
www.takbook.com



 محمد علی قجه 

 

 در آغوش عشق 1

 

 

 

 

 

 

 رؤیاهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"در آغوش عشق "  

 

 محمدعلی قجه

 1398مردادماه 

www.takbook.com



 محمد علی قجه 

 

 در آغوش عشق 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همه مادران سرزمینماین اثر را تقدیم می کنم   

 

                      محمد علی قجه

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 محمد علی قجه 

 

 در آغوش عشق 3

 

 

بخش های این داستان:فهرست   

4............................................................................................................................................................. اولبخش   

13......................................................................................................................................................... دومبخش   

22........................................................................................................................................................ سومبخش   

35..................................................................................................................................................... چهارمبخش   

46...................................................................................................................................................... پنجمبخش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 محمد علی قجه 

 

 در آغوش عشق 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 محمد علی قجه 

 

 در آغوش عشق 5

 

 

بعد از کلی گریه باالخره توی بغلم خوابش برد، اونقدر گریه کرد که صورتش پر از اشک شد و دلم براش خیلی سوخت. آخه  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. شدمییه مشکل برام سبز  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 امخفهه بغضی که توی دلم بود قورت بدم ... اما بغض لعنتی گلوم رو گرفته بود و داشت هم باو سعی کردم تا اشکهام رو 

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

 م و بلند شدم.ا

 هایآگهیکه پر بود از  ایروزنامهبودم.  پیداکردهبه 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

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

نداشتم مردم منو با یواشکی پاک کردم. دوست  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. فهمیدمیکه نه منو  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 آلودمبغض

 برابرش مسئولم.

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

 کنه. اماداره ایچندهفتهقبلی م بگیرم. پولی که برای من کم نبود و می تونست چند روزی و شاید  کارصاحباز دو ماه از 

www.takbook.com



 محمد علی قجه 

 

 در آغوش عشق 6

 

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 هایآدمکارش بیاد؟ توی این شهر وانفسا بین این 

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

 .دادممیم و بچه رو از این گردوندن توی خیابونای گرم نجات کردمی، 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  امیرعلیسوار شدم و  اما شانس آوردم و توی اتوبوس خنک بود و من با شوق خاصی

 ولش کنه. خواستنمیبود و  زدهگره. 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 

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

 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. هزارتاچیزی که نمی دونن چیه. پول، آرامش، موقعیت شغلی، رفاه و ... نمی دونم 

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.

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

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

 می دونین؟ن؟ از حس یه مادر، از عشق یه مادر چی 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 ... متأهلراستی من جز کدوم دسته بودم؟ یه زن مجرد با یه بچه؟ یا یه زن 

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

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

 یا موسسه پرستاری. مهدکودکمهربون، حتی یه 

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

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  نشستممی

 ... ساختمون شماره ... تیرهفته بودم، میدون رو توی گوشیم وارد کرد هاآدرس

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

 .شدمی حسبیت بچه طفلی از گرما خیس عرق شده بود و خودم از سنگینی وزنش دستم داش 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 امروسریموهام آشفته بود و 

 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 

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

 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. -

 خانم. : مرسیگفتممیمن یه کم خجالت کشیدم و با صدای آرو

 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 -

 آخی چه بامزه ست. -

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

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

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

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

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

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

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

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

ش ده بودم آروم جواب دادم: راستش ... شوهرم ولم کرد و رفت. اون دنبال آرزوهاش 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. کنیولرو  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 

و چه خوب فهمید که ته دلم چی میگه. من هنوز دلم پیش کاوه بود، با  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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حتی هنوز امیدوار بودم که دوباره برگرده و این بار پیش من  راستش هنوز بعد از یه سال باورم نشده بود که اون رهام کرده و رفته.

 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

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

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

 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. -

 نم.باشه، حرفمو گوش بده خوشگل خا -

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

 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؟ -

 .زنیممیدم به رئیس تا بررسی کنه و بهت زنگ یه، آره خوبه. با عکس مآر -

 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  لطفاًداره اذیتم می کنه. شمام یه زنی و شاید یه مادر.  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 

 جا محیط آزادی داره، فقط باید یه ذره به خودت برسی.. اینکنممی

 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  امبچهو بعدش دوباره اشکم در اومد، باید برای 

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

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

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

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

 رفتم پایین و افتادم توی خیابون مفتح و غرق خیاالت خودم رفتم سراغ شرکت بعدی. 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.

