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دو سوال در ههرسونا     بوودی  بود به خاطر ماموریت پدرم مجبوور   1380یبهشت سال ارد

پودرم مهنودر راو و   . زنودگی موی کوردی    خوابه  سهپارتما  زندگی کنی . ما در یک آ نطنز

   .  یک خواهر کوچنر و یک برادر بزرگنر داهن. دبیرمادرم ساخنما  بود و 

  یوک خانو   یکی از بهنرین دوسنام بود از بچگی توو هویراز بوا موادر و موادربزرگ  توو        لعیا 

منری با یه حیاط خیلی زیبا و قدیمی یک کوچه پوایین تور از خونوه موا زنودگی موی        150

کرد. پدرش سالها پی  فوو  کوردو بوود و حوا  او  مجبوور بوود بوا  موادر و موادربزرگ           

 زندگی کند.

کو  کو  بوه موا      لعیا به سمت خونه می آمدم صدای قودم هوایی   مثل همیشه با او  روز ه 

از بود  ضلوله ایو     کوه  چهارهانه با چش  و ابروی مشکی و نزدیک می هد جوانی قد بلند 

به راحنی میشد حدر زد ورزهکار است،  دو روزی می هود کوه جلووی دبیرسونا  منن ور      
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ا را توا خانوه همراهوی موی کورد بوی آنکوه        می ماند و همین که ما از در بیرو  می آمدی  مو 

 حرفی بزند و یا نگاهی بیاندازد.  

حا  دقیقا کنار ما قدم می زد چند قودم بلنود برداهوت خو  هود و پاکوت ناموه ای را روی        

زمین گذاهت و سریع دور هد دلهرو داهنی  که نامه را برداری  یا نه اما لعیوا بوی توجوه بوه     

 و هروع به خواند  کرد. ا برداهت.خ  هد و پاکت ر نگاو های اطراف

 سالم.

 سالمی به گرمی افناب و روهنایی روز ...........................................

لعیا نامه را می خواند ولی صدای ا  جوا  بود که در  گوش من طنین می انوداخت کو  کو     

هور و مببوت   م کوه مااطوا ایون هموه م    ن هنووز نههمیودو بوود   داهت نامه تمام می هد و م

 کیست من یا لعیا. گیج و مبهو  هدو بودم تا اینکه به اخرین جمله رسید.

نمی دان  اس  هما چیست ولی من اس  هما را افسانه گذاهن  افسانه ههری کوه تقودیر مورا    

 بی هیچ دلیلی به آنجا کشید.

تیغ تیزی هد که خراهی آرام روی دل  کشید اما خوودم را بوه هموا  یوک خوراش      کالم  

 نباخن  و در دل گهن :
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حنماً اس  مرا جایی هنیدو هاید لعیا مرا صدا زدو هاید............. و هاید های دیگور کوه نهون     

 را به خود مشغول ساخنه بود.  

ک  ک  به خونه نزدیک می هدی  به پیشنهاد لعیا نامه را پارو کردی ، آخه ایون اولوین بواری    

دونسونی  بایود چکوار کنوی  مون کوه از دسوت         بود که از پسری ناموه موی گورفنی  و نموی    

خواهرکوچولوم هیچ جای امنی تو خونه نداهن  از کمد لبار ها گرفنه توا زیور تاوت خوواب     

 و پشت قاب، لعیا ه  از دست مامان .

 ٭ ٭ ٭

لعیوا دخنوری    اش بوود.  آمد. مثل همیشه لباسهای مرتا تنلعیا بود که  بعد ازظهر پنج حدود

کار کنی  بهنر نیست جوواب ناموه اش رو بودی     به ن ر تو چگهت: من.   قد بلند بود مثل خود

فور    اصال خوبه بری  و ازش بپرسی  نامه رو واسه کی نوهنه. لباند کمرنگوی زدم و گهون   

 کار می کنی؟  کن واسه تو نوهنه چ

اینطوری گهن  ولی تو دل  می خواسن  واسه من نوهنه باهوه لعیوا فکرموو خونود و گهوت نوه       

 نوهنه می دون  هرط می بندم. بعد زد زیر خندو.   واسه تو



 Page 5 

 

یکی دو ساضنی رو باه  بودی  هنوز از در بیرو  نرفنه بود که مادرم وارد هود بوا لعیوا خیلوی     

سرد برخورد کرد مامان  اصال خوه  نمی اومد من بورم خونوه دوسونام و یوا اونوا رو بیوارم       

 خونمو .

پدر مادرم اهل رفت و آمود نبودنود نوه خونوه      .مبه این وضعیت ضاد  کردو بود من ه البنه 

دوست و اهنا و نه فامیل، حنی در مواقعی کوه مدرسوه جلسوه موی گذاهوت هورکت نموی        

 هر چند احنیاجی نبود. خودم هاگرد ممناز بودم. کردند

و جوواب کوه نشونید     صوداش زد به رخناواب رفت. پدرم یکوی دوبوار   زود ادرم او  ها م

 .ماهوارورفت سراغ 

مگه می هد وانمود کن  هیچ اتهاقی نیافنوادو ناخودا گواو    اما هدم را باز کردم و مشغول  ب کنا

 فکرم مشغول بود.

به آسما  نگاو کردم اما انگوار اسوما  هو      باز کردم.را  نجروبا خرو خواب را ترجیح دادم. پ

 رازی در سینه پنها  داهت دل  گرفنه بود و یا هاید نمی خواست به کسی بگوید.

 ٭ ٭ ٭
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از روزهای جمعوه اصوال خوهو  نموی آمود چطووری       . روزهای قبلصبح ه  تکراری بود مثل 

بگ  از تعطیال  خوه  نمی آمد، تصمی  گرفن  یوه ن موی بوه اتواق  بودم اول کوامپیوتر رو       

روهن کردم و آهنگ مورد ضالقه ام رو گذاهن  و در حین اینکه گوش می کردم هوروع بوه   

ین که کار هر جمعه ام بود ولی اولین باری بود که بوا ضالقوه ایون    تمیز کرد  اتاق  کردم، با ا

کار رو انجام می دادم اصال احسار خسنگی نکردم حنی گذر زما  را هو  حون نکوردم بوا     

صدای ضربه هایی که ماما  به در می کوبید آهنگ رو ک  کوردم و جوواب دادم ماموا  بوا     

ب از کدوم طرف اموروز اومودو بیورو     تعجا نگاهی به اتاق انداخت و گهت ا چه ضجا افنا

 هما اینقدر خان  هدید.  

 ماما  انیت نکن دیگه کارم داهنی.

 بیا میز رو بچین می خواهی  ناهار باوری . وبعداز ظهر 3ارو ضزیزم ساضت 

 باورم نمی هد به این زودی ضصر هدو باهه. گهن : خوب حا  ناهار چی داری ؟

 معلومه دیگه جمعه ها چی داری :

 اما  نه آبگوهت نهم

 بیا بیا خود  رو لور نکن
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میز غذا رو چیدم سبزی خورد ، نا  سنگک، ماست و پیاز رو بوا توزنین گذاهون  روی میوز.     

ناهار خوردی . جمعه خوبی بود ماصوصا اینکه همه با ه  ناهار خوردی  بقیه روزها کوه نموی   

 تونی  باه  صببانه و ناهار باوری .

*** 

ند هدم پنجرو از ها باز مانودو بوود و بوا وجوودی کوه هووا افنوابی بوود         از احسار سرما بل

ه  مادرم. ساضت ههوت و نوی    سرکار ه  پدرم رفنه بود بلند هدم  احسار سرما می کردم.

راهی دبیرسنا  هدم اما هور قودم را در فکور بعود از ظهور      و  ضجله تن کردم بود. لباس  را با

 .  ی میشه  چیاگر نر چی میشه  یبر یا نه. اگر ی داهن . سر قرار بر برمی

بوا ضجلوه لباسو  رو ضوو      گذهت. بعد از ظهر ه  از راو رسید.  چه طورکالر ها نههمیدم 

 کشید.   حاضر و آمادو جلوی در انن ار میکردم و رفن  دنبال لعیا. لعیا 

 خوب ؟

 خیلی ماو هدی.  

 لعیا لباندی زد و گهت من ماو بودم. .من چی: تو ه  ماو هدی 
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ر دو ضجله داهنی . مثل هم  کسانی که سر قرار می روند. دلهرو ه  بود اموا نوه آنقودر کوه     ه

 .  سرخی صور  و .......بشهباضث 

قرار گذاهنه بود. یه ساخنمو  سوه طبقوه کوه راو پلوه      هنری کودکا   جلوی کانو  فرهنگی

ر دیگور بوه   پاگرد اولی رو رد نکوردو بوودی  کوه نگواه  بوا      ،های خلوتی داهت رفنی  داخل

 نگاه  گرو خورد.

