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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 

 یطرف و آن طرف پرواز م نیخزان به ا یبود..برگ ها زییآمد..اواخر پا یم یدیسرد شده بود..سوز شد هوا

 ..دیدو یوقفه م ی..بدیلرز یشده بود..از درون م بیکردند..قدرت باد عج

. 

شاالپ شلوپ آب که به اطراف  یرفت و صدا یفرو م ابانیکوچک و بزرگ خ یکه محکم در گودال ها شیپا یصدا

 شدند. یپرت م

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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شد و فضا را  یروشن و خاموش م ابانیخ یبود..چراغ ها دهیزد..ضربان قلبش به اوج رس یرا بر هم م ابانیخ سکوت

 کرد.. یخوف ناک تر م

. 

 نظمش نداشت.. یو ب یدر پ یپ یدر نفس ها ینقش گرید

 به خدا بود.. دشیو فقط تنها ام فقط

 

 عقب سر برگرداند..هنوز هم دنبالش بود.. به

 شد.. کینزد نیاز گوشه چشمش روانه آسمان شد..ماش یفروغش را بست و قطره اشک یب یچشمها

. 

 اش بلند شد.. یکیترسناکش در نزد یصدا

 رسونمت..صبر کن! یکجا خانم خوشگله؟صبر کن م-

 

زد و خدا را آن چنان  ادیزد..از ته دل فر غیاشک ها و بغض خفه کننده اش نداشت..رها شد و ج یرو یکنترل رگید

 شد.. جادیقلب آسمان ا انیصدا زد که رعد در م

. 

 اش رنگ گرفتند.. دهیخشک ی..لب هادیآ یم یحس کرد از رو به رو فرد ناگهان

 را در دلش شعله ور کرد.. دیام یکور سو بیشت اما آن فرد عجکردن ندا هیتوان راه رفتن و پو گریکه د نیا با

 

 افزود.. شیسرعت قدم ها به
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 شد.. یتر م کیو نزد کیاش نزد یناج به

. 

 قرارش شد که ارام گرفت.. یقرار گرفت..مسبب دل ب ابانیچراغ برق خ ریت ریکه ز یعمق گرفت..ناج لبخندش

 

به  ی..خدا از درگاهش مردصیگرسنه و حر یشب و گرگ ها یاهیس نیا انیاش بود..در م یشک که او ناج یب

 پگاه فرستاده بود.. یدیسپ

. 

در امان  صیحر یتا از تله گرگ دیآ یکه هراسان به سمتش م یرنگ و دختر یمشک دیپرا نیماش دنیبا د یناج

 باشد..

 

 د..ماجرا ش یباق یفت و تماشاچپشت او پناه گر دیکه رس یمکث به ناج ی..دختر بدیخود آمد و به سمت دختر دو به

. 

و که همچ دیحرکت کرد..راننده پرا نیبه سمت ماش بیعج یفروغ دختر کرد و با خشم یبه چهره ب ینگاه مین یناج

 دختر.. یناج دنیطمع کار لقب گرفته بود با د یگرگ

 لب گفت و عقب رو رفت! ریز یلعنت

 

 

 

**** 
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..با پشت دست گونه نرم کودک را نوازش کرد..فرزندش دیعشق خند یکه در آغوش داشت از رو یفرزند دنید با

 پسر بود..

 از تبار عشق و همانند کوه استوار! یپسر

. 

متروکه همراه  یا رهیدر بر گرفته بود..مانند آن بود که درون جز ایکرد اطرافش را در ی..تا چشم کار مستادیا

 فرزندش گم گشته بود..

 

 ..دندیهم لرز یرو شیها لب

 کجاست؟ نجایا-

. 

 ..دیآ یکه به سمتش م دیرا د یرا که بلند کرد زن سرش

 شد و گفت: کشیمانند نزد دیدرخشان و سپ ییشد..زن با رو خوشحال

 شنود! یبگو..امام م یدار یامام زمان آمده..هر خواسته ا-

. 

 به رخسار پسرش کرد و گفت: یزد..نگاه یلبخند

 براش بزارم؟ یبراش انتخاب کنم..به آقا بگو چه اسم یخوام اسم یاومده..م ایپسرم تازه به دن-

. 
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 از سراسر فضا بلند شد.. ییشد..ناگهان صدا یتر م قیلبش عم یرفت..لبخند بر رو یعقب م زن

. 

 عاشقانه! یبا لحن بایز ییصدا

 اآلخره حسنه و قنا عذاب النار.. یحسنه و ف ایالدن یربنا آتنا ف-

. 

 یم و آخرت ایفرزند باعث سعادتت در دن نیانتخاب کن که ا شیبرا کوین ی..ناممیفرستاد تیراب کوین یا هیما هد-

 شود..

 

 

*** 

 

 

 

 

 چشمانمان را مسخ خودش کرده بود.. بیکه رنگش عج میکرد ینگاه م ینیذوق و شوق به ماش با

 شانه ام گذاشت و گفت: یدستش را رو سحر

. 

 م؟یبش نایماش نیاز هم یکیو صاحاب  میپسرا رو بزن نیاز هم یکیمخ  میترانه بر هینظرت چ-

. 
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 شدم.. رهیگشاده شده به سحر خ یو با چشمها دمیرا گز لبم

 !یکار ها نبود نیسحر ها..اهل ا یزنیم بیعج یحرف ها-

 

 و گفت: دیکش یآه یمسخره باز با

 گناهکارم کرده.. دیبا دوست پل ینیهمنش-

. 

 گفتم: یشاک یکردم با لحن یطور که با انگشت اشاره به خودم اشاره مگشاد تر از قبل شدند..همان چشمانم

 تو؟ ایدم؟یمن پل-

 

 اورد.. یحرصم را در م شیحرف ها ی..از ته دل..گاهدیخند

. 

 و تازه رنگ شده پارک یفلز مکتین یرنگم را از کنارم برداشتم و از رو یکتان قهوه ا فیرا برگرداندم..ک میاخم رو با

 بلند شدم..

. 

لم داده بود  مکتین یراحت رو الیهمانطور که با خ نیدانست ساده بودم و اهل قهر کردن نبودم..بخاطر هم یم

 تکان داد و گفت: میبرا یدست

 ..روز خوش!یگل نمتیبیفردا م-

. 

 تکان دادم.. شیتاسف برا یاز رو یکردم و سر یا خنده



 رز سرخ

 
9 

 

 سوار شدم! تکان دادم و یدست یتاکس نیاول یبرا دمیکه رس ابانیخ به

. 

 میاعصاب همه برا یرو کیها و تراف نیبوق زدن ماش ی..صدانیتازه..دود کارخانه ها و ماش یگل ها ی..بویبهار یهوا

 به مغزم منتقل شد.. شهیش یچسباندم..سرد یتاکس شهیبود..سرم را به ش نیدلنش

. 

با گفتن جمله..بله حق با شماست..حرفش را  یگفت و من هم گه گاه یبود..مرد راننده از مشکالت م یبیعج تناقض

 کردم.. یم دییتا

 

 کرد.. یم یکه درونش زندگ یاز شهر لشیکردن دق و دل یخال یخواست برا یم یسنگ صبور چارهیب راننده

. 

 بوراز ص رمردیکردم..پ یرا حساب کردم و با لبخند از راننده خداحافظ هیشدم..کرا ادهیپ یاز تاکس دمیخانه که رس به

 لبش حس کردم.. یرو قیرا از لبخند عم نیخوشحال بود..ا بیعج شیطاقت فرسا یبودن من در برابر حرف ها

. 

انسان  یلب ها یمهمان کردن لبخند بر رو یذره ا یحت یبرا میراه را انتخاب کن نیساده تر یبه راحت دیبا شهیهم

 خواهد و بس! ی..انسان مستین یها..کار سخت

. 

را فراموش کرده بودم با خودم  دمیشانه ام زنگ درب را زدم..کل یرو فیو با جابه جا کردن ک دمیکش یقیعم نفس

 ..اورمیب

 بلند شد.. فنیاز ا یمامان گل یصدا

. 
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 ه؟یک-

. 

 دادم و با لبخند گفتم: هیتک یکاهگل یبا نما یاجر واریدستم را به د کف

 ؟یکن ی..ترانه..در رو باز میمنم مامان گل-

 گفت: رشیو پ نینازن یصدا با

. 

 دختر؟ یندار دیمگه کل-

. 

 شرمنده گفتم: ی..با لحندمیخند

 رفت.. ادمی..یشرمنده مامان گل-

 

 درب باز شد.. یکیت یگفت و با صدا یشرمنده ا دشمنت

 باغ گام برداشتم.. یسنگفرش ها یرا گشودم و با عشق بر رو بایو ز یبزرگ باغ سنت درب

 

 

*** 

 

 

 به درب اتاق خورد.. یتخت ساده مشغول درس خواندن بودم که تقه ا یاتاق رو داخل
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ا ام را سرم کنم..حاج باب یتخت برخاستم..حوصله نداشتم روسر یگفتم و به احترامش از رو یدییبابا بود..بفرما حاج

 ..گریبود د رمردیپ

 

 دشوار بود.. یبه روسر یدسترساالن واقعا  یدر خانه بگردم..ول یبدون روسر دیآ یدانستم خوشش نم یچند م هر

 

 تکان داد.. یگفت و سر یلب الاله اله ریز دیوضع د نیکه شد و من را با ا وارد

 

با حاج بابا و  بیمدت گرچه کم بود اما عج نیمرا دوست دارد..در ا یها یکار نیریدانستم ش ی..هرچند مدمیخند

 کرده بودم.. دایاخت پ یمامان گل

 

 تخت نشست.. یامد و کنارم رو یحرف چیه یب

 به سقف نم زده نگاه کرد و گفت.. یکم

 

 باشه به مش قربون بگم گچ کار خبر کنه..چرا نگفته  ادمیسقف که نم زده؟  نیاخ اخ ا-

 بابا؟ یبود

 

 انداختم.. نییخجالت سرم را پا با

 

 ..ستیگذاشته که اونم مهم ن ریتو ظاهر اتاق تاث کمینشده که.. یزیکردم مهم باشه حاج بابا..چ یحس نم-
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 آمد. یم بیعج رشیزد..به صورت چروک و پ یمهربان لبخند

 

 یهر که اطرافش باشد م ریشود و آتشش دامن گ یشود..آتش م یکه عصبان یو مهربان تر شد..اما امان از رو مهربان

 شود..

 

 سال 23حاج بابا که  کهیبود..نوه کوچ یرود..مان یرو اعصابش راه م یلیکه خ یکس تنها

 داشت.. سن

 

 هشیحاج بابا هم نیحاج بابا نبود..به خاطر هم دیپسر خوش گذران و سر به هوا..رفتارش مورد پسند خانواده مق کی

 بود.. یمنتقد رفتار مان

 

 شده از باغ وارد اتاق شد.. دهیتازه چ وهیسبد م کیبا  یکه مامان گل میحرف زدن با حاج بابا بود مشغول

 

را مقابل من و حاج بابا  وهیسبد م گریکرد..با دست د یگل دارش را سفت م یدستش گره روسر کیکه با  مانطوره

 گذاشت..

 

ابا رام کردن حاج ب دیمخالف حجاب من نبود و او بود که کل ادیز ی..مامان گلندیجا به جا شدم تا او بنش یلبخند کم با

 من را داشت.. یها طنتیرا در مقابل ش

 

 با لبخند رو به حاج بابا گفت: یگل نماما
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 ..میتا دور هم باش نجایا انیبچه ها رو خبر کنم..همه شام ب خامیامشب م یحاج-

 ان بود گفت: یبود و مشغول وارس دهیرا از درون سبد چ یتازه ا بیبابا همانطور که س حاج

 

 ؟یکه الزم ندار یزیهم خوب..چ یلیخ-

 برخاست و گفت: شیاز جا یگل مامان

 ..ینه حاج-

 

 به من ادامه داد.. رو

 

 زحمت بدو برو بچه ها رو واسه امشب خبر کن.. یدستت طال دخترم..ب-

ام را سرم کردم و از  اتاق خارج شدم و در جواب خنده بلند  یگفتم و به سرعت روسر ییلبخند چشم بلند باال با

 زدم.. یتنها لبخند یحاج بابا و مامان گل

 انها بودم. ونیام را مد یزندگ

 

 برگشتم.. شیسال پ5کردم..به  یدرون باغ عبور م یکه دستانم را به بغل زده بودم و از سنگفرش ها همانطور

 

 کرد؟ یفکرش را م یان همه ترس و اضطراب فرار کردم..ک انیکه در م یسال
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او را  یزیداد..چه چ یعذابش م یزی.چه چبا آن همه جالل و شکوه فرار کند. ی..از خانه ایزدیدردانه خسرو ا دختر

 وادار به فرار کرد؟

 

 را زدودم.. میو با انگشت سبابه اشک ها دمیکش یاز گوشه چشم تا چانه ام روانه شد..آه یاشک قطره

 

 افزود.. یقلبم م یبه ترک ها یداد و ترک یبه گذشته و مرور کردن خاطرات تنها عذابم م برگشتن

 

 را تکان دادم تا افکار گذشته از ذهنم پاک شود.. سرم

 کردن خاطرات گذشته واقعا دشوار بود.. یتداع

 

 آقا پسر حاج بابا قرار گرفتم.. نیخانه حس یبه رو رو

 !دهیو فهم یمهربان دوست داشتن یآقا درب را باز کرد..زن نیخانم زن حس میخانه شان را فشردم..مر زنگ

 

 انداختم.. ریبه ز زدم و سر یمحجوب لبخند

 د؟یخانم..خوب میسالم مر-

 

 گفت: یزد و به ارام یگرم لبخند

 ؟ی..تو خوبتیسالم.قربونت دخترم..به خوب-
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 متانت و وقار گفتم: تیتکان دادم و با نها یسر

 !نیشام دعوت یشما رو خبر کنم امشب خونه حاج بابا و مامان گل امیحاج بابا گفت ب-

 تکان داد و تشکر کرد.. یلبخند سر با

 

 بروم و حسن آقا را هم دعوت کنم.. عیدادم سر حیوقت را تلف نکردم..ترج گرید

 حرکت کردم.. یکوتاه به سمت خانه حسن آقا پسر کوچک حاج بابا پدر مان یخداحافظ با

 

 گرم و مهربان زد و گفت: یلبخند دنمیبه در زدم..خوده حسن اقا در را باز کرد..با د یا تقه

 

 شده؟ یزیسالم دخترم..چ-

 !نیدعوت یسالم حسن آقا..نه اومدم بگم امشب خونه حاج بابا و مامان گل-

 

 تکان داد و تشکر کرد.. یلبخند سر با

 کوتاه به سمت خانه حرکت کردم.. یخداحافظ با

 

 ..دیلرز بمیداخل ج لیراه موبا نیح در

 م..سحر بود..و تماس را وصل کرد برداشتمش

 

 ؟یخانم..خوب یسالم تر-
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 ؟یسالم..منون خوبم تو خوب-

 ..یکنیم کاریچ نمیآره خوبم..زنگ زدم بب-

 

 فرستادم.. یلختم را به داخل روسر یاز موها تره

 امشب.. یواسه مهمون کنمیم ی..کمک مامان گلیچیه-

 

 گفت: یکنجکاو با

 ؟یمهمون-

 

 ..دمیرا محکم بلع یبهار یو هوا دمیکش یپوف

 !یاوهوم..مهمون-

 

 مکث کرد..سپس گفت: یکم

 باشه پس..خوش بگذره!-

 

 آمد.. یم ینفس هاش پشت گوش یرا قطع نکرد..من هم قطع نکردم..تنها صدا لیکردم..موبا تعجب

 

 رساندم.. انیعذاب اور را به پا سکوت
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 سحر؟ یخوب-

 

 هول و وال گفت:با  کدفعهیبود..چرا که  یگرید یایمدت پرت دن نیدر ا یانگار

 

 حواسم نبود قطع کنم..خداحافظ دیاها..اره..بخش-

 

 ..دیچیپ یبوق ممتد به داخل گوش یکرد و صدا قطع

 

 شده بود؟ ینطوریشدم..چرا سحر ا رهیاوردم و به صفحه اش خ نییرا پا لیتعجب موبا با

 

 یلب برا ریکردم ز یمت خانه حرکت مانداختم و همانگونه که به س بمیرا داخل ج لیباال انداختم و موبا یا شانه

 خواندم.. یخودم آواز م

 

 

*** 

 

 

 کرد رو به من گفت: یگلدارش را دور کمرش محکم م دیهمانطور که چادر سف یگل مامان
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 گلومون خشک شد تازه شه.. میبخور اریب زیخوشرنگ از سماور بر ییپاشو دخترم برو چند تا چا-

 

 برخاستم.. میو از جا دمیگونه اش را پر مهر بوس یلبخند مهربان با

کاسته  میگفت از تمام درد ها یها و خاطراتش م میکردم و او از قد ینگاه م یبه صورت با نمک تپل مامان گل یوقت

 شد.. یم

 

مادر  بود..برخالف فائزه خانم همسر اقا حسن یخانم با چشمانش تا اشپزخانه بدرقه ام کرد..واقعا زن مهربان میمر

 ..یمان

 

 مرموز بودند.. بیمهربان بود مادر و پسر عج یحسن اقا که مرد برعکس

 حرف ها شدم و به سمت سماور رفتم. نیا الیخیب

 

 .دمیچ ینیرا به طور منظم داخل س یاب برداشتم و کنار سماور گذاشتم..چند استکان و نعلبک ریرا از پشت ش ینیس

 

 کردم.. یسماور برداشتم و استکان ها را پر از چا یاز رو رهیرا با دستگ ینیو چ دیسف یقور

 

 و برداشتن آن از آشپزخانه خارج شدم.. ینیداخل س یو با گذاشتن قندون ختمیآب جوش ر یاز آن کم بعد

 

 آمد.. یخوشم نم شیپروا یب یافتاد..محلش ندادم..اصال از رفتار ها میبه رو یخارج شدم نگاه مان تا
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 ..دمیرس یمشک یبه اطراف سوق دادم و به چشمان یاست..نگاهم را کم رهیمن خبه  یکردم کس حس

 

 بودمش.. دهیبود ند یاقا..چند وقت نیخانم و حس میبود..پسر مر محمد

 

 بود؟ دهیاالن رس یعنیبود.. دهیمکث کردم..او هم انگار تازه مرا د یراه کم نیب در

 به خود آمدم.. یمامان گل یصدا با

 

 شد پس دختر گلم؟ یچ یچا-

 

 به سمتشان قدم برداشتم.. ینشود با لبخند تصنع عیضا گرید نکهیا یبرا

 ینم تیکس اهم چیبود و به ه نییسرش پا شهیچشمانم بود..مثل هم ینشستم..محمد درست جلو یمامان گل کنار

 داد...

 

 کس خودم بودم! چیان ه البته

 

 نه هرگز! مانهیکرد اما صم یم تیبا نامحرم نداشت..چرا احترامشان را داشت..ادب را رعا یخوب انهیم

 

 حواسم کرده بود.. یحواس شدم..ب ی..چه بدمیخانم به خود آمدم..لبم را گز میمر یصدا با
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ارث  اش را از مادرش به ی..محمد چشمان نافذ مشکستمینگر شیخانم سوق دادم..به چشمها میرا سمت مر نگاهم

 برده بود..

 

 آمد.. یمانندشان م دیبه صورت سپ بیفر و پر..عج یدرشت با موژه ها یچشمان

 از االنت بگو..درسات چطوره؟دانشگاه؟ یخب دخترم کم-

 

 گفتم: هیطمان یزدم و با کم یمحو لبخند

 ..شمیو مشغول به کار م رمیگیرو م سانسمیخدا فوق ل دی..امسال سال اخرمه..به امهیخوبه..درس ها عال یهمه چ-

 

 تکان داد.. یسر نیو تحس تیرضا با

 

 فائزه خانم حرفم را در هوا گرفت و گفت: نیب نیا در

 ؟یشیم یحاال مشغول چه کار-

 

 زدم.. یمتانت لبخند با

 

ار کاگه بپسندند و قبولم کنن مشغول به  گهی..البته فعال فرم پر کردم..دیداخل ونیدکوراس یاگه خدا بخواد طراح-

 ..شمیم
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 و تاب داد.. چیرا در هوا پ شیابرو باال انداخت و دست ها یعشوه کم با

 

 شییبه مدرک باال االن تو کارخونه دا ازی..بدون نشاهللیپسرم ماشاهلل ماشاهلل چشم نخوره ا ی..ولستیحاال اونم بد ن-

 ادیو هوش ز تیاز درا نای..اشهیعامل م ریکه داداشم بازنشست بشه مد گهیعامله..ان شاهلل دو ماه د ریاول مد اریدست

 بچمه..

 

 که در دل زدم در دل گفتم: یپوزخند با

 

 نده خانوم ختم روزگارم! یمن و باز ؟یپول و پارت ای ت؟یهوش و درا-

 تکان دادم.. یاکتفا کردم و سر یجوابش تنها به لبخند در

 

 خانم گفت: میکند..رو به مر یانگار قرار بود با اعصاب همه باز یول

 

خودش واسه  شیرو پ ییجا کی یبگم مان یخوا یکار کنه؟ اگه م یبهتر یجا کیبره  ستی..محمد قرار نمیمر-

 محمد جور کنه؟ آره؟

 

 زد و گفت: یلبخند مهربان اوردیخم به ابرو ب یذره ا نکهیخانم بدون ا میمر

 

 ..دستت درد نکنه!هینه خدارشکر کار بچم تو بانک خوبه..حقوقش هم خوبه و شکر خدا راض-
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 و گفت: دیورچ یخانم لب فائزه

 

 واال..از من گفتن بود! دونمینم-

 

دل مرا  گفت و یم یتوبه ا ایلب خدا ریطنز ز یگفت و با لحن یلب استغفراهلل م ریز یه یبود که مامان گل نیب نیا در

 کرد.. ید مشا بیعج

 

 ..دمیچش یبرداشتم و کم ینیاز داخل س یرا همراه نعلبک میکردم..چا یام را در دل مخف خنده

 

 اصل شمال خودمان بود.. یداشت..چا یرینظ یعطر خاص و ب شیچا

 چشمان محمد شد.. رینگاهم دوباره اس نیب نیا در

 

 کرد.. یاظهار نظر م یداد و گاه یتکان م یسر هیبق یخورد و در جواب صحبت ها یم یچا

 

 که بابا به زور آن لباس عروس را تنم کرد.. یکابوس بود..شب میکه برا ی..آن شبشیبه پنج سال پ برگشتم

 که محبس تنم بود.. یعروس لباس

 

 گفتم.. یرا م یبله عروس دیکه با یکردم..درست زمان فرار
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 ؟یک به

 

 ..رتمیغ یو ب تیمسئول یپدر ب یهم سن و سال ها یکه بخاطر مال و ثروت او فروخته شدم..فرد یفرد به

 

 شدم.. یفرض م وانهیو د دیترک یبغضم م اوردمیبه زبان م یکلمه ا یکرده بودم..اگر حت بغض

 

 در قورت دادن بغضم را داشتم.. یسع

 ..دمییدو یهدف م یها پناه اورده بودم و ب ابانیافتادم که به خ یآن شب ادی

 

 یبرا میعظ یویشب و ترسناک مانند د یرگیبه ت ینبود..بلکه کابوس دیپرا میدنبالم کرد..آن برا یدیکه پرا یشب

 همچو من بود.. یسرپناه یدختر ب

 

 ..یآن ناج و

 ..یچشمان مشک آن

 لباسش.. یدیرخسارش و سپ یدیسپ آن

 واهمه و شک.. آن

 

 من! فیو ترس که رعشه انداخته بود بر تن لرزان و نح میب آن
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کشاند و به من  یمرا به سمت او م میعظ ییرویدانستم اما ن یمن بود..به او پناه اوردم..نم یکه منج یمدمح و

 توانم به او اعتماد کنم.. یداد که م یم نانیاطم

 

 ..دیرا به من بخش یدیجد یباغ آورد و زندگ نیمرا به ا و

 نبود و حال بازگشته بود.. ی..مدترفت

 

 یبود..حتما چشمانم سرخ شده بودند..پلک که زدم نگاه محمد را رو نیخانه نش میمژه ها یچشمانم رو یسیخ

 خودم حس کردم..

 

 یرفتار ها بیکه امشب عج یا یشدم..مخصوصا مان یم عیخاص و عام ضا یجلو دیباختم..نبا یم دی..نبادیلرز قلبم

 نگاهش قرار داده بود.. نیذره ب ریمرا هرچند کوچک ز

 

 از خانه خارج شدم.. یدیبرخاستم و با ببخش میواضح نباشد از جا ادیکه ز یطور هیطمان با

 

داد و اظهار  ینشان م یشد..کم کم زمستان داشت خود جادیدر تنم ا یخنک هوا که به صورتم خورد لرزه ا یهوا

 کرد.. یوجود م

 

نگاه  دندیرقص یدور ماهشان م یشب که ستارگان با دلبر رهیزدم..دستانم را به بغل زدم و به آسمان ت یتلخ لبخند

 کردم!
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 ..میکرد یو با ستاره ها صحبت م مینشست یتراس خانه م یکه بچه بودم با تارا خواهر بزرگترم رو یآمد وقت ادمی

 

 زند مادر است.. یکه چشمک م یگفت که مادرمان به آسمان رفته و آن ستاره ا یم او

 کردم.. یبا او درد و دل م ییتنها یدادم و وقت ها یتکان مبا مادر ستاره مانندم دست  یمن در عالم بچگ و

 

 ..دیاز چشمم چک یشدنش قطره اشک یتارا و قربان ادی با

 

 یم خیحاال از ان قصر متروکه و سرد که همانند قطب  یشوم..ول یخواستم قربان یمن هم م ینیتا بب ییکجا خواهرم

 کند.. یوجودش گرم م یآمده ام که قلب سردم را ذره ذره با گرما یو به بهشت ختمیگر یبست

 

 زدم.. یاشک و آه لبخند انیم در

 امن هست؟ تیمادر جا شیپ

 

 زنند؟ یچشمک م میتاب به رو یقرار و ب یکه ب یچشک زن هست یستاره ها نیاز هم یکیاالن تو هم  یعنی

 ؟یشنو یرا م مینغمه ها یعنی

 

 شنوند.. یرا م میدرد و دل ها زمیدلم گرم شد..خواهر و مادر عزحرف  نیباور کردن ا با

 !نیکه موفق شوم..هم دیخواهم دعا کن یاز شما م فقط
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 یزیداشت اخم ر یشلوارش به سمتم قدم برم یها بیکه دست در ج یمان دنیکه آمد برگشتم..با د ییپا یصدا با

 کردم..

 

 .انداختم. شیبه رو یو خواستم از کنارش بگذرم که با دست مانعم شد..با گوشه چشم نگاه دمیکش یقیعم نفس

 

 شد ترسناک بود.. یوصل م یکه به مان یزیشدم..هر چ یترسناکش نم یبر لب داشت که اصال متوجه معنا یلبخند

 

 مرموز بود و اصال مورد اعتماد نبود.. او

 مرموز گفت: یدر اطراف گرداند و با لحن چشم

 

 ؟یخنک زد به سرت؟عاشق شد یهوس هوا کدفعهیشده  یچ-

 

 تاسف تکان دادم.. یاز رو یرا بستم و سر میچشمها

 تند گفتم: یاز آن مهلکه با لحن ییرها یخواستم جوابش را بدهم..فقط برا ینم

 

 بدم..دستت رو بردار حیبخوام توض نمیب ینم یلیدل-

 

 و گفت: دیزبرش کش شیبه ته ر یت..بلند..با دست آزادش دسدیخند
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 خاله موشه.. ادینم ؟بهتیشیم ریباشه باشه چرا ش-

 

 کرد..با تمام قدرت دستش را پس زدم و به سمت خانه حرکت کردم.. یم یداشت گستاخ گرید

 

 یته میاو برا زیکه قه قه کنان مرا مورد تمسخر خود قرار داده بود گذشتم..همه چ دنشیبلند خند یبه صدا یحت

 بود..

  

 پسر.. نیقابل تحمل بود ا ری..واقعا غدمیکش یقیکه شدم نفس عم وارد

 ..نبود..دمیمحمد..متعجب لب گز یخال یجا دنیگرداندم..با د چشم

 رفته بود؟ کجا

 

ه خانم همانطور ک میکه مر نمیبنش یمبل کنار مامان گل ینشود خواستم رو یطوالن ستادنمیمدت زمان ا نکهیا یبرا

 کرد با لبخند گفت: یاشاره م زیم یرو یچا ینیبه س

 آشپزخونه؟ یبر یرو م ینیس نیا شهینم یدخترم اگه زحمت-

 گفتم.. یدرنگ البته ا یزدم و ب یلبخند

 

 وارد آشپزخانه شدم.. نیاهسته و مت یرا برداشتم و با قدم ها ینیس

به حالت مات ماند اما  یتعجب کرد..کم یمن کم دنیمحمد داخل آشپزخانه خشکم زد..او هم با د دنیبا د ناگهان

 به حالت اول خودش برگشت.. عیسر
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 سالم..-

 

 یجذبش م نگونهیوجود داشت که ا شیصدا نیدر طن یزیبه قلبم اجازه سکته کردن دادم..چه چ شیصدا دنیشن با

 شدم؟

 

 را به پشت گوش فرستادم.. میاز موها یانداختم و تره ا ریبه ز سر

 

 سالم..-

 

 که در دست داشتم گفت: ینیس دنید با

 

 به من.. نشیبد-

 

 اضافه کرد.. یپرسش یگرفت با لحن یرا از دستم م ینیبه سمتم آمد و همانطور که س ینیگرفتن س یبرا

 

 ن؟ینمکدون ها رو بلد یجا-

 

گرفتن و گر  یفاصله برا نیکردم جز نمکدون..حضورش آن هم در ا یفکر م زیلحظه به همه چ نیکرده بودم..در ا داغ

 زمزمه کردم: یبود..به ارام یداغ شدن کاف
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 بله بلدم..-

 

 نداشت.. یکینزد نیبه ا یلی..انگار تماستادیعقب ا یتکان داد و کم یسر

 گفت: ریبه ز سر

 

 به من.. نیزحمت بد یپس ب-

 

 باال سمت چپ قدم برداشتم.. یها نتیاز کاب یکیباشه تکان دادم و به سمت  یبه معنا یسر آرام

 

 کرد.. یآن فاصله را نم تیطبقه بود و قدم کفا نیها در اخر نمکدان

 ..دیفهم انگار

 

تن برداش یو دستش را برا ستادیپشتم ا دیبگو یزیگذاشت و بدون انکه چ ییظرف شو نکیرا داخل س یچا ینیس

 نمکدان بلند کرد..

 

 قابل وصف بود.. ریآغوشش محصور ماندم لذت بخش و غ هیمتر یلیدرست در چند م نکهیبه ا حس

 

 را نشان دهم.. میدرست در همان جا ببازم و خود واقع دمیترس یم
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 هم گذاشتم.. یرا به رو می..پلک هادمیکش یدر پ یو پ قیطور مداوم چند نفس عم به

 داد.. یرا برداشت و فاصله گرفت اما عطرش هنوز در سرم اکو م نمکدان

 

 و باز گشتم.. دمیکش یپوف نامحسوس

 اما نبود.. میبگو زیچ خواستم

 ام مات درب آشپزخانه ماند.. دهیدهان باز از تعجب د با

 

 قدر زود رفت؟ چه

 ..میرفتم تا استکان ها را بشو ییظرفشو نکیزدم و ارام به سمت س یپوزخند

 کنم.. ریخودم تعب شیرا چگونه پ شیدانستم رفتارها ینم

 

 دارد!به من ن یحس چیکه حداقل ه میتوانستم بگو یم اما

 ..ندیب یهم نم یواقع یایبلکه در دن الیمرا چه در خ یحت بلکه

 

 یکنم فکر م یاز جانب او حس م یقرار دادم..تا حرکت نیذره ب ریخودم ز یچون من هر حرکت و رفتارش را برا و

 ..ستین لیتما یکنم که او هم به من ب

 اشتباه ماست.. نیا و
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 یحس م میکرد نیرا با آنها رنگ مانیایو رو یالیخ یایدن نکهیبه ما ندارند و ما بخاطر ا یآن ها اصال عالقه ا بلکه

 آن ها دارد! یاز سو یما..کنش یاز سو یهر واکنش میکن

 !استیمحال ممکن دن نیتر رممکنیغ نی..اهه

 

*** 

 

 از شاگردان ممتاز و بال نسبت خرخون دانشگاه.. یکیشدم..محسن بود.. رهیلبخند به فرد رو به رو ام خ با

 

 خدمتتون؟ ارمیتونم ب یم یتا ک-

 انداخت.. نییزد و سرش را پا ینیمت لبخند

 

 ندارم.. یاجیهر وقت کارتون تموم شد..فعال بهش احت-

 شدم.. رهیهم فشردم و به جزوه ها خ یرا به حالت متفکر به رو لبانم

 

 خدمتتون! ارمی..و بعدش مرمیگیازش م یو کپ برمیجزوه رو م نیامتحانه...من ا گهیحاال که هفته د-

 ممانعت کرد و دستانش را به حالت نه باال اورد.. فتدیخواست نگاهش به نگاهم ب یکه نم یبامزه طور یرفتار با

 

 کنه.. یدارم..کارم رو حل م گهید یکی..خودم تو خونه ستیالزم ن-

 زدم.. یمهربان لبخند
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 ممنون..انشاهلل جبران کنم..پس خدانگهدار! یلیخ-

 

 که گفت ازش جدا شدم.. یخدانگهدار کوتاه با

 را بستم.. فیک پیگذاشتم و ز فمیشانه ام جابه جا کردم و جزوه هارا داخل ک یرا رو میشانه ا فیک دسته

 

 برگشتم..که اسمم را خطاب کرد  یکس ییکردم که با صدا یدانشگاه حرکت م یطرف درب خروج به

 

با او  یکه هرکس شیها اریمع نیاز بزرگتر یکی..دمیرا در هم کش می..پسر شر دانشگاه اخم هاانوشیک دنید با

 بود. شیو اب زیداشت  چشمان ه یبرخورد م

 

 کرد.. یم جادیلرز را در تن ا بیو سرکش بود که عج یوحش شیها لهیچنان ت آن

 محکم و استوار کرده بودم.. یها وید نیوقت هست خود را در برابر چن یلیخ اما

 چکارم دارد.. دیکه بگو ستادمیا میسرجا تنها

 

هم  فکرش ی..حتستمیبه او ن لیتما یکه فکر کند ب ییتر کنم..گو صیشکار حر یآمد او را هر لحظه برا ینم خوشم

 کند.. یام م وانهید

 

 شد.. کمینزد زمانندیه یسست مانند و نگاه ییاش کرد و با قدم ها یشلوار ل بیرا داخل ج دستانش
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در هم فشردم..که فکر نکند از  شتریگره شده ام را ب یرا در هم فشردم و مشت ها می..اخم هاستادمیعقب تر ا یکم

 ..دمیاو ترس

 سالم ترانه خانم!-

 

 جانیبودن با او در ااز  یلیتما چیو ه دیحرفش را بگو یمنتظر هستم تا باق دید یآرام گفتم..وقت یلب سالم ریز

 ندارم..شروع کرد به حرف زدن..

 ترانه.. نیبب-

 

از  تر یوحش یرعدآسا دستانم را باال بردم و با چشمان یدرنده با غرش یریحرفش را بزند..مانند ش یندادم باق اجازه

 ..دمیمحکم غر یطعمه نگاهش کردم و با صدا دنیبه سالخ کش یاو برا

 

 ..تمام!یزدی..خانم ادیصدا بزن کیکوچمن رو به اسم  نیحق ندار-

 

 زد.. یرقم م میکابوس هر شبم را برا یکه در عالم بچگ یبرف دیسف ی..بلند..مانند نامادردیخند

 

 باشه تکان داد و گفت: یرا به معنا سرش

 ..خب عرضم به حضورتون..یزدیخانــــــم ا دیخرگوش کوچولو..نه ببخش یشیم یباشه باشه چرا وحش-

 

 تا وجود مرا به رگبار تمسخر ببندد.. دیادامه دهد..از قصد واژه خانم را کش نگذاشتم

 اعصاب و روان من بود.. یرفتن رو ورتمهی نجایدر ا ستادنیکنم تنها هدفش از ا فکر
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 صرف کنم.. یا هودهیفرد ب نیدوست نداشتم وقتم را با چن اصال

چشمانش  یبه اب انهیهمانطور که وحش زیمحکم و تمسخر ام ینمانع ادامه حرفش شدم و با لح ضیعر یپوزخند با

 زمزمه کردم.. ستمینگر

 

باارزش تر از موندن در  زهایچ یلیمثل شما صرف کنم..خ یا هودهیدوس ندارم وقت باارزشم رو در کنار ادم ب-

 ..نجاستیا

چه مقدار و چقدر واق واق  دونهی..حداقل سگ مستادنیادما ا یسگ نشستن شرف داره به کنار بعض کی کنار

 ..دنیها نرس زیچ نیهنوز به درک ا ایمتاسفانه بعض یکنه..ول

 

 خوش! روز

 تیموقع نیگذشتم..از جواب دندان شکنم ان هم در ا انوشیچهره بهت زده ک یمندانه از جلو روزیپ یبا لبخند و

 لذت بردم.. بیحساس عج

 

 ..ستادمیا ابانیدانشگاه گذشتم..کنار خ یو از درب ورود داشتم یاستوار و خانومانه قدم برم ییقدم ها با

 ..ستادیشد دست تکان دادم..ا یکه رد م یزرد یتاکس یبرا

 

ود که ب رهیخ یزرد رنگ یبه تاکس نهیشدم که با اخم و دست به س رهیخ یانوشیبه ک نیماش شهیکه شدم از ش سوار

 دشمنش را در خود محصور کرده بود..
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 را روشن و به سمت خانه حرکت کرد.. نیزدم و ادرس خانه را به راننده دادم و راننده هم ماش یدل پوزخند در

 

 

 

 ..دادمیسحر گوش م یکردم به التماس ها یتماشا م لمیگذاشتم و ف یرا داخل دهان م السیکه دانه دانه گ همانطور

 

 ..بخور بخوره..وال...هیمهمون اشمیون..المصب مهمدهیسور م کباریهر ماه  یشبه..کام کیخره.. یتر گهید ایب-

 

 اونجا بخورم..حوصله ندارم..باشه؟ امی..مگه کم خوردم که پاشم بیکرد وانمیبسه سحر..د-

 

 خت؟یر یشدم..واقعا داشت اشک م رهیخ لیگرد شده به موبا یبلند شد..با چشمها یبغضش پشت گوش یصدا

 

 کرد.. یجانش را هم فدا م میشدم که برا یدوست ختنیمسبب اشک ر نینچنیلحظه از خودم بدم آمد که ا کی

 

 بهت زده و شرمنده زمزمه کردم.. ییلب با صدا ریز

 سحر جونم..-

 

 نثارم کرد و  یکوفت دیقهقه ام را که شن یمرا به خنده باز داشت..صدا نشیف نیف یصدا
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 گفت.. راهیفحش و بد و ب یکم

 شد گفتم: یکه حس کردم خال یوقت

 ..ساعت چند حاضر باشم؟یخب خانوم-

 

 یتر یگفت..وا یوقفه و پشت سر هم م یرا از کنار گوشم دور کردم..تند تند و ب لیموبا دیکه کش یغیج با

 عاشقتم..عاشقتم..

 

 تکان دادم و با گرفتن ادرس و خداحافظ تماس را قطع کردم.. شیتاسف برا یاز رو یسر

 

 را تماشا کردم.. لمیف یکاناپه انداختم و باق یرا کنارم رو لیموبا

 زود دشیچقدر خر یبود..ول یبلند شد..حتما مامان گل فنیا یعوض کردن کانالها با کنترل بودم که صدا مشغول

 تموم شد..

 

 بلند شدم و به سمت درب حرکت کردم.. میرو به روام گذاشتم..از جا زیم یبرداشتم و رو میپا یرا از رو السیگ ظرف

   

 بود چرا که درب کامل باز شد.. رید یادیشدن ز مانیپش یندارم..اما برا یرا که باز کردم متوجه شدم روسر در

 

ه ..نیمان یمهم نبود..ول یذره ا میبود برا یگریاالن اگر کس د دیگرد شدند..شا میپشت درب چشمها یمان دنید با

 بود! رممکنیغ نیا
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 یلیزشت داد..وقت را تلف نکردم و خ یلیخ شخندین کیرا به  شیجا زود یلیخ یهم چشمانش گرد شده بود ول او

 درب گذاشته بود.. یرا درست ال شیحرفا بود..پا نیدرب را بستم..اما او سمج تر از ا عیسر

 

 ؟یبندیعه عه ترانه خانم چرا در و از رو مهمون م-

 

 سست نشدم.. یبستن درب ادامه دادم و لحظه ا یحرص بستم و به تقال کردنم برا یرا از رو چشمانم

 ..زنمیم غیوگرنه ج یبرو کنار مان-

 

 دانستم.. یاصال مناسب نم نجای..وجودش را ادیاورد به گوش رس یخنده بلندش که تنم را به لرزه در م یصدا

   

 ؟یترسیم یرسه..پس از چ ی..صداتم که تا خونه ماهم نمستیتو باغ ن ی..کسیبزن خانوم غیج-

 

ار با افک یریکرد..در فکر درگ یچه م نجایوقت صبح ا نیرا نکرده بودم..اصال او ا شیجا نیاز نهادم برخاست..فکر ا آه

 شد.. یچ دمیمزاحم خود بودم که نفهم

 

منتظره درب را محکم هل داد و من هم چون انتظارش را نداشتم تعادلم را از دست دادم و محکم  ریحرکت غ کی در

 ..ستادیسرم ا یباال یآخم که بلند شد مان ی..صدانیخوردم زم

 ..دیشدم..خند رهیرنگم بهش خ یقهوه ا یعصبان یچشمها با
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ضرب  یشد..و من همانطور که با دست راستم آرنج دست چپم را که کم یتر م کینزد یزد و ه یآرام قدم م آرام

 رفتم.. یو عقب عقب م دمیخز یم نیزم یبود گرفته بودم رو دهید

 

 کردم از  یهم فشردم و سع ی..لبم را به روواریرفتم که محکم خوردم به د شیپ ییانجا ات

 وبخکیاز پشت سر هردو م یکس یبا صدا ردیدستم را بگ یبه سمتم آمد..تا خواست با بدجنس ی..مانزمیبرخ میجا

 ..میشد

 چه خبره؟! نجایا-

 

 یمان به تیشدم که با عصبان رهیخ یگرد شده به محمد یو برگشت عقب..با چشمها ستادیا شیبا تعجب سرجا یمان

 بود.. رهیخ

 

 کرد..سوق داد.. یآتش پرتاب م میکه همانند اژدها شعله ور بود و به سمت چشمها نشیمن نگاه خشمگ دنیبا د اما

 

 ..تیوضع نی..آن هم با اندیبب نینچنیدهانم را قورت دادم..اصال دوست نداشتم من را ا آب

 

 رشتیانداختم..کف دستم را که مچ دست چپم را محصور خودش کرده بود ب ریرا بستم و سر به ز میهاچشم شرمنده

 از درد قلبم کاسته شود.. یفشردم تا کم

 

 فرو برد.. شیها بیزد و دستانش را داخل ج یپوزخند یمان

 ادبش کنم.. یکرد خواستم کم یم ینشده داداش..ترانه داشت فضول یزیچ-
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 بود.. یخودم سوال یخشم سر بلند کردم..نگاه محمد به رو با

 نگاه کردم اما مخاطبم محمد بود..با خشم گفتم: یبه مان تیعصبان با

 ..یکن تیمن رو اذ یخواست یتو خونه و م یکه اومد یتو بود نی..ایگیچرا دروغ م-

 

شانه محمد زد  یارام به رو یچند ضربه اکداممان را بدهد  چیجواب ه نکهیمن زد و بدون ا یبه رو یخند شین یمان

 و از خانه خارج شد..