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

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

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

باید پیش  امبچهو فقط گفتم که  اممطلقهنکردم بنویسم که  جرئتاون فرم رو ازم گرفت و اطالعات منو خوند. من این بار بعدش 

 خودم باشه.

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

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

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

 پس نمیشه نه؟ -

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

 تونی تمرکز کنی.

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

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

 .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 ... -

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

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

 .آقاحاج

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

رو با این وضعیت دست کی بسپرم؟ اون باید تحت مراقبت باشه، با اون داروهای خاص  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؟

 .گیرممیا درماندگی فرمم رو کنار میزش گذاشت و گفت: چی باید بگم؟ دخترم. باشه ببینم چه جوریه. باهات تماس 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 

 .کنممیاگه میشه کمکم کنین ... جبران  کنممیین همه مادرهای دیگه. خواهش نداره. ع 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.

م ازش خداحافظی کردم و از اونجا هم بیرون رفتم و با خودم زمزمه کردم: 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

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

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

 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  کهدرحالیروی زمین نشستم و  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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ب شیرین و درست موقعی که من فکر کردم که امروز دیگه خوب شده و می تونه شبش امیرعلی دچار حمله شده بود، بعد از یه خوا

 با من یه عالمه بازی کنه.

 اما دوباره اون حمله لعنتی گرفتش و قلبم به سوزش افتاد.

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

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

 راه افتادیم تا بریم. باهمکه چند دقیقه بعد آمبوالنس اومد و اونو روی برانکارد گذاشتن و 

 اما آخه کجا؟ با کدوم پول؟
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 جوریاینم زیر لب گفتم: مامان جونم، آخه چرا یهو کردیم گریه صدابی کهدرحالیتم و رفکوچولوی امیرعلی رو آروم گ هایدست

 .میرممیی ات بشه که من رشدی؟ 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 یواشیگرسنه بود و بعد با هر لقم کوچولش موهای قشنگشو 

. 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 کردمیولی خب چاره چی بود؟ چیکار باید 

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  شدمیخوابی که شاید تنها چیزی بود که از این دنیا نصیبش 

 .کردمیلرزونش وایسته، یه زن تنها که هر کی یه جور اذیتش 

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 آوردممیکجا باید 

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

 م؟کردمیچیکار باید  واقعاً

. همون جایی که خیلی راحت بعد از دو ماه هنوز پولی امقبلیشروع 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؟  -
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 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؟ -

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

 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؟سا صدای اون ب

 آقای مهندس، منم حکیم پور. -

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  -

 آقای مرتضوی ... -

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 

خودمو قانع کنم و با لحن نرمی ادامه دادم: شما که شرایط منو می دونین. من کمکی ندارم و  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 چهارم و همین باعث شد که بعد از خواستینم نمزنش بشم م زوربهکه  گم. اون توقع داشتبو من چیزی نداشتم که 

 توی اون شرکت منو خیلی راحت از اونجا بیرون کنه.
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 رو داد دستم تا از جلوی چشمش گم بشم. حسابمتسویهبرگه  دلیلبییه روز صبح  رحمانهبیهنوز یادم نرفته بود که چقدر 

 گرفت و نتونستم ادامه بدم و قطع کردم. 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 

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

 چطور می تونستم؟ امیرعلی چی؟ دل خودم چی؟

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

 دیگه ... بعدش چی؟

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

 لرزونم فشارش میدم. هایانگشتاون کاغذ سمج توی دستم بود و من انگار که یادم رفته بود هنوز میون 

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

 .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 

 کنه!نمی دونم چرا ولی یه چیزی بهم نهیب زد که شاید اون بتونه کمک 

 ؟شدمیکه من با این گستاخی از مردی که فقط یه بار دیده بودمش کمک بخوام؟ مگه  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 

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

 مهربونی بود.؟ نه اون مرد دادمیآخرش این بود که ... که چی؟ فحشم 
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م تپش قلبم رو کنترل کنم دو تا نفس عمیق کشیدم و بعد حاج کردمیسعی  کهدرحالیو بعد با این دلداری شماره رو گرفتم و 

 ون صدای آرومش گوشی رو برداشت.هم بامرتضی 

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

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

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

 ممنون، لطف دارین. -

 خب؟ -

 راستش ... -

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

 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  امبچهکه یهو صدام از خجالت شروع به لرزیدن کرد: 

 ، آخه چرا؟ ... خب؟باباای -

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

 آروم گفت: پول نیاز داری؟و حاجی از اونور خط فهمید که مشکل چیه و 

 ، 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. اآلن؟ باالخره آدمیه، پیش میاد. من این چه حرفیه -

 . خداحافظ.اآلنچشم، همین  -

 لرزون شروع به فرستادن آدرس بیمارستان کردم. هایدستبا  زدمیقلبم مثل چی  کهدرحالیو بعد 

 عیبی نداره، هر جور شده پولش رو بهش پس میدم. گفتممیمرتب به خودم  کهدرحالی
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 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 کردمیمهم نبود، برای این بچه هر کاری 

 دیگه.

