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 خدای من خدای آرزوهای کوچک نیست

زنجان -مریم حسینیسیده   

 

که اون قدرپررو وگستاخ بشم یعنی اصال فکرشو نمی کردم  .همیشه فکرمی کردم خواستن این موضوع ازتوسخته

کارد  آدمیزاد هرکاری می کنه.،کارد که به استخون برسه ننه خانماما به قول  بزنمدراین مورد باهات حرف بتونم 

 به استخونم رسیده خدا.

گفتم با پول چقدر بهش  شاهد بودیخودت  اون بود که اصرارکرد به این سفربریم. .همش هم تقصیره ننه خانمه

پولی مگه شده من ازکسی ،می زدم می گفت ی؟ تا حرفکرداما مگه به حرفم گوش تی نریم قرضی به سفرزیار

 ندم؟ بگیرم وپس قرض

 تم آخه زن حسابی واقعا شده فقط یهفقط حیف حوصله نداشتم دوباره باهم دعوا کنیم وگرنه بهش می گف

گله وشکایت می کنی که بیچاره طرف بگیری وبهش پس بدی؟ اون قدرازوضع زندگیمون قرض بار،ازکسی پولی 

 زخیرپولش بگذره.ا رو وادارمی کنی 

چرا برای یه بارهم که شده نمی تونه جلوی زبونش  ؟همیشه برام سواله که چرا ننه خانم این همه دهن لقه

  تعریف نکنه؟ بگیره وسیرتا پیاززندگیمون روبرا غریبه هارو

ه که نمی دونستیم کی وچیکارداشت ننه خانم برا کسائی دلیلی ی قطار،خودت بگوخدای خوبم،اون روزتو

پرچونگیش گل کرد ننه خانم گفت چه نوه خوشگلی داری، حاج خانمتا  هستند،درباره زندگیمون حرف بزنه؟

 زدن همه زندگیمون رو براشون تعریف کرد. موتویه چشم به
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اونجا نبود اون همه خجالت  شاید اگه پسرشون کشیده بودم.خدایا هیچوقت توزندگیم به اندازه اون روزخجالت ن

می کردم که زمین دهن بازکنه ومن آرزو  ،فقطازکوپه بیرون زد ننه خانم وقتی وسط حرف های .نمی کشیدم

 درسته برم توش!

حاال که کارازکارگذشته اما چرا به  ؟کردیاما مگه به حرفم گوش  روساکت کنی ننه خانمچقدرالتماست کردم 

نمی اون غریبه ها  چی می شد ؟ رو دایرهبریزه  وهمه زندگیمونننه خانم حرفم گوش نکردی وگذاشتی تا 

مادرمن شیرین عقل بود وپدرم یه پیرمرد دوره گرد که با آدامس ولواشک سرمادرمو شیره مالیده بود  دونستن

اون اصال چیزخوردش کرده بوده و ننه خانمقسم دروغ خورده بوده که وهمسایه ها اش هزن وبچه  پیش وبعد هم

 کرده!چطورشده مادرمو صیغه حالیش نبوده 

می  ؟اگه ازت نمی ترسیدم می دونی چی بهت می گفتم ؟کننها هم مثل بقیه بهم ترحم  می خواستی اون

همیشه  چرا من هم یکی نستیم مثل بقیه دخترها؟ گفتم چرا ازبین همه بنده هات من باید مورد ترحم باشم؟

 دنیا زیرو رومی شد؟ ؟فلج نمی شد اگه پاهامچی می شد سواله  برام

تب کنی وبعد ن مثل من فلج بشن.عجیبه که دوبارنده هات تب می کنن اما من که نشنیدم هیچکدومشوهمه ب

 ،نه؟راه بری یکدفعه نتونی 

همه  می گه آمپول فلج اطفالت رونزده بودیم اما من میگم اگه آمپول هم می زدیم بازمن فلج می شدم. ننه خانم

 یکی باید کوروکچل باشه ویکی هم مثل من یکی باید لوچ باشه. کرباشه،باالخره یکی باید  که نباید سالم باشن.

 نه؟ .فلج

! آخه خوشگلنمی گفت به من کاش حاج خانم  سیرتا پیاززندگیمون روبه اون ها گفت.ننه خانم چقدربد شد که 

ناشکری نمی خدایا  چیزی ازخوشگلی توصورتم ندیدم.تا شب جلوی آینه ام من که ازصبح  مگه من خوشگلم؟!

به که  نظرمنبه  یا پلک هام بورنمی شد؟ کوفته ای نمی شد؟ ما،چی می شد دماغم مثل دماغ ننه خانمکنم ا
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واگه پلک هام سیاه  شاید هم دارم اشتباه می کنم .تا پلک های بور چشم های سبزپلک های سیاه بیشترمی یاد

 !دمبا موهای طالئیم جوردرنمی اومد واون وقت زشت ترمی شبود 

نمی دونم شاید تو  اشه.می شه حتی اگه زشت بدیده وای آدم به چشم همه خوشگل میگه توکه بخ ننه خانم

قند تو دلم آب ،وقتی این حرف رو پیش پسرش بهم گفتحاج خانم خوشگل بیام. نظرخواسته بودی که من به 

 !شد

 ...،سر ننهی سنگ ازآسمون مینداختی رواب یه شه لحظهکاش اون  کرد. زهرمارم اون خوشحالی رو ننه خانماما 

 ها رونمی گفت. پرت می شد واون حرف سرمن تا حواس ننه خانمی مینداختی رو

های  میلیا چه ربطی داشت یکی ازفا نمیرزندگی می کنیم؟وآخه به اون ها چه ربطی داشت که ما با نون بخور

تا حد حونواده  اون وقت پیش اون .برم دانشگاهکاش قبول نمی کردم  من رومی ده؟دورمون  داره خرج  دانشگاه 

شاید به یه  ،همش گفت برو درس بخون،برو درس بخون بود.ننه خانم اونم تقصیر خجالت نمی کشیدم.مرگ 

 روبدم.زندگیت  نیستم تا خرجزنده من که همیشه ، ازآب بیرون بکشی وتونستی گلیم خودت رو جایی رسیدی

اما یم گدایی می کردم زندگ مربرا خرجکاش یه ع زیرمنت کسی رفتن کجا؟خام حرفهاش شدم وگرنه من کجا و

 چقدرخجالت کشیدم به خاطراین دهن لقی ننه خانم. .دانشگاه نمی رفتم

برداشت  روکه تازه پرازآب کرده بود  یفالسک .ازکوپه بیرون زدی حرف دانشگاه من بود بیچاره پسرشون وقت

 "!گفت:می رم آبجوش بگیرمو

اون قدرکه االن روم نمی شه  پرت وپال گفتم.بهت زیاد می دونم  خیلی ازدستت کفری بودم خدا. اون لحظه

 آدم پرروئیم؟منو ببخشی نمی گی که خیلی ها  به خاطراون حرفاگه بخوام  درموردش باهات حرف بزنم.

نبودم اگه کسی توکوپه اصال توحال خودم  بدجوری اعصابم رو ریخته بود بهم. ننه خانم آخه ،دست خودم نبود

حاج خانم ودخترونوه هاش  حیف که کوپه خالی نبود.می کردم اما  سبکداد می زدم وخودم روننه خانم نبود سر
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که وقتی  .تی محبتشون هم حالم روبدترمی کردحبدجورعذابم می دادند. بودند وبانگاه وسکوتشون اونجا 

ارفمون کرد هیچکس به اندازه تونمی دونست که من پسرشون با فالسک چای برگشت وبرامون چای ریخت وتع

می خواستم  "با خنده بهم گفت:تعارف نکن دخترم،چای بردار حاج خانمتوچه لحظه جهنمی سرمی کنم. وقتی 

 تکان رو بردارم وبه طرفش پرت کنم!اس

 شاید اون بیچاره داشت بهم محبت می کرد نه ترحم اما اون لحظه محبتش برا من رنگ ترحم داشت. ،نمی دونم

 کنهبهم ترحم می  وقتی کسی رک بهت بگم خدای خوبم، ترحم مردم اذیتم می کنه.چقدرکه خودت می دونی 

ه خدا دوستت همش شیطون بهم می گه اگ تو ازناراحتی من لذت می بری. احساس می کنم وناراحت می شم 

به خودمون ربط داره اما بعضی  توههرچی که بین من ومیگم به شیطون  داشت کاری نمی کرد که ناراحت بشی.

 م.م می یارم وچیزی ندارم که بهش بگکواقعا ها  وقت

می خیلی خوب فرق داشت وتواین روبا همه خونواده های دنیا اون روزهم کم آورده بودم چون اون خونواده برام 

 تورو پیش آدمی که برات مهم بود،شرمنده وخجالت زده کرد؟یکی بهم می گفت دیدی خدا همش  دونستی.

که توخواستی یه کوپه هستیم دلیلش اینه  فکرمی کردم اگه من وخونواده اون پسره با هم تو ،اون لحظهقبل ازتا 

 !ودلم روبه دست بیاری من روخوشحال کنی

ازت  دعاهام هم یوتوبرم زیارت دم. این که من نمی خواستم با پول قرضی همه چی رو بهم ربط داپیش خودم 

پول سفرمون روجورنکردی  ودعاهامو نشنیده گرفتی نه تنها تو خواستم که خودت پول سفرمون رو جورکنی اما 

پسرآشنا من رو با اون ن کارت،هم به تالفی ایبلکه باعث شدی ننه خانم بابت پول به خیلی ها رو بندازه وبعد 

 کردی وبعدش هم کاری کردی که تویه کوپه باشیم!
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اون قدرخوشحال نمی اون قدرخوشحال بودم که شاید اگه بهم شفا می دادی، با این فکرها،سرازپا نمی شناختم.

وبا اینکه به روی خودم نمی  هم شرمنده ات بودمقبل سفربهت گفته بودم کلی به خاطرحرف هائی که  شدم!

 :خدایا شکرت!لم با خجالت همش بهت می گفتمآوردم اما ته د

چای  ،گفت:دخترم تعارف نکن فکرنکردم که چیزی غیرازاین بوده اما وقتی حاج خانم با خنده حتی یه لحظه هم

 ، لذت تورو.شترحم ترحم می دیدم وتو شتوخنده ا !بردار

د شده بودیم که اون ها وازکناربوفه ردرست لحظه ای به سالن رسیده  مادوباره ازنوهمه چی روکنارهم گذاشتم.

 سماوراون بوفه پرمی کردند.شون روازچای فالسک داشتند

من وننه خانم رو نمی دیدن که برای بردن یه ساک دستی به چه سختی افتاده اگه اون ها کناربوفه نبودن،

ونستم کمکش بکنم ننه خانم داشت با پاش ساک روبه جلو هل می داد ومن هم با دوتا عصا نه می ت بودیم.

ی عالم انگشت نما ،راه آهن سالنوساک روازروی زمین بردارم ونه می تونستم بزارم با اون کارش تو شلوغی 

 کنه.وآدممون ب

حتی ازکنارتاکسی تا بوفه دندون رو جیگرگذاشتم وحرف نزدم اما وقتی کناراون ها رسیدیم کاسه صبرم لبریزشد 

جلو اومد وگفت:اجازه می دید رحاج خانم زمین نکشه! بعدش هم که پسی ووبه ننه خانم گفتم دیگه ساک رو ر

 "کمکتون کنم؟

همین فکرباعث  اون به من وننه خانم ترحم کرده بود.همونطورکه مادرش با اون خنده اش بهمون ترحم می کرد.

االن به خاطرش کلی وکه این کارم اصال مودبانه نبود با این شد که اخم هام بره توهم وحاج خانم دیگه نخنده.

چقدرخوب شد که حاج خانم دیگه نخندید ومن تونستم توچند لحظه ای که با خودم اما خجالت می کشم 

 کنم! نگاهبه مسئله مثل قبل خلوت کردم شیطون روازخودم دورکنم و

 به خودم گفتم توپول سفرمون روجورنکردی اما درعوضش کاری کردی که من عاشق بشم!
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 "اجازه می دید کمکتون کنم؟"به خودم گفتم فقط خواست توبود وقتی بهمون گفت:توخلوت چند دقیقه ای 

 !کنهبکمکمون که م نخواوکنه  من گلبدجنسی 

زیادی نمی خواستم به ننه خانم کمک کنه چون شاید  !نمی دونم چی شد بهش گفتم به کمکتون احتیاج نداریم

یه زن جوون وخوشگل که بود  خاطراین به هم وحالم روگرفته بود ویا شاید ده تاکسی چونه زبا راننده یه اسرکر

فکرکردم یه زن خوشبخته  !نه زنش ،خب من که اون موقع نمی دونستم نرگس خواهراونهواستاده بود. ش کنار

  خیلی هم حسودیم شد. به خوشبخت بودنش حسودیم شد. که با شوهرش می ره زیارت.

خیال اخم وتخم من قربون بی  گذاشت؟ که دستش روپس کشید اما مگه ننه خانم فهمیده بود وانگاراون حالم

 دوباره دستش روجلوآورد وساک روبرداشت.اون رفت تا صدقه پسرحاج خانم 

 به پام می رسید ونه اونها که اون لحظه برام غریبه بودن. نه ننه خانم ،لحظهچه قدرتی بهم داده بودی اون 

صداش  داد.می صدا تاخ تاخ عصا که می خورد به کف مرمرسالن و چهارنعل می رفتم! اون هم با دوتاداشتم 

 "بازهم قاطی کردی؟"بود که می گفت:بلندترازصدای ننه خانم حتی 

دعوا می کردم  اگه با ننه خانمشد که اون لحظه شیطون رو لعنت کردم وجواب ننه خانم رو ندادم چقدرخوب 

شکرت که توسرم انداختی برم یه گوشه  نگاه کنم. طورمی تونستم توچشم های نرگس وداداششاون وقت بعدا چ

 قطاربیاد. تابشینم ومنتظربمونم 

شاید هم حرف نرگس حالم رو خوب کرد وقتی که جلو اومد وگفت  حالم روخوب کرد. گوشه نشینی،اون 

 ببخشمش! تادرش خواسته ابر

اصال چرا باید  برادرش کیه؟ ن زن چادری که روبروم واستاده کیه؟یادم نبود اووخودم غرق بودم حال تو

به  ؟بلیط قطاربرا مشهد گرفتمگوش کردم و ننه خانمحرف   چرا بهکه ببخشمش؟ همش به این فکرمی کردم 

روزی حرف مشهد رومی زد ومی دید که راضی نیستم با پول قرضی برم زیارت  چند ننه خانمخودم می گفتم 
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وقتی  حرف همسایمون گولم زد. ،کوتاهی که نه .خودم کوتاهی کردم بی خیال می شد. اون وقت وشفا بگیرم

یه دستی دستی برم داشت که نکنه جلوی چشماش شفا گرفته بود خیال وحرم ازبچه نابینایی حرف زد که تو

ه اون بود رمته دلم امیدواربودم شاید توکاری کردی که وقتی زن همسایمون توح ؟فرصت خوب روازدست بدم

 وراضی به سفرشدم. شدنرم  دلمبا این فکر راستش  برسه.شفا پیدا کنه وخبرش به من وننه خانم بچه هم 

داشتم خودم رو فحش می دادم که نرگس جلوم سبزشد واون حرف روگفت. خدای خوبم روزی صد دفعه به اون 

چرا خودش نمی یاد عذرخواهی "بگم:لحظه فکرمی کنم اما نمی تونم سردربیارم چی باعث شد که به نرگس 

 "کنه؟

حرف تموم نشده ازگفتنش راستش باید می گفتمش! ومن  بودنانگاریه حرفی بود که ازقبل تودهنم گذاشته 

 پشیمون شدم اما وقتی نرگس پیش برادرش برگشت وبعد دوتایی پیش من اومدن،دیگه پشیمون نبودم!

ته دلم  "ببخشید که ناراحتتون کردم"نکه نگاهم بکنه با شرم گفت:روبه روم واستاد وبدون ای پسرحاج خانموقتی 

 تویه لحظه همه حس بدی که داشتم ازبین رفت ویه حس خوشی بهم دست داد. .لرزید

 که کوپمون یکی باشه! آرزو کردمفکرکنم،فکرکنم که همون لحظه عاشقش شدم وازته دلم 

ازاین وتوخلوتی که فقط خودت تواون حضورداشتی،حالم رو،اون هم بعد خنده حاج خانم آرزوفکرکردن به این 

می دم اما پس هرچند االن بدجوری دارم تاوان اون آرامش رو  .خیلی هم آروم شدم آروم شدم. روبه اون روکرد.

 "!ممنونمبه خاطراین عشق،ازت  :بازهم شکرت می کنم ومی گم

کنم.مگه چه اشکالی داره آدم ازیکی خوشش بیاد؟ شاید بگی دارم گناه می کنم اما به نظرخودم که گناه نمی 

بهت می گم وقتی بهم نه پدردادی ونه مادرونه پا ونه  ،اگه تواون دنیا بخوای به خاطراین گناه ازم سوال کنی

حساب بهت می گم حتما  خب با این ،ها خم به ابرونیاوردم وگفتم حتما صالحت این بوده جزبعضی وقت پول،

 ه!صالحت بود هم عاشق اون پسرشدن
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خدایا می بعد سفرمون شبی نشده بدون گریه بخوابم.  ازاین عشق که لذت نمی برم.من ،حرف ها ینگذشته ازا

ازمن کم سن ترکه  ئیخیلی ازدخترها،اما خب خودت بگواینه که عاشق یه نامحرم شدم تاوان این گریه ها دونم 

ناراحت باشم وفکرکنم عالقه  وقت من باید به خاطرایناون و زدواج کردن بلکه بچه دارهم شدننه تنها اهستن 

 ،که دارم گناه می کنم خب اگه می خوای گناه نکنم کاری کن من هم...

می دونم باید فکرش رو ازسرم بیرون کنم.حتما  معذرت می خوام. بازشیطون گولم زد. !ی خوبمببخش خدامن رو

 .عقب میندازه شکاروزندگی. می دونستی که چطور آدم رو ازتوچیزی می دونستی که گفتی به نامحرم فکرنکنیم

که گریه شب ها هم  می رم سرکالس.دارم انگارنه انگار با پول مردم ،درست وحسابی درس نخوندمکه یه ماهه 

 نمی زاره بخوابم.

 ش می کنم فکرش روپس ازت خواه ،می خوام مثل سابق فقط به تو فکرکنم .خدایا من نمی خوام گناه کنم

بکنی من هم بهت قول می دم دیگه نزارم یه نامحرم  اگه این کارو .کاری کن که فراموشش کنم.ازسرم بیرون کن

 واون خودش پا به دلم گذاشت!هرچند این بارهم من نذاشتم  .پا به دلم بزاره

ا من خیلی اون قدرهم محبت نکرد اما خب تا اون اندازه ای هم که محبت کرد بر،اون قدربهم محبت کرد که...

