
 

 

 

درصورتی که مایل به  _ مرجع دانلود رمانآوای خیس

که  همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید

رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و 

توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما  منتشر شوند می

یدتماس بگیر  
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 کهیمرت رونیو اومدم ب دمیدر رو محکم به هم کوب

انقدر به خودم فشار اوردم  هیشعور فکر کرده ک یب

به  یوقت یول ادیکه جلوش محکم باشم و اشکم در ن

 راهیشد به خودم بد و ب ریاشکم سراز دمیرس نیماش

 دیاخه چرا با دادمیفحش م نیبه اسمون و زم گفتمیم

باهام  ایچرا دن مانقدر از کس و ناکس حرف بخور

من که تمام تالشمو کردم که  کنهیتا م ینجوریا

 گهیبهم م گردهیکارمو درست انجام بدم اونوقت بر م

 گهید دیبر شیپ ینجوریاگه ا دیکنیم یشما کم کار

میکن یبا هم همکار میتونینم  



مجتمع اومدم  نگیرو روشن کردم و از پارک نیماش

 تشیاصال حوصله خونه رو نداشتم واقع رونیب

مقصد  یجا رو نداشتم ب چیکس و ه چیحوصله ه

 نیشروع به حرکت کردم .پشت چراغ قرمز ماش

 هیمن انگار  دنیدوتا پسر جوون بودن که با د ،یبغل

سرگرم شدن شروع  یسوژه دستشون اومده برا

حال و  ی. انقدر بیانداختن و لوده باز کهیکردن به ت

 افهیکم دنده عقب گرفتم که ق هیحوصله بودم که 

چراغ که سبز شد حرکت کردم سمت  نمیهاشونو نب

رو پارک کردم و  نی. ماشرفتمیکه معموال م یکافه ا

کم حالمو بهتر  هیقهوه  یکافه و بو طیشدم مح ادهیپ

 نباریا یولاسپرسو سفارش دادم  شهیمکرد. مثل ه

بود .تا قهوه  شهیدبل گرفتم چون حالم تلخ تر از هم

شعور دادم و  یبه مردک ب امیپ هیاول  ارنیرو ب

من که  کنم،ینم یباهاشون همکار گهیگفتم د

مطلقه  دیاز روز اول که فهم هیدرد اون چ دونستمیم

 دمیبهش پا نم دیو حاال هم که فهم دیچیام به پرو پام پ

عذرمو خواست رهبهانه مسخ هیبا    



شروع به کار کنم از  ییجا خواستیدلم نم گهید

 یبودم. بعد از کل قهیتو مض یهم به لحاظ مال یطرف

گرفتم فعال تا  اخر ماه  میکلنجار رفتن با خودم تصم

کنم و از  دایکار مناسب پ هیصبر کنم تا سرفرصت 

نرم یسر اجبار سرهرکار . 

 یتو تونستمیبود نم یه رشته ام روانشناسک یمن

کنم و مجبور بودم  دایپ یکار هیرشته خودم 

نداشت  تمیبه شخص یربط چیبرم که ه ییسرکارها

شدیجا ختم م نیواخرش هم به هم . 

برداشتم پول قهوه رو حساب  زیرو از رو م فمیک

پارک کوچولو بود  هیکنار کافه  رونیکردم و زدم ب

ها نشستم و به  یاز صندل یکی یوارد پارک شدم رو

شدم ،هرکس که از جلوم رد  قیرفت وامد ادم ها دق

رو تو دلش داشت چه سرگذشت  یچه داستان شدیم

بودن  بورنهفته بود که مج یوجود هرادم یتو ییها

درد و دل  یپا خواستیدلم م شهیهم انیباهاش کنار ب

الاقل  ایبراشون باشم  یبتونم کمک دینم،شایمردم بش

بار  هیخودم گفتم بذار  شیگ صبور دردهاشون. پسن



 مویفکر گوش نیشانس خودمو امتحان کنم با ا گهید

قسمت مشاغل شروع به سرچ  یدست گرفتم و تو

نبود  یدرد بخور به زیرشته من چ یکردم، برا

 شدمیو رد م کردمیجور که شغل ها رو نگاه م نیهم

شاور مرکز مشاوره که دنبال م هیچشمم افتاد به اسم 

 یگوش یخانوم هیبا ذوق شماره رو گرفتم،  گشتنیم

کار تماس گرفتم  یگفتم که برا یرو برداشت و وقت

 هیوصل کرد،با وصل شدن تماس  گهیاتاق د کیبه 

ساله بود ۴۰حدود  ومدیبه نظر م صداشکه از  ییاقا

و بعد سابقه کار  دیسالم کرد اول مدرکم رو پرس

مشاوره نداشتم موندم  نهیکه سابقه کار تو زم ی،من

بهش جواب  شهینم ای شهیم ایبگم که تو دلم گفتم  یچ

که فارغ  یبه رشته ا یلیخ یدادم سابقه ندارم ول

 نهیزم نیشدم عالقه دارم و دوست دارم تو ا لیاتحص

پارسا مجد بود بعد  دمیکه بعدا فهم ییکنم، اقا تیفعال

 میتونیشغل مشاوره نم یسکوت گفت ما برا یاز کم

به  یول نیچون سابقه ندار میشمارو استخدام کن

که اگه کارتون خوب  میدار اجیکاراموز احت یتعداد



اگه  نیماه اول حقوق ندار یول دیشیبود استخدام م

بفرستم  شنیتا براتون لوک نیبدشمارتونو  نیخواست

شماره رو دادم و قرار شد فردا  یدودل یمن هم با کم

اونجا باشم۸راس ساعت  . 

 تیمدت اونجا نشستم و موقع هیاز قطع تماس  بعد

کار با  هیکردم، من که به دنبال  نیرو سبک سنگ

و  شدیکار که نه شغل حساب م نیا یدرامد بودم ول

بود  میشگیهم یهم ارزو ینه درامد داشت از طرف

کنم که مربوط به رشته ام باشه یکه بتونم کار  . 

ل کار ماه دنبا کیخودم گفتم حاال که قراره  با

تا  کنمیم یمدت رو کاراموز نیمناسب بگردم پس ا

راه رو هم رفته  نینشم که کاش ا مونیبعدها پش

 .بودم

حرکت  نیفکر از جام بلند شدم و به سمت ماش نیا با

از اسمون  شیکردم انقدر هوا گرم بود انگار ات

رو راه انداختم و حرکت کردم نیکولر ماش دیباریم  . 



دوش اب سرد  هیگرما و اعصاب خراب رو فقط  نیا

فکر پامو رو گاز فشار  نیاروم کنه با ا تونستیم

 . دادم

به خونه همزمان شد با خروج صبا و طبق  ورودم

اش با مامان یتموم نشدن یمعمول کل کل ها . 

نکنه  ریکه د گفتیتو راهرو با حرص بهش م مامان

مگه من  گفتیم دادیبا دادو ب شهی،صبا هم مثل هم

 . بچه ام

فارغ  یامسال تو رشته معمار کهیکوچ یابج

 هی یاز استادهاش تو یکیشده و به کمک  لیالتحص

مامان هنوز  یمشغول کار شده ول یشرکت مهندس

از تصور حال دوتاشون  نهیبیاونو صبا کوچولو م

خنده ام گرفت جلو رفتم و مامان رو بغل کردم و 

مگه  یخوریگفتم مامان خوشگلم چرا انقدر حرص م

لب گفت: از بچه هم بچه تره.  ریبچه اس مامان هم ز

که مامان  شدمینزدم داشتم وارد اتاقم م یحرف گهید

 :صدام زد



 هیغذا حاضره برات بکشم ؟گفتم نه قربونت برم  

امیم رمیوش بگد . 

رو گذاشتم روتخت  لمیپامو که تو اتاق گذاشتم وسا 

تو حموم دمیو حوله رواز پشت دربرداشتم وپر  . 

 خواستیاب سرد انگار حالمو جا اورد دلم نم ختنیر

بستم و حوله رو تنم کردم  ررویبا اکراه ش رونیب امیب

 رونیدست لباس خنک ب هیاز تو کمد  رونیو اومدم ب

حوله  هیتنم کردم. موهام روهم با  عیو سر دمیکش

بستم و رفتم سمت اشپزخانه مامان داشت ساالد و 

بشقاب برداشتم و  هی دیچیم زیم یماست رو  رو

وتا در قابلمه  دمیکم برنج کش هیرفتم سرقابلمه اول 

مامان خورد تو  مهیخورشت رو برداشتم عطر ق

 هزیریم یخورشت چ نیمامان تو ا دونمیصورتم نم

که بو و عطرش معرکه اس به قول خودش با عشق 

چندتا قاشق برنجو خورشت  زی.از سرگاز تا مپزهیم

 رن،یازم بگ خوانیم ارخوردم انگ یرو هول هول

 ختمیرو هم ر یرازینشستم ساالد ش زیسرم یوقت

 ریس یحساب یتنگش و شروع به خوردن کردم وقت



غذام تموم   دیازعزادراوردم .مامان که د  یشدم و دل

 هیافتاده ؟ یمادر اتفاق ی: زود اومددیشده ارام پرس

دروغ بگم و ماجرا  تونمینم دمید یکم مکث کردم ول

 هیبا  شهیکردم مامان هم مثل هم فیتعررو براش 

 یاومد یجمله اش دلمو اروم کرد: مادر خوب کرد

. مگه چند گهیرو انجام بده که دلت م یکار رون،یب

 یکن یکار ریکه خودتو اس یکن یزندگ یخوایبار م

رو  یکاراموز یبعد هم ماجرا یکه دوست ندار

کردم با اون هم موافق بود و دعا کرد  فیبراش تعر

انجام  شهیباشه که دوست داشتم هم یهمون کار هک

 .بدم

خانواده و مخصوصا مامان همه  ییبعد از جدا از

به کار  یکردن و از اول هم راض تمیجوره حما

 دنیدیکه م نیبا اصرار خودم و ا یکردنم نبودن ول

شدن یراض شمیخونه کالفه و افسرده م یتو ییتنها . 

و  میو شست میکمک مامان ظرف ها رو جمع کرد با

 یمن که عالقه ا ون،یتلوز یجلو میرفت یچا ینیبا س

 میکم با مامان گپ زد هی ینداشتم ول ونیتلوز دنیبه د



رفتم تو اتاق  یهم به بهانه خستگ بعد میخورد یو چا

 یزیفردا برنامه ر یبزنم و هم برا یچرت هیتا هم 

 .کنم

پاشدم و رفتم سروقت  یچرت کوچولو با انرژ هی بعد

 یلباس یبار چک کردم ول هیکمد لباس هام همه رو 

از  خواستینکردم دلم م دایکه مناسب فردا باشه پ

روز اول مناسب لباس بپوشم و مثل مشاورها باشم 

 هیو  رهیسبز ت یمانتو هیگشتن  یباالخره بعد از کل

انتخاب کردم و  هساد یشلوار مشک هیو  یشال مشک

فردا اماده کنم یاماده گذاشتم تا اتو کنم و بر ا . 

به دست تو  یمامان گوش دمید رونیاتاق اومدم ب از

شده مامان گفت سحر  یگفتم چ رهیخونه راه م

گفتم شما  زنهیمن هم دلم شور م دهیجواب نم شویگوش

بعد  زنمیبرو به کارهات برس من باهاش حرف م

رو برداشت گفتم  یچند بار زنگ زدن باالخره گوش

؟اونم طبق  یدیرو جواب نم ی:خواهر من چرا گوش

و داره با دوستاش خدا  دهیمعمول بهانه اورد که نشن

.خبر رو به مامان دادم و بر  ادیبکه  کنهیم یحافظ



گشتم تا به کارهام برسم بعد اتو کردن لباس ها و 

چه  نمیزدم بب یسر به گوش هیمرتب کردن اتاق 

داده بودن که جوابشونو دادم  امیوالهه پ نایخبره:م

خودم گفتم  شینزدم، پ ارک یاز ماجرا یحرف یول

مدت بگذره  اگه  هیبار هم موفق نشدم بذار  نیا دیشا

رو کنار  یفکر گوش نی،بعد با ا گمیشد بهشون م یاک

 یروان شناس یگذاشتم و مشغول ورق زدن کتاب ها

شدم واقعا باورم شده بود که قراره مشاوره بدم شب 

به صبح رسوندم بعد از  دهیطرح و ا یرو با کل

 هی دمیخوندن نمازو خوردن صبحانه لباسم رو پوش

بسم هللا از خونه  هیبردم و با هم به صورتم  یدست

ادرس مرکز مشاوره تو مرکز شهر بود  رون،یزدم ب

با  یساعت با خونه فاصله داشت ول میو حدود ن

ساعت زودتر از خونه  کیحدود  کیحساب تراف

در مرکز بودم  یربع هشت جلو کیو  رونیزدم ب

کوچولو که  اطیح هیبود که بعد از  یمیقد ی انهخ هی

 یشدیراهرو م هیگذاشته بودن وارد  یو صندل زیم

سالم کردم  یخانوم نشسته بود که وقت هیاتاق اول 



بامن  روزیهست که د یمتوجه شدم همون خانوم

 یکاراموز یصحبت کرده بود بهش گفتم که برا

به  یا هکرد تق ییمجد راهنما یاومدم منو به اتاق اقا

بود و  دهیمجد تازه رس یدر زدم و وارد شدم ،اقا

بود با سالم من سرش را  زیمشغول مرتب کردن م

نشستم و  یصندل یرو نم،یبلند کرد و گفت که بش

حدود  یمنتظر شدم تا شروع به صحبت کنه مرد

 یمشک یو موها شیمرتب ته ر یساله با ظاهر۴۰

از  بعد. شدیم دهید انشونیهم م دیسف یکه تارها

هم گفت :در خدمتتون هستم. من  زیمرتب کردن م

کردم و گفتم که به  یاداوریرو بهشون  روزیتماس د

مشغول کار بشم خوامیعنوان کاراموز م  . 

کردن که  یپارسا مجد هم خودشون رو معرف یاقا

دارن و استاد دانشگاه  ینیبال یروان شناس یدکترا

از مرکز مشاوره دو روز هم در  ریهستن و غ

دارن از مدرک من و دانشگاهم  سیدانشگاه تدر

معمول گفتن که تو  یال کردن و بعد از سوال هاسو

دارن مشاور کودک  تیمرکز سه تا مشاور فعال نیا



 یتو تونمیخانواده و ازدواج که بر اساس عالقه م

کنم مشاور کودک رو خانوم  تیاز شاخه ها فعال یکی

بر عهده  یطهماسب یراستاد و مشاور ازدواج رو اقا

دارن و خود دکتر مجد هم مشاور خانواده هستن. 

 طیفکر کردم و گفتم اگر امکان داره اول با مح یکم

با کدوم گروه  رمیبگ میو مشاورها اشنا بشم بعد تصم

 شیکار کنم ،دکتر مجد موافقت کرد و من رو پ

 یلیاسمش شهره وک دمیکه حاال فهم یهمون دختر اول

بود که  یدختر تپل با نمک یلیبود فرستاد. شهره وک

معلوم بود که  یداشت ول یظیغل شیمقدار ارا هی

هیمهربون  ودوست داشتن  . 

شروع به حرف  طیو نشون دادن مح ییاز اشنا بعد

تا  سانسیزدن کرد اول از دکتر مجد گفت که ل

 طیدکتراش رو فرانسه گرفته و به خاطر شرا

ده کر سیخانواده اش برگشته و خودش مرکز رو تاس

کار رو  یدکتر طهماسب یعنیاز دوستاش  یکیو با 

 الیل یعنی یشروع کردن و همسر دکتر طهماسب

دارن کارها  یهم مشاور کودک هست و سع دراستا



 تیهم فعال گهید یرو گسترش بدن و تو شاخه ها

دادن و کاراموز  یخاطر اگه نیداشته باشن به هم

 یخانوم میکه مشغول صحبت بود نطوریهم رنیگیم

وارد شد که شهره بلند شد و با گفتن سالم و صبح 

حدود  یبه دکتر سر جاش نشست خانوم ریبخ

خوش  یسرمه ا یو الغر، مانتو لندسال قدب۳۰

 هیو  یطوس یشال سرمه ا هیتنش بود با  یدوخت

شمرده از پله ها باال  یچرم با قدم ها یادار فیک

راستاد هستن، همسر  الیرفت شهره گفت که دکتر ل

خانوم و با  یلیبه نظرم که خ یکتر طهماسبد

داشت فقط  یاومد و کامال با شغلش همخون تیشخص

که پشت سر  نمیرو بب یطهماسب دکترمونده بود 

کت و شلوار خوش  هیهم  شونیخانومش وارد شد ا

داشت .بعد  یتنش بود و قد متوسط یدوخت سرمه ا

و چندتا سوال درباره  یلیاز سالم کردن با خانوم وک

مشاورش ،پشت سر همسرش از پله ها  یوقت ها ی

 .باال رفت



بهتر  تونمیبا کدومشون م کردمیداشتم باخودم فکر م 

 کردمیفکر م دمیترسیکودک م طهی،از ح امیکنارب

 موندیم ه،یسخت یلیارتباط گرفتن با کودک کار خ

داشت که  تیخانواده و ازدواج، ازدواج برام جذاب

مشاوره  یبرا یجوون ها با چه شور و شوق دمیدیم

بود هر  یگرید زیمشاوره خانواده چ یول انیم

داستان ها  نیداشت و گوش دادن به ا یداستان یزندگ

 ممیداشت  با گرفتن تصم یشتریب تیجذاب میبرا

ستادمیدوباره جلو در اتاق دکتر مجد ا  . 

مرتب بودن خودم و تکرار کردن  یاز بررس بعد

به در زدم و وارد شدم باز هم  یام ارام تقه اخواسته 

پرونده بود ،بعد از چند  هی یدکتر مشغول بررس

 دنیپرونده بلند کرد و با د یلحظه سرش رو از رو

جواب  یبه ارام ن؟یرو گرفت متونیمن گفت: تصم

در  نیباش افقدارم اگه شما مو میدادم بله دکتر تصم

خانواده کار کنم نهیزم  . 

رو  زیم یمن پرونده رو میتصم دنیمجد با شن دکتر

بود که  یبلند شد کنار اتاقش در شیبست و از جا



هم  یگریاتاق در د نیا شدیاتاق کوچکتر م کیوارد 

اتاق روشن شد .اتاق  دیداشت با زدن کل رونیبه ب

 یصندل فیرد کیو  یو صندل زیبود که م یکوچک

 یکوچک انههم کتابخ واریمراجع داشت کنار د یبرا

دکتر مجد  شدیباز م اطیپنجره که رو به ح کیبود و 

قبل از  نیشروع به صحبت کرد و قرار شد مراجع

بشن و  تیزیورود به اتاق دکتر اول توسط من و

دکتر اماده کنم تا کارها  یخالصه پرونده را برا

مراجع  نیکنه دکتر گفت اول دایپ یشتریسرعت ب

که اول  نیبگ یلیکوقت داره و به خانوم و ۹ساعت 

گفتم و از اتاق  یکنن چشم ییبه اتاق شما راهنما

و ماجرا رو  دمیراهرو د یخارج شدم .شهره رو تو

من  شیکردم و قرار شد مراجع رو پ فیبراش تعر

که داخل راهرو بود وارد اتاقم شدم.  یبفرسته از در

اتاق عوض بشه  یاول پنجره رو باز کردم که هوا

پشت پنجره چندتا  یکه برا تادمفکر اف نیبعد به ا

بودم و هرجا  اهیکنم عاشق گل و گ هیگلدان ته

 اهانیگ کردمیحس م دادمیگلدان جا م هی تونستمیم



باهاشون درد و دل  شهیو هم فهمنیحرف هام رو م

 زیم هیرفتم . زمیپنجره رو بستم و سراغ م کردمیم

لبتاب، داخل کشو هم به  هیو  یجا قلم هیکوچک با 

پرونده  دیکه با دمینبود فهم یزیبرگه چ یدارجز مق

کنم. لبتاب رو باز کردم و اماده  ستمیها رو وارد س

به در  یتقه ا ۹راس ساعت  ادیشدم تا مراجع ب

سال وارد شد ۵۰زن محجبه حدود  کیخورد و 

هم کامال  شونیسال که ا۲۵حدود یپشت سرش دختر

محجبه بود وارد شد و کنار مادرش نشست بعد از 

 یکدوم حرف چیه یمنتظر شدم تا شروع کنن ول المس

خودشون اومدن که  یبرا دمینزدن از دختر پرس

داد و باز ساکت شد .رو به خانوم کردم  یجواب منف

باز  یکنم ول ستمیتا وارد س دمیو اسمشون رو پرس

کم کالفه شدم که  هی گفتینم یزیساکت بود و چ

گفت و  رشوماد لیدختر اومد کنارم و اروم اسم و فام

ارومتر  ییبا صدا هیعلت مراجعه چ دمیپرس یوقت

زن  کیلحظه جا خوردم  هی. یگفت: اقدام به خودکش



 یکار نیهمچ هی دیدختر بزرگ چرا با هیساله با ۵۰

هردو یباز سکوت طوالن یبکنه ول . 

باز بود وارد  مهیاز جام بلند شدم و ازدر وسط که ن 

اومدن و  نیاتاق دکتر شدم و اطالع دادم که مراجع

کردم دکتر مجد سرشو  ستمیمشخصات رو وارد س

گفت  ستیهمراهم ن یزیچ دید یبلند کرد و وقت

 ستمیوارد کردن تو س کردمیپرونده کو من که فکر م

هر  یبرا طفانگفتم .دکتر گفت ل یزیچ کنهیم تیکفا

و چند  دیمن اماده کن یبرا یپرونده دست کیمراجع 

تا موارد مهم رو  دیتا برگه هم داخل پرونده بذار

دوباره به اتاق  یکنم با گفتن چشم کوتاه ادداشتی

پرونده رو اماده کردم و همراه مادر  عیبرگشتم و سر

و دختر به اتاق دکتر فرستادم دل تو دلم نبود که 

 یسن چ نیخانوم محجبه به ا هی یودکشخ لیبفهمم دل

 ای دیرسیاز اتاق به گوش نم ییصدا چیه یبوده ول

زدنیاروم حرف م یلیخ  . 

در اتاق اومد و متوجه  یساعت صدا میحدود ن بعد

شدم که رفتن ،به بهانه برداشتن پرونده وارد اتاق 



لب  ریکم کالفه است ز هیشدم به نظرم اومد دکتر 

پرونده  ادیخدا کنه بتونه به حرف ب هیسخت سیگفت: ک

کم هوا  هی اطیتو ح رمیرو سمت من گرفت و گفت م

وقت هست  یم ساعتین یومدن مراجع بعدبخورم تا ا

 نیاستراحت کن میتا نیتو ا نیتونیم نیاگه دوست داشت

. تشکر کردم و پرونده رو به اتاقم نیبخور یزیو چ

 دمید یپرونده رو باز کردم ول عیبرگردوندم سر

 نشونیب یحرف چیه یعنینشده ، ادداشتی یچیه

. خالصه که سهیدکتر نخواسته بنو ایردوبدل نشده 

از دکتر  یجور هیگرفتم  میمکنجکاوتر شدم و تص

دکتر  دمیشدم و د اطیفکر وارد ح نیحرف بکشم با ا

ها نشسته و مشغول خوردن  یاز صندل یکی یرو

که دکتر  کردمیپا و اون پا م نیقهوه است داشتم ا

من هم با  نمیمتوجه من شد و تعارف کرد که بش

ارم که تشکر کردم د لیم یزیچ دیخجالت نشستم پرس

هم اومدن  یراستاد و دکتر طهماسب کترهمون موقع د

 یمعرف هیو کنار ما نشستند دکتر مجد من رو به به بق

 تیموفق یکرد و همه خوشامد گفتن و برام ارزو



 نیمراجع یکردن بعد هم شروع به صحبت درباره 

 .کردن

کردم تا  زیگوشه ساکت نشستم و گوش هام رو ت هی 

نه  ای زنهیم یر مجد درباره اون خانوم حرفدکت نمیبب

که  یگفت پارسا اون خانوم یکه دکتر طهماسب

 یدخترش با من تماس گرفته بود رو مالقات کرد

کم از قهوه اش رو خورد و گفت: اره  هیدکتر مجد 

 ونستمفعال فقط ت یامروز با دخترش اومدن ول

تا  دوارمیام ادیتنها ب گهیاش کنم که جلسه د یراض

 یبرا یدست خودش نده هنوز امادگ یاونموقع کار

 نیا یارتباط گرفتن با اطراف رو نداره، زمان هم تو

که  دمیجمله دکتر فهم نیمهمه .با گفتن ا یلیموارد خ

ادامه صحبت ها هم  شهینم رمیدستگ یزیفعال چ

درباره استخدام مشاور و کاراموز ها بود با اومدن 

د و همه به سمت اتاق استراحت تموم ش میشهره تا

بود  یجوان یاقا ،یهاشون به راه افتادن مراجع بعد

داشت و معلوم بود  یسال که پرونده قطور۳۰حدود 

 یبرا یکار ادیدکتر م شیهست که پ یادیمدت ز



دکتر  زیم یانجام دادن نداشتم فقط پرونده رو رو

ساعت دکتر  میاتاق خارج شدم .بعد ن زگذاشتم و ا

 میندار یا گهیکه امروز مراجع د صدام کرد و گفت

برم من هم از خدا خواسته تشکر کردم و  تونمیو م

از شهره از  یو خداحافظ زیبعد از مرتب کردن م

برم باغ گل و چند  خواستیدلم م رونیمرکز زدم ب

رو  نیفکر ماش نیاتاقم انتخاب کنم با ا یتاگلدون برا

دکتر مجد  دمیروشن کردم، اومدم حرکت کنم که د

بده  دمیو انگار منتظره ،د رونیب ادیداره از مرکز م

 یشدم  ازش خداحافظ ادهیبرم ،پ یخداحافظ یاگه ب

 یو با لحن کنهیداره با تلفن صحبت م دمیکنم که د

االن سفر رو لغو  قهیاقا چرا بعد ده دق گهیم یعصب

 یطرف پشت خط چ دمینفهمشده.  رمیمن د دیکنیم

رو قطع کرد و دوباره مشغول  دکتر تماس یگفت ول

کردم که متوجه من  یشد .تک سرفه ا نیرزرو ماش

اومده؟ دکتر  شیپ یدکتر مشکل یبشه و گفتم اقا

و  اوردمین نیسرشو بلند کرد و گفت امروز ماش

متاسفانه دوبار هم راننده ها سفررو لغو کردن. گفتم 



نگاه به  هیبرسونمتون.  نیخوایدارم اگر م نیمن ماش

شدم  قیصورتش دق یبار تو نیاول یمن کرد و برا

 ؛یچه رنگ دونمیبود که نم یرنگ هیچشم هاش 

گفت: نه اصال مزاحمتون  رهیسبز ت ایبود  یطوس

من با اصرار  یول میریگیم نیدارم دوباره ماش شمینم

هست  کیگفتم مرکز چون داخل محدوده طرح تراف

 دمیواز تردد خرو من هم صبح ج شهیم دایپ بد نیماش

برسونمتون.  تونمیو کارمون هم زود تموم شده م

 یمن رو قبول کنه ول شنهادیپ خوادیمعلوم بود نم

دوباره امتناع کنه که در  خواستیشده ،م رشید

تعارف  کنمیسمتش رو باز کردم و گفتم خواهش م

ست ین یزحمت چی. گفت: اخه زحمته؛ که گفتم هدینکن

سوار شد من  یکه معلوم بود معذب شده ول نی.با ا

رو دور زدم و پشت فرمون نشستم و گفتم  نیهم ماش

 هیمنو دم  دیگفت: لطف کن د؟یبریم فیکجا تشر

همه تعارف  نی. از ارمیبگ نیتا ماش دیاژانس برسون

 یلیبودم خ یچون خودم ادم راحت ودمیکالفه شده 

صد : شما مقتمنداشتم، گف زهارویچ نیا یحوصله 



. بعد از دارمینگه م دمیهرجا اژانس د نییرو بفرما

گفتن ادرس متوجه شدم که بنده خدا حق داره 

ساعت تا  کی بایبره سمت غرب و تقر خواستیم

کم  هیمقصدش فاصله بود .حرکت کردم و بعد از 

وارد اتوبان شدم و طبق معمول اتوبان قفل  یرانندگ

 نیتو ا هچاریرو روشن کردم که  ب نیبود کولر ماش

سکوت کنم،  ایبزنم  یحرف دونستمیگرما پخته نشه. نم

. اومدم ضبط رو میبود هر دو معذب بود یجو بد

 چه،یبپ نیتو ماش ییصدا هیروشن کنم که الاقل 

دوست  دیشدم، با خودم گفتم شا مونیپش یلحظه اخر

نظر داشت  ریانگار حرکات منو ز ینداشته باشه ول

 کیتراف نیا دیشا شمیممنون م دیکنگفت :اگه روشن 

کم قابل تحمل بشه. ضبط رو روشن کردم و  هی

ترانه  نیشد عاشق ا یپل لیزند وک یعل ییاهنگ الال

و تا اخر  یلب شروع کردم به همخون ریبودم ز

خودم زمزمه  یترانه تو حال خودم بودم و برا

 نیترانه تموم شد دکتر گفت انگار باا یوقت کردمیم

 هیاز کار خودم  د،یکنیرتباط برقرار ما یلیترانه خ



 نیگفتم: بله ا یستیو با رودر با دمیکم خجالت کش

. باسر حرف دهیبهم م یصدا حس خوب نیترانه و ا

 دنیکرد و دوباره سکوت برقرار شد تا رس دییمنو تا

زده نشد فقط دکتر با دست  یحرف گهیبه مقصد د

مجلل  اناپارتم هی یکوچه و پالک رو نشون داد جلو

 هیبشم و  ادهینگه داشتم .دکتر تعارف کرد که پ

قبول نکردم و دکتر  یشربت مهمونشون باشم ول

جلو ساختمان باال  یتشکر کردو از پله ها یمجدد کل

 . رفت

خونه پدر  ای کنهیم یزندگ نجایفکر بودم که ا نیا تو

مادرشه .اخرش به خودم گفتم به تو چه مگه فضول 

 کیبرم تو تراف دیه دوباره باک نیوبا فکر ا یمردم

تو راه  یساعت کیکردم و حرکت کردم دوباره  یپوف

گلدان روهم زدم و با  دیخر دیخونه ق دمیبودم تا رس

طبق معمول صبا خونه  شدمسالم بلند وارد خونه  هی

نبود و مامان هم مشغول پاک کردن حبوبات بود 

 هیکم حالمو جا اورد بعد از  هیخنک خونه  یهوا

مامان شیلباس اومدم پ ضیدوش کوچولو و تعو . 



مامان گفت سحر جان برات غذا گرم کنم که قبول  
به  ییکه داشتم تو گرما و سرما چا یعادت هینکردم .

 ییچا وانیل هی. اول اوردیشدت حالمو سرجاش م

بزرگ اومدم تو هال  کیک کهیت هیبا  ختمیبزرگ ر

رد و گفت در او نکشویکنار مامان نشستم مامان ع

سرخاک بابا  میبر ایب یسحرجان مادر اگه فردا تونست

فردا حلوا  میهست یاگه رفتن خوامیدلم گرفته م یلیخ

 امیبدم گفتم چرا نم هیکم هم به در و همسا هیبپزم 

خوشگلم اماده باش از مرکز که خواستم راه  یمامان

تو چشماش  یبرق خوشحال هی. دمیبهت خبر م فتمیب

عوض کنم .بعد فوت  یچیودم با هبود که حاضرنب

تنها شده بود و چون برادر هم  یلیبابام مامان خ

مردونه خونه رو دوش من بود  ینداشتم تمام کارها

خونه رو من  رونیب یو کارها راتیو تعم دیخر

رو  یزیمامان غصه چ کردمیم یو سع دادمیانجام م

مامان که پسر  گفتمیخودم م شیپ شهینخوره. هم

 یزه یول ذارهیپسرش م ینداره شوهرمن رو جا

که ازدواج کردم شوهرم  یاز روز درباطل انق الیخ



مامانم  چارهیبه مادرم کرد ، ب یتوجه یو ب یمحل یب

خونتون دست ودلش  میایب میخوایم گفتمیهروقت م

جنجال تموم  یکه اومدنمون ب دونستیم د،ویلرزیم

 ییها به جدا یریوم بهانه گاخر سر هم که تم شه،ینم

 .ختم شد

 یاون خانوم ادی،دوباره  رونیفکر گذشته اومدم ب از

باعث  یچه عامل یعنیکرده بود  یافتادم که خودکش

 هیخانوم محجبه سن و سال دار تن به  هی شهیم

چقدر گناه  نشید یتو دونهیبده که م یکار نیهمچ

 تشیزیو یزودتر نوبت بعد خواستیدلم م هیبزرگ

پنج شنبه  ابشه.فرد رمیدستگ یزیچ هیبشه تا بلکه 

با اتوبوس  دیازشنبه با ینبود ول کیبود و طرح تراف

 نیسرکارتاهم پول طرح ندم و هم تو پول بنز رفتمیم

 یکنم دوست نداشتم از مامان پول ییصرفه جو

بودم بتونم زود استخدام بشم و تا قبل  دواریام رم،یبگ

چک  موی.گوشرمیقوق بگاز تموم شدن پس اندازم ح

 رون،یب میکردم بچه ها قرار گذاشته بودن که شام بر

رفتن  رونیب دونستمیکنسل کنم ،هم م تونستمیهم نم



نبود. اماده شدم و از  یچاره ا یداره ول نهیهز یکل

رستوران  هی یقرارمون تو رونیخونه زدم ب

هولم  شهیبود. از بس که هم ریهفت ت یحوال کیکوچ

دنج رو انتخاب کردم  زیم هیو  دمیرس هیزودتر از بق

نگاه  هیبرداشتم و  زیم یو نشستم .منو رو از رو

 یها .همه  متیاز ق دیبهش انداختم. سرم سوت کش

 ینجوریا خواستمیغذاها وحشتناک گرون بود اگه م

فکرا  نی.تو ا شدیخرج کنم پس اندازم زود تموم م

و  یخبا شو دنیو الهه هم از راه رس نایبودم که م

 . خنده نشستن

که  میبود رستانیدب یها یو الهه هم کالس نایو م من

ازدواج  نایکرده بود م دایتا حاال ادامه پ مونیدوست

الهه هنوز مجرد بود و  یکرده بود و خانه دار بود ول

 یخودش کسب و کار راه انداخته بود ،کارها یبرا

 شهیش یرو یپارچه نقاش یرو ینقاش کردیم یهنر

 ...و

بچه ها نشستن و منو رو  یاز سالم و احوال پرس بعد

منو هردو شوکه شدن .الهه با  دنیدست گرفتن، با د



از غار  میخنده گفت :فکر کنم اصحاب کهف شد

هم  نایرفته باال م ینجوریها ا متیکه ق رونیب میاومد

و گرنه  ادیگفت: خوب شدبه فرزاد تعارف نکردم ب

دلم خنده ام گرفت  .تو میشستیظرف ها رو م دیشب با

 .که دوستام هم بدتر از خودم مفلسن

 بیساالد سزار و س هی میگرفت میباالخره تصم 

نوشابه هم که  میو باهم بخور میریبگ ینیزم

 .ضررداشت

هروقت  یول میحرف زد یتا اومدن غذا از هردر 

بحث رو عوض  عیسر دیرسیبحث به کار من م

 یبدونن که از شغل قبل خواستمیفعال نم کردم،یم

و مرکز مشاوره هم که معلوم نبود بشه  رونیاومدم ب

نگم یزیبود که چ نینشه پس صالح به ا ای . 

از خوردن غذا و خوش وبش کردن الهه گفت  بعد

کم زودتر  هی نباریبچه ها برنامه جمعه سرجاش ا

بساط صبحونه  میکه قبل گرم شدن هوا برگرد میبر

 نایبر بدن م میکه هرجا شد بزن میرو با خودمون ببر



شروع کرد به غرغرکردن که روز جمعه دوست 

تازه  شدمیم داریبه زور شما ب ۶دارم بخوابم قبال 

که  دمنیکن دارمیزودتر هم از خواب ناز ب دیخوایم

به جونش که حق نداره برنامه  میافتاد ییدوتا امینم

خونه  یهم برس یوقت زهیچند ساله رو به هم بر

غرو لند قبول  یتا شب بخوابه باالخره با کل تونهیم

 گهیدیدرکه هم دانیتو م۵کرد قرار شد سر ساعت 

 یخداحافظ یجمعه همگ ی هبا گذاشتن وعد مینیرو بب

رو برد که برسونه به قول خودش  نایالهه هم م میکرد

بدم لتیگرفتم سالم تحو لتیسالم از فرزاد تحو . 

سر به اتاق  هیخونه مامان خواب بود  دمیرس یوقت

حرف  یریداره با دوستاش تصو دمیصبا زدم که د

بوس براش فرستادم  هیسالم بهش دادم و  هی زنهیم

سالم بلند باال کرد هیاونم    

فکر  خوردهیواسه کوه  یا هیجمعه پا کهیکوچ یابج

گفتم قراره بساط  یدیبهم م یکرد و گفت صبونه چ

میاملت بزن میببر  



- ان؟یم ایک  

 ناهمیبرادر م یهم عل دیو فرزاد شا نایالهه و م منو

دمیفردا شب بهت خبر م شهیم یچ نمیبب- ادیب  

سرمزار بابا  میفردا هم قراره بر یراست یابج باشه

میکه بر امیم۴و۳کن حدود  فیبرنامه اتو رد  

- کنمیم فیاونم رد یاک  

ریشبت بخ پس   

نکنه خودم هم  داریاتاق رو بستم که صدا مامانو ب در

صدا رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم و زود  یب

 . رفتم تو تخت

پنج شنبه ها  دونستمیم دمیاز خواب پر۷ ساعت

ها غلغله است تند تند حاضر شدم و بدون  ابانیخ

خودم گفتم سرراه  شیپ رونیخوردن صبحانه زدم ب

بود که  کیانقدر تراف یول خورمیم رمیگیم یزیچ هی

هم  یوقت دیساعت طول کش کیساعته رو  میراه ن

چندتا کوچه باالتر  یپارک نبود با بدبخت یجا دمیرس

پارک کردم و به خودم غرزدم اگه با اتوبوس و 



مرکز شدم  اطیوارد ح رسمیراحت تر م امیمترو ب

و اب و جارو شده  زیتم یحساب اطینبود و ح یخبر

باغچه هم همه ترو تازه بودن معلوم بود  یبود گل ها

افتادم که قرار بود  روزید ادی دنیشون رسبه یحساب

تهران رو  یها ابانیخ شبه جا یبرم گلدون بخرم ول

 . گز کرده بودم

اتاق نشسته  یشهره تو دمیراهرو شدم که د وارد

 یوقت انهیکه دکتر مجد اومده  دمیسالم دادم و پرس

ندارم  یزیخوردن چ یوقت برا دمیجواب مثبت داد د

اروم در اتاق رو باز کردم و وارد شدم در وسط هم 

حدس  ومدیاز اتاق م یمبهم یباز بود و صداها مهین

داشتم پشت  کنهیزدم که دکتر داره با تلفن صحبت م

سرمو  ییبو هیکه با حس کردن  شدمیجا به جا م زیم

بود که انگار صبح  یادکلن قو یبلند کردم انقدر بو

د تو حس وحال خودم بودم که باهاش دوش گرفته بو

 زیکرد. از هولم از پشت م یدکتر مجد تک سرفه ا

باصدا بلند شدم سالم دادم، جواب سالمم رو داد 

هست و انتظار دارم ۸ساعت  اسوگفت قرار ما ر



گفتم و با  یچشم اروم نیحاضر باش یکار میسر تا

کرده  ریدراوردم انگار چقدر د یشکلک هیرفتن دکتر 

بود که به خاطرش منو  یهم زمان قهیدق۰۱بودم اخه 

گذاشتم و  روزیکه د یوقت فیکنه، ح خیتوب

اومد که بنده خدا  ادمیبعدش  یرسوندمش ول

در  یبا اصرار من قبول کرد ول نهقبول ک خواستینم

 یکل حالمو گرفته بودو صبحمو خراب کرده بود.ول

زده بود ردش تو اتاق مونده بود همش  یعجب ادکلن

بکشم قینفس عم استخویدلم م  . 

مراجع سرم رو گرم کار کردم،  نیاومدن اول با

هم وارد کردم  ستمیس یکردم و تو لیپرونده رو تکم

پرونده هارو  هیبود بق تیزیهم دکتر درحال و یوقت

کردم  ستمیوارد س بیکه تعدادشون هم کم نبود به ترت

 میدر اتاق دکتر متوجه شدم که تا یصدا دنیبا شن

اتاق شدم که  اردتموم شده اروم درزدم و و تیزیو

کرد و داد  یدست شیپرونده رو بردارم که دکتر پ

که  لهیدستم سرم رو که بلند کردم دوباره اون دوتا ت

بودن جلوم ظاهر شد عجب  یچه رنگ دمیهنوز نفهم



دختر کش بود شلوار کتان سرمه  یزده بود کل یپیت

ه اش کرده کامال برازند یبا کت اسپرت سرمه ا یا

 زیدر حال انال ومدیبهش م یلیخ مه شیبود و ته ر

دکتر بودم که با تکان دادن پرونده به خودم اومدم 

 یکه صدام زد خانوم ثابت رونیبرگشتم از اتاق برم ب

سرجام موندم و دوباره سمت  دیچند لحظه صبر کن

  دکتر برگشتم

- بهتون دادم تشکر  روزیکه د یخواستم بابت زحمت

  کنم

انگار  هوی نیگفتم صبح خوب تشکر کرد ودلمت

دیمغزمو شن یصدا  : 

- و دوست دارم  رمیکم سخت گ هیکار  طیمن تو مح

نیو طبق اون عمل کن دیدرک کن نویا .  

کردم و اومدم برگردم سمت در که  دییتا باسرحرفشو

رفت و اگه دستمو به  جیشد سرم گ یچ دمینفهم هوی

دکتر هم  شدمیم نیچارچوب درنگرفته بودم پخش زم



خودمو جمع و جور  عیسر یهول شد و اومد سمتم ول

یشد خانوم ثابت ی:چدیپرس یکردم بانگران   

سادمیکردم  وا یو سع واریگرفتم به د دستمو :  

کنم فشارم افتاده فکر   

- دیمگه صبونه نخورد  

بخورم یزیشده بود وقت نشد چ رمیمتاسفانه د نه   

برگشته  یلیبا خانوم وک دمیو د رونیاتاق رفت ب از

ببره و  اطیمنو تا ح اطیگفت با احت یلیبه خانوم وک

 .جعفر اقا رو هم صدا کنه

گفتم خوبم قبول نکرد و با کمک شهره منو به  یهرچ

 یو رو میشد اطیفرستاد همراه شهره وارد ح اطیح

با  اطیها منو نشوند دکتر هم کنار ح یاز صندل یکی

حدس زدم جعفر اقا که  کردیصحبت م رمردیپ هی

 یباشه بعد رفتن جعفر اقا دکتر مجد اومد و روبرو

 یرو اهشو نشست نگ دیکش رونیرو ب یمن صندل

 گهید زیبه چ ایبود  دهیرنگم پر دونمیصورتم بود نم

جعفر اقا با دوتا فنجان  قهیبعد چند دق کردینگاه م یا



برگشت دکتر قهوه و  تییسکویظرف ب هیقهوه و 

من گذاشت و خودش هم  یرو جلو تییسکویب

قهوه شد دنیمشغول نوش   

که به  نی. با انیقلوپ اول قهوه رو گذاشتم زم با

کامال حواسش به من  یظاهر مشغول خوردن بود ول

  بود

- ن؟یطعم قهوه رو دوست ندار نیخوریچرا نم  

دوست ندارم نیریخجالت گفتم من قهوه ش با  

-  گمیاالن م کنه نیریمن به جعفر اقا گفتم ش یول

و  خورمیم نویگفتم نه نه ممنون هم عیعوض کنه سر

از مدل قهوه خوردنم خنده اش  دمیجرعه سرکش هی

رو هم گذاشت  تییسکوینگفت ب یزیچ یگرفت ول

 یبرداشتم و تشکر کردم ول یکیجلوم و گفت بردارم 

زور فرو  به رفتینم نییدکتر انگار از گلوم پا یجلو

پشت سر من بلند شد و  دادم و بلند شدم دکتر هم

 یبعد ضیتا اومدن مر میهمزمان باهم وارد اتاق شد

پرونده ها رو وارد  هیهنوز وقت بود با خودم گفتم بق



 هیبه در خورد و جعفر اقا با  یکنم که تقه ا ستمیس

قهوه اومد داخل ازش تشکر  هیو  تییسکویبشقاب ب

گفت  یکردم و گفتم که االن خورده بودم ول

 .دستوردکتره

 تونمیفکر کنم حس کرده بود چقدر معذبم و نم 

 یبخورم قهوه دوم رو که تلخ بود و عطر ب یزیچ

با اشتها خوردم و  تییسکویتکه ب هیداشت با  یرینظ

کردم دوباره  یدکتر باشعور قدر دان نیتو دلم از ا

کردم هر پرونده رو مطالعه  یمشغول شدم وسع

نبود  هاداخل پرونده  یخاص زیچ یبکنم ول یاجمال

که  یمخصوص و کلمات اختصار یبه جز کدها

 ارهیحدس زدم خود دکتر مجد ازشون سردرم

 ادی یزیچ تونمیم یوضع چجور نیبا ا دونستمینم

فرصت با دکتر  نیگرفتم تو اول میپس تصم رمیبگ

 . صحبت کنم

بلند شدم  زیبه تنم دادم و از پشت م یو قوس کش

در اتاق اومد ومتوجه شدم که مراجع  یهمزمان صدا

 هیرفته به بهانه برداشتن پرونده وارد اتاق دکتر شدم 



به چشمش زده بود و  یبا فرم فلز فیظر نکیع

باورود من سرشو  کردیرو نگاه م یزیلبتاب چ یتو

افتاده  یگفت اتفاق ستادمیمنتظر ا دید یبلند کرد و وقت

 دونستمیردم، نمپا و اون پا ک نیکم ا هی؟یخانوم ثابت

 نیباز کردن ا دونستمیحرفمو بزنم اصال نم یچجور

من  ینه با کم ایدرست هست  یزود نیموضوع به ا

جناب دکتر من پرونده ها رو مرتب  دیمن گفتم: ببخش

کردم ستمیکردم و همه رو وارد س .  

 خوب-

به  ماریاز هر ب یکردم اطالعات یسع دیبخوا راستشو

پرونده ها نبود و کلمات  یتو یزیچ یول ارمیدست ب

نکرد یهم به من کمک یاختصار . 

 خوب-

 هیبه عنوان  تونمیم یوضع من چجور نیا با

رمیبگ ادی یزیکاراموز چ   



 یرو دور زد و رو زیاز جاش بلند شد و م دکتر

 نمیها نشست به من هم اشاره کرد بش یاز صندل یکی

 بعد با ارامش شروع به صحبت کرد

 یهست که درجلسات تراپ نیروال کار ا یثابت خانوم

حضور نداشته باشه و اطالعات  یکس ماریب رازیغ

که  خوانیهم محرمانه هست ومعموال از من م ماریب

که فراموش نکنم  نیثبت نشه من هم به خاطر ا ییجا

 کنمیاستفاده م یهر پرونده از کلمات اختصار یبرا

ارمیب ادیبعد بتونم به  یکه جلسه   . 

 نیاز روند درمان مطلع بش دیخوایشما هم م که نیا

بعد از جلسات  میتونیهست به نظرم م یحرف درست

 ماریو درمورد هر ب میرو قرار بد یوقت هی یتراپ

ه؟ینظرتون چ میصحبت کن  

 یلیقبول کردم و بنا شد به خانوم وک یخوشحال با

 یمیتا هیکنن تا  شترینوبت ها رو ب یبگن که فاصله 

باز بشه ماریب زیانال یبرا  . 

رفت ادمیصبح به کل از  یخبر دلخور نیا دنیشن با  



و حساس بود فکر  قیکارش دق یبشر تو نیچقدر ا 

 زیازش چ تونمیدوست داشتم تا م کردیهمه جا رو م

رمیبگ ادی . 

به  ینگاه اجمال هیتموم شده بود،  گهید یکار میتا

 بمیرو از ج یاتاق انداختم و خارج شدم گوش

دراوردم و به مامان زنگ زدم که حاضر باشه تا 

رو  یدادم و گوش امیسرمزار به صبا هم پ میبر

کردم و اومدم  یاز شهره خدا حافظ بمیگذاشتم تو ج

 شدسمت در که همزمان دکتر هم باهام هم قدم 

اگه  دمینه ترس ایداره  نیامروز هم ماش دونستمینم

 یازهم بب یکنم ول کاریتعارف کنم و قبول کنه چ

نزنم یبود حرف یادب : 

- تا مقصد  تونمیم نیندار لهیدکتر اگه وس یاقا

 . برسونمتون

صبح  نمیممنون ماش ایدن هی روزی:بابت ددکترگفت

 امیدراورد و روشن نشد مجبور شدم با اسنپ ب یباز

کنمیبازم ازتون تشکر م ریامروز دادم تعم یول . 



مرخص  ستین یبود اگه امر فهیوظ کنمیم خواهش

 بشم؟

- فقط من شنبه ها دانشگاه کالس دارم و بعد از  ریخ

 ایرو کنار خانوم راستاد  میتا نیا دیتونیم امیظهر م

تو هر  یریادگی کنمیفکر م دیباش یدکتر طهماسب

کنهیبهتون کمک م یشاخه ا . 

حرکت کردم  نمیکردم و به سمت ماش یخداحافظ

 وتایتو هیبا  دمیکه د کردمیم میرو تنظ نهیداشتم ا

بوق هم زد عاشق  هیلنکروز از کنارم رد شد و 

 یپرداز ایاهل رو یلیخ یبودم ول یشاس یها نیماش

بخرم بهش  تونمیوقت نم چیه دونستمینبودم چون م

تو ذهنت  گفتنیو الهه م نایم شهیهم کردمیفکر هم نم

داشتم قانع  یبود به هرچ ینجوریمدلم ا یول رهیفق

کردمیبودم و شکر م . 

 نییپا ادیبه مامان گفتم ب دمیخونه که رس کینزد

ناهار بخور قبول نکردم بنده  ایاصرار کرد ب یهرچ

اومد  یکه اماده کرده بود به سخت یخدا با بند و بساط



انداز و  ری.در صندوق رو باز کردم و سبد وز نییپا

مامان باز  یفالسک رو گذاشتم و در جلو رو برا

 یلیاتوبان خ میتاداف هکردم صبا هم عقب نشست و را

 یبهشت زهرا ول میدیساعته رس میشلوغ نبود و ن

 یلیداخل محوطه غلغله بود معموال شب جمعه ها خ

 .شلوغ

رو  لیپارک کردم و با کمک صبا وسا ابانیکنار خ 

و مامان  میرو پهن کرد راندازیکنار مزار ،ز میبرد

حلوا رو که خونه اماده کرده بود از  یهم لقمه ها

 یها وانیل یو تو دیچ ینیس یسبد دراورد و تو

و من و صبا مسئول  ختیر یمصرف چا کباری

میشد ییرایپذ  . 

شلوغ بود و کارمون زود تموم شد و کنار  قطعه

میمامان برگشت  . 

چادر داشت با بابا  ریتو حال خودش بود و ز مامان

رو از  یبق معمول گوشصبا هم ط کردیدرد و دل م

دراورد و مشغول شد بشیج  . 



 یمیکه ش ییاخر بابا افتادم روزها یروزها ادی

براش نذاشته بود جون حرف  یحال گهید یدرمان

نکرد  تیلحظه ناله و شکا نیتا اخر یزدن نداشت ول

روزها همش به من سفارش مامانو  نیفقط اخر

که مواظبش باشم کردیم  . 

رو بهم  مییکرد تنها یجاراون روزا اشکمو  ادی

در قبال  مادر و  یتیکه چه مسئول نیکردو ا یاداوری

 . خواهرم دارم

 خت،یریم یاروم شده بود و داشت برامون چا مامان

از لقمه ها رو به طرفم گرفت وگفت:بخورمادر  یکی

 نیاز ب یچیناهار هم که ه یصبحونه که نخورد

کارهات نیخودتو با ا یبریم . 

رو از دستش گرفتم، گاز اول رو که زدم تازه  لقمه

 تییسکویب کهیاز دوتا ت ریچقدر گشنمه. غ دمیفهم

رو خوردم و با  یینخورده بودم حلوا و چا یچیه

جمع کردم تا قبل از غروب  لویاجازه مامان وسا

خونه میبرس  . 



 میرفتیخونه همه تو حال خودشون بودن هروقت م تا

 یمون گرفته بود ولبابا تا چند روز دل هم شیپ

باهاش  دیو با رهیراه خودشو م یکه زندگ میدونستیم

 یبود که گهگدار یفالفل هیخونه  کیهمراه شد نزد

بود هم  زیهم تم ییو خدا میگرفتیم چیازش ساندو

همه  یتا برا دمش ادهیخوشمزه کنارش نگه داشتم و پ

 یشد وهرچ ادهیمامان هم باهام پ رمیبگ چیساندو

که  دونستیاصرار کردم نذاشت پولشو حساب کنم م

پول گرفتن هم  یپس انداز ندارم و اهل از کس یلیخ

ستمین  . 

بعد  میخونه شد یو راه میها رو گرفت چیساندو

 میلباس رفتم تو اشپزخونه تا باهم شام بخور ضیتعو

که مامان گفت:برنامه فرداتون سرجاش که با سر 

کردم دییتا . 

اماده کنم مادر یدارالزم  یزیچ اگه  

-  دارمیقربونت برم چند تا گوجه و تخم مرغ برم

قرار شده بند و بساط رو  رمیگیسرراه هم نون تازه م



من حوصله اثاث بردن و اوردن  ارنیبچه ها ب

 ا،یشما هم ب یمامان اگه دوست دار یندارم، راست

میکه به گرما نخور میگردیو بر م میریزود م . 

- پادرد و کمر  نینه مادر برو بهت خوش بگذره با ا

صبا هم باهات  کنهیم تمیاذ ییو سرباال ادیدرد راه ز

اد؟یم  

بهش  دینشن یصبا افتادم بلند صداش کردم ول ادی تازه

 عیکه سر ؟یا کارهیفردا چ کهیکوچ یدادم ابج امیپ

ام  هیپا یکن دارمیکرد و جواب داد صبح اگه ب نیس

. خنده ام گرفت از کارهاش براش یالبته اگه بتون

 . شکلک خنده گذاشتم

اشپزخانه  یتشکر کردم و بعد جمع اور ازمامان

گرفته بود پنجره  یلیاتاق خ یوارد اتاقم شدم. هوا

اومد  ادمیکم هوا عوض بشه که  هیرو باز کردم  

گلدونام رو چند روزه اب ندادم برگشتم تو اشپزخانه 

ا گل ها حرف زدم و کم ب هیو اب برداشتم .اول 

 ی. هرکدمکردم که فراموششون کر یمعذرت خواه



خل شدم و خودم  کردیفکر م دیشنیمنو م یصدا

فکر خنده ام  نیدارم .با ا اجیبه مشاوره احت شتریب

و  نمیدکتر مجد بش یکه جلو نیگرفت تصور ا

فکرها  نیکرد از ا یجور هیحالمو  رمیمشاوره بگ

و مشغول کارم شدم .بعد سروسامون  رونیاومدم ب

 هیفردا بود  لیدادن به گلدونا وقت اماده کردن وسا

 هیو  یشال اب هیمانتو اسپرت خنک انتخاب کردم با 

صبح  دیخسته بودم هم با یلیشلوار بگ راحت .هم خ

ساعت  یرو رو یپس االرم گوش شدمیم داریزود ب

دمیگذاشتم و خواب۴ . 

به بدنم دادم و  یو قوسکش  هی یزنگ گوش یصدا با

،چند تا مشت اب  ییبسته رفتم تو دسشو یبا چشما

 داریاومد ب ادمیزدم به صورتم تا چشام باز شد تازه 

اومدم در  یپروژه است وقت هیکردن صبا خودش 

تعحب کردم دارهیصبا که ب دنیاتاقشو باز کنم از د  : 

- ؟یکه سرحال یشد داریب یتو ک کهیکوچ یابج  



 شبیبه خودش دادو گفت:من اصال د یتکون هی صبا

که ساعتو نگاه کردم و  دمیدیم لمیداشتم ف دمینخواب

 مینداره برگشت دهیفا دنیخواب گهیخودم گفتم د شیپ

تا شب خوابمیم . 

نشه گوجه و  داریرفتم تو اشپزخانه که مامان ب واشی

 وانیبرداشتم دوتا هم ل خچالیتخم مرغ رو از تو 

ه اماده بشمبرداشتم و اروم رفتم ک  . 

کردم و  میمال شیارا هیو  دمیو شلوارمو پوش مانتو

شال رو انداختم روسرم کوله رو  هم برداشتم و 

 یدر بود کتون ی،صبا هم اماده جلو رونیاومدم ب

هامو پام کردم و اروم در رو باز کردم با صبا پله ها 

رونیب میو از در زد میصدا رد کرد یرو ب  . 

 تو صورتمون خوردیم میمال مینس هیبود  یعال هوا

مثل  میو حرکت کرد میجا داد نیرو تو ماش لیوسا

درکه پارک  دانیگوشه از م هیو  میدیزود رس شهیهم

الهه رو  نیربع ماش هیبرسن.بعد حدود هیتا بق میکرد

کم بعد فرزاد و  هیو براش دست تکون دادم  دمید



کوله  یبعد سالم و احوالپرس دنویهم رس  یناوعلیم

توراه فقط  میکولمون و حرکت کرد میها رو انداخت

 کردیفرزاد لوس م یو خودشو برا زدیغر م نایم

خنده  ی.با کل اوردیباال اوردن رو درم یالهه هم ادا

جون  گهید یول میکرد یرو ادهیپ یساعت هی یو شوخ

و بساط  مینیمناسب بش یجا هیکه قرار شد   مینداشت

درخت کنار  هی ریکنن. ز فیرد رداصبونه رو م

ومشغول خرد کردن  میانداخت ررویرودخونه حص

 ای شیهم سر درست کردن ات ونیاقا میگوجه ها شد

به  میباالخره تصم دنیرسیبه توافق نم کین کیپ

 کیشد و کار رو با همون پ شیروشن نکردن ات

انجام دادن کین . 

بود  ییاماده کردن املت نوبت درست کردن چا بعد

همه  یرو جوش اوردن و برا یو فرزاد کتر یعل

گاه و  ی. از اول راه متوجه نگاه هاختنیر یچا

 یعل دونستمیبودم و م گهیبه همد یصبا و عل گاهیب

صبا هنوز  ینداره ول یبد تیو ن هیپسر چشم پاک

 دمکر یبود البته تو فکر من ومامان.سع کیکوچ



ندم و انتخاب رو به خودشون بسپرم سرم رو  تیاهم

 نایالهه و م یکردم و به کل کل ها یگرم خوردن چا

دادمیگوش م . 

رمق ادامه دادن راه رو  یکس گهیصبونه د بعد

میبه برگشت گرفت مینداشت و تصم  . 

کم ازمون فاصله  هیو صبا  یبرگشتن عل موقع

گرفتن و سرگرم حرف زدن شدن من هم خودمو به 

کم  هیتا  میدادیرو هل م نایزدم و با الهه م دنینفهم

تموم کرده بود یکال باطر یتند راه بره ول  . 

