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:درخشدمی هاناممربع عشق و فداکاری این  رأسبر چهار   

 مادر

 پدر

 فرزند

همسرو   

.کنیمنمیدرکش  هرگز، خویشتنی که ما اندرسیدهخود به خویشتن و از  اندرهیدهآنانی که از بند تن   

در دنیایی که لمسش ناممکن است. ،رسندمیچون فرشتگان به رستگاری  هاآن... و   

این مربع جای داریم؟ رأسما در کدام  راستیبهو   
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برد، اونقدر گریه کرد که صورتش پر از اشک شد و دلم براش خیلی سوخت. آخه  بعد از کلی گریه باالخره توی بغلم خوابش امیرعلی

 کرده بود ولی بعد عذاب وجدان گرفتم و با ناز و نوازش آرومش کردم. امخسته واقعاًاولش سرش داد زدم چون 

 و فرداش یکی دیگه. شدمیسبز یه مشکل برام  هرروز؟ منی که شدمیاون بچه چه گناهی داشت که باید گرفتار مشکالت من  واقعاً

 گرفت. امگریهرو با نهایت عشقی که توی وجودم بود توی بغلم فشردم و ناخودآگاه  امبچهرو دراز کردم و  امخستهآروم پاهای 

 کن. وجورجمعاما با خودم گفتم مردم چی میگن؟ خودتو 

 .کردمی امخفه. اما بغض لعنتی گلوم رو گرفته بود و داشت ه بغضی که توی دلم بود قورت بدم ..هم باو سعی کردم تا اشکهام رو 

رو انداختم روی دوشم و ساکم رو گرفتم دست دیگه  امیرعلینشسته بودم خودمو جمع کردم و  اشگوشهکه  ایمغازه هایپلهاز لب 

 م و بلند شدم.ا

 هایآگهیکه پر بود از  ایروزنامهبودم.  کردهپیدابه چند آدرس که صبح توی روزنامه  رفتممینداشت، باید  ایفایدهنشستن 

 .ووارنگرنگ

 یه روزه چندتایی رو رفت. شدمیهمه شون نزدیک بودن و 

 نبود و از نشستن و منتظر معجزه بودن بهتر بود. ایچاره هرحالبهیا نه ... ولی  رسممیه اما نمی دونستم که باالخره به نتیج

 رو روی دست دیگه محکم گرفتم و به راه افتادم. پس امیرعلی رو روی یه دست و ساکم

یواشکی پاک کردم. دوست نداشتم مردم منو با  ها مواشکایستگاه اتوبوس خیلی بهم دور نبود، رفتم و اونجا نشستم و با دستمال 

 این بچه ببینن و با ترحم بهم خیره بشن.

 و نه مشکالتمو. فهمیدمیمنو که نه  دوسالهبا یه بچه  وتنهاتکبود؟  ایزندگیآخه این چه 

حس  خوابیدمیاما بازم برام عزیز بود طوری که وقتی سر کوچولوش رو با اون موهای نرم و براق روی شونه ام می ذاشت و آروم 

قلب کوچیکش توی سینه  تندم تموم دنیا توی آغوشمه. تموم دنیایی که برای یکی مثل من مونده بود و اونوقت تپش کردمی

: من باید این بچه رو با تموم وجودم حفظ کنم. اون به امید من به این دنیا اومده و من در گفتممیو به خودم  پیچیدمی ودمآلبغض

 برابرش مسئولم.

عد و ... یه طلب که هنوز نتونسته بودم ب خوردوخوراکبدون کار و درآمد، با اجاره خونه، با کار سختی بود، تنها با یه بچه  واقعاًاما این 

 کنه. اماداره ایچندهفتهقبلی م بگیرم. پولی که برای من کم نبود و می تونست چند روزی و شاید  کارصاحباز دو ماه از 
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به محل  اشبچهکه یه زن با  کردمیبه اونور؟ تازه کی قبول  وراینموند و بچه رو به دندون گرفت؟ از  طوریاین شدمیتا کی  واقعاًاما 

 کی حاضر بود بهم کمک کنه؟ مروتبی هایآدماین شهر وانفسا بین این  کارش بیاد؟ توی

 تو همین فکرها بودم که اتوبوس آروم آروم نزدیک شد و ناله ترمزش منو از خودم بیرون آورد.

 .دادممیات م و بچه رو از این گردوندن توی خیابونای گرم نجکردمی، هر چه زودتر بهتر. امروز باید یه کار پیدا رفتممیباید 

 ی.شدمیبود و هوا اونقدر داغ بود که اگه توی سایه نبودی خیس عرق  تیرماهوسط 

تکونی  اصالًرو یواشی روی پام درازکش کردم و  امیرعلیاما شانس آوردم و توی اتوبوس خنک بود و من با شوق خاصی سوار شدم و 

 ولش کنه. خواستنمیبود و  هزدگره. دست کوچیکش رو به انگشت من امبچههم نخورد، طفلی 

 و نرمش رو آروم باال آوردم و بوسیدم.دست کوچولو  اختیاربیاونقدر شیرین که 

 اشبچهرو اداره کنه و برای  اشزندگییه مرد بودم، یه مرد قوی که می تونست راحت  کاشایو بعد آهی کشیدم و با خودم گفتم 

 قوق باال و کار عالی.یه پرستار خوب و مهربون بگیره. یه مرد با ح

 به بیرون نگاه کردم. خندیدممیبه خیاالت احمقانه خودم  کهدرحالیو اونوقت 

بور بودن صبح تا شب تقال کنن، اونم برای . انگار که همه مجباعجلهو  هدفبی، دویدنمیفقط و فقط  همه ناتوی شهر بزرگ تهر

 اسم دیگه. هزارتافاه و ... نمی دونم چیزی که نمی دونن چیه. پول، آرامش، موقعیت شغلی، ر

فراهم بود؟ منی که حتی غذای بچه او رو نداشتم که بهش  هااینکدوم  واقعاًاما برای یه من که یه زن تنها بودم با یه بچه کوچیک 

م و آخرش به امید شدمیو هر بار با صد تا فرم استخدام مواجه  زدممیتوی خیابونها پرسه  کاربیبدم. منی که دو ماهی بود که هنوز 

 اینکه بهم زنگ بزنن ... اما تا حاال کسی باهام تماس نگرفته بود.

 کارم شده بود که امیرعلی رو بندازم روی دوشم و از صبح تا غروب دنبال یه جا برای کار بگردم. هرروزو حاال 

 شرکته نه کودکستان.ن انگار مجرمم: بچه؟ خانم اینجا کردمیمردها یه جوری نگام  رفتممیهر جام 

 ن؟ از حس یه مادر، از عشق یه مادر چی می دونین؟فهمیمیآره منم می دونستم ولی شماها از یه مادر چی 

 ؟متأهلنتونستم درست پرش کنم، مجرد یا  وقتهیچیه گزینه تلخ بود که  هاشرکتتوی فرم همه 

ن که دلم کردمیم طوری بهم نگاه هابعضی؟ یه مطلقه یا ... متأهلن راستی من جز کدوم دسته بودم؟ یه زن مجرد با یه بچه؟ یا یه ز

 حرف ناحق! هزارتابزنم توی گوششون. آره، یه زن تنها با  خواستمی
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 .چسبیدنمیبهم  هاحرفو  هانگاهاما من پاک بودم و این 

خودم داشته باشم. توی یه محیط آروم و م، فقط یه جایی که احساس امنیت کنم و بتونم بچه رو کنار خواستمیمن یه کار سالم 

 یا موسسه پرستاری. مهدکودکمهربون، حتی یه 

 ولی حتی از اونجا هم تا حاال باهام تماس نگرفته بودن، حتی یه زنگ.

توی اون اتوبوس آروم برای خودم  هاساعتپیاده شدم. آخه دوست داشتم  با دلخورینیم ساعت بعد اتوبوس به آخر خط رسید و من 

 تمومی نداشت. وقتهیچ. خیاالتی که خوردممیو توی دریای خیاالتم غوطه  نشستمیم

 ... ساختمون شماره ... تیرهفترو توی گوشیم وارد کرده بودم، میدون  هاآدرس

ازه باالخره از چند مغ وجوپرسو بعد از  لولیدنمی، از بین جمعیتی که توی هم هاماشینبعدش از خیابونهای شلوغ رد شدم، از وسط 

 .شدمی حسبیبچه طفلی از گرما خیس عرق شده بود و خودم از سنگینی وزنش دستم داشت  کهدرحالیپالک رو پیدا کردم. 

گفتم و طبقه و واحد رو از آدرس دنبال کردم، یه موسسه بازاریابی مواد شوینده و آرایشی با یه تابلو بزرگ و براق که خودمو  اللهیبسم

 توش دیدم.

بود. موهامو یه کم مرتب کردم و روسری رو یه ذره دادمش جلو، بعدم امیرعلی رو مرتب کردم  رفتهعقب امروسریهام آشفته بود و مو

 و وارد شدم ...

مختلف. یه خانمی با آرایش غلیظ دم ورودی، پشت یه میز چوبی شیک نشسته بود و از بوی  هایپارتیشنیه شرکت بزرگ بود با 

 د که حتی برای اون هم تبلیغ می کنه، یه خانم که به نظر می اومد منشی باشه.عطرش معلوم بو

 اون ازم پرسید: امرتون؟

 جواب دادم: برای آگهی استخدام اومدم، همون خانمی که ...

 آهان، یادم اومد ... سارا جون. -

 خانم. بله -

 اسم قشنگی داری، همه ساراها خوشگلن. تو هم هستی عزیزم. -

 : مرسی خانم.گفتممیکشیدم و با صدای آرو من یه کم خجالت

 داره، با یه تماس تلفنی تونست با من رفیق بشه. نفسیاعتمادبهو با خودم گفتم اون چه 

 کردم و گفتم: ببخشید، متوجه نشدم. خواهیمعذرتکرد که من نفهمیدم و  سؤالیکه بعد توی این خیاالت یه 
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 پرسیدم پسرته؟ -

 .امیرعلیِاسمش  بله -

 بامزه ست. آخی چه -

 و دوباره لبخندی زدم و جواب دادم: مرسی، لطف دارین.

بودم و نخونده می دونستم  شدهحفظبودم دیگه همه بندهاشو  پرکردهبعد اون بهم یه فرم داد، همون فرم کذایی همیشگی که اونقدر 

 ؟تأهلمآزاردهنده: مجرد یا  سؤالکه برای هر کدوم چی بنویسم ... و دوباره رسیدم به همون 

 تکلیف مشخص بشه. ،و من این بار ترجیح دادم توضیحی بنویسم تا همون اول کار

که معلوم نبود از  هاییجنسبعد اون خانم با یه حالت خاصی شروع کرد به تشریح کار اونجا، بازاریابی و جذب مشتری برای خرید 

 ان پر بودن.کجا میان و چجوری میان. یه شرکت بزرگ بازرگانی که مثل اون توی تهر

 ای هستی؟ هنوز سنی نداری که. 74بعدش اون فرم رو ازم گرفت و یه نگاهی به مشخصات من انداخت و گفت: آخی عزیزم، 

 بعد با مهربونی ازم پرسید: فضولی نباشه ... طالق گرفتی؟

لم کرد و رفت. اون دنبال آرزوهاش ده بودم آروم جواب دادم: راستش ... شوهرم وش خسته کاریپنهانمن که دیگه از طفره رفتن و 

 بود توی خارج از کشور و چون اقامت من و بچه جور نشد حاضر نشد که بمونه و با خونواده ش رفت.

 چه نامرد. -

وادارم کنه که بچه رو بهش بدم اما من دلم راضی نشد. آخه مادر بودن خیلی سخته،  خواستمیخانم. اون رفت حتی  بله -

 و فراموشت بشه ... غیر ممکنه. کنیولو ر اتبچهاینکه بخوای 

 . نامردن.آن جوریهمینآره عزیزم. این مردها همشون  -

رو انتخاب کردم و اون آرزوهاش رو. باالخره هر آدمی حق  امبچهشد دیگه. من  جوریایناما خب زندگی منم  ؛همه نه نه -

 داره انتخاب کنه.

 ؟شوهرداریچی؟  اآلنحیف تو که گیر اون افتادی.  -

 نه خانم. دیگه دلم راضی نمیشه. می خوام تنها باشم ...کردم و گفتم:  ایخنده

 نمیشه عاشق بود. هابعدی. با دهنمیداد: آره خب، اولی دل آدمو می بره و دیگه پسش  اشادامهو اون وسط حرفم پرید و 

ه دلم چی میگه. من هنوز دلم پیش کاوه بود، با و چه خوب فهمید که ت گفتمیمن با شرم سرم رو پایین انداختم. آره، اون راست 

 کرد. امبچهکه در حق من و  اینامردیتموم 

 م.کردمیو براش بابا بابا  رفتممیمقابلش  امبچهمن هنوز عکس اون رو توی خونه داشتم و با 
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دم که دوباره برگرده و این بار پیش من راستش هنوز بعد از یه سال باورم نشده بود که اون رهام کرده و رفته. حتی هنوز امیدوار بو

 و امیرعلی بمونه.

شون رو میارن. اینجا یه اتاق عین هابچهد اون خانم بهم گفت: خب، ما اینجا چند تا بازاریاب و کارمند خانم داریم که مثل تو عب

البته این از حقوقت کسر میشه  توش می مونن و بازی می کنن و یه پرستار که ازشون مراقبت می کنه. هابچههست که  مهدکودک

 ولی خب بهتر از اینه که بالتکلیف باشی.

 پیش خودم می مونه. امبچهخیالم راحته.  جوریاینو من که خوشحال شده بودم با لبخندی گفتم: چه خوب، 

 آره عزیزم، فقط باید یه سفته به شرکت بدی و دو تا عکس. -

 سفته برای چی؟ -

 البته اگه با استخدامت موافقت بشه.خب، اینجا شرایطش اینجوریه.  -

 تموم شده ست یهو جا خودم و گفتم: پس باید باهام تماس بگیرین؟ چیزهمهم کردمیمن که فکر 

 آره سارا جون. فقط تو عکست رو بهم بده، چون الزم میشه. -

 ولی من که هنوز اینجا مشغول نشدم. -

 باشه، حرفمو گوش بده خوشگل خانم. -

رو درآوردم و یه قطعه عکسم رو به اون دادم  امدستیکیفشده بود جابجا کردم و از ساک  حسبیدستم که  و من امیرعلی رو روی

 و اونم مثل کسی که انگار می خواد برای یکی خواستگاریم کنه به عکسم دقیق شد و گفت: تو چه خوش عکسی دختر.

 مرسی خانم. من فرم رو کامل پر کردم؟ -

 .زنیممیم به رئیس تا بررسی کنه و بهت زنگ دیآره، آره خوبه. با عکس م -

 بچه رو روی شونه ام می خوابوندم با یه لحن ملتمسانه بهش گفتم: خانم ... کهدرحالیبعد بلند شدم و 

 اسمم افسانه ست عزیزم. اینم کارت ویزیتم. -

کمکم  لطفاًنه. شمام یه زنی و شاید یه مادر. داره اذیتم می ک پولیبیو ادامه دادم: دو ماهی میشه بیکارم و من کارت رو ازش گرفتم 

 کن تا از این وضع نجات پیدا کنم. ممنون میشم و قول میدم جبران کنم.

ویژه تو رو به رئیس  سفارشعزیزم،  حتماًگفت:  فشردمیالغر منو  هایدستبا دست چاقش  کهدرحالیافسانه از جاش بلند شد و 

 باید یه ذره به خودت برسی. . اینجا محیط آزادی داره، فقطکنممی

 و من که می دونستم منظورش چیه یه لبخند تلخ زدم و خداحافظی کردم و راه افتادم.
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شده ساک رو روی شونه دیگه  تکرخ هایدستهنوز روی دستم خیس عرق خوابیده بود و من با  گناهمبی، بچه امبچه کهدرحالی

 ام انداختم.

م، مهم نبود ... عوضش طفلکم اونجا راحت بود و من نگرانش نبودم. کردمیالتماس  امبچهید برای و بعدش دوباره اشکم در اومد، با

 . منم راضی نبودم مردم رو اذیت کنم.کردمی غرولندگه یآخه تا کی می تونستم بسپرمش دست زن همسایه؟ اونم این اواخر د

 کردم و دوباره راه افتادم تا برم سراغ آدرس بعدی.خنکی و خوشبویی ترک  با همهبعد اون ساختمون بزرگ و لوکس رو 

 : فقط باید یه ذره به خودت برسی.پیچیدمیصدای افسانه توی گوشم  کهدرحالی

 .کنممی ات حملبچهو با خودم گفتم: عیبی نداره، به خاطر 

 اغ شرکت بعدی.رفتم پایین و افتادم توی خیابون مفتح و غرق خیاالت خودم رفتم سر تیرهفتبعد از میدون 

با ریش بود. یه حاجی بازاری که به  که یه مرد چاق سن دار صاحب کارگاهاونجا یه کارگاه و تولیدی خیاطی بود. همه زن بودن جز 

 نظر مرد محترم و مهربونی میومد.

 من رفتم توی دفترش و گفتم که برای آگهی استخدام اومدم و فرم رو ازش گرفتم و پر کردم.

دیگه که بهم زل  هایبعضی برخالفکه به صورتم نگاه نکنه. حرکتی که از خیلی مردها دیده بودم،  کردمیسعی  اون تموم مدت

 چقدر فرق داشتن. هاآدم واقعاًو من از بدچشمی اونها مجبور بودم سرم رو پایین بگیرم.  زدنمی

باید پیش  امبچهو فقط گفتم که  اممطلقهبنویسم که نکردم  جرئتبعدش اون فرم رو ازم گرفت و اطالعات منو خوند. من این بار 

 خودم باشه.

 و اون با تعجب گفت: آخه دخترم. اینجا کارگاهه. نمیشه همچین چیزی.

 ولی من شرایطم رو خدمت شما گفتم ... پشت تلفن. -

 آره ولی فکر کردم بچه بزرگتره. این طفلی یکی دو سالشه. -

 پس نمیشه نه؟ -

نمی  طوریاینداش زیاده و تازه خطرات خودش رو داره، یا باید حواست به کارت باشه یا به بچه. ص نه دخترم. اینجا سر و -

 تونی تمرکز کنی.

هست. می تونی  مهدکودکمن که یه ذره دلخور شده بودم با افسردگی خواستم بلند بشم که بهم گفت: راستی، یه کوچه اونور تر یه 

 نه ت با خودت ببریش.صبح ببریش اونجا و عصر که داری میری خو

 .آقاحاجکه من و من کنان گفتم: آخه ... نمیشه، 
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 چرا دخترم؟ مهد که خوبه. بهتر از من و تو هم بهش می رسن. تازه زیادم نمی گیره. -

 آخه ... -

 .بگوحاج مرتضی آروم صلواتی فرستاد و با آرامش گفت: آخه چی دخترم؟ مشکلت چیه بهم 

ی لرزش صدام رو بگیرم نفس عمیقی کشیدم، دل به دریا زدم و گفتم: آخه پسرم صرع داره، سعی داشتم جلو کهدرحالیو من 

 .آقاحاج

 اخم هاش رو در هم کشید و گفت: طفلی.که دیدم حاجی روی میزش عقب رفت و با ناراحتی 

با اون داروهای خاص رو با این وضعیت دست کی بسپرم؟ اون باید تحت مراقبت باشه،  امبچه، من آقاحاجشما جای پدرمی  -

 کی قبولش می کنه؟ طوریاینو گرونش. 

 و بعد سرم رو پایین انداختم و با شرم گفتم: من یه مادرم، بدون اون نمی تونم زندگی کنم. نفسم به نفس اون بنده. چیکار باید بکنم؟

 .گیرممیبینم چه جوریه. باهات تماس با درماندگی فرمم رو کنار میزش گذاشت و گفت: چی باید بگم؟ دخترم. باشه ب آقاحاجو 

جز جون  ایچارهگفتم: من یه زن تنهام که باید خرج بچه رو در بیاره. یه مادر که  زدهشرمو من دوباره به التماس رو آوردم و آروم و 

 .مکنمیاگه میشه کمکم کنین ... جبران  کنممینداره. عین همه مادرهای دیگه. خواهش  اشبچهفدا کردن برای 

گفت: دخترم، ناامید نشو. خدا بزرگه. روزی اون  شمردمی تندو دونه های تسبیحش رو  فرستادمیصلوات  کهدرحالیو حاج مرتضی 

 بچه رو هم میده. نگران نباش.

کردم: م ازش خداحافظی کردم و از اونجا هم بیرون رفتم و با خودم زمزمه کردمیتکراری اون مرد فکر  هایحرفبه  کهدرحالیمن 

؟ رفتمیو  کردمیاشته تا من راه بیفتم و به همه التماس کنم. آخه چرا باید کاوه من و بچه رو ول ذخدا، اون من و این بچه رو تنها گ

 رو ندارم تا کمکم کنه، حتی پدر و مادر. کسهیچمنی که 

 رسیدم دم در ساختمونش ... و بعد با ناامیدی سراغ آدرس سوم رفتم. خیلی دور نبود و چند تا خیابون اونورتر

 اما هنوز اسم شرکت رو نخونده بودم که یهو ... حس کردم امیرعلی داره روی شونه ام می لرزه!

 چشماش چپ شده و دهنش کف کرده! امبچهآوردمش پایین و بعد دیدم 

 زدممیجیغ  کهدرحالینشستم و روی زمین  امبچهی قلبم درد گرفت که بدنم سست شد و همونجا جلوی در ساختمون با رطو آنیه 

 از مردم کمک خواستم.

 زنگ زدن تا آمبوالنس بیاد. یکییکیهمه دورم جمع شدن و 
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امیرعلی دچار حمله شده بود، بعد از یه خواب شیرین و درست موقعی که من فکر کردم که امروز دیگه خوب شده و می تونه شبش 

 با من یه عالمه بازی کنه.

 له لعنتی گرفتش و قلبم به سوزش افتاد.اما دوباره اون حم

 ؟ چرا؟کشینمیه؟ چرا منو ایزندگیو با نهایت درد و رنج توی دلم داد زدم: خدایا، آخه این چه 

 و امیرعلی رو به خودم چسبوندم تا شاید نفس من ببره و اون بچه نفس بگیره تا شاید من بمیرم و اون خوب بشه.

 راه افتادیم تا بریم. باهمد و اونو روی برانکارد گذاشتن و که چند دقیقه بعد آمبوالنس اوم

 اما آخه کجا؟ با کدوم پول؟

2 

 جوریاینم زیر لب گفتم: مامان جونم، آخه چرا یهو کردیم گریه صدابی کهدرحالیتم و رفکوچولوی امیرعلی رو آروم گ هایدست

 .میرممین ی ات بشه که مرشدی؟ حالت که خوب بود پسرکم. آخه تو اگه طو

 بیدار شد و جوری که انگار هیچی یادش نبود به من خیره شد و با اون لهجه شیرینش گفت: مامانی ... یواشیواشو دیدم 

 جانم، پسرم. -

 می خوام. بهبه -

گذاشتم توی دهنش. طفلک خیلی  کمکمو من آروم غذاش رو که توی ظرف رنگی خوشگلش بود از ساکم درآوردم و با قاشقش 

 رفتم. اشصدقهناز کردم و کلی قربون  یواش یواشیبود و بعد با هر لقم کوچولش موهای قشنگشو  گرسنه

. آخه اون که گناهی نداشت که باید جور بردمشمیو اونور  وراینشاید تقصیر من بود که اونجوری شد. من نباید با خودم توی گرما 

 .کشیدمیمنو  سروسامانبیزندگی 

 تا خیالم راحت باشه؟ سپردمشمیم؟ دست کی باید کردمیچیکار باید  ولی خب چاره چی بود؟

همون داستان همیشگی رو  کهدرحالیمن دوباره  هاینوازشکه هنوز ضعف داشت آروم با ناز و  امبچهبعد یه کمی بهش آب دادم و 

 خوابش برد. ذرهذرهم کردمیبراش تعریف 

تا بتونه روی پاهای  زدمیکه به هر چی چنگ  پناهبیو یه مادر تنها و  شدمییا نصیبش خوابی که شاید تنها چیزی بود که از این دن

 .کردمیلرزونش وایسته، یه زن تنها که هر کی یه جور اذیتش 
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م؟ داروهاش و پول بستری شدنش رو از کردمیرو با کدوم پول باید ترخیص  امبچهامیرعلی خوابید و من موندم با یه مشکل بزرگ. 

 نبود. وبالمدست؟ منی که هیچی توی آوردممیباید  کجا

 مونده بودم. امبچهو بعد توی دلم یه عالمه غصه جمع شد. حتی توی هزینه داروهای 

 م؟کردمیچیکار باید  واقعاً

هنوز پولی  . همون جایی که خیلی راحت بعد از دو ماهامقبلیشروع کردم به گرفتن شماره شرکت  با دلسردیگوش ام رو برداشتم و 

 بهم نداده بود.

 خانم رحمانی منشی شرکت پشت خط اومد و من باهاش سالم و احوالپرسی کردم و گفتم: خوبی؟ رحمانی جان ... رئیس نیست؟

 وصلت کنم دوباره قاطی می کنه. اآلنواال چی بگم؟  -

 می کنه؟ طوریاینآخه چرا با من  -

 .تقصیر خودته دختر. بابا، کلی یارو رو ضایع کردی -

 ؟ من که نمی خوام شوهر کنم، چرا باید باهاش راه می اومدم؟گفتممیچی باید  -

 .کنیمیرو داشته باشی همه رو جذب  که ... دیگه همینه، یه ذره بر شدمی، حاال چیزی نباباای -

 چی باید بگم؟ -

 ا امیرعلی تو بیمارستانه.بعد یه جوری که دلش به رحم بیاد گفتم: تو رو خدا وصل کن بهش. من پول نیاز دارم. به خد

 برای چی؟ وایای -

 یهو حالش تو خیابون بد شد. نمی دونم چیکار باید بکنم. -

 باشه دختر، بذار بهش بگم. -

 ساله به اسم مرتضوی. 45یه چند دقیقه طول کشید تا خانم رحمانی منو به رئیس وصل کنه، یه مرد 

 ردی گوشی رو گرفت و گفت: بله؟ساون با صدای 

 دس، منم حکیم پور.آقای مهن -

تماس بگیرین. حداقل  بعداًخوبی خانم؟ من باید عذرخواهی کنم چون وضع شرکت زیاد مناسب نیست و باز باید بگم که  -

 دو هفته دیگه.

 ولی آخه ... -

 ندارم. وضع خرابه و من هنوز حقوق همکارات رو ندادم. فعالًمی دونم، شما طلب داری و باید پولت رو بگیری. ولی  -

 مرتضوی ... آقای -
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رعلی رو با خودم ببرم میتا بتونم ا دادمیلم رو ونداشتم. شاید دلش به رحم میومد و پ ایچارهبهش التماس کنم ولی  خواستنمیدلم 

 .سوختمیدلش ... خونه، شاید 

ونین. من کمکی ندارم و خودمو قانع کنم و با لحن نرمی ادامه دادم: شما که شرایط منو می د امبچه به خاطربنابراین سعی کردم 

 ... کنممیترخیصش کنم. خواهش  ندارمپولبیمارستانه و  اآلن امبچه

 زود یادت رفت؟ قدراینخواهش؟ مگه من ازت خواهش نکردم؟  -

 آخه ... -

 آخه چی؟ -

کردن  سال کار رچهام و همین باعث شد که بعد از خواستینم نمزنش بشم م زوربهگم. اون توقع داشت که بو من چیزی نداشتم که 

 توی اون شرکت منو خیلی راحت از اونجا بیرون کنه.

 رو داد دستم تا از جلوی چشمش گم بشم. حسابمتسویهبرگه  دلیلبییه روز صبح  رحمانهبیهنوز یادم نرفته بود که چقدر 

 طع کردم.گرفت و نتونستم ادامه بدم و ق امگریهخواستم بهش بیشتر التماس کنم که یهو بغضم ترکید و 

 ؟زدممیم خوشحال بود. پس چرا باید باهاش حرف کشیدمیاون آدم سنگدل از اینکه من زجر 

شاید فکر کرده بود که حاال توی این مخمصه مجبور می شم بهش جواب مثبت بدم. انگار که عشق و عاشقی زوری بود، ولی آخه 

 چطور می تونستم؟ امیرعلی چی؟ دل خودم چی؟

... تا کی؟ چند ماه دیگه، چند سال  فرداپس؟ امروز، فردا، کنم کارباید چی واقعاًا خودم گفتم آخه راه دیگه ای نمونده. اما یه ذره بعد ب

 دیگه ... بعدش چی؟

توی دستمه و از نگرانی و ترس انگار که به دستم چسبیده بود، از توی خیابون تا اینجا  هاآدرسکه یهو دیدم هنوز کاغذ مچاله شده 

 لرزونم فشارش میدم. هایانگشتاغذ سمج توی دستم بود و من انگار که یادم رفته بود هنوز میون اون ک

 آروم بازش کردم و چهار آدرسی رو که قرار بود امروز برم دوباره مرور کردم، دو تاش رو رفته بودم.

 .کردمیو حتی نگاهم ن انداختمیمرد مهربون و چاق افتادم. همون حاج مرتضی که مرتب تسبیح  نبعد یهو ... یاد او

 شودستگرمای  وقتهیچبود. بابایی که  داشتنیدوستو  بابا دلسوزه فرق داشت. عین یه هم باکه به نظرم یه جورایی  باخدایه مرد 

م، حتی فکرش کردمی فکر شو کهوقتیپیشونی ام حس نکرده بودم و حاال زندگی بخشش رو روی  سروی سرم، میون موهام و نف

 اون بابام بود، یه بابای واقعی. کاشایکه  ریختمیرو، دلم یهو 

 بدی مثل کوه پشتم باشه. هایوقتکسی که توی یه همچین 
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 نمی دونم چرا ولی یه چیزی بهم نهیب زد که شاید اون بتونه کمک کنه!

 ؟شدمیمک بخوام؟ مگه که من با این گستاخی از مردی که فقط یه بار دیده بودمش ک شدمیولی آخه ... چه جوری 

 نبود. ایچارهاین خیلی زشت بود ... اما دوباره به یاد بجه ام افتادم، 

 م.کردمیمن راه دیگه ای نداشتم و باید باالخره امروز پول جور 

 رو آوردم و خواستم شماره کارگاهش رو بگیرم که هر بار شرم جلوم رو گرفت. امگوشیدو دل بودم، چند بار 

 ه از فکر و خیال و ناراحتی تسلیم شدم ... و دل به دریا زدم.ولی باالخر

 مهربونی بود.؟ نه اون مرد دادمیآخرش این بود که ... که چی؟ فحشم 

م تپش قلبم رو کنترل کنم دو تا نفس عمیق کشیدم و بعد حاج کردمیسعی  کهدرحالیو بعد با این دلداری شماره رو گرفتم و 

 مش گوشی رو برداشت.ون صدای آروهم بامرتضی 

... برای  خدمت تون، من چند ساعت پیش اومده بودم آقاحاجشروع به صحبت کردم:  ایمؤدبانهمن صدام رو صاف کردم و با لحن 

 استخدام، سارا حکیم پور مادر اون بچه که ...

 خاطرم اومد. شما خوبی خانم؟ بلهبله ...  -

 ممنون، لطف دارین. -

 خب؟ -

 راستش ... -

ترسم گرفت، شاید این کار درست نبود. مگه اون چه نسبتی با من داشت؟ منی که از یه آگهی باهاش آشنا شده بودم ... که دوباره 

 که دیدم اون پشت خط معطل شده و می پرسه: چی شده دخترم؟ الو؟

 ... گوشی دستمه. راستش ... آقاحاج بله -

 بگو دخترم، نترس. -

 حالش بد شد و ... ترپاییندو تا کوچه  امبچهرد: که یهو صدام از خجالت شروع به لرزیدن ک

 ، آخه چرا؟ ... خب؟باباای -

 کنم ... وای خدا ... چه جوری بگم؟ اشبستریمجبور شدم  -

 و حاجی از اونور خط فهمید که مشکل چیه و آروم گفت: پول نیاز داری؟
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 ، به خدا ... از روی ناچاری بهتون زنگ زدم، ببخشید.آقاحاج امشرمنده -

 عیبی نداره دختر، حاال کجا هستی؟ -

 توی بیمارستان ... -

 ، من میام اونجا.کنممیکه برات اس ام اس  ایشمارهآدرس رو برام بفرست به این  -

 .امشرمنده، به خدا آقاحاج -

 میام. تو فقط آدرس رو بفرست. اآلناین چه حرفیه؟ باالخره آدمیه، پیش میاد. من  -

 . خداحافظ.اآلنچشم، همین  -

 لرزون شروع به فرستادن آدرس بیمارستان کردم. هایدستبا  زدمیقلبم مثل چی  کهدرحالیعد و ب

 عیبی نداره، هر جور شده پولش رو بهش پس میدم. گفتممیمرتب به خودم  کهدرحالی

 م پسش بدم؟ چه جوری؟خواستمیچه جوری  واقعاًاما 

 م کمکت می کنه.این بعدازنترس. تا اینجا اومدی  قدراینخدا بزرگه، دختر. بعد با خودم زمزمه کردم: 

 کارردم نکن. آخه من باید چیم شرمندهباال رو نگاه کردم و با ترس آروم صداش زدم: ای خدا، منو بیشتر از این  اختیاربیاونوقت 

 ش.هاهزینه؟ با این بچه ... با این کنم

 و دوباره دست کوچولوی امیرعلی رو گرفتم توی دستم.

... یا هر کار  افتادممیو به پاهاش  دادممیم، حتی اگه الزم بود به مرتضوی جواب مثبت کردمیود، برای این بچه هر کاری مهم نب

 دیگه.

 راحت باشه و اذیت نشه، فقط همین. امبچهم که خواستمیفقط 

 توی دلم بازم صداش زدم: خدا ... کمکم کن.

 می زنه بیرون. امسینهم که حس کردم داره از اونقدر محک زدمیهنوز دلم داشت تند و تند 

 نخوردم، حتی یادم اومد از صبح تا حاال هیچی نخوردم! ها موقرصیادم اومد که  کمکم

 یه نیم ساعت بعد ...

 حاج مرتضی باهام تماس گرفت و گفت که دم ورودی بخش وایستاده و منتظره.

 و من از جام پریدم و رفتم پیشش.
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 ا تسبیح همونجا مقابل نگهبانی بیمارستان داره قدم می زنه.اون رو دیدم که ب

 .کنممی، شما رو به دردسر انداختم، به خدا جبران آقاحاجرفتم جلو، سالم کردم و با شرم گفتم: 

 بهم بده تا برم برای کارای ترخیص. اشپروندهنیست. اسم بچه رو با شماره  هاحرفوقت این  اآلن -

 چشم. -

 هر چی الزم بود براش نوشتم و اون سریع نوشته رو گرفت و رفت. هاآدرسغذ مچاله شده و من توی همون کا

 رو بدم؟ امبدهیمن همونجا با خودم گفتم: حاال باید چه جوری 

رو نداشت تا مراقبش باشه، درست عین من ...  کسهیچ امبچهغرق فکر و خیال بودم برگشتم پیش امیرعلی، آخه  کهدرحالیبعدش 

 تنها. تنهای

 رفتم کنار تختش و آروم آروم سرم رو گذاشتم روی میز و از خستگی و ضعف خوابم برد ...

 از جا پریدم، حاج مرتضی بود. امگوشیبا صدای زنگ 

 که من برم و آمده بشم تا بچه رو ببرم خونه مون. خواستمی حتماً اآلنکار ترخیص بچه یه ساعتی طول کشیده بود و 

 م و جواب دادم.یه نفس عمیق کشید

 ون صدای مهربونش گفت: دخترم، کارات انجام شد. می تونی بری خونه ت، برگه ترخیص رو بیا ازم بگیر.هم بااون 

 ... ممنون. آقاحاجگرفت و از شدت بغض فقط تونستم بگم: ممنونم،  امگریهمن از خوشحالی 

 هایآدمهنوز  دادمیکه نشون  ایبرگهرفت خونه.  شدمیکه با اون  ایهبرگو بعد تندی راه افتادم و دم نگهبانی برگه رو ازش گرفتم. 

