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 هفته ی اول

 ...« سالم الله جان، خوبی؟ من دارم میام مشهد » -

ادویی و سقف بلند سالن بلندگو آقای محمدی را به گیت ورودی فرا می خواند. در سالن انتظار راه آهن نشسته ام و به ستون های ج

نگاه می کنم. ترم چهارم دوره ی کارشناسی، استاد مجبورمان کرد به اینجا بیاییم. درباره تک تک ستون ها و این سقف بلند حرف 

زد و سالن راه آهن را مشابه طاق کاخ کسری توصیف کرد. می گفت از دید قطارهای ورودی، ساختمان ایستگاه به شکل بالهای فروهر 

ده می شود. استاد اعتقاد داشت ایستگاه راه آهن مشهد یکی از مهم ترین بناهای ساخته شده بعد از جنگ جهانی دوم است؛ که دی

استاد بعد از جنگ جهانی دوم خیلی ساختمان ها ساخته شدند که فکر نکنم بشه این بنا رو جزء بهترین ها به »سایه پرسیده بود: 

 «حساب آورد.

استاد که مشخص است این بنا خاطره ای عظیم را به یادش می آورد، آن قدر عظیم که دلش می خواهد آن را به  با این حرف سایه،

به این »خود ساختمان مرتبط کند؛ حرفش را تصحیح می کند و همان طور که ستون های در امتداد هم را نشان می دهد می گوید: 

نید، منظورم اینه که ترکیب کلی فضا یادآور آثار برجسته دوران بعد از جنگ سایه روشنی که این ستون ها به وجود آورده نگاه ک

 «جهانی دوم اروپاست.

هنوز صدای سایه توی گوشم است که داشت رفتارهای استاد را تحلیل می کرد و می گفت استاد احتماال توی این ساختمان انتظار 

لحظه انتظار کشیدن برایش استاد را بزرگ می کرده، روحش قد می  معشوقه ای را کشیده و این قدر او را دوست داشته که لحظه

کشیده و زیر این سقف بلند ایستگاه به پرواز در می آمده. می گفت استاد چون معشوقه را دوست داشته هر چیزی که به او مربوط 

می رسیده. در مورد حرف های سایه  می شده را هم دوست داشته، حتی ایستگاه راه آهنی که باید مدت ها انتظار می کشیده تا او

توافق نظر نداشتیم. ما می گفتیم ایستگاه کسی را از استاد گرفته است، آدم وقتی چیزی را، کسی را از دست می دهد آن کس و آن 

ا بزرگ چیز هر روز بزرگتر می شود. استاد توی این ایستگاه فرد مهمی را از دست داده و چون این جا از دستش داده می خواهد ب

نشان دادن فضا خودش را بزرگ نشان دهد که در تاب از دست دادن کسی طاقت آورده. سایه می گفت انتظار آدم را بزرگ می کند 

و معتقد بود استاد اینجا طعم انتظار عظیمی را چشیده است و حاال مرا چشم انتظار خودش توی این ایستگاه گذاشته بود. بعد از این 

گفته بود دارد به مشهد می آید و من دوباره پا به ساختمانی گذاشته بودم که بوی انتظارش تمام شهر را پر می  همه سال زنگ زده و

 کرد.

که سوی تهران راه افتاده بود به مشهد  473ساعت را نگاه می کنم. کمی به یک ظهر جمعه ی مطبوع مهرماه مانده است. قطار 

مسافران نگاه می کنم. از باری که همراهشان است مشخص می شود که برای یکی دو  رسیده و مسافرانش در حال خروج هستند. به

روز به مشهد آمده اند. با خودم حدس می زنم، مردی که فقط یه بطری آب در دستش دارد قرار است فقط چند ساعت مشهد بماند، 

 عد باز گردد.  احتماال برای شب بلیط برگشت گرفته، فقط چند ساعت خواسته به زیارت برود و ب



، تبریز به مشهد. وقتی از او پرسیده بودم که چرا قطار  384وارد صفحه ی تلگرامش می شوم که ببینم شماره قطارش چند است. 

تبریز را گرفته، گفته بود چون از لحاظ قیمت برایش به صرفه تر است. هنوز مثل پانزده سال پیش بود؛ همان قدر صرفه جو و حساب 

سال پیشی که هر دو نوزده ساله بودیم و تازه از تهران آمده بود مشهد. ترم اول کارشناسی بود و من ترم سوم. یک سال از گر. پانزده 

بقیه عقب تر بود اما از سال دوم همه ی درس هایش را با ما برمی داشت. ترمی بیست واحد داشت و همیشه هم شاگرد اول بود. زیبا 

لبته شاگرد اول، همین ها دالیل خوبی بودند که هیچ دختری دوستش نداشته باشد و هر پسری بود، مظلوم و دوست داشتنی و ا

 خواهانش شود. 

توجه استادها را هم به خودش جلب کرده بود. توجه مسئولین آموزش را، توجه نگهبانی دم در را، توجه هر کسی را که باید و نباید، 

دوچرخه سوارها، جوان ها، پیرها، بچه ها. توجه امام رضا را هم؛ این را از ژتون های غذای  توجه راننده تاکسی ها را، عابرین پیاده را،

 هر هفته اش فهمیده بودم. 

و حاال بعد از پانزده سال زنگ زده بود و مرا یاد روزهایی می انداخت که سالها بود فراموش کرده بودم. بعد از پانزده سال زنگ زده 

ی رسد و قصد دارد شب را مهمانم باشد تا روز بعد خودش را به قطار برگشت بسپارد. توفیق اجباری بود که بگوید قطارش ظهر م

 پذیرایی از زائری نصیبم شده بود که دوست داشتم هیچ وقت نبینمش.

ه نه از ذوق هنوز نیامده، باید به او زنگ بزنم و بگویم ک 384بلندگو دوباره آقای محمدی را به گیت ورودی فرا می خواند. قطار 

آمدنش بلکه از تعجب آمدنش یک ساعت است که در ایستگاه منتظر مانده ام، اما دستم به نوشتن نمی رود. چشمم روی عکس 

تلگرامش ثابت مانده، روی ابروهای هنوز پیوندی اش، روی چهره ی هنوز معصومش، روی چادر مشکی کش دارش، روی نگاه مظلومی 

زاند. روی همه ی چیزهایی که سالهای زیادی دوست نداشتم ببینم و حاال باید دوباره با آنها مواجه شوم. که تا مغز استخوان را می سو

آمده بود تالفی آن سالها را درآورد یا عذاب وجدانش را تشدید کند، نمی دانم! فقط داشت می آمد و کاش قطار هیچ وقت نمی رسید. 

 نرسد. کاش بمیرد. از این فکر خودم می لرزم. چقدر دوست ندارمش!دلم می خواست قطار مسیرش عوض شود و هیچ وقت 

توی اینستاگرام دنبال صفحه اش می گردم. هیچ صفحه ای به نامش ثبت نشده است. دوباره ی روی عکس تلگرامش باز می گردم 

 هم اکنون وارد ایستگاه گردیده است. 384که اعالم می شود قطار شماره 

م و میان همه ی مسافران چشم می دوزم به دختر نوزده ساله ای که چادرش را مرتب می کند و به سمت گیت خروجی می رو

 چمدانش را به دنبالش می کشد، نوزده ساله ای که این پانزده سال کوچکترین تاثیری رویش نگذاشته است.

*** 

می خواهد که اگر امکان دارد اول ببرمش  آغوش سرد مرا تجربه کرده و حاال صندلی جلو ماشین نشسته است. با شرم همان سالها

حرم و می برمش. توی حرم دورتر  از من می نشیند و دعا می خواند. از صدای فیش فیش بینی اش می شود فهمید که تمام این 

ز یچند ساعتی را که در حرم هستیم می خواهد گریه کند. باید زمانه خیلی پرش کرده باشد که این همه اشک از چشم هایش سرر

می شود. صدای گریه هاش حتی زمان نماز خواندن های بی وقفه اش قطع نمی شود. اشک هایش، اشک هایم را در می آورد. نمی 

 دانم ذات حرم این بود که اشک چشم زائرانش مسری بود یا دلم نرم شده بود که شوری اشک هایش را طلب کرده بودم.  



باز می گردیم. در طول زیارت کردنش چند بار به مادرم زنگ زده ام و خواسته ام که نماز مغرب و عشاء را در حرم می خوانیم و 

حواسش به لیلی باشد، هر چند نیازی نیست این نکته را به مادر من که همه ی امیدش در لیلی جمع شده تاکید کرد، اما خواسته 

 نشان بدهم که من هر لحظه دلم پیش فرزندم است.  بودم نگرانی مادرانه ام را این گونه ابراز کنم، خواسته بودم به مادرم

 توی ماشین نشسته ایم که می گوید: 

 «برای مادرم می خوندم.» -

 «مگه فوت شدند؟» -

 «آره، ده ساله.» -

پس این همه نمازهای پیاپی هدیه ای بوده از دختر برای مادری که دیگر در این دنیا نیست. به لیلی فکر می کنم؛ آیا آن قدر خوب 

تش کرده ام که یک روز برایم نماز بخواند؟! به لیلی اگر شک نداشته باشم به تربیت خودم شک دارم و می دانم که آن جور که تربی

دلم می خواسته بارش نیاورده ام. همین که نتوانسته بودم با پدرش بسازم، همین برای دخترکم کافی بود که خالیی در زندگی اش 

 پرش کند. به وجود بیاید که کسی نتواند 

این سالهای آخر مریض بود، رو جا بود، دیگه نمی تونست کاراش رو انجام بده. پوشکش می کردم. این ماه آخر می » -

خواست بیارمش مشهد، اما نمی تونستم، دست تنها، بی پول، با یه مادر فلج، نه جون و باری داشتم که بتونم بار مادرم 

 «به یه نفر که بیاد کمکم، مادرم در آروزی حرم مُرد.رو به دوش بکشم نه پولی که حداقل بدم 

 و باز اشک هایش جاری می شود و باز اشک هایم جاری می شود.