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

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

 می زنه بیرون. امسینهاونقدر محکم که حس کردم داره از  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 ...

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

 و من از جام پریدم و رفتم پیشش.

 اون رو دیدم که با تسبیح همونجا مقابل نگهبانی بیمارستان داره قدم می زنه.

 .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. هاآدرسو من توی همون کاغذ مچاله شده 

 رو بدم؟ امبدهیمن همونجا با خودم گفتم: حاال باید چه جوری 
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رو نداشت تا مراقبش باشه، درست عین من ...  کسهیچ امبچهغرق فکر و خیال بودم برگشتم پیش امیرعلی، آخه  کهدرحالیبعدش 

 تنهای تنها.

 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 اآلنساعتی طول کشیده بود و  کار ترخیص بچه یه

 یه نفس عمیق کشیدم و جواب دادم.

 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  ایبرگهو 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.

نرین. من انگشترمو که حاال از الغری انگشت هام برام گشاد شده بود  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،  -

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

 ؟ از فردا بیا.کارکنیمگه قرار نبود بیای اونجا اصالً بعد یه فکری کرد و ادامه داد: 

 نمیشه که. جوریاینمن که یکه خوره بودم با خوشحالی گفتم: آخه، 

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

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

 خداحافظ ... خانم؟ -

 .آقاحاجحکیم پور،  -

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

www.takbook.com



 محمد علی قجه 

 

 در آغوش عشق 20

 

 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 

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

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

 بیمارستان فرار کردم.

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

 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.

 .داشتنیدوستاون شب مثل همیشه با امیرعلی کلی بازی کردم، یه بازی شیرین و 

 نیازی به کسی نبود تا بخواد این جهان رو برام پررنگ کنه. واقعاًداشتم و  چیزهمهمن و اون دنیای هم بودیم. من با اون 

 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. هایمشکلفشار بیاره، هر چقدرم که هر چقدرم که این بار سنگین روی دوشم 

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
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 لمسش کرد. شدمیرنگارنگ کودکی، اونقدر رنگارنگ که  رؤیایتوی یه 

 و که همه وجودم بود.م بچهوم بود که حاضر نبودم به تموم دنیا بدم. خواب و آر ایلحظهو این همون 

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

 آخه یه مادر بودم ... یه مادر.
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 از همون فردای اون روز رفتم سرکار. توی همون کارگاه حاج مرتضی.

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

 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. کردمیبرام مهم بود و حتی یه ذره هم به خودم فکر نفقط اون 

 .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  امبچهزای سخت این بود که رو اینو تنها آرزوم توی 

دو  بعدازاینو من هنوز نتونسته بودم  فهمیدمیدیگه هیچی ن شدمیوقتی دچار تشنج  امبچه. طفلی دادمیبیشتر از خودش عذاب 

و من طوری  کردمییهو غش  شدمییا بهش تنشی وارد  شدمیناک عادت کنم. هر وقت که داروهاش دیر ترس 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 کردمیو توی خنکی و سکوت اونجا باهاش بازی  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. ارنگوورنگ هاینباتآبخوشمزه و  هایشکالتاون و از 

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

 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  داشتنیدوستتوی یه محیط خندون و  امبچهتوی این چند وقت که 

 دچار حمله و تشنج نشده بود. اصالً

ن: تگفمیو 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.
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 : 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 

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

 خوشبخت و عاشق.

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

 .گفتممیقصه 

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

 مانع رسیدن به رویاهاش بودم خیلی راحت کنارم گذاشت.

 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  وذوقشوقکه با کلی  ایحلقهرخشان ازدواجمون رو توی انگشتم داشتم. به خاطر همین هنوز اون حلقه د

 گرفتیم.