 هت: سالم.همانطور خیرو به من گ

 ه  سالم کرد.   لعیاگهن  سالم. 

ناگها  پرسید بباشید مینوون  اسو  هوما را    هر کدام منن ر بودی  دیگری سکو  را بشکند. 

 .بپرس 

 جواب دادم نمی دانید؟

 گهت نه.

 پرسیدم برای من؟ براتو  نوهنه بودم که........ هنوز حرف  تموم نشدو بود که
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گهت البنه و با ناراحنی و ناامیدی گهت هما نامه ام رو ناوندید گهن  چورا ولوی فکور کوردم     

 هاید واسه دوسن  نوهنه باهید سرش رو پایین انداخت و گهت نه واسه هما نوهنه بودم.

لعیا گهت اینجا خوب نیست بهنرو بری  یه جای دیگه صببت کنی  و فورا گهت بهنورو بوری    

 سینما.

 امیرگهت باهه و هر سه سوار ماهین هدی  و رفنی .

لعیا یکی دوبار توی راو گهت بهنرو من با هوما نیوام ولوی مون اصورار داهون  کوه بیواد موی          

ترسیدم دفعه اولی بود که با یه پسر صببت می کردم حن می کردم هموه ادمهوای اطوراف     

 می دونن که من دارم کار اهنباهی می کن .

 یدی .  با خرو رس

 .میشه فردا تنها ببینمتسنه گهت: آهسالن تاریک سینما  توسینما هدی . داخل 

 فیل  هروع هد.  تا اینکه  به روی خودم نیاوردم

آنکوه منوجوه    صدای  را خیلی پایین آورد. طوری که مجبور هدم سورم را جلووتر ببورم بوی    

 یکه خوردم   نه. فهمید  . گهن :لرزیدیک بارو تن   باه  سرم به سرش چسبید.
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ضجوا فویل    بوا خرو سوکو  رو هکسون  و گهون :      حدوددو دقیقه نه او حرف زد نوه مون،  

 .قشنگیه

 آرو.گهت :

 خواست راجع به فیل  حرف بزند. خوهبال بودم سر حرف باز هد. اما دل  نمی

 با صدایی اهسنه گهت: افسانه تو از دست من ناراحنی؟

 نه چرا باید ناراحت باه .

 خواسن  تنها ببینمت یه نه ضصبانی هنیدم. اخه وقنی از 

 خندیدم: نه ضصبانی دیگه چه جوریه؟   

 اگه صدا  رو ضبط کردو بودم بهت می گهن 

هر دو با ه  خندیدی  با صدای خندو ما لعیا مبک  زد به پهلوم، چنه چرا جو گیر هودی هور   

د چرا اینقودر زود پسور   کی ندونه من که می دون  بابا هما هنوز فامیلی همدیگر رو نمی دونی

 خاله هدید.
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حون  چورا  نگاهی به لعیا انداخن  و به فکر فرو رفن  واقعا من هیچی از امیرنمی دونسن  ولوی  

می کردم سالهاست می هناسوم  از صوببت کورد  و نگواو کورد  بوه او  حنوی از فکور         

کوار   کرد  به  خوه  می آمد. امیراهل تهرا  بود مکانیک خوندو بود و توو مغوازو پودرش   

بوه   1381می کرد. البنه تو چند تا باهگاو بدنسازی ه  به ضنوا  مربی مشوغول بوود. سوال    

 اومدو بود و مهمو  خونه ضموش بود. اصهها خاطر برگزاری یه مسابقه ورزهی به 

اصال نههمیدم این چند ساضت چطور گذهت نزدیک خونوه کوه رسویدی  مون و لعیوا پیوادو        

لبانودی زدم و گهون  آو    take care hanyین و گهوت  هدی  هیشه ماهین رو داد پای

you too     و به سمت لعیا برگشن  با ه  رفنی  خونه ما مادرم آنروز اردو رفنوه بوود و هوا

نمی آمد دل  می خواست لعیا پیش  می موند دل  می خواست بوا یکوی راجوع بوه امیرحورف      

اول اجوازو نموی داد ولوی     بزن  برای همین زنگ زدم به ماموا  لعیوا و اجوازو اش رو گورفن     

 وقنی گهن  ماما  و بابا نیسنند و برادرم ه  دانشکدو است قبول کرد.  

هام خوردی  تا بعد از هام به خاطر خواهر کوچولوم نمی تونسنی  راحت صوببت کنوی  ولوی    

به مبض خواب رفنن او  هروع کردی  البنه این مون بوودم کوه حورف موی زدم و طهلکوی       

 موند و به درد دل های من گوش کرد.  لعیا تا صبح بیدار 
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بین این که به حرف دل  گوش کن  یا منطق و تربین  اولی رو اننااب کوردم صوبح روز بعود    

با امیرتمار گرفن  و با هاش قرار گذاهن  از او  روز بوه بعود هور روز موا رو توا دبیرسونا        

مون توو دبیرسونا      همراهی می کرد. یک ماهی از اهنایی من و امیرمی گذهت تغییور رفنوار  

که هیچ توی خونه ه  مشهود هدو بود ک  ک  مادرم به صببت هوای تلهنوی طوو نی و دیور     

کردنها مشکوک هد یک ها که دیر وقت به خانوه برگشون  بوا کموال تعجوا موادرم را       

دیدم که جلوی درب خانه قدم می زند خیلی ترسیدم نمی دانسن  چیکوار کون  ولوی چوارو     

 یا زدم و رفن  جلو سالم کردم با خش  پرسید تا حا  کجا بودی.ای نبود دل رو به در

گهن  کالر تقوینی داهن  گهنه بودم و بوه خیوال اینکوه همچوو  گذهونه حووار درسونی        

ندارد منن ر ماندم ولی با سیلی مبکمی روبرو هدم جای انگشوناش هنووز روی صوورت  موی     

زیر گریه ولی فایدو نداهوت هموین   سوزو اولین باری بود که از مادرم کنک می خوردم زدم 

که خواسن  برگردم کنه  رو گرفت و به داخل کشید باورم نموی هود موادرم اینقودر زور را     

از کجا اوردو بود چنا  با یک دست مرا از پله ها با  می کشید که گوویی یوک زنبیول یکوی     

 دو کیلویی را دنبال می کشد.  
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یزی نگهن  می دانسون  یکوی دو سواضت دیگور     مرا داخل اتاق  پر  کرد و در را قهل کرد چ

ارام می هود و خودش میاید در را باز می کند ولی اهونباو موی کوردم نیامود صودای جور و       

ببث  را با پدرم می هنیدم و صدای غرغر پدرم را که تو اینطوری تربینشوو  کوردی حوال    

و بورادرم کوه   خوبی نداهن  گرسنه بودم نمی دان  کی صبح هد ولی با سر و صدای خوواهر  

آمادو رفنن به مدرسه می هدند از خوواب بیودار هودم امودم پشوت در گووش دادم ببیون         

حرفی از باز کرد  در می زنند یا نه اهسنه خواهر کوچکنرم را صودا زدم ولوی یوواش تور از     

خود من گهت که کلید پی  مامانه گهن  ولی ماما  تا ضصر بور نموی گوردو مون موی خووام       

ماما  خونه ار مدرسه نمی رو او سونگینی کشویدم بودتر از ایون نموی      برم دسنشویی گهت 

هه سعی کردم دوبارو باواب  ولی خواب  نمی برد صدای چرخید  کلیود تووی در دوبوارو از    

افکارم جدام کرد مادرم بود امد داخل بلند هدم و روی تات نشسن  و خوودم را بوا منکوای    

ا از تووی بغلو  گرفوت و گذاهوت پوایین      توی بغل  مشغول ساخن  کنارم نشسوت و منکوا ر  

تات به ن ر اروم می اومد احنما  با خاله ام صببت کردو بود و یا هایدم بوه صوببت هوای    

توی تلویزیو  گوش دادو بوود. قیافوه مادرهوایی کوه بوا بچوه هاهوو  رفیوق         فردوسی دکنر 

ایود اولوین   هسنند به خود گرفنه بود نزدیکر هد و گهت ببین افسانه اگه چیزی هسوت مون ب  

نهری باه  که بدون  من مادرت  تو رو به دنیا اوردم و بزرگت کوردم بهنور از خوود  توو رو     
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می هناس  تو چند وقنیه ضو  هدی او  دخنر سر حال و درر خو  و پر نشواطی کوه قوبال    

بودی نیسنی چنه اگه چیزی هدو به من بگو. وقنی سکو  منو دید دسنی تو موهوام کشوید و   

دل کوچیکوت رو بوردو زدو بوود وسوط خوال بوه سومن  برگشون  و توو           گهت نکنه کسوی 

 چشماش نگاو کردم چشاش برق خاصی داهت لباند زدم و مبک  بغل  کردم.

