت م نیشه ــ

 یرا همراه ایرا در آغوش گرفت و با هق هق مه ایبزند،سرمه یحرف توانستینم هیخانم که از شدت گر نیشه

 نیدارد،در ا یعروس نیقلب خوشحال بود که همچ مینشاند،از صم ایسر مه یبر رو ییبوسه ها شیها هیگر نیکرد،ب

او را در آغوش   ای دید یرا م ایمه یوقتدانست که چرا  یدلتگش شده بود ،خودش هم نم یلیمدت که شهاب نبود ،خ

 و درآغوش گرفته. دهیکرد که شهاب را د یگرفت و احساس م یگرفت آرام م یم

 

 شد ،و آ ام زمزمه کرد: رهیخانم خ نیدر چشمان شه سیخانم جدا شد و با چشمان سرخ و خ نیاز شه ایمه

 شده  یچ دیبگ دمیمتون مقلبم درد گرفت قس رمیمیشده؟دارم م یچ دیبگ ــ

کرد قلبش از شدت درد هر لحظه  یرا تحمل کرده بود احساس م یادیتوانست تحمل کند درد ز ینم گرید ایمه

 . دیشهاب بگو یبزند و از درد دور غیدرد دوست داشت بلند ج نیاز ا ییرها ی،و برا ستدیممکن بود از کار با

 

 آورد گفت : یرا به رحم م یرحم یکه دل هر ب هیهمراه گر یبلند یصدا با

 چه به سر شهابم اومده  دی،بهم بگ رمیمیشهاب دارم م یاز دور دیکنی،چرا درک نم رمیمیدارم م ــ

 بزند فقط آرام گفت : یخانم نتوانست حرف نیشه

  نشیبرو تو اتاق شهاب ،اونجاست بب ــ

شد شهاب در اتاقش  یاز جا بلند شد ،باورش نم یبا خوشحال ایبرساند ،مه انیرا به پا شیاجازه نداد ،حرف ها هیگر و

 فکر کرد،اگه شهاب نیدر را باز کند به ا نکهیو به سمت اتاق شهاب رفت اما قبل از ا دیبه طرف پله ها دو عیباشد سر

 قرار بود ؟ یخانم انقدر ب نیبرگشته چرا شه

 امد ؟ یم نییپا شیصدا دنیآمده بود شهاب حتما با  شن اگر

 لب گفت: ریبرگشت و ز یقدم ایمه

  ستین یعیطب زیچ چیه ــ
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رنگ در آن آرام  یکه در وسط اتاق بود و شهاب با صورت ب یتابوت دنیچشمانش را بست و در را باز کرد اما با د ایمه

 بود از حال رفت دهیخواب

 

 

  

 

 ❤ےمذهب یها عاشقانه❤

 

 

 

 العشق_رب_بسم#

 نود_و_صد_قسمت#

 

 

 

 به او فکر کرده بود،نبود الشیکه در خ یاز تابوت یاثر گریباز کرد اما د چشمانش را عیسر

 لب آرام زمزمه کند ؛ رینگران دوخته شد و تنها توانست ز یرا باال اورد که نگاهش در دو چشم مشک سرش

 شهاب   ــ

 تخت نشست. یزد و دوباره رو یدلش لبخند زیعز دنیکه از درد جمع شده بود با د یبا صورت شهاب
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دراز کرد و با لبخند به  ایشده بود ،شهاب دستانش را طرف مه رهیتخت نشسته بود خ یناباور به شهاب که رو ایمه

 شد؛ رهیخ ایمه ی افهیق

 

  ایبلند بشم ب تونمیجلو دختر خوب،من نم ایب ــ

ه نگاهش ب نباریباال آورد که اشد دوباره سرش را  دهیشهاب که در گچ بود ،کش یناخوداگاه نگاهش به سمت پا ایمه

 دست پانسمان شده شهاب دوخته شد .