درکه از هم  دونیبود که تو م۱۱حدود  ساعت

بودن که  یینفرها نیهم اخر یو صبا و عل میجداشد

کردن و از هم جدا شدن  یخداحافظ هیاز بق

صبر  ای ارمیصبا ب یدرست هست به رو دونستمینم

گرفتم بذارم  میبگه دراخر هم تصم یزیکنم خودش چ

ادیخودش به حرف ب . 

کردم یپل نیاهنگ از مع هیرو روشن کردم و  ضبط  

 



یقربون اون پروردگار برم  

یعاشق کرده مارو از قرار که  

میبساز ایدن ایعاشق ب ایب  

میاون باوفاشومابساز ایب  

هارو اروچشمهیدوبیخورش تو  

اون کوله بارقصه هارو منم  

ازتو نگاهش ازتو خوبه هواش  

ماهش از تو خوبه یرو هالل  

با تو وفاش باتو مرام با خداش با تو دلش  

کردنش بامن به خاک افتادنش بامن محبت  

صبا زد توپهلوم هویبودم تو حس ترانه که  رفته  

بنده  دمی.درمیمیکم کن دارم از خواب م نویا یصدا

خدا حق داره صداشو کم کردم و کولر رو به طرفش 

با  رلبیهم ز کردم تا راحت بخوابه خودم میتنظ

کردمیاهنگ زمزمه م  . 



جون پاشو برو  یدر اروم صبارو صدازدم:اج یجلو

 . تو تختت راحت بخواب

با  میخونه ا یجلو دید یچشاشو باز کرد و وقت یال

برداشتم و  لویشد .منم وسا ادهیپ نیاز ماش یحال یب

رو زدم رفتم داخل موتیر  . 

 شهیممامانم ه ومدیابگوشت مامان تاسرکوچه م یبو

 یو با سبز ذارهیجمعه ها ناهار ابگوشت بار م

.وارد  نهیچیبرامون م یافتیض یخوردن تازه و ترش

 یاشپزخونه شدم و مامان را که مشغول شستن سبز

بوس از  هیکردم، از پشت بغلش کردم  ریبود غافلگ

خوشش  ایازلوس ب نیلپاش گرفتم .مامان هم که از ا

که من  یجور هیمنو از خودش جداکرد و  ومدینم

صدا پس  یمادر چه ب یناراحت نشم گفت : اومد

صبا کو؟ به در اتاقش اشاره کردم و گفتم:فکر کنم تا 

نکن  دارشیناهار هم ب یازش نشه، برا یشب خبر

کرد  دیی. مامان با سر حرفمو تادهیاصال نخواب شبید

دوش  هیشد من هم بعد  زیو مشغول اماده کرد م

و با مامان همراه شدملباسامو عوض کردم  عیسر  . 



 یاونور ولو بودم و خودمو با گوش نوریهمش ا تاشب

چن تا شاخه  اطیح یسرگرم کردم از تو گلدون ها

تنگ اب کوچولو گذاشتم  هی یپتوس جدا کردم و تو

 .تا فردا با خودم ببرم سرکار

که  نیو از ترس ا دارشدمیسرحال از خواب ب صبح

خوردم و حاضر  یبصبحانه حسا فتهیدوباره فشارم ب

 .شدم

 یکم معطل هیاتوبوس بود بعد  ستگاهیا ابانیخ سر

شدم از شانس  ادهیاخر پ ستگاهیو ا دیاتوبوس رس

 اطیبود،وارد ح کینیسرکوچه کل قایدق ستگاهیخوبم ا

اب و جارو کرده و دسته گل بود با  شهیشدم، مثل هم

چندتا از گل ها رو بو کردم و عطرشونو  یسرخوش

 هیشدم و  راهروهام فرستادم سرخوش وارد  هیبه ر

سالم بلند باال به شهره کردم .شهره سرشو بلند کرد 

بهم سالم داد یمن اون هم با انرژ دنیو با د . 



- دارن  سیشهره جون دکتر گفتن امروز دانشگاه تدر

دکتر راستاد اومدن  یوقت یکنیم یلطف هی انیم ریو د

؟یخبرم کن  

روقت اومدن بهت خبر ه زمیگفت : باشه عز شهره

دمیم  . 

تشکر کردم و رفتم سمت اتاقم، اول پنجره رو  ازش

مناسب قرار دادم  یجا هیباز کردم و تنگ پتوس رو 

پارچ اب پر کردم تا تنگ رو  هی ییبعد هم از روشو

گلدون  هیاز اب پر کنم .به نظرم گوشه اتاق هم 

تو کارش رفتمیروز م هی دیالزم داشت ،با ایسانسور  

. 

نشستم که جعفر  زیسامون دادن به اتاق پشت م بعد

وارد شد و با  کیتکه ک هیفنجون قهوه و  هیاقا با 

گذاشت ازش  زیم یرو رو ینیگفت و س یاجازه ا

 :تشکر کردم و گفتم

- من تازه صبونه خوردم نیدیچرا زحمت کش . 



 ذاشتیم زیم یرو رو ینیجور که س نیاقا هم جعفر

دکتره فرمودن هروقت خانوم  یگفت :دستور اقا

ببر کیبراشون قهوه تلخ وک دنیرس یثابت . 

همه مشغله به  نیا نیهمه توجه تعجب کردم ب نیا از

تلخ بودن قهوه رو هم  یمن هم بوده و حت ادی

برازنده اش بود   گاهشیفراموش نکرده الحق که جا

شارژ شدم  یاتفاق هم حساب نی.حالم که خوب بود باا

دکتر راستاد  دنیذت خوردم و منتظر رسقهوه رو با ل

 .شدم

اومدن دکتر راستاد ازش اجازه گرفتم تا در جلسه  با

قبول  ییهم با خوشرو شونیشرکت کنم ا یتراپ

 . کردن

 یوارد اتاق دکتر شدم از اون همه اسباب باز یوقت

اتاق کودک  هیخوردم حس کردم وارد  کهی لهیو وس

کودکانه  یها یپر بود از نقاش وارهاید یشدم ،همه 

 یکمد هم کنار اتاق بود که پر از عروسکها هی،

 یبود. رو یشیپول یو عروسک ها یشب باز مهیخ



به چشم  ییبایز یچوب یدکتر هم دست سازه ها زیم

و  مایگرفته تا چرخ و فلک و هواپ نیاز ماش خوردیم

گهید یزهایچ . 

تا    ها نشستم یاز صندل یکی یتعارف دکتر رو با

کنه ییشهره خانواده منتظر رو راهنما . 

 هیساله با ۵ناز حدود  یدختر کوچولو هیشد و  درباز

 یگرونه با موها یلیلباس خوشگل که معلوم بود خ

وارد اتاق شد و پشت سرش پدر و مادرش  یدوگوش

متشخص بودن و از سرو  اریداخل شدن.هردو بس

دارن یخوب یوضعشون مشخص بود که وضع مال . 

شرح کوتاه از وضع  هیازشون خواست تا  دکتر

 دمیدخترشون بدن که مادر دختر کوچولو که فهم

شروع کرد ینجوریاسمش نفس هست ا : 

من خلبان هست و معموال تو سفر هستن من  همسر

کنفرانس به سفر  یبرا یهم پزشک هستم و گاه

 نیبعد از اخر مونهیو نفس با پرستارش م رمیم

 زنهیه نفس حرف نمک میسفرمون متوجه شد



و همه گفتن  میکردن رفت یکه بهمون معرف یهردکتر

باعث شده  یمشکل روح هیکه کامال سالمه و احتماال 

 دایشما رو پ کینیکل قیتحق ینزنه با کل رفکه ح

خدمتتون میو امروز اومد میکرد . 

ازپدرو مادر نفس خواهش کرد که مارو تنها  دکتر

و کنار نفس رو دور زد زیبذارن و خودش هم م

و خودشو جمع کرد  دیکم ترس هینشست کوچولو اول 

هست  یپر از اسباب باز زیم یرو دید یوقت یول

مشغول اونها شدو دکتر با دقت به حرکاتش نگاه 

رو  واناتیعروسک ها و ح یکی یکیو  کردیم

رنگ  زیم یپلنگ رو هی.با گذاشتن  ذاشتیمجلوش 

دنیو شروع کرد به لرز دیبچه به شدت پر  . 

پلنگ باهاش  یبا ارامش شروع کرد درباره  دکتر

 ایداره  وونیح نیکه تو خونه از ا نیحرف زدن و ا

مبل  ینفس اصال توجه نداشت و خودشو تو ینه ول

مچاله کرده بود.دکتر به نفس گفت : تو خونه با 

؟ یکنیم ییها یپرستارت چه باز  



اومدن اسم پرستار حال بچه بدتر شد و با حالت  با

که دکتر متوجه شد و گفت کردیالتماس به ما نگاه م  

: 

 نیکرده من هم ا کاریپرستارت چ یاگه برام بگ نفسم

تو زباله؟ ندازمیم شهیهم یپلنگ رو برا  

گفت که ما  یزیچ هیلب  ریخراب ز یبا حال نفس

کوچولو  نیودکتر دوبار گفت :اگه بشنوم ا میدینفهم

بره فرستمیاالن اقا پلنگه رو م نیهم گهیم یچ . 

گفت رونیب ومدیکه از ته چاه م ییبا صدا نفس : 

که من  یجون گفته اگه به مامان بابات بگ ندایل

کنهیات م کهیت کهیپلنگه ت زنمتیم . 

حرف انقدر حالم بد شد که حس کردم  نیا دنیشن از

به خودم مسلط شدم  یول فتمیم یصندل یدارم از رو

با  دمیکه د و به عکس العمل دکتر راستاد دقت کردم

ارامش از جاش بلند شد و با شهره تماس گرفت که 

پدر و مادر نفس رو بفرسته .چند لحظه بعد پدرو 

نشستن خانوم  سمادر با استرس وارد شدن و کنارنف



شروع به صحبت کرد: من با نفس  نهیدکتر با تمان

به  میو باهم دردو دل کرد میکرد یباز یجون کل

 کنمیجون که فکر م ندایل دیشما نبود یوقت ادینظر م

ازش  دیپرستار دخترتونه بچه رو ازار داده و با تهد

نگه یزیخواسته که به شما چ . 

حرفا پدرو مادر بچه انچنان از جاشون  نیگفتن ا با

ها از پشت افتاد اصال  یاز صندل یکیکه  دنیپر

 نیهمچ هیکه دخترشون رو دست  شدیباورشون نم

خانوم رو از  ندایسپردن.به قول خودشون ل یادم

بال سربچه  نیردکرده بودن وباز ا لتریصدجور ف

همه  نیاشون اومده بود .با خودم فکر کردم ارزش ا

 نیکوچکتر یتونینم یوقت هیو درامد چ التیتحص

؟یو ارامش رو فراهم کن تیحما یعنیبچه ات  ازین  

کوچولو تو بغل مامانش غرق شده بودو مادرش  نفس

کردیم هیپناهش گر یبزار زار به حال بچه  . 



بهشون کرد و ازشون خواست تا  هیچند تا توص دکتر

بچه رو تنها نذارن تا بتونه خاطرات تلخ رو  یمدت هی

 .فراموش کنه

خراب تشکر کردند و رفتن  یو مادر نفس با حال پدر

که اجازه داده بود  نیاز دکتر بابت ا ی.من هم کل

حضور داشته باشم تشکر کردم و  یدرجلسه تراپ

 یمزاحم وقت دکتر نشدم تا کم نیاز ا شتریب

 یاماده بشه.تو شیجلسه بعد یاستراحت کنه و برا

 یراب شدیکه داشت اماده م دمیراهرو شهره رو د

اصرار کرد که  یبه من هم کل رونیناهار بره ب

قبول کردم و باهاش  یستیباهاش برم تو رودربا

 ابانیوداخل خ رونیب میکز زدهمراه شدم .از مر

بود شهره از  یفروش هیکه چندتا اغذ میشد یاصل

 فیتعر یلیخ پختیم یخونگ یاز اونها که غذا یکی

وارد  باهمساده . یغذا هیکرد من هم موافق بودم با 

 میو نشست میگوشه خلوت انتخاب کرد هیو  میشد

همه  بای،شهره منو رو داد دستم تا انتخاب کنم ،تقر

 یداشت من هم که عاشق غذاها یخونگ یجور غذا



انتخاب کردم شهره هم کوفته  یقاسم رزایم ینون

 . سفارش داد

سر حرف رو با شهره باز  ارنیغذا رو ب یوقت تا

به  ازین یلی.خ ارمیاز اوضاع سردرب شتریکردم تا ب

که  فینبود شهره خودش شروع کرد به تعر دنیپرس

برگشته  رانینواده اش به ادکتر پارسا به خواهش خا

ملک هم متعلق به خانواده اش بوده که بهش  نیو ا

ازش  یزیچ یلیکنه .خ سیرو تاس کینیدادن تا کل

که کال اهل حرف زدن از  گفتیو م دونستینم

ستیخودش ن  . 

هم از دوستان  یراستادو دکتر طهماسب الیل

دانشگاهش بودن که بعد از اومدنش با کمک اونها 

به مرور گسترش  خوانیوع کرده و مکار رو شر

اسم دکتر مجد خودش باعث شده که از  گفتیبدن.م

 ینداشته باشه و حت یروز اول مرکز وقت خال

چند بار  یپرونده داشتن سال ششیکه فرانسه پ یکسان

رانیا انیم تیزیو یبرا  . 



چند روز تسلط به کارش را  نیا یجالب شد تو برام

کردمیحدشو فکر نم نیا یبودم ول دهید . 

 شییخدا میاوردن و مشغول خوردن شد غذاهارو

 رمیبار بگ هیگرفتم  میبود و تصم یطعم غذاش عال

رو  ییببرم خونه تا مامان هم امتحان کنه کال هر غذا

دوست داشتم اونو با مامان هم تجربه  دمیپسندیکه م

 . کنم

 میاومد رونیب یفروش هیاز حساب کردن از اغذ بعد

کرده بودم که  ییبدجور هوس چا مید مرکز شدو وار

به باغچه  یدگیمشغول رس اطیتو ح دمیجعفر اقا رو د

است بهش سالم دادم و گفتم اگه اشکال نداره برم 

که قبول نکرد و خودش  زمیبر یابدارخونه و چا

 دمینشستم که د اطیهمون جا تو ح ارهیرفت تا برام ب

من اومد سمتم و از  دنیبا د دیدکتر هم از راه رس

نفس رو  یمن هم ماجرا دیامروز پرس یکارها

 وانیبراش مختصر گفتم همون موقع جعفراقا با ل

رو بهشون  یاومد به دکتر سالم داد و چا یچا

گفت و  یدستت درد نکنه ا هیتعارف کرد دکتر هم 



من هم به جعفر  تنشس زیرو برداشت و پشت م یچا

بنده خدا  زهیمن بر یااقا اشاره کردم که دوباره بر

دکتر  یدوباره برگشت ابدارخانه من هم روبرو

 کردیرو مزه مزه م یجور که چا نینشستم و هم

 دتریناام شنیوارد دانشگاه م دینسل جد یگفت:هرچ

ندارن فقط به اصرار  یا زهیانگ چیانگار ه شمیم

کالس ها یخانواده هاشون اومدن و خستگ  

کنهیروهم کسل م اونا من یحال یب مونهیبرام م  . 

 میبگم نمونه اش رو تو خونه داشت دیبا یچ دونستمینم

صبح ها  شهیخسته بود، هم شهیهم یدانشجو هی.صبا 

 یدانشگاه ول رفتیم زهیانگ یو ب شدیم داریبا غر ب

که دانشگاه قبول شدم هرروزش رو با  یمن از روز

کالس رو از دست داده  هی ادینم ادمیعشق گذروندم 

 نیتوجه باشم بعد ا یاستاد ب یحرف ها ابهیباشم 

و از  کنمیجزوه هامو باز م یهمه سال هنوز هم گاه

کنمیم فیخوندنشون ک . 



 ییمن رو هم اورد و تو اون گرما چا یاقا چا جعفر

رو با لذت خوردم دکتر هم بلند شد وهمراه هم وارد 

 هیعطرش تمام اتاق رو پر کرد  یباز بو میاتاق شد

و خواستم از در وسط برم سمت  دمیکش قینفس عم

اتاقم که دکتر گفت :من امروز قرارهام رو کنسل 

شما هم  دیخوایم گرکردم و اومدم چند تا برگه ببرم ا

 فمیکردم و رفتم تا ک ی.تشکردیببر فیتشر دیتونیم

 رو بردارم که پشت سرم اومد

-  دیبه عنوان کاراموز شروع به کار کرد نجایشما ا

و من  دیرو بسنج طیشرا دیکن یهفته سع نیتا اخر ا

دمیهم نظرم رو بهتون اطالع م . 

 یازم راض دمینشد نفهم رمیدستگ یزیحرفش چ از

.با ختیبه هم ر ختینه فقط فکرمو ر ایهست 

 ستگاهیو رفتم سمت ا رونیپرت از در زدم ب یحواس

پام ترمز کرد  ینشسته بودم که جلو ستگاهیتازه تو ا

و گفت نییرو داد پا شهیش : 

- برسونمتون دیریم ییاگه جا  



و با  ارمینم نیماش گهیکردم و گفتم که د تشکر

 یلیبنده خدا خ کنمیاتوبوس راحت تر رفت وامد م

قبول نکردم و با  یاصرار کرد که سوار بشم ول

گاز داد و رفت یعذرخواه . 

معطل اتوبوس شدم عرق از سرو صورتم  یلیخ

 ردوشیتو حموم ز دمیخونه پر دمیتا رس دیچکیم

هفته  نیتو ا دونستمیحرف دکتر افتادم نم ادیدوباره 

 یگرفتم کار میرفتار کنم اخرش تصم یچجور دیبا

اب رو بستم و حوله رو  رینکنم و به زمان بسپرم، ش

 مولباس ها رونیو اومدم ب دمیچیدور خودم پ

 دمینفهم دمیدراز کش سیخ یو باهمون موها دمویپوش

 کیچشامو باز کردم هوا تار یتخوابم برد وق یک

نگاه  هیچه موقع است به ساعت  دمیشده بود اول نفهم

به تنم  یکش و قوس هی. دادیشب رو نشون م۸انداختم 

دادم و بلند شدم مامان تو اتاقش مشغول نماز بود 

دادم سالمنمازش تموم شد بهش  یوقت   

-  یغرق خواب دمیسالم مادر ساعت خواب اومدم د

کنم دارتیب ومدیدلم ن  . 



 دارمیفکر کنم شب خوابم نبره کاش ب دمیخواب یلیخ

؟یکردیم  

- برات دلمه  میشام بخور مینداره مادر پاشو بر بیع

 . پختم

به مامان  یدمت گرم هیمامان بودم  یدلمه ها عاشق

طور که از تو قابلمه  نیگفتم  ورفتم سراغ قابلمه هم

گفت  سراغ صبا رو گرفتم که مامان داشتمیدلمه برم

مامان دوباره گفت سحر جان  رونهیبا دوستاش ب

خونه دختر  ادیکم باهاش حرف بزن زودتر ب هیمادر 

زنهیجوونه من دلم شور م  . 

- شما  زنمیچشم قربونت برم من باهاش حرف م

 .حرص نخور

باهم  اریته قابلمه مونده ب یزیبال اگه چ یب چشمت

میبخور  

- میو مشغول شد زیبا خنده قابلمه رو اوردم سرم . 



زنگ به الهه زدم تا  هیرو برداشتم و  یشام گوش بعد

رو برداشت قبل سالم گفت یگوش : 

،تو بدجور مشکوک  لیچه عجب ،ستاره سه به

چه  نمیکاسه ات بنال بب مین ریز یکاسه ا هی ؟یزنیم

 خبره؟

- ادب سوما چه کاسه  یب هیاوال سالم دوما بنال چ

 ریسربه ز بیم نج؟من دختر خانو یچه کوزه ا یا

زنمیم یچه مشکوک . 

 امیهمه پ نیگفت :اره جون خودت از صبح ا الهه

سرت کجا  ستیمعلوم ن یدیبرات گذاشتم اصال ند

 گرمه؟

- روچک کنم تو  یجا باورکن سرکارم نشد گوش چیه

چه خبرا؟ یچطور  

اخر هفته ام دست تنها موندم  شگاهیکار و نما مشغول

 یمکم توهم اگه وقت داشتک ادیگفتم چندروز ب نایبه م

ریاز ما بگ یدست هی . 



- کنم یوقتمو براتون خال کنمیم یچشم سع  

تو سحر خانوم یبود یک سیرئ  . 

عمه ام سیخنده گفتم رئ با . 

رو  یکم سربه سر هم گذاشتن گوش هیبعد  خالصه

و اومدم  دمیدر رو شن یقطع کردم.همون موقع صدا

کم با صبا حرف بزنم هیکه  رونیب  . 

 فیوقت شب کجا تشر نیتا ا کهیکوچ یابج سالم

؟ دیداشت  

؟یکن میج نیمامان نوبت توئه س بعد  

-  میزنیم ینه خواهر من اگه من و مامان حرف

بهمون حق بده مینگرانت . 

- حرفا رو نیا دیول کن دیمگه من بچه ام که نگرانم  . 

موضوع رو کش بدم حرمت ها  شتریاگه ب دمید

نزدم و رفتم تو اتاقم یحرف گهیپس د شهیشکسته م . 

بچه ها  نیدکتر افتادم که هرروز با چند تا از ا ادی

ازش داغون  یچه اعصاب چارهیب زنهیسرو کله م



 یمینس هیانگار  ومدی.اسم دکتر که تو ذهنم م شهیم

نه با  ایکه زن داره  دونستمیهنوز نم یول خوردیبهم م

فکر عذاب وجدان گرفتم و حواس خودمو پرت  نیا

و مشغول  رداشتمرمان از کتابخونه ب هیم. کرد

 .خوندن شدم

گذشت،  یزمان ک دمیغرق کتاب شدم که نفهم انقدر

نصفه شبه با ۲ دمینگاه کردم و د یواریبه ساعت د

کنار تختم  زیم یکتابو بستم و گذاشتم رو ازهیخم

هوش شدم یرو مو و ب دمیملحفه رو کش . 

مهم بود هم اون خانوم مرموز  یلیبرام خ امروز

وقت مالقات داشت هم قرار بود بعد جلسه با دکتر 

 نیا یدل تو دلم نبود که سر از ماجرا میصحبت کن

 ی.مثل دفعه قبل به موقع اومد ول ارمیخانوم درب

من  یساعت که برا کیتنها بود .بعد حدود  نباریا

از  شوندر ن یقرن گذشت باالخره صدا هیمثل 

و از در  دمیرفتنش داد و من مثل فشنگ از جام پر

عطرش تو  یوسط وارد اتاق دکتر شدم باز هم بو



 دمیپرسیاسمشو م شدیکاش روم م کردیفضا غوغا م

 :با اومدن من سرشو بلند کرد و گفت

دوست  یتا مالقات بعد میفرصت دار یساعت مین

که  ی.من میصحبت کن نجایهم ای اطیتو ح میبر دیدار

کولر  ریز یصندل یهوا کالفه بودم رو یز گرماا

دادم . دکتر از جعفر اقا خواست دوتا  حیرو ترج

خودش هم کنار من نشست و شروع کرد ارهیب یچا : 

-  یخانوم اقدام به خودکش نیا دیدونیکه م نجوریهم

کرده و جلسه اول به اصرار دخترشون اومدن و 

نبودم که  دواریام یلینزدن و خ یحرف چیه بایتقر

مقدار  هیخداروشکر اومدن و نسبت به قبل  یول انیب

 یکرده بودن و امکان خودکش دایخودشون رو پ

رو  علتمشکله که  یلیبراشون خ یمجدد کم شده ول

کردم از خاطرات  یخاطر سع نیبگن به هم

و  میاش برگشت یخوبشون شروع کنم ،به کودک

میخوبش رو مرور کرد یروزها  . 



روستا به دور از  کی یچه ها رو تومادرش ب پدرو

 نیخانوم که اسمش نسر نیو ا کردنیمردم بزرگ م

و تا سال ها فقط پدرو  دونستهیرو نم لشیهست دل

به  یو حت دهیدیخواهر و برادرش رو م کیمادر و 

 نیاوضاع به هم یسالگ۱۵تا سن رفتهیمدرسه هم نم

ز رو یاتفاق همه چ کیکه  یمنوال بوده تا روز

دهیم رییتغ  

- حالش  دیسرگذشتش که رس ینجایخانوم به ا نینسر

 یمنقلب شد و نتونست ادامه بده و قرار شد وقت بعد

میادامه بد . 

چه  یعنیکه برام حل نشد جالب تر هم شد  موضوع

دور از مردم  دیخانواده با کیافتاده و چرا  یاتفاق

کنن ؟هزار تا فکر از ذهنم گذشت که با جمله  یزندگ

رونیارم اومدم بدکتر از افک . 

- ه؟یخانوم چ نیا ینظر شما درباره  یخانوم ثابت  

برام قابل فهم نبود  دمیرو د شونیجلسه اول که ا از

داره  مانیا یخانوم محجبه که به قبح خودکش کیکه 



انجام بده و حاال که شما از اتفاق  یکار نیهمچ

که  ادینکته به ذهنم م نیا نیاش شروع کرد یکودک

نقطه  نیرو به ا شونیا یاز کودک هدیمشکالت عد

 .رسونده

 هیشد و گفت به عنوان  قیتو صورتم دق دکتر

که من  نیهست ییخوبه و همون جا لتونیکاراموز تحل

 .قرار دارم

 لمیکه تحل شدیقند تو دلم اب کردن ،باورم نم انگار

شد شتریکه استخدامم کنه ب نیا یبرا دمیرو بپسنده ام  

. 

اماده  یبعد ضیمر یاز جاش بلند شد تا برا دکتر

 بشه من هم قصد رفتن کردم که دوباره صدام زد

-  یسخنران هیمن امروز بعد از ظهر  یخانوم ثابت

 یبرا دیایهمراهم ب دیتونیم دیدارم و اگه دوست دار

با ییاشنا   

هیمکان مناسب شرفتتونیو پ یعلم یها طیمح . 



فتن حتما قبولم خودم گ شیجا خوردم پ شنهادشیپ از

 عیفکر سر نیبا ا یمنو ببره سخنران خوادیکرده که م

قبول کردم و رفتم که اماده بشم. جلسه  شنهادشویپ

و بعد از جمع کردن  دیطول نکش یلیدکتر هم خ

اماده شدم تا صدام بزنه لمیوسا . 

به در خورد و دکتر ازم  ینگذشت که تقه ا یزیچ

میخواست که بر . 

 میرفت نشیو به سمت ماش میاومد رونیمرکز ب از

رو زدو خواست که سوار بشم ، سوار  موتی،ر

 کردیداشت ادم حس م یفیشدن عجب ک یشاس نیماش

پاشه،کمربندمو بستم و  ریباال رفته و شهر ز یکل

دست دکتر اومد سمت من و در  هویساکت نشستم که 

بر داره  شویافتاب نکیداشبورد رو باز کرد که ع

داشبورد بود  یادکلنش رو که تو شهیهمون موقع ش

نره ادمیوبرندش رو تو ذهنم گذاشتم تا  دمید  . 

چشمشو و حرکت کرد  یگذاشت رو نکشویع دکتر

خودش تو اون کت  یبود برا یدختر کش شیی.خدا



دکتر تمام  هیاسپرت و شلوار کتان معلوم بود که 

ارهیع . 

کرد  فیپرونده مراجعش رو برام مختصر تعر توراه

داره و  یخوب یلیخ یشغل تیهست که موقع ییکه اقا

همسرش هم کارمند بانکه و با عشق ازدواج کردن 

مدت اختالف هاشون شروع شده و و با  هیبعد  یول

 یاصل لیداشتن دوتا بچه قصد متارکه دارن و دل

 سرشهم یکیزیف یبرخوردها ییجدا یخانومش برا

 یه تازگشده و ب شتریهست که هربار شدت اونا ب

و خانوم از ترس  زنهیبچه ها رو هم به شدت کتک م

ستین یبچه ها قادر به ادامه زندگ تیامن . 

اون  یناراحت شدم دلم برا یلیخ عیوقا نیا دنیشن از

پدر خشن شدن سوخت  هی ریگناه درگ یبچه ها که ب

دکتر  یو حق رو به خانوم دادم که جدا بشه ول

رو دادن تا  نیزوج یجلسات مشاوره برا شنهادیپ

و از خانوم خواستن که  دابشهیخشونت پ نیا شهیر

مشکل حل بشه دیوقت بدن شا یمدت . 



که انقدرزود صورت مسئله  دمیفکرم خجالت کش از

اون اقا فکر نکردم طیرو پاک کردم و اصال به شرا . 

متوقف شد دور و  نیماش دمیافکار بودم که د نیا تو

فرانس نبود ،دکتر مکان کن هیشب یبررو نگاه کردم ول

 میانگار فکرمو خونده بود گفت :وقت نشد نهار بخور

 یو تا شروع مراسم وقت هست .اول قبول نکردم ول

شدم و  ادهیپ ستین یچاره ا دمیبا اصرار دکتر د

 یلیرستوران خ هی ردپشت سر دکتر راه افتادم .وا

بودم پرسنل انگار  دهیشن ادیکه اسمشو ز میشد کیش

 هیکه با احترام سالم کردن و  ختنشنایدکتر رو م

خوب برامون اماده کردن یجا  . 

 هیمنو رو گذاشت جلوم  دویدار لیم یچ دیپرس دکتر

خوراک جوجه  هیدادم  حینگاه به غذاها کردم و ترج

سفارش داد.تا اماده شدن  کیاست هیدکتر هم  رمیبگ

و گروه  ناریکم درباره موضوع سم هیسفارش ها 

راه  نارهایکه سم نیداد و ا حیشرکت کننده توض یها

هست و  یکار طهیبا ح ییاشنا یبرا یخوب اریبس

شهیم شرفتیباعث پ  . 



و  یهمه مدارج علم نیجالب بود که دکتر با ا برام

 یاصال اهل کالس گذاشتن نبود و سع یسابقه عال

کمک کنه که بتونم خودمو باال بکشم  غیدر یب کردیم

کمرنگ شده  یلیجامعه امون خکه تو  یا صهیخص

طرف مقابل و باال رفتن  دنیو همه دنبال کوب

 .خودشونن

 میاومدن غذاها ساکت شد ومشغول خوردن شد با

به من  کردیم یسع یدکتر معذب بودم ول یجلو

باهاش اشنا  شتریب یتوجه نکنه تا راحت باشم .هرچ

داره تو  یو اصول حیصح تیچه ترب دمیفهمیم شدمیم

فکر حالم گرفته  نیدلم گفتم خوش به حال زنش .از ا

بود نیواقع ب دیبا یشد ول . 

غذامو تموم کنم .بعد  یسوت نیکردم با کمتر یسع

تماس مهم از جاش  هی یغذا دکتر اجازه گرفت و برا

زدم  دیراحت رستوران رو د الیبلند شد من هم با خ

 یکالن نهیزداشت معلوم بود ه یفوق العاده ا نیزای،د

و پرده  یاسیها به رنگ  یزیبراش کردن تمام روم

ها به رنگ بنفش بود دورتادور رستوران هم انواع 



 دهیبابا ادم و بامبو وموز د کریغول پ یگلدان ها

مجذوب فضا شده بودم که با تک سرفه دکتر به  شدیم

 :خودم اومدم

- میبه زمان کنفرانس نمونده بهتره زودتر بر یزیچ . 

برداشتم و همراه دکتر از رستوران خارج  فمویک

شده بود چون پاشو گذاشته بود رو  ری،انگار د میشد

من هم که مرده سرعت حال  رفتیگاز و تخته گاز م

به  میدیکه رس دیربع نکش هیواسه خودم . کردمیم

رو داد به نگهبان  چییو سو میشد ادهیپ شیمرکز هما

پارک کنه نویتا ماش  . 

 دایخودم پ یجا برا هیود و به زور پر ب شیهما سالن

اول  فیکردم و نشستم دکتر هم رفت جلو و رد

مضمون  یدرباره  ینیبعد از مقدمه چ ینشست مجر

حضار  قیدکتر رو دعوت کرد و با تشو شیهما

سن رفت و شروع به صحبت کرد یرو  . 

که دلت  کردیو با تسلط مباحث رو باز م سیسل انقدر

نفس از  ی،صدا یجمله رو از دست بد هی خواستینم



همه بالغت کالم شده  نیهمه محو ا ومدیسالن نم

 .بودن

و خواست هرکس  دیرس انیکار دکتر به پا یوقت

 ستادهیداره مطرح کنه همه حاضران ا یسوال

دختر و پسر بود که دورش  لیکردن و س قشیتشو

سوال ها  یجمع شدن .دکتر مجد با حوصله به همه 

 ذاشتیاندازه وقت م کیهمه به  یبرا دادویپاسخ م

حقش بود شرفتیهمه پ نیحقا که ا . 

تکون داد من هم جوابش رو دادم  یدور برام سر از

و منتظر شدم سرش خلوت بشه بعد جلو رفتم و بابت 

گقتم کیخوبش تبر یسخنران  . 

ماهم به سمت درخروج  شدیم یکم کم خال سالن

دکتر ابراز  همه به نیو تا دم ماش میحرکت کرد

 ینفس هیحرکت کرد  نیماش ی.وقت کردنیمحبت م

وگفتم دمیکش : 

کردنیولتون نم دیموندیتاشب هم م اگه . 



- محبت  کنمینم ینظر لطف دوستان من کار خاص

 .دارن

سالن تو سکوت  تونیدکتر موقع سخنران دیینفرما

 یمطلق بود همه سراپاگوش شده بودن.دکتر لبخند

بوده باشه دیبراشون مف دوارمیبگم ام یزدو گفت: چ  

. 

همه تواضع تعجب کرده بودم نیا از  . 

- راه  هیبق دیکن ادهیمناسب پ یجا هیمنو  دیلطف کن

شمیرو مزاحمتون نم . 

- دیفقط مقصد رو بگ هیچه حرف نیا  . 

رو گفتم  ریاصرار کردم قبول نکرد اخر مس یهرچ

 . و ساکت نشستم

-  دیداراگه دوست  ستمین یقیاهل موس یلیمن خ

دیکن یپل یقیموس   

بدون حرف زدن سخت  یطوالن ریمس نیا دمید

کم هم  هیرو زدم  یدکمه پل ییپس با پررو گذرهیم



 ادیقطعه ص دنیکه با شن دهیگوش م یکنجکاو بودم چ

که فرانسه درس  یجا خوردم .از دکتر یافتخار

بود دیکرده بع یخونده و زندگ  . 

 رفتمیم یشروع به خوندن کردم وقت رلبیترانه ز با

 یلیخ کردمیباال فکر م رفتیتو حس صدام کم کم م

 یچه صدا میکه بغل دست نیاز ا غیدر خونمیخوب م

ساکت بود و  چارهیب یول دهیرو گوش م یا دهینخراش

بله چه  دمیبخودم اومدم و د هوی، گفتینم یچیه

 خواستمیم التاز خج ارمیدارم از خودم در م ییصدا

و خاموش  ستمیدهن باز کنه و برم توش س نیزم

کردم و سرمو به سمت پنجره کردم تا با دکتر چشم 

 .تو چشم نشم

- ؟ یشده خانوم ثابت یزیچ  

کنمینگاه م رونویکم ب هینشده  یزیچ نه . 

بوجود  یشور و حال هیو امد مردم خودش  رفت

ارهیم  . 

- داره یحس زندگ قایبله دق  . 



رو عوض کنم و باهام همراه  جو خوامیبود م دهیفهم

بود یمرد ستودن نیشد درک ا . 

من سرکوچه  ییو با راهنما میخونه شده بود کینزد

صرف  ینگه داشت بابت رسوندنم تشکر کردم و برا

قبول نکرد و رفت یدعوتش کردم ول یچا . 

که احساس  ادنداشتمیمشترکم  یدوران زندگ یتو

 یزیزچنگران بودم که ا شهیارامش کرده باشم هم

 زهیو اوضاع رو به هم بر رهیناراحت بشه بهانه بگ

بهش نگه که بهش  یزیچ یکه کس دیلرزیدائما تنم م

انسان ها متفاوت بود و من  تیبربخوره چقدر شخص

کردمیتفاوت رو کامال درک م نیحاال ا . 

خونه  یکیخونه شدم بلند سالم دادم که با تار وارد

خونه نبود چند بار مامان و  یمواجه شدم انگار کس

 یگوش ومدین یجواب یصبا رو صدا زدم ول

رودراوردم و شماره مامان رو گرفتم بعد دوتا بوق 

روبرداشت و گفت که با صبا رفتن خونه خاله  یگوش



 یول رمسربزنن ،خاله اصرار کرد که من هم ب هی

رو گذاشتم یاصال حال نداشتم تشکر کردم و گوش . 

خانه و موکاپاد رو گذاشتم رو گاز سر رفتم اشپز هی

شست .با جوش  یقهوه م هیروز رو فقط  ی،خستگ

 دمیکش قیاومدن قهوه عطرش بلند شد چندتا نفس عم

 هیپرکردم و  وانمویکردم ،ل فیک یو واسه خودم کل

 وانیروش و با ل ختمیبرداشتم و ر خچالیاز  ریکم ش

از  خوردمیکه قهوه امو م نجوریرفتم سمت بالکن هم

 میکه با زنگ گوش بردمیغروب افتاب هم لذت م دنید

.شهره بود و خبر داد انگار دکتر فردا  دمیاز جا پر

مرکز قرارهاشو کنسل کرده و گفته اگه  ادیب تونهینم

نرم .من هم از خدا خواسته زنگ زدم  تونمیم خوامیم

فردا هماهنگ کردم که برم کمکش یبه الهه برا . 

املت  هیاتاقمو مرتب کردم  کم هیاومدن مامان  تا

خودم اماده کردم و با اشتها  یهم برا یسحر پز مشت

کردن اشپزخونه رو مرتب  رید دمید یخوردم وقت

 .کردم و رفتم بخوابم



 عیو صنا یبود که اثار هنر هیاتل هیکار الهه  محل

و هرچند  گذاشتنیو فروش م شینما یرو برا یدست

نکردیبرگزار م شگاهینما کباریوقت   . 

خونه الهه تا  میو باهم رفت نایاول رفتم دنبال م صبح

کردن و جا به  یبسته بند یبرا میبهش کمک کن

الهه کم  افهیق دنیاز د میدیرس یلش،وقتیوسا ییجا

 نیغارنش نیع م،یبش نیمونده بود از خنده نقش زم

موهاش و  یتو هوا ال دهیژول یها شده بود موها

 . پشت گوشش هم چند تا قلمو بود

رو بهش دادن گفت : دوست  ایما انگار دن دنید با

کارهامو تا غروب به  دیدستم به دامنتون با ایجون

هم از کارهام نصفه است یبرسونم کل هیاتل  . 

 یبسته بند نایشد الهه طرح هاشو کامل کنه ،م قرار

ن بدم کم اوضاع اتاقش رو سروسامو هیکنه من هم 

 یچجور میدیو اصال نفهم میتا ظهر مشغول بود

 هیکه در باز شد و مامان الهه با  نیزمان گذشت تا ا

غذا اومد و گفت ینیس : 



قربون دستتون دخترا ،اگه الهه شما رو نداشت -

کم  هیو  دیغذاتونو بخور دیایب کردحاالیم کاریچ

و بعد شستن دست و  می.تشکر کرد دیاستراحت کن

.الهه که وقت ناهار خوردن  میصورتمون مشغول شد

دستش ،بعد  دادمیو م گرفتمیهم نداشت براش لقمه م

 میو بسته ها رو اماده کرد میخورد ییچا هیناهار هم 

پر اثاث  یبا دست ها یی،سه تا مینیو بچ هیاتل میتا ببر

میو حرکت کرد میکرد یاز مامان الهه خداحافظ . 

بود که داشتن غرفه هاشونو  ییپر از کسا هیاتل

میما هم به سمت غرفه الهه حرکت کرد دنیچیم  . 

 میرو پهن کرد میکه از خونه اورده بود یزیروم اول

 ینقاش کیکمر بار یقسمت  رو به استکان ها هی،

قسمت  هی، میو ظروف اختصاص داد دانیشده ،چا

شده رو  ینقاش یو مانتوها شرتیو ت یهم روسر

 هی میجا داد زیم ریها رو هم ز ی،بسته بند میگذاشت

مانتو  ختلفم یتا مدل ها میرگال هم ته غرفه گذاشت

کارمون  بایداشته باشن ،تقر یبهتر دید شرتیو ت



کنار هم  ییسه تا میخسته بود یتموم شده بود و حساب

میو حال بلندشدن نداشت میولو شده بود  . 

دراورد و  شویگوش نایم لیزنگ موبا یصدا با

 ادیم یبدونه ک خواستیجواب داد ،فرزاد بود و م

 میکه کارمون تموم شده و دار گفتیداشت م ناهمیم

میایم  . 

سرراه  رونیب میزد هیو از اتل میهامونو برداشت فیک

رو رسوندم و  نایبعد هم م میاول الهه رو گذاشت

مامان  یخسته بودم هرچ یلیبرگشتم سمت خانه، خ

بخورم قبول نکردم و بعد  یزیچ هیاصرار کرد 

روتخت ولو شدم و  یدراوردن مانتو همونجور

خوابم برد یک دمینفهم . 

به ظاهرم توجه کنم و  شتریدوست داشتم ب دایجد

،دوست داشتم  کردمیلباس هامو با وسواس انتخاب م

نداشتم پس  تشویفعال موقع یبرم ول یحساب دیخر هی

که داشتم قناعت کردم  ییوبه هموناشدم  الشیخ یب

 هیو  یمشک یمانتو هیبا  دمیپوش ینفت نیشلوار ج هی.



و  دمیروهم پوش دمیسف یها ی،کتون یو اب دیشال سف

 . راه افتادم

از دکتر  یخبر یو وارد شدم ول دمیسروقت رس قایدق

و بعد سالم  دنیهم رس ینبود دکتر راستاد و طهماسب

رفتن سمت اتاق هاشون یو احوال پرس  . 

 اد،یدفعه گفت نم هیکه  روزیکم دلم شور افتاد ،د هی

شهره و  شینبود ،خواستم برم پ داشیامروز هم که پ

 هیاز در وارد شد  دمیزنگ بهش بزنه که د هیبگم 

 یسال م کوتاه به شهره داد و اومد سمت من ،سالم

کردم و در رو باز کردم که وارد بشه جوابم رو 

داد و اول داخل شد یسرسر  . 

از  یخستگ یمرتب و انکات کرده بود ول شهیهم مثل

نشست و گفت : اگه  زی.پشت مدیباریسرو روش م

من  یقهوه برا هی نیبه جعفر اقا بگ ستیزحمتتون ن

بود به  رون،معلومیگفتم و اومدم ب ی.چشم ارنیب

که بتونه  خوادیداشته و قهوه رو م یخواب یشدت ب

 . سرپا باشه



سربه جعفر اقا زدم و خواسته دکتر رو گفتم بعد  هی

نه ای دونهیم یزیچ نمیهم رفتم سراغ شهره بب  . 

شهره مشغول صحبت با تلفن بود صبر کردم  

 :کارش که تموم شد گفتم

بود یحال هیبه نظرم  یدیتوهم دکتر رو د شهره . 

هم که بهم زنگ زد بگه قرارهاشو  روزیاره د -

 هیانگار استرس داشت ،بود  یجور هیکنسل کنم 

و دکتر و  ضیبه نظرم حرف مر ومدیهم م ییصداها

بود زایچ نیا . 

 یباشه پس ک ضیخود دکتر مر ومدینظر نم به

جرات  دادیقلقلکم م یبود .بدجور فضول ضیمر

از خودش روهم نداشتم قبال گفته بود که  دنیپرس

هیجد یلیکار خ طیمح . 

 رمیدستگ یچ نمیتو اتاقم و منتظر شدم بب برگشتم

داشت با تلفن  دمیدکتر از جام پر یکه با صدا شهیم

رفتم پشت دراتاق و گوشم رو چسبوندم  زدیحرف م

که پشت خط بود گفت یبه در،دکتر به کس : 



نرماله ؟ تشیوضع االن  

جواب داد که دوباره دکتر گفت یطرف چ دونمینم : 

 یدستور نوشته شده داروهارو بده اگه هم مشکل طبق

ریباهام تماس بگ عیسر اومد شیپ  . 

ایبچه هاش  ایبود زنش  ضیمر یک یعنی ... 

فکرا گوشم و از در جدا کردم و رفتم سمت  نیا با

 هیمقصد  یکم به تنگ گلم اب دادم وب هیپنجره 

تو اتاق زدم یچرخ  . 

دراتاق رو باز کرد و سرشو اورد تو وگفت شهره  : 

 من یاومدن ول یکاراموز یسحرجان چند نفربرا -

تو چون دکتر  شیفکر کردم اول بفرستمشون پ

ستیسرحال ن یلیامروز خ  . 

 تونمیبدون اجازه دکتر نم دمیکم فکر کردم د هی

 دمیمصاحبه کنم پس با اجازه اش وارد اتاق شدم و د

 هیمن  دنیداده با د هیتک یصندل یسرش رو به پشت

 هیکم خودشو جمع و جور کرد ،بعد شرح دادن قض



گفت که رزومه هاشون رو بخونم و فرم ها رو بدم 

تا بعدا  رمیتا پرکنن و شماره هاشون رو هم بگ

میریباهاشون تماس بگ . 

دکتر رو بهش گفتم یشهره برگشتم و حرف ها شیپ . 

من تا فرم  شیبفرستدشون پ یکی یکیشد  قرار

 . هاشون رو پرکنم

اومدن و من فرم  بیبودن که به ترت ینفر۱۰ بایتقر

ها رو بهشون دادم وبعد پرکردن ازشون شماره 

میتماس گرفتم تا بهشون زنگ بزن  . 

پوشه تا بعدا ببرم اتاق دکتر یها رو گذاشتم ال فرم . 

بود و رفته بود داخل  دهیدکتر هم تازه رس ضیمر

مشاوره تموم بشه میپس منتظر شدم تا تا . 

فرم ها رو برداشتم و خواستم ببرم  ضیمر بعدرفتن

شدم  نهیبه س نهیدر باهاش س یکتر که جلواتاق د

 دنیسرمو و بلند کردم تا معذرت بخوام که از د

 دمیترسیصورتش الل شدم اصال حالش خوب نبودو م



راهش رفتم  یبشه اروم از جلو نیهرلحظه نقش زم

 : کنار بهم گفت

اگه  رمیکم خسته ام دارم م هیمن امروز  یثابت خانوم

دیریبود باهام تماس بگ یکار . 

رفتن دکتر پرونده کاراموزها رو بردم گذاشتم تو  بعد

کم خودمو  هی دادیعطر دکتر رو م یاتاق ،اتاق بو

  خواستیتو اتاق زدم دلم م یچرخ هیمعطل کردم و 

نگاه به کتابخانه انداختم ،پراز  هیاونجا بمونم،  شتریب

بود  نیو الت یفارس یقطور روان شناس یکتاب ها

تاب هوش از سرم رفت چند اون همه ک دنی.با د

دلم  یلینگاه انداختم خ هیتاشون رو باز کردم و 

کتاب  یکل ییدوباره مثل زمان دانشجو خواستیم

نه وقتشو داشتم نه دل و دماغشو  گهید یبخونم ول

.کتاب هارو بستم و گذاشتم سرجاش ،از اتاق دکتر 

رفتنش افتادم ،خدا خدا  ادیتازه  رونیکه اومدم ب

خونش رسهم بسال کردمیم  . 



 هیمشغول نوشتن  دمیسر به دکتر راستاد زدم و د هی

 میباهم بخور یچا هی نمیمقاله است تعارف کرد بش

ارهیب ی،خودش به جعفر اقا زنگ زد برامون چا . 

کم به چشماش استراحت داد هیرو بست و  لبتابش . 

گذاشت و  زیم یهارو رو یاومدن، جعفر اقا چا بعد

 انهیکنار اومدم  طیبا مح دیراستاد ازم پرس الیرفت ،ل

 ادیدوست دارم بمونم و ازشون  یلیمن هم گفتم که خ

دیرو خوردو پرس شییکم از چا هی. رمیبگ : 

پارسا امروز زود رفت؟ یراست  

گفتم که دوباره گفت یا بله : 

 هیدانشگاه از  سیفشار روش،تدر یلیچند وقت خ نیا

 یضیطرف ،مر هیاز  کینیکل یطرف ،کارها

کرده ختشیبه هم ر یمادرش هم که حساب . 

مربوط به مادرش  یماریکه موضوع ب دمیفهم تازه

 یبپرسم .بعد خوردن چا یزیروم نشد چ یبوده ول



نموندم تا دکتر  شتریب گهیفنجان ها رو برداشتم و د

 . به کارش برسه

رو دادم به جعفر اقا،خودم هم  ینیابدارخانه وس رفتم

 دمینداره من هم برم.که د یتم اگه کاربه شهره گف

زدم  کینیکردم و از کل یپس خداحافظ ستین یکار

 یرو ادهیکم پ هینبود  یانقالب راه دانی.تا م رونیب

انداختم،  ینگاه هیها رو  یکردم و کتاب فروش

شروع کنم به  تتا سرفرص دمیچندتاهم کتاب خر

خوندن ،از اونجا هم سوار اتوبوس شدم و برگشتم 

سر به الهه بزنم هیونه تا برم خ  . 

دوش گرفتم و لباس هامو عوض کردم و به  هی زود

برم دنبالش اونم قبول  ادیزنگ زدم که اگه م نایم

 . کرد

دادم تا  امیبهش پ نایدر خونه م یجلو دمیرس یوقت

 دیهم رس یتا اومد وقت دیطول کش یلیخ یول ادیب

 :رنگ به رو نداشت سوارکه شد بهش گفتم

- ؟یشد یشکل نیتو چرا ا نایم  



مسموم شدم دیحال ندارم شا شبیواال از د دونمینم . 

یکه مسموم بش یخورد یزیمگه چ -  

میتخم مرغ خورد میهم غذا نداشت شبیاتفاقا د نه . 

- ه؟یفکر نکنم از تخم مرغ باشه نکنه خبر  

احتمال فکر نکرده بود  نیکه انگار اصال به ا نایم

کرد و گفت کم فکر هیجا خورد ، یحساب  : 

دیشا دونمینم  . 

 ایتا بناگوش باز شد ،تصور به دن شمیفکر ن نیاز ا -

بود که داشتم  زیانگ جانینوزاد انقدر برام ه هیاومدن 

کردمیذوق م یواسه خودم الک  . 

 هیداروخانه نگه داشتم و  هیکه کردم دم  یکار نیاول

الهه  دنیبا د هیاتل میدیهم رس یوقت دمیچک خر یبیب

سمتش و تو گوشش گفتم دمیدو  :  

.الهه هم بدتر از من  میشیخاله م میمشتلق بده دار الهه

 .ذوق مرگ شد



 نیالهه بغلش کرد و همچ دیبهمون رس نایم تا

چلوندش که ابلمبو شد ،دوتا ماچ ابدار ازش کردو 

 : گفت

قربون اون فندق بشم ،خاله قربونش بره یاله . 

از بهت  یوقت، کردیهاج و واج مارو نگاه م نایم

 :دراومد گفت

 یها نه به باره نه به داره الک وونهیخبرتونه د چه

.من هم که انگار خودم دکترم مطمئن دیکنیذوق م

 :گفتم

نی،مامان بعداز ا زنهیداد م افتیمطمئنم ق من . 

تا اخرهم  مشینشوند یرو صندل مشیزور برد به

 میگفت خوبم و طور یتکون بخوره،هرچ مینذاشت

گوش ما بدهکار نبود،خالصه که تاشب سوژه  ستین

 انه،الههیاصال هست  میدونستیبود که نم یما بچه ا

کم  هیها بود من هم  یمشغول جواب دادن به مشتر

 ردادم مثال ازخودم هن رییغرفه رو تغ نیزاید

 . درکردم



 یزیچ هی میتموم شدن کار الهه قرارشدبر بعد

 میاط نداشتکه هممون اه دربس یی،ازاونجا میبخور

 یوهرکدوم با خنده و شوخ یطرف فالفل میرفت

پرکرده  زیم زیکه انقدر چ م،الههیفالفلمون رو پرکرد

بودم دلم  دهیگاز بزنه من هم ازبس خند تونستیبود نم

حال نداشت و  یلیبود که خ نایدرد گرفته بود فقط م

رو  نایبگو بخند م یغذا هم نتونست بخوره بعد کل

خونه هامون  میو قرار شد برس میخونش گذاشت یجلو

میو منتظر خبرش باش  

- دم خونتون  میایم میشیپام یاگه معطلمون کن نایم

باش انیدرجر . 

باشه بابا بهتون تو  ن،یهست ییچه ابروبرها شماها

دیدست ازسرمن بردار دیبر دمیگروه اطالع م . 

دوش گرفتم و لباسامو  هی عیخونه سر دمیرس یوقت

تمام  یول ونیتلوز یعوض کردم و نشستم جلو

 ییچا مونییدوتا یبود ،مامان برا یحواسم به گوش

واومد کنارم نشست ختیر : 



-  رهیم شیمادر چه خبر کارت چطور پ یخوب

؟یهست یراض  

- خوب  یلیرو دوست دارم دکترها هم خ طیمح یلیخ

هستن تو دلم گفتم مخصوصا دکتر مجد ،اگه قبولم 

دعام کن مامان گلم شهیم یکنن که بمونم عال . 

ها برات اتفاق  نیکه بهتر کنمیدعات م شهیمن هم -

زمیعز فتهیب  . 

 یصدا زدمیکه داشتم با مامان حرف م نجوریهم

 نایاز م امینگاه کردم پ یبلند شد ،وقت میاالرم گوش

 :بود ،نوشته بود

امیدارم م یجون خاله  . 

که مامان بنده خدا هول  دمیکش یغیج نیهمچ هوی

افتاده مادر؟ یشده اتفاق یشدو گفت :چ  

- حامله  نایم شهیمامان باورت م شمیدارم خاله م

خوشحال شد و گفت از طرفش  یاست .مامان هم کل

 مونینفر۳بگم ،خالصه تو گروه  کیتبر نایبه م



لباس و پوشک  دنیگرفته تا خر یسمونیغوغاشد،ازس

 میومشاوره داد میحرف زد یو همه چ رخشکیوش

 تنظرا یکل میچند تا بچه بزرگ کرده بود نکهینه ا

و فرزاد  نایاز م شتری.فکر کنم ما بمیداشت یمادربزرگ

میذوق کرده بود . 

مشاوره خدا  ادیبود فردا دوباره همون خانوم ب قرار

بوده یوضوع چو بفهمم م ادیکه ب کردمیخدا م . 

از خونه  شهیاماده شدم و زودتر از هم عیسر صبح

 ومدهیشهره هم ن کینیکل دمیرس ی،وقت رونیزدم ب

 ستین دمید یسر به اتاق دکتر زدم و وقت هیبود ،

پنجره اتاقش رو باز کردم تا هوا عوض بشه ،دلم 

 یول رمیاتاق دکتر بگ یگلدان هم برا هی خواستیم

و برگشتم  مشد الشیخ یناراحت بشه پس ب دمیترسیم

 .اتاقم تا منتظر بشم همه برسن

 دمیدر اتاق اومدو فهم یربع بعد صدا کی حدود

سر به اتاقش  هیدکتر اومده ،دنبال بهونه بودم که 

دوباره در متوجه شدم مشاوره  یبزنم که با صدا



 نیدارن پس صبر کردم تا کارشون تموم بشه تو ا

جلسه مشاوره نفس  یم جمع بندکرد یفرصت هم سع

که  ور یتمام جلسات خواستمیسم،میکوچولو رو بنو

کنم تا از نکته هاشون  ینت بردار کنمیشرکت م

 .استفاده کنم

رومه  ینگاه هینوشتن بودم که حس کردم  مشغول

 . سرمو بلند کردم و متوجه نگاه دکتر شدم

-  یچندبار صداتون کردم ول یسالم خانوم ثابت

ن؟یدمتوجه نش  

بلند شدم ،سالم دادم و عذر  زیهول از پشت م با

کردم یخواه  : 

دیببخش شمیمتوجه نم سمینویم یزیچ یوقت من . 

-  یاتاقم برا دیایبگم ب خواستمی،م کنمیخواهش م

میانجام بد نجای،حاال که اومدم،هم ماریب زیانال  . 



،مثل  نهیسرموافقت کردم و صبر کردم دکتر بش با

هم  روزید یو مرتب بود از خستگ کیش شهیهم

نگاه به پشت پنجره انداخت و گفت هینبود ، یخبر  : 

 یاتاق رنگ وبو نیعالقه دار اهیبه گل و گ معلومه

گرفته یزندگ . 

-  انیجر یهست زندگ اهیبله انگار هرجا گل و گ

 .داره

اتون  هیروح یرو کینکات کوچ نیخوبه که ا چقدر

 یها یشاد نیجمع هم یمثبت داره ،زندگ ریتاث

کهیکوچ . 

که اونم عالقه  دمیبه دلم نشست فهم بیعج حرفش

 نیگرفتم تو اول میداره به گل و گلدون پس تصم

 میکنم با گفتن پس شروع کن هیاتاقش ته یفرصت برا

سر موضوع مشاوره میبحث رو تموم کرد و برگشت . 

- شروع کردن که  یخانوم از روز نیامروز ا

رو  شونیو تمام زندگاشون رو تموم کرد  یکودک

و رو کرد ریز . 



کار و مادر و  یروز پدرشون رفته بوده برا اون

سراغ اونا که  انیبچه ها تنها بودن چند تا مرد م

مادرش بودن  یبرادرها فهمهیخانوم بعدها م نینسر

حال پدرش  نیبه مادرشون، در هم کننیو حمله م

و برادرها با چوب  شهیشروع م یریو درگ رسهیم

هم  شونو مادر کشنیو اونو م کننیرش حمله مبه پد

 دنیکمک به شوهرش اومده بوده رو هل م یکه برا

رنیو از اونجا م . 

 ریشبه بزرگ شدم و پ کیمن  گفتیخانوم م نینسر

و  میشدم ،پدرم رو باکمک خواهر و برادرم دفن کرد

شده بود به خونه  یمادرم روهم که به شدت زخم

 چیه میوارد روستا بش می،چون ما اجازه نداشت میبرد

به روستا رفتم و دکتر  یی،تنها میشناختیکس رو نم

گفت  نهیاز معا درو اوردم باال سر مادرم .دکتر بع

 مارستانیاگه به ب ادهیز یلیمادرتون خ یزیکه خونر

طرف  هی.ماهم سه تا بچه، از  رهیمیم دشینرسون

 ییدا میدیترسیطرف م هیاز  میجا رو بلد نبود چیه

کرد که به  فیهام برگردن .مادرم تو همون حال تعر



با پدرمون فرار کرده  لهیدو قب نیخاطر اختالف ب

و  کشنشونیکنن م داشونیاگه پ دونستنیبودن و م

کردن داشونیباالخره هم پ  . 

بچه ها رو به من سپرد و ازم خواست که  مادرم

امون رو جمع  هی،ماهم شبونه اثاث میبر نجایاز ا عیسر

سرجاده و خودمون رو به شهر  میو رفت میکرد

خودمون هم  میبرد مارستانی،مامان رو به ب میرسوند

مینشست ابانیخ یتو مارستانیکنار ب  . 