 تقاص تمام گناهان را من پس دهم؟ دیسوزان تنها گذاشت..حال با یمن را در جهنم و

 

 برخاستم.. میاز جا یسخت به

 سرم نبود..حق داشت.. یافتاد روسر ادمیبود..تازه  نینگاهش به زم محمد

 

 لب زمزمه کردم.. ریز یسخت به

 بود..اون دروغ گفت! قتیهمش حق-

 

 گفت و از خانه خارج شد.. یلب خداحافظ ریآرام ز ی..پس از مکثامدیاز محمد ن ییصدا

 ..دمیکش یکه رفت آه نیهم
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شود و بدتر از آن در  دایسر و کله اش پ یهست و نه حاج بابا مان یکه نه مامان گل یزمان نیدر چن دیدرست با چرا

 محمد هم سر برسد....یمیوخ تیموقع نیچن

 هستم! یادم خوش شانس واقعا

 

و به سمت درب رفتم و درب را بستم..خواستم قدم از قدم  دمیکش یرا تکاندم..پوف میبرخاستم و لباس ها میاز جا 

 بردارم که دوباره زنگ درب زده شد..

 

 شهود نباشد گفتم:و ترس درونش م یداشتم نگران یکه سع یباشد با لحن یباز هم مان نکهیاز ا دهیترس

 

 ه؟یک-

 

 ..دمیکش یآسودگ یاز سو یکه گفت منم نفس یمامان گل یصدا با

 

 

 

*** 
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 ؟یخوا ینم رونیاز ب یزی..چگهیپس من رفتم د یمامان گل-

 همانطور که مشغول تا کردن لباس ها بود..با لبخند گفت: یگل مامان

 

از روزگارت در  ؟دماریشناسیرو که م یوگرنه حاج یخونه باش9خونه ها..ساعت  یایدخترجان..زود ب ینه دخترم..ول-

 ..باشه گل دختر؟ارهیم

 

 از خانه خارج شدم.. یگفتم و با خداحافظ یلبخند چشم با

 ..دیبه موقع رس دمیکش یمنتظر اژانس شدم..همان طور که انتظار م یا قهیرفتم..چند دق رونیباغ که ب از

 

 هی..کرامیستادیکه سحر ادرس داده بود ا یهمان اپارتمان یبعد درست جلو یساعت کیرا گفتم..شدم و ادرس  سوار

 شدم.. ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش

 

 ها.. نینش نییدارد نسبت به پا یبه اطراف نگاه کردم..رهگذر کم بود..خب معلوم بود منطقه پولدار ها گذر کمتر یکم

 

و با وقار زنگ طبقه سوم را  نیمت یبود..با قدم ها کیش بیعج یسادگ نی..در عستمیاپارتمان رو به رو ام نگر به

 بلند شد.. فنیاز پشت ا یبم و مردانه کس یزدم..صدا

 

 ..دییبفرما-
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 ؟یکامران احمد ی..منزل اقادیببخش-

 

 ن؟یکار دار یبله..با ک-

 

 بخت اومدم.. کیاز طرف سحر ن-

 تو.. ایب-

 باز شد.. یکیت یبا صدا در

 

 اسانسور به طرفش حرکت کردم و دکمه اش را فشردم.. دنیشدم..با د وارد

 شدم.. ادهیسوار شدم و طبقه سوم پ ستادیکه ا اسانسور

 زدم..ادرس درست بود.. یمقابلم لبخند مطمئن یدرب کرم رنگ و چوب دنید با

 

 نگاه کردم.. پمیبه ت دمیکش یبه در زدم..همانطور که انتظار باز شدن درب را م یتقه ا یارام به

 

ستاده فر رونیب ییبایفرم را هم از شال به حالت ز ی..موهاینفت یو شال اب یاب نی..با شلوار جدیمانتو کوتاه سف کی

 بودم..

 باز شد.. درب
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 ریکرد..با آن زنج یم ییدرونش خودنما شیکه بر تن داشت و عضله ها یچسب یبا لباس مشک کلیخوش ه یمرد

 ..ستادیردنش انداخته بود مقابلم اکه دور گ ییطال

 

 خود توجه نکردم و وارد خانه شدم.. یبه رو ضشیخند عر شین به

 مقابلم چشمانم گرد شدند.. یمهمان دنیوارد شدم با د تا

 

 خوش و بش در کنار یدوستانست و افراد فقط برا یمهمان کیدور از انتظارم بود..اما سحر گفته بود تنها  یمهمان نیا

 ند..هم هست

 ..نجایا اما

 

 ..دندیرقص یقابل وصف در آغوش هم م ریاشفته و غ ییو پسرها با ظاهر ها دخترها

 کردند.. یتعارف م گریکدیشرابشان را به  یجام ها گرید یمشغول الس زدن بودند و برخ یدر کنار یبعض

 

 تر کرده بود.. جیخاموش بود و دود و رقص نور فضا را مه فضا

 آمد.. یحرکاتش نداشت..م یرو یکنم تعادل خاص یکه حس م یجیکر کننده اهنگ که از سمت د یصدا مخصوصا

 

 وحشتناک سد راه شدند.. یبا چهره ها کریشدم تا خواستم برگردم دو تا مرد غول پ مانیامدنم پش از

 

 توجه به من مشغول صحبت بودند.. یتعجب به انها نگاه کردم..اما انها ب با



 رز سرخ

 
44 

 

 انجا نشستم. یها یاز صندل یکی یناچار رفتم و رو ..بهدمیکش یپوف

 

 کردم.. یصبر م یتا اخر مهمان دیبا

 را برداشتم و شماره سحر را گرفتم.. لمیموبا عیاز سحر فراموش کرده بودم..سر اخ

 گوش کردم.. یدر پ یپ یتعجب به بوق ها با

 

 سحر.. یاز سو یاز جواب غیدر و

 افتاده بود.. یاتفاق شیبرا دیشدم..شا ی..عصباندمینشن یشماره اش را گرفتم اما جواب گریبار د چند

 جا باشد.. نیهم دیبرخاستم..شا میاز جا نگران

 

 شناختند.. یاو را نم نکهیا ایبود  دهیاو را ند یاطراف از چند نفر سراغش را گرفتم اما کس نیهم در

 

 عبور کردم..  ینداشتند به سخت یمناسب ید و تعادل جسمکه مست بودن یافراد نیو از ب دمیکش یپوف

 

 انجا بودند.. ی..افراد کمدمیراه پله ها حرکت کردم و به طبقه باال رس یرو از

 بود.. لیاتاق در ان سالن طو یادیز تعداد

 

 را گشودم.. شانیدرب ها یکی یکیشده بود که به سمت اتاق ها رفتم و  ادیام ز ینگران انقدر
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 کنم.. دایاز سحر پ یمگر رد تا

 یهم م یرا رو میچشمها عیزدم و همانطور که سر یغیصحنه مقابل ج دنیاز اتاق هارا گشودم با د یکیدرب  یوقت

 گذاشتم درب را بستم..

 

 ..دمیکش یقیرا باز کردم و نفس عم میدادم و چشمها هیو سست به درب تک عیدرب را بستم سر یوقت

 را دوست نداشتم.. نجایود..اصال اب یصحنه وحشتناک واقعا

 

 را به چپ و راست تکان دادم.. سرم

 از پشت به شانه ام زد.. یرا باز کنم دست گرید یاز اتاق ها یکیجلوتر رفتم..تا خواستم درب  یکم اطیاحت با

 و با ترس برگشتم.. دمیکش ینیه

 

 کرد..ضربان قلبم باال رفت.. ینگاهم م یزیکه اب از لب و لوچه اش راه افتاده بود و با ه کلیه یقو یمرد دنید با

 

 به سمت عقب برداشتم.. یدهانم را قورت دادم و قدم اب

 قدم به سمتم برداشت.. کیتلوخوران  یلیو طو ضیبا لبخند عر مرد

 

 یکه او امان نداد و در حرکت ابمیاز تله اش نجات  رکانهیفرز و ز یتوانم در حرکت یکردم که م یبا خودم فکر م داشتم

 ..دیمنتظره بازوام را محکم گرفت و من را سمت خودش کش ریغ
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 بود. چیاهنگ کرکنده فضا ه انیو ناله من در م غینداشت..ج یسود چیافتادم..اما ه هیزدم و به گر یغیج

 

 داشتم.. یاریکردم و از او طلب  یخدا را التماس م تنها

از  یکیمرا مهار کند و همانطور ارام ارام به سمت  یکرد تقالها یم یکردم تا از بغلش رها شوم..اما او سع یم تقال

 کرد.. یاتاق ها حرکت م

 

 ..دیافتادم که هنوز هم کابوس هرشبم هست..ان پرا یهمان شب ادی ناگهان

 مرد.. راننده

 وحشتناک.. یها دنیخند آن

 ترس و دلهره.. ان

 شب.. یاهیبه س یآسمان

 شدند.. شتریب میشدت گرفتند..تقالها میها اشک

 

 نداشتم.. یراه نجات چیه

 ..اما

 زدم... غیج یبلند ینشدم و چشمانم را بستم و با صدا دیام نا

 خـــــــــــــــــدا-

 

 خورد.. نیشد که ناگهان مرد از من جدا شد و محکم زم یم لیتبد یداشت به واه دمیام نیاخر
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شدم و او مرا  دهیکش یمحکم در آغوش میایجون مرد نگاه کردم..تا به خودم ب یگرد شده به جسم ب یچشمها با

 خم کرد.. نیبه سمت زم عیمحکم و سر

 

 بلند شد.. یانفجار وحشتناک یصدا میبگو یزیخواستم چ تا

 زدم.. غیگذاشتم و ج میگوش ها یرا رو دستانم

 

 آمد.. یو داد م غیج یصدا

 و آمبوالنس.. سیپل ریآژ یصدا

 ام نگاه کردم.. یبرخاستم و به ناج میکه در تنم رخنه کرده بود از جا یوحشت و ترس و لرز با

 

 ..ستادیمحمد قلبم از حرکت ا دنید با

 آمد.. یم رونیب نهیسخت شد..قلبم داشت از س میبرا دنیکش نفس

 ام شده بود.. یکرد..باز هم ناج یچه م نجایا او

 

 توانستم نگاهش کنم.. یسر خجالت نم از

 و فک منقبض شده نگاهم کرد و با پوزخند گفت: یعصب یچهره ا با
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 نیبه حال فرار کردن از ا یفکر کی دی..باستیحرف ها ن نی..اما االن وقت ایباش یدختر نیکردم همچ یفکر نم-

 ..میباش شیات

 

 ..دندیکوب یم واریدخودشان را به در و  انهیکه وحش ستمینگر یقیحر یوحشت به شعله ها با

 

 ما خوب نبود.. یاصال برا نیشد و ا یفضا کاسته م ژنیبلند شده بود..کم کم از اکس یبد دود

 

 ..دیاز اتاق ها کش یکیجون مرد را بلند کرد و به داخل  یبرخاست و جسم ب شیاز جا محمد

 

 از پنجره ها برد.. یکیمانتو ام گرفت و من را به سمت  نیاز ان به سمتم امد و از است بعد

 نگاه کرد..اتش نشان ها در تالطم بودند تا افراد رو نجات بدند.. نییباال به پا از

 

 بود.. یامتیق نییپا ان

 باال.. و

 سوزان! یجهنم

 به چهره ام نگاه کرد.. یسرفه افتاده بودم..نفس کم اورده بودم..محمد با نگران به

 ن؟یخوب-

 

 نگاهش کردم و ارام لب زدم.. یسخت..به دیسوز یبه شدت م میچشمها
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 ..رونیب میجهنم بر نیتا از ا نیکن دایپ یبرام سخته..تو رو خدا راه نجات دنینه..نفس کش-

 ازم دور بشود ارام گفت.. نکهیاز ا قبل

 

 ..یکرد ریو من رو هم اس یجهنم خانمان سوز گذاشت نیخودت پا تو ا-

 رفت.. و

 

 کرده بودم که امدم.. یاش نگاه کردم..چه قدر کار احمقانه ا یخال یبغض به جا با

 شدم.. ریتحق میاهایدر مقابل مرد رو نگونهیا و

 

 سوزنده کم اورده بود.. یدود ها نیبه اطراف نگاه کرد..انگار او هم در مقابل ا یکم 

 شد.. شتریب میسرفه ها شدت

 

 بستم.. را از شدت سوزش میبه خس خس افتاده بود..چشمها میگلو

 زانو زدم.. واریسست شدند و کنار د میپاها

 

 ..دمیکش یم قیعم یگذاشتم و تند تند نفس ها میگلو یرا رو دستم

 نگران محمد درست کنارگوشم بلند شد.. یصدا
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 ترانه خانم..-

 

 رها کنم.. یقو یرا از بند سالخ میخواستم گلو یفشردم..انگار م یرا م می..تنها گلودمشید ینم اما

 

 حس کردم.. نیاسمان و زم انیبودم که ناگهان خودم را معلق در م دنینفس کش یلحظه ا یتقال کردن برا یپ در

 

 سفت و محکم گرفته بود.. یگرد شدند..محمد مرا در آغوش خود مانند پرکاه رتیاز شدت بهت و ح چشمانم

 

 چشمانم را بستم دوباره

 چنگ زدم.. راهنشیبه پ میبا دست ها و

 

 یمحکم از رو ی..محمد بلند شد و با جهشیاعلیبلند .. ادیفر یکردم که صدا یم یخداحافظ یداشتم با زندگ گرید

 نشست.. نیزم یبرخاست دوباره رو نیزم

 

 

 خود حس کردم.. یبه رو یهجوم قدرتمند دود و اتش را ذره ا تنها

 ..اما

 

 !دمینفهم زیچ چیه گریهم افتاد و د یآرام آرام به رو میماجرا نشدم..و چشمها یمتوجه باق گرید
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 ***محمد***

 

 

 

 زدم.. یقدم م مارستانیداخل سالن ب شیاضطراب و تشو با

 ..دمیکوب یکف دست چپ م یمدام مشت گره شده دست راستم را بر رو و

 

 افتاد.. یم یاتفاق نیچن دیبا چرا

 کرد.. یچه م فیکث یان موقع شب در ان مهمان ترانه

 

 خورد.. یمعصومش نم یباشد..به نگاه ها یدختر نیر دستانم کردم..باورش سخت بود..ترانه چنرا محصو سرم

 

 ..میقضاوت کن میتوان ی..پس نممیشناس یما که او را نم یول

 میآمد سرجا یو خشن به سمتم م میحاج بابا که مستق دنیبزنم با د گریبرگشتم تا دور د میکه سرجا نیهم

 شدم.. خکوبیم
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 و بابا هم همراهش بودند.. یمان

 ..ستادمیدهانم را قورت دادم و صاف ا اب

 شد.. کمیبابا نزد حاج

 

 سالم کردم.. یلب به ارام ریانداختم و ز ریبه ز سر

 پرت شدم.. نیزم یگونه ام کاشت رو یکه حاج بابا بر رو یمحکم یلیسرم را باال اوردم با س تا

 

 داشت.. یست قوازش گذشته بود اما ضرب د یانکه سن با

 برخاستم.. میگونه سرخ و کبودم گذاشتم و ارام از جا یرا رو دستم

 کرد.. ینگاهم م یو سردرگم یشدم که با نگران رهیرفت..به بابا خ یم ورتمهیاعصابم  یرو یپوزخند مان تنها

 

 

 در آخر.. و

 ..ستمیحاج بابا نگر یچهره برافروخته و عصب به

 ..دیکش یتند تند نفس م نیخشمگ ییاژدها همچون

 زد.. ادیخواستم لب از لب باز کنم فر تا
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که از سر سفرم  ینون و نمک حالل فینامرد و نامروت تو خونم بزرگ کردم..ح کیخفه شو پسره احمق..خفه شو..-

 یوو ابر یکرد نیچرا همچ گهی..تو دیزیچ کیشده بود  داشیاز کجا پ دونمی..حاال اون دختره احمق که نمیخورد

 ؟یبرد هیدر و همسا یما رو جلو یخانوادگ

 

 بود جواب محبت؟ نیا

 ی..از هر بگیزمی..عزی..از خونمی..د اخه المصب..پسرممیو بزرگت کرد میکه در حقت کرد یبود جواب مردونگ نیا

 ..یحاال چ ی..ولیخوردم بسکه مرد بود ی..روت قسم میتر بود زیبرام عز

 

اش اصال خوب  یمیقلب کهنه و قد یبرا یعصب یفشار ها نیقلبش گذاشت..ا یکرد و دستش را رو یخنده ا تک

 اش بود ادامه داد.. یمحکم که در تضاد با حال جسمان ینبود..با لحن

 

 محمد.. یبرام مرد گهیتموم شد..د-

 زد: داد

 

 ..یننگش کرد ینجوریو تو ا غمبرهیکه مال پ یاون اسم فیکه روت گذاشتن..ح یاسم فیح-

 

 زد.. ادیاز جانب خود بکنم..فر یو دفاع میبگو یزیخواستم چ تا

از تو اون ساختمون بغل تو بغل هم  یتو و اون دختره قرت دمیکه د نی..همیچی..هارین یهیتوج چینگو..ه یچیه-

 ..اونم با اون وضع..رونیب نیاومد

 اله اهلل.. الاله
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 کرد سمت بابا و گفت: رو

 

امروز برو ساکش رو جمع کن از  نیشه..هم ی..از االن به بعد پسرت محمد مرد..از خانواده من طرد منیحس نیبب-

 ..میکن یعقدشون م میریاالن م نی..همرونیخونه من بنداز ب

 

رو صورتم ف یدوم را محکم تر و پرشتاب تر بر رو یلیو س اوردیبه حاج بابا نگاه کردم که دوام ن ریمتح یچشمان با

 نشاند..

 

 درجه به سمت چپ پرت شد..90 صورتم

 برگشتم.. یسخت به

 

 حاج بابا را گرفت.. یتکان داد و بازو میتاسف به رو یاز رو یسر بابا

 گفت: یاز انکه برود حاج بابا خطاب به مان قبل

 

..تا منم ستایمحضرخونه وا نی..دم اولارشیپسره رو هم ب نی..انیتو ماش ارشیرو ب ییبرو پسرم اون دختره هرجا-

 ..امیب

 

 رفتند.. و
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 یم دادیدر چهره اش ب ی..تمسخر..پوزخند..همه نوع سرزنش و طعنریخودم حس کردم..تحق یرا به رو یاخر مان نگاه

 کرد..

 

 از خونش را زدودم.. یام گذاشتم و کم یرا گوشه لب خون شصتم

وشه لبش داشت به سمت اتاق ترانه که گ یمضحک شخندیکت اسپورتش فرو برد و با ن بیدستانش را درون ج یمان

 رفت..

 

 

 دادم..ازش متنفر بودم! یتاوان پس م دیاتاق ترانه نگاه کردم..به خاطر اون دختره احمق با به

 شدم.. ریپدر و پسرعمو و پدربزرگم تحق میچشمها لیدر مقا نیچن نیا که

 

 بود که مرا به رگبار تمسخر ببندد.. یکه هر لحظه دنبال بهانه ا یمان یفرسا بود..از همه بدتر در مقابل چشمها طاقت

 

ه کرد جادیقلبم ا یرو میعظ یکه درون قلبم کاشته شده بود و ترک ی..درد داشتم..نه درد زخم و صورتم..بلکه درد

 بود..

 

 را رو به اسمان گرفتم.. صورتم

 !نی..خودت پشت و پناهم باش..آمایخدا-
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 ***ترانه***

 

 

 

 بغض به داخل خانه پرت شدم.. با

 فروغم شد.. یو روانه گونه نرم و ب دیاز گوشه چشمم چک ینگفتم..تنها دستانم را مشت کردم..قطره ا یچیه

 

 بلند شد.. رشیپر صالبت و پ یصدا

 وقت! چی..هنمتونیوقت بب چیه گهیخوام د یخونه که واستون جور کردم..نم هی نمیا-

 

 من و محمد بسته شد.. یدرب خانه بود که محکم به رو و

 ..میآرزوها یرو به

 ..میاهایرو یرو به

 ام.. یزندگ یرو به

 

 زد.. یگذراندم که درونش تنفر موج م یرا م یا یزندگ دیحال با و

 از من متنفر بود..حتما! حتما

 

 رفت.. یاز کنارم گذشت و به سمت اتاق نیکه خشمگ دمیرا شن شیپا یصدا
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 بود.. یبهداشت سیرا که باز کرد متوجه شدم سرو درب

 

 و بغضم را قورت دادم..با انگشت سبابه ام قطره اشک سمجم را زدودم.. دمیکش یقیعم نفس

 

 سالن حرکت کردم.. یتو یاز مبل ها یکیسست به سمت  یبا پاها  

 به خانه کردم.. یمبل که نشستم نگاه کل یرو

 

 اشپزخانه کوچک تر.. کیکوچک و  ییرایبا پذ یخانه نقل کی

 ..یبهداشت سیسرو کیدو تا اتاق و  با

 

 ..میکرد یخدا را شکر م دیبا میرا هم که داشت نیحصار دستانم قرار دادم..هم انیو سرم را م دمیکش یپوف

 

 کرد.. یخارج شد..صورتش را شسته بود و حال داشت با حوله صورتش را خشک م سیاز سرو محمد

 

 سوخت..بخاطر من چقدر کتک خورده بود.. شیقدر دلم براچه  چارهیب

 که نشده بود.. رهایتحق چه

 ..شبمیتو شوک اتفاقات د هنوز

 دعوت.. ان

 سحر.. نبود
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 مرد مست.. ان

 محمد.. یشگیهم یمنج

 

 انفجار.. ان

 شدن.. هوشیب

 خوردن از حاج بابا.. یلیس

 شدن.. طرد

 

 شب.. کی یتو همه

 بود..وحشتناک بود.. رممکنیغ

 افزوده شد.. گرمید یخوف ناک به کابوس ها یکابوس

 

 ننگ را بدهم.. یزودگذر و شب یحسرت و تقاص لحظه ا دیبا ستیباق یحال تا عمر و

 هزار شب! دنشیشب است و درد کش کیکه لذتش  فهممیم حال

 

 ..یاز هر حس یافتاد..ته میمحمد به چشمها نگاه

 شد.. یلرز به تنت منتقل م شیکه از سرما یطور سرد

 

 از اتاق ها حرکت کرد.. یکیگذاشت و به سمت  یرا کنار حوله
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 اش نگاه کردم.. یشانیگوشه لب و پ یغم به کبود با

 

 کرد.. یدرد م یلیخ حتما

 اتاق را محکم برهم زد.. در

 

 باشم.. دنشیدرد کش الیخیتوانم ب یاما نم ندیخواهد مرا بب ی..گرچه او نمنمیبنش الیخیب نتوانستم

 

 ..دمیکش یها سرک م نتیحرکت کردم..ارام ارام به تک تک کاب دمیبرخاستم و به سمت اشپزخانه جد میجا از

 

 ..انها را برداشتم و از اشپزخانه خارج شدم..افتمیو چند تا باند  یباال ضد عفون یها نتیاز کاب یکیاخر در  از

 

 داد.. ینه..مسلما اجازه ورود نم اید بودم که بروم داخل ..مردستادمیدرب اتاق بسته محمد ا پشت

 

 ..دمیکش یقیرا بستم و نفس عم میشد..چشمها یم شتریو زخمش ب یخب درد کبود اما

 منتظر ماندم.. یبه درب زدم..کم یدست ازادم تقه ا با

 نداد.. جواب

 

 ..دمشیکش نییسرد را لمس کردم و پا یفلز رهیو دستگ دمیکش یپوف

 دستانش محصور کرده بود.. انیتخت دو نفره اتاق نشسته بود و پشت به من سرش را م یرو
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 را گم کرد.. میباز شدن درب برگشت..ناخودآگاه دست و پا یصدا دنیشن با

 انداختم و گفتم: ریدادن هستم سر به ز یهمانطور در حال سوت دمیمن من افتادم..اخر سر که د به

 بشه.. یضدعفون دیکنه..با یم یزیاوردم..زخمتون خونر یعفون..براتون باند و ضددیببخش-

 

 گفت: ریسرد و نفس گ یلحن با

 ندارم.. یاجیاحت-

 

 یخودش هم لجباز یرا نداشت که با سالمت نیحق ا یرا بستم تا ارام باشم..کله شق بود..حق داشت ول میچشمها

 کند..

 

 ارام از اتاق خارج شدم.. یلیکنارم گذاشتم و خ یشیارا زیم یرا رو یبزنم باند و ضدعفون یگریانکه حرف د بدون

 

 بزنم.. یگرفتم به اتاق دوم سر می..تصمستادمیو منگ وسط دو اتاق ا جیگ

 اتاق مهمان بود.. یداده بود..انگار یرا در خود جا یاتاق شدم..وسائل اندک وارد

 تابلو داشت.. کیفرش و  کینداشت..تنها  تخت

 

گذاشتم و چشمانم را  میزانوها یاتاق نشستم و زانوانم را در آغوش گرفتم..سرم را رو واریو گوشه د دمیکش یپوف

 بستم..
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 ..دمیچش یرا م ی..تازه داشتم بعد چند سال لذت خوشبختدیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 

 بر باد رفت.. میاهای..تمام ارزوها و روشبیکردم..اما با اتفاق شوم د یرا حس م یزندگ نیریداشتم طعم ش تازه

 

 را هم از دست دادم..محال بود که تنفرش از من بازگردد.. میاهایمرد رو یحت

 او از خانواده اش بودم.. ییمسبب جدا من

 

 شان بودم.. هیدرب و همسا یاش جلو ییابرو یب هیما من

 بود.. ینفجار چ..ان اامدیبود..چرا محمد انجا بود..چرا سحر ن بیعج یچرا همه چ شبیفهمم د یهنوز نم اما

 

 شوم! یم وانهیدارم د ایخدا

 قرارم را ارام کن! یدل ب خودت

 

*** 

 

 

 ساعت نگاه کردم.. به

 بود.. امدهیشب بود و هنوز محمد ن 10 ساعت
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 ..ندمیرا چ زیم نیا یشدم..با چه زحمت رهیشده مقابلم خ ندهیچ زیبه م یدلخور با

 دستانم گرفتم.. انینشستم و سرم را م زیم پشت

 

 کردم؟ یمحمد را رام خود م دیچگونه با حاال

 ..امادمیدوست داشتم همسرم باشد و حاال به خواسته ام رس شهیهم

 خواهم همسرم باشد.. ینم نگونهیا من

 

 شده است.. دهیاز سنگ کش یحصار انمانیم یاز هر وقت شتریب حاال

 رامش از تو خواستم..ا یمن فقط ذره ا ای..خدادیاز چشمم چک یاشک قطره

 و بغضم را قورت دادم.. دمیکش یآه

 

 رود.. یخانه حوصله ام سر م نیصبح تا شب در ا از

 به دانشگاه بروم. دیبا حداقل

 ..ستادمیا میسرجا خیدر س یرو دیچرخش کل یصدا با

 

 بلند شدم و از اشپزخانه خارج شدم.. زیدهانم را قورت دادم و از پشت م اب

 انداخت.. میبه رو ینگاه میکه شد ن وارد
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 کرد.. میتقد میسرد به رو یسالم یحس چیه یلب سالم کردم که ب ریز

 زدم.. شیکرد که صدا یرا در اورد..داشت به سمت اتاقش حرکت م شیها کفش

 

 ..ستادیانکه برگردد ا بدون

 ..میبود تا بهش بگو منتظر

 را صاف کردم تا بغضم سر باز ندهد.. میصدا

 

 براتون شام درست کردم..مـ-

 گفت: عیسر یلیرا قطع کرد و خ حرفم

 ندارم  لیم-

 وارد اتاقش شد.. یا گهیحرف د چیه یب و

 

 قلب خشک شده ام اضافه شد.. یبه ترک ها یبست..و باز هم ترک میدر اتاقش را محکم به رو و

 

 

 دادم.. هیکنارم تک واریو به د دمیکش یپوف

 کردم.. یچه م دیبا من

 !؟یزندگ

 مرگ ای
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 گذاشتمشان.. خچالیکردم و داخل  یکیرفتم و غذاها را داخل ظرف پالست زیاشپزخانه شدم و به سمت م وارد

 اندک ظرف هارا شستم و از اشپزخانه خارج شدم و به طرف اتاق حرکت کردم.. همان

 

 پشت درب اتاق محمد مکث کردم.. یکم

 ..ییاز صدا غیدر

 بلند شد.. شیناگهان صدابردارم  یخواستم قدم تا

 

 اهلل اکبر-

 

 شد.. نیلبم خانه نش یرو یجون یب لبخند

 عقب رو رفتم و کنار درب اتاقش نشستم.. یارام به

 

 کردند.. ییرایخواند پذ یمحمد که نماز م یبایز یصدا نیاز طن زبانیهمانند م میرا بستم و گوش ها میچشمها

 

 

 باز شدند.. میکردم که چشمها یم یتشنگ احساس

 تعجب به اطراف نگاه کردم.. با

 کجا بود.. نجایا



 رز سرخ

 
65 

 

 

 یمحمد بودم و خوابم برده بود اه یمشغول گوش دادن به اهنگ صدا  نجایکه ا شبید یادآوریبا  ناخودآگاه

 ..دمیکش

 ..ستمیخودم نگر یرو یتعجب به پتو با

 

 خود انداخته باشم.. یپتو رو دیآ ینم ادمی

 لبم نشست و دلم گرم شد.. یرو یکار را کرده لبخند مهربان نیمحمد ا نکهیفکر ا با

 

 اب به اتاق برگشتم.. وانیل کیبرخاستم و به سمت اشپزخانه رفتم و با خوردن  میجا از

 ..دمیخودم پهن کردم و بدون بالشت خواب ریپتو را ز همان

 

 ..اورمیخودم تشک و بالشت ب یباشد فردا برا ادمی

 خسته بودم.. یلیخ یانگار

 به آغوش گرم خواب رفتم! یاز غم و خستگ یکوله بار با

 

 

*** 
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 از خانه خارج شدم.. شیارا یو بدون ذره ا دمیپوش یمشک نیام را همراه شلوار ج یو مقنعه مشک مانتو

 

 ..ختمیر رونیفر و حالت دارم را ب یو موها دمیعقب کش یام را کم مقنعه

 را گرفتم.. ممیتصم شبید

 ..یاز جنس هرزگ ی..به دخترفیکث یکه متهم شدم به دختر حاال

 

 ..شدیم دهید ییچشم عشقش هرجا شیکه پ یدختر

 که طرد شده.. یدختر

 ..زنهیاش موج م یکه تنفر در زندگ یدختر

 

 ..دمیانجام م منم

 کنم که حداقل دلم نسوزد.. یم یاتهام هارا عمل نیا تمام

 

 کنند.. یخطابم م نگونهیا یحداقل وقت که

 کنند.. یم رمیتحق نگونهیا

 

 ..منی..ارمیسپر کنم و بگو نهیراحت س یلی..خرمی..اتش نگنسوزم

 دهم.. یرا به خود اختصاص م ایدن فیهستم که تمام القاب زشت و کث یدختر ترانه
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 ..دیکن ی..خالدییبگو

 ..دیکن یرحم را سر من خال یب یایدن نیاز ا لتانیدق و دل تمام

 

 گرفتم و سوار شدم.. یراه تاکس سر

 ..دمیشیاند یکه در سرم در تالطم بود م ییتمام طول راه به فکر ها در

 خارج شدم و وارد دانشگاه شدم.. نیاز ماش یبه راننده تاکس هیبا دادن کرا دمیدانشگاه که رس به

 

 کالس که شدم استاد سر کالس بود.. وارد

 ام نگاه کردم.. یز آن به ساعت مچگرد شده به استاد و بعد ا یچشمها با

 بودم؟ رکردهیکه نکرده بودم..د رید

 

 امد.. یلبم نشست..استاد به نظر جوان م یرو یو لبخند جذاب دمیکش یپوف

 سن داشته باشد.. یو خورده ا یخورد حدودا س یم

 

 به سمتم قدم برداشت.. یاش برخاست و کم یصندل یرو از

 

 خانومه؟-

 

 خود گرفتم.. یجلو یرا به صورت قفل شده با طناز دستانم



 رز سرخ

 
68 

 

 ترانه هستم..-

 

 زد و گفت: یخند شین

 ..دیکن یم ریدفعه اخرتون باشه د-

 

 ها رفتم و نشستم.. فیاز رد یکیتکان دادم و به سمت  یباشه سر یبه معنا یبه ارام یزدم..ول یدل پوزخند در

 

 کردن.. سیباال انداختم..استاد شروع کرد به تدر یبه اطراف نگاه کردم..سحر نبود..متعجب شانه ا یکم

 

 بلند شدم.. میاز جا عیاستاد سر یکرد که با صدا یم ریس یگرید یافکارم در جا یسمت تخته بود ول نگاهم

 بله؟-

 

 خنده..با تعجب به بچه ها نگاه کردم.. ریکالس زدن ز کل

 مرموز گفت: یبود با لحن انیچهره اش نما یخنده رو یها هیور که ته ماهمانط استاد

 گفتم؟ یچ نیمتوجه شد-

 

 نه تکان دادم.. یسرم را به معنا یو با ناراحت دمیکش یپوف

امه نشست و اد شیدوباره سرجا دیحواستون رو جمع کن شتریتاسف تکان داد و با گفتن ب یبه معنا یهم سر استاد

 درس را داد..
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 زد.. مینفر صدا کیشدم که  یکالس داشتم از دانشگاه خارج م بعد

 ترانه-

 مواجه شدم.. انوشیبرگشتم با ک تا

 

 ام زدم و منتظر ماندم تا حرفش را بزند.. نهیو دستانم را به س دمیکش یپوف

 مرتبش را لمس کرد.. شیو با کف دست ته ر دیخند یسمتم قدم برداشت..کم به

 

 ..یـــــــــــزدیبهت برنخورد خانم ا دفعه نیچه جالب..ا-

 کند.. ادیتا حرصم را ز دیرا از قصد کش یزدیا

 مهم باشد.. میترانه سابق نبودم تا شرفم برا گریسخت در اشتباه بود..د اما

 

 زدم و به سمتش قدم برداشتم.. یخند شین

گفت نه را انجام  یرا که دلم م یم کاربا خودم دوست داشت یدانم چرا سر لجباز ینم یازش متنفر بودم ول نکهیا با

 بدهم..

 

 ..دمیبه سمت خودم کش یکتش را گرفتم و کم لبه

 کم کم چهره بهت زده اش به لبخند باز شد.. یاز شدت تعجب گرد شدند ول شیچشمها
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 گفتم: رایگ یلحن با

 حرفتو بزن..-

 

 شد.. نیخانه نش ضیعر یخند شیلبش ن گوشه

 ؟یامشب حوصله دار-

 

 ..دیآ یوقت م رید شهیآمد که محمد هم ادمی کدفعهی ینه ول میبگو خواستم

 بروم خانه.. ریمن هم د ستین بد

 شدم.. یذره ذره خرد نم شیها یتوجه یشد و از ب یحداقل اعصابم خورد نم نطوریا

 

 را جمع کردم و متعجب گفتم: میها لب

 کجا؟-

 

 زد.. نهی..دستانش را به سدیعقب کش یو کم دیرا گز لبش

 !یعال یمهمون کی -

 

 داغ کردم.. یبا امدن اسم مهمان ناخودآگاه

 زدم و قبول کردم.. یبا خودم لبخند یسر لجباز ینابود شد..ول یمهمان کیام با  یزندگ تمام
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 و گفت: دیخند

 دنبالت؟ امیکجا ب-

 

 رفتم گفتم: یعقب م یشد و همانطور که کم یبود..چهره ام جد یدادن کاف تیاهم گهید

 ..امیآدرس بده خودم م-

 

 زد و گفت: یلبخند

 شمارتو بده تگ بزنم..-

 

 گفتم: یخند شیرا باال انداختم و با زدن ن میابرو

 کنم.. یم وی..آدرس رو بده سستیبه شماره ن یازین-

 

 را در اورد و ادرس را از داخلش به من گفت.. لشیباال انداخت و موبا یا شانه

 خداحافظ ازش دور شدم.. میبگو نکهیتم بدون ارا که نوش ادرس

 

 دست تکان دادم و سوار شدم.. یتاکس نیاول یبرا

 

*** 
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 شده بودم.. یزدم..کامال عال یچرخ نهیانداختم و رو به آ یلباس تنم نگاه به

 بودم.. ختهیبه صورت حالت دار دورم ر ییبایرا به حالت ز میتنم کرده بودم..و موها یرنگ یو شلوار زرشک کت

 

 گذاشتم که انجا بپوشم.. فمیرا در آوردم و داخل ک کت

 خانه از واحد خارج شدم.. دیو کل لیکفش و برداشتن موبا دنیام را تنم کردم و با پوش یو روسر مانتو

 

 انداختم.. یام نگاه یاسانسور که خارج شدم به ساعت مچ از

 شب بود..7

 بودم.. شدم که منتظرش یزدم و سوار آژانس یپوزخند

 

 شدم.. ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش هیکرا دمیرس یوقت

 شدم.. رهیرو به رو ام خ الیو به

 ..دیدرخش یو جالل م ییبایمجلل که از شدت ز واریبزرگ با در و د ییالیو

 

 شدم.. وارد

 شد.. یاهنگ با تمام قدرت به سراسر فضا پخش م یصدا

 ..دیلرز یبود که ناخودآگاه به حالت رقص تن و بدنت م یطور فضا

 نبودم.. یراض ادمیز نجای..از ماندن در ای..اما کلمال تصنعدمیخند
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 زدم.. یام گند م ندهیداشتم به آ یدست یبا خودم..دست یسر لجباز یول

 ..ستمیکس مهم ن چیه یاصال مهم نبود..همانطور که من برا میبرا و

 

 از خدمه ها سپردم و کتم را تنم کردم.. یکیدم درب به و شالم را  مانتو

 سپردم.. میرا هم به وزش نس میموها

 

 کامران برگشتم.. یداشتم که با صدا یقدم برم زهایسمت م به

 .یمشک راهنیبود با پ دهیپوش یطوس یو شلوار رسم کت

 

 توانستم مجذوبش شوم.. یداشت اصال نم کلشیرا در چهره و ه تیکه حداقل جذاب نیا با

 

کردن  یشده بود و قصد اسباب کش نیبود که بدجور در قلبم خانه نش یا یقلبم مجذوب مرد ساده و معمول تنها

 نداشت..

 

 گفتم: یو با لوند دمیعقب کش یدر دست داشت..به سمتم گرفت که کم یزد..جام شراب یسمتم امد و لبخند به

 ..هینه فعال شکمم خال-

 

 نزده بودم.. ییزهایچ نی..تا به حال لب به چندمیترس یفتم..مگ یم دروغ
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 کرد.. یحاال فرق م یول

 ..ستمیترانه سابق ن گرید حاال

 

 یهست و هر که در کنارش باشد طعمه تنفر من م زیکه وجودش از تنفر لبر یشوم از از تبار هرزگ یبود دختر قرار

 شود..