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

تخاب کردیم. حتی همون موقع هم این حلقه برام یه کمی گشاد بود ولی حاال که و لعاب رو ان رنگخوشباالخره این انگشتر  هامغازه

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

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

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

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 
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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،  مثالًهم چیزی برام باقی بذاره. آخه  رحمبیازش بخوام و بدون اینکه اون 

 ریض کجا می تونستم برم؟م بچه، با یه ترسیدممیاما خب راستش  کنممیی که من باهاش لجباز کردمیچون فکر 

 هامسئولیتو 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. خواستمیه اینجا همون بهشتیه که ن که من با خودم گفتم که دیگکردمیاونهام اونقدر بهم لطف داشتن و به امیرعلی محبت 

 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، 

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 ترسیدممیورایی ازشون و من از اینکه نمی تونستم باهاشون دوست بشم ناراحت بودم، نمی دونم چرا ولی یه ج

 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 

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

 .تحقیرآمیز هاینگاهتیکه دار دردناک و همون  هایحرف، همون هاشدنحرف 

 دیدنمین و من نمی دونستم که تا چه حد ازم بدشون میاد و هر صبح که منو کردمیبهم این حس رو منتقل  هازنو حاالم این 

 نباشه. امبچهن سر به تن خودم و خواستمیانگار که 
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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، 

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

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  هایآدمو حاال این و این حرفش دوباره منو ترسوند. یکی عین یه بابا من و بچه او رو دوست داشت 

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

اون بچه بود، من چیکار  ، خبغیرعمدیتا بود گرفت دستش و قبل از اینکه بتونم جلوش رو بگیرم زد و اون رو شکست. یه اتفاق 

 می تونستم بکنم؟

 گفت. بدوبیراهداد زد و بهش  امبچهو سمانه نامردی نکرد و کلی سر 

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  اصالًچیزی که من فیصله پیدا کرد.  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  کشیمنتست نداشتم دو 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  البتهدیروز منو ببخش. من یه لیوان عین اون برات گرفتم. 

 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  با دلخورینمی 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

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

 گفت: نکنه کری؟ ادبیبیو اون با 
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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؟

 شتم پایین ...من که هنوز خشکم زده بود آروم امیرعلی رو گذا

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  کهدرحالیم پر از اشک شد و دیگه نتونستم باهاش بحث کنم و که من چشم

 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 

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  کهوقتی. حتی طوری شد که شک برم داشت

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  کردیممدت توی صورتم نگاه ن 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 

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

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

 تالفی نکن.
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 ؟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. کههمینکه یهو حاج مرتضی 

 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.قن پول مابقی حقوکردم و ای

. 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  هرروزی که هایشکالتشکالت، 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  جوریاینبا خودم فکر کردم که نگیرم ولی دلم راضی نشد، آخه 

 گرفتم.

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

از دفتر حاجی بیرون اومدم دیدم که همه یه جوری نگام  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 

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

 گرفت.
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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.

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

فرار  هاآدمتندی سوار اتوبوس شدم ... تا زودتر برم خونه. از همه  حوصلگیبیبا  کردمیامیرعلی روی دوشم سنگینی  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 

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

 خوب توی این شهر پیدا میشن. هایآدمو یه ذره توی دلم از غصه خالی شد و با خودم زمزمه کردم: آره، هنوزم 

 .شبش خیلی زود پیش امیرعلی خوابم برد

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

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 

 ش بیاره.میشه و میخواد که از جا در

 یه جورایی از هوش رفتم ... حالیبیاون شب تلخ خیلی گریه کردم و از شدت ناراحتی چند تا قرص خوردم و بعدش 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؟خواستمیتوی آینه به خودم خیره شدم، نه آرایشی، نه رنگ و لعابی. پس من چطوری 

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

اونجا فکر می کنن  هایزناما با خودم حساب کردم که اگه نرم  ؟رفتممی. بهتر نبود یه امروز رو نبعدش برای رفتن دچار تردید شدم

 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 

 ه سالم و احوالپرسی کردم و بهشون لبخند زدم.هم باو وقتی رسیدم کارگاه سعی کردم تا مثل قبل سرحال و خندون باشم، 
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 حس کردم که اونها مثل همیشه نیستن، فقط فاطمه و زهرا بودن که هیچ فرقی نکرده بودن. کامالًاما 

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

 م و چه جوری بهم خیره می شیم.کنیمی

 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.رفتمیاز دور و برم  کمکمن و شدمیم سرسنگین شدمیاینکه من بهشون اضافه  محضبهولی  خندیدنمی باهمه اونها هم

 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

بین همشون داد بزنم که اشتباه می کنن، حتی خواستم برم و حاجی رو بیارم و جلوی همه بهش بگم که بین  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  گرفتمیو تازه دلمم قرار ن 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  واقعاًل نبودم. وقتی من مثل اونها بد د

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

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

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

 یم نجات بده.راحت باش 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.کردمیی که اونقدر اذیتت هایآدمی 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 
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 پر از ظن و خیال. هاینگاه، میون هاشبروزها و 

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

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.