چای تعارف  توکوپه بین اون همه آدم اول ازهمه به منازم عذرخواهی کرد،ساکمون روتا کوپه برد و زیاد بود.

لرزش به نظرمن  کم مونده بود چای بریزه روپاهام. وقتی داشت بهم چای تعارف می کرد دستاش می لرزید. کرد.

خجالت نمی کشید که اون همه عرق نمی  ازمن بود! شبلکه به خاطرخجالت به خاطرتکون های قطارنبوددستش 

 .خوابیدشبم که اصال معلوم نشد کجا  بیچاره اصال توکوپه بند نمی شد. ازصورتش شرشرعرق چکه می کرد. کرد.

ه اومد ی برمی گشتم که اون با سینی صبحونخدایا چی می شد زمان به عقب برمی گشت ومن دوباره به صبح

چقدرحاج خانم  بود می خوردم. خریدهزبرمی گشتم لجبازی نمی کردم وازصبحونه ای که اگه به اون رو توکوپه.
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پسرحاج خانم نه نخورم دلم فکرمی کردم اگه صبحوخدایا بهم نخندی اما ته  ...،صبحونه بخورم اما  تااصرارکرد 

 ازم عذرخواهی می کنه!فکرمی کنه عذرخواهیش رو قبول نکردم وبازهم می یاد سراغم و

خودمم پشیمون شدم اما چه  حتی وسط ها اونها نمی کردم. زهرمار بچه بازی درنمی آوردم وصبحونه رو کاش

کارم یه حداقل این ولی  فایده که کارازکارگذشته بود واون ها دیگه مطمئن بودند من ازصبحونشون نمی خورم.

 توسفره کسی درازکنه. که دستپری ازبچگی عادت نداره  می گفت ننه خانم ،با هرتعارف اون ها !داشتحسن 

 حتی چندباری هم که به خونه پدرش رفت گرسنه رفت وگرسنه هم برگشت!

االن به هرچند رونمی گرفت اما خب بهترازهیچ چی بود.قبلیش درست بود که تعریف هاش جای حرف های 

همه مثل ننه خانم حرص خوردم چون حاج خانم هم با ما درودل کرد واون هم اون همه  بیخودینظرم می یاد 

ده واون روبا دوتا بچه حاج خانم گفت شوهرنرگس به شهادت رسیوقتی ،حقیقتش دایره. روزندگیش رو ریخت 

 آدم ها ما راست می گهننه خانم  ازخودم خجالت کشیدم. ه بودم کلیحسودی کرد ازاینکه به نرگس،تنها گذاشته

دستی می چسبیدیم به  دو اونها رو نمی خوردیم وحسرت زندگی  ،اگه می دونستیم توزندگی مردم چه خبره

 زندگی خودمون!

 دلم به حال بچه هاش هم سوخت. من که خیلی دلم به حالش سوخت. بیچاره نرگس خیلی زود بیوه شده بود.

 یه ماه قبل تولدش پدرش شهید شده بود.دخترش که بیشتربه حال 

هم مثل من می خوان با حسرت به پدرهای هم  دوتا وقتی فکرمی کردم اون خیلی سخته آدم پدرنداشته باشه.

دائیشون خیلی مهربون بود واون ها رو به هرچند  هاشون نگاه کنند دلم بیشتربراشون می سوخت. سن وسال

همه این سرگرم شدن ها هم یه اما وکمبود پدرو حس نکنن سرشون به بازی وتفریح گرم بشه تا  سفرآورده بود

یزی روکه خیلی ها دارن رفته وچ رمی کنه تو دنیا کاله بزرگی سرشمی رسه که فک بعدش آدم به سنی ،مدتیه

 اون نداره!
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نمازنمی  اون وقته که تازه دعواش با تو شروع می شه! وقتی یاد دعواهامون می افتم خیلی ازت خجالت می کشم.

خانم دعوا می کردم تا اون هم خوندم،روزه نمی گرفتم،روسریم رو شل می بستم تا موهامو نامحرم ببینه وبا ننه 

  ازدست توناراحت بشه ودیگه نمازنخونه!

حرف بزنم وگرنه ازتنهائی می شکرت که کاری کردی دوباره باهات  خدایا شکرت که دوباره نمازخونم کردی.

به این  م.ازآینده هم خیلی می ترس من ازتنهائی خیلی می ترسم. هیچ چی تودنیا بدترازتنهایی نیست.مردم! 

 اتفاقی بیفته اون وقت باید چیکارکنم؟ فکرمی کنم اگه برا ننه خانم

اصال ازکجا معلوم همه چی اونطوری  نه می کنه.ودیو آدم رو فکرکردن به آیندهفکرکنم، نمی خوام به آینده! نه

اون با  می کردم رو فکرش من می دونستم که می خوام برم زیارت؟پیش بره که من فکرمی کنم. مثال ماه پیش،

 عاشق بشم؟،منم...،که فکرمی کردم که  خونواده آشنا بشم؟

 شدم چه چیزها که بهم نمی گه.یوسف  آقا،...یعنی عاشق آقا حاج خانماگه بدونه که عاشق پسر ننه خانم

با اون همه بی محلی ها وبدعنقی  حقیقتش بهم فحش هم بده ناراحت نمی شم. هرچیزی هم بگه حق داره.

 کردم هرچی بشنوم حقمه! آقا یوسفبه هایی که من نسبت 

بعد صبحونه به بهونه هوا خوردن من روکشوند توراهروی کوپه وچقدرزیرگوشم خوند که به اون  ننه خانم بیچاره

م بهش می گفتم چی هی سرپناه بمونیم.هرنگران این بود که بریم توشهرغریب وب همش بی محلی نکنم.خونواده 

می گفت آدم یه مرد کنارش باشه  هی؟ مگه به خرجش می رفتاست وپرازمسافرخونه  مشهد یه شهرزیارتی

شجاعت طوری  ؟ه این چیزا فکرنمی کردیب آقا یوسفکم مونده بود بهش بگم چرا تا دیدن  تره. دلش قرص

ی فقط فکرشفا گرفتن من بود.بیچاره فکرم که انگارنه انگار می خوایم بریم شهرغریب.ازخودش نشون می داد 

 ، شفامومی گیرم!بزارم حرمو کرد من تا پام
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، چقدرتوحرم چقدربه این درواون درزد تا پول جورکنه خیلی به این سفرامیدواربود. می سوزه. دلم برا ننه خانم

ننه خانم هم که شده بهم شفا  گریه کرد،چقدرنمازخوند ودعا کرد؟ حقیقتش فکرکردم به خاطرگریه ها ودعاهای

که من رو خوشگل  خودم گفتم شفا می گیرم واون وقت حاج خانمبه  دلم روصابون زده بودم.بدجوری  .می دی

 می دونه ازم می خواد عروسش بشم!

درسته  حاج خانم ازمن خوشش بیاد وبرا پسرش خواستگاری کنه!کاری کن خدایا حاال که شفاموندادی حداقل 

وخونه داریم  آشپزیم هم که خوبه ب نمره می گیرم.خوهم پا ندارم اما عقلم که خوب کارمی کنه وتودرس هام 

 حرف نداره.هم به قول ننه خانم 

اون شبی که رسیدیم مشهد وبرا شام املت پختم ج خانم هم ازآشپزیم تعریف می کرد! حا،کنار به ننه خانمحاال 

 شدم.خوشحال هم خجالت کشیدم وهم تعریف هاش شنیدن از! چقدرازدست پختم تعریف کرددیدی که 

املت روبه اون خوشمزگی درست نکرده بودم  ها اونازاما به خاطرهیچ کدوم  ی خوبمبدجنسی من روببخش خدا

بیچاره چقدربه خاطرما خودش رو به آب وآتیش زد.چند تا مسافرخونه رفت  فقط به خاطرپسرش این کارو کردم.

 پیدا کنه که پله نداشته باشه. جائی رووآخرش تونست یه 

ات حرف می یکی که نه نگاهت می کنه،نه باهی حس خوبیه که آدم بدونه یکی زیرزیرکی هواشو داره.خدایا خیل

شدم واون فقط به خاطرحاج خانم داشت دنبال مسافرخونه ای می گشت که  توهم  نمی دونم شاید دچار .زنه 

 پله نداشته باشه.

 !مسافرخونه حرف بزنه وازش بخواد اتاقش روبده به مااگه فقط به فکرحاج خانم بود که نمی رفت با شاگرد ،اما نه

بپرسم که اتاق مسافرخونه خودم برم تومسافرخونه وازصاحب و پیاده شمخوب شد به دلم انداختی ازماشین 

 بده به ما.خالی کنه وکه اتاقش روخواهش می کنه اون پسره  از آقایوسفنمی شنیدم وگرنه خالی داره یا نه 
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با مسافرخونه دلش به حالم بسوزه اما اون لحظه خیلی دوست داشتم که  م نمی اومد شاگردبا اینکه اصال خوش

حتی به خودم گفتم که یه کم  دیدن وضعم راضی بشه اتاق خودش رو به ما بده وخودش بره تویه اتاق دیگه!

وشدم همون پری که اخم هامو بازکنم وبا زبون نرم ازش بپرسم که اتاق خالی داره که لحظه آخربه خودم اومدم 

 دوست نداشت کسی بهش ترحم کنه.

راضی شده بودم چرا که  بیشترازخودم عصبانی بودم تا اون پسره "اون لحظه ای که بهش گفتم:اتاق خالی داری؟

  کسی بهم ترحم کنه!

من اومد وگفت:شما بفرمائید، مبه پسرحاج خانم هم وقتی که پیشمی دونم با اون پسره خیلی بدحرف زدم.حتی 

 ،بد جوراخم کردم!"هستم!

شاید به کمک شما  ننه خانم:"وبهش گفتمهوازدهنم پرید یمی دونی خوب وبم هرکی ندونه توکه خدای خ

اگه االن هم می بینید دنبالتون راه  احتیاج داشته باشه اما من نه به کمکتون احتیاج دارم ونه به دلسوزیتون.

 "خواسته خودم نیستافتادم به 

به خاطراین  ها روبهش بگم وناراحتش بکنم اما االن شک ندارم اعث شد اون حرفنمی دونستم چی باون موقع 

درباره پیرمرد دوره گرد ومادرم بدجوری رودلم سنگینی می کرد وهمش می  بود که حرف های ننه خانم

 فرق دارم!کنم که من با پیرمرد ومادرم وننه خانم  ن حالیخواستم طوری به او

اصال انتظار نداشتم  اما خوب خودش روجمع وجور کرد.بیچاره قیافه اش وا رفت  حالیش کردم! چقدرهم خوب

من اگه خودم سه چهارساعت دنبال یه اتاق برا یکی بودم واون طرف برمی گشت اون طوری  !ازم عذرخواهی کنه

فقط  م اما اون بیچارهباهام حرف می زد شک ندارم که قاطی می کردم ویه چیزی بهش می گفت

 "گفت:ببخشید،مثل اینکه دارم با کارهام سفرشما روخراب می کنم
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فکرکنم خجالت من به شاگرد مسافرخونه هم سرایت کرده بود که گفت:آبجی اتاق  چقدرازخودم خجالت کشیدم!

 "کفه.شناسنامه هاتون روبدیدطبقه  ،خوبشم دارم.عموبرا شما هم اتاق خالی دارم.دوتاش هم،خالی دارم

شناسنامه هامون رو گذاشتیم روی میز اما اون اول شناسنامه من   فراموش نمی کنم که دوتامون باهمهیچوقت 

خدای خوبم کم مونده بود بهش بگم مرد حسابی مگه تواالن عذرخواهی  .مسافرخونه روهل داد طرف شاگرد

 واقعا خدایا شکرت. اما شکرت که زبونم نچرخید اینوبهش بگم. ؟نکردی

نه پنجره داشت ونه یه تخت  ؟ها گذشته مسافرخونه بدی روپیدا کرد،نه؟ چی بود اون اتاق فازهمه این حر

که می گفت  ننه خانم چقدرسفت بود. ته سنگ خوابیدی.روتخ روتخت که می خوابیدی انگار درست وحسابی.

 ازسرمون هم زیاده. اتاق دم عیدی این

زن همسایمون گفته بود  اون قدر ناشکری می کردم. بود ومن داشتما حق با ننه خانم نمی دونم شاید واقع

 شه.امن هم فکرمی کردم اتاق ما هم می خواد مثل اتاق اونها بکه طالئی حرم پیدا بود  گنبد شونازپنجره اتاق

راهروئی یه تو ،بود اما ما باید خودمون پخت وپزمی کردیم اون هم کجا آمادهمی گفت ناهاروشامشون سروقت 

 داشتند ازش رد می شدند.که همه باریک 

 .می پزمنرگس دیده که دارم املت  بگم به ننه خانمکه تونستم د.اون هم ازاین نظرازیه نظرخوب بو این راهرواما 

تی رو که من هم بهونه دستم نمی افتاد تا امل ،اگه نرگس ازراهرو رد نمی شد وبچه اش رو به دستشوئی نمی برد

 ه اتاق اونها وبگه:دست پخته پریه!ببر تا پخته بودم بدم دست ننه خانم

با چه  املت دوست نداشته باشه. آقا یوسفاصال فکرش روهم نمی کردم  ایا اما بدجوری گذاشتی توکاسه ام!خد

وبا چه تومغازه ها دنبال سیرمی گشتم  با چه بدبختی فرنگی وتخم مرغ خریدم. شوق وذوقی رفتم گوجه

ردم وسرخود گوش نک نظرم چون تودیدی به حرف ننه خانم نشکنه اما بهمصیبتی مواظب بودم تا تخم مرغ ها 
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املت دوست نداشت وگرنه  آقایوسفمن بدونم  تاجوری تالفی کنی وحتی کاری کردی خواستی اون، رفتم مغازه

 ازدست پخت خوشمزه پری خانم بخوره!حیف که یوسف املت دوست نداشت تا نمی گفت حاج خانم 

برای روزبعد برنامه ریزی نمی کردم که برنج اش همون موقع حساب کاردستم می اومد وک !بدجوری کنفم کردی

 ننه خانم ها بریم حرم فکرم فقط پیش ناهارفردا بود. واون ننه خانمازبعد شام که آماده شدم تا همراه  بپزم.

بخوام اما من اون  امام رضاافتاد قبل همه چی شفای پاهامو از ضریحوشم می خوند چشمم که به همش زیرگ

 ناهارفردا هم خوشمزه بشه!یا امام رضا دعا کن  ":گفتمبا دیدن ضریح، قدربه ناهارفردا فکرکرده بودم که

قرض که نمی ره زیارت وبدترازاون  دم اگه شیرین عقل نباشه باآ ره بهم بگه شیرین عقل!حق دا بیچاره ننه خانم

سینه ام دستم رو روکه زود به خودم اومدم ومثل ننه خانم ی اما دید به جای شفا که اون دعا رو نمی کنه.

 گذاشتم وبه آقا سالم کردم.

با تمام وجود این حس رو می دونی خدای خوبم من توزندگیم خیلی احساس بی کسی کردم اما اون لحظه 

یه لحظه هم دست ازسرم برنمی داشت.خدای  خواست گریه کنم اما حیف که ننه خانم خیلی دلم می داشتم.

به نظرمن که اگه یه  یه کم شعوربیشترندادی؟ننه خانم  چرا به ،آخهآخه ؟یادمی بگم بدت نبهت خوبم یه چیزی 

 شفا بده. پری من  د وبلند بلند نمی گفت بهذره شعورش بیشتربود اونجوری من روبه آقا نشون نمی دا

ن همه جمعیت که با صدای اون هم پیش او! با این کارش من خجالت بکشم حتی یه لحظه هم فکرنکرد ممکنه

اون موقع نه به ناهارفردا فکرمی کردم ونه به شفای پاهام ونه برگشته بودن وفقط به ما نگاه می کردن.ش گریه ها

مرگ بنده ات رو تا حدبه اینکه چطورخدایی هستی که راضی شدی  فقط به توفکرمی کردم. ،به پسرحاج خانم

ازهمه چی وهمه کس بدم می اومد بیشترازهمه  اون لحظه بدجوری شیطون رفته بود توجلدم.خجالت زده کنی؟ 

حتی روم  رفته بودم زیارت ودستی دستی خودم رو انگشت نمای مردم کرده بودم. زخودم که به حرف ننه خانما

  حرم،برگردم بیرون.بودم  اهی که رفتهازهمون رفقط می خواستم  .نمی شد سرم رو باال بگیرم وبه مردم نگاه کنم
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بازشکرت که به فکرنرگس انداختی تا بیاد ومن روازبین اون همه آدم بیرون بکشه وببره بیرون حرم.اون قدرهم 

تنها اون به خونه هم که برمی گشتیم چیزی نگفت.نه شعورش باال بود که حتی یک کلمه هم باهام حرف نزد.

 حتی راننده. همه روزه سکوت گرفته بودند.توماشین انگار زد.حرف نمی  چکسهی بلکه

شیطون لعنتی که حتی یه لحظه هم دست و .اون اتاق دلگیر،سکوت ننه خانم،خیلی بهم سخت گذشتاون شب

اما انگارتواون شب خواب خوابم بگیره چقدرپهلوبه پهلو شدم تا بلکه .،داشت دیوونه ام می کردازسرم برنمی داشت

من بودم وشیطون که با حرف هاش مثل خوره افتاده  خبری ازخودت هم نبود. چشمام حروم کرده بودی.به رو

دیدی دوستت  اون همه آدم انگشت نما کرد؟ پیش تورو همش بهم می گفت دیدی خدا چطور بود به جوونم.

راه تو رونمی که خودش شفاتومی داد واین همه ت داشت تنداشت وتوبیخودی داری نمازمی خونی؟ اگه دوس

بهم می گفت بیخودی دلت روصابون زدی که  کاری نمی کرد که دل اون پسره برات بسوزه. کشوند تا مشهد.

همش  ازتوکه پدرت یه پیرمرد دوره گرده. مگه قحطی دختره که ازتوخوشش بیاد؟ اون پسره ازت خوشش بیاد.

سرم روبکوبم به دیوارتا همه اون فکرها فقط می خواستم  می گفت ومن نمی دونستم حتی بهش لعنت بفرستم.

 ازسرم بیرون بریزه.

صبح روشنیدم اذان وقتی صدای  خالصه خدای خوبم خیلی شب سختی بود که بازشکرت به دادم رسیدی.