*** 

به خانه که می رسیم به طبقه ی اول می روم و ورود مهمان جدید را به اطالع مادر و دخترم می رسانم. مادرم هنوز آمادگی دیدنش 

گ زده و خواسته که به دیدنم بیاید مادرم گفته بود نپذیرم، گفته بود من همه ی این سالها با کابوس را ندارد. همان روزی که گفتم زن

 این زن زندگی کرده ام و حاال الزم نیست این کابوس را به خانه ام راه بدهم و واقعی اش کنم. 

قه ی دوم می رویم. اتاق لیلی را در اختیار سایه سایه لیلی را می بیند و دورادور احوالپرسی می کند. به همراه لیلی و سایه به طب

گذاشته ام و به دخترکم این نوید را داده ام که خواسته ی چند ساله اش در شرف وقوع است و امشب می تواند روی تخت من و در 

شناسی کودک را زیر پا کنارم بخوابد. از سه سالگی که اتاقش را جدا کرده بودم به خواسته اش توجه نکرده بودم مبادا اصول روان

گذاشته باشم. تکالیف روز بعد لیلی را نگاه می کنم، همه را دقیق و مو به مو انجام داده، شام می خوریم و او را حواله ی اتاقم می 

 کنم تا با شنیدن قصه ی شبِ تلفن سخنگو بخوابد.

. وقتی می گویم راحت باشد و مرد نداریم چادر و مانتو به سراغ سایه می آیم. توی اتاق لیلی نشسته و چمدانش را کنار تخت گذاشته

اش را در می آورد. این بار دقیق نگاهش می کنم؛ به موهای کوتاه مردانه اش؛ به خاکستری موهایش؛ موهایی که دیگر عطر جوانی 

رگ های سبزش را نمی را برای همیشه از دست داده اند، به عینک ضخیم روی چشم هایش، به دست های الغر و پوست نازکی که 

تواند بپوشاند، به چین هایی که روی پیشانی اش افتاده، چروک های زیر چشمش. به کبوی نگاهش نگاه می کنم و مسلم می شودم 

که روزهایش سخت تر از روزهای من گذشته. یکباره دختر نوزده ساله ی آن روزها تبدیل می شود به زنی که بیشتر از سی و چهار 

 . زنی که انگار از جنگی تن به تن با گذشته ای سخت بازگشته و حاال به آغوش روزگاری دور پناه برده است. سال سن دارد



 «چقدر عوض شدی سایه؟» -

 می خندد، حتی دندان هایش هم برق آن سالها را ندارد و می شود بی جانی خنده هایش را بو کشید. 

 «زندگیه دیگه ... لیلی خوابید؟» -

 « وابوندمش.توی اتاق خودم خ» -

 «خدا ببخشه، دختر قشنگی داری.» -

 «قشنگیش رو فردا نشونت می ده با دو تا جیغ آبدار صبحگاهی» -

 این بار لبخند می زند. لبخندی که فقط انحنای دو لب است و از حس فارغ. 

 «این هفته خیلی خوب بود،کاش هفته های دیگه هم بتونم بیام.» -

 «بیای. آره ماه دیگه ام تعطیلیه. می تونی» -

 «نه، هر هفته باید بیام. نذر دارم. هشت هفته به نیت امام هشتم» -

 «هشت هفته؟ پشت سر هم؟» -

 نگاه نجیبش را می دوزد به چشم عروسک های لیلی.

 «مزاحم میشم، ببخشید» -

 «قدمت روی چشم» -

می است که او حاضر قدمش روی چشم عروسک های لیلی، قدمش روی چشم های من نیست، با خودم فکر می کنم چه نذر مه

شده، هشت هفته ی پیاپی سختی راه و گرفتن مرخصی روزهای شنبه را به جان بخرد و مهم تر از همه تلخی کالم و نگاه مرا تحمل 

 کند. 

منتظر بودم بگوید از هفته های دیگر قرار نیست اینجا بیاید، قرار است خانه ی همان چندین دوستی که غیر از من داشت برود و 

یق این هشت هفته را میانمان تقسیم کند، اما نگاه خالی اش اصرار دارد که هر هفته اینجا بیاید. انگار قصدش حرم بود با چاشنی توف

 خانه ی من. یعنی نذرش چه بود که به تلخی نگاهم می ارزید؟!

*** 

رد. صبحانه را که می خوریم صبح حرکت خواهد ک 0:34گرگ و میش صبح بیدارش می کنم و یادش می آورم که قطارش ساعت 

دوباره روی خجالتی اش بیدار می شود و مسیر اتوبوس های راه آهن را از من می پرسد، با لبخندی زورکی نشان می دهم که مشتاق 

رساندنش هستم. به مادرم سفارش کرده ام که لیلی را ساعت هفت بیدار کرده و راهی سرویس مدرسه اش کند. هر چند می دانم 

خودش بهتر از من می داند چه باید بکند. در را می بندیم، سایه ی مادرم را می بینم که پله ها را باال می رود تا توی این یک  مادرم

 ساعت باقیمانده لیلی تنها نباشد. 

ح عمود بر دو سطبه ایستگاه که می رسیم با دیدن اِلِمان جلوی ایستگاه هر دو بی آنکه حرفی بزنیم یاد حرفهای استاد می افتیم که 

آن را نشانه ی زن و مرد می دانست، سطح بلندتر نماد مرد و سطح کوتاه تر نماد زن و در حالت کلی نماد بشریت. دو طاق پایین را 

نماد کره ی زمین معرفی کرده بود و دو طاق باال را فضای روزگاری می دانست که بشر تالش می کرد به آسمان پرواز کند و نشان 

 ه دست بشر به سوی آسمان بلند شده است. می داد ک



انگار هر دو در یک لحظه تک تک کلمات استاد را دنبال می کنیم که یک باره با هم به آسمان می نگریم. می ترسم نگاهش کنم و 

من نگاه نمی هر دو بخواهیم از استاد حرف بزنیم و حرف هایمان ما را به هم نزدیک کند. از این نزدیک شدن می ترسم. او هم به 

 کند. او هم در چیزی غرق شده و ترسی را مرور می کند که از نگاه کردن به من حاصل می شود. 

 می سپارمش. 384وارد ایستگاه می شویم و با همان آغوش سرد بدو ورود به قطار شماره 

 

 هفته ی دوم

. خوش آمد می گویم و مانند دفعه قبل به استقبالش منتظرش نشسته ام که زنگ می زند و برای این هفته هم اجازه ی ورود می گیرد

می روم. باز هم حرم می رویم و باز هم تمام طول زیارتمان را گریه می کند. چقدر اشک داری دختر؟ دل گرفته ات را می شود بین 

گی از دست داده ایم. من این همه دل گرفته ی دیگر تشخیص داد. پا به پایش گریه می کنم. هر دو انگار چیزهای زیادی را در زند

گریه های او را می بینم و یادم می رود که خودم هم به اندازه ی او دلم از زمانه گرفته. خدا را شکر می کنم که حرم هست، که می 

شود جایی اشک بریزی و کسی نپرسد چه شده و چرا می گریی. آخرین باری که در خانه گریه کردم، زمانی بود که باز دلم برای 

زده سال زندگی مشترک با امیر تنگ شده بود و لیلی بهانه اش را می گرفت. داشتم گریه می کردم که لیلی جدا و مادرم جدا سی

جویای دلیل گریه ام شده بودند. آن قدر اصرار کردند و آن قدر نمی خواستم دلیلش را بگویم که با هر دو بحثم شد. حاال اینجا اشک 

 می ریزد و هیچ کس جویای دلیلش نمی شود. چقدر این جویای دلیل نشدنش را دوست دارم. هایم، اشک هایمان چون رود 

نماز مغرب را می خوانیم و راهی خانه می شویم. مادر این بار با تعریفاتی که از سایه کرده ام دلش کمی با او نرم شده و به استقبالش 

اش شامه ام را می زند. به مادرم گفته بودم حس می کنم امیر به خاطر می آید و با همان تلخی آن سالها بغلش می کند، بوی تلخی 

سایه رهایمان کرده و همین دلیل خوبی بود که مادرم بخواهد نشان بدهد که چقدر از او متنفر است. یادم رفته بود که بگویم زمانه 

ین روزها دخترم به جای آغوش پدرش باید در آغوش انتقامش را از سایه گرفته بود یا شاید زمانه از من داشت انتقام می گرفت که ا

 مادربزرگش بخوابد.

وارد طبقه ی خودمان می شویم. لیلی کارتون نگاه می کند. من میوه ها را پوست می کنم و سعی کردم بیشتر از دفعه ی قبل از او 

 پذیرایی کنم.

 «الله! مامانت هنوز از من بدش می یاد؟» -

 ساکت می شوم.

 «از هیچ چی خبر نداشتم؟ الله من نمی دونستم امیر از تو خواستگاری کرده، قسم می خورم. بهش نگفتی من» -

 اشک چشم هایش باعث می شود قسمش را باور کنم. 