خوب حا  این هاهزادو قصه ها کجاست کیه و کلی سوال دیگه نموی دونو  چورا ولوی هموه      

هنی نودارم ولوی   ا لماچیز رو واسه ماما  گهن  بعد از اینکه حرفام تموم هد ماما  گهت من 

هر چیزی توی چارچوب  قشنگه تو ا   تو سن ازدواج نیسنی ا   باید خووب درر باوونی   

تا تو کنکور قبول بشی وقنی رفنی دانشگاو موقعیوت هوای بهنوری واسوه ازدواج داری اهونباو      

..   رو خراب نکن یه رابطه دوسنانه و سوال  اهوکالی نودارو ولوی دلبسونگی و ....     و انکن ایند

 نباهه در ضمن زیر ن ر من بدو  مشور  با من هیچ کاری نمی کنی قول.

 قول ماما  قول.

 خوب حا  پاهو باه  یه صببونه دو نهرو بزنی  تو رگ.

روز خوبی بود احسار قشنگی داهن  از اینکه همه چیز رو بوه ماموا  گهنوه بوودم احسوار      

صر کلی حورف زدیو  اتواق خوودم و     سبکی می کردم. او  روز مدرسه نرفن  و با ماما  تا ض
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  یوک مواهی موی هود     کلی کارهای ضقا افنادو که فکر کنخواهرم رو مرتا کردم خالصه 

 انجام ندادو بودم.  

با صدای زنگ در از اتاق  خارج هدم دیدم مادرم دارو می گه نوه یوه کو  کسوالت داهوت      

ا  گهوت ا   خونوه   چیزی نیست فردا میاد فهمیدم لعیاست به ماموا  اهوارو دادم ولوی مامو    

نیست ضزیزم اومد می گ  باها  تموار بگیورو و اف اف رو گذاهوت ضصوبانی هودم ولوی       

جلوی خودم رو گرفن  به سمت ماما  رفن  و گهن  ماما  مگه قرار نبوود اینجووری باهوی  و    

کف دسن  رو باز کردم ماما  خندید و گهوت خووب حوا  مگوه اینجووری نیسونی  و کوف        

ندیدم و گهن  ماما  من که خون  چرا بوه لعیوا گهنوی نیسون . لبانودی      دسن  رو باز کرد خ

زد و گهت افسانه روزمو  رو خراب نکن تو تازو اومدی تو این هوهر اینجوا رو نموی هناسوی     

فرهنگشو ، دخنراهو ،پسراهو ، حنی دوسنی هاهو  با بچه های تهرو  فرق موی کنوه. یوه    

 ک  بیشنر مواظا باش.

 اتاق  همین که رسیدم توی اتاق طاقت نیاوردم و به لعیا زنگ زدم.چش  و رفن  توی گهن  

 سالم.

 سالم چطوری مامانت گهت کسالت داری
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 نه خوب  تو چطوری  

خوب  امروزم اومدو بود باید می دیدی چه تیپی زدو بود بیچوارو حوال  گرفوت وقنوی دیود      

 من تنهام و تو نیسنی .

 خوب.

 خوب چی؟

 بعدش چی هد.

 ی تا اینجا من رو اسکور  کنه؟  هیچی توقع داهن

 بی مزو.

تا نصف راو باهام اومد ازم خواست حنما بهت بگ  امروز باهواش تموار بگیوری موی گهوت      

 خیلی نگراننه. در ضمن دلش  برا  تنگ هدو بود.

 خودش گهت.

 خوب ای....

 بد جنن
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یرزنوگ بوزن    تلهن رو قطع کردم و اومدم بیرو  دضا دضا می کردم ماما  برو بیرو  توا بوه ام  

ولی برضکن همیشه ماما  هیچ چی بیرو  نمی خواست اخر رفون  و گهون  ماموا  مون موی      

خوام یه زنگ به امیربزن  اهکال که ندارو ماما  گهت نه ولوی زود قطوع کون تلهون رو هو       

 بیار بیرو  یواه  حرف نز .

 اوو یه دفعه بگو نز  خیال خود  و من رو راحت کن دیگه.

 خوب نز .

 ماما .

خوب چی بگ  می گ  بز  دیگه صبح تا حا  قصه لیلی و مجنوو  میگهون  بورا  حوا  توازو      

 می گی لیلی ز  بود یا مرد. برو بز  ولی اینطوری.  

 باهه.

گوهی رو برداهن  و اوردم بیرو  کنوار تلویزیوو  نشسون  توا صودام یوک کو  بوا صودای          

 تلویزیو  قاطی بشه و زنگ زدم.

 الو.
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 من می میرم.سالم. کجایی نمی گی 

 چرا.

خود  چرا. از ها تا صبح به نوق دید  تو ناوابیدم. صبح تا ضصور هو  جلووی دبیرسونا      

 واسنادم تا تو بیایی ببینمت. انوقت تو.

 خیلی بی رحمی.

 بباشید ولی حال  خوب نبود  

 چرا چیزی هدو می خوای بیام دنبالت بری  بیمارسنا .

 نه یه ک  سرم درد می کرد.

 سر  بش  من. چراالهی قربو  

 لور نشو دیگه باید ببینمت یه اتهاقایی تو خونمو  افنادو دیشا تا حا .

 خوب کی.

 فردا صبح قبل از مدرسه نی  ساضت زود میام.  

 نه نی  ساضت خیلی کمه یه ساضت.
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 نمیشه باید صبر کن  ماما  برو مدرسه بعد من بیام.

 خوب باهه.

 تا فردا.

 اوکی تا فردا.

Take care. 

Oh sure 

آخ  چه صبح قشنگی، چه خوواب خووبی اصوال دلو  نموی خوواد از تاون  بلنود بشو  نوور           

از اینکوه اموروز روز جمعوه     برای اولین بوار  خورهید از پشت پردو تابیدو تو اتاق غلطی زدم و

نیست و باید برم مدرسه غمگین هدم ولی یه دفعه یادم اومود کوه بوا امیرقورار داهون  وای      

هدم و تند تند امادو هدم خدا را هوکر ماموا  و بابوا رفنوه بودنود قبول از        خدا دیر هد بلند

اینکه از خونه بیام بیرو  به امیرزنگ زدم چند تا زنگ خوورد ولوی کسوی جوواب نوداد. زدم      

بیرو  همین که از کوچه خارج هدم امیررو دیدم که مرتا به ساضن  نگاو می کورد رفون    

 جلو.

 سالم.
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 سالم. قرارمو  کی بود.

 نی  ساضت قبل از مدرسه  

 خوب

 خوب چی  

 خوب ا   که از مدرسه جنابعالی بیست دقیقه ه  گذهنه

 اهکالی ندارو زنگ اول رو نمی رم

 جدی بگو جو  من

 وا چرا برای این چیزای کوچیک قس  می خوای نمی رم دیگه

 ضسلی تو دنیا نمرسی ضسل  تو هیرین تری

 ، خیابونهوا خیلوی خلوو  بوود و تقریبوا هموه       سوار ماهین هدی ، نموی دونسونی  کجوا بوری    

همدیگر رو می هناخنن برای همین مجبور هدی  بری  موزو تا ه  قدم بزنی  هو  راحوت تور    

 حرف بزنی .

 وای امیراینقدر گرم صببت هدی  ساضت رو فراموش کردی .
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 بعداز ظهر بود اصال نههمیدم زما  چرا اینقدر زود گذهت. 2باورم نمی هد ساضت 

خوودم   4م به دریا و با ه  ناهار رفنی  بیرو  ولی قبول از  درسه که افنادو بودم دل رو زدز ما

رو به خونه رسوندم سریع لباسامو ضو  کردم و رفن  تو تاون  بهنورین کوار ایون بوود کوه       

 خودم رو به مریلی بزن  و وانمود کن  از صبح خونه بودم.