 خوب توی این شهر هستن. مردایی که بدون چشمداشت یه زن تنها رو کمک می کنن.

د نرین. من انگشترمو که حاال از الغری انگشت هام برام گشاد شده بو طوریاین، آقاحاجو بعد خواست بره که با التماس بهش گفتم: 

 .هاهزینه، گرفتم سمتش و ادامه دادم: این بابت درآوردم

 دخترم؟ کارهچهاون پدرانه بهم اخم کرد و گفت: این 

 مدیون میشم. طوریاینتو رو خدا،  -

 بهت قرض دادم، آدرس کارگاه رو که داری. هر وقت خواستی بیا و پس بده. -

 ؟ از فردا بیا.کارکنیاونجا مگه قرار نبود بیای اصالً بعد یه فکری کرد و ادامه داد: 
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 نمیشه که. جوریاینمن که یکه خوره بودم با خوشحالی گفتم: آخه، 

 منتظرتم. دیر نکنی ها! 8و مصاحبه بدی که انجام شد. فردا صبح  پرکنیتو قرار بود فرم  -

 صبح. 8من که لکنت گرفته بودم جواب دادم: چشم ... ساعت ... 

 خداحافظ ... خانم؟ -

 .آقاجحاحکیم پور،  -

 خانم حکیم پور. برو و مراقب اون بچه باش. -

 چشم. -

رو بگیرم فقط با چشمای پر از اشک بهش خیره شدم و اون برای اولین بار توی چشمام نگاه  امگریهم جلوی کردمیو من که سعی 

 کرد و لبخند زد.

 .ارزیدمییه لبخند پدرانه که یه دنیا 

 داشتم که می تونست کمکم کنه. یه بابا، همونطور که آرزوش رو داشتم.حس کردم که دلم قرص شده، حاال یه بابا 

اونقدر خوشحال شدم که نفهمیدم چطوری امیرعلی رو روی دوشم انداختم و چه جوری وسایل رو جمع کردم و با یه تاکسی از اون 

 بیمارستان فرار کردم.

 های بچه رو خریدم و مستقیم بردمش خونه.توی راه یه راست رفتم داروخانه و با آخرین پولی که داشتم دارو

 م.کردمیم یا با اون بازی کشیدمیدراز  امبچهخونه ای که تنها جای آرامشم بود. موقعی که کنار 

میون  اشجگرگوشهدنیای زیبای یه مادر بود که با تنها  همهاینم، کردمیو من جیغ جیغ  کشیدمیاون با شیطنت موهام رو  کهوقتی

 بخنده. چندساعتیکه یه  کردمیو دردها هنوز تقال  هاسختیهمه 

 خوش باشه و از یادش ببره که فردا رو چیکار باید بکنه. چندساعتیکه یه 

آروم بود و از زندگی  شدمیمشکل. انگار که فقط توی شب  هزارتاو دوباره صبح می اومد با  گذشتمیکه خیلی زود  چندساعتی

 لذت برد.

 .داشتنیدوستبا امیرعلی کلی بازی کردم، یه بازی شیرین و اون شب مثل همیشه 

 نیازی به کسی نبود تا بخواد این جهان رو برام پررنگ کنه. واقعاًداشتم و  چیزهمهمن و اون دنیای هم بودیم. من با اون 
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 کنم. کجیدهن هاغصهبخندم و به همه  امبچهی روز فقط دوست داشتم شب برسه و بیام خونه با هاسختیعد از تموم بمن 

 من زیاد باشه و تموم نشدنی. هایمشکلهر چقدرم که این بار سنگین روی دوشم فشار بیاره، هر چقدرم که 

طبق عادت  امبچهد بغلش کردم و همون قصه تکراری پدر مهربون رو براش دوباره با آواز خوندم و ش خستهو بعدش که امیرعلی 

 خوابش برد. یواشیواشسفت گرفت و توی بغلم  انگشت مو

 مریض نیست. اصالًاونقدر آروم و قشنگ که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ... که انگار 

 که پدرش خیلی راحت گذاشته و رفته. انگارانگارنه اصالً

 لمسش کرد. شدمیرنگارنگ کودکی، اونقدر رنگارنگ که  رؤیایتوی یه 

 و که همه وجودم بود.م بچهم دنیا بدم. خواب و آروم بود که حاضر نبودم به تمو ایلحظهو این همون 

 م زنده باشم.خواستنمیکه نفسم بهش بسته بود و بدون اون  ایبچه

 آخه یه مادر بودم ... یه مادر.

3 

 از همون فردای اون روز رفتم سرکار. توی همون کارگاه حاج مرتضی.

 ون و یه چندتایی هم زن.اونجا محیط بدی نداشت. همه زن بودن، یه چندتایی دختر جو

 هر سن و سالی توشون بود و اکثرشون از همون اول باهام دوست شدن.

رو تسویه  امبدهیو عالوه بر اون  دارمنگهکار دوخت و دوز رو یاد بگیرم و بتونم حاج مرتضی رو راضی  سرعتبهمن سعی کردم که 

 رو درآرم. امبچهکنم و خرج 

اهمیتی نداشت که چی بخورم، چی بپوشم و اینکه تموم روز  اصالًم. کردمییه ذره هم به خودم فکر نفقط اون برام مهم بود و حتی 

 .کارکنمرو سخت 

 داروهاش رو بدم. برام فقط همین مهم بود و بس. موقعبهبخوابه و  موقعبهغذا بخوره،  موقعبهبرام فقط این اهمیت داشت که امیرعلی 

که منو  ایبیماریلعنتی نجاتش بدم. رو یه روز عمل کنم و از این بیماری  امبچهسخت این بود که زای رو اینو تنها آرزوم توی 

دو  بعدازاینو من هنوز نتونسته بودم  فهمیدمیدیگه هیچی ن شدمیوقتی دچار تشنج  امبچه. طفلی دادمیبیشتر از خودش عذاب 
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و من طوری  کردمییهو غش  شدمییا بهش تنشی وارد  شدمیهاش دیر ترسناک عادت کنم. هر وقت که دارو هایحملهسال به این 

 .کار کنمم که نمی دونستم باید چیکردمیگم  وپاها مودست

توی دفترش  بردمین و حتی حاجی اون رو کردمیبازی  وبا امیرعلی یه کوچول هاخیلیاما خوشبختانه اونجا محیط خوبی داشت و 

 بود. پدربزرگش واقعاً. انگار که کردمیسکوت اونجا باهاش بازی  و توی خنکی و بستمیو در رو 

و دوست داشت از بغل من بره پیش  گرفتمییم بهونه حاجی رو رفتمیصبح که  هرروزبهش عادت کرده بود و  کمکمعلی هم میرا

 اون بخوره و پیشش شیطونی کنه. ووارنگرنگ هاینباتآبخوشمزه و  هایشکالتاون و از 

 شده بود. تراخالقخوشو از قبل هم  کردمییرین فراموش بچه شهاش رو با این  حوصلگیبیهم بدش نمی اومد و انگار که  حاجی

 ن.کردمیو باهاش بازی  آوردنمیصبح کلی امیرعلی رو با خنده و شوخی سر شوق  هرروزاونجام  هایزنعالوه بر این 

اونجا  سروصدای باوجودبود انگار که حالش بهتر شده بود و  داشتنیدوستون و توی یه محیط خند امبچهتوی این چند وقت که 

 دچار حمله و تشنج نشده بود. اصالً

ن: گفتمیو همش  بوسیدنمین و کردمیم بغلم همه یه عالمه نازش گرفتمیم برم خونه و امیرعلی رو خواستمیعصرم وقتی  هرروز

 آخه این پسر چقدر بامزه ست. عین خودته.

 : نه بابا، عین پدرشه. اون یه مرده!گفتممیمنم با خجالت 

 نمی دونست که باباش تنهامون گذاشته و رفته. امبچهآخه 

این موضوع رو به  وقتهیچم و کردمیتا برای اون کلی پول بیاره صحبت  مأموریتو من همیشه براش از یه پدر مهربون که رفته 

 نشه. زدهدلاز پدرش  امبچهتا  آوردممیزبون ن

 رو در مورد اون خراب کنم. اشبچهباالخره کاوه هر چی بود باباش بود و من حق نداشتم ذهن 

م یه روزی دوباره بر می گرده و این بار تا آخر عمر پیشمون می مونه، من و کاوه و امیرعلی. یه خونواده کردمیچون همیشه فکر 

 خوشبخت و عاشق.

 امبچه، یا خیاطی، یا آشپزی و یا حتی وقتی برای دادممیم و به کارام ادامه کشیدمیم و یه آه دردآلود و بعد هر بار به خودم می اومد

 .گفتممیقصه 

رو خراب کرد و چون من  چیزهمهدوست داشتم ولی کاوه  آرزوها مودوست داشتم،  زندگی مو. من کردمیاین فکر ولم ن وقتهیچو 

 راحت کنارم گذاشت. مانع رسیدن به رویاهاش بودم خیلی
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 م همسر و همراهش باشم نه مزاحمش.خواستمیبشم. من  آویزشحلقخب، راستش منم راضی نبودم که 

 فق ازش جدا شدم ... ولی دلم پیشش موند.ابرای همین مقاومتی نکردم و با تو

از یه مغازه بزرگ طالفروشی  وذوقشوقی که با کل ایحلقهبه خاطر همین هنوز اون حلقه درخشان ازدواجمون رو توی انگشتم داشتم. 

 گرفتیم.

بودم. اون شب با یه عالمه ذوق بعد از چند ساعت چرخیدن توی پاساژها و  سالهبیستمن تازه  کهوقتیدرست چهار سال پیش 

د بود ولی حاال که و لعاب رو انتخاب کردیم. حتی همون موقع هم این حلقه برام یه کمی گشا رنگخوشباالخره این انگشتر  هامغازه

 .زدمیچنگ  امخوردهزخمو مرتب به دل  چرخیدمیاز غصه الغرتر شده بودم دیگه یه جورایی توی انگشتم 

... راستی چه روزهای خوبی  افتادمیگرمای اون عشق آتشین یادم  زدمیو هر بار که توی دستم برق  دیدمشمیهر بار که حلقه رو 

 نگ و شیک با یه ماشین نو و خوشگل با کلی پول.بود، کنار کاوه توی خونه قش

ون مشکل داره ترس برش داشت، از من و از اون م بچهاما یهو همه چی خراب شد، طفلک امیرعلی که به دنیا اومد و کاوه فهمید که 

 رفت؟ شدمیبا این بچه کجا  واقعاًبچه. بعدم یه دفعه کاراش برای رفتن جور شد اما 

 نداشتم و هر چی بهش اصرار کردم تا بمونه اون خیال کرد که می خوام مانعش بشم و قبول نکرد. رفتنمنم که شرایط 

چیزی  ترینکوچککرد و وادار شدم ازش طالق بگیرم. بدون اینکه  امخستهو اونقدر بنای ناسازگاری با من و این بچه گذاشت که 

 !اشبچهمن یه موقعی زنش بودم و اون بچه،  مثالًره. آخه هم چیزی برام باقی بذا رحمبیازش بخوام و بدون اینکه اون 

 ریض کجا می تونستم برم؟م بچه، با یه ترسیدممیاما خب راستش  کنممیکه من باهاش لجبازی  کردمیچون فکر 

 هاسئولیتمو اون آخرشم حاضر نشد به خاطر ما حداقل یه چند سالی تحمل کنه و خیلی راحت گذاشت و رفت و خودش رو از تموم 

 و دردسرها نجات داد.

باهاشون رفیق شده بودم از زندگی و شوهرم پرسیده بودم و من فقط گفته بودم که اون رفته  کمکمی که هایزنیه چند تا از  سرکار

 طوالنی. مأموریتیه 

 که با نامردی تنهام گذاشته. دلم نیومد که بگم اون رهام کرده و رفته وقتهیچو 

م. خواستمین که من با خودم گفتم که دیگه اینجا همون بهشتیه که کردمیبهم لطف داشتن و به امیرعلی محبت اونهام اونقدر 

 سال توش باشم و مواظب امیرعلی. هایسالهمون جای راحتی که می تونستم 

 سه تاشون. جزبهو بقیه ... اما  رؤیاکنار یه پدر خوب و مهربون به اسم حاج مرتضی، کنار همکارام فاطمه، زهرا، 
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نگاه  چپچپو منو  زدنمیدرگوشی حرف  باهمدو سه ماه هنوز نتونسته بودم باهاشون دوست بشم. اونها مرتب که بعد از گذشت 

 .شدمیبقیه رو، بیشتر حسودیشون  هایمحبتو  دیدنمیوقتی امیرعلی رو  مخصوصاًن. کردمی

. از نگاهاشون، از ترسیدممیت بودم، نمی دونم چرا ولی یه جورایی ازشون و من از اینکه نمی تونستم باهاشون دوست بشم ناراح

 هاشون. پچپچهاشون و از  محلیکم

م چرا از من و اون طفلی کوچولو خوششون فهمیدمیمیگن و در مورد من چی فکر می کنن و ن باهمنمی دونستم کل روز رو چی 

 نمی اومد.

اوج  خوابیدمیبغل اون  امبچه کهوقتییا  کردمیباهاش بازی  هاساعتتوی دفترش و  بردمیو  گرفتمیوقتی حاجی امیرعلی رو ازم 

 .دیدممیرو توی چشماشون نفرت و کینه 

. همون چشیدممیمزه تلخ دشمنی اطرافیان رو  کمکمو این منو می ترسوند، منی که هیچ پشت و پناهی نداشتم و حال اینجام 

کاوه توی زندگی شیرینمون به وجود اومد و عشق ما دو تا رو به نفرت و انزجار کشوند. همون درگوشی  حسی که با دخالت پدر و مادر

 .تحقیرآمیز هاینگاهتیکه دار دردناک و همون  هایحرف، همون هاشدنحرف 

 دیدنمیح که منو ن و من نمی دونستم که تا چه حد ازم بدشون میاد و هر صبکردمیبهم این حس رو منتقل  هازنو حاالم این 

 نباشه. امبچهن سر به تن خودم و خواستمیانگار که 

بهم گفت: نه یه بارم خواستم دل به دریا بزنم و برم باهاشون صحبت کنم که فاطمه زن میونسالی که بهترین دوستم توی اونجا بود 

 . بهتره باهاشون درنیفتی.آنولشون کن. اونها از نزدیکای زن حاجی دختر، 

 خدا، چه درافتادنی؟ فقط می خوام بدونم چرا از من بدشون میاد. نه به -

کرد و جواب داد: تو خوشگلی و اونها بهت حسودی می کنن، همین. حاجی خیلی تو و این بچه رو دوست داره  ایبامزهاون یه خنده 

 و این براشون خیلی سنگینه.

. تا شدمیبد بهم حسودی شون  هایآدماو رو دوست داشت و حاال این و این حرفش دوباره منو ترسوند. یکی عین یه بابا من و بچه 

از روی بچگی لیوان گرونقیمت سمانه رو که یکی از اون سه  کردمیاینکه یه بار که امیرعلی مثل همیشه توی کارگاه کنار ماها بازی 

، خب اون بچه بود، من چیکار غیرعمدیتفاق تا بود گرفت دستش و قبل از اینکه بتونم جلوش رو بگیرم زد و اون رو شکست. یه ا

 می تونستم بکنم؟

 گفت. بدوبیراهداد زد و بهش  امبچهو سمانه نامردی نکرد و کلی سر 
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بحثم شد. یه بحث کوتاه که  ومن که نمی تونستم ببینم کسی با امیرعلی بدخلقی کنه کنترلمو از دست دادم و باهاش یه کوچول

مهم نبود اما یه موضوع کوچیکی مثل این دشمنی اونها رو نسبت به  اصالًفیصله پیدا کرد. چیزی که من  خواهیمعذرتآخرش با یه 

 من و بچه رو بیشتر کرد.

اگه من  افتادمین، تازه هیچ اتفاقی هم نشدمی. اون جوری باهام دشمن نگفتممیکاش اون روز زبونم بند می اومد و هیچی بهش ن

 .دادممین جواب شو

کنم اما یه لیوان عین اون که شکست براش خریدم و کادو کردم و همون اول صبح  کشیمنتدوست نداشتم  اصالً بااینکهروز بعدش 

و اون کادو رو بهش دادم و گفتم: سمانه خانم. بابت  اشخیاطیو حاجی هم نبود آروم رفتم کنار میز  بودننیومده  هاخیلیکه هنوز 

دیگه شرمنده نیستم، بچه ست  طوریاینجای اون رو نمی گیره ولی  البتهاون برات گرفتم. دیروز منو ببخش. من یه لیوان عین 

 نکن، نمی خواد چیزی پس بدی. ادبیبیدیدم اون بدون اینکه حتی نگام کنه با کراهت جواب داد: تو  که ؛دیگه، چه میشه کرد

 از من بدت میاد؟ قدراینپرسیدم: تو ... چرا  ا دلخوریبنمی افته  توزشکینهمن که نمی دونستم چرا محبت من هیچ جور به دل 

بند آورد: از وقتی تو اومدی اخالق حاجی ما  نفس مویه چیزی بهم گفت که  زدمیخشم توی چشماش موج  کهدرحالیسمانه 

 ، شاید دلش رو بردی!شدهعوض

 : چی؟من یه لحظه حس کردم یه سطل آب سرد ریختم روی سرم و با ناباوری ازش پرسیدم

 گفت: نکنه کری؟ ادبیبیو اون با 

نمی تونستم این تهمت بزرگ رو هضم کنم. من چه جوری می تونستم یه مرد با این سن و سال و با این  واقعاًنه من کر نبودم اما 

 این چه وصله ناجوری بود که بهم می چسبوند؟ آخه اعتبار رو فریب بدم؟

 رو گذاشتم پایین ...من که هنوز خشکم زده بود آروم امیرعلی 

این حرفت یه تهمته. یه تهمت  نهو خواستم بزنم توی گوشش اما خودمو کنترل کردم و یه نفس عمیق کشیدم و آروم جواب دادم: 

 بهم نمی چسبه. هاحرفبزرگ. من پاکم و این 

 اون یه پوزخندی زد و گفت: آره، همه زن خوشگال همینو میگن ولی بعدش یهو ... بووووم!

و بگیرم امیرعلی رو از م گریهم جلوی کردمیسعی  کهدرحالیمن چشمم پر از اشک شد و دیگه نتونستم باهاش بحث کنم و که 

 کار خودم. سر میزپیشش کنار کشیدم و یه راست رفتم 

 ؟شدمی... من و حاج مرتضی؟ مگه  کشممیدو سه نفر دیگه فهمیدن که اون چی گفت و من حس کردم که از همشون خجالت 
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اون روز رو با ناراحتی بدون اینکه بخندم و بدون اینکه حوصله امیرعلی رو داشته باشم تا عصر گذروندم و هر کی ازم پرسید که چی 

 ؟ که متهم به اغفال یه مرد باخدا شدم؟ که بهم وصله زدن دل حاجی رو بردم؟گفتممیشده بهش چیزی نگفتم. راستی چی باید 

باهاش توی دفترش بازی می کنه و  ایحوصلهدیدم که با چه  امبچهحاج مرتضی رو با  کهوقتیداشت. حتی طوری شد که شک برم 

یعنی همچین  ؛گرون قیمت میده ... یهو دلم ریخت و با خودم گفتم نکنه حاجی عاشقم شده و یه فکرایی داره هایشکالتبهش 

 ؟شدمیچیزی 

 نگاه مستقیمی بهم نداشت. وقتهیچو  کردمیه نمدت توی صورتم نگا بعدازاین همهاما اون هنوزم 

 توی قلبم. رفتفرومیتموم طول اون روز حواسم به نگاهای بقیه بود. حتی به چشمای وحشی سمانه که هر بار عین نیشتر 

 ... یه جوری شده بودن. رؤیافاطمه، زهرا و حتی 

کنن. زنی که اومده تا یه زندگی سالم رو بهم بریزه و به آتیش م که همه به چشم یه زن ناسالم بهم نگاه می کردمیو من حاال حس 

 بکشه.

 جور در نمی اومد. باعقل اصالًیه تهمت سنگین که 

 داد زدم. امبچهاون روز حتی میلم به غذام نرفت و چند بارم سر 

از هر چی ناراحتی سر این طفلی ؟ زنیمیگفت: چه خبره؟ چرا سر بچه داد  با دلخوریی که فاطمه اومد و اون رو ازم گرفت و رطو

 تالفی نکن.

 ؟هاحرفم؟ عصبی بودم. آخه حرف دردناک سمانه تموم تنم رو لرزوند. آخه من و این کردمیچیکار 

م رفتم پیش حاجی تا امیرعلی رو که توی بغل اون خوابیده بود بردارم و برم کردمیه خداحافظی هم باعصر اون روز وقتی داشتم 

 خونه.

 خواستم از دفترش برم بیرون گفت: خانم حکیم پور ... یه لحظه وایستا. کههمینحاج مرتضی که یهو 

 و من یهو دلم هوری ریخت!

 یعنی باهام چیکار داشت؟

رو که داشتی باهات تسویه  ایبدهیکه دیدم در کمال سادگی دست کرد توی کشوش و یه پاکت رو گرفت سمتم و ادامه داد: من 

 ت تا االنه ... ببخش که کمه دخترم.قابقی حقوکردم و این پول م
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. من تا آخر عمر مدیونتون هستم. این چه حرفیه، شما آقاحاجمن که کلی خجالت کشیده بودم سوم رو پایین انداختم و گفتم: نه 

 عین پدرم هستین ... ممنونم.

 هااینبهم داد و گفت: از  دادمیبه امیرعلی  هرروز ی کههایشکالتشکالت، از همون  چند تاو اون همون لبخند مهربون رو زد و بعد 

 به بچه بده، آخه خیلی دوست داره.

کارگاه انداختم و حس کردم که انگار همه دارن من و حاجی رو با انگشت شون  هایزنبه اون بیرون، به  نگاهینیممن توی تردید یه 

 نشون میدن ... وای خدا! چه حس بدی بود.

برای همین ازش تشکر کردم و همه رو  شدمیاون پیرمرد ناراحت  جوریاینکه نگیرم ولی دلم راضی نشد، آخه با خودم فکر کردم 

 گرفتم.

 و به خودم گفتم: مهم نیست، هر چی دوست دارن فکر کنن.

مه یه جوری نگام از دفتر حاجی بیرون اومدم دیدم که ه هاشکالتاما واقعیتش مهم بود، خیلی مهم. چون وقتی با پاکت پول و اون 

 خطایی کردم. واقعاًمی کنن انگار که 

 ... حتی فاطمه! رؤیاطوری که حتی جواب خداحافظی منو هیچ کدوم ندادن ... حتی زهرا و 

 امگریهدر اومدن از کارگاه وسط خیابون  محضبهدلم شکست، از این برخورد اونها و از این فکر ناپسندی که در موردم کردن و دوباره 

 ت.گرف

ن بین من و حاج مرتضی یه کردمیکه فکر  هاآدمحاجی جلوی همه بهم یه پاکت پول و یه عالمه شکالت داده بود. جلوی همه اون 

 رابطه عاشقانه هست.

 ن، نه من و نه حاجی هیچ حسی بهم نداشتیم. اون جای پدرم بود و من جای دخترش.کردمیولی همه اشتباه 

فرار  هاآدمتندی سوار اتوبوس شدم ... تا زودتر برم خونه. از همه  حوصلگیبیبا  کردمیدوشم سنگینی امیرعلی روی  کهدرحالیبعد 

 کنم.

هنوز اشک هام روی صورتم  کهدرحالیو ساکم نشستم  امبچهجا برای نشستن نبود و یه زن مهربون صندلیش رو بهم داد و من با 

 .زدمیبرق 

 و من با خجالت ازش گرفتم و اشک هامو پاک کردم و با یه لبخند پر از درد ازش تشکر کردم.اون زن یواشکی یه دستمال بهم داد 

 خوب توی این شهر پیدا میشن. هایآدمو یه ذره توی دلم از غصه خالی شد و با خودم زمزمه کردم: آره، هنوزم 
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 شبش خیلی زود پیش امیرعلی خوابم برد.

نداشتم. وقتی به آدم تهمت بزنن و نتونی ثابت کنی  ودماغدل اصالًا براش قصه بگم. آخه بدون اینکه مثل هر شب باهاش بازی کنم ی

دلت بدجور می شکنه. طوری که دردش آزارت میده و نفست بند میاد. انگار که نمی تونی راحت آه بکشی و این توی قلبت جمع 

 میشه و میخواد که از جا درش بیاره.

 یه جورایی از هوش رفتم ... حالیبیشدت ناراحتی چند تا قرص خوردم و بعدش از  اون شب تلخ خیلی گریه کردم و از

 وقتی بلند شدم دیدم که صبح شده و داره دیرم میشه.

 بود لباس پوشوندم و خواستم برم ... که جلوی آینه دم در خشکم زد. وبیدارخوابرعلی رو که هنوز میزودی وسایلم رو جمع کردم و ا

 م دل یه مرد رو ببرم؟خواستمیم خیره شدم، نه آرایشی، نه رنگ و لعابی. پس من چطوری توی آینه به خود

 .کردمیی نگام نکسهیچزشت بودم، اونقدر زشت که  کاشایو یهو آرزو کردم 

ا فکر می کنن اونج هایزناما با خودم حساب کردم که اگه نرم  ؟رفتممیبعدش برای رفتن دچار تردید شدم. بهتر نبود یه امروز رو ن

 که من ترسیدم و میدون رو خالی کردم. شدمیکه حق با سمانه ست. اونوقت اونها باورشون 

 تموم رفتم سرکارم. باعجلهراه افتادم و  باجرئتپس با این فکر به خودم نهیب زدم و 

 کردم و بهشون لبخند زدم.ه سالم و احوالپرسی هم باو وقتی رسیدم کارگاه سعی کردم تا مثل قبل سرحال و خندون باشم، 

 حس کردم که اونها مثل همیشه نیستن، فقط فاطمه و زهرا بودن که هیچ فرقی نکرده بودن. کامالًاما 

اینکه حاجی می اومد اطراف من اونها رد نگاهشون پی من و حاجی بود ... که چیکار  محضبهن و کردمیهمه اونها یه جوری نگام 

 می شیم. م و چه جوری بهم خیرهکنیمی

 مثل همیشه بهم محبت داشت و امیرعلی رو برد پیش خودش. هاحرفاز همه این  خبربیولی حاجی مرتضی 

 بود ولی برای من سنگین و تلخ. هرروزمحیط کارگاه برای همه شون مثل 

 ن.رفتمیر و برم از دو کمکمن و شدمیم سرسنگین شدمیاینکه من بهشون اضافه  محضبهولی  خندیدنمی باهماونها همه 

 ن حرص منو درآرن، انگار که آزار من براشون لذت داشت!خواستمین، انگار که کردمی پچپچاو سه تا زنم مثل همیشه 

 هست. ایرابطهونن که می دونن بین من و حاجی با این کارها دوست داشتن بهم بفهم
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خواستم برم و حاجی رو بیارم و جلوی همه بهش بگم که بین بین همشون داد بزنم که اشتباه می کنن، حتی  خواستمیمنم دلم 

 من و اون رابطه ناپاکی نیست و اون فقط از روی حس پدری بهم محبت می کنه.

 برم توی صورت همشون داد بزنم که من هنوز کاوه رو دوست دارم و نمی تونم عاشق هیچ مرد دیگه ای باشم. گفتمیدلم 

رو بشکونم و ذهن و فکرش رو و محیط  باخداکه قلب مهربون اون پیرمرد  گرفتمیازه دلمم قرار نو ت چرخیدینم نماما ... زبو

 کارگاهش رو سمی و ناپاک کنم.

داشت؟ خدا اون باال شاهد بود، چه اهمیتی  اصالًم؟ کردمیچیزی نبود چرا باید به همه ثابت  واقعاًمن مثل اونها بد دل نبودم. وقتی 

 که من اون مرد رو عین پدرم می دونستم و تا آخر عمر مدیونش بودم. به خاطر کمکی که به امیرعلی کرده بود.و این چیزهمهشاهد 

 م.شدمیبیشتر متهم  گفتممیازش خبر نداشت، لطفی که اگه به هر کدومشون  کسهیچکمکی که 

به عصر می رسوندم تا بلکه یه اتفاقی  هازنهنده اون آزارد هاینگاهو تنهایی توی کارگاه و میون  کامیتلخرو با  هرروزخالصه اینکه 

 راحت باشیم نجات بده. امبچهبیفته و منو از این دنیا و زجری که نمی ذاشت من و 

 بشه؟ خواستمی ایمعجزهبیفته؟ چه  خواستمیچه اتفاقی  واقعاًاما 

 ن تا به مردن راضی بشی.کردمینقدر اذیتت ی که اوهایآدمی که رسم زندگی شون نامردی بود و تهمت زدن، هایآدمبین 

 خودشون رحم کنن. جنسهمی که به خاطر حسادت حتی حاضر نبودن به هایزن

 به همین روال گذشت ... هفتهو سه 

 پر از ظن و خیال. هاینگاه، میون هاشبروزها و 

م تا حد کردمیو من سعی  کردمیگی بهم محبت اون ها مرتب مراقب رفتار من و امیرعلی و حاجی بودن و هر بار اون مرد با ساد

کارگاه کاسته بشه و کمتر اذیتم  هایزناز حسودی و نفرت آزاردهنده  جوریاینامکان از اون و مهربونی هاش دور بشم ... تا شاید 

 کنن.

 تا اینکه یه روز صبح ...

 مثل همیشه رسیدم کارگاه.

 ه من شک برم داشت.همه پشت میزشون بودن، یه جوری مرتب و منظم ک

 نداد. جواب موکسی  رؤیابه همه سالم کردم و غیر از فاطمه و زهرا و 
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بعد آورم امیرعلی رو از روی شونه ام پایین آوردم و لقمه صبحونه اش رو دادم دستش و بعد خواستم بشینم پشت میز که دیدم همه 

 به دفتر حاجی نگاه می کنن.

 ه کردم.و منم کنجکاو شدم و اون ور رو نگا

 این وقت صبح حاجی نمی اومد ولی ... دیدم یه زن چادری و سن دار توی دفتر نشسته و داره به من نگاه می کنه.

 و جدی. آلودغضبیه نگاه با 

 که بعد دیدم با دستش داره بهم اشاره می کنه تا برم پیشش.

 یواشی گفتم: من خانم؟ زدهبهتمن 

 و یه سری ترسیده بودن. زدنمیه کردم. یه سری پوزخند و بعد تکرار این دستور به بقیه نگا

 کارت داره. خانمحاجشنیدم که سحر کنار سمانه با طعنه بهم گفت: برو دختر، 

 من با ترس بچه رو سپردم به فاطمه و آروم ازش پرسیدم: اون زن کیه؟

 زن حاجیه، فکر کنم اون دخترای لعنتی کار خودشونو کردن. -

 ؟زنیمیاز چی حرف  -

 برو، مهم نیست. تو که کاری نکردی. برو و نترس دختر. -

 ترسیده بودم. واقعاًاون شونه ام رو یواشی فشار داد تا بهم قوت قلب بده اما من 

یعنی موضوع تا این حد جدی شده بود که حتی زن حاج مرتضی رو به اینجا  ؛و یهو حس کردم که تموم تن باریکم داره می لرزه

 کشونده بود؟

 که کاری نکرده بودم.ولی من 

 رفتم سمت دفتر و وارد شدم و در رو پشتم بستم. یواشیواشبعد سعی کردم به خودم مسلط بشم و 

زن مذهبی  دادمیکه به سرش بود نشون  ایمشکیسن داشت اما هنوز صورتش قشنگ بود و با چادر  بااینکهزن هم سن حاجی بود و 

 ایه.

 لخی جواب داد و گفت: خوبه، خوش بر و رویی. چند سالته؟من آروم بهش سالم کردم و اون با ت

 سال خانم. وچهاربیست -
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 می دونی برای چی اینجام؟ -

 د جواب بدم، بگم آره یا بگم نه؟ینمی دونستم چی با

 ولی ترجیح دادم تا خودش ادامه بده.

هیچ  هاآدمنمیشه و از کمک به ست. نمازش ترک باخدامی دونی. حاج مرتضی من شصت سالشه. یه مرد پخته و  حتماًآره،  -

 می کنن و ... سوءاستفاده هابعضی ظاهراًاما  ؛دریغی نداره

 چیه؟ ولی من شوهر دارم. سوءاستفاده، نمی دونم منظور شما از خانمحاجخیس عرق شده بودم با بغض گفتم:  کهدرحالیمن 

 رو نشونش دادم. امحلقهو بعد 

 ات کنه تا وارد زندگی مردم نشی؟ جاست؟ چرا نمیاد جمعاون برافروخته شد و جواب داد: پس ک

 تهمته. هااینبودم با ناراحتی گفتم: این چه حرفیه؟ من وارد زندگی کسی نشدم ... به خدا همه  جاخوردهمن که 

 که دیدم زن یه برگه پرداخت حساب رو از کیفش درآورد و گرفت جلوم.

 حسین پور.کپی برگه ترخیص بیمارستان، به نام امیرعلی 

 گرفت. یه موضوع به این سادگی چه دردسر بزرگی شده بود. امخندهو بعد از شدت پریشونی 

خواستم ماجرا رو براش بگم که نذاشت و با عصبانیت گفت: اینو توی وسایل حاجی پیدا کردم. اگه چیز خاصی نبود چرا پنهانش 

 کردین؟

 ی من بردار و برو پی کارت.رفت و ادامه داد: دست از زندگ غرهچشمو بعد بهم 

 اما بذارین بگم که ماجرا چیه. -

رو بغل می کنه،  اتبچهتو توی کارگاه ... من اینجا کلی شاهد دارم.  هایحرکتنمی خوام چیزی بشنوم. این برگه، رفتار و  -

 چی میگی؟ رواینبهت پاکت پاکت پول میده. 

 ن پدری کرده. آخه من چطور می تونم؟، حاجی جای پدرمه. اون توی این مدت در حق مخانمحاج -

و حاجی رو دوست دارم. تو هم بهتره بری و جای دیگه دام  زندگی موپس اگه اینجوریه دست از سرش بردار و برو. من  -

 پهن کنی!

 .کنمتحملکه دیگه نتونستم 
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است رفتم سمت امیرعلی و ساکم رو از دفتر زدم بیرون، یه ر سوختمی امسینهاز ناراحتی قفسه  کهدرحالیاز جام بلند شدم و 

 برداشتم.

 خواستم برم که ...

 کارگراش یکه خورد. پریدهرنگیهو دیدم حاج مرتضی از راه رسید و همونجا دم در کارگاه با دیدن زنش و قیافه گریون من و صورت 

 اول صبح توی اونجا چه اتفاقی افتاده بود که اون ازش خبر نداشت؟

 چی شده خانم حکیم پور؟ اینجا چه خبره؟ و با تعجب ازم پرسید:

، همه آقاحاجبهش بگم:  کشتمیزیادی رو که توی دلم جمع شده بود و داشت منو  هایحرفگریه هام  الیالبهمن سعی کردم از 

ردین ... شمایی بهم لطف ک همهاینفکر می کنن که من قصد از بین بردن زندگیتون رو دارم ... آخه مگه میشه؟ شمایی که  هاآدماین 

 که عین پدرم بودین.

 به زنش که هنوز توی دفتر بود خیره شد. زدگیبهتو حاج مرتضی بیشتر یکه خورد و با 

به خدا. اون شاهده که  کنممینامرد گفتم: واگذارتون  هایزناز شدت گریه صدام در نمی اومد خطاب به همه اون  کهدرحالیمن 

 .گناهمبیمن 

خیال همه راحت میشه، من نمی خوام ... مزاحم زندگی شما  طوریاین، آقاحاجحاجی و گفتم: من دارم می رم  و بعد برگشتم سمت

 و مزاحم این کارگاه باشم.