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

 نداد. جواب موکسی  رؤیابه همه سالم کردم و غیر از فاطمه و زهرا و 

ی رو از روی شونه ام پایین آوردم و لقمه صبحونه اش رو دادم دستش و بعد خواستم بشینم پشت میز که دیدم همه بعد آورم امیرعل

 به دفتر حاجی نگاه می کنن.

 و منم کنجکاو شدم و اون ور رو نگاه کردم.

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

 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. زدنمیو بعد تکرار این دستور به بقیه نگاه کردم. یه سری پوزخند 

 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 
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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؟

 ولی من که کاری نکرده بودم.

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

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

 ایه.

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

 سال خانم. وچهاربیست -

 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  هاآدمست. نمازش ترک نمیشه و از کمک به 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 

 ردم نشی؟ات کنه تا وارد زندگی م اون برافروخته شد و جواب داد: پس کجاست؟ چرا نمیاد جمع

 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.

 کپی برگه ترخیص بیمارستان، به نام امیرعلی حسین پور.

 ت. یه موضوع به این سادگی چه دردسر بزرگی شده بود.گرف 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؟
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 رفت و ادامه داد: دست از زندگی من بردار و برو پی کارت. غرهچشمو بعد بهم 

 که ماجرا چیه.اما بذارین بگم  -

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. 

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

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 

از دفتر زدم بیرون، یه راست رفتم سمت امیرعلی و ساکم رو  سوختمی امسینهاز ناراحتی قفسه  کهدرحالیاز جام بلند شدم و 

 اشتم.برد

 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؟

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

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

بهم لطف کردین ... شمایی  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، اآقحاجو بعد برگشتم سمت حاجی و گفتم: من دارم می رم 

 و مزاحم این کارگاه باشم.

 گرفته بود از اونجا زدم بیرون. اشگریهاونوقت بدون اینکه معطل کنم با امیرعلی که اونم 
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از اون کارگاه لعنتی که آبروم توش ریخت و قلبم رو شکست. از اون فضای تهمت و حسادت که منو زیر پاهاش له کرد، منو و بچه 

 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،  هایآدمرامش و امنیت داشته باشه. یه جایی دور از همه، دور از این ذره آ

 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

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

 .کنمتحملدیگه مجبور نبودم صبح تا عصر اون محیط تلخ و زجرآور رو  اآلنرفته بودم و 

 ه جای دیگه و سر یه کار دیگه. یه جایی که توش حسادت و تهمت نباشه.می تونستم برم ی

 خودخواه ... خیلی دور! هایآدمنباشه. یه جای دور از این  بد فکریجایی که توش مرد و زن 
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 خیلی زود رسیدم خونه ...

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

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

 دست داد.

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

 م. مامانی که هیچ چی ازش یادم نبود.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 

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

 دیگه دام پهن کن ...

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

 زدن. هاحرفچهبیچاره حاج مرتضی روحشم خبر نداشت که پشت سرش 

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

 لعنت به همشون.

 رحم نکردن، حاال من به درک. امبچهونها حتی به این ا

 .سوختمیکه بند نمی اومد  ایگریهداشتم و چشمام از شدت  سردردخوب نبود، اصالً حالم 

 باقدرتبودنم بدم می اومد. شاید اگه می تونستم  سوحسود بیزار باشم از خودم، از صورتم و از تر هایزنشاید بیشتر از اونکه از اون 

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

 باورت نمی کنه. کسهیچ عمالًخودم دفاع کنم و وقتی نتونی حرف دلت رو به زبون بیاری 
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و شاید  افتادممیزها نرو اینبه  وقتهیچآروم بلند شدم رفتم جلوی آینه و با عصبانیت به خودم خیره شدم. اگه زشت بودم شاید 

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

 یت درش آوردم و پرتش کردم یه گوشه.دستم رفت به حلقه و با عصبان 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 هاخیلیاما حاال بدون اینکه گناهی کرده باشم میون همه متهم شدم و همه چی به نفع اونها شد و 

 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 

 رو ریختم کف دستم. 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 ...