کرد و گفت که  فیماجرا رو تعر یجا نیتا هم دکتر

 تونهیو نم ستیمساعد ن یلیخانوم خ نیحال نسر

دیحرف بزنه ،بعد نظر منو پرس یلیخ : 

 نیبه ا یفتم : به نظرم ماجراهافکر کردم و گ یکم

که روح و روان  هیساله کاف ۱۵دختر هی یبرا یسخت

در  یخودکش یبرا یلیدل یاون داغون بشه ول

 نیدر طول ا یچه اتقاقات دید دیو با ستین یبزرگسال

رسونده؟ ریمس نیچند سال افتاده که اون رو به ا  



رو به ادامه  جهیکرد و نت قیهم حرف منو تصد دکتر

 .جلسات موکول کرد

از جاش بلند شد و گفت دکتر  : 

- رو مطالعه  دیگذاشت زمیم یکه رو ییرزومه ها

و عالمت  دمیدوتا رو مناسب تر د نشونیکردم و از ب

باهاشون  انیزدم بهشون زنگ بزن که شنبه ب

 . صحبت کنم

 رمیگفتم و همراهش رفتم تا رزومه هارو بگ یچشم

باهاشون رمیو تماس بگ  . 

جواب دادو ساعت  عیکه زنگ زدم سر ینفر اول به

کم  هی یدوم یمالقات رو بهش گفتم و قطع کردم ول

 یبله  هیرو برداشت و  یتا گوش دیطول کش

و دلم  ومدیپشت خط گفت که اصال خوشم ن یکشدار

دکتر افتادم و  ادی یخواست دست به سرش کنم ول

 یکردم ول یشدم و قرار شنبه رو باهاش اک مونیپش

 .تودلم دعا کردم که دکتر نپسندتش



و ساعت کارمون  دمیدکتر رو ند گهیتا اخر وقت د

اگه دکتر  نمیرو جمع کردم تا بب لمیکه تموم شد وسا

به در زدم و وارد شدم .دکتر  ینداره برم تقه ا یکار

رو  فشیمن ک دنیبا د دیپوشیهم داشت کتش رو م

داشت واومد سمتم وگفتبر : 

مرکز شما هم اگر  امیفردا دانشگاه هستم و نم من

 د،یو دکتر راستاد باش یدکتر طهماسب شیپ نیخواست

 یمدت از کار شما راض نیدر ضمن من درطول ا

البته اگه  دیمشغول به کار بش نجایا دیتونیبودم و م

دیباش لیخودتون هم ما . 

انگار  زدیرو بهم داده بودن چشمام برق م ایدن انگار

زد یلبخند هیکه  دیدکتر هم حالمو فهم  . 

واقعا خنده انقدر جذابش  ای کردمیمن حس م دونمینم

دوست نداشتم چشم ازش بردارم با اکراه  کرد،یم

و گفتم نییسرمو انداختم پا  : 

تا  دوارمیدر کنار شما کار کنم ام هیمن افتخار یبرا

نیباش یراضاخر از کارم  . 



پاکت دراورد و بهم دادو  هی بشویج یکرد تو دست

 :گفت

 نیشیهم م مهیو ب شهیاز اول ماه نوشته م قراردادشما

مدت شماست نیهم بابت کار ا نیا  . 

شده اش رو که  یجد افهیق یقبول کنم ول خواستمینم

بگم چشم .تشکر کردم و  دیبگه با یهرچ دمیفهم دمید

و همراه دکتر از مرکز  فمیک یپاکت رو گذاشتم تو

 یخارج شدم .باز هم اصرار کرد که برسونتم ول

دکتر هم سوار  ستگاهیقبول نکردم و رفتم سمت ا

شد و حرکت کرد نیماش . 

خونه پاکت رو باز نکردم بعد  دمیرس یوقت تا

 یتخت و پاکت رو از تو یلباس نشستم رو ضیتعو

 شدم رهیبه پاکت خ قهیدراوردم اول چند دق فمیک

بعد اروم درش رو  کنمیانگار دارم به دکتر نگاه م

از  شتریب یلیباز کردم و تراول ها رو دراوردم،خ

ذوق  دمواسه خو یکردم،کلیبود که فکرشو م یمقدار

دمیکردم و نقشه کش  . 



فردا شب  یو الهه زدم و برا نایزنگ به م هی اول

کار رو بهشون  هیقض خواستمیشام دعوتشون کردم م

م رفتم سراغ مامان و ماجرا رو براش بگم .بعد ه

فردا  یاز دکتر جذابمون نزدم ،برا یگفتم البته حرف

قبول  ادیاصرارش کردم که باهامون ب یهم هرچ

گفت با دوستاش  ینکرد ،به صبا هم تعارف کردم ول

 .قرار داره

کسل بودم اصال حوصله نداشتم انگار  یلیخ صبح

رو  کینیکه دکتر نبود من هم حوصله کل ییروزها

به  یاب هیپاشدم  یحال ینبود با ب یچاره ا ینداشتم ول

دقت حاضر شدم یسروصورتم زدم و ب  . 

داشتم  میببرم تصم نیماش تونستمیشنبه بود و م پنج

سر به باغ گل بزنم هیبعد کار   . 

 هیرو  نی.ماش دمینموندم و زود رس کیتو تراف یلیخ

شدم ادهیمناسب پارک کردم و پ یجا  . 

اب و جارو کرده بود جعفر اقا هم  شهیمثل هم اطیح

سالم بهش دادم و وارد شدم  هیتو باغچه مشغول بود 



دکتر  یشهره هم تو اتاقش بود ازش درباره 

رو گذاشتم  لمیکه گفت اومده.وسا دمیپرس یطهماسب

،اروم به  یتو اتاق و رفتم سمت اتاق دکتر طهماسب

ردم و وارد ک ازدکتر در رو ب دییدرزدم که با بقرما

 .شدم

داشت و تقربا با  یقد متوسط یطهماسب دکتر

هم داشت .با  یمعمول یهمسرش هم قد بود جثه 

نمیمن لبخند زد و تعارف کرد بش دنید  . 

پارسا درمورد شما بامن صحبت کردن و گفتن که  -

 نجایا دوارمیو ام گمیم کیبهتون تبر نیاستخدام شد

جمع دوستانه باشه هیاز محل کار  یبراتون جدا . 

 یکردم و اجازه خواستم که اگر براشون مشکل تشکر

دکتر  یجلسشون حضور داشته باشم ول یتو ستین

 دیهم حرف دکتر مجد رو تکرار کرد و گفت با

بکنم یکار تونمیاجازه بدن وگرنه من نم نیزوج  . 

اگر براشون  پرسمیم انیکه قراره ب یمن از زوج -

خدمتتون باشمدر  تونمینبود م یمشکل  . 



کردم و منتظر شدم تا زوج مورد نظر برسن تشکر . 

سال بودن که  ۲۵ساله و پسر حدود ۲۳حدود یدختر

 .اجازه دادن من هم حضور داشته باشم

بهشون خوشامد گفت و اول خواست خودشون  دکتر

مراجعه اشون رو بگن لیکنن بعد هم دل یرو معرف . 

پسر شروع به صحبت کرد اقا : 

و چند وقته  میساله که باهم دوست۵ومم و خان من

،هردو خانواده به  میگذاشت انیخانواده ها رو درجر

به  دنیاصرار مارو د یشدت مخالف هستن و وقت

دادن تیشرط اومدن به جلسات مشاوره رضا . 

اقا که اسمش مسعود  یصحبت ها دنیبعد از شن دکتر

 :بود رو به دختر خانوم کرد و گفت

ه؟یمخالفت خانواده هاتون چ لیدل  

جواب داد ستاره : 

،خانواده من به شدت  یو مذهب یفرهنگ اختالف

اپن  یخانواده مسعود حساب یهستن ول نیمتد



 دایبعدا مشکل پ گهیهستن،مادرم کامال مخالفه و م

نیکنیم . 

کرد و دوباره روبه مسعود کرد  ادداشتی یزیچ دکتر

دیو پرس  : 

تفاوت فرهنگ بعدها  نیمسعود به نظر شما ا اقا

نه؟ ای شهیباعث اختالف م  

- میهست یکه با هم اک مینه مهم من و ستاره هست . 

و نوشت و به اقا مسعود  یدوباره مطلب دکتر

جواب داد ینجوریا : 

خانواده هاتون رو  دیق دیخوایشما بعد ازدواج م یعنی

د؟یبزن  

 .اگه دخالت کنن بله-

 دگاهیتفاوت دپسرم ،مسئله  ستیمسئله دخالت ن یول

هست که خواه ناخواه تو وجود شما دونفر هم وجود 

.شما تو  دهیداره و به مرور زمان خودشو نشون م

 زهیانگ جانیبراتون ه گهیهمد یمرحله تفاوت ها نیا



چالش و کم کم به  شهیدر طول زمان براتون م یول

شهیم لیمعذل تبد . 

 ارهیب لیداشت بازم تحل یفکر کرد و سع یکم مسعود

دکتر بهش فرصت نداد یول : 

بلکه  میرو مجاب کن گهیکه همد میستین نجایا ما

 میتصم هیو  میکه باهم تمام جوانب رو بسنج میینجایا

میریدرست بگ  . 

رو به دکتر  کردیکه ساکت بود و فقط گوش م ستاره

 :گفت

طرف  هیاز  کنمیفکر م زایچ نیبه ا یلیخ من

طرف خودم  هیخانواده هامون هستن که مخالفن از 

امینتونم با خانواده مسعود کنار ب عدای ترسمیم . 

-  نیقسمت مهم از ماجراس شما تو ا هیهم  نیا

 چیو ه نیاشنا شد گهیهمد اتیسال فقط با خلق۵

من فکر  نیندار گهیهمد یاز خانواده ها یشناخت

 دیکه به ازدواج فکر کن نیقبل از ا دیشما با کنمیم



 گهیهمد تیو موقع نینا بشبا خانواده ها اش یمدت دیبا

نیو قدم به قدم جلو بر نیرو بسنج  . 

نظر رو  نیبه هم نگاه کردن و انگار که ا هردو

نگفتن و بعد از تشکر از دکتر  یزیباشن چ دهیپسند

 .رفتن

 یرفتن اونها دکتر نوشته هاشو جمع کردو نگاه بعد

 : به من انداخت و گفت

اقا پسر کوتاهه که  دهیانقدر افق د یخانوم ثابت ینیبیم

از  یو تصور نهیبیفقط حال االن خودشون رو م

 یدیق ینداره و اگر هم داره با ب ندهیمشکالت ا

تره و  نیدختر خانوم واقع ب یول گذرهیازشون م

داره شیدر پ یراه سخت دونهیم . 

ازدواج خودم  ادیدکتر درست بود . یحرف ها تمام

سقف و  هی ریز میرفت یشناخت چیافتادم که بدون ه

بود ییعاقبتش هم جدا . 

به دکتر گفتم و از  یجام بلند شدم و با اجازه ا از

 رمی.به شهره گفتم که امروز زود مرونیاتاق زدم ب



 ادمیکردم تا  ادداشتی عی،نکات جلسه امروز رو سر

رونیبرداشتمو از مرکز زدم ب فموینره،ک . 

کنم  دیخر یکل خواستیسررفتم باغ گل ،دلم م هی اول

خاطر دوتا گلدون  نیوقت نداشتم به هم یلیخ یول

 نمیپسر بچه که تا ماش هیگرفتم و دادم به  ایسانسور

انعام خوب هم بهش دادم هیببره و   . 

 دمیتو راه موندم تا رس یپنج شنبه کل کیتراف تو

،خودم هم از پله  اطیخونه ،گلدان ها رو گذاشتم تو ح

 .ها رفتم باال

من  دنیه مشغول کار بود با دتو اشپزخون مامان

گفت دیزد و بهم خسته نباش یلبخند  : 

ایلباستو عوض کن زود ب کشمیغذاتو م مادر . 

زود  رمیدوش بگ هیکم صبر کن  هی یچشم مامان -

 یدوش هول هول هیتو حموم و  دمیپر عی.سرامیم

و موهامو  دموی.لباسامو پوش رونیگرفتم و اومدم ب

سرم یبردم باال رهیبا گ سیخ یهمون جور  . 



و گذاشت  دیاشپزخانه که شدم مامان غذامو کش وارد

 :جلوم مشغول خوردن شدم که گفت

که موهاتو  فتهیعادت از سرت م نیا یک دختر

؟ یخشک کن  

- نگرفتم  ادیتا حاال  یوقت یوقت مامان چیفکر کنم ه

 یعاشق موها ییخدا ی،ول رمیبگ ادی گهیفکر نکنم د

یخنک یکنیمدت حس م هیبعد حمومم تا  سیخ . 

 نیا گفتیبا افسوس تکون داد انگار تو دلش م سرشو

من شده بینص هیدختر خل و چل چ  . 

قبول  یول ادیبهش اصرار کردم شب باهام ب باز

وبعد شستن و  نکینکرد ،ظرفم رو گذاشتم تو س

 ادیرفتم تو اتاق تا اماده بشم ،دوباره  زیکردن م زیتم

کنم دیکم خر هیگرفتم فردا برم  میکمدم افتادم و تصم  

. 

 نیج هیانتخاب کردم با  دیمانتو سف هیلباسام  نیب از

هم باهاش  یسورمه ا دیشال سف هی، یجذب سورمه ا

رژ  هی، دمیکم به صورتم رس هیست کردم ،بعد 



کردم  لیتکم پمویهم زدم وبا عطر زدن ت یاجر

 دیدکتر رو برام زنده کرد با ادیعطر دوباره  ی،بو

.بدجور بوش برام  رمیکنم و بگ دایبرم عطرشو پ

 هی نهیخودش ،تو ا ایعطرش  دونمیجذاب شده بود،نم

 :وشگون  از لپ خودم گرفتم و گفتم

که معلوم  یتو سرت سحر فکر کردن به مرد خاک

نه درسته ؟ ایزن و بچه داره  ستین  

،از مامان  رونیپرت کردم و از اتاق زدم ب حواسمو

کردم و با بچه ها هماهنگ کردم که  یخداحافظ

 یبعد هم برا نمایس میحرکت کنن ،قرار شد اول بر

 نی.هرسه تامون عاشق ا ریت یس ابونیخ میشام بر

میرنگارنگش بود یو دکه ها ابونیخ . 

هارو گرفتم ،چند  طیو بل دمیمعمول زودتر رس طبق

و  دنیهم رس نایکه الهه و م دیطول نکش یا قهیدق

 غشویتبل یلیبود و خ یکمد لمی،ف میالن شدباهم وارد س

 هیروح یواقعا هم خنده دار بود و کل میبود دهیشن

 . امون رو خوب کرد



 ادهیرو پ ریت یس ابونیتا خ رونیب میکه زد نمایس از

 میگرفت یعکس و استور یو با غرفه ها کل میرفت

 مکتین یو جلوش رو میکرد دایدکه دنج پ هیاخر هم 

رو به بچه ها کردم و گفتم میها نشست : 

 نیدوست دار یالرج شده هرچ تونیابج امشب

نیسفارش بد . 

 رمیگینم یچیچه خبره من که ه یگقت : تا نگ الهه

کرد دشییهم تا نای،م . 

- کنمیم فیمفصله براتون تعر نیشما سفارش بد . 

اشتها  یلیکه گفت خ ناهمیسفارش داد ،م تزایپ الهه

برگر  کنیچ هیمن هم  گرفت ینیزم بیس هینداره  

شروع کردم ارنیسفارش دادم تا غذا رو ب : 

اومدم  میمدته از سرکار قبل هیبراتون بگه  جونم

رونیب  . 

گفت دیشن نویتا ا الهه  : 

جشن گرفتن داره اخه نیتو سرت ا خاک . 



نه ایسور دادن داره  نیبذار بنالم بب - . 

بنال خوب  

 هیها  یاگه یتو رونیهمون موقع که اومدم ب -

 یکردم باهاشون تماس گرفتم ول دایمرکز مشاوره پ

چون سابقه کار نداشتم استخدامم نکردن فقط قبول 

کردن به عنوان کاراموز برم اگر کارم خب باشه 

 .استخدامم کنن

 خوب

- استخدامم کردن روزید گهید یچیه . 

گفت که همه برگشتن و مارو نگاه  یبلند ولیا هی الهه

 . کردن

؟ینگفت یزیر چرا تا حاال چشعو یب خوب  

- دلمو خوش نکنم یبشه الک یمنتظر بودم قطع . 

 ای رنیپ ن؟یدکترهاش چجور ؟یچجور طشیمح حاال

االی گهیجوون ؟بگو د . 



-  ریسه تا دکتر داره دوتاشون زن و شوهرن، مد

 شیساله است،من فعال پ ۴۰مرد حدود  هیهم  کینیکل

کنمیاون کار م . 

بگو بزنم تونت هیچ اسمش . 

 .پارسا مجد-

زد یسوت هیزد تو نت و  عیسر الهه : 

هیگریچه ج جون . 

 یو الل یکنیکار م یا کهیت نیهمچ هی شیپ اونوقت

یبگ . 

 یبه رو یول ومدیچرا از حرفش خوشم ن دونمینم

و گفتم اوردمیخودم ن : 

- زن و بچه داره دیشا دونمیازش نم یزیمن چ  . 

رو  هیقض یمدت ته و تو نیتو ،توا یعنی

؟یاوردیدرن  



-  ،حرفیجد یکار طینه ،دکتر از اول گفت مح

زده بشه دیکار نبا ریغ یها . 

احساس یخشک و ب چه . 

دلم گفتم برعکس اقا و با احساس تو . 

 دمیترسیحسم بگم م یدرباره  یزینداشتم چ دوست

 . بعدا بفهمم زن داره

 یبرا یزیاز کار من و برنامه ر فیبا تعر خالصه

میغذامونو خورد  نایم ین ین . 

 ادیکوه ب تونهیگفت که فعال به خاطر حالش نم نایم

کوه رو کنسل  میماهم که انگار به هم وصل بود

میکرد . 

- ؟ دیخر میفردا بر نیا هیبچه ها پا  

نداشت و  یالهه کار یکه گفت حال نداره ول نایم

ریهفت ت میقرار شد صبح با هم بر . 

کردم و برگشتم خونه یبچه ها خدا حافظ با . 



،بازم  رهیمامان داره راه م دمیرو که باز کردم د در

کرده بود و مامان دلشوره گرفته بود.چندتا  ریصبا د

جواب نداد ،من هم نگران شدم  یزنگ بهش زدم ول

از دوستاش رو داشتم بهش زنگ زدم  یکی،شماره 

از در  دمشیاون هم خبر نداشت .داشتم حاضر م یول

که عکسشو  فونیاکه زنگ رو زدن .تو  رونیبزنم ب

رونیراحت شد و نفسمو دادم ب المیخ دمید  . 

 دمید یبهش بگم ول یزیچ هیاومد باال خواستم  یوقت

شنگوله وشروع کرد با مامان کل کل کردن  یحساب

زبونش نبود کوتاه اومد و رفت  فی،مامان هم که حر

ن وگفتتو اتاقش.تو راه برگشت سمت م : 

- سر اتاق من کارت دارم هی یایسحر م . 

تخت نشستم یسرش رفتم تو اتاق و رو پشت : 

شتونویفرما دییبفرما . 

راستش من بعد از اون روز تو کوه چند بار با  -

نظر تورو هم بدونم خوامی،م رونیرفتم ب یعل . 



کم خودمو جابه جا کردم و گفتم هی : 

 یزده بودم ول ییحدس ها هیخودم  یبخوا راستشو

اگر فکر  هیپسر خوب ی،علیخودت بگ خواستمیم

 دیکم با هم رفت وامد کن هی دیبه هم عالقه دار دیکنیم

انهی دیخوریبه دردهم م دینیتا بب . 

-  گهید زیچ هی، میرو دار میتصم نیخودمون هم هم

گهیم یبشنوه چ نایم دونمینم . 

 یول زنمینگران نباش من خودم باهاش حرف م تو

کم مراعات حال مامان رو بکن نگرانت  هیخواهشا 

شهیم  . 

به چشم اونم . 

 کاریصبا چ دی،مامان پرس رونیاتاق اومدم ب از

راستش هم  یبهش دروغ بگم ول خواستمیداشت ،نم

 :نگفتم

ازدوستاش ازم مشورت گرفت یکی درمورد  . 



شب  هینشد من هم ادامه ندادمو با  ریگیپ گهید مامان

قمرفتم اتا ریبخ . 

با الهه قرار داشتم ،بعد صبحونه ۱۰ساعت  صبح

مناسب پارک کردم  یجا هی رونیاماده شدم و زدم ب

 میها رو سرزد یشدم با الهه تموم مانتو فروش ادهیو پ

هم کرم بعد  یکیسبز  یکی دمیباالخره دوتا مانتو خر

 یروسر هیهرمانتو  یبرا یسراغ روسر میهم رفت

خودش انتخاب  یاالهه هم دو  تاشال بر میست کرد

سمت سپهساالر  میگرفتن کفش رفت یکرد  بعد برا

پا زدم  یکه وقت دمیکفش اسپورت هم اونجا پسند هی،

تو  پام خوب و راحت بود یحساب . 

 یدو تا بستن میجا نشست هی مینا نداشت یاز خستگ گهید

میخودمونو مهمون کرد  . 

چشمم خورد به  تو دستم بود یکه بستن نجوریهم

سر به مغازه  هیمغازه عطر و ادکلن به الهه گفتم من 

 .بزنم

- جون راه رفتن ندارم گهیتو برو من د  . 



 هیرو تموم کردم و وارد مغازه شدم  یبستن عیسر

اقاپسر داخل مغازه بودن،رفتم  هیخانوم فروشنده و 

رو که تو  یسمت خانمه و سالم دادم و اسم عطر

بودم رو گفتم .اول تسترش رو  دهیداشبود دکتر د

کم به مچ دستم زدم و مطمئن شدم خودشه هیاورد و  .   

بود و مجبور شدم به خانومه بگم  یگرون یلیخ عطر

قبول  ییهم با خوشرو زه،دخترهیبر لیم ۲۰برام 

ختیخوشگل اسانس رو برام ر شهیش هیکرد و تو  . 

در رفت  تیالهه و گفتم اگه خستگ شیپ برگشتم

.به الهه نیسمت ماش میاونم پاشد وباهم رفت میبرگرد

من اون هم قبول  شیپ ادیگفتم اگه کار نداره شب ب

 یچرت هیخونه،بعد خوردن غذا  میکردو با هم برگشت

 ادینداره اونم ب یاگه کار میداد امیپ نایو به م میزد

و رفت ،دوباره سه  ندش.فرزاد بنده خدا اورد رسو

 یتا شب ،وقت یشوخرو دور خنده و  میافتاد ینفر

 نایو به م دمیوقتو مناسب د ییالهه خواست بره دسشو

 :گفتم



 یبهت بگم ول یزیچ هی خوامیچند روزه م نایم

 .فرصت نشده

- شده؟ یزیچ  

و صبا از هم  یکوه انگار عل میکه رفت یروز از

ه؟ینظرت چ نمیبب خواستمیخوششون اومده م  

-  زنهیمشکوک م یعل گفتیم روزیاتفاقا مامانم د

بچه  یبگم عل یشماس .من چ یصبا ریپس دلش گ

صبا هم که مثل  دونهیصالح خودشو م ستین

فتهیاتفاق ب رهیخ یهرچ مونهیخواهرم م . 

دارم خداروشکر  یماه نیبه ا یکه دوست نیا از

میهم الهه برگشت بحث رو عوض کرد یکردم وقت . 

 یدنبالش ول ادیشب نموند و به فرزاد زنگ زد ب نایم

میدیو خند میوند و تا صبح گفتالهه م  . 

 داریصدا بلند شدم که الهه ب یشدم ب داریزود ب صبح

و دست و صورتم رو  یینشه اروم رفتم تو دسشو

 نهیرو بچ زیشستم بعد هم به مامان کمک کردم م



و قرار شد  میکردم باهم صبونه خورد داریالهه رو ب

 . اول الهه رو بذارم خونه بعد برم سرکار

حاضر شدن وسواس داشتم الهه که  یبرا بدجور

 :متوجه شده بود گفت

کلک ؟ یکنیم تانیپ تانیچ یک یبرا  

- ذوق دارم دمیمانتو نو خر یشکیه . 

جون خودت منم که گوشام درازه اره . 

 شیارا هی دمیمحل ندادم و مانتو سبزم رو پوش بهش

ست مانتوم رو سر کردم  یهم کردم و روسر میمال

 هیبه خودم انداختم و واسه خودم نگاه  هی نهیتو ا

نشه دلم  رمونیبوس فرستادم.به الهه گفتم بجنبه د

بشم خیدوباره توب خواستینم . 

گلدان ها رو برداشتم و گذاشتم تو  اطیح ازتو

،خداروشکر  میهم نشست و راه افتاد ن،الههیماش

دمیشلوغ نبود و به موقع رس  . 



پارک کردم و از جعفر اقا  کینیکل یرو جلو نیماش

رو  یکیباال ، میخواستم کمک کنه گلدون ها رو ببر

 یروهم بردم اتاق دکتر ،کل یکیبردم اتاق خودم 

 دایمناسب براش پ یجا هیوسواس به خرج دادم تا 

 دید یکه روبرو واریکنم اخر سر هم گذاشتم کنج د

ادیهم به چشم ن یلیدکتر باشه خ  . 

گلدونم  یمکان خوب برا هی اتاقم و دنبال برگشتم

در  یدر اتاق دکتر اومد.انگار صدا یبودم که صدا

چرا  دونمینم کردیقلب من رو هم تندتر م تمیر

شده بودم همش منتظر بودم، خالصه  ینجوریا

 ستمی.س زیجا گذاشتم و نشستم پشت م هیگلدون رو 

باال، شهره خبر داد  ادیرو روشن کردم تا ب

اومدن کاراموزها . 

پاشدم برم بهش خبر بدم. اروم زدم به  یخوشحال با

رفتم تو سرمو بردم باال  ی.وقت دییدر که گفت بفرما

کوتاهش و  نیاست رهنیسالم کنم چشمم افتاد به پ

روشون کار  یدستش که معلوم بود حساب یعضله ها

بود  دهیکوتاه پوش نیبار بود که است نیاول یکرده،برا



خودم گفتم اخه  م،بابازوهاش شده بود خیمن هم م

دخترا  نیبود امروز ، ا دنیپوش ینجوریوقت ا

.فکر نیگفت یزیدکتر گفت چ هوی، ارنیچشاتو درم

کنم دوباره بلند فکر کرده بودم ،سرخ شدم وسرمو 

لب گفتم ریز نییانداختم پا   : 

اومدن  نیکه گفته بود یدوتا کاراموز اون

 بفرستمشون ؟

باهاشون  نیبفرست نشست و گفت : بله زیپشت م دکتر

 .صحبت کنم

 ریکه محجوب و سربز یو به دختر رونیب اومدم

دختر رو  نیهم کردمیبود گفتم بره داخل.خدا خدا م

بود  ومدهیاصال خوشم ن یکیقبول کنه از اون 

اومده بود صدبار خودشو چک کرده بود و  ی،ازوقت

هم مخ شهره رو کار گرفته بود یکل . 

تموم شدن مصاحبه دکتر صدام کرد بعد : 



-  یشیبا هردوشون صحبت کردم ،فعال هردو ازما

رو بفرست  یکی شهیم یچ مینیتا بب شنیمشغول م

یدکتر طهماسب شیهم پ یکیدکتر راستاد  شی  پ . 

رو  بیکم دو دوتا چارتا کردم ، دختر خانوم و نج هی

و  یدکتر طهماسب شیبود،فرستادم پ یاحمد ترایکه م

 دایفشن بود ،اسمش و یرو که حساب یکیاون 

دکتر راستاد شیبود رو هم فرستادم پ یحضرت  . 

ما زنا  بیخودم خنده ام گرفت،عج طنتیش از

حسو  نیراستاد هم هم الی،مطمئن بودم ل میحساس

 .داره

نشستم و کار  ستمیتموم شدن کارم دوباره پشت س بعد

 کردم لیکم پرونده ها رو تکم هیهامو شروع کردم .

خودم از  یها لیتحل یپوشه هم باز کردم برا هی،

کردم و  ی،هرکدوم رو جدا جدا بررس  مارهایب

 دمینوشتم، تاظهر مشغول بودم سرمو که بلند کردم د

برداشتم و  زیماز رو  تییسکویب هیگرسنمه  یحساب

ناهار میبلند شدم تا با شهره بر . 



با اب و  دایو دمید ن،ییپا ومدمیداشتم از پله ها م یوقت

 کنهیدکتر مجد با تلفن صحبت م یتاب داره درباره 

گهیم یپامو اروم کردم تا متوجه من نشه و بفهمم چ : 

-  هیشانس من کاراموزش  ه،یا کهیچه ت یاگه بدون

دکتر زن حوصله  هی شیدختره نچسب، منو انداخت پ

جامو  یبلدم چجور داسیاگه اسم من و یسر بر ول

ر رو بزنمباهاش عوض کنم و مخ دکت . 

همه وقاحت اونم تو روز اول کار بهتم برده  نیا از

و راهشو  نهیتا منو نب دمیکش واریبود خودمو پشت د

.با ختیاعصابمو به هم ر یحساب یبکشه وبره ول

 رون،یب میشهره و باهم زد شیپرت رفتم پ یحواس

و سفارشمون رو  یخونگ یهمون غذا میدوباره رفت

میو نشست میداد . 

 دایو و ترایدر باز شدو م هویکه  میزدیحرف م میداشت

ما دست تکون دادن و  دنیهم اومدن داخل و با د

ما نشستن شیاومدن پ  . 



 یول زدیحرف نم یلیبود و خ یدختر اروم ترایم

داشت  یاز اول شروع کرد به فک زدن ،سع دایو

درمورد مجد از من و شهره حرف بکشه ،من که 

که روز اول  ییزایشهره همون چ ینگفتم ول یزیچ

هم گفت دایبه من گفته بود رو به و . 

- نه؟ ،شماها چه  هیزن داره  دونهینم یشکیه یعنی

من سه سوته امارشو در  نیهست ییعرضه ها یب

ارمیم . 

طرف هم  هیاز  ی. ولییحجم پررو نیبودم ازا مونده

ارهیبه قول خودش امارشو درب ومدیبدم نم  . 

 دایوقفه و یبا  حرف زدن مداوم و ب خالصه

گرفتم از فردا  می،تصم میو پاشد میغذامون رو خورد

تا کمتر باهاش برخورد داشته باشم ارمیغذا ب . 

 رمیبگ یچا هیرفتم سراغ جعفر اقا تا  م،یبرگشت یوقت

دکتر،  یبرا برهیدستشه و داره م یچا ینیس دمید

هم گذاشتم تو  گهید یچا هیرو ازش گرفتم و  ینیس



 یوارد شدم چا دییبفرما هیو رفتم سمت اتاق.با  ینیس

،فکر کرد جعفر اقام گفت زیرو گذاشتم رو م  : 

 دمیجواب نم دید یدرد نکنه جعفر اقا وقت دستت

من گفت دنیسرشو بلند کرد و با د : 

ن؟یدیچرا زحمت کش شما  

- ارمیب یخودم چا ینبود رفته بودم برا یزحمت . 

دینیبش دییبفرما پس  . 

اول  یمثل روزها گهیرو برداشتم،د یاو چ نشستم

باز شده بود خمیمعذب نبودم به قول معروف  . 

نیلطف کرد یلیبابت گلدون ممنونم خ یراست . 

ن؟یدوست داشته باش دوارمیام کنمیخواهش م -  

،انگار با اومدن شما مرکز حال و  هیهم عال یلیخ بله

گرفته یا گهید یهوا  . 

چشام  دنیسابیقند م لویک لویتو دلم ک یگیمنو م -

 یاز ذوق ،دوباره دکتر از اون لبخندا زدیبرق م

فهمهیحال منو م قیدق کردمیدخترکشش زد ،حس م  



دادم  حیهم توض د،منیدرمورد کاراموزها پرس ازم

دکترها شیکه فرستادمشون پ . 

- برنامه هاشون رو هماهنگ  دیلطف کن یخانوم ثابت

ن اطالع بود به م یمسئله ا ایو اگر مشکل  دیکن

دیبد . 

کارهام  هیگفتم و از جام بلند شدم تا به بق یچشم

 .برسم

از  دایتا اخر ساعت از ترس روبرو شدن با و گهید

جمع  لمویوسا عیهم سر می،اخر تا ومدمین رونیاتاق ب

نداره از  یکار دمیسر به دکتر زدم د هیکردم و 

رونیمرکز زدم ب . 

اهنگ  هیروشن کردم و  نویخوب بود ماش یلیخ حالم

محبوبم یکردم و رفتم سمت کافه  یشاد پل  . 

 زیخودم ضرب گرفته بودم و قر ر یاهنگ برا با

ومدمیم  . 



 تویدلبر ایب شمیم وونهیکه د ینجوریا یکنیم کاریچ

کمترش کن کمی  ♫ 

 رهینذار عاشقت شم داره م نیاز ا شتریعاشقه ب دلم

باورش کن ایقلبم ب  ♫ 

 یعالم ا ین همه داره دل بردن واسه تو مرد یحد

چه بده حالم یوا  ♫ 

ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم  ♫ 

باحاله نصف  یخستم از حالت چشم تو و حاال گهید

 ♫ کاره

ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم  ♫ 

باحاله نصف  یخستم از حالت چشم تو و حاال گهید

 ♫ کاره

 مویزندگ مونمویو ا نیزلزله قلبمو د نیا لرزونهیم

چشات ختهیبهم ر  ♫ 

 



مث تو داشته  یکس نکهیا ریغ یزندگ یآدم تو هی

خوادیم یریباشه مگه چ  ♫ 

 یعالم ا یدل بردن واسه تو مردن همه  داره یحد

چه بده حالم یوا  ♫ 

ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم  ♫ 

باحاله نصف  یخستم از حالت چشم تو و حاال گهید

 ♫ کاره

ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم  ♫ 

باحاله نصف  یخستم از حالت چشم تو و حاال گهید

 کاره

،کافه  دمیرس یکافه واسه خودم خوش بودم، وقت تا

 تویموه هیدنج نشستم و  یجا هیخلوت بود  بایتقر

تو سرم تکرار  نجوریسفارش دادم .حرف دکتر هم

شدیحالم خوب م شتریو من هربار ب شدیم  . 

بودم  دهیرو که خر یو عطر فمیکردم تو ک دست

 نیکم هم زدم به مچ دستم ع هیدراورم بوش کردم و 



نامه  هیشده بودم کم مونده بود  یرستانیدب یبچه ها

م براشدر اتاقش بفرست ریو از ز سمیعاشقانه بنو ی . 

دکتر  یخنده فکر کن برا ریزدم ز یفکرش پق از

سمیعاشقانه بنو ینامه  . 

زنگ خورد .مامان  میفکرا بودم که گوش نیهم تو

الزم  یزیچ دمی.پرس امیم یک نهیبب خواستیبود م

شهیخوب م دیداره که گفت اگه ببرمش خر . 

 امیشما جون بخواه خانوم خانوما اماده باش دارم م -

 .دنبالت

 میو رفتم دنبال مامان،باهم رفت رونیکافه زدم ب از

 ینیپروتئ میو بعد رفت میگرفت وهیکم م هیبازار روز ، 

 یعصا نیماش نی،ا رهیتا مامان گوشت و مرغ بگ

 .دست من و مامان بود

اصرار کردم به  یخونه،هرچ میدیو کوفته رس خسته

 . مامان کمکش کنم قبول نکرد

- زنمیغذا صدات م یاتو برو استراحت کن مادر بر . 



ها  وهیو دست به کار شدم م اوردیدلم طاقت ن بازم

جا دادم .شستن مرغ و گوشت  خچالیرو شستم و تو 

 .روهم گذاشتم به عهده مامان

خودم دم کردم و بردم تو اتاقم یقهوه هم برا هی  . 

به دکتر فکر کنم  خواستیدلم م شدمیم کاریب یوقت

رو  هیقض یته و تو تونهیم دایو نمی،منتظر بودم بب

ارهیدرب . 

کم کمدهام رو مرتب کردم و رفتم سراغ کتابخونه  هی

 تیاوردمش ن رونیحافظ و ب وانی،دستم رفت سمت د

 .کردم و کتاب رو باز کردم

دیآیم ینفس حایدل که مس یا مژده  

 

دیآیم یکس یز انفاس خوشش بو که  

 

که دوش ادیغم هجر مکن ناله و فر از  

 



دیآیم یادرسیو فر یلفا امزده  

 

نه منم ُخّرم و بس منیا یواد زآتش  

 

دیآیم یقبس دیآنجا به ام یموس  

 

ستین یتواش کار یکه در کو ستیکس ن چیه  

 

دیآیم یهوس قیآنجا به طر هرکس  

 

ندانست که منزلگه معشوق کجاست کس  

 

دیآیم یقدر هست که بانگ جرس نیا  

 

ارباب کرم خانه  یِده که به م یاجرعه  



 

دیآیم یملتمس یز پ یفیحر هر  

 

غم است ماریب دنیرا گر سر پرس دوست  

 

دیآیم یبر آن خوش که هنوزش نفس گو  

 

که من دیباغ بپرس نیبلبل ا خبر  

 

دیآیم یکز قفس شنومیم یاناله  

 

ارانیدل حافظ  دیدارد سر ص اری  

 

دیآیم یبه شکار مگس یشاهباز  

 



،انگار حافظ خودش داشت  وانیبرده بود به د ماتم 

کردیو رو م ریو حال دلمو ز خوندیبرام م  . 

وقت  چیه یکه قبال ازدواج کرده بودم ول نیبا ا من

بود  بیرو تجربه نکرده بودم برام عج یاحساس نیچن

کردیو رو م ریحس نااشنا که دلمو ز هی،  . 

 ومدیلبخند م هیناخوداگاه  کردمیبه دکتر فکر م یوقت

 .رو لبم

رو بستم و گذاشتم سرجاش تابک  . 

 خواستنیبرم سرکار انگار م خواستمیم یوقت قبال

ذوق و  یحاال صبح ها با کل یشکنجه ام کنن ول

و خودمو  شدمی.با وسواس حاضر مشدمیدارمیشوق ب

.انقدر کارهام تابلو کردمیچک م نهیا یچند بار جلو

بود دهیبود که مامان هم فهم : 

-  یهست یراض یلیسحرجان مادر انگار از کارت خ

 ؟

 چطور؟



یسرحال نبود ینجوریا چوقتیقبال ه اخه . 

کم خودمو جمع و جور کردم و گفتم هی : 

خوب و دوستانه است  یلیکارمون خ طیمامان مح اره

(شونیکی)البته از  رهیگیم یادم ازشون انرژ . 

 یباش فیسرک نجوریهم شهیخداروشکر ،انشاهلل هم -

درما . 

خانوم بود و مثل  نینسر تیزیباز نوبت و امروز

سروقت اومد و رفت اتاق دکتر شهیهم . 

 یلیبدون درزدن اومدتو ،خ دایاتاقم باز شد و و در

 اوردمیخودم ن یبه رو یاز کارش بدم اومد ول

و گفت ی.خودشو انداخت رو صندل : 

،بعد دستشو برد  شهیهوا گرمه ادم کالفه م چقدر

سمت مقنعه اشو اونو دراورد و شروع کرد به باد 

 : زدن خودش

انقدر سوت و کوره نه  شهیهم نجایچه خبرا ا -

رهیادم حوصله اش سرم یینه سروصدا یجانیه . 



تفاوت کردم و گفتم یب صدامو : 

مثال چه  رنیو م انیم میمعموال سرتا نیمراجع

باشه؟ دیبا ییصدا  

- چند تا  انیب یروان ضید تا مرچن لمایمثل تو ف

فتهیجالب اتفاق ب یماجرا . 

ستیخبرا ن نیاز ا نجایا لماسیاونا تو ف - . 

کرد و دوباره خودشو باد زد یپوف  . 

موضوع رو به دکتر بکشونم  یجور هی خواستمیم

نزدم و  یپس حرف شهیپررو م کردمیحس م یول

 .خودمو مشغول کار نشون دادم

- عصا  نیدکتر راستاد هم حوصله سربره ع نیا

 .قورت داده هاس

براساس اون رفتار کنن دیکاره با طیمح نجایا خوب . 

به در  یگفت و خواست بلند شه که دکتر تقه ا یشیا

خجالت  یمثال ادا دنشیبا د دایزد و اومد داخل.و

رو دراورد و با عشوه خواست مقنعه اشو سر  دنیکش



 واشی واشیرو دور کند  کنه،انگار گذاشته بودنش

 نیمقنعه رو برد سمت سرش و مرتبش کرد ،تو ا

فقط اومد  دنگاه هم بهش نکر مین هی یمدت دکتر حت

 ستمیپرونده رو بهم داد تا وارد س هیمنو و  زیسمت م

 .کنم خودش هم برگشت تو اتاقش

خودش  یبه رو یگرفته شد ول دایحال و یحساب

و رفت اوردین  . 

 یابدارخونه تا غذامو گرم کنم ولناهاررفتم  ساعت

و برام  کنهیجعفر اقا نذاشت و گفت خودش گرم م

شهره و بهش  شیکردم و برگشتم پ یاره،تشکریم

رونیب رمیوباهاش نم ارمیگفتم که از امروز غذا م . 

غذا  اطیبرگردم اتاقم که هوس کردم تو ح خواستمیم

درخت بود  ریها رو که ز یاز صندل یکیبخورم ،

و نشستم .همون موقع دکتر هم وارد  رونیب دمیکش

من اون هم نشست و گفت دنیشد با د اطیح : 

ن؟یناهار رفتن شما نرفت یهمه برا انگار  



 ونهیم رونیب یبا غذا یلیاز امروز غذا اوردم خ -

ندارم یا . 

خوب سالم تر هم هست چقدر . 

حال  نیو دوستانه بود درع یعاد یلیرفتارش خ تمام

از  قیکامال دق زدویحرف مو متشخص  نیسنگ

کردیکلمات استفاده م  . 

منو اورد و گذاشت  یغذا ینیموقع جعفر اقا س همون

،روکرد به دکتر و گفت زیم یرو  : 

براتون  یزنگ بزنم رستوران امروز چ خوامیم

 سفارش بدم؟

بود  یغذا که قورمه سبز ینیبه س ینگاه هی دکتر

کنهیانداخت و گفت: فرق نم  . 

که جعفر اقا بره بلند شدم و گفتم نیاز ا قبل  : 

جعفر اقا سفارش ندن مامان من  نیاجازه بد اگه

ارمیهمون رو براتون ب ذارهیم ادیعادت داره غذا ز . 



روش  یمونده ول یکردم چشمش به قورمه سبز حس

جوابش نشدم و رفتم تو ابدارخونه  شه،منتظرینم

غذا  هیدر اوردم و بق خچالی،ظرف غذام رو از تو 

تو بشقاب و  دمیفردا کش یو که گذاشته بودم برار

گذاشتم تو ماکروفر ،تا غذا گرم بشه تو فکر بودم 

بودم  کردهبود که  یکار گهید یول ادینکنه خوشش ن

 ینیدراوردم و گذاشتم تو س کروفری،بشقاب رو از ما

اطیقاشق و چنگال هم گذاشتم کنارش و برگشتم تو ح  

. 

سرشو بلند کرد که  رو گذاشتم جلوش، ینیس یوقت

کردم و گفتم یدست شیبگه پ یزیچ : 

 دوارمیشما بوده ،ام یغذا روز نیقول مامانم ا به

نیدوست داشته باش . 

نگفت و مشغول شد، من هم قاشقمو  یزیچ گهید

دستپخت مامانم  ییبرداشتم و شروع کردم ،خدا

 ریز خوردمیکه غذامو م نجوریحرف نداشت هم

 نمیبب خواستمینظر داشتم ،م ریحرکاتشو ز یچشم



متوجه  یزیاصال چ ینه،ول ایدوست داره غذارو 

هم تو  یزیو چ خوردیغذاشو م نهیبا تمان یلینشدم خ

معلوم نبود شصورت . 

غذا تشکر کرد و از جعفر اقا خواست ظرف ها  بعد

 نیهم ادامه داستان نسر اره،خودشیب یرو ببره و چا

کرد فیخانوم رو تعر : 

ته بود که خودش و خواهر و برادرش اونجا گف تا

 یمنتظر بودن .وقت مارستانیب یجلو ابانیخ یتو

 شیبعد از عکس و ازما کنهیم نهیدکتر مادرشو معا

مادرتو تنها  گهیکنار و م کشهیخانوم رو م نینسر

ستین یدیبگه که ام ومدهینذار ،انگار دلش نم  . 

که با بچه  دهیادرس بهش م هیتو اون حالش  مادرش

که اون  گهیکنه ،م یها بره اونجا و خودشو معرف

،خالصه  کنهیخانوم دوستشه و بهشون کمک م

کس  یتا بچه ب۳و  کنهینصف شب مادرشون فوت م

 یو زار هیگر یبعد از کل ابانیتو خ موننیو کار م

 هک یبه اون ادرس رنیو م کننیمادرشون رو دفن م



 یبچگکه دوست  یخانوم هیمادرشون داده ،

و  شهیناراحت م یماجرا کل دنیمادرشون بوده با شن

دارهیخودش نگه م شیاونا رو پ . 

و  نیخونه داشته که نسر اطیخ هیمادرش  دوست

 ادشونیو کار  دارهیخواهرش رو همون جا نگه م

 دایکار پ یبقال هی یبرادرشون هم تو یبرا دهیم

بوده  یاتاق خال هیخونه رو هم  اطیخ یباال کنهیم

 ینجوریبهشون .خالصه بچه ها ا دهیو م کنهیم زیتم

 مکم ک شنیو بزرگ م گذروننیرو م یچند سال

و  کننیخونه اجاره م هیو  کننیپولشون رو جمع م

خرنیم هیاسباب و اثاث  . 

 ادیخواستگار م یخانوم و خواهرش کل نینسر یبرا

و اول خواهرشو  رهیبار نم ریخانوم ز نینسر یول

 یبعد هم برا کنهیاماده م هیزیو براش جه دهیشوهر م

و خودش تنها  دهیو زنش م زنهیباال م نیبرادرش است

مونهیم . 



دکتر جعفر اقا هم  یبا تموم شدن حرفها همزمان

ها رو اورد یچا  . 

گفت دکتر  : 

که عکس  نمیبینم یبیعج زیماجرا من چ ینجایا تا

داشته  یاقدام به خودکش یعنیشدت  نیالعمل به ا

 میشیم کیبه زمان حال نزد میدار یهرچ یباشه ول

 خوادیو انگار که نم شمیمن متوجه حال منقلبش م

 .داستان جلو بره

رو  مونییکردمو تو سکوت چا دییهم حرفاشو تا من

میخورد  . 

و شهره  ترایو م دایکه و میشدیکم کم بلند م میداشت

 یبد زیما انگار که چ دنیبا د دایشدن،و اطیوارد ح

به سمت ما اومد و رو به من کرد و  یحال هیبا  دهید

 یچ ی،معلوم شد برا یگفت :خوب خلوت کرد

ناهار یومدین . 



خودمو  یجلو یحرف سرخ شدم ول نیا دنیشن از

 یلیدکتر خ ینزدم ول یدکتر حرف یگرفتم که جلو

 : خونسرد از جاش بلند شد و گفت

زود  نمتونیبیبابت غذا ممنونم باال م یثابت خانوم

نیایب . 

 یکه حرف ها نین به کاراموزها تذکر بدضم در

نداره،بعد هم اروم به  ییجا کینیتو کل یکار ریغ

 .سمت ساختمون حرکت کرد

،دندوناشو به هم  ومدیخونش در نم یزدیکارد م دایو

 ریز واشیو اونم رفت سمت ساختمون ،شهره  دیساب

 :گوشم گفت

 ومدهیدختره،هنوز ن نیخنک شد ،چقدر پررو ا دلم

امار دکتر رو از خانوم راستاد دراورده که مجرده 

کشهی،فکر کنم داره واسه خودش نقشه م . 

نفس  هیحرف انگار بال دراوردم  نیا دنیشن از

وجدان درد نداشتم گهیدم،دیکش یراحت  . 



 هویبعد  ادیصدا م نییاز پا دمیبرگشتم اتاقم د یوقت

اومد داخل مهیدر باز شد و شهره سراس . 

- دختره اومده به شدت  هی نییپا ایه بدق هیسحر 

 یبر یتونیوضع نم نیبا ا گمیم یهرچ یو گل فیکث

راه انداخته دادیو داد و ب کنهیباال قبول نم . 

ساله  ۲۵دختر حدود  هی، نییشهره رفتم پا همراه

مانتو  هی، دهیو ژول فیبه شدت کث یقشنگ ول بایتقر

که معلوم بود هفته ها  ییچروک و پاره پوره با موها

من اومد سمتم و گفت دنیشسته نشده .با د : 

خانوم  نیا یبا دکتر مجد وقت مالقات دارم ول من

برم باال ذارهینم  . 

نگاه به ظاهرش انداختم و گفتم هی  : 

وقتتون رو  میتونیم دیستیمساعد ن یلیامروز خ انگار

میجا به جا کن . 

گفت غیج با : 



 غیانقدر ج ایبرم باال  دیذاریم ایهم مساعدم  یلیخ

نیهست یخودیب یتا همه بفهمن چه ادم ها کشمیم . 

ماجرا  یو وقت نییبلند دختره دکتر اومد پا یصدا از

 :رو بهش گفتم رو کرد به دختره و گفت

اتاقم و خودش هم پشت سرش راه افتاد فقط  دییبفرما

رو  نیبه شهره گفت به جعفر اقا خبر بده که کف زم

کنه زیتم . 

العمل دکتر برام جالب بود ،اگه من جاش بودم  عکس

کنه فیکه اتاقم رو کث دادمیهرگز دختره رو راه نم . 

 ومدیهم نم ییتو اتاق بودن و صدا یساعت هی حدود

که رفته دمیدر اومد فهم یصدا یوقت  . 

 ی،اتاق بو رمیزدم و رفتم داخل تا پرونده رو بگ در

که  گفتیاقا مگرفته بود،دکتر داشت به جعفر  یبد

بودم  سادهینظافت اتاق ،من هم مستاصل وا یبرا ادیب

،بعد تموم شدن تماس دکتر پرونده رو داد دستم و 

 :گفت



دانشگاه رشته  کیدختر رتبه  نیا شهیم باورت

سرو وضعش باورکردنش سخته  نیهست.با ا یمیش

بهم نشون داد تعجب کردم رهاشویلوح تقد ی،وقت . 

؟ نیدیرو فهم یظاهر یهمه اشفتگ نیا لیدل -  

باعث شده حس انتقام از  شیخانوادگ ینابسامان

هم  کنهیم یکار سع نیداشته باشه ،باا ایخودش و دن

 یادیرو ،زمان ز انشیخودشو عذاب بده هم اطراف

براش گذاشته بشه که اول با خودش روبرو بشه  دیبا

اطرافش یایبعد با دن . 

شد و  بلند زیکتش رو برداشت و از پشت م دکتر

 :گفت

کم نامساعده .در  هیزودتر برم حال مادرم  دیبا من

 میبا همکارا دار کیکوچ یدورهم هیضمن اخرهفته 

دیشرکت کن شمیخوشحال م نیبود لیاگه ما . 

 یمهمون هی، هیچ یمنظورش از دورهم دمینفهم

روم نشد بپرسم،بعد  ی.ولگهید زیچ ایهست 

رونیکرد و از در رفت ب یخداحافظ . 



 دایبردارم که دوباره با و فمویرفتم سمت اتاقم که ک 

 :روبرو شدم

که  فی،ح نیداشت یروان ضیمر هیکه امروز  دمیشن

چه خبره نمیبب امیدکتر راستاد عنق نذاشت ب نیا . 

گفتم یناراحت با : 

هم با هوش  یلیدختر خ نی،ا یچ یعنی یروان ضیمر

؟یکنیقضاوت م ینجوریو با استعداده .چرا مردمو ا  

و شلخته بوده  فیکث دمی.شن گهید هی،روان یروان

من اگه بودم از همون دم  ده،ی،همه جا رو به گند کش

رونیب کردمیدر پرتش م . 

که خودمم قصد داشتم راهش ندم خجالت  نیفکر ا از

داشتم فقط ادعام  دایبا و یپس من چه فرق دمیکش

نداشتم یفرق چیدر عمل ه یول شدیم . 

از  ی،خبر نییم  و اومدم پااعتنا بهش رد شد یب

 یامار هیبشه بلکه  داشیشهره نبود ،صبر کردم تا پ



سرو کله اش از ابدارخونه  رمیازش بگ یاز مهمون

و گفت شمیشد اومد پ دایپ : 

؟یریم یدار  

- ندارم  یکار گهیدکتر رفت من هم د گهیاره د

خسته ام یلیزودتر برم خونه خ  

 فتادهیاتفاق ها ن نیبود امروز ،تا حاال از ا یبساط چه

 .بود

بود  یجانیه یافتادم که صبح منتظر ماجرا دایو ادی

دی،زود به ارزوش رس . 

درسته از شهره  دونستمیپا اون پا کردم نم نیکم ا هی

ندارم جز شهره از  یچاره ا دمینه ،اخر د ایبپرسم 

رمیکمک بگ یکس . 

- ه؟یچ یمهمون یماجرا نیشهره ا یراست  

گفت شهره : 

هرسال دکتر تو  رفتیم ادمی یهت بگم هب خواستمیم

و دوستان و همکارهاشو  رهیگیم یدورهم هیهتل 



مهم  یاز دکترها و خانواده ها یلیکنه،خیدعوت م

باکالسه یلیهستن ،خالصه که خ . 

استرس گرفتم ،قبال با مسعود  شتریحرف شهره ب با

 یرفته بودم ول ادیها ز یمهمون نجوری)شوهرسابقم(ا

بود  گهید زیچ هیکه دکتر باشه برام  ییجا ندفعهیا

باشم کیمرتب و ش ی،دوست داشتم حساب . 

دکتر دانشگاه کالس داشت پس به شهره گفتم که  فردا

و  رونیزدم ب کینیفکر از کل نی.با ا امیفردا نم

 نایگرفتم ،به م یریدراوردم و تو گروه تصو مویگوش

 :والهه که وصل شدم گفتم

دیها دستم به دامنتون به دادم برس بچه . 

که هول شده بود گفت الهه : 

شده  تی،طور یشده ،تصادف کرد یتوسرم چ خاک

؟یمارستانیب ییاالن کجا  

سحر  نمیدقه دهنتو ببند بب هی: گفتیهم به الهه م نایم

گهیم یچ  . 



دوتا کل کل  نیرفت از بس ا ادمیخودم  کار

جون مرگمون  گهیکردن.اخرسر الهه گفت :دبنال د

یکرد . 

-  یگرفته،من چ یبابا اخرهفته دکتر مهمون یچیه

 بپوشم ؟

 نایکردن،میام م کهیت کهیجلوشون بودم جفتشون ت اگه

 :گفت

ینصف عمرمون کرد تیبا اون مهمون یریبم . 

کنم ؟ کاریمن چ نیحاال بگ -  

دیخر میباهم گفتن : اخ جون بر ییدوتا  . 

میساژ بودتو پا ییساعت بعد سه تا هی خالصه  

 میگشت یکی یکیرو  یلباس فروش یمغازه ها تمام

مغازه انتخابمو کرده بودم،کال مدلم  نیمن تو اول یول

 نیا ی،ول کردمیم دمویمغازه خر نیاول شهیبود هم

گفتن عجله نکن یدوتا نذاشتن،ه . 



همون مغازه اول و لباس رو پرو  میبرگشت اخرسر

 قهیساده بود با  یکت و شلوار سورمه ا هیکردم،

و  قهی یرو کیساده ش ینوار دوز هیکه  یسیانگل

داشت بشیج . 

با  شونییو بچه ها رو صدازدم دوتا دمیپوش یوقت

من دوخته  یانگار برا شییزدن ،خدا یسوت هی دنمید

روتنم نشسته بود،الهه گفت یشده بود،حساب : 

به حرفش گوش  دیهمون اول با گفت،یراست م بچه

میدادیم . 

مغازه  نیلباس نوبت شال شد،اونم تو اول دیاز خر بعد

 یکه وقت دبودیسف یسورمه ا یشال مجلس هی، دمیپسند

بهم اومد یلیسرم کردم خ . 

 ی،ول رمیو کفش هم بگ فیها اصرار کردن ک بچه

شدمیم یخال یحساب ینجوریقبول نکردم ،ا  . 

 میبخور یزیچ هیاصرار کردم  یهرچ دیخر بعد

که گفت خونه مامانش دعوته ،از  نایقبول نکردن ،م

 یگرفت و رفت ،الهه هم گفت که کل یهمون جا تاکس



برسونه ،اونم  یبه مشتر دیکار عقب افتاده داره وبا

کرد و رفت یخداحافظ . 

 فیمامان تعر یرو برا انیخونه جر دمیرس یوقت

رو هم بهش نشون دادم ،از لباسم  دهامیکردم و خر

و  فیک یکرد، برا فیتعر یخوشش اومد و کل یلیخ

  کفش هم

هاشو برام اورد تا اگه دوست دارم  فیتا از ک چند

 . استفاده کنم

رو انتخاب  یمشک کیکوچ فیک هیها  فیک نیب از

 هیبزرگ نبود ، یلیبود هم خ یکردم که هم مجلس

 بایتقر فیهم داشتم که با ک یکفش پاشنه بلند مشک

ده راحت ش لیاز لباس و وسا المیخ گهیست بود،د

فکر زنگ  نیو سرو صورتم ،با ا شیارا موندیبود م

فردا وقت گرفتم تا بعد مدت ها  یو برا شگاهیزدم ارا

به سرو صورتم بکشم یدست هی . 

 ایشدم ،سون شگاهیبودم که وارد ارا ینفر نیاول صبح

 دادیکارهامو انجام م شهیبود که هم یدختر مهربون



داد  شنهادیدستشو بعد اصالح و ابرو ،پ ری،نشستم ز

رنگ هم به ابرو و موهام بذارم ،من هم قبول  هیکه 

 .کردم و رنگ رو اماده کرد و برام گذاشت

ساعت که چند بار رنگ رو چک کرد  کیحدود  بعد

دیکش یسشوار حساب هیسرم رو شست و برام   . 

داشتم ،هم زود رنگ  یخوش حالت و بلند یموها

 ریز چارهی،فقط ب گرفتی،هم خوب حالت م گرفتیم

سرم بود یگوجه باال شهیدست من هم . 

 یلیخ ایکار هم خودم ذوق کردم هم سون جهینت از

بود ،دستمزدش رو حساب کردم و از  یراض

 دهیبه خودم رس ی.حاال که حسابرونیزدم ب شگاهیارا

ام دادم ،بردمش  چارهیب نیهم به ماش یحال هیبودم 

 دمیرس یکردم ،وقت زشیترو تم یکارواش و حساب

عسل  مویشربت ابل هی یخونه هالک بودم ،مامان طفل

برام درست کرد که هم گرمازده نشم و هم سردرد 

 گهیو حالمو جااورد.د دیبهم چسب ی،حساب رمینگ

نگاه  هیفردا . ینمونده بود جز منتظر شدن برا یکار



از شهره بود  یکیداشتم  امیانداختم چند تا پ میبه گوش

 یفردا به خاطر مهمونباز کردم نوشته بود  یوقت

 هیرو هم گذاشته بود ، لادرس هت لهیتعط کینیکل

رفته  یهتل مجلل تو سعادت اباد بود ،قبال چندبار

بود لیو تکم یعال شیبودم همه چ  

 شدمیسرصبر حاضر م ینجوریراحت شد،ا المیخ 

رو باز کردم که الهه بود گهید امیپ هی.  : 

خدمتم در یدار یفردا کار یاگه برا یجون دوست . 

دادم امیدونفر برام نعمت بود .براش پ نیا یدوست  : 

کم منو بزک دوزک  هی یایاگه ب یکه نه ول یکار

شهیخوب م یکن . 