 گرفته بود از اونجا زدم بیرون. اشگریهاونوقت بدون اینکه معطل کنم با امیرعلی که اونم 

کست. از اون فضای تهمت و حسادت که منو زیر پاهاش له کرد، منو و بچه از اون کارگاه لعنتی که آبروم توش ریخت و قلبم رو ش

 و.گناهمبی

یه  امبچهتا برم یه جایی که بتونه برای  دویدم تا هر چه زودتر از اون خیابونها و از اون شلوغی شهر فرار کنم. فرار کنم تا برم خونه

ن دل بود و آزار دادن ستکه رسمشون شکی هایآدمنامرد،  هایآدماز این ذره آرامش و امنیت داشته باشه. یه جایی دور از همه، دور 

 فکر. همون دلی که یه دنیا غصه داشت.

م بیشتر از این اونم درگیر این خواستنمیتو راه گوشیم چند بار زنگ خورد و من جواب ندادم. چون می دونستم حاج مرتضی است و 

 کنم. هادشمنی

گه هیچی مهم نبود. حاال دیگه کسی نمی تونست متهمم کنه. حاال دیگه از زندگی اون مرد مهربون کنار حاال دیگه مهم نبود ... دی

 .کنمتحملدیگه مجبور نبودم صبح تا عصر اون محیط تلخ و زجرآور رو  اآلنرفته بودم و 
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 می تونستم برم یه جای دیگه و سر یه کار دیگه. یه جایی که توش حسادت و تهمت نباشه.

 خودخواه ... خیلی دور! هایآدمنباشه. یه جای دور از این  بد فکریکه توش مرد و زن جایی 

4 

 خیلی زود رسیدم خونه ...

 تازه اول صبح زود و من عادت نداشتم این ساعت وقتی خورشید تازه میاد توی آسمون تو خونه باشم و برام حس عجیبی داشت.

کودکانه بهم  بخشلذتحریری ایستادم یه حس  روشناییده بود توی اتاق و وقتی توی این ز هاپرده الیالبهنور زرد و گرم آفتاب از 

 دست داد.

عین امیرعلی  اآلنبا یه پلک زدن همین  شدمی کاشاییه حسی که از این بزرگ بودن بیزارم کرد. دوست نداشتم بزرگ باشم ... 

 هیچ چی ازش یادم نبود.م. مامانی که خوابیدمیم و بغل مامانم شدمیکوچیک کوچیک 

م. نمی دونم خواب بود یا کردمیی حسش وبیدارخوابمیون  هاشباما انگار هنوزم صدای الالیی هاش توی گوشم بود و بعضی 

ی هایآدم. پیش هاظلمو  هابدیبه یه دنیای دیگه. همونجا که بابا و مامانم بودن. دور از همه  بردمیواقعیت ولی هر چی بود دلم رو 

 مثل حاج مرتضی که صاف و ساده بودن.

 رو از روی شونه ام آوردم پایین و آروم گذاشتمش روی بالش کوچولوش. امبچهو عبد 

 و من نمی دونستم چی باید بهش بگم. گرفتمیامروز بهونه حاجی رو  حتماًطفلی 

شگال اولش همینو می گن ... برو و یه جای و بعد دوباره طنین صدای آزاردهنده سمانه و زن حاج مرتضی توی سرم پیچید: زن خو

 دیگه دام پهن کن ...

 . از اینکه نتونستم جواب درستی به اونها بدم، از اینکه چقدر راحت متهم شدم و حرف شنیدم.گرفت امگریهو اونوقت بازم 

 زدن. هاحرفچهبیچاره حاج مرتضی روحشم خبر نداشت که پشت سرش 

د. شنینه داد ما... اون روز چقدر از س امبچه، طفلی امیرعلیردم به نوازش کردن موهای نرم و لطیف توی همین خیاالت آروم شروع ک

 لعنت به همشون.

 رحم نکردن، حاال من به درک. امبچهاونها حتی به این 

 .سوختمیکه بند نمی اومد  ایگریهداشتم و چشمام از شدت  سردردخوب نبود، اصالً حالم 
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 باقدرتبودنم بدم می اومد. شاید اگه می تونستم  سوحسود بیزار باشم از خودم، از صورتم و از تر هایزنکه از اون شاید بیشتر از اون

و پریشون نبودم. آره ... من متهم شده بودم و نتونسته بودم از  خوردهشکست جوریاینفریاد بزنم و حرف دلم رو به همه بگم دیگه 

 باورت نمی کنه. کسهیچ عمالًدلت رو به زبون بیاری خودم دفاع کنم و وقتی نتونی حرف 

و شاید  افتادممیزها نرو اینبه  وقتهیچآروم بلند شدم رفتم جلوی آینه و با عصبانیت به خودم خیره شدم. اگه زشت بودم شاید 

 عنتی .... شایدم اگه یه زن عاشق نبودم و این حلقه لشدمیتوی مشکالت من گرفتار ن جوریاین امبچه اآلن

 دستم رفت به حلقه و با عصبانیت درش آوردم و پرتش کردم یه گوشه. اختیاربیکه 

و اونجوری آش نخورده و دهن سوخته  سوختمیتلخ دلم ن هایحرف... آره، اگه این حلقه لعنتی دلمو زنجیر نکرده بود دیگه از این 

 نبودم.

بدشون  امبچهشون که از من و هاخیلیم شدم و همه چی به نفع اونها شد و اما حاال بدون اینکه گناهی کرده باشم میون همه مته

 میومد از رفتن من خوشحال شدن.

 و دوباره به خودم توی آینه زل زدم ...

 آروم آروم درش رو باز کردم و ... دادممیمحکم توی دستم فشارش  کهدرحالیم رو برداشتم و هاقرصبعد قوطی 

 دستم. رو ریختم کف هاقرصهمه 

 .کردمیو راحتم  کشتمیکه بدون درد و آسوده منو  بخشآرامشی هاقرص، شدمی تاییچهل

 ... ریختم توی دهنم! درخشیدمیرو جلوی همون آینه که هنوز پرتوهای پررنگ خورشید توش  هاقرصبعدش عین دیوونه ها کل 

 و خواستم قورتشون بدم که یهو ...

 زیر گریه.امیرعلی از خواب پرید و زد 

 م؟ پس اون بچه چی؟کردمیبه خودم اومدم، چیکار داشتم 

 رو از دهنم ریختم بیرون و تندی دویدم پیش امیرعلی. هاقرصهمه  زدگیبهتبا 

 م و تازه موقع داروهاش هم بود.کردمیباید براش غذا درست گرسنه بود و  امبچه

 اتبچه؟ مگه دیوونه شدی؟ می خوای کنیمینهیب زدم: چیکار داری  به خودم دادممیتوی بغلم فشارش  کهدرحالیو اونوقت 

 بمیره؟ اتجنازهکنار  جاهمین
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 میارم پسرم، گریه نکن. بهبهبرات  اآلنه مامانم؟ نتآروم به امیرعلی گفتم: گش

 و زودی رفتم آشپزخونه تا غذاش رو گرم کنم.

 .لرزیدمیم بکنم داشت خواستمیهنوز دستم از کاری که  کهدرحالی

 چیزی نیست. کهاینحتی اگه بدتر از این سرم بیاد ...  . همه چی رو،کنمتحملاون بچه باید  به خاطربا خودم زمزمه کردم: من 

 که دوست داشت خریدم. ایرنگیبا امیرعلی کلی بازی کردم و حتی بردمش پارک و براش بستنی اون روز 

 .گذشتبهمون خیلی خوش 

یه خاطره شیرین براش درست  هامدتسپری کنم و بعد از  امبچهتونسته بودم وقتی رو با  طوریاینی بود که شاید این اولین بار

 کنم.

 یادم رفت چه اتفاقی افتاده و چی قراره بشه. اصالًحتی طوری باهاش خندیدم و شادی کردم که 

 .کردمیشحال حاال دیگه مهم نبود ... امیرعلی پیشم بود، سرحال و خوشحال و این منم خو

بخنده و از بودن کنار تو لذت ببره، از اینکه مادری داره که با تموم وجود دوستش داره، از اینکه یه دنیای  اتبچهو چی باالتر از اینکه 

 داره که هیچ جا نمیشه پیداش کرد. نظیربیرنگارنگ و 

 دیگه. چیزهیچبه فکر خودش یا یه مادر داشته باشی که فقط به فکر تو باشه، نه  کهاینو چی بهتر از 

تموم خوشی دنیا می اومد توی  خندیدمیو وقتی  گرفتمیبغضم  کردمی گریه کهوقتیواقعیت همین بود، امیرعلی تمام نفسم بود، 

 قلبم.

ن همه آرزوم این بود که اون رو عمل کنم و دیگه صرع نداشته باشه و عی ترینبزرگبکشه و  عذابم اون از مریضی خواستنمی

 تا آخر عمرش. ی دیگه بتونه بدون نگرانی بدوه و بازی کنه و خوشحال باشههابچه

این آرزو برام خیلی دور و ناممکن می اومد. آخه شنیده بودم که خرج عملش خیلی زیاده، اونقدر زیاد که من شاید  هاوقتاما گاهی 

 نمی تونستم انجامش بدم. وقتهیچ

 رو تو بغلم گرفته بودم یهو یه چیزی به نظرم رسید. اششدهآبو بستنی  امبچه کهدرحالیو و توی همین فکرها توی پارک 

آقای مرتضوی مرد بدی نبود و توی این شرایط شاید می تونست مردی  هرحالبهو یه سر و گوشی آب بدم.  امقبلیکه برم شرکت 

 دست دادم. باشه که خوشبختی ناتمومم رو تکمیل کنه، اونی رو که با کاوه از
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کرده بود قانع کنم و بعد دوباره حلقه مو  خوشدلبه برگشتن یه مرد ترسو  جهتبیمو که تاببیو با این استدالل سعی کردم دل 

توی انگشتم نگاه کردم و به خودم نهیب زدم: آخه تا کی باید منتظر موند؟ تا کی؟ این بچه پدر می خواد، این بچه نیاز به کمک داره. 

 نها نمی تونم از پسش بر بیام. پس باید یه مرد، یه مرد واقعی بیاد توی زندگیم.من که ت

تا  گفتممیبهش  زندگی موو تصمیم گرفتم فردا برم شرکت قبلی و با رئیس یه صحبتی بکنم. البته قبلش باید همه شرایط سخت 

 مشکلی پیش نیاد. بعداً

 اونجا.فردا صبح به خانم رحمانی زنگ زدم و یه راست رفتم 

 با دیدنم خوشحال شدن و کلی امیرعلی رو ناز و نوازش کردن. هابچههمه 

 یه ساعت بعد ...

مرتبش وارد  وشلوارکتون هم بایهو دیدم آقای مرتضوی  زدممیروی صندلی سالن انتظار نشسته بودم و با رحمانی حرف  کهدرحالی

 غلم بود جلوش پا شدم.شد و همه با احترام بهش سالم کردن و منم که امیرعلی ب

 بود گفت: شما خوبید، خانم حکیم پور؟ امشرمندهانگار از رفتار سری قبلش  کهدرحالیاون یه کمی جا خورد و 

 و بعد ادامه داد: گمونم ما تلفنی صحبت کردیم و ...

 خب، راستش ... می تونم یه ده دقیقه باهاتون صحبت کنم؟ -

 ید داخل اتاق من.، بفرمایحتماًاون لبخندی زد و گفت: 

 تموم بشه. امجلسهرو وصل نکنین تا  هاتلفنبعدش به رحمانی یواشکی گفت: بگین آقای حسینی دو تا قهوه بیاره و 

 اتاقش و اونم پشت سر من اومد تو. مثل همیشه اتاقش مرتب بود و خوش عطر.من رفتم داخل 

ی من که هنوز دلم اسیر یکی دیگه بود. همون مرد نامردی که رفت و آرزو داشتن زنش باشن اما نه برا هاخیلیاون مردی بود که 

ای انگشت بندبندو مثل زندگیم میون  چرخیدیم لحظههرسوزوند، همونی که هنوز حلقه درخشان عشقش توی انگشتم  آرزوها موهمه 

 دنیا معلق بود!

م شایدم من کردمیفکر  هاوقتاقتتو نداشت اما بعضی بهم گفتن که لی هاخیلیهمونی که یه شبه عاشقم شد و یه شبه ازم متنفر. 

 نمی دونم. واقعاًمقصر بودم که اون گذاشت و رفت ... نمی دونم، 

بود روی صندلی نشستم و بعد آقای حسینی آبدارچی شرکت اومد داخل و کلی باهام حال و احوالپرسی  خوابنیمهکه  امامیرعلیمن با 

 و در رو بست.رو گذاشت و رفت  هاقهوهکرد و 
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م بهش جواب مثبت بدم. صاحب یه شرکت با کلی پول، مردی که می خواستمییرین تو بغلم و مردی که ش بچهمن موندم با یه 

و مثل  داشتمبرمیم و دست از لجبازی شدمیتونست زندگی من و این بچه رو متحول کنه و حاال زمانی بود که باید تسلیم روزگار 

 .دادممیکه بهم رو آورده بود جواب بله  یه زن عاقل به شانسی

 اون روبروم پشت میز بزرگش نشست و گفت: خب، در خدمتم خانم.

 تا بتونم حرفم رو راحت بزنم. و من سعی کردم

 .زدممیرو که باید چند ماه قبل  هاییحرف

 که یهو ... دیدم توی دست چپش یه حلقه ست!

 یه حلقه درشت و گرون قیمت.

 م.پردردم بهش بگم رو قورت دادم و ریختم توی دل خواستمیچه رو که و بعد همه اون

 معلوم بود که این بارم دیر جنبیده بودم.

 ازدواج کردین؟ سالمتیبهدادم و ازش پرسیدم:  جرئتبه خودم 

 پیش اومد.اون حواسش رفت به حلقه و با غرور نشونش داد و گفت: اوه، آره ... ببخشید که دعوت نشدید. آخه خیلی سریع 

 خب، مبارک باشه. -

 و اون دوباره ازم پرسید: با من چیکار داشتید؟

 من که حاال بهونه ای برای دیدنش نداشتم به صرافت افتادم که چی بگم و خواستم درخواست کنم که دوباره برگردم اونجا ولی ...

و با این خیال  شدمیارگاه حاج مرتضی اینجا هم تکرار درست نیست، شاید دوباره یه اتفاقی مثل ک اصالًدیگه  اآلنبا خودم گفتم که 

 آدم خوشبختیه. حتماًترسناک ترجیح دادم فقط بهش بگم: راستش ... فقط اومدم بهتون تبریک بگم، اون زن 

 خانم حکیم پور ... -

 و بعد یهو چشمای ما دو تا بهم دوخته شد.

سراغ یه راه و یه کس دیگه میره. فقط برای اینکه به یه کس رونده بشه  داد: عشق منتظر نمی مونه. اگه از یه راه و از ادامهاون 

 خودش بقبولونه که شکست نخورده.
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 اون پیش من! تاببیمن از حرف تلخ اون فهمیدم که منظورش چیه، دل المصب من پیش کاوه بود و دل 

و شاید یه روزی یه جایی  شدمیامیرعلی  هایناراحتیو باید درگیر بیماری  گرفتمی. اگه اون منو بهترچهاما با خودم فکر کردم که 

 ، عین باباش که فرار کرد و رفت.زدمیجا 

 و نمیشه تغییرش داد. شدهنوشتهمن جواب دادم: آقای مهندس، تقدیر هممون از قبل 

 اون لبخند تلخی زد، لبخندی که معناهای زیادی توش بود ...

 به اونچه که می خوان برسن. هاآدمنمی ذاشت  وقتهیچاز دنیایی که  زدگیلد، زدگیدلو  تفاوتیبیتمسخر، تحقیر، 

 .کردمی کجیدهناما من و اون برای هم ساخته نشده بودیم و حاال هم سرنوشت پیروزمندانه به هر دومون 

 رو می خواد، منی که گناهی نداشتم جز مادر بودن. ترینتلخم برای من کردمیسرنوشتی که حس 

 حتی بهش شکر هم نزدم. کامیتلخقهوه رو نصف و نیمه سر کشیدم و از و بعد 

 بگیرم. طلب موحتی یادم رفت که سراغ 

احساسی،  هیچبیبلند شدم و امیرعلی رو روی شونه ام جابجا کردم و با یه لبخند باهاش خداحافظی کردم، فقط یه وداع کوچولو ... 

 توقعی. هیچبیردی از عشق و  هیچبی

 ایکهنهواستم از اتاق برم اون فقط اینو گفت: خانم حکیم پور ... شاید من لیاقت تو رو نداشتم و شایدم تو هنوز دنبال عشق وقتی خ

 کسهیچبدون که عشق توی زندگی  روایناما  ؛و حق این کار رو هم ندارم کنممی. من قضاوت نکردمیبودی که توی دلت سنگینی 

 دوباره اتفاق نمی افته.

پرمعناش تنها یه تبسم تلخ کردم و گفتم: حق با شماست. وقتی اسیرش بشی دیگه راه برگشتی نداری،  هایحرفدر جواب  و من

 حتی تا موقع مرگ. خدانگهدار آقای مرتضوی.

 خدا نگهدار، خانم حکیم پور. -

 و این آخرین دیدار من با اون بود، آخرین دیدار ...

رو امضاء کردم. روزی که رئیس توی  حسابمتسویهرو گرفتم و برگه  وکتابمحسابم مابقی رفتچند روز بعد از شرکت بهم زنگ زدن و 

 شرکت نبود و من از همه برای همیشه خداحافظی کردم.

 رحمانی و بهش گفتم: آخه چرا بهم نگفتی که زن گرفته؟آخر کار موقع رفتن کادو عروسی رئیس رو دادم به خانم 
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 .می دونی حتماًفکر کردم تو  -

م خبردار بشم؟ ... باشه عزیزم، این هدیه رو بده به آقای مهندس و از قول من هم عذرخواهی کن خواستمیآخه چجوری  -

 تبریک بگو.بهش دوباره و هم 

 و تو دلشو شکوندی، اشتباه کردی. خواستمیبا ناراحتی بهم گفت: دختر، اون تو رو  دادمیدستامو فشار  کهدرحالیاون 

 آرزو کردی؟ اتبچهم با مهربونی گفتم: چی بگم؟ تو عاشق شدی؟ تو یه مادر شدی؟ تو برای کردمیرو نوازش  امبچه من همونطور که

راست می گی. من نمی تونم درکت کنم. تو یه عاشقی، یه مادر. شاید اگه منم بودم  نهو دیدم که سرش رو پایی انداخت و گفت: 

 و این خیلی بارزشه. قلبخوشو مهربونی و . تامبچهم، به خاطر کردمیهمین کار رو 

 هاتلخیه هم باهمه خاطراتم و  باهاش روبوسی کردم و از اونجا رفتم ... برای همیشه. با زدمیاشک توی چشمام موج  کهدرحالیمن 

 و شیرینی هاش.

 .رسیدنمیکه حتی به فکرمم م یه ماجرای دیگه مثل اون کارگاه برام تکرار بشه و متهم به چیزی بشم خواستنمیچون دیگه 

فراموشم کنه و بتونه به زندگیش عشق بورزه و اگه من می  کمکمو گم شدم تا  رفتممیعالوه بر این باید از جلوی چشمای اون مرد 

 م.کردمیو من احساس گناه  لرزیدمیدلش  دیدمیموندم هر بار که منو 

 م.کردمیو پشت سرمو نگاه ن رفتممیپس باید 

 رفتیم پارک. باهمون روز با پولم تموم داروهای امیرعلی رو خریدم تا خیالم راحت باشه و بعدش دوباره عصر ا

ی هابچهانگیز رو ببینه. همون راون تقالهای شونشستم و امیرعلی رو طوری گرفتم تا بتونه  وتنهاتکتوی پارک میون یه صندلی 

 ن.شدمی بررودهو  خندیدنمی نهایتبیاز همه چی تا  خیالبین و کشیدمیشادی که جیغ 

 گله و شکایت کردم. خودمپر از خون بود از خدای و بعد توی دلم، دلی که 

. آغوشی که حاال شدمیتوی بغلم زندونی  وراینمرتب  بایستمیراحت نمی تونست بین هم سن هاش بازی کنه و  امبچهاینکه چرا 

 .هانامردیو  هاناحقیر و از روزگا هایرنجلرزون و سست بود. از درد و 

تا دلش از  کردمیجاری  گناهبیهنوزم تموم شیرینی قلب یه مادر رو توی بدن کوچیک یه فرشته  هاتلخیهمه  باوجودآغوشی که 

هیچ چی نلرزه و بدونه که یه مادر هست که برای اون زندگی می کنه و برای اون آرزو می کنه. آرزوهای دور و درازی که شاید 

 عمر یه مادر به اونها قد نده. وقتهیچ

شون رو ببینن و حتی هابچهشون حتی نمی تونن عروسی کردن هاخیلیآخه همه مادرها دل بزرگی دارن و عمری کوچیک. 

 شون رو.هابچهشون هم روی پا وایستادن هاخیلی

www.takbook.com



 برای من امیرعلی سپری شد. خوبیبهو اون روز هم 

 کلی دویدیم و قایم باشک بازی کردیم. باهمبازی کردیم و حتی سوار تاب شدیم، سرسره  باهم

. حتی دادمیو بهش شکالت  کردمیاون دیگه حاال یادش رفته بود که یه حاج مرتضی مهربون بود که از صبح تا عصر باهاش بازی 

 یادش رفته بود که آقای مرتضوی بود که یه اتاق رو توی شرکت فقط به اون اختصاص داده بود.

 .کاشای، بردمیو از یاد  کردمیفراموشش  جوریهمینکه اون بیماری لعنتی رو هم  کاشیا

 تا اینکه فردای اون روز رسید ...

و خاص که تا  رؤیاییزندگی رو توش دید و حس کرد ... نمی دونم، یه حس  انگیزدلرنگ و بوی  شدمییه صبح آفتابی قشنگ که 

 حاال درکش نکرده بودم.

 بلند شدم تا صبحانه امیرعلی رو آماده کنم. من زودتر

 عادت کرده بودم. دمسپیدهو انگار که به زود بلند شدن و دیدن آفتاب  بردمیخوابم ن هاصبحشده بودم  کاربیحتی حاالم که 

آروم رفتم کنارش و ، کردمیبه مهربونی نوازش توی خواب نازش بود و باد مالیمی از پنجره موهای لختشو  امبچهبعد همونجور که 

بغلش دراز کشیدم و بعد دفتر نقاشی کوچولوش رو دیدم که اون گوشه اتاق با مداد رنگی هاش که حاال رنگ و رو رفته شده بودن 

 افتاده بود. وتنهاتک

 م ...کردمیش کردم، کاری که شاید اولین بار بود که با این دقت هانقاشییواش برش داشتم و شروع به نگاه کردن 

 بودن. ایداشتنیدوسترنگارنگ و  هاینقاشیچه 

توی کاغذها کشیده بود، یه خونه سبز و زرد با یه دودکش که کلی ازش بوی  اشکهنهون مدادهای هم باهمه آرزوهاش رو  امبچه

... یه مرد و زن که  نگیزادلن تصاویر ای گوشهقرمز و آبدار و اون  هایمیوهغذای خوشمزه مامانش می اومد ... یه درخت سیب پر از 

سفید و مرتب ... یه پدر مهربون و فداکار که اون طفلی  هایلباسیه بچه رو بین خودشون گرفته بودن، یه مادر و یه پدر! یه پدر با 

 ندیده بودش و ... وقتهیچ

 دوباره آروم آروم دلم لرزید و اشک هام سرازیر شد.

که یه دنیا غصه مادرانه توشون  هاییاشکن بالش رنگی امیرعلی قایم شدن. یویدن و مکه تند و تند از گوشه چشمام دو هاییاشک

ش کشیده بود ندونست و گذاشت که بریزن و هانقاشیکه قدرشون رو کاوه، همون پدر مهربونی که امیرعلی توی  هاییاشکبود. 

 جاری بشن.
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رو قورت دادم و گلوم یه عالمه درد گرفت. دردی که در مقابل رو بگیرم بغضم  امگریهم جلوی صدای کردمیسعی  کهدرحالیبعد 

 هیچی نبود! واقعاًبود هیچی نبود،  گیرکردهرنجی که توی دلم 

 که یهو زنگ در به صدا در اومد ...

 بود. پستچی اینکهمثلجا خوردم و برای اینکه امیرعلی بیدار نشه تندی دویدم سمت آیفون و تصویر یه مرد رو توش دیدم. 

 نبودم. ایبستهیا  اینامهاما چی؟ من که منتظر  ؛پست برام یه چیزی آورده بود

 پاک کردم و بعد گوشی رو برداشتم و باهاش صحبت کردم. ها مواشککردم،  وجورجمعخودمو 

 اون خواست که برم پایین.

رو  ایرنگیتنهاش بذارم بغلش کردم و توپ  که دیدم از صدای زنگ در امیرعلی پا شده و داره میاد سمت من. منم که دلم نمی اومد

 که دیروز براش از توی پارک خریده بودم دادم دستش و آروم آروم راه افتادم تا برم دم رد.

رو گذاشتم توی حیاط بزرگ ساختمون تا با توپش  امبچهسوار آسانسور شدیم و رسیدیم به طبقه همکف و بعد  باهممن و امیرعلی 

 از کردم و رفتم جلوی در.بازی کنه و در رو ب

رو بیاره و اون اومد سمتم  امنامهخواهش کردم تا  پستچیسر و وضعم خیلی مناسب بیرون رفتن نبود واسه همین همونجا دم در از 

 و برگه رو بهم داد ...

 که با دیدن آرم دادگاه باالی برگه دلم هوری ریخت پایین!

 برگه احضاریه بود.

 از دادگاه ...

 رو بگیره. امبچه خواستمیرو ازم گرفت و حاال  امخوشبختی. همونی که رحمبیتن بچه از طرف کاوه، همون مرد برای گرف

و حاال نوبت این بود که آخرین ضربه کاری رو توی قلبم  دادمیانجام  االختیارتامخودش ایران نبود ولی کاراش رو یه وکیل  بااینکه

 .کردمیم رو یه سره کار حتماًکه  ایضربهفرود بیاره. 

 کاربیرو نگه داره، یه زن  اشبچه. یه زن که حق نداشت امدادرسین ای زندهدادگاه برای سه هفته دیگه بود و من شک نداشتم که با

 .انداختمیهم به من ن نگاهینیمابرهای آسمون حتی  الیالبهو تنها که پشت و پناهی نداشت جز خداش، خدایی که 

 و گیج جلوی در شروع به لرزیدن کردم و نفهمیدم که کی برگه تحویل پست رو امضاء کردم. زدهبهتبعد 
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 نفهمیدم که کی امیرعلی از در باز ساختمون اومد کنارم. اصالًو 

 و حتی نفهمیدم که کی توپش افتاد وسط خیابون!

 ممتد ماشین تنم رو آتیش زد.وسط خیابون با توپش وایستاده و یه بوق  امبچهیه موقع به خودم اومدم و دیدم 

 مهابابیرو توی بغلم قایم کردم و پشتم رو به سمت ماشینی که  امبچهبا پاهای برهنه با تموم قدرتی که داشتم دویدم وسط خیابون و 

 به سمتمون می اومد گرفتم.

 و اتفاق چند ثانیه بیشتر طول نکشید.

 به سمت بدن نحیف من می اومد ... سارگسیختهافو ماشینی که  هاالستیکصدای یه ترمز ممتد، دود 

م روی کاپوت ماشین پرت شدم و از فشردمیدرد شدیدی توی کمرم پیچید و همونجور که امیرعلی رو سفت توی آغوشم  آنو یه 

 اون ور روی آسفالت غلتیدم و غرق در خون گوشه جدول خیابون افتادم.

 بود! خردکردهماشین تموم استخوونهام رو 

 دادممیگرفته بود توی بغلم فشار  اشگریهی همه مردم دورم جمع شدن و من توی اون حال زار هنوز امیرعلی رو که از ترس و زود

باشه  دیدهآسیبنمی تونستم از جام بلند بشم آروم نوازشش کردم و با مهربونی بدنش رو دست زدم تا مگه جاییش  کهدرحالیو بعد 

 راحت شد و نفس راحتی کشیدم. و وقتی فهمیدم که سالمه خیالم

 م یه نفس عمیق کشیدم.کردمیطعم خون رو توی حلقم مزه مزه  کهدرحالی یواشیواشو اونوقت 

 نفسی که میون گلوم گیر کرد و دیگه باال نیومد.

... فقط نور بود  ایهغصو آروم. اونجا که دیگه نه دردی بود و نه  بالسبکو بعد چشمام تیره شد و میون زمین و آسمون معلق شدم، 

 و نور.

 .کشیدمیسرک  کمکمآرزوها  هایکوهیه نور زیاد که از پست 

 به میون دنیا ... دنیایی که می تونست آرزوهای دور و دراز یه مادر رو برآورده کنه.

 حتی اگه خودش زنده نباشه!

 پایان

www.takbook.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دومبخش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



1 

 .را برداشت اشبعدیگام  تأملمرد با 

 ... که بایستی یا بروی. کندمیگامی میان رفتن و ماندن، در تردیدی دشوار که حق انتخاب را از تو سلب 

 .رفتمیباالها  آنو پریشان تا  خوردهگرهسردرگم کوهی بلند،  هایپیچپایان راهت چیست؟ راهی که در  دانینمی کههنگامی

در دستانش بگیرد و حسش  توانستمیبود، با آبی زاللی که  هانزدیکیر همین . آسمانی که درسیدمیبه آسمان  سویشآنتو گویی 

 کند.

عرقش از  هایقطره. با هر گام کندمیکه شاید این آخرین جلو رفتنی باشد که برایش تقال  بردمیگمان  پوشژندهبا هر قدم، مرد 

ند، شدمیکه در معبر تنگ کوه زیر پاها له  ایخردشده ایهخار سنگو بر کف  سریدمیپایین  اشژولیدهپیشانی و موهای سپید و 

 .چکیدمی

و نه قادر بود شمارششان کند. قطرات جان کندنی که برای او معنایی جز پایان یافتن  دیدمینش را فروریختکه او نه  صدابی چنانآن

 قوایش نداشتند.

 آسمان بود برسند. مأمنباال، جایی که  آنتا زودتر از او به  کوشیدندمیند و گذشتمیبقیه با تنه زدن از کنارش  کهدرحالی

 ند.گرفتمیند مزد بیشتری رسیدمیهر چه زودتر  چراکهو این مسلم بود، 

 برای یک کودک. ایساده بازیاسباب قدربهرنج برای پولی اندک  همهآن. دادمیمزدی که شاید کفاف چند شب قوت مختصری را 

 بودند. قرمزرنگدر آرزوی داشتن یک عروسک  هامدتیاد معصومه و مهدیه افتاد. دو کوچولوی شیرینش که به  بارهیکبهو مرد 

 باال برای خریدن این آرزوی کوچک چه دور است و سخت! آنتا  هاگامو او اندیشید که این 

 ترهاجواننی در پیش رو داشت. راهی که باال راهی طوال آنهنوز تا رسیدن به  اگرچهش بیفزاید. هایگامپس تالش کرد تا بر بلندی 

 .گذاشتندمیبا چند قدم بلند پشت سر 

 بود. خوردهگرهو  درپیچپیچراهی که چون ذهن مشوش یداهلل، 

 که چیست؟ دانستنمی، دیر یا زود، آسان یا سخت با باری سنگین که او هنوز کردمینداشت و باید طی  ایچارهاما 
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عمیقی که با گذر  هایزخمو با  بستهپینهبا دستانی ستبر و . دادمیی روزگار او را پیرتر نشان هاسختید اما بو سالیمیانیداهلل مرد 

دید و لمس کرد، از  آنرا در  رنجدرد و  شدمیشده بودند. دستی که از همان نگاه اول  ترضخیمضخیم و  محلیکماز فرط  هاسال

 .هایشچروکو از عمق  هایشترک الیالبه

 .رسیدمیسفید و نامرتب که تا زیر چشمانش  ریشیتهاو صورت باریکی هم داشت، با 

 ، با اندک امیدی به آینده، نه آینده خود ... که به سرانجام دو فرزندش.شدمیخوانده  آنچشمانی که حاال آثار پیری در 

 گبار گشوده شد.مر راهکورههمان چشمانی که بر دردهای دنیایش پلک بست و بدون ترس بر این 

الغرش حمل کند شاید هرگز پیشنهاد حاج  هایدوشمعبر مرزی بر  سویآنکه روزی باید باری سنگین را تا  دانستمیاگر او 

 .پذیرفتنمیابراهیم را 

 کند. وپادسترا برایش  فرساجانمرد پولداری که تنها توانسته بود همین کار 

و اگه بگیرنت زندانی می شی، اگه هم فرار کنی با تیر  بریمی: اونجا مرزه، تو جنس قاچاق او حتی به یداهلل خیره شده و گفته بود

 ته دره! افتیمیمی زننت. تازه مراقبم نباشی 

 جمالت کوتاه گنجانده است. آنتمامی زجرهای این کار را در  دقیقاًو یداهلل باورش نشد که او 

واضح برای کسی تشریح  گونهاینش را رگمنتهی به م هایراهقادر نبود  بازهم کردیمهم تکرارش  هرروزبا چنان مهارتی که اگر او 

 کند.

 .جنگیدمیو با دنیا  تاختمی هاسختیدلبر  مهابابیزندگی زن و فرزند باید اما راهی نبود، برای گذران 

چند  آنبرداشت و به دنبال  ترمحکمر پایش زی هاسنگخردهرا علیرغم سستی  اشبعدیاو با این افکار کمی قدرت گرفت و دو گام 

 .فرورفت هاسنگقلوهقطره عرق از صورتش سرید و سرگردان در میان شکاف 

 هاآدمغبارهای ریزی را که با تردد  توانستمیهنوز با دیدگانی باز  لرزیدمیو پاهای دردآلودش  تپیدمی تندیبهقلبش  باآنکهو یداهلل 

حکایت داشت،  رحمبیزندگی میان این کوه بلند و  پایانبینشسته بود ببیند. غباری که با هر نفس  شاکهنهروی پیراهن کدر و 

 .کاستمیعابرین  هایعرقو از بوی تند  آمیختمیبا بوی نمناک هوا خاکی که 

باال  آنند گفتمیکرد. خدایی که  ایستاد تا نفسی تازه کند. بار را با دو دستش جابجا کرد و زیر لب نام خدا را زمزمه ایلحظهیداهلل 

اما هر چه در عمق  ؛آمدنددرمی ایتازهآبی با ابرهای سپید که هر دم به شکل  ایپهنهباال نگاه انداخت. بر  آندر آسمان است و او به 

 جستجو کرد خدا را ندید. آن
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تنه زد و راهش را از راه باریک کنار او باز کرد و با  به او کول بریرا برداشت اما دوباره  اشبعدیپس بر خود مسلط شد و دوباره گام 

 باال برد. آنچند قدم، بار بزرگی را تا 

 او برخاسته بود. رؤیاهایش بر آسمان هایگامو نه غباری که از رد  دیدمیبعد دیگر یداهلل نه او را  ایلحظهسریع که  چنانآن

مانده بود، میان  شدمیافزون  اشسنگینیو دره و در اسارت باری که هر دقیقه  هاسنگند و او هنوز در میانه راه مابین رفتمیهمه 

 رفتن و ماندن.