با تمام وجودم احساس کردم شب می دونم شاید حرفم خنده دارباشه اما اون آتیش دلم.روانگاریکی آب ریخت 

 "!پری من،بیا پیش خودم"صدا می کنی وبهم می گی  وداری من که تو

راستش هیچوقت به اندازه  .می دونم این چیزی که بهت می گم روخودت می دونی اما گفتنش آرومم می کنه

خیلی حس خوبی بهم دست داد اما حیف که اون اتفاق افتاد  اون روزخودم روبه تونزدیک حس نکرده بودم.

دونم دارم توکارهات دخالت می کنم اما چی می شد برنجی که با اون همه  وتمام خوشیم رو ازم گرفت.می

 زحمت پخته بودم،شفته نمی شد؟
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 آشپزی کردم. هائی که داشتند توکارم سرک می کشیدندزائرواستادم وبی خیال  چقدریه لنگه پا تواون راهرو

می ترسیدم  اما حقیقتش  ول کنت وآشپزی رو بیچاره پول ننه خانم روهم هدردادم.همش گفت پری بریم زیار

 روازم بگیره اما کاش می رفتم وآشپزی نمی کردم.ودوباره اون اتفاق تکراربشه وحس خوبم برم حرم 

م معلول اون دنظرم هیچوقت ندیده بود یه آبه  شاگرد مسافرخونه طوری نگاهم می کرد که انگارمعجزه دیده.

 همه تروفرزآشپزی کنه!

دم بهم ثابت شد. اینکه عشق به آروم نشد اون برنج روحتی به ننه خانم هم نشون بدم اما یه چیزی  هدرست

 ه هیچ چیزدیگه ای نمی تونه این قدرت روبه آدم بده.قدرتی می ده ک

 زیاد هم خوب نیست.مخصوصا اگه عشق یه طرفه هم باشه.،نه ! ...به نظرمن عشق چیزه خیلی خوبیه اما

فاوت ها باعث شده این ت دم ها تفاوت نبود تا راحت بتونند عاشق هم بشن؟آچی می شد بین خه آخدای خوبم 

حاج خانم ازم خواستگاری می کرد اون وقت دودوتا چهارتا کنم وهمش ازخودم بپرسم اگه  که به قول ننه خانم

 ...بشم؟ عروسشراضی می شدم که 

با ننداختی!  آقایوسفچقدرخوب شد که عشق من روتودل باعث می شه به خودم بگم فکرکردن به این سوال،

درسته من یه مدت سختی می  اینکه این موضوع ناراحتم می کنه اما ازته دل خوشحالم که این اتفاق نیفتاد.

اون با دختری که می تونه راه بره ازدواج می کنه.هرچند فکرش هم دیونه ام می کنه اما کشم اما عوضش 

خانم براش یه دختری پیدا می کنه که چشم وابروش سیاه باشه ودماغش هم کوفته ای حاج  اینطوری بهتره.

 نباشه.

اون ،زنگ بزنه ای که بهشون دادیم شمارهمثال تودل نرگس بندازبه  خدایا کاری می کنی من زن اون روببینم؟

مارو برای عروسی برادرش ازدواج کنه وازش هم می خوام وقتی که وقت من دوستیمو باهاش ادامه می دم تا 

 دعوت کنه.
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چندسال پیش هم می خواستم پیرمرده دوره گرد روبرای یه بارهم که شده ببینم اما  نبینمش بهتره. نه، ...اما

، سرش می زاره ودندون هاش هم مصنوعیهروی ازهرچی پیرمرده الغرکه کاله لبه دارازاون روزی که دیدمش 

ببره من رو تاوهمش ازش می خواستم سیاه کرده بودم شوروزگاره چقدرشرمنده ام ازننه خانم ک یاد.بدم می 

 پیش پدرم!

یه عمربرام عقده نمی شد که اون بچه های زن اولش رو بیشترازمن حداقل اینطوری  ندیدنش به صالحم بود

 دوست داره.

حاج اگه منودوست داری کاری کن که هیچوقت چشمم به عروس  نه خدای خوبم این آرزوم روپس می گیرم.

حتی مطمئن نیستم که بتونم به  کنی دیگه شک دارم به خاطرپاهام ازت شاکی نباشم.اگه این کاررون خانم نیفته

 و بهم نشون بدی من ازغصه می میرم!اگه شادی زن اون ر نمازخوندنم ادامه بدم.

ه می کنم مه وهرجارونگاآقایوسف توگوشخودت که شاهدی همش صدای  دارم دق مرگ می شم. همین االن هم

 تلفن کردن.بهمون اونها که اومده بگه  کریم بقالههرکی درمی زنه فکرمی کنم .انگاراون رومی بینم

نمی شت که ما باهم رابطه داشته باشیم؟ آخه چه دلیلی دا رونمی داد. کریم بقالبهشون شماره کاش ننه خانم 

 زاین رابطه آبی برامون گرم می شه!اوصابون زده بود که ر دونم شاید بیچاره ننه خانم هم مثل من دلش

خودش می  آقا یوسف ،کاش به جای نرگس یعنی بهمون زنگ می زنند؟ نرگس که قول داده بود زنگ می زنه.

 زنگ می زد.حتما گفت بهمون زنگ میزنه اون وقت شک نداشتم که 

فقط  همونجائی که بهمون وعده داده بود،منتظرمون بود.اگهوروقت حرفش حرف بود.همیشه س

سرقراردیرمی اومد اون وقت من توهمون مشهد حساب کاردستم می اومد ومی فهمیدم که قافیه ،یکبار

پائین ویه کم باهاش خوش اخالق ترمی شدم.اصال  شاید اون موقع ازخرشیطون می اومدم! روبدجوری باخته ام

 کردم!قاطی می هربارمی دیدمش به قول ننه خانم نمی دونم چه مرگم چه شده بود که 
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آدمی که عقل توکله اش نباشه همینه دیگه،نه خدای من؟!نمی دونم کی تواین کله پوکم فرو کرده بود که اگه 

توزندگیت به خودم بگم حتی یکبارهم به ذهن معیوبم نرسید  وقت به چشمش عزیزترمی شم.بهش روندم اون 

کاروپیرت یا به مادرت که  ات؟به پدردغلبه پاهای نداشته ؟که اینطوری براش قیافه می گیریدلخوشی  چیبه 

 ؟هوخسته ام نمی ش نهه بند حرف می زازبی عقلی زندگیش روحروم یه پیرمرد کرد یا به ننه خانم که ی

دم دست می آبه که حس بی نقص ومهم بودن چون اون خودش طوری رفتارمی کرد  البته تقصیرمن هم نبود

 هجزپری چالقمگه من تا این سن بیم به من گفته بود:پری خانم؟ بهم می گفت:پری خانم! آخه کی توزندگ داد!

 :پری بینوا!یا پری ذلیل مرده،هبهم می گ رههوامو داحتی ننه خانم هم که همیشه  بودم. هازکسی چیزی شنید

 پری ننه مرده و...

 وقتی تواون شلوغی صحن حرم، طوری پری خانم صدام می کرد که حس پری بودن بهم دست می داد!

چندباری که عمدا  چطوری حس مهم بودن بهم دست نمی داد؟ ،خودش حواسش به من بودبیشترازخواهرومادرِ

خودم صداشو شنیدم که می خودم روبین جمعیت گم کردم مگه به هول وهراس نیفتاده بود که من کجا موندم؟ 

 نارشون نیستم.اون متوجه می شد که من کسوال  نه خانم هم بعدی نگفت:پس پری خانم کجاست؟ حت

 ،ها خالی بشن آشپزی می کردم وچند تا زائرمرد منتظربودند تا اتاقمسافرخونه یا اون دفعه که داشتم توراهرو

می کنی،نکنه می خوای یه ناهارخوشمزه  داریپری جونم چیکارکه بهم بگه: سروقتمنرگس روفرستاده بود 

 امروزداداش یوسفم می خواد آشپزی کنه!روازدست بدی؟

من که اومده بود کتری رو پرکنه . آقا یوسف می دونست که من دارم آشپزی می کنمنکه تواتاقشون بود و پری

م حرف نداشت وخاگینه خوشمزه هرچند که آشپزیش ه کجا وآشپزی کجا؟ گذشته ازاون مرد روپای اجاق دید.

 اون روزآشپزی کنه! ربوده که داداش یوسفباورم نمی شه قرا من که اصالپخته بود اما ای 
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نشون به اون نشون که وقتی رفتیم  داداش یوسف نمی خواست من جلوچشم اون نامحرم ها باشم.به نظرمن 

تا همونجا جلوی  فروشنده روسری وآینه روبه دست من دادروسری بخریم ومغازه ها بازاررضا وخواستیم ازیکی از

 "ری خانم،مغازه اتاق پروهم داره!آقا یوسف اومد جلووگفت:پچشمش روسری روامتحان کنم،

چه لذتی بردم ازتعصبش! چه لذتی بردم ازلبخندی که رولب ننه خانم نشست. به لذتی بردم ازاین حرفش! چه 

ته مونده من کجا وروسری گرون خریدن کجا؟ اون هم با خاطرهمین لذت بود که اون روسری روخریدم وگرنه 

 ن بچه های مردم روی هم گذاشته بود.لی که بیچاره ننه خانم با دنیا آوردپو

همه که می گفتن رنگ  !نظرش روبهم بگهدرمورد رنگ روسری مثل بقیه خیلی دلم می خواست آقا یوسف هم 

! نمی خوام ازخودم تعریف کنم اما به نظرخودم هم با اون روسری یه چیزدیگه شده خیلی بهم می یاد شسبز

 بودم!

عوض من که هی زیرزیرکی بهش نگاه می  روبلند می کرد ونگاهم می کرد!کاش حداقل آقایوسف یکبارسرش 

 کردم اون هیچوقت بهم نگاه نمی کرد. تواون چند روزحتی یکبارهم نشد که من نگاهش رو روی خودم ببینم.

من که به عمرم مردی روندیدم بنده چشم پاکی داری خدای خوبم.هم چشم پاکه هم دل پاک وهم...،خوشگل!

روش اون همه سیاه باشه. چه هیکلی هم بهش یا مردی رو ندیدم که چشم واب ون همه خوشگلش کنه.که ریش ا

 !ارهدادی؟! حجب وحیاش هم که حرف ند

به نظرمن اون چندنفری که  .توبازارهمه داشتند نگاش می کردنلباس خاکی بسیجی هم چه بهش می اومد؟ 

ببینن! چه صدای رسا ودل ازنزدیک ن،بیشتردوست داشتن قیافشو ازش درباره جبهه وجنگ پرسید توبازار

 نشینی هم داشت!

بلند صداش روبه زورمی شنیدم اما وقتی داشت ازمشکالت جبهه حرف می زد طوری صداش روزدنی،حرف با من 

 کرده بود که توهمهمه بازارفقط صدای اون به گوش می رسید.
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حتی برای من  حرف می زد.نهائی که توبازارسرگرم خرید بودن،همه اوانگاربرای یه نفرحرف نمی زد بلکه برای 

نکنه به بهونه اینکه جنگ طوالنی شده شیطون بره توجلدمون  توگوشمه که می گفت شهنوزصداوننه خانم.

 برا جنگ کم بزاریم.بشه وباعث 

نه پول دارم  جنگ بکنم؟ من چه کمکی می تونم براکه ه این سوال پیش اومدبرا من تا حاال حقیقتش ازاون روز

یه جورائی به غرورم برخورده که  مثل مردها اسلحه دستم بگیرم وبرم بجنگم.کمک مالی کنم نه می تونم تا 

خودت یه راهی جلوپام بزارتا من هم یه کاری برا جنگ بکنم البته  کشوربرا من هم باشه اما به خاطرش نجنگم.

دوست داری...،می  اگه من رو ش می خوام یه کاری هم برام بکنی.قبل ،...بی حیایی پری رو ببخش خدای خوبم

های چند دقیقه قبلت چی؟ اما خب...،هرکی پری  دونم اگه این حرف ها روبزنم می خوای بگی پس حرف

توکه خدای اونی می دونی الکی الکی کارد به  چه جورآدمیه.ومی دونی  شمی شناسیخوب رونشناسه توکه 

 استخونش نمی رسه.

 ،اون روزهائی که بچه بودم وعقلم به خیلی چیزها قد نمی داد ،بجزتواین بیست وسه سال عمری که بهم دادی

من هم راضیم به  حرفم این بود که هرچی صالح توباشههم امام رضا توحرم  خواستم؟ ازتشفای پاهامو  چندبار

،با اینکه خیلی دلم بردن ضریح تا نزدیک کشون کشونگرفتند وی وقتی ننه خانم ونرگس زیربغلموحت اون.

حتی به خودم اجازه ندادم  ی دستم به ضریح رسیدشکسته بود که اونجوری وبال گردن دونفرشده بودم اما وقت

 تا ازامام رضا بخوام که شفای پاهامو ازت بخواد.

پری،من بهت گفتم که رضایتت رو می خوام خدا نه  همی گفت:شفات روبخوا مبا اینکه ننه خانم مدام توگوش

 شفامو.

هم من  رفته جنگ به خاطراینه که راضیه به رضای تو.آقایوسف اگه  خدای خوبم االن هم رضایتت رومی خوام.

رضایت بده که من هم سروسامون  خدای خوبم که رضایت بده. خواهش می کنمازت پس تو،راضیم به رضای 
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لباس هاشو اتومی کنم،غذاهای خوشمزه براش می پزم،ازگل نازک  م زن خوبی براش باشم.بهت قول می د بگیرم.

خواهش می کنم رضایت بده  اصال نمی زارم آب تودلش تکون بخوره. روحرفش حرف نمی زنم، تربهش نمی گم،

 که مهرم تودلش بیفته.

 .به دل بمونم رضا نذارکه آرزوتوروبه امام  دارم که عروس بشم. خدای خوبم من هم مثل همه دخترها آرزو

■■■ 

آخه کی دوست داره لگد به بخت خودش بزنه که من دومیش باشم؟ اصال مگه خودم ازت نخواستم که 

که چقدرآرزو  ؟شاهد بودیچقدرقسمت دادم چقدرگریه کردم؟ چقدرالتماست کردم؟ مهرموتودلش بندازی؟

 این اتفاق بیفته. تاداشتم 

دلم هری می ریخت پائین ودست هربار کریم بقال می اومد دنبال ننه خانم ومی گفت پای تلفن کارش دارن 

 وپام یخ می کرد وباخودم می گفتم دیگه این بارننه خانم می یاد وازخواستگاری حاج خانم حرف می زنه.

اج خانم بهم سالم رسونده ح می گفتبهم جای همه چیزهائی که انتظارداشتم فقط هرچند ننه خانم می اومد و

مو بهت اصال همون موقع که آرزو .کردیورده آبر ،وداشتم که آرزومته دلم یقین چون بازمن نا امید نمی شدم 

باالخره یه روزمی رسه به خودم می گفتم اون همه دل تنگی وبی قراریم دود شد ورفت هوا. دلم آروم شد. گفتم 

 روبهم می ده!وازهمون جلوی درداد می زنه وخبرخواستگاری ازپیش کریم بقال برمی گرده که ننه خانم 

ازظهری نرگس به کریم بقال  خودم روآماده کرده بودم برا اون لحظه  حتی به ذهنمم خطورنمی کرد یه بعد

داداش یوسفش می گفت بهم وقتی داشت  بعد اونجوری ازم خواستگاری کنه.زنگ بزنه ومن روبخواد پای تلفن و

من با اینکه منتظربودم پیشنهاد ازدواج رومطرح کنه اما بازدعا دعا بدونه روخواسته درمورد یه موضوع نظرمن 

 !تا بتونم جوابش روبدم می کردم چیزی که داداش یوسف می خواد نظرمودرموردش بدونه یه چیزآسون باشه
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آخه وقتی حاج خانم بود چرا نرگس پا که اون لحظه من رو به اشتباه انداخته بودن هرچند تقصیراون ها هم بود 

 بابدونه می گفت داداش یوسفم می خواد  ،پیش می ذاشت وجای این که بگه می خوایم بیائیم خواستگاری

 ؟ تبیاد خواستگاری شرایطی که داره بهش اجازه می دی

مثال می اومدیم ومن اونجوری آدم رومی ذاشت تورودربایستی؟  چرازیادش،ا اون شعورآخه من نمی دونم نرگس ب

اگه می  یه دفعه به ذهنم نمی رسید که بهش بگم با این حرفش غافلگیرم کرده،اون وقت چی باید می گفتم؟

ی د وپشت سرشون روهم نگاه نمی کردن اگه هم می گفتم آره،با خودشون نمنهمون اول کاری می رفت،گفتم نه

 ؟!ظراین پیشنهاد بودمگفتند که منت

جبران کرد وگفت که همون لحظه جوابش روندم وخوب فکرهاموبکنم وگرنه بین بله ونه کم  کارشو زود بازخوبه

 ه نه روبگم!کم داشتم تصمیم می گرفتم ک

نگه بازطرف  می دونم االن که همه چی تموم شده اینجوری فکرکردن بی فایده است اما آدم همون اول نه رو

 اگه یه کم شعورش باال باشه می دونه اگه یه کم بیشترمنت بکشه جای امیدواری هست.مقابل 

باورکن خدای خوبم من آدم پرروئی نیستم اما خودت که شاهد ؟یعنی می شه نرگس دوباره بهم زنگ بزنه و...

ط داداش شرایقبل ازاون حرف،می خواستم بگم بودی ننه خانم چطوری با اون حرفش دلم روسوزند وگرنه تا 

کرد  وعمرا هم به ذهنم خطورمییوسف روقبول دارم هرچند اصال نمی دونستم که شرایط داداش یوسف چیه!

  .منظورش رفتن به جبهه است

ننه خانم بدجوری دلم روشکست.حداقل یه ذره مقدمه چینی می کرد یا اصال مراعاتم رو می کرد واون حرف رو 

نه! صاف توچشمام نگاه کرد وگفت:می دونستم آقا یوسف بگم  تامن که عقلم پاره سنگ برنمی داشت  ،نمی زد

 "بچه دل رحمیه وباالخره دلش به حالت می سوزه وپا پیش می زاره
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 انم با این حرفش آتیش انداخت به دلمانگار ننه خ فقط وفقط خودت می دونی که چطورازاین حرفش گرگرفتم.

 زوند.سورو وجودموتمام 

کنند فکرمی کنم توهم مثل  یرک وراست بهت بگم خدای خوبم اگه کاری نکنی اون ها دوباره ازم خواستگار

و بیشترازننه خانم می ت توبیشترناراحت می شوم چون تومنننه خانم اصال من رودرک نمی کنی.البته ازدس

 شناسی ومی دونی آدم کله شقی نیستم.

