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    تقدیم ب: 
ب پدر وماد عی ت از جانم ،

خواه دلبندم و همه ی مهرباننی ک هم پای لحظه هیم بودند،
  آننکه کوی دلشان همیشه بارانیست ،

 وسرزمین  قلبشان بای عشق پاک غبارروبی شده ،
و کلید زبانشان جز گره هی بسته را وا نمی کند ،

قت پیشه همیشگی آنهاست.... و مرا مشان مردانگی ،وصدا





مقدمه

هرکدام  از ما انسانها  اهداف  و آرزوهایی داریم که بعضی ها  از اونها  شاید  

در ظاهر  دست نیافتنی باشند ، اما  هر موفقیت و جایگاهی که در ذهنمان  

رقم می زنیم، در واقعیت  هم می تواند اتفاق بیفتد.

           من باور دارم  با خواستن  است ک  همه ی توانستن ه رخ میدهد
هیچ کدوم از اهدافتون رو کنار نذارید  چون غیر ممکن نیستند .

اگر  مانعی  برای رسیدن  به آرزو ها تون دارید ،  باید بدونید که مانع هم 

نعمتی از نعمات خداوند هستند که شیرینی موفقیت شما را بیشتر  وطعم 

اونو دلچسب تر می کنند.

 باور داشته باشید ،هیچ مانعی اونقدر بزرگ وعجیب نیست که از میون راه 

برداشته نشه .

به امید شادی و لبخند بر لب ها وامید و نشاط در دلهای مهربانتان

سمانه حسین  زاده

بهار ۱۳۹۶
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سوگل 

که  شاهدی  خودت   ، دیگه  بیاد  امروز  کن  کمک  خودت  خداجونم؛  خدایا؛ 

دوساله دارم انتظارشو می کشم. دلم واسه کل کل کردنامون یه ذره شده. 

نمی دونم این خدمت سربازی رفتن رو کی تو این مملکت رواج داده آخه؟؟ 

البته خوده رامبد هم مقصره. اگه دوبار سعی نمی کرد از زیر کار دربره و انگه 

سرباز فراری بهش نمی چسبید ،

روزشماری  اینجوری  بیچاره  من  اینجا  که  دادن  می  مرخصی  بهش  لاقل   

نکنم.... همین جوری مشغول صحبت کردن با خدا بودم ، آنقدر محو رامبد 

شده بودم که به کلی فراموش کردم امروز باید می رفتم کانون پیش مامانم. 

وای خدا جون، اینو کجای دلم بذارم دیگه. من با این دلواپسی و انتظار چه 

جوری می تونم برم اونجا و گیتار بزنم. یکی نیس بگه آخه مادر من همین 

می  معرفی  کانون  های  معلم  به  منو  باید  گرده  برمی  داره  رامبد  که  امروز 

کردی؟؟!! از جام بلند شدم و رفتم سمت کمدم تا لباسامو بردارم و حاضر بشم 
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برم که دیدم گوشیم طبق معمول داره زنگ می خوره و چون روی سایلنته 

من دیر فهمیدم تا خواستم جواب بدم قطع شد.