. باری که هنوز کردمیمعبر مرزی برساند مزدش آرزوی دو دختر دل بندش را برآورده  سویآناین بار را تا  توانستمیاگر او 

 چیست؟ تلویزیون، گاز و یا شاید یخچال. دانستنمی

 کوچک چیز دیگری نداشت. پزیخوراککه اجاره کرده بود جز یک کلمن یخی و  ایکهنهاو در خانه  چراکهداشت، اهمیتی ن

 .ترندسنگین ترگران هایجنساو با خود گفت که البد 

 دیگری به باال برداشت. هایگامکودکانه و با این فرض 

 دند.کشینمیتیر  فرساطاقتر شده بودند و از این با حسبیپشتش از درد  هایمهرهحال دیگر 

 تند قرار داشت. ایدرهکه پایینش  ایکنارهد به کناره معبر منحرف شد. زدنمیکه به او  هاییتنهو  کول برهااز تردد  اندکاندکیداهلل 

د و به نظر لولیدنمیهم  ی که درهایدانهسنگ سیاه،  هایدانهمثل ریز بودند،  هاآدمپایین  آننگاه انداخت.  آناو با کنجکاوی بر ته 

 هایبازیاسبابیداهلل ایستاده بود مانند  کهازآنجاییپایین روی هم چیده بودند  آنبه هم بخورند و بارهایی که  آنکه هر  رسیدمی

 در دست گرفتشان. شدمیکوچک که  قدرآن، آمدندمیکوچکی به نظر 

باال درست باالی ستیغ کوه بگذارد.  آنبارها را بردارد و  آنبرد تا یکی از  هاآن سویبهو سپس او یا حسی کودکانه دست کرختش را 

 کاری که حاال مجبور بود با مشقت انجامش دهد.

 گفت: یداهلل، بازم خیاالتی شدی؟ راه برو، راه همه رو بستی مرد. آمیزسرزنشکه ناگاه از پشت سرش صدایی 

 تنها بگذارد. رؤیاهایشکنارتر رفت تا بقیه رد شوند و او را با تمام  ریبا دلخوو یداهلل که رشته افکارش پاره شده بود 

که حاج ابراهیم در موردش گفته بود: یه موقع تهش رو نگاه نکنی. سرت  ایدرهشد.  ترنزدیکبا این قدم به لبه دره معبر  بازهمو 

 پایین، باشه یداهلل؟ افتیمیگیج میره و 

 تکان داده و حبه قند کنار چای حجره او را نجویده قورت داده بود. نکرده بود با گیجی سر حاجی را باور هایحرفیداهلل که 
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 .کردمیرا زیر زبان حس  اشتازهچای ای که او هنوز عطر هل 

تند عرق، چای داغ با چند حبه قند، زیر نسیم خنک کولری بزرگ  هایبو همه ناباال میان خاک و غبار، زیر باری سنگین، می آن

 ی بود.انگیزدلی صندلی نرم حجره چه تصور رو

 چنین آرزویی کرد؟ شدمیاما حاال چگونه 

آرزومند  هایگامبود که تاب  آناز  ترکهنهیداهلل به خود تکانی داد، شیطان را لعنت کرد و قدم بعدی را به باال طی کرد، اما کفشش 

 .خنددمی اشلوحانهسادهبه او و افکار  حاالو این پارگی بزرگ کفش پاره شده است  هایگوشهاو را بیاورد و سپس حس کرد که 

 یداهلل نگران شد.

 بار سنگین، راه طوالنی و حاال پاپوشی پاره شده.

 برداشت. ترمحکمچند قدم بعدی را  هااینبه همه  اهمیتبیو به ناگاه از یادآوری اینکه باید دخترانش را خوشحال کند 

شور  هایدانهاز این  تواندمیرا ببیند و حتی حس کرد که  هاآن تکتکچکیدن  توانستمیبود و  حال قطرات عرق بیشتر شده

 به جلو برود. ترشتابانعجول، 

عروسک لباس قرمز را از کدام مغازه  اندیشیدمی کهدرحالیتیرگی چشمانش بیشتر شد و  کمکم چراکه. کردمیاما اگر قلبش یاری 

ن ریختند ییاز لبه برنده کوه هراسان به پا هاسنگخردهدره معبر متمایل شد. با این قدم نامنظم لبه باریک  بر اشبعدیبخرد با گام 

 د به هوا برخاست.لولیدنمیکوچکی که در هم  هایآدمایین میان پ آنو از فرارشان غباری شدید تا 

 و مزه خاکش را چشید. فروخوردنامرتبش  هاینفسغباری که یداهلل با 

 .اشگلوگیریان خشکی و هم با، مانستمیدور او  هایاندیشهبه عمق  اشتلخیکی که خا

 کنار دره بر گلوی یداهلل بدود و راه نفسش را بفشارد. ، همین باالجاهمینانگار که آمده بود تا 

 .دادمیاما او باید ادامه 

 60، اما شاید رسیدمیبه آنجا  شمردمیقدمی را  50شاید اگر  به باالی کوه نگاه کرد. بیشتر راه را طی کرده بود و سختیبهو سپس 

 تا.

 ؟50است یا  تربزرگ 60یداهلل شمردن بلد نبود و حاال تردید داشت که 

 بار را زمین گذارد و نیرویی بگیرد. توانستمیاین مهم بود که کمی آنطرفتر  درهرحال
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 بودند. هاآنبر پشتشان منتظر  هاییزینبا  بختنگونآنجایی که تعدادی االغ  .رسیدمیباال که راه تنگ و مرگبار به انتها  آندرست 

 کرد و دوباره خدا را زیر لب صدا زد و ادامه داد. ترمحکمرا به دور کمربندش  هایشدست ذرهذرهیداهلل 

قادر به انجامش نبود و  هاسالکه . کاری کردمییش را خوشحال هابچهو زن و  گشتبازمی اشخانهاو باید امروز با مزدی خوب به 

 .دادمیحال با تمام توانش باید انجام 

 و تحقیرها. هازدن، تنه هاکنایهبود. او که مقابلش همه دنیا بودند، با  درپیچپیچاو که مقابلش کوهی سرسخت و 

تیرگی چشمانش را فراموش کرد و بر قلبش  تاهمیبیرا بر هم زد و  هایشپلکاما یداهلل کسی نبود که جا بزند و با این خیال دوباره 

 باال برساند. آننهیب زد تا قدرتمندتر بتپد و او را به هر شکل ممکن به 

 تا آرزوی دوردست او را تحقق بخشد. کوشیدمیقلبی که حاال با سردرگمی 

 و یداهلل با این امیدواری به پیمودن معبر ادامه داد.

. او حتی توانست بوی عرقی که میان گرفتمیآرام  آلودشخاکو بر میان پیراهن  رفتمیین قطرات عرق از گردنش پای کهدرحالی

 حس کند ... نوردیددرمیارتفاع بلند را  آنبا وزش باد مالیمی که  کردمیموهایش را خنک 

 و حتی بوی خون!

 بویی که یداهلل را به هراس انداخت.

 رد گذاشته بود. هاسنگخون سرخ به دنبال او بر  به اطرافش نگاه کرد، چندین قطره بااحتیاطاو 

 بود. ایجادشده هایشپنجهکهنه  هایزخمرا حس کرد. سوزشی که با سرباز کردن  هایشدستو سپس او سوزش 

کمربندی که بر دوشش بسته بودند  داشتننگاهبود. شدت سنگینی بار به حدی بود که دستانش از  هایشدستاین خونریزی از 

باال که پایان راه  آنتا  کردمیاو را دنبال  چکیدفرومی اشخستهخونی که از دستان  هایقطرهحال با هر گامش ده بود و مجروح ش

 بود.

 گفت: مهم نیست، چند تا قطره خونه، زودی بند میاد. آمیزسرزنشداد و زیر لب  جرئتیداهلل به خود 

که مقابل دیدگان پر از اشک  آلودیخاکبه راه  اشخستهو تقالی قلب  شهایکفشش، پارگی هایزخمبه سوزش  اهمیتبیو آنگاه 

 نگریست. شدمیو تا قله کوه بلند گم  خندیدمیاو 

 .دادمیاو نزدیک شده بود، خیلی نزدیک و باید به راهش ادامه 
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 به پایان رساند.پنهان کند و شجاعانه راه را  آلودشپف هایپلکرا میان  اشکودکانه هایاشکپس تالش کرد تا 

 بود. کول براو یک 

اعتراضی تا آنجا که چهار پایان منتظرش  هیچبیو  کشیدمیبر دوش  العبورصعبباید باری سنگین را بدون وقفه در راهی تنگ و 

 .بردمیبودند 

صحیح و سالم به مقصد  که بر پشت کرختش لمیده بود قیمتیگرانبود که بار  آنود و یا دستانش زخمی، مهم ش خستهمهم نبود که 

کول  چراکهعمیق پرتاب شود،  ایدره. چه اهمیتی داشت که از هایشکفشبرساند. نه او مهم بود و نه آرزوهایش، نه او مهم بود و نه 

ند مقابل زن و فرز زدگیشرم بااحساس. نه او که هر دم شکستمیو  افتادمی. مهم بارش بود که نباید گرفتمیرا  بعدی جای او بر

 .شکستمیدر هم 

 ی دنیا بر خود لعنت فرستاد که چرا پدری شده است مایه سرافکندگی فرزندانش؟رحمبیو یداهلل از این 

 او که گناهی نداشت مگر زندگی کردن، نه برای خویش که برای زن و فرزند.

 تلخ و شیرین زندگی را ورق زد. هایلحظه اشخستهبر ذهن  اندکاندکو او 

 روزگار که او هنوز در ستیز با دنیای ستمکار زخمی نشده بود. آنوان بود و پرشور، مملو از خیاالت ناممکن، زمانی که ج

 روز که برای اولین بار عاشق شد و نام مرضیه را بر زبان آورد. آن

 امیدبخشیش ستاره هابشرا سپری کرده بود و بر روزها و  اشجوانیو معطر بود. زنی که با او  بوخوشنامی که هنوز هم برایش 

 زندگی بود.

 بود. شدهگمبودند  اقبالخوشو ناتوان میان ستارگانی که پررنگ و  فروغکمبرای اویی که در افالک پهناور، 

 تا به دنیا بفهماند که او هم حق زندگی دارد. کوشیدمیو اکنون با تمام تقالیش 

 به مویی بسته بود، مابین رفتن و ماندن. سختجاندر دل کوهی ی سست، هاسنگو  هاخاککه اکنون میان این  ایزندگی
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 یداهلل لب دریاچه بزرگ زریوار نشست و مثل همیشه غرق در زیبایی و شکوهش شد.
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و هنگام بهار این  گرفتبرمیبلند و حاصلخیزی را در  هایتپهبکر، از کران تا کران  ایدرهانسانی رقصان در  مانندبهکه  ایدریاچه

و بلبالن را به  کردمیمرغزار پرطراوت را پر  آنپسته و گالبی تمامی  هایشکوفهزمان که  آن. یافتمی همتابی ایجلوههشت پهناور ب

 .خواندفرامیجشن زندگی 

ودات در دست گرفتشان. موج شدمینزدیک بودند که  قدرآنکه گاهی  هاآنش، هایماهیکپور و عروس  هایماهیبزرگ با  ایدریاچه

 کودکی. رؤیاهایو  هانقاشیرنگارنگی که در میان آب زاللش تقال می ردند، مانند 

و همراه د لولیدنمیبا شیطنت کنارش  دادمیو تکان تکانشان  انداختمیدریاچه  خنکآبیداهلل پاهایش را در  زمانی که هاماهیحتی 

 ند.کردمیاو شادی 

روی آبش راه بروی و حس بودن در خالء را تجربه کنی، فالمینگوهای  خواستمیجا که دلت و کمی آنطرفتر ... درست وسط دریاچه، آن

الغری که  هایپرندهند. شدمیدیده ، گذارندمیدر آب زالل گویی میان آسمان قدم  هایشانسایهو باریکی که با انعکاس  چندرنگ

ی کردمیند حس کردمیسپیدشان را باز  هایبال کههنگامی بودند و شدهرنگبزرگ با قلم کودکی شاد و درهم  هایعروسکمانند 

 در بهشت به میعادگاه فرشتگان گام نهادی.

و غازهای وحشی را کنارش ببیند. پرندگانی که با پرهای براق و درخشان در  هامرغابی توانستمیو او حتی در همان گوشه خلوت 

ند و جسورانه تصویر یک بوم نقاشی هنرمندانه کردمیشنا  مانستمیبی آسمان پیرامونش به آ هایسبزی همه ناکه می ایدریاچهدل 

 د.زدنمیرا قلم 

که پر بود  رؤیاهایید، زدنمیرا رنگ  رؤیاهایشو  آمدندمیسرسیاه به کنارش  هایکاکائیلحظات در میان خلوت و سکوت  آنو در 

 از سادگی، مهربانی و دوستی.

 کردمیو حس  دیدمیهمه آنچه را که  گرفتمیکه در دستان زمختش  ایپارهو کوتاهش بر کاغذهای و یداهلل جوان با مداد کهنه 

 .کشیدمیبه تصویر 

چه زیبا پراکنده  هاحلقهو این  افتادمیبزرگی  هایحلقهبر گوشه گوشه دریاچه  هاآنرنگارنگ و آبی که با هر حرکت رقصان  هایپرنده

 .کردمیپژواک  مانندبیفضای  آنو صدای آوازشان که چه زیبا در  پیوستندمیبه هم  ند و در دو سوی دریاچهشدمی

 نقاشی کند. فشردمیکه در دستانش  ایکهنهبا قلم  کاغذهایشرا در میان  فریبدلاما او هرگز نتوانست این صداهای 

 صویر کشید؟به ت شدمی، این شعرهای نغز طبیعت را چگونه انگیزدلاین نواهای  راستیبهو 

 .رؤیاییو با کلمات  هاواژهبا  را بیان کند، هازیباییاو قادر نبود همه این  چراکه، زدمیبود که اشک در چشمانش حلقه  آنگاهو 

 بکر و نابش را بر کاغذ بنگارد. بود که او هرگز نتوانست نوشتن را بیاموزد و احساسات فرساطاقتطوالنی و  قدرآنکار در مزرعه  چراکه

 بیان کند. خروشیدمیو  جوشیدمیاز همه آنچه در درونش  ایگوشه هاآنبا  توانستمیبودند که او  هانقاشیو اکنون تنها همین 
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 ند.شدمیتنها با مدادی سیاه بر کاغذی کهنه کشیده  باآنکهبودند،  رنگخوشچه ساده، چه زیبا و چه  هانقاشیو این 

ی نظیربی هایچشمهو اینکه  رودمییاری شنیده بود، اینکه شرق و غرب و شمال و جنوبش به کجا یداهلل از این دریاچه چیزهای بس

 .شدمیو اینکه آب زالل و هستی بخشش هرگز خشک ن جوشندمیدر اعماقش 

سی محلی به تصویر مردی رقصان را که سرمست و شادمان با لبا توانستمی ایستادمیدریاچه  بهمشرفباالی تپه  زمانی کهاو حتی 

جان گرفته بود را ببوید. همان  رنگآبیخوشبوی طبیعتی که با این بهشت  هاینفس توانستمیرقص درآمده بود تشخیص دهد، او 

 .کردمیو روحش را از نو زنده  آمیختمیکه با بوی درختان بلوط و پسته  ایکنندهمسخعطر 

 سویآنبادی که از  انگیزدلبا نجوای  هایشانزنگولهو صدای  آمدندمیبه چرا  هاعلفپایین میان  آنگله زیبای گوسفندان  زمانی کهو 

 ... آمیختدرمی وزیدمی گلیکاهروستاهای 

 . با تمام وجود، از قلبش تا ژرفنای روحش.دیدمیو  شنیدمی، بوئیدمیچیزی بود که یداهلل  آن، همه هارنگبوها، صداها و 

شمرد ... یک،  افتادفرومیقطراتش را که به نرمی بر پیکر پنبه گون دریاچه  تکتک شدمی... بارانی که  گرفتمیو اندکی بعد باران 

 دو، سه ...

که غروب شده است و باید به  آمدمیبه یادش  اندکاندکو  آمدمیو ناامید از این خیاالت بیرون  دانستنمی آناما یداهلل بیشتر از 

 خانه بازگردد.

 کوچک و گلی بود در روستای دره تفی. اینهخا هاآنخانه 

 وتابپیچفاصله داشت، با راهی خاکی که از میان درختان انبوه میوه و مزارع سرسبز گندم  رؤیاییروستایی که تنها اندکی با دریاچه 

 .هاانگیجاودو  هاکرانیبی، هازاللیاز  ایپهنه. شدمیبه پهنه مهربان طبیعت گشوده  گریعشوهو با  خوردمی

 ایفرشته. بهشتی که نه نامیدندمیبه دنیای دیگر بود. دنیایی که با زیبائیش بهشت  ایدریچهگفت که این تکه از مریوان  شدمیشاید 

گوسفند،  ایگلهپرندگان و در سویی دیگر  سویک، در یکرنگیطالیی ... هر چه بود سادگی بود و  هایتختی و نه دیدمی آندر 

 عطرآگین. هایشکوفهرنگی و سویی دیگر درختانی پر از  هایماهی سویک

قبل مرده بود و  هاسال. پدرش اسداهلل کردمی تأمینرا  شانزندگیکه باید مخارج  ایخانوادهروزها خودش بود و خودش، با  آنو او 

و هر شب با دسته پولی کهنه به نزد مادر  پرداختمیو یا کشت و برداشت گندم و جو  هامیوه آوریجمعدر مزارع مردم به  هرروزاو 

و او با  رسیدمیتا این مزد اندک را میانشان تقسیم کند و همیشه به خودش کمترین سهم  کوشیدمیو  رفتمیو سه خواهرش 

 .بالیدمیو بر خود  شدمیمهربانی از این تقسیم عادالنه خوشحال 

که در طاقچه اتاق جا خوش  ایپریدهرنگو یادش در قاب عکس کوچک و  دشمیو بر سر سفره محقرشان دعایی برای پدر بدرقه 

 .نشستمیکرده بود 
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خسته یداهلل جا بگذارد. کوله باری که او را  هایدوشرا بر  هاسختیو  هاتنهاییرفت تا کوله باری از  هاآنبه اینکه چه زود از پیش 

 .گشودنمیبود هرگز لب به اعتراض  ، اما چون مرد خانهکردمیاز قبل  تردرماندههر بار 

 و روز بعد و روزهای بعد ...

 بود ... شدهغرق اشتنهاییاو در غروب آفتاب کنار دریاچه در  کههنگامییک روز، یک روز سرد پاییزی  آنکهتا 

 د بر آب تصویر گرفت.که چون گلزاری بو نیبا لباس رنگارنگ و دام ایسایه لرزیدمیدر میان آبی که با نفس باد  بارهیکبه

 در دنیای خود باشد.تا  دادمیو ترجیح  شدمیخیره ن شانچهرهاو هرگز با دیدار عابران بر 

، دختر جوانی را دید که با کوزه کردمیدرد دل  هاماهیاما این بار ناخودآگاه چشمانش به باال چرخید و کمی آنطرفتر از جایی که با 

 حوالی آمده است. آنآبی به 

دل باخت. دختر زیبایی که از روستای مقابلشان آمده بود و این اولین باری بود که او به دختری  ایافسانهیداهلل به آنی بر این موجود و 

 .شدمیحد نزدیک  آنتا 

 فت.به او آنجا را ترک گ نگاهینیمکوزه آب را از چشمه کوچکی پر کرد و با  سرعتبهشد و  زدهشرمدختر با دیدن او اندکی 

 ایفرشتهبر دوشش و با رقص دامان بلندش چون  ایکوزهدختر نظر دوخت. او که با  دور شدنو مرد جوان با چشمانی خیره شده به 

 بود. ظاهرشدهکنار بهشت او 

 فصلی تازه در زندگی او رقم خورد. پسازآنو 

ه شد. دختری که خلوتش را با حضوری افسونگر به عاشق مرضی کردمیو هرگز به داشتن همسر فکر ن رفتفرومییداهلل که در خود 

 طوفانی پرخروش بدل کرد.

 و این بار بر مداد رنگی سیاهش رنگ عشق نیز افزوده شد.

 میان آبی، سبز، قرمز و سفید حال رنگ عشق هم بود.

 بر کاغذش ترسیم کرد. اختیاربیرنگی که یداهلل معنایش کرد و 

 .خواندفرامیبود و با نگاهی پرشرم او را به دنیای عاشقی  دریاچه ایستادهباریک در کنار  ایکوزهدختری که با دامانی بلند با 

پایید و با تصویر لرزانی که میان آب دریاچه از این  پیمودمیجاده را  آرامآراماو را که تا باالی تپه  هایگام اشنقاشیو یداهلل تا پایان 

 سخن گفت. شدمیفرشته رنگارنگ ترسیم 
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 چندین روز سپری شد ... و

تا شاید دوباره مالقاتش کند و بتواند به او  رساندمی روزبهرا  هاشباو در اندیشه دختری که دلش را ربوده بود روزها را به شب و 

 .دخوانفرامیو در سکوتش همه را به جشن عشق  شدمیخیره  آنبر  رمزآلودبگوید که دوستش دارد، درست کنار همین دریاچه که 

و تبنک ها  هافلوتجشن زیبایی که در مراسم پیرشالیار بارها دیده بود. پیوند دو روح در دنیایی که خواهان این زیبایی بود، با نوای 

 و رقاصان محلی.

 شدهینتزی مادربزرگبافته  هایترمهخود را در لباس سپید دامادی در کنار دختر تصور کرد، سوار بر اسبی زیبا که با  ایلحظهو او 

 .انداختمیو بر دوش پدرش  آمیختمیطالیی  هایملیلهرنگی را با  هایپارچهان دستان لرزانش که پیر اما پر از عشق هم بابود، 

 آنو پدر را در کنار هم دیده بود.  مادربزرگقایم کرده بود  خانهصندوقکه در  ایشدهو زرد  وسفیدسیاه هایعکساو حتی میان 

 داشت. ایناگفته هایسخن ایبینندهانباشته بود از هزاران حس ناب که با هر  اشرنگیبی با تمام هاعکس

 .کشیدمیکه کنار هم اصالت پرارزششان را به رخ  مادربزرگاز لباس محلی و زیبای پدر تا دامان پرچین 

که پدر با دستان  دوزیدست هایشکفرا هم با وسواس تا کرده و کنار  مادربزرگاو در همان صندوقچه چوبی کهنه جانمازی 

 دوخته بود نهاده بود و در پستوی خانه جاسازی کرده بود. اشبستهپینه

 و از بوها. هارنگچیزی بود که او داشت، از خاطرات، از  آنو این گنج پرارزش همه 

خو گرفته بود. کنار سه  اشبه تنهاییادر نمدار خانه رفته بود و م هایگلکاه الیالبهدیگر از  هاسالبوی پدری که حال با گذشت 

 خوشمزه از راه برسد. هاینباتآبند تا او با نان تازه، پنیر و شدمیخواهرش که با شیطنت تا غروب خورشید در انتظار آمدن یداهلل 

شبی در سکوت میان مادر و پسر به این موضوع پی برد و  اندکاندکو مادر با اندوه او  کردمیزها عشق را تجربه رو اینو یداهلل اما 

 این راز برمال شد.

 .هاآناز روستای  ترنامخوشو  تربزرگدریاچه قرار داشت،  سویآناو عاشق دختری از روستای زریوار شده بود. روستایی که 

 و این مادر را نگران کرد.

 فرزندش نه ثروتی داشت و نه کار مناسبی.

دختری که داشت دختر را یافت.  هایینشانهر رفت و با یوابه روستای زر تنهاییبهرفت و یک روز اما سرانجام با اصرار او مادرش پذی

بود و قصد داشت  خواندهدرس، ترکوچکدل فرزندش را ربوده بود. نام دختر مرضیه بود و سه سالی از یداهلل  اشمشکیکه چشمان 

که او در  رسیدمیبود و چندین هکتار مزرعه داشت و چنین به نظر به شهر مریوان برود و ادامه تحصیل دهد. نام پدرش جمشید 

 است. قرارگرفتهبرابر شرایطی ناممکن 
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 ، بدون پدر و بدون مزرعه یا ارثی خاص.سوادبی فرزندشبا پدری پولدار و  کردهتحصیلدختری 

 .شدمیوستا گم بود که در میان هزاران خانه رنگارنگ ر ایگلیکه دار و ندارشان خانه کوچک  هاآن

 .شدمیفرزندش راه گریزی نداشت و باید در این آزمایش سخت گداخته  پردرداما دل 

اما یداهلل با کالمی مادر را تسلیم کرد: وقتی  ؛مادر ماجرا را برای فرزندش شرح داد و از او خواست تا از این عشق زودگذر چشم بپوشد

، مادر خرممیرو به جون  هاسختیاگه مرضیه منو بخواد من همه تی و اون کیه. دلت کسی رو بخواد برات مهم نیست که تو کی هس

 من تا حاال ازت چیزی نخواستم اما حاال فقط برام همین یه کار رو بکن.

 و سپس سرش را پایین انداخت و با شرمی مردانه راز دل پر آوایش را بر زبان راند: من دوستش دارم!

 وستای زریوار رفت و پدر و مادر مرضیه را مالقات کرد.و مادر روز بعد صبح زود به ر

 اجازه خواست تا پسرش را به نزدشان بیاورد. هااینه هم بامخالفت خواهند کرد اما  هاآنکه  دانستمیاو 

 افق نبود.پدرش با این وصلت مو چراکهو لب از لب باز نکرد.  نگریستمیبا شرم زمین را  کردمیو مرضیه تمام مدتی که او صحبت 

سرانجام ... روز موعود فرا رسید و یداهلل به همراه مادر با شاخه گلی که از میان باغچه کوچکشان چیده بود به منزل آقا جمشید رفتند 

که یداهلل و مادرش زدند پوزخندی زد و در پایان به مرد جوان  ایتکراریو پدر مرضیه از همان ابتدا در برابر تمام سخنان کهنه و 

 ت: پسر جون، تو نه پول داری و نه کار. من دخترمو از سر راه نیاوردم.گف

 رو داشتی بیا. هاایناو حتی بدون تعارف ادامه داد: تو حتی سوادم نداری! برو هر وقت 

ی به زیبایی و پس چرا باید عاشق دختررا نداشت.  هاایناز  یکهیچ راستیبهآزرد، او  شدتبهن تلخ آقا جمشید یداهلل را او این سخن

 ؟شدمیکماالت مرضیه 

 بازگشتند. شانخانه سویبهسرد  ایبدرقهاین مجلس را ترک کردند و با  نتیجهبی هاآن

را  هاسنگسخنی بگوید کلوخ  آنکهبیکه چند کیلومتری تا روستایشان فاصله داشت به همراه مادر  ایخاکییداهلل غرق در فکر راه 

 ناموزون به جلو رفت. هایقدمبه خشم لگد کرد و با 

 لغزانش را بشمرد، یک، دو، سه ... هایگامو آنگاه کوشید تا 

به عطر و بوی عشق بنویسد  رؤیاییکوتاه با کلماتی  اینامهتا شاید بتواند  و دریافت که قبل از هر چیز باید خواندن و نوشتن را بیاموزد

 باشد. بیانقابلیک قلب پردرد  هایحسو  هارنگتمامی  آنکه در  اینامهو به مرضیه بدهد. 
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بکوشد تا خودش هجی کردن  رودمیبه لب دریاچه  کههنگامیو این سبب شد تا کتاب کهنه فارسی را از پسر همسایه قرض بگیرد و 

 .رسیدمیو نوشتن را بیاموزد. کاری که با ذهن مشوش او دشوار و دور به نظر 

 روزها سپری شد ...

 رسید. و زمستان از راه

 کرد. سپیدپوشرا  جاهمهبا یخی قطور پوشیده شد و برفی انبوه دریاچه زیبا 

و پرتالش و صبور به آموختن نوشتن  نشستمیهر عصر ساعاتی در حاشیه رودخانه  فرساطاقت هایخستگیو یداهلل هم چنان با تمام 

 .پرداختمیو خواندن 

 با اسب آمد ... و نوشت: آب، بابا، نان ...مرد  آنخواند: بابا نان داد ...  اندکاندکو 

 بود و این اندوهگینش کرد. نشدهنوشتهاما در هیچ جای این کتاب از رنگ آبی، از عشق و از غازهای وحشی 

ان مداد سیاه کوتاه بر کاغذی پریشان و یا دستی که از هم بافراموشش شد و سپس با جسارت اولین نامه خود را  سرعتبه اگرچه

 ... من مرضیه را دوست دارم. اممرضیهنگاشت: من ... عاشق ام ... من ... دوست دارم ... من ... عاشق  لرزیدمیم فرط غ

 قطرهقطرهو سپس از نگارش این نامه کوتاه و ساده چشمانش پر از اشک شد. اشکی که چون سیلی خروشان بر دیدگانش موج زد و 

 .فروریختغذش همه اندوهی را که در دل داشت بر میان کا

 بود. خوردهچروککه با قطرات اشک  ریابییک نامه کوتاه با دست خطی کودکانه، ساده و 

 روستای زریوار دوید. سویبه شناختنمیسر از پا  کهدرحالیروز با شوق و  آناو 

پهنه مواج و خروشان پارو زد  راه طوالنی بود اما او چنان عطشی برای رسیدن به دریای زالل عشق داشت که نفهمید چگونه بر این

 و به ساحلش رسید.

 کلماتی نوشته بود مقابل در خانه مرضیه ایستاده بود. آناندکی بعد او با تکه کاغذی که با مداد سیاهش بر 

 ... و آنگاه با شرم بر در کوبید و آقا جمشید را صدا زد.

 روبرویش ایستاد. درمقابل  آلودخشمپدر دختر اندکی بعد 

 مرضیه نوشتم. ینامه را به او داد و گفت: بابا، من خودم این نامه رو برا کردمیصدایش را صاف  کهدرحالیهلل دستپاچه و یدا

 کرد و کنار انداخت و گفت: بهت که گفتم، تو باید پول داشته باشی. اشپارهبیندازد  آننگاهی بر  آنکهبیاما آقا جمشید 
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 یداهلل خشکش زد ... بارهیکبهو 

 واد مهم نبود، برای پدر مرضیه پول مهم بود.س

 .کردمیباید کار پردرآمدی پیدا  او

 .دیدمیاز کنار در چهره ماهروی مرضیه را که به حیاط آمده بود  کهدرحالیچیزی بگوید با شرم آنجا را ترک کرد،  آنکهبییداهلل 

 درآمددر کنار دریاچه به سراغ کار بهتری برود و  حاصلبین کار در مزرعه و نشست جایبهروز به بعد او تصمیم گرفت تا  آناز 

 بیشتری به دست آورد.

 نظر آقای جمشید را جلب کند. توانستمی گونهاینشاید 

 را ترک کرد و به شهر مریوان رفت. اشخانوادهکمی بعد او 

 سخت و دشوار بود.چون او تحملش  اییروستایبرای  آنچهآنجا شهر بزرگ و پرجمعیتی بود، دور از سکوت و خالی از احساس. 

 ی چون او مناسب بود و درآمدش هم بهتر از کار در روستایش بود.سوادبییی را پیدا کرد. کاری که برای فرساطاقتو او در آنجا کار 

 .بیشتر برای رسیدن به عشق و آرزوها درآمد. کردمی ترپختهه مشقتش او را برای رسیدن به هدفش هم باکاری که 

 خرجی بیشتری برای مادر و خواهرانش بفرستد. توانستمیاو حتی حاال 

 .کنندمیو چه در موردش قضاوت  گویندمیو حاال مهم نبود که دیگران چه 

تا شاید بتواند دوباره روزی به کنار دریاچه بازگردد و در سکوتش غرق  خوردمیروستایشان بود و حسرت  تنگدلاما یداهلل همواره 

 شیرین شود. یاهایرؤدر 

 یک روز ... آنکهتا 

 شدمیمیان بازار مریوان حمل کند. راهی که چند کیلومتری  ایحجرهرا از انبار میوه تا  آنبار سنگینی به او محول شد و قرار شد تا 

 کرده بود پذیرفت و بار را بر دوش انداخت. اشوسوسهو او که مزد باالی این کار 

تعمدی عابران،  هایرفتنتحقیرآمیز و کنار  هاینگاهدر پیش گرفت، میان  هاخیابانو  هاکوچهخود را میان سپس از انبار بزرگ راه 

 کند. شانآلودهاین باربر ولگرد  هایلباس ترسیدندمیکه  هاییآن

و  گرفتمی اششدهخت کر هایدوشو دوباره بر  مالیدمی، دستانش را گذاشتمیرا بر زمین  آنبار سنگین بود و او هر از گاهی 

 .دادمیراهش را ادامه 
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 سویبهمعابر شلوغ  آناز  اندکاندکدوید و  هاخیابانبا رسیدن آفتاب ظهر، گرما بر  کمکمبود و  یافتهکاهشحال دیگر سرمای هوا 

 بازار بزرگ و پرهیاهو مریوان گسترده شد.

 تا از میان جمعیت انبوه مردم راه خود را باز کند ... کوشیدمیو و درست زمانی که یداهلل زیر باری سنگین خیس عرق شده بود 

 ناگاه مقابل دختری ایستاد.

 دختر. آنو آنگاه نه یداهلل تکان خورد و نه 

 کرد و در زیر فشار بار به دختر نگاه انداخت ... سربلندد، ش خستهیداهلل  آنکهتا 

 جایش خشکش زد. و سپس یکه خورد و سر

رق و با لباسی عیداهلل زیر باری سنگین، خیس  مقابلشو ...مرتب  وشلواریکتا لباس فرم دانشگاه کنار آقا جمشید با او مرضیه بود! ب

 و کثیف بود. آلودخاککه 

 و زیبا. کردهتحصیلو باربر و سویی دیگر دختری  سوادبیپسری  سویکو سویی دیگر ثروت، فقر  سویک

 رؤیاهایشو او را با تمام  کردمیزمین مقابل پاهایش دهان باز  کاشایکه  شاندیدمیهرگز ن اشکایلحظه آرزو کرد که  آنو یداهلل 

 .شدمی... هرگز عاشق مرضیه ن کاشایو  بلعیدمی

 را ندیده است. هاآناز سر راهش کنار رفتند و یداهلل کوشید تا چنین وانمود کند که  زدهبهتدو  آنسپس 

این عشق ناممکن را معنا  شدمیآقا جمشید را نادیده گرفت؟ مگر  آلودغضباز اشک مرضیه و چشمان  ما پرنگاه زیبا ا شدمیاما مگر 

 کرد؟

 .کردمی. پس یداهلل نباید بر این خواسته نامعقول پافشاری خواندهدرسمرضیه خواستگارهای بسیاری داشت، پولدار و 

عرقش چکه چکه بر  هایقطرهدو و شرمی که با  آنخیره شده  هاینگاهدر برابر روز تلخ را هرگز از یاد نبرد، زیر باری سنگین  آناو 

 از پا انداخت و بار را بر زمین گذاشت. راهنیمهکه او را خیلی زود تا  طاقتیبیزمین افتاد و نفسش را برید. نفس 

. اویی که گمان اندرفتهخام او پشت کرده و  ی آرام و مردد میان جمعیت بر خیاالتهایگامرا دید که با  هاآنبرگشت و  ایلحظهو 

 با باربری همسر مناسبی برای مرضیه باشد. تواندمی کردمی

 گذشت ... بارغمو روزهایی 
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. شالقی که درد زدمیشالق  آنو هر چه بیشتر بر  تاختمی، بر ساحل دلش کردمی، تالطمی که عصیان بود میدر دل یداهلل تالط

 بیشتر بود. مراتببهو از تیر کشیدن کمرش زیر فشار بار  زدمیکه بر طناب بار چنگ  هایشدستاز زخم  آن

 .کردمی، عشقی که باید فراموشش دادمیو عذابش  کوفتمیدردی که عشق او را چون خیالی ابلهانه بر قلبش 

 زیده بود مادر به دیدارش آمد!خ اشسرایداریمرد جوان خسته از کار روز به اتاق کوچک  کههنگامیاو یک روز غروب ... 

 است. زدهدستای دشواری کارهچهاو از این مالقات ناگهانی بسیار خوشحال شد ولی به مادر نگفت که در این مدت به 

هرگز انتظار شنیدنش را نداشت. مادر مرضیه به نزد مادرش آمده بود و گفته بود که آقا  آنچهو مادر در عوض خبر عجیبی به او داد. 