 «بی خیال سایه، گذشته ها گذشته.» -

برای این تکیده زن دل چه حرف مسخره ای! گذشته ها اگر گذشته بود من هیچ وقت نباید دوباره او را می دیدم. نه حاال که هم دلم 

 نازک می سوزد و هم یاد روزهای تلخ گذشته افتاده ام. 



دو سال بعدش اومدم در خونه تون. عذاب وجدان داشتم هنوز. بعد اون ماجرای یک باره رفتنم بازم نتونستم فراموش » -

تم منو ببخشه. بهش کنم. مادرت گفت با امیر ازدواج کردی. خیلی خوشحال شدم. همونجا بغلش کردم و ازش خواس

گفتم من بی تقصیر بودم. گفتم من اگه روحم از ماجرای تو و امیر خبر می داشت به جان مادرم نمی ذاشتم بیاد سراغ 

من. من غریب بودم، تنها بودم، مادرم مریض بود. پدرم تازه فوت کرده بود. بی پول بودم و آرزوم این بود که فقط 

 «کار تا خرج دوا دکتر مادرم رو بدم.درسم رو بخونم و بتونم برم سر 

 بغض گلویش را گرفته. 

 «چقدر اشک داری دختر! چقدر اشک داری تو.» -

اشک هایش مرا می برد به سالهای پیش. روزی که توی دانشگاه و جلو چشم همه دو تا سیلی آبدار روانه دو گونه ی سفیدش کرده، 

 ته بودم دختر هرزه ای است و نامزد مرا از دستم در آورده است. جوی باریک خون از کنار لب هایش راه انداخته و گف

امیر آن روزها آرزوی خیلی از دخترها بود و من آرزویش شده بودم؛ آن قدر که ترم قبل از من خواستگاری کرده و قرار بود عقد 

ته چار شک کرده بود. امیر رو به رویم نشسکنیم. تا اینکه سر و کله ی سایه پیدا شد. نگاه مظلوم پسر کش اش امیر را به انتخابش د

فهمیده بودم که دلش پیش سایه گیر کرده، پیش دست خط « الله! مدتیه حس می کنم ما به درد هم نمی خوریم.»و گفته بود 

خوبش، پیش جزوهای تر و تمیزش که همیشه یک نسخه اش دست امیر بود. امیر که نیاز به جزوه های ترم قبلش نداشت، جزوه 

 رسهایی که پاس شده بود فقط گواه مطمئنی بر ادعای من بود که امیر دلش را به سایه داده.د

سر امیر فریاد زده و متهمش کرده بودم که با آبروی خانواده ام بازی کرده، بعد هم آبروی سایه را برده بودم. سایه فردای آن روز برای 

 ا دید و نه از او شنید. همیشه از دانشگاه، از مشهد رفت و دیگر کسی نه او ر

امیر هیچ وقت به من نگفت اما مطمئن بودم که دنبال سایه گشته، نمی دانم پیدایش نکرده بود یا سایه نخواسته بودش که دوباره 

 سراغم برگشت، درست توی روزهایی که پدرم مرده بود و من نیاز داشتم خودم را به آغوش مردی بسپارم که به من امنیت بدهد.

های مظلومانه سایه مرا پشیمان کرده بود.  اصال امیر ارزش این اشک ها را داشت، ارزش اشک های او را، ارزش اشک های مرا. اشک 

اگر داشت این روزهای تنهایی چرا باید می رسید. چرا باید بعد از ده سال زندگی مشترک و با وجود داشتن دختری هشت ساله یک 

 شه ما را ترک می کرد. اصال امیر ارزش این همه جنگیدن را داشت؟! روز به محضر می رفت و برای همی

 

 هفته ی سوم

لیلی را به تولد دوستش برده ام. سایه مسیج داده که خودش به حرم می رود و اگر می توانم بعد از تمام شدن تولد دنبالش بروم. 

ن یاد گرفته که چطور متناسب با شخصیت دوستانش لیلی یک هفته ی تمام دنبال هدیه ی مناسبی برای دوستش می گشت، از اال

هدیه بخرد. آخر سر یک شطرنج چوبی که می شد با روی دیگرش تخته بازی کرد برای دوستش هدیه خرید. دلیل انتخابش هم این 

تنها دفعه ای  بود که دوستش اصال آمادگی باخت ندارد و هیچ وقت بازی هایی را انجام نمی دهد که به برد و باخت ختم می شود و

که در مدرسه باخته تمام روز را گریه می کرده است. لیلی معتقد بود شطرنج بازی کردن او و پدرش که از پنج سالگی اش شروع 

 شده کمکش کرده که از باختن ناراحت نشود و آمادگی بهتر شدن خودش را پیدا کند. 



درک کند و شاید همین درک و شعورش بود که باعث شد جدایی دخترم برای خودش روانشناسی شده بود. می توانست خیلی خوب 

من و پدرش را بپذیرد. دخترکم زود بزرگ شده بود. دوباره یاد امیر می افتم که نیمی از تربیت لیلی را به عهده داشت. امیر بهترین 

من هم پدری می داشتم که این پدری بود که لیلی می توانست داشته باشد، گاهی به دخترم حسادت می کردم و دلم می خواست 

قدر در تربیتم و بزرگ شدنم بکوشد. امیر از همان کودکی لیلی را با واقعیت های زندگی آشنا می کرد. مرگ را برایش توضیح داده 

ه وزهایی کبود و حتی روزی که قرار بود جدا بشویم از ماه ها قبلش لیلی را برای این روز آماده کرده بود. چقدر جای امیر توی این ر

 دخترم دارد بزرگ می شود خالی است. 

*** 

به همراه لیلی دنبال سایه می رویم. در خیابان خسروی ماشین را نگه داشته ام و لیلی را به صندلی عقب می فرستم. سایه از راه می 

 رسد و با دیدن لیلی می بوسدش. کاری که دفعات قبل نمی کرد. 

نکه بخواهد مشروح مراسم تولد را برای من و سایه بازگو کند، می گوید که بعد از باز شدن هدایا به خانه می رسیم. لیلی قبل از ای

برای دوستش توضیح داده که چرا برای او شطرنج خریده و معلمش هم که در مهمانی حضور داشته از توضیحات لیلی شگفت زده 

ل سری که معلمش به او داده را به زور به موهای کوتاهش می زند شده و به او هدیه ای کوچک به عنوان یادگاری داده است. لیلی گ

 و می خوابد. 

 «الله، چقدر تو خوشبختی که لیلی رو داری!»لیلی که می خوابد من و سایه به روال هفته های قبل با هم حرف می زنیم. می گوید: 

 « آره» -

 «می دونی اولین بار کی دلم خواست مادر بشم؟» -

 «کی؟» -

ه سالم بود. مامانم و همسایه مون رفته بودند امام زاده صالح زیارت و دختر همسایه رو که دو سال داشت تازه پونزد» -

گذاشتند پیش من. ما با هم کلی بازی کردیم و حین بازی دختره منو مامان صدا می زد. حتی وقتی جیش کرده بود 

در یه دختر بچه باشم. یه دختر بچه. هیچ من عوضش کردم و برای اولین بار حس کردم که چقدر دلم می خواد ما

 وقت توی ذهنم پسر نمی اومد. 

سالها گذشت و من هر بار دلم بیشتر می خواست که مادر بشم. بزرگتر شدم و همه ی هم سن و سال های من مادر شدند اما من نه. 

اون اتفاق از مشهد برگشته بودم خونه. فکر می یه مدتی نقش آدمای باردار رو بازی می کردم. اون وقتا مامان مریض بود. تازه بعد 

کردم تنها چیزی که دلم می خواد داشته باشم یه بچه است. برای اولین بار به پسر هم فکر کردم، اینکه یه پسر بچه داشته باشم اما 

 مادر باشم حالم رو خوب می کرد. 

پی بیام مشهد، حرم امام رضا، اما در پایان هفته ی هشتم باور می کنی همون سال برای اولین بار نذر کردم که هشت هفته ی پیا

حامله شده باشم. حتی نذر کرده بودم اسم پسرم رو بذارم رضا. با خودم می گفتم همین که یکی بیاد خواستگاری و عقد کنم بچه 

شب با قطار راه می افتادم، دار می شم. گفتم هر کی بیاد مهم نیست. مهم من بودم که دلم بچه می خواست. سه هفته اومدم حرم. 

 صبح می رسیدم تا شب توی حرم بودم و دوباره شب بعد راه می افتادم سمت تهران.

اون موقع ها توی حرم وقتی دلم می شکست و گریه ام می گرفت می گفتم االنه که کسی عاشقم بشه. عاشق این اشک هایی که 

نه که یه مادری پیدا بشه و من رو واسه پسرش که هنوز ندیدم خواستگاری فکر می کردم دارم با خلوص نیت می ریزم. می گفتم اال



کنه. شنیده بودم که خیلی از مادرهای مشهدی عروس هاشون رو توی حرم دیدند و پسندیدند. اما خب اون سه هفته ای که من می 

هارم نرسید. باز هم تا هفته هشتم زیارت امام اومدم حرم این اتفاق ها نیفتاد. بعدش هم مادرم حالش بدتر شد. دیگه نذرم به هفته چ

رضا رو توی خونه می خوندم. اما تمام اون هشت هفته هیچ خواستگاری برام نیومد. نه فقط همون هشت هفته، تا دو سال هیچ کس 

جواب نمی ده. با زنگ خونه ما رو نزد. حس می کردم امام رضا هم با من لج افتاده و هر چی من بیشتر التماس می کنم اون بیشتر 

 خودم گفتم دیگه ازش چیزی نمی خوام.