داد :چشم شما جون بخواه فردا بعداز ظهر  جواب

یدستبوس امیم . 

رو گذاشتم  یشکلک خنده گذاشتم و گوش براش

کم  هیاسترس داشتم ،پاشدم برم  یفردا کل یکنار.برا

 .به مامان کمک کنم تا وقت بگذره



بود ،دستمال رو ازش  یکار زیمشغول تم مامان

یریگرفتم و شروع کردم به گردگ . 

هم از  یدست هیهمه مشغله  نیمادر با ا ینیبب ریخ -

اومده  کنهی،فکر م چی،اون صبا که ه یریگیمن م

 شیها هم مشکوک شده ،همش گوش یهتل ،تازگ

 یزیتو اتاق ،تو چ هریم عیو سر خورهیزنگ م

نگفته؟ یزیبهت چ یدونینم  

هنوز هم از رابطه  یدروغ بگم ول خواستینم دلم

 :اشون مطمئن نبودم پس گفتم

اگر  هیجان صبا برعکس ظاهرش دختر عاقل مامان

گهیباشه حتما بهت م یزیهم چ . 

گفت و دوباره سرگرم کارشد یشاللهیا هی  . 

دمیسرخودمو گرم کردم و شب هم زود خواب تاشب . 

و  ادیاول به الهه زنگ زدم و مطمئن شدم م صبح

دوساعت با صورتم کلنجار برم  ستمیمجبور ن گهید

هنرمند بود ،به قول معروف از  یلی،الهه خ



 شگاهیهم تو ارا ید،چندوقتیباریهنر م هیهرانگشتش 

رو دوست نداشت  طشیچون مح یکار کرده بود ول

 بودانجام بده ،درامدش کمتر  یداد کار هنر حیترج

بود یبه قول خودش کار دل یول . 

دوش گرفتم  هیاماده کردم و  لمویاومدنش وسا قبل

کم خشک کردم و اماده نشستم هی،موهامو  . 

کم هم جلوشو فرزد که  هی، دیموهامو سشوار کش الهه

 شیارا هیبذارم ،صورتم روهم  رونیب یاز روسر

بود کیش یلیخ یسادگ نیساده کرد که در ع . 

نگاه به خودم  هی نهیا یو جلو دمیرو پوش لباسام

کم سنم رفته بود باال و  هیکه  نیانداختم  با ا

هنوز اندام  یروهم گذرونده بودم ول یسخت ییروزها

درشت و  یداشتم وپوست خوب و چشم ها یروفرم

سبزه  کم هیکرده بود، بایپهن صورتم رو ز یابروها

هم  م،قدمکرده بود یبودم که به قول مامان نمک

کفش پاشنه بلند نرمال بودم هیبود که با  ۶۵و۱حدود . 



رو کامل کردم و با  پمیزدن عطر به مچ و گردنم ت با

،اول الهه رو رسوندم و بعد  رونیب میالهه از در زد

 یساعت کیبه سمت سعادت اباد حرکت کردم .حدود 

رو  نیدر هتل بودم،  ماش یلوج۸تو راه بودم.ساعت 

زنگ به شهره زدم  هیشدم . ادهیو پ نگیبردم تو پارک

کم  هیچون  میهم بر اصبر کنم ب کهیکه اگه نزد

 گهیساعته د میشهره گفت ن یمعذب بودم ول ییتنها

نبود ،سوار اسانسور شدم و  ی،پس چاره ا رسهیم

و درباز شد  ستادیاسانسور ا یدکمه اش رو زدم وقت

و به سمت سالن حرکت کردم دمیکش قینفس عم هی . 

نفر ۶ تیگرد به ظرف یزهایبود که م یبزرگ سالن

بلندو گل  هیشمعدان پا هی زیهرم یبودن ،رو دهیچ

 وهیبلند م هیپا یگذاشته بودن و ظرف ها یعیطب یها

ها هم مرتب  شخدمتیقرار داده بودن.پ ینیریو ش

کردنیم ییرایپذ . 

هم بود انتخاب کردم و  یرا که خال زیم نیتر کینزد

که چشمم افتاد به  نمیبب یینشستم،چشم انداختم تا اشنا

مرتب و  یبود موها دهیبه خودش رس یدکتر .حساب



 هیو کراوات کرم و  دیسف رهنیانکات کرده ،پ شیر

رو تنش  یو شلوار کتون کرم که حساب یکت قهوه ا

ود و خانوم و اقا ب هینشسته بود.مشغول صحبت با 

صحبتش تموم شد به سمت در نگاه انداخت که  یوقت

،به احترامش بلند شدم و رفتم سمتش  دیمنو د

که شدم حس کردم روم زوم کرده و با دقت  کی،نزد

که  دیکم طول کش هیدادم ، کنه،سالمیداره براندازم م

 :جوابم رو دادو خوشامد گفت

اول ازدور نشناختمتون چقدر  دیخوش اومد یلیخ

نیده شدبرازن . 

اروم  نییسرخ شدم و سرمو انداختم پا ازحرفش

 :تشکر کردم و گفتم

از دعوتتون ممنون . 

-  میرو دار یدورهم نی،ما هرسال ا کنمیخواهش م

مثل شمام ییبانو زبانیخوشحالم که امسال م یلیو خ . 

کم خودمو جمع و جور کردم و  هیرسما وارفتم  گهید

 . برگشتم سرجام نشستم



و اومد  دیشهره هم رس شدیکم سالن داشت شلوغ م کم

رو  ترایو م دایگفت دکتر و یکنار من نشست ول

 یدعوت نکرده.چقدر خوشحال شدم،اصال حوصله 

رو نداشتم دایفک زدن و . 

و بعد از سالم  دنیراستاد و همسرش هم رس دکتر

همکارهاشون نشستن زیبا ما سرم کیوعل . 

و  گفتیوشامد مو خ رفتیم زهایتک تک سرم دکتر

ها هم مرتب شربت و  شخدمتیکرد،پیتعارف م

اوردنیم یو بستن وهیابم  . 

کم که نشستم حوصله ام سررفت به مهمون ها  هی

 زدمیم دیو لباس هاشونو د پیو ت کردمینگاه م

همه مهمون ها از طبقه باال بودن چون لباس  بای،تقر

داشتن یمتیگرون ق وراالتیها و ز . 

طبقه بودم ،لباس  نیمن هم از هم میقبل یزندگ تو

و کفش  فی،ک متیگرون ق وراالتی،ز یانچنان یها

جو ارامش و دل خوش  هیاز  غیدر یبرندول یها

استرس و دلشوره شهیهم  . 



کم و کسر  یزیچ دیو پرس زیدوباره اومد سرم دکتر

هیعال یهمه چ میگفت م،ماهمیندار  

 زیها داشتن م شخدمتیهمه اومده بودن و پ بایتقر

.من هم مشغول حرف زدن با  کردنیشام رو اماده م

از  هویکه  کردمیهم نگاه م یشهره به در ورود

کنم اول فکر  یبود غالب ته کینزد دمیکه د یزیچ

دقت کردم خودش  یوقت یول نمیبیکردم اشتباه م

 عنقنکرده بودهمون جور مغرور و  یفرق چیبود،ه

 .و مشکوک

 یهمون اول که وارد شد شروع کرد به نگاه ها از

پنج  شناختمینگاه ها رو خوب م نیموشکافانه،من ا

 .سال تموم با هاشون عذابم داده بود

و دست و پامو گم کردم که شهره  دیرنگم پر انقدر

 :هم متوجه حالم شد

ده؟یشد ؟چرا رنگت پر تی؟طوریسحرخوب  

- کم حالم بد شده فکر کنم به خاطر  هی ستین یزیچ

به دست و روم بزنم یاب هیبسته سالنه ،برم  یفضا . 



از جام بلند شدم و از پشت سالن خودم روبه  عیسر

خودمو نگاه  نهیتو ا یرسوندم ،وقت یبهداشت سیسرو

شهره حق داشت،رنگ به رو نداشتم  دمیکردم د

گذشته  ییکذا ییروزها ی،انگار تموم صحنه ها

،دوباره تپش قلب گرفتم ،سرم  شدیبرام زنده مداشت 

گرفتم بدون برگشتن به سالن  می،تصم دیترکیداشت م

 رونیفکر اروم از در اومدم ب نیبرگردم خونه ،با ا

رو جا گذاشته بودم فمیکه اه از نهادم بلند شد،ک  . 

کنم ،اگه  کاریچ دونستمیبودم نم سادهیوا مستاصل

رو برام  فیک گفتمیهمراهم بود به شهره م میگوش

اونم نبود یول ارهیب . 

،به زورخودمو به در  ردینم یاریباهام  پاهام

 یمهمون ها برا شتریب بایسالن رسوندم تقر یورود

شام رفته بودن و سالن خلوت بود،اروم رفتم سمت 

از پشت صدام زد یکی هویبردارم ، فمویتا ک زمیم : 

شام ؟ یبرا نیارینم فیتشر یثابت خانوم  



بگم ،زبونم انگار قفل شده بود ،دنبال  یچ ونستمدینم

سرو غذا،اومدم  زیکه نرم سمت م گشتمیبهانه م هی

 شونیانگارخودش ازحال پر یندارم ول لیبگم که م

،گفت هیکه خبر دیمن فهم : 

 فیجا تشر نیهم ستینظرم حالتون مساعد ن به

ارنیبگم براتون غذا ب نیداشته باش . 

بدون توجه به من رفت  دمیمخالفت کنم که د اومدم

ها و شروع کرد باهاش  شخدمتیاز پ یکیسمت 

 .حرف زدن

نباشم بلکه  دیکه تو د نمیبش یجور هیکردم  یسع

 هیبعد دکتر با قهی،چند دق رونیزودتر از اونجا بزنم ب

 دنیچ زیم یامد که انواع غذاهارو رو شخدمتیپ

به غذاها نگاه  تونستمینم ی،انقدر حالم بد بود که حت

زدم و تشکر کردم ،شانس من  یلبخند زور هیکنم ،

نشست و گفت زیدکتر خودش هم سرم : 

دستپخت  یالبته به پا دییبفرما کنمیم خواهش

رسهیمادرتون نم . 



تکه جوجه و چند تا  هیو چنگال رو برداشتم و  قاشق

 دمید یبخورم ،وقت تونستمینم یول دمیقاشق برنج کش

بلند شدن نداره جوجه رو به زور اب دادم  الیدکتر خ

دکتر رو  یقیطر هیبه  خواستمیکه م نی،هم نییپا

و پاشم همه مهمون ها برگشتن به سالن  چونمیبپ

 هیکه بره سمت مهمون ها که  شدی،دکتر داشت بلند م

نحس خودش  یدم،صدایاشنا از پشت سرم شن یصدا

صدا رو فراموش  نیا گذشتیبود ،هزار سال هم م

کردمینم . 

رن؟یگیهمه سراغتو م یشد بیدکتر جون کجا غ -  

کم  هی یمسعود جان همکارم خانوم ثابت شرمنده

حالشون چطوره؟ نمیناخوش شدن،اومدم بب  

جن جلوم ظاهر شد نیع هویمن  لیفام دنیباشن : 

 نجای،شما کجا ا یسحر ثابت ،خانومیخانوم ثابت به

 کجا؟

 یکه انقدر حالم خراب بود که الل شده بودم ول من

 :دکتر جواب داد



ما  دیهمکار جد یثابت د؟خانومیشناسیرو م شونیا شما

 .هستن

با وقاحت تو صورت من نگاه کرد و گفت مسعود  : 

نسبتشون بامنو؟ دیخودشون بپرس از  

حرف خونم به جوش اومد ،اومدم بلند شم  نیگفتن ا با

 یصندل یرفت و رو جیسرم گ یبکنم ،ول یکار هیو 

 .افتادم

رو  یخانوم هی عیبنده خدا هول کرده بود سر دکتر

صدا زد تا برام اب قند درست کنه خودش هم با 

بود و داشت به  ستادهیسر من ا یاسترس باال

،با همون حالم خواهش کردم  زدیاورژانس زنگ م

 . که زنگ نزنه

بهتر  نمیکم بش هی دیمن حالم خوبه لطفا زنگ نزن -

شمیم . 

 دیبا نیهم دار جهیسرگ دهی،رنگتون پر شهیم مگه

ندتونیدکتر بب . 



 خواستمیبهش التماس کردم که زنگ نزنه ،نم دوباره

مسعود کجا  دمینفهم نیح نیخراب بشه،تو ا شیمهمون

 . گم وگور شد

کم  هیمهمون ها رفتن ،من هم  یکی یکی باالخره

 دمینگ،دیحالم جا اومد ،بلند شدم که برم سمت پارک

 :دکتر جلوم سبز شد

ن؟یبریم فیتشر کجا  

کنمیرفع زحمت م نیحالم بهتر شده ،اگه اجازه بد - . 

با من هم قدم شد وگفت دکتر : 

 تونمیبه اورژانس زنگ بزنم،متاسفانه نم نینذاشت

داشته  فیتشر نجایکم ا هیمنزل ، نیاجازه بدم تنها بر

خدمتتون امیرو بردارم ب لمیتا من وسا نیباش . 

 تیاصرار کردم که حالم خوبه ،با همون جد یهرچ

بگم چشم دیبهم فهموند که با شیشگیهم . 



مهمون ها  نینشستم تا دکتر اخر یصندل هی یرو

ها داد شخدمتیروهم بدرقه کرد و چند تا دستور به پ  

: 

 هیریبا خ نیها رو اماده کن وهیغذا ها و م ی همه

برنیم انیهماهنگ شده ،م . 

 دمیحرف از زبون دکتر برگشتم و د نیا دنیشن با

و پک شدنه ،چه  یها در حال بسته بند وهیتمام م

کارش هم برام  نیکرده بود ،ا یفکر عاقالنه ا

بود زیبرانگ نیتحس . 

اومد سمتم فشیو ک چیسوئ با  : 

در خدمتتونم یخانوم ثابت دییبفرما . 

 میهمراه نگیاه افتادم و دکتر هم تا پارکخجالت ر با

که اجازه نداد و  نمیخواستم برم سمت ماش یکرد ،م

 :گفت

 ارنیب گمیروهم م نیمنزل ،ماش رسونمتونیم من

 .فردا براتون



رو زد و  موتیحرف نزدم و همراهش شدم،ر گهید

خواست کمک کنه سوار بشم ،تشکر کردم و خودم 

رو دور زد و نشست پشت فرمون نیسوار شدم.ماش . 

نزد،من هم تو  یتو اتوبان حرف میکه افتاد یوقت تا

اگه  کردمیسکوت کامل بودم ،همش با خودم فکر م

بگم دیبا یمسعود بپرسه چ یدرباره  . 

شدیم دیباالخره شد انچه نبا که : 

 دیدار ییانگار شما از قبل با مسعود اشنا یثابت خانوم

 درسته؟

 دنیمرسینکر داشتن ازم سوال مم روینک انگار

نفس گرفتم ،ضربان قلبم انقدر رفته بود باال  ی،تنگ

دیفهم شدیلباس هم حرکتشو م یکه از رو . 

 دیحال خرابم رو د ینگاه به من کرد و وقت هی دکتر

زد رو ترمز عیسر : 

زدم،توروخدا  ی،من حرف بد هویشد ، ی،چ دیخوب

 یاب معدن شهیش هیبگو.از تو داشبورد  یزیچ هی

به صورتم به زور هم چند قلوپ  دیکم پاش هیدراورد 



کم که به  هیبود، دهیبدجور ترس چارهیداد بخورم ،ب

جا به جا شدم و گفتم یخودم اومدم رو صندل  : 

خونه دیمنو برسون شهی،اگه م خوبم . 

داره  یکه معلوم بود سع یبا اعصاب خراب دکتر

 :اروم باشه برگشت سمت من

نشنوم یزیهم چ گهی،د مارستانیب میبر دیبا . 

 یکالمش جا خوردم،خودم هم حال درست ازصراحت

نزنم یدادم حرف حینداشتم،ترج . 

،دکتر بعد  میبود مارستانیربع بعد تو اورژانس ب هی

گفت نهیاز معا  : 

ارام بخش  هیرو گذرونده ،براش  یعصب شوک

بشه یدگیبهشون رس دیبا یول زنمیم . 

دکتر رو حفظ بودم و تا  یحرف ها نیکه خودم ا من

دکتر  یبود ول مارستانیپاتوقم تو ب شیچند وقت پ

خورد ،اومد کنارم نشست و گفت کهیمجد  : 



 جی،من دارم گ نیشد یافتاد که عصب یچه اتفاق مگه

،موضوع مربوط به مسعوده ؟ شمیم  

دوباره اسم نحسش دستم که سرم بهش بود  دنیشن با

به جا شد وخون جا  دن،انژوکدیشروع کرد به لرز

 دیاومد و انژوکد رو کش عی،پرستار سر رونیزد ب

ارامبخش بهم  هیو دستم رو پانسمان کرد .بعد  رونیب

،اروم اروم شدم  شیکرد ،انگار اب رو ات قیتزر

خواستم اگه  کتر.از ددلشوره مامان رو داشتم  ی،ول

مادرم  ترسمیامکان داره مرخصم کنه،بهش گفتم که م

 یکارها یل کرد و رفت برانگران بشه،قبو

صیترخ . 

،از  رسمیم ریکم د هیمامان زنگ زدم و گفتم  به

دیفهم ییزهایچ هیصدام   : 

افتاده؟ یاتقاق یخوب مادر  

-  گهیساعت د هینه قربونت برم خوبم توراهم تا 

اونجا شلوغ بود سردرد شدم رسم،یم  . 



نبود ،با اومدن  یچاره ا یباورنکرده ول دونستمیم

دکتر ،با کمک پرستار بلند شدم و اروم اروم به 

 جهیکم سرگ هیحرکت کردم ،هنوز  یسمت خروج

محکم از پشت  یکه دست فتادمیان داشتم م هیداشتم 

خجالت  الیخ یحال بودم که ب ینگهم داشت ،انقدر ب

منو برد سمت  واشیشدم ،دستشو گذاشت پشتمو 

م نشست ،فکر کردم و سوارم کرد ،خودش ه نیماش

نگه داشت و  نهیتامیو هیدم  یسمت خونه ول رهیم

 نهیتامیظرف بزرگ و هیبا  قهیشد ،بعد چند دق ادهیپ

بزنم گفت یکه حرف نیاومد ،قبل از ا : 

 هیبدون  دیاالن هم ضعف دار دینخورد یچیه سرشام

دیبخور نویکالم اعتراض ا . 

گذاشتم دهنم تازه  لیم یتا از گردوها رو ب چند

موز و اناناس هم  کهیچقدر گرسنه ام،چن ت دمیفهم

خوردم،انگار واقعا جون گرفتم و حالم بهتر شد ،تو 

کرده  شیتمام مدت ،دکتر تو سکوت سرشو گرم گوش

که  رفتمیبود که من راحت باشم.با خودم کلنجار م

حق داشت  کردمیجواب سوالش رو بدم ،فکر م



رو گذاشتم کنار و شروع موضوع رو بدونه ،ظرف 

 :کردم

بگم بله  دی،با شناسمیاون اقا رو م نیدیپرس ازم

سال از ۵من هستن ، یشب ها شتریکابوس ب شونی،ا

به نظر  یاقا نیتو دست ا میزندگ یروزها نیبهتر

 . متجدد نابود شد

 یمن انچنان سرشو برگردوند که صدا یحرف ها از

داشتم  بیعج زیچ هیانگار  دمیتق گردنشو شن

دی.با تعجب پرسگفتمیم : 

د؟یزنیحرف م نیدرمورد مسعود فرز دیدار شما  

- قایبله دق   

کم جا به جا شد ،انگار داشت موضوع رو تو  هی

کردیم یذهنش حالج : 

مسعود همسر شما بوده؟ یعنی  

تو شناسنامه من  شونیسال اسم ا۵ قایدرسته دق بله

 .بود



راب بود که حرف زدن درموردش حالمو خ دهیفهم

باالخره دکتر بود و  دیپرسینم یزیپس چ کنهیم

،من هم  دادیم صیرو تشخ ضیراحت احوال مر

برام نمونده بود ساکت شدم یجون گهید  . 

رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش  . 

خودشو  عیکمکم ،اونم سر نییپا ادیدادم ب امیصبا پ به

اول تعجب کرد  نیمن تو اون ماش دنیرسوند با د

سالم به  هینزد ، یحرف دیحال خرابم رو که د یول

بغلم رو گرفت و باهم وارد خونه  ریدکتر کرد و ز

هم گاز داد و رفت م،دکتریشد . 

زد تو  دیمنو که د افهیباال مامان ق دمیرس یوقت

 :سرخودش

بگو؟ یزیچ هیشده سحر مادر  چت  

- کم  هی یمامانم قربونت برم ،تو مهمون یچیه

تمگرف جهیسردرد و سرگ  . 



شده تا  یبگو چ ستیسردرد ن هیوضع و حال  نیا

؟یجون مرگم نکرد  

کنمینگرانش م شترینداره ،دارم ب یا دهیفا دمید : 

دمیدکتر مجد ،مسعود رو د یمهمون تو . 

حرف مامان و صبا وارفتن صبا زودتر  نیگفتن ا با

 :خودشو جمع و جور کرد وگفت

که؟یمرت کردیم یچه غلط اونجا  

دکتر مجد بود یفکر کنم از دوست ها دونمینم -  . 

گفت: کثافت همه جا دوست و اشنا  یعصبان صبا

 .داره

حرف ها رو گوش بدم  هیتا بق نستادمیوا گهید

،خودمو به اتاق رسوندم و با همون لباس افتادم رو 

هوش شدم یتخت،داروها روم اثر گذاشت و ب . 

به زور باز کردم اصال شب و روز رو  چشمامو

تخت غلت زدم و  ی،با تقال از رو دادمینم صیتشخ

ساعت رو نگاه  ی،وقت یدستمو بردم سمت گوش



بودم  دهیبعدازظهر بود ،چقدر خواب۴کردم باورم نشد،

 ادیبود ،عادت به خواب ز دهیکه کمردرد امانمو بر

شدمیکمر درد م ینداشتم و فور . 

که در باز شد و مامان اومد نییپا امیاز تخت ب اومدم  

: 

 ومدیکنم ،دلم ن دارتیمادر؟چند بار اومدم ب یخوب

اومدم سراغت یکنیضعف م دمید گهی،االن د . 

 رمیمیم یمامان ،دارم از گشنگ یخوب کرد -

امیلباسامو عوض کنم م . 

عوض کردم ،صورتم رو هم شستم و از  لباسامو

ابگوشت  یجمعه بود و بو رون،دوبارهیاتاق اومدم ب

 ی،دل ضعفه گرفتم ،مامان هم طفل ومدیمامان م

هم که  م،صبایبشم باهم بخور داریمنتظر شده بود ب

انگار نگران من شده بود ،تو خونه مونده بود،مامان 

 یع،صبا س میمشغول شد ییصداش زدو سه تا

منو عوض کنه،منم به ظاهر  یحال و هوا کردیم

بود ییتو دلم غوغا یشاد و شنگول بودم ول . 



 نایبرداشتم و چک کردم ،الهه و م مویغذا گوش بعد

داده بودن بفهمن چه خبر بوده ،حوصله  امیصدتا پ

گذاشتم و خالصه  سیکنم ،و پینداشتم براشون تا

رو گفتم شبید  . 

 نیبگن،ع یچ دونستنیها ،شوکه شده بودن نم یطفل

داشته  کاریدکتر چ یصبا کنجکاو بودن که تو مهمون

صنف بودن و  هی یتو زدمیحدس م دی،البته قبال با

 ی،کثافت تو رشته ا شناختنیرو م گهیقاعدتا همد

وجودش  یبه وجودب یربط چیدرس خونده بود که ه

 .نداشت

 یول شمیپ انیدادن و اصرار کردن که ب میکم دلدار هی

 هی خوامیرو نداشتم،گفتم که م یکس یاصال حوصله 

کردم  یکم استراحت کنم ،باهاشون که خداحافظ

اومد ،شماره ناشناس بود  میگوش امیپ کیت ی،صدا

دمیرو باز کردم فهم امیپ ی،وقت  : 

نگرانتون بودم حالتون  شبید ،ازیخانوم ثابت سالم

 بهتره؟



کردم و جواب دادم نیرو س امیپ : 

 ی،کل شبی،شرمنده بابت د ریوقت شما بخ سالم

 .زحمتتون دادم ،بله بهترم خداروشکر

کرد پیو خوند و تا امیپ : 

و  نیایهست قردا ن ازیشد ،اگر بازهم ن راحت المیخ

نیاستراحت کن . 

ام  وونهید الیخونه بمونم فکر و خ خواستینم دلم

کرد،نوشتمیم : 

سرکار ،بازم ممنون بابت همه  امیب دمیم حیخوبم،ترج

زیچ . 

راهم  یجلو دیبا یبدجور گرفته بود ،چرا ادم دلم

نبرده بود،چرا  تیاز انسان ییکه بو گرفتیقرار م

که هنوز هم بعد مدت ها  شدمیهمه شکنجه م نیا دیبا

 وونهیداغون بشم.داشتم د ینجوریا شیاداوریبا 

دوباره استرس و اضطراب گرفته بودم ،رفتم  شدمیم

خوندیمسراغ مامان ،تو اتاقش داشت قران  : 



- ن؟یایبابا شماهم م شیبرم پ خوامیمامان جان من م  

حالم بده سرمزار بابا  یلیکه هروقت خ دونستیم

 نحالیبا ا ادیدوست داره ب دونستمیکنه،میدلمو اروم م

 :به خاطر حال من که راحت باشم گفت

کم هم کار دارم  هیشام بذارم  خوامیقربونت برم م نه

 عیگفتم و سر ی،چشمینخور یکیبه تار ای،فقط زود ب

رو برام  نیاماده شدم ،صبح که خواب بودم دکتر ماش

رو از مامان گرفتم و حرکت  چییود ،سوفرستاده ب

 .کردم

و  ومدنیزهراخلوت بود اکثر مردم صبح م بهشت

رو پارک کردم و  نیسرقطعه،ماش دمیگشتن،رسیبرم

قمقمه اب برداشتم وبا  هیشدم،ازصندوق  ادهیپ

رفتم سمت مزار بابا،اول سنگ رو قشنگ  راندازیز

انداز رو پهن کردم و نشستم ریشستم و ز : 

- که هربار دلم  یدونیاباجونم ،قربونت برم ،مسالم ب

چقدر  یی،بابا شمیاز کنارتو اروم نم ریغ چیه رهیگیم



،چقدر هربار که اومدم و حالمو  یغصه منو خورد

یکرد هیتو دلت خون گر یدید . 

،دلم  زدمیضجه م زدم،یکه با بابا حرف م نجوریهم

،سرمو گذاشته بودم رو قبرو زار  دیترکیداشت م

براش درد و دل کردم و سبک شدم  ی،کل زدمیم

بود یوقت خداحافظ شدیم کیداشت هوا تار گهی،د : 

-  سم،بتونمیبابا جون،دعام کن ،دعا کن بتونم سرپا وا

نهیشکستنم رو نب یبسازم،دعام کن کس مویزندگ . 

بابا دل کندم و بلند شدم شیپ از  . 

نشسته بود و داشت  یخانم هیتا قبر اونورتر  چند

و جمع کردم و گذاشتم  راندازیز ی،وقت خوندیقران م

اون هم بلند شد ورفت سمت  دمی،د نیپشت ماش

،قطعه ها خلوت بود و  رهیبگ نیتا ماش یاصل ابانیخ

رو دادم  شهیجلوش ش دمیرس ی،وقت ومدیرنمیگ نیماش

نییپا   

 :وگفتم



برسونمتون؟ دیریم ییجا  

شمیممنون م دیمنو تا مترو برسون دیلطف کن اگه . 

دییبله بفرما - . 

 یخوشحال شد،وقت یکردم ،بنده خدا کل سوارش

 :نشست گفت

 دایپ نیوقت غروب ماش نیشما رو رسوند ا خدا

،من هم سردرد و دلم با شوهرم باز شده بود  شهینم

شب شد؟ یک دمینفهم  

،چند وقته فوت کردن ؟ امرزدشونیخدا ب -  

ماهه۶ . 

 جوون بود یلیدختره خ یناراحت شدم طفل یلیخ

سالش بود۲۴،۲۵تی،نها . 

 اگه جسارت نباشه چرافوت کردن؟-

 م،همهیسال بود ازدواج کرده بود کیکردن ، سکته

مهربون و ابرو  یلیخوب بود ،شوهرم خ یچ

 هیشده بود ، کینفر شر هیبود که با  یداربود،چندسال



تمام مالشو باال  کشیشب بهش خبر دادن که شر

و فرار کرده تمام چک ها هم دو امضا بوده و  دهیکش

به  ول،شب بهم گفت :پ خوانیطلبکارها پولشونو م

رو چه کنم ییابرو یب نیدرک ا . 

صدا کردم جواب  یکنم،هرچ دارشیکه رفتم ب صبح

نداد ،زنگ زدم اورژانس اومدن و گفتن تو خواب 

 . سکته کرده

 یچ دونستمیرفت،نم ادمیحالم بد شد غم خودم  انقدر

غم وجود داشت نیا یبرا یبهش بگم ،اصال جمله ا  

. 

بگم ،فقدان به  دیبا یچ دونمیخدارحمتشون کنه،نم -

خوب  نویا ینداره ول یدلدار یبرا یی،جا یبزرگ نیا

 یبهمون داده که از پس همه چ یکه خدا قدرت دونمیم

میایبرم  . 

چشمشو پاک کردو گفت اشک  : 

کم اوردم یلیخ باشه چون ینجوریا دوارمیام واقعا . 



 خوادیکه م یی،اصرار کردم تا جا میمترو شد کینزد

به  شدیم ادهیداشت پ یقبول نکرد وقت یبرسونمش ول

 :طرفم برگشت و گفت

معجزه بود ،امروز از همه  هیبرام  نجایشما ا دنید

بودم ،اومده بودم به شوهرم بگم منو هم  دیجا ناام

خودش شیببره پ . 

 ستیبودن و نبودن ، دست ما ن د،یحرفو نزن نیا -

 یکردن دست ماست.پس سع یزندگ یفقط چجور

 دیو دوباره بلند ش نیخودتونو باور داشته باش دیکن

خدا همراهتونه دی،مطمئن باش . 

دور شد نیکرد و از ماش تشکر . 

من هم  یخانوم برا نیا دنیکه د کردمیفکر م نیا به

د که کر یاداوریموهبت بود از جانب خودش،بهم  هی

 .محکم باشم و با توکل به خودش جلو برم

نگه  یفروش یبستن هیدلم اروم شده بود ،دم  یکل

 یبستن یلی،مامان خ دمیوفالوده خر یداشتم و بستن

 . فالوده دوست داشت



و  میفالوده خورد یشب کنار مامان و صبا بستن اون

بودنشون شکر کردم یخدارو برا یکل . 

با خودم کلنجار رفتم ،به خودم قول دادم  یکل صبح

رو  یشب مهمون یباشم و ماجراها شهیکه مثل هم

گفتم و راه افتادم یفکر بسم الله نیفراموش کنم ،با ا . 

 یکه برخورد کردم شهره بود ،کل یکس نیاول با

و ناراحت بود که چرا نتونستم از  دیحالمو پرس

از اصل ماجرا خبر  یلذت ببرم ول یمهمون

رو جابه جا کردم که  لمیاتاقم و وسا دمیداشت،رسن

کم دست دست کردم تا دکتربه  هیدراومد، یصدا

 .کارهاش برسه ،درزدم رفتم داخل

من اومد سمتم دنیبلند کرد وبا د سرشو  : 

؟ دیخوب  

 .بله ممنونم-

دیکردیامروز هم استراحت م کاش . 



حالم  شمیسرگرم کار م نجاینه خوبم خداروشکر ،ا -

شهیبهتر هم م . 

لحظه نگاهمون به هم گره  کیشد ، قیصورتم دق تو

خالص بود ،مثل  یخورد،نگاهش پر از حس مهربون

حس رو  نیا شدیکه نگران بچه اش ،کاش م یپدر

داشتم که  یخودم نگه دارم ،مدت ها بود نه پدر یبرا

 یکه وقت دلتنگ یغصه هام بشه ،نه همسر کیشر

ش و خودمو سبک کنمسرمو بذارم رو شونه ا . 

نییازش برداشتم و سرمو انداختم پا نگاه  : 

- درسته؟ انیخانوم م نیامروز نسر  

 . بله

تموم بشه تشونیزیتا و شمیپس من منتظر م - . 

زبونم  یاز اون شب بزنم ول یحرف خوادیم دونستمیم

بود  ی،چند سال دیچرخیبه حرف زدن درباره اش نم

 یتو وجودم،سع حل کردن اون همه خال یکه به جا

 .داشتم صورت مساله روپاک کنم



 نیتو اتاقم و منتظر شدم تا صدام کنه ،تو ا برگشتم

چند بار اومد سرزد ورفت ،دکتر بهش  دایفاصله و

،من هم که  دادیم ریگ چارهی،به من ب دادیرو نم

 یمحل یسروکله زدن باهاش رو نداشتم ،ب یحوصله 

حرفا  نیپرروتر از ا یتا خودش بره ول کردمیم

 یخداروشکر کردم که تو مهمون یبود،تو دلم کل

 یسوژه داغ داشت که به پروپا هیدعوت نبود وگرنه 

چهیمن بپ . 

دکتر صدام کردو رفتم اتاقش باالخره : 

کور ماجرا رو با حرف  یگره ها میدار تیدرنها

میکنیخانوم باز م نینسر یها . 

 یبودم پس حواسم رو دادم به حرف ها دنیشن مشتاق

 :دکتر

اونجا گفته بودن که خواهر و برادرشون رو  تا

 مونن،صاحبخونشونیو خودشون تنها م دنیسامون م

بوده که همسرش چندسال قبل فوت  انسالیمردم هی

پسرش با  یکرده بوده و دخترش رو شوهر داده ول



خانوم  نی،چند بار از نسر کردهیم یخودش زندگ

 فر اختالبه خاط شونیا یول کنهیازدواج م یتقاضا

روز صاحبخانه از  هیکه  نیتا ا کننیسن قبول نم

که باهاش  خوادیخانوم م نیخواهرو برادر نسر

 یحرف بزن و اونا هم باالخره خواهرشون رو راض

کننیبه ازدواج م . 

 شهیدوباره شروع م اهیس یهمون موقع روزها از

،شوهرش به شدت بدخلق بوده و سرهرموضوع 

 نیو تو ا گرفتهیکتک م ربادیهمسرش رو ز کیکوچ

 یاش پسر همسرش بوده که جلو یمدت تنهاحام

مدت پدر،پسرروهم  هیبعد  یول گرفتهیپدرش رو م

خانوم تک وتنها  نیونسر کنهیم رونیاز خونه ب

مونهیم . 

جرعه  هیاب رو برداشت و  وانیساکت شد و ل دکتر

تازه کنه که گفتم یخورد تا نفس : 

همسرش هست؟ اش یخودکش لیبه نظر شما دل -  



از  یکی تونهیهم م نیا یبگم ول قیدق تونمینم هنوز

باشه لیدال . 

قهوه سفارش بده که قبول نکردم و  خواستیم دکتر

چه مرگم شده بود  دونمیبه بهانه کار برگشتم اتاقم،نم

 یحیاز همه فرار کنم تا توض خواستیهمش دلم م

به خودم یندم حت . 

کردم تا  یسیگرم پرونده ها و خالصه نو سرمو

قاروقور  یفرصت فکرکردن نداشته باشم،با صدا

 لیم یکه وقت غذاس ،صبح ازبس ب دمیشکمم فهم

داشتم زنگ بزنم از  می،تصم اوردمیبودم ناهار ن

فکر پاشدم برم از جعفر  نی،با ا ارنیب یچ هی رونیب

با  اقاکه درباز شد وجعفر رمیاقا شماره رستوران بگ

ردشدظرف غذاو ساالد ودوغ وا هی : 

دکتر براتون فرستادن نویا یثابت خانوم . 

بگم ،تشکر کردم و جعفراقا رو  یچ دونستمینم

دو اتاق وارد اتاق دکتر شدم  نیفرستادم بره،از در ب

تا غذاشو شروع کنه شدی،داشت اماده م : 



- بابت غذا تشکر کنم  خواستمیمزاحم شدم ،م دیببخش

د؟یدیچرا زحمت کش گرفتمیم یزیچ هی،من   

نبود،من دوست دارم پرسنلم سرحال و با  یزحمت

و  نیکن لیتعارف غذاتونو م یباشن پس ب یانرژ

نیاتون هم باش هیمواظب تغذ . 

 ینجوریا تونهیمرد م هیباور کنم که  تونستمینم

 زایچ نیبودم ،ا دهید یمهر یباشه ،ازبس ب تگریحما

بود ایبرام رو  . 

که باز ،غذارو  زمینزدم و برگشتم سرم یحرف گهید

چلو  ،برامیچ یعنیاوج توجه  دمیکردم ،تازه فهم

سفارش داده بود ،با عشق تا ته غذام رو  چهیماه

 ختمیر ییرو بردم ابدارخونه،دوتا چا ینیخوردم و س

تو راهرو  دارویو برگشتم سمت اتاقم که دوباره و

دمید  : 

؟یابدارچ ای یبه سحر خانوم ،شما منش به  

رو روش  یچا ینیخودمو نگه داشتم که س یلیخ

 :برنگردونم ،ول کن نبود دوباره گفت



الاقل کارتو درست انجام بده  یبدرنگ یها ییچا چه

 .عشقم

که دکتر راستاد  شدیم زیداشت صبرم لبر گهید

فحش  هی رلبیصداش کرد و برگشت اتاقش ،ز

 .نثارش کردم و رفتم سمت اتاق دکتر

لش شکفتگل از گ یچا دنیباد دکتر : 

عادت دارم بعد غذا  بیموقع بود ،من هم عج قابهیدق

بخورم یچا هی . 

 رونیب امیخودم رو برداشتم و خواستم از اتاق ب یچا

نمیکه خواهش کرد بش : 

ه؟یکاراموزها چ ینظرتون درباره  یثابت خانوم  

 یبگم دوباره جلو یزیچ هیافتادم اومدم  دایکار و ادی

 :خودمو نگه داشتم و گفتم

 یدکترها چطوره وگرنه تو شیپ شونیبازده دید دیبا

دوتا ادم متفاوت هستن یکار طهیخارج از ح طیمح . 



از  یکم فکر کرد و گفت دکترطهماسب هی دکتر

با  خوادیدکتر راستاد نم یول یکاراموزش راض

هفته  کیمهلت  هی کنمیکاراموزش ادامه بده.فکر م

راستاد اگر نتونست نظر دکتر  میبهشون بد گهید یا

میرو جلب کنه عذرش رو بخوا . 

هست یدرست میبله تصم -  . 

میرو خورد یو تو سکوت چا مینزد یحرف گهید  . 

مقاله  کی یظهر هم دکتر مراجع نداشت ورو بعداز

نداشتم و واسه خودم  ی.من هم کارخاصکردیکار م

کم هم کتاب  هیسرمو گرم باغچه کردم ، اطیتو ح

برم خونه ،مامان  رتریکردم د یخوندم ،دست دست م

 تمیاذ شتریکارش ب نیو ا کردیمحبت م یلیبهم خ

که شبا تا  نداختیم ادمیگذشته رو  ی،روزها کردیم

و دستم رو تو دستش  نشستیصبح باالسرم م

و هراسون از خواب  نمیبیکابوس م یکه وقت گرفتیم

رمقم  یجون و ب یتن ب ینم،وقتیاونو کنارم بب پرمیم



 نیکه ا ی،وا موندیو کنارم م تانمارسیب رسوندیرو م

 .مرد نامرد با من و مادرم چه کرد

فکرارو از  نیمشغول کتاب خوندم کردم تا ا خودمو

 زیاز جوجو مو یکتاب شیخودم دور کنم .چند وقت پ

جذبم کرده  یلیاز تو،خ شیخونده بودم به نام من پ

بود در ادامه کتاب رمان من پس از تو رو نوشته 

 دمیرفته بودم انقالب د یبود،وقت یبود ،اون هم عال

 دمیخر عینوشته ،سر نبه نام باز هم م یا گهیرمان د

تا هروقت زمان داشتم بخونم ،امروز هم همون روز 

 ماتشیدختر با تصم نیبود ،برام جالب بود که ا

 هیو تو  کردیعوض م شویزندگشبه راه  هی یچجور

دادیادامه م شویزندگ دیجد ریمس . 

نفر از باالسرم گفت هیخوندن بودم که  سرگرم : 

داره یروان شناس ینکته ها ی،کل هیخوب کتاب . 

بلند کردم ،دکتر بود ،اصال متوجه اومدنش  سرمو

 : نشده بودم.صاف نشستم و گفتم

هم داره یقلم خوب قایدق بله  . 



خلق  یتوانا اثر خوب یبا قلم قیات دق،اطالع درسته

 هی،تو  کنهیم دایهم طرفدار تو جهان پ نیکه ا کنهیم

داره یجالب یکتاب جمله  یجا : 

"  کندتادریکه انتخاب م یزیهرچ یزن برا کی

بپردازد یادیز ی نهیهز دیانجام بدهدبا شیزندگ " 

دکتر  یوقت یجمله رو تو کتاب خونده بودم ول نیا

دمیازش رس یدیکرد تازه به مفهوم جد دیروش تاک . 

 میپردازیانتخاب هامون م یکه برا یزن ها تاوان ما

جمله درست  نیتر از مردهاس ،چقدر ا نیسنگ یلیخ

 .بود

گفت  دکتر : 

برسونمتون دیاریب فیشما هم تشر رمیدارم م من . 

برم و تشکر کردم ،اون  ییجا خوامیاوردم که م بهانه

نگفت و رفت یزیچ گهیهم د  . 

 هی دیماجرا با نی،ا کردمیم یازش دور دیبا یک تا

رو بستم و بلند شدم شد،کتابیتموم م ییجا  . 



 یزیمنوال گذشت ،نه من چ نیروز به هم چند

.روز قبل به دکتر گفته  زدیم ی،نه دکتر حرف گفتمیم

مامان رو  ی،مدارک پزشک رمیم ریکم د هیبودم که 

شمیچقدر معطل م ونستمدیو نم مهیب بردمیم دیبا  . 

زود مدارک رو از مامان گرفتم و راه افتادم  صبح

شلوغ نبود وزود کارمو راه  مهی،خداروشکر دفتر ب

 کینیکل یانداختن ،ازهمون جا اسنپ گرفتم برا

من  دنی،با د دمی،تو راهرو شهره رو د دمیرس ی،وقت

سالم کرد و گفت صبر کنم باهام کار داره،منتظر 

من و گفت شیرو راه بندازه ،اومد پ ضشیشدم مر : 

دکتر مهمون اومده ،گفت بهت بگم  یجان برا سحر

 یزیچ یاتاقش.تعجب کردم ول یتا مهمون نرفته ،نر

 . به شهره نگفتم

دکتر مراجع داشت وارد اتاقش  یمعموال وقت من

 الیخ یداشت.ب یچه معن دیتاک نی،پس ا شدمینم

رو مرتب  لمیحرفش شدم و وارد اتاقم شدم ،وسا

،انگار خودم هم مشکوک  ستمیکردم و نشستم پشت س



از تو اتاق  یگنگ یصداها هیه؟یشده بودم مهمونش ک

 بعر هینشد،بعد حدود  رمیدستگ یزیچ یول ومدیم

دکتر با مهمونش یدر اتاق اومد و خداحافظ یصدا . 

به در اتاقم خورد و دکتر ازم  یموقع تقه ا همون

 .خواست برم اتاقش

که متوجه شدم  یزیچ نیاق دکتر که شدم اولات وارد

 ادیبو منو  نیبود که ازش متنفر بودم،ا یعطر یبو

 ریی.دکترمتوجه تغنداختیم میزندگ یروزها نیبدتر

گفتم یجی،با گ نمیحال من شد خواست که بش : 

رون؟یب میاتاق بر نیممکنه از ا اگه  

دیبود پرس دهیکه منظور منو نفهم دکتر : 

افتاده؟ یاتقاق  

-  یرو تحمل کنم .بو نجایا یهوا تونمینم دیببخش

عطر به جا مونده از مهمونتون حالم رو بد 

.دکتر تازه متوجه موضوع شد و ازم خواست کنهیم

اطیتو ح میباهم بر  . 



ها نشستم  یاز صندل یکی یرو میکه شد اطیح وارد

کرده بود ،دکتر از جعفراقا خواست  ری،انگار نفسم گ

کم که اروم  هی دمیابو سر کش وانی،ل ارهیبرام اب ب

 :شدم منتظر شدم دکتر حرفشو بزنه

براتون تو گدشته افتاده که  یچه اتفاقات دونمینم من

که وابسته به گذشتتونه دچار  یزیاز هرچ ینجوریا

به هم  نیاز ا شتریب خوامیو نم نیشیم یحمله عصب

 یسر کیطرف هم حقتونه که  هیاز  یول نیزیبر

نیمسائل رو بدون . 

ارتباط  میبعد از برگشتن از فرانسه با دوستان قد من

با خبر بشم و  نجایا یگرفتم تا بتونم از اوضاع کار

مراودات  نیا یکنم ،تو سیرو تاس کینیبتونم کل

 هیکردن که  یرو بهم معرف نیدوستان مسعود فرز

شغل ماس و هرکس دنبال اطالعات  یایماف ییجورا

سراغش  بره دیهست با گهید یزهایو مجوز و چ

شکر خدا  یباهاش مالقات کردم ول ی،من چندبار

به  لیام رو تبد یتونستم ملک پدر شونیبدون کمک ا

گرفته شد یکنم و مجوز هم به راحت کینیکل  . 



که برحسب  یتاشب مهمون دمیند گهیرو د شونیا من

که خودتون  یادب دعوتشون کردم و اون اتفاقات

افتاد دیانیدرجر  . 

خبر  یلیمرکز ،خانوم وک دمیکه رسصبح  امروز

 نیفرز یدادن که مهمون دارم و خودشون رو اقا

با  انایکه اح نیکردن ،من هم به خاطر ا یمعرف

گفتم بهتون  یلیبه خانوم وک دیرودررو نش شونیا

 .اطالع بدن

خودمو  کردمیم ی،سع شدیهرلحظه بدتر م حالم

بود ،دستام  ییتو دلم غوغا یخونسرد نشون بدم ول

زدیعرق کرده بود و تنم نبض م . 

ادامه داد دکتر : 

 یها یوارد اتاق شدم بعد از احوال پرس یوقت 

،مدام  گردنیم یزیمعمول حس کردم که دنبال چ

 ینامربوط درباره  یو سوال ها دیچرخیسرشون م

کردم سربسته  ی،من هم سع کردنیمرکز و پرسنل م

بهم دادن یشنهادیجوابشون رو بدم ،بعد پ . 



،دوباره مجبور شدم  دیرس نجایدکتر که به ا حرف

که تو گلوم بود  یزیچ دیاب رو بردارم ،تا شا وانیل

نداشت یا دهیفا یول نییرو با اب بدم پا . 

ادامه داد ینجوریا دکتر : 

کامال شتاب زده و از  شنهادشونیجالب بود که پ برام

،بهم  بود یفکر ان هیبود و معلوم بود  یدقت یب یرو

 یشراکت کنم و وقت یگفتن که باهاشون از لحاظ کار

 اتییگفت که درمورد جز یچه نوع شراکت دمیپرس

منتظر جواب نموند و  یو حت میکنیبعدا صحبت م

 .رفت

 نجایا یبود برا یتنها بهانه ا شنهادشونینظرم پ به

 .اومدن

 دونستمیساکت شد نم دیحرفش که رس ینجایبه ا دکتر

بگم یبگم و اصال چجور دیبا یچ : 

بعد از اطالع از محل کار من  زدمیحدس م دیبا

به ازار دادن من .مطمئنم  کنهی،دوباره شروع م

نجایاومده ا تین نیامروز هم با هم . 



شده بود جیگ دکتر : 

 ،چرایخانوم ثابت شمیمنظورتون رو متوجه نم من

شما رو ازار بده دیبا . 

 یو حرف هاداشت، فقط درحد چندتا برخورد  حق

سردرگمش کرده  شتریبود که ب دهیکوتاه از من شن

 .بود

حق داشت بدونه گفتمیرو بهش م ییزایچ هی دیبا : 

 میمن و مسعود تو دوران دانشگاه باهم اشنا شد -

،من  دیجوشینم یبا کس یلیبود و خ یریپسر سربه ز

 هیاهل معاشرت نبودم و بعد از چند وقت  یلیهم خ

نظر داره و  ریمنو ز هیو گفت که مدت شمیروز اومد پ

هستم و ازمن خوشش  نیکه محجوب و سنگ نهیبیم

من صحبت  یاومده و با خانواده اش هم درباره 

 شنهادیکرده،من اول جا خوردم که انقدر زود پ

نگرفتم  یجد یلیموضوع رو خ یازدواج داد ول

ام  یراض ادیاون ول کن نبود و با اصرار ز ی،ول

 هیده ام صحبت کنم ،پدرم گفت که کرد با خانوا



 میبود یاز خانواده معمول مشون،ماینیتا بب انیجلسه ب

مسعود ثروتمند بودن  هخانواد ی،پدرم کارمند بود ول

خوب برخورد  یلیخ یتو جلسه خواستگار یول

رو مطرح نکردن  یاختالف طبقات نیکردن و اصال ا

انقدر که  یکم براش سوال شد ول هی،همون جا پدرم 

دادینشون نم یزیبود ،چ بیمسعود ظاهرفر . 

هردومون  یلیازدواج رو به بعداز فارغ التحص پدرم

میبا سماجت مسعود عقد کرد یموکول کرد ول . 

شکاک و  یادیکه ز کردمیاز روز عقد حس م ازبعد

و اون هم  ذاشتمیبه حساب دوست داشتن م یول نهیبدب

شک کردم  یزیبه چ دیدیبود، تا م یقهار گریباز

 یو با حرف ها کردیخودشو جمع و جور م عیسر

که باالخره درسمون  نیا کرد،تایعاشقانه منو خام م

میازدواج رو مشخص کرد خیتموم شد و تار  . 

و  دنیخریرو برام م زهایچ نیاش بهتر خانواده

باشه یعال یداشت همه چ یخودش هم سع . 



اومدن تو سالن و  مییعمو هام و دا یعروس شب

خواستن کنار من عکس بندازن که رنگ مسعود 

،تا  میعوض شد ،من محل ندادم و باهمه عکس گرفت

 یزیچ یو کالفه بود ول یاخرشب به شدت عصب

 یخونه ،وقت میتا مراسم تموم شد ورفت دادیبروز نم

کردن و رفتن اومد سراغم ،از  یهمه خداحافظ

گفت کیستریه یبا حالت رونیب زدیم ونچشاش خ  : 

؟یبا اونا عکس گرفت یبا چه حق تو  

؟ ایگفتم ک جیهم گ من  

عموهات با  . 

داره؟ یمگه اشکال -  

گفت ادیفر با  : 

عکس  یبا کس ینظر من اشکال داره تو حق ندار از

مرد  نیا دمیبود که فهم یبار نیاول نی،وایریبگ

سال تموم شکنجه ام داد ،از غصه من ۵مشکل داره،

شد و فوت کرد ،کار مادرم شده بود  ضیپدرم مر

 گفتمی،هروقت هم به خانواده اش م یو زار هیگر



 حساسهکم  هی: بچه ام  گفتیخونسرد م یلیمادرش خ

بود که  دهیرس ییکار به جا گهی،دیدرکش کن دیبا

برم و صبح ها در رو قفل  رونیاز خونه ب ذاشتینم

کردیم . 

 مارستانیرسوندم ب هوشیبار انقدر کتکم زد که ب هی 

گرفتم جدا بشم و با  میو همون جا بود که تصم

هنوز دست ازسرم بر  یکار رو کردم ول نیا یبدبخت

کنهیم دامیپ کنمینداشته و هرجا شروع به کار م . 

 اطیح یتو یمن عصب یحرف ها دنیبا شن دکتر

 لیدل ی:ب گفتیشروع به راه رفتن کرد با خودش م

،روان  ومدیادم خوشم ن نینبود من از اول از ا

هم خونده مردک ،برگشت رو به من و گفت یشناس : 

محل کارتون  یتو دمیمن اجازه نم دینباش نگران

راحت به  الیبه شما برسونه با خ یازار نیکمتر

دیکارتون برس . 

گرفتم  می،تصم ستیکه مسعود ول کن ن دونستمیم

شدم،حاال که تونسته  مونیدوباره پش یاستعفا بدم ول



جسارت خودمو جمع  دیحرف بزنم با یکیبودم با 

 ی،تاک ومدمیم رونیب تیوضع نیو از ا کردمیم

کنم یترس زندگ نیبا ا تونستمیم . 

دکتر تشکر کردم .با نگاهش بهم فهموند که  از

کنارته و تنها  یکی یبهش اعتماد کنم ،وقت تونمیم

،اون  دهیبهت م یچه قدرت تیحس امن نی،ا یستین

با کمکش  کردمیحالو داشتم ،حس م نیموقع هم

دوباره بلند شم و خودمو بسازم تونمیم . 

میاومدن شهره حرف رو تموم کرد با : 

اوردن  فیدکتر همون دختر خانوم تشر یاقا

 فیبود که همه جا رو کث ی،منظورش همون دختر

 یدختر صدبرابر بو نیا یکرده بود،با خودم گفتم بو

 .عطر اون نامرد قابل تحمل تره

 رشیقسمت پذ یبه اتاق هامون ،تو میبرگشت باهم

کم مرتب تر  هیدخترک اروم نشسته بود ،از بار اول 

زیتم یبهش بگ شدیبود البته بازم نم . 



،دکتر اومد اتاقم تا هم خالصه پرونده  تیزیاز و بعد

اتاقش معذبم نکنه یکه فضا نیرو برام بگه هم ا . 

کنه  زیو تمجعفر اقا رو گذاشتم اتاق ر یثابت خانوم

مزاحمتونم نجای،پس امروز ا . 

قدر شناس بهش انداختم و تعارف کردم  ینگاه 

پخته بود تا  یظرف کوک هی،مامان برام  نهیبش

اوردم و گذاشتم  رونیکشو ب یسرکار بخورم ،ازتو

زیرو م  : 

دیکن لیم دییبفرما   

خوشش  دمیدونه برداشت و بعد از خوردن فهم هی

و  هیاصرار کردم گفت که کاف یهرچ یاومده ول

 :شروع کرد

رو تجربه کرده و انچنان به  یسخت یزندگ دخترک

شده که  ریخاطر نظم داشتن و مرتب بودن دائما تحق

اول بهش بقبولونم که  دی،با کنهیبرعکس عمل م قایدق

 نهی،نه ازسر ک نهیکه هست خودشو بب یاونجور

راه کنه ،البته  یبا خودش اشت یونفرت و قدم بعد



رو از  انیداره تا بتونه زهرسال شیدرپ یطوالن

 یدادم تا جلسه بعد شنهادیوجودش خارج کنه ،بهش پ

به خودش نگاه کنه نهیهرروز صبح تو ا . 

فکر بودم کاش من هم بتونم خودمو دوباره  نیا تو

 یبرنامه برا ی،بشم همون ادم سرزنده که کل داکنمیپ

 :خودش داشت،انگار دکتر ذهنم رو خوند

 هیرو  شونیلحظات بد زندگ توننیادم ها م ی همه

کنن  و هرروز اونا رو  یگانیگوشه از ذهنشون با

شجاعت مواجهه باهاشون رو  دیدوره نکنن.فقط با

 . داشته باشن

فرار کرده بودم ،هرجاکه  شهی،من هم گفتیم درست

و تا چند وقت  دادمیاستعفا م عیسراغم،سر ومدیم

چاره دردم نبود  نی،ا کردمیم یخودمو تو خونه زندان

کردمیم دایپ یچاره ا دیبا . 

فکر رو به دکتر گفتم نیا با : 

و خودمو  سمیوا نهیجلو ا خوامیمن هم م نباریا

داکنمیپ . 



روکرد رویبهم زد که دلمو ز یلبخند : 

سخت  یروزها دیبه شهامتتون ،مطمئن باش نیافر

گردهیو ارامش دوباره به وجودتون برم شهیتموم م . 

وجودم ،هم ارومم  یبود برا یمیانگار نس اشحرف

شدم دواریکرد ،هم ام . 

 رهیدکتر اصرار کرد غذا بگ یناهار بود هرچ وقت

 نیهم شهیبه غذا نداشتم ،هم لیقبول نکردم ،اصال م

اشتهام کرد ی،ب یبودم ،فشار عصب یجور  . 

 ختمیخودم ر یقهوه برا وانیل هیابدارخونه و  رفتم

پچ  ترایداره با م دایو دمیاتاقم که د گشتمی،داشتم برم

داشتم از  ینداشتم ،وقت دنشوید ی کنه،حوصلهیپچ م

شدم خکوبیزد که سرجام م یحرف شدمیبغلش رد م : 

بود صبح اومده  پیخوشت یلیخ شیدیند ترایم یوا

دکتر دنیبود د . 

که ادامه داد هیمنظورش ک نمیکردم که بب واشی پامو : 



و دکترها و  کینیکل ی،درباره  دمشیراهرو د یتو

کاراموزها سوال کرد ،فکر کنم چشش منو گرفت 

هم  یچون کارتشو بهم داد،چه اسم با کالس

نیداشت،مسعود فرز . 

حرف  یهمون کس یاز نهادم بلند شد ،درباره  اه

بگم  دایبه و یزیچ هی،اومدم  کردمیکه فکر م زدیم

 یا دهیشدم گفتن من چه فا مونیپش یول

حسادتم یپا ذاشتیداشت،م . 

 گفتیدلم م هی، کارکنمیچ دونستمیتو اتاقم،نم برگشتم

و  سمیوا نباریا گفتیدلم م هیاستعفا بدم و برم خونه ،

بارهم که شده خودمو خالص کنم هی یبرا  . 

کمکم  تونهیدارم که م یحام هی نباریا کردمیم فکر

کم کنم میاز زندگ شهیهم یادمو برا نیکنه که شر ا . 

اخرسرهم  دمیکشیو نقشه م کردمیاخر وقت فکر م تا

رو جمع کردم و رفتم   لمیگرفتم،وسا یبیسردرد عج

کنم ینداره خداحافظ یدکتر تا اگه کار شیپ . 



 دیبود تا منو د لشیمشغول جمع کردن وسا دکار

 میزد کینیو برداشت و باهام هم قدم شد از کل فشیک

 موتیر ستگاهیتا خواستم برم سمت ا رون،یب

زد وگفت نشویماش : 

باهاتون صحبت کنم دیبا دیسوارش . 

راه افتاد گفت یهمراهش شدم وقت یمجبور : 

 یچجور ییبعد جدا دیبد حیکم برام توض هی

شدهیمزاحمتون م . 

- نداشتم و  یخوب یتا چند وقت بعدازطالق حال روح

از دوستان تو  یکی،با کمک  ومدمینم رونیاز خونه ب

 یشرکت مشغول کار شدم تا کم کم به روال عاد هی

 لیشرکت بدون دل سیمدت رئ هیبرگردم بعد  یزندگ

 نکهیعذرمو خواست اولش متوجه علتش نشدم ،تا ا

گفت که  ونقسمتم ریمد دیهفته ازشروع کارجد کی

،با سماجت  میکن یباهاتون همکار میتونینم گهید

ا شرکت گفته م ریشدم که گفت :مد ایعلت رو جو

میحوصله دردسر ندار . 