نپذیرفته بود اما با اصرار کامالً پدر مرضیه هنوز  اگرچه. اندموافقبا این ازدواج  هاآنو اینکه  انددیدهشید و مرضیه در مریوان چه جم

 .پذیرفتمیدخترش او هم سرانجام 

و  کشیمیسختی  گفت: پسرم، تو اینجا داری متأثرهدیه مادرش بود، مادری که او را در آغوش گرفت و و این خبر شاید بهترین 

 خدام دلش برات سوخت و کمکت کرد.

ند و نه بالیدمیو پولدارشان  کردهتحصیلیداهلل بود، در کنار مرضیه همسرش و دو فرزندی که به مادر  پرفرازونشیبداستان  همهاین

 بیش نبود. کول بریبه پدری که 

 و هنوز قادر نبود بشمرد. نوشتمیپدری که هنوز مثل کودکان کلمات را 

 است. کارهچهتا کسی نداند که پدرشان کیست و  رفتمی هاآنپدری که باید به گوشه زندگی 

 را فراهم کند. اشخانوادهتا رفاه  آمدمیکنار  درمانبیپدری که با هزاران درد 

 بود. شانخانهاو هنوز مرد  چراکهنبینند،  ایتیسخهرگز  هاآنبود که  آنانجام دهد. مهم  کاریچهمهم نبود که او کجا باشد و 

 همسر خوبی چون مرضیه. باوجودشده بود،  وپرداختهساختهبا مزد کارگری اندک او  کسهیچاز  نیازبیکه  ایخانه

 د.زدنمیش صدای کول برزندگی بود، با بودن پدری که همه با تمسخر  مانندبیی هارنگکه خالی از تجمالت و انباشته از  ایخانه

حس  و بریده تاببی هاینفسپاره و در این  هایپاپوش، در این زدهتاولخونین و  هایدستعشق را در این  شدمیبود که  آنو مهم 

 کرد و بویید.

 .بخشیدمیخانواده کوچک جان  آنو بر  کردمیعشقی که هر دم با قلب پرتپش یداهلل تقال 

 ثروتش بود. ترینپرارزشسر و فرزندانش را از ته دل دوست داشت و این مهم این بود که او مردی بود که هم
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 یداهلل به خود آمد ...

ش که بنای ناسازگاری تاببیبا قلب  کهدرحالیبا باری سنگین بر پشتش ایستاده بود و هنوز  آلودخاکهنوز میان تنگ راه کوهی 

 برسد. کردمی کجیدهانیان راه دشواری که پیش رویش بود و به او اپکوشید تا هر چه زودتر به  رفتمیگزارده بود کلنجار 

ی عجول از هایگامبودند که با  جوانانکرده است و حاال این  اشفرسودهی زندگی هاسختیکه دیگر جوان نیست و  دانستمیاو 

 د.زدنمیند و با غرولند کنارش گذشتمیکنارش 

 مجالی برای ماندن و تردید داشتن نبود. کردمییاری ن اشزخمیکه دیگر قلب بود و برای امثال یداهلل  هاآنحال نوبت 

 .رسیدمی رفتمیو یا به پایان راه که با شیبی تند و مرگبار به باال  انداختمیعمیق به پایین  ایدرهخود و بارش را از  جاهمینیا باید 

 و او انتخاب کرده بود که ادامه دهد.

به شهر  راستیک ماندمیو اگر جانی برایش باقی  گرفتمیو مزدش را  پیمودمییر شده بود، باید راه را پس حاال برای جا زدن د

 .خریدمیو عروسک قرمز دامن بلند را  رفتمی

شت ایستاده بود و کوشیده بود تا با پولی که در جیبش دا فروشیبازیاسبابی هامغازهاو چندین بار در مریوان پشت ویترین رنگارنگ 

 .گرفتمیباالتر از مزدی بود که  وبرقپرزرقزیبا و  هایعروسکرا بخرد اما همیشه مبلغ این  هاآنیکی از 

 بار سنگینی بر دوشش داشت. کهچونولی این بار مزدش باالتر بود 

که چه موقع  دانستنمیاما  ؛ددر چشم بر هم زدنی به شهر برود، عروسک را بخرد و دوباره از همان راه به روستا بازگرد توانستمیاو 

 خواهد رسید. اشخانهبه 

 .وخمپرپیچراهی خاکی و  همآناز بانه تا مریوان و از مریوان تا زریوار راه کمی نبود، 

 به خانه برسد؟ تواندمیشب  اصالًرا برداشت و با خود اندیشید آیا  اشبعدیقدم  با دلخوریاو از این اندیشه تلخ 

 ش را با اندک توانی که در پاهایش مانده بود تندتر کرد.هایقدمگفت و  اللهیبسمدوباره نگران 

 .ماندمیبرای خرید عروسک و بازگشت به خانه فرصتی باقی ن شکبی رفتمیاگر به همین منوال پیش 

را  اشنگرانی بازهمرود و این و او باید ادامه مسیر را با وسیله دیگری ب روندمیتا دوآب  هاماشینحتی به یادش آمد که بسیاری از 

 ی بر او چیره شد.تاببیخشم و  کمکمافزون کرد و 
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و یا اگر  گشتبازمیخانه  سویبهقبل عروسک را خریده بود و  هاساعتبود شاید حاال  تروزنکماگر این بار سنگین لعنتی اندکی 

 قدری توان بیشتری داشت ...

 ش را ادامه داد.هایگام زدمی نفسنفس تندیبه کهیدرحالیداهلل با این افکار آزاردهنده  

 .رفتمیبود به باال  ماندهباقیاو حاال به شکلی ناموزون و خطرناک در راه باریکی که تنها چند قدمی به انتهایش 

 .ردبمیبلند پناه  هایکوهآسمان خسته و کسل به میان  سویآندر  کمکمگذشته و  روزنیمهاکنون دیگر آفتاب از 

 و این یداهلل را به وحشت انداخت ... آفتاب چه زود در حال غروب بود!

مسیر  ترسریع بازهمشده بودند کوشید تا  ترپارهی که هایکفشتمامی قوایش را بر پاهایش گذاشته بود با  کهدرحالیبعد  ایلحظهاو 

 شده بود. فرساطاقترا طی کند. مسیری که به طرز زجرآوری طوالنی و 

 و چشمانش تیره شده بود. تپیدمیبش با نهایت شدت قل

 باالی کوه را نگاه کرد. آن حالاو در 

 ببیند. گذاشتندمی هااالغباال جمع شده و بارها را روی خرها و  آنجمعیتی را که  توانستمیاکنون 

 بتوان تصور کرد. ازآنچه تربزرگبارهایی که سنگین و بزرگ بودند، 

ش را میان هایقدمبه سوزش دستانش  اهمیتبیگرفت و  ترمحکما که بر بار روی دوشش پیچیده شده بود و سپس طناب ضخیمی ر

 ی سست ادامه داد.هاسنگکلوخ 

او را از به پایان  توانستمین یکهیچ، کردمیتقال  اشسینه، پاهای خسته و لرزانش و قلبی که معترضانه در آلودشخونحال دستان 

 نگ و کشنده منصرف کند.رساندن این راه ت

 و آنگاه سرش را تکانی داد تا قطرات عرقی که سراسر صورتش را پوشانده بودند کنار روند و او بتواند جلوی پاهایش را ببیند.

ش افتاد که پدر مرضیه رودرروی ایلحظهکوه با خود و خیاالتش داشت به یاد  رحمبیاو میان ستیزی که در زیر فشار بار و میان بستر 

ایستاده بود و با کنایه گفته بود: تا کی می خوای باربری کنی؟ آخرش چی؟ بیا پیش من وایستا و برام کار کن. اونجوری حداقل شکم 

 سیر میشه. اتبچهخودت و زن و 

بارهای سنگین ادامه و جان کندن زیر  پایانبیبه این تقالی  توانستمیحق با او بود. یداهلل تا کی  واقعاًو به این اندیشید که شاید 

 دهد؟
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 فاصله داشت. قدمیک خود تنهابا مرگ  راستیبه کردمی کول بریبلند بانه  هایکوهو حاال که در اوج خطر در میان 

بشنود. صدایی  پیچیدمیاین صدا را که در مغزش  توانستمی. او حتی زدمیو صدایش  چرخیدمیمرگی که هر دم بر باالی سرش 

 .انداختمی وتابتببه  واردیوانهو قلبش را  کردمینفسش را تنگ ترسناک که راه 

 تندیبهفشارها و دردها هم جنان  باتحملی زندگی هنوز تمایلی به ایستادن نداشت. قلبی که هاسختیتمام  باوجودقلبی عاشق که 

 .راندمیو پاهای دردآلود یداهلل را به جلو  تپیدمی

و م بچهپس مردونگی چی میشه؟ من قسم خوردم که خودم از پس مشکالت بر بیام و زن و زمزمه کرد: با غرور زیر لب  ایلحظهو او 

 دیگه. کسهیچاداره کنم. فقط خودم بدون منت 

 به راهش ادامه داد. ترمصممو با این اندیشه 

و هنوز از نفس  جنگیدمیه برایش چیزی بود ک آنرا نداشت که او نام پدر را از روی خود بردارد. این تمامی  آنارزش  چیزهیچ

 نینداخته بودش. این تنها چیزی بود که داشت، یک پدر و همسر خوب بودن.

م منتظرن. هابچهو سپس زمزمه کرد: اگه یه ذره طاقت بیارم می تونم پولمو بگیرم و بعد سریع برم شهر و عروسک رو بخرم. مرضیه و 

 من باید عجله کنم.

 .کردمیتقال  اشسینهباال تندتر کرد. قلبش حاال نامنظم و پریشان در  ش را بههایگام بازهمو 

 حس کند. انگار که قلبش از سینه در حال بیرون افتادن بود. پیچیدمی اشسینهاو توانست درد شدیدی را که در قفسه 

. باری که این بار تمام طاقت کردمیمل ش و اکنون فشار بازی بزرگ را تحهایرنجباید سنگینی عشق با تمامی درد و  تنهیکقلبی که 

. جسم بزرگی و گسستمیکمرش را از هم  هایمهرهو  زدمیکوه ربوده بود. باری که گویی بر پشتش چنگ  وخمپیچاو را در میان 

 که چیست؟ دانستنمیحجیمی که او حتی 

احساس  آنکهبیچشمانش بسوزد و  آنکهبیخیره شد، چشم در رخ خورشید انداخته بود بر این قرص پرنور داغ  کهدرحالیو سرانجام 

 گرما آزارش دهد.

 فرساطاقته آنچه در توان داشت بار سنگین و هم باراه به پایان رسید و یداهلل  اشپیاپیو اندکی بعد پس از تالشی طوالنی با چند گام 

 را در سطح صاف و هموار باالی کوه بر زمین گذاشت.

 به دورش پیچیده شده بود از او جدا کردند. سختیبهو کمربندی که  هاطنابند و بار را با دوید به سویشچندین نفر 

به  رغبتی، با پاهایی کرخت و لرزان و قلبی که دیگر آلودخوناز حال رفت، با دستانی  سنگیتختهکنار  جاهمان زناننفسو یداهلل 

 تپیدن نداشت.
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 به زنگ زدن کرد. شروع هایشگوششد و  وتارتیرهسپس چشمانش 

 اشزخمیاما دستانش از اختیارش خارج بودند و حتی نتوانست پاهای  ؛او کوشید تا دستانش را باال بیاورد و یقه لباسش را بازتر کند

 را اندک تکانی دهد.

ن شده است، پیچید. دردی عمیق که تا مغز استخوانش نفوذ کرد ... و احساس کرد سرش سنگی اشسینهو دوباره درد شدیدی در 

و کلمات  اندزدهحلقهحال پریشان در کمال ناباوری مردانی را دید که اطرافش  آنسنگین که یداهلل نتوانست نگهش دارد و در  قدرآن

 .فهمیدمی، سخنانی که او نگویندمینامفهومی را 

 و دوباره تالش کرد تا به نفس کشیدن ادامه دهد ...

 ضربانش به شماره افتاد ... و یداهلل شمرد: یک، دو، سه ... آرامآرامتپیدن نداشت و  وتوانتاباما قلب مهربانش دیگر 

فرستاد، مکثی کرد و  هایشریهکوه بلند را بر  آلودخاکولی قلبش ادامه نداد و او با درماندگی نفس عمیقی کشید و آخرین هوای 

 با آخرین نفس بیرون داد ... آلودشکفو  شدهقفلمیان دهان  و تردید همه دردها و تحقیرها را از میلیبیچند ثانیه بعد با 

را  جاهمهبسته شد و سیاهی  کردمیی پرنور جستجو هامغازهدامن بلند را میان ه هنوز عروسک کبر دیدگانی  اشکردهپف هایپلک

 .فراگرفت

خیلی بهش فشار  چارهبیبا ناراحتی گفت: مرده!  کردمیضش را بررسی نب هاآنیکی از  کهدرحالیچندین نفر دور یداهلل را گرفتند و 

 ، آخه اون پیره.داشتبرمیاومده، نباید این بار سنگین رو 

 چیزهمهپایین، جایی که  آنبارهای سنگین و بزرگ را از  پایانبیدیگر، مثل همیشه با تقالیی  کول بریبه مرگ  اهمیتبیو بقیه 

ند. رفتمیآسمان  سویبهراهی مرگبار  وخمپیچی لرزان و مردد در هایگامند و با انداختمی ند، روی دوشداشتبرمیریز و کوچک بود 

 آسمانی که هنوز آبی بود و پر از ابرهای سپید.

 دارغصهبه مویی بسته بود،  شانزندگیکه  هاییآن، هاانسان پایانبیو از میان تکاپوی  باختمیرنگ  اندکاندکباال ... حورشید  آنو 

 .رفتفرومی هاکوهو دلسرد به پشت 

 ناگفته زیادی داشتند. هایحرفی پر از راز و رمز که هایکوهبسیاری بودند،  کول برانی که شاهد مرگ هایکوه

4 

بیرون آمدند و همه  شانگلیکاهزیبای  هایخانهمدرسه و یا حتی بدون کیف از  هایکیفمثل همیشه با  هابچهصبح زود همه 

مدرسه کوچک روستای دره تفی حرکت  سویبهمرطوب شده بود  دمسپیدهباران  نمنمکه با  ایخاکیدر راه  تکتکو یا  دستهدسته

 کردند.
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ند و یا دادمیرا به هم نشان  هایشانکتاب، آمدندمیگرد هم  آنبا سنین مختلف در  هابچهاین تنها مدرسه روستا بود که همه 

 ند.کردمیقسمت  باهماندکشان را  هایخوراکی

اینجا همه یکرنگ بودند و آمده بودند تا  نهپسر و دختر، کوچک و بزرگ ... مهم نبود که پولدار باشند یا فقیر، کیف داشته باشند یا 

 بیاموزند که راه و رسم زندگی چیست.

روز نوبت به  آنی و کاردستی. اینجا حتی کالس انشاء هم داشت و دو و سه یا نقاش کردنجمع فقطنهآب و بابا و نان ...  فقطنه

 بود و معصومه داوطلب شد تا انشایش را رو به همه بخواند. هادبستانیخواندن انشای چهارم 

 ((داستان زندگی خود را توصیف کنید)انشایی با عنوان )

کرد و با صدای بلند و رسا شروع به خواندن کرد: من معصومه  صدایش را صاف کردمیدفتر ساده انشایش را باز  کهدرحالیو معصومه 

 است. ترکوچکسال از من  2دارم که نامش مهدیه است و  تریکوچکهستم. نام پدرم یداهلل است و نام مادرم مرضیه و خواهر 

ی هازیباییهستیم. روستایی که ما ساکن روستای دره تفی حال به خواهرش که در کالس حضور داشت اشاره کرد و ادامه داد:  آنو در 

 ایدریاچه. ما اینجا شودنمیدر ایران دیده  آنبسیاری در خود دارد. روستای ما پر از درختان میوه و مزارع سرسبزی است که مانند 

دریاچه زیبا که این  گویدمیفراوان همیشه پر از آبی زالل است و مادرم  هایچشمهکه با  ایدریاچهداریم که نامش زریوار است. 

ی وحشی است و هنگام بهار هامرغابیرنگارنگ و  هایماهی. در این دریاچه پر از شودنمیخشک  گاههیچاست و  به بهشت ایدریچه

خوشبوی پسته و گالبی بر  هایشکوفه. همان موقع که شودمیروستای ما بسیار زیباتر  کنندمیکه پرندگان مهاجر به اینجا کوچ 

دریاچه جذاب زریوار  خواهندمیکه  هاآن خصوصبه، کشاندمیو بسیاری از مسافران را به اینجا  شودمیان انباشته درخت هایشاخه

فوت کرده است زنده  تازگیبهتا یاد پدرم را که  رویممیغروب به لب دریاچه  هرروزرا ببینند. من، مادرم و خواهرم مدتی است که 

 هاینقاشیکاغذ و من حاال  چندتکه. با یک مداد سیاه کوتاه و کشیدمیزیبایی  هاینقاشیو  تنشسمیکنیم. او همیشه لب دریاچه 

و از  هامرغابی، هاماهیی پر از احساس از هاینقاشییم نشانشان دهم. هابچهبزرگ شدم به  کههنگامیتا روزی  دارممیپدرم را نگاه 

و غروب خسته و  رفتمیبه سرکارش  هرروزموهایش کمی سپید شده بود. او سال داشت، مردی که  48درختان بلند و پربار. پدرم 

 ترکوچکدیگر و اما  هایخانهمانند همه  گلیکاهکوچک  خانهیک. خانه ما در وسط روستا قرار دارد، گشتبرمی مانخانهبه  آلودخاک

برایمان  هایشمهربانیرا دوست داشت و همیشه از او و  خنده بود. مادرم خیلی او پدرم شاد و پر باوجودکه  ایخانه. هاآناز همه 

تا مادرم  کردمیاو با شکلک درآوردن و خنداندن تالش  کردمی گریهکه چگونه وقتی شبی مادر از فشارهای زندگی  گفتمی

 وقتهیچ. ما با او نداختامییم او با ادا درآوردن ما را به خنده کردیم گریهیش را فراموش کند و یا وقتی من و خواهرم هاغصه

و خود اگر گرسنه هم  دادمیرا به ما  تربزرگ هایلقمهیم پدرمان نشستمی سر سفرهیم و وقتی کردمیاحساس تنهایی و ناراحتی ن

و  کند تأمین تنهیکرا  مانزندگیی هاهزینهتا بتواند  کردمیو سعی  خواستمیرا برای ما  چیزهمه. او گفتمیچیزی ن ماندمی

که من باید روی پاهای خودم بایستم و این به ما  گفتمیاز او کمک نگرفت و همیشه  وقتهیچپدربزرگم پولدار است اما او  باآنکه

ما در خواب نازیم  کهوقتیصبح زود  هرروز. مردانی که اندباارزشیکه پرتالش و بردبار باشیم و اینکه پدرها چه موجودات  آموختمی

مخارج  تأمینی پاره و کهنه برای هایکفشو با  پوشندمیاست را  آلودخاکی که هنوز از شب قبل هایلباس، یزندخبرمیاز خواب 

و پاهایشان خسته و لرزان است،  آلودخوندستانشان  گردندبازمی کههنگامیو شب  کنندمیزندگی فرزندانشان تا شب تالش 
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تا تمامی  کوشندمیو  زنندمیلبخند  هاآنیشان به هابچهحال هم با دیدن  آندر خیس عرق و حتی  هایشانلباسموهایشان ژولیده و 

 بیایند ... هابچهبه میان ما  آنشان را بیرون از خانه بگذارند و بدون هایخستگیو  هاغصه

من هنوز آخرین شبی را و با صدای رساتری ادامه داد: و  فروخوردبغضی را که در گلویش پیچیده بود  آرامیبهحال  آنمعصومه در 

شب خواهرم مهدیه دوباره به پدر گفت که چقدر آرزو دارد که یک  آنکه با پدرم کنار هم بر سر سفره نشستیم به خاطر دارم. 

 حتماًبرایت خواهد خرید و پدر هم با لبخند گفت که  زودیبهداشته باشد و مادر گفت که پدرت  گلیگلعروسک زیبای قرمز با دامن 

 ؛آرزویمان بود هامدتداشتن این عروسک  چراکهو ما همگی بسیار خوشحال شدیم.  آیدمیشب با عروسک آرزوها به نزدمان فردا 

شب به ما قول داد که فردا برایمان خواهد خرید و  آنموقع به دلیل پایین بودن مزد، پدرم امکان خریدش را نداشت و او  آناما تا 

لحظه دستان سیاه و کبود پدرم را نوازش کرد و ما هم به تقلید از مادر دستانش را  آنشد و مادرم هم از این موضوع خوشحال 

شام  ترینخوشمزهشب ما کنار هم  آن. بردمی به بهشتبوسیدن دستان پدر ما را  گویندمی کهچونبوسه زدیم.  آنگرفتیم و بر 

ا بازی کرد و مادر با خوشبختی بر این بازی زیبای ما و پدر خندید شب با م اواخرپدر یا خوشحالی تا  بعدازآنعمرمان را خوردیم و 

یم که این آخرین باری است که با پدر دانستنمیروز دیگر پدر را نخواهیم دید. ما  آنیم که فردای دانستنمیاما ما  ؛و غرق شادی شد

 م ...کنیمیبازی 

یم که او خواهد مرد، اما ما یاد و نام او را هرگز دانستنمیامه داد: ما ش را پاک کرد و با صدای لرزانی ادهایاشکمعصومه با اندوه 

م و کردمیرا بر زبان بیاورم احساس شرم  از اینکه شغل او درگذشتهفراموش نخواهیم کرد. او که به معنای واقعی یک پدر بود. من 

 بود ... کارهچهاو  بگویم که خواهممیم اما حاال و در این نوشته کردمیهمیشه از همه پنهانش 

 هایکوهبود! یک باربر زحمتکش که در گردنه  کول برصدایش را رساتر کرد و گفت: پدرم یداهلل سارالی یک  باشهامتمعصومه این بار 

تانش بود و به همین دلیل دس فرساطاقت. باری که بزرگ و رساندمیبه باالترین نقطه کوه  العبورصعببانه بارهای سنگین را از نقاط 

 پاره و لباسش پر از عرق بود. اویی که بهترین پدر برای من و خواهرم بود. هایشکفش، آلودخون

 خواهرش دوید و در آغوشش پناه گرفت. سویبهاز میز برخاست و  کردمی گریه کهدرحالیسپس مهدیه 

م، به او که کنیمیکوه جانش را از دست داد افتخار  و معصومه ادامه داد: من، خواهرم و مادرم به او که به خاطر ما هنگام باربری در

 زحمتکش از دیار دالوران کردستان. کول برپدری فداکار، مهربان و عاشق بود. یک 

 هایشکالسیهم آلوداشکبه چشمان  کهدرحالیه بود سرش را باال گرفت و فراگرفتو سرانجام در سکوت عمیقی که کالس درس را 

 از روستای زیبای دره تفی از توابع مریوان. سالهدهیان داد: من معصومه سارالی هستم. خیره شده بود چنین پا

 فضا سخاوتمندانه پراکنده بود. آنبوی عشق را در  کهدرحالیو انشاء زیبای معصومه به پایان رسید 

 ر مدرسه پیچید.ی کالس دهابچهتمام  آنو به دنبال  ریختمیاشک  صدابیسپس صدای دست زدن معلم که آرام و 

بارانی چشمان  انگیزدلروز  آنبود. انشایی که  شدهخواندهبود که تاکنون در مدرسه  اینوشته تریننشیندلو  ترینسادهاین انشاء 

 معصومه را پر از اشک کرد. هایکالسیهمبسیاری از 
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در کنار پدری مهربان و فداکار که اکنون در میانشان  ،کردمیحکایت  هاآنو زیبایی از زندگی کوچک و پرمهر  سادگیبهکه  حالیشرح

 جانش را در کاری پرمشقت و خطرناک از دست داد و به آنجا که خدایش بود شتافت. اشخانوادهنبود. پدری که برای 

 پدری که سرانجام نتوانست عروسک قرمز دامن بلند را برای دخترش بخرد.

 ی بزنید.ترمحکمپدر معصومه و مهدیه دست  افتخاربه، هابچهالس گفت: ی کهابچهبه همه  باافتخارو آنگاه معلم 

 شان همراه بود.هایاشککه با  ایهلهلهسپس صدای تشویق همه کالس را به لرزه انداخت. 

مرگبار  هایاهردر  اشبریکول ند، مردی که با بالیدمیبود و نامش یداهلل بود  شدهبزرگکه در روستایشان  مردیبزرگبه  هاآناکنون 

 مردان و زنان کوچک بود. آنکوه مایه مباهات 

 و چه افتخاری باالتر از این بود که فرزند پدری رستگار باشی، پدری چون یداهلل سارالی.
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 صبح زود بود ...

 ه کرد.ابوذر چشمانش رو باز کرد و دور و برش رو نگا

و به خاطراتش  شمردمیرو  هادقیقهسال بود با سماجت  هایسالو مثل همیشه زل زد به ساعت کهنه روی دیوار، ساعتی که 

 .سپردمی

 همون ساعتی که یادگاری باباش بود، بابا عباس.

 که یه عمر کار کرد و روزها تو دل دریا با آفتاب و طوفان جنگید. کشزحمتیه مرد 

 ه روز تلخ خبر آوردن که میون تور ماهیگیری خودش گیر افتاده و مرده!و باالخره ی

 نفهمید که چرا باباش اون رو با خودش به هیچ صیدی نبرد. وقتهیچابوذر اون موقع کوچیک بود و 

که پر بود از  انتهاییبیکه یه روز ابوذرم به چنگ دریا بیفته و راه فراری نداشته باشه، دریای عمیق و  ترسیدمی، ترسیدمیآخه اون 

 و خطرناک. انگیزوسوسهدرشت و سفید، یه دریای  مرواریدهای

 .سپردمیاما اون نمی دونست که دریا از مردمش جدایی ناپذیره و ابوذر هم مثل بابا عباس دل به دریا 

 ی که دنیا چقدر بزرگه و تو چقدر کوچیک.فهمیدمیش می موندی هاموجدریایی که وقتی میون 

مه اون چیزی که برای اون کافی بود یه قایق بود، یه تور بزرگ و یه دل پردرد که وسط آب به حال خودش و غریبی خودش و ه

 .کردمی گریه

که مریضی  ایبیبیش، برای خاطره هاش و برای بابا ایآره، اون مرد بود ... یه مرد کوچیک، ولی اونجا دور از همه می تونست بر

 یه ذره گریه کنه. امونش رو بریده بود

و آروم آروم توی آب  غلتیدمی اشسوختهآفتابکه از گونه  هاییاشک. دیدمیآخه اون وسط، بین اون همه آب کسی اشک هاش رو ن

 .شدمیگم  کردمیکه با قایق بازی  آلودیکف

صدف میاد و  وقتیلبر فرو می ریزه و برای د هاموجعاشقیه که میون  هایاشککه مرواریدی توی دریا همون  گفتمی بیبیهمیشه 

 نمی دونست. کسهیچو رمزی که ، راز و رمز پررازاون رو توی بغلش می گیره میشه اون دونه سفید زیبا، همون که درخشانه و 
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امروز براش  اًحتمدریایی که تا زودتر از همه بزنه به دریا.  شدمی... باید از رخت خواب جدا  دمسپیدهحاالم که صبح شده بود و اول 

 یه هدیه داشت، یه هدیه بزرگ.

 بیدار نشه آروم لباس پوشید و تندی از دم در خونه تا لب بندر رو با هیجان دوید. بیبیو اون یواشکی طوری که 

 هایشنبه  رسیدمیبکنه  فکر شوزودتر از اونکه  شدمیتوی رویاهاش غرق  کههمینراه زیادی نبود و اون  آلودمهاز اونجا تا بندر 

 ن.کردمیبازی  دادمیقلقلکشون  ریزریزن و با آبی که شدمیاز خواب پا  کمکمی که توی طلوع خورشید هایشنسرد ساحل. 

 ن.شدمیپرشتاب ابوذر یه گوشه قایم  هایقدمکه با  هاخرچنگو  هاصدفکنار 

 رو از دریا بگیره. اشهدیهتا شاید این بار بتونه  آب وسط رفتمیتوی قایق و  دویدمیآخه اون عجله داشت و باید قبل از همه 

 دریایی که باباش رو ازش گرفته بود.

توش بویید نفسی تازه کرد و قایق کوچیکش رو  شدمیو ابوذر دوباره توی ساحل وسط رطوبت شدید هوایی که گرمای اول صبح رو 

 هل داد و چند تا یا علی گفت تا برسونتش لب آب. کردمیغروب توش جا خوش  هرروز، جایی که هاماسهاز توی شن و 

 بره به میون دریا. ترسریعبود دور گردنش پیچید تا  شدهکهنهو دنبال اون طنابش رو که حاال دیگه 

صید ماهی و اونقدر توی آفتاب مونده بود که  رفتمی هرروزسال بیشتر نداشت ... اما حاال عین یه مرد بود، یه مرد که  14ابوذر 

می تونستی دندونهای سفیدش  کردمیو نفس زنون خورشید رو نظاره  ایستادمیورت الغرش حسابی سوخته بود و وقتی لب دریا ص

 رو بشمری.

 بود که توی دنیا داشت. کسیهمهکه در واقع مادرش بود  اشبیبیابوذر پدر نداشت و 

 گفت زیباترین جای دنیا بود. شدمیکه  ن، بندریکردمیاونها توی یه خونه قدیمی توی بندر خمیر زندگی 

ی انگار که تو بودی کردمیی و گرمای تندش رو روی پوستت حس دیدمیعظمتش  با همه روآفتابی و ایستادمیوقتی لب ساحلش 

 .پیچیدمیو میون باد دریا  شدمیو آسمونی که حرارت تف دارش با هر نفس بخار 

اما همه اون مردای غیرتمند توی آفتاب وسط آب، آبی که  ؛این گرمای داغ دووم بیاریسخت بود که بتونی حتی چند دقیقه توی 

 سرود امباء رو می خوندن. باهمن و انداختمی، تور زدنمینگین بود پارو سشور و 

 :گفتمیکه  ایعاشقانهیه ترانه سحرانگیز محلی با نوای مهربون 

 یا اهلل مردان –ماهیگ زرانی 
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 هلل مردانیا ا –کر گرگانی 

 یا اهلل مردان –کش ء بیاری 

 یا اهلل مردان –چو نرمزاری 

 .گرفتمیو ابوذر با این شعر آهنگین نیرو 

 .بردمیحمله  هاسختیو توی دریا به دل مواج  تاختمیچون حاال اون هم مثل شیر نر بود که 

و تور سنگینش رو از  کردمیو تکرار  گفتمیبا خودش اما کسی نبود تا با اون این شعر رو دهن به دهن آواز بخونه و اون خودش 

 .کشیدمیمیون آبی که گرم و وحشی بود بیرون 

 .کردمیکه اون توی شعرش هر دم زیر لب زمزمه  ایروزیهم پر ماهی، پر از  هاییوقتخالی بود و یه  هاییوقتتوری که یه 

 شدمیی دریا سوار هاموجرو با صدای بلندش می خوند. با صدایی که روی و شعرش  زدمیو وقتی این تور پر از ماهی بود اون فریاد 

 .رسیدمی هاشنو تا ساحلش به  خروشیدمیو تا اون ور دنیا 

 و اون روزی که تور خالی بود ابوذر با افسردگی می خوند:

 نازل گار انت من نه گندانی

 کوه به کوه انت من نه گندانی

 داک به داک انت من نه گندانی

 .کردمیگم  شدمیدرد دلش رو توی غروب خورشید میون لهیب گرمایی که روی پرده دریا حک  آلودغمو با این آواز 

 .کردمیببره ... و این ناراحتش  بیبی سر سفرهچون اون روز نتونسته بود غذای شب رو 

 ده، خیلی زیاد.. دکترا گفته بودن که خرج درمونش زیاشدمیبدتر  هرروزآخه مادرش مریض بود و 

 .کردمیرو ن بیبیبازم کفاف درمون  شدمیم تورش پر از ماهی هرروزاونقدر که اگه اون 

و با یه عالمه ماهی می  کردمیشنا  هاموجبین تموم  آلودکفکه باید توی دل دریای  ایخستهو حاال اون بود و دریا، اون بود و تور 

 .پررازیاه بود و اومد بیرون، از درون دنیایی که ته اش س

 .زدمیو اون بازم آواز می خوند و دلبر رو صدا 
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 .نشستمیی بلند لب ساحل به انتظارش هاموجو تا محو شدنش میون خلیج بین  زدمیدلبری که شاخه گلی رو به سینه اون 

 ابوذر اما هنوز عاشق نشده بود ولی می دونست که عشق به مادر هم کم از اون نیست.

ون هم بامی موند تا با دستایی پر به خونه برگرده و براش شب توی بالینش از خاطرات بابا عباس بگه.  راهشبهچشم رروزهمادری که 

 .دادمیجاش رو به چیز دیگه ای ن وقتهیچ، یه جایی گوشه خونه که دادمیتسبیح و جانماز که هنوز بوی باباش رو 

روحش  هاجمعه. چون می دونست که هنوزم باهاشه و با زمزمه هاش شب کردمیا و براش توی دل دع خوابیدمی بیبیهمونجا که 

 یره.گآروم می 

 ، تنهای تنها.شدمیذر تنها بوخونه و دعاش کنه و اونوقت ابعباس  بابا ایدیگه کسی نبود تا بر شدمیطوریش  بیبیو اگه 

 ه.دیگه نمی تونست آرزویی کنه و مادرش رو هر غروب توی آغوشش بگیر

 بیبی هایقصهو نمی تونست مثل قدیم کتاب برای پسرش بخونه. ابوذری که  لرزیدمیهمون مادری که دستهاش حاال از مریضی 

 .کردمیتوی یادش مرور  تکبهتکش رو هنوز 

بر رو دید که مثل اون به آب دریا بندازه یه دفعه عمو اک سریدمی هاشنروی  میلیبیتا قایقی که با  کردمیوقتی ابوذر داشت تقال 

 .فهمیدمین دادمیکه ابوذر هر چی گوش  هاییحرفصبح زود به ساحل اومده و داره با قایقش حرف می زنه. 

درد دلی که بیشتر به زمزمه می مونست و بعدشم مثل همیشه باهاش احوالپرسی کرد و اون مهربون گفت: ها، کاکو ... داری میری؟ 

 عالمه نون تموشی دارم دست پر بیا پیشم، برات یه

 و ابوذر دست تکون داد و به امید دیدنش توی غروب موقعی که سالم و با توری پر از صید به ساحل برگرده دل به دریا زد.

 حاالم وقت رفتن بود ...

 و صورت گرمش توی آب کش می اومد. شدمیدرست موقعی که خورشید مثل شبح میون دریا و آسمون معلق 

... بوی دریا، بوی شن و ماسه و  گرفتمیو بوی تازگی  شدمیو ساکت که با خاطرات کودکی اون رنگ  آلودمهادم درست همون دم

که چقدر راه دور و درازی رو تا اینجا کنار  دادمیو نشون  بستمیچوب کهنه قایق، همون قایق که از نمک تند دریا شوره بوی 

 طی کرده. آلودخوابساحل 

 هاموجغیر از شیرمردهای جنوب نمی تونستن توش قدم بذارن. راهی که میون خلیج خروشان، درست وسط  کسچهیراهی که شاید 

 .شدمیو با هر تالطم دریا توی غبار دوردست ناپدید  پیچیدمیبه هم 

 بیای. راهی که اگه دل عاشقی نداشتی نمی تونستی ازش زنده در
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و غروب  زدنمینا که برای روزی شون اول صبح به یاد صاحب دریا دل به خطر جون این راه و رسم اون مردای خدا بود، همو

 ن.گشتبرمیبا یه عالمه ماهی بزرگ و کوچیک توی یه تور سنگین به ساحل  ومیشگرگ

 .کردمیو رد پاهاشون رو وسط تن نرمش حک  لرزیدمیمصمم اون ها  هایقدمو  باغیرتساحلی که از همت این مردای 

 الخره قایقش رو انداخت توی آب، آبی که هنوز به خروش نیومده بود.ابوذر با 

 و بعد ... خوردمی تلوتلواونوقت توی قایق پرید، قایقی که با شوق روی آب 

نفهمید که چی  وقتهیچکه ابوذر  هاییحرف. زدمیدوباره به عمو اکبر خیره شد. اون هنوز لب ساحل بود و داشت با قایقش حرف 

 !آن

 هاماهیکه باید بخروشه و  افتادمیو یادش  گرفتمی کم رنگکمآروم آروم با پاروی اون رفت وسط آب، آبی که با نور خورشید قایق 

 رو بیدار کنه.