اهرم بود دیر کردو بوود همیشوه زودتور    با چرخید  کلید توی در خودم رو زدم به خواب خو

 از من می اومد خونه.  

 تا حا  کجا بودی

 خود  کجا بودی، من بیست دقیقه پشت در بودم بعدم مجبور هدم برم تو پارک بشین .  

 او  من مریل  خواب بودم دوما مگه تو کلید نداهنی؟

 چرا داهن  هرچی کیه  رو گشن  نبود ا   پیداش کردم.

 است می گه یا نه ولی زیاد کش  ندادم و دوبارو دراز کشیدم  نههمیدم ر

 ببین تو یاچال هیر داری .

 هیر،
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 .ارو هیر، فکر کن  سرما خوردم اجی جو  اگه داری  یه لیوا  برام گرم کن باهه

به موقع هیر رو اورد همو  موقع ه  ماما  اومد چی هدو تو چرا خوابیودی نموی دونو  تموام     

 تن  درد می کنه.

 بین  مدرسه نرفنیب

 نه نمی تون ، از جام بلند ه 

 پاهو ماما  جا  پاهو ببرمت دکنر

 دکنر نمی خواد ا   بهنرم

 فردام که تعطیله اگه بهنر نشدم فردا می رم

 باهه ماما  جا 

 ماما  می گ  یه زنگ به مدرسه بز  وگرنه این خان  ضامری برام یه تومار می نویسه

 س  رو ضو  کن  چش  می زن باهه ماما  جا  بزار لبا
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خیال  راحت هد تا اینجا که خوب پی  رفت گهن  به مدرسه زنگ بز  یه دفعوه یواد تلهون    

افنادم اوخ اوخ اگه کسی زنگ زدو باهه چی، هیچی فووق  موی گو  نشونیدم خوواب بوودم       

 وای کاش روی ردیال نزنه که همارو امیرو می بینه

حال و زنگ زد بعد هو  رفوت حموام خیوال  راحوت      تو همین فکرا بودم که ماما  رفت توی 

 هد به خیر گذهت.

*** 

هر روز که می گذهت وابسنگی من به امیر بیشنر می هود توا جوایی کوه اگوه بورای چنود        

ساضت نمی دیدم  و یا صداش رو نمی هنیدم کالفه می هدم انگار زندگی برام تمووم موی   

 هد هم  یا با خودش بودم یا تو فکرش.

ه بود دبیرسنا  رو تموم کردم ولی می دونسن  تو دانشوگاو قبوول نموی هو  از     به هر زوری ک

طرفی ه  امیرخیلی سانگیر هدو بود هم  ایراد می گرفت کی رفنوی کجوا رفنوی بوا کوی      

 رفنی؟

ماما  اسم  رو نوهنه بود کالر کنکور و اصرار داهت که من حنموا  دانشوگاو ههیدبهشونی    

راسن  خیلی دوست داهون  آرزوی ماموان  رو بورآوردو    تهرا  قبول بش  خیلی امید داهت. 
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کن  ولی چیکار کن  نمی تونسن  هرچی می خواسن  به احساسات  غلبه کن  نمی هود بوا ایون    

سواضت بعود هو  موی آمود       4حال ثبت نام کردم امیرطبق معمول من رو می برد کوالر و  

سوت از همکالسوی   دنبال  یکی دو بار ه  اومد سرکالسمو  نشست به قول خوودش موی خوا  

 های مذکر زهر چش  بگیرو،

با خرو ها موضود فرارسید و من باید فردا )جمعه( کنکور می دادم خیلوی اضوطراب داهون     

اصال دل  نمی خواست صبح بشه سوعی کوردم زود باوواب  صوبح زود ماموا  بیودارم کورد        

ماموا   صببانه خوردم و آمادو هدم که برم ماما  گهت صبر کن خوودم موی برموت گهون      

 نمی خواد من که بچه نیسن  می رم خودم.

نه ماما  جا  من واسه دلگرمیت میام تا بری امنبا  بدی و بیوای مون هو  توو مبوطوه موی       

 هین  برا  دضا می خون  انشاهلل که موفق می هی.

خجالت کشیدم، احسار می کردم لیاقت این همه ضشوق و مببوت رو نودارم جلوو اومودم و      

 بوسیدم .

بهنرین ماما  دنیایی باه  رفنوی  امیوره  اومودو بوود و از دور بودو  اینکوه ماموا         ماما  تو 

 منوجه بشه منو دید می زد.



 Page 25 

 

نمی دون  ضین چهار ساضت رو بیرو  منن ر بود یا نه ولی وقنی اومدم بیورو  اول اونوو دیودم    

 بعد مامانو.

 رفن  جلو ماما  زد روی هون  و گهت حنما موفق می هی.  

 یرانداخن  و با لباند گهن  هرچی هما بگین.نگاهی به ام

 قبول هدم ولی نه رهنه و دانشگاهی که ماما  می خواست.

احسار خوبی داهن  حن می کردم مسنقل هدم دیگوه نبایود بوه خواطر دیود  امیورو یوا        

صببت کرد  با او  دنبال بهانه و فرصت می گشون  دانشوگاو هو  مثول مدرسوه نبوود کوه        

گ بزنه و چک  کنه. ماو های  اول بوا امیرموی رفون  برگشونن هو  موی       ماما  گاو وبی گاو زن

اومد دنبال  ولی ک  ک  هد فقط برگشنن ها و بعدش ه  ههنه ای یوه بوار . ماموریوت پودرم     

تموم هدو بود ولی دو سال از درر مون مونودو بوود هرچوی گهون  ماموا  جوا  بورای مون          

او دارنود مون هو  یکوی از اونوا موی رم       دانشجو تو این ههر خوابگو  هخوابگاو بگیرید این هم

خوابگاو هما ه  با خیال راحت برگردید تهرا  ولی ماما  موافوق نبوود و موی گهوت تورجیح      

 میدو من درر و دانشگاو رو ول کن  ولی اینجا تنها نمون .
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با خرو تصمی  بر این هد که دو سال دیگه ه  بمونی  تا من درس  تموم بشوه البنوه توو ایون     

لی سعی کردم از طریق جابجایی دانشجو و یا حنی بوه ضنووا  دانشوجوی مهموا      دو سال خی

 بنون  خودم رو مننقل کن  تهرا  ولی نشد.

برای امیره  سات بود او  برای مد  کوتاهی قرار بود تو این هوهر مهموو  ضمووش باهوه     

هودو بوود.    ولی از وقنی با من آهنا هدو بود قید خونه و خونوادو و کوارو زدو بوود و مونودگار   

 روزا تو دفنر ضموش کار می کرد و بعد از ظهرها می رفت باهگاو.   

چقدر دخنرا زود بزرگ می هن. سال آخر رهنه مدیریت بازرگانی بودم همزموا  هو  یکوی    

از ه  دورو ای هام و ه  پسر خاله ام ازم خواسنگاری کردو بودنود و ماموا  بابوا موی گهننود      

ه ماموا  ن ورش بوا خوواهر زادش نبوود اصوو  بوه ازدواج        هرچی خود  صالح می دونی. البن

فامیلی اضنقادی نداهت ولی در مورد ه  دانشگاهی  چورا خیلوی دوسوت داهوت مون او  رو      

 اننااب کن .

نمی دونسن  چیکار کن  با کسی که توازو بوه خواسونگاری  اومودو و هویچ احساسوی نسوبت        

 می هناسم  و دوسن  دارم.   سال قبل 6به  ندارم ضروسی کن  یا با امیری که از 
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تصمی  گرفن  به حرف دل  گوش کن ، طهلک بابوام اصوال دخالوت نموی کورد همیشوه موی        

گهت زندگی خودهه باید خودش تصمی  بگیرو ولی ماما  خیلی ماالهت موی کورد یوه مواو     

باهاش حرف زدم و دلیل و برها  اوردم توا راضوی هود بعود از اینکوه رفنوی  تهورا  امیربوا         

بیا  برای خواسونگاری. بوا هووق و نوق رفون  بوه امیرخبور دادم هنووز دو تورم از          خانوادش

 درس  موندو بود که با خرو تونسن  دو ترم اخر رو به ضنوا  دانشجو مهما  تهرا  باون .