تا مدت ها اصال دلم مشهد نخواست. نه اینکه نخواسته باشه، بر خواستنش غلبه می کردم. تا اینکه مادرم دوباره اصرارهاش برای 

راه دور برای حاجتی که میلیون  مشهد رفتن شروع شد و باز یاد امام رضایی افتادم که به من محل نداده بود. به منی که این قدر از

ها زن این سرزمین بهش رسیدن سراغش می رفتم. یعنی این قدر سخت بود که من یه شوهر عادی و معمولی مثل بیشتر مردهایی 

ن مکه روزانه می داشتم و یه بچه مثل میلیون ها بچه ای که هر سال  به این کره زمین پا می ذارند؟! این قدر سخت بود که اینو از 

 «دریغ کرده بود؟!!!

حرفهای سایه و بغض هایی که حین حرف زدن قورت می دهد، اشک هایی که تمام تالشش را می کند گونه هایش را خیس نکند و 

صدایی که سعی می کند لرزشش را نگه دارد، من را می برد سمت خوشبختی ای که از او دریغ شده بود. به اتاق خودم سر می زنم. 

ابیده. توی خواب بغلش می کنم؛ من داشتم آرزوی سایه را زندگی می کردم. یاد روزهایی می افتم که تازه اختالف مان لیلی آرام خو

با امیر شروع شده بود، روزهایی که حرف از جدایی می زد؛ تنها روزهایی که دلم نمی خواست لیلی وجود می داشت. حاال که امیر 

 وجود دخترم پی برده ام.  رهایم کرده و رفته، تازه به ارزشمندی

 برای اولین بار دلم با سایه نرم می شود و می گویم خدایا کاش او هم بچه دار شود.

 

 هفته ی چهارم

این چهارمین هفته ای است که قرار است بیاید. دارم کم کم عادت می کنم به اینکه هر جمعه منتظرش باشم. با هم صمیمی تر شده 

ه ی درستی برای رابطه ی ما باشد. شاید بهتر باشد که بگویم با هم مهربان تر شده ایم. حتی به واژه ی ایم، البته اگر صمیمیت واژ

 مهربان هم شک دارم. اتفاقی توی رابطه ی ما افتاده که اسمی برایش به خاطرم نمی رسد. شاید نزدیک تر شده ایم. 

ه چشم هایی که انگار نشتی دارد و به اشک هایی که انگار تمامی از حرم بیرون می آییم. به اشک های هر هفته اش فکر می کنم. ب

 ندارد. از چشمهای بیش از حد پف کرده اش مشخص است که دلش نمی خواهد لیلی این گونه ببیندش. 

 «می خوای یه کم بچرخیم؟» -

در خیابان خسروی می گیرم و آرام  سری که پایین می افتد و اشک هایی که می ریزد نشان از موافقت او با حرف من دارد. راهمان را

آرام قدم بر میداریم. نه من حرف می زنم و نه او. هنوز گریه می کند. هنوز اشک هایش تمام نشده. دلم می خواهد بدانم برای چه 

ر و نذر کرده و چه حاجتی می خواهد که این قدر غمگین است. در فکر نذر او هستم، در فکر آرزوی بچه دار شدندش، در فکر س

سامان گرفتن زندگیش که ناگهان چشم هایم را باز می کنم و خودمان را توی کوچه سرشور می بینم. چه کوچه ی تلخی است برایم 

 این کوچه خاطره انگیز. کوچه ای که آن سالها، یکی از روزهای زندگی مان را ساخت. 

شویم، توی روزهایی که آمده بودیم عکاسی شهری کنیم  سالهاست که دیگر این جا نیامده ام. توی خاطرهای کوچه سرشور گم می

و چادر سایه به کرکره یکی از مغازه های سرشور گیر کرده و امیر شتابان به کمش شتافته بود. اینها قبل از شروع جزوه گرفتن ها 



برای کمک به سایه مرا ترک  بود. با امیر هم قدم بودیم، حرف می زدیم، عکس می گرفتیم و از روز خواستگاری می گفتیم که امیر

 کرد. با خودم می گفتم یعنی عمدا چادرش را گیر انداخته بود؟!

 یکی از کوچه های قدیمی را که می بیند اشک هایش را فراموش می کند. یک باره پانزده سال جوان می شود.

 «یادته اون سال واسه عکاسی اومده بودیم اینجا؟» -

 «اینجا؟!» -

 به ندانستن زده ام. اصال چرا خودم را به ندانستن زده ام؟! خودم را به ندانستن زده ام که چه چیزی را بفهمم؟!چقدر احمقانه خودم را 

با استاد میرجاوه بودیم. یادت نیست؟ من ترم دو بودم اما چون همه ی درسهام با شما بود این دفعه هم با شما همراه » -

حواسم به اون کوچه قدیمیه بود. اون قدر که اصال جلوم رو ندیدم.  شده بودم. یعنی خود استاد گفته بود بیا. همه ی

 « چادرم گیر کرد به کرکره ی مغازه. یادم نیست اون پسره حسینی بود یا طباطبایی که اومدن کمکم کردند.

 بعد از پانزده سال دوباره همان لبخند شیطنت آمیز و مظلومانه اش را می زند. 

 «خیال چادرم بشم. یادته بچه ها می گفتند بی» -

 «نه، هنوز یادم نیومده.» -

یادم بود، لحظه به لحظه ماجرا را یادم بود. یادم بود همه ی بچه ها دورش جمع شده بودند و هر کس نظری می داد، اما این سایه 

نبودن  و توی همه ی یادبود که یادش نبود. یادش نبود که فامیل امیر، علیزاده است. یادش نبود کسی که به پایش ایستاد امیر بود 

هایش، بدون اینکه حواسش باشد داشت مرا آرام می کرد. پس او عمدی در گیر انداختن چادرش نداشت. عمدی در دور کردن امیر 

از من، عمدی در نزدیک کردن خودش به او. حتی یادش نمی آمد که طباطبایی آن روز همراه ما نبود و حسینی خیلی جلوتر از ما 

 اه می رفت. با استاد ر

 چقدر خوب بود که هیچ چیز یادش نبود و چقدر بهتر بود که می توانستم حس ام را نسبت به او بهبود ببخشم.

*** 

به خانه می رسیم. لیلی و مادر در نبود ما به خرید رفته اند و لیلی برایم شاخه ای گل گرفته. گل را به همراه بوسه ای تقدیمم می 

دوست دارم. شاخه گل را روی میز گذاشته ام و دارم شام می پزم. سایه گل را بر می دارد و برای کمک به کند. بوسه اش را بیشتر 

الله تو »من به آشپزخانه می آید. مبهوت به شاخه گلِ هدیه دخترم زل زده. دنبال چیز عجیبی در شاخه می گردد و می پرسد: 

 «خیلی توی زندگی ات گل هدیه می گیری؟

 «هی، تقریبا» -

ولی من تا حاال گل هدیه نگرفتم. حتی یه شاخه. یعنی دروغ چرا، گرفتم، اما خودم واسه خودم خریدم. هیچ وقت » -

هیچ کس توی زندگی من نبود که برای خوشحال کردنم گل هدیه بده. باورت میشه حتی خواستگارهایی هم که 

 «ا گل نمی خریدند.داشتم برای من گل نمی خریدند. نمی دونم چرا! شیرینی می آوردند ام

افتاده بود روی دور حرف زدن، روی دور زدن حرف هایی که شاید تا به حال پیش خودش هم نگفته بود. زدن حرف هایی که خیلی 

 وقت ها غرور مانع بیانش می شود. اما او انگار دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت.



که سعی می کرد خودش رو به من نزدیک کنه، از باغچه ی  اون وقتا که دانشجو بودیم، یکی از بچه های دانشگاه» -

دانشگاه یک گل رز چید و تقدیمم کرد. اون تنها گلی بود که توی زندگی گرفتم. همیشه توی این سی و چند سال 

زندگی با خودم فکر می کردم زن هایی که گل هدیه می گیرند چه ویژگی خاصی دارند که از من متمایزشون می 

رند؟ جذاب ترند؟ یا چی؟ که باعث می شه یه مردی حاضر باشه دست توی جیبش ببره و برای چیزی پول کنه. زیبات

خرج کنه که به قول خیلی از مردا نهایتا تا یک هفته دوام داره. کاش مردا بدونن گل ها چه انرژی عجیبی دارند و یه 

خره. باورت میشه من هنوز اون شاخه زن چقدر توی زندگی احساس خوشبختی می کنه وقتی مردی براش گل می 

 «گلی که از باغچه چیده شده بود رو نگه داشتم؟!

باورم نمی شد، چون خودم این کار را نمی کردم. اوایل ازدواج، امیر تقریبا هر روز برایم گل می خرید، مادرم توی زندگی برایم گل 

رایم گل خریده اند. این قدر تعداد شاخه های گلی که گرفته ام زیاد بوده زیاد هدیه داده و دوستانی داشته ام که بی بهانه و با بهانه ب

 که اگر قرار بود همه را نگاه دارم باید اتاقی جدا برایش اختصاص می دادم. تنها گل هایی که نگه داشته ام هدیه های دخترم بودند.