 هلن بود که زنگ می زد. خدا کنه خبر خوبی واسم داشته باشه ، اگه امروز 

رامبد نیاد دیوونه می شم. خداخدا می کردم که هلن ازم دعوت کنه تا موقعه 

برگشتنه داداشش منم برم خونشون. حال درسته که به هر حال من لحظه ی 

برگشتنش رو از دست نمی دم و به هر بهونه ای شده میرم! چون اصًل دوس 

ندارم این دلتنگی بیشتر از این ادامه داشته باشه. با اینکه اصًل  نمی دونم 

رامبد چه احساسی به من داره ولی برای دیدنش ثانیه ها رو می شمارم. به 

هلن زنگ زدم. هنوز یه بوق نخورده بود که جواب داد. یه نفس عمیق کشیدم 

و سعی کردم عین آدمیزاد رفتار کنم و کنجکاوی از خودم نشون ندم آخه 

رامبد رو عاشقانه دوس دارم. مثًل  بفهمه من داداشش  نداشتم هلن  دوس 

همه ی خانواده شون به این گمونن که من و رامبد عین دو تا خواهر برادر 

می مونیم. از این طرز فکرشون بی نهایت بدم میاد. بابا خواهر برادر کجا بود؟ 

من می میرم واسه ازدواج با رامبد بعد بقیه میگن برادرانه و خواهرانه همدیگه 

رو دوس دارن. همچین دلم  می خواد با کفشای کوره بلندم بزنم پس دماغ 

اون مرتضی وقتی میگه من و رامبد حالحالها ازدواج نمی کنیم. خب تو 

نمی خوای ازدواج کنی چیکار به رامبد داری. مرتضی رفیق فابریکه رامبده 

و از همه ی دوستاش بهش نزدیکتره. بگذریم هلن که تلفنشو جواب داد تا 

گفت الو دیگه من تا ته جریانو خوندم.... چنان شوقی تو صداش بود که انگار 

دنیا رو بهش دادن. با همون صدای قشنگ و لرزونش گفت : 

ـ سلم سوگل جان
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ـ سلم عزیزم؛ حالت چطوره؟ خوبی؟

ـ خوب؟ نه خوب نیستم!

رامبد خوبه؟  افتاده! حال  اتفاقی  نکنه   ، یعنی چی شده  دلم گفتم  تو  وای 

خدایا طوری نشده باشه من طاقت ندارم بشنوم حتی یه تار از موهای بورش 

کم شده باشه.... پرسیدم : 

ـ چطور؟ تو که باید خوشحال باشی. دیروز داشتی می مردی که داداشت 

داره میاد. الن میگی خوب نیستم؟

ـ نگفتم که بدم؟!

ـ یعنی فقط دعا کن دستم بهت نرسه. درست حرف بزن ببینم...

ـ گفتم خوب نیستم واسه اینکه نمی تونم حسمو توصیف کنم. عالی ام عالی. 

رامبد داره بعد دو سال میاد. خیلی خوشحال و سرزنده شدم، همیشه.....

ـ وایستا یه نفس بکش ، بعد حرفاتو ادامه میدی هلن.

ـ تو هم که فقط بزن تو ذوق آدم. کار دیگه ای هم بلدی؟!

ـ آره. مثل اینکه دارم میرم کانون پیش مامانم، همکارانش گفتن دخترت رو 

بگو بیاد واسمون گیتار بزنه. مامانم که می دونی از خداشه.

ـ او پس یعنی نمی یای اینجا؟ می خوای بهترین دوستتو تو این لحظه های 

شادش تنها بذاری...؟

ـ نمی دوم ، حال یکم خواهش کن شاید زودتر تمومش کردم اومدم.

ـ اووووه باز این جوگیر شده. نخواستیم اصًل نیا.

ـ ای بابا گفتم خواهش کن نگفتم که دیگه التماسم کن. ای بابا چرا انقدر 

قسم میدی. خیلی خب گفتم که زود میام پیشت.... یا خدا!!!!...
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ـ حال جدا از شوخی عزیزم ، اگه کارت مهمه بعد همدیگه رو می بینیم.

با هم بزرگ شدیم مگه میشه لحظه های  ـ نه هلن جان اختیار داری، ما 

حساس زندگیت رو بذارم بدون من سر کنی. کی داداشت میاد؟

ـ چطور؟

یکم ِمن ِمن کردم و ادامه دادم: 

ـ وا ... خب واسه که ببینم من چه ساعتی برسم خوبه؟!

ـ ببخشید شما در واقع به خاطر من داری میای یا رامبد؟

ـ بخاطر شخص جناب عالی. چه کار به رامبد دارم؟

ـ بله؛ خب پس چیکار داری که رامبد چه ساعتی میاد؟؟ تو هم کنجکاوی 

ببینیش. نه؟؟

ـ ببین حال که فکر می کنم کارم تو کانون خیلی طول میکشه. شاید نشه 

بیام.

ـ خیلی خب بابا شوخی کردم دختره ی...