 ٭ ٭ ٭

قرار هد ها جمعه که مصادف با ضید قربا  بود امیربا خانودو اش بورای خواسونگاری بیوا     

لی به قول مامان  این خواسنگاری کجا و ............ ماموا  همیشوه از ایون    خیلی خوهبال بودم و

مند هودو بوودی  گلوه داهوت و     که من و امیراز قبل همدیگر رو می هناخنی  و به ه  ضالقه 

اصال دل  راضی به این وصلت نبود یادمه اخرین بواری کوه باهواش صوببت کوردم بهو        

گهن  ماما  تو که تا این حد با امیرماالهی چرا اجازو دادی ما با هو  دوسوت باهوی . نگواهی     

به  انداخت و گهت برای اینکه فکر می کردم تو او  مدتی که بوا هو  دوسونید موی فهموی      

ه این مرد مرد زندگی نیست و مطمئن بودم تو به ضنوا  همسر اونو اننااب نموی کنوی ولوی    ک

اهنباو کردم، خیلی اهنباو کردم. امیدوارم حا  ه  اهنباو کون  و او  بنونوه توو رو خوهوبات     

   کردم و اهکاش رو با انگشن  پاک کردم.بغلکنه، 
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و  می تونه منوو خوهوبات کنوه موی     حنما، ماما  مطمئن باش، من امیررو خوب می هناس  ا

 تونه.

 امیدوارم دخنرم.

من و امیررسما  نامزد هدی ، دورا  خوبی بود توازو درسو  تمووم هودو      1384اواخر اسهند 

بود و دنبال کار می گشن  امیربا کار کرد  من مشکل نداهت ولوی بوه صوور  نیموه وقوت      

ت بود و یا بعود از ظهور بوا خرو    همین کار من رو سات کردو بود هر جا می رفن  یا تمام وق

 تو دفنر مرکزی هرکت امرسا  نرسیدو به میدا  ونک اول گاندی اسنادام هدم.  

مبیط کارم خوب بود و من به ضنوا  منصدی کامپیوتر و امور مربوط بوه سوایت مشوغول بوه     

 فعالیت هدم. صبح ها سروین داهن  و بعد از ظهرها امیرمی آمد دنبال .  

ز نامزدی ما می گذهت و امیرهنوز ننونسنه بوود کوار مناسوبی پیودا کنوه، از      حدود ه  ماو ا

طرفی ه  برای خواهر کوچکنرم خواسنگار می آمود و ماموا  و بابوا اصورار داهونند اول مون       

ازدواج کن ، چارو ای نداهنی  با خرو تصومی  گورفنی  مودال هوا و سوکه هوایی کوه امیرتوو         

 هگاو ورزهی اجارو کنی .مسابقا  گرفنه بود بهروهی  و یک با
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امیریکی از دوسناش رو راضی کردو بود که خرید تجهیزا  باهگاو رو تقبول کنوه و در ازای   

او  یک سوم از درآمد باهگاو رو بگیرو فکر بدی نبود  اقل بورای هوروع. یکوی دو مواو اول     

فنواد.  خوب نبود ولی ک  ک  به خاطر معروفیت امیرو لطوف دوسوت و آهونایا  باهوگاو راو ا    

و بلویط باهوگاو رو بوه نوی  بهوا بوه کلیوه پرسونل          اسنهادو کوردو البنه من ه  از این فرصت 

 کارخانه و به مناسبت های گوناگو  فروخن .

من و امیر با ه  ازدواج کردی  یوک آپارتموا  کوچولوو اول جهوا  کوودک       1385آنر ماو 

از مون خوواهرم هو  بوه      اجارو کردی  که به مبل کار من ه  نزدیک باهوه. بالفاصوله بعود   

ازدواج ضشوق و ضاهوقی سورانجام    » خونه بات رفت. بر خالف چیزهوایی کوه هونیدو بوودم    

 زندگی خوبی داهنی .« ندارو و ضاقبت دوسنی های خیابانی طالق و آوارگی است.

هر دو با جدیت کار می کردی  ک  ک  سه  هوریک امیوررو دادیو  و باهوگاو کامول موال       

و  دورانی که احسار خوهوبانی موی کوردی  صواحا باهوگاو      خودمو  هد درست در هم

سواله بوود بعود از یوک سوال بهانوه        3قرارداد اجارو رو تجدید نکرد با این که قراردادموو   

آورد که پسرم مریله و برای ضمل جراحی احنیاج به پول دارم و چوارو ای جوز فوروش ایون     

 باهگاو ندارم.
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به ایون امیود کوه قورارداد رو بوا  صواحا جدیود        آگهی فروش روی تابلو باهگاو خورد و ما 

تمدید می کنی  کاری نکردی . ولی اما  از روزی که ادم بود بیوارو بوین ایون هموه مشونری       

 باید باهگاو رو به یکی از مربیا  تی  ملی بهروهه و او  خودش باواد باهگاو رو ادارو کنه.  

ما داهنی  نمی هود یوا اگور هو      خیلی گشنی  تا یک جای جدید اجارو کنی  ولی با پولی که 

گیر می آمد مبل مناسبی برای باهگاو ورزهی نبود. مجبور هودی  وسوایل رو هو  رد کنوی .     

همو  موقع به کارخانه ما ه  تعدیل نیرو خورد و اس  من توو لیسوت دو نهور اولوی بوود کوه       

 باید تسویه حساب می کردم. خیلی اصرار کردم ولی فایدو ای نداهت.  

به همه باهگاو ها برای کار سر زد حنی به ضنووا  مربوی جوایگزین هو  اسونادام       امیرتقریبا

نشد. ک  ک  پول پی  و پن اندازی ه  که داهنی  بابوت خوورد و خووراک و اجوارو رفوت.      

حدود یک سال می هد که من و امیربی کار بودی  ولی نه کسی از خوانوادو مون بوویی بورد     

فکری می کردی  از امیرخواسن  بری  پوی  پودرش ولوی    نه او . چارو دیگه ای نبود باید یه 

او  قبول نکرد فهمیدم اگه پشنهاد پودر خوودم رو هو  بودم قبوول نموی کنوه وقنوی از پودر          

 خودش کمک نمی گیرو امکا  ندارو به پدر من رو بزنه.
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امیرخیلی مغرور بود حنی با فروش طالهای من ه  موافق نبود ولی بوه اصورار زیواد مون و بوا      

هرط که در اولین فرصت بهنرش رو برام بارو قبول کرد. تصمی  گورفن  بوا خریود یوه     این 

کامپیوتر ، پریننر و اسکنر دست دوم تو خونه کار کن ، کار تایپ، صهبه بنودی، ویراسوناری،   

طراحی وب سایت و.... امیره  تو روزنامه آگهی می داد و به ضنوا  مربی در منزل هوروع بوه   

 د ولی حداقل می تونسنی  اجارو خونه رو بدی .  کار کرد خوب که نبو

یه روز بعد از ظهر دیدم امیرخیلی تو فکرو گهن  چیه چیزی هدو ناراحت به ن ور موی رسوی    

گهت پدر یکی از هاگرداش پیشنهاد یه کار به  دادو با نوق گهون  خووب ایون کوه خیلوی      

رسونا  دارنود. از   خوبه حا  چه کاری هست. معد  سنگ و یک کارخانه سنگ بوری توو هه  

من خواسنه رانندو هو  بش . ولی تو که ماهین سنگین نداری می دون  اونوا سوهمیه دارنود و    

لیزینگ بهشو  ماهین با هرایط مناسا می دو اونوا خودهوو  معورف و ضوامن مون میشون،       

پی  قسط ماهین رو ه  خودهو  می دهند من هو  اقسواط ماهوین رو موی دهو . توو ایون        

 قوق  رو برای پی  قسط بر می دارند.  مد  یک سوم از ح

نمی دونسن  چی بگ  از طرفی خوهبال بودم با خرو یه کواری جوور هودو از طورف دیگوه      

دل  نمی آمد ه  به خاطر اینکه در ها  یه ورزهکار نبود و تو ههرسنا  بوود و مهمنور اینکوه    
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بوه کواری   خطرناک بود. سعی کردم منصرف  کن  ولی روزگار کواری کوردو بوود کوه او      

 پایین تر از این ه  راضی هدو بود.