 .کردمیو هر چی توش بود صید  شدمیآخه ابوذر اومده بود، شیر مرد کوچیک، با تورش ... توری که توی دریا پهن 

 برگرده خونه. خالیدستکه غروبش  هرچندو  ایبچههنوز که همه بهش بگه تو  هرچند

، چون مرد خدا بود و می دونست که روزی ش رو همون که صاحب آسمونه براش توی تورش می شدمیناامید ن وقتهیچولی اون 

 ببره. گتمرروبهگرما. گرمایی که آبت کنه و میون دریا از تشنگی  ذلاندازه. چه طوفان باشه، چه بارون باشه و چه 

، مادری که شاید زیاد پیشش نمی موند، بیبیپیش  گشتبرمیپرامید  بادلمهم نبود، چون ابوذر باید شب با دست پر،  هااینو همه 

 چون مریضیش سخت بود و اون نمی تونست درمونش کنه.

دونه مروارید درشت گیرش بیفته یا بین یه  هاماهی، توی این آرزو که یه روز وسط تورش بین خوابیدمی هاخیالو هر شب توی این 

 یا حتی توی دل یه ماهی. هاصدف

 ش کنه. بیبیمرواریدی که گرون قیمت بود و می تونست خرج درمون 

 هایشبدنیایی که براش معنی دیگه ای جز اون مادر نداشت، یه مادر که هنوز زمزمه مهربونش وقتی اون خوابش می اومد الالیی 

 و نه چیز دیگه. خواستمیرو  بیبیش. دلی که بوی دارغصهمرهم دل بود و  اشتنهایی

 هافداکاریاین  همه نایده بود و حاال نوبت اون بود تا جبرانش کنه، جبرکشزحمتیه دل که عاشق بود. عاشق یه مادر که عمری براش 

 رو.

 رزویی نداشت.و اگه می تونست یه مروارید درشت و درخشان رو توی تورش گیر بندازه دیگه آ
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 همه آرزوش بود. بیبی، کردمیدیگه آرزو معنایی پیدا ن بیبیچون اونوقت با 

 سال کنارش باشه و براش هر شب الالیی بگه، حتی حاال که یه مرد شده بود. هایسالاینکه اون 

ی هاموج الیالبهن این تور بلند و که توی همین قایق، میو ایآینده، امید به آینده، دادمیآخه آواز مادرش بهش امید و آرامش 

 .خوردمیرقم  شدمی رحمبیدریایی که گاهی 

خوب یا بد هر چی بود با روح ابوذر عجین شده بود، عین بابا عباس که آخرش جونش رو داد ... بین همون توری که یه عمر دام 

 دریا بود، توری که ته کار دام خودش شد. هایماهی

ش وقتی توی آبی هاماهین و رنگ خوردمیی آرومش که به تن قایق هاموجاون دریا رو دوست داشت، صدای ، ترسیدمیولی ابوذر ن

 ن.درخشیدمیدریا از پرتو خورشید 

 .کردمیساحل صد برابر  گشتبرمیحتی بوی شور آب که عطش اون رو وقت غروب همون زمان که 

 .کردمیو ابوذر دیگه گرما و تشنگی رو حس ن رفتیمیادش  بیبیخونه پیش  رسیدمیوقتی  هاایناما همه 

 .کردمیآخه کنار اون همه چی داشت و همه چی رو فراموش 

 .حسش کرد شدمیانگار که کنارش، توی آغوش مهربونش بهشت بود، یه بهشت که توی هیچ کجای دنیا ن

 گفت زندگی. شدمیاونچه که ی دنیا، همه بوهای دنیا و همه هارنگبود، همه  چیزهمهو این برای ابوذر 

 قدرتی که داشت میون آب عمیق دریا پرت کرد. با همهبعد ابوذر یه اهلل گفت و تورش رو 

 لمیده بودن. آلودخوابش توی سپیدی صبحش هنوز هاماهی. همونجایی که فرورفتتور روی آب نشست و آروم آروم به دل دریا 

 بود تا بتونه براش یه هدیه از خدا بگیره. شدهپهن انتهابیاز این دریای بزرگ و و اونوقت ابوذر موند و یه تور که یه جایی 

 که همه دنیاش بود. ایبیبیش کنه ...  بیبییه هدیه که شاید بتونه خرج درمون 
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 د به خونه برگرده.ابوذر اون روز خیلی تالش کرد تا بتونه با توری پر از ماهی و حتی یه مروارید درشت سفی

و سنگین رو باال  خوردهآباون چند بار تور رو توی دل دریا پهن کرد و با تموم قدرتی که توی بازوهای خسته و نحیفش بود تور 

 کشید و دوباره ... و دوباره.
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 هاانسانای تلخ و تاریک و رمز به دنی پررازتوری که حاال میون دریا جا خوش کرده بود و میلی نداشت تا از این دنیای رنگارنگ 

 برگرده.

یشون می تونستن بهترین هدیه دریا دیدمیی که شاید اگه لب ساحل رنگخوش هایمرجانپر بود از  تاروپودش الیالبهتوری که 

وی یه نوجوون، وسط خلیج پهناوری که انتهایی نداشت و درست ت آلودخون هایدستباشن اما نه اینجا توی یه قایق کهنه، میون 

از نامهربونی دنیا از آسمون  شدهسرخو با صورتی  شدمیخجل  حاصلبیدل تب کرده خورشید، خورشیدی که هر غروب از این تالش 

 .شدمی محو خوردمی وتابپیچو توی سراب لرزونی که تا دوردست  بستبرمیآبی رخت 

فقط چند تا ماهی کوچیک گرفته بود تورش رو  کهالیدرحجلوی دریای بزرگ تسلیم شد و  کمکمو ابوذر که دیگه رمقی نداشت 

 برای بار آخر با یه فریاد بلند رو به آسمون پرتاب کرد.

 روی آب آروم گرفت. سرعتبهوا چرخی زد و همیون  زدمیتور که از آخرین پرتوهای خورشید به سرخی 

خلیج بود و شاید برای  آلودکفشور و  هایآببین  جاهمینهم آهنگ شد  هاموج بخشلذتبا حرکت  شدمیشاید تنها جایی که 

 دیگه رغبتی به بیرون اومدن نداشت. اشماهیگیریهمین بود که تور 

 چیزهمه، شدمیهوا برای رفتن آماده  ومیشگرگو میون  افتادمی وتابتباز  یواشیواشاین مرد جوون  بادلبود که  جاهمین

 ابوذر. پر غصه بود ... میون دریا و میون دل جاهمین

بیرون کشید. توری که این بار هم خالی بود،  زدمیدلسردش از آبی که حاال به سیاهی  هاینفسو این مرد خسته تور رو با آخرین 

 و نه مرواریدی. ایماهینه 

بود  حالبیو  تور سنگینی که مثل اون کرخت الیالبهخوری با دلنداره  بیبیو اون که می دونست فرصت زیادی برای مداوای 

 .رسیدنمی. برای به دست آوردن چیزی که شاید هرگز بهش حاصلبیجستجو مرد، یه جستجوی 

یا نه. همون که هر  واقعی شهکه هنوز نمی دونست مادر نداشت. همون  بیبیخوب نبود. برای اون که دلخوشی ای جز  اصالًو این 

 . دنیایی که انگار توش غم و غصه جایی نداشت.بردمیای دیگه ای ش ابوذر رو به دنیهاگذشتهشب با یه قصه شیرین از 

 کردمیرد نور خورشید رو توی خلیج مواج دنبال  کهدرحالیتوی این خیاالت ابوذر تور رو کنار قایق انداخت، پاروهاش رو برداشت و 

 راه برگشت رو در پیش گرفت.

 .شدمیی بود، اما نباید ناامید و خسته کار سخت خالیدستراهی که طی کردن اون با این 

 فردا هم روز دیگه ای بود، یه روز دیگه و یه امید دیگه.

 که ابوذر به دنبالش بود به چنگ بیاره. ایخوشبختیپیرش می تونست  هایپنجهو شاید این بار تور با اون 
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 یه خواب کوچولو تا صبح روز بعد. اندازهبهشاید همین فردا، 

 ، حتی به بالش نرم خونه، کنار عکس بابا عباس.ارزیدمیش لب دریا به همه چی خشبلذتصبحی که خنکی 

 غرق افکار خودش بود به صدای پاروها توی آب گوش داد. کهدرحالیاون آروم آروم 

 ازداریرو  داشتمیبود، توی یه سکوت عمیق، وسط دریای پهناوری که همه خاطرات صیادها رو توی دلش نگه  انگیزدلاین صدا چه 

 .کردمی

ی، اگه یه عاشق واقعی بودی ... می تونستی صدای آواز اونها رو بشنوی، حتی صدای پاورها شون رو و دادمیو وقتی خوب گوش 

 حتی فریادهاشون بعد از یه صید زیاد.

 و ابوذر با دقت بیشتری گوش داد تا شاید بتونه صداهایی رو که تا حاال نشنیده بود بشنوه. 

 ، حتی توی گرمای کشنده آفتاب جنوب.هادلدادگیو  هاامیدواریزندگی، همه اون  پایانبیقالهای همه اون ت

 اونچه که برای اونها یه روزمرگی بود، یه عادت ساده بدون هیچ ادعایی.

 سال داشت، جوونی که همدمش تور ماهیگیری بود و دریا. 14یه مردونگی بزرگ برای شیر مرد جوونی که تنها 

 رو فراموش کرد و زیر لب آواز امباء رو برای هزارمین بار میون نفس لرزونش زمزمه کرد. دل خوریش کمکمابوذر  و بعد

 .دادمیو جواب  پرسیدمیکنه و اون خودش  اشیارینبود تا  کسهیچ

 در انتظارش بود. بیبیبا آغوش مهربون  داشتنیدوستحاال خونه، یه خونه گرم و 

د اما می تونست فردا هم به دریا بیاد و باالخره با سماجت یه مروارید درشت و زیبا رو شکار کنه. مرواریدی که بو خالیدستدرسته 

 به دستش آورد. شدمیی بزرگ عمق دریا جا خوش کرده بود و با یه تور هاسنگو الی  هاموجشاید همین حاال زیر این 

 که بخوای دست دراز کنی و یه ستاره رو توی آسمون بگیری ... به همین راحتی! از اونچه که فکرش رو بکنی ... انگار ترراحتشاید 

 بود خیره شد. رنگ شدهسرخبه آسمون که حاال  زدمیابوذر همونطور که پارو 

 ن دید و شمرد.درخشیدمیچشمک زنی رو که اون باال  هایستارهتک شدمیاون سمت دیگه که خورشید نبود تاریک بود و 

توی پهنه خلیج نوای بازگشت به خونه  ایشدهدریایی از دوردست بلند شد، هیاهویی که برای هر گم هایمرغصدای  کمکمو بعد 

 بود.
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 حاال به ساحل نزدیک شده بود. ساحلی که پر بود از صیادهای مختلف، اونهایی که تورهاشون پر بود از ماهی.

 .از همیشه بود ترخالیو تور ابوذر اما ... این بار 

 .باعجلهاون پارو زد، 

 بهش بگه. زندگی شویه راز بزرگ از  خواستمی بیبیخونه. آخه امشب  رفتمیحاال دیگه با دریا کاری نداشت و باید زودتر 

 دوست نداشت تا از مادرش بپرسه. وقتهیچرازی که 

بود، یه موضوع که حاال  در گیرکردهع ذهنش رو و شاید برای همین بود که امروز نتونسته بود صید خوبی داشته باشه، آخه این موضو

 مهم بود و ابوذر باید می دونست.

بود که نفهمید کی به ساحل رسیده و حتی اهمیتی به تورهای پر از ماهی بقیه نداد و یه راست  شدهغرقاون اونقدر توی خودش 

کی رو که گرفته بود مچاله کرد و توی جیب شلوار و همه رو به اون داد و پول اند فروختمیرفت پیش مردی که همیشه بهش ماهی 

 .فروبرد اشکهنه

ی که سنگین بودن و گرم، میون هوایی که هایشنبعدش تندی پیش عمو اکبر رفت و ازش نون خرید و دوید سمت خونه، میون 

 .آلودمهمرطوب بود و 

که زودتر فردا برسه و اون دوباره برگرده و از نو به  تخواسمیغروب خداحافظی کنه، آخه  رنگسرخابوذر حتی برنگشت تا با آفتاب 

 دل متالطم دریا بزنه.

براشون الالیی می  آلودشکفامواج  الیالبهو  گرفتمین همه اون مردای پرتالش رو توی آغوشش بودریایی که مثل یه مادر مهر

 دیگه. کسهیچن، نه شنیدمیکه فقط اونهایی که عاشق بودن  انگیزدل ایالالییخوند. 

 ابوذر خیلی زود رسید خونه، نفس زنون و پرشتاب.

 نگران شده بود. بیبیبود و  دیروقت

 و اون مرد کوچیک سایه لرزون یه زن پیر رو توی سوسوی فانوس خونه دید.

 باشه یا نه. خونشهممهم نبود  نهباشه یا  اشواقعیزنی مهربون که حاال اهمیتی نداشت مادر 

 ، قد یه دنیا.انتهابیوستش داشت ... د درهرحالابوذر 

 .بستنقشفانوس بهم پیچید و میون دیوار نمدار و کهنه خونه  تاببیو بعد سایه اون و زن در شعله 
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مونده بود تا از صید دریا به آغوش اون برگرده. آغوشی که همیشه دل درمونده رو با مهری مادرانه لبریز از  راهشبهچشممادر نگران 

 تا بتونه دوباره فرداش با تور ماهیگیری با نوایی امیدبخش خوشبختی رو زمزمه کنه. کردمیامید 

دوست داشتن، چه توی خونه و چه  انگیزدلبودن و توی همین دقایق  باهم هایلحظهتوی همین  شدمیکه خالصه  ایخوشبختی

 میون دریا.

که می دونست خیلی زود باید از پیش اون بره ترجیح داد تا این  بیبیاون شب ابوذر اصرار بر دونستن راز بزرگ زندگیش نکرد اما 

 موضوع رو به اون بگه.

 بر عشق فرزندش به اون نداشت. تأثیریچیزی که هیچ 

 انتظار شنیدنش رو داشت اما انگار نتونست باور کنه که این زن، این بااینکهمهربون شنید جا خورد و  بیبیو ابوذر وقتی اینو از زبون 

 با چه فداکاری و گذشتی بهش مهر ورزیده. هاسالنبوده ولی توی تموم این  اشواقعیفرشته مهربون مادر 

خوبی یه پسر هر چی  همهاینمادرشه، یه مادر واقعی که باهات اشک می ریزه و باهات می خنده و حاال در ازای  واقعاًطوری که انگار 

 برای مادرش بکنه بازم کمه.

کوچیک برای این مادر  ایسفرها غروب توی گرمای تن سوز آفتاب وسط دریا با توری تقال کنه تا از دل پرتالطمش حتی اگه صبح ت

 بچینه و حتی اگه مثل یه بچه بهونه گیر هوای الالیی کنه و توی آغوش اون آروم بگیره و بخوابه.

 شد. زدهشرمگفت و  رواین بیبی

و خاطراتش رو میون این خونه توی خشت  داشتهنگههش نگفته و از اینکه ابوذر رو کنار خودش سال این راز رو ب همهایناز اینکه 

 زندونی کرده. اشکهنهخشت 

هاش رو غرق  لحظهبهلحظهرو بغل کرد و بهش گفت که اون مهربون تر از مادر  بیبیبغض گلوش رو گرفته بود  کهدرحالیاما ابوذر 

 داده که یاد گرفته تالش کنه و هرگز ناامید نشه. عشق کرده و حاال مردی رو پرورش

 .زدهدلمردی که نه خسته میشه و نه 

میکنه و قلبش به تپش می افته  تنگیدلمادری مثل اون داره. یه مادر که هر غروب وقتی اون دیر میاد نگران میشه و براش  چراکه

 که مبادا اتفاقی برای فرزندش افتاده باشه.

ماجرا رو براش تعریف کرد: مادرت که مرد بابا عباست منو گرفت ... تو اون موقع خیلی کوچیک بودی، اونقدر  اون شب تموم بیبی

ی که من مادرتم. منم سعی کردم تا برات عین یه مادر کردمیی و فکر شدمیمت خیلی زود آروم گرفتمیکه وقتی توی آغوشم 

و عکسش رو  زدمیت رو فراموش نکرد و هر بار توی خلوت خودش اسمش رو صدا مادر وقتهیچاما بابات  ؛باشم، عین یه مادر واقعی

 .بوسیدمی
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و به اون  درآوردکه چشمانش پر از اشک شده بود عکس کهنه و قدیمی مادر ابوذر رو از الی کتاب خاطرات پدرش  بیبیو اونوقت 

 نشون داد.

با چشمایی درخشان و جذاب. مادر واقعی ابوذر که اسمش بدرالملوک بود. یه زن جوون با موهایی بلند و مشکی، پر از شور و زیبایی، 

 دیده بود و نمی دونست که مادرشه! هاسالهمون عکسی که اون 

 یه زن که همون ابتدای تولد ابوذر مرد و پدرش رو تنها گذاشت.

 لثوم.رفت، ام ک بیبیبچه کوچیکش نیاز به یه مادر داره به سراغ  دیدمیو بابا عباس که 

 ن.خوردمیو به سرش قسم  شناختنشمیکه همه مردم  ایداشتنیدوستهمون زن مهربون و 

 همون که حاال به انتهای راه زندگی رسیده بود، یه زندگی سخت اما پر از عشق با بابا عباس.

 ی توی زندگی براشون کم نذاشت، گذشت، سخاوت و مردونگی.چیزهیچمردی که 

 واقعی شههم بود. بدون اینکه براش مهم باشه که اون مادر  بیبیرد بود. اون شیر مرد کوچیکی که حاال پسر و ابوذر فرزند همون م

 یا نه.

 .بخشیدمی، مثل اون مهربون بود و عین اون بهش امید دادمی مادر شواون بوی 

 و اونو به میون دریای پهناور می کشوند. شدمیامیدی که هر صبح به روحش دمیده 

الزمش داشت و  بیبی بودنزندهاز دریا می گیره. همون چیزی که برای  ارزشمند شودونست که همین روزها هدیه  رک میو پس

 برای به دست آوردنش حاضر بود هر کاری بکنه و به هر خطری دست بزنه.

 چون اون مرد دریا بود و از خطر کردن هراسی نداشت.

 براش جز این خوشبو نبود. چیزهیچو دیگه  بوییدمیعشق رو  هاینفساون عاشق بود، یه عاشق که بوی  چراکه
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 ابوذر صبح زود، خیلی زودتر از همیشه از خواب بلند شد.

 عقب بود تنظیم کرد و لباسهاش رو پوشید. ایچنددقیقهساعت بابا عباس رو که 
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. نمی ذارم مریضی از پا گیرممیاز دریا  حق مودش و زمزمه کرد: باالخره که توی خواب بود، آروم بوسی بیبیبعدش رفت باالی سر 

 درت بیاره.

و آسمونی که هنوز رنگ آبیش میون تاریکی اول صبح  دمسپیدهبه  ایچنددقیقهاونوقت رفت بیرون از خونه. دم در ایستاد و یه 

 بود خیره شد. شدهگم

فاصله بود، خورشیدی  چندساعتی اشسوزنده. خورشیدی که هنوز تا گرمای کردمیرو با دیدن خورشید شروع  هاصبحاون همیشه 

 که داغ بود اما مهربون و سخاوتمند.

 .آوردمیبه دست  خواستمیو ابوذر می دونست که امروز یه روز تازه ست با امیدی تازه و شاید این بار اونچه رو که 

 .شدمیابرهایی که خاکستری و پر از بارون بودن پنهان بیرون هوا کمی ابری بود و خورشید هر از گاهی پشت 

 گذشتمیکه  هرروزکه هوا خیلی برای صید مناسب نیست اما ابوذر حاضر نبود حتی یه روز رو از دست بده. آخه  رسیدمیبه نظر 

 .کردمیو اون نباید درنگ  شدمیبدتر  بیبیحال 

 شده بود ولی ابرهاش هم بیشتر شده بودن. ترنروشو دوباره به آسمون خیره شد، آسمونی که حاال 

توی هوای ابری به دریا نرفته بود اما توی راه  حالتابه. چون اون ترسیدمیته دلش یه ذره  اگرچهابوذر به مست ساحل به راه افتاد. 

 ه و بره به سراغ قایقش.برداردستچند بار به خودش نهیب زد که از خودخواهی 

 ... وزیدمیسید. ساحلی که باد توش شدیدتر و کمی بعد به ساحل ر

 ، یهو دل اونو خالی کرد.دویدمیساحل  هایشنمیون  آلودشکفی هاموجو دریایی که با 

 رو بترسونه و از رفتن منصرف کنه. شیر مرددریا متالطم بود و خشمگین ... اما نه اونقدر که اون 

 شدهنوشتهدیگه معلوم بود. چون روش اسم عباس با خط درست و سفید  هایققایابوذر به سمت قایقش رفت. قایق اون بین تموم 

همون قایقی که از پدرش به یادگار مونده بود، همون قایق که ابوذر با اشتیاق زیاد تعمیرش کرد و اسم بابا رو دوباره روی تن بود. 

 یه مرد بزرگ که جای پدرشو گرفته. از قلب تا همه بدونن که اون حاال یه مرده، ترپررنگکهنه و صبورش نوشت. 

 از ساحل دور بشه. خواستنمیلمیده بود، طوری که انگار  هاشنقایق مثل همیشه توی 

 اون تعجب کرد، اون ... اینجا ... این وقت صبح؟اکبر رو دید و از دیدن  و بعد ابوذر کنار دکه قدیمی ساحلی عمو

قایقش رو به دریا بندازه جا خورد. مگه اون جوون دیوونه شده بود؟ توی این هوا مگه عمو اکبر هم با دیدن ابوذر که اومده بود تا 

 رفت ماهیگیری؟ شدمی
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 ه ست؟ نکنه می خوای بری، ها؟شفتدریا آ بینینمینگرونی گفت: کاکو، مگه  بادلاون از سمت پالژها ابوذر رو صدا زد و 

پیرمرد اون رو کشون کشون تا لب  هایحرفبه  اهمیتبیه گردن انداخت و طناب قایق رو ب سرعتبهو ابوذر فقط سری تکون داد و 

 آب برد.

 نفسی تازه کرد و بعد با یه جهش پرید توی قایق و پاروها رو برداشت.

 اونوقت به افق دریا خیره شد و با خوندن یه دعای قدیمی زیر لب خدا رو صدا زد.

ارزشمندی که روزهای  هایگنجقایم شده بودن به چنگ آورد. همون  هاسنگه الی مرواریدایی ک شدمیامروز میون این تالطم دریا 

 عادی شاید به دست آوردنشون غیرممکن بود.

 اشخستهخلیج، پیرمرد رو که صدای  آلودکفی هاموجو اون با این باور دستش رو برای عمو اکبر به حالت وداع تکون داد و توی 

 اه کرد.نگ شدمیمیون خشم دریا بلعیده 

 .شدمیشدنش خیره  و لب دریا به دور کردمیسال هر صبح اونو تا رفتن بدرقه  همهاینبود،  بامعرفتاون چه 

و نگرون، چشمای خیس شده از اشکش رو به قایقی که پریشون توی  گفتمیاین هوای بهم ریخته دوباره با ابوذر وداع و حاال توی 

 دوخته بود. شدمیگم  هاموج

دستش رو تا آخرین لحظه  کهدرحالیدور و دورتر شد و عمو اکبر  باریدمی نمنمدریا و بارونی که  قراربیتوی تالطم  سرعتبهپسرک 

 کاکو. ...: برو، شیر مرد. خدا به همراتکردمیزیر لب زمزمه  دادمیبرای اون تکون 

ترس  شدمیره نگاهش می کنه. نگاهی که حتی تا این فاصله کاملش با نگرونی دا دور شدناونو دید که تا  هاموجو ابوذر هم میون 

 ش بلعیده بود.پایانبیرو توی خروش  هازندگیبود، دریایی که خیلی از  رحمبیرو توش دید. ترس از دریایی که خشمگین و 

 .رحمبیی که مهربونه یا فهمیدمیدریایی که گاهی ن

 نبود ... جز خودش، قایق، تور ماهیگیری و دریا. کسهیچکه رفت. اونجایی  هادوردستبه  هاموجابوذر میون 

 .کردمیباال و پایین  پر کاهو با هر موج قایق اون رو مثل یه  پیچیدمیدریایی که بهم 

 ، آخه ترس توی راه و رسمش نبود.ترسیدمیاما اون نباید 

 و ملتهب بود بندازه. آلودکفه تونست توی تالطم خلیج به خودش مسلط بشه و تورش رو میون آبی ک کمکمو 
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و مرواریدها  هاصدف شدمیسنگهاش  الیالبهبه ته دریا نشست. همونجایی که  شدمیو تا اونجایی که  فرورفتمیون آب  سرعتبهتور 

 رو صید کرد.

 ت.آمیخ هاموجبعد اون شروع به خوندن آواز کرد. آوازی که توی هوای ابری و گرفته دریا پیچید و با صدای 

ی و خشم دریا رحمبیلب ساحل ایستاد و از  تفاوتبی شدمینبود؟ مگه  هاگنجبه فکر صید  شدمیمگه  انگیزدلبا این شعر  واقعاًو 

 رو. اشرحمیبیو نه  کردمینه خشمش رو باور  ابوذرحرف زد؟ دریایی که 

و با خودش  خوردمیاندک تکونی  هاموجر باال و پایین شدن پایین رفته بود با ه شدمیتور ماهیگیری که میون دریا تا اونجایی که 

 روی سطح آب می اومدن. باعجلهکه  آوردمیرو  هاییحباب

 از همیشه آروم آروم از دل آب بیرون اومد ... ترسنگینباال کشید و تور  باقدرتباالخره ابوذر یه یا علی گفت و تور رو 

 ماهی! زو این بار تور پر بود ا

 باال بیاره. ترراحتتور پیچید تا بتونه اون رو  تاروپودطناب رو دور  باعجلهکه ابوذر جا خورد و ، اونقدر ریزودرشته ماهی یه عالم

 و بعد با یه فریاد از خدا کمک خواست.

ون رو نجات بدن ن تا خودشکردمیی که تقال هایماهیتا جاییکه نیمی از قایق از  ریختمیبیشتری رو توی قایق  هایماهیتور هنوز 

 .پر شد

 ن.دادمیبیشتر و بیشتر قایق رو تکون  هرلحظهیی که هاموجاما بیرون کشیدن مابقی تور کار راحتی نبود، اونم میون تالطم 

درشتی رو که ته تور میون تارهاش  هایماهیلرزونش رو میون تور انداخته بود تا  هایپنجهنبود با سماجت  برداردستو ابوذر که 

 بودن از آب بیرون بکشه. کردهگیر

، اونم وسط یه دریای متالطم و بارونی، زمانی که همه از رفتن به صید کردمیشاید این اولین باری بود که اون تا این حد ماهی صید 

 ماهی واهمه داشتن.

 داشت.معنایی ن جا زدناینجا وسط دریای خروشان ترسیدن و  کهچونو اون حاال می دونست که نباید بترسه 

 بود. جابیحاال درست موقعی که اون می تونست دریا رو رام آرزوهاش کنه ترس 

 ابوذر کمی بعد تموم تور ماهیگیری رو که پر از ماهی بود از آب درآورد و توی قایق انداخت.

 زه و تور رو خالی کنه.بزرگش بریتوی کیسه  پریدنمیو اون ور  وراینزیادی رو که مرتب داخل قایق  هایماهیاون سعی کرد تا 
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 .شدمیتا اونجا که  رفتفرومیو این بار تور باید به عمق بیشتری 

 ابوذر با طناب بلندش ته تور رو محکم به دستش بست و بدون معطلی پرتابش کرد توی دریا.

 متر. 8یا  7اید ... ش ترعمیقرفت و طناب رو هم با خودش برد، چندین متر  ترپایینو تور توی آب افتاد و پایین و 

 چیزهمهطوری که ابوذر یه ذره ترسید. میون آب عمیق تور اون تا ته پایین رفته بود و اگه نمی تونست بگیرتش و از آب بیرون بکشه 

 .چیزهمه، شدمیخراب 

 اش پیچید تا تحت هیچ شرایطی تور از بین پنجه هاش فرار کنه.هابوذر طناب رو محکم توی دست

خارهای دریایی. جایی که  الیالبهو  هاسنگبین  ،به ته دریا فرو بره شدمیتا تور تا اونجا که  کشیدمیباید انتظار فقط  بعدازاینو 

 ن.بردمیاز خروش دریا بهش پناه  هاصدف

 ها رسید. نیافتنیدستبه  شدمیو این تنها راهی بود که 

تازه  هایتجربهواج بهش شهامت داده بود و انگار که دیگه ترسی از کاری که اون تا حاال جراتش رو پیدا نکرده بود ولی دریای م

 نداشت.

 رو تا اعماق آب فرستاده بود. اشماهیگیریاولش که دل به دریای متالطم زد و حاال هم تور 

و تور رو بیرون کمی بعد ابوذر که مطمئن بود دیگه تورش کامل اون پایین جا خوش کرده آروم آروم سعی کرد تا طناب رو باال بکشه 

 بیاره ...

 ابوذر قفل شد. هایدستاما طناب اندکی بیشتر باال نیومد و یهو توی 

 و اون دوباره کشید ... و دوباره.

 ه بود قصد نداشت بیرون بیاد.فرورفتولی تور ماهیگیری آویخته شده به طناب که توی آب مواج و عمیق 

 و این اون رو ترسوند.

 .خوردمیتا بیرون بیاردش از جاش تکون ن کردمیی سعی بود و هر چ گیرکردهتور 

 دو راه بیشتر نبود. افتادمی. اگه تور توی عمق آب گیر ترسیدمیو این همون چیزی بود که ابوذر ازش 

 هاسنگمیون  تا تور رو آزاد کنه، البته اگه از کردمیو اون زیر تالش  زدمیو یا باید به آب  گشتبرمیو  کشیدمییا باید ازش دست 

 .شدمیو خارها آزاد 
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 ابوذر مردد شد.

 .شدمیبین همه سرافکنده  جوریایندیگه رو نداشت تا به ساحل برگرده.  جوریایناما اون حاضر نبود تورش رو رها کنه. چون 

با هیچ تالطمی طناب قایق رو محکم دور کمرش بست. اونقدر محکم که مطمئن شد  کردمیپس همونطور که اسم خدا رو زمزمه 

 باز نمیشه و بعد چاقوش رو میون دندونهاش گرفت و توی قایق ایستاد.

 .کردمیترحمی ن کسهیچحاال اون بود و دریا، اون بود و طبیعتی خشمگین که به 

 نفس عمیقی کشید و دستهاش رو توی آسمون از هم باز کرد ... شیر مردو 

 به دریا پرید ... مهابابیو 

 ن.بردمیو اون ور  وراینو خروشان قایق رو  آلودکفمتالطمی که ی هاموجمیون 

 تا عمق چند متری حس کرد. شدمیداخل آب تاریک بود و تالطم شدید دریا رو 

 رفت. ترپایینزد و پایین و  وپادستو ابوذر 

 تور رو آزاد کنه. ه بود و اون هر چی تالش کرد بازم نتونستفرورفتتوی سیاهی عمیقی  ترپایینتور چندین متر 

 بره تا ببینه تور ماهیگیری کجا و میون کدوم صخره و یا سنگ گیر افتاده. ترپایینپس ناچار شد تا اونجایی که میشه 

 الیالبهی که هایماهیابوذر دوباره روی آب اومد، نفسی گرفت و بالفاصله توی آب رفت و این بار تور رو دنبال کرد و از میون 

 رفت. ترپایینافتاده بودن پایین و گیر  تاروپودش

 ... ترپایینمتر  هاده 

 اونقدر عمیق که حس کرد چشماش داره سیاهی میره و نفسش یاری نمی کنه.

 .گیرکردهیه صخره بزرگ  هایلبهو بعد دوباره شروع به باال کشیده تور کرد ولی فهمید که قسمتی از تور بین 

 ی تیزی که تور رو به دام انداخته بودن پیدا کنه.هاسنگتالطم آب تالش کرد تا  پس به اون سمت رفت و میون تاریکی و

 و تور دورش کرد. هاسنگاون رو به اونور کشوند و از  زیردریااما هنوز به اون صخره نزدیک نشده بود که یه موج بزرگ 

 شدمیتسلیم  کمکمدرمونده شده بود، ابوذر داشت و مجبور شد دوباره به روی آب برگرده و نفسی تازه کنه. نفسی که حاال خسته و 

... 
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: نترس پسر، یه گفتمیکه مرتب  هاموجش بود، بین صدای بابا ایبلند توی سرش پیچید، انگار که صد فریادکه یهو یه صدایی، یه 

 بار دیگه. این بار می تونی ها.

شنا کرد و یه راست رفت سراغ صخره و سنگهاش و قسمتی از تور  به ته آب سرعتبهرو از هوا پر کرد و  اشسینهو ابوذر این بار 

 بود. گیرکردهی تیز هاسنگ هایلبهماهیگیری که به 

یی که حریصانه تورش رو که پر از ماهی بود چسبیده بودن و هاسنگکرد،  هاسنگاون با چاقو شروع به خرد کردن نوک برنده 

 ن بهش برگردونن.خواستنمی

تسلیم بشه و با تموم قدرت با چاقو دندونهای صخره رو که تور رو میون خودشون گرفته بودن خرد کرد و از هم  ابوذر حاضر نبود

 بود به روی آب حرکت کرد. خوردهگرهآزاد شد و همراه ابوذر و طنابی که هنوز به دستش  اندکاندکپاشید و تور 

 .شدمی کشیده به باال سختیبهو تور پر از ماهی همراه اون  کشیدمیپسرک 

 ... شدمی ترسنگین رفتمیاما تور هر چی بیشتر باال 

 تا جاییکه ابوذر حس کرد که دیگه توانی برای باال کشیدن و رسیدن به روی آب نداره.

 دیگه نفس هم نداشت. بیندراینو 

 زد تا به سطح دریا برسه. وپادستو این بار با آخرین قدرت 

 د درخشان شده بود و دیگه خبری از ابرهاش نبود.جایی که حاال با نور خورشی

 مرد جوون که دیگه نفسی نداشت دستش رو دراز کرد تا شاید بتونه انگشتاش رو به بیرون از آب ببره ...

 .رسیدمیو نفسی که بریده بود چه دور به نظر  اشخستهبیشتر نبود برای جسم  بندانگشتاما همین فاصله کوتاه که شاید چند 

 کشید. ترپاییناون رو  هرلحظهی که توش گیر افتاده بودن هایماهیبود و همراه تموم  خوردهگرهو تور سنگین و کشنده به دستش ... 