 ؟؟یبه من زل بزن نجایا یایب ،گهیکرد هیهمه گر نیچرا خشکت زده دختر؟ا ــ

 

 یبرا د،باورشیتخت نشست که شهاب او را در آغوش کش یبا دو قدم خودش را به شهاب رساند و کنارش رو ایمه

اب شه یصدا دنیرخ داده بود ،با شن عیسر یلیخ زیتوانست اتفاقات را هضم کند همه چ یسخت بود ،نم یلیخ ایمه

 آمد: رونیاز فکر ب

از  متونستیاصال نم نکهیچه به سرم اومد ،با ا دمیشن ادتویهات و فر هیگر یصدا یوقت یدونیدم،نمیصداتو شن ــ

  یجام تکون بخورم اما بلند شدم که خودت اومد

شدند و  ریدوباره سراز شیقلب اشک ها قیدرد قلبش در دقا یادآوریآمدن شهاب را باور کرده بود ،با  گریکه د ایمه

مدت تحمل کرده بود زجه زد،گله کرد از  نیکه در ا یاوج گرفت و درآغوش همسرش از درد شیکم کم صدا

 یتاب یو ب یقرار یب نکهیبا ا اد زد و شهابیده روز شوم گله کرد،زجه زد،فر نیخبر گذاشتنشون،از ا ینبودش،از ب

کرد  یکرد اما اجازه داد که همسرش کنار او آرام شود ،درکش م یاو را نابود م شیبه خصوص اشک ها ایمه یها

خبر بود ،دردش و  یکه از او ب ایمه یبرا گریسخت گذشته بود،د یلیمرد بود خ کیاو که  یسخت بود ،برا یلیخ

 .بوداش قابل تصور ن یسخت
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سراسر  یکرد آرامش ینبود و احساس م یاز درد قلبش خبر گرید ختیر یصدا اشک م یآرام شده بود اما ب ایمه

 نشاند و ارام گفت: ایبر سر مه یوجودش را فرا گرفته،شهاب بوسه ا

 ا؟یمه یخوب ــ

 خوبم یلیخوبم،خ یکه هست ــاالن

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 کی_نود_و_صد_قسمت#
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دستش را باال آورد و   ایاو انداخت ،مه یبه چهره  یخود دور کرد و  با لبخند نگاه را از ایزد و مه یلبخند شهاب

 گفت: یلرزان یشهاب را نوازش کرد و آرام با صدا یزخم ابرو

 سرت اومده؟؟ ییافتاد،چه بال یده روز چه اتفاق نیشهاب؟تو ا یکجا بود ــ

 شد و با اخم گفت : رهیبارش بودند خ یکه آماده  ایمه سیبه چشمان خ شهاب

  کنمینم فیتعر یچی،به موال قسم ه یزیقطره اشک بر هی ــ

 را در دست گرفت و فشرد : ایزد و دستان مه یتکون داد خاب لبخند یو سر دیکش یقینفس عم تیمه

 نیاومد و ب شیپ یریاز اونا بودم اما درگ یکینفره وارد عمل شد که من  شیگروه ش هیاول  انیعمل میشب رفت ــ

خوردم  رینفر بودم که ن نیو اونا اهلل واعلم ...، من اول مینفر بود شیافتاد ،ما فقط ش یادیفاصله ز یورود کا و گرو بعد

 ،اونم تو کتفم 

 

 شد! دهیبه کتف شهاب کش عیسر ایمه نگاه

 ینیشدند منو اون سه نفر عقب نش دیخوردن وشه ریبرام سخت شده بود ،دوتا از بچه ها بالفاصله ت یراندازیت ــ

پام  تو گهید ریت هیکه  میشده بود کینزد ییو به روستا میاونا دنبالمون اومدن ،از منطقه دور شده بود یول میکرد

 گهیافتادم و د نیزم یرفت لحظه آخر فقط احساس کردم رو یم جیاز دست داده بودم و س م گ یادیخوردم ،خون ز

 دهینفهم یزیچ

 

 و ادامه داد؛ دیکش یقیشده بود، شهاب نفس عم رهیمنتظر به صورت شهاب خ ایمه

و  رنیمن مردم و به دنبال اون سه نفر م کننیفک م نکهیخونه تو روستا بودم،مثل ا هیبه هوش اومدم تو  یوقت ــ

و منو به  شنیروستا متوجه من م یرمردایفاصله دو تا از پ نیشدند ،تو ا دیکه اون سه نفر هم شه دمیاالن فهم

 جانیداعشه و اونا چطور جرات کردند منو ا کنترلمنطقه تحت  نیا دونستمیتعجب کردم چون م برن،اولیخونشون م