الهی خدا لعننشو  کنه که این نو  رو تو دامن ما گذاهنن. از او  روز دیگوه امیوراو  امیوری    

که من می هناخن  نبود. خلق و خوی رانندو ها رو گرفنه بود، بد اخالقی موی کورد، دیور موی     

یی کوه یوه روز منوجوه هودم     اومد، نامرتا هدو بود، دیر به دیر دوش موی گرفوت توا جوا    

دهن  بوی سیگار می دو. با ه  جر و ببثمو  هد. ک  ک  فهمیدم ای دل غافول اقوا سویگار    

که هیچی مواد مادر مصرف می کنه. جر و ببثمو  با  گرفت و کوارمو  بوه کنوک کواری     

کشید. قهر کردم و به منزل پدرم رفن ، باورم نمی هود امیوری کوه از درخواسوت کموک از      

و آهنا پرهیز می کرد حا  اینقدر بی تهاو  هودو کوه دو ههنوه دو ههنوه مون رو بوه       دوست 

 قهر می فرسنه خونه بابام.  

دفعه سومی بود که به قهر اومدو بودم خونه بابام، سوردرد ضجیبوی داهون  هموراو بوا حالوت       

تهوع، با ماما  رفن  دکنر، اونجا بود که فهمیدم مادر هودم اهوک توو چشومام حلقوه بسوت       

اما  بغل  کرد و گریه کرد، وقنی اومدی  خونه خیلی فکر کوردم و تصومی  گورفن  خوودم     م

 زندگی  رو نجا  بدم می دونسن  که  تو بوجود اومد  این اوضاع من ه  بی تقصیر نیسن .  



 Page 33 

 

ها رفن  خونه خودم، خونه رو مرتا کردم و هام درست کردم خودم هو  دوش گورفن  و   

هدم ولی هرچه بیدار مونودم امیرنیومود دمودمای صوبح بوود      لباس  رو ضو  کردم و منن ر 

که صدای چرخید  کلید توی در بیدارم کرد، بلند هودم و سوالم کوردم جوواب سوالم  رو      

داد و امد روی کاناپه نشست رفن  یک لیووا  هوربت آوردم و کنوارش نشسون  هوربت رو      

ت بگوو دیگوه انیوت    خورد و گهت خبریه گهت آرو اون  چه خبری مژدگونی بدو تا بگ  گهو 

نکن خسن  دو روزو ناوابیدم برگه آزمایشوگاو رو نشوون  دادم لبانود توو صوورت  نقو        

خدایا توو چقودر بوه موقوع بوه داد      »بست و چشماش برق خاصی زد هر دو خوهبال بودی . 

 «بندگانت می رسی، مرسی خدایا هکر  خدایا هکر .

کنه و به فکر یوک کوار مناسوبنر هو      اونرزو خیلی با ه  صببت کردی  و امیرقول داد ترک 

باهه. البنه تا حدی ه  به قول  ضمل کرد اخالق رفنارش بهنر هدو بود و هوا هوا زود موی    

آمد ولی طهلک هیچ وقت ننونست اضنیادش رو ترک کنه. وقنی به  فکر می کون  دلو  بوه    

ی حال  می سوزو اخه چرا چرا درست زمانی که آدم احسار می کنوه توو اوجوه بوا سور مو      

خورو زمین. نمی دون  تقصیر کیه، من، امیر، بیکاری،رفیق بد یا پدر موادری کوه هویچ خبوری     

 از بچشو  نمی گیرند.
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تو ماو های اخر بودم امیرخیلی خوب هدو بود غیر از اضنیادش مشکلی با ه  نداهونی  خیلوی   

سعی کردم ولی نشد یکی دو بار خون  رو ضو  کردی  یه مد  هو  قورت تورک اضنیواد     

صرف کرد ولی اثری نداهت امیرمی گهت خودم می تون  ک  ک  کم  موی کون  و وقنوی    م

خیلی مصرف  ک  هد قطع  می کن  ولی ننونست تو ه  ک  موندو بوود و بوه قوول خوودش     

 تهریبی می زد.

هبی که از بیمارسنا  مرخص هودم یوه مهموونی دادم و هموه رو دضوو  کوردم توو هموو          

ی پسرم اس  اننااب کردند قورار هود بوه خواطر و د  اموام      مهمونی پدر امیرو پدر من برا

رضا اس  پسرم رو رضا بگذاری . نزدیک های صبح درد ضجیبی به سراغ  اومد هونیدو بوودم   

زایما  درد دارو ولی باور نمی کردم تا این حد باهه هر به دو دقیقوه دردم هودید موی هود     

 دم.آنقدر که بیهوش می هدم و بعد دوبارو به هوش می آم

صبح بچه به دنیا آمد، باورم نمی هد امیربا یوه خوان  فیلمبوردار از پشوت هیشوه       11حدود 

داهت اولین لب ه های تولد بچه ام رو فیل  برداری می کرد چشماش بورق خاصوی موی زد    

 وارد اتاق هد بچه را بغل کرد و بوسید و به من تبریک گهت.  

 افسانه:
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 جان :

 تبچه ما خوهبات ترین بچه دنیاس

 چطور

 معلومه چو  مامان  تویی، تو ماما  خیلی خوبی می هی

 فقط ماما  خوبی

 خوب همسر خوبی ه  هسنی  

 بد جنن، تو ه  بابای خوبی هسنی ولی همسر خوبی بعلی وقنها نیسنی.

 می دون 

 هوخی کردم.

 امیر، امیردلاور هدی فقط هوخی کردم  

یک لب وه هو  نموی تونسون  از رضوا       اونروز یکی از قشنگ ترین روزهای زندگی  بود، حنی

دور بش . حنی وقنی می خوابید از بغل  نمی گذاهنم  زمین مامان  موی گهوت نکون دخنور     

 با این کارا  بچه رو بغلی می کنی ها.
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 بغلی یعنی چی ماما ؟

 یعنی هم  دل  می خواد بغل بشه تا بذاری  زمین گریه می کنه.

   می کن .خوب بشه ماما  این که خوبه خوب هم  بغل

 وا دخنر تو مگه کار و زندگی نداری، هوهر نداری.

یه لب ه به خودم اومدم حدود ه  ماو از تولد رضوا گذهونه بوود و مون اصوال تووجهی بوه        

امیرنداهن . رفن  تو فکر نمی دون  چرا ولی کارای بچه خیلی وقوت گیور بوود پاوت و پوز و      

هبام که می اومد بچوه گریوه موی کورد      ن افت خونه ه  بود، از صبح تا ها ه  که امیرنبود

 و نمی خوابید وقنی ه  که بچه می خوابید امیره  خسنه بود و خواب  بردو بود.  

از ماما  خواسن  برو خونه گهن  دیگه خوودم از پسو  بور میودم. دوبوارو سوعی کوردم بوه         

ه موی  امیرنزدیک بش  و این فاصله رو پر کن ، وای که چقدر مردا بچه انود توا ازهوو  فاصول    

گیری هزار تا مشکل درست می کنند. بواز مصورف مووادش رو زیواد کوردو بوود. بوه قوول         

خودش تنها تهریب  بود، چند بار همراه  رفن  ولی بوا بچوه کوچیوک خیلوی سوات بوود       

حا  خودم هیچی ولی پسرم داهت مریض می هد تکو  ماهین و صداش انیون  موی کورد    
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ایون بچوه ار موی ترسو  آخور سور کوار         ضمن اینکه امیرمی گهت من هم  حواسو  بوه  

 دسنمو  بدو.  

رضا سه ساله هدو بود و ما به اندازو کافی پول برای راو اندازی یه باهوگاو ورزهوی داهونی ،    

تصمی  گرفنی  دوبارو هروع کنی  امیریک ههنه مرخصی گرفت توا دنبوال کارهوای تاسوین     

وانین و هورایط گرفنوه توا    باهگاو برو ولی تو این مد  خیلی چیزهوا ضوو  هودو بوود از قو     

مسئولین و رنسا فدراسیو  ها. بهمو  اجازو تاسین باهوگاو رو ندادنود و مجووز مربوی گوری      

 امیررو ه  باطل کردند.  

سال از ورزش کنارو گیوری کنود پروانوه تاسوین      3طبق قانو  جدید مربی یا ورزهکار اگر 

 باهگاو و مجوز مربی گری اش باطل می هود.

 ها راست گهنند کار فقط کار اداری کارمندی، یا به قولی آب باریکه.  واقعا که قدیمی 

 چش  به ه  نزدو یک ههنه مرخصی تموم هد و امیرمجبور هد کار قبلی رو ادامه دهد.