ـ دختره ی چی....؟ ها؟

ـ هیچی. رامبد ساعت ۴ میاد. تو نهار بیا اینجا.

ـ نه مرسی شماها همه هیجان زده این. راحت باشین من ساعتای ۳ اینا فکر 

کنم برسم.

ـ واسه که ماها هیجان داریم میگم بیای دیگه! زودتر بیا برای نهار منتظرتیم.

ـ آخه...

ـ آخه و اینارو بذار کنار ، نهار منتظرم. ماکارانی داریم. زود بیای ها. خداحافظ.

ـ باشه میام. فقط حال که اونجام بی زحمت ماکارانی.... 
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ـ بله بله تو نگی هم می دونم. ماکارانی بدون سس باشه.

ـ دقیقاً ، می بینمت، خداحافظ.

ـ می بوسمت. بای.

تا گوشی رو قطع کردم چنان هورایی کشیدم که خودمم تعجب کرده بودم. 

و  خوبه  رامبد  که  گفت  می  بهم  دیرتر  دقیقه  یک  فقط  هلن  اگه  که  وای 

داره میاد ، من غش می کردم. کاش میشد وقتی ازم پرسید واسه دیدنش 

کنجکاوم یا نه ، هرچی تو دلم بود رو می گفتم. اما دوس ندارم تا وقتی از 

احساس رامبد نسبت به خودم بی خبرم ، کسی عشقمو بدونه. 

ساعت از ۱0 گذشته باید سریع آماده بشم. مانتوی سورمه ای و شلوار سورمه 

ای مو یکه هفتس واسه امروز آماده کردم. آخه رامبد عاشق لباس سورمه ای 

رنگه. شال مشکیم انداختم و یه کمربند مشکی بستم به مانتوم. تقریباً آمادم. 

جلوی آینه ی سرتا پا ایستادم و به خودم نگاه کردم. آخه همچین هلویی رو 

مگه میشه رامبد خوش سلیقه دوس نداشته باشه. قدم مثل خودش کشیده 

بلند.   ، ، که هستم. مو  نیستم  اندام و خوش رو  ، که هست. خوش  نیست 

پوست ، سفید. تیپمم که دیگه هیچی. مگه چی می خواد دیگه؟ وال... از 

ادکلن همیشگیم زدم ، کیفمو برداشتم و راه افتادم. در خونه رو که باز کردم 

دیدم ماشینه مامان مهری جلوی در پارک شده. مثل اینکه امروزم قصد پیاده 

روی داشته. فدای مامان ورزشیه خودم بشم من. برگشتم تو خونه و دنبال 

سوئیچ ماشین می گشتم که تازه یادم اومد گیتارمو برنداشته بودم. فکر کن 

آدم  واسه  ببین  رامبد  ای  بنوازم؟  با چی  مامان  کانونه  تو  برم  می خواستم 

حواس نمی ذاری گیتار و سوئیچ ماشینو برداشتم و راه افتادم.
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به کانون که رسیدم یکی از شاگردای مامانم با انگشتش داشت به سمت من 

اشاره می کرد. انگار مشغول معرفی کردن من ، تنها دختر مدیر کانون ، به 

بقیه ی دوستاش بود. رفتم توی دفتر پیش مامانم و سلم کردم.

ـ سلم مامان. خسته نباشی.

ـ سلم دخترم. ماشینو آوردی که؟

ـ آره. چرا اینجا هیچکس نیست؟ من کار دارم باید زود برم.

ـ مامانم همه سر کلساشونن. الن ساعت داره ۱۱ میشه. ۱۱ و نیم کلس ها 

تموم میشه. بشین تا یه چایی با هم بخوریم همه میان.

ـ بله چشم ولی....

ـ ولی چی عزیز من؟

ـ هیچی دیگه. منتظر می مونم چاره ای نیست.

ـ حال کجا باز می خوای بری؟ کلس موسیقی؟ ادبیات؟ زبان؟

ـ گزینه ی چهارم.