 امیرعلی از خواب پرید و زد زیر گریه.

 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 کنیمیبه خودم نهیب زدم: چیکار داری  دادممیتوی بغلم فشارش  کهدرحالیو اونوقت 

 بمیره؟ اتجنازهکنار  جاهمین

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

 و زودی رفتم آشپزخونه تا غذاش رو گرم کنم.
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 .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  طوریاینشاید این اولین باری بود که 

 کنم.

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

 .ردکمیحاال دیگه مهم نبود ... امیرعلی پیشم بود، سرحال و خوشحال و این منم خوشحال 

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. چیزهیچدش یا یه مادر داشته باشی که فقط به فکر تو باشه، نه به فکر خو کهاینو چی بهتر از 

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

 قلبم.

آرزوم این بود که اون رو عمل کنم و دیگه صرع نداشته باشه و عین همه  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 کهلیدرحاو توی همین فکرها توی پارک و 

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

 باشه که خوشبختی ناتمومم رو تکمیل کنه، اونی رو که با کاوه از دست دادم.

کرده بود قانع کنم و بعد دوباره حلقه مو  خوشدلبه برگشتن یه مرد ترسو  جهتبیمو که تاببیو با این استدالل سعی کردم دل 

م 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. توی انگشت

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

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

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

 ساعت بعد ... یه

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

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

 بود گفت: شما خوبید، خانم حکیم پور؟ امشرمنده انگار 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؟ -

 ، بفرمایید داخل اتاق من.حتماًاون لبخندی زد و گفت: 

 تموم بشه. امجلسهرو وصل نکنین تا  هاتلفنه و بعدش به رحمانی یواشکی گفت: بگین آقای حسینی دو تا قهوه بیار

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

آرزو داشتن زنش باشن اما نه برای من که هنوز دلم اسیر یکی دیگه بود. همون مرد نامردی که رفت و  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  هاوقتبهم گفتن که لیاقتتو نداشت اما بعضی  هاخیلیهمونی که یه شبه عاشقم شد و یه شبه ازم متنفر. 

 نمی دونم. واقعاًرفت ... نمی دونم، مقصر بودم که اون گذاشت و 

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

 رو گذاشت و رفت و در رو بست. هاقهوهکرد و 

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 

 .دادممییه زن عاقل به شانسی که بهم رو آورده بود جواب بله 
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 نشست و گفت: خب، در خدمتم خانم.اون روبروم پشت میز بزرگش 

 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 خواستمیو بعد همه اونچه رو که 

 معلوم بود که این بارم دیر جنبیده بودم.

 ازدواج کردین؟ سالمتیبهدادم و ازش پرسیدم:  جرئتبه خودم 

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

 خب، مبارک باشه. -

 داشتید؟و اون دوباره ازم پرسید: با من چیکار 

 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  شدمیدرست نیست، شاید دوباره یه اتفاقی مثل کارگاه حاج مرتضی اینجا هم تکرار  اصالًدیگه  اآلنبا خودم گفتم که 

 آدم خوشبختیه. حتماًح دادم فقط بهش بگم: راستش ... فقط اومدم بهتون تبریک بگم، اون زن ترسناک ترجی

 خانم حکیم پور ... -

 و بعد یهو چشمای ما دو تا بهم دوخته شد.

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

 خودش بقبولونه که شکست نخورده.

 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  هایناراحتیباید درگیر بیماری و  گرفتمی. اگه اون منو بهترچهاما با خودم فکر کردم که 

 عین باباش که فرار کرد و رفت.، زدمیجا 
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 و نمیشه تغییرش داد. شدهنوشتهمن جواب دادم: آقای مهندس، تقدیر هممون از قبل 

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

 ان برسن.به اونچه که می خو هاآدمنمی ذاشت  وقتهیچاز دنیایی که  زدگیدل، 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. کامیتلخو بعد قهوه رو نصف و نیمه سر کشیدم و از 

 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

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

 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،  هایحرفو من در جواب 

 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 چند روز بعد از شرکت بهم زنگ زدن و رفت

 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 

 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 
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 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  امبچهمن 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. قلبخوشنی و . تو مهربوامبچهم، 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.