خودت شاهد  ازسرم بیرون نرفته. آقایوسفین پنج ماه حتی یه لحظه هم فکرتومن رومی شناسی ومی دونی توا

اون قدردل تنگش شدم که خجالت رو  بودی که چقدردل تنگش شدم وبه خاطراین دل تنگی گریه کردم.

به  .ننه خانم که هیچ کدوم ازاین ها نمی دونه کنارگذاشتم ودرموردش باهات حرف زدم واون روازت خواستم.

فکرمی کنم باعث شده مادرم با پیرمرده دورگرد ازدواج کنه  چون من دارم باهاش لجبازی می کنم نظراون

 وندارم.نداشته می گه من می خوام دق مرگش کنم اما من همچین قصدی  وآخرش دق مرگ بشه.

دلش  سفآقا یوخودم می گفتم نمی تونم به خاطراینکه  هبم ه بودبه خواستگاری نرگس جواب رد ندادتا وقتی 

فکرمی کردم حتی اگه ازدوریش هم دق مرگ بشم بهترازاینه  موقعخب اون  .به حالم سوخته باهاش ازدواج کنم

 که به زندگی ازروی ترحم تن بدم.

پام می شکست واون روزنمی رفتم به نرگس زنگ قلم کاش ..کاش زبونم الل می شداحمق بودمخیلی خیلی 

 زدم.انگارنه انگار تومشهد باهم دوست صمیمی شده بودیم.چقدرهم بدباهاش حرف  نه!:بزنم وبگم

درست بود که بیوه شده بود اما ازروی عالقه با شوهرش ازدواج کرده  .اون لحظه خیلی ازش بدم می اومد

حاج خانم کوتاه نمی بود خواستگاریش وآخرسرهم که دیده بوده می گفت شوهرش چندین باررفته  .خودشبود

 رو نمی خواد، روحانی محلشون رو برده بود برا وساطت.اهل جبهه وجنگ باشه ی که هیچ رقمه دامادیاد و
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همه روبا خواستگارش اون همه منتش روبکشه وکه باشه نرگس مثل ه بنده ات انصافه یخودت بگوخدای خوبم،

دم هم سماجتش مبهوت کنه ویه بنده ات هم مثل پری باشه که بعد عمری یه خواستگاربراش پیدا بشه وهمه مر

  !؟بدونن خواستگاریش ازروی عالقه نیست

داشتم من  حتی ازبرادرش هم بدم اومد.خیلی ازش بدم اومد به نرگس که می گفتم نه،این چیزها توفکرم بود. 

نم که ننه خا اونجوری انگشت نمای عالم وآدمم می کرد. اون با ترحمش،درعوض وکش می شدم جرازدوریش ز

 حرف رو زد دیگه ازبقیه چه انتظاری می تونستم داشته باشم؟اون مه تو زندگی عزیزترین کس

بخوام لباس های یکی دیگه که ه ممگه عقلم ککی حوصله شوهرداری داره؟  اصال همون بهترکه نه گفتم.

حاال ننه خانم هرچقدرهم که می خواد اخم وتخم کنه اما  وکلفتش باشم.اتوکنم وبراش آشپزی کنم بشورم ورو

 رومی خونم وهرطوری شده یه کارخوب گیرمی یارم وکلی پول زیردست ننه خانم می ریزم.من درسم 

براش خونه می خرم،می فرستمش زیارت،قرض هاش رومی دم وخالصه بهت قول می دم کاری کنم که بدونه 

 بیخودی به خاطراون پسره ناراحت بوده.

کاری کن که محبتش ازدلم قط یه آرزو دارم:فاالن  دیگه نمی خوام عروس بشم. خدایا آرزم روپس می گیرم.

 بیرون بره.

■■■ 

،برام جورزندگیمربا بدبختی زندگی کرده بودم واونیه ع من هم خوشبخت بشم.هیچوقت فکرش رونمی کردم که 

 عادت شده بود!

 دوست داره همه روتوخوشحالی آدم دلش می خواد داد بزنه وبه همه بگه چقدرخوشبخته. خیلی حس خوبیه.

تازه دارم می فهمم چرا دخترهائی که نامزد می کنند همش می خوان درباره نامزدشون  شریک کنه. خودش

خودم می گفتم چه آدم بی مالحظه ای هستند ونمی دونند دارن با خوشحالیشون  تا قبل نامزدیم،به .حرف بزنند
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من نیست ودارم  که االن دستهمونطور خودشون نبوده. حاال می دونم که دستآدم روناراحت می کنند اما 

همه آدم هائی که می بینمشون درباره یوسف  تابیخودی به هرچیزی می خندم ومدام می خوام یه چیزی بگم 

 حرف بزنند.

تازه  پیش من کم آورده وهمش بهم می گه دختریه کم زبون به دهن بگیر.،بیچاره ننه خانم با اون همه پرحرفی

 عروس باید سرسنگین باشه.

! گریه کنمازشدت خوشحالی،خوشحالم می کنه که دلم می خواد اون قدرشنیدن این کلمه  عروس! تازه

فکرنکنی حاال که یه نفرپیدا شده فکرپری رو به خودش مشغول کرده تو  .امتو خدایا،همه این خوشحالی رومدیون

حتی،حتی به  دارم.االن حتی بیشترازگذشته به یادت هستم وبیشترازگذشته دوستت  ازیاد برده. رو

 ها درموردت می کردم ازت خجالت می کشم. خاطرفکرهائی که بعضی وقت

که همیشه شک داشت خوشبختی روقسمتش می کنی.ازیه آدم به خاطراینببخش  خدای خوبم،پری روببخش.

 برئه کنم فقط می خوام بهتاین رو نمی گم که خودم رو ت شیرین عقل مگه چیزبیشتری می شه انتظارداشت؟

 بگم به خاطرطرزفکرم ازت معذرت می خوام وبه خاطرحال خوبی هم که دارم هزاربارشکرت می کنم. 

که من با اون لحن بد با نرگس حرف اینکی فکرش رومی کرد بعد  این نامزدی برای من مثل یه معجزه بود.

اگه  ی بروز نمی داد.ازاومدن اونها خبرداشت وچیزشک ندارم ننه خانم  بیاد خونمون. همراه حاج خانم،زدم

 خبرنداشت که نمی رفت میوه بخره،می رفت؟

میوه  همیشه می گفت ندیدم ننه خانم با نایلون میوه بیاد خونه.بیست وچهارسالی که ازت عمرگرفتم،  تواینمن 

 طرفش اما اون روزهندونه خریده بود.رفت اون قدرگرونه که نمی شه 

زد به کوچه علی چپ وگفت هوا گرمه یه  خودش رو ؟چه عجب حیاط روهم آب وجاروکرد ومن که بهش گفتم

 آب پاشیدم تا خنک بشیم.به حیاط کم 
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سربزنگاه شصتم خبردارشد ورفتم داشت و شک برمکه دیگه رفته رفته  حرفش روباورکردم.هرچند !منم ساده لوح

 سوراخ بود،درزگرفتم.روکه  دامنمهول هولکی یه آبی به صورتم زدم وگوشه 

نه به اینکه سرووضعم فکرمی کردم واون لحظه اونقدرهول بودم که تنها به  .ه بودنگفتچیزی بهم اما خوب شد 

ننه خانم موذی می دونست چطوری زبون من روبند بیاره که الم تا کام حرف  بگم. به حاج خانم ودخترشچی 

 تا مهمون رو روزه سکوت می گیره  خونهپری جون مگه صاببگه:نزنم وآخرش هم صدای حاج خانم رودربیارم که 

نگ شده بود به خاطراون دل بچه ها برا ننه خانم ت ما اصال برا خواستگاری نیومدیم. اومدنش پشیمون بکنه؟ از

 اومدیم.

تازه اون موقع بود که یخم بازشد وتونستم سرم روباال بگیرم وبه بچه ها لبخند بزنم وببرمشون آشپزخونه 

شکرت که بچه های قدرشناسی بودن واومدن  بدم. مئی که برا ناهاردرست کرده بودوبهشون ازتاس کباب ها

 یه کم ازاون حال وهوا بیرون بیام. ازدست پختم تعریف کردن وباعث شدن

رو نرفت  تعریف اونها بهم روحیه داد وباعث شد به خودم بیام وسرحرفم واستم وبگم،نه!هرچند که حاج خانم از

 .بیاد حرف هاش دش یوسف خودش تنهائی برا گفتنخواست تا روزبعوازننه خانم اجازه 

حاج خانم  ،دلیلی نداره آقا یوسف بیاد خواستگاریوجوابم منفیه  شکرت می کنم که وقتی گفتم فقط هزاربار

 حرفم رونشنیده گرفت وحرف روکشوند به گرمی آب وهوا وهزارتا چیزدیگه.

آقا یوسف روبه خونمون راه داد وبازهم شکرت که لحظه خرد نکرد وبازهم شکرت که ننه خانم برا حرفهام تره 

 بمونم وبه خودش بگم،نه!تا آخرازاینکه تصمیم گرفته بودم ازخونه بزنم بیرون پشیمونم کردی وبه دلم انداختی 

 تازه فهمیدم چقدردلم براش تنگ شده بود.من که ازصبح برا ننه خانمهرچند تا دیدمش،دلم هری ریخت پائین و

قیافه گرفته بودم وقتی خواستگارکچلم روازپشت پنجره دیدم که دستش هم باندپیچی شده بود انگاربال 

 لم براش تنگ شده بود ونمی دونستم!درآوردم.اون لحظه بود که فهمیدم چقدرد
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حرف یاد وقتی حیاط وبهش خوش آمد بگم وازطرف دیگه  برمخیلی لحظه جهنمی بود.ازیه طرف می خواستم 

 خونمون بیرونش کنم.که ازمی خواستم  م،خانم می افتادننه 

ی هم دوست داشتم خونه اونها بمونم وبا دخترها مثل اون دفعه ای شده بودم که رفته بودم خونه پیرمرد.

 ه.ای همیشه فراموش کنم که اون پدرمش بازی کنم وهم می خواستم ازپیرمرد دوربشم وبرمهربون

مدام  یه لحظه با خودم تنها باشم وببینم که چیکارباید بکنم. حتیونمی ذاشت  ننه خانم هم که دست بردارنبود

اگه بگم دلم به حال ننه خانم سوخت ورفتم .آقا یوسفقربون صدقه ام می رفت که برم پیش پیشم ومی اومد 

 درواقع دلم برای خودم سوخت. .پیش آقا یوسف دروغ گفتم

آخرین بارصداش روبشنوی  یاجازه بده که برابگونه اما حداقل به خودت  بهش،به خودم گفتم پری بیچاره

وقتی  نمی دونم چرا همش فکرمادرم توسرم بود. ،سرمی که انداختم روور چادرنمازننه خانم ازنزدیک ببینیش.و

سرنوشت من ،سرم مرتب می کردم به خودم می گفتم که نکنه تو یرو رو سبزمتوآینه نگاه می کردم وروسری 

 دوستش دارم دق مرگ بشم؟که نوشتی وقراره من هم ازدوری کسی  مادرمروهم مثل سرنوشت 

تواتاق می ذاشتم واون جلو پام بلند می شد داشتم تودلم خون گریه  وحقیقتش اون موقع که پا،پا که نه عصام

نکردی وتوچند  فقط چشمم به توبود که همه چی رو درست کنی که قربونت برم منوازخودت نا امید می کردم.

 دقیقه حالم روازاین روبه اون روکردی.

چیزهائی روگفت که من عمرا چرا بهش جواب رد دادم بلکه برخالف چیزی که انتظارداشتم اون ازم نپرسید 

 انتظارشنیدنش رونداشتم.

داشته هنوزصداش توگوشمه که آروم آروم طوری که ننه خانم نشنوه بهم میگه ازبچگی به امام رضا عالقه 

وهرباری که تصمیم مهمی می خواسته برا زندگیش بگیره می رفته اول زیارت آقا واون جا آقا رو بین تووخودش 

 تصمیم بگیره!برای ازدواجش  تا بهترین راه رونشونش بدی.می گفت این دفعه هم رفته بود تا هواسطه می کرد
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عذرخواهی کرد وبهم گفت ازهمون لحظه که من  اونجا ناراحت کرده بود بعدش هم دوباره به خاطراینکه من رو

 رودیده بود نمی تونست نسبت به من بی تفاوت باشه!

چقدربدجنس بودم وخودم خبرنداشتم که زدم توذوقش وبهش گفتم:هیچکی نمی تونه نسبت به آدم های معلول 

 "بی تفاوت باشه

 "بت به من بی تفاوت هستیدگفت:اما شما نسفوری جوابم رو داد واما اون بدجنس ترازمن بود که 

براندازمی کنم که یه دفعه  تا سینه اش خم کرده بود اما انگاری می دید که من دارم سرتاپاشو با اینکه سرشو

 شلوارش روداد باال وپای مصنوعیش رودرآورد!پاچه 

ه پای نداشته کسی آدمی که شیرین عقل نباشه ب دیگه واقعا به ننه خانم حق می دم که بهم بگه شیرین عقل.

 !خنده؟که دوستش داره می 

البته اون خودش هم به خاطرپاش ناراحت نبود ومی گفت برای رضای توداده واگرقرارباشه برا بیشترازاین هم 

با این که می دونم توبنده های زیادی داری اما اصال دوست  حقیقتش اون موقع خیلی حسودیم شد. راضیه!

مگه  خدای پری! می دونم این طرزفکرخود خواهیه اما توفقط خدای منی! به توبشنوم. ندارم درباره عالقه اون ها

 نه؟

مطمئن باش اگه پاش برسه من هم راضیم به خاطرتوچیزی رو ازدست بدم.حتی همین االنش هم با اینکه می 

 د کنه.ما راضی ام که بره وبه قول خودش توراه توجهادونم ممکنه توجبهه هزارتا بال سریوسف بیاد ا

این کارم هم اصال ربطی به این نداره که یوسف توهمون جلسه اتمام حجت کرد تا وقتی جبهه است اون هم 

ازت می خواستم بهت گفته بودم با جبهه یوسف رویعنی همون موقع ها که ازاون، من قبل تومیدون جنگه.

دوتا که حرفش این.خوبی هم دارهخودت می دونی پری هرعیبی که داشته باشه یه  رفتنش مخالفت نمی کنم.
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شوهرش هم شهید بشه یه آخ نمی گه اما خدای خوبم توراضی نباش که  پری حتی اگهمطمئن باش نمی شه. 

 اون شهید بشه.

صبح ها که ازخواب بیدارمی شم  چطورزندگیم ازاین روبه اون روشده.که نامزد شدم تواین دوروز شاهدیخودت 

ننه خانم دیگه نمی گه پری بیدارشوبه درسهات  گرفته خونمون دلم نمی گیره.رک دیگه ازدیدن چهاردیواری چ

 شوبه خودت برس،االن آقا یوسف می یاد دنبالت! برس.حاال می گه پری بلند

هرچند صبحونه روزهرمارم می کنه ومدام می گه دستی به خونه بکشم وحیاط روجاروکنم اما غرغرهای ننه 

می خواد سربه سرش بزارم وصداش رو دربیارم که هی بهم بگم آره این کارها خانم هم برام شیرین شده ودلم 

 .چقدراذیتم می کنی روبکن االن که آقا یوسف اومد بهش می گم

من هم وانمود می کنم که اصال اومدن آقایوسف برام مهم نیست! به حرف های ننه خانم می خندم وننه خانم 

 می خنده! حرصش می گیره ومی گه تازه عروس اینقدرن

 می دونی خدای خوبم، ازشنیدنش.این حرف کیف می کنه وهم من  عروس!هم ننه خانم ازگفتنتازه 

خودش که می گه دیگه می تونه  بیشترازخودم برا ننه خانم خوشحالم.اون بیچاره هم خیالش راحت شد.

 ن نگیر.سرشوراحت بزاره زمین اما خدای خوب ومهربونم ازت خواهش می کنم ننه خانم روازم

وقتی خوشحالیش رومی بینم ازخودم خجالت می  رومی چشه.بختی اون بیچاره هم تازه داره مثل من طعم خوش

 می دونی هیچوقت عمدا ناراحتش نکردم. خوب کردم هرچند خودتمیناراحتش  همشکشم که 

من هم بهت قول می دم بعد ،وخوشحال کردی خدای خوبمحاال که تومن اون روزها گذشت. چقدرخوب شد 

 ت بشه.ناراحازدستم ننه خانم  تاازاین کاری نکنم 
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من که نمی  حتی تصمیم دارم به یوسف بگم خونه که می خواد کرایه کنه یه اتاق هم برا ننه خانم درنظربگیره.

ف اون حتما باید درموردش با یوسف حرف بزنم هرچند می دونم یوس تونم بزارم تواین خونه تنها بمونه.

وگرنه زیرزمین خونه خودشون که خالی بود ومی تونستیم اونجا زندگی  هقدرآقاست که خودش به فکرننه خانم

  کنیم ودلیلی نداشت تا دنبال کرایه خونه باشه.

نکنه با یکی دیگه خوشبخت می دونی خدای خوبم یوسف اونقدرخوبه،اونقدرخوبه که گاهی با خودم فکرمی کنم 

ی زنش بشم واین خودش بود که پاهرچند من راضی نبودم  شدم. شانعخودخواهیم م ترمی شد ومن با

شما برای من خیلی مهم گفت:پری خانم جسارت من روببخشید اما بعدش هم مصنوعیش رونشون داد و

 بعدش هم که سرخ شد وهیچی نگفت."... هستید

رسته عذاب وجدان دارم اما به د قه حرف می زد چطوربهش می گفتم نه؟وقتی اونطوری داشت ازعشق وعال

چرا عذاب گذشته ازاین، ه اون روخوشبخت بکنه.نظرم این عذاب وجدان بیخودیه وهیچکس به اندازه من نمی تون

من به اصرارنرگس خواستم تودهنش سرسفره عقد وقتی ؟ داره مدوستوجدان داشته باشم وقتی یوسف واقعا 

روزه نذری گرفته بود.اون هم به بعدش هم معلوم شد  است.شیرینی بذارم آروم توگوشم گفت که روزه 

 خاطرازدواج با من!

 خوبم یه چیزی بگم ناراحت نمی شی؟به نظرم که این بنده ات،شیرین عقل ترازمادرخدابیامرزمه.خدای 

شیرین عقل نبود که عاشق پری نمی شد،می شد؟اصال کارهاش خیلی عجیب وغریبه.من بیچاره روبرده خونشون 

می گه داشته نمازشکرمی وبهم پیشم روی خودش قفل کرده وبعد یه ساعت اومده  وش ودراتاقتودش رفته وخو

 خونده!