ـ یعنی چی؟ من که چهار تا گزینه نگفتم؟

ـ بعد کلس زبان می خواستی بگی خونه ی هلن دیگه؟ خب منم همونجا 

می خوام برم. اونام که می دونی نهار زود می خورن.

ـ مامان جان چند بار تا حال بهت گفتم خوشم نمیاد خیلی بری خونه ی اونا؟

ـ مامان دیگه؟ اومدی و نسازی....

ـ چه می دونم وال ، چی بگم.

ـ هیچی بگو : دخترم ، عسلم ، تک گلم ، سنبلم ، سوگلم...

این کلس هایی که میری خیلی  فکر کنم  بگم؟  ـ خب؟ خب؟ دیگه چیا 
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روت تأثیر گذاشته. حسابی خوش قیافه و شاعرانه حرف می زنی. تگ گل و 

سنبل و...!!

ـ بله خب! مامانم کانون هنری داشته باشه بعد دختر خودش بی هنر باشه؟! 

نمی شه که!

ـ اختیار داری شما دسته هرچی هنرمند از پشت بستی سوگل خانوم.

ـ خوبه حال لوس میشم ها؟!

ـ نه از این بیش تر دیگه نمیشه لوس شد!

ـ مامامامامامان!

ـ هلن؟

با خنده گفت : 

ـ دروغ که نمی گم خب. هر چیزی یه حد و مرزی داره.

ـ دستت درد نکنه!!

ـ سرت درد نکنه قربونت برم. راستی تو این نیم ساعت یکم به کارای اینجا 

برس.

ـ عمراً.

ـ جانم؟ نشنیدم مامان؟!

ـ جانم به قربانت ولی....

ـ نگفتم که پاشی گردگیری کنی؟ بیا این پوشه ی طراحی های کلس خانم 

عبدی رو بگیر ، 

نمره¬هایی رو که به شاگرداش داده تو این لیسته من وارد کن بی زحمت.

ـ آها باشه. مامان من از زیر کار در نمی رم ها! می دونی که من عاق خدمت 
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به مامان نازمم ولی فکر کنم برم یه سر به تابلوهای سالن ها بزنم بهتره. برای 

خودتون می گم چون بعضی چیزایی که نصب کردین...

ـ بقیه جملتو بی خیال شو مادرجان. ما نخواستیم.

ـ إهههههه.

ـ نخند.

ـ اوهوهوهوهوم

ـ مسخره بازی درنیار آخه تو نوزده سالت شده دخترم.

ـ چیکار کنم خلقتمه. من که می گم آب و اجدادیه. ارث رسیده بهم.

ـ سوگل الن همه یکی یکی میان ، جمع و جور کن خودتو درست بشین 

لاقل.

ـ دفتر مامانمه. دلم می خواد قشنگ لم بدم.

ـ پتو و تشک هم تو انباری هست. لزم داشتی بگم برات بیارن.

روی مبل دراز کشیدم و گفتم : 

ـ اگه بالشت نرمم دارین خوبه. عالی میشه.

همون موقع یکی از همکارای مامانم اومد. وای که بی آبرو شدی سوگل. خوبه 

بهت گفتن مثل آدم بشین. فوراً از جام پریدم و با صدای رسا سلم کردم. 

مامان مهری خندش گرفته بود. گفتم : 

ـ سلم؛ خسته نباشید.

جواب داد : 

ـ سلم. خیلی ممنون.

ـ دختر خانوم صبوری هستم.
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ـ اِ ، پس سوگل جان شمایی. خوشحالم می بینمتون. عبدی هستم.

ـ بله. دبیر طراحی ، نبودین ذکر خیرتون بود.

بعد چند دقیقه ای که با خانم عبدی و مامان مهری صحبت کردیم بقیه هم 

اومدن و با اونایی که نمی شناختم آشنا شدم. همه آماده بودن تا من شروع 

کنم. دبیر سرود و موسیقی کانون ، خانم سروری گفت : 

ـ خب ما منتظریم. سوگل جان با اجازت من دو تا از بچه های کلسمو بگم 

بیان توی جمع ما. مشکلی که نداره؟ 

ـ نه اختیار دارین ، چه مشکلی.