از میون دستای لرزونش سرید و به  راحتیبهابوذر سعی کرد تا با چاقوش طناب رو ببره اما ... دیگه نفسی نداشت تا ادامه بده و چاقو 

 .رورفتفعمق سیاهی دریا 

 رفت. ترپایینپایین و  یواشیواشو ابوذر با توری پر از ماهی، توری که با سماجت به دستش چنگ زده بود 

رقصید و با بسته شدن آروم آروم پلک هاش  اشزدهبهتتوی چشمای  گفتمیو اون ور پرتو خورشیدی که از بیرون دریا بهش سالم 

 به خواب رفت. اششدهتوی ذهن فلج 
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که پر بود از  ایماهیگیریی متالطم و در چنگ تور هاموجرین باری بود که خورشید رو دید. اونم توی عمق دریا، وسط این آخ

 .هاصدفو  هاماهی

 یی که آرزو داشت تا به تورش بیفتن.هاصدفهمون 

 و حاال اونهام توی تورش بودن.

 بود ... فایدهبیاما دیگه 

و بلعیده شد ... در کامل ناباوری، اونم توی آغوش  فرورفتبزرگ ته خلیج  هایصخره الیالبهیا، توی دهان سیاه در سرعتبهو پسرک 

 مادری که مهربون بود. مهربون ولی پریشون.

 .رحمبیمهربونه یا که  واقعاًمادری که اسمش دریا بود، دریایی که نمی تونستی بفهمی 
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 .رفتفرومیوی تاریکی ت کمکمغروب بود و بندر 

 هایقایقو از اونجا از کنار  بردمیبندر رو با خودش تا لب ساحل  هایزنمردها و  هایخاطرهیه شامگاه دیگه، شامگاهی که همه 

 .رفتمیکه از میون امواج متالطم جون سالم به در برده بودن به دریا  ایخسته

ی کردمی، کلماتی که هر چی دقت کردمیپیرمردی که زیر لب کلماتی رو زمزمه ، رفتمی بیبیبه سمت خونه  دواندوانپیرمردی 

و ته  شدمیتوی تاریکی گم  اششدهکه میون دندونهای زرد  هاییحرفنمی تونستی بفهمی چیه؟ شاید دعا و شاید لعن و نفرین. 

 .شدمیدلش به یه بغض کهنه تبدیل 

 رو زد. بیبیبود و پیرمرد با نگرانی در خونه  دیروقت

پریشون و آشفته منتظر اومدن  کهدرحالیبود در رو باز کرد.  گاهشتکیهو کمی بعد پیرزن لنگ لنگون با عصایی که حاال تنها 

 فرزندش بود.

 .ورزیدمینبود ولی با تموم وجود دوستش داشت و بهش عشق  خونشهم اگرچهفرزندی که 

 .بالیدمیداشت که بهش  شیر مرداون یه مهم نبود که دیگرون چی میگن، مهم این بود که 

 ، ابوذر هنوز نیومده. دل نگرونم، همیشه این موقع ها میومد، ها.بیبینگرونی به اون گفت:  بادلپیرمرد 
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بی اونکه براش مهم باشه تا ساحل رو چطور باید بره، خونه رو رها کرد و با پیرمرد راهی  تپیدمی تندیبهو پیرزن که حاال قلبش 

 ل شد.ساح

 بود و ابوذر هنوز نیومده بود ... دیروقت

 آشفته و نامنظم مسیر رو که انگار تمومی نداشت تا ساحل رفتن. هایقدمبا  بیبیعمو اکبر و 

 پا توش نذاشته بود. بیبیبود  هاسالمسیری که شاید 

 .کردمیی براش نمونده بود و حاال دوباره این راه رو طی ودماغدلبعد از مرگ عباس دیگه 

اونها اونقدر بهم ریخته بودن که نفهمیدن چجوری جمعیت زیادی رو که توی ساحل تجمع کرده بودن پشت سر گذاشتن و یه راست 

 .هاقایقرفتن کنار 

 رفتن به دریا رو نداشت. جرئت کسهیچی که اون روز هیچ کدومشون به دریا نرفته بودن. چون توی طوفان هایقایق

 ساحل خیره شد و گفت: چند تا قایق رفتن سراغش تا پیداش کنن. آلودکفی هاموجارش ایستاده بود به و عمو اکبر که کن

 نتونست تحمل کنه و با مشت توی سرش کوبید. بیبیکه 

 بود. رحمبیبود ... توی طوفان، توی تالطم امواج و میون آبی که حریص و  شدهگمفرزندش میون دریا 

با چشمای  هادوردست. تنها به ساحل خیره شده بود و توی شنیدمیو نه چیزی  دیدمینه چیزی  بیبیاطرافشون همهمه بود اما 

 .کردمیرو جستجو  هاسایه رمقشبی

 ن و هر شب به کابوسش می اومدن.شدمیحرفی میون جزر و مد آب پنهان  هیچبییی که هاسایه

 ن.کردمیساحل ترس رو پر  وجببهوجبو توی ن رسیدمییی که با رفتن خورشید از راه هاسایههمون 

 خیس و داغ ساحل نشست و عصاش رو میون دستاش فشرد و به صورتش چسبوند. هایشنپیرزن که نایی نداشت آروم آروم روی 

 نداشت تا سرش رو باال بگیره و دریا رو نگاه کنه. رواینحاال حتی رمق 

 و نه مهربونی. همیدفمی، آخه دریا نه عشق ترسیدمیاون از دریا 

 نظرش رو جلب کرد. کردمیو بعد صدای پیچش پرچم قرمزی که اون ور کنار پالژها از خشم دریا حکایت 
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 هاسالغروب دلش رو آشوب کرده بود،  که درست اون روز ایقراریبیمون دریا طوفانی بود و ه کهوقتیهمون پرچم، همون رنگ ... 

 قبل.

 د. آخه ابوذر به خاطر اون به دل پرخطر دریا زده بود، فقط به خاطر اون.و اونوقت خودش رو لعنت کر

خیس عرق بود  رسیدمیو وقتی به خونه  دویدمیفرزندی که هر غروب به عشق دیدن دوباره مادرش تموم راه رو از ساحل تا خونه 

 .آلودخون رفتمی بیبیتوی آغوش  زمانی کهو دستاش 

 و پیر بود شکایتی نداشت. ازکارافتادهتی یه بارم اعتراضی نکرد و به مادرش که ح هاسالاما توی تموم این 

 .گشتبرمیصیدی به خونه  هیچبیخالی و  هایدستحتی وقتی با 

 کافی بود. بیبیفقط براش دیدن  کهچون

 توی همین خیاالت یهو صدای مردم اونو از جا پروند.

 ن.برگشت، اونا اومد هاقایق: زدنمیهمه داد 

 و بعد پیرزن روی عصاش تکیه کرد و بلند شد.

 ن ...شدمیاز دور چند تا قایق موتوری نزدیک 

از عمو اکبر پرسید:  کردمییاری ن ومیشگرگقایق عباس رو میون اونها جستجو کرد ... و چون چشمای کم سوش توی اون  بیبیو 

 ؟بینیمیابوذرم با اونهاست؟ قایق عباس رو 

 قایق کهنه ابوذر رو تشخیص بده گفت: هنوز که معلوم نیست ولی ... هاموجسعی داشت از بین و عمو اکبر که 

 که یهو صداش قطع شد.

 عمو؟ بینیمیدل نگرون پرسید: چی  بیبیو 

 ، یه قایق هم با اونهاست.بیبی -

 ن گم شد.دادمیرو نشون  هایققااز پریشونی پیرزن رو تنها گذاشت و میون جمعیتی که لب ساحل بعد بدون اینکه چیزی بگه 

 رو توی افق دریا دنبال کرد. هاسایهلرزون عصاش رو فشرد و  هایدستبا  جوشیدمیکه دلش عین سیر و سرکه  بیبی
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، مثل نگاه خسته و پیر یه مادر که ناامید رفتمیو به آسمون  شدمیو با لهیب داغ آفتاب بخار  رقصیدمی هاموجی که با رنگسرخافق 

 ش.بودنزندهکه همه وجودش بود و امید به  ایشده. گمگشتمی اششدهدنبال گم هاقایقمیون 

 تونست اونچه رو که دنبالش بود ببینه. بیبیشدن و  ترنزدیک هاقایق کمکم

 بود، با دست خط زیبای فرزندش. شدهنوشتهکه اسم عباس سفید و بزرگ روش  ایکهنهقایق 

 ستجو کرد توی قایق ابوذر رو ندید.هر چی ج بیندرایناما 

 .شیردلشن که خالی بود، خالی از مسافر کشیدمیاونها فقط قایقی رو 

موتوری به  هایقایقآروم گرفته بودن پیرزن رو به آشفتگی برد.  هاشنی که بین هایقایقبعد هجوم جمعیت به لب ساحل میون 

 ساحل رسیده بودن.

 اورد ...خون بود طاقت نیدلش که  بیبیو 

 اومده بود. بیبیروی عصاش لنگ لنگون به سمت انبوه مردم رفت و بعد همه کنار رفتن، آخه 

 اومده بود به دیدن ابوذرش.

 اما این بار ابوذر توی آغوشش نپرید، این بار اون خوابیده بود ...

 رو پوشونده بود. اشخستهزیر یه پارچه سفید که تموم پیکر کوچیک و 

 .خوابیدمیو روبروی عکس بابا عباسش  بیبیبود، به همون آرامشی که توی خونه کنار اون خوابیده 

 و این بار نه در رخت خواب و نه توی خونه. بلکه توی یه قایق کهنه، میون خروارها ماهی و صدف.

 یی که همشون پر از مرواریدهای درست و سپید بودن.هاصدف

 هزینه درمونش رو جور کنه. بیبیحقش رو از دریا بگیره و برای  شیر مرداون باالخره تونسته بود مثل یه 

 و حیرون بود نتونست باور کنه که این پسرشه که زیر پارچه سفید میت توی قایق آوردنش. زدهبهتو پیرزن که 

 ؟شدمیآخه مگه 

 ده کنار زد ...تایی لرزون پارچه رو از روی صورت مررو تا لب قایق کشوند و پیرزن با دس بیبیاکبر  عمو
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 و دلش گرفت، اندازه یه دنیا.

 که مرده بود. انگارانگارنهو  اشسوختهآفتاباون ابوذر بود ... یا همون چهره آروم و 

 .داشتنیدوستون لبخند کودکانه و هم با

 ردش رو بهم فشرد.نهای زدوو پیرزن اما ... آروم اشک ریخت و زیر لب کلماتی رو زمزمه کرد و عمو اکبر هم با ناباوری دن

 ... بیبیابوذر بود، پسر  واقعاًاین 

 بود و پر بود از ماهی و صدف. شدهنوشتهاون برگشته بود، با قایقی که روش اسم عباس 

 به آرزوش رسیده بود. و حاال

 یه عالمه صدف داشت که توی همشون پر بود از مرواریدای درشت و درخشان.

 رو درمون کنه و تا ابد در آغوشش آروم بگیره.ش  بیبیاون حاال دیگه می تونست 

 که واسه مادرش جونش رو داده بود. خیربهعاقبت، یه فرزند بود شیر مردآخه اون یه 

 سالش بود. 14یه مرد بزرگ که فقط 

 پایان 
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 م لرزید، قلبم درد گرفت و نفهمیدم چطوری از شرکت در اومدم.وقتی بهم زنگ زدن و اون خبر بد رو دادن تموم تن

 هر چه تموم تر روندم سمت بیمارستان. باعجلههول هولکی دویدم سمت ماشین و 

 پیچیدم و بوق زدم و فریاد کشیدم. هاماشینتوی راه ترافیک بود و من با پریشونی بین 

 نداشت. ایفایدهحتی فریاد زدنم رسم اما توی اون همهمه، میون اون همه آدم فریاد زدم تا شاید همه کنار برن و من بتونم زودتر ب

 ی با خودم شروع به حرف زدن کردم.قراربیو از  کشیدمو من با نگرونی پشت سر هم سیگار 

 یعنی چی شده بود؟

 یه یک ساعت و نیمی طول کشید تا من برسم بیمارستان، بیمارستانی که پر بود از مریضای مختلف.

 راهنماییم کرد به سمت یه راهرو،منو دید  پریدگیرنگرفتم سمت نگهبان و اسم و فامیل مهسا رو بهش گفتم و اون که  باعجلهمن 

 ی که تهش یه میز بزرگ بود.درپیچپیچراهروی 

 .کردمی وبشخوشکارش باهمو من تندی دویدم تا زودتر برسم به میزی که یه خانم پشتش نشسته بود و داشت 

کرد و شروع به گشت اسم  وجورجمعنمی که با دیدن حال پریشون من جا خورد و وقتی بهش گفتم زنم تصادف کرده خودشو خا

 توی لیست کرد.

 به خاطر خونریزی و جراحتش توی اتاق عمل بود. اآلنمهسا توی لیست جراحی بود و  بله

 پرداختش کنم. الحسابیعلمنو توی کامپیوترش زد و یه رسید بهم داد تا  وکتابحساباون 

منم بعد از پرداخت پول توی طبقه همکف دوباره برگشتم و رسید رو بهش دادم تا دست از سرم برداره و بذاره برم توی بخش و 

 بشینم دم در اتاق عمل.

 م تا دکتر جراح کارش رو تموم کنه و ازش باید بیرون.کردمیاتاقی که باید صبر 

، روی میز مقابلم و کنارشم دخترش بود که با قیافه کردیم گریها نشستن. یه زن مسن که داشت که دیدم دو نفر عین من اونج

و با یه نگاه می سال که موهای سیاهش آشفته شده بود  20. یه دختر جوون حدود گفتمیبهش چسبیده بود و هیچی ن زدهبهت

 تونستی ترس و وحشت رو توی چهره الغرش ببینی.
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م. واسه همین دستامو توی هم گره زدم تا کمتر بلرزه و یهو دست بردم به لرزیدمیخودم که عین بید داشتم  و بعد حواسم رفت به

 سیگار که یادم اومد توی بیمارستانم و دوباره گذاشتمش توی جیبم.

 ، راه برم یا اینکه بشینم؟کنم کارنمی دونستم چی

 و نمی تونستم درست نفس بکشم. زدمیقلبم عین چی 

 ه یه دفعه دیدم در اتاق عمل باز شد و دکتر جراح اومد بیرون.... ک

 دلم ریخت ...

 نکردم برم سمتش. جرئتطوری که حتی 

 اون جلو اومد و از ماها پرسید: همراه آقای قدیری؟

 که من نگاهم رفت سمت اون زن و دخترش.

 دکتر و با گریه ازش پرسید: دکتر، چی شد؟زن بلند شد و رفت نزدیک 

ایشون فوت کردن. خونریزی شون زیاد بود  متأسفانهوی صورتش پر از دلخوری بود دستکشش رو درآورد و آروم گفت: خانم، دکتر ت

 و نتونستیم کاری کنیم.

 که دیدم زن همونجا جلوی پای دکتر نشست رو زمین.

 زانو زد. بیمارستانبود کم آورد و با اون روی کف سفید و براق  داشتهنگه زوربهدخترشم که بدن سست زن رو 

، با یه لحظه تلخ که خون رو توی رگ آدم منجمد می و حاال این زن و دختر مونده بودن با یه عالمه غم و غصه اون مرد مرده بود

 کنه و اونقدر شوکه می شی که نمی دونی چیکار باید بکنی.

 انگار که باورش نشده بود باباش مرده. ه،زدگیبهتهنوز توی  لرزیدمیمی کنه و دخترش که  گریه شدتبهو دیدم زن 

 و بعد یهو به خودم اومدم.

 م.پرسیدمیباید از دکتر حال مهسا رو 

 ، آوردنش به اتاق عمل.غالم پوربرای همین رفتم سمتش و با صدای لرزونی گفتم: آقای دکتر، خانمم ... خانم 

 خانم؟ -
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 ، تصادف کرده.غالم پور -

 ولی اون زنده می مونه، عملش رو به اتمامه.آره، آره. تصادف خیلی شدید بوده  -

 وضعش چطوره؟ -

 و صورتشم ... دیدهآسیبخب ... از ناحیه کمر  -

 که تا حد امکان زخماش رو ترمیم کنم ولی ... کنممی سعی موکه دیدم دکتر با ناراحتی نگاهی بهم کرد و ادامه داد: من 

 نکردم ازش بپرسم که چی می خواد بگه. جرئتو من 

 .دیدهآسیب شدتبهفت: صورتش اون گ

 مهم نیست. اشبقیهزنده ست برام کافیه. دیگه  کههمیناما من فقط به خودم دلداری دادم که عیب نداره، 

 برام مهم نبود. واقعاًو 

 بعد دکتر یه لبخند تلخ زد و برگشت به اتاق عمل.

 ن.کردیم گریهوز روی زمین نشسته بودن و توی آغوش هم اونوقت من موندم و یه دل پر از درد و اون ور یه زن و دخترش که هن

 تموم نمیشه. وقتهیچکه به نظر می اومد  ایگریه

 و دلم خیلی براشون سوخت.

آروم رفتم سمتشون و به کمک دختر، زن رو روی صندلی نشوندیم. بیچاره حالش اونقدر بد بود که من به دخترش گفتم: خانم، کسی 

 بیاد؟ آخه حال مادرت خیلی بده. رو نداری بهش زنگ بزنم

 که اون با چشمای مشکیش بهم خیره شد و گفت: نه ... آخه ما از اصفهون اومدیم و اینجا کسی رو نداریم.

 مرگ چه آروم کنارمون می اومد. واقعاًو من یکه خوردم. 

 ید کرده بود و حاال ... مرده بود!که مهسام توش بود یه تصادف شد ایتاکسیاون مرد از اصفهان اومده بود و توی تاکسی، 

 به همین راحتی.

 .مردنمیتوی تصادف  وقتهیچشاید اگه تهران نمی اومد زنده می موند و 

 صحیح و سالم کنار زن و دخترش بود. اآلن شدمیشایدم اگه فقط یه تاکسی دیگه رو سوار 
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 نشده بود. طوریاین اآلن آوردمیمثل مهسا من که اگه یه ذره شانس 

 و بعدش رفتم دوباره روی صندلیم نشستم، آخه حال خودمم بهتر از اونها نبود.

 و وضعش چجوریه. دیدهآسیبآخه هنوز نمی دونستم مهسا تا چه حد 

 ولی مهم نبود ... مهم نبود، چون زنده بود و این خودش کلی ارزش داشت.

 دوباره حواسم رفت به اون زن تنها و دخترش.

 ت اونها و آروم به دخترش گفتم: خانم، کمکی ازم برمیاد؟بلند شدم و رفتم سم

 آقا. ممنون. دیگه چیکار میشه کرد؟ بابام مرد. دیگه هیچی مهم نیست. نه -

بهش گفت: مامان، تو رو خدا بس کن، حالت  مالیدمیدستای لرزونش رو  کهدرحالیبلند کرد و  کردمیی تاببیو بعد مادرش رو که 

 م بیرون یه ذره هوا بخور.بد میشه ... بیا بری

 که من به دختر گفتم: خانم، پول نیاز نداری؟ اگه الزم داری بهت بدم.

خروجی توی راهروی بیمارستان به سمت  سالنهسالنهگرفته بود  مادر شوزیر بغل  کهدرحالیولی دیدم سری به عالمت نه تکون داد و 

 به راه افتادن.

 رو. هاخیلیناامید برگردونده بود،  رو مثل اونها هاخیلیراهی که شاید 

 اونوقت با ناراحتی دورشدنشون رو تا پیچ راهرو دنبال کردم.

سایه شون ناپایدار و کم سو توی نور راهرو، گوشه دیوار ... رفت و رفت تا اون کنج گیر افتاد و با پیچیدنشون همونجا میون دیوار محو 

 شد.

 چقدر تلخه ... واقعاً

 رو بهت بدن و تو حتی نتونی این اتفاق رو درک کنی. که خبر مرگ عزیزت

 سخته، خیلی سخت. واقعاً

 ... هاخیالکه توی همین 

 مل اومد بیرون.عیهو در پشت سرم باز شد و پرستار از اتاق 
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 ؟غالم پورو ازم پرسید: همراه خانم 

 بله. -

 تموم شده. فعالًعمل خانمتون  -

 حالش خوبه؟ -

 بد نیست، ولی ... -

 ولی چی؟ -

 دیدم پرستار یه نگاهی بهم کرد و ادامه داد: اون قطع نخاع شده! که

 من یه لحظه حس کردم سرم گیج رفت و دندونهام بهم چسبید.

 رو بدم: گروه خونی تون چیه؟ سؤالشطوری که حتی نتونستم جواب 

 رون.راه افتادم و رفتم بی هادهزبهتانگار که یادم رفته بود و بعد بدون اینکه چیزی بگم عین 

 هوا تاریک شده بود.

 .دیدمشمین وقتهیچ کاشاییه شب ناگوار که 

 بود سیگارم رو درآوردم و با حرص شروع کردم به کشیدن. پراشکچشمام  کهدرحالیدست کردم توی جیبم و 

 داری شون میدن.و دوباره اون زن و دختر رو دیدم که گوشه حیاط بزرگ بیمارستان چند نفر دور و برشون رو گرفتن و دارن دل

 کنارم نبود تا دلداریم بده. کسهیچاما من 

 .چیزی نگفته بودم، نه پدر و مادر مهسا و نه پدر و مادر خودم کسهیچآخه هنوز به 

 که یه دفعه دیدم گوشیم زنگ می خوره، یه شماره ناآشنا.

 و با ترس جواب دادم.

 از داخلی بیمارستان بود.

 ؟غالم پوری مخانیه زن بهم گفت: شما همسر 

 بله. -

 اون می خواد شما رو ببینه. -
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 خوشحال شدم و تندی دویدم سمت ساختمون بیمارستان.

 .دیدمشمیباید 

 بود. شدهتنگآخه دلم بدجوری براش 

 اونی که همه زندگیم بود.
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 آروم از کنار پرستار رد شدم و رفتم کنار تخت مهسا نشستم.

 بود و نمی تونستم بشناسمش. دهشباندپیچیتموم صورتش 

 تجربه کرده بودم؟ زندگی موهمسر عزیزی که کنارش بهترین لحظات این مهسای من بود؟  واقعاً

ازش بوی ناامیدی رو حس  شدمیتوی تخت بیمارستان بود، با نفسایی که  شدهباندپیچیو صورتی  شکستهدرهمحاال اون با بدنی 

 کرد.

 .فروریخت قطرهقطرهیدنم توی چشمای پر از خونش موج زد و د محضبهکه  ایناامیدیحس 

 من آروم دستش رو گرفتم و زمزمه کردم: مهسا ... خوبی؟

 بود و صداش رو می لرزوند با افسردگی گفت: نه ... امیر. گیرکردهو اون با بغضی که توی گلوش 

 .ایزندهخدا رو شکر که  -

 و اون هیچی نگفت.

 برام مهم نبود. هااینواد بگه و ... همه ولی می دونستم که چی می خ

 .داشتنیدوستاون هنوزم مهسای من بود، همونقدر عزیز و 

 رو میون دستهام گرفتم و نوازش کردم. رمقشبیو دوباره دست سرد و 

ازم بپرسه: از  ستخوامی. انگار که شناختمیمهسا با چشمایی پر از اشک بهم خیره شده بود و انگار که داشت برای اولین بار منو 

 ؟کنیمیاین به بعد باهام می مونی؟ از این به بعد تحملم 
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 .اصالًرو بپرسه گفتم: مهسا، من همه چی رو می دونم و برام مهم نیست،  هااینو قبل از اینکه اون ازم 

 اون میون گریه و خنده با تلخی گفت: من دیگه نمی تونم راه برم.

بگیرم آروم زمزمه کردم: مهم نیست، تو هنوزم مهسای منی. همون زن زیبا  ها مواشکوی ریختن م تا جلکردمیمن که داشتم سعی 

 و مهربون.

 از حاال به بعد ... -

 عمیقی که نفسش رو بریده بود محو شد. ضکه دیدم صداش توی بغ

 من نذاشتم که ادامه بده و دوباره گفتم: من همون امیرم، همون عاشقت. یادت رفته؟

دم پرستار اومد داخل و گفت: ببخشید آقا، ایشون باید استراحت کنن، برای امشب کافیه. فردا توی ساعت مالقات تشریف ... یهو دی

 بیارید.

 مامان بیاد پیشت. زنممیدوست نداشتم تنهاش بذارم بهش گفتم: زنگ  اصالًمن که 

 تو رو خدا نه. نهفشار داد و گفت:  دست موکه دیدم 

 ولی مهسا ... -

 باید. کسهیچام نمی خو -

 آخه نمیشه، تنها اذیت میشی. -

 ببینه. جوریایننمی خوام منو  -

 و دوباره التماسم کرد.

 دلم سوخت، اونقدر که اشکهام آروم آروم جاری شد و نتونستم بهش نه بگم.

 خودمم که نمی تونستم بمونم.

 و دیدم پرستار دوباره اصرار می کنه مه تنهاش بذارم.

. توی ماشین می مونم تا صبح بشه و زودی رمنمیرو نوازشی کردم و گفتم: نگران نباش عزیزم. امشب خونه من با نگرونی دستش 

 بیام پیشت.
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که توی وجودش بود. وجودی  ایشیرینیون مهربونی و هم باو مهسا لبخند زد. همون لبخندی که اولین بار دلمو برد و عاشقش کرد. 

 شت.ندا ایمعنیبرام که بدون اون زندگی 

ش انداختم و آلودغممون این خبر بد رو بدم آخرین نگاهم رو به چشمای خیس و هادهمیلم و بدون اینکه به خونوا برخالفبعدش 

 گفت رو با یه نگاه بهش فهموندم. هاواژهبه زبون آورد و تو  شدمیرو که ن هاییحرفتموم 

 .و حس کردم که آرامش توی وجودش دوید و از پریشونی در اومد

 ، از اینکه توی این شرایط تنهاش بذارم و اون رو با تموم دردهاش رها کنم.ترسیدمیاون 

 یه مرد باشی و همسرت رو توی همچین وضعی رها کنی و بری؟ شدمیاما مگه 

 اونوقت ازش خداحافظی کردم و همراه پرستار از اتاق خارج شدم و زدم بیرون ...

 ا نه توی خونه و نه کنار مهسا.ام ؛بود، یه شب آروم دیگه شبنیمه

بیمارستان و اتاقی که مهسا توش بود نگاه  هایچراغرفتم سمت ماشین و بهش تکیه دادم، طوری که می تونستم توی تاریکی به 

 کنم.

 من عادت نداشتم بدون اون باشم و حاال من اینجا کنار خیابون بودم و اون توی تخت بیمارستان.

 سا اون باال.من این پایین بودم و مه

 جا گذاشتم. انگیزغمو یه لحظه حس کردم که انگار یه تیکه از قلبم رو میون اون دیوارا، توی اون تاریکی 

 طوری که حس کردم نمی تونم درست نفس بکشم. آخه نفسم به نفس اون بند بود.

 و پریشون غرق افکارم شدم. زدهبهتخیابون م کنار ماشین گوشه ریختمیاشک  صدابی کهدرحالیدست بردم به سیگار و  اختیاربی

 ورق زدم و ... شبنیمهتوی اون سکوت و آرامش  زندگی مو هایلحظهو آروم آروم تموم 

 مهسا رو دوباره از نو دیدم، عاشقش شدم و باهاش خندیدم و خوشحالی کردم.

 مهسایی که می تونست راه بره و با صورت زیباش بهم لبخند بزنه.

 ی یه دقیقه هم ازش دور نشده بودم.همسری که حت

 کنار ماشین وایستادم و به پنجره اتاق مهسا خیره شدم و سیگار کشیدم. هاساعتاون شب تا 
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 پلک رو هم نذاشتم. املحظهو حتی یه 

 آخه چطور می تونستم وقتی مهسا اونجور پریشون بود من راحت بخوابم؟

 آخه مگه آرامش به چشمام می اومد؟

 اشتم زودتر صبح بیاد و برم دوباره پیشش، آخه دلم اونجا کنار تختش جا مونده بود.فقط دوست د

 آروم و قرار نداشتم. جوریاینآخه 

 صبح شد ... کمکمو 

نورش رو توی هوا پخش کرد. همون آفتاب گرم که زندگی رو برامون  ذرهذرهخورشید مثل همیشه از میون آسمون دودی باال اومد و 

 چقدر باارزشه. رفتمیاونقدر گرفتار بودیم که یادمون  هاوقتکه ما خیلی  ایندگیزآورده بود. 

 رو یه دستی کشیدم و از توی ماشین در اومدم و یه راست رفتم سمت بیمارستان. امسروکلهو نگرون  طاقتبیو بعد 

 پیش مهسا، هر چه زودتر. رفتممیباید 

 اونجا، حتی اگه نتونم ببینمش. رفتممیباید  برام مهم نبود که ساعت مالقاته یا نه. فقط

 حتی اگه نذارن کنارش باشم.

 ولی می تونستم دم در اتاقش بشینم و اون بدونه که پیششم و تنهاش نذاشتم.

. اون دیروز عصر تصادف کرده و من باید کنارش باشم. غالم پورمرفتم سمت نگهبان بخش و بهش گفتم: آقا، سالم. من همسر خانم 

 میشه بذارین برم دیدنش.اگه 

 وقت مالقات نیست. اآلنکه دیدم اون آروم گفت: ولی 

 اما من باید ببینمش. -

 گرفت و نگهبان دلش سوخت و جواب داد: باشه، بذار با سرپرستار بخش صحبت کنم ببینم چی میگه ... اسمت چیه؟ امگریهو یهو 

 امیر، امیر سروری. -

 ت و اسمم رو آورد و سفارش کرد که آشناست و هماهنگ کرد تا برم داخل.داخلی بخش رو گرف سیمشبینگهبان با 
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 م ازش تشکر کردم و تندی دویدم سمت راهرو.شناختنمیو من که سر از پا 

 و خلوت بود. درپیچپیچکه  راهرویی

 چند تا از پرستارها که منو دیدن تعجب کردن و یکی ازم پرسید: آقا، با کی کار داری؟

بستریه. تازه تصادف کرده و حالش بده، باید برم پیشش. من با نگهبان  8توی اتاق  غالم پورگفتم: همسرم خانم  که من دستپاچه

 .امسروریهماهنگ کردم ... امیر 

 و دیدم سرپرستار از راه رسید و بهم گفت: آقای سروری، فقط نباید از اتاق بیاین بیرون.

 .حتماً -

 چرا هیچ همراهی با خانمتون نیست؟ -

با ناراحتی جواب دادم: خانمم شرایط مناسبی نداره و نمی خواد پدر و مادرش اون ببینن. در عوض من تموم شب بیرون بودم و  من

 نرفتم خونه. االنم میرم پیشش تا تنها نباشه.

 منوعه.و اون منو تا در اتاق مهسا همراهی کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی از اتاق بیرون نیاید. آخه بودن شما اینجا م

 چشم. بله -

فقط شما رو می خواد،  اآلنبعد یه لبخند بهم زد و گفت: وفاداری شما به اون اینجا ثابت میشه. بهش ثابت کنین که کنارشین. اون 

 دیگه. کسهیچنه 

 تکون دادم و بعد یواشی دستگیره در اتاق رو گرفتم و باز کردم. تأییدمنم لبخندی زدم و شرم رو به عالمت 

 .کردمیتماشا  روآفتابو سرم ها، پر از افسردگی و غم به بیرون از پنجره خیره شده بود و داشت  هاباندپیچیتخت و میون  مهسا توی

 یم.کردمیفرصت تماشاش رو پیدا ن وقتهیچاونقدر غرق در مشکالتمون بودیم که  هرروزآفتابی که 

 ، وایستیم و زندگیمونو با یه آرامش و سکون مزه مزه کنیم.کنیمتأملو حاال توی این وضعیت فرصتی بود تا ما هر دو یه ذره 

 باهمش و هاغصه با همه. داشتنیدوست، دردناک اما باورقابلیه رنگ و بوی دیگه داشت، تلخ اما  هاساعتکه توی این  ایزندگی

 که همیشه کنار هم بودن. دوتاییهمون  همناگواری هاش. من و مهسا پهلوی 

 .بستنقشلبخند دنیا رو لباش  ترینشیرینل شدنم اون آروم سرش رو سمت من برگردوند و با دیدن من و بعد با داخ

 مهسا غرق شادی شد، از اینکه کنارش بودم و از اینکه توی لحظات تلخ ترکش نکرده بودم.
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 و منم با یه لبخند بهش جواب دادم.

به اون بقبولونم که برام مهم نیست، حتی  طوریاینسعی کردم تا  که خندیدن از میون یه دل پرخون کار سختی بود ولی هرچند

 اگه اون نتونه دیگه راه بره.

 و آروم آروم رفتم کنار تختش و گفتم: سالم، عزیزم.

 ون مهربونی ای که داشت بهم جواب داد: سالم، امیر جونم.هم بااونم مثل همیشه 

 رم توی دستهام فشردم و پرسیدم: بهتری؟رفتم و پهلوش نشستم و دست سردش رو که پر بود از س

 آره، تو باشی خوبم. -

طوری که پنجره رو ببینم اون پایین تو خیابون تا صبح  جاهمیندیشب خونه نرفتم.  اصالًمی دونی، من گفتم:  بامزهمن با یه خنده 

 سمج. هایآدمین ع. وایستادم

 گرفت و گفت: دیوونه. اشخندهاون 

 امیرم. همونی که دنیا رو کنار زد تا تو رو به دست بیاره. مگه یادت رفته، من همون -

 بغضش گرفت ...این بار مهسا 

 تکون دادم و گفتم: دختر، قرار نبود گریه کنی. امروز می خوام هر دومون فقط بخندیم. شودستکه من 

 .خندممیرو قورت بده آروم جواب داد: باشه،  اشگریهو اون که سعی داشت 

سال امروز اولین باریه که هر  همهاینپرت کردم و گفتم: بعد  درخشیدمیبه آفتابی که از توی پنجره به زیبایی بعد حواسش رو 

 م ... چقدر قشنگه، مگه نه؟بینیمی روآفتابدومون کنار هم طلوع 

 یلی قشنگه.اون چشمای زیباش رو به بیرون دوخت و با یه حس کودکانه بهم جواب داد: آره، خیلی قشنگه. کنار تو خ

و من آروم موهای پریشونش رو که از میون باندپیچی ریخته بود توی پیشونی ش نوازش کردم و گفتم: زودی خوب شو تا بریم خونه. 

 بدون تو نمی تونم برگردم.

 امروز یه عمل دیگه دارم، بعدش چند روز دیگه می تونم باهات بیام. -

 یر، پیشم می مونی؟بعد یه مکثی کرد و دوباره با تردید پرسید: ام
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 دلم هوری ریخت.

 و میرم. کنممیولش  کردمیو هنوز فکر  ترسیدمیمهسا 

 بهش گفتم: معلومه که می مونم، این چه حرفیه؟

 و دوباره آروم شد و بهم خیره موند. طوری که انگار اولین باره که منو می بینه.

 منم با یه حالت تعجب پرسیدم: چیه، آدم ندیدی؟

 گرفت، از ته دل. اشخندهو اون 

 ه که توش بوی غم و غصه نیست.ایخندهچند ساعت این اولین  بعدازاینحس کردم 

 یرین و پر از خوشبختی.خنده شیه 

 حتی اینجا توی تخت بیمارستان.

 حتی اگه نتونی دیگه راه بری و حتی اگه صورتت زشت و داغون شده باشه.

 بشه. لبات چروک و بدترکیب خندیمیحتی اگه وقتی 

 ، با تموم این دردا خندیدن از شادی کار سختیه، خیلی سخت!هااینو یا تموم 
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 ش باز بشه.هاباندپیچیگذشت تا مهسا  ایدوهفته

بیرون از اتاقش منتظر نشسته بودم تا برای اولین بار با شرایط جدیدش  شدمیو من اون روز، روز آخری که باید از بیمارستان مرخص 

 اونو ببینم. اشتازهچهره  و

 اونی که دیگه نمی تونست راه بره.

 اما مهم نبود ...

 مهم نبود؟ واقعاًولی ... 
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با این شرایط تلخ  خواستمیحاال چجوری  رفتمیورو اون  وراین وذوقشوقمهسا همونی که یه دقیقه آروم نمی موند و همش با 

 ل کمکش کنم؟کنار بیاد و من چطوری می تونستم توی این حا

 گفتنش راحت بود ...