 آخه ازدواج با یه معلول احتیاج به روزه نذری ونمازشکرداره؟!
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آخه می ترسم با این سوال به نظرت این سوال روازش بپرسم؟خیلی دلم می خواد این سوال روازش بکنم.خدایا 

معلوم وچیزی بگه  تاچرا من کاری بکنم پس  هداره وانمود می کنه عاشق من اونروپیشش کوچیک کنم.خودم 

  بشه به قول ننه خانم،دلش به حالم سوخته؟

شاید چیزی بگه که معلوم بشه اصال فکرمن اشتباه بوده وچیزی  بهترباشه.ازش سوال کنم،نمی دونم شاید اگه 

 باعث عالقه اون شده! ودرمن بوده 

حرف  به نظرت چیکارکنم خدای خوبم؟باهاش مشورت کنم.هیچکی هم نیست که  راهی بدی گیرکردم. دو تو

ازت خواهش می کنم که خودت یه راهی جلوی پام  یا بذارم زمان همه چی رومشخص کنه؟دلم روبه یوسف بگم 

 سایه بندازه. م روخوشبختی بی جواب بمونه و ممی ترسم این سوال بزار.

ه حساس نمی رواین مسئل به یوسف قول نمی دادم که نزارم چیزی مانع خوشبختیمون بشه این قدر شاید اگه

 ،تقصیراون هم نه همش هم تقصیره پیرمرد دوره گرده. .انداختهبدمخمصه ای  تو شدم اما اون بدجنس منو

خوب آخه هرکی ندونه ننه خانم که  کنه؟ چه دلیلی داشت اون روبرای مراسم بله برون خبر .هتقصیرننه خانم

میگه هرچی باشه پدرته وبدون اجازه اون نمی تونی بدم می یاد وچشم دیدنش روندارم. ونه چقدرازپیرمردمی د

 ازدواج کنی.

به ننه  پدرم؟!به تنهایت قسم خدای خوبم هیچ چیز،به اندازه فکرکردن به پیرمرد دوره گرد حالم رو بد نمی کنه.

انگارمن بچه  .ا خودت شاهد بودی اون سه باری که رفتم خونشون چطوری باهام رفتارکردخانم نگفتم ام

 "رواذیت نکنی!دوستت :نگارجون،بابا،گفت رفته بودم تا با دخترهاش بازی کنم.به دخترش میوهمسایشون بودم 

خودت شاهد بودی چقدرسعی کردم  چونه می زد. وشیربها داشت سرمهریه حاال اون شب برای من بابا شده بود.

روبگیرم وچیزی نگم اما دیگه تحملش خارج ازتوانم بود.وقتی راجع مبلغ شیربها حرف می زد شاید  زبونمجلوی 
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رسمه "هربنده دیگه ات بود می تونست جلوی خودش روبگیره اما من نمی تونستم ساکت بشینم وبهش نگم که 

 "واحتیاجی به این پول ندارهدق کرده خیلی وقته  لطف بعضی ها بهشیربها روبه مادرعروس بدن که مادرمن 

اما باورکن خدای خوبم که این حرف بروزمی دادم  خونواده یوسفنباید مشکالت خونوادگیمون روپیش می دونم 

باید پیرمرد روسرجاش می شوندم وبهش می ،آروم نمی شدم.اگه نمی گفتممی کرد و بدجوررو دلم سنگینی

ها بود وبهم  سال ادای پدرها روبرام دربیاره.هرچند پیرمرد پرروترازاین حرفنداره بعد بیست وچهارحق فهموندم 

 "گفت:پس ننه خانم چی؟ اون برات مادری نکرده؟

 "من هم پرروترازاون بودم که بهش گفتم:چرا،اتفاقا هم درحقم مادری کرده وهم پدری

قه ای که با همه عالهرچند اون لحظه لغ پیرمرد موافقه.بازشکرت که اون لحظه یوسف مداخله کرد وگفت با مب

خیلی ازدستش کفری شدم.حتی به سرم زده بود هم پیرمرد وهم اونها روازخونمون بیرون کنم که بهش داشتم 

وحتی برای خداحافظی بیرون بمونم مراسم توآشپزخونه ن سرم انداختی ازاتاق بزنم بیرون وتا تموم شدبه 

 .داد بهماونجا وحلقه نامزدیمون روخودش اومد آشپزخونه .بیچاره یوسف امنی

 پری خانم قول بدید که نزارید چیزی مانع خوشبختیمون بشه انگارداشت بهم التماس می کرد.وقتی می گفت 

خواستم بهش بگم تا دیرنشده پاشواززندگیم بکشه بیرون که زبونم نچرخید اما  خیلی دلم به حالش سوخت.

 گفتم.اون وقت شاید این عذاب وجدان لعنتی دست ازسرم برمی داشت.کاش بهش می 

 بزرگترین بزرگترین آرزوم. .خدایا،کاری می کنی که بدونم چرا با من ازدواج کرده.این بزرگترین آرزومه

■■■ 

 مطمئنم اگه نامه نبود صدسال دیگه هم نمی دونستم اون چرا با آدم خیلی راحت می تونه تونامه حرفهاشوبگه.

 عصبانیتماینکه عاشق جزبگه به  یهرچیز یوسففکرمی کردم  ،دای خوبمخبه بزرگیت قسم  من ازدواج کرده.

 راه آهن بهش اخم کردم،ازمن خوشش اومده!سالن می گه وقتی تو .شده
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من روبگو که کلی با خودم کلنجاررفتم تا  آدم چه چیزها که ازاین بنده هات نمی شنوه؟،می بینی خدای خوبم

 اخالق خوب توخودم پیدا کنم!حتی این اواخرداشتم به خودم می قبولوندم که حتما عاشق قیافه ام شده!یه 

نمی دونم شاید هم یوسف  مردها جزعجیب ترین موجوداتی هستند که خلقشون کردی!با این جوابش فهمیدم 

بس که اون می گه پری من،این کارش به من هم  ،البته بی حیائی من رو ببخش خدای خوبم عجیبه! من اینهمه

 سرایت کرده وکم مونده پیش خودش هم بهش بگم:یوسف من!

خود واقعیم وحاال بیام  ردمفکرکن خدای خوبم بعد این همه مدت که سنگین ورنگین باهاش برخورد ک

اینجوری لذت عشق ن به نظرم اون رو.تا من  بزا فکرکنه اون منوبیشتردوست داره نه عمرا! رونشونش بدم!

 بیشتره.

اینجوری بقیه هم آدم روبیشترتحویل می گیرن.همین ننه خانم که تا دیروزبه من می گفت ذلیل مرده حاال بهم 

حاال دیگه  انگارمن بزرگ محلشون هستم.می کنند که  وری باهام رفتارطهمسایه  زن های می گه عروس خانم!

د هم به خودش زحمت داده وبعد حتی پیرمرد دوره گرآقا یوسف! قه نیستم.بهم می گن خانمالپری چن براشو

ننه خانم حرف جهیزیه روپیش  ،فقط بزرگیت روازته دل شکرمی کنم که باردوم .دوباری اومده خونمون نامزدیم

 کشید وپیرمرده هم همون لحظه یادش افتاد کارمهمی داره ودمش روگذاشت روکولش ورفت.

اون کسی نیست که  ،آخه هزارباربه ننه خانم گفتم الکی خودت روسبک نکنچقدردلم خنک شد ازاین کارش.

انگارهمش ازمن این سوال روبپرسه  حاال هم عزا گرفته که چیکارکنیم. اما مگه به گوشش رفت؟جهیزیه بخره 

  .جهیزیه من جورمی شه

.هرباری که خدای خوبم هرکی ندونه توکه خوب می دونی چطوری فکرجهیزیه خواب روازچشمام گرفته

شیرین عقلم فکریوسف می یاد توسرم فکرجهیزیه هم باهاش هست.می دونم دیگه این بارواقعا حق با ننه خانمه و
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انتظاراین بیچاره که  بره جبهه خوشحال باشم؟ اما خودت بگوبا این مشکل جا نداشت وقتی که یوسف گفت باید

 ناراحت نیستی؟،انگارازرفتنم بهم گفت:پری خانم،برخورد رونداشت

توصدایش ناراحتی بود که دلم خیلی به حالش سوخت وگرنه عمرا بهش می گفتم دلم خیلی براش تنگ می 

مثل بچه ها  چقدرسرخ شدم؟اما عوضش اون چه ذوقی کرد. کاش زبونم الل می شد واین حرف رونمی گفتم.شه!

 !؟نگفتی چقدردلت برام تنگ می شهننه خانم که یه دقیقه تنهامون می ذاشت،می پرسید آخرش  شده بود.

ازش تو نامه جونم روبه شوخی بگیرم وکه من هم سوالی که مثل خوره افتاده بود به همین شوخیش باعث شد 

هرچند پرسیدن این حرف به شوخی هم کارسختی بود اما خب چیکارباید می کردم؟این سوال بدجوری بپرسم.

 داشت اعصابم روبهم می ریخت.

حاال به نظرت چیکارکنم خدای خوبم!یوسف تونامه اش نوشته که ! قول ننه خانم اتفاقیه که افتادهبه ! بگذریم

 راه میندازند.عروسی روسوروسات همین روزها برا مرخصی می یاد.حاج خانم هم گفته یوسف مرخصی بیاد 

 چقدربده آدم هم دلش بخواد روزعروسیش برسه وهم بخواد که نرسه!

خودم هم این روزها خیلی چیزها ازت می خوام اما ممکنه یه فکری برا جهیزیه من بکنی؟خدای خوبم،می دونم 

 خیلی به خاطراین حرف ازت خجالت می کشم اما ازتونخوام ازکی بخوام؟ازننه خانم که آهی توبساط نداره؟

زندگیم  ایاصال دلم نمی خواد وسایل ه فکرقرض کردن ازسرننه خانم بیفته؟ تاخدایا می شه کاری بکنی 

مثل قضیه سفرمون بره می ترسم .هرچی هم بهش می گم خودش رومی زنه به نشنیدن.روازاین واون گدایی کنه

ازاین هم می ترسم که به خاطراین ترس نواده اش برسه.وبه دروهمسایه  روبندازه وحرفش به گوش یوسف وخ

 بکنه.برا جهیزیه ام ی مجبورشم برم وبه طور جدی ازپیرمرد بخوام که فکر

 اما پیش پیرمرد گردن کج نکنم.ارم.آرزودارم که بمیرم خدای خوبم ازاالن تا آخرعمرم فقط یه آرزو د
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■■■ 

قسمت من کردی.اون قدرخوبه که شکرت وبازهم شکرت.شکرت که همچین آدم خوبی روشکرت.شکرت،خدایا 

 کم کم ترس برم داشته که نکنه خوبیش روچشم بزنم!

 الزم داشتیم زی کههرچیومیگه هم زده به اون راه روخودش  شیربها،برام جهیزیه خریده.درست به اندازه پول 

 مهم نیست.مهم اینکه که همه چیزخونه بوی خدا روبده! ثاثبعدش هم میگه توزندگی اسباب وا خریده.رو

یه اتاقی هم کرایه کرده که حتی اون وسایل ها هم توش زیادی به نظربیان. می گه توفرصت کمی که تا عروسی 

خالصه خیلی  من به چشم نیاد.کم داریم اتاقی بهترازاون نتونسته کرایه کنه اما به نظرمن که خواسته جهیزیه 

 آدم باشعوریه!

یه  نشم وهم زبون حاج خانم ودخترش کوتاه باشه.طوری جفت وجورمی کنه که هم من ناراحت  همه چیزو

 بدجوری بهم حسادت می کنه.چیزی بگم نگی پری اهل غیب واین حرفهاست اما حاج خانم این روزها 

هم  ازهمه بشقاب یوسف رو پرازبرنج کرد وبهش داد ویوسف وقتی که قبل دیروزسرسفره خودت که شاهد بودی 

ناراحت ،برنجم ریختی بشقابش روجلوی من گذاشت وظرف خورشت روهم برداشت وچندقاشق قرمه سبزی رو

 "شکرخدا دست که داره شد وبهش گفت:بچه این همه عروسم روبدعادت نکن بزارخودش کارهاشوبکنه.

آدم معلولیم جزاینکه می خواست به من حالی کنه چه دلیلی داشت این حرف روبزنه ب بمخودت بگوخدای خو

آدم حسود نباشه که نمی خواد خوشی بقیه روخراب  ازکنارهم بودن خراب کنه؟روواینطوری شادی من ویوسف 

 غیراینه خدای خوبم؟ کنه.

ن هم می گم اینه مازاین نیست اما اگه توبگی غیرمیگه غیراز دم حسودی کرده،آکه یه عمربه عالم وپری تو

 هرچی خدای خوبم بگه.
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وری پیش یوسف به پاهای نداشته ام اشاره کرد وباعث شد ناراحت وجود اینکه اونط باحتی کنم ومن درکش می 

بعد مرگ شوهرش چون می دونم  بشم وخیلی خجالت بکشم اما ازدستش زیاد ناراحت نیستم ومی بخشمش

 حسابی توتنگنا بوده وبه سختی یوسف روبزرگ کرده.

که من توبدی سردسته همشون  ای بدی نیستند اگه اینطوربودگذشته ازاین،به نظرمن آدم های حسود آدم ه

 بودم!

 ها یام اما توهم کاری کن که این حسادتبحاج خانم کنارهای خدای خوبم من سعی می کنم با حسادت 

خودت که می بینی همه کاری می کنم تایوسفم شاد باشه حتی اون شب هم با  بیشترازاینی که هست،نشه.

انم خیلی برام سنگین بود اما طوری با بچه ها مشغول بازی شدم که انگارنه انگارحاج اینکه اون حرف حاج خ

اون هم که خودت خوب می شناسیش طوری  .روی یوسف نیاوردمچیزی به بعدا هم حتی  .بود خانم حرفی زده

 ارتواطرافش هیچ مشکلی وجود نداره!رفتارمی کنه که انگ

 .بیاره که چی اذیتش می کنه ی خودشبه روها انتظاردارم  بعضی وقتاین اخالقش خیلی خوبه خدای خوبم اما 

 برا چی داشت نگاهمون می کرد براق شدم وگفتم من به زنی کهپارک سرکوچشون واون روزکه باهم رفتیم  مثال

قیافه اش وا رفت وحتی به اون خانم لبخندی زد که یعنی ازکارمن شرمنده است اما با یوسف  ،نگاهمون می کنه

 ین حال چیزی بهم نگفت.ا

حداقل می تونست بهم بگه که اون خانم ازاینکه اونجوری خیره خیره نگاهمون می کرده منظوری نداشته  ومن 

 بعدش هم برام کتابی آورد که درباره اخالق بود! تند حرف می زدم اما اینوهم نگفت. نباید اونجوری باهاش

خودم می گم نکنه چیزهای دیگه ای هم هست که ه بهمش  این اخالقش باعث شده که ترس برم داره.

شک به جوونم افتاده شک چیزخیلی بدیه خدای خوبم.این روزها ی خودش نمی یاره؟ به روناراحتش می کنه اما 

 که نکنه نگاه مردم یوسف روهم ناراحت می کنه؟
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شم.همه همسایه هامون من خودم که تا سرکوچمون برسیم ویوسف تاکسی بگیره هزاربارمی میرم وزنده می 

وباورکن خدای خوبم من تونگاهشون می خونم که  نگاهمون می کنند خیره خیره ،مثل اون زنی که توپارک بود

 به یوسف می گن:پسربیچاره!

حاال حتما با اصال من اون زن روکه دیدم یاد همسایه هامون افتادم واونجوری پیش یوسف کنترلم روازدست دادم.

هرچند تومشهد هم که بودیم همچین اخالق .نم نه تنها علیله بلکه بداخالق هم هستخودش فکرمی کنه ز

 بداخالق نشون بده.پیش اون خوشی ازمن ندید.اصال نمی دونم چرا همه چی دست به دست هم می ده تامنو

م مطمئن نیستم اگه کسی خیره نگاهعروسیه ونمی دونم چیکارکنم تا مشکلی پیش نیاد.روزدوروزبعد هم که 

بکنه سرش داد نزنم.مطمئن نیستم اگه ننه خانم پیرمرد روبه عروسی دعوت کنه مثل مراسم بله وبرون اعصابم 

 بهم نریزه.مطمئن نیستم اگه حاج خانم بهم توهین کرد به روی خودم نیارم.

که همه چی به  یکنی ازت خواهش می کنم خودت کار ،خدای خوبم من یه عمربرا این روزلحظه شماری کردم

 خوبی وخوشی تموم بشه.

 یه عمرتوآرزوی عروس شدن بودم وحاال هم آرزومه که واقعا عروس باشم.

 خدایا این بارهم آرزومو برآورده کن.

■■■ 

 که یوسفدادم کاری نکنم قول تووخودم دیدی چقدربه یم انتظارداشتم وچی شد خدای خوبم؟ چی ازروزعروس

شتم برا این کارتمرین می کردم وبرام خودم خط ونشون می کشیدم؟ به اون دیدی چطور دا کنم؟روناراحت 

 احساس حماقت می کنم. بدجوری فکرمی کنمکه روزها 
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خدای خوبم چرا کاری نکردی که من عاشق  همین حسه که باعث می شه ازهمه وبیشترازهمه ازخودم بدم بیاد.

روبهم بدی اما توکه اون روخوب میشناختی  یوسف تادرسته من خیلی اصرارکردم  ؟همچین آدم بی شعوری نشم

حداقل کاری می کردی که من یه خواب بد درموردش  چرا حرفموگوش کردی؟ ،چه جورآدمیهومی دونستی 

اینجوری عذاب نمی می خوره تا االن نمی فهمیدم اون به درد من ببینم یا...،یا...یه کاری می کردی که من 

 ازعذابی بود که االن می کشم.هم عذاب می کشیدم بازبهترهرچقدر به نظرمن اون موقع کشیدم.

مهمون ی پیش اون همه دوست داشتی که نمی ذاشت نه تنها یوسف بلکه توهم منودوست نداری. به نظرم

 خواروخفیف بشم.

بیچاره ننه خانم رنگ به روش نمونده بود.خب اگه مراعات منو نمی کردی حداقل دلت به حال اون پیرزن می 

به یه لقمه نون اون بیچاره که صب تا شب داره ذکرمی گه وهمه نمازهاشوهم اول وقت می خونه. .سوخت

 ؟خون کنی آخه چطوردلت اومد که دلشو بخورنمیرهم راضیه وهمیشه هم می گه خدایا شکرت.

به نظرم رک بهت بگم خدای خوبم با اینکه خیلی خیلی دوست دارم اما االن ازدستت خیلی کفریم.