من زنده ام و   دنیفهم ایگفتن که داعش دمیاز اونا پرس یکنن وقت شیاوردن چون ممکن بود هر لحظه خونه رو تفت

 د کردن میداره و منو اونجا قا ینیزم ریز گاهیروستا مخف یاهال یکی یدر به ر دنبال من هستن اما خوشبختانه خانه 
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 !!کشتنیروستارو م یشک همه اهال یب  دنیفهمیکارو کرده بودند اگر اونا م نیچرا ا ــ

ما  یکه بچه ها برنیجوون روستارو م یچند از دخترا ایکرد که داعش فیبرام تعر رمردیمنم تعجب کردم اما بعد پ ــ

ما  یبچه ها  ونیخودشونو مد شهیروستا هم یو اهال گردوننیدخترارو سالم برم اتیعمل هی یو ط شنیمتوجه م

 جبران کنن  یجور هی خواستنیکار م نیو با ا دوننیم

 تو . کردمیکرد پس؟؟من فک م یم یتاب یب نقدریجون ا نیچرا شه ــ

 به زبون اوردنش هم سخت بود. یحت

 دم؟ی؟به شهادت رس یمن چ ــ

 تکان داد!! یسر ایمه

انجام شد که ارش هم بود که اون روستا رو  از دست داعش گرفتند و ارش بود که منو  شیدو روز پ یاتیعمل هی ــ

 دیبه مامان گفته بودن که من شه نیهم یبه زنده بودن من نبود ،برا یدیبد بود اونقدر که ام یلیکرد حال من خ دایپ

از تو و مادرم  ریاز حال رفت،هنوزم غ دنمیمامانم با د صبحخبرت نکنن،امروز شده بودم ،مامان ازشون خواسته بود 

 خبر نداره یکس
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 دو_نود_و_صد_قسمت#

 آخر–قسمت#

 

 

 :دیزد،شهاب کنجکاو پرس یبه پا و دست شهاب انداخت و خوشحال لبخند ینگاه ایمه

 زنن؟؟یبرق م نطوریکه چشمات ا یکنیفکر م یبه چ ــ

 و گفت: دیشهاب کش یبه گچ پا یدست ایمه

 گم؟یدرست م یرینم گهیدرب و داغون شده د نطوریحاال که ا ــ

 

 و گفت: دیبلند خند شهاب

 یگیبه شوهرت م نطوریا یکشی،خجالت نم یاوال درب و داغون خودت ــ

 ادامه داد:  یبا شوخ و

  کنن نیکه منو خونه نش یانجام شده ،انتظار ندار تیمن بود و با موفق یبه عهده  اتیعمل یهمه فرمانده نی،ا دوما

 بزند شهاب گفت : یخواست حرف یم ایمه تا

 کنم مدال بندازم گردنت  کارتیچ ،خبیبگ یخوایباز م هیچ ــ

 !! دندیاولشان گفته بود شروع کرد به خند داریحرف را به شهاب در د نیشد ا رهیبا تعجب به شهاب خ ایمه

 بر لبانش نقش بست؛ یقیلبخند عم ایمه یاز خنده  ششها

 ادته؟؟یهنوز  ــ
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  یکرد یکتک مفصل مهمونم م هیکه منو همونجا  رفتمیبره ،نم ادمی شهیمگه م ــ

 لب زمزمه کرد: ریداد و ز هیشهاب تک یسرش را به شانه  دیدوباره خند ایمه

 شکرت ایخدا ــ

مرد در  نیه خاطر بودنت ،شکرت به خاطر بودن اآرامش،شکرت ب نیشکرت به خاطر ا ایخدا"در دل ادامه داد  و

 "میزندگ

 

کنار شهاب بود ،االن  یکاف یآمد از شهاب جدا شد ،به اندازه  یکه به طرف اتاق م میمر یذوق زده  یصدا دنیشن با

شده ،و  نیماه خانه نش کیکه کنارش باشند،با حال شهاب کمِ کمِ  دادیشهاب هم اجازه م یبه خانواده  یکم دیبا

 غر زدن به جان شهاب را داشت... ینشستن و حرف زدن و کم یبرا یادیفرصت ز

 

 ـــــانیپـــــا#

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