 

 کرد اشاره کرد.. یشراب تعارف م از خدمه ها که جام یکیتکان داد و به  یسر

 برداشت و سمتم گرفت.. یشد جام کشینزد یوقت

 

 ..ینگه دار که بعدا بخور نویخب..ا یلیخ-

 گرفتم.. فمیانگشتان ظر نیجام را ب کیش یلیبار ممانعت نکردم..خ نیا

 

 ..میو نشست میرفت یزیزد و با اشاره او به سمت م یخند شین

 

 

 ***محمد***

 

 

 بانک برگشتم.. از
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 ..دمیازش را نوش یرا برداشتم و جرعه ا یآب وانیمقدمه به سمت آشپزخانه رفتم و ل یکه وارد خانه شدم ب نیهم

 

 کرده بود.. میوامم عصب یکالفه و خسته بودم..کار ها بیعج

 خانواده.. یبحران و طرد شدنم از سو تیوضع نیدانستم اما تو ا یخواستند..م یم ضامن

 ..اورمیمعتمد از کجا ب ضامن

 

 توانست جور ضمانتم را به دوش بکشد.. یبود که م رضایعل تنها

 .. میدرباره وام بود یریگ میاالن در حال تصم نیهم تا

 گرفتم برگردم خانه.. میتصم میدینرس جهیبه نت یوقت یول

 

 و سکوت خانه نگاه کردم.. یخال زیتعجب به م با

 زدم.. دیرا هم د خچالیگاز و  یرو

 از غذا نبود.. یخبر

 

 کجا بود؟ ترانه

 ..دهیخواب یعنی

 موقع شب بخوابد.. نیاصال انتظار نداشته ا اما

 

 کرد با درست کردن غذا اعتماد مرا جلب کند.. یم یافتاد..چقدر سع شیپ یاز چند ادمی
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 بود.. دهیبه دلش چسب بیعج یزندگ یسخت انگار

 هنوز کار داشت تا بفهمد اما

 

 خوردن غذا به سمت اتاق حرکت کردم.. الیخ یب

 گرفته بود.. دیراه تمام تنم را ترد نیب در

 است.. بیسکوت ترانه عج نیکردم ا یدانم چرا حس م ینم

 

 با خود بالخره حس رفتنم غلبه کرد.. یریخود درگ نیا نیب در

 سمت اتاقش حرکت کردم.. به

 م..کرد دیدرب زدن ترد یبرا ستادمیدرب اتاق که ا پشت

 

 کردم.. ستیشدم خواستم برگردم که وسط راه ا مانیپش

 افتاده باشد.. یاتفاق بد شیبرا دیشا

 به درب زدم.. یشوم تقه ا مانیپش نکهیبار قبل از ا نیبرگشتم..ا باز

 

 ..اورمیب یلیدر زدنم چه دل یافتاد اگر باشد و جواب دهد برا ادمی تازه

 نگرانت شدم؟ یچیه میبگو

 نگران؟
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 ..نه اصال..دمیدل خند در

 ..دمینشن یجواب چیهر چه منتظر ماندم ه یول

 دهانم را قورت دادم.. آب

 

 در اتاق نبود.. یانگار اصال کس یهم درب زدم..ول باز

 درنگ در اتاق را باز کردم.. یب

 

 خیبود سداده  یدر خود جا یدست تشک و بالشت کنار کیفرش و تابلو و  کیکه تنها با  یاتاق خال دنید با

 ..ستادمیا میسرجا

 

 نبود.. ترانه

 ..دمیرا در هم کش میها اخم

که به آن جور مکان ها برود و آن  ستین یدختر نیدانستم ترانه چن یم نکهیکردم..با ا شیدایکه پ یشب موقع آن

 چهره اش.. تیمعصوم

 

 چرا رفته.. دیخواستم خودش بگو یم یول

 الزم بود.. هیباز هم تنب یول دیدانم که بارها تالش کرده به من بگو یم

 

 یخار نیترانه گناهکار باشد هرگز چن دادمیدرصد احتمال م کیماجرا هست وگرنه اگر  نیپشت ا یدانم که کس یم

 کنم.. یسقف زندگ کی ریکردم که با او ز یرا تحمل نم
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 ما انداخته.. یرا در زندگ یننگ نیچن یدر تالش هستم که بفهمم چه کس هنوز

 در شگفتم.. هنوز

 

 ..یلرزان در آغوشم پناه گرفته بود تنم گر گرفت و حس یآن شب که مانند گنجشک یادآوریبا  ناگهان

 

 به زبان آوردم.. یلب استغفرالله ریخود تکان دادم و ز یتاسف برا یاز رو یگرد شدند و سر میچشمها

 

 حرف ها شدم.. نیا الیخیب

 کجا بود؟ ترانه

 

 

 ***ترانه***

 

 

 بلند شدم.. زیاراده از پشت م یداشتم..سست و ب سردرد

 کامران به گوشم خورد.. یرا که برداشتم صدا فمیک

 

 من؟ یتر یریکجا م-
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 متنفر بودم..لحنم کشدار شد.. ازش

 

 ..ستیخوام برم خونه..حالم خوب ن یم-

 گفتم: تند یو با لحن دمیعقب کش عیسر ردیشد..تا خواست از کمرم بگ کمیبرخاست..نزد شیجا از

 ..ی..حق نداریبه من دست بزن یگمشو..حق ندار-

 دستانم گرفتم.. نیرا ب سرم

 

 چرخه.. یداره دور سرم م یهمه چ-

 نداشت. یندادم..کامران هم حال درست و حساب تیاهم

 

 و بعد از گرفتن مانتو و شالم از باغ خارج شدم.. دمییباغ دو یدرنگ به سمت درب خروج بدون

 

 که گرفتم شدم.. ینیمانتو و شالم را هم سرم کردم و سوار ماش دمییدو یکه تلو تلو خوران م همانطور

 

 نداشتم.. یگرفتن خطرناک است اما چاره ا یتاکس تیموقع شب وضع نیدانستم ا یم نکهیا با

 

 گفت: میجون یب دنیانداخت و با د یبه من نگاه نهیبود..از آ انسالیم یمرد راننده

 مارستان؟یببرمت ب یخوا یدخترم اگه حالت بده م-
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 حالت نه سرم را تکان دادم.. به

 را محکم تر کردم..سرم داغ بود.. شالم

 حتما خانه بود.. محمد

 

 ..ستمیمهم هم ن شیبرا یحت ی..وقتدهی..چه فادیام لرز چانه

 را بسته.. شیو راحت چشمها دهیخواب حتما

 

 یب و ییو از تنها ختمیر یصدا اشک م یچسبانده بودم ب نیسرد ماش شهیرا به ش و همانطور که سرم دیترک بغضم

 کردم.. یگله م میکس

 

 مرا تنها گذاشته بود.. گریخدا هم د یحت

 من را تنها گذاشته بود.. هیبه بد یهم بنده ا او

 

 هق کردم.. هق

 کنم.. یگذاشت راحت زار یگفت و م ینم یزیچ رمردیبودم که پ خوشحال

 انسان ها عوض شود؟ ینشود جا چرا

 

 سپرد.. یراننده گوش م یکند و به حرف ها یمسافر سکوت م شهیهم
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 مسافرانش را گوش دهد.. ی..سکوت کند..حرف هاندیراننده بنش حال

 کند.. یم دادیرا ب شیزاد تمام حرف ها یآدم هیخدا که گر به

 

 

 شدم.. ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش هی..کرادمیرس

 زد.. میرفتم که راننده صدا یسمت درب خانه م به

 حال برگشتم.. یب

 

 گفت: یداد و با لبخند مهربان و پدرانه ا نییرا پا نشیماش شهیش

هم  ییها یخوش یسخت هست ول یبه خدا باشه..گرچه زندگ شهیباش..توکلت هم ایدن نیدخترم..مراقب ا-

 ..یکن دایهارو پ یخوش نیا یچطور یبدون دیداره..منتها با

 

 ..هیروزیپ یمقصدت بجنگ.بجنگ که آخرش بعد هر باخت یوقت.برا چینشو..ه دیناام

 باش.. مطمئن

 

 گفت و رفت.. یخدانگهدار یدر آخر با لبخند گرم و

 ..ابانیمن مات ماندم  کنار خ و

 

 را داد.. میجواب درد ها بیعج
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 ..ستیداشت که بداند دردم چ یعلم نیکجا چن از

 د؟یام اما

 خوش کنم.. یکه با آن دلم را ذره ا ستیهم ن ییکور سو یحت

 

 ..دمیکش یپوف

 جنبه و تازه کار..گر گرفتم.. یمنه ب یتا جام شراب برا5خوردن  یادآوری با

 دست خودم نبود.. تعادلم

 

 ..ختمیر یاشک م یو گاه دمیخندیم یگاه

 گشتم.. یم دیدنبال کل فیدست لرزانم داخل ک با

 

 درب گذاشتم..درب را گشودم.. یرو مشافتیاز آنکه  بعد

 پله نداشتم..از آسانسور استفاده کردم.. حال

 

 شدم.. ادهیپ دمیطبقه خودمان که رس به

 خوب نبود.. حالم

 

 سرنگون شده بود.. یهمه چ انگار

 به آسمان آمده بود.. نی..و زمنیبه زم آسمان



 رز سرخ

 
83 

 

 

 باز کردم و داخل شدم.. دیواحد را با کل درب

 حرکت کردم.. یرا بستم و تلو خوران به سمت راحت درب

 را بستم.. میانداختم و چشمها شیرا رو خودم

 

 بودم.. داغ

 را از سرم کندم و گوشه خانه پرت کردم.. شالم

 ام را هم از تنم پاره کردم.. مانتو

 کرده بودم.. دایقدرت پ بیعج

 

 را هم باز کردم.. میموها کش

 ..ختیحالت دار دورم ر میموها

 

 ..دیبار یم میاز سر و رو عرق

 درب.. یرو دیچرخش کل یدرب خانه آمد و صدا یصدا اورمیخواستم تاب را هم از تنم در ب تا

 

 تعجب و خمار به درب نگاه کردم.. با

 وارد خانه شد.. محمد
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 گرد شدند.. شیچشمها تیمن آن هم با آن وضع دنید با

 داد.. شیابروها نیب قیعم یرا به اخم شیجا شیچشمها یکم کم گرد اما

 

 را بست و به سمتم آمد.. درب

 زد.. یزدم و او در جواب پوزخند یکش دار لبخند

 

 ؟یکجا بود-

 کش دار گفتم: یرا غنچه کردم و با لحن میها لب

 ..یمهمون-

 

 دستانش گرفت و فشرد.. نیمنقبض شده اش را ب فک

 زده بود.. رونیب بیاش عج قهیکنار شق رگ

 

 ؟یافتاد ینجوریکه ا یبود یکدوم کوفت یمهمون-

 گرفته بودم.. یمحمد انرژ دنیبلند شدم..انگار با د میاز جا یسست با

 

 شدم.. کشینزد

 با اخم نگاهم کرد.. متعجب
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 ؟یگفتم کجا بود-

 حرکت دستانم را دور گردنش حلقه کردم و خودم را بهش چسباندم.. کیتوجه به اخمش در  یب

 

 ..ختیاش ر یشانیورد..عرق از پخ یتعجب تکان بد با

 کرده بودم..همانند او.. داغ

 

 رو هزار بود.. مانیقلب هردو ضربان

 ..دمیعقب بکشد اما محکم تر بهش چسب خواست

 

 را جلو بردم.. صورتم

 مانده بود.. مات

 

 را نداشت.. یحرکت چیتوان ه انگار

 بود.. ستادهیا خیس شیشدت شوک سرجا از

 

 صورتش بود و لبانم درست مماس لبانش.. یمتر یلیدر چند م صورتم

 نمرد؟ شیایمرد و ح نیا یشد برا یم مگر

 معشوق نبود؟ زدیر یعرق م نگونهیکه ا یمرد یشد برا یم مگر
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 بودم.. یتیمهم نبود در کجا چه موقع میبرا

 ..دمیگذاشتم و بوس شیگلو یبه خودش آمد و خواست عقب بکشد بدون درنگ و محکم لبانم را رو تا

 

 و پر از عشق.. قیبوسه عم کی

 نشست.. یم میلب ها یشد و رو یم ریام سراز یشانیو درشت عرق از پ زیر یها دانه

 شدت شوک تمام تنش منقبض شده بود.. از

 

 فشردم.. یرا بسته بودم و خودم را به او م میچشمها

 خواستم درونش حل شوم.. یم

 

 خواهد مرا.. یدانم نم یدانم که او مرا دوست ندارد..م یم

 هستم.. طانیپاکش مانند ش یایدانم در دن یم

 

 ..دمشیپرست یمقدس بود که م یبت میاو برا اما

 شدم.. ینم رابیس شیبود که از معشوق بودن برا یعشق او

 کند.. یخودش چه فکر م شیکه او پ مینبود برا مهم

 

 ..یآن بود که من خوشحال بودم و راض مهم

 افتادم.. رمردیحرف پ ادی



 رز سرخ

 
87 

 

 

 ..هیروزیپ یبجنگ..که اخرش بعد هر باخت-

 پوست داغ و گر گرفته اش برداشتم.. یلبانم را از رو یلبخند تلخ با

 

 کرد.. یچشمانش نگاه کردم که پرسش گونه و ماتم زده نگاهم م به

 ..دیاز چشمم چک یاشک قطره

 

 اشکم را دنبال کرد.. رد

 ..دمییتمام شد..به سرعت ازش جدا شدم و با هق هق به سمت اتاقم دو طاقتم

 

 را محکم بستم و پشت درب نشستم.. درب

 ..ختمیر یصدا اشک م یب

 

 تنها باشد.. دیآدم با چقدر

 ..چقدر

 

 

 ***محمد***
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 بودم.. ستادهیا ییرایوسط پذ مات

 بودم.. شیپ هیتو شوک اتفاقات چند ثان هنوز

 تکان دادم.. یها برداشتم و سر تیردن موقعک یاز حالج دست

 

 آن بوسه قلبم تند شد.. یادآوری با

 ..دیمعصومش چک یقطره اشک که از چشمها ان

 ..شیشده در گلو ریبغض جاگ آن

 

 بود؟ یها نشانه چ نیا

 او به من عالقه داشت.. یعنی

 

 زدم.. بیخودم نه به

 ..یکن یبا خودت فکر م هیافکار غلط چ نیمحمد..ا نه

گفتم..من که بودم که بخواهم بنده خدا را قضاوت  یلب استغفرالله ریو مکان در دستش نبود..ز تیمست بود..موقع او

 کنم..

 

 رود که کجا رفته بوده و چه کرده.. یم ادشیفردا  یحت او
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 کیزن  نیا که خدا درون نمیبی..مستیو بزرگ دینور ام کی یکه او تجل نمیبیمحمد..او هم بنده خداست..من م نه

 .دهیدم بیروح عج

 

 بوسه از سر هوس باشد.. نیخواست ا یدانم چرا دلم نم ینم یول

 خوردم. یتکان میگفتم و از جا یلب استغفرالله ریز

 

 .دیگناه استغفار کن نیاز عذاب ا ییرها یداند و بس..انسان ممکن الخطاست و خدا بارها گفته برا یم خدا

 

دانم خودم هم کم مقصر نبودم  یچند روز که م نیا یاز مخمصه و عذاب ها ییرها یدانم کجا بوده...حتما برا یم

و  رممکنیغ ییها یباز صیحر نینگاهش..چن تیو معصوم شناسمیکه من م یکرده..وگرنه از ترانه ا یکار نیچن

 باور بود. رقابلیغ

 

 کردم. یتامل م یراه کم نیا یشرویکردم و درباره پ یخودم خلوت م یبا خدا یکم دیناچار بودم..با اما

 

 کنم. یدادم تا بتوانم در کنار ترانه زندگ یبه خرج م ثاریا یکم دی..بامیرو دار شیپ یپر تنش یزندگ

 

 کنم. یکیخودم  یدلم را با خدا دیبا

 جور امتحان.. کی ای رمیبگ کین ریدوست داشتن را به تعب نیدانم ا ینم

 

 شدم. یسست نم یولحظه ا رفتمشیپذ یبا جان و دل م دیقرار داده و من با میرو شیهرطور هست خدا پ اما
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 گفتم و به سمت اتاق حرکت کردم! یلب خداراشکر ریز

 

 

 ***ترانه***

 

 

 زدم.. یو لبخند دمیکش لیطو یا ازهیبه بدنم دادم..خم یبرخاستم..کش و غوص میاز جا یاحساس کرخت با

 

 بودم؟ دهینگاه کردم..چرا پشت درب اتاق خواب میتعجب به جا با

 افتاده بود؟ یفکر کردم..چه اتفاق شبید به

 

 ..مینشست زیگرفت..سر م میبرا ی..بعد از آن جام شرابدمی..کامران را دیبودم مهمان رفته

 گرفتم برگردم خانه.. میرقصنده ها بودم..هوا سرد شده بود و تصم یتماشاچ

 

 رخواست رقص داد..د کامران

 خورد.. یبه من م یممانعت کردم..دوست نداشتم دست کس اما

 

 تعارف جام شرابش نزدم.. نهیدانم چرا دست رد به س ینم اما
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 جام سرخ پشت سر هم..5زبانم بود.. ری..هنوز هم طعم تلخ و تندش زدمیجام شراب را سر کش یناباور نیدر ع و

 

 ..یو داغ یو داغ یآمد جز داغ ینم ادمی یزیچ گرید و

 سرد باغ! یهوا دیهم با وجود سوز شد آن

 

 در سرم اکو داده شد.. یبلند شدم..ناگهان حرف می..از جادمیکش یپوف

 ..هیروزیپ یبجنگ..که بعد از هر باخت-

 

 اش ندهیدانم گو یزد اما نم یم ادیدر سرم فر نگونهیبودم که ا دهیرا کجا شن الوگید نی..ادمیرا در هم کش میها اخم

 بود.. یچه کس

 

 را به سرم گرفتم و متفکر از اتاق خارج شدم.. دستم

 و تا سرم را بلند کردم دهان باز شده ام کم کم بسته شد.. دمیکش یا ازهیخم

 کرد؟ یچه م نجایا محمد

 

 انداخت.. میبه رو ینگاه مینشسته بود..ن ونیزیتلو یمبل رو به رو یرو

 بلند شد.. شی..صدامیبگو یزیرا گم کردم..قبل از انکه چ میدانستم چه کنم..دست و پا ینم

 

 سالم-
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 شدم.. یعرضه م یسالم کردم..چرا انقدر در برابرش سست و ب یو به ارام دمیرا گز نمییپا لب

 

 بکوبم.. واریخواست سرم را به د یدلم م میها یحواس یب نیدست ا از

 

 ..دیایحالم جا ب یبه صورتم زدم تا کم یت کردم..آبتوجه به او سمت آشپزخانه حرک یو ب دمیکش قیعم ینفس

 

 است.. زیم یرو دهیدم کش یچا دمیحرکت کنم که د یاز آن خواستم به سمت کتر بعد

 و دستانم را به کمرم زدم. دمیتعجب لب برچ یرو از

 

کند..دوم آنکه چقدر عوض شده  یوقت روز در خانه چه م نیآمده بود..اول آنکه محمد ا دیسوال در سرم پد چقدر

 کند؟ یدم م یکه چا

 

 زدم: غیج یخفه ا ی. با صدانکهیا سوم

 کنه.. یبه من سالم م-

 

 حرکت کردم.. یو کتر ی..به سمت قورنمیب یرا بستم و دستم را به سرم گرفتم..حتما خواب م میچشمها

 

 رفتم.. ینم یبه آن مهمان بشیبودم با خودم فکر کردم کاش هرگز د ختنیر یکه مشغول چا همانطور
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 زدم.. ینم یلب به ان مشروب لعنت کاش

 ..کاش

 

د افتا نیزم یرو یقور میایاز دستم رها شد..تا به خودم ب ینیچ یزدم و قور یغیبا احساس سوزش دستم ج کدفعهی

 شد.. لیبه هزار تکه تبد یبد یو با صدا

 

 زدم.. یگرید غیمحمد ج یمحصور کرده بودم که با صدا گرمیکردم و دستم را در دست د ینگاه م یشوک به قور با

 شده؟ یچ-

 

 نهفته بود گفتم: میکه در صدا یدهانم را قورت دادم و با لرزش آب

 ..ش..شکست.یقور-

 

 نشست.. یکنار قور نیزم یتوجه به لرزش تن و بدنم از کنارم گذشت و رو یاز نگاهش گرفتم..ب نگاه

 

 ..یفدات بشم اوف شد یبغلت کنه و بوست کنه بگه وا ادیب یواقعا ترانه انتظار داشت نه

 

 ..چقدر ابله بودم..دمیوجود سوزش دستم در دل به خود خند با

 کرد. یم دادیدر تک تک رفتارش ب یجمع کردم..آرامش خاص یرا به آرام یقور یها تکه

 آن که سرش را بلند کند خطاب به من گفت: بدون
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 اون طرف.. نیبر-

 

 نکن.. یداد ترانه کله شق یعقلم فرمان م یکنم ول یاست با او لجبازخو یم دلم

 نرود از آشپزخانه خارج شدم.. میبه داخل پاها شهیداشتم ش یکه سع یعقلم حاکم شد و آرام آرام طور بالخره

 

درشت رو به رو ام  بایتقر شهیکنم که به ش یادآوریرا به محمد  یزیخارج شدن خواستم برگردم که چ نیدر ح یول

 گذاشتم.. شهیش یپا رو مینگاه نکردم و مستق

 ..نیکه به هوا رفت خوردم زم غمیج

 

شده و همش دارم  نجوریکه از صبحش که ا ستیشد..امروز عجب روز نحس یم ریداشت اشک از چشمانم سراز گرید

 ..شیبه حال بق یوا ارمیبد م

 

 شد.. کمینزد یزیها را گشود و بعد از برداشتن چ نتیباز کا یکیها را که جمع کرد..درب  شهیش محمد

 

 .. از کنارم گذشت..یدییرا به دستم داد و بعد از گفتن ..بفرما ینی..باند و بتادستادیا کنارم

 

 ..بستمیم میدادم و باند را دور دست و پا یلب بهش فحش م ریز

 احساس! یمرد ب نیداشتم من از ا یچه انتظارات گوهر بار واقعا
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   *** 

 

 خواستم به هدفم برسم.. یرا گرفتم..م ممیتصم

 کامل! یمانیداشتم و ا نانیبه خدا اطم ینه ول ای شومیدانم که موفق م ینم

 اتاقم خارج شدم..به طرف آشپزخانه حرکت کردم.. از

. 

 یرا تحمل م یسخت دیکشاندم..مهم نبود چه قدر با یمحمد را به طرف خود م دیدرست کردن غذا شروع کردم..با از

 کردم.. یکردم..مهم آن بود که محمد را عاشق و دلباخته خود م

. 

درست کردم..همراهش دو نوع ساالد و  ایداخل خانه بود..فسنجون و الزان یکردم به پختن..خداراشکر همه چ شروع

 چند نوع دسر هم اضافه کردم.

 

 ..دمیجور کردم و دستمال کش رفتم و تمام هال را جمع و ییرایکه تمام شد به طرف پذ میآشپز

. 

 ام گذاشتم.. یشانیبه پ یو دست دمیکش یپوف یساعت نگاه کردم..از فرط خستگ به

 وقت نداشتم.. شتریب گریساعت د کی

 ساعته گرفتم.. میدوش ن کیحمام شدم و  وارد

. 

 ..ختمشانیسشوار باز دورم ر دنیرا خشک کردم و بعد کش میموها یاز آن سر بعد
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ه کند.. ب ینگاه م گرید یو با نگرش گرید یدانم محمد به زن ها طور یدارم..م یگرینداشتم فکر کند قصد د دوست

 ..دمیپوش دیکمرنگ با شلوار سف یسارافن صورت کیعلت  نیهم

. 

 در دست کم داشتم.. یآبنبات چوب کیدختربچه ها شده بودم..تنها  هیشب شتریب

 ..دمیدل خند در

 

 ..دمییگفتم و از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخانه دو ییزمان وا یادآوریبا  یول

 ..دمیشام را چ زیکه همراه داشتم م یا قهیسل نیباتریبا ز عیسر

. 

 درب آمد.. یرو دیچرخش کل یبه بدن خسته ام بدهم که صدا یخواستم کش و غوص تا

 را از دستش فشیبه سمت درب رفتم و ک یحیاز آشپزخانه خارج شدم..وارد هال که شدم خانومانه با لبخند مل عیسر

 گرفتم..

. 

 حرکت تعجب کرده بود.. نیاز ا یدادم..انگار صیتشخ یحالت چهره اش را به خوب رییتغ

انداخت و آرام  ریسرش را به ز کنم ینگاهش م دیبود..اما تا د میموها خیم شیچشمها دمیرا که بلند کردم د سرم

 سالم کرد..

. 

 زدم و جواب سالمش را دادم.. یمحجوب لبخند

 .. هم اضافه کردم..دیمتعجبش ..خسته نباش یتوجه به چشمها یدر آخر ب و

 گذاشتم و به سمت اشپزخانه حرکت کردم.. یرا کنار فشیک
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. 

 کوتاه و محترم قبول کرد.. یمکث کرد اما با باشه ا یکم دیایشام به اشپزخانه ب یاز او خواستم که برا یوقت

 

 بود.. متیهم غن نیهم

 ..میمطلق مشغول غذا خوردن بود یو در سکوت مینشسته بود زیم پشت

. 

 شکافت.. یسکوت حاکم بر اتاق را م مانیبرخورد قاشق و چنگال با ظرف ها یصدا تنها

 مکث کرد.. زیپشت م یکه تمام شد کم شیغذا

 

 بلند شد و رفت.. زیگفت و از پشت م یدست شما درد نکنه ا هیگذشت چند ثان بعد از و

 زدم.. یکوتاه لبخند

 بود.. یمنه قانع..کاف یهم برا نیهم

 

*** 

 

 تا آمدن محمد وقت بود.. گریانداختم..سه ساعت د یام نگاه یدانشگاه خارج شدم..به ساعت مچ از

 ..دمیکلم و کاهو خر یراه کم نیگرفتم و سوار شدم..البته ب یتاکس

. 

 کردم و مشغول درست کردن شام شدم.. ضیخانه تعو یرا با لباس ها میبدون مکث لباس ها دمیخانه که رس به
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 گرفتم مرغ درست کنم.. میتصم

 درست کردن که تمام شد به سمت اتاق محمد رفتم.. غذا

. 

 فرستادم.. میها هیورود به اتاقش عطر خاص اتاقش را به ر با

 شد.. یعطر و وجود هرچند اندک او خالصه م نیمن در ا یزندگ

 

 رو به قبله پهن شده بود.. ییبایکنار تخت دو نفره که گذشتم متوجه جانماز بزرگ وسط اتاق شدم..به طرز ز از

. 

 شده بود.. دهیمهر پوش یاز جانماز رو یبا گوشه ا تنها

 د شدم..محم یسبز جانماز و عطر حضور هوا ییبایمسخ ز ناخودآگاه

 خواد.. یم اقتیجانماز ل نیا یرو یکردم نشستن حت یجا نماز نشستم..انگار حس م یرو

. 

 کوچک و گردش را لمس کردم.. یسبز رنگ بردم و با سر انگشت دانه ها حیرا به سمت تسب دستم

 داد.. یم بیعج یبه من آرامش شیکرانه ها یجانماز و ب نیتمام ا 

 

 یبرخاستم و از اتاق خارج شدم و با کم میاز جا عیدرب سر یرو دیچرخش کل یلبم نشست..با صدا یرو یلبخند

 درب را بشنود. یمکث و درنگ درب اتاق را بستم..مبادا صدا

 ..دمیکش یآسودگ یاز سو یرا بستم و نفس میچشمها
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 خند به سمت محمد رفتم..و با لب دمیکش میبه لباس ها یهنوز کامل وارد خانه نشده بود..دست خداراشکر

 سالم..-

 

 برگشت. میبود که با صدا یجالباس یحال گذاشتن کتش رو در

 جواب سالمم را داد.. ریزد و سر به ز یمردانه ا لبخند

 

 من یکم باشد اما برا گرانید یبرا دیغنج رفت..شا نیریلبخند و سالم ش نیدانست که دل من چگونه از ا ینم و

 بود.. ییایدن

 

 شدم.. یاو آشنا م یایاز جمله دن اتیتوانستم محمد را بهتر بشناسم..انگار کم کم داشتم با وجود و اخالق یم حال

 

 یلیکامل او را بشناسم و او را رام خود کنم خ نکهیبه سمت آشپزخانه حرکت کردم..هنوز تا ا ریوصف ناپذ یانرژ با

 مانده بود اما آرام آرام..

 

 ..میمطلق مشغول خوردن شام بود یمقابل هم در سکوت در

 و برخورد قاشق و چنگال ها.. دنینفس کش یصدا شبیباز هم همانند د و

 

 خود.. یایغرق در تفکرات خود و او هم غرق در دن من
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 محمد نبود.. یایمن و دن نیب یوجه اشتراک چیکردم ه یحس م یگاه

 

 ..دیمق یکه در خانواده ا یبند و بار رشد کرده بودم و محمد یب یکه در خانواده ا یمن

 ..میکرد یفرق م گریتا آسمان با همد نیزم

 

 ..میمقابل هم قرار گرفته بود نگونهیبود که ا یزیچه چ یول

 ..میشدم سرجا خیم شیبردم که با صدا ینامعلومم به سر م یها شهیاند در

 

 خونه؟ یبرا نیندار اجیاحت یزیبه چ-

 چشمان گرد شده و دهان باز شده ام.. و

 

 محمد.. ریضربان قلب و نگاه سر به ز و

 دهانم را بستم و آب دهانم را قورت دادم.. یسخت به

 نه ممنون..-

 

 ..نیهم

 فرستادم.. رونیاز گلو ب یرا هم به سخت نی..بلکه همنیهم یآر

 را ترک کرد..کوتاه کرد و آشپزخانه  یبرخاست و تشکر شیتکان داد و از جا یسر

 لبم.. یرو نیریماندم و لبخند ش من
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*** 

 

 استخدام فرم پر کرده بودم باهام تماس گرفتن.. یکه برا یاز همان شرکت امروز

 بود.. یاش هم عال یکار طیشده بودم و شرا رفتهیخوشحال شدم چون که پذ یلیخ

 

 ..دمیکش یا ازهیبه بدنم دادم و خم یاز خواب برخاستم..کش و غوص لمیآالرم موبا یبا صدا صبح

 

 زدم.. غیرا جمع کردم و از اتاق خارج شدم..وارد آشپزخانه که شدم از شدت ترس ج تشکم

 

 باال رفت.. یلحظه ا یمحمد برا یابروها

 زد.. یانداخت و لبخند محجوب میگذرا به رو ینگاه مین

 شده؟ یچ-

 

 گفتم و عقب رو رفتم.. یچیلب..ه ریم..زرا بست میرا به دندان گرفتم و چشمها نمیریز لب

 حرکت کردم.. ییطرف دستشو به

. 

 چند روزه چرا محمد همه اش خانه بود؟ نیا

 ..دمیکش یفیخف غیخودم ج دنیکه قرار گرفتم با د ییدستشو نهیآ یبه رو رو
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 کرده بودم؟ دایمحمد حضور پ یجلو ینجوریا من

 

 و آشفته.. ختیر یب نگونهیا

 هوا معلق بودند و از همه صورت پف کرده ام... یرو ییظرفشو میفرم مانند س یموها

. 

 به سرم زدم و چشمانم را با حرص بستم.. یرا با اشفتگ دستم

 داده بود؟ لمیبگو چرا محمد لبخند تحو پس

 

 گفتم.. ییزد..وا یسال به سال لبخند نم محمد

 هستم.. یخودش گفته بود چه اعجوبه ا شیپ حتما

. 

..صورت ملتهب و پف دارم را هم چند بار آغشته به آب سرد ختمیرا شانه زدم و مرتب دورم ر میو موها دمیکش یفپو

 از پفش بخوابد.. یکردم تا حداقل کم

 

 قرار بود بروم سرکار قلبم افتاد داخل دهانم.. نکهیا سیادآوریمشغول مسواک زدن بودم که با  همانطور

. 

 ..دمیو محکم با مشت به سرم کوب وستهیشدت حرص محکم چند بار به طور پ از

 حواس و احمق شده بودم..؟ یمن انقدر ب چرا
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 شده ام.. وانهید گرید میگو یلبخند محجوب محمد ناخودآگاه لبخند زدم..م یادآوری با

 گذاشتم.. یاله به حراج مو ن نیهم نفر یو گاه ستمیگر یم یو گاه دمیخند یم یام کرده بود..گاه وانهید

. 

 خارج شدم.. ییاز دستشو عیخود تکان دادم و سر یتاسف برا یاز رو یسر

 را عوض کردم.. میبه سمت اتاق رفتم و لباس ها عیآنکه به سمت آشپزخانه بروم سر بدون

 

حمد م یبا صدا بودم که می..مشغول بستن بند کتونستادمیرا هم برداشتم..دم درب ا لمیو موبا فیکه شدم ک حاضر

 مات ماندم..

 ن؟یریکجا م-

 

محمد  یحرغ از سو نیباال رفته نگاهم را چرخاندم سمتش..هنوز تو بهت بودم..انگار شک داشتم که ا یابروها با

 باشد..

 

 قدر عوض شده بود.. چه

 متعجب به سمت درب اشاره کردم و آرام گفتم: یلحن با

 ..سرکاررمیدارم..م-

 

 !چیو ه چی..هی..نه غم و حزنی..نه اخمی..نه پوزخندیبود..نه لبخند یشدم..خنث رهیحالت چهره اش خ رریتغ به
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 به من.. نیاطالع بد ستیبهتر ن-

 پوزخند زدم.. ناخودآگاه

 

 فرق کرده؟ شینداشت..چطور االن با دو روز پ یدادم..لزوم یتا حاال که نم-

 زد.. ینیمت لبخند

 

 یو ک رهیهست که بخواد بدونه همسرش کجا م یخب بالخره حق هر مرد یکارهام بودم..ول ریدرگ کمیاون موقع -

 همسرت کجاست بتونه پاسخگو باشه.. دیازش پرس ی..که اگه کسادیم

 

 باشه..-

 بروم که ادامه داد: خواستم

 

 هست؟ ییتونم بدونم محل کارتون چطور جا یم-

 کرد؟ یم یو همسر تیدر مقابل من احساس مسئول نگونهی..چه شده بود که محمد ادمیدل خند در

 

 هست.. میروز کار نیاستخدام شدم..امروز اول یداخل ونیدکوراس یطراح یشرکت بزرگ برا کی-

 

 بود.. نییپا سرش

 رسونمتون. یم-
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 باال رفت.. میابرو یتا کی

 ؟یدار نیماش-

 

 ..دیرا گز لبش

 رسونمتون.. ی..مازش قرض گرفتم یدو روز یدوستم هستش..برا نیماش-

 

 از خانه خارج شد.. شیکفش ها دنیبه من دهد از کنارم گذشت و بعد از پوش یریگ میاجازه تصم نکهیبدون ا و

. 

 به درب ماندم.. رهیمن مات و مسخ شده خ و

 خواست من را برساند؟ یم

 

 کردم و در حال پرواز کردن بودم.. یم ریابرها س یرو انگار

 لبم نشست و از خانه خارج شدم.. یرو یکمرنگ لبخند

. 

 راه تمامش سکوت بود و سکوت.. نیب در

 اکتفا کردم.. یشده تنها به تشکر ادهیمن و محمد رد و بدل نشد..و هنگام پ نیب یحرف چیه

 

 رنگ بود.. ینقره ا دیپرا کیدوستش  نیماش
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 ..ستادمیا میسرجا شیحال رفتن به سمت ساختمان مد نظر بودم که با صدا در

 ترانه خانم..-

 

خ ها فرس اردیلیمن و محمد م نیب یعنیکرد.. یکه مرا با پسوند خانم خطاب م میبود بهیزدم..چقدر غر یمحو لبخند

 و فاصله بود؟ ییجدا

 گاه قصد کوتاه آمدن و کم شدن نداشت؟ چیکه ه یا فاصله

. 

 ؟یندار مانیا یو جواب اعتماد و توکلت را گرفت یکه اعتماد کرد ییزد..ترانه..مگر تو به همان خدا بیدر دلم نه یکی

 

فاصله هر روز  نیکه ا ینیب یتو سوق دهد و م یتا محمد را به سو یبود که دل و قلبت رو بهش سپرد یخدا همان ان

 تر.. کیشود و محمد به تو نزد یکاسته م انشیاز جر

. 

 ..دهیم یهم توکل کن..خودش مهربانه و مهربان باز

 ..آره!دهیاصله انتها مف نیبه ا خودش

 سمتش برگشتم.. به

 بله؟-

 

 ..میبار مستق نیبه من بود..ا نگاهش

 دنبالتون؟ امیب یک-
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. 

ه و بش دهیبه سرم دادم که باعث شد شالم به عقب کش یعیام انداختم..و بعد از آن چرخش سر یبه ساعت مچ ینگاه

 برقصند.. میو فرم در هوا همراه نس یمشک یموها

 حرکت خطاب به محمد گفتم: نیتوجه به ا بدون

 3ساعت -

. 

 یخوش دیفرمان نو یبود..و دستان گره شده اش رو یعصب یو صاف بود..انگار یآب ینگاه محمد معطوف آسمان اما

 داد.. ینم

 

 را روشن کرد و رفت.. نیماش یگفت و با گفتن خدانگهدار یباشه ا ندازدیب میبه رو ینگاه نکهیا بدون

. 

 ماندم.. ابانیمن هاج و واج کنار خ و

 رفتار کرد؟ نگونهی..چرا ادمیلب برچ متعجب

 

شالم را که مسبب تلخ شدن اعصاب  نیب نیساختمان حرکت کردم و در ا یبه سمت باال به سو یبا انداختن شانه ا 

 ..دمیجلو کش یمحمد بود کم

 

*** 
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 لیبا دستم دنبال موبا یرا باز کردم.با خواب آلودگ میشمهازدم و چ یشدم.غلت داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یصدا با

 کردم. شیدایبالشتم پ ریگشتم که ز یم

 جواب دادم: خمار

 بله؟-

 

 .دیچیپ لیداخل موبا یرسا و زنانه ا یصدا

 ؟یزدی.خانم ازمیسالم عز-

 را باال انداختم. میابرو یتا کی

 

 بله خودم هستم شما؟-

 دوستانه شد. لحنش

 شرکت پرند هستم که باهاتون تماس گرفتم. یمن منش زمیعز-

 

 کردم به خود مسلط باشم. یرا گم کردم.سع میاسم شرکت پرند دست و پا دنیشن با

 دییبله بله خودم هستم.بفرما-

 

 زدم. یفیخف غیذوق زده ج یحرف منش دنیتمام تنم را گرفته بود اما با شن استرس

 شده. رفتهیشما پذ یگم شما خوشبختانه طرح ها یم کیتبر-
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 باشم. نیکردم مت یام را بروز دهم.سع یخوشحال ادیز نتوانستم

 !یممنونم.چقدر عال یلیخ-

 شروع به کار. یبرا دیباش نجایا 9شما فردا راس ساعت نکهی.فقط ازمیبله عز-

 

 ممنونم.حتما یلیخ-

 کنم خدانگهدار یخواهش م-

 خداحافظ.-

 

کردن بودم و  غیج غیزدم و سرحال و قبراق از اتاق خارج شدم.تا شب مشغول ج یبلند غیتماس قطع شد ج تا

 .دمیرقص یخواندم و م یآهنگ م

 

 منتظر محمد شدم. یزیلباس تم دنیکردم و بعد از پوش یریخانه را گردگ یپختم و حمام رفتم.کم یذیلذ یغذا

 

خواستم فکر کند که  یپزخانه رساندم.نمخود را به آش عیسر دیدر چرخ یکه رو دیکه شد محمد آمد.کل10 ساعت

سالم کردم و  یموفق هنگام ورودش از آشپزخانه خارج شدم و با لبخند محجوب یمنتظر او نشسته بودم.با ظاهر ساز

 بار در عمرم نزدش رفتم. نیدوم یبرا

 

خانه و من گردش  انیحالت چهره اش به وضوح مشخص بود و مرتب نگاهش را م رییکرد اما تغ یسالم یهم به آرام او

 داد. یم
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 به سمت اتاقش رفت. یزد و با گفتن با اجازه ا ینیلبخند مت ریگذاشتم.سر به ز یرا ازش گرفتم و کنار فشیک

 

 یکوتاه تر من سپر یکوتاه او و پاسخ ها یپرسش ها انیبار شام را در م نیزدم و به آشپزخانه رفتم.ا یقیعم لبخند

 کرد. یرفتار م یشوهر معمول هیبود. مثل  دمیجد یکار طیدر رابطه با شرا شتریپرسش ها ب  نیو ا میکرد

 

 خواستم! یبودن را نم یمعمول نیمن ا اما

 داد. یم یخوب دینگاه و رفتار نو یگرم نیداشتم بعد از آن برخورد سرد صبح رفتارش هم سرد باشد اما ا انتظار

 

 یکند.اما زه یدانم چرا توقعم رفته بود باال.انتظار داشتم مرا هم همراه خودش تا اتاقش همراه یخواب نم موقع

 باطل! الیخ

 

 شد. شیبرگه ها یساده به سمت مبل ها رفت و مشغول وارس یاز خوردن شام و تشکر بعد

 

 از آشپزخانه خارج شدم. ینیو همراه س ختمیر یشده دو استکان چا دمغ

 ازش نشستم. یگذاشتم و با فاصله کم مانیورو به ر زیم یرو

 

نگاهش  یچشم ریتمام شد اما کار کردن محمد نه.هرچه ز لمی. فدنید لمیبود و من مشغول ف شیمشغول برگه ها او

 گفت. یزیکردم نه سر بلند کرد و نه چ

 

 بلند شدم. میاز جا دمیشن یآهسته که خودم هم به سخت یریو با گفتن شب بخ دمیکش یپوف الیخیب
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 !خبندانیبد بود سرد بود و  یفکر کردم.درست از روز اول.همه چ ریبه تمام اتفاقات اخ دمیتشکم که دراز کش یرو

 

 سازد. یقدرتمند م ییکنم کم کم گرما به خانه ما مهمان شده و دارد از من و محمد نوپا یحس م یول

 

 سست و لرزش دارد! مانیکنم هنوز در جاده عشق پاها یقدرتمند اما حس م یلیخ

 

*** 

 

 بلند شدم و زیزرد رنگ مقابلم گذاشتم. از پشت م یکرده و داخل پوشه دکمه ا یدسته بند یکی یکیرا  میها طرح

 پوشه را برداشتم.

 از جانب او وارد شدم. دییزدم.با بفرما یصدر سیبه در اتاق رئ یا تقه

 

 شکار خطاب به من گفت:آ یدادم با لبخند ینشانش م یکی یکیها را که  طرح

 !یدخترم!عال هیعال نایا-

 

از شرکت خارج شدم و دربست گرفته و  یاجرا شوند.با خوشحال میتشکر کردم.قرار شد که طرح ها ینیلبخند مت با

 گرفتم. ینیریجعبه ش کیسر راه هم 
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 یمبل پرت کردم. در حال رفتن به سمت اتاق بودم که صدا یرا رو میلباس ها یخانه که شدم از شدت خوشحال وارد

 اذان بلند شد.