اگه خواسته تونبود هیچوقت دوستش براش پیغام نمی فرستاد که خودش روبرسونه  توبیشترازیوسف مقصری.

 اون من رو،روزعروسی قال نمی ذاشت!اگه خواسته تونبود  جبهه.

مطمئن باش اگه این قول دل کسی ازم برنجه. تاکاری نکنم روزعروسیم نداده بودم که بهت قول قبال کاش 

می بینی  خرد می کردم.یرکی بهم می خندیدند ززیر عصامو روسرهمه اون هائی روکه داشتندروبهت نمی دادم 

 با اون حالی که داشتم به فکرتو بودم اما تو،تو... موقعخدای خوبم من حتی اون 

 روززندگیم باشه اونجوری خراب بشه؟خدایا! آخه چرا راضی شدی روزی که قراربود بهترین 
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روزچه حالی داشتم.با چه شوقی ازخواب بیدارشدم وهمراه نرگس ویوسف رفتم خودت که شاهد بودی اون 

همش زیردست آرایشگرچه دردی کشیدم اما به خودم گفتم یوسف ارزش درد کشیدن رو داره. آرایشگاه.

 منتظربودم تا دوباره یوسف روببینم وازش بشنوم که بهم می گه چه خوشگل شدم.

با اینکه جای خالیش  .بود که حتی به خودم اجازه ندادم به مادرم فکرکنماون قدرخوشحالی یوسف برام مهم 

 روحس می کردم ودلم می خواست برم سرخاکش.

اصال باورم نمی شه چطورعاشق کسی شدم  فکرنمی کنم هیچ کدوم ازبنده هات به اندازه من ساده لوح باشند،نه؟

چرا این همه مدت فکرمی کردم باورم نمی شه اون وبدتراز برای احساس من قائل نیست واحترامی که هیچ ارزش

دیگه شک ندارم نه تنها تواین مدت بهم االن  توروشکرکنم. داشتنشاون آدم خیلی خوبیه وهمیشه باید به خاطر

 دروغ گفته که دوستم داره بلکه بدترازاون حتی به خاطردلسوزی هم باهام ازدواج نکرده.

حتی ،دلش خواست بتونه بره جبهه روزکهتا هربه نظرمن اون فقط می خواست با یه آدم بی کس وکارازدواج کنه 

دلم برا بی کس وکاری ننه خانم می  دلم برا بی کس وکاری خودم می سوزه. اگه اون روز،روزعروسیش باشه.

کاش به زندگی  نمی خواستم.و ازت وسفیوکاش زبونم الل می شد  روزلب ازلب بازنکرده. بیچاره تواین دو سوزه.

 ..قبلیم راضی بودم.کاش قلم پام می شکست واصال به مشهد نمی رفتم.

سرم تا برای همیشه هم من ی چرا ازاون باال یه سنگ نمیندازی رو چرا امشب حست نمی کنم.؟ توکجایی خدا

نکنه داری ازاین حالم  بینی؟ چرا ساکت نشستی وداری عذاب کشیدنمو می راحت بشم هم ننه خانم هم خودت.

یه چیزی بگو که ته دلم قرص بشه وبه شیطون لعنت بفرستم  خواهش می کنم یه چیزی بگوخدا. لذت می بری؟

 ودیگه این همه پرت وپال نگم.
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کاری کن که دوباره بتونم روی پای خودم  .بدم خدای خوبم.خواهش می کنم کمکم کننمی خوام ازدستت 

ساکم کن روزلعنتی روفراموش کنم.کاری کن اون بنده بی احساست روفراموش کنم.کاری  کاری کن اون واستم.

 روببندم وبرای همیشه ازاین خونه برم.

ه که بتونه دست ننه خانم روبگیره وازخونه این االن تنها آرزوش ؟می بینی خدای خوبم،پری چه بیچاره شده

 بختش ببره بیرون.

نزاربیشترازاین جلوی دروهمسایه سنگ روی یخ  وآرزوش روبرآورده کن. خدای خوبم به بیچارگی پری رحم کن

 بشه.

■■■ 

،من که روزخواستگاری بهت گفته بودم بودنم جانبهم می گه پری  آدم چقدرمی تونه پررو باشه خدای خوبم؟

هاش حیف با حق روبه اون بدم.طوری هم این حرف رومی زنه که انگارمن باید  کنارتوبه اختیارخودم نیست.

هم به توافق  رفتنتسررفتنت به جبهه با من توافق کرده بودی سربی خبر حرف نمی زنم وگرنه بهش می گفتم

 رسیده بودیم؟

یعنی حتی یکبارهم به وبگه پری ننه مرده حالت چطوره؟ بزنهبهم ماه نمی تونست یه زنگ  هیعنی واقعا تواین ی

خودت که شاهد بودی تواین یه ماه  با حرفهای مردم دق مرگ می شم؟ مثل مادرم منمممکنه خودش نگفت 

چه چیزها که نشنیدم.همین حاج خانم که می دونست پسرش واقعا رفته تا توعملیات شرکت کنه طوری مثل 

 پشیمون شده بود.همسایه ها حرف می زد که انگاریوسف لحظه آخراززندگی با یه معلول،

شاید اون بنده خدا هم دلیل قانع کننده  ،حرف هاش روبگهوبزاریوسف بیاد ندیدی چطوربهم گفت:عروس گلم 

انگارنه انگار خودش بود که می گفت دوست یوسف براش پیغام فرستاده بود ونمی  !ه باشهای برای رفتنش داشت
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با انگارخودش نبود که داشت  دونسته پیغام چی بوده که یوسف معطل نکرده وبدون خداحافظی گذاشته ورفته.

 افتخاربه مهمون هاش می گفت غیرت یوسف مگه بهش اجازه می ده عملیاتی باشه واون خونه اش بمونه؟

برا طوری رنگ ازروش پرید وچشاش مات شد که  بیچاره ننه خانم با این حرف اون زن بدجنس چه حالی شد؟

 که نه وحشت کردم. ترسیدم چقدراون لحظه ترسیدم. !یه لحظه ترسیدم نکنه با چشم های بازمرده باشه

 مرده بودم!من باورکن خدای خوبم اگه ننه خانم فقط یه لحظه دیرترمژه می زد، انگارزمین زیرپام یهوخالی شد.

مش!فکرمی کنه منم ننه خانمم که شببخکه انتظارداره می بینی تا دم مرگ رفتم وحاال اون بنده پرروی توازم 

حق با اون بوده واگه نمی رفته کارگناهی می کرده.هرچند  با دیدن یه روسری ویه عذرخواهی بهش بگم که

 ه.ازته دل بخشیده باشاون رو فکرنمی کنم ننه خانم هم اونقدرساده لوح باشه که واقعا

داره نه پول کنه  مطمئنم به این فکرمی .به نظرمن چاره ای جزاین نداره که بهش بگه دشمت شرمنده آقایوسف

 .کنهعید خونه برا کرایه کردن پیدا نزدیک نه می تو که خونه کرایه کنه ونه

پی همه چی اگه به چشمم نمی دیدم که ننه خانم تواین یه ماه چه عذابی کشیده خدای خوبم  به بزرگیت قسم

ه خاطرننه خانمه که این جا موندم،نمی خوام فقط ب ازاین خونه می رفتم.برای همیشه روبه تنم می مالیدم و

کاری به کارآقایوسف ندارم واصال هم برام مهم نیست که هدیه هم ازاالن تا آخرعمرم بیشترازاین ناراحتش کنم. 

 .گهقانه بهم می شخره وچرت وپرت های عامی های رنگارنگ 

که من این باربا کسی لجبازی نمی کنم ننه خانم می گه دارم باخودم ویوسف لجبازی می کنم اما توشاهد باش 

 .یوسف همون روزعروسی برای من مرد دلم دیگه یوسف رونمی خواد. وفقط دارم به حرف دلم گوش می کنم.

 فقط بدجوری دلم شکسته. ،.ناشکری نمی کنم خدای خوبم فقط امیدوارم نگی پری داره ناشکری می کنه
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من وجای خالی داماد نگاه می همه داشتند با پوزخند به د.چطورجاش کنارم خالی بوخودت که دیدی اون روز

م خجالت نکشیده بودم.فقط دلم می بعدازظهرازمعلول بودنتوهمه زندگیم به اندازه اون ؟ چه زجری کشیدمکردن.

 خواست زمین دهن بازکنه ومن روببلعه ودیگه چشمم توچشم کسی نیفته.

شکستی توزندگیش داشته باشه همیشه ازیه شکست دیگه خدای خوبم توکه بهترازمن می دونی آدمی که یه 

 من یه شکست بزرگ بود.خیلی بزرگ. براجای خالی یوسف  .همی ترس

 زندگی یه آدم بیچاره وبی پناه رو،نقل مجلس مردم نکن!خدای خوبم ازاالن تا آخرعمرم یه آرزودارم.

■■■ 

 وقتی که بلیت های مشهد خوبم.،بهت دروغ گفتم خدای وبخشیدمش اگه بگم که دلم به حالش سوخت

انگارنه  همه چی فراموشم شد.رودستش دیدم وفهمیدم که قراره بریم مشهد،اسم حرم طوری دلم رونرم کرد که 

دیگه هیچ عالقه ای بهش ندارم وفقط به خاطرننه خانم تواون خونه که گفته بودم  به یوسفانگار رک وراست 

نمی دونم چطورشد که باورم شد اون واقعا دسترسی به تلفن  عالقه دارم.دوباره به یوسف یهوحس کردم  موندم.

 تا بهم زنگ بزنه وبه فکرش هم نرسیده بود تا برام پیغامی چیزی بفرسته. نداشته بوده

یه بغضی توصدایش بود که وادارم کرد نگاش کنم واون هم  ،برا عید می خوایم بریم مشهد،وقتی گفت:پری من

دلم به  گریه اشخدای خوبم منوببخش که وانمودکردم به خاطر  اشکش سرازیربشه.تا انگارمنتظرهمین نگاه بود 

می دونم یه روزی پیشش این موضوع رواعتراف می کنم اما تا اون لحظه تواین  وبخشیدمش. حالش سوخت

 .ونشنیده بگیر دروغ روبه من ببخش

انگارازنومتولد شدم.همه چی خیلی خوبه. برخالف سال گذشته که خودم خدای خوبم خیلی احساس خوبی دارم.

بودم اما امسال یوسف خودش همه کارها روکرده وحتی تومسافرخونه نزدیک حرم  سفرموندنبال همه کارهای 

 .ودیگرحتی نگرانی جا هم نداریم رزو کرده هم جا
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این حس باعث می شه حتی بیشترازقبل ه که آدم مزه خانم بودن رو تجربه کنه.یخوبحس چقدرخدای خوبم 

اون قدرمحبتم بهش بیشترشده که خود یوسف هم براش سوال شده ومطمئنم یه یوسف رودوست داشته باشم.

 روزی ازم می پرسه راست گفتم که بهش عالقه ندارم؟

واین حرف نمی دونم چطورروم شد  خاطرش خیلی خجالت می کشم.فقط امیدوارم این سوال رونپرسه چون به 

با اینکه االن هم اعتراف می کنم خیلی  چطورعصبانیم کرده بود.که هرچند خودت شاهد بودی رو بهش گفتم 

 .ناراحتمازدستش دوستش دارم اما ازته دل ازاینکه بهترین روزعمرم رواونجوری خراب کرده 

روبپوشه؟هرچند یوسف بهم  وقشنگ عروس چندبارمی خواد لباس سفید ی کنه؟مگه آدم چندبارمی خواد عروس

اما مطمئنم اون مراسم هرچقدرهم که  هبرای سالگرد ازدواجمون یه مراسم خوب می گیرجبران می کنه وگفته 

حسرت روزعروسی هم مثل داشتن پا تا آخرعمرمی  خوب باشه نمی تونه حسرت روزعروسی روازدلم پاک کنه.

 بازجای شکرداره که حسرت شوهربه دلم نموند. هرچند به دلم بمونه.خواد 

حتی فکرش هم عصبیم می  یوسف جا می زد باید چیکارمی کردم؟ اون طوری که همسایه ها می گفتن،اگه 

حاال دیگه ازدست ننه  االن که ازاون روزها کمی فاصله گرفتم می فهمم چه خطری ازبیخ گوشم رد شده. کنه.

ننه خانم نبود محبت های اگه  من با یوسف قهربودم به اون محبت می کرد. وقتیچرا که ت نیستم خانم ناراح

 .شکرت که اینجوری بهم درس عبرت ندادی.می رفت وپشت سرش روهم نگاه نمی کردیوسف شاید واقعا 

نمی  شاد باشه.نزارازاینکه یوسف می خواد سفرمون دونفره باشه دلم  خدایا االن هم یه لطفی درحقم می کنی؟

نمی  خدایا من نمی خوام بدجنس باشم. بیاد اینقدرخوشحالم. دونم چرا ازاینکه نخواسته حاج خانم هم باهامون

 پس ازت خواهش می کنم این شادی روازم بگیری. .خوام پری باشم که تو دوست نداری

 ه.نزار خدای خوبم آرزوی همیشگی پری اینه شادی که توروشاد نمی کنه تودلش پا

■■■ 
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اعتراف می کنه چون من همیشه تازه داره  نمازخونت خیلی بدجنسه. چشم پاکِخدای خوبم این بنده سربه زیرِ

داد که دست یه حالی بهم ،اون هم توصحن حرم،شنیدن این حرفاز!نمازاول وقت می خوندم ازمن خوشش اومده

 طالئی می چرخیدم! حرم،دورگنبدورده بودم وداشتم مثل کبوترهای آدربال برام تازگی داشت.انگار

نه شده وزده به سرش اما به نظرم اون لحظه که یوسف این حرف ونمی دونم خدای خوبم شاید پری دوباره دیو

 یه معجزه خیلی بزرگ که زندگی من روازاین روبه اون رو کرد. رومی گفت انگار معجزه ای اتفاق افتاد.

یه جورائی  .انگارهمون حرفی بود که باید ازش می شنیدم این حرفش قانع کننده ترازحرف قبلیش بود.

حس  مهرتائیدی بود که پای دوست داشتنش می زد ودل آدم روقرص می کرد که دوست داشتنش واقعیه.

 حس روبه من چشوندی.این مزه شکرت که  .دم بدونه یکی واقعا دوستش دارهآخوبیه 

با سنگدلی بهت گفتم،فکرمی کنم بدجوری ازخودم خجالت  اوقتی به گذشته وبه حرف هائی که ازروی ناچاری ام

می کشم.پری روببخش خدای خوبم.هرکی ندونه توکه خوب می دونی همه حرف هاش ازروی ناچاری وبی کسی 

 زندگیم با چیزی که االن هست خیلی فرق می کرد. ،شاید اگه ازاول زندگیم کسی مثل یوسف کنارم بود بوده.

دنیائی که با اون دارم تجربه می کنم با  نمی گفتم. تتربودم وخیلی ازحرف ها روبه شاید نسبت به تومهربون

 دنیایی که تا این سن تجربه کردم خیلی فرق داره.

میگه وقتی به یکی مشکلی می دی  درنظراون مشکالتی که توبه آدم ها می دی لطفیه که درحقشون می کنی.

دلت سوق می ده واین خواستن یعنی اینکه تو روبه طرف خواستنمی خوای اون رودرگیرنیازبکنی واین نیازاون 

  هوای بنده ات روکرده!

حقیقتش من . شکرکنمروتوبابت پاهای معلولم من باید ازحرفهاش اینطوربرداشت می کنم که اون انتظاره داره 

 این حرفش رودرک نمی کنم.
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ناراحت نیستم اما اگه بخوام بابت این موضوع دستت ها ازاینکه معلول هستم از قبال هم بهت گفتم جزبعضی وقت

نمی دونم شاید بهتربود درباره این موضوع با یوسف حرف می  برام سخته. ،کمی که نه خیلی...شکرت کنم کمی

به موضوع نگاه کنم اما حرف  انتظاردارهبتونم اونطوری که  تامطمئنا اون می تونست یه چیزهائی بهم بگه  .زدم

 ضوع با اون هم سخته.زدن درباره این مو

من رابطه  به نظر اون.می دونم دارم ریاکاری می کنم اما دلم نمی خواد طرزفکراون نسبت به رابطه ما فرق بکنه

ها  که بعضی وقتطرزفکرش اینه من چطوربهش بگم وقتی  .اول وقت می خونم نمازهامومن خوبه که  وتو اونقد

 خونم!درخرابه که من اصال نمازنمی رابطمون اون ق

نمی دونم چرا اما البته بیشتربه خاطراینکه دوست نداشتم کسی تورابطمون دخالت کنه ازاشتباه درش نیوردم. 

 حتی یوسف. ومنه وهیچکس حق نداره پا به اون بزاره. انگاراین حریم فقط متعلق به تو

توجلدم وکاری کنه اعتراف می کنم خدای خوبم من همیشه نگران این حریمم.همش می ترسم شیطون بره 

مطمئن نباشه  عالقه اش،وره که آدم ادعا کنه یکی روخیلی دوست داره اما با همه آخیلی شرم  .شرمنده ات بشم

گاهی می تونم عالقه ام که می تونه بهش وفاداربمونه ؟ باورکن خدای خوبم من واقعا نمی دونم چی می شه که 

اون لحظه هیچ رقمه نمی تونم خودم رومتقاعد کنم که .مبه تورونادیده بگیرم وبه حرف شیطون گوش کن

نمی خوام تقصیرخودم روگردن اون بندازم اما حرف بزنم.بدباهات  ،شیطون داره گولم می زنه ونباید به حرف اون

 روازش می گیره. شدم روسحروجادومی کنه واختیارآانگار

.خدای خوبم منوببخشکه توگذشته برام اتفاق افتاده وشاید هم توآینده اتفاق بیفته خدایا به خاطراین لحظه ها 

 دورکرده. ازتو کرده واون روشیطون جادوش روزمرگش روزی نباشه که  اینکه .پری امروزیه آرزوبیشترنداره

 این آرزوش باشه. فقط ،خدای خوبم اگه قرارباشه بعد ازاین پری تنها به یه آرزوش برسه

■■■ 
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برام  یوسف بهترین اتاق دنیا رو انگاردارم خواب می بینم خدای خوبم. قدرهمه چیزبا سری قبل فرق داره.چ

 طالئی وکبوترهائی که دورگنبد دم می تونه گنبدآروبه حرم بازمی شه و یه اتاق که پنجره بزرگش کرده. کرایه

چایتون روآوردیم.میوه گن:غذاتون روآوردیم.سرساعت دراتاق آدم رومی زنن وبعدش هم می  .می چرخن روببینه

 تون روآوردیم.