عذرمو  دادنیم حیکه ترج گفتیبهشون م یچ دونمینم

 .بخوان

فکر  زایچ نیکم رفت تو فکر وگفت :شما به ا هی مجد

اومدن امروزش به  کنم،احتماالیمن حل م نینکن

 خواستمیموضوع ،م نیهم مربوط به هم کینیکل

باشم تا بهتر بتونم باهاش برخورد کنم انیدرجر . 

نزدم ینگفت من هم حرف یزیچ گهید  . 

شدم و اونم رفت ادهیخونه پ کینزد . 

نگران بود ،از  یخونه که شدم مامان حساب وارد

 الشیبازم خ یصبح هم چندبار زنگ زده بود ول

 هی.ستیمسعود،دست بردار ن دونستیراحت نبود ،م

کم سربه سرش گذاشتم تا حال و هواش عوض بشه 

دلواپس نشه رشتیهم از امروز نزدم تا ب ی،حرف . 

،تا  فتادین یبود و اتفاق خاص یروز اوضاع عاد چند

سرکار حس کردم  رفتمیروز که داشتم م هیکه  نیا

 دمیرومه ،رومو که برگردوندم د ینگاه هی ینیسنگ



 یمزخرف هم گوشه  شخندین هی سادهیپشت سرم وا

شد کیلبش بود اروم بهم نزد  . 

بهم  ی،وقت دمیترسیم شتریمن ب ومدیجلو م یهرچ

اومد کنارم و گقت دیرس : 

از دست من  یتونیکه گقته بودم با طالق هم نم بهت

خودت  یبا پا کنمیم ی،کار یخالص بش

تمام کارهات  یمن هم برا ،اونوقتیبرگرد

بخشمتیم  . 

 نیکه اول از ترس زبونم بند اومده بود با گفتن ا من

باروت منفجر شدم نیجمله ع : 

،حاال  یاریبود که سرم ن نمونده ییتو بال کثافت

 حیوق تونهیادم م هی،اخه چقدر  یمنو ببخش یخوایم

 باشه؟

جواب داد ییپررو با  : 



،من خط  یبرات افتاد مقصرش خودت بود یهراتفاق

که همش اونو رد  یقرمزم رو بهت گفته بودم ،توبود

یکردیم . 

شده بودم وونهید  : 

زدن با پدرم خط قرمزت بود،جواب تلفن  حرف

خونه رو دادن خط قرمزت بود ؟جواب بده المصب 

لبخند زده  هی یمهمون هی یکه تو نیا یچندبار برا

داروخانه که مجبور  هی یبودم کتک خوردم ؟برا

 یشدم برم ،چند روز منو تو خونه زندان

یمنو ببخش دیتو با ،اونوقتیکرد . 

خاکستر  ریتم ،انگار اتش زنداش گهیزبونمو د اریاخت

نگاه  یشرم یروحم شعله ورشده بود ،اونم با کمال ب

زدیو پوزخند م کردیم . 

در  ینفس نفس افتاده بودم خودمو رسوندم جلو به

و خودمو پرت کردم تو انگار اونجا نقطه  کینیکل

 .امن بود



رنگ و  یحال من اومد سمتم و وقت دنیاقاباد جعفر

من هم  ارهیقت تا برام اب بهول شد و ر دیروم رو د

ها نشستم پاهام تحمل وزن بدنم  یاز صندل یکی یرو

ام رو تموم کرده  یکه تمام انرژ نیرو نداشت مثل ا

 .بودم

رو بردم باال که  وانیاب برگشت ،ل وانیاقا با ل جعفر

سمتم که  ومدیمسعود از در وارد شد داشت م دمید

گل از گلش شکفت و رفت سمتش و با  دنشیبا د دایو

 :عشوه گفت

،چقدر خوشحالم که  نیخوش اومد نیجناب فرز سالم

کردم ارتیدوباره شما رو ز  . 

اش رو زد وگقت اکارانهیهم دوباره نقاب ر مسعود : 

که اول شما رو مالقات  هیخرسند یمن جا یبرا

سازهیخوبتون صبح ادمو م هیکردم .روح . 

گل و  یخنده  نیداده بودن ،همچ زهیجا دایبه و انگار

کرد که حال من بد شد ،رومو برگردوندم تا  یگشاد

نمشونینب . 



دکتر  گرفتنیو قلوه م دادنیکه داشتن دل م نجوریهم

خندشو  دایکرد که و داینگاه به و هیاز در اومد تو 

 :جمع کرد

 یصحبت ها ی،جا نجایسرکارتون ،ا دییبفرما خانوم

کرد و  یاز مسعود خداحافظ دایست،وین یشخص

،مسعود رفت سمت  اطیتو ح میرفت ،فقط ما سه موند

گفت یدکتر و با چرب زبون : 

 اتییجز یدرباره  امیدکتر جان قرار بود ب یچطور

جواب داد یعاد یلی.دکتر خ میکار باهم صحبت کن  : 

کار؟ کدوم  

نداشتم ،انگار اتش  گهیزبونمو د اریبا مناخت مسعود

وحم شعله ورشده بود ،اونم با کمال خاکستر ر ریز

زدیو پوزخند م کردینگاه م یشرم یب . 

در  ینفس نفس افتاده بودم خودمو رسوندم جلو به

و خودمو پرت کردم تو انگار اونجا نقطه  کینیکل

 .امن بود



رنگ و  یحال من اومد سمتم و وقت دنیاقاباد جعفر

من هم  ارهیهول شد و رقت تا برام اب ب دیروم رو د

ها نشستم پاهام تحمل وزن بدنم  یاز صندل یکی یرو

ام رو تموم کرده  یکه تمام انرژ نیرو نداشت مثل ا

 .بودم

رو بردم باال که  وانیاب برگشت ،ل وانیاقا با ل جعفر

سمتم که  ومدیمسعود از در وارد شد داشت م دمید

گل از گلش شکفت و رفت سمتش و با  دنشیبا د دایو

 :عشوه گفت

،چقدر خوشحالم که  نیخوش اومد نیجناب فرز سالم

کردم ارتیدوباره شما رو ز  . 

اش رو زد وگقت اکارانهیهم دوباره نقاب ر مسعود : 

که اول شما رو مالقات  هیخرسند یمن جا یبرا

سازهیخوبتون صبح ادمو م هیکردم .روح . 

گل و  یخنده  نیداده بودن ،همچ زهیجا دایبه و انگار

حال من بد شد ،رومو برگردوندم تا کرد که  یگشاد

نمشونینب . 



دکتر  گرفتنیو قلوه م دادنیکه داشتن دل م نجوریهم

خندشو  دایکرد که و داینگاه به و هیاز در اومد تو 

 :جمع کرد

 یصحبت ها ی،جا نجایسرکارتون ،ا دییبفرما خانوم

کرد و  یاز مسعود خداحافظ دایست،وین یشخص

،مسعود رفت سمت  اطیتو ح میرفت ،فقط ما سه موند

گفت یدکتر و با چرب زبون : 

 اتییجز یدرباره  امیدکتر جان قرار بود ب یچطور

میکار باهم صحبت کن  . 

جواب داد یعاد یلیخ دکتر  

کار؟ کدوم  

نداشتم ،انگار اتش  گهیزبونمو د اریبا مناخت مسعود

خاکستر روحم شعله ورشده بود ،اونم با کمال  ریز

زدیو پوزخند م کردینگاه م یشرم یب . 

در  ینفس نفس افتاده بودم خودمو رسوندم جلو به

و خودمو پرت کردم تو انگار اونجا نقطه  کینیکل

 .امن بود



رنگ و  یحال من اومد سمتم و وقت دنیاقاباد جعفر

من هم  ارهیهول شد و رقت تا برام اب ب دیروم رو د

ها نشستم پاهام تحمل وزن بدنم  یاز صندل یکی یرو

ام رو تموم کرده  یکه تمام انرژ نیرو نداشت مثل ا

 .بودم

رو بردم باال که  وانیاب برگشت ،ل وانیاقا با ل جعفر

سمتم که  ومدیمسعود از در وارد شد داشت م دمید

گل از گلش شکفت و رفت سمتش و با  دنشیبا د دایو

 :عشوه گفت

،چقدر خوشحالم که  نیخوش اومد نیجناب فرز سالم

کردم ارتیدوباره شما رو ز  . 

اش رو زد وگقت اکارانهیهم دوباره نقاب ر مسعود : 

که اول شما رو مالقات  هیخرسند یمن جا یبرا

سازهیخوبتون صبح ادمو م هیکردم .روح . 

گل و  یخنده  نیداده بودن ،همچ زهیجا دایبه و انگار

وندم تا کرد که حال من بد شد ،رومو برگرد یگشاد

نمشونینب . 



دکتر  گرفتنیو قلوه م دادنیکه داشتن دل م نجوریهم

خندشو  دایکرد که و داینگاه به و هیاز در اومد تو 

 :جمع کرد

 یصحبت ها ی،جا نجایسرکارتون ،ا دییبفرما خانوم

کرد و  یاز مسعود خداحافظ دایست،وین یشخص

،مسعود رفت سمت  اطیتو ح میرفت ،فقط ما سه موند

گفت یدکتر و با چرب زبون : 

 اتییجز یدرباره  امیدکتر جان قرار بود ب یچطور

جواب داد  یعاد یلی.دکتر خ میکار باهم صحبت کن

 کدوم کار  ؟

با من من گفت مسعود : 

گه؟یشراکت د همون  

سرد جوابشو داد یلیباز خ دکتر : 

 یشنهادیپ هیبا شما ندارم ،شما  یقرار شراکت من

دیمنتظر جواب من هم نشد یو حت نیددا . 

اوردیشده بود کم ن عیضا یکه حساب مسعود : 



کنه،یبدم با سر قبول م یرو به هرکس شنهادیپ نیا  

ستمین یمن هرکس یهم گفت ول دکتر . 

تا ازجام بلند بشم تا با  سادیاومد سمتم و وا دکتر

سمت  میتوجه بهش رفت یمسعود تنها نمونم بعدهم ب

 .ساختمون

رفت اتاقش و در رو باز کرد و رفت کنار که  دکتر

من هم وارد بشم .رفتم تو و نشستم دکتر هم کتش رو 

 : دراورد و جلوم نشست

ادم چقدر  نیکه روبرو شدن با ا دونمی،م یثابت خانوم

نه براساس گذشته بلکه  دیکن یسع یبراتون سخته ول

،گذشته رو  دیبراساس امروزتون باهاش برخورد کن

خاطراتتون تا  ریز دیکتاب خونده شده بذار هیمثل 

و فراموش بشه رهیخاک بگ  . 

 نی،ا نیهست یکاراموز روان شناس هیامروز  شما

به  ازیکه ن دینیبب دیجد سیک هیمرد رو به عنوان 

باهاش  دیتونیراحت تر م یلیخ ینجوریداره ،ا یتراپ

دیبرخورد کن . 



کردمیکارو م نیهم دیحرفاش درست بود با تمام . 

ادامه داد دکتر : 

شما  یباهوشه از نقطه ضعف ها یلیادم خ نیا

ببره  شیتا کار خودشو پ کنهیشما استفاده م هیبرعل

مدت شما رو  نیموفق بشه.من تو ا دی،پس اجازه ند

رو بدم که  نانیاطم نیشناختم که بهتون ا نقدریا

 دیحذف کن تونیادم رو از زندگ نیا یبه راحت دیتونیم

جوره کنارتونم همهو من  نیستیراه تنها ن نیو تو ا . 

 یتو نگاهش بود ،ول یچ دونمیبردم باال نم نگاهمو

تو وجودم ،تمام استرسم تموم شد ختیارامش رو ر  . 

 روی،انگار دوباره بهم ن کردمیرو بهتر حس م خودم

داده بودن ،بلند شدم و با اجازه دکتر رفتم اتاقم 

خانوم بود پس  نینسر تیزی.امروز دوباره نوبت و

خودم وقت داشتم تا خودمو جمع وجور کنم  یبرا

و مسعود به دکتر  دایو یدرباره  دیبا دونستمی،نم

نبودم با هم  مئنطرف هم مط هینه ،از  ایبگم  یزیچ

شدم هیقض الیخ یدرارتباطن ،پس ب  . 



دکتر نه از اتاقش  یخانوم اومد و رفت ول نینسر

هر منتظر بودم اومد ونه منو صدا زد تا ظ رونیب

ازش نشد یخبر یول  . 

ناهار رفتم ابدارخونه و غذامو گرم کردم بعد  یبرا

تا هم هوام عوض بشه هم ناهارمو  اطیهم رفتم تو ح

رد شد  اطیاز ح مهیسراس دمیبخورم که دکتر رو د

متوجه من هم نشد یحت رونیورفت ب  . 

 گردهیدکتر برم نمیسربه شهره زدم تا بب هیغذا  بعد

دکتر رو کنسل  یشهره داره وقت ها دمیکه د انهی

،بعد قطع تماس گفت کنهیم  : 

به  یزیهاش رو کنسل کرد ،چ تیزیو یهمه  دکتر

عجله داشت یلیخ یمن نگفت ول  . 

نه  ایدرسته بهش زنگ بزنم  دونستمیشدم نم نگرانش

و  اوردیکم دست دست کردم عاقبت دلم طاقت ن هی

س برقرار شد.سالم شمارشو گرفتم ،بعد دوتا بوق تما

و نگران شدم ،با  دمشونید اطیح یکردم و گفتم تو

گفت دیباریکه ازش استرس م ییصدا : 



 رمیدارم م ستیخبر دادن مادرم حالش خوب ن بهم

شاهم به  دیتونیمنزل ،فکر نکنم امروز برگردم ،م

دیکارهاتون برس . 

الزم داره بگه ،فقط  یکمک ای یخواستم اگه کار ازش

تماس رو قطع کردتشکر کرد و  . 

هم مسعود  یخونه رو نداشتم ،از وقت ی حوصله

با بچه  یلیشده بود خ ریبرگشته بود انقدر ذهنم درگ

 امیو پ سیها حرف نزده بودم ،همش درحدچند تا و

مراعات حالمو  ینگرانم هستن ول دونستمیبود،م

کننیم . 

بزنم ،به الهه هم زنگ  نایسر به م هیگرفتم  میتصم

ادیزدم و گفتم ب . 

اتوبوس رو  ی،حوصله  رونیزدم ب کینیکل از

هالک بودم  دمیرسیم یگرما هم وقت نینداشتم ،با ا

اش شدم نهیهز الیخ یاسنپ گرفتم و ب هی،  . 

شدم تازه  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا نایخونه م دم

 رمیاش بگ ین ین یبرا یزیچ هی خواستمیاومد م ادمی



پس برگشتم سرکوچه اشون که چند تا مغازه و 

لوازم نوزاد داشت ،وارد شدم و  شیکیبود،  کیبوت

رو  یا لهی،هر وس دنیشروع کردم به چرخ

رفتمیم ومدهین یبچه  یقربون صدقه  یکل داشتمیبرم  

. 

دلم  ینوزاد بودم و از روز اول عروس عاشق

 نیخدا خواست که ا یبچه دار بشم ول خواستیم

بود که مسعود به بچه نداشته  نی،جالب ا فتهیفاق نات

دوست ندارم بچه  گفتیهم حس حسادت داشت و م

 .داشته باشم

تمام مغازه رو گشتم و چند تا جغجغه و  خالصه

رونیو اومدم ب دمیخر یشیپول یاسباب باز  . 

 دیدر خونه خونه  که الهه هم رس یجلو دمیرس

 دنمونیاز د انی،م میو باهم وارد شد می،زنگ رو زد

خوشحال شد یکل  . 

 یاورد که تو اون گرما کل ینیریشربت و ش برامون

بودمو نشونشون  دهیکه خر ییزهای،بعد هم چ دیچسب



 میدیو خند میو گفت میسربه سر هم گذاشت یدادم کل

از مسعود نزدن تا حالم گرفته  یحرف چی،بچه ها ه

داشتم باهاشون حرف بزنم  اجیمن احت ینشه ول

بحران  هی هکشش نداشت ک گهی،مامانم گناه داشت د

 دادمیبروز نم یزیو من هم اصال چ نهیرو بب گهید

دمیترکیوگرنه م زدمیحرف م یکیبا  دیبا ی.ول . 

کل هامون که تموم شدگفتم کل : 

 . بچه ها مسعود دوباره اومده سراغم-

هه اول بگن ،ال یچ دونستنیساکت شدن نم جفتشون

 :به حرف اومد

؟یدیاستعفا م یکن کاریچ یخوایم  

 :گفتم

خسته شدم  گهی،د سمیمینه، جلوش وا گهید نباریا

برد شیازبس از ترس من استفاده کرد و کارهاشو پ . 

بهم نگاه کردن یدلواپس با  : 



 یزیدوباره مزاحمت بشه تو محل کارت ابرور اگه

؟یکنه چ  

هم برام مهم  هیدکتر که از موضوع خبر داره بق -

جا تموم بشه هیماجرا  نیا دیستن،باین . 

نگران حال منن  دونستمیرفتن توفکر ،م هردوشون

ام برگرده  یعصب یدوباره حالت ها ترسنی،م

هم  گهیدادم که حالم خوبه و د نانی،بهشون اطم

گردهیبرنم میقد یروزها . 

شام نگهمون داشت ،مادرشوهرش طبقه  یبرا نایم

خونشون  میرفتیو هروقت ما م دکریم یزندگ نییپا

،تازه  میتا ما راحت باش نییپا فرستادی،شوهرش رو م

رونیب دفرستادیخر یبنده خدارو چند بار هم برا  . 

بشقاب هم  هیو  میکمک هم کتلت درست کرد با

و  میو خنده خورد ی،غذا رو با شوخ نییپا میفرستاد

واشپزخونه رو  میظرف ها روهم من و الهه شست

حالش کار نکنه  نیتا با ا میداد نایم لیدسته گل تحو

 .،شب هم الهه منو رسوند خونه



که بودم ،دور از چشم الهه بهم گفت که  نایم خونه

با  یچون عل هیو صبا جد یعل یانگار ماجرا

 یمامانش حرف زده که زنگ بزنن برا

خواهرم خوشحال شدم  یبرا یلی،خیخواستگار

بود یخوب یلیپسر خ ی،عل . 

خونه صبا منتظرم بود ،منو برد تو  دمیرس یوقت

 : اتاقش و گفت

نگفت؟ یزیامشب چ نایم یابج  

زدم به اون راه و گفتم خودمو  : 

؟یچ مثال  

گه؟ید یمن و عل درمورد  

زدم یخودمو به نفهم دوباره  : 

شده؟ یزیچ مگه  

نظر  دونمیبا مامانش حرف بزنه .نم یبود عل قرار

ه؟یچ نایمامانش و م  

خنده گفتم با : 



فردا زنگ  نایدردونه ،بله ،قراره مامان م مبارکه

 .بزنه خونمون

،با  شدیو بغلم کرد ،چقدر دلم براش تنگ م دیپر صبا

دائم با  یک گهی،د شدیرفتن صبا خونه سوت و کور م

غربزنه ،از االن دلم گرفت یمامان کل کل کنه،ک . 

گفتمیرو به مامان م هیقض دیبا گهید  . 

و چاقو  یشدستیرو با پ وهیو سبد م خچالیسر رفتم

برداشتم و اومدم تو هال ،مامان مشغول ور رفتن به 

گذاشت کنار و  شویگوش دیبود ،منو که د شیگوش

 :گفت

؟ نیمامان هم اومد شیسحر خانوم چه عجب پ به  

چند وقت همش خودمو تو  نی،ا گفتیراست م یطفل

رو نداشتم یکس یحوصله  کردمیاتاق حبس م  . 

بوس ازش کردم هیگرفتم و  دستشو : 

حوصله بودم  یکم ب هیمامان مهربونم بشم ، قربون

؟ یشد تیببخش اگه اذ  



گفت مامان : 

که من غصه  نیا یبرا دونمیمن نگرانتم ،م مادر

 کیتو خودت و ج یزیریدرداتو م ینخورم ،همه 

یزنینم . 

خودمو نگه داشتم یگرفته بود ول بغضم : 

 هیمن ، الیخ ی،حاال ب هیحرفا چ نیا یگل مامان نه

 یته تغار نیاز دست ا یخبر برات دارم توپ،دار

یشیراحت م . 

بعد که براش گفتم که  دیاول منظورمو نفهم مامان

گفته،رفت تو فکر یامشب چ نایم  : 

رو  یزندگ هی تیمسئول تونهیبه نظرت صبا م سحر

مادر؟ ترسمیقبول کنه ،من م  

،اگه صبا  هیپسرعاقل یمادر من چرا نتونه ،عل اره

داره نانیرو انتخاب کرده حتما بهش اطم . 

 دمیدیبازم م یراحت شد ول الشیکم خ هیحرفم  نیا با

پوست کندم و دادم  وهیکه رفته تو فکر ،براش م



رو گرفت و گذاشت  وهیم یحواس یدستش ،با ب

 راحت شروع کنه به الیدهنش تنهاش گذاشتم تا با خ

 دادمیدختر شوهر دادن،بهش حق م یبرا دنینقشه کش

بود دهیبا ازدواج ناموفق من چشمش ترس . 

و زل زدم به  نهیا یبعد اماده شدن رفتم جلو صبح

 :خودم

 دیفقط با میندار هیاز حاال به بعد ناله و گر گهید

نره سحر  ادتی نویا یو پا پس نکش یسیمحکم وا

 .خانوم

،وارد اتاقم شدم  کینیحرکت کردم سمت کل یانرژ با

تا  ششیبود با اومدنش رفتم پ ومدهیهنوز دکتر ن

میامروز رو هماهنگ کن یکارها  . 

من سرشو  دنیو وارد اتاق شدم ،دکتر با د درزدم

 افهیشدم ،ق ایبلند کرد ،سالم دادم و حال مادرشو جو

داشت نشون نده یسع یدکتر باز خسته بود ول : 



 هیبگم ، ی،چ نیشیم حالشون یایجو نکهیاز ا ممنون

 نهیاوضاع هم گنیروز بد،دکترها م هیروز خوبن ،

دیمدارا کن دیبا . 

طرف مادرش بود که به  هیناراحت شدم از  براش

طرف  هی،از  شهیقول خودش دکترها گفتن خوب نم

یداریوشب ب یخستگ . 

 : گفتم

 دیبگ کنمیخواهش م ادیاز دست من برم یکار اگه

 هیهم تو  یرو بلدم چند وقت هیاول ی،من کمک ها

دیبود بهم بگ ازیدرمانگاه کار کردم اگه هروقت ن  . 

دستشو  خواستینگاه هاشو دوست داشتم ،دلم م چقدر

من  یو بهش بگم همونجور که منو تنها نذاشت رمیبگ

یروم حساب کن یتونیهم کنارتم و م . 

عجله داشتم نشد  روزیازم گرفت و گفت ،د نگاه

 میرو براتون بگم ،تا وقت دار یخالصه جلسه تراپ

براتون بگم ،سرمو به نشونه موافقت تکون دادم و 

شدم دنیمنتظر شن : 



خانوم تا اونجا گفتن که از جانب شوهرش  نینسر

پسر همسرشون  شونیو تنها حام شدنیم یازار جسم

 نی،ا کنهیم رونیبود که اون روهم شوهرشون ب

که بچه ها  یتا زمان کشهیطول م یاوضاع چندسال

 دیخر یخانوم برا نیروز که نسر هی، شنیبزرگ م

 ور میقد یها هیاز همسا یکی رونیب رهیاز خونه م

اون خانوم به  کننیو باهم حال و احوال م نهیبیم

که پسرهمسرش سرطان گرفته و  گهیخانوم م نیپرو

نداره یاصال حال و اوضاع خوب . 

 گردهیبرم یو وقت شهیناراحت م یلیخانوم خ نینسر

شوهرش  یول گهیخونه ،موضوع رو به شوهرش م

 یندارم وکال ب یمن پسر گهیو م کنهیم دادیدادو ب

و  سوزهیخانوم دلش م نینسر یول شهیم هیقض الیخ

 رهیگرفته بوده م هیکه از همسا یبا ادرس

 هیسراغش،پسر همسرش که اسمش بهمن بوده تو 

حال و اوضاع  یلیو خ کردهیم یزندگ یاتاق اجاره ا

 مارستانیب برتشیخانوم م نیداشته ،نسر یبد



و بهش  رفتهیو هرروز هم م کنهیم شیبستر

زدهیسرم . 

به نکات  کنمیکرد فکر م فیجا رو تعر نیتا هم فعال

حل مشکل  دیکه شاه کل میدیمهم داستانش رس

هست.من هم با نظر دکتر موافق بودم وحسم بهم 

خانوم شده  نیسرن یکه باعث خودکش یاتقاق گفتیم

ماجرا مربوطه نیبه ا . 

نفس بکشم  ییبمونم و از هوا شتریخواست ب یم دلم

،با  گشتمی،دنبال بهانه م کشهیکه اون توش نفس م

 : اکراه ازجام بلند شدم که دکتر گفت

 دیو برام نگران دیپرسیکه حال منو م نیهم دیدونینم

 نیبابت ا گذرهیداره ،هرروز که م یبرام چه ارزش

خوشحال  دیکار انتخاب کرد یرو برا نجایکار شما ا

شمیتر م  . 

که  یبهش بگه اون خواستیبگم ،دلم م یچ دونستمینم

روم نشد فقط گفتم یمنم،ول نهیخوشحال تر  : 

لطفتونه نظر  . 



صورتم قرمز شده  کردمیحس م رونیاتاق زدم ب از

و چندتا مشت اب زدم به صورتم  یی،رفتم تو دسشو

چم شده بود مثل  دونمیرتم کم بشه ،نمکم حرا هیتا 

به  دهمی.شاکردمیجمله ذوق م هیدختر بچه ها از 

 رونیاز زبون دکتر ب یبود که هر حرف نیخاطر ا

ها  یمیمطمئن بودم که از ته دل،به قول قد ومدیم

اصال  یول نهیشیبردل م ادیهرچه از دل برب

داره  یفکر کنم که اونم به من حس نیبه ا تونستمینم

دکتر از اروپا  هیچون هم مطلقه بودم ،هم اون 

کاراموز هیمن فقط  یبرگشته بود ول  . 

و برگشتم اتاقم  رونیب ختمیفکرهارو از سرم ر نیا

بهانه بودم تا بلکه بتونم بفهمم مسعود به  هی،دنبال 

نه که شهره اومد تو اتاق ایشده  کینزد دایو : 

با بچه ها  رونیب مینهار قراره بر یبرا سحرجان

افتادم و قبول  دایو ادیکه  ارمی،اومدم بهانه ب ایتوهم ب

بدون  یکه چجور دمیکشیکردم ،تا ظهر داشتم نقشه م

 .جلب توجه ازش حرف بکشم



 میرفت ترایوم دایشهره اومد صدام کرد و با و ظهر

و  میکرد دایدنج پ یجا هیسمت رستوران سرکوچه،

 ربودمیبا خودم درگ ارنیغذاهارو ب ی،تا وقت مینشست

روکرد به  کردیم یپرحرف دایکه و نطوریکه هم

 :شهره وگفت

شد ؟ یتوبا پسرعمه ات چ یباالخره ماجرا شهره  

هم جواب داد شهره  : 

پا جلو  دانکنهیکار مناسب پ هیدرسش تموم نشه و  تا

 میفتیب یاز اول زندگ خوامینم گهیذاره،مینم

 .تومشکالت

دادو گفتبه سروگردنش  یقر هی دایو  : 

،من  یشدیادم اس وپاس نم هیعاشق  یعقل داشت اگه

اوردم شیپا ندادم تا جفت ش یشکیانقدر به ه  . 

دیپرس خبریب یهم از همه چ شهره  : 

پولداره؟ یعنی  

لوند کردوگفت یخنده  هی دایو : 



،جذاب  پیتمومه خوشت یپول ،همه چ یگیم فقط

کرده لی،پولدار،تحص . 

حسادت  خواستیکه مثال م یمن کرد وبا لحن روبه

کنه گفت کیمنو تحر  : 

؟ اطیاون روز تو ح شیدید سحرتوکه  

که با غذام  نجوریبگم ،هم دیبا یچ دونستمینم

گفتم رفتمیورم : 

ش؟یشناسینبود ،خوب م ینظرم ادم جالب به  

دادم ،صداشو برد  یکه انگار بهش فحش ناموس دایو

 :باال

تاحاال ادم  ی؟ازک ستیکه جالب ن یدینگاه فهم هیتوبا

هوابرت داشته؟ یکاراموز شد ،دوروزهیشناس شد  

 یتا اخر ناهار حرف گهیرو اروم کرد و د دایو ترایم

مطمئن شدم که مسعود دست بردار  نیاز ا یول مینزد

سواستفاده کنه دایاز و خوادیبار م نیو ا ستین . 



بود که مامان زنگ زدو گفت  یکار میتا یاخرها

زنگ زدن و قرار گذاشتن امشب  نایم یخانواده 

،تماس رو  رمیبگ ینیریو ش وهیخواست م ان،ازمیب

نداره  یقطع کردم و رفتم به دکتر خبر بدم اگه کار

 .زودتر برم

زده بود و سرش تو  یطب نکیاتاق شدم دکتر ع وارد

 : لبتاب بود با ورود من سرشو بلند کرد و گفت

دییبفرما : 

کم زودتر برم ؟ هیمن  نیدکتر اگراجازه بد یاقا  

افتاده؟ یاتفاق  

-  ادیخواهرم خواستگار م یبله ،امشب برا یعنینه 

کنم ،مامانم دست  دیخونه خر یکم برا هیبرم  دی،با

 .تنهاس

گفت دکتر : 

دیببر فی.بله حتما ،تشر ستین یاتقاق بد خداروشکر  

. 



،شکر خدا صبح  رونیکردم و از اتاق زدم ب تشکر

اورده بودم اول رفتم تره  نیشده بود ماش رمیچون د

بعد هم رفتم  دمیخر لویفصل چند ک وهیبار و از هر م

 هیهم تر  دمیخشک خر ینیری،هم ش یفروش ینیریش

خودم جدا گرفتم و تا برسم خونه  یهم برا یدسر

 .زدم بر بدن

 ختهیبود ،مامان همه جا رو بهم ر یامتیخونه ق تو

 .بود

 ی افهیبود به کار ،ازق دهیروهم کش چارهیب یصبا

استکان رو تکون  هیکه  یصبا خندم گرفت ،کس

کوزت داشت  نیع یبه خاطر خودش چجور دادینم

دیسابیم . 

مامان چشمش به من افتاد گفت تا : 

تمومه تو برو تو  گهید ییرایمادر ،کار پذ یاومد

هارو بشور،از اون ور صبا داد زد وهیاشپزخونه م  : 



رو مامان تموم  ییاریجون کار پذ یابج اره

 انیدارن م یکرد،کارمن هم تموم کرد،ناسالمت

دهیم تکسیمن ،همه جام بو وا یخواستگار  . 

ها شده  ینظافتچ نیاش ع افهیق گفتیراست م یطفل

،کولرو زدم  دادیم ندهیمواد شو یبود خونه هم که بو

و پنجره ها روهم باز کردم تا بوها بره ،خودم هم 

 وهیمو مشغول شدم ،اول ملباسامو عوض کرد عیسر

همه  یو وقت دمیها رو چ ینیریها رو شستم بعد هم ش

گرفتم  عیدوش سر هیم،اماده شد رفتم تا اماده بش یچ

کت  هی، دمیکه اماده کرده بودم رو پوش ییو لباس ها

 یو شال مشک یبا ساپورت مشک یودامن زرشک

خودمو  نهیهم کردم و تو ا میمال شیارا هی، یزرشک

گذاشتم  یروسر ریدسته از موهامو از ز هیزدم ، دید

روهم برداشتم و زدم بعدش  یو رژ زرشک رونیب

 چارهیافتادم به جون لب ب دستمالشدم و با  مونیپش

جلب توجه کنم ادیام،دوست نداشتم ز . 



،مامان و صبا هم اماده بودن  رونیاتاق اومدم ب از

 دهیکرم پوش زیشوم هیحجاب نبود  دیدرق یلی،صبا خ

بود دورش ختهیموهاشم باز ر یبود با شلوار قهوه ا . 

هم  یبود با روسر دهیهم کت و دامن پوش مامان

سمت اشپزخونه که زنگ رو  میرفتیم میرنگش،داشت

،صباهم رفت تو  فونیزدن ،من رفتم سمت ا

 .اشپزخونه

وشوهرش  نایاول وارد شدن بعد هم م نایمادر م پدرو

سبد گل وارد  هیو  کیک هیهم پشت سرشون با  ی،عل

کردم وتعارف کردم  یشد.با همه سالم واحوال پرس

ننیکه بش . 

 یصورتش از گرما سرخ شده بود ،باردار یطفل نایم

همه شربت اوردم و  یسخته ،برا یلیتو فصل گرم خ

 . نشستم

 نایپدر م نکهیشروع شد تا ا یمعمول یها صحبت

 یعل یرفت سراصل مطلب و صبا رو برا

ردک یخواستگار . 



و جواب بده ادیتا  ب میرو صدا کرد صبا  . 

 ناینداره و بهتر از خانواده م یگفت که حرف مامانم

که دخترشو بسپره بهشون شناسهیرو نم یکس . 

هم که نظرش معلوم بود ،همه دست زدن و  صبا

انگشتر  هی فشیاز تو ک نایگفتن ،مامان م کیتبر

دنیرو بوس گهیدراورد و دست صبا کرد و همد  . 

که  یخونده بشه تا زمان تیمحرم غهیص هی قرارشد

روباهم  یبعد عقد و عروس رهیبتونه خونه بگ یعل

رنیبگ . 

 یبچه ها خوند و باهم برا یرو برا غهیص نایپدرم

سال محرمشون کرد کیمدت  . 

و  میرو به عهده گرفت یعکاس فهیهم وظ نایوم من

مسخره  یو دهن هم کردنشون کل دنیبر کیموقع ک

میدیو خند میراوردد یباز . 



 یکه به الهه گفته؟گقت چند روز دمیپرس نایم از

 یحرف یول یخواستگار انیهست بهش گفته قراره ب

قبلشون نزده یاز دوست . 

تموم شدو مهمونا  یو خوش یمراسم با خوب باالخره

 .رفتن

و نشست ،بهش گفتم دیکش قینفس عم هی مامان : 

راه  دیتازه با دنهیچه وقت نفس راحت کش مادرمن

یجهاز بخر یفتیب . 

- کارهارو ندارم خودشون  نینه مادر ،من جون ا

بخرن خوانیم یخودشون هرچ قهیبرن به سل . 

توان بدو بدو نداشت  گهید گفتیراست م یطفل مامان

بود دهیاش بعد من ته کش ی،انگار تموم انرژ . 

و همه جا رو مرتب  میظرف ها روجمع کرد یوقت

 رهی،مامان که گفت س میتاد شام نداراف ادمونی میکرد

رفته بود تو اتاق داشت با  یعل ی،صباهم که از وقت



 می،من هم تصم گرفتیقلوه م دادویشوهرش دل م

شام بشم الیخ یبخورم و ب کیبا ک یچا هیگرفتم  . 

 یمسعود و خواستگار یاز ماجرا یهفته ا هی بایتقر

 ی،ب نباریکه ا شدیصبا گذشته بود ،داشت باورم م

گرم شده دایمن شده و سرش با و الیخ . 

صبح مشغول مرتب کردن پرونده هابودم دکتر  از

 خوامیگفته بود چندتا پرونده ها رو اماده کن م روزید

ارائه دانشگاه ، برگه ها  رو چک کردم و  یببرم برا

و  زیمرتبه پرونده ها رو گذاشتم رو م دمید یوقت

عجله داشت  اومد، چون یبرگشتم سرکارم،دکتر  وقت

و رفت دانشگاه فشیکگذاشت تو  عینگاه نکرد و سر . 

 کینیکل ومدینم گهیدکتر بعد از دانشگاه د معموال

 یکه دکتر نبود سرمو به کارها یی،من هم روزها

کردمیعقب افتاده گرم م . 

که  خوندمیکتاب م اطیح یظهر بود و داشتم تو بعداز

اومد داخل ،از اومدنش تعجب  کینیدکتر از در کل

نگفتم و از جام بلند شدم تا سالم بدم  یزیچ یکردم ول



،جواب سالمم  هیجور هیکه شد حس کردم  کمی.نزد

 :رو دادو گفت

 زمیم یرو دیکه گذاشت ییشما پرونده ها یثابت خانوم

؟ دیروچک کرد  

نگاهش کردم و گفتم دیترد با : 

چطور مگه؟ بله  

ها ناقص بودن پرونده . 

پرونده ها رو چک  یکردم چون خودم همه  تعجب

کردمیم  : 

امکان نداره ،پرونده ها همه کامل هستن ،من همه  -

 .رو چک کردم و مرتب کردم

 یچون تا حاال اشتباه گمیکه راست م دونستیم دکتر

 یدانشجوها چه اتفاق یجلو نکهینکرده بودم،ازفکر ا

ه خودش بگم ک دیبا یچ دونستمیافتاده ناراحت شدم نم

 : به حرف اومد



بوده  یکار معلوم بشه ،مشخصه عمد نیا فیتکل دیبا

 .،چون چندتا از پرونده ها ناقص هست

راه از شهره خواست که  یسمت اتاقش تو میرفت باهم

ادیاونم ب . 

نشست و از ماهم  زیپشت م میوارد اتاق شد یوقت

رو به شهره کرد و گفت مینیخواست بش : 

 نینشد یبیعج زیشما امروز متوجه چ یلیوک خانوم

وارد اتاق من نشد ؟ ی،کس  

کم فکر کردو گفت هی شهره  : 

سراغ  دیرس یوقت دایفقط صبح و ادینم ادمی یزیچ نه

 دیپرونده ببر دیایشما رو گرفت ،من هم گفتم قراره ب

،اون هم رفت سرکارش دیمونینم یول . 

بازم باورم  یول میبه هم کرد ینگاه هیو دکتر  من

بکنه یجسارت نیهمچ هی شدینم . 



تشکر کرد و فرستادش بره ،خودش هم  دکترازشهره

رو بفرسته  دایبا اتاق دکتر راستاد تماس گرفت تا و

،ازمن هم خواست که برگردم اتاقم ادیب . 

به مسعود  یربط دایکار و دونستمیتو دلم نبود ،نم دل

ه؟کرد یکار نیاز سرحسادت با من همچ ایداره   

 یصدا یبشنوم ول یزیکردم تا چ زیت گوشامو

کالفه شده بودم از اتاق زدم  گهی،د ومدینم یمشخص

سمت اتاق شهره که دراتاق دکتر  رفتمیداشتم م رونیب

 هی دی.به من که رسرونیاومد ب ونیگر وایباز شد و و

بهم بگه پشت  یزیکرد تا اومد چ یدندون قروچه ا

گفت ومن سرش دکترهم اومد و رو کرد به   : 

اتاقم ادیب نیبگ یلیخانوم وک به . 

تند کردم و رفتم سمت اتاق شهره و فرستادمش  پامو

روبرو نشم  دایکه با و نیا یاتاق دکتر خودم هم برا

 .موندم تو اتاق تا شهره برگرده

شهره اومد تو صورتش عالمت سوال بود یوقت : 



شده شهره؟ یزیچ -  

رو اخراج کرد وگفت حقوق  دایواال دکتر و دونمینم

چه  یدونیم زم،تویچند وقت روهم براش بر نیا

 خبره؟

به ندونستن زدم و گفتم خودمو : 

نبودن یاز کارش راض دیشا . 

گفت شهره : 

 ینجوریا یکه موندگار نباشه ول زدمیهم حدس م من

دکتر بعد از ظهر از  بهیکردنش برام عج رونیب

؟ ادیاخراج کردنش ب یدانشگاه فقط برا  

باال انداختم و گفتم یا شونه : 

دارن؟ یلیخودشون دل یبگم واال حتما برا یچ  

هم گفت شهره  : 

دیشا  



 امیب خواستمیزده بشه م یوانستادم تا حرف گهید

که شهره گفت رونیب  : 

اتاقش یدکتر گفت بر یراست . 

گفتم و رفتم سمت اتاق دکتر.درزدم و وارد  یا باشه

 .شدم

 :دکترگفت

درست بود کار خودش بود حدسم . 

بدجور شک کرده بودم پس  یبگم،ول یچ دونستمینم

دمیپرس : 

کارش رو هم گفت؟ لیدل  

گفت دکتر : 

رمیرو بگ یخانوم ثابت یجا خواستمیم گهیم . 

 نجایمسعوده تا منو از ا ینقشه  نیبودم که ا مطمئن

 گهیمطرح کنم چون د دمیصالح ند یاخراج کنن ول

 هیبه باز کردن قض یازیموضوع حل شده بود و ن

 نبود



تموم بشه و مسعود  هیقض نیاز خدا خواستم ا فقط

رهیماجرا رو نگ یپ گهید . 

گفت دکتر : 

کارش  نیا یخودم قصد داشتم عذرشو بخوام ول من

همه  نیا گهیچرا حسم بهم م دونمیبود،نم نیبرام سنگ

ست؟یماجرا ن ی  

گفتمیبهش م دیبا گهید : 

- ،مسعود  نطورهیبه نظر من هم هم دیراستشو بخوا

 یمیصم یلیخ دایبا و کینیکه اومدکل یچندبار

هم بهش داده  تیزیکارت و یبرخورد کرده و حت

با زبون خودش گفت که باهاش رابطه داره  داهمی،و

فکر رو مسعود انداخته تو  نیا کنمی،من حس م

اخراج بشم نجایسرش تا من از ا . 

گفتکردو یفکر دکتر : 

 دهیبا من به توافق نرس ی،پس وقت گهیم نویهم شواهد

سوال ازتون دارم البته  هیوارد شده، گهیاز راه د



مشترک  ی،شما درطول زندگ دیجواب ند دیتونیم

ره؟یکه از مشاور کمک بگ نینکرد بشیترغ  

و  هیخودم افتادم که هربار با گر یالتماس ها ادی

 ایهربار  یدرمان ول یبره برا خواستمیازش م یزار

که  یکه سالمه و اون گفتیم دادیدادو ب ایبا کتک 

منم مارهیب . 

دادم جواب : 

 کنهیوفکرم مارهیاون اصال قبول نداره که ب -

و هربارکه من  ادهیهاش از دوست داشتن ز تیحساس

 یبا پرخاشگر دادمیم شنهادیتنش بهش پ هیبعد از

کردیردم . 

دادو گفتبه حالت افسوس تکون  یسر دکتر : 

مخصوصا اگر  رنینم رباریز مارانیب نیا اکثرا

سالمت  یبرا یعلم لیکرده باشن هزار دل لیتحص

 ازیتموم شده و ن گهید کنن،درهرحالیم دایخودشون پ

که سال  ی،من به عنوان دکتر دیبهش فکر کن ستین

 نیکه ا گمیداشتم بهتون م ینیچن نیا مارانیها ب



با دارو و مشاوره  یوفقط کم شنیدرمان نم مارانیب

خودشون روکنترل کنن توننیم . 

 دیکرده بودم که شا قیمدت ها تحق دونستم،یم خودم

باطل الیخ یزه یکنم ول دایدرمانش پ یبرا یراه . 

 ینه کار گهیکردو رفت ،من هم د یخداحافظ دکتر

امروزم  یهمه استرس برا نی،ا یداشتم ،نه اعصاب

 .بس بود

صبا وسط  دمیخونه که د دمیو کوفته رس خسته

کمد خودش و کمد  یکوه از لباس ها هی نیب ییرایپذ

 :من نشسته

-  چارهیب یچه خبره؟ با لباس ها نجایمعلوم هست ا

؟یدار کاریمن چ  

خودشو لوس کرد و گفت صبا : 

شمیکمک دارم خل م ایب یابج . 

- واست بکنم؟ یکار هی دیشده تا شا یبگو چ  



 میو از اونجا هم بر هیاتل میقراره بر یمن و عل فردا

یعکاس یلواسون برا . 

 .خوب-

عکاس گفته هفت ،هشت دست لباس با  گهید یچیه

اریخودت ب . 

و گذاشتم  فمویموضوع از چه قراره ،ک دمیفهم تازه

مانتومو دراوردم وبهش گقتم زویروم  : 

برات  یفکر هیدست من  یشربت بد وانیل هیتو  تا

کنمیم . 

یابج ولیزد به همو و گفت:ا دستاشو . 

همه انتخاب لباس هام رو  شهیام خوب بود هم قهیسل

کوتاه انتخاب کردم با  یدامن مشک هی دن،اولیپسندیم

جذب  یسورمه ا نیج هی،بعدهم  یتاب قرمز بند هی

 یخوشگل که خودم برا یپف نیاست زیشوم هیبا 

بودم دهیتولدش خر  . 

شربت اومد وانیکه مشغول بودم صبا با ل نجوریهم  : 



-  یعکاس یبرا دیبر دیخوایشما چرا انقدر زود م

؟یحاال کوتا عروس  

عکس  یتو زمستون همه  فتهیاالن هوا خوبه ب اخه

 شهیسرده و نم ایبرف و بارونه  ای، شهیها خراب م

با لباس عروس روهم  ی.عکس ها دیپوش یهرلباس

میریبگ یشب عروس هیاتل هیقراره تو  . 

بچه گهیراست م دمید . 

 یهم براش ست کردم که کل گهیدست لباس د چند

لباس هارو اورد پرت  هیانصاف بق یذوق کرد ،ب

بود ،تا  ینجوریهم شهیکرد رو تخت ورفت ،هم

 یهمه چ الیخ یباهات کار داشت خوب بودبعدش ب

شدیم . 

دفعه همه  هیبهتره  ختهیحاال که اتاق رو به ر دمید

رو اوردم و مشغول  یکار زیکنم .لوازم تم زیرو تم

کارم تموم شد  یوقت یشدم ،تاشب سرم گرم بود ول

رو   لیوسا یاتاق مثل دسته گل شده بود با خستگ

دوش گرفتم،حال شام خوردن هم  هیجمع کردم و 



 هوشیو ب دمنداشتم به زور مامان دوتا لقمه خور

 .شدم

اروم بود ،همه سرشون  بیعج دایروز بدون و نیاول

اصال اهل حرف  یطفل تراهمیود،مبه کار خودشون ب

زدیفقط لبخند م میگفتیبهش م یزدن نبود ،هرچ  . 

خانوم بود ،به نظرم به اخر  نینسر تیزیو وقت

داستانش  نمی،دل تو دلم نبود بب میبود دهیداستانش رس

رسهیبه کجا م  . 

پرونده برداشتم و  هی عیسر تشیزیساعت و بعد

 .دراتاق دکتر رو زدم

لبخند  هیکتر سرشو بلند کردو وارد شدم د یوقت

 :سحرکش زد

درسته نیکنم شما هم کنجکاو اخر داستان هست فکر . 

کردم و با تعارف دکتر نشستم دییخجالت تا با  . 

من نشست یرو دور زد و جلو زیهم م دکتر . 



ضربان قلبمو  یصدا شدیم کتریبهم نزد یهرچ

عطرش هم که داشت  ی،بو کردمیم شترحسیب

 دمیلحظه چشممو بستم و بو کش هی، کردیام م وونهید

نگاهش روم زوم شده  دمیچشممو باز کردم د ی،وقت

بهم  ییروین هی یول نییسرمو بندازم پا خواستمیم

 دهبه هم مون رهیخ نجوریهم هی،چندثان دادیاجازه نم

پلک بزنم ،به زور چشم ازش  خواستی،دلم نم میبود

ونم کردن ،ا یگرفتمو و شروع کردم با انگشتام باز

کم جا به جا شدو گفت هی : 

 یها معن یبعض یدوست داشتن رو برا شدیم کاش

بکنن یکرد تا به اسم دوست داشتن نتونن هرکار . 

 ایمنظورش به نوع دوست داشتن مسعود بود  دمینفهم

خانوم ربط داشت بعد ادامه داد نیبه داستان نسر : 

بهمن هرروز  یماریدرطول ب گفتیخانوم م نینسر

وازش  پختهیو براش غذا م زدهیوبهش سرم رفتهیم

 نینسر یها ی،کم کم با دلسوز کردهیم ینگهدار

و حالش  دهیخانوم  بدن بهمن به درمان ها جواب م



دوران بهمن دائم  نی،در طول ا رهیم یرو به بهبود

و ازش تشکر  کردهیخانوم ابراز محبت م نیبه نسر

ارو ابراز محبت ه نیخانوم ا نینسر لی،اوا کردهیم

به مرور خودش  یول ذاشتهیبهمن م یکس یب یبه پا

به  کنهیبهش حس م یدیشد یهم احساس وابستگ

کالفه و  رفتهینم دنشیروزبه د هیکه اگه  یطور

شدهیم یعصب  . 

و  شهیبهمن بعد از چند ماه حالش روبه راه م خالصه

که  نهیبیم دنشید رهیخانوم م نیروز که نسر هی

کنهیو بهش ابراز عشق م دهیبراش گل خر . 

 یداشتم ول یحال خوب هیتو دلم  گهیخانوم م نینسر

 زیبروز ندادم و مثل هرروز مشغول تم یزیبازم چ

کردن خونه اش و پختن غذا شدم ،بعداز غذا 

رو بردارم  لمیاتاق تا وسا یکارهارو کردم و رفتم تو

و برگردم خونه که بهمن هم دنبالم اومد،ازپشت 

ه بوسه یو  دیازسرم کش مویو روسرکمرمو گرفت 

بازم واندادم  یشد ول یجور هیموهام زد،حالم  یرو

 .و حاضرشدم و برگشتم خونه



بودم  یباخودم کلنجار رفتم،من ادم معتقد تاصبح

دلم بدجور عاشق شده بود  یگناه کنم ول تونستمی،نم

بهمن داشتم رو  یکیکه از نزد یحال خوب تونستمینم

گرفتم  میکشمکش تصم یفراموش کنم ،بالخره بعد کل

کنم که  یازش خداحافظ شهیهم یکه فردا برم و برا

فتمیبه گناه ن . 

ناخواداگاه  یاماده شدم که برم خونه بهمن ول فردا

کردم ،دل و  شیکم ارا هیو  دمیلباسمو پوش نیبهتر

عقلم بدجور تو کشمکش بود ،از زور استرس 

به بهانه  نباری،ا رفتمیکه بعدازظهر م شهیهم برعکس

 یجلو دمیرس ی،وقت رونیخونه صبح زدم ب دیخر

انداختم که برم  دیدرخونه نفسمو حبس کردم و کل

مواجه شدم  یدرو باز کردم بارصحنه ا یداخل، وقت

رو سرم خراب شد ایکه دن . 

 یزن وسط خونه داشتن عشق باز هیبا  بهمن

 گهی،د دیرنگ از رخش پر دی،بهمن تا منو د کردنیم

به هم و برگشتم خونه دمیوانستادم درو کوب . 



،چطور اجازه  کردیوجدان داشت خفه ام م عذاب

 خوردیداده بودم منو لمس کنه از خودم حالم به هم م

 غیت هیکه دستش گرفته بود مشمئز بودم، یی،ازموها

زدم بعد  غیبرداشتم و رفتم تو حموم اول موهامو با ت

دیدخترم زود به دادم رس یکردم ،ول یهم خودکش . 

سکوت کرد دیکه رس نجایبه ا دکتر . 

تو فکر ،حس عذاب وجدان ادمو نابود  بدجوررفتم

 نویا یدست به اعتقاداتت بزن ی،مخصوصا وقت کنهیم

،خودم هم بدجور به اعتقاداتم  کردمیخوب درک م

ت بدم بودم و به نظرم اگه اونا رو از دس بندیپا

مونهیبرام نم یزیچ . 

 یکردوگفت که تو دییرو به دکتر گفتم و اونم تا فکرم

خانوم بفهمونه که هر  نیکرده به نسر یجلسه سع نیا

از ذات  نیممکنه اشتباه کنه و گول بخوره و ا یانسان

.روح ما ادم ها با هر خطا رهیگیانسان سرچشمه م

رو  یرگیبا جبران اون اشتباه ت شهیم یول شهیم رهیت

 . از روح پاک کرد



که  یضربه ا یدکتر رو قبول داشتم ول یها حرف

و  قیعم یلی،براش خ خورهیسن م نیزن به ا هی

سال ها  نیتمام نجابتش تو ا کنهیزجراوره و حس م

کنهینابودش م نیرفته وا غمایبه  . 

دکتر بود پس بلند شدم و برگشتم  یبعد یتراپ نوبت

 . اتاقم

بسته شدن دررو  یم شد ،صدادکتر  که تمو تیزیو

،منتظر شدم تا دکتر صدام کنه تا پرونده  دمیشن

نشد  یکم که گذشت خبر هی رمیرو ازش بگ ضیمر

،خودم رفتم اتاقش و بعد در زدن رفتم داخل ،داشت 

که متوجه شدم  یو اونجور کردیباتلفن صحبت م

لب  ریتلفن رو که قطع کرد ز گشتیدنبال پرستار م

 :گفت

بود؟ یمرخصوقت  حاال  

دمیپرس  : 

اومده؟ شیپ یمشکل  

داد جواب  : 



 یکه برا یگرفته و خانوم یمادرم مرخص پرستار

زنگ زده که انگار حال مادرم خوب  ادینظافت م

که پرستار بفرستن  زنمیزنگ م ی،به هرمرکز ستین

 طیمادر شرا یببرمش ول دیبا گنیو م کننیقبول نم

نداره ییجابجا . 

گفتم عیسر  : 

کمک کنم تونمیم من  . 

گفت دکتر  : 

مزاحم شما بشم؟ خوامینم  

- بکنم یکمک شمیخوشحال م هیچه حرف نیا  . 

که گفتم کردینگاهم م یدودل با : 

بردارم فمویک رمیم  . 

گفت دکترهم  : 

رمیبگم که دارم م یلیمن به خانوم وک پس . 



 میشد نیو سوارماش رونیب میزد کینیاز کل باهم

 هیبست رو به من کرد و  یداشت کمربندشو م ی،وقت

 :نگاه قدرشناس بهم انداخت

ازتون تشکرکنم ،مستاصل مونده  یچجور دونمینم

کنم؟ کاریبودم چ  

شما یدرمقابل محبت ها کنمینم یکار - . 

شدتو چشمامو وگفت رهیدکترخ  : 

براتون نکردم یهنوز کار من . 

شدم انگار چندتا پروانه تو  یجور هیجمله اش  از

لبخند اومد رو لبم هی دلم پرواز کردن  . 

 یپل زادهیترانه از محمد عل هیکرد و  یرو پل ضبط

 کرد

  

خبرم ازت دلم تاب نداره یب   

شبارو مهتاب نداره نیتو ا یب  



 

جز اون ویکس خوامیهاتو قربون نم خنده   

داره با اون یخوب یچه حال قلبم  

 

قشنگ تر از داشتنت میمگه دار اصال   

هم من چه خوبه دوس داشتنت یدونیتو م هم  

 

که دارم هواتو برم قربون خنده هاتو یمن   

داره با تو یخوب یچه حال قلبم  

 

داره ینبض قلب خستم به تو بستگ نیا   

داره یتو نگاته وابستگ یحال خوب هی  

 

نقطه ضعف قلبم یدست رو یچشمات گذاشت با   



ارهیکم م یدل ک نیبب نیبش یخواست خودت  

 

داره ینبض قلب خستم به تو بستگ نیا   

داره یتو نگاته وابستگ یحال خوب هی  

 

نقطه ضعف قلبم یدست رو یچشمات گذاشت با   

ارهیکم م یدل ک نیبب نیبش یخواست خودت  

 

برا تو گهیدل من د رفت   

ناز نگاتو کشمیدارم هواتو م یدونیم  

 

قشنگ تر از داشتنت میمگه دار اصال   

هم من چه خوبه دوس داشتنت یدونیتو م هم  

 



که دارم هواتو برم قربون خنده هاتو یمن   

داره با تو یخوب یچه حال قلبم  

 

داره ینبض قلب خستم به تو بستگ نیا   

داره یتو نگاته وابستگ یحال خوب هی  

 

نقطه ضعف قلبم یدست رو یچشمات گذاشت با   

ارهیکم م یدل ک نیبب نیبش یخواست خودت  

 

داره ینبض قلب خستم به تو بستگ نیا   

داره یتو نگاته وابستگ یحال خوب هی  

 

نقطه ضعف قلبم یدست رو یچشمات گذاشت با   

ارهیکم م یدل ک نیبب نیبش یخواست خودت  



صداشو دوست داشتم ،محو ترانه شده بودم و  چقدر

رو متوجه نشدم ریاصال طول مس  . 

وبهش تماس با مامان گرفتم و سربسته موضوع ر هی

 . گفتم تا نگران نشه

 نگیرو زد و وارد پارک موتیدکتر ر میدیرس یوقت

میشد . 

سمت  میو رفت میشد ادهیرو پارک کردو پ نیماش

رو زد و اسانسور ۵اسانسور ،دکتر دکمه طبقه 

 . حرکت کرد

انداخت و در  دیدکتر کل میستادیدراپارتمان ا یجلو

ساله اومد جلو وسالم ۵۰خانوم حدود هیروباز کرد 

 : دادو به دکترگفت

 دونستمیمن هم که نم قرارهیب شیساعت پ هی از

کنم کاریچ  . 



 یبره ول تونهیازش تشکر کرد و گفت که م دکتر

اماده  ینیریشربت و ش ینیس هیخانومه قبل رفتن 

 .کرد و رفت

و  میگذشت ییرایازم خواست همراهش برم از پذ دکتر

از درها رو باز کرد وبه  یکی میراهرو شد هیوارد 

 ریروشن و نورگ یلیکه خ یمتر۲۰اتاق حدود هی

میبودولرد شد  . 

بود و کنارش دستگاه  یمارستانیتخت ب هیاتاق  وسط

لوازم و دارو یو کل ژنیاکس  . 

بود ،الغر  دهیسال خواب۶۰حدود یتخت خانوم یرو

و از دهنش  خوردیتخت تکون م یکه رو فیونح

رونیب ومدیکف م . 

 : دکترگفت

 قیکه الزمه تزر ییدچار حمله شده داروها دوباره

 .بشه کنار تخته

نگاه به داروها انداختم هی  . 



کم باال بود ضربان قلبش هم  هیفشارشو گرفتم  اول

کردم و کم کم  قیارامبخش بهش تزر هیباال بود ،

 .اروم شد و خوابش برد

رو  ینگاهش به مادرش بود درد و ناراحت دکتر

مادرش اروم شد و  ی،وقت کردمیتوصورتش حس م

و اجازه خواست بره  دیکش ینفس هیدکتر  دیخواب

لباسشو عوض کنه.من هم از فرصت استفاده کردم 

عکس سه نفره به  هینگاه به اتاق انداختم ، هیو

دکتر و پدرو مادرش ،دکتر تو عکس حدود  واربودید

و جوون بود  بایر یلیساله بود و مادرش خ۲۵

 کلیرو از مادرش ارث برده و ه ییبای،معلوم بود ز

شونه و قد بلند بود و دست ۴رو از پدرش ،پدرش 

کردیمادرشو گرفته بود و عاشقانه نگاهش م  . 

دلم گرفت ،من اگر پدر نداشتم الاقل مادرم  یلیخ

تنها بود یلیاون خ یسرم ول یسالم بود و باال  . 



 یست ورزش هیبرگشت،فکرا بودم که دکتر  نیتوا

جذابش کرده بود  یبود که حساب دهیپوش یسورمه ا

 :تودلم گفتم

.ازحرف خودم  ادیبهت م یهم بپوش یگون تواگه

 دینفهم ینگاه بهم کرد و وقت هیخنده ام گرفت دکتر 

گفت هیعلت خنده ام چ : 

افتاده؟ یاتقاق  

چه  یکه با گون نیامو جمع کردم و با فکر ا خنده

لبخند زدم هی شهیم یشکل : 

- افتادم یزیچ هی ادینه   . 