خواب به دست میارم و حس لحظه  من خواب های عجیبی می بینم. هر چیزی که توی زندگی واقعی ام ندارم توی» -

ی به دست آوردنش رو می چشم. حس اینکه اگر اون چیز رو داشته باشم چقدر خوشبختم. توی خوابم بارها گل 

هدیه گرفتم؛ توی موقعیت های مختلف، از آدمهایی که دوست داشتم برام گل بخرند. می دونی بهترینشون کدوم 

هام، مادرم دوباره مرده بود و من دوباره داشتم رنج از دست دادنش رو تحمل بود؟ یه شب خواب دیدم که توی خونه تن

می کردم. یه دفعه همون طور که توی حال خودم بود و به مرگ فکر می کردم زنگ آیفن به صدا در اومد و پست 

ز طرف کیه، در رو چی دم در گفت نامه دارید. در حالیکه پله ها رو پایین می رفتم و به این فکر می کردم که نامه ا

باز کردم و پست چی یه جعبه ی بزرگ رو تحویلم داد و امضا گرفت. بدو بدو پله ها رو باال اومدم و در جعبه رو باز 

کردم. باورت نمیشه چی دیدم. توش پر بود از گل های رز قرمز. شمردمشون؛ سی شاخه رز قرمز توی جعبه بود به 

 "تت دارم صبور باش.دوس"همراه کارتی که روش نوشته بود، 

 «"به زودی می آیم."حاال مدت هاست که هر شب خواب می بینم که کسی برایم گل می یاره و روی کارت می نویسه که 

 «خب، اینکه خیلی خوبه، شاید واقعا اتفاق بیافته.» -

 «یعنی ممکنه اتفاق بیافته؟» -

حتی فکر کردن به عشق هم جوانش کرده بود. توی دلم  توی چشم های سی و چند ساله اش، برق دختری نوزده ساله می درخشد.

 می گویم، کاش برایش اتفاق بیافتد. 

 «آره، چرا که نه!» -

 «دعا کن برام الله، دعا کن برام»دست هایم را می گیرد و ملتمسانه نگاهم می کند: 

 و توی دلم هزار بار تکرار می کنم که کاش برایش اتفاق بیافتد.

 

 هفته ی پنجم



فته گفته بود دنبالش نروم. می رود حرم و بعد خودش می آید خانه. منتظرش هستم. از همان ساعتی که قطارش قرار بود این ه

برسد منتظرش هستم. منتظر اینکه زودتر بیاید. حساب می کنم که قرار است چند ساعت طول بکشد. بعد از اذان مغرب انتظارم 

دت کرده بودم که هر هفته راس یک ساعت خاص ببینمش و حاال ساعت دیدار را برده بیشتر اوج می گیرد. اهلی ام کرده بود. عا

 عقب.

دو ساعت و نیم بعد از اذان می رسد. پشت دسته گلی که برایم خریده پنهان شده است. با دیدن گلها دلم ضعف می رود و روی زانو 

ست. باورم نمی شود این قدر خوب سلیقه ام را دانسته خم می شوم. تک شاخه ی رز آبی میان انبوه رزهای صورتی پنهان شده ا

باشد. یادم می آید به امیر گفته بودم دلم می خواهد یک روز که خسته و کوفته از سر کار بر می گردم، یک دسته رز صورتی روی 

ی صورتی پنهان می کند. اُپن ببینم. امیر هم که عاشق رنگ آبی بود، گفته بود یک شاخه رز آبی هم برای خودش ال به الی رزها

امیر یک ساعت بعد همه چیز را یادش رفت. یادش رفت که قرار بود برایم رز صورتی بخرد. مدتها بود که دیگر به این نتیجه رسیده 

بود گل خریدن پول حرام کردن است. حاال دختری که زمانی از او متنفر بودم چون فکر می کردم تنها زنی است که شوهرم بعد از 

 زده سال هنوز به او نظر دارد، برایم آرزویی را برآورده کرد که شوهرم نکرده بود. پان

لیلی به سمت سایه می دود و بغلش می پرد. مادرم برای اینکه آغوش لیلی و سایه گلها را خراب نکند بالفاصله آنها را از سایه می 

مش می کند و لیلی که عاشق رنگ آمیزی است برای چند گیرد. سایه کتاب رنگ آمیزی ای را که برای لیلی خریده است تقدی

 ساعتی توی دنیای رنگ هایش غرق می شود.

مادرم تصمیم گرفته این بار سایه را دعوت کند. وقتی می خواهیم مثل همیشه به طبقه ی باال برویم نمی گذارد و می گوید که باید 

 ست، این را از تدارکی که برای شام دیده می توان فهمید. شام با او باشیم. مادرم دوست داشتن سایه را شروع کرده ا

شام تمام می شود اما لیلی هنوز دست از سر رنگ ها و کتابش برنداشته. سایه پیشنهاد می دهد تا قبل از خواب به اولین جایی که 

 ر چشم دوخته ایم. آن روزها امیریکدیگر را دیده بودیم برویم و یک ساعت بعد هر دو روی کوه پارک کوهسنگی نشسته ایم و به شه

نبود. رفته بود بجنورد، به مادرش سر بزند. بچه ها گفته بودند برویم کوه. سایه هم آمده بود، با بچه های خوابگاه. اولین باری که 

 یکدیگر را دیدیم آنجا بود.

یه دکتر دندون پزشک  اون روزهای اولی که اومدم مشهد در به در دنبال کار بودم. دلم می خواست منشی مطب» -

بشم که اصال مریض نداره. بشینم توی مطلب، هم حقوق بگیرم و هم کتابام رو بخونم. خیلی دنبال منشی گری دکتر 

بودم اما نشد. منشی شدم اما توی یه آژانس شبانه روزی. هر وقت از روز را که فرصت داشتم می رفتم در مغازه. با 

م لباس خریدم. لباس هایی که هیچ وقت نپوشید. کفش هایی که هیچ وقت پاش اولین حقوقی که گرفتم برای مامان

 « نکرد. دو ماه بیشتر اونجا کار نکردم. یه پسری مزاحمم شد، بیکار شدم.

 دوباره لبخند تلخی را چاشنی پایان حرفش می کند و سکوتش کش می آید.

 « این روزها چی کار می کنی؟» -

 د:با همان لبخند تلخ ادامه می ده

منشی ام، مطب دکتر دندون پزشکی که زیاد مشتری نداره و روزهای شنبه هم تعطیله، واسه همین جمعه و شنبه »  -

 «میام مشهد.



به خودم نگاه می کنم، مهندس معمار هستم. از شغلم راضی ام. در آمد دارم و خرج زندگی خودم و مادرم را می دهم. وقت هایی که 

د می توانست روی پول من حساب کند، گاهی به دوستانم قرض می دهم و گاهی به موسسه های امیر به بن بست مالی می خور

خیریه کمک می کنم. اما توی ذهنم چیزی عذابم می دهد. نکند من باعث بدبختی این روزهای سایه بودم؟! اگر توی گوشش نمی 

 زدم، اگر آبرویش را نمی بردم و او مجبور نبود دانشگاه را ترک کند ...

می دونی الله، کاش همه چی به وقتش »اگر ها دارند جوالن می دهد و از هر طرف آماده ی خوردنم شده اند که سایه می گوید: 

 «برای آدم اتفاق بیافته، همون موقع که ذوقشو داری، وگرنه گذر زمان همه چی رو برات بی رنگ می کنه

تاده بود. به موقع به دنیا آمده بودم، به موقع رشته ای را که می خواستم راست می گفت. توی زندگی من همه چیز به موقع اتفاق اف

انتخاب کردم، به موقع درس خواندم و مهندس شدم، به موقع ازدواج کردم و بچه دار شدم و حتی به موقع جدا شدم. حس می کنم 

ش را به دست آورده بودم و مادرم و لیلی را هم برای حتی جدایی ام از امیر دقیقا راس زمانی که باید اتفاق افتاد، زمانی که آمادگی ا

 پذیرش این واقعیت آماده کرده بودم. نمی دانم چرا، حتی فکر می کردم به موقع خواهم مرد.

 انگار حرف های ذهنم را می خواند که می گوید: 

ی لم می خواست توی سبرعکس تو، هیچی توی زندگی من به موقع اتفاق نیافتاد. شغلی رو که توی نوزده سالگی د» -

 ...«و چند سالگی دارم، درسم که هیچ وقت تموم نشد، دوست داشتن هم که 

 آه پر از بغضی می کشد و ادامه می دهد: 

می دونی الله، خیلی خوبه آدم به موقع دوست داشته بشه، اون زمان که بهش احتیاج داری، نمی دونی وقتی بهت » -

قدرت پیدا می کنی، چقدر اعتماد به نفس به دست میاری، انگار می تونی  ثابت میشه که کسی دوستت داره، چقدر

 «کوه ها رو جا به جا کنی

هایی که زبانش شنیده بودم. هر بار که می گفت دوستت دارم حس میکردم قدرت جا  "دوستت دارم"یاد امیر می افتم و تک تک 

وستم دارد، توانم برای انجام تمام کارهای غیر ممکن روی زمین افزون به جا  کردن کوه را به دست آورده ام. هر بار که می شنیدم د

می شد. دوست داشته شدن به من قدرت می داد، انگیزه و تمام چیزهایی که مرا به سوی قوی شدن پیش می برد. شاید انرژی این 

را مدیون خودش باشم. شاید خودش نمی  روزهایم، توانایی پذیرش مسئولیت لیلی بدون امیر، اصال توانایی زندگی کردن بدون امیر

 دانست هر بار که می گفت دوستت دارم مرا برای زندگی بدون خودش آماده می کرد. 