 .رسیدنمیم یه ماجرای دیگه مثل اون کارگاه برام تکرار بشه و متهم به چیزی بشم که حتی به فکرمم 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.کردمیحساس گناه و من ا لرزیدمیدلش  دیدمیموندم هر بار که منو 

 م.کردمیو پشت سرمو نگاه ن رفتممیپس باید 

 رفتیم پارک. باهمعصر اون روز با پولم تموم داروهای امیرعلی رو خریدم تا خیالم راحت باشه و بعدش دوباره 

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  هاناحقیروزگار و از  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 

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

 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. 

 رو. شونهابچهشون هم روی پا وایستادن هاخیلی

 برای من امیرعلی سپری شد. خوبیبهو اون روز هم 

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

www.takbook.com



 محمد علی قجه 

 

 در آغوش عشق 43

 

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

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

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

 تا اینکه فردای اون روز رسید ...

و خاص که تا  رؤیایید و حس کرد ... نمی دونم، یه حس زندگی رو توش دی انگیزدلرنگ و بوی  شدمییه صبح آفتابی قشنگ که 

 حاال درکش نکرده بودم.

 من زودتر بلند شدم تا صبحانه امیرعلی رو آماده کنم.

 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 هانقاشیوع به نگاه کردن یواش برش داشتم و شر

 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  انگیزدلن 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. یوکه تند و تند از گوشه چشمام دویدن و م هاییاشک

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

 جاری بشن.

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

 هیچی نبود! واقعاًیچی نبود، بود ه گیرکردهرنجی که توی دلم 

 که یهو زنگ در به صدا در اومد ...
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 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  ایرنگیکه دیدم از صدای زنگ در امیرعلی پا شده و داره میاد سمت من. منم که دلم نمی اومد تنهاش بذارم بغلش کردم و توپ 

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

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

 بازی کنه و در رو باز کردم و رفتم جلوی در.

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

 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 رحمبیبرای گرفتن بچه از طرف کاوه، همون مرد 

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

 .کردمیکارم رو یه سره  حتماًکه  ایضربهفرود بیاره. 

 کاربیرو نگه داره، یه زن  اشبچه. یه زن که حق نداشت امدادرسین یا 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 

 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 
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 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 ... فسارگسیختهاو 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 

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

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

 الم راحت شد و نفس راحتی کشیدم.وقتی فهمیدم که سالمه خی

 چشمامو روی هم گذاشتم ... م کردمیطعم خون رو توی حلقم مزه مزه  کهدرحالی یواشیواشاونوقت 

 صدای هیاهوی مردم آخرین چیزی بود که توی سرم پیچید. و 

 چند ثانیه بعد همه جا تاریک و سیاه شد.
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 اومدم دیدم توی تخت بیمارستانم.وقتی به هوش 

 و یه پرستار داره آروم درجه سرممو تنظیم می کنه.

 اون به محض اینکه دید به هوش اومدم خوشحال شد و دوید بیرون تا به دکتر خبر بده.

 من آروم صورتم رو سمت در برگردوندم و به الی در نگاه انداختم.

 دسته گل بزرگ همراهشه.پشت در اتاق سایه مردی رو دیدم که یه و 

 من سعی کردم بشناسمش ولی اون از توی تاریکی بیرون قابل دیدن نبود. 

. دکتر آروم خم شد و حالمو پرسید. من فقط تونستم از کنار در به ما خیره شدو لحظه ای بعد دکتر و پرستار وارد اتاقم شدن و مرد 

 جواب بدم خوبم.

 خوب بودم؟  "اما واقعا

 یه نگاهی به سرو پام انداختم و دیدم تموم بدنم توی گچه. اون 

 دوباره به سایه مرد ناشناس بیرون در اتاق خیره شدم.بعد مستاصل و درمونده و 

 اون هنوز توی تاریکی با دسته گل توی دستش وایستاده بود. 

 زم پرسید : سر درد یا دل درد نداری؟ا دکتر نبضمو گرفت و 

 نه. -

 ه اتفاقی افتاد؟یادت میاد که چ -

 من با تردید جواب دادم : فکر کنم تصادف کردم... 

 بچه م کجاست؟نگرونی ازش پرسیدم: با   وو یهو یاد امیر علی افتادم 

 تو. دنگران نباش، اون پشت در منتظره تا بیاد داخل. اگه آمادگی داری بیا -

 ببینم.من با خوشحالی جواب دادم: آره بگین بیاد. می خوام بچه مو 
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 و پزشک به مردی که پست در اتاقم بود اشاره ای کرد و مرد آروم اومد داخل و دسته گل بزرگ رو روی میزم گذاشت.