هم لبخندزدو تعارف کرد که حاال که مادرش  دکتر

ییرایتو پذ میبر دهیخواب  . 

 ییرایپذ یمبل ها یو رو رونیب میازاتاق اومد باهم

رو  ینیری،دکتر هم از اشپزخانه شربت و ش مینشست

اورد و تعارف کرد که بخورم .شربت رو برداشتم و 

دمیکم ازش خوردم ،از دکتر پرس هی : 



ه؟یمادرتون چ یماریب -  

گفت دکتر  : 

هنگام  رید صیام اس داره و به خاطر تشخ مادرم

جواب نداد و االن هم دچار  یلی،داروها روش خ

شهیحمله م . 

نبودم ومادرم هم به عالئم  رانیاون زمان ا من

خونه  ادیروز که پدرم م هیتا  دادهینم تیاهم شیماریب

 زنهیهوش کف اشپزخونه افتاده زنگ م یب نهیبیم

 شیو گرفتن ازما مارستانیاورژانس و بعد از بردن ب

.بعداز مرخص شدن با دارو  دنیم صیتشخ شویماریب

با  یول کننیکنترل م یرو تا حدود یماریروند ب

سکته و بعد فوت پدرم ،شوک وارده مادرمو ازپا 

که دراورد و بعد ازاون هرروز بدتر شد.من هم 

برگشتم شهیهم یتنهاش بذارم برا تونستمینم گهید . 

ناراحت شدم  یلیخ شیاتقاقات زندگ دنیازشن

بگم یچ دونستمینم : 



- براتون  ومدیاز دستم برم یمتاسفم ،کاش کار یلیخ

دادمیانجام م . 

ازتون  تونمیمنه ،م یکار برا نیبهتر نجایشما ا بودن

منو دکتر صدا  یکار طیخواهش کنم ،خارج از مح

نینزن . 

بگم یچ دونستمینم : 

 .بله چشم جناب مجد-

که بدترشد ینجوریگفت ا دویخند . 

- بگم ؟ یپس چ  

 .پارسا

با اسم  تونستمیم یچشام گردشد ،من چجور ازتعجب

نبود ریصداش کنم اصال برام باورپذ کیکوچ . 

فکرمو خونده بود انگار . 

 میارو خانوم و اقا ودکتر ند ستیکارن طیمح نجایا

من هم پارسا یسحر نجای،شما ا . 



و شروع  نییبگم فقط سرمو انداختم پا یچ دونستمینم

ور رفتن میکردم با گوشه روسر . 

پاشد ورفت تو اشپزخونه ازهمونجا گفت پارسا : 

 نیشام مرغ گذاشته اگه دوست ندار یخانوم برا میمر

ارنیزنگ بزنم غذاب . 

هم بلندشدم و رفتم سمتش و گفتم من : 

انجام بدم نیهست بگ یهم خوبه ،اگه کار یلیخ . 

رونیاورد ب خچالیسرشو ازتو  پارسا  : 

ساالد هم اماده کرده ،تا  یحت ستین یکار چیه نه

،چون  نیکم استراحت کن هی نیایمامان ب دارشدنیب

دیدبخوابیشب ،احتماال نتون . 

شب رو  خواستیم یعنیحرفش تعجب کردم  نیا با

،نه  نجامیفقط چند ساعت ا کردمیبمونم ،من فکر م

نه به مامان  ارمیلباسم مناسب بود که مانتومو درب

فکر  یبه چ دیبابت شب خبرداده بودم.انگار فهم

کنمیم : 



،اصال تعارف نکن ،من  یبرات مشکله شب بمون اگه

پرستار بفرستن  رمیگیاالن با چندتا مرکز تماس م

ادی.فردا صبح هم پرستار م . 

عجله گفتم با : 

انهی،مامان هم درجر ستین یمشکل چیه نه . 

کنم که گفت کاریمسئله لباس رو چ دونستمینم : 

 میباهم وارد اتاق مادرش شد نیایهمراه من ب لطفا

رگال  هیاز کمدها رو باز کرد،داخل کمد  یکیدر

گشاد و شلوار یزهایبود ،شوم یراحت یلباس ها  . 

 خرمیلباس م شهیکنه من هم دیخر تونهیچون نم مادرم

نو  ناهمهیتا پرستار استفاده کنه ،ا ذارمیم نجایو ا

و مانتو  دیرو بردار یکی دیتونیم دمیهستن تازه خر

 یکه بذاره من حرف نی.بعد هم بدون ا دیاریرو درب

رونیبزنم رفت ب  . 

نگاه به لباس ها کردم همه خوشگل بودن با رنگ  هی

برداشتم  ییمویل زیشوم هیم،یروشن و مال یها



راحت مانتوم رو  الی،مامان پارسا خواب بود با خ

نگاه به  هی نهیا یجلو دمیدراوردم و لباس رو پوش

بود و با شلوار  کیساده و ش یلیخودم کردم .خ

انداختم  م.شالم رو ه ومدیبهم م یجذبم حساب یمشک

کم زدم  هیرژم رودراوردم و فمیرو سرمو و از تو ک

رونیب کردم و از اتاق زدم ببه لبم بعد هم شالو مرت  

. 

من چشم  دنیبا د کردینگاه م ونیداشت تلوز پارسا

من شد خیاز صفحه گرفت و م  : 

 یهمه  ادیلباس انقدربهت م نیا دونستمیم اگه

دمیخریرنگاشو م . 

حواسش  گهیتشکر کردم ،د رلبیو ز دمیکش خجالت

پرت شده بود ونیاز تلوز : 

یکم از خودت بگ هی شهیم سحر . 

- بگم ؟ یچ  

یدوست دار یهرچ . 



- ازخودم و خونواده ام بگم .من دختر اول  دیبذار

به اسم صبا دارم که  گهیخواهر د هیخونواده هستم و 

سرطان  شیسال پ۵.پدرم  کنهیداره ازدواج م دیدونیم

 . گرفت و فوت کرد

به دقت داره نگاهم  دمیبگم .د یچ دونستمینم گهید

و منتظره ادامه حرفمه کنهیم : 

با مسعود روهم که قبال براتون گفتم ییاشنا یجراما . 

کردگفتیهمونجورکه نگاهم م پارسا  : 

دیمختصرو مف چه  . 

که خنده اش دلمو  ی،وا دیام گرفت ،اونم خند خنده

روکرد رویز . 

شد وگفت بلند : 

اماده کردن شام یبرم برا من . 

دادم و اوضاع رو بهش گفتم  امیهم به مامان پ من

تا کمک کنمبعدهم بلندشدم   . 



و باهم غذا  میدیشام رو چ زیکمک هم م با

بود که درطول عمرم  ییغذا نیبهتر نیم،ایخورد

 . خورده بودم

روجمع  زیاصرار کردم که م یکه تموم شد هرچ غذا

قبول نکرد نیکنم و ظرف ها رو بذارم ماش : 

من هم اومدم دیسربه مامان بزن هیشما  تا . 

 یو وارد اتاق شدم .پر رونیاشپزخونه اومدم ب از

انگار  کردیبود و داشت به در نگاه م دارشدهیخانوم ب

تعجب رو تو  دیمنو د یوقت ادیمنتظر بود پسرش ب

دمینگاهش د  : 

دکتر،اگر  یخانوم من سحرهستم کاراموز اقا یپر

باشم ،دستشو گرفتم تو  شتونیامشب پ نیاجازه بد

جون  یلبخند ب هیدستم اون هم دستم رو فشار دادو 

گرفت که  شیات ییبایاون همه ز یزد ،دلم برا

باشه رتختیاس دیبا ینجوریا . 



 هیکه پارسا با  کردمیدستش رو نوازش م داشتم

 دید یتوش بود وارد شد وقت ییکه سه تا چا ینیس

 :دست مامانش تو دست منه اومدو کنارما نشست

امشب اومده که ما  یدیخوشگلم سحررود یپر مامان

میتنها نباش  . 

 هی رلبیز دیباریم یخانوم مهرمادر یپر یچشا از

دمیاز پارسا پرس دمیگفت که من نفهم یزیچ : 

ماهه یلیخ گهیم . 

من بودم ،چقدر خوشحال شدم که دوستم  منظورش

مدت کوتاه مهرش به دلم نشسته  نیداره من هم تو ا

مادرش رو  ی،پارسا چا میروخورد یبود.کنارهم چا

رفتار  ی،انقدر با مهربون دادیبهش م یاروم اروم با ن

کنهیبچه مراقبت م هیانگار داره از  کردیم . 

هرجا که  کردویم فیتعر شیاز خاطرات بچگ پارسا

داشت مادرش با چشم اونو  دییبه تا ازین

 یبیارامش عج هیدونفر  نیا نی.احساس بکردیدمییتا



و  نهیبش ششونیساعت ها پ خواستیداشت،ادم دلش م

 .نگاهشون کنه

حمله تا صبح  هیمعموال مادرش بعد  گفتیم پارسا

دیاونشب اروم بود واروم هم خواب یول قرارهیب  . 

و  میچراغ رو خاموش کرد دیمادرش خواب یوقت

رونیب میاروم از اتاق اومد . 

کنم که  کاریچ دیبا دونستمیبودم نم ستادهیا مستاصل

کرد ییپارسا منو به اتاق بغل مادرش راهنما : 

،من  دیراحت استراحت کن دیتونیاتاق پرستاره م نجایا

زنمی،اگه الزم شد صداتون م دارمیب  . 

 زیم ینگاه به اتاق انداختم ،رو هیپارسا  بارفتن

پراز لوازم و عطر وادکلن بود ،معلوم بود  شیارا

 زدمیم دیپرستار مادرش جوونه،داشتم همه جا رو د

 دمیگفتم و د یدییکه دوباره دراتاق رو زدن ،بفرما

اومد داخل زیپارسا با چندتا ملحفه تم : 



خانوم عوض  میوقت نشد مالفه ها رو بدم مر دیببخش

خودم انجام بدم ،مالفه ها رو  یکنه اگه اجازه بد

 :ازش گرفتم و تشکر کردم

پا اون پا  نیکردم ا دم،حسیخودم انجام م ممنونم

نزد و رفت یحرف یول کنهیم . 

الفه هارو عوض کردم و دراوردمو و م مویروسر

اصال  یکم پهلو به پهلو شدم ول هی، دمیدراز کش

 خوابیب شدی،جام که عوض م ومدیخواب به چشمم ن

 قیکم نفس عم هی،پاشدم پنجره رو باز کردم ، شدمیم

و به شب و ستاره ها نگاه کردم ،حس کردم  دمیکش

از اتاق  ورو انداختم سرم  یتشنه امه،دوباره روسر

نرویاومدم ب  . 

کم اب  هیبود ، وانیاپن اشپزخانه پارچ اب و ل یرو

سر به مامان  هیگرفتم  میو خوردم ،تصم ختمیر

باز بود اروم رفتم داخل ،پارسا  مهیپارسا بزنم در ن

 دهیمشغول کتاب خوندن بود و مادرش هم اروم خواب



من سرشو از  دنیتک سرفه کردم ،پارسا با د هیبود،

نمیشکتاب بلند کرد و تعارف کرد ب : 

دیبگ دیالزم دار یزی،اگه چ دیبخواب دینتونست . 

- سربه شما  هیگفتم  ادیخوابم نم یلینه ممنونم ،خ

ن؟یداشته باش یکار دیبزنم ،شا  

زدو گفت یلبخند پارسا : 

.فکر کنم  دهیحسن ورود شما مامان راحت خواب از

کرده تیاخونه هم سر نیارامشتون به ا . 

که از شوهر  یمن یحرف ها برا نیا دنیشن چقدر

بود نیریبودم،ش دهینشن ریو تحق نیجز توه میقبل . 

داشتم با انگشتام  نجورکهیبگم،هم یچ دونستمینم 

ادامه داد کردمیم یباز : 

زن ها ارتباط داشتم وبه  یلیبا خ میدر طول زندگ من

،پس  شناسمیادم ها رو خوب م بایشغلم تقر یاقتضا

قتهیحق نیع کنمیم یفیاگر ازشما تعر . 



حرف هاش انگار گر گرفته بودم بلند شدم ،پارسا  از

 :هم بلند شد

گرفته؟ خوابت  

کم هوا بخورم هیبرم  شهیاگه م نه . 

ببرمت تو بالکن ایب  . 

محوطه  هیبرد سمت بالکن در رو که باز کرد  منو

 نیزاید کیش یلیروم بود که خ یخوشگل جلو ی

وسط بود و کنار  یریحص یو صندل زید و مشده بو

شده بود .با  دهیچ یرنگ یرنگ یهم کوسن ها وارید

اون منظره ذوق کردم و خواستم برم سمت  دنید

و گفت دی،پارسا فهم دمیخجالت کش یکوسن ها ول : 

؟من هم قبول کردم و  مینیبش نجایا یدوست دار اگه

کم  هینشستم رو کوسن ها ،خودش هم رفت تا 

ارهیتنقالت ب . 

تنقالت  یها الهیپر از پ ینیس هیبرگشت  یوقت

جلومون و تعارف کردتا  دیهمراهش بود ،همه رو چ



داره  دمیبادوم برداشتم و گذاشتم دهنم،د هیبخورم.

دیکنه،پرسینگاهم م : 

؟یبه ازدواج فکر نکرد گهیاز طالقت د بعد  

با من من گفتم جاخوردم : 

وقتشه که باالخره  دمیبهش فکر نکردم.د یعنی، نه

بپرسم رو بپرسم خوامیکه مدت هاس م یسوال : 

چطور؟ شما  

قرار  یرانیدختر ا هیکه فرانسه بودم با  یزمان من

فوت پدرم و  یبعد از ماجرا یول میبود ازدواج کن

رانیا انیمادرم اون خانوم قبول نکردن ب یماریب . 

- ؟یبعدش چ  

بهم مجال فکر کردن به ازدواج رو  نجایا یها مشغله

که بهش فکر  شهیمادرم هم مانع م تینداد و وضع

 .کنم

از  یو بتونه با دلسوز ادیکه ب یحق داره ،کس دمید

شهیم دایکنه کم پ یمادرش نگهدار . 



 

 دمیکه نفهم میو درد ودل کرد میباهم حرف زد انقدر

همون کوسن ها خوابم برد یرو یک . 

پتو نازک رومه و  هی دمیچشممو باز کردم د یوقت

 یکوفته شده بود ،با سخت ی،تنم حساب ستیدکترهم ن

،پارسا داشت  ییرایپذ یاز جام بلند شدم و برگشتم تو

من  دنی،با د کردیاشپزخونه صبحانه اماده م یتو

زد یلبخند : 

صبحانه  ی،تا دست و روتو بشور ریبخ صبحت

 .اماده است

باشم؟ ی،من موندم تا کمک دینکرد دارمیچرا ب -  

که مشغول بود گفت همونجور : 

من هم چندبار بهش  دینبود مامان راحت خواب یکار

 دمیتو اتاق ترس یکنم بر دارتیب ومدیسرزدم.دلمم ن

یبدخواب بش . 



،دست وصورتم رو اب زدم و  ییسمت دسشو رفتم

 .برگشتم

 نمیبود ،تعارف کرد بش دهیچ قهیرو با سل زیم پارسا

که زنگ رو زدن ،پارسا  میزه شروع کرده بود،تا

 : گفت

مادر اومده ورفت سمت در، دکمه باز کردن  پرستار

سمت  گشتیدر روزد  در رو باز کرد ،داشت برم

بلوند و  یساله با موها ۲۵دختر حدود  هیکه  زیم

صورت برنزه که چند تا عمل هم رو صورتش کرده 

سا گفتو رو با پار دیبود وارد شد ،اول منو ند : 

جون  یپر شبید رمیبم یپارسا جان ،اله سالم

فرنوش انقدر مهم نبود  یدوباره حمله داشته ،اگه پارت

رفتمینم . 

لحن ممکن گفت نیباسردتر پارسا : 

بود نجاینبود سحر ا یا مسئله  . 



 دیچشم گردوند و تازه منو د یجمله کت نیگفتن ا با

خودشو  عیسر یشد ول زونیکم او هی،لب ولوچه اش 

 :جمع وجور کرد

پرستار فرستادن؟ دیچه خوب زنگ زد ا  

گفت یتفاوت یپارسا با ب دوباره : 

مادر  شیهمکار بنده هستن لطف کردن پ ر،سحریخ

 .موندن

نگفت و با حرص رفت سمت  یزیچ گهید یکت

 یول زیاتاقش.من هم شروع کردم به جمع کردن م

هرسیخانوم االن م میپارسا اجازه نداد و گفت مر  . 

از اتاقش  یکه کت کینیکل میتا بر شدمیاماده م داشتم

 هیبود با  دهیقرمز پوش یتاب بند هی، رونیاومد ب

 یشلوارک ، پاها و دستاشم الک زده بود و موها

داره  کردمیبلوندش هم باز کرده بود دورش ،حس م

کشهیمن خط و نشون م یبرا .  



فکرا بودم که پارسا حاضر واماده از اتاق  نیا تو

 هی یحت یوجذاب ول کیش شهیهم رون،مثلیاومد ب

نکرد،روبه من گفت ینگاه هم به کت مین : 

میبر یاماده ا سحراگه . 

بلند شدم و باهاش همراه شدم ،همونطور که از  عیسر

دادو  یچندتا دستور به کت رونیب میومدیدر م

 . درروبست

 نیسوار ماش یوقت ینزد ول یاسانسور حرف یتو

مقدمه گفت یب میوراه افتاد میشد : 

انجام  قیکارشو درست و دق یول هیدختر راحت یکت

خاطر تاحاال نگهش داشتم نیبه هم دهیم . 

کنه هیمنو توج خواستیم انگار . 

تقاوت باشه یکردم لحنم ب یسع : 

 . چه خوب که کارشو بلده -



به  دنیتا رس گهیکارشو بلده .د یدلم گفته حساب تو

ردو بدل نشد فقط دکتر گفت اگه خسته  یحرف کینیکل

 .ام برسونتم خونه که قبول نکردم

به  یاز اتفاقات گذشته بود وهمه چ یهفته ا چند

روز پارسا صدام زد برم  هیبرگشته بود  یروال عاد

کم  هیکه موندم خونش  یاتاقش ،بعدازاون شب

 ویکار همونقدر جد طیتو مح یول میشده بود یمیصم

بود.درزدم و وارد شدم ،سالم دادم و منتظر  قیدق

رو  رجوابمبا س کردیبا تلفن صحبت م سادم،داشتیوا

 :دادو بعد از تموم شدن تماس گفت

 شهیبرگزار م شیهما هیبعدازظهر تو اصفهان  فردا

از سخنران ها هستم ،کارهاتو بکن  یکیو من هم 

 یتونیم یخوای.اگرهم ممیکنیفردا صبح زود حرکت م

کردم و برگشتم اتاقم  ،قبولیامروز زودتر بر

زدم  کینیروجمع کردم و ازدر کل لمی،وسا

دوتا مانتو و شال  ریسررفتم هفت ت هی.اول رونیب

خودم گرفتم  یبرا زیکم هم خورده ر هیو  دمیخر

مامان گفتم که  یخونه غروب بود ،برا دمیرس ی،وقت



مدل  هین هم بلند شد و برام اصفهان ،ماما میقراره بر

،خودم  میراه بخور یدرست کرد تا تو یوکوک کیک

دوش گرفتم و زود  هیو اماده کردم و  لمیهم وسا

 یجلو۶ساعت هدادک امی،اخرشب پارسا پ دمیخواب

 .درخونه منتظرمه

و  یو فالکس اب جوش و بساط چا دارشدمیب۵از

توراه  یاماده کردم ،دوست داشتم حساب وهیقهوه و م

 .بهش برسم

 لیوسا عیدر،من هم سر یدادکه جلو امیپ۶ سرساعت

نییرو برداشتم و رفتم پا  . 

شوکه شد لهیمن با اون همه وس دنید با : 

؟یبرداشت لهیوس چقدر  

خجالت گفتم با  : 

و هله هوله اس یکم خوردن هی . 

رو هم رو  لیوسا هیرو گذاشت صندوق و بق ساکم

عقب جا داد یصندل . 



خوابم گرفت از بس  میکه راه افتاد نید از اکم بع هی

 نیا یشب تا صبح استرس داشتم خواب نمونم ،برا

که خواب از سرم بپره فالکس رو دراوردم و دوتا 

که مامان پخته بود هم تو  یکی،از ک ختمیر یچا

به پارسا تعارف کردم ،انگار اون هم تو  دمیبشقاب چ

بزرگ  کهیت هیاستقبال کردو  عیچرت بود چون سر

خورد یبرداشت و با چا کیک : 

 چیدستتون درد نکنه ،فکر نکنم تو ه یعال کیک چه

کرد دایبشه پ یطعم نیهمچ یقناد  . 

رو از  کیدستور ک لیفام ی،همه  گفتیم راست

که  یزیچ گفتنیم شهیهم یمامان گرفته بودن ول

کنهیفرق م پزهیخودش م . 

من  یول میجا صبحانه بخور هیتعارف کرد  پارسا

 میدادم زودتر برس حیبودم و قبول نکردم .ترج ریس

 نیامام برم ،عاشق ا دانیم هیدوست داشتم اگه بشه 

و فضاش بودم دانیم . 



هتل و  میرفت میاصفهان ،مستق میدیرس۱۱ساعت حدود

کم  هی،پارسا گفت اول  میگرفت لیاتاق هامون رو تحو

رستوران میناهار بر یبعد برا میاستراحت کن  . 

 هیچرت مبسوط لباس هام رو عوض کردم و هی بعد

منتظر شدم تا پارسا خبر بده،  دمیکم به خودم رس

 میرفت ییبود که در اتاقم رو زد و دوتا۱ساعت حدود 

 یکم درباره  هیسمت رستوران،تا حاضرشدن غذا 

تو  ۳،ساعت میو موضوعش صحبت کرد شیهما

 نیو اول شدیهمون هتل برگزار م یها شیمرکز هما

ن خود پارسا بودسخنرا . 

 میبعدش ،باهم رفت یاز خوردن ناهار و قهوه  بعد

از پشت صدامون کرد یکیکه  شیسمت مرکز هما : 

اونم  نیکه همراه اورد نمیبی،م زیبه دکتر مجد عز به

؟یچه کس  

اروم برگشت و رخ به رخ مسعود شد پارسا : 

همراهم باشه دمیم حیمنظورتون سحره بله ترج اگه  . 



رو  یانگار خبر مرگ کس دیازرخ مسعود پر رنگ

تواون جمع که همه  خواستیبهش داده بودن ،هم م

 تونستیدکترو متخصص بودن خوددار باشه ،هم نم

 یاسم منو صدا کنه،برا ینجوریتحمل کنه که پارسا ا

کارروکرد نیتعجب داشت چرا ا یخودم هم جا . 

تو گوش پارسا پچ زد ومدیخونش درنم یزدیم کارد : 

؟یکنیاسمشو صدا م یچه حق وبهت  

جواب داد لکسیراحت و ر یلیخ پارسا : 

صداشون کنم جناب  یسوال کنم چجور دیبا ازشما

از کنارش رد شد کیش یلی.وخنیفرز . 

نگام  یجور هیمسعود به خون نشسته بود  یچشما

زد ،پاهام حس نداشت که راه  خیکرد که تمام تنم 

ها رسوندم  یلاز صند یکیخودمو به  یبرم،با بدبخت

پرشد  یکنار یها یصندل عیونشستم خداروشکر سر

سراغم ادیمسعودب دمیترسیوگرنه م  . 



انقدر  دمیازش نفهم یچیمن ه یشروع شد ول جلسه

پارسا داره صدام  دمید هویغرق خودم بودم که 

زنهیم : 

؟ یخوب سحر  

جواب دادم اروم : 

 .بله

پاشدم ،مطمئن بودم  عیکمکم کنه بلند بشم که سر اومد

،از عکس العمل  زنهیم دیجا داره مارو د هیمسعود 

نکنه ی،کار کردمیهاش وحشت داشتم ،خدا خدا م . 

را اورد،درسمت  نی،پارسا ماش رونیب میاومد ازسالن

 .من رو باز کردو منتظرشدسواربشم

 ره،برامیکجا داره م دونستمی،نم رونیب میزد ازهتل

 میامام هست دونیتو م دمیدکم بعد  هیمهم هم نبود ،

کل  فیح یرو داشتم ول دونی،چقدر ذوق گردش تو م

رفت نیحس و حالم از ب . 



 ادهیپ یلیم یمناسب پارک کرد،با ب هیجا هیرو نیماش

 دونیکم تو م هیمقصد  یشدم ،باهام هم قدم شدو ب

اونم سکوت کرده بود گفتمینم یزی،من چ میدیچرخ . 

من  مینیداد بش شنهادیبود پ دونیشاپ کنار م یکاف هی

گذاشته  یصندل زویرو م ادهیهم قبول کردم ،کنار پ

پارسا گفت م،یبود همون جانشست : 

هنوز به شما حس  نیجناب فرز داسیکه پ نجوریا

هاش مشخص بود که حرف  کتشیتملک داره ،از ر

ختشیبه هم ر یمن حساب . 

- ،ازبعداز  ترسمیم یلیموضوع خ نیبله ومن ازهم

موضوع روبهم گوشزد  نیدادخواست طالق هربار ا

ندارم مگه برگردم.وتو ذهن  یراه چیکرده که ه

کارهاش من سرعقل  نیداره که با ا نویخودش توهم ا

گردمیو برم امیم  . 

گفت پارسا  : 



امکان وجود  نیبشه که ا هیتوج یجور هی دیبا

 دستام گرفتم ،مغزم داشت منفجر نینداره.سرم رو ب

؟یگفتم :اخه چجور رلبیشد،زیم  

 یکارکردن م الیخ یب دیبا کردمیاول هم اشتباه م از

کنهیشما هم دردسر درست م یبرا ینجوریشدم،ا . 

کم خودشو جابه جا کردو گفت هی پارسا : 

 ستیمعنا ن نیاصال به ا نیبرات دارم ،ا شنهادیپ هی

که از  نیا ی،فقط برا یریمعذورات قرار بگ یکه تو

یادم راحت بش نیشرا . 

راه  دنیمشتاق شن یبگه ول خوادیم یچ دونستمینم

کابوس تموم بشه نیحلش بودم بلکه ا . 

شروع کرد ینجوریا : 

باهام صحبت کرد قراره  روزیبره ،د خوادیم یکت

خانواده ثروتمند به عنوان پرستار  هیهمراه 

نفررو  کی دیاخر ماه من با س،تایمادرشون بره انگل

 یبه جا نیکنم،اگه شما موافق باش ادیمادرم پ یبرا

مدت به عنوان پرستار تو خونه من  هی کینیکل



 سعودراحت شدن از شر م یو برا دیمشغول کاربش

که هم از لحاظ حجاب  میبخون غهیص هی میتونیهم م

که مسعود دست از سرتون  نیا دهمیراحت باش دیبتون

 .برداره

که مسعود بخواد  نیتو خونه پارسا رو به ا موندن

 غهیمسئله ص یول دادمیم حیبشه ترج میهرروز پا پ

 گفتیکرد ،البته پارسا راست م رمیچرا دلگ دونمینم

 یمثل کت تونستمیخونش بمونم ،نه م خواستمیاگه م

 یدائم بچرخم،ول تونستمیم یراحت باشم ،نه با روسر

بودم ،به خودم  گهید شنهادیپ هیانگار ته دلم دنبال 

دروغ بگم تمتونسینم . 

بگم ،پارسا هم  یچ دونستمیبدبود بدتر هم شد نم حالم

که حال منو درک کرده بود توسکوت قهوه اشو 

خوردیم  . 

بلند  زیو بعد از حساب کردن م مینزد یحرف گهید

سمت هتل میو برگشت میشد  . 

پارسا گفت یالب یتو : 



شام میاماده باش بر۹ ساعت . 

- کم بخوابم هی خوامی،م دیندارم شما بر لیاصال م . 

اصرار نکردو رفت سمت اتاقش گهید  . 

 یهودستیتا بازش کنم که  رفتمیبه دراتاق ورم داشتم

 دهیترس وار،انقدریو چسبوند به د دیاز پشت منو کش

خون بود  یبودم که الل شدم .مسعود چشماش کاسه 

 :،زل زد تو چشامو و گفت

 دارمیمن دست ازسرت برم ،مگهیفکر کرد یتوچ

 یتو دار یول یایسرعقل ب دیمدت ولت کردم شا هی،

جلو  یدکتر سوسول رو انداخت ،اونیندازیجفتک م

بار اخر بهت هشدار  یمثال ازت مواظبت کنه،برا

و  یکنیرو تموم م یمسخره باز نیا ای دمیم

ازچشم خودت  یدید یهرچ ای تیسرزندگ یگردیبرم

یدید . 

،به زور  باختمیبودم که داشتم خودمو م دهیترس انقدر

به چه  دونمینم هویاشکامو نگه داشته بودم  یجلو

گفتم یجرائت : 



ازدواج  می،منو پارسا دار یبکن یتونینم یغلط چیه

میکنیم . 

پارسا رو انقدر توذهنم  شنهادیاتفاقات و پ انگار

به زبون  ینجوریکرده بودم که ناخوداگاه ا یحالج

 .اوردم

س کال الیخیبدبود بدترهم شد.مسعود ب اوضاع

شدو شروع کرد به هوار  یگذاشتن و ظاهرساز

گوش  خواستمیکه م دادیم یی،انچنان فحش ها دنیکش

هامو نگه دارم تا نشنوم ،دستشو اورد باال تا بزنه 

دستشو تو هوا گرفت ،جرائت  یکیتوصورتم که 

 اپارس دمیاز صداش فهم ینداشتم چشممو باز کنم ول

 :است

 یکنیزن دست بلند م هی یتو رو یبه چه جرائت تو

لومپن کهیمرت . 

صداشو بلندتر کردو گفت مسعود  : 



اونوقت به زن  شهیفضلت م یخفه شو ،ادعا گهید تو

دکتر  ارمی،پدرتودر م یدیازدواج م یمردم تقاضا

یدوزار . 

عکس العمل نشون  عیمتوجه موضوع شدو سر پارسا

 :داد

دلم بخواد  یبه هرکس ایثان ستنیزن شما ن شونیا اوال

نداره یربط چیبه تو هم ه دمیازدواج م  شنهادیپ . 

 زیمسعود دستشو برد باال که با پارسا گالو دوباره

دستشو رو هوا گرفت و  عیبشه که پارسا سر

و تو گوشش گفت واریچسبوندش به د : 

 یجلو گهیبار د هیو  اگه  یکنیگورتو گم م یریم

که از  کنمیباهات م یکار یبش یمن و سحر افتاب

،بعد هم در اتاق منو باز  یبش مونیزنده بودنت پش

میکرد و باهم وارد شد . 

 نیتو تنم نمونده بود همونجا رو زم یجون گهید

نشستم و سرمو گذاشتم رو زانوم و شروع کردم به 

 .زار زدن



کنم  یخودمو خال یکنارم نشست گذاشت حساب پارسا

گفت دستمال گرفت سمتم و هی دمیاروم شدم د ی،وقت  

: 

یختیکلمن اشک ر هیکنم به اندازه  فکر   

لبخند اومد  هی هیحرفش خنده ام گرفت وسط گر از

 .رو صورتم

به  یحرف نیکه همچ دمیکشیپارسا خجالت م یرو از

 یا دهیفا گفتمیم یهرچ گهید یمسعود زده بودم ول

بود که زده شده بود ینداشت حرف . 

حرف اومد تو دهنم  نیا یچجور دونمینم -

قرار دادم یبد تی،شماروهم تو وضع . 

گفت دویلبخند تو صورتم پاش هی پارسا  : 

کاررو  نیا شنهادی،من خودم پ ستین ینجوریا اصال

 دیتا شا نیدادم و چه بهتر که که امشب بهش گفت

ادم  نی،ا دونمیم دیالبته من بع رهیرو نگ هیدنبال قض

واربه شما داره سمیحالت ساد هی  . 



 خواستمینم ی،ازطرف دونستمیرو م نهایا یهمه  خودم

 یهم چاره ا گهیپارسا وارد ماجرا بشه ،ازطرف د

کم کردن شر مسعود ازپارسا استفاده  ینداشتم برا

 یداده بود قبولش منطق شنهادیکنم وحاال که خودش پ

لب گفتم ریکار ممکن بود ،پس ز نیتر : 

از  یندارم ول یسرجاشه من حرف شنهادتونیپ اگه

ستیاالن بهتون بگم مسعود دست بردار ن . 

سحرخانوم یلبخند گفت : هنوز منو خوب نشناخت با . 

خوب یجا هیببرمت  خوامیهم پاشو م حاال  . 

قبول کردم یسیتو رودربا یحوصله نداشتم ول اصال . 

میاوردن و سوارشد نیرو از پارک نیماش دوباره . 

پارسا راهنما زد که  میکم از مرکز شهر دور شد هی

دربزرگ باز شد چند نفراومدن استقبال وپارسا  هیو 

راهرو  هی،از نگیرو داد که ببرن پارک نیماش چییسو

که  میمحوطه بزرگ شد هیو وارد  میمسقف رد شد

برکه بزرگ وسط بود و دورتادور پردرخت و  هی



هر درخت تخت گذاشته بودن ،داخل برکه  ریز

 یبود و کنار برکه مرغاب یرنگ یرنگ یها یپرماه

بود که تموم  یقشنگ یجا گشتن،انقدریو قوها م

شدم طیمح ییبایرفت و محو ز ادمیاتفاقات  . 

و پارسا  میکنار برکه نشست یازتخت ها یکی یرو

متفاوت کردم و  یغذا هیمنو رو داد دستم،هوس 

 نییباال پا یمنو چشم گردوندم ،باالخره بعد کل یتو

فارش دادم ،پارسا هم کردن خورشت ماست س

سفارش داد ،تا غذاها اماده بشه رفتم کنار  یونیبر

 هیکه هرکدوم  کردمیهارو نگاه م یبرکه و ماه

دستمو کردم تو برکه شروع  یداشتن ،وقت یرنگ

بود،پارسا  یکردن به حرکت کردن ،چه صحنه قشنگ

،برگشتم سمتش و  کردیتخت منو نگاه م یهم ازرو

زش تشکر کردم که با اوردنم لبخند زدم،با چشمام ا

امو خوب کرد هیروح یکل نجایا . 

،طعم خورشت ماست رو  میرو کنار هم خورد غذا

کنم  دایگرفتم دستورشو پ میدوست داشتم و تصم یلیخ



کم راه  هیباغ  یو بدم مامان درست کنه.بعدشام تو

،پارسا گفت میرفت  : 

از همکارها دعوتم  یکی میکار یازسفرها یکی یتو

خوشم اومد  یلیغذاش خ تیفی،از فضا و ک نجایکرد ا

.ازش تشکر کردم و ینیرو نب نجایاومد که ا فمی،ح

 :ادامه داد

تهران ،هروقت که اماده  میگردیصبح زود برم فردا

بهم خبر بده تا من کارهارو انجام بدم یبود  . 

 گهیسرقبول کردم و ازش خواستم حاال که قراره د با

مونده تا اخر ماه رو خونه  یدوهفته باق کینیرم کلن

بودکه  نیقصدم ا شتریباشم و به کارهام برسم البته ب

نشه یزیابرور کینیکل یو تو فتهین یدوباره اتقاق . 

 دونستمیدادن به مامان بود ،م حیام توض گهید مشکل

خودم هم قشنگ  یبرا غهیلفظ ص یول گهینم یزیچ

 نانیاطم کنه،بهشیم تیمامانو اذ دونستمینبود و م

فتهیب یاتفاق ستیمدت کوتاه و قرار ن هی دادمیم  . 



 ییایرو یو اون فضا نیسمت ماش میبرگشت دوباره

میرو ترک کرد . 

و حرکت  میداد لیزود اتاق ها رو تحو صبح

همه شوروشوق اومدن جاشو به دلشوره  م،اونیکرد

 داشتم یو استرس داده بود ،بدجور حس سردرگم

پارسا  ینه ،برا ای کنمیم یدارم کاردرست دونستمینم

 یاصال مهم نبود مدت ها تو اروپا زندگ زایچ نیا

 یولداشت  ییاونجا اشنا یها یکرده بود وبا ازاد

بودم سخت بود که اسم  بندیپا شهیکه هم یمن یبرا

 نیپارسا با ا گهی،از طرف د ارمیرو ب غهیص

بگه که تو برام حکم  خوادیم کردمیحس م شنهادشیپ

حساب نکن  گهید زیچ یو رو یدوست رو دار هی

به خودم  دیدل بسته بودم و با شیمن مدت ها پ یول

کاره و  طیکه خونه پارسا برام فقط مح قبولوندمیم

خوش اخالقه و بس یکار فرما هیخودش هم فقط  . 

تو خودم بودم و اصال متوجه اطراف نبودم  یحساب

پارسا ترمز کرد و روبه من گفت هویکه  : 



میشو صبونه بخور ادهیپ . 

به خوردن ندارم پس تشکر کردم و  لیاصال م دمید

رو بهونه کردم یخستگ  . 

پراز تنقالت و  سهیربع با ک هیشد و بعد  ادهیپ پارسا

 رکاکائویرو زد تو ش یبرگشت.ن کیو ک رکاکائویش

 :وداد دستم

زودباش میندارم ندار لیو م خورمینم  . 

کلوچه هم  هی دمیکم ازش خوردم که د هی یلیم یب با

 :برام باز کردوگرفت جلوم

کنه،اونوقت  یازشما پرستار دیبا یکیخانوما  خانوم

؟یپرستار بش یخوایشما م  

گفتیام گرفت راست م خنده . 

من لبخند زدو گفت یخنده  از : 

مثل بق کرده ها  هیخوبه چ ینجوریا اهان

و کلوچه رو به زور به خوردم  ریش ،خالصهینشست

میدادو دوباره راه افتاد . 



در خونه ،تعارف کردم  یجلو میدیظهر رس حدود

کردو رفت یقبول نکرد و خداحافظ یباال ول ادیب . 

سالم به مامان دادم و رفتم  هیانداختم ورفتم باال  دیکل

پس خودمو به  هیخبر فهمهیم نتمیبب دونستمیتواتاقم ،م

کم  هیتو اتاق حبس کردم تا  یخستگ یبهانه 

 .فکرموجمع وجور کنم

مامان صدام  ی،وقت ومدمین رونیوقت ناهار ب تا

لبخند انداختم روصورتم و از اتاق اومدم  هیزد،

رونیب : 

یکجاست دوباره مامان گل صبا . 

 یرفتن دنبال وام تا اگه بتونن زودتر عروس یعل با

رنیبگ . 

 شهیهم دلم براشون دعا کردم تا درکنارهم تو

خوشحال و خوشبخت باشن و مثل من حسرت به دل 

 .نمونن



 یکرد و لبخند مصنوع رییانگار صورتم تغ هوی

نگاه بهم  هیکهنه داد.مامان  یصورتم هم جاشو به غم

 :کرد و گفت

 یغصه تو چشمات چ نیبرات ا رهیمادرت بم سحرم

گهیم  . 

زدم به اون راه و گفتم خودمو  : 

دفعه عشق  نیا یدیراهه اشتباه فهم یبابا خستگ نه

 .من

هم با اه گفت مامان : 

که غم بچشو نفهمه یمادر رهیبم . 

 یکی کردمی،بعد مدت ها که فکر م گفتمیبهش م یچ

کال راهو  دمیکردم که پشت و پناهم ،تازه فهم دایرو پ

بوده و من واسه  گهیفکر د هیاشتباه اومدم،اون تو 

بافتمیم ایخودم رو . 

 یباغ و غذا یکردم و ماجرا و عوض حرف

کردم فیمامان تعر یمحشرش رو برا . 



کم  هیبرم کمکش تا  کارمیناهار مامان گفت اگه ب بعد

صبا کنار  یروکه برا یلیکمدهارو مرتب کنه و وسا

.باهم سهیهاشو بنو یوکم و کسر ارهیگذاشته درب

و  میباز کرد یکی یکیو کارتن ها رو  میمشغول شد

میکرد ستیول میاورد رونیرو ب لیوسا . 

اشپزخونه رو ازقبل  یزهایتمام خورده ر مامان

و  خچالیبزرگ مثل  لیاز وسا ریبود و غ دهیخر

 لیسراغ وسا میرو داشت .بعدهم رفت هیبق ییلباسشو

 لیوسا هیو بق یزیو روم یاتاق خواب و روتخت

 یک میدی،خالصه تا غروب سرمون گرم بود ونفهم

 میدیتلفن دست از کار کش یبا صداشد  کیهوا تار

درست  یزیشام چ ی،صبا بود و خبر دادکه برا

درست شدن وامشون روبده ینیریش خواستیم مینکن . 

شام کباب وجوجه گرفته بود و من  یبرا صبا

 یو از خستگ میومامان ازخدا خواسته شام رو خورد

میهوش شد یتا صبح ب . 



مامان اومد صدام بزنه فکرکرده بود خواب  صبح

 :موندم

شده رتیمادرپاشود صبا . 

زدم و پاشدم یغلت هی : 

سرکار رمینم امروز . 

شده؟ یزی،چ چرا  

 زنمیمامان جان بعد صبونه باهات حرف م -

 .بذارصبا بره

نگفت ،توسکوت صبونه امون  یزیچ گهیهم د مامان

هم  م،صبایکرد زیو اشپزخونه رو تم میروخورد

 ششیکردو رفت ،مامان صدام کرد برم پ یخداحافظ

،رفتم رومبل کنارش نشستم ،منتظرشدتا من حرف 

شروع کنم باالخره با من  یچجور دونستمیبزنم ،نم

 :من گفتم

 کنمیکار م کینیمدت که تو کل نیجان تو ا مامان

 تیو دائم داره اذ دارهیمسعود دست ازسرم برنم



 یول دیکه ناراحت نشبهتون بگم  خواستمیکنه،نمیم

هم اومده بود و مزاحم شد  شیتو هما یحت

شما که خوب  ی،دکترمجدجلوش خوب دراومد ول

ستیدست بردارن دشیشناسیم . 

 داد،ادامهیمامان سکوت کرده بود و گوش م نجایا تا

ازشرش  شهیهم یبکنم تا برا یفکر هی دیدادم با

کردم،مامان  یفکر هی هی یخالص بشم،راستشو بخوا

کنم کاریچ خوامیچشمش تو دهنم بود بفهمه  م : 

داده به عنوان  شنهادیدکتر مجد بهم پ یبخوا راستشو

که مسعود  نیا یپرستار مادرش برم خونشون،برا

و  کنمیدست ازسرم برداره بهش گفتم دارم ازدواج م

زن دکتر شدم کنهیفکر م ینجوریا . 

رو  هبیبه دروغ مرد غر شهیگفت مگه م مامان

؟یکن یشوهرت معرف  

که حرف زدن برام  یبودم به موضوع اصل دهیرس

کردیروسخت م : 

داد شنهادیدکتر خودش پ راستش  . 



؟یشنهادیپ چه  

تاهم ازشرمسعود  میموقت بکن غهیص هیکه  نیا

 .راحت بشم ،هم تو خونشون بتونم راحت کار کنم

دیمامانم پر یازرو رنگ : 

؟یبش شیا غهیزن ص یعنی  

_ قصدش  ستین یادم نینه به خدا اون اصال همچ

هست مطمئن  کینیفقط کمک.رابطه ما مثل تو کل

 . باش

 یبرا یزیچ هی دیمامان قانع نشده بود ،با یول

گفتمیبهش م نانیاطم : 

هم اونجا کار  گهیخانوم د هی رازمنیجان غ مامان

؟یهست ینگران چ کنهیم  

 یازش نداشتم ول یخودم هم دسته کم دمیفهمیم حالشو

بود یچاره چ  . 

دیپرس دوباره : 

؟یمشغول بش یخوایم یک  



- رو  غهیموضوع ص خوامینم ی.ولگهیدوهفته د

بگو که نبودنم رو  یزیچ هیصبا ، یبدونه حت یاحد

کنه هیتوج . 

گفت یجیبا گ مامان  : 

بگم؟ یچ  

سالمند شدم دروغ هم  هی یپرستاره شبانه روز بگو

ینگفت . 

 تونستیمرغ سرکنده بود ،نه م نیتا شب ع مامان

ندارم ،نه دلش به  یراه دونستیمخالفت کنه چون م

باهاش حرف زدم و بهش  یداد،کلیکاررضا م نیا

مدت کوتاهه تا شرمسعود کم  هیدادم که فقط  نانیاطم

،من فقط  فتهیما ب نیب یاتفاق جیه ستیبشه و قرار ن

 .پرستار مادرشم و بس

که مهرپارسا  هیاون شب کارم شده بود دعا و گر از

مدت رو اونجا بدون  نیتا بتونم ا رونیب ادیازدلم ب

سرکنم یاتفاق . 



و الهه درست حرف نزده بودم  نایبود با م یوقت چند

الهه زنگ زدم که اگه  ناویهمش درحد چت بود ،به م

 نایم ینداشت ول ی،الهه حرف رونیب میوقت دارن بر

باشه با اصرار گفت که  رونیب تونهینم یلیگفت خ

خونشون میبر  : 

دارم زیخونه ما براتون چندتا سورپرا دیایب  . 

دم خونه  دهیساعت نرس میو الهه هم با ذوق به ن من

بچه بودکه  تیجنس زشیسورپرا نیاول میبود نایم

دختره ،انقدر ذوق  ین یدکتر بهش گفته بود ن روزید

که نفسمون  میو داد راه انداخت غیو ج میکرد

 هی نایم ین یهم جذاب تربود ن یاز اول یگرفت،دوم

 گهید میدیکه شن نویدختر نبود بلکه دوتا دختر بود ا

رو بغل  گهیهمد ییفقط سه تا میزدن نداشت غیحال ج

میدیخند یو از خوشحال میکرد . 

به من  ناروکردیم یو شوخ یمسخره باز یکل بعد

 : وگفت

؟ ستیخوش نحالت  یول یخندیچته م سحرتو  



هم خوبم یلینه بابا خ - . 

اصفهان رو  یدادن که چمه؟ماجرا ریبهم گ ییدوتا

 غهیاز ص یحرف یکردم ول فیبراشون تعر

ها شاهد تمام  ینزدم.هردوتاشون رفتن تو لک ،طفل

سال ها بودن نیمن توا یزجرها  . 

گفت یبا ناراحت نایم : 

توروشکنجه بده ؟  خوادیم کهیمرت نیا یک تا

داره؟یچرادست ازسرت برنم  

،شده کابوس روز وشبم ،همش احساس  دونمینم -

 گهید ی،حت رونیب ادیجا م هیدنبالمه واز کنمیم

 می.از ترسم تصمرونیب امیادبیجرات ندارم ازخونه ز

سالمند بشم  هیگرفتم کارمو عوض کنم.قراره پرستار 

 رونیباز محل کارم  گهید ینجوریا یشبانه روز

امینم . 

که جو  نیا یحالشون گرفته شد ،برا یها حساب یطفل

 شیروپ یصبا وعل یرو عوض کنم ،حرف عروس

که قراره با شکم گنده  میذاشتیم نایسربه سرم دمیکش



خالصه روزمون با  میبهش بخند یسرعقد و کل ادیب

شب شد یک میدیحرفا گذشت و نفهم نیا . 

ام گذشته بود که باالخره با  یهفته از مرخص کی

به پارسا زنگ زدم تا کارهارو  دیشک و ترد یکل

 هیکنه،دوروز بعد بهم زنگ زد و گفت با  فیرد

اخر هفته من هم قبول  یمحضر هماهنگ کرده برا

کردم و قرارشد ادرس و ساعت رو برام 

،بهم ۲بفرسته،قرارمون شد روز پنج شنبه ساعت 

 دیقبول نکردم چون با یولدنبالم  ادیاصرار کرد که ب

 نیدادم با ماش حیخونشون ترج بردمیم لیوسا یکل

 .خودم برم

رفتار  یکه چجور کردمیم نیبا خودم تمر هرشب

مدت روسرکنم نیکنم که خودم رو لو ندم و بتونم ا  . 

ازصبح دلشوره امانم رو  دیروز موعود رس باالخره

مامان التماس  ینداشتم هرچ یچیبه ه لیبود ،م دهیبر

 کردمیلقمه غذا بخورم قبول نکردم حس م هیکرد 

رو جمع  ازمیمورد ن لی،وسا ارمیبخورم باال م یزیچ



مقدار هم کتاب برداشتم که شب ها  هیکرده بودم و

 یبرا نهیا یجلو واماده شدم ۱نباشم ساعت  کاریب

ساده  یمانتو روسر هیبار اخر خودمو چک کردم ،

امان  یول ستمین بده مشتاق نتن کرده بودم که نشو

رژ هم نزدم  هی ی،حت خواستیم گهید زیازدلم که چ

 رون،خداروشکریرو برداشتم واز اتاق اومدم ب فمی،ک

بغلش  کردیم هیصبا خونه نبود ،مامان داشت گر

گوشش گفتم ریز دمشیکردم و بوس : 

کن دعام . 

گفت یاشک یبا چشم ها مامان : 

 سپارمتیکه کار روز وشبم،برو به خدا م نیا

 .مواظب خودت باش

 یازش دل کندم و راه کهیت کهیت یدل با

پارسا هم  نیدم محضر ماش دمیشدم،سرموقع رس

گفتم و وارد شدم ،پارسا  یاونجا پارک بود ،بسم الله

زدو  یمنتظر نشسته بود ،با اومدن من لبخند

ش دادبه شناسنامه رو ازم گرفت و با شناسنامه خود



محضر دار ،محضردار شناسنامه هارو چک کردو 

گفت پارساروبه   : 

سمیبنو یرو چ هیمهر : 

 ینگاه به من کرد،من هم بهش گفتم که فرق هی پارسا

 :نداره،روبه محضردار گفت

که پرستار مادرش بودم  یمن یبرا دیسیسکه بنو کی

 .سخاوتمندانه بود

ازکارم  شتریشد و من هرلحظه ب یجار غهیص

 یراه برگشت گهید یول شدمیم مونیپش

نامه  غهینبود،محضردار امضاهارو گرفت وبرگه ص

 .و شناسنامه هارو داد

پارسا اصرار کرد  یهرچ رونیب میدرمحضرزد از

میخونش شد یناهار قبول نکردم و راه میبر  . 

بهم اشاره کرد که کجا پارک کنم و  نگیپارک یتو

پارک  یشدن بهم گفت که ازحاال جا ادهیبعداز پ



 نیرو از ماش لی،کمک کرد وسا نجاسیا نمیماش

اسانسور یتو میو گذاشت میکرد یخال . 

دوباره من  دنیدرروباز کرد و با د یما کت دنیرس با

اش کج وکوله شد .روبه پارسا کردو گفت افهیق : 

 لمیندارم وسا یکار گهیو من هم د دهیجون خواب یپر

بردم ،رفت سمت پارسا که بغلش کنه  روزیروهم د

پارسا دستشو برد جلو وباهاش  یول یخداحافظ یبرا

کرد  یهم دستشو گرفت و خداحافظ یدست داد کت

و شالشو انداخت سرشو بدون  دی،مانتوشو پوش

دورفتیاز من راهشو کش یخداحافظ . 

مونده بودم که پارسا برگشت  ییرایوسط پذ مستاصل

 :سمتم و گفت

تا اتاقتو نشونت بدم .باهم وارد  ایب یسادیوا نجایا چرا

،معلوم بود داده  موندیم یکه قبال کت میشد یهمون اتاق

کردن و همه جارو برق انداختن،مالفه  زیتم یحساب

کنار اتاق  یصندل یهم نو نو بودن رو یها و روتخت



اروم کنار  نمینشست و تعارف کرد که من هم بش

 : تخت نشستم

خانوم برات اماده کنه  میمر اتاق رو دادم نیا

 میکنم ،مر هیبگو تا ته یکه الزم داشت یزیهرچ

و  نجاسیخانوم هم هرروز ازصبح تا بعدازظهر ا

 ایتا شنبه اون روز هم  رهیفقط پنج شنبه ها عصر م

پس تو فقط  رمیگیم رونیاز ب امنی ذارهیغذا اماده م

یکنیم یدگیبه مامان رس  . 

که پارسا فقط منو به عنوان  شدمیداشتم مطمئن م تازه

 تونستمیراحت تر م ینجوریشتراینه ب نهیبیپرستار م

امیبا احساسم کنار ب . 

گفت رونیب رفتیاز در م نجورکهیشد وهم بلند : 

من هم غذا سفارش  یکنیرو جابه جا م لتیوسا تا

دمیم . 

ام  هیپارسا خودمو رو تخت انداختم و گر بارفتن

 :گرفت



نحسم ،اون  یاون از زندگ یکنیچقدر امتحانم م ایخدا

 دایراهمو پ کردمی،حاالهم که فکر م زمیاز پدر عز

سنگ صبور ادم ها ،شدم پرستار و  شمیکردم و م

کردم  هیصدا گر ی،انقدربیواریچارد هیحبس شدم تو

،ضعف و استرس کاردستم  شدیچ دمینفهم هویکه 

داره  یزیچ هیاحساس کردم  هویدادو از حال رفتم،

 یاب رو رو یقطره ها یسیتو صورتم،خ خورهیم

 ی لهیچشمموبازکردم دوتا ت یپوستم حس کردم ووقت

کنهیکه نگران داره نگاهم م دمیرو د یرنگ : 

بگو یزیچ هی، یسحرخوب . 

زور پچ زدم به : 

 .خوبم

یشد ینجوریا چرا  . 

کم خودمورو تخت جابه جا کردم وگفتم هیزور  به : 

نخوردم یزیازصبح چ ازضعف . 

اش رو تو صورتم گردوندو گفت یصبع نگاه : 



چرا مواظب  یکنیم ینجوریچراباخودت ا اخه

غذا صدات بزنم که  ی،اومده بودم برا یستیخودت ن

یجواب نداد . 

 یب یادم ها نیاز روز اول ع دمیخجالت کش یحساب

دست و پا شده بودم خودمو جمع و جور کردم و 

اومد سراغم اگه  جهیخواستم بلند بشم که دوباره سرگ

،پارسا  شدمیم نینگرفته بودم نقش زم عیپارسا سر

دوباره منو نشوند روتخت و گفت تکون نخورم تا 

 .برگرده

غذا اومد وکنارم روتخت  ینیس هیکم که گذشت با  هی

رو گذاشت روپام و گفت ینی.سنشست : 

یتا غذاتو بخور نمیشیم نجایا من  . 

بهانه قاشق و  یبود ب یلحنش محکم و دستور انقدر

بگم  ومدمیچنگال روبرداشتم و مشغول شدم ،تا م

ومن بدون  نداختیبهم م ینگاه برزخ هیشدم  ریس

رو  ینی،بعدتموم شدن غذا خواستم س خوردمیحرف م



استراحت  گهیکم د هیبردارم که اجازه ندادو گفت 

 .کنم وخودش هم دررو بست ورفت

 نییم پابهترشده از تخت اومد یلیحالم خ کردمیم حس

 نمیو چمدونم رو باز کردم تا لباس هارو تو کمد بچ

لباس هام  نیو گشادتر نیتر دهیکرده بودم پوش ی،سع

ارمیروب . 

 هیو شالم رو دراوردم و موهامو باز کردم تا  مانتو

کمدها شدم  دنیکم هوابخوره خودم هم مشغول چ

کارم تموم شد موهامو مرتب کردم و خواستم  یوقت

به درخورد با گفتن  یکه تقه ا رونیاز اتاق بزنم ب

 هیحالم خوبه  دید یپارسا اومد داخل و وقت دییبفرما

کم  هیانداخت ،اول  امبه سرتاپ ینگاه هیلبخند زد و

عادت کنم دیبعد تو دلم گفتم با یول دمیخجالت کش  . 

فتنگاه ازم برداشت وگ پارسا : 

یحالتو بپرسم خداروشکر که خوب اومدم  . 

برم  رون،خواستمیب میکردم و باهم از اتاق زد تشکر

خانوم که پارسا گفت تازه غذاشوداده  یسمت اتاق پر



اشپزخونه  میکرد بر کنه،تعارفمیو داره استراحت م

قبول کردم ی،من هم که عاشق چا میبخور یچا  . 

 یهردومون چا یدوتا ماگ دراورد و برا نتیکاب از

و چندمدل شکالت هم گذاشت  تییسکوی،ب ختیر

رو برداشتم  مییشکالت وچا هیکنارش و تعارفم کرد.

مشغول نگاه کردن به بخار  رویوسرمو انداختم ز

و روبه من  زیروگذاشت روم ینیشدم.پارسا س یچا

 :گفت

 یشیم تیاذ یدار یزیچ هیاز  کنمیحس م سحر

میتا باهم حلش کن یدرموردش حرف بزن یخوایم . 

 کنهینگاهم م قیداره دق دمیاوردم باال و د سرمو

بگم یچ دونستمی،نم  : 

ستین یزیچ نه . 

مشکوک ادامه داد پارسا  : 

 یول کنمیمن مجبورت نم یحرف بزن یخواینم اگه

 یجور ی،همه چ یهست نجایا یبدون که تا وقت نویا



رو  یچیپس استرس ه یخوایکه تو م رهیم شیپ

برس تیراحت به زندگ الینداشته باش و با خ . 

خودم گفتم حتما  شیپ یول دمیدرست نفهم منظورشو

راحت باشم و خودمو معذب  یمثل کت نهیمنظورش ا

  .نکنم

عقلم  یبشنوه ول خواستیم یا گهید یحرف ها دلم

.بازم سکوت کردم و خودم نهیراه درست هم گفتیم

 یحرف گهینم دنشون دادم،او یرو مشغول خوردن چا

 .نزد

که از دستم  نکیرو برداشتم تا بذارم توس ینیس

 : گرفت و گفت

خانوم میبه من ومر یکارهارو بسپر نیا قرارشد . 

معذب  شتریب ینجوریحرکتش ناراحت شدم ا از

شدمیم : 

 دیراحت باشم بذار نجایمن ا دیاگه دوست دار یول

دارم یحس بد ینجوریکارهارو انجام بدم ،ا یبعض  



رو بهم برگردوند ینیس پارسا : 

،گفتم که  ینبود که ناراحت بش نیقصدم ا من

رفتار کن من  یکنیم یکه حس راحت یهرجور

 .قصدم راحت بودن خودته

بعد ازشستن  نکیرو برداشتم و گذاشتم توس ینیس

 :ظرف ها روبه پارسا کردم وگفتم

من  نیاگه اجازه بد ادیخانوم تا شنبه نم میکه مر حاال

رست کنمشام د  . 

واقعا  دید یوقت یمخالفت کنه ول خواستیم اول

انجام کارهاش  یدوست دارم موافقت کرد و برا

 .رفت تو اتاقش

رو چک کردم  زریو فر خچالیها و  نتیکم کاب هی

 یفکر کردم که چ یبود ،کل لیتکم یهمه چ بایتقر

 چهیپلو با ماه یگرفتم باقال میدرست کنم اخرسر تصم

باشه،دست به  یخانوم هم مقو یپر یبذارم که برا

 رونیب زریاز فر چهیبسته ماه هیکارشدم و اول 

کردم و  سیباز بشه برنج رو خ خشیگذاشتم وتا 



اوردم خالصه  رونیب نتیروهم از کاب یو باقال دیشو

رو اماده کردم  یمشغول بودم تا همه چ یساعت کی

 ریو برنج رو دم گذاشتم و ساالد روهم اماده کردم،ز

 یسربه پر هیرنج و گوشت رو کم کردم و رفتم ب

 دارهیب دمیخانوم بزنم ،اروم دراتاقش روباز کردم ،د

کنارش  کنه،ارومیرونگاه م رونیوداره از پنجره ب

من  دنینشستم و دستش روگرفتم ،برگشت سمتم وبا د

جون اومد رو صورتش،فشار دستمو  یلبخند ب هی

ه حرف کردم و اروم باهاش شروع کردم ب شتریب

 :زدن

از امروز من کنارتون  نیخانوم اگه اجازه بد یپر

 نیدار یوهرکار دیباشم ،منو مثل دختر خودتون بدون

نیبهم بگ . 