 

 نه! ایدانستم بروم بخوانم  ینگاه کردم.اذان مغرب و عشاء بود.مردد بودم.نم یواریساعت د به

 

مبل نشسته  یداشتم نماز بخوانم. ناراحت و دمغ شده رو ادیو نه  رمیداشتم وضو بگ ادی.من نه دمیکش یآه ناگهان

 !نترنتیبه سرم زد.ا یبودم که ناگهان فکر

 

وضو گرفتن و نماز  حیمشغول خواندن نحوه صح یساعت کیرفتم. حدود  لیزدم و به سمت موبا یقیعم لبخند

 خواندن بودم.

 

 یوضو گرفتم و رو نترنتیا یرفته و طبق گفته ها یکردم. به دستشو یرا عمل ممیتصم یناگهان میتصم کیدر  و

 زدم. ی.لبخند کمرنگستادمیجانماز محمد به نماز ا

 

 میسرم انداختم و تصم یرو یبلند یچادر روسر یاتاق در گردش بود.به جا نیهم عطر محمد در سرتاسر ا هنوز

 گرفتم دفعه بعد چادر نماز بخرم!

 

 گفته و نماز را شروع کردم. ریحس خوب تکب یکل با

 را میاشکال ها یگرفتم از محمد بعض میتصم زنمینماز را لنگ م یقسمت ها یکردم بعض یحس م نکهیوجود ا با

 .ستیرفع کند.هنوز هم مشتاقم بدانم عکس العملش چ میبپرسم و او برا
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سر و پا  یزیشام چه چ یفکر کنم برا یو از اتاق محمد خارج شدم.به آشپزخانه رفتم تا کم دمیرا بوس مهرش

 خواندم که محمد آمد. یبودم و شعر م یماکارانمشغول پختن  یساعت کیکنم.حدود 

 

خانم  باز سیدانستم که مرد ها از گ یبسته بودم. م یپسیرا هم با کل میبود.موها یبار برعکس سر وضعم معمول نیا 

 .دیها خوششان آ

 محمد که فعال مرد من نبود. او فقط در ظاهر شوهر من بود! اما

 

 زیم دنیلباس به اتاق رفت و من هم مشغول چ ضیتعو یجواب سالمم را داد.او برا متیکردم و او هم با مال یسالم

 شدم.

 

 را دم کردم. یرا روشن کردم و به محض جوش آمدن چا یکتر ریبنوشد و سپس ز یتازه ا یبد نبود قبل از شام چا 

 

 آمد که گفتم: رونیب ییاز دستشو محمد

 !ارمیم یحاضره.االن چا گهید قهیتا ده دق شام

 

 یچا گریاستکان د کیبخورم.  یتازه خودم هم هوس کردم چا یچا دنیمبل نشست.با د یتکان داد و رو یسر

 از آشپزخانه خارج شدم. ینیو همراه س ختمیر

 

را به  وانیبه محمد نشستم.لبه ل یمبل رو به رو یخودم رو یگذاشتم و بعد از برداشتن استکان چا زیم یرا رو ینیس

 داغ را مزه مزه کردم. یاز چا یسمت دهانم بردم و کم
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 بود. یجانیاکشن و ه غیتبل هیکه در حال پخش  ونیزیرفت سمت تلو نگاهم

 

ند شد و لبخ ختهیبه حالت طنز آم یجانیاز حالت ه غیقسمت تبل کیبود. در  ونیزیچشمانم معطوف تلو یادیز مدت

 به لب نگاهم رفت سمت محمد.

 

نبود.چنان جا خورده و  رهیوقت آنچنان به من خ چیبود. تا کنون ه میرا به دهانش گرفته بود و محو تماشا یچا وانیل

 دستپاچه شدم که به سرفه افتادم.

 

 کردم. سرفه نفسم را بند آورده بود و قصد خفه کردنم را داشت.  یداغ شده بود و تند تند سرفه م صورتم

 

 .دیسرفه ام به خودش آمد و تند به سمتم پر یباصدا

 گفت: یدستپاچگ با

 .نینفس بکش-

 

شد؟ ناچار دستش را  یباز م میمگر راه گلو یشده بود. نم اشک در چشمانم نشسته بود ول شتریسرفه ام ب شدت

 .دیشانه ام گذاشت و چند ضربه نه چندان محکم به کمرم کوب یرو

 

 .دمیکش یقیتنفسم که باز شد نفس عم راه

 زد: میام را در چشمان نگران او باز کردم.آرام صدا یاشک یها چشم

 ن؟یبهتر-
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و آن نگاه نافذش خجالت زده  میآن برخورد مستق یادآوریتکان دادم.با  یسر دییو به نشانه تا دمیرا گز نمیریز لب

 انداختم. ریسر به ز

 

 لم گرفت گفت:را که مقاب وانیبرگشت.ل یآب وانیآشپزخانه رفت و با ل به

 ؟یبهتر یمطمئن-

 

 اش بکاهم. یزدم تا از نگران ینیمت لبخند

آهسته  یداشتم با لحن یرا برم ینیشد.همانطور که س یخودم قند در دلم آب م یکه از نگران بودن او برا هرچند

 گفتم:

 آره ممنونم.شام حاضره-

 

کمکم کرد و وجود مرا از  زیاز م یکم دنیر چبه سمت آشپزخانه رفتم.پشت سرم به آشپزخانه آمد و بدون حرف د و

 یلذت م نشیدلنش یهرچند اندک ول یشدم. با وجود محبت ها یعاشقش م شتریکرد. روز به روز ب یم زیعشق لبر

 بردم!

 

کرد و دوباره به سمت  یکرد. شامش را که خورد تشکر یم ریس یی.افکار هرکداممان در جامیرا در سکوت خورد شام

 ختهیر یبلند هیپا یها وانیشام را که جمع کردم آب پرتغال گرفتم و در ل زیرا نگاه کرد.م شیمبل ها رفت تا برگه ها

 گذاشتم. ینیو در س

 

 از آشپزخانه خارج شدم. ینیو با س دهیبودم داخل ظرف چ دهیرا هم که خر ییها ینیریدانه از ش چند
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 :دیباال داد و پرس ییتازه کنجکاو ابرو یها ینیریش دنید با

 ؟یچه مناسبت ؟بهینیریش-

 

 زدم. یحیاب پرتغالم را برداشتم و لبخند مل وانیل

 شدن طرح هام. رفتهیپذ-

 

شود  رهیگفت.به قصد رو به رو اش نشستم که باز هم نگاهم کند و باز هم در چشمانم خ کیکمرنگ زد و تبر یلبخند

 هم نگاهش را طرفم سوق نداد. ینیریهنگام برداشتن ش یبود و حت ریبار سرش کامل ز نیا یول

 

 خودم را امتحان کنم.  یها لمیاز ف یکیگرفتم  میهم نداشت.تصم یدرست و حساب الیوسر لمیف ونیزیتلو

 

 دستگاه گذاشتم. یرا از داخل کشو برداشتم و رو ید یس

 نشستم. ونیزیتلو یبه رو یکه لود شد با لبخند رو لمیف

 شد. شیکرد و دوباره مشغول برگه ها ونیزیبه تلو ینگاه یچشم ریز محمد

 

نم اما با ک هیبود از شدت بغض گر کینزد یبود چرا که دوبار نیغمگ یادیبود در کنار عاشقانه بودنش ز ییبایز لمیف

 کردم! یخوددار میاشک ها زشیلبم با دندان از ر دنیگز
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 صحنه مقابلم چشمانم گرد شدند. دنیقصد رفتن کردم که با دگرم خواب شده بود و  میکم چشم ها کم

 

برگه اش خشک شده بود و  یشدم که دستش رو رهیبه محمد خ یچشم ریحس شدند.ز یب میکردم دست و پا حس

 بود. رهیخ ونیزیبه صفحه تلو

 

 کنم! هیگر ایدانستم بخندم  ینم

 یریکنم با گفتن شب بخ افتیاز جانب محمد در یعکس و العمل نکهیدادم. قبل از ا حیفرار را به قرار ترج اما

 به طرف اتاقم رفتم. یسرسر

 

محمد آمد.  یصحبت ها ی.صدادمیتشک پهن کرده ام دراز کش یو رو دمیکش یقینفس عم دمیکه به اتاق رس نیهم

 کرد. یانگار داشت با تلفن صحبت م

 

 !دیینشستم و گفتم بفرما میدر جا عیبه درب اتاقم خورد.سر یکه گذشت تقه ا یکم

 با متانت گفت: ریرا باز کرد و سر به ز در

 

 یپشت سرم که خدا دیبزارمتون.در رو قفل کن انیخواستم در جر ی.مرونیبرم ب یساعت کی دی. من بادیببخش-

 گردم. ی.زود برمفتهین ینکرده اتفاق

 

 یخاطر مرا جمع م یبا گفتن باشه او را خاطر جمع کردم.اما ک یاسترس و اضطراب در دلم جوانه کرده بود ول نکهیا با

 کرد؟!
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که رفت در را قفل کرده و گوشه خانه کز کردم.تمام برق ها را روشن کردم اما شدت فشار خواب نگذاشت به  نیهم

 ترسم ادامه دهم.

 

گرفتم به اتاقش  میمحمد تصمکه نگاهم خورد به اتاق  نیراه هم نیبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.در ب میجا از

 باال انداختم او که فعال نبود! یبروم.شانه ا

 

امم را به مش حشیزدم.بالشتش را به بغلم فشردم و عطر خاص و مل یلبخند کمرنگ دمیتخت نرمش که دراز کش یرو

 امشب؟ خانه کنارم هست اما نیدانستم در ا یحداقل م یول میهرشب با فاصله از هم بود نکهیفرستادم.با ا

 

دانم چه شد که گرم خواب  یبه اتاقم بروم اما نم دیایب نکهیخواستم قبل از ا یرا بستم.م میو چشمها دمیکش یپوف

 آرام آرام بسته شد! میشدم و چشم ها

 

 شد. کمیامد و نزد رونیاز مسجد ب یرو دیسپ یشدم.زن رهیاذان امد.با لبخند به مسجد مقابلم خ یصدا

 

 زدم و سالم کردم. یلبخند

 اهلل اکبر اهلل اکبر!-

 

 بهار زد. ییبایبه ز یلبخند

 دختر فاطمه! یخوش آمد-
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 .دختر فاطمه؟دمیخند متعجب

 اشهد ان اهلل اله اال اهلل  اشهد ان اهلل اله اال اهلل!-

 

 برد که.. یگرفت.همراه خودش به سمت مسجد م فشیرنگ و لط دیدستم را در دستان سپ  

 محمد رسوال اهلل  اشهد انا محمد رسول اهلل! اشهد انا-

 

به  شیکه رو یجانماز و مرد یو رو دیتاب یبود. مهتاب به داخل اتاق م کیگشودم.همه جا تار یرا به آرام میها پلک

 از نور برافراشته بود! ییبود پرتو ستادهینماز ا

 

 یرا که من در آن ها ب یشدم که با عشق تک تک کلمات عرب رهیام خ یپر مهر به مرد زندگ یبه لب با چشمان لبخند

 آورد. یبه زبان م یتجربه بودم با تبحر و عالقه خاص

 

شک داشت با  یکرد که ب یم ییلب زمزمه ها ریرا رو به آسمان بلند کرد و ز شیکه تمام شد دست ها نمازش

 زد. یحرف م شیخدا

 

 و عاشقش بود! عیمط نیمحمد که بنده اش چن یکردم به خدا یم حسادت

 محمد تو را هم بخواهد! دیشا یمحمد باش یخدا عیزدم که ترانه اگر تو هم مط بیدل به خود نه در

 

 شوم. کیمحمد نزد یدارم به خدا ینشستم.من مدت ها بود که سع میزدم و در جا یلبخند
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 کرد و گفت: لیبه سمتم ما یشدم.سرش را کم داریمتوجه شد ب محمد

 کردم؟ رتوندایسالم.ب-

 

 زدم. یلبخند

 شدم. داریاذان ب ینه با صدا-

 

 نه! ای میتکان داد.مردد بودم که درخواستم را بهش بگو یسر

 لحنم کردم گفتم: یکه چاشن یلطافت و ناز یمصمم حرفم را به زبان اوردم.با کم میتصم کیدر  یول

 محمد-

 

 که مردم بود! یمرد یناز نکنم؟برا چرا

 بله-

 

 نشستم. میزدم و کامل در جا یانداخته کنار میدادم محمد رو یرا که احتمال م یا مالفه

 خوام نماز بخونم! یمن..من م-

 

 لبخند مهربان و خاص! کیشد. دهیکش یکردم کنج لبش به لبخند کم حس

 !یچه سعادت-
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 گفتم: متعجب

 سعادت؟-

 

ه .از پنجره بستادیا واریبه د هیبه دست گرفت و رو به رو ام تک حیبلند شد.تسب شیو از جا دیکش یقیعم نفس

 شد و گفت: رهیشب خ یاهیس

 شه. ینم یهرکس بیخواد که نص یبه نماز و حرف زدن با خدا سعادت م ستادنیبله سعادت! ا-

 

 زدم. یمتعجب لبخند

 .شهیم یهرکس بیراحته.پس نص یلیخب نماز خوندن که خ یول-

 

 زد. یتکان داد و لبخند یسر

 دیکر کنف نکهیا ای.دیدر گرما چادر سر کن یقیدقا یبرا دیو با دیوسط تابستون باش دیشما فکر کن یول دیشا درسته

 درست مثل االن. دیاقامه نماز بلند بش یصبح هنگام بامداد از خواب برا دیو مجبور دیهست یدر خواب گرم زمستان

 .دینماز بخوان دیبا دیهست یکه پر از مشغله کار یزمان ای

 

 گفت.مخصوصا موقع خواب صبح! ی.راست مدیسرم سوت کش شیمثال ها دنیشن با

 داد: ادامه

ت پل سخ نیهست که بتونه از ا یگذرند و تنها برنده کس یامور م نیفقط از ا یتعداد میریگ یم جهیخب پس نت-

 بشه بشیعبور کند و سعادت نص
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 موافق بودم. شیتکان دادم.با حرف ها یسر

 شروع کنم؟خدا متتظرتونه! دیخب از کجا با-

 

 گفتم: یرفتم با لحن شوخ یم ییکمرنگ زدم و همانطور که به طرف دستشو یلبخند

 !رمیبرم وضو بگ امیاالن م دیبهش بگ-

 

 .دیصدا خند کم

بود که  یرکرد.چرا که لحن گفتارش طو یآرامم م یطیخوب.حرف با محمد در هر شرا یلیداشتم.خ یخوب حس

 کرد! یانسان را دلزده نم

 

*** 

 

اجرا  میطرح ها یامروز کار رو نیکردم.قرار بود که از هم یخداحافظ سیآخر را امضا کردم و با لبخند از رئ یها برگه

 مشهور و معروف تهران! یاز هتل ها یکی یداخل ونیدکوراس یو خاص برا بایز یشود.طرح

 

 !یدانم چرا اما ناخودآگاه افکارم سمت خانه حاج بابا و مامان گل یگرفتم و سوار شدم.نم یتاکس شهیهم مثل

 تنگ شده بود.چقدر! شانیدلم برا چقدر

 آدرس خانه حاج بابا را دادم. اریاخت یب دیکه آدرس را پرس راننده
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که  یوطه ور بود.خانه اکه مهر و محبت درونش غ ی.خانه ادیکش یپر م شیبه سمت آن خانه و عاشقانه ها قلبم

 خورد! یکه تمام خاطرات خوبم در آنجا رقم م یسال با آن انس گرفته بودم.خانه ا5در ان  بیعج

 

 صبر کند. میایب یشدم ور به راننده گفتم تا وقت ادهیپ نیکوچه گفتم که نگهدارد.از ماش یابتدا در

 

نمناک  یدست زدن به کاهگل یشدم.دلم برا رهیاغ خزنگ بزرگ ب دیو از دور به در سف ستادمیا واریاز د یا گوشه

 در باغ ان خانه تنگ شده بود. دنییو دو وارید

 

 خواند تنگ شده بود. یکه نماز م یوقت یمامان گل یزانو ها یسر گذاشتن رو یبرا دلم

 گرفتم. نیکم واری.خواستم برگردم که ناگهان در باغ باز شد.متعجب پشت ددیکرده چانه ام لرز بغض

 

 بعد از او. یتر حضور مان زیسحر که از باغ خارج شد شگفت زده شدم و از همه تعجب برانگ دنید با

 

ن از م یتنگ شده بود.حتما آمده بود تا سراغ مانیها یخل باز یشد.چقدر دلم برا شتریام ب یسحر دلتنگ دنید با

 زدم! یخبر لبخند نیا دمی.با فهمردیبگ

 

که آژانس حرکت کرد  یقبل آمده بود. هنگام یشد که کم یو سپس سوار آژانسپشت در صحبت کرد  یبا مان یکم

 .ندیسرم را برگرداندم تا مرا نب
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 یبا شک نگاهم کرد اما وقت یآژانس را دنبال کرد. کم نیشدم و بهش گفتم ماش یسوار تاکس عیکه رفت سر نیهم

 !«رهیکار خ:»خطاب بهش گفتم 

 

شدم و  ادهیپ یاز تاکس عیشد.من هم سر ادهیسحر پ ستادیکرد و حرکت کرد.آژانس دم در خانه سحر که ا سکوت

 ازش خواستم منتظرم بماند.

 

 مکث برگشت. یزدم.با کم شیدر گذاشت بلند صدا یرا رو دشیکه کل نیتند کردم تا به سحر برسم.هم پا

 

 .دیلبم ماس یداد.لبخند رو رییتغ نیخشمگ یرا به اخم شیچهره اش جا ریبود اما تح ریمتح صورتش

 سحر دلم برات تنگ شده بود.-

 

 خشن گفت: یزد و با لحن یضیعر پوزخند

 گمشو برو! نجا؟یا یچرا اومد-

 

 دهانم گذاشتم. یدستم را رو یو ناباور رتیح با

 برام افتاده؟ یچه اتفاق یدونیم دمت؟اصالیند گهید یاونشب بعد از اون مهمو ؟چرایشد ینطوریسحر چرا ا-

 

 به سمتم برداشت.شمرده شمرده گفت: یرا مشت کرد.قدم شیها دست

 شناختمت!گمشو! ی.تا االنم نمشمیدوست نم ییهرجا یبهت گفتم دست از سر من بردار .من با دخترا-
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 !دیسرعت عقب رفت و در خانه اش را باز کرد و داخل شد و در را محکم به هم کوب به

 

 دانستم چکار کنم؟ ی.نممیدانستم چه بگو یبه عقب برداشتم.باور نداشتم.نم یسست قدم یپاها با

 

ن شدم.آ ختنیصدا مشغول اشک ر ینشستم فقط آدرس خانه را دادم و ب یکه داخل تاکس نیبغض برگشتم و هم با

 ؟یچه کس یهم برا

 

 است! نیکردم بهتر یکه فکر م یکه معرفتش را به خودم اثبات کرد.دوست یدوست

لبه مبل پرت کردم و خودم را  یحوصله مانتو ام را رو یدرب انداختم و وارد خانه که شدم. ب یرا رو دیکل یحس یب با

 .دمیانداختم و دراز کش شیرو

 

 کردن ندارم. یزندگ یبرا یحس چیکردم ه یرا بستم. حس م میام گذاشتم و چشمها یشانیپ یدستم را رو ساعد

 

 به ذهنم آمد. ییندا ناخودآگاه

 !هیروزیپ یبجنگ که آخر هر باخت-

 

ود و ب رفتهیکردم؟محمد مرا تنها به عنوان آشپز خانه اش پذ یم سکیر یزندگ نیا یبرا دیبا ی.تا کدمیپهلو چرخ به

 !چیه
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وقت اسمم  چیداد.ه یوقت رنگ نگاهش را سمتم سوق نم چیکرد.ه یباز نم میوقت آغوش پر محبتش را به سو چیه

 زد! یرا صدا نم

 

 .دمیبغض تلخ خند پر

 کردم؟ یدلخوش م دیبا یزندگ نیا هیبه چ-

 

 اذان بلند شد.ناخودآگاه آرام گرفتم.آرامش سرتاسر بدنم را محاصره کرده بود! یصدا

 زدم یرا بستم و لبخند کمرنگ میها چشم

 به خودش توکل کن!-

 

*** 

 

 10بار قبل از ساعت  نیکه ا دمیکش یگذشت و مثل هر شب انتظار حضور محمد را م یم ییاز آن روز کذا یروز چند

 نظر گرفته بودم ریخانه امد.هنگام شام تمام حواسم به او بود.تمام حرکاتش را ز

 

 شوم! کیرا بشکنم و بهش نزد یحصار لعنت نیکردم که چگونه او را عاشق خود کنم؟ چگونه ا یفکر م نیبه ا داشتم

 

 به خودم آمدم. شیصدا با

 ن؟یندار یفردا شما کار-
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 کامل قورتش دادم گفتم: ی.وقتدمییلقمه ام را جو متعجب

 چرا؟-

 زد. یکمرنگ لبخند

مسافرت دو روزه رو دادند و از من خواستند همراه  کی بیام و همکارم در بانک ترت یمیاز دوستان صم یکی-

 اونا هم هستند. یهمسرم همراهشون برم!خانم ها

 

 یبود همسرش هستم.گرچه اجبار رفتهیرا پذ نیبهم منتقل شد.چه خوب بود که ا ینیریلفظ کلمه همسرم حس ش زا

 !یو قانون یشرع یول

 

 .میآمد یم رونیب مانیزندگ یکنواختی نیو هم از ا میایدر م یافسردگ نیبود.هم از ا یخوب شنهادیپ

 

 که قبول کنه! دوارمی.امرمیگ یم یدو روز مرخص یشرکت برا سیاز رئ ستین یخوبه.مشکل یلیخ-

 تکان داد. یسر

 

 خوبه!-

 ادامه داد: و

 رم؟یخونه بگ یبرا نیالزم ندار یزیچ-
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که رفت من هم بلند شدم و بعد  یبلند شد.هم زیاز پشت م یتکان دادم و او هم با گفتن تشکر یبه نشانه منف یسر

 به طرف اتاقم حرکت کردم. ییظرف شو نیو گذاشتن ظرف ها در ماش زیاز جمع کردن م

 

 تماس گرفتم. یصدر یرا برداشتم و با اقا لمیموبا

 یچند روز کوتاه آن قدر از کارم خوششان آمده بود که ب نیزدم.خدارشکر در ا یام که تمام شد لبخند مکالمه

در حال  یبه خوب تشکر کرد و گفت میو باز هم بابت طرح ها رفتیبدون حقوقم را پذ یدرنگ درخواست مرخص

 اجراست!

 !خداراشکر

 

*** 

 

گرفته بودم جمع  یاز مغازه چادرفروش روزیرا که د ینداشتم.چادر دنیحوصله خواب گریصبح را که خواندم د نماز

 کردم و داخل کمد گذاشتم.

 

 سفر دوروزه به سمت شمال شدم. یوسائل برا یسر کیجمع کردن  مشغول

 

 ام گذاشتم. یدست فیراه برداشتم و داخل ک نایم یهم برا وهیتنقالت و م یکم

 .میکرد یصبح حرکت م7ساعت  دیطلوع کرده بود و با دیخورش
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 یهمراه مانتو نسبتا بلند آب یمشک نیمحمد به حمام رفته.به سمت اتاق رفتم و شلوار ج دمیحمام که آمد فهم یصدا

 و شالم را دستم گرفتم. دمیپوش یخوشرنگ

 

 شی. آراختمیر رونیحالت دارم را ب یموها یکردم دسته ا یاتاق که خارج شدم همانطور که شالم را سرم م از

 داشتم. یساده ا پیکرده بودم و ت یمیمال

 

اپن برداشتم  یرا هم از رو یگاز و پنجره ها را چک کردم.فالسک چا یرهایبار به آشپزخانه سر زدم و ش نیآخر یبرا

 .و داخل ساکم گذاشتم

 

ا ام ردیانداخت.خواست نگاه بگ میبه رو ینگاه میشد.ن کمیبست نزد یمچش را م نیهمانطور که دکمه آست محمد

 صورتم مات ماند. یرو کدفعهی

 

 یشانه ام م یام را رو یدست فیباال انداختم و همانطور که ک یشد.شانه ا رهیخ نینزد تنها متفکر به زم یحرف چیه

 دوست محمد شدم. رضایانداختم منتظر عل

 

 ن؟یخون یچرا نماز م-

 د؟یپرس یزیچ نیبود.چرا چن رهیخ نیباال رفتند.نگاهش کردم.به زم میابروها متعجب

 !دهیخب چون بهم آرامش م-

 

 زد. یمحجوب لبخند
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 ده؟یبهتون م یآرامش رو ک نیو ا-

 

خواهد به  یم نمیداشتم بب دانست جواب سوال را.دوست ی.خوب بود که خودش مدیپرس یم یخنده دار یها سوال

 کجا برسد!

 خب معلومه خدا!-

 

 میب ایدن نیدر ا زیچ چیآرام بود.انگار از ه شهیشدم.هم رهیکرد.در سکوت به چهره خونسرد و آرامش خ سکوت

 نداشت!

 

 ن؟ید یپس چرا بهش آرامش نم-

 خواهم به خدا بدهم؟ یم یچه؟ من چه آرامش یعنیکلمه هنگ کردم. یمعنا به

 متوجه منظورت نشدم-

 زد. ینیمت لبخند

 

 دیکن یم افتیآرامش رو از خدا در نیو ا دهیو بهتون آرامش م دیخون یشما با عشق نماز م یوقت نکهیمنظور من ا-

 ن؟یبهش آرامش بد نیتون یبه نظرتون با عمل کردن به خواست خدا نم

 

 گفتم: عیسر

 کدوم خواستش؟بگو تا انجام بدم!-
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منه تازه وارد که تازه داشتم به  یکرد انجام دهم.برا یاش م یرا که خدا دوست داشت و راض یاربودم هرک حاضر

 نبود! یزیشدم کم چ یجمع عشاق خدا اضافه م

 

 !میبار نگاهم کرد.مستق نیا

 با حجاب کردن!-

 

دوست داشتم بخاطرش خودم را گول بزنم و  شهیکه هم یبحث برسد؟ به بحث نیخواست به ا یماندم!در آخر م وا

 را آزادانه در هوا برقصانم؟ میموها

 

 ثبت میرا در چشم ها شیخواست اعماق حرف ها یبود.انگار م رهیخ میکرد بلکه به عمق چشمها ینگاه نم میموها به

 کند.

 

 تم:رفتم گف یر که به سمت در مهمانطو دیو نافذش را نداشتم.با ترد رایانداختم.طاقت نگاه گ ریزده سر به ز خجالت

 که.. شهیهوا گرمه طاقتم تموم م یخب..خب وقت-

 

 زد و خونسرد گفت: یلبخند

 و خدا گفت آتش جهنم سوزناک تر است! -

 

 داشت. یهر حرفم جواب یسرد در خشک ماند .انگار برا رهیدستگ یرو دستم

 را برداشت و کنار گوشش گذاشت: لیارش موباشلو بیزنگ خورد.از داخل ج لشیسمتش برگشتم که موبا دیبا ترد 
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 ؟یالو سالم.خوب-

 

 .میممنون منم خوبم..آره آره حاضر-

 .خداحافظ!میایباشه االن م-

 

 داشت خطاب به من گفت: یگذاشت و ساک را برم یم بشیرا داخل ج لشیهمانطور که موبا و

 !میبر-

 

 !بیکرده بود!عج ریدرگ بیکند چرا که فکر مرا عج دایاما دوست داشتم باز هم ادامه پ افتیخاتمه  بحث

 

 و همسرش رضایدادم عل یکه احتمال م یترمز کرد.مرد و زن جوان مانیپا یجلو یرنگ ینقره ا دیپرا میکه رفت نییپا

 شدند. ادهیپ نیباشند از ماش

 

 ما شد.خطاب به من گفت: کیکرد و نزد ییسالم بلند باال یبا خوشحال رضایعل

 محمد آقا. نیا قیرف رضامیعل شاهلل؟منیا دینه خانم.خوب هستسالم ترا-

 

را کنار  رضایعل یکیانداختم.در همان لحظه  ریکردم و با صورت قرمز از خجالت سر به ز یمتانت و خجالت سالم با

 زد. یوقار و متانت در رفتارش موج م یپوش کیو ش یسادگ نیکه در ع ییمانتو یزد.خانومش بود.دختر
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 یفیکردم انقدر تعر یفکر نم یکرده بود ول فی.آقا محمد ازت تعررضاینامزد عل نمیمن نازن ؟یخوب زمیسالم عز-

 !یباش

 

چشم  رضایزل زدم که خجالت زده به  عل یظاهرش بکاهم به محمد ریاز تح یکردم کم یکه سع ریمتح یچشمها با

 کرده بود؟ فیرفت.محمد از من تعر یغره م

 

 گفت: نیدر جواب نازن با خنده رضایعل

 !دنیبود مانند د یک دنیشن-

 

 را فشردم. فشیکردم و دست گرم و ظر یاظهار خوشبخت یبه گرم نیجواب نازن در

 محکم به پشت کمر محمد زد و گفت: رضایعل

منو کشت از بس زنگ  لیکه سه میبر ای! بشهیاز نگاه کردن به تو شرمشون م گهیزن هم د یمورچه ها گهیبسه د-

 زد!

 

پشت کمرم  یهم دستش را به نرم نیخنده ام گرفته بود اما خنده را قورت دادم.نازن رضایعل زیآم هیجواب کنا از

 .میعقب نشست ییگذاشت و دوتا

 

 که یکرد به گونه ا یبا من صحبت م یدر طول راه به گرم نی.نازنمیو محمد هم که سوار شدند حرکت کرد رضایعل

 بزنم! شینشسته ام و اندازه سال ها حرف دارم تا برا قمیرف نیکردم با بهتر یحس م
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 بود و مهرش را به دلم انداخته بود! یواقعا دختر خونگرم و مهربان نینازن

را هم در  رضایمعترض عل یوصدا میبرده بود ادیکه زمان و مکان را از  میشده بود یمیو صم میحرف زد یقدر به

 .میآورد

 

.ناراحت گهیدارد.بله د ریدارد  از آن بترس که سر به ز یکه از آن نترس که سر به کو گنیم دنیترانه خانم شن-

 داره؟ یلحظه ام دست از سرتون بر نم هیشما که خانم من  نیدار یشماست.چه سر تیحکا یها ول نینش

 

 و خجالت زده گفتم: دمیخند رضایبا نمک عل یشوخ به

 خواد و سعادت! یهست که دل کندن ازش دل سنگ م وایجون اونقدر ش نینازن یاصحبت ه یشرمنده ول-

 

 با خنده گفت: رضایسوق داد و عل مینگاه پر مهرش را به رو نینازن

 بوده که گرفتمش! نایواسه هم-

 خجالت امان نداد! یاز رو نیبه سرخ شدن نازن و

 

 نشست حسرت خوردم! یبه دل م یلیخ یگرچه کم بود ول نیو نازن رضایعل یدل به ابراز محبت ها در

 

د پر لبخن کی یبس بود.حاضر بودم تمام جهان را برا میبرا نمیشدم که فقط لبخند به لب داشت.هم رهیخ یمحمد به

 مهر محبت بدهم!

 

 قانع و متواضعم کرده بود! یادیو صبرعشق ز یزندگ یسخت
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 نظرم را جلب کرد. الیجالل و شکوه و میدیکه رس الیو به

 

منطقه  نیآن هم در ا الیو ییبایز نکهیشدم.جدا از ا رهیخ الیو به و ستادمیاما من وسط راه ا میشد ادهیپ نیماش از

کارمند ساده بانک  کیهم که مانند محمد  لیبود که سه نیام ا یاز همه کنجکاو شتریچالوس نظرم را گرفته بود ب

 هست؟! ییالیو نیچن یاست چطور دارا

 

 کرد گفت: یم ییکه چال لپش خودنما یبا لبخند طور نیبه شانه ام خورد که برگشتم.نازن یدست

 همه رفتن! میبر ای؟بیساعته زل زد کی یبه چ-

 .میجلوتر از مردها به راه افتاد نیخنده همراه نازن با

 

 تفاوت باشم. یکردم ب یاما سع مرا مجذوب خود کرد رونشیاز ب شتریشکوه داخلش ب میشد الیکه وارد و یهنگام

 

 بود! چیو قصر عمو ه میها یکه در برابر جالل خانه کودک چرا

 شدند. کمانینزد یپوش کیزن و مرد جوان و ش الیبدو ورودمان به و در

 

 یبورش م یرا از چشم و ابرو نیکرد و ا یم ییاش خودنما یصورت غرب شتریشدم از همه ب قیچهره زن که دق به

 بود! یباشد چشم و ابرو مشک لیسه دی.اما برعکس او آن مرد جوان که بادیشد فهم

 

خشک و سرد با ما دست داد  یلیسالم کرد اما برخالف او همسرش خ ییبلند و خوش رو یما با صدا دنیبا د لیسه

 به هم گره خورد! یلحظه ا یبرا نیکه نگاه من و نازن یطور
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همسرش  یبا لبخند دستش را دور شانه ها لیکردند. سه یاحوال پرس را بغل گرفتند و لیو محمد هم سه رضایعل

 خوش خطاب به جمع گفت: ییحلقه کرد و با رو

 همسرم الناز جان هستند شونیا-

 

تکان داد. احتماال از ظاهر و رفتار زننده الناز خوشش  یتنها سر ریو محمد سر به ز میکرد یاظهار خوشبخت یهمگ

 .فتدیالناز ب یبایاندام ز یداشت تا مبادا نگاهش به رو ریبود و نگاه به ز امدهین

 

 شیخوش تراشش را به نما یکه بدجور پاها یو ساپورت مشک دیچسب سف کیهم داشت. الناز با آن تون حق

 گذاشته بود دلقک مهلکه شده بود.

 

رنگ و  یکم میخواست یکه م یطور میمال یلیخ یول میداشت شیشدم. گرچه ما هم آرا رهیخ نیظاهر خودم و نازن به

 اما رنگ و رو گرفتن با دلقک مهلکه شدن فرسخ ها فاصله داشت. میریرو بگ

 

برعکس من  نیکرد. نازن یهم صدق م نینازن یموضوع برا نیا نیبود و همچ کیش یسادگ نیخودم در ع پیت

 زده بود! رونیب میاز موها یمتر یلیرا کامل پوشانده بود و من تنها م شیموها

 

 است! شانیتنها ظاهر زندگ نیوجود دارد ا یادیز یآدم ها تفاوت ها یایدن نیزدم.ب یکمرنگ لبخند

 

امد خطاب به من و  یم الیو محمد گذاشته بود و همراه آن ها به داخل و رضایهمانطور که دست پشت کمر عل لیسه

 گفت: نینازن
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 !رونیب میبر میواخ یکه م دیطبقه باال لباس هاتون رو عوض کن دیبر دییبفرما-

 

 .میو همراه هم به طبقه باال رفت میکرد یبا لبخند تشکر نیو نازن من

 

 دیو شال سف یمشک یباران کیاو به اتاق خودشان و من هم به اتاق خودمان که انتخاب کرده بودم رفتم. لباسم را با  

 عوض کردم.

 

حالت  یاز موها ی.دست بردم سمت شالم.کمستادمیا گره خورد. نهیرفتن از اتاق نگاهم به خود در آ رونیحال ب در

 در سرم اکو داد: ییبود. صدا ختهیر رونیدارم ب

 و خدا گفت آتش جهنم سوزناک تر است!-

 

 رفتم. نییبه خودم نگاه کردم و پا تی.با رضادمیجلو کش شتریتکان دادم و شالم را ب یسر

 

 .میو خانومش شد لیو منتظر سه ستادمیفاصله ا یحاضر و آماده دم در منتظر بودند. کنار محمد با کم همه

 

با  .دمیآمدند. به راه رفتن الناز که نگاه  کردم در دل خند نییهمراه الناز از پله ها پا لیسه قهیاز گذشت ده دق بعد

 آمد. یاش ژست م یدود نکیرفت و با آن ع یناز و ادا راه م

 

 !میو ما فقط لبخند زد دیالناز جان طول کش شیآرا دیگفت که ببخش یبا شرمندگ لیسه دندیما که رس به
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را در فضا سر  شیرفت و عاشقانه ها یراه م ی. هرکس جفتمیهمان اطراف به راه افتاد یاز جنگل ها یکیسمت  به

 خودش را داشت. یبهار یرا چند برابر کرده بود. اواخر زمستان بود و شمال هوا طیمح یقشنگ یابر یداد.هوا یم

 

و  به راه افتاد هیاش چند قدم جلوتر از بق یعکاس نیبا ان دورب رضایآمد. عل یم نجایانگار بهار زودتر از موعدش به ا 

 کرد. یم یمختلف عکاس یدر حالت ها

 

اده استف یبهار یفرو برده بود و با لذت از هوا شیها بی.دستانش را داخل جستادیو کنارم ا دیعقب کش یکم نینازن

 بود! یگرید تیکرد.بهار امسال هم حکا یم

 

 بایز یلیشدم. خ رهی. با لبخند به آبشار مقابلم خمیدیرس یبعد به آبشار بزرگ یکم میکه گذشت یآب کم عمق یجو از

 بود.

 

 ایدر یصوت بعد از گوش دادن به صدا نیباتریکردم ز یبردم و حس م یآب با سنگ لذت م یاز برخورد صدا شهیهم

 است!

 

 .با لبخند همانطور که نگاهش مسخ آبشار بود گفت:ستادیکنارم ا محمد

 هستند! یگریاذان و قرآن بهشت د یهست اما صدا یدنیشن ایآب و در یدرسته که صدا-

 شده به محمد چشم دوختم. بسم اهلل! مات

 

 معادالت مرا برهم زد؟ نگونهیکه ا میگو یبود که چه م دهیاز کجا فهم او
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 یکه صدا ینشستم. با حرف محمد موافق بودم. آن قدر یتخته سنگ نسبتا بزرگ یرو یتکان دادم و کنار یسر

 داد! ینم ایدر یدا صدا یقرآن خواندن محمد بهم آرامش م نیاذان و همچن

 

خواست بفهماند که ما  یرا حفظ کند. م مانیخواست ظاهر زندگ یم یبا فاصله کوتاه از من نشست. انگار یکم محمد

 !میو خوشبخت هست میدار یخوب یزندگ

 

 کلمه خوشبخت هستم! قیعم ینکند واقعا به معنا غیزدم. اگر محمد محبتش را از من در یکمرنگ لبخند

 

اما  تشکر کردند یتعارف کردم. همگ هیبه بق یکی یکیآوردم و  رونیهمراهم داشتم ب فیرا که در ک یو تنقالت وهیم

 کرد گفت: ینازک کرد و همانطور که با چندش سرش را کج م یبه سمت الناز که گرفتم پشت چشم

 دارم! میخورم.رژ ینه اصال نم یوا-

 

 میداشت و اصال به رژ یتوپر قشنگ کلیشدم.ه رهیالناز خ کلیباال انداختم. به ه یتمان داده و شانه ا یسر متفکر

 هم بخاطر کالس گفتار بود که به زبان آورده بود! دینبود.شا اجیاحت

 

مشغول عکس گرفتن شد. در آخر به همه گفت بلند شوند  رضایعل میخورد یکه تنقالت م ینیکنار آبشار همان ح در

 !ردیبگ یدسته جمع یخواست عکس یچرا که م نندیجا کنار هم بنش کیو 

 در آمد. رضایعل یفاصله از من نشست که صدا یبا کم محمد

 

 توروخدا مالحظه ما مجردا رو نکن.دستت رو دور شونه خانمت بنداز! میهمه خانواده ا نجایمحمد جان ا-
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 دست بردار بود؟ رضایمگر عل ینگاه کرد تا ساکت شود ول رضایبا شرم به عل محمد

 

با بدنم در تماس نبود دور شانه ام حائل  ادیکه ز یآرام طور یلیشد و با متانت دستش را خ میسر محمد تسل آخر

 کرد.

 

 شیملتهب شده بود. عطر خاص و خوشبو میفاصله کم صورتم از شدت خجالت گر گرفته بود و گونه ها نیوجود ا با

 فاصله کم در عذاب بودم! نیکرد. واقعا از ا یخود م یمرا از خود ب

 

 را جمع کرد و گفت: نشیعکس ها را که گرفت دورب رضایعل

 تموم شد! دیخب راحت باش-

 

ه نگا یدیکردم. با تعجب سر بلند کردم و به خورش ی.احساس گرما ممیو دوباره مشغول خوردن شد میکرد یا خنده

 .دیتاب یسر من م یکردم که درست باال

 

 رونیرا ب میباز کردم و موها شالم را اریاخت یواقعا داغ بود.ب دیکه شمال داشت اما تابش نور خورش یوجود خنک با

 درونم بکاهد. یهوا بخورد و از گرما یفرستادم تا کم

 زل زده بود. نیکه با اخم به زم یرفت سمت محمد نگاهم
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صبحش در خانه  یحرف ها ادیکار من اخم کرده بود.ناخودآگاه  نیشال ماند. نکند بخاطر ا یخشک زده دستم رو 

 افتادم.

 «وزناک تر استو خدا گفت آتش جهنم س»-

 

 شال فرستادم.  ریامده ام را هم به ز رونیب یلبه شال را گرفتم و دور گردنم حلقه کردم. موها اریاخت یب

 

کردم و مطمئنا  یکار را م نیخواست که حرفش را گوش دهم و بهش آرامش دهم.حتما ا یم نگونهیمحمد ا یخدا اگر

 کردند. یکار عمل م نیتمام عشاق خدا به ا

 او بودم! یمحمد و خدا عیبه حال من که مط یوا

 

 ریرا گم کردم و خجالت زده سر به ز میبود. دست و پا رهیبه من خ میبار مستق نینگاهم رفت سمت محمد.ا دوباره

 انداختم.