 اما واقعیت چیز دیگه ای بود.

بعد از رفتن همه پرستارها از اتاق، وارد اونجا شدم و مهسام رو با اون چهره  کهوقتیبا پوست و گوشتم حس کردم.  رواینو من 

 دیدم. شدهمتالشی

 نتونستم بشناسمش و تا چند ثانیه گیج و منگ بودم. تقریباً

 مهسای من بود؟واقعاً زن  یعنی این

 همون مهسا با صورتی مثل قرص ماه؟

 روی یه ویلچر؟

 که اشکهام رو از اون پنهان کنم؟ شدمینگیره، ولی مگه  امگریهو من توی اون حال زار خیلی جلوی خودمو گرفتم تا 

 گرفتمش توی بغلم. هاایندویدم سمتش و با تموم همه  اختیاربیو 

 لت صورتش رو با دستاش گرفت و با بغض بهم گفت: امیر، بهم نگاه نکن.آخه اون از شدت خجا

 به حرفهاش محکم توی بغلم فشارش دادم و بغضم ترکید. توجهبیکه من 

 بود. پردردکه سنگین و  ایگریهشروع به گریه کردیم.  باهمو من و اون 

 ش رو ازم می پوشوند که انگار یه جزامیه.مهسا با یه صورت داغون شده و با پاهای فلج مقابلم بود و طوری صورت

اونوقت آروم دستهاش رو گرفتم و بهش گفتم: تو همون مهسای منی. برام مهم نیست که زشت باشی یا خوشگل و راه بری یا نه. 

 فقط می خوام که باشی.

 یه آدم فلج، یه زن کریه، دیگه چطوری می تونه زنت باشه؟ -

 نیست. تکرار کردم: برام مهم دوبارهو من 
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نداشت به چشمام نگاه کنه گفت: چرا، مهمه. خیلی  جرئت کهدرحالیلرزونش رو از روی صورتش برداشت و  هایدست کمکمو اون 

 مهمه.

اون روز مهسا رو که انگار یه دنیا بهم غریبه شده بود از بیمارستان ترخیص کردم و بردمش کنار ماشین. همون ماشینی که با کلی 

 ا ازش لذت ببریم.عالقه خریدمش ت

بهم کمک  چیزهمهبغض توی صداش بود بهم گفت: باید از این به بعد بابت  کهدرحالیمهسا ویلچرش رو برد نزدیک در ماشین و 

 ازم بیزار میشی. کمکمکنی. اولش راحته ولی بعد 

 اشین.م بدون اینکه چیزی بگم گرفتمش و گذاشتمش توی مکردمیو من که شرایط دشوار اون رو درک 

هنوز نمی تونستم باور کنم که چه بالیی به سر زندگیم اومده سعی کردم به خودم مسلط بشم و آروم پیشونی ش رو  کهدرحالیو 

 بوسیدم و گفتم: اینم برای هر دومون عادی میشه و من با این شرایط کنار میام، تو هم باید کنار بیای. چاره دیگه ای داری؟

 شناساییقابلآینه ماشین رو پایین آورد و خودش رو توی آینه برانداز کرد و ناباورانه صورتش رو که  ختریمیو اون که آروم اشک 

 قایم کرد و گفت: بریم، امیر. دیگه نمی خوام اینجا باشم، بریم خونه. اشروسرینبود با 

 و من با ناراحتی سیگاری روشن کردم و گفتم: غصه نخور، مهسا. من کنارتم عزیزم.

 سرش رو پایین انداخت و دوباره کفت: بریم دیگه، چرا وایستادی؟اون 

 و بعد راه افتادم.

 خیابونها رو نگاه کردیم و هیچ حرفی نزدیم. فقط نهما توی سکوت و دلخوری تا خو هردوی

فقط می  اآلننستم و منم که می دو کردمیپنهون کرده بود و با چشمای پر از اشک بیرون رو نگاه  اشروسریمهسا صورتش رو توی 

 که بیهوده بودن پر نکنم. هاییحرفخواد تنها باشه سعی کردم تا ذهنش رو با 

 دیگه. چیزهیچاون حاال فقط به آرامش و تنهایی نیاز داشت و نه 

ست به توی این مدت زن جوون همسایه هم که واحد روبرویی ما بود چند بار سراغ مهسا رو ازم گرفته بود و من هر بار یه جور د

 سرش کرده بودم.

 .کردمیکلی باهامون حال و احوالپرسی  دیدمیصبح که ما رو  هرروززنی که با مهسا خیلی رفیق بود و 

 و حاال نمی دونستم که چی باید بهش بگم.
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 خبربیه افتاده بود ونه کار و مشغله زیاد از اتفاقی کبه بهمن حتی هنوزم به پدر و مادرامون چیزی نگفته بودم و این مدت اونها رو 

 گذاشته بودم.

 یم.گشتبرمیو حاال ... ما داشتیم 

 به همون خونه و میون همون خاطرات.

 تمومی نداره. کردمیکه گاهی آدم فکر  هادهن همون خنیوم

 یم.گشتبرمیاما این بار با یه مشکل بزرگ 

 ن و حاال ... چی ازش مونده بود؟خوردمیه حسرتش رو که هم ایزندگی. دادمیقرار  تأثیرزندگیمونو تحت  مسلماًمشکلی که 

 .دادمیجز یه غصه سنگین که هردومون رو آزار 

 بودیم که نفهمیدیم کی رسیدیم خونه. زدگیبهتما دو تا اونقدر توی 

 بود. شدهتنگ، انگار که حتی اون هم دلش برای مهسا کشیدمیخونه ای که انتظارمون رو 

 ش حس کردم.وجببهوجبرو توی  تنگیدلباال اومدیم و من کلید رو توی قفل در انداختم و وارد شدیم، اون از آسانسور  کهوقتیو 

 قبل رو نداشت. داشتنیدوستاون حس زیبا و  اصالًبود و  شدهخالیآخه توی این مدت که مهسا نبود خونه مون سرد و 

 ض کنه.من مهسا رو بردم سمت اتاقش و کمکش کردم تا لباسهاش رو عو

و بعد توی یه سکوت عمیق شروع به شونه کردن موهاش کردم، موهایی که از تاراج هولناک حادثه جون سالم به در برده بود و هنوز 

 بلند بودن و زیبا.

 اما مهسا با نگرانی دستهامو فشرد و گفت: امیر، خودم می تونم شونه کنم، دستهام هنوز فلج نشدن.

، دیدمی شدهمتالشیکه حاال توی خودش مهسا رو با یه چهره  ایآینهونوقت بردمش روبروی آینه، و من شونه رو دادم بهش و ا

 که حتی آینه هم نمی تونست تشخیصش بده. ایچهره

 من که خودم بهم ریخته و پریشون بودم ترجیح دادم تا اون رو با خودش تنها بذارم.

 رو ببینم، حتی همسرم رو. کسیچهشاید اگه منم مثل اون شده بودم حاضر نبودم دیگه 

 من از اتاقش خارج شدم و در رو آروم بستم.
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 لمس می کنه. عمیق صورتش رو با دستهاش هایزخمو توی لحظه آخر از گوشه در مهسا رو دیدم که با وحشت داره 

 ... کردمیو تحمل  دیدمی اشچهرهکه باید تا آخر عمرش روی  هاییزخم

لرزونش می  هایدستهاش رو با  چرخ سختیبه طوری کهکه در برابر پاهای چابکش کند و سنگین بود.  و عالوه بر اون ویلچری

 ند.چرخو

 کرد جز اینکه شرایط جدید رو باورش کنیم. شدمیاما ما هیچ کدوم راه گریزی نداشتیم. این اتفاق تلخ افتاده بود و کاری ن

 که یهو دیدم زنگ در به صدا در اومد.

 رونی از خودم پرسیدم: یعنی کی می تونه باشه؟و من با نگ

 یواشکی از چشمی در نگاه کردم.

 زن همسایه بود ... اومده بود سراغ مهسا رو ازم بگیره.

 دوست نداشتم توی اون حال و وضعیت ببیندش. واقعاًاما من 

 که اون دوباره زنگ زد.

 روغ بگم؟ تا کی؟من ناچار شدم در رو باز کنم، آخه تا کی می تونستم به همه د

 بود. پرکردهو بعد توی قاب در دیدمش، جوون تر و زیباتر از همیشه. با بوی عطری که تموم راهرو رو 

 سروری. شبتون به خیر.: سالم، آقای گفت ایمؤدبانهاون با لحن 

 سالم خانم. -

 ببخشید، مزاحم شدم؟ -

 .اصالًنه.  نه -

 ن.زنیمیاما امشب دیدم که توی راهرو باهاش حرف  ؛حقیقتش نگران مهسام. دو هفته ست خبری ازش نیست -

 راستش دلم طاقت نیاورد، فضولی کردم ... عذر می خوام.و بعد با یه حالت خاصی ادامه داد: 

 من آروم لبخند زدم و گفتم: اشکالی نداره.

 شده؟ تورو خدا بهم بگید. اون یه لحظه چشمای درشت و زیباش رو انداخت توی صورتم و مهربون و خودمونی گفت: مهسا چیزیش
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 که من بغض گلوم رو گرفت و دیگه نتونستم چیزی بگم و با اشاره دست تعارفش کردم توی خونه.

 .کردمیاون اولین کسی بود که مهسا رو با اون شرایط وخیم مالقات 

 حاال خودش رو توی اتاق حبس کرده بود. شدمیهمسرم که همیشه از دیدن یه مهمون خوشحال 

 زم اجازه گرفت و آروم رفت پشت در اتاق مهسا و یواشی در زد و پرسید: مهسا، عزیزم ... تو خوبی خانمم؟زن ا

 بیا باشه؟ بعداًحالم خوب نیست ...  اآلنکه دیدم بعد از چند ثانیه مهسا از داخل اتاق با ترس جواب داد: شیما جون، من 

 شده؟ و دیدم زن بهم خیره شد و زیر لب زمزمه کرد: آخه چی

 که من اشاره کردم تا نزدیکم بیاد.

 اون با نگرونی اومد سمتم و دوباره بهم زل زد.

شدم و یواشی گفتم: راستش ... اون دو هفته پیش تصادف کرد. توی تاکسی وقتی از محل کارش می اومد. االنم  ترنزدیکمن بهش 

 شرایط روحی مناسبی نداره.

 چیزیش شده؟ بالیی سرش اومده؟، سرمبهخاکسید: وای که یهو شیما جا خورد و با ناراحتی پر

نفس عمیقی کشیدم و سرم رو تکون دادم و بعد با یه لبخند تلخ گفتم: اون دیگه نمی تونه راه بره.  دادمیو من که بغض آزارم 

 صورتشم داغون شده.

 و اون با ترس دستش رو گزید.

 من ادامه دادم: دیگه نمی تونی بشناسیش!

 وی چشمای شیما پر از اشک شد و آروم عقب رفت و روی مبل نشست.که دیدم ت

 پرید، بدن الغرش شروع به لرزیدن کرد و چشماش رو بست. بدجوریرنگش 

 مو گم کردم و سریع دویدم و یه لیوان آب براش آوردم.وپادستطوری که من 

 م لیوان رو گرفتم سمتش.کردمیآروم صداش  کهدرحالیبعد 

 باریک و ظریفش لیوان رو ازم گرفت. هایدستچشماش رو باز کرد و با  یواشیواشاون 
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 طوری که گرمای دستش رو روی دستم حس کردم.

 گفت: وای، چه بد. تأسفپاک کرد و با  ها شواشکاون آب رو خورد و یه کمی آروم شد. 

 : عیبی نداره ...گفت میو لیوان رو داد دستم، اما این بار دستش رو دروی دستم گذاشت و با لحن نر

 اونوقت یه لبخند شیرین زد و ادامه داد: من هستم، ناراحت نباشین.

 من جا خوردم.

 دوستانه به دستهام نخورده بود. طورایناون  هایدستچون تا حاال 

 کرد و پرسید: می تونم فردا شب دوباره بیام دیدنش؟ ترنزدیکشیما این بار صورتش رو به من 

 نمی دونم ... -

 و خدا.تو ر -

 و من نتونستم مخالفت کنم و گفتم: باشه، باالخره شما رو ببینه شاید بهتر بشه.

 اون لبخند زد و جواب داد: البته، من توی این شرایط تنهاش نمی ذارم.

 . غصه نخور، ما کنارتیم.گردمبرمیبعد رفت پشت در اتاق مهسا و گفت: عزیزم، من فردا شب 

 و خیلی زود فرا شب رسید ...

 شب بود که دوباره زنگ در به صدا در اومد. 5/8حدود 

 شیما اومده بود.

 من در رو براش باز کردم و اون با احترام باهام دست داد و بعد اومد داخل و آروم پرسید: حالش بهتره.

 یه کمی. -

 می تونم برم داخل اتاقش؟و بعد ادامه داد: 

 که من با تردید گفتم: نمی دونم.

 تو رو خدا، بذارین ببینمش. فقط چند دقیقه.اون التماس کرد: 
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 خواهش کرد.ازم من بازم من و من کردم و اون با ناز دوباره 

 من یه لبخند مهربون زدم و جواب دادم: باشه خانم، بفرمایید.

 ونم بیام داخل؟صداش پر از بغض بود گفت: مهسا جونم ... می ت کهدرحالیشیما یواشی رفت پشت در اتاق مهسا، آروم در زد و بعد 

 ، آخه تو که نمی دونی چی شده.جونکه دیدم مهسا با ناراحتی گفت: شیما 

 شیما جواب داد: چرا می دونم.

 چجوری فهمیدی؟ -

اون یه نگاهی به من کرد و برای اینکه ضایع نشم مجبور شد جواب بده: راستش ... من تو رو با امیر آقا توی راهرو ساختمون دیدم، 

 دیشب.

 یلچر دیدی؟منو تو و -

 بودم. تنگتدلم فضولی کنم ... فقط خواستنمیگفت: به خدا  ایمعصومانهاون با ترس لبش رو گاز گرفت و با لحن 

 دیگه چی می دونی؟ -

 اشکش سرازیر شد و دوباره گفت: مهسا، تو رو خدا بذار بیام تو. یواشیواشبا نگرانی بهم نگاه کرد و و بعد شیما 

باشی؟ این کارت مشکلی رو حل  جوریاینبه مهسا گفتم: عزیزم، خودتو پنهان نکن. آخه تا کی می خوای  که من با لحن مهربونی

 نمی کنه.

 .کشممیاز مردم خجالت ن جوریاینولی عوضش  -

 مهم نیست که دیگرون چی می گن. اصالًآخه چرا باید خجالت بکشی؟  -

ی که من عین گفتمیخوام پیشت باشم. مگه ما دوست نبودیم؟ مگه ن کرد و گفت: خانمم، من از این به بعد می تأییدو شیما هم 

 خواهرتم؟

 ... صورتم داغون شده. کنیمیگرفت و از توی اتاق بلند گفت: شیما، اگه منو ببینی وحشت  اشگریهکه مهسا یهو 

 و شیما با صدای لرزونش گفت: مهسا، بذار بیام پیشت. دلم داره می ترکه.

 یما مهسا راضی شد.باالخره با اصرار ش
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 و اون آروم آروم در اتاق مهسا رو باز کرد و رفت داخل.

 بعدش صدای گریه هردوشون رو از توی اتاق شنیدم.

خیلی سخت بود، اینکه یه زن باشی و صورتت رو از دست بدی و توی ویلچر بشینی و اونوقت دیگرون بخوان تو رو توی این  واقعاً

 که یه روز همه آرزو داشتن جات باشن. وضع ببینن و باورت کنن. تویی

 و من گفتم برای اینکه اونها از این حال بد در بیان برم براشون چایی بریزم.

 اونوقت با چایی و کلی شیرینی رفتم توی اتاق کنار اونها.

ضش یه شوهر خوب : غصه نخور، خانمم. عوگفتمیو  کردمیشیما و مهسا توی بغل هم بودن و شیما داشت پشت مهسا رو نوازش 

 داری که همه حسرتشو دارن. کاش من جای تو بودم.

 که اون با دیدنم توی اتاق جا خورد و حرفش رو قطع کرد.

 چقدر می چسبه. اآلن، یه چایی موقعبهو بجاش با خوشحالی گفت: وای مرسی. چه 

 ه و از دیشب تا حاال نگرانته.من لبخند زدم و به مهسا گفتم: عزیزم، ناراحت نباش. شیما خانم خیلی دوست دار

مهسا رو توی دستاش گرفت و گفت: آره، خانمم. من پیشتم و نمی ذارم احساس تنهایی کنی. از این به بعدم  هایدستشیما آروم 

 .کنممیهمیشه میام پیشت و پرستاری تو 

 ؟واقعاًبود به اون خیره شد و گفت:  پیداکردهمهسا که یه کم آرامش 

 اگه موافقی ایشون بجای پرستار بیاد و روزها مراقبت باشه.من گفتم: آره، 

 .بستنقشو اونوقت دیدم یه لبخند روی صورت مهسا 

 خیلی فرق داشت ... آخه دیگه مثل قبل جذاب نبود. فقط یه خنده بود توی یه صورت داغون شده. هاگذشتهلبخندی که با 

 سا بود، مهسای خودم.یه دنیا. آخه لبخند مه اندازهبهاما ارزشمند بود، 

 و به این شکل ...

 شیما وارد زندگیمون شد و یه جورایی تبدیل شد به یه عضو از خونوادمون.

 .دادمیو همه کارها رو بدون اینکه بهش بگم انجام  کردمیرو آماده  صبحانهصبح می اومد پیش ما و  هرروزاون 
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 .داشتنیدوسترست مثل یه خواهر، مهربون و تموم روز کنار مهسا می موند، د رفتممیو بعدش که من 

مهسا رو روی ویلچر دم در خونه آورده بود  کهدرحالیم خونه اون با شوق رسیدمیحاال دیگه منم بهش عادت کرده بودم و هر وقت 

 .گفتمی آمدخوشبهم 

دم در خونه  رفتمیلحظه آخری که  و تا کردمیاز پیشمون بره باهام دم در خداحافظی  خواستمیو هر شب آخر وقت موقعی که 

 .داشتبرنمیو نگاهشو ازم  شدمیش بهم خیره 

 به واقعیت تلخی پی بردم. کمکمو 

 .ترپررنگ هرروزو بجاش اون که زیبا و دلربا بود  شدمی تررنگکمتوی زندگیم مهسا  هرروز

 و سر شوق می اومد. خندیدمیجای همسرم بیشتر و اون ب شدمی ترحرفکمو  رفتفرومیبیشتر توی الک خودش  هرروزمهسا 

 اما مهسا اونقدر بهم اطمینان داشت که حتی یه بارم ازم نپرسید که توی دلم چی می گذره.

 عاشق هم بودیم و این سوءظن از نظر اون که یه زن وفادار و مهربون بود نابجا بود. واقعاًآخه ما 

 م تا مهسا رو ببرم جلوی آینه.کردمیتنها می ذاشت فرصتی پیدا ما رو  و رفتمیکه شیما بعدازاینمن هر شب 

 .دادممیم و با کلی ناز و نوازش بهش آرامش کردمیو اونوقت موهاشو شونه 

 کسهیچو حاضر نبود که با  کردمیطاقت نداشت توی خونه بمونه و حاال تموم طول روز خودش رو زندونی  اصالًآخه اون زنی بود که 

 و شیما روبرو بشه.غیر از من 

ن اون فهمیدمی طوری کهن. شدمیحتی پدر و مادرامونم که قضیه رو فهمیده بودن و می اومدن دیدنش با رفتار سرد اون مواجه 

 دوست نداره باهاشون روبرو بشه.

 نداشتم جز اینکه به همشون بقبولونم که مهسا دیگه اون زن شاد و سرحال قبل نیست. ایچارهو منم 

 حتی پدر و مادرامون. دیدنمیاون یه زن با صورت زشت و پاهای فلج شده بود و این چیزی بود که دیگرون حاال 

 موجود دنیا بود. همون مهسا که نفسم به نفسش بسته بود. ترینباارزشاما برای من اون هنوزم 

 حاضر نبودم از زندگیم کنار بره. املحظههمونکه حتی یه 

 چی می گن. اینکه اون زشت شده و دیگه نمی تونه راه بره و اینکه من می تونستم برم و یه زن دیگه بگیرم. و مهم نبود که اطرافیان
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 ؟گفتمیولی انسانیت و مردونگی چی 

 و تو این بین تنها کسی که حتی بیشتر از پدر و مادر مهسا بهش نزدیک شده بود شیما بود.

 و دلش نمی اومد مهسا رو تنها بذاره.اون حتی این اواخر تا آخر شب پیشمون می موند 

 و نگاهش اما ...

 تا بره خونش یه جورایی دلم رو می لرزوند. کردمیوقتی ازم دم در خداحافظی 

بهم یه چیزی رو بگه، چیزی که شرم مانع  خواستمی. انگار که زدمیچشمایی که زیبا و جذاب بودن و توشون یه حس عجیبی موج 

 از گفتنش بود.

 نو می ترسوند.و این م

و کالفه بود طوری نازش  کردمی بداخالقی. حتی وقتی مهسا گفتمیو نه ن دادمییم گوش گفتمیاون مهربون بود و مطیع. هر چی 

 .گرفتمیو آروم  شدمیکه ظرف چند دقیقه دلش نرم  کشیدمیرو 

 باعث شد تا اون بیشتر و بیشتر بین ما خودمونی بشه. کمکماین 

 شب موقع خداحافظی با من ... طوری که یه

 م درسته.کردمیجوری بهم خیره شد که یهو دلم هوری ریخت و فهمیدم که اون چیزی که توی اون چشمای جذاب حس 

 اون زن ...

 اون زن جوون و دلربا ...

 عاشقم شده بود!

4 

 یاد من توجهی نکردم.بره بیرون اون شب با کلی اصرار مهسا رو آماده کردم و هر چی بهم گفت که دوست ندا

 شب بود و هنوز تا آخر شب وقت زیادی داشتیم. 9ساعت تازه 

 و ما هر دو بهترین لباسهامونو پوشیدیم.
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 مهسا رو جلوی آینه بردم، گردن بند زیباش رو به کردنش انداختم و شروع به شونه کردن موهاش کردم. باعالقهمن 

 تا برای جایی که قرار بود بریم آماده باشه. شدمیاون باید حسابی مرتب و شیک 

 .کردهتحصیلآخه هر چی باشه اون همسرم بود، یه همسر خونواده دار و 

 و باالخره با اصرار من مهسا راضی شد تا باهام بیاد.

 عطرش رو بهش زده بودم سوار ماشینش کردم. ترینقیمتگرون  کهدرحالیو من 

 یم بریم من چیزی نگفتم.مهسا هر چی ازم پرسید کجا می خوا

 چون قرار بود امشب یه جورایی سورپرایز بشه.

 بیرون، آخه نه تولدی بود و نه سالگرد ازدواجی. برمشمیوان هر چی فکر کرد نفهمید که چه مناسبتیه و برای چی دارم 

 م و سیگار کشیدم.فرورفتمن توی تموم راه به فکر 

مهم  اصالًجا باید بیام به خودم اومدم و با یه لبخند همون جواب همیشگی رو بهش دادم: ازم پرسید با این قیافه ک زمانی کهفقط 

 نیست.

شادی  نفساعتمادبهکه حاال داشت دیگه نمی تونست مثل گذشته توی جمع بره و با  ایچهرهانکار کرد که اون با  شدمین روایناما 

 و خوشحالی کنه.

 رو ببینه. کسهیچتوی اتاق خودش رو حبس کنه و نخواد  شدمی، چیزی که باعث شدمیاش اون چیزی بود که باعث انزو همهاینو 

 .بودمیولی امشب باید با من می اومد و همراهم 

 فرق داشت. با همیشهآخه امشب 

 نرسیدیم به مقصد علیرغم تمام اصراری که داشت هیچی نگفتم. زمانی کهو من تا 

 من یه راست رفتم توی پارکینگش.بعد رسیدیم به یه رستوران بزرگ و 

 سوار آسانسورش شدیم و رفتیم توی رستوران، یه رستوران شیک و قشنگ که تا حاال نیاورده بودمش. باهماونوقت من و مهسا 

 اصرار داشتی امشب بیایم اینجا؟ قدرایناون دوباره ازم پرسید: امیر، چرا 
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 .فهمیمی: صبر کن عزیزم، بعدش گفتممیو من به آرو

 من بین جمعیتی که سر میزها نشسته بودن گشتم و بعد یهو دیدمش!

 تا اینجا اومده بودیم. به خاطرشهمونی که 

 و مهسا رد نگاهم رو بین میزها دنبال کرد و ازم پرسید: تو دنبال کسی هستی؟

 ط یه نفر تنها اونجا نشسته بود.فقمن بدون اینکه جوابی بهش بدم یه راست بردمش سر یه میز. یه میز که صندلی هاش خالی بود و 

 شد ... زدهشگفتو مهسا با دیدنش 

 شیما سر میز غذا بود!

 مهسا یهو جا خورد و ازم پرسید: شیما اینجا چیکار می کنه؟

 بردم و بعد اون ما دو تا رو دید و از دیدن من همراه مهسا دستپاچه شد. ترنزدیکمن مهسا رو 

 ه دیدنش برم.آخه انتظار داشت که من تنها ب

 !شدمینباید کسی ازش خبردار  اصالً، سر قراری که دیدمیاما حاال اون منو با مهسا 

 و من مهسا رو درست جلوی شیما گذاشتم و خودم کنارش نشستم.

 شیما دستپاچه شده بود و نمی دونست چی بگه.

 برای همین من با یه لبخند شروع به شرح ماجرا کردم.

 وحشت انداخت.چیزی که شیما رو به 

 م مالقات امشب رو برای مهسا توضیح بدم؟خواستمیچجوری  واقعاًاون ترسید ... از اینکه من 

 رنگ و بوی عاشقی نداشت. یه قرار دوستی بین یه مرد و زن که هیچ توجیهی براش نبود. اصالًمالقاتی که 

رش قلبم به تپش افتاد و دیدگانم با دیدنش از همه اونچه من بود، همونی که یه روزی به خاط شدهفراموشو مهسا این میون همسر 

 توی دنیا بود چشم پوشید.
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همون معشوق قصه زندگیم بود. همونی که حاال یه زن زیبا و جذاب توی این قرار  پاشیدهازهماین زن روی ویلچر با صورتی  بله

 جاش رو توی زندگیم بگیره. خواستمی انگیزوسوسه

شروع به حرف زدن کردم: ما امشب اومدیم اینجا تا توی  زدهوحشتو اون یکی  زدهبهتیون دو زن، یکی و من با لحنی مصمم م

 دیگه نمی تونه پیشت باشه، عزیزم. متأسفانهجشن خداحافظی شیما خانم شرکت کنیم. اون قراره که از پیش ما بره و 

 داحافظی؟اتش برد ... جشن خداحافظی؟ اما کدوم خم لحظهو دیدم که شیما یه 

توی تنهایی، توی غصه من ادامه دادم: مهسای عزیزم، اون توی این مدت خیلی به ما لطف داشت و درست مثل یه خواهر کنارت بود، 

ی که تحملش برامون سخت و دردناک بود. اون مثل یه فرشته کنار من و تو با فداکاری موند تا محفل عشق ما دوتا هایلحظهو توی 

 بشه. ترمستحکمو  ترگرم

 .درخشیدمیبه زیبایی  اشچهرهعمیق  هایزخممهسا، چشمایی که هنوز از میون تموم  آلوداشکبعدش زل زدم به چشمای 

 باور کن.و آروم و مهربون ادامه دادم: آره، عزیزم. اون بهترین دوستیه که تو داری. 

و مهسا خیلی بهت مدیونیم و از اینکه داری میری و تنهامون م و رو کردم به شیما و گفتم: شیما خانم، من فروخوردو بعد بغضم رو 

که در حقمون کردی  هاییخوبیاما امشب اومدیم اینجا تا کنارت باشیم و بهت بگیم که بابت همه  ؛می ذاری خیلی ناراحتیم

 ردوندی.مو بهم برگباارزشسپاسگزارتیم. از اینکه باعث شدی مهسا خودش رو باور کنه و از اینکه من و زندگی 

همدیگه رو توی آغوش کشیدن، درست مثل دو تا  زدهبهتو بعد مهسا رو بردم کنار شیما و اونوقت اون دوتا، یکی ناباورانه و دیگری 

 خواهر ... و انگار به انگار که این یه قرار خیانت بوده!

 و گفتم: شما چه دوستهای خوبی هستین، آدم بهتون حسودیش می شه.

بهم زل زد و با زبون بی زبونی ازم عذرخواهی کرد، بابت  زدمی با چشمایی که شرمندگی توش موج ریختمیشک ا شدتبهشیما که 

 قرار عاشقانه امشب و برای خیال نادرستی که توی سرش داشت.

 و اون شب ...

د. توی یه رستوران شیک در نهایت دوستی و مهربونی با حک شدن خاطراتی شیرین توی ذهن من و مهسا و حتی شیما به انتها رسی

 با غذایی عالی که من مهمونشون کردم.

 و باالخره این دورهمی کوچیک اما به یادموندنی به پایان رسید.

شیرین و  زندگی شوو اندوه از بهترین دوست زندگیش که توی این چند ماه درست عین یه فرشته نجات  تأسفمهسا با نهایت 

 ر آغوشش کشید و روی شونه هاش گریه کرد.ارزشمند کرده بود خداحافظی کرد، د
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 صحنه زیبایی بود ...

 ایلحظهن، بدون اینکه کسی بتونه حتی ورزیدمیدو تا دوست کنار هم در آخرین لحظات دیدارشون چه ساده و مهربون بهم عشق 

 به این حس پاک شک کنه.

 و بعد مهسا رو آروم آروم با خودم بردم.

ی کنه با نگاهی پر از حسرت دنبال می امگریهظه آخر شیما رو که هنوز پشت میز رستوران نشسته و و اونو دیدم که چطوری تا لح

 کنه.

یه روز تموم میشه. مهم اینه که  هادوستیبعدش مهسا رو سوار ماشین کردم و آروم نوازشش کردم تا غصه نخوره و بهش گفتم: همه 

ه دوست که هر زمان و هر مکانی باشی پیدات کنه و پناهت باشه ... و بدونی یکی هست که همیشه می تونی روش حساب کنی، ی

 این خیلی باارزشه.

 م.کردمیرو به شیما یادآوری  ایچندکلمهاما قبل از رفتن الزم بود 

 انه جا گذاشتن کیف جیبیم یه لحظه کوتاه مهسا رو تنها گذاشتم و تندی برگشتم به رستوران و دیدم که شیما هنوزبه بهپس 

 نشسته و انگار که دلش نمی خواد از اونجا بره. سر میزو گریون  زدهبهت

 و آروم آروم رفتم سر میزش.

 ... بابت همه چی. متأسفمی گفت: بارغماون با دیدن دوباره من سرش رو از شرم پایین انداخت و با لحن 

 بذار یه قصه کوتاه برات بگم. و من با یه لبخند بدون اینکه به روی خودم بیارم جواب دادم: شیما خانم،

بعد با صدایی که پر از عشق بود حس یه داستان عاشقی رو براش زنده کردم: وقتی اولین بار مهسا رو دیدم توی یه مهمونی بودیم، 

ن حلب یه مهمونی فامیلی. اون شب مهسا ساکت، بدون آرایش و ساده یه گوشه نشسته بود. بدون اینکه بخواد با رقصیدن و یا خندید

توجه کنه. اون در کمال سادگی با یه نگاه طوری منو از خود بیخود کرد که قابل توصیف نبود و اون شب بهترین شب زندگیم بود. 

طوری که من نفهمیدم  .برام سپری شد، خیلی سریع سرعتبهبود که  داشتنیدوستاما اونقدر  ...یه شب به یاد موندنی با یه حس ناب 

پاک  باختگیدلحسی که هیچ ردی از شهوت و وسوسه توش نبود، یه دلم از این حس عجیب به تپش افتاد،  کی عاشق شدم و کی

 .باارزشو 

من یه نفس پراحساس کشیدم و ادامه دادم: و بعد از اون شب من تموم تالشم رو کردم تا مهسا رو وارد سرنوشتم کنم. آخه دیگه 

م من همون عاشقم و اون همون معشوق. حتی حاال که روی ویلچره و صورتش پر از بدون اون نمی تونستم زنده باشم ... و هنوز

 از اون داستان عاشقی می گذره. هاسالزخمه. حتی حاال که 

 نگام کرد. زدهبهتو بعد اون کنجکاوانه توی چشمام خیره شد و 
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و برای من  مانندبیت بده، عشقی که پاکه و زیبایی و رنگ و بوش حس عشق رو به با همهمن گفتم: یه چیزایی هست که نمی تونه 

 مهسا همه رنگ و بوی زیبای دنیامه.

کلی ارزش توی این مدت خیلی به مهسا لطف کردی و این خودش  ناتموم رو پایان دادم: شیما خانم، هایحرفو آخرش با یه کلمه 

شبونه چی  قرارازایندیگه ... و فراموش کردم که هدف  چیزهیچازت تشکر کنم و نه  هافداکاریداشت. من امشب اومدم تا بابت همه 

 بود.

 بعد آروم ازش خداحافظی کردم و برگشتم تا برم.

 اما هنوز کامل دور نشده بودم که دیدم صدام می کنه.

 و من برگشتم ...

 ، به مهسا حسودیم میشه.امیر آقابا صدای لرزونی گفت:  کردیم گریههنوز  کهدرحالیاون 

 مرده! واقعاًداد: آخه شوهری مثل تو داره، یه مرد که بعد ادامه 

من یه لبخند زدم و جواب دادم: و منم به مهسا حسودیم میشه ... آخه یه دوست خوب و مهربون مثل تو داره. یکی که توی تنهایی 

 بهش برگردوند. زندگی شوبه فریادش رسید و 

 حراجش نکن. وقتهیچشمندترین دارایی شه، و بعد مهربانانه بهش گفتم: شیما خانم، عشق یه زن ارز

 ون گریه فراوون برام دست تکون داد و منم باهاش وداع کردم.هم بااون که انگار کلی بغض توی دلش بود 

 و زودی برگشتم پیش مهسا.

 .کنمتحملنمی تونستم دوریش رو  املحظهآخه حتی یه 

 ه پارک رفتیم.توی خیابونها چرخیدیم و حتی ب دیروقتو اون شب ما تا 

 پارکی که اولین قرار عاشقانمون رو توش گذاشتیم.

 بلند پارک ... هایدرختما توی تاریکی و خلوت 

 برای هم به تپش افتاد. قلب هاموندوباره از نو عاشق شدیم و 

ر، نه یه صورت زخمی و هیچ گس نمی تونست از هم جداشون کنه، نه یه ویلچ چیزهیچکه طوری بهم پیوند خورده بود که  هاییقلب

 و نه حتی مرگ!
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 اون شب زیباترین شب زندگیمون شد. شبی که هم من و هم مهسا توی دفتر خاطراتمون نوشتیم و به یاد سپردیم.

 و چند روز بعد ...

 من یه زن پرستار سن دار و مهربون برای مهسا گرفتم، زنی که خیلی زود با مهسا انس گرفت و عین مادر برای اون شد.

 شیما همسایه روبرویی مون ... و

 ندیدمش. وقتهیچکرد و برای همیشه از اون ساختمون رفت و من دیگه  کشیاسبابو ساکت  خبربیصبح،  دمسپیدهتوی یه 

 خیلی زود به یه زوج جوون عین ما اجاره داده شد.آپارتمانش و 

 اما اون همون روز صبح ...

 اشت.برای مهسا گذیه نوشته زیر در خونه مون 

 کوتاه اما پر از بوی دوستی و مهربونی. نوشتهدستیه 

 به مهسا یه اعتراف کرده بود. اشنوشتهاون توی 

 (.(اینکه بهش چقدر حسودی می کنه، از اینکه مردی مثل من در کنارشه))
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