گیتارمو  اومدن  هم  سروری  خانم  شاگردهای  رها  و  رکسانا  که  این  از  بعد 

برداشتم. همه ساکت بودن و نگاهشون زوم شده بود روی من. مامانم گفت :

ـ چه آهنگی رو می خونی دخترم؟

ـ هر آهنگی که مامانم بخواد. حال شما بگو.

ـ همونیو که در باره ی خداس بخون.

ـ به روی چشم.

ـ چشت بی بل.

ـ با اجازه ی همگی.

شروع کردم به نواختن و همزمان می خوندم:

ذکـرش همه دنیـــای ماس خدا صفای قلب ماس  

هرچی خوبی تو این دنیاس خالقـــه مهـربونیو....  

همیشـــه همــراهـــه ماس خدا همیشه اینجاس  

که  امروز  کردم  می  خواهش  ازش  خوندم  می  خدا  از  داشتم  که  همونطور 
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رامبدو دیدم کمکم کنه. کمکم کنه که مواظب حرفا و رفتارم باشم. کاری 

کنه که از من یه مهری تو دل رامبد بیفته. چی میشه اگه بفهمم اونم تو این 

دو سال انتظار دیدنمو می کشیده ، بهم فکر می کرده. وای که اگه یه روز 

بهم بگه دوسم داره.... یعنی میشه؟ به اون فکر می کردم که دیدم همه بلند 

شدن و دارن دست می زنن و آفرین می گن. خدایا! یعنی آهنگم تموم شده؟ 

خوندم تموم شد؟ امیدوارم 

کلمه های شعر و قاطی پاتی نپرونده باشم.... آخه اصًل حواسم نبود. 

مامان مهری گفت : 

ـ مرسی سوگلم. بهت افتخار می کنم.

ـ خواهش می کنم. دست پرورده ی خودتونم.

همکارای مامانم یکی یکی اومدن ، بهم دست دادن و تبریک گفتن. خیلی 

هم تشکر کردن. با او تحسین و تمجیدها فهمیدم سوتی نداده بودم و درست 

حسابی خوندم.... زیر لب گفتم : 

ـ خدایا مرسی که هوای این بنده ی عاشقتو داشتی.

شاگرد خانم سروری ، رکسانا ، درست کنارم بود. این حرفمو شنید و آهسته 

هم  و  رها  هم  کنم  می  فکر  بدم.  بهش  تماسمو  تلفن  ازم خواست  خندید. 

رکسانا تقریباً ۱۵ سال سن رو داشته باشن. به رکسانا گفتم : 

ـ عزیزم شمارمو از مامانم بگیر. آخه من باید زودتر برم.

ـ باشه سوگل خانوم. چقدر شما مهربونین.

رها هم که چشم به من دوخته بود حرف دوستشو تأیید کرد. گفتم :

ـ مهربونی از خودتونه. موفق باشین.
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های  نصیحت  اینکه  از  بعد  هم  مهری  مامان  کردم.  خداحافظی  همه  از 

همیشگیه مادرونشو کرد گفت:

ـ می تونی بری. زود هم برمی گردی.

ـ بله قربان.

تقریباً  پیاده  اینا  هلن  تا خونه ی  کانون  از  رفتم.  دیگه  و  بوسیدم  صورتشو 

یه ربع راهه. در کل خونه ی خودمون ، کانون و خونه ی هلنشون خیلی از 

هم دور نیست. بندهای گیتارمو انداختم پشتم و از کانون رفتم بیرون. چند 

قدمی که برداشتم فهمیدم یه ماشین از پشت سرم داره واسم بوق می زنه.

بدون اینکه برگردم و توجهی بکنم به راهم ادامه دادم و تو دلم گفتم : 

ـ هر کی هم که باشی حتی نگاتم نمی کنم.

همه وجودم امروز داره میاد. اونو با هیچ کس دیگه ای عوض نمی کنم. )تو 

این فکر بودم که صدام زد :(

ـ سوگل جان! دخترم؟ اینورو نگاه کن بابا منم.