اما الله، وای به روزی که دوست داشته شدن به موقع اتفاق نیفته. وای به اون روز. از هفده، هیجده سالگی منتظر » -

ینه و بگه دختر من تو رو همین طوری دوست دارم اما هیچ وقت نبود. بودم، منتظر بودم که مردی بیاد رو به روم بش

همیشه حس می کردم چقدر سخته که کسی آدم رو دوست نداشته باشه و حاال که خودم رو به تنهایی عادت دادم، 

 «این اتفاق افتاد.

 و در مقابل نگاه متعجب من، با سکوتی طوالنی ادامه می دهد: 

ومد نشست رو بروم و گفت همین موهای جوگندمی، این چشم های ضعیف، این چادر مشکی، باورت میشه، یک نفر ا»  -

این ... همه ی اینها رو دوست داره، اصال نذرم هم برای همین بود. به امام رضا گفتم، یا امام رضا من سالها پیش ازت 



نم که به پابوست بیام به شرطی که خواسته بودم، حاال اتفاق افتاده، اما شک دارم بهش هنوز، هشت هفته نذر می ک

 «بهم ثابت بشه واقعیه، اگر همه چی خوب پیش رفت، هفته آخر میام و توی حرم خودت عقد می کنم.

ذوق می کنم، از اینکه سایه دوست داشته شده است ذوق می کنم. هر دوست داشته شدنی به ذوقم می آورد. بعد از پنج هفته بغلش 

 هترین ها را می خواهم.می کنم و برایش از خدا ب

 «شاید دیر، اما مهم اینه که اتفاق افتاده.» -

از همان باالی کوه به سوی حرم می چرخم و از ته دل دعا می کنم مردی که سایه را دوست دارد پای دوست داشتنش بایستد و این 

د. از او دور می شوم. دلم هوس دوست دختر را خوشبخت کند. سایه هم به سوی حرم ایستاده، دارد دعا می خواند و باز می گری

داشته شدن می کند، حس می کنم به قدرتی که این کلمات به من می دهند نیاز دارم، شماره امیر را می گیرم. کاش جواب بدهد 

می  مکیو بی مقدمه بگوید دوستت دارم تا دوباره به آسمان پرواز کنم، اما جواب نمی دهد. برای توجیه کردن تماسم برایش در پیا

 نویسم که لیلی دلتنگش شده است. 

 

 هفته ی ششم

توی خیابان خسروی منتظرش در ماشین نشسته ام. از راه می رسد. چادر رنگی اش را توی ماشین از سر در می آورد. می گوید 

گ ض می کند و رنسریع زده بیرون که به من برسد. گفته بودم که قرار است برویم سراغ دوستان قدیمی. روسری مشکی اش را عو

آبی می پوشد. چادر مشکی اش را سر می کند، کمی رژ لب می زند و قیافه اش را برانداز می کند. در جواب نگاه تردید آمیزش سری 

 تکان می دهم و می گویم که زیبا شده است. 

رسیم. مریم اول رزها را می گیرد و  سر راه دوباره دسته گلی می خرد، این بار ترکیبی از رزهای قرمز و سفید. به خانه ی مریم می

 بعد با تردید به من می نگرد. اطمینانم را که می بیند، سایه را در آغوش می گیرد و می بوسد. 

پنج دوست قدیمی دور هم جمع شده ایم. چهارنفرمان ازدواج کرده ایم و هر چهار نفر بچه داریم. همه خوشبختند و تنها من جدا 

وی بحران طالق گرفتنم همراهم بودند و تمام تالش شان را کردند که من و امیر را زیر یک سقف نگاه دارند. شده ام. دوستانی که ت

 اما هر سه نفرشان فهمیده بودند امیر ماندنی نیست. 

 شصحبت را از تغییرات سایه شروع می کنند، از روی اتفاقاتی که منجر به ترک تحصیلش شد می گذرند و می رسند به فوت مادر

 و سایه دوباره می گرید. این بار به یاد مادری که نیست. 

قبل از مرگ مادرم، همون روزهایی که تازه دانشگاه رو ترک کرده بودم خواب دیدم مادرم مرده. خیلی شب ها خواب » -

ی مرگ مادرم رو می دیدم. اون شب هم خواب دیدم مرده و من باالی سر جنازه داشتم گریه می کردم و خودم رو م

زدم. مادرم رو داشتند توی قبر می گذاشتند و این من بودم که باید بعد از اون می مردم. خودم حس می کردم دارم 

می میرم، این قدر که تحمل مرگ مادرم در اون شرایط رو نداشتم. تنها کسی که توی زندگی داشتم برای همیشه از 

که چقدر قلبم درد می کنه و چقدر وقت مردنم رسیده.  پیشم رفته بود. توی خواب کلی گریه کردم و حس می کردم

همون طور که مادرم رو توی خاک می گذاشتیم یک باره مادرم من رو صدا زد. باورت میشه مادرم زنده شد و من 

دیگه نمردم. خدا توی خواب به من رحم کرده بود. من اون وقتا حتی توی خواب هم تحمل مرگ مادرم رو نداشتم و 



واب هم مادرم رو به من برگردوند تا فشاری که اون لحظه تحمل می کردم کم بشه. مدتها گذشت تا من خدا توی خ

آمادگی مرگ مادرم رو پیدا کردم. بعد از اون توی خواب همیشه مادرم می مرد و دیگه زنده نمی شد و جالب اینکه 

دم می دیدم مادرم زنده است اما آمادگی این من به اندازه ی اوایل بی قرار نبودم و نمی مردم. صبح که بیدار می ش

رو داشتم که یک روز صبح بیدار بشم و ببینم مرده و یک روز صبح واقعا بیدار شدم و دیدم واقعا مرده و واقعا دفنش 

 «کردیم و زنده نشد، اسمم رو صدا نزد و من زنده موندم. خوابم اتفاق افتاده بود.

 دهد: اشک هایش را پاک می کند و ادامه می

 «خواب های من خیلی مهربون هستند و آمادگی اتفاقات بعدی رو به من می دن. فقط ... مادرم در آرزوی حرم مرد»   -

 مریم که کامال تحت تاثیر حرفهای سایه قرار گرفته می گوید: 

آهن می باید می آوردیش، ما که بودیم، تو این همه دوست توی مشهد داشتی، می گفتی خودم و شوهرم از راه » -

 «اومدیم دنبال تون.

 سایه با لحن واقع بینانه ای ادامه می دهد: 

قبل از راه آهن چی؟ چطور باید لباس می پوشوندمش؟! چطور باید تا دم در می آوردمش و سوار تاکسی اش می »  -

باال؟! توی  کردم؟! چطور باید از تاکسی پیاده می کردمش و تا قطار می رسوندم؟! از پله های قطار کی می آوردش

کوپه چهار نفره اگه جیش می کرد و می خواستم عوض کنم باید چی کار می کردم؟! مسافرای دیگه نمی گفتن تو 

غلط کردی که مادرت رو آوردی و داری حال ما رو بهم می زنی، نمی گفتن تو که می خوای ثواب کنی خب برو کوپه 

کوپه رو ندارم چه برسه به دربستش، تازه من اگه قرار بود  دربست بگیر، نمی دونستن که من حتی پول دو تخت این

مادرم رو بیارم، کی قرار بود چمدون ها رو بیاره؟! همون چند باری هم که در سال باید دکتر می بردمش کلی مکافات 

داشتم. مادری که خودش رو ول می کرد توی بغل من، یه زن شصت ساله که قد صد کیلو وزن به من تحمیل می 

د. چقدر زور می زدم که بتونم سوار ویلچرش کنم، حس می کردم هر بار که مامان را سوار و پیاده می کنم یکی از کر

 «مهره های کمرم جا به جا میشه.

 «خب از بقیه کمک می گرفتی» -

 وزممادرم نمی ذاشت، نمی ذاشت دست نامحرم بهش بخوره و این اخالقش فشار زندگی من رو ده برابر کرده بود. هن» -

که ده ساله مرده، گاهی فکر می کنم تمام مهرهای کمرم با هم تیر می کشه. نگهداری از والدین خیلی سخته، واسه 

 «همین خدا این قدر ثواب واسش نوشته.

ی م توی ماشین فقط به حرفهای سایه فکر می کنم، به اینکه نگهداری از والدین تمام وقت و هزینه ی آدم را می گیرد. به مادرم فکر

 مکنم و اینکه یک روز پاهایش توان باال آمدن از پله ها را نداشته باشد و قرار باشد با لیلی برای همیشه به طبقه پایین برویم. نمی دان

آیا حاضر هستم زندگی ام در طبقه ی باال را رها  کنم و برای همیشه با مادرم زندگی کنم یا نه! آیا حاضر می شوم آسایشم را فدا 

طمئنم این آسایش را برای لیلی فدا خواهم کرد، لیلی ای که تا به حال به غیر از زحمت و حس نگرانی همیشگی برایم چیز کنم. م

دیگری نداشته، حاضر بودم برای او خودم و زندگی ام را فدا کنم اما برای مادری که تمام زندگی اش را به پایم ریخته نه! مادری که 

 ب کرده بود. بین من و محمد، من را انتخا

*** 



به خانه می رسیم. لیلی با دیدنم توی بغلم می پرد. بوی آشنایی می دهد. بوی آشنای امیر را. قبل از اینکه سوال کنم خودش جواب 

می دهد که پدرش امروز به دیدنش رفته. از مادرم اجازه اش را گرفته و تا همین یک ساعت پیش با هم بوده اند. می گوید پدرش 

 لی هدیه خریده و تک تک آنها را به من و سایه نشان می دهد. برایش ک

لبخند گنگ سایه به فکر وا می داردم. دلم نمی خواهد به فکر های گذشته برگردم، دلم می خواهد به این فکر کنم که شاید دارد 

ردی که می خواهد برسد، توی ذهنش دختر خودش را می بیند که پدرش برایش هدیه خریده است. توی دلم می گویم کاش به م

 کاش خانواده دار شود. 