از امیرخواسن  اجازو بدو من کار کن  ولی قبول نکرد می گهت کوارش خورج زنودگیمو  رو    

 میدو و من مجبور نیسن  کار کن .  
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ندگی چهرو زهن  رو به  نشو  داد امیر باز دیروقت موی اومود خونوه گواهی هو       دوبارو ز

اصال نمی اومد. اصال به فکر من نبود هموه روز و هوب  رو توو نگرانوی بسور موی بوردم، ولوی         

خجالت می کشیدم موضوع را با پدر و مادرم در میا  بگذارم روزها و ها هوا موی امدنود و    

 ای یک ها با ه  هام می خوردی .   می رفنند و من و امیر هاید ههنه

پسرم ک  ک  بزرگ می هد و هم  سراغ پدرش رو از من می گرفت امیر یا نموی امود یوا    

وقنی می آمد او  خواب بود. همه راهها رو اننااب کردو بودم از نذر و نیاز گرفنوه توا مهور و    

امیور هموو  امیور    مببت زیاد و حنی فال و فالگیری، دیگه خسنه هدو بودم خدایا یعنی ایون  

سال پیشه نه نمی تونه او  باهه امیری که اگه روز صدای من رو نمی هونید........ چقودر    10

ادما قابل تغییرند. دیگه خجالت می کشیدم تو روی دوست و آهنا نگاو کن  از بن کوه موی   

 هنیدم:

 او افسانه خان  خوبی دیروز اقاتو  رو دیدم: 

 امیر،  کجا؟

 یه ک  بیشنر هواش رو داهنه باهه حیهه دیگه حا  او  یه پدرو.   خونه اصغر اقا بود

 خوبی افسانه جو  دیشا از امیر اقا سراغنو گرفن :
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 از امیر: کی کجا؟

وا  چی بگ  یه ک  نصیبن  کن خاله جو  به  بگو اگه به جونی خودش رحو  نموی کنوه    

 ش..... اقل به پسرش رح  کنه این طهل معصوم چه گناهی کردو که بابا

 باباش چی خاله؟

 هیچی خاله به مامانت سالم برسو .

کالفه هدم ها هرکاری کردم خواب  نبرد دمدمای صبح امیر اومد باهواش صوببت کوردم    

به  گهن  ببین امیر تا حا  هرکاری که خواسنی کردی ولی مون نمیوذارم بوا آبوروی مون و      

 پسرم بازی کنی.

 رگنه.من ور  چیه درست حرفنو بز  ببین  چه م

 امیر

 امیر و کوفت بنال ببین 

می گ  یا این کثافت کاری هاتو بذار کنار یا حداقل تو خونه بکون حوداقل پوی  دوسوت و     

آهنا ابرومو  حهظ می هه. گهت باهه و همونجا تو حال خواب  برد پنوو رو روش انوداخن  و   
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هودم فکور کوردم    رفن  خوابیدم. نزدیک های ظهر بود که از سرو صدای تو آهپزخانه بیدار 

رضاست رفن  تو اهپزخانه و با کمال تعجا امیر رو دیدم که یکی از صوندلی هوای اوپون رو    

کشیدو جلوی گاز و روی او  نشسنه و ....... باورم نمیشد چند بوار چشومام رو مالیودم گهنوی      

 هاید دارم خواب که کابور می بین .

 باز چیه؟ مگه جن دیدی؟  

 چیکار داری می کنی امیر؟

سنور خان  رو اطاضا  می کن  به هموین زودی یواد  رفوت مگوه حلور  ضوالی دیشوا        د

نهرمودید هر غلطی می کن  تو خونه بکن  خوب من  دارم امور هوما رو......نگذاهون  حورف      

 تمام بشه ببین  پن رضا کجاست تو اتاق  نبود؟

ولوی   فرسنادم  سر کوچه نو  بارو صببونه باوری . لبون حورف زدنو  ضوذاب  موی داد     

 چارو ای نداهن  حق با او  بود خودم خواسن .

خیلی خوب پن زودتر تموم  کن تا رضا نیومدو دفعه اخرت  باهوه کوه وقنوی او  توخونوه     

 است از این کارا می کنی.

 ولی تو خود .........
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هین هیچی نگو امیر، آرو، من گهن  تو خونه ولی دیگوه نگهون  جلووی بچوه فهمیودی دفعوه       

یز صببانه رو چیدم رضا امد و هور سوه بواه  صوببانه خووردی  طهلوک چوه        اخر  باهه. م

نوقی کردو بود اولین باری بود که هر سه باه  سر یک میز صببانه موی خووردی  چشوماش    

چنا  برقی می زد که انگار اخر خوهبانیه. بیچوارو پسورم نموی دونسوت سور یوه میوز غوذا         

 خورد  یه امر طبیعیه نه مبال.  

دیگه امیر بیشنر وقن  رو تو خونه می گذروند و من احموق توازو منوجوه     مدتی گذهت حا 

هدو بودم تمام او  ساضت هایی که بیرو  دنبال یه دلقمه نو  بودو در حقیقت سورگرم چوه   

کاری بودو و نیز تازو فهمدی  چرا پول درست و حسابی خونه نمیوارو نگوو دو سووم حقووق      

به من خرج خونه می داد که اونو  قربوون  بورم توا      رو دود می کردو و تنها یک سوم او  رو

 اخر ماو نصه  رو به بهانه های مانلف ازم پن می گرفت.  

وقنی خوهبالی رو تو چشما  پسرم دیدم تصمی  گورفن  بیشونر بوه امیور نزدیوک بشو  توا        

بنون  کمک  کن . ولی بازم اهنباو کردم واقعا  این که می گون بچوه هور قودر بوزرگ بشوه       

است راست می گن، هاید اگه به پدر و مادرم می گهون  زنودگی  اینطوور بوه بواد       بازم بچه
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نمی رفت. ک  ک  از پشت گاز و توی اهپزخونه آوردم  توی اتاق توا جوایی کوه توو اموادو      

 کردن  ه  کمک  می کردم و تو چای  نبا  و ضسل می ریان .

حورف زد، درد دل کورد    یه روز که حسابی کشیدو بود و به قول خودش توپ توپ بود برام

طاقت نیاوردم زدم زیر گریه اونجا بود که برای اولین بوار امیور ازم خواسوت یوه دود بگیورم      

سال پی  رو دیودم هموو     12گهت بدجوری آرومت می کنه و من تو یه لب ه مقابل  امیر 

رد امیری که بیشنر از چند ثانیه نمی تونسن  تو چشاش نگاو کن  همو  امیری کوه دلو  رو بو   

همو  امیری که .............. یه دود یه دود هدم ضین خودش هایدم بدتر هرچی توو خونوه تنهوا    

بودم و به مشکالت  فکر می کردم می رفن  سراغ  کارم به جایی رسیدو بوود کوه کشوید     

 با امیر ارضام نمی کرد و تو طول روز یکی دو بار یواهکی می زدم.

ج هدو بود همانطور کوه کننورل زنودگی  از دسون  خوارج      گذر ماو ها و سال ها از دسن  خار

هدو بود به خاطر اینکه کسی منوجه ضملموو  نشوه غافول از اینکوه سورمو  رو مثول کبوک        

کردو بودی  زیر برف و همه کن زهنی ما و ضملمو  رو می دید جوز خودموو . کو  کو  از     

ابا و ماموانمو  هو  نموی    حلور در مهمانی ها و مجالن سر باز زدی  تا جایی که دیگه خونه ب

رفنی ، یه روز نزدیک های ضصر که از ترر رسید  رضا داهن  تند تنود بسواط  رو جموع و    
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جور می کردم صدای زنگ تلهن به صدا در آومد جواب ندادم و به کارم مشغول هودم کوه   

ایندفعه صدای در خونمو  رو هنیدم دو سه تا زنگ خورد جواب ندادم و منن ر هدم توا هور   

هست برگردد تا برم و از پشت پنجرو نگاو کن  با دید  موادرم پشوت درب حیواط کوه     کی 

ساک کوچیکی ه  تو دسناش بود و این پا او  پا می کردم قلب  لرزید خدایا چورا ؟ چورا ؟   

مادرم حق  نبود من واقعا در حق  ظل  کردم خدایا چه طور دل  اومود موادرم رو نوا امیود     

 از درب خون  برون .