 

 خود نظاره کردم.خوشحال بودم که خوشحالش کرده بودم! یلبخند کمرنگ محمد را به رو یچشم ریز یول

 

اط را بس عی. سرمیبرگرد الیزودتر به و میگرفت میکرد.تصم دنیرعد زدن آسمان باران شروع به بارشدن و  یابر با

 !میجمع کرده و راه افتاد

 

لباسش را  عی. محمد سرمیو همراه محمد به سمت اتاقمان حرکت کرد میرا در اورد مانیها یباران میکه شد الیو وارد

نم دارم را که باران مسببشان بود  یعوض کردم و موها ینسبتا بلند مشک کیتون کیعوض کرد و رفت. لباسم را با 

 با حوله خشک کردم.
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 اذان بلند شد. یبروم که صدا نییکه خواستم پا نیرا سرم کردم و هم دمیهنوز هم نم داشت. شال سف البته

 

. از رفتم نییآمد چادر و جانماز ندارم. از پله ها پا ادمیرفتم. وضو که گرفتم تازه  ییزدم و به سمت دستشو یلبخند

 :دمیبود با اجبار پرس شیناخن ها دنیمبل نشسته بود و با آن لباس زننده اش مشغول سوهان کش یالناز که رو

 ارم؟یچادر و جانماز از کجا ب یبگ شهیم زمیعز-

 

 کرد با ناز گفت: یره مبا اکراه جواب لبخندم را داد و همانطور که به آشپزخانه اشا الناز

 ریخدمتکارم داره.برو از اون بگ الیاحتماال ل یمن که ندارم ول-

 

مسن بود سراغ چادر و جانماز گرفتم که با لبخند  یکه زن الیگفتم و به سمت آشپزخانه رفتم. از ل یممنون

 «ارمیمال خودم رو براتون م ینداره ول نجایچشم خانم. ا»گفت:

 

مکث از پله ها باال رفتم وارد اتاق شدم. خدارشکر  یاورد ب میردم. چادر و جانمازش را که برازدم و تشکر ک یلبخند

 دست و پاشکسته مشغول خواندن نماز شدم. یرا گرفته بود و حاال با عرب میمحمد تمام اشکال ها یدفعه قبل

 

 .دمیرا بستم و عطر خاص مهر کربال را به مشام کش میمهر گذاشتم و چشمها یام را رو یشانیکه دادم پ سالم

 

 دارد.در دل گفتم: ریوصف ناپذ یمهر و سجاده هم لذت یقرآن و اذان، بو برخالف

 شناسد! یکه به خدا متصل شود لذت دارد، کوچک و بزرگ هم نم یزیهرچ-
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 دهم. لیتحو الیبه لبعد  یکمد گذاشتم تا در فرصت یزدم و چادر و جانماز را جمع کردم و رو یلبخند

 

 هم همزمان با من از اتاقشان خارج شد. با لبخند رو به من گفت: نیامدم نازن رونیاتاق که ب از

 قبول باشه!-

 

 .دمیخند متعجب

 خوندم؟ ینماز م یدی.تو از کجا دنیممنون.همچن-

 

 رفت دستش را پشت کمرم گذاشت. یزد و همانطور که راه م یلبخند

 یکه از خدمتکار الناز چادر و جانماز گرفت دمید-

 !میرفت نییاز پله ها پا ییتکان دادم و دوتا یلبخند سر با

 

ه کرد ب یرا درست م راهنشیپ نیکه آست ینفر در حال نی. محمد هم آخرمیو مشغول خوردن شد مینشست زیم پشت

 کنار من نشست. یخال یو در تنها جا وستیجمعمان پ

 

 .دیخودش برنج کش یکه به سمتش گرفتم برا یبرنج سیگفت و از د یلب بسم الله ریخوانده. ز ینماز م احتماال

 :دمیپرس کنجکاو

 ؟یگیچرا بسم اهلل م-
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 آورد. نییخواست به سمت دهان ببرد متوقف کرد و پا یزد.قاشقش را که م لبخند

 

 کرد و آرام گفت: نگاهم

ام خودش انج یرضا یکار رو برا نیو ا یتو به خدا احترام گذاشت یعنیثواب داره. یبسم اهلل بگ یشروع هرکار یبرا -

 !ید یم

 

 .دمیخند

 شه؟ یخدا م تیغذا خوردن هم باعث رضا-

 

 قورت داد گفت: یو وقت دییجو یقاشق خورد.لقمه اش را به آرام کیتکان داد و  یسر

و  مید یبه حرف خدا گوش م می. خب پس ما با غذا خوردن دارمیغذا بخور مونیسالمت یخدا به ما گفته برا-

 !میکن یرو جلب م تشیرضا

 

 گریو برهان هم خلق کرده بود. د یلیدل ایدن نیدر ا زیهر چ یتکان دادم. حق با او بود.خدا برا یزدم و سر یلبخند

 !میدیخند رضایو عل لیسه یها ینزدم و تا اتمام نهار به شوخ یحرف

 

 گفت: لیم شد بلند شدم تا در جمع کردن ظرف ها کمک کنم که سهکه تما نهار

 کیکه قراره  دیاستراحت کن یکم دییکنه.شما بفرما یرو جمع م زیخودش م الیدستتون دردنکنه ترانه خانم.ل-

 !ایلبه در میبر گهیساعته د
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 تخت انداختم. یتشکر کردم و از پله ها باال رفتم. وارد اتاق که شدم شالم را در آوردم و خودم را رو یلبخند با

 

 م؟یتخت بخواب نیا ینشستم.قرار بود امشب من و محمد تنها رو میسرجا خیس ناگهان

 !دمیرو تخت پر یاز سر خوشحال یغیام را سرکوب کنم و با ج یفکر به امشب ته دلم غنج رفت. نتوانستم خوش با

 

 شدم.  رهیخ شیکرانه ها یو ب ایزدم. به وسعت در یلبخند ایدر دنید با

 .دمیکش یقیرا بستم و با لذت نفس عم میچشمها دیچیکه در گوشم پ ایامواج سرگردان در یصدا

 

 ماسه ها نشستم و زانوانم را بغل گرفتم. یکنار ساحل رو هیتوجه به بق یب

 شدم که در حال غروب کردن بود. رهیخ یدیخورش به

  

 را به هم متصل کرده بود.  ایشدم که آسمان و در رهیخ اینقطه در نیآخر به

بخند بود ل ایمحمد که کنارم نشسته بود و نگاهش به در دنیرا کنارم حس کردم. با د یبود. حضور کس یآب یآب فضا

 زدم. یمحو

 

عنوان با  چیکه دوست نداشتم به ه یکرد. آرامش یمنتقل م قیعم یاندک فاصله بهم آرامش نیهم با هم حضورش

 شوم! کشیکس شر چیه
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بود.نگاهم را به  یکاف میکه نگاه سرد گذشته را نداشت برا نیکرد اما هم یم غیمحبت آغوشش را از من در گرچه

 برگرداندم. ایسمت در

 

 «ایپدر و مادر، قرآن و در:» عبادت است  زینگاه کردن به سه چ-

 زدم. یلبخند متعحب

 

 واقعا؟-

 لبخند زد. کمرنگ

 بله واقعا!-

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 محرومم! شیخب متاسفانه از اول-

 

 کنجکاو و متعجب شد. لحنش

 

 پدر و مادر؟-

 تکان دادم. یروانه شود.سر میرا به هم فشردم تا مبادا اشک ها میکردم لب ها بغض

 برام! هیبیآره پدر و مادر! واژه غر-

 بغضم قصد رفتن نداشت! یول دمیکش یقیعم نفس
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ترانه دردت  دی. دوست داشتم بگوستیپدر و مادرم ک دی. دوست داشتم ادامه دهد. دوست داشتم بگودمیرا گز لبم

 ..دیانبوه غم و غصه را. دوست داشتم بگو نیا زیدر خودت نر دی.دوست داشتم بگوستیچ

 

 بهم بگو! یاگه دوست دار-

 

شان دو ن ریت کیخواستم. با  یم یگرید زی. کاش از خدا چرمیاشکم را بگ یبار نتوانستم جلو نیا زدم. یمحو لبخند

 سوق داده بود.« تو»به « شما»بار مرا از شخص  نیزده بود. ا

 .دندیسردم غلت یگونه ها یدانه دانه رو میها اشک

 

 تصادف کردند...-

 

را که قصد بند آوردن نفسم را  یمالش بتوانم سالخ یبردم تا  با کم میرا قورت دادم. دستم را به سمت گلو بغضم

 داشت بشکافم!

 لرزان شروع کردم! یلحن با

 

ه گرفت ک سیسرو هیپولدار و مهربون بود. برام  یرفتن به مدرسه.بابا مرد یذوق و شوق برا یهفت سالم بود و کل-

 !گری.مادر بود ددهیکار را انجام م نیه اروز مدرسه مامان گفت ک نیاول یمدرسه ول ارتمیببرتم و ب

 

 ادامه دادم: د،یام لرز چانه
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مه ه نیکردند و من با غرور ب یمامان و بابام نگاه م پیو ت نیمدرسه با حسرت به ماش یها و اکثر بچه ها یهمکالس-

 ..هیکار فخر فروش نیدونستم که ا یرفتم و نم یراه م

و به من ر نکهیا یبه جا نباریا یبودم که اومد دنبالم ول سیاز مدرسه گذشته بود و بعد مدرسه منتظر سرو یروز چند

 خونمون ببره برد به خونه عمو خسرو.

 

 کردم. دستم را به سمت قلبم بردم و ادامه دادم: یآرام هق هق م یصدا با

 

 یکردن رام کرد. بچه بودم و باز یمن رو به بهونه باز مامان و بابام کجان گفت که رفتن سفر و دمیاز عمو پرس یوقت-

پرسشم سمج شدم و  یرو یوقت یاول طفره رفت ول دمیدادم.اما آخر شب که از عمو پرس یم حیترج یزیرا به هرچ

 «مردن ،اونا مردن ترانه»زد که  ادیکردم با داد سرم فر یپافشار

 

 را زدودم. میها اشک

 چیتمام شده. در خانه عمو بزرگ شدم و حق رفتن به ه یهمه چ دمیهنوز هم صداش تو گوشمه.اون روز به بعد فهم-

بودم در  دهیفهم شیحرف ها نیبار از ب کیبود و  یعمو بودم. عمو تاجر قدرتمند یحرف ها عیرا نداشتم و مط ییجا

و  آمد الیبه و تیشب عمو با عصبان کیبردم که  یسر م به یسالم شده بود و در عالم نوجوان 15کار قاچاق هم هست. 

 «یشیامشب عروس م نیهم:»دیکتکم زد سرم داد کش یبعد از آن که حساب

 

 به اشک نشسته برگشتم سمت محمد: یچشمها با

 د؟یفهم یاز ازدواج م یزیشده چ یکه تازه وارد عالم نوجوان یبه نظرت کس-
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داشت. بعد  یادیبا من هم کرد. تارا سه سال از من بزرگتر بود و به عمو عالقه زرا که با خواهرم تارا کرد  یکار درست

عمو اون رو  دیرس یسالگ15به سن  یوقت نکهیبرد تا ا یبه سر م یاز مرگ مامان و بابا هم در مدرسه شبانه روز

 نشد! داریب گریکرد و د یهم خودکش ونکه دوستش نداشت ازدواج کنه و ا یمجبور کرد با مرد

 

 لرزان گفتم: یتکان دادم.آب دهانم را قورت دادم و با لحن یسر

 فرار کردم...-

 

 یاه منگ یدیگذاشته بود و در کنار هم عاشقانه به خورش رضایشانه عل یسرش را رو نیبرگشتم. نازن هیسمت بق به

 غروب کرده بود. بایکردند که تقر

 

 همسرش عشق بود! یبرا ینداشت ول ی.گرچه الناز با ما رفتار خوبنطوریهم هم لیو سه الناز

 

 !ایزدم و برگشتم سمت در یتلخ لبخند

 

داشت ازدواج  یسال باهام اختالف سن 20 کیکه نزد یشدن بختم که قرار بود با مرد اهیو س یهمان شب عروس-

رو که قبال با برنامه  یفرار کردم. ساک الیو واریاز د ییکنم، فرار کردم. قبل از خواندن خطبه عقد به بهانه دستشو

عوض کردم.لباس عروس را که با نفرت تو  گرید یگذاشته بودم برداشتم و لباس عروسم را با لباس واریپشت د یزیر

 .دمییآب پرت کردم با تمام قدرت دو یجو

 

 دنبالم کرد و.. یدیزدم که پرا یپرسه م ابونایتو خ سرگردان

 شدم. رهیخ شیها سمتش. تو چشم برگشتم
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 !یو تو نجاتم داد-

 ترحم نبود واقعا مهربان بود! یکرد نگاهم کرد. نگاهش از رو یم دادیکه در چشمانش ب یزد. با مهربان یتلخ لبخند

 

که  چون دیکن یکه نم دونمی.مدینکن ینعمت بزرگ ناشکر نیبخاطر ا یلحظه ا یهمه اتفاق متاسفم! ول نیا یبرا-

 ایکنه  یم بمونیدر آخرت نص ای دهیبهمون م ایدن نیتو ا یمهم یزایمهم به جاش چ یزایچ یلیخدا با گرفتن خ

 بخشه! یگناه بزرگمون رو م یسر کی نکهیا

 

 !میشاکر حکمت هاش باش دیبا فقط

 تلخ تر زدم. یلبخند

 آره درسته!-

 

 بودم.  خوشحال

 یکرده بودم و حس خوب فیتعر یکی یهمه حرف را برا نیشده بودم که ا یرا پاک کردم و بلند شدم. خال میها اشک

 داشتم.

 

 حرکت الیبه طرف و لیبود که با اشاره سه یبود.هوا رو به سرد شیکامل غروب کرده بود و آسمان گرگ و م دیخورش

 .میکرد

 

 در فکر بود! ریبودم و محمد هم سر به ز ریراه من با افکار خودم درگ نیب در
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 داشته باشم. یزیوسرنوشت سخت و غم انگ یزندگ نیکرد که چن ینمخودش هم فکر  شیپ حتما

 

 .میرا گرم کرد مانیو دست ها میرفت نهیبه کنار شوم نیهمراه نازن میدیکه رس الیو به

 خوش شام را خدمتکار ها به راه انداخته بودند و دل من ضعف کرد. یبو

 

و  میمبل ها نشست یرو میرا که عوض کرد مانیشده بود. لباس ها سیخ مانیلباس ها باینم نم باران تقر بخاطر

 .میشد وهیمشغول خوردن م

 

 زد. مانیشام صدا یبرا الیبعد ل یکم

 .میبخواب میگرفت میو سپس تصم میمحمد خورد یو گه گاه رضایو عل لیسه یصحبت ها انیرا در م شام

 

 داد خطاب به جمع گفت: یدنش مبه ب یبلند شد و همانطور که کش و غوض زیاز پشت م لیسه

 بازار میبر میخوا یکه فردا صبح م نیبخواب نیبر نیخب خب بچه ها بلند ش-

 و گفت: دیلوس دستانش را مانند بچه ها به هم کوب یبا لحن الناز

 !دیآخ جون خر-

 

 تکان دادم. یداشت خنده اش را قورت دهد.سر یانداختم که او هم سع نیبه نازن ینگاه میام را قورت دادم و ن خنده

 

 آمد و با خنده گفت: رونیب ییمسواک به دست از دستشو رضایعل



 رز سرخ

 
152 

 

 خانوماست! نیا هیبازار خدا خدا نیکه ا یوا-

 

اتاق  کیافتاد که قرار بود من و محمد با هم در  ادمی.تازه دندیرفت که همه خند رضایبه عل یچشم غره ا نینازن

 تنها! هی. تنهامیبخواب

 

تنها ماندن با شوهرش سرخ  یبودم که برا یانگار تازه عروس دید یانداختم. هر که رفتار مرا م ریزده سر به ز خجالت

 ربط هم نبود! یشدم که ب یم دیو سف

 

 میام ب یو شرع یاز تنها شدن با همسر قانون یبه تن نکرده بودم ول یبود تازه عروس نبودم و رخت عروس درست

 داشتم!

 

 بود! زانیهمسر خوددار من از تنها بودن با همسرش گر میبگو دیبا هرچند

 رفت گفت: یدست زنش را گرفت و همانطور که از پله ها م لیسه

 !میبخواب میما که رفت ریخب بچه ها شب بخ-

 

از النو  لیگفتم و به سرعت پشت سر سه یآرام و شتاب زده ا ریخجالت شب بخ یگفتن و من از رو یریشب بخ همه

 کردم و وارد اتاق خودمان شدم. یکیپله ها را دوتا 

 را که بستم به نفس نفس افتادم. در

 

 .عوض کردم یلباسم را با لباس راحت دیایمحمد ب نکهیتکان دادم و تا قبل از ا یداغ و ملتهب شده بود. سر صورتم
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 !دمیپتو خز ریز عیعطر به خودم زدم و سر یزدم. کم یرا عوض کرده و رژ کمرنگ لباسم

 را بستم تا فکر کند خوابم. میچشمها عیآمد که به در خورد. سر یتقه ا یصدا

 

ه کوتا قیکردن دقا یبعد از سپر یول دیطول کش یامد. مدت قشینفس عم یطور هم شد. وارد اتاق که شد صدا نیهم

 .دمیپتو فهم ریآهسته او را به ز دنیبود عاقبت لبه پتو از آن طرف حرکت کرد و خز یمن عمر یکه برا

  

 بود. دهیحد خود را به لبه تخت کش نیداد که او هم تا آخر یکردن پشتم نشان م خیشدن پتو و  دهیکش

 

 بود. یواریتاک ساعت د کیت یصدا چدیپیکه در اتاق م یی.تنها صدادیایپتو را کنار زدم تا نفسم باال ب یکم

 

محرومم تا  یبهشت نیبرند و من از چن یم ضیردم که آنها از آغوش گرم مردشان فو الناز غبطه خو نیدل به نازن در

 کند. لیرا تکم میاهایرو

 

هنوز در عجبم که چگونه مرد خوددار من تحمل  یکه زده بودم خودم هم سرم درد گرفته بود ول یوجود عطر تند با

 کند. یم

  

 یکه م یبه خرج دهد. تنها کار یخوددار نینبود که چن دیمحمد بع تیو محجوب اتیبا خصوص یاز مرد هرچند

 انجام دهم مدارا کردن بود! یزندگ نیتوانستم در ا
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 استرس در کنار بودن محمد خواب را از سرم پرانده بود. یگرم خواب بود ول میچشم ها نکهیا با

  

زد نه  یم بیدر دلم نه یبکنم کس یخواستم حرکت یتا م یقدم شوم ول شیبه سرم زده بود که خودم پ یبیعج افکار

 نکن! لیترانه خودت را تحم

 

 کند. یهم خانه نگاه م کیاو واقعا تو را فقط به چشم  دیقدم شود. شا شیپ دیبا او

 کردم؟ یچه م دیبه مردم را با یهمه وابستگ نیکردم. پس عاقبت ا بغض

 کردم؟ یم یدور یول دمید یاو را در کنار خود م چگونه

 

 کردم؟ یگاهش را چه م یگاه و ب یمحبت ها و لبخند ها یرفتن دلم برا غنج

 

 خواست مقاومت کند؟ یم ی. تا کدمیکش قیاست. نفس عم داریاو هم ب دمیزد. فهم یغلت آرام

 خواست خودش را از من برهاند؟ یم یک تا

 !؟یچه گناه به

 

 شد. ریلجوج از گوشه چشمم سراز یاشک قطره

 .ستینگر یام حبس شد. او هم با چشمانش مرا م نهیا او رخ به رخ شدم.نفس در سزدم و ب یتاب غلت یب

 

 را بستم. میچشمها عیسر 
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 مقاومت چه بود؟ نیا لیکرد.دل یقرار نگاهم م یب نگونهیا ینگاه نافذش را نداشتم وقت طاقت

 

 باز و بسته شدن درب آمد. رفت! یخورد و عاقبت صدا یتکان تخت

 

*** 

 

 کردن بودند.  دیمشغول خر دیبازار شلوغ خنده ام گرفت. مردم قبل از ع دنید با

ام که علتش را عشق به  یحواس پرت نیدر جواب ا دمیپرس نیاز نازن یوقت یو روز ها از دستم رفته بود ول خیتار

 است. دیع گریهفته د کیمحمد فرض کرده بود گفت 

 

 !گریخواست د یرا م نیو محمد هم هم میشد یم دهید یمعمول یاست حداقل در ظاهر مثل زن و شوهرها خوب

 

 و االف نباشم. ریشلوغ تهران درگ یپاساژ ها نیدر ب گریکنم و د دیخر نحایاز هم دیع یگرفتم برا میتصم

 

 اش را به دستم داد. خواستم ممانعت کنم که گفت: یزد و کارت بانک یرا به محمد گفتم لبخند میتصم یوقت

 !یاز پول خودت استفاده کن یتون یکه مردم م یزمان-

 

 کردم. یم دیخودم خر قهیخودم با سل دیبا یگفتم و با لبخند ازش تشکر کردم.انگار یلب خدانکنه ا ریز
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 .میرفت کیبزرگ و ش یبه سمت مغازه ا نیمشغول صحبت شد و من و نازن رضایبا عل یکنار محمد

 

 مانتو بخرم! کیتم فقط گرف میعلت تصم نیکنم. به هم یخواستم ولخرج ینم

 

 نیمن و نازن نیکه ب یتیمیرا داشتم.از قرار معلوم و صم یخاص یاش بروم و نه جا یرا داشتم که به مهمان یکس نه

 !میاتفاق افتاده بود تنها مهمان خانه آنها بود

 

 باشد. یام راض قهیانتخاب کنم که محمد هم از سل یمقبول یداشتم مانتو یمانتو ها سع نیب در

  

 شده بود. نیتزئ کیساده و ش یلیخ یمشک پوریانتخاب کردم که با گ یبلند بایتقر یزرشک مانتو

 

د که انتخاب کر یمانتو سبزآب کی. او هم دیانتخاب مانتو نظر مرا هم پرس یخوشش آمد و برا یام کل لقهیاز س نینازن

 آمد. یم یلیخ دشیبه پوشت سف

 

 نیازنن یرفته بود و همراه هم برا نینازن شیپ رضایآمدم.عل رونیا پرداخت پول از مغازه بمانتو ام را برداشتم و ب ساک

 کردند. یم دیخر

 

 که دستم بود گفت: یساک دنیبا د محمد

 ؟یکرد دیخر زیچ کیفقط -
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 باال انداختم. یا شانه

 داشتم! اجیقدر احت نیکنم؟ هم دیخر نیاز ا شتریب دیمگه با-

 

 نبود گفت: یاز شوخ یکه خال یزد و با لحن یکمرنگ لبخند

 برند خونه! یزنند و م یفکر کردم تمام خانم ها مغازه ها رو بار م-

 

 افزود! یرابطه مان م متیکردم که حداقل به صم ینازک کردم و لبخند زدم. در دل خداراشکر م یچشم پشت

 

به  اجیرفتن به بانک فردا صبح احت یو محمد برا رضای..چون علالیو میشد که برگرد نیبر ا میکه تمام شد تصم دیخر

 استراحت داشتند. یکم

 

 !میو به سمت تهران حرکت کرد میشد نیو سوار ماش میکرد یو الناز خداحافظ لیسه با

 

 

*** 

 

نظر داشت  ریشود.محمد با لبخند رفتار مرا ز یکجا خانه خود آدم نم چی. هدمیکش یقیخانه که شدم نفس عم وارد

 چش را گرفتم.که م

 گم؟یخب مگه دروغ م-
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 یتا کم دمیمبل دراز کش یرا که عوض کردم رو میبه نشانه نه تکان داد. لباس ها یشد و سر قیعم لبخندش

 شدم. یم داریرفتن به سرکار ب یبرا 9صبح ساعت  دیسفر از تنم خارج شود.فردا با یخستگ

 

شکند و محمد  یحصار م نی.ته دلم خوش بود که بالخره اامدین رونیهم بعد از حمام به اتاقش رفت و تا شب ب محمد

 !ردیپذ یمرا م

 توکل به خودت! ایخدا

 

 

*** 

 

 

 گذشت. یاتفاق خاص چیمانده بود بدون ه دیکه تا ع یهفته ا کی

نم دارم را که از موقع حمام هنوز نمش خشک نشده بود و  یو موها دمیپوش دیسف نیهمراه ج یرنگ ییمویل زیشوم 

 به سرم زدم! یو تل زرد زنگ ختمیگرفته بود باز دورم ر یحالت خاص

 

مانده بود.  لیتا سال تحو گرید کربعیبرد.  یکردم و از اتاق خارج شدم. محمد هنوز در حمام به سر م یمیمال شیآرا

 ام زدم. یپلو با ماه یبه سبز یبه آشپزخانه رفتم و سر

 لیحوکه سال ت یمحمد گرفته بودم با خود به آشپزخانه بردم تا وقت یرا که برا یا هیبعد از آن به اتاق برگشتم و هد 

 شد بهش بدهم.
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 نه! ایدانم او هم به فکر من بوده  ینم

آورد. از حمام که آمد همانطور که با  یباشه سر ذوقم م دهیخر هیهد میبرا نکهیفکر به ا یزدم. حت یلبخند اریاخت یب

 کرد گفت: یرا خشک م شیحوله موها

 شه؟یم لیسال تحو گهید قهیچند دق-

 

 زدم و به ساعت نگاه کردم. یلبخند

 !گهید قهیدق5 قایدق-

 

ار ب نیاول یبودم نشستم و برا دهیچ شیرا رو نیکه سفره هفت س یزیبه اتاق رفت. پشت م یتکان داد و سر یسر

 جلدش یرو «میقران کر» بایز یبودم که با خط رهیخ شیبایبه جلد ز یا هیرا به دست گرفتم. تنها ثان بایزقرآن 

 نوشته بود!

 

 داد. یحرف محمد افتادم. واقعا نگاه کردن به قرآن به آدم آرامش م ادی. دمیو قرآن را بوس دمیکش یقیعم نفس

 

 میبرا شهیهم یکه داشت ول یته دلم ضعف رفت. با وجود ظاهر ساده ا دنشیحاضر از اتاق خارج شد. با د محمد

 بود! نیبهتر

 

 خورد! یبه چشم م شتریصافش ب یکه خط اتو یمشک یبود و شلوار پارچه ا دهیپوش یرنگ دیسف راهنیپ
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ه قرآن ب دید یکرد. وقت لیتکم میوجودش را برا ییباینشست لبخند محجوب خاصش هم ز زیکنارم پشت م یوقت

 زد و گفت: یدست گرفتم لبخند محو

 

 ؟یبخون یخوا یم-

 شدم. رهیبه قرآن خ متفکر

 دوسش دارم!-

 

 را ادامه داد: حرفم

 دهیبهم آرامش م-

 

به شمارش افتاد. قرآن را باز کردم و صفحه اولش را  لیشمار لحظه سال تحو هیتکان دادم. ثان یزدم و سر یلبخند

 خواندم.

 

 بود! یرینظ یتجربه حس ب نیبار و اول نیاول یبرا

 شد! لیو سال تحو دی. توپ سال ترکدیاز من محمد هم قرآن را خواند و بوس بعد

 

 داشتم! یآرامش خاص ینداشتم ول یجانیه چیه شیپ یبود که مثل سالها درست

 ید نشئت مکه کنارم نشسته بو یآرامش فقط از مرد نیام تجربه اش نکرده بودم و ا یکه تا به حال در زندگ یآرامش

 برد! یگرفت و من را به اوج م
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 لب شروع کرد به زمزمه کرد و من هم همراهش شدم: ریز محمد

 مقلب القلوب و البصار ای

 و النهار لیمدبر الل ای

 محول الحول واالحوال ای

 احسن الحال! یحالنا ال حول

 

 کرده بود. جادیرا در سکوت خانه ا یشده بود و نغمه خاص ختهیمردانه محمد در آم یزنانه من در صدا یصدا

 

 زد و مهربان گفت: یگفتم. او هم لبخند کیرا تبر دیزدم و ع یزده لبخند کمرنگ خجالت

 مبارک خانم! دتیع-

 

 همچو تو یمرد یخانم بودن برا یدان یرا در دلم برپا کرد. و تو نم ییلفظ خانم گفتنش چه غوغا نیدانست ا ینم و

 خود بهشت! یعنی

 

 بلند شدم. میگفتم و از جا یخجول با اجازه ا یلحن با

 گرفته بودم برداشتم. مطمئن بودم دوباره صورتم سرخ شده بود.  شیرا که برا یکوچک هیبه آشپزخانه رفتم و هد 

 

 را به طرفش گرفتم. هیکه نشستم کنجکاو نگاهم کرد که هد کنارش
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را از دستم گرفت و تشکر  هیاحترام با دو دستش هدباال رفتند و نگاهش رنگ محبت گرفت. به نشانه  شیابروها

 کرد. یآرام

 

 بود؟! دهیخر هیمن هد یاو هم برا یعنیکردم.  یم یمشغول باز کردن شد. خجالت زده با انگشتانم باز 

 

از ذوق نبود رو به من  یکه خال یبودم از جعبه برداشت و با نگاه دهیخر شیرا که برا یو ساده ا کیش یمچ ساعت

 گفت:

 !یکردم به فکرم باش یواقعا ازت ممنونم.فکر نم-

 

 !ی!چه تشابهستم؟ین ادشیکرد به  یاو هم مانند من فکر م یعنیزدم.  یکمرنگ لبخند

 

ت. کوچک برگش یکردم که رفت به اتاق و بعد با جعبه ا یبلند شد. کنجکاو نگاهش م شیگفت و از جا «یلحظه ا هی»

 بزنم ادیدوست داشتم فر یآن لحظه از شدت خوش میگفتم اگر نگو یدروغ م

 

 را با خجالت مقابلم گرفت و گفت: جعبه

 مبارک! دتیناقابله!ع-

 

 ندینگاه داغش مشغول باز کردنش شدم. با د ریکنم. جعبه را آرام گرفتم و ز یرا مخف میکردم لرزش دست ها یسع

 بود! بایز تینها یردم. بکه درون جعبه بود بغض ک یگردنبند رز سرخ
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 گفتم: یشدم و با لبخند محو رهیاش خ یمشک یمهربانم به چشمها یچشمها با

 خوشگله! یلیازت ممنونم! خ-

 

 بلند شد که متعجب نگاهش کردم.با لبخند گفت: شی.از جادیارز یم هیصد هد هینگاهش  نینگاهم کرد و هم قدردان

 برات گردنبند رو بندازم؟ یخوا یم-

 

 بود. ادیز یادیجنبه ز یمنه ب یهمه محبت برا نیکنم. ا یسکته م یاز شدت خوش گریبودم د مطمئن

 

هم خانه و  کیهنوز به عنوان  ایخواهد  یمحمد هم همانقدر که دوستش دارم مرا م یعنیبا خود گفتم  یلحظه ا 

 مرا قبول دارد؟ یهمسر معمول

 

 شیآرام آرام دارد به سمتم گرا یعنی نیو ا ستین لیم یبه من ب یولدانستم اگر مرا هم دوس نداشته باشد  یم یول

 چشاند! یکند و خدا دارد لحظه به لحظه محبت توکلش را به مزاقم م یم دایپ

 

بازم را از پشت گردنم کنار زد.  ی. گردنبد رز سرخ را از داخل جعبه برداشت و موهاستادیرا دور زد و پشت سرم ا زیم

 .ختمیسمت شانه ام ر کی یرا از دستش گرفتم و رو میموها

 

 شدم.  یخود م یکرد از خود ب یکه پوست گردنم را لمس م انگشتانش

 را نداشتم. شیدست ها یاز حال رفتن رو یبرا یکردم زود کارش تمام شود چون ضمانت یخدا خدا م فقط
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که او هم از  دیتوان فهم یپوستم م یبه رو شیدستانش و حرارت نفس ها یاو هم حالش بهتر از من نبود. از داغ انگار

 قرار است! یب یکینزد نیا

 

 گر؟یتا چه حد د یخوددار یبود ول یکار راحت یخوددار نیمرد محجوب و سرسخت من ا یبرا یول

 

 اش تا چه مقدار؟! یو قانون یهمسر شرع یبرا یخوددار

 هم خرسند بودم! ضشیضد و نق یمحبت ها نی. من به همدمیکش یدل آه در

 

نشست. با لبخند پالک رز سرخ گردنبند را  شیسرجا قیعم ینفس دنی. بعد از کشدیکه تمام شد کنار کش کارش

 لمس کردم.

  

 یانتخاب را بدانم ول نیخورد. دوست داشتم علت ا یپالک رز سرخش به چشم م شتریبود.از همه ب دیسف یطال

 سکوت کردم!

 

 یدیع نیباتریز نیبرداشت و تشکر کرد. ته دلم خوشحال بودم. ا یرا برداشتم و مقابلش گرفتم. دانه ا ینیریش ظرف

 توانستم تجربه اش کنم. یبود که م

 

 .ردیبلند شد تا برود وضو بگ شیمحمد از جا میحرف زد یو کم میرا که خورد لیو آج ینیریش
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برآورده شدن حاجات در  تیپهن کرد و دورکعت نماز خواند به ن ییرایگرفته برگشت و جانمازش را داخل پذ وضو

 !یخوش نیزنده بودن و تجربه کردن  یبرا گرید یو شکرگزار دیسال جد

 

 از او دو رکعت نماز خواندم! تیهارا محمد گفته بود و من هم به تبع نیا البته

 

 رنگم را سرم انداختم. دیسفبودم تنم کردم و شال  دهیخر دیع یرا که از شمال برا ییمانتو همان

 

 به پا کردم. یمشک نیهم خودنما نباشم شلوار ج ادیخواستم حجابم را کامل کنم و ز یم چون

 

 ود.ب ستادهیکردم از اتاق خارج شدم. محمد منتظرم دم درب ا یمیمال شیآرا نکهیام را برداشتم و بعد ا یمشک فیک

 

 .میو الناز دعوت بود لیو شام هم خانه سه میبرو نیو نازن رضایبه خانه عل یدنید دیع نیاول یبود برا قرار

 

 !م؟یامشب به چه ناز و کرشمه خانم سر بکن دی. باز بادمیکش یالناز پوف یادآوری با

 بود. دهیخر یرنگ یگرفته بوده پژو مشک یطبق گفته خودش که از بانک وام شیچند روز پ محمد

 

 یهمه چ گریداد. د یکردن و زنده بودن بهم دست م ی. کم کم داشت حس زندگمیو به راه افتاد میشد نیسوار ماش 

 در آمده بود. یکنواختیاز 
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 یکرد ول یم غیجا افتاده و از همه مهمتر همسر مهربانم که گرچه محبت آغوشش را از من در ن،کاریماش خونه،

اش  یشتریچند ر یکه لرزه نگار قادر به حساب لرزش ها یآورد طور یاش قلبم را روز به روز به لرزه در م یمهربان

 را نداشت!

 

 ییبایبه ز یکه ربان قرمز رنگ ینیریجعبه ش دنینگه داشت و بعد از خر یفروش ینیریش کیراه محمد کنار  نیب در

 شده بود برگشت! نیتزئ

 

 نداشتم یسنت یآهنگ ها دنیبه شن یعالقه ا ادیشکست. چون ز یم یو گوش نواز یرا آهنگ سنت نمانیب سکوت

 ظبط گذاشتم. یبرداشتم و رو فمیرا که همراه خودم داشتم از داخل ک یفلش

 !دیچیپ نیداخل ماش گانهیمحسن  ینرم و احساس ینگاه کرد که صدا متعجب

 

 

 خشک و تنها ریکو هی رمیکو»

 

 هم صحبتش باد و سرابه رمیکو

 

 ستیتو سرش ن ایدر یایرو ریکو

 

 «حالم خرابه نیقصه م بش یپا
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 ما! یحال و روز هردو دمیکرد. شا یم انیداشت حال و روز مرا ب انگار

 

 جوونه تو وجودم  هیاز  غیدر»

 

 برگ و باره یهام ب شهیر تموم

 

 م ترک خورد نهیخودم س یاشکا از

 

 «شوره زاره هیاز دور شب تنم

 

ا ب دی.شاردیتواند او را از من بگ ینم چکسیکنم ه یکه حس م ییکنم. تنها یو خال م ییاوقات احساس تنها یگاه

 انس گرفته بودم! ییتنها نیا

 

 ارمیدورمه تا کم م یکوه نه»

 

 رمیکنم آروم بگ هیتک بهش

 

 دورمه تا غرق من شه ایدر نه
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 «رمیبم یاونجور شمیساحل م نه

 

ندارم جز توکل به  یدیام چیکرده.ه غیکردن بهش در هیتک یندارم. محمد هم شانه اش را از من برا یگاه هیتک چیه

 خدا!

 

را  اهنگ او نیبود.انگار ا رهینظر داشتم که متفکر به جاده خ ری. در تمام طول راه محمد را زمیدیبه مقصد رس بایتقر

 هم دگرگون کرده بود!

 

 بود.  رضایشدم. خانه مستقل عل رهیشوم.به آپارتمان مقابلم خ ادهیکرد که پ اشاره

 شوند. نیهست خانه نش یکینزد نیبودم در ا دهیبه خانه خودش که از محمد شن یقرار بود بعد از عروس هرچند

 

شناختند.پشت سرش  یرا از قبل م گریتکان داد و وارد آپارتمان شد. انگار همد یکرد و سر یبه نگهبان سالم محمد

 از آسانسور خارج شدم.

 

ما  دنیو آماده در را باز کرد. با د کیش رضایکوتاه عل قهیت چند دقرا زد و پس از گذش یرنگ یزنگ درب قهوه ا 

 .میزد و به به کنان تعارفمان کرد که وارد شو یلبخند

 

 گفت. کیرا تبر دیداد و ع رضایرا به عل ینیریش محمد

 کردم. یگفتم و احوال پرس کیرا تبر دیشده بود با لبخند ع کمانیکه نزد ینیو نازن رضایمن هم به عل 
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 .میرنگش نشست یا روزهیف یراحت یمبل ها یرو رضایداشت.به تعارف عل یکیو ش ینقل خانه

 

 گوش ندادند. نندیبنش میکردن شدن و هرچه به تعارف ما که گفت ییرایمشغول پذ رضایو عل نینازن

 

از قاچ پرتقالم را به دهان گذاشتم و با لبخند خطاب  یخوردند. کم یم وهیو محمد مشغول صحبت بودند و م رضایعل

 گفتم: نیبه نازن

 تون؟یسر خونه زندگ نیریم یان شاهلل ک-

 

 زد و گفت: یخانومانه ا لبخند

! مشکل خونه که حل بشه ان شاهلل یکینزد نیهم هیدنبال خونه مناسب و خوب رضای! علگهیماه د کیان شاهلل -

 !مینیچیرو م یعروس یبرنامه ها

 

 !میگوش فرا داد لیامشب سه یو محمد درباره مهمان رضایعل یگفتم و به صحبت ها یشالله ان

 

*** 

 

 

 زدم و گفتم: یسقلمه ا نیخنده به نازن با

 ظاهر بشه. یپیبا چه ت ستیاالن معلوم ن-
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 گفت: دیگز یو همانطور که لبش را م دیخند زیر زیر نینازن

 بهتره! دیشب ع مینکن بتی. غمیاون باش الیخیب-

 

 .میشد لی. وارد آپارتمان سهدمیتکان دادم و خند یسر

مجلل و پر زرق و برق بود. محمد و  تینها یب لیو ساده بود، آپارتمان سه کیکه ش رضایبرخالف آپارتمان عل 

 .میهم وارد شد نیشدند و پشت سرشان من و نازن لیدسته گل به دست وارد خانه سه رضایعل

 

گذاشته بود  شیکه اندامش را بدجور به نما کیش یو مرتب به استقبالمان آمد و الناز هم با ظاهر کیش لیسه

 نزدمان آمد.