لیلی دوباره بغلم می پرد و بوی امیر می پیچد توی زندگی ام. چقدر دلم برایش تنگ شده است. یعنی لباس هایی را که برای لیلی 

 خریده توی تنش دیده، یعنی از او خواسته برود لباس ها را پرو کند تا ببیند چقدر دخترش زیبا شده است. 

لیلی را از بغلم پایین می گذارم و به اتاق دیگر می روم. بالفاصله شماره ی امیر را می گیرم، اما باز هم جواب نمی دهد. پیام می دهم 

 و به خاطر اینکه به دیدن لیلی رفته است تشکر می کنم. جواب نمی دهد. صدای خنده ی لیلی و سایه از بیرون اتاق شنیده می شود. 

 

 هفته ی هفتم

لیلی اصرار داردکه این هفته همراه من برای دیدن خاله سایه بیاید. سایه آن قسمت از قلب لیلی را که برای دوست داشتن خاله اش 

کنار گذاشته از آن خود کرده است. لیلی هم دچارش شده، آن قدر که وقتی سایه به سمت ماشین می آید، می پرد پایین و بغلش 

ا مهر و محبت خالصانه اش بود که داشت هم مرا می گرفت و هم لیلی را. مهرش داشت دور ما تنیده می کند. مهره ی مار داشت ی

می شد و ما را به خودش می فشرد. تمام کینه هایم را فراموش کرده بودم، تمام ناراحتی هایم را. حرف های ناامیدانه اش در مورد 

م که نسبت به او توی زندگی شکست نخورده ام و آن قدر قوی هستم که زندگی، مرا به زندگی ام امیدوار می ساخت. فهمیده بود

 دوباره همه چیز را شروع کنم.

کنار لیلی روی صندلی عقب می نشیند و بالفاصله بسته ای را تقدیمش می کند. چه خوب تولد لیلی را یادش بود. لیلی بیشتر ذوق 

درون کادو نفوذ می کند و لباسی که را مدت هاست تصمیم گرفته بودم  می کند و طبق عادت کادو را به ثانیه ای پاره کرده، به

 برایش بخرم بیرون می کشد. جیغی که لیلی می زند مرا به توقف کنار خیابان می کشاند. 

هدیه سایه، درست همان لباسی است که چند ماه است لیلی هر روز طلبش می کند و من قصد داشتم برای روز تولدش که دو روز 

ر است بخرم. سایه چه خوب سلیقه ی مرا یاد گرفته و همین طور نیاز لیلی را. توی همین چند هفته ای که با هم بوده ایم بلد دیگ

مان شده است. امیر بعد از سیزده سال مرا بلد نشد. اما لیلی توی چند آخر هفته و چند ساعت مرا یاد گرفته. یاد گرفته چطور دختر 

 وست داشته باشد و چطور کینه های چندین ساله ی مرا بشوید و ببرد. بدقلق و بد اخالقم را د

به خانه که می رسیم مادرم هم به استقبالش می آید. مادرم با همه ی ناراحتی ای که از او داشت به استقبالش می آید، می بوسدش، 

 دعا می کند به مراد دلش برسد و هفته ی هشتم دست پر برگردد. 



سایه را می پوشد. پیراهنی که دامن توری صورتی دارد و باال تنه ی سفید. به دخترم نگاه می کنم. دختر هشت لیلی لباس هدیه ی 

ساله ام قد کشیده، تا سر شانه ی من می رسد و هم قد مادرم شده است. کفش شماره سی و شش می پوشد و بیرون روسری سر 

 « یعنی مادر خوبی برایش هستم؟»سوال همیشگی سراغم می آید:  می کند و موهای خرمایی اش را می پوشاند. دوباره همان

هنوز هم جواب سوالم منفی است. اگر مادر خوبی بودم باید با پدرش مدارا می کردم. حتی اگر پدرش می خواست از من جدا شود. 

ده سال را گمان می کرده که حتی اگر حس زنانه ام در این سیزده سال زندگی مشترک همیشه به او مشکوک بوده و تمام این سیز

دل مردش پیش کس دیگری جا مانده است. تمام طول این سیزده سال از سایه بدم می آمد، حس می کردم اوست که هنوز نگاهش 

دنبال امیر است یا امیر است که هنوز دلش پیش سایه جا مانده. حس می کردم امیر هیچ وقت صد درصد به زندگی من تعلق نداشت 

 همان روزهای خوشبختی مان دلش کامل با من نبود. و در حین 

حس تلخی است که سالهای زیادی با مردی زندگی کنی که حس کنی هر لحظه می خواهد برود و تو به زور نگاهش داشته ای. هر 

ا ین همه سال او رچند این اتفاق افتاد و امیر بعد سیزده سال زندگی مشترک ترکمان کرد. اما گناه سایه این وسط چه بود که من ا

 مقصر بی میلی امیر می دانستم. 

دوباره به لیلی چشم می دوزم. دخترکم دارد بزرگ می شود، کاش پدرش هم اینجا بود و می دید لیلی مان چه زیبا شده توی لباسی 

 که خاله اش هدیه آورده است.

*** 

شد. انگار می خواهد با خوابیدنش پیش ما اعالم کند که سایه را مادر آن شب را باال می خوابد. انگار می خواهد به سایه نزدیک تر با

بخشیده است و حتی در موردش اشتباه کرده. با سایه از روزهای جوانی اش حرف می زند. روزهایی که من حوصله ی شنیدنشان را 

همان لباس به خواب می رود. مادر  ندارم، اما شاید گوش های سایه تحمل شنیدن خاطره های تکراری مادر را داشته باشند. لیلی با

و سایه توی هال حرف می زنند و من عکس امیر را در آغوش می گیرم و می خوابم. کاش خواب ببینم که بازگشته حتی اگر حس 

 کنم هنوز هم دلش با این زندگی نیست.

ده و به زمان دنیا آمدن من نزدیک شده چند ساعتی می خوابم و بیدار می شوم. مادر ماجرای خواستگاری، عقد و عروسی را تمام کر

است. صبحانه می خوریم و مادر مرا به دنیا می آورد. حاضر می شویم و مادر محمد را حامله می شود. هنوز محمد به دنیا نیامده که 

در دوباره یاد از مادر سراغ بازنگشتن اش از مدرسه و ماشینی می رود که محمد را زیر گرفت. محمد به دنیا نیامده، می میرد و ما

دست دادن نوجوان هفده ساله اش می افتد. دیگر گریه امانش نمی دهد. سایه در آغوشش گرفته و سعی می کند آرامش کند اما 

مگر می شود مادری را که فرزند از دست داده آرام کرد. مادرم االن سیزده سال است که روزی چند بار به یاد محمد گریه می کند، 

 می میرد و زنده می شود.  آرام می شود،

به الله اشاره می کنم که مادر را به حال خودش بگذارد و آماده شود تا به راه آهن ببرمش. به مادر هم می سپارم که مدرسه لیلی را 

 فراموش نکند و آماده اش کند تا به سرویس برسد. 

میریزم. هر دو معتقدیم که پدر و برادر حامی و پشتیبان  توی راه کمی من به یاد محمد و او به یاد پدری که هیچ وقت ندیده اشک

هستند و می شود تمام بار زندگی را به دوش شان گذاشت و ما چون مردان زندگی مان را از دست داده ایم زیر بار زندگی داریم خم 

 می شویم. 



می کند. همان طور که به چشمم خم شده  از ماشین که پیاده می شود حس می کنم واقعا زندگی زورش به او رسیده و دارد خم اش

تبریز می رود تا در تهران پیاده شود و فردا به سر کار برود و به مردی فکر کند که دلش می خواهد بعد  384می آید به سمت قطار 

 از هفته ی هشتم بار زندگی را روی دوشش بگذارد. 

 باز توی دلم می گویم کاش اتفاق بیفتد.

 «برای الله»وی محل کار می رانم که متوجه نامه ای روی داشبورد ماشین می شوم. سایه که می رود به س

نامه را باز می کنم و دست خط پانزده سال پیش سایه و واژه هایی که نوشته است جلوی چشم هایم راه می روند. حس بدی به من 

ذرد، باید اول سر کار بروم، کارهایم را انجام بدهم، بعد می گوید که االن وقت خواندن نامه نیست، باید کمی صبر کنم تا از رفتنش بگ

، مبه خانه بروم و از لیلی در مورد امروز و مدرسه اش بپرسم، اگر مادر شام نپخته بود، شام بپزم، لیلی را بخوابانم و بعد نامه را بخوان

باید جای امنی برای خواندش پیدا کنم، باید جایی االن وقت خواندش نیست. اما همه ی این کارها را نمی کنم. نامه را بر می دارم، 

 باشم که اگر خبری که می ترسم را شنیدم، قدرت ادامه ی زندگی را داشته باشم. 