*** 

  پسرم دورو راهنمایی رو می گذروند و ضواقلنر از اونوی بوود کوه نههموه پودر و موادرش        حا

چیکار می کنند از خودم خجالوت موی کشویدم از روی پودر موادرم و پسورم خجالوت موی         

کشیدم نمی دونسن  چیکار کن  خدایا دیگه به ته خط رسویدم چورا مگوه مون چوه گنواهی       

دم دیگه از روی خودا هو  خجالوت موی کشویدم      مرتکا هدم که باید این طور تاوا  پن ب

خجالت می کشیدم رو به قبله اش سجادو پهون کون  و نمواز باووان  خجالوت موی کشویدم        

......... نشسن  جلوی آینه و به خودم خیرو هدم نه از او  صور  هاد و جوذاب خبوری بوود و    

هنه بوود همینطوور اهوی    نه از اهک و لباند به یاد آوردم اولین جمله هایی رو که امیر برام نو
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که بعد از خوند  او  نامه کشیدم و از ته دل خواسون  کوه بورای مون نوهونه باهوه. کواش        

برای من ننوهنه بود کاش برای لعیا بود انوقت ا   من به جوای لعیوا اسوناد دانشوگاو الزهورا      

  بوه اینجوا   بودم و او ......... ولی نه لعیا ضاقلنر از من بود او  هیچ وقت نمی گذاهت زنودگی 

 کشیدو بشه.

یک لب ه احسار کردم دیگه توی این دنیا برای هیچ کن اهمیت ندارم نوه فرزنود خووبی    

برای پدر و مادرم بودم و نه همسر خوبی برای امیر و موادر خووبی بورای پسورم توو هو  کوه        

 جای خود داری خدا برای تو ه  بندو خوبی نبودم. اصال بود و نبود مون چوه اهمینوی دارو چوه    

بسا نبودن  بهنر از بود  باهه نمی دون  انگار کسی دسن  رو گرفت و کنار پنجور بورد پنجورو    

رو باز کردم و خواسن  که خودم رو پر  کن  ولی ننونسون  ترسویدم مون همیشوه از مورگ      

می ترسیدم پنجرو بسن  و همانجا روی زمین نشسن  و گریسن  نمی دان  کی خوواب  بورد در   

یار  هسن  و انگار یکوی دارو صودام موی زنوه آرو یکوی موی گهوت        خواب دیدم توی یه ز

افسانه افسانه برگشن  ولی کسی رو ندیدم فقط دسنی رو دیدم که بوه پسورم اهوارو کورد و     

گهت خداوند تو رو به پسر  باشید به سمت صدا چرخیدم ولوی هویچ کون انجوا نبوود از      

در خواب دیدم به پسورم، مورا بوه    خواب پریدم هر چه فکر کردم نههمیدم کدام زیارتگاو را 

پسرم باشید پسرم رضا، به یاد اوردم هبی که قرار بود پسرم به دنیوا بیایود مصوادف هودو     
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بود با و د  امام رضا برای همین اس  پسرم را رضا گذاهنه بودم. ارو امام رضا انجوا مشوهد   

صوال انگوار ایون مون     بود آرو مشهد بود بلند هدم انگار نیروی من را به حرکت در می آورد ا

نبودم و کن دیگری به جای من بود خانه را مرتوا کوردم یوک سواک کوچوک از وسوایل       

خودم را برداهن  به لعیا زنگ زدم و ازش خواه  کردم یوک مواو از پسورم مراقبوت کنود      

لعیا با رویی باز قبول کرد توی این فاصله پسرم ه  رسید به  گهون  بورای ماموا  یوه کوار      

من باید یک ماو برم مسافر  وسایلت رو جمع کن تو رو می بورم خانوه    ضروری پی  آمدو

خاله لعیا امادو هد رضا را بردم خانه لعیا یک پاکت نامه و پن انودازی کوه داهون  بوه لعیوا      

سپردم و گهن  من خودم بیست روز تا یک ماو دیگه میام دنبال رضا اگوه آمودم کوه آمودم     

مادرم رضا را ه  ببر پی  مادرم لعیا جوا  بوازم موی گو      ولی اگر نیامدم این نامه را بدو به 

اگر بعد از یک ماو نیامدم نامه را بدو به مامان  باهه. بعد با لعیوا خوداحاف ی کوردم و پسورم     

را در آغوش گرفن  گویی برای آخرین بار می بوسیدم  اهوک در چشومان  حلقوه بسونه     

 ،بود و با بغض گهت ماما  نمیشه من  رو با خود  ببری

 نه پسرم نمیشه  دضا کن دفعه بعد من و تو بابا سه تایی بری  باهه.

 باهه ماما .
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*** 

نزدیک انا  مغرب بود به زحموت تونسون  مسوافرخانه ای نزدیوک حورم کوه البنوه قیموت         

مناسا ه  داهنه باهه پیدا کن . وسایل  را داخول اتواق گذاهون ، دوش گورفن  و بوه حورم       

 وع کردم به خواند  ان  ورود بس  اهلل .................  رفن  مقابل درب که رسیدم هر

مثل همیشه هلوغ بود خیلی هلوغ بیرو  صبن بوه سونونی تکیوه دادم،  نشسون  و گریسون       

کل دورا  زندگی  مثول فیلموی کوه روی دوربرگوردا  زدو باهوند از مقابول چشومان  موی         

هایدحا  که به آخور خوط    گذهت. اما هرچی می گذهت باز نمی فهمیدم کجا اهنباو کردم

 رسیدو بودم دوست داهن  بدون  کجای راه  غلط بودو.  

دو ههنه ای می هد که اونجا بودم روزها تو اتاق  موی مونودم و هوبها موی رفون  حورم هوبها        

کسی خلوت  رو به  نمی زد ساکت و اروم بود نیمه هوای هوانزدهمین هوبی بوود کوه تووی       

دم پلک هام سونگین هودو و خوواب  بورد هواید هو        حرم بودم برای چند لب ه احسار کر

خواب نبودم صدایی از با  هنیدم خیلی با  صدایی کوه موی گهوت توو رو بوه اسو  پسور         

باشیدی  درست هبیه همو  خوابی که تهرا  دیدو بودم ولوی بعود هور چوی دور و بورم رو      

 نداهت پرسیدم: نگاو کردم کسی نبود از خانمی که خادم انجا بود و فاصله چندانی با من
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 بباشید خان  من خوابیدو بودم.

 نه، خان  چطور

 هیچی

تا صبح موندم و قرا  خوندم صبح که هد رفن  مسافرخانه وسوایل  رو برداهون  و برگشون      

تهرا ، حن ضجیبی داهن  خیلی سر حال و هاداب باورم نموی هود ایون خوودم باهو  هویچ       

می کوردم خیلوی نیرومنود و قووی هسون       درد و ناراحنی تو وجودم حن نمی کردم احسار 

مسنقی  رفن  خونه به کسی ه  خبر ندادم که برگشن  یک ههنه ای طول کشید توا خونوه ام   

را فروخن  و یک اپارتما  کوچیک تر غرب تهرا  خریدم وسایل  رو تا جوایی کوه موی هود     

ق ضو  کردم بعد رفون  دنبوال پسورم و او  رو بوه خونوه اوردم خیلوی خوهوبال بوود بور         

 رضایت رو تو چشماش می دیدم.

فقط موندو بود امیر خبری ازش نداهون  بوه همکواراش زنوگ زدم و بوا خرو بعود از دو روز       

پیداش کردم باهاش امام زادو صالح قرار گذاهن . حدود ساضت سوه بعود از ظهور دیودم      

همونجوا بوردم     از اولین روز آهنایی و قرارای دبیرسنانی با ه  حورف زدیو  توا .............. از   

ماو بیمارسنا  بود ولی دیگه بودجه ام نمی رسید بیشنر بمونه بوا ایون    ه  بیمارسنا . تقریبا
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که دکنر گهنه بود هرچی بیشنر اینجا بمونه بهنرو ولی مجبور هدم مرخص  کون  و ببورم    

 خونه.

با دید  خونه جدید، من و پسرش اهک تو چشوماش حلقوه بسوت خو  هود و پیشوونی  رو       

ید تن  لرزید، خدایا باورم نمی هه یعنی ممکنه ممکنه یه بوار دیگوه طعو  خوهوبانی رو     بوس

 بچشی .  

 همو  موقع پسرم وارد هد و گهت ماما  یه کار دیگه موندو؟

 چی ماما  جا ؟

به ماما  بزرگ و ضمه زنگ بزنی  بیا  اینجا لباند زدم و گهن  چشو  ولوی ماموا  جوا  موا      

همه رو با ه  دضوو  کنوی  یکوی یکوی اولو  از اقواجو  و ضموه        خونمو  کوچیکه نمی تونی  

 هروع می کنی   چطورو؟

آخ جو  مرسی ماما  جو  امد جلو یک دسن  رو گرد  من انوداخت و دسوت دیگو  رو    

 دور گرد  امیر و گهت حا  من  یه خانوادو دارم. یه خانوادو خوهبات.

 