 

متراژ  ی. حتمیشد ریجاگ یسلطنت یمبل ها یرو لی. با تعارف سهمیگفت کیرا تبر دیو ع میکرد یپرس احوال

 هم بود. شتریب رضاینسبت به عل لیآپارتمان سه

 

 در فکر داشت! یخوب یمشترک برنامه ها یزندگ یبود و حتما برا یمجرد رضایالبته آپارتمان عل 

 

 نشانیشکست و محمد هم ب یسکوت خانه را م رضایو عل لیخنده سه یشد. صدا ییرایمشغول پذ لیسه خدمتکار

 .دیخند یآرام م

  

 آورد. یبه لب م یاجبار یداد و لبخند یتکان م یتنها سر نینازن یبا اکراه کنار ما نشست و به صحبت ها الناز
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را از شدت خنده گرفته  مانیکه دل ها یبه گونه ا میدیخند یکرد م یم فیتعر رضایکه عل یبانمک یجک ها با

 .دیخند یهم م یالناز افاده ا ی. حتمیبود

  

 است و وا ماندم!از ته دل من  یمحو خنده ها دمینگاهم را به سمت محمد برگرداندم که د ناخودآگاه

 

 الناز به همان دم در بسنده کرد. یآپارتمان بدرقه مان کرد ول نییتا پا لی. سهمیرفع زحمت کرد میرا که خورد شام

 

دو نفره قول گرفته  یمهمون کی یبرا نی. از نازنمیشد نیو سوار ماش میکرد یهم خداحافظ رضایو عل نینازن از

 .نیبردم از کنار بودن با نازن یبودم.واقعا لذت م

 مهربان و محجوب! یدختر

 

به  و ینیساعت ها پشت پنجره بنش یکه دوست داشت یواقعا لذت بخش بود. طور یبهار ی. هوادیبار ینم نم م باران

 .یشو رهیشب خ رهیت یآسمان باران

 

 کنم. یرا به محمد وصل م یزی. هر چستیبد درد یزدم. عاشق یچشمان نافذ محمد. لبخند تلخ یرگیدرست به ت 

 

 اطیرو به محمد که با احت یو با کنجکاو وردمی. آخر سر طاقت ندییپا یرا م لیالناز و سه یراه تمام افکارم زندگ انیم

 کرد گفتم: یم یرانندگ

 ست؟یبانک ن یکارمند معمول کی لیمحمد، مگه سه-
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 شد. رهیخ ابانیانداخت و دوباره به خ میبه رو ینگاه مین محمد

 آره چطور؟-

 

 شدم و کنجکاو گفتم: رهیشلوغ و مزدحم خ ابانیبه خ متفکر

 داره؟ یکیش نیو آپارتمان به ا یبه اون مجلل الیخب پس چطور و-

 

 نبود گفت: یاز شوخ یکه خال یرا دور زد. با لحن ابانیزد. فرمان را چرخاند و با زدن راهنما خ یلبخند

 !هیبد درد یفضول-

 

 گفت فضول؟! یرا ازش برگرداندم. به من م میکردم و رو یاخم

 ترمز کرد. ناگهان

  

 میگوب یزیکرد. تا خواستم چ یتعجب برگشتم سمتش که منتظر و نگران نگاهم برگشته بود سمتم و نگاهم م با

 «دیببخش»گفت: عیسر

 

 و گفت: دیشدم که شرمنده خند رهیو بهت زده بهش خ ریمتح

 ؟یبود. ناراحت شد ینداشتم. شوخ یباور کن منظور بد-
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هرچند من با  ؟یکرد یم انیب گریشد اگر محبتت را طور د یم یو محبت غنج رفت. چ یهمه مهربان نیدلم از ا ته

 یکه محبتش فرا تر هم برود، مطمئنا آنجا از شدت خوش نیشدم چه برسد به ا یاندک محبت کالم سست م نیا

 کردم! یغش م

 

 زدم و آرام گفتم: یخجالت زده ا لبخند

 نه ناراحت نشدم.-

 

 مهربان گفت: یرا به حرکت در آورد. با لحن نیزد و دوباره ماش یآسوده ا لبخند

 !دیاز دستم ناراحت باشه.بازم ببخش یراستش طاقت ندارم کس-

 

 تکان دادم و سکوت کردم. یسر

 گفت: ناگهان

 بود؟ یچ تیسوال قبل یراست-

 «یچیه»و گفتم: دمیکش قیعم ینفس

 

 نگاهم کرد و گفت: معترض

 !؟یسوال نکرد لیمگه درباره سه-

 

 .دینگاهش کردم که کم صدا خند هانهیاندر سف عاقل
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 ؟یپرس یچرا م یدون یخب تو که م-

 

 تکان داد و با لبخند گفت: یسر

 .شهیهم تو دوران دانشگاه عاشق الناز خانوم م لی. اقا سههیخانواده پولدار و ثروتمند کیاز  لیهمسر سه-

 

 شمال یالی.ومیریهردو خانواده رو فاکتور بگ یکنند البته اگه مخالفت ها یو با هم ازدواج م شنیدوتا عاشق م نیا

 یخوب انهیبا پدرزنش م ادیهم چون ز لیالنازخانومه!سه هیبه اسمِ النازخانومه و اون آپارتمان هم مال بابا میکه رفت

 پدرزنش نشده. ینداره تو همون بانک مشغول به کاره و وارد کارا

 

 «چه جالب!»تکان دادم: یسر متفکر

 آره واقعا جالبه!-

 

 .ستیجالب ن ادیز یطبقات اختالف

 کرد. دییرا تا حرفم

 

 خب به خانواده الناز یمتناسب بوده ول بایمتوسطه و تقر تشونیهم وضع لیخب سه یول ستیدرسته اصال خوب ن-

 خورده! یخانوم هم نم

 

 نگفتم. خواب مهمان چشمانم شده بود.  یزیچ گریتکان دادم و د یسر

 گرم خواب شد و به خواب رفتم! میحاکم شد چشمها نمانیب نیکه در ماش یسکوت با
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افتاد در  ادمیکه تازه  نگاه کردم نیرا گشودم. با تعجب به ماش میخواند پلک ها یکه نام مرا م یصدا زدن کس با

 خوابم برده بود. نیماش

 

 حواس به محمد نگاه کردم که با لبخند گفت: یب

 !میدیرس ؟یش داریب یخوا ینم-

 

 گفتم! « باشه»تکان دادم و  یسر

م نگاه یمحمد با لبخند محو ستادمیرا به زور باز نگه داشته بودم. داخل آسانسور که ا میخواب بودم و پلک ها خمار

 کرد. یم

 

 در حال داغ شدن بودم مشینگاه مستق ریز یاز اطراف نداشتم ول یادیآنکه درک ز با

 

در  دشیشدم که محمد با کل فمیدرون ک افتنی دیو مشغول کل رونیخودم را پرت کردم ب عیسر ستادیکه ا آسانسور

 .ستادیا یرا باز کرد و کنار

 

را داخل اتاق گذاشتم بعد از  میبود که تا پا دیتنم چنان شد یخواب یو ب یکردم و وارد شدم. کسل «یتشکر»

 بالشت به خواب رفتم! کیبرداشتن تنها 

 

*** 
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ا ر میشده بودم.چشمها داریزود ب یلیرا روشن کردم.خ لمیزدم و موبا یاز خواب بلند شدم. غلت یاحساس تشنگ با

 و از اتاق خارج شدم. دمیمال یکم

 

دهانم خود به خود  یصحبت کردن کس یکه با صدا دمیکش یا ازهیرفتم خم یهمانطور که به سمت آشپزخانه م 

 بسته شد.

 

د که بو دهیامانم را بر یو غم زده بود. کنجکاو بیلحن کالم صحبتش عج یکرد. ول یصحبت م یبود که با کس محمد

 م.گوش فرا داد شیشدم و به صحبت ها یمخف واریگوشه از د کی

 

 !گر؟یچه کنم د یول ستین یدانستم که کار درست یم

 قربونت برم من دل منم برات تنگ شده ی. الهزمینه عز-

 

قربان صدقه اش  نیکرد که چن یصحبت م یبا چه کس یعنیسست!  میاز شدت تعجب گرد شدند و پاها  میچشمها

 رفت؟ یم

 

 بود! نی.لحنش غمگدیشدت بغض چانه ام لرز از

 خوبه.منم خوبم! یمه چنه مامان. ه-
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 و سست گوشه دمیکش یرمقم جان گرفت. نفس آسوده ا یشد. تن ب دهیروح به تنم بخش« مامان»کلمه  دنیشن با

 نشستم.  وارید

 

 یرگیباور برسم که محمد کس د نیبه ا یدوشم برداشته بودند. واقعا اگر لحظه ا یرا از رو یاز بار یمیحجم عظ انگار

 !نایقی!رمیمیشکنم و م یرا در قلب مهربانش دوست دارد م

 

 ! مهربون و خانومه!هینه مامان. دختر خوب-

 را آرام تر کرد: شیصدا

 خوشمزست! یلیمامان دستپختشم خ یاالن خوابه ول-

 

 ایبزنم  غیج یدانستم از شدت خوش یزد؟ نم یگرد تر شدند. او داشت درباره من با مادرش حرف م میچشمها

 آورد! یدر م یجنبه را از پا یلحظه منه ب کیاز من آن هم در  دیو تمج فیهمه تعر نی!اادیفر

 

 خوشمزست! یلیخودم تکرار کردم، خوبه،مهربونه،خانومه و دستپختش خ با

 مردانه ات بشوم! یلبخند ها یکه من فدا آخ

 

بوده.ال اله اال اهلل! ترانه مقصر نبوده!همه  ینقشه کدوم آدم پست ستیاره مامان.مطمئن باش.اون شب هم معلوم ن-

 سوء تفاهم بوده! یچ

-.. 

 ؟یچ یعمو و زنعمو، مان ،یآره آره. بابا چطوره؟ حاح بابا، مامان گل -
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 !رمیبم یهمه مهربان نیا یاش ضعف رفت. دوست داشتم برا یهمه مهربان نیا یبرا دلم

خوشحال بودم که مرا مقصر ان شب  نیشد و از مهم تر از ا ایکس به فکرش نبود و او دلتنگ حال همه را جو چیه

 دانست. ینم

 

 کردم! یو خال م یدوشم برداشته شده بود و احساس سبک یاز رو یانگار واقعا بار سخت 

 

 ایآه خدا ست؟یها چ یخوددار نیا لیدل ست؟یرفتارش چ یسرد نیا لیدانست دل یپس اگر مرا مقصر نم یول

 شکرت!

 

 زنم.خداحافظ! یکنم! بازم بهت زنگ م داریبرم ترانه خانم رو ب دیبرم. با گهیباشه مامان.سالمت باشن!من د-

 

. مثل جت خودم را به اتاق رساندم و آرام در را بستم. در که بسته شد ستادمیا میسرجا خیحرف س نیا دنیشن با

 دارمیخواست او ب یدانم چرا دلم م یصدا زد. نم به در خورد و محمد اسمم را یبعد تقه ا ی.کمدمیکش یقینفس عم

 کند. 

 

 .دمیخز رشیرا از داخل کمد برداشتم و ز ییپتو عیسر

هم  پلک یبدهم حت یتیاهم نکهیمن بدون ا یزد ول میدر را آهسته باز کرد. باز هم صدا دینشن میاز سو یجواب یوقت

 کند. دارینزدم.دوست داشتم گمان کند خواب هستم و او مرا ب
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 «ترانه!»بار آرام گفت: نیمتوجه شدم. ا قشیو عم یدر پ یپ یرا از نفس ها نیشد. ا کمیو نزد دیکش ینفس

 

محمد باشد و من هم مخاطب، واقعا لذت  یکه از سو ییرایلحن گ نیو با چن یکینزد نیآن هم در ا میصدا دهیشن از

 بردم!اما باز هم مقاومت کردم!

 

ود. ب هیشب شتریکه به نوازش کردن ب یتکان داد. طور متیدانست چه کند شانه ام را با مال یبار که واقعا نم نیا

مرا  داغم یتند قلبم و عرق ها یتپش ها یبرود صدا شیپ نیاز ا شتریدانستم اگر ب یرا باز کردم. م میچشمها عیسر

 دهند! یلو م

 

 و خمار گفتم: یمصنوع یلحن با

 شده؟ یچ-

 

 مهربان زد و گفت: یلبخند

 خونه! امیب ریو ممکنه امشب د رمیکنم بگم من دارم م دارتی. اومدم بیچیه-

 بود. لحنم نگران شد. دهیباز هم ژول مینشستم. مطمئن بودم موها میسرجا عیسر

 

 ؟یایم ریچرا د-

 .ستادیمطمئن زد و ا یلبخند
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شامت  و یکنم بگم منتظرم نمون دارتیه.خواستم بطول بکش کمیو ممکنه  میقرار دار یبا کس رضایامشب من و عل-

 !یو بخواب یرو بخور

 

برخالف باطنم که دگرگون شده بود ظاهرم را محکم نگه  ینداشتم ول یدور یطاقت کم ی. بغض کردم. حتدمیبرچ لب

 «باشه»داشتم و گفتم:

 

 داشت. متعجب گفتم: دیرفتن ترد ی. براستادیا یزد. خواست برود ول یلبخند

 شده؟ یزیچ-

 

بسته شدن  یبعد صدا یاز اتاق خارج شد و مدت« خداحافظ»به نشانه نه تکان داد و با گفتن  یو سر دیکش یپوف

 درب خانه آمد.

 بود! دهیاز سرم پر یهم به کل ی. تشنگدمیسرم کش یگفتم و پتو را رو «یلعنت»لب  ریز

 

 

*** 

 

 

 یبود. کس امدهیسوختم. هنوز محمد ن یخت و داشتم در تب مسو یم میبود.گلو دهیصبح تا حاال سرفه امانم را بر از

 را هم نداشتم که ازش کمک بخواهم.
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 در آمد. یکردم که صدا یتلفن هم نداشتم.داشتم با تب دست و پنجه نرم م یبه پا یرفتن حت ینا

 آمده بود. 10ساعت  شهیمحمد بود که مثل هم مطمئنا

 

 .دمیرا پشت در اتاقم شن شیقدم ها یسکوت کرد. صدا دیاز جانبم نشن ییصدا یوقت یزد ول میصدا

  

 را به زور باز و بسته کردم. میجواب دادن نداشتم. چشمها یبه در اتاقم زده شد. نا یمکث تقه ا یاز کم پس

 

 ممیوخ یحال جسمان یرو ینگران و بلندش درمان ینکرد در اتاق را باز کرد. صدا افتیدر یباز هم جواب یوقت

 نداشت!

 ترانه!-

 گفتم. یم انی.انگار داشتم هذدمینال یرمق م یب 

 سوزم.کمکم کن! آب، آب! یمحمد.دارم م -

 

 برگشت. یآب وانیبرگشت و سپس با ل یآب وانیبه سرعت از اتاق خارج شد و با ل یلحظه ا یبرا

  

از آب را مزه  یسوختم. کم یآتش مماننده کوره  شیدست ها ی. رونمیدهانم گرفت و کمک کرد بنش یرا جلو آن

 داد. یم یآب هم مزه تلخ یمزه کردم. حت

 

 میرا برا ی. محمد کالفه به سمت کمد رفت و مانتو و شالدمیتشکم دراز کش یحال دوباره رو یرا پس زدم و ب دستش

 برداشت. به دستم داد و گفت:
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 دکتر! میبپوش بر-

 

 مرد خوددار! نیاز دست ا یمانتو را تنم کنم؟ وا یینگفتم. واقعا انتظار داشت خودم به تنها یزیچ

 

که  یو مانتو ام را تنم کرد و شال را طور نمیخاطر کمکم کرد دوباره بنش نیکار را ندارم به هم نیتوان ا دیفهم انگار

 سرم انداخت. ینباشد رو دایپ میموها

  

 بود. ندیخوشا شیبرا نیو تعصب دارم و ا رتیغ میموها یرو دایدانست جد یم

 

ام  یولو شدم.واقعا مقاومت جسمان نیزم یتا خورد و رو مینداشتم زانو ها ستادنیچون توان ا یول ستمیکرد با کمکم

 بود. دهیبه صفر رس

  

حرکت  کیندانست، ناچار در  زیمکث که اصال آن را جا یهم از حرارت بدن من عرق کرده بود. پس از کم او

 درنگ به سرعت از اتاق خارج شد. یبلند کرد و بدون ذره ا شیدست ها یمرا رو رمنتظرهیغ

  

بار در آغوشش بودم غرق لذت  نیاول یبرا نکهیکه داشتم از ا یآن لحظه با وجود حال بد میگفتم اگر بگو دروغ

 نشدم!

 

 دنشییدر دو یرا از عجله و شتابزدگ نیکرد. ا یدوتا م یکیآپارتمان را  یعلت پله ها نیخراب بود به هم آسانسور

 !دمیفهم یم
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س توانستم نف یبود. تنها م رهیت رهیرا روشن کرد. آسمان ت نینشست و ماش عیجلو که گذاشت سر یصندل یرو مرا

 ناممکن بود! میحرف زدن هم برا ی. حتنمیاز اطراف را بب یبکشم و کم

 

 توقف کرد.  میدیکه رس مارستانیب به

گذاشتند و به سرعت به  لچریو یبرگشت. مرا رو لچریبه داخل رفت و سپس با چندتا از پرستارها همراه با و عیسر

 بردند. مارستانیداخل ب

 

 .میرنگ شد دیسف یشد که وارد اتاق یتار م میداشت برا زیکم همه چ کم

 !دمینفهم یچیه گریو د دمیکش یفیخف غیدر دستم ج یاحساس سوزش با

 

خوشحال شدم که  یبه قدر دنشی. با ددمیرا د نیکه پلک زدم نازن یکند. کم یدستم را نوازش م یکردم کس حس

 و گفت: دیخند یرا باز کردم با خوشحال میچشمها دیپر بغض و درد زدم. تا د یلبخند

ت در اتاقت رو هم که زابراه! بنده خدا دو روزه پش چارهی.اقا محمد بیسالم خانوم. تو که همه ما رو نصفه جون کرد-

 بست نشسته!

 

 .دمیکم صدا خند متعجب

 دو روز؟-

 

 :دیخند یتکان داد و با مهربان یسر



 رز سرخ

 
184 

 

 روز سوم! شدیم یومدی!تازه اگه امشب هم بهوش نمیهوشیدو روزه که ب کیبله دو روز.تو االن نزد-

 

دستم احساس  یخودم را تکان دهم که رو یسردم شد.خواستم کم یروانه گونه ها یو قطره اشک دمیرا گز لبم

 بود آه از نهادم بلند شد. دهیسوزن سرم که دستم چسب دنیسوزش کردم. با د

  

 رفت گفت: یم رونیبلند شد و همانطور که ب یصندل یاز رو دیپر دردم را د تیکه وضع نینازن

 !ادیرو خبر کنم و دکترت رو هم بگم ب هیصبر کن من برم بق-

 

 شدت گرفتند. نه به خاطر درد. میکه رفت اشک ها نیاد و رفت. همتکان د یدست

 ! مانییو تنها یکس یبلکه به خاطر ب 

 

 کند من نه خواهر دارم نه مادر! نه برادر و نه پدر! یخودش فکر م شیپ نینازن االن

 

 کس را ندارم!  چیکند ه یهق هقم بلند نشود. االن با خودش فکر م یتا صدا دمیرا گز لبم

 را جز محمد ندارم! یکند من واقعا کس یدرست فکر م البته

 

 زد: بیدر دلم نه یکی ناگهان

 تیها یکس یها و ب یینفر خدا که مرهم تنها نی. اولیکس ها را در کنارت دار نیزتریو عز نیترانه، تو بهتر نه»

 « هست! تیهست و دوم محمد که عشق زندگ
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 !ستین زیشک هم جا یهست. حت نطوریتکان دادم.حتما هم عیسر

 کرد. یم دادیدر چهره اش ب یو خستگ یوارد شد. مهربان ریبه در خورد و محمد سر به ز یبعد تقه ا یکم

  

 مرد نمرد؟  نیا یشد برا یرا گرفتم.مگر م زششانیر یلب جلو دنیبا گز عیسر یدوباره سر باز کرد ول بغضم

 من بوده! یاتاق منتظر باز کردن چشم ها نیتا آخر پشت در هم یوجود کار و خستگ با

 

از  یلیکند اما کم کم دارد خ یم یدور یمن گرچه کم یایضعف رفت.مرد محجوب و باح یهمه مهربان نیا یبرا دلم

 گذاشته است. یباق یسست و کاهگل یواریشکند و تنها د یرا م نمانیسخت ب یها وارید

 

آخر سر به زبان  یرا سر هم کند ول شیتا جمله ها دیطول کش یکم .دیاش کش دهیژول یبه موها یشد و دست کمینزد

 «؟یخوب:»آورد 

 

 بود. دهیتازه به جان من تن یرخسار مهربان و اندک خسته اش روح دنیدانست که با د ینم و

 

 کنارم نشست. یصندل یزد و رو یتکان دادم. لبخند خسته ا« آره» یبه معنا یرا به هم فشردم و سر میها لب

 

 کم جون گفت: یسرم برداشت و با خنده ا یرا از باال یقرآن

 کنه! ی!واقعا که قرآن معجزه میایکردم تا تو بهوش ب ازیسرت قرآن خوندم و نذر و ن یچقدر باال یدونینم-
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 مهربان زد.  یلبخند

را بستم و  میو چشمها دمی. مهربان به خواسته ام عمل کرد. قرآن را بوساوردیصورتم ب کیکردم قرآن را نزد اشاره

 ام را به قرآن چسباندم. یشانیپ

 

 آورد! یکند و خلق اهلل را به پا در م یمانند مسکن معجزه م نینچنیکه ا ینهاد یزیکتاب چه چ نیدر ا ایخدا 

 

افکند.  یم شهیآورم شجاعت و استقامت در تمام تنم ر یکه تا اسمت را به زبان م یدیدر روح خودت تن یزیچ چه

 ! ردیگ یعبادت آرام م ینیریقلبم از ش یکن یبازتاب م میکه تا به سو یقرار داد دتیدر پرتو نور ام یزیچه چ

 از منه فارغ غافل نشو! یو لحظه ا ابیمرا در ایخدا

 

 

*** 

 

 خانه بود. 9رفت و شب هم قبل از ساعت یم ریمرخص شده بودم محمد صبح د مارستانیاز ب یوقت از

  

 یرا چک م میشست. دارو ها یکرد و ظرف ها را م یبزنم و خودش غذا درست م دیو سف اهیسگذاشت دست به  ینم

 تخت خودش تکان بخورم. یگذاشت از رو یداد و نم یکرد و سر وقتشان بهم م
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او را صدا  یبرخوردم به راحت یبه مشکل یگذاشت که اگر زمان یو در اتاق را باز م دیخواب یکاناپه م یها هم رو شب

 بزنم.

  

 و مقاومتش بردارد! یلجباز نیبود البته اگر محمد دست از ا یعال یخوب شده بود و همه چ حالم

 

اداها  نیا یشد به جا یکاش م یقائل بود.ول میبرا ی. ارزش و احترام خاصستمین تیاهم یب شیمطمئن بودم برا گرید

ن را آ شیآمد و محبت ها یم رونیبود ب دهیجت دور خودش تنکه با لجا یسخت لهیمحبت بود از پ یشک از رو یکه ب

 داد! ینشان م دیطور که با

 

 نبود. یاز ان کابوس ها خبر گریکه د ی. طوردمید یخوب م یرفتم و خواب ها یخوب به خواب م یها با حس شب

  

نگران است و مسلما تا صبح  میدانستم برا یبود که م نیچند وقتم ا نیو آرام ا نیریکنم علت خواب ش یم فکر

 شود. یسرم حاضر م یبار باال نیچند

 

 شب شام دعوتشان کنم. کیبهم سر زده بودند و از آنها قول گرفتم که تا خوب شدم  یهم چند بار نیو نازن رضایعل

  

 کردند. یرا م یعروس یداشتند کارها گریبودند و د دهید یآپارتمان خوب خدارشکر

 یتوجه دیایگفتم ن یمن که م یزد و به اصرار ها یتوانست بهم سر م یتا م نینازن یداشتند ول یمشغله کار نکهیبا ا 

 نداشت.
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خواهر نداشته ام را پر کند.  یفرستاده بود تا جا میرا برا نیتر بود. مطمئن بودم خدا نازن زیعز میاز خواهر برا نینازن

 همتون! یتنگ شده! برا تیتارا دوباره بغض کردم. چه قدر دلم برا یادآوریبا 

  

 بلند شدم.  میاز جا یبا کسل صبح

 یکردم که اقا یبودم کل گردن و کمرم گرفته بود. خدارشکر م دهیتخت بودم و دراز کش یروز ها از بست رو نیا

ها را  یمرخص نیاز فردا جبران تمام ا دیرد کرد. با میبرا یهفتگ کی یمرخص دیحال و روزم را که د چارهیب یصدر

 بکنم.

 

 میروزها برا نیمحمد، چه قدر ا چارهیزدم. ب یو مرتب لبخند زیآشپزخانه تم دنیآشپزخانه که شدم با د داخل

 بود. دهیزحمت کش

 

 !شیکردم برا یجبران م دیرنگ به رو نداشت. با 

 شام خوشمزه بپزم. کیگرفتم  میخاطر تصم نیهم به

 

 دست خودم بدهم.  یبود کار کینزد یکاریشب از فرط ب تا

 یاسلب دنیکرده بودم و با پوش زیدرست کردم. کل خانه را تم یشام فسنجون خوشمزه ا یبرا یپختم ول یمعمول نهار

 از اتاق خارج شدم. میمال یشیو آرا زیتم

 

قائل  میبراکه  یتیرا از اهم نیتوانستم ا یامد و م یبه خانه م 9روزها قبل از  نیبود که زنگ درب را زدند. ا9ساعت  

 کنم. لیشد دل یم
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زد و سالم  یلبخند دنمیبود. در را که باز کردم با د اوردهیهمراهش ن دیکل ندفعهیباز کردم. حتما ا شیرا برا درب

 کرد.

 !«؟یخوب»در کنار رفتم. وارد که شد گفت: یسالمش را دادم و از جلو جواب

 

 آره تکان دادم که گفت: یبه معنا یسر یرا بستم و با لبخند در

 !یکرد یاستراحت م گهید کمی دیبا ؟یاومد نییچرا از تختت پا-

 

 و با اخم گفتم: دمیرا برچ میها لب

 مکی دیبا شمیم ضیمر شتریب ینجوریکنه، ا یتمام عضالتم درد م دمیاز بست رو اون تخت خواب گهیاه بسه د-

 تحرک داشته باشم.

 

ز او هنو یبود ول مانییاقش رفت که تاکنون من اشغالش کرده بودم. هرچند اتاق دوتاتکان داد و به ات یخنده سر با

 بود. رفتهیرا نپذ نیا

 

 که در لحنش آشکار بود گفت: یخوش آب و رنگ با ذوق زیم دنیرا عوض کرد و به آشپزخانه امد. با د شیها لباس

 غذا تنگ شده بود. یبه به چه قدر دلم برا-

 

 نشست. زیرا که شست پشت م شی. دست هادمیپلو کش یبشقاب شیخنده برا با

 و با ولع شروع به خوردن کرد. ختیخودش خورشت ر یبشقاب پلو را گرفت و برا یبا تشکر بلند 
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ر به به چه قد »یعنیکنم.  ریتعب گریطور د کیحرفش را  دیخودش گفته بود که دستپخت مرا دوست دارد. پس با 

 «شده بوددستپختت تنگ  یدلم برا

 مرد مقاوم و محجوب! نیاز دست ا یخورد! وا یغذا را که هر روز م وگرنه

 

 و با لبخند گفت: دییجو یاش را به آرام لقمه

 بودن هم بده نه؟ ضیمر شیخدا-

 

 باال انداختم. یخنده شانه ا با

 دونم! ینم-

 

 تکان داد. یسر

 !میبازم خدارو شکر کن دیبا یچرا بده ول-

 کردم.سر بلند  متعجب

 

 چرا؟ ندفعهیا-

 تکان داد. یو سر دیخند

 

 از گناهامون یاریبس میکشیکه م یو درد یضیاون مر لهیرو تو تن ما قرار داده که به وس یضیخدا مر نکهیبخاطر ا-

 !شهیو به آخرت موکول نم شهیپاک م ایدن نیداخل هم
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 نگاهش کردم. رتیح با

 نه؟یهم لشیواقعا دل-

 

 زد. یمحجوب لبخند

 نه! ای میدار یدست برم مانمونیاز ا ای میکن یم یناشکر نهیخواد ما رو امتحان کنه بب ی.خدا منهیبله هم-

  

 داره! یو حکمت لیرو در وجود ما قرار داده که صد در صد دل یضیمر نیکه ا میشاکر خدا باش دیکه با نجاستیا

 

 زدم. یلبخند

 !هیا یمنطق لیآره دل-

 

نه!  ایذهنم را مشغول خودش کرده بود. مردد بودم بپرسم  بیعج یبود سوال یمشغول خوردن شد. چند وقت دوباره

 گفت: یعاد یلیکه خ میخواهم بگو یم یزیانگار او متوجه چ یول

 ؟یبگ یخوا یم یزیچ-

 

 م را به زبان آوردم. باپا و اون پا کردن بالخره حرف نیا یتکان دادم.با کم« آره» یبه معنا ینگاهش کردم و سر متفکر

 اش کرده بودم گفتم: یکه چاشن یآرام و ناز یلحن

 محمد-
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 به حالت اول خود برگشت. عیسر یمتعجب نگاهم کرد ول یناز و کرشمه ا نیاسمش آن هم با چن دنیشن با

 بله-

 

 «!جانم»بگه  ادیب یزد نه واقعا ترانه انتظار داشت بیبهم نه یکیحرص خوردم.  یدل کل در

 خام! الیخ

 

 کردم گفتم: یم یرا کنار بشقابم گذاشتم و همانوطور که با انگشتانم باز قاشقم

 !ه؟یفلسفه حجاب چ-

 

 شد.  رهیمهربان زد و با محبت بهم خ یشدم. لبخند قیصورتش دق به

 مهربان و خونسرد گفت: یکند. با لحن یطور خاص نگاهم م کیکردم  یم حس

پوشونن و به مردا دست  یشما چرا خانوماتون خودشون رو م گه،یم یرانیرد ام کیبه  یسیمرد انگل کیروز  کی-

 پوشنند؟ یچشم ناپاک هستند که خانم هاتون از ترس ان ها خودشون رو م یرانیا یانقدر مردا یعنیدهند؟  ینم

 

 کنه؟ یم یو نه روبوس دهیشما چرا ملکتون نه به مردا دست م گهیهم م یرانیمرد ا 

بشه. مرد  کیکس حق نداره به ملکه نزد چیه ستین یملکه ما کم آدم گه،یو م شهیم یهم عصبان یسیمرد انگل 

 همشون ملکه هستند! یرانیا یگه، خانم ها یزنه و م یم یهم لبخند یرانیا

 

 کردم و گفتم: یانداختم و با شرم تبسم ریلبخند به داستان لذت بخش محمد گوش دادم. سر به ز با
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 بود تا فلسفه کامل حجاب رو بفهمم! یمتن کوتاه کاف نیهم-

 تکان داد. یزد و سر یلبخند

 

ا داند ت یو خدا م میببر یاز حجاب پ یبه درک کامل میتوان یم میببر یمتن خاص پ نیهم یاگر به عمق و ژرفا واقعا

 رشتیب یها یکردم و به شگفت یم یمتن را بارها و بارها در ذهنم حالج نیخواستم بخوابم ا یکه م یدو شب هنگام

 کردم! یمنطبق م میبا کارها اگرفتم و ان ها ر یخودم الگو م اتیبردم و از کشف یم یپ

 

  

*** 

 

  

 !یبود و نه دغدغه زندگ یاز خواب بلند شدم. روز جمعه بود و نه از شرکت خبر یسرحال با

 

 رفتم. ییخواندم به دستشو یخودم اهنگ م یبه بدنم دادم و همانطور که برا یرا جمع کردم و کش و غوص تشکم

 

 هم هست. زیحمام امد. حتما محمد حمام بود. چه سحرخ یآمدم صدا رونیکه ب ییدستشو از

 

 باز و بسته شدن در حمام که آمد بلند گفتم: یتازه دم کردم. صدا یآماده کردم و چا یمفصل صبحانه

 صبحانه حاضره!-
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خند با لب یول ندیو مرتب به آشپزخانه آمد.منتظر نگاهش کردم که بنش زیملقمه گرفتن بودم که محمد ت مشغول

 کرد و گفت: یتبسم شرمنده ا

 من روزم! یول دی.ببخشریسالم صبحت بخ-

 

 دستم در هوا خشک شد و دهانم باز ماند.  لقمه

شدم. من را بگو چه برنامه  نهیپرت کردم و دست به س یدست شیپ یو لقمه را رو دمیرا در هم کش میاخم ها ناگهان

 داده بودم. بیامروز ترت یبرا ییها

  

 .میبرو کین کیهوس کرده بودم امروز به پ هنوز

 

 مهربان تر و شرمنده تر گفت: یکنم با لحن یدلخور نگاهش م دید یوقت

 !شهیماه رمضون شروع م گهی. از فردا هم که درمیثواب داره اگه روزه بگ شوازه،یامروز پ-

 گوش به فرمان باشم! دیو فرمان خداست و منه بنده با امر

 

 شدم گفتم: یبلند شدم و با غر غر همانطور که از آشپزخانه خارج م میجا از

 فهمم! اه! یرو نم دنیکش یگرسنگ نیمن اصال فلسفه ا-

 

 را گرفت و نگهم داشت. میبروم محمد بازو رونیخواستم ب تا



 رز سرخ

 
195 

 

 بود. شرفتیشدم. نه کم کم در حال پ رهیمحمد خبه  ریمتح یباز و چشمان یبا دهان 

 .ردیگ یدستم را هم م اریام مسببش بود حاال با اخت یضیکه مر یبعد از آن در آغوش گرفتن اجبار 

 

 همه ناز را بخرد. نینبود که ا یخب محمد هم آدم یناز کنم ول شتریداشتم ب دوست

 مکث کردم و از گوشه چشم نگاهش کردم که با لبخند گفت: 

 صبحانه ات رو بخور نیبش ایب-

 

 .دیتکان داد و خند یکردم و ابرو رقصاندم. سر ینچ

 میباهم حرف بزن کمیخوام  یبرو بخور م ایب-

 

 خواست با من حرف بزند؟ یصبحانه اشاره کرد. م زیتعجب نگاهش کردم که با نگاهش به م با

  

 هم؟  یهم رو به رو آن

 آمد.  یبه نظر م یجد کمیماجرا  نیا یول میصحبت کرد ادیالبته ز خب

 !یسعادت بزرگ چه

  

 همه ناز را بخرد.  نیبود ا ینشستم. کاش کس زیناز و اخم پشت م یکم با

 شدم! یخب باز هم در برابر لبخند مهربان و محجوب محمد رام م یول
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 .میو صحبت کن دیایو متنظر شدم تا ب نشستم

 حاال؟ یبگ یخوا یم یخب چ-

 نشست و با خنده گفت: زیم پشت

 دختر یتو منو از رو برد-

 

 .دمیکردم و خند یشرمزده ا تبسم

 شروع کرد به حرف زدن: یخونسرد با

 م؟یریگ یچرا ما مسلمونا روزه م یدونیم نیخب بب-

 نه تکان دادم. یسرم را به معنا یخونسرد با

 

 لشیبعد همراه موبا یا قهیبلند شد. متعجب نگاهش کردم که از آشپزخانه خارج شد و دق شیتکان داد و از جا یسر

 برگشت.

 

 رهیلم خمقاب لمیکار کرد و سپس مقابلم گرفت. متعجب به ف لیبا موبا ینشست و کم زیشده بودم. پشت م کنجکاو

 شدم.

 

 یاطراف را نگاه کرد ول یآمد. کم رونیب یواریساله از پشت د7حدودا  یبعد دختر بچه ا یجا سکوت بود. مدت همه

 و بزرگ رفت.  فیکث یبه سمت سطل زباله ا ستیمتروکه ن ابانیدر خ یمتوجه شد کس یوقت

و پوست  ینیزم بیطرف و آن طرف کرد و سپس پوست س نیآشغال ها را ا یداخلش را نگاه کرد.با دستش کم یکم

 را برداشت. و کپک زده فیگوجه کث
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 ادامه داشت. لمیبود عوق بزنم. ف کیشد. نزد یبه بدنم نشست. حالم داشت بد م یبد لرز

  

. وارد دیخرابه رس یاش کرد و حرکت کرد. آن قدر راه رفت تا به خانه ا سهیهم داخل ک گریآشغال د یکم دخترک

خودش انداخته  یمالفه نازک و پاره رو کیها افتاده بود و تن نیزم یکه رو ضشیو مر ریخانه که شد به سمت مادر پ

 بود رفت.

 

کرد و  زیو گوجه را تم ینیزم بیس یکوچکش پوست ها یرا برداشت. با دست ها سهیو ک دیصورت مادرش را بوس 

 گذاشت. یآهن یداخل ظرف

  

را به  ینیزم بیس یاز پوست ها یگذاشت. کم نیزم یسمت مادر و برادر کوچک دو ساله اش رفت و ظرف را رو به

 برادرش و گوجه ها را به مادرش داد.

 

 نیزم یرا بست. برادر کوچکش را در آغوش گرفت و رو شیچشمها یدردمند یزد و با لبخند یلبخند رشیمادر پ 

 گذاشت. نیبدون بالشت سر به بال

 

 خودش چه؟ پس

 خودش هم گرسنه نبود؟ مگر

 نکرده بود؟ و فرو رفته صورتش دقت یاستخوان یبه گونه ها مگر

 بودم؟ ختهیهمه اشک ر نیا یبود. من ک سیخ دمیصورتم که دست کش به
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 بود. رهیشدم که با محبت و غم به من خ رهیخ ینمناک به محمد یبغض و چشمها با

 ه؟یچ نی..ایا-

 

 وجود داشتند؟ ایدن نیدر ا ییادم ها نیچن یعنیتاسف تکان داد.  یبه معنا یرا بهم فشرد و سر شیها لب

  

 حد بود؟ نیفقر در ا ینی

 !م؟یمن ما انسان ها چه قدر غافل یخدا

 

ه ک یداد. کم یبود و نگاهش را به اطراف سوق نم رهی.محمد هم تنها به صورتم خدمیو نال ختمیصدا اشک ر یب یمدت

 لرزان گفتم: ییآرام شدم با صدا

 به روضه گرفتن داشت؟ یخب..خب حاال چه ربط-

 

 تلخ زد و گفت: یلبخند

اصال  ای میکرد یما ناشکر یکه بهمون داده ول ییبه خاطر درک حال اونا. بخاطر سپاس از خدا. بخاطر تمام نعمت ها-

 !نایکنند. بخاطر همه ا یم یبدتر زندگ نیاز ا یکه حت یی. بخاطر درک آدمامیشکر نکرد

 

را  تیروزه گرفتن بنده ها نیچن نیمرا ببخش که ا ای. خداختمیرا بستم و اشک ر میو دوباره چشم ها دمیرا گز لبم

 مورد حقارت قرار دادم!

 



 رز سرخ

 
199 

 

 کنم. یاز انچه هست که فکر م شتریب یلیدانستم که ثواب روزه داران خ ینم

 صبحانه را جمع کردم. محمد با تعجب گفت: زیبلند شدم و م میاز جا یتکان دادم و با لبخند تلخ یسر

 ؟یرو جمع کرد زیچرا م-

 

 تلخ گفتم: یسمتب با

 خوام غذا بخورم. ینم-

 .دیخند مهربان

 . یکن یم یناشکر یکه باز تو دار ینجوریبخور. ا نیخانوم بش-

اصراف  و دیو در کنارش شکر کن دیو لذت ببر دیکه بهتون دادم به نحو احسنت استفاده کن ییگفته از نعمت ها خدا

بدنمون  یو هم از نظر سالمت میماه رو اختصاص داده که هم درک حال فقرا رو بکن کیدر کل سال  یول دیهم نکن

 کنه! دایبهبود پ

 

 شدم و نشستم. قانع

 در وجود من نهاده بود. یدانست چه گرداب یاو هم از آشپزخانه خارج شد و نم 

 کنند؟! یدارند با من چه م شیو خدا محمد

 

*** 
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 یابر گریدر راه است. معلوم بود د یدر دل تازه کارم چه طوفان ستی. معلوم ندمیقار و قور شکمم لبم را گز یصدا با

 انتظار داشت؟ دیبا شتریب نیاز ا ردیگ یبار است روزه م نیکه اول یکس

 

 .رفت یاهیس میدر دلم نشست و چشمها یتا بلند شدم ضعف بد یمبل بلند شدم تا به آشپزخانه بروم ول یرو از

 

 شکمم گذاشتم و بغض کردم. یرا رو دستم

 !نی.آمارمیتا حال فقرا رو درک کنم. تو رو خدا کمکم کن طاقت ب رمیگ یتو دارم روزه م ی.من واسه رضاایخدا-

 

دانم مزه اش هم  ینم یکرده بود ول دایپ یبه قابلمه سوپ زدم. عطر خوب یسست به آشپزخانه رفتم و سر یبا پاها 

 نه! ایهست  یخوب نیبه هم

 

گردد  یروز ها عصر به خانه برم نیزنگ خانه از آشپزخانه خارج شدم. احتماال محمد بود. خودش گفته بود ا یصدا با

 .فتدینکرده بخاطر ضعف روزه از پا ن ییرا استراحت کند تا خدا یشتریتا مدت ب

 

 آمد؟ یشب به خانه م هشیشود چرا پس هم یاش عصر تمام م یجالب است او که ساعت کار میبرا

 

را که در دست داشت  یکیکاهد.محمد وارد خانه شد و با لبخند پالست یدر خانه م رشیکم کم دارد از تاخ انگار

 سمتم گرفت و گفت:

 ؟یخوب-
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چهره خسته اش  لیتحو «یدیخسته نباش»را از دستش گرفتم و  کیتکان دادم. پالست یدردمند سر یخنده ا با

 !دیچسب یدادم.مطمئن بودم به تن خسته اش م

 تار! دمیخم شد و د میرفت و زانو جیطرف آشپزخانه حرکت کردم که ناگهان سرم گ به

 

اسمم را  یدر پ یمدام و پ یشد.محمد با نگران ختهیصورتم ر یداد محمد آرام پلک زدم. چند قطره آب رو یصدا با

 زد: یصدا م

 ترانه!-

 

 میاز جا یبردم. با سست یبا خود به گور م دیآرزو را با نیفعال ا یول« جانم» میخواست از ته دل بگو یکه دلم م آخ

 بلند شدم و لب زدم:

 من خوبم!-

 

 آب قند دستش اشاره کرد و گفت: وانیل به

 بخور! نویا-

 

 اخم پسش زدم و گفتم: با

 خوام، من روزم! ینم-

 

 گفت: یرزد و با پافشا یمهربان لبخند
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الح ص نی!خدا اصال ایرسون یم بیبه جسمت آس یو تو دار فتندیب یکه بنده هاش به سخت ستین یخدا راض نیبب-

 خواد. یرو نم

 

 .دیاز چشمم چک یکردم و قطره اشک بغض

 کیکه از کل سال فک کنم فقط  ییها یکه چند هفته روزه گرفتم غش کردم، اون طفلک نیهم یمنه نازک نارنج-

 کشند؟ یم یخورند چ یکمتر غذا م دمیشا ایهفته 

 

ما انسان ها  ایفشردم. خدا یرا م میزدم و چشمها ی. هق مختیر میگونه ها یبر رو یگریپس از د یکی میها اشک

 !یلی!خمیکن یم یکوتاه یلیخ

 کردم! یم« لعنت»زدم و خودم را  یهق م هق

 

 ناگهان آتش گرفتم.آتش جانم کم بود که آتش تنم هم اضافه شد.  اما

دست  میموها یاش گذاشت و نوازش گونه رو نهیس یدر حصار آغوشش تنگ گرفت. سرم را رو یمرا به آرام محمد

 .دیکش

 

 آن لحظه نمردم! میگفتم اگر بگو یم دروغ

 نگذاشتم. شیشانه ها یم و رورا باال نبرد میتالش به خرج دادم و همت کردم که دست ها یلیخ

 

 یجا در آغوشش م نیحصار را هم نیداشت و ا یاش بر م یشد دست از خوددار یم یبدهکار بود! چ یلیهنوز خ او

 شکافت.
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آرزو  نیا یزدم تا مگر باز هم تنم را مهمان آغوشش کند ول یهق م یشیکه مرا از خود جدا کرد. نما دینکش یطول اما

 بردم! یبه گور م دیرا با

 

 بلند شد و کالفه و بدون مکث به اتاقش رفت. شیجا از

 مرد! نیسوال از وجود ا یماندم و کل من

 چرا؟! واقعا

 

 کرد؟ یرا مجازات م مانیهر دو یدانست پس به چه علت یگناه م یکه مرا ب او

 بلند شدم. میو از جا دمیکش یپوف

 

 مرد را حل کنم!اصال! نیتوانستم معادالت ا یاصال نم من

 افطار بود! گریساعت د میساعت نگاه کردم. ن به

 لبخند به سمت اتاقم حرکت کردم. با

 بود امروز! یروز لذت بخش چه

 

** 

 

 ماه رمضان مانده بود.  انیتا پا گریهفته د کی
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نداشته باشم و  در دل یتا ضعف دمیرس یآغوشش را تجربه کردم هرشب به خود م یبعد از آن روز که گرما درست

 تر از همه رفتار محمد بود! بیاما عج

 

 کند. یصحبت نم ادیاز همان شب به بعد همه اش در حال فکر است و ز درست

 !ستیقبل ن یبه گرم یکند ول ینم غیاش را در یو مهربان لبخند

 

 یکاریخب از ب یماه رمضان نگاه کردم. کسل کننده بود ول یها الیرا داخل دهان گذاشتم و به سر بمیاز س یقاچ

 آمدم. یم رونیب

 محمد به خود آمدم. یصدا با

 

 خونمون؟ انیفردا شب ب میو خانومش رو دعوت بکن رضایعل-

 بهتر از آن! یکرد. چ یمبل نشسته و منتظر نگاهم م یذوق برگشتم سمت محمد که رو با

 

 و را مهمان خودم کنم.ا نینازن یبه پاس جبران زحمت ها 

 آره حتما!-

 تکان داد. یزد و سر یلبخند

 !چیه گرید و

 

 بردار! انیکسل کننده را از م یشب ها نیزودتر ا ایادامه دادم.خدا لممیف یو به تماشا دمیکش یپوف
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 !ستیقلقلکم ندهد وگرنه عال یگرسنگ یکه واقعا لذت بخش است البته اگر کم شیروزها

 

بعد  نکهیا یادآوری. با دمیبه اتاقم رفتم. تشکم را که پهن کردم دراز کش یریکم خوابم گرفت و با گفتن شب بخ کم

بالشت هق زدم و  نینشکست چه قدر در دل ا یحصار شبانه را بشکند ول نیاز آن آغوش گرم انتظار داشتم محمد ا

 !ختمیاشک ر

 

 .دمیو به پهلو چرخ دمیکش یآه

 محو شده بود! انشید. صفا داشت ، مهر داشت، محبت داشت اما عشق در مام خوب بو یزندگ

 

 شد. یکار م نیو غرور مانع ا ندیخواستم بب یالبته خودم نم د،ید یاو مرا نم یعشق من به مردم بود ول البته

 

 کنم. لیکردم. دوست نداشتم خودم را تحم یکار درست را هم م مطمئنا

 

 مبهم اطرافم شدم! یایرا بستم و فارغ دن میکم خوابم گرفت و چشمها کم

 

 

 فتم:بود گ ونیزیبود. متعجب کنارش نشستم و همانطور که نگاهم کنجکاو به تلو رهیخ ونیزیبا لذت به تلو محمد

 ؟یزنیشده محمد؟ چرا لبخند م یچ-
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 اشاره کرد: ونیزیمحجوب برگشت سمتم و به تلو یخنده ا با

 آقا و حرم امام رضا اونم زنده قلبم رو به لرزه در اورده. دنیقراره آقا بره حرم امام رضا. شوق د-

 

 ست؟یگفته بود او عاشق ن یبه محمد عاشقم نگاه کردم. ک یزیلبخند محبت آم با

 اش نسبت به خدا کم بود؟ یدلداگ مگر

 

قطعا به  دید یآقاش را م دنید یآمد و محمدم را که نم اشک شوق در چشمانش حلقه زده بود تنها برا یم یکس اگر

 آورد. یم مانیخدا ا

 

 آورده بودم. نیقی شیکه مدت ها بود به محمد و خدا یمن و

 کرده بود. دایپ اقیسوق دادم. انگار قلب منم اشت ونیزیرا سمت تلو نگاهم

 

ا که ت ییحرم و کبوترها و صفا یحال و هوا دنیحرم بلند شد و اذان را گفتند. با د یها نقاره یگذشت که صدا یمدت

 شد ناخودآگاه گفتم: یحس م نجایا

 محمد-

 

 گفت: مهربان

 بله؟-
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 خود کرده بود. ریشدم که مدت ها بود مرا اس رهیمهربانش خ یسمتش. به چشمان مشک برگشتم

 

 حرم؟ میبر-

 زد. یلبخند

 چرا که نه!-

 

 یکه قرار بود بروم حرم سر از پا نم نیآقا قلبم به لرزش در آمده بود.از ا دنی. با دونیزیشوق برگشتم سمت تلو با

 شناختم!