گفت  رلبیز یزیچ هیفشار اروم به دستم اوردو  هی

،سرمو بردم جلو وگوشمو به لب هاش  دمیکه نفهم

لب زد یجون یب یکردم ،با صدا کینزد : 

یاومد خوش  



بوسه رو گونش زدم هی اروم  : 

 یهرکار نیهست یکه از بودنم راض خوشحالم

 نیکه هرروز بهتر بش دمیانجام م ادیازدستم برم

دمیبهتون قول م . 

 یزیغذاهاو هرچ یبا پارسا درباره  یصحبت هی دیبا

کم  هیگرفتم  میتصم کردمیبهش بدم م تونستمیکه م

کنم تا بتونم بهتر ازش  قیام اس تحق یدرباره 

بود ۹ کینگاه به ساعت انداختم نزد هیبت کنم .مراق

سربه غذا بزنم  هینداره  یخانوم گفتم اگه کار یبه پر

برم،دوباره  تونمیواون هم با سر نشون داد که م

 یبرگشتم تو اشپزخونه و غذاها رو چک کردم وقت

مطمئن شدم،برگشتم تو اتاقم تا لباس هام  یازهمه چ

 . رو عوض کنم

اتاق بود و راحت تونستم  یتو سیسرو خداروشکر

موهامو خشک کنم و لباس  عیو سر رمیدوش بگ هی

 هیبا  دمیشلوار بگ پوش هیهام رو عوض کنم 

بستم واز اتاق  یموهام رو هم دم اسب یاب کیتون



نبود،رفتم سمت  ی،هنوز از پارسا خبر رونیاومدم ب

در رو هل دادم  دییتقه به در زدم با بفرما هیاتاقش و 

 هیکه نظرمو جلب کرد  یزیچ نید شدم اولو وار

بزرگ بود که پارسا پشتش نشسته بود و پشت  زیم

 نیکتابخونه بزرگ که پر از کتاب بود،همچ هیسرش 

رفته بودم  یچ یرفت برا ادمیمحو کتابخونه شدم که 

نگاه بهم کرد و گفت هیاتاقش ،پارسا  : 

؟یکتاب دوست دار یلیخ انگار  

 .عاشقشم

کتاب ها استفاده  نیاز ا یوقته که بتون نیبهتر پس

و کتاب انتخاب کن ایب یهروقت دوست دار یکن . 

کرده بودم  زیذوق کرده بودم ،از دور چشامو ر انقدر

کرد یکه بتونم اسم کتاب ها رو بخونم پارسا خنده ا : 

 ی،صندلیدیجلو چرا خودتو شکنجه م ایب خوب

 به یبود،وقت کینزد یلیپارسا به کتابخونه خ

صورتم با صورت پارسا   بایتقر دمیکتابخونه رس

کم  هی خوردینفسش به صورتم م یمماس بود حت



 یول نمیروبب نییپا یفاصله دادم تا مثال کتاب ها

 نیپارسا ازجاش جم نخورد ،من هم که انگار از ا

 الیخ یضربان قلبم رفته بود باال ب یکیهمه نزد

 :کتاب هاشدم و گفتم

 یپر یغذا نمی،اومدم بب سراغشون امیم سرفرصت

بدم؟ یخانوم رو چجور  

بلند شد و دوباره انقدر بهم  یاز رو صندل پارسا

کم  هیبدنم رفت باال  یشد که انگار دما کینزد

 یتا بتونه از کنارم ردبشه ول دمیخودمو کنار کش

 :انگار قصد رد شدن هم نداشت اروم گفت

یتو خسته ا دمیامشب غذاشو م من . 

حرف بزنم تته پته کنم  دمیحالم بدبود که ترس انقدر

کردم و با حالت دو از اتاق زدم  دییپس باسر تا

دوتا مشت اب  ری.رفتم تو اشپزخونه و ازشرونیب

  زدم

کم هم اب خوردم هیصورتم انگار گر گرفته بودم  به  

. 



 یغذا ینیبودم که پارسا اومد س زیم دنیچ مشغول

دادم دستش تا ببره و  خانوم رو اماده کرده بودم یپر

بهش فکر  خواستمیدوباره سرمو گرم کار کردم.م

 خوردیعطرش که بهم م ی،بو شدینم ینکنم ول

باال،ازخودم کالفه  بردیپاش ،ضربان قلبمو م ی،صدا

شد  کیدفکرا بودم که پارسا نز نیبودم ،تو هم

روداد دستم ینیوس : 

باره که انقدر با اشتها غذاشو خورد  نیاول مامان

 .،دستت درد نکنه

غذا  دنیخودم هم مشغول کش نهیکردم که بش تعارف

رو به من گفت دیکم ازغذا رو چش هی یشدم ،وقت : 

 یدستپخت خوب رو از مادرت به ارث برد انگار

 یباقال نیهمچ هی،فکر نکنم تو رستوران ها هم 

بشه خورد ییپلو . 

 : گفتم

ستین امینجوریبابا ا نه . 



گفت یجد پارسا : 

انقدر خودتو دست کم  ستین یخوب زیچ ینفس شکسته

رینگ . 

نگفتم و خودمو سرگرم غذا کردم اون  یزیچ گهید

نذاشت دست به  گهید یهم با اشتها غذاشو خورد ول

تو  دیظرف ها بزنم ،خودش همه روجمع کرد و چ

کم درباره  هی،به من هم گفت برم تو هال تا  نیماش

میمادرش صحبت کن طیشرا ی . 

کارش تموم شد با دوتا قهوه اومد و کنارم  یوقت

 : نشست

میبعد حرف بزن میقهوه بخور هی . 

درست کرده بود که هر جرعه  یقهوه رو عال انقدر

 اشو با لذت خوردم و منتظر حرف هاش شدم

کم شده اشتهاش هم  یلیقدرت تکلمش خ مامان

نشه  تی،دکتر  گفته اگه تقو شهیهرروز کمتر م

داشته  یکه اگه کار نیا ی،من برا شهیهرروز بدترم

زنگ کنار  هیداشته باشه ، یباشه بتونه به ما دسترس



کن خودت بهش  یبازم سع یتختش گذاشتم ول

 یول پزهیخانوم براش م میغذا رو هم مر یسربزن

چون بلعش هم دچار  یاروم بهش بد یلیخ دیاب

و استرس براش بده و دچار حمله بلند  یمشکل،صدا

بپرس یدار ینمونده اگه سوال یزیچ گهی،د شهیم  

فقط مساله شب هابود  دیبه ذهنم نرس یزیچ

نه که پارسا خودش  ایبخوابم  ششیپ دیبا دونستمینم

 :جواب داد

باشه  ازیاگه ن یول زنمیها من خودم بهش سرم شب

کنمیصدات م . 

کنم که  کاریچ دیبا دونستمینشسته بودم نم معذب

 :خودش گفت

برو استراحت کن یخسته ا اگه  . 

باز  یطفل یبه مامان داده بودم ول امیعصر چندتا پ از

گفتم  ریدلش اروم نشده بود به پارسا شب بخ

حرف زدم و  یریوبرگشتم به اتاقم،با مامان تصو

کم اروم  هیرو براش گفتم تا  طیاتاق و شرا



 یه کسبشه،بعدهم دوباره بهش گوشزد کردم ک

 .موضوع رونفهمه مامان هم قول داد

تو تنم  یجون گهیداشتم که د شیتشو انقدرازصبح

خوابم برد دهینبودسرم به تخت نرس . 

اروم ازاتاق  دارشدمیب یزنگ گوش یبا صدا صبح

 یسربه پر هی رم،اولیتا وضو بگ رونیاومدم ب

هم از  ی،خبر دهیراحت خواب دمیخانوم زدم که د

پارسا نبود دوباره برگشتم تو اتاقم و وضو گرفتم 

با خدا  یونمازم را خواندم بعدهم سرسجاده کل

کارهم بتونم  نیتا بهم قدرت بده تاازا ازکردمیرازون

امیب رونیسربلندب . 

گرفتم  میبود تصم دهیخواب ازسرم پر بعدنماز

 یصبحانه اماده کنم اروم رفتم تو اشپزخونه و کتر

بساط صبحانه روهم از  ادیردم تا جوش برو اب ک

 زربودیدراوردم ،خداروشکرنون هم توفر خچالی

هم دم کردم ودوباره  یاوردم تا گرم بشه،چا رونی،ب

صبح  شبه دارشدهیب دمیخانوم زدم د یسربه پر هی



گفتم صبحانه  نهیکم بش هیگفتم و کمکش کردم  ریبخ

که با سرقبول کرد برگشتم تو  ارمیاش رو ب

و بردم تو اتاق  دمیبراش چ ینیس هیزخونه و اشپ

 کردمیو صبر م دادمی،اروم اروم لقمه ها رو بهش م

که تموم شد  دادم،صبحانهیم یبهش چا یبعد هم با ن

 ینیدادم و س ابشوازم تشکرکرد با لبخند جو رلبیز

 یخودم چا یرو برگردوندم اشپزخونه داشتم برا

اومد دارشدویکه پارساهم ب ختمیریم : 

صبونه اماده کنم  خواستمی،م زیخانوم سحرخ سالم

صبونه مامان رو بده  ستین یصدات کنم،اگه زحمت

 .ببرم

- خانوم رو دادم داروهاش روهم دادم یصبحانه پر . 

روخوندم ازم خواست ماهم  یحس قدردان ازچشماش

 یکنار مامانش تا تنها نباشه قبول کردم وهمه چ میبر

 نطورکهی،هم مدیکنار تخت چ زیرو بردم رو م

 زدی،پارسا با مامانش حرف م میخوردیصبحانه م

حال وهواشو عوض کنه ،من هم تو  کردیم یوسع



 کردمیخودم فکرم شی،پ کردمیسکوت نگاهشون م

بوده ،باز انگار فکرمو  ینجوریهم ا یباکت احتم

 :خونده بود روبه من گفت

حالش خوب نبود ،من  ینجوریها بود مامان ا مدت

مامان تنها با پرستار  شهیو هم ردمخویصبونه نم

گرفتم از حاال به بعد صبحمونو  میتصم یول خوردیم

شروع کنم ینجوریا  . 

کنم،کاش  ریتعب یحرفاروچجور نیا دونستمینم

موقع  هیکنه،یفکرم یپارسا درموردمن چ دمیفهمیم

وقت هم بهم  هی یبراش ارزش دارم ول کردمیحس م

پرستارم.کالفه بودم ،به کل اشتهامو  هیفقط  فهموندیم

ازدست دادم ،منتظرشدم پارسا بخوره بعد 

انگار حواسش به من بود یکنم ول زروجمعیم : 

،مثل  یازجات پاش یتونیصبونتو نم یتموم نکن تا

نیدخترخوب بش . 



گفت که نشستم و  یمعمول با چنان لفظ محکم طبق

و با نگاهش به زور لقمه ر ریلقمه گذاشتم دهنم.ز هی

روجمع کردم زیم عیو سر نییدادم پا یچا . 

اتاقم بودم و فقط چندباربه  یظهر مشغول کارها تا

ناهار هم پارسا گفته بود  یخانوم سرزدم ،برا یپر

 دمینداشته باشم،کارهامو که تموم کردم د یکار

 هیپارسا  دمیکه د رونیب ادرفتمیسروصدا م رونیازب

 خیخودش گذاشته و مشغول س یبرا تیال کیموز

وبه حرکاتش  سادمیکردن جوجه است ،چندلحظه وا

کاره بوده داشتم واسه  نیشدم،انگار مدت ها ا قیدق

ولبخند  کردمیتصورش م یخودم پشت منقل کباب

خنده امو جمع کردم  عیبرگشت ،سر هویکه  زدمیم

 :ورفتم سمتش

هست بگو انجام بدم یاگه کار ینباش خسته : 

- کاره نیبهتر ینیمن بش شینجاپیا که نیهم  . 



و  خچالیتپش قلبم رفت باال،رفتم سمت  دوباره

ساالد رو دراوردم تا خودمو سرگرم کنم  لیوسا

دمیعوض کردن جوپرس یو برا زی،نشستم پشت م  : 

،چند بار زنگ زد جواب  یگفت یبه شهره چ یراست

 .ندادم

 دی،گفتم شا یکنینم یبا ما همکار گهیگفتم د یچیه

یبگ یزیچ ینخوا . 

دادن  حینگفته ،حوصله توض یزیشدم که چ خوشحال

رو نداشتم یبه کس . 

پارسا هم جوجه  دمیروچ زیاماده کردم وم ساالدرو

که اماده شد  یسر نیها رو برد رو منقل بالکن،اول

خانوم تاگشنه نمونه ،غذاو داروهاشو  یپر یبردم برا

م،پارسا نداره برگشت یکار گهید دمید یدادم و وقت

 :کباب ها رو اماده کرده بود و منتظر من بود

 دیمامان با شیپ اوردمیسحر هرکس رو م یدونیم

 یکه غذاهاو داروها کردمیصدبار بهش گوشزد م



 دمیدیخونه بودم م یمامانو سروقت بدن ،بازم وقت

یرسیتو اول به مامان م یان ،ول الیخ یچقدر ب  . 

کار  نیهم یکه گفتم :اوال من برا شستمیم داشتم

دوست  مونهیخانوم مثل مادرخودم م یدوما پر نجامیا

براش انجام بدم ادیازدستم بر م یدارم هرکار  . 

 یدستم داغ شد ،دست بزرگش رو رو دمیان د هی

 :دستم گذاشت

کنمیوقت فراموش نم چیمحبتت رو ه نیا . 

خودم خسته شده بودم  یدو روز از جنجال درون نیا

پارسا  یرکات و جمله هاح نی،انگار تو کوچکتر

فکر  یمنطق یوقت یول گشتمیاز عشق م یدنبال رد

 وانهید کرد،دلیبرخورد م یاون کامال معمول کردمیم

خودش بود ریمن دنبال تعب . 

و با کمک هم  میغذامون رو خورد توسکوت

پارسا رفت سراغ  م،یاشپزخونه رو مرتب کرد

شدم،سرگرم  یمامانش و من هم مشغول دم کردن چا

اپن  یپارسا که رو یار خودم بودم که گوشک



نگاه کردم که  یگوش یرفت رو برهیاشپزخونه بود و

رو  یگل کرده بود گوش مینوشته نگار فضول دمید

و دادم دستش خودم هم از اتاق اومدم  قبردم دم اتا

باز گذاشتم و پشت در  مهیدر را ن یول رونیب

 ی،پارسا تماس رو وصل کرد و با حالت سادمیوا

کرد وبعد از قطع مکالمه  یاحوال پرس یخودمون

 : روبه مامانش گفت

دلش برات تنگ شده نجایا ادیداره م نگار . 

از درفاصله گرفتم وخودمو تو اشپزخونه  عیسر

 کمهیمشغول نشون دادم که حس کردم پارسا نزد

سادهیپشتم وا دمیسربرگردوندم د یوقت : 

ن؟یداشت یکار -  

مامان دنید ادیخاله ام داره م دختر . 

- خانوم اماده بشن یپر کنمیباشه من کمک م . 

از  یکی میخانوم رو اماده کرد یکمک پارسا پر با

 هیبود رو تنش کردم و  دهیکه پارسا خر ییلباس ها



رژ هم براش زدم تو  هیو  دمیکم هم به موهاش رس

و با چشماش بهم  شدیتموم مدت لبخند ازلبش دور نم

یکه چقدر از کارم راض فهموندیم  . 

 رونیب خچالیاز  وهیکم م هیتو اشپزخونه و  رفتم

شربت هم اماده کردم و  دمیاوردم و تو ظرف چ

رفتم سراغ پارسا اروم  ستین یکار گهید دمید یوقت

 یدر زدم و وارد شدم ،ورود من همزمان شد با ت

 یلیخ دمیپارسا،اومدم برگردم که د دنیشرت پوش

تو  شمتا باهاش چ نییانداختم پااست سرمو  عیضا

 : چشم نشم

 یمهمون اماده کردم اگه کار یرو برا یهمه چ من

برم اتاقم ستین . 

گقت دویرو پوش شرتشیت سرصبر : 

مامان؟ شیپ یاینم مگه  

امین دمیم حیترج دیباهام ندار یکار اگه . 

یراحت هرجور . 



راه دستش نبود منو به  یلیخودش هم خ انگار

دخترخاله جونش نشون بده ،انگار کسرشانش 

 دمیبودم،انقدر لجم گرفت که ناخوداگاه دروبه هم کوب

فحش بلدبودم  یتو اتاقم هرچ دمی.تا رسرونیواومدم ب

 خواستیذره دلم خنک نشد ،دلم م هی یبهش دادم ول

لباس  هی گفتیم طونهی،ش رمیحالشو بگ یجور هی

مهمونش  یکنم و جلو رایم وارو وبپوش یلینگیج

 نیا یکه رو فیرون،حیبپرم از اتاق ب

که زنگ روزدن تو ذهنم  یکارهارونداشتم ،تا موقع

دمیخودم کش یصدتا نقشه برا . 

 یزیچ یلیخ یکردم ول زیباز شدن در گوشمو ت با

 یصدا هی، ییرایکه اومدن سمت پذ یتا وقت دمیشنینم

 یلی،صداش خ کردیم ینازک با پارسا احوال پرس

و  فیظر دیبود حدس زدم که خودش هم با فیظر

،باهم رفتن  دمیترکیداشتم م یخوشگل باشه ،ازفضول

 مین هی، دمینشن یزیچ گهیخانوم و د یسمت اتاق پر

کف کرده  یاونجا بودن و من حساب یساعت



نگار  شدنیم کیبودم،دوباره صداشون اومد که نزد

 .:به پارسا گفت

،اگه  یکن تشیکم تقو هی دیشده با فیضع یلیخ خاله

براش  یتیتقو یدارو یسر هیبعد  یسر یخوایم

ارمیب . 

 نیداد که بهتر نانیازش تشکرکرد و بهش اطم پارسا

نداره و  یا دهیفا یها رو براش گرفته ول یتیتقو

داره تا  تیبه تقو اجیاحت یاز لحاظ روح شتریب

پارسا  یکم صحبت کردن و هرچ هی.خالصه یجسم

 .اصرار کرد شام بمونه قبول نکردو رفت

 هیرفتن نگار پارسا اومد سمت اتاقم و درزد  بعداز

حالت ممکن جواب  نیکم معطل کردم و با سردتر

 :دادم،پارسا اومد داخل

؟یدیکه جواب نم یکردم خواب فکر  

جواب بدم یچ دونستمینم : 



،خودم هم از دروغم  دمیتو گوشم بود نشن یهندسفر

نگفت یزیچ یول گمیدروغ م دیجاخوردم ،اونم فهم : 

 هی رون،مثلیب ایب یرفت اگه دوست دار مهمونمون

 :بچه لجباز گفتم

جا خوبه کار دارم نیهم . 

نگفت و رفت یزیچ گهید  

از اتاق زدم  واشیحوصله ام سررفته بود، یحساب

از کوسن ها  یکی یو رفتم تو بالکن رو رونیب

بالکن شده  نیکردم عاشق ا فینشستم و واسه خودم ک

 رمیحال پارسا رو بگ یجور هی خواستیبودم ،دلم م

از  یکیکه  کردمیم یزیداشتم واسه خودم برنامه ر

 : پشت گقت

؟ یکنیم کاریچ  

 یزدم که خودم هم ازصدا یغیج هی دم،یترس نیهمچ

هم هول شد و دستشو گذاشت  دم،پارسایخودم ترس

 یکردم ،ساکت شدم ول کاریچ دمیرو دهنم ،تازه فهم

پارسا قصد نداشت دستشو برداره من هم اروم نشستم 



مطمئن شدساکتم  یزنم،وقتینم غیج گهیتا بفهمه د

 :دستشو برداشت

؟ هویشد  چت  

خجالت گفتم با  : 

فکر بودم متوجه اومدنت نشدم تو . 

فاصله نشست نیکنارم و با کمتر اومد : 

؟یبود یتوچه فکر حاال  

یحالتو بکنم تو قوط خوامیم گفتمیگفتم،میم یچ . 

هم کال الل شده  ادیز یکینداشتم بگم ،از نزد یزیچ

نداره بلند  دهیفا دمیکم تو جام وول خوردم د هیبودم،

 : شدم و گفتم

با هول داشتم  نجورکهیبرم اب بخورم ،هم من

و کله پا  زیم هیبه پاپام گرفت  شدمیازکنارش بلند م

 دمیچشم باز کردم د یشد وقت یچ دمیشدم ،نفهم

قشنگ تو بغل پارسام اون هم داره لبخند ژکوند 

بدتر  یول رونیب امی،تقال کردم از بغلش ب دهیم لمیتحو



بلندشدم  ازجامو  زیشد ،خالصه دستمو گرفتم به م

اب از پارچ  وانیل هیرفتم اشپزخونه و  ی،حرص

 راهیداشتم به خودم بدوب نجوریاپن پرکردم هم یرو

گفتمیم : 

 دیبا یکی یچه به پرستار ،تورویوپاچلفت دست

 کنهیم یخودش چه فکر شیمواظب تو باشه ،حاال پ

ازپشت گفت یکیکه  : 

راحت باش کنمینم یفکر چیه من  . 

 شترلجمی،ب خندهیچشماش داره م دمید برگشتم

 شدمیوگرنه اروم نم کردمیم یکار هیدیگرفت،با

کنترل شده گفتم یاروم کردم وبا صدا کمیخودمو  : 

د؟یهمش ادمو بترسون دیعادت دار شما  

همون لبخند لج درار گفت با : 

 گهید زیچه چ یترسیم  یوقت یکه ندارم ول عادت

؟یشیم  

حرص گفتم با  : 



شم؟یم یچ  

 بماند

 هیامپر چسبونده بودم اونم انگار داره  یحساب گهید

کردینگاه م فیبا ک نهیبیجذاب مصحنه   

بشم منو زهره ترک  یزیچ هیکه  نیا یبرا پس

که ،اومدم ازکنارش ردشم که مچ  ،واقعایکنیم

 :دستمو گرفت و منو به سمت خودش برگردوند

 یزیچ هیمنظورم از  گهید زینه چ یبترس خوامیم نه

یروبد برداشت کرد . 

 گفتمیبه قلبم م ای، دمیفهمیشده بودم،منظورشو نم جیگ

 یکینزد نیبودم با ا دهیسیواسه خودم ر ینفهمه،هرچ

 هی رونویب دمیدستمو از دستش کش شدیها داشت پنبه م

کردم ادیکم فاصلمونو ز : 

بخوابم وبه دو خودمو  رمیخسته ام م ،منیحاالهرچ

به اتاقم نبضم تو دهنم  دمیرس یازش دور کردم .وقت

 کردیزق زق م انگشتاش رو مچم ی،انگار جا زدیم

 گهی،پشت دراتاق نشستم و سرمو گذاشتم روپاهام ،د



تو تنم نمونده بود،اعصاب و روان داغون من  یجون

کوچولو روهم  بحران هی گهیشد،دیبدتر م زایچ نیبا ا

،تو  خواستیم یارامش دائم هیتاب نداشتم ،دلم 

 یاومد شام پر ادمی هوینشستم که  یهمون حالت مدت

کم خودمو مرتب کردمو با اکراه از  هیخانومو ندادم ،

رونیاتاق زدم ب  . 

 ینبود ،خدا خدا کردم که تو یاشپزخونه که کس تو

حرف زدنش از  یشانس بد من صدا یاتاقش باشه ول

اومدم برم تو اتاق که  ومدیخانوم م یاتاق پر

دمیناخواسته حرف هاش رو با مادرش شن : 

ناخواسته ترسوندمش چه  یوقت یاگه بدون مامان

شده بود ،انقدر مظلوم بود که صدبار خودمو  یشکل

شده بود یبدجور خواستن یسرزنش کردم ول . 

نموندم و برگشتم تو  شتریب گهید دمیحرفو که شن نیا

اکو تکرار  نیتو مغزم ع یخواستن یاشپزخونه،کلمه 

رفتار دوگانه  نیداره ،ا یاونم به من حس یعنی شدیم



 نیوا دمشیفهمی،نم کردینو ذره ذره اب ماش داشت م

کالفه ام کرده بود دنینفهم  . 

خودم بودم که پارسا از اتاق مامانش اومد  توحال

رونیب : 

؟یدیفکر کردم خواب یخسته ا ینگفت مگه  

- خانومو ندادم یاومد شام پر ادمی . 

که خودش انجام داده و  دمیبشقاب تو دستش فهم با

 یلیخ میبود کینیکه تو کل یانتظار داشتم مثل زمان

 یلیاون خ یکنه ول یاداوریام رو بهم  فهیوظ یجد

و مشغول  نکیاروم ظرف ها رو گذاشت تو س

 :شستن شد

شام مامانو دادم فقط  ،منیکردیاستراحت م کاش

یناراحت خودت بودم که گرسنه موند . 

نداشتم یحس گرسنگ اصال : 

کنم به غذا ندارم ،پس با اجازه برم استراحت  لیم

دیبود خبرم کن ی،کار  . 



که  نیاتاقم و خودمو رو تخت ولو کردم ،با ا برگشتم

خسته بودم  ینکرده بودم ول یکار یلیامروز خ

تا قبل رفتن  داربشمیداشتم صبح زودتر ب می،تصم

فکر زود اماده خواب  نیپارسا صبونه اماده کنم ،با ا

 .شدم

اماده شدم تا صبونه  عیشدم و سر داریزود ب صبح

 ومدیکه ازاشپزخونه م ییبا صدا یرو اماده کنم ول

که پارسا زودتر ازمن دست به کارشده ،رفتم  دمیفهم

 سمتش وسالم دادم،برگشت سمتم با لبخند جوابمو داد

 ی،صندلینخورد یچیکه ه شبی،د دصبونهییبفرما

 دمیو نشستم لقمه اولو که خوردم تازه فهم دمیرو کش

کردمو  ریخودمو وس یسنمه،با اشتها حسابچقدر گر

خانوم افتادم یپر ادیوبعد  : 

خانوم بزنم؟ یسر به پر هیبرم  من  

همونجور که مشغول خوردن بود گفت پارسا : 

و راحت بخور ،من صبونشو دادم نیبش  . 



که پارسا اماده  کردمیظرف ها روجمع م داشتم

 ی،بو کیوپ کیش شهی،مثل هم رونیازاتاقش اومد ب

 گهیان دلم گرفت ،د هیکرد،یعطرش هم که غوغا م

کارم  یباشم،دلم برا ششیپ کینیتو کل تونستمینم

به اون مسعود گور بگور  نینفر هیتودلم  د،یکشیپرم

 شدینم یکار یکردم که االخون واالخونم کرد،ول

بهم گوشزد کرد  ساختم،پارسایو م سوختمیم دیکرد با

داشتم بهش زنگ بزنم یکه هرکار . 

رفتن پارسا خونه سوت وکور شد ،ساعت حدود  اب

بهم خوشامد  یو با گرم دیخانوم رس میبود که مر۱۰

 یپر شیمشغول کارش شد من هم رفتم پ یگفت ،وقت

پوست کندم و با دقت بهش  وهیکم م هیخانومو براش 

 قیام اس تحق یگرفتم درباره  میدادم ،تصم

که  ییرو دست گرفتم وتمام نکته ها یکنم،گوش

گرفتم  ادی ییزهایچ ی،کل کردیم ادداشتیو  خوندمیم

 دایپ یحرکات ورزش یدونستم،کلیکه قبال اصال نم

و  هی،نوع تغذ شدیم ماریکردم که باعث بهبود ب



موثر کنترل  یهم راه ها شنیتیکنترل استرس و مد

بود یماریب . 

کردم طبق اون جلو برم  یبرنامه نوشتم و سع هی

 یخانوم دادم تا غذاها میبه مر ییبرنامه غذا هی،اول 

 تیرو بپزه بعد هم از چندتا سا یماریب نیمناسب ا

مخصوص سفارش دادم ،خودم هم  یورزش لیوسا

کرده بودم باصبر و حوصله  دایرو که پ ییورزش ها

نداشت  لیتما یلیکردم اولش خ نیخانوم تمر یبا پر

اش  زهیحس و حال و انگ میرفتیجلو م یهرچ یول

شدیم شتریب  . 

از ورودم به خونه پارسا گذشته  یدو هفته ا  حدود

 لی،با کمک وسا رفتیم شیخوب پ زیبود ،همه چ

و  یمخصوص حال روح یها نیو تمر یورزش

 تونستیبهتر شده بود ،م یلیخانوم خ یپر یجسم

دست  تونستیچند کلمه حرف بزنه و قاشق رو هم م

سته من انقدر لذت بخش بود که تون یبرا نای،ا رهیبگ

برگردونم و بهش  ینفر رو دوباره به زندگ هی ودمب

 لچریرو بدم.هرروز با و شیماریبا ب دنیجنگ زهیانگ



،براش  میزدیتو بالکن و باهم حرف م بردمشیم

که اون  دمیدیم قایم،دقیخوردیم یو چا خوندمیکتاب م

ادم با  هیکه منتظر مرگ بود رفته و  ماریادم ب

شهیم داریب دیجاش اومده که صبح ها با ام هیروح  . 

و با تمام وجود  دیدیرو پارسا هم م راتییتغ نیا

 .خوشحال بود

که بره  نیخونه قبل از ا دیشب که پارسا رس هی

 :اتاقش اول منو صدا زد

کارت دارم ایب قهیچند دق سحر  . 

من هم اطاعت کردم و  نمیکرد به مبل که بش اشاره

کار داره یچ نمیبنشستم منتظر شدم ب : 

دوره  هی ایمعروف دن یگروه از روان شناس ها هی

قراره برگزار کنن و از من هم دعوت  یاموزش ی

مسعود هم اونجا  ادیکردن که شرکت کنم،به احتمال ز

نشون دادن  یرو برا یتیموقع نیهمچ هیهست چون 

که  یمطمئنش کن یخوای،اگه م دهیخودش از دست نم



 نیتا دست ازسرت برداره بهتر یازدواج کرد

تهیموقع . 

کم فکر کردم وگفتم هی  : 

شه؟یبرگزار م کجا  

هیترک  

گفتم یناراحت با  : 

خانوم رو تنها بذارم یپر تونمیمن که نم یول . 

گفت پارسا : 

صحبت کردم  ینگران نباش ،من با مرکز پزشک تو

پرستار بفرستن ،به  میستیکه ما ن یقراره چند روز

میشبا بمونه تا ما برگرد گمیخانوم هم م میمر . 

باز دلشوره  ینرفتن نداشتم ول یبرا یلیدل گهید

 . گرفتم

کردم و  دییکه گذرنامه دارم که با سر تا دیپرس پارسا

 لیکم وسا هیسر برم خونه تا گذرنامه و  هیقرار شد 

 .بردارم



خانوم سپردم و  میکارها رو به مر یفردا همه  صبح

دلش برام تنگ شده  یرفتم سمت خونه ،مامان حساب

باهم حرف  یریکه هرروز چندبار تصو نیبود، با ا

بود ،اول رفتم  گهید زیچ هی گهیهمد دنید یول میزدیم

 یتو اتاقم و گذرنامه وچند دست لباس مناسب برا

حجابمو  یجور هیسفر برداشتم،اونجا مجبور بودم 

دستمال سر داشتم برداشتم تا به  یحفظ کنم پس هرچ

کم هم با مامان درد ودل  هیاستفاده کنم، یروسر یجا

گذاشت تا ببرم وقت  کیکم ک هیکردم و مامان برام 

کردم  ینداشتم منتظر صبا بمونم ،با مامان خداحافظ

خانوم نهارشو نخورده  یو برگشتم خونه پارسا .پر

ش من مونده بود ،من هم بدجور به ظربود و منت

کنارش  موییغذا یعادت کرده بودم ،تمام وعده ها

 تونستیم گهی،حاال د زدمیو باهاش حرف م خوردمیم

جوابمو بده یچند کلمه ا . 

که پارسا اومد گذرنامه رو بهش دادم و  یعصر

از اون شب تا سه شب  رهیهارو بگ طیقرار شد بل

خواب درست نرفتم میشد یبعدش که راه . 



کردم و بهش گفتم که  یخانوم خداحافظ یبا پر صبح

هاشو انجام بده،خداروشکر  نیتمر ستمیتا من ن

که من اومده بودم اصال حمله بهش دست  یازروز

 ریراحت بود  دستمو گرفت و ز المینداده بود پس خ

گوشم گفت برو خوش باش دختر خوش 

قلبم،ازحرفش انقدر خوشحال شدم که صورتشو 

خانوم هم خواستم  میز مرو ازش جدا شدم،ا دمیبوس

 شیکه براش نوشتم پ ییطبق دستور غذا

خانوم  یتا بلکه پر ومدیهم هرروز م وتراپیزیبره،ف

نمونده بود  یکار گهیبتونه با واکر چند قدم راه بره،د

درتا پارسا با چمدون  یچمدونم رو گذاشتم جلو

نیخودش بذاره تو ماش . 

گفتپارسا  میو حرکت کرد میکه نشست نیماش تو : 

،فکر کنم  یاماده ا زیانگ جانیسفر ه هی یبرا

منظورش عکس العمل مسعود بود،خودم هم همش به 

گفتم یبا دودول کردمیفکر م نیهم : 

کنه مطمئن بشه و دست ازسرم برداره خدا . 



گفت طنتیبا ش پارسا  : 

رفتار کن که مطمئن بشه یجور هی پس . 

کردم ابونیو حواسم رو پرت خ دمیکش خجالت  . 

فرودگاه هردومون تو فکر  دنیرس تا

نداشت و  ریپرواز هم تاخ م،خداروشکریبود

 . سرساعت انجام شد

 لیهتل پارسا رفت که اتاق هارو تحو میدیرس یوقت

هتل برگزار  نیقرار بود تو هم یدوره اموزش رهیبگ

 . بشه

 لیبرگشت باهاش همراه شدم تا اتاق رو تحو یوقت

و با کارت دررو  ادسیاتاق وا هیدر  یجلو میریبگ

با  یباز کرد منتظر شدم تا کارت اتاق منو بده،ول

گفتم یسیدست اشاره کرد داخل بشم با رودربا : 

؟یمن اتاق نگرفت یبرا  

 .:گفت



مسعود مطمئن بشه زن و  ستی،مگه قرار ن نه

،پس مسعود  شهیبرگزار م نجایدوره ا ی،وقت میشوهر

جوانب رو  یهمه  دیدور و برهاس،با نیهم هم

دیسنج . 

نکرده بودم ،مستاصل مونده بودم  نجاشویا فکر

کنم که پارسا دوباره گفت که برم داخل کاریچ  . 

تخت  هیاتاق که شدم اه از نهادم بلند شد ، وارد

مبل تک نفره کنارش ،از  هیدونفره وسط اتاق بود و 

کنار پارسا بخوابم عرق کردم  دیکه شب با نیفکر ا

بود ریفکرا د نیا یبرا گهید یول . 

ها بره  یهماهنگ یسر هی یبرا خوادیگفت م پارسا

استراحت کنم تونمیو من م نییپا . 

دستام گرفتم  نیرفتنش رو تخت نشستم و سرمو ب بعد

زمیتو سرم بر یچه خاک دونستمی،نم  . 

دوش  هیکردم و تا پارسا نبود  یرو خال چمدونم

 لیاگرفتم و لباسهامو عوض کردم ،داشتم وس یجنگ

که پارسا برگشت کردمیرو جا بجا م : 



 ییاشنا یکه کردن امشب برا یزیبرنامه ر طبق

شب اماده  یبرا دیدادن ،با بیجشن ترت هی پیاک

میبش . 

خوندن  یکم به پارسا نگاه کردم و اونم که خدا هی

 :ذهن من بود

شب هم  یبرا میدور بزن رونیب میسر بر هی پاشو

،زده بود وسط خال ،من اصال لباس  میلباس بخر

بودم اوردهین یمجلس . 

 میاماده شدم و باهم از هتل زد عیخدا خواسته سر از

پاساژ و  یتو مرکز شهر بود و کل رون،هتلمونیب

اطرافش بود دیمرکز خر  . 

باصبر و حوصله دونه دونه مغازه ها رو  پارسا

.برعکس  دادیلباس ها نظر م یدرباره  دویدیم

 یلباس چیدفعه ه نیا کردمیکه زود انتخاب م شهیهم

دکلته و  ایکوتاه بودن  ایهمه  ومدیبه نظرم مناسب نم

که  میچرخ زد یساعت مین هیباز که من اهلش نبودم،

مغازه بزرگ  هیپارسا دستمو و گرفت و برد سمت 



داخل به دختر  میرفت یدقت نکردم وقت نیتریمن به و

من  زیرو سا نیتریفروشنده گفت که لباس پشت و

دونستیم قیمنو دق زیکه سا نی،جالب ا ارهیب  . 

 ی،وقت ارهیاتاق پرو و منتظر شدم تا لباس رو ب رفتم

شگفت زده  قهیهمه سل نیلباس رو جلوم گرفتم از ا

پارچش لمه  یکه تو یمشک یماکس راهنیپ هیشدم ،

 یقیقا ی قهی هیبلند با  نیداشت است ینقره ا یها

نگاه کردم و  نهیلباسو تنم کردم خودمو تو ا ی،وقت

رو دراوردم و  باسکردم ، ل فیواسه خودم ک یکل

،پارسا منتظر  رونیدادم دست دختره از اتاق اومدم ب

دینخوند ،پرس یزیاز چهره ام چ ینشسته بود وقت  : 

بود ؟ چطور  

زدم و گفتم یتفاوت یکم خودمو به ب هی  : 

 . خوبه

کنه ،ازش خواستم خودم  بلند شد که حساب پارسا

مبلغ لباس مخم  دنیحساب کنم که قبول نکرد ،از شن



انقدر  یسادگ نینبود که در ع خودی،ب دیسوت کش

بود کیش . 

و کفش ست  فیلباس به اصرار پارسا ک دیاز خر بعد

 یسرم که به جا یبرا فیتور ظر هیو  دمیهم خر

ازش استفاده کنم یروسر . 

جون نداشتم  گهید ،من که میخسته شده بود یلیخ

رستوران شد و منم همراهش شدم  هی،پارسا وارد 

و مشغول حرف  می،از منو ،غذاهارو انتخاب کرد

 م،طبقیچند روز شد نیبرنامه ا یزدن درباره 

برنامه ها صبح تا عصر وقت پارسا پر بود و فقط 

داشت ،قرار شد من صبح ها برم  یشب ها وقت خال

یدنید یجاها میو عصر بر دیخر . 

 ادهیبودن ،بعد غذا تا هتل پ یهمه عال غذاها

اتاق و گفت که کار داره ،من  ومدین م،پارسایبرگشت

هوش شدم یگوشه گذاشتم و ب هیرو  دهایهم خر  . 

به تنم دادم و در رو باز  یدر کش و قوس یازصدا

کامل قهوه و  سیسرو هیهتل بود که  شخدمتیکردم پ



حواسش به همه  و تنقالت اورده بود،باز پارسا کیک

لبخند گل و گشاد اومد رو لبم و با تشکر  هیبود ، یچ

قهوه خوابو از سرم  یرو اوردم داخل ،بو ینیس

و با خودم  وردمرو خ کیپروند با اشتها قهوه و ک

شمیچاق م لویگفتم بعد سفر حتما چند ک . 

از پارسا  ینمونده بود ،تا خبر یمهمون میبه تا یزیچ

کم موهامو  هیلباسهامو عوض کردم و  عینبود سر

رو از چمدون دراوردم و  شیحالت دادم ،لوازم ارا

رژ قرمز  هیاخر سرهم  دمیبه صورتم رس یحساب

داشت یتضاد جذاب میزدم که با لباس مشک یگریج  . 

که پارسا در زد و وارد  رفتمیبا تور سرم ور م داشتم

نگاه موشکاف به  هی سادمیروبروش وا یشد ،وقت

 :سرتا پام کرد و گفت

شهینم باورم  . 

و؟یو گفتم چ دمیکم مثال خجالت کش هیهم  من  

نهیبش یتو تن کس ینجوریلباس ا که . 



دادم و بابت لباس باز تشکر کردم  لشیلبخند تحو هی

من نبود و محو  یاصال حواسش به حرف ها یول

 . لباس شده بود

تک سرفه کردم وگفتم هی : 

دیاضر بششده بهتره ح ریکنم د فکر . 

کرد و حولشو برداشت تا بره حموم ،مونده  قبول

لباس  ضیتعو یبرا ییکنم ،اتاق جا کاریبودم چ

من لباس عوض کنه ،قبل  ینداشت و مجبور بود جلو

تو محوطه تا هوا بخورم  رمیکه بره بهش گفتم م نیا

و  رونیدر زدم ب مونم،ازیو همونجا منتظرش م

هتل استخر  یسوار اسانسور شدم،محوطه جلو

از  یکی یداشت رو یداشت که اطرافم صندل یزرگب

هام شدم  امیها نشستم و مشغول چک کردن پ یصندل

 امیپ یو الهه فقط امروز ازم خبر نداشتن کل نای،م

داده بودن ،جوابشون رو دادم و با مامان هم حرف 

زدم ،مهمون ها تک  دیکم اطراف رو د هیزدم ،

 غولبلند مش هیپا یزهایو پشت م ومدنیوتوک م



دعا کردم  شدن،دعایو مشروب م یدنیخوردن نوش

 چارهیپارسا اهل مشروب نباشه وگرنه امشب ب

الحول  هیتو دلم  اد،یکه داره م دمشیبودم،ازدور د

 یوال قوه براش خوندم که چشم نخوره ،بازوها

تو کت جذبش بدجور تو چشم بود  شیعضالن

ع کردن که شد ،چند نفر رفتن جلو وشرو کی،نزد

با  زدیحرف م یسیانگل یسر هیباهاش حرف زدن،با 

جوون با  ی،دخترهایهم فارس هیو بق یعده ترک هی

باز و کوتاه دورشو گرفته بودن ،خون  یلباس ها

شدم ورفتم سمتش پارسا هم  خورد،بلندیخونمو م

همه دستشو انداخت  یبازوشو گرفت طرف منو جلو

دور کمرم ،دخترها که انگار ضد حال خورده بودن 

 امیپخش و پال شدن،اومدم از بغلش ب یکی یکی

گفت رلبیکه نذاشت و ز رونیب : 

م؟یقرار نشد مسعود رو مطمئن کن مگه  

جواب دادم رلبیهم ز من  : 

ست؟ین نجایکه ا مسعود  



اروم پچ زد دوباره : 

شک نکن شهیم یتابجا اف هیدورو برهاس از  نیهم . 

از  یکی، میرفت زهایاز م یکیهمون حالت تا کنار  با

تعارف کرد و خداروشکر  یدنیخدمت ها نوش شیپ

اب  هیمن هم  یپارسا بدون الکل برداشت و برا

 .پرتقال گرفت

پارسا به اومدن مسعود اشاره کرده بودتپش  یوقت از

دمییپایاطرافو م یقلب گرفته بود م و ه  . 

 یقیشروع شده بود و گروه موس بایتقر جشن

سرجاهاشون قرار گرفته بودن،زن ها و مردها وارد 

و با تموم شدن هر اهنگ  شدنیرقص م ستیپ

بود و  ستیتو پ دادن،چشممیم یجاشونو به گروه بعد

پارسا دستم و گرفت  هویکه  زدمیم دیادم ها رو د

گفت رگوشمیز : 

کنهیباش داره نگاهمون م یعاد یلیخ . 



هم دادم نگاه نکنم  حیترج گهیکجا رو م ستمدونینم

اب پرتقال رو گرفت جلومو گفت السی،پارسا گ : 

دهیکم بخور ،رنگت پر هی  . 

کم خوردم که دوباره پارسا اروم گفت هیحواس  یب  : 

 میبر یماست االن وقتشه ،اگه موافق یرو نگاهش

ست؟یوسط پ  

 کردم،دستیامشب کاررو تموم م دیبا یبودم ول مردد

 میشد ستیپارسا رو محکم گرفتم و باهم وارد پ

،دستشو انداخت دور کمرمو من هم دستمو انداختم 

 ینه مسعود گهید میشروع کرد یدور گردنش ،وقت

 بایتو دوتا چشم ز زی،همه چ یمونده بود و نه دلهره ا

حرکت  قدرتکه روم بود محو و نابود شده بود ،

،اروم کمرمو نداشتم و خودمو به دستاش سپرده بودم 

و با حرکات نرمش منو با خودش  کردینوازش م

اهنگ تموم بشه  نیا خواستینم کرد،دلمیهمراه م

شدمیو من غرق اون نگاه م ستادیمی،کاش زمان وا . 



تموم شدن اهنگ به خودم اومدم و با اکراه دست  با

رونیب میاومد ستیپارسا رو گرفتم و از پ . 

اتن رفته بودم انگار دو مار میکه برگشت سرجامون

 اتیعرق بودم ،تمام محتو سیوخ زدمینفس نفس م

 غیدر یبلکه خنک بشم ول دمیجرعه سرکش هی وانمویل

ذره هیاز  . 

بود که باالخره مسعود خودشو  ومدهیحالم جا ن هنوز

که  یحالت زننده ا هیو به  کینشون داد .اومد نزد

گوش من  ریمشروب خوردنه ز ادیمعلوم بود از ز

 : گفت

من ول کن تو  ی،ول یاز دست من دررفت باالخره

ارمیسرت م ییچه بال نیجوجه،بب ستمین  . 

که داشت واسه من خط و نشون  نجوریهم

که  یجور هیاز پشت دستشو گرفت و  د،پارسایکشیم

خلوت بعد دستشو  یجا هیجلب توجه نکنه کشوندش 

انداخت و فکشو محکم گرفت و تو صورتش ان 

م وحشت کردمزد که من یچنان داد : 



از  یزن من بش کینزد گهید کباریفقط  گهید کباری

تو گوشت فروکن نوی،ا کنمیم مونتیزنده بودنت پش . 

 ریبود از ز دهیاز سرش پر یکه انگار مست مسعود

و همونجور که از  رونویب دیدست پارسا خودشو کش

زدیداد م کردیاونجا به حالت دو فرار م  : 

که  ارمیسرجفتتون م یی.بالرسمیجفتتون رو م حساب

کنن هیاسمون به حالتون گر یمرغ ها . 

که بهم وارد شده بود شروع کردم به  یفشار از

گوشه نشوندم و شروع کرد به  هی،پارسا برد  دنیلرز

 . ماساژ دادن کتف هام ،کم کم حالم بهتر شد

پارسا  یرو نداشتم ول یمهمون هیبق یحوصله  گهید

و خودمو به اتاق  مجبور بود بمونه،ازش جداشدم

رسوندم ،لباسمو عوض کردمو و خودمو انداختم 

شدم  ایروتخت ،چشممو به سقف دوختم و غرق رو

ارامش  یبودم و هرم نفس ها کشیکه نزد یلحظات

 یهمان لحظات کاف میبرا دمیخریبخشش را به جان م

اش را درقلبم احساس کنم  ینیریبود تا سال ها ش



 یدرمورد من چه نظربرام مهم نبود که اون  گهید

 نیهم خواستیداره فقط من بودم و اون چشما،دلم م

جا دفتر گذشته رو ببندم ومسعود رو  نیشب و هم

که  دونستمیته دلم م یفراموش کنم ول شهیهم یبرا

ستیدست بردار ن . 

در به خودم  یچقدر زمان گذشت که با صدا دمینفهم

حرکت نکردم و خودمو به خواب  یاومدم ول

با شلوار  یزدم،پارسا کتش رو دراورد و همونجور

،انقدر خودمو جمع کرده  دیتخت خواب گهیسمت د

ان حس کردم  هیبودم که تو خودم مچاله شده بودم 

 م،تموم بدن کنهیداره اروم موهامو نوازش م یدست

،عقل و قلبم تو کشمکش بود  زدیم ادیخواستنشو فر

نکنم  یکردم حرکت یشد و سع روزیم پعقل یول

،پارسا هم کم کم انگار خوابش گرفت و دستش رو 

دیکنار کش  . 

از  یچشم روهم نذاشتم صبح زود هم با کرخت تاصبح

اومدم و خودمو رسوندم کنار استخر  نییتخت پا

کم اعصاب داغونم  هیبود و  یدم صبح عال ی،هوا



وم کرده برگشتم اتاق پارسا حم یرو اروم کرد ،وقت

منتظر من نشسته بود زیو ترو تم . 

 نییپا میزدم نه اون ،باهم رفت شبیاز د یمن حرف نه

کار  ی،پارسا برا میو تو سکوت صبونمون رو خورد

کم بگردم بلکه حال  هیدادم  حیرفت و من هم ترج

 .وهوام عوض بشه

همه جا رو بلد  بایاومده بودم و تقر هیهم ترک قبال

 .بودم

گرفتم و رفتم  یتاکس هینداشتم پس  دیخر ی حوصله

که به  نینشستم و بدون ا مکتین هی یساحل .رو

ان دلم  هیشدم، ایدر ییبایفکر کنم فقط محو ز یزیچ

گرفتم   یریمامانم تنگ شد باهاش تماس تصو یبرا

قشنگ رو نشونش  یحرف زدم و منظره ها یو  کل

رو  یعل لتماس با صبا گرفتم و حا هیدادم،بعد هم 

 ی،به مامان سپرده بودم نگه رفتم مسافرت ول دمیپرس

 یزیچ هیو الهه  نایصبا و م یبرا خواستیدلم م

شدم و ادرس  نیفکر دوباره سوار ماش نیبخرم ،با ا



دور همه را گشتم و  هیرو دادم، دیاز مراکز خر یکی

 یتا برا دمیخوشگل خر یلباس مجلس هیصبا  یبرا

خوشگل  زیشوم هیالهه هم  یمراسم هاش بپوشه ،برا

که تو  دمیگشاد خر راهنیهم پ نایم ی،برا دمیخر

هاش هم  ین ین یبراش مناسب بود،برا یباردار

فقط مونده بود مامانم و  دمیخر یگوگول یدوتا سرهم

خاص بخرم  زیچ هی خواستیخانوم که دلم م یپر

فردا یجون نداشتم پس گذاشتم برا گهید یول . 

بود  ومدهیهنوز نظهر بود که برگشتم هتل پارسا  

شب قبل  یخواب یتنها ناهار خوردم ورفتم اتاقم ،ب

خوابم ببره دهیباعث شد  سرم به بالش نرس . 

چشممو باز کردم پارسا باال سرم نشسته بود و  یوقت

و سالم دادم ،اون هم  دمیزل زده بود بهم ،از جام پر

 میبا لبخند جوابمو داد و گفت که حاضر بشم بر

رونیب . 

 یکل هیصوف ایمسجد ا میو اول رفت رونیب میهم زد با

بعد  میهاش لذت برد ییبایو از ز میگرفت لمیعکس و ف



 یدوچرخه سوار یسمت ساحل کل میهم با هم رفت

که  یوا میلب ساحل تست کرد یو از غذاها میکرد

داشت،اخر شب هم خسته و کوفته  یچه طعم

میبرگشت  . 

رسا از که پا نیموقع خواب شد و قبل از ا دوباره

پارسا  یخودمو به خواب زدم،وقت ادیب ییدسشو

حس  یول دیتخت خواب گهیبرگشت اون سمت د

دهیکه رو به من خواب کردمیم . 

باز پارسا رفت سرکارش و من هم به فکر  صبح

پاساژها رو  یخانوم بودم کل یمامان و پر یسوغات

 یمغازه که لباس ها هیرو کردم اخر سر تو  رویز

 یبرا کیش یداشت دوتا بلوز مجلس یکیخاص و ش

 یخوشگل هم برا کیتون هیو  دمیهردوشون خر

خانوم گرفتم ،شب هم مثل شب قبل با پارسا  میمر

میو هله هوله خورد میگشت یکل . 



 لیو وسا میداد لی،اتاق رو تحو میپرواز داشت صبح

حرکت کرد  یتاکس ی،وقت نیتو ماش میرو گذاشت

 :،پارسا رو به من گفت

 یزیمامان چ یرفت برا ادمیکارشدم  ریدرگ انقدر

رمیبگ . 

 یبازم وقت یول دمیگفتم که من براشون خر بهش

مامان خودش و  یفرودگاه سه تا ادکلن برا میدیرس

دیخانوم خر میمامان من و مر . 

رو از  نیتهران ماش میدیظهر بود که رس حدود

 میدیرس کیتراف یو بعد از کل میبرداشت نگیپارک

خونه ،پارسا چمدون ها رو گذاشت تو اسانسور و 

انداخت و  دیپارسا کل ی،وقت میخودمون هم سوار شد

خانوم اومد استقبالمون و با شربت  میداخل مر میرفت

پارسا  مکرد،هم من ه ییرایازمون پذ ینیریو ش

 میبر میبلند شد دیکشیخانوم پر م یپر یدلمون برا

انوم همراه خ یدر باز شد و پر هویکه  دنشید



تراپ تو چار چوب در ظاهرشد ،با  ویزیپرستار و ف

 . کمک واکر چند قدم اومد استقبالمون

ام بند  هیگر یکنم ،از خوشحال کاریچ دونستمینم

بچه تو  هی نی،رفتم سمتشو و بغلش کردم ع ومدینم

،پارسا هم  کردیاونم نوازشم م کردمیم هیبغلش گر

بود یبود و مثل من چشماش بارون ستادهیا . 

سمت مبل و  میخانوم رو اروم برد یپر

 وتراپیزی،ف شدیهم باورم نم مش،هنوزینشوند

 نایتالش کرده و تمام ا زهیداد که انقدر با انگ حیتوض

دادم دیمنه که بهش ام ونیرو مد . 

دستمو گرفت و گفت پارسا : 

ییما یبهت بگم تو معجزه زندگ دیبا یچ دونمینم  . 

تراپ و پرستار حساب کتاب کردن و رفتن  ویزیف

،من هم  نهیناهار رو بچ زیخانوم هم رفت تا م می،مر

 ی،برا زیرو جا به جا کردم و اومدم سرم لمیوسا

بهم  بیکه عج میناهار سه نفره خورد هیبار  نیاول

دیچسب  . 



 میخانوم رفت که استراحت کنه ،مر یناهار پر بعد

باشه ،من موندم  یخانوم هم رفت تا دو روز مرخص

 .و پارسا

جعبه دستش  هیبرگشت  یرفت تو اتاق و وقت پارسا

و کنارم نشست کیبود اومد نزد : 

حاال که مسئله مسعود حل شده و مامان هم  سحرجان

رو  یحرف تونمیم گهیبه پرستار نداره ،د ازین گهید

نمبهت بگم رو راحت بز خوامیکه ماه هاست م . 

بگه فقط همه وجودم گوش  یچ خوادیم دونستمینم

گهیم یچ نمیشده بود تا بب : 

تو مرکز ،حس کردم که  یپاتو گذاشت ی،از وقت سحر

 زتی،نجابتت ،همه چ تی،خانوم یفرق دار هیبا بق

 شدمیمطمئن م گذشتیمتفاوت بود،هرروز که م

عمرمو باهاش  یباق خوادیکه دلم م یهست یهمون

که بهت  شدیمامانم مانع م یماریمسئله ب یباشم ول

 یخواستاومدو تو  شیکه مسئله مسعود پ نیبگم ،تا ا

تحمل کنم  تونستمینم توی،دور یکه از کار جدا بش



رو دادم تا هم کنارم  غهیو ص یپرستار شنهادی،پس پ

هیمادرم چ ینظرت درباره  نمیکه بب نیهم ا یباش  . 

 صیست تشخمتوجه شدم که از روز اول در امروز

من  یمعجزه برا هیداده بودم و خدا تورو مثل 

 .ومامان فرستاده

 یبدونم اگه توهم نسبت به من احساس خوامیم حاال

 یاز مادرت خواستگار ی،بهم بگو تا رسم یدار

 .کنم

،با خجالت  کردنیو نبات بود که تو دلم اب م قند

لب گفتم ریو ز نییسرمو انداختم پا : 

بگم یچ . 

ده گفتبه خن پارسا : 

قرار منو اروم کنپارسا دستمو  یرو بده و دل ب بله

 :گرفت و گفت

ییما یبهت بگم تو معجزه زندگ دیبا یچ دونمینم  . 



تراپ و پرستار حساب کتاب کردن و رفتن  ویزیف

،من هم  نهیناهار رو بچ زیخانوم هم رفت تا م می،مر

 ی،برا زیرو جا به جا کردم و اومدم سرم لمیوسا

بهم  بیکه عج میناهار سه نفره خورد هیبار  نیاول

دیچسب  . 

 میخانوم رفت که استراحت کنه ،مر یناهار پر بعد

باشه ،من موندم  یخانوم هم رفت تا دو روز مرخص

 .و پارسا

جعبه دستش  هیبرگشت  یرفت تو اتاق و وقت پارسا

و کنارم نشست کیبود اومد نزد : 

مامان هم حاال که مسئله مسعود حل شده و  سحرجان

رو  یحرف تونمیم گهیبه پرستار نداره ،د ازین گهید

بهت بگم رو راحت بزنم خوامیکه ماه هاست م . 

بگه فقط همه وجودم گوش  یچ خوادیم دونستمینم

گهیم یچ نمیشده بود تا بب : 

تو مرکز ،حس کردم که  یپاتو گذاشت ی،از وقت سحر

 زتی،نجابتت ،همه چ تی،خانوم یفرق دار هیبا بق



 شدمیمطمئن م گذشتیمتفاوت بود،هرروز که م

عمرمو باهاش  یباق خوادیکه دلم م یهست یهمون

که بهت  شدیمامانم مانع م یماریمسئله ب یباشم ول

 یخواستاومدو تو  شیکه مسئله مسعود پ نیبگم ،تا ا

تحمل کنم  تونستمینم توی،دور یکه از کار جدا بش

ا هم کنارم رو دادم ت غهیو ص یپرستار شنهادی،پس پ

هیمادرم چ ینظرت درباره  نمیکه بب نیهم ا یباش  . 

 صیمتوجه شدم که از روز اول درست تشخ امروز

من  یمعجزه برا هیداده بودم و خدا تورو مثل 

 .ومامان فرستاده

 یبدونم اگه توهم نسبت به من احساس خوامیم حاال

 یاز مادرت خواستگار ی،بهم بگو تا رسم یدار

 .کنم

،با خجالت  کردنیو نبات بود که تو دلم اب م قند

لب گفتم ریو ز نییسرمو انداختم پا : 

بگم یچ . 

به خنده گفت پارسا : 



قرار منو اروم کن یرو بده و دل ب بله . 

پچ زدم اروم : 

 بله

پام زانو زد و در جعبه رو باز  یشد و جلو بلند

اورد و دستم  رونیاز توش ب فیانگشتر ظر هیکرد،

دیبوس مویشونیکرد بعد هم پ . 

،پارسا منو دوست داشت و ازم  شدینم باورم

داشتم ،انگار رو  یحال هیکرده بود ، یخواستگار

 .ابرها بودم

خانوم برگشت  میمر یکه وقت میپارسا قرار گذاشت با

 یخواستگار یمن هم برگردم خونه و پارسا برا

خونمون ادیب یرسم . 