من هم ازشنیدن این صدا کیف می کنم وهم ازدیدن اینکه یوسف قبل بازکردن دربه عقب برمی گرده تا ببینه 

 .نیستم،جلوی دید غریبه ای که برامون عذاوچای ومیوه آورده

،کم می می گه توفقط مال منی پریسرش رومیندازه پائین وباخجالت بهم وقتی  خدایا عاشق تعصب یوسفم.

فکرش روبکن خدای خوبم فردا توروزنامه ها بنویسن ! مونه ازشنیدن این حرف ازخوشحالی سکته کنم

 !؟دخترمعلولی به خاطرابرازعالقه شوهرش دردم جان داد.هرکی این خبروبشنوه چی به آدم نمی گه

عطرگل محمدی وروسری وانگشترفیروزه ای  وهمون به خریدندیگه بهم ابرازعالقه نکنه  کم مونده به یوسف بگم

اما نه،اگه این  !آخه نمی خوام به این زودیا سکته کنم وبمیرم ومردم هم کلی پشت سرم حرف بزنند.بسنده کنه

 روبهش بگم خودم دستی دستی کاری می کنم یوسف فکرکنه با زن بی جنبه ای عروسی کرده.

یه زن بی نقص وخوشگل  .ال دوست ندارم اون درموردم بدفکرکنه.می خوام به چشمش زن بی نقصی باشماص

 وفهمیده!

خودش که می گه من خیلی فهمیده ام.نمی دونم چرا به این نتیجه رسیده اما شک ندارم هرچی که هست 

حاج خانم چرا دارم مراعاتشومی برای خودمم عجبیه با اون همه بدجنسی  مربوط به رابطه من با مادروخواهرشه.

قدرت اما خوب که فکرمی کنم می بینم توباعث شدی به روی خودم نمی یارم داره بهم حسودی می کنه کنم و

اگه غیرازاین بود که من تا حاال جواب حاج خانم روگذاشته  .به چشم یوسف عزیزبشمتحملم بره باال تا اینجوری 
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وراه به راه به ما نگه که شوردوست  ندگی من ویوسف دخالت نکنهوحالیش کرده بودم توز بودم کف دستش

 داشتن رودرآوردیم.

:عروسم اگه واقعا وقتی بهم گفت پیرزن انگارچشم نداره تا ببینه من ویوسف حتی دزدکی بهم لبخند می زنیم.

زمن دوستش کم مونده بود بهش بگم توکه ادعا می کنی بیش ترا یوسف رودوست داری کاری کن که نره جبهه!

 نره جبهه؟ کهکاری نکردی داری چرا خودت 

حاال یادش افتاده که پسرش وقت توجبهه بوده واون  یوسفسال رو ششسال ازجنگ گذشته وتمام این  شش

صاف هم توچشمام که اگه این کارو نکنم به روزنرگس دچارمی شم.داره چشم منومی ترسونه  !نباید بره جبهه

ی وکار اما من کس بمونه تا نزارن تنها زکس وکارهای خودش وشوهرش هستنبانگاه می کنه ومی گه نرگس 

 رومی شنوه.ها  طعنه وکنایهببین خدای خوبم آدم تا کجای دلش می سوزه وقتی این  ندارم.

بگیره وازهمه چیزوهمه کس نا امیدش کنه.یکی نیست  ازشیه مرضی داره که همش می خواد خوشی آدم رو

با اینکه دلم نمی خواد خوشحال باشم اما ازته دل ازاینکه  ه که دخترتوبیوه شده؟ویوسف بهش بگه مگه تقصیرمن

دارم یه نفس راحت می کشم هم ازدست حاج خانم هم ازدست ننه  اون ها با ما نیومومدند مشهد خوشحالم.

که بچه تا بل خدای خوبم اون هم داره حسابی کفریم می کنه.همش میگه سعی کن زود بچه داربشی خانم.

 آخه نمی دونم چرا نمی تونم بهش حالی کنم یوسف من روهم دوست داره .هازجبهه وجنگ دورکنرو یوسف

 وجبهه رفتنش اصال ربطی به وابستگی هاش نداره.

خدای خوبم من تا حاال به مرگ کسی راضی نبودم اما ازت خواهش می کنم عمراین صدام روازش بگیرتا هم من 

ننه خانم.هرچند شک ندارم اگه صدام هم بمیره ویوسف هم به جنگ نره بازاین هم و حاج خانمراحت بشم وهم 

چقدرخوبه که اینجا نیستند وما با خیال راحت می تونیم بهم نگاه بکنیم  دست ازسرمن برنمی دارن.دوتا پیرزن 

 وحسابی خوش بگذرونیم. کنیمحرم وخریدبریم ولبخند بزنیم وباهم 
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روی خوش زندگی رو هم واقعا می شد  اینهمه خوشبخته؟ انگار دارم خواب می بینم.خدایا،یعنی این پریه که 

 می شد ازته دل شاد شد؟ اون هم به خاطرحضوریه آدم؟ دید؟

.خودت این جنگ روتمومش کن.من مطمئنم اگه یخدای خوبم،ازت خواهش می کنم حضورش روازمن نگیر

 این جنگ زودترتموم بشه. کاری کنآرزوی بزرگیه اما  می دونم کسی بخواد این جنگ رو تموم کن فقط توئی.

■■■ 

سریع اون قدرسفرپنج روزمون  نمی دونم روزهای بد چرا همش کش می یان وروزهای خوب زود تموم می شن.

باورم نمی که اصال این یه روزی که یوسف رفته،زمان اون قدرکند گذشته تو اما  درکش نکردم گذشت که اصال

 باشه.شده تموم  شه

 انگارنه انگار اون همه بهش گفتم حداقل یه روزدیرتربرو. می بینی خدای خوبم چقدرراحت منوگذاشت ورفت؟

اشتباه کردم خدای  حداقل یک روزبیشترپیشم می موند.اصرارنمی کردم بهش نمی دونم شاید اگه اون همه 

وقتی داشتم لباس  دست خودم نبود.خودت شاهد بودی که ؟اما چیکارمی کردم .خیلی هم اشتباه کردم خوبم.

 هاش روتوساکش می ذاشتم انگارداشتم روی جنازه خودم خاک می ریختم.

 چرا نمی شه همیشه آدم خوشحال باشه؟؟ آخه دنیا چرا این قدرتلخه خدای خوبم

ی خیلی م خدایا تواین لحظه ها که دارم ازدل تنگی یوسف می میرم خواهش می کنم یه لحظه هم تنهام نزار.

خیلی می ترسم که با دوست داشتن یوسف نقطه ضعف بدم دست شیطون وازاین نقطه ضعفم سوء  ترسم.

 استفاده کنه ومن روازتودورکنه.

خودت می شنوی که چطوربهم می گه توفقط یوسف روبهم دادی تا مدام اون روازمن دوربکنی وباعث آزارم 

کن ونزار یه باردیگه هم شرمنده ات  مت می کنم کمکپس التماس خدایا دیگه نمی خوام گولش روبخورم. بشی.
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توحرم باخودم عهد کردم توروازخودم نا امید نکنم وفقط خودت می  دیگه نمی خوام بنده بدی برات باشم. بشم.

 تونی کمکم کنی که به عهدم وفاداربمونم.

انگاردارن پشت  .این همه پیش من ازیوسف حرف نزنن خدایا یه ذره هم شعورننه خانم وحاج خانم رو زیاد کن تا

بهم تحمل بده تا  اگه شعوراون ها روهم زیاد نمی کنی قدرت تحمل من روزیاد کن. سریه مرده حرف می زنند.

هربار چشمم  نرگس روهم ازم دورکن. هم با حرف های اون دوتا پیرزن کناربیام وهم بادوری یوسف کنارم بیام.

می شه کاری کنی با برادرکوچیک  می افته تودلم که نکنه من هم به روزاون دچاربشم. بهش می افته خوف

 شوهرمرحومش ازدواج کنه وازخونه حاج خانم بره؟ 

بیچاره اگه اینطوری پیش بره مثل  فقط به خاطرخودم این روازت نمی خوام به خاطرنرگس هم دارم می گم.

رودرمی یاره ومی خواد بگه که حالش خوبه وچیزی  ای قویآدم ه داره ادای مامان من ازغصه دق می کنه.

 اذیتش نمی کنه اما معلومه داغ شوهرش داره ذره ذره آبش می کنه.

 دارشوهرش نکنی.خدایا تنها آرزوی پری توبا این دل تنگ اینه که هیچ زنی رو داغ

■■■ 

مطمئنم تودلت برا بیچارگی پری سوخت که این هدیه روبهش دادی.خیلی به موقع بود این  خدایا من مطمئن ِ

اگه به حرف یوسف گوش نمی کردم ووقت هائی دل بد ذاتت بدجوری بیچاره ام کرده بود. شیطون بد هدیه ات.

رمنده ات می قران نمی خوندم مطمئنا مثل دفعه های قبل باالخره کم می آوردم وش که دلم براش تنگ می شد

 واون وقت اینهمه ازهدیه ای که بهم دادی خوشحال نمی شدم. شدم

به  کردی خدای خوبم. میوسف.شرمند ی !مامان بچهخدایا،یعنی من،دارم مامان می شم؟ .نمی شهم اصال باور

 بزرگیت قسم که توزندگیم هیچ کس هدیه ای به این خوبی بهم نداده بود.آخه چطوری ازشرمندگیت دربیام؟

 اصال می تونم ازشرمندگیت دربیام؟
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خدای خویم می دونم این تصمیمی که گرفتم دربرابرهدیه ات خیلی کوچیکه اما به ذهن کوچیک من این می 

تصمیم گرفتم ازفردا برم خونه همسایه حاج خانم وتوکارهائی که برای رزمنده ها انجام می دن کمکشون  رسه.

ارهای بزرگتری هم به کرفته رفته ن قبول کن شاید همین کارباعث شد این کارکوچیک روازم ،خدای خوبم کنم.

 بکنم.خاطررضایت 

این موضوع روچطوری به بقیه بگم؟ کاش اون روزتنهائی ازدانشگاه به مطب دکترنمی رفتم آخه ازکجا حاال خدایا 

ری بهم بده که حالم رو که دکترتنها با دوتا سوال می خواد برام آزمایش بنویسه وسریه هفته یه خبمی دونستم 

 ازاین روبه اون روبکنه.

یه چیزهائی حاج خانم مطمئنم  بیچاره ننه خانم می گه قراره آقا یوسف مرخصی بیاد که این همه خوشحالی؟

نرگس رو تنها گیربیارم موضوع روبهش می گم اگه ! با نگاهش داره وزنم می کنه انگار،نگاهش عوض شده بوبرده.

 اصال دوست ندارم این اتفاق بیفته. .آخه می ترسم خوشحالی من اون روناراحت بکنه بهتره،نه؟ اما نه،به اون نگم

. مطمئنم اگه ننه خانم این موضوع روبدونه به یه ساعت هم نمی آخرش هم می دونم فقط باید به ننه خانم بگم

 رسه که یوسف هم خبردارمی شه! شاید اینجوری بیاد مرخصی.

دیگه خسته شدم بس  بیارم االن که هیچ عملیاتی نمی کنند چرا یه سری به خونه نمی زنه.واقعا نمی تونم سردر

دلم برای تنگ شده.ش دلم برا نگاه تنگ شده. خیلی دلم برا دیدن قیافه اش که صداشوازپشت تلفن شنیدم.

 لمس دست هاش تنگ شده.

 نمی تونه دل تنگی من روازبین ببره.تا نامه وتلفن زدن  خدایا ازت خواهش می کنم به یوسف بفهمون چند

دلم برای شنیدن . طوری و اون قدربرای من تنگ کن که ساکشو ببنده وبیاد خونهر شسنگ دلخواهش می کنم 

 ه.یوسفصدای بشنوم فقط دلم می خواد  تنها صدائی که صداش تنگ شده که شنیدن صدای بقیه آزارم می ده.
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به جونم افتاده اما با این دل تنگی که مثل خوره من رو نشون می ده می دونم خواستن این آرزو کمال پرروئیه 

 .ونیبه خونه برگردخیلی زود رو یوسفوی بد مهدیه دیگه بهیه چاره ای جزاین آرزوندارم.آرزودارم 

 ■■■ 

روازم نمی کرد.چقدراحمق بودم که  کاش زمین دهن بازمی کرد ومن درسته می رفتم توش اما یوسف اون سوال

آخه من ازکجا می دونستم یه روزبعد ازاینکه زنگ زده وحسابی منو به  برنداشتم. نسخه پزشک روازکشوی کمد

 گریه انداخته بود تصمیمش عوض می شه وزودترمی یاد مرخصی.

با استرس ودلشوره ببینه ورومی ذاشتم توکشوتا اون نعمرا اون نسخه رواگه می دونستم می خواد بیاد خونه 

 "،مریض شده بودی؟جانبپرسه:پری 

باچه حالی بیچاره چقدرنگران شده بود.من هم که ازخجالت زبونم بند اومده بود واصال نمی تونستم حرف بزنم.

هم قند تودلم آب می شد که نگرانمه وهم عذاب وجدان  .اون لحظه که داشت اونطوری نگاهم می کرداومد پیشم

که این عذاب وجدان وادارم کرد تا باالخره زبونم بازبشه  شدخوب  چرا ازنگرانیش لذت می برم. داشتم که

 وتوجواب سوالش بگم مریض بودم اما مریضیم چیزمهمی نبود!

به این حرف  زبونم هی خواستم بهش بگم که سرماخورده بودم اما تا یادم افتاد توازدروغ گفتن خوشت نمی یاد

چشماش  .انگارخودش ازرنگ صورتم وعرقی که شرشرازصورتم چکه می کرد یه چیزهائی فهمیدتا اینکه نچرخید.

بعدش هم که لبخند روی لب هاش اومد وگفت:من  یه برقی ازخوشحالی. که تا اون لحظه نگران بود یه برقی زد.

 "!برم ننه خانم روبرا ناهارصدا کنم

 .گیرم وتوچشماش نگاه کنم انگارمرتکب گناهی شده بودماصال نمی تونستم سرموباال ب اماچه ناهاری خوردیم؟

کنم نمونده بود که بدجنسیش روتالفی  چیزی اون هم که انگاربا دیدن خجالت من قند تودلش آب می شد.

 فقط حیف که نمی خواستم دروغ بگم. وبهش بگم که سرما خورده بودم!
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به پارک برد وبرام بستنی وآلوچه خشک خرید ووقتی هم که گفتم رو هرچند که بعدا بدجنسیشوجبران کرد ومن

برگردیم خونه وشب هم که یه خسته ام ونمی تونم برم خونه مادرش،هیچی نگفت وراضی شد ازهمون پارک 

شام خوشمزه پخت وبا دست پختش من وننه خانم روحسابی شرمنده کرد.توعمرم آبگوشتی به اون خوشمزگی 

که سفره روجمع نکرده حاج خانم ونرگس سروکلشون پیدا شد وحاج خانم با نگاه وطعنه  فقط حیفنخورده بودم.

 .هاش،همه شادیم روازم گرفت

 .انگارحتما باید اون شب به زورهم که شده اززیرزبون یوسف بیرون می کشید چند روزمی خواد مرخصی بمونه 

می دید که  بیاره هم به یاد یوسف. نمی دونم چه مرضی داره که همش می خواد جنگ روهم به یاد خودش

با شوخی هاش هم اونها رو وهم نرگس رو به خنده انداخته اما ونه یوسف با بچه های نرگس بازی می ک

ن های مردم ووبعدش هم که حرف روکشوند به صدام وجوبدجنسیش گل کرد وحرف مرخصی روپیش کشید 

وهمه خوشیمون  الخره نرگس روبه گریه انداختزن هایی که بیوه می شن وآخرش هم کارخودش روکرد وباو

 روازمون گرفت.

که به هدفش رسیده بود با خیال  بیچاره یوسف مونده بود بچه ها روآروم کنه یا نرگس رو.اون پیرزن بدجنس

 همین بدجنسیش باعث شدخیلی ناراحته!  راحت یه بادبزن برداشت وخودش روباد زد وبعدش هم وانمود کرد

ببره وصاف بزاره این خبروتا ننه خانم  شپزخونه به ننه خانم بگم که قراره مادر بشمآتوکی کنارویواشحیاروبذارم 

 .کف دست حاج خانم

ومی دونم به خاطرنرگس هم که شده باید مراعات می کردم اما امان ازلحظه هرچند االن ازاین کارم پشیمونم 

خبرروبه ننه فقط لحظه ای که  ؟مگه دست برمی داره،م پیله کنه تا یه کارخطائی روبکنهای که شیطون به آد

واستاد یه گوشه وبه این که تونسته بود من بعدش هم دست ازسرم برداشت وشک ندارم شیطون خانم دادم 

 رواغفال کنه خندید.
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چرا که با دیدن ناراحتی حاج خانم،خوشحال نشدم.حتی افسوس هم خوردم تجسم خنده های اون بود که  با

 میونم با حاج خانم بیشترازقبل شکرآب بشه.تا گول شیطون رو خوردم وکاری کردم 

ش بشم پس برای چی اومد خواستگاری؟ واقعا برام سواله خدای خوبم وقتی حاج خانم نمی خواست من عروس

شد که  ونم سردربیارم چی باعث. اصال نمی تتوخواستگاری هم طوری حرف می زد که انگارمشکلی با من نداره

 .دفعه ازاین روبه اون روبشهکی

با یوسف گرم نمی گرفتم حاج خانم می گه من اگه جلوچشم  ننه خانم می گه من باعث شدم اینجوری بشه. 

خه خودت قضاوت کن خدای خوبم منی که بعد آ اینطوری باعث نمی شدم که حسادت اخالق اون روعوض بکنه.

 سالموخالی نکنم؟ یرم وعقده های چندتونم جلوی خودم روبگیه عمرحسرت کشیدن شوهرکردم چطوری می 

نشون بدم اونطوری  بقیهاین که دوست دارم توجمع با شوهرم بگم وبخندم حق منه حداقل به این خاطرکه به 

م مطمئنم من اگه با شوهر که اونها توذهنشون هست معلولیت من نتونسته لطمه ای به خوشبختیمون بزنه.

بدعنق ازدواج وخانم بازناراحت می شد که چرا پسرش با یه دختربداخالق  جم همین حابخند نمی کردوبگو

 کرده.

فکرمی کنم نباید خودم روبابت نرگس هم اصال که من مقصرنیستم وننه خانم داره بی راه می گه. به نظرم

راعات ناراحتی های من مگه اون م یه روزدنیا بروفق مراد اون بوده ویه روزهم بروفق مراد من. ناراحت می کردم.