 در حالیکه امیرعلی ساکت و غصه دار توی بغلش بود و هنوز چشماش از گریه ای که کرده بود پف داشت.

 و من از دیدن اون مرد خیلی تعجب نکردم.

 بود!اون آقای مرتضوی 

 و امیرعلی توی بغلش.

 پسرم به محض دیدنم بی تابی کرد و اون آروم خمش کرد روی صورتم و  من با تموم وجود غرق بوسه کردمش.

 حاال دیگه هیچی مهم نبود چون پسرم کوچولوی شیرینم سالم بود. 

 مرتضوی گفتم : ممنون که اومدین.آقای من به خودم اومدم و به 

 و گفت: وظیفه ست. ما همه انسانیم مگه نه؟ اون لبخند مهربونی زد

 دم و امیرعلی رو با ولع گرفتم توی آغوشم.من آروم سرمو تکون داو 

 خانمتون خوبه؟بعدش پرسیدم: 

 اون بدون اینکه چیزی بگه دوباره لبخند زد، اما این بار لبخندش پر از تلخی بود.

 اتاق رفتن و من و آقای مرتضوی تنها شدیم.دکتر و پرستار بعد از اینکه خیالشون ازم راحت شد از 

 کسی نپرسید که اون چیکارمه؟ حتی نپرسید که می خوام باشه یا نه؟

آقای مرتضوی آروم کنارم روی صندلی نشست و سعی کرد تا سرصحبتو باهام شروع کنه: من نمیدونم گل چه رنگی باید می گرفتم، 

 اشتم.برای همین به سفارش گل فروش این رنگ هارو برد

من به دسته گل رنگارنگی که با یه روبان قرمز نزیین شده بود نگاه کردم و گفتم: تا حاال همیچین گالی قشنگی بهم هدیه نداده 

 بودن.

 خیلی دوست داشتنیه، من همیشه از بچگی عاشقش بودم.گل  -

 آروم و کنجکاوانه دوباره ازش پرسیدم: خانمتون خوبه؟موضوع رو عوض کردم و من 
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 خانمی در کار نیست.آهی کشید و در حالیکه به پنجره نگاه می کرد بهم گفت: اون 

 و من چشمام درشت شد و با تعجب گفتم: چی؟

درست شنیدین. اون خیلی زود ترکم کرد. چون هر دو فهمیدیم برای هم ساخته نشدیم. اون دنیای دیگه ای داشت و من  -

 دنیای دیگه ای.

 پس یعنی... -

 جدا شدیم.  "آره، واقعا -

 خجالت می کشید خودشو روی صندلی جابجا کرد و با تردید گفت: نمیدونم توی این شرایط درسته بگم یا نه.اون که یه جورایی 

 من بابت همه کارایی که این اواخر کردم متاسفم. 

 من منتظرش شدم تا حرف بزنه.

بگیرم ولی می تونم ثابت کنم یه عاشق واقعیم، کسی که مدتهاست بهت فکر می اون ادامه داد: شاید نتونم جای اون مرد رو برات 

 کنه. هر چند که تو باورش نکنی.

 و من بهت زده بهش خیره شدم.

 مهربونی بهم گفت: حاضری باهام ازدواج کنی؟ ااون که خیس عرق شده بود ب

 االن توی بغلت بود دوست داشته باشی؟ جواب دادم: حاضری امیرعلی رو همینجوری که نگرونیمن جا خوردم و با 

 اون مصمم گفت: البته.

 حاضری اونو با همه مریضیش بپذیری؟ -

 بهت قول میدم که عین پسر خودم دوسش داشته باشم. -

 و بعدش امیرعلی با اشتیاق رفت توی آغوش اون. 

 زندگیم بود.من تونستم خوشحالی رو توی چشمای معصومش ببینم، همون موجود باارزشی که همه 

 آقای مرتضوی دوباره ازم پرسید: حاضری؟

 با تردید گفتم: می دونی که شوهرم ازم شکایت کرده تا بچه رو پس بگیره؟من 

 همه چی رو می دونم. -
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 حاضری با همه مشکالت من کنار بیای؟ -

اون آروم و با اطمینان جواب داد: همه چی درست میشه، عین یه خواب تلخ که زودی ازش می پری و به خودت میگی چه خوب که 

 من به روزای خوب امیدوارم. خواب بود.یه 

 جواب دادم: بله.بهش که یه عمر دنبال اون حس خوب عاشقی بودم با خجالت و من  

 پایان 
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