ـ اِ ، شمایین؟ ببخشید فکر کردم مزاحمه.

ـ خواهش می کنم. سوار شین اگه می رین خونه با هم بریم.

ـ بله ، چشم.

سوار شدم و بعد احوال پرسی گفتم:

ـ راستی چشتون روشن.

ـ بابته چی؟

ـ برگشتن پسرتون دیگه!

با تعجب گفت : 
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ـ چی؟

ـ مگه نمی دونستین؟ امروز ساعت ۴ آقا رامبد برمی گردن.

ـ مطمئنی دخترم؟

ـ بله ، صددرصد.

ـ خیلی خبر خوبی بود. فقط نمی دونم چرا بهم نگفتن؟

ـ نمی دونم.

یکم فکر کردم و وقتی یادم اومد گفتم : 

ـ ای نمیری سوگل ، گند زدی.

ـ چی شد؟

ـ هلن خیلی وقت پیش گفته بود هر وقت آقا رامبد بیان شما رو سوبرایز می 

کنن. خواسته بود که منم حواسم باشه. گند زدم. یه خواهشی دارم.... لطفاً 

نگید که می دونین. ممنون میشم. 

ـ باشه به روی خودم نمی یارم. نگران نباش.

ـ بازم ببخشید!

ـ خواهش می کنم. مامانتون خوبن؟

ـ آره خوبن. منم از کانون میام. خیلی ممنون.

رفت یه گوشه و ماشینشو نگه داشت. چیزی نمونده بود برسیم. پرسیدم:

ـ خراب شده؟

ـ نه ، باهات حرف دارم.

بعد از چند ثانیه گفت : سوگل جان می خوام بگم با من راحت باش. منم 

جای پدرت. به اندازه ی بچه های خودم برام عزیزی. تو هم همپای رامبد و 
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هلن بزرگ شدی. مدام سه تایی با هم بودین. یادمه قبل از اینکه رامبد بره 

سربازی ، هر دوتون چند وقتی شده بود که همدیگه رو دیگه با اسم تنها صدا 

نمی کردین. کار خوبی کردین. درسته که باید یه سری حرمت ها میونتون 

رعایت بشه ولی رامبد هم جای برادرت. با خانواده ی ما راحت باش. هر وقت 

کنیم.  می  کمکت  و  پشتتیم  هممون  براومد  کدوممون  هر  دست  از  کاری 

اینارو خودتم می دونستی ولی خواستم بازم از زبون خودم بشنوی.

مونده بودم چی در جوابش بگم. واقعاً هم از وقتی یادم میاد برام پدری کرده 

ولی چه میشد که نگه رامبد مثل برادرته؟ 

گفتم : بله می دونم آقا محمود. مرسی ، شما لطف دارین. با وجود شما هیچ 

وقت غم بی پدری رو حس نکردم. مامان مهری هم که مثل ماه می مونه. اون 

همه جوره باهام بوده و هست. تا به حال کمبودی رو تو زندگیم متوجه نشدم. 

مامان مهری برام همه کار کرده. خیلی زحمت کشیده. تا تونسته سختی ها 

رو تحمل کرده که من یه ذره هم به خاطر اینکه ، )یکم صدام لرزید و ادامه 

دادم:( به خاطر اینکه مادر و پدر حقیقیم گذاشتنم پررورشگاه ناراحت نباشم.

ـ معذرت می خوام قصدم ناراحت کردنت نبود. 

ـ نه ناراحت نشدم. این موضوع جدیدی نیست که بخواد ناراحتم کنه. من 

مامان مهری رو خیلی دوسش دارم. خودتون که می دونین ، از سه ماهگی 

با جون و دل برام مادری کرده. فقط همیشه حسرت اینو خوردم که کاش 

رها  رو  گلی  این  به  خانومه  نیومده  حیفش  ذاشت.  نمی  تنهاش  همسرش 

کرده؟ درسته که اون نمی تونسته بچه دار بشه ولی منو که داشتن دیگه. 

اگه می خواست تنهاش بذاره خب پس چرا بهش گفته یه بچه از پرورشگاه 