 ؟رو کرده که من هم مراعات ناراحتی های اون روبکنم

می گفتم اون بهت روبدجنسی های من روببخش خدای خوبم اما اگه چیزی غیرازاین حرف هائی که االن گفتم 

اضافه می کردی.دوست ندارم بدجنس وریاکارباشم.دوست دارم بنده خوب  موقت باید ریاکاری روبه بدجنسی

 توباشم.بنده ای که لیاقت هدیه های تورو داشته باشه.خودت من روالیق هدیه هات بکن.

 باشم. وتی امروزهیچ آرزوئی ندارم جزاین که همیشه بنده خوبی برا
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ج دارم.انگارنه انگارکه بدون اون می خواد توچهاردیواری بازهم رفت وانگارنه انگارکه من بهش بیشترازقبل احتیا

خونه دلم بپوسه.می گه پری به خاطرزود رفتنم ناراحت نباش اینطوری توهم می تونی بهتربه امتحاناتت 

 با چه زبونی بهش بگم وقتی که نیست من دست ودلم به هیچ کاری نمی ره.وبرسی.نمی دونم چطوری 

حالش چطوره...اون ،چی می خوره،اینکه داره چیکارمی کنه رم اون هم فکرکردن به اونه.انگارتودنیا تنها یه کاردا

بعدش هم ازدست خودم کفری می شم که چطور به و گیرهمی کنم که آخرازدستش حرصم می قدربهش فکر

حرف حاج خانم می یاد توذهنم که می اون وقت  که جنگ براش مهم ترازمنه. فکرمی کنم آدمی

 "که راحت می تونه توروتنها بزاره وبره جبهه تودل پسرم جازبازنکردینطوری که باید وگفت:عروسم،معلومه ا

تیش می زنه.من که می دونم یوسف دوستم داره وگفتن این حرف فقط به آبدجوری این حرفش دلمو

حسی بهم دست  یه .وقتی شیطون می ره توجلدم که این حرف ها حالیم نیست اماحاج خانمه  خاطرحسودی

تواین لحظه  .دیگه خوشحالم نمی کنه حتی هدیه قشنگی که بهم دادیووتیره وتارمی بینم رمی ده که همه چیز

هرچند که طولی نمی کشه ودوباره  ه ومن روبه زندگی برمی گردونه.ها فقط خوندن قرانه که کمکم می کن

 هم دست می ده.بهمون حس 

به حال من دچارشده  مرگش  می گه اون هم قبل .اون رویاد مامانم میندازممن با این کارهام ننه خانم می گه 

براش مهم نبود اما خدای خوب ومهربونم توشاهدی که این بچه برای من خیلی ش توشکم می گه بچه بود.

اون قدرمهم که حتی درد زایمان هم برام مهم نیست واصال هم عین خیالم نیست که نرگس می گفت زنی مهمه.

 با چشم بازتا اون دنیا می ره وبرمی گرده. دنیا می یارهه که بچ
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فقط امیدوارم بچه ام به خاطرداشتن مادرمعلول شرمنده من به خاطربچه ام راضیم هرجا برم حتی اون دنیا.

چرا مادرش مثل اکثرمادرهای دنیا سالم که نباشه.هرچند بعید نیست اون هم یه دوره اززندگیش به این فکرکنه 

 نقص نیست.وبدون 

می دونم به این سوال دچارمی شه ومن روهم خواسته وناخواسته به خاطراین موضوع ناراحت می کنه 

همونطورکه من ننه خانم روکالفه می کردم فقط به خاطراینکه نمی تونستم قبول کنم که مادرم شیرین عقل 

 بوده وپدرم هم یه دوره گردعوضی.

 نگمبهش درک کنم ومثل ننه خانم فحش وناسزا  من اون رو،رشدشاید یه روزی بچه ام به این حال دچا

یشگونش هم نگیرم اما می دونم مثل ننه خانم خیلی می خوام ازشنیدن این حرف ناراحت بشم.هرچند برا این ون

من فقط  وبه نظرم به خاطراذیت هائی که به ننه خانم کردم،حقمه بچه ام ناراحتم بکنه. ناراحتی ناراحت نیستم

با من پشیمون  شازدواجبه خاطریوسف کاری کنه که  باکارها وحرف هاش ه مونکه بچ ی می ترسمن روزازاو

 بشه.

 ...بچه روسقط کنم؟ نزارم کاربه اونجا برسه و اگه این اتفاق بیفته چیکارکنم خدا؟به نظرت خوب نیست

خیلی هم زیاده روی  ببخش خدای خوبم.زیاده روی کردمکاش پری الل می شد واین حرف روبهت نمی گفت.

شیطون احساس واقعیم  حرف دیگه به درازترازگلیمم نمی کنم. .دیگه ازاین حرف ها نمی زنم.دیگه پاموکردم

اون سنگ تموم می ذارم که اصال فکراین چیزها به سرش نزنه. اون قدربراش رونسبت به بچه ام نادیده نمی گیرم.

دم بهش افتخاربکنند واون هم به من آمی کنم که همه عالم و کاری یه آدم فهمیده مثل پدرش بارمی یارم.رو 

ودیگه کم نمی زارم.حتی خودم رو به خاطراون هم که شده حاال درس هاموبهترازقبل می خونم  افتخاربکنه.

وادارمی کنم که نسبت به فکروخیاالت یوسف هم بی اعتنا باشم وبه قول یوسف تونبودن اون فقط به خودم 

 ودرسم برسم.



  

56 
 

 برسون. ونرزومآآرزوی من هم هست.همه زن ها ومن رو به رزوی همه زن های دنیاست.آمان خوب شدن ما

■■■ 

به نظرش خیلی خدای خوبم چرا من رواونقدرپرروخلق نکردی تا وقتی که بهم گفت عوض شدم ازش بپرسم که 

می دونم که خیلی هرچند پرسیدن این حرف هم بی فایده بود ومن اگه کمی عقل توسرم باشه زشت شدم؟

،معلومه که این ورمی که دست وپام کردهبا گونه هام افتاده واین لک هائی که روی پیشونی وبا  ت شدم.زش

بهم می با بدجنسی تمام حتی حاج خانم هم که یه روزفکرمی کرد من خوشگلم این روزها زشتم کرده.

 ن بچه حسابی توروازقیافه انداخته!ای،گه:عروسم

اما کاش تا دنیا اومدن بچه به برا یوسف یه ذره شده بود وکم کم داشتم ازدوریش دیونه می شدم با این که دلم 

پری به خودش بگه:مرخصی نمی اومد.کاش اصال اون حرف روبهم نمی گفت.حاال اگه آرایش کنم می خواد 

  "با این چیزها می تونه خوشگل بشه بیچاره فکرمی کنه

مخصوصا که دیروزسرسفره شام ننه  خوام بهم ترحم کنه وحرفش روپس بگیره.نمی  نمی خوام دلش برام بسوزه.

وهمش میگذرونم خانم نتونست جلوی زبونش روبگیره وبهش گفت که من این روزها تمام وقتم روجلوی آینه 

 می گم چقدرزشت شدم.به اون هم 

شده یه رازبی رازداشته باشیم. واقعا نمی تونم سردربیارم که چرا ننه خانم نمی زاره توزندگیمون حداقل یه

حتی همه دل تنگی هام وگریه هامو برای یوسف موبه موگفت وآخرش هم گفت:دیدی بهت گفتم همه اهمیت.

 "؟یوسف می گم چی روبه آقا

آبروریزی های ننه خانم دندون  واقعاچه صبری بهم دادی خدای خوبم.چه صبری که می تونم برای این

دادی که می تونم ببینم یوسفم چقدرازحرف های ننه خانم ناراحت می شه چه صبری بهم ؟ روجیگربزارم

 "وبعدش هم ازم عذرخواهی می کنه وهی بهم می گه:پری جان،منوببخش که این همه اذیتت می کنم
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خدای خوبم چیکارکنم؟چیکارکنم که یوسفم مجبوره نشه این حرف روبهم بگه.دوست ندارم ناراحتیشو 

می دونم اگه ننه خانم هم نباشه تا این حرف ها روبهش بگه روبه خاطرمن اذیت کنه.بینم.دوست ندارم خودش 

اون گرفت و ه اممثل اون باری که تا صداشوازپشت تلفن شنیدم گری.خودم با ناراحتی هام اون رومتوجه می کنم

اون بسته نمی خوام این عالقه مثل زنجیری به دست وپای .روزبعش به مرخصی اومدهم دلش طاقت نیاورد و

 زارش بده.آو بشه

بگوچطوری با خودم کناربیام ونه یوسف رواذیت کنم ونه ننه  ؟خدای خوبم،یه راهی جلوی پام بزار.بگوچیکارکنم

هی دارم زشت ترمی شم وهی دارم دل تنگ ترمی شم.حتی االن که یوسف ه.بدترازدیروز حالمخانم رو.هرروز

ازم دورباشه.نمی خوام باکس دیگه ای به جزمن حرف پیشمه دل تنگش هستم.نمی خوام حتی یه لحظه 

 نمی خوام فکرش روچیزدیگه ای جزفکرمن مشغول بکنه.بزنه.نمی خوام به کس دیگه ای بجزمن نگاه بکنه.

یعنی راستی راستی دارم دق می  به قول ننه خانم مثل مامانم زده به سرم؟ نه شدم نه خدای خوبم؟ودیو

هرچی فکرمی کنم می بینم که خودم رونمی  وبدترازهمه ازخودم می ترسم. ازهمه چی می ترسم خدایا.کنم؟

بود که همیشه می تونست روی  یپری که من می شناختم آدم بدعنق وپرخاشگرومغرورویکدنده ولجباز شناسم.

اون قدربیچاره است که پاهای نداشته اش بایسته وبه همه حالی کنه که نباید بهش دلسوزی کنند اما این پری،

 تنها یه حرف شوهرش می تونه اون رو راحت بهم بریزه وازهمه چیزبیزاربکنه.

حتی بعد حرف چرا بهم این حرف روگفت؟مگه نمی دونست که پری بیچاره چقدربه این جورحرف ها حساسه.

قیافه ام اینکه بگه منظورش این بوده که مثال شکمم بزرگ شده ونه  بهمتا  های ننه هم به خودش زحمت نداد

 یعنی گفتن این حرف خیلی سخته؟ زشت شده.

صورتم ازبین می ره؟اگه ازبین نره چیکارکنم؟ اون منوبا پاهای معلولم دن بچه  لک های خدایا یعنی بعد دنیا اوم

 دید وانتخاب کرد اما با لک های صورتم که ندیده بود.
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ی کنم که این لک هام ازبین بره.می گن خدایا،می دونم شاید این آرزوخیلی مسخره وپوچ به نظرت بیاد اما آرزوم

 نمی خوام فقط می خوام لک های صورتم ازبین بره و ت روکه توبهشت رو زیرپای مادرها قراردادی اما من بهشت

 ورم دست وپام هم بخوابه.

■■■ 

خدایا شکرت.شکرت که همچین شوهرخوبی بهم دادی.اون قدرخوبه که مجبوره برای این که حال من رو خوبه 

ه قسم بخوره به تو،که منو،به هرشکلی که دربیارم دوست داره.هزارباراون جمله اش روپیش خودم تکرارکنم کن

 بازهم کمه.

قسم به خدائی که شاهد عشقمونه من توروبه هرقیافه ای که باشی دوست دارم.حتی ازخدامه که یه کم زشت -

 "!بشی تا مردم نگاهت نکنند.همیشه ازاین می ترسم که چشمت بزنن

روبهم نداده بود وبهم نگفته "ان یکاد و..."من هم قسم می خورم خدای خوبم که اگه روزعقدمون اون گردنبند 

 ازاینه که این دعا برای چشم زخمه؟بود که همیشه به خودم آویزون کنم حرفش روباورنمی کنم.مگه غیر

 خدایا،اون روبرام نگه دار.این جنگ روتموم کن.

 چشم های خودم ببینم که جنگ تموم شده.آرزومه که یه روزبا 

■■■ 

چون مثل من پا به ماه بوده میگه نذاشتند که با شوهرش خداحافظی کنه.میگه خدایا چی داره بهم می گه.

هنوزمنتظره که اون بیاد  سه سالرو کردند به خاطرهمینه که مرگ شوهرش رو باورنداره وبعد  شمراعات

بشم وبعدش هم گریه اش می گیره وازمن می خواد تا بریم اون دچارخونه.می گه نمی خواد من هم به روز

 ببینم!گلزارشهدا وتا دیرنشده من یوسفم رو

 آخ،آخ دلم......جا ندارهخدایا جا نداره آرزو کنم زبونش روالل کنی؟اون هم برای همیشه تا مزخرف نگه؟

■■■ 
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صبردادی که راحت تونستم لباس سیاه تنم کنم  دیگه نمی دونند که بهم صبردادی. ،می گن خدا بهت صبربده

گوش  لشکرشبچه های صبربهم دادی که تونستم به خاطره های  .که برای یوسفم به پا کردنوتومجلسی بشینم 

رن که خون رونبازن وبه جنگ ادامه بدن ونزا بدم وبهشون دلداری بدم وازشون بخوام که روحیه خودشون

 فرماندشون پایمال بشه.

ها چرا به من نگفته بود که همه عالم وآدم میشناسنش وخیلی  ال به من نگفته بوده فرمانده است؟ه حچرا تا ب

اصال چرا به من ؟ اون روبابا صداش می کنن لشکرشچرا به من نگفته بود که بچه یتیم های  دوستش دارن؟

 نگفته بود که می خواد بیاد مرخصی؟

شاهد درد زایمانم بزرگیت قسم که نمی ذاشتم بیاد.نمی ذاشتم تا بیاد واگه بهم می گفت که قراربیاد مرخصی به 

 خودت که می دونستی نمی خواستم که دردکشیدنم روببینه وناراحت بشه.باشه.

می خواستم قنداق بچه روبدم دستش وبعدش هم وانمود کنم که خیلی راحت دنیا اومد.دیگه کم کم یاد گرفته 

 ودت شاهد بودی.توکه خ بودم که ناراحتش نکنم.

آخه اون بنده ات که این  چرا توکوپه شوهرم،توکوپه عزیزم،بمب گذاشتند؟ این بال سرزندگیم اومد؟چرا خدایا 

 دم می تونه این قدربی رحم باشه؟آمگه  کارو کرد کیه که این همه سنگ دله؟

است بریم وقتی نرگس ازم می خوکاش  خدایا کاش کاری می کردی که برای آخرین بارمی دیدمش.

اون درد لعنتی به سراغم نمی اومد .کاش اصال اون درد رونادیده می گرفتم وپیش یوسفم می گلزارشهدا،

بلکه رفتم.کاش یه بار،فقط یه بار،بهم اجازه می دادی تا لمسش کنم.بهم اجازه می دادی تا خوب نگاهش کنم تا 

 ازش سیربشم.کاش..

ه ومن بیدارشم وببینم که یوسفم کنارم نشسته ومی گه:پری خدایا می شه این اتفاق فقط یه کابوس باش

 من،داری کابوس می بینی؟...
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خدایا.من دلم براش تنگ شده.دلم خیلی براش تنگ شده.می خوام ببینمش.خدایا یعنی دیگه نمی شنوم که بهم 

 گه من رو دوست داره؟نمی می گه پری من؟ یعنی دیگه لبخندش رونمی بینم؟ یعنی دیگه بهم 

 به بزرگیت قسم که نزاراین آرزوبه ذلم بمونه.ن هم بمیرم.آرزوم فقط مرگه. خدایا خدایا ازت می خوام که م

■■■ 

میگن همون روزی که خبرشهادت یوسف رو شنیدم ودرد پیچید توشکمم ونذاشت که برم گلزارشهدا،بچه ام 

 مرده!

می رم مشهد.می رم  یوسفم تنهام بزاره؟مگه می ذارم مثل  که بچه ام بمیره؟مگه به این راحتی می ذارم 

شفاخونه اونجا وشفای بچه ام روازت می گیرم.مگه یوسف نمی گفت هرمشکلی که داشت می رفت اونجا 

 وهمیشه هم دست پربرمی گشت.

بزاردکترهرچی که می خواد بگه.اون باید هم ناراحت بشه که من نمی خوام جراحیم کنه وبچه ام روکه می گه 

چون اگه برم  .باید هم توی دلم رو خالی کنه که با این سفرخودم رو به کشتن می دم .بیرون بیاره مرده ازشکمم

حرم وبچه ام شفاپیدا کنه مجبوره اعتراف کنه اونطوری که باید تو رو نشناخته.به نظرم نه تنها اون بلکه خیلی ها 

 تورو نشناختن.

چی درباره تونمی دونه. فکراون ها درباره بچه من وزندگی هرکی که می گه بچه ات مرده ومحاله که زنده بشه،هی

 رمی کنن.من خیلی سطحی وپیش وپا افتاده است.بزاربهت بگم که اونها چطوردرباره زندگی من فک

که دل یوسف به حالم سوخت وازم خواستگاری کرد اما من می دونم که تو،محبت من روتودل  فکرمی کنن

یوسف انداختی.توکاری کردی که اون نمازهای اول وقت من روببینه وازم خوشش بیاد.توکاری کردی که 

ری سرد شده توکاری کردی که وقتی میونمون اونجو .ازبدعنقی های من دلسرد نشه ودوباره به خواستگاریم بیاد
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بود من روبه مشهد ببره.توخواستی که مهرش دوباره به دلم بیفته وازنوعاشقش بشم.توباعث شدی که زندگیمون 

 توخواستی که این بچه دنیا بیاد تا محبتمون بهم زیاد بشه. .م داشته باشهوبا وجود دخالت های حاج خانم دو

د.حداقل برای من.برای منی که معجزه هاتو به چشم همه این ها روتوکردی وهیچ کدومش هم کمترازمعجزه نبو

دیدم،دیدن یه معجزه دیگه بعید نیست.من شک ندارم اگه بچه من مرده باشه،توقادری که اون روزنده 

 کنی.همونطور کسی روکه نابینا بود توحرم شفا دادی.

 اصال اگه قادربه معجزه نبودی،اون وقت برای چی توحرم امام رضا شفاخونه داریم؟

اونها اگه می گن بچه من مرده ومحاله که زنده بشه به خاطراینه که تورو نمی شناسن اما من تورو خوب می 

ی کنم که شناسم ومی گم که خدای من،خدای آرزوهای کوچیک نیست.به خاطرهمینه که با خیال راحت آرزو م

 زنده کنی.بچه رو 

باروبندیلم رو می بندم وبا این دست وپای ورم کرده،می رم حتی اگه به قیمت زندگی خودم هم تموم بشه من 

 حرم امام رضا تا شفای بچه ام روبگیرم.

 توشفای بچه ام رو می دی،مگه نه؟

 

 

 

 

 