 !میریفطر م دیبعد از نماز ع-

 

 ذوق برگشتم نگاهش کردم. ای

 فردا؟ یعنی-

 

 بود. نیریش شی. انگار حرکات کودکانه من برادیخند یمهربان با

 آره فردا.-

 

 . در قابلمه را که برداشتمدمییگفتم و با شتاب به سمت آشپزخانه دو «ییوا»گاز است  یرو میکه غذا نیا یآورادی با

 ته گرفته بود. ینشده بود. فقط کم یزی. خدارشکر چدمیکش یاز سرآسودگ ینفس
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 بلند گفت: ییرایاز داخل پذ محمد

 شده؟ یزیچ-

 زدم متقابال بلند گفتم: ینمک به غذا م یکه کم همانطور

 خوبه! ینه همه چ-

 

 کرد با غر گفتم: ینگاه م ونیزیرا شستم. خطاب به محمد که هنوز تلو میکه تمام شد دست ها کارم

 .رسنیاالن مهمونا م گهیپاشو برو حمام د-

 

گرفتم.  یعیو دوش سر دمیبه داخل حمام پر عیبلند شد. محمد که حمامش تمام شد سر شیگفت و از جا یا باشه

 وقتم را گرفت. میاز همه خشک کردن موها شتریب

 

 از اتاق خارج شدم. حیمل یشیبه تن کردم و با آرا یلباس مناسب و ساده ا 

 .میشد مانیو منتظر مهمان ها میدیچ ییبایمحمد سفره افطار ز همراه

 

با  یرا با محبت به آغوش گرفتم و به گرم نی. نازنمیزنگ در آمد و همراه محمد به استقبالشان رفت یبعد صدا یکم

 کردم. یسالم و احوال پرس رضایعل

 

قسمت ماجرا  نیگفت. و جالب تر یم نیکرد و به سفره رنگ و لعاب دارم افر یاز بدو ورود به به و چه چه م رضایعل

 گفت: رضایبود که محمد با لبخند خطاب به عل نیا

 !هیعال شهیدستپخت خانومم هم-
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کرده بودم. بعد از افطار که واقعا جون گرفته  دایپ یادیز یکه تا اخر شب انرژ یکرد. طور بیعج یرد خلسه امرا وا و

 .میکرد یو صحبت م میخورد یشربت م نیبودم همراه نازن

 

 فیرا کث نیکه زم میکه بهشان اخطار داد یشکستند. وقت یکردند و تخمه م یو محمد هم فوتبال نگاه م رضایعل

خانم  من که با ترانه»گفت یشکست م یم الیخیب رضایاما عل دینکنند و محمد از تخمه شکستن با خجالت دست کش

 «تعارف ندارم

 

 کرد.  یم مانیلبخند را مهمان لب ها و

 بلند رو به محمد گفت: یبا تعجب و صدا رضایکه عل میمشغول گپ و گفت بود همانطور

 ؟یآره نامرد؟ چرا به من نگفت-

 

 یو همانطور که برا دیکه محمد لبش را گز میو کنجکاو آن ها را نگاه کرد میدست از صحبت برداشت نیو نازن من

 آمد گفت: یچشم و ابرو باال م رضایعل

 مسافرت سه روزست! کی! هیچه حرف نیا-

 

 و گفتم: دمیبا لبخند متعجب نگاهم کرد که خجالت زده خند نینازن

 مشهد! میفطر بر دیبعد نماز ع میگرفت میشد که تصم نیحرم رو کرد. ا یدلمون هوا شبیمن و محمد د-

 

 با خنده گفت: دادیمرا گوش م یکه تا آن موقع صحبت ها رضایعل
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 بابا! ی. امیاینم گمی. من که مدیکن یبه خدا چقدر تعارف م-

 

 به خود گرفت: هیحالت گر رضایرفت که عل شیبه رو یچشم غره ا دهیبا لب گز نینازن

 ؟یزنیخانمم، چرا م دیخب ببخش-

 

 با خنده گفت: نینازن

 بچه که زدن نداره!-

 

که  میاصرار کرد نیو نازن رضایشد و هر چه به عل یسپر یخنده هممون بود که بلند شد. آن شب به خوب یصدا و

 کردند! لیدل یعقب مانده عروس یقبول نکردند و علت آن را کار ها ندیایهمراهمان به سفر ب

 

 میقرار بود به مشهد برو نکهیخودم انداختم. از ا یرا رو یو مالفه نازک دمیتشکم خز یرو یریوشحال وصف ناپذخ با

 دل تو دلم نبود.

 

شدن کارمان  عیسر یندهد قبول نکرد و گفت برا مایهواپ نهیو هز میبرو نیچه به محمد اصرار کردم که با ماش هر

 را انتخاب کرده. مایهواپ

 

سفر سه روزه  یرا که از شب قبل برا ییساک ها عیبار در عمرم خواندم سر نیاول یفطر را که با لذت برا دیع نماز

 حاضر کرده بودم برداشتم و با شوق رو به محمد گفتم:

 !گهید میبر-
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 .میکه دم در منتظرمان بود شد یتکان داد و ساک خودش را برداشت. از خانه خارج شده و سوار آژانس یسر

 

م من تا ه میزودتر برگرد میداشت یبه خانه بزند، گرچه سع یسر یداده بود تا گه گاه رضایخانه را به عل دید کلمحم 

 بانک! یبه شرکت برسم و هم محمد به کارها

 

 یمن ی. نگاه محمد با آرامش به رو به رو بود ولمیخود نشست یو در جا میشد مایشماره پروازمان سوار هواپ دنیشن با

 دانم چرا اضطراب در تنم رخنه کرده بود.

 

 مطمئن گفت: یام برد با لبخند یدگیو رنگ پر یبه آشفتگ یکه پ محمد

 وقت خدا رو فراموش نکن! چیه یول یچرا آشفته ا دونمینم-

 

گفت.  یبرده بودم و چه قدر شرمنده شدم. راست م ادیخدا را از  یدر دل خودم را سرزنش کردم. من لحظه ا ناگهان

 ندارد! ییجا یخدا که باشد نگران

 

 میرفت یبه سفر م مایبا هواپ ادیبچه بودم ز ی. وقتدمیچسب یبه صندل دهیترس یکه صعود کرد، تنها لحظه ا مایهواپ

 محو شد. زیبا مرگ پدر و مادر و خواهرم همه چ یول

 !زیچ همه

 

 ه قول محمد حتما حکمت خدا بوده است!کردن خاطرات گذاشته خراب نکنم. ب یکردم سفرم را با تداع یسع
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مد که فرود ا مایکردند.هواپ ییرایاز ما پذ یشد. مهمان داران به خوب یسپر یبه خوب میبود مایکه در هواپ یساعت کی

 .دمیکش یآسودگ یاز سو یباند نشست نفس یرو مایهواپ یوقت یشدم ول دهیدوباره مثل لحظه صعود رنگ پر

 

به سمت هتل  ییمایهواپ ی. با آژانس هامیاز فرودگاه خارج شد میخارج کرد یاز بازرس نکهیرا بعد از ا مانیها لیوسا

 .میرزرو شده حرکت کرد

 

 میکه شد یاصل ابانیکردم که با لبخند و تلخند در حال رفت و امد بودند. وارد خ ینگاه م یلذت به مردم شهر با

 را فشردم. میگلو بیت. ناخودآگاه بغض کردم و سچشممان نقش بس یامام رضا جلو ییگنبد طال

 

به  یداد. همانند او سالم دادم و با لذت وصف نشدن یسالم م یسمت محمد که با آرامش و لبخند محو برگشتم

مردم را در آورده  یبعض یرخ داده بود صدا ابانیکه در خ یدی. ازدحام مردم و شدآمد شدستمیشلوغ نگر ابانیخ

 بود.

 

 کردم. یاستفاده م ریمس نیخوش از تمام وقتم در ا یالیحس بد با خ یمن فارغ از هرچ یول

 

 شدم. رهیکرد. با تعجب به هتل مجلل مقابلم خ ستیا یکنار هتل نیاز حرم ماش یادیبعد از فاصله ز یکم

 

 محجوب گفت: یبا اخم به سمت محمد برگشتم که دستش را باال اورد و با خنده ا 

 !ارمیب یهتل نیکنه که همسرم رو به چن یم تیدو شب کفا نیا ینم اعتراض نکن! پولم براک یخواهش م-
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را هم  نیقسط ماش دیدر تالش پس انداز کردن بود و با نکهیشدم که با وجود ا رهیمحبت به همسر مهربانم خ با

 اورده بود. یرینظ یسفر سه روزه ب نیبپردازد مرا به چن

 

را از  مانیرا داد. همراه راننده چمدان ها هیتکان دادم. محمد از راننده تشکر کرد و کرا یزدم و سر یگرم لبخند

 که نگذاشت و خودش دو چمدان را حمل کرد. رمیصندوق عقب برداشت. خواستم چمدان را بگ

 

 یامد ول یهتل مجلل تر بود. گرچه از جالل بدم م نیزدم. قصر عمو خسرو و بابا هم از ا یلبخند میهتل که شد وارد

 خرسند بودم. اریاورده بود بس ییجا نیچون محمد مرا به چن

 

ان و به سمت اتاقم میشد ادهی. از آسانسور پمیگذشت یو از الب میهتل، کارت اتاقمان را گرفت رشگریپذ ییراهنما با

 .میقدم برداشت

 

 !یلآشپزخانه نق کیاتاق و  کینسبتا بزرگ با  ییرایپذ کیبود.  کیش یمانزدم. اپارت یلبخند میاتاق که شد وارد

 

به  ریداده بود. محمد چمدان مرا داخل اتاق گذاشت و سر به ز یو مجهز را در خودش جا کیش لیهمه وسا یول

 اشاره کرد و گفت: ییرایکاناپه پذ

 خوبم، برو تو اتاق و راحت باش! یم نجایمن شب ا-

 

 حال با طعنه گفتم: نیبا ا یهم بود ندانسته باشد. ول دی. گرچه بعستمیدانست راحت ن یگرفته بود. خوب م لجم
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 بخوابم! نجایتونم ا ینه ممنون خودت برو اونجا بخواب من م-

 

 گذاشت. ییرایپذ واریبدهد چمدانش را کنار د یپاسخ نکهیمهربان زد و بدون ا یلبخند

ز من ا یخدا یدر محمد نگذاشته بودم.وا یریتاث چیدانم چرا ه یحرکت کردم. واقعا نمو به سمت اتاق  دمیکش یپوف

 مرد! نیدست ا

 

 .میمحمد گفت که بلند شوم و به حرم برو میکه استراحت کرد یکم

 چنان ذوق کردم که حرصم سر محمد را فراموش کرده و با سرعت حاضر شدم. آن

 

 در شد و با تعجب به من گفت: کیمحمد حاضر شده نزد 

 ؟یوردیچادر همراهت ن-

 

 را باال دادم. میابرو متعجب

 چادر؟-

 تکان داد. یزد و سر یلبخند

 !هیحرم چادر الزام یآره درسته چادر. برا-

 

 نشستم. واریگفتم و بغض کرده گوشه د ییوا

 وردم؟یمن که چادر ن یول-
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 زد و به در اشاره کرد: یلبخند

 خرمیخودم برات م میبر اینداره. ب بیع-

 

و بعد از گرفتن  میرفت یو با گرفتن آژانس اول به بازار میبلند شدم. از هتل خارج شد عیزدم و سر یمحو لبخند

 .میبه سمت حرم حرکت کرد دمیساده که خودم ان را پسند یچادر

 

 یواریها که گذشتم به سمت محمد که به دخانم  یشده بود. از قسمت بازرس شتریاذان بود و ازدحام مردم ب کینزد

 کرده بود رفتم. هیتک

 

و خم شده  میگذاشت نهیس یزدم. همراه محمد دستمان را رو یامام رضا لبخند پربغض یبا صفا اطیحرم و ح دنید با

 .میبه اماممان سالم کرد

 

 انجیو طلب حاجت به ا ارتیدانم که همه به قصد ز یقرمز در حال عبور بودند. م یبا چشمها یبا لبخند و بعض مردم

 دلدار تر از امام رضا؟ یو چه کس ندیآ یم

 

 میگرفت میاقامه نماز جماعت بودند. تصم یشدن برا جی. مردم در حال بسمیشد یوارد صحن اصل میکه گذشت یکم

 . میبرو ارتیو سپس به ز مینمازمان را بخوان

 

را  مانی. نماز لذت بخشم که تمام شد همراه محمد کفش هاستادمیاقامه نماز ا محمد کنار خانم ها به یکینزد در

 .میحرکت کرد یبرداشتم و به سمت گنبند اصل
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 اشاره کرد و گفت: لشی. محمد به موبامیشد یجدا م گریاز همد دیبا

 زنگ بزن. لمیبه موبا ینکرد دامی. اگر پمونمیمنتظرت م نجایهم گهیساعت د کی قایدق-

 

 کرد و از سرم افتاد.  ریگ میپا ریتکان داد و خواستم بروم که ناخودآگاه چادر ز یسر

خاص و  یبرداشت .با لبخند نیزم یخواستم خم شوم محمد زودتر از من با آرامش خم شد و چادرم را از رو تا

 .دیام را بوس یشانیمنتظره خم شد و پ ریغ یسرم گذاشت و در حرکت یمحجوب چادر را رو

 

 ندازدیبه صورت ملتهبم ب گرید ینگاه نکهیگر گرفت. بدون ا میام داغ شد و گونه ها یشانیپ یحرکت ناگهان نیا از

 به داخل رفت! عیرا برداشت و سر شیکفش ها کیپالست

 کردم. یاش نگاه م یخال یمن مات مانده به جا و

 

 من! یخدا ی. وادیچه کرد؟ مرا بوس او

 :میبزنم و بلند بگو ادیخواست فر یدلم م یاز شدت خوشحال 

 «ضامن آهو ایمعجزه بخاطر حرم توست  نیخدا که ا به»

 به داخل حرکت کردم. یو با سرخوش دمیخدا کرده بود. با بغض خند شیضمانتم را پ انگار

 

نه گونه روا میاشک ها اریاخت یبود و برونم منقلب شده بود. ب یامام رضا قلبم فشرده شد. درونم انقالب حیضر دنید با

 شدند. میها

 



 رز سرخ

 
217 

 

 یرنگارنگ یشدم که پارچه ها رهیخ میامام رضا ییطال حیتنها به ضر یمدت هینشستم و با گر واریگوشه د همانجا

و پر زرق و برق  بایشده حرم نگاه کردم. ان چنان ز یسنگ کار یها واریبه د ینصب بودند. با لذت وافر حیضر یرو

 کرد. یرا مسخ خودش م یبود که هر ادم

 

 کم هم بود. شیها برا نینبود و ا یکم آدم امامم

 رضا ایرنگ پا گذاشتم و با وجود ازدحام و  یریو ش دیسف یمرمر یپارکت ها یبلند شدم. رو میزده و از جا یلبخند 

 پرواز کردم. حینخورد به سمت ضر یلطمه ا یداشتم به کس یکه سع یطور یبه هم فشردگ نیگفتن زن ها از ا

 

 یهم برا یطلش ندهم تا فرصت ادیکردم ز یداشتند. سع ارتیهم حق ز هیهق هق کردم. بق دیرس حیکه به ضر دستم

 لب گفتم: ریگذاشتم و ز حیضر یبه رو یشانیبود که پ نیباشد. ا هیبق

 !نیرو جز خدا و محمد ندارم! مهر من رو به دل همسرم بنداز و خوشبختمون کن!آم یکس ایدن نیامام رضا. تو ا ای-

 

 به ختندیر یزدند و اشک شوق م یم غیکه ج ییخانم ها نیکردم از ب یزدم و همانطور که هق هق م یپربغض لبخند

 اول خود برگشتم. یعبور کردم و به جا یسخت

 

حرکت  واریخشک شده بود به سمت د ادمیز یها هیکه در اثر گر یشلوغ که فاصله گرفتم با صورت تیآن جمع از

 شدم. ارتیداشت برداشته و مشغول خواندن ز ییبایرا که جلد سبز رنگ ز ارتیز یاب هااز کت یکیکردم و 

 

 قرآن خواندن با اشک، یاستفاده کردم و در کنار کل یساعت وقتم به خوب کی از

 کردم! شیحاجت از خدا و ضامن آهو طلب
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 سرم مرتب کردم و به سمت محل قرار حرکت کردم. یشده بودم. لبخند به لب چادرم را رو یخال

 

 دیبگو یزیقرمزم نگاه کرد و بدون آنکه چ یمهربان به چشم ها یزدم. اما او با لبخند یمحمد لبخند تلخ دنید با

 دستم را در دست گرفت.

 

 انش، آرام گرفت.نبود. دستان داغ شده ام در حصار آرام دست شیب یمعجزه ا نجایشدم. انگار واقعا آمدن به ا داغ

 

 چیاستفاده را بردم.ه تینها ابیزمان کم نیمکان و ا نیاز ا مییبگو یزیزدم و بدون آن که چ یلبخند خوشحال 

 آوردن دستانم از دستانش به خرج ندادم. رونیب یهم برا یرغبت

 

دانستم که همانقدر او  ی. و مستیحس ن یمطمئن شده بودم که او به من ب یآورد ول یبه زبان نم یزیچ نکهیا با

 دانست! یکرد! قدرم را م یم دمییرا دارم.تا تیاهم نیاو هم یدارد من هم برا تیاهم میبرا

 

 ته دلم غنج رفت. یزیچ نیتفکر به چن با

 دادند! یرا شهادت م بیعج ییحس ها شیحرکات و رفتارها یآورد ول یبه زبان نم یزیچ نکهیا با

 

 قیعم یدستم را رها کرد. لبخند یگرفتن تاکس یهنوز دستانم در دستان گرمش بود که برا میحرم که خارج شد از

 !نیبود که در تمام عمرم داشتم.بهتر یمسافرت نیبهتر نیلبم جان گرفت. ا یرو
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محمد تا به  ی. انگارمیمعروف مشهد حرکت کرد یاز پاساژ ها یکیبه خواست محمد به سمت  میکه گرفت یتاکس

 :بود گفتم رونیبه ب نیآمده بود.کنجکاو شده و آرام خطاب به محمد که مشغول نگاه کردن از پنجره ماش نجایحال ا

 ؟یشناسیرو م نجاهایمحمد تو از کجا ا-

 

 زد و گفت: یانداخت و لبخند گرفته ا ریسمتم. سر به ز برگشت

 کرده! یم یزندگ نجایمامانم ا-

 

. او دلتنگ مادرش بود. خوش به حالش. دمیازش پرس یزیچ نیکه چن کردم« لعنت». چه قدر خودم را میرا گز لبم

دانستم  یم یکردم. ول یقناعت م یفاصله و دور نیهست و به هم ایدن نیدانستم مادرم در ا یکاش منم هم م

 !ستین

 

را داد. به پاساژ اشاره  هیشد و کرا ادهیپ نی. محمد از ماشمیدیبعد که رس ی. کممینگفتم و سکوت کرد یزیچ گرید

 کرد و گفت:

 !میبخر میتون یم یهمه چ نجایمعروفه مشهد. ا یاز پاساژ ها یکی! هیپاساژ فردوس نجایا-

 

 تکان دادم. یزدم و سر یلبخند

 یمغازه را در خودش جا یرنگ بود و کل یها نقره ا واریبود. سرتا سر تا د یزیو تم کی. پاساز شمیپاساژ شد وارد

 .داده بود

 

به  .میگرفت رضایو عل نینازن یهم برا یخودمان و کم یزعفران برا یو کم میرفت یاز همه به سمت زعفران فروش اول

 گفت: یو همسرش را از خاطر برده بودم که محمد با لبخند محو لیسه یکل
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 .میهم بخر لیسه یبهتره برا-

 

لوز خود ب ی. برامیبه سمت طبقه باال حرکت کرد میدیگفتم. زعفران ها را که خر یزدم و باشه ا یخجالت زده ا لبخند

 یطوس یمحمد هم کت و شلوار یو برا دمیهم خر ییبایز یگرفتم و دور از چشم محمد لباس خواب یرنگ دیسف

 کنم. دیجا خر نیهمهم از  رضایو عل نینازن یعروس یگرفتم برا می. تصممیگرفت یرنگ

 

را  ییبایدنباله دار ز راهنیبخرم. چشمم پ یتوانستم لباس خوب یم یمراسمشان مختلط نبود و به راحت خدارشکر

 .دیدرخش یاش م یدر آن رنگ عسل یسادگ نیگرفت که در ع

 

 سنگ تمام بگذارم. شینقش خواهر نداشته ام را داشت و دوست داشتم برا نینازن

 . میمحمد اشاره کردم که وارد مغازه شو به

 

اخل د یزد. وقت یتمندیلباس لبخند رضا دنی. محمد هم با داوردیب میبه فروشنده گفتم لباس را برا میکه شد وارد

 اتاقک مغازه لباس را پرو کردم از ته دل لبخند زدم.

 

 زدم.کنم. محمد را صدا ن شتریلباس را ب یکنم و نما یرا هم عسل میتوانستم موها یبود. م ریو نفس گ بایز تینها یب 

 

. لباس را در آوردم و داخل کاورش گذاشتم. از اتاقک پرو که خارج شدم کاور را به دمیکش یلت مازش خجا 

 را به محمد نشان دادم. تمیفروشنده دادم و رضا
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 یگرید زیدادم. چ یرا کاهش م دیمقدار خر دیبا گریتکان داد و پول لباس را داد و لباس را برداشت. خب د یسر

و  میدیشده را چشمم را گرفت که خر یو سنگ کار بایدو جانماز ز میکه در پاساژ گشت ینداشتم البته کم اجیاحت

 گرفت. ییبایز یچادر رنگ میمحمد هم برا

 

 همه محبتش را جبران نیدانستم چگونه ا یبرد. نم یو البته سنت بایو ز کیش یاز پاساژ محمد مرا به رستوران بعد

 !یزیسفارش دادم و محمد د گیشلیکنم.من ش

 

. بعد از شام که واقعا احساس میو لذت برد میفضا خورد یآهنگ سنت انیخوشمزه مان را در سکوت و در م شام

 .میکردم از محمد تشکر کرده و خواهش کردم به هتل برگرد یم یریس

 

کشان به  ازهیرفتم. مسواک زدم و خم ییرا در اتاق خودم گذاشتم و به دستشو دیخر یساک ها میبرگشت یوقت

 اتاق حرکت کردم. محمد مشغول کتاب خواندن بود. سمت

 

 گفتم: یدادم. کنارش نشستم و با کنجکاو رییرا به سمت مبل ها تغ رمیمتعجب مس 

 ؟یخون یم یچ-

 

 !میشد.مستق رهیخ میبه چشمها یکمرنگ زد و با مهربان یلبخند محمد

 السالم( هی)علیامام عل نامهیزندگ-

 

هر  داشت و چشم ییبایز یبود. صحاف ییبایکتاب را از دستش گرفتم. کتاب قطور و ز «یبا اجازه ا»زدم و با  یلبخند

 گفتم: یکرد. با خوشحال یرا به خود جلب م یا نندهیب
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 تونم منم بخونمش؟ یم-

 

د و ش یبلند م شیآره تکان داد. کتاب را به دستش دادم که ممانعت کرد و همانطور که از جا یبه معنا یلبخند سر با

 رفت گفت: یم ییمت دستشوبه س

 االن برو بخونش! نیکتاب رو بارها خوندم. از هم نیمن ا-

 

 یعسل یو کتاب را رو دمیتختم خز یبلند شدم. وارد اتاق که شدم رو میتشکر کرده و از جا یلبخند ذوق زده ا با

 مناسب بخوانمش! یکنار تخت گذاشتم تا در فرصت

 !دمینفهم یزیچ گریهم افتاد و د یرو میپلک ها دینکش هیو خواب به ثان یشدت خستگ از

 

مبل نشسته بود. حاضر که شدم چادرم را برداشتم و  یشدم. محمد حاضر شده بود و منتظر من رو داریزود ب صبح

 در ان چادر رنگ نگاهش عوض شد دنمیسر کردم. محمد بلند شد و دوباره با د

 

 شدم. یخب پررو م یببوستم ولخاص شد! چه قدر دوست داشتم دوباره  یاز مهر پر

 همسرم؟! یکه؟ برا یرو برا پر

 

 شی.صبحانه که تمام شد محمد با لبخند از جامیو صبحانه خورد میتکان دادم و همراه هم به رستوران هتل رفت یسر

 بلند شد و گفت:

 .میپرواز دار طیچون فردا ظهر بل میببر نجایاستفاده رو از ا تینها دیامروز با-
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تکان دادم و بلند  یامروز استفاده کنم.سر یدوست داشتم از شاد یگرفت ول یزود نیکه دلم از رفتن به ا نیا با

 شدم.

 

 یرو ادهیپ یو کل میماند ی. تا قبل از ظهر در کوهسنگمیحرکت کرد یو به سمت کوهسنگ میشد یتاکس سوار

 میبود هدیشن ادیرا ز فشیو بعد از ظهر به الماس شرق که تعر میرفت کیو ش بایز ینهار به رستوران ی. ظهر برامیکرد

 .میرفت

 

 یآب ها از سرش فوران م یریو چشمگ باینگاه کردم که با طرز ز یبا ذوق به الماس بزرگ میالماس شرق که شد وارد

 شدند. یآب م ییمحو هنرنما یها تا مدت یکردند و تماشاچ

 

خنک و  ی. طرقبه درست مثل بام تهران بود و هوامیبه طرقبه رفت و شب مینبات گرفت یالماس شرق هم کم از

 .میسفارش داد یو فالوده بستن مینشست یسنت یتخت ها یداشت. رو یریدلپذ

 

 یدادم. فالوده بستن یگوش م شیزد و من هم با لبخند به صحبت ها یمشهد حرف م یدنید یدرباره جاها محمد

 .میاز جا بلند شد میخوشمزه مان را که خورد

 

 نشستم خوابم برد. یکه هم در تاکس یبود. طور دهیامانم را بر یبود و خستگ یروز پر تنش واقعا

 

 زد. یرا گشودم. محمد بود که داشت نامم را صدا م میشانه ام پلک ها یرو ینوازش دست با
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را حساب کرد و هر دو وارد  هی.محمد کرامیبود دهیشدم. به هتل رس ادهیپ نیاز ماش یو با کرخت دمیبدنم را کش یکم

 .میهتل شد

 به خواب رفتم. یتخت ولو کردم و از شدت خستگ یکه وارد اتاقم شدم خودم را رو نیهم

 

 

*** 

 

 

 یبرا میخانه ام تنگ شده بود. روز آخر که مشهد بود یزدم. چه قدر دلم برا قیعم یخانه که شدم لبخند وارد

 .میالسالم( رفته و از آنجا به فرودگاه رفت هیبه حرم امام رضا )عل یخداحافظ

 

 و برگشتم سمتش. دمیکرد. خند یبا لبخند نگاهم م محمد

 خونم تنگ شده بود. ینخند بهم. واقعا دلم برا-

 

 خانه من و محمد بود! نی. درست بود. ادیکالم به مزاقم چسب نیکه چقدر ا آخ

 شد. یاش تند تند کاسته م ییپر شده بود و از فاصله جدا تیمیکه از صفا و صم یا خانه

 

 خودم را نباختم.  یتکان داد و به سمت اتاقش رفت. پکر شدم ول یسر

 و چمدانم را برداشتم و به سمت اتاقم رفتم. دهیکش یکرد. پوف یشد مرا هم دعوت م یم کاش
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 زخانه شدم.وارد آشپ یحساب یرا عوض کردم و بعد از گرفتن دوش میها لباس

 امد. یبودم اصال خوابم نم دهیخواب مایبست در هواپ از

  

 .میرفت یبه سرکار م دیرا در اتاقش استراحت کرد . حق هم داشت فردا با یمحمد بعد از حمام رفتن چند ساعت یول

 

 بلند شد. با تعجب به صفحه اش لمیموبا یشدم. صدا دنید لمینشستم و مشغول ف ونیزیتلو یرا که پختم جلو شام

 نگاه کردم.ناشناس بود!

 

 را کنار گوشم گذاشتم. لیرا وصل کردم و موبا تماس

 الو-

-.... 

 

 . سکوت بود و سکوت!امدین ییصدا

 کس پاسخگو نبود. چیه یگفتم ول« بله»دوباره  متعجب

 «!مزاحم»لب گفتم: ریرا قطع کردم و ز لیموبا یناراحت با

 

 باز هم همان نکهیاز ا یبلند شد . با ناراحت لیموبا یشدم که دوباره صدا دنینوش یو چا دنید لمیمشغول ف دوباره

 !دیام پرکش یلبخند زدم. ناراحت نیاسم نازن دنیبا د یشدم ول رهیناشناس باشد به صفحه اش خ
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 !زمیسالم عز-

 خوشحال بود: شیصدا

 چه خبرا؟ خوش گذشت؟! ؟ی.خوبیسالم خانوم-

 

 خنده گفتم: با

. خب خانوم خانوما ان شاهلل میکرد یشما رو هم خال یخوش گذشت. جا یلیخ یشما خال یبله جا ،یگل یکی یکی-

 ن؟یریبگ یقراره عروس یک

 

 با ذوق تند تند گفت:    

ره و سف میبزنم. همه کارهامون تموم شد. باغ رزرو کرد غیخواد ج یدلم م یترانه از شدت خوشحال یدونینم یوا-

 ..یو خالصه همه چ میدیو لباس خر میکرد هیعقد کرا

 

 گفتم: یخوشحال با

 .چه قدر خوب!یبه به به سالمت-

 

 ادیکه امروز ب رضای. کارت دعوتتون تو راهه. دادم به علمیریگ یم یهفته قراره عروس نیان شاهلل آخر هم گهیآره د-

 !ختهیکار سرم ر یکل ومدمیبده به محمد اقا. شرمنده خودم ن

 

 خنده گفتم: با
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 ! خداحافظیکار دار یکل دونمی. برو که مدمیبهت حق م زمیعز هیچه حرف نینبابا ا-

 بوسمت خداحافظ! ی.مزمیآره عز-

 

نداشتم که بتوانم درکش کنم.گرچه اگر محمد به  یرا کنار گذاشتم. تا حاال دغدغه عروس لیموبا یلبخند کمرنگ با

 میکردن اصال برا یکرد عروس یکشت و زنده نم یوجودش نم یمرا با گرما کرد و نامحسوس یمحبتش اعتراف م

 شد! یم چیه

 

آمد به  یکداممان خوابمان نم چی. بعد از شام همینشست زیو پشت م دمیشام را چ زیشد م داریکه از خواب ب محمد

 دستگاه گذاشتم. یاز داخل کشو انتخاب کردم و رو ید ی. سمینیبب لمیف میگرفت میخاطر تصم نیهم

  

 توانم ضمانت خجالتم را بکنم. ینم گریپخش نشود که د یناجور لمیبار حواسم را جمع کرده بودم که ف نیا

 

 یتماشا م لمیو ف میخورد یم الیمقابلمان گذاشتم. پف زیم یو رو ختمیر یدرست کرده و داخل ظرف بزرگ الیپف

 بودم که دلم را گرفته بودم. دهیبود. آن قدر خند یطنز بانمک لمی. فمیکرد

 

و همانجا مشغول  دیکه تمام شد محمد نخواب لمیکرد. ف یشد و مرا مات خود م یم میمحو خنده ها یهم گاه محمد

 شد. شیبه برگه ها یدگیرس

 

 .دمیامد و بعد از مسواک به اتاق رفته و خواب یخوابم م یلیمن خ اما

لحاف  ریگشتم. ز یم لیباز به دنبال موبا مهین یزدم و با چشمها یشدم. غلت داریب لمیزنگ موبا یبا صدا فردا

 کردم. شیدایپ
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 صفحه اش را نگاه کنم وصل کردم. نکهیا بدون

 بله؟-

-... 

 

 اوردم و به صفحه اش نگاه کردم. باز هم همان ناشناس بود. نییرا پا لیو موبا دمیرا در هم کش میها اخم

 

 و دوباره به خواب نازم فرو رفتم. دهیتشک پرت کردم. بالشت را در آغوش کش یرا رو لیرا قطع کردم و موبا تماس

 

شانه ام  یجمع کردم و رو یبر کیرا  شانمیآشفته و پر ینشستم. موها میسرجا خیکه به در خورد س یا تقه

 انداختم.

 بله؟-

 

 فشرد تا نخندد گفت: یم شیهمانطور که لب ها ریدرب را باز کرد و سر به ز محمد

 شرکت؟ یبر یدارشیب یخوا یترانه خانم شما نم-

 

زدم و  یغیآشفته ام مقابل محمد هم مهم نبود. ج تیموقع یخواب آلودم گرد شد. حت یشرکت چشم ها یادآوری با

دست و صورتم را شستم، تند تند  عیسر نکهیرفتم و بعد از ا ییو با دو از اتاق خارج شدم. دستشو دمیپر میاز جا

 به دست از اتاق خارج شدم. فیو ک دمیلباس پوش
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 بامزه گفت: یا هیبا کنا محمد

 رسونمت! ی. برات لقمه گرفتم برو بخور ممیخوشبختانه صبحانه ام که نداشت-

 

خنده و با عشق قربان  ریکردم زدم ز یکامل جمله اش را حالج ی. وقتستادمیاز خونه خارج شد. مات وسط هال ا و

 صدقه اش رفتم!

 

 شد! یکه چه م ی.وامیدوست داشت با هم صبحانه بخور یعنی

 یکشدار« به»را که محمد درست کرده بود به زور داخل دهان چپاندم و  یفیو ظر بایآشپزخانه رفتم و لقمه ز به

 گفتم!

 

کرده بودم. به مراعات وقتم و  ریکه د یحرکت کرد. وا عیکه نشستم سر نیسرعت از خانه خارج شدم.داخل ماش به

 گفت: یبا لبخند محجوب یرفت ول یعجله داشتنم تند م

 .میها رو بزن زیچ یلیخ دیق دیاستثناها با یخب بخاطر بعض یول طانهیهرچند عجله کار ش-

 

اء نجزء استث شیبزنم. من برا غیج یانداختم. دوست داشتم از شدت خوشحال ریو خجالت زده سر به ز دمیرا گز لبم

 شکرت! ایخدا یها بودم! وا

 

 یعقب افتاده ام را بررس ینشستم و کارها زیکردم و وارد شرکت شدم.پشت م یاز او خداحافظ دمیشرکت که رس به

 از اتاقش خارج شد. یصدر سیبعد از ظهر مشغول بودم که رئ2کردم. تا ساعت  
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 خوبه؟ زیهمه چ ؟یسالم دخترم.خوب-

 بلند شدم و با تشکر گفتم: یلبخند گرم با

 واقعا متاسفم! یهمه مرخص نی. بابت اهیعال زی. همه چیممنون جناب صدر-

 

 و پدرانه گفت: دیانداختم که خند ریسر به ز شرمنده

 ارتیز ی. راستادیروزه به چشمم نم کی یها یمرخص نی. اونقدرا کارت خوب هست که اهیچه حرف نینه دخترم ا-

 قبول!

 

 !دی. لطف دارممنون یلیخ-

 کرد. وسائلم را جمع کردم و از شرکت خارج شدم. یتکان داد و با لبخند خداحافظ یسر

 

ه دانستم چ ینم یبود. از شدت خوشحال رضایو عل نینازن یبه خانه رفتم. فردا شب عروس عیگرفتم و سر یآژانس 

 بکنم. دیبا

 

از  را که یبعد از سر و پا کردن نهار به اتاق رفتم و لباس دمینداشتم. به خانه که رس ینقش یعروس چیحاال در ه تا

 گرفتم. نهیبودم از کاورش خارج کردم و مقابل آ دهیمشهد خر

 شدم. رهیاندازه بود. به ساعت خ اندازه

 

ز بود. واقعا ا یو عال پیاتاق محمد برانداز کردم. ک یقد نهیآمد. لباس را به تن کردم و خودم را در آ یمحمد نم هنوز

 را به خود اختصاص دادم. «فتهیخودش»لباس لذت بردم و لقب  نیخودم در ا دنید
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شماره اش را داده بود وقت  نیکه نازن یشگاهیکه تمام شد لباسم را در آوردم و داخل کاور گذاشتم. از آرا کارم

 بود که محمد آمد.  3گرفتم. ساعت 

 

وق به تن دردمندش س یدیرا که کرده بود از دستش گرفتم و خسته نباش ییدهایلبخند به استقبالش رفتم و خر با

 دادم.