پهلو اون  نیانقدر ا ومدیچشمم نشب خواب به  اون

 .پهلو شدم ،اخرش کالفه بلند شدم تا برم اب بخورم

در بالکن بازه گفتم  دمید رونیاتاق که اومدم ب از

 هی،رفتم سمت بالکن که سا میرفته ببند ادمونی دیشا



 خواستمیداده ،م هیکه به نرده ها تک دمیپارسا رو د

 دیخودم گفتم شا شیشدم ،پ مونیپش یبرم سمتش ول

 هیدرست نباشه ،خواستم برگردم که پام گرفت به پا

 . مبل

متوجه من شد و خواست که برم  پارسا

دلبر  یکوسن ها یشدم و رو شش،همراهشیپ

 هیکیدل هامون هم با هم  دونستمیحاال که م م،ینشست

 :راحت تر بودم،دستمو گرفت و نوازش وار گفت

همش  یم ولابراز عشقم بود یها در ارزو مدت

که  یبد تیبا ذهن کردمی.فکر میقبول نکن دمیترسیم

.صدبار به خودم یمنو هم پس بزن یاز مردها دار

باز ترس مانعم  یگفتم بهت اعتراف کنم ول

 ینیدارم ،انگار سنگ یامشب چه حال یدونیشد،نمیم

 شتهسال ها از دوشم برداشته شده،تو چند سال گذ نیا

 یانقدر غم وغصه و مشکالت داشتم که معن

رفته بود ،وجود تو  ادمیرو  یو خوشبخت یخوشحال

برگردوند یدوباره من و مادرمو به زندگ . 



 یچ دونستمیهمه ابراز احساسات  نم نیمقابل ا در

گوشش نجوا  ریبگم سرمو گذاشتم رو شونشو و ز

 :کردم

 یداد یروح من رنگ زندگ یبه وجود ب توهم

که  یداد نانیو بهم اطم یامو بهم برگردوند،باوره

کنم هیتک یبه کس تونمیبازم م . 

حرف  ندهیزمزمه عاشقانه برام کرد و از ا انقدر

چشم باز کردم  یصبح شد وقت یک میدیکه نفهم میزد

تو اغوشش خوابم برده ،اروم بلند شدم و صبونه  دمید

خانوم رو هم اماده کردم و  یرو اماده کردم ،پر

اوردمش زیروم تا ماروم ا . 

خنده از ته  هی زیمن و مامانش سر م دنیبا د پارسا

 :دل کرد وگفت

نمیبی،من خواب نم هیواقع نایا  . 

خانوم هم جواب داد یپر : 



فرشته رو فرستاده  نی.خدا اشهیهم باورم نم من

که  یدیسال ها انقدر زحمت منو کش نیبرامون ،تو ا

برات جبران کرد ینجوریخدا ا . 

خوب هردوشون منو هم شارژ کرده بود،با  حال

 یبرا میخانوم رفت یصبونمو خوردم و با پر یانرژ

نیتمر . 

جمع  لمویخانوم ،من هم بارو بند میبرگشتن مر با

خوشحال  یکل دنمیکردم و برگشتم خونه ،مامان از د

تو صورتم نگاه کرد گفت یشده بود ،وقت : 

ر چشات شده که انقد ی،چیبار غم بود یرفت یوقت تو

شده ،هرجمله که  یکردم چ فی،براش تعر خندهیم

باورش  یطفل ه؟یواقعا ادم خوب گفتی،مامان م گفتمیم

 یها شه،حرفیدخترش خوشبخت م نباریکه ا شدینم

رو هم که من و پارسا  یا هیپارسا رو بهش گفتم ،هد

بهش دادم میبود دهیخر . 

،دل  یخواستگار یبرا ادیبود اخر هفته پارسا ب قرار

 . تو دلم نبود



به جون خونه ،چند  میاز همه مثل کوزت افتاد اول

دیروز کارمون بشور بساب بود،بعد هم خر . 

تا اخر هفته خونه شده بود دسته گل ،من و  خالصه

و دردناک لیمامان هم همه جامون زخم و ز . 

سربه  یو کل کردیمسخرمون م ومدیهروقت م صبا

ذاشتیسرمون م . 

و الهه گفتم اونا هم  نایم یرو برا یخواستگار هیقض

 یخوشبخت یاز ته دل برام خوشحال شدن و ارزو

 .کردن

،مامان بدتر از من استرس داشت  دیموعود رس روز

،اخر سر صبا  کردیم دیتاک یزیهرچ یو صدبار برا

حاضر شدن ،خودش هم  یجفتمون رو فرستاد برا

رو انجام داد ینیریو ش وهیم دنیچ . 

بلوز  هی امیبه نظر ب باتریز شهیاز هم خواستیم دلم

 هی دیشلوار دمپا سف هیبا دمیپوش یکلوش اب نیاست

هم پام کردم ،چون صبا خبر نداشت  فیصندل ظر

هم سرم  دیسف ریحر هیام  غهیمن با پارسا ص



 گهیکردم و با رژگونه و رژلب د میمال شیکردم،ارا

بودم لیتکم . 

که زنگ  میتامون حاضر و اماده نشسته بود هرسه

استقبال رفت ،من و مامان هم  یرو زدن، صبا برا

میپشت سرش راه افتاد  . 

جذاب من غوغا کرده بود،کت و شلوار  پیخوشت

،چقدر بهش  دیسف راهنیخوش دوخت با پ یطوس

ومدیم  . 

بود  ینیریجعبه ش هیو  کیسبد گل ش هیدستش  تو

 . صبا همه رو گرفت و تشکر کرد

مبل ها  یو رو ییرایپذ میتعارف مامان همه رفت با

 یوقت یکم معذب بود ول هیاول  م،پارساینشست

 یبا ارامش به سوال ها یلیسرصحبت باز شد خ

 :مامان جواب داد و با احترام حرف هاشو زد

مادر به  یخدمتتون ول ومدمیهمراه مادرم م دیبا من

کسالت براشون مقدور نبود و عذر خواستن  لیدل



بنده سحر خانومو ازشما  نی،اگر اجازه بد

کنم یخواستگار  . 

خوشش اومده بود با  یلیکه انگار ازپارسا خ مامان

باز گفت یرو : 

 نیبه ا لیماهم دست شماست اگه هردوتون ما اجازه

خوشبخت  یجز ارزو مونهینم یحرف نیوصلت هست

 .شدنتون

 یهم برا یبونم بند اومده بود حرفز یخوشحال از

و شروع کرد به  دیگفتن نداشتم ،صبا به دادم رس

کردن ییرایپذ  . 

از مامان خواست اگه برامون مقدوره مراسم  پارسا

تا مامانش هم حضور  میریعقد رو خونه پارسا بگ

داشته باشه،مامان هم قبول کرد و قرار شد 

قربان بود عقد انجام بشه دیکه ع خیتار نیکترینزد . 

شام نموند و  یمامان اصرار کرد پارسا برا یهرچ

زد تو  واشی دونهیجلو  دیرفت ،بعد رفتنش صبا پر

 :سرم



کلک.من هم با  یهم تور کرد یپیدکتر خوشت چه

 :همون لحنش جواب دادم

ستین یا کهیشماهم بد ت یاقا یعل . 

شحال و خو یاز ته دل راض دویخندیهم با ما م مامان

 یزیچ دیبه خر ازین گهیمن د یبود ،خداروشکر برا

صبا  هیزیجه تونستیراحت م الینبود و مامان با خ

 .رو اماده کنه

روز با پارسا  هیبعد مثل برق و باد گذشت ، یروزها

 یفوق العاده ا قهی،پارسا سل میحلقه رفت دیخر یبرا

 هیشدم،یعاشقش م ذاشتیم یداشت و دست رو هرچ

ست  هیبرام انتخاب کرد  انیبرل یها نیحلقه با نگ

دیدم دستمون خر یحلقه ساده هم برا . 

،من که  میخواب رفت سیسرو دیخر یروز هم برا هی

 یکدومو انتخاب کنم ول دونستمیشده بودم و نم جیگ

 هیودر اخر  کردیم یپارسا با دقت ست هارو بررس

رو  کیش یلیحال خ نیست ساده در ع

 میبود ریدرگ یاسم حسابتا روز مر د،خالصهیپسند



کمک  تونستیکه نم نیواز ا زدیدائم زنگ م نای.م

 ومدیاز دستش برم یکنه ناراحت بود،الهه هم هرکار

 گهید یزهایلباس و چ ی،با کمکش کل کردیبرام م

پارسا یتا ببرم خونه  دمیخر . 

و از  دیبه دادم رس یمراسم هم باز الهه طفل روز

رو  لمیصبح اومد کمک تا اماده بشم ،تمام وسا

نداشتم ،قرار  یکار گهیفرستاده بودم خونه پارسا و د

جشن  هیدنبالم ،بعد عقد  ادیبود پارسا بعد اماده شدن ب

میتو خونشون گرفته بود کیکوچ  . 

بود که حاضر و اماده منتظر پارسا نشستم ۴ ساعت

کت و شلوار  هی،ازلباس عروس متنفربودم به جاش 

مزون سفارش داده بودم هیاز  یریش  . 

پارسا اومد و قرار شد مامان والهه هم با  سرساعت

انیب یصبا و عل . 

شدم پارسا صورتمو سمت خودش  نیسوار ماش یوقت

 : چرخوند و گفت

میدیباالخره به هم رس شهیم باورت . 



خنده گفتم با  : 

زوده که هنوز  

بوسه زد هی،دستمو گرفت و روش  دیخند اونم . 

راستاد و  الیخونه همه اومده بودن ل میدیرس یوقت

و مامان و  یو شوهرش صبا و عل نایشوهرش ،م

 .الهه

رو اماده کرده بود  یخانوم هم بنده خدا همه چ میمر

پهن بود ییرایسفره عقد خوشگل هم وسط پذ هی  

هامون  یاومدن عاقد من و پارسا رو صندل با

خوندم وتودلم  هیچند ا رو باز کردم و م،قرانینشست

قلبمون کنه بیازخدا خواستم که ارامش رو نص . 

 یبچه ها جار یو خوشحال یشلوغ نیعقد ب خطبه

،به  میشدو من و پارسا رسما زن و شوهر شد

پارسا  ینشد ول نییتع یا هیمهر چیدرخواست من ه

که  تونسته  نیبا اصرار و به گفته خودش بابت ا

 کینیبرگردونم،کل شیبودم حال خوب رو به زندگ

 . رو به نامم زد



که از  یمیجواهر قد سیسرو هیخانوم هم  یپر 

داد هیمونده بود رو بهم هد ادگاریمادرش   . 

برگزار شد و همه بعد از  یبا خنده و شاد یمهمون

کردن و رفتن ،لحظه اخر  یخداحافظ یکی یکیشام 

گوشم گفت ریمامان بغلم کرد و ز : 

 یرو گهیکه د کنمی،ازته دل دعا م هیپسر خوب پارسا

،مادرش رو هم مثل مادر خودت بدون  ینیغم رو نب

خانوم مثل مامان  یهم بود حسم به  پر نطوری.هم

 .خودم بود

خانوم هردومون رو  یاز رفتن مهمون ها پر بعد

کرد و چون  یخوشبخت یبغل کرد و برامون ارزو

بعد خانوم هم  میخسته بود رفت که بخوابه ،مر یلیخ

کرد و رفت  یخداحافظ یکار زیو تم یاز جمع اور

 . ،من موندم و پارسا

اومد سمتم و دستشو گذاشت پشت کمرم و منو  پارسا

 :برد سمت اتاق و با خنده گفت

دیارینم فیخانوم تشر عروس . 



،پارسا اتاق  میهم قدم شدم و وارد اتاق شد باهاش

من رو اتاق کار خودش کرده بود و کتابخانه و  یقبل

رو برده بود اونجا ،اتاق خودش رو  رشیتحر زیم

و پرده رو  یکرده بود روتخت نیزاید قهیهم با سل

که من  یرنگ سبز روشن انتخاب کرده بود ،رنگ

 .عاشقش بودم

 دونستمیتخت نشستم، نم م،لبهیهم وارد اتاق شد با

دراورد و با نظم  بکنم،پارسا کتشو دیبا کاریچ

کرد خودش هم کنارم نشست و دستمو گرفت  زونیاو

گوشم زمزمه کرد ریتو دستش و اروم ز : 

پسر بچه  هیدارم،انگار دوباره  یچه حال یدونینم

 یچند وقت نیکنم،تو ا کاریچ دونمیشدم که از ذوق نم

هزار بار تورو کنار خودم مجسم  شناسمتیکه م

دست و پامو گم کردم االن  یکردم و باهات بودم ول

بگم یچ دونمیو نم . 

بکنم ،اروم سرمو  بلند  یحرکت هی دیکردم با حس

اونم با حرکت من انگار  دمیکردمو و گونشو بوس



تو  دمیلحظه به خودم اومدم د هیراحت شد،  الشیخ

آغوش پارسا حل شدم صورتش مماس صورتم بود و 

 شدیصورتم پخش م یگرمش رو یهرم نفسا

لباشو رو  یکه داغ شدیفاصلمون هر لحظه کمتر م

حس کردم و تمام تنم از حرارت داشت  املب یرو

رو بدنم  اطیپارسا آروم و با احت یدستا  سوختیم

انگار زمان  کردیاحساس م زیو منو لبر دیلغزیم

رو تجربه نکرده  یحس نیبود، تا حاال همچ ستادهیا

وره، ،دلش اقیاشت نیریو ش بیحس عج هیبودم، 

اون لحظه تموم  خواستیخجالت و عشق، دلم نم

رقم خورد و من تازه بعد  میشب زندگ نیشنگتربشه،ق

توام با احساس  یعشق باز هیهمه سال حس  نیاز ا

 کی یبرا یکه حت یرو تجربه کردم حس لیبد یب

مشترک کنار مسعود تجربه نکرده  یتو زندگ هیثان

 . بودم

تو اغوشش  چشمامو باز کردم هنوز یوقت صبح

 هیبودم، با وول خوردن من چشماشو باز کرد و 

که  رونیب امیصورتم،خواستم از بغلش ب دتویخنده پاش



تو بغلش فشرد ،انقدر  شترینذاشت و دوباره منو ب

هیقبل یهمون پارسا شدیشده بود که باورم نم طونیش . 

رفته  سهی،از خنده ر ختنیکرد به کرم ر شروع

پارسا دست  یول رونیصدامون بره ب دمیترسیبودم،م

 هیدهنم که با  یبردارنبود،خواستم دستمو بذارم جلو

کارو کرد  نیبوسه دهنمو قفل زد ،انقدر با احساس ا

فرو رفتم ینیریش یخلسه  یرفت و تو ادمیکه خنده  . 

شروع کردم ،با کمک پارسا  مویصبح زندگ نیبهتر

جون مفصل  یو با پر میصبونه رو اماده کرد

نون و  یجون به زور بهم لقمه ها ی،پر میخورد

 کندیهم تخم مرغ برام پوست م داد،پارسایعسل م

،انقدر خورده بودم فکم درد گرفته بود،موقع جمع 

به پارسا گفتم زیکردن م : 

بادکنک شمیبخورم سرماه م ینجوریاگه ا من  . 

از لپم گرفت و گفت یوشگون پارسا  : 

شیعاشق بادکنکم اونم از نوع گل گل من  . 



دوسش داشتم ،چقدر عاشقش بودم ،تودلم از  چقدر

دمیترسیم یهمه خوشبخت نیا . 

خانوم هم  میو به مر رهیگفت که سرکار نم پارسا

غذا مونده  شبیناهار هم از د یاد،برایگفته امروز ن

،تا شب  طونیش یبود ،خالصه من موندم و پارسا

من تو بغل پارسا  ی،گاه میسرگرم حرف زدن بود

من بود.از هر  یوقت هم سراون رو پا هیبودم ،

 یمرد همه چ نی،تازه داشتم ا میزدیحرف م یدر

،خواسته هاش ،خط  اتشی،خلق شناختمیتموم رو م

انقدر معقول بود که  زشیقرمزهاش،خالصه همه چ

ادم از من خوشش اومده چون  نیا شدیباورم نم یگاه

دمیدیش نمواقعا خودمو در حد . 

برگرده  عیپارسا رو مجبور کرد سر کینیکل یکارها

سرگرم  یجون هم تو خونه حساب یسرکار ،من و پر

 میخوندی،کتاب م میکردی،هرروز باهم ورزش م میبود

باهم  کردمیو کمک م اوردمشیتا اشپزخونه م ی،گاه

و  دمیرسیبه خودم م یهم حساب م،غروبیکن یاشپز

 ییرایپذ شدلدارم از راه برسه ،از شدمیمنتظر م



،شب ها  میدیدیم لمیو ف میخوردیو باهم غذا م کردمیم

و خواب رو از  شدیم داشیپ طونیش یهم که پارسا

گرفتیچشمم م . 

خواب اروم کنارم  یبرا شدمیشب که داشتم اماده م هی

 هیسرم ،من هم مثل  ریودستشو گذاشت ز دیخواب

 :گربه رفتم تو بغلشو و پچ زدم

تنتم یعاشق بو یدونیم . 

؟یگیم یجد -  

خنده گفتم با : 

،رفتم گشتم و از عطرت  ی،تازه خبر ندار اره

بوت همراهم باشه شهیتا هم دمیخر . 

به خودش فشرد وگفت شتریب منو : 

؟ینبود طونیتوهم کم ش پس  

عاشق طونیش هی - . 

هم گفت پارسا  : 



از بوت  یشدیم کمینزد یتکه وق یخبر ندار توهم

 دمیکنارت خواب هیکه تو ترک یشدم،شبیم یچه حال

کردم فیموهاتو بو کردم و ک یکل . 

اوردمیخودم ن یبه رو یداشتم ول خبر . 

کم ساکت شد بعد ادامه داد هی : 

بهت بگم ،من سنم داره  خوامیم یزیچ هیجان ،  سحر

من  یول ستین یتو عجله ا یبرا دونمیباال ،م رهیم

ه؟یدوست دارم زودتر بچه داشته باشم،نظرت چ  

 عیکم ساکت شدم ،اول فکر کرد دوست ندارم،سر هی

 :گفت

ست؟ین یعجله ا چیه یاگه نخوا البته  

بوسه ساکتش کردم هی با : 

یهستم که باباش تو باش یعاشق بچه ا من . 

بگه ،فقط منو تو  یچ دونستینم یخوشحال از

و غرق بوسه کرد دیاغوشش کش . 



زنگ به دکتر زنان  هیبعد رفتن پارسا اول  صبح،

حرف زدم ،پا به  نایزدم و وقت گرفتم،بعد هم با م

کنه،حال خودشو  مانیماه بود و هران ممکن بود زا

کم حرف زدن قطع  هیو بعد  دمیجوجه هاشو پرس

حوصله ام  یکم چت کردم،حساب هیکردم ،با الهه هم 

زدم سررفته بود ،بعد ناهار به پارسا زنگ : 

؟یجانانم چطور سالم  

 یچه خبره؟حساب کینیکل ؟یعشقم،تو چطور خوبم

 .حوصله ام سررفته

جواب داد یبا مهربون پارسا : 

اون حوصله ات برم ،امروز مرکز خلوته  قربون

رونیب میدنبالت بر امی،اماده شو م  . 

ذوق گفتم با  : 

؟یگیم راست  

خنده گفت با : 

دلبر هیچ دروغم . 



بوس پشت تلفن براش فرستادم و رفتم تا اماده بشم  هی

جون  یکه برم گردش و پر نیدلم گرفت از ا هوی.

 . خونه تنها باشه

نگاه  رونویداره از پنجره ب دمیتو اتاقش و د رفتم

گفتم دموی،گونشو بوس کنهیم : 

جون پاشو که گل پسرت قراره ببرتمون  یپر

نگاه مهربون توچشمام کرد هیگردش. : 

رتونمی،من دست و پا گ زمیعز دیبر شما . 

گفتم یناراحت با : 

گذره؟یخوش م ییشما مگه جا ه،بدونیحرفا چ نیا  

اش  یبه زور راض یول ادیاصرار کرد که ن باز

اماده اش کردم ،بعد هم رفتم تا خودم  عیکردم و سر

 . اماده بشم

انداخت و اومد داخل دیکل پارسا : 

استقبال اقاشون ادیخونه نم خانوم . 

تو اتاق گفتم اومدم از . 



،دم در منتظر من موند،از اتاق  ومدیتو ن گهید پارسا

گرفتمو از  فشویرفتم استقبالش ،ک رونویاومدم ب

 هیگفتم، دیشدم و بهش خسته نباش زونیگردنش او

دیکش یسوت : 

با دل  یکنیخوشگل موشگل هم کرده خانوم،چه م چه

 :ما.با خنده زدم به بازوش

م؟یبر ،یدلبر بسه  

خانوم دییامر بفرما شما . 

اشاره کردم یاتاق مامان پر به  : 

رهیبدو که د پس . 

مامان  خوامیم شدیشده بود باورش نم جیخدا گ بنده

ارمیرو هم ب . 

م؟یمامان  روهم ببر یخوایم یجد  

گفتم یهم جد من : 

گردش ،تنها تو خونه  میدارم،ما بر یشوخ مگه

 بمونه؟



 : گفت

یبگم تو واقعا فرشته ا یچ دونمینم . 

تو  میخوشحال شد،با کمک هم مامان رو برد یلیخ

میکرد نشیسوار ماش نگیاسانسور و تو پارک . 

دوست دارم برم دکجایپرس پارسا : 

با مخلفات  یکباب مشد هیفرحزاد و  یبریرو م ما

جونم؟ یچطوره پر یدیبهمون م  

عروس گلم  یگفت هرچ دویهم خند یپر مامان

میدنبال مامان سحر هم بر شهیگه مبگه.فقط ا . 

ارزش داشت ،به مامان  ایدن هیمحبتش برام قدر  نیا

.بعد سوار کردن مامان زنگ زدم تا حاضر بشه

میحرکت کرد  

که  میکرد دایرستوران پ هیفرحزاد  میدیرس یوقت

 لچریراحت باشه و نخواد از و یمامان پر یبرا

داشت یحال بهتر ینجوریاستفاده کنه ،ا . 



و  مشیتخت برد نیتر کیکمک هم تا نزد با

 یول دیباریکه عرق از سرو روش م نینشست،با ا

زدیبرق م یچشماش ازخوش . 

برامون کباب و مخلفات سفارش دادو با هم  پارسا

من از ته  یخوشحال دنیبا د م،مامانیدیو خند میخورد

مرد  ونیرو مد نایا یدل خوشحال بود و همه 

بودم میزندگ . 

خونه تا  میجون مامان رو هم اورد یپراصرار  با

مامان،اتاق مهمون رو  یباشه ،برا شمونیفردا پ

رفتم که بخوابم  زیاماده کردم وبعد چک کردن همه چ

بود و دستشو  دهی،وارد اتاق که شدم پارسا خواب

،نگاه که بهش کردم دلم  شیشونیگذاشته بود رو پ

 یدمو برایبراش ضعف رفت اروم رفتم کنارش خواب

تاب  یدلم ب ینکردم ول ینکنم،حرکت دارشیکه ب نیا

فکر بودم که غلت زدو منو  نیاغوشش بود ،تو هم

شدم و خودمو چسبوندم  یتو بغلش،غرق خوش دیکش

 یبهش سرمو اوردم باال و زل زدم تو اون چشما

 :قشنگش



کنم دارتی،نخواستم ب یکردم خواب فکر . 

هم لب زد پارسا : 

 یچجور دونمی.سحر نمبرهیمن بدون تو خوابم م مگه

جبران کنم ،مامان انقدر خوشحال  تویهمه خوب نیا

بغلت کنم و ازت تشکر  خواستیبود که همونجا دلم م

االن یخودمو گرفتم و گذاشتم برا یجلو یکنم ول . 

بوسه از گونه اش گرفتم و  هیو  دمیباال کش خودمو

گوشش پچ زدم ریز : 

حرفو نزن ،مادر تو ،مادر من هم هست و  نیا گهید

ادیاز دلم م کنمیم یهرکار . 

 یتو اغوشش فشارم دادو سرشو گذاشت ال شتریب

دیموهامو و بو کش : 

نکردم که  داتیچرا زودتر پ خورمیحسرت م چقدر

که  ییبشم،چه شب ها رابیهرشب از عطرت س

و  یکس بودم ،تا تو اومد یسرکردم.چقدر ب ییتنها

یهمه کسم شد . 



 گرفتمیبودم وذره ذره از نفسش جون م ساکت

،ته  گرفتمی،نفس م دیکشیکه توش نفس م یی،ازهوا

،با خودم گفتم  دمیترسیم یهمه خوشبخت نیدلم از ا

فکر تو اغوشش  نیو با ا زمیصبح حتما اسپند بر

فرو رفتم یقیمچاله شدم و به خواب عم . 

 کرد مانیزا نایسرم شلوغ شد ،م یهفته حساب کی تو

 یاورد ،وقت ایخوشگل تپل مپل به دن ین یو دوتا ن

نوزاد ،من  ینوزاد رو بغل کردم دلم غنج رفت برا

زودتر بچه  خواستیهم با پارسا هم نظر بودم دلم م

رمیخودمو بغل بگ ی  . 

 یدکتر پارسا هم باهام اومد ،دکتر برا تیزیو روز

 یداروها یسر هینوشت و  شیهردومون ازما

الزم بود یبهم داد که قبل باردار یتیتقو . 

و به  رنینگ یگرفتن عروس میو صبا هم تصم یعل

کوچولو گرفتن،من و مامان هم  یمهمون هیجاش 

 میدیخونشون چ میو برد میاش رو اماده کرد هیزیجه

ازدواج  هیهد یپارسا قرار شد برا یبا همفکر



تا بتونن با وام و پس  میکمک کن یمبلغ هیبهشون 

 قولاپارتمان کوچولو بخرن ،به  هیودشون انداز خ

 یکرد و اول زندگ یصبا پارسا براش پدر

 .صاحبخونه اشون کرد

 میگرفت یروهم خونه مامان عل شونیعروس یمهمون

کارها افتاد  یکه دستش بند بچه هاش بود همه  نای،م

گردن من و الهه،با کمک هم براشون سفره عقد 

 میزود برگشت م،بعدیکرد نییو خونه رو تز میدیچ

هم بره دنبال صبا  یبود عل م،قراریخونه تا اماده بش

ان خونهیرو بندازن  وب هیاتل یتا عکس ها . 

 هیرو نداشتم ، شگاهیمن هم طبق معمول حوصله ارا

موهام،   دنیدوش گرفتم و شروع کردم سشوار کش

سشوار و ازم گرفت و با حوصله موهام  یدست هوی

با برس حالت دادو  بعد هم برام یرو سشوار کش

 .تافت زد

خنده گفتم با  : 

تو یبود یک شگریارا . 



هم جواب داد پارسا  : 

هستم برات یهمه چ رسمیتو که م به . 

شد یخوش زیلبر دلم  . 

 یخانوم هم مامان پر میو مر میحاضر شد هردومون

 هویکه  رونیرو اماده کرد.خواستم از اتاق برم ب

و گفت دیدستمو کش : 

یبر ینجوریهم ذارمیمن م مگه . 

به دندون گرفتم لبمو : 

االن وقتشه مگه . 

گفت یطونیش با  : 

االن وقتشه نیهم قایدق . 

دستش در برم که دوتا دستاشو گذاشت  ریاز ز اومدم

واریدوطرفمو منو چسبوند به د . 

اروم گفتم رونیصدامون بره ب دمیترسیم : 

شهیم رمونید عشقم . 



و گفت نگاه به لبام کرد هی طونشیش یچشما با : 

. لباش رو یکرد شونیخودته انقدر خوردن ریتقص

کرد که حس کنم همه  یکار هیگذاشت رو لبامو و 

ورم کرده فهمنیم . 

گفت شیشگیهم با ژست هم بعد  : 

میبر میتونیم حاال . 

،مامان  رونیرژمو زدمو از اتاق اومدم ب دوباره

سوار  میحاضر و اماده بود کمکش کرد یپر

هم  نایاسانسور بشه ،خداروشکر خونه مامان م

مشیببر میتونستیبود و راحت م ییالیو . 

 نایبودن،م ومدهیعروس و داماد هنوز ن میدیرس یوقت

رو من  یکیبود ، شونیاز دست دوقلوها پر یطفل

به کارهاش برسه نایرو هم الهه تا م یکینگه داشتم ،  

. 

رو صداشد اومدن عروس و داماد تو خونه پرس با

بودن بردمشون تو اتاق و با  دهیبچه ها ترس ی،طفل



سر عقد راحت  نایتا م مشونیکمک الهه خوابوند

 .باشه

خوندن خطبه عقد همه ساکت شدن ،سه بار خطبه  با

دادو بله رو  تیخونده شد تا باالخره صبا خانوم رضا

 .گفت

گوش  ریز کردمیم یو خوشحال زدنیدست م همه

الهه باشه یعدصبا گفتم دعا کن ب . 

دونفره عروس و داماد شروع شد و بعدش  رقص

 ادیهمه رفتن وسط ،من هم با پارسا به  یکی یکی

میدیدور رقص هی هیرقص دونفرمون تو ترک . 

بودن از  دهیتدارک د یلیخ نایشام، خانواده م یبرا

بشقاب برداشتم و  هیبود ،اول  زیهمه نوع غذا سرم

پرکردم ،تا راحت بخوره بعد خودم  یمامان پر یبرا

جوجه  کهینداشتم ،چندتا ت لیم یلی،خ زیبرگشتم سرم

نشستم یبرداشتم و کنار مامان پر . 



 یکه غذا بکشم ول گفتیبا چشم و ابرو بهم م پارسا

 دهیکم کش هی یخودش برام از هرچ دمیگوش ندادم،د

گوشم گفت ریو اورده، ز : 

و باشممن مواظب غذا خوردن ت دیبا یک تا  . 

هم با ناز جواب دادم من  : 

ندارم لیم اخه . 

گوشت زد به چنگال و گفت کهیت هی : 

،مگه قرار نشد  یدیبه حرف دکتر گوش م ینجوریا

یبش تیتقو . 

 خواستیداشتم و دلم نم یفیضع هیبن گفتیم راست

،مثل بچه حرف  نهیبب بیاگه باردارشدم بچه اس

 .گوش،کن غذامو خوردم

کردن و  یشب همه با عروس و داماد خداحافظ اخر

کردن ،من هم صبا رو  یخوشبخت یبراشون ارزو

گفتن رگوششیبغل کردم و ز : 



،همه جا رو من و  یخوشبخت بش شاهللیجونم ا یابج

 .پارسا حساب کن

مامان  یخونه،دلم برا میرسوندن مامان برگشت بعد

بهش  ی،هرچ شدیتنها م یلیاز امشب خ زدیشور م

ما قبول نکرد ،به قول خودش  شیپ ادیر کردم باصرا

کردیعادت م دیبا . 

سرزدم  یرو جا به جا کردم و به مامان پر لیوسا

پارسا اونم  شیبرگشتم پ دهیاروم خواب دمید یوقت

کردم خوابم نبرد از  یسع یخوابش برده بود هرچ

جام پاشدم و رفتم تو بالکن،انگار اونجا ساحل امن 

گرفتمیارامش م یلیمن شده بود خ یبرا  . 

رو کوسن ها ولو کردمو و رفتم تو فکر  خودمو

هم از دستم  یکار چیکرد،هیم تمیمامان اذ یی،تنها

رو  یزیچ هیخودم بودم که  یومد،توفکرایبرنم

سرشونم نشست،پارسا برام پتو اورده بود ،خودش 

 :هم اومد کنارم

ه؟یمن تو چه فکر خانوم  



 شیپ ادیداشت تا ب ماجرا رو گفتم ،اونم اصرار بهش

کم فکر کرد  هی، کنهیگفتم که مامان قبول نم یما ول

 :و گفت

که هم مامان تنها نباشه ،هم  نیا یجان برا سحر

دارم شنهادیپ هیمستقل باشه ،من  . 

دمیپرس یخوشحال با  : 

؟یشنهادیپ چه  

تره  کیکوچ نجایکم از ا هیمال منه البته  نییپا واحد

ساکن بشه نجایا ادی،مامان ب ی،اگه تو موافق باش . 

بگم فقط دست انداختم دور گردنشو و  یچ دونستمینم

دمشیبوس . 

گفت یشوخ با : 

پسر مردمو یکشت  . 

مردم نفس منه پسر . 

که بنده  دیبخواب دییراحت شد بفرما التیکه خ حاال

ادیبدون شما خواب به چشمام نم . 



 نیذره ذره تمام رنج هامو از ب دادیکه بهم م یارامش

بردیم  . 

سر به  هیرفتم و سرراه هم  شیدادن ازما یبرا صبح

پارسارو مطرح کردم ،اول  شنهادیمامان زدم و پ

،اخرسربا اصرار من قرار شد خونه  کردیقبول نم

رو از ما اجاره  نییرو بده اجاره و واحد پا

 ینجوری،خودم هم هم دونستمیکنه،اخالقش رو م

 یاگه ی.خونه رو برا رفتمینم یکس نید ریبودم،ز

که  ینشه،چون مبلغ مونیوقت مامان پش هیگذاشتم تا 

هفته اجاره رفت و  هیمنصفانه بود سر  میگذاشته بود

میبد لیرو تحو دیقرار شد تا اخر ماه کل . 

کنه  زیتا تم نییخانوم رو فرستادم واحد پا میمر

،خودم و مامان و صبا هم مشغول جمع کردن اثاث 

مامان انقدر اثاث جمع کرده بود که با ،ماشاهلل  میشد

مقدار رو هم  هیه،یریرو داد خ یسر هیزور ما 

 لیمامان وسا یدور ،خالصه با غرغرها میختیر

و اماده شد یبسته بند . 



شرکت حمل و نقل هماهنگ کرد تا همه  هیبا  پارسا

رو هم  لیوسا یکارها رو خودشون انجام بدن ،حت ی

 .سرجاهاشون گذاشتن و رفتن

خانوم غذا پخته  میباال.مر میخسته و کوفته رفت شب

و  میبود ،دور هم غذا رو خورد دهیرو چ زیبود و م

شدن ،ما زناهم  یو پارسا مشغول شطرنج باز یعل

از همه  یمامان پر م،یو دور هم نشست میختیر ییچا

 یکرده بود و حساب دایهمدم پ هیخوشحال تر بود ،

 .سرشون به هم گرم شده بود

گوشم گفت ریز واشی صبا : 

 یمردم از بس به بچه ها یمنو خاله کن یخواینم

 .مردم نگاه کردم

خنده گفتم با : 

خودت بزا یگیم راست  

میهامون رو بد یتا بده میکار کن دیما فعال با -  . 



تا خرخره تو قرض و قوله  گفتیراست م یطفل

 بودن

خوشحال شد برامون ی.کل میگفتم که تو فکرش بهش . 

برگشته بود ،مامان  یبه روال عاد یهمه چ بایتقر

من از بابتش راحت بود  الیساکن شده بود و خ نییپا

کار  رونیکه ب یو گاه میزدیهرروز به هم سرم

جون و سرشون رو باهم  یپر شیپ ومدیداشتم ،م

هامون اماده شد و به  شیازما کردن،جوابیگرم م

 یدکتر نشون دادم خداروشکر هردومون مشکل

نشد از ماه  یخبر ی.ماه اول و دوم گذشت ول میداشتن

 دمیترسیسوم بد اخالق و کج خلق شده بودم ،همش م

 میمامان و پارسا دلدار یوقت بچه دارنشم ،هرچ چیه

نداشت ،چند تا دکتر عوض کردم  یا دهیفا دادنیم

 دیو با میندار یهمه هم نظر بودن که مشکل یول

 .ارامش داشته باشم

 یدرست نخورده بودم و حساب یبود غذا یروز چند

بره خودمو به  خواستیحال بودم ،پارسا که م یب



موهامو  یخواب زدم اصال حوصله نداشتم ،طفل

رونینوازش کردو از اتاق زد ب  . 

رفت و دوباره  جیاز جام پاشدم که سرم گ یحال یب با

 .افتادم رو تخت

چقدر تو اون حال بودم که در باز شد و  دونمینم

کم اب قند  هیاومد تو بلندم کرد و  مهیمامان سراس

صبونه  یخانوم اومده بوده برا میبهم داد،انگار مر

بوده و مامان رو خبر کرده  دهیصدام کنه که حالمو د

 .بوده

زور مامان چند لقمه صبونه به زور خوردم با . 

بشقاب  یپخت وقت چهیناهار برام ماه یبرا مامان

غذا  ی،از بوشد  یجور هیغذارو برام اورد ،دلم 

تو  ی،هرچ ییتو دسشو دمییحالم به هم خورد و دو

مامان  دمید رونیاومدم ب یمعده ام بود باال اوردم وقت

نگاش کردم که گفت تیبازه .با عصبان ششین : 

مادر مبارکه . 



 یمامان پر دم،کهیفهمیشده بودم،منظورشو نم جیگ

بغلش کر یخانومو صدا کرد و با خوشحال : 

یشیمادر بزرگ م یانوم دارخ یبده پر مشتلق . 

 عیشد سر زیلبر ی،دلم از خوش گهیم یچ دمیفهم تازه

 یبیب هیسرکوچه،از داروخانه  دمیاماده شدم و دو

 یو برگشتم .با دلشوره تست کردم،وقت دمیچک خر

بهم دادن .طاقت  ارویدوتا خط قرمز شد انگار دن

تاشب بشه خبرو به پارسا بدم ،به مامان و  اوردمین

 یزد حرف نگجون سفارش کردم اگه پارسا ز یپر

 شیکم ارا هیو  دمیلباس پوش عینزنم خودم هم سر

 .کردم تا رنگ وروم برگرده

 نیاز ماش زدیقلبم تند تند م کینیدم کل دمیرس یوقت

با  نیماش هی ابونیشدم ،اومدم برم اون سمت خ ادهیپ

 یسع یگرفتم ول یحس بد هیشتاب از جلوم رد شد ،

خراب نکنم مویکردم خوش . 

شهره تو دفتر نشسته ،با  دمیمرکز شدم و د وارد

کم باهاش  هی، شمیو اومد پ دیمن از جاش پر دنید



 ینداره،وقت ضیپارسا مر دمیحرف زدم و ازش پرس

 دییمطمئن شدم تنهاس رفتم باال.در رو زدم و با بفرما

 .پارسا وارد شدم

 یوقت کردیبود و داشت با لبتاب کار م نییپا سرش

من از  دنی،با د هیک نهینزدم سرشو بلند کرد بب یحرف

 :جاش بلند شد

اومده یک نیبه بب به  . 

باهاش قلبم  یکیافتادم چقدر از نزد میقد یروزها ادی

جمله ازش بودم که  هی،فقط دنبال  گرفتیتپش م

کنم رشیتعب . 

دیشدم.پارسا پرس کشیهم رفتم جلو و نزد من  : 

بانو ؟ میهست یچ ونیمالقات رو مد نیا  

بهش بگم که اونم مثل من ذوق  یجور هی خواستمیم

کنه.اروم رفتم جلو تو بغلش دستشو گرفتمو وگذاشتم 

تو گوشش گفتم واشیرو شکمم، : 

باباش تنگ شده بود یبرا دلش . 



رفت  نیبهتش از ب یکرد،وقتیو واج منو نگاه م هاج

منو چلوند ،من هم باخنده حرکاتشو نگاه  ی،اول حساب

برداشتو دست منو گرفت و  لشویبعد هم وسا کردمیم

،به شهره گفت که قرارهاشو کنسل کنه  نییپا میاومد

من رو هم ببرن دم خونه نی،سپرد که ماش . 

بود که از  انهیانقدر ناش ن،حرکاتشیسمت ماش میرفت

 یگرکیج هیمنو برد  بردم،اولیلذت م دنشونید

د گوشش بدهکار نبود ،چن شهیگفتم حالم بد م ی،هرچ

سفارش دادو به زور به خوردم داد بعد  گریج خیتا س

و موز و اناناس  وهیم یو کل یفروش وهیهم رفت م

خونه مامان و  میدیرس دیبا اون همه خر یوقت دیخر

دنیخندیفقط م یمامان پر . 

کرد تا  قیکارم دراومده بود از صدنفر تحق گهید

 یکل نترنتیکنه،از ا دایدکتر رو برام پ نیبهتر

خانوم برام  میکرده بود تا مر دایپ ییدستورات غذا

و حالمو  زدیصدبار زنگ م یبپزه خودش هم روز

دیپرسیم . 



،دکتر برام تست  رفتیم شیخوب پ یچ همه

 یداد تا از سالمت بچه مطمئن بشه ،تو یغربالگر

 یلیخ دیو با نهییکم پا هی نیتست دکتر بهم گفت جن

 مانیزا ایارد نشه و نیبه جن یکنم تا صدمه ا اطیاحت

 .زود رس نداشته باشم

داشتم  یحس هی کینیکه رفته بودم کل یروز از

 کردمیاحساس م رونیب زدمی،هربار که از خونه م

 یزی،چ دادمینم تیاهم یول کنهیم بمیداره تعق یکی

هم  ینجوریتا نگران نشه هم گفتمیهم به پارسا نم

 .دائم تو حال کنترل من بود

،طبق معمول با  دارشدمیروز صبح که از خواب ب هی

 هیپارسا رو بدرقه کردم،تلفنو برداشتم و  هیتوص یکل

زنگ به الهه زدم ،بعد حال و احوال ،ازش خواستم 

نشدم  نیتا سنگ خواستی،دلم م دیخر میبر ادیب

رو انجام بدم ،الهه هم از خدا  ین ین یدهایخر

 گهیهمد دیرخواسته قبول کرد ،قرار شد تو مرکز خ

مینیرو بب . 



پارسا زنگ زدم و بهش خبر دادم اونم گفت بعد  به

شدم و حرکت کردم ،تو  شمون،حاضریپ ادیدانشگاه م

باز محل  یول کنهیم بمیتعق یکی کردمیراه باز حس م

شدم  نگیو وارد پارک دیمرکز خر دمیندادم،رس

پارک  نویجا ماش هی زدی،وسط هفته بود و پرنده پر نم

رو زدم اودم برم سمت در پاساژ  موتیکردمو و ر

دهنمو گرفت ،داشتم سکته  یاز پشت جلو یکی،

منو کشون کشون  کردمیکه تقال م نجوریهم کردمیم

با پاش باز  ،درویاظطرار یبرد سمت در پله ها

که  وار،سرمویتو و پرتم کرد کنج د دیکردو منو کش

به  نیزم ،خودمو از دمیبلند کردم صورت نحسشو د

لگد زد به پام و نقش  هیزور بلند کردم که دوباره 

شدم.دستشو انداخت و فکمو و محکم فشار داد  نیزم

 هی کمیکه اخم دراومد صورتشو اورد نزد یجور هی

بهم و حالمو  خوردیکه نفس تهوع اورش م یجور

زد ادی.توصورتم فرکردیهرلحظه بدتر م  : 

 هیولت کردم،هر ثان ی،فکر کرد یکردیفکر م یچ

مناسب حقتو  یجا هیدنبالتم ،منتظر بودم تا  هیسا نیع



 یدونی،خودت م یزنیبذارم کف دستت ،منو دور م

یشیکه از دست من خالص نم . 

 یفکم درد گرفته بود که اشکم دراومده بود ول انقدر

اوردمیکم ن : 

- مگه شهر هرته  یبکن یتونینم یغلط چیتو ه

یروان کهیمرت . 

و فشار  رونیگفتم بدترشد رگ گردنش زد ب که نویا

شد شتریدستش ب : 

اون شوهر اشغال  یاشغال،روان یروان یگیمن م به

کنم داغتو به دل ننه و  کارتیچ دونمیتر از خودته،م

ذارمیسوسول م کهیاون مرت  . 

 بشیچاقو از ج هی زدیحرفا رو م نیزمان که ا هم

و  غیشروع کردم به ج دیدراورد،رنگ از رخم پر

دهنم،اومدم با  یدادو تقال ،اونم دستشو گذاشت جلو

پام چاقو رو از دستش بندازم که همزمان شد با 

حرکت دادن چاقو،چاقو تو ساق پام فرو رفت ،حس 

هم همزمان از دلم کنده شد ،خون از  یزیچ هیکردم 



من متوجه دردش نبودم فقط  یول زدیپام فواره م

زدمیضجه م : 

ام بچه  

کرده و من  کاریبود چ دهیازه فهمانگار ت مسعود

رونیحامله بودم عقب عقب رفت و از در زد ب . 

رو  یگوش یبا بدبخت خوردیسره زنگ م هی تلفنم

 :جواب دادم

به دادم برس بچم الهه  

 قهیکجام به چند دق دیهول کرده بود پرس یطفل الهه

اون صحنه،دست  دنیکه خودشو رسوند ،با د دینرس

به اورژانس زنگ زد و  عیوپاشو گم کرده بود،سر

 . بعد هم به پارسا خبر داد

ام  نهیاورژانس معا یتو مارستانیرسوندنم ب یوقت

 خواستیم هینبود ،دو سه تا بخ یکردن،زخم پام کار

بچه دکتر زنان رو خبر کردن و بعد از  یبرا یول

 ی،به خاطر فشار شدیم دی،شد انچه نبا یسونوگراف



بچه سقط شده بود و  دیکه بهم اومده بود و شوک شد

ارنیاتاق عمل تا بچه رو درب رفتمیم دیبا . 

کردم وزار  داد،بغلشیم میاومد کنارم و دلدار پارسا

 :زدم

از بچه ات مراقبت کنم ،حاال من چه کنم با  نتونستم

درد نیا . 

داد میتموم مدت فقط نوازشم کرد و دلدار تو : 

 خوامیرو بدون تو نم ای،دن ی،عمر من ینفس من تو

 تیتا موت ،چرا خودتو اذ هی ی،فدا هی،بچه چ

یکنیم . 

 نیمرد چقدر بزرگ بود،چقدر انسان بود ،با ا نیا

مواظب  شتریکه چرا ب دمیکشیزجر م شتریحرفاش ب

 .نبودم

رو  نیتو اتاق عمل بودم تا جن یدو ساعت حدود

 یبستر مارستانیهم تو ب یخارج کردن و دوروز

باردار بشم  دیماه نبا۶کرد که تا هیبودم دکتر توص



حتما تحت نظر دکتر  دیچون خطرناکه بعدش هم با

 .باشم

جاموندو  مارستانیتو ب هیخوشحال و پر روح سحر

سحر افسرده برگشت خونه هی . 

،دلم  یچه برگشتن یخونه ول میکمک پارسا برگشت با

خودمو تو اتاق حبس کنم و ضجه بزنم  خواستیم

که مثل مادرش  یت نحسسرنوش یبچم،برا یبرا

 .داشت،مسعود هم منو نابود کرد هم بچمو

 یشده و فعال زندان ریخبر داد که مسعود دستگ پارسا

حمله  ارهیدو ومدیاسمش م یبشه ،وقت یتا دادگاه

دادیبهم دست م یعصب یها  . 

 یچیمن انگار ه ی،ول هیمامانم شده بود گر کار

 دادنیم میو دلدار زدنیباهام حرف م دم،همهیفهمینم

ذره اثر هیاز  غیاما در . 

 گفتینم یچیپارسا ه گرانید یها هیتوص بعکس

 یکنم ،وقت یتو اغوشش خودمو خال دادیفقط اجازه م

 کردمی،براش دردودل م گرفتمیارامش م شمیپ ومدیم



براش  خواستمیکه م یی،از کارها گفتمیاز بچم م

،انقدر  کردینوازشم م دادویبکنم،اون هم گوش م

بردیتا باالخره خوابم م کردمیم هیگر . 

منوال گذشت ،انقدر الغر شده  نیبه هم یماه چند

بودم که توان راه رفتن نداشتم ،کارم شده بود 

دنیخواب  

از  یهرکار یمامان و صبا و مامان پر یطفل

 یول کردنیبهتر شدن حالم م یبرا ومدیدستشون برم

 گهید کردمی.همش احساس مرییکم تغ هیاز  غیدر

،تو ذهنم خودمو مقصر  نمیبیرو نم یخوشبخت یرو

بودم که  دهیباور رس نیو به ا دونستمیم یهمه چ

کنهیرو هم داره نابود م پارسایمن زندگ ینحس . 

خوابم برد و تا  شونیاحوال پر نیشب که با هم هی

 دارشدمیپارسا ب یبا صدا دم،صبحیصبح کابوس د

 یرچتوان نداشتم ،پارسا با زور بلندم کرد ،ه یول

به دست و  یغر زدم قبول نکرد با زور بردم تا اب

روم بزنم بعد هم کمک کرد لباس هامو عوض 



همراه  وچمدون اماده کرده بود،من هیکنم،کنار اتاق 

 یخانوم و مامان پر میو از مر رونیچمدون برد ب

اصرار کردم که منو کجا  یکرد ،هرچ یخدا حافظ

و حرکت رو روشن کرد  نیجواب نداد ،ماش یبریم

حدس زدم مقصد کجاست  میدیکرج که رس م،بهیکرد

وقت بود جاده چالوس رو  یلی،خ ومدی،انگار بدم هم ن

و گفتم پارسابودم ،با ذوق رو کردم به  دهیند : 

شمال میریم میدار . 

ام تعجب کردم هیروح رییهم از تغ خودم . 

گفت یروشو برگردوند سمتم و با مهربون پارسا : 

اوردمتیزودتر م کنهیخوشحالت م دونستمیم اگه . 

رستوران نگه  هی ی،جلو میرو رفت ریکم که مس هی

رودخونه تخت گذاشته بود  م،کناریشد ادهیداشت و پ

بود یو منظره اش عال  . 

صبحانه  هیرو صدا کرد و سفارش  شخدمتیپ پارسا

 . مفصل رو داد



،اشتهام رو باز کرده  ایخوب و ذوق رفتن در یهوا

برام لقمه  یو گاه کردیهم با لبخند نگام مبود ،پارسا 

،هوا  میو از منظره لذت برد میکم موند هی، گرفتیم

شدیمن هرلحظه بهتر م یبود و حال و هوا یعال . 

از منظره ها لذت بردم و اهنگ  الیبه و دنیرس تا

کردم یکه دوست داشتم رو پل ییها . 

فروشگاه نگه  هی ی،پارسا جلو میکه شد الیو کینزد

چرخ  هیداخل ،پارسا  میو رفت میشد ادهیداشت باهم پ

به چشمش  یبرداشت و باهام هم قدم شد هرچ دیخر

خودم  شی،از کارش تعجب کردم ،پ داشتیبرم ومدیم

از  م،خالصهیمونیدو روز م یکیفکر کرده بودم 

و مخلفات  بابو جوجه و ک نیانواع تنقالت و پروتئ

 .برداشت

شد  لیوسا ییو پارسا مشغول جا به جا الیو میدیرس

،با کمک هم  ششیدوش گرفتم و رفتم پ هی،من هم 

و بساط ناهار رو تو  میچند تا همبرگر سرخ کرد

دلمو غرق  باشیو منظره ز ایدر ی،بو میدیتراس چ



ارامش کرده بود ،انگار دوباره روحم داشت زنده 

 ایناهار من همونجا موندم و محو در شد،بعدیم

قهوه برگشت ،تو سکوت  وانیشدم،پارسا با دوتا ل

کم  هیداخل تا  میو برگشت میقهوه مونو خورد

رفت رو تخت و منو تو بغل  م،پارسایاستراحت کن

 :خودش جا داد ،سرمو گذاشتم رو قلبشو و اروم گفتم

کردم؟یم کاریمن چ یتو نبود اگه  

و گفت دیبوس سرمو : 

ینبک دیکه االن با یکار نی،هم یزندگ  . 

رفتم یقیقلبش به خواب عم تمیر با . 

شده بود ،پارسا هم  کیکه باز کردم هوا تار چشممو

زدم  الیو از و نییسرجاش نبود ،از پله ها اومدم پا

،پارسا لب ساحل نشسته بود کنارش نشستم و  رونیب

 :سرمو گذاشتم رو شونش

دلبر؟ یکنیم فیک ییتنها  

با لبخند منو به خودش فشرد پارسا : 



خوامیرو نم یچیتو ه ی،ب ییمن تو یزندگ ی همه . 

توجه بودم از خودم  یهمه مدت بهش ب نیکه ا نیا از

رو  ی،با خودم قرار گذاشتم که همه چ دمیخجالت کش

فکر از جام بلند شدم و  نیبراش جبران کنم ،با ا

سمت  دمییپارسا رو هم مجبور کردم بلند بشه ،دو

شوندم تو اب ،با و پارسا روهم همراه خودم ک ایدر

 گهیکه د یم ،طوریکرد یاب باز یکل یخنده و شوخ

.بعد عوض کردن لباس الیو میبرگرد مینا نداشت

و با اشتها  میهامون ،بندو بساط جوجه رو اماده کرد

تنقالت اماده کردم و تو  ی،بعد شام هم کل میخورد

میدردودل کرد یامواج کل یتراس با صدا . 

و اب  حیود گردش و تفرهفته کارمون شده ب کی تا

ام خوب شده بود که خودم هم  هیروح ،انقدریتن

 وراالتیلباس و ز ی،بعد مدت ها کل شدیباورم نم

و دوبارهرشدم همون سحر با  دمیخودم خر یبرا

دل بکنم  طیمح نیدوست نداشتم از ا نکهیا زه،بایانگ

به خاطر  ومشغله داره  یکه پارسا کل دونستمیم یول

من همه رو معوق کرده.شب اخر وقت خواب ازش 



 چینذارم ه گهیتشکر کردم و بهش قول دادم که د یکل

ارتمیاز پادر ب یزیچ . 

 رییاز تغ یبرگشتنمون به تهران مامان و مامان پر با

که ته  دونستمیم یخوشحال شدن ول یام کل هیروح

 میو گفت میدور هم جمع شد میقد ترسن،مثلیدلشون م

روز عصر که تو بالکن دور هم  هی، میدیخند و

و گفتم یرو کردم به مامان پر مینشسته بود : 

تولد پارسا  گهیچند روز د یدونیجون ،م یپر مامان

 رمیبگ زیتولد سوپرا هیبراش  خوادیاست ،دلم م

استقبال کرد ،قرار شد مهمون  یهم کل ی،مامان پر

و روز تولد به بهانه دکتر بردن  میها رو دعوت کن

میجونیپارسا رو بپ یمامان پر . 

و  کیفرداش کارم در اومده بود ،از سفارش ک از

لباس گرفته تا دعوت مهمون ها ،مامان اصرار 

 ومدیداشت که غذاهارو خودش درست کنه ،دلم نم

قبول کردم دمیاصرارشو د یوقت یزحمت بکشه ول  . 



خاص  زیچ هی واستخیبود کادوش که دلم م مونده

و رو کردم تا  ریها رو ز جیها و پ تیباشه،تمام سا

 ومد،تایبه چشمم نم یچیه یکنم ول دایخاص پ زیچ هی

 هیچشممو گرفت  بایز زیچ هی جیپ هیباالخره تو 

و خاص بود بهش  بایز یلیکه خ شهیش یرو یطراح

دختر  هی جیپ بدادم و گفتم که عجله دارم ،صاح امیپ

رو گفتم قبول کرد  طیشرا یخانوم مهربون بود ،وقت

عکس خوشگل از  هیبده ، لمیکه کارو زود تحو

بزنه.از  شهیش یبراش فرستادم تا رو میگوش یگالر

باکس گل خوشگل سفارش دادم  هیهم  یگل فروش هی

کارها تموم شده بود بایرو بذارم داخلش ،تقر هیتا هد  

. 

 زیتا سوپرا رونیرستادم بتولد ،پارسا رو زود ف روز

هم هماهنگ کردم که  یخراب نشه با مامان پر

 .سرپارسا روگرم کنه

به جون خونه ،همه جا  میخانوم افتاد میو مر بامامان

 واریبه درو د میتولد رو زد لیو وسا میرو اماده کرد

و  کیرفتم ک عی،تا مامان غذاهارو اماده کنه ،سر



باکس گل رو هم گرفتم و برگشتم ،تا عصر سرگرم 

میکار بود . 

 شیکم ارا هیو  دمیبودم پوش دهیرو که خر یلباس

 یشد ،مامان پر دایکردم ،کم کم سرو کله مهمونا پ

 میکفش ها رو اورد ی کن،همهیداد که نزد امیهم پ

شک نکنه ،چراغ هاروهم  یزیداخل تا پارسا به چ

که  میدیرو هم کش یدئوناکار ی،حت میخاموش کرد

بشه زیسوپرا یحساب . 

،صداشون از پشت در  دنیو مامانش رس پارسا

موقع  نیتعجب کرده که ا یکه پارسا حساب ومدیم

درو باز کرد چراغ هارو  یکجا رفتم که در ققله ،وقت

 یو شمع رفتم جلوش حساب کیروشن کردمو با ک

کرد وگفت یجاخورد ،رو به مامان پر : 

منو تو  یدار یبوده گفتم چطور ه یعتوطئه جم پس

یچرخونیم ابونایخ . 

هم با خنده گفت یپر مامان : 



 دیعروس گلم بوده و گونه پارسا رو بوس دستور

 کیتبر یکی یکیگفت،مهمونا  کیوبهش تبر

فوت کردن شمع کنارش نشستم و گفتم  گفتن،موقعیم

گوشم اروم گفت ریارزو کن ،پارسا هم ز : 

االن کنارم نشسته ،از حرفش غرق لذت شدم ارزوم . 

که  یا شهیقاب ش دنیاوردمو بهش دادم .از د مویهد

خوشش اومد و  یلیعکسش روش حک شده بود خ

هام همه  نیتر زیعز دمیدیم یکرد،وقت فیتعر یکل

خوشحال و خوشبخت هستن تو دلم خداروشکر 

همه  گهی،د شدیم یو دل من هم غرق شاد کردمویم

ده بودم به خودشرو سپر یچ . 

کردنو  فیاز دستپخت مامان تعر یشام همه کل وقت

امروز از تنش  یمامان غرق لذت شد ،انگار خستگ

 .دراومد

 یکی یکیو مهمون ها  میرو خورد کیشام ک بعد

قصد رفتن کردن ،مامان رو به زور فرستادم 

 ادیخانوم هم رفت تا فردا زود ب میاستراحت کنه ،مر



،دست به کار شدم که اشپزخونه  یکار زیتم یبرا

کنده  نیاز زم دمید هویکم سروسامون بدم که  هیرو 

 نیزم رکه منو بذا کردمیم قیو و غیشدم ،داشتم ج

برنج منو انداخت رو  یگون هی نیپارسا ع یول

زد مهیسرشونشو بردم تو اتاق.بعد هم روم خ  : 

امروزت بسه خانوم خانوما ،حاال نوبت  یبرا

به روش اقاتون.کال هم روش منحصر کردنه  لکسیر

داشت اقامون یبه فرد . 

تو ذهنمون مونده و  شهیهم یاون تولد برا ی خاطره

 لکسیو به ر میفتیم ادشیبه  یسال گاه۵حاال هم بعد 

شده  تیاالن پر جمع م،خانوادمونیخندیشدن بعدش م

داده  طونیسالم و ش یوخدا بهمون دوتا بچه 

ساله ۳ساله است و دخترمون هانا۴،پسرمون عطا 

 کنهیم روعروزشو ش یدوتا فسقل نی،پارسا باعشق ا

حرف  یریو تصو یهزار بار باهاشون تلفن یو روز

زنهیم . 



حاال  یخدا فراموشم کرده ول کردمیفکر م یروز هی

کنمیبردم و هر لحظه شکرش م یبه حکمتش پ  

انیپا                                                                 