*** 

توی حرم نشسته ام. اول زیارت نامه را می خوانم و وقتی آمادگی الزم را پیدا می کنم نامه را باز کرده و شروع می کنم به خواندن. 

ه اش توضیح داده که عاشق من و لیلی است. نوشته مادرم را مثل مادر خودش دوست دارد و برایم آرزوی بهترین ها را سایه توی نام

می کند. نوشته از من خجالت می کشد اما باید این حرف ها را به من می گفته. اینکه نذر  این هشت هفته اش این بوده که از امام 

ن را، به او بدهد. حاال در هفته ی هفتم این قدرت را برای نوشتن پیدا کرده است. نوشته که رضا بخواهد قدرت گفتن این حرف به م

 این نامه را توی حرم نوشته و قسم خورده که تمام حرفهایی که می زند درست است.

تی سایه دانشگاه را ترک سایه قرار بود با امیر ازدواج کند. امیر از همان روزی که حدس زده بودم به سایه عالقه مند شده بود. وق

کرد، امیر به سراغش می رود و سایه از او قول می گیرد که سوی من بازگردد. هر بار که با هم به مشکل می خوردیم امیر سراغ سایه 

ز من ا می رود اما سایه او را پس می زند. تا اینکه امیر نمی تواند تحمل کند و وقتی لیلی را برای پذیرش این حقیقت آماده می کند

جدا می شود و دوباره سراغ سایه می رود. سایه قسم خورده بود که این بار هم تالشش را برای بازگرداندن امیر به سوی من کرده اما 

امیر تصمیمش را گرفته بود که یا با سایه ازدواج کند و یا از ایران برود. سایه قسم خورده بود که درتمام این سیزده سال به من 

ده و از طرف امیر هم قسم خورده بود که او نیز حداقل جسما به من وفادار بوده است. در پایان نوشته بود هفته ی آخر خیانتی نکر

باز می گردد. دوباره به خانه ی من می آید و اجازه می دهد من هر رفتاری دلم می خواهد با او بکنم. آن قدر پشت در می نشیند تا 

 لتماس می کند تا ببخشمش و اگر من اجازه ندهم هیچ وقت با امیر ازدواج نمی کند.در را برایش باز کنم، آن قدر ا

حرفی مسخره تر از این به ذهنم نمی رسد. من اجازه بدهم که شوهر سابقم، پدر بچه ام که این روزها با تمام وجودم « اجازه ی من»

 ی من بوده است.می خواهمش، با زنی ازدواج کند که سایه اش تمام این سالها روی زندگ

 «چرا من ! چرا اینجا! چرا او!»کنار ضریح می روم و با توان تمام فریاد می زنم: 

 و هیچ کس برای فریاد زدنم مواخذه ام نمی کند. 

 خدایا به چه کسی پناه ببرم؟! من چه نذری به گردن بگیرم که امیر برگردد؟! که حالم خوب شود ...



 

 هفته ی هشتم

بیدار می شوم. ساعت هنوز شش نشده. به این فکر می کنم که اول حرم می رود یا اول می آید اینجا. حدس صبح جمعه از خواب 

 می زنم اول بیاید اینجا و اگر من اجازه بدهم آخرین هفته ی نذرش به حرم برود و همان جا عقد کند.

جوابش را ندهم و در را به رویش باز نکنم. اما بعد  دارم حساب و کتاب می کنم که چطور با او برخورد کنم. اول تصمیم می گیرم که

دلم می خواهد که در را باز کنم و تمام الفاظی را که پانزده سال پیش حواله اش کرده بودم بازگو کنم. دلم می خواهد به امیر فحش 

که شاید روزی دلش بلرزد، چرا بدهم. به اینکه چرا وقتی هنوز دلش با من یک دل نشده بود خواستگاری کرد، چرا فکر نکرده بود 

شدت لرزش دلش را نشناخته بود که با تکان یک ریشتری از من خواستگاری کرد و فکر نکرد که روزی هشت ریشتر دلش برای کس 

 دیگری خواهد لرزید. 

ا م. مادرم و لیلی رتمام هفته پیش را مرخصی گرفتم. اجازه ندادم لیلی هم به کالس برود. باید می رفتم جایی که آرامش می داشت

سوار ماشین کردم و به روستای پدری ام، بوژان نیشابور رفتیم. پدرم دو ماه بعد از مرگ محمد مرد. توی مردن بین او و مادرم رقابت 

ود یا ببود. انگار قرار گذاشته بودند که یکی شان زودتر بمیرد و به محمد برسد و دیگری کنار من بماند. امید به زندگی مادرم بیشتر 

از تنهایی من بیشتر می ترسید که پیشم ماند. از همان سال دلم از پدرم چرکین بود. تمام این سالها مادرم تنها دیدنش می آمد و 

من تمام این سالها از دیدنش فرار کردم. دیدن سنگ قبر پدری که فقط پسرش را خواسته بود عذابم می داد، حتی از محمد هم بدم 

 می آمد. 

های زندگی ام مرا انتخاب نمی کردند؟! حتی پدرم هم مرا انتخاب نکرده بود. می خواستم تمام این هفته را آنجا بمانم که چرا مرد

وقتی سایه آمد با در بسته رو به رو شود اما چیزی توی دلم می گفت که بازگردم. دلم می خواست به در خانه ام بیاید و من در را به 

 ن حرکت دلم را شاد می کرد، دلم را خنک می کرد. رویش باز نکنم، انگار همی

که می شود چشم هایم دوباره گرم می شود. همان طور که اشک های شورم روی متکا می ریزد زیر لب دعا می کنم که  9ساعت 

ا من مرده بعد ی دیگر نبینمش، دعا می کنم که بمیرد. یاد کودکی ام می افتم که وقتی تکالیفم را نمی نوشتم دعا می کردم که روز

باشم و یا معلمم و از من درس نخواهد. اما حاال دلم نمی خواست خودم بمیرم. هنوز مادرم و دخترم به من احتیاج داشتند، دلم می 

خواست او بمیرد. خدایا یعنی ممکن بود بمیرد؟! می دانستم با مردنش قرار نیست امیر به سوی من باز گردد، حتی اگر هم باز گردد 

یگر زنی نیستم که بپذیرمش، اما دلم می خواست به عشق پانزده ساله اش هم نرسد. چقدر دل سنگ شده بودم که دوست من د

 نداشتم سایه کمی طعم خوشی را بچشد. می دانستم امیر می تواند تمام زندگی اش را بسازد. 

انه ام برسم. لیلی بیدار شده و دارد برنامه کودک به خ 4چشم هایم را که باز می کنم ساعت از یک رد شده. احتمال می دهم ساعت 

می بیند. از زمان کوتاه دست شویی رفتنش استفاده کرده و شبکه را عوض می کنم. اخبار اعالم می کند دو قطار تصادف کرده اند. 

 ... 384قطار تبریز به شماره ی 

م. دلم لحظه ای شاد می شود. ته دلم اما زنی شروع می کند سرم گیج می رود. خدایا من این قدر مستجاب الدعوه بودم و خبر نداشت

 «یعنی مرده؟!»به رخت شستن، 



 دست هایم فارغ از فرمان مغز که می گوید به تو مربوط نیست، سراغ گوشی می روند و شماره اش را می گیرند.

 «دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد»

ه خاطر بحثی که کرده ایم سر سنگین است. گفته بود اشتباه کرده ام که از روز اول سایه به طبقه ی پایین سر می زنم. مادرم هنوز ب

گفته بود قاتل خوشبختی من هم بود. از سایه دفاع کرده بودم، اما چرا این کار « زائر امام رضا بود»را به خانه ام راه دادم. گفته بودم 

ن قدر امیر را از دست رفته می دیدم که دلم می خواست حداقل سایه را خوشبخت را کرده بودم؟! چرا ته دلم با او بود؟! شاید چون آ

 کند، یا شاید چون پای امام رضا وسط بود و دلم نمی خواست سایه دست خالی برگردد و دوباره با او قهر کند. 

را خیس کرده اند. سرم را روی  مادرم بهت زده جلوی تلویزیون نشسته و اخبار را دنبال می کند. نگاهش می کنم، اشک ها صورتش

پایش می گذارم و هق هق ام را سر می دهم. دست های مادر و موهای من با هم حرف می زنند و پیام های دلمان را به هم منتقل 

 «کاش زنده باشد.»می کنند که 

 ...«مامان یعنی ؟! »هق هق کنان به مادرم می گویم: 

 «ه است.ان شاهلل که زند»مادرم ادامه می دهد : 

هنوز آتش قطار را خاموش نکرده اند که چادرم را سر می کنم و عازم حرم می شوم. زیر گنبد می ایستم و زار زنان می گویم که: 

 «خدایا موافقم، یا امام رضا موافقم. فقط .. فقط زنده باشه.»

غم را می گیرد. سر راه برای لیلی چادر نماز می از حرم بیرون می زنم. به مادرم زنگ می زنم، خبر جدیدی ندارد، می گوید لیلی سرا

خرم و توی ماشین می نشینم. پشت چراغ قرمز ایستاده ام و شماره اش را می گیرم. هنوز خاموش است. به خانه می رسم. ناامید 

 آخرین بار شماره اش را می گیرم و به لیلی نگاه می کنم که دارد از پنجره سرک می کشد. 

در فضای ماشین می پیچد، کسی جواب نمی دهد. دستم به سمت گوشی می رود تا قطع اش کنم که صدایش  بوق آزاد موبایلش

 ...«الو »توی گوش هایم می پیچد: 

 