 

را عوض کرده و به آشپزخانه  شیبعد محمد لباس ها یا قهیآشپزخانه رفتم و مشغول شستن کلم و کاهو شدم. دق به

 بهش انداختم و دوباره به کارم مشغول شدم. ینگاه میآمد. ن

 

 کند که برگشتم سمتش. ینگاهم م رهیخ رهیو خ دیگو ینم یزیچ دمیکه گذشت د یمدت

 شده؟ یزیچ-

 

 کرد که با حرف من به خودش امد. یم ریس یگرید یایدر دن انگار

 ؟یچ-

 

را  آب ریداشت. ش دیترد یگفتن حرف ی. انگار برادیکش شیبه موها یتکان دادم. کالفه دست یزدم و سر یلبخند

وله را با ح میگذاشتم تا آبش برود. دست ها نتیکاب زیم یرداشتم و روب نکیبستم و سبد کلم و کاهو را از داخل س

 نشستم. زیکنارم خشک کردم و کنجکاو پشت م
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 شده؟ یچ-

را به هم  شینشست. دست ها زیزد و پشت م یزدم تا حرفش را راحت تر بازگو کند. لبخند کمرنگ یجرقه ا انگار

 داد گفت: یم هیتک یکه به صندل نطوریقالب کرد و هم

 خواستم خونه رو عوض کنم! یراستش.. راستش م-

 

 .دمیخند متعجب

 چرا؟ یخوبه ول یلیکه خ نیخب ا-

 

 حرف زدن راحت شد. یواقعا برا انگار

 قایدق میتا تونست میو گشت میگشت رضای. با کمک علستین یمناسب ادیز یو هم جا کهیهم کوچ نجایا نکهیبخاطر ا-

 .میریبگ یما هم خونه ا ننیو خانومش بش رضایعل که قراره یهمون آپارتمان

 

 ذوق گفتم: با

 هیعال یلیکه خ نیا یوا-

 

 ادامه دادم: متعجب

 بود؟ یچ یبرا دتیپس ترد-

 

 زد و گفت: یخجالت زده ا لبخند
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 ..نکهیتونم بدم و ا یمونده. قسط خونه رو هم م گهید کمی یپول رهن رو دارم ول شتریراستش من نصف ب-

 

 به چهره منتظرم انداخت و گفت: یگرید نگاه

 ه!ش یم یعال یلیخ میخونه رو رهن کن نیبا هم ا میتا بتون یاز حقوقت رو بزار یتو هم کم یاگه لطف کن نکهیو ا -

 

 . انگار تمام شد!دیکش یقیعم نفس

 و گفتم: دمیکرد که لبم را گز یخنده. متعجب نگاهم م ریزدم ز کدفعهی

 ؟یداشت دیدموضوع تر نیواسه گفتن ا-

  

 تکان داد.« آره» یبه معنا یرا به هم فشرد و سر شیها لب

 .دمیخودم را جلو کش یمهربان زد و کم یلبخند

 

م. کرد یالزم داشتم ازش استفاده م ینداشتم و فقط اگه لباس یاجیپول اصال احت نیحقوق من و تو نداره! من به ا-

 خرج بشه. یزیچ نیچه بهتر که قراره واسه همچ

 

 محجوب گفت: یآسوده زد و تشکر کرد. سپس با خنده ا یلبخند

 خانوم؟ نیارینهار رو م-
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محمد درباره  فاتیبه توص نیب نیو در ا میخورد یوصف نشدن یتکان دادم. نهارمان را با لذت یزدم و سر یلبخند

 دادم! یگوش م دیخانه جد

 

 

*** 

 

 

و  خچالیحمد پرده ها را نصب کرد و مشغول نصب کردن شدم. م دمانیاندکمان در خانه جد لیوسا دنیچ مشغول

 محمد با خنده گفت: یول دیایاصرار کرد به کمکمان ب یلیهم بنده خدا خ رضایگاز شده بود. عل

 و زحمت بکشه! ادیب شیداماد شب دوماد ستیخوب ن-

 

ت معرف انیاست که چه قدر م بیعج میمحمد مشغول کمک کردن بود. واقعا برا یبنده خدا از صبح پا به پا لیسه اما

 زن و شوهر فاصله هاست! نیا

 

د با و محم لیشربت برگشتم. سه ینیتمام شد. به آشپزخانه رفتم و با س یو خدارشکر همه چ میظهر مشغول بود تا

 مبل نشسته بودند. یرو یخستگ

 

وب رفت. لبخند زدم. چه قدر خشربت را از دستم گ ینیبلند شد و س دنمیگفتم. محمد با د یدیبا لبخند خسته نباش 

 دانست! یقدر با ارزش م نیرا ا« زن»بود مقام 
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 محمد گوش دادم. یو به صحبت ها دمیازش نوش یمبل نشستم. جرعه ا یشربتم را برداشتم و رو وانیل

 

 یرب یقبل عروس دیکه با یو هم حاضر بش یبکن یدستت دردنکنه داداش. پاشو برو خونه که هم استراحت لیسه-

 .رضایعل شیپ

 

بلند شد و با لبخند بابت شربت تشکر کرد. من و  شی. از جادیضرب سر کش کیتکان داد و شربتش را  یسر لیسه

 . محمد با خنده گفت:میو به بدرقه اش رفت میمحمد بلند شد

 !یدیکه از صبح تو برامون زحمت کش میبکن دیداداش. تشکر رو ما با یزنیحرفا م-

 

مختصر به من و محمد از خانه خارج  یگفت و با خداحافظ یبود «یا فهیوظ»و با خنده  دیرا پوش شیکفش ها لیسه

 شد.

 

 . دمیکش یکه رفت شالم را از سرم کندم و پوف نیهم

 گفت: یزد و با مهربان یحرکتم لبخند نیشد. محمد با ا یتحمل م رقابلیشال واقعا غ نیاوقات ا یگاه

 !یدیخانوم. زحمت کش دیخسته نباش-

 

داشتم و اصال  شگاهیوقت آرا 3گفتم. ساعت  ینیزدم و همچن یامروز از تنم رفت. لبخند یکه کل خستگ یراست به

 .دمیگفتم و به داخل حمام پر ییحاضر نبودم. وا
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از اتاق ها  یکیسه اتاق بود.  یبود و دارا بایو ز کیش دمانی. خانه جدمیکرده بود یهم ما اسباب کش یروز عجب

 نقش اتاق مهمان را داشتند. شتریب گریدو اتاق د یداشت ول یبهداشت سیسرو

 

 یبزرگ بود. در کل همه چ یلیبود و خ یکیو هال  ییرایام بزرگ تر بود. پذ یآشپزخانه اش به نسبت آشپزخانه قبل 

داخل تراس ساعت ها  یتوانست یشد و م یپارک بزرگ باز م کیبود که به سمت  یبود. از همه مهم تر تراس یعال

 !یلذت ببر عتیطب یو از فضا یو قهوه بنوش ینیبنش

 

و محمد به حمام رفت. وسائلم را برداشتم و حاضر شدم. از اتاق که خارج  میخورد یکه تمام شد نهار سرسرک حمامم

 بود. شیشدم محمد مشغول خشک کردن موها

 

 گفتم: یناراحت با

 !شهیم ریمحمد زود باش د یوا-

 

عمل کرده بود. از آپارتمان  یدر بود. واقعا سرعت یحاضر جلو دهینکش قهیبه اتاق رفت. به دق عیگفت و سر یا باشه

 .میشد نیخارج شده و سوار ماش دمانیجد

 

 محمد گفت: میدیکه رس شگاهیشکست. به آرا یرا م نمانیآهنگ سکوت ب یتنها صدا میکه در راه بود یمدت

 دنبالت؟ امیب یک-

 

 زدم و گفتم: یسرسر یلبخند
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 دنبالم! ایب شهیکارم تموم م گهیدو ساعت د-

 

 زد. میتکان داد. خواستم بروم که دوباره صدا یسر

 حساب کنم امیاش رو بگو تا ب نهیهز-

 

 تکان دادم و گفتم: یسر

 نه حساب کردم.تو برو. به سالمت!-

 

 قلبم را کند و رفت!« مراقب خودت باش» نیریکرد و با گفتن جمله ش یخداحافظ یگفت و با لبخند یا باشه

 

محکم به گونه ام زدم و به سمت  رمیتاخ یادآوریبا  ی. ولدمیذوق دستانم را مشت کردم و مثل بچه ها به هوا پر با

 پرواز کردم. شگاهیآرا

  

 

*** 

 

 

رده ک رییرت زده و تغبه صو یصورتم نگاه کردم. بعد مدت ها رنگ یبایو ز حیمل شیرنگ کرده و آرا یذوق به موها با

 بودم.
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م سر یباال یامد و به صورت گوجه ا یم دمیبه پوست سف یلیرنگ کرده بود که خ رهیت یدست عسل کیرا  میموها

 یرق مب یمحو بود و تنها کم یلیکار کرده بود که خ میپشت پلک ها یکمرنگ و نقره ا یعسل هیسا یبسته بود.کم

 زد.

 

کرده بود و  ینقاش میلب ها یرو یبرداشته بود. رژ لب قرمز یبه عسل رنگ زده و کمان لیما یرا قهوه ا میابروها

 نبودم! یرو به آن رو کرده بود. انگار واقعا ترانه قبل نیصورتم را از ا

 

ام  ییبایبود از ز شگاهیدهد. گرچه هر که در ارا یم یچه واکنش میو رنگ موها شیدانستم محمد نسبت به آرا ینم

 نام داشت!« محمد»نفر بود و  کی یاصل کار یکرد ول یم دیتمجو  فیتعر

 

 با لبخند گفت: شگریآرا

 ! خوش به حال شوهرت!یعروسکا شد هیبزنم به تخته شب-

 

 زدم. یچرخ شگاهیآرا یقد نهیآ یو جلو دمیانداختم. لباسم را پوش ریزدم و سر به ز یخجالت زده ا لبخند

  

 شده بودم! بایحلقه زده بود. واقعا ز میدر چشم ها اشک

 

*** 
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کردم و از  یخداحافظ شگریمحمد آمد از آرا نیبوق ماش یصدا یو منتظر محمد بودم. وقت دهیرا پوش میها لباس

 خارج شدم. شگاهیآرا

 

 بودم که اصال صورتم واضح نبود. دهیجلو کش یمنتظرم بود. شال را طور محمد

 زدم. یبرد. لبخند تلخ نیستم را گرفت و به سمت ماشمحمد د دمید یرا نم ییجا چون

 درست مثل عروس دامادها!-

 

که گذشت محمد  یفشردم. مدت یرا کف دست م میکه نشستم محمد حرکت کرد. از استرس ناخن ها نیماش داخل

 کرد. یرا پل یو گوش نواز بایآهنگ ز

 

 عوض شد انگار یهمه چ میتو زندگ یاومد تا

 بار نیشت و عاشق شدم اندا یعشق معن واسم

 انگار به تو شدم گرفتار دمتیتورو د تا

 

 اهنگ! نی..انیبدنم باال رفت. ا یگرد شد. دما میکه داشتم چشم ها یشال ریز

 گفت؟! یآهنگ چه م نیا

 

 دمیچشاتو د یوقت میتو زندگ یاومد تا

 دمیو همه آدما دست کش ایتو از دن جز
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 گمیآدم د هی گهید دمیکه د یاز روز تورو

 

 آهنگ را گذاشته بود؟! نیاز قصد ا یعنی

 سبک ها نبود! نیقلبم اوج گرفت. صورتم گر گرفته بود.محمد که اهل اهنگ گوش کردن آن هم از ا ضربان

 

 جاتو  یشکیه رهیگیهواتو نم دارم

 دلو جونم برا تو ایبگم از عالقم ب یچ

  یمیزندگ لیکه تو دل یندون نویا دیشا

 تو ای گهیکس د چیه ایبگم بهت  نویا بذار

 جاتو  یشکیه رهیگیهواتو نم دارم

 دلو جونم برا تو ایبگم از عالقم ب یچ

 یمیزندگ لیکه تو دل یندون نویا دیشا

 تو ای گهیکس د چیه ایبگم بهت  نویبذار ا 

 

 داد؟! یهمه تامل و درنگ به خرج م نیدهانم را قورت دادم. پس چرا محمد ا آب

 کرد؟ یت و مرا رها نمگف یرا نم زیهمه چ چرا

 داد؟! یرا عذاب م مانیداشت هردو چرا

 با وجود عالقه اش چه بود؟! یخوددار نیا لیدل
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 تو حس دارم و حسم به تو ته نداره  به

 قراره یتو دار و ندار من ب عشق

 دارم  یمن چه حال یبفهم یستیکه جام ن تو

 لحظه از سرم درارم هی شهیتو نم فکر

 قلبم رهیس گهید ایاز همه دن ریغ

 قلبم گهید هیهر ثان رهیواسه تو داره م 

  یبه سرم ه زنهیاگه م ستیمن ن دست

 برا تو دمید ییکه چه خوابا یدونینم هواتو

 

 نیشد. هم یصورتم خراب م شیکنم وگرنه ارا یریام جلوگ یاحتمال یاشک ها زشیکردم از ر یکرده بودم. سع بغض

 شدم. عیضا دمیام را باال کش ینیکه آب ب

 

 آهنگ را کم کرد و گفت: یچرا که آرام صدا دیانگار فهم یخواستم هم بفهمد ول ی. نمدیفهم یکه کاش نم آخ

 ؟یکن یم هیگر یدار-

 

گفتم اشکم  یم یزیچ یگریکالم د کینه تکان دادم. اگر  یبه معنا یرا مشت کردم و سر می. دست هادیام لرز چانه

 !ختیر یم

 

دانم دوستم  یام م یکه پنهان نیزدم. هم یبار لبخند تلخ نیکرد. ا ادیآهنگ را ز یه صدانشد. دوبار چمیپاپ گرید

 !ستیدارد کاف
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 جاتو یشکیه رهیگیهواتو نم دارم

 دلو جونم برا تو ایبگم از عالقم ب یچ 

  یمیزندگ لیکه تو دل یندون نویا دیشا

 تو ای گهیکس د چیه ایبگم بهت  نویا بذار

 جاتو  یشکیه رهیگیهواتو نم دارم

 دلو جونم برا تو ایبگم از عالقم ب یچ

  یمیزندگ لیکه تو دل یندون نویا دیشا

 تو! ای گهیکس د چیه ایبگم بهت  نویا بذار

 

 

*** 

 

 

 زد: میرفتم که محمد صدا یشدم. داشتم م ادهیپ نیاز ماش میدیباغ تاالر که رس به

 رو محض اطالع گفتم! نیترانه آخر شب ممکنه مراسم مختلط بشه. ا-

 

گفتم و ازش جدا شدم. وارد باغ که شدم شال و مانتو ام را در آوردم و داخل ساکم گذاشتم. به  یباشه ا یمهربان با

 کردم. دیاتاق پرو رفته و رژ لبم را تجد
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بودن بهم دست داد. دمغ شده گوشه  بیزدم و از اتاق پرو خارج شدم. حس غر نهیرو به آ یگریلباسم چرخ د با

 کیو نزدشان رفته و تبر دمیرا پوش میکه عروس و داماد آمدند لباس ها یجا را انتخاب کردم و نشستم. هنگام نیتر

 گفتم.

 

 .نمیبنش ششیرفت حتما پ رضایعل نکهیذوق کرده بود و گفت که بعد از ا یحساب دنمیبا د نینازن 

 

 و سپس داماد به زور خانم ها مجلس را ترک کرد.  دندیعروس و داماد رقص یکم

فرشته ها شده بود.  هیمات شب شیو آرا دیرفتم. با آن لباس سف نیرا درآوردم و با لبخند به سمت نازن میها لباس

 آمد. یبه چشم م شتریصورت معصوم و نازش ب

 

 را گرفت و با استرس گفت: میکه نشستم دست ها کنارش

 !رمیم یاز استرس مترانه من دارم  یوا-

 

 .دمیزدم و گونه اش را بوس یدارم. لبخند شیخواهر برا یدانستم که خواهر ندارد و جا یم

 

 .شتمیکنار. من پ یاسترس رو بزار گهید نکهی! مهم اگهید ادیم شی. پزمیعب نداره عز-

 رد و گفت:لباسم دستم را گرفت و ذوق زده بلندم ک دنیبا د کدفعهیتکان داد.  یزد و سر یلبخند

 کلک! یدرخش یاز من م شتری! تو که بیترانه محشر شد یوا-
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و آن را مسخره  نیو ا میحرف زد یو دوباره کنارش نشاندم.کم دیانداختم.خند ریزدم و سر به ز یخجول لبخند

رفت و من هم مشغول  یگریشام به اتاق د یبرا نیرا نشانم داد که شام را آوردند. نازن شانیها لیفام یو باق میکرد

 خوردن شام شدم.

 

و  دمیرا پوش میلباس ها عیمجلس زن ها و مرد ها را بکشند. سر نیب واریخواهند د یبعد اعالم کردن که م یکم

 یرگیام تنها مختص محمد بود و دوست نداشتم کس د ییبایدادم. ز نیینشستم. شالم را هم تا حد امکان پا یکنار

 ند!ام استفاده ک ییبایاز ز

 

 شد و کنارم نشست. کمینزد دنمیبا د محمد

تمام شد. هنگام خارج شدن از باغ به  یکوبیپا یساعت کیمراسم بعد  نکهیکردند تا ا یو شاد دندیها هم رقص مرد

 داشت. یقدم برم لیهمراه محمد، متعجب چشمم به الناز افتاد که همراه سه

 

 دم؟یچرا تا کنون او را ند پس

 نیه اب یلیمن هم اصال م ندیاو دوست ندارد کنار من بنش ی.وقتمیشد نیتفاوت سوار ماش یباال انداختم و ب یا شانه

 ندارم. یکینزد

 

حمد و م میعروس نرفت نیاستفاده کردم. با اصرار من به دنبال ماش یزییلذت بخش پا یدادم و از هوا نییرا پا شهیش

 داد.  رییرا به سمت خانه تغ رشیو مس دییحرفم را تا عانهیهم مط

 

کار ممکن را انجام  نیتر حیصح یرو کم کن یها و سبقت گرفتنشان برا نیخطرناک ماش تیهم با آن وضع واقعا

 !میداد
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 یجلو یپیافتاد که با چه ت ادمیمبل ها پرت کردم. تازه  یمانتو و شالم را در آوردم و رو عیسر میدیخانه که رس به

 شدم که محو من بود. رهیمحمد ظاهر شدم. سرم را باال اوردم و گر گرفته به محمد خ

 

 نگاه کردم.  شیبایز پیبه ت تازه

 آمد. یبهش م بیبود و عج دهیپوش میرا که از مشهد گرفته بود یکت و شلوار همان

  

 شد و گفت: کمیبا لبخند نزدانداختم. محمد  نییسرخ شده سرم را پا یزدم و با گونه ها یخجالت زده ا لبخند

 !یخوشگل شد-

 

ت به هم قالب کرده و با خجال میذوق کرده بودم. ضربان قلبم هم باال رفته بود.دستانم را جلو تینها ی. بدمیرا گز لبم

 گفتم:

 خوشگل بودم!-

 

به اتاقش پناه برد.دمغ شده  یو هول هولک عیسر «یریشب بخ» و با گفتن  دیلبش را گز کدفعهی. دیصدا خند کم

 نشستم. نیزم یهمانجا رو

  

 کرد؟! یرا تنگ تر م انمانیحصار م نگونهیبزنم. چرا داشت ا غیداشتم از شدت حرص ج دوست

 

 !م؟یلو رفته بود گریهمد یبرا گریکه د حاال
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 بلند شدم. میاز جا تیو با عصبان دمیکش یپوف

 

کداممان اتاق مشترک را  چیرا که مختص مهمان بود انتخاب کردم. ه یکردم به سمت اتاق یکه غر غر م همانطور

 کدام! چی!همیانتخاب نکرد

 

 

*** 

 

 

 میدیخند یو م میزد یبا محمد حرف م شهیمدت مثل هم نیا یگذشته بود.ط نیو نازن رضایعل یاز عروس یماه کی

 .میکرد یم یهمخانه در کنار هم زندگ کیو مثل 

 

 شدم. یاش م فتهیش شتریشد و من هم روز به روز ب یو رفتار محمد روز به روز بهتر م اخالق

 

 چیگرفت ه یدانم از کجا نشئت م یکه نم یدیمحمد بخاطر غرور و ترد یما را لو داده بود ول مانیکل رفتارها در

 کرد. یحصار نم نیقطع و شکستن ا یبرا یحرکت بخصوص

 دلم خوش بود! یول

  

در  یاز پا یسالخ محکم که در پ نیدر هم بشکند و مارا از ا مانییحصار تنها نیروز ها ا نیتظر بودم همکه من یطور

 آوردنمان را داشت نجات دهد!
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 رفتار یطور ینکردم ول یاقدام چیشده نباشم ه لیکه زن بودم و ظرافت و غرور زنانه ام حفظ شود و تحم نیا بخاطر

 .دمیکش یگرفتم با پا پس م یکردم که با دست م یم

 

 را واقعا دوست داشتم. یباز نیکه ا میها یکودک ادیکردم. به  یم یخواندم و کف باز یخود آهنگ م یحمام برا در

 

از حمام خارج شدم  یهمانطور ستیدانستم محمد خانه ن یو چون م دمیچیدور خود پ یکه تمام شد حوله ا حمامم

 کنم.را عوض  میتا در اتاقم لباس ها

 

گرد شده به من  یزدم. محمد با چشمها غیدر آشپزخانه ج یمحمد جلو دنیرفتم که ناگهان با د یطرف اتاقم  م به

 خشک شده بود. لشیموبا یکرد و دستش رو ینگاه م

 

 انگار محمد زودتر به خودش آمد. یبودم ول ستادهیا میو مکان از دستم رفته بود و شوک شده سرجا تیموقع

 

 ا خاموش کرد و با لبخند گفت:ر لشیموبا

 باشه! تیسالم.عاف-

 

.محمد با خنده دمییزدم و به سمت اتاق دو غیج یبلند یخون در صورتم را حس کردم. گر گرفته با صدا دنیجوش

 در گذاشت و گفت: یرا ال شیو خواستم در را ببندم پا دمیکه به اتاق رس نیدنبالم کرد اما هم
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 صبر کن ترانه. در رو باز کن! کارت دارم.-

 درد گرفت. یبرهنه ام حساب ی. بازونیبه در وارد کرد که در طاق به طاق باز شد و محکم خوردم زم یکوچک فشار

 

 فشردم با خجالت به محمد گفتم: یدرد م یرا از رو میکه چشم ها نطوریو هم دمیرا گز لبم

 

 تو رو خدا برو.برو محمد!-

 شد و گفت: کمینزد نگران

 !نمیشده ترانه؟ بزار بب یچ-

 

 گفتم: دمیخز یم نیزم یگذاشتم و همانطور که عقب عقب رو یکبودگ یدر آمده بود. دستم را محکم رو اشکم

 نه نه من خوبم تو برو!-

 

 بلند شد. شیو از جا دیبار خند نیا

 !زمیافتاد خبرم کن عز یها. اگه اتفاق نمیبب یباشه نزاشت ادتی یول رمیباشه من م-

 رفت. و

 

 من! یخدا

 ندارم! کجایرا  یحجم از خوشبخت نیا شیمن گنجا 
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 ینم یشود ول کیدوست داشتم بهم نزد نکهیتکان دادم. با ا یاتفاقات چند لحظه قبل سرخ شدم و سر یادآوری با

 .دمیکش یبهش خجالت م یکیدانم چرا از نزد

 

 تاق خارج شدم.و از ا دمیپوش عیرا سر میها لباس

داد و  یمعنا داشت، تا شب در سرم اکو م میبند برا کیکه گفت، و اندازه  یا «زمیعز»دانست که واژه  یمحمد نم و

 شد! یبارها و بارها تکرار م

 

 

*** 

 

 

ه از ک یآرامش بخش یقیکردم و به موس یاطراف نگاه م یجنگل یبه فضا ینشسته بودم و با لذت وافر نیماش داخل

 دادم. یشد گوش فرا م یپخش م نیظبط ماش

 

را  مانیشبه گفتند وسائل ها کیگرفته بودند و  یهفته مرخص کی رضایشب قبل بعد از آن اتفاق محمد و عل درست

 .میکن یو که فردا به سمت شمال حرکت م میجمع کن

 

 .میبه راه افتاد مانیها نیو خوشنود وسائل سفر را بسته و همراه ماش خوشحال

 بود. دهیصفر خر یو شش ستیرا فروخته و دو دشیپرا رضایعل
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 یالیو دیو در عوض کل دیایمادرخانومش نتوانست ب یضیبه علت مر یول دیایهم خواسته بودند همراهمان ب لیسه از

 خانومش را داده بود.

 

 یسنگفرش ها ی. از رومیحرکت کرد الیبه سمت و نیکردند و من و نازن ادهیمرد ها وسائل ها را پ میدیکه رس الیو به

 تازه و خنک شمال را به مشام فرستادم. یو هوا دمیکش یقینفس عم یبا سرخوش میباغ که گذشت

 

همانطور که چمدان خودش و  یبا شوخ رضایو او هم متقابال کار من را تکرار کرد. عل دیکارم خند نیبه ا نینازن

 :گفت دیکش یخانومش را با خود م

 

 رد.جا به جاش ک شهیکه نم نیزاریم یچمدونا چ نیشما خانوما تو ا دونمیبهمون. نم نیبکن یکمک کی نیایالاقل ب-

 

 را گرفت و گفت: شیشد و بازو کشیبا لبخند نزد نینازن

 !زمیعز میبر-

 

 کرد گفت: یاشاره م شیو همانطور که به بازو ستادیمتعجب ا رضایعل

 ؟یکن یبه من م یچه کمک یدار قای. االن شما دقزمیعز-

 

که  الیروش به کمک کردنش ادامه داد.وارد و نیبا هم دیبگو یزیچ نکهیهم بدون ا نی.نازنمیدیچهار نفر خند هر

 محمد برق ها را روشن کرد. میشد
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 .میرا آنجا گذاشت مانیو چمدان ها میرا گرفت یو هر زوج اتاق میباال رفت به

و شام  میبه آشپزخانه رفت نیزدم. من و نازن یلبخند ذوق زده ا دمیخواب یکنار محمد م دیشب را با نکهیقرار ا از

 .میدرست کرد یمختصر

 

 خواب را بهانه کردند و به اتاق ها رفتند.  یمرد ها بخاطر خستگ میرا که خورد شام

 باز هم استرس به سراغم آمده بود. یبودم. ول دهیقبال کنار محمد خواب نکهیا با

 

 تمیمنظم و ر یرا از نفس ها نیبود. ا دهیوارد اتاق شدم. محمد خواب نیبه نازن یریزدم و با گفتن شب بخ کمسوا

 .دمیدارش فهم

 

 .میها را روشن کرده بود نهیشوم زییپا یسرد لی. به دلدمیپتو خز ریزدم و به سمت تخت رفته و ز یتلخ لبخند

 

 بود. چاندهیساکت اتاق پ یرا در فضا ییبایو برخوردش به پنجره آهنگ ز دیبار یم باران

 شدم. یبر کیزدم. رو به چهره محمد  یو غلت دمیکش یا ازهیخم

 

 کردم. یسرم گذاشتم و با لذت چهره معصوم همسرم را نگاه م ریچپم را ز دست

 «!نباش یلیتحم»زدم بیباز هم در دل به خود نه یداشتم از ته دل ببوسمش ول دوست

 

 باشم! یلیخواستم تحم یت بود. نمتکان دادم. درس یسر
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 خوابم برد! دینکش هیرا بستم به ثان میکه چشمها نیخسته و دردمند  راه بودم هم یحساب چون

 

 کرد. یشدم که با لبخند نگاهم م رهیخ یخمارم را باز کردم و به محمد یشدم. چشم ها داریب یتکان دادن دست با

 

 .مینهار بخور میخوا یپاشو خانوم. م-

 گرفته گفتم: یینشستم.با صدا میسرجا خیحرف س نیا دنیشن با

 محمد؟ یگیواقعا راست م-

 

 و گفت: دیخند

 نهار منتظرتن! ینداره پاشو زود باش که همه برا یبیبه شما دروغ گفتم؟! حاال ع یمن ک-

 باشه تکان دادم. یبه معنا یو سر دمیرا گز لبم

 

دم آم نییاز اتاق خارج شدم. از پله ها که پا یلباس مناسب دنیدست و صورتم را شستم و با پوش عیرفت و من سر او

 همانطور که مشغول خوردن بود گفت: رضایعل

 به به ترانه خانم هم حاال پاشده.-

 

 گرفت. شیاز بازو یشگونیبا خنده ن نینازن

 ت:گف دیمال یرا م شیگرد شده همانطور که بازو یاحبس کرد و با چشمه نهینفسش را در س یبه طرز با مزه ا رضایعل

 ؟یکن یم نیخانومم. راستشو بگو چند وقته با ناخنات تمر-
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 و ظرف خورشت را مقابلم گذاشت. دیبرنج کش میکنار محمد نشستم. برا زیخنده. پشت م ریز میزد

 

 گفتم: نیرو به  نازن یشرمندگ با

 که تنهات گذاشتم. دیببخش-

 

 خنده. متعجب نگاهش کردم که گفت: ریزد ز رضایعل کدفعهی

خوشمزه  یغذا نیشدند. ا داریب یشما از خواب زمستان یپا شیخانوم ما هم پ نینکن ترانه خانوم. نازن یعذرخواه-

 رو هم بنده از رستوران سفارش دادم.

 

 و محمد بلند شد. رضایخنده بلند عل یکه صدا میانداخت ریسرخ شده سر به ز نیو نازن من

 

 .میسوار شد یموتور قیو قا میکرد یرو ادهیپ یاز ظهر به ساحل رفته و حساب بعد

تا  میشو داریو محمد از ما قول گرفتند که فردا زودتر ب رضایو عل میبرگشت الیبه و میخورد یبستن نکهیاز ا بعد

 !میاز سفر لذت ببر شتریب میبتوان

 

را تماشا کنم به  دیخواستم غروب خورش یما به اصرار من که م یماندند ول الیداخل و نیو نازن رضایکه شد عل غروب

 .میرفت ایسمت در

 

 پر مهر گفت: ییکه محمد با صدا میکرد یرا نگاه م دیخورش یبایو غروب ز میماسه ها نشسته بود یرو
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 ترانه!-

 

 هنوز زود بود! یول« ترانه جان»میسمتش. دوست داشتم از ته دل بگو برگشتم

 کنم گفت: یتظر نگاهش ممن دیکه د نیهم

 !هیخوب یهوا-

 

 قلبم را به تپش بازداشته بود؟! نیچن نیجمله ا نیگفتن ا ی. برادمیدل خند در

 آره!-

 

 زدن اطراف شدم که آرام گفت: دیحال د در

 به من؟ یحواست رو بد شهیم-

 

 زد. یلبخند تمندیزدن برداشتم و نگاهش کردم.رضا دیاز د دست

 فتاد؟ین یاتفاق خاص میکرد یکه گذشت و ما با هم زندگ یهمه مدت نیترانه به نظرت تو ا-

 

 پرسش ها چه بود؟! نینگاهش کردم. هدفش از ا متعجب

 شد! یعاشقت م شتریافتاد و از همه مهم تر دل من بود که روز به روز ب ادیاتفاق که ز چرا

 

 دونم! ی.نمادیاتفاق که ز-
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 درنگ گفت: یو ب دیکش یقی.نفس عمدیخند

 ؟یا حاال عاشق شدت-

 

 رفت که مدت ها منتظرش بودم! یم یا راههیداشت به ب شیقلبم باال رفت. پرسش ها ضربان

 

 حال خودم را نباختم و گفتم: نیا با

 !یوقت نشد چیمطمئنا تو ه یمن که آره ول-

 

 خالص را زدم. ریت

 من عاشق نشدم؟ یکنیچرا فکر م-

 هستم که خدا به من داده.  ییعاشق خدا و ذاتشم. من عاشق تمام نعمت ها من

 من تاحاال عاشق نشدم؟! یگیهستم.چطور م دنمیکردن و نفس کش یعاشق لحطه به لحظه زندگ من

 

 باال انداختم. یا شانه

 هم هست؟!از خدا  ریغ یزیبه خدا!چ ید یرو ربط م یزیداد.تو هر چ یطور نشون م نیدونم رفتارت ا ینم-

 

 بایعشق ز نیا ریزد و مرا هم درگ یکه چطور عاشقانه با خدا حرف م دمید ینگفتم. من هر روز م یدانستم ول یم

 کرده بود.
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 از حضور خداست! یوجود داره سرشته ا ایدن نیکه در ا یزینه هرچ-

 !دیآره شا-

 

 نه حتما!  دیشا

 !یزیشد در وجود خدا لذت بخش بود. هرچ یکه خالصه م یزیچ هر

 

 اش برسم! یو هدف اصل یاصل ریبود که به مس نیمن تنها از طفره رفتن قصدم ا و

 .میجدا شد یاصل ریاز مس-

 

 . خدا چه زود منظورم را گرفت و آن را به بنده اش بازتاب داد!دمیخند

 بگو-

 

زده شد و  میزندگ یتو یبیجرقه عج کیهمه اتفاق  نیهمه مدت و بعد از گذشت ا نیا یتو یراستش رو بخوا-

 بار جرقه بزنه.  نیاول یبده. باعث شد که قلبم برا یباعث شد عواطفم رو باز

 !میانجام بدم نه عقل میرو مطابق خواسته قلب یبار کار نیاول یشد برا باعث

خوام عاقالنه جلو  ینداره.م یمونیخواسته پش نیا دونمیبشم.و م مونیخوامم پش یبا دل جلو رفتم و نم ناخودآگاه

 برم!

 

 زد. ینامنظم منتظر نگاهش کردم. لبخند قشنگ یضربان قلب باال رفته و نفس ها با
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 مهرت به دلم افتاده!-

 

 ی. بغض کرده به سمتش برگشتم تا راستمیبزنم.هاج و واج مانده بودم چه بگو غیدوست داشتم ج یشدت خوشحال از

 بخوانم! شیکالمش را از صدق چشمها

 

 حلقه زده بود. شیزد و نم اشک در چشمها یبرق م شیچشمها

محمد دستانش را باز کرد و مرا که  کدفعهی. میشده بود گریمحو همد ،یشده بود. در سکوت محض کیتار کهیتار هوا

 .دمیبه آغوش گرمش کش یسست شده بودم به آرام

 

 .مدیکش قیعم یاش گذاشتم و با لبخند نفس نهیس یرا رو سرم

 دوست دارم ترانه!-

 

 !میدانستم چه بگو یکردم.نم بغض

 

بار نوبت من بود. او  نیزد. اما ا یتکان دهنده م یآرام و پر حسش حرف ها یقصد جانم را کرده بود که با صدا انگار

 ادامه دهم! دیگذاشت و حال من با شیپا پ

 منم-

 

اش برداشت و همانطور که  نهیس یمکث صورتم را از رو یماندن و اوج گرفتن ضربان قلبش را حس کردم.با کم مات

 گفت: دیکاو یصدق گفتارم م یچهره خجالت زده ام را برا
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 ؟یگفت یتو االن چ-

 

 انداختم. ریزدم و سر به ز یخجالت زده ا لبخند

 منم دوست دارم!-

 

. به دیاز گوشه چشمم چک ی.بغض کرده قطره اشکدمی.لبم را گزدیرا بوس میچشمها یو رو دیخند یلبخند سرخوش با

 !میدانم چه بگو ینم ایبرآورده شده بود.خدا میآرزو یراحت نیهم

 

 یچانه ام گذاشت و با نگاه عاشقانه ا ریبود. دستش را ز نییبلند شد و دستم را گرفت و بلندم کرد. سرم پا شیجا از

 کرد گفت: میکه حواله چشم ها

 !رهیگ ی! قلبم مریوقت روتو از من نگ چیه-

 

 . میزدم. دستش را دور شانه ام حلقه کرد و به راه افتاد یلبخند

 میو برا دیاز عشقش بگو نیچن نیکرد محمد خوددار و محجوب من ا یفکرش را م یبود. ک ایرو میشب برا نیا واقعا

 عاشقانه سر دهد؟ ینجوا

 

 !اینمعشوق د نیباتریز ی! دوست دارم اینگهدارنده عشاق نیکه بهتر یبه راست ایخدا

 و گفت: دیخند دنمانیبا د رضایعل میکه شد الیلبخند وارد و با

 !گهید نیومدیها! نم نیشد میچه عجب خوب ج-
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سالم کرد و خطاب به  ییبا خوش رو دنمانیبا لبخند از آشپزخانه خارج شد با و با د نی. نازندیخند ریسر به ز محمد

 گفت: رضایعل

 !ریبگ ایو چند تا کنسرو لوب یسه بسته ماکاران یکینزد نیفروشگاهه هم نیپاشو برو هم-

 

 اشاره کرد و گفت: رضایبه عل محمد

 گردم. یو برم رمیگ یم رمیخواد من حاضرم. من م ینم-

 

 تکان داد و گفت: یسر رضایعل

 ام؟یهمراهت ب یخوا یاگر م-

 

 شد گفت: یزد و همانطور که از در خارج م یلبخند کمرنگ محمد

 خانم ها باش تنها نباشن.من رفتم! شیتو پ ستینه الزم ن-

 

 گفت! یزد و خداحافظ یلبخند قشنگ میلبخند رفتنش را نگاه کردم که برگشت و برا با

 شدم. نیکه رفت به آشپزخانه رفتم و مشغول کمک کردن به نازن محمد

 

و تخمه  دنیمشغول فوتبال د رضایمحمد از آشپزخانه خارج شدم. عل امدنیگذشت که متعجب از ن یساعت کی

 شکستن بود.

 



 رز سرخ

 
260 

 

 بود؟ امدهیساعت نگاه کردم. چرا ن به

 گفتم: دید یفوتبال م الیخیکه ب رضایرو به عل یگرفتم و با نگران یبیعج دلشوره

 !ومدی. محمد نرضایاقا عل-

 

 برگشت سمتم و به ساعت نگاه کرد. متعجب

 .نیگ یآره راست م-

 

 هم از آشپزخانه خارح شد و گفت: نیبوق خورد جواب نداد. نازن را برداشت و شماره محمد را گرفت.هرچه لشیموبا

 

اون فروشگاه نداشته و به شهر  میخواست یرو که م ییزایاون چ نکهیا ایمونده  کیتو تراف اینگران نباش حتما -

 رفته!

 

م را گرفت لشی. دوباره که موبادیدلشوره طاقتم را بر گریبا گذشت سه ساعت د یباشم ول نیکردم خوش ب یسع

 خاموش بود.

 

 از من نداشتند. یشدم که انها هم دست کم رهیخ نیو نازن رضایبه عل یاسترس و نگران با

 

 !نددییدو یدنبالم م انیهم ترانه گو نیو نازن رضای. علدمییدو رونیمبل بلند شدم و به سمت ب یاز رو اریاخت یب
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 !ایدر میبود. پشتم جنگل بود و جلو کیرتا کهیکه خارج شدم اطراف را نگاه کردم. تار الیو از

 

 .فضا خوف ناک بود.ختیر میگونه ها یرو میهم خاموش بود.بغض کرده اشک ها ایکنار در یچراغ ها یحت

 تو؟! ییکجا محمد

 

که  یزدند.مدت یم ادیهم نگران تر از من نام محمد را فر رضایو عل نیزدم. نازن یکردم و محمد را صدا م یهق م هق

 ماسه ها نشستم. یرو نیزم یگذشت خسته و دردمنده و سست رو

 

ود نهفته ب میو ترس بود و در صدا یاز نگران یکه ناش یشال لمس کردم و با بغض و لرزش ریرز سرخم را از ز گردنبند

 لب زمزمه کردم: ریز

 !؟ییمحمدم کجا-

 

بلند شوم که ناگهان با  می. خواستم از جادیم چکاز گوشه چشم یفروغم را باز و بسته کردم.قطره اشک یب یها چشم

 .ستادمیا میصحنه مقابلم خشک شده سرجا دنید

 

 گرد شد. میچشم ها ایامواج در یجسم مُرده و شناور رو دنید با

 افتادم! نیزم یزدم و سست رو یغیبه خودم آمدم از شدت شوک و وحشت دستانم را به صورتم زده و ج تا

 محمد بود! او
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 فصل اول*** انی***پا

 

 

  میتو زندگ یاومد تا

 عوض شد انگار یچ همه

 نداشت  یعشق معن واسم

 بار نیعاشق شدم ا و

 

  دمتیتورو د تا

 به تو شدم گرفتار انگار

  میتو زندگ یاومد تا

 دمیچشاتو د یوقت
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 و ایتو از دن جز

 دمیهمه آدما دست کش 

  دمیکه د یاز روز تورو

 گمیآدم د هی گهید

 

 هواتو  دارم

 جاتو  یشکیه رهیگینم

 بگم از عالقم یچ

 دلو جونم برا تو ایب 

 

  یندون نویا دیشا

  یمیزندگ لیتو دل که

 بگم بهت  نویا بذار

 تو ای گهیکس د چیه ای

 

  رهیگیهواتو نم دارم

 جاتو  یشکیه

 بگم از عالقم  یچ
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 دلو جونم برا تو ایب

 

  یندون نویا دیشا

  یمیزندگ لیتو دل که

 بگم بهت  نویا بذار

 تو ای گهیکس د چیه ای

 

♫♫♫♫♫♫ 

 

 تو حس دارم  به

 حسم به تو ته نداره  و

 تو دار  عشق

 قراره یندار من ب و

 

  یستیکه جام ن تو

 دارم  یمن چه حال یبفهم

  شهیتو نم فکر

 لحظه از سرم درارم هی
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  ایاز همه دن ریغ

 قلبم  رهیس گهید

 رهیتو داره م واسه

 قلبم گهید هیهر ثان 

 

  ستیمن ن دست

 هواتو  یبه سرم ه زنهیم اگه

 که  یدونینم

 برا تو دمید ییخوابا چه

 

  رهیگیهواتو نم دارم

 جاتو  یشکیه

 بگم از عالقم  یچ

 دلو جونم برا تو ایب

 

  یندون نویا دیشا

  یمیزندگ لیتو دل که

 بگم بهت  نویا بذار

 تو ای گهیکس د چیه ای
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 هواتو  دارم

 جاتو  یشکیه رهیگینم

 بگم از عالقم  یچ

 دلو جونم برا تو ایب

 

  یندون نویا دیشا

  یمیزندگ لیتو دل که

 بگم بهت  نویا بذار

 تو ای گهیکس د چیه ای

 

 

 

 تو* ی*امو بند* اومد

 

 

 بهار( یسوی)گ پوری: زهرا علسندهینو

 12:16:انیپا
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
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